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สารละลายแขวนลอย
สำาหรับใช้เป็นตัวตรวจก๊าซอะซีโตน

 ประเทศไทยสญูเสยีงบประม�ณในก�รดแูลรกัษ�ผู้ป่วยเบ�หว�นประม�ณ 3 ล้�นคน  
รวมกว�100,000 ล้�นบ�ทตอปี ซึ่งหนึ่งในวิธีก�รรักษ�เบ�หว�นที่มีประสิทธิภ�พ คือ  
ก�รควบคมุระดบันำ�้ต�ลในเลอืด ก�รตรวจวดัระดบันำ�้ต�ลในเลอืด ส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รตรวจ 
ปัสส�วะหรือก�รเจ�ะเลือดที่ปล�ยนิ้ว ซึ่งเป็นวิธีก�รที่ยุงย�กและต้องมีอุปกรณเฉพ�ะ ทั้ง 
ผู้ป่วยยังต้องเจ็บตัวและเสียค�ตรวจวัดร�ค�แพง 

  สวทช. จึงนำาความรูเกี่ยวกับลมหายใจของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 มีปริมาณของ 
สารเมธิลไนเตรตในปริมาณที่สูงผิดปกติ และมีความสัมพันธแบบแปรผันโดยตรงกับปริมาณ 
นำ้าตาล (กลูโคส) ในเลือด มาตอยอดและพัฒนาเครื่องตรวจวัดเบาหวานจากลมหายใจขึ้น โดย 
ใชหลักการเซ็นเซอรเคมี เพื่อตรวจวัดระดับสารเมธิลไนเตรตในลมหายใจ ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ 
ผูปวยไมตองเจาะเลอืดเพื่อหาปรมิาณนำา้ตาลในเลอืด ชดุตรวจดงักลาวมคีณุสมบตัทิีส่ะดวกตอ 
การใชงานทราบผลการตรวจในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากสามารถแปรสัญญาณผลเปนตัวเลข 
บนหนาจอเคร่ืองท่ีแสดงผลถึงปริมาณของนำ้าตาล (กลูโคส) ในเลือดไดทันที โดยผูปวยไม 
เจ็บปวด และราคาถูกกวาการตรวจดวยวิธีการอื่น ทั้งน้ี สวทช. ไดอนุญาตใหใชสิทธิ ผลงาน 
ดังกลาวแกภาคเอกชน เพื่อนำาไปพัฒนาตอยอดเปนเครื่องวัดเบาหวานแบบไมตองเจาะเลือด 
ตอไป 

จุดเดน 
 • สะดวกตอการใชงาน และผูปวยไมเจ็บปวด
 • แปรสัญญาณผลเปนตัวเลขปริมาณของนำ้าตาล (กลูโคส) ในเลือดไดทันที จึงทราบ

ผลการตรวจในเวลาอันรวดเร็ว 
 • ราคาถูกกวาการตรวจดวยวิธีการอื่น

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เทารา อินโนวิชั่น จำากัด  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

นักวิจัย : ดร. สรวง สมานหมู ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1501000778 วันที่ยื่นคำาขอ 13 กุมภาพันธ 2558
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การพิมพสกรีนสีธรรมชาติบนผ้า

 ทั่วโลกตระหนักถึงปัญห�สิ่งแวดล้อมโดยเฉพ�ะอย�งย่ิงของเสียที่เกิดจ�ก 
กระบวนก�รผลิตในอุตส�หกรรมต�งๆ จึงสงผลให้ผู้บริโภคต้องก�รผลิตภัณฑที่เป็นมิตรตอ 
สิง่แวดล้อมและปลอดภัยตอสขุภ�พ อตุส�หกรรมสิง่ทอนบัว�เป็นอตุส�หกรรมทีม่กี�รใช้ส�ร 
เคมีพลังง�น และนำ้�เป็นจำ�นวนม�กในกระบวนก�รผลิตและเกิดปัญห�สีย้อมหรือสีพิมพ 
ปนเปื้อนสูส่ิงแวดล้อม โดยก�รย้อมสีเส้นด้�ยหรือผ้�สวนใหญจะใช้สีเคมี เนื่องจ�กสะดวก  
ให้สีเข้ม และติดทนน�น แตสงผลกระทบตอสิ่งแวดล้อมและอ�จกอให้เกิดอันตร�ยตอ 
ผู้บริโภคและพนักง�นในกระบวนก�รผลิต  

 สวทช. จงึพฒันาการพิมพสิง่ทอดวยสธีรรมชาตติามแนวทางสิง่ทอสีเขียว (Eco-Textile)  
ประกอบดวย การพฒันาสยีอมธรรมชาต ิการพฒันากระบวนการเตรยีมผาจากเสนใยเซลลโูลส 
ดวยสารประจุบวกกอนการพิมพสีธรรมชาติ และการทำามอรแดนทหลังการพิมพดวยสารสม ซึ่ง 
ชวยลดปัญหาการติดสีตำ่า สีซีด และสีตกเมื่อนำาไปใชงาน เนื่องจากเสนใยผาประจุบวกสามารถ 
ยึดเกาะกับโมเลกลุของสไีดมากและแขง็แรงขึน้ และสารสมทำาใหผาพมิพสีธรรมชาตทิี่ไดมสีเีขม
และมีความคงทนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผาที่ไมผานการเตรียมดวยแนวทางดังกลาว ทั้งนี้ 
สวทช. ไดอนญุาตใหบรษิทัใชสทิธผิลงานวจิยัดงักลาว เพื่อการผลติและจำาหน่ายในเชงิพาณชิย 
ตอไป

จุดเดน 
 • ไดผาพิมพสีธรรมชาติที่มีสีเขมและมีความคงทน
 • สรางทางเลือกตลาดใหม สำาหรับผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอม 
 • ลดปัญหาสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีในกระบวนการยอมผาอยางครบวงจร

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ดีดี เนเจอร คราฟท จำากัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

นักวิจัย : ดร. มณฑล นาคปฐม ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ความลับทางการคา
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ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่
ด้วยโทรศัพทสมารตโฟน

 ข้อมลูร�ยง�นสถติริบัแจ้งผูป้ระสบภยัจ�กรถทัง้ประเทศประจำ�ปี 2558 ของเวบ็ไซต 
ศูนยข้อมูลอุบัติเหตุ พบว�มีผู้บ�ดเจ็บและทุพพลภ�พจ�กอุบัติเหตุรวม 701,264 ร�ย และ 
เสียชีวิต 8,302 ร�ย รวมผู้ประสบภัยจ�กรถทั้งสิ้น 709,566 ร�ย โดยเฉพ�ะชวงวันหยุดย�ว 
ในเทศก�ลต�งๆ มกี�รผู้ ใช้รถใช้ถนนจำ�นวนม�กและมกัเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน ห�กขบัรถ 
อย�งไมระมัดระวัง

 จากปัญหาดังกลาว สวทช. จึงวิจัยและพัฒนาระบบประเมินพฤติกรรมการขับข่ีดวย 
โทรศัพทสมารตโฟน (SafeMate) เปนระบบที่ใชงานผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทสมารตโฟน  
สำาหรับวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ เนนความสะดวก ใชงานงาย เขาถึงงาย และตนทุน
ตำา่ โดยใช เซน็เซอร Accelerometer sensor หรือเซน็เซอรวดัอตัราเรงทีมี่อยูในสมารตโฟนแลว 
มาใชประโยชนใหเตม็ประสทิธภิาพ เซน็เซอรดงักลาวใชตรวจวดัการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ 
ที่ไดวางโทรศพัทสมารตโฟนไว เหตกุารณในการขบัขีท่ีส่ามารถตรวจจบัไดคอื การเรง หรอืเบรก
กะทันหัน การเปลี่ยนเลน และการเล้ียวกะทันหัน โดยระบบจะแจงเตือนทันทีเมื่อมีเหตุการณ 
ในการขับขี่ที่ไมปลอดภัย และเมื่อสิ้นสุดการขับขี่หรือจบการใชงาน ระบบจะคำานวณคะแนน 
ความปลอดภัย และแจงผลใหผู ใชงานทราบ เพื่อปรับปรุงการขับขี่ใหปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

จุดเดน 
 • ตนทุนตำ่าใชเพียงโทรศัพทสมารตโฟน 1 เครื่อง 
 • ใชงานไดทั้งระบบ iOS และ Android
 • ประมวลผลและใหคะแนนการขับรถทันทีแบบ real-time พรอมมีคำาแนะนำาเพ่ือ

ปรับปรุงการขับขี่ครั้งตอไป

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

นักวิจัย : ดร. เฉลิมพล สายประเสริฐ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์
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เครื่องผลิตยางแห้งคุณภาพสูง 
แบบตอเนื่องและรวดเร็วด้วยเทคนิคอัดรีดสกรูคู

 อุตส�หกรรมย�งแทงเป็นอุตส�หกรรมสำ�คัญของประเทศ เนื่องจ�กเป็นวัตถุดิบ 
สำ�หรับผลิตผลิตภณัฑย�งน�น�ชนดิท่ีมกี�รสงออกไปหล�ยประเทศทัว่โลก ก�รผลติย�งแทง
ในประเทศไทยยังใช้กระบวนก�รผลิตแบบดั้งเดิม คือ ก�รอบย�งด้วยเต�อบคว�มร้อน 3-5  
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประม�ณ 110-130 องศ�เซลเซียส ทำ�ให้สิ้นเปลืองพลังง�นและคุณภ�พ 
ของย�งแทงที่ได้มักจะไมสมำ่�เสมอ

 สวทช. จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีการทำาใหยางแหงแบบตอเนื่อง โดยอาศัยหลักการ 
อัดรีดแบบสกรูคู (Twin-screw extrusion) ที่มีการออกแบบสกรูลักษณะพิเศษ (Special screw 
configuration) ใหเกิดกลไกการบบีอดัหรือความดนัในระดบัทีเ่หมาะตอการกำาจดันำา้และไอระเหย 
โดยยังคงรักษายางมิใหเสื่อมสภาพดวยความรอนหรือแรงเคนในกระบอกสกรู ระบบดังกลาว 
และการควบคุมตัวแปรการผลิตท้ังหมด จะสงผลตอประสิทธิภาพการกำาจัดนำ้าออกจากยาง  
พลังงานที่ใช และคุณภาพของยางแหงที่ผลิตได กระบวนการนี้สามารถควบคุมคุณภาพของ 
ยางแหงที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสมำ่าเสมอ ยางที่ไดมีสมบัติพื้นฐานเปนไปตามขอกำาหนด 
มาตรฐานยางแทงไทย ยางแหงที่ไดมคีวามใสและสีสมำ่าเสมอตลอดทั่วทั้งความยาวของชิ้นงาน

จุดเดน 
 • ลดการนำาเขาเครื่องจักรแบบครบวงจรและเตาใหความรอนจากตางประเทศ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการกำาจัดนำ้าออกจากยาง และพลังงานที่ใช 
 • ยางแหงที่ไดมีความใสและสีสมำ่าเสมอ

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เจริญทัศน จำากัด  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

นักวิจัย : ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธิบตัร เลขทีค่ำาขอ 0801005914 วันทีย่ื่นคำาขอ 17 พฤศจกิายน 2551
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เครื่องหั่นยอยวัสดุเส้นใย

 ปัจจุบันมีก�รรณรงคให้ลดละเลิกก�รเผ�ก่ิงไม้และใบไม้ต�มชุมชนและบ้�นเรือน 
เนื่องจ�กปัญห�ควนัไฟ โดยเฉพ�ะในจงัหวดัเชียงใหมมปัีญห�มลพษิท�งอ�ก�ศคอนข้�งม�ก  
ส�เหตุหนึ่งม�จ�กก�รเผ�กิ่งไม้และใบไม้ต�มชุมชนและบ้�นเรือน เนื่องจ�กประช�ชนไม 
ส�ม�รถจะจดัก�รกบักิง่ไม้และใบไม้ได้ ทำ�ให้เกิดก�รนำ�ก่ิงไม้ ใบไม้ไปกองสุมหรอืนำ�ไปทิง้เอ� 
ไว้ ในบรเิวณท่ีดนิว�งเปล�ของผูอ่ื้นสงผลให้เป็นทีอ่ยูของสัตวมีพษิและเชือ้โรคต�งๆ ห�กไมมี
ที่ให้กองสมุมกัจะทำ�ก�รเผ�ทำ�ล�ย จนเป็นเหตใุห้เกิดปัญห�มลพษิท�งอ�ก�ศดงัที่ได้ประสบม�

 สวทช. รวมกบัคณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ จงึไดพฒันา
เครื่องหั่นยอยวัสดุเสนใยสำาหรับเกษตรกรหรือผูประกอบการรายยอยที่มีความตองการเคร่ือง
หั่นยอยขนาดเล็ก สำาหรับใชสับยอยวัสดุชีวมวลทางการเกษตร เครื่องจักรดังกลาวเคลื่อนยาย
ไดสะดวก ทำางานไดงาย ใชยอยวสัดเุสนใยยาวได อาท ิฟางขาว ไผ และเปลอืกขาวโพด สามารถ
ยอยกิ่งไมสดขนาดเสนผานศูนยกลางสูงสุด 1.5 นิ้ว และมีราคายอมเยาว เศษกิ่งไมและใบไมที่
หั่นยอยแลวสามารถนำาไปใชทำาปุ๋ยหมัก หรือเปนวัสดุคลุมดินแทนการเผาทำาลาย ซึ่งจะชวยลด
ปัญหามลพิษทางอากาศ และลดการขาดดุลเงินตราจากการนำาเขาเครื่องหั่นยอยขนาดเล็กจาก
ตางประเทศ

จุดเดน 
 • ชวยใหการจัดการขยะชีวมวลไดงายขึ้น 
 • ลดการเผาใบไมและกิ่งไม โดยสามารถนำาไปทำาเปนปุ๋ยหมักไดงายขึ้น
 • มีอุปกรณป้องกันกระแสไฟฟ้าไมใหไหลผานเกินพิกัด และมีระบบตัดวงจรไฟฟ้า

ผู้รับก�รถ�ยทอด : รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตยพร  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

นักวิจัย : รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตยพร  มหาวิทยาลัยแมโจ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : อนุสทิธบิตัร เลขทีค่ำาขอ 1103000844 วนัทีย่ื่นคำาขอ 18 สิงหาคม 2554
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สูตรการเคลือบผ้าผืน

 ปัญห�สำ�คัญของก�รใช้ง�นสิ่งทอคือ อ�ยุก�รใช้ง�นสั้นจ�กก�รปนเปื้อนทั้งจ�ก 
เชื้อแบคทีเรีย ร� ฝุ่น นำ้� ของเหลว และสิ่งสกปรก และปัญห�เรื่องก�รซีดจ�งของสีบน 
สิง่ทอภ�ยหลงัก�รใช้ง�นไประยะหนึง่ รวมถึงสทีีเ่คลอืบอยูบนผ้�เกดิก�รหลดุออกม�แล้วไป 
สร้�งรอยเป้ือนของสทีีต่กบนผ้�อื่นทีม่�สมัผสั แม้จะส�ม�รถพฒัน�สมบตัพิเิศษทีเ่คลอืบบน 
ผ้�แล้วยงัไมส�ม�รถทำ�ให้สยีดึติดอยูบนพ้ืนผวิของผ้�ได้อย�งมปีระสทิธภิ�พ ทำ�ให้เกดิปัญห� 
ในก�รตกแตงผ้�ด้วยก�รระบ�ยส ีซึง่นำ�ไปสูข้อจำ�กัดในก�รออกแบบผลติภณัฑและก�รสร้�ง
มูลค�เพิ่มแกผ้�หรือสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษเหล�นั้น

 สวทช. จึงไดพัฒนาตอยอดในการปรับปรุงนำ้ายาเคลือบและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ  
เพื่อใหไดส่ิงทอทีม่สีมบตัติรงความตองการของผูบรโิภค ทัง้การเพิม่สมบตักิารตดิของส ีการตาน 
แบคทีเรีย การกันยูวี และการสะทอนนำ้า ซึ่งสูตรและกระบวนการเคลือบที่พัฒนาขึ้นสามารถ 
ขยายขนาดการผลติได เนื่องจากใชวตัถดิุบทีม่อียูเดมิ คาใชจายจงึตำา่ รวมทัง้กระบวนการเคลอืบ 
งายไมซับซอน เปนการเคลือบขั้นตอนเดียวที่สามารถเพิ่มหลายสมบัติ สารตั้งตนในการเคลือบ 
ละลายนำา้ไดจงึชวยใหการผสมสารสะดวก รวดเรว็ ใชพลงังานและตนทนุตำา่ สามารถนำาไปผลติ 
ผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด และสรางรายไดจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตาง 
ประเทศ 

จุดเดน 
 • กระบวนการเคลือบงายไมซับซอน
 • เคลือบขั้นตอนเดียวสามารถเพิ่มหลายสมบัติ
 • สะดวก รวดเร็ว ใชพลังงานและตนทุนตำ่า

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จำากัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

นักวิจัย : ดร. วรล อินทะสันตา ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรพัยสินท�งปัญญ� : อนสุทิธิบตัร เลขทีค่ำาขอ 1503000968 วนัทีย่ื่นคำาขอ 26 มถินุายน 2558
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ระบบตรวจจับกลิ่นแอมโมเนียแบบไร้สาย
และระบบวงจรวัดก๊าซเซนเซอรชนิดเคมีไฟฟ้า

 ปัจจบุนัส�รเคมีได้มีบทบ�ทในภ�คอุตส�หกรรมอย�งม�ก อ�ท ิทนิเนอร, ปรอท, ตะก่ัว  
และแอมโมเนยี ซึง่ส�รดงักล�วมกักอให้เกดิผลข้�งเคยีงกบัร�งก�ยของผูส้ดูดม หรอืสมัผสั 
โดยเฉพ�ะอย�งยิ่งส�รแอมโมเนียที่ใช้ ในโรงง�นทำ�นำ้�แข็ง ไอศกรีมและห้องเย็น ซึ่งมักใช้
ส�รแอมโมเนยีเป็นส�รทำ�คว�มเย็น เนื่องจ�กมปีระสิทธภิ�พสูง ร�ค�ถูก และไมทำ�ล�ยโอโซน
ในชัน้บรรย�ก�ศ แตแอมโมเนยีมสีมบตัคิว�มเป็นพษิ ดงันัน้ ก�รนำ�ม�ใช้ประโยชนจะต้องใช้
คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษ เพร�ะห�กเกิดก�รรั่วไหล อ�จทำ�ให้ผู้ปฏิบัติง�นในบริเวณที่มีก�ร
ใช้แอมโมเนีย และบริเวณใกล้เคียงได้รับอันตร�ยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

 สวทช. จงึพฒันาตนแบบตรวจวดัระดบัของก๊าซแอมโมเนยีของเครื่องทำาความเยน็ที่ใช
ในโรงงานอตุสาหกรรมทีร่ัว่ออกมาสูอากาศ และทำาการแจงเตอืนในกรณทีีม่แีอมโมเนยีเกนิกวา 
ระดับมาตรฐานที่จะสามารถทำางานตอไป โดยจะมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายไรสาย แลว
ทำาการเก็บขอมูลในแตละจุดไวยังฐานขอมูลสำาหรับดูรายละเอียดของก๊าซแอมโมเนียยอนหลัง 
ได สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นไดปกติ ไมจำาเปนตองอาศัยแก๊สอางอิง (reference gas) 
ตดิตัง้งาย และสามารถเรยีกดขูอมลูไดทกุทีท่ัว่โลกทีส่ามารถเขาถงึเครอืขายอนิเทอรเนต็ อกีทัง้ 
เมื่อสภาพอากาศจุดใดมีปัญหา ระบบก็จะแจงขอความเตือนผานทางโทรศัพทมือถือ เพื่อให 
สามารถแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที

จุดเดน 
 • มีความแมนยำาสูง จึงไมจำาเปนตองอาศัยแก๊สอางอิง
 • ตดิตัง้งาย และสามารถเรยีกดขูอมลูไดทกุทีท่ัว่โลกทีส่ามารถเขาถงึเครอืขายอนิเทอรเนต็ 
 • หากแอมโมเนยีเกนิกวาระดบัมาตรฐาน จะแจงขอความเตอืนผานทางโทรศพัทมอืถอื

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บ.ี อนิเตอรเนชัน่แนลแอนดเทคโนโลย ีจำากดั เมื่อวนัที ่24 กมุภาพนัธ 2558

นักวิจัย : ดร. อดิศร เตือนตรานนท ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : อนสุทิธบิตัร เลขทีค่ำาขอ 1403001534 วนัทีย่ื่นคำาขอ 21 พฤศจกิายน 2557
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ต้นแบบอินเวอรเตอรสำาหรับปั๊มน้ำา
จากเซลลแสงอาทิตยหลายกำาลังขับ

 นำ้� ถือเป็นปัจจัยหลักในก�รทำ�เกษตรกรรม ก�รแสวงห�แหลงนำ้�โดยก�รเจ�ะบอ 
บ�ด�ล หรือสูบนำ้�จ�กแหลงนำ้�หลักเข้�พื้นที่เกษตรกรรมต้องอ�ศัยปั๊มสูบนำ้� ปัจจุบันปั๊มนำ้�
ที่ใช้พลงัง�นไฟฟ้�โดยตรงจ�กแผงโซล�รมขีน�ดกำ�ลงัขบัตำ�่ ไมมรีปูแบบของป๊ัมนำ�้ให้เลอืก 
ต�มก�รใช้ง�นม�กนัก ขณะที่ปั๊มนำ้�ที่มีอินเวอรเตอรในก�รเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้�กระแสตรง
ไปเป็นกระแสสลับกอนมีให้เลือกม�กกว� แตมีข้อจำ�กัดคือ ไมส�ม�รถทำ�ง�นได้อย�งม ี
ประสิทธิภ�พ เมื่อต้องรับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล�ต�มคว�มเข้มของแสงอ�ทิตยที่
ไมแน่นอน และแรงดันสูง ทำ�ให้ต้องใช้จำ�นวนแผงโซล�รม�กเกินคว�มจำ�เป็น 

 สวทช. จึงไดพัฒนาปั๊มสูบนำ้าพลังแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน 
แสงอาทิตยมาเปนพลังงานไฟฟ้าไดสูงสุดในทุกชวงแสงของวัน และใชแผงโซลารนอยกวา 
อินเวอรเตอรทั่วไปในทองตลาด มีอายุการใชงานนานกวา 25 ปี ไมมีแบตเตอรีและไมใชนำ้ามัน 
เชือ้เพลงิ จงึประหยดัคาใชจาย สำาหรับอนิเวอรเตอรป๊ัมนำา้ทีพ่ฒันาขึน้นี ้ไดเพิม่ระบบการจดัการ 
พลงังานแบบหาจดุการถายทอดพลงังานสงูสดุในแตละชวงแสง เพื่อใหป๊ัมนำา้ทำางานไดดทีีส่ดุที่
ความเขมแสงหนึง่ๆ อนิเวอรเตอรทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมตอการนำาไปใชงานกลางแจง ซึง่ 
ออกแบบใหมีระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผา การกันฝุนกันนำ้าตามมาตรฐาน IP55 อีกทั้ง
ไมจำาเปนตองใชรวมกบัแบตเตอรี สามารถนำาไปขบัมอเตอรไดตัง้แต 0.5-3 แรงมา และมใีหเลอืก 
ใชงานหลายรูปแบบหลายขนาด ทั้งกำาลังดูดหรือสง (Head) และอัตราการไหล (Flow) จึงชวย 
ลดตนทนุในการผลติแกเกษตรกรทีท่ำาเกษตรกรรมในพืน้ที ่ซึง่จำาเปนตองการผันนำา้จากแหลงนำา้
หลกัเขาสูบอพกันำา้หรอืเขาพืน้ทีเ่พาะปลกูโดยตรง ดงันัน้ การนำาตนแบบอนิเวอรเตอรมาใชอาจ 
ชวยใหมีการเปลี่ยนมาใชพลังงานทางเลือกในรูปแบบตางๆ มากขึ้น

จุดเดน 
 • ลงทุนเพียง 100,000 บาท ตอพืน้ทีเ่พาะปลกู 1 ไร
 • ไมมแีบตเตอรแีละไมใชนำา้มนัเชือ้เพลงิ จงึประหยดัคาใชจาย 
 • มรีะบบป้องกนัความเสียหายจากฟ้าผา และการกันฝุนกันนำ้าตามมาตรฐาน IP55

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เอเซียนโซลาร จำากัด  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

นักวิจัย : ดร. สุทัศน ปฐมนุพงษ  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธบิตัรการประดษิฐ เลขทีค่ำาขอ 1201005105 วนัทีย่ื่นคำาขอ 28 กนัยายน 
 2555 และเลขที่คำาขอ 1501001751 วันที่ยื่นคำาขอ 27 มีนาคม 2558
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จมูกอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพกลิ่นของผลิตภัณฑเบเกอรี่ 

 ปัจจุบันขนมอบหรือเบเกอรีเป็นอ�ห�รที่มีผู้บริโภคแพรหล�ยทั่วโลก ประเทศไทยมี 
ก�รพัฒน�รปูแบบของขนมอย�งตอเนื่อง ให้ส�ม�รถรบัประท�นได้ในทกุโอก�ส ทกุเวล�และ
ทุกสถ�นที่ ทั้งนิยมรับประท�นรวมกับช�ก�แฟได้ด้วย รูปแบบของบรรจุภัณฑที่ดูสวยง�มมี 
ชวีติชวี�จะทำ�ให้ผลติภณัฑดนู่�รบัประท�นม�กยิง่ขึน้หรอืเหม�ะทีจ่ะใช้เป็นของฝ�กของขวญั 
ในง�นเทศก�ลต�งๆ ถือเป็นเสน่หอย�งหนึ่งของขนมอบเบเกอรีที่ทำ�ให้ผู้บริโภคติดอกติดใจ  
อยางไรก็ตาม ปัญหาเรื่องกลิ่นของผลิตภัณฑท่ีไมไดคุณภาพ เปนปัญหาที่ตองไดรับการแกไข 
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหกลิ่นของผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานกอนออก 
จำาหน่าย

 สวทช. จงึพัฒนาเครื่องจมกูอเิลก็ทรอนกิสเปนอปุกรณทีส่ามารถใชตรวจสอบคณุภาพ
กลิ่นของผลิตภัณฑได มีขนาดเล็ก พกพาไดสะดวก และสามารถใชตรวจสอบหนางานไดทันที 
โดยไมจำาเปนตองสงเขาทดสอบในหองปฏิบัติการ สามารถควบคุมคุณภาพกล่ินของผลิตภัณฑ
ตัง้แตวตัถดุบิจนถงึผลติภัณฑสำาเรจ็รปูกอนสงออกไปถงึมอืลกูคาไดเปนอยางด ีชวยลดการสญู
เสียจากการถูกตีคืนสินคากลับมาจากลูกคาและรานคาที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ

จุดเดน 
 • มขีนาดเลก็ พกพาไดสะดวก
 • ควบคมุคณุภาพกลิน่ของผลติภณัฑตัง้แตวตัถดุบิจนถงึผลติภณัฑสำาเรจ็รปู
 • ลดการสญูเสยีจากการถกูตคีนืสนิคา

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ซีพีแรม จำากัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

นักวิจัย : นายรุงโรจน เมาลานนท ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรพัยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 0801004238 วันที่ยื่นคำาขอ 15 สิงหาคม 2551
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อนุพันธควอเทอรไนส
ของเบต้า-ไซโคลเดกตรินไคโตซาน
และกรรมวิธีการสังเคราะหสารดังกลาว
สำาหรับการเกาะติดเยื่อเมือกและต้านแบคทีเรีย

 กระบวนก�รกระบวนก�รหอหุ้มส�รขน�ดเล็ก (micro-encapsulation) ในวงก�รย�  
เครื่องสำ�อ�งและอ�ห�รเป็นที่นิยม เพื่อชวยในก�รควบคุมก�รปลดปลอยส�รออกฤทธิ์ ชวย
ลดโอก�สในก�รระเหยได้ง�ย รวมถงึก�รกลบกลิน่และรสที่ไมดขีองส�รบ�งกลุมได้ โดยทัว่ไป
แล้วส�รทีมี่กลิน่จะมคุีณสมบติัในก�รระเหยได้ง�ยและมคีว�มคงตัวทีต่ำ�่โดยเฉพ�ะในสภ�วะ
ที่มีแสง อ�ก�ศ คว�มชื้น รวมถึงคว�มร้อน 

 ดวยขอจำากดัดงักลาวสงผลใหปริมาณกลิน่ทีล่ดลงเมื่อเก็บไวเปนเวลานาน รวมถงึอาจ 
เกิดการเปลีย่นรูปไปเปนสารอนพุนัธอื่นท่ีไมตองการทีอ่าจเกดิขึน้ไดพรอมกนันี ้สวทช. จงึพัฒนา
อนุพันธควอเทอรไนสของเบตา-ไซโคลเดกตรินไคโตซานขึ้น มีคุณสมบัติสำาหรับการเกาะตดิ 
เยื่อเมอืกและตานแบคทเีรยี ซึง่สามารถนำาไปพฒันาตอยอดกบัผลติภณัฑไดหลากหลาย และเพิม่ 
ประสทิธภิาพ อาท ิสามารถชวยเพิม่การละลายของสารทีต่องการเกบ็กกัไดดข้ึีน ชวยลดการเกดิ 
ปฏริยิาออกซเิดชัน่ ลดการเสื่อมสลายอนัเนื่องมาจากแสงและความรอนลดการระเหยและระเหิด 
ของสาร และเพิม่การยดึเกาะเยื่อเมือกทำาใหออกฤทิ์ไดยาวนานมากขึน้

จุดเดน 
 • เกาะตดิเยื่อเมอืก ซึง่มสีารหลอลื่นไดดี
 • ตานแบคทเีรยี
 • ออกฤทธิ์ไดยาวนาน

ผูร้บัก�รถ�ยทอด : บรษิทั โรงงาน เภสชักรรม เกร๊ทเตอรฟารมา จำากดั เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2558

นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 0901002490 วันที่ยื่นคำาขอ 4 มิถุนายน 2552



ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

22

แผนแปะเส้นใยพอลิเมอรแบบหลายชั้น
สำาหรับยับยั้งแบคทีเรีย

 สวิมสี�เหตุจ�กก�รเปลีย่นแปลงของ
ระดับฮอรโมน คว�มเครียด หรืออ�ห�ร อ�จ 
ทุเล�ลงได้เองต�มธรรมช�ติ หรือเมื่อมี 
ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตสิวที่เกิดจ�ก 
ก�รติดเชือ้อ�จลกุล�ม หรอืเรือ้รงัห�กไมได้รบั
ก�รรกัษ�อย�งถกูวธิ ีส�เหตสุำ�คญัของก�รเกิด 
สิวเรื้อรัง คือ แบคทีเรีย Propionibacterium 
acnes ซึ่งพบได้ภ�ยในตอมไขมัน ก�รใช้ย� 
ปฏชีิวนะเพ่ือก�รรกัษ�สวิท่ีเกิดจ�กก�รตดิเชือ้ 
พบว�มีประสิทธิภ�พดี แตเมื่อใช้เป็นระยะ 
เวล�น�นจะสงผลให้แบคทีเรียดื้อต อย� 
ปฏิชีวนะ และให้ผลในก�รรักษ�ลดลง 

 สวทช. จึงไดพัฒนาแผนปิดสิวที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดในกลุ มแซนโธน  
(Xanthones) มสีมบัตใินการตานการอกัเสบ และยบัยัง้แบคทีเรยี P. acnes ในรปูแบบของเสนใย 
ขนาดนาโน จึงลดการระคายเคืองในกลุมผู ใชที่ไวตอสารสกัด ลดการสลายตัวของสารสกัด
ระหวางเก็บรักษา ควบคุมการปลดปลอยสารสกัดระหวางวัน และสะดวกตอการใชงาน เหมาะ 
กับกลุมลูกคาวัยรุน และวัยทำางานที่เชื่อวาการดูแลรักษาหนาใหใสปราศจากสิวเปนเรื่องสำาคัญ
ตอบุคลิกภาพและการเขาสังคม มีกำาลังซื้อสูง และใหความสำาคัญกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่ 
มีคุณภาพสูง ใชงาย และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ลำ้าสมัย

จุดเดน 
 • ลดการระคายเคอืงในกลุมผูใชที่ไวตอสารสกดั
 • ควบคมุการปลดปลอยสารสกดัระหวางวนั
 • สะดวกตอการใชงาน

ผู้รบัก�รถ�ยทอด : บรษิทั แจ๊กเจยีอตุสาหกรรม (ไทย) จำากดั (มหาชน) เม่ือวนัที ่20 มนีาคม 2558

นักวิจัย : ดร. สุวิมล สุรัสโม ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรพัยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1201004415 วันที่ยื่นคำาขอ 30 สิงหาคม 2555
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การเพิ่มมูลคากาวไหมของเสีย
จากกระบวนการฟอกกาวไหม และระบบบำาบัดน้ำาเสีย
จากการฟอกย้อมไหม

 ก�วไหมหรอืเซรซินิ เป็นของเสยีจ�กก�รฟอกก�วไหมออกกอนเข้�สูกระบวนก�รย้อม 
สีให้กบัไหม ซึง่กอให้เกดิปัญห�ด้�นสิง่แวดล้อม เนื่องจ�กนำ�้ทิง้จ�กกระบวนก�รฟอกก�วไหม
มีปริม�ณ BOD และ COD สูงม�ก ย�กตอก�รบำ�บัด นอกจากนี้ ระบบบำาบัดนำ้าเสียจาก 
การฟอกยอมไหมและฝ้ายที่ใช ในปัจจุบันมักเปนระบบบำาบัดดวยวิธีการกรองและดูดซับ โดย 
ถังกรองและระบบดดูซบัที่ใชมักตดิตัง้ไวใตดนิ ใชพืน้ที่ในการติดตัง้มากทำาใหมีความยุงยากและ 
เสียคาใชจายสูงในการติดตั้ง อีกท้ังการเปลี่ยนวัสดุกรองและวัสดุดูดซับเมื่อเส่ือมสภาพหรือ 
อดุตนัทำาไดลำาบาก เนื่องจากระบบบำาบดัถกูฝังอยูใตดนิ ผู ใชงานจงึมกัจะละเลยการเปลีย่นวสัด ุ
กรองและดดูซบัเมื่อเสื่อมสภาพแลว สงผลตอคณุภาพนำา้หลงัการบำาบดัไมเปนไปตามมาตรฐาน 
นำ้าทิ้ง

 สวทช. จึงพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและจัดการ 
นำ้าเสียจากการฟอกยอมใหผูประกอบการ พรอมทั้งถายทอดองคความรู ใหแกผูประกอบการ 
เก่ียวกับการสกัดกาวไหมออกจากเสนไหม โดยใชหมอตมความดันจากนั้นนำานำ้ากาวไหมที ่
ปราศจากสารเคมีมาแปรรูปหรือใชเปนสวนประกอบในการผลิตเครื่องสำาอาง อาหาร และ 
เวชภัณฑไดอยางปลอดภัย ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะชวยลดปริมาณของเสียที่จะปลอยสู 
สิง่แวดลอมแลว ยงัเปนการสรางรายไดใหชมุชนไดอกีดวย และตนแบบระบบบำาบดันำา้เสยีจาก 
การฟอกยอมไหมและฝ้าย ดวยระบบการตกตะกอนทางเคมรีวมกบัการกรองและดูดซับ ปัจจบุนั 
บรษิทัเอกชนและวสิาหกจิชมุชนฟอกยอมไหมและฝ้ายใชระบบดงักลาวแลว ซึง่เปนการสงเสรมิ 
และสรางจิตสำานึกใหผูประกอบการใสใจสิ่งแวดลอมในชุมชนมากยิ่งขึ้น

จุดเดน 
 • สะดวกตอการใชงาน ถอดประกอบและติดตั้งงาย
 • สามารถเปลี่ยนถายวัสดุกรองและดูดซับเมื่อเสื่อมสภาพไดงาย 
 • นำ้าที่ผานการบำาบัดนั้นปลอดภัย สามารถปลอยสูแหลงธรรมชาติได

ผูร้บัก�รถ�ยทอด :  บริษัท เมืองยา ซิลเคน ประเทศไทย จำากัด 
 และวิสาหกิจชุมชนฟอกยอมไหมและฝ้าย

นักวิจัย : ดร. กิตตินันท อันนานนท  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรพัยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ป 2558
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การใช้ตัวปรับสมบัติรีโอโลยี 
(การไหล - การเปลี่ยนรูป) 
เพื่อพัฒนาไส้กรอกไขมันต่ำา

 ปัจจุบันผู้บริโภคหันม�ใสใจตอสุขภ�พม�กขึ้น จึงนิยมรับประท�นอ�ห�รที่มีไขมัน
ต่ำ� เพื่อลดปริม�ณไขมันที่จะเข้�สูร�งก�ย ไส้กรอกแฟรงเฟอรเตอรเป็นอ�ห�รยอดนิยม ซึ่ง 
เปน็ผลติภณัฑแปรรปูประเภทอมัิลชนัจ�กเนือ้สตัวทีม่ปีระม�ณไขมนัสตัวอยูประม�ณรอ้ยละ  
20-25 ของปรมิ�ณสวนประกอบทัง้หมด จงึใหพ้ลงัง�นสงู แมว้�ไขมนัสตัวมกีรดไขมนัอิม่ตวั
ในปรมิ�ณสงูจงึสงผลเสยีตอสขุภ�พของผูบ้รโิภค แตไขมนัในไสก้รอกใหค้ณุภ�พเนือ้สมัผสั  
ลักษณะท�งก�ยภ�พ และรสช�ติที่เป็นเอกลักษณ ดังนั้น ก�รลดปริม�ณไขมันสงผลให้เนื้อ 
สัมผัสของไส้กรอกมีคว�มแข็งกระด้�ง คว�มชุม น้ำ�ลดลง สีเข้มขึ้น เป็นต้น ซึ่งกระทบตอ 
คว�มพึงพอใจของผู้บริโภค  

 สวทช. จึงวิจัยและพัฒนาใชตัวปรับสมบัติรีโอโลยี (ศาสตรที่ศึกษาถึงการไหลและ 
การเสยีรปูของวสัด ุสามารถใชในการศกึษาขอมลูทีส่ำาคญัดานโครงสราง การเสยีรปู และการไหล 
ของอาหารในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัส) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ 
ไสกรอกไขมันต่ำาโดยใหมคีณุภาพเนือ้สมัผัสและประสาทสัมผสัคลายคลึงกบัสูตรควบคุม ไสกรอก 
ไขมันต่ำาพัฒนาขึ้นจากการแทนที่ไขมันสัตวดวยของผสมจากสารทดแทนไขมัน สารปรับสมบัติ 
เชิงรีโอโลยีและตัวเพิ่มความสามารถในการอุมน้ำา ตลอดจนถึงการปรับสัดสวนองคประกอบ 
เนื้อสัตว และองคประกอบที่ไมใชเนื้อสัตวในสูตร รวมทั้งการปรับสภาวะในกระบวนการผลิต  
ผลการประเมนิคณุภาพทางประสาทสมัผสัเชงิพรรณนาอยูในระดบัทีผู่ทดสอบที่ไดรบัการฝกึฝน 
ยอมรบัไดและมปีริมาณไขมนันอยกวารอยละ 4 จงึจัดอยูในกลุมผลติภณัฑอาหารไขมันต่ำา (ไขมนั 
นอยกวา 3 กรมัตอหนึง่หนว่ยบริโภคอางองิ 55 กรมั) มพีลงังานต่ำากวาสตูรควบคมุรอยละ 52-55  
จึงสามารถจัดอยูในกลุมผลิตภัณฑอาหารที่ใหพลังงานนอย หรือ lite อีกทั้งยังมีเสนใยอาหาร 
สูงกวาสูตรควบคุมประมาณ 5 เทาอีกดวย 

จุดเดน
 • ไสกรอกมีไขมันต่ำา โดยคงเนื้อสัมผัสเหมือนสูตรควบคุม
 • ใหพลังงานต่ำากวาสูตรควบคุม รอยละ 52-55
 • มีเสนใยอาหารสูงกวาสูตรควบคุมประมาณ 5 เทา 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : เครือเบทาโกร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

นักวิจัย : ดร. นิสภา ศีตะปันย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ยางล้อตันรถฟอรคลิฟท
ประหยัดพลังงาน

 ย�งล้อตันรถฟอรคลิฟทเป็นย�งล้อรถประเภทที่ใช้ย�งธรรมช�ติในก�รผลิตสูงกว� 
ย�งล้อประเภทใช้ลม คือ ใช้ย�งธรรมช�ติประม�ณ 30 กิโลกรัมตอเส้น ในขณะที่ย�งล้อรถ 
ประเภทใชล้มใชย้�งธรรมช�ตเิพยีง 8 กโิลกรมัตอเสน้ ในแตละปปีระเทศไทยใชยางธรรมชาต ิ
เพือ่การผลติยางลอรถตนัประมาณ 12,960 ตนัตอป ีโดยเปนการผลติเพือ่ใชในประเทศประมาณ  
216,000 เสนตอปี ท่ีเหลอืเปนการสงออกไปยงัตลาดอาเซยีนเปนหลัก นอกจากนี ้ยงัมกีารสงออก 
ไปยังแถบยุโรป อเมริกา และญี่ปุน โดยมูลคาตลาดรวมประมาณ 1,000 ลานบาทตอปี ปัจจุบัน 
อตุสาหกรรมยางลอตนัรถฟอรคลฟิทของประเทศไทยอยูอนัดบั 4 ของตลาดโลก ผูประกอบการ 
ของไทยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม จึงจำาเปนตองไดรับการพัฒนา 
เทคโนโลยเีพือ่ใหสามารถผลติและสงออกยางลอรถไดมากยิง่ขึน้ สำาหรบัยางลอตันประเทศไทย 
ตองแขงขันในดานเทคโนโลยีและคุณภาพอยางมากโดยเฉพาะกับประเทศศรีลังกาซึ่งเปน 
ประเทศผูผลติยางลอตนัอนัดบัตนของโลก และเทคโนโลยหีนึง่ทีจ่ะมคีวามสำาคญัยิง่ในการเพิม่ 
มูลคายางลอตัน คือ เทคโนโลยีการผลิตยางลอรถประหยัดพลังงาน

 สวทช. ประสบความสำาเร็จในการพัฒนายางลอตันประหยัดพลังงานตนแบบสำาหรับ 
ใชกับรถฟอรคลิฟท จากการทดสอบพบวายางลอตันตนแบบขนาด 7.00-12 ที่พัฒนาข้ึนมีคา 
สมัประสทิธิค์วามตานทานการหมนุเทากบั 18 กโิลกรมัตอตนั ซึง่ต่ำาทีส่ดุเม่ือเทยีบกบัยางลอตนั 
นำาเขาจากตางประเทศ ยางลอตันยี่หอชั้นนำาในประเทศ และยางลอตันที่ผลิตดวยเทคโนโลยี 
เดมิ จงึทำาใหยางลอตนัตนแบบทีพ่ฒันาขึน้สามารถประหยดัพลงังานไดสงูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับยางลอตันยี่หออื่นๆ นอกจากนี้ การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานจริง พบวายางลอตัน 
ตนแบบมอีายกุารใชงานของดอกยางสงูกวายางลอตนัทีผ่ลติดวยเทคโนโลยเีดมิประมาณ 2 เทา 
และใชพลงังานในการขบัเคลือ่นนอยลง ทำาใหสามารถประหยดัคาใชจายในการเปลีย่นยางและ 
คาเชื้อเพลิงของรถฟอรคลิฟทไดถึง 60,000 บาทตอคันตอปี โดยยางลอตันที่พัฒนาขึ้นยังมี 
ตนทุนในการผลิตเทาเดิม

จุดเดน
 • มีอายุการใชงานของดอกยางสูงกวายางลอตันที่ผลิตดวยเทคโนโลยีเดิม
 • ประหยดัคาใชจายในการเปลีย่นยางและคาเชือ้เพลงิของรถฟอรคลฟิทไดถงึ 60,000 

บาทตอคันตอปี
 • ตนทุนในการผลิตเทากับวิธีเดิม
 • เพิ่มปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศมากขึ้น

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท วี เอส อุตสาหกรรมยาง จำากัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

นักวิจัย : ผศ.ดร. กฤษฎา สุชีวะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติิ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ขี้ผึ้งสำาหรับห้ามเลือดออก
จากกระดูกที่สลายตัวได้ที่มีสวนผสมของแป้งดัดแปร

 อยางไรก็ตาม การใชขี้ผึ้งในปัจจุบันมีสวนประกอบของ beeswax ที่ไมสลายตัว จึงมี 
ปัญหาขางเคียง ทำาใหภายหลังจากการใชงานแลว ขี้ผึ้งหามเลือด ยังคงหลงเหลืออยูในบริเวณ 
กระดูก ซึ่งขัดขวางการเจริญของกระดูกระหวางการสมานตัวในบริเวณดังกลาว ทำาใหบาดแผล 
ของกระดูกไมเชื่อมติดและเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อของกระดูกอีกดวย 

 สวทช. จงึไดพฒันาขีผ้ึง้หามเลอืดทีอ่อกจากกระดกูทีส่ามารถยอยสลายตวัไดภายหลงั 
จากหมดหนาที่ในการหามเลอืด ไมยบัยัง้กระบวนการรักษาแผลและสมานตวัของกระดกู อกีทัง้ 
ไมสงผลขางเคยีงอยางอืน่ขึน้ โดยมุงหวงัทีจ่ะนำาไปสูการใชงานทดแทนหรอืเสรมิการใชงานของ
ขี้ผ้ึงหามเลือดที่ออกจากกระดูกที่ไมสามารถสลายตัวได โดยปัจจุบันรวมกับคณะแพทยศาสตร  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ดำาเนนิการศกึษาทางคลนิคิของข้ีผึง้หามเลอืดจากกระดกูแบบสลายตวั 
ได ในผูปวยอาสาสมัคร เพื่อทดสอบสมบัติการใชงานและประสิทธิภาพในการหามเลือดจาก
กระดูก พบวาหามเลือดที่ออกจากกระดูกไดดี ผูปวยมีสุขภาพดีหลังการผาตัด ไมพบอาการ 
แทรกซอน และการปฏิเสธของรางกาย หรือการติดเชื้อจากการใชงานขี้ผึ้งหามเลือดที่พัฒนา 
ขึ้น ซึ่งเมื่อนำาไปใชงานจะเปนประโยชนตอการผาตัดที่ตองการใหมีการสมานตัวของกระดูก

จุดเดน
 • หามเลือดที่ออกจากกระดูกไดดี
 • ผูปวยมสีขุภาพดหีลงัการผาตดั ไมพบอาการแทรกซอน และการปฏเิสธของรางกาย
 • เปนประโยชนตอการผาตัดที่ตองการใหมีการสมานตัวของกระดูก 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร จำากัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

นักวิจัย : ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1101002162 วันที่ยื่นคำาขอ 22 กันยายน 2554

 ขีผ้ึ้งห�้มเลอืดทีอ่อกจ�กกระดกูมคีว�มสำ�คญั 
ในง�นศัลยกรรมในทุกส�ข�ที่มีก�รผ�ตัดที่เก่ียวข้อง 
กับกระดูก ขี้ผึ้งห้�มเลือดเพื่อห้�มเลือดที่ออกจ�ก 
กระดูก ทำ�หน้�ท่ีเป็นวัสดุอุดก้ันหลอดเลือดเพ่ือให้เลือด 
หยุดไหลและเกิดก�รแข็งตัว
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 ในปัจจุบันยังไมมีเครื่องมือม�ตรฐ�นใดที่จะม�ใช้ตรวจสอบก�รรับรู้กลิ่นและรสช�ติ 
อ�ห�รของมนุษยได้  เนื่องจ�กคว�มซับซ้อนท�งองคประกอบท�งเคมีและธรรมช�ติ ก�รใช้ 
คว�มรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับประส�ทก�รรับรู้

 สวทช. พัฒนาเครื่องตรวจวัดกล่ินและรสชาติของสวนผสมในอาหาร หรือ ESenSS  
(อีเซ็นส) ซึ่งเปนเครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาติของสวนผสมในอาหาร โดยใชเทคโนโลยี 
เซนเซอรในการตรวจวัดรสชาติเหมือนเปนนักชิมอาหารและเปรียบเทียบกับฐานขอมูลที่มีอยู  
โดยการใชเทคโนโลยกีารประมวลผลทีม่คีวามแมนยำา และสามารถเชือ่มตอเขากบั server กลาง 
ที่เปรียบเสมือนคลังที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่ไดรับการพัฒนาไวแลว และมี  
applications ตางๆ เชน การพัฒนามาตรฐานรสชาติของอาหาร (smart standard) เพ่ือ 
ใชในการตรวจสอบ โดยผู ใชงานสามารถ download ขอมูลจาก cloud ไดโดยตรงเพ่ือนำามา 
ประมวลผลกับรสชาติที่ไดรับการพัฒนา ซึ่ง smart standard สามารถแนะนำารานคาที่มีรสชาติ 
ตามที่ตองการ เหมาะสำาหรับอุตสาหกรรมอาหารและรานอาหาร 

จุดเดน
 • เชื่อมตอเขากับ server กลาง เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่ 

พัฒนาขึ้น
 • download ขอมลูจาก cloud ไดโดยตรง เพือ่นำามาประมวลผลกบัรสชาตทิี่ไดรบัการ

พัฒนา
 • แนะนำารานคาที่มีรสชาติตามที่ตองการ

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ควอลิเท็ค แล็บบอราทอรี่ เซอรวิส จำากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

นักวิจัย : ดร. เจษฎา แมนยำา ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู

“ESenSS” 
เคร่ืองตรวจวัดกล่ินและรสชาติของสวนผสมในอาหาร
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โลหะ-เมทไธโอนีนคีเลต
เพื่อการใช้งานภายในสถานประกอบการ

 แรธ�ตุในอ�ห�รสัตวโดยสวนใหญมักอยูในรูปของส�รประกอบต�มธรรมช�ติ เมื่อ
สัตวได้รับเข้�สูร�งก�ยส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชนได้ปริม�ณน้อย เนื่องจ�กเกิดก�รแตกตัว 
แล้วรวมตัวกับส�รชนิดอื่นในระบบท�งเดินอ�ห�รได้ง�ย เชน กรดไขมันอิสระ สงผลให้เกิด 
เปน็ส�รประกอบท่ีย�กตอก�รดดูซึมเพ่ือนำ�ไปใชป้ระโยชน เปน็ตน้ ส�รประกอบแรธ�ตเุหล�นี ้
จึงติดค้�งออกม�กับมูลสัตว สัตวจึงข�ดแคลนแรธ�ตุที่มีคว�มจำ�เป็นในร�งก�ย 

 สวทช. จงึไดผลติโลหะ-เมทไธโอนนีคเีลต (คเีลต หรอื chelate คอื สารประกอบเชงิซอน 
ที่เกิดจากแรธาตุที่มีประจุบวกมาสรางพันธะยึดกับสารกลุม poly dentate ligand ที่มีไอออน
ลบหรือประจุลบ ดวยพันธะ coordinate covalent และเกิดสารประกอบที่มีโครงสรางแบบ 
วงแหวน) มาใชรวมกับแรธาตุ ทำาใหเปลี่ยนโครงสรางแรธาตุใหมีลิแกนดมาลอมรอบ จึงชวย 
ป้องกันการแตกตัวหรือการรวมตัวกับสารชนิดอื่นในระบบทางเดินอาหาร สารประกอบคีเลตนี้ 
ยังเอือ้ตอการดดูซมึในลำาไสเลก็และเซลลเนือ้เยือ่ เพราะลแิกนดมคีณุสมบตัทิีส่ามารถชวยเปน 
ตัวพาแรธาตุเขาสูเชลล โดยจะผานทางวิลไลเขาสูกระแสเลือดไปยังเซลลเป้าหมายได สัตวจึง 
นำาแรธาตไุปใชประโยชนไดมากขึน้และทำาใหลดปรมิาณแรธาตทุีต่กคางออกมากบัมลูสตัว ทำาให 
ประหยดัตนทุนของอาหาร สตัวมรีางกายท่ีแข็งแรงสมบรูณ นอกจากน้ี “โลหะ-เมทไธโอนนีคีเลต”  
นียั้งชวยเพิม่ศกัยภาพในการผลติสารประกอบคเีลตในอาหารสตัวใหกบัภาคอตุสาหกรรมเกษตร 
ของประเทศ และลดการนำาเขาอาหารสัตวจากตางประเทศไดอีกดวย

จุดเดน
 • แรธาตุดูดซึมเขาสูรางกายสัตวไดดีขึ้น สัตวจึงมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ
 • ลดปริมาณแรธาตุที่ตกคางออกมากับมูลสัตว สงผลใหประหยัดตนทุนของอาหาร 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

นักวิจัย : ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ความลับทางการคา
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อินเวอรเตอร
สำาหรับคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 25,000 BTU

 ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รขับเคลื่อนมอเตอรกระแสตรงไร้แปลงถ�นสำ�หรับ 
ก�รประยุกตใช้ง�นในอุตส�หกรรมระบบปรับอ�ก�ศและระบบทำ�คว�มร้อนคว�มเย็นเป็น 
เทคโนโลยีที่มีก�รใช้ง�นอย�งแพรหล�ยในมอเตอรพัดลมและคอมเพรสเซอร และมี 
ก�รพัฒน�อย�งตอเนื่อง เนื่องจ�กชวยให้ส�ม�รถปรับคว�มเร็วรอบของมอเตอรและ 
คอมเพรสเซอรได้ต�มต้องก�ร ซ่ึงจะชวยประหยัดพลังง�นของเครื่องปรับอ�ก�ศได้เป็น 
อย�งม�ก นอกจ�กก�รพัฒน�เรื่องเทคโนโลยีแล้ว ยังมีเรื่องของร�ค�ที่ต้องคำ�นึงถึงเพื่อให้ 
ส�ม�รถแขงขันได้ด้วย 

 สวทช. จึงพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอรกระแสตรงไรแปลงถานขึ้น เพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิภาพใหสูงกวาที่มีอยูและทนทานตอการใชงานในสภาวะจริง รวมทั้งมีราคาถูกเพียงพอ 
ที่ภาคเอกชนสามารถนำาองคความรูนี้ ไปตอยอดการผลิต และสามารถแขงขันในตลาดได ทั้งนี้  
คณะวิจัยไดดำาเนินการพัฒนาชุดขับเคลื่อนมอเตอรกระแสตรงไรแปลงถานที่ใชเปนฐานของ 
ผลิตภัณฑ RHVAC โดยเฉพาะในคอมเพรสเซอรและพัดลมตางๆ ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและ 
อุตสาหกรรม เทคนิคการขับเคล่ือนที่ไรตัววัดความเร็วรอบแบบเดิมๆ ถูกพัฒนาและสรางข้ึน 
ในตนแบบโดยการคำานงึถงึราคาและการแขงขนัไดในตลาด มสีมรรถนะสงูและมคีวามน่าเชือ่ถือ 
สูง รวมทั้งมีการทดสอบโดยภาคเอกชนที่มีความรวมมือตอกัน นอกจากนี้ การนำามอเตอร 
กระแสตรงไรแปลงถานไปทำาเปนคอมเพรสเซอรและพัดลม (RHVAC systems) สามารถเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการใชพลงังานใหกบัระบบ ทำาใหประหยดัพลงังานโดยเฉลีย่มากกวาเดมิประมาณ 
รอยละ 30 และบางประเทศเริม่มีกฎเกณฑขอบงัคบัใหมีการนำาเขาระบบปรบัอากาศประสทิธิภาพ 
สงู การพฒันาระบบขบัเคลือ่นจงึชวยเพิก่ารสรางงาน ลดการนำาเขา และสงเสรมิความสามารถ 
ในการแขงขันการคาระหวางประเทศในดานสิ่งแวดลอม 

จุดเดน
 • ทนทานตอการใชงานในสภาวะจริง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหกับระบบ ทำาใหประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย

มากกวาเดิมประมาณรอยละ 30
 • สงเสริมความสามารถในการแขงขันการคาระหวางประเทศในดานสิ่งแวดลอม

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอรเนชั่นแนล จำากัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

นกัวจิยั : ดร. พงศพชิญ วภิาสรุมณฑล ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1301000402 วันที่ยื่นคำาขอ 25 มกราคม 2556
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ระบบแมขายให้บริการข้อมูล 
เสียงเรียกประกาศ
ผานระบบควบคุมเสียงหลายชองเสียง   

 เนื่องจ�กในกระบวนก�รผลิตรถยนตจำ�เป็นต้องสร้�งเสียงคำ�บรรย�ยทั่วไป และมี 
ก�รอ�นช่ือเฉพ�ะของระบบหรืออุปกรณในก�รกระบวนก�รผลิตซึ่งมีทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ� 
อังกฤษ ซึ่งต้องก�รเทคโนโลยีที่มีคว�มส�ม�รถทั้งในด้�นคว�มส�ม�รถประมวลผลข้อคว�ม 
ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษในระบบเดียวกันและสร้�งเสียงในท้ังสองภ�ษ�ด้วยเสียง 
เดียวกันเพื่อให้เกิดคว�มตอเนื่องของเสียงบรรย�ย รวมทั้งมีคุณภ�พเสียงที่สร้�งขึ้นที่ 
ใกล้เคียงกับเสียงคน ซอฟตแวรทั่วไปไมมีคุณสมบัติครบต�มดังที่กล�วม� นักวิจัย สวทช. 
จึงได้ผลิต “ซอฟตแวรว�จ�” ซึ่งส�ม�รถตอบโจทยในดังกล�วได้ และนำ�ไปชวยสร้�งเสียง
บรรย�ยในข้ันตอนก�รประกอบอปุกรณรถยนตในส�ยก�รผลติและประกอบรถยนตในโรงง�น
ผลิตรถยนตในประเทศไทย

 ในการสรางระบบนำาเสนอ (presentation), อบรม (training), หรอืแนะนำาควบคมุขัน้ตอน 
ในการทำางานท่ัวไป (guideline) ใชพนักงานประจำาการเพื่ออธิบายนำา มีขอเสียในแงตนทุน 
การผลติหรอืใชเสยีงบรรยายทีเ่ปนเสยีงบนัทกึของเสยีงคน ซึง่ไมสามารถเปลีย่นแปลงลกัษณะ 
เสยีงและเนือ้หาท่ีบรรยายได และตองบนัทึกเสียงใหมทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นเนือ้หา การใชคนพดู
หรอืการใชเสยีงบนัทกึดงักลาวมขีอจำากดัในหลายๆดาน ทัง้ในกรณตีองปรบัเนือ้หา หรอืลกัษณะ 
เสี่ยง (เชน ความเร็วหรือน้ำาเสียงของเสียงบรรยาย) ตองบันทึกใหม และที่สำาคัญคือ เนื้อหา
เปนรูปแบบที่ตายตัวไมสามารถปรับใหตอบโตกับผู ใช ใหเหมาะตามสถานการณได ขณะที่ใน 
กระบวนการผลิตจะตองมีการอบรมและแนะนำาควบคุมพนักงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ 
ขั้นตอนการผลิตตามจุดตางๆ ในกระบวนการผลิต ที่อาจมีขั้นตอนที่ปรับเปลี่ยนไปบาง ทำาให 
ตองบันทึกเสียงใหมอยูเสมอ ดังนั้น “เทคโนโลยีสังเคราะหเสียงพูดอัตโนมัติ: วาจา” สามารถ 
ชวยสรางเสียงบรรยายอัตโนมัติแทนการใชคน จึงชวยลดตนทุนในการอบรมและสามารถ 
ปรับเปลี่ยนขอความ และใหบริการไดตลอดเวลา โดยนำาผลงานวิจัยไปติดตั้งบน tablet จำานวน  
300 เครือ่งเพือ่ตดิตัง้ตามจดุตางๆ ภายในโรงงานเพือ่ใชชวยสรางเสยีงบรรยายโตตอบเกีย่วกบั 
กระบวนการผลิตใหแกพนักงานในสายการผลิตและประกอบรถยนตในประเทศไทยได 

จุดเดน
 • ลดตนทุนในการอบรมพนักงานประจำาการ
 • ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเหมาะตามสถานการณได
 • ใหบริการไดตลอดเวลาผาน tablet 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ฮอนดา เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำากัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

นักวิจัย : ดร. ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

 อุตส�หกรรมอ�ห�รในประเทศไทยมีขน�ดใหญและมีก�รเจริญเติบโตอย�งตอเนื่อง จ�ก 
ประช�กรที่เพิ่มม�กข้ึน หนึ่งในอุตส�หกรรมอ�ห�รที่สำ�คัญคือ โรงง�นแปรรูปไก ซึ่งจะมีของเสีย 
จำ�พวกเนื้อเยื่อ ไขมันและน้ำ�มันไก (เรียกโดยรวมว�ก�กไขมัน) ปะปนไปกับน้ำ�ล้�งในก�รแปรรูป 
ม�กถึงหล�ยพันลิตรตอวันตอโรงง�น เกิดเป็นน้ำ�เสียที่จำ�เป็นต้องได้รับก�รบำ�บัด ซึ่งปัจจุบันนิยม 
ใช้กระบวนก�รบำ�บัดท�งชีวภ�พในบอขน�ดใหญ ซึ่งใช้เวล�และพื้นที่ม�ก ทั้งยังเสียค�ใช้จ�ยใน 
ก�รบำ�บดัสงู ดงันัน้ ก�รแปรรูปก�กไขมนัดงักล�วจงึเปน็ท�งเลอืกทีม่ปีระโยชนตอโรงง�นทัง้ในแง  
ของก�รลดปริม�ณของเสียที่จะต้องบำ�บัด ลดทรัพย�กรที่ต้องใช้ ในก�รจัดก�รของเสียนี้ และยัง 
ส�ม�รถสร้�งมูลค�เพิ่มจ�กก�กของเสียเหลือใช้ ในโรงง�นได้

 สวทช. ไดพัฒนาชุดสกัดน้ำามันไกที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถสกัดน้ำามันไกออกจากกาก 
ไขมันไดสูงกวารอยละ 85 มีความรวดเร็วในการสกัดน้ำามันซึ่งใชเวลาเพียง 2 ช่ัวโมง มีการติดต้ัง 
หนว่ยกรองกากของแขง็ออกจากกากไขมันทีม่ตีะแกรงรองรบักากไขมนัอยูภายใน และออกแบบใหเกิด 
กระบวนการถายเทความรอนอยางทั่วถึงโดยมีใบพัดกวนควบคูกับการควบคุมความเร็วที่เหมาะสมใน 
แตละชวงการสกัด สามารถทำางานแบบกะหรือแบบกึ่งตอเน่ืองได ทำาใหมีความยืดหยุนที่จะรองรับ 
ภาระน้ำาเสยี (waste load) ที่ไมเทากันในแตละวนัได และจากการทีเ่ครือ่งมีหลกัการทำางานที่ไมซบัซอน 
และราคาไมแพง จึงงายตอการขยายขนาดและการดูแลรักษา นอกจากนี้ ไดพัฒนาชุดผลิตไบโอดีเซล 
ขนาด 100 ลติร เพือ่เปนชดุผลติไบโอดีเซลที่ใชกบัตวัเรงปฏกิริยิาแบบเอกพันธและววิธิพันธได เมือ่ใช 
ระบบวิวิธพันธจะสามารถรองรับวัตถุดิบท่ีมีคากรดสูงและกระบวนการไมมีน้ำาเสียจากข้ันตอนการลางน้ำา  
อยางไรก็ตามเมื่อวัตถุดิบมีสิ่งเจือปนอื่นๆ ปะปนมากับน้ำาเสียซึ่งไมสามารถแยกออกจากน้ำามันไกได 
สามารถใชระบบเอกพันธท่ีมีความสามารถในการเรงปฏิกิริยาไดสูงและมีผลกระทบจากส่ิงเจือปนนอยกวา 

จุดเดน
 • สกัดน้ำามันไกออกจากกากไขมันไดสูงกวารอยละ 85 ใชเวลาเพียง 2 ชั่วโมง
 • ทำางานแบบกะหรอืแบบกึง่ตอเนือ่งได ทำาใหมคีวามยดืหยุนทีจ่ะรองรบัภาระน้ำาเสยี (waste 

load) ที่ไมเทากันในแตละวันได
 • หลกัการทำางานที่ไมซบัซอนและราคาไมแพง จงึงายตอการขยายขนาดและการดแูลรกัษา
 • ใชกับวัตถุดิบที่มีสิ่งเจือปนได

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท บี ฟู้ดสโปรดักสอินเตอรเนช่ันแนล จำากัด เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557

นักวิจัย : ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติิิ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1301004787 วันที่ยื่นคำาขอ 26 สิงหาคม 2556

กากไขมันจาก
บอดักไขมัน

ชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด ๑๐๐ ลิตร น้ำามันไบโอดีเซลที่ได

ชุดสกัดน้ำามันไก 
และแปรรูปเป็นไบโอดีเซลจากน้ำาเสียโรงงานชำาแหละสัตวปก
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เครื่องวัดและวิเคราะห
ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

 ปรมิ�ณฝุ่นละอองในอ�ก�ศจำ�นวนม�กในปจัจบุนัสงผลกระทบตอสุขภ�พของมนษุย 
กอใหเ้กดิปญัห�หล�กหล�ย อ�ทิ โรคท�งเดนิห�ยใจ โรคหวัใจ โรคปอด รวมไปถงึมะเรง็ปอด  
ประกอบกบัมคีว�มต้องก�รของผู้ ใชเ้ครือ่งตรวจวดัฝุน่ละอองแพรหล�ยกว�้งม�กขึน้ ไมว�จะ 
เปน็หนว่ยง�นภ�ครฐั ภ�คเอกชน และสถ�บนัก�รศกึษ� แตในปจัจบุนัยงัไมมผีูผ้ลติเครือ่งมอื 
วัดฝุ่นที่มีม�ตรฐ�นจำ�หน่�ยในประเทศ โดยจะเป็นก�รนำ�เข้�เครื่องมือวัดจ�กต�งประเทศ 
ทั้งหมด ซึ่งมีร�ค�คอนข้�งสูง 

 สวทช. จงึสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเครือ่งวดัและวิเคราะหขนาดฝุนละอองขนาดเลก็ 
ในอากาศ (DustDETEC) ซึง่เปนเคร่ืองมอืวิเคราะห และเก็บตวัอยางอากาศโดยวธีิการทางไฟฟา้  
สำาหรับตรวจวัดฝุนละอองลอยขนาดเล็กกวา 2.5 และ 10 ไมโครเมตร สำาหรับใชในการศึกษา 
มลพษิทางอากาศ และการปนเปือ้นของอนภุาคในผลติภณัฑ มขีนาดกะทดัรดั น้ำาหนกัเบา ทนทาน  
และประกอบขึ้นโดยใชอุปกรณที่มีอยูในประเทศเปนหลัก ซึ่งสามารถทำางานไดเทียบเคียงกับ 
อุปกรณที่มาจากตางประเทศ รวมทั้งสามารถชวยลดการพึ่งพาการนำาเขาจากตางประเทศได 
อีกดวย อีกทั้งอุปกรณดังกลาวเปนการประยุกตใชองคความรู และเทคโนโลยีที่มีอยูในปัจจุบัน 
ประกอบดวย ชดุคดัแยกฝุนละออง 2.5 และ 10 ไมโครเมตร ชดุใหประจไุฟฟา้ ชดุดกัจบัไอออน  
วงจรอิเล็กโทรมิเตอร ระบบการประมวลผลขอมูล แหลงจายไฟแรงสูง ชุดควบคุมอุปกรณและ 
ระบบควบคุมการไหลของของไหล และระบบการบันทึก เปนตน 

จุดเดน
 • ตรวจวัดฝุนละอองลอยขนาดเล็กกวา 2.5 และ 10 ไมโครเมตรได
 • ขนาดกะทัดรัด น้ำาหนักเบา และทนทาน
 • ลดการพ่ึงพาการนำาเขาจากตางประเทศ เพราะประกอบข้ึนโดยใชอุปกรณท่ีมีอยูใน

ประเทศเปนหลัก 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เฟบิกซ อินเตอรเนชั่นแนล จำากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

นักวิจัย : ผศ.ดร. พานิช อินต๊ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1001000983 วันที่ยื่นคำาขอ 1 กรกฎาคม 2553
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

เครื่องย้อมเลือดอัตโนมัติ

 เครือ่งยอ้มเลอืดอตัโนมตั ิ(Automated Slide Stain) ทีม่อียูในตล�ด มกี�รทำ�ง�นที่
ซบัซอ้นและร�ค�แพง ส�ม�รถจดัห�ไดเ้ฉพ�ะในโรงพย�บ�ลขน�ดใหญเท�นัน้ ในขณะที่โรง
พย�บ�ลขน�ดเล็กก็จำ�เป็นต้องมีก�รตรวจวิเคร�ะหเลือดเชนกัน แตในปัจจุบันต้องใช้คนใน
ก�รทำ�หน้�ที่นี้ โดยก�รจับเวล�ก�รทำ�ง�นในแตละขั้นตอน ซึ่งพบว�ไมสะดวกและอ�จเกิด
คว�มผิดพล�ดที่ทำ�ให้ก�รตรวจไมได้คุณภ�พเท�ที่ควร 

 สวทช. จงึไดพฒันาเครือ่งยอมเลอืดอตัโนมตั ิ(Automated Slide Stain) เพือ่เพิม่ความ
สะดวกใหกับทางเจาหนาที่ในหองปฏิบัติการ โดยมีการทำางานในลักษณะเครื่องจักรที่เคลื่อน 2 
แกนควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร (Advanced RISC Machine: ARM) ควบคุมผานทางจอ 
touch screen และมีอุปกรณภายนอกประกอบไปดวย ระบบเปาลมรอน และระบบเปิดปิดลาง
น้ำา โดยเคร่ืองสามารถทำางานแทนคนเพือ่ชวยเพิม่ความสะดวก ลดเวลาในการทำางาน และลดขอ
ผดิพลาด สามารถทำางานตอเนือ่งทัง้วนัได รวมถงึการออกแบบเนนใหสามารถนำาไปพฒันาตอไป 
จงึเลอืกใชอปุกรณทีม่ตีนทนุไมสงู อกีทัง้เครือ่งมคีวามซบัซอนไมมากและสามารถนำาไปประกอบ
เองได ปจัจบุนั ไดถายทอดเทคโนโลยดีงักลาวใหบรษิทัเอกชนผลติจำาหนา่ยในเชงิพาณชิย และ
มีการใชงานจริง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว จังหวัดสระแกว แลว

จุดเดน
 • ลดเวลาในการทำางาน และลดขอผิดพลาด
 • ทำางานตอเนื่องทั้งวัน
 • นำาไปประกอบเองได 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เอ ดี ไอ เทคโนโลยี จำากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

นักวิจัย : ดร. อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติิ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตร หมายเลขคำาขอ 1403000371 วันท่ีย่ืนคำาขอ 21 เมษายน 2557
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ระบบตรวจวัดสารระเหยและกลิ่น
ในพื้นที่อุตสาหกรรม

 ส�รอนิทรยีระเหยง�ย (Volatile Organic Compounds: VOCs) เกดิจ�กก�รเผ�ไหม ้
ของน้ำ�มัน ถ�นหินและก๊�ซธรรมช�ติ รวมทั้งเกิดจ�กก�รปลดปลอยออกม�จ�กก�รประกอบ 
กิจก�รของภ�คอุตส�หกรรม ซึ่งปัจจุบันส�ร VOCs ถูกใช้ ในอุตส�หกรรมต�งๆ ม�กขึ้น  
ก�รปลอยส�ร VOCs จ�กโรงง�นอตุส�หกรรม สงผลตอสขุภ�พอน�มยัของประช�ชนบรเิวณ 
รอบๆ พื้นที่อุตส�หกรรมได้

 สวทช. รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดพัฒนา 
การใชเทคนิคการตรวจวัดสารอินทรียระเหย ดวยหัวเซ็นเซอร โลหะออกไซด โดยจะเปน 
การตรวจวัดท่ีสามารถบอกปริมาณไดคราวๆ ซึ่งเปนการตรวจวัดเบื้องตน (screening test)  
การตรวจในลกัษณะนีจ้ะเหมาะกบักลิน่ที่ไมซบัซอน อาจมสีารระเหยเพยีงไมกีช่นดิ หรือบรเิวณ 
โรงงานที่ไมมีกลิ่นรบกวนจากแหลงอื่นๆ สำาหรับขอดีของเคร่ืองตรวจวัดสารระเหยและกลิ่นนี้  
คือ สามารถเพิ่มจุดตรวจวัดไดหลายตำาแหน่ง สามารถระบุทิศทางที่มาของกลิ่น และยังสง 
สัญญาณออนไลนผานเครือขายเขา application บนโทรศัพทมือถือได หากพบวา มีตำาแหน่ง 
ไหนที่คา VOCs เกินมาตรฐานที่กำาหนดไว ทำาใหผู ใชงานรูถึงปัญหาแหลงที่มาของกลิ่นไดทันที  
และดำาเนินการแกไขไดทันทวงที 

จุดเดน
 • เพิ่มจุดตรวจวัดไดหลายตำาแหน่ง
 • ระบทุศิทางทีม่าของกลิน่ และยงัสงสญัญาณออนไลนผานเครอืขายเขา application 

บนโทรศัพทมือถือไดทันที

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำากัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

นักวิจัย : นายรุงโรจน เมาลานนท ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติิิ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ถ้วยอะลูมินา
สำาหรับใช้หลอมแก้วและภาชนะ 
สำาหรับรองเผาที่อุณหภูมิสูง

 สืบเนื่องจ�กก�รทำ�ง�นท�งด้�นก�รหลอมแก้วต้องใช้อุณหภูมิสูง ดังนั้นภ�ชนะที่ 
นำ�ม�ใช้รองรับในกระบวนก�รหลอมแก้วต้องทนอุณหภูมิสูงและทน thermal shock ได้ดี  
เดมิผู้ ใช้ง�นจะสัง่ซือ้ถว้ยอลมูนิ�จ�กต�งประเทศซึง่มรี�ค�แพง รปูทรงจำ�กัดและนำ�ม�ใชซ้้ำ� 
อีกไมได้ เพร�ะก�รใช้ซ้ำ�ทำ�ให้มีก�รปนเปื้อนและสวนผสมไมถูกต้อง 

 สวทช. ไดคิดคนสูตรและกระบวนผลิตถวยอลูมินาใชสำาหรับหลอมแกวขึ้นมาเพื่อลด 
การนำาเขา โดยมผีูทดลองใชงานหลากหลายทัง้ดานงานวจิยั การศกึษา อตุสาหกรรมหลอมแกว  
และการเผาพลอย เปนตน ถวยอลมูนิาสำาหรบัใชในการหลอมแกวและภาชนะสำาหรบัรองเผาที ่
อุณหภูมสิงู หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา “อลูมนิาครซูเิบิลและแผนรองเผา” ทีพั่ฒนาข้ึนนี ้ใชสำาหรับ 
เปนภาชนะรองรับสารหรือวัสดุเขาเผาในเตาเผา มีความทนทานตออุณหภูมิสูงถึง 1,700 องศา
เซลเซียส สามารถใชทดแทนถวยอลูมินาจากตางประเทศไดเปนอยางดีและมีตนทุนต่ำา อีกทั้ง 
สามารถปรับรูปทรงไดตามความตองการของลูกคาดวย

จุดเดน
 • ใชทดแทนถวยอลูมินาจากตางประเทศไดเปนอยางดีและมีตนทุนต่ำา
 • สามารถออกแบบและผลิตไดตามความตองการของลูกคา
 • ทนทานตออุณหภูมิสูงถึง 1,700 องศาเซลเซียส 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท บุญมา อินดัสทรี้ จำากัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

นักวิจัย : นางรุงอรุณ แสนงาม ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู 
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ผลิตภัณฑชีวินทรีย
Bacillus Spharicus strain 1593 
เพื่อใช้ควบคุมลูกน้ำายุงรำาคาญ

 ยุงรำ�ค�ญ (Culex) พบม�กต�มแหลงน้ำ�ขังที่เป็นน้ำ�เน่�เสีย เมื่อกัดทำ�ให้เกิดแผล 
พพุอง และทำ�ใหต้ดิเชือ้แบคทีเรยี รวมถงึเปน็พ�หะนำ�โรคไขส้มองอกัเสบ โรคเท�้ช�้งในคน  
และโรคพย�ธิหนอนหัวใจในสุนัข ซึ่งโรคไข้สมองอักเสบพบได้ทุกวัยไมเฉพ�ะในเด็กเท�นั้น 
และเมื่อเป็นแล้วจะมีทำ�ให้พิก�รท�งสมอง เมื่อห�ยก็ไมปกติเหมือนเดิม 

 สวทช. และมหาวทิยาลัยมหดิล ไดรวมทำาการวจิยัเกีย่วกับการใช Bacillus sphaericus  
(Bs) ในการกำาจัดลูกน้ำายุงรำาคาญ Cx. quinquefasciatus โดย Bs เปนแบคทีเรียที่สรางสารพิษ 
ฆาลูกน้ำายุงรำาคาญและยุงกนปลองไดโดยไมเปนอันตรายตอคน สัตว และส่ิงแวดลอม ทั้งนี้  
องคการอนามยัโลกรบัรองใหใช Bs สายพนัธุ 1593 ในการควบคมุลกูน้ำาทัง้สองชนดินี ้ขอดขีอง  
Bs คือ คงทนอยูในสภาพแวดลอมไดดี จากการทดสอบประสิทธิภาพของ Bs ในระดับหอง 
ปฏิบัติการพบวา สามารถฆาลูกน้ำายุงรำาคาญไดมากกวารอยละ 99 ใน 1-2 วัน (ที่ความเขมขน 
จลุนิทรยี 1x103 cfu/ml) นอกจากนี ้การทดสอบการใชงานจลุนิทรยี Bs รวมกบั B. thruringiensis  
isaraelensis (Bti) ในภาคสนามทีช่มุชนซอยพหลโยธนิ ซึง่มขีนาด 300-400 หลงัคาเรอืน พบวา  
คาเฉลีย่จำานวนลกูน้ำาลดลงประมาณรอยละ 80 หลังทำาการฉดีพนไปแลว 28 วนั เพ่ือใหการควบคุม 
ยุงและลกูน้ำาใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ใหฉดีพนจลุนิทรยีทกุ 5 สปัดาห ควบคูกบัการใชหมอกควนั 
กำาจัดยุงตัวแกหลังการฉีดพนจุลินทรียฆาลูกน้ำาเปนเวลา 2-3 วัน 

จุดเดน
 • ฆาลูกน้ำายุงรำาคาญและยุงกนปลองไดโดยไมเปนอันตรายตอคน สัตว และส่ิงแวดลอม 
 • คงทนอยูในสภาพแวดลอมไดดี 
 • สามารถฆาลูกน้ำายุงรำาคาญไดมากกวารอยละ 99 ภายในระยะเวลา 1-2 วัน 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

นักวิจัย : ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบานเกร็ด มหาวิทยาลัยมหิดล

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

เครื่องยกผู้ป่วย 

 ผูป้ว่ยท่ีมปีญัห�ในก�รเคล่ือนไหว อ�ทิ ผู้พกิ�ร ผูสู้งอ�ย ุตอ้งอ�ศัยผูด้แูลชวยยกตวั 
ในก�รขึ้นลงเตียง หรือเก้�อี้ เพื่อไปทำ�กิจกรรมต�งๆ ซ่ึงอ�จทำ�ให้ผู้ดูแลมีปัญห�ปวดหลัง  
หรือเป็นอันตร�ยแกผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยจึงมีคว�มสำ�คัญอย�งม�กในก�รลดภ�ระของ 
ผู้ชวยเหลือ ในประเทศไทยยังไมมีเครื่องยกผู้ป่วยใช้ม�กนัก เนื่องจ�กประเทศไทยยังไมมี 
ก�รผลิตเครือ่งยกผู้ปว่ยในเชิงพ�ณชิย ทำ�ให้ต้องนำ�เข�้จ�กต�งประเทศ ซึง่มรี�ค�คอนข�้งสูง  
นอกจ�กนี้ ยังพบปัญห�ท�งด้�นก�รใช้ง�นที่ ไมสะดวก เนื่องด้วยปริม�ณผู้ป่วยในสถ�น 
พย�บ�ลที่มีจำ�นวนม�ก และพื้นที่ให้บริก�รที่มีจำ�กัด

 สวทช. จึงออกแบบและพัฒนาตนแบบเครื่องยกผูปวยใหเหมาะสมกับสภาพการใช 
งานในประเทศไทย และสามารถผลิตไดในเชิงพาณิชยข้ึน ตนแบบที่ประดิษฐข้ึนนี้มีคุณสมบัติ 
ที่ใกลเคยีงผลติภัณฑเครือ่งยกผูปวยจากตางประเทศ สามารถยกผูปวยทีม่นี้ำาหนกัไดสงูถงึ 120  
กิโลกรัมไดอยางปลอดภัย ใชระบบไฟฟ้าในการยก ทำาใหมีการยกที่นุมนวลกวาระบบไฮโดรลิก  
สามารถถอดประกอบไดเพือ่สะดวกในการขนสง มหีนาจอแสดงสถานะของแบตเตอรี ่มสีญัญาณ 
เตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด สามารถตอใชกับไฟฟ้าภายในบานได มีปุมหยุดการทำางานฉุกเฉิน  
สะดวกตอการสรางและซอมแซมเนื่องจากชิ้นสวนสวนใหญสามารถหาไดภายในประเทศ  
ตนแบบเครือ่งยกผูปวยทีป่ระดษิฐขึน้ผานการทดสอบการใชงานโดยนกักายภาพบำาบดั จากภาค 
วิชากายภาพบำาบัด คณะเทคนิคการแพทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดถายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตเครื่องยกผูปวยใหแกบริษัทเอกชนเพื่อจำาหน่ายในเชิงพาณิชยแลว

จุดเดน
 • ยกผูปวยที่มีน้ำาหนักไดสูงถึง 120 กิโลกรัมไดอยางปลอดภัย
 • ใชระบบไฟฟ้าในการยก จึงนุมนวลกวาระบบไฮโดรลิก และสามารถตอใชกับไฟฟ้า

ภายในบานได
 • ถอดประกอบไดเพื่อสะดวกในการขนสง สะดวกตอการซอมแซมเนื่องจากชิ้นสวน

สวนใหญสามารถหาไดภายในประเทศ

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท สยามอินเตอรเทค เทคโนโลยี จำากัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

นักวิจัย : ดร. พสุ สิริสาลี ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คูมือ 31489 วันที่รับคูมือ 29 ธันวาคม 2554
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จุลินทรีย
เพื่อการผลิตเป็นเอนไซมเสริมในอาหารสัตว

 ในก�รเลีย้งสตัวเศรษฐกจิ เชน สกุรและสัตวปีก มกี�รใชเ้อนไซมเสรมิลงในสูตรอ�ห�ร 
สัตว เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รยอย ทำ�ให้ ใช้ประโยชนของอ�ห�รได้เต็มที่ในก�รเปล่ียน 
อ�ห�รเป็นเนื้อ จึงชวยลดต้นทุนในก�รผลิต และลดปัญห�มลภ�วะจ�กมูลสัตว 

 สวทช. รวมกับบริษัทเอกชนผูดำาเนินธุรกิจสินคาปศุสัตว ในการคัดเลือกสายพันธุ
จุลินทรีย ท่ีสามารถผลิตเอนไซมในกลุมยอยเยื่อใยในปริมาณสูง และทำางานไดดีที่อุณหภูมิสูง 
และในชวง pH กวาง จึงเหมาะสมกับระบบทางเดินอาหารของสัตว และไดพัฒนากระบวนการ
เพิม่ปรมิาณจลุนิทรยีภายใตสภาวะทีเ่หมาะสมดวยเทคนคิการหมกัแบบอาหารแขง็ (solid state  
fermentation) และกระบวนการหอหุมเอนไซม เพื่อใหทนความรอนในกระบวนการอัดเม็ดได
ดีขึ้น ทั้งนี้ สวทช. ไดอนุญาตใหบริษัทใชสิทธิผลงานวิจัยดังกลาว เพ่ือการผลิตเปนสารเสริม 
อาหารสัตวในเชิงพาณิชย

จุดเดน
 • เปนจุลินทรียที่ผลิตเอนไซมในกลุมยอยคารโบไฮเดรตในปริมาณสูง
 • เปนเอนไซมที่ทำางานไดดีที่อุณหภูมิสูงและในชวง pH กวาง จึงเหมาะสมกับระบบ

ทางเดินอาหารของสัตว 
 • มเีทคโนโลยกีารเพิม่ปรมิาณจลุนิทรยีและการหอหุมเอนไซมทีเ่หมาะสมกบัการผลติ

เปนสารเสริมในอาหารสัตวในระดับอุตสาหกรรม 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เอเชีย สตาร แอนนิมัล เฮลธ จำากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

นักวิจัย : ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ          

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ชุดตรวจสอบและวิเคราะห
ออกซิเจนละลายน้ำาแบบพกพา

(3 Minute DO Test Kit)

 ปัจจุบันชุดทดสอบออกซิเจนในน้ำ�ที่มีคว�มสะดวกและง�ยตอก�รใช้ง�นยังคงต้อง 
นำ�เข�้จ�กต�งประเทศ และมรี�ค�คอนข�้งสงู สวนชดุทดสอบทีผ่ลติได้ ในประเทศนัน้ ถงึแม้ 
ร�ค�ถูก แตยังมีข้อจำ�กัดด้�นขั้นตอนก�รทดสอบที่ซับซ้อน ยุงย�ก และใช้เวล�น�น 

 สวทช. จึงพัฒนาชุดตรวจสอบและวิเคราะหออกซิเจนละลายน้ำาแบบพกพา ซึ่งอาศัย 
หลักการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดจากปฏิกิริยารีดอกซ (การรับสงอิเล็กตรอน) ระหวางสารเคมีกับ 
ออกซิเจนท่ีละลายอยูในน้ำาตัวอยาง ความเขมของสีเมื่อเทียบกับแผนเทียบสีจะทำาใหทราบ 
ปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายอยูในน้ำาในเวลาเพียง 3 นาที ชุดทดสอบนี้ถูกออกแบบใหมี 
ขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก สามารถนำาไปตรวจวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน 
น้ำาไดทั้งในน้ำาจืดและน้ำาเค็ม รวมถึงใชในการดูแลคุณภาพน้ำาในสิ่งแวดลอม และมีราคาถูกกวา 
ชุดทดสอบที่นำาเขาจากตางประเทศกวา 3 เทา (ประมาณ 1,500 - 2,000 บาท) สวทช. ได 
ถายทอดเทคโนโลยใีหแกบริษทัเอกชนผลติเพือ่จำาหนา่ยในประเทศ และมแีผนขยายตลาดไปยงั 
ตางประเทศในอนาคตอีกดวย 

จุดเดน
 • ใชงานงาย เพียงหยดน้ำาตัวอยางบนสวนผสมสารเคมีแลวเทียบสี
 • ขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก เหมาะแกการใชงานในภาคสนาม
 • ราคาถูกกวาชุดทดสอบที่นำาเขาจากตางประเทศกวา 3 เทา
 • สภาวะความถูกตองแมนยำาเทาวิธีการดั้งเดิม 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท อีโค ไซเอนทิฟิค จำากัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

นักวิจัย : ดร. สรวง สมานหมู ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคำาขอ 1203000917 วันท่ีย่ืนคำาขอ 30 สิงหาคม 2555



ป 2557
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

 ปัจจุบันกระบวนก�รสกัดน้ำ�มันป�ลมแบบแยกเม็ดโดยไมใช้ไอน้ำ�จะเหม�ะสำ�หรับ 
ก�รผลติในโรงง�นขน�ดใหญ โดยไอน้ำ�ที่ใชม้ผีลทำ�ใหน้้ำ�ผสมอยูในน้ำ�มนั นอกจ�กนี ้อณุหภมูสิงู 
จ�กก�รใช้ไอน้ำ�ในข้ันตอนก�รแยกผลจ�กทะล�ยป�ลมทำ�ให้ได้ก�กเหลือท่ีมีคุณค�ท�งโภชน�ก�ร 
ต่ำ�ลง กอใหเ้กิดน้ำ�เสยีเปน็ปรมิ�ณม�ก และตอ้งใช้ไฟฟ�้ปรมิ�ณม�กในกระบวนก�รสกดัน้ำ�มนั 
ป�ลม การตั้งโรงงานสกัดน้ำามันปาลมซึ่งตองใชเงินลงทุนสูง ใชพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร และ 
ตองมกีำาลงัการผลติไมต่ำากวา 15 ตันทะลายปาลมสดตอชัว่โมง สวนกระบวนการสกัดน้ำามนัปาลม 
แบบรวมกะลาเม็ดในโดยไมใชไอน้ำาน้ำามันที่ไดเปนน้ำามันผสมระหวางน้ำามันเม็ดในปาลมและ 
น้ำามันจากเนื้อปาลม ซึ่งเปนน้ำามันเกรดบีที่มีราคาจำาหน่ายคอนขางต่ำา

 เพื่อแกไขปัญหาดังกลาว สวทช. จึงไดทำาการพัฒนาเครื่องสกัดน้ำามันปาลมแบบแยก 
กะลาเมด็ในโดยไมใชไอน้ำา ขนาดการผลติ 1 ตนัทะลายปาลมตอชัว่โมง เพือ่ใชงานในชมุชน ขอด ี 
คือ ใชพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ในระบบไมมีอุปกรณกำาเนิดไอน้ำาสามารถเคล่ือนท่ีไปยังแหลงเพาะปลูกปาลม 
ไดงาย ใชงานสะดวกประหยดัพลงังาน และไมกอใหเกดิน้ำาเสยี เครือ่งสกดัน้ำามนัปาลมทีพ่ฒันา 
ขึน้เปนระบบทำางานตอเนือ่งกึง่อตัโนมตั ิสามารถผลติน้ำามนัปาลมเกรดเอทีม่ปีรมิาณความช้ืนและ 
กรดไขมันอิสระต่ำา และกากเหลือจากกระบวนการสกัดนำาไปเปนอาหารสัตวได

จุดเดน
 • ใชพื้นที่ขนาดเล็กทำาใหสามารถเคลื่อนที่ไปยังแหลงเพาะปลูกปาลมไดงาย
 • ประหยัดพลังงาน และไมกอใหเกิดน้ำาเสีย
 • ผลิตน้ำามันปาลมเกรดเอที่มีปริมาณความชื้นและกรดไขมันอิสระต่ำา

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท สยาม ดุท เคพีเอ็น ไมนิง อินเตอรเทรด จำากัด 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

นักวิจัย : ดร. เอกรัตน ไวยนิตย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 0801002859 วันที่ยื่นคำาขอ 6 มิถุนายน 2551

เครื่องสกัดน้ำามันปาลมแบบแยกกะลาเม็ดใน
โดยไมใช้ไอน้ำา
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การออกแบบและพัฒนา
เครื่องขัดลูกหมาก

 ลูกหม�กหรูอ้ยเปน็ผลิตภณัฑท่ีจำ�เปน็ตอ้งมีในเครือ่งจักรระบบอตัโนมตั ิเพือ่ชวยใน 
ก�รผลิต โดยเฉพ�ะอย�งยิ่งขั้นตอนของก�รขัดเง�ผิวของชิ้นง�น ปัจจุบันก�รขัดเง�ผิวของ
ชิน้ง�นอ�ศยัก�รใชแ้รงง�นสงู ซ่ึงสงผลใหม้กีำ�ลงัก�รผลติสูงสุดตอหวัขดัตอวนัต่ำ� นอกจ�กนี ้ 
ผู้ผลิตยังประสบปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นม�ทดแทนหรือเพ่ิมเติม เน่ืองจ�กก�รทำ�ง�นดังกล�ว 
เปน็ง�นทีต้่องใชค้ว�มชำ�น�ญ และก�รใช้แรงง�นขดัชิน้ง�นอ�จทำ�ใหเ้กิดอันตร�ยกับผูป้ฏิบตั ิ
ง�นได

  สวทช. จงึทำาการออกแบบและพฒันาเครือ่งขดัลกูหมากข้ึน โดยแบงการทำางานเปน 2  
สวน คอื สวนระบบกลไกของเครือ่งขดัลูกหมาก และสวนของระบบไฟฟา้และควบคมุ เครือ่งขดัเงา 
ดังกลาวสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับใชไดกับลูกหมาก 2 ขนาด และใช 
ระยะเวลาในการขัดเงาเพียง 45 วินาทีตอชิ้นงาน ใน 1 วัน (8 ชั่วโมงทำางาน) สามารถเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการขัดเงาชิ้นงานจาก 300 เปน 600 ช้ินตอวัน นอกจากนี้ ยังชวยบริหาร 
กำาลังคนไปใชปฏิบัติงานในขั้นตอนอื่นๆ ที่จำาเปนได และชวยลดความเส่ียงอันตรายที่อาจจะ 
เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานไดอีกดวย

จุดเดน
 • ปรับใชไดกับลูกหมาก 2 ขนาด
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการขัดเงาชิ้นงานจาก 300 เปน 600 ชิ้นตอวัน
 • ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล (1999) จำากัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

นักวิจัย : ดร. ธนกร ตันธนวัฒน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
 และ ดร. วุฒิภัทร คอวนิช ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1201002686 วันที่ยื่นคำาขอ 6 มิถุนายน 2555
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง
สำาหรับเครื่องยนตดีเซลที่ ใช้เชื้อเพลิงคู

 โดยปกติแลว้ก�รติดตัง้ระบบแกส๊ในรถยนตที่ใชเ้ครือ่งยนตดเีซลนัน้ไมส�ม�รถทำ�ได ้ 
เนือ่งจ�กระบบก�รเผ�ไหม้ ในหอ้งเชือ้เพลงิของเครือ่งยนตดเีซลไมได้ ใชห้วัเทยีนในก�รสร�้ง 
ประจุไฟเพ่ือเผ�ไหม้ แตแก๊สมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ตัวสร้�งประก�ยไฟในก�รจุดระเบิด เคร่ืองยนต 
ดเีซลใชก้�รอดัในหอ้งเชือ้เพลงิทำ�ใหเ้กิดคว�มหน�แนน่และเกิดคว�มร้อนในหอ้งเผ�ไหมจ้น 
เชื้อเพลิงจุดระเบิดได้เอง

 สวทช. จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีในการทำากลองควบคุมและประเมินผลแก๊ส (Elec-
tronic Control Unit: ECU) และเซ็นเซอรตรวจวัดอณุหภูม ิความเรว็ และความเรง เพื่อควบคุม 
การฉีดแก๊สและน้ำามันดีเซลผสมกัน โดย ECU จะควบคุมปริมาณแก๊สและน้ำามันใหมี 
ความเหมาะสมตอการใชงานและรอบเคร่ืองยนต กลาวคือ ควบคุมการทำางานรวมกันระหวาง 
แก๊สและน้ำามันดีเซล กรณีที่ใชแก๊ส NGV จะจายแก๊สรอยละ 90 รวมกับน้ำามันรอยละ 10  
สวนกรณีที่ใชแก๊ส LPG จะจายแก๊สรอยละ 70 รวมกับน้ำามันรอยละ 30 เพื่อรักษาเครื่องยนต 
ไมใหสึกหรอในระยะยาว และสามารถลดคาใชจายไดเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมถึงรอยละ 50

จุดเดน
 • ควบคมุปรมิาณแกส๊และน้ำามนัใหมคีวามเหมาะสมตอการใชงานและรอบเครือ่งยนต
 • รักษาเครื่องยนตไมใหสึกหรอในระยะยาว
 • ลดคาใชจายไดเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมถึงรอยละ 50

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ทีโอ จำากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

นักวิจัย : ดร. ธีระ ภัทราพรนันท ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 0601005411 วันที่ยื่นคำาขอ 2 พฤศจิกายน 2549
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เครื่องทำาความสะอาดเมล็ดงา

 ปจัจบุนัก�รเกบ็เกีย่วผลผลติเมลด็ง� จำ�เปน็ตอ้งใชแ้รงง�นเกษตรกร เนือ่งจ�กง�เปน็ 
พชืทีเ่มล็ดสุก-แกไมพรอ้มกนั และเปลอืกฝักมกัจะแตกออกทำ�ใหเ้มลด็ลวงหลนสูญเสียและ 
รวบรวมทำ�คว�มสะอ�ดได้ย�ก สงผลเสียตอคุณภ�พของผลผลิต ก�รพัฒน�เครื่องทำ� 
คว�มสะอ�ดเมล็ดง�ที่ชวยคัดแยกเมล็ดง�ที่ได้ภ�ยหลังจ�กก�รกะเท�ะออกจ�กฝัก ซึ่งจะมี 
สวนของเศษใบ ก่ิง และเปลอืกฝกัตดิม�ดว้ยใหส้ะอ�ดจงึมคีว�มจำ�เปน็ เพือ่ประหยดัแรงง�น 
และเวล�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดเมล็ดง�

 สวทช. จงึไดสนบัสนนุใหมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีพฒันาเครือ่งทำาความสะอาดเมลด็งา 
ทีมี่คณุสมบตัสิามารถแยกชิน้สวนขนาดใหญจากเมลด็งาลาน โดยใชขนาดตะแกรงตางกนั และ 
แยกสวนปนเปือ้นขนาดเลก็ทีเ่บากวาเมลด็โดยใชแรงลม และสามารถลดความชืน้โดยใชไฟสอง  
การทำางานของเคร่ืองไดออกแบบกรวยใหมลีิน้ชกัเลือ่นปดิ-เปดิ เพือ่ควบคมุปริมาณการไหลของ 
เมล็ดงาที่ยังมีสิ่งปนเปื้อนโดยปิดลิ้นชักไวกอน จากนั้นมอเตอรจะหมุนพูเลเขยาตะแกรงรอน 
ชั้นแรก และทำาใหระบบเปาฝุนทำางาน เพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนขนาดใหญออก เมล็ดงาคละขนาด 
จะไหลผานตะแกรงรอน เพือ่แยกเมลด็งาขนาดเลก็ เศษกอนหนิ และเศษโลหะออก หลงัจากนัน้ 
จะไหลผานแมเหล็ก เพื่อแยกเศษโลหะออก เมล็ดงาขนาดเล็กจะผานลงตะแกรงรอนละเอียด  
และไหลผานแผนโลหะรอนเพือ่สองไฟสปอตไลตทีท่ำาไวเปนชัน้ๆ เพือ่เพิม่ความรอนกบัเมลด็งา  
พรอมกับทำาใหฝุนผงทีเ่บาและเมลด็ลบีถกูคดัออกกอนจะผานลงสูภาชนะรองรบั จนไดเมลด็งา 
ที่มีขนาดสม่ำาเสมอ และสะอาดเฉลี่ยรอยละ 98.9 พรอมเขาเตาอบตอไป

จุดเดน
 • แยกสิ่งปลอมปนไดทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก
 • คัดขนาดเมล็ดงาที่สม่ำาเสมอกันได

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี จำากัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

นักวิจัย : ผศ. กาญจนา บันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู  
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ซอฟตแวรแพล็ตฟอรม
พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสค้นหาศัพทบน 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Platform Lexidroid)

 พจน�นุกรมท่ีมีอยูในปัจจุบันไมว�จะอยูในแบบรูปเลม หรือแบบอิเล็กทรอนิกสต�ง 
ก็สร้�งขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ ใช้ที่ไมรู้คว�มหม�ยของศัพท พจน�นุกรมจึงมีประโยชนในก�รใช้ 
บอกคว�มหม�ย รวมทัง้ก�รสะกดคำ� และบ�งพจน�นกุรมจะบอกก�รออกเสยีงและชนดิของคำ� 
ดว้ย แตบางคร้ังพบวาเม่ือเปดิหาความหมายแลว คำาแปลท่ีไดไมสามารถทำาใหเกดิความกระจาง  
อุปสรรคสำาคัญท่ีมีตอการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาษาธรรมชาติประการหนึ่ง คือ  
การขาดแคลนคลังขอมูลภาษาขนาดใหญที่ครอบคลุมทั้งคำาศัพทพ้ืนฐานในภาษา ขอมูลทาง 
วากยสัมพันธ ความหมาย และสถิติการปรากฏคำาอีกดวย

 การสรางพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดตามที่ตองการนั้น  
ผูพัฒนาระบบจำาเปนตองเรียนรูโปรแกรม และตองมีทักษะความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
สูง ซึ่งเปนอุปสรรคในการนำาเทคโนโลยีไปประยุกต สวทช. จึงไดพัฒนาซอฟตแวรแพล็ตฟอรม 
พจนานกุรมอเิล็กทรอนกิส บนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยดขึน้ เพือ่ชวยใหนกัวจิยัพฒันาสามารถ 
สรางขอมลูและพฒันาพจนานกุรมอเิลก็ทรอนกิส บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ไดงายยิง่ขึน้  
ลดความซบัซอนในการพฒันาโปรแกรม ลดเวลาในการศกึษาพฒันาทีต่องการสรางตนแบบอยาง 
รวดเร็ว

จุดเดน
 • เปนซอฟตแวรแพล็ตฟอรมที่ทำาใหนักวิจัยหรือนักพัฒนาสามารถนำาไปสรางขอมูล 

และพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได
เองตามที่ตองการ ซึ่งซอฟตแวรนี้ ไมมีขายตามทองตลาด

 • เปนตนแบบซอฟตแวรที่สามารถใชพัฒนาตอยอดกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
(android)

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ไทยเวย โปรดักส จำากัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556

นักวิจัย : ดร. เทพชัย ทรัพยนิธิ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
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กระบวนการเตรียมน้ำายางข้น 
เพื่อการผลิตจุกนมหลอก ที่ปราศจาก  
Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD)

 แตระบบการรกัษาสภาพน้ำายางสดและน้ำายางขนที่ใชกนัทัว่ไปยงัใชแอมโมเนยีรวมกบั  
Tetramethyl Thiuram Disulphide (TMTD) และ ZnO ซึ่งมีขอมูลทางการแพทยระบุวาสาร 
ดังกลาวเปนสาเหตุของการเกิดมะเร็ง

 สวทช. จึงศึกษาวิธีการเตรียมน้ำายางขนชนิดไรแอมโมเนียข้ึน เพ่ือใชในกระบวนการ 
ผลติจกุนมยาง โดยใชสารรกัษาสภาพน้ำายางสดทีเ่รยีกวา TAPS (Thai Advanced Preservative  
System) แทนการใชสารเดิม TAPS เปนสารพิเศษใชผสมน้ำายางสดในอัตราสวนรอยละ 0.4  
เทากับสารเดิม แตจะสงผลใหน้ำายางขนท่ีไดไมมีกลิ่นฉุน ไมมีความเปนพิษตอเซลลของสิ่ง 
มีชีวิต ไมมีโลหะหนักเปนสวนประกอบ ประหยัดเวลาและแรงงาน ไมกอใหเกิดมลภาวะใน 
อากาศ และไมเกดิกากตะกอนขีแ้ปง้ซึง่ชวยลดปญัหาการบำาบดัน้ำาเสยี เนือ่งจากไมมกีารใชกรด 
ซัลฟิวริก น้ำายางที่ไดจึงมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำาหรับใชในกระบวนการผลิตเปนผลิตภัณฑ 
ประเภทจุกนมยางสำาหรับเด็กทารก

จุดเดน
 • น้ำายางขนที่ไดไมมีกลิ่นฉุน ไมกอใหเกิดมลภาวะในอากาศ
 • มีความปลอดภัยสูง เพราะไมมีความเปนพิษตอเซลลของสิ่งมีชีวิต
 • ไมเกิดกากตะกอนขี้แป้งและลดปัญหาการบำาบัดน้ำาเสีย

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ไทยเมด เบบี้โปรดักส จำากัด  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

นักวิจัย : ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ความลับทางการคาเลขท่ีคำาขอ ลค. 6743 วันท่ีย่ืนคำาขอ 9 กรกฎาคม 2555

 จุกนมและจุกนมหลอกที่ผลิตจ�กย�ง 
ธรรมช�ติต้องคำ�นึงถึงสุขอน�มัยและคว�มสะอ�ด  
เพร�ะต้องใช้ โดยตรงกับท�รก จึงมีข้อกำ�หนด 
เรื่องปริม�ณของโลหะเป็นพิษต�งๆ อ�ทิ ตะกั่ว 
แคดเมยีม ส�รหน ูปรอท รวมถึง Zinc Oxide (ZnO)  
ที่อยูในกระบวนก�รรักษ�สภ�พน้ำ�ย�ง
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ชุดตรวจไวรัส IHHNV 
โดยใช้เทคนิค Loop Mediated Isothermal  
Amplification (LAMP) รวมกับการแปรผล 
ด้วยเทคนิค Lateral Flow Dipstick (LFD)

 ก�รเพ�ะเลีย้งกุง้ถอืว�เปน็อตุส�หกรรมทีส่ำ�คญัอย�งหนึง่ของประเทศไทย แตโรคที ่
เกิดจ�กเช้ือไวรัสชนิดต�งๆ เป็นส�เหตุสำ�คัญท่ีกอให้เกิดคว�มเสียห�ยอย�งม�กในอุตส�หกรรม 
ก�รเล้ียงกุ้งในประเทศไทยและประเทศต�งๆ ท่ัวโลก โรคติดเช้ือไวรัสท่ีสำ�คัญ คือ โรคแคระแกรน  
ซึ่งเกิดจ�กเชื้อไวรัส IHHNV (Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis  
Virus) เปนโรคไวรสัทีพ่บไดทัว่ไปในระหวางการเลีย้งในบอ สงผลใหกุงทีต่ดิเชือ้ดงักลาวมขีนาด 
แคระแกรน และผลผลิตต่ำา ทำาใหเกษตรกรขาดทุน ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสในกุงที่ 
เกษตรกรสามารถทำาไดเองจึงมีความจำาเปนอยางยิ่ง

 สวทช. จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจไวรัส IHHNV โดยใชเทคนิค Loop Mediated  
Isothermal Amplification (LAMP) รวมกับการแปรผลดวยเทคนิค Lateral Flow Dipstick  
(LFD) ข้ึน เพื่อใหเกษตรกรสามารถตรวจโรคแคระแกรนที่เกิดจากเชื้อไวรัส IHHNV ไดเอง 
อยางมีประสิทธิภาพ แมนยำา มีกระบวนการตรวจที่ไมยุงยากและวิเคราะหผลไดงาย ชุดตรวจ 
ไวรัส IHHNV ใชสำาหรับตรวจการติดเชื้อไวรัส IHHNV ในตัวอยางกุง รวมทั้งสัตวพาหะ โดย 
ใชเวลาในการตรวจเพยีง 45 นาท ีชดุตรวจดงักลาวจะชวยลดความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการระบาด 
ของเชื้อไวรัส IHHNV  

จุดเดน
 • กระบวนการตรวจที่ไมยุงยากและวิเคราะหผลไดงาย
 • ใชเวลาในการตรวจเพียง 45 นาที

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท โมบิลิส ออโตมาตา จำากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556

นักวิจัย : ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคำาขอ 1203000518 วันท่ีย่ืนคำาขอ 25 พฤษภาคม 2555
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ชุดตรวจไวรัส YHV 
โดยใช้เทคนิค LAMP รวมกับ
การแปรผลด้วยเทคนิคการตกตะกอนอนุภาคทองคำา 
(Nano-Gold)

 ก�รเลีย้งกุง้ในประเทศไทยส�ม�รถทำ�ร�ยไดเ้ข�้สูประเทศไดอ้ย�งม�ก อย�งไรก็ต�ม 
ในระยะหลังน้ีก�รติดเช้ือไวรัสโรคหัวเหลือง (Yellow-head virus: YHV) ได้กอให้เกิดคว�มเสียห�ย 
ท�งเศรษฐกิจเปน็อย�งม�ก ดงันัน้ก�รวนิจิฉยัและก�รปอ้งกันก�รตดิเชือ้ไวรสัในกุ้งจึงเปน็ส่ิง 
จำ�เป็นอย�งยิ่ง

 สวทช. จึงไดพัฒนาชุดตรวจไวรัส YHV ขึ้น ซึ่งเปนการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส 
กอโรคหวัเหลอืงในกุง โดยการเพิม่สารพนัธุกรรมของไวรสัในหลอดทดลองโดยใชเทคนคิ Loop  
Mediated Isothermal Amplification (LAMP) รวมกับการแปรผลดวยเทคนิคการตกตะกอน 
อนุภาคทองคำา  ซึ่งใชเวลาในการอานผลไมเกิน 1 นาที  วิธีการนี้ใชเวลารวมเพียง 1 ชั่วโมง 10  
นาที และไมตองใชเครื่อง Thermal Cycler และเครื่องแยกสารพันธุกรรมดวยกระแสไฟฟ้า  
จึงเหมาะกับการใชงานในหองปฏิบัติการและภาคสนาม

จุดเดน
 • ใชเวลารวมเพียง 1 ชั่วโมง 10 นาที
 • เหมาะกับการใชงานในหองปฏิบัติการและภาคสนาม

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท โมบิลิส ออโตมาตา จำากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556

นักวิจัย : ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคำาขอ 1203000772 วันท่ีย่ืนคำาขอ 26 กรกฎาคม 2555
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย
(Thai Speech Assessment: TSA)

 ปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญห�ด้�นก�รส่ือส�รจำ�นวนม�กท่ีส่ือส�รออกม�ไมได้และนับวันผู้มี 
ปัญห�ดังกล�วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ที่มีคว�มบกพรองเหล�นี้มักมีปัญห�พฤติกรรมและ 
อ�รมณรวมด้วย สงผลตอก�รปรับตัวท�งสังคมได้

 สวทช. จึงไดพัฒนาโปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (TSA) เพื่อใหผูที่มีปัญหา 
ดานการสื่อสาร สามารถแสดงความตองการหรือความรูสึกใหผูอื่นเขาใจได โปรแกรม TSA  
เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมชวยการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย 3 โปรแกรม ไดแก (1) โปรแกรม 
คอมพิวเตอรเพื่อการประเมินเสียงพูดภาษาไทย โปรแกรมนี้เหมาะสำาหรับผูพิการที่ไมสามารถ 
ควบคุมเสียงและจังหวะการพูดได ซี่งโปรแกรม TSA จะชวยใหผูพิการไดฝึกการออกเสียง โดย 
เนนที่ความดัง ระดับเสียง จังหวะการพูดและการหายใจ (2) โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวย 
สื่อสารสำาหรับผูที่บกพรองทางการส่ือสาร (โปรแกรมปราศรัย) โปรแกรมน้ีชวยใหผูที่สูญเสีย 
ความสามารถในการพูด เชน คนใบ ใหสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได โดยผานรูปภาพ ขอความ  
และเสยีงท่ีบันทึกไวในโปรแกรม และ (3) ระบบชวยสือ่สารในหองไอซยีแูละผูปวยระหวางพกัฟืน้  
หรือระบบไอซยีทูอลก (ICU Talk) ระบบถูกออกแบบใหรบัคำาสัง่จากผูปวยไดหลายรปูแบบ ขึน้อยู 
กับความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของรางกาย เชน กดปุมสวิทซ ระบบทัชสกรีน  
หรือประมวลผลแบบอมิเมจจากการเคลือ่นไหวตางๆ จงึเหมาะสำาหรบัใชกบัผูปวยทีพ่ดูไมไดและ 
ไมสามารถควบคุมการทำางานของรางกายไดอยางปกติ

จุดเดน
•  รับคำาส่ังจากผูปวยไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหว 

ของรางกาย
•  ใชกับผูปวยที่พูดไมไดและไมสามารถควบคุมการทำางานของรางกายไดอยางปกติ

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ดี.เค. มารเก็ตติ้ง จำากัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

นักวิจัย : ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)



51

สารสกัด Capsaicin 
จากพริกพันธุอัคนีพิโรธ
ใช้เป็นสวนผสมในการผลิตผลิตภัณฑยา

 พริกลูกผสมอัคนีพิโรธ เป็นพืชกึ่งยืนต้น ส�ม�รถเก็บเกี่ยวได้หล�ยฤดู ปรับตัวได้ดี  
ทนท�นตอโรคแอนแทรคโนส ผลผลติพรกิสดสูงประม�ณ 3,600 กิโลกรมัตอไร (เก็บเก่ียวได ้ 
4 ครั้ง) พันธุอัคนีพิโรธให้ผลผลิตส�รเผ็ด (capsaicin) ประม�ณ 1 กิโลกรัม จ�กพริกแห้ง 
ประม�ณ 32 กิโลกรัม ซึ่งพริกแห้งของพริกขี้หนูพันธุจินด�ต้องใช้ประม�ณ 616 กิโลกรัม  
โดยส�ร capsaicin ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชนเป็นสวนผสมสำ�คัญในผลิตภัณฑย�เพื่อ 
ก�รจำ�หน่�ยได้

 สวทช. รวมกับคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทำาการวิจัยและพัฒนาพันธุ 
พริกที่มีความเผ็ดสูง เพื่อการพัฒนาตอยอดไปสูการผลิตยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัว จาก 
การวิจัยสามารถปรับปรุงพันธุไดเปนพริกพันธุอัคนีพิโรธ ซึ่งมีความเผ็ด 500,000 สโคววิลล  
เทียบเทาพริกที่มีความเผ็ดติดอันดับโลก เชน พริกฮาบาเนโรสีแดง (Red Savina habanero)  
สารสกัด capsaicin ของพริกนิยมนำามาใชประโยชนทางเภสัชวิทยา เนื่องจากความเผ็ดรอนมี 
สรรพคุณชวยลดอาการปวดบวม ฟกช้ำา และเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได

จุดเดน
•  มคีวามเผด็สงูมากกวา 500,000 สโคววลิล (พรกิขีห้นมูคีวามเผด็อยูในชวง 30,000-

50,000 สโคววิลล)
•  ผลผลิตพริกสดสูงประมาณ 3,600 กิโลกรัม/ไร (เก็บเกี่ยวได 4 ครั้ง)
•  มีสรรพคุณชวยลดอาการปวดบวม ฟกช้ำา และเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติก จำากัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

นักวิจัย : รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงคเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ทรัพยสินท�งปัญญ� : คุมครองพันธุใหม เลขที่คำาขอ 123/2554
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

พริกพันธุยอดสนเข็ม 80

 ประเทศไทยสงออกพรกิทัง้ในรปูผลสด ซอสพรกิ พรกิแหง้ เครือ่งแกงสำ�เรจ็รปู และ 
พริกบดหรือป่น นอกจ�กก�รใช้พริกประกอบอ�ห�รแล้วยังมีก�รนำ�ส�รเผ็ดของพริกไปใช้ ใน 
อุตส�หกรรมอ�ห�รและย�ม�กขึ้น ซึ่งเป็นก�รสร้�งมูลค�เพิ่มให้แกพริก อ�ทิ ผลิตภัณฑใน 
รูปแคปซูล และผลิตภัณฑในรูปโลชั่นและครีม ใช้เป็นย�ท�ภ�ยนอกบรรเท�ปวดเมื่อย ปวด 
ต�มข้อ เป็นต้น

 สวทช. รวมกบัคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ทำาวจิยั พฒันา และปรบัปรงุ 
พันธุพริกยอดสน โดยมุงเนนการพัฒนาพันธุพริกใหมีปริมาณสารเผ็ดสูง จนไดสายพันธุยอดสนเข็ม  
80 แตกตางจากพริกพันธุยอดสนทั่วไป โดยเปนพริกที่มีใหปริมาณสารเผ็ด คือ capsaicin ใน 
ปริมาณสูงและมีความคงตัว อีกทั้งพริกพันธุนี้มีทรงตนสูงแข็งแรง ทรงพุมขนาดใหญ และให 
ผลผลิตสูงกวาพริกพันธุยอดสนทั่วไป 1 เทา หรือประมาณ 3,000 กิโลกรัมตอไร ผลดิบจะมีสี 
เขียวเขม เมื่อผลสุกจะมีสีแดงสด และเมื่อแหงจะมีสีแดงเขม เหมาะแกการผลิตเปนพริกแหง  
ซึ่งพริกพันธุยอดสนเข็ม 80 มีความเผ็ดประมาณ 70,000-80,000 สโคววิลล

จุดเดน
• มีความเผ็ดประมาณ 70,000-80,000 สโคววิลล (พริกขี้หนูมีความเผ็ดอยูในชวง  

30,000-50,000 สโคววิลล)
• มีสาร Capsaicin ปริมาณสูงและมีความคงตัว
• ใหผลผลิตสูงกวาพริกพันธุยอดสนทั่วไป 1 เทา หรือประมาณ 3,000 กิโลกรัมตอไร

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เจียไต๋ จำากัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 บริษัท และ 
 บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติก จำากัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

นักวิจัย : รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงคเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ทรัพยสินท�งปัญญ� : คุมครองพันธุใหม เลขที่คำาขอ 392/2551
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การคัดเลือกต้นเชื้อจุลินทรียแล็กติก
เพื่อใช้ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว

 ปัญห�ในกระบวนก�รผลิตผักก�ดดองเปรี้ยวในระดับอุตส�หกรรม เกิดจ�กคว�มไม 
สม่ำ�เสมอของก�รหมกัผกัก�ดดองเปรีย้ว ทีเ่ม่ือหมกัผ�นไประยะหนึง่น้ำ�ดองจะมกีลิน่หอมไม 
คงที่ สงผลตอคุณภ�พของผลิตภัณฑผักก�ดดองเปรี้ยว

 สวทช. จงึไดพฒันาแนวทางการคดัเลอืกตนเชือ้ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะใชเปนตนเชือ้บรสิทุธิ ์
ในกระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรมขนาด 4,500 กิโลกรัมวัตถุดิบ/บอ ไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ ทั้งลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมสูงกวาผักกาดที่หมักแบบ 
ธรรมชาติที่ไมไดมกีารใชตนเชือ้บรสิทุธิ ์แนวทางนีย้งัชวยลดตนทนุการผลติประมาณ 1,000,000 
บาทจากการลดระยะเวลาการผลิตอีกดวย

จุดเดน
 • ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ท้ังลักษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวมสูง
 • ลดระยะเวลาการผลิต
 • ชวยลดตนทุนการผลิตประมาณ 1,000,000 บาท

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพง 1950) จำากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556

นักวิจัย : ดร. เวทชัย เปลงวิทยา  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ความลับทางการคา
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

รถผลิตน้ำาดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย

 ป ี2554 ประเทศไทยประสบมห�อทุกภัยครอบคลมุพืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 65 จงัหวดั อทุกภยั 
ครัง้นัน้นบัเปน็ครัง้ร�้ยแรงท่ีสดุทัง้ในแงของปรมิ�ณน้ำ�และจำ�นวนผู้ไดร้บัผลกระทบ นอกจ�ก 
ปริม�ณน้ำ�จำ�นวนมห�ศ�ลแล้วปัญหน้ำ�ทวมขงัเปน็เวล�น�นหล�ยเดอืน ยังสงผลกระทบตอวถีิ 
ชีวิตประจำ�วันของประช�ชนอย�งม�ก “น้ำ�ดื่ม-น้ำ�ใช้” จึงกล�ยเป็นปัจจัยสำ�คัญตอก�รดำ�รง 
ชีวิต เนื่องจ�กก�รเดินท�งเพื่อซื้อห�น้ำ�สะอ�ดทำ�ได้ย�ก

  สวทช. จงึไดคดิคนและพฒันารถผลติน้ำาดืม่เคลือ่นที ่โดยใชไสกรองเซรามกิทีถ่กูเคลอืบ 
ดวยสารซิลเวอรนาโน เพ่ือใหมีคุณสมบัติกำาจัดเชื้อแบคทีเรีย และมีระบบผลิตน้ำาสะอาด เพ่ือ 
การบริโภค สำาหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำา รถผลิตน้ำาดื่มเคลื่อนที่ดังกลาวสามารถใชงานไดทุกพื้นที่ 
แมจะขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากสามารถใชงานไดโดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย ระบบ 
ผลิตน้ำาดื่มเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตยมีระบบการกรองแบบ 6 ขั้นตอน รวมทั้งไสกรอง 
เซรามกิซลิเวอรนาโน น้ำาดืม่ทีผ่านเครือ่งกรองมคีณุภาพตามประกาศของกรมอนามยั กระทรวง 
สาธารณสขุ สามารถกรองน้ำาประปา หรอืแหลงน้ำาจดืธรรมชาตทิีม่คีวามขุนได โดยไมตองอาศยั 
สารเคมี นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนยายลงรถพวงไดสะดวก เพื่อนำาไปใชงานบนรถกระบะ  
หรือเรือทองแบนตามศูนยอพยพ มีกำาลังการผลิต 200 ลิตรตอชั่วโมง

จุดเดน
•  สามารถใชงานไดทุกพ้ืนที่แมจะขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากสามารถใชงานไดโดย

อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย
•  มีกำาลังการผลิต 200 ลิตรตอชั่วโมง

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จำากัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

นักวิจัย : ดร. จามร เชวงกิจวณิช ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคำาขอ 1203000581 วันท่ีย่ืนคำาขอ 18 มิถุนายน 2555
อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคำาขอ 1303000026 วันท่ีย่ืนคำาขอ 10 มกราคม 2556
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ระบบและวิธีการวิเคราะห 
ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ

 ปจัจบุนัคว�มก้�วหน�้ท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศ ทำ�ให้ปรมิ�ณขอ้มลูดจิิทัล โดยเฉพ�ะ 
อย�งยิง่ทีอ่ยูในรปูแบบขอ้คว�มและเอกส�ร (texts and documents) มีก�รขย�ยตัวขึน้อย�ง 
รวดเรว็หล�ยเท�ตัว ชองท�งของสือ่ท่ีคนท่ัวไปนิยมใช้ ในก�รแลกเปลีย่นขอ้มูลและข�วส�รกัน 
ม�กทีส่ดุ คอื เครอืข�ย ซ่ึงกอใหเ้กิดปญัห�ก�รทวมลน้ของส�รสนเทศ (Information Overload)  
เทคโนโลยทีีถ่กูนำ�ม�ใช ้และได้ผลเปน็ท่ียอมรบักันอย�งกว�้งขว�ง คอื ระบบสืบคน้ข้อมลูหรอื 
เสิรชเอ็นจิน (Search engine) ชวยให้ผู้ ใช้ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลบนเว็บได้อย�งสะดวก

 สวทช. จงึไดพฒันาระบบและวิธีการวเิคราะหขอความแสดงความคดิเหน็โดยอตัโนมติั 
ดวยเทคโนโลยเีหมอืงขอความ (Text Mining) แสดงความคดิเหน็ ซึง่เปนเทคโนโลยทีีผ่สมผสาน 
เทคนิคการสืบคนขอมูลเขากับการประมวลผลทางภาษา โดยเนนการวิเคราะหขอความแสดง 
ความคิดเห็นตางๆ เพื่อนำามาใชประโยชนในการวางแผนตางๆ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรม 
สำาหรับการติดตามแบรนด (Brand monitoring) และการสำารวจตลาด (Market survey)  
เพื่อประเมินความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีตอผลิตภัณฑและบริการของ 
บริษัทหรือบริษัทคูแขง

จุดเดน
•  นำาไปใชในการพฒันาโปรแกรมสำาหรบัการตดิตามแบรนด (Brand monitoring) และ 

การสำารวจตลาด (Market survey)
•  ประเมินความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีตอผลิตภัณฑและ 

บริการของบริษัทหรือบริษัทคูแขง

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท คอมพิวเตอรโลจี จำากัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

นักวิจัย : ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1001000484 วันที่ยื่นคำาขอ 25 มีนาคม 2553



ป 2556
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การผลิตและจำาหนาย
ผลิตภัณฑห้ามเลือดสำาหรับใช้ภายนอก

 เมื่อได้รับบ�ดเจ็บเล็กน้อย เชน มีดบ�ดนิ้ว เร�อ�จรักษ�โดยใช้เพียงย�ฆ�เชื้อโรค 
และพล�สเตอรธรรมด�แผลก็สม�นกันดีโดยใช้เวล�ไมน�นนัก แตในกรณีที่ ได้รับบ�ดเจ็บ 
ม�ก เชน แผลไฟไหม้ขน�ดใหญ ก�รสม�นแผลยอมใช้เวล�น�นขึ้นจึงมีคว�มเสี่ยงที่แผลจะ 
เกิดก�รติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ผู้ผลิตพล�สเตอรย�จึงพย�ย�มคิดค้นและผลิตสินค้� 
พล�สเตอรรูปแบบใหมที่มีประสิทธิภ�พในก�รสม�นแผลได้ดีม�กขึ้น เชน พล�สเตอรย�ที่มี
ฤทธ์ิฆ�เช้ือจลุนิทรยีเพ่ือปิดป้องกันแผลติดเชือ้ หรอืพล�สเตอรย�ทีม่ฤีทธิช์วยห้�มเลอืด ชวย 
ทำ�ให้เลือดหยุดไหลได้เร็วขึ้น เป็นต้น

 สวทช. ไดศกึษาและพฒันาตนแบบวสัดหุามเลอืด (ชนดิที่ใชกบัแผลภายนอกรางกาย)  
ซึ่งไดผานการทดสอบประสิทธิภาพในการชวยเรงการแข็งตัวของเลือดในระดับหลอดทดลอง 
และการใชงานในสัตวทดลองและในผูปวย ซึ่งไดผลเปนท่ีน่าพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทผูผลิตและ 
จำาหน่ายวัสดุและอุปกรณการแพทย ได ใหความสนใจเทคโนโลยีดังกลาว โดยบริษัทฯ และ  
สวทช. ไดรวมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑปิดแผลที่เคลือบดวยสารที่มีสมบัติหาม  
เลอืดสำาหรบัใชภายนอกรางกายในระดับอตุสาหกรรม พรอมทัง้ทำาการทดสอบคณุสมบตัตินแบบ 
ผลิตภัณฑที่ไดทั้งในระดับหลอดทดลองและในทางคลินิก เพื่อเตรียมขอมูลสำาหรับการยื่นขอ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และทำาการบรรจุภัณฑตนแบบที่ ไดจากการผลิตในระดับ 
อุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทดังกลาวไดขออนุญาตใชสิทธิเทคโนโลยีดังกลาวจาก สวทช. เพื่อ
การผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑแลว

จุดเดน 
 • ชวยเรงการแข็งตัวของเลือด
 • มีสมบัติหามเลือดสำาหรับใชภายนอกรางกาย

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ไอเมด แลบบอราทอรี่ จำากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

นักวิจัย : ดร. วนิดา จันทรวิกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธบัิตร เลขท่ีคำาขอ 1201005096 วนัทีย่ื่นคำาขอ 28 กันยายน 2555
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ต้นแบบเพื่อให้บริการทางด้านทันตกรรม
แกผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคล่ือนไหว

 ปัญห�ด้�นสุขภ�พชองป�กเป็นปัญห�หนึ่งที่พบคอนข้�งสูงในกลุมคนพิก�ร ซึ่ง 
ปัจจบุนัสถ�นบรกิ�รด้�นทันตกรรมทัง้ในประเทศและต�งประเทศให้คว�มตระหนกัถงึอปุสรรค
ของก�รเข้�ถึงบริก�รทันตกรรมอย�งมีคุณภ�พของคนพิก�ร ประกอบกับมีกฎหม�ย 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รคุ้มครองสิทธิของคนพิก�ร จึงเป็นสวนผลักดันให้มีก�รพัฒน�เทคโนโลยี
อปุกรณท�งทนัตกรรม เพื่อสนบัสนนุให้คนทีม่คีว�มพกิ�รและผูสู้งอ�ยสุ�ม�รถเข้�ถึงบรกิ�ร 
ที่มีคุณภ�พได้ม�กขึ้น

 สวทช. ไดพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอรม (Dental Platform) ซึ่งเปนชุดตนแบบเพื่อให 
บริการทางดานทันตกรรมแกผูสูงอายุและผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งเกาอี้โดยไมตอง 
เคลื่อนยายจากเกาอี้ลอเล่ือนไปยังเกาอี้ทำาฟัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและลดความเส่ียงของ 
การเคลื่อนยายผูสูงอายุหรือผูพิการที่อาจเกิดขึ้นได และชวยเพิ่มความมั่นใจและรูสึกปลอดภัย 
ใหผูรับบริการ โดยปัจจุบันไดมีการสงมอบผลงานใหสถาบันทันตกรรม กรมการแพทยแลว 

จุดเดน 
 • สะดวกและลดความเสี่ยงของการเคลื่อนยายผูสูงอายุหรือผูพิการ
 • เพิ่มความมั่นใจและรูสึกปลอดภัยใหผูรับบริการ 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

นักวิจัย : นายกนกเวทย ตัง้พมิลรตัน ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธบิตัร เลขทีค่ำาขอ 1202002547 วนัทีย่ื่นคำาขอ 21 กันยายน 2555
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เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร 3 มิติ
ผาตัดฟันเครื่องแรกในไทย

 ก�รผ�ตดัฟัน ข�กรรไกร และกระดกู ใบหน้� เป็นก�รรกัษ�ท�งศลัยกรรมทีเ่กีย่วกบั 
ฟัน และอวัยวะหรือโครงสร้�งที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข ปัญห�คว�มผิดปกติ อย�งไรก็ต�ม  
เครื่องถ�ยภ�พรงัส ี(X-ray) แบบสองมติโิดยทัว่ไปยงัมข้ีอจำ�กดั ทำ�ให้ก�รผ�ตดัมคีว�มเสีย่ง 
และคว�มแมนยำ�ตำ่�

 สวทช. รวมพัฒนาตนแบบเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสำาหรับงานทันตกรรม Dental  
CT (DentiiScan) ตอบรับกับนโยบายศูนยสุขภาพแหงเอเชีย (Health Hub of Asia) จนเปน 
ผลสำาเรจ็เคร่ืองแรกในประเทศไทย ใหขอมลูแบบสามมติิ ซ่ึงตางจากเครื่องถายภาพรงัส ี(X-ray)  
แบบสองมิติโดยทั่วไป ทำาใหการวินิจฉัยโรคบริเวณชองปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหนามี 
ความแมนยำามากขึน้ ลดปรมิาณรงัสทีีผู่ปวยจะไดรบัและมคีวามละเอยีดของภาพสูงกวาเครื่อง  
CT เดิม ทั้งนี้ ไดมีการนำารองใชงานกับศูนยทันตกรรมเอสดีซี และไดผานการทดสอบการใช 
งานจริงมากกวา 100 ราย อีกท้ังยังไดผานการตรวจสอบดานความปลอดภัยเร่ืองปริมาณรังสี 
จากกองรังสีและเคร่ืองมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และ 
ผานการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าจากศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส (PTEC) 

จุดเดน 
 • วินิจฉัยโรคบริเวณชองปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหนามีความแมนยำามากขึ้น 
 • ลดปริมาณรังสีที่ผูปวยจะไดรับ
 • ผานการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าแลวเรียบรอยแลว

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จำากัด  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554

นักวิจัย : ดร. กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และ 
 นางเสาวภาคย ธงวจิติรมณี ศนูยเทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : อนสุทิธบิตัร เลขทีค่ำาขอ 1103000304 วนัทีย่ื่นคำาขอ 25 มนีาคม 2554
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ครีมพริกบรรเทาปวด

 มูลนิธิโรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร มีประสบก�รณในก�รพัฒน�ครีมพริก 
อภัยภูเบศรที่ประกอบด้วย แคปไซซิน ซ่ึงมีประสิทธิภ�พในก�รบรรเท�อ�ก�รปวดในผู้ป่วย 
ข้อเข�เสื่อมได้เทียบเคียงกับผลิตภัณฑบรรเท�ปวดที่มีข�ยต�มท้องตล�ด แตมีข้อจำ�กัด คือ   
ก�รท�ย�ที่ต้องท�วันละ 4 ครั้ง ซึ่งสร้�งคว�มไมสะดวกให้กับผู้ป่วย และผลข้�งเคียงที่เกิด
กับผู้ป่วยจ�กก�รใช้ครีมพริก คือ อ�ก�รแสบร้อนและคัน  

 มลูนิธโิรงพยาบาลเจาพระยาอภยัภเูบศร จงึรวมวจิยักบันาโนเทค สวทช. ในการพฒันา 
ครีมพรกิโดยใชนาโนเทคโนโลย ีทำาใหสามารถควบคมุการปลดปลอยใหเปนไปอยางชาๆ ชวยลด 
ความถี่ในการใชยา ลดผลขางเคยีง เชน แสบรอนและคนัจากการใชผลิตภณัฑทีม่สีวนผสมของ 
พริกลงได ปัจจุบันผลิตภัณฑดังกลาวอยูระหวางข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนจากองคการอาหาร 
และยา (อย.)

จุดเดน 
 • ลดความถี่ในการใชยา
 • ลดผลขางเคียง เชน แสบรอนและคัน 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : อนสุทิธบัิตร เลขทีค่ำาขอ 1203000720 วนัทีย่ื่นคำาขอ 18 กรกฎาคม 2555
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ระบบป้องกันการสง
อีเมลสแปม (กรีนเมล)

 สแปม (Spam) คือ ข้อคว�มอิเล็กทรอนิกสที่สงถึงผู้รับโดยผู้รับไมได้ร้องขอ โดย 
สวนม�กจะทำ�ให้เกิดคว�มไมพอใจตอผู้รับ ข้อคว�มสแปมที่พบเห็นได้บอย ได้แก ก�รสง 
สแปมผ�นท�งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) ในก�รโฆษณ�ชวนเชื่อ หรือโฆษณ�ข�ยของ  
ก�รสงอีเมลประเภทใดประเภทหนึ่งที่เร�ไมต้องก�รม�จ�กทั่วโลก โดยที่เร�ไมรู้เลยว�ผู้ที่สง 
ม�ให้นัน้เป็นใคร ซึง่เป็นประเภทหนึง่ของเมลขยะ (Junk e-mail) นอกจ�กจะทำ�ให้ผูร้บัรำ�ค�ญ
ใจและเสยีเวล�ในก�รกำ�จดัข้อคว�มเหล�นีแ้ล้ว สแปมยงัทำ�ให้ประสิทธภิ�พก�รขนสงข้อมลู 
บนอินเตอรเน็ตลดลงด้วย สแปมได้กล�ยเป็นปัญห�รบกวนอย�งม�กในระบบ สำ�หรับรับสง
อีเมลในปัจจุบันเป็นภ�ระให้แกระบบก�รสื่อส�รอินเทอรเน็ต เมลเซิรฟเวอร (mail server)  
และสิ้นเปลืองทรัพย�กรทั้งท�งด้�นผู้สงและผู้รับ

 สวทช. ได ใหบริการดานคำาปรึกษาแกองคการเภสัชกรรม ในการจัดต้ังศูนยสำารอง 
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Center: DRC) ทั้งในสวนของการวางระบบอุปกรณซอฟตแวร 
ตางๆ เพื่อนำาไปสูการสรางความน่าเชื่อถอื มัน่คงและปลอดภยัตอศนูยสำารองฉุกเฉนิทีจ่ดัตัง้ขึน้  
รวมถึงการนำาเทคโนโลยดีงักลาวไปตอยอดการใชงานภายในองคการเภสชักรรมใหสามารถเปน 
ไปตามปกติได เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ที่อาจสรางความเสียหาย 
ตอระบบคอมพิวเตอร  

จุดเดน 
 • preview จากอีเมลฉบับยอที่เปน metadata ที่สกัดจากอีเมลตนฉบับ 
 • ลดปริมาณการจราจรเครือขายอันเนื่องมากจากสแปม

ผู้รับก�รถ�ยทอด : องคการเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

นักวิจัย : นายชาลี วรกุลพิพัฒน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธบิตัร เลขท่ีคำาขอ 1001000067 วนัทีย่ื่นคำาขอ 15 มกราคม 2553
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เซนเซอรแมเหล็กในการตรวจนับรถยนต
ผานการวัดสัญญาณแมเหล็กโลก

 ปัจจุบันคว�มต้องก�รอุปกรณจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติมีม�กขึ้นต�มปริม�ณจร�จร 
ที่เพิ่มม�กขึ้นทุกวัน แตอุปกรณที่ใช้กันอย�งแพรหล�ยก็มีเพียงขดลวดเหนี่ยวนำ�เนื่องจ�ก 
มีคว�มน่�เชื่อถือได้สูงและร�ค�ตอหน่วยก�รติดตั้งที่ตำ่� แตขดลวดเหนี่ยวนำ�ก็ยังมีข้อจำ�กัด
อยู เชน ก�รติดตั้งต้องมีก�รขุดเจ�ะพื้นผิวจร�จร ก�รบำ�รุงรักษ�ที่ไมสะดวก และข้อมูลที่ไม 
หล�กหล�ย

 สวทช. พัฒนาเซนเซอรแมเหล็ก MagSense เวอรชั่น 2 โดยอาศัยหลักการของ 
เครือขายเซนเซอรแมเหลก็ในการตรวจนับรถยนตผานการวดัสญัญาณแมเหล็กโลก หากรถยนต 
เคลื่อนผานบริเวณจุดติดตั้งเซนเซอร จะเกิดการรบกวนสัญญาณแมเหล็กโลกบริเวณนั้น ทำาให 
ทราบถึงขอมูลพื้นฐาน เชน จำานวนรถยนต ความเร็ว และความยาวรถ เพื่อควบคุมความเร็ว  
และการแยกประเภทโดยใชความยาวของรถยนต นอกจากนั้น การวิเคราะหสัญญาณแมเหล็ก 
โลกโดยละเอียดจะทำาใหสามารถแยกประเภทไดละเอียดยิ่งขึ้น นำามาใชงานไดกับทุกสถานที่  
สามารถประมวลผลไดมีความถูกตองแมนยำาสูง นำามาผนวกเขากับเทคโนโลยีเครือขายเพ่ือ 
การกระจายขอมูลจราจรไดงายและสะดวก

จุดเดน 
 • เชื่อมตอขอมูลจราจรเขากับระบบการกระจายขอมูลไดงาย 
 • นับจำานวนรถเขา-ออก ตามจุดที่ตองการ
 • สามารถประมวลผลไดมีความถูกตองแมนยำาสูง

ผู้รับก�รถ�ยทอด :  สำานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

นักวิจัย : นายจตุพร ชินรุงเรือง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธบิตัร เลขทีค่ำาขอ 1001001042 วนัทีย่ื่นคำาขอ 8 กรกฎาคม 2553
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มุ้งนาโนเคลือบสารกำาจัดยุง (iBednet)

 “มุ้งน�โน” พัฒน�โดยอ�ศัยกระบวนก�รน�โนเทคโนโลยี ๒ วิธีคือ ก�รนำ�ส�ร 
สังเคร�ะหที่เลียนแบบจ�กส�รสกัดธรรมช�ติม�ผสมเข้�กับเม็ดพล�สติกแล้วฉีดเป็นเส้นใย 
เพื่อทอเป็นมุ้งและก�รนำ�ส�รสังเคร�ะหม�เคลือบเส้นใยมุ้ง โดยเมื่อยุงบินม�เก�ะที่มุ้งส�ร 
สงัเคร�ะหชนดินีจ้ะซมึผ�นประส�ทสมัผสัของยงุทีป่ล�ยข�ซึง่จะสงผลตอระบบประส�ทของ 
ยุงทำ�ให้ช็อคและต�ยในที่สุด โดยมุ้งน�โนจะมีประสิทธิภ�พม�กกับยุงก้นปลอง ยุงรำ�ค�ญ
และมีฤทธิ์กำ�จัดแมลงอีกหล�ยชนิด แตส�รดังกล�วไมเป็นอันตร�ยตอสุขภ�พของคนและ
สัตวเลี้ยงลูกด้วยนำ้�นม

 สวทช. ดำาเนินการวิจัยและพัฒนา “มุงนาโน” ที่มีสมบัติฆายุงประสิทธิภาพสูง โดย 
ใชสารเคมีสังเคราะหช่ือวา “Deltamethrin” สารเคมีดังกลาวเปนสารที่ไดรับการรับรองจาก 
องคการอนามยัโลกใหใชเพื่อกำาจดัแมลง จงึนำามาประยกุตใชในการผลติมุงฆายงุได “มุงนาโน” 
มีอายุการใชงานที่ยาวนานดวยนาโนเทคโนโลยี โดยคณะผูวิจัยไดพัฒนาใหมีสมบัติพิเศษรวม 
อ่ืนๆ อีกหลายอยาง (Multifunction) ไดแก ป้องกันเชื้อแบคทีเรียทำาใหผลิตภัณฑปราศจาก 
กล่ินอับช้ืนป้องกันรังสียูวีทำาใหมุงและสารกำาจัดยุงมีความทนทานตอแสงแดดและป้องกันนำ้า 
จึงลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกและลดความจำาเปนในการทำาความสะอาด รวมถึงมีอาย ุ
การใชงานที่ยาวนานยิ่งขึ้น 

 สวทช. ไดทำาการผลิตมุงนาโน และนำาไปแจกจายชวยเหลือผูประสบภัยในเหตุการณ
มหาอุทกภัยปี 2554 อีกดวย

จุดเดน 
 • มีสมบัติฆายุงประสิทธิภาพสูง
 • มีอายุการใชงานที่ยาวนานดวยนาโนเทคโนโลยี 
 • ป้องกันเชื้อแบคทีเรียทำาใหผลิตภัณฑปราศจากกลิ่นอับชื้น
 • ป้องกันรังสียูวีทำาใหมุงและสารกำาจัดยุงมีความทนทานตอแสงแดด
 • ป้องกันนำ้าจึงลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกและลดความจำาเปนในการทำา 
  ความสะอาด

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เน็ทโต แมนูแฟคเชอริ่ง จำากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555

นักวิจัย : ดร. วรล อินทะสันตา ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธบิตัร เลขท่ีคำาขอ 1203000966 วนัทีย่ื่นคำาขอ 13 กนัยายน 2555
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

นาโนอิมัลชัน
สารสมุนไพร สำาหรับไลยุง

 ยุงเป็นพ�หะของก�รเกิดโรคที่สำ�คัญ ได้แก ม�ล�เรีย เท้�ช้�ง ไข้เลือดออก และไข้ 
สมองอกัเสบ เป็นต้น ซึง่ล้วนแตเป็นปัญห�หลกัของประเทศในเขตร้อน ก�รป้องกันยงุกัดจงึ 
เป็นอกีวธิหีนึง่ทีม่ปีระสทิธภิ�พทีจ่ะชวยป้องกันก�รตดิโรคจ�กยงุซึง่เป็นพ�หะนำ�โรค ปัจจุบนั
ในประเทศไทยได้ประยกุตใช้ส�รสกดัสมนุไพรชนดินำ�้มนัหอมระเหย (essential/volatile oil)  
ม�ใช้เป็นส�รกันยุงจ�กธรรมช�ติ ซึ่งมีข้อดีกว�ส�รเคมีสังเคร�ะหในแงของก�รไมสะสมใน 
ร�งก�ยและไมเป็นอนัตร�ยตอสุขภ�พ ไมทำ�ล�ยส่ิงแวดล้อมและบ�งชนดิมคีว�มจำ�เพ�ะตอ 
ชนิดของยุงอีกด้วย

 สวทช. จึงไดพัฒนาผลิตภัณฑนาโนอิมัลชันไลยุงซึ่งเก็บกักสารสมุนไพรไลยุง เปน 
นวัตกรรมใหมที่ชวยเพิ่มคุณสมบัติใหมีระยะเวลาในการออกฤทธ์ิและมีความความคงตัวของ 
นำา้มนัในการสมัผสัอากาศ แสงแดด ไดในระยะยาว นอกจากนี ้การเตรยีมในรปูแบบของนาโน 
อมิลัชนัจะสามารถควบคมุการปลดปลอยสารสมนุไพรใหออกฤทธิอ์ยางชาๆ อกีทัง้สวนประกอบ 
ในการเตรียมอนุภาคที่ใช ในการเตรียม ยังมีความเปนพิษตอเซลลผิวหนังตำ่า จึงมีประโยชนใน 
แงของธุรกิจเครื่องสำาอางและทางการเกษตร ปัจจุบัน บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจทางดานเวชภัณฑ  
เคมีภัณฑ และเครื่องสำาอาง ไดรับอนุญาตใชสิทธิประโยชนจาก สวทช. แลว

จุดเดน 
 • พลาสติกมีความมันเงาของผิวสูง 
 • กระบวนการที่ปรับปรุงใหมไมยุงยากหรือซับซอน
 • สามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนตางๆ ไดหลากหลายยิ่งขึ้น

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จำากัด  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรพัยสินท�งปัญญ� : สทิธบัิตร เลขทีค่ำาขอ 0801003857 วนัท่ียื่นคำาขอ 25 กรกฎาคม 2551
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ผลิตน้ำายาทำาความสะอาด“แจ๋วจอมพลัง” 
เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำาทวม

 จ�กสถ�นก�รณมห�อุทกภัยที่ผ�นม� ทำ�ให้ โครงสร้�งและสิ่งของภ�ยในบ้�นเรือน 
เกิดเชื้อร� เนื่องจ�กปัญห�นำ้�เน่�ทวมขังเป็นเวล�น�น ห�กทำ�คว�มสะอ�ดไมถูกต้องและ 
เหม�ะสม จะสงผลตอระบบท�งเดินห�ยใจของประช�ชนผู้อยูอ�ศัย 

 สวทช. จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และการปิโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) รวมวจิยั 
และผลิตนำ้ายาทำาความสะอาดที่มิตรตอสิ่งแวดลอม “แจ๋วจอมพลัง” เพื่อฟื้นฟูทำาความสะอาด 
พ้ืนทีท่ีเ่คยประสบปัญหานำา้ทวมขงั โดยผลติภณัฑทำาความสะอาดใน 1 ชดุ ประกอบดวย 3 สตูร  
ดังนี้ สูตร 1 นาโนเทค นำาความรูทางดานนาโนเทคโนโลยีและความรูทางดานสมุนไพรไทย ใช 
ผลิตนำ้ายาทำาความสะอาดที่ไดจากผลิตภัณฑธรรมชาติซึ่งไมมีสวนผสมของกรดไฮโดรคลอริก  
โดยผสมกับสารลดแรงตึงผิวที่ไดจาก ปตท. ทำาใหไดผลิตภัณฑทำาความสะอาดสูตร 1 สำาหรับ 
กำาจัดคราบติดแน่นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สำาหรับสูตร 2 และ สูตร 3 ปตท. ไดรวมกับ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหน่วยวิจัยจากบริษัทในเครือในการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งสูตร 2  
มีสมบัติในการฆาเชื้อโรคและแบคทีเรีย และสูตร 3 ชวยในการฆาเชื้อราที่มักจะเปนปัญหา 
ระยะยาวหลังนำ้าลดสำาหรับการป้องกันเช้ือแบคทีเรีย ทั้งนี้ ไดสั่งผลิตนำ้ายาทำาความสะอาด  
จำานวน 100,000 ชุด และมอบใหกับผูประสบภัยจากเหตุการณมหาอุทกภัยแลว

จดุเดน 
 • ผลิตภัณฑธรรมชาตซิึง่ไมมสีวนผสมของกรดไฮโดรคลอรกิ 
 • กำาจดัคราบตดิแน่นท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม 
 • มสีมบัตใินการฆาเชือ้โรค แบคทเีรยี และเชือ้รา

ผูร้บัก�รถ�ยทอด : บริษทั ปตท. จำากัด (มหาชน) เมื่อวนัที ่21 ธันวาคม 2554

นกัวจัิย : รศ.ดร. อบุลทิพย นิมมานนติย ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธบิตัร เลขท่ีคำาขอ 1101003473 วนัทีย่ื่นคำาขอ 2 ธันวาคม 2554
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

อุปกรณวัดความหนาแนน
ของผงจากการเคาะ

 ค�คว�มหน�แน่นของผงวัตถุดิบมีคว�มสำ�คัญสำ�หรับกระบวนก�รอัดขึ้นรูปผงเป็น 
ชิ้นง�นโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ โดยผงวัตถุดิบจะถูกป้อนเข้�ในแมพิมพโดยทำ�ให้ผงอยูชิดกัน 
ม�กขึน้ ถ้�ผงวตัถดุบิแตละชดุมขีน�ดเมด็อยูในชวงทีแ่ตกต�งกนันำ�้หนกัผงทีเ่ตมิเข้�ในแมพมิพ 
ก็จะต�งกัน ซึ่งหลังจ�กก�รอัดก็จะได้ชิ้นง�นที่มีคว�มหน�แน่นต�งกัน เมื่อผ�นก�รเผ�ชิ้น 
ง�นกจ็ะหดตัวไมเท�กนั ทำ�ให้ไมส�ม�รถควบคมุขน�ดของชิน้ง�นให้มคีว�มสมำ�่เสมอได้ ดงันัน้  
ก�รตรวจสอบคว�มหน�แน่นของผงจงึมคีว�มจำ�เป็นต้องทำ�กอนทีผ่งจะเข้�สูกระบวนก�รอดั  
ปัจจุบันเครื่องวัดคว�มหน�แน่นของผงจ�กก�รเค�ะที่ ใช้ ในประเทศไทยเป็นเคร่ืองวัด 
คว�มหน�แน่นของผงที่จะนำ�ไปอัดเป็นเม็ดย�ซึ่งต้องนำ�เข้�จ�กต�งประเทศ

 สวทช. จึงไดประดิษฐเครื่องวัดความหนาแน่นของผงสำาหรับใชในกลุมวัสดุโลหะและ 
เซรามิกซผง ซ่ึงเนนการใชงานในหองปฏิบัติการและใชในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ไดใช 
แนวทางตาม ASTM B527 - 06 Standard Test Method for Determination of Tap Density 
of Metallic Powders and Compounds เปนขอกำาหนดในการประดิษฐ เครื่องถูก 
ออกแบบใหสามารถปรับคาพารามิเตอรในการเคาะทำาไดงาย อะไหลในการซอมบำารุงสามารถ 
หาไดทั่วไป เสียงจากการเคาะในขณะที่อุปกรณทำางานตำ่ากวา 80 เดซิเบล (dB) สามารถติดตั้ง 
อุปกรณนี้ในหองวิเคราะหทดสอบสมบัติของวัสดุทั่วไปได และเคร่ืองไดผานการใชงานใหผล 
ทดสอบไดตามตองการ

จุดเดน 
 • ผลิตภัณฑธรรมชาติซึ่งไมมีสวนผสมของกรดไฮโดรคลอริก 
 • กำาจัดคราบติดแน่นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 • มีสมบัติในการฆาเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อรา

ผูร้บัก�รถ�ยทอด : บรษิทั ไทยแลนดสเมลติง้ แอนด รไีฟนิง่ จำากดั เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน 2555

นักวิจัย : ดร. ผกามาศ แซหวอง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตร เลขที่ ๒๘๓๗ วันที่ไดรับ 12 กันยายน 2549  
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โปรแกรมการวัดขนาดอาหารเม็ดสัตวน้ำา
เพื่อการควบคุมคุณภาพ

 ก�รผลิตอ�ห�รสัตวนำ้�จะต้องมีก�รควบคุมคุณภ�พและขน�ดของอ�ห�รเม็ด เพื่อ 
ให้เหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถในก�รกินอ�ห�รของสัตวนำ้�แตละชนิดซึ่งสงผลโดยตรงตอ 
ปริม�ณสัตวนำ้�

 สวทช. จึงพฒันาโปรแกรมวดัขนาดอาหารเมด็ดวยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ เพื่อเพิม่ 
ประสทิธิภาพในกระบวนการควบคมุคณุภาพการผลติอาหารสตัว การวดัคณุภาพของเม็ดอาหาร 
นี้จะสามารถบงบอกสภาพของแมพิมพได ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติของขนาดอาหารจะทำาให 
สามารถแกไขสายการผลิตไดอยางรวดเร็วกวาการวัดดวยการใชแรงงานมนุษย ประมาณ 100  
เทา นอกจากนี้ ยังสามารถวัดอาหารเม็ดไดพรอมๆ กันถึง 500 เม็ด (ขึ้นอยูกับขนาดเม็ดอาหาร)  
ในเวลาเพียง 1 - 3 นาที โดยใหผลแตกตางจากการวัดโดยมนุษยไมเกินรอยละ 5 ซึ่งอยูใน 
ระดับที่ผู ใชยอมรับได รวมทั้งสามารถแยกเม็ดอาหารแบบเม็ดตั้ง (เม็ดสี่เหลี่ยม) หรือเม็ดนอน  
(เม็ดกลม) ไดถูกตองถึงรอยละ 95 รวมถึงหาตำาแหน่งเม็ดอาหารไดทั้งแกนตั้งและแกนนอน

จุดเดน 
 • สามารถวัดอาหารเม็ดไดพรอมๆ กันถึง 500 เม็ด 
 • ใชเวลาเพียง 1 - 3 นาที โดยใหผลแตกตางจากการวัดโดยมนุษยไมเกินรอยละ 5
 • สามารถแยกเม็ดอาหารแบบเม็ดตั้ง (เม็ดสี่เหลี่ยม) หรือเม็ดนอน (เม็ดกลม)

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

นักวิจัย : นางสาวรุงกานต ศิริเจริญไชย ศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร 1001000855 วันที่ยื่นคำาขอ 10 มิถุนายน 2553
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เซนเซอรอิเล็กทรอนิกส
สำาหรับระบบวัดน้ำาและเเสดงแผนที่อัตโนมัติ  

: i-Sensor

 i-Sensor เป็นเครื่องมือพัฒน�ขึ้นจ�กไมโครเซนเซอร (เซนเซอรขน�ดเล็กระดับ 
ไมครอน พัฒน�ขึน้โดยเทคโนโลยีไมโครแฟบบรเิคชัน่ซ่ึงใช้ในก�รสร้�งอุปกรณอิเล็คทรอนกิส 
ท่ีใช้ ในคอมพิวเตอร) โดย i-Sensor ถกูพฒัน�เพื่อนำ�ม�ม�ใช้ในก�รวดัระดบัค�คว�มเป็นกรด 
ด�งในของเหลว หรือ ส�ม�รถเรียกได้ว�เป็น พีเอชมิเตอร ซึ่งมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล 
แตมีร�ค�ถูกเนื่องจ�กส�ม�รถผลิตข้ึนเองในประเทศ พร้อมใช้ง�นกับระบบต้นแบบสำ�หรับ 
วัดคุณภ�พนำ้�แบบอัตโนมัติ ซึ่งส�ม�รถรองรับเซ็นเซอรต�งๆ ได้หล�ยชนิด โดยที่ระบบจะ 
แสดงค�ที่วัดได้จ�กsensors ต�งๆ และส�ม�รถแสดงผลบน Google earth ได้

 i-Sensor พฒันาขึน้จากไอออนเซนซทิฟีฟีลดเอฟเฟคทรานซสิเตอร หรอื อสีเฟต หรอื  
ไอเอสเฟต ซึ่งสรางขึ้นดวยฟิลมท่ีสามารถตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจงได อยางเชน ไนเตรท  
โปแตสเซยีม หรอืฟอสเฟต เปนตน ดวยเหตนุี ้อสีเฟตจงึเปนเซน็เซอรทีม่ปีระโยชนหลากหลาย  
และดวยขนาดที่เล็ก รวมทั้งเปนอุปกรณอิเล็คทรอนิคสที่กินไฟนอย จึงสามารถนำามาประยุกต 
เพ่ือใช ในงานวิเคราะหตามที่ผู ใชตองการ ทั้งยังสามารถพัฒนาตอจนสามารถทำาเปนระบบที ่
สามารถสอบเทยีบและควบคมุแบบอตัโนมตัไิด คณุสมบตัเิหลานีท้ำาใหอสีเฟตมขีอไดเปรยีบเมื่อ 
เทียบกับหัววัดแบบกระเปาะแกวทั่วไป

จุดเดน 
 • เรียกขอมลูคาท่ีวดัจาก i-Sensor ผานทางเครอืขายอินเตอรเนต โดยสามารถแสดง 
  ผลบน Google map ได 
 • เรียกดูขอมูลไดตามที่ผู ใชตองการ สามารถลดหรือใชสารเคมี อาหารเลี้ยงสัตวนำ้า  
  ไฟฟ้า ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งทำาใหตนทุนในการผลิตลดลง

ผูร้บัก�รถ�ยทอด : บริษทั เจริญโภคภณัฑอาหาร จำากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2555

นกัวิจยั : นางสาวรุงกานต ศิริเจรญิไชย ศูนยเทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร ๑๐๐๑๐๐๐๘๕๕ วันที่ยื่นคำาขอ 10 มิถุนายน 2553
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สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สูการใช้ประโยชนเชิงพาณิชย

 สวทช. มีระบบรวบรวมและจัดเก็บส�ยพันธุจุลินทรียที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล เพื่อเป็น 
“คลังเก็บรักษ�ส�ยพันธุจุลินทรีย” ของประเทศ ปีงบประม�ณ 2555 ไบโอเทคจัดเก็บรักษ� 
ส�ยพนัธุจลุนิทรยีท้ังสิน้กว� 52,900 ตัวอย�ง โดยแบงเป็นเชือ้ร� 35,200 ตวัอย�ง แบคทเีรยี 
13,000 ตัวอย�งยีสตและส�หร�ย 4,500 ตัวอย�ง เพื่อนำ�ม�ค้นห�ส�รออกฤทธิ์ท�งชีวภ�พ 
ที่เป็นประโยชนในเชิงในอุตส�หกรรมก�รผลิต และเพิ่มมูลค�ในทรัพย�กรชีวภ�พจุลินทรีย 
ดังกล�ว

 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คนพบ ไดแก สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเห็ด Lentinus 
connatus BCC 8996 ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดำาเนินการ 
วิจัย โดยพบวาเห็ดดังกลาวสามารถผลิตสาร panepoxydone ที่มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งหลาย 
ชนิดในระดับหลอดทดลอง เชน เซลล KB และ NCI-H187  ซึ่งเปนตัวแทนของเซลลมะเร็ง
ปอด และเซลลมะเร็งชองปาก พรอมทั้งตีพิมพผลงานการวิจัยในวารสาร Journal of Natural 
Product ปี 2005 ฉบับที่ 69 และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราแมลง Verticillium he-
mipterigenum ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คนพบ 
ไดจากเชื้อราแมลงที่คัดแยกจากบริเวณนำ้าตกเหวนรก อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยพบวาสาร 
ดังกลาวมีฤทธิ์อยางออนในการตานเชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus (HSV-1) ซึ่งเปนสาเหตุ 
ของโรคเริม พรอมทั้งตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร Journal of Antibiotics ปี 2004 ฉบับที่ 57 
(1)

จุดเดน 
 • ฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งหลายชนิดในระดับหลอดทดลอง เชน เซลลมะเร็งปอด และ 
  เซลลมะเร็งชองปาก
 • ตานเชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus (HSV-1) ซึ่งเปนสาเหตุของโรคเริม

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท Sigma Aldrich จำากัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

นักวิจัย : Mr. Masahiko Isaka ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย

 นับตั้งแตปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นม� ก�รใช้วัสดุฝังในจ�กเทคโนโลยีก�รสร้�งต้นแบบ 
รวดเรว็ได้รบัก�รตอบรบัเป็นอย�งดยีิง่จ�กศลัยแพทยไทยในสถ�นพย�บ�ลช้ันนำ�ทัว่ประเทศ 
และมีแนวโน้มก�รใช้ง�นเพิ่มข้ึนอย�งตอเนื่อง สงผลให้มีจำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับก�รผ�ตัดใส 
วสัดฝัุงในจ�กเทคโนโลยนีีแ้ล้วม�กกว� 900 ร�ย จ�กสถ�นพย�บ�ลกว� 70 แหงทัว่ประเทศ 
(สิงห�คม 2554)

 สวทช. ไดริเริ่มงานวิจัยและพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีตนแบบรวดเร็วในทาง 
การแพทย รวมกับสถาบนัทางการแพทยช้ันนำาในประเทศหลายแหง จนสามารถขึน้รูปหุนจำาลอง 
ทางการแพทย 3 มิติ เครื่องมือชวยในการผาตัดเฉพาะบุคคล และวัสดุฝังในเฉพาะบุคคลของ 
อวัยวะตางๆ ของผูปวย เพื่อนำามาใชในการวินิจฉัย วางแผนการผาตัด และทดแทนอวัยวะที่ 
เสียหายหรือสูญเสียได โดยอาศัยขอมูลจากเครื่อง CT Scan ของผูปวยเปนพ้ืนฐานในการ
ออกแบบ จุดเดนของการประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ คือ สามารถสรางชิ้นงานไดลวงหนากอน 
การผาตัด ชิ้นงานมีความสวยงามและรูปทรงพอดีกับสรีระของผู ปวยแตละบุคคล เพิ่ม 
ประสิทธภิาพและความปลอดภยัในการรกัษาผูปวย คือ ลดระยะเวลาการผาตัดและการดมยาสลบ  
จงึลดความเสีย่งของผูปวยในการตดิเชือ้ ผลการผาตดัมคีวามสวยงามมากขึน้ มคีวามสมดลุกับ 
โครงสรางกะโหลกศีรษะของแตละบุคคล คนไขฟื ้นตัวไดเร็ว และใชระยะเวลาพักฟื้นใน 
โรงพยาบาลนอยลง

จุดเดน 
 • ชิ้นงานมีความสวยงามและรูปทรงพอดีกับสรีระของผูปวยแตละบุคคล
 • ลดระยะเวลาการผาตดัและการดมยาสลบ จงึลดความเสีย่งของผูปวยในการตดิเชือ้
 • คนไขฟื้นตัวไดเร็ว และใชระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลนอยลง

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จำากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

นักวิจัย : ดร. กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู

การออกแบบกะโหลกเทียมดวยคอมพิวเตอร
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Aqua-RasD 
ระบบหมุนเวียนน้ำาเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ำา

 ระบบเลีย้งสัตวนำ�้แบบปิดโดยทัว่ไป ไมว�จะเป็นก�รจดัแสดงสัตวนำ�้ทะเลในตูแ้สดง 
สัตวนำ้� (Aquarium) หรือก�รเลี้ยงสัตวนำ้�เศรษฐกิจ จำ�เป็นต้องมีระบบบำ�บัดเพื่อควบคุม 
คณุภ�พนำ�้ให้เหม�ะสมตอก�รดำ�รงชวีติของสตัวนำ�้ ซึง่ทัว่ไปจะใช้ตวักรองชวีภ�พไนตรฟิิเคชนั  
(nitrification biofilter) ทำ�หน้�ที่กำ�จัดแอมโมเนียที่มีคว�มเป็นพิษสูงโดยเปลี่ยนให้เป็น 
ไนเตรตซึง่มคีว�มเป็นพษิตำ�่กว� แม้ว�วธิน้ีีชวยยดืระยะเวล�ก�รเปลีย่นถ�ยนำ�้ออกไปได้ แต 
จะทำ�ให้เกิดก�รสะสมไนเตรตในนำ้� เมื่อไนเตรตมีปริม�ณสูงกว� 50 mg-N/L อ�จสงผลตอ
คว�มเครียดและก�รเจริญพันธุได อยางไรก็ตาม การบำาบัดไนเตรตออกจากนำ้าในตูเล้ียงปลา
ในสภาวะที่มีออกซิเจนสูงทำาไดยาก ประกอบกับวัสดุอุปกรณที่ใช ในการสรางระบบมีราคาแพง  
ทำาใหกระบวนการบำาบัดที่ใชงานไดจริงยังมีอยูนอย 

 สวทช. ไดพัฒนาระบบบำาบัดไนเตรตแบบทอยาว (Tubular Denitrification Reactor)  
เพื่อใชกับระบบหมุนเวียนนำ้าสำาหรับเพาะเลี้ยงสัตวนำ้าเศรษฐกิจทั้งระบบนำ้าจืดและนำ้าทะเล  
ซึง่ใชกระบวนการดไีนตริฟิเคชนัในการกำาจดัไนเตรตออกจากนำา้โดยเปล่ียนใหเปนแก๊สไนโตรเจน  
เมื่อใชรวมกับตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชันจะสามารถบำาบัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของ 
แอมโมเนีย ไนไตรต และไนเตรต ออกจากระบบบอเลี้ยงสัตวนำ้าไดอยางสมบูรณ ทำาใหไมตอง 
เปลีย่นถายนำา้ออกจากบอในระหวางการเลีย้ง สามารถหมนุเวยีนนำา้ใชไดนานกวา 1 ปี ซึง่เหมาะ 
สำาหรับการเลี้ยงพอแมพันธุและการผลิตลูกพันธุสัตวนำ้าปลอดโรค มีตนทุนระบบตำ่า สามารถ 
พัฒนาไปสูระบบการเลี้ยงสัตวนำ้าความหนาแน่นสูงเพื่อผลิตสัตวนำ้าเชิงพาณิชย

จุดเดน 
 • มีตนทุนระบบตำ่า
 • ใชไดทั้งระบบนำ้าจืดและนำ้าทะเล
 • ไมตองเปลี่ยนถายนำ้าออกจากบอในระหวางการเลี้ยงนานกวา 1 ปี 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท อะควอติกา จำากัด  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

นักวิจัย : ดร. สรวิศ เผาทองศุข ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่ 26048 วันที่ไดรับ 4 มิถุนายน 2552
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แบคทีเรียที่สามารถยอยสลาย 
น้ำามันปิโตรเลียม 
เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑทางการค้า
สำาหรับกำาจัดคราบน้ำามันทางชีวภาพ

 ปัญห�สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักที่ทั่วโลกให้คว�มสนใจ โดยเฉพ�ะอย�งยิ่งใน 
ภ�คอตุส�หกรรม ท่ีมุงสูก�รปรบักระบวนก�รผลิตให้เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม (Green Industry)  
ซึ่งข�นรับตอนโยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อมกับก�รกีดกันท�งก�รค้� ก�รศึกษ�วิจัยและคิดค้น 
เทคโนโลยชีวีภ�พเพื่อตอบโจทยคว�มต้องก�รของภ�คอตุส�หกรรมในก�รบำ�บดัของเสยีกอน 
ปลอยคืนสูธรรมช�ติ (The First of Its Kind) จึงมีคว�มจำ�เป็นยิ่งในปัจจุบัน

 สวทช. ไดรวมวจิยักับบริษทั ไฮกริม เอน็ไวรอนเมนทอล แอนด รเีสิรช จำากดั เพื่อพฒันา
ผลติภณัฑชวีภาพทางการคาสำาหรบักำาจดัคราบนำา้มนั และบรษิทัฯ ไดเปิดตวัผลติภณัฑ KEEEN 
นำ้ายาจุลินทรีย หรือสารชีวบำาบัดภัณฑ (Bioremediation Agent) ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
ในการยอยสลายโมเลกุลนำ้ามันที่กำาจัดยาก หรือกลิ่นเหม็นในภาคอุตสาหกรรม เหมาะสมกับ 
สภาพแวดลอมในประเทศไทย โดยมุงเนนกลุมลกูคาในอตุสาหกรรม ปิโตรเคม ียานยนต อาหาร 
โรงพยาบาล และโรงแรม คอนโดมิเนียม อพารทเมนท เปนตน  

จุดเดน 
 • สามารถยอยสลายโมเลกุลนำ้ามันและคราบสกปรกที่กำาจัดยาก 
 • กำาจัดกลิ่นเหม็นในภาคอุตสาหกรรมไดครบวงจร 
 • ไมกอใหเกิดสารเคมีตกคางออกไปทำาลายสิ่งแวดลอม 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด รีเสิรช จำากัด 
 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

นักวิจัย : ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1101000600 วันที่ยื่นคำาขอ 29 เมษายน 2554
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

กรรมวิธีการเพ่ิมกิจกรรมการทำางานเอนไซม
ยอยสลายโพลีแซคคาไรดที่ ไมใชแป้ง

  ก�รใช้เอนไซมในอ�ห�รสตัว เพื่อชวยเรื่องก�รยอยอ�ห�รและดดูซมึส�รอ�ห�ร อ�ทิ  
แรธ�ตุและโปรตีนจ�กก�รยอยของเอนไซม เป็นต้น โดยเอนไซมเพนโตซ�เนสเป็นเอนไซม 
หลักสำ�หรับผสมในอ�ห�รเลี้ยงสัตวบก และประเทศไทยต้องนำ�เข้�เอนไซมปีละนับพันล้�น 
บ�ท แตเอนไซมที่นำ�เข้�ม�ใช้ ในปศุสัตวประสบปัญห�สัตวไมส�ม�รถยอยส�ร “เอ็นเอสพี” 
(NSP: Non - starch polysaccharides) ในอ�ห�รได้ ทำ�ให้สัตวถ�ยเหลว และดูดซึมส�ร 
อ�ห�รไมได้ 

 สวทช. จึงไดคิดคนกรรมวิธีในการเพ่ิมกิจกรรมการทำางานของเอนไซมยอยสลายโพลี 
แซคคาไรดท่ีไมใชแป้ง โดยใชเชือ้รา Aspergillus sp. BCC7178 โดยสายพนัธุดงักลาวสามารถ 
ผลิตเอนไซมท่ีทำางานไดดีในลำาไสของสัตว ไมสรางสารพิษและยอยอาหาร โดยกรรมวิธีที่ 
สวทช. พัฒนาขึ้นสามารถทำาใหเอนไซมรวมในรูปแบบผงแหง มีคากิจกรรมการทำางานของ 
เอนไซมเพนโตซาเนสอะไมเลส เซลลูเลส เบตา-กลูคาเนส และแมนนาเนส มากกวาเอนไซม 
รวมทีผ่ลติโดยวธีิการดัง้เดมิ ภายหลงัการอบแหงสามารถเกบ็รกัษาทีอ่ณุหภมูหิองไดนานกวา 6 
เดือน เมื่อผสมอาหารใหสัตวกิน พบวา สัตวโตเร็วขึ้น มีนำ้าหนักมากขึ้น มีอัตราแลกเนื้อตำ่าลง 
(ใหอาหารนอยลงกวาเดิมแตไดนำ้าหนักตัวสัตวเพิ่มมากขึ้น) สัตวยอยและดูดซึมอาหารไดดีขึ้น

จุดเดน 
 • มีคากิจกรรมการทำางานของเอนไซมเพนโตซาเนส อะไมเลส เซลลูเลส เบตา- 
  กลูคาเนส และแมนนาเนส มากกวาเอนไซมรวมที่ผลิตโดยวิธีการดั้งเดิม
 • สัตวโตเร็วขึ้น มีนำ้าหนักมากขึ้น มีอัตราแลกเนื้อตำ่าลง 
 • เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองไดนานกวา 6 เดือน 

ผู้รบัก�รถ�ยทอด : บริษัท เอเชยี สตาร แอนนมัิล เฮลธ จำากดั เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2554

นักวิจัย : นายสมภพ บุญพยุง และ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน
 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธบิตัร เลขทีค่ำาขอ 0901004009 วนัทีย่ื่นคำาขอ 7 กนัยายน 2552
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การพัฒนาระบบการผลิตครอบฟัน
และสะพานฟันเซอรโคเนียด้วยเทคโนโลยี
Dental CAD/CAM/CNC

 ปัจจุบันครอบฟันและสะพ�นฟันในประเทศไทยสวนใหญยังคงเป็นโครงโลหะ ซึ่ง 
ก�รขึ้นรูปโครงโลหะด้วยมือจำ�เป็นต้องใช้ช�งที่มีประสบก�รณ และในก�รผลิตแตละครั้งยัง 
ไมเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน อีกทั้งไมส�ม�รถผลิตเป็นจำ�นวนม�กต�มคว�มต้องก�รของตล�ด 
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 เซอรโคเนยีจดัเปนเซรามกิสที่ไดรบัความนยิมนำามาผลติเปนครอบฟัน หรอืสะพานฟัน  
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดนเดนทางดานความแข็งแรง สวยงาม แตมีขอเสีย คือ ไมสามารถ 
ข้ึนรูปดวยวิธีปกติทั่วไปได จึงมีการนำาเทคโนโลยีการข้ึนรูปชิ้นงานดวยคอมพิวเตอรท้ังระบบ  
(Dental CAD/CAM/CNC) เขามาชวยในการผลิตครอบฟัน สะพานฟัน ทำาใหไดคุณภาพและ 
ความเที่ยงตรงแมนยำาสูง และสามารถผลิตไดจำานวนมากเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม

 สวทช. จึงไดพัฒนาเครื่องจักรความเที่ยงตรงสูงควบคุมการทำางานดวยคอมพิวเตอร 
โดยใชเทคนคิการกัดขึน้รูปครอบฟันและสะพานฟันเซอรโครเนยี ทัง้ทีม่กีารเคลื่อนทีแ่บบ ๔ แกน  
และ 5 แกน โดยสามารถกลึงแตงเซอรโครเนียประเภท Pre-sintered และ Fully-sintered  
ไดทัง้สองประเภท ตลอดจนการพฒันาเครื่องจกัรดงักลาวใหมกีารใชงานงายสำาหรับชางเทคนคิ 
ทันตกรรม ทำาใหลดตนทุนคาใชจายจากการนำาเขา รวมถึงคาติดตั้ง คาฝึกสอน และคาบำารุง 
รักษาเครื่อง ซึ่งเปนขอบังคับของบริษัทจำาหน่ายที่ผูซื้อตองปฏิบัติตาม 

จุดเดน 
 • ใชงานงาย
 • ลดตนทุนคาใชจายจากการนำาเขา รวมถงึคาติดต้ัง คาฝึกสอน และคาบำารงุรกัษาเครื่อง
 • ผลิตครอบฟัน สะพานฟัน ทำาใหไดคุณภาพและความเที่ยงตรงแมนยำาสูง และ 
  สามารถผลิตไดจำานวนมากเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จำากัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

นักวิจัย : ดร. กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป
เทอรโมพลาสติกคอมพอสิต

ด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A

 กระบวนก�รฉีดขึ้นรูปเทอร โมพล�สติกคอมพอสิตเสริมแรงด้วยใยแก้วส้ันจะมี 
ก�รไหลของเส้นใยผ�น ชั้นกล�งของแมพิมพม�ยังผิวบนที่บริเวณผนังแมพิมพ ทำ�ให้เกิด 
ก�รขัดขว�งก�รเติมเต็มของพล�สติกหลอม ผิวที่ ได้จะมีลักษณะเป็นล�ยเส้นของรูปร�ง 
เส้นใยที่ผิว จึงตองตกแตงผิวหลังจากการฉีดขึ้นรูปช้ินงานเปนการเพิ่มกระบวนการทำางาน 
ตนทุนการผลิต ระยะเวลา และการทำาสีสงผลตอสภาวะแวดลอมดวย แตเมื่ออุณหภูมิของผิว 
แมพิมพสูงข้ึนจะสงผลใหผิวของชิ้นงานมีความมันเงามากข้ึนตามไปดวย ซึ่งพบวาเกิดจาก 
การเย็นตัวชาของพลาสติกหลอมเหลว สภาวะของการออนตัวหรือเสียรูปของผิวพลาสติกใน 
แมพิมพ สงผลตอความสามารถในการสะทอนแสงของผลึก ทำาใหความมันเงา (Gloss) ของชิ้น 
งานสงูขึน้และการเยน็ตวัทีอ่ณุหภมูสิงูจะทำาใหไดความมนัเงาของผวิสงู (High Gloss, Class A)  
กวาการเย็นตัวที่อุณหภูมิตำ่า

 สวทช. จึงไดพัฒนาและปรับปรุงความมันเงาของผิวชิ้นงาน “Class A” นำาเอาสมบัติ 
การออนตวัของผวิพลาสตกิในแมพมิพ และความสามารถในการไหลของพลาสตกิทีจ่ะดขีึน้เมื่อ 
อุณหภูมิของแมพิมพและพลาสติกหลอมเหลวสูงขึ้น เพื่อปรับปรุงผิวของชิ้นงานเทอร โม 
พลาสตกิคอมพอสติเสริมแรงดวยเสนใยแกวสัน้ใหสามารถผลติชิน้งานทีม่ผีวิระดบั Class A ซึง่ 
สามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนตางๆ การควบคุมไอนำ้าที่บีบอัดที่ความดันประมาณ 
4 - 10 บาร สามารถเพิม่อณุหภมูใิหกบัไอนำา้ดงักลาวไดสงูถงึ 120 - 180 oC อยางรวดเรว็ ทำาให 
พลาสตกิไหลในชองแมพมิพไดดขีึน้ และการเยน็ตวัทีอ่ณุหภมูสิงูจะทำาใหไดความมนัเงาของผวิ
สูง (High Gloss, Class A) กวาการเย็นตัวที่อุณหภูมิตำ่า 

จุดเดน 
 • พลาสติกมีความมันเงาของผิวสูง 
 • กระบวนการที่ปรับปรุงใหมไมยุงยากหรือซับซอน
 • สามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนตางๆ ไดหลากหลายยิ่งขึ้น

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) เมื่อเดือนตุลาคม 2552

นักวิจัย : ดร. วุฒิพงษ รังษีสันติวานนท ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู 

Conventional Injection Molding Process

Class A
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เทคนิคการเผาเคลือบเซรามิกต้นทุนต่ำา

 ปัจจุบันอุณหภูมิก�รผลิตหรือเผ�เคลือบของอุตส�หกรรมเซร�มิกในประเทศอยูที่
อุณหภูมิประม�ณ 1,150 - 1,300 oC ร�ค�เชื้อเพลิงที่ใช้ ในก�รเผ�เคลือบมีก�รปรับตัวสูง 
ขึ้นอย�งตอเนื่องเชนเดียวกับค�แรง ทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องห�แนวท�ง 
ในก�รลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิ�พในก�รผลติ การพฒันาเคลอืบไฟตำา่ทีอ่ณุหภมิูประมาณ  
1,000 oC เปนแนวทางหนึง่ในการลดตนทุนดานพลงังาน ในขณะเดยีวกนั การพฒันาสตูรเคลอืบ 
นิยมใชวิธีการคำานวณสูตรและแปรเปลี่ยนอัตราสวนขององคประกอบทางเคมี แลวจึงทดลอง 
เตรียมตัวอยางในหองปฏิบัติการ ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเคลือบไฟตำ่าโดยวิธีการ 
คำานวณกับวิธทีดสอบทางกายภาพ จะสามารถทำานายสมบตัเิคลอืบกอนลงมอืทดลองจรงิในหอง
ปฏิบัติการได ชวยลดขั้นตอนหรือเวลาในการพัฒนาสูตรเคลือบ เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ

 สวทช. สนบัสนนุการพฒันาเคลอืบไฟตำา่จนสามารถพฒันาเปนเคลอืบสตีางๆ ทีอุ่ณหภมิู  
1,000 oC เพื่อใชกับเนื้อดินทัลค  โดโลไมต  และเนื้อดินแดง สูตรเคลือบที่ใชโคลีมาไนตเปน
ฟลัก๊ (Flux) ซึง่ทำาใหสวนผสมท่ีถูกเตมิลงไปมจีดุหลอมเหลวตำา่ลง ใหเคลอืบมนัวาว กึง่มนักึง่ดาน  
เหมาะแกการนำาไปใชในเชิงพาณิชย และมีตนทุนวัตถุดิบตำ่ากวาราคาที่จำาหน่ายในทองตลาด 

จุดเดน 
 • ตนทุนตำ่า
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซรามิกในประเทศ
 • สูตรเคลือบที่ใชโคลีมาไนตเปนฟลั๊ก ที่ใหเคลือบมันวาว กึ่งมันกึ่งดาน นำาไปใชใน 
  เชิงพาณิชยไดหลากหลาย 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : 1. บริษัท คิวรีเสิรชแอนดดีเวลอพเมนท จำากัด 
 2. บริษัท สยามฟริต จำากัด 
 3. บริษัท เพอรโร (ประเทศไทย) จำากัด และ  
 4. บริษัท ฉัตรวิบูลยเครื่องเคลือบดินเผา จำากัด 
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553

นักวิจัย : นางสาวลดา พันธสุขุมธนา กรมวิทยาศาสตรบริการ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุข้าวโพด
ด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ

 ปัจจุบันคว�มต้องก�รปริม�ณอ�ห�รมีก�รขย�ยตัวอย�งรวดเร็ว ทั้งอ�ห�รที่เป็นพืช 
ท่ีนำ�ม�บรโิภคโดยตรงและท่ีเป็นอ�ห�รสัตวผ�นระบบปศสัุตว ทำ�ให้มคีว�มต้องก�รวตัถุดบิที ่
เป็นพืชเพ�ะปลูกนำ�ม�เลี้ยงสัตวเป็นจำ�นวนม�ก ข้�วโพดเป็นพืชที่มีคว�มสำ�คัญตอ 
อุตส�หกรรมอ�ห�รสัตวเป็นอย�งม�ก เน่ืองจ�กข้�วโพดเป็นวัตถุดิบหลักในก�รผลิตอ�ห�ร
สัตวชนิดต�งๆ ดังจะเห็นว�ผลผลิตข้�วโพดใประเทศไทยประม�ณร้อยละ 94 ถูกนำ�ใช้ ใน 
อตุส�หกรรมอ�ห�รสตัว และแนวโน้มยงัมคีว�มต้องก�รเพิม่ขึน้ทกุปี นอกจ�กนี ้บ�งปียงัต้อง
มีก�รนำ�เข้�จ�กต�งประเทศอีกด้วย

 สวทช. พฒันาเคร่ืองมอืตรวจสอบคณุภาพเมลด็พนัธุขาวโพดโดยใชเทคนิคการประมวล 
ผลเชิงภาพรวมกับเทคนิคการสอนเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเรียนรู ซึ่งเคร่ืองตรวจสอบที่พัฒนา 
ขึ้นนี้สามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุครั้งละปริมาณมาก ดวยกรรมวิธีการตัดสินใจที่มี 
ความแน่นอนและมีมาตรฐาน ทำาใหมีประสิทธิภาพกวาการใชมนุษยตรวจสอบ และยังสามารถ 
ถายภาพเมล็ดพันธุที่ตรวจสอบไดอยางคมชัดสมจริง สะดวกตอการนำาไปวิเคราะหผลตอ และ 
ใหระดับความถูกตองในการคัดแยกเมล็ดดีออกจากกลุมเมล็ดเสียถึงรอยละ 95.5

จุดเดน 
 • สะดวกและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 • มีความถูกตองในการคัดแยกเมล็ดดีออกจากกลุมเมล็ดเสียเฉลี่ยรอยละ 95.5
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุครั้งละปริมาณมากได
 • สามารถถายภาพเมล็ดพันธุที่ตรวจสอบไดอยางคมชัดสมจริงสะดวกตอการนำาไป 
  วิเคราะหผลตอ

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จำากัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

นักวิจัย : นายโอภาส ตรีทวีศักดิ์ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ชุดควบคุมลิฟต

 ปัจจุบันอ�ค�รสำ�นักง�นและที่พักอ�ศัยมักจะติดต้ังลิฟต เพื่อคว�มสะดวกใน 
ก�รเคล่ือนย้�ยบคุคลและสิง่ของ และพบว�ก�รนำ�เข้�ชุดควบคมุลฟิทจ�กต�งประเทศ มคี� 
ใช้จ�ยคอนข้�งสูง อีกทั้งจะปรับปรุงแก้ไข หรือบำ�รุงรักษ�ไมส�ม�รถทำ�ได้ โดยสะดวก หรือ 
ต้องมีค�ใช้จ�ยสำ�หรับบุคล�กรจ�กต�งประเทศจำ�นวนม�ก

 สวทช. วิจัยและพัฒนาชุดควบคุมลิฟท เพื่อลดคาใชจายในการบำารุงรักษาดังกลาว  
โดยอาศัยองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑและตนแบบอุตสาหกรรม  
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาชุด 
โพรโตคอลสำาหรับการสื่อสารขอมูลระยะไกล ทั้งแบบมีสายและไรสาย ดานการควบคุมชุด 
อุปกรณทางฮารดแวร เชน มอเตอร อินเวอรเตอร เปนตน และดานการออกแบบภาพลักษณ 
ผลิตภัณฑ จึงสามารถนำามาประยุกตใชในการพัฒนาชุดควบคุมลิฟตได โดยการนำาชุดควบคุม 
แบบ MCU มาใชแทนเครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได (PLC) และนำาเทคโนโลยี 
การสงผานขอมูลดวย BUS (BUS Controller) ซึ่งทำาใหลดจำานวนการเดินสายลงได

จุดเดน 
 • ลดคาใชจายในการบำารุงรักษา
 • สามารถควบคุมจากระยะไกลได 
 • เทคโนโลยีการสงผานขอมูลดวย BUS Controller ซึ่งทำาใหลดจำานวนการเดินสาย 
  ลงได

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน จำากัด  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553

นักวิจัย : นายวรัญญู ผิวทองคำา ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

 ในแตละปีมีก�รใช้เหล็กเส้นสำ�หรับกอสร้�งเป็นจำ�นวนม�ก ก�รบริห�รง�น ก�รสั่ง 
ซื้อ และก�รใช้ง�นเหล็กเส้นยังมีจำ�นวนก�รสูญเสียม�ก เนคเทค สวทช. จึงรวมกับบริษัท  
สี่พระย�กอสร้�ง จำ�กัด ผู้ดำ�เนินธุรกิจรับเหม�กอสร้�งร�ยใหญ พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร 
ก�รใช้ง�นเหล็กเส้นขึน้ เพ่ือลดคว�มสูญเสียของเหลก็ในก�รกอสร้�ง และวจิยัวิธกี�รคำ�นวณ 
เพื่อลดก�รสูญเสียจ�กก�รตัด โดยใช้กระบวนก�รท�งคอมพิวเตอรชวย เพื่อลดเวล� 
ก�รทำ�ง�นของบุคล�กร และชวยเพิ่มประสิทธิภ�พของระบบให้สูงขึ้น

 สวทช. พัฒนาระบบบริหารจัดการการใชงานเหล็กเสนข้ึน เพ่ือลดความสูญเสียของ 
เหล็กในการกอสราง และวิจัยวิธีการคำานวณเพื่อลดการสูญเสียจากการตัด โดยใชกระบวนการ 
ทางคอมพวิเตอรชวย เพื่อลดเวลาการทำางานของบคุลากร และชวยเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ 
ใหสูงขึ้น ซ่ึงระบบชวยในคำานวณการตัดเหล็กใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการสูญเสียใน 
กระบวนการตัด และชวยวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเสนใหเหมาะกับชวงเวลาตางๆ

จุดเดน 
 • ลดความสูญเสียของเหล็กในการกอสราง 
 • ลดการสูญเสียจากการตัดเหล็กในการกอสราง 
 • ลดเวลาการทำางานของบุคลากร 
 • ชวยวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเสนใหเหมาะกับชวงเวลาตางๆ   

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท สี่พระยากอสราง จำากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554  

นักวิจัย : นายกิตติพงศ เอกไชย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู

ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น
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เฟอรนิเจอรจากกระดาษใยสับปะรด
พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน

 ปัจจุบัน ก�รบำ�บัดด้วยกลิ่นหรือก�รผอนคล�ยคว�มเครียดด้วยกลิ่น กำ�ลังได้รับ 
คว�มนิยมอย�งม�กจ�กผู้บริโภค มีก�รแตงเติมกลิ่นลงในเครื่องใช้ต�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน  
เพื่อดึงดูดใจผู้ ใช้ง�นอีกด้�นหนึ่ง ก�รใช้ประโยชนจ�กวัสดุเหลือทิ้งก็ได้รับคว�มสนใจไมแพ้
กนั โดยชิน้สวนเหลอืท้ิงจ�กอตุส�หกรรมสบัปะรด เชน เปลอืกและแกนสบัปะรดนัน้ ส�ม�รถ 
นำ�ม�เพิม่มลูค�โดยก�รขึน้รปูเป็นกระด�ษใยสบัปะรด ซึง่เป็นกระด�ษทีม่คีณุสมบตัพิเิศษ คอื 
มีคว�มแข็งแรง ทนท�น และมีนำ้�หนักเบ�

 สวทช. พัฒนาเกาอี้จากใยสับปะรด ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สงกลิ่นหอมออนๆ ออก 
มาตลอดเวลา และยังสามารถปลอยกลิ่นหอมไดเพ่ิมข้ึนเมื่อมีคนนั่ง ดวยการใชเทคโนโลย ี
การเคลือบไมโครแคปซูลที่บรรจุอนุภาคของสารใหความหอมไวลงบนกระดาษใยสับปะรด 
ซึ่งมีความพรุนสูง  โดยแคปซูลของนำ้าหอมจะกระจายตัวอยูสองบริเวณ คือ ภายในรูพรุนและ 
พืน้ผวิของเสนใยกระดาษ เมื่อมกีารใชงาน แรงกดทีเ่กดิจากการนัง่จะทำาใหแคปซลูทีอ่ยูบรเิวณ 
พื้นผิวแตกออก สงกลิ่นหอมเพิ่มข้ึนขณะน่ัง สวนแคปซูลที่อยูภายในรูพรุนจะคอยๆ ปลอย 
กลิ่นหอมออนๆ ออกมาตลอดเวลา

จุดเดน 
 • สงกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นขณะนั่ง
 • แข็งแรง ทนทาน และมีนำ้าหนักเบา
 • ทางเลือกใหมของผูบริโภคที่นิยม Aroma Therapy 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท โยธกา อินเตอรเนชั่นแนล จำากัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552

นักวิจัย : ดร. นฤพล อินทะสันตา ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1003001243 วันที่ยื่นคำาขอ 3 ธันวาคม 2553

  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

 มอดเจ�ะผลก�แฟ นับเป็นแมลงศัตรูที่สำ�คัญตอก�รปลูกก�แฟในพื้นที่ปลูกก�แฟ 
อร�บิก้�ในเขตภ�คเหนือในชวง 5 ปีที่ผ�นม� ก�รระบ�ดสร้�งคว�มเสียห�ยให้กับผลผลิต 
ก�แฟในหล�ยพื้นที่ สงผลให้ผลผลิตก�แฟคุณภ�พดีลดลง 

 สวทช. ภาคเหนอื สนบัสนุนการพฒันากรรมวธีิการผลติสารลอชนดิแขง็ ซึง่มีคณุสมบตัิ 
ในการปลดปลอยสารลอแมลงอยางชาๆ มีอายุการใชงานยาวนานกวา 45 วัน สามารถลอให 
แมลงเขาหาและตายในกับดักไดเปนจำานวนมาก และมีตนทุนในการผลิตตำ่ากวาผลิตภัณฑสาร 
ลอแมลงชนิดของแข็งที่นำาเขาจากตางประเทศ 

จุดเดน 
 • ตนทุนตำ่า
 • มีอายุการใชงานยาวนานกวา 45 วัน 
 • ลดการนำาเขาสินคาจากตางประเทศ   

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ชาระมิงค จำากัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554

นักวิจัย : นางเยาวลักษณ จันทรบาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธบิตัร เลขทีค่ำาขอ 1003001204 วนัทีย่ื่นคำาขอ 25 พฤศจกิายน 2553

กรรมวิธีการผลิตสารลอแมลง
ชนิดของแข็ง
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กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร
ที่มีการกักเก็บเคอรคูมินไว้ภายใน

 เคอรคูมิน (curcumin) เป็นส�รที่พบในพืชวงศขิง ข� ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทยและ 
เป็นวัตถดิุบท่ีห�ได้ภ�ยในประเทศ โดยมกัใช้เป็นเครื่องเทศและส�รให้สีกับอ�ห�ร นอกจ�กนี้  
ยังมีก�รนำ�ม�ใช้ ในเครื่องสำ�อ�งและก�รเตรียมย�บ�งชนิด โดยมีประโยชนท�งเภสัชวิทย�  
ได้แก ฤทธิต้์�นอนมูุลอสิระ ฤทธิต้์�นก�รอกัเสบ ฤทธิต้์�นมะเรง็ เป็นต้น อย�งไรก็ต�ม ปัญห�
ของเคอรคูมินที่พบคือ ไมคงตัวตอแสง ไมละล�ยนำ้�จึงย�กตอก�รดูดซึมเข้�สูกระแสเลือด  
ซึ่งทำ�ให้มีชีวปริม�ณออกฤทธิ์ตำ่�

 สวทช. สนบัสนุนการพัฒนาเพิม่ความเสถียรใหเคอรคมูินดวยการกกัเกบ็ลงในอนภุาค 
ขนาดเลก็ ไดแก อนภุาคระดบันาโน และ/หรืออนุภาคระดับไมโครทีส่รางจากพอลิเมอรทีเ่หมาะสม  
โดยอนุภาคที่บรรจุเคอรคูมินสามารถกระจายตัวอยูในนำ้าไดที่ความเขมขนสูง สามารถชวยลด 
การเสยีสภาพของเคอรคมิูนจากการสมัผสัของแสง ความรอน ความเปนกรดดาง และเคอรคูมนิ 
ทีถ่กูกกัเกบ็ในอนภุาคสามารถถูกปลดปลอยไดในสภาวะทีเ่หมาะสม ซึง่เปนการชวยเพิม่ศกัยภาพ 
การใชประโยชนจากเคอรคูมินได

จุดเดน 
 • ลดการเสียสภาพของเคอรคมิูนจากการสมัผัสของแสง ความรอน ความเปนกรดดาง
 • ปลดปลอยไดในสภาวะที่เหมาะสม 
 • กระจายตัวอยูในนำ้าไดที่ความเขมขนสูง 
 • ดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไดดีขึ้น   

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ โปรดักส จำากัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554

นักวิจัย : รศ. ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 0901004205 วันที่ยื่นคำาขอ 17 กันยายน 2552



ป 2554
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หัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออก 
เพื่อการพัฒนาตอเป็นวัคซีน

     คณะผูว้จิยัได้รวมกนัสร้�งและทดสอบวคัซนีเดง็กีต่วัเลอืกชนดิเชือ้เป็นออนฤทธิ ์
ลูกผสม ได้ครบทั้ง 4 ส�ยพันธุ โดยใช้ก�รตัดตอยีน จ�กก�รทดสอบประสิทธิภ�พวัคซีน 
ตัวเลือกในสัตวทดลอง ให้ผลเป็นที่พอใจท้ังในด้�นคว�มปลอดภัยและก�รสร้�งภูมิคุ้มกัน 
ตอไวรัสไข้เลือดออก 

    สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยมหิดล ไดอนุญาตใหสิทธิกับบริษัท  
ไบโอเนท-เอเชีย จำากัด ซึ่งแสดงความจำานงในการนำาหัวเชื้อวัคซีนไขเลือดออกตัวเลือกชนิด 
เชื้อเปนออนฤทธิ์ลูกผสมทั้ง 4 สายพันธุที่สรางข้ึนไปพัฒนาตอยอด เพ่ือใหไดวัคซีนป้องกัน 
โรคไขเลือดออกที่มีประสิทธิภาพตอไป

จุดเดน 
 วคัซนีตวัเลอืกชนดิเชือ้เปนออนฤทธิล์กูผสมรุนใหมป้องกันโรคไขเลอืดออกไดครบทัง้ 
4 สายพนัธุ ซึง่หากมกีารพฒันาตอยอดใหมีการใชในมนุษยไดจรงิ จะสามารถป้องกันการตดิเช้ือ 
ไวรัสเด็งกี่สายพันธุที่ระบาดอยูในปัจจุบันแตละสายพันธุไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำากัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554

นักวิจัย : ดร. พูนสุข กีฬาแปง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 รศ.นพ. นพพร สิทธิสมบัติ และคณะ
 จากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 รศ.นพ. สุธี ยกสาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู                
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ฟิลมเคลือบอิฐประดับและวัสดุกอสร้าง 
กันตะไครน้ำาและคราบสกปรก

 วัสดุกอสร้�งท่ีใช้ทั่วไปมีทั้งที่เป็นวัสดุเชิงโครงสร้�งและประดับตกแตง ซ่ึงอ�ยุ 
ก�รใช้ง�นขึน้อยูกับสภ�พแวดล้อม โดยเฉพ�ะวัสดปุระดบัตกแตงเมื่อเวล�ผ�นไปหล�ยปี จะ 
มีคร�บสกปรก หรือคร�บตะไครสีเขียวหรือสีดำ�เกิดขึ้น ทำ�ให้สิ่งกอสร้�งนั้นดูเก�และโทรม
เร็วกว�เวล�อันควร  

 สาเหตุหลักของการเกิดคราบตะไครเหลานี้เกิดจากการที่บริเวณนั้นไดมีการสัมผัส 
กับนำ้าหรือนำ้าฝนเปนเวลานาน หรือมีความชื้นสูง เหมาะแกการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตเล็กๆ   
ทีมวิจัยจึงไดมีการคิดคนฟิลมที่มีสมบัติไมเปียกนำ้าขึ้นโดยเลียนแบบปรากฏการณ “นำ้ากลิ้งบน 
ใบบัว” ซึ่งเมื่อนำาไปเคลือบบนผิวของวัสดุกอสราง จะสามารถป้องกันการเกาะของนำ้าและ 
การซึมผานของนำ้าลงไปในตัววัสดุกอสรางได

จุดเดน 
• ตนทุนตำ่า 
• ชวยลดการเกดิคราบสกปรกและยับยัง้การเจรญิเตบิโตของตะไครนำา้และแบคทเีรยี 
• ฟิลมนี้เคลือบโดยการทานำ้ายาเคมีที่มีลักษณะใส จึงไมทำาลายสีด้ังเดิมของวัสดุ 

กอสรางนั้นๆ
• การเคลือบทำาไดงาย ไมตองใชความชำานาญสูง

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำากัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553
 นายจารุวัฒน กวยไขมุก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553

นักวิจัย : ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ และ น.ส. อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 0801003345 เรื่อง ฟิลมเคลือบวัสดุกอสรางที่
ลดการเกาะของคราบสกปรกและการเกดิคราบของส่ิงมชีวีติขนาดเลก็
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ซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการ 
ข้อมูลจุลินทรียและวัสดุชีวภาพ 
(Software iCollect Microbial Information 
Management System)

 iCollect เป็นซอฟตแวรท่ีพัฒน�ขึ้นเพื่อใช้บริห�รจัดก�รก�รเก็บรักษ�ส�ยพันธุ 
จลิุนทรยีและวสัดชุวีภ�พแบบครบวงจร ซึง่ปัจจบุนัซอฟตแวรดงักลาวไดรบัการจดลิขสทิธิแ์ละ 
ติดต้ังใหกับผู ใชงานในหองปฏิบัติการตางๆ ภายในศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
แหงชาติ พรอมทั้งอนุญาตใหสิทธิในการใชงานซอฟตแวรดังกลาวแก University of North  
Texas Health Science Center (UNTHSC) at Fort Worth, Texas, USA

จุดเดน 
• การลงทะเบียนและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับวัสดุชีวภาพ ดวยระบบบารโคด  

ทำาใหสะดวกตอการใชงาน
• การรับฝากวัสดุชีวภาพ มีระบบคนหาขอมูลตัวอยางจัดเก็บที่ใชงานงาย
• การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุชีวภาพ
• การควบคุมการนำาวัสดุชีวภาพเขา/ออกจากคลังเก็บรักษา
• การสรางแคตตาล็อกเพื่อใหบริการวัสดุชีวภาพ
• การกำาหนดเงื่อนไขการรับฝากและใหบริการ
• การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขายหรือศูนยทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ 

ผานเว็บเซอรวิส
• นำาไปติดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลที่สำาคัญตามความตองการใชงานท่ี 

ตางกันได

ผู้รับก�รถ�ยทอด : University of North Texas Health Science Center (UNTHSC) at Fort 
Worth, Texas, USA เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553

นักวิจัย : ดร. สุภาวดี อิงศรีสวาง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 
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เทคโนโลยีแปรรูปมะมวงสดตัดแตง
ผานกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดเพื่อการสงออก

 มะมวงเป็นผลไม้สงออกที่สำ�คัญของประเทศไทย ปัจจุบันได้รับก�รสงเสริมเพื่อ 
ก�รขย�ยตล�ดสงออก แตมีปัญห�สำ�คัญสองประก�รที่ทำ�ให้มะมวงไทยไมส�ม�รถขย�ย 
ตล�ดไปได้ม�ก คอื การเกดิโรคราดำาทีผ่วิเปลอืกของผลมะมวง ทำาใหอายกุารเกบ็ของผลมะมวง 
ที่เกิดโรคราดำานี้เหลือเพียงประมาณ 7 วัน และการดอยคุณภาพของผลมะมวงที่ผานการอบ 
ไอนำา้ เพื่อทำาลายไขของแมลงวนัผลไม ทมีวจิยัจงึไดพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อแปรรปูมะมวงสดตดั 
แตผานกระบวนการแปรรูปนอยที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการสงออกมะมวง

จุดเดน 
 ไดผลติภัณฑทีม่คีวามสะดวกในการรบัประทาน และยงัคงคณุภาพทีส่ด มอีายกุารเกบ็ 
คอนขางยาว ทำาใหสามารถเพิ่มชองทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑได

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท กำาแพงแสน คอมเมอรเชียล จำากัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

นักวิจัย : รศ.ดร. ทิพยวรรณา งามศักดิ์ และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 0203000422 เรื่อง กรรมวิธีการแปรรูปนอย 
ท่ีสุด และการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศของผลไมสดเมืองรอน 
ตัดแตง
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Traffy: ศูนยข้อมูลการจราจรทางมือถือ

 สภ�พจร�จรทีต่ดิขดัเป็นปัญห�ทีน่่�ปวดหวัอนัดบัต้นๆ ทีค่นกรงุเทพต้องประสบพบ 
เจออยูทุกวัน คนสวนใหญที่ประสบปัญห�โดยเฉพ�ะในเวล�เรงดวน อ�จเกิดคว�มเครียด 
รูส้กึหงุดหงดิ หรอืทำ�ให้แผนง�นก�รเดนิท�งทีว่�งไว้ล�ช้�ไปได  ไดมกีารพฒันาระบบประเมนิ
และรายงานสภาพจราจรแบบ Real Time ที่เรียกวา Traffy ท่ีสามารถทำาใหผูเดินทางสามารถ 
ตรวจสอบสภาพจราจรไดทั้งบนคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่  

จุดเดน 
• ใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตแบบ real-time สามารถ คนหาถนน สถานที่ และ 

แนะนำาการเดินทาง 
• สามารถดูขอมูลจราจรจากป้ายจราจรอัจฉริยะใน กทม. 40 ป้าย ตามแยกและ 

กลองวงจรปิด CCTV 
• ชวยในการวางแผนกอนออกเดินทางและตรวจสอบสภาพจราจรขณะเดินทางเพื่อ 

หลีกเลีย่งเสนทางทีม่คีวามตดิขดัชวยใหลดระยะเวลาและคาใชจายในการเดนิทาง

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เวลเนส แคร จำากัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553    

นักวิจัย : ดร. วสันต ภัทรอธิคม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
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 เครื่องควบคมุอปุกรณไฟฟ้�แบบใช้คลื่นวทิย ุ(RF 1:4) จะใช้คล่ืนวทิยุในย�นคว�มถ่ี  
433.92 MHz ในก�รควบคุมก�รเปิด - ปิดอุปกรณไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น โดยมีระยะก�รทำ�ง�น 
ระหว�งเครื่องสงและเครื่องรับสัญญ�ณประม�ณ 20 - 30 เมตร ส�ม�รถติดตั้งเป็นอุปกรณ 
ควบคุมก�รเปิด-ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น แตละชุดจะทำางานเปนอิสระตอกันโดย 
การกำาหนดรหัสของสัญญาณรับ - สงที่ตางกัน ทำาใหแบงพื้นที่การทำางานไดหลายพื้นที่โดยไม
รบกวนกัน ในเบื้องตนจะใชรีโมทคอนโทรล 1 ตัวในการควบคุมการทำางานของเครื่องใชไฟฟ้า 4  
อุปกรณใน 1 พื้นที่การใชงาน (บานผูพิการหรือผูสูงอายุ 1 หลัง)

จุดเดน
 สงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินในรูปแบบของเสียงสัญญาณเสียงไซเรนและไฟฉุกเฉิน 
สำาหรับแจงเหตุขอความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ผูดูแล หรือเพื่อนบานที่อยูใกลเคียง  
ในกรณีที่ผูพิการหรือผูสูงอายุตองการขอความชวยเหลือหรือเกิดเหตุที่ไมพึงประสงคข้ึน ผู ใช 
สามารถสงสัญญาณฉุกเฉินได 2 รูปแบบ คือ จากรีโมทคอนโทรลขนาดเล็กที่สามารถพกติดตัว 
ไดและจากสวิตชกระตุกที่ติดไวในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เชน หองนอนหรือหองนำ้า 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท เอ็นเนอรยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น จำากัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

นกัวจิยั : ดร. พศนิ อศิรเสนา ณ อยธุยา ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู

            

ชุดเปิด-ปิดอุปกรณไฟฟ้าเอนกประสงค
RF Remote Control 1:4  
และชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน
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เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอม

 ปัญห�บตัรเครดติปลอมเป็นปัญห�ทีเ่กิดขึน้ในทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยซึง่เกิดขึน้ 
ในหล�ยจังหวัดของประเทศ โดยใช้วิธีก�รหล�กหล�ยในก�รขโมยข้อมูลต�งๆ เชน การแจง 
บัตรหายหรือบตัรถกูขโมย แลวกลบันำาบตัรไปใชในการทจุรติ หรอือาจมกีารปลอมแปลงเอกสาร 
การสมัครเปนชื่อบคุคลอื่นแลวนำาบตัรดงักลาวไปใช  และสิง่ทีพ่บมากทีส่ดุ คอื การใชเทคโนโลยี 
สมัยใหมในการคัดลอกขอมูลในบัตรและปลอมบัตรใหมไปใช ซึ่งการกระทำาดังกลาวถือไดวาม ี
ความผิดเปนอาชญากรขามชาติ  

จุดเดน 
 เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมเปนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถตรวจสอบตัวบัตร 
เครดิตไดวาเปนบัตรเครดิตจริงหรือปลอม โดยไมตองตรวจสอบขอมูลที่เก็บอยูภายในแถบแม
เหล็กหรือชิป ทำาใหปราศจากขอกังวลเรื่องการละเมิดขอมูลสวนบุคคล มีผลการทดสอบที่เปน
ที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับสากล มีขนาดกะทัดรัด ใชงานงาย และประหยัดพลังงาน

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท นิวเวฟไอเดียส จำากัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553

นักวิจยั : ดร. ศรณัย สมัฤทธิเ์ดชขจร ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติิ  

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขท่ีคำาขอ 0901003707 เรื่องอุปกรณสำาหรับตรวจสอบ 
แสงเลี้ยวเบนจากฮอโลแกรมดวยหลักการสรางหนาคลื่นยอนกลับ 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร 
NetHAM module เวอรช่ัน 1.0

สำาหรับบริหารเครือขายขนาดเล็ก

 ในก�รบริห�รจัดก�รเครือข�ยภ�ยในองคกร ปัญห�ที่พบอยูเสมอคือคว�มผิดปกติ 
ภ�ยในระบบที่อ�จเกิดขึ้นได้ทุกขณะ กว�ที่ผู้ดูแลระบบจะรับทร�บถึงปัญห� เวล�ก็อ�จผ�น 
ไปเนิ่นน�นจนเกิดคว�มเสียห�ย อีกทั้งก�รระบุต้นเหตุของปัญห�ก็อ�จไมใชเรื่องง�ยนัก  
การนำาระบบตรวจสอบการทำางานเครือขายอัตโนมัติมาใช จึงสามารถชวยอำานวยความสะดวก 
ใหแกผูดูแลระบบ ทำาใหสามารถรับรู ในทันทีที่เกิดปัญหา และสามารถทำาการแกไขไดอยางทัน 
ทวงที สงผลใหการทำางานของระบบเครือขายภายในองคกรเปนไปอยางมีเสถียรภาพ

จุดเดน 
 NetHAM ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใชเปนระบบตรวจสอบและแสดงสถานภาพเครือขาย 
โดยเฉพาะสำาหรับหางราน องคกรขนาดเล็ก หรือโรงเรียน ซ่ึงอาจจะไมมีงบประมาณมากพอท่ีจะ 
ซ้ือซอฟตแวรบริหารเครือขายราคาแพง NetHAM เนนใหใชงานสะดวก มีระบบการแสดงผล 
ดวยภาพที่เขาใจงาย ชวยใหผูดูแลระบบสามารถเห็นภาพรวมของระบบไดอยางรวดเร็ว

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำากัด เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2553

นักวิจัย : ดร. กุลชาติ มีทรัพยหลาก ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
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โปรแกรม 3D model  
สำาหรับการรายงานสภาพการจราจร
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ ไอโฟน (iPhone)

 คณะผู้วิจัยพัฒน�แอปพลิเคชันร�ยง�นสภ�พก�รจร�จรในเขตกรุงเทพมห�นคร  
“Traffy” บนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ชวยให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนส�ม�รถตรวจสอบสภ�พจร�จร 
และว�งแผนก�รเดินท�งได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานสภาพจราจรไดแบบเรียลไทม ทำาให 
ผู ใชสามารถตรวจสอบและวางแผนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสนทางที่การจราจรติดขัดได  
เพียงดูจากฟีเจอรการรายงานหลากหลายรูปแบบ อาทิ ป้ายจราจรอัจฉริยะ 40 ป้าย ภาพ 
เคล่ือนไหวจากกลองวงจรปิด CCTV ท่ีติดตามสภาพจราจรกวา 100 ตัวบนถนนและแยกตางๆ 
ทั่วกรุงเทพมหานคร

จุดเดน 
 เปนการรายงานจราจรดวยแผนที่ 3 มิติ พัฒนาโดยฝีมือคนไทย ทั้งยังเพิ่มลูกเลนให 
ผู ใชสามารถเห็นสภาพจราจรบริเวณสำาคัญไดรอบทิศทาง หรือเลือกดูแผนที่แบบ 2 มิติ ผาน  
Google Map นอกจากนี้ยังมี iShare ฟีเจอรลาสุด ซึ่งออกแบบใหผู ใชงานสามารถแบงปัน 
ขอมูล ขาวสาร รายงานสภาพจราจร หรือเหตุการณตางๆ บนทองถนน 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเทนท แอนด มีเดีย จำากัด  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

นักวิจัย : ดร. วสันต ภัทรอธิคม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 
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โปรแกรมรู้จำาตัวอักษรภาษาไทย
สำาหรับผู้พิการทางสายตา 

(OCR version for the blind) 

 เทคโนโลยี เพื่อชวยเหลือคนพิก�ร หรือสื่อสิ่งอำ�นวยสะดวกให้คนพิก�รส�ม�รถ 
ก้�วข้�มพ้นอุปสรรคที่เกิดจ�กคว�มบกพรอง หรือคว�มพิก�ร ทั้งคว�มพิก�รท�งร�งก�ย   
พิก�รท�งส�ยต� พิก�รท�งหู หรือกลุมที่มีอุปสรรคก�รอ�นและก�รเขียน ในกลุมที่มี 
คว�มบกพรองท�งก�รเรียนรู้ (Learning Disabilities; LD) ซึ่งจะต้องห�วิธีก�รเรียนรู้เพื่อ 
ขจัดอปุสรรคก�รเรยีนรูจ้�กก�รอ�น  ให้ส�ม�รถใช้ส่ือก�รเรยีนก�รสอนเพื่อให้คนพกิ�รเหล� 
นี้เก็บเกี่ยวคว�มรู้ได้เชนเดียวกับคนปกติทั่วไป

     ทมีวิจยัจงึไดพฒันาโปรแกรมซึง่สามารถเปลีย่นรูปภาพเอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ (Document Image) ใหเปนขอความ (Text) กอนนำาไปประดิษฐเปนสื่อที่เหมาะสม 
กับคนพิการตอไป

จุดเดน 
 สามารถเปลีย่นรูปภาพเอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Document Image) ให
เปนขอความ (Text) 

•  ทำาใหผู ใชงานประหยัดเวลาในการพิมพเอกสารใหมอีกครั้ง
•  มีความถูกตองเฉลี่ย 95% บนเอกสารสะอาด  
•  สามารถปรับความเอียงแฟ้มขอมูลภาพไดอัตโนมัติกอนจะทำาการแปลง
•  สามารถยอและขยายแฟ้มขอมูลภาพไดตามตองการ 
•  มีเมนูที่สะดวกกับการใชงานสำาหรับผูพิการทางตา 
•  มีคำาเตือนเมื่อใสกระดาษกลับดาน 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : รานพลกร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 

นักวิจัย : ดร. วศิน สินธุภิญโญ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 
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สวิตชเดี่ยวแบบกดติดปลอยดับ  
(Single Switch) สำาหรับคนพิการ

 สวิตชเดี่ยวเป็นอุปกรณที่ทำ�หน้�ที่เป็นเหมือนปุ่ม เปิด - ปิด แตมีขน�ดใหญเป็น
พิเศษ  ซึ่งออกแบบสำ�หรับคนที่มีข้อจำ�กัดท�งก�รเคลื่อนไหว ไมส�ม�รถใช้มือกดปุ่มเปิด - 
ปิดที่มีขน�ดเล็กได้ เชน กลุมคนสมองพิการ (Cerebral Palsy) หรือกลุมคนที่ไมมีมือหรือเทาที่
จะกดปุม ซ่ึงจำาเปนตองใชอวยัวะอื่นทำาหนาทีเ่พื่อกดปุมแทน ดงันัน้ คณะผูวจิยัจงึไดจดัทำาสวติช 
แบบกดติดปลอยดับที่มีขนาดใหญขึ้น เพื่อความสะดวกในการใชงานสำาหรับผูพิการดังกลาว    

จุดเดน 
• สามารถนำาสวิตชไปใชรวมอุปกรณตอพวงอยางอื่นได อาทิ ของเลนสำาหรับเด็ก 

พิการ อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรตางๆ ซอฟตแวร เกมส เปนตน 
• มีขนาดใหญ ใชงานสะดวก 

ผู้รับก�รถ�ยทอด : รานพลกร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 

นักวิจัย : ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู 
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โปรแกรมคอมพิวเตอรปราศรัย เวอรชั่น 3 
ทางเลือกสำาหรับผู้พิการ

 โปรแกรมคอมพิวเตอรปร�ศรัย ได้รับแนวคิดม�จ�กก�รสื่อส�รเสริมและท�งเลือก
อื่น (Augmentative and Alternative Communication) เพื่อมาทดแทนเสียงของผู ใชงานที่ 
สูญเสียไปหรือมีความบกพรองทำาใหไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นใหเขาใจได โปรแกรมนี้ทำาหนาที่
เปนเสมือนกลองที่บรรจุเสียงพูดที่ใชในการสนทนาไวอยางไมจำากัดจำานวน 

จุดเดน 
•  เปนเคร่ืองมือสำาหรบัชวยเหลอืผูทีส่ญูเสียความสามารถในการพดูใหสามารถสื่อสาร 

กับบุคคลรอบขางผานคอมพิวเตอร โดยใชภาพแทนการสื่อความหมาย 
•  เพิ่มชองทางการศึกษาที่ทันสมัย และสามารถพัฒนาระบบการศึกษาสำาหรับคน

พิการ
•  ผูท่ีมีความบกพรองทางการออกเสียงสามารถใชงานโปรแกรมดังกลาวไดอยาง 

สะดวกและงายดาย

ผู้รับก�รถ�ยทอด : รานพลกร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553  

นักวิจัย : ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
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เคร่ืองวัดความหนาแบบไมสัมผัส 
สำาหรับควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส

 เครื่องวัดคว�มหน�เลนสแวนต�แบบไมสัมผัส คือ เครื่องมือที่ ใช้สำ�หรับวัด 
คว�มหน�ของเลนสแวนต�ตรงบริเวณศูนยกล�งเลนส โดยใช้เทคนิคเชิงแสงทำ�ให้ ไมมี 
ก�รสัมผัสที่บริเวณผิวของเลนส จึงไมเกิดรอยกดหรือรอยขีดขวน ทำาใหสามารถใช ใน 
กระบวนการตรวจสอบคณุภาพในอตุสาหกรรมการผลติเลนส ตัง้แตขัน้ตนของกระบวนการผลติ
ขณะทียั่งไมมกีารเคลอืบแขง็ใหผวิชิน้งาน จนถงึขัน้ตอนสดุทายกอนบรรจชุิน้งานเขาบรรจภุณัฑ

จุดเดน 
•  ชวยใหบริษัทมีโอกาสเพิ่มการแขงขันทางการตลาดอีกทางหนึ่ง    
•  สามารถตรวจสอบคุณภาพของเลนสไดในทุกขั้นตอน

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำากัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553

นักวิจัย : ดร. บุญสง สุตะพันธ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขท่ีคำาขอ 0701002827 เรื่องวิธีการวัดความหนาของ 
วัตถุผิวโคงและโปรงแสงโดยใชเทคนิคคอนโฟคอลไมครอสโคปี 
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โครงการออกแบบและพัฒนา
รถบรรทุกอเนกประสงคเพ่ือการเกษตร

 สวทช. รวมกับ บริษัท ส�มมิตร มอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนิน 
ง�นวิจัยและพัฒน�รถบรรทุกอเนก-ประสงค โดยคำ�นวณก�รออกแบบชิ้นสวนโครงสร้�งรถ 
ที่สำ�คัญต�มหลักวิศวกรรม จำ�นวน 5 ชิ้นสวนได้แก แชชซี (chassis) ดุมล้อและระบบเบรก  
ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้�ยและระบบกันสะเทือน สามารถนำามาประกอบเปนรถที่มีมาตรฐาน
และความปลอดภัยในการใชงานสูง ใชเครื่องยนตดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงมา สามารถใชงาน 
ตามวัตถุประสงคตางๆ ไดหลากหลาย เชน รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกนำ้า 
รถดับเพลิง รถรับสงนักเรียน รถโดยสาร เปนตน อีกทั้งราคาถูก ประหยัดนำ้ามัน และมีคาบำารุง
รักษาที่ตำ่ากวารถบรรทุกทั่วไป 

จุดเดน 
• สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบกได
• รับนำ้าหนักบรรทุกได 3 - 4 ตัน
• ใชไบโอดีเซลประหยัดนำ้ามัน 12 กิโลเมตร/ลิตร
• ตัวรถสูง สามารถลุยพื้นที่เพาะปลูกได
• มีเครื่องสูบนำ้า สามารถดัดแปลงเปนรถสูบนำ้าหรือรถบรรทุกนำ้าเพื่อบรรเทาปัญหา 

ภัยแลง

ผู้รับก�รถ�ยทอด : 1. เทศบาลตำาบลทาผา    จ. ลำาปาง 
2. อบต. บอเกลือใต      จ. น่าน 
3. อบต. หวยยูง            จ. กระบี่ 
4. อบต. บอหิน            จ. ตรัง 
5. อบต. พานพราว        จ. หนองคาย 
6. อบต. เตางอย           จ. สกลนคร 
7. อบต. โนนรัง             จ. นครราชสีมา 
8. อบต. อุดม-สมบูรณ     จ. สุรินทร 
9. อบต. แมจั๊ว              จ. แพร 
10. เทศบาลเมืองชุมพร    จ. ชุมพร

นักวิจัย : ดร. ฉัตรชัย จันทรเดนดวง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติิ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู
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เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก
สำาหรับครัวเรือนและชุมชน

 ข้�วเป็นสินค้�เกษตรที่สำ�คัญ ทั้งเพื่อก�รสงออกและบริโภคในประเทศ สวทฃ. จึง
ได้ออกแบบและพฒันรเครื่องสข้ี�วขน�ดเลก็สำ�หรบัครวัเรอืนและชมุชน เพื่อลดคว�มเสยีห�ย 
จ�กกระบวนก�รดงักล�ว โดยเครื่องสขีาวทีพ่ฒันาขึน้นีเ้ปนระบบครบวงจร สามารถสขีาวไดทัง้ 
ขาวกลองและขาวขาว มีชุดขัดขาวที่ออกแบบรอบการขัดใหเหมาะสมลดการหักของเมล็ดขาว  
และชดุดดูรำาขาวซึง่ชวยลดความรอนในการขดัส ีกำาลงัการผลติขาวกลอง 200 กโิลกรมั/ชัว่โมง  
และขาวขาว 150 กิโลกรัม/ฃั่วโมง 

จุดเดน 
• พฒันาและออกแบบเครื่องสขีาวขนาดเลก็ ทีม่กีระบวนการสขีาวครบวงจรสามารถ 

สีขาวไดทั้งขาวกลอง และขาวขาว 
• ชุดลูกยางกระเทาะเปลือกเปนแบบเซาะรองตามแนวการไหลของขาว และมีครีบ 

กั้นดานขางแผนป้อน  
• ชดุขดัขาวออกแบบใหมรีอบการขดัทีเ่หมาะสมลดการหกัของเมลด็ขาว และออกแบบ 

ใหมชุีดดดูรำาขาวดานนอกตะแกรงขัด ชวยดดูรำาขาว ลดความรอนในการขัดสี

ผู้รับก�รถ�ยทอด : บริษัท สหภัณฑ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554   

นักวิจัย : ดร. ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติิ

ทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 1102003028 เรื่อง เครื่องสีขาว



ป 2553
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น้ำาปลาผง

 จากการสำารวจขอมลูการสงออกของอตุสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการสงออก เครื่อง
ปรุงรส พบวามูลคาของผงปรุงแตงรสและเคร่ืองแกงสำาเร็จรูปมีมูลคาการสงออกในแต  
ละปี คิดเปนพันลานบาท โดยมูลคาการสงออกนำ้าปลามีมูลคาเพิ่มมากขึ้นทุกปี เชน ในปี 2548 
กวา 1,000 ลานบาท  

 อยางไรก็ตามการสงออกนำ้าปลาในรูปของเหลวนั้น มีความยุงยากในการขนสง ไม 
สะดวกตอการใชงาน เมื่อเปิดใชแลวอายุการใชงานก็จะสั้นลง  

 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ จึงมีความรวมมือกับบริษัท นำ้าปลาไทย ตราปลาหมึก 
(ประเทศไทย) จำากัด ในการพัฒนาวิจัยนำ้าปลาผง

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 สามารถพฒันาผลติภัณฑนำา้ปลาผง ทีส่ามารถละลายคนืรปูไดด ีลกัษณะทางกายภาพ 
และองคประกอบใกลเคียงนำ้าปลาสด เชน ยังมีกล่ินของนำ้าปลาและมีปริมาณไนโตรเจนใน 
ปริมาณที่ไมสูงเกินกำาหนด

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท นำ้าปลาไทย ตราปลาหมึก (ประเทศไทย) จำากัด  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 

นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0901000247  
 เรื่อง “กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑนำ้าปลาผง” 

 ได้ผลิตภณัฑใหม ท่ีสะดวกในก�รใช้และขนสงง�ย และมคีณุสมบตัใิกล้เคยีง นำ�้ปล�
สดอีกด้วย
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ซอฟตแวรชวยวางแผนการผาตัดรากฟันเทียม 
เดนตี้แพลน

(Dental Implant Planning Software: DentiPlan)

 ซอฟตแวรเดนตี้แพลนถูกพัฒน�ขึ้น โดยจำ�ลองข้อมูลรูปฟันแบบส�มมิติจ�ก 
ก�รถ�ยภ�พด้วยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT Scan) ซึ่งภ�พที่ได้มีคว�มถูกต้อง และ 
แมนยำ�เสมือนจริงม�กกว�เครื่องถ�ยภ�พรังสี ปัจจุบันในประเทศไทยมีผูปวยจำานวนมากที่ม ี
ปัญหาสุขภาพในชองปาก สวนใหญมักเกิดจากโรคฟันผุและโรคเหงือก โดยเฉพาะผูสูงอายุที ่
สญูเสยีฟันไปท้ังหมดและตองใสฟันเทยีมทัง้ปากหรอืเกอืบทัง้ปาก การฝังรากเทียมนีจ้ะชวยเปน
ที่ยึดฟันเทียมใหติดแน่น อันจะชวยลดปัญหาสุขภาพในชองปากและสามารถพูดและบดเคี้ยว 
อาหารได

 แตการฝังรากฟันเทียมในประเทศไทยยงัเปนงานทียุ่งยาก และจำาเปนตองใชทนัตแพทย 
ที่มีความชำานาญสูง เพราะไมมีเครื่องมือในการวางแผนที่ดีกอใหเกิดความเสี่ยงในการผาตัด

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • ซอฟตแวรเดนตี้แพลนที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำาลองรูปฟันแบบสามมิติจากการถายภาพ 

ดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT Scan) ภาพที่ไดมีความถูกตองและแมนยำา 
เสมือนจริง มากกวาเครื่องถายภาพรังสี

 • เพื่อชวยในการวางแผนการผาตัดรากฟันกอนการผาตัดจริง 
 • ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการผาตัดรากฟันเทียมมากขึ้น 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 

นักวิจัย : ดร. เสาวภาคย ธงวิจิตรมณี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
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โมโนโคลนัลแอนติบอดี 
ท่ีจำาเพาะตอไวรัสโรคกุ้ง (WSSV/YHV/TSV/IHHNV)

 โรคติดเชื้อไวรัสชนิดตางๆ เปนสาเหตุสำาคัญที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมากใน 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงในประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลก โรคติดเชื้อไวรัสที่สำาคัญใน
ประเทศไทย ไดแก ไวรัสโรคหัวเหลือง (Yellow Head Virus: YHV) และโรคตัวแดงจุดขาว  
(White Spot Syndrome Virus: WSSV) ซึ่งพบระบาดรุนแรงในรอบสิบกวาปีที่ผานมา และ 
สรางความเสียหายใหกับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุงกุลาดำาอยางมาก 

 สวนไวรัสทอราซินโดรม Taura Syndrome Virus (TSV) และ Infectious Hypodermal 
and Hematopoe i t i c  Nec ros i s  V i r us  ( IHHNV)  เป น ไวรั สที่ ก  อ ให  เ กิด โรค 
รุนแรงในกุงขาวแวนนาไม ซึ่งในชวงหลายปีที่ผานมาประเทศไทยไดนำากุงขาวเขามาเลี้ยงกัน 
อยางกวางขวางเปนผลใหเกิดการระบาดของไวรัสทอราซินโดรมในกุงหลายชนิด

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 การวิจัยและพัฒนาผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจำาเพาะตอไวรัสกอโรคในกุงทั้ง 4  
ชนิด เพื่อที่จะเปนพื้นฐานสำาหรับการพัฒนาชุดตรวจสำาเร็จรูปแบบงายแทนวิธี PCR ในอนาคต

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท MBS Asia จำากัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 

นักวิจัย : ศ.ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู

 เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ชุดตรวจที่ส�ม�รถชวยระวังและบรรเท�คว�มเสียห�ย 
เนื่องจ�กก�รติดเชื้อไวรัสได้สวนหนึ่ง และยังเป็นแนวท�งในก�รศึกษ�ด้�นระบ�ดวิทย�ของ 
ไวรัสเพื่อห�แนวท�งป้องกันก�รติดเชื้อที่มีประสิทธิภ�พตอไป
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วัสดุชีวภาพ 
เพื่อทดสอบการตั้งท้องของแมโค

(โมโนโคลนัลแอนติบอดีท่ีจำาเพาะตอ Progesterone)

 โปรเจสเตอโรนเปนสเตียรอยดฮอรโมนที่พบบนรังไข ทำาหนาที่หลักคือการเตรียม 
ความพรอมของมดลกูเพื่อการฝังตวัของตวัออนและคงสภาพการตัง้ทองเอาไว พบไดทัง้ในเลอืด 
และนำ้านมของในสัตวโตเต็มวัยที่มีวงรอบการเปนสัดปกติ  

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 สามารถลดความผิดพลาดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งใชในการตรวจการตั้งทอง 
ของแมโคหลังการผสมเทียม คือถาแมโคมีระดับความเขมขนของฮอรโมนนี้ตำ่าหลังการผสม 
เทียมไปแลว 19 - 24 วัน แสดงวาแมโคไมไดทองจากการผสมเทียมนั้นและกำาลังจะกลับมา 
เปนสัดอีกครั้ง

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท MBS Asia จำากัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

นักวิจัย : รศ. เพทาย พงษเพียจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ดร. ศิวัช สังขศรีทวงษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
 ดร. อรประไพ คชนันทน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0901002734 เรื่อง “โมโนโคลนอล 
 แอนติบอดีที่มีความจำาเพาะตอฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและ 
 การนำาไปใช”

 ก�รตรวจวัดระดับฮอรโมนนี้จะใช้ยืนยันก�รเป็นสัดของแมโคในวันผสมเทียม
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ชุดทดสอบไวรัสโรคกุ้ง (WSSV) 
แบบ LAMP-LFD 

 เป็นเทคโนโลยท่ีีน่�สนใจ ส�ม�รถนำ�ม�ประยกุตใช้ ในก�รตรวจประเมนิในภ�คสน�ม 
ได้ อกีทัง้มรี�ค�ถกูกว�เทคนคิเดมิที่ใช้กนัอยูในปัจจบุนั โรคตดิเชือ้ไวรสัชนดิตางๆ เปนสาเหตุ 
สำาคัญที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงขาวในประเทศไทย  
เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคไวรสัในกุงขาวท่ีใชเปนพอแมพนัธุ ซึง่จะสงผลตอการตดิเชือ้ 
ในลูกกุง ดังนั้นการคัดเลือกลูกกุงที่มีคุณภาพปลอดเชื้อไวรัสจึงมีความจำาเปน โรคติดเชื้อไวรัส 
ที่สำาคัญ ไดแก โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus, WSSV) โรคทอรา (Taura 
Syndrome Virus, TSV) เปนตน 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ลดเวลาในการตรวจและประหยัดตนทุนในการตรวจโดยไมตองใชเคร่ือง PCR และ 
มีความไว (sensitivity) ที่เทียบเทากับเทคนิค PCR หรือมากกวา

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุง (SBBU)  
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 

นักวิจัย : นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0803000207 เรื่อง “การตรวจ 
วนิจิฉยัไวรสัตวัแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus, 
WSSV) และชุดตรวจ”



106

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห (LSNV)

 ชุดตรวจวินิจฉัยใหมนี้ จะส�ม�รถป้องกันปัญห�โรคระบ�ดในกุ้ง ซึ่งมีคว�มไวและ  
คว�มแมนยำ�สูง และสะดวกรวดเร็วในก�รใช้ง�น ซึ่งชวยในก�รตรวจวินิจฉัยห�ไวรัส 
แหลมสิงห ท่ีมีคว�มจำ�เป็นตอระบบก�รผลิตพอแมพันธุกุ้งบอดินที่ปลอดเชื้อเชนเดียวกับ 
ก�รตรวจไวรสัชนดิอื่นๆ ซึง่จะสงผลดีโดยตรงตอคว�มส�ม�รถในก�รควบคมุกระบวนก�รผลติ
ลูกกุ้งปลอดเชื้อ ที่ถือเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญในอุตส�หกรรมก�รเลี้ยงกุ้ง 

 ไวรัสแหลมสิงห (Laem Singh Virus, LSNV) เปนไวรัสชนิดใหมที่ยังไมเคยปรากฏ 
รายงานการคนพบในที่ใดมากอน ทั้งในกุงกุลาดำาและสัตวในกลุมครัสเตเชียน (Crustacean) 
อื่นๆ โดยไวรัสดังกลาวแยกมาจากกุงที่แตกขนาดและโตชาในอำาเภอแหลมสิงห  

      ถึงแมวาจะยังไมมีการพบอาการของโรคที่เกี่ยวกับไวรัสแหลมสิงหที่ชัดเจน นอกเหนือจาก 
การโตชาท่ีเปนสาเหตุหลักของปัญหากุงแตกขนาด แตก็ไมสามารถบอกไดอยางแน่นอนวา  
ภายใตสภาวะหรือระยะอื่นๆ ของกุง เชน สภาวะที่กอใหเกิดความเครียด หรือระยะสืบพันธุใน 
กุง ไวรัสชนิดนี้จะไมกอใหเกิดโรค หรืออาจเปนไปไดวาไวรัสแหลมสิงหจะไมกอโรคเพียง 
ลำาพัง แตจะรวมกับไวรัสกอโรคชนิดอื่นที่มีการรายงานมากอนหนาน้ี จึงไดประดิษฐชุดตรวจ 
วินิจฉัยไวรัสแหลมสิงหดวยวิธี RT-PCR แบบ two step nested PCR นี้ขึ้น 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • สามารถตรวจไวรัสไดทั้งในกุงปกติและกุงโตชา 
 • ใชควบคุมกระบวนการผลิตลูกกุงปลอดเชื้อ
 • ใชป้องกันปัญหาการระบาดของไวรัสในกุง

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : หน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุง (SBBU)
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ตอสัญญาครั้งที่ 2)

นักวิจัย : ดร. กัลยาณ แดงติ๊บ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0601004943 เรื่อง “การตรวจวินิจฉัย 
ไวรัสแหลมสิงห (Laem Singh Virus, LSNV)”



107

ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย

 เกษตรกรส�ม�รถตรวจได้ด้วยตนเอง นำ�ไปใช้ ในไรได้สะดวก อ�นผลได้ชัดเจน 
ภ�ยใน 10 น�ที ร�ค�ถูกกว�เมื่อเทียบกับก�รสงตัวอย�งตรวจในห้องปฏิบัติก�ร โรคใบข�ว 
ในอ้อย เกิดจ�กเชื้อไฟโตพล�สม� อ้อยท่ีเป็นโรคจะมีลำ�ต้นแคระแกรนใบสีข�ว และแคบ 
เรยีวเลก็กว�ปกต ิแตกหน่อเรว็ หน่อใหมมสีขี�ว ห�กเป็นม�กอ้อยจะต�ยภ�ยใน 2 - 4 เดอืน 

 การระบาดทางทอนพนัธุเปนสาเหตหุลกัของการแพรระบาดของโรค และโรคใบขาวยงั 
สามารถถายทอดไดโดยแมลงพาหะ คือ เพลี้ยจักจั่นสีนำ้าตาล Matsumuratettix hiroglyphicus  
ซึ่งถาในแปลงปลูกออยมีตนเปนโรคก็สามารถทำาใหโรคแพรกระจายไดเร็วข้ึน โดยแมลงพาหะ 
จะดูดกินนำ้าเลี้ยงจากตนที่เปนโรคและถายทอดเชื้อไปยังตนปกติ 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • เปนเทคนิคการตรวจวนิจิฉยัแบบรวดเร็วชนดิ Immunochromatography ตรวจโรค

ใบขาวไดโดยตรงจากนำ้าออยในแปลงปลูก                  
 • ใชตรวจสอบแปลงทอนพันธุออยใหปลอดโรคกอนนำาไปใชทำาพันธุ

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำากัด  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 

นักวิจัย : ดร. ธารารัชต ธารากุล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0801002804 เรื่อง “กรรมวิธี 
การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาที่กอใหเกิดโรคใบขาวในออย”
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หมึกพิมพอิงคเจ็ต

 ปัจจุบันเครื่องพิมพอิงคเจ็ตได้ถูกพัฒน�จนส�ม�รถผลิตง�นพิมพที่มีคว�มละเอียด 
สูงเทียบได้กับ ระบบพิมพโรต�รี่สกรีน และค�ดก�รว�ก�รพิมพสิ่งทอทั้งหมดจะเปลี่ยนจ�ก 
ระบบพิมพทั่วไปม�ใช้ระบบพิมพอิงคเจ็ตในปี ค.ศ. 2020 การพิมพอิงคเจ็ตมีขอไดเปรียบ 
การพิมพระบบทั่วไปหลายประการ เนื่องจากเปนระบบพิมพท่ีสามารถสั่งงานผานระบบ
คอมพวิเตอรจงึไมตองมขีัน้ตอนการเตรยีม และการผลติแมพมิพ สามารถ ผลติงานพมิพตวัอยาง 
(Proof) ไดทันที จึงทำาใหลดระยะเวลาการตอบรับชิ้นงาน และสามารถเริ่มผลิตชิ้นงานจริงได 
ทนัทนีอกจากนี ้ยงัเปนมติรตอสิง่แวดลอม เนื่องจากมสีิง่เหลอืทิง้จากกระบวนการพิมพและซกั 
ลางนอยมาก รวมถึงใชพลังงานและกำาลังคนที่นอยกวา แตยังมีปัญหาที่หมึกพิมพซึ่งยังมีราคา
สูงและตองนำาเขาจากตางประเทศ 

 จึงไดพัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพคุณภาพ ที่สามารถใชพิมพบนวัสดุหลายๆ ชนิด 
ดวยหมึกพิมพสูตรเดียวกัน ผานการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมีราคาถูกกวาหมึก 
นำาเขาที่ใชในปัจจุบัน

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 หมึกพิมพ 2 สูตร ท่ีแตกตางสำาหรับ 2 เทคนิค คือ หมึกสำาหรับระบบการพิมพตรง 
(direct printing) เพ่ือการพิมพลงวัสดุผาฝ้าย, หนังแทและหนังสังเคราะห และหมึกสำาหรับ 
การพิมพแบบออม (Indirect printing) เพ่ือการพิมพลงวัสดุผา Polyester ซึ่งหมึกพิมพทั้ง 
สองสูตรนี้สามารถถูกผลิตไดในระดับอุตสาหกรรม

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท บานแพนรีเสิรช แลบบอราทอรี่ จำากัด  
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 

นักวิจัย : ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร และคณะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� :  สทิธบิตัรเลขทีค่ำาขอ 0901002176 เรื่อง “องคประกอบของ 
หมึกพิมพอิงคเจ็ดประเภทสารสีสำาหรับพิมพบนหนังและ 
สิ่งทอ” และสิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0901002177 เรื่อง “องค 
ประกอบของหมึกองคเจ็ดสำาหรับพิมพบนสิ่งทอประเภทสี 
ยอมดิสเพิรสที่สามารถเกิดระเบิดไดที่อุณหภูมิตำ่า”
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NSTDA Online Learning Project: NOLP

 ก�รพัฒน�เนื้อห�บทเรียนดิจิตอล สื่อประสมที่ใช้ ในระบบอีเลิรนนิ่งท่ีมีคุณภ�พ
ม�ตรฐ�นเทียบเท�บทเรียนต�งประเทศ ให้บริก�รแบบครบวงจรในเรื่องอีเลิรนนิ่ง ทั้งใน 
รูปแบบ ASP (Application Service Provider) และ Hosting

 โครงก�รก�รเรียนรู ้แบบออนไลนแหง สวทช. (NSTDA Online Learning 
Project: NOLP) 
 NOLP เปนผูวิจัย พัฒนา และนำาเทคโนโลยีอีเลิรนนิ่งไปใชอยางมีประสิทธิภาพครบ
วงจร สามารถตอบสนองความตองการทุกรูปแบบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • สรางและพัฒนาระบบ e-learning
 • ใหบริการติดตั้งระบบ NOLP-LMS
 • สรางสื่ออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน SCORM เปนรายแรกของประเทศ
 • บริการ LMS Hosting
 • บริการใหคำาปรึกษาดานระบบ e-learning

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • ระบบและซอฟตแวรบริหารจัดการระบบอีเลิรนนิ่ง NOLP-LMS V.3.0
 • การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลนดวยระบบ NOLP-CAMS V.2.0
 • มาตรฐานอีเลิรนนิ่ง ตามมาตรฐานสากล SCORM 2004 
 • NOLP เปนทั้งผูพัฒนาผลิตภัณฑไดตามมาตรฐานเปนรายแรกของประเทศ และ 

เปนผู ใหคำาปรึกษาในการดำาเนินการตามมาตรฐานดังกลาว

หน่วยง�นผูข้อรบัก�รถ�ยทอด : บรษิทั เลรินเทค จำากดั เปนบรษิทัรวมทุนระหวาง สวทช. และ
กลุมนักวิจัยของ NOPL เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553

นักวิจัย : กลุมนักวิจัยของ NOLP

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
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เครื่องตรวจวัดกลิ่น (E-nose)

 อุปกรณ ในก�รจดจำ�และแยกแยะ กลิ่นเพื่อทดแทนก�รทำ�ง�นของมนุษยหรือ 
สัตว ส�ม�รถประยุกต ใช้ ในอุตส�หกรรมอ�ห�ร เครื่องดื่มสินค้�อุปโภคบริโภคและ 
เครื่องหอม เป็นต้น 

 จมูกมนุษยมีขอจำากัดในการรับรูกลิ่นหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจำาลองระบบ 
การดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย ดวยการสรางอุปกรณที่เรียกวา “จมูกอิเล็กทรอนิกส” 
(Electronic Nose) ขึ้นมา และนำาไปประยุกต ใช ในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือตรวจสอบ 
การเสื่อมสภาพของอาหาร การปนเป้ือน หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในระหวางกระบวนการผลติ  
เพื่อควบคุมคุณภาพ และจำาแนกกล่ินของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ หรือทางดานสิ่งแวดลอม  
อาจใชในการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการจำาแนกก๊าซมลพิษที่เจือปนในอากาศ เปนตน 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • เคร่ืองมอืท่ีใชในการตรวจวดักล่ินในเชงิคณุภาพขนาดพกพา สามารถนำาไปประยกุต 

ใชในระดับอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ  
 • มีประสิทธิภาพในการแปรผลที่แมนยำาดวยระบบวิเคราะห Principle Component  

Analysis: PCA วิธีนี้สามารถตัดตัวแปรความชื้นและอุณหภูมิออกได และสามารถ 
สรางเงื่อนไขในการวิเคราะหขึ้นมา เพื่อใชในการตัดสินวาคือกลิ่นที่จดจำาไวหรือไม 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : อนุญาตให บริษัท ยูนิลิเวอรไทย โฮลดิงส จำากัด ใช
เครื่องตนแบบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554

นักวิจัย :  ดร. สิรพัฒน ประโทนเทพ นายรุงโรจน เมาลานนท และคณะ  
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ นายไพศาล ดวงจักร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0801004238 เรื่อง “วิธีการตรวจจับ
กลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่มชวิธีการดังกลาว“
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สารสกัดจากบัวบกและตะไคร้
ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

 ส�รสกัดนี้ส�ม�รถนำ�ไปเป็นสวนผสมของผลิตภัณฑเพื่อสุขภ�พที่มีฤทธิ์ต้�นอนุมูล
อสิระ อนัเป็นส�เหตขุองโรคมะเรง็ มะเร็งลำาไส ใหญพบมากในเพศชายมากกวาเพศหญิงโดย  
เฉลี่ยอายุมากกวา 50 ปี สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดการอักเสบภายในลำาไสใหญรวมไป 
ถึงริดสีดวงทวารหนัก ซึ่งอาจทำาใหกลายเปนมะเร็งทางทวารหนักได อยางไรก็ดี หากกลาวถึง 
อุบัติการของโรคมะเร็งลำาไสใหญโดยทั่วๆ ไปจะพบวาในทวีปเอเชียจะนอยกวาทวีปยุโรปและ
อเมริกา เนื่องจากทวีปเอเชยีมกีารบรโิภคอาหารทีเ่ปนพชืผกัมากกวาทวปีอื่นๆ ซึง่อาหารเหลานี ้
มคีณุสมบตัติานมะเรง็สามารถกำาจัดสารกอมะเร็งลำาไสได

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 กระบวนการสกัดสารสกัดจากใบบัวบกและตะไคร มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอันเปน 
สาเหตุของโรคมะเร็ง

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท Allswell Singapore Pte Ltd. และบริษัท รวมดี จำากัด 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553

นักวิจัย : ศ.ดร. อุษณีย วินิจเขตคำานวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5339 เรื่อง “การเตรียมสารสกัดจากบัว 
บกทมีฤีทธิต์านอนมุลูอสิระ”
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กระดาษสากันน้ำาและกระดาษสาทนไฟ

  ส�ม�รถสร้�งผลิตภัณฑใหมที่คุณภ�พสูง ส�ม�รถใช้ง�นได้สะดวก ด้วย 
ก�รเพิ่มคุณสมบัติกันนำ้�และทนไฟให้กระด�ษส� เพิ่มชองท�งก�รตล�ดในก�รสงออกได้ 
กระดาษสาเปนกระดาษพื้นเมืองของภาคเหนือที่ผลิตดวยมือและมีความสวยงามเฉพาะตัว อีก 
ทั้งยังเปนผลิตภัณฑหลักที่ทำารายไดใหกับชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม และนับวันจะมี
การผลิตกระดาษสาในหลายทองถิ่นมากข้ึน จึงเกิดแนวคิดการเพ่ิมมูลคาของกระดาษสาให 
สามารถใชประโยชนไดหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเปนที่มาของการพัฒนากระดาษสากันไฟและทน 
นำ้าของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 เปนการประดิษฐที่ไดผลิตภัณฑกระดาษสาทนไฟที่ไมลุกติดไฟ มีสีนำ้าตาลออน ไมมี 
กลิ่น ผิวสัมผัสมีลักษณะหยาบ สามารถพับงอได และกระดาษสากันนำ้าที่ตานทานการดูดซึม 
นำ้าไดสูงเพิ่มความทนทานในการใชงานกระดาษสาจากปกติ โดยใชตนทุนในการผลิตตำ่ากวา 
กระบวนการอื่นมากๆ และสารที่ใชเตรียมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : เทศบาลตำาบลตนเปา อ. สันกำาแพง จ. เชียงใหม 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553

นักวิจัย : ดร. วิมล นาคสาทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5478 เรื่อง “กรรมวิธีผลิตกระดาษสา
กันนำ้าและกระดาษสากันนำ้าที่ไดจากกรรมวิธีนี้” และ 
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5504 เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตกระดาษ
สาทนความรอน และกระดาษสาทนความรอนที่ไดจาก
กรรมวิธีนี้”



113

เครื่องคั่วเมล็ดงา

 ส�ม�รถให้คว�มร้อนแกเมลด็ง�ให้ได้ทัว่ถึงทกุเมล็ดและสมำ�่เสมอ ส�ม�รถใสง�ได้ 
ครั้งละ 1 ถึง 5 กิโลกรัม และใช้เวล�ในก�รคั่วประม�ณ 30 น�ที ขึ้นกับปริม�ณง� ถือเป็น 
ก�รทุนแรงทุนเวล�และได้เมล็ดง�คั่วที่สุกสมำ่�เสมอ ง�ไมไหม้

 งาเปนพืชที่มีขนาดเมล็ดเล็กมาก ในเมล็ดมีนำ้ามันเปนสวนประกอบประมาณ 45 - 50  
เปอรเซ็นต นิยมนำามาคั่วกอนนำาไปรับประทานหรือแปรรูป เชน งาตัด กระยาสารท เนยงา  
เปนตน เมื่อนำาเมล็ดงาไปคั่ว มักพบปัญหาเมล็ดงาสุกไมพรอมกัน หรือเมล็ดงาไหม ทั้งนี้ขึ้น 
กับประสบการณในการคั่ว โดยปกติ ในการคั่วจะใชไฟออนๆ พลิกหรือคนงาตลอดเวลา หาก 
ใชแรงงานคนในการคั่วจะพบปัญหาเรื่องความเหมื่อยลา ค่ัวไดครั้งละไมมาก หากค่ัวโดยใช 
ไฟแรงมักพบปัญหาเมล็ดงาบางสวนสุก บางสวนไมสุก และบางสวนไหม ดังนั้นการสราง 
เครื่องคั่วงาก็เพื่อแกไขปัญหาดังกลาวขางตนนี้ และลดเวลาในการคั่วในแตละครั้งลง อีกทั้ง 
ยังสามารถเพิ่มปริมาณการคั่วในแตละคร้ังไดคราวละมากๆ อีกดวย โดย สวทช. ไดใหทุน 
สนับสนุนทุนแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเครื่องคั่วงาจนเปนผลสำาเร็จ

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ใบกวน 2 ชุด คือ ใบกวนชุดบนและใบกวนชุดลาง จะทำางานโดยใบกวนชุดบนจะทำา 
หนาทีเ่กลีย่งาใหกระจายลงดานลางและดานขางของหมอ สวนใบกวนชดุลาง มลีกัษณะ 4 แฉก  
จะทำาหนาที่พลิกงาที่กำาลังค่ัว ทำาใหเมล็ดงาสุกสมำ่าเสมอ งาไมไหม สามารถปรับระดับใบกวน 
ไดตามปริมาณงา

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท แรพพิเออร วิศวกรรม จำากัด  
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553

นักวิจัย : ผศ.ดร. อริยาภรณ พงษรัตน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว
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ถุงหอมะมวงน้ำาดอกไม้สีทอง

 เพ่ิมคุณภ�พของผลิตผล มะมวงมีผิวเหลืองและเรียบเนียนสวย ไมมีจุดด�งดำ� 
ถงุหอส�ม�รถนำ�กลบัม�ใช้ซำ�้ได้หล�ยครัง้ โดยทีคุ่ณสมบตัเิดมิไมเปลีย่นแปลง เพื่อยกระดบั 
ม�ตรฐ�นคณุภ�พของผลไม้ ประเทศไทยจงึมีก�รนำ�เข้�ถุงกระด�ษสำ�หรบัหอผลไม้ ในปรมิ�ณ 
ม�กถึงหล�ยล้�นใบตอปี               

 ถุงกระดาษนำาเขา สามารถรักษาสีผิวของผลไม เชน มะมวงนำ้าดอกไม ใหมีสีเหลือง 
นวลสมำ่าเสมอตั้งแตเก็บเกี่ยว แตมีขอเสียคือทำาใหเกิดความสับสนในการประเมินความสุกของ 
มะมวงจากสีผิวตามธรรมชาติ และถุงกระดาษที่นำาเขามีเปอรเซ็นตการสองผานของรังสีที่มีผล 
ตอการพัฒนาความบริบูรณทางสรีระวิทยาและกระบวนการสุกของผลไมนอยกวามะมวงจึงม ี
รสเปรี้ยว ขาดกลิ่น และรสหอมหวาน ผลเรียวเล็ก   

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ถงุพลาสตกิทีค่ดัเลอืกชวงความยาวคลื่นทีเ่หมาะสมตอการพฒันาทางสรรีะวทิยาและ 
กระบวนการสุกของผลไม กระบวนการเจริญเติบโตของมะมวงเปนไปอยางสมบูรณ มะมวง 
สามารถพัฒนาคุณภาพไดอยางเต็มที่

 ถุงพลาสตกิท่ีพฒันาข้ึนมคีวามเปนรูพรนุระดับไมโครเมตร ทำาใหก๊าซคารบอนไดออกไซด 
สามารถแพรผานไดสูง ลดการกักเก็บความรอน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศรอนในตอน 
กลางวันถึงบาย

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท อินโนโกร จำากัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

นักวิจัย : ดร. จิตติ์พร เครือเนตร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0701002711
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เทคนิคการตรวจไวรัส
กอโรคในกุ้งตัวใหม IMNV 
(Infectious Myonecrosis Virus)

 เทคนิคก�รตรวจนี้เป็นประโยชนสำ�หรับเฝ้�ระวังและป้องกันก�รแพรกระจ�ยของ 
โรคในบอเลี้ยง ชวยลดระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�นและอัตร�ก�รสูญเสียในเชิงอุตส�หกรรม 
ได้เป็นอย�งม�กเนื่องจ�กมีค�ใช้จ�ยก�รตรวจตอตัวอย�งที่ถูกกว�

 IMNV หรือ Infectious Myonecrosis Virus เปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีกโรคหน่ึง 
ที่มีการกลาวขวัญกันในหมูผูประกอบการเลี้ยงกุง เนื่องดวยพบวามีการระบาดเกิดข้ึนในบาง 
ประเทศแลว โรคนี้พบครั้งแรกที่บราซิลในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งคร้ังนั้นทำาใหกุงขาวที่เล้ียงมีอัตรา 
ตายสูงถึงประมาณ 60 - 85% คิดเปนผลผลิตที่สูญเสียไปประมาณ 20,000 ตัน จากนั้นพบ 
มีการระบาดไปที่อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายไมนอยเชนกัน

 สำาหรับในประเทศไทย มีรายงานอยางไมเปนทางการพบการระบาดของโรค IMNV ที่ 
จังหวัดจันทบุรี ระยอง สตูล และสงขลา

 อาการของโรคทีส่งัเกตไดชดั คอื กลามเนือ้กุงจะขาวขุนและตาย หรอือาจพบลกัษณะ 
สวนหางของกุงตาย (อัมพาต) หรืออาจมีอาการกลามเนื้อเปนสีแดงเหมือนกุงตมสุกแลว ทั้งยัง 
สามารถเกิดไดกับกุงทุกขนาด ตั้งแตในโรงเพาะฟัก และบอเลี้ยง

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • เทคโนโลยีการตรวจไวรัส IMNV ดวยเทคนิค LAMP ที่มีความสะดวก รวดเร็ว  
  และแมนยำา เทียบเทาเทคนิค nested PCR (มากกวา PCR 100 - 1,000 เทา)
 • เครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา แตใชเวลาส้ันกวาการตรวจสอบ 
  ผลผลิตดวยวิธี run gel electrophoresis

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท นิวเวิลดไบโอเทค จำากัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553

นักวิจัย : นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในประเทศแลว
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ซอฟตแวรอัจฉริยะ จำาทะเบียนรถได้

 ใช้อุปกรณที่ง�ยๆ พร้อมกับโปรแกรมที่พัฒน�ขึ้นเอง ส�ม�รถสร้�งฐ�นข้อมูลรถ 
เข้�-ออกได้ตลอดเวล� ประหยัดเวล�ในก�รค้นห�ข้อมูล 

 ในปัจจุบันการตรวจสอบรถที่เขาออกในสถานที่ตางๆ เชน ลานจอดรถของหาง สรรพ
สินคา หรือสถานท่ีสำาคัญตางๆ นั้น ยังขาดระบบจัดเก็บและสรางฐานขอมูลที่จะชวย 
ตรวจสอบรถที่เขาออกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะยังขาดโปรแกรมที่สามารถใชงานได 
สอดคลองกับความตองการนั่นเอง

 ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุรถหายหรือตองการติดตามรถที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย เจาหนาที่จึง 
ตองมาไลคนหาขอมูลจากกลองวงจรปิดหรือภาพน่ิงทีละภาพๆ ซึ่งกินเวลานานเกินไปแทนที่ 
จะสืบคนในฐานขอมูลดวยเวลาเพียงไมกี่วินาที

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 โปรแกรม “อานป้ายทะเบียนรถ” (License Plate Recognition System: LPR) ที่ 
ไดพัฒนาขึ้น จะทำาใหคอมพิวเตอรคนหาตำาแหน่งของป้ายทะเบียนรถไดเอง พรอมทั้งมีระบบ 
รูจำาที่ชวยแปลงขอมูลตัวอักษรจากภาพดวยโปรแกรมโอซีอารมาเปนตัว หนังสือที่สามารถจัด 
เก็บในฐานขอมูลเพื่องายแกการสืบคนไดทันที

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท อินโนเวชั่น ไอที จำากัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552

นักวิจัย : นายเปรมนาถ ดูเบ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว



ป 2552
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สูตรเคลือบเซรามิกสไร้สารตะก่ัว
ในระดับอุตสาหกรรม  

 ภ�คอุตส�หกรรมส�ม�รถนำ�เทคโนโลยีไปผลิตผลิตภัณฑจำ�พวกเครื่องปั้นดินเผ� 
เซร�มิกสดินซึ่งใช้ผลง�นวิจัยสูตรเคลือบผลิตภัณฑดังกล�วไปใช้ง�นจริง 

 การผลิตชิ้นงานสามารถทำาที่อุณหภูมิตำ่ากวาสูตรไรสารตะกั่วทั่วไป คือ เผาที่ 1,000 
องศาเซลเซียส ตะกั่วเปนโลหะหนักที่หากรางกายรับเขาไปในปริมาณมากเกินไปอาจมีพิษตอ
ระบบประสาท สมอง และระบบตางๆ ที่เรียกวาภาวะตะกั่วเปนพิษ ซึ่งเปนภาวะที่พบไดทั้งใน 
เดก็และผู ใหญ โดยแพทยจะตรวจดูจากปริมาณสารตะกัว่ในเลอืดจะพบวาสงูกวา 80 ไมโครกรัม 
ตอเลือด 100 มิลลิลิตร ภาวะตะกั่วเปนพิษมีสาเหตุจากการสูดไอตะกั่ว รับประทาน หรือ 
สัมผัสสารตะก่ัวเปนเวลานาน จนรางกายมีการสะสมสารตะกั่วถึงระดับที่เปนพิษ นอกจาก 
การระมัดระวังสารตะกั่วปนเปื ้อนในอาหารและนำ้าด่ืมที่จะนำามารับประทานแลว ภาชนะ 
เคร่ืองใชท่ีสัมผัสโดยตรงกับอาหาร เชน แกว จาน ชาม ทั้งที่เปนกระเบื้องเคลือบดินเผา 
เซรามิกสและภาชนะแกว ควรอยูในระดับมาตรฐานที่ปลอดภัย และเปนอีกปัจจัยสำาคัญที่ตอง 
คำานึงในการเลือกซื้อ

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 สตูรเคลอืบผลติภัณฑดงักลาวเปนสูตรเคลอืบที่ไมมสีวนผสมของสารตะก่ัว  ดงันัน้จงึ 
ปลอดภัยตอผูปฏิบตังิาน ท่ีตองใชสตูรเคลอืบ เปนมติรตอสิง่แวดลอม และปลอดภยัตอผูบรโิภค 
เปนการเคลือบเผาชิ้นงานแบบเงากึ่งดาน การเผาชิ้นงาน ทำาที่อุณหภูมิตำ่ากวาสูตรไรสารตะกั่ว 
ทั่วไป คือ เผาที่ 1,000 องศาเซลเซียส ใชตนทุนตำ่าในการผลิตสารเคลือบ    

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท รัตนโกสินทร เซรามิกค จำากัด  
 บริษัท บริษัทยูนิค พอทเทอรี่ จำากัด  
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552

นักวิจัย : นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ และคณะ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว
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แผนใยซีเมนตจากไม้ยางพารา

 ในปัจจุบันประเทศไทย ถือวาไมยางพาราเปนไมเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศไทย  
เน่ืองจากในอุตสาหกรรมไมของประเทศไทย จะใชไมยางพาราถึง 80% เพราะวาไมยางพารา  
เปนไมทีม่ตีนทนุถกูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัไมชนดิอื่น ทีต่องนำาเขาจากตางประเทศ แตในอตุสาหกรรม 
ไมยางพาราของประเทศไทย จะมีเศษเหลือทิ้งอยางมากมาย เชน ในกระบวนการแปรรูปไม 
ยางพาราจะมีเศษเหลือประมาณ 50 - 55% ซึ่งจากการคำานวณในการใชประโยชนจากไมซุง 
ยางพารา เพื่อนำามาทำาเฟอรนิเจอร สามารถใชประโยชนไดเพียง 20 - 25% เทานั้น ซ่ึง 
แสดงใหเห็นวามีเศษไมยางพาราอยางมากมาย

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 แผนใยซีเมนตจากไมนี้เปนการรวมคุณสมบัติพิเศษของไมและซีเมนตเขาดวยกัน  
สงผลใหมีความแข็งแรง ทนทาน คงทนตอสภาวะอากาศ ไมเปื่อยยุย โกง บวม หรือ ยืด 
หดตัว ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม ป้องกันไฟ ป้องกันความรอน รักษาสภาพแวดลอม และ 
ปลอดภัยตอสุขภาพ สามารถนำามาเลื่อย ตัด เจาะ เซาะรอง ทำาลิ้น บังใบ มนขอบ 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท สยามฮันนี่คอมป์ จำากัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 

นักวิจัย : รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ  
 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 แผนใยซีเมนตจ�กไม้ย�งพ�ร� เป็นก�รรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนตเข้� 
ด้วยกัน ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชนต�งๆ ได้แก ไม้เชิงช�ย ไม้บัวพื้น ไม้ฝ� ไม้บันได เป็นต้น 
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กรรมวิธีการตรวจหาปริมาณ
สารต้านมาลาเรียจากต้นชิงเฮา  

 ตนชิงเฮา (Artemisinin annua) สามารถผลิตสารตานมาลาเรียชื่อ อารติมิซินิน 
(Artemisinin) ซึ่งสาร Artemisinin และสารอนุพันธเปนสารเพียงกลุมเดียวเทานั้น ที่ใน 
ปัจจบุนัแทบจะไมพบการดือ้ตอยาของเชือ้มาลาเรยีเลย จงึเปนความหวงัในการพฒันายาในกลุม  
Artemisinin รูปแบบใหมที่มีการรวมตัวยาหลายๆชนิดไวดวยกันและมีสาร Artemisinin เปน 
สวนผสมหลัก เพื่อใหยาดังกลาว สามารถเขาถึงผูติดเชื้อมาลาเรียไดอยางกวางขวางและทั่วถึง  
ทำาใหมีความจำาเปนที่จะตองมีการเพาะปลูกตนชิงเฮาเพื่อใชสวนใบเปนวัตถุดิบ

 เทคนิคน้ีชวยใหสามารถวิเคราะหตัวอยางใบชิงเฮา เพื่อหาปริมาณ Artemisinin ได 
ครั้งละหลายสิบตัวอยาง ทำาใหเหมาะสมตอการนำาไปคัดเลือกตนชิงเฮาที่ใหสารตานมาลาเรีย 
ในปริมาณที่สูง อีกทั้งยังสามารถนำาไปใช ในการติดตามการคงอยูหรือการสูญเสียของสาร 
Artemisinin ในขั้นตอนการผลิตทั้งระบบไดอีกดวย

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 เทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะหหาปริมาณสารอารติมิซิินินในชิงเฮาไดรวดเร็วแมนยำา 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท Artemisinin & Farming International Group จำากัด 
 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552

นักวิจัย : รศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล และคณะ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ความลับทางการคา

 เทคโนโลยีดังกล�วส�ม�รถตรวจได้ 10 ตัวอย�งพร้อมกัน ต�งจ�กเทคนิคปัจจุบันที่
ต้องอ�ศัยเครื่องมือและผู้เชี่ยวช�ญในก�รตรวจวิเคร�ะห ได้เพียงสัปด�หละ 1 ตัวอย�ง 
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การผลิตและจำาหนายเครื่องสำารองไฟฟ้า 

แบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอร่ี

 ได้ UPS ที่มีประสิทธิภ�พสูง ขน�ดเล็ก นำ้�หนักเบ� ร�ค�ประหยัด และส�ม�รถใช้ 
ง�นได้น�นขึน้ในขณะไฟฟ้�ดบั ปัจจบุนัราคาของคอมพวิเตอรสวนบคุคลของ (PC) แบบตัง้โต๊ะ 
มีราคาถูกลงมากทำาใหการใชงาน PC เปนไปอยางแพรหลายไมเฉพาะแตในเมืองใหญ แตรวม 
ไปถึงตางจงัหวดัและชนบท ดวยความแขง็แรงของระบบจายกระแสไฟฟ้าในตางจงัหวดัดอยกวา 
เมืองหลวง การที่ไฟฟ้าดับ ตกหรือกระพริบแตละครั้งในขณะที่เราใชคอมพิวเตอร จะทำาใหงาน
ที่ทำามาแลวสูญหายและเสียหาย และในบางกรณีอุปกรณภายในคอมพิวเตอร เชน แหลงจาย 
ไฟฮารดดิสกเสียหายไปดวย การแกไขคือ ตองใชอุปกรณสำารอง สำาหรับผู ใชที่เปนนักศึกษาใน
ชนบท หรือโรงเรียนในตางจังหวัดเปนคาใชจายที่สูงเกินไป 

 UPS ที่พัฒนาขึ้น เหมาะแกใชงานสำาหรับคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร 
แบบมี UPS ในตัว 

จุดเดนของเทคโนโลยี :

 สรางอปุกรณเสรมิการทำางานของแหลงไฟในคอมพวิเตอรใหมคีวามทนทาน เพื่อใชใน 
พ้ืนทีท่ีร่ะบบจายไฟออนแอ หรอืมกีารดบัเปนเวลานานโดยใชแนวคดิใหมในการออกแบบรวมกบั 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท ดีซีชั่น ดาดา จำากัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 

นักวิจัย : ดร. สุทัศน ปฐมนุพงศ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0201003021 เรื่อง “เครื่องสำารอง 
พลังงานไฟฟ้า แบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่”
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สูตรสมุนไพรควบคุมและกำาจัดไรฝุ่น
จากอบเชยและกานพลู

 • ลดก�รใช้ส�รเคมี
 • มีคว�มปลอดภัยทั้งผู้ ใช้และส่ิงแวดล้อมเนื่องจ�กเป็นส�รสกัดจ�กธรรมช�ติ
 • ไมสร้�งคว�มเสียห�ยหรือรอยด�งให้แกเฟอรนิเจอร
 • ป้องกันและลดอัตร�ก�รเกิดผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ในประเทศไทย 

 ไรฝุนมีชีวิตอยูได โดยการกินเศษข้ีไคล ข้ีรังแค สะเก็ดผิวหนังเปนอาหาร โดยเศษ 
ผิวหนัง 1 กรัม สามารถเลี้ยงไรฝุนได 1,000,000 ตัว นานถึง 1 สัปดาห อุณหภูมิที่เหมาะสม 
สำาหรับไรฝุนคือ 25 - 30oC และความชื้นสัมพัทธ 75 - 80%   

 สารกอภูมิแพหลัก มักอยูในรูปของมูลและคราบของไรฝุนซึ่งสามารถลอยปะปนอยู 
ในอากาศและสดูดมเขาไปได ทัง้นี ้WHO ไดกำาหนดระดบัสารกอภมูแิพ 2 ไมโครกรมั/ฝุน 1 กรมั  
หรือไรฝุน 100 - 500 ตัว/ฝุน 1 กรัม เปนระดับมาตรฐานที่สามารถกระตุนใหผูปวยมีอาการ 
หอบหืดและปริมาณ 10 ไมโครกรัม/ฝุน 1 กรัม จะกระตุนใหผูปวยมีอาการหอบหืดอยาง
เฉียบพลันได โดยในประเทศไทยพบสารกอภูมิแพ เฉลี่ย 11 ไมโครกรัม/ฝุน 1 กรัม

        ทีมนักวิจัยไดทำาการศึกษา เรื่อง ความหลากหลายของไรฝุนและคนพบสารสกัดจาก 
สมุนไพรท่ีมีฤทธิ์กำาจัดไรฝุนไดสำาเร็จ โดยพบวานำ้ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย ม ี
ประสิทธิภาพในการกำาจัดไรฝุนได 100%

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ไดสูตรสมุนไพรจากอบเชยและกานพลูเพื่อควบคุมและกำาจัดไรฝุน ที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท ไทยเฮิรบเทค จำากัด และ บริษัท คนดี กรุ๊ป จำากัด
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552  

นักวิจัย : ดร. อำามร อินทรสังข คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว
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กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย 
ออกจากกากตะกอนน้ำายางธรรมชาติ

 โดยทั่วไป ในอุตสาหกรรมผลิตนำ้ายางขนจากนำ้ายางธรรมชาติ จำาเปนตองมีการเติม  
สารไดแอมโมเนยีมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium hydrogenphosphate) ลงไปในนำา้ยาง 
สดเพื่อตกตะกอนเอาแมกนีเซียมไอออน (magnesium ion) ที่มีอยูในนำ้ายางสดออกใหอยู 
ในรูปของกากตะกอน หรือขี้แป้ง (sludge) จากนั้นจึงนำานำ้ายางสดไปแปรรูปใหเปนนำ้ายางขน 
ดวยเครื่องปั่นเหวี่ยง ในแตละวันจะมีกากตะกอนเกิดข้ึนเปนจำานวนมากทั้งที่กนบอนำ้ายางสด  
ในเครื่องป่ันเหวีย่งและนำา้ลางเครื่อง ซึง่กากตะกอนทีเ่กดิขึน้จดัวาเปนของเสยีในอตุสาหกรรม 
นำ้ายาง ปัจจุบันโรงงานมีวิธีการจัดการกากตะกอนที่เกิดขึ้นโดยนำาไปถมที่ นำาไปเทใสในสวน 
ยางพารา สวนปาลม และสวนสม เปนตน ทีมนักวิจัยไดรวมทำาวิจัยหากรรมวิธีการจับตัวเนื้อ 
ยางออกจากหางนำ้ายางธรรมชาติที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางได

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ไดทราบกรรมวธิกีารจับตวัเนือ้ยางออกจากหางนำา้ยางธรรมชาติทีส่ามารถลดการสูญเสีย 
เนือ้ยางและกำาหนดคาความเปนกรดดางของนำา้ทิง้ได (โพลเิมอร A702 และ A704) 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท อินเตอรรับเบอรลาเท็คซ จำากัด  
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

นักวิจัย : ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0801005432 เรื่อง “กรรมวิธีการแยก 
เนือ้ยางและสารอนนิทรยีออกจากกากตะกอนนำา้ยางธรรมชาต”ิ

 ส�ม�รถแยกเนื้อย�งจ�กก�กตะกอนที่ท้ิงเป็นของเสียในโรงง�น และส�ม�รถเพิ่ม 
มูลค�ของ waste 
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ชุดทดสอบอนุพันธสารไนโตรฟูแรน
แบบ ELISA 

 ส�ม�รถตรวจตัวอย�งจำ�นวนม�กเพื่อคัดกรอง ด้วยวิธีทำ�ที่ง�ย รวดเร็ว ไมต้องก�ร 
ผู้เชี่ยวช�ญสูง

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงออกเน้ือสัตวรายใหญรายหน่ึงของโลก จากความตองการ 
ของสินคามีมากทำาใหเกษตรกรตองหาวิธีในการเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการ วิธีหน่ึงท่ี 
มีการใชกัน คือ การใชยาและสารเคมีเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้น และผลขางเคียงใน 
การกระตุนการเจริญของสัตว โดยเฉพาะในกลุมยาตานจุลชีพ เชน ยาในกลุมคลอแรมฟินิคอล 
และไนโตรฟูแรน ซึ่งผลตามมา คือ เกิดการตกคางของสารในเนื้อสัตวและเปนปัญหาอยาง 
รุนแรงสำาหรับการสงออกสินคาของประเทศไทย 

 สวทช. ไดสนับสนุนใหนักวิจัย คือ ดร. กิตตินันท โกมลภิส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พัฒนาโคลนและโมโนโคลนอลแอนตีบอดีตอ AMOZ (3-อะมิโน-5-มอรฟอลิโนเมทิล-2-
ออกซาโซลิดิโนน) ดวยวิธี ELISA เพื่อทดสอบอนุพันธสารไนโตรฟูแรนไดสำาเร็จ โดยสามารถ 
ตรวจตัวอยางจำานวนมากเพื่อคัดกรอง ดวยวิธีทำาที่งาย รวดเร็ว ไมตองการผูเชี่ยวชาญสูง

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• พัฒนาวิธีการตรวจสอบสารตกคางของ AMOZ (3-อะมิโน-5-มอรฟอลิโนเมทิล-

2-ออกซาโซลิดิโนน) ดวยวิธี ELISA   
•  มีความจำาเพาะสูง  

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท สยามอินเตอรควอลิตี้ จำากัด  
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 

นักวิจัย : ดร. กิตตินันท โกมลภิส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : องคความรู



ป 2551
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แผนผ้ากรองใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช

 โดยท่ัวไป การเพาะเลี้ยงพืชในภาชนะที่ปิดสนิท จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 
ระหวางภายในและภายนอกตำ่า สงผลทำาใหปริมาณคารบอนไดออกไซดภายในตำ่า มีการสะสม 
ก๊าซเอทิลีน และความช้ืนภายในภาชนะสูง (95 - 100% RH) สงผลใหพืชมีการเจริญเติบโต 
ผิดปกติท้ังในดานสรีระวิทยาและสัณฐานวิทยา ในดานสรีระวิทยาพบวา พืชมีประสิทธิภาพ 
การสังเคราะหแสงลดลง เนื่องจากมีปริมาณคารบอนไดออกไซดภายในระบบปิดนอย กลไก 
การดดูนำา้ของราก (water uptake) กลไกควบคมุการปิดเปิดปากใบและออรกาเนลลทีเ่กีย่วของ 
กับการสังเคราะหแสงของพืชทำางานผิดปกติ และในดานสันฐานวิทยาพบวา พืชมีลักษณะ 
อวบนำ้า (hyperhydricity) ใบมีการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ผิดปกติ เชน มีการสราง wax ที่
ผิวใบนอย มีคลอโรฟิลลในปริมาณตำ่า ระบบรากมีการพัฒนานอยโดยเฉพาะรากแขนงและ 
ขนราก แมวาการใหแหลงคารบอนอื่นทดแทนคารบอนไดออกไซด ในอาหารเพาะเลี้ยง จะ 
สามารถทำาใหพืชเจริญเติบโตไดดี แตก็ยังพบอาการผิดปกติดังกลาวเกิดขึ้นกับพืช

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • ชวยใหพืชมีระบบรากเจริญเติบโตเปนปกติ (ขั้นตอนของการออกราก)
 •  ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย 
 •  ชวยใหพืชอวบนำ้ามีการเจริญเติบโตปกติ
 •  ชวยใหพืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น หลังการยายปลูก  
  ในสภาพแวดลอมภายนอก

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท ณิศาพันธุ จำากัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 

นักวิจัย : ดร. เฉลิมพล เกิดมณี ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 ได ้พัฒน�แผนผ้�กรองที่ส�ม�รถเพิ่ม 
ก�รแลกเปลี่ยนก�รถ�ยเทอ�ก�ศระหว�งภ�ยใน 
และภ�ยนอกภ�ชนะท่ีใช้ ในก�รเพ�ะเลีย้งพชื ทำ�ให้ 
พืชมีระบบร�กเจริญเติบโตเป็นปกติ โดยเฉพ�ะใน 
พืชอวบนำ้� ทำ�ให้พืชมีอัตร�ก�รรอดชีวิตและอัตร� 
ก�รเจริญเติบโตสูงขึ้น 
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ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร  

 วัณโรคเปนปัญหาสำาคัญทางดานสาธารณสุขของโลก ขอมูลจากองคการอนามัยโลก 
รายงานวา ในแตละปีมีผูปวยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ลานคน ผูปวยเสียชีวิตประมาณ 3  
ลานคน สถานการณของวัณโรครุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งจำานวนผูปวยและอัตราการเพิ่มขึ้นของเช้ือ 
วัณโรคดื้อยาอยางน่าวิตก จนกระทั่งองคการอนามัยโลกตองประกาศภาวะฉุกเฉินเร่ืองวัณโรค 
ในปี พ.ศ. 2536 ในประเทศไทย ขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2537 พบวาคนไทย 
มีอัตราปวยดวยวัณโรค 79 คน ตอประชากรแสนคน ผูปวยเอดสในประเทศเปนวัณโรครอยละ  
30 ถึง 40 ทำาใหคาดการณไดวา ถาไมมีมาตรการที่ดีในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษา 
วัณโรคใหไดผล ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยจะมีผูปวยวัณโรค (ที่เปนใหม) มากกวา 120,000  
คนตอปี

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • พัฒนาเพื่อใชตรวจหาเชื้อวัณโรคจากสิ่งสงตรวจชนิดตางๆ 
 • ราคาถูกกวาชุดตรวจที่นำาเขาจากตางประเทศประมาณ 4 เทา 
 • ใชเวลาในการตรวจวินิจฉัยไดรวดเร็วขึ้น และตรวจพบเชื้อไดแมจะมีปริมาณสิ่งสง 

ตรวจนอย

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : หางหุนสวนจำากัด เอ็น เมดิคอล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551

นักวิจัย : รศ.ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ  
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่ 27265 เรื่อง “ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคจาก 
สิ่งสงตรวจในระดับหองปฏิบัติการโดยวิธี ONE-TUBE 
NESTED PCR”

 ก�รตรวจวินิจฉัยโรคให้ ได้ผลรวดเร็ว  
ถูกต้องแมนยำ� จะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รค้นห� 
ผู้ป่วยร�ยใหมและเริ่มก�รรักษ�ที่ถูกต้องให้ได ้
เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอ�ร เป็น 
เทคนคิที่ใช้ ในก�รเพิม่ปรมิ�ณช้ินสวนดเีอน็เอที ่
ต้องก�รในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้�นเท� 
ภ�ยในเวล� 3 - 4 ชั่วโมง และถูกนำ�ไปใช้ ใน 
ก�รตรวจ 
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กระบวนการผลิตเอนไซมเพนโตซาเนส 
จากเช้ือราเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวบก

 เอนไซมเพนโตซาเนส หรือไซลาเนส เปนเอนไซมที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว  
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการใหผลผลิตของสัตวใหดีขึ้นในทุกๆ ดาน ทำาใหสามารถเพิ่มอัตราสวนของ 
วตัถดุบิคณุภาพตำา่ ราคาถกูในอาหารผสม ทำาใหมโีอกาสลดตนทนุคาอาหารไดมากขึน้ นอกจาก
นี้ ยังเปนการลดปริมาณสารอาหารตกคางในมูล ซึ่งเปนผลดีตอการลดปัญหามลภาวะ อยางไร 
ก็ตาม เอนไซมที่ไดจากการนำาเขาจากตางประเทศมีราคาคอนขางแพง และยังมีความจำาเพาะ
กับวัตถุดิบอาหารสัตวที่นำาเขาจากตางประเทศ 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• พฒันากระบวนการผลติเอนไซมจนไดเปนผลติภณัฑเอนไซมในรปูผง รวมทัง้ขอมลู 

การทดสอบประสิทธิภาพเมื่อใชเสริมในอาหารสำาหรับเลี้ยงลูกสุกร 
• สามารถผลิตภายในประเทศ มีราคาที่ถูกกวาการนำาเขา 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท เอเชีย สตาร แอนิมัล เฮลธ จำากัด  
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551

นักวิจัย : ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 • สภ�วะท่ีเหม�ะสมในระดบันำ�รองอตุส�หกรรมในก�รเลีย้งจลุนิทรยีและก�รผลติ 
เอนไซมเพนโตซ�เนสโดยรวมเพื่อนำ�ม�ผสมอ�ห�รสัตว โดยใช้วัตถุดิบอ�ห�ร 
สัตวชนิดต�งๆ

 • เสริมสร้�งให้เกิดก�รใช้เทคโนโลยีก�รหมัก ในระดับอุตส�หกรรมเพื่อประโยชน
ในเชิงพ�ณิชย

 • ทดแทนก�รนำ�เข้�เอนไซมที่ใช้ ในอุตส�หกรรมอ�ห�รสัตวสำ�หรับสัตวกระเพ�ะ
เดี่ยว
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ชุดตรวจเม็ดเลือดแดงเพ่ือใช้ตรวจหาปฎิกิริยา

แอนติเจน-แอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดง

 การตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง เปน 
การทดสอบพืน้ฐานในหองปฏิบตักิารคลงัเลอืด ใชในการทดสอบหาแอนตเิจนของเมด็เลอืดแดง 
หรือตรวจหาแอนติบอดีในซีรัม อันไดแก การตรวจหาหมูโลหิต ABO, Rh และระบบอื่นๆ  
การตรวจกรอง unexpected antibody (antibody screening test) การตรวจหาชนิด 
ของ unexpected antibody (antibody identification) และการทดสอบความเขากันไดของ 
เลือดกอนใหผูปวย (cross-macthing หรือ crossmatching) โดยทั่วไปวิธีมาตรฐานที่ใชใน 
การตรวจสอบปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีที่มีความจำาเพาะตอกัน คือ วิธีหลอด 
ทดลองในตัวกลางนำ้าเกลือ (Tube method) ซึ่งตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่มีความชำานาญ และ 
ประสบการณสูง โดยเฉพาะในปฏิกิริยาที่ใหผลบวกอยางออน ปัจจุบันไดมีผูพัฒนาใชตัวกลาง 
อื่นๆ ที่ชวยสงเสริมปฏิกิริยา เชน Low Ionic Strength Solution (LISS), polybrene,  
polyethylene glycol, หรือใช enzyme-treated red cell เปนตน และพัฒนาเทคนิค 
การตรวจสอบโดยใช solid phase technique, microplate, ELISA

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• ชุดทดสอบที่พัฒนาไดสามารถตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีและแอนติเจน

บนผิวเซลลเม็ดเลือดแดงไดเท ากับวิธีหลอดทดลองและใกลเคียงกับวิธี 
commercial gel  

• ชุดทดสอบที่พัฒนาไดเปนลักษณะ microtube/microstrip gel test สามารถทำา 
การทดสอบไดทีละ 1 - 12 ตัวอยาง หรอืนำา microstrip มาประกอบเปน microplate 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท อินโนว (ประเทศไทย) จำากัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551

นกัวจิยั : รศ.ดร. อมรรตัน รมพฤกษ คลงัเลอืดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 ส�ม�รถใช้รวมกบัปิเปตตอตัโนมัติแบบ 8 หรอื 12 ชอง ในลกัษณะไมโครเพลท ทำ�ให้
ส�ม�รถทำ�ง�นได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวล� และลดข้อผิดพล�ดต�งๆ ลงได้
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เครื่องบดเมล็ดพืช

 ส�ม�รถบดง�และเมลด็พชืต�งๆ ได้ ในระยะเวล�อนัสัน้และประหยดัพลงัง�น และ 
มีคว�มเหม�ะสมสำ�หรับก�รใช้ง�นในระดับ SMEs

 เพื่อตอบสนองกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ไดมีผูผลิตสินคาสุขภาพ เชน  
ผลติภัณฑครีมงา หรือเนยงา ออกมาจำาหน่ายและไดรบัความนยิมจากผูบรโิภคโดยทัว่ไป อยางไร 
ก็ดี ในการผลิต จำาเปนตองใชเครื่องบดเมล็ดพืชที่เหมาะสมและราคายอมเยาวสำาหรับการผลิต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม สวทช. จึงไดมีโครงการใหทุนแก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาตนแบบซึ่งสามารถบดงาและ 
เมล็ดพืชตางๆ เชน การบดถั่วลิสงเพ่ือผลิตเนยถั่วไดในระยะเวลาอันส้ัน ประหยัดพลังงาน  
และมีความเหมาะสมสำาหรับการใชงานในระดับ SMEs

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 เครื่องบดเมลด็พชืทีส่ามารถบดเมลด็พชื เชน งา ถัว่ลสิง เมลด็มะมวงหมิพานต ไดใน 
ปริมาณมากในเชิงอุตสาหกรรม แกปัญหาความยุงยากเร่ืองเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ลอบด การ
กระเด็น และแตกกระจายของเมล็ดพืช

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท แรพพิเออร วิศวกรรม จำากัด  
 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551

นักวิจัย : ผศ.ดร. อริยาภรณ พงษรัตน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถ�นภ�พทรพัยสนิท�งปัญญ� : สทิธิบตัรเลขทีค่ำาขอ 0601002461 เร่ือง “เครื่องบดเมลด็พชื”
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เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติ 
การเยี่ยมชมเว็บไซตประเทศไทย 
(Truehits.net)

 เทคโนโลยีก�รตรวจสอบและประมวลผลสถิติก�รเยี่ยมชมเว็บไซตประเทศไทยโดย 
ฝีมอืคนไทยเป็นครัง้แรก ซึง่จะเปนผู ใหบรกิารรายแรกที่ใหขอมลูลกัษณะดงักลาวและสามารถ 
มีรายไดเลี้ยงตัวเองไดและไมมีคูแขงในตลาด สามารถใหบริการสอดคลองและตอบสนอง 
การทำาธุรกิออนไลน

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• ระบบจัดอันดับเว็บไซตที่มีผูเขาเยี่ยมชมมากสุดในแตละหมวด 
• สามารถนำาไปใชอางอิง เพื่อประชาสัมพันธ ปรับปรุงเว็บไซตหน่วยงานหรือ 

องคกรตางๆ 
• นำาไปใชอางอิงจำานวนผูเขาชมเว็บไซตตางๆ ในประเทศไทย เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต 

ของตัวเองใหมีผูเยี่ยมชมมากขึ้น 
• เพื่อการประชาสัมพันธ หรือการซื้อขายโฆษณาออนไลน เปนตน  
• อัตราคาบริการตอปีมีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและลูกคา 

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จำากัด
 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551

นักวิจัย : ดร. ปิยะ ตัณฑวิเชียร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : มีทรัพยสินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการคา และ 
ระบบซอฟตแวรการจัดอันดับเว็บไซต 
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วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบ
สำาหรับการบำาบัดน้ำาทางชีวภาพ และวัสดุเพาะปลูก

 ง�นวิจัย วัสดุพรุนสำ�หรับก�รยอยสล�ยท�งชีวภ�พ (Porous media for bio- 
degradation) เป็นผลก�รวิจัยจ�กทีมวิจัย “อีโคเซร� (Ecocera)” ของศูนยเทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแหงช�ติ ซึ่งงานวิจัย Biofiltering Media ของ Ecocera ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
จากงานสิง่ประดษิฐนานาชาต ิ38th International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศ
สวิตเซอรแลนดเมื่อวันท่ี 18 - 22 เมษายน 2550 การอนุญาตให ใชสิทธิเทคโนโลยี 
ครั้งนี้จึงเปนอีกกาวของเทคโนโลยีไทย

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• ใชเปนวัสดุสำาหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการยอยสลายดวยกระบวนการทางชีวภาพ 

ตางๆ เชน ใช ในกระบวนการบำาบัดนำ้าประมงนำ้าจากชุมชน การยอยสลายใน 
บอเกรอะ

•  ไดวัสดุปลูกทำาจากเถาแกลบ 100% เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท สิ่งแวดลอมและพลังงาน เทคโนโลยี จำากัด
 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 

นักวิจัย : ดร. ผกามาศ แซหวอง และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0901004012 เรื่อง “กระบวนการใน
การทำาเม็ดเถาแกลบเพื่อทำาเปนเม็ดวัสดุรูพรุน”
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ต้นแบบระบบควบคุมการฉีดก๊าซระบบหัวฉีดสำาหรับ 
เครื่องยนตดัดแปลงใช้ก๊าซ

 เนคเทคมีนโยบายการมีสวนรวมแกไขปัญหาวิกฤตพลังงานของชาติ โดยสนับสนุน 
การใชเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) เปนพลังงานทดแทนนำ้ามัน ซึ่งนับวันจะมีราคา 
สูงขึ้นมาก และยังตองนำาเขาจากตางประเทศ และอุปกรณที่ใชเพื่อใหรถยนตเดิมสามารถใช 
ก๊าซธรรมชาติไดยังตองนำาเขาอีกเชนกัน ทั้งยังมีตนทุนสูง จนสงผลตอการตัดสินใจติดตั้ง 

 เนคเทคจึงจัดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อควบคุมการจาย  
CNG อยางแมนยำา สามารถแขงขันกับตางชาติได และเปนทางเลือกใหประชาชน

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 เนคเทคไดจัดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อควบคุมการจาย 
CNG เปนทางเลือกใหประชาชน ใชเปนพลังงานทดแทนนำ้ามัน ซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้นมาก  
และยงัตองนำาเขาจากตางประเทศ และอปุกรณที่ใชเพื่อใหรถยนตเดิมสามารถใชก๊าซธรรมชาต ิ
ไดตองนำาเขาอีกเชนกัน ทั้งยังมีตนทุนสูงสงผลตอการตัดสินใจติดตั้ง

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท เอิรน จำากัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551

นักวิจัย : ดร. ธีระ ภัทราพรนันท ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 • ส�ม�รถปรับจูนให้เข้�กับระบบรถยนตและสภ�พแวดล้อมจริงในเมืองไทย
 • ใช้กับรถยนตที่ต้องก�รจ�ยเชื้อเพลิงสองชนิด (Bi-Fuel) 
 • เครื่อง 4 จังหวะ 4 สูบ ก�รฉีดแบบเรียงต�มสูบ  
 • อุณหภูมิใช้ง�น -40 ถึง 85 องศ�เซลเซียส
 • ค�ก�รควบคุมปรับได้ผ�นซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
 • คอมพิวเตอรแสดงผลและปรับแตงได้ ในขณะเวล�ทำ�ง�นจริง 
 • ค�ถูกจัดเก็บในหน่วยคว�มจำ�แบบ Flash แก้ไขได้ม�กกว� 1 แสนครั้ง 
 • รองรับเครื่องยนตรอบสูงสุดถึง 15,000 รอบตอน�ที 
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ชุดทดสอบความเป็นกรด
ของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร

 ใช้ทดสอบค�คว�มเป็นกรดของไบโอดีเซลเป็นก�รทดสอบเชิงคุณภ�พเหม�ะ 
สำ�หรับก�รใช้ง�นระดับชุมชนหรือบริษัทขน�ดเล็ก เชน ผู้ผลิตนำ้�มันไบโอดีเซล ผู้จำ�หน่�ย
และผู้รับซื้อนำ้�มันไบโอดีเซล คาความเปนกรดของนำ้ามันไบโอดีเซลเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ตอง 
ทำาการทดสอบเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของนำ้ามันไบโอดีเซล โดยปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยูใน 
นำ้ามันไบโอดีเซลน้ัน สวนใหญแลวจะมาจากการไฮโดรไลซของนำ้ามันเกิดเปนกรดไขมันอิสระ 
ปริมาณกรดที่สูงในไบโอดีเซลอาจกอใหเกิดการกัดกรอนของโลหะที่เปนชิ้นสวนเมื่อนำาไปใช ใน
เครื่องยนตในการวเิคราะหตรวจสอบคาความเปนกรดโดยทัว่ไปสามารถทำาไดดวยวธิกีารไทเทรต
กบัดางในปริมาณทีท่ราบคาจดุสมมลูของปฏกิริยิาสามารถใชเปนส่ิงทีบ่งชี้ไดวาไบโอดเีซลทีผ่ลติ
ไดมีปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม  

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• ชดุทดสอบนีส้ามารถทดสอบคณุภาพของนำา้มนัไบโอดเีซลไดรวดเรว็ เหมาะสำาหรบั 

การใชงานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท นวพร โอเปอเรชั่น จำากัด  
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 

นักวิจัย : ดร. ออยใจ ทองเฌอ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : สิทธิบัตรเลขที่คำาขอ 0703000896 เรื่อง “ชุดทดสอบคา 
ความเปนกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอรของ 
กรดไขมัน”
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Hyaluronan เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตบั

 Hyaluronan (เดิมเรียกวา Hyaluronic acid; HA) เปนสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ 
ประเภทพอลแิซคคาไรด พบไดทัว่รางกายโดยเฉพาะอยางยิง่ในเน้ือเยื่อทีเ่กีย่วพนั (connective  
tissue) เชน กระดูกออน และผิวหนัง แลวไปถูกทำาลายที่เซลลของตับ (Endothetial liver  
cells) ปัจจุบันไดมีการนำาเอาระดับของ HA ใน biological fluids ตางๆ มาใชเพื่อ 
การวินิจฉัยโรคหลายชนิด เชน โรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid arthritis: RA) โรคตับ  
(Cirrhosis) โรคมะเร็ง แตเนื่องจากพบวาระดับของ HA ใน serum มีปริมาณนอยมาก จึงทำา 
ใหการตรวจวัดมีความจำาเปนตองใชวิธีการที่ใชเอนไซม หรือสารรังสี และดวยวิธีการที่ใชสาร 
รังสี (Radioimmunoassay) ตองใชชุดนำ้ายาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมาก และมีอายุ 
การใชงานสั้นมากดวย จึงทำาใหไมเปนที่แพรหลาย

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ชุดนำ้ายาเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคตับนี้ใชหลักการของ ELISA สามารถนำามาใชวิจัย 
วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรคตางๆ เชน โรคขออักเสบ รูมาตอยด โรคตับ โรคติดเชื้อ 
ทางเดินหายในในเด็ก โรคขอเสื่อมในมา ตลอดจนโรคมะเร็งบางชนิด นอกจากนั้นแลวยังเปน 
การใชประโยชนจากวัตถุดิบ คือ กระดูกหมู และวัว ซึ่งมีอยูเปนจำานวนมากในประเทศ และม ี
ราคาถูกมาก ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาของของเหลือใชอีกดวย

หน่วยง�นผู้ขอรับก�รถ�ยทอด : บริษัท Allswell Singapore Pte.Ltd.  
 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550

นักวิจัย : รศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถ�นภ�พทรัพยสินท�งปัญญ� : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

  Monoclonal Antibody ตอ HABP ได้ถูกพัฒน�ขึ้นเพื่อใช้แทน monoclonal anti-
biotin antibody ที่มีร�ค�แพง 
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ระบบควบคุมการจุดระเบิด
สำาหรับเครื่องยนตดีเซลดัดแปลง

(Ignition control Module 
for Modified Diesel Engine)

ข้อมูลเบื้องต้น :
 โดยพืน้ฐานเคร่ืองยนตดเีซลถกูออกแบบมาใหใชกบันำา้มนัดเีซล ซึง่การจดุระเบดิ หรอื 
ลกุไหมในหองเผาไหม เกดิจากการอดัเชือ้เพลงิผสมอากาศใหรอน จนถงึจดุทีเ่ชือ้เพลงิสามารถ 
ลุกไหมดวยตัวเอง จังหวะในการดูด-อัด-ระเบิด-คาย ตามวัฏจักรคารโนไดถูกคำานวณมาแลว  
ใหสัมพันธกับอัตราสวนผสมเชื้อเพลิงและขนาดของลูกสูบในเครื่องยนตนั้นๆ

 แตในปัจจุบัน ราคานำ้ามันดีเซลมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และมีคำาทำานายวาจะยิ่ง 
เพิ่มตอไปอยางไมสิ้นสุดในเวลาอันใกล ความจำาเปนของผูประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมใน 
การใชยานพาหนะ สำาหรับการขนสงเดินทาง ทำาใหตองใชเคร่ืองยนตดีเซลสำาหรับขับเคล่ือน 
ยานพาหนะ

 ทางเลือกที่สำาคัญในการลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงดีเซล คือการใชเชื้อเพลิงทดแทน คือ 
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่มีราคาถูกกวามาก แตการเปลี่ยน 
เช้ือเพลิงที่มีคุณสมบัติตางออกไปใหกับเคร่ืองยนตนั้นๆ ก็จะเกิดผลคือ จังหวะการทำางานจะ 
คลาดเคลื่อนไปจากจุดที่ออกแบบไว ทำาใหมีประสิทธิภาพตำ่า หรือถึงขั้นที่ไมสามารถทำางานได

 สำาหรับการดัดแปลงเคร่ืองยนตดีเซลให ใชกับเชื้อเพลิงก๊าซ เทคนิคพื้นฐานที่ใชงาน 
กันแพรหลายในปัจจุบัน คือ แปลงการทำางานของเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยตนเองจาก 
การอัด มาเปนเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยประกายไฟ (Spark Ignition Engine) โดยลดกำาลังอัด  
ดวยการเพิ่มความจุของกระบอกสูบของเครื่องยนต และเพิ่มอุปกรณจุดระเบิดที่ควบคุมการจุด 
ระเบิดดวยอิเล็กทรอนิกส
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 จากภาพองคประกอบของระบบควบคุมการจุดระเบิด จะเห็นไดวามีการติดต้ังถังก๊าซ 
(TANK) เพิ่มในระบบ โดยมีวาลวก๊าซ (gas valve) และตัวควบคุมก๊าซ (gas regulator) เปน 
ตัวคุมแรงดันและป้อนก๊าซเขาไปผสมกับอากาศที่ตัวผสม (mixer) แผงควบคุมการจุดระเบิด 
(Ignition Control Module) ใชประมวลสัญญาณ DSPIC 30F6014 ที่รับสัญญาณจาก 
วาลวคันเรง (throttle valve) และแรงดันสมบูรณในทอ (Manifold Absolute Pressure, MAP) 
และสัญญาณความเร็ว (Speed sensor) ที่วัดสัญญาณจากเฟืองที่ติดตั้งเพิ่มที่เพลา 
ของลูกสูบสัญญาณทั้งสามจะถูกประมวล โดยใชคาที่เหมาะสมจากผูผลิตรถยนต หรือคาที่ได 
จากการทดสอบบนไดนาโมมิเตอรที่ใชวัดเครื่องยนต (Engine Dynamometer) เพื่อสราง 
สัญญาณจุดชนวน (Ignition Signal) ที่เหมาะสมกับโหลดและความเร็วรอบตางๆ

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : หน่วยปฎิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ   
 (NECTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : นายถนัด เหลืองนฤทัย นายปณิธิ ศิรอักษร  
 นายมนตรี ชาติพจน นายรักษิต ฐิติพัฒนพงศ  
 นายจตุรวิทย จันไพบูลย นายนพวงษ ไกรฤกษ
 นายปณิธิ พุมวิเศษ นายอมเรศ แกวปัญญา

สถ�นภ�พง�นวิจัย : ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท ตวงสินกอสราง จำากัด  
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท นินเบลส จำากัด) โดยอนุญาตใหใชสิทธิ
ในการผลิต จำานวน 2,000 ชุด เพื่อทดลองทำาการตลาดภายในประเทศ
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ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงสำาคัญ
คลุมโรงเรือนเพาะปลูก

ข้อมูลเบื้องต้น :
 การปลูกพืชในโรงเรือน เปนการปลูกพืชโดยควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ 
การเจริญเติบโตของพืชอยางสมำ่าเสมอตลอดฤดูปลูก จึงทำาใหสามารถผลิตพืชที่มีอายุการเก็บ 
เกี่ยวส้ัน เชน ผักสลัดสีแดง เรดโครอล ผักสลัดแกว พริกหวาน และมะเขือเทศ ที่ลวน 
ตองการระบบการปลูกแบบประณีต เพื่อใหไดตามคุณภาพและปริมาณที่ตองการ โดยมี 
ความสมบูรณ มีสีสวยสด และกรอบ อีกทั้งยังสามารถผลิตนอกฤดูกาลได การคลุมโรงเรือน 
เพาะปลูกดวยพลาสติกเปนที่นิยมโดยทั่วไป แตก็อาจจะเกิดปัญหาเชนความเขมแสงภายใต 
โรงเรือนลดลง เมื่อเทียบกับความเขมแสงภายนอก ทั้งนี้เปนผลมาจากคุณสมบัติของพลาสติก 
ที่นำามาใชกันทั่วไปไมเหมาะสมตอการผลิตพืช และสงผลใหการเจริญเติบโตของพืชไมสมบูรณ  
การติดดอกออกผลไมเปนไปตามปกติ

 งานวิจัยและพัฒนาผาพลาสติกคัดกรองแสงสำาคัญจากดวงอาทิตย สำาหรับคลุม 
โรงเรือนเพาะปลูกไดประสบความสำาเร็จ ในการพัฒนาแผนฟิลมพลาสติกใสคัดกรองชวงแสง 
สำาคัญ  สามารถลดการเพิ่มของอุณหภูมิภายในโรงเรือนได 1 - 3 องศาเซลเซียส ดร. จิตติ์พร  
เครือเนตร ดร. ธรรมรัตน ปัญญธรรมาภรณ และคณะ ยนระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวใหเร็วขึ้น  
พืชผัก พืชผล และไมผลขนาดเล็กที่ผลิตไดมีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับการปลูก 
ภายใตโรงเรือนเพาะปลูกที่คลุมดวยผาพลาสติกที่มีขายทั่วไป อีกทั้งผาพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมี
ราคาตอหน่วยตำ่ากวาผาพลาสติกใสกรองแสงสำาคัญที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกันที่นำาเขาจากตาง 
ประเทศถึง 6 เทา

โรงเรือนที่คลุมด้วยพล�สติก เอ็มเทค ส�ม�รถยนระยะเวล�ก�รติดดอกของมะเขือเทศได้เร็วขึ้น 7 วัน

ปัญห�จ�กก�รฉีกข�ดของพล�สติกทั่วไปโรงเรือนเพ�ะชำ�ต้นแบบ
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จุดเดนของง�นวิจัย :
 ผาพลาสติกคัดกรองแสงสำาคัญจากดวงอาทิตย สำาหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูกผลิต 
ข้ึนจากพอลิเมอรชนิด LDPE (Low Density Polyethylene) และชนิด LLDPE (Linear  
Low Density Polyethylene) ที่มีขายทั่วไป โดยการเติมสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซดที่ 
มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ทำาใหผาพลาสติกยังคงคุณสมบัติความใสไว และยอมใหแสงชวง 
ที่มีประโยชนตอการสังเคราะหแสงของพืชผานไดดี (หรือถูกดูดกลืนนอย) แตในขณะเดียวกัน  
ก็สามารถป้องกันรังสี UV ซึ่งเปนอันตรายตอพืชได นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการใชงานที่ดี  
คือ มวนได มีความเหนียว อายุการใชงานนาน และราคาไมแพง

หลักก�รทำ�ง�นของพล�สติกคัดเลือกชวงแสง :
 การพัฒนาพลาสติกคัดเลือกชวงแสงสำาหรับใชคลุมโรงเรือนเพาะชำามีหลักการคือ  
พลาสติกชนิดนั้นตองมีคุณสมบัติในการคัดเลือก ใหรังสีที่มีประโยชนตอการดำารงชีวิตของพืช 
ผานได ในปริมาณสูงเพียงพอตอความตองการของพืช แสงดังกลาวเรียกวา PAR (Photo  
synthetically Active Radiation) อยูในชวงคลื่นแสงระหวาง 400 - 800 นาโนเมตรของ 
แสงจากดวงอาทิตย แตขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการลดการสองผานของรังสีอัลตรา 
ไวโอเลต (ในชวงคลื่นแสงนอยกวา 400 นาโนเมตร) ซึ่งเปนรังสีที่ทำาอันตรายตอเซลลที่มี 
หนาที่ในการสังเคราะหแสงของพืชที่สำาคัญ วัสดุประเภทนี้สามารถผลิตไดดวยกรรมวิธีที่ไม 
ซับซอนและสามารถผลิตไดภายในประเทศ 

 จากกราฟการสองผานของรังสี UV/VIS/NIR ของแผนฟิลมพลาสติกสำาหรับคลุม 
โรงเรือนเพาะชำา 4 ชนิด คือ พลาสติก PE ใสธรรมดาที่มีขายในเมืองไทย (PE Film) พลาสติก 
โรงเรือนนำาเขา (Imported Film) พลาสติกโรงเรือนที่ MTEC พัฒนาขึ้น (MTEC Film) และ 
พลาสติกผสมผงกันรังสี UV (Powder Film) จะเห็นไดวา ในชวงความยาวคลื่น 200 - 400  
นาโนเมตร (UV) PE Film จะยอมใหแสงชวงนี้ผานไดมาก 40 ถึง 60% ในขณะที่ Imported  
Film และ MTEC Film จะยอมใหแสงชวงนี้ผานไดนอยกวาคือไมเกิน 30% สำาหรับในชวง 
แสงความยาวคลื่น 400 ถึง 800 นาโนเมตร (PAR) Imported Film และ MTEC Film จะยอม
ใหแสงชวงนี้ ผานไดใกลเคียงหรือตำ่ากวา PE Film เพียงเล็กนอย แต Powder Film ที่ผสมผง
กันรังสี UV จะยอมใหแสงชวงนี้ผานไดเพียง 10 ถึง 20% เทานั้น

 โดยทั่วไปแสง UV มีอันตรายตอพืชและควรหลีกเลี่ยง พืชใชแสงชวง PAR เปนแหลง 
กำาเนิดพลังงานสำาหรับกระบวนการสังเคราะหแสง พืชสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง 
ความเขมแสงไดอยางรวดเร็ว ความเขมแสงที่ตางกันเพียงเล็กนอยมีผลมากตอการสังเคราะห
แสงของพืช

กร�ฟก�รสองผ�นของรังสี UV/VIS/NIR ของแผนฟิลมพล�สติก สำ�หรับคลุมโรงเรือนเพร�ะชำ� 4 ชนิด
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หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. จิตติ์พร เครือเนตร ดร. ธรรมรัตน ปัญญธรรมาภรณ และคณะ

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
•  ยื่นขอรับสทิธบัิตรการประดษิฐ : แผนฟิลมพลาสตกิสำาหรบัการใชงานเปนพลาสตกิ 

โรงเรือน แบบคำาขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐเลขที่ 0401004094 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2547

•  ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ : ฟิลมของสารประกอบไทเทเนียมที่ใสและดัดได  
ลดการผานของรังสีอัลตราไวโอเล็ต และรังสีอินฟาเรดแบบคำาขอรับสิทธิบัตร 
การประดิษฐเลขที่ 701003089 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550

•  ทำาสัญญาขอตกลงกับบริษัท Quality Pack Printing 2000 เพื่อเตรียม 
ความพรอมสำาหรับการผลิตในเชิงพาณิิชยตอไป ระยะเวลาสัญญา 2 ปี

•  ทำาสญัญาขอตกลงกบับรษิทั ACK ไฮโดรโปรนคิ ฟารม จำากดั, บรษิทั เชยีงดาว-ดอย
หลวง แพ็คกิ้ง เฮาส จำากัด (โรงเรียนเกษตรกรเชียงดาว) และบริษัท Seminis  
vegetable (Monsanto) Thailand Co. Ltd. ในฐานะผู ใชระยะเวลา 2 ปี

• อยูระหวางการดำาเนินงานวิจัยทั้งจากระดับในหองปฏิบัติการและภาคสนามกับ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังตอไปนี้
o  มูลนิธิโครงการหลวงทั้ง 38 สถานีวิจัย เพื่อเตรียมสูตรพลาสติกคัดกรองแสงที่ 

เหมาะสมกับความสูงจากระดับนำ้าทะเลตางๆ และชนิดของพืช ผัก ไมผล 
ขนาดเล็กของมูลนิธิโครงการหลวง

o  บริษัทเอกชน ตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย จำานวน 4 บริษัท
o  ใหความอนเุคราะหผาพลาสตกิคดักรองแสงกบัหน่วยงานตางๆ ของภาครัฐ อาทิ 

หน่วยงานตำารวจตระเวนชายแดน ในพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพฯ
o  ใหความอนุเคราะหผาพลาสติกคัดกรองแสงกับเกษตรรายยอยและกลุม 

เกษตรกรขนาดกลาง

ก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงรวมกันระหว�ง สวทช. กับ บริษัท Quality Pack Printing 2000
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ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนก
โดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร

ข้อมูลเบื้องต้น :
•  โรคไขหวัดนก (Avian influenza หรือ Bird Flu) เกิดจากเช้ือไวรัส Avian  

Influenza type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเปน RNA ไวรัสชนิดมี 
เปลือกหุม ทุกชนิดสามารถติดเชื้อในสัตวปีก เชน นกเปดนำ้า นกอพยพ นกตาม 
ธรรมชาต ิเปด ไก เปนตน การตดิตอระหวางสตัวเกดิขึน้จากการขบัถายไวรสัออก 
มาทางอุจจาระและติดตอสูสัตวปีก โดยรับเชื้อทางระบบทางเดินหายใจหรือทาง 
เดินอาหาร คนสามารถติดเชื้อจากสัตวไดโดยตรงจากการสัมผัสกับสัตวปวย และ 
ทางออม เมื่อสัมผัสกับสิ่งคัดหล่ังจากสัตวท่ีเปนโรค เชน อุจจาระ นำ้ามูก นำ้าตา 
นำ้าลายของสัตวปวย

•  พบการติดเชื้อจากสัตวมาสูคนเรียกวาไขหวัดนกตั้งแตปี 2540 ในชวงปลายปี  
2546 และตนปี 2547 ไดเกิดการแพรระบาดคร้ังใหญในประเทศไทยและภูมิภาค 
เอเชีย การระบาดดังกลาวเกิดจากเชื้อ H5N1 ตองทำาลายสัตวปีกไปมากกวา 1  
ลานตัว สำาหรับประเทศไทย รัฐบาลตองเสียคาใชจายในการควบคุมการระบาด 
หลายพนัลานบาท ตองทำาลายไกไปถงึ 30 ลานตวั อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
ในปี 2547 ลดลง 0.22% การสงออกสินคารวมในปี 2547 ลดลง 22,900 ลาน 
บาท หรือขยายตวัลดลง 0.7% ตอปี มลูคาความเสยีหายตออตุสาหกรรมประมาณ  
4,300 ลานบาท นอกจากนี้รัฐตองจายเงินชดเชย 2,200 ลานบาท ในขณะที่มีผู 
อยูในขายสงสัยวาน่าจะติดเชื้อกวา 100 ราย และในชวงปี 2548 น้ี ธนาคาร 
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ไดคาดการณวาการระบาดของ 
เชื้อไวรัสไขหวัดนก จะเกิดผลเสียในทางเศรษฐกิจตอภูมิภาคนี้อยางนอย 10 ลาน 
ลานบาท และทำาใหมูลคามวลรวมประชาชาติของภูมิภาคลดลงไดถึง 5%
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• การพัฒนาชุดตรวจไขหวัดนกไดสำาเร็จ จะชวยลดการสูญเสียในสัตวปีกและในคน  
เนื่องจากทราบผลไดภายใน 15 นาที และสามารถลดคาใชจายในการรักษาผูปวย
และผูติดเชื้อไวรัสไขหวัดนก คายาโอเซลทามิเวียประมาณ 1,200 บาท/คน

จุดเดนของง�นวิจัย :
•  มีความจำาเพาะสูงกับไวรัสกลุม H5 ซึ่งกำาลังแพรระบาดอยู ณ ปัจจุบัน ท่ัวโลก 

สามารถจำาแนกไดวาเปนชนิด H5 ขณะที่ชุดตรวจปัจจุบัน (Immunochroma-
tography หรือ IC) ทราบผลเพียงวาเปน Influenza A

•  มีความไวสูงกวาวิธีปัจจุบัน (IC) 100 เทา
•  ทราบผลภายใน 15 นาที
•  สามารถเก็บตัวอยางไดนาน 1 เดือน กอนนำามาอานผลดวยเครื่อง Sensor

ร�ยละเอียดของง�นวิจัย :
 โรคไขหวัดนก (Avian influenza หรือ Bird Flu) เกิดจากเชื้อไวรัส Avian Influenza  
type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเปน RNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุม โดยมีแอนติเจน 
ที่ผิวที่สำาคัญ ไดแก Hemagglutinin (H) มี 16 ชนิด และ Neuraminidase (N) มี 9 ชนิด ทุก 
ชนดิสามารถตดิเชือ้ในสตัวปีก เชน นกเปดนำา้ นกอพยพ นกตามธรรมชาต ิเปด ไก เปนตน สวน
การติดเชื้อในมนุษยเกิดจากเชื้อชนิด H1, H2, H3 และ N1, N2 การติดตอระหวางสัตว 
เกดิขึน้จากการขบัถายไวรัสออกมาทางอจุจาระและตดิตอสูสตัวปีกโดยรบัเชือ้ทางระบบทางเดนิ 
หายใจหรือทางเดนิอาหารคนสามารถตดิเชือ้จากสตัวไดโดยตรง จากการสมัผสักบัสตัวปวย และ 
ทางออมเมื่อสมัผสักับสิง่คดัหลัง่จากสตัวทีเ่ปนโรคเชนอจุจาระ นำา้มกู นำา้ตา นำา้ลายของสตัวปวย

 พบการติดเชื้อจากสัตวมาสูคนเรียกวาไขหวัดนกตั้งแตปี 2540 การระบาดพบหลาย 
ชนิด ไดแก H5, H7 และ H9 ในชวงปลายปี 2546 และตนปี 2547 ไดเกิดการแพรระบาด 
ครั้งใหญในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย การระบาดดังกลาวเกิดจากเชื้อ H5N1 ตองทำาลาย 
สัตวปีกไปมากกวา 1 ลานตัว สำาหรับประเทศไทย รัฐบาลตองเสียคาใชจายในการควบคุม 
การระบาดหลายพนัลานบาท ตองทำาลายไกไปถงึ 30 ลานตวั อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
ในปี 2547 ลดลง 0.22% การสงออกสินคารวมในปี 2547 ลดลง 22.9 พันลานบาท หรือ 
ขยายตัวลดลง 0.7% ตอปี มูลคาความเสียหายตออุตสาหกรรมประมาณ 4.3 พันลานบาท  
นอกจากนี้รัฐตองจายเงินชดเชย 2,200 ลานบาท ในขณะที่มีผูอยูในขายสงสัยวาน่าจะติดเช้ือ 
กวา 100 ราย และในชวงปี 2548 นี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ไดคาด
การณวาการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนก จะเกิดผลเสียในทางเศรษฐกิจตอภูมิภาคนี้ อยาง
นอย 10 ลานลานบาท และทำาใหมูลคามวลรวมประชาชาติของภูมิภาคลดลงไดถึง 5%

 การตรวจวินิจฉัยโรคไขหวัดนกมีหลายวิธี ไดแก การเพาะเชื้อ (Viral culture) ซึ่งม ี
ความจำาเพาะสูง ใชเวลา 5 - 10 วัน และการใชเทคนิคอื่นๆ ไดแก เทคนิค Immunochroma- 
tography, RT-PCR, Real-time PCR, Serology และ ELISA ปัจจุบันประเทศไทย 
สามารถพัฒนาเปนชุดตรวจวินิจฉัยอยางรวดเร็วโดยใชเทคนิค Immunochromatography  
(IC) ซึ่งถูกใชอยางแพรหลาย ทั้งในคนและในสัตวปีก อยางไรก็ตามชุดตรวจแบบ IC ยังมีขอ 
จำากัดคือทราบผลเพียงวาเปน Influenza A ยังไมสามารถแยกชนิดวาเปน H5N1 แตโดยจะ 
ตองนำาไปทดสอบตอในหองปฏิบัติการอีกขั้นตอนหนึ่ง
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 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ รวมกับบริษัท อินโนวา ไบโอ 
เทคโนโลย ีจำากดั ไดรวมกนัพฒันาชดุตรวจวนิจิฉยัไขหวดันกโดยใชไบโอเซน็เซอรเปนตวัตรวจวดั 
สำาหรับใชในทางปศุสัตว โดยใชโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่พัฒนาไดจากโครงการ “การพัฒนา 
และผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและแอนติเจนของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญและไขหวัดนกแตละ 
ชนิด” ซึ่งมีความจำาเพาะเจาะจงกับไวรัสชนิด H5 รวมกับการใชเทคโนโลยีการวัดความเขม 
ของกระแสแมเหล็กไฟฟ้า nano-magnetized particle ที่เชื่อมตอกับแอนติบอดีซึ่งเปน 
เทคโนโลยีใหมของโลก ใชเวลาในการตรวจเพียง 15 นาที เมื่อนำาไปทดสอบกับสิ่งสงตรวจ 
จากสัตวปีกประเภทตางๆ พบวาสามารถทำาปฏิกิริยากับเชื้อกลุม H5 หรือ AIV ที่กำาลังแพร 
ระบาดทั่วโลกไดแบบจำาเพาะ โดยมีความจำาเพาะ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี Immuno- 
chromatography (IC) แลวพบวา มคีวามไวมากกวาถงึ 100 เทา และสามารถผลติไดในระดบั 
อุตสาหกรรมในชื่อ INNOVA Platinum H5 Biosensor และ AIV Biosensor นับเปนชุด 
ตรวจไขหวัดนกแบบไบโอเซนเซอรที่ผลิตไดในเชิงพาณิชยชุดแรกของโลก

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ศาสตราจารย พญ. ธารารัชต ธารากุล  
ศาสตราจารย นพ. สิริฤกษ ทรงศิวิไล และ 
นางศรินิทพิย วริยิะจติรา บรษิทั อนิโนวา ไบโอ-เทคโนโลย ีจำากดั

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
•  ยื่นจดสิทธิบัตรแลวชื่อ “ชุดตรวจไบโอเซนเซอรเพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัสไขหวัดนก 

ชนิด H5 และชนิด influenza A” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 คำาขอเลขที่  
701005627 ผูประดิษฐไดแก นางสาวธารารัชต ธารากุล, นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล  
และนางศิริทิพย วิริยะจิตรา ถือสิทธิ์ร วมกันระหวางบริษัท อินโนวา ไบโอ 
เทคโนโลยี จำากัด และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

• ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำากัด เพ่ือดำาเนิน 
การผลติและจำาหน่ายในเชงิพาณชิยภายใตช่ือ INNOVA Platinum H5 Biosensor  
และ AIV Biosensor ไดเริ่มจำาหน่ายแลวตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 ในราคา 250 
บาทตอตัวอยาง

ยดโง่ลัหดคัราสบก็เ
)bawS( ยาปราก

บรัหำส บลัตนใงลดยห
จวรตดชุงอขบอสดท

(Strip)

งอ่รืคเยดโลผนาอ
Sensor

ANR ดกัส

rosneS งอ่รืคเINNOVA Platinum® H5 Biosensor และ AIV Biosensor test
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อิเล็กโทรดวัดความช้ืน
สำาหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุท่ีมีรูปรางไมเป็นทรงกลม

ข้อมูลเบื้องต้น :
 คว�มชื้น เปนปัจจัยสำาคัญในผลิตผลการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตประเภทเมล็ดที่ 
จะสงผลกระทบตอการเก็บรักษา และคุณภาพ ถาเกษตรกรมีอุปกรณที่สามารถวัดความชื้นได  
จะทำาใหมีขอมูลท่ีสามารถนำามาใช ในการตัดสินใจในการจัดการผลิตผลไมวาจะเปนเวลาใน 
การเก็บเก่ียวเวลาหรือกระบวนการในการลดความชื้น รวมทั้งคุณภาพ และราคาที่ควรจะเปน 
สำาหรับผลิตผลที่มีความชื้นนั้น

 ปัญหาใหญของเกษตรกรไทยก็คือ การขาดขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนเองใน 
การตดัสนิใจดำาเนนิการตางๆ เนื่องจากไมมอีปุกรณในการวดัหรอือปุกรณมรีาคาแพง โครงการ 
นี้ ไดพัฒนาอิเล็กโทรดวัดความชื้นที่มีราคาถูก สำาหรับผลิตผลการเกษตรประเภทเมล็ด เชน  
ขาวเปลือก โดยใชการวัดคาความจุไฟฟ้า (Electrical capacitance)

 วัสดุจะมีสมบัติทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เรียกวา Dielectric constant (k) ซึ่งเปนคาที ่
สามารถวัดไดโดยการวัดคา capacitance (C) ระหวางแผนโลหะสองแผนที่มีวัสดุนั้นคั่นกลาง  
คา k นี้ จะแตกตางกันไปตามความสามารถในการเก็บประจุของสารแตละประเภทโดยที่นำ้าจะ 
มคีา k ~ 88 โดยทีผ่ลติผลการเกษตรหรอืสวนประกอบ จะมคีา k ~1-5 เทานัน้เมื่อมคีวามชืน้ 
ในผลติผลการเกษตรก็จะสงผลใหคา k เปลีย่นไปมากเพยีงพอทีจ่ะสามารถวดัความเปลีย่นแปลง 
นั้นไดงาย

จุดเดนของง�นวิจัย :
 ขอดขีองอปุกรณนีค้อื วธีิการวดั Dielectric constant นัน้จะมคีวามแมนยำาปานกลาง  
แตรวดเร็ว งายและเครื่องมือมีราคาไมแพง ดังนั้นจึงเหมาะสำาหรับเปนอุปกรณเบื้องตนที่ใช 
เปนการตัดสินใจ วาควรเก็บเกี่ยวแลวหรือไมจะนำาไปตากแหงตอหรือไม หรือควรปรับปรุง 
หองเกบ็ หรือไม เปนตน เมื่อตองนำาไปขายควรจะใชเครื่องทีว่ดั การใชความรอนไลความช้ืนเพ่ือ
ใหถูกตองในการคำานวณราคา
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ก�รใช้ง�นอุปกรณ และคว�มถูกต้อง :
 ในการวัดคานั้นจะไมมีการแปรรูปตัวอยางเหมอืนในเครื่องที่ใชหลักการอบไลความชื้น 
ที่ตองบดตัวอยางกอน แตจะเปนการใสเมล็ดลงในชองใสเมล็ด และมีการเขยาเล็กนอยเพื่อให 
อัดแน่นดีข้ึน ทำาการวดัคาจากชดุอเิลก็โทรดดวยเครื่อง C-meter จากนัน้นำาคาที่ไดเปรยีบเทยีบ 
กับคาจากกราฟมาตรฐานเพื่อแปลงเปนคาเปอรเซ็นตความชื้น หรือใชซอฟตแวรในการแปลง 
คาดังกลาว

 อิเล็กโทรดวัดความชื้นที่มีราคาถูกสำาหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปรางไมเปนทรงกลม  
เชน ขาวเปลือก โดยใชการวัดคาความจุไฟฟ้า (Electrical capacitance) ซึ่งมีความถูกตอง 
พอประมาณในชวงบวกลบ 1% เมื่อพิจารณารวมกับรูปรางของเมล็ดที่มีผลตอการเรียงตัวใน 
อิเล็กโทรดและชวงความชื้นที่เหมาะสม พบวาอิเล็กโทรดแบบแปรงเข็มมีความเหมาะสมใน 
การใชวัดความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกในชวงความชื้น 12 - 20%

ชวงก�รใช้ง�นอุปกรณ :
 สามารถวัดความชื้นของเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปรางไมเปนวงกลมไดหลากหลาย 
ชนิดข้ึนกับการออกแบบขนาดของแทงอิเล็กโทรดและกลองบรรจุใหมีขนาดสัมพันธกับขนาด 
ของวัตถุที่ตองการวัดความชื้น ตัวอยางการใชงาน คือ การวัดความชื้นผลิตผลทางการเกษตร  
เชน เมล็ดขาว เมล็ดถั่วแดง เมล็ดดอกทานตะวัน งา นอกจากนี้ยังสามารถใชวัดความชื้นของ 
เม็ดวัสดุที่ไมเปนทรงกลม เชน อาหารสัตวแบบเม็ด หรือ ขนมอบกรอบ

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. ไพศาล เสตสุวรรณ ดร. ธีระพนธ แยมวงษ

สถ�นภ�พง�นวิจัย :
• ด้�นทรัพยสินท�งปัญญ�
 เทคโนโลย ี“ชดุอเิลก็โทรดสำาหรบัการวดัความชืน้ของเมล็ดหรอืเมด็วสัดทุีม่รีปูราง 

ท่ีไมเปนทรงกลม” ไดยื่นขอรับความคุมครองเปนสิทธบิตัรตามเลขทีค่ำาขอสทิธบิตัร  
701003393 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

•  ก�รอนุญ�ตให้ ใช้สิทธิเทคโนโลยี
 ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาต ิสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโน- 

โลยแีหงชาต ิโดยความสนบัสนุนของสำานกังานจดัการสทิธเิทคโนโลย ีศนูยบรหิาร 
จดัการเทคโนโลยี ไดทำาการอนญุาตใหใชสทิธิเทคโนโลยแีก บรษิทั ซายนลช่ัูน จำากดั 
เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2551 เพื่อเป นผู ผลิต และจัดจำาหน่าย อุปกรณวัด 
ความชื้น ซึ่งมีสวนประกอบของชุดอิเล็คโทรดสำาหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปราง 
ไมเปนทรงกลมดังกลาว
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การพัฒนาเทคโนโลยีสกัดน้ำามันสบูดำา
เพื่อใช้งานในชุมชนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ในชุมชนการเกษตร การดำาเนินกิจกรรมผลิตสินคาการเกษตรหลายชนิดจำาเปนตอง 
ใชเครื่องจักรทุนแรงขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตดีเซลรอบตำ่า เชน การไถพรวนแปลงเพาะปลูก  
การสูบนำา้เขาแปลงเพาะปลกู เปนตน ซึง่เครื่องยนตเหลานัน้นิยมใชนำา้มนัหมนุเรว็เปนเชือ้เพลงิ  
แมวาตองสั่งซื้อจากแหลงจำาหน่ายภายนอกในราคาสูง ดังนั้น จึงเกิดการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึง 
ตนเองดานพลังงานภายใตแนวคิด “ผลิตพลังงาน ใชพลังงาน ภายในชุมชน” โดยเริ่มจาก 
การผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลที่สามารถนำามาเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตการเกษตร โดยใชวัตถุดิบ 
(เมล็ดสบูดำา) ที่หาไดในชุมชนเพียงพอสำาหรับใชในการผลิตนำ้ามัน

 การสกัดนำ้ามันออกจากเมล็ดสบูดำาเปนข้ันตอนตนนำ้าสำาคัญของการเตรียมวัตถุดิบใน 
กระบวนการผลิตนำ้ามันไบโอดีเซล โดยในการสกัดจำาเปนตองใชเครื่องหีบนำ้ามันสบูดำาท่ีมี 
ประสิทธิภาพการทำางานสูง เพื่อแยกนำ้ามันออกจากเมล็ดสบูดำาใหมีผลคุมคาทางเศรษฐศาสตร  
เครื่องหีบนำ้ามันสบูดำาประสิทธิภาพสูงอยางงาย จะทำาใหเกิดการเรียนรูและสรางความเขาใจที่ 
ถูกตองใหแก สมาชิกของชุมชน กอนการใชเครื่องจักรกลสกัดนำ้ามันสบูดำาขนาดใหญ

ก�รทำ�ง�นของเครื่อง :
•  เครื่องหีบนำ้�มันสบูดำ�แบบไฮดรอลิคมือโยก
 เคร่ืองหีบนำ้ามันชนิดนี้ทำางานแบบไมตอเนื่อง กลาวคือ หลังจากสิ้นสุดการหีบ 

นำ้ามัน จะตองเติมเมล็ดสบูดำาลงไปใหม เพื่อการหีบครั้งตอไป ในการหีบนำ้ามันจะ
อาศัยแมแรงไฮดรอลิคชนิดมือโยกขนาด 15 ตัน เพื่อสรางแรงอัดสูงมากพอ  
สำาหรับทำาใหเมล็ดสบูดำาแตกออก   และมีนำ้ามันไหลออกมา โดยนำ้ามันจะไหลผาน
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รูระบายของกระบอกบรรจุเมล็ดสบูดำาลงสูถาดรองรับนำ้ามัน สวนกากจะถูกกำาจัด 
ออกไดงายโดยการกวาดลงภาชนะรองรับ

•  เครื่องหีบนำ้�มันสบูดำ�แบบสกรูอัดเดี่ยว
 เครื่องหีบนำ้ามันชนิดนี้ทำางานแบบตอเนื่อง โดยในขั้นตอนการสกัดนำ้ามันเมล็ดสบู 

ดำาที่อยูในฮอปเปอร จะถูกลำาเลียงเขาสูการหีบนำ้ามันอยางตอเนื่อง ดวยสกรูอัดที่ 
ถกูออกแบบเปนพิเศษใหทำาหนาทีล่ำาเลยีงเมลด็สบูดำา อดัเมลด็สบูดำา และคายกาก 
สบูดำา สกรูอัดน้ีหมุนดวยความเร็ว 50 รอบตอนาที ซึ่งถูกขับดวยมอเตอรไฟฟ้า 
ขนาด 7.5 แรงมา ในระหวางการใชงาน มีทั้งแรงอัด และแรงเฉือน กระทำาบน 
เมลด็สบูดำา สงผลใหเมลด็สบูดำาแตกละเอยีด และมนีำา้มนัไหลออกมาจากเนือ้สบูดำา  
ซึ่งนำ้ามันสบูดำาจะไหลออกตามชองระบายนำ้ามันของกระบอกอัดลงสูถาดรองรับ 
นำา้มนัและกากสบูดำาถูกขบัระบายออกทีป่ลายของสกรอูดัดานตรงขามกบัฮอปเปอร

ข้อกำ�หนดท�งเทคนิค :

ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน :
•  ถายทอดเทคโนโลยีการสกัดนำา้มนัสบูดำาเบือ้งตนดวยเครื่องหบีนำา้มนัแบบไฮดรอลคิ 

มือโยกใหแกสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนรักษทองถิ่นอำาเภอทุงหัวชาง อ. ทุงหัวชาง  
จ. ลำาพนู โดยรวมมอืกบัโครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรม 
ไทย (ITAP) และหน่วยบรกิารเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาชนบท ศนูยพนัธวุศิวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

•  ถายทอดเทคโนโลยีการสกัดนำ้ามันสบูดำาขนาดอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - กลางให 
แกสมาชิกของวสิาหกิจชุมชนรักษทองถิน่อำาเภอทุงหวัชาง อ. ทุงหวัชาง จ. ลำาพนู

•  การตั้งโรงงานผลิตนำ้ามันสบูดำาขนาดกำาลังการผลิต 100 - 120 ลิตรตอวัน ใน 
ชุมชน อ. ทุงหัวชาง จ. ลำาพูน
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ผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น :
 การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองดานพลังงานตนแบบที่เนนผลิตนำ้ามันจากเมล็ดสบูดำาที่หา
ไดในชุมชนและพื้นที่รอบขางโดยใชเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยทางวิศวกรรมในประเทศ โดย 
นำ้ามันสบูดำาดังกลาวจะถูกใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลตอไป ดังนั้น ชุมชนสามารถลด 
การใชนำ้ามันเช้ือเพลิงดีเซลที่ตองนำาเขาและส่ังซื้อจากภายนอก นอกจากน้ีจากความสำาเร็จ 
ของการพฒันาชุมชนพึง่ตนเองดานพลงังานตนแบบ สามารถใชเปนแหลงเรยีนรูเพื่อการขยาย 
ผลการดำาเนินงานในชุมชนอื่นในอนาคต ซึ่งจะสงผลดีตอการลดปริมาณการใชและการนำาเขา
นำ้ามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. เอกรัตน ไวยนิตย หัวหนาโครงการ (MTEC)
 ดร. สุบงกช โตไพบูลย นักวิจัยรวมโครงการ (MTEC)

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
 อยูระหวางการดำาเนนิการเฟสที ่2 (พิจารณาและคดัเลอืกเครื่องจกัรของกระบวนการ 
สกัดนำ้ามันครบชุด เพื่อการผลิตนำ้ามันสบูระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - กลาง)
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เคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอลในลมหายใจ
SAM-05 (Screening Alcohol)

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลในลมหายใจแบบ Screening (SAM-05) สามารถนำาไป 
ใชตรวจวัดเบื้องตน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจระดับแอลกอฮอลของผูขับข่ีโดยที่ผูขับข่ี 
ไมจำาเปนตองลงจากยานพาหนะอีกทั้งยังถูกสุขลักษณะ เน่ืองจากผูขับขี่ ไมตองสัมผัสกับ 
เครื่องวัดฯ โดยตรง เพียงใชลมหายใจ และไมจำาเปนตองใชหลอดเปา จึงลดการสิ้นเปลือง 
นอกจากนี้เครื่องวัดฯ ยังมีรูปแบบทันสมัยนำ้าหนักเบาเหมาะกับการใชงาน รูผลเร็วหากมีผูขับขี่ 
อยูบนทองถนนทีม่กีารจราจรหนาแน่น จะชวยทำาใหลดระยะเวลาตรวจวดั หากตรวจวดัเบือ้งตน 
แลวพบวามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกวาที่กฎหมายกำาหนด จึงจะนำาผูขับขี่ไปตรวจวัดซำ้าอีกครั้ง
ตามขั้นตอนปกติของเจาหนาที่ตำารวจ เพื่อทำาการเปรียบเทียบปรับ ผลงานวิจัยนี้ ทำาใหสามารถ 
ลดการพึง่พาเคร่ืองตรวจวดัแบบเปาทีน่ำาเขาจากตางประเทศ ซึง่มรีาคาแพงอกีทัง้ยงัชวยอำานวย 
ความสะดวกแกเจาหนาที่ตำารวจอีกดวย

จุดเดนของง�นวิจัย :
 เปนเคร่ืองวัดปริมาณแอลกอฮอล ในเลือดจากลมหายใจโดยออกแบบใหไมม ี
การสัมผัสของเคร่ืองกับปากของผูทดสอบ มีรูปลักษณเหมาะสมและงายตอการใชงาน โดย 
ผูถูกตรวจสอบไมจำาเปนตองลงจากยานพาหนะ และมีถึง 3 ฟังกชั่น การใชงานภายในปุมเดียว  
ไดแก การใชงานอยางตอเนื่อง การเรียกดูคาที่วัดไดกอนหนา และการขยายเวลา เพื่อรอ 
การเปา พรอมเสียงเตือนขณะเครื่องทำางานอำานวยความสะดวก เมื่อตองใชงานในที่มืด โดยมี 
ไฟสองสวางที่หนาจอ LCD ทำาใหผู ใชงานสามารถอานตัวเลขที่ระบุคา ซึ่งมีหน่วยวัดเปน mg%  
ไดอยางชัดเจน และไฟ LED บอกสถานะของเคร่ือง และการใชงานเชนสีเขียว Pass (ระดับ 
แอลกอฮอลไมเกิน 50 mg%), สแีดง Fail (ระดบัแอลกอฮอลเกนิ 50 mg%), สสีม Low battery 
(พลังงานจาก battery ใกล หมด) สามารถใช แบตเตอรี่ ได หลายชนิด โดยยังคง 
ความแมนยำาในการวัดไมเปลี่ยนแปลง



150

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

ร�ยละเอียดท�งเทคนิคมีดังตอไปนี้ :
•  เซนเซอร : เซนเซอรแบบเซมคิอนดักเตอร 

ความไวสูง
•  ขนาด : 73 x 205 x 35 มม.  

(กวาง x ยาว x สูง)
•  นำ้าหนัก : 180 กรัม (ไมรวมแบตเตอรี)
•  ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง :  

2 - 5 วินาที (ที่ 50 mg%)
•  แบตเตอรี : แนะนำาใชแบตเตอรีชนิดอัลคาไลน ขนาด AA (LR6) 1.5 โวลท x 4 

กอน หรือแบตเตอรีแบบประจุไดชนิดนิเคิล เมทัลไฮไดล เมทัลไฮไดล (NI-MH) x 
4 กอน สามารถใชงานตอเนื่องได 600 ครั้ง

•  ชวงที่สามารถวัดได : 0.0 ถึง 400 mg% ของระดับแอลกอฮอลในเลือด
• การควบคุมการใชพลังงานของเคร่ือง : ระบบควบคุมแรงดันคงที่ และระบบปิด 

อัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
• การสอบเทียบ : ทำาการสอบเทียบกับเครื่องสอบเทียบมาตรฐานรุน 34C/Guth 

Laboratory, USA
•  จอแสดงผล : จอ LCD แสดงตัวเลข 3 หลักและไฟสองสวางเมื่อใชงานในที่มืด  

และไฟ LED เตือน ประกอบดวยสีเขียว (PASS) สีสม (Low Battery) สีแดง  
(Fail) เมื่อไมผานหรือปริมาณแอลกอฮอลเกินคาที่กฏหมายกำาหนดพรอมเปลง 
เสียงเตือน (Buzzer)

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ฝายบริหารและสนับสนุนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา PMO-S 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : นายสุทัศน ปฐมนุพงศ ดร. อดิสร เตือนตรานนท 
 นายวัฒณสิทธิ์ พิมเพา นายนิคม พรมกะจิน

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดลงทุนผลิตเครื่องตนแบบ  
จำานวน 4,200 ชุด และใหบริษัทเอกชน คือ บริษัท สหวิทยซัพลาย แอนดเซอรวิส จำากัด เปน 
ผูจัดจำาหน่ายในราคาเครื่องละ 8,000 บาท ถามีความตองการเพ่ิมข้ึนในอนาคต ก็จะถายทอด 
เทคโนโลยีใหบริษัทผูผลิตทำาการผลิตตอไป
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ชุดตรวจคัดกรองพาหะอัลฟ่าธาลัสซีเมีย
แบบ IC Strip test

ข้อมูลเบื้องต้น :
 โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เปนโรคที่มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติของ 
หน่วยพันธุกรรม สำาหรับสรางสวนของเม็ดเลือดแดง จึงทำาใหเม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกวาปกติ 
แตกงาย ถกูทำาลายงาย ผูปวยทีเ่ปนโรคนีจ้งึมเีลอืดจาง ผูปวยมกีารแสดงออกตัง้แตไมมอีาการ 
ใดๆ จนถึงตัวซีด ตาเหลือง ตัวเหลือง ตับโต มามโต แคระแกรน จมูกแบน ฟันบนยื่น ทองปอง 
รางกายเติบโตชากวาปกติ กระดูกเปราะงาย จนถึงขั้นรุนแรงมากจนทำาใหทารก เสียชีวิตตั้งแต 
อยูในครรภ และจะทำาใหมารดาของทารกอาจเกดิภาวะแทรกซอนถึงชีวติไดหากไมไดรบัการรกัษา 
อยางเหมาะสม สำาหรบัผูทีเ่ปนพาหะหรอืมยีนีแฝงอยูจะไมแสดงอาการ จะมสีขุภาพดเีหมอืนคน 
ทั่วๆ ไป แตสามารถถายทอดยีนผิดปกติไปยังบุตรได

 โรคนีพ้บไดทัง้หญงิและชาย ถายทอดมาจากพอและแมทางพนัธกุรรม ในประเทศไทย 
พบผูปวยโรคนี้รอยละ 1 ของประชากร และพบผูที่มียีนแฝง (เปนพาหะ) ถึงรอยละ 40 ของ 
ประชากร หรือประมาณ 25 ลานคน ไดมีการประมาณการไววาการตั้งครรภ 5 ใน 100 คน 
เปนการตัง้ครรภทีเ่สีย่งตอการมบีตุรเปนโรคธาลสัซีเมยี ดงันัน้ในแตละปีจะมทีารกเกดิใหมเปน 
โรคธาลัสซีเมียประมาณ 12,000 คน ซึ่งในจำานวนนี้จะเปนชนิดรุนแรงถึง 50% ในปัจจุบัน  
พบวามีคนไทยเปนโรคธาลัสซีเมียแลวถึง 500,000 คน ทำาใหรัฐตองเสียคาใชจายในการรักษา 
พยาบาลปีละ 5,000 - 6,000 ลานบาท

จุดเดนของง�นวิจัย :
• เปนชุดตรวจแบบแถบสีที่ใชงาย สะดวกและรวดเร็ว สามารถอานผลไดดวย 

ตาเปลา ไมตองใชรวมกับเครื่องมือในหองปฏิบัติการ สามารถทราบผลไดภายใน  
3 - 5 นาที ขณะที่วิธีการเดิมใชเวลา 4 ชั่วโมง จึงสามารถใชไดกวางขวาง และ 
ทั่วประเทศ
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• ลดคาใชจายในการตรวจ มีคาใชจายในการตรวจเพียง 120 บาทตอตัวอยาง ขณะ 
ที่วิธีการเดิมคือวิธีพีซีอารมีคาใชจายในการตรวจถึง 1,200 บาทตอตัวอยาง

• มีความจำาเพาะสูง สามารถตรวจหาฮีโมโกลบินเฉพาะกลุมโดยไมทำาปฏิกิริยากับ 
ฮีโมโกลบินชนิดอื่น

ร�ยละเอียดของง�นวิจัย :
 โรคเลือดจ�งธ�ลัสซีเมีย (Thalassemia) มีสองชนิดที่สำาคัญคือ เบตาธาลัสซีเมีย  
และแอลฟาธาลัสซีเมีย เบตาธาลัสซีเมียเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม 
การสรางสายเบตาโกลบิน สวนแอลฟาธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม 
การสรางสายแอลฟาโกลบิน ความผิดปกตินี้ทำาใหการสรางสายเบตาโกลบินหรือ สายแอลฟา 
โกลบินลดลง เกิดความไมสมดุลของการสรางสายโกลบินและสายโกลบินที่เหลือมากเกินไปจะ 
จับกันเองเกิดเปนฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ และนำาไปสูการทำาลายเม็ดเลือดแดงและภาวะโลหิต 
จางในที่สุด

 การแสดงอาการของผูปวยมกีารแสดงออกตัง้แตไมมอีาการใดๆ จนถงึ ตวัซดี ตาเหลอืง 
ตัวเหลือง ตับโต มามโต แคระแกรน จมูกแบน ฟันบนยื่น ทองปอง รางกายเติบโตชากวาปกติ  
กระดูกเปราะงาย จนถึงขั้นรุนแรงมาก จนทำาใหทารกเสียชีวิตต้ังแตอยูในครรภ และจะทำาให 
มารดาของทารกอาจเกิดภาวะแทรกซอนถึงชีวิตไดหากไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม  
สำาหรับผูที่เปนพาหะ หรือมียีนแฝงอยูจะไมแสดงอาการ จะมีสุขภาพดีเหมือนคนทั่วๆ ไป แต 
สามารถถายทอดยนีผดิปกติไปยงับุตรได ดังนัน้ ทารกแรกเกดิของไทยมคีวามเสีย่งตอโรคธาลสั 
ซีเมียนี้ดังนี้

1. หากคูสมรสทั้งคูมียีนแฝงทั้งคู มีโอกาสเปนโรค 25%
2.  หากคนใดคนหนึ่งมียีนแฝง ไมมีโอกาสเปนโรค แตมีโอกาสมียีนแฝง 50%
3.  หากคนใดคนหนึ่งเปนโรคเลือดจางแตอีกคนปกติ ไมมีโอกาสเปนโรค แตมีโอกาส 

มียีนแฝง 100%

 โรคนีพ้บไดทัง้หญิงและชายปรมิาณเทาๆ กนั ถายทอดมาจากพอและแมทางพนัธกุรรม  
พบไดทั่วโลก โดยในประเทศไทยพบผูปวยโรคนี้รอยละ 1 ของประชากร และพบผูที่มียีนแฝง 
(เปนพาหะ) ถึงรอยละ 40 ของประชากร หรือประมาณ 25 ลานคน ไดมีการประมาณการ 
ไววาการตั้งครรภ 5 ใน 100 คนเปนการตั้งครรภที่เสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย ดังนั้น 
ในแตละปีจะมีทารกเกิดใหมเปนโรคธาลัสซีเมียประมาณ 12,000 คน ซึ่งในจำานวนน้ีจะเปน 
ชนิดรุนแรงถึง 50% ทำาใหรัฐตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลปีละ 5,000 - 6,000 ลาน 
บาท จากสถิติลาสุดพบวามีคนไทยเปนโรคธาลัสซีเมียแลวถึง 500,000 คน

 วิธีการรักษาผูปวยในปัจจุบันคือการใหเลือด ซึ่งจะตองใหทุก 2 - 3 สัปดาห หรือโดย 
การปลูกถายไขกระดูก ทั้งสองวิธีนั้น แมมีโอกาสประคองอาการหรืออาจหายขาดได แตมีคา 
ใชจายสูง ใชเวลานานและยุงยาก ดังนั้นจึงควรป้องกันที่ตนเหตุคือ คูสมรสควรจะตองตรวจ 
เลือดกอนมีบุตรทุกครั้ง
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 วิธีการตรวจพาหะธาลัสซีเมียที่ใหผลถูกตอง 
คือวิธีพีซีอาร (PCR: Polymerase Chain Reaction) แต 
วิธีนี้มีข อจำากัดคือ ขั้นตอนซับซอน ตองใชร วมกับ 
เครือ่งมือหลายชนิด และมีตนทุนสูง จึงเหมาะสำาหรับ
ตรวจตวัอยางในหองปฏบิตักิารทีม่จีำานวนไมมาก และไม 
เหมาะสมทีจ่ะนำามาตรวจในประชากรจำานวนมาก ซึง่ควร 
เปนวิธีที่งาย ไมซับซอน และตนทุนตำ่า ดังนั้น ศูนย 
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ได
สนบัสนนุคณะนกัวจิยัจากศนูยวจิยัเทคโนโลยชีีวการแพทย คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาชุดตรวจอยางงายเพื่อคัดกรองพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย โดย
อาศยัวธิไีฮบรโิดมาเทคนคิ โดยคณะผูวจิยัสามารถผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดตีอฮโีมโกลบิน 
และสายโกลบินชนิดตางๆ อาทิ แอนติบอดีตอฮีโมโกลบินบารต แอนติบอดีตอสายซีตาโกลบิน  
เปนตน แลวนำามาพัฒนาเปนชุดตรวจแบบ Immunochromatographic strip test ไดสำาเร็จเปน 
ครั้งแรกของโลก มีจุดเดนคือ เปนวิธีการทำาที่งายใชเวลาตรวจเพียง 3 นาที ไมจำาเปนตองใช
เครื่องมือใดๆ และไมตองการบุคลากรที่มีความชำานาญสูงในการตรวจวิเคราะห สามารถตรวจ
หาฮโีมโกลบนิบารตไดอยางจำาเพาะ โดยไมทำาปฏิกริยิากบัฮโีมโกลบนิชนดิอื่น เมื่อนำาชดุตรวจไป 
ประเมินผลการตรวจหาพาหะและผูปวยโรคธาลัสซีเมียชนิดตางๆ ที่ Thalassemia Research  
Center สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาชุดตรวจ 
นี้ สามารถตรวจพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย-1, พาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย-2 ชนิดโฮโมไซโกต และ 
Hemoglobin H disease ไดถูกตอง 100%

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : รองศาสตราจารย ดร. วัชระ กสิณฤกษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชชัชัย ตะยาภิวฒันา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนูศักดิ์ ตาต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อาจารย ดร. สาวิตรี เจียมพาณิชยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นายคมกฤช สัจจาอนันตกุล บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำากัด
 ศาสตราจารย นพ. สุทัศน ฟูเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
 ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับ บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำากัด เพื่อดำาเนินการผลิต
และจำาหน่ายในเชงิพาณิชย ภายใตชื่อ iLAB Thal ไดเร่ิมจำาหน่ายแลวตัง้แตเดอืนเมษายน 2550
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

การยืดเวลาการให้กล่ิน
ในผลิตภัณฑดอกไม้อบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ปัจจบุนัผลติภัณฑดอกไมหอมอบแหง (potpourri) เปนทีน่ยิมในตางประเทศ โดยเฉพาะ 
อยางยิง่ในแถบทวปียโุรปและอเมรกิาเหนอื เพื่อใชเปนเครื่องหอมในการตกแตงบาน เพิม่สสีนั 
และสรางบรรยากาศความผอนคลายใหกบับานพกัอาศยั และสำานกังาน อยางไรกต็ามผลติภณัฑ 
ดอกไมหอมอบแหงมักมีอายุการใชงานที่สั้น คือที่อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส จะใหกลิ่น 
หอมราว 1 เดอืน แตถาอณุหภมิูสงูข้ึนเปน 30 องศาเซลเซยีส จะมอีายกุารใชงานราว 2 อาทติย
เทานั้น ผูประกอบการ จึงมีแนวคิดที่จะยืดอายุกลิ่นหอมในดอกไมแหงใหนานขึ้น

 ดวยความรวมมือของโครงการ ITAP ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และศูนย 
นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ไดนำาเทคนิคการควบคุมการปลดปลอยมาใช ในการควบคุมการปลด 
ปลอยนำ้าหอมเพื่อใหสงกลิ่นหอมไดอยางตอเนื่อง ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นกวาเดิมอยางนอย  
2 เทา ที่อุณหภูมิเมืองรอน (30 องศาเซลเซียส)

จุดเดนของง�นวิจัย :
• วิธีการเตรียมสารดูดซับและการเคลือบลงบนดอกไมแหงสามารถทำาไดงาย และ 

เตรียมได ในปริมาณมาก ผูประกอบการสามารถเตรียมไดเองและนำาไปเคลือบ 
ดอกไมแหงไดทันที

•  สรางรายไดใหกับชาวบานในบริเวณใกลเคียงท่ีมีอาชีพเก็บดอกไมแหงมาขายให 
แกบริษัท
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 โดยในการทดลองนี้ใชสารดูดซับนำ้าหอมที่เปนพอลิเมอรซึ่งสามารถยึดเกาะกับวัสดุ 
ธรรมชาติไดดี ไมทิ้งคราบ และไมทำาใหกลิ่นของนำ้าหอมเปล่ียนแปลง จากการปรับสูตรผสม 
ของวัสดุดูดซับ โดยใชอัตราสวนระหวางพอลิเมอร และนำ้าหอมกลิ่นตางๆ ในปริมาณที ่
แตกตางกัน แลวนำาไปเคลือบบนดอกไมแหงที่มีรูพรุน และพื้นผิวตางชนิดกัน จะทำาใหได 
ผลิตภณัฑตนแบบทีม่คีวามสามารถในการควบคมุและยดืระยะเวลาการใหกลิน่ของนำา้หอมเปน 
จำานวน 6 สูตร ที่มีอัตราสวนของพอลิเมอร และนำ้าหอมที่แตกตางกันกับวัสดุธรรมชาติ 2 ชนิด  
ไดแก มะพราวหัน่สมีวง และดอกโสน พบวาการทดลองดงักลาวสามารถควบคมุการปลดปลอย 
นำ้าหอมใหตอเนื่อง และยาวนานขึ้นไดมากกวา 2 เทา ยืดอายุกลิ่นหอมของดอกไมหอมอบแหง 
ไดนานกวา 2 เดือน ที่อุณหภูมิเมืองรอน (30 องศาเซลเซียส) ซึ่งจากเทคนิคดังกลาวจะทำาให 
สามารถลดปริมาณการใชนำ้าหอมซึ่งเปนวัตถุดิบราคาแพงใหนอยลงประมาณ 30 เปอรเซ็นต  
เปนการประหยัดคาใชจายของบริษัทไดมากข้ึน และผูบริโภคสามารถประหยัดคาใชจายจาก 
การซื้อผลิตภัณฑดอกไมหอมอบแหงที่มีอายุการใชงานไดนานข้ึนอีกทั้งการวิจัยยังชวยสงเสริม 
ใหอุตสาหกรรมการผลิตดอกไมหอมอบแหงของประเทศมีความยั่งยืนขึ้นและชวยใหชาวบานม ี
รายไดเสริมเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บดอกไมแหงจำาหน่ายใหบริษัทอีกทางหนึ่ง

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ ดร. วิยงค กังวานศุภมงคล 
 ดร. อิศรา สระมาลา นางสาวพิมพวิภา ปิยะกุละวัฒน

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
 รับจางวิจัยใหบริษัท สยามรักษ จำากัด ในการยืดอายุกลิ่นของดอกไมหอมอบแหงใหสง 
กลิ่นไดตอเนื่องยาวนานขึ้น โดยขณะนี้งานวิจัยไดเสร็จสิ้น และไดดำาเนินการถายทอดงานวิจัย 
ใหบริษัท สยามรักษเปนที่เรียบรอยแลว
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เทคโนโลยี “รากฟันเทียม”

ข้อมูลเบื้องต้น :
 การรักษาดวยรากฟันเทียมคือการฝังรากฟันเทียมลงในกระดูกขากรรไกรของผูปวย  
เพ่ือใชเปนหลักสำาหรับการทำาฟันปลอมชนิดติดแน่นเพ่ือทดแทนรากฟันที่หลุดหรือถอน 
ออกไป หลังจากที่ทำารากฟันเทียมลงไปแลวจะตองทิ้งเวลา เพื่อใหกระดูกเจริญเติบโต เขายึด 
เกาะที่รากฟันเทียม ซึ่งจะตองใชระยะเวลา 3 - 6 เดือน จากนั้นจึงจะทำาการครอบฟันปลอมลง 
บนรากฟันเทยีมอกีชัน้หนึง่ หลงัจากนัน้ผูปวยจะสามารถใชงานฟันซีท่ีท่ำาการฝังรากฟันเทยีมใน 
การบดเคี้ยวอาหารไดตามปกติ

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำาทันตกรรมรากฟันเทียมประมาณ 7,000 ชิ้นงานตอปี หรือ
คิดเปนมูลคานำาเขากวา 105,000,000 บาทตอปี เปนเทคโนโลยีที่นำาเขาทั้งหมด ซึ่งมีราคา 
แพงและตนทุนสวนใหญเปนคาลิขสิทธิ์โดยที่มีคาวัสดุจริงไมถึง 10% ของราคาที่นำาเขา รวมทั้ง 
แนวโนมการใชงานในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลาดมีการเติบโตเร็วมาก ดังนั้นหากสามารถลดราคา 
ใหตำ่าลงได ประชาชนก็จะมีโอกาสไดใชงานมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 รากฟันเทียมท่ีทีมวิจัยพัฒนาใชวัสดุโลหะประเภทไทเทเนียมในการผลิต เนื่องจาก 
เปนวัสดุที่เซลลกระดูกของมนุษย สามารถยึดเกาะในพ้ืนผิววัสดุไดดีโดยไมมีการปฏิเสธของ 
รางกายและเปนท่ีนิยมทางการแพทย การวิจัยนี้ ไดทำาการออกแบบรากฟันเทียมใหกระดูก 
สามารถเขาไปยึดฝังตัวในวัสดุไดดี รวมทั้งทำาใหความเคนที่เกิดข้ึนบนกระดูกที่ติดกับตัวฝังยึด 
มีคาลดลง นอกจากการใชงานที่กลาวมาแลว ตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวนี้สามารถนำาไปใช 
งานเปนหมุดหรือเสาหลักในชุดหูเทียม เอ็นระหวางขอตอเขา หรือขอศอก เปนตน เปน 
การทดแทนอวัยวะสวนที่ขาดหายไปใหสามารถกลับมาทำาหนาที่ไดเหมือนเดิม

จุดเดนของง�นวิจัย :
 ทนัตกรรมรากฟันเทียมแบบตวัฝังยดึในกระดกูแบบเกลยีวใน เปนเทคโนโลยทีนัตกรรม 
ข้ันสูงที่พัฒนาโดยการวิจัยรวมระหวาง ADTEC และ MTEC สามารถทดแทนการนำาเขา 
เทคโนโลยีและอปุกรณทางทนัตกรรมจากตางประเทศซึง่มรีาคาแพงเปนการตอบสนองนโยบาย 
ของรัฐบาลที่ตองการใหคนไทยสรางเทคโนโลยีข้ึนใชเอง ชวยลดการพ่ึงพาจากตางประเทศที่ 
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สำาคัญ รากฟันเทียม ตามการประดิษฐนี้เปนวัสดุที่ไดรับการออกแบบใหมีความเหมาะสมกับ 
ขนาดและรูปรางทางกายวิภาคคนไทย เพื่อชวยใหผูที่มีปัญหาดานสุขภาพในชองปากไดม ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยและผูสูงอายุ

ร�ยละเอียดโดยยอ :
 ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยพัฒนาไดทำาการศึกษาถึงอิทธิพลขององคประกอบตางๆ ของ 
รากฟันเทียมที่สงผลตอการกระจายตัวของความเคนในบริเวณตางๆ ของรากฟันเทียมเมือ่นำา 
ไปใชงาน ตัวอยางเชน ลักษณะของเกลียว สันเกลียว ความถี่ของเกลียว เปนตน และทำา 
การออกแบบรากฟันเทียมท่ีมีการกระจายตัวของความเคนเหมาะสม ซ่ึงสงผลใหลดความเสีย
ห า ย 
ที่เกิดขึ้นตออุปกรณและเพิ่มประสิทธิภาพของการใชงานในทางคลินิก รากฟันเทียมดังกลาว  
จะถกูผลติขึน้โดยใชไทเทเนยีมบรสิทุธิ ์เนื่องจากเปนโลหะทีเ่ซลลกระดกูของมนษุยสามารถเขา 
มายึดเกาะที่พื้นผิวไดดีมีความแข็งแรง ไมมีความเปนพิษไมมีการปฏิเสธของรางกายและเปน 
ที่นิยมใชงานทางการแพทย

 นอกจากนีเ้พื่อเปนการชวยใหเกดิการเชื่อมตดิกบัเนือ้เยื่อกระดกูไดดพ้ืีนผวิของรากฟัน 
เทียมท่ีพัฒนาขึ้นยังไดมีการปรับสภาพผิวใหมีลักษณะเปนรูพรุนขนาดเล็กเพื่อชวยสงเสริม 
และเปนสวนทีท่ำาใหเกดิการยดึเกาะกบัเนือ้เยื่อกระดกูไดอยางแขง็แรง สงผลใหเกิดความมัน่คง 
ของอุปกรณในระยะยาวเม่ือถูกฝังลงในกระดูกขากรรไกรรากฟันเทียมที่พัฒนาข้ึนไดรับ 
การทดสอบสมบัติตางๆ เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำางาน ตัวอยางเชน สมบัติทางกล 
ความตานทานตอการกัดกรอน ความเปนพิษ และการทดสอบในสัตวทดลอง

 จากผลการทดสอบพบวาราก 
ฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นมีสมบัติทางกล 
และความตานทานตอการกัดกรอนท่ี 
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคาไมมี 
ความเปนพษิและสามารถเกดิการยดึตดิ
กับเนื้อเยื่อกระดูกในสัตวทดลอง
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 ปัจจุบันอยูในระหวางการทดสอบและประเมินผลทางคลินิกนอกจากการใชงานที่ 
กลาวมาแลวตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวนี้สามารถนำาไปใชงานเปนหมุดหรือเสาหลักในชุด 
หูเทียม เอ็นระหวางขอตอเขา หรือขอศอก เปนตน เปนการทดแทนอวัยวะสวนที่ขาดหายไป 
ใหสามารถกลับมาทำาหนาที่ไดเหมือนเดิม

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
มหิดล ศูนยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)  
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. ดนุ พรหมมินทร ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป 
 ดร. กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป นายจตุรงค จิตตสะอาด 
 ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท ทพ.ดร. ปฐวี คงขุนเทียน 
 ผศ.ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช ทพ.ญ.ดร. สุธาสินี เกษมศานติ 
 รศ.ทพ.ญ. สุภา โรจนวุฒนนท ผศ.ทพ.ญ. วัชรี จังศิริวัฒนธำารง 
 ดร.ทพ. ณรงค ลุมพิกานนท ทพ.ญ. นภาวรรณ สุประสงคสิน 

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• สำานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ได 

รับมอบหมายใหยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐเทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบ “ตัวยึด 
ฝังในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่คำาขอ 0601002048

•  ทำาการขยายผลในเชงิพาณชิยสทิธเิทคโนโลยีรากฟันเทยีมสูภาคอตุสาหกรรมดวย 
การอนุญาตใหบริษัท พัฒนาวิทย จำากัด ผูประกอบการรายแรกผลิตและจำาหน่าย 
เทคโนโลยีรากฟันเทียมดังกลาวทั้งในและตางประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2550
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ระบบแปลภาษาไทย - อังกฤษ
“ภาษิต”

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ตที่มีจำานวนมากที่สุด คือ ขอมูลภาษาอังกฤษ การพัฒนา 
ระบบแปลภาษาอังกฤษเปนไทย ที่ทำางานไดบนเครือขายอินเตอรเนต จึงเปนการเปิดโอกาสให 
คนไทยสามารถรับรู และเขาถึงขาวสารจำานวนมหาศาลนั้นได

 ระบบแปลภาษา “ภาษิต” ประกอบดวย คลังคำาศัพท กฎไวยากรณของภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย แผนภาพ ความเชื่อมโยงของมโนทัศนในเชิงความหมายเมื่อขอมูลภาษาอังกฤษ  
ถูกสงเขามาแปลระบบฯจะวิเคราะหไวยากรณ และความหมายภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลง 
โครงสรางของภาษาใหอยูในรูปแผนภาพตนไม จากนั้นจะนำาคลังคำาศัพท มาใชแปลงภาษา 
องักฤษเปนภาษาไทย แผนภาพตนไมกจ็ะถกูแปลงตามกฎของภาษาไทย จากนัน้แผนภาพตนไม 
ก็จะถูกแปลงกลับมาเปนขอมูลภาษาไทยที่ถูกตองทั้งโครงสรางไวยากรณและความหมาย

จุดเดนของง�นวิจัย :
 เปนระบบแปลภาษาองักฤษเปนไทยระบบแรกทีเ่ปิดใหบรกิารผานเครอืขายอนิเตอรเนต  
ตั้งแตปี 2543 ปัจจุบันภาษิต ไดเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต http://www.suparsit.com  
ในเชิงอุตสาหกรรม ไดมีการทำาสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับ Communications-Electronics 
Research, Development and Engineering Center, USA เพื่อนำาระบบแปลภาษาไปใช 
ในการซอมรบรวมในโครงการ Cobragold ระหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับสหรัฐอเมริกา  
และมีการทำาสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับ Pock Mobile Company, Thailand ในการนำาระบบ 
แปลภาษาไปใชในการใหบริการแปลภาษาผานระบบสงขอความสั้น

ร�ยละเอียดโดยยอ : 
 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ไมได ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก แตแหลง 
ขอมูลในอินเทอรเนตสวนใหญเปนขอมูลภาษาอังกฤษดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงไมสามารถ 
เขาถึงขอมูลแหลงใหญที่สุดนั้นได ทางศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ จึงไดมี 
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ความคิดริเริ่มในการพัฒนางานวิจัยการแปลภาษาขึ้น ในยุคเริ่มตนของการพัฒนาระบบศูนยฯ 
ไดเขารวมโครงการแปลภาษาหลากภาษาของ CICC ซ่ึงเปนการสรางตนแบบปฏิบัติการระบบ 
แปลภาษา จากการเขารวมโครงการดังกลาวทำาใหเกิดการพัฒนาความรูทางดานภาษาศาสตร 
คำานวณสำาหรับภาษาไทย

 ในปี 2542 เพื่อใหระบบแปลภาษาไดมกีารใชงานอยางเปนรปูธรรม ศนูยอเิลก็ทรอนกิส 
และคอมพิวเตอรแหงชาติไดมีความรวมมือกับบริษัท NEC จำากัด ในการพัฒนาระบบแปล 
ภาษาองักฤษเปนไทย โดยดดัแปลงระบบแปลภาษาองักฤษเปนญีปุ่นเปนระบบแปลภาษาองักฤษ 
เปนไทย และเปิดใหบริการผานเครือขายตั้งแต ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนการบริการผานเครือขาย
แหงแรกของประเทศไทย บนเว็บไซต http://www.suparsit.com ภายใตชื่อ “ภาษิต” 

 การพัฒนาระบบแปลภาษาในระบบแปลภาษา “ภาษิต” เปนการใชแนวคิดของระบบ 
แปลภาษาในรูปแบบกฎ กลาวคือ ระบบแปลภาษาจะประกอบดวย คลังคำาศัพท กฎไวยากรณ 
ของภาษาอังกฤษ และภาษาไทยแผนภาพความเช่ือมโยงของมโนทัศนในเชิงความหมาย เมื่อ 
ผู ใชบริการสงขอมูลภาษาอังกฤษเขาทำาการแปลระบบจะทำาหนาที่วิเคราะหไวยากรณ และ 
ความหมายของภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลงโครงสรางของภาษาใหอยูในรูปแบบภาษากลาง 
ซึ่งจะอยูในรูปแผนภาพตนไม ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการนำาคลังคำาศัพทมาใชแปลงจากภาษาอังกฤษ 
เปนภาษาไทย จากนั้นระบบจะทำาการแปลงแผนภาพตนไมใหไปสูภาษาไทย โดยจะทำาการสราง 
ภาษาไทยที่เปนไปตามโครงสรางทั้งเชิงไวยากรณและความหมาย

 ระบบแปลภาษา”ภาษิต” เปิดใหบริการในรูปแบบ  
Client - server มีการจัดลำาดับของผูสงเอกสารเขามาทำา 
การแปล มีการเก็บขอมูลการแปลของเว็บเพจที่มีการเรียก 
แปลบอยเพื่อลดเวลาในการแปล (Proxy based MT) ม ี
การเก็บรูปแบบเว็บไซต และประกอบเขากับผลการแปล 
เพื่อใหผู ใชสามารถทองเว็บไซตภาษาอื่นในรูปภาษาไทย 

 ระบบแปลภาษา “ภาษิต” ใหบริการโดยกำาหนด 
ใหผู ใชสมัครเปนสมาชิกในชุมชนออนไลน และเปิดบริการ 
ตางๆ คือ มีการใหบริการแปลเว็บไซต ทั้งเว็บและแปล 
ขอความ ซึ่งในสวนของการแปลขอความ ระบบเปิดใหผู ใช 
สามารถแกไขขอความและเก็บไวเปนฐานขอมูลสำาหรับแลกเปลี่ยนความรูกันได 

 ปัจจุบันมีผู ใชบริการตอวัน มากกวา 1,500 รายตอวัน และมีการเรียกแปลทั้งสิ้นมาก 
กวา 15,000 หนาตอวัน ระดับความถูกตองของการแปลอยูประมาณ 60 - 70% นอกจากนี้  
ยังมีการนำาไปใชในเชงิพาณชิย คอื ไดมกีารทำาสญัญาใชระบบแปลภาษากบั Communications-
Electronics Research, Development and Engineering Center, USA ในการนำาระบบ 
แปลภาษาไปใชในการซอมรบรวมในโครงการ Cobragold ระหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับ 
สหรัฐอเมริกา และไดมีการทำาสัญญาใชระบบแปลภาษากับ Pock Mobile Company, Thailand 
ในการนำาระบบแปลภาษาไปใชในการใหบริการแปลภาษาผานระบบ SMS 

รูปการใหบริการ Client - Server
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 งานวิจัยระบบแปลภาษาในขั้นตอนตอไป จะเปนการปรับปรุงคุณภาพ “ภาษิต” ใหม ี
ความถูกตองมากขึ้น โดยจะนำาเทคนิคในการวิจัยในรูปแบบใหม เชน การแปลภาษาโดย 
อางองิตวัอยางการแปลภาษาโดยอางองิสถติ ิและพฒันาระบบแปลภาษาไทยเปนองักฤษ พฒันา 
ระบบแปลภาษาไทยกับภาษาอื่น เชน ภาษาจีน เปนตน

หน่วยง�น : หน่วยปฎิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

นักวิจัยเจ้�ของผลง�น : ดร. เทพชัย ทรัพยนิธิ นายปรัชญา บุญขวัญ 
 นายณัฐพล กฤษสุทธิกุล นางสาวกนกอร ตระกูลทวีคูณ 
 ดร. กฤษณ โกสวัสดิ นางสาวมณฑิกา บริบูรณ
 นายสิทธา พหลภิญโญ นางสาวธิปภร ธนกุลวรภาส 
 นายสุพล ไกลถิ่น ดร. วิรัช ศรเลิศลำ้าวาณิช 
 นายสภา จรรยาชัชวาล

สถ�นภ�พของง�นวิจัย : 
 “ภาษิต” เปนการระบบแปลภาษาอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ซึ่งได 
พัฒนารวมกันระหวางบริษัท NEC จำากัด ประเทศญี่ปุน ระบบนี้ ไดนำาความรู และหลักการ 
ทางภาษาศาสตรมาใชวิเคราะหเพื่อทำาการแปลเพื่อใหตรงตามความหมายโดยจะทำาการแปลท ี
ละประโยค ขนาดของพจนานุกรม มีมากกวา 60,000 คำาและมีความหมายมากกวา 120,000 
ความหมาย มีการสรางชุมชนออนไลนสำาหรับคนทั่วไปที่มีความตองการจะแปลเอกสารภาษา 
อังกฤษเปนภาษาไทย
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ชุดน้ำายาตรวจนับเม็ดเลือดขาว
สำาหรับผู้ป่วยเอดส (CD4 Select)

ข้อมูลเบื้องต้น :
• โรคเอดสเปนโรคติดเชื้อที่เปนปัญหาสำาคัญระดับโลก มีสาเหตุมาจากเชื้อเอชไอวี  

(Human Immunodeficiency Virus - HIV)
•  ประเทศไทย มผีูตดิเชือ้เอชไอว ีสะสมประมาณ 100,000 คน มผีูเสยีชวีติประมาณ 

600,000 ราย และมีผูติดเชื้อที่ตองการรักษาพยาบาล 500,000 ราย
•  ในปีงบประมาณ 2550 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดสรรงบประมาณ สำาหรับ 

การรักษาผูปวยเอดสในประเทศถึง 38,000 ลานบาท
•  ในกระบวนการรักษา ผูปวยจะตองรับการตรวจ CD4+ lymphocytes ทุกๆ 3 เดือน
• วิธีมาตรฐานสำาหรับตรวจนับ CD4+ lymphocytes คือ การตรวจนับดวยเครื่อง  

โฟลไซโตมิเตอร ซึ่งมีอยูเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญของประเทศเพียงไมกี ่
แหง และตองใชนำ้ายาราคาแพงที่ตองนำาเขาจากตางประเทศ

•  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ได ใหทุนวิจัยแกคณะผูวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการพัฒนาชุดนำ้ายา CD4 Select เพื่อใชในการนับ 
จำานวน CD4+ lymphocytes ใหสามารถใชไดกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึ่ง 
เปนเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยูเกือบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

จุดเดนของง�นวิจัย :
• ใชไดกวางขวาง รองรับผูติดเชื้อเอชไอวีไดครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากนำ้ายา 

ที่ผลิตไดจากโครงการนี้สามารถใชรวมกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติซึ่งเปน 
เครื่องมือพื้นฐานในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเทียบกับวิธีเดิมที่จะตองใชรวมกับ 
เครื่องโฟลไซโตมเิตอร ซึง่มปีระมาณ 50 เครื่องในประเทศไทย จงึมพีืน้ทีก่ารตรวจ 
รักษาผูปวยนอยมาก
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• ลดคาใชจายในการตรวจ CD4+ lymphocytes จากวิธีการเดิมซึ่งมีคาใชจายสูง 
ถึง 600 บาทตอตัวอยางหรือคนละ 2,400 บาทตอปี ขณะที่นำ้ายาที่ผลิตไดจาก 
โครงกานี้มีราคาคาตรวจลดลงกวา 50 เปอรเซ็นตคือไมเกิน 300 บาทตอตัวอยาง 
หรอืคนละ 1,200 บาทตอปี อกีทัง้ยงัใชรวมกับเครื่องนบัเม็ดเลือดอตัโนมตั ิซ่ึงเปน 
เคร่ืองมือพื้นฐานในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงประหยัดงบประมาณในการซ้ือ 
เครื่องโฟลไซโตมิเตอร ซึ่งมีราคาสูงถึงเครื่องละกวา 5 ลานบาทอีกดวย

• ทราบผลทันทีภายใน 1 ชั่วโมง ขณะที่วิธีเดิมตองใชเวลาถึง 4 ชั่วโมง รวมทั้งลด 
ระยะเวลาและคาใชจายในการขนสงเลือด

• ชุดนำ้ายาตรวจนับเม็ดเลือดขาวสำาหรับผูปวยเอดส (CD4 Select) สำาหรับใชกับ 
เครื่องนบัเมด็เลอืดทีพ่ฒันาขึน้ใหม โดยศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ 
แหงชาต ิจะชวยลดคาใชจายของประเทศในการตรวจเปนมลูคาไมตำา่กวา 600 ลาน
บาทตอปี

ร�ยละเอียดของง�นวิจัย :
 โรคเอดส เปนโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากไวรัส Human immunodeficiency virus  
(HIV หรือเอชไอวี) ที่กำาลังระบาดอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะประเทศกำาลัง 
พัฒนา รวมท้ังประเทศไทย เดิมผูที่ ไดรับเชื้อเอชไอวีสวนใหญจะเสียชีวิต แตปัจจุบันไดม ี
การพัฒนายาตานไวรัสขึ้นมาไดหลายกลุมเพ่ือยับย้ังไมใหไวรัสเพ่ิมปริมาณในรางกาย จึงทำาให 
ผูปวยเอดสมโีอกาสใชชวีติไดยาวนานขึน้ เมื่อมกีารตดิเชือ้เอชไอว ีไวรสัจะเขาสูเซลลเมด็เลอืด 
ขาวที่มีโปรตีน ชื่อ CD4 อยูบนผิวเซลล (CD4+ lymphocytes) เพื่อเจริญเติบโตแบงตัว และ 
เกิดการทำาลายเซลลในทายที่สุด และเนื่องจาก CD4+ lymphocytes เปนเซลลสำาคัญใน 
การทำางานของระบบภูมิคุมกัน ดังนั้นการลดลงของจำานวน CD4+ lymphocytes ในผูติดเชื้อ 
เอชไอวี จึงทำาใหเกิดความบกพรองของระบบภูมิคุมกันและมีอาการตางๆ (Acquired Immuno  
Deficiency Syndrome; AIDS) โดยพบวาผูตดิเชือ้จะเริม่มกีารตดิเชือ้ฉวยโอกาส (opportunistic  
infection คือ โรคที่คนปกติจะไมเปน) เมื่อจำานวน CD4+ lymphocytes ลดลงเหลือนอยกวา  
250 เซลลตอ ลบ.มล. และหากลดลงตำ่าวา 50 เซลล ตอ ลบ.มล. ผูปวยจะมีอาการรุนแรง  
อาจเปนมะเร็งบางชนิด และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ประเทศไทยไดกำาหนดแนวทางในการรักษา 
ผูติดเชื้อเอชไอวีไววาหากผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีจำานวน CD4+ lymphocytes นอยกวา 200 เซลล 
ตอ ลบ.มล. หรือมี CD4+ lymphocytes นอยกวา 14 เปอรเซนต ยังอยูในเกณฑที่ควรไดรับ 
ยาตานไวรัสและยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในทันที เพื่อใหสามารถยับยั้งและตานทาน 
การเพิ่มปริมาณเชื้อในรางกาย

 ปัจจุบันวิธีมาตรฐานสำาหรับตรวจนับจำานวน CD4+ lymphocytes คือวิธีที่ใชเครื่อง 
โฟลไซโตมเิตอรในการตรวจนบั ซึง่ประเทศไทยก็ไดใชวธิดีงักลาวมาตัง้แตประมาณปี พ.ศ. 2535 
วิธีนี้ถึงแมจะใหคาที่น่าเชื่อถือ แตนำ้ายาที่ใชตรวจตองนำาเขาจากตางประเทศและมีราคา 
แพง และจะตองใชเครื่องโฟลไซโตมิเตอรซึ่งมีอยูเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญของประเทศ 
เพียงไมกี่แหง หน่วยงานที่ไมมีเคร่ืองมื่อนี้ตองใชวิธีการสงเลือดตัวอยางไปตรวจที่หน่วยงาน 
กลางที่ใหบรกิารทำาใหเสยีเวลาที่ใชในการตรวจและรายงานผล รวมทัง้มคีาใชจายในการจดัการ  
และการจัดสงเลือดตัวอยางอีกดวย



165

 คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมุงพัฒนาเทคโนโลยีการนับจำานวน CD4+  
lymphocytes ที่ไมตองใชเครื่องโฟลไซโตมิเตอร เพื่อตัดปัญหาการตองจัดสงเลือดตัวอยางไป 
ตรวจและลดคาใชจายในการจัดซื้อเคร่ืองมือและไดพัฒนาวิธีการตรวจแบบใหมสำาเร็จ คือ  
ชุดนำ้ายาตรวจนับ CD4+ lymphocytes ที่ใชกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึ่งเปนเครื่องมือ 
พื้นฐานที่มีใชอยูแลวในเกือบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ หลักการของชุดนำ้ายาน้ี คือใชโมโน- 
โคลนอล แอนติบอดีที่มีความจำาเพาะตอโปรตีน CD4 บน lymphocytes เทานั้น เคลือบบน 
ผงเหล็กแลวนำามาจับกับเซลล CD4+ lymphocytes จากนั้นใชแมเหล็กดูดเซลลดังกลาวที่ม ี
ผงเหลก็จบัอยูออกจากเซลลชนดิอื่นๆ นำาเซลลทีเ่หลอือยูไปตรวจนบัเม็ดเลอืดดวยเครื่องตรวจ 
นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ แลวคำานวณหาคาเปอรเซนต CD4+ lymphocytes ชุดนำ้ายาที่พัฒนา 
ขึ้นใหมโดยนักวิจัยไทยนี้ สามารถใหผลการตรวจวัดที่เทียบเทากับผลที่ไดจากวิธีที่ใชเคร่ือง 
โฟลไซโตมิเตอรอยางมีนัยสำาคัญ มีจุดเดนคือสามารถใชไดกับเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยูแลวใน 
โรงพยาบาลท่ัวไปไมตองใชบุคลากรพิเศษในการตรวจวิเคราะห ไมตองการการจัดการเรื่อง 
การขนสงตวัอยางเลอืดไปตรวจทีอ่ื่น นำา้ยาท่ีวจิยัพฒันาและผลติไดเองในประเทศไทยจะสามารถ 
ทำาใหเกิดการพึ่งตนเอง และลดคาใชจายดานการสาธารณสุข

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้�ของผลง�น : รองศาสตราจารย ดร. วัชระ กสิณฤกษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ศาสตราจารย นพ. ธีระ ศิริสันธนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อาจารยกิตติพงศ รุงเรืองธนะกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• ยื่นจดสทิธบิตัรในประเทศไทย เรื่องกรรมวธิกีารผลติชดุนำา้ยาตรวจนบัจำานวน CD4  

positive lymphocytes ในเลือด โดยใชเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติและ 
การใชชุดนำ้ายาดังกลาว เลขที่คำาขอ 601005051 ยื่นจดสิทธิบัตรวันที่ 13 ตุลาคม 
2549

• ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2550 เพื่อดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายในเชิงพาณิชย เปนเวลา 6 ปี นำ้ายาชุดนี้ 
เริ่มจำาหน่ายตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550
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การวิเคราะหและออกแบบไฟหน้า
สำาหรับรถเก่ียวข้าว

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ในปัจจุบัน ผูผลิตรถเกี่ยวขาว ไดออกแบบไฟหนารถ ใหมีความสวยงาม คงทน และให 
การสองสวางบริเวณพื้นที่ทำางาน การออกแบบไฟหนารถที่ไมถูกตองตามหลักวิชา ทำาใหได 
ความสวางนอย มีประสิทธิภาพตำ่า เกิดแสงสะทอนมารวมตัวกันที่ผิวเลนสครอบไฟหนา ทำาให 
เกิดความรอนสูง และนำาไปสูการละลายของพลาสติกของเลนสครอบไฟหนา

 การใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ชวยวิเคราะหทางแสง ทำาใหสามารถคำานวณคา 
ความสวางและนำาขอมลูไปออกแบบใหไฟหนารถทีม่ปีระสทิธภิาพสงู การคำานวณหาคาความรอน 
ที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส ทำาใหสามารถปรับเปล่ียนรูปรางจนสะทอนแสงเพ่ือเพ่ิมความสวางและ 
ลดความรอนบนผิวเลนสไมใหเกิดความเสียหายได

จุดเดนของง�นวิจัย :
• ไดไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหมที่สวยงามและดูทันสมัยมากขึ้น
•  การออกแบบไฟหนารถเกีย่วขาว ดวยเทคโนโลยกีารคำานวณสมยัใหม ทำาใหสามารถ 

ประเมินความสวางของแสงที่สองไปยังพ้ืนที่เกี่ยวขาว และทำานายความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดขึ้นกับโคมไฟหนารถเกี่ยวขาวไดบนหนาจอคอมพิวเตอรกอนนำาไปทำา 
การผลิตจริง

• ไฟหนารถเก่ียวขาวแบบใหม สามารถสองพื้นที่เกี่ยวขาวไดกวางมากขึ้น โดยให 
ความสวางเพิ่มขึ้น 40 เปอรเซ็นตจากโคมไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบเกาของบริษัท

• โคมไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหมถูกออกแบบใหสามารถกระจายความรอนไดดีข้ึน  
ทำาใหมีความรอนภายในดวงโคมตำ่า มีผลใหผู ใชสามารถเปิดใชงานไฟหนาแบบตอ 
เนื่องได โดยไมเกิดปัญหาเลนสพลาสติกครอบไฟหนาละลาย

•  สามารถประเมินความสวยงามและคุณภาพของไฟหนารถเก่ียวขาวได ในขั้นตอน
ของการออกแบบ กอนการนำาไปผลิตจริง

•  ลดระยะเวลาการลองผิดลองถูกในข้ันตอนการออกแบบ ทำาใหผลิตสินคาออกสู 
ตลาดไดรวดเร็วขึ้น
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•  ชวยลดตนทุนในการสรางตนแบบ และแกไขแมพิมพ ในขั้นตอนการผลิต
•  สามารถทดลองปรับเปลีย่นรูปราง และวสัดทุีน่ำามาผลติ เพื่อพฒันาผลติภณัฑ และ 

เปนขอมูลประกอบการพิจารณาความเปนไปได ในการผลิตและความเปนไปได ใน
เชิงพาณิชย

ร�ยละเอียดโดยยอ :
 การวิเคราะหและออกแบบไฟหนาสำาหรับรถเกี่ยวขาวนี้ เริ่มจากการที่บริษัทผูผลิต 
รถเก่ียวขาว คือ บริษัทศักดิพัฒนาการเกษตรจำากัด มีความตองการที่จะออกแบบไฟหนารถ 
เกี่ยวขาวที่ดูทันสมัย และมีรูปลักษณที่แตกตางไปจากไฟหนารถเกี่ยวขาวที่มีอยูในตลาด ทั้งนี้ 
เพื่อสรางจุดเดนในการดึงดูดลูกคา โดยในขั้นตน ทางบริษัทไดทำาการออกแบบและสราง 
ตนแบบไฟหนารถเกี่ยวขาวเอง แตเม่ือนำาไปทดสอบใชงานจริงพบวา โคมไฟหนาดังกลาว ให 
แสงสวางที่ไมเพียงพอตอการสองถนนและพื้นที่เกี่ยวขาว ดังนั้นทางบริษัทจึงทำาการแกปัญหา 
ดังกลาว โดยการลองตอวงจรใหไฟสูงและไฟตำ่าทำางานพรอมกันเพื่อเพิ่มความสวางของแสง  
แตผลปรากฏวาหลังจากเปิดใชงานไปไดเพียง 20 นาที เลนสครอบไฟหนาที่ทำาจากพลาสติก 
เกิดการละลาย ดังนั้นทางบริษัทจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ ไฟหนารถเกี่ยวขาว 
ดังกลาว ใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการใชงานในพื้นที่เกี่ยวขาว และทนทานตอการใชงานจริง  
ดวยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) โดย 
ใชเทคโนโลยีการออกแบบ และผลิตที่ทางศูนยฯมีอยูในงานวิจัยนี้

 ทางศูนยฯ ไดใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทางวิศวกรรม มาชวยใน 
การวิเคราะหและออกแบบไฟหนารถเกี่ยวขาวใหกับทางผูผลิต เพื่อแกปัญหาเลนสครอบไฟ 
หนาละลาย และเพิม่ประสทิธภิาพในการสองสวางพืน้ทีเ่กีย่วขาวของดวงโคมโดยในการดำาเนนิ 
การวิจัยดังกลาว เร่ิมจากการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทำาใหเลนสครอบไฟหนาพลาสติกละลาย  
ดวยโปรแกรมชวยวิเคราะหทางแสง ซึ่งจากการวิเคราะห พบวาสาเหตุที่เลนสพลาสติกละลาย 
เกดิจากแสงสะทอนจากไสหลอดไฟสงูและไสหลอดไฟตำา่ เกดิการรวมตัวทีผ่วิเลนสครอบไฟหนา  
ทำาใหบริเวณผิวเลนสที่มีการรวมตัวของแสงหนาแน่น จะมีคาความรอน มากกวาบริเวณอื่นๆ 
ทำาใหผิวเลนสบริเวณดังกลาวเกิดการละลาย นอกจากนั้น โปรแกรมชวยวิเคราะหทางแสง  
ยังถูกใช ในการคำานวณหาคาความสวางของแสงที่สองไปยังพ้ืนที่เกี่ยวขาว เพ่ือที่จะนำาขอมูล 
ความสวางที่ไดไปใชในการออกแบบไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหมอีกดวย
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 จากนั้นจึงใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในการคำานวณหาคาความรอนที่เกิดข้ึนบน 
ผิวเลนสครอบไฟหนาพลาสติกขณะเปิดใชงานทั้งไฟสูงและไฟตำ่าพรอมกัน เพื่อทำานาย 
ความเสยีหายของเลนสครอบไฟหนาเนื่องจากความรอนกอนทีจ่ะทำาการปรบัเปลีย่นรปูรางจาน 
สะทอนแสง เพื่อเพิ่มความสวางที่ไดจากดวงโคม และลดการรวมตัวของความรอนบนผิวเลนส

 จากการนำาเทคโนโลยชีวยในการออกแบบดงักลาวขางตน มาใชในการวจิยัและพฒันา 
ไฟหนารถเกี่ยวขาว ทำาใหไดรูปรางจานสะทอนแสงแบบใหม ที่สามารถลดการรวมตัวของแสง 
ที่ผิวเลนสครอบไฟหนา ทำาใหความรอนที่เลนสพลาสติกลดลง ทำาใหไมเกิดการละลาย และ 
สามารถเปิดใชงานไฟหนาไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานๆ นอกจากนัน้ไฟหนารถเกีย่วขาว 
แบบใหมยังใหความสวางเพิ่มขึ้น 40 เปอรเซ็นต ทำาใหสามารถใชไฟสูงหรือไฟตำ่า เพียงดวง 
เดียวในการทำางานหรือการขับข่ีในเวลากลางคืนได จากงานวิจัยนี้ ทางบริษัทสามารถผลิต 
โคมไฟหนารถเกี่ยวขาวที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีรูปรางแตกตางจากสินคาที่มีอยู ในตลาดปัจจุบัน 
ลดระยะเวลาและตนทุนในการผลิต อีกทั้งทำาใหวิศวกรผูออกแบบ ของบริษัทมีความรู ใน 
การออกแบบระบบไฟสองสวางเพิ่มมากขึ้นอีกดวย

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้�ของผลง�น : ดร. สุวัฒน จีรเธียรนาถ รศ.ดร. วิโรจน ลิ่มตระการ
 นางสาวบุษยวรรณ อาริยธรรม นายปิยพงศ เปรมวรานนท
 นายยศกร ประทุมวัลย นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
 นายชัยวิวัฒน เกยูรธำามรงค นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสดิ

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• ทางผูผลิตไดนำาไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหม ไปทำาการสรางแมพิมพ สำาหรับ 

การนำาไปผลิตแลว
• ทางผู ผลิตไดทำาการสรางตนแบบไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหม เพื่อทดสอบ 

ความสวางที่ ไดจากโคม โดยการนำาไปติดตั้งและสองพื้นที่ทำางานจริง รวมถึง 
การเปิดใชงานขณะขับขี่บนถนน

•  ไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหม สามารถผานการทดสอบความทนทานตอการใชงาน
จริง โดยการเปิดใชงานไฟหนาตอเนื่องเปนเวลา 5 ชั่วโมง โดยไมเกิดการละลาย
ของเลนสพลาสติก

•  ทางผูผลิตไดผลิตโคมไฟหนารถเก่ียวขาวแบบใหม และติดต้ังบนรถเกี่ยวขาวของ
บริษัทแลว จำานวนมากกวา 50 คัน

•  ทางผูผลิตกำาลังพิจารณาความเปนไปได ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร โดยในขณะนี้ 
ทางผูผลิตไดกำาหนดใหไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหม เปนสินคาที่อยูระหวางการรอ 
จดสิทธิบัตร (Patent Pending Product)
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เสื้อกีฬานาโน ยับยั้งเชื้อจุลินทรียและกลิ่น

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เสื้อกีฬา หรือเสื้อแจ๊กเก็ตที่นักกีฬาใสทำากิจกรรม จะเกิดกล่ินอับอันไมพึงประสงค  
เนื่องจากจลุนิทรยีทำาปฏิกรยิากบัเหงื่อไคลและสารอนิทรยีทีต่ดิอยูกบัเสือ้ การใชอนภุาคสงักะส ี
ออกไซดระดบันาโนเมตรทีส่ามารถทำางานได เมื่อถกูกระตุนดวยแสงทีต่ามองเหน็ หรอืแสงขาว  
มาเคลือบเสนใยหรือสิ่งทอ ทำาใหเกิดอนุมูลอิสระที่สามารถกำาจัดสารอินทรียตางๆ โดย 
การแตกสลายตัว ทำาใหยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียและลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นได

จุดเดนของง�นวิจัย :
•  สามารถนำาไปใชงานดานการแพทย สาธารณสุขตางๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรค 

จากเครื่องนุงหม
•  วิธีการเคลือบที่งายและสามารถประยุกตใชกับกระบวนการตกแตงสำาเร็จเสนใย

และสิ่งทอในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสนใยและสิ่งทอได
•  มีประโยชน ในแงธุรกิจ เนื่องจากเปนท่ีตองการของผู บริโภคในหลากหลาย 

อุตสาหกรรมและเปนประโยชนกับสังคม
•  รายไดจากการขายเสือ้กฬีา และเสือ้แจค็เก็ต นำาขึน้ทลูเกลาถวายสมเดจ็พระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร�ยละเอียดโดยยอ :
 งานวจิยัเร่ิมจากบริษทัแกรนดสปอรตกรุ๊ป จำากดั ซึง่เปนผูประกอบการภาคอตุสาหกรรม 
ดานการผลิตเสื้อกีฬาที่ตองการแกปัญหากลิ่นอันไมพึงประสงคของเส้ือกีฬา หรือเส้ือแจ็คเก็ต  
ที่เกิดจากเช้ือจุลินทรีย หรือกลิ่นเหง่ือไคลจากกิจกรรมตางๆ ของนักกีฬา มาเปนโจทยวิจัย 
เพื่อลดกลิ่นอับดังกลาว และเพื่อเกิดสุขภาพอนามัยอันดีตอนักกีฬา 
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 ในปัจจุบัน การใชอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรียและกลิ่นได ยังม ี
ขอจำากัดบางประการ ดังนั้นจึงตองเลือกใชอนุภาคนาโนใหเหมาะสม เชน อนุภาคเงินนาโน 
สวนใหญจะมีสีเหลืองออนจนถึงนำ้าตาลเขมหรือดำาทำาใหไมสามารถนำาไปเคลือบบนเสนใยและ 
สิ่งทอที่ตองการใหมีสีขาวหรือสีออนได อนุภาคไททาเนียมไดออกไซดจะสามารถทำางานไดเมื่อ 
มแีสงในชวงอลัตราไวโอเลต (Ultraviolet light) มากระตุนเทานัน้เพือ่ลดขอจำากัดดงักลาวขางตน  
การประดษิฐน้ี จงึไดประยุกตใชอนุภาคสงักะสอีอกไซดระดบันาโนเมตรซึง่เปนสารตวัเรงปฏกิริิยา 
ดวยแสงเชนเดียวกับอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด แตสามารถทำางานไดเมื่อถูกกระตุนดวย 
แสงในชวงที่ตามองเห็น (Visible light) หรือแสงขาว มาเพิ่มประสิทธิภาพของเสนใยและสิ่งทอ 
ใหสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรียได อันจะเพิ่มประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑอื่นๆ ตอไป โดย 
อาศัยหลักการในคุณสมบัติของอนุภาคสังกะสีออกไซดระดับนาโนเมตรในการกำาจัดเชื้อ 
จุลินทรียได อนุภาคสังกะสีออกไซดระดับนาโนเมตร (Zinc oxide, ZnO) เปนสารที่สามารถ 
ถูกเรงปฏิกิริยาโดยใชแสง (หรือที่เรียกวา photocatalyst) จากคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำาที่มี 
ระยะหางของระดับพลังงานเทากับ 3.3 eV เมื่อกระตุนสารนี้ดวยแสงที่มีชวงความยาวคล่ืนที่ 
ตามองเห็น (Visible light) เชน สัมผัสกับแสงแดดหรือแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต จะเกิด 
ปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น โดยกระตุนใหเกิดอิเล็กตรอนคูอิสระขึ้นบนผิวของอนุภาคสังกะสีออกไซด 
ระดับนาโนเมตร ซึ่งสามารถทำาปฏิกิริยากับโมเลกุลนำ้าที่ผิวและเหนี่ยวนำาใหเกิดเปนสารอนุมูล 
อิสระที่มีพลังออกซิไดซสูงมาก เชน อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (OH, hydroxyl radicals) และ 
ซูเปอรออกไซดไอออน (O2, superoxide ions) ซึ่งอนุมูลอิสระเหลาน้ีมีประสิทธิภาพใน 
การกำาจัดสารอินทรียตางๆ โดยทำาใหเกิดการแตกสลายตัวเกิดเปนโมเลกุล นำ้าและคารบอนได- 
ออกไซดในท่ีสดุ สามารถเพิม่ประสทิธิภาพของเสนใยและสิง่ทอในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ 
เชื้อจุลินทรีย เปนการเพิ่มคุณคาและการประยุกตใชงานใหกับเสนใยและสิ่งทอในอีกทางหนึ่ง

 ปัจจุบันผลงานวิจัยรวมกับบริษัทแกรนดสปอรตกรุ๊ป จำากัด และบริษัท MDP ได 
ออกมาเปนเสื้อกีฬานาโนที่มีสมบัติยับย้ังเชื้อโรคและกลิ่น สำาหรับนักกีฬาของประเทศไทยใน 
การแขงขันเอเชียนเกมส ณ กรุงโดฮา ประเทศการตา นอกจากนั้นยังมีการวางจำาหน่ายในเชิง 
พาณิชย โดยรายไดนำาขึ้นทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย และ ดร. วิยงค กังวานศุภมงคล

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
•  จดสิทธิบตัร “การเตรียมเสนใยและสิง่ทอที่มีสมบัตยิับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้

จุลินทรียโดยการใชอนุภาคสังกะสีออกไซด ระดับนาโนเมตร”
•  รวมวิจัยกับบริษัทแกรนดสปอรตกรุ๊ป จำากัด และบริษัท MDP จำากัด ในการทำา 

เสื้อกีฬานาโนท่ีมีสมบัติยับย้ังเชื้อจุลินทรียและกล่ิน ในการแขงขันเอเชียนเกมส 
ณ กรุงโดฮา ประเทศการตา



ป 2549
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ชีวินทรีย ป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช 

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร พบวาแมลงและจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคพืช เปน 
ศัตรูพืชตัวสำาคัญที่กอใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑพืช เชน หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน 
ใยผัก หรือจุลินทรียที่ทำาใหเกิดโรคพืช ไดแก เชื้อราที่ทำาใหเกิดโรคไหมในขาว และโรคเหี่ยวใน 
มะเขือเทศ เปนตน ในการกำาจัดศัตรูพืชเหลานี้ เกษตรกรนิยมใชสารเคมี อยางไรก็ตามโดย 
ท่ัวไปในระบบนิเวศวิทยาท่ีสมดุล ศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยูแลว ตัวอยางเชน 
หนอนกอออย ถูกควบคุมดวยแตนเบียน  หรือ ราแมลงซึ่งเปนจุลินทรียที่สามารถทำาลายแมลง 
ใหตายได 

 การนำาสิง่มชีีวติ (หรอืผลติภณัฑจากสิง่มชีวิีต) ทีม่อียูในธรรมชาตเิหลาน้ี มาเพาะเลีย้ง 
และนำากลับไปใชในการควบคุมศัตรูพืช เรียกวา การใชชีวินทรีย โดยมีจุดประสงคเพ่ือลดหรือ 
ควบคุมประชากรศัตรูพืช ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลกระทบกับพืช

จุดเดนของง�นวิจัย : 
 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ a และ k   
สำาหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช ไดแกหนอนใยผัก หนอนคืบกะหลำ่า หนอนกระทูหอม หนอนแปะ 
ใบสม และสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที สายพันธุ i สำาหรับควบคุมลูกนำ้ายุง รวมทั้งผลิตภัณฑ 
เชื้อราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส ที่ใชกำาจัดไสเดือนฝอย โดยสูตรผลิตภัณฑดังกลาวมีทั้งสูตร 
ผงและนำ้า ที่สะดวกตอการใชงานของเกษตรกร เก็บรักษาไดเปนเวลานาน โดยประสิทธิภาพ 
การเขาทำาลายศัตรูพืชไมลดลง ใชเวลาไมนานในการเขาทำาลายศัตรูพืช 
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ร�ยละเอียดของง�นวิจัย :
 ประเทศไทยนำาเขายาปราบศัตรูพืชมากกวา 10,000 ลานบาทตอปี และมีแนวโนม 
จะเพิ่มขึ้น การใชสารเคมีฉีดพนในแปลงเกษตรกร เพื่อกำาจัดศัตรูพืช สงผลกระทบทั้งทางตรง 
และทางออมตอเกษตรกรและผูบริโภค รัฐบาลจึงมีนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตร  
ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (ปี พ.ศ. 2535 - 2539) เปนตนมา  
โดยสนับสนุนการวิจัยหาสิ่งทดแทนสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช  เพื่อลดการใชสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 
ดังกลาว จากการศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่สมดุล พบวาศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยู 
แลว ตัวอยางเชน หนอนกอออย ถูกควบคุมดวยแตนเบียน เปนตน ดังนั้นการนำาสิ่งมีชีวิต  
(หรือผลิตภัณฑจากสิ่งมีชีวิต) ที่มีอยูในธรรมชาติเหลานี้ มาเพาะเลี้ยง และนำากลับไปใช ใน 
การควบคุมศัตรูพืช โดยมีจุดประสงคเพื่อลดหรือควบคุมประชากรศัตรูพืช ใหอยูในระดับที่ไม 
กอใหเกิดผลกระทบกับพืช ซึ่งเรียกวา การใชชีวินทรีย จึงเปนการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ยั่งยืนและปลอดภัย 

 ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาต ิ(ไบโอเทค) รวมกบัสำานกังานกองทนุ 
สนับสนุนการวิจัย ไดสนับสนุนทุนวิจัย และพัฒนาดานชีวินทรียเพ่ือป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช  
ใหกับ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุงเนนการคนหาจุลินทรียสายพันธุที่ม ี
ศักยภาพจากธรรมชาติ นำามาเพาะเลี้ยง พัฒนาเปนสูตรสำาเร็จในลักษณะสูตรผงหรือนำ้า เพ่ือ 
ใหสะดวกตอการใชงาน เก็บรักษาไดเปนเวลานาน โดยประสิทธิภาพการเขาทำาลายศัตรูพืชไม 
ลดลง ตลอดจนใหออกฤทธิ์ไดเร็วขึ้น (ใชเวลาไมนานในการเขาทำาลายศัตรูพืช) จนถึงปัจจุบัน  

ไดมีสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ a และ k สำาหรับควบคุม 
หนอนศัตรูพืช ไดแกหนอนใยผัก หนอนคืบกะหลำ่า หนอนกระทูหอม หนอนแปะใบสม และ 
สูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที สายพันธุ i สำาหรับควบคุมลูกนำ้ายุง โดยไดถายทอดสูตรผลิตภัณฑ 
ดังกลาวใหบริษัท ที เอฟ ไอ กรีนไบโอเทค จำากัด ในปี 2547 ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนผลิต และ 
จำาหน่ายจากกรมวิชาการเกษตรเรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑบีที อีกสายพันธุหนึ่ง  
เปนผลงานท่ีไบโอเทค สนับสนุน กรมวิชาการเกษตร ในการพัฒนาความสามารถการผลิต 
และการทำาสูตรสำาเร็จ และไดถายทอดเทคโนโลยีใหบริษัท อะโกรไบโอเมท จำากัด ในปี 2546 
เชนกัน
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 นอกจากหนอนแมลงแลว ไสเดือนฝอยนับเปนศัตรูพืชที่สำาคัญ ตอพืชเศรษฐกิจที่ 
สำาคัญหลายชนิด เชน มันฝรั่ง มะเขือเทศ ปทุมมา และกลวยไม เปนตน ไบโอเทค ไดสนับสนุน  
ดร. สืบศักด์ิ สนธิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สำารวจ และรวบรวมเชื้อรา ในแหลงปลูก 
พืชทุกภาคของประเทศท่ีมีไสเดือนฝอยรากปมระบาด และทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา ใน 
การควบคุมไสเดือนฝอยรากปม รวมทั้งพัฒนาสูตรอาหารเทียมเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสม และได 
ผลิตภัณฑเชื้อราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส ที่สามารถเขาทำาลายไขไสเดือยฝอยรากปมไดดี จึง 
ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อราควบคุมไสเดือยฝอยรากปม ใหกับ บริษัท อะโกรไบโอเทค 
จำากัด นำาไปผลิตเปนการคา ในปี 2548

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : 
• สูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) โดย ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน  

มหาวิทยาลัยมหิดล (การสนับสนุนรวมระหวาง ไบโอเทค และสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย) 

• ผลติภัณฑเชือ้ราเพซลิโลมยัซสี ไลลาซนิสั โดย ดร. สบืศกัดิ ์สนธริตัน มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร

สถ�นภ�พของง�นวิจัย : 
• ไดถายทอดสตูรผลติภณัฑแบคทเีรยีบที ีสำาหรบัควบคมุหนอนศตัรพูชื ใหบรษิทั อะ

โกรไบโอเมท จำากัด ในปี 2546
• ไดถายทอดสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที สำาหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช และสูตร 

ผลติภัณฑแบคทเีรยีบีท ีสำาหรบัควบคมุลกูนำา้ยงุ ใหบรษิทั ท ีเอฟ ไอ กรนีไบโอเทค 
จำากัด ในปี 2547 

• ไดถายทอดผลติภณัฑเชือ้ราเพซลิโลมยัซสี ไลลาซนิสั ใชกำาจดัไสเดอืนฝอย ถายทอด 
เทคโนโลยีใหกับ บริษัท อะโกรไบโอเทค จำากัด นำาไปผลิตเปนการคา ในปี 2548
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การใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย
เพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุมะเขือเทศ 
ต้านทานโรค

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย (DNA Marker technology) เปนเทคโนโลยีที่ใชใน 
การบงช้ีลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งไดมีการพัฒนาจนสามารถนำาไปใชประโยชนไดมากมาย 
โดยเฉพาะในดานการเกษตร เชนการพัฒนาและปรับปรุงพันธุมะเขือเทศตานทานโรค ไดมี 
การใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย ในการคัดเลือกพันธุรวมกับการปรับปรุงพันธุพืชดวยวิธี 
ปกต ิทำาใหไดพนัธุมะเขอืเทศทีม่ลีกัษณะตามตองการไดอยางรวดเรว็และแมนยำา ลดระยะเวลา 
ที่ใชในการปรับปรุงพันธุ ลดภาระการทำางาน รวมไปถึงคาใชจายในการดูแล 

จุดเดนของง�นวิจัย : 
 ไดสรางสายพันธุมะเขือเทศคูแฝด (near isogenic line) ของยีนตานทานโรคที่สำาคัญ 
8 ชนิด ไดแก ยีนตานทานโรคทางรากที่เกิดจากไสเดือนฝอย โรคไวรัส Tomato Mosaic Virus 
(TMV) ที่กอใหเกิดโรคใบดาง โรคไวรัสที่เกิดจากเชื้อ Tomato spotted wilt virus  โรคเหี่ยวที่
เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum โรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Leveillula taurica โรคใบไหมที่
เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Pseudomonas syringae pv. 
tomato และโรคเหี่ยวที่ เกิดจากเ ช้ือ Ralston ia so lanacearum  ในมะเขือเทศ 
พันธุการคา 2 กลุม ไดแก  

• พันธุบริโภคสด คือ พันธุสีดาทิพย 3 และพันธุ CLN399
• พันธุโรงงาน คือ พันธุ P502 
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ร�ยละเอียดของง�นวิจัย :
 มะเขือเทศเปนพืชแปรรปูบรรจกุระป๋องอนัดบั 1 ของโลก  การปลกูมะเขอืเทศของไทย 
รอยละ 80 เปนการปลูกเพื่อสงโรงงานแปรรูป อุตสาหกรรมแปรรูปสำาคัญที่ใชมะเขือเทศเปน 
วัตถุดิบ เชน ซอสมะเขือเทศและนำ้ามะเขือเทศ โดยเฉพาะซอสมะเขือเทศ มีความตองการใน 
โรงงานปลากระป๋องมาก ปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ 23 โรงงานตองการ 
มะเขือเทศ 116,755 ตัน/เดือน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรม 
มะเขือเทศ 9 โรงงาน ตองการมะเขือเทศมากถึง 109,660 ตัน/เดือน แหลงผลิตมะเขือเทศ 
ที่สำาคัญจึงอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จ. สกลนคร  นครพนม  และหนองคาย  สวน 
แหลงผลิตมะเขือเทศในภาคเหนือ ไดแก จ. ตาก เชียงราย และเชียงใหม เปนการผลิต 
มะเขือเทศเพื่อบริโภคสด  

 การปลกูมะเขือเทศของประเทศไทยใหผลผลติมะเขอืเทศเพยีง 3 - 4 ตนั/ไร ซ่ึงตำา่กวา 
ประเทศอื่นๆ (อิสราเอล 16 ตัน/ไร นิวซีแลนด 14 ตัน/ไร สหรัฐอเมริกา 12 ตัน/ไร และจีน 
 12 ตัน/ไร) ปัญหาสำาคัญประการหนึ่งท่ีทำาใหมีผลผลิตตอไรตำ่าคือ ปัญหาโรคและแมลง เชน 
เชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย รา และไสเดือนฝอย  

 ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิ(ไบโอเทค) ไดสนบัสนนุ ดร. จลุภาค  
คุนวงศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุมะเขือเทศตานทานโรค โดยนำา 
เทคนิคดานดีเอ็นเอเครื่องหมาย มาใชคัดเลือกพันธุมะเขือเทศ รวมกับการปรับปรุงพันธุดวย 
วิธีปกติ ทำาใหสามารถคัดเลือกพันธุมะเขือเทศที่มีลักษณะตามตองการไดอยางรวดเร็วและ 
แมนยำา ระยะเวลาที่ใชในการปรับปรุงพันธุลดลง และลดภาระการทำางาน รวมไปถึงคาใชจาย 
ในการดูแลพืช 

 ผลงานจากการวิจัย ไดสายพันธุมะเขือเทศคูแฝด (near isogenic line) ของยีน 
ตานทานโรคที่สำาคัญ 8 ชนิด ไดแก ยีนตานทานโรคทางรากที่เกิดจากไสเดือนฝอย โรคไวรัส  
tomato mosaic virus (TMV) ที่กอใหเกิดโรคใบดาง โรคไวรัสที่เกิดจากเชื้อ Tomato spotted 
wilt virus โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum โรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Leveillula 
taurica โรคใบไหมท่ีเกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ 
Pseudomonas syringae pv. tomato และโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum   
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ในมะเขือเทศพันธุการคา 2 กลุม ไดแก พันธุบริโภคสด คือ พันธุสีดาทิพย 3 และพันธุ CLN399 
และพันธุ  โรงงาน คือ พันธุ   P502 ซึ่งไบโอเทคไดถ ายทอดสายพันธุ มะเขือเทศตาน 
ทานโรคใหกับบริษัทเมล็ดพันธุ เพื่อนำาไปปรับปรุงพันธุ เพื่อใหมีลักษณะอื่นที่ตองการเพิ่มขึ้น   
โดยขณะนี้มีบริษัทฯ ที่รับถายทอดแลวจำานวน 3 รายคือ บริษัทอีสท เวสท ซีด จำากัด บริษัท 
แอ็ดวานซ ซีดส จำากัด และบริษัทนัมดารี ซีดส (ประเทศไทย) 

 นอกจากนี้ ไดมีความรวมมือกับบริษัทเมล็ดพันธุ 7 บริษัท ในการทดสอบสายพันธุ 
มะเขือเทศจำานวน 16 สายพันธุที่มีความตานทานตอโรคเหี่ยวเขียว โดยการทดสอบมี 2 ระดับ  
คือ การทดสอบระดับตนกลา และการทดสอบระดับไรนา ตามสถานีทดลองของบริษัทตางๆ ซึ่ง
กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ และแปลงของเกษตรกร ซึ่งการมีพันธุมะเขือเทศตานทานโรค  
ชวยลดความเสียหายใหกับเกษตรกรท่ีปลูกมะเขือเทศ และเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศตอไรให 
สูงขึ้น   

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้�ของผลง�น : ดร. จุลภาค คุนวงศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถ�นภ�พของง�นวิจัย : 
 ในปี 2549 มีการถายทอดสายพันธุมะเขือเทศคูแฝดตานทานโรค แก ภาคเอกชน 
จำานวน 3 บริษัท คือ บริษัทอีสท เวสท ซีด จำากัด, บริษัทแอ็ดวานซ ซีดส จำากัด และ 
บริษัทนัมดารี ซีดส (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนำาไปใชในการวิจัยและพัฒนาพันธุ 
มะเขือเทศของบริษัท 
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ดินเซรามิกแผนบาง 

ข้อมูลเบื้องต้น :
 แนวคิดการประดิษฐดินเซรามิกแผนบางเกิดข้ึน เพ่ือที่จะชวยสนับสนุนอุตสาหกรรม 
เซรามิกประเภทผลิตภัณฑกลุมของตกแตง (Giftware) ของประเทศไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ 
เซรามกิดัง้เดมิทัว่ไปจะไมสามารถขึน้รปูแบบซบัซอนไดมากนัก  เพราะมขีอจำากดัดานคณุสมบตัิ 
ที่มีทั้งความเปราะ แตกหักงาย การตัดตกแตงชิ้นงานทั้งกอนเผาและหลังเผาทำาไดยากเมื่อ 
เปรียบเทียบกับกลุมของตกแตงรูปรางซับซอนที่ทำาจากวัสดุชนิดอื่นๆ เชน กระดาษที่สามารถ 
พับ มวนงอ สรางลวดลายละเอียด หรือทำารูปทรงใหโปรงบางไดตามตองการ ซึ่งผลการวิจัย 
และพัฒนาทำาใหไดดินผสมเสร็จที่เมื่อนำาไปผานเคร่ืองหลอแผนบาง (Tape casting) ก็จะได 
แผนเซรามิกที่มีความบางเหมือนกระดาษ สามารถนำาไปประดิษฐผลิตภัณฑที่มีรูปรางซับซอน  
รายละเอียดสูง หรือรูปทรงโปรงบางได และยังสามารถผสมสีตางๆ ลงไปในเนื้อดินเพ่ือใหได 
สีตามที่ตองการภายหลังการเผาผนึก ทำาใหผลิตภัณฑมีความสวยงาม และเกิดความเปน 
เอกลักษณเฉพาะตัว    

จุดเดนของง�นวิจัย :
• สตูรและเทคนคิการใชดนิผสมเสรจ็ซึง่เตรยีมไดจากการผสมวตัถดุบิภายในประเทศ  

ราคาไมแพง 
• วธิกีารผลติชิน้งานเซรามกิแบบยดืหยุนแตมคีวามแขง็แรง คอืสามารถทำาใหรปูทรง 

ซับซอนไดตามตองการ โดยการตัด เจาะรู มวน งอ และพับได ควบคุมความหนา 
ขนาด 50 - 1000 ไมครอน ไดอยางแมนยำา 

• เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพราะใชนำ้าเปนตัวทำาละลายแทนที่การใชสารเคมี ไมกอ 
ใหเกิดมลภาวะ และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ



179

ดินเซร�มิกแผนบ�ง :
 การขึ้นรูปดวยวิธีการหลอแผนบาง (Tape Casting) เปนวิธีที่นิยมใชทำาชิ้นงาน 
เซรามิกที่มีลักษณะเปนแผนบางเรียบเพราะสามารถควบคุมขนาดและความหนาไดอยาง 
แมนยำา  วิธีการไมยุงยากและมีคาใชจายเปนที่ยอมรับไดในการผลิตระดับอุตสาหกรรม  โดยวิธี 
การหลอแผนบางเปนเทคนคิการขึน้รูปท่ีสำาคญัในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส เชนใชในการผลติ 
แผนรองวงจร (Substrates) การขึ้นรูปดวยวิธีการหลอแผนบางจะเริ่มตนจากการเตรียมสาร 
ตัง้ตน (ดนิผสมเสร็จหรือสารโลหะออกไซด) ใหอยูในรูปสารแขวนลอยทีม่คีวามหนืด (Viscosity)  
ที่เหมาะสม โดยอนุภาคของสารตั้งตนจะกระจายอยูในตัวทำาละลาย (Solvent) และมีการเติม 
สารเติมแตง (Additives) เพื่อชวยปรับสมบัติในดานความยืดหยุนและความแข็งแรงของแผน 
บางที่เตรียมได ในกระบวนการขึ้นรูปจะเทสารแขวนลอยของสารต้ังตนที่มีสวนผสมดังกลาว 
มาแลวขางตนลงบนแผนรองพลาสติก (Carrier Film) ใหไหลผานแผนรองพลาสติกและจะทำา 
การควบคุมความหนาของแผนบางที่เตรียมดวยการปรับระยะและความเร็วของการเคลื่อนที่ 
ของแผนรองพลาสติกใหเปนไปตามคาที่กำาหนดไว เมื่อทิ้งไวประมาณ 4 - 6 ชั่วโมงจนแผนบาง 
ที่เตรียมไวแหงก็จะสามารถลอกออกจากแผนรองพลาสติกได แผนบางที่ไดจะมีความยืดหยุน  
มวนพับได หลังจากตัดหรือเจาะรูตามแบบที่ตองการได หลังจากนั้นก็จะนำาเอาแผนบางที่ไดไป 
เผาผนกึ (Sintering) เพื่อใหไดผลติภณัฑทีม่คีวามแขง็แรง และนำาไปทดสอบคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม 
ตอการนำาไปใชงานตอไป ในขัน้ตอนการหลอแผนบาง จะตัง้ความหนาของแผนบางแตกตางกัน 
ไปขึ้นอยูกับประเภทการใชงาน โดยทั่วไปจะสามารถทำาแผนบางที่มีความหนาอยูในชวง 50 - 
1000 ไมครอน ขึ้นอยูกับวัตถุดิบแตละชนิด 
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 การผลติดนิเซรามกิแผนบางดวยวธิกีารขึน้รปูแบบหลอแผนบางสำาหรบัผลติภณัฑกลุม 
ของตกแตง (Giftware) ใชดนิผสมเสรจ็ซึง่เตรยีมไดจากการผสมวตัถดุบิในกลุมเดยีวกนักบัที่ใช 
ในการผลิตเซรามิกประเภทถวย/จาน/ชาม ของชำารวยและของตกแตง ซึ่งเปนวัตถุดิบภายใน 
ประเทศไทยทั้งหมด และเลือกระบบที่ใชนำ้าเปนตัวทำาละลาย เนื่องจากไมกอใหเกิดมลภาวะ  
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และราคาไมแพง จึงเหมาะกับการแขงขันในระดับอุตสาหกรรม 

 ดินเซรามิกแผนบางสามารถขยายขอบเขตรูปแบบในการประดิษฐสรางสรรคชิ้นงาน  
รูปรางลักษณะซับซอน มีความหลากหลาย เปนการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ นอกจากนี้ดิน 
เซรามิกแผนบางท่ีผลิตไดมีความหนาอยูในชวงเดียวกับกระดาษท่ัวๆ ไปหรืออาจจะทำาใหม ี
ความหนานอยกวาก็ได พรอมทัง้ยงัสามารถผสมสลีงไปในดนิผสมเสรจ็เพื่อใหไดสตีามทีต่องการ   
ทำาใหดินเซรามิกแผนบางเองเปนตัวใหสีสันกับชิ้นงาน นอกเหนือไปจากการใชวิธีการตกแตง 
ดวยสีเซรามิกภายหลังการเผาชิ้นงานแลวเชนเดียวกับที่นิยมทำาในผลิตภัณฑเซรามิกชนิดอื่นๆ  

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. สมนึก ศิริสุนทร และนางขจิตรัตน ตันติธรรมรักษ

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• แบบคำาขอสิทธิบัตรเลขที่ 098820 
• ถายทอดเทคโนโลยโีดยทำาสญัญาอนญุาตใหใชสทิธิ ์กับ บรษิทั เซราเปเปอร จำากดั 

เปนระยะเวลา 1 ปี กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 1 ลานบาทตอปี
• ไดรับคดัเลือกใหบรรจอุยูใน Material ConneXion library worldwide MC#: 5575-

01 ในศูนยสรางสรรคการออกแบบ (TCDC)
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ระบบประเมินวัดความพรุน/ 
ปริมาณไฮโดรเจน 
ในงานหลออะลูมิเนียม
(quantitative reduced-pressure test  
and porosity assessment system)

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลอมหลอโลหะผสมอะลูมิเนียมในการผลิตชิ้นสวนยานยนตมี 
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมาก จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
ประกอบกับความจำาเปนในการประหยัดพลังงาน สงผลใหมีการเลือกใชวัสดุที่มีนำ้าหนักเบา 
สำาหรับผลิตเปนชิ้นสวนยานยนตมากขึ้น อยางไรก็ตามพบวา ยังมีโรงหลออะลูมิเนียมเพื่อผลิต 
ช้ินสวนยานยนตและชิ้นสวนวิศวกรรมตางๆ ในประเทศอีกเปนจำานวนมาก ซ่ึงสวนใหญแลว 
จะเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีความสามารถในการแขงขันในระดับที่คอนขางตำ่า  
โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโรงหลอทีเ่ปนกจิการรวมทนุกบัตางประเทศ สาเหตหุลกั 
ที่สำาคัญประการหน่ึงสืบเนื่องมาจากการท่ีไมสามารถลงทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณที่มี 
คุณภาพและประสิทธิภาพสูง ซึ่งตองนำาเขาจากตางประเทศและมีราคาสูง สงผลใหไมสามารถ 
ผลิตงานหลอที่มีคุณภาพสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 งานหน่วยวิศวกรรมหลอโลหะ กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ  
ตระหนักถึงปัญหาของอุตสาหกรรมหลอมหลอมหลอโลหะของไทย จึงไดเริ่มพัฒนาตนแบบ 
อุปกรณพื้นฐานท่ีสำาคัญสำาหรับใช ในกระบวนการหลอมหลอเพ่ือผลิตงานหลออะลูมิเนียมที่ 
ตองการคุณภาพสูง ไดแก อุปกรณตรวจประเมินปริมาณรูพรุน / ไฮโดรเจนในโลหะอะลูมิเนียม 
อปุกรณกำาจดัไฮโดรเจนในโลหะอะลมูเินยีมหลอมเหลว ชดุอปุกรณวเิคราะหทางความรอน และ 
ระบบแมพมิพอตัโนมตัสิำาหรบัประเมนิวดัคณุภาพและความเหมาะสมของโลหะผสมอะลมูเินยีม  
ซึ่งตนแบบอุปกรณเหลานี้ ไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนทางเลือกใหกับอุตสาหกรรมหลอมหลอ 
งานอะลูมิเนียมของคนไทยไดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในดานประสิทธิภาพ  
คุณภาพ สมรรถนะ และราคา

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ในการผลิตงานหลออะลูมิเนียม โดยเฉพาะชิ้นสวนยานยนตและวิศวกรรมที่ตองการ 
ความแข็งแรงสูง ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหลออะลูมิเนียม จึง 
เปนเครื่องมือพื้นฐานที่สำาคัญในกระบวนการผลิตงานหลออะลูมิเนียมใหไดคุณภาพ ทั้งนี้ 
เนื่องจากโดยธรรมชาตินั้น ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวไดดี หากไมไดรับ 
การกำาจัดออกและตรวจวัดใหอยูในระดับที่เหมาะสมแลว งานหลอที่ไดก็จะเต็มไปดวยรูพรุน 
จากแก๊สไฮโดรเจน สงผลใหงานหลอมีตำาหนิ ความแข็งแรงลดลงและอาจนำาไปใชงานไมไดใน 
ที่สุด กอใหเกิดความสูญเสียในการผลิต
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จุดเดนของง�นวิจัย :
 ลักษณะเดนของชุดอุปกรณเตรียมชิ้นงานหลอทดสอบภายใตสภาวะลดความดันที่ได
รับการพัฒนาขึ้น คือ

• ระบบควบคุมการทำางานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเร่ิมเก็บ 
ตัวอยางชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะทำาการเตรียมชิ้นงานใหคงที่

• สามารถปรับตั้งระดับความดันใหเหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียม 
แตละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหลองานทดสอบภายใตแรงดันที ่
กำาหนดได ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใชดดยตัวแปรดังกลาวขางตนมี 
ความสำาคัญอยางยิ่งตอความถูกตองในการเตรียมชิ้นงานสำาหรับประเมินวัด 
ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน

• ทำาการวิเคราะหผลผานดปรแกรมคอมพิวเอตรสำาหรับคำานวณคาระดับความพรุน
• มฐีานขอมูลอะลมิูเนยีมหลอเกรดตางๆ และสามารถสรางฐานขอมลูผลการวเิคราะห 

เพื่อเชื่อมตอกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน

ข้อมูลท�งเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ :
 ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหลออะลูมิเนียม (quantitative 
reduced-pressure test and porosity assessment system) ประกอบดวย อุปกรณหลัก 2 
สวน คือ

 1) อุปกรณเตรียมชิ้นง�นหลอทดสอบโดยระบบลดคว�มดัน (reduced-pressure 
test unit) 
 เปนเครื่องมือสำาหรับเตรียมชิ้นงานเพื่อทำาการวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนใน 
อะลูมิเนียม ชุดทดสอบนี้จะอาศัยหลักการของพฤติกรรมของก๊าซ กลาวคือปริมาตรของก๊าซจะ 
แปรผกผันกับความดันบรรยากาศ ดังนั้นเมื่ออะลูมิเนียมหลอมเหลวเกิดการแข็งตัวภายใต 
ภาวะลดความดันจึงสงผลใหปริมาตรก๊าซที่อยูภายในอะลูมิเนียมเกิดการขยายตัวจนสามารถ 
สังเกตไดอยางชัดเจน

 

 ลักษณะเดนของชุดอุปกรณเตรียมชิ้นงานหลอทดสอบภายใตสภาวะลดความดันนี้คือ  
ระบบควบคุมการทำางานกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการทำางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งสามารถ 
ควบคุมอุณหภูมิในการเร่ิมเก็บตัวอยางช้ินงาน รวมถึงระดับความดันบรรยากาศในขณะทำา 
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การเตรียมชิ้นงานใหมีความคงท่ี โดยตัวแปรขางตนเปนตัวแปรที่มีความสำาคัญอยางยิ่งตอ 
ความถูกตองในการเตรียมชิ้นงานสำาหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน

 2) อุปกรณและโปรแกรมวิเคร�ะหคว�มพรุน/ปริม�ณไฮโดรเจนในชิ้นง�นทดสอบ 
(porosity/hydrogen analysis unit)
 การประเมินวัดความพรุนในชิ้นงานทดสอบ จะอาศัยหลักการของอะคิมิดิส เพื่อหาคา 
ความหนาแน่นของชิ้นงาน หลังจากนั้นนำาคาความหนาแน่นดังกลาวเขาสูสมการคำานวณหา 
ความพรุนของชิ้นงานโดยใชคาพารามิเตอร ซึ่งทางหน่วยวิศวกรรมหลอโลหะไดทำาการศึกษา 
ทดลอง นอกจากนี้เพื่อความสะดวกตอภาคอุตสาหกรรมในการใชงาน ทางหน่วยไดพัฒนา 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำาหรับคำานวณวิเคราะหคาระดับความพรุน ฐานขอมูลอะลูมิเนียมหลอ 
เกรดตางๆ และฐานขอมูลผลการวิเคราะหซึ่งสามารถเช่ือมตอกับการเก็บบันทึกขอมูลเพื่อ 
การควบคุมคุณภาพการผลิต 

ประโยชนที่ได้รับ :
 ชวยเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตใหกับอุตสาหกรรมหลอมหลองาน 
อะลูมิเนียมของไทย โดยเฉพาะโรงหลอท่ีเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้รวมถึง 
อตุสาหกรรมผลติชิน้สวนยานยนตทีเ่ปนงานหลอโลหะผสมอะลมูเินยีม ซึง่นบัเปนอตุสาหกรรม 
ที่มีการขยายตัวของมูลคาการตลาดเพิ่มขึ้นสูงมากอยางตอเนื่อง อันจะนำาไปสูการยกระดับ 
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลอโลหะไทยใหสามารถแขงขันได ในตลาดโลก 
อยางยั่งยืนตอไป

โปรแกรมการคำานวณวิเคราะห์ค่าระดับความพรุน
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 ในเบื้องตนนี้ หน่วยวิศวกรรมหลอโลหะไดเผยแพรตนแบบอุปกรณที่ออกแบบพัฒนา 
ขึ้น เริ่มทดลองจำาหน่ายและนำาไปใชงานประกอบการใหคำาปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยี ใน 
กระบวนการผลิตของผูประกอบการหลอมหลออะลูมิเนียม รวมถึงผูผลิตชิ้นสวนยานยนต อาทิ  
บริษัท ซี.เอส.พี. คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำากัด ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวนวิศวกรรม   
บริษัท สยามเลมเมอรซ จำากัด ผูผลิตลออัลลอย บริษัท คำาชัยอะลูมิเนียม จำากัด ผูผลิตบิลเลต 
สำาหรับนำาไปรีดเปนชิ้นสวนอะลูมิเนียมโพรไฟลตางๆ นอกจากน้ีอุปกรณที่ไดรับการพัฒนาข้ึน 
ยังไดรับความสนใจและนำาไปใชในงานศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษา เชน ภาควิชาครุศาสตร 
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

 ปัจจุบันหน่วยวิศวกรรมหลอโลหะ ไดเตรียมพัฒนาความพรอมในการพัฒนาและ 
ประชาสัมพันธผลงานดังกลาวทั้ง ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหลอ 
อะลูมิเนียม และตนแบบอุปกรณ เพื่อจำาหน่ายในเชิงพาณิชยใหกับผูประกอบในวงกวาง โดย 
ผานกิจกรรมสนับสนุนหลัก ไดแก การสัมมนาเผยแพรเทคโนโลยี และการบริการใหคำาปรึกษา 
การจัดทำาสื่อในรูปแบบตางๆ

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : 
• หน่วยวิศวกรรมหลอโลหะ (FOUNDRY ENGINEERING R&D UNIT)
• กลุมเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ (MANUFACTURING & DESIGN 

TECHNOLOGY GROUP)
• เอ็มเทค สวทช.

คณะนักวิจัย/วิศวกร : ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เรงสมบูรณ
 นายสมภพ เพชรคลาย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล
 นายวิทยา สามิตร นายนครินทร มูลรินทร

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
 ไดเผยแพรตนแบบอุปกรณทีอ่อกแบบพฒันาขึน้  เริม่ทดลองจำาหน่ายและนำาไปใชงาน 
ประกอบการใหคำาปรึกษาและถายทอดเทคโนโลย ีในกระบวนการผลติของผูประกอบการหลอม 
หลออะลูมิเนียมรวมถึงผูผลิตชิ้นสวนยานยนต อาทิ 

• บริษัท ซี.เอส.พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำากัด ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน 
วิศวกรรม

• บริษัท สยามเลมเมอรซ จำากัด ผูผลิตลออัลลอย
• บริษทั คำาชัยอะลมูเินยีม จำากัด ผูผลติบลิเลตสำาหรบันำาไปรดีเป้นชิน้สวนอะลมูเินยีม 

โพรไฟลตางๆ
• บริษัท ฟาสโก มอเตอร (ประเทศไทย) จำากัด ผูผลิตมอรเอตรไฟฟ้า

  นอกจากนี้อุปกรณไที่ดรับการพัฒนาข้ึนยังไดรับความสนใจและนำาไปใชในงานศึกษา
วิจัยของสถาบันการศึกษา เชน ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาธนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
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เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง

 ปัจจุบันไดมีการนำาเอาหลักการทำางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูงมาประยุตใช 
กับเครื่องเชื่อมโลหะและเปลี่ยนจากหมอแปลงแกนเหล็กมาเปนหมอแปลงแกนเฟอไรต ซึ่งจะ 
ทำาใหเครื่องเชื่อมโลหะมีประสิทธิภาพสูง กินไฟนอย ปรับรูปแบบกระแสเชื่อมไดหลากหลาย 
ใหเหมาะสมกับชิ้นงาน และท่ีสำาคัญมีขนาดเล็ก นำ้าหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนยายแบบ 
แกนเหล็กความถี่ตำ่าแบบความถี่สูง

 ตนแบบเคร่ืองเช่ือมโลหะความถี่สูงของ  
NECTEC ขณะนีม้ีฟังกชนัการเชื่อมโลหะไดสองแบบ 
คือ แบบ MMA และ TIG อยางไรก็ดีรูปแบบของ 
วงจรอิเล็กทรอนิกสที่นำามาสรางเครื่องเช่ือมโลหะได 
นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็มีขอดีขอดอยแตกตาง 
กันไป และในการสรางงานชิ้นนี้ ไดพยายามเลือก 
รูปแบบวงจร ที่มีความเปนไปไดกับการนำามาสราง 
ในเชิงพาณิชยที่มีตนทุนตำ่า

จุดเดนของผลง�น : 
• ขนาดเล็ก นำ้าหนักเบา
•  ตนทุนตำ่า (เทียบกับแบบอิเล็กทรอนิกสดวยกัน)
•  ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานกวาเคร่ืองเชื่อมแบบแกนเหล็ก ท้ังกรณีเช่ือม

และกรณีเปิดเครื่องทิ้งไว (สภาวะไรภาระ)
•  ใชงานงาย การอารคนุมนวล การติดขัดนอย ไมตองเปนมืออาชีพก็เชื่อมได

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เน่ืองจากเคร่ืองเช่ือมโลหะท่ีนิยมใชกันโดย 
ทัว่ไป จะเปนแบบหมอแปลงแกนเหลก็ทำางานทีค่วามถี่ 
ตำ่า ซึ่งมีขอเสียหลายประการคือ นำ้าหนักมาก ขนาด 
ใหญ ประสิทธิภาพตำ่า (สิ้นเปลืองพลังงาน) เกิดเสียง 
รบกวนขณะทำางาน และคาประกอบกำาลัง (Power 
Factor) ตำ่า หากนำาเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกส 
มาสรางเครื่องเชื่อมโลหะก็สามารถขจัดขอเสียที่เกิด 
กับเครื่องเชื่อมโลหะแบบเกาได
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หลักก�รทำ�ง�น :
 เคร่ืองเช่ือมโลหะความถี่สูงจะทำาการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากแหลงจายไฟบาน 
(220V,50Hz) ใหเปนกระแสตรงโดยวงจรเรียงกระแส (Rectifier) แลวแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 
ใหเปนกระแสสลับท่ีความถี่สูงประมาณ60KHz โดยใชวงจรอินเวอรเตอรความถี่สูง (High 
Frequency Inverter) รวมกับตัวควบคุม (Controller) และสงผานพลังงานโดยหมอแปลง 
ความถีส่งู (แกนเฟอไรต) หลงัจากนัน้กจ็ะทำาการเรยีงกระแสใหเปนกระแสตรงอกีคร้ังโดยวงจร 
เรียงกระแสความถีส่งู (High Frequency Rectifier) และอาศยัคาความเหนีย่วนำาแฝง (Inductor) 
ในสายเชื่อมในการทำาใหกระแสเชื่อมเรียบมากขึ้น

 ในการทำางานของเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกสนี้สวนที่สำาคัญจะอยูที่ตัวควบคุม 
(Controller) ซึ่งทำาหนาที่หลักในการควบคุมกระแสและแรงดันทางดานขาออกใหมีขนาดตาม 
คำาสั่งที่ตั้งไวในโหมดการทำางานตางๆกัน 

ข้อมูลท�งเทคนิค :

•  แรงดันขาเขา : 190 - 250 Vac, 1 เฟส, 50 Hz 
•  พิสัยกระแสเชื่อม : 20 - 145 Adc
•  ประสิทธิภาพสูงสุด : 90 % 
•  แรงดันเชื่อม : ขณะเชื่อม 22 - 27 Vdc
   ขณะเตรียมงาน 90 Vdc
• Duty cycle : 50% ที่กระแสเชื่อม 120 A

General Features:
• หยุดการทำางานเมื่อแรงดันขาเขา ตกหรือเกิน
•  หยุดการทำางานเมื่ออุณหภูมิเครื่องสูงเกินพิกัด
• เลือกเชื่อมแบบ MMA หรือ TIG ได

MMA (Manual Metal Arc Welding) Features:

 เปนกระบวนการเชื่อมที่ไดรับความรอนจากการอารค ระหวางลวดเชื่อมกับชิ้นงาน  
ทำาใหลวดเช่ือมและช้ินงานบริเวณการอารคหลอมละลายรวมตัวกันเปนแนวเช่ือม สวนสาร 
พอกหุมจะเกิดตะกรันปกคลุมแนวเชื่อม

• มีฟังกชั่น Hot Start, Arc Force (สามารถปรับคาได 0 - 500%) ทำาให 
เชื่อมไดงายขึ้น

• มีฟังกชั่น Anti Stick เมื่อมีการลัดวงจรทางดานขาออกเปนเวลานาน
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TIG (Tungsten Inert Gas) Welding Features:  
 เปนกระบวนการเชื่อมที่ไดรับความรอนจาก 
การอารค ระหวางลวดทังสเตนกับบอหลอมละลาย 
ของงาน โดยใชแก๊สอารกอนปกคลุมบริเวณอารค 

• เริ่มการทำางานแบบ Lift-Start
• มฟัีงกชัน่ Down Slope เมื่อตองการหยดุ 

การเชื่อม

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC) 

นกัวจิยัเจ้�ของโครงก�ร : ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC) 

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท ชารจแอนดเวลด อินเตอรเนชั่นแนล จำากัด ไป

ในปี พ.ศ. 2548
• ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท ดี.เอ็นเตอรไพส จำากัด ไปในปี พ.ศ. 2547
• ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท สยามอินเวอรเตอร จำากัด ไปในปี พ.ศ. 2546
• ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท ไวโปร เค. อินดัสทรี จำากัด ไปในปี พ.ศ. 2546

มีรายรับรวมทั้งสิ้น 584,220 บาท
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เครื่องอานคาสี
สำาหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี 

และวิธีการอานคาสี
เพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีข้ันใชเองในประเทศไดรับความสนใจ 
มากขึ้น เพราะชุดทดสอบท่ีนำาเขาจากตางประเทศมักมีราคาแพง และบางครั้งไมตรงกับ 
ความตองการของผู ใชภายในประเทศ ปัญหาของผูพัฒนาชุดทดสอบเหลานี้คือ ขาดเครื่องมือ 
วัดที่สามารถปรับการทำางานใหตรงกับลักษณะการใชงานของชุดทดสอบ เนคเทคจึงไดพัฒนา 
“เคร่ืองอานคาสีสำาหรับวัดความเขมขนของสารเคมี” เพ่ือใชในการตรวจวัดหาปริมาณสารเคมี  
หรือสารตกคาในอาหารหรือยา โดยสามารถใชงานกับชุดทดสอบไดหลายชนิด และสามารถ 
ปรบัเปลีย่นเครื่องมอืใหเหมาะสมกบัชดุทดสอบทีม่กีารพัฒนาขึน้ใชเองในประเทศ ซึง่จะชวยให 
การพัฒนาชุดทดสอขึ้นใชเองในประเทศทำาไดงายขึ้น มีราคาไมแพง และมีประสิทธิภาพสูง

จุดเดนของง�นวิจัย :
• สามารถใชงานกับชุดทดสอบไดหลายชนิด ในเครื่องมือวัดเครื่องเดียว
• สามารถปรับเปล่ียนเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับชุดทดสอบที่มีการพัฒนาข้ึนใชเอง 

ในประเทศ  
• สามารถผลิตเชิงพาณิชยไดโดยลงทุนไมสูงนัก   

ตนแบบเครืองมือวัดราคาประหยัด

สำาหรับใชกับชุดทดสอบที่มีตัวอยาง

เปนสารละลายบรรจุในหลอดแกว
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ร�ยละเอียด :
 ในปัจจุบันไดมีนักวิจัยดานเคมีวิเคราะหจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ 
หลายแหง พฒันาชดุทดสอบแบบตางๆ ขึน้มาใชเองในประเทศ โดยเฉพาะรเีอเจนต (Reagent)  
สารสังเคราะหท่ีทำาปฏิกิริยาเฉพาะกับสารเคมีที่ตองการวัด การพัฒนารีเอเจนตข้ึนใชเองนี้ 
สามารถชวยลดคาใชจายไดมาก เนือ่งจากสวนใหญเปนการนำาเขาจากตางประเทศ อยางไรก็ 
ตามขอจำากัดอยางหนึ่งของผูวิจัยทางดานนี้คือ การขาดเครื่องมือวัดที่จะนำามาใชกับรีเอเจนตที่ 
พัฒนาขึ้น การใชเครื่องมือวัดที่นำาเขามาจากตางประเทศนั้น นอกจากจะมีราคาแพงแลว ยังไม 
สามารถปรบัปรุงหรือดดัแปลงใหมกีารใชงานทีเ่หมาะสมกบัชดุทดสอบทีพ่ฒันาขึน้เองได นกัวจิยั 
สวนใหญจึงแกปัญหาดวยการใชการเทียบสีดวยตาเปลา ซึ่งทำาใหประสิทธิภาพการใชงานโดย 
รวมลดลง ทั้งที่รีเอเจนตที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีคุณภาพสูง

 จากปัญหาการขาดเครื่องมือวัดดังกลาว  เนคเทค 
จึงไดพัฒนาเคร่ืองมือวัดราคาประหยัดสำาหรับชุดทดสอบ 
แบบตางๆ ขึ้นมาทั้งในรูปแบบของเครื่องโฟโตมิเตอร (วัด 
“คาการดูดกลืนแสง”) และเครื่องรีเฟล็กโตมิเตอร (วัด  
“คาการสะทอนแสง”) และภายหลงัไดพฒันาตอยอดอปุกรณ 
ชุดเดิมเปน “เครื่องเทียบสีอิเล็กทรอนิกส” ที่สามารถใชกับ 
ชดุทดสอบหลายชนดิได โดยใชแหลงกำาเนดิแสง 3 แสง คือ 
แดง เขียว และเหลือง เพื่อใหไดแสงหลายความยาวคล่ืน 
(โดยปกติจะตองเลือกใชแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม 
กับการวัดสารเคมีนั้นๆ)

 เทคนคินีท้ำาใหสามารถวดัคาการดดูกลนืแสงหรอืคา 
การสะทอนแสงของทั้ง 3 ความยาวคลื่นพรอมกัน จากน้ัน 
จะนำาคาที่ไดมาเปรียบเทยีบกบัตารางสอีางองิที่ไดสอบเทยีบ 
ไวกอนแลว ก็จะทำาใหอานคาปริมาณสารเคมีไดตามที่ไดสอบเทียบไว เทคนิคนี้จะคลายๆ กับ 
การเปรียบเทียบสีดวยตาเปลา แตมีความแมนยำาสูงกวาและไมขึ้นกับผู ใชงาน ขอดีของเทคนิค 
นี้คือสามารถใชไดกับชุดทดสอบชนิดตางๆ ไดมากจำานวนเทาที่ผูผลิตตองการ โดยไมจำาเปน 
ตองปรบัเปลีย่นอปุกรณ เพยีงแตตองสรางตารางสอีางองิตามจำานวนชดุทดสอบท่ีตองการใชงาน  

 นอกจากนี้นักวิจัยยังไดรวมเอาคุณสมบัติของเครื่องโฟโตมิเตอรกับเครื่องเทียบสี 
อิเล็กทรอนิกสไวในเครื่องเดียวกันและใชอุปกรณชุดเดียวกัน เพื่อใชกับชุดทดสอบที่มีตัวอยาง
เปนสารละลายในหลอดแกว (ในทำานองเดียวกนั กจ็ะรวมเครื่องรเีฟลก็โตมเิตอร กบัเครื่องเทียบ
สอีเิลก็ทรอนกิสไวในเคร่ืองเดยีวกนั สำาหรบัใชกบัชดุทดสอบทีม่ตัีวอยางเปนแถบทดสอบ) เพื่อ 
เพิ่มความสะดวกสำาหรับการใชงานและการผลิต  

 สำาหรับขั้นตอนการผลิตนั้น ผูผลิตสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมา 
เฉพาะสำาหรับเครื่องมือนี้กำาหนดไดวา จะตองใชเครื่องมือนี้กับชุดทดสอบกี่ชนิด ในแตละชนิด 
จะใชงานแบบเคร่ืองโฟโตมิเตอรหรือแบบเคร่ืองเทียบสี รวมทั้งการกำาหนดสมการสอบเทียบ 
หรือตารางสอบเทียบตามที่เหมาะสมกับชุดทดสอบแตละชนิด เมื่อเสร็จส้ินข้ันตอนการผลิต    
ผูผลิตสามารถบรรจุโปรแกรมการทำางานลงไปในหน่วยความจำาของเครื่องมือวัด ซึ่งจะทำาให 
เครื่องมือวัดทำางานตามคำาสัง่ตามไดโปรแกรมไวโดยที่ไมตองมกีารเชื่อมตอกบัคอมพิวเตอรอกีเลย 

ตนแบบเครืองมือวัดราคาประหยัด

สำาหรับใชกับชุดทดสอบ

ที่มีตัวอยางเปนแถบทดสอบ
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หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : นายรัฐศาสตร อัมฤทธิ์ นายอาโมทย สมบูรณแกว  
นายสถาพร จันทนหอม และ ดร. บุญสง สุตะพันธ

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• ถายทอดเทคโนโลยีและทำาสัญญาอนุญาตใหใชสิทธ์ิกับ บริษัท บางกอกไฮแล็บ 

จำากัด
• จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง “เครื่องอานคาสีสำาหรับวัดความเขมขนของสารเคมี และวีธี

การอานคาสีเพื่อหาความเขมขนของสารเคมี”

 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 90,950 บาท  
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เทคโนโลยีบำาบัดน้ำาเสีย และผลิตพลังงาน 
“ก๊าซชีวภาพ” สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อมูลเบื้องต้น :

 เทคโนโลยีบำาบัดนำ้าเสียแบบไรอากาศ และ 
ผลิตพลังงาน “ก๊าซชีวภาพ” เปนเทคโนโลยีที่เหมาะ 
สำาหรับการบำาบัดนำ้าเสียจากโรงงาอุตสาหกรรมอาหาร 
เชน โรงงานผลิตแป้งมันสำาปะหลัง โรงงานแป้งขาว 
โรงงานฆาสัตว

จุดเดนของง�นวิจัย :  
 ระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบตรึงฟิลมจุลินทรียไมใชอากาศ มีจุดเดนดังนี้

•  มีประสิทธิภาพสูงในการบำาบัด เปนระบบปิด ทำาใหไมมีปัญหาเรื่องกลิ่น  
•  ชวยลดพื้นที่ที่ใช ในการบำาบัดนำ้าเสียลงจากระบบเดิมที่เปนบอเปิดไดมากกวาครึ่ง 

หนึ่ง รวมทั้งลดปริมาณสารเคมีที่ใชในระบบ  
•  ใชพลังงานในการบำาบัดตำ่า แตมีผลพลอยไดจากการบำาบัดคือ ก๊าซชีวภาพที่มี 

ก๊าซมีเทนเปนสวนประกอบ สามารถนำาไปใชทดแทนนำ้ามันเตา หรือผลิตไฟฟ้าได

ร�ยละเอียด :
 ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 10,000 โรงงาน ลักษณะที่สำาคัญ 
อยางหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคือ มีนำ้าเสียจำานวนมากที่ตองบำาบัด ในขณะเดียวกัน 
มีการใชพลังงานในกระบวนการผลติคอนขางสงู ตวัอยางเชน ประเทศไทยมโีรงงานผลติแป้งมนั 
สำาปะหลังประมาณ 60 โรงงาน กำาลังการผลิต 1.7 ลานตัน มูลคาการสงออกและการใชใน 
ประเทศ 22,000 ลานบาท ในกระบวนการผลิตแป้งมัน 1 ตัน มีนำ้าเสียถึง 15 ลูกบาศกเมตร  
ซึ่งมีสารอินทรียปะปนในรูปซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD) การบำาบัดนำ้าเสีย 

บอบำาบัดน้ำาเสียและผลิตกาซชีวภาพ
ขนาด 6,000 ลูกบาศกเมตร ณ โรงงานชลเจริญ จ. ชลบุรี

โมเดลระบบบำาบัดน้ำาเสียและ
ผลิตกาซชีวภาพแบบประสิทธิภาพสูง

โรงงานผลิตแป้งขาว จังหวัดนครปฐม
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ของโรงงานแป้งมันสวนใหญนิยมใชบอเปิดบนพื้นท่ีไมตำ่ากวา 100 ไร จากปัญหากลิ่นและ 
ประสิทธิภาพการบำาบัดตำ่า ทำาใหโรงงานเสียคาสารเคมีในการบำาบัดไมตำ่ากวาเดือนละ 200,000 
บาท ที่สำาคัญที่สุดคือการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม เชน กรณีของก๊าซเรือนกระจก ถูกนำามา 
เปนขอกีดกันทางการคาที่ประเทศผูสงออกตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่เขมงวด

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ โดยการสนบัสนนุของศนูยพนัธวิุศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดพัฒนาเทคโนโลยีระบบบำาบัดนำ้าเสียแบบตรึง 
ฟิลมจุลินทรียไมใชอากาศ และมีผลพลอยไดจากการบำาบัดคือ “ก๊าซชีวภาพ” ที่มีก๊าซมีเทน 
เปนสวนประกอบซึ่งนำาไปใชเปนแหลงพลังงานได เทคโนโลยีนี้ถูกนำาไปใชงานจริงในระดับ 
อุตสาหกรรม โดยโรงงานผลิตแป้งขาว จังหวัดนครปฐม ไดกอสรางระบบบำาบัดนำ้าเสียขนาด  
5,200 ลูกบาศกเมตร ระบบมีประสิทธิภาพในการกำาจัดสารอินทรียไดรอยละ 80 - 90 ลดพื้นที่ 
ในการกอสรางระบบไดประมาณ 1 ใน 3 และลดปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็น รวมทั้งลดการใชสาร 
เคมีไดมากกวารอยละ 80 เมื่อเทียบกับระบบบอเปิด ระบบผลิตก๊าซชีวภาพไดประมาณ 2,500 
ลูกบาศกเมตร/วัน

 โดยการสนับสนุนจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำานัก 
งานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไบโอเทคไดถายทอดเทคโนโลยใีหกบัโรงงานแป้งมนัสำาปะหลงัอกี 4 โรงงานคอื โรงงานชลเจรญิ 
โรงงานชัยภูมพิืชผล โรงงานแป้งมนัตะวนัออก และโรงงานสมีาอินเตอรโปรดกัส ทั้ง 4 โรงงาน 
จะผลิตก๊าซชีวภาพไดรวมกันไมตำ่ากวา 15.36 ลานลูกบาศกเมตร/ปี หรือ 230.4 ลานลูกบาศก 
เมตรตลอดอายุใชงานของระบบ 15 ปี ซึ่งนำามาทดแทนนำ้ามันเตาในกระบวนการผลิตของ 
โรงงาน ทำาใหเกิดการอนุรักษพลังงานเทียบเทานำ้ามันเตา 7.2 ลานลิตร/ปี หรือ 108 ลานลิตร 
ตลอดอายุใชงานของระบบ 15 ปี คิดเปนมูลคาถึง 1,512 ลานบาท (ราคานำ้ามันเตา 14 บาท/ 
ลิตร) จากการเดินระบบบำาบัดนำ้าเสียที่โรงงานชลเจริญในปัจจุบันพบวา ระบบสามารถผลิต 
ก๊าซชีวภาพทดแทนการใชนำ้ามันเตาได 100% ของกระบวนการผลิต ชวยใหโรงงานประหยัด 
คาเชื้อเพลิงไดประมาณ 120,000 บาทตอวัน หรือคิดเปนมูลคากวา 24 ลานบาทตอปี (นำ้ามัน 
เตาราคา 14 บาท/ลิตร)
 จากผลการดำาเนินงานที่ผานมาแสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีน้ีสามารถนำาไปใชไดอยาง 
ดีย่ิงกับโรงงานแป้งมันสำาปะหลัง ถาสงเสริมการใช ใหครอบคลุมโรงงานแป้งมันทั้งหมดท่ัว 
ประเทศ ชวยลดปริมาณของเสียไดถึง 50 ลานลูกบาศกเมตร/ปี และประหยัดพลังงานในรูป 
นำ้ามันเตาไดไมตำ่ากวาปีละ 2,400 ลานบาท และทำาใหอุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลังของไทย 
รักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศไดอีกดวย

บอบำาบัดน้ำาเสียแบบเปด ใชพื้นที่ในการบำาบัดไมต่ำากวา 100 ไร เกิดปญหากลิ่นเหม็นและมีประสิทธิภาพต่ำา



193

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้�ของผลง�น : ดร. อรรณพ นพรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 รศ.ดร. สุวิทย เตีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 รศ.ดร. ภาวณีิ ชยัประเสรฐิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี
 นายวุฒิพงษ ศรีทองคำา 
 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถ�นภ�พของง�นวิจัย : 
 การถายทอดเทคโนโลยีใหกับภาคเอกชนไดแก

•  โรงงานผลิตแป้งขาว จังหวัดนครปฐม
•  โรงงานแป้งมันสำาปะหลัง 4 โรงงานคือ โรงงานชลเจริญ โรงงานชัยภูมิพืชผล 

โรงงานแป้งมันตะวันออก และโรงงานสีมาอินเตอรโปรดักส 
•  โรงงานฆาสัตวในประเทศไนจีเรียผานโครงการ Cows to Kilowatts ซึ่งโครงการ 

ดังกลาวไดรับรางวัล Seed Awards 2005 Winner จากกลุมองคกรแหง 
สหประชาชาติ
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ชุดตรวจโรคไวรัสในกุ้ง 
ด้วยเทคนิคพีซีอาร (PCR)

เพื่อเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอทีต่องการเปนลานๆ เทาภายในระยะเวลา 2 - 3 ชัว่โมง เปนวธิทีีจ่ ำาเพาะ 
และไวในการตรวจสูง เทคนิคพีซีอารสามารถใชตรวจหาเชื้อไวรัสในกรณีที่มีเชื้อไวรัสปริมาณ 
นอยในขณะทีกุ่งยงัไมแสดงอาการของโรคได เปนการเพิม่ทางเลอืกใหกบัเกษตรกรอกีทางหนึง่ 
ในการป้องกันโรค นอกเหนือจากการจัดการบอที่ดี 

จุดเดนของง�นวิจัย :  
• ไดชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวที่เพ่ิมตัวควบคุมการทดลองภายใน (Internal 

control) เขาไปในวิธีพีซีอาร (PCR) ทำาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยป้องกัน 
การเกิดผลลบปลอมในกรณีที่ตัวอยางไมมีการติดเชื้อไวรัสไดดียิ่งขึ้น 

• ไดชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวดวยวิธีเนสเต็ด-พีซีอาร (Nested-PCR) ซึ่ง 
จำาแนกระดับความรุนแรงของไวรัสได 4 ระดับ คือระดับการติดเชื้อรุนแรง ปาน 
กลาง ออน และออนมาก 

• ไดชุดตรวจโรคไวรัสหัวเหลือง ดวยวิธีเซมิ-เนสเต็ด อารที-พีซีอาร (Semi-nested  
RT-PCR) สามารถแยกไวรัสหัวเหลืองซึ่งทำาใหกุงตายอยางเฉียบพลัน กับไวรัส 
จีเอวี ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกลเคียงกันมาก 

ร�ยละเอียด :
 “กุงกุลาดำา” เปนสัตวเศรษฐกิจที่ทำารายไดสูงใหกับประเทศไทยมานับสิบปี  แตปัญหา 
การระบาดของเชื้อไวรัสในกุงกุลาดำา สงผลใหการผลิตกุงกุลาดำาลดลง การประยุกต ใชความรู 
ทางวิทยาศาสตรดานชีวโมเลกุลนำาไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกุง 
โดยเทคนิคพีซีอาร (Polymerase Chain Reaction: PCR) หรือปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส ที ่
สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสแมวามีไวรัสปริมาณนอย ในขณะที่กุงยังไมแสดงอาการของโรค เปน 
การเพิม่ทางเลอืกใหกบัเกษตรกรอกีทางหน่ึง ในการป้องกนัโรค นอกเหนอืจากการจดัการบอทีด่ี

ขั้นตอนการตรวจเชื้อไวรัสดวยวิธีพีซีอาร

ข้อมูลเบื้องต้น :
 การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ 
วินิจฉัยโรคไวรัสในกุงโดยเทคนิคพีซีอาร 
(PCR) หรือ ปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส  
เปนเทคนิคในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
แบบทวี คูณในหลอดทดลอง โดยใช  
เอน็ไซมดเีอน็เอโพลเีมอเรสทีส่ามารถทน 
ตอความรอนที่อุณหภูมิสูงๆ
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 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สนับสนุน ศ.ดร. วิชัย  
บุญแสง และคณะ พัฒนาชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่ม 
ตัวควบคุมการทดลองภายใน (Internal control) เขาไปในวิธีพีซีอาร (PCR) เพ่ือใชกำาจัดผล 
ลบปลอมในกรณีท่ีตวัอยางไมมกีารตดิเชือ้ไวรสั ขณะเดยีวกนัไดรวมมอืกบั Farming Intelligence  
Tech. Corp. ประเทศไตหวัน พัฒนาวิธีตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวดวยวิธีเนสเต็ด-พีซีอาร  
(Nested-PCR) ซึ่งจำาแนกระดับความรุนแรงของไวรัสได 4 ระดับ คือระดับการติดเชื้อ 
รุนแรง ปานกลาง ออน และออนมาก โดยดูจากจำานวนแถบของผลผลิตพีซีอารที่เกิดขึ้น หาก 
มีการติดเชื้อรุนแรงจะมีจำานวนแถบมากกวา

 นอกจากนี้ ไบโอเทค ไดสนับสนุน ศ.ดร. วิชัย บุญแสง และคณะพัฒนาชุดตรวจโรค 
ไวรัสหัวเหลือง พรอมทั้งรวมมือกับ CSIRO ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาชุดตรวจดวยวิธีเซมิ- 
เนสเต็ด อารที-พีซีอาร (Semi-nested RT-PCR) เพื่อแยกไวรัสหัวเหลืองซึ่งทำาใหกุงตาย 
อยางเฉียบพลันกับไวรัสจีเอวี ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกลเคียงกันมาก ชวยใหเกษตรกร 
ป้องกันโรคไดถกูตอง และไดถายทอดเทคโนโลยใีหกับบรษัิท Farming Intelligence Tech. Corp. 
เพื่อเปนผูผลิตและจัดจำาหน่ายชุดตรวจดังกลาว

 ชุดตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพีซีอารนี้ เปนเคร่ืองมือในการเฝ้าระวังโรค ใชตรวจหาการติด 
เช้ือไวรัสหลายชนิดที่พบในกุงกุลาดำา ชุดตรวจดังกลาวนำาไปใชไดงาย รวดเร็ว มีความไวและ 
จำาเพาะสูง ชวยเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกุลาดำาควบคุมการระบาดของโรคไดทันทวงที ชวยประหยัด 
เวลา และคาใชจาย รวมทั้งชวยใหเกษตรกรคัดเลือกลูกกุง หรือพอแมพันธุกุงที่มีคุณภาพดี 
ปลอดโรคไปเพาะเลีย้งหรอืขยายพนัธุ เพื่อหยดุยัง้หรอืป้องกันโรคระบาดไดกอนนำาลกูกุงลงบอ  
หรือนำาพอแมพันธุไปขยายพันธุ  

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้�ของผลง�น : ศ.ดร. วิชัย บุญแสง นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ 
 ดร. นุสรา สิทธิดิลกรัตน  
 หน่วยวิจัยเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง

สถ�นภ�พของง�นวิจัย : ถายทอดเทคโนโลยใีหกบับรษิทั Farming Intelligence Tech. Corp.  
เพื่อเปนผูผลิตและจัดจำาหน่าย

ชุดตรวจโรคไวรัสหัวเหลือง กุงปกติและกุงติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว กุงติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
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รถสามล้อสิงหธำารงไทย

ข้อมูลเบื้องต้น :
 รถสามลอสิงหธำารงไทยคือนวัตกรรมของสามลอสกายแล็ปขนาดเครื่องยนต 150 cc 
ที่ปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนมากดวยวิธีการออกแบบและวิเคราะห โครงสราง 
โดยหลักวิศกรรมขั้นสูงคือระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต (Finite Element Method, FEM) ผลที ่
ไดทำาใหเกิดการปรับปรุงสวนกลไกสำาคัญตางๆ เชน รูปรางโครงสราง chassis ระบบสงกำาลัง 
ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียรถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่ม 
พื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผู โดยสาร ทำาใหไดรถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณทันสมัยน่าใช 
งานมากขึ้นกวารูปแบบทั่วไปที่มีอยูเดิมในปัจจุบัน  

จุดเดนของง�นวิจัย :
• โครงสรางแขง็แรงทนทาน นำา้หนกัเบา และมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานวศิวกรรม 

ยานยนต
•  ใชชิ้นสวนที่ผลิตเองภายในประเทศและมีคาใชจายในการผลิตเพื่อเชิงพาณิชยตำ่า
•  ความสามารถในการปรับเปล่ียนรูปแบบการใชงานแบบอเนกประสงค ไดทั้ง 

การบรรทุกคนหรือสัมภาระส่ิงของตางๆ หรือเปนรถนำาเที่ยวตามรีสอรตเมื่อเพ่ิม 
กำาลังเครื่องยนตเปนขนาด 650 cc

รถสามลอสิงหธำารงไทย รุนพัฒนาใหมโดยหลักการออกแบบและการผลิตทางวิศวกรรม
ที่กำาลังอยูในระหวางการขึ้นทะเบียนกับกรมขนสงทางบก

การวิเคราะหโครงสรางรถสามลอสิงหธำารงไทย
ดวยระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต เพือป้องกันการเกิด Plastic deformation
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รถส�มล้อสิงหธำ�รงไทย :
 โดยท่ัวไปรถสามลอเคร่ืองที่เรียกกันวา สกายแล็ป มีการใชงานมากในพ้ืนที่บางสวน 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เพื่อใชบรรทุกพืชผลทางเกษตรและเปนรถโดยสาร 
รับจางในบางกรณี รถดังกลาวมีขอดอยที่ตองทำาการปรับปรุงหลายสวน จึงเปนจุดเร่ิมตนของ 
ความรวมมือระหวางบริษัทผูผลิตและเอ็มเทคที่ตองการพัฒนารถรูปแบบใหมที่มีโครงสราง 
ของรถเหมาะสมกับสภาพการใชงานที่มีความหลากหลาย มีเสถียรภาพในขณะรถวิ่งดีขึ้น และ 
มีเกียรถอยหลงั เพื่อนำาไปใชงานทดแทนรถสามลอเครื่องสกายแลป็ทีม่กีารใชงานอยูในปัจจบัุน 

 วธีิการปรับปรุงและพฒันารถสามลอสงิหธำารงไทย เริม่ตัง้แตการศกึษาข้ันตอนการผลติ 
และประกอบรถรวมถงึสภาพการใชงานจริงในหลายๆ รปูแบบ แลวจึงทำาการกำาหนดรายละเอยีด 
ทางวิศวกรรมตางๆ ที่ตองการปรับปรุง ไมวาจะเปนการการออกแบบโครงสราง chassis และ 
กระบะบรรทุกดวยการวิเคราะหโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต รวมถึงการปรับโครงสรางของ 
รถชวงดานหนา การเพิ่มกำาลังเคร่ืองยนตเปนขนาด 150 - 650 cc และยายตำาแหน่งติดต้ัง 
จากสวนลอหนาไปยังสวนลอหลัง การใชระบบสงกำาลังแบบเพลาที่ติดต้ังชุดเฟือง differential  
เพ่ือใหเกิดการถายทอดกำาลังแบบตอเนื่องคือขับเคล่ือนลอหลังไดทั้งดานซาย - ขวา จึงเกิด 
เสถียรภาพในขณะเขาโคง การออกแบบระบบเปลี่ยนเกียร คันสตารท และคันเบรกใหเหมาะ
ส ม 
กับสภาพใชงาน การใชระบบเบรกเปนดรัมเบรกทำาใหเกิดประสิทธิภาพในการหามลอ  โดยเมื่อ 
ไดรถตนแบบในแตละรุน ก็จะทำาการจำาลองสภาวะการใชงานขณะมภีาระบรรทุกดวยคอมพวิเตอร  
แลวจึงทดสอบใชงานจริงในภาคสนามเปนขั้นตอนสุดทาย

 ผลการประดิษฐทั้งหมดทำาใหรถสามลอสิงหธำารงไทยเกิดเสถียรภาพดีในขณะเขาโคง  
มีความปลอดภัยขณะหามลอ โครงสรางมนีำา้หนักนอยแตมคีวามแขง็แรงเพยีงพอตอการรองรบั 
นำ้าหนักบรรทุกทั้งคนและสิ่งของ และมีรูปลักษณสวยงามทันสมัย ทำาใหสามารถใชงานไดแบบ 
อเนกประสงค ซึง่ปัจจบุนักำาลงัมแีผนขยายตลาดไปยังกลุมทองเทีย่วทางพืน้ทีภ่าคใตทีม่รีสีอรต 
มากมาย ซึ่งกำาลังมีความตองการใชรถนำาเที่ยวขนาดเล็กเพื่อตอบสนองตอนักทองเที่ยวชาว 
ตางประเทศ หรอืการบรรทกุปาลมออกจากสวน และยงัชวยเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั 
ทางการคาโดยการวางแผนสงออกไปขายยังประเทศเพื่อนบานในอนาคตอันใกล

รถสามลอสิงหธำารงไทยที่พัฒนาใหม
โดยหลักการออกแบบและการผลิตทางวิศวกรรม

รูปแบบรถสามลอสกายแล็ปที่มีการใชงานทั่วไป 
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ต�ร�งเปรียบเทียบส�มล้อสก�ยแล็ปรูปแบบเดิมและส�มล้อสิงหธำ�รงไทยรูปแบบใหม :

สก�ยแล็ปรูปแบบทั่วไป สก�ยแล็ปรูปแบบทั่วไป

เครื่องยนตขนาด 80 - 120 cc ติดตั้ง
บริเวณชวงลอหนา

ใชเครื่องยนตสมรรถนะสูงขึ้นเปน 150 - 650 cc 
และเปลี่ยนตำาแหน่งการติดตั้งเปนชวงลอหลัง

โครงสราง Chassis ใชวิธีการเชื่อมตอทอ
เหล็กที่มีอยูแบบลองผิดลองถูก

วิเคราะหโครงสราง Chassis ดวย FEM แลว 
ออกแบบใหมใหถูกตองตามหลักวิศวกรรมยานยนต  
เพ่ือลดนำาหนักโครงสรางลงแตมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน

ลอหลังขับเคลื่อนดานเดียว ทำาใหคนขับ 
ตองฝึกควบคุมการทรงตัวของรถไปยังดาน 
ใดดานหนึ่ง เกิดโอกาสพลิกคว่ำาไดงาย

ลอหลังขับเคล่ือนไดท้ังดานซาย - ขวา แกไขปัญหา 
เรื่องการทรงตัวของรถขณะเลี้ยวโคง แลวสราง 
linkage system เชื่อมโยงระบบการเปลี่ยนเกียร 
ไปดานลอหนา เพื่อใหสะดวกตอการขับขี่

หามลอหรือหยุดรถดวยวิธีการกระตุก 
สายพานมูเลที่ติดไวกับลอหลังดานใดดาน 
หนึ่ง ซึ่งมีปัญหาเรื่องความอันตรายมาก 
ขณะที่ถนนเปียกหรือฝนตก เพราะจะเกิด
การลื่นไถลและหามลอไมอยู

ใชระบบดรัมเบรกติดตั้งที่ลอหลังทั้งสองดาน ทำาให
สามารถหยุดรถแบบกะทันหันไดโดยปลอดภัย

 
 

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. สุวัฒน จีรเธียรนาถ รศ.ดร. วิโรจน ลิ่มตระการ  
 ผศ. สุวิทย บุณยวานิชกุล ดร. ธนสาร อินทรกำาธรชัย 
 นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย  
 นายปิยพงศ เปรมวรานนท นายสุธี โอฬารฤทธินันท และ 
 นายประสิทธิ์ วัฒนวงศสกุล
 โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
 114 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 10210  

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• แบบคำาขอสิทธิบัตรดานการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649
•  กำาลังยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคา “สิงหธำารงไทย”
• ถายทอดเทคโนโลยแีละทำาสญัญาอนญุาตใชสทิธิใ์หกบับรษิทั ธำารงไทย 2003 จำากดั  

กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 6.4 ลานบาท/ปี

เครืองยนตขนาด 650 CCชุดเพลาที่มีการติดตั้งชุดเฟือง Differential
เพือการถายทอดกำาลังแบบตอเนือง

เพิ่มประสิทธิภาพการหามลอ
ดวยระบบดรัมเบรกท่ีติดต้ังกับสองลอหลัง 
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เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก 
โดยใช้ก๊าซชวย

ข้อมูลเบื้องต้น :

 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใชก๊าซชวยเปนเทคนิคที่คอนขางใหมและมีแนวโนมที ่
จะเตบิโตอยางรวดเรว็ในอตุสาหกรรมชิน้สวนพลาสติกของประเทศไทยในอนาคตอนัใกล เนื่องจาก 
สามารถแกปัญหาทางเทคนคิเรื่องการยบุตวัและการหดตวัของผลติภณัฑกลุมพอลเิมอรไดเปน 
อยางดี หลักการของการฉีดพลาสติกโดยใชก๊าซชวยคือ พลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดเขาไป 
เปนโครงรางชั้นนอก (skin) ของชิ้นงาน จากนั้นก๊าซจะถูกฉีดเขาไปในแมพิมพตัวเดียวกันเพื่อ 
เปนช้ันใน (core) โดยจะฉีดพรอมๆ กับพลาสติกหลอมเหลวตัวแรกหรือจะฉีดชากวา ขึ้นอยู 
กับการควบคมุความหน่วงของเวลาในการฉดี ผลทีเ่กดิขึน้ทำาใหชิน้งานพลาสตกิมผีวิตงึสวยงาม  
ลดการหดตวั (no sink) มคีวามทนตอแรงกระแทกดขีึน้โดยทีน่ำา้หนกัเบากวาเดมิ และลดตนทนุ 
การผลิตได

จุดเดนของง�นวิจัย :
• โครงสรางแข็งแรง
•  ลด cycle time ของกระบวนการผลิต เพราะการเย็นตัวของชิ้นงานเกิดข้ึนอยาง 

รวดเร็วจากการใชก๊าซฉีด
•  ไมจำาเปนตองใช holding pressure จึงชวยลดการใชพลังงาน
• เพิ่มศักยภาพการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญได โดยใชเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก 

เพราะใช clamping force เพียง 1 ใน 3 สวนของกำาลังงานทั้งหมดเทานั้น
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ร�ยละเอียด :

 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกมีมานานกวา 30 ปี หากแตวาเปนเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม 
ที่มีขอจำากัด กลาวคือ ในกรณีของชิ้นงานที่มีความหนามากกวา 4 มิลลิเมตร หรือชิ้นงานที่ม ี
สวนเสริมความแข็งแรง (rib) เพิ่มขึ้นมา เมื่อทำาการฉีดพลาสติกหลอมเหลวเขาไปในแมพิมพ 
ของชิ้นงานประเภทนี้ ผลที่ไดคือชิ้นงานจะมีปัญหาเรื่องรอยยุบ ดังนั้น เทคนิคการฉีดพลาสติก 
โดยใชก๊าซชวยจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหสามารถนำามาใชแกปัญหาดังกลาว โดยการฉีดก๊าซเฉื่อย 
ประเภทไนโตรเจน หรือคารบอนไดออกไซดเขาไปในชั้นกลางของช้ินงาน ก๊าซที่ฉีดเขาไปภาย 
ในจะไปชวยดันสวนที่มีการยุบตัวใหเรียบตึงแนบผนังแมพิมพ ทำาใหผิวดานนอกของชิ้นงาน 
เรียบและสวยงาม สวน micro bubble จะไปทำาใหเกิด void ขนาดเล็กมากกระจายอยูตรง 
บริเวณ core ดานในของชิ้นงาน ทำาหนาที่ซับแรงกระทำาตางๆ ที่มีตอชิ้นงาน จึงทำาใหมี 
ความทนทานดีขึ้น

 ช้ินงาน Grip Assist Handle รุ่น “XP-model” ในรถยนต์ Space Wagon ของ Mitsubishi ที่ ไดมี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใชก๊าซช่วยใหกับบริษััท แอมพาส อินดัสตรี จำากัด ประกอบดวยเทคนิค 
การออกแบบและผลิตที่สำาคัญ 3 ขั้นตอน  คือ 

1. การออกแบบรูปร่างโครงสรางช้ินงานและการเลือกใชชนิดพลาสติกอย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะที ่
ตองการ ดวยการใชคอมพวิเตอร์ช่วยสรางแบบจำาลองการไหลของพลาสตกิขณะฉดีขึน้รปูโดยใชก๊าซช่วย

2. ขึ้นรูปชิ้นงานโดยใชอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับการฉีดขึ้นรูปโดยใช 
ก๊าซช่วย

3. วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานที่ขึ้นรูปสำาเร็จแลวตามมาตรฐานที่กำาหนด
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 เคร่ืองฉดีพลาสตกิแบบดัง้เดมิท่ีมีอยูทัว่ไปในอตุสาหกรรม สามารถปรบัปรงุและพฒันา 
ใหใชเทคโนโลยกีารฉีดพลาสตกิแบบใชก๊าซชวยไดโดยไมยาก เพยีงแตตดิตัง้ชดุเคร่ืองมอืกำาเนดิ 
ก๊าซความดันสูงประมาณ 330 bar พรอมหัวฉีดหรือเข็มฉีดก๊าซเพิ่มเขาไปในระบบเทานั้น ก็จะ 
เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีใหสูงขึ้นไดแลวโดยปัจจุบันทีมวิจัยกำาลังวิจัยและพัฒนาอุปกรณ 
เสริมดังกลาวเพิ่มเติมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีตนทุนตำ่ากวาการนำาเขาจากตางประเทศ  
เพื่อตองการเผยแพรเทคโนโลยกีารฉดีพลาสตกิแบบใชก๊าซชวยใหกับอตุสาหกรรมฉดีพลาสตกิ 
ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังมีการใชเครื่องดังกลาวนอยมากคือไมถึง 30 เครื่อง 

 ขอดีของการใชเทคนิคการฉีดก๊าซรวมกับการฉีดพลาสติกแบบดั้งเดิมคือ ชวยลด 
การหดตัวของชิ้นงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในชิ้นงานที่มีความหนามากกวา 4 มิลลิเมตร ทำาใหลด 
ปริมาณชิ้นงานที่เสียเนื่องจากการยุบตัวและเสียรูปของชิ้นงานใหเหลือไมเกิน 1% และถาหาก 
ใชก๊าซเย็นแทนที่ก็จะชวยลดเวลาในการผลิตไดอยางนอย 20 - 30% เปนการเพ่ิมศักยภาพ 
ในการผลิต รวมถึงตนทุนในการผลิตที่สามารถทำาใหลดลงไดถึง 20% อันเนื่องมาจากการลด 
ปริมาณพลาสติกที่ใช ทำาใหเกิดความสามารถในการแขงขันในตลาดอุปกรณชิ้นสวนตางๆ เชน 
ชิ้นสวนรถยนต Grip assist handle, Bumper, Side mirror, Door handle, Door inner panel 
และ Filter housing เปนตน 

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. วุฒิพงษ รังษีสันติวานนท และกลุมวิศวกรรมพลาสติก
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
 114 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 10210

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :  ถายทอดเทคโนโลยีและทำาสัญญาอนุญาตการใชสิทธิ์ ใหกับ 
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำากัด

Gas Injection Controller Gas Injection Module Gas Injection Unit
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โปรแกรมชวยวางแผนการจัดฟัน
“CephSmile”
Cephalometric Analysis and  
Treatment Simulation Software

ข้อมูลเบื้องต้น :
 โปรแกรม CephSmile เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ชวยวาดรอยของรูปราง กะโหลก  
ศีรษะใบหนาดานขาง ทั้งที่สวนที่เปนโครงสรางกระดูก และเนื้อเยื่อ soft tissue จากจุดสำาคัญ 
ในแผนภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำาหนดโดยทันตแพทย นอกจากนี้ CephSmile ยังชวย 
คำานวณคาของมุมและระยะตางๆ ที่เกิดข้ึน (Cephalometric Analysis) ที่มีความสำาคัญและ 
ใชวิเคราะหโครงสรางลักษณะใบหนาดานขาง เพื่อเปนเครื่องมือชวยวางแผนการจัดฟัน 

จุดเดนของโปรแกรม CephSmile :
• CephSmile ชวยใหประหยัดเวลาในการวิเคราะหขอมูลทางทันตกรรม และดวย

ระบบจัดเก็บขอมูลทำาใหสะดวกในการดูประวัติขอมูลคนไขไดตลอดการรักษา
•  ชวยลดตนทุนในการนำาเขาโปรแกรมวางแผนการจัดฟันของตางประเทศทีม่รีาคาสงู
•  อำานวยความสะดวกใหทนัตแพทยในการกำาหนดจดุสำาคญัที่ใชในการวเิคราะหภาพ 

ดวยเทคนิค Local Contrast Enhancement ทำาใหทันตแพทยเห็นบริเวณที่เปน  
soft tissue ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

•  โปรแกรม CephSmile ไดประยุกตใหเหมาะสมกับรูปรางและลักษณะศีรษะของ 
คนไทย

•  สามารถทำาการพิมพ บันทึก ขอมูลตางๆ ได เพื่อใชในการเปรียบเทียบ กอนและ 
หลังรักษาในโปรแกรมที่ชื่อวา Superimposition
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ร�ยละเอียด : 
 ปัจจุบันในการจัดฟัน ทันตแพทยจะทำาการถายภาพเอกซเรยดานขางของใบหนาแลว 
ทำาการรางเคาโครงของใบหนา กราม ฟัน พรอมทั้งคำานวณระยะและมุมตางๆ ดวยอุปกรณ 
เครื่องเขียน ซึ่งทำาใหเสียเวลา และไมสะดวกตอการจัดเก็บขอมูล และไมสามารถเปรียบเทียบ 
ขอมูลของผูปวยรายเดียวกันที่เขามาทำาการดัดฟันในแตละชวงระยะเวลาได 

 ศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ รวมกบัคณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพัฒนาโปรแกรม CephSmile เพ่ือชวยในการวางแผนการจัดฟัน  
โปรแกรม CephSmile นี้มีฟังกชั่นการทำางานที่ชวยวิเคราะหคาตางๆ ที่จำาเปนในการจัดฟัน 
มากมาย อาทิเชน 

• ฟังกช่ันวิเคราะหคาเซฟาโลเมตริก (Cephalometric Analysis) ที่ใชวิเคราะห 
โครงสรางลักษณะใบหนาดานขาง

• ฟังกชั่นจำาลองการเปลี่ยนแปลงใบหนาหลังการจัดฟัน (Treatment Simulation 
Function) 

• ฟ ังก ชั่นเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค า Cephalometr ic Analys is 
(Superimposition)

 นอกจากน้ีทีมผูวิจัยไดใชเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ การแปลงภาพกราฟิกและ 
ระเบียบวิธีคำานวณเชิงตัวเลขเพื่อใหโปรแกรม CephSmile สามารถทำาการปรับแตงสวนโคง 
ใหเขาที่ พรอมกลึงเสนแนวใหเรียบเพื่อใหไดเสนแนวจากจุดหลักเพียงไมก่ีจุด จากน้ันจึงม ี
การคำานวณหาคามุมและระยะตางๆ ตามหลักตรีโกณมิติ แลวใหเปรียบเทียบผลที่ไดกับคา 
มาตรฐานสำาหรับคนไทยโดยเฉพาะ
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หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. จันทรจิรา สินทนะโยธิน นายวิศรุต พลสิทธิ์  
ดร. สุธี ผูเจริญชนะชัย  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

 ท.พ. นายสุรชัย เดชคุณากร ท.พ. วรรณา สุชาโต  
ท.พ. นิวัติ อนุวงศนุเคราะห ท.พ.ดร. พีรพงศ สันติวงศ ภาควิชา
ทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สถ�นภ�พของง�นวิจัย : ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท ไบโอเมท จำากัด 
 ไปในปี พ.ศ. 2548 และมีการนำาไปใชแลวจำานวน 15 ชุด

 นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต 
ใชเทคนิค Thin Plate Spine และ 
Geometric Transformation กับ 
การคาดการณใบหนาหลังการดัดฟัน

 ดวยเทคนิค Local Contrast Enhancement ทำาใหทันตแพทยกำาหนดจุดสำาคัญที่ใชใน
การวิเคราะหภาพไดงายขึ้น เนื่องจากทันตแพทยจะเห็นสวนของบริเวณ Soft Tissue ไดชัดเจน
ขึ้น



205

อุปกรณวัดความดัน 
ในหลอดเลือดหัวใจ
“Intravenous Blood Pressure Sensor”

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC) ภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ประสบความสำาเร็จในการผลิตไมโครชิพเซนเซอร  
(microchip sensors) เพื่อใชเปนสวนสำาคัญสำาหรับผลิตภัณฑสายวัดแรงดันในหลอดเลือด 
หัวใจ (pressure wire) ของบริษัท ราดิ เมดิคอลซิสเต็ม จำากัด (RADI Medical Systems)  
ประเทศสวีเดน เพ่ือชวยในการตรวจวัดความดันในเลือดซึ่งเปนสวนประกอบของการรักษา 
แบบใชบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ

จุดเดนของง�นวิจัย :
• เปนหัววัดเซ็นเซอรที่มีสวนสำาคัญสำาหรับผลิตภัณฑ 

สายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจเพื่อชวยในการตรวจ
วัดความดันในเลือดซึ่งเปนสวนประกอบของการรักษา
แบบใชบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ

•  เซ็นเซอรมีความไวในการตอบสนองสูง (sensitivity)  
เนื่องจากสามารถผลิตไดอะแฟรมไดบางลง

• สามารถตอยอดหัววัดเซ็นเซอรน้ี ไปสูผลงานอื่นๆ เชน 
ระบบตรวจสอบความดันลมยางขณะขับขี่  
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ร�ยละเอียด :
 ปัจจุบนัผูปวยโรคหลอดเลือดหวัใจตบี  ทีต่องการรกัษาดวยการขยายหลอดเลอืดหวัใจ 
ไดมีทางเลือกใหมในการตรวจดูการตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจ โดย ศูนยเทคโนโลยีไมโคร 
อิเล็กทรอนิกส (TMEC) ไดพัฒนากระบวนการผลิตไมโครชิพเซนเซอร โดยใชเทคโนโลยี  
surface MEMs ซึ่งพัฒนาบนพ้ืนฐานของสายการผลิตวงจรรวม (CMOS) โดยชิพนี้มีขนาด 
กวางเพียง 140 ไมครอน และยาว 1,300 ไมครอน (เสนผมคนเรามีขนาด 100 - 400 ไมครอน)  
โดยชิปดังกลาวน้ีจะถูกนำาไปใชเปนหัวเซ็นเซอรของสายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งใน 
การรกัษาผูปวยโรคหวัใจนัน้แพทยผูเช่ียวชาญจะทำาการสอดสายวดัตรงเสนเลอืดใหญบรเิวณขาหนบี 
และบังคับสายใหขึ้นไปสูหลอดเลือดหัวใจ เพื่อตรวจสอบบริเวณที่มีการอุดตันของเสนเลือด  
เมื่อพบตำาแหน่งท่ีมีการอุดตันของเสนเลือด ชิพจะแปลงระดับความดันเลือดไปเปนสัญญาณ 
ไฟฟ้าไปยังเครื่องรับ เพื่อแสดงผลออกทางมอนิเตอร จากนั้นแพทยจะทำาการรักษาบริเวณที ่
เสนเลอืดอดุตนัหรอืหลอดเลอืดตบีทีจ่ะตองทำาบอลลนูนัน้ๆ  ดวยวธิกีารรกัษาแบบใหมนีจ้ะชวย 
ใหแพทยรักษาไดตรงจุดและแมนยำายิ่งขึ้น   

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC) ภายใต  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ทีม TMEC

สถ�นภ�พของง�นวิจัย : ผานการทดสอบทั้งเชิงเทคนิคและการนำาไปใชงานในคนไขจริงทั้ง 
ในสวีเดนและประเทศไทย
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ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำาร้อน 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย
(Photovoltaic/Thermal (PVT) solar System)

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าและนำ้ารอนไดในเวลาเดียวกัน โดยใชอุปกรณชุดเดียวกัน 
ทำาใหระบบมีจุดคุมทุนเร็วขึ้น

จุดเดนของง�นวิจัย :
• จุดคุมทุนของระบบฯ อยูท่ี 6 ปี ในขณะที่จุดคุมทุนของเซลลแสงอาทิตยปกติ 

ปัจจุบันอยูที่ 15 ปี
• ใชเซลลแสงอาทิตยชนิด Amorphous Silicon ที่ประสิทธิภาพไมลดลงเม่ือ 

อณุหภูมขิองแผงสงูขึน้ ทำาใหไมเกดิการสญูเสยีพลงังานไฟฟ้าของเซลลแสงอาทติย 
ขณะใชงาน

• ตนทุนของระบบถูกกวาการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแสงอาทิตยที่แยกกัน 
กับระบบผลิตนำ้ารอนเพียงอยางเดียว
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ร�ยละเอียด : 
 ประเทศไทยมีศักยภาพในการนำาพลังงานแสง 
อาทิตยมาใชเปนอยางมาก จากผลการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2542  
พบวา ประเทศไทยมีคาพลังงานแสงอาทิตยรายวันเฉล่ียตอ 
ปีของพื้นที่ทั่วประเทศเทากับ 5kWh/M2-day กอปรกับ 
ความตองการใชไฟฟ้าและนำ้ารอนในการประกอบกิจกรรม 
ตางๆ ของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและบานพักอาศัย  
เพิ่มขึ้นอยางมาก ดังนั้น การนำาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งถือ 
วาเปนพลังงานที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเปนพลังงานที ่
สะอาด เปนหนทางที่จะชวยในการประหยัดพลังงงานและ 
คาใชจายของประเทศ

 ระบบผลิตไฟฟ้�และนำ้�ร้อนด้วยพลังง�นแสง 
อ�ทิตย ใชแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอะมอรฟัสซิลิกอนที ่
ประสิทธิภาพไมลดลงเมื่ออุณหภูมิแผงสูงขึ้นเปนตัวรับรังส ี
เซลลแสงอาทิตยจะเปล่ียนแสงอาทิตยชวงตามองเห็นได  
(Visible) เปนพลังงานไฟฟ้า แลวตอเขากับระบบสายสงสวน 
แผนโลหะดานลางจะเปลี่ยนแสงอาทิตยชวงอินฟาเรด 
(Infrared) เปนความรอนที่ไดจะถูกนำาไปใชงานในรูปแบบของนำ้ารอน ระบบฯ สามารถพัฒนา 
ใชงานรวมกับระบบความรอนชวยอื่นๆ ได เชน ระบบปั๊มความรอน และระบบปรับอากาศ

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย (ISET)  
 สังกัดศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย : สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. พอพนธ สิชฌนุกฤษณ นายทิพยจักร นวลบุญเรือง   
 นายสิริมงคล ใจกลา นายจิรพงษ พงษสีทอง

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• ยื่นขอรับสิทธิบัตร “เครื่องทำานำ้ารอนและผลิตกระแสไฟฟ้าดวยเซลลแสงอาทิตย 

แบบอะมอรฟัสซิลิกอน”
• ตดิตัง้ระบบเพื่อใชงานจรงิแลว 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลบางละมงุ, กองพนัทหาร 

สารวัตรที่ 11, โรงอาหาร สวนงานกลาง สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีแหงชาติ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์

• ถายทอดเทคโนโลยีใหบริษัทเอกชนไปแลว 7 ราย ไดแก บริษัท อาร.ดี.เทค แอนด   
เอนเนอจี จำากัด, บริษัท แสงมิตร อิเลคตริค จำากัด, บริษัท รุงแสงฟ้าอิเลคตริค 
จำากัด, บริษทั สยามพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอม จำากดั, บรษิทั ไทย-เอเยนซี เอน็ย-ี 
เนียริ่ง จำากัด, บริษัท ลีโอนิคส จำากัด และบริษัท แอดวาซ เทอรโมโซลูชั่น จำากัด

• ปัจจบุนัอยูระหวางการศกึษาเพื่อลดตนทนุของระบบใหตำา่ลงกวาเดมิ และสามารถ 
ใชงานรวมกับระบบอ่ืนได เชน ใชงานรวมกับระบบปรับอากาศ (ติดต้ังที่อาคาร 
สำานักงานปลัดกระทรวง ถนนโยธี)

• ไดรับรางวัล Energy award 2005 จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy 
Award 2005

เซลล์แสงอาทิตย์ฝมือคนไทย
ใหทั้งไฟฟาและน้ำารอนในระบบเดียว

ในราคาที่ถูกกว่า
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การพัฒนากระบวนการผลิต 
ทอนพันธุปทุมมาและขิงขนาดเล็ก

ข้อมูลเบื้องต้น :
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่เปนเทคโนโลยีที่ใชกันแพรหลายในการขยายพันธุพืช มีการนำา 
ไปใชกับพืชที่มีการขยายพันธุโดยใชหัวหรือทอนพันธุ เพราะงายและสะดวกตอการเก็บรักษา 
เพื่อใชปลกูทัง้ในและนอกฤด ูสามารถนำาหวัหรอืทอนพนัธุจากขวนลงปลกูในสภาพธรรมชาตไิด   
โดยมีการรอดชีวติสงู ปัจจบุนัทัว่โลกมคีวามสำาเรจ็ในการผลติหวัพนัธุขนาดเลก็ในพชืหลายชนดิ   
เชน กลุมไมดอกไมประดับ ไดแก ลิลลี่ แกลดิโอลัส และกลุมพืชอาหาร ไดแก มันฝรั่งและ 
หัวหอม

จุดเดนของง�นวิจัย :
• การใชทอนพันธุขนาดเล็ก ทำาใหอัตราการรอดชีวิตในแปลงปลูกสูง
• ปลอดดรคและลดระยะเวลาการปลูก
• สะดวกตอการเก็บรักษาตนพันธุ สามารถนำาไปปลูกนอกฤดู

ร�ยละเอียด :
 พืชหัว เปนพืชที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย เชน ขิง เมื่อนำาไปแปรรูปจะมีมูลคาใน 
การสงออกสูงถึง 1,200 ลานบาท หรือพืชหัวที่เปนดอกไม ไดแก ปทุมมา ซึ่งเปนดอกไมชนิด 

ใหมที่มีศักยภาพในการสงออกสูงมาก โดยสูงเปนอันดับ 2 รองจากกลวยไม แมในปัจจุบันม ี
มูลคาการสงออกเพียงประมาณ 30 ลานบาท แตความตองการหัวปทุมมามีสูงถึง 200 ลาน 
บาท โดยมีการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ อาทิเชน ญี่ปุ น เนเธอรแลนด โปรตุเกส    
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อสิราเอล ซึง่ถอืเปนตลาดทีม่คีณุภาพและมกีำาลงัซือ้สงู นอกจากนีเ้ริม่มกีารขยายตลาดสงออก 
ไปยังสหรัฐอเมริกา แอฟริกา จีน และไตหวัน โดยมีความตองการหัวพันธุ 2.3 ลานหัวตอปี   
แตปัญหาสำาคัญในการผลิตพืชหัวคือ โรคเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเมื่อมีการระบาดอยาง 
รุนแรงจะทำาใหเกิดการสูญเสียสูงถึงรอยละ 50 หากไมเรงแกไข อาจมีผลใหสูญเสียโอกาสทาง 
การตลาดได

 สวทช. ไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทอน 
พันธุขิงและปทุมมาขนาดเล็กปลอดโรค โดยใชเทคนิค 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนผลสำาเร็จ โดยไดจดสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตรตอกระบวนการผลิตของพืชทั้ง 2 ไว 
เปนที่เรียบรอยแลว และไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ทอนพนัธุขงิขนาดเลก็ปลอดโรคใหกบั บรษิทั บางกอก ฟ
ลาวเออรเซ็นเตอร จำากัด, บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริ- 
คัลเจอร จำากัด และหางหุนสวนจำากัด ประยูรออคิดส

 ในสวนของปทุมมาไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับ  
บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริคัลเจอร จำากัด โดยในขณะนี้ได 
พัฒนาระบบการผลิตทอนพันธุปทุมมาในแปลงปลูกให 
ไดหัวพันธุที่มีขนาดมาตรฐานสำาหรับการสงออก โดย 
สามารถผลิตรากตุมไดมากกวา 3 ตุมตอหัว และปัจจุบัน 
ไดมกีารนำาทอนพนัธุปทุมมาขนาดเลก็นี้ไปทดสอบในแปลงปลกูเกษตรกรทีผ่ลติทอนพนัธุปทมุมา 
สงออกตลาดตางประเทศ คาดวาในอนาคตอนัใกลนี ้การใชทอนพนัธุขนาดเลก็สำาหรบัการผลติ 
หัวพันธุปทุมมาคุณภาพดีจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้�ของผลง�น : ดร. ธราธร ทีรฆฐิติ ดร. เฉลิมพล เกิดมณี  
 นางปิยสุดา คงแกว นายวิชิต แพพูล

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง “กรรมวีการชักนำาการผลิตทอนพันธุขนาดเล็กของปทุมมา”
• ถายทอดเทคโนโลยีใหแก บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริคัลเจอร จำากัด
• นำาทอนพันธุปทุมมาขนาดเล็กนี้ ไปทดสอบในแปลงปลูกเกาตรกรที่ผลิตทอนพันธุ

ปทุมมาสงออกตลาดตางประเทศ
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การพัฒนาฟิลมบรรจุภัณฑแอคทีฟ 
เพื่อยืดอายุผลิตผลสด

ผลิตผลหลงัเกบ็เกีย่วอยางเหมาะสมและการเลอืกใชบรรจุภณัฑทีส่ามารถรกัษาคณุภาพของผกั 
และผลไมสดหลงัเกบ็เกีย่วใหคงความสดนานขึ้นตามที่ตองการ

จุดเดนของง�นวิจัย :
• การรกัษาสภาพความสดใหมใหกบัผลติผลการเกษตรไดนานขึน้ จะชวยลดความสญูเสยี 

จากการขนสงและวางจำาหน่ายไดเปนอยางมาก
• การดัดแปลงสมบัติของฟิลมที่ใชทำาบรรจุภัณฑ ทำาใหสภาวะบรรยากาศภายในถึง 

บรรจุมีความสมดุล ยืดระยะการเก็บรักษาผักและผลไมสดเพิ่มขึ้น 2 - 5 เทา เมื่อ 
เปรียบเทียบกับฟิลมพลาสติกทั่วไปทั้งแบบเจาะรูและไมเจาะรู

• ฟิลมที่ผลิตขึ้นเองมีราคาตอหน่วยถูกกวาฟิลมแอคทีฟที่นำาเขาจากตางประเทศ  
3 - 7 เทา

• ถุงบรรจุภัณฑที่พัฒนาไดมีความบางแตยังคงความแข็งแรงระหวางการใชงาน  จึง 
ชวยลดตนทุนการผลิต เพราะใชวัตถุดิบเม็ดพลาสติกนอยกวา

ร�ยละเอียด : 
 งานวิจัยเริ่มตนจากการนำาปัญหาของผุประกอบการภาคอุตสาหกรรมผักและผลไมสด 
ของไทย ที่ตองการไดเทคโนโลยีที่ชวยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลมาเปนโจทยวิจัยเพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการสงอออกผักและผลไมที่มีมูลคาสูงแตเน่าเสียงาย

 จากความรูพืน้ฐานดานสรรีวทิยาของผลติผลทางเกษตรพบวา พชืผกัผลไมแตละชนิด 
มีอัตราการหายใจที่แตกตางกัน โดยผลิตผลที่มีอัตราการหายใจสูงจะมีอายุการเก็บรักษาส้ัน   

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ผักและผลไมสดท่ีปลูกในประเทศ 
ไทย มักเสื่อมสภาพไดงายกวาประเทศใน 
เขตหนาว การเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วนี้  
สรางความสญูเสยีแกเกษตรกรและผูจำาหน่าย 
ผักและผลไมทั้งในประเทศและสงออกตาง 
ประเทศ ทำาใหมีความพยายามท่ีจะจัดการ
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ประกอบกบัความกาวหนาดานเทคโนโลยบีรรจภุณัฑ รวมกบัหลกัการสำาคญัของดานคณุสมบตัิ 
วัสดุที่ใชทำาบรรจุภัณฑพบวา ฟิลมพลาสติกที่ดีจะตองมีคุณสมบัติยอมใหก๊าซออกซิเจน ก๊าซ 
คารบอนไดออกไซด ก๊าซเอทิลีน และความชื้นแพรผานดวยอัตราที่เหมาะสม ดังนั้น การทำาให 
ฟิลมสามารถแปลงสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุใหเปนสภาวะสมดุล (Equilibrium 
Modified Atmosphere: EMA) จะสงผลใหพืชผักผลไมที่ใสไวภายในบรรจุภัณฑเกิดการชะลอ 
การหายใจ การคายนำ้าและลดการเสื่อมสภาพลงได ซึ่งกลไกบรรจุภัณฑ EMA นี้ เปนหลักการ 
หน่ึงของบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟที่ไดรับการยอมรับวาเปนเทคโนโลยีการรักษาความสดและ 
การถนอมอาหารแหงศตวรรษที่ 21

  ถานำาคุณสมบัติของฟิลมแอคทีฟไปเปรียบเทียบฟิลมพลาสติกทั่วไปทั้งประเภทเจาะ 
รูขนาดใหญและไมเจาะรูที่ใชกันอยางแพรหลายในเวลาน้ี จะพบวา ฟิลมแอคทีฟที่สามารถดัด 
แปลงบรรยากาศแบบสมดุลไดนี้ ชวยยืดอายุการเก็บรักษาความสดใหมของผลิตผลไดมากกวา  
2 - 5 เทา เพราะฟิลมเจาะรูขนาดใหญยอมใหก๊าซและความชื้นผานมากเกินไป ทำาใหผลิตผล 
ที่บรจุไวภายในสูญเสียนำ้ามาก ไมเหมาะกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผล ในขณะที่ฟิลม 
พลาสตกิที่ไมเจาะรทูีแ่มจะดดัแปลงสภาพบรรยากาศภายในบรรจภุณัฑแลว กลบัทำาใหปรมิาณ 
คารบอนไดออกไซดสะสมคางมากเกินไปและออกซิเจนผานนอยเกินไป ทำาใหผลิตผลภายใน 
บรรจุภัณฑมีกลิ่นและรสชาติผิดปกติได

 ปัจจุบัน ผลงานวิจัยฟิลมบรรจุภัณฑ 
แอคทีฟเริ่มมีการจำาหน่ายในเชิงพาณิชยแลว  
โดยการทำาสัญญาใหสิทธิการผลิตกับบริษัท 
สมารทแพค รีเสอรช จำากัด เพื่อนำาไปผลิต 
ใหแกผูสงออกผลิตผลสดไปยังตางประเทศ 
เชน ญี่ปุน และยุโรป นอกจากนี้ยังใชบรรจุ 
ผลิตผลสดเพื่อจำาหน่ายในซูเปอรมารเก็ตใน 
ประเทศ เชน TOPS โดยในรอบปีที่ผานมา  
ซึ่งเปนชวงเริ่มตนการจำาหน่ายในเชิงพาณิชย 
ไดใชบรรจุผักและผลไมสด เพื่อสงออกมีมูลคากวา 21 ลานบาท โดยฟิลมแอคทีฟนี้ ชวยลด 
การสูญเสียไดถึง 15% - 30% ส่ิงสำาคัญคือ ถุงบรรจุที่ผลิตจากฟิลมแอคทีฟมีราคาตอหน่วย 
ถูกกวาถุงบรรจุที่นำาเขาจากตางประเทศ 3 - 7 เทา แตกลับมีราคาใกลเคียงกับฟิลมที่ใชทำาถุง 
พลาสติกท่ัวไปในปัจจุบันและบรรจุภัณฑที่ผลิตไดมีความบางกวาบรรจุภัณฑทั่วไป แตยังคง 
ความแข็งแรงระหวางใชงาน ทำาใหชวยลดปริมาณการใชพลาสติกและลดปริมาณซากที่เปน 
ปัญหาใหญตอสิ่งแวดลอมในปัจจุบัน
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หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ  
 รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ นายนภดล เกิดดอนแฝก 
 นายวราวุธ ภัทโรพงศ นางสาวตติยา ตรงสถิตกุล    
 นางสาวสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ และนางสาวเสาวภา ไชยวงศ

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
• จดสทิธบิตัร “ฟิลมพลาสตกิบรรจุภณัฑดดัแปลงสภาวะบรรยากาศเพื่อยดือายแุละ 

รักษาคุณภาพของผลิตผลสด”
• ทำาสัญญาการใชสิทธิใหกับ บริษัท สมารทแพค รีเสอรช จำากัด ในการนำา 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑแอคทีฟไปผลิตใหแกผูสงออกและฟิลมแอคทีฟนี้ ชวยลด 
การสูญสียผลิตผลสดไดถึง 15% - 30%

• ผลงานวิจัยไดรับรางวัลเหรียญเงินจากงาน “53rd World Exhibition, Research & 
New Technology BRUSSEL EUREKA 2004” ประเทศเบลเยี่ยม

• นักวิจัยไดรับ รางวัลกลุมนักเทคโนโลยีดีเดนประจำาปี 2548 จากมูลนิธิสงเสริม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

VAJA ซอฟตแวรสังเคราะห 
เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง

จุดเดนของง�นวิจัย :
• สังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยไดแทบทุกคำา เนื่องจากมีสวนวิเคราะหคำาอานที ่

สามารถวิเคราะหไดแมแตคำาที่ไมเคยปรากฏในพจนานุกรม
• ผู ใชสามารถเพิ่มคำาเฉพาะพรอมทั้งคำาอานไดอยางอิสระ
• สรางเปน software library ที่สะดวกสำาหรับผูนำาไปพัฒนาตอ

ร�ยละเอียด :
 เทคโนโลยีสังเคราะหเสียงพูด เปนเทคโนโลยีที่สามารถสรางเสียงคำาพูดใดๆ ไดตาม 
ความตองการ ซึ่งในการใชงานสวนใหญจะตองใชงานรวมกับเทคโนโลยีดานการประมวลผล 
ภาษา (Language Processing technology) ทำาใหไดเทคโนโ,ยีสังเคราะหเสียงจากขอความ  
(Text-to-Speech Synthesis: TTS) ที่สามารถนำาไปประยุกตใชกับขอความภาษาไทยเพ่ือหา 
วิธีอานขอความแลวแปลงขอความจากตัวหนังสือภาษาไทยใหเปนเสียงพูดภาษาไทย

 ซอฟตแวรสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (VAJA) สามารถสังเคราะหเสียง 
พูดภาษาไทยไดทุกคำา เนื่องจากมีสวนวิเคราะหคำาอานที่สามารถวิเคราะหไดแมแตคำาที่ไมเคย 
ปรากฏในพจนานุกรม นอกจากนี้ ผู ใชสามารถเพ่ิมคำาเฉพาะ เชน ชื่อบุคคล พรอมท้ังกำาหนด 
คำาอานไดอยางอิสระ เพื่อใหซอฟตแวรสามารถแปลงขอความมาเปนเสียงพูดไดตรงกับ 
ความตองการของผู ใช นอกจากนี้ยังสามารถสรางเปนซอฟตแวรไลบราร่ีที่สะดวกสำาหรับผูนำา 
ไปพัฒนาตอ

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เปนซอฟตแวรที่ใชเทคโนโลยี Text-
to-Speech Synthesis ที่ชวยแปลงขอความ 
จากตัวหนังสือภาษาไทยใหมาเปนเสียงพูด 
ภาษาไทย โดยสามารถนำาไปประยุกตใชในงาน 
ตางๆ  ไดหลากหลาย  อาทิเชน  อุปกรณชวย 
เหลือคนพิการ  ที่ชวยในการอานขอความบน 
เวบ็ไซตหรอืพฒันาใชรวมกบัโทรศัพทมอืถือ  ใน 
การรับฟังอีเมลและขอมูลขาวสารผานทาง 
เครือขายอินเทอรเน็ต
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ประโยชนของการประยุกต ใชเทคโนโลยี
สังเคราะหเสียงพูด ไดแก

• ส า ม า ร ถ นำ า เ ท ค โ น โ ล ย ี
สังเคราะหเสียงพูดมาแปลง 
ขาวสารอิเล็กทรอนิกสที่มี 
ปริมาณมากและมีการปรับ 
เปลีย่นตลอดเวลา เชน การสง 
ขาวสารผาน Voice Message  
การรายงานขาวการวิเคราะห 
หุน มาเปนเสียงพูดเพื่อใหผูรับขาวสารไดรบัขาวทีท่นัสมยัอยูตลอดเวลา

• สามารถเผยแพรขาวสารผานเครือขายพ้ืนฐานที่มีอยูแลว เชน เครือขายโทรศัพท 
บาน โทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ต ซึ่งการเผยแพรทางเสียงเปนวีการพ้ืนฐาน 
ที่เขาถึงไดทุกเครือขายดดยไมตองการอุปกรณเพิ่มเติม

• ผูรับขาวสารสามารถรับขาวสารโดยไมตองละจากกิจกรรมที่ทำาอยู โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในกรณีที่ผูรับอยูในภาวะที่กอใหเกิดอันตรายได เชน ขณะขับขี่รถยนต

• สามารถประยุกตใชกับอุปกรณืสื่อสารอื่นๆ เชน ผู ใชบริการสามารถสงขอมูลโดย 
โทรสาร ในขณะท่ีผูรับปลายทางสามารถรบัฟังขอความบนเอกสารโดยโทรศพัทัว่ไป

• การเพิ่มโอกาสใหคนพิการ เชน โปรแกรมอานขอมูลเพ่ือคนตาบอด หรืออุปกรณ 
ชวยพูดแทนคนใบ

 ปัจจบุนัซอฟตแวรสงัเคราะหเสยีงพดูภษษาไทยคณุภาพสงู (JAVA) ไดรบัการถายทอด 
สูเชิงพาณิชยแลว และยังไดรับการพัฒนาเปนตนแบบโปรแกรมประยุกตเพ่ือชวยในการตรวจ 
สอบอีเมล โดยซอฟทแวรจะแปลงขอมูลในอีเมลเป้นเสียงอานนสงผานมาทางเครื่องโทรศัพท   
เพื่อความสะดวกของผู ใชงาน อีกทั้งยังไดพัฒนาเปนโปรแกรมตนแบบสำาหรับทองเว็บ (web 
browser) ที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถอานขอความที่อยูบนเว็บน้ันไดและรายงานสถานะ 
การทำางานดวยเสียง ซึ่งจะเปนประโยชนมากกับผูที่มีความบกพรองทางดานสายตา

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC)

นักวิจัยเจ้�ของโครงก�ร : ดร. ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ดร. ชัชวาลย หาญสกุลบรรเทิง
 นางสาวรุงกานต ศิริเจริญไชย นางสาวอโณชา รักชาติเจริญ
 และนายอัษฎางค แตงไทย

สถ�นภ�พของง�นวิจัย :
•  ไดรับลิขสิทธิ์ “ซอฟตแวรสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (VAJA) 
•  ถายทอดสูเชิงพาณิชยแลว
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559

การประยุกตใช้อนุภาคนาโน 
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

จุดเดนของง�นวิจัย :
• เทคโนโลยกีารเคลือบผาดวยอนภุาคไทเทเนยีมไดออกไซดซึง่ใชแสงเปนตวักระตุน 

ใหเกิดปฏิกิริยายอยสลาย หรือที่เรียกวา โฟโตแคตาลิสต (photocatalyst) โดย 
ไทเทเนยีมไดออกไซดทีด่ดนกระตุนดวยแสงยวู ีจะเกิดการแตกตวัและทำาปฏกิริยิา 
กับนำ้า จนไดเปนอนุมูลอิสระซึ่งจะสามารถไปยอยสลายโปรตีนหรือสารเคมีตางๆ  
จนทำาใหเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นอับหมดไป

• สวนผสมที่คิดคนข้ึน สามารถคงคุณสมบัติในการกำาจัดเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นได   
แมจะผานการซักมากถึง 30 ครั้ง

ร�ยละเอียด :
 ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) เปนสารที่สามารถใชแสงกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาแตกตัว 
เปนประจุได โดยเรียกการเกิดปฏิกิริยาน้ีวา “โฟโตแคตาลิสต (photocatalyst)” ซึ่งคุณสมบัติ 
ของปฏิกิริยานี้ ไดรับการศึกษามาเปนเวลานานในแงความสามารถในการกำาจัดทั้งสารอินทรีย 
และอนนิทรียในนำา้ อากาศและส่ิงมีชวีติ จากคุณสมบติัดังกลาวทำาใหในปัจจบุนัเร่ิมมกีารจำาหน่าย 
เสือ้ผาที่ใชเทคโนโลยกีารเคลือบผาดวยอนภุาคไทเทเนยีมไดออกไซด เพื่อกำากำาจดัเชือ้โรคและ 
กลิ่นอับ โดยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดที่ไดรับการกระตุนดวยแสงยูวี จะเกิดการแตกตัว 
เปนอิเล็กตรอนคูบนผิวหนาของอนุภาค ซึ่งจะทำาปกิกิริยากับดมเลกุลของนำ้า (H2O) และ 
เหนี่ยวนำาใหเกิดอนุมูลอิสระ เชน ไฮดรอกซิล ไอออน (Hydroxyl ions, OH-) และซูปเปอร 
ออกไซดไอออน (superoxide ions, O2-)  ขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดปฏิกิริยายอยสลาย (oxidation) 
ทั้งสารอินทรีย และสารอนินทรียตางๆ โดยทำาใหสารเหลานั้นเกิดการแตกตัวเปนนำ้าและก๊าซ 
คารบอนไดออกไซดในทีส่ดุ อยางไรก็ดสีตูรผสมและสวนประกอบของสารเรงปฏกิริยิาดงักลาว   

ข้อมูลเบื้องต้น :
 จากการศึกษาพบวาสารไทเทเนียม 
ไดออกไซด เปนสารที่มีคุณสมบัติในการยอย 
สลายสารอนิทรยีและสารอนนิทรยี โดยใชแสง 
เปนตัวกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาดวยคุณสมบัติ 
ดงักลาว ไทเทเนยีมไดออกไซด จงึไดถูกนำามา
ทำาเพื่อประยุกต ใชกับผลิตภัณฑทางส่ิงทอ 
เพื่อกำาจัดกลิ่นและแบคทีเรีย
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ยังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสวนผสมของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดที ่
เคลือบบนเสนใยแตละประเภทมีประสิทิภาพในการกำาจัดเชื้อแบคทีเรียและกล่ินอับไดดีขึ้น   
และติดทนนานมากขึ้น

 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ไดเล็งเห็นความสำาคัญและศักยภาพในการประยุกตใช 
อนภุาคไทเทเนยีมไดออกไซดในอตุสาหกรรมสิง่ทอจงึไดรวมมอืกบับรษิทั โนนาม ิไซน ประเทศ 
ไทย จำากัด เพื่อพัฒนาสูตรและสวนผสมที่เมาะสำาหรับการฆาเชื้อและกำาจัดกลิ่น ซึ่งสามารถ 
คงคุณสมบัติดังกลาวแมจะผานการซักกวา 30 ครั้งไปแลว และในปัจจุบันไดมีบริษัทที่ตกลง 
จะใชสูตรผสมที่พัฒนาขึ้นแลวในกระบวนการผลิตชุดนักเรียน คือ บริษัท สยามชุดนักเรียน 
จำากัด และคาดวาจะเริม่ใชเทคโนโลยดีงักลาวรวมกบัการผลติเพื่อออกจดัจำาหน่าย “ชดุนกัเรยีน 
ปลอดเชื้อและกลิ่น” ในปี 2549 เปนตนไป

หน่วยง�นเจ้�ของผลง�น : ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) รวมกับ  
 บริษัท โนนามิ ไซน ประเทศไทย จำากัด
สถ�นภ�พของง�นวิจัย : มีการตกลงจะใชสูตรผสมที่พัฒนาขึ้นแลวในกระบวนการผลิต 

ชุดนักเรียน คือ บริษัท สยามชุดนักเรียน จำากัด และคาดวาจะเริ่ม
ใชเทคโนโลยีดังกลาว รวมกับการผลิต เพื่อออกจัดจำาหน่าย “ชุด
นักเรียนปลอดเชื้อและกลิ่น” ในปี 2549 เปนตนไป
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2559


