ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2560
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ISBN: 978-616-12-0500-3
เอกสารเผยแพร่
พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2560
จ�านวน 500 เล่ม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่อนุญาตใหคัดลอก ท�าซ�้า และดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้
นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ์อักษรจากเจาของลิขสิทธิ์เท่านั้น
Copyright©2017 by:
National Science and Technology Development Agency
Ministry of Science and Technology
จัดท�าโดย
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000
โทรสาร 0 2564 7001
https://www.nstda.or.th
E-mail: info@nstda.or.th
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2560/โดย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. -- ปทุมธานี : ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560.
32 หนา : ภาพประกอบ
ISBN: 978-616-12-0500-3
1. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ -- ผลงาน
I. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ II. ชื่อเรื่อง
Q10

506

คำานำา
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจ
ในการเสริมสรางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ดวยการด�าเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาก�าลังคน และโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยด�าเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานดาน วทน. ที่สามารถน�าไปใชประโยชน์
ไดจริง สรางผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ไดแก่ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยี
วัสดุ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาเทคโนโลยีนาโน รวมถึงเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดาน วทน. ของภาคการผลิต ภาค
บริการ และภาคเกษตรกรรม โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีกลไกการสนับสนุนแบบครบวงจรใหแก่ผูประกอบการ
ในการน�าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไปต่อยอดทางธุรกิจและใชประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ใหไดมากที่สุด
หนังสือ ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2560 เล่มนี้เปนการรวบรวมผลงานวิจัยของ สวทช. ที่มีศักยภาพและ
ถ่ายทอดสู่การใชประโยชน์เชิงพาณิชย์แลว เพื่อเผยแพร่แก่ผูสนใจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดตนทุนผลิตภัณฑ์
และบริการ ตลอดจนเพื่อใหเห็นถึงศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาของไทยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงธุรกิจไดจริง ซึ่งจะ
เปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรูดวย วทน. และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันไดบนเวทีโลก

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มิถุนายน 2560

สารบัญ
ระบบและวิธีการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NetHAM version 2.0 Enterprise
โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา รุ่นที่ 6.0
โปรแกรมตัดคำาภาษาไทยแบบอิงการเรียนรู้ของเครื่องทีเล็กซ์ (TLex)
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (SUNFLOW)
ระบบอัจฉริยะในการเฝ้าดูรถยนต์โดยอัตโนมัติ (V-Watch)
เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในลมหายใจ SAM-05 (Screening Alcohol Meter)
เลนส์มิวอาย (MuEye)
การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli ในพืชตระกูลแตง
ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
เทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็ก
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ในระบบบำาบัดนำ้าเสีย
กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของแข็ง
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลสด
สารเคลือบใสไร้สารตะกั่วสำาหรับเพิ่มความสดใสและความเข้มของสีเนื้อดินเซรามิก
ถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงผลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม
แม่แบบร่างสำาหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ
ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา
รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ ใช้กำาลังไฟฟ้า
สูตรครีมบำารุงผิวและเจลทำาความสะอาดผิวหนังที่มีอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม
นาโนอิมัลชั่นในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ ไล่ยุง
ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่นออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันนำ้า
กระบวนการผลิตแคปซูลนาโนโพลิเมอร์
สารละลายสำาหรับทำาความสะอาดและยับยั้งเชื้อโรค
ระบบผลิตนำ้าดื่มและอุปกรณ์กรองนำ้าดื่มแบบเคลื่อนที่
จมูกอิเล็กทรอนิกส์
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ระบบและวิธีการวิเคราะห์
ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2
(Social Sensing: S-Sense version 2)

นักวิจัย: นางสาวอลิสา คงทน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 1001000484 และ 1501006963
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ไอซีซี เทค จ�ากัด
ปัจจุบันจ�านวนปริมาณการโพสต์ขอความแสดงความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีต่อยี่หอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ จ�านวนขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง เสียงของผูบ ริโภคไม่วา่ จะเปนการกล่าวชืน่ ชม
หรือต�าหนิตเิ ตียน ลวนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผูท ถี่ กู วิจารณ์ทงั้ สิน้ ดังนัน้ ความตองการใชงานเครือ่ งมือทีส่ ามารถ
รวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์เสียงของผูบริโภค เพื่อรับรูถึงความตองการที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อน�ามาใชใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และช่วงชิงความไดเปรียบเชิงการแข่งขันจากคูแ่ ข่งในตลาด จึงมีแนวโนมเพิม่
มากขึ้น
เนคเทค สวทช. พัฒนา เอสเซนส์ (S-Sense) หรือระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นขึน้ เพือ่ ใชวเิ คราะห์ความคิดเห็น
ของบุคคลทัว่ ไปหรือกลุม่ ลูกคาบนโซเชียลมีเดีย ว่ารูส กึ อย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และยีห่ อ สินคา โดยระบบจะรวบรวม
ขอความจากแหล่งขอมูล เช่น Twitter, Facebook, Youtube และ Pantip แลวน�ามาประมวลผลดวยเทคนิค
การประมวลทางภาษาเพื่อวิเคราะห์ แยกแยะ และแสดงผลดวยรูปแบบที่เขาใจง่าย เอสเซนส์สามารถน�ามาประยุกต์ใช
งานกับการติดตามแบรนด์หรือการวิจยั ตลาด เพือ่ ส�ารวจความพึงพอใจ และติดตามทัศนคติของสาธารณะทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์
และบริการของตนเองและคูแ่ ข่ง การส�ารวจผลการตอบรับของลูกคาหรือสาธารณชนทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์หรือแคมแปญใหม่
รวมทั้งการส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยวิเคราะห์ขอความที่เกี่ยวของกับองค์กรที่พนักงานโพสต์
แสดงความคิดเห็น
จุดเด่นเทคโนโลยี
• รองรับการวิเคราะห์ประโยคเชิงเปรียบเทียบ
• รองรับการวิเคราะห์ขอความที่เปนภาษาอังกฤษ
• เพิ่มโดเมนของสินคาและบริการที่วิเคราะห์ได
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NetHAM
version 2.0 Enterprise

นักวิจัย: นายชาวีร์ อิสริยภัทร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จ�ากัด
การบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร ปัญหาที่พบอยู่เสมอคือความผิดปกติภายในระบบที่อาจเกิดขึ้นได
ทุกขณะ กว่าผูดูแลระบบจะรับทราบก็อาจเกิดความเสียหาย อีกทั้งการระบุตนเหตุของปัญหาก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
โดยเฉพาะในเครือข่ายขนาดใหญ่ การน�าระบบตรวจสอบการท�างานเครือข่ายอัตโนมัตมิ าใช ช่วยอ�านวยความสะดวกให
แก่ผูดูแลระบบ ท�าใหสามารถรับรูในทันทีที่เกิดปัญหา และสามารถท�าการแกไขไดอย่างทันท่วงที ส่งผลใหการท�างาน
ของระบบเครือข่ายภายในองค์กรเปนไปอย่างมีเสถียรภาพ แต่ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในทองตลาดเปนซอฟต์แวร์ที่
ผลิตจากต่างประเทศและมีราคาแพง
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนา NetHAM (Network Health Analysis and Monitoring) ขึ้นเพื่อใชเปนระบบ
ตรวจสอบและแสดงสถานภาพเครือข่าย ส�าหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใหญ่
มากรวมทั้งอาจไม่มีทุนทรัพย์ในการลงทุนจัดหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายมาใชงาน โดยเนนใหใชงานสะดวก
มีระบบการแสดงผลดวยภาพทีเ่ ขาใจง่าย ช่วยใหผดู แู ลระบบสามารถเห็นภาพรวมของระบบไดอย่างรวดเร็ว และสามารถ
เรียกดูขอมูลหรือสถิติยอนหลังเพื่อน�าไปใชในการวิเคราะห์ปัญหา NetHAM version 2.0 ไดปรับแต่งใหเหมาะสม
กับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ดวยมาตรฐาน Simple Network
Management Protocol (SNMP) การตรวจสอบความผิดปกติในเครือข่ายอย่างอัตโนมัตโิ ดยอาศัยการเรียนรูพ ฤติกรรม
ของเครือข่าย และการปรับปรุงระบบการแสดงผลใหสามารถแสดงขอมูลที่ส�าคัญไดเพิ่มมากขึ้น เปนตน
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ดูสถานะของระบบผ่าน web interface ไดจากทุกที่
• แสดงสถานะของระบบเปนแผนภาพช่วยใหเขาใจง่าย
• เก็บขอมูลเชิงสถิติและแสดงผลเปนกราฟเรียกดูขอมูลยอนหลังในช่วงเวลาที่ตองการได
• แจงเตือนผ่านทางอีเมลในกรณีตรวจพบความผิดปกติ
7
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โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
วาจา รุ่นที่ 6.0
(สำาหรับติดตั้งบน Linux เซิร์ฟเวอร์)

นักวิจัย: นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จ�ากัด
ซอฟต์แวร์สงั เคราะห์เสียงพูดภาษาไทย “วาจา (VAJA)” เปนซอฟต์แวร์แปลงขอความภาษาไทยใหเปนเสียงพูด
เนคเทค สวทช. ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาวาจาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนมาถึงเวอร์ชั่นล่าสุด วาจา 6.0 ที่
ประยุกต์ใชเทคนิคการสังเคราะห์เสียงแบบใหม่ ซึง่ อาศัยแบบจ�าลองทางสถิติ Hidden Markov Model ในการผลิตเสียง
เทคนิคนีช้ ว่ ยแกปญ
ั หาการสะดุดของเสียงทีเ่ คยเกิดขึน้ ในวาจาเวอร์ชนั่ ก่อน ๆ เมือ่ ประกอบเขากับส่วนท�านายสัทสัมพันธ์
(prosody prediction module) ที่ช่วยวิเคราะห์ขอบเขตของวลี และท�านายความยาวของหน่วยเสียง ท�าใหไดเสียง
สังเคราะห์ที่มีความเปนธรรมชาติ เปนที่พึงพอใจของผูใชมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้วาจา 6.0 ยังสามารถสรางเสียงพูดได
ครอบคลุมค�าในภาษาไทย เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์ค�าอ่านที่สามารถวิเคราะห์ไดแมแต่ค�าที่ไม่ปรากฎในพจนานุกรม
จุดเด่นเทคโนโลยี
• เสียงสังเคราะห์เปนธรรมชาติ
• แกปัญหาเสียงสะดุดจากเวอร์ชั่นก่อนหนา
• สรางเสียงพูดไดครอบคลุมค�าในภาษาไทยแมแต่ค�าที่ไม่ปรากฎในพจนานุกรม
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โปรแกรมตัดคำาภาษาไทยแบบอิงการเรียนรู้
ของเครื่องทีเล็กซ์ (TLex)

นักวิจัย: นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จ�ากัด
TLex เปนโปรแกรมตัดค�าส�าหรับขอความภาษาไทยที่พัฒนาจากกระบวนการเรียนรูดวยเครื่อง (Machine
Learning) ผ่านการสรางโมเดลจากอัลกอริทึม Conditional Random Fields บนคลังขอความขนาดใหญ่ที่เรียกว่า
InterBEST 2009 ซึ่งมีขอความขนาด 7 ลานค�า ดวยเหตุนี้จึงท�าให TLex เปนโปรแกรมตัดค�าภาษาไทยที่ใหผลของ
การตัดค�าถูกตองสูง โดยคุณสมบัติเด่นคือ ความสามารถในการตัดค�าที่ไม่อยู่ในพจนานุกรม รวมถึงค�าที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น
ค�าทับศัพท์ และชื่อเฉพาะไดอย่างถูกตอง จากผลการทดลองเทียบกับชุดทดสอบของ InterBEST 2009 ไดค่าเฉลี่ยของ
F1 จากทั้ง 12 ประเภทของเอกสารเท่ากับรอยละ 93.90 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดค�า ทีมวิจัยไดเพิ่ม
กระบวนการรวมค�า (Merging) โดยใชรายการนิพจน์ระบุนาม (Named Entity) เพื่อใชแกไขค�าที่แบ่งไดไม่ถูกตอง จาก
ผลการทดลองไดค่าเฉลี่ย F1 เพิ่มขึ้นรอยละ 94.27
TLex ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อใหสามารถตัดค�าจากเอกสารขนาดใหญ่ไดในเวลาที่รวดเร็ว และยังรองรับ
รหัสภาษาทั้ง UTF-8 และ ASCII นอกจากนี้ TLex ยังเปิดใหบริการผ่านทาง Web Service ท�าใหสามารถน�าไปประยุกต์
ใชงานกับโปรแกรมอื่น ๆ ไดอย่างสะดวกหรือหากผูใชตองการจะน�าโปรแกรมไปติดตั้งก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่
อยู่ในรูปแบบของ Standalone Application ไปติดตั้งใชงานไดต่อไป
จุดเด่นเทคโนโลยี
• แบ่งขอบเขตของค�าจากขอความน�าเขาทีม่ รี หัสอักขระเปน UTF-8 โดยใชเทคนิคการเรียนรูด ว ยเครือ่ งในระดับ
อักขระ
• สามารถตัดค�าที่ไม่อยู่ในพจนานุกรมรวมถึงค�าที่เกิดขึ้นมาใหม่
• สามารถตัดค�าจากเอกสารขนาดใหญ่ไดในเวลาที่รวดเร็ว
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อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
(SUNFLOW)

นักวิจยั : นายสุทศั น์ ปฐมนุพงศ์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 1201005105, 1501001751 และ 1501004609
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ลีโอนิคส์ จ�ากัด
การหาแหล่งน�า้ โดยการเจาะบ่อบาดาลหรือสูบน�า้ จากแหล่งน�า้ หลักเขาพืน้ ทีน่ า-ไร่-สวน ตองอาศัย “ปัม๊ สูบน�า้ ”
เปนอุปกรณ์ช่วย แต่มีขอจ�ากัดในการใชหากพื้นที่นั้นไม่มีระบบไฟฟ้าที่จะใชกับปั๊มสูบน�้าเขาถึงหรือมีปัญหาไฟฟ้าตก
อีกทั้งการใชน�้ามันเชื้อเพลิงเปนตนก�าลังขับมอเตอร์ปั๊มสูบน�้าก็จะมีตนทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิง ดังนั้นทางเลือกในการใช
พลังงานแสงอาทิตย์เปนตนก�าลังขับมอเตอร์ปั๊มสูบน�้า จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะลดค่าใชจ่ายในระยะยาว อีกทั้งเปนมิตร
ต่อสิ่งแวดลอม
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาอินเวอร์เตอร์รุ่น “SUNFLOW” ที่ใชพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ไดอย่างเต็มที่ตาม
สภาพแสงทีแ่ ตกต่างกันของช่วงเวลาในแต่ละวัน สามารถขับมอเตอร์ปม๊ั สูบน�า้ ทางการเกษตรไดหลายรูปแบบ หลายขนาด
จากการน�าไปทดสอบใชงานในโครงการชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน จังหวัดปทุมธานี พบว่าสามารถลดค่าใชจ่ายส่วน
น�้ามันเชื้อเพลิงลงไดประมาณ 100,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าใชจ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ท�าใหคา่ ใชจ่ายในการบ�ารุง
รักษาต�่า สามารถคุมค่าการลงทุนไดในเวลา 2 ปี ส�าหรับการพัฒนาในอนาคต คณะวิจัยไดขยายความสามารถสู่
SUNFLOW รุ่น Dual-power ที่รองรับแหล่งพลังงานไดทั้งจากแผงโซล่าและระบบ Grid และ SUNFLOW รุ่น
External-MPPT ทีส่ ามารถน�าไปใชงานร่วมกับอินเวอร์เตอร์อตุ สาหกรรมขนาดใหญ่สา� หรับขับมอเตอร์ปั๊มสูบน�า้ ทีม่ ากกว่า
5 แรงมาขึ้นไป
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใชพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยไม่ตองต่อแบตเตอรี่
• ใชไดกับปั๊มน�้ากระแสสลับ (AC) แบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส
• ใชไดกับปั๊มน�้าทุกแบบ อาทิ หอยโข่ง ปั๊มท่อพญานาค ปั๊มบาดาล ปั๊มไดโว่ เปนตน
• ใชไดกับปั๊มขนาด 0.5 - 3 แรงมา
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ระบบอัจฉริยะในการเฝ้าดูรถยนต์
โดยอัตโนมัติ (V-Watch)

นักวิจัย: นายศุภกร สิทธิไชย และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 1201000680 และ 1401005899
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จ�ากัด
ปัจจุบนั มีการใชรถยนต์เปนจ�านวนมากในทองถนน หรือภายในพืน้ ทีข่ องส�านักงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน จึงก่อ
ใหเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่ยากต่อการควบคุม เช่น ปัญหาพื้นที่จอดรถ ปัญหาการละเมิดกฎจราจร จอดรถในที่หามจอด และ
ขับเร็วเกินก�าหนด เปนตน โดยพฤติกรรมเหล่านี้ก่อใหเกิดปัญหารถติด และอุบัติเหตุต่าง ๆ ตามมา
เนคเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียพัฒนา V-Watch หรือ Vehicle Watching
System Intelligent Box เปนระบบอัจฉริยะในการเฝ้าดูรถยนต์โดยอัตโนมัติ สามารถนับ แยกชนิดรถ สี ยี่หอ ลบเงา
อ่านป้ายทะเบียน บอกต�าแหน่งรถในภาพโดยอัตโนมัติ โดยใช Image processing สามารถใชงานกับกลอง Digital
Camera ที่มีอยู่ทั่วไป สามารถรายงานผลแบบ Online หรือ Real-time เปนระบบที่ใชงานง่ายและยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามความตองการของลูกคา เช่น ระบบตรวจจับการท�าผิดกฎจราจร ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ
และระบบตรวจนับรถอัตโนมัติ เปนตน
จุดเด่นเทคโนโลยี
• เปนระบบที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามความตองการของลูกคา
• ใชงานง่ายและระบบท�างานไดอย่างอัตโนมัติ
• มีระบบ Security Feature ช่วยดูแลดานความปลอดภัย
• มีระบบลบเงาที่มีประสิทธิภาพ สามารถท�างานไดกับทุกสภาพแสง
• สามารถเก็บหลักฐานไดทั้งในรูปแบบภาพความละเอียดสูงหรือวิดีโอระยะสั้น
• ถามีระบบกลอง Security Camera ติดตั้งอยู่แลว สามารถเชื่อมต่อไดเลย ซึ่งเปนการลดตนทุน
• มีระบบ OCR ในการอ่านป้ายทะเบียน และสามารถท�าการ Tracking รถในโรงงานได
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เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในลมหายใจ SAM-05
(Screening Alcohol Meter)

นักวิจยั : นายสุทศั น์ ปฐมนุพงศ์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการออกแบบ เลขที่ค�าขอ 0602001113
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ จ�ากัด
ปัจจุบนั ภาครัฐมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบตั เิ หตุจากการเมาสุราขณะขับขีย่ านพาหนะ จึง
มีวธิ กี ารตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจนับว่าเปนวิธที เี่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผูข บั ขี่
เนื่องจากวิธีการนี้ท�าไดสะดวกรวดเร็ว และสามารถทราบผลไดทันที
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาเครือ่ งตรวจวัดปริมาณเเอลกอฮอล์ในลมหายใจเเบบ Screening ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัดเทียม
กับของต่างประเทศในราคาที่ถูกกว่าดวยหัววัดที่สรางจากเทคโนโลยี Semiconductor Sensor ที่ราคาไม่แพง สามารถ
ใชตรวจวัดเบือ้ งตน เพือ่ ช่วยลดระยะเวลาการตรวจจับผูข บั ขี่ โดยผูข บั ขีไ่ ม่ตอ งลงจากยานพาหนะ หรือตรวจวัดพนักงาน
ก่อนเขาปฏิบัติงาน กรณีที่มีการท�างานที่มีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เครื่องวัดยังมีรูปเเบบทันสมัย
น�้าหนักเบา เหมาะกับการใชงาน เเละมีความไวสูง สามารถวัดจากลมหายใจไดโดยตรง รูผลเร็ว หากมีผูขับขี่บนถนน
หนาเเน่นจะช่วยท�าใหลดระยะเวลาตรวจวัด โดยไม่ตอ งใชเครือ่ งตรวจวัดเเบบเป่าทีน่ า� เขาจากต่างประเทศทีม่ รี าคาแพง
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใชตรวจวัดเบื้องตนก่อนการขับขี่
• ราคาถูกประหยัดและรวดเร็ว
• หากใชวัดบนทองถนน ไม่ตองลงจากยานพาหนะ
• หัววัดชนิดเซมิคอนดักเตอร์ ความไวสูง ไม่ตองออกแรงเป่า
• ขนาดเล็ก พกพาง่าย
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เลนส์มิวอาย (MuEye)

นักวิจยั : นางสาวอัชฌา กอบวิทยา และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 1401005905, 1501004712, 1501003211 และ
1502002635
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท มิวไอเซต จ�ากัด
กลองจุลทรรศน์ ถือเปนเครื่องมือพื้นฐานส�าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษา
รายละเอียดของสิ่งของเล็กๆ กลองแต่ละประเภทนั้นมีราคาสูง ส่วนใหญ่จะถูกใชงานตามโรงเรียนโดยนักเรียนจะตอง
แบ่งกันใชอุปกรณ์ซึ่งมีจ�านวนจ�ากัด หรือใชในระดับภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่ตองติดกลองถ่ายภาพเพิ่มท�าใหราคา
เพิม่ สูงขึน้ อีกทัง้ กลองจุลทรรศน์ไม่ไดถกู ออกแบบมาเพือ่ การพกพา หรือ เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ถา่ ยภาพ จึงท�าใหไม่สะดวก
ต่อการพกพาและการแบ่งปันขอมูล
เนคเทค สวทช. วิจัยพัฒนานวัตกรรม “เลนส์มิวอาย” และ “ฐานรองรับวัตถุแบบประกอบดวยตัวเอง Do-ItYourself (DIY)” เลนส์มวิ อายนีจ้ ะช่วยเพิม่ ความสามารถใหกบั กลองทีต่ ดิ มากับอุปกรณ์พกพาอย่างแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์
มือถือ ใชเปนกลองจุลทรรศน์แบบพกพา โดยตัวเลนส์มีก�าลังขยาย 3 แบบ คือ 25, 50 และ 100 เท่า สามารถใชงานได
ทั้งกลองหนาและกลองหลัง บันทึกภาพวัตถุขนาดเล็กไดง่ายขึ้น และเมื่อน�ามารวมเขากับคุณสมบัติอื่นของอุปกรณ์
พกพา เช่น เชื่อมต่อกับเครือข่ายและความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม จะช่วยใหเกิดการแบ่งปัน
ขอมูลที่ได เกิดการเรียนรูระหว่างกัน และการพัฒนาแอพลิเคชั่นโปรแกรมที่เกี่ยวของไดต่อไป
จุดเด่นเทคโนโลยี
• เลนส์พอลิเมอร์มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการใชงาน
• สามารถติดกับกลองถ่ายภาพพกพาอย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
• อุปกรณ์ขาตั้งแบบ DIY มีน�้าหนักเบา เหมาะกับการใชงานในทุกที่
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การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
Acidovorax avenae subsp. citrulli
ในพืชตระกูลแตง

นักวิจยั : นางสาวอรวรรณ หิมานันโต และคณะ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 1001000265
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ประเทศไทยเปนแหล่งผลิตพืชตระกูลแตงและเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออก แต่ดวยโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์นับเปน
ปัญหาส�าคัญในการส่งออก โดยเฉพะเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ที่เปนเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของ
โรคผลเน่าในพืชตระกูลแตง ซึง่ จะระบาดมากในแตงโม เมลอน และแคนตาลูป วิธกี ารก�าจัดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการจัดการ
กับโรคผลเน่า คือ ตองใชเมล็ดที่ปลอดเชื้อเพาะปลูก และดวยเชื้อชนิดนี้สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ (seed
transmission) จึงตองมีการตรวจรับรองการปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะมีการส่งออก โดยจะท�าการตรวจทั้งใน
แปลงปลูกและสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะส่งออก
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการผลิตโมโน
โคลนอลแอนติบอดีที่มีความจ�าเพาะต่อเชื้อ Aac เพื่อน�ามาใชกับวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียดวยวิธีการแซนด์วิช
อิไลซ่า (sandwich ELISA) ซึ่งวิธีนี้มีประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อ Aac ไดสูง และไม่เกิดปฏิกิริยาขามกับเชื้ออื่นที่ก่อ
โรคในพืช
จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถตรวจเชื้อ Aac ในตัวอย่างพืชและเมล็ดพันธุ์ไดโดยตรงโดยไม่ตองผ่านการน�าเมล็ดมาเพาะ
• สามารถตรวจไดคราวละมาก ๆ
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ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี
เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

นักวิจยั : นายสัมฤทธิ์ เกียววงษ์ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา: องค์ความรู้
ผูร้ บั การถ่ายทอด: บริษทั ไบรท์ออร์แกนิค จ�ากัด
ปัญหาส�าคัญที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของไทยคือ การระบาดของ
ศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช ซึ่งสรางความเสียหายโดยตรงต่อผลผลิตของเกษตรกรและส่งผลกระทบต่อเนื่อง เมื่อ
เกษตรกรใชสารเคมีป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชฉีดพ่น จะท�าใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นจนอาจไม่คุมต่อการลงทุน จาก
แนวโนมการใชสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มากขึ้น ก่อใหเกิดปัญหาสารพิษตกคางในผลผลิต นอกจากนั้นในเวที
การคาโลกการก�าหนดระดับของสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตรท�าใหเปนอุปสรรคส�าคัญต่อการส่งสินคาไป
จ�าหน่าย
ไวรัสเอ็นพีวี (Nuclear Polyhedrosis Virus: NPV) เปนไวรัสที่ก่อใหเกิดโรคกับแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มีความเฉพาะเจาะจงสูง ท�าลายเฉพาะหนอนกระทูหอม (หรือหนอนหนังเหนียวหรือหนอนเขียว) ซึ่งเปนแมลงศัตรูพืช
ส�าคัญ เอ็นพีวผี า่ นการทดสอบแลวว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิง่ แวดลอม ไม่มพี ษิ ตกคางบนพืช และไดรบั การแนะน�า
ใหใชในการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เหมาะกับพืชประเภทหอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไมฝรั่ง แตงโม พืชตระกูล
กะหล�่า ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว พริก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ฝ้าย ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ
และกลวยไม เปนตน เมื่อหนอนไดรับเชื้อไวรัสเขาไปจะตายภายใน 3-7 วัน
จุดเด่นเทคโนโลยี
เอ็นพีวีที่ผลิตไดนั้นแมลงศัตรูพืชจะสรางความตานทานไดชากว่าการใชสารฆ่าแมลง (ยังไม่พบการดื้อต่อ
ผลิตภัณฑ์เอ็นพีว)ี มีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงศัตรูพชื จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงทีม่ ปี ระโยชน์ และ
สามารถน�าไปใชทดแทนสารเคมีก�าจัดแมลงได 100 เปอร์เซ็นต์
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เทคโนโลยี
การผลิตท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็ก

นักวิจัย: นางสาวมรกต ตันติเจริญ และคณะ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 071249
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท บลูโอเชี่ยน ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ�ากัด
การระบาดของโรคและการขาดแคลนท่อนพันธุ์ขิงปลอดโรคเปนปัญหาส�าคัญของการผลิตขิง สวทช. จึงวิจัย
และพัฒนาวิธีการผลิตท่อนพันธุ์ขนาดเล็ก (micro-rhizome) ของขิง (Zingiber officinale Rose.) ในสภาพปลอดเชื้อ
โดยการใชน�้าตาล sucrose ที่ระดับความเขมขนระหว่าง 175.3 - 292.1 มิลลิโมลต่อลิตร ท�าใหไดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็ก
ซึ่งเปนหน่วยขยายพันธุ์ที่แข็งแรงจ�านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ที่สามารถน�าลงปลูกในสภาพธรรมชาติไดโดยมีการรอด
ชีวติ ทีส่ งู และลดขัน้ ตอนการยายตนขิงออกจากขวดเมือ่ เปรียบเทียบกับขัน้ ตอนการยายตนขิงออกจากขวดตามวิธดี งั้ เดิม
ที่ซับซอน
จุดเด่นเทคโนโลยี
วิธีการชักน�าการเกิดท่อนพันธุ์ขิงไดท่อนพันธุ์ขิงขนาดเล็กที่สะดวกต่อการเก็บรักษาตนพันธุ์ เพื่อใชในฤดูและ
นอกฤดู สะดวกต่อการขนส่ง และการกระจายตนพันธุ์ในรุ่นที่ 1 ในธรรมชาติ และในรุ่นที่ 2 สู่เกษตรกร ใชพื้นที่ใน
การผลิตนอยและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับการผลิตท่อนพันธุ์และการผลิตตนพันธุ์ในแปลงปลูกขิงรุ่นที่ 1 ในธรรมชาติ
ช่วยลดระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวท่อนพันธุ์ และลดขั้นตอนดูแลรักษา
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เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
ในระบบบำาบัดน้ำาเสีย

นักวิจัย: นายสมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1503001926
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท คีนน์ จ�ากัด และบริษัท ไทยไบโออ๊อกซีน จ�ากัด
จากการร่วมวิจยั และพัฒนาสารชีวบ�าบัดภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตยิ อ่ ยสลายน�า้ มันปิโตรเลียม ระหว่าง ไบโอเทค สวทช.
และบริษัท คีนน์ จ�ากัด ซึ่งไดรับการตอบรับอย่างดีจากภาคอุตสาหกรรม ที่น�าผลิตภัณฑ์ไปใชบ�าบัดน�้ามัน ไขมัน รวมทั้ง
สารอินทรีย์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตและบริการ อย่างไรก็ตามโรงงานและภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใชสาร
ชีวบ�าบัดภัณฑ์ในปริมาณทีส่ งู และต่อเนือ่ ง ท�าใหเกิดค่าใชจา่ ยในการขนส่งสารและบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ จึงน�าไปสูก่ ารพัฒนา
ระบบการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใ ชง ่าย สะดวก ท�าใหผู ประกอบการสามารถผลิตสารชีว บ�าบัดภัณ ฑ์ใช ภ ายใน
สถานประกอบการไดเอง ซึง่ จะช่วยลดตนทุนค่าใชจา่ ยการขนส่ง ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ และค่าบริหารจัดการทีเ่ กิดขึน้ ในโรงงาน
เครือ่ งผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นระบบบ�าบัดน�า้ เสีย (Onsite Microbial Reactor: OMR) เปนผลงานความร่วมมือ
ระหว่าง ไบโอเทค สวทช. และบริษัท คีนน์ จ�ากัด ส�าหรับผลิตจุลินทรีย์เพื่อใชบ�าบัดน�้าเสีย มีระบบเติมอากาศและระบบ
จัดการน�า้ เขา-ออกแบบอัตโนมัติ ใชงานไดงา่ ย สะดวก โดยจุลนิ ทรียท์ นี่ า� มาใชผา่ นการคัดเลือกแลวว่ามีความสามารถใน
การย่อยสลาย ทั้งน�้าเสียปกติ และน�้าเสียที่มีน�้ามันหรือไขมันเปนองค์ประกอบ เครื่อง OMR นี้ใชระยะเวลาเลี้ยงเชื้อ
จุลินทรีย์เพียง 24-48 ชั่วโมง ในเบื้องตนไดมีการทดสอบเติมจุลินทรีย์ที่ผลิตไดจากเครื่อง OMR ลงในบ่อบ�าบัดน�้าเสีย
แบบเติมอากาศ พบว่าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการบ�าบัดน�า้ เสียใหสามารถปล่อยออกสูส่ งิ่ แวดลอมโดยมีคา่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานน�้าทิ้งของกรมโรงงาน
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ถังมีขนาดเล็กเคลื่อนยายไดง่าย
• การดูแลรักษาระบบง่าย และสะดวกต่อผูใชงาน
• มีระบบเติมอากาศและระบบจัดการน�้าเขา-ออกแบบอัตโนมัติ
• ใชระยะเวลาเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพียง 24 -48 ชั่วโมง
• สามารถผลิตสารชีวบ�าบัดภัณฑ์ใชภายในโรงงานหรือสถานประกอบการไดเอง
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กรรมวิธีการผลิต
สารล่อแมลงชนิดของแข็ง

นักวิจยั : นางเยาวลักษณ์ จันทร์บาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7955
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
มอดเจาะกาแฟนับเปนแมลงศัตรูทสี่ า� คัญของการปลูกกาแฟ ซึง่ ท�าลายผลกาแฟในระยะทีเ่ ปนสีเขียวจนกระทัง่
ผลสุก สรางความเสียหายต่อผลผลิตกาแฟเปนอย่างมาก การระบาดสรางความเสียหายใหกบั ผลผลิตกาแฟในหลายพืน้ ที่
ส่งผลใหผลผลิตกาแฟที่ไดมีคุณภาพต�่า
สวทช. ภาคเหนือใหการสนับสนุน ดร.เยาวลักษณ์ฯ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาสาร
ล่อทีใ่ ชดงึ ดูดมอดเจาะผลกาแฟ ทีใ่ ชรว่ มกับกับดัก multi-funnel รูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ใชดงึ ดูดมอดเจาะผลกาแฟ ผลิตภัณฑ์
สารล่อมอดเจาะผลกาแฟนี้มีชื่อว่า “ซีเอ็มยู ซีวัน” หรือ CMU-C1 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดึงดูดมอดใหเขากับดัก เปน
ทางเลือกหนึง่ ทีใ่ ชกา� จัดแมลง สามารถน�ามาทดแทน หรือลดการใชสารเคมีกา� จัดแมลงได ส่วนประกอบของชุดกับดักกับ
สารล่อมอดเจาะผลกาแฟ ประกอบดวย กับดักดัดแปลงจากถวยพลาสติก หรือขวดน�้าดื่มดัดแปลงตัดเปนช่องรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งภายในบรรจุสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ CMU-C1 น�ามาใชในการดึงดูดแมลงหลังจากนั้นแมลงจะบินเขากับดัก
ตามกลิ่นสารล่อ CMU-C1 โดยบินมาตกและตายอยู่ในของเหลวบริเวณกนขวดหรือถวยกับดัก
จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถลดปริมาณแมลงโดยใชกับดักและสารล่อ CMU-C1 เพื่อดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ปริมาณแมลงเขา
กับดักพบไดตั้งแต่ 1-1,000 ตัว
• ใชงานง่าย และการผลิตท�าไดดวยตัวของเกษตรกรเอง
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ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลสด

นักวิจัย: นางสาววรรณี ฉินศิริกุล และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา: สิทธิบตั รการประดิษฐ์ เลขทีค่ า� ขอ 104699 และความลับทางการค้า เลขที่ ลค. 4397
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ�ากัด
ผักผลไม ยังคงมีชีวิตหลังถูกเก็บเกี่ยว มีการหายใจและคายน�า้ ท�าใหเกิดการเสื่อมสภาพและเน่าเสียของผัก
ผลไม ปัญหานีส้ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผักผลไมในระหว่างการขนส่งและจัดจ�าหน่าย ทัง้ ภายในประเทศและ
การส่งออกไปต่างประเทศ
เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตผลสด (Active Bag) ที่มีการพัฒนาฟิล์มดัดแปลง
สภาวะบรรยากาศแบบสมดุล (Equilibrium Modified Atmosphere: EMA) ท�าใหมีสมบัติการผ่านของก๊าซและไอน�้า
และสมบัติทางกลที่เหมาะสมต่อการน�าไปผลิตเปนบรรจุภัณฑ์ส�าหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสด ที่สามารถคง
ความสด คุณค่า และรสชาติของผักใหสด อร่อย ไดนานขึ้น สามารถเพิ่มระยะเวลาการวางจ�าหน่ายบนชั้นวางไดนานขึ้น
เฉลี่ย 7–8 วัน เมื่อเทียบกับถุงพลาสติกทั่วไปเจาะรูที่ใส่ผักไดเพียง 3 วัน และช่วยลดอัตราการสูญเสียของผักไดรอยละ
20 ฟิลม์ บรรจุภณ
ั ฑ์แอคทีฟนีผ้ า่ นการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและไดมกี ารประยุกต์
ใชงานจริงดวยความร่วมมือกับผูประกอบการ โดยใชบรรจุผักสดหลายชนิดส�าหรับตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ บรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่พัฒนาขึ้นนี้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าบรรจุภัณฑ์แอคทีฟราคาแพง
ที่น�าเขามาจากต่างประเทศ
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ฟิล์มมีความใส และความแข็งแรงสูง
• สามารถใชงานกับผลิตผลสดไดหลายชนิด
• ยืดอายุได 2-5 เท่า
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สารเคลือบใสไร้สารตะกั่ว
สำาหรับเพิ่มความสดใสและความเข้ม
ของสีเนื้อดินเซรามิก

นักวิจัย: นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 1301005122
ผู้รับการถ่ายทอด: โรงงานพุทธสิทธิ์เซรามิค
อุตสาหกรรมเซรามิก เปนอุตสาหกรรมที่มีตนทุนพลังงานในการผลิตสูง โดยทั่วไปเซรามิกจะเผาที่อุณหภูมิสูง
ประมาณ 1,200-1,250 องศาเซลเซียส การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบเซรามิกใหสามารถผลิตไดที่อุณหภูมิต�่าลง (1,0001,100 องศาเซลเซียส) จะช่วยลดตนทุนจากการใชพลังงานและลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดลอมได
ส�าหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมติ า�่ นัน้ ยังมีการใชตะกัว่ เปนส่วนผสม ซึง่ อาจเปนอันตรายต่อการน�าไปใชงาน ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพอนามัยของผูผลิต และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมได ทีมวิจัยไดท�างานวิจัยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสูตรและ
กรรมวิธีการผลิตเซรามิกที่ใชเนื้อดินและเคลือบอุณหภูมิต�่า และเปนเคลือบที่ไรสารตะกั่ว แต่ยังพบปัญหาจากผูผลิต
เนื่องจากเคลือบที่พัฒนาขึ้นจะมีความสดใสหรือความมันวาวนอยกว่าเคลือบที่มีตะกั่วผสม จึงท�าใหไม่เปนที่นิยมของ
ลูกคา ทีมวิจัยจึงพัฒนาเคลือบไรสารตะกั่วที่มีสีสันสดใสขึ้นเพื่อแกปัญหาดังกล่าว
สูตรเคลือบใสไรสารตะกั่วส�าหรับเพิ่มความสดใสและความเขมของสีเนื้อดินเซรามิก ประกอบดวย ลิเธียม
คาร์บอเนต แบเรียมคาร์บอเนต ซิงค์ออกไซด์ เศษแกว ฟริต เบนโตไนต์ และไครโอไลต์ สามารถใชเคลือบผลิตภัณฑ์
เซรามิก และเผาสุกตัวไดที่อุณหภูมิต�่า 1,000 องศาเซลเซียส มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความรอน (40-400
องศาเซลเซียส) 9.60 x10-6 K-1 และไม่เกิดการหดตัว (crawling) ของเคลือบ สามารถท�าใหสีของเนื้อดินมีสีสดใสและ
เขมขึ้น เคลือบที่ไดจะมีการวัดสีตามระบบ L*a*b* พบว่ามีค่า a* ที่สูง และการวัดความมันวาว (glossness) ใหค่าที่สูง
กว่าเคลือบไรสารตะกั่วทั่วไป
จุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรเคลือบใสไรสารตะกั่วส�าหรับเพิ่มความสดใสและความเขมของสีเนื้อดินเซรามิกมีความมันวาวสูง สามารถ
ช่วยใหสขี องเนือ้ ดินเซรามิกมีความสดใสและเขมขึน้ และเนือ่ งจากเปนเคลือบทีม่ สี ว่ นผสมของวัสดุเหลือทิง้ ไม่มสี ารตะกัว่
เปนส่วนผสม สามารถเผาสุกตัวไดที่อุณหภูมิต�่า 1,000 องศาเซลเซียส จึงเปนการลดตนทุนการผลิต โดยการประหยัด
พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมอีกดวย
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ถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงผลิต
จากกากของเสียอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม

นักวิจัย: นางวัชรี สอนลา และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา: อนุสทิ ธิบตั ร เลขที่ 9506
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ยูแซม อินเตอร์กรุ๊ป จ�ากัด
เบาอะลูมินาเปนผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟที่สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิสูง เปนผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญมากใน
กระบวนการผลิตที่ใชความรอนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก เหล็กกลา อัญมณี เครื่องประดับ และแกว
เปนตน ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เบาอะลูมนิ ายังตองน�าเขาจากต่างประเทศปีละจ�านวนมาก และมีราคาแพง (500-1,000 บาท/
ถวย) ซึ่งเปนการสูญเสียเงินตราออกต่างประเทศเปนจ�านวนไม่นอยในแต่ละปี
เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาสูตรที่ใชผลิตถวยทนไฟ ที่สามารถทนความรอนไดสูงไม่นอยกว่า 1,400-1,500 องศา
เซลเซียส เพื่อน�าไปใชงานส�าหรับหลอมแกว หรืองานอื่นๆ ในลักษณะใกลเคียงกัน เปนการผลิตถวยทนไฟที่มีเป้าหมาย
เพือ่ ทดแทนการน�าเขากลุม่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟทีม่ อี ะลูมนิ า่ เปนส่วนผสม นอกจากนีย้ งั มีเป้าหมายเพือ่ ช่วยเพิม่ มูลค่า
และลดปัญหาในการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมอะลูมเิ นียมในประเทศทีม่ ปี ริมาณมาก โดยส่งเสริมใหมกี ารน�ามาใช
เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตถวยทนไฟอุณหภูมิสูง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการน�าเขาอะลูมิน่าส�าหรับผูผลิตถวยทนไฟ และ
เพิ่มมูลค่าของเสียส�าหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมได
จุดเด่นเทคโนโลยี
ถวยทนไฟทีผ่ ลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอะลูมเิ นียมมีตน ทุนวัตถุดบิ 6.12 บาท/กิโลกรัม ซึง่ ถูกกว่าตนทุน
วัตถุดิบของถวยอะลูมิน่าในทองตลาดถึงรอยละ 85 มีความทนต่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันที่ 200 องศาเซลเซียส
และน�าไปใชงานไดที่อุณหภูมิสูงโดยไม่แตกราว ยุบตัว หรือหลอมละลาย รวมทั้งสามารถขึ้นรูปเปนภาชนะหรือรูปร่าง
ต่างๆ เพื่อน�าไปใชงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกันได
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แม่แบบร่าง
สำาหรับผลิตไส้แบบและโฟมโลหะ

นักวิจัย: นายสมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 1401005691
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ไดร์ฟ แพสชั่น จ�ากัด
โฟมโลหะ (metal foam) เปนโลหะที่มีช่องว่างหรือโพรงอากาศ 75-95 เปอร์เซ็นต์ มีน�้าหนักนอยกว่าโลหะตัน
แต่มีความแข็งแรงกว่าโฟมที่ท�าจากวัสดุอื่น โฟมโลหะมีจุดเด่น เช่น มีสมบัติเปนฉนวนกันความรอน และมีสมบัติดูดซับ
เสียง โลหะที่นิยมน�ามาผลิตเปนโฟมโลหะคือ โฟมอะลูมิเนียม วัสดุชนิดนี้น�าไปประยุกต์ใชประโยชน์ในบางอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสรางและที่อยู่อาศัย โดยใชในโครงสรางที่ตองรับแรงกระแทก
เปนวัสดุดูดซับเสียง และฉนวนกันความรอน ปัจจุบันโฟมอะลูมิเนียมมีขายและใชงานในต่างประเทศแต่ยังคงมีปริมาณ
ไม่มากเนื่องจากราคาขายที่สูง จากตนทุนวัตถุดิบที่มีราคาแพง ไดแก่ สารก่อฟอง สารเพิ่มความหนืด และผงอะลูมิเนียม
รวมทั้งการผลิตที่สิ้นเปลืองพลังงานมากท�าใหมีตนทุนการผลิตสูง ไดแก่ การอบสารก่อฟองที่อุณหภูมิสูงเปนเวลานาน
เพื่อหน่วงการสลายตัวเปนก๊าซของสารก่อฟอง เปนตน
เอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาวิธีการผลิตโฟมอะลูมิเนียมโดยใชสารที่สามารถทนอุณหภูมิสูง ละลายน�้าได และขึ้น
รูปเปนอนุภาคทรงกลมขนาดต่างๆ เปนแม่แบบของโพรงในอะลูมเิ นียม วิธนี ชี้ ว่ ยใหควบคุมโครงสรางโฟมใหมโี พรงขนาด
ต่างๆ ได ส่วนความพรุนของโฟมสามารถควบคุมไดดวยการใชเทคโนโลยีสุญญากาศช่วยในการท�าใหโลหะอะลูมิเนียม
หลอมเหลวแทรกเขาภายในช่องว่างระหว่างอนุภาคทรงกลม โดยเมื่อใชร่วมกับแม่พิมพ์ที่ออกแบบเฉพาะจะสามารถ
ควบคุมความพรุนของโฟมโดยควบคุมปริมาณโลหะในช่องว่างระหว่างอนุภาคทรงกลม ซึง่ โฟมอะลูมเิ นียมทีท่ มี วิจยั ผลิต
ไดมีความพรุนไม่ต�่ากว่า 64 เปอร์เซ็นต์
จุดเด่นเทคโนโลยี
• โฟมโลหะทีไ่ ดมโี ครงสรางโพรงเปนแบบเปิด ซึง่ ผูผ ลิตสามารถควบคุม และสามารถผลิตใหมรี ปู ร่างตามตองการ
• ตนทุนการผลิตต�่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตที่ใชสารก่อฟอง สารเพิ่มความหนืด และผงอะลูมิเนียม
เปนวัตถุดิบ
• ผลิตภัณฑ์โฟมโลหะที่ไดสามารถประยุกต์ใชงานไดหลากหลาย เช่น ดูดซับเสียง รับแรงกระแทก น�้าหนักเบา
ถ่ายเทความรอน และตกแต่ง
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ฉนวนความร้อนทนไฟ
จากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา

นักวิจัย: นายมาโนช นาคสาทา และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8653
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ทริปเปิ้ลเอ พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด และห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเจริญไตรภพ
นวัตกรรมวัสดุฉนวนกันความรอนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เปนการน�าเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
มาใชประโยชน์ใหเกิดมูลค่า และช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาท�าลาย
สวทช. สนับสนุน ดร. มาโนชฯ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาฉนวนความรอนทนไฟซึ่ง
ท�าจากฟางขาวและเยือ่ กระดาษสาทีน่ า� มาอัดเปนแผ่นและเติมสารหน่วงไฟจนไดเปนแผ่นฉนวนทีไ่ ม่ลกุ ติดไฟและไม่ลาม
ไฟ ที่เปนผลผลิตจากโจทย์ความตองการของผูประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษสา ที่มองหาความแตกต่างเพื่อเพิ่ม
มูลค่าใหกับสินคา ปัจจุบันมีการพัฒนาเปนเพดานและผนังกันไฟ ภายใตแบรนด์กันไฟ (Ganfai) เปนแผ่นฉนวนจากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร 100 เปอร์เซ็นต์ ไดรับการทดสอบแลวว่าไม่มีการลุกติดไฟ ไม่ลามไฟ ปลวกไม่กิน ทั้งยังกันเสียง
และมีความเบา กระบวนการผลิตแผ่นฉนวนทนไฟที่พัฒนาขึ้น เปนกระบวนการอย่างง่ายและมีตนทุนต�่า โดยสามารถ
กันความรอนไดดีเทียบเท่าวัสดุประเภทใยแกว
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใชวัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ตนทุนต�่า
• สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน
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รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้
โดยไม่ ใช้กำาลังไฟฟ้า

นักวิจัย: นายบรรยงค์ รุ่งเรื่องด้วยบุญ และคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4648
ผู้รับการถ่ายทอด: นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎค์
จากรายงานทางการแพทย์พบว่า การยืนจะช่วยใหสขุ ภาพของผูพ กิ ารดีขนึ้ ไม่วา่ จะเปนระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่าย และยังช่วยใหกลามเนื้อหัวใจแข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุนจากการที่กระดูกไม่ไดรับน�้าหนัก นอกจากนี้ยัง
ท�าใหผูพิการสามารถกลับมายืนเพื่อใชชีวิตประจ�าวันไดใกลเคียงกับปกติ ส่งเสริมสุขภาพจิต และเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพของผูพิการ
สวทช. สนับสนุน ผศ.ดร.บรรยงค์ฯ จากภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต พัฒนา
รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนไดโดยไม่ตองใชมอเตอร์ไฟฟ้า ที่สามารถปรับยืนไดโดยผูใชงาน ประกอบดวย โครงรถเข็น
ที่นั่ง พนักพิง ที่วางเทา และอุปกรณ์ส�าหรับปรับยืน ที่ประกอบดวย กระบอกสูบแก๊ส เพื่อช่วยผ่อนแรงในการลุกขึ้นยืน
และช่วยลดแรงกระแทกเวลานั่ง แขนยก และกานต่อเชื่อมที่มีลักษณะเปนรูปตัวแอล ตนแบบรถเข็นคนพิการที่สามารถ
ปรับยืนไดโดยไม่ตอ งอาศัยมอเตอร์นมี้ ปี ระสิทธิภาพสูงแต่ราคาถูกและเหมาะสมกับการใชงานในประเทศไทย อีกทัง้ เปน
แบบแยกชิ้นที่สามารถน�าไปผลิตเปนจ�านวนมากได
จุดเด่นเทคโนโลยี
รถเข็นปรับยืนไดผา่ นการออกแบบทางวิศวกรรมมาอย่างดี สามารถปรับยืนไดดว ยแรงแขนของผูพ กิ ารเอง โดย
ไม่ตอ งอาศัยพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนีย้ งั ครอบคลุมผูพ กิ ารหรือผูป ว่ ยทีไ่ ม่มแี รงแขน โดยรถเข็นถูกออกแบบ
ใหสามารถปรับยืนไดโดยผูป่วยหรือผูช่วยดูแลอีกดวย
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สูตรครีมบำารุงผิวและเจล
ทำาความสะอาดผิวหนัง
ที่มีอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม

นักวิจัย: นายชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1203001209, 1203001210 และ 1203001211
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จ�ากัด
เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรเปนที่นิยมของผูบริโภค เนื่องดวยความเปน “natural” และ
“green” สารสกัดมะขามป้อมเปนสารสกัดที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ลดการสรางเม็ดสีเมลานิน
ท�าใหผวิ ขาวกระจ่างใส สารออกฤทธิด์ งั กล่าวคือ กรดเอลลาจิก เปนสารทีส่ ลายตัวไดงา่ ย และมีสมบัตคิ วามมีขวั้ สูง (high
polarity) สารเหล่านี้จึงมีแนวโนมเสื่อมสลายไดง่าย และไม่ดูดซึมเขาสู่ชั้นผิวหนัง ดังนั้นการห่อหุมสารส�าคัญอยู่ใน
ถุงอนุภาคขนาดนาโนเมตร สามารถปกป้องสารส�าคัญใหมีความคงตัวมากขึ้น และซึมเขาสู่ชั้นผิวหนังไดดีขึ้น
นาโนเทค สวทช. วิจัยและพัฒ นาอนุภาคนาโนไนโอโซมกักเก็บสารสกัดมะขามป้อมดว ยเทคนิคนาโน
แอนแคปซูเลชัน่ (nano-encapsulation) อนุภาคนาโนมะขามป้อมมีฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสไดดกี ว่าสารสกัดมะขาม
ป้อม สามารถลดปริมาณการใชสารสกัดมะขามป้อมลงไดรอ ยละ 17.46 ในการตานเอนไซม์ไทโรซิเนสทีเ่ ท่ากัน ครีมบ�ารุง
ผิวและเจลลางหนาทีผ่ สมอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม ผ่านการทดสอบการระคายเคืองในอาสาสมัคร 200 คน และ
ผ่านการทดสอบประสิทธิศักย์ (efficacy) ในอาสาสมัคร 30 คน พบว่าไม่ท�าใหเกิดการระคายเคือง และการใชผลิตภัณฑ์
ครีมบ�ารุงผิวร่วมกับเจลลางหนาผสมอนุภาคนาโนสารสกัดมะขามป้อม ท�าใหผิวขาวกระจ่างใสขึ้น หลังจากการใชตั้งแต่
2 ถึง 8 สัปดาห์ โดยค่าสีผิวในสัปดาห์ที่ 4 ขาวขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ คิดเปนรอยละ 8 จากค่าเริ่มตน และสามารถเพิ่ม
ความชุ่มชื้นผิวไดสูงสุดหลังจากการใชเปนเวลา 6 สัปดาห์ โดยค่าความชุ่มชื้นผิวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.06 จากค่าความชุ่มชื้น
ผิวในสัปดาห์เริ่มตน
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใชเทคนิคนาโนแอนเคปซูเลชั่นท�าใหสารส�าคัญคงตัวไม่เสื่อมสลายไดง่าย และซึมเขาสู่ผิวหนังไดดีขึ้น
• เปนสารสกัดจากธรรมชาติท�าใหไม่เกิดการระคายเคือง
• สามารถขยายและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได
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นาโนอิมัลชั่นในรูปแบบโปร่งใส
ที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ ไล่ยุง

นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 1501000290
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จ�ากัด บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จ�ากัด
และบริษัท ปราณเชิญ จ�ากัด
ปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์สา� หรับป้องกันยุงซึง่ ส่วนมากเปนกลุม่ ของสารเคมีและสารสังเคราะห์ ซึง่ สารเหล่านัน้ มีฤทธิ์
ไล่ยงุ่ ทีด่ ี อย่างไรก็ดยี งั มีขอ ดอยในเรือ่ งของผลขางเคียงทีอ่ าจเกิดกับผูบ ริโภค ดังนัน้ สารธรรมชาติจงึ เปนอีกทางเลือกหนึง่
ที่เขามามีบทบาทกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุง เปนผลงานวิจัยที่นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุง
จากสารสกัดธรรมชาติภายใตการเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมลั ชัน่ และพัฒนาการป้องกันการระเหยและคุณสมบัตขิ อง
น�า้ มันหอมระเหย ท�าใหไดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิไ์ ล่ยงุ ในรูปแบบนาโนอิมลั ชัน่ แบบใส มีอนุภาคอิมลั ชัน่ ในระดับ
นาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน�้ามันสารออกฤทธิ์และกลิ่นไดนานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของ
น�้ามันหอมระเหย ท�าใหไดผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ดี มีประสิทธิภาพไล่ยุงอย่างนอย 3.5 - 4.5 ชั่วโมง
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เปนองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห์ (DEET Free)
• มีฤทธิ์ไล่ยุงยาวนาน ผ่านตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• มีสารช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ช่วยปกป้องและดูแลผิวหนังไดอย่างอ่อนโยน
• ลักษณะของผลิตภัณฑ์เปนแบบใส ไม่ก่อใหเกิดคราบขาว
• สามารถขยายและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดอย่างต่อเนื่อง
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ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่น
ออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน้ำา

นักวิจัย: นางสาวชญานันท์ เอี่ยมส�าอางค์ และคณะ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1503000879
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท จิราเฮิร์บ จ�ากัด
ยุงเปนพาหะของโรคระบาดหลายชนิดที่ส่งผลใหอัตราการตายของประชากรโลกสูง การควบคุมที่ดีที่สุดคือ
การป้องการแพร่เชื้อจากยุงโดยการป้องกันไม่ใหยุงกัด ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนิยมใช DEET ที่สามารถออกฤทธิ์ไล่ยุง
ไดเปนเวลานาน แต่ DEET เปนสารเคมีสังเคราะห์จึงมีผลต่อผิวหนัง ระบบประสาท และระบบภูมิคุมกัน
ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. จึงไดใชสารออกฤทธิ์ไล่ยุงชนิดอื่นแทน DEET เพื่อลดความเปนพิษที่อาจก่อใหเกิด
อันตรายต่อผิวหนัง คือ สารหอมระเหยจากพืช แต่สารหอมระเหยจากพืช มักจะระเหยเร็ว มีกลิ่นฉุนแรง และมีค่า
การละลายน�า้ ต�า่ เมือ่ น�ามาใชในผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ จะท�าใหฤทธิใ์ นการไล่ยงุ สัน้ ประสิทธิภาพในการไล่ยงุ ต�า่ จึงพัฒนาระบบ
น�าส่งที่ใชกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อการบรรจุและห่อหุมสารหอมระเหยจากพืช เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการไล่ยุงใหดีขึ้นนานขึ้นและลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติของครีมกันแดดที่มีอยู่
ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ เปนผลิตภัณฑ์ทางเลือกส�าหรับผูบ ริโภคทีต่ อ งการปกป้องผิวหนังจากแสงแดด องค์ประกอบ
ของครีมกันแดดไล่ยุงประกอบดวย ครีมเบสประเภทกันน�้า สารป้องกันแสงประเภทกายภาพ สารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง
ประเภทสารสกัดจากธรรมชาติที่ถูกควบคุมการปลดปล่อยดวยเทคนิค Nanostructured lipid carrier (NLC) มีสาร
กันเสียดวยปริมาณนอยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และปราศจากน�้าหอม
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ครีมกันแดดมีฤทธิ์ส�าคัญทั้งสอง คือ กันแดด และไล่ยุ่ง ไม่มีผลหักลางซึ่งกันและกัน
• ส่วนประกอบส�าคัญในการไล่ยงุ ถูกห่อหุม ในรูปแบบอนุภาคนาโน จึงลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ร่วมทัง้ เพิม่
ระยะเวลาการออกฤทธิ์ไล่ยุง
• ดวยกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีเนื้อครีมทาแลวไม่ทิ้งคราบขาว มีความคงตัวของเนื้อครีมส่งผลให
ผลิตภัณฑ์มีอายุที่นานขึ้น
• สามารถพัฒนาในขั้นอุตสาหกรรมไดง่าย และตนทุนการผลิตไม่สูงมาก
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กระบวนการผลิต
แคปซูลนาโนโพลิเมอร์

นักวิจัย: นายอุดม อัศวาภิรมย์ และคณะ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10984
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ชัวร์ เคมิคอลส์ ซัพพลาย จ�ากัด
ปัจจุบนั ไดมกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะน�า้ ยาปรับผานุม่ และน�า้ ยาต่างๆ ทีเ่ ก็บกลิน่ หอมทนนาน เปน
หัวใจส�าคัญของสินคาอุปโภคบริโภคยุคใหม่ที่ตองแข่งขัน โดยเทคโนโลยีในการเก็บกักกลิ่นและปล่อยกลิ่นมีหลายแบบ
หนึ่งในนั้นคือการเก็บความหอมไวใน “แคปซูลขนาดนาโน” แลวใส่ลงไปในน�้ายาซักผา ปรับผานุ่ม หรือสินคาอุปโภค
นาโนเทค สวทช. คิดคนกระบวนการผลิตแคปซูลนาโนโพลิเมอร์ใหมีประสิทธิภาพดวยการใชระบบน�าส่ง
โดยเฉพาะการใชอนุภาคนาโนจากธรรมชาติแทนสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งเปนการต่อยอดจากผลงานเดิม โดยประยุกต์ใช
แคปซูลพอลิเมอร์ทสี่ ามารถควบคุมการปลดปล่อยอยูเ่ ดิม ดวยการกักเก็บ (encapsulation) น�า้ หอม เพือ่ ใชในผลิตภัณฑ์
น�้ายาปรับผานุ่ม เพื่อใหบริษัททดแทนการใชแคปซูลน�้าหอมที่น�าเขาจากต่างประเทศ รวมถึงใหเสื้อผามีกลิ่นหอมที่ติด
ทนนาน โดยเนนการใชพอลิเมอร์จากธรรมชาติ เพื่อใชเปนแคปซูลเก็บกลิ่น โดยขนาดของแคปซูลที่ใชเก็บกลิ่นนี้มีตั้งแต่
เล็กระดับนาโนเมตรไปจนถึงระดับไมโครเมตร และหลังจากเก็บน�้ามันหอมระเหยลงแคปซูลแลว จะไดสารเคมีในรูปผง
ที่น�าไปประยุกต์ใชงานไดหลากหลาย
จุดเด่นเทคโนโลยี
การใชพอลิเมอร์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อผิวหนัง และอนุภาคนาโนที่น�ามาใชมีหลายรูปแบบสามารถต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได เช่น เครื่องส�าอางในการท�าความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลเสนผม ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว และ
เครือ่ งหอมส�าหรับใชภายในบาน เช่น ผลิตภัณฑ์ดแู ลสิง่ ทอภายในบาน ผลิตภัณฑ์ทา� ความสะอาดพืน้ ผิวบาน และน�า้ หอม
ปรับอากาศ เปนตน ซึ่งเปนการเพิ่มมูลค่าใหกับผลิตภัณฑ์ไดอีกทางหนึ่งดวย
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สารละลายสำาหรับทำาความสะอาด
และยับยั้งเชื้อโรค

นักวิจัย: นายอนุศิษย์ แก้วประจักร์ และคณะ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8744
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท คีนน์ จ�ากัด
ในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพธุรกิจจุลินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์สารชีวบ�าบัดมีการเติบโตอย่างนอย 2-3 เท่า เพราะ
ทั่วโลกหันมาใส่ใจเรื่องความเปนมิตรต่อสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ดังนั้นผลิตภัณฑ์สารชีวบ�าบัด ไม่ไดอยู่เฉพาะแค่วงการ
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่สามารถน�ามาใชเชิงสุขภาพและความงามไดดวย สามารถท�าใหเกิดมูลค่าเพิ่ม และถือเปน
การต่อยอดนวัตกรรมอีกดวย
นาโนเทค สวทช. พัฒนาสารละลายส�าหรับท�าความสะอาดและยับยัง้ เชือ้ โรค (Preparation of antimicrobial
cleansing solution) เปนสารชีวบ�าบัด ประกอบดวยจุลนิ ทรียย์ อ่ ยน�า้ มันโดยเฉพาะหลากสายพันธุ์ รวมทัง้ เอนไซม์ และ
สารย่อยสลายทางชีวภาพ โดยสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยใชสารละลายขนาดอนุภาคระดับนาโนในการฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย
ใส่ลงบนผาเพื่อท�าเปนผาเช็ดมือ ผลิตภัณฑ์ผาท�าความสะอาดร่างกาย และผาเช็ดท�าความสะอาดสุขภัณฑ์
จุดเด่นเทคโนโลยี
สารละลายมีคณ
ุ สมบัตมิ ฤี ทธิเ์ ปนกลาง ใกลเคียงกับน�า้ ท�าใหปลอดภัย ไม่กดั กร่อนพืน้ ผิว และไม่ตดิ ไฟ สามารถ
ขจัด-บ�าบัด-และเยียวยา ในขั้นตอนเดียว ย่อยสลายไดเองตามธรรมชาติ และเปนมิตรต่อสิ่งแวดลอม
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ระบบผลิตน้ำาดื่ม
และอุปกรณ์กรองน้ำาดื่มแบบเคลื่อนที่

นักวิจัย: นางจามร เชวงกิจวณิช ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10042 อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1403001537 และ 1503000136
และสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1401001036
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ�ากัด
ในช่วงทีเ่ กิดภัยแลง นอกจากปัญหาปริมาณน�า้ ไม่เพียงพอต่อการใชงานแลว หลายพืน้ ทีย่ งั ประสบปัญหาคุณภาพ
น�า้ ทีไ่ ม่สะอาด มีตะกอน และมีการปนเปือ้ นในน�า้ ดวย นักวิจยั นาโนเทค สวทช. ไดนา� เทคโนโลยีนาโนมาใชพฒ
ั นาคุณภาพ
ของระบบการกรองน�้า เพื่อแกไขปัญหาคุณภาพน�้าดื่ม น�้าใช โดยปัจจุบันไดมีการน�าไปทดสอบใชงาน ณ โรงพยาบาล
จันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม
ทีมนักวิจัย สวทช. พัฒนาเครื่องกรองน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ดวยเทคโนโลยีไสกรองนาโน มีระบบกรองหลาย
ขั้นตอน ทั้งไสกรองคาร์บอนนาโน เพิ่มการดูดซับสารปนเปื้อนประจุบวกและลบในน�้าไดดี และไสกรองน�้านาโนเซรามิก
ซิลเวอร์ ช่วยก�าจัดเชือ้ โรคบนผิวไสกรอง เพือ่ ใหไดนา�้ สะอาดในภาวะภัยแลง นอกจากนี้ ยังออกแบบระบบควบคุมพลังงาน
อัตโนมัติ เพือ่ ใหสามารถเลือกใชพลังงานไดทงั้ สองรูปแบบคือ พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ตามความเหมาะสม
นอกจากนีย้ งั พัฒนาตนแบบเครือ่ งกรองน�า้ ดืม่ พลังงานแสงอาทิตย์เวอร์ชนั่ 2 โดยมีการน�าเทคโนโลยีคาร์บอนนาโนเคลย์
มาประยุกต์ใชกับไสกรองคาร์บอน เพื่อใหมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน�้าพรอมกับการพัฒนา
บอร์ดควบคุมพลังงานและการท�างานของระบบกรองอัตโนมัติ ท�าใหเครื่องกรองน�้าพลังงานแสงอาทิตย์เวอร์ชั่น 2 มี
ความแตกต่างจากที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมจนสามารถเกิดเปนทรัพย์สินทางปัญญาใหม่และพรอมส�าหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
จุดเด่นเทคโนโลยี
สามารถกรองตะกอนหยาบ ตะกอนละเอียด สี กลิน่ โลหะหนัก และแบคทีเรียทีป่ นเปือ้ นในน�า้ ได ช่วยแกปญ
ั หา
คุณภาพน�้าไดอย่างมีประสิทธิภาพ
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จมูกอิเล็กทรอนิกส์

นักวิจัย: นายรุ่งโรจน์ เมาลานนท์ และคณะ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ค�าขอ 0801004238
ผู้รับการถ่ายทอด: บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Nose คือ การจ�าลองระบบการดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย์ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบกลิ่นแบบพกพาดวยเทคนิคการค�านวณแบบใหม่ โดยวิเคราะห์ส่วนประกอบส�าคัญของสารที่ตองการทดสอบ
ซึ่งจะมีลักษณะจ�าเพาะของกลิ่นนั้นๆ เพื่อใชในการตัดสินว่ากลิ่นที่ก�าลังตรวจสอบเปนกลิ่นที่จดจ�าไวหรือไม่ ช่วยลด
ผลกระทบความชื้นและอุณหภูมิ ลดความซับซอนส่วนประกอบของเครื่อง และเพิ่มความแม่นย�าในการประมวลผล ได
ผลการวัดใกลเคียงสภาพความเปนจริงทีจ่ มูกมนุษย์ไดรบั สามารถน�ามาใชประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ไดแก่ การตรวจ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพ การจ�าแนกชนิด (เช่น ของแท/ของปลอม) ของอาหารและเครือ่ งดืม่ การติดตามควบคุมคุณภาพระบบ
ผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพน�้าหอม การวินิจฉัยโรค และการตรวจสอบสิ่งแวดลอม เปนตน
จุดเด่นเทคโนโลยี
จมูกอิเล็กทรอนิกส์แปลผลการวิเคราะห์ขอมูลง่ายและสะดวก ไม่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การแปลผล ทั้งนี้การใชจมูกอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป จะตองมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ สถานที่ใชงานจริง โดยจะมี
การปรับสภาพการใชงาน โดยน�าเขาผูเชี่ยวชาญเพื่อมาติดตั้งและสอนอุปกรณ์ใหเรียนรูกลิ่นต่างๆ ตลอดจนอาจตองมี
การปรับฮาร์ดแวร์ตามสภาพการใชงานนัน้ ๆ ดังนัน้ เมือ่ ประเทศไทยสามารถผลิตจมูกอิเล็กทรอนิกส์ได และมีผเู ชีย่ วชาญ
ที่สามารถติดตั้งระบบไดเอง จึงมีขอไดเปรียบต่อเทคโนโลยีแบบเดียวกันที่น�าเขาจากต่างประเทศ
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