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 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(วทน.) ด้วยการด�าเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาก�าลัง  
และโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ โดยด�าเนนิงานร่วมกบัพนัธมติรทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน ทัง้ในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานด้าน วทน. ทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ได้จรงิ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคม ผ่าน 4 สาขาเทคโนโลยหีลกั ได้แก่ เทคโนโลยชีวีภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีดิจิทัล และนาโนเทคโนโลยี รวมถึงเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน.  
ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี)  
ทีม่กีลไกการสนบัสนนุแบบครบวงจรให้แก่ผูป้ระกอบการในการน�าผลงานวจิยัและเทคโนโลยต่ีางๆ  
ที่เกิดขึ้นไปต่อยอดทางธุรกิจและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ให้ได้มากที่สุด
 หนังสือ ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 เล่มนี้เป็นการรวบรวม 
ผลงานวิจัยของ สวทช. ที่มีศักยภาพและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อเผยแพร่
แก่ผู้สนใจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
และบริการ ตลอดจนเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยท่ีสามารถน�าไป 
ต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ด้วย  
วทน. และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขัน 
ได้บนเวทีโลก
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นักวิจัย : นายชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1001000484 และ 1501006963
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทแอท แวนเทจ จ�ากัด และบริษัทคอมพิวเตอร์โลจี จ�ากัด

 ปัจจบุนัจ�านวนการโพสต์ข้อความแสดงความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอยีห้่อ ผลติภณัฑ์ หรอืบริการ
ต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เสียงของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็น 
การกล่าวชื่นชม หรือต�าหนิติเตียน ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู ้ท่ีถูกวิจารณ์ท้ังสิ้น ดังนั้น 
ความต้องการใช้งานเครื่องมือที่สามารถรวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์เสียงของผู้บริโภค เพื่อรับรู้ถึง 
ความต้องการที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อน�ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และ
ช่วงชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากคู่แข่งในตลาด จึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
 เนคเทค สวทช. พัฒนาเอสเซนส์ (S-Sense) หรือระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์
ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปหรือกลุ่มลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย ว่ารู้สึกอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และยี่ห้อ 
สนิค้า โดยระบบจะรวบรวมข้อความจากแหล่งข้อมลู เช่น Twitter, Facebook, Youtube และ Pantip แล้ว
น�ามาประมวลผลด้วยเทคนคิการประมวลทางภาษาเพือ่วเิคราะห์ แยกแยะ และแสดงผลด้วยรปูแบบท่ีเข้าใจ
ง่าย เอสเซนส์สามารถน�ามาประยกุต์ใช้งานกบัการตดิตามแบนด์หรอืการวจิยัตลาด เพือ่ส�ารวจความพงึพอใจ 
และติดตามทศันคติของสาธารณะทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์และบรกิารของตนเองและคูแ่ข่ง การส�ารวจผลการตอบรบั 
ของลูกค้าหรือสาธารณชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือแคมแปญ รวมทั้งการส�ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร โดยวิเคราะห์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่พนักงานโพสต์แสดงความคิดเห็น

จุดเด่นเทคโนโลยี
•  รองรับการวิเคราะห์ภาษาไทยที่ไม่เป็นทางการ เช่น ภาษาสนทนา หรือภาษาที่ใช้บนโซเชียล
 มีเดีย ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
• สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อความว่าเป็นเชิงบวกหรือลบ และวิเคราะห์ประโยคเชิง 
 เปรียบเทียบ
• รองรับโดเมนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น รถยนต์ อุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว  
 เป็นต้น

ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ 
เวอร์ชัน 2 (Social Sensing: S-Sense version 2)
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โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทยวาจา รุ่นที่ 8.0 
บน windows

นักวิจัย : นางสาวอลิสา คงทน และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทเรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 การสือ่สารด้วยเสยีงพดูเป็นรปูแบบการสือ่สารพืน้ฐานส�าคัญทีท่�าให้ผูร้บัสารสามารถเข้าถงึข่าวสาร
ที่ต้องการสื่อได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสร้างเสียงพูดจากข้อความ (Text-to-Speech synthesis: 
TTS) จึงเป็นเทคโนโลยีส�าคัญ โดยให้ระบบคอมพิวเตอร์สร้างเสียงค�าพูดอ่านข้อความตามท่ีก�าหนดแบบ 
อตัโนมติั เพือ่ตอบสนองผูร้บัสารหรอืลกูค้าแบบทันททีนัใด ปรบัเปลีย่นได้ทันต่อเหตกุารณ์ และเหมาะสมตาม
สถานการณ์
 เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียง “วาจา (VAJA)” เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา 
ธรรมชาติ (natural language processing) ร่วมกับเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด (speech synthesis) ที่ 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย เนคเทค สวทช. มามากกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพในการอ่าน ทั้งใน 
แง่ความถูกต้องในการอ่าน และคุณภาพของเสียงที่สร้างขึ้น ปัจจุบันพัฒนาความสามารถในการออกเสียงได้
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนคิวิเคราะห์วธิกีารสะกดค�า พฒันาให้ใช้งานได้บนระบบปฏบิตักิาร 
Microsoft Windows ( เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ท่ีหลากหลายจึงได้ขยายการใช้งานให้รองรับท้ังบนระบบ 
ปฏิบัติการลีนุกซ์และแอนดรอยด์อีกด้วย) นอกจากนี้สามารถปรับน�้าเสียง เช่น การปรับความเร็วในการอ่าน  
ปรับเสียงสูงต�่า ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถสร้างเสียงออกทางล�าโพงหรือสร้างเป็นไฟล์เสียงเพื่อ 
น�าไปใช้งานต่อยอดในซอฟต์แวร์อื่นๆ ต่อไป

จุดเด่นเทคโนโลยี
•  สร้างเสียงอ่านข้อความได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ด้วยเสียงผู้ประกาศที่เป็นสองภาษา
•  รองรับการอ่านค�าใดๆ เช่น ชื่อเฉพาะ หรือค�าศัพท์ใหม่
•  คุณภาพเสียงใกล้เคียงกับคน
•  การตอบสนองรวดเร็ว
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โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย 
(Thai Speech Assessment)

นักวิจัย : นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทคอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จ�ากัด

 ปัจจบุันมีผู้ทีม่ีปญัหาด้านการสือ่สารจ�านวนมากที่สือ่สารออกมาไม่ได ้และนบัวนัผู้มีปัญหาดังกล่าว 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ที่มีความบกพร่องเหล่านี้มักมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ร่วมด้วย จึงส่งผลต่อ 
การปรับตัวทางสังคม
 เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (TSA) เพื่อให้ผู้ท่ีมีปัญหาด้าน 
การสื่อสาร สามารถแสดงความต้องการหรือความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โปรแกรม TSA เป็นส่วนหนึ่งของ 
โปรแกรมช่วยการสื่อสารที่ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินเสียง 
พูดภาษาไทย เหมาะส�าหรับผู้พิการที่ไม่สามารถควบคุมเสียงและจังหวะการพูดได้ โปรแกรม TSA จะช่วยให้ 
ผู้พิการได้ฝึกการออกเสียง โดยเน้นท่ีความดัง ระดับเสียง จังหวะการพูด และการหายใจ (2) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสื่อสารส�าหรับผู้ท่ีบกพร่องทางการสื่อสาร (โปรแกรมปราศรัย) ช่วยให้ผู้ท่ีสูญเสีย 
ความสามารถในการพูด เช่น คนใบ้ ให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ โดยผ่านรูปภาพ ข้อความและเสียงที่ 
บันทึกไว้ในโปรแกรม และ (3) ระบบช่วยสื่อสารในห้องไอซียูและผู้ป่วยระหว่างพักฟื้นหรือระบบไอซียูทอล์ก 
(ICU Talk) ระบบถูกออกแบบให้รับค�าสั่งจากผู้ผ่วยได้หลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับความสามารถในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น กดปุ่มสวิทช์ ระบบทัชสกรีนหรือประมวลผลแบบอิมเมจจากการเคลื่อนไหว
ต่างๆ จึงเหมาะส�าหรับใช้กับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้และไม่สามารถควบคุมการท�างานของร่างกายได้อย่างปกติ

จุดเด่นเทคโนโลยี
• รับค�าสั่งจากผู้ป่วยได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของ  
 ร่างกาย
• ใช้กับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้และไม่สามารถควบคุมการท�างานของร่างการได้อย่างปกติ
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โปรแกรมแนะนำาคำาพ้องเสียง (Soundes Program) 
และโปรแกรมแนะนำาคำาสะกดใกล้เคียง 
(Word Approximation Program)

นักวิจัย :  นางสาวอลิสา คงทน และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับการถ่ายทอด : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 โปรแกรมแนะน�าค�าพ้องเสยีง ท�าหน้าทีแ่นะน�าค�าพ้องเสียง โดยแปลงค�ารปูเขยีน (grapheme) เป็น
หน่วยเสยีง (phoneme) เพือ่ค้นหาในระดบัหน่วยเสยีง เช่น “เฟอร์นเิจอ” (เฟอร์นเิจอร์) “โอท้อป” (โอทอ็ป) 
เป็นต้น และโปรแกรมแนะน�าค�าสะกดใกล้เคยีง ท�าหน้าทีแ่นะน�าค�าสะกดใกล้เคยีงให้กบัผูใ้ช้ทัง้ภาษาไทยและ
อังกฤษ เช่น “มอเตอรเอ็กซ์โป” (มอเตอร์เอ็กซ์โป) “motor expo” (Motor Expo) เป็นต้น
 เนคเทค สวทช. พัฒนาโปรแกรมแนะน�าค�าพ้องเสียง และโปรแกรมแนะน�าค�าสะกดใกล้เคียง เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส (web service) ส�าหรับค้นหาผู้เชี่ยวชาญและเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้าน
อตุสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการวิเคราะห์ความต้องการและจดัท�าฐานข้อมลูทรพัยากรด้านการวจิยัพัฒนา
ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Innopolis) ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรมอาหารในด้านต่าง ๆ  และรายชื่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีฟังก์ชัน
ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการได้

จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถแนะน�าค�าพ้องเสียง เพื่อค้นหาในระดับหน่วยเสียง
• สามารถแนะน�าค�าสะกดใกล้เคียงให้กับผู้ใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
• เป็นฟังก์ชันเพื่อช่วยค้นหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารที่ตรงกับความต้องการจากภาค  
 อุตสาหกรรม
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารการประชุม เวอร์ชัน 2

นักวิจัย : นางสาววรรัตน์ คงสมัย และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทดี โซลูชั่น ดอท คอม จ�ากัด

 เนคเทค สวทช. พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารการประชุมเวอร์ชัน 1 มาตั้งแต่ปี 2550 และได้น�าไป
ใช้น�าร่องในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือใช้งานร่วมกันส�าหรับหน่วยงานภายใต้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จ�านวน 6 หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน 
และขยายผลการใช้งาน รวมถึงสนับสนุนทางวิชาการให้แก่หน่วยงานภายใต้ วท. จึงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ 
บรหิารการประชมุ เวอร์ชนั 2 ประกอบด้วยฟังก์ชนัส�าหรบัผูด้แูลระบบ ผูจ้ดัประชมุหรอืเลขาการประชมุ และ
องค์ประชมุ โดยท�างานได้บนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ มลีกัษณะการท�างานเป็น web based application โดย
สามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถแสดงข้อผิดพลาดจากการท�างานของระบบ และตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของข้อมลูทีจ่�าเป็นต้องกรอกข้อมลู นอกจากนีร้ะบบมกีารจดัเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัการใช้งาน โดย 
จัดเก็บบัญชีผู้ใช้ วัน เวลา เมื่อมีการเข้าสู่ระบบ การเพิ่มข้อมูลครั้งแรกของรายการนั้นๆ และการแก้ไขข้อมูล 
ล่าสุด รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลที่บันทึกในระบบและในรายละเอียดของไฟล์แนบได้

จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer version 10 Mozilla Firefox version  
 24 และ Chrome version 30 หรือในเวอร์ชันที่สูงกว่า
• มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบงาน
• มีข้อความแจ้งเตือน (message alert) การกรอกข้อมูล
• มีคู่มือการใช้งานภาษไทยแนบอยู่ในระบบ
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ระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
สำาหรับคนหูหนวก

นักวิจัย :  นายณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทโซเชียลไฟ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

 ตู้สื่อสารเพื่อคนพิการทางการได้ยิน ช่วยเปิดโลกเงียบของผู้พิการทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีให้ 
สือ่สารกบับคุคลทัว่ไปในสงัคมได้ทัง้เรือ่งชีวติส่วนตวั การท�างานหรอืแม้กระทัง่การแจ้งเหตหุรอืขอความช่วยเหลอื 
ฉุกเฉินทางการแพทย์
 เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารส�าหรับคนหูหนวก หรือ
เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) ส�าหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กสทช.) ในการพัฒนาตู้ TTRS รุ่นใหม่ที่มีการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้น และเพิ่มฟีเจอร์
ต่างๆ ให้ผู้พิการทางการได้ยินใช้สะดวกมากขึ้น เช่น เพิ่มกล้องวีดีโอเพื่อการสนทนาจาก 1 ตัวเป็น 2 ตัว เพิ่ม 
หูโทรศัพท์ส�าหรับการใช้งานแบบ VRI (คนหูหนวกและคนหูดียืนสนทนาพร้อมกันที่หน้าตู้ TTRS โดยคนหูดี
จะใช้หูโทรศัพท์ฟังเสียงจากล่ามภาษามือและพูดกับคนหูหนวกโดยผ่านล่ามภาษามือ) เพ่ิมแป้นพิมพ์ใน 
การพิมพ์ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อความต่างๆ และเพิ่มช่องเสียบบัตรประชาชน เพ่ือยืนยันตัวบุคคลก่อน 
การใช้บริการ ปัจจุบันตู้ TTRS มีการติดตั้งในสถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานีขนส่งมวลชน บริษัทเอกชน 
ชมรมคนหูหนวกทั่วประเทศ และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพื่อให้คนหูหนวกได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการ 
โทรคมนาคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป

จุดเด่นเทคโนโลยี
• มีกล้อง 2 ตัว อยู่ด้านบนและด้านล่างให้เลือกใช้ตามความสูงของตนเอง
• มีหูโทรศัพท์เพื่อความเป็นส่วนตัว และการใช้งานแบบ VRI
• มีแป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ข้อความต่าง ๆ
• มีช่องเสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวบุคคล
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โปรแกรมระบุตำาแหน่งคนในหุ่นยนต์ดินสอ

นักวิจัย : นางสาวคีตภา รุจิเกียรติก�าจร และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1701001616
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ากัด

 การใช้งานหุน่ยนต์อตุสาหกรรมทัว่โลกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยประเทศไทยมกีารน�าเข้า
หุ่นยนต์ปีละกว่า 4,000 ตัว ซึ่งร้อยละ 95 เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถและตอบสนองอุตสาหกรรมการผลิตและบริการให้มากขึ้น และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ
 เนคเทค สวทช. พัฒนาวิธีการระบุต�าแหน่งจากภาพ ที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการรับภาพ ขั้นตอน
การลบภาพพื้นหลัง ขั้นตอนการจ�าแนกวัตถุ และข้ันตอนการแสดงผล ประกอบกับข้ันตอนการสร้างโมเดล
ความสูง ขั้นตอนการคลอบคลุมพื้นหน้า และขั้นตอนการก�าจัดกรอบที่ซ้อนทับกัน ท�าให้สามารถประมวลผล 
ได้เร็วขึ้นและมีความถูกต้องสูง น�าไปใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอเทโบ้ (TEBO) ที่เป็นหุ่นยนต์บริการฝีมือ
คนไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
แห่งชาติ (เอม็เทค) ทีเ่ป็นหน่วยงานบรหิารจดัการโครงการ ภายใต้การสนบัสนนุจากส�านกัส่งเสรมิและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ จ�ากัด และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยพัฒนาส่วนเคลื่อนที่ด้านล่างให้เป็น Intelligent Navigation System ท�าให้
สามารถเดินไปยังจุดที่ก�าหนดจากค�าสั่งได้เอง และออกแบบหุ่นยนต์ให้สามารถเดินหาต�าแหน่งการชาร์จ 
แบตเตอรีเ่องได้ เมือ่ชาร์จแบตเตอรีเ่ตม็แล้ว หุ่นยนต์จะปลดตวัเอง และกลบัมาจดุประจ�าการอกีครัง้ นอกจาก
นี้ยังออกแบบให้สามารถรับออร์เดอร์และเสิร์ฟอาหารได้ พร้อมท้ังสร้างความบันเทิง เช่น ทักทาย อวยพร 
วันเกิดหรือร้องเพลงในโอกาสและเทศกาลส�าคัญต่างๆ เป็นต้น

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ประมวลผลได้เร็ว และมีความถูกต้องสูง
• ท�าให้หุ่นยนต์สามารถเดินไปยังจุดที่ถูกก�าหนดจากค�าสั่งได้เองโดยไม่ต้องใช้เส้น tracking เป็น 
 ตัวน�าทาง
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ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่
ด้วยโทรศัพท์สมาร์ตโฟน (SafeMate)

นักวิจัย :  นางพิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1401006545
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด

 อุบัติเหตุทางถนนเป็นหน่ึงในห้าปัจจัยหลักท่ีเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทย ปัจจัย 
หลกัทีก่่อให้เกดิอบุติัเหตุทางถนน คอื พฤตกิรรมการขบัขีท่ีไ่ม่ปลอดภยั ซึง่เป็นปัญหาใหญ่ทีห่ลายฝ่ายพยายาม 
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
 เนคเทค สวทช. จึงพฒันาระบบประเมนิพฤตกิรรมการขับข่ีด้วยโทรศพัท์สมาร์ตโฟน หรอื SafeMate 
ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ขับขี่น�าไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับข่ีท่ีอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ 
ผู้อื่น SafeMate เป็นระบบที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน เป็นเครื่องมือในการวัดระดับ 
ความปลอดภยัในการขบัขี ่ท่ีเน้นความสะดวก ใช้งานง่าย เข้าถงึง่าย และต้นทนุต�า่ โดยใช้เซน็เซอร์ทีม่อียูแ่ล้ว
บนโทรศัพท์สมาร์ตโฟนมาใช้ประโยชน์ เพื่อตรวจวัดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น 
pattern matching, similarity matching และ signal processing เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีในการประเมิน 
พฤติกรรมในการขับขี่ได้ เหตุการณ์ในการขับขี่ที่สามารถตรวจจับได้ คือ การเร่ง เบรกกะทันหัน เปลี่ยนเลน 
และเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และเมื่อจบการใช้งาน ระบบจะค�านวณ 
คะแนนความปลอดภัยในการขับข่ี และแจ้งผลให้ผู้ใช้งานทราบ รวมถึงแจ้งเตือนแบบ real-time เมื่อมี
เหตุการณ์ในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และเสนอค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถตรวจวัดและคัดกรองเหตุการณ์ในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
• สามารถวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ตโฟน
• สามารถประเมินระดับความปลอดภัย รูปแบบการขับขี่ และสร้างดัชนีชี้วัดระดับความปลอดภัย 
 ในการขับขี่ (Driver Safety Rating) เพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้ปลอดภัยมากขึ้น
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อุปกรณ์สำาหรับติดตามตำาแหน่งยานพาหนะ

นักวิจัย :  นายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1601006578
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทแนคคร่า ไมโครเทค จ�ากัด

 รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบันมีการติดตั้งจีพีเอสเพื่อใช้น�าทางกันเกือบท้ังนั้น และด้วย 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะ ด้วยระบบการจัดการยาน
พาหนะผ่านการรับสัญญาณจีพีเอส เพื่อใช้ติดตามรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ใช้งานได้ทั้งในเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน โดยระบบจะแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง ต�าแหน่ง และความเร็วของยาน
พาหนะทีต่ดิต้ังอปุกรณ์ตดิตามเอาไว้ ทัง้แบบเรียลไทม์ หรอืเรียกดยู้อนหลงั สามารถก�าหนดขอบเขตเพือ่แจ้ง
เตือนให้ทราบเมือ่รถออกนอกเส้นทาง รวมท้ังสร้างรายงานการขับข่ีเพือ่ดรูายละเอยีดตามท่ีผูใ้ช้งานต้องการได้

จุดเด่นเทคโนโลยี
 ใช้ติดตามต�าแหน่งของรถประยุกต์ใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน เช่น การติดตาม 
พฤตกิรรมการขบัรถ การวเิคราะห์ความปลอดภยัของกายภาพถนน การวเิคราะห์จดุเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตุ 
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
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ระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิ (TMGs)

นักวิจัย :  นายรุ่งทวี ปิยนันท์จรัสศรี และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทพร้อมเทคแคร์ จ�ากัด

 ปัจจุบันตู้แช่แข็ง ห้องเย็น หรือห้องแช่แข็งผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ มีระบบส่งสัญญาณเสียง 
เตือนแบบข้อความสั้น (SMS) เมื่อเกิดความผิดปกติของอุณหภูมิหรืออุณหภูมิออกนอกช่วงที่ก�าหนด แต่
เนื่องจากเป็นระบบเฉพาะที่ผลิตมาพร้อมตู้แช่แข็ง ห้องเย็น หรือห้องแช่แข็งนั้นๆ และมีหลากหลายผู้ผลิตจึง 
ท�าให้ไม่สามารถเฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอุณหภูมิโดยอุปกรณ์ทุกตัวให้สามารถเช่ือมโยงกันได้ อีกทั้งเป็น
ระบบเฉพาะท�าให้มีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของระบบที่มีการส่ง
สัญญาณแจ้งเตือน SMS อีกด้วย
 เนคเทค สวทช. จึงพฒันาระบบเฝ้าระวงัอณุหภมู ิเป็นระบบตรวจสอบเฝ้าระวงัและตดิตามอณุหภมู ิ
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการข้อมูลการตรวจวัด บันทึก และแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงท่ีก�าหนด  
เป็นระบบตรวจวัดอุณหภูมิที่สามารถทวนสอบกลับได้ สามารถปรับเทียบอุณหภูมิและได้รับการรับรองสอบ
เทียบตรงตามมาตราฐาน ISO 17025 ระบบสามารถเฝ้าติดตามอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใน ตู้แช่  
ห้องเยน็ และห้องแช่แขง็ ภายใต้การควบคมุอณุหภูมท่ีิถูกต้องและเหมาะสม ท�าให้สามารถเกบ็ผลติภณัฑ์ต่างๆ 
ได้นานขึ้น และมีคุณภาพที่ดี สามารถตรวจสอบและติดตามอุณหภูมิผ่านโปรแกรมประยุกต์ (application  
software) พร้อมทั้งแจ้งเตือนโดยส่งสัญญาณเตือนแบบ push notification ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ท�าให้
ผู้ปฏิบติงานมีความสะดวก และไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถเรียกดูสถิติอุณหภูมิย้อนหลังผ่านระบบ LAN หรืออินเทอร์เน็ตได้
• บันทึกอุณหภูมิที่ได้เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง
• มรีะบบแจ้งเตือนอณุหภมูเิมือ่อณุหภูมอิอกนอกช่วงเวลาท่ีก�าหนดผ่านแอปพลเิคชันบนสมาร์ตโฟน



สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ18

เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์ส่งตรวจทางชีวภาพ
แบบช่องย้อมเดี่ยว

นักวิจัย :  นายสิริชัย นิธิอุทัย และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1603001483 และ 1602003144
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทเวลเกท เอ.ดี.เทค จ�ากัด

 เครือ่งย้อมสแีผ่นสไลด์อตัโนมตั ิ(automated slide stain) ทีข่ายอยูใ่นตลาด มกีารท�างานทีซ่บัซ้อน 
และมรีาคาแพง ส่วนใหญ่จะจดัหาได้เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึง่โรงพยาบาลขนาดเลก็จะขาดทุนทรพัย์ 
ในการซื้อเครื่องมือดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องใช้คนเพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ีนี้แทน ซ่ึงพบว่าไม่สะดวก และอาจ
เกิดความผิดพลาด ส่งผลให้การตรวจมีคุณภาพลดลง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับเชื้อจาก 
ผู้ป่วย จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติขนาดเล็กขึ้น
 เนคเทค สวทช. พฒันาเครือ่งย้อมสแีผ่นสไลด์อตัโนมติั ทีท่�างานในลกัษณะเครือ่งจกัรเคลือ่น 2 แกน 
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM ผ่านจอสัมผัส (touch screen) มีอุปกรณ์ภายนอกประกอบด้วย  
ระบบเป่าลมร้อน ระบบเปิดปิดน�้าล้าง ระบบจับถาดสไลด์แบบแม่เหล็ก ที่ออกแบบให้ท�างานแบบต่อเนื่อง
และรองรับการท�างานตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ได้น�าเคร่ืองย้อมเลือดอัตโนมัติไปติดตั้งให้กับโรงพยาบาลที่ใช้สีย้อม 
ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยเครื่องย้อมอัตโนมัติ ช่วยลดโอกาส 
การตดิเชือ้ของผูป้ฏบิตังิาน ช่วยลดเวลาของผูป้ฏบัิตงิานได้ ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานมเีวลาไปท�าอย่างอืน่ และท�าให้
โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น

จุดเด่นเทคโนโลยี
• เครื่องมีขนาดเล็กลง เคลื่อนย้ายสะดวก
• มีความแม่นย�าในการย้อมสูง ท�าให้ลดปริมาณการใช้สี เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
• เหมาะกบัสถานีอนามยั คลินคิ และโรงพยาบาลขนาดเลก็ท่ีมีการตรวจสอบเลอืดครัง้ละไม่กีแ่ผ่น
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ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค

นักวิจัย : นายธงชัย แก้วพินิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1101003303
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทไบโอแอดแวนเทค จ�ากัด

 ไบโอเทค สวทช. ร่วมกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒผลติชดุตรวจ LAMP-dipstick ส�าหรบัตรวจ
เชื้อวัณโรคชนิด Mycobacterium tuberculosis ภายใต้ชื่อ TB DNAsensor Kit I เป็นชุดตรวจ DNA- 
dipstick ส�าหรับตรวจเชื้อวัณโรคโดยการพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) ผนวกกับ lateral flow dipsticks เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ให้สามารถ
ตรวจได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว และให้ผลการตรวจท่ีมีความไวและความจ�าเพาะสูง เพื่อน�าไปใช้ในงานตรวจ
การติดเชื้อที่มีปริมาณต�่าจากผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการตรวจวินิจฉัยทดแทนวิธี
เดิมทีต้่องใช้เวลานาน และต้องอาศยัเครือ่งมอืทีร่าคาแพง อกีทัง้น�า้ยาทีใ่ช้ในการตรวจต้องสัง่จากต่างประเทศ 
นอกจากนีช้ดุตรวจ LAMP-dipstick ส�าหรบัตรวจเชือ้วณัโรคนี ้ยงัได้รบัรางวลัจากงาน Seoul International 
Invention Fair (SIIF) 2012 อีกด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ให้ผลการตรวจที่มีความไวและความจ�าเพาะสูง
• ตรวจการติดเชื้อที่มีปริมาณต�่าจากผู้ป่วยได้โดยตรง
• สามารถน�าไปใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม
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เดนตีสแกน 2.0 (DentiiScan 2.0)

นักวิจัย :  นางเสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright) และสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 0801005742 1001000188  
 1101002169 1101002389 1101001596 1201002684 1201004542  
 1201004688 1301005552 1301005538 และ 1102002497
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทพิกซาเมด จ�ากัด

 การเอกซเรย์ฟันและบริเวณช่องปากคนไข้นั้น ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับทันตแพทย์ใน 
การวินิจฉัยโรค และวางแผนรักษาได้ถูกต้อง แม่นย�า แต่เครื่องเอกซเรย์ฟันส่วนใหญ่ จะได้เป็นภาพสองมิติที่ 
ไม่เห็นความลึก และมีการทับซ้อนของอวัยวะ
 เนคเทคและเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาเครื่องเดนตีสแกน 2.0 หรือเครื่องเอกซเรย ์
คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า ใช้ในการวินิจฉัย
โรคและวางแผนการรักษาในงานทันตกรรมรากฟันเทียม การผ่าฟันคุด การผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกร  
และใบหน้า รวมทัง้ด้านห ูคอ จมกู (ENT) ผ่านการตรวจสอบความปลอดภยัทางปรมิาณรงัสจีากกองรงัสแีละ
เครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ให้ข้อมูลอวัยวะภายในบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า แบบสามมิติ โดยไม่มี
 การบิดเบือนของข้อมูล
• ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีต�่ากว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
• ใช้เวลาในการถ่ายรังสี 1 รอบ 18 วินาที และให้ข้อมูลภาพสามมิติขนาดใหญ่ครอบคลุมบริเวณ 
 ใบหน้า กระโหลก และขากรรไกร
• เครื่องมีขนาดเล็ก ผู้ป่วยสามารถยืนถ่าย นั่งถ่าย หรือใช้เก้าอี้รถเข็นได้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศรีษะ 
โมเดลฟัน และจำาลองใบหน้าหลังการจัดฟัน 
(CephSmile V.2)

นักวิจัย : นายวิศรุต พลสิทธิ์ และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright) และสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 0801002561 0801004893  
 0801004953 และ 100100156
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ปัจจุบันการจัดฟันได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคคลทุกเพศทุกวัย ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า 
ปรมิาณคนไข้ทีต้่องการเข้ารบับรกิารจดัฟันมปีระมาณร้อยละ 4 ของประชากรทัง้หมด ดงันัน้หากมโีปรแกรม
ทีช่่วยให้ทนัตแพทย์สามารถวเิคราะห์และวางแผนการรกัษาให้แก่คนไข้จดัฟันจะช่วยให้ทนัตแพทย์ท�างานได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังท�าให้ผู้ป่วยสามารถเห็นภาพจ�าลองใบหน้าหลังการจัดฟันก่อนที่จะมีการจัดฟันจริง
 เนคเทค สวทช. จงึพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยวเิคราะห์กระโหลกศรีษะ โมเดลฟัน และจ�าลอง
ใบหน้าหลงัการจดัฟัน หรอื CephSmile ทีจ่ะช่วยวเิคราะห์ปัญหาความผดิปกตขิองโครงสร้างกระโหลกศรีษะ 
ใบหน้า และฟัน ทีส่ามารถคาดการณ์การเปลีย่นแปลงใบหน้าของผูป่้วยก่อนและหลงัจดัฟัน สามารถวเิคราะห์
ภาพถ่ายรังสีด้านหน้า (Postero-Anterior View) เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้าด้านหน้า สามารถจ�าลอง
กะโหลกใน 3 มติ ิจากภาพถ่ายรงัสด้ีานหน้าและด้านข้าง และมีฟังก์ชนัพเิศษในการวเิคราะห์ภาพแบบจ�าลอง
ฟัน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถจ�าลองการตัดฟัน ถอนฟัน และ
จ�าลองการเคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ

จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถวิเคราะห์ทางทันตกรรมได้ถึง 7 ฟังก์ชันในซอฟต์แวร์เดียว
• อ้างอิงทฤษฎีการจัดฟันจากทั้งในและต่างประเทศ
• ใช้งานง่าย รองรับระบบปฏิบัติการ windows และไฟล์รูปภาพ JPEG
• ราคาถูกกว่าต่างประเทศ แต่ประสิทธิภาพเท่าเทียมหรือสูงกว่า
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เครื่องเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล 
(Digital Chest X-ray)

นักวิจัย :  นางสาวพรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright) และเครื่องหมายการค้า
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 รงัสวิีทยา (Radiography) ในยคุแรกจะใช้รงัสเีอกซ์ (x-ray) ฉายเข้าไปในอวยัวะทีต้่องการตรวจแล้ว
จะเกิดเป็นรูปขึ้นบนฟิล์มเอกซเรย์ ซ่ึงการใช้ฟิล์มเอกซเรย์แบบเก่ามีความยุ่งยากในการใช้งานเนื่องจากต้อง 
มีการล้างฟิล์มด้วยช่างเทคนิค จึงใช้เวลานานกว่าแพทย์จะได้เห็นผลเอกซเรย์ อีกทั้งยังมีความยุ่งยากใน 
การจัดเก็บและการน�ามาใช้งานในภายหลัง ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการฉายรังสีให้เป็นแบบดิจิทัล 
(Digital Radiography: DR) ที่สามารถแสดงผลเอกซเรย์บนจอมอนิเตอร์ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาล้างฟิล์ม 
และท�าให้ประหยัดเวลา หากต้องมีการถ่ายภาพซ�้า รูปที่ถ่ายสามารถส่งไปให้แพทย์ เพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว 
โรงพยาบาลหลายแห่งต้องการปรับปรุงระบบเอกซเรย์แบบเก่าให้เป็นแบบดิจิทัล แต่ระบบเอกซเรย์ดิจิทัลที่ 
น�าเข้าจากต่างประเทศมรีาคาสงู ท�าให้โรงพยาบาลขนาดเลก็ทีม่ข้ีอจ�ากัดของงบประมาณไม่สามารถจัดหามา
ใช้งานได้ 
 เนคเทค และเอ็มเทค สวทช. ร่วมกันพัฒนาระบบเอกซเรย์ดิจิทัลที่มีต้นทุนต�่า ได้แก่ เครื่องฉายรังสี
เอกซ์ (x-ray generator) และเครื่องตรวจวัดรังสีเอกซ์แบบดิจิทัล (flat panel detector) ที่มีคุณภาพสูง  
โดยออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมถึงระบบฐานข้อมูล พร้อมท้ังทดสอบ
ประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าตามท้องตลาด มีการส่งมอบให้
โรงพยาบาลพนัธมติรใช้งาน และท�าการทดสอบทางคลนิกิ เพือ่เกบ็ข้อมลูและปรบัปรงุเพือ่ใช้งานจริง และน�า
ไปใช้ในโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์อันทันสมัยต่อไป

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบดิจิทัลเอกซเรย์
• สามารถออกแบบระบบให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน
• มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ในราคาที่ต�่ากว่าท้องตลาด
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กระดูกต้นแขนเทียมส่วนบนชนิดปรับความยาวได้

นักวิจัย : นายกวิน การุณรัตนกุล และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1602000163
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทคอสโม เมดิเทค จ�ากัด

 การผ่าตดัรกัษามะเรง็กระดกู จะท�าการตดักระดกูส่วนทีเ่ป็นมะเรง็ออก รวมถึงข้อต่อบรเิวณนัน้ด้วย 
และใส่กระดูกข้อต่อโลหะทดแทน ซึ่งจะต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายสูง 3 - 4 แสนบาท ผู้ป่วย 
บางรายไม่สามารถจ่ายค่ากระดูกและข้อโลหะได้ อาจจ�าเป็นต้องตัดแขนหรือขาที่เป็นออก เพื่อไม่ให้มะเร็ง 
ลามไปที่อื่น ท�าให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการกลับไปท�างานหรือด�าเนินชีวิตที่ใกล้เคียงปกติ
 เอม็เทค สวทช. ร่วมกบับรษิทัคอสโม เมดเิทค จ�ากดั ออกแบบและผลติกระดกูและข้อโลหะต้นแขน
ปรับความยาวได้ โดยวิเคราะห์ความเข้ากันได้ทางกายภาพของรูปร่างกระดูกต้นแขนเทียมท่ีวางจ�าหน่ายใน 
ท้องตลาดกับข้อมูลกายวิภาคคนไทย โดยใช้โลหะผสมชนิด cobalt - chromium และ titanium เกรดสูง 
ซึ่งเป็นโลหะมาตรฐานที่น�ามาใช้กับมนุษย์ได้ มีสิ่งเจือปนในโลหะน้อย ผ่านการรับรองด้านความเป็นพิษของ 
วัสดุต่อเซลล์เพาะเลี้ยง และผ่านการฆ่าเชื้อ (sterilization) โดยใช้ gamma radiation ซึ่งเป็นวิธีการฆ่าเชื้อ
แบบมาตรฐานส�าหรับโลหะวัสดุทางการแพทย์

จุดเด่นเทคโนโลยี
• มีสารเจือปนในโลหะน้อยปลอดภัยต่อผู้ป่วย
• แข็งแรงทนทาน น�้าหนักเบา และเข้ากับร่างการได้ดี ไม่เกิดการต่อต้าน
• ต้นทุนต�่ากว่าสินค้าน�าเข้า
• เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยกลับมาด�าเนินชีวิตใกล้เคียงปกติในสังคม
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เครื่องช่วยฟังดิจิทัล

นักวิจัย : นายพศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1103000427
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทออดิเมด จ�ากัด

 เครื่องช่วยฟัง (hearing aids) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้เพิ่มความสามารถทาง 
การได้ยนิเสยีงของผูส้งูอายหุรอืผูท่ี้มปัีญหาทางการได้ยนิ โดยท�าหน้าทีใ่นการปรงุแต่งสญัญาณตามอลักอริทึม 
ทีก่�าหนด จากผลการวจัิยพบว่าประชากรในโลกมากกว่าร้อยละ 10 มปัีญหาสญูเสยีการได้ยนิในระดบัทีแ่ตกต่าง
กันไป ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากความพร้อมในการให้บริการของเครื่องช่วยฟัง ทั้งในด้านความพร้อมของระบบ
บรกิารและบคุลากร รวมท้ังเครือ่งช่วยฟังและค่าใช้จ่ายของบริการท่ีเก่ียวข้องมีราคาสงูเมือ่เทียบกับค่าครองชพี
ของคนทั่วไป ท�าให้การใช้งานไม่แพร่หลายมากนัก เพราะส่วนใหญ่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ
 เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาเครื่องช่วยฟังประสิทธิภาพสูงแต่ราคาประหยัด เพื่อทดแทนการน�าเข้า 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยิน พัฒนาอุปกรณ์ช่วยการได้ยินระดับ
อตุสาหกรรม เน้นการต่อยอดเทคโนโลยท่ีีมใีห้มคีวามเหมาะสมสามารถถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพ่ือเป็นผลติภณัฑ์
ทางเลอืกเข้าสูต่ลาดได้จริง รวมถงึมกีารขยายผลให้สามารถให้บรกิารสูผู่ด้้อยโอกาสผ่านความร่วมมอืกบัองค์กร
ต่างๆ ได้อย่างยัง่ยนื รวมทัง้ส่งเสรมิความสามารถในการพึง่พาตนเองทางด้านเทคโนโลยเีครือ่งช่วยฟังในระดบั
ประเทศในระยะยาว

จุดเด่นเทคโนโลยี
• เครื่องมีคุณภาพสูง ราคาประหยัด มีความทนทาน ใช้งานง่าย
• สามารถต่อยอดเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกเข้าสู่ตลาดได้จริง
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ตำารับยาโพวิโดนไอโอดีนสำาหรับรูปแบบพ่น

นักวิจัย : ศูนย์ความเป็นเลิศ นาโนเทค
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านระบบน�าส่งยา
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1401002377
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทแอโรแคร์ จ�ากัด

 โพวิโดนไอโอดีนเป็นยาฆ่าเชื้อใช้ภายนอกที่ออกฤทธิ์กว้าง และมีประสิทธิภาพดี สามารถยับยั้งท้ัง
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และโปรโตซัว รวมทั้งพบว่าเชื้อเหล่านี้ไม่ดื้อต่อต�ารับยาโพวิโดนไอโอดีน 
อกีด้วย ท�าให้ปัจจบุนัมกีารใช้โพวโิดนไอโอดนีกนัอย่างแพร่หลายเพือ่ฆ่าเชือ้ทีผ่วิหนงัและเยือ่เมอืก เพือ่รกัษา 
แผลไฟไหม้ แผลสด แผลมีหนอง เป็นต้น เนื่องจากโพวิโดนไอโอดีนสามารถละลายน�้าและแอลกอฮอล์ได้ดี 
ท�าให้สามารถเตรียมต�ารับยาเข้มข้นของไอโอดีนได้มากขึ้นจากร้อยละ 0.034 ถึงร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมี
การระคายเคืองต่อผิวหนังหรือเยื่อเมือกน้อยมาก และมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์นานกว่า
 สวทช. สนบัสนนุ รศ.ดร.ธรีะพล ศรชีนะ และคณะวจิยัและพฒันาสตูรและกระบวนการในการเตรียม 
ต�ารบัยาโพวโิดนไอโอดนีส�าหรบัรปูแบบพ่นบนผวิหนงั (povidone-iodine spray) ทีเ่คลอืบตดิเป็นแผ่นฟิล์ม 
นาโนบางล้างออกง่ายบนแผล ที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความคงตัวสูง มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 
6-7 เพื่อลดการระคายเคืองท่ีอาจเกิดต่อผิวหนัง และสามารถออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือได้เทียบเท่าต�ารับยาที่ใช้ใน 
ปัจจุบัน

จุดเด่นเทคโนโลยี
• มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียหรือฆ่าเชื้อที่บริเวณผิวหนัง
• มีคุณสมบัติคงตัวสามารถเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ ท�าให้ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น
• สะดวกส�าหรับการใช้งาน ลดการรบกวนบาดแผล ไม่สกปรกหรือเปรอะเปื้อน
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นักวิจัย : นายอุดม อัศวาภิรมย์ และคณะ 
 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1403001189
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทคลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

 ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เก็บกลิ่นหอมทนนาน ซึ่งผลิตภัณฑ์น�้าหอมฉีดผ้าได้รับ 
ความนิยมจากผูบ้รโิภคเพิม่สงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ด้วยคณุสมบัตท่ีิช่วยให้ผ้าหอมและลดปัญหากลิน่ไม่พึงประสงค์ 
ผู้ประกอบจึงเกิดแนวคิดและมองเห็นโอกาสว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตและติดเช้ือจากยุงเป็นจ�านวนมาก  
จึงจะเพิ่มคุณสมบัติไล่ยุงเข้ากับผลิตภัณฑ์สเปร์ยน�้าหอมฉีดผ้า
 นาโนเทค สวทช. คิดค้นกระบวนการผลิตแคปซูลนาโนโพลิเมอร์ท่ีสามารถควบคุมการปลดปล่อย
ด้วยการกักเก็บสารส�าคัญ (encapsulation) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลงานเดิม และพัฒนาสารออกฤทธิ์ไล่
ยุงให้อยู่ในรูปแคปซูลนาโนโพลิเมอร์ที่บรรจุสารไล่ยุง ซึ่งเป็นการพัฒนาสารออกฤทธิ์ไล่ยุงได้ในระยะเวลาท่ี
นานขึ้น ทนต่อสภาวะต่าง ๆ ได้มากขึ้น
 “แคปซูลนาโนโพลิเมอร์” สามารถห่อหุ้มสารส�าคัญด้วยผนังพอลิเมอร์ที่สามารถควบคุมการระเหย
หรือชะลอการปลดปล่อยสารออกสู่ภายนอกอย่างช้า ๆ ซึ่งจะเป็นการยืดระยะเวลาการระเหยของสารที่นาน
ขึ้น โดยที่ประสิทธิภาพของสารส�าคัญไม่ลดลง สารส�าคัญที่ห่อหุ้มไว้เป็นนาโนแคปซูล มีอนุภาคขนาดเล็กเมื่อ
น�าไปฉีดพ่นหรือเช็ดถูบนพื้นผิวของวัสดุต่าง ๆ น�้ายาที่เคลือบผิวจะปลดปล่อยสารส�าคัญออก และสามารถ
ออกฤทธิ์ได้ยาวขึ้น รวมถึงแคปซูลนาโนที่ผลิตขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย

จุดเด่นเทคโนโลยี
 อนุภาคนาโนที่น�ามาใช้ในกระบวนการผลิตแอปซูลนาโนโพลิเมอร์มีหลายรูปแบบสามารถน�าไป 
ประยุกต์ใช้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดบ้าน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ดูแล 
สิ่งทอ และน�้าหอมปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง

กระบวนการผลิตแคปซูลนาโนโพลิเมอร์บรรจุสารไล่ยุง
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นักวิจัย :  นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ 
 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1501000290
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทโรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ�ากัด

 ผลติภณัฑ์ส�าหรบัป้องกนัยงุในปัจจบุนัส่วนมากเป็นกลุม่ของสารเคมแีละสารสงัเคราะห์ ซึง่สารเหล่า 
นั้นมีฤทธิ์ไล่ยุ่งที่ดี อย่างไรก็ดียังมีข้อด้อยในเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจเกิดกับผู้บริโภค สารธรรมชาติในกลุ่ม 
น�้ามันหอมระเหยที่มีฤทธ์ิไล่ยุงจึงเป็นอีกทางเลือกท่ีเข้ามามีบทบาท แต่การน�าน�้ามันหอมระเหยมาใช้ยังม ี
ข้อจ�ากัดในด้านคุณสมบัติ เช่น สารในน�้ามันหอมระเหยจะมีการระเหยได้ไว มีกลิ่นฉุน และมีค่าการละลาย
น�้าต�่า ท�าให้มีฤทธิ์ในการไล่ยุงสั้น รวมถึงความไม่คงตัวของสารออกฤทธิ์เมื่อน�าไปผสมในผลิตภัณฑ์เมื่ออยู่ใน
สภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ที่อุณหภูมิสูง สัมผัสกับแสงหรือออกซิเจน เป็นต้น
 นาโนเทค สวทช. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติภายใต้การเตรียมใน 
รูปแบบของนาโนอิมัลชั่น และพัฒนาการป้องกันการระเหยและคุณสมบัติของน�้ามันหอมระเหย ท�าให้ได ้
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุงในรูปแบบนาโนอิมัลช่ันแบบใส มีอนุภาคอิมัลช่ันในระดับนาโนเมตรที่
สามารถกักเก็บน�้ามันสารออกฤทธิ์และกลิ่นได้นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของ
น�้ามันหอมระเหย ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ดี มีประสิทธิภาพไล่ยุงอย่างน้อย 3.5 - 4.5 ชั่วโมง

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี
• มีฤทธิ์ไล่ยุงยาวนาน ผ่านตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• มีสารช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ช่วยปกป้องและดูแลผิวหนังได้อย่างอ่อนโยน
• ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นแบบใส ไม่ก่อให้เกิดคราบขาว
• สามารถขยายและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

นาโนอิมัลช่ันในรูปแบบโปร่งใสท่ีกักเก็บสารออกฤทธ์ิไล่ยุง
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โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์ (SAIWAT)

นักวิจัย : นางสาวรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรพัย์สนิทางปัญญา : สทิธบิตัร เลขท่ีค�าขอ 1001000855 1001000933 1101001314 และ 1201006207
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด

 ปัญหาที่พบเป็นประจ�าในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น�้าคือ รูปร่างและขนาดของเม็ดอาหาร
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในระหว่างการผลิตจึงต้องมีการสุ่มวัดขนาดเม็ดอาหาร หากมีรายงานความผิดปกติ 
ก็ต้องท�าการซ่อมแซมแก้ไขแม่พิมพ์ทันที ถ้าตรวจได้เร็ว ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันที
 เนคเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช้ตรวจวัดขนาดเม็ดอาหารท่ีรวดเร็วกว่าวิธีท่ัวไป สายวัด 
(SAIWAT: Saving And Intelligent softWare for Automatic measurement Technology) เป็นโปรแกรม
วัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น�้า ที่น�าเทคโนโลยีประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยควบคุมการผลิตให้ได้
มาตรฐาน ลดการน�าทิ้งอาหารสัตว์น�้าที่ตกมาตรฐาน และช่วยหยุดความเสียหายกรณีอาหารสัตว์ไม่ได้
มาตรฐาน (ถ้าหยุดสายการผลิตได้ทันจะท�าให้มีปริมาณอาหารสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง) ลดการสูญเสีย 
รายได้

จุดเด่นเทคโนโลยี
• วัดทั้งความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของอาหารเม็ดได้อย่างอัตโนมัติแม้อาหารจะมีขนาดเล็ก
• วัดได้พร้อมกันทีเดียวตั้งแต่ 100-800 เม็ด ขึ้นอยู่กับขนาดของอาหารเม็ด
• ท�างานต่อเนื่องได้นาน และรวดเร็วกว่าใช้แรงคน 100 เท่า
• สามารถสรุปรายงานการตรวจสอบคุณภาพได้ในเวลารวดเร็ว ท�าให้หยุดสายการผลิตได้ทัน 
 ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ
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ชุดควบคุมและจ่ายกำาลังงานสำาหรับเครื่อง HIFU

นักวิจัย : นายอุดม โกมินทร์ และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ส่วนควบคุมและจ่ายไฟส�าหรับเครื่อง HIFU
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วี เอ็น ซี เทคโนโลยี

 เทคโนโลยี High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) เป็นเทคนิคการโฟกัสรวมคลื่นอัลตร้า 
ซาวด์เพื่อท�าให้เกิดความร้อนจากคลื่นที่ตกกระทบ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เริ่มมีการน�ามาใช้งานทางการแพทย์
อย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยมส�าหรับสถานประกอบการด้านเสริมความงามและคลินิกต่างๆ และยังมีการใช้ใน 
การรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการน�าเข้าชุดควบคุมแสดงผลและชุดจ่ายไฟก�าลังงานมาจากต่าง 
ประเทศ เพื่อน�ามาประกอบและผลิตขายโดย SMEs ในประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัญหาของชุดจ่ายไฟ
ก�าลังงานที่น�าเข้ามานั้น มีคุณภาพต�่าและอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ซึ่งการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที ่
เสียหายแต่ละครั้งมีราคาค่อนข้างสูง เพราะต้องน�าเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ
 เนคเทค สวทช. พัฒนาชุดควบคุมแสดงผลและจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งส�าหรับเครื่อง HIFU face lifting 
and skin tightening ที่มีฟังก์ชันการท�างานพื้นฐานตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเครื่องต้นแบบ 
มต้ีนทนุทีเ่หมาะสม และสามารถผลติได้ภายในประเทศ ซึง่ทมีวจิยัมโีครงการศกึษาต่อในเชงิลกึ เพือ่ให้ระบบ
ควบคุมมีคุณภาพสูงกว่าระบบที่มีขายในท้องตลาด และต่อยอดด้านอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ
ในการน�าเข้า อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนการสร้างงานในขั้นตอนการผลิต จ�าหน่ายและบ�ารุงรักษา ให ้
ผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ชุดจ่ายก�าลังงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
• ชุดควบคุมแสดงผลหน้าจอสามารถแก้ไขและปรับแต่งหน้าจอได้ด้วยตนเอง
• SMEs สามารถผลิตทั้งชุดควบคุมแสดงผล และชุดจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งของเครื่อง HIFU ได้เอง 
 ทั้งหมด
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการผลิตและซ่อมบ�ารุงสามารถหาซื้อได้ภายในประเทศ
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นักวิจัย : นายวรรณพ วิเศษสงวน และคณะ 
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ความลับทางการค้า
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทเอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จ�ากัด

  เทคโนโลยีการหมักกรดน�้าส้มในประเทศไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ดังนั้นภาคเอกชน 
ส่วนใหญ่ที่สนใจประกอบธุรกิจดังกล่าวจึงต้องน�าเข้าท้ังเทคโนโลยีการผลิตและต้นเช้ือจุลินทรีย์จากต่าง 
ประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่น�าเข้ามานั้นส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและมีราคาสูง  
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ท�าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ เอแอนด์พี ออร์ชาร์ด ผู้ประกอบการสวนมังคุดอินทรีย์ พัฒนากระบวน 
การผลิตน�้าส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุด โดยใช้เช้ือจุลินทรีย์จากธนาคารจุลินทรีย์ของไบโอเทคแปรรูปมังคุด
ที่ราคาตกหรือคัดทิ้งร่วมกับกระบวนการหมักต้นทุนต�่าที่หมักได้ในสภาวะไม่ปลอดเชื้อ ได้กรดน�้าส้มปริมาณ 
สูงและเร็วกว่าการหมักน�้าส้มแบบทั่วไปหรือหมักแบบธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จัดเป็นสินค้า 
เพือ่สขุภาพตอบสนองผูบ้ริโภครุน่ใหม่ทีใ่ส่ใจสขุภาพ นอกจากนีย้งัพฒันาน�า้ส้มหมกัจากเนือ้มงัคดุให้มสีสีนัที่ 
หลากหลายเพือ่สร้างความแตกต่างและเพิม่มลูค่าแก่ผลติภณัฑ์ อกีทัง้ยงัช่วยพยงุราคาผลผลิตมงัคดุไม่ให้ตกต�า่ 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรผู้ผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี
• เป็นการพัฒนาต้นเชื้อบริสุทธิ์และกระบวนการหมักกรดน�้าส้มให้มีความซับซ้อนน้อยลงและมี 
 ประสิทธิภาพสูงทัดเทียมเทคโนโลยีต่างชาติ
• ช่วยลดการน�าเข้าเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงต้นเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศ

น้ำาส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดในขั้นตอนเดียว 
และสูตรจุลินทรีย์ MV-F1 
สำาหรับการผลิตน้ำาสัมสายชูหมักจากเนื้อมังคุด
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นักวิจัย : นางสาวกิตติมา กองทอง และคณะ 
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1403000929
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทไมโครอินโนเวต จ�ากัด

 หน้าแล้งเป็นช่วงทีพ่ชือาหารสตัว์ขาดแคลน ทางแก้ท่ีท�าอยูค่อื การท�าพชืหมกั แต่การหมกัพชือาหาร 
สัตว์ด้วยวิธีธรรมชาติ อาจท�าให้ได้คุณภาพไม่สม�่าเสมอ และเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน
 ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาต้นเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมส�าหรับใช้เป็นต้น
เชื้อเริ่มต้นในการผลิตอ้อยหมัก เพื่อเร่งกระบวนการหมักให้เกิดเร็วขึ้น โดยพัฒนาสูตรต้นเชื้อบริสุทธิ์ส�าหรับ 
ใช้ในกระบวนการหมกัอ้อยอาหารสตัว์ โดยท�าการดดัแปรจ�านวนของแบคทีเรยี Lactobacillus plantarum 
เพื่อควบคุมกระบวนการหมัก เพื่อให้ได้พืชหมักที่มีคุณภาพดี และเก็บรักษาได้นาน โดยใช้ร่วมกับเครื่องกด
อัดเพื่อให้เกิดสภาวะปลอดอากาศ ท�าให้สามารถเก็บรักษาอ้อยอาหารสัตว์หมักให้มีคุณภาพดีไว้ได้นาน 3 -6 
เดือน ท�าให้เกษตรกรสามารถผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมักเพื่อใช้ในฤดูแล้งได้

จุดเด่นเทคโนโลยี
• กระบวนการหมักเกิดเร็วขึ้น ช่วยลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ
• หญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น มีความสม�่าเสมอ และเก็บรักษาได้นานขึ้น
• เกษตรกรสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพไว้เลี้ยงสัตว์ในช่วงขาดแคลนอาหาร

สูตรต้นเชื้อบริสุทธิ์สำาหรับการหมักอ้อยอาหารสัตว์
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ฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา

นักวิจัย : นายมาโนช นาคสาทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1303000645
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทดีเซ็นทริค จ�ากัด

 นวัตกรรมวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการน�าเศษวัสดุเหลือใช้ทาง 
การเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่า และช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาท�าลาย 
 สวทช. สนบัสนนุ ดร.มาโนชฯ จากคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พฒันาฉนวนความร้อน 
ทนไฟซึง่ท�าจากฟางข้าวและเยือ่กระดาษสาทีน่�ามาอดัเป็นแผ่นและเตมิสารหน่วงไฟจนได้เป็นแผ่นฉนวนทีไ่ม่ 
ลุกติดไฟและไม่ลามไฟ เป็นผลผลิตจากโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษสา ที่ 
มองหาความแตกต่างเพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้า ปัจจบุนัมกีารพฒันาเป็นเพดานและผนงักนัไฟ ภายใต้แบรนด์
กันไฟ (Ganfai) เป็นแผ่นฉนวนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการทดสอบแล้วว่าไม่มี
การลกุตดิไฟ ไม่ลามไฟ ปลวกไม่กนิ ทัง้ยงักนัเสยีงและมคีวามเบา กระบวนการผลติแผ่นฉนวนทนไฟทีพ่ฒันา
ขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต�่า โดยสามารถกันความร้อนได้ดีเทียบเท่าวัสดุประเภทใยแก้ว

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต�่า
• กันเสียง น�้าหนักเบา และทนไฟ
• สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน



ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2560 33

กระบวนการผลิตฟลาวมันสำาปะหลังไซยาไนด์ต่ำา

นักวิจัย : นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ และคณะ 
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 0901004304
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ�ากัด

 ฟลาวมันส�าปะหลัง คือ แป้งดิบที่ไม่ได้สกัดเยื่อใยออก ได้จากการน�าเนื้อมันส�าปะหลังมาอบแห้ง มี 
ลักษณะเป็นผงสีขาวนวล มีปริมาณเส้นใยและโปรตีนสูงกว่าแป้งมันส�าปะหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น 
เพื่อเพิ่มมูลค่ามันส�าปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ มันส�าปะหลังท่ีปลูกในประเทศไทย แบ่ง 
ออกเป็น 2 ชนิด ตามปริมาณไซยาไนด์ คือ ชนิดขม และชนิดหวาน
 การผลิตฟลาวในประเทศไทยผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยใช้มันส�าปะหลังชนิดหวานที่ 
มีปริมาณไซยาไนด์ต�่าเป็นวัตถุดิบ การผลิตฟลาวชนิดนี้มีข้อจ�ากัดที่วัตถุดิบมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตของ 
มันส�าปะหลังชนิดหวานต�่า ฟลาวที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการขาด 
วตัถดิุบจากมนัส�าปะหลงัชนิดหวาน หน่วยปฏบัิตกิารเทคโนโลยแีปรรปูมนัส�าปะหลงัและแป้ง ไบโอเทค สวทช. 
จึงร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นกระบวนการผลิตฟลาวจากมันส�าปะหลังขนิด 
ขมที่มีผลผลิตแต่ละปีสูงและต้นทุนวัตถุดิบต�่า แต่มีปริมาณไซยาไนด์สูง ไม่เหมาะกับการบริโภคโดยตรง เช่น  
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เป็นต้น เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตฟลาวเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้เครื่องมือที่ผลิตได้ใน
ประเทศ ฟลาวมันส�าปะหลังที่ได้มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค มีปริมาณไซยาไนด์ไม่เกิน 10  
มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน�้าหนักแห้ง เป็นไปตามมาตรฐานโคเด็กซ์ขององค์การอาหารและเกษตร และองค์การ
อนามยัโลก เมือ่น�าฟลาวทีไ่ด้ไปใช้ทดแทนแป้งสาลใีนผลติภณัฑ์อาหารบางชนดิ พบว่าผลติภณัฑ์ท่ีได้มีรสชาติ 
และเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดิม

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ฟลาวมันส�าปะหลังที่ผลิตได้มีปริมาณไซยาไนด์ต�่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค
• เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตฟลาวเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้เครื่องมือที่ผลิตได้ในประเทศ
• เพิ่มมูลค่ามันส�าปะหลังชนิดขมที่มีผลผลิตแต่ละปีสูง
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ราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana BCC2660)

นักวิจัย : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัททีเอบี อินโนเวชั่น จ�ากัด

 เพลี้ยเป็นแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ ท่ีผ่านมาเกษตรกรป้องกันและก�าจัดด้วยการฉีดพ่นสาร 
เคมีจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้มีสารพิษตกค้าง แถมแมลงยังดื้อยาอีกด้วย ตอนนี้นักวิจัยไทยพบทางเลือกใหม่ ซึ่ง 
เป็นวิธีที่ยั่งยืนและปลอดภัย คือ การน�าเชื้อราจากธรรมชาติมาใช้ก�าจัดแมลงศัตรูพืชได้ส�าเร็จ
 ไบโอเทค สวทช. ศกึษาและคดัเลอืกเช้ือรา Beauveria bassiana BCC2660 (บิวเวอเรยี บาสเซียนา)  
สามารถออกฤทธิต่์อเพลีย้กระโดดสนี�า้ตาล เพลีย้แป้งมนัส�าปะหลงั และเพลีย้อ่อนได้ดี อกีทัง้จากการทดสอบ 
ในภาคสนามทั้งในนาข้าว ไร่มันส�าปะหลัง และแปลงถั่วฝักยาว พบว่าควบคุมเพลี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาสูตรอาหารและวิธีการเลี้ยงเช้ือราบิวเวอเรีย โดยใช้สูตรอาหารท่ีมีข้าวสารเป็นส่วน 
ประกอบ พบว่าเชื้อราผลิตสปอร์ได้สูงกว่าในอาหารเดิมถึง 78 เท่า ซ่ึงขณะนี้ทีมวิจัยก�าลังพัฒนากระบวน 
การผลิตราบิวเวอเรียในระดับขยายขนาด เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน หรือถ่ายทอดให้กับชุมชน  
น�าไปผลิตเป็นชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อไป

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้ต้นทุนการผลิตต�่า มีขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน
• มีประสิทธิภาพสูงสามารถควบคุมแมลงปากดูดได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด
 สีน�้าตาล และเพลี้ยแป้ง 
• ไม่มีสารพิษตกค้าง ได้ผลยั่งยืนในระยะยาว ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
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ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลสด

นักวิจัย : นางสาววรรณี ฉินศิริกุล และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 501004539 และความลับทางการค้า
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

 ผกัผลไม้ ยงัคงมชีีวติหลงัถกูเกบ็เกีย่ว มกีารหายใจและคายน�า้ ท�าให้เกดิการเสือ่มสภาพและเน่าเสยี 
ของผักผลไม้ ปัญหานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผักผลไม้ในระหว่างการขนส่งและจัดจ�าหน่าย  
ทั้งภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ
 เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ นักวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พฒันาฟิล์มแอคทฟี (active film) หรอืฟิล์มพลาสตกิส�าหรบับรรจภุณัฑ์ดดัแปลง
สภาวะบรรยากาศ เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลิตผลสด ฟิล์มแอคทีฟที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติยอมให้
ก๊าซทีใ่ช้ในกระบวนการหายใจของผกัและผลไม้ผ่านเข้าออกได้ด ีท�าให้เกดิบรรยากาศดดัแปลงแบบสมดลุขึน้ 
ในบรรจุภณัฑ์ โดยมปีริมาณก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความช้ืนสมัพทัธ์อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
จึงช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของผลิตผลสดท่ีบรรจุอยู่ภายใน ส่งผลให้ผลิตผลสดยังคงคุณภาพ 
และรสชาติที่ดี ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนี้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับบรรจุภัณฑ์
อาหารและได้มีการประยุกต์ใช้งานจริงด้วยความร่วมมือกับผู้ประกอบการ

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ฟิล์มมีความใส ไม่เป็นฝ้า และมีความแข็งแรง
• สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดได้ 2-5 เท่า
• สามารถใช้งานกับผลิตผลสดได้หลายชนิด
• เหมาะส�าหรับใช้งานจริงในอุตสาหกรรม
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นักวิจัย : นางสาวธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคณะ 
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ความลับทางการค้า และสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1701003740 1701003741 และ  
 1703001161
ผู้รับการถ่ายทอด : GeneFerm Biotechnology Co., Ltd

 ปัจจุบันเอนไซม์ทางการค้าท่ีพัฒนาข้ึนมีข้อจ�ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติในการท�างานได้ดีที่สุดใน
สภาวะที่มีค่าพีเอช (pH) เป็นกรดอ่อน กลาง หรือด่างอ่อน เมื่อน�ามาฟอกเยื่อกระดาษซึ่งมีค่าพีเอชเป็นด่าง
สูง (pH 9.0 - 10.0) จึงต้องปรับพีเอชของเยื่อลงเพื่อให้เอนไซม์ท�างานได้ ท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานและสาร
เคมีในการฟอกเยื่อ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยรวมในกระบวนการผลิตกระดาษ
 ไบโอเทค สวทช. จึงพัฒนา ENZbleach เอนไซม์ทนด่างจากแบคทีเรียในล�าไส้ปลวกเพื่อใช้ใน 
การฟอกเยือ่กระดาษ โดยเอนไซม์นีส้ามารถท�างานภายใต้สภาวะทีเ่ป็นด่างสงูได้ด ีรวมไปถึงไม่มกีจิกรรมของ
เอนไซม์เซลลเูลส ซึง่ส่งผลต่อการลดความแขง็แรงของเยือ่กระดาษ จงึสามารถใช้ในการฟอกเยือ่ได้โดยไม่ต้อง 
ปรบัพเีอชของเยือ่ซึง่ถอืว่าเป็นข้อดเีหนือกว่าเอนไซม์ทางการค้าทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั ใช้เวลาในการผลติสัน้เพียง 
1-2 วัน เมื่อทดลองเอนไซม์กับเยื่อยูคาลิปตัสซึ่งเป็นเยื่อที่นิยมใช้ผลิตกระดาษในประเทศไทย พบว่าเอนไซม์
ดังกล่าวสามารถลดปรมิาณคลอรนีท่ีใช้ในกระบวนการได้อย่างชัดเจน โดยยงัคงให้ความขาวสว่างของกระดาษ
ในระดับเดิมหรือมากกว่าเยื่อที่ไม่ได้ผ่านการฟอกด้วยเอนไซม์

จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถน�าไปใช้ในการฟอกเยื่อได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชในกระบวนการ
• เป็นเอนไซม์ลูกผสมที่ผลิตจากจุลินทรีย์ปรับแต่งพันธุกรรม ดังนั้นจึงมีเพียงกิจกรรมของเอนไซม์ 
 ไซแลนเนส และไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสเจือปน ท�าให้ไม่มีผลต่อความแข็งแรงของ 
 กระดาษ
• ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลังงาน ลดเวลา และลดต้นทุนในการผลิตเยื่อกระดาษ

เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำาหรับฟอกเยื่อกระดาษ 
(ENZbleach)
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นักวิจัย : นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรพัย์สนิทางปัญญา: สิทธบิตัร เลขทีค่�าขอ 1201005105 1501001751 1501004609 และ 1601005591
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ�ากัด บริษัทลีโอนิคส์ จ�ากัด 
 และบริษัทอเดคนิค เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จ�ากัด

 ประเทศไทยมกีารใช้พลงังานเพือ่การเกษตรเป็นจ�านวนมาก หนึง่ในนัน้คือการใช้เพือ่สูบน�า้เข้าสู่พืน้ที่
เกษตร ซึ่งมีต้นทุนค่าพลังงาน (น�้ามัน/ไฟฟ้า) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกษตรกรต้องหาเทคนิคอื่นๆ มา
ใช้ในการสูบน�้า เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การใช้ปั้มน�้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นระบบที่น�า
เอาพลงังานจากแสงอาทติย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือน�าไปใช้ในการขับเคลือ่นเครือ่งสบูน�า้ทดแทนน�า้มนั
เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจ�านวนมาก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 เนคเทค สวทช. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย solar pump  
inverter โดยพัฒนาอินเวอร์เตอร์ “SUNFLOW” ที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ได้อย่างเต็มที่ตามสภาพ
แสงที่แตกต่างกันของช่วงเวลาในแต่ละวัน ด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) มีขนาด 
0.5 - 3 แรงม้า ใช้แผงโซล่าเซลล์เริ่มต้นเพียง 2 แผง และเพิ่มขึ้นไปจนถึง 10 แผงตามก�าลังขับ ช่วยประหยัด
และลดต้นทนุในการใช้พลงังาน เหมาะกบัการใช้งานกลางแจ้ง มรีะบบป้องกนัความเสยีหายจากฟ้าผ่า กนัฝุ่น
กันน�้าตามมาตรฐาน IP55 คณะวิจัยได้ขยายความสามารถสู่ SUNFLOW รุ่น Dual-power ที่รองรับแหล่ง
พลังงานได้ทั้งจากแผงโซล่าร์และระบบ Grid และ SUNFLOW รุ่น External-MPPT ที่สามารถน�าไปใช้งาน
ร่วมกับอินเวอร์เตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส�าหรับขับมอเตอร์ปั้มสูบน�้าที่มากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป รวมท้ัง
สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยไม่ต้องต่อแบตเตอรี่
• ประสิทธิภาพสูง ความร้อนต�่า ขับน�้าได้แรง ต้นทุนต�่า
• กันน�้าและทนทานต่อฟ้าผ่า สามารถติดตั้งกลางแจ้งได้
• ใช้ได้กับเครื่องสูบน�้าแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส
• ใช้ได้กับปั้มน�้าทุกแบบ อาทิ หอยโข่ง ปั้มท่อพญานาค ปั้มบาดาล ปั้มไดโว่ เป็นต้น

อินเวอร์เตอร์สำาหรับปั๊มน้ำาจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Pump Inverter)
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นักวิจัย : นายพิสิษฎ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1303001319
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : สมาคมพัฒนาชุมชน (องค์กรเอกชน)

 เตาชีวมวล เป็นเตาที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษรเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหม้ โดยใช้หลักการแก๊ส 
ซไิฟเออร์ช่วยในการเผาไหม้ ซงึเป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทีจ่ะน�ามาใช้ในครวัเรอืน เนือ่งจากเป็นการประหยดั 
เชื้อเพลิงและยังสามารถน�าเศษไม้มาเป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งสามารถหาได้ง่ายในชุมชน อีกทั้งเตาแก๊สชีวมวลยัง
สามารถลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้ เพราะเตาแก๊สชีวมวลมีเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ จึงไม่ก่อ 
ให้เกิดมลพษิต่อผูใ้ช้งานและสิง่แวดล้อม แต่ห้องเผาไหม้เตาแก๊สชวีมวลเป็นโลหะซึง่มกีารถ่ายเทความร้อนเรว็ 
ไม่สามารถเก็บกักความร้อนได้ จึงมีแนวคิดการพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลขึ้น โดยพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในส่วน 
ของห้องเผาไหม้ ซึ่งขนาดเท่ากับรูปแบบเดิม แต่จะสามารถเก็บกักความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 
และยังช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการกัดกร่อนบริเวณห้องเผาไหม้หลังจากใช้ไปเป็นเวลานานๆ โดยพัฒนาน�า 
อิฐฉนวน IF-145 ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนมากรุเข้ากับผนังภายในห้องเผาไหม้ เพื่อเพิ่มความทนทานและ 
ประสิทธิภาพให้กับเตาแก๊สชีวมวล

จุดเด่นเทคโนโลยี
 เตาชีวมวลที่พัฒนาข้ึนใหม่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแก๊สชีวมวลแบบเดิม 40 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุน
เพิม่ขึน้เพยีง 10 เปอร์เซน็ต์ ช่วยให้ประหยดัเชือ้เพลงิ และหากน�ามาใช้แทนเตาอัง่โลสามารถคนืทนุได้ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น 2 เท่า

ห้องเผาไหม้เตาชีวมวล
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นักวิจัย : นายสมนึก ศิริสุนทร และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 0701003759
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทคอมพาวด์เคลย์ จ�ากัด

 จากการศึกษาตลาดในประเทศไทยพบว่ายงัไม่มผีูผ้ลติรายใดสามารถผลติเซรามกิทีใ่ช้ในการประกอบ
อาหารที่ต้องสัมผัสกับความร้อน การอบแห้ง และเผาให้แห้งที่มีความสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลง 
ความร้อนโดยเฉยีบพลนัได้มากกว่า 200 องศาเซลเซยีสได้ ท�าให้ไม่นิยมในการน�าเซรามกิมาใช้ในการประกอบ
อาหารที่สัมผัสกับความร้อนโดยตรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
 เอ็มเทค สวทช. จึงวิจัยและพัฒนาวัสดุเซรามิกชนิดคอเดียไรต์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ
อย่างเฉียบพลัน (thermal shock resistance) ได้สูงถึง 500 องศาเซลเซียส โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ 
การเตรียมสารเพื่อให้ได้ส่วนผสมตามต้องการ จากนั้นขึ้นรูป เผาอบผนึก และตกแต่งให้มีขนาดตามต้องการ 
โดยน�าไปประยกุต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น ใช้ผลติเป็นภาชนะในการประกอบอาหารทีต้่องใช้ความร้อน อบให้แห้ง  
หรือเผาให้แห้ง ผลิตเป็นอิฐทนไฟ รวมทั้งใช้ในงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น

จุดเด่นเทคโนโลยี
 สูตรดินคลอเดียไรต์ที่พัฒนาได้สามารถน�ามาขึ้นรูปเป็นภาชนะเซรามิกในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะต่อ
การน�ามาใช้ในการประกอบอาหารทีต้่องใช้ความร้อนสงู รวมทัง้สามารถทนต่อการเปลีย่นแปลงอณุหภมูอิย่าง
เฉียบพลันได้สูงถึง 500 องศาเซลเซียส

วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite)
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นักวิจัย : นายพิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 0901003315 และ 1001001374
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทจรัญธุรกิจ 52 จ�ากัด

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมากในปัจจุบัน ท�าให้มีการเสาะแสวงหานวัตกรรมของ 
วสัดท่ีุสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ ทัง้ด้านคณุภาพ ราคา การใช้งาน รวมถงึผลกระทบทางสงัคม
และสิ่งแวดล้อม
 เอม็เทค สวทช. จึงวจัิยและพฒันาเทคโนโลยเีมด็มวลเบาสงัเคราะห์ หรอื G-Rock ท่ีมคีวามหนาแน่น 
ต�่า ท�าให้คอนกรีตที่ผสมเม็ดมวลเบาสังเคราะห์มีน�้าหนักโดยรวมลดลงถึงร้อยละ 20 - 30 ในขณะที่ยังคง 
ความแข็งแรงเทียบเท่าคอนกรีตโดยทั่วไป มีความเป็นฉนวนหรือป้องกันความร้อนหรือความเย็นได้ดี จึงช่วย
ประหยัดค่าการใช้พลังงานในอาคาร ไม่ดูดซับความช้ืนราคาต้นทุนของวัสดุต�่า เม่ือเปรียบเทียบกับวัสดุท่ีมี
การใช้งานปัจจุบัน สามารถใช้ทดแทนหนิบดหรือทราย จงึช่วยลดการท�าลายวัสดุจากธรรมชาติ และสามารถ
ต่อยอดการพัฒนาในการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น น�าไปใช้ท�าคอนกรีตบล็อก กระเบ้ืองมุงหลังคา 
ผนังคอนกรีตหล่อส�าเร็จ (precast wall) และแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง (pretensioned floor)

จุดเด่นเทคโนโลยี
• มีความหนาแน่นต�่า (น�้าหนักต่อปริมาตรน้อย) มีความเป็นฉนวนหรือป้องกันความร้อน/เย็นที่ดี  
 และมีความแข็งแรงทางด้านกลศาสตร์
• ได้รับการพัฒนาทั้งในเชิงคุณสมบัติและกระบวนการผลิต ท�าให้สามารถก�าหนดลักษณะ 
 ทางกายภาพและคุณสมบัติได้หลากหลายตามความต้องการของการใช้งาน
• มีกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกจากภายในประเทศ ท�าให้ราคาต้นทุน 
 ของวัสดุต�่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่มีการใช้ในปัจจุบัน
• มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านเทคนิค 
 การผลิตและเครื่องจักร

วัสดุมวลเบาสังเคราะห์ (G-rock)
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นักวิจัย : นายพิทักษ์ เหล่ารัตนกุล และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1503000167
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทบิทูเมน อินโนเวชั่น จ�ากัด

 แผ่นพื้นยางมะตอยส�าเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการน�าวัสดุมวลรวม อาทิ หินเกล็ดและหินฝุ่น
มาผสมเข้ากบัยางมะตอย มาหล่อและรดีอดัขึน้รปูเป็นแผ่นขนาดต่างๆ เนือ่งจากวสัดุมวลรวมทีใ่ช้จะเป็นวสัดุ
จากธรรมชาตปิระเภทหนิปนู หรอื CaCO

3
 ทีผ่่านการบดย่อย ท�าให้ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เมือ่น�าไปผสม 

กับยางมะตอยจะเกิดการล็อกและเกาะกัน ท�าให้ยากต่อการกระจายตัวอย่างสม�่าเสมอ จึงเป็นสาเหตุของ 
การเพิ่มระยะในขั้นตอนการรีดอย่างมาก นอกจากนี้วัสดุมวลรวมที่ใช้ยังมีค่าการดูดซับความร้อนที่สูง ท�าให้ 
ผลิตภัณฑ์แผ่นพ้ืนยางมะตอยส�าเร็จรูปท่ีได้มีการสะสมความร้อนเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะเกิดผลกระทบต่อสภาวะ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยรอบ การเลือกใช้วัสดุมวลรวมที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น มีรูปร่างที่ท�าให้ 
เกิดการไหลตัวที่ดี หรือมีคุณสมบัติของความเป็นฉนวนความร้อน จึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อกระบวนการผลิตและ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นยางมะตอยส�าเร็จรูป
 เอ็มเทค สวทช. จงึพฒันาบลอ็กประสานฉนวนมวลเบา ซึง่เป็นเทคโนโลยพีืน้ฐานทีน่�าไปประยกุต์ใช้
ทดแทนวตัถดิุบในแผ่นพืน้ยางมะตอยส�าเรจ็รปู วสัดมุวลรวมทีจ่ะน�ามาใช้ทดแทนวสัดมุวลรวมประเภทหนิปนู
จากธรรมชาติ จะเป็นส่วนประกอบของวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิต เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหิน หรือ slag ที่ได้จากอุตสาหกรรมการหลอมโลหะ ซ่ึงลักษณะของวัสดุพลอยได้ท่ีใช้จะมีการควบคุม 
ทั้งทางด้านขนาดและรูปร่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการน�าไปขึ้นรูปเป็นแผ่นพื้นส�าเร็จรูปด้วยกระบวน 
การรีด อีกทั้งวัสดุพลอยได้ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติด้านการเป็นฉนวนความร้อน เพื่อลดการสะสมของ 
ความร้อนในแผ่นพื้นขณะใช้งาน

จุดเด่นเทคโนโลยี
 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติดีขึ้น ในแง่ของการเป็นฉนวนความร้อนเมื่อน�าไปปูเป็นพื้นจะท�าให้มี 
ความร้อนสะสมน้อยส่งผลให้ทีอ่ยูอ่าศยัเยน็สบาย ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มนี�า้หนกัเบาระหว่างการขนส่งเมือ่เทยีบกบั 
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ใช้หินธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ และเป็นการลดของเสียจากอุตสาหกรรม

บล็อกประสานฉนวนมวลเบา
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นักวิจัย : นายวิทยา ทรงกิตติกุล และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1303001077
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทอีโคไซเคิล จ�ากัด

 จีโอโพลีเมอร์เป็นวัสดุใหม่ท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ท�าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนเซรามิกได้ในบาง 
ประเภท และก�าลังได้รับความสนใจในการวิจัยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถผลิตได้ท่ีอุณหภูมิห้อง จึงช่วย 
ประหยัดพลังงานในการผลิตได้มาก โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนากรรมวิธีการผลิตจีโอโพลีเมอร์ โดยลด 
การใช้สารเคมที�าให้ต้นทุนการผลติลดลง และเพิม่เตมิการน�าเศษแก้วสมีาท�าเป็นลวดลายตกแต่ง ซึง่นอกจาก 
จะช่วยลดปัญหาการก�าจัดเศษแก้วแล้ว ยังท�าให้กระเบื้องที่ได้มีลวดลายสวยงาม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็น 
อย่างดี
 เอ็มเทค สวทช. พัฒนากรรมวิธีการผลิตกระเบี้องตกแต่งจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว ซึ่งผลิต
จากดินขาวเผาหรือเมตตะเกาลิน มีโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ท�าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อ
ให้เกิดโครงสร้างจีโอโพลิเมอร์ ส่วนเศษแก้วหลากสีท�าหน้าที่เสมือนมวลรวม (aggregate) ท�าให้มีลวดลาย
คล้ายลายหนิ โดยกระเบือ้งนีม้ค่ีาการดดูซมึน�า้ 15 - 18 เปอร์เซ็นต์ และมคีวามต้านทานต่อแรงอดั 8 - 12 MPa

จุดเด่นเทคโนโลยี
 สามารถผลิตได้โดยใช้เครื่องมือง่าย ไม่จ�าเป็นต้องเผาที่อุณหภูมิสูงเหมือนเซรามิก สามารถใช้เป็น 
วัสดุทดแทนเซรามิกท�าเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเบื้องส�าหรับตกแต่งภายในได้

กระเบี้องตกแต่งจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว
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นักวิจัย : นางสาวอัชฌา กอบวิทยา และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : เครื่องหมายการค้า
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทมิวไอเซต จ�ากัด

 กล้องจุลทรรศน์ ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานส�าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ 
ศึกษารายละเอียดของสิ่งของเล็กๆ กล้องแต่ละประเภทนั้นมีราคาสูง ส่วนใหญ่จะถูกใช้งานตามโรงเรียนโดย 
นกัเรียนจะต้องแบ่งกนัใช้อปุกรณ์ซึง่มีจ�านวนจ�ากดั หรอืใช้ในระดบัภาคอตุสาหกรรมซึง่ส่วนใหญ่ต้องตดิกล้อง 
ถ่ายภาพเพิ่มท�าให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกล้องจุลทรรศน์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการพกพา หรือเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ จึงท�าให้ไม่สะดวกต่อการพกพาและการแบ่งปันข้อมูล
 เนคเทค สวทช. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม “เลนส์มิวอาย” และ “ฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วย 
ตวัเอง Do-It-Yourself (DIY)” เลนส์มวิอายช่วยเพิม่ความสามารถให้กบักล้องทีต่ดิมากบัอปุกรณ์พกพาอย่าง
แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา โดยตัวเลนส์มีก�าลังขยาย 3 แบบ คือ 25, 50 
และ 100 เท่า สามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง บันทึกภาพวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น และเมื่อน�า
มารวมเข้ากับคุณสมบัติอ่ืนของอุปกรณ์พกพา เช่น เช่ือมต่อกับเครือข่ายและความสามารถในการเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ควบคมุ จะช่วยให้เกดิการแบ่งปันข้อมลูทีไ่ด้ เกิดการเรยีนรูร้ะหว่างกนั และการพฒันา
แอปพลิเคชันโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

จุดเด่นเทคโนโลยี
• เลนส์พอลิเมอร์มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการใช้งาน
• สามารถติดกับกล้องถ่ายภาพพกพาอย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน
• อุปกรณ์ขาตั้งแบบ DIY มีน�้าหนักเบา เหมาะกับการใช้งานในทุกที่

เลนส์มิวอาย (MuEye)
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นักวิจัย : นายอภิชาติ  อินทรพานิชย์ และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 1601005546
ผู้รับการถ่ายทอด : บริษัทกราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จ�ากัด

 KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยเนคเทค สวทช. มีเป้าหมายเพื่อเป็นอุปกรณ์สนับสนุน 
กระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน ผ่านการเรียนรู้แบบ learn and 
play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซ็นเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะท�างานสอดคล้องกับชุดค�าสั่งควบคุม 
การท�างาน
 ชุด KidBright ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร้างชุดค�าสั่ง และส่วนบอร์ดสมองกลฝังตัว 
ที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์พื้นฐาน จอแสดงผล real-time clock และล�าโพง ใช้งานง่ายผ่านเครือข่ายไร้สาย 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพียงออกแบบและสร้างชุดค�าสั่งโดยการลาก และวางบล็อก 
ค�าสัง่ทีต้่องการ ผ่านแอปพลเิคชนับนสมาร์ตโฟน ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชุดค�าสัง่ดงักล่าวจะถกู 
ส่งไปที่บอร์ด ให้ท�างานตามค�าสั่งที่ต้องการ เช่น รดน�้าต้นไม้ตามระดับความชื้นที่ก�าหนด หรือเปิดปิดไฟตาม
เวลาที่ก�าหนด เป็นต้น

จุดเด่นเทคโนโลยี
• สร้างชุดค�าสั่งแบบ block-structured programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
• ชุดค�าสั่งถูกส่งไปยังบอร์ดสมองกลฝังตัวผ่านเครือข่ายไร้สาย ท�าให้ใช้งานได้ง่ายไม่จ�าเป็นต้อง 
 เชื่อมต่อสาย
• แอปพลิเคชันสร้างชุดค�าสั่งรองรับการท�างานแบบ Event-driven Programming และแบบ  
 Multitasking
• รองรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย

บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง (KidBright)
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นักวิจัย : นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม และคณะ 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�าขอ 0901001819 และ 0901001533
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทแพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด

 เนคเทค สวทช. พัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร (WT-Defender) ย่านความถี่ VR-CB ใช้ 
รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารเพื่อให้เกิดการระงับหรือตัดขาดการใช้งานสัญญาณวิทยุสื่อสารในการส่งรหัส 
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) มีขนาดเล็ก แข็งแรง ทนทาน มีรีโมตควบคุมการท�างานระยะไกล 
ปัจจุบันมีการใช้งานเคร่ืองรบกวนสัญญาณแบบต่างๆ กว่า 200 เครื่อง ในหน่วยงานด้านความมั่นคงของ 
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นส�านกังานข่าวกรองแห่งชาต ิกองทพับก กองทพัเรอื กองทพัอากาศ และกองบญัชาการ-
ต�ารวจตระเวนชายแดน ฯลฯ ท�าให้ประเทศไทย สามารถลดการน�าเข้าอปุกรณ์ดงักล่าวปีละกว่า 40 ล้านบาท

จุดเด่นเทคโนโลยี
• เป็นเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารมีก�าลังส่ง 30 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ
• รบกวนสัญญาณวิทยุเครื่องด�า (134-176 MHz) วิทยุเครื่องแดง (245-246 MHz) และวิทยุย่าน  
 UHF (400-505 MHz)
• เลือกใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง 12V หรือกระแสสลับ 220V 50Hz

เครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร (WT-Defender)
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