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ส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

(วทน.) ด้วยการด�าเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาก�าลังคน 

และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. โดยด�าเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานด้าน วทน. ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน ์

ได้จริง สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 5 Research Pillars หรือ 5 สาขาวิจัยหลักที่เป็น 

ความเช่ียวชาญของ สวทช. ประกอบด้วย Bioscience and Biotechnology, Nanoscience and 

Nanotechnology, Electronics and Information Technology, Material and Manufacturing 

Technology และ Energy Technology รวมกับ Agenda–based หรือกลุ่มเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์

ความต้องการประเทศในปัจจุบัน รวมถึงเพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต  

ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) ที่มีกลไกการสนับสนุน

แบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการในการน�าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนไปต่อยอด 

ทางธุรกิจและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ให้ได้มากที่สุด

หนังสือ ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 เล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงาน 

วิจัยของ สวทช. ที่มีศักยภาพและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ

ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน

เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง เป็น 

การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ด้วย วทน. และเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้บนเวทีโลก

 ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
	 มิถุนำยน	2562

ค�าน�า



5 eLysozymeTM	สำรยับยั้งแบคทีเรียจำกโปรตีนไข่ขำว

6	 กำรใช้ประโยชน์จุลินทรีย์	Lactobacillus plantarum	BCC9546, 
 Debaryomyces hansenii	BCC9548	และ	Pediococcus acidilactici	BCC9545

7	 ผลิตภัณฑ์เอ็นพีวีเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช	(ส�ำหรับหนอนกระทู้หอมและกระทู้ผัก)

8	 สำรยืดอำยุน�้ำยำงสดเพ่ือผลิตยำงแผ่น	(BeThEPS)

9	 น�้ำยำงข้นชนิดแอมโมเนียต�่ำมำก	(ULA)	ส�ำหรับผสมกับแอสฟลัต์

10	 ระบบควบคุมเครื่องเติมอำกำศส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ

11	 เครื่องอินเวอร์เตอร์ส�ำหรับปั๊ มน�้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์หลำยก�ำลังขับ	รุ่น	Quarter

12	 เฮกซะวำเลนต์โครเมียมพีพีบีเรนจ์เทสต์คิต	(Hexavalent	Chromium	Test	kit:	ppb	range)

13	 ควิกเฮกซะวำเลนต์โครเมียมเทสต์คิต	(Quick	Hexavalent	Chromium	Test	kit)

14	 ชุดทดสอบอย่ำงง่ำยส�ำหรับกำรตรวจวัดไอออนนิกเกิล 
	 (Test	Kit	for	Nickel	(II)	Determination)

15	 ซอฟต์แวร์ช่วยวำงแผนกำรผ่ำตัดรำกฟนัเทียม	(DentiPlan)	 	

16	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเครำะห์กะโหลกศีรษะ	โมเดลฟนั	และ 
	 จ�ำลองใบหน้ำหลังกำรจัดฟนั	(CephSmile	V.2)

17	 อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้	(BEN)

18	 ผ้ำกระตุ้นสมอง	(AKIKO)

19	 ระบบตรวจวัดก๊ำซจำกลมหำยใจขนำดพกพำ

20	 NETPIE:	แพลตฟอร์มสื่อสำรเพ่ือเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง

21	 KitWai:	คลำวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มส�ำหรับกำรประมวล	Data	Mining	บนข้อมูลขนำดใหญ่

22	 ระบบวิเครำะห์ข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นอัตโนมัติ	เวอร์ชัน	2.0	(S-Sense	Version	2)

23	 โปรแกรมสังเครำะห์เสียงภำษำไทย	วำจำ	แอนดรอยด์

24	 โปรแกรมกำรประเมินเสียงพูดภำษำไทย	(TSA)

25	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ำนไทย	เวอร์ชัน	3.0	ส�ำหรับ	Linux	Server

26	 ผลิตภัณฑ์สำรสกัดกวำวเครือขำวที่กักเก็บด้วยอนุภำคนำโน 
	 ในรูปแบบอิมัลเจลส�ำหรับกำรน�ำส่งฮอร์โมนทำงผิวหนัง

27	 สูตรต�ำรับขี้ผึ้งป้ำยปำกที่มีส่วนผสมของสำรประกอบเชิงซ้อนของ 
	 อนุพันธ์ควอเทอไนซ์เบต้ำไซโคลเดกซ์ทรินไคโตซำนและแอลฟำแมงโกสทิน

28	 นำโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสำรออกฤทธิ์ไล่ยุง

29	 สเปรย์ไล่ยุงและแผ่นแปะไล่ยุงที่ใช้เทคโนโลยีองค์ประกอบของ 
	 นำโนอิมัลชันที่มีส่วนผสมของน�้ำมันยูคำลิปตัสซิทริโอดอรำ

30	 อิมัลเจลที่มีอนุภำคนำโนที่กักเก็บน�้ำมันหอมระเหยจำกไพลและขมิ้นชัน

31	 งำนวรรณกรรมของหนังสือ	(เรื่องเล่ำจำกปลำทูหน้ำงอ	อำณำจักรมด	ลูกอ๊อดตำมหำแม่	 
	 อัลกอลิทึม	วำรสำรเทคโนโลยีวัสดุ	ฉบับที่	40-59)	 	

สารบัญ
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ไข่ขาวทีบ่ริโภคกันอยูท่กุวันนีน้อกจากจะเป็นแหล่งโปรตนีและมสีารอาหารต่าง ๆ  มากมายแล้ว  

ในไข่ขาวยังมีโปรตีนที่ช่ือไลโซไซม์ (Lysozyme) ซ่ึงท�าหน้าที่ปกป้องตัวอ่อนของไก่จากการรุกราน 

ของเช้ือแบคทีเรียในส่ิงแวดล้อม โดยออกฤทธ์ิท�าลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ซ่ึงจากคุณสมบัตินี้ 

นักวิจัยไทยจึงได้น�าไลโซไซม์มาผลิตเป็นสารกันบูดจากธรรมชาติ

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาไลโซไซม์จากไข่ขาวของไก่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีข้ึน 

ทัง้แกรมบวกและแกรมลบ ครอบคลุมแบคทเีรียทีท่�าให้อาหารเน่าเสีย แบคทเีรียก่อโรคทีม่กัพบปนเป้ือน 

ในอาหาร และแบคทีเรียก่อโรคที่มีความส�าคัญในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและปศุสัตว์ โดยผลงาน

วิจัยดังกล่าวน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไลโซไซม์ประสิทธิภาพสูงภายใต้ช่ือทางการค้า eLysozyme
TM

 

(eLYS-T1) ส�าหรับใช้เป็นสารยบัยัง้แบคทเีรียแทนสารกันบดูในอาหาร และ eLysozyme
TM

 (eLYS-T2) 

ส�าหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียแทนยาปฏิชีวนะในระบบการเล้ียงสัตว์ โดยไลโซไซม์จากไข่ไก่ได้รับ

การยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยโลก (WHO)  

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และหลาย ๆ  ประเทศทัง้ในยโุรปและเอเชีย ถึงความปลอดภยั

ในการบริโภคและได้รับอนญุาตให้ใช้ในผลติภณัฑ์อาหาร ยา เคร่ืองส�าอาง การบ�าบดัรักษาบางประเภท 

รวมถึงอาหารสัตว์ด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  ทดแทนสารกันบดูในอาหารและยาปฏชีิวนะในระบบการเลีย้งสัตว์ ในฐานะของสารยบัยัง้แบคทเีรีย

หรือสารกันบูดจากธรรมชาติ (Natural Preservative)

•  มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้ดีกว่าไลโซไซม์จากไข่ขาวรูปธรรมชาติ 

ทั้งแบคทีเรียที่ท�าให้อาหารเน่าเสียและแบคทีเรียก่อโรค เหมาะที่จะใช้เป็นสารกันเสียในผลิตภัณฑ์

อาหาร

eLysozymeTM สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาว

นักวิจัย :	นำยวรรณพ	วิเศษสงวน	และคณะ	
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ	(ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	ควำมลับทำงกำรค้ำ
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทดีเอ็มเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

6 
 

eLysozymeTM สารยับย้ังแบคทีเรียจากโปรตีนไขขาว 
 
นักวิจัย: นายวรรณพ วิเศษสงวน และคณะ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: ความลับทางการคา 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

  
 

ไขขาวท่ีบริโภคกันอยูทุกวันน้ี นอกจากจะเปนแหลงโปรตีนและมีสารอาหารตาง ๆ มากมายแลว ใน
ไขขาวยังมีโปรตีนท่ีช่ือไลโซไซม (Lysozyme) ซ่ึงทําหนาที่ปกปองตัวออนของไกจากการรุกรานของเช้ือ
แบคทีเรียในส่ิงแวดลอม โดยออกฤทธ์ิทําลายผนังเซลลของแบคทีเรีย ซ่ึงจากคุณสมบัติน้ีนักวิจัยไทยจึงได
นําไลโซไซมมาผลิตเปนสารกันบูดจากธรรมชาติ 

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนาไลโซไซมจากไขขาวของไกท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรียไดดีข้ึนท้ังแกรม
บวกและแกรมลบ ครอบคลุมแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย แบคทีเรียกอโรคท่ีมักพบปนเปอนในอาหาร
และแบคทีเรียกอโรคท่ีมีความสําคัญในระบบการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและปศุสัตว โดยผลงานวิจัยดังกลาวนําไป
ผลิตเปนผลิตภัณฑไลโซไซมประสิทธิภาพสูงภายใตช่ือทางการคา eLysozymeTM (eLYS-T1) สําหรับใชเปน
สารยับย้ังแบคทีเรียแทนสารกันบูดในอาหาร และ eLysozymeTM (eLYS-T2) สําหรับใชเปนสารยับย้ัง
แบคทีเรียแทนยาปฏิชีวนะในระบบการเล้ียงสัตว โดยไลโซไซมจากไขไกไดรับการยอมรับจากองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคการอนามัยโลก (WHO) องคการอาหารและยาแหง
สหรัฐอเมริกา และหลาย ๆประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัยในการบริโภคและไดรับอนุญาต
ใหใชในผลิตภัณฑอาหาร ยา เคร่ืองสําอาง การบําบัดรักษาบางประเภท รวมถึงอาหารสัตวดวย 

 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ทดแทนสารกันบูดในอาหารและยาปฏิชีวนะในระบบการเล้ียงสัตว ในฐานะของสารยับย้ังแบคทีเรียหรือ
สารกันบูดจากธรรมชาติ (natural preservative) 
- มีประสิทธิภาพยับย้ังแบคทีเรียท้ังแกรมบวกและแกรมลบไดดีกวาไลโซไซมจากไขขาวรูปธรรมชาติ ท้ัง
แบคทีเรียท่ีทําใหอาหารเนาเสียและแบคทีเรียกอโรค เหมาะที่จะใชเปนสารกันเสียในผลิตภัณฑอาหาร 
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จากการศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการหมักแหนม นักวิจัยไบโอเทค สวทช. 

ได้คัดแยกจุลินทรีย์และพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเช้ือที่ใช้ต้นทุนต�่าจนได้ต้นเช้ือและสูตรต้นเช้ือใน 

การผลิตแหนมให้มีคุณภาพด้านสี กลิ่น และรสที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีการพัฒนา 

เทคโนโลยีการผลิตต้นเชื้อผงแห้งเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและสามารถเก็บไว้ได้นาน

รายละเอียด

ชนิดจุลินทรีย์

Lactobacillus plantarum 

BCC9546

Debaryomyces hansenii 

BCC9548

Pediococcus acidilactici 

BCC9545

อุณหภูมิที่เหมาะสม/สูงสุด/

ต่�าสุด (องศาเซลเซียส)

30/40/15 30/45/15 35/50/15

ปริมาณเกลือที่ใช้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ salt-in-water 10 เปอร์เซ็นต์ salt-in-water

คุณลักษณะจ�าเพาะ Facultative anaerobic

Production of D/L-lactic 

acid

Aerobic  

Catalase production

Production of ethanol

Low proteolysis

Low lipolysis

Facultative anaerobic

Production of D/L-lactic 

acid

ชนิดของน้�าตาลที่ใช้ได้

Glucose

Fructose

Maltose

Lactose

Sucrose

Starch

+

+

+

+/-

+/-

+

+

+

+/-

-

+/-

-

+

+

-

-

-

-

สารละลายที่ใช้ สารละลายฟอสเฟต ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์

ลักษณะปรากฏ ของเหลวสีขาวขุ่น

การใชป้ระโยชนจ์ลุนิทรย์ี Lactobacillus plantarum BCC9546, 
Debaryomyces hansenii BCC9548 และ 
Pediococcus acidilactici BCC9545

นักวิจัย :	นำยชิเน	ธ�ำมรงค์ธรรม	และคณะ	
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ	(ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	องค์ควำมรู้
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัททำเลนท์	จ�ำกัด
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การใชประโยชนจุลินทรีย Lactobacillus plantarum BCC9546, Debarymyces 
hansenii BCC9548 และ Pediococcus acidiolactici BCC9545 
 
นักวิจัย: นายชิเน ธํามรงคธรรม และคณะ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: องคความรู 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัททาเลนท จํากัด 
 

 
 

จากการศึกษาจุลินทรียท่ีเก่ียวของในระหวางกระบวนการหมักแหนม นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ไดคัด
แยกจุลินทรีย และพัฒนาสูตรอาหารเล้ียงเช้ือที่ใชตนทุนต่ําจนไดตนเช้ือและสูตรตนเช้ือในการผลิตแหนมใหมี
คุณภาพดานสี กล่ิน และรสที่ดี มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตนเช้ือผง
แหง เพ่ือความสะดวกตอการใชงาน และสามารถเก็บไวไดนาน 
 

รายละเอียด 
ชนิดจุลินทรีย 

Lactobacillus plantarum 
BCC9546 

Debaryomyces hansenii 
BCC9548 

Pediococcus acidilactici 
BCC9545 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม/สูงสุด/
ตํ่าสุด (องศาเซลเซียส) 

30/40/15 30/45/15 35/50/15 

ปริมาณเกลือท่ีใชได 10 เปอรเซ็นต salt-in-water  10 เปอรเซ็นต salt-in-water 
คุณลักษณะจําเพาะ Facultative anaerobic 

Production of D/L-lactic 
acid 

Aerobic 
Catalase production 
Production of ethanol 
Low proteolysis 
Low lipolysis 

Facultative anaerobic 
Production of D/L-lactic 
acid 

ชนิดของน้ําตาลท่ีใชได 
Glucose 
Fructose 
Maltose 
Lactose 
Sucrose 
Starch 

 
+ 
+ 
+ 
+/- 
+/- 
+ 

 
+ 
+ 
+/- 
- 

+/- 
- 

 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

สารละลายท่ีใช สารละลายฟอสเฟต ความเขมขน 10 มิลลิโมลาร 
ลักษณะปรากฏ ของเหลวสีขาวขุน 

รูปหน้า 8 

 

 

 

รูปหน้า 8 
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ปัญหาส�าคัญที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของไทยคือ 

การระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายโดยตรงต่อผลผลิตของเกษตรกร  

และส่งผลกระทบต่อเนื่อง เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชฉีดพ่น จะท�าให้ต้นทุน 

การผลติสงูข้ึนจนอาจไม่คุม้ต่อการลงทนุในการเพาะปลกูของเกษตรกร นอกจากนีป้ระเทศคูค้่าของไทย 

หลายประเทศ โดยเฉพาะคู่ค้าทางการเกษตร อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ได้ ใช้คุณภาพ

ของสินค้าเป็นตัวก�าหนดการน�าเข้าสินค้าทางการเกษตรจากประเทศไทย เช่น การก�าหนดระดับของ 

สารพิษตกค้างในผลผลติทางการเกษตร ท�าให้เป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการส่งสินค้าไปจ�าหน่ายยงัประเทศ 

ดังกล่าว

เอ็นพีวี (Nuclear Polyhedrosis Virus: NPV) เป็นเช้ือไวรัสชนิดที่ท�าให้เกิดโรคกับแมลง 

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในจ�านวนไวรัสที่มีการค้นพบทั้งหมดใน 8 วงศ์ ไวรัสเอ็นพีวีจัดอยู่ในวงศ์  

Baculoviridae สกุล Baculovirus พบเกิดโรคกับตัวอ่อนของแมลงในอันดับ Lepidoptera  

เป็นส่วนใหญ่ ไวรัสเอ็นพีวีเป็นเช้ือชีวินทรีย์ที่มีความเจาะจงกับแมลงเป้าหมาย โดยชนิดที่ก่อโรคใน

หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Nuclear Polyhedrosis Virus: SeNPV) ที่พบในประเทศไทย 

จะมีอนุภาคของไวรัสอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (Multiple Embeded) ตั้งแต่ 3-5 อนุภาคใน Nucleocapsid  

และ Nucleocapsid ถูกห่อหุ้มด้วยผลึกโปรตีนรูปร่างหลายเหลี่ยม เมื่อหนอนกระทู้หอมกินเข้าไป  

จะท�าให้เกิดโรคและตายภายใน 3-7 วัน ตัวอย่างพืชเศรษฐกิจที่ประสบความส�าเร็จในการน�าไวรัสชนิด 

นี้ไปใช้ เช่น องุ่น มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยไม้ หอมแดง หอมแบ่ง และหอมหัวใหญ่

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นกระบวนการผลติก่ึงอตุสาหกรรมแบบครบวงจรตัง้แต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มคีวามพร้อม

ทีจ่ะขยายขนาดสู่ระดบัอตุสาหกรรมได้ ปลอดภยัต่อมนษุย์ สัตว์ และสิง่แวดล้อม ไม่มพิีษตกค้างบนพืช  

เอ็นพีวีที่ผลิตได้นั้นแมลงศัตรูพืชสร้างความต้านทานได้ช้ากว่าสารฆ่าแมลง (ยังไม่พบการดื้อต่อ

ผลติภณัฑ์เอน็พีวี) มคีวามเฉพาะเจาะจงต่อแมลงศตัรูพืช จงึปลอดภยัต่อแมลงศตัรูธรรมชาตแิละแมลง 

ที่มีประโยชน์ สามารถน�าไปใช้ทดแทนสารเคมีก�าจัดแมลงได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ผลิตภัณฑ์เอ็นพีวีเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช 
(ส�าหรับหนอนกระทู้หอม และกระทู้ผัก)

นักวิจัย :	นำยสัมฤทธิ์	เกียววงษ์	
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ	(ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	องค์ควำมรู้
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทบี	ไบโอ	จ�ำกัด
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ผลิตภัณฑ เอ็น พี วี เพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช (สําหรับหนอนกระทูหอม และกระทูผัก) 
 
นักวิจัย: นายสัมฤทธ์ิ เกียววงษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: องคความรู 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทบี ไบโอ จํากัด 
 

 
 

ปญหาสําคัญที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของไทย คือ การ
ระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช ซ่ึงสรางความเสียหายโดยตรงตอผลผลิตของเกษตรกร และ
สงผลกระทบตอเน่ือง เม่ือเกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชฉีดพน ซ่ึงจะทําใหตนทุนการผลิต
สูงข้ึน จนอาจไมคุมตอการลงทุนในการเพาะปลูกของเกษตรกร นอกจากน้ีประเทศคูคาของไทยหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะคูคาทางการเกษตร อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ไดใชคุณภาพของสินคา
เปนตัวกําหนดการนําเขาสินคาทางการเกษตรจากประเทศไทย เชน การกําหนดระดับของสารพิษตกคางใน
ผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญตอการสงสินคาไปจําหนายยังประเทศดังกลาว 

เอ็น พี วี (Nuclear Polyhedrosis Virus: NPV) เปนเช้ือไวรัสชนิดที่ ทําใหเกิดโรคกับแมลงที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในจํานวนไวรัสท่ีมีการคนพบทั้งหมดใน 8 Family ไวรัสเอ็นพีวี จัดอยู ในวงศ 
Baculoviridae สกุล Baculovirus พบเกิดโรคกับตัวออนของแมลงในอันดับ Lepidoptera เปนสวนใหญ  
ไวรัส เอ็น พี วี เปนเช้ือชีวินทรียที่มีความเจาะจงกับแมลงเปาหมาย โดยชนิดที่กอโรคในหนอนกระทูหอม 
(Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus: SeNPV) ท่ีพบในประเทศไทย จะมีอนุภาคของไวรัสอยู
รวมกันเปนกลุม (multiple embeded) ตั้งแต 3 - 5 อนุภาคใน nucleocapsid และ nucleocapsid ถูกหอหุม
ดวยผลึกโปรตีน รูปรางหลายเหล่ียม เม่ือหนอนกระทูหอมกินเขาไป จะทําใหเกิดโรคและตายภายใน 3 – 7 
วัน ตัวอยางพืชเศรษฐกิจท่ีประสบความสําเร็จในการนําไวรัสชนิดน้ีไปใช เชน องุน มะเขือเทศ หนอไมฝร่ัง 
กลวยไม หอมแดง หอมแบง และหอมหัวใหญ เปนตน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 

เปนกระบวนการผลิตก่ึงอุตสาหกรรมแบบครบวงจรตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง มีความพรอมที่จะ
ขยายขนาดสูระดับอุตสาหกรรมได ปลอดภัยตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม ไมมีพิษตกคางบนพืช  
เอ็น พี วี ที่ผลิตไดน้ัน แมลงศัตรูพืชสรางความตานทานไดชากวาสารฆาแมลง (ยังไมพบการดื้อตอ
ผลิตภัณฑ เอ็น พี วี) มีความเฉพาะเจาะจงตอแมลงศัตรูพืช จึงปลอดภัยตอแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงท่ี
มีประโยชน สามารถนําไปใชทดแทนสารเคมีกําจัดแมลงได 100 เปอรเซ็นต  
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น�า้ยางสดทีก่รีดได้จากต้นยางพาราจะคงสภาพเป็นน�า้ยางอยูไ่ด้เพียงระยะเวลาอนัส้ัน เนือ่งจาก

การเปลีย่นแปลงทางเคมทีีผ่วิของอนภุาคยางและการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของแบคทเีรีย ท�าให้อนภุาค

ยางรวมตวักันเป็นก้อน เกิดบูดเน่ามกีลิน่เหมน็ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถน�าน�า้ยางสดไปแปรรูปเป็น

ยางแผ่นได้ ปัจจบัุนเกษตรกรใช้แอมโมเนยีหรือโซเดยีมซัลไฟต์ (ยากันกรอก) เพ่ือช่วยยดือายนุ�า้ยางสด 

ก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่น แต่แอมโมเนียเป็นสารเคมีที่ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน เป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงาน 

และสิ่งแวดล้อม ส่วนโซเดียมซัลไฟต์ช่วยยืดอายุน�้ายางสดได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากใช้ ในปริมาณมาก

จะท�าให้การจบัตวัน�า้ยางสดท�าได้ยากและเกิดฟองอากาศในแผ่นยาง ส่งผลท�าให้ยางแผ่นมรีาคาถูกลง

สารยืดอายุน�้ายางสดเพ่ือการผลิตยางแผ่น หรือ BeThEPS สามารถใช้ทดแทนแอมโมเนีย  

หรือโซเดียมซัลไฟต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยางแผ่นรมควันที่ผลิตจากน�้ายางสดที่ผ่านการรักษาสภาพ 

ด้วยสาร BeThEPS ได้รับการจัดชั้นคุณภาพยางเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 และยังช่วยลดปริมาณยาง 

ตกชั้นลงได้ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าจากการขายยางแผ่นรมควันให้แก่เกษตรกรได้  

และยางแผ่นรมควันทีผ่ลิตจากน�า้ยางสดทีผ่่านการรักษาสภาพด้วยสาร BeThEPS มสีมบตัทิางกายภาพ 

สมบัติการคงรูป และสมบัติความแข็งแรงเชิงกล ใกล้เคียงกับยางแผ่นรมควันที่ผลิตจากน�้ายางสดที่ 

ไม่ได้ ใช้สารรักษาสภาพน�้ายาง

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  ปริมาณการใช้เพียง 2-4 กรัมต่อกิโลกรัมน�้ายางสด

•  ยืดอายุของน�้ายางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่นได้นาน 1-3 วัน (ข้ึนอยู่กับปริมาณการใช้สาร 

BeThEPS)

•  ลดความเสี่ยงต่อการเสียสภาพของน�้ายางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่น

•  แผ่นยางจับตัวรีดง่ายและขึ้นลายดอกได้ชัดเจน

สารยืดอายุน�้ายางสดเพ่ือผลิตยางแผ่น (BeThEPS)

นักวิจัย :	นำยสุริยกมล	มณฑำ	และคณะ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ	(เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	ควำมลับทำงกำรค้ำ	เลขที่	TS60MT00104	และ	
	 เลขที่	TS60MT00105
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : (1)	บริษัทเอ็ม.ไอ.อินเตอร์	จ�ำกัด	
	 (2)	บริษัทอินเทลลิเจนซ์	อินโนเวชั่น	จ�ำกัด	 
	 (3)	ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	วัน	พำรำ	เอ็นจิเนียริ่ง	และ	
	 (4)	บริษัทอิคคิว	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ำกัด
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สารยืดอายุนํ้ายางสดเพ่ือผลิตยางแผน (BeThEPS) 
 
นักวิจัย: นายสุริยกมล มณฑา และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: ความลับทางการคา เลขที่ TS60MT00104 และ เลขท่ี TS60MT00105 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: (1) บริษัทเอ็ม.ไอ.อินเตอร จํากัด (2) บริษัทอินเทลลิเจนซ อินโนเวช่ัน จํากัด  
(3) หางหุนสวนจํากัด วัน พารา เอ็นจิเนียร่ิง และ (4) บริษัทอิคคิว เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
 

 
 

นํ้ายางสดที่กรีดไดจากตนยางพาราจะคงสภาพเปนนํ้ายางอยูไดเพียงระยะเวลาอันส้ัน เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีผิวของอนุภาคยางและการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของแบคทีเรีย ทําใหอนุภาคยาง
รวมตัวกันเปนกอน เกิดบูดเนามีกล่ินเหม็น สงผลใหเกษตรกรไมสามารถนํานํ้ายางสดไปแปรรูปเปนยางแผน
ได ปจจุบันเกษตรกรใชแอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต (ยากันกรอก) เพ่ือชวยยืดอายุนํ้ายางสดกอนการแปร
รูปเปนยางแผน แตแอมโมเนียเปนสารเคมีท่ีระเหยงาย มีกล่ินฉุน เปนพิษตอผูปฏิบัติงานและส่ิงแวดลอม 
สวนโซเดียมซัลไฟตชวยยืดอายุนํ้ายางสดไดไมเกิน 24 ช่ัวโมง หากใชในปริมาณมากจะทําใหการจับตัวนํ้า
ยางสดทําไดยาก และเกิดฟองอากาศในแผนยาง สงผลทําใหยางแผนมีราคาถูกลง 

สารยืดอายุนํ้ายางสดเพ่ือการผลิตยางแผน หรือ BeThEPS สามารถใชทดแทนแอมโมเนีย หรือ
โซเดียมซัลไฟต (ยากันกรอก) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยางแผนรมควันท่ีผลิตจากนํ้ายางสดท่ีผานการรักษา
สภาพดวยสาร BeThEPS ไดรับการจัดช้ันคุณภาพยางเปนยางแผนรมควันช้ัน 3 และยังชวยลดปริมาณยาง
ตกช้ันลงไดถึงรอยละ 9 ซ่ึงสามารถชวยเพ่ิมมูลคาจากการขายยางแผนรมควันใหกับเกษตรกรได และยาง
แผนรมควันที่ผลิตจากนํ้ายางสดท่ีผานการรักษาสภาพดวยสาร BeThEPS มีสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
การคงรูป และสมบัติความแข็งแรงเชิงกล ใกลเคียงกับยางแผนรมควันท่ีผลิตจากนํ้ายางสดที่ไมไดใชสาร
รักษาสภาพนํ้ายาง 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ปริมาณการใชเพียง 2-4 กรัมตอกิโลกรัมนํ้ายางสด 
- ยืดอายุของนํ้ายางสดกอนการแปรรูปเปนยางแผนไดนาน 1-3 วัน (ข้ึนอยู กับปริมาณการใชสาร 
BeThEPS) 
- ลดความเสี่ยงตอการเสียสภาพของนํ้ายางสดกอนการแปรรูปเปนยางแผน 
- แผนยางจับตวัรีดงาย และข้ึนลายดอกไดชัดเจน  
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สารยืดอายุนํ้ายางสดเพ่ือผลิตยางแผน (BeThEPS) 
 
นักวิจัย: นายสุริยกมล มณฑา และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: ความลับทางการคา เลขที่ TS60MT00104 และ เลขท่ี TS60MT00105 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: (1) บริษัทเอ็ม.ไอ.อินเตอร จํากัด (2) บริษัทอินเทลลิเจนซ อินโนเวช่ัน จํากัด  
(3) หางหุนสวนจํากัด วัน พารา เอ็นจิเนียร่ิง และ (4) บริษัทอิคคิว เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
 

 
 

นํ้ายางสดที่กรีดไดจากตนยางพาราจะคงสภาพเปนนํ้ายางอยูไดเพียงระยะเวลาอันส้ัน เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีผิวของอนุภาคยางและการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของแบคทีเรีย ทําใหอนุภาคยาง
รวมตัวกันเปนกอน เกิดบูดเนามีกล่ินเหม็น สงผลใหเกษตรกรไมสามารถนํานํ้ายางสดไปแปรรูปเปนยางแผน
ได ปจจุบันเกษตรกรใชแอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต (ยากันกรอก) เพ่ือชวยยืดอายุนํ้ายางสดกอนการแปร
รูปเปนยางแผน แตแอมโมเนียเปนสารเคมีท่ีระเหยงาย มีกล่ินฉุน เปนพิษตอผูปฏิบัติงานและส่ิงแวดลอม 
สวนโซเดียมซัลไฟตชวยยืดอายุนํ้ายางสดไดไมเกิน 24 ช่ัวโมง หากใชในปริมาณมากจะทําใหการจับตัวนํ้า
ยางสดทําไดยาก และเกิดฟองอากาศในแผนยาง สงผลทําใหยางแผนมีราคาถูกลง 

สารยืดอายุนํ้ายางสดเพ่ือการผลิตยางแผน หรือ BeThEPS สามารถใชทดแทนแอมโมเนีย หรือ
โซเดียมซัลไฟต (ยากันกรอก) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยางแผนรมควันท่ีผลิตจากนํ้ายางสดท่ีผานการรักษา
สภาพดวยสาร BeThEPS ไดรับการจัดช้ันคุณภาพยางเปนยางแผนรมควันช้ัน 3 และยังชวยลดปริมาณยาง
ตกช้ันลงไดถึงรอยละ 9 ซ่ึงสามารถชวยเพ่ิมมูลคาจากการขายยางแผนรมควันใหกับเกษตรกรได และยาง
แผนรมควันที่ผลิตจากนํ้ายางสดท่ีผานการรักษาสภาพดวยสาร BeThEPS มีสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
การคงรูป และสมบัติความแข็งแรงเชิงกล ใกลเคียงกับยางแผนรมควันท่ีผลิตจากนํ้ายางสดที่ไมไดใชสาร
รักษาสภาพนํ้ายาง 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ปริมาณการใชเพียง 2-4 กรัมตอกิโลกรัมนํ้ายางสด 
- ยืดอายุของนํ้ายางสดกอนการแปรรูปเปนยางแผนไดนาน 1-3 วัน (ข้ึนอยู กับปริมาณการใชสาร 
BeThEPS) 
- ลดความเสี่ยงตอการเสียสภาพของนํ้ายางสดกอนการแปรรูปเปนยางแผน 
- แผนยางจับตวัรีดงาย และข้ึนลายดอกไดชัดเจน  
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แอมโมเนยีถูกใช้เพ่ือรักษาสภาพของน�า้ยาง แต่แอมโมเนยีเป็นสารทีร่ะเหยง่ายและมกีลิน่ฉนุ 

ท�าให้เกิดปัญหาเร่ืองกลิ่น ความเป็นพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การใช้น�้ายางข้นเป็นส่วนผสมในการท�าถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา ที่ในกระบวนการจะมี 

การผสมด้วยความร้อนท�าให้แอมโมเนียเกิดการระเหยออกอย่างรวดเร็วและกระทบต่อสุขภาพของ 

ผู้ปฏิบัติงาน

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. วิจัยและพัฒนาน�้ายางพาราข้นเกรดพิเศษ ช่ือว่า “น�้ายาง ULA  

(ultra-low ammonia latex)” ซ่ึงมปีริมาณแอมโมเนยีต�า่มาก และมเีสถียรภาพด้านความร้อนสูง ท�าให้ 

มีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับผสมกับแอสฟัลต์ เพ่ือใช้ทดแทนน�้ายางพาราข้นทางการค้า เป็นการเพ่ิม 

ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ และส่งเสริมการสร้างถนนยางพาราอกีทางหนึง่ ซ่ึงแอสฟัลต์คอนกรีต 

ผสมยางพาราจากผลงานวิจยัผ่านการทดสอบการใช้งานตามมาตรฐานของกรมทางหลวงและมาตรฐาน

ของกรมทางหลวงชนบท ถนนยางพารามีคุณสมบัติที่ดีกว่าถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทั่วไป เนื่องจากม ี

ค่าความอ่อนตัวสูงกว่า ทนทานต่อความร้อนได้มากกว่าประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์ มีความทนทาน 

แข็งแรง ต้านทานต่อการหลุดลอกดีกว่า และยังช่วยลดการล่ืนไถของยานพาหนะ ช่วยให้การขับข่ีม ี

ความปลอดภัยมากขึ้น

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  มีปริมาณแอมโมเนีย (อยู่ในช่วง 0.10-0.15 เปอร์เซ็นต์) ต�่ากว่าน�้ายางพาราข้นทางการค้า

•  มีเสถียรภาพต่อการปั่น (ไม่ต�่ากว่า 1,500 วินาที) สูงกว่าน�้ายางพาราข้นทางการค้า

•  ก่อให้เกิดไอระเหยของแอมโมเนียออกสู่บรรยากาศน้อยกว่า และมีเสถียรภาพต่อความร้อนดีกว่า 

น�้ายางพาราข้นทางการค้า

•  ไม่ต้องบ่มน�้ายางในถังพักไว้ 21 วันเหมือนน�้ายางพาราข้นทางการค้า สามารถน�าไปใช้งานได้ทันที

ภายใน 1-2 วันหลังจากวันผลิต และมีอายุการเก็บรักษานานกว่า 6 เดือน

น�้ายางข้นชนิดแอมโมเนียต�่ามาก (ULA)
ส�าหรับผสมกับแอสฟลัต์

นักวิจัย :	นำยสุริยกมล	มณฑำ	และคณะ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ	(เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1601004757	และ
	 ควำมลับทำงกำรค้ำ	เลขที่	TS60MT00119
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทไทยอีสเทิร์น	รับเบอร์	จ�ำกัด
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นํ้ายางขนชนิดแอมโมเนียต่ํามาก (ULA) สําหรับผสมกับแอสฟลท 
 
นักวิจัย: นายสุริยกมล มณฑา และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1601004757 และความลับทางการคา เลขที่ TS60MT00119 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทไทยอีสเทิรน รับเบอร จํากัด 
 

 
 

แอมโมเนียถูกใชเพ่ือรักษาสภาพของนํ้ายาง แตแอมโมเนียเปนสารท่ีระเหยงายและมีกล่ินฉุน ทําให
เกิดปญหาเร่ืองกล่ิน ความเปนพิษ สงผลเสียตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชนํ้ายางขน
เปนสวนผสมในการทําถนนแอสฟลทคอนกรีตผสมยางพารา ที่ในกระบวนการจะมีการผสมดวยความรอนทํา
ใหแอมโมเนียเกิดการระเหยออกอยางรวดเร็วและกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. วิจัยและพัฒนานํ้ายางพาราขนเกรดพิเศษ ช่ือวา นํ้ายาง ULA (Ultra-Low 
Ammonia latex) ซ่ึงมีปริมาณแอมโมเนียต่ํามากและมีเสถียรภาพดานความรอนสูง ทําใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมสําหรับผสมกับแอสฟลต เพ่ือใชทดแทนนํ้ายางพาราขนทางการคา เปนการเพ่ิมปริมาณการใช
ยางพาราในประเทศ และสงเสริมการสรางถนนยางพาราอีกทางหน่ึง ซ่ึงแอสฟลตคอนกรีตผสมยางพารา
จากผลงานวิจัยผานการทดสอบการใชงานตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และมาตรฐานของหลวงชนบท 
ถนนยางพารามีคุณสมบัติท่ีดีกวาถนนแอสฟลตคอนกรีตท่ัวไป เน่ืองจากมีคาความออนตัวสูงกวาจึงทนทาน
ตอความรอนไดมากกวาประมาณ 48 เปอรเซ็นต จึงมีความทนทาน แข็งแรง ตานทานตอการหลุดลอกดีกวา 
และยังชวยลดการล่ืนไถของยานพาหนะ จึงชวยใหการขับข่ีมีความปลอดภัยมากข้ึน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- มีปริมาณแอมโมเนีย (อยูในชวง 0.10-0.15 เปอรเซ็นต) ต่ํากวานํ้ายางพาราขนทางการคา 
- มีเสถียรภาพตอการปน (ไมตํ่ากวา 1,500 วินาที) สูงกวานํ้ายางพาราขนทางการคา 
- กอใหเกิดไอระเหยของแอมโมเนียออกสูบรรยากาศนอยกวา และมีเสถียรภาพตอความรอนดีกวานํ้า
ยางพาราขนทางการคา 
- ไมตองบมนํ้ายางในถังพักไว 21 วันเหมือนนํ้ายางพาราขนทางการคา จึงสามารถนําไปใชงานไดทันทีภายใน 
1-2 วันหลังจากวันผลิต และมีอายุการเก็บรักษานานกวา 6 เดือน  
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ปัจจัยที่มีผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งได้รับผลตอบแทนที่ดี คุ้มค่ากับการลงทุน ในล�าดับ 

ต้น ๆ คือ การดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยเฉพาะการควบคุมปริมาณการละลายออกซิเจนในน�้า  

(Dissolved Oxygen: DO) ที่อาศัยการเปิด-ปิดเครื่องตีน�้า ตามปกติผู้เลี้ยงกุ้งมักจะเปิดเครื่องตีน�้าไว้ 

ตลอดคืนเพ่ือรักษาปริมาณออกซิเจนในน�้า ดังนั้นการควบคุมปริมาณ DO ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ 

ผู้เลี้ยงได้รับผลผลิตที่น่าพอใจและสามารถควบคุมหรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการเลี้ยงกุ้งลงได้

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  

(Aerator Control System for Aquaculture) ที่เป็นระบบเฝ้าระวังออกซิเจนละลายและควบคุม 

เคร่ืองเติมอากาศส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง ท�างานโดยการตรวจวัดปริมาณ 

ออกซิเจนละลาย และเปิด-ปิดเคร่ืองเติมอากาศให้มีระดับออกซิเจนที่เหมาะสม แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุ

ฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู ้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการท�างานและการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั้ง 

เว็บบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

จุดเด่นเทคโนโลยี

• ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายตลอด 24 ช่ัวโมง ลดความเส่ียงในการเกิดโรคจากการทีร่ะดบัออกซิเจน 

ต�่ากว่าระดับที่เหมาะสม

•  ควบคมุเคร่ืองตนี�า้ตามค่าออกซิเจนละลาย เพ่ิมจ�านวนเคร่ืองตนี�า้เมือ่ออกซิเจนลดต�า่ และลดจ�านวน

เครื่องตีน�้าเมื่อค่าออกซิเจนสูงเพียงพอ ช่วยให้ประหยัดพลังงานที่ใช้กับเครื่องตีน�้า

•  แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์ และไฟฉุกเฉินหน้าบ่อ เช่น 

ค่าออกซิเจนละลายต�่า และเครื่องตีน�้าตัดการท�างานจากกระแสเกิน

•  ค�านึงถึงช่ัวโมงการท�างานของเคร่ืองตีน�้าในการเลือกเปิดเคร่ืองตีน�้าให้มีช่ัวโมงการท�างานที่สมดุล

กัน ช่วยยืดอายุเครื่องตีน�้าและภาระการซ่อมบ�ารุงระหว่างรอบการเลี้ยง

•   มกีารบันทกึข้อมลูการท�างานและค่าการตรวจวัดท�าให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการเลีย้งในรอบ

ถัด ๆ ไปได้สะดวก

ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศส�าหรับการเลี้ยงสัตว์น�้า
พร้อมเฟริ์มแวร์ และเว็บบริการข้อมูล Agritronics

นกัวจิยั : นำยสมหมำย	โชครุง่ และคณะ	
	 ศนูยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หง่ชำต	ิ(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1601005583
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทอควำติก	คอนโทรล	จ�ำกัด
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ระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศสําหรับการเล้ียงสัตวนํ้า 
 
นักวิจัย: นายเสกสรรค ศาสตรสถิต และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1601005583 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทอควาติก คอนโทรล จํากัด 
 

  
 

นักวิจัยเนคเทค สวทช. พัฒนาระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ซ่ึงเปน
ระบบเฝาระวังปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า และควบคุมเคร่ืองเติมอากาศในบอเล้ียงสัตวนํ้า เชน บอเล้ียง
กุง บอเล้ียงปลา โดยระบบประกอบดวย เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนแบบหัวจุม และระบบควบคุมเคร่ืองเติม
อากาศอัตโนมัติ เม่ือออกซิเจนในบอลดลง ชุดอุปกรณน้ีจะสงขอมูลไปยังกลองควบคุมเคร่ืองเติมอากาศ เพ่ือ
ส่ังใหเคร่ืองเติมอากาศตีนํ้าตามปริมาณออกซิเจนท่ีลดลงไดโดยอัตโนมัติ นอกจากน้ี ระบบยังเช่ือมตอกับ
อินเทอรเน็ต ชวยใหผูเพาะเล้ียงสัตวนํ้าสามารถติดตามขอมูล รับรูสถานะในบอ ไดตรงกับเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง 
และดูยอนหลังผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนได 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ตรวจวัดคาออกซิเจนละลายตลอด 24 ช่ัวโมง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการท่ีระดับท่ีออกซิเจนตํ่า
กวาระดับท่ีเหมาะสม 
- ควบคุมเคร่ืองตีนํ้าตามคาออกซิเจนละลาย เพ่ิมจํานวนเคร่ืองตีนํ้าเม่ือออกซิเจนลดตํ่า และลดจํานวนเคร่ือง
ตีนํ้าเม่ือคาออกซิเจนสูงเพียงพอ ชวยใหประหยัดพลังงานท่ีใชกับเคร่ืองตีนํ้า 
- ตรวจวัดออกซิเจนตลอดวันทําใหสลับการทํางานของมอเตอรอัตโนมัติเม่ือมอเตอรหยุดทํางานจาก
กระแสไฟเกิน 
- คํานึงถึงช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองตีนํ้าในการเลือกเปดเคร่ืองตีนํ้าใหมีช่ัวโมงการทํางานท่ีสมดุลกัน ชวย
ยืดอายุเคร่ืองตีนํ้า และภาระการซอมบํารุงระหวางรอบการเล้ียง 
- มีการบันทึกขอมูลการทํางานและคาการตรวจวัดทําใหสามารถวิเคราะหและปรับปรุงการเล้ียงในรอบถัด ๆ 
ไปไดสะดวก 
- แจงเตือนทันทีเม่ือเกิดเหตุการณผิดปรกติ ผานขอความสั้นทางโทรศัพท และไฟฉุกเฉินหนาบอ เชน คา
ออกซิเจนละลายต่ํา เคร่ืองตีนํ้าตัดการทํางานจากกระแสเกิน  
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ระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศสําหรับการเล้ียงสัตวนํ้า 
 
นักวิจัย: นายเสกสรรค ศาสตรสถิต และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1601005583 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทอควาติก คอนโทรล จํากัด 
 

  
 

นักวิจัยเนคเทค สวทช. พัฒนาระบบควบคุมเคร่ืองเติมอากาศสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ซ่ึงเปน
ระบบเฝาระวังปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า และควบคุมเคร่ืองเติมอากาศในบอเล้ียงสัตวนํ้า เชน บอเล้ียง
กุง บอเล้ียงปลา โดยระบบประกอบดวย เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนแบบหัวจุม และระบบควบคุมเคร่ืองเติม
อากาศอัตโนมัติ เม่ือออกซิเจนในบอลดลง ชุดอุปกรณน้ีจะสงขอมูลไปยังกลองควบคุมเคร่ืองเติมอากาศ เพ่ือ
ส่ังใหเคร่ืองเติมอากาศตีนํ้าตามปริมาณออกซิเจนท่ีลดลงไดโดยอัตโนมัติ นอกจากน้ี ระบบยังเช่ือมตอกับ
อินเทอรเน็ต ชวยใหผูเพาะเล้ียงสัตวนํ้าสามารถติดตามขอมูล รับรูสถานะในบอ ไดตรงกับเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง 
และดูยอนหลังผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟนได 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ตรวจวัดคาออกซิเจนละลายตลอด 24 ช่ัวโมง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการท่ีระดับท่ีออกซิเจนตํ่า
กวาระดับท่ีเหมาะสม 
- ควบคุมเคร่ืองตีนํ้าตามคาออกซิเจนละลาย เพ่ิมจํานวนเคร่ืองตีนํ้าเม่ือออกซิเจนลดตํ่า และลดจํานวนเคร่ือง
ตีนํ้าเม่ือคาออกซิเจนสูงเพียงพอ ชวยใหประหยัดพลังงานท่ีใชกับเคร่ืองตีนํ้า 
- ตรวจวัดออกซิเจนตลอดวันทําใหสลับการทํางานของมอเตอรอัตโนมัติเม่ือมอเตอรหยุดทํางานจาก
กระแสไฟเกิน 
- คํานึงถึงช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองตีนํ้าในการเลือกเปดเคร่ืองตีนํ้าใหมีช่ัวโมงการทํางานท่ีสมดุลกัน ชวย
ยืดอายุเคร่ืองตีนํ้า และภาระการซอมบํารุงระหวางรอบการเล้ียง 
- มีการบันทึกขอมูลการทํางานและคาการตรวจวัดทําใหสามารถวิเคราะหและปรับปรุงการเล้ียงในรอบถัด ๆ 
ไปไดสะดวก 
- แจงเตือนทันทีเม่ือเกิดเหตุการณผิดปรกติ ผานขอความสั้นทางโทรศัพท และไฟฉุกเฉินหนาบอ เชน คา
ออกซิเจนละลายต่ํา เคร่ืองตีนํ้าตัดการทํางานจากกระแสเกิน  

รูปหน้า 12 
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การท�าการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกลหรือขาดแคลนไฟฟ้าหรือเป็นไฟฟ้าปลายสายนั้น เกษตรกร

จ�าเป็นต้องผันน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ เช่น น�้าผิวดินหรือน�้าใต้ดิน เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ซ่ึงการใช้ 

ปั๊มสูบน�้าจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น เกษตรกรนิยมใช้ปั๊มสูบน�้าขนาดเล็กขับด้วยเคร่ืองยนต์ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายน�้ามัน

เช้ือเพลิงต่อเนือ่งจ�านวนมาก เกษตรกรบางรายใช้ป๊ัมสูบน�า้ไฟฟ้าร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทติย์ โดยคาดว่า 

จะสามารถประหยัดได้ แต่การน�าไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้โดยตรงกบัอินเวอร์เตอร์เพือ่ขบั

ปั๊มสูบน�้ายังไม่สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องรับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตาม 

ความเข้มของแสงอาทติย์ที่ไมแ่น่นอน และบางครัง้จ�าเป็นตอ้งใช้จ�านวนแผงเซลล์แสงอาทติย์มากเกนิ 

ความจ�าเป็น ท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาอินเวอร์เตอร์ที่สามารถขับปั ๊มสูบน�้าไฟฟ้าทางการเกษตรได ้

หลายแบบ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดี่ยว หรือ 3 เฟส 220 โวลต์ อินเวอร์เตอร์นี้ได้รับ 

การออกแบบให้ ใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ 

ความเข้มแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอนด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ท�าให้ลด 

ต้นทุนค่าน�้ามันหรือค่าไฟฟ้าในการสูบน�้าของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นเทคโนโลยี

• ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้มาอย่างคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีระบบ MPPT ช่วยลดจ�านวนการใช้

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ

• ใช้กับเคร่ืองสูบน�า้ได้หลายแบบทัง้ 1 เฟส, 2 เฟส และ 3 เฟส ลดค่าใช้จ่ายในการจดัหาและจดัเก็บ

วัสดุุอุปกรณ์ ที่เดิมต้องมีหลายแบบหลายรุ่น

• ก�าลังงานสูงสุด 250 วัตต์

• ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ก่อนการใช้งาน

• ระบายความร้อนโดยไม่ต้องใช้พัดลม

เครื่องอินเวอร์เตอร์ส�าหรับป๊ัมน�้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์หลายก�าลังขับ รุ่น Quarter

นักวิจัย :	นำยสุทัศน์	ปฐมนุพงศ์	นำยกิตติศักดิ์	ออมทรัพย์	และคณะ	
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ	(เนคเทค)
ทรพัย์สนิทางปัญญา :		สทิธบิตัร	เลขทีค่�ำขอ	1201005105	1501001751		
	 และ	1501004609
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทซอนเนอร์	เอ็นเนอร์จี	กรุ๊ป	จ�ำกัด
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เคร่ืองอินเวอรเตอรสําหรับปมนํ้าจากเซลลแสงอาทิตยหลายกําลังขับ รุน Quarter 
 
นักวิจัย: นายกิตติศักดิ์ ออมทรัพย และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1201005105 1501001751 และ 1501004609 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซอนเนอร เอ็นเนอรจี กรุป จํากัด 
 

  
 

เนคเทค สวทช. มีผลงานวิจัยและพัฒนา “อินเวอรเตอรท่ีสามารถขับปมสูบนํ้าไฟฟาทางการเกษตร
ไดหลายแบบ” เชน มอเตอรไฟฟากระแสสลับแบบเฟสเดี่ยว หรือ 3 เฟส 220 โวลต เปนตน อินเวอรเตอรน้ี
ไดรับการออกแบบใหใชพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหลดตนทุนคานํ้ามัน
หรือคาไฟฟาในการสูบนํ้าของเกษตรกรไดเปนอยางดี 

การทําการเกษตรในพ้ืนที่หางไกลหรือขาดแคลนไฟฟาหรือเปนไฟฟาปลายสายน้ัน เกษตรกร
จําเปนตองผันนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน นํ้าผิวดินและนํ้าใตดินเขาสูพ้ืนที่การเกษตร ซ่ึงการใชปมสูบนํ้า
เพ่ือการสูบนํ้าจึงเปนส่ิงจําเปน เกษตรกรมักนิยมใชปมสูบนํ้าขนาดเล็กขับดวยเคร่ืองยนตซ่ึงมีคาใชจายนํ้ามัน
เช้ือเพลิงตอเน่ืองจํานวนมาก เกษตรกรบางรายใชปมสูบนํ้าไฟฟารวมกับแผงเซลลแสงอาทิตย โดยคาดวาจะ
สามารถประหยัดได แตเกิดปญหาหลายอยาง เชน การนําไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยมาใชโดยตรงกับ
อินเวอรเตอร เพ่ือขับมอเตอรปมสูบนํ้าแบบไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต ในทองตลาดท่ัวไป 

คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนําผลงานอินเวอรเตอรน้ี มาใชเปนชุด
ควบคุมสําหรับ “ระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย” ใชรวมกับมอเตอรขับปมสูบนํ้าแบบไฟฟากระแสสลับ 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการใชงานของเกษตรกรหรือประชาชนท่ีใชนํ้า 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- แรงดัน input ตํ่าสุด 33 โวลต แรงดัน input สูงสุด 44 โวลต 
- มีการ isolate ระหวางแรงดันจากแผงโซลาเซลล และแรงดันท่ีมอเตอร 
- ใชไดกับมอเตอร 1-phase induction motor with capacitor, 2-phase induction motor และ 3-phase 
induction motor 
- กําลังงานสูงสุด 250 วัตต 
- มีระบบ Maximum power point tracking (MPPT) 
- มีการหาชนิดของมอเตอรท่ีนํามาตอโดยอัตโนมัติ ไมตองตั้งคาใด ๆ กอนการใชงาน 
- ระบายความรอนโดยไมตองใชพัดลม 
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- มีระบบ Maximum power point tracking (MPPT) 
- มีการหาชนิดของมอเตอรท่ีนํามาตอโดยอัตโนมัติ ไมตองตั้งคาใด ๆ กอนการใชงาน 
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เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr(VI)) เป็นสารอันตรายที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง เมื่อได ้

รับสาร Cr(VI) เป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด โครงสร้างดีเอ็นเอถูกท�าลายได้ง่ายขึ้น Cr(VI) 

เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไตรวาเลนซ์โครเมียม Cr(III) ไปจับกับโปรตีนในร่างกาย ส่งผลต่อระบบ 

ภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ได้รับสาร Cr(VI) จะเกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง เป็นโรคหืดหอบ โรคระบบทางเดิน 

หายใจ ปอด ตบั ไต ล�าไส้ถูกท�าลาย มอีาการบวมน�า้ เจบ็แถวกระบงัลมหรือลิน้ป่ี โดยทัว่ไปการตรวจหา 

เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะใช้เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า  

แต่มข้ีอจ�ากัด เช่น เคร่ืองมอืมรีาคาแพง ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานสูง ต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการทดสอบ  

และไม่สามารถใช้ ในภาคสนามได้

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายส�าหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนต์

โครเมียม ที่มีต้นทุนต�่า โดยชุดทดสอบที่ตรวจวัดได้ ในช่วงพีพีบี หรือ Part Per Billion เหมาะกับ 

การตรวจวัดน�้าที่เป็นน�้าดื่ม ใช้ทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน�้าชนิดใช้ครั้งเดียว เหมาะกับน�้าที่มี 

การปนเป้ือนในระดบัต�า่ มคีวามเข้มข้นในช่วง 10-100 ไมโครกรัมต่อลติร วิธกีารทดสอบท�าโดยจุม่แผ่น

ทดสอบลงในน�้าภายในเวลาที่ก�าหนด หากน�้ามีการปนเปื้อนด้วยเฮกซะวาเลนต์โครเมียม สีของสาร 

ละลายจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง หลังจากนั้นเปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแผนภูมิสีเพื่อหาปริมาณของ 

เฮกซะวาเลนต์โครเมียมที่ปนเปื้อน

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  เหมาะกับการตรวจน�้าสะอาด เช่น น�้าดื่ม

•  ช่วงการท�างาน 10-100 ไมโครกรัมต่อลิตร

•  ง่าย สะดวก และรวดเร็วภายใน 15-30 นาที

•  ราคาน้อยกว่า 9 บาทต่อการทดสอบ

•  ทดสอบได้ 1 ตัวอย่างต่อชุด

ชุดทดสอบส�าหรับการหาปริมาณ
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม พีพีบีเรนจ์เทสต์คิต 
(Hexavalent Chromium Test kit: ppb range)

นักวิจัย :	นำงศุภมำส	ด่ำนวิทยำกุล	และคณะ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ	(เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	อนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1203000941
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทซำยน์	อินโนวำเทค	จ�ำกัด
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ชุดทดสอบสําหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียม พีพีบีเรนจเทสตคิต 
(Hexavalent chromium Test kit :ppb range) 
 
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1203000941 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด 
 

  
 

เฮกซะวาเลนตโครเมียม (Cr(VI)) เปนสารอันตรายที่จัดอยูในกลุมของสารกอมะเร็ง เม่ือไดรับสาร 
Cr(VI) เปนเวลานานจะมีโอกาสเปนมะเร็งปอด โครงสรางดีเอ็นเอถูกทําลายไดงายมากข้ึน Cr(VI) เม่ือเขาสู
รางกายจะเปล่ียนเปนไตรวาเลนซโครเมียม Cr(III) จะไปจับกับโปรตีนในรางกาย สงผลตอระบบภูมิคุมกัน  
ผูที่ไดรับสาร Cr(VI) จะทําใหเกิดอาการระคายเคืองท่ีผิวหนัง เปนโรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจ  
ทําใหปอด ตับ ไต ลําไสถูกทําลาย มีอาการบวมนํ้า เจ็บแถวกระบังลมหรือล้ินปได โดยท่ัวไปการตรวจหา 
เฮกซะวาเลนตโครเมียมจะใชเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการท่ีสามารถทดสอบไดอยางถูกตองและแมนยํา แตมี
ขอจํากัด เชน เคร่ืองมือมีราคาแพง คาใชจายในการดําเนินงานสูง ตองใชผูเช่ียวชาญในการทดสอบ และไม
สามารถใชในภาคสนามได 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนตโครเมียม 
ท่ีมีตนทุนตํ่า โดยชุดทดสอบท่ีตรวจวัดไดในชวงพีพีบี หรือ part per billion เหมาะกับการตรวจวัดนํ้าที่เปน
นํ้าดื่ม ใชทดสอบเฮกซะวาเลนตโครเมียมในนํ้าชนิดใชคร้ังเดียว เหมาะกับนํ้าท่ีมีการปนเปอนในระดับต่ํา ๆ  
ท่ีมีความเขมขนในชวง 10-100 ไมโครกรัมตอลิตร วิธีการทดสอบทําโดยจุมแผนทดสอบลงในนํ้า ภายในเวลา
ท่ีกําหนดหากนํ้ามีการปนเปอนดวยเฮกซะวาเลนตโครเมียมสีของสารละลายจะเปล่ียนเปนสีชมพูอมมวง 
หลังจากน้ันเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผนภูมิสีเพ่ือหาปริมาณของเฮกซะวาเลนตโครเมียมท่ีปนเปอน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- เหมาะกับการตรวจนํ้าสะอาด เชน นํ้าด่ืม 
- ชวงการทํางาน 10 – 100 ไมโครกรัมตอลิตร 
- งาย สะดวก และรวดเร็วภายใน 15 30 นาที 
- ราคานอยกวา 9 บาทตอการทดสอบ 
- ทดสอบได 1 ตัวอยางตอชุด 
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ชุดทดสอบสําหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียม พีพีบีเรนจเทสตคิต 
(Hexavalent chromium Test kit :ppb range) 
 
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1203000941 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด 
 

  
 

เฮกซะวาเลนตโครเมียม (Cr(VI)) เปนสารอันตรายที่จัดอยูในกลุมของสารกอมะเร็ง เม่ือไดรับสาร 
Cr(VI) เปนเวลานานจะมีโอกาสเปนมะเร็งปอด โครงสรางดีเอ็นเอถูกทําลายไดงายมากข้ึน Cr(VI) เม่ือเขาสู
รางกายจะเปล่ียนเปนไตรวาเลนซโครเมียม Cr(III) จะไปจับกับโปรตีนในรางกาย สงผลตอระบบภูมิคุมกัน  
ผูที่ไดรับสาร Cr(VI) จะทําใหเกิดอาการระคายเคืองท่ีผิวหนัง เปนโรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจ  
ทําใหปอด ตับ ไต ลําไสถูกทําลาย มีอาการบวมนํ้า เจ็บแถวกระบังลมหรือล้ินปได โดยท่ัวไปการตรวจหา 
เฮกซะวาเลนตโครเมียมจะใชเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการท่ีสามารถทดสอบไดอยางถูกตองและแมนยํา แตมี
ขอจํากัด เชน เคร่ืองมือมีราคาแพง คาใชจายในการดําเนินงานสูง ตองใชผูเช่ียวชาญในการทดสอบ และไม
สามารถใชในภาคสนามได 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนตโครเมียม 
ท่ีมีตนทุนตํ่า โดยชุดทดสอบท่ีตรวจวัดไดในชวงพีพีบี หรือ part per billion เหมาะกับการตรวจวัดนํ้าที่เปน
นํ้าดื่ม ใชทดสอบเฮกซะวาเลนตโครเมียมในนํ้าชนิดใชคร้ังเดียว เหมาะกับนํ้าท่ีมีการปนเปอนในระดับต่ํา ๆ  
ท่ีมีความเขมขนในชวง 10-100 ไมโครกรัมตอลิตร วิธีการทดสอบทําโดยจุมแผนทดสอบลงในนํ้า ภายในเวลา
ท่ีกําหนดหากนํ้ามีการปนเปอนดวยเฮกซะวาเลนตโครเมียมสีของสารละลายจะเปล่ียนเปนสีชมพูอมมวง 
หลังจากน้ันเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผนภูมิสีเพ่ือหาปริมาณของเฮกซะวาเลนตโครเมียมท่ีปนเปอน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- เหมาะกับการตรวจนํ้าสะอาด เชน นํ้าด่ืม 
- ชวงการทํางาน 10 – 100 ไมโครกรัมตอลิตร 
- งาย สะดวก และรวดเร็วภายใน 15 30 นาที 
- ราคานอยกวา 9 บาทตอการทดสอบ 
- ทดสอบได 1 ตัวอยางตอชุด 
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เฮกซะวาเลนต์โครเมียม (Cr(VI)) เป็นสารอันตรายที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็ง เมื่อได ้

รับสาร Cr(VI) เป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอด โครงสร้างดีเอ็นเอถูกท�าลายได้ง่ายขึ้น Cr(VI) 

เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไตรวาเลนซ์โครเมียม Cr(III) ไปจับกับโปรตีนในร่างกาย ส่งผลต่อระบบ 

ภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ได้รับสาร Cr(VI) จะเกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง เป็นโรคหืดหอบ โรคระบบทางเดิน 

หายใจ ปอด ตบั ไต ล�าไส้ถูกท�าลาย มอีาการบวมน�า้ เจบ็แถวกระบงัลมหรือลิน้ป่ี โดยทัว่ไปการตรวจหา 

เฮกซะวาเลนต์โครเมียมจะใช้เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า  

แต่มข้ีอจ�ากัด เช่น เคร่ืองมอืมรีาคาแพง ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานสูง ต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการทดสอบ  

และไม่สามารถใช้ ในภาคสนามได้

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายส�าหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนต์

โครเมียม ที่มีต้นทุนต�่า โดยเป็นชุดทดสอบแบบเร็วหรือควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต วัดได ้

ในช่วงพีพีเอ็ม หรือ Part Per Million เหมาะกับการตรวจวัดในน�้าเสียที่มีการปนเปื้อนในระดับต�่า  

มีความเข้มข้นในช่วง 0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีการทดสอบท�าโดยละลายสารส�าหรับทดสอบ (สารนี้ 

ใช้ทดสอบเฮกซะวาเลนต์โครเมียมถึง 10 คร้ัง ภายใน 1 เดือน) หยดสารทดสอบลงในน�้าที่ผ่าน 

การปรับสภาพแล้ว สขีองน�า้ทีม่เีฮกซะวาเลนต์โครเมยีมปนเป้ือนจะเปลีย่นเป็นสีชมพูม่วงอมแดงภายใน  

1 นาที หลังจากนั้นเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผนภูมิสีเพ่ือหาปริมาณของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมที ่

ปนเปื้อน

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  เหมาะกับการตรวจน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วก่อนปล่อยทิ้ง

•  ช่วงการท�างาน 0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร

•  ง่าย สะดวก และรวดเร็วภายใน 1 นาที

•  ราคาน้อยกว่า 7 บาทต่อการทดสอบ

•  ทดสอบได้ 10 ตัวอย่างต่อชุด (ภายใน 1 เดือน)

ชุดทดสอบส�าหรับการหาปริมาณ
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม ควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต 
(Quick Hexavalent Chromium Test kit)

นักวิจัย :	นำงศุภมำส	ด่ำนวิทยำกุล	และคณะ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ	(เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	อนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1503000166
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทซำยน์	อินโนวำเทค	จ�ำกัด
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ชุดทดสอบสําหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียม ควิกเฮกซะวาเลนต
โครเมียมเทสตคิต (Quick Hexavalent chromium Test kit) 
 
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1503000166 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด 
 

  
 

เฮกซะวาเลนตโครเมียม (Cr(VI)) เปนสารอันตรายที่จัดอยูในกลุมของสารกอมะเร็ง เม่ือไดรับสาร 
Cr(VI) เปนเวลานานจะมีโอกาสเปนมะเร็งปอด โครงสรางดีเอ็นเอถูกทําลายไดงายมากข้ึน Cr(VI) เม่ือเขาสู
รางกายจะเปล่ียนเปนไตรวาเลนซโครเมียม Cr(III) จะไปจับกับโปรตีนในรางกาย สงผลตอระบบภูมิคุมกัน  
ผูที่ไดรับสาร Cr(VI) จะทําใหเกิดอาการระคายเคืองท่ีผิวหนัง เปนโรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจ  
ทําใหปอด ตับ ไต ลําไสถูกทําลาย มีอาการบวมนํ้า เจ็บแถวกระบังลมหรือล้ินปได โดยท่ัวไปการตรวจหา 
เฮกซะวาเลนตโครเมียมจะใชเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการท่ีสามารถทดสอบไดอยางถูกตองและแมนยํา แตมี
ขอจํากัด เชน เคร่ืองมือมีราคาแพง คาใชจายในการดําเนินงานสูง ตองใชผูเช่ียวชาญในการทดสอบ และไม
สามารถใชในภาคสนามได 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนตโครเมียม 
ท่ีมีตนทุนตํ่า โดยเปนชุดทดสอบแบบเร็วหรือควิกเฮกซะวาเลนตโครเมียมเทสตคิต วัดไดในชวงพีพีเอ็ม หรือ 
part per million เหมาะกับการตรวจวัดในนํ้าเสีย ที่มีการปนเปอนในระดับตํ่า ท่ีมีความเขมขนในชวง 0.25 - 
2 มิลลิกรัมตอลิตร วิธีการทดสอบทําโดยละลายสารสําหรับทดสอบและสารน้ีจะใชไดกับการทดสอบเฮ
กซะวาเลนตโครเมียมไดถึง 10 คร้ัง (ภายใน 1 เดือน) ทดสอบโดยการหยดสารทดสอบลงในนํ้าท่ีผานการ
ปรับสภาพแลว สีของนํ้าท่ีมีเฮกซะวาเลนตโครเมียมปนเปอนจะเปล่ียนเปนสีชมพูมวงอมแดงภายใน 1 นาที 
หลังจากน้ันเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผนภูมิสีเพ่ือหาปริมาณของเฮกซะวาเลนตโครเมียมท่ีปนเปอน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- เหมาะกับการตรวจนํ้าเสียที่บําบัดแลวกอนปลอยท้ิง 
- ชวงการทํางาน 0.25 - 2 มิลลิกรัมตอลิตร 
- งาย สะดวก และรวดเร็วภายใน 1 นาที 
- ราคานอยกวา 7 บาทตอการทดสอบ 
- ทดสอบได 10 ตัวอยางตอชุด (ภายใน 1 เดือน) 
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ชุดทดสอบสําหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียม ควิกเฮกซะวาเลนต
โครเมียมเทสตคิต (Quick Hexavalent chromium Test kit) 
 
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1503000166 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด 
 

  
 

เฮกซะวาเลนตโครเมียม (Cr(VI)) เปนสารอันตรายที่จัดอยูในกลุมของสารกอมะเร็ง เม่ือไดรับสาร 
Cr(VI) เปนเวลานานจะมีโอกาสเปนมะเร็งปอด โครงสรางดีเอ็นเอถูกทําลายไดงายมากข้ึน Cr(VI) เม่ือเขาสู
รางกายจะเปล่ียนเปนไตรวาเลนซโครเมียม Cr(III) จะไปจับกับโปรตีนในรางกาย สงผลตอระบบภูมิคุมกัน  
ผูที่ไดรับสาร Cr(VI) จะทําใหเกิดอาการระคายเคืองท่ีผิวหนัง เปนโรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจ  
ทําใหปอด ตับ ไต ลําไสถูกทําลาย มีอาการบวมนํ้า เจ็บแถวกระบังลมหรือล้ินปได โดยท่ัวไปการตรวจหา 
เฮกซะวาเลนตโครเมียมจะใชเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการท่ีสามารถทดสอบไดอยางถูกตองและแมนยํา แตมี
ขอจํากัด เชน เคร่ืองมือมีราคาแพง คาใชจายในการดําเนินงานสูง ตองใชผูเช่ียวชาญในการทดสอบ และไม
สามารถใชในภาคสนามได 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจหาเฮกซะวาเลนตโครเมียม 
ท่ีมีตนทุนตํ่า โดยเปนชุดทดสอบแบบเร็วหรือควิกเฮกซะวาเลนตโครเมียมเทสตคิต วัดไดในชวงพีพีเอ็ม หรือ 
part per million เหมาะกับการตรวจวัดในนํ้าเสีย ที่มีการปนเปอนในระดับตํ่า ท่ีมีความเขมขนในชวง 0.25 - 
2 มิลลิกรัมตอลิตร วิธีการทดสอบทําโดยละลายสารสําหรับทดสอบและสารน้ีจะใชไดกับการทดสอบเฮ
กซะวาเลนตโครเมียมไดถึง 10 คร้ัง (ภายใน 1 เดือน) ทดสอบโดยการหยดสารทดสอบลงในนํ้าท่ีผานการ
ปรับสภาพแลว สีของนํ้าท่ีมีเฮกซะวาเลนตโครเมียมปนเปอนจะเปล่ียนเปนสีชมพูมวงอมแดงภายใน 1 นาที 
หลังจากน้ันเปรียบเทียบสีที่เกิดข้ึนกับแผนภูมิสีเพ่ือหาปริมาณของเฮกซะวาเลนตโครเมียมท่ีปนเปอน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- เหมาะกับการตรวจนํ้าเสียที่บําบัดแลวกอนปลอยท้ิง 
- ชวงการทํางาน 0.25 - 2 มิลลิกรัมตอลิตร 
- งาย สะดวก และรวดเร็วภายใน 1 นาที 
- ราคานอยกวา 7 บาทตอการทดสอบ 
- ทดสอบได 10 ตัวอยางตอชุด (ภายใน 1 เดือน) 
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นิกเกิลในน�้าจะอยู่ในรูปไอออน (Ni(II)) เมื่อนิกเกิลถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ  

ทางผิวหนัง และจากทางเดินอาหาร การสัมผัสนิกเกิลทางการหายใจจะท�าให้เป็นไข้ ไอ เจ็บหน้าอก  

หายใจล�าบาก ปวดศีรษะ อาจเกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน ซ่ึงอาจท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะ 

การหายใจล้มเหลว การสัมผัสนกิเกิลทีผิ่วหนงั อาจท�าให้เกิดภาวะผวิหนงัอกัเสบเป็นผืน่สมัผสั หรือเป็น 

ผื่นแพ้ ในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยที่แพ้จะเกิดผื่นได้แม้สัมผัสนิกเกิลเพียงเล็กน้อย ผู้ที่ดื่มน�้าที่มี 

การปนเปื้อนนิกเกิล อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง และท้องเสีย มีความเสี่ยงต่อการเกิด 

มะเร็งในโพรงจมกู และทีป่อดเพ่ิมข้ึนในกลุม่คนงานทีรั่บสัมผสันกิเกิล โดยทัว่ไปการตรวจหาไอออนของ 

นกิเกิลจะใช้เคร่ืองมอืในห้องปฏบัิตกิารท่ีสามารถทดสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า แต่มข้ีอจ�ากัด เช่น  

เครื่องมือมีราคาแพง ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ และไม่สามารถ

ใช้ ในภาคสนามได้

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายส�าหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล  

ที่มีต้นทุนต�่า ทดสอบได้ง่าย ใช้ส�าหรับทดสอบไอออนนิกเกิลในน�้า เหมาะกับน�้าที่มีความเข้มข้นของ

ไอออนนิกเกลิในช่วง 0.5-5 มิลลิกรมัต่อลิตร วธิีการทดสอบท�าโดยเติมสารที่ท�าให้เกดิปฏิกริยิาการเกดิ

สารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนนิกเกิล และเกิดเป็นอนุภาคของแข็งของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าว

ที่มีสีชมพูแดง จากนั้นกรองอนุภาคดังกล่าวผ่านชุดกรอง สีที่ปรากฏบนกระดาษกรองเมื่อน�ามาเทียบ

แผนภูมิสีจะใช้บอกความเข้มข้นของไอออนนิกเกิลได้

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  เหมาะกับการตรวจน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วก่อนปล่อยทิ้ง

•  ช่วงการท�างาน 0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร

•  ง่าย สะดวก และรวดเร็วภายใน 5-10 นาที

•  ราคาน้อยกว่า 30 บาทต่อการทดสอบ

ชุดทดสอบอย่างง่ายส�าหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล 
(Test Kit for Nickel (II) Determination)

นักวิจัย :	นำงศุภมำส	ด่ำนวิทยำกุล	และคณะ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ	(เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	อนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1403001634
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทซำยน์	อินโนวำเทค	จ�ำกัด
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ชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล (Test Kit For Nickel 
(II) Determination) 
 
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1403001634 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด 
 

 
 

นิกเกิลในนํ้าจะอยูในรูปไอออน (Ni(II)) เม่ือนิกเกิลถูกดูดซึมเขาสูรางกายทางการหายใจ ทางผิวหนัง 
และจากทางเดินอาหาร การสัมผัสนิกเกิลทางการหายใจจะทําใหเปนไข ไอ เจ็บหนาอก หายใจลําบาก  
ปวดศีรษะ อาจเกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน ซ่ึงอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตจากภาวะการหายใจลมเหลว  
การสัมผัสนิกเกิลท่ีผิวหนัง อาจทําใหเกิดภาวะผิวหนังอักเสบเปนผ่ืนสัมผัส หรือเปนผ่ืนแพในสวนอ่ืน ๆ  
ของรางกาย ผูปวยท่ีแพจะเกิดผ่ืนไดแมสัมผัสนิกเกิลเพียงเล็กนอย ผูที่ด่ืมนํ้าท่ีมีการปนเปอนนิกเกิล อาจมี
อาการคล่ืนไส อาเจียน ปวดมวนทอง และทองเสีย มีความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งในโพรงจมูก และที่ปอด
เพ่ิมข้ึนในกลุมคนงานที่ รับสัมผัสนิกเกิล โดยท่ัวไปการตรวจหาไอออนของนิกเกิลจะใชเคร่ืองมือใน
หองปฏิบัติการท่ีสามารถทดสอบไดอยางถูกตองและแมนยํา แตมีขอจํากัด เชน เคร่ืองมือมีราคาแพง 
คาใชจายในการดําเนินงานสูง ตองใชผูเช่ียวชาญในการทดสอบและไมสามารถใชในภาคสนามได 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล ที่มี
ตนทุนตํ่า เหมาะกับการตรวจวัดนํ้าที่เปนนํ้าเสียหลังบําบัดกอนปลอยท้ิง ทดสอบไดงายใชสําหรับทดสอบ
ไอออนนิกเกิลในนํ้า เหมาะกับนํ้าที่มีความเขมขนของไอออนนิกเกิลในชวง 0.5 - 5 มิลลิกรัมตอลิตร วิธีการ
ทดสอบทําโดยเติมสารท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับไอออนนิกเกิล และเกิดเปน
อนุภาคของแข็งของสารประกอบเชิงซอนดังกลาวท่ีมีสีชมพูแดง จากน้ันกรองอนุภาคดังกลาวผานชุดกรอง  
สีท่ีปรากฏบนกระดาษกรองเม่ือนํามาเทียบแผนภูมิสีจะใชบอกความเขมขนของไอออนนิกเกิลได 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- เหมาะกับการตรวจนํ้าเสียที่บําบัดแลวกอนปลอยท้ิง 
- ชวงการทํางาน 0.25 - 2 มิลลิกรัมตอลิตร 
- งาย สะดวก และรวดเร็วภายใน 5 - 10 นาที 
- ราคานอยกวา 30 บาทตอการทดสอบ 
  

15 
 

ชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล (Test Kit For Nickel 
(II) Determination) 
 
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1403001634 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด 
 

 
 

นิกเกิลในนํ้าจะอยูในรูปไอออน (Ni(II)) เม่ือนิกเกิลถูกดูดซึมเขาสูรางกายทางการหายใจ ทางผิวหนัง 
และจากทางเดินอาหาร การสัมผัสนิกเกิลทางการหายใจจะทําใหเปนไข ไอ เจ็บหนาอก หายใจลําบาก  
ปวดศีรษะ อาจเกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน ซ่ึงอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตจากภาวะการหายใจลมเหลว  
การสัมผัสนิกเกิลท่ีผิวหนัง อาจทําใหเกิดภาวะผิวหนังอักเสบเปนผ่ืนสัมผัส หรือเปนผ่ืนแพในสวนอ่ืน ๆ  
ของรางกาย ผูปวยท่ีแพจะเกิดผ่ืนไดแมสัมผัสนิกเกิลเพียงเล็กนอย ผูที่ด่ืมนํ้าท่ีมีการปนเปอนนิกเกิล อาจมี
อาการคล่ืนไส อาเจียน ปวดมวนทอง และทองเสีย มีความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งในโพรงจมูก และที่ปอด
เพ่ิมข้ึนในกลุมคนงานที่ รับสัมผัสนิกเกิล โดยท่ัวไปการตรวจหาไอออนของนิกเกิลจะใชเคร่ืองมือใน
หองปฏิบัติการท่ีสามารถทดสอบไดอยางถูกตองและแมนยํา แตมีขอจํากัด เชน เคร่ืองมือมีราคาแพง 
คาใชจายในการดําเนินงานสูง ตองใชผูเช่ียวชาญในการทดสอบและไมสามารถใชในภาคสนามได 

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล ที่มี
ตนทุนตํ่า เหมาะกับการตรวจวัดนํ้าที่เปนนํ้าเสียหลังบําบัดกอนปลอยท้ิง ทดสอบไดงายใชสําหรับทดสอบ
ไอออนนิกเกิลในนํ้า เหมาะกับนํ้าที่มีความเขมขนของไอออนนิกเกิลในชวง 0.5 - 5 มิลลิกรัมตอลิตร วิธีการ
ทดสอบทําโดยเติมสารท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับไอออนนิกเกิล และเกิดเปน
อนุภาคของแข็งของสารประกอบเชิงซอนดังกลาวท่ีมีสีชมพูแดง จากน้ันกรองอนุภาคดังกลาวผานชุดกรอง  
สีท่ีปรากฏบนกระดาษกรองเม่ือนํามาเทียบแผนภูมิสีจะใชบอกความเขมขนของไอออนนิกเกิลได 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- เหมาะกับการตรวจนํ้าเสียที่บําบัดแลวกอนปลอยท้ิง 
- ชวงการทํางาน 0.25 - 2 มิลลิกรัมตอลิตร 
- งาย สะดวก และรวดเร็วภายใน 5 - 10 นาที 
- ราคานอยกวา 30 บาทตอการทดสอบ 
  



15

การผ่าตัดรากฟันเทียมในปัจจุบันจะอาศัยภาพที่ได้จากเคร่ืองเคร่ืองสแกน 2 มิติหรือ 3 มิติ  

มาเป็นแบบจ�าลองในการวางแผน โดยสามารถท�าได้ 2 วิธี คือ (1) วางแผนโดยใช้ความสามารถและ 

ความช�านาญของทันตแพทย์ โดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วย และ (2) ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผน ซ่ึงวิธีที่ 

สองนั้นจะให้ความแม่นย�าถูกต้องมากกว่าวิธีแรก เป็นผลดีต่อทั้งทันตแพทย์และผู้ป่วย กล่าวคือ 

ทันตแพทย์สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วแม่นย�า ลดระยะเวลาในการผ่าตัด และลดโอกาสเกิด 

ความผิดพลาด ในส่วนของผู้ป่วยจะช่วยให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ลดความเส่ียงที่จะต้องกลับมารับ

การผ่าตดัใหม่ในกรณทีีเ่กิดความผดิพลาด ซ่ึงซอฟต์แวร์ประเภทดงักล่าวในปัจจบุนัมรีาคาสูงและ/หรือ 

มีฟังก์ชันจ�ากัด เช่น ไม่สามารถน�าออกกราฟิกไฟล์ของแบบจ�าลอง 3 มิติได้

จุดเด่นเทคโนโลยี

DentiPlan ที่ได้รับการพัฒนาจากนกัวิจยั A-MED สวทช. มคีณุสมบตัทิีส่ามารถวางแผนผ่าตดั

รากฟันเทยีมได้ทดัเทยีมคูแ่ข่งในตลาดทีม่รีาคาสูง ในราคาทีย่่อมเยาว์ อกีทัง้ยงัสามารถน�าไฟล์มาตรฐาน

จากเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์ไดคอม (DICOM) มาประมวลผล และสามารถส่งออกแผน 

การผ่าตัดรากฟันเทียมที่ได้ออกแบบแล้วไปเพื่อขึ้นรูป drill guide ในกระบวนการถัดไป เพื่อให้ได้แบบ 

ในการผ่าตัดรากฟันเทียมที่ถูกต้องและรวดเร็วได้อีกด้วย

ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟนัเทียม
(Dental Implant Planning Software: DentiPlan)

นักวิจัย :	นำงเสำวภำคย์	ธงวิจิตรมณี	และคณะ	
	 ศนูยว์จิยัเทคโนโลยสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวกและเครือ่งมอืแพทย์	
 (A-MED)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	ลิขสิทธิ์	(Copyright)	และเครื่องหมำยกำรค้ำ
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทคัสตอมไมซ์	เด็นทัล	โซลูชั่น	จ�ำกัด
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ซอฟตแวรชวยวางแผนการผาตัดรากฟนเทียม (Dental Implant Planning 
Software: DentiPlan) 
 
นักวิจัย: นางเสาวภาคย ธงวิจิตรมณี และคณะ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย (A-MED) 
ทรัพยสินทางปญญา: ลิขสิทธิ์ (Copyright) และเคร่ืองหมายการคา 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทคัสตอมไมซ เด็นทัล โซลูช่ัน จํากัด 
 

 

 
 

การวางแผนรากฟนเทียมในปจจุบันจะอาศัยภาพที่ไดจากเคร่ืองเคร่ืองสแกน 2 มิติหรือ 3 มิติ  
มาเปนแบบจําลองในการวางแผน โดยสามารถทําได 2 วิธี คือ (1) วางแผนโดยใชความสามารถและชํานาญ
ของทันตแพทย โดยไมใชซอฟตแวรชวย และ (2) ใชซอฟตแวรชวยวางแผน ซ่ึงวิธีที่สองน้ันจะใหความ
แมนยําถูกตองมากกวาวิธีแรก ซ่ึงเปนผลดีตอทั้งทันตแพทยและผูปวย กลาวคือทันตแพทยสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็วแมนยํา ลดระยะเวลาในการผาตัด และลดโอกาสเกิดความผิดพลาด ในสวนของ
ผูปวยจะชวยใหไดรับการรักษาท่ีถูกตอง ลดความเส่ียงท่ีจะตองกลับมารับการผาตัดใหมในกรณีท่ีเกิดความ
ผิดพลาด ซ่ึงซอฟตแวรประเภทดังกลาวในปจจุบันมีราคาสูงและ/หรือมีฟงกชันจํากัด เชน ไมสามารถนําออก
กราฟกไฟลของแบบจําลอง 3 มิติได 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 

DentiPlan ท่ีไดรับการพัฒนาจากนักวิจัย A-MED สวทช. มีคุณสมบัติท่ีสามารถวางแผนผาตัดราก
ฟนเทียมไดทัดเทียมคูแขงในตลาดที่มีราคาสูง ในราคาท่ียอมเยาว อีกท้ังยังสามารถนําไฟลมาตรฐานจาก
เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรที่มีไฟลไดคอม (DICOM) มาประมวลผล และสามารถสงออกแผนการผาตัดราก
ฟนเทียมท่ีไดออกแบบแลวไปเพ่ือข้ึนรูป drill guide ในกระบวนการถัดไป เพ่ือใหไดแบบในการผาตัดรากฟน
เทียมท่ีถูกตองและรวดเร็วไดอีกดวย  
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เดมิทนัตแพทย์จดัฟันจะท�าการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังส ี เพ่ือวางแผนการจดัฟันด้วยมอื (Manual 

Methods) ซึง่อาจจะท�าให้เกดิการผดิพลาดได้ค่อนข้างง่าย แม้จะมีโปรแกรมวิเคราะห์กะโหลกศีรษะใน 

ต่างประเทศหลายเจ้าที่สามารถช่วยในเร่ืองการวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตามโปรแกรมที่น�าเข้ามาจาก 

ต่างประเทศอาจจะมค่ีามาตรฐานที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของกะโหลก ฟัน และกรามของคนไทย

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CephSmile เพ่ือช่วยทันตแพทย์ ใน 

การวางแผนการจดัฟันได้สะดวกมากข้ึน โดยโปรแกรมสามารถวาดรอยของรูปร่างกระโหลกศีรษะใบหน้า 

ด้านข้างและด้านหน้า ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อจากจุดส�าคัญ ช่วยค�านวณค่าของ 

มุมและระยะต่าง ๆ (Cephalometric Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาความผิดปกติของโครงสร้าง 

กระโหลกศรีษะ ใบหน้า และฟัน สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้ป่วยว่าจะมีแนวโน้ม

ของใบหน้าเป็นอย่างไรภายหลังจัดฟัน สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีด้านหน้า (Postero-Anterion  

View) เพ่ือดูความสมมาตรของใบหน้าด้านหน้า สามารถจ�าลองกะโหลกใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสี 

ด้านหน้าและด้านข้าง สามารถจ�าลองการตัดฟัน ถอนฟัน และจ�าลองการเคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ และมี 

ฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจ�าลองฟันเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย 

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  ผู้ป่วยจัดฟันสามารถเห็นภาพจ�าลองใบหน้าหลังการจัดฟันก่อนที่จะมีการจัดฟันจริง รวมทั้งทราบ 

การวางแผนการจัดฟัน ตลอดจนเห็นภาพจ�าลองการเคลื่อนที่ของฟันระหว่างการจัดฟันได้ จึงท�าให้

ทันตแพทย์วางแผนการจัดฟันได้รวดเร็วขึ้น

•  ราคาถูกกว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเน้นข้อมูลค่ามาตรฐานลักษณะโครงสร้าง

กะโหลกศีรษะส�าหรับคนไทยและคนเอเชีย

โปรแกรมช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ โมเดลฟนั 
และจ�าลองใบหน้าหลังการจัดฟนั (CephSmile V.2)

นักวิจัย :		นำงจันทร์จิรำ	สินทนะโยธิน	และคณะ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ	(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	0801002561	0801004893	
	 0801004953	100100156	และลขิสทิธิ	์(Copyright)	
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โปรแกรมช่วยวิเคราะห์กะโหลกศรีษะ & โมเดลฟันและจำลองใบหน้าหลังการ
จัดฟัน (CephSmile V.2) 
นักวิจัย: นางจันทร์จิรา สินทนะโยธิน และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) 
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ 0801002561 0801004893 0801004953   
และ 100100156 ลิขสิทธ์ิ เลขท่ี 191148 
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ: มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 
 

เดิมทัตนแพทย์จัดฟันจะทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสี เพื่อวางแผนการจัดฟันด้วยมือ (Manual 
Methods) กล่าวคือ ใช้กระดาษไขวางทาบแผ่นฟิลม์เอกซเรย์ แล้วใช้ดินสอวาดลายเส้น ไม้บรรทัดวัดมุม 
และระยะต่าง ๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ของกะโหลก ฟัน และกราม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้
ค่อนข้างง่าย แม้จะมีโปรแกรมวิเคราะห์กะโหลกศีรษะในต่างประเทศหลายเจ้า ที่สามารถช่วยในเรื่อง
การวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเองอาจจะมีค่ามาตรฐานที่ไม่
เหมาะสมกับลักษณะของกะโหลก ฟัน และกรามของคนไทย เพราะอ้างอิงสภาพกะโหลกศีรษะของ
ประชากรท่ีแตกต่างกัน 

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CephSmile เพื ่อช่วยในการทำงานของ 
ทันตแพทย์ในการวางแผนการจัดฟันได้สะดวกมากขึ ้น โดยโปรแกรมสามารถวาดรอยของรูปร่าง
กระโหลกศรีษะใบหน้าด้านข้างและด้านหน้า ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อจากจุดสำคัญ
ในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริกที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะ
ต่าง ๆ (Cephalometric Analysis) ที ่ม ีความสำคัญและใช้ว ิเคราะห์ถึงปัญหาความผิดปกติของ 
โครงสร้างกระโหลกศรีษะใบหน้าและฟันด้วยทฤษฎีทั ้งในและต่างประเทศ และสามารถทำการ
เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใบหน้า
ของผู้ป่วย ว่าจะมีแนวโน้มของใบหน้าเป็นอย่างไรภายหลังจัดฟัน สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสี
ด้านหน้า (Postero-Anterion View) เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้าด้านหน้า สามารถจำลองกะโหลก
ใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านหน้าและด้านข้าง และมีฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจำลองฟัน 
เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย สามารถจำลองการตัดฟัน ถอนฟัน และจำลองการ
เคล่ือนท่ีฟันใน 2 มิติ 
 
จุดเด่นเทคโนโลยี 
- ผู้ป่วยจัดฟันสามารถเห็นภาพจำลองใบหน้าหลังการจัดฟันก่อนที่จะมีการจัดฟันจริง รวมทั้งสามารถ
ทราบการวางแผนการจัดฟัน ตลอดจนเห็นภาพจำลองการเคล่ือนท่ีของฟันระหว่างการจัดฟันได้ จึงทำให้
ทันตแพทย์สามารถวางแผนการจัดฟันได้รวดเร็วข้ึน 
- ราคาถูกกว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเน้นข้อมูลค่ามาตรฐานลักษณะโครงสร้าง
กะโหลกศีรษะสำหรับคนไทยและคนเอเชีย 

 
  

หน้า 18 
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คณะวิจยัได้ด�าเนินโครงการท�าความเข้าใจกลุม่เป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลติภณัฑ์ส�าหรับช่วยเหลอื

ผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยและการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับข้อมูล 

เชิงสถิติของการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุทั่วโลกต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของ 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะหกล้มทุกปี (ที่มา : Stevens et. al. 2012) และการหกล้มเป็นสาเหต ุ

อนัดบั 2 ของการเสียชีวิตของผูสู้งอาย ุ(ทีม่า : องค์การอนามยัโลก) ท�าให้ปัญหาการพลดัตกหกล้มของ 

ผู้สูงอายุเป็นประเด็นส�าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขโดยมุ่งไปที่สาเหตุส�าคัญของการเส่ือมถอยของ 

สภาพร่างกาย เช่น จากที่ดูแลตัวเองได้ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซ่ึงเหตุการณ์หกล้มที่พบได้บ่อย 

ที่สุดอีกรูปแบบ คือ การพลัดตกหกล้มจากการข้ึนลงเตียงของผู้สูงอายุ ซ่ึงเกิดข้ึนได้ทั้งที่บ้านและท่ี 

โรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ส่งผลกระทบเชิงลบคือความเสี่ยงต่อ 

การนอนติดเตียงและฟื้นตัวได้ช้า จากการที่ผู้ดูแลหรือญาติรวมถึงตัวผู้ป่วยเองกลัวที่ผู้สูงอายุจะหกล้ม

จึงให้นอนอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเข้าถึงได้กับผู้สูงอายุ

และผู้ดูแลในสังคมไทยในวงกว้าง เหมาะสมทั้งในด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) และวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู ่คณะวิจยัจงึด�าเนนิการออกแบบพัฒนาชุดอปุกรณ์ป้องกันการพลดัตกหกล้มของผูสู้งอายุ

ในขั้นตอนการลุกนั่งและขึ้นลงจากเตียง

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  ลดความเสี่ยงในการขึ้นลงเตียงของผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะเตียงที่มีความสูง 

เช่น เตียงโรงพยาบาล

•  กระตุ้นการลุกข้ึนนั่ง ลดการนอนติดเตียง ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปหรือหลังผ่าตัด และ

ลดความหดหู่

•  ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ รับน�้าหนักได้มาก มีร่องป้องกันการลื่น

•  ใช้งานสะดวก ปรับเป็นเก้าอี้นั่งได้ เหมาะส�าหรับพยาบาลท�าหัตถการ

•  สวย เรียบง่าย มีประโยชน์ใช้งานสูง

อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN)

นักวิจัย :	นำยศรำวุธ	เลิศพลังสันติ	และคณะ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ	(เอ็มเทค)
ทรพัยส์นิทางปัญญา :	สิทธบิตัร	เลขทีค่�ำขอ	1701002926	1702001911	
	 และ	1702001912
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทอีซี่โคซี่	จ�ำกัด
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อุปกรณชวยข้ึนลงเตียงแบบปรับน่ังได (BEN) 
 
นักวิจัย: นายศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1701002926 1702001911 และ 1702001912 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทอีซ่ีโคซ่ี จํากัด 
 

   
 

คณะวิจัยไดดําเนินโครงการทําความเขาใจกลุมเปาหมายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับชวยเหลือ
ผูสูงอายุในการเคล่ือนไหวอยางปลอดภัยและการฟนฟูสุขภาพรางกายและจิตใจ ประกอบกับขอมูลเชิงสถิติ
ของการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุท่ัวโลกตาง ๆ แสดงใหเห็นวา ประมาณ 1 ใน 3 ของผูสูงอายุที่มีอายุ 65 
ปข้ึนไปจะหกลมทุกป (ท่ีมา: Stevens et. al. 2012) และการหกลมเปนสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิต
ของผูสูงอายุ (ท่ีมา: องคการอนามัยโลก) ทําใหปญหาการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุเปนประเด็นสําคัญท่ี
ควรไดรับการแกไขโดยมุงไปท่ีสาเหตุสําคัญของการเสื่อมถอยของสถานภาพรางกาย เชน จากที่ดูแลตัวเอง
ได กลายเปนผูปวยติดเตียง ซ่ึงเหตุการณหกลมท่ีพบไดบอยท่ีสุดอีกรูปแบบ คือ การพลัดตกหกลมจากการ
ข้ึนลงเตียงของผูสูงอายุ ซ่ึงเกิดข้ึนไดทั้งที่บานและที่โรงพยาบาล รวมถึงผูปวยท่ีไดรับการผาตัดที่ตองไดรับ
การฟนฟู สงผลกระทบเชิงลบคือความเสี่ยงตอการนอนติดเตียงและฟนตัวไดชา จากการท่ีผูดูแลหรือญาติ
รวมถึงตัวผูปวยเองกลัวท่ีผูสูงอายุจะหกลมจึงใหนอนอยูเปนเตียงเปนสวนใหญ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ี
เหมาะสมและเขาถึงไดกับผูสูงอายุและผูดูแลในสังคมไทยในวงกวาง เหมาะสมทั้งในดานการยศาสตร 
(Ergonomics) และวิถีชีวิตความเปนอยู คณะวิจัยจึงดําเนินการออกแบบพัฒนาชุดอุปกรณปองกันการพลัด
ตกหกลมของผูสูงอายุในข้ันตอนการลุกน่ังและข้ึนลงจากเตียง 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ลดความเส่ียงในการข้ึนลงเตียงของผูสูงอายุ และผูปวยหลังการผาตัด โดยเฉพาะเตียงที่มีความสูง เชน 
เตียงโรงพยาบาล 
- กระตุนการลุกข้ึนน่ัง ลดการนอนติดเตียง ชวยฟนฟูสุขภาพรางกายโดยท่ัวไปหรือหลังผาตัด และลดความหดหู 
- ออกแบบตามหลักการยศาสตร รับนํ้าหนักไดมาก มีรองปองกันการล่ืน 
- ใชงานสะดวก ปรับเปนเกาอ้ีน่ังได เหมาะสําหรับพยาบาลทําหัตถการ 
- สวย เรียบงาย มีประโยชนใชงานสูง  
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ปัญหาโรคสมองเส่ือมเป็นปัญหาส�าคัญที่พบมากข้ึนในสังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ครอบครัวจ�านวนมาก ซ่ึงปัจจบุนัยงัไม่มเีทคโนโลยหีรือสิง่ประดษิฐ์เพ่ือช่วยในการดแูลและเหมาะสมกับ 

บริบทชีวิตความเป็นอยูข่องสังคมไทยเท่าทีค่วร การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยการดแูล โดยการผสมผสาน 

องค์ความรู้สหสาขาทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การออกแบบ และวิศวกรรม จึงเป็นส่ิงจ�าเป็น  

นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงพัฒนาผ้ากระตุ้นสมอง ที่มีช่ือว่า “AKIKO” (อะ-กิ-โกะ) เป็นผ้าห่มที่ท�า 

จากผ้าไทย มีความสวยงาม เน้ือผ้าอ่อนนุ่ม พร้อมออกแบบให้ ใส่รูปภาพหรือกลิ่นหอมที่สามารถ 

ปรับเปล่ียนได้ตามความคุน้เคยของผูส้งูอาย ุซ่ึงการทีผู่สู้งอายไุด้สัมผสัเนือ้ผ้า พร้อมกับเหน็รูปแบบ ลาย 

รวมถึงรูปภาพครอบครัวหรือเพื่อน จะท�าให้รู้สึกสบาย ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ลดความเครียด  

กระวนกระวาย อีกทั้งยังสามารถท�าเป็นเกมเพ่ือช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส และความทรงจ�าที่ดีให ้

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมได้มากขึ้น

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  ท�าจากผ้าไทย มีเอกลักษณ์ เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม ลวดลายสวยงาม

•  ออกแบบให้ ใส่รูปภาพหรือกลิ่นหอมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

•  ใช้ท�ากิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมองและประสาทสัมผัสได้

•  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้

ผ้ากระตุ้นสมอง (AKIKO)

นักวิจัย :	นำยสิทธำ	สุขกสิ	และคณะ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ	(เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1702001913	1702001914	
	 1702001915	1702001916	1702001917	1702001918	
	 1702001919	และ	1702001920
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทเดอะ	แฟคทอรี	ออฟ	อินสปำยเรชัน	จ�ำกัด
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ผากระตุนสมอง (AKIKO) 
 
นักวิจัย: นายสิทธา สุขกสิ และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่ คําขอ 1702001913 1702001914 1702001915 1702001916 
1702001917 1702001918 1702001919 และ 1702001920 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทเดอะ แฟคทอรี ออฟ อินสปายเรชัน จํากัด 
 

   
 

ปญหาโรคสมองเส่ือม เปนปญหาสําคัญท่ีพบมากข้ึนในสังคมผูอายุ ซ่ึงมีผลกระทบตอครอบครัว
จํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันยังไมมีเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ เพ่ือชวยในการดูแลและเหมาะสมกับบริบทชีวิตการ
เปนอยูของสังคมไทยเทาที่ควร การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยการดูแล โดยการผสมผสานองคความรู 
สหสาขาทั้งดานการแพทย การพยาบาล การออกแบบและวิศวกรรม จึงเปนสิ่งจําเปน นักวิจัยเอ็มเทค 
สวทช. จึงพัฒนาผากระตุนสมอง ท่ีมีช่ือวา "AKIKO" (อะ-กิ-โกะ) ซ่ึงเปนผาหมที่ทําจากผาไทย มีความ
สวยงาม เน้ือผาออนนุม พรอมถูกออกแบบใหใสรูปภาพ หรือกล่ินหอม ท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดตาม
ความคุนเคยของผูสูงอายุ ซ่ึงการท่ีผูสูงอายุไดสัมผัสเน้ือผา พรอมกับเห็นรูปแบบ ลาย รวมถึงรูปภาพ
ครอบครัวหรือเพ่ือน จะทําใหรูสึกสบาย ผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ ลดความเครียด กระวนกระวาย 
อีกทั้งยังสามารถทําเปนเกมสเพ่ือชวยกระตุนประสาทสัมผัส และความทรงจําท่ีดีใหผูสูงอายุ และผูปวย
สมองเส่ือมไดมากข้ึน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 

AKIKO เปนผาหมที่มีความสวยงาม ชวยทาํใหผูสูงอายุรูสึกผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจและชวย
กระตุนประสาทสัมผัสและความทรงจําที่ดี ดวยสัมผัสผาท่ีออนนุม สามารถใสรูปภาพ หรือกล่ินหอมท่ี
สามารถปรับเปล่ียนไดตามความคุนเคยของผูสูงอายุ การไดสัมผัสเน้ือผา พรอมกับเห็นรูปแบบและลาย 
รวมถึงรูปภาพครอบครัวหรือเพ่ือน จะชวยใหผูสูงอายุ/ผูปวยสมองเสื่อมใหรูสึกผอนคลาย ลดความกระวน
กระวาย และสามารถใชทํากิจกรรมสําหรับชวยกระตุนสมองและประสาทสัมผัส ดวยวัตถุดิบหลักที่เปนผา
แบบไทย ทําใหผลิตภัณฑจากงานวิจัยน้ี สามารถสรางอาชีพใหแกชุมชน มีรายไดสามารถพ่ึงพาตัวเองได 
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จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศไทยมีอัตราจ�านวนคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน 

ท้องถนนสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก ซ่ึงหลายคร้ังทีอ่บุตัเิหตนุัน้เกิดข้ึนจากความไม่พร้อมในการขับข่ีรถยนต์  

และการเมาแล้วขับ ภาครัฐเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนน โดยการออกกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระท�าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ิมจุดตรวจระดับแอลกอฮอล์ 

ซ่ึงรัฐบาลต้องจดัสรรงบประมาณจดัซ้ือเคร่ืองตรวจแอลกอฮอล์พร้อมอปุกรณ์เป็นราคาถึง 24 ล้านบาท  

ยังไม่รวมถึงการจ้างบุคลากรส�าหรับการดูแลรักษาและการอบรมการใช้งานเคร่ืองมือ อีกทั้งทุกวันนี ้

การบ่งช้ีถึงสมรรถภาพการขับข่ีรถยนต์ถูกบ่งบอกไว้เพียงการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเท่านัน้  

การวัดสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่ด้านอื่น ๆ ยังไม่ได้ถูกจัดตั้งเกณฑ์ไว้

เนคเทค สวทช. จงึพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซจากลมหายใจขนาดพกพา เป็นสถานเีพือ่วิเคราะห์

ความพร้อมในการขับขี่รถยนต์ ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบ Scan ID ตัวตนของ

ผู้ขับข่ี (RFID) (2) ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ทดสอบความพร้อมในการขับข่ีรถยนต์ และ (3) ระบบ 

เซนเซอร์ที่ท�างานแบบ Synergistic ส�าหรับวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจร่วมกับเครื่องวัด

ปริมาณออกซิเจนในเลือด และทดสอบ Response ในการเหยียบเบรก เพ่ือประเมินความพร้อมใน 

การขับขี่อย่างสมบูรณ์ 

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  มีส่วนของระบบเซนเซอร์ที่มีความแม่นย�าสูง ท�าการทดสอบอ้างอิงกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและใช้ผลในการอ้างอิงได้

•  เป็นสถานทีีป่ระกอบด้วยระบบต่าง ๆ  ทีช่่วยประเมนิถึงความพร้อมในการขับข่ีรถยนต์รายแรกของโลก

•  เป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงช่องทางของนักดื่มที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

•  เป็นนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก

ระบบตรวจวัดก๊าซจากลมหายใจขนาดพกพา

นักวิจัย :	นำยเดโช	สุรำงค์ศรีรัฐ	และนำยสุพัฒน์	สัมพันธ์ยุทธ์		
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ	(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	อนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1703000403
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทไอดี	ไดร์ฟเวอร์	จ�ำกัด
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ระบบตรวจวัดกาซจากลมหายใจขนาดพกพา 
 
นักวิจัย: นายเดโช สุรางคศรีรัฐ และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1703000403 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทไอดี ไดรฟเวอร จํากัด 
 

    
 

คณะวิจัยออกแบบและพัฒนาตนแบบเชิงพาณิชยรวมกับบริษัทไอดี ไดรฟเวอร จํากัด (ภายใต
โครงการ Research Gap Fund) สรางสถานีตนแบบประเมินความพรอมของผูขับข่ีรถยนต ประกอบดวย 
(1) ระบบรายงานตัว (2) ระบบโปรแกรมทกสอบความเม่ือยลา และการมีสติสัมปชัญญะของผูขับข่ี และ (3) 
ระบบเซ็นเซอร 3 ชนิด ท่ีทํางานรวมกัน ไดแก เซ็นเซอรวัดระดับแอลกอฮอล (alcohol sensor) เซ็นเซอรวัด
ระดับออกซิเจนในเลือด (blood oxygen sensor) และเซ็นเซอรวัดความไวในการตอบสนอง (response 
sensor) 

นวัตกรรมน้ีชวยสงเสริมความพรอมในการขับข่ี (มีสติสัมปชัญญะ) โดยการทดสอบผานซอฟตแวร
ทดสอบทางระบบคอมพิวเตอร ณ สถานีวิเคราะหความพรอมในการขับข่ีรถยนต รวมทั้งระบบเซ็นเซอรท้ัง 
alcohol, blood oxygen และ response sensor จะทํางานรวมกันในการประเมินถึงศักยภาพความพรอม
ของผูขับข่ีในการขับรถตอไป เพ่ือชวยลดอุบัติเหตุบนทองถนนและลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจาก
การเมาแลวขับ นวัตกรรมดังกลาวยังสามารถประยุกตใชไดกับกลุมของผูทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักรยนตใน
การประเมินความพรอมในการทํางานเพ่ือชวยลดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม และลดอัตราคนพิการจาก
การปฏิบัติหนาท่ีกับเคร่ืองจักรโรงงาน เพ่ิมขีดจํากัดดานนวัตกรรมของสถานีดังกลาวในการสรางความแปลก
ใหมใหระบบขนสงในแตละประเทศเพ่ือการสงออกระบบดังกลาวไปจําหนายยังตางประเทศ 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 

ผานการทดสอบมาตรฐานทางกาซของเคร่ืองเปาแอลกอฮอลจากลมหายใจของสํานักรังสิและ
เคร่ืองมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตามเกณฑอางอิงจากมาตรฐาน OIML R 126 และผานการ
ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเคร่ืองมือแพทย IEC 60601-1: 2012 จากศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (PTEC)  
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NETPIE คือ Cloud Platform ที่ให้บริการในรูปแบบ Platform-as-a-Service ส�าหรับอ�านวย 

ความสะดวกให้กับนักพัฒนาสามารถพัฒนาให้อุปกรณ์ของตัวเองเช่ือมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และมี 

ปฏิสัมพันธ์กันได้ ในแบบ Internet of Things (IoT) NETPIE มีองค์ประกอบสองส่วน คือ Cloud 

Platform และไลบรารี่ ซึ่งเป็นเสมือน Firmware หรือ Software Development Kit (SDK) ส�าหรับ 

ติดตั้งบนอุปกรณ์ NETPIE จะช่วยดูแลการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย  

(Security) ความพร้อมใช้ (Availability) และการขยายตัวของระบบ (Scalability) นักพัฒนาจึงไม่ต้อง

กังวลเรื่องการบริหารจัดการระบบและการสื่อสารที่อยู่เบื้องหลัง

นอกจากนี ้NETPIE ยังอ�านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ เพ่ิมมลูค่าสินค้าและบริการแบบดัง้เดมิ 

ให้กลายเป็นสินค้าและบริการแบบ IoT โดย NETPIE ช่วยลดระยะเวลาและลดข้ันตอนการพัฒนาสินค้า 

และบริการ อีกทั้งช่วยลดภาระการบริหารจัดการดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบ 

เก็บข้อมูล ภาคธุรกิจสามารถลดบุคลากรด้าน System Administration และลดต้นทุนการจัดหาและ 

ดแูลเซิร์ฟเวอร์ ปัจจบัุนทมีวิจยัเปิดให้บริการ NETPIE บนช่ือโดเมน (Domain Name) NETPIE.io ผ่าน 

เว็บไซต์ NETPIE.io และบริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา

•  รองรับการจัดการสิทธิและยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่น

•  รองรับการขยายตัวของระบบได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด

NETPIE: แพลตฟอร์มสื่อสารเพ่ือเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง

นักวิจัย :	นำงสำวพนิตำ	พงษ์ไพบูลย์	และคณะ	
	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ	(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1501005546	และ	1601003026	
	 เครือ่งหมำยกำรคำ้	เลขทีค่�ำขอ	160106879	และ	160106880
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทเน็กซ์พำย	จ�ำกัด

21 
 

NETPIE: แพลตฟอรมส่ือสารเพ่ือเช่ือมตอทุกสรรพส่ิง 
 
นักวิจัย: นางสาวพนิตา พงษไพบูลย และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1501005546 และ 1601003026 เคร่ืองหมายการคา เลขท่ี
คําขอ 160106879 และ 160106880 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทเน็กซพาย จํากัด 
 

 
 

NETPIE คือ Cloud Platform ที่ใหบริการในรูปแบบ Platform-as-a-Service สําหรับอํานวยความ
สะดวกใหกับนักพัฒนาสามารถพัฒนาใหอุปกรณของตัวเองเช่ือมตอแลกเปล่ียนขอมูล และมีปฏิสัมพันธกันได
ในแบบ Internet of Things (IoT) NETPIE มีองคประกอบสองสวน คือ Cloud Platform และไลบราร่ี ซ่ึง
เปนเสมือน firmware หรือ Software Development Kit (SDK) สําหรับติดต้ังบนอุปกรณ NETPIE จะ
ชวยดูแลการเช่ือมตอของอุปกรณตาง ๆ ชวยดูแลเร่ืองความปลอดภัย (security) ความพรอมใช 
(availability) และการขยายตัวของระบบ (scalability) นักพัฒนาจึงไมตองกังวลเร่ืองการบริหารจัดการ
ระบบและการส่ือสารท่ีอยูเบ้ืองหลัง 

นอกจากน้ี NETPIE ยังอํานวยความสะดวกใหภาคธุรกิจเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและบริการแบบ
ดั้งเดิมใหกลายเปนสินคาและบริการแบบ IoT โดย NETPIE ชวยลดระยะเวลาและลดข้ันตอนการพัฒนา
สินคาและบริการแบบ IoT อีกท้ังชวยลดภาระการบริหารจัดการดูแลโครงสรางพ้ืนฐานระบบเซิรฟเวอรและ
ระบบเก็บขอมูล ภาคธุรกิจสามารถลดบุคลากรดาน System Administration และลดตนทุนการจัดหาและ
ดูแลเซิรฟเวอร ปจจุบันทีมวิจัยเปดใหบริการ NETPIE บนช่ือโดเมน (Domain Name) NETPIE.io ผาน
เว็บไซต NETPIE.io และบริหารจัดการระบบอยางตอเน่ือง 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- รองรับการเช่ือมตอส่ือสารไดทุกที่ทุกทุกเวลา 
- รองรับการจัดการสิทธิและยืนยันตัวจนของอุปกรณที่ยืดหยุน 
- รองรับการขยายตัวของระบบไดอยางไรขีดจํากัด  
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การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้หรือสารสนเทศที่ถูกต้องแม่นย�าโดย 

การใช้เทคนิค Data Mining จ�าเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงหรือ High Performance  

Computer (HPC) มาช่วยให้การประมวลผลเสร็จได้ในเวลาทีร่วดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไปตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการประมวลผล Data Mining บนระบบ HPC นั้นมีความซับซ้อน 

อันเนื่องมาจากสถาปัตยกรรมของระบบ HPC ประกอบด้วยทรัพยากรการค�านวณทั้งแบบกระจายและ 

แบบขนานที่หลากหลาย ท�าให้ต้องมีการจัดและกระจายภาระงานอย่างเหมาะสมบนทรัพยากร 

การค�านวณต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องท�างานร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วย ซ่ึงเป็นการยากถ้าผู้ ใช้จะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือท�าการประมวลผล Data Mining บนระบบ 

HPC ภายใต้ความซับซ้อนเหล่านี้ด้วยตนเอง

เนคเทค สวทช. จงึพัฒนาคลาวด์คอมพิวตงิแพลตฟอร์มส�าหรับการประมวลผล Data Mining 

บนข้อมูลขนาดใหญ่ (KitWai Cloud Computing Platform for Large-scale Data Mining) เป็น 

ต้นแบบคลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มในลักษณะของ On-demand Apache Spark Cluster บน  

OpenStack Cloud ที่จะช่วยสร้างบริการประมวลผล Data Mining หรือ Machine Learning ที่ขยาย

ได้แบบยืดหยุ่น (Elastic Scale-out) ด้วยตนเอง (Self-configure) โดยรองรับการประมวลผลบน 

หน่วยประมวลผลร่วมหรือ GPU

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  รองรับการท�างานของ Hadoop, Spark และ HPC แอปพลิเคชันบนคลัสเตอร์เดียวกันได้

•  ค�านวณเร็วด้วยเทคโนโลยี GPU และ In-memory Processing

•  มีการปรับใช้งานแบบอัตโนมัติตามทรัพยากรที่มีอยู่

Kitwai: คลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์ม
ส�าหรับการประมวล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่

นักวิจัย :	นำยสุริยะ	อุรุเอกโอฬำร	และคณะ	
 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชำติ	(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1501006031
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทพีทีที	ดิจิตอล	โซลูชั่น	จ�ำกัด
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Kitwai: ชุดซอฟตแวรประมวลผลแบบคลาวดท่ีวิเคราะหผลขอมูลขนาดใหญได
รวดเร็ว 
 
นักวิจัย: นายเอกสิทธิ์ กิจสิพงษ และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: ลิขสิทธิ์ (Copyright) 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทพีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด 
 

 
 

Kitwai (คิดไว) หรือคลาวดคอมพิวติ้งแพลตฟอรมสําหรับการประมวลผล data mining บนขอมูล
ขนาดใหญ ซ่ึงเปนตนแบบคลาวดคอมพิวติ้งแพลตฟอรมในลักษณะของ On-demand Apache Spark 
Cluster บน OpenStack Cloud ที่จะชวยสรางบริการประมวลผล data mining หรือ machine learning 
ท่ีขยายไดแบบยืดหยุน (elastic scale-out) ดวยตนเอง (self-configure) โดยรองรับการประมวลผลบน
หนวยประมวลผลรวมหรือ GPU โดยมีคุณสมบัตที่สําคัญ ประกอบดวย (1) สามารถติดตั้งลงบน public 
หรือ private OpenStack คลาวดไดโดยตรง (2) บริหารจัดการ Spark คลัสเตอรของตนเองผานทาง 
Web Interface (3) รองรับการเช่ือมตอกับแหลงขอมูลหลายชนิด อาทิ RDBMS, NoSQL, Amazon S3, 
OpenStack Swift (4) รองรับการเช่ือมตอกับแอปพลิเคชันตาง ๆ ไดหลายชองทาง เชน REST API, 
Java API, CLI, JDBC, ODBC และ (5) มีไลบรารีท่ีรองรับการทํางานกับ NETPIE, distributed deep 
neural network training (Caffe) และ Thai Twitter Stream 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- รองรับการทํางานของ Hadoop, Spark และ HPC แอปพลิเคชันบนคลัสเตอรเดียวกันได 
- คํานวณเร็วดวยเทคโนโลยี GPU และ in-memory processing 
- มีการปรับใชงานแบบอัตโนมัติตามทรัพยากรท่ีมีอยู 
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การส�ารวจตลาดเพ่ือศึกษาความต้องการของลูกค้าถือว่าเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับองค์กร เพ่ือให้ 

ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เนื่องจากความนิยมใช้งาน 

ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท�าให้เกิดแนวทางส�ารวจตลาดแบบใหม่ที่เรียกว่า การตลาดผ่าน 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) บริษัทหรือองค์กรสามารถโปรโมตสินค้า ผลติภณัฑ์ และ

บริการต่าง ๆ  ผ่านสื่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผู้ ใช้ 

สามารถคอมเมนต์ รวมทัง้โพสต์ค�าถาม และแสดงความคดิเห็นทัง้ตแิละชมต่อสินค้าและบริการได้อย่าง

ทนัทเีช่นเดยีวกัน การรับฟังความคิดเห็นและตอบค�าถามหรือข้อสงสยัของลกูค้า จะต้องมคีวามทนัท่วงที 

แต่เนือ่งจากปริมาณของส่ือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มจี�านวนมาก ท�าให้การตดิตามและวิเคราะห์

เป็นไปได้ยากและไม่ครอบคลุม

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาระบบและวิธีการวิเคราห์ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ 

หรือเอสเซนส์ (S-Sense: Social Sensing) เพื่อเป็นเคร่ืองมือส�าหรับรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ 

ประมวลผลข้อความบนเว็บไซต์เครือข่ายเชิงสงัคมและเว็บบอร์ด เช่น Facebook, Twitter, YouTube, 

Pantip.com เนื่องจากข้อความส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตนิยมใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาพูด  

รวมทั้งมีโครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย จึงท�าให้ยากต่อการวิเคราะห์  

ดงันัน้เทคโนโลยขีอง S-Sense จงึถูกคิดค้นและพัฒนาข้ึนมาด้วยเทคนคิการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

(Natural Language Processing) และการท�าเหมอืงข้อความ (Text Mining) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ 

ข้อความที่ใช้ภาษาพูดและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  สามารถน�าไปใช้ในการตดิตามแบรนด์ (Brand Monitoring) หรือการวิจยัตลาด (Market Research) 

เพื่อส�ารวจความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเอง

หรือของคู่แข่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

•  สามารถรองรับผู้ ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 2,000 คน และรองรับโดเมนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่

หลากหลาย เช่น รถยนต์ อุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว

ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นอัตโนมัติ 
เวอร์ชัน 2.0 (Social Sensing: S-Sense Version 2)

นักวิจัย :	นำยชูชำติ	หฤไชยะศักดิ์	และนำงสำวอลิสำ	คงทน		
 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชำติ	(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1001000484	และ	
	 1501006963
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทเอซิส	โปรเฟสชั่นนัล	เซ็นเตอร์	จ�ำกัด
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ระบบวิเคราะหขอความแสดงความคิดเห็นอัตโนมัติ เวอรชัน 2.0 (Social 
Sensing: S-Sense version 2) 
 
นักวิจัย: นางสาวอลิสา คงทน และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1001000484 และ 1501006963 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทเอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร จํากัด 
 

  
 

เอสเซนส (S-Sense) หรือ Social Sensing เปนระบบวิเคราะหความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไปหรือ
กลุมลูกคาบนโซเชียลมีเดีย วารูสึกอยางไรตอผลิตภัณฑ บริการ และย่ีหอสินคา โดยระบบจะรวมรวม 
ติดตาม วิเคราะห ประมวลผลขอความบนเว็บไซตเครือขายเชิงสังคมและเว็บบอรด เชน Facebook, 
Twitter, YouTube, Pantip.com เปนตน เน่ืองจากขอความสวนใหญบนอินเทอรเน็ตนิยมใชภาษาที่ไมเปน
ทางการหรือภาษาพูด รวมท้ังมีโครงสรางประโยคที่ไมถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาไทย จึงทําใหยากตอ
การวิเคราะห ดังน้ันเทคโนโลยีของ S-Sense จึงถูกคิดคนและพัฒนาข้ึนดวยเทคนิคการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) การทําเหมืองขอความ (Text Mining) และการ
วิเคราะหอารมณและความรูสึกจากขอความ (Sentiment Analysis) เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอความท่ีใช
ภาษาพูดและไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบ S-Sense สามารถนํามาชวยใหธุรกิจหรือองคกร
รับรูกิจกรรมความเคล่ือนไหวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับองคกร ตรวจสอบความพึงพอใจ และติดตามทัศนคติของ
สาธารณะท่ีมีตอย่ีหอผลิตภัณฑ หรือบริการตาง ๆ เพ่ือใหเขาใจถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคาไดดี
ย่ิงข้ึน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- รองรับการวิเคราะหภาษาไทยที่ไมเปนทางการ เชน ภาษาสนทนา หรือภาษาที่ใชบนโซเชียลมีเดีย 
- สามารถวิเคราะหความคิดเห็นของขอความวาเปนเชิงบวกหรือลบ และวิเคราะหประโยคเชิงเปรียบเทียบ 
- รองรับโดเมนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เชน รถยนต อุตสาหกรรมบริการ ทองเที่ยว เปนตน 
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 ในปัจจบุนัการใช้งานอปุกรณ์พกพา เช่น สมาร์ตโฟน และแทบ็เลต็ เป็นส่ิงจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน 

โดยเฉพาะส�าหรับคนตาบอดที่มีแอปพลิเคชันช่วยเหลือในชีวิตประจ�าวันเป็นจ�านวนมาก เช่น ระบบ 

น�าทาง (Navigation System) ระบบอ่านข้อความ (Message Reader) ระบบอ่านหน้าจอ (Screen 

Reader) แอปพลิเคชันเหล่านี้จ�าเป็นต้องใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงเพ่ือรายงานข้อมูล

และสถานะการใช้งาน แต่เนื่องจากอุปกรณ์พกพามีข้อจ�ากัดทางด้านทรัพยากร ได้แก่ ความเร็ว CPU 

และหน่วยความจ�า

 เนคเทค สวทช. จงึพฒันา “วาจา (VAJA)” ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส�าหรับติดตั้งและใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพ่ือแปลงข้อความ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที โดยสังเคราะห์เสียงพูดเป็นเสียงผู้หญิง หรือ “นก” 

ซ่ึงมีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ สามารถปรับความเร็วในการพูดและโทนเสียงได้ ไม่จ�าเป็นต้อง 

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการใช้งาน และสามารถอ่านเอกสารให้ฟัง แจ้งสายเรียกเข้า หรือบอก 

เส้นทางด้วยภาษาไทยได้ทันที

จุดเด่นเทคโนโลยี

• สามารถอ่านออกเสียงทุกข้อความบนหน้าจออุปกรณ์แอนดรอยด์

• สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติในการอ่านออกเสียง

• สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ โดยไม่ต้องละกิจกรรมที่ท�าอยู่ เช่น ในขณะผู้ ใช้ก�าลังขับข่ี อุปกรณ์ 

แอนดรอยด์สามารถช่วยแจ้งชื่อสายเรียกเข้า อ่านออกเสียงข้อความสั้น หรือบอกเส้นทางได้

• มีส่วนช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้พิการ

โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด์

นักวิจัย :	นำงสำวศรินทร์	วัชรบุศรำค�ำ	และคณะ	
 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชำติ	(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	ลิขสิทธิ์	(Copyright)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทจีไอเอส	ซอฟท์	จ�ำกัด

โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด ์
นักวิจัย: นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) 
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธ์ิ 
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ: บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จำกัด 
 

ในปัจจุบ ันการใช้งานอุปกรณ์พกพา เช ่น สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เป็นสิ ่งจำเป็นใน
ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดที่มีแอปพลิเคชันช่วยเหลือในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก 
เช่น ระบบนำทาง (navigation system) ระบบอ่านข้อความ (message reader) ระบบอ่านหน้าจอ 
(screen reader) แอปพลิเคชันเหล่านี้จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงเพื่อรายงาน
ข้อมูลและสถานะการใช้งาน แต่เนื่องจากอุปกรณ์พกพามีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร ได้แก่ ความเร็ว 
CPU และหน่วยความจำ 

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนา “วาจา (VAJA)” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับติดตั้งและใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อแปลงข้อความ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที โดยสังเคราะห์เสียงพูดเป็นเสียงผู้หญิง หรือ "นก" 
ซึ่งมีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ สามารถปรับความเร็วในการพูดและโทนเสียงได้ ไม่จำเป็นต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการใช้งาน และสามารถอ่านเอกสารให้ฟัง แจ้งสายเรียกเข้า หรือบอก
เส้นทางด้วยภาษาไทยได้ทันที 
 
จุดเด่นเทคโนโลยี 
- สามารถอ่านออกเสียงทุกข้อความบนหน้าจออุปกรณ์แอนดรอยด์ 
- สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ส่ือสารหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติในการอ่านออกเสียง 
- สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องละกิจกรรมที่ทำอยู่ เช่น ในขณะผู้ใช้กำลังขับขี่ อุปกรณ์แอน
ดรอยด์สามารถช่วยแจ้งช่ือสายเรียกเข้า อ่านออกเสียงข้อความส้ัน หรือบอกเส้นทางได้ 
- มีส่วนช่วยเหลือและเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้พิการ 
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โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด ์
นักวิจัย: นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) 
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธ์ิ 
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ: บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จำกัด 
 

ในปัจจุบ ันการใช้งานอุปกรณ์พกพา เช ่น สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เป็นสิ ่งจำเป็นใน
ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดที่มีแอปพลิเคชันช่วยเหลือในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก 
เช่น ระบบนำทาง (navigation system) ระบบอ่านข้อความ (message reader) ระบบอ่านหน้าจอ 
(screen reader) แอปพลิเคชันเหล่านี้จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงเพื่อรายงาน
ข้อมูลและสถานะการใช้งาน แต่เนื่องจากอุปกรณ์พกพามีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร ได้แก่ ความเร็ว 
CPU และหน่วยความจำ 

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนา “วาจา (VAJA)” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับติดตั้งและใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อแปลงข้อความ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที โดยสังเคราะห์เสียงพูดเป็นเสียงผู้หญิง หรือ "นก" 
ซึ่งมีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ สามารถปรับความเร็วในการพูดและโทนเสียงได้ ไม่จำเป็นต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการใช้งาน และสามารถอ่านเอกสารให้ฟัง แจ้งสายเรียกเข้า หรือบอก
เส้นทางด้วยภาษาไทยได้ทันที 
 
จุดเด่นเทคโนโลยี 
- สามารถอ่านออกเสียงทุกข้อความบนหน้าจออุปกรณ์แอนดรอยด์ 
- สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ส่ือสารหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติในการอ่านออกเสียง 
- สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องละกิจกรรมที่ทำอยู่ เช่น ในขณะผู้ใช้กำลังขับขี่ อุปกรณ์แอน
ดรอยด์สามารถช่วยแจ้งช่ือสายเรียกเข้า อ่านออกเสียงข้อความส้ัน หรือบอกเส้นทางได้ 
- มีส่วนช่วยเหลือและเพ่ิมโอกาสให้แก่ผู้พิการ 

 

 
  

หน้า 25 
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ปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญหาด้านการส่ือสารจ�านวนมากที่สื่อสารออกมาไม่ได้ และนับวันผู้มีปัญหา 

ดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ผู้ที่มีความบกพร่องเหล่านี้มักมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ร่วมด้วย  

ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมได้

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (TSA) เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหา 

ด้านการสือ่สารสามารถแสดงความต้องการหรือความรู้สึกให้ผูอ้ืน่เข้าใจได้ โปรแกรม TSA เป็นส่วนหนึง่ 

ของโปรแกรมช่วยการส่ือสารที่ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ 

การประเมนิเสียงพูดภาษาไทย เหมาะส�าหรับผูพิ้การที่ไม่สามารถควบคมุเสียงและจงัหวะการพูดได้ ซ่ึง

โปรแกรม TSA จะช่วยให้ผู้พกิารได้ฝึกการออกเสยีง โดยเน้นทีค่วามดงั ระดบัเสียง จงัหวะการพูด และ 

การหายใจ (2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยส่ือสารส�าหรับผู้ที่บกพร่องทางการส่ือสาร (โปรแกรม

ปราศรัย) ช่วยให้ผู ้ที่สูญเสียความสามารถในการพูด เช่น คนใบ้ สามารถส่ือสารกับคนทั่วไปได้  

ผ่านรูปภาพ ข้อความ และเสียงที่บันทึกไว้ ในโปรแกรม และ (3) ระบบช่วยส่ือสารในห้องไอซียูและ 

ผู้ป่วยระหว่างพักฟื้นหรือระบบไอซียูทอล์ก (ICU Talk) ระบบถูกออกแบบให้รับค�าสั่งจากผู้ช่วยได้ 

หลายรูปแบบ ข้ึนอยูกั่บความสามารถในการควบคมุการเคลือ่นไหวของร่างกาย เช่น กดปุม่สวิตช์ ระบบ 

ทัชสกรีนหรือประมวลผลแบบอิมเมจจากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ จึงเหมาะส�าหรับใช้กับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้

และไม่สามารถควบคุมการท�างานของร่างกายได้อย่างปกติ

จุดเด่นเทคโนโลยี

•  รับค�าส่ังจากผูป่้วยได้หลายรูปแบบ ข้ึนอยูกั่บความสามารถในการควบคมุการเคลือ่นไหวของร่างกาย

•  ใช้กับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้และไม่สามารถควบคุมการท�างานของร่างกายได้อย่างปกติ

โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย
(Thai Speech Assessment: TSA)

นักวิจัย :	นำยประกำสติ	กำยะสทิธิ	์และคณะ	
	 ศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชำติ	(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	ลิขสิทธิ์	(Copyright)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทพลอยชรัตน์	จ�ำกัด
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โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (Thai Speech Assessment: TSP) 
 
นักวิจัย: นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: ลิขสิทธิ์ (Copyright) 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทพลอยชรัตน จํากัด 
 

 
 

ปจจุบันมีผูท่ีมีปญหาดานการสื่อสารจํานวนมากที่ส่ือสารออกมาไมได และนับวันผูมีปญหาดังกลาวมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป ผูท่ีมีความบกพรองเหลาน้ีมักมีปญหาพฤติกรรมและอารมณรวมดวย ซ่ึงสงผลตอการ
ปรับตัวทางสังคมได 

นักวิจัยเนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย (TSA) เพ่ือใหผูที่มี
ปญหาดานการส่ือสาร สามารถแสดงความตองการหรือความรูสึกใหผูอื่นเขาใจได โปรแกรม TSA เปนสวน
หน่ึงของโปรแกรมชวยการส่ือสารที่ประกอบดวย 3 โปรแกรม ไดแก (1) โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการ
ประเมินเสียงพูดภาษาไทย เหมาะสําหรับผูพิการท่ีไมสามารถควบคุมเสียงและจังหวะการพูดได ซ่ึง
โปรแกรม TSA จะชวยใหผูพิการไดฝกการออกเสียง โดยเนนท่ีความดัง ระดับเสียง จังหวะการพูด และ
การหายใจ (2) โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวยส่ือสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการส่ือสาร (โปรแกรม
ปราศรัย) ชวยใหผูท่ีสูญเสียความสามารถในการพูด เชน คนใบ ใหสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได โดยผาน
รูปภาพ ขอความและเสียงที่บันทึกไวในโปรแกรม และ (3) ระบบชวยส่ือสารในหองไอซียูและผูปวยระหวาง
พักฟนหรือระบบไอซียูทอลก (ICU Talk) ระบบถูกออกแบบใหรับคําสั่งจากผูชวยไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของรางกาย เชน กดปุมสวิทช ระบบทัชสกรีนหรือประมวลผล
แบบอิมเมจจากการเคล่ือนไหวตาง ๆ จึงเหมาะสําหรับใชกับผูปวยที่พูดไมไดและไมสามารถควบคุมการ
ทํางานของรางกายไดอยางปกติ 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- รับคําส่ังจากผูปวยไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของรางกาย 
- ใชกับผูปวยที่พูดไมไดและไมสามารถควบคุมการทํางานของรางการไดอยางปกติ 
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 ปัจจุบันเอกสารต่าง ๆ ถูกสร้างใหม่ขึ้นมามากมาย และมีแนวโน้มว่ายังคงจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ความต้องการพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บเอกสารเหล่านี้จึงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแก้ปัญหานี้

ได้ โดยการแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่เก็บไว้ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัด 

และเข้าถึงข้อมลูได้ในไม่ก่ีวินาท ีโปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) เป็นกระบวนการ 

ของการแปลงเอกสาร เช่น นิตยสาร หนังสือ หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็น 

ข้อความ และบนัทกึไปเป็นไฟล์ประมวลผลค�าทีส่ามารถแก้ไขได้ เทคโนโลยนีีช่้วยท�าให้ข้อมลูทีเ่ก็บเป็น 

เอกสารสามารถเก็บเป็นข้อมูลดิจิทัลได้ จึงท�าให้การเก็บ การค้นหา และการแก้ไขข้อมูลจากเอกสาร 

ท�าได้ง่าย

 เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรม OCR ที่มีชื่อว่า อ่านไทย (Arnthai) ซึ่งเป็นชุดโปรแกรม 

ส�าหรับการรู้จ�าตัวอักษรในภาพ ที่แปลงตัวอักษรให้เป็นข้อความ โดยสามารถรู้จ�าตัวอักษรทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ อ่านไฟล์ภาพได้หลายรูปแบบ เช่น bmp, jpg, png และ tiff ท�างานได้ดีกับเอกสาร 

หลายประเภท เช่น เอกสารที่มีหลายคอลัมน์ เอกสารที่มีตารางประกอบ เอกสารที่มีภาพประกอบ  

เอกสารประเภท pdf และบันทึกเป็นไฟล์สกุล .txt .doc .odt และ html รวมถึงปรับพจนานุกรมเพื่อ

เพ่ิมความถูกต้อง และสามารถท�างานแบบขนาน (Parallel Processing) อกีทัง้ชุดโปรแกรมนีต้ดิตัง้บน

เครื่องแม่ข่ายได้

จุดเด่นเทคโนโลยี

• ประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากไฟล์ข้อความมีขนาดเล็กกว่าไฟล์ภาพมาก

• สะดวกในการปรับแต่งและแก้ไขเอกสาร เนื่องจากไฟล์ข้อความสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ง่าย

กว่าไฟล์ภาพ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านไทย เวอร์ชัน 3.0 
ส�าหรับ Linux Server 
(Arnthai OCR Engine Version 3.0 for Linux Server)

นักวิจัย :	นำงสำวศรินทร์	วัชรบุศรำค�ำ	และคณะ	
	 ศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชำติ	(เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	ลิขสิทธิ์	(Copyright)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทแอ็คเคำท์ติ้ง	ทรำนส์ฟอร์เมชั่นส์	จ�ำกัด

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์อ ่านไทย เวอร ์ชัน 3.0 สำหรับ Linux Server 
(Arnthai OCR Engine version 3.0 for Linux Server) 
นักวิจัย: นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) 
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธ์ิ 
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ: บริษัท แอ็คเคาท์ต้ิง ทรานส์ฟอร์เมช่ันส์ จำกัด 
 

ปัจจุบันเอกสารต่าง ๆ ถูกสร้างใหม่ขึ้นมามากมาย และมีแนวโน้มว่ายังคงจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ความต้องการพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บเอกสารเหล่าน้ีจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแก้ปัญหานี้ได้
โดยการแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ท่ีสามารถเก็บไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขนาด
กะทัดรัด และเข้าถึงข้อมูลได้ในไม่กี ่วินาที โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) เป็น
กระบวนการของการแปลงเอกสาร เช่น นิตยสาร หนังสือ หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษ ให้
กลายเป็นข้อความ และสามารถบันทึกไปเป็นไฟล์ประมวลผลคำที่สามารถแก้ไขได้ เทคโนโลยีนี้ช่วยทำให้
ข้อมูลที่เก็บเป็นเอกสารสามารถเก็บเป็นข้อมูลดิจิทัลได้ จึงทำให้การเก็บ การค้นหา และการแก้ไขข้อมูล
จากเอกสารสามารถทำได้ง่าย 

เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรม OCR (Optical Character Recognition) ที่มีชื่อว่า อ่าน
ไทย (Arnthai) ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมสำหรับการรู้จำตัวอักษรในภาพ ที่สามารถแปลงตัวอักษรให้เป็น
ข้อความ โดยสามารถรู้จำตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่านไฟล์ภาพได้หลายรูปแบบ เช่น 
bmp, jpg, png และ tiff สามารถทำงานได้ดีกับเอกสารหลายประเภท เช่น เอกสารที่มีหลายคอลัมน์ 
เอกสารที่มีตารางประกอบ เอกสารที่มีภาพประกอบ เอกสารประเภท pdf และสามารถบันทึกเป็นไฟล์
สกุล .txt .doc .odt และ html รวมถึงสามารถปรับพจนานุกรมเพื่อเพิ่มความถูกต้อง และสามารถ
ทำงานแบบขนาน (parallel processing) อีกท้ังชุดโปรแกรมน้ีสามารถติดต้ังบนเคร่ืองแม่ข่ายได้ 
 
จุดเด่นเทคโนโลยี 
- ประหยัดพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล เน่ืองจากไฟล์ข้อความมีขนาดเล็กกว่าไฟล์ภาพมาก 
- สะดวกในการปรับแต่งและแก้ไขเอกสาร เนื่องจากไฟล์ข้อความสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ง่ายกว่า
ไฟล์ภาพ 
 

 
 

  

หน้า 28 
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กวาวเครือขาว มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab. เป็น 

พืชตระกูลถั่ว (วงศ์ Leguminosae) พบในป่าสูงทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือของไทย เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ ใหญ่ เป็นไม้ผลัดใบ ขนาดกลาง เถายาวประมาณ 5 เมตร 

ล�าต้นเกลีย้ง เปลอืกนอกของล�าต้นมสีีน�า้ตาลเข้มและค่อนข้างแข็ง มหีวัใต้ดนิขนาดใหญ่ท�าหน้าทีส่ะสม 

อาหาร องค์ประกอบที่ส�าคัญของสารสกัดกวาวเครือ คือ สารกลุ่ม Miroestrol และอนุพันธ์ต่าง ๆ เช่น 

Deoxymiroestrol, Daidzin, Daidzine, Genistin, Genistein, Puerarin, Coumestrol, Estrone และ 

Estriol โดย Deoxymiroestrol เป็นสารออกฤทธิ์ส�าคัญในกลุ่มของฮอร์โมน Phytoestrogen รวมถึง 

ฤทธ์การต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ของสารกลุ่ม Isoflavonoid อีกทั้งสารสกัดกวาวเครือขาวมี 

สารออกฤทธิท์ีส่�าคญัต่อระบบของร่างกายในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่การน�าสารสกัดกวาวเครือ 

มาใช้เพือ่ปรับสมดลุหรือเพ่ิมฮอร์โมนเพศ จงึท�าให้ปัจจบุนัมกีารน�าสารสกัดจากกวาวเครือขาวมาใช้เป็น 

ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว รวมไปถึงอาหารเสริมสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะการใช้สารสกัด

กวาวเครือขาวเพ่ือใช้เพ่ิมขนาดของอวัยวะเฉพาะจุดของร่างกาย ในรูปของผลิตภัณฑ์ครีม เจล  

เม็ดยา และแคปซูล เป็นต้น

จุดเด่นเทคโนโลยี

• ช่วยกระตุ้นและเพิ่มการซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•  มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือผลข้างเคียง

ผลิตภัณฑ์สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด้วยอนุภาคนาโน
ในรูปแบบอิมัลเจลส�าหรับการน�าส่งฮอร์โมนทางผิวหนัง

นักวิจัย :	นำงสำวสุวิมล	สุรัสโม	และคณะ	
	 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ	(นำโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	อนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1603001381	และ	
	 1603001382
ผูร้บัอนญุาตใหใ้ชส้ทิธ ิ:	บริษทัโรงงำนเภสชักรรมเกรท๊เตอรฟ์ำรม์ำ่	จ�ำกดั
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ผลิตภัณฑสารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บดวยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจล
สําหรับการนําสงฮอรโมนทางผิวหนัง 
 
นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1603001381 และ 1603001382 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทโรงงานเภสัชกรรมเกรทเตอรฟารมา จํากัด 
 

 
 

กวาวเครือขาว มีช่ือวิทยาศาสตรวา Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab. เปนพืชตระกูล
ถั่ว (วงศ Leguminosae) พบในปาสูงทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
เปนไมเถาเล้ือยพาดพันตนไมใหญ เปนไมผลัดใบ ขนาดกลาง เถายาวประมาณ 5 เมตร ลําตนเกล้ียง เปลือก
นอกของลําตนมีสีนํ้าตาลเขมและคอนขางแข็ง มีหัวใตดินขนาดใหญทําหนาที่สะสมอาหาร องคประกอบท่ี
สําคัญของสารสกัดกวาวเครือ คือ สารกลุม miroestrol และ อนุพันธตาง ๆ เชน deoxymiroestrol, 
daidzin, daidzine, genistin, genistein, puerarin, coumestrol, estrone แ ล ะ  estriol โ ด ย 
deoxymiroestrol เปนสารออกฤทธ์ิสําคัญในกลุมของฮอรโมน phytoestrogen รวมถึงฤทธการตานอนุมูล
อิสระ (antioxidant) ของสารกลุม isoflavonoid อีกทั้งสารสกัดกวาวเครือขาวมีสารออกฤทธ์ิที่สําคัญตอ
ระบบของรางกายในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําสารสกัดกวาวเครือมาใชเพ่ือปรับสมดุลหรือ
เพ่ิมฮอรโมนเพศ จึงทําใหปจจุบันมีการนําสารสกัดจากกวาวเครือขาวมาใชเปนยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ
บํารุงผิว รวมไปถึงอาหารเสริมสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะการใชสารสกัดกวาวเครือขาวเพ่ือใชเพ่ิมขนาดของ
อวัยวะเฉพาะจุดของรางกาย ในรูปของผลิตภัณฑ ครีม เจล เม็ดยา และแคปซูล เปนตน 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ชวยกระตุนและเพ่ิมการซึมผานเขาสูเซลลผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีความปลอดภัย ไมกอใหเกิดการระคายเคือง หรือผลขางเคียง 
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ปัจจุบันสูตรต�ารับยาและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพในช่องปากมีการพัฒนาให ้

อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น เจล แผ่นแปะ รวมไปถึง 

ข้ีผึ้งป้ายปาก นอกจากนี้ในสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักจะมีการเติมสารส�าคัญที่มีคุณสมบัติ 

ต่าง ๆ  ลงไป เพ่ือช่วยเพ่ิมคณุสมบัตขิองผลติภณัฑ์ให้มคีวามน่าสนใจมากยิง่ข้ึน ข้ีผึง้ป้ายปากทีม่จี�าหน่าย 

ในปัจจุบันเน้นที่คุณสมบัติต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องปากที่เกิดจากอาการร้อนใน เป็นยาใน 

กลุม่คอร์ตโิคสเตยีร์รอยด์ (corticosteroid) ทีม่ฤีทธิใ์นการต้านการอกัเสบระดบักลาง โดยความเข้มข้น 

ที่ใช้อยู่ที่ 0.1 เปอร์เซ็นต์ยา เพื่อบรรเทาอาการแผลร้อนในช่องปาก (Aphthous Ulcer) ผลิตภัณฑ์จะ 

อยู่ในรูปยาทาเฉพาะที่ในช่องปากเป็นเนื้อสารที่ประกอบด้วยเจลาติน เพกทิน และกัม สารแอลฟา 

แมงโกสทินเป็นสารที่พบมากในสารสกัดจากเปลือกมังคุด ถือเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีการน�า 

ไปใช้อย่างหลากหลาย เน่ืองด้วยคณุสมบตัทิีโ่ดดเด่น ทัง้ในด้านของฤทธิก์ารยบัยัง้เช้ือแบคทเีรียก่อโรค 

(Antibacterial Agent) สารต้านอนมุลูอสิระ (Antioxidant Agent) และมฤีทธิใ์นการยบัยัง้อาการอกัเสบ 

(Anti-Inflammation)

จุดเด่นเทคโนโลยี

สูตรต�ารับข้ีผึ้งป้ายปากที่มีส่วนผสมของสารประกอบเชิงซ้อนของอนุพันธ์ควอเทอไนซ์เบต้า 

ไซโคลเดกซ์ทรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสทิน เป็นการพัฒนาสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ และการใช ้

คุณสมบัติของอนุพันธ์ควอเทอไนซ์เบต้าไซโคลเดกซ์ทรินไคโตซานในการเก็บกักสารออกฤทธ์ิชีวภาพ 

และการเกาะติดที่ผนังของ Mucous Cell ในช่องปากมาพัฒนาเป็นสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้ายปาก

สูตรต�ารับขี้ผึ้งป้ายปาก 
ที่มีส่วนผสมของสารประกอบเชิงซ้อนของอนุพันธ์  
ควอเทอไนซเ์บตา้ไซโคลเดกซท์รนิไคโตซานและแอลฟาแมงโกสทนิ

นักวิจัย :	นำงสำวสุวิมล	สุรัสโม	และคณะ	
	 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ	(นำโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1501003212	และ
	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1501001099
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บรษิทัโรงงำนเภสชักรรมเกรท๊เตอรฟ์ำร์มำ่	จ�ำกดั
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สูตรตํารับข้ีผ้ึงปายปากที่มีสวนผสมของสารประกอบเชิงซอนของอนุพันธ  
ควอเทอไนซเบตาไซโคลเดกซตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน 
 
นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1501003212 และอนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1501001099 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทโรงงานเภสัชกรรมเกรทเตอรฟารมา จํากัด 
 

 
 

ปจจุบันสูตรตํารับยาและผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพในชองปากมีการพัฒนาใหอยูใน
รูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย เพ่ือความสะดวกในการใชงาน เชน เจล แผนแปะ รวมไปถึงข้ีผ้ึงปายปาก 
นอกจากน้ีในสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวมักจะมีการเติมสารสําคัญที่มีคุณสมบัติตาง ๆ ลงไป เพ่ือชวย
เพ่ิมคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน ข้ีผ้ึงปายปากที่มีจําหนายในปจจุบันเนนที่คุณสมบัติ
ตานการอักเสบของเน้ือเย่ือในชองปากที่ เกิดจากอาการรอนใน เปนยาในกลุมคอรติโคสเตียรรอยด 
(corticosteroid) ท่ีมีฤทธิ์ในการตานการอักเสบระดับกลาง โดยความเขมขนที่ใชอยูที่ 0.1 เปอรเซ็นตยา เพ่ือ
บรรเทาอาการแผลรอนในชองปาก (aphthous ulcer) ผลิตภัณฑจะอยูในรูปยาทาเฉพาะที่ในชองปากเปน
เน้ือสารที่ประกอบดวยเจลาติน เพคติน และกัม เปนตน สารแอลฟาแมงโกสตินซ่ึงเปนสารท่ีพบมากในสาร
สกัดจากเปลือกมังคุด ถือเปนสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีการนําไปใชอยางหลากหลาย เน่ืองดวยคุณสมบัติท่ี
โดดเดน ท้ังในดานของฤทธิ์การยับย้ังเช้ือแบคทีเรียกอโรค (antibacterial agent) สารตานอนุมูลอิสระ 
(antioxidant agent) และมีฤทธ์ิในการยับย้ังอาการอักเสบ (anti-inflammation) 

จุดเดนเทคโนโลยี 
สูตรตํารับข้ีผ้ึงปายปากท่ีมีสวนผสมของสารประกอบเชิงซอนของอนุพันธควอเทอไนซเบตาไซโคล

เดกซตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน เปนการพัฒนาสูตรตํารับผลิตภัณฑ และการใชคุณสมบัติของ
อนุพันธควอเทอไนซเบตาไซโคลเดกซตรินไคโตซานในการเก็บกักสารออกฤทธิ์ชีวภาพ และการเกาะติดท่ีผนัง
ของ mucous cell ในชองปากมาพัฒนาเปนสูตรตํารับผลิตภัณฑข้ีผ้ึงปายปาก  
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ผลติภณัฑ์ส�าหรับป้องกันยงุในปัจจบุนัส่วนมากใช้สารเคมแีละสารสังเคราะห์เป็นสารออกฤทธิ์ 

ในการไล่ยงุ ซ่ึงมข้ีอด้อยในเร่ืองผลข้างเคยีงทีอ่าจเกิดข้ึนกับผูบ้ริโภค ดงันัน้สารธรรมชาตใินกลุม่น�า้มนั 

หอมระเหยที่มีฤทธ์ิไล่ยุงจึงเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามามีบทบาท แต่การน�าน�้ามันหอมระเหยมาใช้ก็ยังมี 

ข้อจ�ากัดในด้านคุณสมบัติ เช่น สารในน�้ามันหอมระเหยจะมีการระเหยได้ไว มีกลิ่นฉุน และมีค่า 

การละลายน�้าต�่า ซึง่ท�าให้มฤีทธิใ์นการไล่ยงุสัน้ รวมถงึความไมค่งตัวของสารออกฤทธิเ์มื่อน�าไปผสมใน 

ผลติภณัฑ์เมือ่อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ทีอ่ณุหภมูสูิง สัมผสักับแสงหรือออกซิเจน จงึมกีารพัฒนา 

เทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation Technology) มาใช้ ในการเตรียมสารละลายน�้ามันหอมระเหย 

ให้เป็นนาโนอมิลัชัน ทีม่คีวามคงตวั และให้ขนาดของน�า้มนัหอมระเหยทีถู่กกักเก็บเลก็ระดบันาโนเมตร

สเปรย์นาโนอิมัลชันสมุนไพรไล่ยุงเป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจาก 

สารสกัดธรรมชาติภายใต้การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชัน ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์ 

ไล่ยุงที่อยู่ในรูปแบบนาโนอิมัลชันแบบใส ไม่ก่อให้เกิดคราบขาว มีอนุภาคอิมัลชันในระดับนาโนเมตรที่ 

สามารถกักเก็บน�้ามันสารออกฤทธิ์และกลิ่นได้นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติ

ของน�้ามันหอมระเหยท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ดี

จุดเด่นเทคโนโลยี

• ใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี

• มีฤทธิ์ไล่ยุงยาวนาน มีประสิทธิภาพไล่ยุงอย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง

• ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• สามารถขยายขนาดและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
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นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปรงใสที่กักเก็บสารออกฤทธ์ิไลยุง และกรรมวิธีการ
เตรียมนาโนอิมัลชันดังกลาว 
 
นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1501000290 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซานิเมท จํากัด 
 

 
 

ผลิตภัณฑสําหรับปองกันยุงในปจจุบันสวนมากใชสารเคมีและสารสังเคราะหเปนสารออกฤทธ์ิในการ
ไลยุง ซ่ึงมีขอดอยในเร่ืองผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึนกับผูบริโภค ดังน้ันสารธรรมชาติในกลุมนํ้ามันหอมระเหยท่ี
มีฤทธ์ิไลยุงจึงเปนอีกทางเลือกที่เขามามีบทบาท แตการนํานํ้ามันหอมระเหยมาใชก็ยังมีขอจํากัดในดาน
คุณสมบัติ เชน สารในนํ้ามันหอมระเหยจะมีการระเหยไดไว มีกล่ินฉุน และมีคาการละลายนํ้าต่ํา ซ่ึงทําใหมี
ฤทธ์ิในการไลยุงสั้น รวมถึงความไมคงตัวของสารออกฤทธ์ิเม่ือนําไปผสมในผลิตภัณฑเม่ืออยูในสภาวะที่ไม
เหมาะสม เชน ที่อุณหภูมิสูง สัมผัสกับแสงหรือออกซิเจน เปนตน จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บ 
(Encapsulation technology) มาใชในการเตรียมสารละลายนํ้ามันหอมระเหยใหเปนนาโนอิมัลชัน ท่ีมีความ
คงตัว และใหขนาดของนํ้ามันหอมระเหยที่ถูกกักเก็บเล็กระดับนาโนเมตร 

สเปรยนาโนอิมัลชันสมุนไพรไลยุง เปนผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑสเปรยไลยุงจากสารสกัด
ธรรมชาติภายใตการเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชัน ทําใหไดผลิตภัณฑจากสมุนไพรมีฤทธ์ิไลยุงที่อยูใน
รูปแบบนาโนอิมัลชันแบบใส ไมกอใหเกิดคราบขาว มีอนุภาคอิมัลชันในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บ
นํ้ามันสารออกฤทธ์ิและกล่ินไดนานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทงยังชวยปกปองคุณสมบัติของนํ้ามันหอมระเหย
ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความคงตัวท่ีดี 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ใชสารท่ีมีฤทธิ์ไลยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใชสารเคมี 
- มีฤทธ์ิไลยุงยาวนาน มีประสิทธิภาพไลยุงอยางนอย 3.5 - 4.5 ช่ัวโมง 
- ผานการทดสอบตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
- สามารถขยายขนาดและเพ่ิมขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดอยางตอเน่ือง 

นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุง 
และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชันดังกล่าว

นักวิจัย :	นำงสำวสุวิมล	สุรัสโม	และคณะ	
	 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ	(นำโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	สิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1501000290
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทซำนิเมท	จ�ำกัด
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“ยุง” เป็นพาหะส�าคัญของการเกิดโรคติดเช้ือต่าง ๆ อาทิ มาลาเรีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง  

ไข้สมองอกัเสบ โดยในแต่ละปีจะมผู้ีเสียชีวิตจากโรคตดิเช้ือเหล่านีเ้ป็นจ�านวนมาก การแพร่กระจายของ 

ยุงจึงนับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะประชากรในประเทศเขตร้อน เนื่องจากมีสภาพอากาศ 

เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ ซ่ึงวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัดที่ได้รับความนิยมคือ การใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที ่

ประกอบด้วยสารมีฤทธิ์ไล่ยุง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์กันยุงในปัจจุบันนิยมใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ไล่ยุงเป็น 

ส่วนประกอบ เช่น สารในกลุ่ม Pyrethroids และ DEET ซ่ึงมีข้อจ�ากัดด้านความปลอดภัยต่อการใช้  

หากใช้ในปริมาณมากและตดิต่อกันเป็นเวลานาน อาจท�าให้เกิดการระคายเคอืงต่อผวิหนงัและตา และ 

อาการทางสมอง เป็นต้น ดังนั้นการใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมีใน 

ผลิตภัณฑ์กันยุงจึงนับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ

นกัวิจยันาโนเทค สวทช. จงึได้คดัสรรสารสกัดจากธรรมชาต ิได้แก่ น�า้มนัยคูาลปิตสัซิทริโอดอรา 

ทีม่คีณุสมบัตใินการไล่ยงุ น�ามาพัฒนาเป็นอนภุาคและสตูรต�ารับในระดบันาโนเมตรให้อยู่ในรูปแบบของ 

นาโนอิมัลชันเพ่ือกักเก็บสารออกฤทธิ์และกลิ่นในการไล่ยุง ช่วยเพ่ิมความคงตัวและปกป้องคุณสมบัติ

ของน�้ามันหอมระเหยในการสัมผัสอากาศและแสงแดดได้ ในระยะยาว สามารถควบคุมการปลดปล่อย

สารสมุนไพรให้ออกฤทธิ์อย่างช้า ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้นานมากกว่า 4 ชั่วโมง ทั้งยัง 

มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองต่อผิวของผู้ ใช้

จุดเด่นเทคโนโลยี

• ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี (DEET Free)

• มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงมากกว่า 4 ชั่วโมง ผ่านตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• มีการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ในรูปแบบนาโนอิมัลชันซ่ึงมีความคงตัวดี ท�าให้เพ่ิมความสามารถใน 

การกักเก็บน�้ามันและกลิ่นของน�้ามันหอมระเหยที่เป็นสารออกฤทธิ์ไล่ยุงได้ยาวนานขึ้น

• เป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามปลอดภยั ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคอืงในอาสาสมคัร

สเปรย์ไล่ยุงและแผ่นแปะไล่ยุงที่ใช้เทคโนโลยีองค์ประกอบ
ของนาโนอิมัลชันที่มีส่วนผสมของน�้ามันยูคาลิปตัสซิทริโอดอรา

นักวิจัย :	นำงสำวสุวิมล	สุรัสโม	และคณะ	
	 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ	(นำโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	อนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1603000796
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัท	864	ดีพร้อม	จ�ำกัด
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สเปรยไลยุงและแผนแปะไลยุงที่ใชเทคโนโลยีองคประกอบของนาโนอิมัลชันที่มี
สวนผสมของนํ้ามันยูคาลิปตัสซิทริโอดอรา 
 
นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1603000796 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัท 864 ดีพรอม จํากัด 
 

 
 

“ยุง” เปนพาหะสําคัญของการเกิดโรคติดเช้ือตาง ๆ อาทิ มาลาเรีย ไขเลือดออก เทาชาง  
ไขสมองอักเสบ เปนตน โดยในแตละปจะมีผูเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือเหลาน้ีเปนจํานวนมาก การแพรกระจาย
ของยุงจึงนับเปนปญหาดานสาธารณสุข โดยเฉพาะประชากรในประเทศเขตรอน เน่ืองจากมีสภาพอากาศ
เหมาะสมตอการแพรพันธุ ซ่ึงวิธีปองกันไมใหยุงกัดท่ีไดรับความนิยม คือ การใชผลิตภัณฑกันยุงท่ี
ประกอบดวยสารมีฤทธ์ิไลยุง อยางไรก็ตามผลิตภัณฑกันยุงในปจจุบันนิยมใชสารเคมีที่มีฤทธ์ิไลยุงเปน
สวนประกอบ เชน สารในกลุม Pyrethroids และ DEET ซ่ึงมีขอจํากัดดานความปลอดภัยตอการใช หากใช
ในปริมาณมากและติดตอกันเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและตา และอาการทาง
สมอง เปนตน ดังน้ันการใชสารที่มีฤทธิ์ไลยุงจากสารสกัดสมุนไพรทดแทนการใชสารเคมีในผลิตภัณฑกันยุง
จึงนับเปนทางเลือกใหมท่ีนาสนใจ 

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. จึงไดคัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติ ไดแก นํ้ามันยูคาลิปตัสซิทริโอดอรา  
ท่ีมีคุณสมบัติในการไลยุง นํามาพัฒนาเปนอนุภาคและสูตรตํารับในระดับนาโนเมตรใหอยูในรูปแบบของ 
นาโนอิมัลชันเพ่ือกักเก็บสารออกฤทธ์ิและกล่ินในการไลยุง ชวยเพ่ิมความคงตัวและปกปองคุณสมบัติของ
นํ้ามันหอมระเหยในการสัมผัสอากาศและแสงแดดไดในระยะยาว สามารถควบคุมการปลดปลอยสาร 
สมุนไพรใหออกฤทธ์ิอยางชา ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการไลยุงไดนานมากกวา 4 ช่ัวโมง ท้ังยังมีความ
ปลอดภัย ไมกอใหเกิดการแพและระคายเคืองตอผิวของผูใช 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ผลิตภัณฑไลยุงที่เปนองคประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชสารเคมี (DEET Free) 
- มีประสิทธิภาพในการไลยุงมากกวา 4 ช่ัวโมง ผานตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
- มีการหอหุมสารออกฤทธ์ิในรูปแบบนาโนอิมัลชันซ่ึงมีความคงตัวดี ทําใหเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บ
นํ้ามันและกล่ินของนํ้ามันหอมระเหยท่ีเปนสารออกฤทธิ์ไลยุงไดยาวนานข้ัน 
- เปนผลิตภัณฑท่ีมีความปลอดภัย ผานการทดสอบแลววาไมกอใหเกิดการระคายเคืองในอาสาสมัคร 
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กระแสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี หันมาให้ความสนใจใน 

ผลติภณัฑ์จากธรรมชาตทิีม่แีนวโน้มมากข้ึนเร่ือย ๆ  ท�าให้ผูป้ระกอบการภาคการผลติส่วนใหญ่มุง่เป้าใน 

การน�าสารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นสารออกฤทธ์ิในผลิตภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี โดยเฉพาะ

ผลติภณัฑด์า้นความงาม การแพทย์ และสขุภาพ เช่น ผลติภัณฑจ์ากน�า้มันหอมระเหย เพือ่ช่วยในดา้น 

การผ่อนคลายความตึงเครียด และผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดจากสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สมุนไพรจากไพลและขมิ้นชันที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. วิจัยและพัฒนาอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน�้ามันหอมระเหย 

และสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการเมื่อยล้าและบรรเทาอาการอักเสบ เพื่อประโยชน์ใน 

การบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อและอาการเคล็ดขัดยอกต่าง ๆ โดยน�านวัตกรรมด้านนาโน 

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในกระบวนการพัฒนาการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

อนุภาคนาโนไขมันใช้ส่วนประกอบที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังและซึมซาบลงสู่ช้ันผิว 

ได้ดี แก้จุดด้อยในเรื่องของสีจากทั้งไพลและขมิ้นชันที่มักติดผิว ติดเสื้อผ้า

จุดเด่นเทคโนโลยี

• ใช้เทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน ท�าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการซึมซาบเข้าสูช้ั่นผวิ และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปลดปล่อยสารส�าคัญจากสมุนไพรเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีขึ้น

• ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นโลชันเนื้อสีขาว ไม่มีสีจากไพลและขมิ้นชันติดผิวและเสื้อผ้า

• เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ท�าให้ไม่เกิดการระคายเคือง และมีความปลอดภัยต่อผู้ ใช้

• มีวิธีการเตรียมที่ท�าได้ง่าย และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรม

ได้ทันที

อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บน�้ามันหอมระเหย
จากไพลและขมิ้นชัน 

นักวิจัย :	นำงสำวสุวิมล	สุรัสโม	และคณะ	
	 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ	(นำโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา :	อนุสิทธิบัตร	เลขที่ค�ำขอ	1703001594	และ	
	 1703001684
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	กัญญ์	เฮิร์บ	(ประเทศไทย)
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อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บนํ้ามันหอมระเหยจากไพลและขม้ินชัน 
 
นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค) 
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคําขอ 1703001594 และ 1703001684 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: หางหุนสวนจํากัด กัญญ เฮิรบ (ประเทศไทย) 
 

 
กระแสนิยมของผูบริโภคในปจจุบันที่ตองการหลีกเล่ียงสารเคมี หันมาใหความสนใจในผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติท่ีมีแนวโนมมากข้ึนเร่ือยๆ ทําใหผูประกอบการภาคการผลิตสวนใหญมุงเปาในการนําสารสกัดจาก
ธรรมชาติมาเปนสารออกฤทธ์ิในผลิตภัณฑ เพ่ือทดแทนการใชสารเคมี โดยเฉพาะผลิตภัณฑดานความงาม 
การแพทย และสุขภาพ เชน ผลิตภัณฑจากนํ้ามันหอมระเหย เพ่ือชวยในดานการผอนคลายความตึงเครียด 
และผลิตภัณฑบรรเทาอาการปวดจากสมุนไพร โดยเฉพาะอยางย่ิงสมุนไพรจากไพลและขม้ินชันท่ีมีฤทธิ์
บรรเทาอาการปวดเม่ือยของกลามเน้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. วิจัยและพัฒนาอิมัลเจลท่ีมีอนุภาคนาโนกักเก็บนํ้ามันหอมระเหยและ
สมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการเม่ือยลาและบรรเทาอาการอักเสบ เพ่ือประโยชนในการ
บรรเทาอาการปวดเม่ือยของกลามเน้ือ และอาการเคล็ดขัดยอกตาง ๆ โดยนํานวัตกรรมดานนาโนเทคโนโลยี
เขามามีสวนในกระบวนการพัฒนาการผลิตเพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน อนุภาคนาโนไขมันใช
สวนประกอบที่ไมกอใหเกิดการระคายเคืองของผิวหนัง และซึมซาบลงสูช้ันผิวไดดี แกจุดดอยในเร่ืองของสี
จากท้ังไพลและขม้ินชันที่มักติดผิว ติดเสื้อผา 
 
จุดเดนเทคโนโลยี 
- ใชเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพการซึมซาบเขาสูช้ันผิว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปลดปลอยสารสําคัญจากสมุนไพร เพ่ือชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือยไดดีข้ึน 
- ลักษณะของผลิตภัณฑเปนโลชันเน้ือสีขาว ไมมีสีจากไพลและขม้ินชันติดผิวและเสื้อผา 
- เปนสารสกัดจากธรรมชาติ ทําใหไมเกิดการระคายเคือง และมีความปลอดภัยตอผูใช 
- มีวิธีการเตรียมท่ีทําไดงาย และพรอมถายทอดเทคโนโลยีจากหองปฏิบัติการไปสูระดับอุตสาหกรรมไดทันที 
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ปัจจบัุนธรุกิจส่ือส่ิงพิมพ์หรือส�านกัพิมพ์มกีารปรับตวัเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ

ผู้บริโภค จากเดิมที่มีช่องทางการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านร้านหนังสือ นิตยสาร ฯลฯ ก็ปรับเพิ่มช่องทาง 

การเข้าถึงให้สะดวกและง่ายขึ้นผ่านสื่อดิจิทัลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

e-book คือ หนังสือหลากหลายเร่ืองราวที่ถูกผลิตออกมาในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีของทั้งผู้บริโภคและผู้เขียนที่สามารถเลือกเอาเรื่องราวต่าง ๆ มาอ่านหรือเขียนได้

ง่ายข้ึนกว่าเดิม โดยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ข้อดีของการใช้  

e-book คือ ผู้เขียนสามารถเขียนแล้วน�าเอาไปฝากขาย ส่วนผู้อ่านก็สามารถเลือกซื้อหนังสือได้อย่าง

ตรงใจไม่ต้องเดินทางเพื่อไปซ้ือหนังสือท่ีร้าน สามารถเลือกซ้ือหนังสือท่ีต้องการผ่านหน้าจอโทรศัพท์ 

มือถือหรือแท็บเล็ตได้ตามความต้องการ

ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการเพ่ิมช่องทาง 

การเข้าถึงสื่อส่ิงพิมพ์ (งานวรรณกรรมของ สวทช.) ให้มากข้ึน เนื่องด้วยปัจจุบันแนวโน้มของผู้อ่าน 

หนังสือผ่านส่ือดิจิทัลและเรียนรู้แบบออนไลน์สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จ�ากัด  

ซ่ึงเป็นผู้ผลติและจ�าหน่ายส่ือดจิทิลัด้านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทัง้ในรูปแบบ e-book และวิดโีอ รวมทัง้ 

เป็นผู้พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการสื่อดิจิทัลออนไลน์ มีความสนใจเป็นตัวแทน สวทช. ใน 

การผลติและจดัจ�าหน่ายสิง่พิมพ์อเิล็กทรอนกิส์ สวทช. และบริษัทฯ จงึตกลงร่วมกันให้บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ  

จ�ากัด เป็นตัวแทนในการผลิตและจัดจ�าหน่ายส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตใน 

การน�างานวรรณกรรมไปใช้ส�าหรับท�าซ�้าผลงานวิจัยโครงการ โดยติดตั้งงานวรรณกรรมลงในเคร่ือง 

แม่ข่าย (Server) และให้บริการในเชิงพาณชิย์ โดยจดัให้ลกูค้าสามารถดาวน์โหลดงานวรรณกรรมผ่าน 

แอปพลิเคชัน

งานวรรณกรรมของหนังสือ 
(เรื่องเล่าจากปลาทูหน้างอ อาณาจักรมด ลูกอ๊อดตามหาแม่ 
อัลกอลิทึม วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 40-59)

นักวิจัย :	ฝ่ำยเผยแพร่วิทยำศำสตร์	ส�ำนักงำนกลำง
ทรัพย์สินทางปัญญา :	ลิขสิทธิ์งำนวรรณกรรม
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ :	บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ	จ�ำกัด
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งานวรรณกรรมของหนังสือ (เร่ืองเลาจากปลาทูหนางอ อาณาจักรมด ลูกออด
ตามหาแม อัลกอลิทึม วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 40-59) 
 
นักวิจัย: ฝายเผยแพรวิทยาศาสตร สํานักงานกลาง 
ทรัพยสินทางปญญา: ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม 
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทโอเพนเซิรฟ จํากัด 
 

  
 

ปจจุบันธุรกิจส่ือส่ิงพิมพหรือสํานักพิมพมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบริโภค จากเดิมที่มีชองทางการเขาถึงส่ือส่ิงพิมพผานรานหนังสือ นิตยสาร ฯลฯ ก็ปรับเพ่ิมชองทางการ
เขาถึงใหสะดวกและงายข้ึนผานส่ือดิจิทัลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

e-book คือ หนังสือหลากหลายเร่ืองราวท่ีถูกผลิตออกมาในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปน
ทางเลือกที่ดีของท้ังผูบริโภคและผูเขียนท่ีสามารถเลือกเอาเร่ืองราวตาง ๆ มาอานหรือเขียนไดงายข้ึน
กวาเดิม โดยถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผูท่ีตองการความสะดวกสบาย ขอดีของการใช e-book คือ 
ผูเขียนสามารถเขียนแลวนําเอาไปฝากขาย สวนผูอานก็สามารถเลือกซ้ือหนังสือไดอยางตรงใจไมตองเดินทาง
เพ่ือไปซ้ือหนังสือที่ราน สามารถเลือกซ้ือหนังสือที่ตองการผานหนาจอโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตไดตาม
ความตองการ 

ดวยเหตุน้ี ฝายเผยแพรวิทยาศาสตร สวทช. จึงเล็งเห็นความสําคัญของการเพ่ิมชองทางการเขาถึง
ส่ือส่ิงพิมพ (งานวรรณกรรมของ สวทช.) ใหมากข้ึน เน่ืองดวยปจจุบันแนวโนมของผูอานหนังสือผานส่ือ
ดิจิทัลและเรียนรูแบบออนไลนสูงข้ึนอยางรวดเร็ว อีกท้ังบริษัทโอเพนเซิรฟ จํากัด ซ่ึงเปนผูผลิตและจําหนาย
ส่ือดิจิทัลดานการเรียนรูแบบออนไลน ทั้งในรูปแบบ e-book และวีดีโอ รวมท้ังเปนผูพัฒนาระบบโปรแกรม
บริหารจัดการสื่อดิจิทัลออนไลน มีความสนใจเปนตัวแทน สวทช. ในการผลิตและจัดจําหนายสิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส สวทช. และบริษัทฯ จึงตกลงรวมกันใหบริษัทโอเพนเซิรฟ จํากัด เปนตัวแทนในการผลิตและ
จัดจําหนายสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันบริษัทไดรับอนุญาตในการนํางานวรรณกรรมไปใชสําหรับทําซํ้า
ผลงานวิจัยโครงการ โดยติดตั้งงานวรรณกรรมลงในเคร่ืองแมขาย (server) และใหบริการในเชิงพาณิชย 
โดยจัดใหลูกคาสามารถดาวนโหลดงานวรรณกรรมผานแอปพลิเคชัน 
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