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ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(วทน.) ด้วยการด�ำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาก�ำลังคน
และโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. โดยด�ำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งมอบผลงานด้าน วทน. ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 5 Research Pillars หรือ 5 สาขาวิจัยหลักที่เป็น
ความเชี่ยวชาญของ สวทช. ประกอบด้วย Bioscience and Biotechnology, Nanoscience and
Nanotechnology, Electronics and Information Technology, Material and Manufacturing
Technology และ Energy Technology รวมกับ Agenda–based หรือกลุ่มเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์
ความต้องการประเทศในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน. ของภาคการผลิต
ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) ที่มีกลไกการสนับสนุน
แบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการในการน�ำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไปต่อยอด
ทางธุรกิจและใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิยช์ ให้ได้มากที่สุด
หนังสือ ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 เล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงาน
วิจัยของ สวทช. ที่มีศักยภาพและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน
เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยที่สามารถน�ำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง เป็น
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ด้วย วทน. และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้บนเวทีโลก
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ไขขาวที่บริโภคกันอยูทุกวันนี้ นอกจากจะเปนแหลงโปรตีนและมีสารอาหารตาง ๆ มากมายแลว ใน
ไข ขาวยั งมี โปรตี นที่ ชื่อไลโซไซม (Lysozyme) ซึ่ งทํ าหนาที่ป กป อ งตั ว ออ นของไก จากการรุ ก รานของเชื้ อ
แบคทีเรียในสิ่งแวดลอม โดยออกฤทธิ์ทําลายผนังเซลลของแบคทีเรีย ซึ่งจากคุณสมบัตินี้นักวิจัยไทยจึ งได
ขาวทีบ่ ริโภคกันอยูท่ กุ วันนีน้ อกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนและมีสารอาหารต่าง ๆ มากมายแล้ว
นําไลโซไซมมาผลิตเปนสารกันบูไข่
ดจากธรรมชาติ
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จัยดังกลงาวนํ
าไป ของแบคทีเรีย ซึ่งจากคุณสมบัตินี้
ผลิตเปนผลิตภัณฑไลโซไซมประสิทธิภาพสูงภายใตช่ือทางการคา eLysozymeTM (eLYS-T1) สําหรับใชเปน
วิจัยไทยจึ
น�ำไลโซไซม์
มาผลิตTMเป็(eLYS-T2)
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นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒไดนาไลโซไซม์
จากไข่การอาหาร
ขาวของไก่ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีขึ้น
และเกษตรแห ง สหประชาชาติ (FAO) องค ก ารอนามั ย โลก (WHO) องค ก ารอาหารและยาแห ง
ทัง้ แกรมบวกและแกรมลบ
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ใหใชในผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง การบําบัดรักษาบางประเภท รวมถึงอาหารสัตวดวย

ในอาหาร และแบคทีเรียก่อโรคที่มีความส�ำคัญในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและปศุสัตว์ โดยผลงาน
จุดเดนเทคโนโลยีวิจัยดังกล่าวน�ำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ไลโซไซม์ประสิทธิภาพสูงภายใต้ชื่อทางการค้า eLysozymeTM
- ทดแทนสารกันบูดในอาหารและยาปฏิชีวนะในระบบการเลี้ยงสัตว ในฐานะของสารยับยั้งแบคทีเรี ยหรือ
(eLYS-T1)
ำหรับใช้เป็นสารยับยัง้ แบคทีเรียแทนสารกันบูดในอาหาร และ eLysozymeTM (eLYS-T2)
สารกันบูดจากธรรมชาติ
(natural ส�preservative)
- มีประสิทธิภาพยับ ยั้งแบคทีเรียทั้ งแกรมบวกและแกรมลบไดดีกว าไลโซไซมจากไขข าวรู ปธรรมชาติ ทั้ง
ส�ำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียแทนยาปฏิชีวนะในระบบการเลี้ยงสัตว์ โดยไลโซไซม์จากไข่ไก่ได้รับ
แบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสียและแบคทีเรียกอโรค เหมาะที่จะใชเปนสารกันเสียในผลิตภัณฑอาหาร
การยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยโลก (WHO)
องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และหลาย ๆ ประเทศทัง้ ในยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัย
ในการบริโภคและได้รบั อนุญาตให้ ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื6อ่ งส�ำอาง การบ�ำบัดรักษาบางประเภท
รวมถึงอาหารสัตว์ด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ทดแทนสารกันบูดในอาหารและยาปฏิชวี นะในระบบการเลีย้ งสัตว์ ในฐานะของสารยับยัง้ แบคทีเรีย
หรือสารกันบูดจากธรรมชาติ (Natural Preservative)
• มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบได้ดีกว่าไลโซไซม์จากไข่ขาวรูปธรรมชาติ
ทั้งแบคทีเรียที่ท�ำให้อาหารเน่าเสียและแบคทีเรียก่อโรค เหมาะที่จะใช้เป็นสารกันเสียในผลิตภัณฑ์
อาหาร
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การใช้ประโยชน์จล
ุ น
ิ ทรีย์ Lactobacillus plantarum BCC9546,
Debaryomyces hansenii BCC9548 และ
Pediococcus acidilactici BCC9545

นักวิจัย : นายชิเน ธ�ำมรงค์ธรรม และคณะ รูปหน้า 8
ารใช ประโยชน จุ ลิ นทรี ย Lactobacillusศูนplantarum
Debarymycesชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ย์พันธุวิศBCC9546,
วกรรมและเทคโนโลยี
ansenii BCC9548 และ Pediococcus
acidiolactici
ทรัพย์สินทางปั
ญญา BCC9545
: องค์ความรู้
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัททาเลนท์ จ�ำกัด

วิจัย: นายชิเน ธํามรงคธรรม และคณะ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)
พยสินทางปญญา: องคความรู
บอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัททาเลนท จํากัด
รูปหน้า 8

จากการศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของในระหวางกระบวนการหมักแหนม นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ไดคัด
กจุลินทรีย และพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชตนทุนต่ําจนไดตนเชื้อและสูตรตนเชื้อในการผลิตแหนมใหมี
จากการศึ
ษาจุและมี
ลินทรี
ย์ทฒี่เกีนาเทคโนโลยี
่ยวข้องในระหว่
กแหนม นักวิจัยไบโอเทค สวทช.
ณภาพดานสี กลิ่น และรสที่ดี มีความปลอดภั
ยตอผูบริกโภค
การพั
การผลิาตงกระบวนการหมั
ตนเชื้อผง
ง เพื่อความสะดวกตอการใชงาน
ไวไยด์นแาน
ได้และสามารถเก็
คัดแยกจุลินบทรี
ละพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่ ใช้ต้นทุนต�่ำจนได้ต้นเชื้อและสูตรต้นเชื้อใน
รายละเอียด

ณหภูมิที่เหมาะสม/สูงสุด/
าสุด (องศาเซลเซียส)
ปริมาณเกลือที่ใชได
ณลักษณะจําเพาะ

นิดของน้ําตาลที่ใชได
Glucose
Fructose
Maltose
actose
Sucrose
Starch
ารละลายที่ใช
กษณะปรากฏ
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การผลิตแหนมให้มีคุณภาพด้
นสีย กลิ่น และรสที่ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีการพัฒนา
ชนิดจุลินาทรี
Lactobacillus plantarum Debaryomyces hansenii Pediococcus acidilactici
เทคโนโลยี
้อผงแห้งเพื่อความสะดวกต่
อการใช้งานและสามารถเก็บไว้ได้นาน
BCC9546การผลิตต้นเชืBCC9548
BCC9545
30/40/15
30/45/15
35/50/15

ชนิดจุลินทรีย์
10 เปอรเซ็นต salt-in-water
10 เปอรเซ็นต salt-in-water
Facultative anaerobic
Facultative anaerobic
รายละเอียด Aerobic Lactobacillus plantarum
Debaryomyces hansenii
Production of D/L-lactic
Production of D/L-lactic Catalase production
BCC9546
BCC9548
acid
Production of ethanol
acid
Low
proteolysis
อุณหภูมิที่เหมาะสม/สูงสุด/
30/40/15
30/45/15
ต่ำ�สุด (องศาเซลเซียส) Low lipolysis
ปริมาณเกลื
+ อที่ใช้ได้
+
คุณลักษณะจำ�เพาะ
+
+/+/+

10 เปอร์
+ เซ็นต์ salt-in-water
+
Facultative
anaerobic
+/Production
of D/L-lactic
acid+/-

สารละลายฟอสเฟต ความเขมขน 10 มิลลิโมลาร
ของเหลวสีขาวขุน

ชนิดของน้ำ�ตาลที่ใช้ได้
Glucose
Fructose
Maltose
Lactose
Sucrose
Starch
สารละลายที่ใช้
ลักษณะปรากฏ

+
+
+
+/+/+

+
+
Aerobic
Catalase
production
Production
of ethanol
- proteolysis
Low

Pediococcus acidilactici
BCC9545
35/50/15
10 เปอร์เซ็นต์ salt-in-water
Facultative anaerobic
Production of D/L-lactic
acid

Low lipolysis

7++

+/+/สารละลายฟอสเฟต ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์
ของเหลวสีขาวขุ่น

+
+
-

ผลิตภัณฑ์เอ็นพี วีเพื่ อควบคุมแมลงศัตรูพืช
(ส�ำหรับหนอนกระทู้หอม และกระทู้ผัก)
นักวิจัย : นายสัมฤทธิ์ เกียววงษ์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : องค์ความรู้
ผลิตภัณฑ เอ็น พี วี เพื่อควบคุ
มแมลงศัตรูพืช (สําหรับหนอนกระทูหอม และกระทูผัก)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทบี ไบโอ จ�ำกัด
นักวิจัย: นายสัมฤทธิ์ เกียววงษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: องคความรู
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทบี ไบโอ จํากัด

ปญหาสําคัญที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของไทย คือ การ
ระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืช ซึ่งสรางความเสียหายโดยตรงตอผลผลิตของเกษตรกร และ
สงผลกระทบตอเนื่อง เมื่อเกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชฉีดพน ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิต
ปัญหาส�
ำคัญที่มีผลกระทบต่
อขีดความสามารถในการเพิ
่มผลผลิตทางการเกษตรของไทยคือ
สูงขึ้ น จนอาจไม คุม ต อ การลงทุ นในการเพาะปลู
ก ของเกษตรกร
นอกจากนี้ ประเทศคู
 คาของไทยหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะคูคาทางการเกษตร
อาทิ สหภาพยุ
ฐอเมริกา ญี่ปุน ไดใชตครูุณพภาพของสิ
ค า
การระบาดของศั
ตรูโพรปืช สหรั
โดยเฉพาะแมลงศั
ืชที่สร้านงความเสี
ยหายโดยตรงต่อผลผลิตของเกษตรกร
เปนตัวกําหนดการนําเขาสินคาทางการเกษตรจากประเทศไทย เชน การกําหนดระดับของสารพิษตกคางใน
งผลกระทบต่
ง าเมืหน่อายยั
เกษตรกรใช้
ป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืชฉีดพ่น จะท�ำให้ต้นทุน
ผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเปและส่
นอุปสรรคสํ
าคัญตอการสงอสิเนื
นค่อ
าไปจํ
งประเทศดังกลสาารเคมี
ว
เอ็ น พี วี (Nuclear Polyhedrosis
Virus:
NPV)
เป
น
เชื
้
อ
ไวรั
ส
ชนิ
ด
ที
่
ท
ํ
า
ให
เ
กิ
ด
โรคกั
บ
แมลงที
ี
การผลิตสูงขึน้ จนอาจไม่คมุ้ ต่อการลงทุนในการเพาะปลูก่ มของเกษตรกร
นอกจากนีป้ ระเทศคูค่ า้ ของไทย
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในจํ า นวนไวรั ส ที่ มี ก ารค น พบทั้ ง หมดใน 8 Family ไวรั ส เอ็ น พี วี จั ด อยู ใ นวงศ
หลายประเทศ
่ค้าทางการเกษตร
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ได้ ใช้คุณภาพ
Baculoviridae สกุ ล Baculovirus
พบเกิ ดโรคกั บตัโดยเฉพาะคู
ว อ อ นของแมลงในอั
น ดั บ Lepidoptera เปอาทิ
นส ว นใหญ
ไวรัส เอ็น พี วี เปนเชื้อชีวินทรีของสิ
ยที่มีคน
วามเจาะจงกั
บ
แมลงเป
า
หมาย
โดยชนิ
ด
ที
่
ก

อ
โรคในหนอนกระทู
 หอม
ค้าเป็นตัวก�ำหนดการน�ำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากประเทศไทย
เช่น การก�ำหนดระดับของ
(Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus: SeNPV) ที่พบในประเทศไทย จะมีอนุภาคของไวรัสอยู
สารพิตัษ้งตกค้
ทางการเกษตร
ท�ำให้เป็นอุถูกปหสรรคส�
รวมกันเปนกลุม (multiple embeded)
แต 3 า-งในผลผลิ
5 อนุภาคใน ตnucleocapsid
และ nucleocapsid
อหุม ำคัญต่อการส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายยังประเทศ
ดวยผลึกโปรตีน รูปรางหลายเหลี
่
ย
ม
เมื
่
อ
หนอนกระทู

ห
อมกิ
น
เข
า
ไป
จะทํ
า
ให
เ
กิ
ด
โรคและตายภายใน
3
–7
ดังกล่าว
วัน ตัวอยางพืชเศรษฐกิจที่ประสบความสําเร็จในการนําไวรัสชนิดนี้ไปใช เชน องุน มะเขือเทศ หนอไม ฝรั่ ง
เอ็เปนนพีตวนี (Nuclear Polyhedrosis Virus: NPV) เป็นเชื้อไวรัสชนิดที่ท�ำให้เกิดโรคกับแมลง
กลวยไม หอมแดง หอมแบง และหอมหัวใหญ

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในจ�ำนวนไวรัสที่มีการค้นพบทั้งหมดใน 8 วงศ์ ไวรัสเอ็นพีวีจัดอยู่ในวงศ์

จุดเดนเทคโนโลยี
เปนกระบวนการผลิตกึBaculoviridae
่งอุตสาหกรรมแบบครบวงจรตั
ตนทางจนถึงปลายทาง
มีความพร
อมที่จบะตั ว อ่ อ นของแมลงในอั น ดั บ Lepidoptera
สกุ ล้งแตBaculovirus
พบเกิ
ด โรคกั
ขยายขนาดสู ร ะดั บ อุ ต สาหกรรมได ปลอดภั ย ต อ มนุ ษ ย สั ต ว และสิ่ ง แวดล อ ม ไม มี พิ ษ ตกค า งบนพื ช
เป็ตนรู พส่ืชวสรนใหญ่
ไวรัานทานได
สเอ็นพีชาวกวีเป็าสารฆ
นเชื้อาแมลง
ชีวินทรี
ีความเจาะจงกั
บแมลงเป้าหมาย โดยชนิดที่ก่อโรคใน
เอ็ น พี วี ที่ ผลิ ต ได นั้ น แมลงศั
า งความต
(ยั งยไม์ทพี่มบการดื
้ อ ต อ
ผลิตภัณฑ เอ็น พี วี) มีความเฉพาะเจาะจงต
รูพืช จึงปลอดภัยตอexigua
แมลงศัตรูNuclear
ธรรมชาติและแมลงที
่
หนอนกระทูอแมลงศั
้หอม ต(Spodoptera
Polyhedrosis
Virus: SeNPV) ที่พบในประเทศไทย
มีประโยชน สามารถนําไปใชทดแทนสารเคมีกําจัดแมลงได 100 เปอรเซ็นต

จะมีอนุภาคของไวรัสอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (Multiple Embeded) ตั้งแต่ 3-5 อนุภาคใน Nucleocapsid
8
และ Nucleocapsid ถูกห่อหุ้มด้วยผลึกโปรตีนรูปร่างหลายเหลี่ยม เมื่อหนอนกระทู้หอมกินเข้าไป
จะท�ำให้เกิดโรคและตายภายใน 3-7 วัน ตัวอย่างพืชเศรษฐกิจที่ประสบความส�ำเร็จในการน�ำไวรัสชนิด
นี้ ไปใช้ เช่น องุ่น มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยไม้ หอมแดง หอมแบ่ง และหอมหัวใหญ่

จุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นกระบวนการผลิตกึง่ อุตสาหกรรมแบบครบวงจรตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง มีความพร้อม
ทีจ่ ะขยายขนาดสูร่ ะดับอุตสาหกรรมได้ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิง่ แวดล้อม ไม่มพี ษิ ตกค้างบนพืช
เอ็นพีวีที่ผลิตได้นั้นแมลงศัตรูพืชสร้างความต้านทานได้ช้ากว่าสารฆ่าแมลง (ยังไม่พบการดื้อต่อ
ผลิตภัณฑ์เอ็นพีว)ี มีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงศัตรูพชื จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลง
ที่มีประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ทดแทนสารเคมีก�ำจัดแมลงได้ 100 เปอร์เซ็นต์
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สารยืดอายุน�้ำยางสดเพื่ อผลิตยางแผ่น (BeThEPS)
นักวิจัย : นายสุริยกมล มณฑา และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ความลับทางการค้า เลขที่ TS60MT00104 และ
เลขที่ TS60MT00105
สารยืดอายุผูน้ร้ําับยางสดเพื
อ
่
ผลิ
ต
ยางแผ
น (BeThEPS)
ญาตให้่อใผลิ
ช้สติทยางแผ
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สารยืดอายุน้ําอนุ
ยางสดเพื
น บริ
(BeThEPS)
(2)
บริ
ษัทอินสเทลลิ
เจนซ์
นโนเวชั่น จ�ำกัด
นักวิจัย: นายสุริยกมล มณฑา และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวั
ดุแหงชาติ
(เอ็มอิเทค)
นั
ก
วิ
จ
ย
ั
:
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ร
ย
ิ
กมล
มณฑา
และคณะ
ศู
น
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เ
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(เอ็
ม
เทค)
ห้างหุ้นส่วและ
นจ�ำเลขที
กัด่ TS60MT00105
วัน พารา เอ็นจิเนียริ่ง และ
ทรัพยสินทางปญญา: ความลับทางการคา เลขที(3)
่ TS60MT00104
ินทางป
ความลั
า นเลขที
่ TS60MT00104
เลขที
่ TS60MT00105
ผู รับทรั
อนุพญยสาตให
ใ ช สญิ ทญา:
ธิ : (1)
บริษบัทางการค
ทเอ็ ม.ไอ.อิ
เตอร
จํ ากัษ
ด ัท(2)
ษวั ทอิเอ็
นเทลลิ
เ จนซไพรส์
อิ นโนเวชั
(4)
บริ
อิคบริคิและ
นเตอร์
จ�ำ่ นกัจํดา กั ด
ผู รับอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ : (1) บริษัทเอ็ ม.ไอ.อิ นเตอร จํ ากั ด (2) บริ ษัทอิ นเทลลิ เ จนซ อิ นโนเวชั่ น จํ ากั ด
(3) หางหุนสวนจํากัด วัน พารา เอ็นจิเนียริ่ง และ (4) บริษัทอิคคิว เอ็นเตอรไพรส จํากัด
(3) หางหุนสวนจํากัด วัน พารา เอ็นจิเนียริ่ง และ (4) บริษัทอิคคิว เอ็นเตอรไพรส จํากัด
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รักษาสภาพน้ํายาง
รักษาสภาพน้ํายาง สารยืดอายุน�้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น หรือ BeThEPS สามารถใช้ทดแทนแอมโมเนีย
จุดเดนเทคโนโลยี

อโซเดี
ไฟต์
อย่มาน้งมี
ประสิทธิภาพ ยางแผ่นรมควันที่ผลิตจากน�้ำยางสดที่ผ่านการรักษาสภาพ
จุดเด- นปริเทคโนโลยี
มหรื
าณการใช
เพียยงมซั
2-4ลกรั
มตอไกิด้โลกรั
ํายางสด
- ปริ-มาณการใช
เพียงํ า ยางสดก
2-4 กรัมอตนการแปรรู
อกิโลกรั
ยางสด
ยื ด อายุ
ข องน้
เป น ยางแผ
าน 1-3 วั น (ขึ
น อยู กั บ ปรินมรมควั
าณการใช
ด้วยสาร
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ได้รมับน้ําปการจั
ดชั้นคุน ไดณนภาพยางเป็
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นชัส้นาร3 และยังช่วยลดปริมาณยาง
- ยื ดBeThEPS)
อายุ ข องน้ํ า ยางสดก อ นการแปรรู ป เป น ยางแผ น ได น าน 1-3 วั น (ขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณการใช ส าร
ตกชั้น่ยงตลงได้
ถึงยสภาพของน้
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- แผนยางจั
บตัอวการเสี
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อ
นการแปรรู
ป
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น
ยางแผ
น กษาสภาพด้วยสาร BeThEPS มีสมบัตท
และยางแผ่นรมควันทีผ่ ลิตจากน�ำ้ ยางสดทีผ่ า่ นการรั
ิ างกายภาพ
- แผนยางจับตัวรีดงาย และขึ้นลายดอกไดชัดเจน
สมบัติการคงรูป และสมบัติความแข็งแรงเชิงกล ใกล้เคียงกับยางแผ่น9รมควันที่ผลิตจากน�้ำยางสดที่
9
ไม่ได้ ใช้สารรักษาสภาพน�้ำยาง

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ปริมาณการใช้เพียง 2-4 กรัมต่อกิโลกรัมน�้ำยางสด
• ยืดอายุของน�้ำยางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่นได้นาน 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สาร
BeThEPS)
• ลดความเสี่ยงต่อการเสียสภาพของน�้ำยางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่น
• แผ่นยางจับตัวรีดง่ายและขึ้นลายดอกได้ชัดเจน

น�้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียต�่ำมาก (ULA)
ส�ำหรับผสมกับแอสฟัลต์
นักวิจัย : นายสุริยกมล มณฑา และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1601004757 และ
ความลับทางการค้า เลขที่ TS60MT00119
น้ํายางขนชนิดแอมโมเนียต่ํามาก (ULA) สําหรับผสมกับแอสฟลท
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จ�ำกัด
นักวิจัย: นายสุริยกมล มณฑา และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1601004757 และความลับทางการคา เลขที่ TS60MT00119
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทไทยอีสเทิรน รับเบอร จํากัด

แอมโมเนียถูกใชเพื่อรักษาสภาพของน้ํายาง แตแอมโมเนียเปนสารที่ระเหยงายและมีกลิ่นฉุน ทําให
เกิดปญหาเรื่องกลิ่น ความเปนพิษ สงผลเสียตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ํายางขน
เปนสวนผสมในการทําถนนแอสฟลทคอนกรีตผสมยางพารา ที่ในกระบวนการจะมีการผสมดวยความรอนทํา
ใหแอมโมเนียเกิดการระเหยออกอยางรวดเร็วและกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. วิจัยและพัฒนาน้ํายางพาราขนเกรดพิเศษ ชื่อวา น้ํายาง ULA (Ultra-Low
Ammonia latex) ซึ่ งมี ป ริ มาณแอมโมเนี ยต่ํ า มากและมี เ สถี ย รภาพด า นความร อ นสู ง ทํ า ให มีคุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมสําหรับผสมกับแอสฟ ลต เพื่อใช ทดแทนน้ํ ายางพาราขนทางการค า เปนการเพิ่ มปริมาณการใช
ยางพาราในประเทศ และสงเสริมการสรางถนนยางพาราอีกทางหนึ่ง ซึ่งแอสฟลตคอนกรีตผสมยางพารา
จากผลงานวิจัยผานการทดสอบการใชงานตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และมาตรฐานของหลวงชนบท
ถนนยางพารามีคุณสมบัติที่ดีกวาถนนแอสฟลตคอนกรีตทั่วไป เนื่องจากมีคาความออนตัวสูงกวาจึงทนทาน
ตอความรอนไดมากกวาประมาณ 48 เปอรเซ็นต จึงมีความทนทาน แข็งแรง ตานทานตอการหลุดลอกดีกวา
และยังชวยลดการลื่นไถของยานพาหนะ จึงชวยใหการขับขี่มีความปลอดภัยมากขึ้น

แอมโมเนียถูกใช้เพือ่ รักษาสภาพของน�ำ้ ยาง แต่แอมโมเนียเป็นสารทีร่ ะเหยง่ายและมีกลิน่ ฉุน
ท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น ความเป็นพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้น�้ำยางข้นเป็นส่วนผสมในการท�ำถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา ที่ในกระบวนการจะมี
การผสมด้วยความร้อนท�ำให้แอมโมเนียเกิดการระเหยออกอย่างรวดเร็วและกระทบต่อสุขภาพของ
จุดเดนเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงาน
- มีปริมาณแอมโมเนีย (อยูในชวง 0.10-0.15 เปอรเซ็นต) ต่ํากวาน้ํายางพาราขนทางการคา
- มีเสถียรภาพตอการปน (ไมต่ํากวา นั
1,500
สูงกวมาน้เทค
ํายางพาราข
นทางการคาวิ จั ย และพั ฒ นาน�้ำ ยางพาราข้ น เกรดพิ เ ศษ ชื่ อ ว่ า “น�้ ำยาง ULA
กวิวินจาทีัย) เอ็
สวทช.
- กอ ให เกิ ดไอระเหยของแอมโมเนี ยออกสู บ รรยากาศน อ ยกว า และมี เสถี ยรภาพตอ ความร อ นดี ก ว า น้ํ า
ยางพาราขนทางการค
า
(ultra-low
ammonia latex)” ซึง่ มีปริมาณแอมโมเนียต�ำ่ มาก และมีเสถียรภาพด้านความร้อนสูง ท�ำให้
- ไมตองบมน้ํายางในถังพักไว 21 วันเหมือนน้ํายางพาราขนทางการคา จึงสามารถนําไปใชงานไดทันทีภายใน
1-2 วันหลังจากวันผลิมีตคและมี
ายุการเก็ตบิเรักหมาะสมส�
ษานานกวา 6 เดือำนหรับผสมกับแอสฟัลต์ เพื่อใช้ทดแทนน�้ำยางพาราข้นทางการค้า เป็นการเพิ่ม
ุณอสมบั
10
ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ และส่งเสริมการสร้างถนนยางพาราอีกทางหนึง่ ซึง่ แอสฟัลต์คอนกรีต
ผสมยางพาราจากผลงานวิจยั ผ่านการทดสอบการใช้งานตามมาตรฐานของกรมทางหลวงและมาตรฐาน
ของกรมทางหลวงชนบท ถนนยางพารามีคุณสมบัติที่ดีกว่าถนนแอสฟัลต์คอนกรีตทั่วไป เนื่องจากมี
ค่าความอ่อนตัวสูงกว่า ทนทานต่อความร้อนได้มากกว่าประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์ มีความทนทาน
แข็งแรง ต้านทานต่อการหลุดลอกดีกว่า และยังช่วยลดการลื่นไถของยานพาหนะ ช่วยให้การขับขี่มี
ความปลอดภัยมากขึ้น
จุดเด่นเทคโนโลยี
• มีปริมาณแอมโมเนีย (อยู่ในช่วง 0.10-0.15 เปอร์เซ็นต์) ต�่ำกว่าน�้ำยางพาราข้นทางการค้า
• มีเสถียรภาพต่อการปั่น (ไม่ต�่ำกว่า 1,500 วินาที) สูงกว่าน�้ำยางพาราข้นทางการค้า
• ก่อให้เกิดไอระเหยของแอมโมเนียออกสู่บรรยากาศน้อยกว่า และมีเสถียรภาพต่อความร้อนดีกว่า
น�้ำยางพาราข้นทางการค้า
• ไม่ต้องบ่มน�้ำยางในถังพักไว้ 21 วันเหมือนน�้ำยางพาราข้นทางการค้า สามารถน�ำไปใช้งานได้ทันที
ภายใน 1-2 วันหลังจากวันผลิต และมีอายุการเก็บรักษานานกว่า 6 เดือน
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ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศส�ำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ�
พร้อมเฟิร์มแวร์ และเว็บบริการข้อมูล Agritronics
นักวิจย
ั : นายสมหมาย โชครุง
่ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
่ค�ำขอ 1601005583
ทรัพ
ย์ส่อิน
ทางปั
ญญา
สิทธิ้ยบงสััตตรวนเลขที
ระบบควบคุ
มเครื
มอากาศสํ
บ: การเลี
ระบบควบคุ
มเครื
่องเติงเติ
มอากาศสํ
าหรัาหรั
บการเลี
้ยงสัตวน้ํา ้ํา
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทอควาติก คอนโทรล จ�ำกัด
: นายเสกสรรค
ศาสตร
ต และคณะ
ยเทคโนโลยี
ิเล็กทรอนิ
สและคอมพิ
แหงชาติ
(เนคเทค)
นักนัวิกจวิัยจ: ัยนายเสกสรรค
ศาสตร
สถิตสถิและคณะ
ศูนยศูเนทคโนโลยี
อิเล็กอทรอนิ
กสแกละคอมพิ
วเตอรวเตอร
แหงชาติ
(เนคเทค)
ินทางป
ญญา:สิทสิธิบทัตธิรบัตเลขที
ร เลขที
่คําขอ
1601005583
ทรัทรั
พยพสยินสทางป
ญญา:
่คําขอ
1601005583
ับอนุ
ญาตให
: ษบริัทษอควาติ
ัทอควาติ
ก คอนโทรล
ผูรผูับรอนุ
ญาตให
ใชสใชิทสธิิท: ธิบริ
ก คอนโทรล
จํากัจํดากัด
รูปหน้า 12

นักนัวิจกัยวิจเนคเทค
พัฒพันาระบบควบคุ
มเครืม่เครื
องเติ่อมงเติ
อากาศสํ
าหรัาบหรั
การเพาะเลี
้ยงสั้ตยวงสัน้ําตวซึน่ง้ําเปซึน่งเปน
ัยเนคเทคสวทช.
สวทช.
ฒนาระบบควบคุ
มอากาศสํ
บการเพาะเลี
ระบบเฝ
าระวั
งปริงปริ
มาณออกซิ
เจนที
่ละลายในน้
ํา และควบคุ
มเครืม่อเครื
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อากาศในบ
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เ
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ๆมอากาศตี
คืมออากาศตี
การดู
ลเรืม่อาณออกซิ
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าใช้เจนที
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ปริ
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่องเติ
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้ําตามปริ
มาณออกซิ
่ลดลงได
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ติ นอกจากนี
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เชื่ออมมต
อ กับ
อินอิเทอร
เ
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ผ

ู
เ
พาะเลี
้
ย
งสั
ต
ว
น
ํ
้
า
สามารถติ
ด
ตามข
อ
มู
ล
รั
บ
รู

ส
ถานะในบ
อ
ได
ต
รงกั
บ
เวลาที
่
เ
กิ
ด
ขึ
้
น
จริ
ง
นเทอร
เน็ต ชวยใหผูเพาะเลี
้ยงสัตวDO)
น้ําสามารถติ
อมูล ดรับ-ปิ
รูสดถานะในบ
บเวลาที่เผ
กิดู้เขึลี้น้ยจริงกุ
ง ้งมักจะเปิดเครื่องตีน�้ำไว้
Oxygen:
ที่อาศัดตามข
ยการเปิ
เครื่องตีอ นได�้ำตรงกั
ตามปกติ
และดู
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ตโฟนได
และดู
ยนหลั
อนหลั
ผานแอปพลิ
นบนสมาร
ตโฟนได

ตลอดคืนเพื่อรักษาปริมาณออกซิเจนในน�้ำ ดังนั้นการควบคุมปริมาณ DO ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้

จุดจุเดดนเดเทคโนโลยี
ผูนดเทคโนโลยี
้เคลีาออกซิ
้ยงได้เจนละลายตลอด
รับผลผลิตที่น24่าพอใจและสามารถควบคุ
มหรือลดค่่ราะดัใช้บทีจ่อ่าอกซิ
ยด้าจนต่
นพลั
งงานในการเลี้ยงกุ้งลงได้
- ตรวจวั
ชั่วโมง
ลดความเสี
่ยงในการเกิ
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ดโรคจากการที่ระดับที่อเอกซิ
เําจนต่ํา
กวกว
าระดั
บทีบ่เหมาะสม
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศส�ำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
าระดั
ที่เหมาะสม
- ควบคุ
ม
เครื
อ
่
งตี
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ํ
้
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ตามค
าออกซิ
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า่อคออกซิ
เ
จนสู
ง
เพี
ย
งพอ
ช
ว
ยให
ป
ระหยั
ด
พลั
่
ใ
ช
ก
ั
บ
เครื
อ
่
งตี
น
ํ
้
า
าออกซิเจนสูงเพียงพอ ชวยใหประหยัดพลังงานที่ใชกับเครื่องตีน้ํา
- ตรวจวัเครื
ด ออกซิ
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บ การทํ า งานของมอเตอร
ห ยุ ด้งทํ าท�งานจาก
กระแสไฟเกิน
กระแสไฟเกิน เจนละลาย และเปิด-ปิดเครื่องเติมอากาศให้มีระดับออกซิเจนที่เหมาะสม แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุ
- คํานึงถึออกซิ
งชั่วโมงการทํางานของเครื่องตีน้ําในการเลือกเปดเครื่องตีน้ําใหมีชั่วโมงการทํางานที่สมดุลกัน ชวย
- คํานึงถึ่องงตี
ชั่วนโมงการทํ
างานของเครื
่องตีน้ําในการเลื
อกเปด้ยเครื
่องตีน้ําใหมีชั่วโมงการทํางานที่สมดุลกัน ชวย
ยืดอายุเครื
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ฉุ
กครืเฉิ่องตี
น้ํานและภาระการซ
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อายุ
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ํ
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และภาระการซ
อ
มบํ
า
รุ
ง
ระหว
า
งรอบการเลี
- มีการบันทึกขอมูลการทํางานและคาการตรวจวัดทําใหสามารถวิเคราะหและปรับปรุงการเลี้ยงในรอบถัด ๆ
- มีสกะดวก
ารบั
กขอมูเลซอร์
การทํแางานและค
าการตรวจวั
ทําใหสามารถวิ
เคราะหและปรับปรุงการเลี้ยงในรอบถัด ๆ
เว็บนทึบราว์
ละแอปพลิ
เคชันดบนสมาร์
ตโฟน
ไปได
ไปได
ส
ะดวก
- แจงเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณผิดปรกติ ผานขอความสั้นทางโทรศัพท และไฟฉุกเฉินหนาบอ เชน คา
- แจเจนละลายต่
งเตือนทันทีํา เมืเครื
่อเกิ่องตี
ดเหตุ
ปรกติ ผานขอความสั
ออกซิ
น้ําตักดารณ
การทํผาิดงานจากกระแสเกิ
น ้นทางโทรศัพท และไฟฉุกเฉินหนาบอ เชน คา
ออกซิจุเจนละลายต่
ํา เครื่องตีน้ําตัดการทํางานจากกระแสเกิน
ดเด่นเทคโนโลยี
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• ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายตลอด 24 ชัว่ โมง ลดความเสีย่ งในการเกิดโรคจากการทีร่ ะดับออกซิเจน
11
ต�่ำกว่าระดับที่เหมาะสม
11
• ควบคุมเครือ่ งตีนำ�้ ตามค่าออกซิเจนละลาย เพิม่ จ�ำนวนเครือ่ งตีนำ�้ เมือ่ ออกซิเจนลดต�ำ่ และลดจ�ำนวน
เครื่องตีน�้ำเมื่อค่าออกซิเจนสูงเพียงพอ ช่วยให้ประหยัดพลังงานที่ใช้กับเครื่องตีน�้ำ
• แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์ และไฟฉุกเฉินหน้าบ่อ เช่น
ค่าออกซิเจนละลายต�่ำ และเครื่องตีน�้ำตัดการท�ำงานจากกระแสเกิน
• ค�ำนึงถึงชั่วโมงการท�ำงานของเครื่องตีน�้ำในการเลือกเปิดเครื่องตีน�้ำให้มีชั่วโมงการท�ำงานที่สมดุล
กัน ช่วยยืดอายุเครื่องตีน�้ำและภาระการซ่อมบ�ำรุงระหว่างรอบการเลี้ยง
• มีการบันทึกข้อมูลการท�ำงานและค่าการตรวจวัดท�ำให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการเลีย้ งในรอบ
ถัด ๆ ไปได้สะดวก

เครื่องอินเวอร์เตอร์ส�ำหรับปั๊มน�้ำ
จากเซลล์แสงอาทิตย์หลายก�ำลังขับ รุ่น Quarter
นักวิจัย : นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ นายกิตติศักดิ์ ออมทรัพย์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
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ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซอนเนอร เอ็นเนอรจี กรุป จํากัด
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซอนเนอร เอ็นเนอรจี กรุป จํากัด
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ความจ�ำเป็น ท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น
จุดเดนเทคโนโลยี
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาอินเวอร์เตอร์ที่สามารถขับปั๊มสูบน�้ำไฟฟ้าทางการเกษตรได้
- แรงดัน input ต่ําสุด 33 โวลต แรงดัน input สูงสุด 44 โวลต
จุดเด- นมีเทคโนโลยี
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ย่างมีและ
ประสิ
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าร isolatemotor
ระหวางแรงดันจากแผงโซลาเซลล และแรงดันที่มอเตอร
ที่ไม่แwith
น่นอนด้
วยระบบ2-phase
MPPTinduction
(Maximum
Point Tracking) ท�ำให้ลด
- ใชไ-ดกํกาับลัมอเตอร
capacitor,
motor Power
และ 3-phase
งงานสูงความเข้
สุด1-phase
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ตinductionตย์motor
induction
motor
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นหรือtracking
ค่าไฟฟ้(MPPT)
าในการสูบน�้ำของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
เพื่อใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการใชงานของเกษตรกรหรือประชาชนที่ใชน้ํา

-

กํา-ลังมีงานสู
งสุดดของมอเตอร
250 วัตต ที่นํามาตอโดยอัตโนมัติ ไมตองตั้งคาใด ๆ กอนการใชงาน
การหาชนิ
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ลม
มีร-ะบบ
Maximum
powerตอpoint
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ที่นํามาตอโดยอัตโนมัติ ไมตองตั้งคาใด ๆ กอนการใชงาน
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12 ช่วยลดจ�ำนวนการใช้
ใช้พตลัองงใช
งานจากแสงอาทิ
ตย์ที่ได้มาอย่างคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีระบบ MPPT

•
•
•
•

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
12
ใช้กบั เครือ่ งสูบน�ำ้ ได้หลายแบบทัง้ 1 เฟส, 2 เฟส และ 3 เฟส ลดค่าใช้จา่ ยในการจัดหาและจัดเก็บ
วัสดุุอุปกรณ์ ที่เดิมต้องมีหลายแบบหลายรุ่น
ก�ำลังงานสูงสุด 250 วัตต์
ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ก่อนการใช้งาน
ระบายความร้อนโดยไม่ต้องใช้พัดลม

11

ชุดทดสอบส�ำหรับการหาปริมาณ
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม พี พี บีเรนจ์เทสต์คิต
ชุดทดสอบสําหรั(Hexavalent
บการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต
โครเมียม พีพีบีเรนจเทสตคิต
Chromium Test kit: ppb range)

(Hexavalent chromium Test kit :ppb range)

วิจัย : นางศุภมาส ด่านวิทยากุล และคณะ
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวินัทกยากุ
ล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
ศูน่คย์ําเขอ
ทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพยสินทางปชุดญทดสอบสํ
ญา: อนุาสหรั
ิทธิบบการหาปริ
ัตร เลขที
1203000941
ม
าณเฮกซะวาเลนต
โครเมียม พีพีบีเรนจเทสตคิต
ทรั
ย์สินทางปั
ญญา
ผูรับอนุญาตให(Hexavalent
ใชสิทธิ: บริ
ษchromium
ัทพซายน
อิTest
นโนวาเทค
จํากั:range)
ดอนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203000941
kit :ppb
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทซายน์ อินโนวาเทค จ�ำกัด

นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1203000941
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด

เฮกซะวาเลนต
โครเมียโมครเมี(Cr(VI))
ตรายที
อยูมของสารก
ในกลุมอของสารก
เฮกซะวาเลนต
ยม (Cr(VI))เปเปนนสารอั
สารอันนตรายที
่จัดอยู่จใัด
นกลุ
มะเร็ง เมื่อไดอรมะเร็
ับสาร ง เมื่อไดรับสาร
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ชุดทดสอบส�ำหรับการหาปริมาณ
เฮกซะวาเลนต์โครเมียม ควิกเฮกซะวาเลนต์โครเมียมเทสต์คิต
(Quick Hexavalent Chromium Test kit)

ชุดทดสอบสําหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนตโครเมียม ควิกเฮกซะวาเลนต
โครเมียมเทสตนัคกิตวิจ(Quick
Hexavalent chromium Test kit)
ัย : นางศุภมาส ด่านวิทยากุล และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

นักวิจัย: ชุนางศุ
ภมาส าดหรั
านวิบทการหาปริ
ยากุล และคณะ
ศูนยเทคโนโลยีโครเมี
โลหะและวั
แหงชาติ (เอ็มเทค)
ดทดสอบสํ
มาณเฮกซะวาเลนต
ยม ควิสกดุเฮกซะวาเลนต
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000166
คิตส(Quick
chromium Test kit)
ทรัพยสินโครเมี
ทางปยญมเทสต
ญา: อนุ
ิทธิบัตร Hexavalent
เลขที่คําขอ 1503000166
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทซายน์ อินโนวาเทค จ�ำกัด
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1503000166
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด
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ชุดทดสอบอย่างง่ายส�ำหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล
(Test Kit for Nickel (II) Determination)
ชุดทดสอบอยางงายสําหรับการตรวจวัดไอออนนิกเกิล (Test Kit For Nickel
(II) Determination)

นักวิจัย : นางศุภมาส ด่านวิทยากุล และคณะ
ย์เทคโนโลยี
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ญญา:ทรัอนุพสย์ิทสธิบินัตทางปั
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ขอ 1403001634
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ับอนุ
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ช้สิทธิ : จํบริ
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิผู:้รบริ
ษัทซายน
อินใโนวาเทค
ากัดษัทซายน์ อินโนวาเทค จ�ำกัด
นักวิจัย: นางศุภมาส ดานวิทยากุล และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1403001634
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซายน อินโนวาเทค จํากัด
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่ ทํา ให เกิ ดปฏิ กิ ริย าการเกิ ดสารประกอบเชิง ซ อนกั บไอออนนิ กเกิ ล และเกิ ด เป น
จุดาเดโดยเติ
นเทคโนโลยี
นักวิจัยเอ็มเทคนปลสวทช.
จึงพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายส�ำหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล
อนุภาคของแข็
งอกล
- เหมาะกังบของสารประกอบเชิ
การตรวจน้ําเสียที่บําบัดแลงซวกออนดั
ยทิ้งาวที่ มีสีชมพูแ ดง จากนั้นกรองอนุภาคดั งกลาวผ านชุ ด กรอง
ที่มีต0.25
้นทุน- ต�2่ำมิ่อลนํทดสอบได้
ส�ำิสหรั
บทดสอบไอออนนิ
ลในน�้ำ เหมาะกั
น�้ำที่มีความเข้มข้นของ
- ชวงการทํางาน
ลิากมาเที
รัมตอลิยตบแผนภู
รง่าย ใช้ม
สีที่ปรากฏบนกระดาษกรองเมื
ีจะใช
บอกความเขมขกนเกิของไอออนนิ
กเกิลบได
- งาย สะดวกไอออนนิ
และรวดเร็กวเกิ
ภายใน
5
10
นาที
ลในช่วง 0.5-5 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีการทดสอบท�ำโดยเติมสารที่ท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าการเกิด
- ราคานอยกวา 30 บาทตอการทดสอบ
จุดเดนเทคโนโลยี สารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนนิกเกิล และเกิดเป็นอนุภาคของแข็งของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าว
ที่มีสําีชเสี
มพูยแทีดง
าคดั้งงกล่าวผ่านชุดกรอง สีที่ปรากฏบนกระดาษกรองเมื่อน�ำมาเทียบ
- เหมาะกับการตรวจน้
่บําบัจากนั
ดแล้นวกรองอนุ
กอนปลอภยทิ
15
- ชวงการทํางาน 0.25
มิลลิบกอกความเข้
รัมตอลิตรมข้นของไอออนนิกเกิลได้
แผนภู-มิส2ีจะใช้
- งาย สะดวก และรวดเร็วภายใน 5 - 10 นาที
- ราคานอยกวา 30จุดบาทต
อการทดสอบ
เด่นเทคโนโลยี
• เหมาะกับการตรวจน�้ำเสียที่บ�ำบัดแล้วก่อนปล่อยทิ้ง
• ช่วงการท�ำงาน 0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร
15
• ง่าย สะดวก และรวดเร็วภายใน 5-10 นาที
• ราคาน้อยกว่า 30 บาทต่อการทดสอบ
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ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม
(Dental Implant Planning Software: DentiPlan)
นักวิจัย : นางเสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี และคณะ

ซอฟต แ วร ช วศูยวางแผนการผ
า ตัสดงิ่ อ�รากฟ
น เที ย ม (Dental Implant
่ งมือPlanning
นย์วจ
ิ ย
ั เทคโนโลยี
ำนวยความสะดวกและเครื
อ
แพทย์
Software: DentiPlan)
(A-MED)
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ (Copyright) และเครื่องหมายการค้า
นักวิจัย: นางเสาวภาคย ธงวิจิตรมณี และคณะ ศูนยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย (A-MED)
อนุญ
ธิ : บริษัทและเครื
คัสตอมไมซ์
เด็านทัล โซลูชั่น จ�ำกัด
ทรัพผูย้รสับ
ินทางป
ญาตให้
ญา: ลิขใช้
สิทสธิิท
์ (Copyright)
่องหมายการค
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทคัสตอมไมซ เด็นทัล โซลูชั่น จํากัด

การวางแผนรากฟ นเที ยมในป จ จุ บันจะอาศั ยภาพที่ ได จ ากเครื่ อ งเครื่อ งสแกน 2 มิ ติห รือ 3 มิ ติ
มาเปนแบบจําลองในการวางแผน โดยสามารถทําได 2 วิธี คือ (1) วางแผนโดยใชความสามารถและชํานาญ
ของทันตแพทย
ใชนซอฟต
แ วร ชจวจุยบันและ
(2)ยใช
ซอฟต
ชว ยวางแผน
ซึ่งวิธีที่ส2องนั
การผ่าตัโดยไม
ดรากฟั
เทียมในปั
จะอาศั
ภาพที
่ได้แจวรากเครื
่องเครื่องสแกน
มิต้ นิหจะให
รือ 3ความ
มิติ
แม นยํ า ถู ก ต อ งมากกว า วิ ธี แ รก ซึ่ ง เป น ผลดี ต อ ทั้ ง ทั น ตแพทย แ ละผู ป ว ย กล า วคื อ ทั น ตแพทย ส ามารถ
แบบจ�อำยลองในการวางแผน
โดยสามารถท�ำได้ 2าตัวิดธี และลดโอกาสเกิ
คือ (1) วางแผนโดยใช้
วามสามารถและ
ดํมาเป็
าเนินนการได
างรวดเร็วแมนยํา ลดระยะเวลาในการผ
ดความผิดคพลาด
ในสวนของ
ความช�
ำ
นาญของทั
น
ตแพทย์
โดยไม่
ใ
ช้
ซ
อฟต์
แ
วร์
ช
่
ว
ย
และ
(2)
ใช้
ซ
อฟต์
แ
วร์
ช
่
ว
ยวางแผน
วิธีที่
ผูปวยจะชวยใหไดรับการรักษาที่ถูกตอง ลดความเสี่ยงที่จะตองกลับมารับการผาตัดใหมในกรณีที่เกิซึด่งความ
ผิสองนั
ดพลาด
ซึ่งซอฟต
แวรปนระเภทดั
าวในปจจุาบวิธันีแมีรรก
าคาสู
ันจํากัด แเชละผู
น ไม้ปส่วามารถนํ
ออกอ
้นจะให้
ความแม่
ย�ำถูกต้งกล
องมากกว่
เป็งนและ/หรื
ผลดีต่ออทัมีฟ้งทังกนชตแพทย์
ย กล่าาวคื
กราฟ
กไฟลขสองแบบจํ
มิติไดอย่างรวดเร็วแม่นย�ำ ลดระยะเวลาในการผ่าตัด และลดโอกาสเกิด
ทันตแพทย์
ามารถด�าลอง
ำเนิน3การได้

ดพลาด ในส่วนของผู้ป่วยจะช่วยให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงที่จะต้องกลับมารับ
จุความผิ
ดเดนเทคโนโลยี
การผ่าตัDentiPlan
ดใหม่ในกรณี
ความผิ
ดพลาดกวิซึจง่ ัยซอฟต์
แวร์ปสวทช.
ระเภทดัมีคงุณกล่สมบั
าวในปั
จุบนั มีราคาสูงและ/หรื
ที่ไดทรเี่ กิับดการพั
ฒนาจากนั
A-MED
ติที่สจามารถวางแผนผ
าตัดรากอ
ฟมีนฟเที
ยมคู
มีราคาสูง กในราคาที
่ยอมเยาว
าไฟลมาตรฐานจาก
ังก์ยชมได
ันจ�ำทกััดดเทีเช่
น แไม่ขสงในตลาดที
ามารถน�ำ่ออกกราฟิ
ไฟล์ของแบบจ�
ำลองอีก3ทั้งมิยัตงิไสามารถนํ
ด้
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรที่มีไฟลไดคอม (DICOM) มาประมวลผล และสามารถสงออกแผนการผาตัดราก
ฟจุดนเที
่ไดออกแบบแลวไปเพื่อขึ้นรูป drill guide ในกระบวนการถัดไป เพื่อใหไดแบบในการผาตัดรากฟน
เด่ยนมที
เทคโนโลยี
เทียมที่ถูกตองและรวดเร็วไดอีกดวย

DentiPlan ที่ได้รบั การพัฒนาจากนักวิจยั A-MED สวทช. มีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถวางแผนผ่าตัด
รากฟันเทียมได้ทดั เทียมคูแ่ ข่งในตลาดทีม่ รี าคาสูง ในราคาทีย่ อ่ มเยาว์ อีกทัง้ ยังสามารถน�ำไฟล์มาตรฐาน
จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์ไดคอม (DICOM) มาประมวลผล และสามารถส่งออกแผน
16
การผ่าตัดรากฟันเทียมที่ได้ออกแบบแล้วไปเพื่อขึ้นรูป drill guide ในกระบวนการถัดไป เพื่อให้ได้แบบ
ในการผ่าตัดรากฟันเทียมที่ถูกต้องและรวดเร็วได้อีกด้วย
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ทั นตแพทย์ ในการวางแผนการจั ดฟั นได้ สะดวกมากขึ ้ น โดยโปรแกรมสามารถวาดรอยของรู ปร่ าง
กระโหลกศรีษะใบหน้าด้านข้างและด้านหน้า ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อจากจุดสำคัญ
ในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริกที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะ
ต่ า ง ๆ (Cephalometric Analysis) ที ่ ม ี ค วามสำคั ญ และใช้ ว ิ เ คราะห์ ถ ึ ง ปั ญ หาความผิ ด ปกติ ข อง
โครงสร้ า งกระโหลกศรี
ษ ะใบหน้ า และฟั นว
ด้ วยวิ
ยทฤษฎีเคราะห์
ท ั ้ ง ในและต่ า งประเทศ
และสามารถทำการ
โปรแกรมช่
กะโหลกศี
รษะ โมเดลฟัน
เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใบหน้า
และจ�
ำลองใบหน้
าหลั
ดฟัภาพถ่
น ายรั
(CephSmile
ของผู้ป่วย ว่าจะมี
แนวโน้มของใบหน้
าเป็นอย่างไรภายหลั
งจัดฟัง
น การจั
สามารถวิเคราะห์
งสี
ด้านหน้า (Postero-Anterion View) เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้าด้านหน้า สามารถจำลองกะโหลก
ใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านหน้าและด้านข้าง และมีฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจำลองฟัน
เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย สามารถจำลองการตัดฟัน ถอนฟัน และจำลองการ
เคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ นักวิจัย : นางจันทร์จิรา สินทนะโยธิน และคณะ

V.2)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

จุดเด่นเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0801002561 0801004893
- ผู้ป่วยจัดฟันสามารถเห็นภาพจำลองใบหน้าหลังการจั0801004953
ดฟันก่อนที่จะมีการจั100100156
ดฟันจริง รวมทั้งสามารถ
และลิขสิทธิ์ (Copyright)
ทราบการวางแผนการจัดฟัน ตลอดจนเห็นภาพจำลองการเคลื่อนที่ของฟันระหว่างการจัดฟันได้ จึงทำให้
ผู้รับอนุญ
ใช้ส
ทันตแพทย์สามารถวางแผนการจั
ดฟัาตให้
นได้รวดเร็
วขึิท้น ธิ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ราคาถูกกว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเน้นข้อมูลค่ามาตรฐานลักษณะโครงสร้าง
กะโหลกศีรษะสำหรับคนไทยและคนเอเชีย
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เดิมทันตแพทย์จดั ฟันจะท�ำการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสี เพือ่ วางแผนการจัดฟันด้วยมือ (Manual
Methods) ซึง่ อาจจะท�ำให้เกิดการผิดพลาดได้ค่อนข้างง่าย แม้จะมีโปรแกรมวิเคราะห์กะโหลกศีรษะใน
ต่างประเทศหลายเจ้าที่สามารถช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ ได้ อย่างไรก็ตามโปรแกรมที่น�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศอาจจะมีคา่ มาตรฐานที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของกะโหลก ฟัน และกรามของคนไทย
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CephSmile เพื่อช่วยทันตแพทย์ ใน
การวางแผนการจัดฟันได้สะดวกมากขึน้ โดยโปรแกรมสามารถวาดรอยของรูปร่างกระโหลกศีรษะใบหน้า
ด้านข้างและด้านหน้า ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อจากจุดส�ำคัญ ช่วยค�ำนวณค่าของ
มุมและระยะต่าง ๆ (Cephalometric Analysis) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาความผิดปกติของโครงสร้าง
กระโหลกศีรษะ ใบหน้า และฟัน สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้ป่วยว่าจะมีแนวโน้ม
ของใบหน้าเป็นอย่างไรภายหลังจัดฟัน สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีด้านหน้า (Postero-Anterion
View) เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้าด้านหน้า สามารถจ�ำลองกะโหลกใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสี
ด้านหน้าและด้านข้าง สามารถจ�ำลองการตัดฟัน ถอนฟัน และจ�ำลองการเคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ และมี
ฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจ�ำลองฟันเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ผู้ป่วยจัดฟันสามารถเห็นภาพจ�ำลองใบหน้าหลังการจัดฟันก่อนที่จะมีการจัดฟันจริง รวมทั้งทราบ
การวางแผนการจัดฟัน ตลอดจนเห็นภาพจ�ำลองการเคลื่อนที่ของฟันระหว่างการจัดฟันได้ จึงท�ำให้
ทันตแพทย์วางแผนการจัดฟันได้รวดเร็วขึ้น
• ราคาถูกกว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเน้นข้อมูลค่ามาตรฐานลักษณะโครงสร้าง
กะโหลกศีรษะส�ำหรับคนไทยและคนเอเชีย

อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN)

นักวิจัย : นายศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
่ ำ� ขอ 1701002926 1702001911
ทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา : สิทธิบต
ั ร เลขทีค
และ 1702001912
อุปกรณชวยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได (BEN)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทอีซี่โคซี่ จ�ำกัด
นักวิจัย: นายศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1701002926 1702001911 และ 1702001912
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทอีซี่โคซี่ จํากัด

คณะวิจัยไดดํ าเนิ นโครงการทําความเข าใจกลุ มเป าหมายเพื่ อ พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ สําหรั บช วยเหลื อ
ผูสูงอายุในการเคลื่อนไหวอยางปลอดภัยและการฟนฟูสุขภาพรางกายและจิตใจ ประกอบกับขอมูลเชิงสถิติ
ของการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุทั่วโลกตาง ๆ แสดงใหเห็นวา ประมาณ 1 ใน 3 ของผูสูงอายุที่มีอายุ 65
ปขึ้นไปจะหกลมทุกป (ที่มา: Stevens et. al. 2012) และการหกลมเปนสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชี วิต
ของผูสูงอายุ (ที่มา: องคการอนามัยโลก) ทําใหปญหาการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุเปนประเด็นสําคัญที่
ควรไดรับการแกไขโดยมุงไปที่สาเหตุสําคัญของการเสื่อมถอยของสถานภาพรางกาย เชน จากที่ดูแลตัวเอง
ได กลายเปนผูปวยติดเตียง ซึ่งเหตุการณหกลมที่พบไดบอยที่สุดอีกรูปแบบ คือ การพลัดตกหกลมจากการ
ขึ้นลงเตียงของผูสูงอายุ ซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งที่บานและที่โรงพยาบาล รวมถึงผูปวยที่ไดรับการผาตัดที่ตองไดรับ
การฟนฟู สงผลกระทบเชิงลบคือความเสี่ยงตอการนอนติดเตียงและฟนตัวไดชา จากการที่ผูดูแลหรือญาติ
รวมถึ ง ตั ว ผู ป ว ยเองกลั ว ที่ ผูสู งอายุ จ ะหกล มจึ ง ให นอนอยู เ ป น เตี ย งเป นส ว นใหญ เพื่ อ ให ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่
เหมาะสมและเขาถึ งได กับ ผู สูงอายุ แ ละผู ดูแ ลในสั งคมไทยในวงกว า ง เหมาะสมทั้ งในด า นการยศาสตร
(Ergonomics) และวิถีชีวิตความเปนอยู คณะวิจัยจึงดําเนินการออกแบบพัฒนาชุดอุปกรณปองกันการพลัด
ตกหกลมของผูสูงอายุในขั้นตอนการลุกนั่งและขึ้นลงจากเตียง

คณะวิจยั ได้ดำ� เนินโครงการท�ำความเข้าใจกลุม่ เป้าหมายเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำ� หรับช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยและการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ประกอบกับข้อมูล
เชิงสถิติของการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุทั่วโลกต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะหกล้มทุกปี (ที่มา : Stevens et. al. 2012) และการหกล้มเป็นสาเหตุ
อันดับ 2 ของการเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุ (ทีม่ า : องค์การอนามัยโลก) ท�ำให้ปญ
ั หาการพลัดตกหกล้มของ
ผู้สูงอายุเป็นประเด็นส�ำคัญที่ควรได้รับการแก้ ไขโดยมุ่งไปที่สาเหตุส�ำคัญของการเสื่อมถอยของ
จุดเดนเทคโนโลยี
งกาย
ูแงลตั
กลายเป็
นผูง้ปเช่วนยติดเตียง ซึ่งเหตุการณ์หกล้มที่พบได้บ่อย
- ลดความเสีสภาพร่
่ยงในการขึ้นาลงเตี
ยงของผูเช่
สูงน
อายุ จากที
และผูปว่ด
ยหลั
การผวาเองได้
ตัด โดยเฉพาะเตี
ยงที่มีความสู
เตียงโรงพยาบาล
ที่สุดอีกรูปแบบ คือ การพลัดตกหกล้มจากการขึ้นลงเตียงของผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านและที่
- กระตุนการลุกขึ้นนั่ง ลดการนอนติดเตียง ชวยฟนฟูสุขภาพรางกายโดยทั่วไปหรือหลังผาตัด และลดความหดหู
- ออกแบบตามหลั
กการยศาสตร รัรวมถึ
บน้ําหนักงไดผูม้ป
าก่วมียที
รองป่ ไอด้งกัรนับ
การลื
่น าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ส่งผลกระทบเชิงลบคือความเสี่ยงต่อ
โรงพยาบาล
การผ่
- ใชงานสะดวก ปรับเปนเกาอี้นั่งได เหมาะสําหรับพยาบาลทําหัตถการ
- สวย เรียบง
าย มีประโยชนด
ใชเตี
งานสูยงงและฟื้นตัวได้ช้า จากการที่ผู้ดูแลหรือญาติรวมถึงตัวผู้ป่วยเองกลัวที่ผู้สูงอายุจะหกล้ม
การนอนติ
จึงให้นอนอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ได้ผ18ลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเข้าถึงได้กับผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลในสังคมไทยในวงกว้าง เหมาะสมทั้งในด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ คณะวิจยั จึงด�ำเนินการออกแบบพัฒนาชุดอุปกรณ์ปอ้ งกันการพลัดตกหกล้มของผูส้ งู อายุ
ในขั้นตอนการลุกนั่งและขึ้นลงจากเตียง
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ลดความเสี่ยงในการขึ้นลงเตียงของผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะเตียงที่มีความสูง
เช่น เตียงโรงพยาบาล
• กระตุ้นการลุกขึ้นนั่ง ลดการนอนติดเตียง ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปหรือหลังผ่าตัด และ
ลดความหดหู่
• ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ รับน�้ำหนักได้มาก มีร่องป้องกันการลื่น
• ใช้งานสะดวก ปรับเป็นเก้าอี้นั่งได้ เหมาะส�ำหรับพยาบาลท�ำหัตถการ
• สวย เรียบง่าย มีประโยชน์ ใช้งานสูง
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ผ้ากระตุ้นสมอง (AKIKO)

นักวิจัย : นายสิทธา สุขกสิ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ทรัพน
ย์สมอง
สินทางปั
ญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1702001913 1702001914
ผากระตุ
(AKIKO)
1702001915 1702001916 1702001917 1702001918
นักวิจัย: นายสิทธา สุขกสิ และคณะ ศู1702001919
นยเทคโนโลยีโลหะและวั
แหงชาติ (เอ็มเทค)
และสดุ1702001920
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา: สิ ท ธิ บั ต ร เลขที่ คํ า ขอ 1702001913 1702001914 1702001915 1702001916
ผู้รับอนุ
ญาตให้ใช้
สิทธิ : บริ
ษัท1702001920
เดอะ แฟคทอรี ออฟ อินสปายเรชัน จ�ำกัด
1702001917
1702001918
1702001919
และ

ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทเดอะ แฟคทอรี ออฟ อินสปายเรชัน จํากัด

ปญหาโรคสมองเสื่อ ม เปนปญหาสําคัญที่พบมากขึ้ นในสังคมผูอายุ ซึ่งมีผลกระทบตอครอบครั ว
จํานวนมาก ซึ่งปจจุบันยังไมมีเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ เพื่อชวยในการดูแลและเหมาะสมกับบริบทชีวิตการ
เป นอยู ข องสั ง คมไทยเท าที่ ควร การพั ฒนานวั ต กรรมเพื่ อ ช ว ยการดู แ ล โดยการผสมผสานองค ค วามรู
หาโรคสมองเสื
่อมเป็การออกแบบและวิ
นปัญหาส�ำคัญศทีวกรรม
่พบมากขึ
ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สหสาขาทั้งปัด าญนการแพทย
การพยาบาล
จึงเป้นนในสั
สิ่ งจํางเปคมผู
น นัก้สวิูงจัยอายุ
เอ็ มเทค
สวทช.
จึงพัวฒ
ากระตุ นซึสมอง
(อะ-กิ-หโกะ)
เปนผาษ
หมฐ์ทีเพื
่ทําอ
าไทย มีความ
ครอบครั
จ�ำนาผ
นวนมาก
ง่ ปัจจุทีบ่มนัีชื่อยัวงาไม่"AKIKO"
มเี ทคโนโลยี
รือสิซึง่ ่งประดิ
่ จากผ
ช่วยในการดู
แลและเหมาะสมกับ
สวยงาม เนื้ อ ผ า อ อ นนุ ม พร อ มถู ก ออกแบบให ใ ส รู ป ภาพ หรื อ กลิ่ น หอม ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต าม
บริบทชีนเคยของผู
วติ ความเป็
นอยูซึข่ ่งองสั
่ สวรเนื้อการพั
อ่ ช่วรวมถึ
ยการดู
ล โดยการผสมผสาน
ความคุ
 สู งอายุ
การทีง่ ผคมไทยเท่
ู สูงอายุ ได สาั มทีผัค
ผ า พรฒอนานวั
มกั บเห็ตนกรรมเพื
รู ปแบบ ลาย
งรู ปแภาพ
ครอบครั
วหรือเพื
่อน จะทําให
สบาย ผอนคลายทั
้งรางกายและจิการออกแบบ
ตใจ ลดความเครียและวิ
ด กระวนกระวาย
องค์ความรู
้สหสาขาทั
้งด้รูสาึกนการแพทย์
การพยาบาล
ศวกรรม จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
อีกทั้งยังสามารถทําเปนเกมสเพื่อชวยกระตุนประสาทสัมผัส และความทรงจําที่ดีใหผูสูงอายุ และผูป ว ย
นักวิจัย่อเอ็
สมองเสื
มไดมมเทค
ากขึ้น สวทช. จึงพัฒนาผ้ากระตุ้นสมอง ที่มีชื่อว่า “AKIKO” (อะ-กิ-โกะ) เป็นผ้าห่มที่ท�ำ

จากผ้าไทย มีความสวยงาม เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม พร้อมออกแบบให้ ใส่รูปภาพหรือกลิ่นหอมที่สามารถ

จุดเดนเทคโนโลยี
ปรับเปลีAKIKO
ย่ นได้เปตนามความคุ
น้ เคยของผูชส้ วงูยทํอายุ
่ ึกสู้ผองู นคลายทั
อายุได้ส้งรมั าผังกายและจิ
สเนือ้ ผ้าตใจและช
พร้อมกัวบย เห็นรูปแบบ ลาย
ผาหมที่มีความสวยงาม
าใหผซึูสง่ ูงการที
อายุรูสผ
กระตุ
ม ผั สและความทรงจํ
ดวยสั
มผัรสู้สผึกาทีสบาย
่ ออนนุ มผ่อสามารถใส
หรือกลิ่ นหอมที
รวมถึนงประสาทสั
รูปภาพครอบครั
วหรือเพื่อาทีน่ดี จะท�
ำให้
นคลายทัรูป้งภาพ
ร่างกายและจิ
ตใจ่ ลดความเครียด
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความคุ นเคยของผูสูงอายุ การไดสัมผัสเนื้อผา พรอมกับเห็นรูปแบบและลาย
กระวนกระวาย อีกทั้งยังสามารถท�ำเป็นเกมเพื่อช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส และความทรงจ�ำที่ดี ให้
รวมถึงรูปภาพครอบครัวหรือเพื่อน จะชวยใหผูสูงอายุ/ผูปวยสมองเสื่อมใหรูสึกผอนคลาย ลดความกระวน
ผู้สูงอายุและสามารถใช
และผู้ป่วยสมองเสื
่อมได้
้น นสมองและประสาทสัมผัส ดวยวัตถุดิบหลักที่เปนผา
กระวาย
ทํากิจกรรมสํ
าหรัมบชากขึ
วยกระตุ
แบบไทย ทําใหผลิตภัณฑจากงานวิจัยนี้ สามารถสรางอาชีพใหแกชุมชน มีรายไดสามารถพึ่งพาตัวเองได

จุดเด่นเทคโนโลยี
• ท�ำจากผ้าไทย มีเอกลักษณ์ เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม ลวดลายสวยงาม
• ออกแบบให้ ใส่รูปภาพหรือกลิ่นหอมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
• ใช้ท�ำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมองและประสาทสัมผัสได้
• สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้
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ระบบตรวจวัดก๊าซจากลมหายใจขนาดพกพา

นักวิจัย : นายเดโช สุรางค์ศรีรัฐ และนายสุพัฒน์ สัมพั นธ์ยุทธ์  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703000403
ผู้รับอนุดญ
าตให้ใช้สิทธิ : บริษัทไอดี ไดร์ฟเวอร์ จ�ำกัด
ระบบตรวจวั
กาซจากลมหายใจขนาดพกพา
นักวิจัย: นายเดโช สุรางคศรีรัฐ และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1703000403
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทไอดี ไดรฟเวอร จํากัด

คณะวิ จัยออกแบบและพั ฒ นาต นแบบเชิ งพาณิ ช ย ร ว มกั บ บริ ษัท ไอดี ไดร ฟเวอร จํากั ด (ภายใต
โครงการ Research Gap Fund) สรางสถานีตนแบบประเมินความพรอมของผูขับขี่รถยนต ประกอบดวย
(1) ระบบรายงานตัว (2) ระบบโปรแกรมทกสอบความเมื่อยลา และการมีสติสัมปชัญญะของผูขับขี่ และ (3)
ระบบเซ็นเซอร 3 ชนิด ที่ทํางานรวมกัน ไดแก เซ็นเซอรวัดระดับแอลกอฮอล (alcohol sensor) เซ็นเซอรวัด
ระดั บออกซิ เจนในเลือ ด (blood oxygen sensor) และเซ็ นเซอร วั ดความไวในการตอบสนอง (response
sensor)
นวัตกรรมนี้ชวยสงเสริมความพรอมในการขับขี่ (มีสติสัมปชัญญะ) โดยการทดสอบผานซอฟตแวร
ทดสอบทางระบบคอมพิวเตอร ณ สถานีวิเคราะหความพรอมในการขับขี่รถยนต รวมทั้งระบบเซ็นเซอรทั้ง
alcohol, blood oxygen และ response sensor จะทํางานรวมกันในการประเมิ นถึงศักยภาพความพร อม
ของผูขับขี่ในการขับรถตอไป เพื่อชวยลดอุบัติเหตุบนทองถนนและลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจาก
การเมาแลวขับ นวัตกรรมดังกลาวยังสามารถประยุกตใชไดกับกลุมของผูทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรยนตใน
การประเมินความพรอมในการทํางานเพื่อชวยลดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม และลดอัตราคนพิการจาก
การปฏิบัติหนาที่กับเครื่องจักรโรงงาน เพิ่มขีดจํากัดดานนวัตกรรมของสถานีดังกลาวในการสรางความแปลก
ใหมใหระบบขนสงในแตละประเทศเพื่อการสงออกระบบดังกลาวไปจําหนายยังตางประเทศ

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศไทยมีอัตราจ�ำนวนคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึง่ หลายครัง้ ทีอ่ บุ ตั เิ หตุนนั้ เกิดขึน้ จากความไม่พร้อมในการขับขีร่ ถยนต์
และการเมาแล้วขับ ภาครัฐเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน โดยการออกกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระท�ำผิดอย่างเคร่งครัด เพิ่มจุดตรวจระดับแอลกอฮอล์
ซึง่ รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณจัดซือ้ เครือ่ งตรวจแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์เป็นราคาถึง 24 ล้านบาท
ยังไม่รวมถึงการจ้างบุคลากรส�ำหรับการดูแลรักษาและการอบรมการใช้งานเครื่องมือ อีกทั้งทุกวันนี้
จุดเดงนชีเทคโนโลยี
การบ่
ถ้ งึ สมรรถภาพการขับขีร่ ถยนต์ถกู บ่งบอกไว้เพียงการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในลมหายใจเท่านัน้
ผานการทดสอบมาตรฐานทางก าซของเครื่ อ งเป าแอลกอฮอล จากลมหายใจของสํ า นั ก รั ง สิ แ ละ
เครื่อดงมืสมรรถภาพความพร้
อแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ตามเกณฑบ
อาขีงอิ่ดงจากมาตรฐาน
การวั
อมในการขั
้านอื่น ๆ ยัOIML
งไม่Rได้126ถูกและผ
จัดาตันการ
้งเกณฑ์ไว้
ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย IEC 60601-1: 2012 จากศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟา
เนคเทค
สวทช. จึงพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซจากลมหายใจขนาดพกพา เป็นสถานีเพือ่ วิเคราะห์
และอิเล็กทรอนิ
กส (PTEC)
ความพร้อมในการขับขี่รถยนต์ ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบ Scan ID ตัวตนของ
ผู้ขับขี่ (RFID) (2) ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ทดสอบความพร้อมในการขั
20 บขี่รถยนต์ และ (3) ระบบ
เซนเซอร์ที่ท�ำงานแบบ Synergistic ส�ำหรับวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ ในลมหายใจร่วมกับเครื่องวัด
ปริมาณออกซิเจนในเลือด และทดสอบ Response ในการเหยียบเบรก เพื่อประเมินความพร้อมใน
การขับขี่อย่างสมบูรณ์
จุดเด่นเทคโนโลยี
• มีส่วนของระบบเซนเซอร์ที่มีความแม่นย�ำสูง ท�ำการทดสอบอ้างอิงกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและใช้ผลในการอ้างอิงได้
• เป็นสถานีทป่ี ระกอบด้วยระบบต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยประเมินถึงความพร้อมในการขับขีร่ ถยนต์รายแรกของโลก
• เป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงช่องทางของนักดื่มที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• เป็นนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก
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NETPIE: แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่ อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง

นักวิจัย : นางสาวพนิตา พงษ์ไพบูลย์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501005546 และ 1601003026
่ งหมายการค้า เลขทีค
่ ำ� ขอ 160106879 และ 160106880
เครือ
NETPIE: แพลตฟอร
ม
สื
อ
่
สารเพื
อ
่
เชื
่
อ
มต
อ
ทุ
ก
สรรพสิ
ง
่
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทเน็กซ์พาย จ�ำกัด
นักวิจัย: นางสาวพนิตา พงษไพบูลย และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1501005546 และ 1601003026 เครื่องหมายการคา เลขที่
คําขอ 160106879 และ 160106880
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทเน็กซพาย จํากัด

NETPIE คือ Cloud Platform ที่ใหบริการในรูปแบบ Platform-as-a-Service สําหรับอํานวยความ
สะดวกใหกับนักพัฒนาสามารถพัฒนาใหอุปกรณของตัวเองเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูล และมีปฏิสัมพันธกันได
ในแบบ Internet of Things (IoT) NETPIE มีองคประกอบสองสวน คือ Cloud Platform และไลบรารี่ ซึ่ง
เปนเสมือ น firmware หรือ Software Development Kit (SDK) สําหรับติด ตั้ งบนอุ ป กรณ NETPIE จะ
ช ว ยดู แ ลการเชื่ อ มต อ ของอุ ป กรณ ต า ง ๆ ช ว ยดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภั ย (security) ความพร อ มใช
(availability) และการขยายตัวของระบบ (scalability) นักพัฒนาจึงไมตองกังวลเรื่อ งการบริ หารจั ดการ
ระบบและการสื่อสารที่อยูเบื้องหลัง
นอกจากนี้ NETPIE ยั งอํานวยความสะดวกให ภาคธุ รกิ จ เพิ่ มมู ลค าให กั บ สิ นค าและบริ ก ารแบบ
ดั้งเดิมใหกลายเปนสินคาและบริการแบบ IoT โดย NETPIE ชวยลดระยะเวลาและลดขั้นตอนการพั ฒนา
สินคาและบริการแบบ IoT อีกทั้งชวยลดภาระการบริหารจัดการดูแลโครงสรางพื้นฐานระบบเซิรฟเวอรและ
ระบบเก็บขอมูล ภาคธุรกิจสามารถลดบุคลากรดาน System Administration และลดตนทุนการจัดหาและ
ดูแลเซิ รฟเวอร ปจจุบันที มวิจัย เปด ให บริก าร NETPIE บนชื่อโดเมน (Domain Name) NETPIE.io ผ าน
เว็บไซต NETPIE.io และบริหารจัดการระบบอยางตอเนื่อง

NETPIE คือ Cloud Platform ที่ให้บริการในรูปแบบ Platform-as-a-Service ส�ำหรับอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับนักพัฒนาสามารถพัฒนาให้อุปกรณ์ของตัวเองเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล และมี
ปฏิสัมพันธ์กันได้ ในแบบ Internet of Things (IoT) NETPIE มีองค์ประกอบสองส่วน คือ Cloud
Platform และไลบรารี่ ซึ่งเป็นเสมือน Firmware หรือ Software Development Kit (SDK) ส�ำหรับ
ติดตั้งบนอุปกรณ์ NETPIE จะช่วยดูแลการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย
จุดเดนเทคโนโลยี
- รองรับการเชื่อมตอสื่อสารไดทุกที่ทุกทุกเวลา
(Security)
- รองรับการจัดการสิ
ทธิและยืนยันตัวความพร้
จนของอุปกรณทอ
ี่ยืดมใช้
หยุน (Availability) และการขยายตัวของระบบ (Scalability) นักพัฒนาจึงไม่ต้อง
- รองรับการขยายตัวของระบบไดอยางไรขีดจํากัด
กังวลเรื่องการบริหารจัดการระบบและการสื่อสารที่อยู่เบื้องหลัง
นอกจากนี้ NETPIE ยังอ�ำนวยความสะดวกให้
่ มูลค่าสินค้าและบริการแบบดัง้ เดิม
21 ภาคธุรกิจ เพิม
ให้กลายเป็นสินค้าและบริการแบบ IoT โดย NETPIE ช่วยลดระยะเวลาและลดขัน้ ตอนการพัฒนาสินค้า
และบริการ อีกทั้งช่วยลดภาระการบริหารจัดการดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบ
เก็บข้อมูล ภาคธุรกิจสามารถลดบุคลากรด้าน System Administration และลดต้นทุนการจัดหาและ
ดูแลเซิรฟ์ เวอร์ ปัจจุบนั ทีมวิจยั เปิดให้บริการ NETPIE บนชือ่ โดเมน (Domain Name) NETPIE.io ผ่าน
เว็บไซต์ NETPIE.io และบริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่อง
จุดเด่นเทคโนโลยี
• รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา
• รองรับการจัดการสิทธิและยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่น
• รองรับการขยายตัวของระบบได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด
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Kitwai: คลาวด์คอมพิ วติงแพลตฟอร์ม
ส�ำหรับการประมวล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่
นักวิจัย : นายสุริยะ อุรุเอกโอฬาร และคณะ
Kitwai:
ชุดซอฟตแวรประมวลผลแบบคลาวดที่วิเคราะหผลขอมูลขนาดใหญได
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
รวดเร็ว
่ �ำขอ 1501006031
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขทีค
้รับอนุทญ
ใช้และคณะ
สิทธิ : บริ
ัทพี ทีท
จิตอล
โซลูชัน
จ�ำแกั
่วเตอร
นักวิจัย:ผูนายเอกสิ
ธิ์ าตให้
กิจสิพงษ
ศูนยษ
เทคโนโลยี
อิเี ล็ดิ
กทรอนิ
กสและคอมพิ
หงดชาติ (เนคเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทพีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

Kitwai (คิดไว) หรือคลาวดคอมพิวติ้งแพลตฟอรมสําหรับการประมวลผล data mining บนขอมูล
ขนาดใหญ ซึ่ ง เป น ต น แบบคลาวด ค อมพิ ว ติ้ ง แพลตฟอร ม ในลั ก ษณะของ On-demand Apache Spark
Cluster บน OpenStack
Cloud
ะชวยสรางบริ
ารประมวลผล
data้หรืmining
หรือ machine
การวิเคราะห์
ข้อมูทีล่จขนาดใหญ่
เพื่อกให้
ได้มาซึ่งความรู
อสารสนเทศที
่ถูกต้อlearning
งแม่นย�ำโดย
ที่ขยายได
แ
บบยื
ด
หยุ

น
(elastic
scale-out)
ด
ว
ยตนเอง
(self-configure)
โดยรองรั
บ
การประมวลผลบน
การใช้เทคนิค Data Mining จ�ำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงหรือ High Performance
หนวยประมวลผลรวมหรือ GPU โดยมีคุณสมบัตที่สําคัญ ประกอบดวย (1) สามารถติดตั้งลงบน public
(HPC) มาช่
วยให้ไกดารประมวลผลเสร็
ร่ วดเร็วคลัทัสนเตอร
ต่อสถานการณ์
ทเี่ าปลี
ย่ นแปลง
หรื อComputer
private OpenStack
คลาวด
โดยตรง (2) บริ หจได้
ารจัในเวลาที
ด การ Spark
ข องตนเองผ
นทาง
อย่าบงไรก็
ตามการประมวลผล
Data Mining
บนระบบNoSQL,
HPC นัAmazon
้นมีความซั
Webไปตลอดเวลา
Interface (3) รองรั
การเชื
่อมตอกับแหลงขอมูลหลายชนิ
ด อาทิ RDBMS,
S3,บซ้อน
OpenStack
Swift (4) รองรั
บ การเชื่ อ มต อกั บHPC
แอปพลิ
เคชั นต าวงยทรั
ๆ ไดพยากรการค�
หลายช องทาง
เช น้งแบบกระจายและ
REST API,
อันเนื่องมาจากสถาปั
ตยกรรมของระบบ
ประกอบด้
ำนวณทั
Javaแบบขนานที
API, CLI, JDBC,
ODBC ท�และ
มีไลบรารี
ี่ รองรั บการทํางานกั บ NETPIE,
distributed deep
่ ห ลากหลาย
ำ ให้(5)
ต ้ อ งมี
ก ารจั ดทและกระจายภาระงานอย่
า งเหมาะสมบนทรั
พ ยากร
neural network training (Caffe) และ Thai Twitter Stream

การค�ำนวณต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องท�ำงานร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
ย ซึ่งเป็นการยากถ้าผู้ ใช้จะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อท�ำการประมวลผล Data Mining บนระบบ
จุดเดด้นวเทคโนโลยี
- รองรั
บการทํ
างานของ
Spark
HPC แอปพลิเคชันบนคลัสเตอรเดียวกันได
HPC
ภายใต้
ความซัHadoop,
บซ้อนเหล่
านี้ด้วและ
ยตนเอง
- คํานวณเร็วดเนคเทค
วยเทคโนโลยี
GPU
in-memory
processing
สวทช.
จึงพัและ
ฒนาคลาวด์
คอมพิ
วติงแพลตฟอร์มส�ำหรับการประมวลผล Data Mining
- มีการปรับใชงานแบบอัตโนมัติตามทรัพยากรที่มีอยู
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�ำงานของ Hadoop, Spark และ HPC แอปพลิเคชันบนคลัสเตอร์เดียวกันได้22
• ค�ำนวณเร็วด้วยเทคโนโลยี GPU และ In-memory Processing
• มีการปรับใช้งานแบบอัตโนมัติตามทรัพยากรที่มีอยู่

21

22

ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นอัตโนมัติ
เวอร์ชัน 2.0 (Social Sensing: S-Sense Version 2)
นักวิจัย : นายชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ และนางสาวอลิสา คงทน  
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1001000484 และ
ระบบวิ เ คราะห ข อ ความแสดงความคิ ด เห็1501006963
น อั ต โนมั ติ เวอร ชั น 2.0 (Social
Sensing: S-Sense version 2)
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
นักวิจัย: นางสาวอลิสา คงทน และคณะ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1001000484 และ 1501006963
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด

เอสเซนส (S-Sense) หรือ Social Sensing เปนระบบวิเคราะหความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปหรือ
กลุมลู ก ค าบนโซเชี ยลมี เ ดี ย วารูสึกอย างไรต อ ผลิ ตภั ณฑ บริการ และยี่ หอ สิ นค า โดยระบบจะรวมรวม
ติ ด ตาม วิ เ คราะห ประมวลผลข อ ความบนเว็ บ ไซต เ ครื อ ข า ยเชิ งสั ง คมและเว็ บ บอร ด เช น Facebook,
Twitter, YouTube, Pantip.com เปนตน เนื่องจากขอความสวนใหญบนอินเทอรเน็ต นิยมใชภาษาที่ ไม เป น
ทางการหรือภาษาพูด รวมทั้งมีโครงสรางประโยคที่ไมถูกตองตามหลักไวยากรณภาษาไทย จึงทําใหยากตอ
การวิ เ คราะห ดั ง นั้ น เทคโนโลยี ข อง S-Sense จึ ง ถู ก คิ ด ค น และพั ฒ นาขึ้ น ด ว ยเทคนิ ค การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) การทํ า เหมื อ งข อ ความ (Text Mining) และการ
วิเคราะหอารมณและความรูสึกจากขอความ (Sentiment Analysis) เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอความที่ใช
ภาษาพูดและไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบ S-Sense สามารถนํามาชวยใหธรุ กิจหรือองคกร
รับรูกิจกรรมความเคลื่อนไหวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร ตรวจสอบความพึงพอใจ และติดตามทัศนคติของ
สาธารณะที่มีตอยี่หอผลิตภัณฑ หรือบริการตาง ๆ เพื่อใหเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของลูกคาได ดี
ยิ่งขึ้น

การส�ำรวจตลาดเพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับองค์กร เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เนื่องจากความนิยมใช้งาน
ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท�ำให้เกิดแนวทางส�ำรวจตลาดแบบใหม่ที่เรียกว่า การตลาดผ่าน
สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) บริษทั หรือองค์กรสามารถโปรโมตสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ
บริการต่าง ๆ ผ่านสื่อเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผู้ ใช้
จุดเดนเทคโนโลยี
สามารถคอมเมนต์
ง้ โพสต์
ำ� ถาม และแสดงความคิ
้ ติและชมต่อสินค้าและบริการได้อย่าง
- รองรับการวิเคราะหภาษาไทยทีรวมทั
่ไมเปนทางการ
เชน ค
ภาษาสนทนา
หรือภาษาที่ใชบนโซเชียลมีเดีด
ย เห็นทัง
- สามารถวิเคราะหความคิดเห็นของขอความวาเปนเชิงบวกหรือลบ และวิเคราะหประโยคเชิงเปรียบเทียบ
ทั- นรองรัทีเบช่โดเมนธุ
นเดีรกิยจและอุ
วกันตสาหกรรมที
การรับ่หฟัลากหลาย
งความคิ
ดเห็นอุตและตอบค�
เชน รถยนต
สาหกรรมบริการำทถามหรื
องเที่ยว เปอ
นตข้น อสงสัยของลูกค้า จะต้องมีความทันท่วงที
แต่เนือ่ งจากปริมาณของสือ่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มจี ำ� นวนมาก ท�ำให้การติดตามและวิเคราะห์
เป็นไปได้ยากและไม่ครอบคลุม
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาระบบและวิธีการวิเคราห์23
ข้อความแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ
หรือเอสเซนส์ (S-Sense: Social Sensing) เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์
ประมวลผลข้อความบนเว็บไซต์เครือข่ายเชิงสังคมและเว็บบอร์ด เช่น Facebook, Twitter, YouTube,
Pantip.com เนื่องจากข้อความส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตนิยมใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาพูด
รวมทั้งมีโครงสร้างประโยคที่ ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาไทย จึงท�ำให้ยากต่อการวิเคราะห์
ดังนัน้ เทคโนโลยีของ S-Sense จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึน้ มาด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing) และการท�ำเหมืองข้อความ (Text Mining) เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์
ข้อความที่ใช้ภาษาพูดและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถน�ำไปใช้ ในการติดตามแบรนด์ (Brand Monitoring) หรือการวิจยั ตลาด (Market Research)
เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเอง
หรือของคู่แข่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
• สามารถรองรับผู้ ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 2,000 คน และรองรับโดเมนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย เช่น รถยนต์ อุตสาหกรรมบริการ ท่องเที่ยว

โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย วาจา แอนดรอยด์
U และหน่วยความจำ
นักวิจัย: นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค)
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนา “วาจา (VAJA)” ซึ่งเป็นซอฟต์
แวร์ญญา:
สังลิเคราะห์
เสียงพูดภาษาไทยบน
ทรัพย์สินทางปั
ขสิทธิ์
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ: บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จำกัด
บบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับติดตั้งและใช้งานร่วมกับแอปพลิ
เคชันอื่น ๆ เพื่อแปลงข้และแท็
อความ
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เญิ
คชันง
ช่วยเหลื
อในชี
วิตประจำวั
นเป็นจำนวนมาก
ษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที โดยสังเคราะห์
เ
สี
ย
งพู
ด
เป็
น
เสี
ย
งผู
้
ห
หรื
อ
"นก"
เช่น ระบบนำทาง (navigation system) ระบบอ่านข้อความ (message reader) ระบบอ่านหน้าจอ
(screen reader)ดแอปพลิ
เคชันเหล่านี้จำเป็ย
นต้งได้
องใช้งานร่วไม่
มกับจ
ซอฟต์
แวร์สน
ังเคราะห์
มีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ สามารถปรับความเร็วในการพู
และโทนเสี
ำเป็
ต้อเงสียงเพื่อรายงาน
ข้อมูลและสถานะการใช้งาน แต่เนื่องจากอุปกรณ์พกพามีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร ได้แก่ ความเร็ว
CPU และหน่วยความจำ
อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการใช้งาน และสามารถอ่านเอกสารให้
ฟัง แจ้งสายเรียกเข้า หรือบอก
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนา “วาจา (VAJA)” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับติดตั้งและใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อแปลงข้อความ
นทางด้วยภาษาไทยได้ทันที
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที โดยสังเคราะห์เสียงพูดเป็นเสียงผู้หญิง หรือ "นก"

นักวิจัย : นางสาวศรินทร์ วัเชืช่อมต่รบุ
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เด่นเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
จุดเด่นเทคโนโลยี
นออกเสียงทุกข้อความบนหน้าจออุปกรณ์แอนดรอยด์
สามารถอ่านออกเสียงทุกข้อทรั
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ทธิ์ า(Copyright)
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ลข่าวสารได้
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ต้องละกิจกรรมที
่ทำอยู
สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
สารหรื
อแอปพลิ
ง ๆ-ดรอยด์
ทีส่มจีามารถช่
ีคบไรูอเอส
ุณ
ตซอฟท์
นการอ่
านออกเสี
ยง ้ใช้กำลังขับขี่ อุปกรณ์แอน
ผู้รสับื่ออนุ
ญาตให้
ใช้สเคชั
ิทธินต่: าบริ
ษสามารถรั
ัท
จ�
ำกั
ด่ เช่น ในขณะผู
วยแจ้งชือ่ สายเรียกเข้า อ่านออกเสียงข้อความสั้น หรือบอกเส้นทางได้
ซึ่งมีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ สามารถปรับความเร็วในการพูดและโทนเสียงได้ ไม่จำเป็นต้อง

ส่วนช่นวยเหลื
อและเพิ่มโอกาสให้
ิการ งขับขี่ อุปกรณ์แอน
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องละกิจกรรมที่ทำอยู-่ มีเช่
ในขณะผู
้ใช้แก่กผู้พำลั
อยด์สามารถช่วยแจ้งชือ่ สายเรียกเข้า อ่านออกเสียงข้อความสั้น หรือบอกเส้นทางได้
มีส่วนช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้พิการ

ในปัจจุบนั การใช้งานอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เป็นสิง่ จ�ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวัน
โดยเฉพาะส�ำหรับคนตาบอดที่มีแอปพลิเคชันช่วยเหลือในชีวิตประจ�ำวันเป็นจ�ำนวนมาก เช่น ระบบ
น�ำทาง (Navigation System) ระบบอ่านข้อความ (Message Reader) ระบบอ่านหน้าจอ (Screen
Reader) แอปพลิเคชันเหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงเพื่อรายงานข้อมูล
และสถานะการใช้งาน แต่เนื่องจากอุปกรณ์พกพามีข้อจ�ำกัดทางด้านทรัพยากร ได้แก่ ความเร็ว CPU
และหน่วยความจ�ำ
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนา “วาจา (VAJA)” ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์สงั เคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส�ำหรับติดตั้งและใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อแปลงข้อความ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที โดยสังเคราะห์เสียงพูดเป็นเสียงผู้หญิง หรือ “นก”
ซึ่งมีการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ สามารถปรับความเร็วในการพูดและโทนเสียงได้ ไม่จ�ำเป็นต้อง
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างการใช้งาน และสามารถอ่านเอกสารให้ฟัง แจ้งสายเรียกเข้า หรือบอก
เส้นทางด้วยภาษาไทยได้ทันที
จุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถอ่านออกเสียงทุกข้อความบนหน้าจออุปกรณ์แอนดรอยด์
• สามารถประยุกต์ ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติในการอ่านออกเสียง
• สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ โดยไม่ต้องละกิจกรรมที่ท�ำอยู่ เช่น ในขณะผู้ ใช้ก�ำลังขับขี่ อุปกรณ์
แอนดรอยด์สามารถช่วยแจ้งชื่อสายเรียกเข้า อ่านออกเสียงข้อความสั้น หรือบอกเส้นทางได้
• มีส่วนช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้พิการ
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โปรแกรมการประเมินเสียงพู ดภาษาไทย
(Thai Speech Assessment: TSA)
นักวิจัย : นายประกาสิต กายะสิทธิ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โปรแกรมการประเมิ
น
เสี
ย
งพู
ดภาษาไทย
Assessment: TSP)
ทรัพย์สินทางปั
ญญา(Thai
: ลิขSpeech
สิทธิ์ (Copyright)
อนุตญ
าตให้ใศูช้
ิทธิ : อบริ
ษัทกพลอยชรั
ตน์แหงจ�ชาติ
ำกั(เนคเทค)
ด
นักวิจัย: นางสาวอลิสผู
า ้รสุวับรรณรั
น และคณะ
นยส
เทคโนโลยี
ิเล็กทรอนิ
สและคอมพิวเตอร
ทรัพยสินทางปญญา: ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทพลอยชรัตน จํากัด

ปจจุบันมีผูที่มีปญหาดานการสื่อสารจํานวนมากที่สื่อสารออกมาไมได และนับวันผูมีปญหาดังกลาวมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ผูที่มีความบกพรองเหลานี้มักมีปญหาพฤติกรรมและอารมณรวมดวย ซึ่งสงผลตอการ
ปัจจุบันมีผู้ที่มีปัญหาด้านการสื่อสารจ�ำนวนมากที่สื่อสารออกมาไม่ได้ และนับวันผู้มีปัญหา
ปรับตัวทางสังคมได
นั กวิ จัยเนคเทค
สวทช.
จึ งพัมฒเพิ
นาโปรแกรมการประเมิ
นเสี ยงพู ด ภาษาไทย
ให ผูที่ มี กรรมและอารมณ์ร่วมด้วย
ดังกล่าวมี
แนวโน้
่มขึ้นทุกปี ผู้ที่มีความบกพร่
องเหล่านี(TSA)
้มักมีปเพืัญ่อหาพฤติ
ปญหาดานการสื่อสาร สามารถแสดงความตองการหรือความรูสึกใหผูอื่นเขาใจได โปรแกรม TSA เปนสวน
ซึ่งส่วยการสื
งผลต่่ออสารที
การปรั
บตัวทางสั
หนึ่งของโปรแกรมช
่ประกอบด
วย 3งคมได้
โปรแกรม ไดแก (1) โปรแกรมคอมพิ วเตอรเพื่ อการ
ประเมิ น เสี ยงพู ด ภาษาไทยเนคเทค
เหมาะสํ าสวทช.
หรั บ ผู พจึิ กงารที
ส ามารถควบคุ ม เสี ยงและจั
ง หวะการพู
ด ได ซึ่ ง (TSA) เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหา
พัฒ่ ไ มนาโปรแกรมการประเมิ
นเสี
ยงพูดภาษาไทย
โปรแกรม TSA จะชวยใหผูพิการไดฝกการออกเสียง โดยเนนที่ความดัง ระดับเสียง จังหวะการพูด และ
ด้านการสือ่ สารสามารถแสดงความต้องการหรือความรูส้ กึ ให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้ โปรแกรม TSA เป็นส่วนหนึง่
การหายใจ (2) โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ช ว ยสื่ อ สารสํ าหรั บ ผู ที่ บ กพร อ งทางการสื่ อสาร (โปรแกรม
วยการสื่อสารที
ย 3 โปรแกรม
แก่โดยผ
(1)านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ปราศรัย) ชวยใหของโปรแกรมช่
ผูที่สูญเสียความสามารถในการพู
ด เช่ป
น ระกอบด้
คนใบ ใหสวามารถสื
่อสารกับคนทั่วได้
ไปได
รูปภาพ ขอความและเสี
ย
งที
่
บ
ั
น
ทึ
ก
ไว
ใ
นโปรแกรม
และ
(3)
ระบบช
ว
ยสื
่
อ
สารในห
อ
งไอซี
ย
ู
แ
ละผู

ป

ว
ยระหว
การประเมินเสียงพูดภาษาไทย เหมาะส�ำหรับผูพ้ กิ ารที่ไม่สามารถควบคุมเสีางยงและจังหวะการพูดได้ ซึง่
พักฟนหรือระบบไอซียูทอลก (ICU Talk) ระบบถูกออกแบบใหรับคําสั่งจากผูชวยไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับ
โปรแกรมมการเคลื
TSA จะช่
วยให้ผพู้างกาย
กิ ารได้เชฝนกึ กดปุ
การออกเสี
ง โดยเน้
ค่ วามดั
ง ระดับเสียง จังหวะการพูด และ
ความสามารถในการควบคุ
่อนไหวของร
มสวิทช ยระบบทั
ชสกรีนนทีหรื
อประมวลผล
แบบอิมเมจจากการเคลื
่
อ
นไหวต
า
ง
ๆ
จึ
ง
เหมาะสํ
า
หรั
บ
ใช
ก
ั
บ
ผู

ป

ว
ยที
่
พ
ู
ด
ไม
ไ
ด
แ
ละไม
ส
ามารถควบคุ
การหายใจ (2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสื่อสารส�ำหรับผู้ที่บกพร่มการ
องทางการสื่อสาร (โปรแกรม
ทํางานของรางกายไดอยางปกติ

ปราศรัย) ช่วยให้ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูด เช่น คนใบ้ สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้
จุดเดนเทคโนโลยีผ่านรูปภาพ ข้อความ และเสียงที่บันทึกไว้ ในโปรแกรม และ (3) ระบบช่วยสื่อสารในห้องไอซียูและ
- รับคําสั่งจากผูปวยไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย
้ปไ่วดยระหว่
งพักฟื้นหรืมการทํ
อระบบไอซี
อล์ก อ(ICU
- ใชกับผูปวยที่พูดผูไม
และไมสาามารถควบคุ
างานของรยาูทงการได
ยางปกติTalk) ระบบถูกออกแบบให้รับค�ำสั่งจากผู้ช่วยได้
หลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการควบคุมการเคลือ่ นไหวของร่างกาย เช่น กดปุม่ สวิตช์ ระบบ
ทัชสกรีนหรือประมวลผลแบบอิมเมจจากการเคลื่อนไหวต่าง ๆ จึงเหมาะส�ำหรับใช้กับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้
และไม่สามารถควบคุมการท�ำงานของร่างกายได้อย่างปกติ
26
จุดเด่นเทคโนโลยี
• รับค�ำสัง่ จากผูป้ ว่ ยได้หลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการควบคุมการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
• ใช้กับผู้ป่วยที่พูดไม่ได้และไม่สามารถควบคุมการท�ำงานของร่างกายได้อย่างปกติ
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(Arnthai OCR Engine version 3.0 for Linux Server)

นักวิจัย: นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ: บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด

โปรแกรมคอมพิ วเตอร์อ่านไทย เวอร์ชัน 3.0
ส�ำหรับ Linux Server
(Arnthai OCR Engine Version 3.0 for Linux Server)

ปัจจุบันเอกสารต่าง ๆ ถูกสร้างใหม่ขึ้นมามากมาย และมีแนวโน้มว่ายังคงจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความต้องการพื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสารเหล่านี้จึงเพิ่มขึ้น ซึ่งคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแก้ปัญหานี้ได้
โดยการแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่สามารถเก็บไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขนาด
กะทัดรัด และเข้าถึงข้อมูลได้ในไม่กี่วินาที 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
วิจัย : บนางสาวศริ
วัชรบุ
ศราค�
ไทย (Arnthai) ซึ่งเป็นั
นชุก
ดโปรแกรมสำหรั
การรู้จำตัวอักษรในภาพน
ที่สทร์
ามารถแปลงตั
วอักษรให้
เป็น ำ และคณะ
ข้อความ โดยสามารถรู้จำตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่านไฟล์ภาพได้หลายรูปแบบ เช่น
ย์เทคโนโลยี
เิ ล็ก่มทรอนิ
bmp, jpg, png และ tiff สามารถทำงานได้ดศู
ีกับน
เอกสารหลายประเภท
เช่น อ
เอกสารที
ีหลายคอลัมน์กส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
เอกสารที่มีตารางประกอบ เอกสารที่มีภาพประกอบ เอกสารประเภท pdf และสามารถบันทึกเป็นไฟล์
พย์รวมถึ
สงินสามารถปรั
ทางปั
ญกญา
ลิขกสิต้อทง และสามารถ
ธิ์ (Copyright)
สกุล .txt .doc .odt ทรั
และ html
บพจนานุ
รมเพื่อเพิ:่มความถู
ทำงานแบบขนาน (parallel processing) อีกทั้งชุดโปรแกรมนี้สามารถติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายได้

(เนคเทค)

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทแอ็คเคาท์ติง
่ ส์ จ�ำกัด
้ ทรานส์ฟอร์เมชัน

จุดเด่นเทคโนโลยี
- ประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากไฟล์ข้อความมีขนาดเล็กกว่าไฟล์ภาพมาก
- สะดวกในการปรับแต่งและแก้ไขเอกสาร เนื่องจากไฟล์ข้อความสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ง่ายกว่า
ไฟล์ภาพ

ปัจจุบันเอกสารต่าง ๆ ถูกสร้างใหม่ขึ้นมามากมาย และมีแนวโน้มว่ายังคงจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ
ความต้องการพื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสารเหล่านี้จึงเพิ่มขึ้น ซึ่งคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันสามารถแก้ปัญหานี้
ได้ โดยการแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่เก็บไว้ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัด
และเข้าถึงข้อมูลได้ ในไม่กวี่ นิ าที โปรแกรม Optical Character Recognition (OCR) เป็นกระบวนการ
ของการแปลงเอกสาร เช่น นิตยสาร หนังสือ หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็น
ข้อความ และบันทึกไปเป็นไฟล์ประมวลผลค�ำทีส่ ามารถแก้ไขได้ เทคโนโลยีนชี้ ว่ ยท�ำให้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บเป็น
เอกสารสามารถเก็บเป็นข้อมูลดิจิทัลได้ จึงท�ำให้การเก็บ การค้นหา และการแก้ไขข้อมูลจากเอกสาร
ท�ำได้ง่าย
เนคเทค สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรม OCR ที่มีชื่อว่า อ่านไทย (Arnthai) ซึ่งเป็นชุดโปรแกรม
ส�ำหรับการรู้จ�ำตัวอักษรในภาพ ที่แปลงตัวอักษรให้เป็นข้อความ โดยสามารถรู้จ�ำตัวอักษรทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อ่านไฟล์ภาพได้หลายรูปแบบ เช่น bmp, jpg, png และ tiff ท�ำงานได้ดีกับเอกสาร
หลายประเภท เช่น เอกสารที่มีหลายคอลัมน์ เอกสารที่มีตารางประกอบ เอกสารที่มีภาพประกอบ
เอกสารประเภท pdf และบันทึกเป็นไฟล์สกุล .txt .doc .odt และ html รวมถึงปรับพจนานุกรมเพื่อ
เพิม่ ความถูกต้อง และสามารถท�ำงานแบบขนาน (Parallel Processing) อีกทัง้ ชุดโปรแกรมนีต้ ดิ ตัง้ บน
เครื่องแม่ข่ายได้
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากไฟล์ข้อความมีขนาดเล็กกว่าไฟล์ภาพมาก
• สะดวกในการปรับแต่งและแก้ไขเอกสาร เนื่องจากไฟล์ข้อความสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ง่าย
กว่าไฟล์ภาพ
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ผลิตภัณฑ์สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด้วยอนุภาคนาโน
ในรูปแบบอิมัลเจลส�ำหรับการน�ำส่งฮอร์โมนทางผิวหนัง
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เจล ่ค�ำขอ 1603001381 และ
สําหรับการนําสงฮอรโมนทางผิวหนัง
1603001382
้ สุบ
ั รัสโมอนุ
ญาตให้
ใช้สท
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ษท
ั โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์มา 
่ จ�ำกัด
นักวิจัย: นางสาวสุวผู
ิมลร
และคณะ
ศูนยนาโนเทคโนโลยี
(นาโนเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1603001381 และ 1603001382
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทโรงงานเภสัชกรรมเกรทเตอรฟารมา จํากัด

กวาวเครือขาว มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab. เปนพืชตระกู ล
ถั่ว (วงศ Leguminosae) พบในปาสูงทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
เปนไมเถาเลื้อยพาดพันตนไมใหญ เปนไมผลัดใบ ขนาดกลาง เถายาวประมาณ 5 เมตร ลําตนเกลี้ยง เปลือก
นอกของลําตนมีสีน้ําตาลเขมและคอนขางแข็ง มีหัวใตดินขนาดใหญทําหนาที่สะสมอาหาร องคประกอบที่
สํ า คั ญ ของสารสกั ด กวาวเครื อ คื อ สารกลุ ม miroestrol และ อนุ พั น ธ ต า ง ๆ เช น deoxymiroestrol,
daidzin, daidzine, genistin, genistein, puerarin, coumestrol, estrone แ ล ะ estriol โ ด ย
deoxymiroestrol เปนสารออกฤทธิ์สําคัญในกลุมของฮอร โมน phytoestrogen รวมถึงฤทธการตานอนุ มูล
อิสระ (antioxidant) ของสารกลุม isoflavonoid อีกทั้งสารสกัดกวาวเครือขาวมีสารออกฤทธิ์ที่สําคั ญ ต อ
ระบบของรางกายในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําสารสกัดกวาวเครือมาใชเพื่อปรับสมดุ ลหรือ
เพิ่มฮอรโมนเพศ จึงทําใหปจจุบันมี การนําสารสกัดจากกวาวเครือขาวมาใชเปนยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ
บํารุงผิว รวมไปถึงอาหารเสริมสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการใชสารสกัดกวาวเครือขาวเพื่อใชเพิ่มขนาดของ
อวัยวะเฉพาะจุดของรางกาย ในรูปของผลิตภัณฑ ครีม เจล เม็ดยา และแคปซูล เปนตน

กวาวเครือขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab. เป็น
พืชตระกูลถั่ว (วงศ์ Leguminosae) พบในป่าสูงทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของไทย เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ ใหญ่ เป็นไม้ผลัดใบ ขนาดกลาง เถายาวประมาณ 5 เมตร
ล�ำต้นเกลีย้ ง เปลือกนอกของล�ำต้นมีสนี ำ�้ ตาลเข้มและค่อนข้างแข็ง มีหวั ใต้ดนิ ขนาดใหญ่ทำ� หน้าทีส่ ะสม
อาหาร องค์ประกอบที่ส�ำคัญของสารสกัดกวาวเครือ คือ สารกลุ่ม Miroestrol และอนุพันธ์ต่าง ๆ เช่น
Deoxymiroestrol, Daidzin, Daidzine, Genistin, Genistein, Puerarin, Coumestrol, Estrone และ
จุดเดนเทคโนโลยี
- ชวยกระตุนและเพิ่มการซึมผานเขาสูเซลลผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ
Estriol
Deoxymiroestrol
- มีความปลอดภั
ย ไมกอใหเโดย
กิดการระคายเคื
อง หรือผลขางเคียง เป็นสารออกฤทธิ์ส�ำคัญในกลุ่มของฮอร์ โมน Phytoestrogen รวมถึง
ฤทธ์การต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ของสารกลุ่ม Isoflavonoid อีกทั้งสารสกัดกวาวเครือขาวมี
สารออกฤทธิท์ สี่ ำ� คัญต่อระบบของร่างกายในหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน�ำสารสกัดกวาวเครือ
28
มาใช้เพือ่ ปรับสมดุลหรือเพิม่ ฮอร์ โมนเพศ จึงท�ำให้ปจั จุบนั มีการน�ำสารสกัดจากกวาวเครือขาวมาใช้เป็น
ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว รวมไปถึงอาหารเสริมสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สารสกัด
กวาวเครือขาวเพื่อใช้เพิ่มขนาดของอวัยวะเฉพาะจุดของร่างกาย ในรูปของผลิตภัณฑ์ครีม เจล
เม็ดยา และแคปซูล เป็นต้น
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จุดเด่นเทคโนโลยี
• ช่วยกระตุ้นและเพิ่มการซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือผลข้างเคียง

สูตรต�ำรับขี้ผึ้งป้ายปาก
ที่มีส่วนผสมของสารประกอบเชิงซ้อนของอนุพันธ์
ควอเทอไนซ์เบต้าไซโคลเดกซ์ทรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสทิน
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สู ต รตํ า รั บ ขี้ ผึ้ ง ป า ยปากที่ มี ส ว นผสมของสารประกอบเชิ ง ซ อ นของอนุ พั น ธ
อนุสิท
ควอเทอไนซเบตาไซโคลเดกซตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติ
น ธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501001099
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ธิ (นาโนเทค)
: บริษท
ั โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์มา 
่ จ�ำกัด
นักวิจัย: นางสาวสุวิมผู
ล สุ้รรัสับ
โมอนุ
และคณะ
นยนาโนเทคโนโลยี
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ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1501003212 และอนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1501001099
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทโรงงานเภสัชกรรมเกรทเตอรฟารมา จํากัด

ปจจุบันสูตรตํารับยาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพในชองปากมีการพัฒนาใหอ ยู ใน
รูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย เพื่อความสะดวกในการใชงาน เชน เจล แผนแปะ รวมไปถึงขี้ผึ้งปายปาก
นอกจากนี้ในสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวมักจะมีการเติมสารสําคัญที่มีคุณสมบัติตา ง ๆ ลงไป เพื่อชวย
เพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น ขี้ผึ้งปายปากที่มีจําหนายในปจจุบันเนนที่คุณสมบัติ
ต า นการอั ก เสบของเนื้ อ เยื่ อ ในช อ งปากที่ เ กิ ด จากอาการร อ นใน เป น ยาในกลุ ม คอร ติ โ คสเตี ย ร ร อยด
(corticosteroid) ที่มีฤทธิ์ในการตานการอักเสบระดับกลาง โดยความเขมขนที่ใชอยูที่ 0.1 เปอรเซ็นตยา เพื่อ
บรรเทาอาการแผลรอนในชองปาก (aphthous ulcer) ผลิตภัณฑจะอยูในรูปยาทาเฉพาะที่ในชองปากเป น
เนื้อสารที่ประกอบดวยเจลาติน เพคติน และกัม เปนตน สารแอลฟาแมงโกสตินซึ่งเปนสารที่พบมากในสาร
สกัดจากเปลือกมังคุด ถือเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีการนําไปใชอยางหลากหลาย เนื่องดวยคุณสมบัติที่
โดดเด น ทั้ งในดานของฤทธิ์ การยั บ ยั้ งเชื้ อ แบคที เรี ยก อโรค (antibacterial agent) สารต านอนุ มูล อิ ส ระ
(antioxidant agent) และมีฤทธิ์ในการยับยั้งอาการอักเสบ (anti-inflammation)

ปัจจุบันสูตรต�ำรับยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในช่องปากมีการพัฒนาให้
อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น เจล แผ่นแปะ รวมไปถึง
ขี้ผึ้งป้ายปาก นอกจากนี้ ในสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักจะมีการเติมสารส�ำคัญที่มีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ลงไป เพือ่ ช่วยเพิม่ คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ ให้มคี วามน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ ขีผ้ งึ้ ป้ายปากทีม่ จี ำ� หน่าย
ในปัจจุบันเน้นที่คุณสมบัติต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องปากที่เกิดจากอาการร้อนใน เป็นยาใน
จุดเดนเทคโนโลยี
่ ึ้งปคอร์
ตโิ ่มคสเตี
ยร์รอยด์ (corticosteroid)
ทีม่ ฤี เทธิ
นการต้านการอักเสบระดับกลาง โดยความเข้มข้น
สูตรตํารักลุ
บขี้ผม
ายปากที
ี สวนผสมของสารประกอบเชิ
งซอนของอนุพันธควอเทอไนซ
บตาใ์ ไซโคล
เดกซตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติ
น เปนเการพั
ผลิ ตภัณฑ และการใชคุณสมบั ติขอองนในช่องปาก (Aphthous Ulcer) ผลิตภัณฑ์จะ
ที่ใช้อยู่ที่ 0.1 เปอร์
ซ็นฒต์นาสู
ยาตรตํเพืารั่อบบรรเทาอาการแผลร้
อนุพันธควอเทอไนซเบตาไซโคลเดกซตรินไคโตซานในการเก็บกักสารออกฤทธิ์ชีวภาพ และการเกาะติดที่ผนัง
ของ mucous cell
องปากมาพั
ฒนาเปนสูตรตํารับ่ ใผลินช่
ตภัณอฑงปากเป็
ขี้ผึ้งปายปาก นเนื้อสารที่ประกอบด้วยเจลาติน เพกทิน และกัม สารแอลฟา
อยูในช่ในรู
ปยาทาเฉพาะที
แมงโกสทินเป็นสารที่พบมากในสารสกัดจากเปลือกมังคุด ถือเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีการน�ำ
ไปใช้อย่างหลากหลาย เนือ่ งด้วยคุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่น ทั29ง้ ในด้านของฤทธิก์ ารยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียก่อโรค
(Antibacterial Agent) สารต้านอนุมลู อิสระ (Antioxidant Agent) และมีฤทธิใ์ นการยับยัง้ อาการอักเสบ
(Anti-Inflammation)
จุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรต�ำรับขี้ผึ้งป้ายปากที่มีส่วนผสมของสารประกอบเชิงซ้อนของอนุพันธ์ควอเทอไนซ์เบต้า
ไซโคลเดกซ์ทรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสทิน เป็นการพัฒนาสูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์ และการใช้
คุณสมบัติของอนุพันธ์ควอเทอไนซ์เบต้าไซโคลเดกซ์ทรินไคโตซานในการเก็บกักสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
และการเกาะติดที่ผนังของ Mucous Cell ในช่องปากมาพัฒนาเป็นสูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้ายปาก
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นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุง
และกรรมวิธีการเตรียมนาโนอิมัลชันดังกล่าว

นักวิจัย : นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ย์สินทางปั
: สิทธี กธิารบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501000290
นาโนอิ มั ล ชั นในรู ป แบบโปร ง ใสที่ ทรั
กั ก เก็พ
บ สารออกฤทธิ
์ ไ ล ยญ
ุ ง ญา
และกรรมวิ
เตรียมนาโนอิมัลชันดังกลาว
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทซานิเมท จ�ำกัด

นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: สิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1501000290
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทซานิเมท จํากัด

ผลิตภัณฑสําหรับปองกันยุงในปจจุบันสวนมากใชสารเคมีและสารสังเคราะหเปนสารออกฤทธิ์ในการ
ไลยุง ซึ่งมีขอดอยในเรื่องผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผูบริโภค ดังนั้นสารธรรมชาติในกลุมน้ํามันหอมระเหยที่
มีฤทธิ์ไล ยุงจึ งเปนอีก ทางเลื อ กที่ เขามามี บทบาท แตการนํ าน้ํ ามั นหอมระเหยมาใช ก็ยังมี ขอจํากั ดในด าน
คุณสมบัติ เชน สารในน้ํามันหอมระเหยจะมีการระเหยไดไว มีกลิ่นฉุน และมีคาการละลายน้ําต่ํา ซึ่งทําใหมี
ฤทธิ์ในการไลยุงสั้น รวมถึงความไมคงตัวของสารออกฤทธิ์เมื่อนําไปผสมในผลิตภัณฑเมื่ออยูในสภาวะที่ไม
เหมาะสม เชน ที่อุณหภูมิสูง สัมผัสกับแสงหรือออกซิเจน เปนตน จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีก ารกัก เก็ บ
(Encapsulation technology) มาใชในการเตรียมสารละลายน้ํามันหอมระเหยใหเปนนาโนอิมัลชัน ที่มีความ
คงตัว และใหขนาดของน้ํามันหอมระเหยที่ถูกกักเก็บเล็กระดับนาโนเมตร
สเปรยนาโนอิมัลชันสมุนไพรไลยุง เปนผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑสเปรยไลยุงจากสารสกัด
ธรรมชาติภายใตการเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชัน ทําใหไดผลิตภัณฑจากสมุนไพรมีฤทธิ์ไลยุงที่อยูใน
รูปแบบนาโนอิมัลชั นแบบใส ไมกอใหเกิดคราบขาว มีอนุภาคอิมัลชั นในระดับ นาโนเมตรที่สามารถกัก เก็ บ
น้ํามันสารออกฤทธิ์และกลิ่นไดนานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทงยังชวยปกปองคุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหย
ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความคงตัวที่ดี

ผลิตภัณฑ์สำ� หรับป้องกันยุงในปัจจุบนั ส่วนมากใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์เป็นสารออกฤทธิ์
ในการไล่ยงุ ซึง่ มีขอ้ ด้อยในเรือ่ งผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูบ้ ริโภค ดังนัน้ สารธรรมชาติในกลุม่ น�ำ้ มัน
หอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจึงเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามามีบทบาท แต่การน�ำน�้ำมันหอมระเหยมาใช้ก็ยังมี
ข้อจ�ำกัดในด้านคุณสมบัติ เช่น สารในน�้ำมันหอมระเหยจะมีการระเหยได้ ไว มีกลิ่นฉุน และมีค่า
การละลายน�้ำต�่ำ ซึง่ ท�ำให้มฤี ทธิใ์ นการไล่ยงุ สัน้ รวมถึงความไม่คงตัวของสารออกฤทธิเ์ มื่อน�ำไปผสมใน
ผลิตภัณฑ์เมือ่ อยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู สัมผัสกับแสงหรือออกซิเจน จึงมีการพัฒนา
จุดเดนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation Technology) มาใช้ ในการเตรียมสารละลายน�้ำมันหอมระเหย
- ใชสารที่มีฤทธิ์ไลยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใชสารเคมี
มลั ชัชั่วโมงน ทีม่ คี วามคงตัว และให้ขนาดของน�ำ้ มันหอมระเหยทีถ่ กู กักเก็บเล็กระดับนาโนเมตร
- มีฤทธิ์ไลยุงยาวนาน มีประสิทธิภาพไลยให้
ุงอยเาป็งนนอนาโนอิ
ย 3.5 - 4.5
- ผานการทดสอบตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตรการแพทย
นอาโนอิ
ม่อัลง ชันสมุนไพรไล่ยุงเป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ ไล่ยุงจาก
- สามารถขยายขนาดและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับอุตสเปรย์
สาหกรรมได
ยางตอเนื
สารสกัดธรรมชาติภายใต้การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชัน ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์
30
ไล่ยุงที่อยู่ในรูปแบบนาโนอิมัลชันแบบใส ไม่ก่อให้เกิดคราบขาว มีอนุภาคอิมัลชันในระดับนาโนเมตรที่
สามารถกักเก็บน�้ำมันสารออกฤทธิ์และกลิ่นได้นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติ
ของน�้ำมันหอมระเหยท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ดี
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จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี
• มีฤทธิ์ไล่ยุงยาวนาน มีประสิทธิภาพไล่ยุงอย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง
• ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• สามารถขยายขนาดและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

สเปรย์ไล่ยุงและแผ่นแปะไล่ยุงที่ใช้เทคโนโลยีองค์ประกอบ
ของนาโนอิมัลชันที่มีส่วนผสมของน�้ำมันยูคาลิปตัสซิทริโอดอรา
นักวิจัย : นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ
แห่งชาติ (นาโนเทค)
สเปรยไลยุงและแผนแปะไลศูยน
ุงทีย์่ใชนเาโนเทคโนโลยี
ทคโนโลยีองคประกอบของนาโนอิ
มัลชันที่มี
ญญา
สวนผสมของน้ําทรั
มันพ
ยูคย์าลิสปินตัทางปั
สซิทริโอดอร
า : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603000796
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัท 864 ดีพร้อม จ�ำกัด
นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค)
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ 1603000796
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัท 864 ดีพรอม จํากัด

“ยุ ง ” เป น พาหะสํ า คั ญ ของการเกิ ด โรคติ ด เชื้ อ ต า ง ๆ อาทิ มาลาเรี ย ไข เ ลื อ ดออก เท า ช า ง
ไขสมองอักเสบ เปนตน โดยในแตละปจะมีผูเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเหลานี้เปนจํานวนมาก การแพรกระจาย
ของยุงจึงนับเปนปญหาดานสาธารณสุ
โดยเฉพาะประชากรในประเทศเขตร
เนื่อ้องจากมี
“ยุง” เป็ขนพาหะส�
ำคัญของการเกิดโรคติอนดเชื
ต่าง สๆภาพอากาศ
อาทิ มาลาเรีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง
เหมาะสมต อ การแพร พั น ธุ ซึ่ ง วิ ธี ป อ งกั น ไม ใ ห ยุ ง กั ด ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย ม คื อ การใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ กั น ยุ ง ที่
ไข้สฤมองอั
ยชีจวจุบติ ันจากโรคติ
ดเชือ้ที่มเหล่
นจ�นำนวนมาก การแพร่กระจายของ
ประกอบดว ยสารมี
ทธิ์ ไ ล ยกุ งเสบ
อย าโดยในแต่
งไรก็ ตามผลิลตะปี
ภั ณจฑะมี
กั นผยุ งเู้ สีในป
นิ ย มใช สารเคมี
ี ฤ ทธิา์ ไนีลเ้ยป็ุ ง เป
สวนประกอบ เชยุนงจึสารในกลุ
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งนับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะประชากรในประเทศเขตร้อน เนื่องจากมีสภาพอากาศ
ในปริมาณมากและติดตอกันเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและตา และอาการทาง
สมอง เปนตน ดัเหมาะสมต่
งนั้นการใชสารที
่มีฤทธิ์ไลยุงพ
จากสารสกั
ภัณฑกันยุยงมคือ การใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่
อการแพร่
ันธุ์ ซึ่งดวิสมุ
ธีปน้อไพรทดแทนการใช
งกันไม่ให้ยุงสกัารเคมี
ดที่ ได้ในผลิ
รับตความนิ
จึงนับเปนทางเลือกใหมที่นาสนใจ
วยสารมี
์ไล่ยุง อย่
างไรก็ตามผลิ
บันนิา ยมใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ไล่ยุงเป็น
นักวิจัยประกอบด้
นาโนเทค สวทช.
จึงไดคฤัดทธิ
สรรสารสกั
ดจากธรรมชาติ
ไดแกตภัน้ําณมันฑ์ยูกคัน
าลิยุปงตัในปั
สซิทริจโจุอดอร
ที่มีคุณสมบัติ ในการไล
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นอนุภ าคและสู
ตรตํ ารั บในระดับและ
นาโนเมตรให
ส่วนประกอบ
น สารในกลุ
่ม Pyrethroids
DEETอยูใซึนรู่งปมีแบบของ
ข้อจ�ำกัดด้านความปลอดภัยต่อการใช้
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่มีฤทธิ์ไาล่ย4 ุงชัจากสารสกั
สมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมีใน
ปลอดภัย ไมกอใหเกิดการแพและระคายเคืองตอผิวของผูใช

ผลิตภัณฑ์กันยุงจึงนับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ
จุดเดนเทคโนโลยี
นักวิจยั นาโนเทค สวทช. จึงได้คดั สรรสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่ น�ำ้ มันยูคาลิปตัสซิทริโอดอรา
- ผลิตภัณฑไลยุงที่เปนองคประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี (DEET Free)
ทีม่ คี ณ
ุ สมบั
ตใิ นการไล่
ยงุ ผน�านตามมาตรฐานของกรมวิ
ำมาพัฒนาเป็นอนุภาคและสู
รต�ำรับในระดับนาโนเมตรให้อยู่ในรูปแบบของ
- มีประสิทธิภาพในการไล
ยุงมากกว
า 4 ชั่วโมง
ทยาศาสตรตการแพทย
- มีการหอหุมสารออกฤทธิ
แบบนาโนอิ
ชันซึ่งมีความคงตั์แวละกลิ
ดี ทําให่นเในการไล่
พิ่มความสามารถในการกั
บ
นาโนอิมัล์ใชันรูนปเพื
่อกักเก็มบัลสารออกฤทธิ
ยุง ช่วยเพิ่มกเก็ความคงตั
วและปกป้องคุณสมบัติ
น้ํามันและกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยที่เปนสารออกฤทธิ์ไลยุงไดยาวนานขั้น
้ำมันหอมระเหยในการสั
สอากาศและแสงแดดได้
ในระยะยาว
สามารถควบคุมการปลดปล่อย
- เปนผลิตภัณฑของน�
ที่มีความปลอดภั
ย ผานการทดสอบแลม
ววผัาไม
กอใหเกิดการระคายเคืองในอาสาสมั
คร
สารสมุนไพรให้ออกฤทธิ์อย่างช้า ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ยุง31ได้นานมากกว่า 4 ชั่วโมง ทั้งยัง
มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองต่อผิวของผู้ ใช้
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี (DEET Free)
• มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงมากกว่า 4 ชั่วโมง ผ่านตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• มีการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ในรูปแบบนาโนอิมัลชันซึ่งมีความคงตัวดี ท�ำให้เพิ่มความสามารถใน
การกักเก็บน�้ำมันและกลิ่นของน�้ำมันหอมระเหยที่เป็นสารออกฤทธิ์ไล่ยุงได้ยาวนานขึ้น
• เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามปลอดภัย ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเคืองในอาสาสมัคร
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อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บน�้ำมันหอมระเหย
จากไพลและขมิ้นชัน
นักวิจัย : นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001594 และ
อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ํามันหอมระเหยจากไพลและขมิ้นชัน
1703001684
นักวิจัย: นางสาวสุวิมล สุรัสโม และคณะ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค)
ผู้ร่คําับ
ญาตให้
ใช้สิทธิ : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย)
ทรัพยสินทางปญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที
ขอ อนุ
1703001594
และ 1703001684
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: หางหุนสวนจํากัด กัญญ เฮิรบ (ประเทศไทย)

กระแสนิยมของผูบริโภคในปจจุบันที่ตองการหลีกเลี่ยงสารเคมี หันมาใหความสนใจในผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติที่มีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหผูประกอบการภาคการผลิตสวนใหญมุงเปาในการนําสารสกัดจาก
ธรรมชาติมาเปนสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ เพื่อทดแทนการใชสารเคมี โดยเฉพาะผลิตภัณฑดานความงาม
การแพทย และสุขภาพ เชน ผลิตภัณฑจากน้ํามันหอมระเหย เพื่อชวยในดานการผอนคลายความตึงเครียด
และผลิตภัณฑ บรรเทาอาการปวดจากสมุ นไพร โดยเฉพาะอย างยิ่ งสมุ นไพรจากไพลและขมิ้ นชั นที่ มีฤ ทธิ์
บรรเทาอาการปวดเมื่อยของกลามเนื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
นั กวิ จัยนาโนเทค สวทช. วิ จั ยและพั ฒ นาอิ มัลเจลที่ มีอ นุ ภ าคนาโนกั กเก็ บ น้ํ ามั นหอมระเหยและ
สมุนไพรที่ มีประสิ ทธิภ าพในการบรรเทาอาการเมื่ อ ยล าและบรรเทาอาการอั ก เสบ เพื่อประโยชน ใ นการ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยของกลามเนื้อ และอาการเคล็ดขัดยอกตาง ๆ โดยนํานวัตกรรมดานนาโนเทคโนโลยี
เขามามีสวนในกระบวนการพัฒนาการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อนุภาคนาโนไขมันใช
สวนประกอบที่ไมกอใหเกิดการระคายเคืองของผิวหนัง และซึมซาบลงสูชั้นผิวไดดี แกจุดดอยในเรื่องของสี
จากทั้งไพลและขมิ้นชันที่มักติดผิว ติดเสื้อผา

กระแสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมี หันมาให้ความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทมี่ แี นวโน้มมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการภาคการผลิตส่วนใหญ่มงุ่ เป้าใน
การน�ำสารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงาม การแพทย์ และสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จากน�ำ้ มันหอมระเหย เพือ่ ช่วยในด้าน
การผ่อนคลายความตึงเครียด และผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดจากสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จุดเดนเทคโนโลยี
ที่ม่มีฤประสิ
ทธิท์บธิภรรเทาอาการปวดเมื
่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใชเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชันสมุ
ทําใหนเพิไพรจากไพลและขมิ
่มประสิทธิภาพการซึมซาบเขาสูช้น
ั้นผิชั
วน
และเพิ
าพในการ
ปลดปลอยสารสําคัญจากสมุนไพร เพื่อชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อยไดดีขึ้น
วิจัยนาโนเทค
สวทช.
วิจัยและพัฒนาอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน�้ำมันหอมระเหย
- ลักษณะของผลิตภัณฑเปนโลชันเนื้อสีขาว ไมมนั
ีสีจก
ากไพลและขมิ
้นชันติดผิวและเสื
้อผา
- เปนสารสกัดจากธรรมชาติ ทําใหไมเกิดการระคายเคือง และมีความปลอดภัยตอผูใช
และสมุ
นไพรที่มจีปากหระสิ
าพในการบรรเทาอาการเมื
่อยล้าและบรรเทาอาการอักเสบ เพื่อประโยชน์ ใน
- มีวิธีการเตรียมที่ทําไดงาย และพร
อมถายทอดเทคโนโลยี
องปฏิทบัตธิิกภ
ารไปสู
ระดับอุตสาหกรรมไดทันที
การบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ32
และอาการเคล็ดขัดยอกต่าง ๆ โดยน�ำนวัตกรรมด้านนาโน
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในกระบวนการพัฒนาการผลิตเพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
อนุภาคนาโนไขมันใช้ส่วนประกอบที่ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังและซึมซาบลงสู่ชั้นผิว
ได้ดี แก้จุดด้อยในเรื่องของสีจากทั้งไพลและขมิ้นชันที่มักติดผิว ติดเสื้อผ้า
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้เทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน ท�ำให้เพิม่ ประสิทธิภาพการซึมซาบเข้าสูช่ นั้ ผิว และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปลดปล่อยสารส�ำคัญจากสมุนไพรเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีขึ้น
• ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นโลชันเนื้อสีขาว ไม่มีสีจากไพลและขมิ้นชันติดผิวและเสื้อผ้า
• เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ท�ำให้ไม่เกิดการระคายเคือง และมีความปลอดภัยต่อผู้ ใช้
• มีวิธีการเตรียมที่ท�ำได้ง่าย และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรม
ได้ทันที
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งานวรรณกรรมของหนังสือ
(เรื่องเล่าจากปลาทูหน้างอ อาณาจักรมด ลูกอ๊อดตามหาแม่
อัลกอลิทึม วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 40-59)
นักวิจัย : ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ส�ำนักงานกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม
ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัทโอเพ่ นเซิร์ฟ จ�ำกัด
รูปหน้า 34

งานวรรณกรรมของหนังสือ (เรื่องเลาจากปลาทูหนางอ อาณาจักรมด ลูกออด
ตามหาแม อัลกอลิทึม วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 40-59)
นักวิจัย: ฝายเผยแพรวิทยาศาสตร สํานักงานกลาง
ทรัพยสินทางปญญา: ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ: บริษัทโอเพนเซิรฟ จํากัด

รูปหน้า 34

ปจจุบันธุรกิ จสื่ อสิ่ งพิ มพ หรือสํานั กพิ มพ มีการปรั บตัว เพื่อ รองรับ การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของ
ผูบริโภค จากเดิมที่มีชองทางการเขาถึงสื่อสิ่งพิมพผานรานหนังสือ นิตยสาร ฯลฯ ก็ปรับเพิ่มชองทางการ
เขาถึงใหสะดวกและงายขึ้นผานสื่อดิจิทัลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
e-book คือ หนังสือหลากหลายเรื่องราวที่ถูกผลิตออกมาในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน
ทางเลื อ กที่ ดีข องทั้ ง ผู บ ริ โภคและผู เขี ยนที่ สามารถเลื อกเอาเรื่ องราวตา ง ๆ มาอ านหรื อเขี ยนได ง า ยขึ้ น
กวาเดิม โดยถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งสํ าหรั บผูที่ต องการความสะดวกสบาย ขอดีของการใช e-book คือ
ผูเขียนสามารถเขียนแลวนําเอาไปฝากขาย สวนผูอานก็สามารถเลือกซื้อหนังสือไดอยางตรงใจไมตองเดินทาง
เพื่อไปซื้อหนังสือที่ราน สามารถเลือกซื้อหนังสือที่ตองการผานหนาจอโทรศั พทมือถือหรือแท็บเล็ตไดต าม
ความตองการ
ดวยเหตุนี้ ฝายเผยแพรวิทยาศาสตร สวทช. จึงเล็งเห็นความสําคัญของการเพิ่มชองทางการเขาถึง
สื่อสิ่งพิมพ (งานวรรณกรรมของ สวทช.) ใหมากขึ้น เนื่องดวยปจจุบันแนวโนมของผูอานหนังสือผ านสื่ อ
ดิจิทัลและเรียนรูแบบออนไลนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทโอเพนเซิรฟ จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนาย
สื่อดิจิทัลดานการเรียนรูแบบออนไลน ทั้งในรูปแบบ e-book และวีดีโอ รวมทั้งเปนผูพัฒนาระบบโปรแกรม
บริ หารจั ด การสื่ อ ดิ จิทั ล ออนไลน มีความสนใจเป น ตั ว แทน สวทช. ในการผลิ ต และจั ดจํ าหน า ยสิ่ ง พิ ม พ
อิเล็กทรอนิกส สวทช. และบริษัทฯ จึงตกลงรวมกันใหบริษัทโอเพนเซิรฟ จํากัด เปนตัวแทนในการผลิตและ
จัดจําหนายสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันบริษัทไดรับอนุญาตในการนํางานวรรณกรรมไปใชสําหรับทําซ้ํ า
ผลงานวิจัยโครงการ โดยติดตั้งงานวรรณกรรมลงในเครื่องแมขาย (server) และใหบริการในเชิงพาณิ ชย
โดยจัดใหลูกคาสามารถดาวนโหลดงานวรรณกรรมผานแอปพลิเคชัน

ปัจจุบนั ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์หรือส�ำนักพิมพ์มกี ารปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค จากเดิมที่มีช่องทางการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านร้านหนังสือ นิตยสาร ฯลฯ ก็ปรับเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงให้สะดวกและง่ายขึ้นผ่านสื่อดิจิทัลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
e-book คือ หนังสือหลากหลายเรื่องราวที่ถูกผลิตออกมาในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีของทั้งผู้บริโภคและผู้เขียนที่สามารถเลือกเอาเรื่องราวต่าง ๆ มาอ่านหรือเขียนได้
ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ข้อดีของการใช้
e-book คือ ผู้เขียนสามารถเขียนแล้วน�ำเอาไปฝากขาย ส่วนผู้อ่านก็สามารถเลือกซื้อหนังสือได้อย่าง
ตรงใจไม่ต้องเดินทางเพื่อไปซื้อหนังสือที่ร้าน สามารถเลือกซื้อหนังสือที่ต้องการผ่านหน้าจอโทรศัพท์
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มือถือหรือแท็บเล็ตได้ตามความต้องการ
ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. จึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ (งานวรรณกรรมของ สวทช.) ให้มากขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันแนวโน้มของผู้อ่าน
หนังสือผ่านสื่อดิจิทัลและเรียนรู้แบบออนไลน์สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จ�ำกัด
ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายสือ่ ดิจทิ ลั ด้านการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ ทัง้ ในรูปแบบ e-book และวิดโี อ รวมทัง้
เป็นผู้พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารจัดการสื่อดิจิทัลออนไลน์ มีความสนใจเป็นตัวแทน สวทช. ใน
การผลิตและจัดจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ สวทช. และบริษทั ฯ จึงตกลงร่วมกันให้บริษทั โอเพ่นเซิรฟ์
จ�ำกัด เป็นตัวแทนในการผลิตและจัดจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตใน
การน�ำงานวรรณกรรมไปใช้ส�ำหรับท�ำซ�้ำผลงานวิจัยโครงการ โดยติดตั้งงานวรรณกรรมลงในเครื่อง
แม่ขา่ ย (Server) และให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยจัดให้ลกู ค้าสามารถดาวน์ โหลดงานวรรณกรรมผ่าน
แอปพลิเคชัน
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