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·	 Metarhizium anisopliae สำยพันธุ์ BCC4849 เป็นเชื้อรำแมลงที่สำมำรถก�ำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลำยชนิด เชื้อรำ

สำยพนัธุน้ี์แยกได้ในประเทศไทยโดยนักวจัิยไบโอเทค สวทช. จำกกำรศกึษำเบือ้งต้นพบว่ำเชือ้รำสำยพนัธ์ุนีมี้ศกัยภำพ

ในกำรก�ำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มไรแดงในมันส�ำปะหลังและกล้วยไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะ

ช่วยป้องกันหรือลดควำมเสียหำยต่อพืชเศรษฐกิจเหล่ำนี้ได้

·	 กำรใช้เชือ้รำสำยพนัธุน์ีอ้ย่ำงมปีระสทิธิภำพท�ำได้โดยฉดีพ่นสปอร์ของเชือ้รำให้ทัว่แปลงปลกูในช่วงเวลำเยน็ในระยะ

เร่ิมต้นของกำรระบำดของแมลงศัตรูพืช เชื้อรำสำยพันธุ์นี้สำมำรถผลิตโดยใช้กระบวนกำรเพำะเลี้ยงด้วยกำรหมัก

แบบแข็งบนอำหำรแข็งหรือธัญพืชที่เหมำะสม โดยก�ำหนดควำมชื้นเริ่มต้นในอำหำรแข็งและชักน�ำให้ผลิตสปอร์ 

ระบบกำรผลิตที่เหมำะสมและลดกำรปนเปื้อนระหว่ำงกำรเลี้ยงเชื้อจะท�ำให้ได้สปอร์ในควำมหนำแน่นที่สูงแต่        

ต้นทุนต�่ำได้

เกษตรและอาหาร

เชื้อรา Metarhizium anisopliae
สายพันธุ์ BCC4849

นักวิจัย: มงคล อุตมโท และอลงกรณ์ อ�ำนวยกำญจนสิน
    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ควำมรู้

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอส.วี. กำรเกษตร จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

7ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
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·	 Beauveria bassiana สำยพันธุ์ BCC2660 เป็นเชื้อรำแมลงที่สำมำรถก�ำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลำยชนิด เชื้อรำ       

สำยพันธุ์นี้แยกได้ในประเทศไทยโดยนักวิจัยไบโอเทค สวทช. จำกกำรศึกษำเบื้องต้นพบว่ำเชื้อรำสำยพันธุ์นี้                  

มีศักยภำพในกำรก�ำจัดแมลงศัตรูพืชในนำข้ำวและไร่มันส�ำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ            

·	 กำรใช้เชื้อรำสำยพันธุ์นี้อย่ำงมีประสิทธิภำพท�ำได้โดยใช้สปอร์ของเชื้อรำฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกในช่วงกำรระบำด

ของแมลงศัตรูพืช เชื้อรำมีควำมรุนแรงต่อแมลงศัตรูพืชสูง และสำมำรถเก็บรักษำได้เป็นเวลำนำน ซึ่งสำมำรถผลิต

โดยใช้กระบวนกำรเพำะเลี้ยงด้วยกระบวนกำรหมักแบบแข็ง กระบวนกำรนี้ต้องมีกำรศึกษำชนิดของอำหำรแข็ง 

ควำมชืน้เริม่ต้นในอำหำรแขง็ กำรชักน�ำให้สร้ำงสปอร์ กำรลดกำรปนเป้ือนระหว่ำงกำรเลีย้งเชือ้และระบบกำรผลติ 

เพื่อให้ได้สปอร์ในปริมำณสูงแต่ต้นทุนต�่ำ

เกษตรและอาหาร

เชื้อรา Beauveria bassiana
สายพันธุ์ BCC2660

นักวิจัย: มงคล อุตมโท และอลงกรณ์ อ�ำนวยกำญจนสิน
    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ควำมรู้

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอส.วี. กำรเกษตร จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

กำรผลิตสปอร์รำบิวเวอเรียจ�ำนวนมำกบนอำหำรแข็ง (ซ้ำย) และรำบิวเวอเรียที่เจริญอย่ำงด ี

หลังเก็บรักษำในสูตร C ที่อุณหภูมิสูงต่อเนื่องเป็นเวลำ 4 เดือน (ขวำ)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลงำนวิจัยนี้เป็นกระบวนกำรผลิตฟลำวมันส�ำปะหลังไซยำไนด์ต�่ำในระดับอุตสำหกรรม ที่ควบคุมกำร

วนซ�ำ้ของกระบวนกำรโดยใช้ปรมิำณไซยำไนด์ในส่วนผสมเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย ข้ันตอนกำรร่อนหนิทรำยและ

สับเหง้ำออก กำรล้ำง กำรขูดฝอย กำรบ่มโดยกวนผสมน�้ำเป็นเวลำ 2-4 ช่ัวโมง และแยกน�้ำออกโดยใช้เคร่ือง     

คัน้น�ำ้แบบแรงดนั ซึง่มีขัน้ตอนควบคมุกำรวนซ�ำ้ของกระบวนกำร หำกมปีรมิำณไซยำไนด์เกนิกว่ำค่ำทีก่�ำหนดจะมี 

กำรวนซ�้ำกระบวนกำรล้ำงน�้ำจนกระท่ังมีปริมำณไซยำไนด์ต�่ำกว่ำค่ำที่ก�ำหนดแล้วจึงเข้ำสู ่ขั้นตอนถัดไป                 

คือเข้ำเคร่ืองตแียกและอบแห้ง จำกนัน้น�ำไปโม่และร่อนเอำส่วนเส้นใยหยำบในฟลำวออก ถงึแม้ว่ำวตัถดุบิตัง้ต้นจะมี

ปริมำณไซยำไนด์สูงมำกก็สำมำรถควบคุมให้ผลิตฟลำวมันส�ำปะหลังที่มีปริมำณไซยำไนด์ต�่ำตำมต้องกำรได้ด้วย

กำรท�ำซ�ำ้ในกระบวนกำรล้ำงน�ำ้ โดยสำมำรถผลติฟลำวมนัส�ำปะหลงัทีม่ปีรมิำณไซยำไนด์ต�ำ่กว่ำ 10 พพีเีอม็และ

ต�่ำที่สุดเท่ำกับ 0.8 พีพีเอ็ม

กระบวนการผลิต
ฟลาวมันส�าปะหลังไซยาไนด์ต�่า

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ และคณะ

    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0901004304

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทอุบลเกษตรพลังงำน จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร
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น�้ำยำง ParaFIT ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน�้ำยำงพำรำข้นทำงกำรค้ำ

·	 มปีรมิำณแอมโมเนยีต�ำ่กว่ำน�ำ้ยำงพำรำข้นทำงกำรค้ำร้อยละ 30-75 เป็นมติรกบัคนท�ำงำน สิง่แวดล้อม ชมุชน และ

ลดผลกระทบของอุณหภูมิภำยนอกที่มีต่อประสิทธิภำพกำรท�ำผลิตภัณฑ์โฟมยำง

·	 มีปริมำณซิงก์ออกไซด์และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์น้อยกว่ำน�้ำยำงพำรำข้นทำงกำรค้ำ (ชนิด LA และ MA) 

ร้อยละ 30 ช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยต่อผู้ผลิตน�้ำยำงพำรำข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยำง

·	 ใช้เวลำในกำรบ่มน�้ำยำงก่อนน�ำไปใช้งำนสั้นกว่ำน�้ำยำงพำรำข้นทำงกำรค้ำ (ใช้เวลำเพียง 3 วันหลังจำกวันผลิต           

ในขณะที่น�้ำยำงพำรำข้นทำงกำรค้ำต้องใช้เวลำ 21 วัน) ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในกำรรับซ้ือน�้ำยำงพำรำสด               

และประหยัดเงินลงทุนในกำรสร้ำงอุปกรณ์จัดเก็บน�้ำยำงพำรำข้น

ParaFIT
น�้ายางเกรดพิเศษส�าหรับท�าผลิตภัณฑ์โฟมยาง

นักวิจัย: ฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ

    ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนแพรกหำ จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เกษตรและอาหาร



11ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ฟิล์มบรรจภุณัฑ์ ActivePak มคีณุสมบติัเด่นคอื ยอมให้ก๊ำซทีใ่ช้ในกระบวนกำรหำยใจของผกัและผลไม้
ผ่ำนเข้ำออกได้ดี ท�ำให้เกิดบรรยำกำศดัดแปลงแบบสมดุด (Equilibrium Modified Atmosphere หรือ EMA) 
ขึ้นในบรรจุภัณฑ์ โดยมีปริมำณก๊ำซออกชิเจนร้อยละ 2-10 ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 2-10 และ
ควำมชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90-99 ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมำะสม จึงช่วยชะลอกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวภำพของ          
ผลิตผลสดที่บรรจุอยู่ภำยใน ส่งผลให้ผลิตผลสดยังคงคุณภำพและรสชำติที่ดี ฟิล์มมีควำมใส ไม่เป็นฝ้ำ และมี
ควำมแข็งแรง สำมำรถยืดอำยุผลิตผลสดและรักษำคุณภำพของผลิตผลสดได้ 2-5 เท่ำ และสำมำรถใช้งำนกับ
ผลิตผลสดได้หลำยชนิด

บรรจุภัณฑ์ ActivePak

นักวิจัย: วรรณี ฉินศิริกุล และคณะ

    ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0501004539

              และควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เกษตรและอาหาร
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 ระบบควบคมุในโรงงำนปลกูพชืขนำดเล็กทีพ่ฒันำขึน้ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถท�ำกำรเกษตรในพืน้ทีจ่�ำกัด

ในระบบปิดท่ีมีกำรควบคุมสภำวะต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย ระบบควบคุม

ควำมเข้มและควำมเป็นกรดด่ำงของปุ๋ย ระบบอ่ำนค่ำสภำพแวดล้อมอำกำศและควบคมุก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

ระบบควบคุมแสงสว่ำงจำกหลอด LED ระบบตรวจสอบกำรท�ำงำนระบบกำรล�ำเลียงปุ๋ย และระบบแจ้งเตือน   

เมื่อปั๊มไฟไม่ท�ำงำน ซึ่งระบบทั้งหมดมีกำรเชื่อมต่อข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถท�ำเกษตรกรรม

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยทรัพยำกรที่จ�ำกัด

ระบบควบคุมในโรงงานปลูกพืชขนาดเล็ก

นักวิจัย: เสกสรรค์ ศำสตร์สถิต และคณะ

   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี (1997) จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เกษตรและอาหาร
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·	 ชดุตรวจ VIP-Safe Plus รวมเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 3 เทคโนโลยเีข้ำด้วยกนัคอื เทคโนโลยแีลมป์ เทคโนโลยกีำรตรวจ
วัดทำงเคมีไฟฟ้ำบนขั้วไฟฟ้ำกรำฟีนแบบพิมพ์ได้ และเทคโนโลยีกำรพัฒนำเครื่องมือตรวจวัดทำงเคมีไฟฟ้ำที่ขนำด
ใหญ่รำคำแพงให้เป็นเครือ่งมอืขนำดเล็กและพกพำได้ ท�ำให้กระบวนกำรตรวจวัดเชือ้ก่อโรคในอำหำรง่ำยขึน้ รวดเรว็
ขึ้น แต่มีค่ำใช้จ่ำยลดลง

·	 สำมำรถตรวจหำเชื้อก่อโรคในอำหำร 3 ชนิด ได้แก่ Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae และ 
Escherichia coli สำยพันธุ ์0157:H7 โดยใช้เครือ่งตรวจวดัขนำดพกพำร่วมกนัเพยีงเครือ่งเดยีว ชดุตรวจประกอบด้วย 
น�ำ้ยำแลมป์ อปุกรณ์ขัว้ไฟฟ้ำพิมพ์ได้ และเคร่ืองตรวจวดัขนำดพกพำ เพือ่ใช้ในกำรตรวจเชือ้แบคทเีรยีก่อโรคในอำหำร 
ที่ง่ำยต่อผู้ใช้งำน มีควำมเหมำะสมกับห้องปฏิบัติกำรขนำดเล็กและงำนภำคสนำม ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย

·	 ผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมอำหำรสำมำรถใช้เทคโนโลยนีี ้เพือ่ช่วยในกำรวเิครำะห์จดุเสีย่งในสถำนประกอบกำร 
และกระบวนกำรผลิตร่วมกับระบบประเมินคุณภำพอื่น ๆ เช่น HACCP หรือ GMP เพื่อช่วยลดกำรปนเปื้อนของ
แบคทีเรียก่อโรคได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: วรรณสิกำ เกียรติปฐมชัย และคณะ

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

 อดิสร เตือนตรำนนท์ และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อควำมมั่นคงของประเทศและกำรประยุกต์เชิงพำณิชย์ (NSD)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001682

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดเอส แอนด์ เอ รีเอเจ็นท์ แล็บ

VIP-Safe Plus
ชดุตรวจแลมปเ์คมไีฟฟา้แบบรวดเรว็ขนาดพกพา

เพ่ือการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร

เกษตรและอาหาร
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 ผลงำนนี้เป็นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเสริมแคลเซียมส�ำหรับผู้หญิงระยะให้นมบุตร เพ่ือป้องกัน 

กำรสูญเสียมวลแคลเซียมจำกกระดูกของผู้หญิงระยะให้นมบุตรโดยเฉพำะ โดยพัฒนำให้อยู่ในรูปเคร่ืองด่ืมเพื่อ

ให้รบัประทำนได้ง่ำยและได้บ่อยครัง้ต่อวนั โดยมอีงค์ประกอบแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ทีม่คีวำมเข้มข้นไม่

สูงมำกเพื่อไม่ให้เกิดผลข้ำงเคียง แต่สูงพอที่จะใช้ป้องกันภำวะกระดูกบำง (Osteopenia) และกระดูกพรุน 

(Osteoporosis) ได้ นอกจำกนีย้งัผสมน�ำ้ตำลโมเลกลุเดีย่วและโซเดยีมคลอไรด์ทีป่รบัให้มคีวำมเข้มข้นเหมำะสม 

เพ่ือช่วยกระตุ้นกลไกกำรดูดซึมแคลเซียมในแม่ท่ีให้นมบุตร จำกผลกำรทดสอบผลิตภัณฑ์พบว่ำมีประสิทธิภำพ

สงูในกำรป้องกนักำรสญูเสยีมวลแคลเซยีมจำกกระดูกของแม่ท่ีอยูใ่นระหว่ำงให้นมบตุร และยงัมปีระสทิธผิลดต่ีอ

ควำมแข็งแรงของกระดูกของลูกที่เลี้ยงโดยนมจำกแม่ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตำมผลงำนวิจัยนี้

นักวิจัย: นรัตถพล เจริญพันธุ์ และคณะ

 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช.)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203001273

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เครื่องดื่มเสริมแคลเซียม
ส�าหรับป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียม

จากกระดูกในผู้หญิงระยะให้นมบุตร

เกษตรและอาหาร



15ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกษตรและอาหาร

น�า้ส้มสายชูหมกัจากเนือ้มงัคดุ

 กำรผลิตน�้ำส้มสำยชูหมักเป็นกระบวนกำรหมักท่ีอำศัยเชื้อตำมธรรมชำติที่ติดมำกับวัตถุดิบเป็นหลัก 

ท�ำให้คุณภำพของน�ำ้ส้มสำยชหูมกัทีไ่ด้มีควำมไม่คงทีแ่ละระยะเวลำกำรหมกัค่อนข้ำงนำน คณะนกัวจิยัไบโอเทค 

สวทช. เล็งเหน็ถึงปัญหำดงักล่ำวจงึหำแนวทำงโดยกำรใช้ต้นเชือ้จลุนิทรย์ีบรสิทุธ์ิในกระบวนกำรหมกัเพือ่ควบคมุ

กระบวนกำรดังกล ่ำวให ้มีประสิทธิภำพ กระบวนกำรที่พัฒนำขึ้นสำมำรถหมักแบบ 2 ขั้นตอนได ้ 

ในถังเดียว ภำยใต้สภำวะไม่ปลอดเชื้อ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลำกำรหมักจำกปกติ 1 ปี ให้เหลือเพียง 2 เดือน  

ได้น�้ำส้มสำยชูหมักที่มีคุณภำพสม�่ำเสมอตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด ช่วยยกระดับรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตร และ

เพิ่มควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสำหกรรมไทยให้ทัดเทียมต่ำงประเทศ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: ยุทธนำ กิ่งชำ และคณะ

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอ แอนด์ พี ออร์ชำร์ด 1959 จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร



16 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผงมันเทศสีม่วงเป็นกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผงมันเทศสีม่วงที่มีส่วนประกอบตำมธรรมชำติจำก 
เนื้อมันเทศสีม ่วงท่ีสำมำรถละลำยได ้ในน�้ำเย็นหรือน�้ำอุ ่น มีสี  กลิ่น และรสชำติของมันเทศสีม ่วง 
ตำมธรรมชำติ สำมำรถผลิตได้อย่ำงต่อเนื่องและขยำยก�ำลังกำรผลิตได้ง่ำย ลงทุนไม่สูงมำก มีควำมคุ้มค่ำในกำร
ผลติเชงิพำณชิย์ ส่วนผงสงัขยำมนัเทศสม่ีวงเป็นกำรพฒันำสตูรผลติภณัฑ์ผงสงัขยำมนัเทศสม่ีวงส�ำเรจ็รปู ทีผ่ลติ
จำกผงมันเทศสีม่วงจำกกระบวนกำรข้ำงต้นที่สำมำรถชงละลำยได้ทั้งในน�้ำเย็นและน�้ำอุ่นพร้อมรับประทำน          
ไม่ต้องผสมนมสด มีสี กลิ่น และรสชำติควำมอร่อยของมันม่วงตำมธรรมชำติ สำมำรถน�ำไปผลิตเพ่ือจ�ำหน่ำย     
เชิงพำณิชย์ได้อย่ำงต่อเนื่อง

ผงมันเทศสีม่วง
และผงสังขยามันเทศสีม่วง

นักวิจัย: สิทธิโชค วัลลภำทิตย์ และคณะ

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทสุกัญญำ เอส.เอ็ม.ที. จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เกษตรและอาหาร



17ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกษตรและอาหารเกษตรและอาหาร

สูตรแป้งผสมจากฟลาวมนัส�าปะหลงัท่ีมไีซยาไนดต์�า่ 
เพ่ือท�าขนมปังสีน�้าตาลปราศจากกลูเตน

 ผลงำนวจิยันีเ้ป็นกำรพฒันำสตูรแป้งผสมทีใ่ช้ฟลำวมนัส�ำปะหลงัเป็นองค์ประกอบหลักในกำรผลติขนมปัง 

สีน�้ำตำลปรำศจำกกลูเตน โดยปรับเนื้อสัมผัสให้ฟลำวมันส�ำปะหลังมีสมบัติวิสโคอิลำสติก (สมบัติหยุ่นหนืด)      

และสมบัติรีโอโลยี (สมบัติกำรไหล) ท่ีเหมำะสมต่อกำรผลิตขนมปัง ท�ำให้ขนมปังข้ึนฟู และมีลักษณะ 

เนื้อสัมผัสที่ดี นุ่มใกล้เคียงกับขนมปังทั่วไปในท้องตลำด และไม่ผ่ำนกำรฟอกขำว ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยโรค 

เซลิแอค กลุ ่มคนที่มีอำกำรแพ้กลูเตนและรักสุขภำพ สูตรแป้งผสมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1  

เป็นของผสม ได้แก่ ฟลำวมันส�ำปะหลัง สตำร์ชมันฝร่ัง สำรให้ควำมหนืด (แซนแธนกัม) สำรเพ่ิมควำมคงทน       

(ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส) สำรอิมัลซิไฟเออร์ และใยอำหำร ส่วนที่ 2 เป็นของแห้ง ได้แก่ น�้ำตำล เกลือ 

ยีสต์ และผงฟู อำจมีสำรเติมแต่งอื่น ๆ เช่น สำรแต่งสี สำรแต่งกลิ่น สำรแต่งรส และสำรกันบูด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: ชัยวุฒิ กมลพิลำส และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

  สุนีย์ โชตินีรนำท และคณะ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทชอไชยวัฒน์ อุตสำหกรรม จ�ำกัด



18 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 จุลินทรีย์ที่คัดเลือกเพื่อใช้ท�ำอำหำรหมัก (Silage) สูตรที่ได้จำกงำนวิจัยสำมำรถใช้หมักวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร
ได้หลำกหลำย เช่น ฟำงข้ำว หรือแม้กระทั่งเปลือกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเมื่อน�ำมำหมักด้วยจุลินทรีย์ทดลอง          
เปรียบเทียบ พบว่ำท�ำให้เปลือกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีโปรตีนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 6-8 ไขมันเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 2.5-3 
ซึ่งมีสำรอำหำรใกล้เคียงกับหญ้ำรูซี่สด อีกทั้งยังสำมำรถหมักพืชประเภทแป้ง เช่น ฟักทอง มันส�ำปะหลัง เพื่อน�ำมำ
เป็นอำหำรข้นได้ด้วย

·	 กำรท�ำอำหำรหมักโดยกำรใช้จุลินทรีย์ที่คัดเลือกเพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรหมักย่อยสลำยได้ดีและผลิตเอนไซม์      
ที่มีประโยชน์เป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรถนอมอำหำรเพื่อรักษำสภำพไม่ให้เน่ำเสียและเพิ่มคุณค่ำโภชนะให้สูงขึ้น           
นอกจำกจะสำมำรถประหยัดต้นทุนค่ำอำหำรยังช่วยในเรื่องกำรจัดกำรอำหำรไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกด้วย

หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผง
ส�าหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์

นักวิจัย: ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

 คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำ

 (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช. ภำคเหนือ)

ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ควำมรู้

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮำร์โมนี อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เกษตรและอาหาร



19ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สมุนไพรและเวชส�าอาง
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 ทมีวจิยัได้พฒันำสตูรสมนุไพรควบคุมและก�ำจัดไรฝุ่นทีม่นี�ำ้มนัหอมระเหยจำกอบเชยเป็นส่วนประกอบ
หลกั และสตูรสมนุไพรควบคมุและก�ำจดัไรฝุน่ทีม่นี�ำ้มนัหอมระเหยจำกกำนพลูเป็นส่วนประกอบหลัก โดยศกึษำ
ประสิทธิภำพของน�้ำมันหอมระเหยจำกพืชสมุนไพร 9 ชนิด ได้แก่ กำนพลู อบเชย ขมิ้นชัน ตะไคร้บ้ำน ไพล 
ตะไคร้หอม พริกไทยด�ำ โหระพำ และมะพร้ำว ในกำรควบคุมไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus     
พบว่ำน�ำ้หอมระเหยจำกกำนพลแูละอบเชยมปีระสิทธภิำพในกำรฆ่ำไรฝุน่สงูสดุ จงึน�ำมำพฒันำเป็นสตูรน�ำ้มันหอม
ระเหยจำกอบเชยและสูตรน�้ำมันหอมระเหยจำกกำนพลูเพื่อก�ำจัดไรฝุ่น เพ่ือกำรผลิตผลิตภัณฑ์สเปร์ยสมุนไพร
ควบคุมและก�ำจัดไรฝุ่นที่มีน�้ำมันหอมระเหยจำกกำนพลูและอบเชยเป็นส่วนประกอบหลัก

นักวิจัย: อ�ำมร อินทร์สังข์ และคณะ

  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช.)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0701002942-0701002943 และ 0801005026-0801005027

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทอีโค-อโกร โปรเทค จ�ำกัด, บริษัทคนดี กรุ๊ป จ�ำกัด, บริษัทไทยเฮิร์บ เทค จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

สเปร์ยสมุนไพรควบคุมและก�าจัดไรฝุ่น             
ที่มีน�้ามันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย         

เป็นส่วนประกอบหลัก

สมุนไพรและเวชส�าอาง
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 นำโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใสท่ีกักเก็บสำรออกฤทธิ์ไล่ยุงหรือสเปรย์นำโนอิมัลชันสมุนไพรไล่ยุง  

เป็นผลงำนวิจัยที่พัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจำกสำรสกัดธรรมชำติภำยใต้กำรเตรียมในรูปแบบของ 

นำโนอิมัลชันด้วยเทคโนโลยีพื้นฐำน ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรมีฤทธิ์ไล่ยุงที่อยู่ในรูปแบบนำโนอิมัลชัน     

แบบใส มีอนุภำคอิมัลชันในระดับนำโนเมตรที่สำมำรถกักเก็บน�้ำมันสำรออกฤทธิ์และกลิ่นได้นำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของน�้ำมันหอมระเหยท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมคงตัวที่ดี                     

มีประสิทธิภำพไล่ยุงอย่ำงน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501000290

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโว อินโนเวชั่น จ�ำกัด

นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใส
ที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุง

สมุนไพรและเวชส�าอาง



22 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลงำนวิจัยนี้เป็นกำรเตรียมอนุภำคนำโนด้วยเทคนิคอิมัลซิฟิเคชัน โดยมีสำรออกฤทธิ์ไล่ยุงไอคำริดิน 

(Icaridin) ปรมิำณร้อยละ 5-20 โดยน�ำ้หนกัเป็นสำรออกฤทธิห์ลกัและเป็นสำรสังเครำะห์หรือสำรเลียนแบบสำร

ธรรมชำติรูปแบบโปร่งใส ซึ่งมีกำรปรับองค์ประกอบของสำรทั้งตัวช่วยในกำรละลำย สำรลดแรงตึงผิว เพื่อให้ได้

อัตรำสว่นที่เหมำะสมในกำรท�ำใหเ้กดินำโนอิมลัชันที่มีควำมโปร่งใส โดยใช้พลงังำนต�่ำ (Low energy method) 

มีขั้นตอนกำรเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ง่ำยต่อกำรผลิต ลดขั้นตอนและต้นทุนในกำรผลิตได้เป็นอย่ำงดี เป็นกำรเตรียม

อนุภำคนำโนอิมัลชันให้มีขนำดในช่วง 50–200 นำโนเมตร โดยไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรลดขนำดด้วยเครื่องอัด

แรงดันสูง ซึ่งยังคงได้นำโนอิมัลชันที่มีลักษณะใส มีควำมคงตัวสูง สำมำรถกักเก็บสำรออกฤทธิ์ได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ มฤีทธิไ์ล่ยงุได้มำกกว่ำ 6 ชัว่โมง อกีทัง้ไม่ก่อให้เกดิอำกำรระคำยเคอืงต่อผิวหนงัของผู้ใช้ผลิตภณัฑ์

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603000796

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโว อินโนเวชั่น จ�ำกัด, บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

อนุภาคนาโนเพ่ือการกักเก็บสารสังเคราะห์         
ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุง

สมุนไพรและเวชส�าอาง



23ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลงำนวจิยันีเ้ป็นกำรพฒันำสตูรผลติภณัฑ์ไล่ยงุทีอ่ยูใ่นรปูของนำโนอมัิลชนัทีป่ระกอบด้วยส่วนผสมของ

น�ำ้มันหอมระเหย ชนิดน�ำ้มนัยคูำลปิตสั น�ำ้มนัแมงลกั และน�ำ้มนัหญ้ำแฝก สำรลดแรงตงึผวิ สำรเพิม่ควำมชุม่ช้ืน 

และน�้ำ นำโนอิมัลชันที่มีฤทธิ์ไล่ยุงนี้ไม่ก่อให้เกิดอำกำรระคำยเคืองกับผิวหนังของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีควำมคงตัวดี 

ท�ำให้เพิ่มควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน�้ำมัน และกลิ่นของน�้ำมันหอมระเหย ท�ำให้นำโนอิมัลชันดังกล่ำว 

มีประสิทธิภำพในกำรไล่ยุงได้นำนขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: จักรวำฬ ยศถำวรกุล และคณะ

 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403000165

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโว อินโนเวชั่น จ�ำกัด

นาโนอิมัลชันส�าหรับไล่ยุง                           
ที่มีส่วนผสมของน�้ามันหอมระเหยชนิดน�้ามัน      
ยูคาลิปตัส น�้ามันแมงลัก และน�้ามันหญ้าแฝก

สมุนไพรและเวชส�าอาง



24 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ครมีกันแดดไล่ยงุไร้กลิน่ทีอ่อกฤทธิเ์นิน่ชนดิกนัน�ำ้ เป็นกำรพัฒนำสูตรต�ำรับเพือ่เพ่ิมประสิทธภิำพในกำร

ไล่ยงุได้นำนขึน้ ในขณะเดยีวกันกส็ำมำรถป้องกนัรังสยีวูจีำกแสงแดด โดยทีฤ่ทธิท์ัง้สองไม่มผีลหกัล้ำงซึง่กนัและกัน 

องค์ประกอบของครมีกันแดดไล่ยงุไร้กลิน่ ประกอบด้วย ครมีเบสประเภทกนัน�ำ้ สำรป้องกันแสงประเภทกำยภำพ 

และสำรออกฤทธิ์ไล่ยุงประเภทสำรสกัดจำกธรรมชำติ ที่ถูกห่อหุ้มในรูปแบบอนุภำคนำโน จึงลดกำรระคำยเคือง

ต่อผิวหนงั ในส่วนของกำรเตรยีมกำรผลติกไ็ม่ยุง่ยำก สำมำรถขยำยกำรผลติในระดับอตุสำหกรรมได้ โดยมต้ีนทนุ

กำรผลิตที่ไม่สูงมำก ด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบ Nanostructured Lipid Carriers (NLC) ท�ำให้มีคุณสมบัติ           

ออกฤทธิ์ไล่ยุงได้นำน 6 ชั่วโมง มีสำรกันเสียปริมำณน้อยกว่ำร้อยละ 1 ปรำศจำกน�้ำหอม และเนื้อครีมทำแล้ว 

ไม่ทิ้งครำบขำว มีควำมคงตัวของเนื้อครีมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอำยุที่นำนขึ้น

นักวิจัย: ชญำนันท์ เอี่ยมส�ำอำงค์ และคณะ

 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000879

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: โรงงำนเภสัชกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและ

  พลังงำนทหำร (รภท.ศอพท.)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่น
ที่ออกฤทธิ์เนิ่นชนิดกันน�้า

สมุนไพรและเวชส�าอาง



25ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำรสกัดว่ำนเพชรหึงมีคุณสมบัติในกำรต้ำนริ้วรอยและป้องกันกำรเสื่อมของผิวได้ จึงได้น�ำสำรสกัด      

ว่ำนเพชรหึงท่ีได้มำพัฒนำอยู่ในรูปอนุภำคนำโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์เพื่อน�ำมำใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง 

อนภุำคนำโนสตรกัเจอร์ลปิิดแคริเออร์กกัเกบ็สำรสกดัจำกว่ำนเพชรหึงมลีกัษณะเป็นของเหลวขุน่ สขีำว ไม่มกีลิน่

เหมน็ มคีวำมคงตวัทีด่ใีนทกุสภำวะ ช่วยเพิม่กำรกระจำยตัวของสำรให้ดีขึน้ สำมำรถใช้เป็นสำรส�ำคัญในผลิตภณัฑ์

เครือ่งส�ำอำงเพือ่ช่วยลดริว้รอยได้ ครมีบ�ำรงุผวิตำมงำนวจิยันีม้คีวำมคงตวัทีด่ ีผ่ำนกำรทดสอบควำมปลอดภัยใน

อำสำสมัครโดยไม่พบกำรระคำยเคือง สำมำรถช่วยให้ผิวดูกระจ่ำงใสขึ้น และลดริ้วรอยได้จริงในอำสำสมัคร

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: สกำว ประทีปจินดำ และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803001716

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จ�ำกัด

ครีมบ�ารุงผิวสูตรต�ารับ
ที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ ลิปิแคริเออร์

กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึง

สมุนไพรและเวชส�าอาง



26 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เจลแต้มสวิจำกอนุภำคนำโนไขมนัท่ีบรรจนุ�ำ้มนัหอมระเหย เป็นผลติภณัฑ์สตูรต�ำรบัเจลทีม่อีนภุำคนำโน

ไขมันกักเก็บน�้ำมันหอมระเหยเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ น�้ำมันลำเวนเดอร์ น�้ำมันไพล และน�้ำมันเปปเปอร์มิ้นต์ 

โดยจดัเป็นต้นแบบผลติภณัฑ์ทีม่กีำรน�ำเทคโนโลยกีำรสังเครำะห์อนภุำคนำโนไขมนัในกลุ่มนำโนสตรักเจอร์ลปิิด

แคร์รเิออร์ (Nanostructure Lipid Carrier) หรอื NLC และเทคโนโลยกีำรกกัเกบ็ (Encapsulation technology) 

เข้ำมำใช้ในกำรกกัเกบ็น�ำ้มนัหอมระเหยพร้อมทัง้ควบคมุกำรปลดปล่อยสำรส�ำคญัในอนภุำคดงักล่ำว โดยใช้น�ำ้มนั

หอมระเหยในปริมำณน้อยเพื่อฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี

ประสิทธิภำพในกำรใช้งำน

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001684

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทบี แล็บ จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เจลแต้มสิวจากอนุภาคนาโนไขมัน
ที่บรรจุน�้ามันหอมระเหย

สมุนไพรและเวชส�าอาง



27ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 งำนวิจัยนี้เป็นกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของน�้ำมันมะพร้ำวและสำรสกัดสมุนไพรเพื่อน�ำมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลและฟื้นฟูผิวให้มีประสิทธิภำพ โดยน�ำน�้ำมันมะพร้ำวมำพัฒนำเป็นอนุภำคนำโนอิมัลชัน เพื่อ
ให้สำมำรถกกัเกบ็สำรออกฤทธิห์ลกัทีม่อียูใ่นน�ำ้มนัมะพร้ำวให้สำมำรถน�ำมำใช้งำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสดุ และ
เพิ่มควำมคงตัวของผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน เนื่องจำกน�้ำมันมะพร้ำวจะมีกำรคืนตัวท่ีง่ำย ซ่ึงกำรพัฒนำเป็นอนุภำคนำโน
ของน�้ำมันมะพร้ำวจะสำมำรถช่วยลดข้อจ�ำกัดของวัตถุดิบได้

·	 นอกจำกนั้นยังคัดเลือกสำรสกัดจำกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในกำรต้ำนกำรอักเสบ กำรยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่
ผวิหนัง มำพฒันำเป็นอนภุำคนำโนลโิปดอลทีส่ำมำรถกักสำรสกัดได้ทัง้ในรปูแบบของสำรสกดัหยำบ สำรสกดัผงแห้ง 
น�้ำมันหอมระเหย รวมถึงสำรสกัดที่ละลำยน�้ำและไม่ละลำยน�้ำ มำพัฒนำและกักเก็บให้อยู่ในอนุภำคนำโน เพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติในกำรละลำยของสำรออกฤทธิ์ รวมถึงปกป้องคุณสมบติของสำรส�ำคัญ ช่วยในกำรกักเก็บและน�ำส่งสำร
ส�ำคัญเข้ำสู่ผิวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803001113

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทกรีนฟูดส์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด

อนุภาคนาโนลิโปดอลแคริเออร์
และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว

สมุนไพรและเวชส�าอาง



28 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 ทีมวิจัยได้พัฒนำอิมัลเจลที่มีอนุภำคนำโนกักเก็บน�้ำมันหอมระเหยและสมุนไพร เพื่อช่วยบรรเทำอำกำรอักเสบและ
คนั โดยน�ำเอำนวตักรรมด้ำนนำโนเทคโนโลยเีข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลติ และใช้อนภุำคนำโนไขมนัเป็นส่วนประกอบ 
ซึง่ไม่ก่อให้เกดิอำกำรระคำยเคอืงต่อผวิหนงั ด้วยเทคนคินำโนเอนแคปซเูลชนั สำรส�ำคญัจำกสมนุไพรทีถ่กูกกัเกบ็ไว้
จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมำ และซึมซำบลงสู่ชั้นผิวอย่ำงมีประสิทธิภำพ

·	 ผลงำนวิจัยนี้เป็นกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์เจลทำผิวบรรเทำอำกำรคัน องค์ประกอบของอนุภำคนำโนที่บรรจุ
ด้วยสำรส�ำคญัทำงเภสชักรรมส�ำหรบัเตรยีมสตูรเภสชัภณัฑ์ใช้ภำยนอกร่ำงกำย โดยมเีมนทอลเป็นสำรออกฤทธิห์ลัก 
อนุภำคนำโนดังกล่ำวสำมำรถกกัเกบ็อนภุำคเมนทอล เพือ่ให้มปีระสทิธภิำพของควำมเยน็ได้ยำวนำนข้ึน และมคีวำม
สำมำรถในกำรซมึผ่ำนเข้ำสูช่ัน้ผวิหนงัทีดี่ ช่วยเสรมิฤทธิแ์ละเสรมิคณุสมบัตขิองสำรส�ำคัญทีก่กัเกบ็และมคีวำมคงตวั
ที่ดี เหมำะส�ำหรับน�ำไปเตรียมเป็นสูตรต�ำรับเภสัชภัณฑ์โดยไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองกับผิวหนัง

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001684

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโว อินโนเวชั่น จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

อนุภาคนาโนส�าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์
ใช้ภายนอกร่างกาย

สมุนไพรและเวชส�าอาง



29ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การแพทย์



30 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 M-Bone เป็นวัสดุสังเครำะห์ที่มีควำมปลอดภัยและเป็นท่ียอมรับทำงกำรแพทย์ ได้รับกำรรับรอง            

ตำมมำตรฐำน ISO 13485 ผ่ำนกำรทดสอบควำมเป็นพิษ กำรทดสอบกำรระคำยเคือง กำรทดสอบ 

กำรก่อให้เกิดกำรไข้ และผลข้ำงเคียงท่ีจะมีผลต่อเนื้อเยื่อ ตลอดจนกำรทดสอบผลที่จะมีต่อกำรเจริญเติบโต        

ในกำรสร้ำงกระดูกใหม่ มีส่วนประกอบหลักคือ ไฮดรอกซีอำปำไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซ่ึงเป็น                

ส่วนประกอบหลักของกระดูกธรรมชำติของมนุษย์ที่สำมำรถเหนี่ยวน�ำเซลล์กระดูกให้เจริญเติบโตในบริเวณท่ีมี

กำรปลกูถ่ำยหรอืทดแทนได้ด ีเนือ่งจำกมีรูพรุนทีม่ลีกัษณะต่อเนือ่งถึงกันและมคีวำมพรนุตัวทีป่ระมำณร้อยละ 80 

ส่งผลให้ผิวของวัสดุมีควำมหยำบเพียงพอต่อเซลล์กระดูกให้สำมำรถเกำะยึดและเข้ำไปเจริญเติบโตในรูพรุน      

ของวัสดุได้ดีในระยะเวลำเพียง 16 สัปดำห์

นักวิจัย: นฤภร มนต์มธุรพจน์ และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทออส ไฮดรอกซี จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

M-Bone
วสัดทุดแทนกระดกูส�าหรบัปลูกถา่ยในรา่งกายมนุษย์

การแพทย์



31ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 กระดูกต้นแขนเทียมส่วนบนชนิดปรับควำมยำวได้ เป็นกำรพัฒนำกระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน  

โดยใช้โลหะผสมโคบอลต์ โครเมียม และอัลลอยเกรดสูง ซึ่งเป็นโลหะมำตรฐำนท่ีน�ำมำใช้กับมนุษย์ได้  

ส่วนแกนกลำงของอุปกรณ์ท่ีใช้เช่ือมกับกระดูกจริงของผู้ป่วยท�ำจำกวัสดุไททำเนียมมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทำน 

แต่เบำและเข้ำกับร่ำงกำยได้ดีไม่เกิดกำรต่อต้ำน ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนทำงคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก        

พบว่ำไม่มีกำรติดเชื้อหรือปัญหำกำรหลุดของชิ้นส่วนแต่อย่ำงใด กำรผลิตกระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน

ภำยในประเทศท�ำให้มีต้นทุนต�่ำ รำคำถูกกว่ำชิ้นส่วนกระดูกแขนเทียมจำกต่ำงประเทศ และขนำดเหมำะสมกับ

ผู้ป่วยชำวไทย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: กวิน กำรุณรัตนกุล และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1602000163

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จ�ำกัด

กระดูกต้นแขนเทียมส่วนบน
ชนิดปรับความยาวได้

การแพทย์



32 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลงำนวจิยันีเ้ป็นกำรพฒันำเครือ่งกระตุกหวัใจไฟฟ้ำชนดิอตัโนมติัส�ำหรับสำธติ (Automated External 

Defibrillator Trainer: AED Trainer) พร้อมด้วยแผ่นอเิลก็โทรดทีใ่ช้ส�ำหรับสำธติทีส่ำมำรถผลติใช้ได้ในประเทศ 

มีรำคำถกู เพือ่ทดแทนกำรน�ำเข้ำเครือ่งจำกต่ำงประเทศ โดยได้รบักำรแนะน�ำขัน้ตอนกำรใช้งำนเครือ่ง AED เพือ่

ใช้ในกำรฝึกอบรมจริงในหลักสูตรกำรช่วยชีวิตจำกคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรช่วยชีวิต (Thai Resuscitation 

Council: TRC) จึงมั่นใจได้ว่ำเครื่อง AED Trainer ได้รับกำรออกแบบเพื่อกำรฝึกช่วยชีวิตตำมขั้นตอนมำตรฐำน

ที่ถูกต้อง

นักวิจัย: ทิพย์จักร ณ ล�ำปำง และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1902002539 อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000057 และลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา้ชนิดอัตโนมัติส�าหรับสาธิต 
(AED Trainer)

การแพทย์



33ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 33ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 Joey-Active Bed หรือเตียงตื่นตัว เป็นเตียงนอนส�ำหรับช่วยกระตุ้นกำรลุกนั่ง-ยืน-เดินของผู้สูงอำยุให้ตื่นตัวและ
แอคทิฟมำกขึ้น

·	 สร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้สูงอำยุ มีกลไกหลักส�ำหรับกำรปรับเปลี่ยนจำกท่ำนอนเป็นท่ำนั่งในลักษณะพร้อมลุกยืน ท่ีได้
รับกำรออกแบบให้มีควำมแข็งแรงควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนสูง ที่ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้งำนได้ด้วยตัวเอง ลดควำม
เสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้ม

·	 เป็นผู ้ช่วยในกำรดูแลผู ้สูงอำยุ มีอุปกรณ์ช่วยเฝ้ำระวังกำรลุกออกจำกเตียงของผู ้สูงอำยุ มีปัญญำประดิษฐ์                 
ช่วยวิเครำะห์ศึกษำพฤติกรรมกำรนอน กำรลุกจำกเตียง เพื่อน�ำมำวิเครำะห์ด้ำนสุขภำวะ ป้องกันควำมเส่ียง             
ด้ำนสุขภำพและกำรนอนติดเตียงของผู้สูงอำยุ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: ศรำวุธ เลิศพลังสันติ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801005698 และ 1802004083-1802004092

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ�ำกัด

เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุ 
ในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืน (Joey-Active Bed)

การแพทย์



34 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 Dental Platform ถูกพัฒนำขึ้นเพ่ือใช้กับผู้ป่วยที่ใช้เก้ำอี้รถเข็น โดยไม่จ�ำเป็นต้องเคล่ือนย้ำยผู้ป่วย

มำยังเตียงท�ำฟัน ลดโอกำสเสี่ยงอุบัติเหตุจำกกำรเคลื่อนย้ำย Dental Platform ออกแบบให้มีควำมสะดวก 

ทั้งทันตแพทย์ผู้ให้บริกำรและผู้ใช้งำนรถเข็นที่เข้ำมำรับบริกำร สะดวกต่อกำรติดตั้งใช้งำนและมีต้นทุนต�่ำ 

เมื่อเทียบกับคู ่แข่งในตลำด โดยเน้นให้ผู ้ใช ้งำนได้เข ้ำถึงและรับกำรให้บริกำรได้อย่ำงดีเป็นส�ำคัญ  

โดยสำมำรถปรับเอนรถเข็นให้เหมำะสมส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนของทันตแพทย์ในท่ำทำงที่ เหมำะสม  

ในขณะเดยีวกันกส็ะดวกสบำยส�ำหรบัผูใ้ช้งำนรถเขน็ ซึง่ช่วยลดขัน้ตอนและควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรเคล่ือน

ย้ำยผู้ป่วยจำกรถเข็นไปยังเตียงทันตกรรมทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี

นักวิจัย: ณัฐพล ชโยพิทักษ์ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1902000906 และอนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203000883

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทบี เอ็น ซุพพีเรียมำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

Dental Platform ส�าหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

การแพทย์



35ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 35ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 ระบบฝึกสมองโดยใช้สัญญำณป้อนกลับ เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและฟื้นฟูควำมสำมำรถในกำรทรงจ�ำ ในลักษณะ 
Game-based scenario ส�ำหรับฝึกฝนสัญญำณคลื่นสมองแบบป้อนกลับผ่ำนกำรเล่นเกมส์ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ของสมำธิกำรจดจ่อและคงสภำพกำรจดจ่อให้ได้นำน รวมถึงช่วยฝึกฝนควำมจ�ำช่วงปฏิบัติงำน โดยอำศัยหลักกำร 
Neurofeedback training ในกำรฝึกฝนปรับเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นสมองผ่ำนกำรเล่นเกมส์ ท�ำให้ผู้เล่นทรำบถึง
ระดับสมำธิจดจ่อของตนเอง และเรียนรู้ในกำรรักษำสภำวะสมำธิจดจ่อในขณะเล่นเกมส์

·	 อปุกรณ์สำมำรถติดต้ัง เคลือ่นย้ำย และใช้งำนได้ง่ำย ผ่ำนกำรทดสอบเพือ่ประเมนิประสิทธภิำพกบักลุม่ผูส้งูอำยปุกติ
และกลุ่มที่เริ่มมีควำมสำมำรถกำรรู้คิดบกพร่องระยะแรก ระบบนี้สำมำรถน�ำไปติดตั้งใช้งำนได้หลำกหลำยสถำนท่ี 
ทัง้ภำยในศูนย์กำยภำพบ�ำบดั โรงพยำบำลขนำดใหญ่ โรงพยำบำลขนำดเล็ก และในอนำคตสำมำรถขยำยไปยงัชมุชน 
หรือแม้แต่ที่อยู่อำศัยของผู้ใช้เอง

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: พศิน อิศรเสนำ ณ อยุธยำ และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401005696

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทออกัส คอมมูนิเทค จ�ำกัด

ระบบฝึกสมองโดยใช้สัญญาณป้อนกลับ

การแพทย์



36 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แอปพลเิคชันแอลดคีย์ีบอร์ด เป็นผลิตภณัฑ์สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพือ่เอือ้ประโยชน์ในกำรใช้งำนให้กับ

บุคคลหรือนักเรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเขียน เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหำกำรพิมพ์ผิดของ

บคุคลทีบ่กพร่องทำงกำรเรยีนรู ้ท�ำงำนเสมอืนคย์ีบอร์ดภำษำไทยบนสมำร์ตโฟนหรือแทบ็เลต็ บนระบบปฏบิติักำร

แอนดรอยด์ (เวอร์ชัน 5.0 เป็นต้นไป) มีคุณสมบัติช่วยในกำรค้นหำค�ำศัพท์เป้ำหมำยและค�ำใกล้เคียง สำมำรถ

แสดงกำรอ่ำนออกเสียงค�ำศัพท์และควำมหมำยของค�ำศัพท์ได้ และสำมำรถแก้ไขค�ำผิดที่เป็นกำรพิมพ์ผิดแบบ

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ซึ่งแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดปัจจุบันยังไม่สำมำรถท�ำได้

นักวิจัย: อรอินทรำ ภู่ประเสริฐ และธภัทร หมู่ภัทรโรจน์

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801001291

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทกูรูสแควร์ จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด (LD Keyboard) 
ส�าหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้

การแพทย์



37ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ระบบส�ำหรับบันทึกวิเครำะห์ข้อมูลควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือจำก

สัญญำณเซนเซอร์แบบต่อเนื่องและกำรแจ้งเตือนตำมเวลำจริง ประกอบด้วย อุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดอย่ำงน้อย 

หนึ่งตัวและอุปกรณ์ของผู้ดูแลอย่ำงน้อยหน่ึงตัว โดยอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดดังกล่ำวท�ำหน้ำที่รับข้อมูลต่ำง ๆ 

เกี่ยวกับผู้ใช้ เพื่อประมวลและแสดงผลยังอุปกรณ์ของผู้ดูแล สำมำรถแจ้งตรวจวัดและวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ    

เก่ียวกับผู้ถูกตรวจวัดอย่ำงต่อเนื่อง และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเมื่อผู้ถูกตรวจวัดอยู่ในสภำวะเสี่ยง ตำมท่ีระบุไว้     

ในระบบส�ำหรับผู้ถูกตรวจวัดนั้น ๆ ท�ำให้ผู้ดูแลสำมำรถเข้ำช่วยเหลือหรือปรับปรุงสภำวะของผู้ถูกตรวจวัด         

ตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยลดโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ถูกตรวจวัด นอกจำกนี้ข้อมูลที่        

ตรวจวดัได้ยงัสำมำรถน�ำมำให้แพทย์หรอืผูด้แูลใช้ในกำรวเิครำะห์ประกอบกำรวินจิฉยัวธิกีำรทีค่วรใช้ในกำรดแูล

ผู้ถูกตรวจวัดได้อีกด้วย

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: สุรภำ เทียมจรัส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

  อิสระ อนันตวรำศิลป์ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญซอฟต์แวร์อิสระ

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1701002141

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอเมทเวิร์คส์ จ�ำกัด

ระบบส�าหรับบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลความเส่ียง       
ในการเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ

จากสัญญาณเซนเซอร์แบบต่อเนื่อง                
และการแจ้งเตือนตามเวลาจริง

การแพทย์



38 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อุตสาหกรรม



39ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 39ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 ชิปขยำยสัญญำณรำมำนประสิทธิภำพสูง วิจัยและพัฒนำขึ้นด้วยเทคนิคกำรเคลือบฟิล์มขั้นสูง โดยพัฒนำฟิล์มบำง
โครงสร้ำงนำโนของโลหะเงินที่มีคุณลักษณะเฉพำะตัวสำมำรถขยำยสัญญำณรำมำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                
มีค่ำอัตรำกำรขยำยสัญญำณสูงกว่ำผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันท่ีมีขำยในท้องตลำดถึง 100 เท่ำ ในขณะท่ีมีต้นทุน
ในกำรผลิตที่ต�่ำกว่ำ 

·	 พืน้ผวิขยำยสญัญำณประกอบด้วยชปิในบรรจภุณัฑ์พร้อมใช้งำน สำมำรถประยกุต์ใช้ได้กบักำรตรวจวดัสำรตวัอย่ำง
ที่มีควำมเจือจำงมำกในระดับ Trace concentration ซึ่งไม่สำมำรถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคกำรตรวจวัดสัญญำณ     
รำมำนแบบปกติ

·	 สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้หลำกหลำย เช่น กำรตรวจพิสูจน์สำรตกค้ำงทำงกำรเกษตร เช่น ยำฆ่ำแมลง กำรตรวจ
พิสูจน์เชิงนิติวิทยำศำสตร์ เช่น สำรเสพติด สำรระเบิด สำรหมึกปำกกำ และกำรตรวจพิสูจน์ทำงกำรแพทย์ เช่น     
สำรชีวโมเลกุล เป็นต้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: นพดล นันทวงศ์ และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501003964

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทซำยน์ อินโนวำเทค จ�ำกัด

ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง 
(OnSpec Prime)

อุตสาหกรรม



40 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 โปรแกรมระบบรู้จ�ำเสียงพูดภำษำไทย หรือ พำที เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแปลงเสียงพูดของผู้ใช้งำนให้เป็นข้อควำม 
ด้วยเทคโนโลยแีปลงเสยีงพดูเป็นข้อควำมหรอืรูจ้�ำเสยีงพดู ซึง่เป็นนวตักรรมทีก่�ำลงัเป็นทีส่นใจทีน่�ำมำใช้งำนในกำร
ติดต่อสื่อสำรกับสมำร์ตโฟน รวมถึงถอดควำมเสียงพูดในโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ มำกขึ้น

·	 พำที ไม่จ�ำกัดเนื้อหำหรือรูปแบบกำรพูด ให้ควำมถูกต้องมำกกว่ำร้อยละ 80 ซึ่งใกล้เคียงกับบริกำรจำกต่ำงประเทศ 
สำมำรถประยุกต์ใช้ได้หลำยช่องทำง อำทิ ใช้แปลงเสียงพูดของลูกค้ำที่โทรเข้ำมำที่ศูนย์บริกำรลูกค้ำ หรือใช้ในศูนย์
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส�ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน สำมำรถขยำยบริกำรตำมควำมต้องกำรใช้งำนและปรับ
แต่งให้ถอดควำมได้ถูกต้องมำกขึ้น

·	 ปัจจุบันระบบพำทีแบ่งออกเป็น พำทีเอนเตอร์ไพรซ์ เป็นระบบออนไลน์ส�ำหรับกำรถอดควำมระบบขนำดใหญ่ เช่น 
กำรถอดควำมในห้องประชุม และพำทีทูโก ส�ำหรับถอดควำมค�ำสั่งสั้น ๆ แบบไม่พึ่งพำอินเทอร์เน็ต เหมำะส�ำหรับ
กำรน�ำไปประยุกต์สั่งกำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ

นักวิจัย: ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

โปรแกรมระบบรู้จ�าเสียงพูดภาษาไทย (พาที)

อุตสาหกรรม



41ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 41ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลงำนวิจัยนี้เป็นกำรพัฒนำอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม (Global Navigation Satellite System: 

GNSS) ที่ใช้เทคนิค RTK (Real-time Kinematic) ซึ่งนอกจำกจะมีควำมสำมำรถหลักในกำรประมวลผล 

ค่ำพิกัดแล้ว ยังมีช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งทำงอินเทอร์เน็ต อินทรำเน็ต และบลูทูธ เพ่ือรับส่งข้อมูลหรือ 

รบัค�ำส่ังจำกภำยนอก มโีปรแกรมประยกุต์ส�ำหรับใช้ปรับแต่งกำรท�ำงำนของอปุกรณ์ทีไ่ด้รบักำรออกแบบเฉพำะ

ส�ำหรับท�ำงำนกับอุปกรณ์ดังกล่ำว นอกจำกนี้เฟิร์มแวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ออกแบบและปรับแต่งให้ค�ำนวณ          

ค่ำพิกัดได้รวดเร็ว โดยหำค่ำพิกัด RTK แรกที่แม่นย�ำได้ภำยใน 1-2 วินำที

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: มนต์ศักดิ์ ใช่เจริญธรรม และคณะ ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 ประเสริฐ เวียงสุขไพบูลย์ และคณะ บริษัทแนคคร่ำ ไมโครเทค จ�ำกัด

 (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช.)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803000135

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทแนคคร่ำ ไมโครเทค จ�ำกัด

อุปกรณ์ระบุต�าแหน่งด้วยเทคนิค GNSS RTK

อุตสาหกรรม



42 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 จมูกอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Nose คือ กำรจ�ำลองระบบกำรดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย์ โดยวิเครำะห์                
ส่วนประกอบส�ำคัญของสำรที่ต้องกำรทดสอบ ซ่ึงจะมีลักษณะจ�ำเพำะของกลิ่นนั้น ๆ เพื่อใช้ในกำรตัดสินว่ำกล่ิน       
ที่ก�ำลังตรวจสอบเป็นกลิ่นที่จดจ�ำไว้หรือไม่ ช่วยลดผลกระทบจำกควำมชื้นและอุณหภูมิ และเพิ่มควำมแม่นย�ำ             
ในกำรประมวลผล โดยได้ผลกำรวัดใกล้เคียงสภำพควำมเป็นจริงที่จมูกมนุษย์ได้รับ

·	 E-Nose ช่วยให้กำรแปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลง่ำยและสะดวกไม่ต้องอำศัยบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำร           
แปลผล สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ กำรจ�ำแนกชนิด (ของแท้/       
ของปลอม) ของอำหำรและเครื่องดื่ม กำรติดตำมควบคุมคุณภำพระบบผลิตอำหำร กำรควบคุมคุณภำพน�้ำหอม       
กำรวินิจฉัยโรค และกำรตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นักวิจัย: รุ่งโรจน์ เมำลำนนท์ และคณะ

 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ

 มหำวิทยำลัยมหิดล

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0801004238

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทซีพีแรม จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Nose)

อุตสาหกรรม



43ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 43ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่ิงแวดล้อม



44 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 เครื่องตรวจวัดและเฝ้ำระวังสิ่งแวดล้อมขนำดเล็ก ใช้ในกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยพิบัติทำงธรรมชำติล่วงหน้ำเพ่ือ
บรรเทำควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น สำมำรถตรวจวัดสภำพแวดล้อมเบื้องต้น เช่น ระดับน�้ำ อุณหภูมิ ควำมชื้น             
ควำมกดอำกำศ ปริมำณน�้ำฝน และส่งข้อมูลระยะไกลผ่ำนเครือข่ำยโทรศัพท์ไร้สำย เพื่อจัดเก็บไปยังฐำนข้อมูล        
ในเครื่องแม่ข่ำย เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และแสดงผลผ่ำนหน้ำเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนภัยในเครือข่ำยสังคมออนไลน์

·	 ตัวเครื่องมีขนำดกะทัดรัด เคลื่อนย้ำยได้ง่ำย และสะดวกต่อกำรติดตั้งและดูแลรักษำ สำมำรถปรับเปลี่ยนเซนเซอร์
กำรตรวจวดัให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรได้ง่ำย สำมำรถวัดระดบัน�ำ้ในล�ำน�ำ้ โดยไม่มส่ีวนสมัผัสน�ำ้ รองรบัพลงังำน
ไฟฟ้ำ 220 โวลต์หรอืใช้โซลำร์เซลล์ มรีะบบส�ำรองพลงังำนไฟฟ้ำ และมีต้นทนุกำรผลติไม่สงูเมือ่เทยีบกบัประสทิธภิำพ

นักวิจัย: ภำสกร แช่มประเสริฐ

 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช. ภำคเหนือ)

ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ควำมรู้

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮำร์โมนี อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เครื่องตรวจวัด
และเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมขนาดเล็ก

ส่ิงแวดล้อม



45ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 45ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 เฟิร์มแวร์สั่งกำรเซนเซอร์วัดฝุ่นและค่ำสภำพแวดล้อม ใช้สั่งงำนระบบฮำร์ดแวร์ส�ำหรับวัดค่ำฝุ่นละอองจำก            
สภำพแวดล้อมทั้งฝุ่นละเอียด (PM2.5) และฝุ่นหยำบ (PM10) และวัดค่ำสภำพแวดล้อม (อุณหภูมิ ควำมช้ืน)           
พร้อมทั้งควบคุมกำรเชื่อมต่อสื่อสำรสู่ภำยนอกโดยใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในกำรเชื่อมต่อกับ           
ระบบจัดกำรข้อมูลและแสดงผล

·	 สำมำรถวัดค่ำฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยำบได้ในช่วง 0 ถึง 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร โดยมีควำมคลำดเคลื่อน
อยู่ในช่วงบวกลบ 15% วัดค่ำควำมชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0 ถึง 100%RH โดยมีควำมคลำดเคลื่อนอยู่ในช่วงบวกลบ 
3%RH และวัดค่ำอุณหภูมิได้ในช่วงลบ 30 ถึง 100 องศำเซลเซียส โดยมีควำมคลำดเคลื่อนอยู่ในช่วงบวกลบ             
0.3 องศำเซลเซียส และสำมำรถแสดงต�ำแหน่งปัจจุบันของเครื่องได้

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: เดโช สุรำงค์ศรีรัฐ และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไอดีไดร์ฟ จ�ำกัด

เฟริ์มแวร์ส่ังการเซนเซอร์วัดฝุ่น
และค่าสภาพแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม



46 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 แผงวงจรสถำนวีดัสภำพอำกำศอตัโนมติั พฒันำข้ึนเพ่ือเป็นเครือ่งมอืวดัปรมิำณพืน้ฐำนทำงอตุนุยิมวทิยำทีใ่ช้งำนง่ำย 
สะดวก ทนทำน และมีควำมแม่นย�ำ เพื่อช่วยในกำรติดตำมสภำพอำกำศ เพื่อน�ำมำใช้กับงำนด้ำนอุตุนิยมวิทยำ           
งำนด้ำนเกษตรกรรม ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยธรรมชำติ เช่น น�้ำป่ำไหลหลำก

·	 สำมำรถเชือ่มต่อเซนเซอร์ต่ำง ๆ  ได้หลำกหลำยตำมควำมต้องกำร กนิพลงังำนต�ำ่ สำมำรถท�ำงำนโดยใช้แผงพลงังำน
แสงอำทติย์ มรีะบบควบคมุกำรส�ำรองพลงังำนในแบตเตอรีร่วมอยูบ่นแผงวงจร ไม่ต้องใช้อปุกรณ์ควบคมุกำรส�ำรอง
พลังงำนเพิม่เตมิ นอกจำกนีส้ถำนยีงัส่งข้อมลูไปเกบ็บนเครือ่งแม่ข่ำยบนอนิเทอร์เนต็ผ่ำนเครอืข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนที่
โดยอัตโนมัติ ท�ำให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ

นักวิจัย: คงพันธุ์ รุ่งประทีปถำวร และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ควำมรู้

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไรส์ซิ่งซอร์ซ แอนด์ ซัพพลำย จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

ส่ิงแวดล้อม



47ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 47ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 เครื่องอ่ำนปริมำณสำรเคมีในน�้ำแบบอัจฉริยะ หรือ ChemEYE เป็นเครื่องอ่ำนสีตำมควำมเข้มข้นของสำรเคมี              
ในบ่อเพำะเล้ียงสัตว์น�้ำเศรษฐกิจ โดยจะอ่ำนค่ำสีของน�้ำท่ีเกิดจำกปฏิกิริยำเคมีของชุดทดสอบกับสำรเคมีในน�้ำ          
จำกบ่อเพำะเลี้ยง ช่วยแก้ปัญหำควำมผิดพลำดจำกกำรอ่ำนค่ำสีของสำรเคมีในน�้ำด้วยตำเปล่ำท่ีส่งผลให้เกิด             
กำรแปรผลควำมเข้มข้นที่ผิดพลำดจำกกำรเทียบเคียงสีกับแผ่นอ้ำงอิง

·	 ระบบของเครื่องอ่ำนปริมำณสำรเคมีในน�้ำแบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนรับภำพสีจำกปฏิกิริยำ 
ส่วนโปรแกรมวิเครำะห์และประมวลผลเป็นควำมเข้มข้น และส่วนสื่อสำรข้อมูลแบบไร้สำยผ่ำนระบบ Bluetooth 
หรอื Wi-Fi ซึง่จะช่วยให้กำรบนัทกึข้อมลูในรปูแบบดจิิทลัท�ำได้ง่ำย ส่งผ่ำนข้อมลูให้ผูเ้กีย่วข้องแก้ปัญหำได้ทนัท่วงที 
และสำมำรถเก็บสถิติคุณภำพน�้ำได้อย่ำงรวดเร็วแม่นย�ำ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: กฤศ พิจยเวทินท์ และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801005687

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทมำรีน ลีดเดอร์ จ�ำกัด

ChemEYE
เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน�้าแบบอัจฉริยะ

ส่ิงแวดล้อม



48 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่ิงทอ



49ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 49ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

·	 ผลงำนวจิยัสตูรและกระบวนกำรเคลอืบสิง่ทอ เป็นกำรพฒันำสตูรน�ำ้ยำเคลอืบสิง่ทอและกระบวนกำรเคลอืบทีท่�ำให้
สิ่งทอมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น กำรยึดติดของสีท่ีดีข้ึนเมื่อท�ำกำรตกแต่งผ้ำด้วยกำรระบำยสีแม้ว่ำผ้ำจะมีคุณสมบัติ
สะท้อนน�ำ้และน�ำ้มนั กำรต้ำนเชือ้แบคทเีรยีบนสิง่ทอ กำรกนัรงัสยีวู ีกำรสะท้อนน�ำ้ และกำรเพิม่แรงดงึขำด เป็นต้น 

·	 นำโนเทค สวทช. ร่วมกับสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 (วิทยำลัยเทคนิคแพร่) จัดตั้งโรงงำนต้นแบบเคลือบผ้ำ 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสิ่งทอพื้นบ้ำนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในกำรให้บริกำรเคลือบผ้ำและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
กับผู้ประกอบกำรในท้องถิ่นให้กับวิทยำลัยเทคนิคแพร่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์โรงงำนต้นแบบอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นักวิจัย: วรล อินทะสันตำ และคณะ

 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1303001104-1303001105 และควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 (วิทยำลัยเทคนิคแพร่)

สูตรและกระบวนการเคลือบส่ิงทอ

ส่ิงทอ



ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

โทรศัพท์ 0 2564 7000

โทรสำร 0 2564 7001

https://www.nstda.or.th

E-mail: info@nstda.or.th

NSTDATHAILAND


