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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในก�ำกับของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม มีภารกิจในการเสริมสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(วทน.) ด้วยการด�ำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้
ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาก�ำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ�ำเป็น
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกภาคส่วน
หนังสือ “ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงาน
จากทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. ที่มีศักยภาพและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและ
พัฒนาของไทยที่สามารถน�ำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรูด้ ว้ ย วทน. และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนและแข่งขัน
ได้บนเวทีโลก
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจ และก�ำลังแสวงหาข้อมูลงานวิจัย
หรือแหล่งที่มีศักยภาพของการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ สวทช. ยินดีเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีและสร้างเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อหลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้
ปานกลางและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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เกษตรและอาหาร

เชื้อรา Metarhizium anisopliae
สายพั นธุ์ BCC4849

นักวิจัย: มงคล อุตมโท และอลงกรณ์ อ�ำนวยกาญจนสิน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ความรู้

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอส.วี. การเกษตร จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· Metarhizium anisopliae สายพันธุ์ BCC4849 เป็นเชื้อราแมลงที่สามารถก�ำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เชื้อรา
สายพันธุน์ แี้ ยกได้ในประเทศไทยโดยนักวิจยั ไบโอเทค สวทช. จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่าเชือ้ ราสายพันธุน์ มี้ ศี กั ยภาพ
ในการก�ำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่มไรแดงในมันส�ำปะหลังและกล้วยไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้
· การใช้เชือ้ ราสายพันธุน์ อี้ ย่างมีประสิทธิภาพท�ำได้โดยฉีดพ่นสปอร์ของเชือ้ ราให้ทวั่ แปลงปลูกในช่วงเวลาเย็นในระยะ
เริ่มต้นของการระบาดของแมลงศัตรูพืช เชื้อราสายพันธุ์นี้สามารถผลิตโดยใช้กระบวนการเพาะเลี้ยงด้วยการหมัก
แบบแข็งบนอาหารแข็งหรือธัญพืชที่เหมาะสม โดยก�ำหนดความชื้นเริ่มต้นในอาหารแข็งและชักน�ำให้ผลิตสปอร์
ระบบการผลิตที่เหมาะสมและลดการปนเปื้อนระหว่างการเลี้ยงเชื้อจะท�ำให้ได้สปอร์ในความหนาแน่นที่สูงแต่
ต้นทุนต�่ำได้
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เกษตรและอาหาร

เชื้อรา Beauveria bassiana
สายพั นธุ์ BCC2660

การผลิตสปอร์ราบิวเวอเรียจ�ำนวนมากบนอาหารแข็ง (ซ้าย) และราบิวเวอเรียที่เจริญอย่างดี
หลังเก็บรักษาในสูตร C ที่อุณหภูมิสูงต่อเนื่องเป็นเวลา 4 เดือน (ขวา)

นักวิจัย: มงคล อุตมโท และอลงกรณ์ อ�ำนวยกาญจนสิน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ความรู้

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอส.วี. การเกษตร จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· Beauveria bassiana สายพันธุ์ BCC2660 เป็นเชื้อราแมลงที่สามารถก�ำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เชื้อรา
สายพันธุ์นี้แยกได้ในประเทศไทยโดยนักวิจัยไบโอเทค สวทช. จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเชื้อราสายพันธุ์นี้
มีศักยภาพในการก�ำจัดแมลงศัตรูพืชในนาข้าวและไร่มันส�ำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· การใช้เชื้อราสายพันธุ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพท�ำได้โดยใช้สปอร์ของเชื้อราฉีดพ่นให้ทั่วแปลงปลูกในช่วงการระบาด
ของแมลงศัตรูพืช เชื้อรามีความรุนแรงต่อแมลงศัตรูพืชสูง และสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน ซึ่งสามารถผลิต
โดยใช้กระบวนการเพาะเลี้ยงด้วยกระบวนการหมักแบบแข็ง กระบวนการนี้ต้องมีการศึกษาชนิดของอาหารแข็ง
ความชืน้ เริม่ ต้นในอาหารแข็ง การชักน�ำให้สร้างสปอร์ การลดการปนเปือ้ นระหว่างการเลีย้ งเชือ้ และระบบการผลิต
เพื่อให้ได้สปอร์ในปริมาณสูงแต่ต้นทุนต�่ำ

8
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กระบวนการผลิต
ฟลาวมันส�ำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ�

นักวิจัย: เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ และคณะ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0901004304
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทอุบลเกษตรพลังงาน จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยนี้เป็นกระบวนการผลิตฟลาวมันส�ำปะหลังไซยาไนด์ต�่ำในระดับอุตสาหกรรม ที่ควบคุมการ
วนซ�ำ้ ของกระบวนการโดยใช้ปริมาณไซยาไนด์ในส่วนผสมเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการร่อนหินทรายและ
สับเหง้าออก การล้าง การขูดฝอย การบ่มโดยกวนผสมน�้ำเป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง และแยกน�้ำออกโดยใช้เครื่อง
คัน้ น�ำ้ แบบแรงดัน ซึง่ มีขนั้ ตอนควบคุมการวนซ�ำ้ ของกระบวนการ หากมีปริมาณไซยาไนด์เกินกว่าค่าทีก่ ำ� หนดจะมี
การวนซ�้ำกระบวนการล้างน�้ำจนกระทั่งมีปริมาณไซยาไนด์ต�่ำกว่าค่าที่ก�ำหนดแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
คือเข้าเครือ่ งตีแยกและอบแห้ง จากนัน้ น�ำไปโม่และร่อนเอาส่วนเส้นใยหยาบในฟลาวออก ถึงแม้วา่ วัตถุดบิ ตัง้ ต้นจะมี
ปริมาณไซยาไนด์สูงมากก็สามารถควบคุมให้ผลิตฟลาวมันส�ำปะหลังที่มีปริมาณไซยาไนด์ต�่ำตามต้องการได้ด้วย
การท�ำซ�ำ้ ในกระบวนการล้างน�ำ้ โดยสามารถผลิตฟลาวมันส�ำปะหลังทีม่ ปี ริมาณไซยาไนด์ตำ�่ กว่า 10 พีพเี อ็มและ
ต�่ำที่สุดเท่ากับ 0.8 พีพีเอ็ม
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ParaFIT
น�้ำยางเกรดพิ เศษส�ำหรับท�ำผลิตภัณฑ์โฟมยาง

นักวิจัย: ฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ความลับทางการค้า
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

น�้ำยาง ParaFIT ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนน�้ำยางพาราข้นทางการค้า
· มีปริมาณแอมโมเนียต�ำ่ กว่าน�ำ้ ยางพาราข้นทางการค้าร้อยละ 30-75 เป็นมิตรกับคนท�ำงาน สิง่ แวดล้อม ชุมชน และ
ลดผลกระทบของอุณหภูมิภายนอกที่มีต่อประสิทธิภาพการท�ำผลิตภัณฑ์โฟมยาง
· มีปริมาณซิงก์ออกไซด์และเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์น้อยกว่าน�้ำยางพาราข้นทางการค้า (ชนิด LA และ MA)
ร้อยละ 30 ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ผลิตน�้ำยางพาราข้นและผลิตภัณฑ์โฟมยาง
· ใช้เวลาในการบ่มน�้ำยางก่อนน�ำไปใช้งานสั้นกว่าน�้ำยางพาราข้นทางการค้า (ใช้เวลาเพียง 3 วันหลังจากวันผลิต
ในขณะที่น�้ำยางพาราข้นทางการค้าต้องใช้เวลา 21 วัน) ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน�้ำยางพาราสด
และประหยัดเงินลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน�้ำยางพาราข้น
10
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บรรจุภัณฑ์ ActivePak

นักวิจัย: วรรณี ฉินศิริกุล และคณะ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0501004539
		
และความลับทางการค้า
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ฟิลม์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ActivePak มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นคือ ยอมให้กา๊ ซทีใ่ ช้ในกระบวนการหายใจของผักและผลไม้
ผ่านเข้าออกได้ดี ท�ำให้เกิดบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุด (Equilibrium Modified Atmosphere หรือ EMA)
ขึ้นในบรรจุภัณฑ์ โดยมีปริมาณก๊าซออกชิเจนร้อยละ 2-10 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 2-10 และ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90-99 ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของ
ผลิตผลสดที่บรรจุอยู่ภายใน ส่งผลให้ผลิตผลสดยังคงคุณภาพและรสชาติที่ดี ฟิล์มมีความใส ไม่เป็นฝ้า และมี
ความแข็งแรง สามารถยืดอายุผลิตผลสดและรักษาคุณภาพของผลิตผลสดได้ 2-5 เท่า และสามารถใช้งานกับ
ผลิตผลสดได้หลายชนิด

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ระบบควบคุมในโรงงานปลูกพื ชขนาดเล็ก

นักวิจัย: เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต และคณะ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทวินัยเอ็นจิเนียริ่ง อินดัสตรี (1997) จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ระบบควบคุมในโรงงานปลูกพืชขนาดเล็กทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ช่วยให้เกษตรกรสามารถท�ำการเกษตรในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด
ในระบบปิดที่มีการควบคุมสภาวะต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย ระบบควบคุม
ความเข้มและความเป็นกรดด่างของปุย๋ ระบบอ่านค่าสภาพแวดล้อมอากาศและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ระบบควบคุมแสงสว่างจากหลอด LED ระบบตรวจสอบการท�ำงานระบบการล�ำเลียงปุ๋ย และระบบแจ้งเตือน
เมื่อปั๊มไฟไม่ท�ำงาน ซึ่งระบบทั้งหมดมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถท�ำเกษตรกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรที่จ�ำกัด
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VIP-Safe Plus
ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา
เพื่ อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร

นักวิจัย:

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001682
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดเอส แอนด์ เอ รีเอเจ็นท์ แล็บ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· ชุดตรวจ VIP-Safe Plus รวมเทคโนโลยีทที่ นั สมัย 3 เทคโนโลยีเข้าด้วยกันคือ เทคโนโลยีแลมป์ เทคโนโลยีการตรวจ
วัดทางเคมีไฟฟ้าบนขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์ได้ และเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่ขนาด
ใหญ่ราคาแพงให้เป็นเครือ่ งมือขนาดเล็กและพกพาได้ ท�ำให้กระบวนการตรวจวัดเชือ้ ก่อโรคในอาหารง่ายขึน้ รวดเร็ว
ขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายลดลง
· สามารถตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae และ
Escherichia coli สายพันธุ์ 0157:H7 โดยใช้เครือ่ งตรวจวัดขนาดพกพาร่วมกันเพียงเครือ่ งเดียว ชุดตรวจประกอบด้วย
น�ำ้ ยาแลมป์ อุปกรณ์ขวั้ ไฟฟ้าพิมพ์ได้ และเครือ่ งตรวจวัดขนาดพกพา เพือ่ ใช้ในการตรวจเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคในอาหาร
ที่ง่ายต่อผู้ใช้งาน มีความเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็กและงานภาคสนาม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
· ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ เพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์จดุ เสีย่ งในสถานประกอบการ
และกระบวนการผลิตร่วมกับระบบประเมินคุณภาพอื่น ๆ เช่น HACCP หรือ GMP เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียก่อโรคได้
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เครื่องดื่มเสริมแคลเซียม
ส�ำหรับป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียม
จากกระดูกในผู้หญิงระยะให้นมบุตร

นักวิจัย:

นรัตถพล เจริญพันธุ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช.)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203001273
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมแคลเซียมส�ำหรับผู้หญิงระยะให้นมบุตร เพื่อป้องกัน
การสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของผู้หญิงระยะให้นมบุตรโดยเฉพาะ โดยพัฒนาให้อยู่ในรูปเครื่องดื่มเพื่อ
ให้รบั ประทานได้งา่ ยและได้บอ่ ยครัง้ ต่อวัน โดยมีองค์ประกอบแคลเซียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามเข้มข้นไม่
สูงมากเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียง แต่สูงพอที่จะใช้ป้องกันภาวะกระดูกบาง (Osteopenia) และกระดูกพรุน
(Osteoporosis) ได้ นอกจากนีย้ งั ผสมน�ำ้ ตาลโมเลกุลเดีย่ วและโซเดียมคลอไรด์ทปี่ รับให้มคี วามเข้มข้นเหมาะสม
เพื่อช่วยกระตุ้นกลไกการดูดซึมแคลเซียมในแม่ที่ให้นมบุตร จากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์พบว่ามีประสิทธิภาพ
สูงในการป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของแม่ทอี่ ยูใ่ นระหว่างให้นมบุตร และยังมีประสิทธิผลดีตอ่
ความแข็งแรงของกระดูกของลูกที่เลี้ยงโดยนมจากแม่ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามผลงานวิจัยนี้
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้ มังคุด
น�ำ้ ส้มสายชูหมักจากเนือ

นักวิจัย:

ยุทธนา กิ่งชา และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ความลับทางการค้า
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอ แอนด์ พี ออร์ชาร์ด 1959 จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

การผลิตน�้ำส้มสายชูหมักเป็นกระบวนการหมักที่อาศัยเชื้อตามธรรมชาติที่ติดมากับวัตถุดิบเป็นหลัก
ท�ำให้คณ
ุ ภาพของน�ำ้ ส้มสายชูหมักทีไ่ ด้มคี วามไม่คงทีแ่ ละระยะเวลาการหมักค่อนข้างนาน คณะนักวิจยั ไบโอเทค
สวทช. เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาแนวทางโดยการใช้ตน้ เชือ้ จุลนิ ทรียบ์ ริสทุ ธิใ์ นกระบวนการหมักเพือ่ ควบคุม
กระบวนการดั ง กล่ า วให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระบวนการที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถหมั ก แบบ 2 ขั้ น ตอนได้
ในถังเดียว ภายใต้สภาวะไม่ปลอดเชื้อ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการหมักจากปกติ 1 ปี ให้เหลือเพียง 2 เดือน
ได้น�้ำส้มสายชูหมักที่มีคุณภาพสม�่ำเสมอตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตร และ
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศ

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
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ผงมันเทศสีม่วง
และผงสังขยามันเทศสีม่วง

นักวิจัย:

สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ความลับทางการค้า
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทสุกัญญา เอส.เอ็ม.ที. จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผงมันเทศสีม่วงเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตผงมันเทศสีม่วงที่มีส่วนประกอบตามธรรมชาติจาก
เนื้ อ มั น เทศสี ม ่ ว งที่ ส ามารถละลายได้ ใ นน�้ ำ เย็ น หรื อ น�้ ำ อุ ่ น มี สี กลิ่ น และรสชาติ ข องมั น เทศสี ม ่ ว ง
ตามธรรมชาติ สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและขยายก�ำลังการผลิตได้ง่าย ลงทุนไม่สูงมาก มีความคุ้มค่าในการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ ส่วนผงสังขยามันเทศสีมว่ งเป็นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงสังขยามันเทศสีมว่ งส�ำเร็จรูป ทีผ่ ลิต
จากผงมันเทศสีม่วงจากกระบวนการข้างต้นที่สามารถชงละลายได้ทั้งในน�้ำเย็นและน�้ำอุ่นพร้อมรับประทาน
ไม่ต้องผสมนมสด มีสี กลิ่น และรสชาติความอร่อยของมันม่วงตามธรรมชาติ สามารถน�ำไปผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
เชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง

16

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกษตรและอาหาร

่ ไี ซยาไนด์ตำ่�
สูตรแป้งผสมจากฟลาวมันส�ำปะหลังทีม
เพื่ อท�ำขนมปังสีน�้ำตาลปราศจากกลูเตน

นักวิจัย:

ชัยวุฒิ กมลพิลาส และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สุนีย์ โชตินีรนาท และคณะ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ความลับทางการค้า
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจยั นีเ้ ป็นการพัฒนาสูตรแป้งผสมทีใ่ ช้ฟลาวมันส�ำปะหลังเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตขนมปัง
สีน�้ำตาลปราศจากกลูเตน โดยปรับเนื้อสัมผัสให้ฟลาวมันส�ำปะหลังมีสมบัติวิสโคอิลาสติก (สมบัติหยุ่นหนืด)
และสมบั ติ รี โ อโลยี (สมบั ติ ก ารไหล) ที่ เ หมาะสมต่ อ การผลิ ต ขนมปั ง ท� ำ ให้ ข นมปั ง ขึ้ น ฟู และมี ลั ก ษณะ
เนื้อสัมผัสที่ดี นุ่มใกล้เคียงกับขนมปังทั่วไปในท้องตลาด และไม่ผ่านการฟอกขาว ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยโรค
เซลิ แ อค กลุ ่ ม คนที่ มี อ าการแพ้ ก ลู เ ตนและรั ก สุ ข ภาพ สู ต รแป้ ง ผสมแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ 1
เป็นของผสม ได้แก่ ฟลาวมันส�ำปะหลัง สตาร์ชมันฝรั่ง สารให้ความหนืด (แซนแธนกัม) สารเพิ่มความคงทน
(ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส) สารอิมัลซิไฟเออร์ และใยอาหาร ส่วนที่ 2 เป็นของแห้ง ได้แก่ น�้ำตาล เกลือ
ยีสต์ และผงฟู อาจมีสารเติมแต่งอื่น ๆ เช่น สารแต่งสี สารแต่งกลิ่น สารแต่งรส และสารกันบูด
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผง
ส�ำหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์

นักวิจัย:

ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
(สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช. ภาคเหนือ)
ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ความรู้
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· จุลินทรีย์ที่คัดเลือกเพื่อใช้ท�ำอาหารหมัก (Silage) สูตรที่ได้จากงานวิจัยสามารถใช้หมักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ได้หลากหลาย เช่น ฟางข้าว หรือแม้กระทั่งเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเมื่อน�ำมาหมักด้วยจุลินทรีย์ทดลอง
เปรียบเทียบ พบว่าท�ำให้เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6-8 ไขมันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.5-3
ซึ่งมีสารอาหารใกล้เคียงกับหญ้ารูซี่สด อีกทั้งยังสามารถหมักพืชประเภทแป้ง เช่น ฟักทอง มันส�ำปะหลัง เพื่อน�ำมา
เป็นอาหารข้นได้ด้วย
· การท�ำอาหารหมักโดยการใช้จุลินทรีย์ที่คัดเลือกเพื่อให้มีความสามารถในการหมักย่อยสลายได้ดีและผลิตเอนไซม์
ที่มีประโยชน์เป็นวิธีการหนึ่งในการถนอมอาหารเพื่อรักษาสภาพไม่ให้เน่าเสียและเพิ่มคุณค่าโภชนะให้สูงขึ้น
นอกจากจะสามารถประหยัดต้นทุนค่าอาหารยังช่วยในเรื่องการจัดการอาหารไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกด้วย
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สเปร์ยสมุนไพรควบคุมและก�ำจัดไรฝุ่น
ที่มีน�้ำมันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย
เป็นส่วนประกอบหลัก

นักวิจัย:

อ�ำมร อินทร์สังข์ และคณะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (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

ทีมวิจยั ได้พฒ
ั นาสูตรสมุนไพรควบคุมและก�ำจัดไรฝุน่ ทีม่ นี ำ�้ มันหอมระเหยจากอบเชยเป็นส่วนประกอบ
หลัก และสูตรสมุนไพรควบคุมและก�ำจัดไรฝุน่ ทีม่ นี ำ�้ มันหอมระเหยจากกานพลูเป็นส่วนประกอบหลัก โดยศึกษา
ประสิทธิภาพของน�้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 9 ชนิด ได้แก่ กานพลู อบเชย ขมิ้นชัน ตะไคร้บ้าน ไพล
ตะไคร้หอม พริกไทยด�ำ โหระพา และมะพร้าว ในการควบคุมไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus
พบว่าน�ำ้ หอมระเหยจากกานพลูและอบเชยมีประสิทธิภาพในการฆ่าไรฝุน่ สูงสุด จึงน�ำมาพัฒนาเป็นสูตรน�ำ้ มันหอม
ระเหยจากอบเชยและสูตรน�้ำมันหอมระเหยจากกานพลูเพื่อก�ำจัดไรฝุ่น เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สเปร์ยสมุนไพร
ควบคุมและก�ำจัดไรฝุ่นที่มีน�้ำมันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชยเป็นส่วนประกอบหลัก
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นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใส
ที่กักเก็บสารออกฤทธิไ์ ล่ยุง

นักวิจัย:

สุวิมล สุรัสโม และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501000290
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโว อินโนเวชั่น จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

นาโนอิมัลชันในรูปแบบโปร่งใสที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ไล่ยุงหรือสเปรย์นาโนอิมัลชันสมุนไพรไล่ยุง
เป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติภายใต้การเตรียมในรูปแบบของ
นาโนอิมัลชันด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์ไล่ยุงที่อยู่ในรูปแบบนาโนอิมัลชัน
แบบใส มีอนุภาคอิมัลชันในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน�้ำมันสารออกฤทธิ์และกลิ่นได้นานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อีก ทั้งยังช่วยปกป้องคุณ สมบั ติข องน�้ ำ มั นหอมระเหยท� ำ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามคงตั ว ที่ ดี
มีประสิทธิภาพไล่ยุงอย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง
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อนุภาคนาโนเพื่ อการกักเก็บสารสังเคราะห์
ที่ออกฤทธิไ์ ล่ยุง

นักวิจัย:

สุวิมล สุรัสโม และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603000796
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโว อินโนเวชั่น จ�ำกัด, บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยนี้เป็นการเตรียมอนุภาคนาโนด้วยเทคนิคอิมัลซิฟิเคชัน โดยมีสารออกฤทธิ์ไล่ยุงไอคาริดิน
(Icaridin) ปริมาณร้อยละ 5-20 โดยน�ำ้ หนักเป็นสารออกฤทธิห์ ลักและเป็นสารสังเคราะห์หรือสารเลียนแบบสาร
ธรรมชาติรูปแบบโปร่งใส ซึ่งมีการปรับองค์ประกอบของสารทั้งตัวช่วยในการละลาย สารลดแรงตึงผิว เพื่อให้ได้
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการท�ำให้เกิดนาโนอิมลั ชันที่มีความโปร่งใส โดยใช้พลังงานต�่ำ (Low energy method)
มีขั้นตอนการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการผลิต ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี เป็นการเตรียม
อนุภาคนาโนอิมัลชันให้มีขนาดในช่วง 50–200 นาโนเมตร โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลดขนาดด้วยเครื่องอัด
แรงดันสูง ซึ่งยังคงได้นาโนอิมัลชันที่มีลักษณะใส มีความคงตัวสูง สามารถกักเก็บสารออกฤทธิ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีฤทธิไ์ ล่ยงุ ได้มากกว่า 6 ชัว่ โมง อีกทัง้ ไม่กอ่ ให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
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นาโนอิมัลชันส�ำหรับไล่ยุง
ที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยชนิดน�้ำมัน
ยูคาลิปตัส น�้ำมันแมงลัก และน�้ำมันหญ้าแฝก

นักวิจัย:

จักรวาฬ ยศถาวรกุล และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403000165
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโว อินโนเวชั่น จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจยั นีเ้ ป็นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ ทีอ่ ยูใ่ นรูปของนาโนอิมลั ชันทีป่ ระกอบด้วยส่วนผสมของ
น�ำ้ มันหอมระเหย ชนิดน�ำ้ มันยูคาลิปตัส น�ำ้ มันแมงลัก และน�ำ้ มันหญ้าแฝก สารลดแรงตึงผิว สารเพิม่ ความชุม่ ชืน้
และน�้ำ นาโนอิมัลชันที่มีฤทธิ์ไล่ยุงนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนังของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีความคงตัวดี
ท�ำให้เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน�้ำมัน และกลิ่นของน�้ำมันหอมระเหย ท�ำให้นาโนอิมัลชันดังกล่าว
มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้นานขึ้น
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ครีมกันแดดไล่ยุงไร้กลิ่น
ที่ออกฤทธิเ์ นิน
่ ชนิดกันน�้ำ

นักวิจัย:

ชญานันท์ เอี่ยมส�ำอางค์ และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000879
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
		
พลังงานทหาร (รภท.ศอพท.)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ครีมกันแดดไล่ยงุ ไร้กลิน่ ทีอ่ อกฤทธิเ์ นิน่ ชนิดกันน�ำ้ เป็นการพัฒนาสูตรต�ำรับเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ไล่ยงุ ได้นานขึน้ ในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันรังสียวู จี ากแสงแดด โดยทีฤ่ ทธิท์ งั้ สองไม่มผี ลหักล้างซึง่ กันและกัน
องค์ประกอบของครีมกันแดดไล่ยงุ ไร้กลิน่ ประกอบด้วย ครีมเบสประเภทกันน�ำ้ สารป้องกันแสงประเภทกายภาพ
และสารออกฤทธิ์ไล่ยุงประเภทสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ถูกห่อหุ้มในรูปแบบอนุภาคนาโน จึงลดการระคายเคือง
ต่อผิวหนัง ในส่วนของการเตรียมการผลิตก็ไม่ยงุ่ ยาก สามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ โดยมีตน้ ทุน
การผลิตที่ไม่สูงมาก ด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบ Nanostructured Lipid Carriers (NLC) ท�ำให้มีคุณสมบัติ
ออกฤทธิ์ไล่ยุงได้นาน 6 ชั่วโมง มีสารกันเสียปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ปราศจากน�้ำหอม และเนื้อครีมทาแล้ว
ไม่ทิ้งคราบขาว มีความคงตัวของเนื้อครีมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุที่นานขึ้น
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ครีมบ�ำรุงผิวสูตรต�ำรับ
ที่มีอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ ลิปิแคริเออร์
กักเก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึง

นักวิจัย:

สกาว ประทีปจินดา และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803001716
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

สารสกัดว่านเพชรหึงมีคุณสมบัติในการต้านริ้วรอยและป้องกันการเสื่อมของผิวได้ จึงได้น�ำสารสกัด
ว่านเพชรหึงที่ได้มาพัฒนาอยู่ในรูปอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์เพื่อน�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
อนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลปิ ดิ แคริเออร์กกั เก็บสารสกัดจากว่านเพชรหึงมีลกั ษณะเป็นของเหลวขุน่ สีขาว ไม่มกี ลิน่
เหม็น มีความคงตัวทีด่ ใี นทุกสภาวะ ช่วยเพิม่ การกระจายตัวของสารให้ดขี นึ้ สามารถใช้เป็นสารส�ำคัญในผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอางเพือ่ ช่วยลดริว้ รอยได้ ครีมบ�ำรุงผิวตามงานวิจยั นีม้ คี วามคงตัวทีด่ ี ผ่านการทดสอบความปลอดภัยใน
อาสาสมัครโดยไม่พบการระคายเคือง สามารถช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น และลดริ้วรอยได้จริงในอาสาสมัคร
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สมุนไพรและเวชส�ำอาง

เจลแต้มสิวจากอนุภาคนาโนไขมัน
ที่บรรจุน�้ำมันหอมระเหย

นักวิจัย:

สุวิมล สุรัสโม และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001684
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทบี แล็บ จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เจลแต้มสิวจากอนุภาคนาโนไขมันทีบ่ รรจุนำ�้ มันหอมระเหย เป็นผลิตภัณฑ์สตู รต�ำรับเจลทีม่ อี นุภาคนาโน
ไขมันกักเก็บน�้ำมันหอมระเหยเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ น�้ำมันลาเวนเดอร์ น�้ำมันไพล และน�้ำมันเปปเปอร์มิ้นต์
โดยจัดเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารน�ำเทคโนโลยีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันในกลุม่ นาโนสตรักเจอร์ลปิ ดิ
แคร์รเิ ออร์ (Nanostructure Lipid Carrier) หรือ NLC และเทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation technology)
เข้ามาใช้ในการกักเก็บน�ำ้ มันหอมระเหยพร้อมทัง้ ควบคุมการปลดปล่อยสารส�ำคัญในอนุภาคดังกล่าว โดยใช้นำ�้ มัน
หอมระเหยในปริมาณน้อยเพื่อฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
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สมุนไพรและเวชส�ำอาง

อนุภาคนาโนลิโปดอลแคริเออร์
และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว

นักวิจัย:

สุวิมล สุรัสโม และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803001113
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทกรีนฟูดส์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของน�้ำมันมะพร้าวและสารสกัดสมุนไพรเพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและฟื้นฟูผิวให้มีประสิทธิภาพ โดยน�ำน�้ำมันมะพร้าวมาพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนอิมัลชัน เพื่อ
ให้สามารถกักเก็บสารออกฤทธิห์ ลักทีม่ อี ยูใ่ นน�ำ้ มันมะพร้าวให้สามารถน�ำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
เพิ่มความคงตัวของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เนื่องจากน�้ำมันมะพร้าวจะมีการคืนตัวที่ง่าย ซึ่งการพัฒนาเป็นอนุภาคนาโน
ของน�้ำมันมะพร้าวจะสามารถช่วยลดข้อจ�ำกัดของวัตถุดิบได้
· นอกจากนั้นยังคัดเลือกสารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่
ผิวหนัง มาพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนลิโปดอลทีส่ ามารถกักสารสกัดได้ทงั้ ในรูปแบบของสารสกัดหยาบ สารสกัดผงแห้ง
น�้ำมันหอมระเหย รวมถึงสารสกัดที่ละลายน�้ำและไม่ละลายน�้ำ มาพัฒนาและกักเก็บให้อยู่ในอนุภาคนาโน เพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติในการละลายของสารออกฤทธิ์ รวมถึงปกป้องคุณสมบติของสารส�ำคัญ ช่วยในการกักเก็บและน�ำส่งสาร
ส�ำคัญเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
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สมุนไพรและเวชส�ำอาง

อนุภาคนาโนส�ำหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์
ใช้ภายนอกร่างกาย

นักวิจัย:

สุวิมล สุรัสโม และคณะ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001684
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโว อินโนเวชั่น จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· ทีมวิจัยได้พัฒนาอิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนกักเก็บน�้ำมันหอมระเหยและสมุนไพร เพื่อช่วยบรรเทาอาการอักเสบและ
คัน โดยน�ำเอานวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และใช้อนุภาคนาโนไขมันเป็นส่วนประกอบ
ซึง่ ไม่กอ่ ให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง ด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน สารส�ำคัญจากสมุนไพรทีถ่ กู กักเก็บไว้
จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมา และซึมซาบลงสู่ชั้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
· ผลงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เจลทาผิวบรรเทาอาการคัน องค์ประกอบของอนุภาคนาโนที่บรรจุ
ด้วยสารส�ำคัญทางเภสัชกรรมส�ำหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย โดยมีเมนทอลเป็นสารออกฤทธิห์ ลัก
อนุภาคนาโนดังกล่าวสามารถกักเก็บอนุภาคเมนทอล เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพของความเย็นได้ยาวนานขึน้ และมีความ
สามารถในการซึมผ่านเข้าสูช่ นั้ ผิวหนังทีด่ ี ช่วยเสริมฤทธิแ์ ละเสริมคุณสมบัตขิ องสารส�ำคัญทีก่ กั เก็บและมีความคงตัว
ที่ดี เหมาะส�ำหรับน�ำไปเตรียมเป็นสูตรต�ำรับเภสัชภัณฑ์โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง
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การแพทย์
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การแพทย์

M-Bone
วัสดุทดแทนกระดูกส�ำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์

นักวิจัย:

นฤภร มนต์มธุรพจน์ และคณะ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ความลับทางการค้า
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทออส ไฮดรอกซี จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

M-Bone เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO 13485 ผ่ า นการทดสอบความเป็ น พิ ษ การทดสอบการระคายเคื อ ง การทดสอบ
การก่อให้เกิดการไข้ และผลข้างเคียงที่จะมีผลต่อเนื้อเยื่อ ตลอดจนการทดสอบผลที่จะมีต่อการเจริญเติบโต
ในการสร้างกระดูกใหม่ มีส่วนประกอบหลักคือ ไฮดรอกซีอาปาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหลักของกระดูกธรรมชาติของมนุษย์ที่สามารถเหนี่ยวน�ำเซลล์กระดูกให้เจริญเติบโตในบริเวณที่มี
การปลูกถ่ายหรือทดแทนได้ดี เนือ่ งจากมีรพู รุนทีม่ ลี กั ษณะต่อเนือ่ งถึงกันและมีความพรุนตัวทีป่ ระมาณร้อยละ 80
ส่งผลให้ผิวของวัสดุมีความหยาบเพียงพอต่อเซลล์กระดูกให้สามารถเกาะยึดและเข้าไปเจริญเติบโตในรูพรุน
ของวัสดุได้ดีในระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์
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กระดูกต้นแขนเทียมส่วนบน
ชนิดปรับความยาวได้

นักวิจัย:

กวิน การุณรัตนกุล และคณะ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1602000163
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

กระดูกต้นแขนเทียมส่วนบนชนิดปรับความยาวได้ เป็นการพัฒนากระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน
โดยใช้ โ ลหะผสมโคบอลต์ โครเมี ย ม และอั ล ลอยเกรดสู ง ซึ่ ง เป็ น โลหะมาตรฐานที่ น� ำ มาใช้ กั บ มนุ ษ ย์ ไ ด้
ส่วนแกนกลางของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมกับกระดูกจริงของผู้ป่วยท�ำจากวัสดุไททาเนียมมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน
แต่เบาและเข้ากับร่างกายได้ดีไม่เกิดการต่อต้าน ผ่านการทดสอบการใช้งานทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก
พบว่าไม่มีการติดเชื้อหรือปัญหาการหลุดของชิ้นส่วนแต่อย่างใด การผลิตกระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน
ภายในประเทศท�ำให้มีต้นทุนต�่ำ ราคาถูกกว่าชิ้นส่วนกระดูกแขนเทียมจากต่างประเทศ และขนาดเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยชาวไทย
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เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติส�ำหรับสาธิต
(AED Trainer)

นักวิจัย:

ทิพย์จักร ณ ล�ำปาง และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1902002539 อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903000057 และลิขสิทธิ์
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจยั นีเ้ ป็นการพัฒนาเครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตสิ ำ� หรับสาธิต (Automated External
Defibrillator Trainer: AED Trainer) พร้อมด้วยแผ่นอิเล็กโทรดทีใ่ ช้สำ� หรับสาธิตทีส่ ามารถผลิตใช้ได้ในประเทศ
มีราคาถูก เพือ่ ทดแทนการน�ำเข้าเครือ่ งจากต่างประเทศ โดยได้รบั การแนะน�ำขัน้ ตอนการใช้งานเครือ่ ง AED เพือ่
ใช้ในการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วยชีวิตจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation
Council: TRC) จึงมั่นใจได้ว่าเครื่อง AED Trainer ได้รับการออกแบบเพื่อการฝึกช่วยชีวิตตามขั้นตอนมาตรฐาน
ที่ถูกต้อง
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เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุ
ในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืน (Joey-Active Bed)

นักวิจัย:

ศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801005698 และ 1802004083-1802004092
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอสบี ดีไซนด์สแควร์ จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· Joey-Active Bed หรือเตียงตื่นตัว เป็นเตียงนอนส�ำหรับช่วยกระตุ้นการลุกนั่ง-ยืน-เดินของผู้สูงอายุให้ตื่นตัวและ
แอคทิฟมากขึ้น
· สร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุ มีกลไกหลักส�ำหรับการปรับเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่านั่งในลักษณะพร้อมลุกยืน ที่ได้
รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงความปลอดภัยต่อการใช้งานสูง ที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง ลดความ
เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
· เป็นผู้ช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ มีอุปกรณ์ช่วยเฝ้าระวังการลุกออกจากเตียงของผู้สูงอายุ มีปัญญาประดิษฐ์
ช่วยวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมการนอน การลุกจากเตียง เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ด้านสุขภาวะ ป้องกันความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและการนอนติดเตียงของผู้สูงอายุ
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Dental Platform ส�ำหรับคนพิ การ
ทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

นักวิจัย:

ณัฐพล ชโยพิทักษ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1902000906 และอนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1203000883
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทบี เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

Dental Platform ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ใช้เก้าอี้รถเข็น โดยไม่จ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
มายังเตียงท�ำฟัน ลดโอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้าย Dental Platform ออกแบบให้มีความสะดวก
ทั้งทันตแพทย์ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานรถเข็นที่เข้ามารับบริการ สะดวกต่อการติดตั้งใช้งานและมีต้นทุนต�่ำ
เมื่ อ เที ย บกั บ คู ่ แ ข่ ง ในตลาด โดยเน้ น ให้ ผู ้ ใ ช้ ง านได้ เ ข้ า ถึ ง และรั บ การให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งดี เ ป็ น ส� ำ คั ญ
โดยสามารถปรั บ เอนรถเข็ น ให้ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ง านของทั น ตแพทย์ ใ นท่ า ทางที่ เ หมาะสม
ในขณะเดียวกันก็สะดวกสบายส�ำหรับผูใ้ ช้งานรถเข็น ซึง่ ช่วยลดขัน้ ตอนและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเคลือ่ น
ย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นไปยังเตียงทันตกรรมทั่วไปได้เป็นอย่างดี
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ระบบฝึกสมองโดยใช้สัญญาณป้อนกลับ

นักวิจัย:

พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401005696
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทออกัส คอมมูนิเทค จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· ระบบฝึกสมองโดยใช้สัญญาณป้อนกลับ เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและฟื้นฟูความสามารถในการทรงจ�ำ ในลักษณะ
Game-based scenario ส�ำหรับฝึกฝนสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับผ่านการเล่นเกมส์ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของสมาธิการจดจ่อและคงสภาพการจดจ่อให้ได้นาน รวมถึงช่วยฝึกฝนความจ�ำช่วงปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักการ
Neurofeedback training ในการฝึกฝนปรับเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นสมองผ่านการเล่นเกมส์ ท�ำให้ผู้เล่นทราบถึง
ระดับสมาธิจดจ่อของตนเอง และเรียนรู้ในการรักษาสภาวะสมาธิจดจ่อในขณะเล่นเกมส์
· อุปกรณ์สามารถติดตัง้ เคลือ่ นย้าย และใช้งานได้งา่ ย ผ่านการทดสอบเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพกับกลุม่ ผูส้ งู อายุปกติ
และกลุ่มที่เริ่มมีความสามารถการรู้คิดบกพร่องระยะแรก ระบบนี้สามารถน�ำไปติดตั้งใช้งานได้หลากหลายสถานที่
ทัง้ ภายในศูนย์กายภาพบ�ำบัด โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก และในอนาคตสามารถขยายไปยังชุมชน
หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยของผู้ใช้เอง
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
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แอปพลิเคชันแอลดีคีย์บอร์ด (LD Keyboard)
ส�ำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้

นักวิจัย:

อรอินทรา ภู่ประเสริฐ และธภัทร หมู่ภัทรโรจน์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801001291
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทกูรูสแควร์ จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

แอปพลิเคชันแอลดีคยี บ์ อร์ด เป็นผลิตภัณฑ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ในการใช้งานให้กบั
บุคคลหรือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาการพิมพ์ผิดของ
บุคคลทีบ่ กพร่องทางการเรียนรู้ ท�ำงานเสมือนคียบ์ อร์ดภาษาไทยบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต บนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ (เวอร์ชัน 5.0 เป็นต้นไป) มีคุณสมบัติช่วยในการค้นหาค�ำศัพท์เป้าหมายและค�ำใกล้เคียง สามารถ
แสดงการอ่านออกเสียงค�ำศัพท์และความหมายของค�ำศัพท์ได้ และสามารถแก้ไขค�ำผิดที่เป็นการพิมพ์ผิดแบบ
บกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดปัจจุบันยังไม่สามารถท�ำได้
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ระบบส�ำหรับบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ
จากสัญญาณเซนเซอร์แบบต่อเนื่อง
และการแจ้งเตือนตามเวลาจริง

นักวิจัย:

สุรภา เทียมจรัส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
อิสระ อนันตวราศิลป์ ห้างหุ้นส่วนสามัญซอฟต์แวร์อิสระ
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1701002141
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอเมทเวิร์คส์ จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ระบบส�ำหรับบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือจาก
สัญญาณเซนเซอร์แบบต่อเนื่องและการแจ้งเตือนตามเวลาจริง ประกอบด้วย อุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดอย่างน้อย
หนึ่งตัวและอุปกรณ์ของผู้ดูแลอย่างน้อยหนึ่งตัว โดยอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดดังกล่าวท�ำหน้าที่รับข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับผู้ใช้ เพื่อประมวลและแสดงผลยังอุปกรณ์ของผู้ดูแล สามารถแจ้งตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับผู้ถูกตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเมื่อผู้ถูกตรวจวัดอยู่ในสภาวะเสี่ยง ตามที่ระบุไว้
ในระบบส�ำหรับผู้ถูกตรวจวัดนั้น ๆ ท�ำให้ผู้ดูแลสามารถเข้าช่วยเหลือหรือปรับปรุงสภาวะของผู้ถูกตรวจวัด
ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผู้ถูกตรวจวัด นอกจากนี้ข้อมูลที่
ตรวจวัดได้ยงั สามารถน�ำมาให้แพทย์หรือผูด้ แู ลใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการวินจิ ฉัยวิธกี ารทีค่ วรใช้ในการดูแล
ผู้ถูกตรวจวัดได้อีกด้วย
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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อุตสาหกรรม

ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง
(OnSpec Prime)

นักวิจัย:

นพดล นันทวงศ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1501003964
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทซายน์ อินโนวาเทค จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· ชิปขยายสัญญาณรามานประสิทธิภาพสูง วิจัยและพัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มขั้นสูง โดยพัฒนาฟิล์มบาง
โครงสร้างนาโนของโลหะเงินที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีค่าอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีขายในท้องตลาดถึง 100 เท่า ในขณะที่มีต้นทุน
ในการผลิตที่ต�่ำกว่า
· พืน้ ผิวขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปในบรรจุภณ
ั ฑ์พร้อมใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั การตรวจวัดสารตัวอย่าง
ที่มีความเจือจางมากในระดับ Trace concentration ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณ
รามานแบบปกติ
· สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การตรวจพิสูจน์สารตกค้างทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง การตรวจ
พิสูจน์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ เช่น สารเสพติด สารระเบิด สารหมึกปากกา และการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์ เช่น
สารชีวโมเลกุล เป็นต้น
ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์
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โปรแกรมระบบรู้จ�ำเสียงพู ดภาษาไทย (พาที)

นักวิจัย:

ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· โปรแกรมระบบรู้จ�ำเสียงพูดภาษาไทย หรือ พาที เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแปลงเสียงพูดของผู้ใช้งานให้เป็นข้อความ
ด้วยเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความหรือรูจ้ ำ� เสียงพูด ซึง่ เป็นนวัตกรรมทีก่ ำ� ลังเป็นทีส่ นใจทีน่ ำ� มาใช้งานในการ
ติดต่อสื่อสารกับสมาร์ตโฟน รวมถึงถอดความเสียงพูดในโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ มากขึ้น
· พาที ไม่จ�ำกัดเนื้อหาหรือรูปแบบการพูด ให้ความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งใกล้เคียงกับบริการจากต่างประเทศ
สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายช่องทาง อาทิ ใช้แปลงเสียงพูดของลูกค้าที่โทรเข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือใช้ในศูนย์
บริการถ่ายทอดการสื่อสารส�ำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน สามารถขยายบริการตามความต้องการใช้งานและปรับ
แต่งให้ถอดความได้ถูกต้องมากขึ้น
· ปัจจุบันระบบพาทีแบ่งออกเป็น พาทีเอนเตอร์ไพรซ์ เป็นระบบออนไลน์ส�ำหรับการถอดความระบบขนาดใหญ่ เช่น
การถอดความในห้องประชุม และพาทีทูโก ส�ำหรับถอดความค�ำสั่งสั้น ๆ แบบไม่พึ่งพาอินเทอร์เน็ต เหมาะส�ำหรับ
การน�ำไปประยุกต์สั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ
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อุตสาหกรรม

อุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งด้วยเทคนิค GNSS RTK

นักวิจัย:

มนต์ศักดิ์ ใช่เจริญธรรม และคณะ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเสริฐ เวียงสุขไพบูลย์ และคณะ บริษัทแนคคร่า ไมโครเทค จ�ำกัด
(สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช.)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803000135
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทแนคคร่า ไมโครเทค จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (Global Navigation Satellite System:
GNSS) ที่ใช้เทคนิค RTK (Real-time Kinematic) ซึ่งนอกจากจะมีความสามารถหลักในการประมวลผล
ค่ า พิ กั ด แล้ ว ยั ง มี ช ่ อ งทางการสื่ อ สารทั้ ง ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต อิ น ทราเน็ ต และบลู ทู ธ เพื่ อ รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล หรื อ
รับค�ำสัง่ จากภายนอก มีโปรแกรมประยุกต์สำ� หรับใช้ปรับแต่งการท�ำงานของอุปกรณ์ทไี่ ด้รบั การออกแบบเฉพาะ
ส�ำหรับท�ำงานกับอุปกรณ์ดังกล่าว นอกจากนี้เฟิร์มแวร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ออกแบบและปรับแต่งให้ค�ำนวณ
ค่าพิกัดได้รวดเร็ว โดยหาค่าพิกัด RTK แรกที่แม่นย�ำได้ภายใน 1-2 วินาที
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จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Nose)

นักวิจัย:

รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0801004238
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทซีพีแรม จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· จมูกอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Nose คือ การจ�ำลองระบบการดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย์ โดยวิเคราะห์
ส่วนประกอบส�ำคัญของสารที่ต้องการทดสอบ ซึ่งจะมีลักษณะจ�ำเพาะของกลิ่นนั้น ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินว่ากลิ่น
ที่ก�ำลังตรวจสอบเป็นกลิ่นที่จดจ�ำไว้หรือไม่ ช่วยลดผลกระทบจากความชื้นและอุณหภูมิ และเพิ่มความแม่นย�ำ
ในการประมวลผล โดยได้ผลการวัดใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงที่จมูกมนุษย์ได้รับ
· E-Nose ช่วยให้การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลง่ายและสะดวกไม่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
แปลผล สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ การจ�ำแนกชนิด (ของแท้/
ของปลอม) ของอาหารและเครื่องดื่ม การติดตามควบคุมคุณภาพระบบผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพน�้ำหอม
การวินิจฉัยโรค และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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สิ่งแวดล้อม

เครื่องตรวจวัด
และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก

นักวิจัย:

ภาสกร แช่มประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สนับสนุนทุนวิจัยโดย สวทช. ภาคเหนือ)
ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ความรู้
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเพอร์เฟกท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· เครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมขนาดเล็ก ใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติล่วงหน้าเพื่อ
บรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น สามารถตรวจวัดสภาพแวดล้อมเบื้องต้น เช่น ระดับน�้ำ อุณหภูมิ ความชื้น
ความกดอากาศ ปริมาณน�้ำฝน และส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อจัดเก็บไปยังฐานข้อมูล
ในเครื่องแม่ข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนภัยในเครือข่ายสังคมออนไลน์
· ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย และสะดวกต่อการติดตั้งและดูแลรักษา สามารถปรับเปลี่ยนเซนเซอร์
การตรวจวัดให้เหมาะสมตามความต้องการได้งา่ ย สามารถวัดระดับน�ำ้ ในล�ำน�ำ้ โดยไม่มสี ว่ นสัมผัสน�ำ้ รองรับพลังงาน
ไฟฟ้า 220 โวลต์หรือใช้โซลาร์เซลล์ มีระบบส�ำรองพลังงานไฟฟ้า และมีตน้ ทุนการผลิตไม่สงู เมือ่ เทียบกับประสิทธิภาพ
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เฟิร์มแวร์สั่งการเซนเซอร์วัดฝุ่น
และค่าสภาพแวดล้อม

นักวิจัย:

เดโช สุรางค์ศรีรัฐ และคณะ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไอดีไดร์ฟ จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· เฟิร์มแวร์สั่งการเซนเซอร์วัดฝุ่นและค่าสภาพแวดล้อม ใช้สั่งงานระบบฮาร์ดแวร์ส�ำหรับวัดค่าฝุ่นละอองจาก
สภาพแวดล้อมทั้งฝุ่นละเอียด (PM2.5) และฝุ่นหยาบ (PM10) และวัดค่าสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น)
พร้อมทั้งควบคุมการเชื่อมต่อสื่อสารสู่ภายนอกโดยใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการเชื่อมต่อกับ
ระบบจัดการข้อมูลและแสดงผล
· สามารถวัดค่าฝุ่นละเอียดและฝุ่นหยาบได้ในช่วง 0 ถึง 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีความคลาดเคลื่อน
อยู่ในช่วงบวกลบ 15% วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0 ถึง 100%RH โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงบวกลบ
3%RH และวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วงลบ 30 ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงบวกลบ
0.3 องศาเซลเซียส และสามารถแสดงต�ำแหน่งปัจจุบันของเครื่องได้
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สิ่งแวดล้อม

แผงวงจรสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

นักวิจัย:

คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ความรู้
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไรส์ซิ่งซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· แผงวงจรสถานีวดั สภาพอากาศอัตโนมัติ พัฒนาขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือวัดปริมาณพืน้ ฐานทางอุตนุ ยิ มวิทยาทีใ่ ช้งานง่าย
สะดวก ทนทาน และมีความแม่นย�ำ เพื่อช่วยในการติดตามสภาพอากาศ เพื่อน�ำมาใช้กับงานด้านอุตุนิยมวิทยา
งานด้านเกษตรกรรม ตลอดจนการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ เช่น น�้ำป่าไหลหลาก
· สามารถเชือ่ มต่อเซนเซอร์ตา่ ง ๆ ได้หลากหลายตามความต้องการ กินพลังงานต�ำ่ สามารถท�ำงานโดยใช้แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีระบบควบคุมการส�ำรองพลังงานในแบตเตอรีร่ วมอยูบ่ นแผงวงจร ไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ควบคุมการส�ำรอง
พลังงานเพิม่ เติม นอกจากนีส้ ถานียงั ส่งข้อมูลไปเก็บบนเครือ่ งแม่ขา่ ยบนอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
โดยอัตโนมัติ ท�ำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
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สิ่งแวดล้อม

ChemEYE
เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน�้ำแบบอัจฉริยะ

นักวิจัย:

กฤศ พิจยเวทินท์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801005687
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทมารีน ลีดเดอร์ จ�ำกัด

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· เครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน�้ำแบบอัจฉริยะ หรือ ChemEYE เป็นเครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมี
ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเศรษฐกิจ โดยจะอ่านค่าสีของน�้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของชุดทดสอบกับสารเคมีในน�้ำ
จากบ่อเพาะเลี้ยง ช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีของสารเคมีในน�้ำด้วยตาเปล่าที่ส่งผลให้เกิด
การแปรผลความเข้มข้นที่ผิดพลาดจากการเทียบเคียงสีกับแผ่นอ้างอิง
· ระบบของเครื่องอ่านปริมาณสารเคมีในน�้ำแบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกิริยา
ส่วนโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลเป็นความเข้มข้น และส่วนสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายผ่านระบบ Bluetooth
หรือ Wi-Fi ซึง่ จะช่วยให้การบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจทิ ลั ท�ำได้งา่ ย ส่งผ่านข้อมูลให้ผเู้ กีย่ วข้องแก้ปญ
ั หาได้ทนั ท่วงที
และสามารถเก็บสถิติคุณภาพน�้ำได้อย่างรวดเร็วแม่นย�ำ
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สิ่งทอ
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สิ่งทอ

สูตรและกระบวนการเคลือบสิ่งทอ

นักวิจัย:

วรล อินทะสันตา และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1303001104-1303001105 และความลับทางการค้า
ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิคแพร่)

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

· ผลงานวิจยั สูตรและกระบวนการเคลือบสิง่ ทอ เป็นการพัฒนาสูตรน�ำ้ ยาเคลือบสิง่ ทอและกระบวนการเคลือบทีท่ ำ� ให้
สิ่งทอมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การยึดติดของสีที่ดีขึ้นเมื่อท�ำการตกแต่งผ้าด้วยการระบายสีแม้ว่าผ้าจะมีคุณสมบัติ
สะท้อนน�ำ้ และน�ำ้ มัน การต้านเชือ้ แบคทีเรียบนสิง่ ทอ การกันรังสียวู ี การสะท้อนน�ำ้ และการเพิม่ แรงดึงขาด เป็นต้น
· นาโนเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิคแพร่) จัดตั้งโรงงานต้นแบบเคลือบผ้า
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอพื้นบ้านด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการให้บริการเคลือบผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
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ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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