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ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) เป็นหน่วยงำนในก�ำกบัของกระทรวง         

กำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม มภีำรกจิในกำรมุง่สร้ำงเสรมิกำรวจิยั พัฒนำ ออกแบบ และ

วศิวกรรม (Research Development Design and Engineering) จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสูก่ำรใช้ประโยชน์ 

(Technology Transfer) พร้อมส่งเสรมิด้ำนกำรพฒันำก�ำลงัคน (Human Resource Development) และ

โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) ด้ำน ว และ ท ที่จ�ำเป็น เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ

พัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหำรจัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุน                    

กำรด�ำเนินงำนทุกส่วน

หนังสือ “ผลงำนวิจัย สวทช. สู่เชิงพำณิชย์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563” เล่มนี้เป็นกำรรวบรวม          

ผลงำนของ สวทช. ทีม่ศัีกยภำพและถ่ำยทอดสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณชิย์แล้ว เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพนัธ์

ข้อมูลผลงำนวิจัยแก่ผู้สนใจทุกภำคส่วน ตลอดจนเพื่อให้เห็นถึงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของไทย       

ที่สำมำรถน�ำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง เป็นกำรกระตุ ้นให้เกิดกำรพัฒนำประเทศไปสู ่เศรษฐกิจ                         

ฐำนควำมรู้ด้วย วทน. และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและ

แข่งขันได้บนเวทีโลก

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่ำนที่สนใจ และก�ำลังแสวงหำผลงำนวิจัย             

ที่มีศักยภำพท่ีสำมำรถน�ำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้จริง ทั้งนี้ สวทช. ยินดีเป็นพันธมิตรร่วมทำงที่ดีและสร้ำง       

เครอืข่ำยทัง้ภำครฐัและเอกชนในกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของประเทศให้เข้มแขง็ เพ่ือหลุดพ้นจำกประเทศ

กับดักรำยได้ปำนกลำงและพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

มิถุนำยน 2564

ค�าน�า
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เกษตรและอำหำร
• ยีสต์โพรไบโอติกส�ำหรับใช้เป็นสำรเสริมอำหำรสัตว์ 7

• เบต้ำกลูแคนโพลีแซคคำไรด์จำกเชื้อรำ Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073 8

• ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงกุ้ง 9

• เชื้อพันธุกรรมพริกสำยพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสำยพันธุ์ฟื้นฟูควำมเป็นหมัน 10

• ธำตุอำหำรส�ำหรับพืชไร้ดิน 11

• สำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งมีส่วนประกอบของซิงค์ไอออน 12

• กระบวนกำรลดไซยำไนด์ในชิ้นเนื้อมันส�ำปะหลังต้มที่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค 13

• กระดำษสำกันน�้ำ 14

• เม็ดพลำสติกที่มีสมบัติป้องกันกำรเกิดฝ้ำ (Anti-fogging Masterbatch) 15

• โรงเรือนอัจฉริยะชนิดโรงเรือนหลังคำสองชั้นแบบส�ำเร็จรูป (Knockdown) 16

• ระบบควบคุมเครื่องเติมอำกำศส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ 17

• ระบบบริหำรจัดกำรอำหำรกลำงวันและวัตถุดิบส�ำหรับผู้จัดอำหำรกลำงวันโรงเรียน 18

สมุนไพรและเวชส�ำอำง
• อนุภำคนำโนชนิดบิโลนิโอโซม (BiloNiosome) ส�ำหรับน�ำส่งสำรสกัดถั่งเช่ำ                            

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูดซึมผ่ำนระบบทำงเดินอำหำร

20

• อนุภำคนำโนส�ำหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภำยนอกร่ำงกำย 21

• อนุภำคนำโนลิโปดอลแคริเออร์ 22

• อนุภำคนำโนที่กักเก็บสำรสกัดพริกที่มีแคปไซซินและน�้ำมันไพล 23

• ครีมบรรเทำอำกำรปวดจำกสำรสกัดไพล 24

• น�้ำมันออริกำโนในรูปแบบผงแห้ง 25

กำรแพทย์
• ชุดสกัด RNA เพื่อกำรตรวจวินิจฉัยไวรัสด้วยเทคนิค RT-PCR 27

• เครื่องย้อมสีสไลด์สำรส่งตรวจทำงชีวภำพ ขนำดเล็ก 28

• เครื่องย้อมสีสไลด์สำรส่งตรวจทำงชีวภำพ แบบตั้งโต๊ะ 29

• เข็มขนำดไมโครเมตร 30

• แผ่นโลหะดำมกระดูกต้นแขนส่วนต้น แผ่นโลหะดำมกระดูกเรเดียสส่วนปลำย 31

• ชุดอุปกรณ์ฆ่ำเชื้อพื้นรองเท้ำ 32

• เครื่องก�ำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีกำรฉำยแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) 33

• เครื่องสร้ำงแรงดันอำกำศลบ 34

• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ ทำงทันตกรรม รุ่น 2.0 (DentiiScan 2.0) 35

• ชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล (BodiiRay R) 36

สารบัญ
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• เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลส�ำหรับถ่ำยทรวงอก (BodiiRay S) 37

• เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู (Behind The Ear) 38

• โปรแกรมกำรประเมินเสียงพูดภำษำไทย (Thai Speech Assessment: TSA) 39

• แพลตฟอร์มระบบบรกิำรถ่ำยทอดกำรสือ่สำรส�ำหรบัคนพกิำรทำงกำรได้ยนิ และคนพกิำรทำงกำรพูด 40

• ชุดซอฟต์แวร์ช่วยกำรเขียนส�ำหรับนักเรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 41

• เกมฝึกสมอง (MONICA) 42

พลังงำน
• แพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชำร์จส�ำหรับกำรใช้งำนด้ำนยุทโธปกรณ์ 44

• ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงำนที่มีระบบควบคุมป้อนกลับส�ำหรับสถำนีผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 45

• อินเวอร์เตอร์ส�ำหรับปั๊มน�้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์หลำยก�ำลังขับ รุ่น Dual-power 46

สิ่งแวดล้อม
• ระบบจัดกำรกำรเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) 48

• รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก 49

• ระบบพยำกรณ์และจ�ำลองเหตุกำรณ์เพ่ือกำรบริหำรจดักำรปัญหำกำรรกุล�ำ้ของน�ำ้เค็ม (ระบบรักษ์น�ำ้) 50

อุตสำหกรรม
• โฟมโลหะแบบโพรงเปิดที่มีต้นทุนต�่ำและควบคุมขนำดโพรงได้ (Open Cell Metal Foam) 52

• หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (uRTU) 53

• แพลตฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 54

• โปรแกรมสังเครำะห์เสียงภำษำไทย (วำจำ) แอนดรอยด์ 55

• ซอฟต์แวร์สังเครำะห์เสียงพูดภำษำไทย (วำจำ) เวอร์ชัน 8.0 (Server Version) 56

• ระบบรู้จ�ำเสียงพูดภำษำไทย (พำที) 57

• โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม (Abdul Platform) 58

• ระบบวิเครำะห์ข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นอัตโนมัติ เวอร์ชัน 2.0 (S-Sense 2.0) 59

สิ่งทอ
• ผ้ำฝ้ำยกันน�้ำ 61

• สำรเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภำคซิงค์ออกไซด์ระดับนำโนเมตรร่วมกับสำรประกอบ                       
ของซิงค์ไพริไทออน ที่มีฤทธิ์ต้ำนเชื้อจุลินทรีย์ส�ำหรับวัสดุสิ่งทอ

62

• น�้ำยำเคลือบเส้นใยด้วยแคปซูลกลิ่นหอม 63
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นกระบวนกำรผลิตยีสต์โพรไบโอติกส�ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ เพื่อลดกำรใช้                 

ยำปฏิชีวนะในฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์ ช่วยแก้ปัญหำกำรปนเปื้อนและตกค้ำงของยำปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์       

หรือระบบนิเวศ 

• เป็นกระบวนกำรผลิตฯ ท่ีมีประสิทธิภำพ ภำยใต้มำตรฐำน GMP ท่ีคงคุณสมบัติของโพรไบโอติกท่ีดี ลดกำรเจริญ       

ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค สำมำรถทนต่อสภำวะในระบบทำงเดินอำหำรสัตว์ได้ดี และยังช่วยส่งเสริมกำรเจริญ           

เติบโตของสัตว์

• สร้ำงผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำรลดกำรน�ำเข้ำจุลินทรีย์โพรไบโอติกจำกต่ำงประเทศที่มีรำคำค่อนข้ำงสูง 

ยีสต์โพรไบโอติก
ส�าหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์

นักวิจัย: กอบกุล เหล่ำเท้ง และคณะ

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอเชีย สตำร์ เทรด จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร
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• ผลงำนวิจัยชิ้นน้ี เป็นกระบวนกำรผลิตเบต้ำกลูแคนจำกเช้ือรำ Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073             

ด้วยวิธกีำรหมกั ท�ำให้ได้เบต้ำกลแูคนชนิดกิง่ก้ำนยำว มผีลผลติสงู กระบวนกำรผลติไม่ซ�ำ้ซ้อน ท�ำให้ต้นทุนกำรผลติต�ำ่ 

ไม่มีควำมเป็นพิษในระดับเซลล์และไม่เป็นพิษเฉียบพลันในหนูทดลอง จึงเหมำะกับกำรน�ำไปประยุกต์ใช้                       

ในอุตสำหกรรมพรีไบโอติกเสริมอำหำรสัตว์ และเป็นอำหำรเสริมส�ำหรับมนุษย์ได้

• ปัจจบุนัร่วมมอืกบับรษิทัเอเชยี สตำร์ เทรด จ�ำกดั ในกำรประเมนิควำมปลอดภยัเพิม่เตมิเพือ่ให้สำมำรถน�ำไปใช้เป็น

อำหำรเสริมส�ำหรับมนุษย์ได้ รวมถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตฯ ขยำยขนำดในระดับอุตสำหกรรมต่อไป

นักวิจัย: ไว ประทุมผำย และคณะ

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401005444

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอเชีย สตำร์ เทรด จ�ำกัด

เบต้ากลูแคนโพลีแซคคาไรด์จากเชื้อรา 
Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073

เกษตรและอาหาร



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9

ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นสูตรผลิตภัณฑ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรียในอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงกุ้งท่ีมำจำกโปรตีนในไข่ขำวของไก่ 

ที่ได้จำกกำรพัฒนำวิธีกำรย่อยไลโซไซม์จำกไข่ขำวด้วยเอนไซม์ ท�ำให้ได้เปปไทด์ที่มีฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก

และแกรมลบที่เป็นปัญหำส�ำคัญในอุตสำหกรรมอำหำรและอำหำรสัตว์ รวมถึงมีฤทธิ์ในกำรยับยั้งแบคทีเรียที่เป็น

สำเหตุของกำรตำยด่วนในกุ้งได้ดีขึ้น

• มีกำรพัฒนำต่อยอดกระบวนกำรดัดแปลงโมเลกุลของไลโซไซม์จำกไข่ขำวของไก่ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรน�ำไป

ประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมทั้งในด้ำนเทคนิคและต้นทุน รวมถึงพัฒนำสูตรผสมที่เสริมฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อใช้ใน

กำรควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในกุ้ง และกำรใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมอำหำร

• เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์จำกไข่ไก่ และลดกำรสูญเสียมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงกุ้ง       

อันเกิดจำกโรคกุ้งได้

นักวิจัย: วรรณพ วิเศษสงวน และคณะ

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโอโว่ ฟู้ดเทค จ�ำกัด 

เกษตรและอาหาร



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

10 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวจัิยชิน้น้ี เป็นสำยพนัธุพ์รกิทีม่ลีกัษณะเกสรตัวผูเ้ป็นหมนั ส�ำหรบัใช้ผลติเมลด็พนัธุล์กูผสม ซึง่พรกิเมลด็พนัธุ์

ลูกผสมที่ใช้เพำะปลูกจะให้ผลผลิตที่มีคุณภำพสม�่ำเสมอ และผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่ำกำรปลูกจำกพริกเมล็ดพันธุ์ผสม

แบบเปิดทั่วไป 

• พริกที่มีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันถูกใช้แทนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมแบบเดิมด้วยวิธีกำรก�ำจัดเกสรตัวผู้        

ออกจำกต้น (Hand Emasculation) เพื่อให้เหลือแต่เกสรตัวเมียส�ำหรับผสมข้ำมกับพันธุ์พ่อที่ต้องกำร

• ช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์พริก เพิ่มควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม และเพิ่มโอกำสให้เกษตรกร      

ได้ใช้เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมที่มีคุณภำพ

เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัน
และสายพันธุ์ฟื้ นฟูความเป็นหมัน

นักวิจัย: บุบผำ ใจเที่ยง

 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (สนับสนุนทุนวิจัย โดย สวทช.)

ทรัพย์สินทางปัญญา: รับรองพันธุ์ 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จ�ำกัด

  บริษัทแวนด้ำ ซีดส์ จ�ำกัด 

  บริษัทกรีน เวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

  ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดไทยนอร์ทเทิร์น ซีดส์

  บริษัทเจียไต๋ จ�ำกัด 

  บริษัทกรีน ซีดส์ จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11

• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นสตูรผลติภัณฑ์ปุย๋คเีลตจลุธำตุอำหำรพชื ทีเ่กดิจำกกำรพฒันำจลุธำตอุำหำรพชืหรอืธำตอุำหำร

เสริมท่ีจ�ำเป็นต่อกระบวนกำรเจริญเติบโตของพืช แต่พืชไม่สำมำรถดูดซึมหรือดูดซึมได้ยำก ท�ำให้พืชสำมำรถ             

ดูดซึมจุลธำตุอำหำรพืชได้ง่ำยกว่ำกำรใช้โดยตรง

• กำรใช้สำรคีเลตจำกธรรมชำติกับจุลธำตุอำหำรพืช จะช่วยป้องกันกำรตกตะกอนของจุลธำตุอำหำรพืชท�ำให้พืช

สำมำรถดูดซึมเข้ำไปเพื่อใช้ในกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

• มีคุณสมบัติละลำยน�้ำได้ดี ท�ำให้พืชสำมำรถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด และประกอบด้วยกรดอะมิโนที่เป็น

องค์ประกอบส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อพืช มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม จึงช่วยลดปัญหำ   

ด้ำนมลพิษได้

ธาตุอาหารส�าหรับพืชไร้ดิน

นักวิจัย: คมสันต์ สุทธิสินทอง

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1503000472

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเทค ซำยน์ จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

12 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นสตูรองค์ประกอบและกรรมวธิกีำรเตรยีมสำรฆ่ำเชือ้จลุนิทรย์ีซึง่มส่ีวนประกอบของซงิค์ไอออน 

เพื่อใช้เป็นสำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม ทดแทนกำรใช้ยำปฎิชีวนะที่มีระยะเวลำออกฤทธ์ิ

ช้ำ ท�ำให้เกิดกำรดื้อยำของเชื้อแบคทีเรีย และเกิดกำรสะสมหรือตกต้ำงซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรสลำยตัว

• เป็นกำรท�ำให้ไคโตซำนซิเตรตอยู่ในรูปของสำรคีเลต มีกำรเติมสำรเพิ่มควำมเสถียร (Stabilizing Agent) เพื่อเพิ่ม

ควำมคงตัวของไอออนโลหะ (Metal Ion) ให้เสถียรต่อออกซิเจน หรือเสถียรต่อกำรจับตัวกับสำรอื่นท่ีท�ำให้เกิด       

กำรตกตะกอน จึงมีประสิทธิภำพในกำรออกฤทธิ์เพิ่มมำกขึ้น

• มีฤทธิ์ฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรำได้หลำกหลำยชนิด รวมถึงไวรัส มีควำมเป็นพิษน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำมำรถ

ใช้เป็นธำตุอำหำรรองของพืชและสัตว์ รวมทั้งสำมำรถใช้ได้ในน�้ำกระด้ำง และมีรำคำถูก

สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ซึ่งมีส่วนประกอบของซิงค์ไอออน

นักวิจัย: วรำยุทธ สะโจมแสง และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903001426

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ�ำกัด 

  บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นกระบวนกำรลดไซยำไนด์ในเนื้อมันส�ำปะหลังจำกมันส�ำปะหลังชนิดขม ซึ่งมีปริมำณไซยำไนด์

สูง เพื่อให้ปลอดภัยต่อกำรน�ำไปบริโภค ซึ่งปกติมันส�ำปะหลังชนิดขมไม่สำมำรถน�ำมำบริโภคได้โดยตรงหำกไม่ผ่ำน

กระบวนกำรลดปริมำณไซยำไนด์ให้อยู่ในระดับปลอดภัย

• จุดเด่น คือ ใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัย โดยช้ินมันส�ำปะหลังท่ีผ่ำนกระบวนกำรลดไซยำไนด์จะถูกต้ม และเก็บรักษำ     

ในสภำพแช่แขง็ ท�ำให้เกบ็รกัษำได้นำน ท�ำให้สำมำรถบรโิภคมนัส�ำปะหลงัชนิดขมทีม่ปีรมิำณมำกและรำคำถกูได้โดยตรง

อย่ำงปลอดภัย ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรใช้ประโยชน์จำกมันส�ำปะหลังดังกล่ำวให้มำกยิ่งขึ้น

กระบวนการลดไซยาไนด์ในชิ้นเนื้อ
มันส�าปะหลังต้มที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

นักวิจัย: วรำยุทธ สะโจมแสง และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903001426

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ�ำกัด 

  บริษัทไบโอ อินโน เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

นักวิจัย: สุนีย์ โชตินีรนำถ และคณะ

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเจ้ำคุณเกษตรพืชผล จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

14 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวิจยัชิน้นี ้เป็นกระบวนกำรผลติกระดำษสำกนัน�ำ้ เพือ่ยกระดบัคณุสมบตัขิองกระดำษสำ (Mulberry Paper) 

ซ่ึงเป็นกระดำษพืน้เมอืงทำงภำคเหนอืทีผ่ลติด้วยมอืให้มีคณุสมบัตพิเิศษสำมำรถกนัน�ำ้ได้ ด้วยกระบวนกำรอย่ำงง่ำย 

ต้นทุนต�่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ท�ำให้ดูแลรักษำง่ำย ช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์จำกกระดำษสำ ลักษณะภำยนอกหรือผิวสัมผัสเหมือน        

กระดำษสำทั่วไป เหมำะส�ำหรับท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรควำมทนต่อกำรเปียกน�้ำ เช่น ถุง กระเป๋ำ           

กล่องเก็บของ ปกสมุด เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์กระดำษสำได้

กระดาษสากันน�้า

นักวิจัย: มำโนช นำคสำทำ และวิมล นำคสำทำ

 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (สนับสนุนทุนวิจัย โดย สวทช.)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 0803001095

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นสูตรผสมและกระบวนกำรผลิตเม็ดพลำสติกเข้มข้น ที่มีคุณสมบัติป้องกันกำรเกิดฝ้ำ (Anti-

fogging Masterbatch: AF-MBMTEC) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำคัญในกำรผลิตฟิล์มพลำสติกบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงที่

สำมำรถยืดอำยุและรักษำคุณภำพของผลิตผลสด ด้วยหลักกำรสร้ำงสภำพบรรยำกำศภำยในถุงให้มีควำมสมดุล 

ควบคุมก๊ำซออกซิเจน (O2) และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ไหลผ่ำนเข้ำออกถุงได้ในระดับท่ีเหมำะสม            

ช่วยให้ผลิตผลสดที่อยู่ในถุงมีอัตรำกำรหำยใจลดต�่ำลง สำมำรถยืดอำยุควำมสดได้นำนขึ้น 

• ท�ำให้ได้ฟิล์มใส ไม่เกดิฝ้ำ ฟิล์มคงรปู และมรีปูลกัษณ์สวยงำม สำมำรถใช้กับผลติผลสดทำงกำรเกษตรได้หลำกหลำยชนดิ 

• ลดอัตรำกำรเน่ำเสียของผกัและผลไม้ ส่งผลให้เกดิควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกจิ และสำมำรถดงึดูดควำมสนใจของลกูค้ำ

ท�ำให้เกิดกำรแข่งขันทำงกำรตลำดได้

เม็ดพลาสติกที่มีสมบัติป้องกันการเกิดฝ้า  
(Anti-fogging Masterbatch)

นักวิจัย: นพดล เกิดดอนแฝก และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทคลำเรียนท์ พลำสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร

เปรียบเทียบถุงบรรจุกะเพราทั่วไป (ซ้าย) ถุงจากสูตรผสม Anti-fogging Masterbatch (ขวา)



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

16 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นโรงเรอืนอจัฉรยิะส�ำเรจ็รปู (Smart Greenhouse Knockdown) ทีส่ำมำรถแสดงผล แจ้งเตอืน 

และควบคมุระบบกำรปลกูพชืผ่ำนสมำร์ตโฟนและเวบ็ไซต์ ช่วยให้ผลผลติมคีณุภำพ และเกษตรกรท�ำงำนได้สะดวก

มำกขึ้น 

• สำมำรถขึ้นโครงสร้ำงและติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ ขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร ยำว 20 เมตร สูง 5.6 เมตร มีหลังคำ 2 ชั้น

พร้อมพัดลมระบำยอำกำศ และประตูกันแมลง 

• มีระบบเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่มีเซนเซอร์ควบคุมสภำพแวดล้อมในกำรเพำะปลูก ได้แก่ เซนเซอร์

วัดควำมเข้มแสงส�ำหรับควบคุมกำรท�ำงำนของม่ำนพรำงแสง เซนเซอร์วัดควำมชื้นดินส�ำหรับควบคุมกำรท�ำงำน       

ของระบบน�ำ้หยด เซนเซอร์วดัควำมชืน้อำกำศส�ำหรบัควบคมุกำรท�ำงำนของระบบพ่นหมอก และเซนเซอร์วดัอณุหภมูิ

ส�ำหรับควบคุมกำรท�ำงำนของพัดลมใต้หลังคำ

โรงเรือนอัจฉริยะชนิดโรงเรือนหลังคาสองชั้น
แบบส�าเร็จรูป (Knockdown)

นักวิจัย: เฉลิมชัย เอี่ยมสะอำด และคณะ 

 สถำบันกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC)

 กิตติ พงษ์กิตติวัฒนำ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 2002000091 และ 2002000092 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทฮิวจ์เนส จ�ำกัด 

  ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดพัทธรัตน์ วิศวกรรม

เกษตรและอาหาร
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นระบบควบคุมเครื่องเติมอำกำศ ด้วยกำรเฝ้ำระวังปริมำณออกซิเจนละลำยในน�้ำ ส�ำหรับกำร

เพำะเล้ียงสตัว์น�ำ้ เช่น บ่อเลีย้งกุง้ บ่อเลีย้งปลำ ท�ำงำนโดยตรวจวดัปรมิำณออกซเิจนละลำย และเปิด-ปิดเครือ่งเตมิ

อำกำศให้มีระดับออกซิเจนที่เหมำะสม รวมท้ังแจ้งเตือนเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรท�ำงำนและ

ข้อมูลกำรตรวจวัดผ่ำนเว็บไซต์และแอนดรอย์แอปพลิเคชัน

• ประกอบด้วย กล่องควบคุมหลักประจ�ำบ่อ และกล่องควบคุมเครื่องตีน�้ำ ท�ำงำนร่วมกันผ่ำนกำรสื่อสำรแบบไร้สำย 

สำมำรถวัดค่ำออกซิเจนละลำยได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกปริมำณออกซิเจนต�่ำ เปิด-ปิดเครื่อง

ตีน�้ำอัตโนมัติตำมค่ำออกซิเจนละลำย จึงช่วยประหยัดพลังงำนจำกเครื่องตีน�้ำที่ไม่จ�ำเป็น และมีเครื่องตีน�้ำทดแทน

กรณีเครื่องหยุดท�ำงำนฉุกเฉิน 

• สำมำรถช่วยลดระยะเวลำ ลดต้นทุน และเพิ่มผลก�ำไรให้แก่ผู้ประกอบกำร

ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศ
ส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

นักวิจัย: เสกสรรค์ ศำสตร์สถิต และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)  

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1601005583

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเทรดดิ้ง เทค เอเชีย จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

18 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวิจัยชิ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้ประกอบกำรใช้บริหำรจัดกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนให้มีมำตรฐำน          

ตำมหลักโภชนำกำร และช่วยบริหำรจัดกำรวัตถุดิบและต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• ผู้ใช้งำนสำมำรถสร้ำงเมนูอำหำรขึ้นได้เอง โดยมีระบบค�ำนวณคุณค่ำสำรอำหำรจำกส�ำรับที่จัดขึ้น และมีระบบ           

ค�ำนวณปรมิำณวตัถุดิบในกำรจัดซือ้แต่ละครัง้ ท�ำให้สำมำรถประมำณค่ำใช้จ่ำยได้ล่วงหน้ำ และสำมำรถสรปุค่ำใช้จ่ำย

จริงตำมรำคำวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น 

• เป็นกำรยกระดับมำตรฐำนอำหำรโรงเรียน สำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้ประกอบกำร และท�ำให้เกิด              

กำรแข่งขันในภำคธุรกิจมำกขึ้น

ระบบบริหารจัดการอาหารกลางวัน 
และวัตถุดิบส�าหรับผู้จัดอาหารกลางวันโรงเรียน

นักวิจัย: สุปิยำ เจริญศิริวัฒน์

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทอัครพันธุ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

เกษตรและอาหาร

 



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
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สมุนไพร

และเวชส�าอาง



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

20 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นสูตรองค์ประกอบและกรรมวิธีกำรเตรียมอนุภำคนำโนชนิดบิโลนิโอโซม เพื่อเป็นตัวน�ำส่งสำร

คอร์ไดเซปิน (Cordycepin) ท่ีอยู่ในถั่งเช่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้ำนกำรเกิดมะเร็ง ช่วยป้องกันกำรเกิดและกำรแพร่

กระจำยของเนื้อร้ำย และลดไขมันในเลือด แต่กำรกินถั่งเช่ำโดยตรงพบว่ำอัตรำกำรดูดซึมต�่ำ เนื่องจำกสำร             

คอร์ไดเซปินถูกท�ำลำยโดยกรดในกระเพำะอำหำร

• อนุภำคนำโนชนิดบิโลนิโอโซมที่พัฒนำขึ้น มีประสิทธิภำพในกำรกักเก็บสำรส�ำคัญ คงทนเมื่ออยู่ในสภำวะกรดหรือ

มีสภำวะเสมือนในกระเพำะอำหำร และสำมำรถปลดปล่อยไลโปโซมท่ีกักเก็บสำรส�ำคัญเมื่อค่ำพีเอชเพิ่มข้ึนหรือ           

มีสภำวะเสมอืนในล�ำไส้เลก็ จึงช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรดดูซมึในล�ำไส้และกระเพำะอำหำร ท�ำให้เกดิกำรปลดปล่อย

สำรส�ำคัญเฉพำะท่ี เพือ่ช่วยเพ่ิมประสทิธภิำพกำรน�ำส่งสำรออกฤทธิไ์ปยงัเป้ำหมำย รวมท้ัง มวีธิกีำรเตรยีมท่ีท�ำได้ง่ำย

อนุภาคนาโนชนิดบิโลนิโอโซม (BiloNiosome) 
ส�าหรับน�าส่งสารสกัดถั่งเช่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหาร

นักวิจัย: คทำวุธ นำมดี และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903002367 และ 1703002400

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไฮบำลำนซ์ จ�ำกัด

สมุนไพรและเวชส�าอาง
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• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นสตูรองค์ประกอบอนภุำคนำโนทีบ่รรจสุำรส�ำคญัทำงเภสชักรรม ส�ำหรบัเตรยีมสตูรเภสชัภณัฑ์

ใช้ภำยนอกร่ำงกำย โดยพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์เจลทำผิวบรรเทำอำกำรคัน ซึ่งมีเมนทอลเป็นสำรออกฤทธิ์หลัก 

• อนุภำคนำโนฯ ดังกล่ำวท�ำให้ควำมเย็นของเมนทอลออกฤทธิ์ยำวนำนขึ้น สำมำรถซึมผ่ำนเข้ำสู่ชั้นผิวหนังได้ดี          

ช่วยเสริมฤทธิ์และเสริมคุณสมบัติของสำรส�ำคัญที่กักเก็บ มีควำมคงตัวที่ดี เหมำะส�ำหรับน�ำไปเตรียมเป็นสูตรต�ำรับ

เภสัชภัณฑ์โดยไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองกับผิวหนัง

อนุภาคนาโนส�าหรับเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์
ใช้ภายนอกร่างกาย

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001684

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัท864 ดีพร้อม จ�ำกัด

สมุนไพรและเวชส�าอาง



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

22 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นสตูรองค์ประกอบและกรรมวธิกีำรเตรยีมอนภุำคนำโนเพือ่กกัเกบ็สำรสกดัจำกสมนุไพร 3 ชนดิ

รวมกัน ได้แก่ บัวบก มังคุด และกำนพลู ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้ำนกำรลดกำรเกิดสิว มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

ทีผิ่วหนัง ช่วยลดโอกำสกำรเกดิรอยด�ำ และกำรอกัเสบทีเ่กดิข้ึนจำกสวิอักเสบ โดยกำรน�ำสรรพคณุของสำรออกฤทธิ์

จำกสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมำรวมกันท�ำให้เพิ่มศักยภำพและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ได้

• อนภุำคนำโนฯ ดงักล่ำวสำมำรถกกัเกบ็สำรส�ำคญัได้หลำยรูปแบบ มคีวำมคงตวัของอนภุำคทีด่ ีสำมำรถน�ำไปขึน้รปู

เป็นสูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำย เหมำะส�ำหรับประยุกต์ใช้ในกำรเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภำยนอกร่ำงกำย 

เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรซึมผ่ำนชั้นผิวหนังของอนุภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อนุภาคนาโนลิโปดอลแคริเออร์

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1803001113 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทสมำร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด

สมุนไพรและเวชส�าอาง



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23

• งำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นสูตรองค์ประกอบอนุภำคนำโนไขมันเพื่อกักเก็บสำรสกัดพริกและน�้ำมันไพล ที่มีฤทธิ์ในกำรรักษำ

บรรเทำอำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ เพื่อทดแทนกำรใช้ยำ และเป็นกำรบ�ำบัดด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก (Alternative 

and Complementary Medicine) ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสำรสกัดจำกธรรมชำติ

• อนุภำคนำโนฯ ดังกล่ำวช่วยควบคุมกำรกักเก็บและปลดปล่อยสำรออกฤทธ์ิได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้เพิ่ม         

ควำมสำมำรถและระยะเวลำในกำรปลดปล่อยสำรสมนุไพรได้ดข้ึีน นอกจำกนัน้ขนำดของอนภุำคท่ีกกัเกบ็อยูใ่นระดบั

นำโนเมตร จึงสำมำรถช่วยในกำรซึมผ่ำนผิวหนังได้ดีขึ้น

อนุภาคนาโนที่กักเก็บสารสกัดพริก
ที่มีแคปไซซินและน�้ามันไพล

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801005528

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทศิริบัญชำ จ�ำกัด

สมุนไพรและเวชส�าอาง



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

24 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวจัิยชิน้นี ้เป็นสตูรผลติภัณฑ์ครมีบรรเทำอำกำรปวดจำกสำรสกัดไพล จำกกำรพัฒนำอมิลัเจลท่ีมอีนุภำคนำโน

กักเก็บน�้ำมันหอมระเหยและสมุนไพรที่มีประสิทธิภำพในกำรบรรเทำอำกำรเมื่อยล้ำและบรรเทำอำกำรอักเสบ          

ของกล้ำมเนือ้ ด้วยเทคนคินำโนเอนแคปซเูลชัน ท�ำให้เพิม่ประสทิธภิำพกำรซมึซำบเข้ำสู่ช้ันผวิ และเพิม่ประสทิธภิำพ

ในกำรปลดปล่อยสำรส�ำคัญจำกสมุนไพร เพื่อช่วยบรรเทำอำกำรปวดเมื่อยได้ดีขึ้น 

• ผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่ำวใช้ส่วนประกอบที่ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง ซึมซำบลงสู่ชั้นผิวได้ดี ปลอดภัย           

ต่อผู้ใช้ และมีกรรมวิธีกำรเตรียมที่ท�ำได้ง่ำย

• ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นโลชั่นเนื้อสีขำว ไม่มีสีจำกไพลติดผิวและเสื้อผ้ำ

ครีมบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดไพล

นักวิจัย: สุวิมล สุรัสโม และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1703001594 และ 1703001684 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทวิพเพอร์ จ�ำกัด 

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม โดยโรงงำนเภสัชกรรมทหำร 

  ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร

สมุนไพรและเวชส�าอาง



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นกรรมวิธีกำรเตรียมน�้ำมันออริกำโนในรูปแบบผงแห้ง ซ่ึงน�้ำมันออริกำโนถูกน�ำมำใช้                  

อย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรมอำหำรและยำ เนือ่งจำกมปีระโยชน์ท่ีหลำกหลำย เช่น ฆ่ำเช้ือแบคทีเรยี ป้องกนัโรคบดิ 

บรรเทำอำกำรอักเสบ ช่วยกระตุ้นกำรท�ำงำนของระบบภูมิคุ้มกัน

• เป็นกำรพฒันำกำรน�ำส่งสำรส�ำคัญในน�ำ้มนัออรกิำโนด้วยเทคนคิระบบน�ำส่งอมิลัชัน เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรละลำย

น�้ำ ท�ำให้เกิดกำรดูดซึมและมีประสิทธิภำพของสำรออกฤทธิ์ดีขึ้น 

• พัฒนำสำรให้อยู่ในรูปแบบผงแห้งเพื่อให้ง่ำยในกำรใช้งำนและกำรจัดเก็บ

น�้ามันออริกาโนในรูปแบบผงแห้ง

นักวิจัย: กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903001801

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเกรนำเดส ไบโอเทค จ�ำกัด

สมุนไพรและเวชส�าอาง



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

26 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 การแพทย์
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สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นชุดน�้ำยำและกระบวนกำรสกัด RNA (Ribonucleic Acid) โดยใช้เทคนิคกำรแยก RNA ด้วย 
Magnetic Bead ส�ำหรับตรวจวินิจฉัยไวรัสด้วยเทคนิค RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain 
Reaction) ซึ่งเป็นเทคนิคกำรตรวจมำตรฐำน (Gold Standard Test) ที่เป็นท่ียอมรับที่สุดภำยใต้เงื่อนไขท่ี             
เหมำะสมในกำรตรวจผู้ป่วยโรคโควิด-19 

• ในกำรสกัดสำรพันธุกรรม หรือ RNA ของไวรัส SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2) ซึง่เป็นไวรสัทีท่�ำให้เกิดโรคโควดิ-19 ต้องใช้เครือ่งสกดัสำรพนัธกุรรมอตัโนมตั ิ(Automated) และ
ใช้น�้ำยำสกัดสำรพันธุกรรมที่ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีรำคำสูง

• ชดุน�ำ้ยำฯ ทีพ่ฒันำขึน้สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สกดั RNA จำกสิง่ส่งตรวจของผูป่้วยได้โดยตรง ช่วยลดข้ันตอนและเวลำ
ในกำรสกัดโดยใช้เวลำเพียง 20 นำที ผ่ำนกำรทดสอบในตัวอย่ำงสิ่งส่งตรวจจำกผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 พบว่ำ            
ได้ผลดีและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชุดน�้ำยำสกัดทำงกำรค้ำ 

• ต้นทุนกำรผลิตถูกกว่ำน�้ำยำที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จึงช่วยลดปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำยำสกัดได้

ชุดสกัด RNA เพ่ือการตรวจวินิจฉัยไวรัส 
ด้วยเทคนิค RT-PCR

นักวิจัย: สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง และคณะ

 ศูนย์โอมิกส์แห่งชำติ (NOC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทอำฟเตอร์ แล็บ จ�ำกัด

การแพทย์



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

28 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติขนำดเล็ก ส�ำหรับใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์เนื้อเยื่อ เพื่อให้เห็น

ลักษณะของเนื้อเยื่อต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน ซ่ึงเดิมกำรย้อมสีใช้เวลำประมำณ 10 นำที ท�ำให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้งำน             

ที่ต้องรอตรวจจับเวลำในแต่ละขั้นตอน

• เครือ่งสำมำรถย้อมสำรเคมีได้ 2 ส ีพร้อมทัง้มช่ีองล้ำงน�ำ้ สำมำรถรองรบักำรย้อมพร้อมกนัได้ถึง 6 แผ่น และควบคมุ

เวลำกำรย้อมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 

• ช่วยลดเวลำในกระบวนกำรตรวจเลอืดในโรงพยำบำลหรอืห้องปฏิบัตกิำร เพิม่ควำมสะดวกให้กบัผูใ้ช้งำน และเครือ่ง

มีขนำดเล็กท�ำให้ขนย้ำยสะดวก เหมำะส�ำหรับน�ำไปใช้งำนในคลินิกหรือโรงพยำบำลชุมชนขนำดเล็ก 

เครื่องย้อมสีสไลด์สารส่งตรวจทางชีวภาพ
ขนาดเล็ก

นักวิจัย: กิตติพงศ์ เอกไชย และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1802000741 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเวลเกท เอ.ดี.เทค จ�ำกัด

การแพทย์



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ ส�ำหรับใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์เนื้อเยื่อเพื่อให้เห็น

ลักษณะของเนื้อเยื่อต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน หรือตรวจเลือดในโรงพยำบำล ซึ่งเดิมกำรย้อมสีใช้เวลำประมำณ 10 นำที 

ซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ใช้งำนที่ต้องรอตรวจจับเวลำในแต่ละขั้นตอน

• เครือ่งสำมำรถรองรับช่องย้อมสไีด้ 2-3 ช่อง ควบคมุด้วยหน้ำจอสมัผสั และสำมำรถตัง้ค่ำเวลำกำรท�ำงำนได้ละเอยีด

ระดับ 0.1 วินำที 

• ช่วยลดเวลำในกระบวนกำรตรวจเลอืดในโรงพยำบำลหรอืห้องปฏบิตักิำร เพิม่ควำมสะดวกทัง้ในด้ำนกำรใช้งำนและ

กำรบ�ำรุงรักษำตัวเครื่อง รวมทั้งช่วยประหยัดสีหรือสำรเคมีที่ใช้ในกำรย้อม 

เครื่องย้อมสีสไลด์สารส่งตรวจทางชีวภาพ 
แบบตั้งโต๊ะ

นักวิจัย: กิตติพงศ์ เอกไชย และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403000371

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเวลเกท เอ.ดี.เทค จ�ำกัด

การแพทย์
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นกรรมวิธีกำรผลิตเข็มขนำดไมโครเมตร เพื่อทดแทนกำรใช้เข็มธรรมดำท่ัวไป ช่วยลด                

ควำมเจบ็ปวดจำกกำรให้ยำทำงกล้ำมเนือ้หรอืเส้นเลอืด ซึง่เขม็ขนำดไมโครเมตรสำมำรถใช้น�ำส่งยำ วคัซนี สำรส�ำคัญ

เพือ่ควำมงำม และใช้ส�ำหรบัตรวจโรค นอกจำกนี ้สำมำรถใช้ฟ้ืนฟสูภำพผวิ ลดรอยเหีย่วย่น รอยแผลเป็น เนือ่งจำก

ผิวจะซ่อมแซมตัวเองจำกกำรกระตุ้นด้วยกำรปักเข็มในบริเวณผิวชั้นนอก 

• กรรมวิธีฯ ดังกล่ำว เป็นกำรผลติด้วยกระบวนกำรฉำยรงัสผ่ีำนแผงเลนส์ไปยงัสำรไวแสงทีอ่ยูใ่นสถำนะของเหลว เพือ่

ท�ำให้แข็งตัวเป็นแผงเข็มขนำดไมโครเมตร สำมำรถควบคุมขนำดและรูปร่ำงของแต่ละเข็มบนแผงเข็ม โดยสำมำรถ

ผลิตเข็มขนำด 200-2,000 ไมโครเมตร ที่ควำมถี่ 80 เข็มต่อตำรำงเซนติเมตร และสำมำรถผลิตแผงเข็มได้จ�ำนวน

มำก จึงช่วยลดขั้นตอนและลดกำรสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต

เข็มขนาดไมโครเมตร

นักวิจัย: ไพศำล ขันชัยทิศ และคณะ

 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1901005857 1902003806 และ 1902003807

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทนำรำ แฟคทอรี่ จ�ำกัด

การแพทย์
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สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

แผ่นโลหะดามกระดูกต้นแขนส่วนต้น
แผ่นโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย

นักวิจัย: ประเสริฐ เฉลิมกำรนนท์ และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 2002002197 และอนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 2003001072

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จ�ำกัด

การแพทย์

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นเครื่องมือแพทย์ฝังในประเภทแผ่นโลหะดำมกระดูกและสกรูยึดท่ีใช้ในกำรรักษำทำงกระดูก  
และข้อ ซึง่ส่วนใหญ่ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และถูกออกแบบโดยอำศยักำยวภิำคของชำวตะวนัตกเป็นหลกั ท�ำให้
เกิดปัญหำในเชิงคลินิกและส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรรักษำ 

• แผ่นโลหะดำมกระดูกต้นแขนส่วนต้น ถูกออกแบบให้มีขนำดและรูปร่ำงที่เหมำะสมกับผู้ป่วยไทยมำกขึ้น ลดกำร
ตดิขัดของแผ่นดำมกบักระดูกขณะยกแขน รวมท้ังออกแบบให้สกรท่ีูยดึแผ่นดำมเข้ำกบับรเิวณคอกระดกูเชิงกำยวภิำค
สำมำรถปรับองศำกำรยึดได้อย่ำงเหมำะสมกับผู้ป่วยแต่ละรำย สกรูท่ียึดส่วนหัวของแผ่นดำมท�ำมุมกระจำยเข้ำยึด
กับกระดูกหัวไหล่ได้อย่ำงเหมำะสม ช่วยลดกำรเสียต�ำแหน่งของกระดูกหัวไหล่หลังกำรผ่ำตัดยึดแผ่นดำมกระดูก

• แผ่นโลหะดำมกระดูกเรเดียสส่วนปลำย ถูกปรับปรุงให้มีขนำดและรูปร่ำงท่ีเหมำะสมกับผู้ป่วยไทย ขอบของแผ่น
ดำมมีมุมที่เข้ำกับขอบกระดูกข้อมือ ท�ำให้ง่ำยต่อศัลยแพทย์ในกำรจัดวำงต�ำแหน่งกระดูกท่ีแตกหักเพื่อยึดเข้ำกับ
แผ่นดำมได้อย่ำงถกูต้อง รวมทัง้ปรับให้สกรสู่วนหวัของแผ่นดำมสำมำรถเลอืกปรบัองศำกำรยดึกบัส่วนปลำยกระดกู
ข้อมือได้ สำมำรถยึดตรึงแผ่นดำมได้แน่นขึ้นกว่ำเดิม และออกแบบปรับปรุงให้ใช้สกรูแบบหัวล็อกเพียงขนำดเดียว
ในกำรยึด ท�ำให้สะดวกต่อศัลยแพทย์ในขณะท�ำกำรผ่ำตัดมำกขึ้น
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• ผลงำนวจัิยชิน้นี ้เป็นชดุอปุกรณ์ฆ่ำเชือ้พืน้รองเท้ำ เพือ่ป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชือ้ไปยงัสถำนท่ีต่ำง ๆ  ผ่ำนกำร
ปนเปื้อนไปกับพื้นรองเท้ำ เนื่องจำกปัจจุบันแก้ปัญหำโดยกำรใช้รองเท้ำ 2 คู่ สลับกัน คือ ส�ำหรับใช้ภำยนอกและ
ใช้ในพื้นท่ีปลอดเชื้อ ท�ำให้ไม่สะดวกต่อกำรใช้งำน เนื่องจำกต้องเปลี่ยนรองเท้ำเวลำเข้ำ-ออก อีกท้ังมือต้องสัมผัส
กับรองเท้ำท�ำให้ต้องล้ำงฆ่ำเชื้อที่มือทุกครั้ง

• ชดุอปุกรณ์ฯ ดงักล่ำวเป็นอ่ำงน�ำ้ยำฆ่ำเช้ือแบบพกพำทีส่ำมำรถเคลือ่นย้ำยได้ง่ำย สำมำรถล้ำงพืน้รองเท้ำได้ในขณะทีส่วมใส่ 
โดยไม่ต้องถอดรองเท้ำ ประกอบด้วย ถงับรรจนุ�ำ้ยำฆ่ำเชือ้ วำล์วลูกลอย และวัสดซุบัน�ำ้ยำฆ่ำเช้ือเพือ่ให้พืน้รองเท้ำแห้ง 

• เมือ่ก้ำวเท้ำลงในอ่ำงน�ำ้ยำฆ่ำเชือ้ ส่วนของพืน้รองเท้ำจะสมัผสักับน�ำ้ยำฆ่ำเช้ือ ด้ำนล่ำงของอ่ำงมตีะแกรงท�ำหน้ำทีก่รอง
ฝุน่ ดนิ และสิง่ไม่พึงประสงค์ออกจำกพ้ืนรองเท้ำ ถงับรรจนุ�ำ้ยำฆ่ำเชือ้มีระบบรกัษำระดบัควำมสงูของน�ำ้ยำฆ่ำเช้ือและ
เตมิน�ำ้ยำฆ่ำเชือ้ในอ่ำงเมือ่มกีำรใช้งำน เมือ่ก้ำวเท้ำข้ึนจำกอ่ำงจะมส่ีวนวัสดุซบัน�ำ้ยำฆ่ำเช้ือให้พืน้รองเท้ำแห้ง ป้องกัน
อุบัติเหตุลื่นล้ม

ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อพ้ืนรองเท้า

นักวิจัย: ชัยวิวัฒน์ เกยูรธ�ำมรงค์ และคณะ

 ศูนย์บริกำรปรึกษำกำรออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 2002001715 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ�ำกัด

การแพทย์
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• ผลงำนวิจัยช้ินน้ี เป็นอุปกรณ์ฆ่ำเชื้อด้วยแสงอัลตรำไวโอเลตที่มีควำมยำวคลื่นอยู่ในย่ำนควำมถี่ประมำณ 250            
นำโนเมตร เพื่อยับยั้งกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รำ และเชื้อโรคต่ำง ๆ ทั้งบนพ้ืนผิวและในอำกำศ         
ใช้ทดแทนหรือเสริมกำรฉีดพ่นด้วยน�้ำยำฆ่ำเชื้อโรค

• อุปกรณ์ฯ ดังกล่ำวสำมำรถฆ่ำเชื้อในรัศมี 1-2 เมตร ใช้เวลำในกำรฆ่ำเชื้อเพียง 15-30 นำทีต่อจุด เหมำะกับกำร       
ใช้ฆ่ำเชือ้ในพืน้ทีปิ่ด (ทีไ่ม่มีสิง่มชีวีติ) เช่น สถำนพยำบำล ห้องประชุม ห้องท�ำงำน และห้องพกัภำยในโรงแรม เป็นต้น 
หรือใช้ฆ่ำเชื้อบนพื้นผิวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ที่ไม่สำมำรถโดนน�้ำและสำรเคมีได้

• ช่วยลดระยะเวลำกำรท�ำควำมสะอำด และควำมเสี่ยงในกำรได้รับเชื้อโรคของผู้ปฏิบัติหน้ำที่

• ปัจจุบันมี 2 รุ่น คือ Girm Zaber Station เคลื่อนที่ด้วยกำรเข็นไปยังจุดต่ำง ๆ และ Girm Zaber Robot เคลื่อนที่
ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้ำผ่ำนสัญญำณ Wifi ด้วยแอนดรอย์แอปพลิเคชัน

เครื่องก�าจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี 
(Girm Zaber UV-C Sterilizer)

นักวิจัย: ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อควำมมั่นคงของประเทศและกำรประยุกต์เชิงพำณิชย์ (NSD)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 2001002993 และ 2002002226 และเครื่องหมำยกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทกรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จ�ำกัด

การแพทย์
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับดูดอำกำศที่อยู่ในบริเวณที่ผู้ป่วยหรือสงสัยว่ำติดเชื้ออยู่ออกไปยังภำยนอก         
โดยผ่ำนตัวกรองอำกำศ สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้กับแคปซลูแรงดนัอำกำศลบส�ำหรบัป้องกนักำรแพร่เชือ้โรคทีติ่ดต่อ
ทำงระบบทำงเดินหำยใจได้ ช่วยลดโอกำสในกำรติดเชื้อ ไม่ว่ำจะเป็นกำรติดเชื้อระหว่ำงกำรย้ำยผู้ป่วยหรือระหว่ำง
กำรรักษำ

• อุปกรณ์ฯ ดังกล่ำวท�ำให้เกิดกำรไหลของอำกำศแบบ Laminar Flow ซึ่งเป็นกำรไหลแบบนุ่มนวลไม่กระชำก ท�ำให้
กำรดึงอำกำศจำกห้องหรือบริเวณที่ต้องกำรดูดอำกำศเป็นไปอย่ำงสะดวกและต่อเนื่อง และเช้ือโรคถูกกรองที่แผ่น
กรองเป็นไปอย่ำงสม�ำ่เสมอ แผ่นกรองเป็นชนดิทีส่ำมำรถกรองวตัถทุีม่ขีนำดเลก็ได้ถงึ 0.3 ไมครอน และมกีำรวำงตัว
หลำยชั้นเป็นกำรเพิ่มควำมมั่นใจในกำรกรอง รวมท้ังเครื่องสำมำรถสร้ำงแรงดันในห้องให้มีแรงดันต�่ำกว่ำบริเวณ
แวดล้อมได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปำสกำล และมีกำรฉำยแสงยูวีซีขนำดไม่ต�่ำกว่ำ 10 วัตต์ ไปยังด้ำนหน้ำแผ่นกรอง           
ตลอดเวลำ เพิ่มควำมมั่นใจในกำรฆ่ำเชื้อโรคโดยเฉพำะไวรัส

เครื่องสร้างแรงดันอากาศลบ

นักวิจัย: ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) 

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 2002002199

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทโอลิน ฮอลล์ เทคโนโลยี จ�ำกัด

การแพทย์
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติแบบล�ำรังสีทรงกรวยส�ำหรับงำนทันตกรรมและศัลยกรรม
บรเิวณช่องปำกและใบหน้ำ เพือ่ใช้วำงแผนกำรรกัษำรำกฟันเทยีม กำรผ่ำฟันคดุ และผ่ำตดับรเิวณช่องปำก ขำกรรไกร 
และใบหน้ำ รวมทั้งกำรตรวจดูควำมผิดปกติของไซนัส

• เครือ่งสำมำรถแสดงภำพข้อมลูอวยัวะภำยในช่องปำกขำกรรไกร และใบหน้ำ แบบสำมมติ ิประมวลผลอย่ำงรวดเรว็
และมีปริมำณรังสีต�่ำ ท�ำให้กำรวินิจฉัยโรคและวำงแผนผ่ำตัดมีควำมถูกต้องแม่นย�ำ

• ผ่ำนกำรทดสอบทำงคลินิกในมนุษย์ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงรังสี กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ กำรทดสอบควำมถูกต้องของภำพและปริมำณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเปรียบเทียบกับเครื่องจำก              
ต่ำงประเทศ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 13485

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ 
ทางทันตกรรม รุ่น 2.0 (DentiiScan 2.0)

นักวิจัย: เสำวภำคย์ ธงวิจิตรมณี และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1201004688 ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมำยกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทพิกซำเมด จ�ำกัด

การแพทย์



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

36 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นระบบที่ออกแบบมำเพื่อปรับปรุงระบบเอกซเรย์แบบเก่ำให้เป็นระบบดิจิทัล โดยปรับเปลี่ยน

เฉพำะส่วนรับรังสีและสร้ำงภำพให้เป็นระบบดิจิทัล ขณะที่ระบบกำรฉำยรังสีเอกซ์ยังสำมำรถใช้จำกเครื่องเดิม          

จำกกำรพัฒนำดังกล่ำวช่วยลดปริมำณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับเมื่อเทียบกับเครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม

• ภำพมีควำมคมชัดและแสดงผลเอกซเรย์ได้ทันที ซอฟต์แวร์ใช้งำนง่ำย ปรับได้ตำมต้องกำร และสำมำรถเชื่อมต่อกับ

ระบบจัดเก็บและสื่อสำรข้อมูลภำพทำงกำรแพทย์ (Picture Archiving and Communication System: PACS)

• ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 13485

ชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล (BodiiRay R)

นักวิจัย: อุดมชัย เตชะวิภู และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) 

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1601005882 และ 2001000154 ลิขสิทธิ์              

  และเครื่องหมำยกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทพิกซำเมด จ�ำกัด

การแพทย์
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• ผลงำนวิจัยชิ้นน้ี เป็นเคร่ืองเอกซเรย์ดิจิทัล 2 มิติส�ำหรับถ่ำยทรวงอก สำมำรถติดตั้งในโรงพยำบำลหรือบนรถ           

ตรวจสุขภำพเคลื่อนที่

• เครือ่งสำมำรถแสดงผลภำพเอกซเรย์ได้ทนัท ีซอฟต์แวร์ใช้งำนง่ำย ภำพคมชดัด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลภำพ ท�ำให้

แพทย์สำมำรถวนิจิฉยัโรคได้ดยีิง่ขึน้ ปรมิำณรงัสทีีผู่ป่้วยได้รบัน้อยกว่ำเครือ่งเอกซเรย์แบบฟิล์ม สำมำรถเชือ่มต่อกบั

ระบบจัดเก็บและสื่อสำรข้อมูลภำพทำงกำรแพทย์ (Picture Archiving and Communication System: PACS)

• ผ่ำนกำรทดสอบควำมปลอดภัยทำงรังสี กำรทดสอบควำมปลอดภัยทำงระบบไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับ             

กำรรับรองมำตรฐำน ISO 13485

เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลส�าหรับถ่ายทรวงอก 
(BodiiRay S)

นักวิจัย: อุดมชัย เตชะวิภู และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1601005882 และ 2001000154 ลิขสิทธิ์

  และเครื่องหมำยกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

  บริษัทพิกซำเมด จ�ำกัด

การแพทย์



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

38 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวจิยัช้ินน้ี เป็นเครือ่งช่วยฟังทีท่�ำงำนด้วยระบบอตัโนมตั ิลดควำมซบัซ้อนในกำรปรบัเครือ่ง ซึง่เดมิต้องใช้เวลำ
นำนในกำรปรับ ประเมิน และลองใส่เครื่องช่วยฟังให้กับผู ้ป่วยแต่ละรำย อีกทั้งเป็นอุปกรณ์ท่ีต้องน�ำเข้ำ                    
จำกต่ำงประเทศ

• เครือ่งสำมำรถปรบัก�ำลงัขยำยได้ง่ำยโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้คอมพวิเตอร์ ท�ำให้บคุลำกรทำงกำรแพทย์สำมำรถให้บริกำร
ผู้ป่วยจ�ำนวนมำกได้รวดเร็วขึ้น มีก�ำลังขยำยคลอบคลุมทุกระดับกำรสูญเสียกำรได้ยิน ท�ำให้ผู้ท่ีมีปัญหำกำรได้ยิน     
ที่ได้รับกำรใส่เครื่องช่วยฟังสำมำรถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงปกติ 

• ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ (1) รุ่นส�ำหรับผู้ท่ีมีปัญหำทำงกำรได้ยินน้อย-มำก และ (2) รุ่นส�ำหรับผู้ท่ีมีปัญหำ              
กำรได้ยินมำก-รุนแรง ซึ่งทั้งสองรุ่นสำมำรถปรับแต่งค่ำพำรำมิเตอร์แบบใช้มือปรับ (Trimmer) ได้

• ช่วยลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ และท�ำให้ผู้พิกำรมีโอกำสเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำยขึ้น
• ได้ผลิตเครื่องช่วยฟังฯ ดังกล่ำวส่่งมอบให้กับคณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดีแล้ว จ�ำนวน 120 เครื่อง

เครื่องช่วยฟงัแบบทัดหลังหู
 (Behind The Ear)

นักวิจัย: ธรำพงษ์ สูญรำช และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1903002544

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทออดิเมด จ�ำกัด

การแพทย์



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
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โปรแกรมการประเมินเสียงพูดภาษาไทย
(Thai Speech Assessment: TSA)

• ผลงำนวิจยัชิน้นี ้เป็นเครือ่งมอืส�ำหรบัผูท่ี้ท�ำงำนด้ำนกำรให้บรกิำรประเมนิเสยีงพดูภำษำไทย เช่น คร ูหรอืผูป้กครอง

ทีต้่องกำรประเมนิเสยีงพูดของลกู และฝึกกำรออกเสยีงของลูกเพิม่เตมิ ซ่ึงผูท่ี้มปัีญหำด้ำนกำรสือ่สำรมจี�ำนวนเพ่ิมขึน้

ทุกปี และมักมีปัญหำพฤติกรรมและอำรมณ์ร่วมด้วย ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรปรับตัวทำงสังคมได้

• โปรแกรมฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) แบบทดสอบส่วนมำตรฐำน ซึ่งมีกำรประเมินกำรออกเสียงตำมที่

ก�ำหนดไว้ 64 ค�ำ ครอบคลุมเสียงภำษำไทยทั้งหมด และ (2) ส่วนก�ำหนดเอง ที่ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงแบบทดสอบเองได้

ตำมต้องกำร เมื่อประเมินแล้วเสร็จ จะมีกำรรำยงำนผลว่ำสำมำรถออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่

นักวิจัย: ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทพลอยชรัตน์ จ�ำกัด

การแพทย์



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

40 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้  เป ็นระบบบริกำรภำยใต ้ศูนย ์บริกำรถ ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห ่งประเทศไทย (Thai 

Telecommunication Relay Service: TTRS) เพื่อช่วยให้คนพิกำรสื่อสำรกับคนท่ัวไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ      

เพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน และกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ตลอดจนกำรติดต่อ

กับหน่วยงำนต่ำง ๆ

• ระบบฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วย 9 บริกำร เช่น บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนข้อควำมสั้น (SMS) บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมหรือแบบสนทนำข้อควำมหรือวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message/TTRS Live 

Chat/TTRS Video และบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมหรือวิดิโอผ่ำนเว็บไซต์ เป็นต้น 

แพลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการส่ือสาร
ส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน                   

และคนพิการทางการพูด

นักวิจัย: ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1701004548 และ 1801000522 

  อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1103001124 และลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร

การแพทย์



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นเครื่องมือช่วยเสริมทักษะด้ำนกำรเขียนส�ำหรับผู ้บกพร่องทำงกำรเรียนรู ้ ซ่ึงเกิดจำก                  

ควำมบกพร่องในสมองที่ไม่สำมำรถแปรผลข้อมูลได้เหมือนคนปกติ และปัจจุบันไม่สำมำรถรักษำด้วยวิธีกำร               

ทำงกำรแพทย์

• ช่วยให้เด็กที่มีภำวะบกพร่องทำงกำรเรียนรู้สำมำรถเลือกใช้ค�ำศัพท์ภำษำไทยท่ีเหมำะสมและเขียนภำษำไทย               

ได้ถูกต้อง เป็นกำรเพิ่มควำมมั่นใจด้ำนกำรเขียนให้กับนักเรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้

• ชุดซอฟต์แวร์ฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วย 4 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์ไทย โปรแกรมค้นหำศัพท์ไทย โปรแกรม

เลือกศัพท์ไทย และโปรแกรมตรวจค�ำผิดไทย โดยทุกโปรแกรมสำมำรถอ่ำนออกเสียงโดยใช้ซอฟต์แวร์สังเครำะห์

เสยีงพดูภำษำไทย (วำจำ) ท�ำงำนบนระบบปฏิบัตกิำร Windows XP Windows 7 Windows 8 และ Windows 10

ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียน
ส�าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

นักวิจัย: อรอินทรำ ภู่ประเสริฐ และคณะ

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: สมำคมส่งเสริมศักยภำพบุคคลบกพร่องทำงกำรเรียนรู้แห่งประเทศไทย

   โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

การแพทย์
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สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

เกมฝึกสมอง (MONICA)

นักวิจัย: สิทธำ สุขกสิ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1802002631

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จ�ำกัด

• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นเกมกระตุ้นสมองส�ำหรบัผูส้งูอำย ุเพือ่คงระดบัควำมสำมำรถของสมองในด้ำนต่ำง ๆ  โดยปัจจบุนั
ผลิตภัณฑ์ในท้องตลำดส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซ่ึงใช้งำนยำก
ส�ำหรับผู้สูงอำยุและผู้ป่วยสมองเสื่อม

• อุปกรณ์ประกอบด้วย โปรแกรมเกม และอุปกรณ์ส�ำหรับควบคุมไร้สำย ได้แก่ ปุ่มกด แท่นรองปุ่ม เบำะวำงตัก และ
หหูิว้ โดยออกแบบอปุกรณ์ให้เหมำะสมกบัผูส้งูอำยสุำมำรถใช้งำนได้ง่ำย ปุม่กดมขีนำดใหญ่ จบัถนดัมอื และกดง่ำย 
ตวัเบำะเว้ำรับกบัล�ำตัวผูส้งูอำย ุท�ำให้สำมำรถวำงอปุกรณ์บนตกัได้มัน่คง สำมำรถวำงมอืบนปุ่มได้ถนดั และลดโอกำส
เกิดกำรเมื่อยล้ำ 

• ช่วยกระตุ้นและฝึกสมองของผู้สูงอำยุและผู้ป่วยสมองเสื่อมในด้ำนสมำธิ ควำมจ�ำ กำรเรียนรู้ กำรรับรู ้และ                 
กำรตอบสนอง กำรคิด กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจ เพิ่มควำมมั่นใจในควำมสำมำรถของตนเองด้วยกำรเอำชนะ
ระดับควำมยำกที่เพิ่มขึ้นของเกม 

• ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ใช้งำน ผู้ดูแล และครอบครัว เหมำะส�ำหรับกำรน�ำไปใช้ได้ท้ังท่ีบ้ำน สถำนดูแล               
ผู้สูงอำยุ และโรงพยำบำล

การแพทย์
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นักวิจัย: สิทธำ สุขกสิ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1802002631

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทดิจิตอล ปิกนิก จ�ำกัด

 พลังงาน



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

44 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นแพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชำร์จส�ำหรับกำรใช้งำนด้ำนยุทโธปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีมีวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตรวจวัดต่ำง ๆ และอุปกรณ์ที่มีหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเดิมเมื่อ
แบตเตอรี่ช�ำรุดเสียหำยต้องจัดซื้อแบตเตอรี่ใหม่จำกต่ำงประเทศ ท�ำให้มีรำคำสูง และใช้ระยะเวลำจัดส่งนำน

• อปุกรณ์ฯ ดังกล่ำวมส่ีวนประกอบ ได้แก่ แพก็แบตเตอรี ่ซึง่ประกอบด้วย เซลล์แบตเตอรีป่ระเภทลเิทยีมไอออน วงจร
ควบคุมกำรท�ำงำนของแบตเตอรี่ (Battery Management System: BMS) และบรรจุภัณฑ์ของแต่ละโมดูล และ
เครื่องชำร์จแบตเตอรี่ส�ำหรับใช้งำนร่วมกัน 

• ประสทิธภิำพสงู แต่รำคำถกูกว่ำแพก็แบตเตอรีท่ี่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ มอีำยกุำรใช้งำนยำวนำนกว่ำ 3 เท่ำ สำมำรถ
ใช้งำนได้ 24 ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่ต้องชำร์จ มีควำมสำมำรถในกำรชำร์จเร็ว และสำมำรถบ�ำรุงรักษำได้เองภำยใน
ประเทศ

• ผ่ำนกำรทดสอบคุณสมบัติด้ำนควำมปลอดภัยในระดับเซลล์และระดับแพ็ก และผ่ำนกำรทดสอบทำงไฟฟ้ำและ        
ทำงกลตำมมำตรฐำนสำกล (International Electrotechnical Commission: IEC, European Standard: EN 
และ Military Standard: MIL-STD)

แพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ 
ส�าหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์

นักวิจัย: พิมพำ ลิ้มทองกุล และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทออสก้ำโฮลดิ้ง จ�ำกัด

พลังงาน
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• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นระบบแบตเตอรีก่กัเกบ็พลงังำนไฟฟ้ำ เพือ่แก้ปัญหำควำมไม่เสถยีรของไฟฟ้ำจำกพลงังำนสะอำด 
ได้แก่ พลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม ท่ีต้องผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งอื่นทดแทนจ�ำนวนท่ีหำยไปแต่มีควำมไว           
ไม่เพียงพอ 

• ระบบสำมำรถควบคุมกำรป้อนกลับแยกอิสระจำก SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ของ
สถำนีผลติพลงังำนไฟฟ้ำ เป็นระบบกกัเกบ็พลงังำนไฟฟ้ำระดบักรดิ ใช้เทคโนโลยแีบตเตอรีช่นดิ LFP (Lithium Iron 
Phosphate) ควำมจุ 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ที่มีค่ำกำรคำยประจุสูง ระหว่ำง 5-20 เท่ำของควำมจุแบตเตอรี่ 
(High Discharge C-rate) โดยกักเก็บและปลดปล่อยพลังงำนไฟฟ้ำ ร่วมกับ PCS (Power Conversion System) 
และ EMS (Energy Management System) 

• ลกัษณะเป็นโมดูล พร้อมอปุกรณ์เสรมิและเครือ่งมอืวดั ได้แก่ Bi-directional Transformer และ Watt Transducer 
เพื่อปรับคุณภำพของพลังงำนไฟฟ้ำ

• มีควำมยืดหยุ่นในกำรติดตั้ง สำมำรถปรับเพิ่มลดขนำดโมดูล และติดตั้งเพิ่มเติมเข้ำกับสถำนีผลิตพลังงำนไฟฟ้ำโดย
ไม่รบกวนระบบกำรควบคุมก�ำกับดูแลและเก็บข้อมูลของสถำนี

 

ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่มีระบบควบคุม
ป้อนกลับส�าหรับสถานีผลิตพลังงานไฟฟา้

นักวิจัย: พิมพำ ลิ้มทองกุล และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทออสก้ำโฮลดิ้ง จ�ำกัด

นักวิจัย: ภำวดี มีสรรพวงศ์ และคณะ

 ศูนย์บริกำรปรึกษำกำรออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

 ธัชพล นุชกลำง และคณะ

 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 2003001953 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จ�ำกัด

พลังงาน
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• ผลงำนวิจัยชิ้นน้ี เป็นอินเวอร์เตอร์ส�ำหรับปั๊มน�้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar Pump Inverter) เพื่อน�ำพลังงำน       

แสงอำทิตย์มำแปลงเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ ส�ำหรับใช้ในกำรขับเคลื่อนเครื่องสูบน�้ำทดแทนน�้ำมันเช้ือเพลิงหรือไฟฟ้ำ  

ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• อินเวอร์เตอร์ทั่วไปไม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเมื่อต้องรับแรงดันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำตำม          

ควำมเข้มของแสงอำทิตย์ที่ไม่แน่นอน และบำงครั้งต้องใช้จ�ำนวนแผงโซล่ำมำกเกินควำมจ�ำเป็น ท�ำให้มีต้นทุนสูง

• อินเวอร์เตอร์ฯ ที่พัฒนำขึ้นนี้ ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแม้ว่ำจะต้องเผชิญ

กับควำมเข้มแสงอำทิตย์ที่ไม่แน่นอน ด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) มีขนำดก�ำลัง              

0.5–3 แรงม้ำ ใช้แผงโซล่ำเซลล์เริ่มต้นเพียง 2 แผง และเพิ่มข้ึนไปจนถึง 10 แผงตำมก�ำลังขับ โดยไม่จ�ำเป็นต้อง

เปลี่ยนชุดอินเวอร์เตอร์ และสำมำรถใช้ได้กับเครื่องสูบน�้ำแบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส เหมำะส�ำหรับใช้งำนกลำงแจ้ง 

พร้อมทั้งมีระบบป้องกันควำมเสียหำยจำกฟ้ำผ่ำ กำรกันฝุ่นและกันน�้ำตำมมำตรฐำน IP55  

อินเวอร์เตอร์ส�าหรับป๊ัมน�้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
หลายก�าลังขับรุ่น Dual-power

นักวิจัย: สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1201005105 1501001751 1501004609 และ 1601005591 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทซันเซ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

    บริษัทซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จ�ำกัด (รับถ่ำยทอดฯ เมื่อปี 2560)

    บริษัทลีโอนิคส์ จ�ำกัด (รับถ่ำยทอดฯ เมื่อปี 2560)

พลังงาน
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ส่ิงแวดล้อม
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48 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นระบบจดักำรกำรเกบ็ขยะอจัฉรยิะ เพือ่ช่วยบริหำรและวำงแผนกำรจดัเกบ็ขยะครบวงจร ตัง้แต่

รถเก็บขยะ ถังขยะ แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและติดตำมปัญหำ และระบบบริหำรจัดกำร

• ประกอบด้วย (1) รถเก็บขยะอัจฉริยะติดตั้งระบบติดตำมควำมละเอียดสูง (2) ถังขยะอัจฉริยะ สำมำรถตรวจวัด

ปริมำณขยะแบบเรียลไทม์ ตรวจวัดกลิ่น/คุณภำพอำกำศในพื้นที่ (3) แอปพลิเคชัน ที่ประชำชนสำมำรถแจ้งปัญหำ

ขยะเกลื่อนกลำดนอกพื้นที่ แจ้งเตือนเมื่อขยะใกล้เต็มและรถขยะใกล้จะมำเก็บ รวมทั้งเรียกเก็บขยะพิเศษ และ        

(4) ระบบจัดกำรกำรเก็บขยะ สำมำรถบริหำรค�ำนวณเส้นทำงเก็บขยะที่มีประสิทธิภำพ แสดงต�ำแหน่งและเส้นทำง

รถเก็บขยะแบบเรียลไทม์ และสรุปสถิติส�ำคัญส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำร

• ช่วยลดระยะเวลำในกำรจัดกำรขยะล้นถัง ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรจัดเก็บขยะ และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของเมือง

ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ  
(Traffy Waste)

นักวิจัย: วสันต์ ภัทรอธิคม และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: องค์ควำมรู้

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทสยำมรับเบอร์ จ�ำกัด

ส่ิงแวดล้อม



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นกำรออกแบบและพัฒนำรถเข็นร้ำนอำหำรข้ำงทำง (Street Food) ท่ีปรับปรุงให้ใช้งำนได้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เน้นควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ ลดกำรปนเปื้อน        

รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรำคำที่เหมำะสม สำมำรถเข้ำถึงได้

• รถเข็นฯ ดังกล่ำว ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ 9 ระบบ ส�ำหรับขำยและประกอบอำหำรท่ีใช้เตำแก๊ส โดยมีชุดระบบ     

ดดูควนัและกรองดกัไขมันเบือ้งต้นระหว่ำงประกอบอำหำร ชดุระบบบ�ำบดัควนัและกลิน่ท�ำหน้ำทีบ่�ำบดัและลดควัน

พร้อมดักกรองไขมันอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงกำรดักกลิ่นก่อนปล่อยควันสู่ภำยนอก นอกจำกนี้มีชุดระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย    

ก่อนปล่อยทิ้งติดต้ังอยู่บริเวณด้ำนล่ำงรถเข็นท�ำหน้ำท่ีรองรับน�้ำเสียท่ีเกิดจำกกำรล้ำงและกำรประกอบอำหำร          

เพื่อดักกรองเศษอำหำรและไขมันก่อนปล่อยสู่ภำยนอก

รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก

นักวิจัย: อัมพร โพธิ์ใย และคณะ

 ศูนย์บริกำรปรึกษำกำรออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 2002001399 และอนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ   

  2002001400 2002001401 และ 2003000570

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด นีโอน็อก

ส่ิงแวดล้อม



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

50 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
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• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นระบบพยำกรณ์และจ�ำลองเหตกุำรณ์ เพือ่บรหิำรจดักำรกำรลกุล�ำ้ของน�ำ้เคม็ โดยมุง่เน้นบรหิำร

จัดกำรเชิงพื้นที่ (Area-based) ซึ่งกำรลุกล�้ำของน�้ำเค็มมีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ใช้น�้ำใน              

กำรอุปโภคบริโภคโดยตรง 

• ระบบมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ (1) รักษ์น�้ำ Monitor ท�ำหน้ำท่ีแสดงข้อมูลคุณภำพน�้ำ ปริมำณน�้ำท่ำ            

น�้ำฝน และน�้ำขึ้น-น�้ำลง (2) รักษ์น�้ำ Forecast พยำกรณ์ควำมเค็มครอบคลุมท้ังล�ำน�้ำและน�้ำข้ึน-น�้ำลง ล่วงหน้ำ        

7 วัน (3) รักษ์น�้ำ Scenario สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรปัญหำกำรรุกล�้ำของน�้ำเค็มให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และ 

(4) รักษ์น�้ำ Optimize หำแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำกำรรุกล�้ำของน�้ำเค็มที่มีประสิทธิภำพสูงสุดตำมวัตถุประสงค์

• สำมำรถน�ำไปเป็นส่วนหน่ึงของระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ (Decision Support System) เพื่อหำแนวทำง              

กำรบรหิำรจัดกำรปัญหำกำรรกุล�ำ้ของน�ำ้เคม็ในพืน้ท่ีท่ีมลัีกษณะเฉพำะตวัท่ีสอดคล้องกับปัญหำได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ

ระบบพยากรณ์และจ�าลองเหตุการณ์ 
เพ่ือการบริหารจัดการปัญหาการรุกล�้า

ของน�้าเค็ม (ระบบรักษ์น�้า)

นักวิจัย: ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603001981 และลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: กำรประปำนครหลวง

ส่ิงแวดล้อม



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

52 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นกระบวนกำรผลติโฟมอะลมูเินยีม ด้วยกำรใช้วตัถุดบิโดยตรงจำกน�ำ้โลหะและสำรช่วยท�ำให้เกดิ

โพรง ทดแทนกำรใช้ผงอะลูมิเนียมและสำรก่อฟองซ่ึงมีรำคำสูง รวมท้ังข้ันตอนกำรผลิตโฟมโลหะแบบเดิมมีกำรใช้

พลังงำนสูง

• สำมำรถก�ำหนดขนำด กำรกระจำยตวัของโพรง โดยกำรขึน้รูปแม่แบบร่ำงทรงกลมได้หลำยขนำด หลำยรปูทรง และ

สำมำรถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้บรรจุวัตถุภำยในโพรงเปิดได้

• ช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบและลดพลังงำนในกำรผลิตโฟมโลหะ

โฟมโลหะแบบโพรงเปิดที่มีต้นทุนต�่า
และควบคุมขนาดโพรงได้ 

(Open Cell Metal Foam)

นักวิจัย: สมพงษ์ ศรีมโนเสำวภำคย์ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401005691 1201005748 1401005912 และ 1801000938

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไดร์ฟ แพสชั่น จ�ำกัด

อุตสาหกรรม



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับตรวจวัดและสั่งกำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น วำล์ว มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งถูกออกแบบ

ให้สำมำรถใช้งำนกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณได้หลำยประเภท

• เพิม่หรอืลดจ�ำนวน Input/Output ได้ทัง้สญัญำณแอนะลอ็กและดจิิทัลตำมต้องกำร โดยกำรเพ่ิมหรอืลดโมดลู (สงูสุด 

5 โมดูล) สำมำรถอ่ำนค่ำจำกเซนเซอร์ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ และรองรับเซนเซอร์ได้หลำกหลำยชนิด รวมทั้งรำคำ

ถูกกว่ำท้องตลำด

• ประยุกต์ใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น ระบบเฝ้ำระวัง ระบบอ่ำนค่ำข้อมูลเพื่อควบคุมกำร เปิด-ปิด อุปกรณ์ในโรงงำน

อุตสำหกรรม และระบบอ่ำนค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เป็นต้น 

หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล
(uRTU)

นักวิจัย: สมพงษ์ ศรีมโนเสำวภำคย์ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1401005691 1201005748 1401005912 และ 1801000938

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไดร์ฟ แพสชั่น จ�ำกัด

นักวิจัย: คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1801005682 และอนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1303000339

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเซ็นเซอร์นิกส์ จ�ำกัด

อุตสาหกรรม



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

54 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นแพลตฟอร์มส�ำหรับจัดกำรข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยกำรใช้งำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
เพื่อรวบรวม ประมวลผล และจัดกำรข้อมูลจ�ำนวนมหำศำล (Big Data) แบบเรียลไทม์ ซึ่งมีลักษณะของข้อมูลที่มี
ปริมำณมำก เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว แหล่งที่มำหลำกหลำย และยังไม่ผ่ำนกำรสกัดให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนหรือองค์กร รวมถึงข้อมูล Open Data และเครือข่ำย Internet of Things (IoT) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• แพลตฟอร์มฯ ดังกล่ำวสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จำกหลำยแหล่ง ประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันได้
อย่ำงต่อเน่ือง จัดกำรข้อมลูได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และรองรบัข้อมลูได้ทกุชนดิ โดยท�ำงำนบนอปุกรณ์สมองกลฝังตวั    
ที่มีหน่วยประมวลผลกลำง และมีสถำปัตยกรรมแบบ ARM (Advanced RISC Machine) หรือ x86 (อินเทล           
ไมโครโปรเซสเซอร์ ตระกูล 8086 ถึง 80486)

• สำมำรถท�ำงำนได้ทัง้แบบระบบปฏิบติักำรแบบเดีย่ว (Standalone) และท�ำงำนร่วมกบัระบบบรกิำรคลำวด์ (Cloud 
Service) อกีทัง้ยงัรองรบัส่วนต่อขยำย เพ่ือเพิม่ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกับอปุกรณ์มำตรฐำนต่ำง ๆ ได้อกีด้วย

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ 
บนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว

นักวิจัย: นัยนำ สหเวชชภัณฑ์ และคณะ

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1901006384 และลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทไอบิทซ์ จ�ำกัด

อุตสาหกรรม
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• ผลงำนวิจัยชิ้นน้ี เป็นโปรแกรมสังเครำะห์เสียงพูดภำษำไทยบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ส�ำหรับติดตั้งและ           

ใช้งำนร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อแปลงข้อควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้เป็นเสียงพูดได้ทันที 

• โปรแกรมฯ ดังกล่ำวมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) สำมำรถสังเครำะห์เสียงพูดเป็นเสียงผู ้หญิง ซ่ึงมีกำรออกเสียง                        

ที่เป็นธรรมชำติ (2) สำมำรถอ่ำนออกเสียงได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (3) สำมำรถปรับควำมเร็วในกำรพูด 

และโทนเสียงได้ (4) ไม่จ�ำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่ำงกำรใช้งำน และ (5) สำมำรถอ่ำนเอกสำรให้ฟัง          

แจ้งสำยเรียกเข้ำ และบอกเส้นทำงบนหน้ำจออุปกรณ์แอนดรอยด์ด้วยภำษำไทยได้ทันที

• ท�ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรได้โดยไม่ต้องละกิจกรรมที่ท�ำอยู่ เช่น ขณะขับขี่ยำนพำหนะ รวมทั้งมีส่วน

ช่วยเหลือและเพิ่มโอกำสให้แก่ผู้พิกำรได้

โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย (วาจา) 
แอนดรอยด์

นักวิจัย: อลิสำ คงทน 

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทจีไอเอส ซอฟท์ จ�ำกัด

อุตสาหกรรม
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• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นซอฟต์แวร์สงัเครำะห์เสยีงพดูทีถ่กูพฒันำและปรบัปรงุกระบวนกำรสร้ำงเสยีงพูดในเวอร์ชนัเดมิ

ให้ท�ำงำนได้มีประสิทธิภำพและถูกต้องมำกยิ่งข้ึน ประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ ส่วนประมวลผลข้อควำม          

ส่วนแปลงข้อควำมเป็นสัญรูปหน่วยเสียง และส่วนสังเครำะห์เสียง

• ซอฟต์แวร์ฯ ดังกล่ำวมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) เสียงพูดสองภำษำ โดยสำมำรถสร้ำงเสียงอ่ำนข้อควำมได้ทั้งภำษำไทย

และอังกฤษ ที่ให้เสียงได้ทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชำย (2) ส่วนวิเครำะห์กำรอ่ำน  รองรับกำรอ่ำนค�ำ เช่น ชื่อเฉพำะ 

หรือค�ำศัพท์ใหม่ (3) คุณภำพเสียงใกล้เคียงกับคน และ (4) กำรปรับรูปแบบกำรอ่ำน เช่น รองรับกำรปรับควำมเร็ว            

ในกำรอ่ำน กำรปรับน�้ำเสียงสูงต�่ำ เป็นต้น

• ช่วยประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรได้ในทุกพื้นท่ี และสำมำรถใช้สร้ำงระบบเรียกคิวได้ท้ังหมำยเลข ช่ือ-นำมสกุล และ          

กำรแนะน�ำขั้นตอน ท�ำให้ผู้รับสำรหรือลูกค้ำทรำบแบบทันทีทันใด

ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา) 
เวอร์ชัน 8.0 (Server Version)

นักวิจัย:  อลิสำ คงทน และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1701005777 และ 1601005048 และลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทนีโอเน็ตเวิร์ค จ�ำกัด  

  องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย  

อุตสาหกรรม
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• ผลงำนวิจัยชิ้นน้ี เป็นระบบแปลงเสียงพูดภำษำไทยเป็นข้อควำม สำมำรถน�ำมำใช้ติดต่อสื่อสำรกับสมำร์ตโฟน           
รวมถึงกำรถอดควำมเสียงพูดในโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ซ่ึงมีโอกำสกลำยเป็นวิธีหลักในกำรสื่อสำรกับสมำร์ตโฟน 
อุปกรณ์พกพำต่ำง ๆ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐำน

• ระบบฯ ดังกล่ำวประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ พจนำนุกรมค�ำอ่ำน แบบจ�ำลองภำษำ และแบบจ�ำลองเสียง 
สำมำรถรู้จ�ำเสียงพูดแบบไม่จ�ำกัดผู้พูด และเนื้อหำครอบคลุมค�ำศัพท์ท่ัวไปไม่ต�่ำกว่ำ 170,000 ค�ำ มีควำมถูกต้อง
และแม่นย�ำประมำณร้อยละ 90 ส�ำหรับโดเมนข่ำว และร้อยละ 80 ส�ำหรับโดเมนทั่วไป และรองรับกำรท�ำงำนผ่ำน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ได้

• ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยจีำกต่ำงประเทศทีม่รีำคำสงู เปิดโอกำสให้คนไทยสำมำรถต่อยอดนวตักรรม
ได้เองโดยไม่ต้องพึง่พำต่ำงชำต ิและเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศไทยเมือ่เข้ำสูย่คุเศรษฐกจิ
ดิจิทัล

ระบบรู้จ�าเสียงพูดภาษาไทย (พาที) 

นักวิจัย: ศวิต กำสุริยะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์ 

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัททริปเปิล วี บรอดคำสท์ จ�ำกัด

  องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ (รับถ่ำยทอดฯ เมื่อปี 2562)

อุตสาหกรรม
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• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นแพลตฟอร์มบริกำรสร้ำงระบบสนทนำออนไลน์ที่โต้ตอบกับผู้ใช้แบบอัตโนมัติ หรือระบบสร้ำง

แชทบอทบนไลน์ ซึ่งเป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลักท่ีเก่ียวข้องกับปัญญำประดิษฐ์ ระบบถำมตอบให้บริกำร       

ทำงภำษำ โดยน�ำบริกำรสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์มำประยุกต์ใช้ให้สำมำรถสนทนำโต้ตอบได้ตำมวัตถุประสงค์               

ของผู้ใช้บริกำรที่จะน�ำไปสร้ำงแชทบอท 

• เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งำนง่ำย มีควำมยืดหยุ่น มีฟังก์ชันพื้นฐำนให้ใช้งำนมำกมำย รองรับกำรดึงข้อมูลจำกฟอร์แมต

ต่ำง ๆ สำมำรถรองรับข้อมูลที่นักพัฒนำสำมำรถปรับแต่งได้อย่ำงอิสระ (Flexible Message) รวมทั้งสำมำรถเก็บ

ประวัติกำรใช้งำนของแชทบอท และเก็บ User ID ของไลน์ได้

• สำมำรถน�ำโปรแกรมไปช่วยเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรตอบค�ำถำม สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ รวมท้ังรับแจ้ง                     

เรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ ให้กับประชำชนหรือลูกค้ำ

โปรแกรมอับดุลแพลตฟอร์ม 
(Abdul Platform)

นักวิจัย: ชูชำติ หฤไชยะศักดิ์ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเทอรำบิท จ�ำกัด 

อุตสาหกรรม
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• ผลงำนวิจัยชิ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือส�ำหรับวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและจุดประสงค์ของข้อควำมบนเว็บไซต์เครือข่ำย            
เชงิสงัคมและเวบ็บอร์ด ท�ำหน้ำทีว่เิครำะห์อำรมณ์ของคนไทยจำกควำมคิดเหน็บนโซเชียลเนต็เวร์ิกเครอืข่ำยขนำดใหญ่ 
และได้รับควำมนิยม เช่น Twitter Facebook Youtube หรือ Pantip.com เป็นต้น 

• อ�ำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำของกิจกำร บริกำรหรือผลิตภัณฑ์ สำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหว หรือกำรตอบรับของ
กลุ่มลูกค้ำ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริง และพร้อมรับมือกับปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที

• ระบบฯ ดังกล่ำวสำมำรถจับคีย์เวิร์ดค�ำส�ำคัญท่ีแสดงอำรมณ์ต่ำง ๆ และน�ำเสนอผลในรูปแบบท่ีเข้ำใจง่ำย                     
คอื ควำมรูส้กึในแง่บวกไปจนถงึควำมรูส้กึในแง่ลบ รองรบักำรวเิครำะห์ภำษำไทยท่ีไม่เป็นทำงกำรหรอืภำษำพดู รวมทัง้      
มีโครงสร้ำงประโยคที่ไม่ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ภำษำไทย ด้วยเทคนิคกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ (Natural 
Language Processing) กำรท�ำเหมอืงข้อควำม (Text Mining) และกำรวเิครำะห์อำรมณ์และควำมรูส้กึจำกข้อควำม 
(Sentiment Analysis)

ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็น
อัตโนมัติ เวอร์ชัน 2.0 (S-Sense 2.0)

นักวิจัย: ชูชำติ หฤไชยะศักดิ์ และคณะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: สิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1001000484 และ 1501006963

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเทลวอยซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด

อุตสาหกรรม
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ส่ิงทอ
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• ผลงำนวจิยัชิน้น้ี เป็นกระบวนกำรผลติผ้ำฝ้ำยกันน�ำ้ เพือ่ยกระดบัคณุสมบัตขิองผ้ำฝ้ำยซึง่เป็นผ้ำพืน้เมืองโดยกำรชบุ

หรือเคลือบด้วยสำรกันน�้ำที่คิดค้นขึ้น โดยมีกระบวนกำรผลิตอย่ำงง่ำย ต้นทุนต�่ำ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

• สำมำรถระบำยอำกำศได้ดี ลักษณะทำงกำยภำพเหมือนผ้ำฝ้ำยปกติ เหมำะส�ำหรับท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องกำร         

ควำมทนต่อกำรเปียกน�้ำ เช่น กระเป๋ำผ้ำ ร่มพื้นเมือง หน้ำกำกผ้ำ เสื้อผ้ำ รองเท้ำ และส่วนประกอบในรองเท้ำ           

ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยได้

ผ้าฝ้ายกันน�้า

นักวิจัย: มำโนช นำคสำทำ และวิมล นำคสำทำ

  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (สนับสนุนทุนวิจัย โดย สวทช.)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1003000601

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทบลูสเต็ป จ�ำกัด

ส่ิงทอ
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สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

• ผลงำนวจิยัชิน้นี ้เป็นสตูรสำรเคลือบวสัดุสิง่ทอ ประกอบด้วยอนภุำคซงิค์ออกไซด์ระดบันำโนเมตร และสำรประกอบ
ของซงิค์ไพรไิทออนทีม่ฤีทธิต้์ำนเชือ้จลุนิทรย์ี ส�ำหรบัเคลอืบแผ่นกรองอำกำศในรถยนต์ ซึง่เดิมเป็นเพยีงกำรกกัเกบ็
เชื้อจุลินทรีย์ไว้ท่ีแผ่นกรอง โดยเชื้อจุลินทรีย์ยังมีชีวิตและสำมำรถเจริญเติบโตได้ โดยเช้ือจุลินทรีย์อำจหลุดลอย     
ออกมำปนเป้ือนในอำกำศหำกแผ่นกรองเสือ่มสภำพ อำจส่งผลกระทบต่อระบบทำงเดินหำยใจของผูใ้ช้งำน ก่อให้เกดิ
โรคภูมิแพ้ ปอดอักเสบ เป็นต้น

• สำรเคลอืบฯ ดงักล่ำวสำมำรถเคลอืบได้บนแผ่นกรองเส้นใยโพลเีอสเตอร์ ท�ำหน้ำทีใ่นกำรฆ่ำเชือ้จลุนิทรย์ีทีถ่กูกรอง
ผ่ำนเข้ำมำในระบบกรองอำกำศรถยนต์ รวมถึงช่วยลดกำรเกิดกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์อันเนื่องมำจำกแบคทีเรีย หรือ
เชื้อรำสะสมบนแผ่นกรอง

• ผ่ำนกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรต้ำนเชื้อจุลินทรีย์ตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ CLSI M02-A11: Performance 
Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests และมำตรฐำนกำรทดสอบเชือ้รำ Antifungal Activity, 
Assessment of Textile Materials: AATCC TM 30

สารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคซิงค์ออกไซด์ 
ระดับนาโนเมตรร่วมกับสารประกอบของ      
ซิงค์ไพริไทออน ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์

ส�าหรับวัสดุส่ิงทอ

นักวิจัย: ณัฏฐพร พิมพะ และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1603002251

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทเอเทค ฟิลเตรชั่น จ�ำกัด

ส่ิงทอ



สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 63

• ผลงำนวิจัยชิ้นนี้ เป็นสูตรน�้ำยำเคลือบเส้นใยด้วยแคปซูลกลิ่นหอม เพื่อตกแต่งกลิ่นหอมลงบนผ้ำ โดยใช้กำรกักเก็บ

กล่ินหอมในแคปซลูด้วยเทคนคิไมโครเอนแคปซเูลชนั (Microencapsulation) ทีม่คีวำมเสถยีร คงทน และสำมำรถ

ปลดปล่อยกลิ่นหอมได้ในบริเวณและระยะเวลำท่ีต้องกำร และสำมำรถบรรจุกลิ่นต่ำง ๆ ท่ีต้องกำรลงในแคปซูล        

ซ่ึงเทคนิคดงักล่ำวเป็นกำรเพิม่สมัผสัพเิศษให้กบัผ้ำ เนือ่งจำกแคปซลูทีบ่รรจกุลิน่จะแตกออกเมือ่ได้รบัแสง หรอืกำร

สัมผัส 

• สำมำรถน�ำผ้ำทีม่กีลิน่หอมไปประยกุต์ใช้เป็นผลติภณัฑ์ต่ำง ๆ  เช่น ชดุนกัเรยีน เสือ้ผ้ำทีม่กีลิน่หอม หรอืพรมเชด็เท้ำ

กลิ่นต่ำง ๆ รวมถึงเคลือบในเส้นใยที่ใช้ยัดในหมอน เพื่อให้หมอนมีกลิ่นหอมยำวนำน ช่วยให้ผู้ใช้งำนเกิดควำม         

ผ่อนคลำย เป็นต้น

น�้ายาเคลือบเส้นใยด้วยแคปซูลกลิ่นหอม

นักวิจัย: วรล อินทะสันตำ และคณะ

  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

ทรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร เลขที่ค�ำขอ 1403001191 และ 1303001105  และควำมลับทำงกำรค้ำ

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี: บริษัทบ้ำนไม้หอมฮิโนกิ ไชยปรำกำร จ�ำกัด

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
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