
              

 

 

 

 

 

 

 

NSTDA for Commercialization 
 



 

 

 

 

Better Living 



 

ชุดตรวจโรคฉีห่นสูําเร็จรปู 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement)  

• ใชเ้ทคโนโลยอีนุภาคพอลเิมอรข์นาดนาโนเมตรสําหรับยดึตรงึโปรตนี แอนตบิอด ีและแอนตเิจน โดยการออกแบบและ

สงัเคราะหอ์นุภาคนาโนทีม่โีครงสรา้งแบบ core-shell 

• สามารถสงัเกตผลการทดสอบไดด้ว้ยตาเปลา่ไดใ้นทันท ีและใชร้ะยะเวลาสัน้กวา่วธิกีารตรวจโรคฉี่หนูแบบเดมิ ซึง่จะตอ้ง

ใชร้ะยะเวลามากกวา่ 1 วนั 

• มตีน้ทนุการผลติตํา่ 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•พัฒนาเป็นชดุทดสอบเชือ้โรคฉี่หนูสําเร็จรปู สําหรับการตรวจโรคฉี่หนูแบบรวดเร็ว 

 

กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 

•กลุม่โรงพยาบาลและสถานอีนามัย รวมไปถงึองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เพือ่ตรวจสอบการตดิเชือ้โรคฉี่หนูใหแ้ก่

ผูป่้วย 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติชดุตรวจวนิจิฉัย  

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดสทิธบิตัรเลขทีคํ่าขอ 801001594  เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2551 

 

 



นาโนเซร ัม่ชนดิไขมนัแข็ง (Solid Lipid Nanoparticle :SLN) 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ใชเ้ทคโนโลยกีารเก็บกกัสารสําคญัในอนุภาครระดบันาโนโดยการใชไ้ขมันชนดิแข็ง (Solid Lipid Nanoparticle :SLN) 

•สามารถนําสง่สารสําคญัผา่นชัน้ผวิหนังไดม้ากขึน้ พรอ้มทัง้ยังสามารถควบคมุการปลดปลอ่ยสารสําคญัไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

•สามารถเปลีย่นสารสําคญัทีไ่มล่ะลายน้ําใหอ้ยูใ่นรปูแบบเซร่ัม หรอืของเหลวเนือ้เดยีวกนัทีเ่ป็นน้ําได ้

 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•สามารถประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยกีารกบัเก็บสารสําคญัในอนุภาคระดบันาโนนีก้บัผลติภณัฑใ์นกลุม่เครือ่งสําอางค ์หรอื

ยา เพือ่ประสทิธภิาพในการนําสง่สารสําคญัลงในชัน้ผวิหนัง 

•ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน ไดแ้ก ่เครือ่งสําอางคต์น้แบบทีม่อีนุภาคนาโนชนดิไขมันแข็งตวัทีบ่รรจสุารสําคญัทีม่ฤีทธิต์า้น

ปฏกิริยิาออกซเิดชัน่สงูจากกลุม่สมนุไพรไทย เชน่สารสกดัน้ํามันจากกะเพรา และสารสกดัจากดอกดาวเรอืง  หรอืจากกลุม่

สารสงัเคราะห ์เชน่ สารแกมมาออรซิานนอลจากน้ํามันรําขา้ว  

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งสําอาง ผลติภณัฑทํ์าความสะอาด 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติเครือ่งสําอาง/ผลติภณัฑทํ์าความสะอาด 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 701003392 เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2550 

 

 



 

วสัดจุโีอพอลเิมอรจ์ากเถา้แกลบปรมิาณสงู 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เทคโนโลยกีารผลติวสัดจุโีอพอลเิมอรจ์ากเถา้แกลบในปรมิาณสงู (สงูกวา่ 90%) และไมเ่กดิการแตกตวัเมือ่แชใ่นน้ํา 

•วสัดจุโีอพอลเิมอรน์ีม้กํีาลงัรับแรงอดัใกลเ้คยีงกบัวสัดพุอลเิมอรจ์ากเถา้ลอย 

• วสัดทุีพั่ฒนาไดม้คีวามคงทนตอ่สภาวะแวดลอ้มตา่งๆ เชย่ สภาวะดนิกรด ดนิเค็ม หรอืน้ําทะเล 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

 

•ใชเ้ป็นสารเชือ่มประสานทีส่ามารถใชแ้ทนปนูซเีมนตป์อรต์แลนดไ์ด ้ซึง่เป็นการประยกุตใ์ชง้านเถา้แกลบใหเ้กดิประโยชน์

มากขึน้ นอกเหนอืจากการใชเ้ถา้แกลบเป็นสารปอซโซลานผสมกบัปนูซเีมนต ์หรอืการสกดัซลิกิาจากเถา้แกลบ 

•สามารถนําไปขึน้รปูและประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูท้ีต่อ้งการสรา้งมลูคา่เพิม่จากเถา้แกลบ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 081002860 เรือ่ง วสัดจุโีอโพลเีมอรจ์ากเถา้แกลบ 

 

 



หมกึวดัปรมิาณรงัส ีUV 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เทคโนโลยอีงคป์ระกอบของหมกึสําหรับบง่ชืป้รมิาณรังสอีตัราไวโอเลต  โดยการแสดงปรมิาณรังสอีลัตราไวโอเลตทีต่ก

กระทบพืน้ไดโ้ดยการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบหมกึทีเ่คลอืบเป็นสตีา่งๆ แบบไมแ่ปรผันกลบั เชน่ การเปลีย่นสจีากสขีาว

ของมอนอเมอรไ์ปเป็นพอลเิมอรส์น้ํีาเงนิหรอืสแีดง ตามปรมิาณรังสอีลัตราไวโอเลต 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ใชใ้นการผลติอปุกรณ์ตรวจวดัและบง่ชืป้รมิาณรังสอีลัตราไวโอเลต (UV Indicator หรอื UV Dosimeter) ทีม่รีาคาไมแ่พง 

ใชง้านงา่ย 

•ใชใ้นการตรวจวดัปรมิาณรังสอีลัตราไวโอเลตทีใ่ชสํ้าหรับการฆา่เชือ้ เชน่ โรงพยาบาล อาคารทั่วไป น้ําดืม่ อตุสาหกรรม

ยา หรอือตุสาหกรรมอาหารหรอืทีม่เีป้าหมายการใชง้านทีแ่ตกตา่งกนัตามสมบตักิารเปลีย่นสทีีส่มัพันธก์บัปรมิาณ

อลัตราไวโอเลต เพือ่ใชท้ดสอบปรมิาณรังสอีลัตราไวโอเลต 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•หอ้งปฎบิตักิาร โรงพยาบาล ผูท้ีต่อ้งการทดสอบประสทิธภิาพของหลอดรังสยีวู ีผูท้ีต่อ้งการทราบปรมิาณรังสยีวู ี

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิทหรอืเอกชนทีส่นใจลงทนุมในการผลติอปุกรณ์ตรวจวดั 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดอนุสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 0903000795 เรือ่ง “องคป์ระกอบหมกึสําหรับบง่ชีป้รมิาณรังสอีลัตราไวโอเลตทีต่ก

กระทบพืน้ผวิ” 

 



 

สตูรนาโนกาํจดัสวิ (Nano Anti-Acne) 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

 

•เทคโนโลยกีารประยกุตใ์ชไ้ททาเนยีมไดออกไซดเ์พือ่กําจัดเชือ้แบคทเีรยี Propionibacterium acnes (P. acnes)  ซึง่

เป็นแบคทเีรยีทีอ่ยูบ่รเิวณผวิหนัง ทีเ่ป็นสาเหตสํุาคญัของการกอ่ใหเ้กดิสวิ 

•สตูรผสมไททาเนยีมไดออกไซดเ์พือ่การกําจัดเชือ้ P. acnes ประกอบดว้ย สารเรง่ปฏริยิาเชงิแสงอยา่งนอ้ยหนึง่ชนดิที่

เป็นสารไททาเนยีมไดออกไซดแ์ละสารเรง่ปฏกิริยิาเชงิแสงชนดิอืน่ๆ เชน่อนุภาคนาโนเงนิ (Nano Silver) โซเดยีมเปอร์

บอเรต แมกนเีซยีมซลิเิกต กรดซติรกิ 

• สารผสมไททาเนยีมไดออกไซดท์ีไ่ดพั้ฒนาขึน้ไมก่อ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•เป็นเครือ่งสําอางคกํ์าจัดเชือ้แบคทเีรยีทีก่อ่ใหเ้กดิสวิ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งสําอาง 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติเครือ่งสําอาง 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 0501003619 เรือ่ง “ระบบกําจัดเชือ้แบคทเีรยีทีก่อ่ใหเ้กดิสวิ (Propionibacterium, P. 

acnes) โดยปฏกิรยิาเคมเีชงิแสงดว้ยสารผสมของไททาเนยีมไดออกไซด”์ 

 



ซอฟตแ์วรว์าจา เวอรช์ ัน่ 6.0 (VAJA 6.0 ): ระบบสงัเคราะหเ์สยีงพดูภาษาไทยคณุภาพสงูในรปูแบบ

เว็บบรกิารและซอฟตแ์วรส์าํเร็จรปู  

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เทคโนโลยซีอฟตแ์วรส์งัเคราะหเ์สยีงพดูภาษาไทยคณุภาพสงู สามารถสรา้งเสยีงทีม่คีณุภาพใกลเ้คยีงเสยีงพดูมนุษย ์

•สามารถสรา้งเสยีงคําพดูไดค้รอบคลมุคําในภาษาไทย เนือ่งจากมสีว่นวเิคราะหคํ์าอา่นทีส่ามารถวเิคราะหไ์ดแ้มแ้ตคํ่าทีไ่ม่

ปรากฎในพจนานุกรม 

•ผูใ้ชส้ามารถเพิม่คําเฉพาะ เชน่ ชือ่บคุคล พรอ้มทัง้กําหนดคําอา่นไดอ้ยา่งอสิระ เพือ่ใหซ้อฟตแ์วรส์ามารถแปลงขอ้ความ

มาเป็นเสยีงพดูไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

•สามารถใชง้านไดท้ัง้ในรปูแบบเว็บบรกิาร (web service) และซอฟตแ์วรสําเร็จรปู 

 

คณุสมบตัขิองซอฟตแ์วร ์

•ทํางานคําสัง่บนระบบ Linux และ Win 32 Shell หรอืเว็บบรกิาร 

•กรณีทํางาน standalone ตอ้งการ CPU Pentium II ขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ หน่วยความจําไมตํ่า่กวา่ 128 MB ฮารด์ดกิส์

ขนาดไมตํ่า่กวา่ 280 MB 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•การใหบ้รกิารฟังขอ้มลูจากเครือ่งตอบรับแทนการใชพ้นักงานตอบรับทางโทรศพัท ์

•ตวัอยา่งระบบใหบ้รกิารในปัจจบุนั 

•ระบบบรกิารอา่นขา่วอตัโนมัต ิ(NVIS)   เป็นระบบบรกิารรายงานขา่วออนไลนด์ว้ยเสยีงพดู โดยระบบจะการแปลงขอ้ความ

หวัขอ้ขา่วสําคญัๆ ประจําวนัจากแหลง่ขา่วออนไลนเ์ป็นเสยีงพดูอตัโนมัต ิโดยผูใ้ชง้านสามารถโทรเขา้มารับฟังรายงาน

ขา่วสารจากระบบตอบรับอตัโนมัต ิ(Interactive Voice Response:IVR) นอกจากนีผู้ใ้ชย้งัสามารถบนัทกึรายการโปรดที่

ผูใ้ชส้นใจเป็นพเิศษ เพือ่ใหเ้ขา้ใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วมากขึน้ 

•ระบบตอบรับอตัโนมัต ิ เป็นระบบตอบรับอตัโนมัตทิางโทรศพัท ์โดยใชเ้ทคโนโลยรีูจํ้าเสยีงพดู (Automatic Speech 

Recognition: ASR) เพือ่เปลีย่นเสยีงพดูของผูใ้ชเ้ป็นขอ้ความ และนําขอ้ความทีไ่ดไ้ปใชใ้นการดงึขอ้มลูทีผู่ใ้ชต้อ้งการ มา

สรา้งเป็นเสยีงพดูดว้ยเทคโนโลยกีารสงัเคราะหเ์สยีงพดู (Text-to-speech synthesis:TTS)  ปัจจบุนัไดม้กีารเปิดใหบ้รกิาร

ระบบสอบถามขอ้มลูจราจรในกรงุเทพฯ ผา่นโทรศพัทอ์ตัโนมัต ิ(Traffic Voice Information Service:TVIS)  นอกจากนี้

ผูใ้ชง้านสามารถกําหนดเสน้ทางเฉพาะทีต่นเองสนใจได ้ทําใหส้ามารถเขา้ฟังขอ้มลูไดร้วดเร็วยิง่ขึน้  

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย   

•กลุม่บรษัิทผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูเสยีงผา่นเครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 

•นักพัฒนาซอฟตแ์วรท์ีต่อ้งการประยกุตใ์ชเ้สยีงพดูในการตดิตอ่กบัผูใ้ชง้าน 

•กลุม่ผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิารการใหข้อ้มลูในรถยนตใ์นขณะขบัขี ่เชน่ บรกิารขอ้มลูทอ่งเทีย่วและนําทาง 

•กลุม่บรษัิทผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูทีสํ่าคญัและเป็นสว่นตวัอตัโนมตัโิดยไมต่อ้งผา่นคนกลาง โดยใหบ้รกิารดว้ยเสยีงผา่น

อปุกรณ์สือ่สารตา่งๆ 

•กลุม่ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาทางสายตา 

•กลุม่นักธรุกจิและกลุม่บคุคลทัว่ไปทีต่อ้งการบรกิารขอ้มลูผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละโทรศพัทพ์ืน้ฐาน 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย    
•กลุม่บรษัิทผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูเสยีงผา่นเครอืขา่ยโทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 



•นักพัฒนาซอฟตแ์วรท์ีต่อ้งการประยกุตใ์ชเ้สยีงพดูในการตดิตอ่กบัผูใ้ชง้าน 

•กลุม่ผูใ้หบ้รกิารการใหข้อ้มลูในรถยนตใ์นขณะขบัขี ่เชน่ บรกิารขอ้มลูทอ่งเทีย่วและนําทาง 

•กลุม่บรษัิทผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูทีสํ่าคญัและเป็นสว่นตวัอตัโนมตัโิดยไมต่อ้งผา่นคนกลาง โดยใหบ้รกิารดว้ยเสยีงผา่น

อปุกรณ์สือ่สารตา่งๆ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา  

•ยืน่ขอใหต้รวจสอบการประดษิฐ ์IP G06F19/00 เลขทีคํ่าขอ 92850, 0401002943(092734) 

 



 

สารจบัเนือ้ยางจากนํา้ลา้ง (GRASS 2) 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•สารจับตวัน้ําลา้งประสทิธภิาพสงู ในชือ่ GRASS2 มคีณุสมบตัพิเิศษ คอืสามารถจับตวัน้ําลา้งไดอ้ยา่งสมบรูณ์และรวดเร็ว  

•ไมม่กีารปนเป้ือนของซลัเฟตในน้ําทิง้ จงึไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหากลิน่เหม็นของกา๊ซไฮโดรเจนหรอืกา๊ซไขเ่น่า 

•สามารถใชใ้นปรมิาณนอ้ย และตน้ทนุการผลติตํา่ 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•นําสารจับตวัน้ําลา้งประสทิธภิาพสงู GRASS2 มาใชท้ดแทนวธิกีารในการจับตวัเนือ้ยางออกจากน้ําลา้งแบบเดมิ เพือ่ชว่ย

เพิม่ประสทิธภิาพในการจับตวัเนือ้ยางออกจากน้ําลา้ง ไมใ่ชเ้วลานาน ชว่ยลดปัญหามลภาวะทางสิง่แวดลอ้ม และชว่ยลด

ตน้ทนุการผลติ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูผ้ลติน้ํายางขน้ 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติผลติภณัฑส์ารเคม ี

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 0801004463 ภายใตช้ือ่การประดษิฐ ์“กรรมวธิจัีบตวัเนือ้ยางออกจากน้ํายางธรรมชาต ิที่

สามารถลดการสญูเสยีเนือ้ยาง และกําหนดคา่ความเป็นกรดดา่งของน้ําทิง้ได”้ 



 

โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ูจ้าํป้ายทะเบยีนรถยนต ์

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ใชเ้ทคโนโลยกีารประมวผลภาพ และการรูจํ้าตวัอกัษร หรอื OCR มาประยกุตใ์ชใ้นการรูจํ้าป้ายทะเบยีนรถยนต ์เพือ่ชว่ยใน

การจัดการรถเขา้ออกสถานที ่ทําใหต้รวจสอบรถยนตแ์ละควบคมุการเขา้ออกใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

•ไมส่ามารถนําระบบของตา่งประเทศมาประยกุตใ์ชง้านได ้เนือ่งจากป้ายทะเบยีนรถของไทย มอีกัษรภาษาไทยประกอบอยู่

ดว้ย 

 

คณุสมบตัขิองระบบ 

•ความเร็วในการประมวลผลป้ายทะเบยีนเฉลีย่ 0.5 วนิาทตีอ่ป้าย 

•ความถกูตอ้งในการรูจํ้าเฉลีย่ 95% 

•อสิระในการตดิตัง้กลอ้งดว้ยมมุเอยีงถงึ 30 องศาจากหนา้ป้ายทะเบยีน 

•ทํางานไดก้บัรถยนตท์ีว่ ิง่อยูด่ว้ยความเร็วไมเ่กนิ 10 กม. ตอ่ชัว่โมง 

•ทํางานรว่มกบักลอ้งทีม่อียูแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นกลอ้งสหีรอืขาวดํา ทีม่คีวามละเอยีดภาพอยา่งตํา่ 640x480  

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ใชใ้นการควบคมุการทําผดิกฎจราจร โดยบนัทกึทะเบยีนรถของผูก้ระทําผดิเพือ่ดําเนนิการตอ่ไป 

•ใชค้วบคมุการเขา้ออกสถานทีต่า่งๆ รวมทัง้การรักษาความปลอดภยั  

•ใชใ้นการบรหิารจัดการทีจ่อดรถอตัโนมัต ิการจดเวลาเขา้ออกและการคํานวณคา่จอดรถ รวมทัง้ควบคมุการจัดเก็บคา่จอด 

คา่ผา่นทางตา่งๆ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•อาคาร หา้งรา้น สถานทีร่าชการและเอกชนทั่วไป ทีม่ลีานจอดรถเป็นของหน่วยงานนัน้ๆ  

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิทพัฒนาและตดิตัง้ระบบจัดการทีจ่อดรถ 

•บรษัิทพัฒนาซอฟตแ์วร ์

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•รอการพจิารณาสทิธบิตัร 1 ฉบบั 

 



 

เซนเซอรว์ดัอณุหภมูสิาํหรบัแจง้เตอืนความรอ้นในรถยนต ์(Thermal Alarm Sensor) 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ใชเ้ทคโนโลยดีา้นไมโครอเิล็กทรอนกิสม์าพัฒนาเป็นเซนเซอรว์ดัอณุหภมู ิทีส่ามารถวดัอณุหภมูไิดต้ัง้แต ่-50 ถงึ 150 

องศาเซลเซยีส และใหค้า่ความเป็นเชงิเสน้สงู ทําใหง้า่ยตอ่การประยกุตใ์ชง้านตา่งๆ 

•เซนเซอรว์ดัอณุหภมูสํิาหรับแจง้เตอืนความรอ้นในรถยนตน์ี ้ชว่ยใหผู้ข้บัขีร่ถยนต ์สามารถสงัเกตความผดิปรกตขิอง

เครือ่งยนตไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย สง่ผลใหส้ามารถตรวจสอบ แกไ้ขหรอืซอ่มแซมรถยนตไ์ดก้อ่นเกดิความเสยีหายทีร่นุแรง ทัง้นี้

หนา้ปัดรถยนตท์ั่วไปจะไมม่เีสยีงแจง้เตอืนกรณีความรอ้นของเครือ่งยนตส์งูผดิปรกต ิ

•อปุกรณ์เซนเซอร ์สามารถตดิตัง้ไดง้า่ย โดยไมต่อ้งมกีารดดัแปลงเครือ่งยนต ์ 

•สามารถเก็บขอ้มลูความรอ้นของเครือ่งยนตเ์พือ่ใชใ้นการวางแผนในการซอ่มบํารงุเชงิป้องกนั (Preventive 

Maintenance) 

 

คณุสมบตัขิองอปุกรณ ์

•สามารถแสดงผลเป็นคา่เป็นตวัเลขและแสง 

•ตดิตัง้งา่ย เพยีงตดิเซนเซอรไ์วก้บัเครือ่งยนต ์โดยไมต่อ้งตดัทอ่น้ํา จงีไมเ่ป็นการดดัแปลงเครือ่งยนต ์ทําใหไ้มม่ผีลตอ่

การรับประกนัรถยนต ์จากบรษัิทผูผ้ลติ 

•สามารถบนัทกึผลอณุหภมูดิว้ย SD Memory 1 GB ระยะเวลา 10 ปี 

•สามารถสอบเทยีบอณุหภมูกิบัเครือ่งมอืวดัมาตรฐาน   

•สามารถปรับตัง้คา่อณุหภมูติามความเหมาะสมสําหรับรถยนตแ์ตล่ะรุน่ 

•การแจง้เตอืนกรณีเครือ่งยนตม์คีวามรอ้นผดิปกตดิว้ยเสยีง 2 ระดบั ไดแ้ก ่การแจง้เตอืนเมือ่พัดลมระบายความรอ้นหมอ้น้ํา

หยดุทํางานและเมือ่เครือ่งยนตม์อีณุหภมูสิงูกวา่ผดิปกต ิมสีาเหตมุาจากวาลว์น้ําไมเ่ปิด หมอ้น้ําระบายความรอ้นอดุตนั และ

การร่ัวของน้ําระบายความรอ้นบรเิวณหมอ้น้ํา ป๊ัมน้ํา วาลว์น้ํา ทอ่น้ํา และฝาปิดหมอ้น้ํา 

•มแีบตเตอรีสํ่ารอง สามารถบนัทกึอณุหภมูไิดต้ลอดเวลา แมม้ไิดข้บัขีย่านพาหนะ 

•แสดงเวลา วนั เดอืนปี รวมทัง้ระยะเวลาในการเดนิทางได ้

•มรีะบบ sleep mode เพือ่ลดแสงรบกวนในเวลากลางคนื โดยระบบแจง้เตอืนยังคงทํางานตลอดเวลา 

•ประเมนิประสทิธภิาพฟิลม์กรองแสง เพือ่ยดือายกุารใชง้านของคอมเพรสเซอร ์

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ใชเ้ป็นอปุกรณ์แจง้เตอืนกรณีเครือ่งยนตม์คีวามรอ้นผดิปรกตชิดุสําเร็จรปู พรอ้มตดิตัง้ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูป้ระกอบการดา้นขนสง่ 

•บรษัิทขนสง่มวลชน 

•กลุม่สหกรณ์แท็กซี ่

•รถยนตส์ว่นบคุคล 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูป้ระกอบการดา้นผลติชิน้สว่นรถยนต ์

 



สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•อยูร่ะหวา่งการดําเนนิการจดสทิธบิตัร 

 

 



Car Talk 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการกระจายขอ้มลูโดยอาศยัเครอืขา่ยไรส้ายระหวา่งรถยนต ์(Vehicle to Vehicle: V2V) และ

เครอืขา่ยรถยนตก์บัโครงสรา้งพืน้ฐาน (Vehicle to Infrastructure: V2I) ซึง่จะทําใหร้ถยนตส์ามารถสือ่สารกนัได ้โดย

ขอ้มลูทีส่ ือ่สารระหวา่งรถยนตเ์พือ่สือ่ใหผู้ข้บัขีร่ะมัดระวงั หรอืบอกขอ้มลูการเดนิทางอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

•ระบบ Car Talk จะทําใหผู้ข้บัขีร่ถยนตเ์กดิความสะดวกสบายในการเดนิทาง รวมทัง้เพิม่ความปลอดภยัในการขบัขี ่โดย

เนน้ทีส่ภาพถนนและการขบัขีข่องคนไทย แตใ่นขณะเดยีวกนัก็อา้งองิโปรโตคอลตามมาตรฐานสากล 

•การพัฒนาเทคโนโลยรีะบบ Car Talk เป็นการวจัิยและพัฒนารว่มกนัระหวา่งศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละ

คอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิและสถาบนัวจัิยตา่งๆ เชน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีสถาบนัเทคโนโลยแีหง่

เอเชยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื  

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•เพือ่ใชง้านเป็นระบบการจราจรอจัฉรยิะ (Intelligent Transport System) โดยเป็นการสือ่สารระหวา่งรถยนต ์เพือ่

ประโยชนด์า้นความปลอดภยัและการสะดวกสบายในการใชร้ถใชถ้นน เชน่ เชน่ การทีร่ถยนตค์นัหนา้เตอืนรถยนตค์นัหลงัวา่

กําลงัจะเบรคกระทนัหนั  หรอืเสาสญัญาณขา้งทางสง่ขอ้มลูมาทีร่ถยนตว์า่กําลงัเขา้เขตชมุชน ควรจะตอ้งลดความเร็วลง 

หรอืการสง่ขอ้มลูแบบ real-time ไดแ้ก ่ราคาน้ํามันเมือ่ผา่นป๊ัมน้ํามัน หรอืสถานทีจ่อดรถวา่งเมือ่เขา้ไปยังลานจอดรถ และ

ขอ้มลูจราจร เป็นตน้ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูท้ีต่อ้งการบรหิารจัดการการขนสง่ เชน่ รถขนสง่ รถสาธารณะ 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิทพัฒนาซอฟแวรเ์พือ่การขนสง่ บรษัิทจัดการการขนสง่ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
 

 

 



RFID Social Network หรอื iPoint 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•อปุกรณ์ iPoint เป็นอปุกรณ์โครงขา่ยอารเ์อฟไอดชีมุชม (RFID Community) โดยการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเชือ่มตอ่

เครือ่งอา่นอารเ์อฟไอด ี(RFID Reader) แตล่ะตวัในแตล่ะสถานที ่รวมกนัเป็นโครงขา่ยอารเ์อฟไอดชีมุชน 

•การสรา้งเป็นโครงขา่ยอารเ์อฟไอดชีมุชน ทําใหส้ามารถลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการสือ่สาร และการใชท้รัพยากร iPoint ให ้

เกดิประโยชนส์งูสดุ 

•อปุกรณ์ iPoint สามารถอา่น tag ไดท้ัง้ในระยะไกล (300 เมตร) และจํากดัใหอ้า่นในระยะใกล ้(1-6 เมตร) หรอืภายใน

พืน้ทีท่ีกํ่าหนดได ้เชน่ ชอ่งเตมิกา๊ซ ชอ่งลา้งรถ หรอืชอ่งโหลดสนิคา้ 

•สามารถรองรับการพัฒนาแอบพลเิคชัน่ตอ่ยอดได ้อาทเิชน่ การรับสง่ขอ้มลูใบขนสง่สนิคา้ระหวา่งรถบรรทกุ และ iPoint 

แบบ 2 ทศิทาง หรอืการรับสง่ขอ้มลูระหวา่งยานพาหนะดว้ยกนัเอง (Adhoc networking)  

 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ลกูคา้ หรอืผูท้ีใ่ชง้าน อาท ิบรษัิท โรงงาน องคก์ร หรอืหน่วยงานตา่ง ตดิตัง้ iPoint 1 จดุ ดา้นหนา้ประตทูางเขา้ออกดา้น

ตดิถนน เพือ่วเิคราะหเ์วลาและจํานวนเทีย่วทีย่านพาหนะหรอืรถบรรทกุทีม่กีารตดิตัง้ RFID Tag วิง่ผา่นเขา้ออกจดุทีต่ดิตัง้ 

iPoint โดยเชือ่มตอ่ขอ้มลูผา่นสาย LAN ทีม่อียู ่หรอืเชือ่มตอ่โครงขา่ยไรส้าย เชน่ WiFi/GPRS/CDMA/3G หรอืสามารถใช ้

iPoint ของบรษัิทอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นโครงขา่ยอารเ์อฟไอดชีมุชน เพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบมาชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่

และการกระจายสนิคา้ ทีจ่ะทําใหต้น้ทนุโลจสิตกิสข์องประเทศในภาพรวมลดลง 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูท้ีใ่ชป้ระโยชนจ์าก RFID Tag 

•ผูท้ีต่อ้งการพัฒนาประสทิธภิาพการขนสง่และการกระจายสนิคา้ 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติ RFID บรษัิทจัดการการขนสง่ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•อยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการ 

 

 



กลุม่ชุดตรวจและนํา้ยาทดสอบเอนไซม:์  

 

นํา้ยาสําหรบัสกดัโปรตนีจากแบคทเีรยี ยสีต ์และเชือ้รา (Lysis buffer) 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•น้ํายาสําหรับสกดัโปรตนี Lysis buffer อาศยัหลกัการทําใหเ้ซลลจ์ลุนิทรยีแ์ตกตวัดว้ยสารเคมใีนกลุม่สารลดแรงตงึผวิ ทํา

ใหส้ามารถสกดัโปรตนีไดท้ัง้จากแบคทเีรยี ยสีต ์และเชือ้รา 

•กรรมวธิกีารสกดัโปรตนีไมยุ่ง่ยากและใชเ้วลานอ้ย รวมทัง้ไมทํ่าลายคณุสมบตัทิางชวีเคมขีองโปรตนีทีส่กดั 

•มรีาคาถกูกวา่ผลติภณัฑท์ีนํ่าเขา้จากตา่งประเทศประมาณ 10 เทา่ (เมือ่เทยีบกบัราคาขาย) 

 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•สามารถใชน้ํ้ายา Lysis buffer นี ้แทนการสกดัโปรตนีแบบเดมิโดยวธิทีางกล เชน่ การใชค้วามดนั การบด หรอืใชค้ลืน่

ความถีส่งู ซึง่ตอ้งอาศยัเครือ่งมอืราคาแพงและตอ้งใชค้วามชํานาญทางเทคนคิ  รวมทัง้สามารถใชแ้ทนน้ํายาทีนํ่าเขา้จาก

ตา่งประเทศซึง่มรีาคาแพง 

•สามารถใชไ้ดท้ัง้การสกดัโปรตนีและประยกุตใ์ชใ้นการสกดัจโีนมกิ ดเีอ็นเอ (Genomic DNA) ของจลุนิทรยีต์า่งๆ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•การศกึษาวจัิยทางเทคโนโลยชีวีภาพทัง้ในสถาบนัการศกึษา หรอืหน่วยงานศกึษาวจัิย ทัง้ในภาครัฐหรอืเอกชน และ

รวมถงึการใชอ้ตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ เชน่ การสกดัโปรตนีทางการแพทยแ์ละเอนไซม ์ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิททีผ่ลติและจําหน่ายชดุตรวจ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัรตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญา เลขทีคํ่าขอ0801004459 วนัทีย่ืน่จด 29 สงิหาคม 2551 เรือ่ง “น้ํายา

สําหรับสกดัโปรตนี และกรรมวธิใีนการสกดัโปรตนีจากจลุชพี”  

 

 



 

ชุดตรวจสอบเอนไซม ์ENZhance  

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ชดุตรวจสอบเอนไซม ์ENZhanceพัฒนาขึน้เพือ่การตรวจสอบกจิกรรมเอนไซมข์องจลุนิทรยีโ์ดยใชส้ารเคมซี ึง่ชว่ยทําให ้

เซลลแ์บคทเีรยีเกดิรพูรนุซึง่มผีลในการชว่ยเพิม่ระดบัความไว (sensitivity) ในการตรวจสอบ 

•ชดุตรวจสอบเอนไซม ์สามารถตรวจสอบกจิกรรมเอนไซมใ์นสภาวะไดห้ลากหลาย เชน่ ในอณุหภมู ิ4-55 องศาเซลเซยีส 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง ระหวา่ง 3-12 และความเขม้ขน้ของสารเคม ีเป็นตน้ 

•สามารถตรวจสอบเอนไซมไ์ดส้ะดวก รวดเร็วและมคีวามแมน่ยําสงู โดยใชห้ลกัการเพิม่ความไวในการตรวจสอบดว้ย

สารเคมทีีม่คีณุสมบตัใินการเพิม่รพูรนุบนผนังเซลลข์องแบคทเีรยี ทําใหเ้อนไซมท์ีอ่ยูภ่ายในเซลลถ์กูปลดปลอ่ยออกมา 

•สามารถตรวจสอบเอนไซมข์องแบคทเีรยีไดม้ากกวา่ 1 ชนดิ ในเวลาเดยีวกนั ทัง้เอนไซมท์ีอ่ยูภ่ายในเซลลแ์ละหลัง่

ออกมาภายนอกเซลลแ์บคทเีรยี แมก้จิกรรมของเอนไซมจ์ะอยูใ่นระดบัตํา่  

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•สามารถนําชดุตรวจ ENZhance มาใชแ้ทนวธิกีารตรวจสอบกจิกรรมของเอนไซมด์ว้ยวธิดีัง้เดมิ ซึง่มขีอ้จํากดัหลาย

ประการ เชน่ ใชเ้วลานาน ใชซ้บัสเตรทราคาแพง และมคีวามไวในการตรวจ (sensitivity) ตอ่เอนไซมท์ีห่ลัง่ออกมานอก

เซลลเ์ทา่นัน้ 

•ภายหลงัการตรวจสอบกจิกรรมของเอนไซม ์สามารถนําเซลลแ์บคทเีรยีทีถ่กูคดัเลอืกไปเพาะเลีย้งเพือ่ผลติเอนไซมต์อ่ได ้

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้อนไซมห์รอืจลุนิทรยีท์ีผ่ลติเอนไซม ์ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมอาหารสตัว ์อตุสาหกรรม

กระดาษ ผงซกัฟอก อาหาร เครือ่งนุ่งหม่ เป็นตน้ และกลุม่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายเอนไซมอ์ตุสาหกรรมรวมไปถงึ

สถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้อนไซม ์

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิททีผ่ลติและจําหน่ายชดุตรวจ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัรตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญา เลขทีคํ่าขอ 0701002712 วนัทีย่ืน่จด 1 มถินุายน 2550 เรือ่ง “กรรมวธิี

การตรวจและคดักรองเอนไซมต์า่งๆ อยา่งรวดเร็ว”   



 

ชุดตรวจสอบเอนไซม ์ENZstrips 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ชดุแถบตรวจวดักจิกรรมของเอนไซมอ์ตุสาหกรรมโดยใชซ้บัสเตรทสงัเคราะหต์ดิส ีหรอื ENZstrips ซึง่เป็นการพัฒนา

แผน่ฟิลม์ซบัสเตรทตดิสชีนดิไมล่ะลายน้ํา โดยการพัฒนากรรมวธิกีารผลติซบัสเตรทใหอ้ยูใ่นรปูผงแหง้ทีม่ขีนาดในระดบั

ไมครอน และถกูตรงึบนโพลเีมอรช์วีภาพประเภทอากาโรส โดยแผน่ฟิลมท์ีไ่ดจ้ากซบัสเตรททีเ่ตรยีมขึน้มรีะดบัความไวใน

การตรวจสอบเอนไซมใ์กลเ้คยีงกบัแผน่ฟิลม์ทีเ่ตรยีมจากซบัสเตรทตดิสทีางการคา้ แผน่ฟิลม์ทีไ่ดส้ามารถนําไปใชพั้ฒนา

ในรปูแถบวดัเอนไซม ์โดยทําการตดิบนวสัดทุีไ่มไ่วตอ่การทําปฏกิริยิา   

•ENZstrips สามารถใชต้รวจหากจิกรรมเอนไซมไ์ดใ้นลกัษณะเชงิคณุภาพและเชงิกึง่ปรมิาณซึง่มคีวามถกูตอ้งและความ

แมน่ยําในการตรวจวดัสงู มคีวามสะดวกในการใชง้าน มคีวามไวในการตรวจวดัในระดบัสงู และมรีาคาไมแ่พง 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•แผน่ฟิลม์แถบวดักจิกรรมเอนไซมโ์ดยใชซ้บัสเตรทสงัเคราะหต์ดิส ีสามารถนําไปพัฒนาเป็นแถบวดัเอนไซม ์โดยตดิบน

พลาสตกิทีไ่มไ่วตอ่การทําปฏกิริยิา เพือ่ใชสํ้าหรับการตรวจหากจิกรรมเอนไซม ์ซึง่ไดแ้ก ่เอนไซมใ์นกลุม่ยอ่ยโพลแีซคคา

ไรดเ์ป้าหมาย ประเภท เซลลเูลส ไซแลนเนส แมนแนนเนส และอไมเลส ทีม่อียูใ่นผลติภณัฑต์า่งๆ เชน่ เอนไซม์

อตุสาหกรรม เอนไซมผ์สม หรอืผลติภณัฑท์ีม่กีารใชเ้อนไซม ์เชน่ อาหารสตัว ์ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้อนไซม ์ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมอาหารสตัว ์อตุสาหกรรมกระดาษ ผงซกัฟอก อาหาร 

เครือ่งนุ่งหม่ เป็นตน้ หรอืกลุม่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายเอนไซมอ์ตุสาหกรรมรวมไปถงึสถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการใชเ้อนไซม ์

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิททีผ่ลติและจําหน่ายชดุตรวจ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัรตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญา เลขทีคํ่าขอ 0901004305 วนัทีย่ืน่จด 24 กนัยายน 2552 เรือ่ง “แผน่ฟิลม์

ซบัสเตรทตดิสชีนดิไมล่ะลายน้ําสําหรับใชใ้นการตรวจหากจิกรรมของเอนไซมใ์นกลุม่ยอ่ยโพลแีซคคาไรด ์กรรมวธิกีาร

ผลติและการใช”้  



− 

 

 

 

 

Better Food 



 

ฟิลมย์ดือายผุลไมอ้จัฉรยิะ 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เทคโนโลยฟิีลมกํ์าจัดกา๊ซเอทลินีทีพั่ฒนาขึน้มคีา่อตัราการผา่นของกา๊ซเอทลินีสงูถงึ 63,000-74,000 

cm3/m2.day.atm 

•มอีตัรการผา่นของกา๊ซเอทลินีสงูกวา่ฟิลมป์ระเภทเดยีวกนัทีม่จํีาหน่ายในตา่งประเทศถงึ 2- 10 เทา่ 

•สามารถชะลอการสกุและการเสือ่มสภาพของผลติผลสดไดน้านขึน้ 2-3 เทา่  

 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ไดม้กีารทดลองใชง้านฟิลมกํ์าจัดกา๊ซเอทลินี มาทําเป็นบรรจจภุณัฑใ์สผ่ลติภณัฑส์นิคา้อาหารและการเกษตร อาท ิผลไม ้

เชน่ มะมว่งสกุ พบวา่สามารถเก็บรักษามะมว่งสกุไดย้าวนานกวา่เดมิจาก 4 วนั เป็น 12 วนั หรอืเก็บรักษาไดน้านขึน้ 3 เทา่  

หรอืกลว้ยทีผ่า่นการบม่สกุ สามารถเก็บรักษาไดน้านกวา่ 10 วนั 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูป้ระกอบการทีใ่ชฟิ้ลมบ์รรจภุณัฑใ์นการเก็บรักษาผลติผลการทางเกษตร 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติฟิลมบ์รรจภุณัฑ ์

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอจดสทิธบิตัร ชือ่ "ฟิลม์พลาสตกิทีม่คีา่การซมึผา่นกา๊ซเอทลินีสงูเพือ่ชะลอการสกุและการเสือ่ม สภาพของผลติผล

สด" 

 



จมกูอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Nose) 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เทคโนโลยกีารจําลองระบบการดมกลิน่เพือ่เลยีนแบบจมกูมนุษย ์อนัไดแ้ก ่หวักา๊ซเซนเซอรท์ีม่คีวามไวตอ่สารเคมรีะเหย  

•ใชว้ธิกีารวเิคราะหส์ว่นประกอบทีสํ่าคญั (Principle Component Analysis: PCA) ในการประมวลผล ทําใหช้ืน้และ

อณุหภมูไิมม่ผีลกระทบตอ่ผลการตรวจสอบกลิน่ การนําพากลิน่เป็นไปตามลกัษณะจําเพาะของกลิน่ สง่ผลการผลการวดั

ใกลเ้คยีงกบัสภาพความเป็นจรงิทีจ่มกูมนุษยไ์ดรั้บ 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ใชง้านในอตุสาหกรรมอาหาร เชน่การตรวจสอบการเสือ่มสภาพของอาหาร  การปนเป้ือน หรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใน

ระหวา่งกระบวนการผลติ 

•การควบคมุคณุภาพ เชน่ การควบคมุคณุภาพและจําแนกกลิน่ของผลติภณัฑ ์

• ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การตรวจสอบคณุภาพอากาศจากการจําแนกกา๊ซมลพษิทีเ่จอืปนในอากาศ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติเครือ่งมอืและเครือ่งทดสอบ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอจดสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 0801004238 ภายใตช้ือ่การประดษิฐ ์“วธิกีารตรวจจับกลิน่และเครือ่งตรวจวดักลิน่ทีใ่ช ้

วธิกีารดงักลา่ว” 



อปุกรณ์ตรวจวดัความชืน้ขา้วเปลอืก 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยไีมโครอเิล็กทรอนกิสม์าพัฒนาหวัวดัความชืน้และอณุหภมูใินไซโลขา้ว เพือ่ตรวจวดัความชืน้

ของขา้วเปลอืกกอ่นผา่นขัน้ตอนการสขีา้ว เนือ่งจากหากขา้วเปลอืกมคีวามชืน้ไมเ่หมาะสมผา่นขัน้ตอนของการสขีา้ว จะทํา

ใหข้า้วทีส่ไีดม้คีณุภาพตํา่ เชน่ ขา้วเปลอืกทีม่คีวามชืน้ตํา่จะมจํีานวนขา้วหกัมากแตถ่า้ขา้วเปลอืกทีม่คีวามชืน้มาก เมล็ด

ขา้วจะป่น จงึตอ้งนําขา้วเปลอืกไปตากแดดหรอือบเพือ่ลดความชืน้กอ่นผา่นขัน้ตอนการกระเทาะเปลอืก โดยสามารถวดั

ความชืน้ในชว่ง 10-30% และอณุหภมูริะหวา่ง 20-100 องศาเซลเซยีส 

•อปุกรณ์ดงักลา่ว สามารถวดัคา่ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและสามารถอา่นผลไดท้ันท ี 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ใชเ้ป็นอปุกรณ์วดัความชืน้และอณุหภมูใินไซโลขา้วเปลอืก ซึง่จะวดัในขัน้ตอนกอ่นการสขีา้ว ทําใหข้า้วทีไ่ดห้ลงัการ

สขีา้งมคีณุภาพทีด่ ีเต็มเมล็ด 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูป้ระกอบการโรงสขีา้ว 

•กลุม่เกษตรกร 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติอปุกรณ์การเกษตร 

•ผูจํ้าหน่ายอปุกรณ์การเกษตร 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 1001000157 เรือ่ง “โครงสรา้งหวัวดัความชืน้เมล็ดธญัพชืในกระบวนการอบไลค่วามชืน้และ

เก็บรักษาแบบตอ่เนือ่ง” 

 

 



อปุกรณ์ตรวจวดัออกซเิจนในนํา้แบบพกพา (Portable DO Meter) 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•หวัวดัออกซเิจนชนดิละลายในน้ํา เป็นหวัวดัทีอ่อกแบบมาเพือ่วดัคา่ออกซเิจนในแหลง่น้ําจดและน้ําเค็ม  โดยสามารถวดั

คา่ไดอ้ยูใ่นชว่ง 0-20mg/L พรอ้มทัง้มกีารชดเชยความเค็มและอณุหภมู ิพรอ้มเก็บขอ้มลูการวดัม ีdata logger 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•อปุกรณ์ตรวจวดัออกซเิจนในน้ําแบบพกพา สามารถใชใ้นการตรวจคณุภาพน้ําในแหลง่น้ําตา่งๆ เชน่ แมน้ํ่า ลําคลอง บอ่

น้ําผวิดนิ บอ่น้ําบาดาล บอ่เลีย้งปลา บอ่เลีย้งกุง้ โดยการตรวจวดัดว้ยเครือ่งจะทําใหท้ราบคา่ออกซเิจนละลาย ณ บรเิวณที่

ตรวจวดั และสามารถนํามาหาคา่เฉลีย่คณุภาพน้ําในบรเิวณนัน้ๆ ได ้เพือ่จะไดค้วบคมุปรมิาณออกซเิจนละลายใหอ้ยูใ่น

ปรมิาณทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มสําหรับคณุภาพน้ําแตล่ะระดบั ตอ่ไป 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•เกษตรกรเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า ผูต้รวจวดัคณุภาพน้ํา บรษัิทเอกชนทีทํ่าธรุกจิเกีย่วกบัน้ําและสิง่แวดลอ้ม หน่วยงาน

รัฐวสิาหกจิและราชการ 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•บรษัิทผูผ้ลติและจําหน่ายอปุกรณ์ในหอ้งปฏบิตักิาร  

 



กลุม่ชุดตรวจสอบดา้นสตัว:์  

 

เครือ่งวดัปรมิาณไขมนัเนือ้โคดว้ยภาพ (iBrew Meat Imaging) 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เครือ่งประเมนิคณุภาพเนือ้โค สามารถบอกเกรดคณุภาพเนือ้โคไดแ้มน่ยํา มขีัน้ตอนการใชง้านงา่ย และแสดงผลไดท้ันท ี 

•ผลติภณัฑน์ีส้ามารถประเมนิคณุภาพเนือ้โค ไดจ้ากการถา่ยรปูชิน้เนือ้ แลว้นําภาพทีไ่ดไ้ปผา่นกระบวนการประเมนิระดบั

ไขมันแทรก (marbling score) ดว้ยซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์และคํานวณผลทีไ่ดเ้ป็นเกรดคณุภาพเนือ้โคทีม่มีาตรฐาน

เชือ่ถอืได ้  

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ใชสํ้าหรับการประเมนิเกรดเนือ้โคทีม่มีาตรฐาน โดยเหมาะสําหรับใชท้ดแทนการประเมนิเกรดคณุภาพเนือ้โคดว้ยวธิกีาร

ดงัเดมิคอืการประเมนิจากสายตาของผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มโีอกาสเกดิความคลาดเคลือ่นสงู และไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

เดยีวกนั  

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•สหกรณ์การเลีย้งโคขนุรายใหญ ่รา้นคา้ขายสง่เนือ้โคขนาดใหญ ่หา้งสรรพสนิคา้ 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมสีว่นในการพลกัดนัใหเ้กดิการกําหนดมาตรฐานคณุภาพเนือ่โคในประเทศไทย 

•ผูผ้ลติหรอืจัดจําหน่ายสนิคา้อเิล็กโทรนคิ สําหรับควบคมุคณุภาพการผลติตา่งๆ  

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัรเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการพัฒนาซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์เลขทีคํ่าขอ 0901003452 เมือ่วนัที ่30 

กรกฎาคม 2552 เรือ่ง  “วธิกีารคํานวณปรมิาณไขมันแทรกในเนือ้สตัวเ์พือ่การวดัคณุภาพเนือ้สตัว ์ดว้ยเทคนคิการ

ประมวลผลภาพ” และเลขทีคํ่าขอ 0901005076  “วธิกีารคํานวณปรมิาณไขมันแทรกในเนือ้สตัวเ์พือ่การวดัคณุภาพ

เนือ้สตัว ์ดว้ยเทคนคิการประมวลผลภาพแบบสุม่ยอ่ย”   

 

 



ชุดสกดั DNAจากนํา้อสจุ ิ(Azupure: Sperm DNA Purification Kit) 

  

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ชดุสกดัดเีอ็นเอจากน้ําอสจุ ิAzupure เป็นชดุสกดัดเีอ็นเอทางเลอืกทีส่ามารถสกดัดเีอ็นเอจากน้ําอสจุไิดอ้ยา่งงา่ยดาย 

นอกเหนอืจากการสกดัดเีอ็นเอดว้ยวธิพีืน้ฐาน เชน่การใชฟี้นอลคลอโรฟอรม์ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูใ้ชง้าน และ

ยากสําหรับผูท้ีไ่มม่พีืน้ฐานในการทดลองมากอ่น 

•ชดุสกดัดเีอ็นเอจากน้ําอสจุนิี ้ยังไมม่กีารวางจําหน่ายในทอ้งตลาด 

•ชดุสกดัดเีอ็นเอ ประกอบดว้ยสารเคมทีีส่ามารถทําใหเ้ซลลอ์สจุแิตกตวัไดอ้ยา่งสมบรูณ์ สารสําหรับใชล้า้งเศษเซลล ์และ 

spin-column สําหรับการป่ันแยกสารพันธกุรรมเพือ่ใหไ้ดส้ารพันธกุรรมทีบ่รสิทุธิ ์

•สามารถใชง้านไดง้า่ยดว้ยขัน้ตอนการทดลองทีไ่มซ่บัซอ้น รวมทัง้สามารถใชไ้ดใ้นฟารม์หรอืหอ้งปฏบิตักิารทัว่ไปโดยไม่

จําเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ทีม่รีาคาแพง 

•สามารถทําการตรวจผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภายในเวลาเพยีง 2 ชัว่โมง รวมทัง้ไมใ่ชส้ารเคมทีีก่อ่ใหเ้กดิมะเร็ง 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•สามารถใชช้ดุสกดัดเีอ็นเอ Azupure ในการสกดัดเีอ็นเอจากน้ําอสจุสิดหรอืแชแ่ข็งของสิง่มชีวีติจําพวกสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ย

นม รวมทัง้สามารถใชส้กดัสารพันธกุรรมจากเลอืด ไมว่า่เลอืดจะอยูใ่นรปูแบบทีม่หีรอืไมม่สีารป้องกนัการแข็งตวั โดยนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นงานตรวจสอบดา้นนติเิวชศาสตร ์เชน่ การพสิจูนห์ลกัฐานจากคราบน้ําอสจุ ิ งานดา้นการปรับปรงุพันธุส์ตัว ์

รวมไปถงึงานดา้นการแพทย ์เชน่ การตรวจหาภาวะการมบีตุรยากในเพศชาย 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•หอ้งปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสกดัสารพันธกุรรมจากสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม  

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติหรอืตวัแทนจําหน่ายชดุ Kit ตา่งๆดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัรตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญา เลขทีคํ่าขอ 0901002029 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2552 

 



ชุดนํา้ยาตรวจสอบคณุภาพเนือ้โค  

(iBrew Bovine meat quality genotyping kit)  

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ชดุน้ํายาตรวจหาเครือ่งหมายทางพันธกุรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัความนุ่มและไขมันแทรกในเนือ้โค  โดยอาศยัเทคนคิ 

PCR-RFLP จงึใชเ้วลาในการตรวจหาเพยีง 3 ชัว่โมงก็สามารถทราบไดว้า่โคมลีกัษณะทางพันธกุรรมทีจ่ะใหค้ณุภาพเนือ้ทีด่ ี

หรอืไม ่

•ชดุตรวจนีม้ขีัน้ตอนการใชง้านงา่ย ใชเ้วลาในการตรวจสัน้กวา่และมคีา่ใชจ้า่ยนอ้ยกวา่การตรวจหาเครือ่งหมายทาง

พันธกุรรมดว้ยวธิกีารเดมิ  

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•เพือ่ใชสํ้าหรับการคดัเลอืกสายพันธุแ์ละการจับคูผ่สมพันธุโ์ค เพือ่ใหไ้ดล้กูโคทีม่คีณุภาพเนือ้ตามตอ้งการ อกีทัง้ยัง

สามารถนํามาใชต้รวจสอบคณุภาพเนือ้โค และใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับปรงุพันธุใ์นเชงิพาณชิย ์

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีม่หีอ้งปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ (มอีปุกรณ์พืน้ฐานทางดา้น Molecular biology 

เชน่ เครือ่ง PCR และอปุกรณ์การทํา agarose gel electrophoresis) รวมถงึตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญ/ประสบการณ์ในการใช ้

เครือ่งมอืดงักลา่ว 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติหรอืจัดจําหน่ายชดุทดสอบดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกีย่วกบัสตัว ์  

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่ขอรับสทิธบิตัรตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญา  เลขทีคํ่าขอ 0901001537 วนัทีย่ืน่คําขอ 3 เมษายน 2552 เรือ่ง “กรรมวธิี

การตรวจหาการเปลีย่นแปลงนวิคลโีอไทดเ์ดีย่วหรอื SNPs ของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัไขมันแทรกและระดบัความนุ่มของ

เนือ้โค” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดตรวจโรคพชืตะกลูแตงแบบรวดเร็ว 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•ชดุตรวจโรคพชืสําหรับตรวจหาเชือ้แบคทเีรยี Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ซึง่เป็นสาเหตขุองโรคผลเน่า 

(bacterial fruit blotch) ของพชืตระกลูแตง 

•ใชเ้ทคนคิ Immunochromatrography ทีจํ่าเพาะตอ่ Aac ทัง้นีช้ดุตรวจโรคทีไ่ดพั้ฒนาขึน้นี ้มคีวามไว เทยีบเทา่กบัชดุ

ตรวจทีเ่ขา้จากตา่งประเทศ 

•สามารถตรวจสอบ Acidovorax avenae subsp. Citrulli ไดท้ัง้ 8 strains ทีพ่บในประเทศไทย 

•มปีระสทิธภิาพสงูและมคีวามจําเพาะเจาะจง ถกูตอ้งแมน่ยํา 

•ไมทํ่าปฏกิริยิาขา้มกบัแบคทเีรยีชนดิอืน่ๆ 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•เป็นชดุตรวจวนิจิฉัยโรคพชืตระกลูแตง 

•เกษตรกรสามารถนําไปใชต้รวจเชือ้ในแปลงไดด้ว้ยตวัเอง สามารถอา่นผลไดร้วดเร็ว สะดวกตอ่การใชง้าน 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•บรษัิทผูผ้ลติเมล็ดพันธุแ์ตง เกษตรกรผูผ้ลติแตงโม เมลอน และแคนตาลปู  

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติชดุตรวจสําเร็จรปู หรอืบรษัิทดา้นเมล็ดพันธุท์ีป่ระสงคข์ยายธรุกจิมาดา้นชดุตรวจโรค  

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•สทิธบิตัร เรือ่ง กรรมวธิกีารตรวจวนิจิฉัยทางอมิมโูนวทิยาเพือ่หาเชือ้แบคทเีรยี Acidovorax avenae subsp. citrulli ใน

พชืตระกลูแตง ดว้ยโมโนโคลนอลแอนตบิอดทีีม่คีวามจําเพาะเจาะจงตอ่เชือ้แบคทเีรยีดงักลา่ว เลขทีคํ่าขอ 1001000265 

วนัทีย่ืน่ 23กมุภาพันธ ์2552 



 

 

 

 

 

Better Energy 



 

 Gasifier: ระบบผลติกา๊ซเชือ้เพลงิจากขยะมลูฝอยแบบป้อนตอ่เนือ่งเพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้า 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เทคโนโลยกีารผลติกา๊ซเชือ้เพลงิจากชวีมวล (Biomass) และขยะมลูฝอยเพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้า 

•ระบบผลติกา๊ซเชือ้เพลงิประกอบดว้ย 4 สว่นหลกัไดแ้ก ่

1.  เครือ่งผลติกา๊ซเชือ้เพลงิ แบบไหลลง  ออกแบบใหส้ามารถทํางานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งถงึ 8 ชัว่โมง 

2.  ระบบป้อนอากาศ  เพือ่ป้อนอากาศทีเ่พิม่อณุหภมูเิขา้สูร่ะบบ 

3.  ระบบทําความสะอาดกา๊ซเชือ้เพลงิ 

4.  เครือ่งผลติกระแสไฟฟ้าจากกา๊ซเชือ้เพลงิ  ซึง่ประกอบดว้ย  เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน  เป็นเครือ่งยนต์

ดเีซลหมนุเร็ว 4 จังหวะ 4 ลกูสบู ระบายความรอ้นดว้ยไอน้ํา ซึง่สามารถใชก้า๊ซเชือ้เพลงิทีผ่ลติไดจ้ากระบบฯ 

รว่มไดข้นาด 65 กโิลวตัต ์ และเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า ขนาด 50 kW ชนดิ 3 เฟส แรงเคลือ่นทีไ่ฟฟ้า 380/400 

โวลท ์ความถี ่50/60 เฮริท์ 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•สามารถนําไปใชง้านในพืน้ที ่ซ ึง่มเีศษวสัดชุวีมวลเหลอืใชจ้ากการเกษตร หรอืจากกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม หรอืมี

เชือ้เพลงิจากขยะ และอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทีส่ายสง่ไฟฟ้าเขา้ไมถ่งึและมคีวามตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้า 

•ใชใ้นการกําจัดวสัดเุหลอืใช ้และในขณะเดยีวกนัสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน  ทําใหช้ว่ยประหยดั

พลงังานและรักษาสภาวะแวดลอ้มใหด้ยี ิง่ข ึน้ 

•ในอนาคตมโีครงการขยายกําลงัการผลติเป็น 200kW และ 1MW 

  

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูท้ีม่เีศษวสัดชุวีมวลและประสงคจ์ะใชป้ระโยชนจ์ากวสัดชุวีมวล 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติเครือ่งจักร 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่คําขออนุสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 0803000742 ยืน่เมือ่วนัที ่6 มถินุายน 2551 เรือ่ง “ระบบกําเนดิกา๊ซเชือ้เพลงิจากกาก

ของเสยีเพือ่ผลติพลงังาน” 



 

เครือ่งสกดันํา้มนัจากเมล็ดสบูด่าํ 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เครือ่งสกดัน้ํามนัสบูดํ่าแบบเกรยีวอดั (Press Screw) ตอ่เนือ่งตามกําลงัการผลติ 10-15 และ 50-70 กโิลกรัมเมล็ดตอ่

ชัว่โมง ซึง่เป็นขนาดทีเ่หมาะสมสําหรับความตอ้งการใชน้ํ้ามันจากสบูดํ่าของครอบครัวและชมุชน 

•มขีนาดดกําลงัการทํางานทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านมากกวา่เครือ่งจักรทีม่กีารนําเขา้จากตา่งประเทศ 

•เครือ่งสกดัน้ํามนัจากเมล็ดสบูดํ่าทีพั่ฒนาขึน้นัน้ สามารถใชง้านไดง้า่ยและมปีระสทิธภิาพสงู 
 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•ใชเ้ป็นเครือ่งอดัน้ํามันสบูดํ่า ซึง่เป็นขัน้ตอนทีสํ่าคญัในการเตรยีมสตัถดุบิในกระบวนการผลติน้ํามันไบโอดเีซล 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•สมาชกิวสิาหกจิชมุชนตา่งๆ ทีต่อ้งการใชป้ระโยชนจ์ากสบูดํ่า 

•องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติเครือ่งจักรและจําหน่ายเครือ่งจักร 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

 



 

เครือ่งอดักากสบูด่าํ 

 

จดุเดน่ของเทคโนโลย ี(Innovation Statement) 

•เครือ่งอดักากสบูดํ่าออกแบบเพือ่ใหเ้หมอืนเครือ่งอดัเศษวสัดกุารเกษตรทั่วไป โดยกากเมล็ดสบูดํ่าทีเ่ป็นผลพลอยไดจ้าก

การหบีน้ํามันสบูดํ่า สามารถนํามาเผาเพือ่ใหพ้ลงังาน เนือ่งจากกากเมล็ดสบูดํ่ายังคงมน้ํีามันตกคา้งอยูจํ่านวนหนึง่ 

•เครือ่งอดักากเมล็ดสบูดํ่าทีไ่ดอ้อกแบบขึน้ มคีวามสะดวกในการใชง้านโดยไดม้กีารออกแบบอปุกรณ์จับยดึแมพ่มิพท์ี่

สามารถเปลีย่นขนาดแมพ่มิพไ์ดง้า่ย และมรีะบบอปุกรณ์ในการตดัแทง่กากสบูดํ่าทีอ่ดัออกมาตากใหม้ขีนาดความยาวตาม

ตอ้งการไดด้ว้ยการปรับความเร็วในการตดั 

•กระบอกสกรขูองเครือ่งอดัแทง่กากเมล็ดสบูดํ่า เป็นกระบอกสกรแูบบใหม ่ซึง่เป็นทรงกระบอกผา่ครึง่ ทําใหถ้อดทําความ

สะอาดไดง้า่ย ซึง่จะแกปั้ญหาเศษวสัดตุดิคา้งภายใน  

•ไมจํ่าเป็นตอ้งใชต้วัประสาน (Binder) โพลเิมอรช์นดิตา่งๆ 

•กากเมล็ดสบูดํ่าทีไ่ดจ้ากการอดัมลีกัษณะเป็นแทง่ขนาดเล็ก ทําใหก้ารเก็บรักษาและการขนสง่ทัว่ไปทําไดง้า่ย และชว่ย

เพิม่คา่ความรอ้นของกากสบูดํ่าใหส้งูขึน้ 

 

 

การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลย ี

•เครือ่งอดักากเมล็ดสบูดํ่าแบบสกร ูนีนํ้ากากเมล็ดสบูดํ่าทีไ่ดจ้ากเครือ่งหบีแบบสกร ูซึง่จะอยูใ่นรปูเศษแผน่และแตกหกัมา

อดัเป็นแทง่ขนาดเล็ก ซึง่จะทําใหก้ารเก็บรักษาและการขนสง่กากสบูดํ่าทําไดง้า่ยขึน้ และยังสามารถเพิม่คา่ความรอ้นของ

กากสบูดํ่าใหส้งูขึน้ ซึง่กากเมล็ดสบูดํ่าแทง่ สามารถใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการหงุตม้ทั่วไป หรอืใชก้บัโรงไฟฟ้าแบบถา่นหนิ 

หรอืใชใ้นกระบวนการแก็สซไิฟเออรไ์ด ้

•เครือ่งอดักากเมล็ดสบูดํ่าทีอ่อกแบบขึน้ ประกอบดว้ย มอเตอรไ์ฟฟ้า ชดุทดสอบความเร็วรอบ สกร ูกระบอกสกร ูและ

แมพ่มิพ ์ 

 

กลุม่ลกูคา้/ผูใ้ชง้านเทคโนโลยเีป้าหมาย 

•ผูม้กีากสบูดํ่าทีเ่หลอืจากการสกดัน้ํามัน 

 

กลุม่นกัลงทนุเป้าหมาย 

•ผูผ้ลติและจําหน่ายเครือ่งจักร เครือ่งมอือปุกรณ์ 

 

สถานภาพทรพัยส์นิทางปญัญา 

•ยืน่จดสทิธบิตัร เลขทีคํ่าขอ 701002030 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2550ชือ่สิง่ประดษิฐ ์“เครือ่งอดักากสบูดํ่าแบบสกรถูอด

ทําความสะอาดงา่ย”  


