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คำนำ

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี มีพันธกิจหลักในดานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โดยเฉพาะในสาขา 

เทคโนโลยีที่มีความสำคัญเพื่อมุงใหเกิดผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ และยังมี  

พันธกิจดานการถายทอดเทคโนโลยี พัฒนากำลังคน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระดับชาติดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการดำเนินงานเนนความรวมมือกับหนวยงานทั้งในภาครัฐ  

สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อสรางชีดความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถ 

ในการพึ่งพาตนเองในภาคการผลิตและบริการ และสงเสริมใหเกิดการนำวิทยาศาสตรไป 

ประยุกตใชในการสรางความเขมแข็งแกภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน ดังนั้น ดวย 

ความมุงม่ันท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี และผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองโจทยความตองการของประเทศอยางแทจริง   

สวทช. จึงใหความสำคัญกับการรับโจทยวิจัยจากภาคเอกชน ชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และ 

เครือขายพันธมิตรของอุตสาหกรรมตางๆ รวมท้ังมีสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology  

licensing Office: TLO) เปนกลไกผลักดันการถายทอด ผลงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชยและ 

สาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง

 หนังสือฉบับนี้จึงเปนการรวบรวมผลงานวิจัยที่เปนประโยชนและถายทอดออกสู 

สังคมในเชิงพาณิชยและสาธารณประโยชนแลว ตั้งแตปีงบประมาณ 2549 ถึง 2556 จำนวน  

104 ผลงาน เพื่อเผยแพรแกผูสนใจทุกภาคสวน โดยเฉพาะสถานประกอบการ วิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอม (SMEs) และชุมขน ใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่ม 

ประสิทธิภาพ และ/หรือลดตนทุนผลิตภัณฑ/บริการของตน ตลอดจนเปนการสงเสริมและ 

กระตุนใหเกิดการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจฐานความรูดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม

  

      

 ผู้จัดทำ
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•  ต้นแบบเพื่อให้บริการทางด้านทันตกรรมแกผู้สูงอายุ 

และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 13

•  เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร 3 มิติ ผาตัดฟันเครื่องแรกในไทย 14

• ครีมพริกบรรเทาปวด 15

•  ระบบป้องกันการสงอีเมลสแปม (กรีนเมล) 16

• เซนเซอรแมเหล็กในการตรวจนับรถยนต ผานการวัดสัญญาณแมเหล็กโลก 17

•  มุ้งนาโนเคลือบสารกำจัดยุง (iBednet) 18

• นาโนอิมัลชันสารสมุนไพร สำหรับไลยุง 19

•  ผลิตน้ำยาทำความสะอาด “แจ๋วจอมพลัง” เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำทวม 20

•  อุปกรณวัดความหนาแนนของผงจากการเคาะ 21

•  โปรแกรมการวัดขนาดอาหารเม็ดสัตวน้ำ เพื่อการควบคุมคุณภาพ 22

•  เซนเซอรอิเล็กทรอนิกสสำหรับระบบวัดน้ำ  

และเเสดงแผนที่อัตโนมัติ : i-Sensor 23

•   สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูการใช้ประโยชนเชิงพาณิชย 24

•  ผลิตภัณฑเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย 25

 

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2555

•  Aqua-RasD ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ำ 27

•  แบคทีเรียที่สามารถยอยสลายน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑทางการค้า 

สำหรับกำจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ 28

•  กรรมวิธีการเพิ่มกิจกรรมการทำงานเอนไซม  

ยอยสลายโพลีแซคคาไรดที่ไมใชแป้ง 29

•  การพัฒนาระบบการผลิตครอบฟัน และสะพานฟันเซอรโคเนีย  

ด้วยเทคโนโลยี Dental CAD/CAM/CNC 30

•  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอรโมพลาสติกคอมพอสิต 

ด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A 31

•  เทคนิคการเผาเคลือบเซรามิกต้นทุนต่ำ 32
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•  เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุข้าวโพด ด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ 33

•  ชุดควบคุมลิฟต 34

•  ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น 35

•  เฟอรนิเจอรจากกระดาษใยสับปะรด พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน 36

•  กรรมวิธีการผลิตสารลอแมลง ชนิดของแข็ง 37

•  กรรมวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร ที่มีการกักเก็บเคอรคูมินไว้ภายใน 38

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2554

•  หัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเพื่อการพัฒนาตอเป็นวัคซีน 40

•  ฟิลมเคลือบอิฐประดับและวัสดุกอสร้างกันตะไครน้ำและคราบสกปรก 41

•  ซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรียและวัสดุชีวภาพ 

(Software iCollect Microbial Information Management System) 42

•  เทคโนโลยีแปรรูปมะมวงสดตัดแตงผานกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด  

เพื่อการสงออก 43

•  Traffy: ศูนยข้อมูลการจราจรทางมือถือ 44

•   ชุดเปิด-ปิดอุปกรณไฟฟ้าเอนกประสงค RF Remote Control 1:4 

และชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน 45

•  เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอม 46

•  โปรแกรมคอมพิวเตอร NetHAM module เวอรช่ัน 1.0 

สำหรับบริหารเครือขายขนาดเล็ก 47

•  โปรแกรม 3D model สำหรับการรายงานสภาพการจราจร 

บนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน (iPhone) 48

•  โปรแกรมรู้จำตัวอักษรภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา  

(OCR version for the blind) 49

•  สวิตชเดี่ยวแบบกดติดปลอยดับ (Single Switch) สำหรับคนพิการ  50

•  โปรแกรมคอมพิวเตอรปราศรัย เวอรช่ัน 3 ทางเลือกสำหรับผู้พิการ 51

•  เคร่ืองวัดความหนาแบบไมสัมผัสสำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส 52

•  โครงการออกแบบและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงคเพื่อการเกษตร 53

•  เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก สำหรับครัวเรือนและชุมชน 54
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•  น้ำปลาผง 56

•  ซอฟตแวรชวยวางแผนการผาตัดรากฟันเทียมเดนตี้แพลน  

(Dental Implant Planning Software: DentiPlan) 57

•  โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่จำเพาะตอไวรัสโรคกุ้ง (WSSV/YHV/TSV/IHHNV) 58

•  วัสดุชีวภาพเพื่อทดสอบการตั้งท้องของแมโค  

(โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่จำเพาะตอ Progesterone) 59

•  ชุดทดสอบไวรัสโรคกุ้ง (WSSV) แบบ LAMP-LFD 60

•  ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห (LSNV) 61

•   ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย 62

•   หมึกพิมพอิงคเจ็ต 63

•  NSTDA Online Learning Project: NOLP 64

•  เครื่องตรวจวัดกลิ่น (E-nose) 65 

• สารสกัดจากบัวบกและตะไคร้ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 66

•  กระดาษสากันน้ำและกระดาษสาทนไฟ 67

•  เครื่องคั่วเมล็ดงา 68
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•  เทคนิคการตรวจไวรัสกอโรคในกุ้งตัวใหม IMNV  

(Infectious Myonecrosis Virus) 70

•  ซอฟตแวรอัจฉริยะ จำทะเบียนรถได้ 71

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2552

•  สูตรเคลือบเซรามิกสไร้สารตะกั่วในระดับอุตสาหกรรม 73

•  แผนใยซีเมนตจากไม้ยางพารา 74

•  กรรมวิธีการตรวจหาปริมาณสารต้านมาลาเรียจากต้นชิงเฮา 75  

•  การผลิตและจำหนายเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่ 76

•  สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่นจากอบเชยและกานพลู 77

•  กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรียออกจาก 

กากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ 78

•  ชุดทดสอบอนุพันธสารไนโตรฟูแรน แบบ ELISA 79
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•  แผนผ้ากรองใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช 81

•  ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร  82

•  กระบวนการผลิตเอนไซมเพนโตซาเนสจากเชื้อรา 

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวบก 83

•  ชุดตรวจเม็ดเลือดแดงเพื่อใช้ตรวจหาปฎิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดี 

ตอเม็ดเลือดแดง 84

•  เครื่องบดเมล็ดพืช 85

•  เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติ 

การเยี่ยมชมเว็บไซตประเทศไทย (Truehits.net) 86

•  วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบสำหรับการบำบัดน้ำทางชีวภาพ และวัสดุเพาะปลูก 87

•  ต้นแบบระบบควบคุมการฉีดก๊าซระบบหัวฉีด 

สำหรับเครื่องยนตดัดแปลงใช้ก๊าซ 88

•  ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร 89

•  Hyaluronan เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตับ 90

•  ระบบควบคุมการจุดระเบิดสำหรับเครื่องยนตดีเซลดัดแปลง 

(Ignition control Module for Modified Diesel Engine) 91

•  ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงสำคัญคลุมโรงเรือนเพาะปลูก 93

•  ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกโดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร 96

•  อิเล็กโทรดวัดความชื้นสำหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปรางไมเป็นทรงกลม 99

•  การพัฒนาเทคโนโลยีสกัดน้ำมันสบูดำเพื่อใช้งานในชุมชนการเกษตร 

แบบเศรษฐกิจพอเพียง 101

•  เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลในลมหายใจ SAM-05 (Screening Alcohol) 104

•  ชุดตรวจคัดกรองพาหะอัลฟ่าธาลัสซีเมียแบบ IC Strip test 106

•  การยืดเวลาการให้กลิ่นในผลิตภัณฑดอกไม้อบแห้ง 109

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2550

• เทคโนโลยี “รากฟันเทียม” 112

• ระบบแปลภาษาไทย - อังกฤษ “ภาษิต” 115

•  ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว สำหรับผู้ป่วยเอดส (CD4 Select) 118

•  การวิเคราะหและออกแบบไฟหน้าสำหรับรถเกี่ยวข้าว 121

•  เสื้อกีฬานาโนยับยั้งเชื้อจุลินทรียและกลิ่น 124



9
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•  ชีวินทรียป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  127

•  การใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ 

มะเขือเทศต้านทานโรค 130

•  ดินเซรามิกแผนบาง 133

•  ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหลออะลูมิเนียม 

(quantitative reduced-pressure test  

and porosity assessment system) 136

• เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง 140

•  เครื่องอานคาสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี และวิธีการ 

อานคาสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี 143

•  เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และผลิตพลังงาน “ก๊าซชีวภาพ” 

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 146

•  ชุดตรวจโรคไวรัสในกุ้งด้วยเทคนิคพีซีอาร (PCR) 149

•  รถสามล้อสิงหธำรงไทย 151

•  เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซชวย 154

•  โปรแกรมชวยวางแผนการจัดฟัน “CephSmile”  

Cephalometric Analysis and Treatment Simulation Software 157

•  อุปกรณวัดความดันในหลอดเลือดหัวใจ  

“Intravenous Blood Pressure Sensor” 160

•  ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย  

(Photovoltaic/Thermal (PVT) solar System) 162

•  การพัฒนากระบวนการผลิตทอนพันธุปทุมมาและขิงขนาดเล็ก 164

•  การพัฒนาฟิลมบรรจุภัณฑแอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด 166

•  VAJA ซอฟตแวรสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง 169

•  การประยุกตใช้อนุภาคนาโนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 171
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

การผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑห้ามเลือด

สำหรับใช้ภายนอก

 เมื่อไดรับบาดเจ็บเล็กนอย เชน มีดบาดนิ้ว เราอาจรักษาโดยใชเพียงยาฆาเชื้อโรค 
และพลาสเตอรธรรมดาแผลก็สมานกันดีโดยใชเวลาไมนานนัก แตในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บมาก  
เชน แผลไฟไหมขนาดใหญ การสมานแผลยอมใชเวลานานขึ้นจึงมีความเสี่ยงที่แผลจะเกิด 
การติดเช้ือเพ่ิมสูงข้ึนดวย ดังน้ัน ผูผลิตพลาสเตอรยาจึงพยายามคิดคนและผลิตสินคาพลาสเตอร 
รูปแบบใหมที่มีประสิทธิภาพในการสมานแผลไดดีมากขึ้น เชน พลาสเตอรยาที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อ 
จุลินทรียเพื่อปิดป้องกันแผลติดเชื้อ หรือพลาสเตอรยาที่มีฤทธิ์ชวยหามเลือด ชวยทำใหเลือด 
หยุดไหลไดเร็วขึ้น เปนตน

 สวทช. ไดศึกษาและพัฒนาตนแบบวัสดุหามเลือด (ชนิดท่ีใชกับแผลภายนอกรางกาย)  
ซึ่งไดผานการทดสอบประสิทธิภาพในการชวยเรงการแข็งตัวของเลือดในระดับหลอดทดลอง 
และการใชงานในสัตวทดลองและในผูปวย ซึ่งไดผลเปนที่นาพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทผูผลิตและ 
จำหนายวัสดุและอุปกรณการแพทย ไดใหความสนใจเทคโนโลยีดังกลาว โดยบริษัทฯ และ  
สวทช. ไดรวมมือกันพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑปิดแผลที่เคลือบดวยสารที่มีสมบัติหาม  
เลือดสำหรับใชภายนอกรางกายในระดับอุตสาหกรรม พรอมท้ังทำการทดสอบคุณสมบัติตนแบบ 
ผลิตภัณฑที่ไดทั้งในระดับหลอดทดลองและในทางคลินิก เพื่อเตรียมขอมูลสำหรับการยื่นขอ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และทำการบรรจุภัณฑตนแบบที่ไดจากการผลิตในระดับ 
อุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทดังกลาวไดขออนุญาตใชสิทธิเทคโนโลยีดังกลาวจาก สวทช. เพื่อ
การผลิตและจำหนายผลิตภัณฑแลว

จุดเดน 
 • ชวยเรงการแข็งตัวของเลือด
 • มีสมบัติหามเลือดสำหรับใชภายนอกรางกาย

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ไอเมด แลบบอราทอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554

นักวิจัย : ดร. วนิดา จันทรวิกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1201005096 วันท่ีย่ืนคำขอ 28 กันยายน 2555
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ต้นแบบเพื่อให้บริการ
ทางด้านทันตกรรม
แกผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคล่ือนไหว

 ปัญหาดานสุขภาพชองปากเปนปัญหาหน่ึงท่ีพบคอนขางสูงในกลุมคนพิการ ซ่ึงปัจจุบัน 
สถานบริการดานทันตกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศใหความตระหนักถึงอุปสรรคของ 
การเขาถึงบริการทันตกรรมอยางมีคุณภาพของคนพิการ ประกอบกับมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 
การคุมครองสิทธิของคนพิการ จึงเปนสวนผลักดันใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณทางทันตกรรม  
เพื่อสนับสนุนใหคนที่มีความพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพไดมากขึ้น

 สวทช. ไดพัฒนาเด็นทัลแพลตฟอรม (Dental Platform) ซึ่งเปนชุดตนแบบเพื่อให 
บริการทางดานทันตกรรมแกผูสูงอายุและผูพิการทางการเคลื่อนไหวที่นั่งเกาอี้โดยไมตอง 
เคลื่อนยายจากเกาอี้ลอเลื่อนไปยังเกาอี้ทำฟัน เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงของ 
การเคลื่อนยายผูสูงอายุหรือผูพิการที่อาจเกิดขึ้นได และชวยเพิ่มความมั่นใจและรูสึกปลอดภัย 
ใหผูรับบริการ โดยปัจจุบันไดมีการสงมอบผลงานใหสถาบันทันตกรรม กรมการแพทยแลว 

จุดเดน 
 • สะดวกและลดความเสี่ยงของการเคลื่อนยายผูสูงอายุหรือผูพิการ
 • เพิ่มความมั่นใจและรูสึกปลอดภัยใหผูรับบริการ 

ผู้รับการถายทอด : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

นักวิจัย : นายกนกเวทย ต้ังพิมลรัตน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1202002547 วันท่ีย่ืนคำขอ 21 กันยายน 2555
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

เครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร 3 มิติ 

ผาตัดฟันเครื่องแรกในไทย

 การผาตัดฟัน ขากรรไกร และกระดูก 
ใบหน้า เป็นการรักษาทางศัลยกรรมที่เกี่ยวกับฟัน  
และอวัยวะหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข  
ปัญหาความผิดปกติ อยางไรก็ตาม เคร่ืองถายภาพ 
รังสี (X-ray) แบบสองมิติโดยทั่วไปยังมีข้อจำกัด 
ทำให้การผาตัดมีความเสี่ยงและความแมนยำต่ำ

 สวทช. รวมพัฒนาตนแบบเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสำหรับงานทันตกรรม Dental  
CT (DentiiScan) ตอบรับกับนโยบายศูนยสุขภาพแหงเอเชีย (Health Hub of Asia) จนเปน 
ผลสำเร็จเคร่ืองแรกในประเทศไทย ใหขอมูลแบบสามมิติ ซ่ึงตางจากเคร่ืองถายภาพรังสี (X-ray)  
แบบสองมิติโดยทั่วไป ทำใหการวินิจฉัยโรคบริเวณชองปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหนาม ี
ความแมนยำมากข้ึน ลดปริมาณรังสีท่ีผูปวยจะไดรับและมีความละเอียดของภาพสูงกวาเคร่ือง  
CT เดิม ทั้งนี้ ไดมีการนำรองใชงานกับศูนยทันตกรรมเอสดีซี และไดผานการทดสอบการใช 
งานจริงมากกวา 100 ราย อีกทั้งยังไดผานการตรวจสอบดานความปลอดภัยเรื่องปริมาณรังสี 
จากกองรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และ 
ผานการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าจากศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส (PTEC) 

จุดเดน 
 • วินิจฉัยโรคบริเวณชองปาก ขากรรไกร และกระดูกใบหนามีความแมนยำมากขึ้น 
 • ลดปริมาณรังสีที่ผูปวยจะไดรับ
 • ผานการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าแลวเรียบรอยแลว

ผู้รับการถายทอด : บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จำกัด  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554

นักวิจัย : ดร. กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และ 
 นางเสาวภาคย ธงวิจิตรมณี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1103000304 วันท่ีย่ืนคำขอ 25 มีนาคม 2554
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ครีมพริกบรรเทาปวด

 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดในผูปวยขอเขาเสื่อมไดเทียบเคียงกับ 
ผลิตภัณฑบรรเทาปวดที่มีขายตามทองตลาด แตมีขอจำกัด คือ  การทายาที่ตองทาวันละ 4 ครั้ง   
ซึ่งสรางความไมสะดวกใหกับผูปวย และผลขางเคียงที่เกิดกับผูปวยจากการใชครีมพริก คือ  
อาการแสบรอนและคัน  

 มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จึงรวมวิจัยกับนาโนเทค สวทช. ในการพัฒนา 
ครีมพริกโดยใชนาโนเทคโนโลยี ทำใหสามารถควบคุมการปลดปลอยใหเปนไปอยางชาๆ ชวยลด 
ความถ่ีในการใชยา ลดผลขางเคียง เชน แสบรอนและคันจากการใชผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของ 
พริกลงได ปัจจุบันผลิตภัณฑดังกลาวอยูระหวางขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนจากองคการอาหาร 
และยา (อย.)

จุดเดน 
 • ลดความถี่ในการใชยา
 • ลดผลขางเคียง เชน แสบรอนและคัน 

ผู้รับการถายทอด : มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1203000720 วันท่ีย่ืนคำขอ 18 กรกฎาคม 2555

 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
มีประสบการณในการพัฒนาครีมพริกอภัยภูเบศร 
ที่ประกอบด้วย แคปไซซิน
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

ระบบป้องกันการสง
อีเมลสแปม (กรีนเมล)

 ขอความสแปมที่พบเห็นไดบอย ไดแก การสงสแปมผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(อีเมล) ในการโฆษณาชวนเช่ือ หรือโฆษณาขายของ การสงอีเมลประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีเราไม 
ตองการมาจากท่ัวโลก โดยท่ีเราไมรูเลยวาผูท่ีสงมาใหน้ันเปนใคร ซ่ึงเปนประเภทหน่ึงของเมลขยะ  
(Junk e-mail) นอกจากจะทำใหผูรับรำคาญใจและเสียเวลาในการกำจัดขอความเหลานี้แลว  
สแปมยังทำใหประสิทธิภาพการขนสงขอมูลบนอินเตอรเน็ตลดลงดวย สแปมไดกลายเปน 
ปัญหารบกวนอยางมากในระบบ สำหรับรับสงอีเมลในปัจจุบันเปนภาระใหแกระบบการส่ือสาร 
อินเทอรเน็ต เมลเซิรฟเวอร (mail server) และสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งทางดานผูสงและผูรับ

 สวทช. ไดใหบริการดานคำปรึกษาแกองคการเภสัชกรรม ในการจัดตั้งศูนยสำรอง 
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Center: DRC) ทั้งในสวนของการวางระบบอุปกรณซอฟตแวร 
ตางๆ เพ่ือนำไปสูการสรางความนาเช่ือถือ ม่ันคงและปลอดภัยตอศูนยสำรองฉุกเฉินท่ีจัดต้ังข้ึน  
รวมถึงการนำเทคโนโลยีดังกลาวไปตอยอดการใชงานภายในองคการเภสัชกรรมใหสามารถเปน 
ไปตามปกติได เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ที่อาจสรางความเสียหาย 
ตอระบบคอมพิวเตอร  

จุดเดน 
 • preview จากอีเมลฉบับยอที่เปน metadata ที่สกัดจากอีเมลตนฉบับ 
 • ลดปริมาณการจราจรเครือขายอันเนื่องมากจากสแปม

ผู้รับการถายทอด : องคการเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

นักวิจัย : นายชาลี วรกุลพิพัฒน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1001000067 วันท่ีย่ืนคำขอ 15 มกราคม 2553

 สแปม (Spam) คือ ข้อความอิเล็กทรอนิกส 
ที่สงถึงผู้รับโดยผู้รับไมได้ร้องขอ โดยสวนมากจะทำ 
ให้เกิดความไมพอใจตอผู้รับ
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เซนเซอรแมเหล็ก
ในการตรวจนับรถยนต
ผานการวัดสัญญาณแมเหล็กโลก

 เน่ืองจากมีความนาเช่ือถือไดสูงและราคาตอหนวยการติดต้ังท่ีต่ํา แตขดลวดเหน่ียวนำ 
ก็ยังมีขอจำกัดอยู เชน การติดตั้งตองมีการขุดเจาะพื้นผิวจราจร การบำรุงรักษาที่ไมสะดวก  
และขอมูลที่ไมหลากหลาย

 สวทช. พัฒนาเซนเซอรแมเหล็ก MagSense เวอรชั่น 2 โดยอาศัยหลักการของ 
เครือขายเซนเซอรแมเหล็กในการตรวจนับรถยนตผานการวัดสัญญาณแมเหล็กโลก หากรถยนต 
เคล่ือนผานบริเวณจุดติดต้ังเซนเซอร จะเกิดการรบกวนสัญญาณแมเหล็กโลกบริเวณน้ัน ทำให 
ทราบถึงขอมูลพื้นฐาน เชน จำนวนรถยนต ความเร็ว และความยาวรถ เพื่อควบคุมความเร็ว  
และการแยกประเภทโดยใชความยาวของรถยนต นอกจากน้ัน การวิเคราะหสัญญาณแมเหล็ก 
โลกโดยละเอียดจะทำใหสามารถแยกประเภทไดละเอียดยิ่งขึ้น นำมาใชงานไดกับทุกสถานที่  
สามารถประมวลผลไดมีความถูกตองแมนยำสูง นำมาผนวกเขากับเทคโนโลยีเครือขายเพื่อ 
การกระจายขอมูลจราจรไดงายและสะดวก

จุดเดน 
 • เชื่อมตอขอมูลจราจรเขากับระบบการกระจายขอมูลไดงาย 
 • นับจำนวนรถเขา-ออก ตามจุดที่ตองการ
 • สามารถประมวลผลไดมีความถูกตองแมนยำสูง

ผู้รับการถายทอด :  สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

นักวิจัย : นายจตุพร ชินรุงเรือง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1001001042 วันท่ีย่ืนคำขอ 8 กรกฎาคม 2553

 ปัจจุบันความต้องการอุปกรณจัดเก็บข้อมูล 
อัตโนมัติมีมากขึ้นตามปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น 
ทุกวัน แตอุปกรณที่ใช้กันอยางแพรหลายก็มีเพียง 
ขดลวดเหนี่ยวนำ
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

มุ้งนาโน
เคลือบสารกำจัดยุง (iBednet)

 โดยเมื่อยุงบินมาเกาะที่มุงสารสังเคราะหชนิดนี้จะซึมผานประสาทสัมผัสของยุงที่ 
ปลายขาซึ่งจะสงผลตอระบบประสาทของยุงทำใหช็อคและตายในที่สุด โดยมุงนาโนจะมี 
ประสิทธิภาพมากกับยุงกนปลอง ยุงรำคาญและมีฤทธ์ิกำจัดแมลงอีกหลายชนิด แตสารดังกลาว 
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของคนและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม

 สวทช. ดำเนินการวิจัยและพัฒนา “มุงนาโน” ที่มีสมบัติฆายุงประสิทธิภาพสูง โดย 
ใชสารเคมีสังเคราะหชื่อวา “Deltamethrin” สารเคมีดังกลาวเปนสารที่ไดรับการรับรองจาก 
องคการอนามัยโลกใหใชเพ่ือกำจัดแมลง จึงนำมาประยุกตใชในการผลิตมุงฆายุงได “มุงนาโน” 
มีอายุการใชงานที่ยาวนานดวยนาโนเทคโนโลยี โดยคณะผูวิจัยไดพัฒนาใหมีสมบัติพิเศษรวม 
อื่นๆ อีกหลายอยาง (Multifunction) ไดแก ป้องกันเชื้อแบคทีเรียทำใหผลิตภัณฑปราศจาก 
กลิ่นอับชื้นป้องกันรังสียูวีทำใหมุงและสารกำจัดยุงมีความทนทานตอแสงแดดและป้องกันน้ำ 
จึงลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกและลดความจำเปนในการทำความสะอาด รวมถึงมีอายุ 
การใชงานที่ยาวนานยิ่งขึ้น 

 สวทช. ไดทำการผลิตมุงนาโน และนำไปแจกจายชวยเหลือผูประสบภัยในเหตุการณ
มหาอุทกภัยปี 2554 อีกดวย

จุดเดน 
 • มีสมบัติฆายุงประสิทธิภาพสูง
 • มีอายุการใชงานที่ยาวนานดวยนาโนเทคโนโลยี 
 • ป้องกันเชื้อแบคทีเรียทำใหผลิตภัณฑปราศจากกลิ่นอับชื้น
 • ป้องกันรังสียูวีทำใหมุงและสารกำจัดยุงมีความทนทานตอแสงแดด
 • ป้องกันน้ำจึงลดการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกและลดความจำเปนในการทำ 
  ความสะอาด

ผู้รับการถายทอด : บริษัท เน็ทโต แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555

นักวิจัย : ดร. วรล อินทะสันตา ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1203000966 วันท่ีย่ืนคำขอ 13 กันยายน 2555

 “มุ้งนาโน” พัฒนาโดยอาศัยกระบวนการนาโน 
เทคโนโลยี ๒ วิธีคือ การนำสารสังเคราะหท่ีเลียนแบบจาก 
สารสกัดธรรมชาติมาผสมเข้ากับเม็ดพลาสติกแล้วฉีด 
เป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นมุ้งและการนำสารสังเคราะหมา 
เคลือบเส้นใยมุ้ง
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นาโนอิมัลชัน
สารสมุนไพร สำหรับไลยุง

 ปัจจุบันในประเทศไทยไดประยุกตใชสารสกัดสมุนไพรชนิดน้ำมันหอมระเหย (essential/ 
volatile oil) มาใชเปนสารกันยุงจากธรรมชาติ ซ่ึงมีขอดีกวาสารเคมีสังเคราะหในแงของการไม 
สะสมในรางกายและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมทำลายส่ิงแวดลอมและบางชนิดมีความจำเพาะ 
ตอชนิดของยุงอีกดวย

 สวทช. จึงไดพัฒนาผลิตภัณฑนาโนอิมัลชันไลยุงซึ่งเก็บกักสารสมุนไพรไลยุง เปน 
นวัตกรรมใหมที่ชวยเพิ่มคุณสมบัติใหมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์และมีความความคงตัวของ 
น้ำมันในการสัมผัสอากาศ แสงแดด ไดในระยะยาว นอกจากน้ี การเตรียมในรูปแบบของนาโน 
อิมัลชันจะสามารถควบคุมการปลดปลอยสารสมุนไพรใหออกฤทธ์ิอยางชาๆ อีกท้ังสวนประกอบ 
ในการเตรียมอนุภาคที่ใชในการเตรียม ยังมีความเปนพิษตอเซลลผิวหนังต่ำ จึงมีประโยชนใน 
แงของธุรกิจเครื่องสำอางและทางการเกษตร ปัจจุบัน บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางดานเวชภัณฑ  
เคมีภัณฑ และเครื่องสำอาง ไดรับอนุญาตใชสิทธิประโยชนจาก สวทช. แลว

จุดเดน 
 • พลาสติกมีความมันเงาของผิวสูง 
 • กระบวนการที่ปรับปรุงใหมไมยุงยากหรือซับซอน
 • สามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนตางๆ ไดหลากหลายยิ่งขึ้น

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จำกัด  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 0801003857 วันท่ีย่ืนคำขอ 25 กรกฎาคม 2551

 ยุงเป็นพาหะของการเกิดโรคท่ีสำคัญ ได้แก มาลาเรีย  
เท้าช้าง ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ เป็นต้น ซ่ึงล้วนแต 
เป็นปัญหาหลักของประเทศในเขตร้อน การป้องกันยุงกัดจึง 
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยป้องกันการติดโรค 
จากยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

ผลิตน้ำยาทำความสะอาด
“แจ๋วจอมพลัง” 

เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำทวม

 สวทช. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการปิโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) รวมวิจัย 
และผลิตน้ำยาทำความสะอาดที่มิตรตอสิ่งแวดลอม “แจ๋วจอมพลัง” เพื่อฟื้นฟูทำความสะอาด 
พ้ืนท่ีท่ีเคยประสบปัญหาน้ำทวมขัง โดยผลิตภัณฑทำความสะอาดใน 1 ชุด ประกอบดวย 3 สูตร  
ดังนี้ สูตร 1 นาโนเทค นำความรูทางดานนาโนเทคโนโลยีและความรูทางดานสมุนไพรไทย ใช 
ผลิตน้ำยาทำความสะอาดที่ไดจากผลิตภัณฑธรรมชาติซึ่งไมมีสวนผสมของกรดไฮโดรคลอริก  
โดยผสมกับสารลดแรงตึงผิวที่ไดจาก ปตท. ทำใหไดผลิตภัณฑทำความสะอาดสูตร 1 สำหรับ 
กำจัดคราบติดแนนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สำหรับสูตร 2 และ สูตร 3 ปตท. ไดรวมกับ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยวิจัยจากบริษัทในเครือในการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งสูตร 2  
มีสมบัติในการฆาเชื้อโรคและแบคทีเรีย และสูตร 3 ชวยในการฆาเชื้อราที่มักจะเปนปัญหา 
ระยะยาวหลังน้ำลดสำหรับการป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ทั้งนี้ ไดสั่งผลิตน้ำยาทำความสะอาด  
จำนวน 100,000 ชุด และมอบใหกับผูประสบภัยจากเหตุการณมหาอุทกภัยแลว

จุดเดน 
 • ผลิตภัณฑธรรมชาติซ่ึงไมมีสวนผสมของกรดไฮโดรคลอริก 
 • กำจัดคราบติดแนนท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 • มีสมบัติในการฆาเช้ือโรค แบคทีเรีย และเช้ือรา

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2554

นักวิจัย : รศ.ดร. อุบลทิพย นิมมานนิตย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1101003473 วันท่ีย่ืนคำขอ 2 ธันวาคม 2554

 จากสถานการณมหาอุทกภัยที่ผานมา ทำให้ 
โครงสร้างและสิ่งของภายในบ้านเรือนเกิดเชื้อรา  
เนื่องจากปัญหาน้ำเนาทวมขังเป็นเวลานาน หากทำ 
ความสะอาดไมถูกต้องและเหมาะสม จะสงผลตอ 
ระบบทางเดินหายใจของประชาชนผู้อยูอาศัย
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อุปกรณวัดความหนาแนน
ของผงจากการเคาะ

 ถาผงวัตถุดิบแตละชุดมีขนาดเม็ดอยูในชวงท่ีแตกตางกันน้ำหนักผงท่ีเติมเขาในแมพิมพ 
ก็จะตางกัน ซ่ึงหลังจากการอัดก็จะไดช้ินงานท่ีมีความหนาแนนตางกัน เม่ือผานการเผาช้ินงาน 
ก็จะหดตัวไมเทากัน ทำใหไมสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานใหมีความสม่ำเสมอได

 ดังนั้น การตรวจสอบความหนาแนนของผงจึงมีความจำเปนตองทำกอนที่ผงจะเขาสู 
กระบวนการอัด ปัจจุบันเครื่องวัดความหนาแนนของผงจากการเคาะที่ใชในประเทศไทยเปน 
เครื่องวัดความหนาแนนของผงที่จะนำไปอัดเปนเม็ดยาซึ่งตองนำเขาจากตางประเทศ

 สวทช. จึงไดประดิษฐเครื่องวัดความหนาแนนของผงสำหรับใชในกลุมวัสดุโลหะและ 
เซรามิกซผง ซึ่งเนนการใชงานในหองปฏิบัติการและใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ไดใช 
แนวทางตาม ASTM B527 - 06 Standard Test Method for Determination of Tap 
Density of Metallic Powders and Compounds เปนขอกำหนดในการประดิษฐ เครื่องถูก 
ออกแบบใหสามารถปรับคาพารามิเตอรในการเคาะทำไดงาย อะไหลในการซอมบำรุงสามารถ 
หาไดทั่วไป เสียงจากการเคาะในขณะที่อุปกรณทำงานต่ำกวา 80 เดซิเบล (dB) สามารถติดตั้ง 
อุปกรณนี้ในหองวิเคราะหทดสอบสมบัติของวัสดุทั่วไปได และเครื่องไดผานการใชงานใหผล 
ทดสอบไดตามตองการ

จุดเดน 
 • ผลิตภัณฑธรรมชาติซึ่งไมมีสวนผสมของกรดไฮโดรคลอริก 
 • กำจัดคราบติดแนนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 • มีสมบัติในการฆาเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อรา

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ไทยแลนดสเมลต้ิง แอนด รีไฟน่ิง จำกัด เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555

นักวิจัย : ดร. ผกามาศ แซหวอง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่ ๒๘๓๗ วันที่ไดรับ 12 กันยายน 2549  

 คาความหนาแนนของผงวัตถุดิบมีความสำคัญ 
สำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงเป็นชิ้นงานโดยใช้เครื่อง 
อัตโนมัติ โดยผงวัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าในแมพิมพโดยทำ 
ให้ผงอยูชิดกันมากขึ้น 
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

โปรแกรม
การวัดขนาดอาหารเม็ดสัตวน้ำ

เพื่อการควบคุมคุณภาพ

 สวทช. จึงพัฒนาโปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดดวยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว การวัดคุณภาพของเม็ดอาหาร 
นี้จะสามารถบงบอกสภาพของแมพิมพได ซึ่งเมื่อพบความผิดปกติของขนาดอาหารจะทำให 
สามารถแกไขสายการผลิตไดอยางรวดเร็วกวาการวัดดวยการใชแรงงานมนุษย ประมาณ 100  
เทา นอกจากนี้ ยังสามารถวัดอาหารเม็ดไดพรอมๆ กันถึง 500 เม็ด (ขึ้นอยูกับขนาดเม็ดอาหาร)  
ในเวลาเพียง 1 - 3 นาที โดยใหผลแตกตางจากการวัดโดยมนุษยไมเกินรอยละ 5 ซึ่งอยูใน 
ระดับที่ผูใชยอมรับได รวมทั้งสามารถแยกเม็ดอาหารแบบเม็ดตั้ง (เม็ดสี่เหลี่ยม) หรือเม็ดนอน  
(เม็ดกลม) ไดถูกตองถึงรอยละ 95 รวมถึงหาตำแหนงเม็ดอาหารไดทั้งแกนตั้งและแกนนอน

จุดเดน 
 • สามารถวัดอาหารเม็ดไดพรอมๆ กันถึง 500 เม็ด 
 • ใชเวลาเพียง 1 - 3 นาที โดยใหผลแตกตางจากการวัดโดยมนุษยไมเกินรอยละ 5
 • สามารถแยกเม็ดอาหารแบบเม็ดตั้ง (เม็ดสี่เหลี่ยม) หรือเม็ดนอน (เม็ดกลม)

ผู้รับการถายทอด : บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556

นักวิจัย : นางสาวรุงกานต ศิริเจริญไชย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร 1001000855 วันที่ยื่นคำขอ 10 มิถุนายน 2553

 การผลิตอาหารสัตวน้ำจะต้องมีการควบคุม 
คุณภาพและขนาดของอาหารเม็ด เพื่อให้เหมาะสมกับ 
ความสามารถในการกินอาหารของสัตวน้ำแตละชนิด 
ซึ่งสงผลโดยตรงตอปริมาณสัตวน้ำ
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เซนเซอรอิเล็กทรอนิกส
สำหรับระบบวัดน้ำ
และเเสดงแผนที่อัตโนมัติ : i-Sensor

 โดย i-Sensor ถูกพัฒนาเพื่อนำมามาใชในการวัดระดับคาความเปนกรดดางในของ 
เหลว หรือ สามารถเรียกไดวาเปน พีเอชมิเตอร ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแตมีราคาถูก 
เนื่องจากสามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ พรอมใชงานกับระบบตนแบบสำหรับวัดคุณภาพน้ำ 
แบบอัตโนมัติ ซ่ึงสามารถรองรับเซ็นเซอรตางๆ ไดหลายชนิด โดยท่ีระบบจะแสดงคาท่ีวัดไดจาก 
sensors ตางๆ และสามารถแสดงผลบน Google earth ได

 i-Sensor พัฒนาข้ึนจากไอออนเซนซิทีฟฟีลดเอฟเฟคทรานซิสเตอร หรือ อีสเฟต หรือ  
ไอเอสเฟต ซึ่งสรางขึ้นดวยฟิลมที่สามารถตรวจสอบแบบเฉพาะเจาะจงได อยางเชน ไนเตรท  
โปแตสเซียม หรือฟอสเฟต เปนตน ดวยเหตุน้ี อีสเฟตจึงเปนเซ็นเซอรท่ีมีประโยชนหลากหลาย  
และดวยขนาดที่เล็ก รวมทั้งเปนอุปกรณอิเล็คทรอนิคสที่กินไฟนอย จึงสามารถนำมาประยุกต 
เพื่อใชในงานวิเคราะหตามที่ผูใชตองการ ทั้งยังสามารถพัฒนาตอจนสามารถทำเปนระบบที่ 
สามารถสอบเทียบและควบคุมแบบอัตโนมัติได คุณสมบัติเหลาน้ีทำใหอีสเฟตมีขอไดเปรียบเม่ือ 
เทียบกับหัววัดแบบกระเปาะแกวทั่วไป

จุดเดน 
 • เรียกขอมูลคาท่ีวัดจาก i-Sensor ผานทางเครือขายอินเตอรเนต โดยสามารถแสดง 
  ผลบน Google map ได 
 • เรียกดูขอมูลไดตามที่ผูใชตองการ สามารถลดหรือใชสารเคมี อาหารเลี้ยงสัตวน้ำ  
  ไฟฟ้า ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งทำใหตนทุนในการผลิตลดลง

ผู้รับการถายทอด : บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555

นักวิจัย : นางสาวรุงกานต ศิริเจริญไชย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร ๑๐๐๑๐๐๐๘๕๕ วันที่ยื่นคำขอ 10 มิถุนายน 2553

 i-Sensor เป็นเครื่องมือพัฒนาขึ้นจากไมโคร 
เซนเซอร (เซนเซอรขนาดเล็กระดับไมครอน พัฒนาขึ้น 
โดยเทคโนโลยีไมโครแฟบบริเคชั่นซึ่งใช้ในการสร้าง 
อุปกรณอิเล็คทรอนิคสที่ใช้ในคอมพิวเตอร) 
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สูการใช้ประโยชนเชิงพาณิชย

 สวทช. มีระบบรวบรวมและจัดเก็บสายพันธุจุลินทรียที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อเปน 
“คลังเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย” ของประเทศ ปีงบประมาณ 2555 ไบโอเทคจัดเก็บรักษา 
สายพันธุจุลินทรียทั้งสิ้นกวา 52,900 ตัวอยาง โดยแบงเปนเชื้อรา 35,200 ตัวอยาง แบคทีเรีย 
13,000 ตัวอยางยีสตและสาหราย 4,500 ตัวอยาง เพื่อนำมาคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ที่เปนประโยชนในเชิงในอุตสาหกรรมการผลิต และเพิ่มมูลคาในทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย 
ดังกลาว

 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คนพบ ไดแก สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด Lentinus 
connatus BCC 8996 ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดำเนินการ 
วิจัย โดยพบวาเห็ดดังกลาวสามารถผลิตสาร panepoxydone ที่มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งหลาย 
ชนิดในระดับหลอดทดลอง เชน เซลล KB และ NCI-H187  ซึ่งเปนตัวแทนของเซลลมะเร็งปอด 
และเซลลมะเร็งชองปาก พรอมทั้งตีพิมพผลงานการวิจัยในวารสาร Journal of Natural 
Product ปี 2005 ฉบับที่ 69 และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราแมลง Verticillium 
hemipterigenum ซึ่ง ไบโอเทค สวทช. รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คนพบ 
ไดจากเชื้อราแมลงที่คัดแยกจากบริเวณน้ำตกเหวนรก อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยพบวาสาร 
ดังกลาวมีฤทธิ์อยางออนในการตานเชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus (HSV-1) ซึ่งเปนสาเหตุ 
ของโรคเริม พรอมทั้งตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร Journal of Antibiotics ปี 2004 ฉบับที่ 
57 (1)

จุดเดน 
 • ฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งหลายชนิดในระดับหลอดทดลอง เชน เซลลมะเร็งปอด และ 
  เซลลมะเร็งชองปาก
 • ตานเชื้อไวรัส Herpes Simplex Virus (HSV-1) ซึ่งเปนสาเหตุของโรคเริม

ผู้รับการถายทอด : บริษัท Sigma Aldrich จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

นักวิจัย : Mr. Masahiko Isaka ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู
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ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็ว
ทางการแพทย

 สงผลใหมีจำนวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดใสวัสดุฝังในจากเทคโนโลยีนี้แลวมากกวา 
900 ราย จากสถานพยาบาลกวา 70 แหงทั่วประเทศ (สิงหาคม 2554)

 สวทช. ไดริเริ่มงานวิจัยและพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีตนแบบรวดเร็วในทาง 
การแพทย รวมกับสถาบันทางการแพทยช้ันนำในประเทศหลายแหง จนสามารถข้ึนรูปหุนจำลอง 
ทางการแพทย 3 มิติ เครื่องมือชวยในการผาตัดเฉพาะบุคคล และวัสดุฝังในเฉพาะบุคคลของ 
อวัยวะตางๆ ของผูปวย เพื่อนำมาใชในการวินิจฉัย วางแผนการผาตัด และทดแทนอวัยวะที่ 
เสียหายหรือสูญเสียได โดยอาศัยขอมูลจากเคร่ือง CT Scan ของผูปวยเปนพ้ืนฐานในการออกแบบ  
จุดเดนของการประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ คือ สามารถสรางชิ้นงานไดลวงหนากอนการผาตัด  
ชิ้นงานมีความสวยงามและรูปทรงพอดีกับสรีระของผูปวยแตละบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยในการรักษาผูปวย คือ ลดระยะเวลาการผาตัดและการดมยาสลบ จึงลดความเส่ียง 
ของผูปวยในการติดเช้ือ ผลการผาตัดมีความสวยงามมากข้ึน มีความสมดุลกับโครงสรางกะโหลก 
ศีรษะของแตละบุคคล คนไขฟื้นตัวไดเร็ว และใชระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลนอยลง

จุดเดน 
 • ชิ้นงานมีความสวยงามและรูปทรงพอดีกับสรีระของผูปวยแตละบุคคล
 • ลดระยะเวลาการผาตัดและการดมยาสลบ จึงลดความเส่ียงของผูปวยในการติดเช้ือ
 • คนไขฟื้นตัวไดเร็ว และใชระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลนอยลง

ผู้รับการถายทอด : บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

นักวิจัย : ดร. กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

การออกแบบกะโหลกเทียมดวยคอมพิวเตอร

 นับตั้งแตปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา การใช้วัสดุ 
ฝังในจากเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วได้รับ 
การตอบรับเป็นอยางดียิ่งจากศัลยแพทยไทยในสถาน 
พยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ และมีแนวโน้มการใช้งาน 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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ป 2555
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Aqua-RasD 
ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ำ

 ระบบเลี้ยงสัตวน้ำแบบปิดโดยทั่วไป ไมวาจะเปนการจัดแสดงสัตวน้ำทะเลในตูแสดง 
สัตวน้ำ (Aquarium) หรือการเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจ จำเปนตองมีระบบบำบัดเพื่อควบคุม 
คุณภาพน้ำใหเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของสัตวน้ำ ซ่ึงท่ัวไปจะใชตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชัน  
(nitrification biofilter) ทำหนาท่ีกำจัดแอมโมเนียท่ีมีความเปนพิษสูงโดยเปล่ียนใหเปนไนเตรต 
ซึ่งมีความเปนพิษต่ำกวา แมวาวิธีนี้ชวยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถายน้ำออกไปได แตจะทำให 
เกิดการสะสมไนเตรตในน้ำ เม่ือไนเตรตมีปริมาณสูงกวา 50 mg-N/L อาจสงผลตอความเครียด 
และการเจริญพันธุได อยางไรก็ตาม การบำบัดไนเตรตออกจากน้ำในตูเลี้ยงปลาในสภาวะที่มี 
ออกซิเจนสูงทำไดยาก ประกอบกับวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสรางระบบมีราคาแพง ทำใหกระบวน 
การบำบัดที่ใชงานไดจริงยังมีอยูนอย 

 สวทช. ไดพัฒนาระบบบำบัดไนเตรตแบบทอยาว (Tubular Denitrification Reactor)  
เพื่อใชกับระบบหมุนเวียนน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจทั้งระบบน้ำจืดและน้ำทะเล  
ซ่ึงใชกระบวนการดีไนตริฟิเคชันในการกำจัดไนเตรตออกจากน้ำโดยเปล่ียนใหเปนแก๊สไนโตรเจน  
เมื่อใชรวมกับตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชันจะสามารถบำบัดของเสียไนโตรเจนในรูปแบบของ 
แอมโมเนีย ไนไตรต และไนเตรต ออกจากระบบบอเลี้ยงสัตวน้ำไดอยางสมบูรณ ทำใหไมตอง 
เปล่ียนถายน้ำออกจากบอในระหวางการเล้ียง สามารถหมุนเวียนน้ำใชไดนานกวา 1 ปี ซ่ึงเหมาะ 
สำหรับการเลี้ยงพอแมพันธุและการผลิตลูกพันธุสัตวน้ำปลอดโรค มีตนทุนระบบต่ำ สามารถ 
พัฒนาไปสูระบบการเลี้ยงสัตวน้ำความหนาแนนสูงเพื่อผลิตสัตวน้ำเชิงพาณิชย

จุดเดน 
 • มีตนทุนระบบต่ำ
 • ใชไดทั้งระบบน้ำจืดและน้ำทะเล
 • ไมตองเปลี่ยนถายน้ำออกจากบอในระหวางการเลี้ยงนานกวา 1 ปี 

ผู้รับการถายทอด : บริษัท อะควอติกา จำกัด  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

นักวิจัย : ดร. สรวิศ เผาทองศุข ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่ 26048 วันที่ไดรับ 4 มิถุนายน 2552
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Aq แบคทีเรียที่สามารถ
ยอยสลายน้ำมันปิโตรเลียม 

เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑทางการค้า

สำหรับกำจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ

 การศึกษาวิจัยและคิดคนเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทยความตองการของภาค 
อุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียกอนปลอยคืนสูธรรมชาติ (The First of Its Kind) จึงมี 
ความจำเปนยิ่งในปัจจุบัน

 สวทช. ไดรวมวิจัยกับบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด รีเสิรช จำกัด เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพทางการคาสำหรับกำจัดคราบน้ำมัน และบริษัทฯ ไดเปิดตัวผลิตภัณฑ 
KEEEN น้ำยาจุลินทรีย หรือสารชีวบำบัดภัณฑ (Bioremediation Agent) ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 
ในการยอยสลายโมเลกุลน้ำมันที่กำจัดยาก หรือกลิ่นเหม็นในภาคอุตสาหกรรม เหมาะสมกับ 
สภาพแวดลอมในประเทศไทย โดยมุงเนนกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ยานยนต 
อาหาร โรงพยาบาล และโรงแรม คอนโดมิเนียม อพารทเมนท เปนตน  

จุดเดน 
 • สามารถยอยสลายโมเลกุลน้ำมันและคราบสกปรกที่กำจัดยาก 
 • กำจัดกลิ่นเหม็นในภาคอุตสาหกรรมไดครบวงจร 
 • ไมกอใหเกิดสารเคมีตกคางออกไปทำลายสิ่งแวดลอม 

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด รีเสิรช จำกัด 
 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

นักวิจัย : ดร. สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1101000600 วันท่ีย่ืนคำขอ 29 เมษายน 2554

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักที่ทั่วโลกให้ 
ความสนใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคอุตสาหกรรม ท่ีมุง 
สูการปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Industry) ซ่ึงขานรับตอนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
กับการกีดกันทางการค้า
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กรรมวิธีการเพิ่ม
กิจกรรมการทำงานเอนไซม
ยอยสลายโพลีแซคคาไรดที่ไมใชแป้ง

 โดยเอนไซมเพนโตซาเนสเปนเอนไซมหลักสำหรับผสมในอาหารเลี้ยงสัตวบก และ 
ประเทศไทยตองนำเขาเอนไซมปีละนับพันลานบาท แตเอนไซมท่ีนำเขามาใชในปศุสัตวประสบ 
ปัญหาสัตวไมสามารถยอยสาร “เอ็นเอสพี” (NSP: Non - starch polysaccharides) ในอาหาร 
ได ทำใหสัตวถายเหลว และดูดซึมสารอาหารไมได 

 สวทช. จึงไดคิดคนกรรมวิธีในการเพิ่มกิจกรรมการทำงานของเอนไซมยอยสลายโพล ี
แซคคาไรดท่ีไมใชแป้ง โดยใชเช้ือรา Aspergillus sp. BCC7178 โดยสายพันธุดังกลาวสามารถ 
ผลิตเอนไซมที่ทำงานไดดีในลำไสของสัตว ไมสรางสารพิษและยอยอาหาร โดยกรรมวิธีที่ 
สวทช. พัฒนาขึ้นสามารถทำใหเอนไซมรวมในรูปแบบผงแหง มีคากิจกรรมการทำงานของ 
เอนไซมเพนโตซาเนสอะไมเลส เซลลูเลส เบตา-กลูคาเนส และแมนนาเนส มากกวาเอนไซม 
รวมที่ผลิตโดยวิธีการดั้งเดิม ภายหลังการอบแหงสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองไดนานกวา 6 
เดือน เมื่อผสมอาหารใหสัตวกิน พบวา สัตวโตเร็วขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น มีอัตราแลกเนื้อต่ำลง 
(ใหอาหารนอยลงกวาเดิมแตไดน้ำหนักตัวสัตวเพิ่มมากขึ้น) สัตวยอยและดูดซึมอาหารไดดีขึ้น

จุดเดน 
 • มีคากิจกรรมการทำงานของเอนไซมเพนโตซาเนส อะไมเลส เซลลูเลส เบตา- 
  กลูคาเนส และแมนนาเนส มากกวาเอนไซมรวมที่ผลิตโดยวิธีการดั้งเดิม
 • สัตวโตเร็วขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น มีอัตราแลกเนื้อต่ำลง 
 • เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองไดนานกวา 6 เดือน 

ผู้รับการถายทอด : บริษัท เอเชีย สตาร แอนนิมัล เฮลธ จำกัด เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2554

นักวิจัย : นายสมภพ บุญพยุง และ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน
 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 0901004009 วันท่ีย่ืนคำขอ 7 กันยายน 2552

 การใช้เอนไซมในอาหารสัตว  
เพื่อชวยเรื่องการยอยอาหารและดูดซึม 
สารอาหาร อาทิ แรธาตุและโปรตีนจาก 
การยอยของเอนไซม เป็นต้น
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การพัฒนาระบบการผลิตครอบฟัน
และสะพานฟันเซอรโคเนียด้วยเทคโนโลยี 

Dental CAD/CAM/CNC

 และในการผลิตแตละครั้งยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งไมสามารถผลิตเปน 
จำนวนมากตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 เซอรโคเนยีจดัเปนเซรามกิสทีไ่ดรบัความนยิมนำมาผลติเปนครอบฟนั หรอืสะพานฟนั  
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดนเดนทางดานความแข็งแรง สวยงาม แตมีขอเสีย คือ ไมสามารถ 
ขึ้นรูปดวยวิธีปกติทั่วไปได จึงมีการนำเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานดวยคอมพิวเตอรทั้งระบบ  
(Dental CAD/CAM/CNC) เขามาชวยในการผลิตครอบฟัน สะพานฟัน ทำใหไดคุณภาพและ 
ความเที่ยงตรงแมนยำสูง และสามารถผลิตไดจำนวนมากเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม

 สวทช. จึงไดพัฒนาเครื่องจักรความเที่ยงตรงสูงควบคุมการทำงานดวยคอมพิวเตอร 
โดยใชเทคนิคการกัดข้ึนรูปครอบฟันและสะพานฟันเซอรโครเนีย ท้ังท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบ ๔ แกน  
และ 5 แกน โดยสามารถกลึงแตงเซอรโครเนียประเภท Pre-sintered และ Fully-sintered  
ไดท้ังสองประเภท ตลอดจนการพัฒนาเคร่ืองจักรดังกลาวใหมีการใชงานงายสำหรับชางเทคนิค 
ทันตกรรม ทำใหลดตนทุนคาใชจายจากการนำเขา รวมถึงคาติดตั้ง คาฝึกสอน และคาบำรุง 
รักษาเครื่อง ซึ่งเปนขอบังคับของบริษัทจำหนายที่ผูซื้อตองปฏิบัติตาม 

จุดเดน 
 • ใชงานงาย
 • ลดตนทุนคาใชจายจากการนำเขา รวมถึงคาติดต้ัง คาฝึกสอน และคาบำรุงรักษาเคร่ือง
 • ผลิตครอบฟัน สะพานฟัน ทำใหไดคุณภาพและความเที่ยงตรงแมนยำสูง และ 
  สามารถผลิตไดจำนวนมากเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม

ผู้รับการถายทอด : บริษัท คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

นักวิจัย : ดร. กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

 ปัจจุบันครอบฟันและสะพานฟันใน 
ประเทศไทยสวนใหญยังคงเป็นโครงโลหะ ซึ่ง
การขึ้นรูปโครงโลหะด้วยมือจำเป็นต้องใช้ชาง 
ที่มีประสบการณ
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เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป
เทอรโมพลาสติกคอมพอสิต
ด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว 
Class A

 จึงตองตกแตงผิวหลังจากการฉีดข้ึนรูปช้ินงานเปนการเพ่ิมกระบวนการทำงาน ตนทุน 
การผลิต ระยะเวลา และการทำสีสงผลตอสภาวะแวดลอมดวย แตเม่ืออุณหภูมิของผิวแมพิมพ 
สูงขึ้นจะสงผลใหผิวของชิ้นงานมีความมันเงามากขึ้นตามไปดวย ซึ่งพบวาเกิดจากการเย็นตัว 
ชาของพลาสติกหลอมเหลว สภาวะของการออนตัวหรือเสียรูปของผิวพลาสติกในแมพิมพ สง 
ผลตอความสามารถในการสะทอนแสงของผลึก ทำใหความมันเงา (Gloss) ของชิ้นงานสูงขึ้น 
และการเย็นตัวที่อุณหภูมิสูงจะทำใหไดความมันเงาของผิวสูง (High Gloss, Class A) กวา 
การเย็นตัวที่อุณหภูมิต่ำ

 สวทช. จึงไดพัฒนาและปรับปรุงความมันเงาของผิวช้ินงาน “Class A” นำเอาสมบัติ 
การออนตัวของผิวพลาสติกในแมพิมพ และความสามารถในการไหลของพลาสติกท่ีจะดีข้ึนเม่ือ 
อุณหภูมิของแมพิมพและพลาสติกหลอมเหลวสูงข้ึน เพ่ือปรับปรุงผิวของช้ินงานเทอรโมพลาสติก 
คอมพอสิตเสริมแรงดวยเสนใยแกวส้ันใหสามารถผลิตช้ินงานท่ีมีผิวระดับ Class A ซ่ึงสามารถ 
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนตางๆ การควบคุมไอน้ำที่บีบอัดที่ความดันประมาณ 4 - 10  
บาร สามารถเพ่ิมอุณหภูมิใหกับไอน้ำดังกลาวไดสูงถึง 120 - 180 oC อยางรวดเร็ว ทำใหพลาสติก 
ไหลในชองแมพิมพไดดีข้ึน และการเย็นตัวท่ีอุณหภูมิสูงจะทำใหไดความมันเงาของผิวสูง (High  
Gloss, Class A) กวาการเย็นตัวที่อุณหภูมิต่ำ 

จุดเดน 
 • พลาสติกมีความมันเงาของผิวสูง 
 • กระบวนการที่ปรับปรุงใหมไมยุงยากหรือซับซอน
 • สามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนตางๆ ไดหลากหลายยิ่งขึ้น

ผู้รับการถายทอด : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนตุลาคม 2552

นักวิจัย : ดร. วุฒิพงษ รังษีสันติวานนท ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู 

Conventional Injection Molding Process

Class A

 กระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอรโมพลาสติกคอมพอสิต 
เสริมแรงด้วยใยแก้วส้ันจะมีการไหลของเส้นใยผาน ช้ันกลาง 
ของแมพิมพมายังผิวบนที่บริเวณผนังแมพิมพ ทำให้เกิด 
การขัดขวางการเติมเต็มของพลาสติกหลอม ผิวที่ได้จะม ี
ลักษณะเป็นลายเส้นของรูปรางเส้นใยที่ผิว
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

เทคนิคการเผาเคลือบเซรามิก 
ต้นทุนต่ำ

 การพัฒนาเคลือบไฟต่ำท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,000 oC เปนแนวทางหน่ึงในการลดตนทุน 
ดานพลังงาน ในขณะเดียวกัน การพัฒนาสูตรเคลือบนิยมใชวิธีการคำนวณสูตรและแปรเปล่ียน 
อัตราสวนขององคประกอบทางเคมี แลวจึงทดลองเตรียมตัวอยางในหองปฏิบัติการ ดังนั้น 
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเคลือบไฟต่ำโดยวิธีการคำนวณกับวิธีทดสอบทางกายภาพ จะสามารถ 
ทำนายสมบัติเคลือบกอนลงมือทดลองจริงในหองปฏิบัติการได ชวยลดขั้นตอนหรือเวลาใน 
การพัฒนาสูตรเคลือบ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ

 สวทช. สนับสนุนการพัฒนาเคลือบไฟต่ำจนสามารถพัฒนาเปนเคลือบสีตางๆ ท่ีอุณหภูมิ  
1,000 oC เพ่ือใชกับเน้ือดินทัลค  โดโลไมต  และเน้ือดินแดง สูตรเคลือบท่ีใชโคลีมาไนตเปนฟล๊ัก  
(Flux) ซึ่งทำใหสวนผสมที่ถูกเติมลงไปมีจุดหลอมเหลวต่ำลง ใหเคลือบมันวาว กึ่งมันกึ่งดาน  
เหมาะแกการนำไปใชในเชิงพาณิชย และมีตนทุนวัตถุดิบต่ำกวาราคาที่จำหนายในทองตลาด 

จุดเดน 
 • ตนทุนต่ำ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซรามิกในประเทศ
 • สูตรเคลือบที่ใชโคลีมาไนตเปนฟลั๊ก ที่ใหเคลือบมันวาว กึ่งมันกึ่งดาน นำไปใชใน 
  เชิงพาณิชยไดหลากหลาย 

ผู้รับการถายทอด : 1. บริษัท คิวรีเสิรชแอนดดีเวลอพเมนท จำกัด 
 2. บริษัท สยามฟริต จำกัด 
 3. บริษัท เพอรโร (ประเทศไทย) จำกัด และ  
 4. บริษัท ฉัตรวิบูลยเครื่องเคลือบดินเผา จำกัด 
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553

นักวิจัย : นางสาวลดา พันธสุขุมธนา กรมวิทยาศาสตรบริการ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

 ปัจจุบันอุณหภูมิการผลิตหรือเผาเคลือบของ
อุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศอยูที่อุณหภูมิประมาณ  
1,150 - 1,300 oC ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาเคลือบมี 
การปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกับคาแรง ทำให้ 
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องหาแนวทางในการลด 
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
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เครื่องตรวจคุณภาพ
เมล็ดพันธุข้าวโพด
ด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ

 ขาวโพดเปนพืชที่มีความสำคัญตออุตสาหกรรมอาหารสัตวเปนอยางมาก เนื่องจาก 
ขาวโพดเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตวชนิดตางๆ ดังจะเห็นวาผลผลิตขาวโพดในประเทศ 
ไทยประมาณรอยละ 94 ถูกนำใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว และแนวโนมยังมีความตองการ 
เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ บางปียังตองมีการนำเขาจากตางประเทศอีกดวย

 สวทช. พัฒนาเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดโดยใชเทคนิคการประมวล 
ผลเชิงภาพรวมกับเทคนิคการสอนเครื่องคอมพิวเตอรใหเรียนรู ซึ่งเครื่องตรวจสอบที่พัฒนา 
ขึ้นนี้สามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุครั้งละปริมาณมาก ดวยกรรมวิธีการตัดสินใจที่มี 
ความแนนอนและมีมาตรฐาน ทำใหมีประสิทธิภาพกวาการใชมนุษยตรวจสอบ และยังสามารถ 
ถายภาพเมล็ดพันธุที่ตรวจสอบไดอยางคมชัดสมจริง สะดวกตอการนำไปวิเคราะหผลตอ และ 
ใหระดับความถูกตองในการคัดแยกเมล็ดดีออกจากกลุมเมล็ดเสียถึงรอยละ 95.5

จุดเดน 
 • สะดวกและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
 • มีความถูกตองในการคัดแยกเมล็ดดีออกจากกลุมเมล็ดเสียเฉลี่ยรอยละ 95.5
 • สามารถตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุครั้งละปริมาณมากได
 • สามารถถายภาพเมล็ดพันธุที่ตรวจสอบไดอยางคมชัดสมจริงสะดวกตอการนำไป 
  วิเคราะหผลตอ

ผู้รับการถายทอด : บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554

นักวิจัย : นายโอภาส ตรีทวีศักดิ์ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

 ปัจจุบันความต้องการปริมาณอาหารมี 
การขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งอาหารที่เป็นพืชที่นำมา 
บริโภคโดยตรงและท่ีเป็นอาหารสัตวผานระบบปศุสัตว  
ทำให้มีความต้องการวัตถุดิบที่เป็นพืชเพาะปลูกนำมา 
เลี้ยงสัตวเป็นจำนวนมาก
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

ชุดควบคุมลิฟต

 สวทช. วิจัยและพัฒนาชุดควบคุมลิฟท เพื่อลดคาใชจายในการบำรุงรักษาดังกลาว  
โดยอาศัยองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑและตนแบบอุตสาหกรรม  
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาชุด 
โพรโตคอลสำหรับการสื่อสารขอมูลระยะไกล ทั้งแบบมีสายและไรสาย ดานการควบคุมชุด 
อุปกรณทางฮารดแวร เชน มอเตอร อินเวอรเตอร เปนตน และดานการออกแบบภาพลักษณ 
ผลิตภัณฑ จึงสามารถนำมาประยุกตใชในการพัฒนาชุดควบคุมลิฟตได โดยการนำชุดควบคุม 
แบบ MCU มาใชแทนเครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได (PLC) และนำเทคโนโลยี 
การสงผานขอมูลดวย BUS (BUS Controller) ซึ่งทำใหลดจำนวนการเดินสายลงได

จุดเดน 
 • ลดคาใชจายในการบำรุงรักษา
 • สามารถควบคุมจากระยะไกลได 
 • เทคโนโลยีการสงผานขอมูลดวย BUS Controller ซ่ึงทำใหลดจำนวนการเดินสาย 
  ลงได

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน จำกัด  เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2553

นักวิจัย : นายวรัญญู ผิวทองคำ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

 ปัจจุบันอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยมักจะ 
ติดต้ังลิฟต เพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนย้ายบุคคลและ 
สิ่งของ และพบวาการนำเข้าชุดควบคุมลิฟทจากตาง 
ประเทศ มีคาใช้จายคอนข้างสูง อีกทั้งจะปรับปรุงแก้ไข  
หรือบำรุงรักษาไมสามารถทำได้โดยสะดวก หรือต้องมี 
คาใช้จายสำหรับบุคลากรจากตางประเทศจำนวนมาก
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 เนคเทค สวทช. จึงรวมกับบริษัท สี่พระยากอสราง จำกัด ผูดำเนินธุรกิจรับเหมา 
กอสรางรายใหญ พัฒนาระบบบริหารจัดการการใชงานเหล็กเสนขึ้น เพื่อลดความสูญเสียของ 
เหล็กในการกอสราง และวิจัยวิธีการคำนวณเพ่ือลดการสูญเสียจากการตัด โดยใชกระบวนการ 
ทางคอมพิวเตอรชวย เพื่อลดเวลาการทำงานของบุคลากร และชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ 
ระบบใหสูงขึ้น

 สวทช. พัฒนาระบบบริหารจัดการการใชงานเหล็กเสนขึ้น เพื่อลดความสูญเสียของ 
เหล็กในการกอสราง และวิจัยวิธีการคำนวณเพื่อลดการสูญเสียจากการตัด โดยใชกระบวนการ 
ทางคอมพิวเตอรชวย เพ่ือลดเวลาการทำงานของบุคลากร และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
ใหสูงขึ้น ซึ่งระบบชวยในคำนวณการตัดเหล็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียใน 
กระบวนการตัด และชวยวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเสนใหเหมาะกับชวงเวลาตางๆ

จุดเดน 
 • ลดความสูญเสียของเหล็กในการกอสราง 
 • ลดการสูญเสียจากการตัดเหล็กในการกอสราง 
 • ลดเวลาการทำงานของบุคลากร 
 • ชวยวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเสนใหเหมาะกับชวงเวลาตางๆ   

ผู้รับการถายทอด : บริษัท สี่พระยากอสราง จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554  

นักวิจัย : นายกิตติพงศ เอกไชย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น

 ในแตละปีมีการใช้เหล็กเส้นสำหรับกอสร้าง 
เป็นจำนวนมาก การบริหารงาน การสั่งซื้อ และ 
การใช้งานเหล็กเส้นยังมีจำนวนการสูญเสียมาก
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

เฟอรนิเจอรจาก
กระดาษใยสับปะรด
พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน

 สวทช. พัฒนาเกาอี้จากใยสับปะรด ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สงกลิ่นหอมออนๆ ออก 
มาตลอดเวลา และยังสามารถปลอยกลิ่นหอมไดเพิ่มขึ้นเมื่อมีคนนั่ง ดวยการใชเทคโนโลยี 
การเคลือบไมโครแคปซูลที่บรรจุอนุภาคของสารใหความหอมไวลงบนกระดาษใยสับปะรด 
ซึ่งมีความพรุนสูง  โดยแคปซูลของน้ำหอมจะกระจายตัวอยูสองบริเวณ คือ ภายในรูพรุนและ 
พ้ืนผิวของเสนใยกระดาษ เม่ือมีการใชงาน แรงกดท่ีเกิดจากการน่ังจะทำใหแคปซูลท่ีอยูบริเวณ 
พื้นผิวแตกออก สงกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นขณะนั่ง สวนแคปซูลที่อยูภายในรูพรุนจะคอยๆ ปลอย 
กลิ่นหอมออนๆ ออกมาตลอดเวลา

จุดเดน 
 • สงกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นขณะนั่ง
 • แข็งแรง ทนทาน และมีน้ำหนักเบา
 • ทางเลือกใหมของผูบริโภคที่นิยม Aroma Therapy 

ผู้รับการถายทอด : บริษัท โยธกา อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552

นักวิจัย : ดร. นฤพล อินทะสันตา ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1003001243 วันท่ีย่ืนคำขอ 3 ธันวาคม 2553

  

 ปัจจุบัน การบำบัดด้วยกลิ่นหรือการผอนคลาย 
ความเครียดด้วยกล่ิน กำลังได้รับความนิยมอยางมากจาก 
ผู้บริโภค มีการแตงเติมกลิ่นลงในเครื่องใช้ตางๆ ในชีวิต 
ประจำวัน เพ่ือดึงดูดใจผู้ใช้งานอีกด้านหน่ึง การใช้ประโยชน 
จากวัสดุเหลือทิ้งก็ได้รับความสนใจไมแพ้กัน โดยชิ้นสวน 
เหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมสับปะรด เชน เปลือกและแกน 
สับปะรดนั้น สามารถนำมาเพิ่มมูลคาโดยการขึ้นรูปเป็น 
กระดาษใยสับปะรด ซึ่งเป็นกระดาษที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
คือ มีความแข็งแรง ทนทาน และมีน้ำหนักเบา

กระดาษเสนใยสับปะรด กระดาษที่ถูกเคลือบกลิ่น
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 มอดเจาะผลกาแฟ นับเปนแมลงศัตรูที่สำคัญตอการปลูกกาแฟในพื้นที่ปลูกกาแฟ 
อราบิกาในเขตภาคเหนือในชวง 5 ปีที่ผานมา การระบาดสรางความเสียหายใหกับผลผลิต 
กาแฟในหลายพื้นที่ สงผลใหผลผลิตกาแฟคุณภาพดีลดลง 

 สวทช. ภาคเหนือ สนับสนุนการพัฒนากรรมวิธีการผลิตสารลอชนิดแข็ง ซ่ึงมีคุณสมบัติ 
ในการปลดปลอยสารลอแมลงอยางชาๆ มีอายุการใชงานยาวนานกวา 45 วัน สามารถลอให 
แมลงเขาหาและตายในกับดักไดเปนจำนวนมาก และมีตนทุนในการผลิตต่ำกวาผลิตภัณฑสาร 
ลอแมลงชนิดของแข็งที่นำเขาจากตางประเทศ 

จุดเดน 
 • ตนทุนต่ำ
 • มีอายุการใชงานยาวนานกวา 45 วัน 
 • ลดการนำเขาสินคาจากตางประเทศ   

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ชาระมิงค จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554

นักวิจัย : นางเยาวลักษณ จันทรบาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 1003001204 วันท่ีย่ืนคำขอ 25 พฤศจิกายน 2553

กรรมวิธีการผลิตสารลอแมลง
ชนิดของแข็ง
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

กรรมวิธีการเตรียม
อนุภาคนาโนพอลิเมอร

ที่มีการกักเก็บเคอรคูมินไว้ภายใน

 นอกจากน้ี ยังมีการนำมาใชในเคร่ืองสำอางและการเตรียมยาบางชนิด โดยมีประโยชน 
ทางเภสัชวิทยา ไดแก ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตานการอักเสบ ฤทธิ์ตานมะเร็ง เปนตน  
อยางไรก็ตาม ปัญหาของเคอรคูมินที่พบคือ ไมคงตัวตอแสง ไมละลายน้ำจึงยากตอการดูดซึม 
เขาสูกระแสเลือด ซึ่งทำใหมีชีวปริมาณออกฤทธิ์ต่ำ

 สวทช. สนับสนุนการพัฒนาเพ่ิมความเสถียรใหเคอรคูมินดวยการกักเก็บลงในอนุภาค 
ขนาดเล็ก ไดแก อนุภาคระดับนาโน และ/หรืออนุภาคระดับไมโครท่ีสรางจากพอลิเมอรท่ีเหมาะสม  
โดยอนุภาคที่บรรจุเคอรคูมินสามารถกระจายตัวอยูในน้ำไดที่ความเขมขนสูง สามารถชวยลด 
การเสียสภาพของเคอรคูมินจากการสัมผัสของแสง ความรอน ความเปนกรดดาง และเคอรคูมิน 
ท่ีถูกกักเก็บในอนุภาคสามารถถูกปลดปลอยไดในสภาวะท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนการชวยเพ่ิมศักยภาพ 
การใชประโยชนจากเคอรคูมินได

จุดเดน 
 • ลดการเสียสภาพของเคอรคูมินจากการสัมผัสของแสง ความรอน ความเปนกรดดาง
 • ปลดปลอยไดในสภาวะที่เหมาะสม 
 • กระจายตัวอยูในน้ำไดที่ความเขมขนสูง 
 • ดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไดดีขึ้น   

ผู้รับการถายทอด : บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลย่ี โปรดักส จำกัด เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2554

นักวิจัย : รศ. ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขท่ีคำขอ 0901004205 วันท่ีย่ืนคำขอ 17 กันยายน 2552

 เคอรคูมิน (curcumin) เป็นสารที่พบในพืชวงศ 
ขิง ขา ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นวัตถุดิบที่หาได้ 
ภายในประเทศ โดยมักใช้เป็นเครื่องเทศและสารให้สีกับ 
อาหาร
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ป 2554
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

หัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออก 
เพื่อการพัฒนาตอเป็นวัคซีน

     คณะผูวิจัยไดรวมกันสรางและทดสอบวัคซีนเด็งกี่ตัวเลือกชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ ์
ลูกผสม ไดครบทั้ง 4 สายพันธุ โดยใชการตัดตอยีน จากการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน 
ตัวเลือกในสัตวทดลอง ใหผลเปนที่พอใจทั้งในดานความปลอดภัยและการสรางภูมิคุมกันตอ 
ไวรัสไขเลือดออก 

    สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยมหิดล ไดอนุญาตใหสิทธิกับบริษัท  
ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ซึ่งแสดงความจำนงในการนำหัวเชื้อวัคซีนไขเลือดออกตัวเลือกชนิด 
เชื้อเปนออนฤทธิ์ลูกผสมทั้ง 4 สายพันธุที่สรางขึ้นไปพัฒนาตอยอด เพื่อใหไดวัคซีนป้องกัน 
โรคไขเลือดออกที่มีประสิทธิภาพตอไป

จุดเดน 
 วัคซีนตัวเลือกชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ลูกผสมรุนใหมป้องกันโรคไขเลือดออกไดครบทั้ง 
4 สายพันธุ ซ่ึงหากมีการพัฒนาตอยอดใหมีการใชในมนุษยไดจริง จะสามารถป้องกันการติดเช้ือ 
ไวรัสเด็งกี่สายพันธุที่ระบาดอยูในปัจจุบันแตละสายพันธุไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554

นักวิจัย : ดร. พูนสุข กีฬาแปง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 รศ.นพ. นพพร สิทธิสมบัติ และคณะ
 จากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 รศ.นพ. สุธี ยกสาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู                
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ฟิลมเคลือบอิฐประดับ 
และวัสดุกอสร้าง 
กันตะไครน้ำและคราบสกปรก

 สาเหตุหลักของการเกิดคราบตะไครเหลานี้เกิดจากการที่บริเวณนั้นไดมีการสัมผัส 
กับน้ำหรือน้ำฝนเปนเวลานาน หรือมีความช้ืนสูง เหมาะแกการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตเล็กๆ   
ทีมวิจัยจึงไดมีการคิดคนฟิลมที่มีสมบัติไมเปียกน้ำขึ้นโดยเลียนแบบปรากฏการณ “น้ำกลิ้งบน 
ใบบัว” ซึ่งเมื่อนำไปเคลือบบนผิวของวัสดุกอสราง จะสามารถป้องกันการเกาะของน้ำและ 
การซึมผานของน้ำลงไปในตัววัสดุกอสรางได

จุดเดน 
• ตนทุนต่ำ 
• ชวยลดการเกิดคราบสกปรกและยับย้ังการเจริญเติบโตของตะไครน้ำและแบคทีเรีย 
• ฟิลมนี้เคลือบโดยการทาน้ำยาเคมีที่มีลักษณะใส จึงไมทำลายสีดั้งเดิมของวัสดุ 

กอสรางนั้นๆ
• การเคลือบทำไดงาย ไมตองใชความชำนาญสูง

ผู้รับการถายทอด : บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2553
 นายจารุวัฒน กวยไขมุก เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2553

นักวิจัย : ดร. สิทธิสุนทร สุโพธิณะ และ น.ส. อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0801003345 เรื่อง ฟิลมเคลือบวัสดุกอสรางที่
ลดการเกาะของคราบสกปรกและการเกิดคราบของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก

 วัสดุกอสร้างที่ใช้ทั่วไปมีทั้ง 
ที่เป็นวัสดุเชิงโครงสร้างและประดับ 
ตกแตง ซึ่งอายุการใช้งานขึ้นอยูกับ 
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะวัสดุประดับ 
ตกแตงเมื่อเวลาผานไปหลายปี จะม ี
คราบสกปรก หรือคราบตะไครสีเขียว 
หรือสีดำเกิดขึ้น ทำให้สิ่งกอสร้างนั้น 
ดูเกาและโทรมเร็วกวาเวลาอันควร  
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

ซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการ 
ข้อมูลจุลินทรียและวัสดุชีวภาพ 
(Software iCollect Microbial 

Information Management System)

 iCollect เปนซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชบริหารจัดการการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย 
และวัสดุชีวภาพแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันซอฟตแวรดังกลาวไดรับการจดลิขสิทธิ์และติดตั้ง 
ใหกับผูใชงานในหองปฏิบัติการตางๆ ภายในศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  
พรอมทั้งอนุญาตใหสิทธิในการใชงานซอฟตแวรดังกลาวแก University of North Texas 
Health Science Center (UNTHSC) at Fort Worth, Texas, USA

จุดเดน 
• การลงทะเบียนและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับวัสดุชีวภาพ ดวยระบบบารโคด  

ทำใหสะดวกตอการใชงาน
• การรับฝากวัสดุชีวภาพ มีระบบคนหาขอมูลตัวอยางจัดเก็บที่ใชงานงาย
• การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุชีวภาพ
• การควบคุมการนำวัสดุชีวภาพเขา/ออกจากคลังเก็บรักษา
• การสรางแคตตาล็อกเพื่อใหบริการวัสดุชีวภาพ
• การกำหนดเงื่อนไขการรับฝากและใหบริการ
• การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับเครือขายหรือศูนยทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ 

ผานเว็บเซอรวิส
• นำไปติดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลที่สำคัญตามความตองการใชงานที่ 

ตางกันได

ผู้รับการถายทอด : University of North Texas Health Science Center (UNTHSC) 
at Fort Worth, Texas, USA เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553

นักวิจัย : ดร. สุภาวดี อิงศรีสวาง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 
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เทคโนโลยีแปรรูปมะมวงสดตัดแตง
ผานกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด
เพื่อการสงออก

 มะมวงเปนผลไมสงออกท่ีสำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันไดรับการสงเสริมเพ่ือการขยาย 
ตลาดสงออก แตมีปัญหาสำคัญสองประการท่ีทำใหมะมวงไทยไมสามารถขยายตลาดไปไดมาก  
คือ การเกิดโรคราดำท่ีผิวเปลือกของผลมะมวง ทำใหอายุการเก็บของผลมะมวงท่ีเกิดโรคราดำ 
นี้เหลือเพียงประมาณ 7 วัน และการดอยคุณภาพของผลมะมวงที่ผานการอบไอน้ำ เพื่อ 
ทำลายไขของแมลงวันผลไม ทีมวิจัยจึงไดพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อแปรรูปมะมวงสดตัดแตงผาน 
กระบวนการแปรรูปนอยที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการสงออกมะมวง

จุดเดน 
 ไดผลิตภัณฑท่ีมีความสะดวกในการรับประทาน และยังคงคุณภาพท่ีสด มีอายุการเก็บ 
คอนขางยาว ทำใหสามารถเพ่ิมชองทางการจำหนายผลิตภัณฑได

ผู้รับการถายทอด : บริษัท กำแพงแสน คอมเมอรเชียล จำกัด เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2553

นักวิจัย : รศ.ดร. ทิพยวรรณา งามศักดิ์ และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ทรัพยสินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0203000422 เรื่อง กรรมวิธีการแปรรูปนอย 
ที่สุด และการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศของผลไมสดเมืองรอน 
ตัดแตง
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

Traffy: 
ศูนยข้อมูลการจราจรทางมือถือ

 สภาพจราจรที่ติดขัดเปนปัญหาที่นาปวดหัวอันดับตนๆ ที่คนกรุงเทพตองประสบพบ 
เจออยูทุกวัน คนสวนใหญที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะในเวลาเรงดวน อาจเกิดความเครียด รูสึก 
หงุดหงิด หรือทำใหแผนงานการเดินทางที่วางไวลาชาไปได ไดมีการพัฒนาระบบประเมินและ 
รายงานสภาพจราจรแบบ Real Time ที่เรียกวา Traffy ที่สามารถทำใหผูเดินทางสามารถ 
ตรวจสอบสภาพจราจรไดทั้งบนคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่  

จุดเดน 
• ใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตแบบ real-time สามารถ คนหาถนน สถานที่ และ 

แนะนำการเดินทาง 
• สามารถดูขอมูลจราจรจากป้ายจราจรอัจฉริยะใน กทม. 40 ป้าย ตามแยกและ 

กลองวงจรปิด CCTV 
• ชวยในการวางแผนกอนออกเดินทางและตรวจสอบสภาพจราจรขณะเดินทางเพ่ือ 

หลีกเล่ียงเสนทางท่ีมีความติดขัดชวยใหลดระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทาง

ผู้รับการถายทอด : บริษัท เวลเนส แคร จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553    

นักวิจัย : ดร. วสันต ภัทรอธิคม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
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 เครื่องควบคุมอุปกรณไฟฟ้าแบบใชคลื่นวิทยุ (RF 1:4) จะใชคลื่นวิทยุในยานความถี่  
433.92 MHz ในการควบคุมการเปิด - ปิดอุปกรณไฟฟ้าภายในบาน โดยมีระยะการทำงาน 
ระหวางเครื่องสงและเครื่องรับสัญญาณประมาณ 20 - 30 เมตร สามารถติดตั้งเปนอุปกรณ 
ควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองใชไฟฟ้าภายในบาน แตละชุดจะทำงานเปนอิสระตอกันโดยการกำหนด 
รหัสของสัญญาณรับ - สงที่ตางกัน ทำใหแบงพื้นที่การทำงานไดหลายพื้นที่โดยไมรบกวนกัน  
ในเบื้องตนจะใชรีโมทคอนโทรล 1 ตัวในการควบคุมการทำงานของเครื่องใชไฟฟ้า 4 อุปกรณ 
ใน 1 พื้นที่การใชงาน (บานผูพิการหรือผูสูงอายุ 1 หลัง)

จุดเดน
 สงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินในรูปแบบของเสียงสัญญาณเสียงไซเรนและไฟฉุกเฉิน 
สำหรับแจงเหตุขอความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ผูดูแล หรือเพื่อนบานที่อยูใกลเคียง  
ในกรณีที่ผูพิการหรือผูสูงอายุตองการขอความชวยเหลือหรือเกิดเหตุที่ไมพึงประสงคขึ้น ผูใช 
สามารถสงสัญญาณฉุกเฉินได 2 รูปแบบ คือ จากรีโมทคอนโทรลขนาดเล็กที่สามารถพกติดตัว 
ไดและจากสวิตชกระตุกที่ติดไวในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เชน หองนอนหรือหองน้ำ 

ผู้รับการถายทอด : บริษัท เอ็นเนอรยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

นักวิจัย : ดร. พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

            

ชุดเปิด-ปิดอุปกรณไฟฟ้าเอนกประสงค 
RF Remote Control 1:4 
และชุดแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน
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เครื่องตรวจสอบ 
บัตรเครดิตปลอม

 ปัญหาบัตรเครดิตปลอมเปนปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้น 
ในหลายจังหวัดของประเทศ โดยใชวิธีการหลากหลายในการขโมยขอมูลตางๆ เชน การแจง 
บัตรหายหรือบัตรถูกขโมย แลวกลับนำบัตรไปใชในการทุจริต หรืออาจมีการปลอมแปลงเอกสาร 
การสมัครเปนชื่อบุคคลอื่นแลวนำบัตรดังกลาวไปใช  และสิ่งที่พบมากที่สุด คือ การใชเทคโนโลยี 
สมัยใหมในการคัดลอกขอมูลในบัตรและปลอมบัตรใหมไปใช ซึ่งการกระทำดังกลาวถือไดวาม ี
ความผิดเปนอาชญากรขามชาติ  

จุดเดน 
 เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมเปนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถตรวจสอบตัวบัตร 
เครดิตไดวาเปนบัตรเครดิตจริงหรือปลอม โดยไมตองตรวจสอบขอมูลท่ีเก็บอยูภายในแถบแมเหล็ก 
หรือชิป ทำใหปราศจากขอกังวลเร่ืองการละเมิดขอมูลสวนบุคคล มีผลการทดสอบท่ีเปนท่ียอมรับ 
ในวงการวิชาการระดับสากล มีขนาดกะทัดรัด ใชงานงาย และประหยัดพลังงาน

ผู้รับการถายทอด : บริษัท นิวเวฟไอเดียส จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553

นักวิจัย : ดร. ศรัณย สัมฤทธ์ิเดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติิ  

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0901003707 เรื่องอุปกรณสำหรับตรวจสอบ 
แสงเลี้ยวเบนจากฮอโลแกรมดวยหลักการสรางหนาคลื่นยอนกลับ 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร 
NetHAM module เวอรช่ัน 1.0 
สำหรับบริหารเครือขายขนาดเล็ก

 ในการบริหารจัดการเครือขายภายในองคกร ปัญหาที่พบอยูเสมอคือความผิดปกติ 
ภายในระบบที่อาจเกิดขึ้นไดทุกขณะ กวาที่ผูดูแลระบบจะรับทราบถึงปัญหา เวลาก็อาจผานไป 
เนิ่นนานจนเกิดความเสียหาย อีกทั้งการระบุตนเหตุของปัญหาก็อาจไมใชเรื่องงายนัก การนำ 
ระบบตรวจสอบการทำงานเครือขายอัตโนมัติมาใช จึงสามารถชวยอำนวยความสะดวกใหแก 
ผูดูแลระบบ ทำใหสามารถรับรูในทันทีที่เกิดปัญหา และสามารถทำการแกไขไดอยางทันทวงที  
สงผลใหการทำงานของระบบเครือขายภายในองคกรเปนไปอยางมีเสถียรภาพ

จุดเดน 
 NetHAM ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใชเปนระบบตรวจสอบและแสดงสถานภาพเครือขาย 
โดยเฉพาะสำหรับหางราน องคกรขนาดเล็ก หรือโรงเรียน ซ่ึงอาจจะไมมีงบประมาณมากพอท่ีจะ 
ซ้ือซอฟตแวรบริหารเครือขายราคาแพง NetHAM เนนใหใชงานสะดวก มีระบบการแสดงผล 
ดวยภาพที่เขาใจงาย ชวยใหผูดูแลระบบสามารถเห็นภาพรวมของระบบไดอยางรวดเร็ว

ผู้รับการถายทอด : บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2553

นักวิจัย : ดร. กุลชาติ มีทรัพยหลาก ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)
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โปรแกรม 3D model  
สำหรับการรายงานสภาพการจราจร
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน (iPhone)

 คณะผูวิจัยพัฒนาแอพพลิเคชันรายงานสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  
“Traffy” บนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ชวยใหผูใชรถใชถนนสามารถตรวจสอบสภาพจราจร 
และวางแผนการเดินทางไดดียิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานสภาพจราจรไดแบบเรียลไทม ทำให 
ผูใชสามารถตรวจสอบและวางแผนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสนทางที่การจราจรติดขัดได  
เพียงดูจากฟีเจอรการรายงานหลากหลายรูปแบบ อาทิ ป้ายจราจรอัจฉริยะ 40 ป้าย ภาพ 
เคล่ือนไหวจากกลองวงจรปิด CCTV ท่ีติดตามสภาพจราจรกวา 100 ตัวบนถนนและแยกตางๆ 
ทั่วกรุงเทพมหานคร

จุดเดน 
 เปนการรายงานจราจรดวยแผนที่ 3 มิติ พัฒนาโดยฝีมือคนไทย ทั้งยังเพิ่มลูกเลนให 
ผูใชสามารถเห็นสภาพจราจรบริเวณสำคัญไดรอบทิศทาง หรือเลือกดูแผนที่แบบ 2 มิติ ผาน  
Google Map นอกจากนี้ยังมี iShare ฟีเจอรลาสุด ซึ่งออกแบบใหผูใชงานสามารถแบงปัน 
ขอมูล ขาวสาร รายงานสภาพจราจร หรือเหตุการณตางๆ บนทองถนน 

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเทนท แอนด มีเดีย จำกัด  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

นักวิจัย : ดร. วสันต ภัทรอธิคม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 
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โปรแกรมรู้จำตัวอักษรภาษาไทย
สำหรับผู้พิการทางสายตา 
(OCR version for the blind) 

   ในกลุมที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabilities; LD) ซึ่งจะตอง 
หาวิธีการเรียนรูเพื่อขจัดอุปสรรคการเรียนรูจากการอาน  ใหสามารถใชสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อใหคนพิการเหลานี้เก็บเกี่ยวความรูไดเชนเดียวกับคนปกติทั่วไป

     ทีมวิจัยจึงไดพัฒนาโปรแกรมซ่ึงสามารถเปล่ียนรูปภาพเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ (Document Image) ใหเปนขอความ (Text) กอนนำไปประดิษฐเปนสื่อที่เหมาะสม 
กับคนพิการตอไป

จุดเดน 
 สามารถเปลี่ยนรูปภาพเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Document Image) 
ใหเปนขอความ (Text) 

•  ทำใหผูใชงานประหยัดเวลาในการพิมพเอกสารใหมอีกครั้ง
•  มีความถูกตองเฉลี่ย 95% บนเอกสารสะอาด  
•  สามารถปรับความเอียงแฟ้มขอมูลภาพไดอัตโนมัติกอนจะทำการแปลง
•  สามารถยอและขยายแฟ้มขอมูลภาพไดตามตองการ 
•  มีเมนูที่สะดวกกับการใชงานสำหรับผูพิการทางตา 
•  มีคำเตือนเมื่อใสกระดาษกลับดาน 

ผู้รับการถายทอด : รานพลกร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 

นักวิจัย : ดร. วศิน สินธุภิญโญ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร) 

 เทคโนโลยี เพื่อชวยเหลือคนพิการ 
หรือสื่อสิ่งอำนวยสะดวกให้คนพิการสามารถ 
ก้าวข้ามพ้นอุปสรรคที่เกิดจากความบกพรอง  
หรือความพิการ ทั้งความพิการทางรางกาย   
พิการทางสายตา พิการทางหู หรือกลุมที่มี 
อุปสรรคการอานและการเขียน 
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

สวิตชเดี่ยวแบบกดติดปลอยดับ  
(Single Switch) สำหรับคนพิการ

 สวิตชเดี่ยวเปนอุปกรณที่ทำหนาที่เปนเหมือนปุม เปิด - ปิด แตมีขนาดใหญเปนพิเศษ   
ซึ่งออกแบบสำหรับคนที่มีขอจำกัดทางการเคลื่อนไหว ไมสามารถใชมือกดปุมเปิด - ปิดที่มี 
ขนาดเล็กได เชน กลุมคนสมองพิการ (Cerebral Palsy) หรือกลุมคนที่ไมมีมือหรือเทาที่จะ 
กดปุม ซึ่งจำเปนตองใชอวัยวะอื่นทำหนาที่เพื่อกดปุมแทน ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดจัดทำสวิตช 
แบบกดติดปลอยดับที่มีขนาดใหญขึ้น เพื่อความสะดวกในการใชงานสำหรับผูพิการดังกลาว    

จุดเดน 
สามารถนำสวิตชไปใชรวมอุปกรณตอพวงอยางอื่นได อาทิ ของเลนสำหรับเด็ก • 
พิการ อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรตางๆ ซอฟตแวร เกมส เปนตน 
มีขนาดใหญ ใชงานสะดวก • 

ผู้รับการถายทอด : รานพลกร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 

นักวิจัย : ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร
ปราศรัย เวอรช่ัน 3 
ทางเลือกสำหรับผู้พิการ

 เพื่อมาทดแทนเสียงของผูใชงานที่สูญเสียไปหรือมีความบกพรองทำใหไมสามารถ 
ส่ือสารกับผูอ่ืนใหเขาใจได โปรแกรมน้ีทำหนาท่ีเปนเสมือนกลองท่ีบรรจุเสียงพูดท่ีใชในการสนทนา 
ไวอยางไมจำกัดจำนวน 

จุดเดน 
•  เปนเคร่ืองมือสำหรับชวยเหลือผูท่ีสูญเสียความสามารถในการพูดใหสามารถส่ือสาร 

กับบุคคลรอบขางผานคอมพิวเตอร โดยใชภาพแทนการสื่อความหมาย 
•  เพ่ิมชองทางการศึกษาท่ีทันสมัย และสามารถพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับคนพิการ
•  ผูที่มีความบกพรองทางการออกเสียงสามารถใชงานโปรแกรมดังกลาวไดอยาง 

สะดวกและงายดาย

ผู้รับการถายทอด : รานพลกร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553  

นักวิจัย : ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)

 โปรแกรมคอมพิวเตอรปราศรัย  
ได้รับแนวคิดมาจากการสื่อสารเสริม 
และทางเลือกอื่น (Augmentative and 
Alternative Communication)
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

เคร่ืองวัดความหนาแบบไมสัมผัส 
สำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส

 เครื่องวัดความหนาเลนสแวนตาแบบไมสัมผัส คือ เครื่องมือที่ใชสำหรับวัดความหนา 
ของเลนสแวนตาตรงบริเวณศูนยกลางเลนสโดยใชเทคนิคเชิงแสงทำใหไมมีการสัมผัสที่ 
บริเวณผิวของเลนส จึงไมเกิดรอยกดหรือรอยขีดขวน ทำใหสามารถใชในกระบวนการตรวจสอบ 
คุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส ต้ังแตข้ันตนของกระบวนการผลิตขณะท่ียังไมมีการเคลือบ 
แข็งใหผิวชิ้นงาน จนถึงขั้นตอนสุดทายกอนบรรจุชิ้นงานเขาบรรจุภัณฑ

จุดเดน 
•  ชวยใหบริษัทมีโอกาสเพิ่มการแขงขันทางการตลาดอีกทางหนึ่ง    
•  สามารถตรวจสอบคุณภาพของเลนสไดในทุกขั้นตอน

ผู้รับการถายทอด : บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2553

นักวิจัย : ดร. บุญสง สุตะพันธ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0701002827 เรื่องวิธีการวัดความหนาของ 
วัตถุผิวโคงและโปรงแสงโดยใชเทคนิคคอนโฟคอลไมครอสโคปี 
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โครงการออกแบบและพัฒนา
รถบรรทุกอเนกประสงค
เพ่ือการเกษตร

 สามารถนำมาประกอบเปนรถที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการใชงานสูง  
ใชเคร่ืองยนตดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงมา สามารถใชงานตามวัตถุประสงคตางๆ ไดหลากหลาย  
เชน รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถรับสงนักเรียน 
รถโดยสาร เปนตน อีกท้ังราคาถูก ประหยัดน้ำมัน และมีคาบำรุงรักษาท่ีต่ำกวารถบรรทุกท่ัวไป 

จุดเดน 
• สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบกได
• รับน้ำหนักบรรทุกได 3 - 4 ตัน
• ใชไบโอดีเซลประหยัดน้ำมัน 12 กิโลเมตร/ลิตร
• ตัวรถสูง สามารถลุยพื้นที่เพาะปลูกได
• มีเคร่ืองสูบน้ำ สามารถดัดแปลงเปนรถสูบน้ำหรือรถบรรทุกน้ำเพ่ือบรรเทาปัญหา 

ภัยแลง

ผู้รับการถายทอด : 1. เทศบาลตำบลทาผา    จ. ลำปาง 
2. อบต. บอเกลือใต      จ. นาน 
3. อบต. หวยยูง            จ. กระบี่ 
4. อบต. บอหิน            จ. ตรัง 
5. อบต. พานพราว        จ. หนองคาย 
6. อบต. เตางอย           จ. สกลนคร 
7. อบต. โนนรัง             จ. นครราชสีมา 
8. อบต. อุดม-สมบูรณ     จ. สุรินทร 
9. อบต. แมจั๊ว              จ. แพร 
10. เทศบาลเมืองชุมพร    จ. ชุมพร

นักวิจัย : ดร. ฉัตรชัย จันทรเดนดวง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติิ

ทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

 สวทช. รวมกับ บริษัท สามมิตร  
มอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)  
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนารถบรรทุกอเนก- 
ประสงค โดยคำนวณการออกแบบช้ินสวน 
โครงสร้างรถที่สำคัญตามหลักวิศวกรรม  
จำนวน 5 ช้ินสวนได้แก แชชซี (chassis)  
ดุมล้อและระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว  
เฟืองท้ายและระบบกันสะเทือน
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก
สำหรับครัวเรือนและชุมชน

 ขาวเปนสินคาเกษตรที่สำคัญ ทั้งเพื่อการสงออกและบริโภคในประเทศ สวทฃ. จึงได 
ออกแบบและพัฒนรเครื่องสีขาวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน เพื่อลดความเสียหาย 
จากกระบวนการดังกลาว โดยเคร่ืองสีขาวท่ีพัฒนาข้ึนน้ีเปนระบบครบวงจร สามารถสีขาวไดท้ัง 
ขาวกลองและขาวขาว มีชุดขัดขาวที่ออกแบบรอบการขัดใหเหมาะสมลดการหักของเมล็ดขาว  
และชุดดูดรำขาวซ่ึงชวยลดความรอนในการขัดสี กำลังการผลิตขาวกลอง 200 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  
และขาวขาว 150 กิโลกรัม/ฃั่วโมง 

จุดเดน 
• พัฒนาและออกแบบเคร่ืองสีขาวขนาดเล็ก ท่ีมีกระบวนการสีขาวครบวงจรสามารถ 

สีขาวไดทั้งขาวกลอง และขาวขาว 
• ชุดลูกยางกระเทาะเปลือกเปนแบบเซาะรองตามแนวการไหลของขาว และมีครีบ 

กั้นดานขางแผนป้อน  
• ชุดขัดขาวออกแบบใหมีรอบการขัดท่ีเหมาะสมลดการหักของเมล็ดขาว และออกแบบ 

ใหมีชุดดูดรำขาวดานนอกตะแกรงขัด ชวยดูดรำขาว ลดความรอนในการขัดสี

ผู้รับการถายทอด : บริษัท สหภัณฑ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2554   

นักวิจัย : ดร. ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติิ

ทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1102003028 เรื่อง เครื่องสีขาว
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ป 2553
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

น้ำปลาผง

 จากการสำรวจขอมูลการสงออกของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการสงออก 
เครื่องปรุงรส พบวามูลคาของผงปรุงแตงรสและเครื่องแกงสำเร็จรูปมีมูลคาการสงออกในแต  
ละปี คิดเปนพันลานบาท โดยมูลคาการสงออกน้ำปลามีมูลคาเพิ่มมากขึ้นทุกปี เชน ในปี 
2548 กวา 1,000 ลานบาท  

 อยางไรก็ตามการสงออกน้ำปลาในรูปของเหลวนั้น มีความยุงยากในการขนสง ไม 
สะดวกตอการใชงาน เมื่อเปิดใชแลวอายุการใชงานก็จะสั้นลง  

 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ จึงมีความรวมมือกับบริษัท น้ำปลาไทย ตราปลาหมึก 
(ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาวิจัยน้ำปลาผง

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑน้ำปลาผง ท่ีสามารถละลายคืนรูปไดดี ลักษณะทางกายภาพ 
และองคประกอบใกลเคียงน้ำปลาสด เชน ยังมีกลิ่นของน้ำปลาและมีปริมาณไนโตรเจนใน 
ปริมาณที่ไมสูงเกินกำหนด

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท น้ำปลาไทย ตราปลาหมึก (ประเทศไทย) จำกัด  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 

นักวิจัย : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0901000247  
 เรื่อง “กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑน้ำปลาผง” 

 ได้ผลิตภัณฑใหม ที่สะดวกในการใช้และขนสงงาย และมีคุณสมบัติใกล้เคียง 
น้ำปลาสดอีกด้วย
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ซอฟตแวรชวยวางแผนการผาตัดรากฟันเทียม 
เดนตี้แพลน
(Dental Implant Planning Software: DentiPlan)

 ปัจจุบันในประเทศไทยมีผูปวยจำนวนมากที่มีปัญหาสุขภาพในชองปาก สวนใหญมัก 
เกิดจากโรคฟันผุและโรคเหงือก โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีสูญเสียฟันไปท้ังหมดและตองใสฟันเทียม 
ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก การฝังรากเทียมนี้จะชวยเปนที่ยึดฟันเทียมใหติดแนน อันจะชวยลด 
ปัญหาสุขภาพในชองปากและสามารถพูดและบดเคี้ยวอาหารได

 แตการฝังรากฟันเทียมในประเทศไทยยังเปนงานท่ียุงยาก และจำเปนตองใชทันตแพทย 
ที่มีความชำนาญสูง เพราะไมมีเครื่องมือในการวางแผนที่ดีกอใหเกิดความเสี่ยงในการผาตัด

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • ซอฟตแวรเดนตี้แพลนที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำลองรูปฟันแบบสามมิติจากการถายภาพ 

ดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT Scan) ภาพที่ไดมีความถูกตองและแมนยำ 
เสมือนจริง มากกวาเครื่องถายภาพรังสี

 • เพื่อชวยในการวางแผนการผาตัดรากฟันกอนการผาตัดจริง 
 • ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการผาตัดรากฟันเทียมมากขึ้น 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ มหาวิทยาลัยมหิดล  
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 

นักวิจัย : ดร. เสาวภาคย ธงวิจิตรมณี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)

 ซอฟตแวรเดนต้ีแพลนถูก 
พัฒนาขึ้น โดยจำลองข้อมูลรูปฟัน 
แบบสามมิติจากการถายภาพด้วย 
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT  
Scan) ซึ่งภาพที่ได้มีความถูกต้อง  
และแมนยำเสมือนจริงมากกวา 
เครื่องถายภาพรังสี
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โมโนโคลนัลแอนติบอดี 
ที่จำเพาะตอไวรัสโรคกุ้ง

(WSSV/YHV/TSV/IHHNV)

 โรคติดเชื้อไวรัสชนิดตางๆ เปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมากใน 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงในประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลก โรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญใน
ประเทศไทย ไดแก ไวรัสโรคหัวเหลือง (Yellow Head Virus: YHV) และโรคตัวแดงจุดขาว  
(White Spot Syndrome Virus: WSSV) ซึ่งพบระบาดรุนแรงในรอบสิบกวาปีที่ผานมา และ 
สรางความเสียหายใหกับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุงกุลาดำอยางมาก 

 สวนไวรัสทอราซินโดรม Taura Syndrome Virus (TSV) และ Infectious 
Hypodermal and Hematopoeitic Necrosis Virus (IHHNV) เปนไวรัสที่กอใหเกิดโรค 
รุนแรงในกุงขาวแวนนาไม ซึ่งในชวงหลายปีที่ผานมาประเทศไทยไดนำกุงขาวเขามาเลี้ยงกัน 
อยางกวางขวางเปนผลใหเกิดการระบาดของไวรัสทอราซินโดรมในกุงหลายชนิด

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 การวิจัยและพัฒนาผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะตอไวรัสกอโรคในกุงทั้ง 4  
ชนิด เพ่ือท่ีจะเปนพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบงายแทนวิธี PCR ในอนาคต

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท MBS Asia จำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 

นักวิจัย : ศ.ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

 เป็นแนวทางในการพัฒนาชุดตรวจที่สามารถชวยระวังและบรรเทาความเสียหาย 
เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสได้สวนหนึ่ง และยังเป็นแนวทางในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของ 
ไวรัสเพื่อหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพตอไป
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วัสดุชีวภาพ 
เพื่อทดสอบการตั้งท้องของแมโค
(โมโนโคลนัลแอนติบอดีท่ีจำเพาะตอ Progesterone)

 โปรเจสเตอโรนเปนสเตียรอยดฮอรโมนที่พบบนรังไข ทำหนาที่หลักคือการเตรียม 
ความพรอมของมดลูกเพ่ือการฝังตัวของตัวออนและคงสภาพการต้ังทองเอาไว พบไดท้ังในเลือด 
และน้ำนมของในสัตวโตเต็มวัยที่มีวงรอบการเปนสัดปกติ  

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 สามารถลดความผิดพลาดและคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังใชในการตรวจการต้ังทอง 
ของแมโคหลังการผสมเทียม คือถาแมโคมีระดับความเขมขนของฮอรโมนนี้ต่ำหลังการผสม 
เทียมไปแลว 19 - 24 วัน แสดงวาแมโคไมไดทองจากการผสมเทียมนั้นและกำลังจะกลับมา 
เปนสัดอีกครั้ง

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท MBS Asia จำกัด เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552

นักวิจัย : รศ. เพทาย พงษเพียจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ดร. ศิวัช สังขศรีทวงษ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
 ดร. อรประไพ คชนันทน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0901002734 เรื่อง “โมโนโคลนอล 
 แอนติบอดีที่มีความจำเพาะตอฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและ 
 การนำไปใช”

 การตรวจวัดระดับฮอรโมนนี้จะใช้ยืนยันการเป็นสัดของแมโคในวันผสมเทียม
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ชุดทดสอบไวรัสโรคกุ้ง (WSSV) 
แบบ LAMP-LFD 

 โรคติดเชื้อไวรัสชนิดตางๆ เปนสาเหตุสำคัญที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมากใน 
อุตสาหกรรมการเล้ียงกุงขาวในประเทศไทย เน่ืองจากปัญหาการระบาดของโรคไวรัสในกุงขาว 
ที่ใชเปนพอแมพันธุ ซึ่งจะสงผลตอการติดเชื้อในลูกกุง ดังนั้นการคัดเลือกลูกกุงที่มีคุณภาพ 
ปลอดเชื้อไวรัสจึงมีความจำเปน โรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญ ไดแก โรคตัวแดงดวงขาว (White 
Spot Syndrome Virus, WSSV) โรคทอรา (Taura Syndrome Virus, TSV) เปนตน 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ลดเวลาในการตรวจและประหยัดตนทุนในการตรวจโดยไมตองใชเครื่อง PCR และ 
มีความไว (sensitivity) ที่เทียบเทากับเทคนิค PCR หรือมากกวา

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : หนวยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุง (SBBU)  
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 

นักวิจัย : นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0803000207 เรื่อง “การตรวจ 
วินิจฉัยไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome 
Virus, WSSV) และชุดตรวจ”

 เป็นเทคโนโลยีที่นาสนใจ สามารถ 
นำมาประยุกตใช้ในการตรวจประเมินใน 
ภาคสนามได้ อีกทั้งมีราคาถูกกวาเทคนิค 
เดิมที่ใช้กันอยูในปัจจุบัน
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ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห 
(LSNV)

 ไวรัสแหลมสิงห (Laem Singh Virus, LSNV) เปนไวรัสชนิดใหมที่ยังไมเคยปรากฏ 
รายงานการคนพบในที่ใดมากอน ทั้งในกุงกุลาดำและสัตวในกลุมครัสเตเชียน (Crustacean) 
อื่นๆ โดยไวรัสดังกลาวแยกมาจากกุงที่แตกขนาดและโตชาในอำเภอแหลมสิงห  

      ถึงแมวาจะยังไมมีการพบอาการของโรคที่เกี่ยวกับไวรัสแหลมสิงหที่ชัดเจน นอกเหนือจาก 
การโตชาที่เปนสาเหตุหลักของปัญหากุงแตกขนาด แตก็ไมสามารถบอกไดอยางแนนอนวา  
ภายใตสภาวะหรือระยะอื่นๆ ของกุง เชน สภาวะที่กอใหเกิดความเครียด หรือระยะสืบพันธุใน 
กุง ไวรัสชนิดนี้จะไมกอใหเกิดโรค หรืออาจเปนไปไดวาไวรัสแหลมสิงหจะไมกอโรคเพียง 
ลำพัง แตจะรวมกับไวรัสกอโรคชนิดอื่นที่มีการรายงานมากอนหนานี้ จึงไดประดิษฐชุดตรวจ 
วินิจฉัยไวรัสแหลมสิงหดวยวิธี RT-PCR แบบ two step nested PCR นี้ขึ้น 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • สามารถตรวจไวรัสไดทั้งในกุงปกติและกุงโตชา 
 • ใชควบคุมกระบวนการผลิตลูกกุงปลอดเชื้อ
 • ใชป้องกันปัญหาการระบาดของไวรัสในกุง

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : หนวยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุง (SBBU)
 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ตอสัญญาครั้งที่ 2)

นักวิจัย : ดร. กัลยาณ แดงติ๊บ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขท่ีคำขอ 0601004943 เร่ือง “การตรวจวินิจฉัย 
ไวรัสแหลมสิงห (Laem Singh Virus, LSNV)”

 ชุดตรวจวินิจฉัยใหมนี้ จะสามารถป้องกันปัญหาโรคระบาดในกุ้ง ซึ่งมีความไวและ  
ความแมนยำสูง และสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ซึ่งชวยในการตรวจวินิจฉัยหาไวรัส 
แหลมสิงห ที่มีความจำเป็นตอระบบการผลิตพอแมพันธุกุ้งบอดินที่ปลอดเชื้อเชนเดียวกับ 
การตรวจไวรัสชนิดอื่นๆ

 ซึ่งจะสงผลดีโดยตรงตอความสามารถ 
ในการควบคุมกระบวนการผลิตลูกกุ้งปลอดเชื้อ ที่ 
ถือเป็นข้ันตอนท่ีสำคัญในอุตสาหกรรมการเล้ียงกุ้ง
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ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย

 โรคใบขาวในออย เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ออยที่เปนโรคจะมีลำตนแคระแกรน 
ใบสีขาว และแคบเรียวเล็กกวาปกติ แตกหนอเร็ว หนอใหมมีสีขาว หากเปนมากออยจะตาย 
ภายใน 2 - 4 เดือน 

 การระบาดทางทอนพันธุเปนสาเหตุหลักของการแพรระบาดของโรค และโรคใบขาวยัง 
สามารถถายทอดไดโดยแมลงพาหะ คือ เพล้ียจักจ่ันสีน้ำตาล Matsumuratettix hiroglyphicus  
ซึ่งถาในแปลงปลูกออยมีตนเปนโรคก็สามารถทำใหโรคแพรกระจายไดเร็วขึ้น โดยแมลงพาหะ 
จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากตนที่เปนโรคและถายทอดเชื้อไปยังตนปกติ 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • เปนเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบรวดเร็วชนิด Immunochromatography ตรวจ

โรคใบขาวไดโดยตรงจากน้ำออยในแปลงปลูก                  
 • ใชตรวจสอบแปลงทอนพันธุออยใหปลอดโรคกอนนำไปใชทำพันธุ

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 

นักวิจัย : ดร. ธารารัชต ธารากุล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขท่ีคำขอ 0801002804 เร่ือง “กรรมวิธีการตรวจ 
เชื้อไฟโตพลาสมาที่กอใหเกิดโรคใบขาวในออย”

 เกษตรกรสามารถตรวจ 
ได้ด้วยตนเอง นำไปใช้ในไรได้ 
สะดวก อานผลได้ชัดเจนภายใน 
10 นาที ราคาถูกกวาเมื่อเทียบ 
กับการสงตัวอยางตรวจในห้อง 
ปฏิบัติการ
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หมึกพิมพอิงคเจ็ต

 การพิมพอิงคเจ็ตมีขอไดเปรียบการพิมพระบบทั่วไปหลายประการ เนื่องจากเปน 
ระบบพิมพท่ีสามารถส่ังงานผานระบบคอมพิวเตอรจึงไมตองมีข้ันตอนการเตรียม และการผลิต 
แมพิมพ สามารถ ผลิตงานพิมพตัวอยาง (Proof) ไดทันที จึงทำใหลดระยะเวลาการตอบรับ 
ช้ินงาน และสามารถเร่ิมผลิตช้ินงานจริงไดทันที นอกจากน้ี ยังเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เน่ืองจาก 
มีสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการพิมพและซักลางนอยมาก รวมถึงใชพลังงานและกำลังคนที่นอย 
กวา แตยังมีปัญหาที่หมึกพิมพซึ่งยังมีราคาสูงและตองนำเขาจากตางประเทศ 

 จึงไดพัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพคุณภาพ ที่สามารถใชพิมพบนวัสดุหลายๆ ชนิด 
ดวยหมึกพิมพสูตรเดียวกัน ผานการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมีราคาถูกกวาหมึก 
นำเขาที่ใชในปัจจุบัน

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 หมึกพิมพ 2 สูตร ที่แตกตางสำหรับ 2 เทคนิค คือ หมึกสำหรับระบบการพิมพตรง 
(direct printing) เพื่อการพิมพลงวัสดุผาฝ้าย, หนังแทและหนังสังเคราะห และหมึกสำหรับ 
การพิมพแบบออม (Indirect printing) เพื่อการพิมพลงวัสดุผา Polyester ซึ่งหมึกพิมพทั้ง 
สองสูตรนี้สามารถถูกผลิตไดในระดับอุตสาหกรรม

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท บานแพนรีเสิรช แลบบอราทอรี่ จำกัด  
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 

นักวิจัย : ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร และคณะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา :  สิทธิบัตรเลขท่ีคำขอ 0901002176 เร่ือง “องคประกอบของ 
หมึกพิมพอิงคเจ็ดประเภทสารสีสำหรับพิมพบนหนังและ 
สิ่งทอ” และสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0901002177 เรื่อง “องค 
ประกอบของหมึกองคเจ็ดสำหรับพิมพบนสิ่งทอประเภทสี 
ยอมดิสเพิรสที่สามารถเกิดระเบิดไดที่อุณหภูมิต่ำ”

 ปัจจุบัน เครื่ องพิมพ 
อิ ง ค เ จ็ ต ไ ด้ ถู ก พั ฒ น า จ น 
สามารถผลิ ต ง านพิ มพ ที่ มี  
ความละเอียดสูงเทียบได้กับ 
ระบบพิมพโรตารี่สกรีน และ 
คาดการวาการพิมพสิ่งทอทั้ง 
หมดจะเปลี่ยนจากระบบพิมพ 
ทั่วไปมาใช้ระบบพิมพอิงคเจ็ต 
ในปี ค.ศ. 2020
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NSTDA Online Learning Project: 
NOLP

 โครงการการเรียนรู้แบบออนไลนแหง สวทช. (NSTDA Online Learning 
Project: NOLP) 
 NOLP เปนผูวิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีอีเลิรนนิ่งไปใชอยางมีประสิทธิภาพครบ
วงจร สามารถตอบสนองความตองการทุกรูปแบบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • สรางและพัฒนาระบบ e-learning
 • ใหบริการติดตั้งระบบ NOLP-LMS
 • สรางสื่ออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน SCORM เปนรายแรกของประเทศ
 • บริการ LMS Hosting
 • บริการใหคำปรึกษาดานระบบ e-learning

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • ระบบและซอฟตแวรบริหารจัดการระบบอีเลิรนนิ่ง NOLP-LMS V.3.0
 • การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลนดวยระบบ NOLP-CAMS V.2.0
 • มาตรฐานอีเลิรนนิ่ง ตามมาตรฐานสากล SCORM 2004 
 • NOLP เปนทั้งผูพัฒนาผลิตภัณฑไดตามมาตรฐานเปนรายแรกของประเทศ และ 

เปนผูใหคำปรึกษาในการดำเนินการตามมาตรฐานดังกลาว

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท เลิรนเทค จำกัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง สวทช. 
และกลุมนักวิจัยของ NOPL เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553

นักวิจัย : กลุมนักวิจัยของ NOLP

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)

 การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนดิจิตอล สื่อ- 
ประสมท่ีใช้ในระบบอีเลิรนน่ิงท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
เทียบเทาบทเรียนตางประเทศ ให้บริการแบบ 
ครบวงจรในเรื่องอีเลิรนนิ่ง ทั้งในรูปแบบ ASP  
(Application Service Provider) และ Hosting
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เครื่องตรวจวัดกลิ่น (E-nose)

 จมูกมนุษยมีขอจำกัดในการรับรูกล่ินหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจำลองระบบ 
การดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย ดวยการสรางอุปกรณที่เรียกวา “จมูกอิเล็กทรอนิกส” 
(Electronic Nose) ขึ้นมา และนำไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตรวจสอบ 
การเส่ือมสภาพของอาหาร การปนเป้ือน หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการผลิต  
เพื่อควบคุมคุณภาพ และจำแนกกลิ่นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ หรือทางดานสิ่งแวดลอม  
อาจใชในการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการจำแนกก๊าซมลพิษที่เจือปนในอากาศ เปนตน 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจวัดกล่ินในเชิงคุณภาพขนาดพกพา สามารถนำไปประยุกต 

ใชในระดับอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ  
 • มีประสิทธิภาพในการแปรผลท่ีแมนยำดวยระบบวิเคราะห Principle Component  

Analysis: PCA วิธีน้ีสามารถตัดตัวแปรความช้ืนและอุณหภูมิออกได และสามารถ 
สรางเง่ือนไขในการวิเคราะหข้ึนมา เพ่ือใชในการตัดสินวาคือกล่ินท่ีจดจำไวหรือไม 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : อนุญาตให บริษัท ยูนิลิเวอรไทย โฮลดิงส จำกัด 
ใชเครื่องตนแบบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554

นักวิจัย : ดร. สิรพัฒน ประโทนเทพ นายรุงโรจน เมาลานนท และคณะ 
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ นายไพศาล ดวงจักร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0801004238 เรื่อง “วิธีการตรวจจับ
กลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่มชวิธีการดังกลาว“

 อุปกรณในการจดจำและแยกแยะ 
กลิ่นเพื่อทดแทนการทำงานของมนุษยหรือ 
สัตว สามารถประยุกตใช้ในอุตสาหกรรม 
อาหาร เครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคและ 
เครื่องหอม เป็นต้น
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สารสกัดจากบัวบกและตะไคร้
ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

 มะเร็งลำไสใหญพบมากในเพศชายมากกวาเพศหญิงโดย เฉลี่ยอายุมากกวา 50 ปี  
สาเหตุเกิดจากพันธุกรรมหรือเกิดการอักเสบภายในลำไสใหญรวมไปถึงริดสีดวงทวารหนัก ซึ่ง 
อาจทำใหกลายเปนมะเร็งทางทวารหนักได อยางไรก็ดี หากกลาวถึงอุบัติการของโรคมะเร็ง 
ลำไสใหญโดยทั่วๆ ไปจะพบวาในทวีปเอเชียจะนอยกวาทวีปยุโรปและอเมริกา เนื่องจากทวีป 
เอเชียมีการบริโภคอาหารท่ีเปนพืชผักมากกวาทวีปอ่ืนๆ ซ่ึงอาหารเหลาน้ีมีคุณสมบัติตานมะเร็ง 
สามารถกำจัดสารกอมะเร็งลำไสได

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 กระบวนการสกัดสารสกัดจากใบบัวบกและตะไคร มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอันเปน 
สาเหตุของโรคมะเร็ง

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท Allswell Singapore Pte Ltd. และบริษัท รวมดี จำกัด 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553

นักวิจัย : ศ.ดร. อุษณีย วินิจเขตคำนวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5339 เรื่อง “การเตรียมสารสกัดจากบัว 
บกทีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ”

 สารสกัดนี้สามารถนำไปเป็นสวนผสมของ 
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ อันเป็น 
สาเหตุของโรคมะเร็ง
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กระดาษสากันน้ำ
และกระดาษสาทนไฟ

 กระดาษสาเปนกระดาษพื้นเมืองของภาคเหนือที่ผลิตดวยมือและมีความสวยงาม 
เฉพาะตัว อีกทั้งยังเปนผลิตภัณฑหลักที่ทำรายไดใหกับชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม 
และนับวันจะมีการผลิตกระดาษสาในหลายทองถิ่นมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดการเพิ่มมูลคาของ 
กระดาษสาใหสามารถใชประโยชนไดหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเปนที่มาของการพัฒนากระดาษ 
สากันไฟและทนน้ำของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 เปนการประดิษฐที่ไดผลิตภัณฑกระดาษสาทนไฟที่ไมลุกติดไฟ มีสีน้ำตาลออน ไมมี 
กลิ่น ผิวสัมผัสมีลักษณะหยาบ สามารถพับงอได และกระดาษสากันน้ำที่ตานทานการดูดซึม 
น้ำไดสูงเพิ่มความทนทานในการใชงานกระดาษสาจากปกติ โดยใชตนทุนในการผลิตต่ำกวา 
กระบวนการอื่นมากๆ และสารที่ใชเตรียมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : เทศบาลตำบลตนเปา อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553

นักวิจัย : ดร. วิมล นาคสาทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5478 เร่ือง “กรรมวิธีผลิตกระดาษสากัน 
น้ำและกระดาษสากันน้ำท่ีไดจากกรรมวิธีน้ี” และอนุสิทธิบัตร 
เลขท่ี 5504 เร่ือง “กรรมวิธีการผลิตกระดาษสาทนความรอน 
และกระดาษสาทนความรอนที่ไดจากกรรมวิธีนี้”

 สามารถสร้างผลิตภัณฑใหมท่ี 
คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้สะดวก  
ด้วยการเพ่ิมคุณสมบัติกันน้ำและทนไฟ 
ให้กระดาษสา เพิ่มชองทางการตลาด 
ในการสงออกได้
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เครื่องคั่วเมล็ดงา

 งาเปนพืชท่ีมีขนาดเมล็ดเล็กมาก ในเมล็ดมีน้ำมันเปนสวนประกอบประมาณ 45 - 50  
เปอรเซ็นต นิยมนำมาคั่วกอนนำไปรับประทานหรือแปรรูป เชน งาตัด กระยาสารท เนยงา  
เปนตน เมื่อนำเมล็ดงาไปคั่ว มักพบปัญหาเมล็ดงาสุกไมพรอมกัน หรือเมล็ดงาไหม ทั้งนี้ขึ้น 
กับประสบการณในการคั่ว โดยปกติ ในการคั่วจะใชไฟออนๆ พลิกหรือคนงาตลอดเวลา หาก 
ใชแรงงานคนในการคั่วจะพบปัญหาเรื่องความเหมื่อยลา คั่วไดครั้งละไมมาก หากคั่วโดยใช 
ไฟแรงมักพบปัญหาเมล็ดงาบางสวนสุก บางสวนไมสุก และบางสวนไหม ดังนั้นการสราง 
เครื่องคั่วงาก็เพื่อแกไขปัญหาดังกลาวขางตนนี้ และลดเวลาในการคั่วในแตละครั้งลง อีกทั้ง 
ยังสามารถเพิ่มปริมาณการคั่วในแตละครั้งไดคราวละมากๆ อีกดวย โดย สวทช. ไดใหทุน 
สนับสนุนทุนแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเครื่องคั่วงาจนเปนผลสำเร็จ

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ใบกวน 2 ชุด คือ ใบกวนชุดบนและใบกวนชุดลาง จะทำงานโดยใบกวนชุดบนจะทำ 
หนาท่ีเกล่ียงาใหกระจายลงดานลางและดานขางของหมอ สวนใบกวนชุดลาง มีลักษณะ 4 แฉก  
จะทำหนาที่พลิกงาที่กำลังคั่ว ทำใหเมล็ดงาสุกสม่ำเสมอ งาไมไหม สามารถปรับระดับใบกวน 
ไดตามปริมาณงา

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท แรพพิเออร วิศวกรรม จำกัด  
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553

นักวิจัย : ผศ.ดร. อริยาภรณ พงษรัตน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 สามารถให้ความร้อนแก 
เมล็ดงาให้ได้ทั่วถึงทุกเมล็ดและ 
สม่ำเสมอ สามารถใสงาได้ครั้งละ 1  
ถึง 5 กิโลกรัม และใช้เวลาในการค่ัว 
ประมาณ 30 นาที ขึ้นกับปริมาณงา  
ถือเป็นการทุนแรงทุนเวลาและได้ 
เมล็ดงาคั่วที่สุกสม่ำเสมอ งาไมไหม้
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ถุงหอมะมวงน้ำดอกไม้สีทอง

 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลไม ประเทศไทยจึงมีการนำเขาถุงกระดาษ 
สำหรับหอผลไม ในปริมาณมากถึงหลายลานใบตอปี               

 ถุงกระดาษนำเขา สามารถรักษาสีผิวของผลไม เชน มะมวงน้ำดอกไม ใหมีสีเหลือง 
นวลสม่ำเสมอต้ังแตเก็บเก่ียว แตมีขอเสียคือทำใหเกิดความสับสนในการประเมินความสุกของ 
มะมวงจากสีผิวตามธรรมชาติ และถุงกระดาษท่ีนำเขามีเปอรเซ็นตการสองผานของรังสีท่ีมีผล 
ตอการพัฒนาความบริบูรณทางสรีระวิทยาและกระบวนการสุกของผลไมนอยกวามะมวงจึงมี 
รสเปรี้ยว ขาดกลิ่น และรสหอมหวาน ผลเรียวเล็ก   

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ถุงพลาสติกท่ีคัดเลือกชวงความยาวคล่ืนท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาทางสรีระวิทยาและ 
กระบวนการสุกของผลไม กระบวนการเจริญเติบโตของมะมวงเปนไปอยางสมบูรณ มะมวง 
สามารถพัฒนาคุณภาพไดอยางเต็มที่

 ถุงพลาสติกท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนรูพรุนระดับไมโครเมตร ทำใหก๊าซคารบอนไดออกไซด 
สามารถแพรผานไดสูง ลดการกักเก็บความรอน อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศรอนในตอน 
กลางวันถึงบาย

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท อินโนโกร จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

นักวิจัย : ดร. จิตติ์พร เครือเนตร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0701002711

 เพิ่มคุณภาพของผลิตผล มะมวงมีผิวเหลืองและ 
เรียบเนียนสวย ไมมีจุดดางดำถุงหอสามารถนำกลับมาใช้ 
ซ้ำได้หลายครั้ง โดยที่คุณสมบัติเดิมไมเปลี่ยนแปลง
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เทคนิคการตรวจไวรัส
กอโรคในกุ้งตัวใหม IMNV 

(Infectious Myonecrosis Virus)

 IMNV หรือ Infectious Myonecrosis Virus เปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีกโรคหนึ่ง 
ที่มีการกลาวขวัญกันในหมูผูประกอบการเลี้ยงกุง เนื่องดวยพบวามีการระบาดเกิดขึ้นในบาง 
ประเทศแลว โรคนี้พบครั้งแรกท่ีบราซิลในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งครั้งนั้นทำใหกุงขาวที่เลี้ยงมีอัตรา 
ตายสูงถึงประมาณ 60 - 85% คิดเปนผลผลิตที่สูญเสียไปประมาณ 20,000 ตัน จากนั้นพบ 
มีการระบาดไปที่อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายไมนอยเชนกัน

 สำหรับในประเทศไทย มีรายงานอยางไมเปนทางการพบการระบาดของโรค IMNV ที่ 
จังหวัดจันทบุรี ระยอง สตูล และสงขลา

 อาการของโรคท่ีสังเกตไดชัด คือ กลามเน้ือกุงจะขาวขุนและตาย หรืออาจพบลักษณะ 
สวนหางของกุงตาย (อัมพาต) หรืออาจมีอาการกลามเนื้อเปนสีแดงเหมือนกุงตมสุกแลว ทั้งยัง 
สามารถเกิดไดกับกุงทุกขนาด ตั้งแตในโรงเพาะฟัก และบอเลี้ยง

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • เทคโนโลยีการตรวจไวรัส IMNV ดวยเทคนิค LAMP ที่มีความสะดวก รวดเร็ว  
  และแมนยำ เทียบเทาเทคนิค nested PCR (มากกวา PCR 100 - 1,000 เทา)
 • เครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา แตใชเวลาสั้นกวาการตรวจสอบ 
  ผลผลิตดวยวิธี run gel electrophoresis

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท นิวเวิลดไบโอเทค จำกัด เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2553

นักวิจัย : นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในประเทศแลว

 เทคนิคการตรวจนี้เป็นประโยชนสำหรับ 
เฝ้าระวังและป้องกันการแพรกระจายของโรคใน 
บอเลี้ยง ชวยลดระยะเวลาในการดำเนินงานและ 
อัตราการสูญเสียในเชิงอุตสาหกรรมได้เป็นอยาง 
มากเนื่องจากมีคาใช้จายการตรวจตอตัวอยางที่ 
ถูกกวา
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ซอฟตแวรอัจฉริยะ
จำทะเบียนรถได้

 ในปัจจุบันการตรวจสอบรถที่เขาออกในสถานที่ตางๆ เชน ลานจอดรถของหาง 
สรรพสินคา หรือสถานที่สำคัญตางๆ นั้น ยังขาดระบบจัดเก็บและสรางฐานขอมูลที่จะชวย 
ตรวจสอบรถที่เขาออกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะยังขาดโปรแกรมที่สามารถใชงานได 
สอดคลองกับความตองการนั่นเอง

 ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุรถหายหรือตองการติดตามรถที่มีพฤติกรรมนาสงสัย เจาหนาที่จึง 
ตองมาไลคนหาขอมูลจากกลองวงจรปิดหรือภาพนิ่งทีละภาพๆ ซึ่งกินเวลานานเกินไปแทนที่ 
จะสืบคนในฐานขอมูลดวยเวลาเพียงไมกี่วินาที

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 โปรแกรม “อานป้ายทะเบียนรถ” (License Plate Recognition System: LPR) ที่ 
ไดพัฒนาขึ้น จะทำใหคอมพิวเตอรคนหาตำแหนงของป้ายทะเบียนรถไดเอง พรอมทั้งมีระบบ 
รูจำที่ชวยแปลงขอมูลตัวอักษรจากภาพดวยโปรแกรมโอซีอารมาเปนตัว หนังสือที่สามารถจัด 
เก็บในฐานขอมูลเพื่องายแกการสืบคนไดทันที

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท อินโนเวช่ัน ไอที จำกัด เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2552

นักวิจัย : นายเปรมนาถ ดูเบ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 ใช้อุปกรณที่งายๆ พร้อม 
กั บโปรแกรมที่ พัฒนาขึ้ น เ อ ง 
สามารถสร้างฐานข้อมูลรถเข้า-
ออกได้ตลอดเวลา ประหยัดเวลาใน 
การค้นหาข้อมูล
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ป 2552
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สูตรเคลือบเซรามิกสไร้สารตะก่ัว
ในระดับอุตสาหกรรม  

 ตะกั่วเปนโลหะหนักที่หากรางกายรับเขาไปในปริมาณมากเกินไปอาจมีพิษตอระบบ 
ประสาท สมอง และระบบตางๆ ที่เรียกวาภาวะตะกั่วเปนพิษ ซึ่งเปนภาวะที่พบไดทั้งในเด็ก 
และผูใหญ โดยแพทยจะตรวจดูจากปริมาณสารตะกั่วในเลือดจะพบวาสูงกวา 80 ไมโครกรัม 
ตอเลือด 100 มิลลิลิตร ภาวะตะกั่วเปนพิษมีสาเหตุจากการสูดไอตะกั่ว รับประทาน หรือ 
สัมผัสสารตะกั่วเปนเวลานาน จนรางกายมีการสะสมสารตะกั่วถึงระดับที่เปนพิษ นอกจาก 
การระมัดระวังสารตะกั่วปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มที่จะนำมารับประทานแลว ภาชนะ 
เครื่องใชที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร เชน แกว จาน ชาม ทั้งที่เปนกระเบื้องเคลือบดินเผา 
เซรามิกสและภาชนะแกว ควรอยูในระดับมาตรฐานที่ปลอดภัย และเปนอีกปัจจัยสำคัญที่ตอง 
คำนึงในการเลือกซื้อ

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 สูตรเคลือบผลิตภัณฑดังกลาวเปนสูตรเคลือบที่ไมมีสวนผสมของสารตะกั่ว  ดังนั้นจึง 
ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน ท่ีตองใชสูตรเคลือบ เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และปลอดภัยตอผูบริโภค 
เปนการเคลือบเผาช้ินงานแบบเงาก่ึงดาน การเผาช้ินงาน ทำท่ีอุณหภูมิต่ำกวาสูตรไรสารตะก่ัว 
ทั่วไป คือ เผาที่ 1,000 องศาเซลเซียส ใชตนทุนต่ำในการผลิตสารเคลือบ    

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท รัตนโกสินทร เซรามิกค จำกัด  
 บริษัท บริษัทยูนิค พอทเทอร่ี จำกัด  
 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2552

นักวิจัย : นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ และคณะ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำ 
เทคโนโลยีไปผลิตผลิตภัณฑจำพวก 
เครื่องปั้นดินเผาเซรามิกสดินซึ่งใช้ 
ผลงานวิจัยสูตรเคลือบผลิตภัณฑดังกลาว 
ไปใช้งานจริง 

 การผลิตชิ้นงานสามารถทำที่ 
อุณหภูมิต่ำกวาสูตรไร้สารตะกั่วทั่วไป  
คือ เผาที่ 1,000 องศาเซลเซียส
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แผนใยซีเมนตจากไม้ยางพารา

 ในปัจจุบันประเทศไทย ถือวาไมยางพาราเปนไมเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย  
เนื่องจากในอุตสาหกรรมไมของประเทศไทย จะใชไมยางพาราถึง 80% เพราะวาไมยางพารา  
เปนไมท่ีมีตนทุนถูกเม่ือเปรียบเทียบกับไมชนิดอ่ืน ท่ีตองนำเขาจากตางประเทศ แตในอุตสาหกรรม 
ไมยางพาราของประเทศไทย จะมีเศษเหลือทิ้งอยางมากมาย เชน ในกระบวนการแปรรูปไม 
ยางพาราจะมีเศษเหลือประมาณ 50 - 55% ซึ่งจากการคำนวณในการใชประโยชนจากไมซุง 
ยางพารา เพื่อนำมาทำเฟอรนิเจอร สามารถใชประโยชนไดเพียง 20 - 25% เทานั้น ซึ่ง 
แสดงใหเห็นวามีเศษไมยางพาราอยางมากมาย

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 แผนใยซีเมนตจากไมนี้เปนการรวมคุณสมบัติพิเศษของไมและซีเมนตเขาดวยกัน  
สงผลใหมีความแข็งแรง ทนทาน คงทนตอสภาวะอากาศ ไมเปื่อยยุย โกง บวม หรือ ยืด 
หดตัว ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม ป้องกันไฟ ป้องกันความรอน รักษาสภาพแวดลอม และ 
ปลอดภัยตอสุขภาพ สามารถนำมาเลื่อย ตัด เจาะ เซาะรอง ทำลิ้น บังใบ มนขอบ 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท สยามฮันน่ีคอมป์ จำกัด เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2552 

นักวิจัย : รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ  
 ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 แผนใยซีเมนตจากไม้ยางพารา เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนตเข้า 
ด้วยกัน สามารถนำมาใช้ประโยชนตางๆ ได้แก ไม้เชิงชาย ไม้บัวพ้ืน ไม้ฝา ไม้บันได เป็นต้น 
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กรรมวิธีการตรวจหาปริมาณ
สารต้านมาลาเรียจากต้นชิงเฮา  

 ตนชิงเฮา (Artemisinin annua) สามารถผลิตสารตานมาลาเรียชื่อ อารติมิซินิน 
(Artemisinin) ซึ่งสาร Artemisinin และสารอนุพันธเปนสารเพียงกลุมเดียวเทานั้น ที่ใน 
ปัจจุบันแทบจะไมพบการด้ือตอยาของเช้ือมาลาเรียเลย จึงเปนความหวังในการพัฒนายาในกลุม  
Artemisinin รูปแบบใหมที่มีการรวมตัวยาหลายๆชนิดไวดวยกันและมีสาร Artemisinin เปน 
สวนผสมหลัก เพ่ือใหยาดังกลาว สามารถเขาถึงผูติดเช้ือมาลาเรียไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง  
ทำใหมีความจำเปนที่จะตองมีการเพาะปลูกตนชิงเฮาเพื่อใชสวนใบเปนวัตถุดิบ

 เทคนิคนี้ชวยใหสามารถวิเคราะหตัวอยางใบชิงเฮา เพื่อหาปริมาณ Artemisinin ได 
ครั้งละหลายสิบตัวอยาง ทำใหเหมาะสมตอการนำไปคัดเลือกตนชิงเฮาที่ใหสารตานมาลาเรีย 
ในปริมาณที่สูง อีกทั้งยังสามารถนำไปใชในการติดตามการคงอยูหรือการสูญเสียของสาร 
Artemisinin ในขั้นตอนการผลิตทั้งระบบไดอีกดวย

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 เทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะหหาปริมาณสารอารติมิซิินินในชิงเฮาไดรวดเร็วแมนยำ 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท Artemisinin & Farming International Group จำกัด 
 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552

นักวิจัย : รศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล และคณะ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ความลับทางการคา

 เทคโนโลยีดังกลาวสามารถตรวจได้ 10 ตัวอยางพร้อมกัน ตางจากเทคนิคปัจจุบัน
ที่ต้องอาศัยเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห ได้เพียงสัปดาหละ 1 ตัวอยาง 
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การผลิตและจำหนายเครื่องสำรองไฟฟ้า 
แบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอร่ี

 ปัจจุบันราคาของคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ (PC) แบบตั้งโต๊ะมีราคาถูกลงมากทำ 
ใหการใชงาน PC เปนไปอยางแพรหลายไมเฉพาะแตในเมืองใหญ แตรวมไปถึงตางจังหวัดและ 
ชนบท ดวยความแข็งแรงของระบบจายกระแสไฟฟ้าในตางจังหวัดดอยกวาเมืองหลวง การที ่
ไฟฟ้าดับ ตกหรือกระพริบแตละคร้ังในขณะท่ีเราใชคอมพิวเตอร จะทำใหงานท่ีทำมาแลวสูญหาย 
และเสียหาย และในบางกรณีอุปกรณภายในคอมพิวเตอร เชน แหลงจายไฟฮารดดิสกเสียหาย 
ไปดวย การแกไขคือ ตองใชอุปกรณสำรอง สำหรับผูใชที่เปนนักศึกษาในชนบท หรือโรงเรียน 
ในตางจังหวัดเปนคาใชจายท่ีสูงเกินไป 

 UPS ที่พัฒนาขึ้น เหมาะแกใชงานสำหรับคอมพิวเตอรแบบตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร 
แบบมี UPS ในตัว 

จุดเดนของเทคโนโลยี :

 สรางอุปกรณเสริมการทำงานของแหลงไฟในคอมพิวเตอรใหมีความทนทาน เพ่ือใชใน 
พ้ืนท่ีท่ีระบบจายไฟออนแอ หรือมีการดับเปนเวลานานโดยใชแนวคิดใหมในการออกแบบรวมกับ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท ดีซีช่ัน ดาดา จำกัด เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552 

นักวิจัย : ดร. สุทัศน ปฐมนุพงศ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0201003021 เรื่อง “เครื่องสำรอง 
พลังงานไฟฟ้า แบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่”

 ได้ UPS ที่มีประสิทธิภาพสูง 
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ราคาประหยัด และ 
สามารถใช้งานได้นานข้ึนในขณะไฟฟ้าดับ 
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สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่น
จากอบเชยและกานพลู
 • ลดการใช้สารเคมี
 • มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
 • ไมสร้างความเสียหายหรือรอยดางให้แกเฟอรนิเจอร
 • ป้องกันและลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทย 

 ไรฝุนมีชีวิตอยูไดโดยการกินเศษขี้ไคล ขี้รังแค สะเก็ดผิวหนังเปนอาหาร โดยเศษ 
ผิวหนัง 1 กรัม สามารถเลี้ยงไรฝุนได 1,000,000 ตัว นานถึง 1 สัปดาห อุณหภูมิที่เหมาะสม 
สำหรับไรฝุนคือ 25 - 30oC และความชื้นสัมพัทธ 75 - 80%   

 สารกอภูมิแพหลัก มักอยูในรูปของมูลและคราบของไรฝุนซึ่งสามารถลอยปะปนอยู 
ในอากาศและสูดดมเขาไปได ท้ังน้ี WHO ไดกำหนดระดับสารกอภูมิแพ 2 ไมโครกรัม/ฝุน 1 กรัม  
หรือไรฝุน 100 - 500 ตัว/ฝุน 1 กรัม  เปนระดับมาตรฐานท่ีสามารถกระตุนใหผูปวยมีอาการหอบหืด 
และปริมาณ 10 ไมโครกรัม/ฝุน 1 กรัม จะกระตุนใหผูปวยมีอาการหอบหืดอยางเฉียบพลันได  
โดยในประเทศไทยพบสารกอภูมิแพ เฉลี่ย 11 ไมโครกรัม/ฝุน 1 กรัม

        ทีมนักวิจัยไดทำการศึกษา เรื่อง ความหลากหลายของไรฝุนและคนพบสารสกัดจาก 
สมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดไรฝุนไดสำเร็จ โดยพบวาน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชย มี 
ประสิทธิภาพในการกำจัดไรฝุนได 100%

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ไดสูตรสมุนไพรจากอบเชยและกานพลูเพื่อควบคุมและกำจัดไรฝุน ที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท ไทยเฮิรบเทค จำกัด และ บริษัท คนดี กรุ๊ป จำกัด
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552  

นักวิจัย : ดร. อำมร อินทรสังข คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว
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กรรมวิธีการแยกเน้ือยาง 
และสารอนินทรีย 

ออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ

 โดยทั่วไป ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางขนจากน้ำยางธรรมชาติ จำเปนตองมีการเติม  
สารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium hydrogenphosphate) ลงไปในน้ำยาง 
สดเพื่อตกตะกอนเอาแมกนีเซียมไอออน (magnesium ion) ที่มีอยูในน้ำยางสดออกใหอยู 
ในรูปของกากตะกอน หรือขี้แป้ง (sludge) จากนั้นจึงนำน้ำยางสดไปแปรรูปใหเปนน้ำยางขน 
ดวยเครื่องปั่นเหวี่ยง ในแตละวันจะมีกากตะกอนเกิดขึ้นเปนจำนวนมากทั้งที่กนบอน้ำยางสด  
ในเคร่ืองป่ันเหว่ียงและน้ำลางเคร่ือง ซ่ึงกากตะกอนท่ีเกิดข้ึนจัดวาเปนของเสียในอุตสาหกรรม 
น้ำยาง ปัจจุบันโรงงานมีวิธีการจัดการกากตะกอนที่เกิดขึ้นโดยนำไปถมที่ นำไปเทใสในสวน 
ยางพารา สวนปาลม และสวนสม เปนตน ทีมนักวิจัยไดรวมทำวิจัยหากรรมวิธีการจับตัวเนื้อ 
ยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางได

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ไดทราบกรรมวิธีการจับตัวเน้ือยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติท่ีสามารถลดการสูญเสีย 
เน้ือยางและกำหนดคาความเปนกรดดางของน้ำท้ิงได (โพลิเมอร A702 และ A704) 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท อินเตอรรับเบอรลาเท็คซ จำกัด  
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

นักวิจัย : ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0801005432 เรื่อง “กรรมวิธีการแยก 
เน้ือยางและสารอนินทรียออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ”

 สามารถแยกเนื้อยางจากกากตะกอนที่ทิ้งเป็นของเสียในโรงงาน และสามารถเพิ่ม 
มูลคาของ waste 
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ชุดทดสอบอนุพันธสารไนโตรฟูแรน
แบบ ELISA 

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงออกเน้ือสัตวรายใหญรายหน่ึงของโลก จากความตองการ 
ของสินคามีมากทำใหเกษตรกรตองหาวิธีในการเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการ วิธีหน่ึงท่ี 
มีการใชกัน คือ การใชยาและสารเคมีเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้น และผลขางเคียงใน 
การกระตุนการเจริญของสัตว โดยเฉพาะในกลุมยาตานจุลชีพ เชน ยาในกลุมคลอแรมฟินิคอล 
และไนโตรฟูแรน ซึ่งผลตามมา คือ เกิดการตกคางของสารในเนื้อสัตวและเปนปัญหาอยาง 
รุนแรงสำหรับการสงออกสินคาของประเทศไทย 

 สวทช. ไดสนับสนุนใหนักวิจัย คือ ดร. กิตตินันท โกมลภิส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พัฒนาโคลนและโมโนโคลนอลแอนตีบอดีตอ AMOZ (3-อะมิโน-5-มอรฟอลิโนเมทิล-2-
ออกซาโซลิดิโนน) ดวยวิธี ELISA เพื่อทดสอบอนุพันธสารไนโตรฟูแรนไดสำเร็จ โดยสามารถ 
ตรวจตัวอยางจำนวนมากเพื่อคัดกรอง ดวยวิธีทำที่งาย รวดเร็ว ไมตองการผูเชี่ยวชาญสูง

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• พัฒนาวิธีการตรวจสอบสารตกคางของ AMOZ (3-อะมิโน-5-มอรฟอลิโนเมทิล-

2-ออกซาโซลิดิโนน) ดวยวิธี ELISA   
•  มีความจำเพาะสูง  

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท สยามอินเตอรควอลิตี้ จำกัด  
 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 

นักวิจัย : ดร. กิตตินันท โกมลภิส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : องคความรู

 สามารถตรวจตัวอยาง 
จำนวนมากเพื่อคัดกรอง ด้วย 
วิธีทำที่งาย รวดเร็ว ไมต้องการ  
ผู้เชี่ยวชาญสูง 
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ป 2551
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แผนผ้ากรอง 
ใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช

 โดยทั่วไป การเพาะเลี้ยงพืชในภาชนะที่ปิดสนิท จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ 
ระหวางภายในและภายนอกต่ำ สงผลทำใหปริมาณคารบอนไดออกไซดภายในต่ำ มีการสะสม 
ก๊าซเอทิลีน และความชื้นภายในภาชนะสูง (95 - 100% RH) สงผลใหพืชมีการเจริญเติบโต 
ผิดปกติทั้งในดานสรีระวิทยาและสัณฐานวิทยา ในดานสรีระวิทยาพบวา พืชมีประสิทธิภาพ 
การสังเคราะหแสงลดลง เนื่องจากมีปริมาณคารบอนไดออกไซดภายในระบบปิดนอย กลไก 
การดูดน้ำของราก (water uptake) กลไกควบคุมการปิดเปิดปากใบและออรกาเนลลท่ีเก่ียวของ 
กับการสังเคราะหแสงของพืชทำงานผิดปกติ และในดานสันฐานวิทยาพบวา พืชมีลักษณะอวบน้ำ  
(hyperhydricity) ใบมีการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ผิดปกติ เชน มีการสราง wax ที่ผิวใบ 
นอย มีคลอโรฟิลลในปริมาณต่ำ ระบบรากมีการพัฒนานอยโดยเฉพาะรากแขนงและขนราก 
แมวาการใหแหลงคารบอนอื่นทดแทนคารบอนไดออกไซดในอาหารเพาะเลี้ยง จะสามารถทำ 
ใหพืชเจริญเติบโตไดดี แตก็ยังพบอาการผิดปกติดังกลาวเกิดขึ้นกับพืช

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • ชวยใหพืชมีระบบรากเจริญเติบโตเปนปกติ (ขั้นตอนของการออกราก)
 •  ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย 
 •  ชวยใหพืชอวบน้ำมีการเจริญเติบโตปกติ
 •  ชวยใหพชืมอีตัราการรอดชวีติและอตัราการเจรญิเตบิโตสงูขึน้ หลงัการยายปลกู  
  ในสภาพแวดลอมภายนอก

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท ณิศาพันธุ จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 

นักวิจัย : ดร. เฉลิมพล เกิดมณี ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 ได้พัฒนาแผนผ้ากรองที่สามารถเพิ่ม 
การแลกเปลี่ยนการถายเทอากาศระหวางภายใน 
และภายนอกภาชนะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช ทำให้ 
พืชมีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ โดยเฉพาะใน 
พืชอวบน้ำ ทำให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตรา 
การเจริญเติบโตสูงขึ้น 
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ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรค
โดยวิธีพีซีอาร  

 วัณโรคเปนปัญหาสำคัญทางดานสาธารณสุขของโลก ขอมูลจากองคการอนามัยโลก 
รายงานวา ในแตละปีมีผูปวยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ลานคน ผูปวยเสียชีวิตประมาณ 3  
ลานคน สถานการณของวัณโรครุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนผูปวยและอัตราการเพิ่มขึ้นของเชื้อ 
วัณโรคดื้อยาอยางนาวิตก จนกระทั่งองคการอนามัยโลกตองประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องวัณโรค 
ในปี พ.ศ. 2536 ในประเทศไทย ขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2537 พบวาคนไทย 
มีอัตราปวยดวยวัณโรค 79 คน ตอประชากรแสนคน ผูปวยเอดสในประเทศเปนวัณโรครอยละ  
30 ถึง 40 ทำใหคาดการณไดวา ถาไมมีมาตรการที่ดีในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษา 
วัณโรคใหไดผล ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยจะมีผูปวยวัณโรค (ท่ีเปนใหม) มากกวา 120,000  
คนตอปี

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 • พัฒนาเพื่อใชตรวจหาเชื้อวัณโรคจากสิ่งสงตรวจชนิดตางๆ 
 • ราคาถูกกวาชุดตรวจที่นำเขาจากตางประเทศประมาณ 4 เทา 
 • ใชเวลาในการตรวจวินิจฉัยไดรวดเร็วข้ึน และตรวจพบเช้ือไดแมจะมีปริมาณส่ิงสง 

ตรวจนอย

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : หางหุนสวนจำกัด เอ็น เมดิคอล เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551

นักวิจัย : รศ.ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ  
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่ 27265 เรื่อง “ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคจาก 
สิ่งสงตรวจในระดับหองปฏิบัติการโดยวิธี ONE-TUBE 
NESTED PCR”

 การตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ผลรวดเร็ว  
ถูกต้องแมนยำ จะมีบทบาทสำคัญในการค้นหา 
ผู้ป่วยรายใหมและเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ได้ 
เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอาร เป็น 
เทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอที่ 
ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเทา 
ภายในเวลา 3 - 4 ชั่วโมง และถูกนำไปใช้ใน 
การตรวจ 
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กระบวนการผลิต
เอนไซมเพนโตซาเนส 
จากเช้ือราเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวบก

 เอนไซมเพนโตซาเนส หรือไซลาเนส เปนเอนไซมที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว  
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการใหผลผลิตของสัตวใหดีข้ึนในทุกๆ ดาน ทำใหสามารถเพ่ิมอัตราสวนของ 
วัตถุดิบคุณภาพต่ำ ราคาถูกในอาหารผสม ทำใหมีโอกาสลดตนทุนคาอาหารไดมากข้ึน นอกจากน้ี 
ยังเปนการลดปริมาณสารอาหารตกคางในมูล ซึ่งเปนผลดีตอการลดปัญหามลภาวะ อยางไร 
ก็ตาม เอนไซมที่ไดจากการนำเขาจากตางประเทศมีราคาคอนขางแพง และยังมีความจำเพาะ
กับวัตถุดิบอาหารสัตวที่นำเขาจากตางประเทศ 

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซมจนไดเปนผลิตภัณฑเอนไซมในรูปผง รวมท้ังขอมูล 

การทดสอบประสิทธิภาพเมื่อใชเสริมในอาหารสำหรับเลี้ยงลูกสุกร 
• สามารถผลิตภายในประเทศ มีราคาที่ถูกกวาการนำเขา 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท เอเชีย สตาร แอนิมัล เฮลธ จำกัด  
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551

นักวิจัย : ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 • สภาวะท่ีเหมาะสมในระดับนำรองอุตสาหกรรมในการเล้ียงจุลินทรียและการผลิต 
เอนไซมเพนโตซาเนสโดยรวมเพื่อนำมาผสมอาหารสัตว โดยใช้วัตถุดิบอาหาร 
สัตวชนิดตางๆ

 • เสริมสร้างให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการหมัก ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน
ในเชิงพาณิชย

 • ทดแทนการนำเข้าเอนไซมท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวสำหรับสัตวกระเพาะเด่ียว
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ชุดตรวจเม็ดเลือดแดงเพ่ือใช้ตรวจหาปฎิกิริยา

แอนติเจน-แอนติบอดี
ตอเม็ดเลือดแดง

 การตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง เปน 
การทดสอบพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการคลังเลือด ใชในการทดสอบหาแอนติเจนของเม็ดเลือดแดง 
หรือตรวจหาแอนติบอดีในซีรัม อันไดแก การตรวจหาหมูโลหิต ABO, Rh และระบบอื่นๆ  
การตรวจกรอง unexpected antibody (antibody screening test) การตรวจหาชนิด 
ของ unexpected antibody (antibody identification) และการทดสอบความเขากันไดของ 
เลือดกอนใหผูปวย (cross-macthing หรือ crossmatching) โดยทั่วไปวิธีมาตรฐานที่ใชใน 
การตรวจสอบปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีที่มีความจำเพาะตอกัน คือ วิธีหลอด 
ทดลองในตัวกลางน้ำเกลือ (Tube method) ซึ่งตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ และ 
ประสบการณสูง โดยเฉพาะในปฏิกิริยาที่ใหผลบวกอยางออน ปัจจุบันไดมีผูพัฒนาใชตัวกลาง 
อื่นๆ ที่ชวยสงเสริมปฏิกิริยา เชน Low Ionic Strength Solution (LISS), polybrene,  
polyethylene glycol, หรือใช enzyme-treated red cell เปนตน และพัฒนาเทคนิค 
การตรวจสอบโดยใช solid phase technique, microplate, ELISA

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• ชุดทดสอบท่ีพัฒนาไดสามารถตรวจหาปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีและแอนติเจนบน 

ผิวเซลลเม็ดเลือดแดงไดเทากับวิธีหลอดทดลองและใกลเคียงกับวิธี commercial gel  
• ชุดทดสอบที่พัฒนาไดเปนลักษณะ microtube/microstrip gel test สามารถทำ 

การทดสอบไดทีละ 1 - 12 ตัวอยาง หรือนำ microstrip มาประกอบเปน microplate 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท อินโนว (ประเทศไทย) จำกัด เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2551

นักวิจัย : รศ.ดร. อมรรัตน รมพฤกษ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 สามารถใช้รวมกับปิเปตตอัตโนมัติแบบ 8 หรือ 12 ชอง ในลักษณะไมโครเพลท 
ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดตางๆ ลงได้



85

เครื่องบดเมล็ดพืช

 เพื่อตอบสนองกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ไดมีผูผลิตสินคาสุขภาพ เชน  
ผลิตภัณฑครีมงา หรือเนยงา ออกมาจำหนายและไดรับความนิยมจากผูบริโภคโดยท่ัวไป อยางไร 
ก็ดี ในการผลิต จำเปนตองใชเคร่ืองบดเมล็ดพืชท่ีเหมาะสมและราคายอมเยาวสำหรับการผลิต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม สวทช. จึงไดมีโครงการใหทุนแก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาตนแบบซึ่งสามารถบดงาและ 
เมล็ดพืชตางๆ เชน การบดถั่วลิสงเพื่อผลิตเนยถั่วไดในระยะเวลาอันสั้น ประหยัดพลังงาน  
และมีความเหมาะสมสำหรับการใชงานในระดับ SMEs

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 เคร่ืองบดเมล็ดพืชท่ีสามารถบดเมล็ดพืช เชน งา ถ่ัวลิสง เมล็ดมะมวงหิมพานต ไดใน 
ปริมาณมากในเชิงอุตสาหกรรม แกปัญหาความยุงยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ลอบด 
การกระเด็น และแตกกระจายของเมล็ดพืช

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท แรพพิเออร วิศวกรรม จำกัด  
 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551

นักวิจัย : ผศ.ดร. อริยาภรณ พงษรัตน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขท่ีคำขอ 0601002461 เร่ือง “เคร่ืองบดเมล็ดพืช”

 สามารถบดงาและเมล็ดพืช 
ตางๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้นและ 
ประหยัดพลังงาน และมีความเหมาะสม 
สำหรับการใช้งานในระดับ SMEs
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เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิต ิ 
การเยี่ยมชมเว็บไซตประเทศไทย 

(Truehits.net)

 ซึ่งจะเปนผูใหบริการรายแรกที่ใหขอมูลลักษณะดังกลาวและสามารถมีรายไดเลี้ยง 
ตัวเองไดและไมมีคูแขงในตลาด สามารถใหบริการสอดคลองและตอบสนองการทำธุรกิจออนไลน

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• ระบบจัดอันดับเว็บไซตที่มีผูเขาเยี่ยมชมมากสุดในแตละหมวด 
• สามารถนำไปใชอางอิง เพื่อประชาสัมพันธ ปรับปรุงเว็บไซตหนวยงานหรือ 

องคกรตางๆ 
• นำไปใชอางอิงจำนวนผูเขาชมเว็บไซตตางๆ ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงเว็บไซต 

ของตัวเองใหมีผูเยี่ยมชมมากขึ้น 
• เพื่อการประชาสัมพันธ หรือการซื้อขายโฆษณาออนไลน เปนตน  
• อัตราคาบริการตอปีมีความเหมาะสมกับสภาพตลาดและลูกคา 

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย จำกัด
 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551

นักวิจัย : ดร. ปิยะ ตัณฑวิเชียร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : มีทรัพยสินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการคา และ 
ระบบซอฟตแวรการจัดอันดับเว็บไซต 

 เทคโนโลยีการตรวจสอบ 
และประมวลผลสถิติการเยี่ยมชม 
เว็บไซตประเทศไทยโดยฝีมือ 
คนไทยเป็นครั้งแรก
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วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบ
สำหรับการบำบัดน้ำทางชีวภาพ 
และวัสดุเพาะปลูก

 งานวิจัย วัสดุพรุนสำหรับการยอยสลายทางชีวภาพ (Porous media for bio- 
degradation) เปนผลการวิจัยจากทีมวิจัย “อีโคเซรา (Ecocera)” ของศูนยเทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแหงชาติ ซึ่งงานวิจัย Biofiltering Media ของ Ecocera ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
จากงานสิ่งประดิษฐนานาชาติ 38th International Exhibition of Inventions of Geneva 
ประเทศสวิตเซอรแลนดเมื่อวันที่ 18 - 22 เมษายน 2550 การอนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลย ี
ครั้งนี้จึงเปนอีกกาวของเทคโนโลยีไทย

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• ใชเปนวัสดุสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการยอยสลายดวยกระบวนการทางชีวภาพ 

ตางๆ เชน ใชในกระบวนการบำบัดน้ำประมงน้ำจากชุมชน การยอยสลายใน 
บอเกรอะ

•  ไดวัสดุปลูกทำจากเถาแกลบ 100% เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท สิ่งแวดลอมและพลังงาน เทคโนโลยี จำกัด
 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 

นักวิจัย : ดร. ผกามาศ แซหวอง และคณะ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0901004012 เรื่อง “กระบวนการใน
การทำเม็ดเถาแกลบเพื่อทำเปนเม็ดวัสดุรูพรุน”
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ต้นแบบระบบควบคุม
การฉีดก๊าซระบบหัวฉีดสำหรับ 

เครื่องยนตดัดแปลงใช้ก๊าซ

 เนคเทคมีนโยบายการมีสวนรวมแกไขปัญหาวิกฤตพลังงานของชาติ โดยสนับสนุน 
การใชเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) เปนพลังงานทดแทนน้ำมัน ซึ่งนับวันจะมีราคา 
สูงขึ้นมาก และยังตองนำเขาจากตางประเทศ และอุปกรณที่ใชเพื่อใหรถยนตเดิมสามารถใช 
ก๊าซธรรมชาติไดยังตองนำเขาอีกเชนกัน ท้ังยังมีตนทุนสูง จนสงผลตอการตัดสินใจติดต้ัง 

 เนคเทคจึงจัดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อควบคุมการจาย  
CNG อยางแมนยำ สามารถแขงขันกับตางชาติได และเปนทางเลือกใหประชาชน

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 เนคเทคไดจัดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อควบคุมการจาย 
CNG เปนทางเลือกใหประชาชน ใชเปนพลังงานทดแทนน้ำมัน ซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้นมาก  
และยังตองนำเขาจากตางประเทศ และอุปกรณท่ีใชเพ่ือใหรถยนตเดิมสามารถใชก๊าซธรรมชาติ 
ไดตองนำเขาอีกเชนกัน ทั้งยังมีตนทุนสูงสงผลตอการตัดสินใจติดตั้ง

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท เอิรน จำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551

นักวิจัย : ดร. ธีระ ภัทราพรนันท ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

 • สามารถปรับจูนให้เข้ากับระบบรถยนตและสภาพแวดล้อมจริงในเมืองไทย
 • ใช้กับรถยนตที่ต้องการจายเชื้อเพลิงสองชนิด (Bi-Fuel) 
 • เครื่อง 4 จังหวะ 4 สูบ การฉีดแบบเรียงตามสูบ  
 • อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส
 • คาการควบคุมปรับได้ผานซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
 • คอมพิวเตอรแสดงผลและปรับแตงได้ในขณะเวลาทำงานจริง 
 • คาถูกจัดเก็บในหนวยความจำแบบ Flash แก้ไขได้มากกวา 1 แสนครั้ง 
 • รองรับเครื่องยนตรอบสูงสุดถึง 15,000 รอบตอนาที 
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ชุดทดสอบความเป็นกรด
ของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร

 คาความเปนกรดของน้ำมันไบโอดีเซลเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ตองทำการทดสอบเพื่อ 
ตรวจเช็คคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล โดยปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยูในน้ำมันไบโอดีเซลนั้น  
สวนใหญแลวจะมาจากการไฮโดรไลซของน้ำมันเกิดเปนกรดไขมันอิสระ ปริมาณกรดที่สูงใน 
ไบโอดีเซลอาจกอใหเกิดการกัดกรอนของโลหะที่เปนชิ้นสวนเมื่อนำไปใชในเครื่องยนตใน 
การวิเคราะหตรวจสอบคาความเปนกรดโดยทั่วไปสามารถทำไดดวยวิธีการไทเทรตกับดางใน 
ปริมาณที่ทราบคาจุดสมมูลของปฏิกิริยาสามารถใชเปนสิ่งที่บงชี้ไดวาไบโอดีเซลที่ผลิตไดมี 
ปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม  

จุดเดนของเทคโนโลยี :
• ชุดทดสอบน้ีสามารถทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลไดรวดเร็ว เหมาะสำหรับ 

การใชงานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท นวพร โอเปอเรชั่น จำกัด  
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 

นักวิจัย : ดร. ออยใจ ทองเฌอ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : สิทธิบัตรเลขที่คำขอ 0703000896 เรื่อง “ชุดทดสอบคา 
ความเปนกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอรของ 
กรดไขมัน”

 ใช้ทดสอบคาความเป็นกรดของไบโอดีเซล 
เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ เหมาะสำหรับการใช้งาน 
ระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก เชน ผู้ผลิตน้ำมัน 
ไบโอดีเซล ผู้จำหนายและผู้รับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล
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Hyaluronan 
เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตับ

 Hyaluronan (เดิมเรียกวา Hyaluronic acid; HA) เปนสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ 
ประเภทพอลิแซคคาไรด พบไดท่ัวรางกายโดยเฉพาะอยางย่ิงในเน้ือเย่ือท่ีเก่ียวพัน (connective  
tissue) เชน กระดูกออน และผิวหนัง แลวไปถูกทำลายที่เซลลของตับ (Endothetial liver  
cells) ปัจจุบันไดมีการนำเอาระดับของ HA ใน biological fluids ตางๆ มาใชเพื่อ 
การวินิจฉัยโรคหลายชนิด เชน โรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid arthritis: RA) โรคตับ  
(Cirrhosis) โรคมะเร็ง แตเนื่องจากพบวาระดับของ HA ใน serum มีปริมาณนอยมาก จึงทำ 
ใหการตรวจวัดมีความจำเปนตองใชวิธีการที่ใชเอนไซม หรือสารรังสี และดวยวิธีการที่ใชสาร 
รังสี (Radioimmunoassay) ตองใชชุดน้ำยาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมาก และมีอายุ 
การใชงานสั้นมากดวย จึงทำใหไมเปนที่แพรหลาย

จุดเดนของเทคโนโลยี :
 ชุดน้ำยาเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคตับนี้ใชหลักการของ ELISA สามารถนำมาใชวิจัย 
วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรคตางๆ เชน โรคขออักเสบ รูมาตอยด โรคตับ โรคติดเชื้อ 
ทางเดินหายในในเด็ก โรคขอเสื่อมในมา ตลอดจนโรคมะเร็งบางชนิด นอกจากนั้นแลวยังเปน 
การใชประโยชนจากวัตถุดิบ คือ กระดูกหมู และวัว ซึ่งมีอยูเปนจำนวนมากในประเทศ และมี 
ราคาถูกมาก ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาของของเหลือใชอีกดวย

หนวยงานผู้ขอรับการถายทอด : บริษัท Allswell Singapore Pte.Ltd.  
 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550

นักวิจัย : รศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถานภาพทรัพยสินทางปัญญา : ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศแลว

  Monoclonal Antibody ตอ HABP ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทน monoclonal 
anti-biotin antibody ที่มีราคาแพง 
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ระบบควบคุมการจุดระเบิด
สำหรับเครื่องยนตดีเซลดัดแปลง
(Ignition control Module 
for Modified Diesel Engine)

ข้อมูลเบื้องต้น :
 โดยพ้ืนฐานเคร่ืองยนตดีเซลถูกออกแบบมาใหใชกับน้ำมันดีเซล ซ่ึงการจุดระเบิด หรือ 
ลุกไหมในหองเผาไหม เกิดจากการอัดเช้ือเพลิงผสมอากาศใหรอน จนถึงจุดท่ีเช้ือเพลิงสามารถ 
ลุกไหมดวยตัวเอง จังหวะในการดูด-อัด-ระเบิด-คาย ตามวัฏจักรคารโนไดถูกคำนวณมาแลว  
ใหสัมพันธกับอัตราสวนผสมเชื้อเพลิงและขนาดของลูกสูบในเครื่องยนตนั้นๆ

 แตในปัจจุบัน ราคาน้ำมันดีเซลมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีคำทำนายวาจะยิ่ง 
เพิ่มตอไปอยางไมสิ้นสุดในเวลาอันใกล ความจำเปนของผูประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมใน 
การใชยานพาหนะ สำหรับการขนสงเดินทาง ทำใหตองใชเครื่องยนตดีเซลสำหรับขับเคลื่อน 
ยานพาหนะ

 ทางเลือกที่สำคัญในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงดีเซล คือการใชเชื้อเพลิงทดแทน คือ 
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่มีราคาถูกกวามาก แตการเปลี่ยน 
เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติตางออกไปใหกับเครื่องยนตนั้นๆ ก็จะเกิดผลคือ จังหวะการทำงานจะ 
คลาดเคลื่อนไปจากจุดที่ออกแบบไว ทำใหมีประสิทธิภาพต่ำ หรือถึงขั้นที่ไมสามารถทำงานได

 สำหรับการดัดแปลงเครื่องยนตดีเซลใหใชกับเชื้อเพลิงก๊าซ เทคนิคพื้นฐานที่ใชงาน 
กันแพรหลายในปัจจุบัน คือ แปลงการทำงานของเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยตนเองจาก 
การอัด มาเปนเคร่ืองยนตท่ีจุดระเบิดดวยประกายไฟ (Spark Ignition Engine) โดยลดกำลังอัด  
ดวยการเพ่ิมความจุของกระบอกสูบของเคร่ืองยนต และเพ่ิมอุปกรณจุดระเบิดท่ีควบคุมการจุด 
ระเบิดดวยอิเล็กทรอนิกส
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 จากภาพองคประกอบของระบบควบคุมการจุดระเบิด จะเห็นไดวามีการติดตั้งถังก๊าซ 
(TANK) เพ่ิมในระบบ โดยมีวาลวก๊าซ (gas valve) และตัวควบคุมก๊าซ (gas regulator) เปน 
ตัวคุมแรงดันและป้อนก๊าซเขาไปผสมกับอากาศที่ตัวผสม (mixer) แผงควบคุมการจุดระเบิด 
(Ignition Control Module) ใชประมวลสัญญาณ DSPIC 30F6014 ที่รับสัญญาณจาก 
วาลวคันเรง (throttle valve) และแรงดันสมบูรณในทอ (Manifold Absolute Pressure, 
MAP) และสัญญาณความเร็ว (Speed sensor) ที่วัดสัญญาณจากเฟืองที่ติดตั้งเพิ่มที่เพลา 
ของลูกสูบสัญญาณทั้งสามจะถูกประมวล โดยใชคาที่เหมาะสมจากผูผลิตรถยนต หรือคาที่ได 
จากการทดสอบบนไดนาโมมิเตอรที่ใชวัดเครื่องยนต (Engine Dynamometer) เพื่อสราง 
สัญญาณจุดชนวน (Ignition Signal) ที่เหมาะสมกับโหลดและความเร็วรอบตางๆ

หนวยงานเจ้าของผลงาน : หนวยปฎิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : นายถนัด เหลืองนฤทัย นายปณิธิ ศิรอักษร  
 นายมนตรี ชาติพจน นายรักษิต ฐิติพัฒนพงศ  
 นายจตุรวิทย จันไพบูลย นายนพวงษ ไกรฤกษ
 นายปณิธิ พุมวิเศษ นายอมเรศ แกวปัญญา

สถานภาพงานวิจัย : ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท ตวงสินกอสราง จำกัด  
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท นินเบลส จำกัด) 
โดยอนุญาตใหใชสิทธิในการผลิต จำนวน 2,000 ชุด 
เพื่อทดลองทำการตลาดภายในประเทศ
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ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงสำคัญ
คลุมโรงเรือนเพาะปลูก

ข้อมูลเบื้องต้น :
 การปลูกพืชในโรงเรือน เปนการปลูกพืชโดยควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ 
การเจริญเติบโตของพืชอยางสม่ำเสมอตลอดฤดูปลูก จึงทำใหสามารถผลิตพืชที่มีอายุการเก็บ 
เกี่ยวสั้น เชน ผักสลัดสีแดง เรดโครอล ผักสลัดแกว พริกหวาน และมะเขือเทศ ที่ลวน 
ตองการระบบการปลูกแบบประณีต เพื่อใหไดตามคุณภาพและปริมาณที่ตองการ โดยมี 
ความสมบูรณ มีสีสวยสด และกรอบ อีกทั้งยังสามารถผลิตนอกฤดูกาลได การคลุมโรงเรือน 
เพาะปลูกดวยพลาสติกเปนที่นิยมโดยทั่วไป แตก็อาจจะเกิดปัญหาเชนความเขมแสงภายใต 
โรงเรือนลดลง เมื่อเทียบกับความเขมแสงภายนอก ทั้งนี้เปนผลมาจากคุณสมบัติของพลาสติก 
ที่นำมาใชกันทั่วไปไมเหมาะสมตอการผลิตพืช และสงผลใหการเจริญเติบโตของพืชไมสมบูรณ  
การติดดอกออกผลไมเปนไปตามปกติ

 งานวิจัยและพัฒนาผาพลาสติกคัดกรองแสงสำคัญจากดวงอาทิตย สำหรับคลุม 
โรงเรือนเพาะปลูกไดประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาแผนฟิลมพลาสติกใสคัดกรองชวงแสง 
สำคัญ  สามารถลดการเพิ่มของอุณหภูมิภายในโรงเรือนได 1 - 3 องศาเซลเซียส ดร. จิตติ์พร  
เครือเนตร ดร. ธรรมรัตน ปัญญธรรมาภรณ และคณะ ยนระยะเวลาของการเก็บเก่ียวใหเร็วข้ึน  
พืชผัก พืชผล และไมผลขนาดเล็กที่ผลิตไดมีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับการปลูก 
ภายใตโรงเรือนเพาะปลูกที่คลุมดวยผาพลาสติกที่มีขายทั่วไป อีกทั้งผาพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมี
ราคาตอหนวยต่ำกวาผาพลาสติกใสกรองแสงสำคัญที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกันที่นำเขาจากตาง 
ประเทศถึง 6 เทา

โรงเรือนท่ีคลุมด้วยพลาสติก เอ็มเทค สามารถยนระยะเวลาการติดดอกของมะเขือเทศได้เร็วข้ึน 7 วัน

ปัญหาจากการฉีกขาดของพลาสติกท่ัวไปโรงเรือนเพาะชำต้นแบบ
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จุดเดนของงานวิจัย :
 ผาพลาสติกคัดกรองแสงสำคัญจากดวงอาทิตย สำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูกผลิต 
ขึ้นจากพอลิเมอรชนิด LDPE (Low Density Polyethylene) และชนิด LLDPE (Linear  
Low Density Polyethylene) ที่มีขายทั่วไป โดยการเติมสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซดที ่
มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ทำใหผาพลาสติกยังคงคุณสมบัติความใสไว และยอมใหแสงชวง 
ที่มีประโยชนตอการสังเคราะหแสงของพืชผานไดดี (หรือถูกดูดกลืนนอย) แตในขณะเดียวกัน  
ก็สามารถป้องกันรังสี UV ซึ่งเปนอันตรายตอพืชได นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการใชงานที่ดี  
คือ มวนได มีความเหนียว อายุการใชงานนาน และราคาไมแพง

หลักการทำงานของพลาสติกคัดเลือกชวงแสง :
 การพัฒนาพลาสติกคัดเลือกชวงแสงสำหรับใชคลุมโรงเรือนเพาะชำมีหลักการคือ  
พลาสติกชนิดนั้นตองมีคุณสมบัติในการคัดเลือก ใหรังสีที่มีประโยชนตอการดำรงชีวิตของพืช 
ผานไดในปริมาณสูงเพียงพอตอความตองการของพืช แสงดังกลาวเรียกวา PAR (Photo  
synthetically Active Radiation) อยูในชวงคลื่นแสงระหวาง 400 - 800 นาโนเมตรของ 
แสงจากดวงอาทิตย แตขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการลดการสองผานของรังสีอัลตรา 
ไวโอเลต (ในชวงคลื่นแสงนอยกวา 400 นาโนเมตร) ซึ่งเปนรังสีที่ทำอันตรายตอเซลลที่มี 
หนาที่ในการสังเคราะหแสงของพืชที่สำคัญ วัสดุประเภทนี้สามารถผลิตไดดวยกรรมวิธีที่ไม 
ซับซอนและสามารถผลิตไดภายในประเทศ 

 จากกราฟการสองผานของรังสี UV/VIS/NIR ของแผนฟิลมพลาสติกสำหรับคลุม 
โรงเรือนเพาะชำ 4 ชนิด คือ พลาสติก PE ใสธรรมดาที่มีขายในเมืองไทย (PE Film) พลาสติก 
โรงเรือนนำเขา (Imported Film) พลาสติกโรงเรือนที่ MTEC พัฒนาขึ้น (MTEC Film) และ 
พลาสติกผสมผงกันรังสี UV (Powder Film) จะเห็นไดวา ในชวงความยาวคลื่น 200 - 400  
นาโนเมตร (UV) PE Film จะยอมใหแสงชวงนี้ผานไดมาก 40 ถึง 60% ในขณะที่ Imported  
Film และ MTEC Film จะยอมใหแสงชวงนี้ผานไดนอยกวาคือไมเกิน 30% สำหรับในชวง 
แสงความยาวคลื่น 400 ถึง 800 นาโนเมตร (PAR) Imported Film และ MTEC Film 
จะยอมใหแสงชวงนี้ ผานไดใกลเคียงหรือต่ำกวา PE Film เพียงเล็กนอย แต Powder Film 
ที่ผสมผงกันรังสี UV จะยอมใหแสงชวงนี้ผานไดเพียง 10 ถึง 20% เทานั้น

 โดยท่ัวไปแสง UV มีอันตรายตอพืชและควรหลีกเล่ียง พืชใชแสงชวง PAR เปนแหลง 
กำเนิดพลังงานสำหรับกระบวนการสังเคราะหแสง พืชสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
ความเขมแสงไดอยางรวดเร็ว ความเขมแสงที่ตางกันเพียงเล็กนอยมีผลมากตอการสังเคราะห
แสงของพืช

กราฟการสองผานของรังสี UV/VIS/NIR ของแผนฟิลมพลาสติก สำหรับคลุมโรงเรือนเพราะชำ 4 ชนิด
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หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. จิตต์ิพร เครือเนตร ดร. ธรรมรัตน ปัญญธรรมาภรณ และคณะ

สถานภาพของงานวิจัย :
•  ย่ืนขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ : แผนฟิลมพลาสติกสำหรับการใชงานเปนพลาสติก 

โรงเรือน แบบคำขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐเลขที่ 0401004094 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2547

•  ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ : ฟิลมของสารประกอบไทเทเนียมที่ใสและดัดได  
ลดการผานของรังสีอัลตราไวโอเล็ต และรังสีอินฟาเรดแบบคำขอรับสิทธิบัตร 
การประดิษฐเลขที่ 701003089 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550

•  ทำสัญญาขอตกลงกับบริษัท Quality Pack Printing 2000 เพื่อเตรียม 
ความพรอมสำหรับการผลิตในเชิงพาณิิชยตอไป ระยะเวลาสัญญา 2 ปี

•  ทำสัญญาขอตกลงกับบริษัท ACK ไฮโดรโปรนิค ฟารม จำกัด, บริษัท เชียงดาว-
ดอยหลวง แพ็คก้ิง เฮาส จำกัด (โรงเรียนเกษตรกรเชียงดาว) และบริษัท Seminis  
vegetable (Monsanto) Thailand Co. Ltd. ในฐานะผูใชระยะเวลา 2 ปี

• อยูระหวางการดำเนินงานวิจัยทั้งจากระดับในหองปฏิบัติการและภาคสนามกับ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังตอไปนี้
o  มูลนิธิโครงการหลวงทั้ง 38 สถานีวิจัย เพื่อเตรียมสูตรพลาสติกคัดกรองแสงที่ 

เหมาะสมกับความสูงจากระดับน้ำทะเลตางๆ และชนิดของพืช ผัก ไมผล 
ขนาดเล็กของมูลนิธิโครงการหลวง

o  บริษัทเอกชน ตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย จำนวน 4 บริษัท
o  ใหความอนุเคราะหผาพลาสติกคัดกรองแสงกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ 

อาทิ หนวยงานตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ
o  ใหความอนุเคราะหผาพลาสติกคัดกรองแสงกับเกษตรรายยอยและกลุม 

เกษตรกรขนาดกลาง

การลงนามบันทึกข้อตกลงรวมกันระหวาง สวทช. กับ บริษัท Quality Pack Printing 2000
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ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนก
โดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร

ข้อมูลเบื้องต้น :
•  โรคไขหวัดนก (Avian influenza หรือ Bird Flu) เกิดจากเชื้อไวรัส Avian  

Influenza type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเปน RNA ไวรัสชนิดมี 
เปลือกหุม ทุกชนิดสามารถติดเชื้อในสัตวปีก เชน นกเปดน้ำ นกอพยพ นกตาม 
ธรรมชาติ เปด ไก เปนตน การติดตอระหวางสัตวเกิดข้ึนจากการขับถายไวรัสออก 
มาทางอุจจาระและติดตอสูสัตวปีก โดยรับเชื้อทางระบบทางเดินหายใจหรือทาง 
เดินอาหาร คนสามารถติดเชื้อจากสัตวไดโดยตรงจากการสัมผัสกับสัตวปวย และ 
ทางออม เมื่อสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งจากสัตวที่เปนโรค เชน อุจจาระ น้ำมูก น้ำตา 
น้ำลายของสัตวปวย

•  พบการติดเชื้อจากสัตวมาสูคนเรียกวาไขหวัดนกตั้งแตปี 2540 ในชวงปลายปี  
2546 และตนปี 2547 ไดเกิดการแพรระบาดคร้ังใหญในประเทศไทยและภูมิภาค 
เอเชีย การระบาดดังกลาวเกิดจากเชื้อ H5N1 ตองทำลายสัตวปีกไปมากกวา 1  
ลานตัว สำหรับประเทศไทย รัฐบาลตองเสียคาใชจายในการควบคุมการระบาด 
หลายพันลานบาท ตองทำลายไกไปถึง 30 ลานตัว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในปี 2547 ลดลง 0.22% การสงออกสินคารวมในปี 2547 ลดลง 22,900 ลาน 
บาท หรือขยายตัวลดลง 0.7% ตอปี มูลคาความเสียหายตออุตสาหกรรมประมาณ  
4,300 ลานบาท นอกจากนี้รัฐตองจายเงินชดเชย 2,200 ลานบาท ในขณะที่มีผู 
อยูในขายสงสัยวานาจะติดเชื้อกวา 100 ราย และในชวงปี 2548 นี้ ธนาคาร 
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ไดคาดการณวาการระบาดของ 
เชื้อไวรัสไขหวัดนก จะเกิดผลเสียในทางเศรษฐกิจตอภูมิภาคนี้อยางนอย 10 ลาน 
ลานบาท และทำใหมูลคามวลรวมประชาชาติของภูมิภาคลดลงไดถึง 5%

ยดโง่ลัหดคัราสบก็เ
)bawS( ยาปราก

บรัหำส บลัตนใงลดยห
จวรตดชุงอขบอสดท

(Strip)

งอ่รืคเยดโลผนาอ
Sensor

ANR ดกัส

rosneS งอ่รืคเINNOVA Platinum® H5 Biosensor และ AIV Biosensor testเครื่อง Sensor

ยดโงั่ลหดคัราสบก็เ
)bawS( ยาปราก

บรัหำส บลัตนใงลดยห
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งอ่รืคเยดโลผนาอ
Sensor

ANR ดกัส

rosneS งอ่รืคเINNOVA Platinum® H5 Biosensor และ AIV Biosensor test
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บรัหำส บลัตนใงลดยห
จวรตดชุงอขบอสดท

(Strip)

งอ่รืคเยดโลผนาอ
Sensor

ANR ดกัส

rosneS งอ่รืคเINNOVA Platinum® H5 Biosensor และ AIV Biosensor testINNOVA Platinum® H5 Biosensor และ AIV Biosensor test
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• การพัฒนาชุดตรวจไขหวัดนกไดสำเร็จ จะชวยลดการสูญเสียในสัตวปีกและในคน  
เนื่องจากทราบผลไดภายใน 15 นาที และสามารถลดคาใชจายในการรักษาผูปวย
และผูติดเชื้อไวรัสไขหวัดนก คายาโอเซลทามิเวียประมาณ 1,200 บาท/คน

จุดเดนของงานวิจัย :
•  มีความจำเพาะสูงกับไวรัสกลุม H5 ซึ่งกำลังแพรระบาดอยู ณ ปัจจุบัน ทั่วโลก 

สามารถจำแนกไดวาเปนชนิด H5 ขณะที่ชุดตรวจปัจจุบัน (Immunochroma-
tography หรือ IC) ทราบผลเพียงวาเปน Influenza A

•  มีความไวสูงกวาวิธีปัจจุบัน (IC) 100 เทา
•  ทราบผลภายใน 15 นาที
•  สามารถเก็บตัวอยางไดนาน 1 เดือน กอนนำมาอานผลดวยเครื่อง Sensor

รายละเอียดของงานวิจัย :
 โรคไขหวัดนก (Avian influenza หรือ Bird Flu) เกิดจากเช้ือไวรัส Avian Influenza  
type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเปน RNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุม โดยมีแอนติเจน 
ที่ผิวที่สำคัญ ไดแก Hemagglutinin (H) มี 16 ชนิด และ Neuraminidase (N) มี 9 ชนิด ทุก 
ชนิดสามารถติดเชื้อในสัตวปีก เชน นกเปดน้ำ นกอพยพ นกตามธรรมชาติ เปด ไก เปนตน 
สวนการติดเชื้อในมนุษยเกิดจากเชื้อชนิด H1, H2, H3 และ N1, N2 การติดตอระหวางสัตว 
เกิดข้ึนจากการขับถายไวรัสออกมาทางอุจจาระและติดตอสูสัตวปีกโดยรับเช้ือทางระบบทางเดิน 
หายใจหรือทางเดินอาหารคนสามารถติดเช้ือจากสัตวไดโดยตรง จากการสัมผัสกับสัตวปวย และ 
ทางออมเม่ือสัมผัสกับส่ิงคัดหล่ังจากสัตวท่ีเปนโรคเชนอุจจาระ น้ำมูก น้ำตา น้ำลายของสัตวปวย

 พบการติดเชื้อจากสัตวมาสูคนเรียกวาไขหวัดนกตั้งแตปี 2540 การระบาดพบหลาย 
ชนิด ไดแก H5, H7 และ H9 ในชวงปลายปี 2546 และตนปี 2547 ไดเกิดการแพรระบาด 
ครั้งใหญในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย การระบาดดังกลาวเกิดจากเชื้อ H5N1 ตองทำลาย 
สัตวปีกไปมากกวา 1 ลานตัว สำหรับประเทศไทย รัฐบาลตองเสียคาใชจายในการควบคุม 
การระบาดหลายพันลานบาท ตองทำลายไกไปถึง 30 ลานตัว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในปี 2547 ลดลง 0.22% การสงออกสินคารวมในปี 2547 ลดลง 22.9 พันลานบาท หรือ 
ขยายตัวลดลง 0.7% ตอปี มูลคาความเสียหายตออุตสาหกรรมประมาณ 4.3 พันลานบาท  
นอกจากน้ีรัฐตองจายเงินชดเชย 2,200 ลานบาท ในขณะท่ีมีผูอยูในขายสงสัยวานาจะติดเช้ือ 
กวา 100 ราย และในชวงปี 2548 นี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) 
ไดคาดการณวาการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดนก จะเกิดผลเสียในทางเศรษฐกิจตอภูมิภาคนี้ 
อยางนอย 10 ลานลานบาท และทำใหมูลคามวลรวมประชาชาติของภูมิภาคลดลงไดถึง 5%

 การตรวจวินิจฉัยโรคไขหวัดนกมีหลายวิธี ไดแก การเพาะเชื้อ (Viral culture) ซึ่งมี 
ความจำเพาะสูง ใชเวลา 5 - 10 วัน และการใชเทคนิคอื่นๆ ไดแก เทคนิค Immunochroma- 
tography, RT-PCR, Real-time PCR, Serology และ ELISA ปัจจุบันประเทศไทย 
สามารถพัฒนาเปนชุดตรวจวินิจฉัยอยางรวดเร็วโดยใชเทคนิค Immunochromatography  
(IC) ซึ่งถูกใชอยางแพรหลาย ทั้งในคนและในสัตวปีก อยางไรก็ตามชุดตรวจแบบ IC ยังมีขอ 
จำกัดคือทราบผลเพียงวาเปน Influenza A ยังไมสามารถแยกชนิดวาเปน H5N1 แตโดยจะ 
ตองนำไปทดสอบตอในหองปฏิบัติการอีกขั้นตอนหนึ่ง
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 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ รวมกับบริษัท อินโนวา ไบโอ 
เทคโนโลยี จำกัด ไดรวมกันพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไขหวัดนกโดยใชไบโอเซ็นเซอรเปนตัวตรวจวัด 
สำหรับใชในทางปศุสัตว โดยใชโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่พัฒนาไดจากโครงการ “การพัฒนา 
และผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและแอนติเจนของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญและไขหวัดนกแตละ 
ชนิด” ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงกับไวรัสชนิด H5 รวมกับการใชเทคโนโลยีการวัดความเขม 
ของกระแสแมเหล็กไฟฟ้า nano-magnetized particle ที่เชื่อมตอกับแอนติบอดีซึ่งเปน 
เทคโนโลยีใหมของโลก ใชเวลาในการตรวจเพียง 15 นาที เมื่อนำไปทดสอบกับสิ่งสงตรวจ 
จากสัตวปีกประเภทตางๆ พบวาสามารถทำปฏิกิริยากับเชื้อกลุม H5 หรือ AIV ที่กำลังแพร 
ระบาดทั่วโลกไดแบบจำเพาะ โดยมีความจำเพาะ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี Immuno- 
chromatography (IC) แลวพบวา มีความไวมากกวาถึง 100 เทา และสามารถผลิตไดในระดับ 
อุตสาหกรรมในชื่อ INNOVA Platinum H5 Biosensor และ AIV Biosensor นับเปนชุด 
ตรวจไขหวัดนกแบบไบโอเซนเซอรที่ผลิตไดในเชิงพาณิชยชุดแรกของโลก

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ศาสตราจารย พญ. ธารารัชต ธารากุล  
ศาสตราจารย นพ. สิริฤกษ ทรงศิวิไล และ 
นางศิรินทิพย วิริยะจิตรา บริษัท อินโนวา ไบโอ-เทคโนโลยี จำกัด

สถานภาพของงานวิจัย :
•  ยื่นจดสิทธิบัตรแลวชื่อ “ชุดตรวจไบโอเซนเซอรเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสไขหวัดนก 

ชนิด H5 และชนิด influenza A” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 คำขอเลขที่  
701005627 ผูประดิษฐไดแก นางสาวธารารัชต ธารากุล, นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล  
และนางศิริทิพย วิริยะจิตรา ถือสิทธิ์รวมกันระหวางบริษัท อินโนวา ไบโอ 
เทคโนโลยี จำกัด และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

• ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนิน 
การผลิตและจำหนายในเชิงพาณิชยภายใตช่ือ INNOVA Platinum H5 Biosensor  
และ AIV Biosensor ไดเริ่มจำหนายแลวตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 ในราคา 
250 บาทตอตัวอยาง

ยดโง่ลัหดคัราสบก็เ
)bawS( ยาปราก

บรัหำส บลัตนใงลดยห
จวรตดชุงอขบอสดท

(Strip)

งอ่รืคเยดโลผนาอ
Sensor

ANR ดกัส

rosneS งอ่รืคเINNOVA Platinum® H5 Biosensor และ AIV Biosensor test
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อิเล็กโทรดวัดความช้ืน
สำหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุ 
ท่ีมีรูปรางไมเป็นทรงกลม

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ความชื้น เปนปัจจัยสำคัญในผลิตผลการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตประเภทเมล็ดที่ 
จะสงผลกระทบตอการเก็บรักษา และคุณภาพ ถาเกษตรกรมีอุปกรณที่สามารถวัดความชื้นได  
จะทำใหมีขอมูลที่สามารถนำมาใชในการตัดสินใจในการจัดการผลิตผลไมวาจะเปนเวลาใน 
การเก็บเกี่ยวเวลาหรือกระบวนการในการลดความชื้น รวมทั้งคุณภาพ และราคาที่ควรจะเปน 
สำหรับผลิตผลที่มีความชื้นนั้น

 ปัญหาใหญของเกษตรกรไทยก็คือ การขาดขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนเองใน 
การตัดสินใจดำเนินการตางๆ เน่ืองจากไมมีอุปกรณในการวัดหรืออุปกรณมีราคาแพง โครงการ 
นี้ไดพัฒนาอิเล็กโทรดวัดความชื้นที่มีราคาถูก สำหรับผลิตผลการเกษตรประเภทเมล็ด เชน  
ขาวเปลือก โดยใชการวัดคาความจุไฟฟ้า (Electrical capacitance)

 วัสดุจะมีสมบัติทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เรียกวา Dielectric constant (k) ซึ่งเปนคาที่ 
สามารถวัดไดโดยการวัดคา capacitance (C) ระหวางแผนโลหะสองแผนท่ีมีวัสดุน้ันค่ันกลาง  
คา k นี้ จะแตกตางกันไปตามความสามารถในการเก็บประจุของสารแตละประเภทโดยที่น้ำจะ 
มีคา k ~ 88 โดยท่ีผลิตผลการเกษตรหรือสวนประกอบ จะมีคา k ~1-5 เทาน้ันเม่ือมีความช้ืน 
ในผลิตผลการเกษตรก็จะสงผลใหคา k เปล่ียนไปมากเพียงพอท่ีจะสามารถวัดความเปล่ียนแปลง 
นั้นไดงาย

จุดเดนของงานวิจัย :
 ขอดีของอุปกรณน้ีคือ วิธีการวัด Dielectric constant น้ันจะมีความแมนยำปานกลาง  
แตรวดเร็ว งายและเครื่องมือมีราคาไมแพง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเปนอุปกรณเบื้องตนที่ใช 
เปนการตัดสินใจ วาควรเก็บเกี่ยวแลวหรือไมจะนำไปตากแหงตอหรือไม หรือควรปรับปรุง 
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หองเก็บ หรือไม เปนตน เมื่อตองนำไปขายควรจะใชเครื่องที่วัด การใชความรอนไลความชื้น
เพื่อใหถูกตองในการคำนวณราคา

การใช้งานอุปกรณ และความถูกต้อง :
 ในการวัดคาน้ันจะไมมีการแปรรูปตัวอยางเหมือนในเคร่ืองท่ีใชหลักการอบไลความช้ืน 
ที่ตองบดตัวอยางกอน แตจะเปนการใสเมล็ดลงในชองใสเมล็ด และมีการเขยาเล็กนอยเพื่อให 
อัดแนนดีข้ึน ทำการวัดคาจากชุดอิเล็กโทรดดวยเคร่ือง C-meter จากน้ันนำคาท่ีไดเปรียบเทียบ 
กับคาจากกราฟมาตรฐานเพื่อแปลงเปนคาเปอรเซ็นตความชื้น หรือใชซอฟตแวรในการแปลง 
คาดังกลาว

 อิเล็กโทรดวัดความชื้นที่มีราคาถูกสำหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปรางไมเปนทรงกลม  
เชน ขาวเปลือก โดยใชการวัดคาความจุไฟฟ้า (Electrical capacitance) ซึ่งมีความถูกตอง 
พอประมาณในชวงบวกลบ 1% เมื่อพิจารณารวมกับรูปรางของเมล็ดที่มีผลตอการเรียงตัวใน 
อิเล็กโทรดและชวงความชื้นที่เหมาะสม พบวาอิเล็กโทรดแบบแปรงเข็มมีความเหมาะสมใน 
การใชวัดความชื้นของเมล็ดขาวเปลือกในชวงความชื้น 12 - 20%

ชวงการใช้งานอุปกรณ :
 สามารถวัดความชื้นของเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปรางไมเปนวงกลมไดหลากหลาย 
ชนิดขึ้นกับการออกแบบขนาดของแทงอิเล็กโทรดและกลองบรรจุใหมีขนาดสัมพันธกับขนาด 
ของวัตถุที่ตองการวัดความชื้น ตัวอยางการใชงาน คือ การวัดความชื้นผลิตผลทางการเกษตร  
เชน เมล็ดขาว เมล็ดถั่วแดง เมล็ดดอกทานตะวัน งา นอกจากนี้ยังสามารถใชวัดความชื้นของ 
เม็ดวัสดุที่ไมเปนทรงกลม เชน อาหารสัตวแบบเม็ด หรือ ขนมอบกรอบ

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. ไพศาล เสตสุวรรณ ดร. ธีระพนธ แยมวงษ

สถานภาพงานวิจัย :
• ด้านทรัพยสินทางปัญญา
 เทคโนโลยี “ชุดอิเล็กโทรดสำหรับการวัดความช้ืนของเมล็ดหรือเม็ดวัสดุท่ีมีรูปราง 

ท่ีไมเปนทรงกลม” ไดย่ืนขอรับความคุมครองเปนสิทธิบัตรตามเลขท่ีคำขอสิทธิบัตร  
701003393 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

•  การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโน- 

โลยีแหงชาติ โดยความสนับสนุนของสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ศูนยบริหาร 
จัดการเทคโนโลยี ไดทำการอนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยีแก บริษัท ซายนลูชั่น 
จำกัด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 เพื่อเปนผูผลิต และจัดจำหนาย อุปกรณวัด 
ความชื้น ซึ่งมีสวนประกอบของชุดอิเล็คโทรดสำหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปราง 
ไมเปนทรงกลมดังกลาว
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การพัฒนาเทคโนโลยีสกัดน้ำมันสบูดำ
เพื่อใช้งานในชุมชนการเกษตร 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ในชุมชนการเกษตร การดำเนินกิจกรรมผลิตสินคาการเกษตรหลายชนิดจำเปนตอง 
ใชเครื่องจักรทุนแรงขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซลรอบต่ำ เชน การไถพรวนแปลงเพาะปลูก  
การสูบน้ำเขาแปลงเพาะปลูก เปนตน ซ่ึงเคร่ืองยนตเหลาน้ันนิยมใชน้ำมันหมุนเร็วเปนเช้ือเพลิง  
แมวาตองสั่งซื้อจากแหลงจำหนายภายนอกในราคาสูง ดังนั้น จึงเกิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่ง 
ตนเองดานพลังงานภายใตแนวคิด “ผลิตพลังงาน ใชพลังงาน ภายในชุมชน” โดยเริ่มจาก 
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่สามารถนำมาเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตการเกษตร โดยใชวัตถุดิบ 
(เมล็ดสบูดำ) ที่หาไดในชุมชนเพียงพอสำหรับใชในการผลิตน้ำมัน

 การสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดสบูดำเปนขั้นตอนตนน้ำสำคัญของการเตรียมวัตถุดิบใน 
กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยในการสกัดจำเปนตองใชเครื่องหีบน้ำมันสบูดำที่ม ี
ประสิทธิภาพการทำงานสูง เพื่อแยกน้ำมันออกจากเมล็ดสบูดำใหมีผลคุมคาทางเศรษฐศาสตร  
เครื่องหีบน้ำมันสบูดำประสิทธิภาพสูงอยางงาย จะทำใหเกิดการเรียนรูและสรางความเขาใจที่ 
ถูกตองใหแก สมาชิกของชุมชน กอนการใชเครื่องจักรกลสกัดน้ำมันสบูดำขนาดใหญ

การทำงานของเครื่อง :
•  เครื่องหีบน้ำมันสบูดำแบบไฮดรอลิคมือโยก
 เครื่องหีบน้ำมันชนิดนี้ทำงานแบบไมตอเนื่อง กลาวคือ หลังจากสิ้นสุดการหีบ 

น้ำมัน จะตองเติมเมล็ดสบูดำลงไปใหม เพื่อการหีบครั้งตอไป ในการหีบน้ำมัน
จะอาศัยแมแรงไฮดรอลิคชนิดมือโยกขนาด 15 ตัน เพื่อสรางแรงอัดสูงมากพอ  
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สำหรับทำใหเมล็ดสบูดำแตกออก   และมีน้ำมันไหลออกมา โดยน้ำมันจะไหลผานรู 
ระบายของกระบอกบรรจุเมล็ดสบูดำลงสูถาดรองรับน้ำมัน สวนกากจะถูกกำจัด 
ออกไดงายโดยการกวาดลงภาชนะรองรับ

•  เครื่องหีบน้ำมันสบูดำแบบสกรูอัดเดี่ยว
 เครื่องหีบน้ำมันชนิดนี้ทำงานแบบตอเนื่อง โดยในขั้นตอนการสกัดน้ำมันเมล็ดสบู 

ดำที่อยูในฮอปเปอร จะถูกลำเลียงเขาสูการหีบน้ำมันอยางตอเนื่อง ดวยสกรูอัดที่ 
ถูกออกแบบเปนพิเศษใหทำหนาท่ีลำเลียงเมล็ดสบูดำ อัดเมล็ดสบูดำ และคายกาก 
สบูดำ สกรูอัดนี้หมุนดวยความเร็ว 50 รอบตอนาที ซึ่งถูกขับดวยมอเตอรไฟฟ้า 
ขนาด 7.5 แรงมา ในระหวางการใชงาน มีทั้งแรงอัด และแรงเฉือน กระทำบน 
เมล็ดสบูดำ สงผลใหเมล็ดสบูดำแตกละเอียด และมีน้ำมันไหลออกมาจากเน้ือสบูดำ  
ซึ่งน้ำมันสบูดำจะไหลออกตามชองระบายน้ำมันของกระบอกอัดลงสูถาดรองรับ 
น้ำมันและกากสบูดำถูกขับระบายออกท่ีปลายของสกรูอัดดานตรงขามกับฮอปเปอร

ข้อกำหนดทางเทคนิค :

การนำไปใช้ประโยชน :
•  ถายทอดเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันสบูดำเบ้ืองตนดวยเคร่ืองหีบน้ำมันแบบไฮดรอลิค 

มือโยกใหแกสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนรักษทองถิ่นอำเภอทุงหัวชาง อ. ทุงหัวชาง  
จ. ลำพูน โดยรวมมือกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 
ไทย (ITAP) และหนวยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชนบท ศูนยพันธุวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

•  ถายทอดเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันสบูดำขนาดอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - กลางให 
แกสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนรักษทองถ่ินอำเภอทุงหัวชาง อ. ทุงหัวชาง จ. ลำพูน

•  การตั้งโรงงานผลิตน้ำมันสบูดำขนาดกำลังการผลิต 100 - 120 ลิตรตอวัน ใน 
ชุมชน อ. ทุงหัวชาง จ. ลำพูน
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ผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น :
 การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองดานพลังงานตนแบบที่เนนผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบูดำที่หา
ไดในชุมชนและพื้นที่รอบขางโดยใชเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยทางวิศวกรรมในประเทศ โดย 
น้ำมันสบูดำดังกลาวจะถูกใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลตอไป ดังนั้น ชุมชนสามารถลด 
การใชน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ตองนำเขาและสั่งซื้อจากภายนอก นอกจากนี้จากความสำเร็จ 
ของการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองดานพลังงานตนแบบ สามารถใชเปนแหลงเรียนรูเพ่ือการขยาย 
ผลการดำเนินงานในชุมชนอ่ืนในอนาคต ซ่ึงจะสงผลดีตอการลดปริมาณการใชและการนำเขา
น้ำมันเชื้อเพลิงจากตางประเทศ

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. เอกรัตน ไวยนิตย หัวหนาโครงการ (MTEC)
 ดร. สุบงกช โตไพบูลย นักวิจัยรวมโครงการ (MTEC)

สถานภาพของงานวิจัย :
 อยูระหวางการดำเนินการเฟสท่ี 2 (พิจารณาและคัดเลือกเคร่ืองจักรของกระบวนการ 
สกัดน้ำมันครบชุด เพื่อการผลิตน้ำมันสบูระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก - กลาง)
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เคร่ืองตรวจวัดแอลกอฮอล 
ในลมหายใจ

SAM-05 (Screening Alcohol)

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลในลมหายใจแบบ Screening (SAM-05) สามารถนำไป 
ใชตรวจวัดเบื้องตน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจระดับแอลกอฮอลของผูขับขี่โดยที่ผูขับขี่ 
ไมจำเปนตองลงจากยานพาหนะอีกท้ังยังถูกสุขลักษณะ เน่ืองจากผูขับข่ีไมตองสัมผัสกับเคร่ืองวัดฯ  
โดยตรง เพียงใชลมหายใจ และไมจำเปนตองใชหลอดเปา จึงลดการสิ้นเปลือง นอกจากนี้ 
เครื่องวัดฯ ยังมีรูปแบบทันสมัยน้ำหนักเบาเหมาะกับการใชงาน รูผลเร็วหากมีผูขับขี่อยูบน 
ทองถนนท่ีมีการจราจรหนาแนน จะชวยทำใหลดระยะเวลาตรวจวัด หากตรวจวัดเบ้ืองตนแลว 
พบวามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกวาท่ีกฎหมายกำหนด จึงจะนำผูขับข่ีไปตรวจวัดซ้ำอีกคร้ังตาม 
ข้ันตอนปกติของเจาหนาท่ีตำรวจ เพ่ือทำการเปรียบเทียบปรับ ผลงานวิจัยน้ี ทำใหสามารถลด 
การพึ่งพาเครื่องตรวจวัดแบบเปาที่นำเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาแพงอีกทั้งยังชวยอำนวย 
ความสะดวกแกเจาหนาที่ตำรวจอีกดวย

จุดเดนของงานวิจัย :
 เปนเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดจากลมหายใจโดยออกแบบใหไมมี 
การสัมผัสของเคร่ืองกับปากของผูทดสอบ มีรูปลักษณเหมาะสมและงายตอการใชงาน โดยผูถูก 
ตรวจสอบไมจำเปนตองลงจากยานพาหนะ และมีถึง 3 ฟังกชั่น การใชงานภายในปุมเดียว 
ไดแก การใชงานอยางตอเนื่อง การเรียกดูคาที่วัดไดกอนหนา และการขยายเวลา เพื่อรอ 
การเปา พรอมเสียงเตือนขณะเครื่องทำงานอำนวยความสะดวก เมื่อตองใชงานในที่มืด โดยมี 
ไฟสองสวางท่ีหนาจอ LCD ทำใหผูใชงานสามารถอานตัวเลขท่ีระบุคา ซ่ึงมีหนวยวัดเปน mg%  
ไดอยางชัดเจน และไฟ LED บอกสถานะของเครื่อง และการใชงานเชนสีเขียว Pass (ระดับ 
แอลกอฮอลไมเกิน 50 mg%), สีแดง Fail (ระดับแอลกอฮอลเกิน 50 mg%), สีสม Low 
battery (พลังงานจาก battery ใกลหมด) สามารถใชแบตเตอรี่ไดหลายชนิด โดยยังคง 
ความแมนยำในการวัดไมเปลี่ยนแปลง
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รายละเอียดทางเทคนิคมีดังตอไปนี้ :
•  เซนเซอร : เซนเซอรแบบเซมิคอนดักเตอร 

ความไวสูง
•  ขนาด : 73 x 205 x 35 มม.  

(กวาง x ยาว x สูง)
•  น้ำหนัก : 180 กรัม (ไมรวมแบตเตอรี)
•  ระยะเวลาตอบสนองของเครื่อง :  

2 - 5 วินาที (ที่ 50 mg%)
•  แบตเตอรี : แนะนำใชแบตเตอรีชนิดอัลคาไลน ขนาด AA (LR6) 1.5 โวลท x 4 

กอน หรือแบตเตอรีแบบประจุไดชนิดนิเคิล เมทัลไฮไดล เมทัลไฮไดล (NI-MH) 
x 4 กอน สามารถใชงานตอเนื่องได 600 ครั้ง

•  ชวงที่สามารถวัดได : 0.0 ถึง 400 mg% ของระดับแอลกอฮอลในเลือด
• การควบคุมการใชพลังงานของเครื่อง : ระบบควบคุมแรงดันคงที่ และระบบปิด 

อัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
• การสอบเทียบ : ทำการสอบเทียบกับเครื่องสอบเทียบมาตรฐานรุน 34C/Guth 

Laboratory, USA
•  จอแสดงผล : จอ LCD แสดงตัวเลข 3 หลักและไฟสองสวางเมื่อใชงานในที่มืด  

และไฟ LED เตือน ประกอบดวยสีเขียว (PASS) สีสม (Low Battery) สีแดง  
(Fail) เมื่อไมผานหรือปริมาณแอลกอฮอลเกินคาที่กฏหมายกำหนดพรอมเปลง 
เสียงเตือน (Buzzer)

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ฝายบริหารและสนับสนุนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา PMO-S 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : นายสุทัศน ปฐมนุพงศ ดร. อดิสร เตือนตรานนท 
 นายวัฒณสิทธิ์ พิมเพา นายนิคม พรมกะจิน

สถานภาพของงานวิจัย :
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดลงทุนผลิตเครื่องตนแบบ  
จำนวน 4,200 ชุด และใหบริษัทเอกชน คือ บริษัท สหวิทยซัพลาย แอนดเซอรวิส จำกัด เปน 
ผูจัดจำหนายในราคาเครื่องละ 8,000 บาท ถามีความตองการเพิ่มขึ้นในอนาคต ก็จะถายทอด 
เทคโนโลยีใหบริษัทผูผลิตทำการผลิตตอไป
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ชุดตรวจคัดกรองพาหะ 
อัลฟ่าธาลัสซีเมีย
แบบ IC Strip test

ข้อมูลเบื้องต้น :
 โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เปนโรคท่ีมีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติของ 
หนวยพันธุกรรม สำหรับสรางสวนของเม็ดเลือดแดง จึงทำใหเม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกวาปกติ 
แตกงาย ถูกทำลายงาย ผูปวยที่เปนโรคนี้จึงมีเลือดจาง ผูปวยมีการแสดงออกตั้งแตไมมีอาการ 
ใดๆ จนถึงตัวซีด ตาเหลือง ตัวเหลือง ตับโต มามโต แคระแกรน จมูกแบน ฟันบนยื่น 
ทองปอง รางกายเติบโตชากวาปกติ กระดูกเปราะงาย จนถึงขั้นรุนแรงมากจนทำใหทารก  
เสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภ และจะทำใหมารดาของทารกอาจเกิดภาวะแทรกซอนถึงชีวิตไดหาก 
ไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม สำหรับผูท่ีเปนพาหะหรือมียีนแฝงอยูจะไมแสดงอาการ จะมี 
สุขภาพดีเหมือนคนทั่วๆ ไป แตสามารถถายทอดยีนผิดปกติไปยังบุตรได

 โรคน้ีพบไดท้ังหญิงและชาย ถายทอดมาจากพอและแมทางพันธุกรรม ในประเทศไทย 
พบผูปวยโรคนี้รอยละ 1 ของประชากร และพบผูที่มียีนแฝง (เปนพาหะ) ถึงรอยละ 40 ของ 
ประชากร หรือประมาณ 25 ลานคน ไดมีการประมาณการไววาการตั้งครรภ 5 ใน 100 คน 
เปนการต้ังครรภท่ีเส่ียงตอการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย ดังน้ันในแตละปีจะมีทารกเกิดใหมเปน 
โรคธาลัสซีเมียประมาณ 12,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะเปนชนิดรุนแรงถึง 50% ในปัจจุบัน  
พบวามีคนไทยเปนโรคธาลัสซีเมียแลวถึง 500,000 คน ทำใหรัฐตองเสียคาใชจายในการรักษา 
พยาบาลปีละ 5,000 - 6,000 ลานบาท

จุดเดนของงานวิจัย :
• เปนชุดตรวจแบบแถบสีที่ใชงาย สะดวกและรวดเร็ว สามารถอานผลไดดวย 

ตาเปลา ไมตองใชรวมกับเครื่องมือในหองปฏิบัติการ สามารถทราบผลไดภายใน  



107

3 - 5 นาที ขณะที่วิธีการเดิมใชเวลา 4 ชั่วโมง จึงสามารถใชไดกวางขวาง และ 
ทั่วประเทศ

• ลดคาใชจายในการตรวจ มีคาใชจายในการตรวจเพียง 120 บาทตอตัวอยาง ขณะ 
ที่วิธีการเดิมคือวิธีพีซีอารมีคาใชจายในการตรวจถึง 1,200 บาทตอตัวอยาง

• มีความจำเพาะสูง สามารถตรวจหาฮีโมโกลบินเฉพาะกลุมโดยไมทำปฏิกิริยากับ 
ฮีโมโกลบินชนิดอื่น

รายละเอียดของงานวิจัย :
 โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (Thalassemia) มีสองชนิดที่สำคัญคือ เบตาธาลัสซีเมีย  
และแอลฟาธาลัสซีเมีย เบตาธาลัสซีเมียเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม 
การสรางสายเบตาโกลบิน สวนแอลฟาธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุม 
การสรางสายแอลฟาโกลบิน ความผิดปกตินี้ทำใหการสรางสายเบตาโกลบินหรือ สายแอลฟา 
โกลบินลดลง เกิดความไมสมดุลของการสรางสายโกลบินและสายโกลบินที่เหลือมากเกินไปจะ 
จับกันเองเกิดเปนฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ และนำไปสูการทำลายเม็ดเลือดแดงและภาวะโลหิต 
จางในที่สุด

 การแสดงอาการของผูปวยมีการแสดงออกต้ังแตไมมีอาการใดๆ จนถึง ตัวซีด ตาเหลือง 
ตัวเหลือง ตับโต มามโต แคระแกรน จมูกแบน ฟันบนยื่น ทองปอง รางกายเติบโตชากวาปกติ  
กระดูกเปราะงาย จนถึงขั้นรุนแรงมาก จนทำใหทารกเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภ และจะทำให 
มารดาของทารกอาจเกิดภาวะแทรกซอนถึงชีวิตไดหากไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม  
สำหรับผูที่เปนพาหะ หรือมียีนแฝงอยูจะไมแสดงอาการ จะมีสุขภาพดีเหมือนคนทั่วๆ ไป แต 
สามารถถายทอดยีนผิดปกติไปยังบุตรได ดังน้ัน ทารกแรกเกิดของไทยมีความเส่ียงตอโรคธาลัส 
ซีเมียนี้ดังนี้

1. หากคูสมรสทั้งคูมียีนแฝงทั้งคู มีโอกาสเปนโรค 25%
2.  หากคนใดคนหนึ่งมียีนแฝง ไมมีโอกาสเปนโรค แตมีโอกาสมียีนแฝง 50%
3.  หากคนใดคนหนึ่งเปนโรคเลือดจางแตอีกคนปกติ ไมมีโอกาสเปนโรค แตมีโอกาส 

มียีนแฝง 100%

 โรคน้ีพบไดท้ังหญิงและชายปริมาณเทาๆ กัน ถายทอดมาจากพอและแมทางพันธุกรรม  
พบไดทั่วโลก โดยในประเทศไทยพบผูปวยโรคนี้รอยละ 1 ของประชากร และพบผูที่มียีนแฝง 
(เปนพาหะ) ถึงรอยละ 40 ของประชากร หรือประมาณ 25 ลานคน ไดมีการประมาณการ 
ไววาการต้ังครรภ 5 ใน 100 คนเปนการต้ังครรภท่ีเส่ียงตอการมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมีย ดังน้ัน 
ในแตละปีจะมีทารกเกิดใหมเปนโรคธาลัสซีเมียประมาณ 12,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะเปน 
ชนิดรุนแรงถึง 50% ทำใหรัฐตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลปีละ 5,000 - 6,000 ลาน 
บาท จากสถิติลาสุดพบวามีคนไทยเปนโรคธาลัสซีเมียแลวถึง 500,000 คน
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

 วิธีการรักษาผูปวยในปัจจุบันคือการใหเลือด ซึ่งจะตองใหทุก 2 - 3 สัปดาห หรือโดย 
การปลูกถายไขกระดูก ทั้งสองวิธีนั้น แมมีโอกาสประคองอาการหรืออาจหายขาดได แตมีคา 
ใชจายสูง ใชเวลานานและยุงยาก ดังนั้นจึงควรป้องกันที่ตนเหตุคือ คูสมรสควรจะตองตรวจ 
เลือดกอนมีบุตรทุกครั้ง

 วิธีการตรวจพาหะธาลัสซีเมียที่ใหผลถูกตอง 
คือวิธีพีซีอาร (PCR: Polymerase Chain Reaction) แต 
วิธีน้ีมีขอจำกัดคือ ข้ันตอนซับซอน ตองใชรวมกับเคร่ืองมือ 
หลายชนิด และมีตนทุนสูง จึงเหมาะสำหรับตรวจตัวอยาง 
ในหองปฏิบัติการที่มีจำนวนไมมาก และไมเหมาะสมที่ 
จะนำมาตรวจในประชากรจำนวนมาก ซ่ึงควรเปนวิธีท่ีงาย  
ไมซับซอน และตนทุนต่ำ ดังนั้น ศูนยพันธุวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนคณะนักวิจัย 
จากศูนยวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศึกษาวิจัย  
เพ่ือพัฒนาชุดตรวจอยางงายเพ่ือคัดกรองพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย โดยอาศัยวิธีไฮบริโดมาเทคนิค  
โดยคณะผูวิจัยสามารถผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอฮีโมโกลบินและสายโกลบินชนิดตางๆ  
อาทิ แอนติบอดีตอฮีโมโกลบินบารต แอนติบอดีตอสายซีตาโกลบิน เปนตน แลวนำมาพัฒนา 
เปนชุดตรวจแบบ Immunochromatographic strip test ไดสำเร็จเปนครั้งแรกของโลก  
มีจุดเดนคือ เปนวิธีการทำที่งายใชเวลาตรวจเพียง 3 นาที ไมจำเปนตองใชเครื่องมือใดๆ และ 
ไมตองการบุคลากรท่ีมีความชำนาญสูงในการตรวจวิเคราะห สามารถตรวจหาฮีโมโกลบินบารต 
ไดอยางจำเพาะ โดยไมทำปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินชนิดอื่น เมื่อนำชุดตรวจไปประเมินผล 
การตรวจหาพาหะและผูปวยโรคธาลัสซีเมียชนิดตางๆ ที่ Thalassemia Research Center  
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาชุดตรวจน้ี สามารถ 
ตรวจพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย-1, พาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย-2 ชนิดโฮโมไซโกต และ Hemoglobin  
H disease ไดถูกตอง 100%

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย ดร. วัชระ กสิณฤกษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนูศักดิ์ ตาต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อาจารย ดร. สาวิตรี เจียมพาณิชยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นายคมกฤช สัจจาอนันตกุล บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
 ศาสตราจารย นพ. สุทัศน ฟูเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพของงานวิจัย :
 ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับ บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตและ 
จำหนายในเชิงพาณิชย ภายใตชื่อ iLAB Thal ไดเริ่มจำหนายแลวตั้งแตเดือนเมษายน 2550
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การยืดเวลาการให้กล่ิน
ในผลิตภัณฑดอกไม้อบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ปัจจุบันผลิตภัณฑดอกไมหอมอบแหง (potpourri) เปนท่ีนิยมในตางประเทศ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในแถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ เพื่อใชเปนเครื่องหอมในการตกแตงบาน เพิ่มสีสัน 
และสรางบรรยากาศความผอนคลายใหกับบานพักอาศัย และสำนักงาน อยางไรก็ตามผลิตภัณฑ 
ดอกไมหอมอบแหงมักมีอายุการใชงานที่สั้น คือที่อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส จะใหกลิ่น 
หอมราว 1 เดือน แตถาอุณหภูมิสูงขึ้นเปน 30 องศาเซลเซียส จะมีอายุการใชงานราว 2 
อาทิตยเทานั้น ผูประกอบการ จึงมีแนวคิดที่จะยืดอายุกลิ่นหอมในดอกไมแหงใหนานขึ้น

 ดวยความรวมมือของโครงการ ITAP ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และศูนย 
นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ไดนำเทคนิคการควบคุมการปลดปลอยมาใชในการควบคุมการปลด 
ปลอยน้ำหอมเพ่ือใหสงกล่ินหอมไดอยางตอเน่ือง ในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนกวาเดิมอยางนอย  
2 เทา ที่อุณหภูมิเมืองรอน (30 องศาเซลเซียส)

จุดเดนของงานวิจัย :
• วิธีการเตรียมสารดูดซับและการเคลือบลงบนดอกไมแหงสามารถทำไดงาย และ 

เตรียมไดในปริมาณมาก ผูประกอบการสามารถเตรียมไดเองและนำไปเคลือบ 
ดอกไมแหงไดทันที

•  สรางรายไดใหกับชาวบานในบริเวณใกลเคียงที่มีอาชีพเก็บดอกไมแหงมาขายให 
แกบริษัท



110

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

 โดยในการทดลองนี้ใชสารดูดซับน้ำหอมที่เปนพอลิเมอรซึ่งสามารถยึดเกาะกับวัสดุ 
ธรรมชาติไดดี ไมทิ้งคราบ และไมทำใหกลิ่นของน้ำหอมเปลี่ยนแปลง จากการปรับสูตรผสม 
ของวัสดุดูดซับ โดยใชอัตราสวนระหวางพอลิเมอร และน้ำหอมกลิ่นตางๆ ในปริมาณที่ 
แตกตางกัน แลวนำไปเคลือบบนดอกไมแหงที่มีรูพรุน และพื้นผิวตางชนิดกัน จะทำใหได 
ผลิตภัณฑตนแบบท่ีมีความสามารถในการควบคุมและยืดระยะเวลาการใหกล่ินของน้ำหอมเปน 
จำนวน 6 สูตร ท่ีมีอัตราสวนของพอลิเมอร และน้ำหอมท่ีแตกตางกันกับวัสดุธรรมชาติ 2 ชนิด  
ไดแก มะพราวห่ันสีมวง และดอกโสน พบวาการทดลองดังกลาวสามารถควบคุมการปลดปลอย 
น้ำหอมใหตอเน่ือง และยาวนานข้ึนไดมากกวา 2 เทา ยืดอายุกล่ินหอมของดอกไมหอมอบแหง 
ไดนานกวา 2 เดือน ท่ีอุณหภูมิเมืองรอน (30 องศาเซลเซียส) ซ่ึงจากเทคนิคดังกลาวจะทำให 
สามารถลดปริมาณการใชน้ำหอมซึ่งเปนวัตถุดิบราคาแพงใหนอยลงประมาณ 30 เปอรเซ็นต  
เปนการประหยัดคาใชจายของบริษัทไดมากขึ้น และผูบริโภคสามารถประหยัดคาใชจายจาก 
การซื้อผลิตภัณฑดอกไมหอมอบแหงที่มีอายุการใชงานไดนานขึ้นอีกทั้งการวิจัยยังชวยสงเสริม 
ใหอุตสาหกรรมการผลิตดอกไมหอมอบแหงของประเทศมีความยั่งยืนขึ้นและชวยใหชาวบานมี 
รายไดเสริมเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บดอกไมแหงจำหนายใหบริษัทอีกทางหนึ่ง

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ ดร. วิยงค กังวานศุภมงคล 
 ดร. อิศรา สระมาลา นางสาวพิมพวิภา ปิยะกุละวัฒน

สถานภาพของงานวิจัย :
 รับจางวิจัยใหบริษัท สยามรักษ จำกัด ในการยืดอายุกล่ินของดอกไมหอมอบแหงใหสง 
กล่ินไดตอเน่ืองยาวนานข้ึน โดยขณะน้ีงานวิจัยไดเสร็จส้ิน และไดดำเนินการถายทอดงานวิจัย 
ใหบริษัท สยามรักษเปนที่เรียบรอยแลว



111

ป 2550



112

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

เทคโนโลยี “รากฟันเทียม”

ข้อมูลเบื้องต้น :
 การรักษาดวยรากฟันเทียมคือการฝังรากฟันเทียมลงในกระดูกขากรรไกรของผูปวย  
เพื่อใชเปนหลักสำหรับการทำฟันปลอมชนิดติดแนนเพื่อทดแทนรากฟันที่หลุดหรือถอน 
ออกไป หลังจากที่ทำรากฟันเทียมลงไปแลวจะตองทิ้งเวลา เพื่อใหกระดูกเจริญเติบโต เขายึด 
เกาะที่รากฟันเทียม ซึ่งจะตองใชระยะเวลา 3 - 6 เดือน จากนั้นจึงจะทำการครอบฟันปลอม 
ลงบนรากฟันเทียมอีกช้ันหน่ึง หลังจากน้ันผูปวยจะสามารถใชงานฟันซ่ีท่ีทำการฝังรากฟันเทียม 
ในการบดเคี้ยวอาหารไดตามปกติ

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำทันตกรรมรากฟันเทียมประมาณ 7,000 ชิ้นงานตอปี 
หรือคิดเปนมูลคานำเขากวา 105,000,000 บาทตอปี เปนเทคโนโลยีท่ีนำเขาท้ังหมด ซ่ึงมีราคา 
แพงและตนทุนสวนใหญเปนคาลิขสิทธ์ิโดยท่ีมีคาวัสดุจริงไมถึง 10% ของราคาท่ีนำเขา รวมท้ัง 
แนวโนมการใชงานในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลาดมีการเติบโตเร็วมาก ดังนั้นหากสามารถลดราคา 
ใหต่ำลงได ประชาชนก็จะมีโอกาสไดใชงานมากขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 รากฟันเทียมที่ทีมวิจัยพัฒนาใชวัสดุโลหะประเภทไทเทเนียมในการผลิต เนื่องจาก 
เปนวัสดุที่เซลลกระดูกของมนุษย สามารถยึดเกาะในพื้นผิววัสดุไดดีโดยไมมีการปฏิเสธของ 
รางกายและเปนที่นิยมทางการแพทย การวิจัยนี้ไดทำการออกแบบรากฟันเทียมใหกระดูก 
สามารถเขาไปยึดฝังตัวในวัสดุไดดี รวมทั้งทำใหความเคนที่เกิดขึ้นบนกระดูกที่ติดกับตัวฝังยึด 
มีคาลดลง นอกจากการใชงานที่กลาวมาแลว ตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวนี้สามารถนำไปใช 
งานเปนหมุดหรือเสาหลักในชุดหูเทียม เอ็นระหวางขอตอเขา หรือขอศอก เปนตน เปน 
การทดแทนอวัยวะสวนที่ขาดหายไปใหสามารถกลับมาทำหนาที่ไดเหมือนเดิม

จุดเดนของงานวิจัย :
 ทันตกรรมรากฟันเทียมแบบตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวใน เปนเทคโนโลยีทันตกรรม 
ขั้นสูงที่พัฒนาโดยการวิจัยรวมระหวาง ADTEC และ MTEC สามารถทดแทนการนำเขา 
เทคโนโลยีและอุปกรณทางทันตกรรมจากตางประเทศซ่ึงมีราคาแพงเปนการตอบสนองนโยบาย 
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ของรัฐบาลที่ตองการใหคนไทยสรางเทคโนโลยีขึ้นใชเอง ชวยลดการพึ่งพาจากตางประเทศที ่
สำคัญ รากฟันเทียม ตามการประดิษฐนี้เปนวัสดุที่ไดรับการออกแบบใหมีความเหมาะสมกับ 
ขนาดและรูปรางทางกายวิภาคคนไทย เพื่อชวยใหผูที่มีปัญหาดานสุขภาพในชองปากไดมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยและผูสูงอายุ

รายละเอียดโดยยอ :
 ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยพัฒนาไดทำการศึกษาถึงอิทธิพลขององคประกอบตางๆ ของ 
รากฟันเทียมที่สงผลตอการกระจายตัวของความเคนในบริเวณตางๆ ของรากฟันเทียมเมื่อนำ 
ไปใชงาน ตัวอยางเชน ลักษณะของเกลียว สันเกลียว ความถี่ของเกลียว เปนตน และทำ 
การออกแบบรากฟันเทียมท่ีมีการกระจายตัวของความเคนเหมาะสม ซ่ึงสงผลใหลดความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นตออุปกรณและเพิ่มประสิทธิภาพของการใชงานในทางคลินิก รากฟันเทียมดังกลาว  
จะถูกผลิตข้ึนโดยใชไทเทเนียมบริสุทธ์ิ เน่ืองจากเปนโลหะท่ีเซลลกระดูกของมนุษยสามารถเขา 
มายึดเกาะที่พื้นผิวไดดีมีความแข็งแรง ไมมีความเปนพิษไมมีการปฏิเสธของรางกายและเปน 
ที่นิยมใชงานทางการแพทย

 นอกจากน้ีเพ่ือเปนการชวยใหเกิดการเช่ือมติดกับเน้ือเย่ือกระดูกไดดีพ้ืนผิวของรากฟัน 
เทียมที่พัฒนาขึ้นยังไดมีการปรับสภาพผิวใหมีลักษณะเปนรูพรุนขนาดเล็กเพื่อชวยสงเสริม 
และเปนสวนท่ีทำใหเกิดการยึดเกาะกับเน้ือเย่ือกระดูกไดอยางแข็งแรง สงผลใหเกิดความม่ันคง 
ของอุปกรณในระยะยาวเมื่อถูกฝังลงในกระดูกขากรรไกรรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นไดรับ 
การทดสอบสมบัติตางๆ เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอยางเชน สมบัติทางกล 
ความตานทานตอการกัดกรอน ความเปนพิษ และการทดสอบในสัตวทดลอง

 จากผลการทดสอบพบวาราก 
ฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นมีสมบัติทางกล 
และความตานทานตอการกัดกรอนที่ 
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑทางการคาไมมี 
ความเปนพิษและสามารถเกิดการยึดติด 
กับเนื้อเยื่อกระดูกในสัตวทดลอง
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 ปัจจุบันอยูในระหวางการทดสอบและประเมินผลทางคลินิกนอกจากการใชงานที่ 
กลาวมาแลวตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวนี้สามารถนำไปใชงานเปนหมุดหรือเสาหลักในชุด 
หูเทียม เอ็นระหวางขอตอเขา หรือขอศอก เปนตน เปนการทดแทนอวัยวะสวนที่ขาดหายไป 
ใหสามารถกลับมาทำหนาที่ไดเหมือนเดิม

หนวยงานเจ้าของผลงาน : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยเทคโนโลยีทางทันตกรรมข้ันสูง (ADTEC)  
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. ดนุ พรหมมินทร ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป 
 ดร. กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป นายจตุรงค จิตตสะอาด 
 ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท ทพ.ดร. ปฐวี คงขุนเทียน 
 ผศ.ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช ทพ.ญ.ดร. สุธาสินี เกษมศานต์ิ 
 รศ.ทพ.ญ. สุภา โรจนวุฒนนท ผศ.ทพ.ญ. วัชรี จังศิริวัฒนธำรง 
 ดร.ทพ. ณรงค ลุมพิกานนท ทพ.ญ. นภาวรรณ สุประสงคสิน 

สถานภาพของงานวิจัย :
• สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ได 

รับมอบหมายใหยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐเทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบ “ตัวยึด 
ฝังในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่คำขอ 0601002048

•  ทำการขยายผลในเชิงพาณิชยสิทธิเทคโนโลยีรากฟันเทียมสูภาคอุตสาหกรรมดวย 
การอนุญาตใหบริษัท พัฒนาวิทย จำกัด ผูประกอบการรายแรกผลิตและจำหนาย 
เทคโนโลยีรากฟันเทียมดังกลาวทั้งในและตางประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2550
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ระบบแปลภาษาไทย - อังกฤษ
“ภาษิต”

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ตที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ขอมูลภาษาอังกฤษ การพัฒนา 
ระบบแปลภาษาอังกฤษเปนไทย ที่ทำงานไดบนเครือขายอินเตอรเนต จึงเปนการเปิดโอกาสให 
คนไทยสามารถรับรู และเขาถึงขาวสารจำนวนมหาศาลนั้นได

 ระบบแปลภาษา “ภาษิต” ประกอบดวย คลังคำศัพท กฎไวยากรณของภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย แผนภาพ ความเช่ือมโยงของมโนทัศนในเชิงความหมายเม่ือขอมูลภาษาอังกฤษ  
ถูกสงเขามาแปลระบบฯจะวิเคราะหไวยากรณ และความหมายภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลง 
โครงสรางของภาษาใหอยูในรูปแผนภาพตนไม จากนั้นจะนำคลังคำศัพท มาใชแปลงภาษา 
อังกฤษเปนภาษาไทย แผนภาพตนไมก็จะถูกแปลงตามกฎของภาษาไทย จากน้ันแผนภาพตนไม 
ก็จะถูกแปลงกลับมาเปนขอมูลภาษาไทยที่ถูกตองทั้งโครงสรางไวยากรณและความหมาย

จุดเดนของงานวิจัย :
 เปนระบบแปลภาษาอังกฤษเปนไทยระบบแรกท่ีเปิดใหบริการผานเครือขายอินเตอรเนต  
ต้ังแตปี 2543 ปัจจุบันภาษิต ไดเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ทางเว็บไซต http://www.suparsit.com  
ในเชิงอุตสาหกรรม ไดมีการทำสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับ Communications-Electronics 
Research, Development and Engineering Center, USA เพื่อนำระบบแปลภาษาไปใช 
ในการซอมรบรวมในโครงการ Cobragold ระหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับสหรัฐอเมริกา  
และมีการทำสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับ Pock Mobile Company, Thailand ในการนำระบบ 
แปลภาษาไปใชในการใหบริการแปลภาษาผานระบบสงขอความสั้น

รายละเอียดโดยยอ : 
 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก แตแหลง 
ขอมูลในอินเทอรเนตสวนใหญเปนขอมูลภาษาอังกฤษดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงไมสามารถ 
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เขาถึงขอมูลแหลงใหญที่สุดนั้นได ทางศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ จึงไดมี 
ความคิดริเริ่มในการพัฒนางานวิจัยการแปลภาษาขึ้น ในยุคเริ่มตนของการพัฒนาระบบศูนยฯ 
ไดเขารวมโครงการแปลภาษาหลากภาษาของ CICC ซึ่งเปนการสรางตนแบบปฏิบัติการระบบ 
แปลภาษา จากการเขารวมโครงการดังกลาวทำใหเกิดการพัฒนาความรูทางดานภาษาศาสตร 
คำนวณสำหรับภาษาไทย

 ในปี 2542 เพ่ือใหระบบแปลภาษาไดมีการใชงานอยางเปนรูปธรรม ศูนยอิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรแหงชาติไดมีความรวมมือกับบริษัท NEC จำกัด ในการพัฒนาระบบแปล 
ภาษาอังกฤษเปนไทย โดยดัดแปลงระบบแปลภาษาอังกฤษเปนญ่ีปุนเปนระบบแปลภาษาอังกฤษ 
เปนไทย และเปิดใหบริการผานเครือขายตั้งแต ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเปนการบริการผานเครือขาย
แหงแรกของประเทศไทย บนเว็บไซต http://www.suparsit.com ภายใตชื่อ “ภาษิต” 

 การพัฒนาระบบแปลภาษาในระบบแปลภาษา “ภาษิต” เปนการใชแนวคิดของระบบ 
แปลภาษาในรูปแบบกฎ กลาวคือ ระบบแปลภาษาจะประกอบดวย คลังคำศัพท กฎไวยากรณ 
ของภาษาอังกฤษ และภาษาไทยแผนภาพความเชื่อมโยงของมโนทัศนในเชิงความหมาย เมื่อ 
ผูใชบริการสงขอมูลภาษาอังกฤษเขาทำการแปลระบบจะทำหนาที่วิเคราะหไวยากรณ และ 
ความหมายของภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลงโครงสรางของภาษาใหอยูในรูปแบบภาษากลาง 
ซึ่งจะอยูในรูปแผนภาพตนไม ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการนำคลังคำศัพทมาใชแปลงจากภาษาอังกฤษ 
เปนภาษาไทย จากน้ันระบบจะทำการแปลงแผนภาพตนไมใหไปสูภาษาไทย โดยจะทำการสราง 
ภาษาไทยที่เปนไปตามโครงสรางทั้งเชิงไวยากรณและความหมาย

 ระบบแปลภาษา”ภาษิต” เปิดใหบริการในรูปแบบ  
Client - server มีการจัดลำดับของผูสงเอกสารเขามาทำ 
การแปล มีการเก็บขอมูลการแปลของเว็บเพจที่มีการเรียก 
แปลบอยเพื่อลดเวลาในการแปล (Proxy based MT) มี 
การเก็บรูปแบบเว็บไซต และประกอบเขากับผลการแปล 
เพื่อใหผูใชสามารถทองเว็บไซตภาษาอื่นในรูปภาษาไทย 

 ระบบแปลภาษา “ภาษิต” ใหบริการโดยกำหนด 
ใหผูใชสมัครเปนสมาชิกในชุมชนออนไลน และเปิดบริการ 
ตางๆ คือ มีการใหบริการแปลเว็บไซต ทั้งเว็บและแปล 
ขอความ ซ่ึงในสวนของการแปลขอความ ระบบเปิดใหผูใช 
สามารถแกไขขอความและเก็บไวเปนฐานขอมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรูกันได 

 ปัจจุบันมีผูใชบริการตอวัน มากกวา 1,500 รายตอวัน และมีการเรียกแปลทั้งสิ้นมาก 
กวา 15,000 หนาตอวัน ระดับความถูกตองของการแปลอยูประมาณ 60 - 70% นอกจากนี้  
ยังมีการนำไปใชในเชิงพาณิชย คือ ไดมีการทำสัญญาใชระบบแปลภาษากับ Communications-
Electronics Research, Development and Engineering Center, USA ในการนำระบบ 
แปลภาษาไปใชในการซอมรบรวมในโครงการ Cobragold ระหวางกระทรวงกลาโหมไทยกับ 
สหรัฐอเมริกา และไดมีการทำสัญญาใชระบบแปลภาษากับ Pock Mobile Company, 
Thailand ในการนำระบบแปลภาษาไปใชในการใหบริการแปลภาษาผานระบบ SMS 

รูปการใหบริการ Client - Server
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 งานวิจัยระบบแปลภาษาในขั้นตอนตอไป จะเปนการปรับปรุงคุณภาพ “ภาษิต” ใหมี 
ความถูกตองมากขึ้น โดยจะนำเทคนิคในการวิจัยในรูปแบบใหม เชน การแปลภาษาโดย 
อางอิงตัวอยางการแปลภาษาโดยอางอิงสถิติ และพัฒนาระบบแปลภาษาไทยเปนอังกฤษ พัฒนา 
ระบบแปลภาษาไทยกับภาษาอื่น เชน ภาษาจีน เปนตน

หนวยงาน : หนวยปฎิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. เทพชัย ทรัพยนิธิ นายปรัชญา บุญขวัญ 
 นายณัฐพล กฤษสุทธิกุล นางสาวกนกอร ตระกูลทวีคูณ 
 ดร. กฤษณ โกสวัสด์ิ นางสาวมณฑิกา บริบูรณ
 นายสิทธา พหลภิญโญ นางสาวธิปภร ธนกุลวรภาส 
 นายสุพล ไกลถิ่น ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 
 นายสภา จรรยาชัชวาล

สถานภาพของงานวิจัย : 
 “ภาษิต” เปนการระบบแปลภาษาอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ซึ่งได 
พัฒนารวมกันระหวางบริษัท NEC จำกัด ประเทศญี่ปุน ระบบนี้ไดนำความรู และหลักการ 
ทางภาษาศาสตรมาใชวิเคราะหเพื่อทำการแปลเพื่อใหตรงตามความหมายโดยจะทำการแปลที 
ละประโยค ขนาดของพจนานุกรม มีมากกวา 60,000 คำและมีความหมายมากกวา 120,000 
ความหมาย มีการสรางชุมชนออนไลนสำหรับคนทั่วไปที่มีความตองการจะแปลเอกสารภาษา 
อังกฤษเปนภาษาไทย
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ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว
สำหรับผู้ป่วยเอดส (CD4 Select)

ข้อมูลเบื้องต้น :
• โรคเอดสเปนโรคติดเชื้อที่เปนปัญหาสำคัญระดับโลก มีสาเหตุมาจากเชื้อเอชไอวี  

(Human Immunodeficiency Virus - HIV)
•  ประเทศไทย มีผูติดเช้ือเอชไอวี สะสมประมาณ 100,000 คน มีผูเสียชีวิตประมาณ 

600,000 ราย และมีผูติดเชื้อที่ตองการรักษาพยาบาล 500,000 ราย
•  ในปีงบประมาณ 2550 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดสรรงบประมาณ สำหรับ 

การรักษาผูปวยเอดสในประเทศถึง 38,000 ลานบาท
•  ในกระบวนการรักษา ผูปวยจะตองรับการตรวจ CD4+ lymphocytes ทุกๆ 3 

เดือน
• วิธีมาตรฐานสำหรับตรวจนับ CD4+ lymphocytes คือ การตรวจนับดวยเครื่อง  

โฟลไซโตมิเตอร ซึ่งมีอยูเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญของประเทศเพียงไมกี ่
แหง และตองใชน้ำยาราคาแพงที่ตองนำเขาจากตางประเทศ

•  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดใหทุนวิจัยแกคณะผูวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการพัฒนาชุดน้ำยา CD4 Select เพ่ือใชในการนับ 
จำนวน CD4+ lymphocytes ใหสามารถใชไดกับเคร่ืองนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ซ่ึง 
เปนเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยูเกือบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

จุดเดนของงานวิจัย :
• ใชไดกวางขวาง รองรับผูติดเชื้อเอชไอวีไดครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากน้ำยา 

ที่ผลิตไดจากโครงการนี้สามารถใชรวมกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติซึ่งเปน 
เครื่องมือพื้นฐานในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเทียบกับวิธีเดิมที่จะตองใชรวมกับ 
เคร่ืองโฟลไซโตมิเตอร ซ่ึงมีประมาณ 50 เคร่ืองในประเทศไทย จึงมีพ้ืนท่ีการตรวจ 
รักษาผูปวยนอยมาก
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• ลดคาใชจายในการตรวจ CD4+ lymphocytes จากวิธีการเดิมซึ่งมีคาใชจายสูง 
ถึง 600 บาทตอตัวอยางหรือคนละ 2,400 บาทตอปี ขณะที่น้ำยาที่ผลิตไดจาก 
โครงกาน้ีมีราคาคาตรวจลดลงกวา 50 เปอรเซ็นตคือไมเกิน 300 บาทตอตัวอยาง 
หรือคนละ 1,200 บาทตอปี อีกท้ังยังใชรวมกับเคร่ืองนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ซ่ึงเปน 
เครื่องมือพื้นฐานในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงประหยัดงบประมาณในการซื้อ 
เครื่องโฟลไซโตมิเตอร ซึ่งมีราคาสูงถึงเครื่องละกวา 5 ลานบาทอีกดวย

• ทราบผลทันทีภายใน 1 ชั่วโมง ขณะที่วิธีเดิมตองใชเวลาถึง 4 ชั่วโมง รวมทั้งลด 
ระยะเวลาและคาใชจายในการขนสงเลือด

• ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาวสำหรับผูปวยเอดส (CD4 Select) สำหรับใชกับ 
เคร่ืองนับเม็ดเลือดท่ีพัฒนาข้ึนใหม โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
แหงชาติ จะชวยลดคาใชจายของประเทศในการตรวจเปนมูลคาไมต่ำกวา 600 
ลานบาทตอปี

รายละเอียดของงานวิจัย :
 โรคเอดส เปนโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากไวรัส Human immunodeficiency virus  
(HIV หรือเอชไอวี) ที่กำลังระบาดอยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะประเทศกำลัง 
พัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เดิมผูที่ไดรับเชื้อเอชไอวีสวนใหญจะเสียชีวิต แตปัจจุบันไดม ี
การพัฒนายาตานไวรัสขึ้นมาไดหลายกลุมเพื่อยับยั้งไมใหไวรัสเพิ่มปริมาณในรางกาย จึงทำให 
ผูปวยเอดสมีโอกาสใชชีวิตไดยาวนานข้ึน เม่ือมีการติดเช้ือเอชไอวี ไวรัสจะเขาสูเซลลเม็ดเลือด 
ขาวที่มีโปรตีน ชื่อ CD4 อยูบนผิวเซลล (CD4+ lymphocytes) เพื่อเจริญเติบโตแบงตัว และ 
เกิดการทำลายเซลลในทายที่สุด และเนื่องจาก CD4+ lymphocytes เปนเซลลสำคัญใน 
การทำงานของระบบภูมิคุมกัน ดังนั้นการลดลงของจำนวน CD4+ lymphocytes ในผูติดเชื้อ 
เอชไอวี จึงทำใหเกิดความบกพรองของระบบภูมิคุมกันและมีอาการตางๆ (Acquired Immuno  
Deficiency Syndrome; AIDS) โดยพบวาผูติดเช้ือจะเร่ิมมีการติดเช้ือฉวยโอกาส (opportunistic  
infection คือ โรคที่คนปกติจะไมเปน) เมื่อจำนวน CD4+ lymphocytes ลดลงเหลือนอยกวา  
250 เซลลตอ ลบ.มล. และหากลดลงต่ำวา 50 เซลล ตอ ลบ.มล. ผูปวยจะมีอาการรุนแรง  
อาจเปนมะเร็งบางชนิด และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได ประเทศไทยไดกำหนดแนวทางในการรักษา 
ผูติดเช้ือเอชไอวีไววาหากผูติดเช้ือเอชไอวีท่ีมีจำนวน CD4+ lymphocytes นอยกวา 200 เซลล 
ตอ ลบ.มล. หรือมี CD4+ lymphocytes นอยกวา 14 เปอรเซนต ยังอยูในเกณฑที่ควรไดรับ 
ยาตานไวรัสและยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในทันที เพื่อใหสามารถยับยั้งและตานทาน 
การเพิ่มปริมาณเชื้อในรางกาย

 ปัจจุบันวิธีมาตรฐานสำหรับตรวจนับจำนวน CD4+ lymphocytes คือวิธีที่ใชเครื่อง 
โฟลไซโตมิเตอรในการตรวจนับ ซึ่งประเทศไทยก็ไดใชวิธีดังกลาวมาตั้งแตประมาณปี พ.ศ. 
2535 วิธีน้ีถึงแมจะใหคาท่ีนาเช่ือถือ แตน้ำยาท่ีใชตรวจตองนำเขาจากตางประเทศและมีราคา 
แพง และจะตองใชเครื่องโฟลไซโตมิเตอรซึ่งมีอยูเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญของประเทศ 
เพียงไมกี่แหง หนวยงานที่ไมมีเครื่องมื่อนี้ตองใชวิธีการสงเลือดตัวอยางไปตรวจที่หนวยงาน 
กลางท่ีใหบริการทำใหเสียเวลาท่ีใชในการตรวจและรายงานผล รวมท้ังมีคาใชจายในการจัดการ  
และการจัดสงเลือดตัวอยางอีกดวย
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 คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมุงพัฒนาเทคโนโลยีการนับจำนวน CD4+  
lymphocytes ที่ไมตองใชเครื่องโฟลไซโตมิเตอร เพื่อตัดปัญหาการตองจัดสงเลือดตัวอยางไป 
ตรวจและลดคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องมือและไดพัฒนาวิธีการตรวจแบบใหมสำเร็จ คือ  
ชุดน้ำยาตรวจนับ CD4+ lymphocytes ท่ีใชกับเคร่ืองนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือ 
พื้นฐานที่มีใชอยูแลวในเกือบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ หลักการของชุดน้ำยานี้ คือใชโมโน- 
โคลนอล แอนติบอดีที่มีความจำเพาะตอโปรตีน CD4 บน lymphocytes เทานั้น เคลือบบน 
ผงเหล็กแลวนำมาจับกับเซลล CD4+ lymphocytes จากนั้นใชแมเหล็กดูดเซลลดังกลาวที่มี 
ผงเหล็กจับอยูออกจากเซลลชนิดอื่นๆ นำเซลลที่เหลืออยูไปตรวจนับเม็ดเลือดดวยเครื่องตรวจ 
นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ แลวคำนวณหาคาเปอรเซนต CD4+ lymphocytes ชุดน้ำยาที่พัฒนา 
ขึ้นใหมโดยนักวิจัยไทยนี้ สามารถใหผลการตรวจวัดที่เทียบเทากับผลที่ไดจากวิธีที่ใชเครื่อง 
โฟลไซโตมิเตอรอยางมีนัยสำคัญ มีจุดเดนคือสามารถใชไดกับเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยูแลวใน 
โรงพยาบาลทั่วไปไมตองใชบุคลากรพิเศษในการตรวจวิเคราะห ไมตองการการจัดการเรื่อง 
การขนสงตัวอยางเลือดไปตรวจท่ีอ่ืน น้ำยาท่ีวิจัยพัฒนาและผลิตไดเองในประเทศไทยจะสามารถ 
ทำใหเกิดการพึ่งตนเอง และลดคาใชจายดานการสาธารณสุข

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย ดร. วัชระ กสิณฤกษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ศาสตราจารย นพ. ธีระ ศิริสันธนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อาจารยกิตติพงศ รุงเรืองธนะกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถานภาพของงานวิจัย :
• ย่ืนจดสิทธิบัตรในประเทศไทย เร่ืองกรรมวิธีการผลิตชุดน้ำยาตรวจนับจำนวน CD4  

positive lymphocytes ในเลือด โดยใชเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติและ 
การใชชุดน้ำยาดังกลาว เลขท่ีคำขอ 601005051 ย่ืนจดสิทธิบัตรวันท่ี 13 ตุลาคม 
2549

• ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2550 เพื่อดำเนินการผลิตและจำหนายในเชิงพาณิชย เปนเวลา 6 ปี น้ำยาชุดนี้ 
เริ่มจำหนายตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550
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การวิเคราะหและออกแบบไฟหน้า
สำหรับรถเก่ียวข้าว

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ในปัจจุบัน ผูผลิตรถเก่ียวขาว ไดออกแบบไฟหนารถ ใหมีความสวยงาม คงทน และให 
การสองสวางบริเวณพื้นที่ทำงาน การออกแบบไฟหนารถที่ไมถูกตองตามหลักวิชา ทำใหได 
ความสวางนอย มีประสิทธิภาพต่ำ เกิดแสงสะทอนมารวมตัวกันที่ผิวเลนสครอบไฟหนา ทำให 
เกิดความรอนสูง และนำไปสูการละลายของพลาสติกของเลนสครอบไฟหนา

 การใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ชวยวิเคราะหทางแสง ทำใหสามารถคำนวณคา 
ความสวางและนำขอมูลไปออกแบบใหไฟหนารถท่ีมีประสิทธิภาพสูง การคำนวณหาคาความรอน 
ที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส ทำใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปรางจนสะทอนแสงเพื่อเพิ่มความสวางและ 
ลดความรอนบนผิวเลนสไมใหเกิดความเสียหายได

จุดเดนของงานวิจัย :
• ไดไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหมที่สวยงามและดูทันสมัยมากขึ้น
•  การออกแบบไฟหนารถเก่ียวขาว ดวยเทคโนโลยีการคำนวณสมัยใหม ทำใหสามารถ 

ประเมินความสวางของแสงที่สองไปยังพื้นที่เกี่ยวขาว และทำนายความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นกับโคมไฟหนารถเกี่ยวขาวไดบนหนาจอคอมพิวเตอรกอนนำไปทำ 
การผลิตจริง

• ไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหม สามารถสองพื้นที่เกี่ยวขาวไดกวางมากขึ้น โดยให 
ความสวางเพิ่มขึ้น 40 เปอรเซ็นตจากโคมไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบเกาของบริษัท

• โคมไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหมถูกออกแบบใหสามารถกระจายความรอนไดดีขึ้น  
ทำใหมีความรอนภายในดวงโคมต่ำ มีผลใหผูใชสามารถเปิดใชงานไฟหนาแบบตอ 
เนื่องได โดยไมเกิดปัญหาเลนสพลาสติกครอบไฟหนาละลาย

•  สามารถประเมินความสวยงามและคุณภาพของไฟหนารถเกี่ยวขาวไดในขั้นตอน
ของการออกแบบ กอนการนำไปผลิตจริง
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•  ลดระยะเวลาการลองผิดลองถูกในขั้นตอนการออกแบบ ทำใหผลิตสินคาออกสู 
ตลาดไดรวดเร็วขึ้น

•  ชวยลดตนทุนในการสรางตนแบบ และแกไขแมพิมพ ในขั้นตอนการผลิต
•  สามารถทดลองปรับเปล่ียนรูปราง และวัสดุท่ีนำมาผลิต เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ และ 

เปนขอมูลประกอบการพิจารณาความเปนไปไดในการผลิตและความเปนไปไดใน
เชิงพาณิชย

รายละเอียดโดยยอ :
 การวิเคราะหและออกแบบไฟหนาสำหรับรถเกี่ยวขาวนี้ เริ่มจากการที่บริษัทผูผลิต 
รถเกี่ยวขาว คือ บริษัทศักด์ิพัฒนาการเกษตรจำกัด มีความตองการที่จะออกแบบไฟหนารถ 
เกี่ยวขาวที่ดูทันสมัย และมีรูปลักษณที่แตกตางไปจากไฟหนารถเกี่ยวขาวที่มีอยูในตลาด ทั้งนี้ 
เพื่อสรางจุดเดนในการดึงดูดลูกคา โดยในขั้นตน ทางบริษัทไดทำการออกแบบและสราง 
ตนแบบไฟหนารถเกี่ยวขาวเอง แตเมื่อนำไปทดสอบใชงานจริงพบวา โคมไฟหนาดังกลาว ให 
แสงสวางที่ไมเพียงพอตอการสองถนนและพื้นที่เกี่ยวขาว ดังนั้นทางบริษัทจึงทำการแกปัญหา 
ดังกลาว โดยการลองตอวงจรใหไฟสูงและไฟต่ำทำงานพรอมกันเพื่อเพิ่มความสวางของแสง  
แตผลปรากฏวาหลังจากเปิดใชงานไปไดเพียง 20 นาที เลนสครอบไฟหนาที่ทำจากพลาสติก 
เกิดการละลาย ดังนั้นทางบริษัทจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ ไฟหนารถเกี่ยวขาว 
ดังกลาว ใหมีแสงสวางที่เพียงพอตอการใชงานในพื้นที่เกี่ยวขาว และทนทานตอการใชงานจริง  
ดวยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) โดย 
ใชเทคโนโลยีการออกแบบ และผลิตที่ทางศูนยฯมีอยูในงานวิจัยนี้

 ทางศูนยฯ ไดใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทางวิศวกรรม มาชวยใน 
การวิเคราะหและออกแบบไฟหนารถเกี่ยวขาวใหกับทางผูผลิต เพื่อแกปัญหาเลนสครอบไฟ 
หนาละลาย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสองสวางพ้ืนท่ีเก่ียวขาวของดวงโคมโดยในการดำเนิน 
การวิจัยดังกลาว เริ่มจากการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทำใหเลนสครอบไฟหนาพลาสติกละลาย  
ดวยโปรแกรมชวยวิเคราะหทางแสง ซ่ึงจากการวิเคราะห พบวาสาเหตุท่ีเลนสพลาสติกละลาย 
เกิดจากแสงสะทอนจากไสหลอดไฟสูงและไสหลอดไฟต่ำ เกิดการรวมตัวท่ีผิวเลนสครอบไฟหนา  
ทำใหบริเวณผิวเลนสที่มีการรวมตัวของแสงหนาแนน จะมีคาความรอน มากกวาบริเวณอื่นๆ 
ทำใหผิวเลนสบริเวณดังกลาวเกิดการละลาย นอกจากนั้น โปรแกรมชวยวิเคราะหทางแสง  
ยังถูกใชในการคำนวณหาคาความสวางของแสงที่สองไปยังพื้นที่เกี่ยวขาว เพื่อที่จะนำขอมูล 
ความสวางที่ไดไปใชในการออกแบบไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหมอีกดวย
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 จากนั้นจึงใชระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในการคำนวณหาคาความรอนที่เกิดขึ้นบน 
ผิวเลนสครอบไฟหนาพลาสติกขณะเปิดใชงานทั้งไฟสูงและไฟต่ำพรอมกัน เพื่อทำนาย 
ความเสียหายของเลนสครอบไฟหนาเน่ืองจากความรอนกอนท่ีจะทำการปรับเปล่ียนรูปรางจาน 
สะทอนแสง เพ่ือเพ่ิมความสวางท่ีไดจากดวงโคม และลดการรวมตัวของความรอนบนผิวเลนส

 จากการนำเทคโนโลยีชวยในการออกแบบดังกลาวขางตน มาใชในการวิจัยและพัฒนา 
ไฟหนารถเก่ียวขาว ทำใหไดรูปรางจานสะทอนแสงแบบใหม ท่ีสามารถลดการรวมตัวของแสง 
ที่ผิวเลนสครอบไฟหนา ทำใหความรอนที่เลนสพลาสติกลดลง ทำใหไมเกิดการละลาย และ 
สามารถเปิดใชงานไฟหนาไดอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานานๆ นอกจากน้ันไฟหนารถเก่ียวขาว 
แบบใหมยังใหความสวางเพิ่มขึ้น 40 เปอรเซ็นต ทำใหสามารถใชไฟสูงหรือไฟต่ำ เพียงดวง 
เดียวในการทำงานหรือการขับข่ีในเวลากลางคืนได จากงานวิจัยน้ี ทางบริษัทสามารถผลิตโคมไฟ 
หนารถเก่ียวขาวท่ีมีคุณภาพดีข้ึนและมีรูปรางแตกตางจากสินคาท่ีมีอยู ในตลาดปัจจุบัน ลดระยะ 
เวลาและตนทุนในการผลิต อีกทั้งทำใหวิศวกรผูออกแบบ ของบริษัทมีความรูในการออกแบบ 
ระบบไฟสองสวางเพิ่มมากขึ้นอีกดวย

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. สุวัฒน จีรเธียรนาถ รศ.ดร. วิโรจน ลิ่มตระการ
 นางสาวบุษยวรรณ อาริยธรรม นายปิยพงศ เปรมวรานนท
 นายยศกร ประทุมวัลย นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล
 นายชัยวิวัฒน เกยูรธำมรงค นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสด์ิ

สถานภาพของงานวิจัย :
• ทางผูผลิตไดนำไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหม ไปทำการสรางแมพิมพ สำหรับ 

การนำไปผลิตแลว
• ทางผูผลิตไดทำการสรางตนแบบไฟหนารถเก่ียวขาวแบบใหม เพ่ือทดสอบความสวาง 

ที่ไดจากโคม โดยการนำไปติดตั้งและสองพื้นที่ทำงานจริง รวมถึงการเปิดใชงาน
ขณะขับขี่บนถนน

•  ไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหม สามารถผานการทดสอบความทนทานตอการใชงาน
จริง โดยการเปิดใชงานไฟหนาตอเนื่องเปนเวลา 5 ชั่วโมง โดยไมเกิดการละลาย
ของเลนสพลาสติก

•  ทางผูผลิตไดผลิตโคมไฟหนารถเกี่ยวขาวแบบใหม และติดตั้งบนรถเกี่ยวขาวของ
บริษัทแลว จำนวนมากกวา 50 คัน

•  ทางผูผลิตกำลังพิจารณาความเปนไปไดในการยื่นขอจดสิทธิบัตร โดยในขณะนี้ 
ทางผูผลิตไดกำหนดใหไฟหนารถเก่ียวขาวแบบใหม เปนสินคาท่ีอยูระหวางการรอ 
จดสิทธิบัตร (Patent Pending Product)



124

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

เส้ือกีฬานาโน
ยับย้ังเช้ือจุลินทรียและกล่ิน

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เสื้อกีฬา หรือเสื้อแจ๊กเก็ตที่นักกีฬาใสทำกิจกรรม จะเกิดกลิ่นอับอันไมพึงประสงค  
เน่ืองจากจุลินทรียทำปฏิกริยากับเหง่ือไคลและสารอินทรียท่ีติดอยูกับเส้ือ การใชอนุภาคสังกะสี 
ออกไซดระดับนาโนเมตรท่ีสามารถทำงานได เม่ือถูกกระตุนดวยแสงท่ีตามองเห็น หรือแสงขาว  
มาเคลือบเสนใยหรือสิ่งทอ ทำใหเกิดอนุมูลอิสระที่สามารถกำจัดสารอินทรียตางๆ โดย 
การแตกสลายตัว ทำใหยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียและลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นได

จุดเดนของงานวิจัย :
•  สามารถนำไปใชงานดานการแพทย สาธารณสุขตางๆ ท่ีมีโอกาสสัมผัสกับเช้ือโรค 

จากเครื่องนุงหม
•  วิธีการเคลือบที่งายและสามารถประยุกตใชกับกระบวนการตกแตงสำเร็จเสนใย

และสิ่งทอในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสนใยและสิ่งทอได
•  มีประโยชนในแงธุรกิจ เนื่องจากเปนที่ตองการของผูบริโภคในหลากหลาย 

อุตสาหกรรมและเปนประโยชนกับสังคม
•  รายไดจากการขายเส้ือกีฬา และเส้ือแจ็คเก็ต นำข้ึนทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดโดยยอ :
 งานวิจัยเร่ิมจากบริษัทแกรนดสปอรตกรุ๊ป จำกัด ซ่ึงเปนผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ดานการผลิตเสื้อกีฬาที่ตองการแกปัญหากลิ่นอันไมพึงประสงคของเสื้อกีฬา หรือเสื้อแจ็คเก็ต  
ที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย หรือกลิ่นเหงื่อไคลจากกิจกรรมตางๆ ของนักกีฬา มาเปนโจทยวิจัย 
เพื่อลดกลิ่นอับดังกลาว และเพื่อเกิดสุขภาพอนามัยอันดีตอนักกีฬา 
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 ในปัจจุบัน การใชอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรียและกลิ่นได ยังมี 
ขอจำกัดบางประการ ดังนั้นจึงตองเลือกใชอนุภาคนาโนใหเหมาะสม เชน อนุภาคเงินนาโน 
สวนใหญจะมีสีเหลืองออนจนถึงน้ำตาลเขมหรือดำทำใหไมสามารถนำไปเคลือบบนเสนใยและ 
สิ่งทอที่ตองการใหมีสีขาวหรือสีออนได อนุภาคไททาเนียมไดออกไซดจะสามารถทำงานไดเมื่อ 
มีแสงในชวงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet light) มากระตุนเทาน้ันเพ่ือลดขอจำกัดดังกลาวขางตน  
การประดิษฐน้ี จึงไดประยุกตใชอนุภาคสังกะสีออกไซดระดับนาโนเมตรซ่ึงเปนสารตัวเรงปฏิกิริยา 
ดวยแสงเชนเดียวกับอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด แตสามารถทำงานไดเมื่อถูกกระตุนดวย 
แสงในชวงท่ีตามองเห็น (Visible light) หรือแสงขาว มาเพ่ิมประสิทธิภาพของเสนใยและส่ิงทอ 
ใหสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรียได อันจะเพิ่มประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑอื่นๆ ตอไป โดย 
อาศัยหลักการในคุณสมบัติของอนุภาคสังกะสีออกไซดระดับนาโนเมตรในการกำจัดเชื้อ 
จุลินทรียได อนุภาคสังกะสีออกไซดระดับนาโนเมตร (Zinc oxide, ZnO) เปนสารที่สามารถ 
ถูกเรงปฏิกิริยาโดยใชแสง (หรือที่เรียกวา photocatalyst) จากคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำที่มี 
ระยะหางของระดับพลังงานเทากับ 3.3 eV เมื่อกระตุนสารนี้ดวยแสงที่มีชวงความยาวคลื่นที่ 
ตามองเห็น (Visible light) เชน สัมผัสกับแสงแดดหรือแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต จะเกิด 
ปฏิกิริยาทางเคมีขึ้น โดยกระตุนใหเกิดอิเล็กตรอนคูอิสระขึ้นบนผิวของอนุภาคสังกะสีออกไซด 
ระดับนาโนเมตร ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับโมเลกุลน้ำที่ผิวและเหนี่ยวนำใหเกิดเปนสารอนุมูล 
อิสระที่มีพลังออกซิไดซสูงมาก เชน อนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (OH, hydroxyl radicals) และ 
ซูเปอรออกไซดไอออน (O2, superoxide ions) ซึ่งอนุมูลอิสระเหลานี้มีประสิทธิภาพใน 
การกำจัดสารอินทรียตางๆ โดยทำใหเกิดการแตกสลายตัวเกิดเปนโมเลกุล น้ำและคารบอนได- 
ออกไซดในท่ีสุด สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเสนใยและส่ิงทอในการยับย้ังการเจริญเติบโตของ 
เชื้อจุลินทรีย เปนการเพิ่มคุณคาและการประยุกตใชงานใหกับเสนใยและสิ่งทอในอีกทางหนึ่ง

 ปัจจุบันผลงานวิจัยรวมกับบริษัทแกรนดสปอรตกรุ๊ป จำกัด และบริษัท MDP ได 
ออกมาเปนเสื้อกีฬานาโนที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อโรคและกลิ่น สำหรับนักกีฬาของประเทศไทยใน 
การแขงขันเอเชียนเกมส ณ กรุงโดฮา ประเทศการตา นอกจากนั้นยังมีการวางจำหนายในเชิง 
พาณิชย โดยรายไดนำขึ้นทูลเกลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. อุรชา รักษตานนทชัย และ ดร. วิยงค กังวานศุภมงคล

สถานภาพของงานวิจัย :
•  จดสิทธิบัตร “การเตรียมเสนใยและสิ่งทอที่มีสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ

จุลินทรียโดยการใชอนุภาคสังกะสีออกไซด ระดับนาโนเมตร”
•  รวมวิจัยกับบริษัทแกรนดสปอรตกรุ๊ป จำกัด และบริษัท MDP จำกัด ในการทำ 

เสื้อกีฬานาโนที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรียและกลิ่น ในการแขงขันเอเชียนเกมส 
ณ กรุงโดฮา ประเทศการตา
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ชีวินทรีย 
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร พบวาแมลงและจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคพืช เปน 
ศัตรูพืชตัวสำคัญที่กอใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑพืช เชน หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน 
ใยผัก หรือจุลินทรียที่ทำใหเกิดโรคพืช ไดแก เชื้อราที่ทำใหเกิดโรคไหมในขาว และโรคเหี่ยวใน 
มะเขือเทศ เปนตน ในการกำจัดศัตรูพืชเหลานี้ เกษตรกรนิยมใชสารเคมี อยางไรก็ตามโดย 
ทั่วไปในระบบนิเวศวิทยาที่สมดุล ศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยูแลว ตัวอยางเชน 
หนอนกอออย ถูกควบคุมดวยแตนเบียน  หรือ ราแมลงซึ่งเปนจุลินทรียที่สามารถทำลายแมลง 
ใหตายได 

 การนำส่ิงมีชีวิต (หรือผลิตภัณฑจากส่ิงมีชีวิต) ท่ีมีอยูในธรรมชาติเหลาน้ี มาเพาะเล้ียง 
และนำกลับไปใชในการควบคุมศัตรูพืช เรียกวา การใชชีวินทรีย โดยมีจุดประสงคเพื่อลดหรือ 
ควบคุมประชากรศัตรูพืช ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลกระทบกับพืช

จุดเดนของงานวิจัย : 
 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ a และ k   
สำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช ไดแกหนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทูหอม หนอนแปะ 
ใบสม และสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที สายพันธุ i สำหรับควบคุมลูกน้ำยุง รวมทั้งผลิตภัณฑ 
เชื้อราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส ที่ใชกำจัดไสเดือนฝอย โดยสูตรผลิตภัณฑดังกลาวมีทั้งสูตร 
ผงและน้ำ ที่สะดวกตอการใชงานของเกษตรกร เก็บรักษาไดเปนเวลานาน โดยประสิทธิภาพ 
การเขาทำลายศัตรูพืชไมลดลง ใชเวลาไมนานในการเขาทำลายศัตรูพืช 
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รายละเอียดของงานวิจัย :
 ประเทศไทยนำเขายาปราบศัตรูพืชมากกวา 10,000 ลานบาทตอปี และมีแนวโนม 
จะเพิ่มขึ้น การใชสารเคมีฉีดพนในแปลงเกษตรกร เพื่อกำจัดศัตรูพืช สงผลกระทบทั้งทางตรง 
และทางออมตอเกษตรกรและผูบริโภค รัฐบาลจึงมีนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตร  
ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (ปี พ.ศ. 2535 - 2539) เปนตนมา  
โดยสนับสนุนการวิจัยหาสิ่งทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  เพื่อลดการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
ดังกลาว จากการศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่สมดุล พบวาศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยู 
แลว ตัวอยางเชน หนอนกอออย ถูกควบคุมดวยแตนเบียน เปนตน ดังนั้นการนำสิ่งมีชีวิต  
(หรือผลิตภัณฑจากสิ่งมีชีวิต) ที่มีอยูในธรรมชาติเหลานี้ มาเพาะเลี้ยง และนำกลับไปใชใน 
การควบคุมศัตรูพืช โดยมีจุดประสงคเพื่อลดหรือควบคุมประชากรศัตรูพืช ใหอยูในระดับที่ไม 
กอใหเกิดผลกระทบกับพืช ซึ่งเรียกวา การใชชีวินทรีย จึงเปนการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ยั่งยืนและปลอดภัย 

 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) รวมกับสำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย ไดสนับสนุนทุนวิจัย และพัฒนาดานชีวินทรียเพ่ือป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  
ใหกับ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุงเนนการคนหาจุลินทรียสายพันธุที่มี 
ศักยภาพจากธรรมชาติ นำมาเพาะเลี้ยง พัฒนาเปนสูตรสำเร็จในลักษณะสูตรผงหรือน้ำ เพื่อ 
ใหสะดวกตอการใชงาน เก็บรักษาไดเปนเวลานาน โดยประสิทธิภาพการเขาทำลายศัตรูพืชไม 
ลดลง ตลอดจนใหออกฤทธิ์ไดเร็วขึ้น (ใชเวลาไมนานในการเขาทำลายศัตรูพืช) จนถึงปัจจุบัน  

ไดมีสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ a และ k สำหรับควบคุม 
หนอนศัตรูพืช ไดแกหนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทูหอม หนอนแปะใบสม และ 
สูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที สายพันธุ i สำหรับควบคุมลูกน้ำยุง โดยไดถายทอดสูตรผลิตภัณฑ 
ดังกลาวใหบริษัท ที เอฟ ไอ กรีนไบโอเทค จำกัด ในปี 2547 ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนผลิต และ 
จำหนายจากกรมวิชาการเกษตรเรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑบีที อีกสายพันธุหนึ่ง  
เปนผลงานที่ไบโอเทค สนับสนุน กรมวิชาการเกษตร ในการพัฒนาความสามารถการผลิต 
และการทำสูตรสำเร็จ และไดถายทอดเทคโนโลยีใหบริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด ในปี 2546 
เชนกัน
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 นอกจากหนอนแมลงแลว ไสเดือนฝอยนับเปนศัตรูพืชที่สำคัญ ตอพืชเศรษฐกิจที่ 
สำคัญหลายชนิด เชน มันฝรั่ง มะเขือเทศ ปทุมมา และกลวยไม เปนตน ไบโอเทค ไดสนับสนุน  
ดร. สืบศักดิ์ สนธิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สำรวจ และรวบรวมเชื้อรา ในแหลงปลูก 
พืชทุกภาคของประเทศที่มีไสเดือนฝอยรากปมระบาด และทดสอบประสิทธิภาพเชื้อรา ใน 
การควบคุมไสเดือนฝอยรากปม รวมท้ังพัฒนาสูตรอาหารเทียมเล้ียงเช้ือราท่ีเหมาะสม และได 
ผลิตภัณฑเชื้อราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส ที่สามารถเขาทำลายไขไสเดือยฝอยรากปมไดดี จึง 
ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อราควบคุมไสเดือยฝอยรากปม ใหกับ บริษัท อะโกรไบโอเทค 
จำกัด นำไปผลิตเปนการคา ในปี 2548

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : 
• สูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) โดย ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน  

มหาวิทยาลัยมหิดล (การสนับสนุนรวมระหวาง ไบโอเทค และสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย) 

• ผลิตภัณฑเช้ือราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส โดย ดร. สืบศักด์ิ สนธิรัตน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร

สถานภาพของงานวิจัย : 
• ไดถายทอดสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที สำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช ใหบริษัท 

อะโกรไบโอเมท จำกัด ในปี 2546
• ไดถายทอดสูตรผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที สำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช และสูตร 

ผลิตภัณฑแบคทีเรียบีที สำหรับควบคุมลูกน้ำยุง ใหบริษัท ที เอฟ ไอ กรีนไบโอเทค 
จำกัด ในปี 2547 

• ไดถายทอดผลิตภัณฑเช้ือราเพซิลโลมัยซีส ไลลาซินัส ใชกำจัดไสเดือนฝอย ถายทอด 
เทคโนโลยีใหกับ บริษัท อะโกรไบโอเทค จำกัด นำไปผลิตเปนการคา ในปี 2548
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การใช้
เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย

เพื่อการคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุมะเขือเทศต้านทานโรค

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย (DNA Marker technology) เปนเทคโนโลยีที่ใชใน 
การบงชี้ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งไดมีการพัฒนาจนสามารถนำไปใชประโยชนไดมากมาย 
โดยเฉพาะในดานการเกษตร เชนการพัฒนาและปรับปรุงพันธุมะเขือเทศตานทานโรค ไดมี 
การใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมาย ในการคัดเลือกพันธุรวมกับการปรับปรุงพันธุพืชดวยวิธี 
ปกติ ทำใหไดพันธุมะเขือเทศท่ีมีลักษณะตามตองการไดอยางรวดเร็วและแมนยำ ลดระยะเวลา 
ที่ใชในการปรับปรุงพันธุ ลดภาระการทำงาน รวมไปถึงคาใชจายในการดูแล 

จุดเดนของงานวิจัย : 
 ไดสรางสายพันธุมะเขือเทศคูแฝด (near isogenic line) ของยีนตานทานโรคที่สำคัญ 
8 ชนิด ไดแก ยีนตานทานโรคทางรากที่เกิดจากไสเดือนฝอย โรคไวรัส Tomato Mosaic 
Virus (TMV) ที่กอใหเกิดโรคใบดาง โรคไวรัสที่เกิดจากเชื้อ Tomato spotted wilt virus  
โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum โรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Leveillula taurica 
โรคใบไหมที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Pseudomonas 
syringae pv. tomato และโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum ในมะเขือเทศ 
พันธุการคา 2 กลุม ไดแก  
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• พันธุบริโภคสด คือ พันธุสีดาทิพย 3 และพันธุ CLN399
• พันธุโรงงาน คือ พันธุ P502 

รายละเอียดของงานวิจัย :
 มะเขือเทศเปนพืชแปรรูปบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ของโลก  การปลูกมะเขือเทศของไทย 
รอยละ 80 เปนการปลูกเพื่อสงโรงงานแปรรูป อุตสาหกรรมแปรรูปสำคัญที่ใชมะเขือเทศเปน 
วัตถุดิบ เชน ซอสมะเขือเทศและน้ำมะเขือเทศ โดยเฉพาะซอสมะเขือเทศ มีความตองการใน 
โรงงานปลากระป๋องมาก ปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ 23 โรงงานตองการ 
มะเขือเทศ 116,755 ตัน/เดือน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรม 
มะเขือเทศ 9 โรงงาน ตองการมะเขือเทศมากถึง 109,660 ตัน/เดือน แหลงผลิตมะเขือเทศ 
ที่สำคัญจึงอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จ. สกลนคร  นครพนม  และหนองคาย  สวน 
แหลงผลิตมะเขือเทศในภาคเหนือ ไดแก จ. ตาก เชียงราย และเชียงใหม เปนการผลิต 
มะเขือเทศเพื่อบริโภคสด  

 การปลูกมะเขือเทศของประเทศไทยใหผลผลิตมะเขือเทศเพียง 3 - 4 ตัน/ไร ซ่ึงต่ำกวา 
ประเทศอื่นๆ (อิสราเอล 16 ตัน/ไร นิวซีแลนด 14 ตัน/ไร สหรัฐอเมริกา 12 ตัน/ไร และจีน 
 12 ตัน/ไร) ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำใหมีผลผลิตตอไรต่ำคือ ปัญหาโรคและแมลง เชน 
เชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย รา และไสเดือนฝอย  

 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดสนับสนุน ดร. จุลภาค  
คุนวงศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิจัยและพัฒนาพันธุมะเขือเทศตานทานโรค โดยนำ 
เทคนิคดานดีเอ็นเอเครื่องหมาย มาใชคัดเลือกพันธุมะเขือเทศ รวมกับการปรับปรุงพันธุดวย 
วิธีปกติ ทำใหสามารถคัดเลือกพันธุมะเขือเทศที่มีลักษณะตามตองการไดอยางรวดเร็วและ 
แมนยำ ระยะเวลาที่ใชในการปรับปรุงพันธุลดลง และลดภาระการทำงาน รวมไปถึงคาใชจาย 
ในการดูแลพืช 

 ผลงานจากการวิจัย ไดสายพันธุมะเขือเทศคูแฝด (near isogenic line) ของยีน 
ตานทานโรคที่สำคัญ 8 ชนิด ไดแก ยีนตานทานโรคทางรากที่เกิดจากไสเดือนฝอย โรคไวรัส  
tomato mosaic virus (TMV) ท่ีกอใหเกิดโรคใบดาง โรคไวรัสท่ีเกิดจากเช้ือ Tomato spotted 
wilt virus โรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือ Fusarium oxysporum โรคราแป้งท่ีเกิดจากเช้ือ Leveillula 
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taurica โรคใบไหมที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ 
Pseudomonas syringae pv. tomato และโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือ Ralstonia solanacearum   
ในมะเขือเทศพันธุการคา 2 กลุม ไดแก พันธุบริโภคสด คือ พันธุสีดาทิพย 3 และพันธุ 
CLN399 และพันธุโรงงาน คือ พันธุ P502 ซึ่งไบโอเทคไดถายทอดสายพันธุมะเขือเทศตาน 
ทานโรคใหกับบริษัทเมล็ดพันธุ เพื่อนำไปปรับปรุงพันธุ เพื่อใหมีลักษณะอื่นที่ตองการเพิ่มขึ้น   
โดยขณะนี้มีบริษัทฯ ที่รับถายทอดแลวจำนวน 3 รายคือ บริษัทอีสท เวสท ซีด จำกัด บริษัท 
แอ็ดวานซ ซีดส จำกัด และบริษัทนัมดารี ซีดส (ประเทศไทย) 

 นอกจากนี้ไดมีความรวมมือกับบริษัทเมล็ดพันธุ 7 บริษัท ในการทดสอบสายพันธุ 
มะเขือเทศจำนวน 16 สายพันธุที่มีความตานทานตอโรคเหี่ยวเขียว โดยการทดสอบมี 2 ระดับ  
คือ การทดสอบระดับตนกลา และการทดสอบระดับไรนา ตามสถานีทดลองของบริษัทตางๆ 
ซึ่งกระจายอยูตามจังหวัดตางๆ และแปลงของเกษตรกร ซึ่งการมีพันธุมะเขือเทศตานทานโรค  
ชวยลดความเสียหายใหกับเกษตรกรท่ีปลูกมะเขือเทศ และเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศตอไรใหสูงข้ึน   

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. จุลภาค คุนวงศ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถานภาพของงานวิจัย : 
 ในปี 2549 มีการถายทอดสายพันธุมะเขือเทศคูแฝดตานทานโรค แก ภาคเอกชน 
จำนวน 3 บริษัท คือ บริษัทอีสท เวสท ซีด จำกัด, บริษัทแอ็ดวานซ ซีดส จำกัด และ 
บริษัทนัมดารี ซีดส (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำไปใชในการวิจัยและพัฒนาพันธุ 
มะเขือเทศของบริษัท 
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ดินเซรามิกแผนบาง 

ข้อมูลเบื้องต้น :
 แนวคิดการประดิษฐดินเซรามิกแผนบางเกิดขึ้น เพื่อที่จะชวยสนับสนุนอุตสาหกรรม 
เซรามิกประเภทผลิตภัณฑกลุมของตกแตง (Giftware) ของประเทศไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ 
เซรามิกด้ังเดิมท่ัวไปจะไมสามารถข้ึนรูปแบบซับซอนไดมากนัก  เพราะมีขอจำกัดดานคุณสมบัติ 
ที่มีทั้งความเปราะ แตกหักงาย การตัดตกแตงชิ้นงานทั้งกอนเผาและหลังเผาทำไดยากเมื่อ 
เปรียบเทียบกับกลุมของตกแตงรูปรางซับซอนที่ทำจากวัสดุชนิดอื่นๆ เชน กระดาษที่สามารถ 
พับ มวนงอ สรางลวดลายละเอียด หรือทำรูปทรงใหโปรงบางไดตามตองการ ซึ่งผลการวิจัย 
และพัฒนาทำใหไดดินผสมเสร็จที่เมื่อนำไปผานเครื่องหลอแผนบาง (Tape casting) ก็จะได 
แผนเซรามิกที่มีความบางเหมือนกระดาษ สามารถนำไปประดิษฐผลิตภัณฑที่มีรูปรางซับซอน  
รายละเอียดสูง หรือรูปทรงโปรงบางได และยังสามารถผสมสีตางๆ ลงไปในเนื้อดินเพื่อใหได 
สีตามที่ตองการภายหลังการเผาผนึก ทำใหผลิตภัณฑมีความสวยงาม และเกิดความเปน 
เอกลักษณเฉพาะตัว    

จุดเดนของงานวิจัย :
• สูตรและเทคนิคการใชดินผสมเสร็จซ่ึงเตรียมไดจากการผสมวัตถุดิบภายในประเทศ  

ราคาไมแพง 
• วิธีการผลิตช้ินงานเซรามิกแบบยืดหยุนแตมีความแข็งแรง คือสามารถทำใหรูปทรง 

ซับซอนไดตามตองการ โดยการตัด เจาะรู มวน งอ และพับได ควบคุมความหนา 
ขนาด 50 - 1000 ไมครอน ไดอยางแมนยำ 

• เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพราะใชน้ำเปนตัวทำละลายแทนที่การใชสารเคมี ไมกอ 
ใหเกิดมลภาวะ และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ



134

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

ดินเซรามิกแผนบาง :
 การขึ้นรูปดวยวิธีการหลอแผนบาง (Tape Casting) เปนวิธีที่นิยมใชทำชิ้นงาน 
เซรามิกที่มีลักษณะเปนแผนบางเรียบเพราะสามารถควบคุมขนาดและความหนาไดอยาง 
แมนยำ  วิธีการไมยุงยากและมีคาใชจายเปนที่ยอมรับไดในการผลิตระดับอุตสาหกรรม  โดยวิธี 
การหลอแผนบางเปนเทคนิคการข้ึนรูปท่ีสำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เชนใชในการผลิต 
แผนรองวงจร (Substrates) การขึ้นรูปดวยวิธีการหลอแผนบางจะเริ่มตนจากการเตรียมสาร 
ต้ังตน (ดินผสมเสร็จหรือสารโลหะออกไซด) ใหอยูในรูปสารแขวนลอยท่ีมีความหนืด (Viscosity)  
ที่เหมาะสม โดยอนุภาคของสารตั้งตนจะกระจายอยูในตัวทำละลาย (Solvent) และมีการเติม 
สารเติมแตง (Additives) เพื่อชวยปรับสมบัติในดานความยืดหยุนและความแข็งแรงของแผน 
บางที่เตรียมได ในกระบวนการขึ้นรูปจะเทสารแขวนลอยของสารตั้งตนที่มีสวนผสมดังกลาว 
มาแลวขางตนลงบนแผนรองพลาสติก (Carrier Film) ใหไหลผานแผนรองพลาสติกและจะทำ 
การควบคุมความหนาของแผนบางที่เตรียมดวยการปรับระยะและความเร็วของการเคลื่อนที่ 
ของแผนรองพลาสติกใหเปนไปตามคาที่กำหนดไว เมื่อทิ้งไวประมาณ 4 - 6 ชั่วโมงจนแผนบาง 
ที่เตรียมไวแหงก็จะสามารถลอกออกจากแผนรองพลาสติกได แผนบางที่ไดจะมีความยืดหยุน  
มวนพับได หลังจากตัดหรือเจาะรูตามแบบท่ีตองการได หลังจากน้ันก็จะนำเอาแผนบางท่ีไดไป 
เผาผนึก (Sintering) เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความแข็งแรง และนำไปทดสอบคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
ตอการนำไปใชงานตอไป ในข้ันตอนการหลอแผนบาง จะต้ังความหนาของแผนบางแตกตางกัน 
ไปขึ้นอยูกับประเภทการใชงาน โดยทั่วไปจะสามารถทำแผนบางที่มีความหนาอยูในชวง 50 - 
1000 ไมครอน ขึ้นอยูกับวัตถุดิบแตละชนิด 
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 การผลิตดินเซรามิกแผนบางดวยวิธีการข้ึนรูปแบบหลอแผนบางสำหรับผลิตภัณฑกลุม 
ของตกแตง (Giftware) ใชดินผสมเสร็จซึ่งเตรียมไดจากการผสมวัตถุดิบในกลุมเดียวกันกับที่ใช 
ในการผลิตเซรามิกประเภทถวย/จาน/ชาม ของชำรวยและของตกแตง ซึ่งเปนวัตถุดิบภายใน 
ประเทศไทยทั้งหมด และเลือกระบบที่ใชน้ำเปนตัวทำละลาย เนื่องจากไมกอใหเกิดมลภาวะ  
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และราคาไมแพง จึงเหมาะกับการแขงขันในระดับอุตสาหกรรม 

 ดินเซรามิกแผนบางสามารถขยายขอบเขตรูปแบบในการประดิษฐสรางสรรคชิ้นงาน  
รูปรางลักษณะซับซอน มีความหลากหลาย เปนการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ นอกจากนี้ดิน 
เซรามิกแผนบางที่ผลิตไดมีความหนาอยูในชวงเดียวกับกระดาษทั่วๆ ไปหรืออาจจะทำใหมี 
ความหนานอยกวาก็ได พรอมท้ังยังสามารถผสมสีลงไปในดินผสมเสร็จเพ่ือใหไดสีตามท่ีตองการ   
ทำใหดินเซรามิกแผนบางเองเปนตัวใหสีสันกับชิ้นงาน นอกเหนือไปจากการใชวิธีการตกแตง 
ดวยสีเซรามิกภายหลังการเผาชิ้นงานแลวเชนเดียวกับที่นิยมทำในผลิตภัณฑเซรามิกชนิดอื่นๆ  

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. สมนึก ศิริสุนทร และนางขจิตรัตน ตันติธรรมรักษ

สถานภาพของงานวิจัย :
• แบบคำขอสิทธิบัตรเลขที่ 098820 
• ถายทอดเทคโนโลยีโดยทำสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ์ กับ บริษัท เซราเปเปอร จำกัด 

เปนระยะเวลา 1 ปี กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 1 ลานบาทตอปี
• ไดรับคัดเลือกใหบรรจุอยูใน Material ConneXion library worldwide MC#: 

5575-01 ในศูนยสรางสรรคการออกแบบ (TCDC)
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ระบบประเมิน 
วดัความพรนุ/ปรมิาณไฮโดรเจน 

ในงานหลออะลูมิเนียม
(quantitative reduced-pressure test  

and porosity assessment system)

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลอมหลอโลหะผสมอะลูมิเนียมในการผลิตชิ้นสวนยานยนตมี 
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมาก จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
ประกอบกับความจำเปนในการประหยัดพลังงาน สงผลใหมีการเลือกใชวัสดุที่มีน้ำหนักเบา 
สำหรับผลิตเปนช้ินสวนยานยนตมากข้ึน อยางไรก็ตามพบวา ยังมีโรงหลออะลูมิเนียมเพ่ือผลิต 
ชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวนวิศวกรรมตางๆ ในประเทศอีกเปนจำนวนมาก ซึ่งสวนใหญแลว 
จะเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีความสามารถในการแขงขันในระดับที่คอนขางต่ำ  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเปรียบเทียบกับโรงหลอท่ีเปนกิจการรวมทุนกับตางประเทศ สาเหตุหลัก 
ที่สำคัญประการหนึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ไมสามารถลงทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณที่มี 
คุณภาพและประสิทธิภาพสูง ซ่ึงตองนำเขาจากตางประเทศและมีราคาสูง สงผลใหไมสามารถ 
ผลิตงานหลอที่มีคุณภาพสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 งานหนวยวิศวกรรมหลอโลหะ กลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ  
ตระหนักถึงปัญหาของอุตสาหกรรมหลอมหลอมหลอโลหะของไทย จึงไดเริ่มพัฒนาตนแบบ 
อุปกรณพื้นฐานที่สำคัญสำหรับใชในกระบวนการหลอมหลอเพื่อผลิตงานหลออะลูมิเนียมที่ 
ตองการคุณภาพสูง ไดแก อุปกรณตรวจประเมินปริมาณรูพรุน / ไฮโดรเจนในโลหะอะลูมิเนียม 
อุปกรณกำจัดไฮโดรเจนในโลหะอะลูมิเนียมหลอมเหลว ชุดอุปกรณวิเคราะหทางความรอน และ 
ระบบแมพิมพอัตโนมัติสำหรับประเมินวัดคุณภาพและความเหมาะสมของโลหะผสมอะลูมิเนียม  
ซึ่งตนแบบอุปกรณเหลานี้ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนทางเลือกใหกับอุตสาหกรรมหลอมหลอ 
งานอะลูมิเนียมของคนไทยไดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในดานประสิทธิภาพ  
คุณภาพ สมรรถนะ และราคา

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ในการผลิตงานหลออะลูมิเนียม โดยเฉพาะชิ้นสวนยานยนตและวิศวกรรมที่ตองการ 
ความแข็งแรงสูง ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหลออะลูมิเนียม จึง 
เปนเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในกระบวนการผลิตงานหลออะลูมิเนียมใหไดคุณภาพ ทั้งนี้ 
เนื่องจากโดยธรรมชาตินั้น ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวไดดี หากไมไดรับ 
การกำจัดออกและตรวจวัดใหอยูในระดับที่เหมาะสมแลว งานหลอที่ไดก็จะเต็มไปดวยรูพรุน 
จากแก๊สไฮโดรเจน สงผลใหงานหลอมีตำหนิ ความแข็งแรงลดลงและอาจนำไปใชงานไมไดใน 
ที่สุด กอใหเกิดความสูญเสียในการผลิต
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จุดเดนของงานวิจัย :
 ลักษณะเดนของชุดอุปกรณเตรียมชิ้นงานหลอทดสอบภายใตสภาวะลดความดันที่ได
รับการพัฒนาขึ้น คือ

• ระบบควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บ 
ตัวอยางชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะทำการเตรียมชิ้นงานใหคงที่

• สามารถปรับตั้งระดับความดันใหเหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียม 
แตละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหลองานทดสอบภายใตแรงดันที่ 
กำหนดได ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใชดดยตัวแปรดังกลาวขางตนม ี
ความสำคัญอยางยิ่งตอความถูกตองในการเตรียมชิ้นงานสำหรับประเมินวัด 
ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน

• ทำการวิเคราะหผลผานดปรแกรมคอมพิวเอตรสำหรับคำนวณคาระดับความพรุน
• มีฐานขอมูลอะลูมิเนียมหลอเกรดตางๆ และสามารถสรางฐานขอมูลผลการวิเคราะห 

เพื่อเชื่อมตอกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ :
 ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหลออะลูมิเนียม (quantitative 
reduced-pressure test and porosity assessment system) ประกอบดวย อุปกรณหลัก 
2 สวน คือ

 1) อุปกรณเตรียมชิ้นงานหลอทดสอบโดยระบบลดความดัน (reduced-pressure 
test unit) 
 เปนเครื่องมือสำหรับเตรียมชิ้นงานเพื่อทำการวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนใน 
อะลูมิเนียม ชุดทดสอบน้ีจะอาศัยหลักการของพฤติกรรมของก๊าซ กลาวคือปริมาตรของก๊าซจะ 
แปรผกผันกับความดันบรรยากาศ ดังนั้นเมื่ออะลูมิเนียมหลอมเหลวเกิดการแข็งตัวภายใต 
ภาวะลดความดันจึงสงผลใหปริมาตรก๊าซที่อยูภายในอะลูมิเนียมเกิดการขยายตัวจนสามารถ 
สังเกตไดอยางชัดเจน

 

 ลักษณะเดนของชุดอุปกรณเตรียมชิ้นงานหลอทดสอบภายใตสภาวะลดความดันนี้คือ  
ระบบควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานดวยไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งสามารถ 
ควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บตัวอยางชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันบรรยากาศในขณะทำ 
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การเตรียมชิ้นงานใหมีความคงที่ โดยตัวแปรขางตนเปนตัวแปรที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอ 
ความถูกตองในการเตรียมชิ้นงานสำหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน

 2) อุปกรณและโปรแกรมวิเคราะหความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานทดสอบ 
(porosity/hydrogen analysis unit)
 การประเมินวัดความพรุนในช้ินงานทดสอบ จะอาศัยหลักการของอะคิมิดิส เพ่ือหาคา 
ความหนาแนนของชิ้นงาน หลังจากนั้นนำคาความหนาแนนดังกลาวเขาสูสมการคำนวณหา 
ความพรุนของชิ้นงานโดยใชคาพารามิเตอร ซึ่งทางหนวยวิศวกรรมหลอโลหะไดทำการศึกษา 
ทดลอง นอกจากนี้เพื่อความสะดวกตอภาคอุตสาหกรรมในการใชงาน ทางหนวยไดพัฒนา 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับคำนวณวิเคราะหคาระดับความพรุน ฐานขอมูลอะลูมิเนียมหลอ 
เกรดตางๆ และฐานขอมูลผลการวิเคราะหซึ่งสามารถเชื่อมตอกับการเก็บบันทึกขอมูลเพื่อ 
การควบคุมคุณภาพการผลิต 

ประโยชนที่ได้รับ :
 ชวยเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตใหกับอุตสาหกรรมหลอมหลองาน 
อะลูมิเนียมของไทย โดยเฉพาะโรงหลอที่เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้รวมถึง 
อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนตท่ีเปนงานหลอโลหะผสมอะลูมิเนียม ซ่ึงนับเปนอุตสาหกรรม 
ที่มีการขยายตัวของมูลคาการตลาดเพิ่มขึ้นสูงมากอยางตอเนื่อง อันจะนำไปสูการยกระดับ 
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลอโลหะไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 
อยางยั่งยืนตอไป

โปรแกรมการคำนวณวิเคราะห์ค่าระดับความพรุน
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 ในเบื้องตนนี้ หนวยวิศวกรรมหลอโลหะไดเผยแพรตนแบบอุปกรณที่ออกแบบพัฒนา 
ขึ้น เริ่มทดลองจำหนายและนำไปใชงานประกอบการใหคำปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยี ใน 
กระบวนการผลิตของผูประกอบการหลอมหลออะลูมิเนียม รวมถึงผูผลิตช้ินสวนยานยนต อาทิ  
บริษัท ซี.เอส.พี. คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวนวิศวกรรม   
บริษัท สยามเลมเมอรซ จำกัด ผูผลิตลออัลลอย บริษัท คำชัยอะลูมิเนียม จำกัด ผูผลิตบิลเลต 
สำหรับนำไปรีดเปนชิ้นสวนอะลูมิเนียมโพรไฟลตางๆ นอกจากนี้อุปกรณที่ไดรับการพัฒนาขึ้น 
ยังไดรับความสนใจและนำไปใชในงานศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษา เชน ภาควิชาครุศาสตร 
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

 ปัจจุบันหนวยวิศวกรรมหลอโลหะ ไดเตรียมพัฒนาความพรอมในการพัฒนาและ 
ประชาสัมพันธผลงานดังกลาวทั้ง ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหลอ 
อะลูมิเนียม และตนแบบอุปกรณ เพื่อจำหนายในเชิงพาณิชยใหกับผูประกอบในวงกวาง โดย 
ผานกิจกรรมสนับสนุนหลัก ไดแก การสัมมนาเผยแพรเทคโนโลยี และการบริการใหคำปรึกษา 
การจัดทำสื่อในรูปแบบตางๆ

หนวยงานเจ้าของผลงาน : 
• หนวยวิศวกรรมหลอโลหะ (FOUNDRY ENGINEERING R&D UNIT)
• กลุมเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ (MANUFACTURING & DESIGN 

TECHNOLOGY GROUP)
• เอ็มเทค สวทช.

คณะนักวิจัย/วิศวกร : ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เรงสมบูรณ
 นายสมภพ เพชรคลาย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล
 นายวิทยา สามิตร นายนครินทร มูลรินทร

สถานภาพของงานวิจัย :
 ไดเผยแพรตนแบบอุปกรณท่ีออกแบบพัฒนาข้ึน  เร่ิมทดลองจำหนายและนำไปใชงาน 
ประกอบการใหคำปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยี ในกระบวนการผลิตของผูประกอบการหลอม 
หลออะลูมิเนียมรวมถึงผูผลิตชิ้นสวนยานยนต อาทิ 

• บริษัท ซี.เอส.พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน 
วิศวกรรม

• บริษัท สยามเลมเมอรซ จำกัด ผูผลิตลออัลลอย
• บริษัท คำชัยอะลูมิเนียม จำกัด ผูผลิตบิลเลตสำหรับนำไปรีดเป้นช้ินสวนอะลูมิเนียม 

โพรไฟลตางๆ
• บริษัท ฟาสโก มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตมอรเอตรไฟฟ้า

  นอกจากนี้อุปกรณไที่ดรับการพัฒนาขึ้นยังไดรับความสนใจและนำไปใชในงานศึกษา
วิจัยของสถาบันการศึกษา เชน ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาธนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
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เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง

 ปัจจุบันไดมีการนำเอาหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูงมาประยุตใช 
กับเครื่องเชื่อมโลหะและเปลี่ยนจากหมอแปลงแกนเหล็กมาเปนหมอแปลงแกนเฟอไรต ซึ่งจะ 
ทำใหเครื่องเชื่อมโลหะมีประสิทธิภาพสูง กินไฟนอย ปรับรูปแบบกระแสเชื่อมไดหลากหลาย 
ใหเหมาะสมกับชิ้นงาน และที่สำคัญมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนยายแบบ 
แกนเหล็กความถี่ต่ำแบบความถี่สูง

 ตนแบบเครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูงของ  
NECTEC ขณะน้ีมีฟังกชันการเช่ือมโลหะไดสองแบบ 
คือ แบบ MMA และ TIG อยางไรก็ดีรูปแบบของ 
วงจรอิเล็กทรอนิกสที่นำมาสรางเครื่องเชื่อมโลหะได 
นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก็มีขอดีขอดอยแตกตาง 
กันไป และในการสรางงานชิ้นนี้ไดพยายามเลือก 
รูปแบบวงจร ที่มีความเปนไปไดกับการนำมาสราง 
ในเชิงพาณิชยที่มีตนทุนต่ำ

จุดเดนของผลงาน : 
• ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
•  ตนทุนต่ำ (เทียบกับแบบอิเล็กทรอนิกสดวยกัน)
•  ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานกวาเครื่องเชื่อมแบบแกนเหล็ก ทั้งกรณีเชื่อม

และกรณีเปิดเครื่องทิ้งไว (สภาวะไรภาระ)
•  ใชงานงาย การอารคนุมนวล การติดขัดนอย ไมตองเปนมืออาชีพก็เชื่อมได

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เนื่องจากเครื่องเชื่อมโลหะที่นิยมใชกันโดย 
ท่ัวไป จะเปนแบบหมอแปลงแกนเหล็กทำงานท่ีความถ่ี 
ต่ำ ซึ่งมีขอเสียหลายประการคือ น้ำหนักมาก ขนาด 
ใหญ ประสิทธิภาพต่ำ (สิ้นเปลืองพลังงาน) เกิดเสียง 
รบกวนขณะทำงาน และคาประกอบกำลัง (Power 
Factor) ต่ำ หากนำเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกส 
มาสรางเครื่องเชื่อมโลหะก็สามารถขจัดขอเสียที่เกิด 
กับเครื่องเชื่อมโลหะแบบเกาได
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หลักการทำงาน :
 เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูงจะทำการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับจากแหลงจายไฟบาน 
(220V,50Hz) ใหเปนกระแสตรงโดยวงจรเรียงกระแส (Rectifier) แลวแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 
ใหเปนกระแสสลับที่ความถี่สูงประมาณ60KHz โดยใชวงจรอินเวอรเตอรความถี่สูง (High 
Frequency Inverter) รวมกับตัวควบคุม (Controller) และสงผานพลังงานโดยหมอแปลง 
ความถ่ีสูง (แกนเฟอไรต) หลังจากน้ันก็จะทำการเรียงกระแสใหเปนกระแสตรงอีกคร้ังโดยวงจร 
เรียงกระแสความถี่สูง (High Frequency Rectifier) และอาศัยคาความเหนี่ยวนำแฝง 
(Inductor) ในสายเชื่อมในการทำใหกระแสเชื่อมเรียบมากขึ้น

 ในการทำงานของเครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกสนี้สวนที่สำคัญจะอยูที่ตัวควบคุม 
(Controller) ซึ่งทำหนาที่หลักในการควบคุมกระแสและแรงดันทางดานขาออกใหมีขนาดตาม 
คำสั่งที่ตั้งไวในโหมดการทำงานตางๆกัน 

ข้อมูลทางเทคนิค :

•  แรงดันขาเขา : 190 - 250 Vac, 1 เฟส, 50 Hz 
•  พิสัยกระแสเชื่อม : 20 - 145 Adc
•  ประสิทธิภาพสูงสุด : 90 % 
•  แรงดันเชื่อม : ขณะเชื่อม 22 - 27 Vdc
   ขณะเตรียมงาน 90 Vdc
• Duty cycle : 50% ที่กระแสเชื่อม 120 A

General Features:
• หยุดการทำงานเมื่อแรงดันขาเขา ตกหรือเกิน
•  หยุดการทำงานเมื่ออุณหภูมิเครื่องสูงเกินพิกัด
• เลือกเชื่อมแบบ MMA หรือ TIG ได

MMA (Manual Metal Arc Welding) Features:

 เปนกระบวนการเชื่อมที่ไดรับความรอนจากการอารค ระหวางลวดเชื่อมกับชิ้นงาน  
ทำใหลวดเชื่อมและชิ้นงานบริเวณการอารคหลอมละลายรวมตัวกันเปนแนวเชื่อม สวนสาร 
พอกหุมจะเกิดตะกรันปกคลุมแนวเชื่อม

• มีฟังกชั่น Hot Start, Arc Force (สามารถปรับคาได 0 - 500%) ทำให 
เชื่อมไดงายขึ้น

• มีฟังกชั่น Anti Stick เมื่อมีการลัดวงจรทางดานขาออกเปนเวลานาน
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TIG (Tungsten Inert Gas) Welding Features:  
 เปนกระบวนการเชื่อมที่ไดรับความรอนจาก 
การอารค ระหวางลวดทังสเตนกับบอหลอมละลาย 
ของงาน โดยใชแก๊สอารกอนปกคลุมบริเวณอารค 

• เริ่มการทำงานแบบ Lift-Start
• มีฟังกช่ัน Down Slope เม่ือตองการหยุด 

การเชื่อม

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

สถานภาพของงานวิจัย :
• ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท ชารจแอนดเวลด อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ไปในปี พ.ศ. 2548
• ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท ดี.เอ็นเตอรไพส จำกัด ไปในปี พ.ศ. 2547
• ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท สยามอินเวอรเตอร จำกัด ไปในปี พ.ศ. 2546
• ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท ไวโปร เค. อินดัสทรี จำกัด ไปในปี พ.ศ. 2546

มีรายรับรวมทั้งสิ้น 584,220 บาท
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เครื่องอานคาสี
สำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี 
และวิธีการอานคาสี
เพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีขั้นใชเองในประเทศไดรับความสนใจ 
มากขึ้น เพราะชุดทดสอบที่นำเขาจากตางประเทศมักมีราคาแพง และบางครั้งไมตรงกับ 
ความตองการของผูใชภายในประเทศ ปัญหาของผูพัฒนาชุดทดสอบเหลานี้คือ ขาดเครื่องมือ 
วัดที่สามารถปรับการทำงานใหตรงกับลักษณะการใชงานของชุดทดสอบ เนคเทคจึงไดพัฒนา 
“เครื่องอานคาสีสำหรับวัดความเขมขนของสารเคมี” เพื่อใชในการตรวจวัดหาปริมาณสารเคมี  
หรือสารตกคาในอาหารหรือยา โดยสามารถใชงานกับชุดทดสอบไดหลายชนิด และสามารถ 
ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับชุดทดสอบท่ีมีการพัฒนาข้ึนใชเองในประเทศ ซ่ึงจะชวยให 
การพัฒนาชุดทดสอขึ้นใชเองในประเทศทำไดงายขึ้น มีราคาไมแพง และมีประสิทธิภาพสูง

จุดเดนของงานวิจัย :
• สามารถใชงานกับชุดทดสอบไดหลายชนิด ในเครื่องมือวัดเครื่องเดียว
• สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือใหเหมาะสมกับชุดทดสอบที่มีการพัฒนาขึ้นใชเอง 

ในประเทศ  
• สามารถผลิตเชิงพาณิชยไดโดยลงทุนไมสูงนัก   

ตนแบบเครืองมือวัดราคาประหยัด

สำหรับใชกับชุดทดสอบทีมีตัวอยาง

เปนสารละลายบรรจุในหลอดแกว
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รายละเอียด :
 ในปัจจุบันไดมีนักวิจัยดานเคมีวิเคราะหจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ 
หลายแหง พัฒนาชุดทดสอบแบบตางๆ ข้ึนมาใชเองในประเทศ โดยเฉพาะรีเอเจนต (Reagent)  
สารสังเคราะหที่ทำปฏิกิริยาเฉพาะกับสารเคมีที่ตองการวัด การพัฒนารีเอเจนตขึ้นใชเองนี้ 
สามารถชวยลดคาใชจายไดมาก เนื่องจากสวนใหญเปนการนำเขาจากตางประเทศ อยางไรก็ 
ตามขอจำกัดอยางหนึ่งของผูวิจัยทางดานนี้คือ การขาดเครื่องมือวัดที่จะนำมาใชกับรีเอเจนตที่ 
พัฒนาข้ึน การใชเคร่ืองมือวัดท่ีนำเขามาจากตางประเทศน้ัน นอกจากจะมีราคาแพงแลว ยังไม 
สามารถปรับปรุงหรือดัดแปลงใหมีการใชงานท่ีเหมาะสมกับชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนเองได นักวิจัย 
สวนใหญจึงแกปัญหาดวยการใชการเทียบสีดวยตาเปลา ซึ่งทำใหประสิทธิภาพการใชงานโดย 
รวมลดลง ทั้งที่รีเอเจนตที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีคุณภาพสูง

 จากปัญหาการขาดเครื่องมือวัดดังกลาว  เนคเทค 
จึงไดพัฒนาเครื่องมือวัดราคาประหยัดสำหรับชุดทดสอบ 
แบบตางๆ ขึ้นมาทั้งในรูปแบบของเครื่องโฟโตมิเตอร (วัด 
“คาการดูดกลืนแสง”) และเครื่องรีเฟล็กโตมิเตอร (วัด  
“คาการสะทอนแสง”) และภายหลังไดพัฒนาตอยอดอุปกรณ 
ชุดเดิมเปน “เครื่องเทียบสีอิเล็กทรอนิกส” ที่สามารถใชกับ 
ชุดทดสอบหลายชนิดได โดยใชแหลงกำเนิดแสง 3 แสง คือ 
แดง เขียว และเหลือง เพื่อใหไดแสงหลายความยาวคลื่น 
(โดยปกติจะตองเลือกใชแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม 
กับการวัดสารเคมีนั้นๆ)

 เทคนิคน้ีทำใหสามารถวัดคาการดูดกลืนแสงหรือคา 
การสะทอนแสงของท้ัง 3 ความยาวคลื่นพรอมกัน จากนั้น 
จะนำคาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับตารางสีอางอิงท่ีไดสอบเทียบ 
ไวกอนแลว ก็จะทำใหอานคาปริมาณสารเคมีไดตามที่ไดสอบเทียบไว เทคนิคนี้จะคลายๆ กับ 
การเปรียบเทียบสีดวยตาเปลา แตมีความแมนยำสูงกวาและไมขึ้นกับผูใชงาน ขอดีของเทคนิค 
นี้คือสามารถใชไดกับชุดทดสอบชนิดตางๆ ไดมากจำนวนเทาที่ผูผลิตตองการ โดยไมจำเปน 
ตองปรับเปล่ียนอุปกรณ เพียงแตตองสรางตารางสีอางอิงตามจำนวนชุดทดสอบท่ีตองการใชงาน  

 นอกจากน้ีนักวิจัยยังไดรวมเอาคุณสมบัติของเคร่ืองโฟโตมิเตอรกับเคร่ืองเทียบสีอิเล็ก- 
ทรอนิกสไวในเครื่องเดียวกันและใชอุปกรณชุดเดียวกัน เพื่อใชกับชุดทดสอบที่มีตัวอยางเปน 
สารละลายในหลอดแกว (ในทำนองเดียวกัน ก็จะรวมเครื่องรีเฟล็กโตมิเตอร กับเครื่องเทียบสี 
อิเล็กทรอนิกสไวในเครื่องเดียวกัน สำหรับใชกับชุดทดสอบที่มีตัวอยางเปนแถบทดสอบ) เพื่อ 
เพิ่มความสะดวกสำหรับการใชงานและการผลิต  

 สำหรับขั้นตอนการผลิตนั้น ผูผลิตสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมา 
เฉพาะสำหรับเครื่องมือนี้กำหนดไดวา จะตองใชเครื่องมือนี้กับชุดทดสอบกี่ชนิด ในแตละชนิด 
จะใชงานแบบเครื่องโฟโตมิเตอรหรือแบบเครื่องเทียบสี รวมทั้งการกำหนดสมการสอบเทียบ 
หรือตารางสอบเทียบตามที่เหมาะสมกับชุดทดสอบแตละชนิด เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิต    
ผูผลิตสามารถบรรจุโปรแกรมการทำงานลงไปในหนวยความจำของเครื่องมือวัด ซึ่งจะทำให 
เคร่ืองมือวัดทำงานตามคำส่ังตามไดโปรแกรมไวโดยท่ีไมตองมีการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอีกเลย 

ตนแบบเครืองมือวัดราคาประหยัด

สำหรับใชกับชุดทดสอบ

ทีมีตัวอยางเปนแถบทดสอบ
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หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : นายรัฐศาสตร อัมฤทธิ์ นายอาโมทย สมบูรณแกว  
นายสถาพร จันทนหอม และ ดร. บุญสง สุตะพันธ

สถานภาพของงานวิจัย :
• ถายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ์กับ บริษัท บางกอกไฮแล็บ 

จำกัด
• จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง “เครื่องอานคาสีสำหรับวัดความเขมขนของสารเคมี และวีธี

การอานคาสีเพื่อหาความเขมขนของสารเคมี”

 มีรายรับรวมทั้งสิ้น 90,950 บาท  
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เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย 
และผลิตพลังงาน “ก๊าซชีวภาพ” 
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อมูลเบื้องต้น :

 เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียแบบไรอากาศ และ 
ผลิตพลังงาน “ก๊าซชีวภาพ” เปนเทคโนโลยีที่เหมาะ 
สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาอุตสาหกรรมอาหาร 
เชน โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานแป้งขาว 
โรงงานฆาสัตว

จุดเดนของงานวิจัย :  
 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิลมจุลินทรียไมใชอากาศ มีจุดเดนดังนี้

•  มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัด เปนระบบปิด ทำใหไมมีปัญหาเรื่องกลิ่น  
•  ชวยลดพื้นที่ที่ใชในการบำบัดน้ำเสียลงจากระบบเดิมที่เปนบอเปิดไดมากกวาครึ่ง 

หนึ่ง รวมทั้งลดปริมาณสารเคมีที่ใชในระบบ  
•  ใชพลังงานในการบำบัดต่ำ แตมีผลพลอยไดจากการบำบัดคือ ก๊าซชีวภาพที่มี 

ก๊าซมีเทนเปนสวนประกอบ สามารถนำไปใชทดแทนน้ำมันเตา หรือผลิตไฟฟ้าได

รายละเอียด :
 ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 10,000 โรงงาน ลักษณะท่ีสำคัญ 
อยางหน่ึงของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคือ มีน้ำเสียจำนวนมากท่ีตองบำบัด ในขณะเดียวกัน 
มีการใชพลังงานในกระบวนการผลิตคอนขางสูง ตัวอยางเชน ประเทศไทยมีโรงงานผลิตแป้งมัน 
สำปะหลังประมาณ 60 โรงงาน กำลังการผลิต 1.7 ลานตัน มูลคาการสงออกและการใชใน 
ประเทศ 22,000 ลานบาท ในกระบวนการผลิตแป้งมัน 1 ตัน มีน้ำเสียถึง 15 ลูกบาศกเมตร  
ซึ่งมีสารอินทรียปะปนในรูปซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: COD) การบำบัดน้ำเสีย 

บอบำบัดน้ำเสียและผลิตกาซชีวภาพ
ขนาด 6,000 ลูกบาศกเมตร ณ โรงงานชลเจริญ จ. ชลบุรี

โมเดลระบบบำบัดน้ำเสียและ
ผลิตกาซชีวภาพแบบประสิทธิภาพสูง

โรงงานผลิตแป้งขาว จังหวัดนครปฐม
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ของโรงงานแป้งมันสวนใหญนิยมใชบอเปิดบนพื้นที่ไมต่ำกวา 100 ไร จากปัญหากลิ่นและ 
ประสิทธิภาพการบำบัดต่ำ ทำใหโรงงานเสียคาสารเคมีในการบำบัดไมต่ำกวาเดือนละ 200,000 
บาท ที่สำคัญที่สุดคือการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม เชน กรณีของก๊าซเรือนกระจก ถูกนำมา 
เปนขอกีดกันทางการคาที่ประเทศผูสงออกตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่เขมงวด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยการสนับสนุนของศูนยพันธุวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดพัฒนาเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึง 
ฟิลมจุลินทรียไมใชอากาศ และมีผลพลอยไดจากการบำบัดคือ “ก๊าซชีวภาพ” ที่มีก๊าซมีเทน 
เปนสวนประกอบซึ่งนำไปใชเปนแหลงพลังงานได เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใชงานจริงในระดับ 
อุตสาหกรรม โดยโรงงานผลิตแป้งขาว จังหวัดนครปฐม ไดกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียขนาด  
5,200 ลูกบาศกเมตร ระบบมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรียไดรอยละ 80 - 90 ลดพ้ืนท่ี 
ในการกอสรางระบบไดประมาณ 1 ใน 3 และลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น รวมทั้งลดการใชสาร 
เคมีไดมากกวารอยละ 80 เม่ือเทียบกับระบบบอเปิด ระบบผลิตก๊าซชีวภาพไดประมาณ 2,500 
ลูกบาศกเมตร/วัน

 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนัก 
งานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ไบโอเทคไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับโรงงานแป้งมันสำปะหลังอีก 4 โรงงานคือ โรงงานชลเจริญ 
โรงงานชัยภูมิพืชผล โรงงานแป้งมันตะวันออก และโรงงานสีมาอินเตอรโปรดักส ท้ัง 4 โรงงาน 
จะผลิตก๊าซชีวภาพไดรวมกันไมต่ำกวา 15.36 ลานลูกบาศกเมตร/ปี หรือ 230.4 ลานลูกบาศก 
เมตรตลอดอายุใชงานของระบบ 15 ปี ซึ่งนำมาทดแทนน้ำมันเตาในกระบวนการผลิตของ 
โรงงาน ทำใหเกิดการอนุรักษพลังงานเทียบเทาน้ำมันเตา 7.2 ลานลิตร/ปี หรือ 108 ลานลิตร 
ตลอดอายุใชงานของระบบ 15 ปี คิดเปนมูลคาถึง 1,512 ลานบาท (ราคาน้ำมันเตา 14 บาท/ 
ลิตร) จากการเดินระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงานชลเจริญในปัจจุบันพบวา ระบบสามารถผลิต 
ก๊าซชีวภาพทดแทนการใชน้ำมันเตาได 100% ของกระบวนการผลิต ชวยใหโรงงานประหยัด 
คาเชื้อเพลิงไดประมาณ 120,000 บาทตอวัน หรือคิดเปนมูลคากวา 24 ลานบาทตอปี (น้ำมัน 
เตาราคา 14 บาท/ลิตร)

 จากผลการดำเนินงานที่ผานมาแสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใชไดอยาง 
ดียิ่งกับโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ถาสงเสริมการใชใหครอบคลุมโรงงานแป้งมันทั้งหมดทั่ว 
ประเทศ ชวยลดปริมาณของเสียไดถึง 50 ลานลูกบาศกเมตร/ปี และประหยัดพลังงานในรูป 
น้ำมันเตาไดไมต่ำกวาปีละ 2,400 ลานบาท และทำใหอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของไทย 
รักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศไดอีกดวย

บอบำบัดน้ำเสียแบบเปด ใชพื้นทีในการบำบัดไมตำกวา 100 ไร เกิดปญหากลินเหม็นและมีประสิทธิภาพตำ
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หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. อรรณพ นพรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 รศ.ดร. สุวิทย เตีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 รศ.ดร. ภาวิณี ชัยประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 นายวุฒิพงษ ศรีทองคำ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

สถานภาพของงานวิจัย : 
 การถายทอดเทคโนโลยีใหกับภาคเอกชนไดแก

•  โรงงานผลิตแป้งขาว จังหวัดนครปฐม
•  โรงงานแป้งมันสำปะหลัง 4 โรงงานคือ โรงงานชลเจริญ โรงงานชัยภูมิพืชผล 

โรงงานแป้งมันตะวันออก และโรงงานสีมาอินเตอรโปรดักส 
•  โรงงานฆาสัตวในประเทศไนจีเรียผานโครงการ Cows to Kilowatts ซ่ึงโครงการ 

ดังกลาวไดรับรางวัล Seed Awards 2005 Winner จากกลุมองคกรแหง 
สหประชาชาติ
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ชุดตรวจโรคไวรัสในกุ้ง 
ด้วยเทคนิคพีซีอาร (PCR)

เพ่ือเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอท่ีตองการเปนลานๆ เทาภายในระยะเวลา 2 - 3 ช่ัวโมง เปนวิธีท่ีจำเพาะ 
และไวในการตรวจสูง เทคนิคพีซีอารสามารถใชตรวจหาเชื้อไวรัสในกรณีที่มีเชื้อไวรัสปริมาณ 
นอยในขณะที่กุงยังไมแสดงอาการของโรคได เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
ในการป้องกันโรค นอกเหนือจากการจัดการบอที่ดี 

จุดเดนของงานวิจัย :  
• ไดชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวที่เพิ่มตัวควบคุมการทดลองภายใน (Internal 

control) เขาไปในวิธีพีซีอาร (PCR) ทำใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยป้องกัน 
การเกิดผลลบปลอมในกรณีที่ตัวอยางไมมีการติดเชื้อไวรัสไดดียิ่งขึ้น 

• ไดชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวดวยวิธีเนสเต็ด-พีซีอาร (Nested-PCR) ซึ่ง 
จำแนกระดับความรุนแรงของไวรัสได 4 ระดับ คือระดับการติดเชื้อรุนแรง ปาน 
กลาง ออน และออนมาก 

• ไดชุดตรวจโรคไวรัสหัวเหลือง ดวยวิธีเซมิ-เนสเต็ด อารที-พีซีอาร (Semi-nested  
RT-PCR) สามารถแยกไวรัสหัวเหลืองซึ่งทำใหกุงตายอยางเฉียบพลัน กับไวรัส 
จีเอวี ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกลเคียงกันมาก 

รายละเอียด :
 “กุงกุลาดำ” เปนสัตวเศรษฐกิจที่ทำรายไดสูงใหกับประเทศไทยมานับสิบปี  แตปัญหา 
การระบาดของเชื้อไวรัสในกุงกุลาดำ สงผลใหการผลิตกุงกุลาดำลดลง การประยุกตใชความรู 
ทางวิทยาศาสตรดานชีวโมเลกุลนำไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกุง 
โดยเทคนิคพีซีอาร (Polymerase Chain Reaction: PCR) หรือปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส ที่ 
สามารถตรวจหาเช้ือไวรัสแมวามีไวรัสปริมาณนอย ในขณะท่ีกุงยังไมแสดงอาการของโรค เปน 
การเพ่ิมทางเลือกใหกับเกษตรกรอีกทางหน่ึง ในการป้องกันโรค นอกเหนือจากการจัดการบอท่ีดี

ขั้นตอนการตรวจเชื้อไวรัสดวยวิธีพีซีอาร

ข้อมูลเบื้องต้น :
 การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ 
วินิจฉัยโรคไวรัสในกุงโดยเทคนิคพีซีอาร 
(PCR) หรือ ปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส  
เปนเทคนิคในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอแบบ 
ทวีคูณในหลอดทดลอง โดยใชเอ็นไซม 
ดีเอ็นเอโพลีเมอเรสที่สามารถทนตอ 
ความรอนท่ีอุณหภูมิสูงๆ
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 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) สนับสนุน ศ.ดร. วิชัย  
บุญแสง และคณะ พัฒนาชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่ม 
ตัวควบคุมการทดลองภายใน (Internal control) เขาไปในวิธีพีซีอาร (PCR) เพื่อใชกำจัดผล 
ลบปลอมในกรณีท่ีตัวอยางไมมีการติดเช้ือไวรัส ขณะเดียวกันไดรวมมือกับ Farming Intelligence  
Tech. Corp. ประเทศไตหวัน พัฒนาวิธีตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวดวยวิธีเนสเต็ด-พีซีอาร  
(Nested-PCR) ซึ่งจำแนกระดับความรุนแรงของไวรัสได 4 ระดับ คือระดับการติดเชื้อ 
รุนแรง ปานกลาง ออน และออนมาก โดยดูจากจำนวนแถบของผลผลิตพีซีอารที่เกิดขึ้น หาก 
มีการติดเชื้อรุนแรงจะมีจำนวนแถบมากกวา

 นอกจากนี้ ไบโอเทค ไดสนับสนุน ศ.ดร. วิชัย บุญแสง และคณะพัฒนาชุดตรวจโรค 
ไวรัสหัวเหลือง พรอมทั้งรวมมือกับ CSIRO ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาชุดตรวจดวยวิธีเซมิ- 
เนสเต็ด อารที-พีซีอาร (Semi-nested RT-PCR) เพื่อแยกไวรัสหัวเหลืองซึ่งทำใหกุงตาย 
อยางเฉียบพลันกับไวรัสจีเอวี ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมใกลเคียงกันมาก ชวยใหเกษตรกร 
ป้องกันโรคไดถูกตอง และไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท Farming Intelligence Tech. 
Corp. เพื่อเปนผูผลิตและจัดจำหนายชุดตรวจดังกลาว

 ชุดตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพีซีอารนี้ เปนเครื่องมือในการเฝ้าระวังโรค ใชตรวจหาการติด 
เชื้อไวรัสหลายชนิดที่พบในกุงกุลาดำ ชุดตรวจดังกลาวนำไปใชไดงาย รวดเร็ว มีความไวและ 
จำเพาะสูง ชวยเกษตรกรผูเล้ียงกุงกุลาดำควบคุมการระบาดของโรคไดทันทวงที ชวยประหยัด 
เวลา และคาใชจาย รวมทั้งชวยใหเกษตรกรคัดเลือกลูกกุง หรือพอแมพันธุกุงที่มีคุณภาพด ี
ปลอดโรคไปเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ เพื่อหยุดยั้งหรือป้องกันโรคระบาดไดกอนนำลูกกุงลงบอ  
หรือนำพอแมพันธุไปขยายพันธุ  

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ศ.ดร. วิชัย บุญแสง นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ 
 ดร. นุสรา สิทธิดิลกรัตน  
 หนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง

สถานภาพของงานวิจัย : ถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัท Farming Intelligence Tech. Corp.  
เพื่อเปนผูผลิตและจัดจำหนาย

ชุดตรวจโรคไวรัสหัวเหลือง กุงปกติและกุงติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองชุดตรวจโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว กุงติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
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รถสามล้อสิงหธำรงไทย

ข้อมูลเบื้องต้น :
 รถสามลอสิงหธำรงไทยคือนวัตกรรมของสามลอสกายแล็ปขนาดเครื่องยนต 150 cc 
ที่ปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากดวยวิธีการออกแบบและวิเคราะหโครงสราง 
โดยหลักวิศกรรมขั้นสูงคือระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต (Finite Element Method, FEM) ผลที่ 
ไดทำใหเกิดการปรับปรุงสวนกลไกสำคัญตางๆ เชน รูปรางโครงสราง chassis ระบบสงกำลัง 
ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียรถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่ม 
พื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผูโดยสาร ทำใหไดรถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณทันสมัยนาใช 
งานมากขึ้นกวารูปแบบทั่วไปที่มีอยูเดิมในปัจจุบัน  

จุดเดนของงานวิจัย :
• โครงสรางแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม 

ยานยนต
•  ใชชิ้นสวนที่ผลิตเองภายในประเทศและมีคาใชจายในการผลิตเพื่อเชิงพาณิชยต่ำ
•  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานแบบอเนกประสงคไดทั้ง 

การบรรทุกคนหรือสัมภาระสิ่งของตางๆ หรือเปนรถนำเที่ยวตามรีสอรตเมื่อเพิ่ม 
กำลังเครื่องยนตเปนขนาด 650 cc

รถสามลอสิงหธำรงไทย รุนพัฒนาใหมโดยหลักการออกแบบและการผลิตทางวิศวกรรม
ทีกำลังอยูในระหวางการขึ้นทะเบียนกับกรมขนสงทางบก

การวิเคราะหโครงสรางรถสามลอสิงหธำรงไทย
ดวยระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต เพือป้องกันการเกิด Plastic deformation
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รถสามล้อสิงหธำรงไทย :
 โดยทั่วไปรถสามลอเครื่องที่เรียกกันวา สกายแล็ป มีการใชงานมากในพื้นที่บางสวน 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เพื่อใชบรรทุกพืชผลทางเกษตรและเปนรถโดยสาร 
รับจางในบางกรณี รถดังกลาวมีขอดอยที่ตองทำการปรับปรุงหลายสวน จึงเปนจุดเริ่มตนของ 
ความรวมมือระหวางบริษัทผูผลิตและเอ็มเทคที่ตองการพัฒนารถรูปแบบใหมที่มีโครงสราง 
ของรถเหมาะสมกับสภาพการใชงานที่มีความหลากหลาย มีเสถียรภาพในขณะรถวิ่งดีขึ้น และ 
มีเกียรถอยหลัง เพ่ือนำไปใชงานทดแทนรถสามลอเคร่ืองสกายแล็ปท่ีมีการใชงานอยูในปัจจุบัน 

 วิธีการปรับปรุงและพัฒนารถสามลอสิงหธำรงไทย เร่ิมต้ังแตการศึกษาข้ันตอนการผลิต 
และประกอบรถรวมถึงสภาพการใชงานจริงในหลายๆ รูปแบบ แลวจึงทำการกำหนดรายละเอียด 
ทางวิศวกรรมตางๆ ที่ตองการปรับปรุง ไมวาจะเปนการการออกแบบโครงสราง chassis และ 
กระบะบรรทุกดวยการวิเคราะหโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต รวมถึงการปรับโครงสรางของ 
รถชวงดานหนา การเพิ่มกำลังเครื่องยนตเปนขนาด 150 - 650 cc และยายตำแหนงติดตั้ง 
จากสวนลอหนาไปยังสวนลอหลัง การใชระบบสงกำลังแบบเพลาที่ติดตั้งชุดเฟือง differential  
เพื่อใหเกิดการถายทอดกำลังแบบตอเนื่องคือขับเคลื่อนลอหลังไดทั้งดานซาย - ขวา จึงเกิด 
เสถียรภาพในขณะเขาโคง การออกแบบระบบเปล่ียนเกียร คันสตารท และคันเบรกใหเหมาะสม 
กับสภาพใชงาน การใชระบบเบรกเปนดรัมเบรกทำใหเกิดประสิทธิภาพในการหามลอ  โดยเมื่อ 
ไดรถตนแบบในแตละรุน ก็จะทำการจำลองสภาวะการใชงานขณะมีภาระบรรทุกดวยคอมพิวเตอร  
แลวจึงทดสอบใชงานจริงในภาคสนามเปนขั้นตอนสุดทาย

 ผลการประดิษฐทั้งหมดทำใหรถสามลอสิงหธำรงไทยเกิดเสถียรภาพดีในขณะเขาโคง  
มีความปลอดภัยขณะหามลอ โครงสรางมีน้ำหนักนอยแตมีความแข็งแรงเพียงพอตอการรองรับ 
น้ำหนักบรรทุกท้ังคนและส่ิงของ และมีรูปลักษณสวยงามทันสมัย ทำใหสามารถใชงานไดแบบ 
อเนกประสงค ซ่ึงปัจจุบันกำลังมีแผนขยายตลาดไปยังกลุมทองเท่ียวทางพ้ืนท่ีภาคใตท่ีมีรีสอรต 
มากมาย ซึ่งกำลังมีความตองการใชรถนำเที่ยวขนาดเล็กเพื่อตอบสนองตอนักทองเที่ยวชาว 
ตางประเทศ หรือการบรรทุกปาลมออกจากสวน และยังชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ทางการคาโดยการวางแผนสงออกไปขายยังประเทศเพื่อนบานในอนาคตอันใกล

รถสามลอสิงหธำรงไทยทีพัฒนาใหม
โดยหลักการออกแบบและการผลิตทางวิศวกรรม

รูปแบบรถสามลอสกายแล็ปทีมีการใชงานทัวไป 
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ตารางเปรียบเทียบสามล้อสกายแล็ปรูปแบบเดิมและสามล้อสิงหธำรงไทยรูปแบบใหม :

สกายแล็ปรูปแบบทั่วไป สกายแล็ปรูปแบบทั่วไป

เครื่องยนตขนาด 80 - 120 cc 
ติดตั้งบริเวณชวงลอหนา

ใชเครื่องยนตสมรรถนะสูงขึ้นเปน 150 - 650 cc 
และเปลี่ยนตำแหนงการติดตั้งเปนชวงลอหลัง

โครงสราง Chassis ใชวิธีการเชื่อมตอทอ
เหล็กที่มีอยูแบบลองผิดลองถูก

วิเคราะหโครงสราง Chassis ดวย FEM แลว 
ออกแบบใหมใหถูกตองตามหลักวิศวกรรมยานยนต  
เพ่ือลดนำหนักโครงสรางลงแตมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน

ลอหลังขับเคลื่อนดานเดียว ทำใหคนขับ 
ตองฝึกควบคุมการทรงตัวของรถไปยังดาน 
ใดดานหนึ่ง เกิดโอกาสพลิกคว่ำไดงาย

ลอหลังขับเคล่ือนไดท้ังดานซาย - ขวา แกไขปัญหา 
เรื่องการทรงตัวของรถขณะเลี้ยวโคง แลวสราง 
linkage system เชื่อมโยงระบบการเปลี่ยนเกียร 
ไปดานลอหนา เพื่อใหสะดวกตอการขับขี่

หามลอหรือหยุดรถดวยวิธีการกระตุก 
สายพานมูเลที่ติดไวกับลอหลังดานใดดาน 
หนึ่ง ซึ่งมีปัญหาเรื่องความอันตรายมาก 
ขณะที่ถนนเปียกหรือฝนตก เพราะจะเกิด
การลื่นไถลและหามลอไมอยู

ใชระบบดรัมเบรกติดตั้งที่ลอหลังทั้งสองดาน ทำให
สามารถหยุดรถแบบกะทันหันไดโดยปลอดภัย

 
 

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. สุวัฒน จีรเธียรนาถ รศ.ดร. วิโรจน ลิ่มตระการ  
 ผศ. สุวิทย บุณยวานิชกุล ดร. ธนสาร อินทรกำธรชัย 
 นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย  
 นายปิยพงศ เปรมวรานนท นายสุธี โอฬารฤทธินันท และ 
 นายประสิทธิ์ วัฒนวงศสกุล
 โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
 114 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 10210  

สถานภาพของงานวิจัย :
• แบบคำขอสิทธิบัตรดานการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649
•  กำลังยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคา “สิงหธำรงไทย”
• ถายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตใชสิทธ์ิใหกับบริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด  

กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางธุรกิจประมาณ 6.4 ลานบาท/ปี

เครืองยนตขนาด 650 CCชุดเพลาทีมีการติดตั้งชุดเฟือง Differential
เพือการถายทอดกำลังแบบตอเนือง

เพิมประสิทธิภาพการหามลอ
ดวยระบบดรัมเบรกทีติดต้ังกับสองลอหลัง 
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เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก 
โดยใช้ก๊าซชวย

ข้อมูลเบื้องต้น :

 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใชก๊าซชวยเปนเทคนิคที่คอนขางใหมและมีแนวโนมที่ 
จะเติบโตอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมช้ินสวนพลาสติกของประเทศไทยในอนาคตอันใกล เน่ืองจาก 
สามารถแกปัญหาทางเทคนิคเรื่องการยุบตัวและการหดตัวของผลิตภัณฑกลุมพอลิเมอรไดเปน 
อยางดี หลักการของการฉีดพลาสติกโดยใชก๊าซชวยคือ พลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดเขาไป 
เปนโครงรางชั้นนอก (skin) ของชิ้นงาน จากนั้นก๊าซจะถูกฉีดเขาไปในแมพิมพตัวเดียวกันเพื่อ 
เปนชั้นใน (core) โดยจะฉีดพรอมๆ กับพลาสติกหลอมเหลวตัวแรกหรือจะฉีดชากวา ขึ้นอยู 
กับการควบคุมความหนวงของเวลาในการฉีด ผลท่ีเกิดข้ึนทำใหช้ินงานพลาสติกมีผิวตึงสวยงาม  
ลดการหดตัว (no sink) มีความทนตอแรงกระแทกดีข้ึนโดยท่ีน้ำหนักเบากวาเดิม และลดตนทุน 
การผลิตได

จุดเดนของงานวิจัย :
• โครงสรางแข็งแรง
•  ลด cycle time ของกระบวนการผลิต เพราะการเย็นตัวของชิ้นงานเกิดขึ้นอยาง 

รวดเร็วจากการใชก๊าซฉีด
•  ไมจำเปนตองใช holding pressure จึงชวยลดการใชพลังงาน
• เพิ่มศักยภาพการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญไดโดยใชเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก 

เพราะใช clamping force เพียง 1 ใน 3 สวนของกำลังงานทั้งหมดเทานั้น
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รายละเอียด :

 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกมีมานานกวา 30 ปี หากแตวาเปนเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม 
ที่มีขอจำกัด กลาวคือ ในกรณีของชิ้นงานที่มีความหนามากกวา 4 มิลลิเมตร หรือชิ้นงานที่มี 
สวนเสริมความแข็งแรง (rib) เพิ่มขึ้นมา เมื่อทำการฉีดพลาสติกหลอมเหลวเขาไปในแมพิมพ 
ของช้ินงานประเภทน้ี ผลท่ีไดคือช้ินงานจะมีปัญหาเร่ืองรอยยุบ ดังน้ัน เทคนิคการฉีดพลาสติก 
โดยใชก๊าซชวยจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหสามารถนำมาใชแกปัญหาดังกลาว โดยการฉีดก๊าซเฉื่อย 
ประเภทไนโตรเจน หรือคารบอนไดออกไซดเขาไปในชั้นกลางของชิ้นงาน ก๊าซที่ฉีดเขาไปภาย 
ในจะไปชวยดันสวนที่มีการยุบตัวใหเรียบตึงแนบผนังแมพิมพ ทำใหผิวดานนอกของชิ้นงาน 
เรียบและสวยงาม สวน micro bubble จะไปทำใหเกิด void ขนาดเล็กมากกระจายอยูตรง 
บริเวณ core ดานในของชิ้นงาน ทำหนาที่ซับแรงกระทำตางๆ ที่มีตอชิ้นงาน จึงทำใหมี 
ความทนทานดีขึ้น

	 ชิ้นงาน	Grip	Assist	Handle	รุ่น	“XP-model”	ในรถยนต์	Space	Wagon	ของ	Mitsubishi	ที่ไดมี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใชก๊าซช่วยใหกับบริษััท	 แอมพาส	 อินดัสตรี	 จำกัด	 ประกอบดวยเทคนิค 
การออกแบบและผลิตที่สำคัญ	3	ขั้นตอน		คือ	

1.	การออกแบบรูปร่างโครงสรางชิ้นงานและการเลือกใชชนิดพลาสติกอย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะที่ 
ตองการ	ดวยการใชคอมพิวเตอร์ช่วยสรางแบบจำลองการไหลของพลาสติกขณะฉีดข้ึนรูปโดยใชก๊าซช่วย

2.	ขึ้นรูปชิ้นงานโดยใชอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการฉีดขึ้นรูปโดยใช 
ก๊าซช่วย

3.	วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานที่ขึ้นรูปสำเร็จแลวตามมาตรฐานที่กำหนด
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 เคร่ืองฉีดพลาสติกแบบด้ังเดิมท่ีมีอยูท่ัวไปในอุตสาหกรรม สามารถปรับปรุงและพัฒนา 
ใหใชเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบใชก๊าซชวยไดโดยไมยาก เพียงแตติดต้ังชุดเคร่ืองมือกำเนิด 
ก๊าซความดันสูงประมาณ 330 bar พรอมหัวฉีดหรือเข็มฉีดก๊าซเพ่ิมเขาไปในระบบเทาน้ัน ก็จะ 
เพิ่มศักยภาพของเทคโนโลยีใหสูงขึ้นไดแลวโดยปัจจุบันทีมวิจัยกำลังวิจัยและพัฒนาอุปกรณ 
เสริมดังกลาวเพิ่มเติมใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีตนทุนต่ำกวาการนำเขาจากตางประเทศ  
เพื่อตองการเผยแพรเทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบใชก๊าซชวยใหกับอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก 
ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังมีการใชเครื่องดังกลาวนอยมากคือไมถึง 30 เครื่อง 

 ขอดีของการใชเทคนิคการฉีดก๊าซรวมกับการฉีดพลาสติกแบบดั้งเดิมคือ ชวยลด 
การหดตัวของช้ินงานโดยเฉพาะอยางย่ิงในช้ินงานท่ีมีความหนามากกวา 4 มิลลิเมตร ทำใหลด 
ปริมาณชิ้นงานที่เสียเนื่องจากการยุบตัวและเสียรูปของชิ้นงานใหเหลือไมเกิน 1% และถาหาก 
ใชก๊าซเย็นแทนที่ก็จะชวยลดเวลาในการผลิตไดอยางนอย 20 - 30% เปนการเพิ่มศักยภาพ 
ในการผลิต รวมถึงตนทุนในการผลิตที่สามารถทำใหลดลงไดถึง 20% อันเนื่องมาจากการลด 
ปริมาณพลาสติกท่ีใช ทำใหเกิดความสามารถในการแขงขันในตลาดอุปกรณช้ินสวนตางๆ เชน 
ชิ้นสวนรถยนต Grip assist handle, Bumper, Side mirror, Door handle, Door inner 
panel และ Filter housing เปนตน 

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. วุฒิพงษ รังษีสันติวานนท และกลุมวิศวกรรมพลาสติก
 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
 114 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 10210

สถานภาพของงานวิจัย :  ถายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตการใชสิทธิ์ ใหกับ 
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

Gas	Injection	Controller Gas	Injection	Module Gas	Injection	Unit
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โปรแกรมชวยวางแผนการจัดฟัน
“CephSmile”
Cephalometric Analysis and  
Treatment Simulation Software

ข้อมูลเบื้องต้น :
 โปรแกรม CephSmile เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีชวยวาดรอยของรูปราง กะโหลก  
ศีรษะใบหนาดานขาง ท้ังท่ีสวนท่ีเปนโครงสรางกระดูก และเน้ือเย่ือ soft tissue จากจุดสำคัญ 
ในแผนภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย นอกจากนี้ CephSmile ยังชวย 
คำนวณคาของมุมและระยะตางๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ที่มีความสำคัญและ 
ใชวิเคราะหโครงสรางลักษณะใบหนาดานขาง เพื่อเปนเครื่องมือชวยวางแผนการจัดฟัน 

จุดเดนของโปรแกรม CephSmile :
• CephSmile ชวยใหประหยัดเวลาในการวิเคราะหขอมูลทางทันตกรรม และดวย

ระบบจัดเก็บขอมูลทำใหสะดวกในการดูประวัติขอมูลคนไขไดตลอดการรักษา
•  ชวยลดตนทุนในการนำเขาโปรแกรมวางแผนการจัดฟันของตางประเทศท่ีมีราคาสูง
•  อำนวยความสะดวกใหทันตแพทยในการกำหนดจุดสำคัญท่ีใชในการวิเคราะหภาพ 

ดวยเทคนิค Local Contrast Enhancement ทำใหทันตแพทยเห็นบริเวณที่เปน  
soft tissue ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

•  โปรแกรม CephSmile ไดประยุกตใหเหมาะสมกับรูปรางและลักษณะศีรษะของ
คนไทย

•  สามารถทำการพิมพ บันทึก ขอมูลตางๆ ได เพื่อใชในการเปรียบเทียบ กอนและ 
หลังรักษาในโปรแกรมที่ชื่อวา Superimposition
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รายละเอียด : 
 ปัจจุบันในการจัดฟัน ทันตแพทยจะทำการถายภาพเอกซเรยดานขางของใบหนาแลว 
ทำการรางเคาโครงของใบหนา กราม ฟัน พรอมทั้งคำนวณระยะและมุมตางๆ ดวยอุปกรณ 
เครื่องเขียน ซึ่งทำใหเสียเวลา และไมสะดวกตอการจัดเก็บขอมูล และไมสามารถเปรียบเทียบ 
ขอมูลของผูปวยรายเดียวกันที่เขามาทำการดัดฟันในแตละชวงระยะเวลาได 

 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รวมกับคณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพัฒนาโปรแกรม CephSmile เพื่อชวยในการวางแผนการจัดฟัน  
โปรแกรม CephSmile นี้มีฟังกชั่นการทำงานที่ชวยวิเคราะหคาตางๆ ที่จำเปนในการจัดฟัน 
มากมาย อาทิเชน 

• ฟังกชั่นวิเคราะหคาเซฟาโลเมตริก (Cephalometric Analysis) ที่ใชวิเคราะห 
โครงสรางลักษณะใบหนาดานขาง

• ฟังกชั่นจำลองการเปลี่ยนแปลงใบหนาหลังการจัดฟัน (Treatment Simulation 
Function) 

• ฟังกช่ันเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงคา Cephalometric Analysis (Superimposition)

 นอกจากนี้ทีมผูวิจัยไดใชเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ การแปลงภาพกราฟิกและ 
ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อใหโปรแกรม CephSmile สามารถทำการปรับแตงสวนโคง 
ใหเขาที่ พรอมกลึงเสนแนวใหเรียบเพื่อใหไดเสนแนวจากจุดหลักเพียงไมกี่จุด จากนั้นจึงมี 
การคำนวณหาคามุมและระยะตางๆ ตามหลักตรีโกณมิติ แลวใหเปรียบเทียบผลที่ไดกับคา 
มาตรฐานสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ
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หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. จันทรจิรา สินทนะโยธิน นายวิศรุต พลสิทธิ์  
ดร. สุธี ผูเจริญชนะชัย  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

 ท.พ. นายสุรชัย เดชคุณากร ท.พ. วรรณา สุชาโต  
ท.พ. นิวัติ อนุวงศนุเคราะห ท.พ.ดร. พีรพงศ สันติวงศ 
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพของงานวิจัย : ถายทอดสูเชิงพาณิชยใหกับบริษัท ไบโอเมท จำกัด 
 ไปในปี พ.ศ. 2548 และมีการนำไปใชแลวจำนวน 15 ชุด

 นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต 
ใชเทคนิค Thin Plate Spine และ 
Geometric Transformation กับ 
การคาดการณใบหนาหลังการดัดฟัน

 ดวยเทคนิค Local Contrast Enhancement ทำใหทันตแพทยกำหนดจุดสำคัญที่
ใชในการวิเคราะหภาพไดงายขึ้น เนื่องจากทันตแพทยจะเห็นสวนของบริเวณ Soft Tissue 
ไดชัดเจนขึ้น
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อุปกรณวัดความดัน 
ในหลอดเลือดหัวใจ

“Intravenous Blood Pressure Sensor”

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC) ภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ประสบความสำเร็จในการผลิตไมโครชิพเซนเซอร  
(microchip sensors) เพื่อใชเปนสวนสำคัญสำหรับผลิตภัณฑสายวัดแรงดันในหลอดเลือด 
หัวใจ (pressure wire) ของบริษัท ราดิ เมดิคอลซิสเต็ม จำกัด (RADI Medical Systems)  
ประเทศสวีเดน เพื่อชวยในการตรวจวัดความดันในเลือดซึ่งเปนสวนประกอบของการรักษา 
แบบใชบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ

จุดเดนของงานวิจัย :
• เปนหัววัดเซ็นเซอรที่มีสวนสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ 

สายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจเพื่อชวยในการตรวจ
วัดความดันในเลือดซึ่งเปนสวนประกอบของการรักษา
แบบใชบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ

•  เซ็นเซอรมีความไวในการตอบสนองสูง (sensitivity)  
เนื่องจากสามารถผลิตไดอะแฟรมไดบางลง

• สามารถตอยอดหัววัดเซ็นเซอรนี้ไปสูผลงานอื่นๆ เชน 
ระบบตรวจสอบความดันลมยางขณะขับขี่  
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รายละเอียด :
 ปัจจุบันผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  ที่ตองการรักษาดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจ 
ไดมีทางเลือกใหมในการตรวจดูการตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจ โดย ศูนยเทคโนโลยีไมโคร 
อิเล็กทรอนิกส (TMEC) ไดพัฒนากระบวนการผลิตไมโครชิพเซนเซอร โดยใชเทคโนโลยี  
surface MEMs ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของสายการผลิตวงจรรวม (CMOS) โดยชิพนี้มีขนาด 
กวางเพียง 140 ไมครอน และยาว 1,300 ไมครอน (เสนผมคนเรามีขนาด 100 - 400 ไมครอน)  
โดยชิปดังกลาวนี้จะถูกนำไปใชเปนหัวเซ็นเซอรของสายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งใน 
การรักษาผูปวยโรคหัวใจน้ันแพทยผูเช่ียวชาญจะทำการสอดสายวัดตรงเสนเลือดใหญบริเวณขาหนีบ 
และบังคับสายใหขึ้นไปสูหลอดเลือดหัวใจ เพื่อตรวจสอบบริเวณที่มีการอุดตันของเสนเลือด  
เมื่อพบตำแหนงที่มีการอุดตันของเสนเลือด ชิพจะแปลงระดับความดันเลือดไปเปนสัญญาณ 
ไฟฟ้าไปยังเครื่องรับ เพื่อแสดงผลออกทางมอนิเตอร จากนั้นแพทยจะทำการรักษาบริเวณที่ 
เสนเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดตีบท่ีจะตองทำบอลลูนน้ันๆ  ดวยวิธีการรักษาแบบใหมน้ีจะชวย 
ใหแพทยรักษาไดตรงจุดและแมนยำยิ่งขึ้น   

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC) ภายใต  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ทีม TMEC

สถานภาพของงานวิจัย : ผานการทดสอบทั้งเชิงเทคนิคและการนำไปใชงานในคนไขจริงทั้ง 
ในสวีเดนและประเทศไทย
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อน 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย

(Photovoltaic/Thermal (PVT) 
solar System)

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าและน้ำรอนไดในเวลาเดียวกัน โดยใชอุปกรณชุดเดียวกัน 
ทำใหระบบมีจุดคุมทุนเร็วขึ้น

จุดเดนของงานวิจัย :
• จุดคุมทุนของระบบฯ อยูที่ 6 ปี ในขณะที่จุดคุมทุนของเซลลแสงอาทิตยปกติ 

ปัจจุบันอยูที่ 15 ปี
• ใชเซลลแสงอาทิตยชนิด Amorphous Silicon ที่ประสิทธิภาพไมลดลงเมื่อ 

อุณหภูมิของแผงสูงข้ึน ทำใหไมเกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าของเซลลแสงอาทิตย 
ขณะใชงาน

• ตนทุนของระบบถูกกวาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแสงอาทิตยที่แยกกัน 
กับระบบผลิตน้ำรอนเพียงอยางเดียว
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รายละเอียด : 
 ประเทศไทยมีศักยภาพในการนำพลังงานแสง 
อาทิตยมาใชเปนอยางมาก จากผลการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2542  
พบวา ประเทศไทยมีคาพลังงานแสงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอ 
ปีของพื้นที่ทั่วประเทศเทากับ 5kWh/M2-day กอปรกับ 
ความตองการใชไฟฟ้าและน้ำรอนในการประกอบกิจกรรม 
ตางๆ ของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและบานพักอาศัย  
เพิ่มขึ้นอยางมาก ดังนั้น การนำพลังงานแสงอาทิตยซึ่งถือ 
วาเปนพลังงานที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเปนพลังงานที่ 
สะอาด เปนหนทางที่จะชวยในการประหยัดพลังงงานและ 
คาใชจายของประเทศ

 ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสง 
อาทิตย ใชแผงเซลลแสงอาทิตยแบบอะมอรฟัสซิลิกอนที่ 
ประสิทธิภาพไมลดลงเมื่ออุณหภูมิแผงสูงขึ้นเปนตัวรับรังสี 
เซลลแสงอาทิตยจะเปลี่ยนแสงอาทิตยชวงตามองเห็นได  
(Visible) เปนพลังงานไฟฟ้า แลวตอเขากับระบบสายสงสวน 
แผนโลหะดานลางจะเปลี่ยนแสงอาทิตยชวงอินฟาเรด 
(Infrared) เปนความรอนที่ไดจะถูกนำไปใชงานในรูปแบบของน้ำรอน ระบบฯ สามารถพัฒนา 
ใชงานรวมกับระบบความรอนชวยอื่นๆ ได เชน ระบบปั๊มความรอน และระบบปรับอากาศ

หนวยงานเจ้าของผลงาน : สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย (ISET)  
 สังกัดศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. พอพนธ สิชฌนุกฤษณ นายทิพยจักร นวลบุญเรือง   
 นายสิริมงคล ใจกลา นายจิรพงษ พงษสีทอง

สถานภาพของงานวิจัย :
• ยื่นขอรับสิทธิบัตร “เครื่องทำน้ำรอนและผลิตกระแสไฟฟ้าดวยเซลลแสงอาทิตย 

แบบอะมอรฟัสซิลิกอน”
• ติดต้ังระบบเพ่ือใชงานจริงแลว 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลบางละมุง, กองพันทหาร 

สารวัตรที่ 11, โรงอาหาร สวนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีแหงชาติ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์

• ถายทอดเทคโนโลยีใหบริษัทเอกชนไปแลว 7 ราย ไดแก บริษัท อาร.ดี.เทค แอนด   
เอนเนอจี จำกัด, บริษัท แสงมิตร อิเลคตริค จำกัด, บริษัท รุงแสงฟ้าอิเลคตริค 
จำกัด, บริษัท สยามพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม จำกัด, บริษัท ไทย-เอเยนซี เอ็นยี- 
เนียร่ิง จำกัด, บริษัท ลีโอนิคส จำกัด และบริษัท แอดวาซ เทอรโมโซลูช่ัน จำกัด

• ปัจจุบันอยูระหวางการศึกษาเพ่ือลดตนทุนของระบบใหต่ำลงกวาเดิม และสามารถ 
ใชงานรวมกับระบบอื่นได เชน ใชงานรวมกับระบบปรับอากาศ (ติดตั้งที่อาคาร 
สำนักงานปลัดกระทรวง ถนนโยธี)

• ไดรับรางวัล Energy award 2005 จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN 
Energy Award 2005

เซลล์แสงอาทิตย์ฝมือคนไทย
ใหทั้งไฟฟาและน้ำรอนในระบบเดียว

ในราคาที่ถูกกว่า
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

การพัฒนากระบวนการผลิต 
ทอนพันธุปทุมมาและขิงขนาดเล็ก

ข้อมูลเบื้องต้น :
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนเทคโนโลยีที่ใชกันแพรหลายในการขยายพันธุพืช มีการนำ 
ไปใชกับพืชที่มีการขยายพันธุโดยใชหัวหรือทอนพันธุ เพราะงายและสะดวกตอการเก็บรักษา 
เพ่ือใชปลูกท้ังในและนอกฤดู สามารถนำหัวหรือทอนพันธุจากขวนลงปลูกในสภาพธรรมชาติได   
โดยมีการรอดชีวิตสูง ปัจจุบันท่ัวโลกมีความสำเร็จในการผลิตหัวพันธุขนาดเล็กในพืชหลายชนิด   
เชน กลุมไมดอกไมประดับ ไดแก ลิลลี่ แกลดิโอลัส และกลุมพืชอาหาร ไดแก มันฝรั่งและ 
หัวหอม

จุดเดนของงานวิจัย :
• การใชทอนพันธุขนาดเล็ก ทำใหอัตราการรอดชีวิตในแปลงปลูกสูง
• ปลอดดรคและลดระยะเวลาการปลูก
• สะดวกตอการเก็บรักษาตนพันธุ สามารถนำไปปลูกนอกฤดู

รายละเอียด :
 พืชหัว เปนพืชที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย เชน ขิง เมื่อนำไปแปรรูปจะมีมูลคาใน 
การสงออกสูงถึง 1,200 ลานบาท หรือพืชหัวที่เปนดอกไม ไดแก ปทุมมา ซึ่งเปนดอกไมชนิด 

ใหมที่มีศักยภาพในการสงออกสูงมาก โดยสูงเปนอันดับ 2 รองจากกลวยไม แมในปัจจุบันมี 
มูลคาการสงออกเพียงประมาณ 30 ลานบาท แตความตองการหัวปทุมมามีสูงถึง 200 ลาน 
บาท โดยมีการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ อาทิเชน ญี่ปุน เนเธอรแลนด โปรตุเกส    
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อิสราเอล ซ่ึงถือเปนตลาดท่ีมีคุณภาพและมีกำลังซ้ือสูง นอกจากน้ีเร่ิมมีการขยายตลาดสงออก 
ไปยังสหรัฐอเมริกา แอฟริกา จีน และไตหวัน โดยมีความตองการหัวพันธุ 2.3 ลานหัวตอปี   
แตปัญหาสำคัญในการผลิตพืชหัวคือ โรคเนาท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงเม่ือมีการระบาดอยาง 
รุนแรงจะทำใหเกิดการสูญเสียสูงถึงรอยละ 50 หากไมเรงแกไข อาจมีผลใหสูญเสียโอกาสทาง 
การตลาดได

 สวทช. ไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทอน 
พันธุขิงและปทุมมาขนาดเล็กปลอดโรค โดยใชเทคนิค 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนผลสำเร็จ โดยไดจดสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตรตอกระบวนการผลิตของพืชทั้ง 2 ไว 
เปนที่เรียบรอยแลว และไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ทอนพันธุขิงขนาดเล็กปลอดโรคใหกับ บริษัท บางกอก 
ฟลาวเออรเซ็นเตอร จำกัด, บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริ- 
คัลเจอร จำกัด และหางหุนสวนจำกัด ประยูรออคิดส

 ในสวนของปทุมมาไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับ  
บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริคัลเจอร จำกัด โดยในขณะนี้ได 
พัฒนาระบบการผลิตทอนพันธุปทุมมาในแปลงปลูกให 
ไดหัวพันธุที่มีขนาดมาตรฐานสำหรับการสงออก โดย 
สามารถผลิตรากตุมไดมากกวา 3 ตุมตอหัว และปัจจุบัน 
ไดมีการนำทอนพันธุปทุมมาขนาดเล็กน้ีไปทดสอบในแปลงปลูกเกษตรกรท่ีผลิตทอนพันธุปทุมมา 
สงออกตลาดตางประเทศ คาดวาในอนาคตอันใกลน้ี การใชทอนพันธุขนาดเล็กสำหรับการผลิต 
หัวพันธุปทุมมาคุณภาพดีจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ดร. ธราธร ทีรฆฐิติ ดร. เฉลิมพล เกิดมณี  
 นางปิยสุดา คงแกว นายวิชิต แพพูล

สถานภาพของงานวิจัย :
• จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง “กรรมวีการชักนำการผลิตทอนพันธุขนาดเล็กของปทุมมา”
• ถายทอดเทคโนโลยีใหแก บริษัท ปากเกร็ด ฟลอริคัลเจอร จำกัด
• นำทอนพันธุปทุมมาขนาดเล็กนี้ไปทดสอบในแปลงปลูกเกาตรกรที่ผลิตทอนพันธุ

ปทุมมาสงออกตลาดตางประเทศ
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ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

การพัฒนาฟิลมบรรจุภัณฑแอคทีฟ 
เพ่ือยืดอายุผลิตผลสด

ผลิตผลหลังเก็บเก่ียวอยางเหมาะสมและการเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีสามารถรักษาคุณภาพของผัก 
และผลไมสดหลังเก็บเก่ียวใหคงความสดนานขึ้นตามที่ตองการ

จุดเดนของงานวิจัย :
• การรักษาสภาพความสดใหมใหกับผลิตผลการเกษตรไดนานข้ึน จะชวยลดความสูญเสีย 

จากการขนสงและวางจำหนายไดเปนอยางมาก
• การดัดแปลงสมบัติของฟิลมที่ใชทำบรรจุภัณฑ ทำใหสภาวะบรรยากาศภายในถึง 

บรรจุมีความสมดุล ยืดระยะการเก็บรักษาผักและผลไมสดเพิ่มขึ้น 2 - 5 เทา เมื่อ 
เปรียบเทียบกับฟิลมพลาสติกทั่วไปทั้งแบบเจาะรูและไมเจาะรู

• ฟิลมที่ผลิตขึ้นเองมีราคาตอหนวยถูกกวาฟิลมแอคทีฟที่นำเขาจากตางประเทศ  
3 - 7 เทา

• ถุงบรรจุภัณฑที่พัฒนาไดมีความบางแตยังคงความแข็งแรงระหวางการใชงาน  จึง 
ชวยลดตนทุนการผลิต เพราะใชวัตถุดิบเม็ดพลาสติกนอยกวา

รายละเอียด : 
 งานวิจัยเริ่มตนจากการนำปัญหาของผุประกอบการภาคอุตสาหกรรมผักและผลไมสด 
ของไทย ที่ตองการไดเทคโนโลยีที่ชวยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลมาเปนโจทยวิจัยเพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการสงอออกผักและผลไมที่มีมูลคาสูงแตเนาเสียงาย

 จากความรูพ้ืนฐานดานสรีรวิทยาของผลิตผลทางเกษตรพบวา พืชผักผลไมแตละชนิด 
มีอัตราการหายใจที่แตกตางกัน โดยผลิตผลที่มีอัตราการหายใจสูงจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น   

ข้อมูลเบื้องต้น :
 ผักและผลไมสดที่ปลูกในประเทศ 
ไทย มักเสื่อมสภาพไดงายกวาประเทศใน 
เขตหนาว การเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วนี้  
สรางความสูญเสียแกเกษตรกรและผูจำหนาย 
ผักและผลไมทั้งในประเทศและสงออกตาง 
ประเทศ ทำใหมีความพยายามที่จะจัดการ
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ประกอบกับความกาวหนาดานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ รวมกับหลักการสำคัญของดานคุณสมบัติ 
วัสดุที่ใชทำบรรจุภัณฑพบวา ฟิลมพลาสติกที่ดีจะตองมีคุณสมบัติยอมใหก๊าซออกซิเจน ก๊าซ 
คารบอนไดออกไซด ก๊าซเอทิลีน และความชื้นแพรผานดวยอัตราที่เหมาะสม ดังนั้น การทำให 
ฟิลมสามารถแปลงสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุใหเปนสภาวะสมดุล (Equilibrium 
Modified Atmosphere: EMA) จะสงผลใหพืชผักผลไมที่ใสไวภายในบรรจุภัณฑเกิดการชะลอ 
การหายใจ การคายน้ำและลดการเสื่อมสภาพลงได ซึ่งกลไกบรรจุภัณฑ EMA นี้ เปนหลักการ 
หนึ่งของบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟที่ไดรับการยอมรับวาเปนเทคโนโลยีการรักษาความสดและ 
การถนอมอาหารแหงศตวรรษที่ 21

  ถานำคุณสมบัติของฟิลมแอคทีฟไปเปรียบเทียบฟิลมพลาสติกทั่วไปทั้งประเภทเจาะ 
รูขนาดใหญและไมเจาะรูที่ใชกันอยางแพรหลายในเวลานี้ จะพบวา ฟิลมแอคทีฟที่สามารถดัด 
แปลงบรรยากาศแบบสมดุลไดนี้ ชวยยืดอายุการเก็บรักษาความสดใหมของผลิตผลไดมากกวา  
2 - 5 เทา เพราะฟิลมเจาะรูขนาดใหญยอมใหก๊าซและความชื้นผานมากเกินไป ทำใหผลิตผล 
ที่บรจุไวภายในสูญเสียน้ำมาก ไมเหมาะกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผล ในขณะที่ฟิลม 
พลาสติกท่ีไมเจาะรูท่ีแมจะดัดแปลงสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑแลว กลับทำใหปริมาณ 
คารบอนไดออกไซดสะสมคางมากเกินไปและออกซิเจนผานนอยเกินไป ทำใหผลิตผลภายใน 
บรรจุภัณฑมีกลิ่นและรสชาติผิดปกติได

 ปัจจุบัน ผลงานวิจัยฟิลมบรรจุภัณฑ 
แอคทีฟเริ่มมีการจำหนายในเชิงพาณิชยแลว  
โดยการทำสัญญาใหสิทธิการผลิตกับบริษัท 
สมารทแพค รีเสอรช จำกัด เพื่อนำไปผลิต 
ใหแกผูสงออกผลิตผลสดไปยังตางประเทศ 
เชน ญี่ปุน และยุโรป นอกจากนี้ยังใชบรรจุ 
ผลิตผลสดเพื่อจำหนายในซูเปอรมารเก็ตใน 
ประเทศ เชน TOPS โดยในรอบปีที่ผานมา  
ซึ่งเปนชวงเริ่มตนการจำหนายในเชิงพาณิชย 
ไดใชบรรจุผักและผลไมสด เพื่อสงออกมีมูลคากวา 21 ลานบาท โดยฟิลมแอคทีฟนี้ ชวยลด 
การสูญเสียไดถึง 15% - 30% สิ่งสำคัญคือ ถุงบรรจุที่ผลิตจากฟิลมแอคทีฟมีราคาตอหนวย 
ถูกกวาถุงบรรจุที่นำเขาจากตางประเทศ 3 - 7 เทา แตกลับมีราคาใกลเคียงกับฟิลมที่ใชทำถุง 
พลาสติกทั่วไปในปัจจุบันและบรรจุภัณฑที่ผลิตไดมีความบางกวาบรรจุภัณฑทั่วไป แตยังคง 
ความแข็งแรงระหวางใชงาน ทำใหชวยลดปริมาณการใชพลาสติกและลดปริมาณซากที่เปน 
ปัญหาใหญตอสิ่งแวดลอมในปัจจุบัน
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หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ  
 รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ นายนภดล เกิดดอนแฝก 
 นายวราวุธ ภัทโรพงศ นางสาวตติยา ตรงสถิตกุล    
 นางสาวสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ และนางสาวเสาวภา ไชยวงศ

สถานภาพของงานวิจัย :
• จดสิทธิบัตร “ฟิลมพลาสติกบรรจุภัณฑดัดแปลงสภาวะบรรยากาศเพ่ือยืดอายุและ 

รักษาคุณภาพของผลิตผลสด”
• ทำสัญญาการใชสิทธิใหกับ บริษัท สมารทแพค รีเสอรช จำกัด ในการนำ 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑแอคทีฟไปผลิตใหแกผูสงออกและฟิลมแอคทีฟนี้ ชวยลด 
การสูญสียผลิตผลสดไดถึง 15% - 30%

• ผลงานวิจัยไดรับรางวัลเหรียญเงินจากงาน “53rd World Exhibition, Research 
& New Technology BRUSSEL EUREKA 2004” ประเทศเบลเยี่ยม

• นักวิจัยไดรับ รางวัลกลุมนักเทคโนโลยีดีเดนประจำปี 2548 จากมูลนิธิสงเสริม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ
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VAJA
ซอฟตแวรสังเคราะห 
เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง

จุดเดนของงานวิจัย :
• สังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยไดแทบทุกคำ เนื่องจากมีสวนวิเคราะหคำอานที่ 

สามารถวิเคราะหไดแมแตคำที่ไมเคยปรากฏในพจนานุกรม
• ผูใชสามารถเพิ่มคำเฉพาะพรอมทั้งคำอานไดอยางอิสระ
• สรางเปน software library ที่สะดวกสำหรับผูนำไปพัฒนาตอ

รายละเอียด :
 เทคโนโลยีสังเคราะหเสียงพูด เปนเทคโนโลยีที่สามารถสรางเสียงคำพูดใดๆ ไดตาม 
ความตองการ ซึ่งในการใชงานสวนใหญจะตองใชงานรวมกับเทคโนโลยีดานการประมวลผล 
ภาษา (Language Processing technology) ทำใหไดเทคโนโ,ยีสังเคราะหเสียงจากขอความ  
(Text-to-Speech Synthesis: TTS) ที่สามารถนำไปประยุกตใชกับขอความภาษาไทยเพื่อหา 
วิธีอานขอความแลวแปลงขอความจากตัวหนังสือภาษาไทยใหเปนเสียงพูดภาษาไทย

 ซอฟตแวรสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (VAJA) สามารถสังเคราะหเสียง 
พูดภาษาไทยไดทุกคำ เนื่องจากมีสวนวิเคราะหคำอานที่สามารถวิเคราะหไดแมแตคำที่ไมเคย 
ปรากฏในพจนานุกรม นอกจากนี้ ผูใชสามารถเพิ่มคำเฉพาะ เชน ชื่อบุคคล พรอมทั้งกำหนด 
คำอานไดอยางอิสระ เพื่อใหซอฟตแวรสามารถแปลงขอความมาเปนเสียงพูดไดตรงกับ 
ความตองการของผูใช นอกจากนี้ยังสามารถสรางเปนซอฟตแวรไลบรารี่ที่สะดวกสำหรับผูนำ 
ไปพัฒนาตอ

ข้อมูลเบื้องต้น :
 เปนซอฟตแวรที่ใชเทคโนโลยี Text-
to-Speech Synthesis ที่ชวยแปลงขอความ 
จากตัวหนังสือภาษาไทยใหมาเปนเสียงพูด 
ภาษาไทย โดยสามารถนำไปประยุกตใชในงาน 
ตางๆ  ไดหลากหลาย  อาทิเชน  อุปกรณชวย 
เหลือคนพิการ  ที่ชวยในการอานขอความบน 
เว็บไซตหรือพัฒนาใชรวมกับโทรศัพทมือถือ  ใน 
การรับฟังอีเมลและขอมูลขาวสารผานทาง 
เครือขายอินเทอรเน็ต
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ประโยชนของการประยุกตใชเทคโนโลยีสังเคราะหเสียงพูด ไดแก
• ส า ม า ร ถ น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี  

สังเคราะหเสียงพูดมาแปลง 
ขาวสารอิเล็กทรอนิกสที่มี 
ปริมาณมากและมีการปรับ 
เปล่ียนตลอดเวลา เชน การสง 
ขาวสารผาน Voice Message  
การรายงานขาวการวิเคราะห 
หุน มาเปนเสียงพูดเพื่อใหผู 
รับขาวสารไดรับขาวท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา

• สามารถเผยแพรขาวสารผานเครือขายพื้นฐานที่มีอยูแลว เชน เครือขายโทรศัพท 
บาน โทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ต ซึ่งการเผยแพรทางเสียงเปนวีการพื้นฐาน 
ที่เขาถึงไดทุกเครือขายดดยไมตองการอุปกรณเพิ่มเติม

• ผูรับขาวสารสามารถรับขาวสารโดยไมตองละจากกิจกรรมที่ทำอยู โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในกรณีที่ผูรับอยูในภาวะที่กอใหเกิดอันตรายได เชน ขณะขับขี่รถยนต

• สามารถประยุกตใชกับอุปกรณืสื่อสารอื่นๆ เชน ผูใชบริการสามารถสงขอมูลโดย 
โทรสาร ในขณะท่ีผูรับปลายทางสามารถรับฟังขอความบนเอกสารโดยโทรศัพท่ัวไป

• การเพิ่มโอกาสใหคนพิการ เชน โปรแกรมอานขอมูลเพื่อคนตาบอด หรืออุปกรณ 
ชวยพูดแทนคนใบ

 ปัจจุบันซอฟตแวรสังเคราะหเสียงพูดภษษาไทยคุณภาพสูง (JAVA) ไดรับการถายทอด 
สูเชิงพาณิชยแลว และยังไดรับการพัฒนาเปนตนแบบโปรแกรมประยุกตเพื่อชวยในการตรวจ 
สอบอีเมล โดยซอฟทแวรจะแปลงขอมูลในอีเมลเป้นเสียงอานนสงผานมาทางเครื่องโทรศัพท   
เพื่อความสะดวกของผูใชงาน อีกทั้งยังไดพัฒนาเปนโปรแกรมตนแบบสำหรับทองเว็บ (web 
browser) ท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีสามารถอานขอความท่ีอยูบนเว็บน้ันไดและรายงานสถานะ 
การทำงานดวยเสียง ซึ่งจะเปนประโยชนมากกับผูที่มีความบกพรองทางดานสายตา

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)

นักวิจัยเจ้าของโครงการ : ดร. ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ดร. ชัชวาลย หาญสกุลบรรเทิง
 นางสาวรุงกานต ศิริเจริญไชย นางสาวอโณชา รักชาติเจริญ
 และนายอัษฎางค แตงไทย

สถานภาพของงานวิจัย :
•  ไดรับลิขสิทธิ์ “ซอฟตแวรสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (VAJA) 
•  ถายทอดสูเชิงพาณิชยแลว
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การประยุกตใช้อนุภาคนาโน 
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

จุดเดนของงานวิจัย :
• เทคโนโลยีการเคลือบผาดวยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดซ่ึงใชแสงเปนตัวกระตุน 

ใหเกิดปฏิกิริยายอยสลาย หรือที่เรียกวา โฟโตแคตาลิสต (photocatalyst) โดย 
ไทเทเนียมไดออกไซดท่ีดดนกระตุนดวยแสงยูวี จะเกิดการแตกตัวและทำปฏิกิริยา 
กับน้ำ จนไดเปนอนุมูลอิสระซึ่งจะสามารถไปยอยสลายโปรตีนหรือสารเคมีตางๆ  
จนทำใหเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นอับหมดไป

• สวนผสมที่คิดคนขึ้น สามารถคงคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นได   
แมจะผานการซักมากถึง 30 ครั้ง

รายละเอียด :
 ไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) เปนสารที่สามารถใชแสงกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาแตกตัว 
เปนประจุได โดยเรียกการเกิดปฏิกิริยาน้ีวา “โฟโตแคตาลิสต (photocatalyst)” ซ่ึงคุณสมบัติ 
ของปฏิกิริยานี้ไดรับการศึกษามาเปนเวลานานในแงความสามารถในการกำจัดทั้งสารอินทรีย 
และอนินทรียในน้ำ อากาศและส่ิงมีชีวิต จากคุณสมบัติดังกลาวทำใหในปัจจุบันเร่ิมมีการจำหนาย 
เสื้อผาที่ใชเทคโนโลยีการเคลือบผาดวยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด เพื่อกำกำจัดเชื้อโรคและ 
กลิ่นอับ โดยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดที่ไดรับการกระตุนดวยแสงยูวี จะเกิดการแตกตัว 
เปนอิเล็กตรอนคูบนผิวหนาของอนุภาค ซึ่งจะทำปกิกิริยากับดมเลกุลของน้ำ (H2O) และ 
เหนี่ยวนำใหเกิดอนุมูลอิสระ เชน ไฮดรอกซิล ไอออน (Hydroxyl ions, OH-) และซูปเปอร 
ออกไซดไอออน (superoxide ions, O2-)  ขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดปฏิกิริยายอยสลาย (oxidation) 
ทั้งสารอินทรีย และสารอนินทรียตางๆ โดยทำใหสารเหลานั้นเกิดการแตกตัวเปนน้ำและก๊าซ 
คารบอนไดออกไซดในท่ีสุด อยางไรก็ดีสูตรผสมและสวนประกอบของสารเรงปฏิกิริยาดังกลาว   

ข้อมูลเบื้องต้น :
 จากการศึกษาพบวาสารไทเทเนียม 
ไดออกไซด เปนสารที่มีคุณสมบัติในการยอย 
สลายสารอินทรียและสารอนินทรีย โดยใชแสง 
เปนตัวกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาดวยคุณสมบัติ 
ดังกลาว ไทเทเนียมไดออกไซด จึงไดถูกนำ
มาทำเพื่อประยุกตใชกับผลิตภัณฑทางสิ่งทอ 
เพื่อกำจัดกลิ่นและแบคทีเรีย



172

ผลงานวิจัย สวทช. สูเชิงพาณิชย ป 2549 - 2556

ยังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสวนผสมของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดที่ 
เคลือบบนเสนใยแตละประเภทมีประสิทิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นอับไดดีขึ้น   
และติดทนนานมากขึ้น

 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ไดเล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพในการประยุกตใช 
อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดในอุตสาหกรรมส่ิงทอจึงไดรวมมือกับบริษัท โนนามิ ไซน ประเทศ 
ไทย จำกัด เพื่อพัฒนาสูตรและสวนผสมที่เมาะสำหรับการฆาเชื้อและกำจัดกลิ่น ซึ่งสามารถ 
คงคุณสมบัติดังกลาวแมจะผานการซักกวา 30 ครั้งไปแลว และในปัจจุบันไดมีบริษัทที่ตกลง 
จะใชสูตรผสมที่พัฒนาขึ้นแลวในกระบวนการผลิตชุดนักเรียน คือ บริษัท สยามชุดนักเรียน 
จำกัด และคาดวาจะเร่ิมใชเทคโนโลยีดังกลาวรวมกับการผลิตเพ่ือออกจัดจำหนาย “ชุดนักเรียน 
ปลอดเชื้อและกลิ่น” ในปี 2549 เปนตนไป

หนวยงานเจ้าของผลงาน : ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) รวมกับ  
 บริษัท โนนามิ ไซน ประเทศไทย จำกัด
สถานภาพของงานวิจัย : มีการตกลงจะใชสูตรผสมที่พัฒนาขึ้นแลวในกระบวนการผลิต 

ชุดนักเรียน คือ บริษัท สยามชุดนักเรียน จำกัด และคาดวาจะ
เริ่มใชเทคโนโลยีดังกลาว รวมกับการผลิต เพื่อออกจัดจำหนาย 
“ชุดนักเรียนปลอดเชื้อและกลิ่น” ในปี 2549 เปนตนไป
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