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สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ภ�ยใต้กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยง�นที่มุ่ง

ผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยก�รนำ�คว�มส�ม�รถอันเหนือชั้นด้�นวิทย�ศ�สตร์และ 

เทคโนโลยีม�ช่วยสนับสนุนและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถให้ภ�คก�รเกษตรและภ�คอุตส�หกรรมไทยส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ โดย สวทช. มีหน่วยง�นในสังกัดที่สร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยและพัฒน�ผ่�นศูนย์วิจัยแห่งช�ติ 4 ศูนย์ อันได้แก่ ศูนย์พันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (NECTEC) และศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (NANOTEC) โดยมีศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี (TMC) 

ที่มีกลไกก�รสนับสนุนแบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบก�รในก�รนำ�ผลง�นก�รคิดค้นและเทคโนโลยีต่�งๆ เพื่อก�รต่อยอดท�งธุรกิจและ

ใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์

หนังสือ NSTDA for Commercialization 2013 นี้ เป็นก�รรวบรวมเทคโนโลยีเด่นและเทคโนโลยีที่น่�สนใจอันเกิดจ�กก�รคิดค้น

ของทีมนักวิจัย สวทช. และผลง�นที่ สวทช. ให้ก�รสนับสนุนร่วมกับเครือข่�ยพันธมิตร ผลง�นต่�งๆ ที่นำ�เสนอภ�ยในเล่มนี้มีคว�ม

พร้อมสำ�หรับนักลงทุนและนักอุตส�หกรรมที่สนใจนำ�ไปลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งเป็นก�รเผยแพร่ให้ประช�ชนทั่วไปได้ 

เห็นถึงศักยภ�พของผลง�นวิจัยไทยที่ส�ม�รถพัฒน�เป็นธุรกิจเทคโนโลยีได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้ประเทศไทยก้�วสู่ก�รเป็น 

ผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดก�รสร้�งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส�ม�รถตอบโจทย์คว�มต้องก�รของอุตส�หกรรม และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันของประเทศบนเวทีก�รค้�โลกได้ 
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

WEFRE Rehab System (Wrist-Elbow-Forearm Robotic Economical Rehabilitation System) คือนวัตกรรมสำ�หรับฟื้นฟูร่�งก�ยที่พัฒน�

ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีหุ่นยนต์ม�ประยุกต์กับหลักก�รฟื้นฟูพื้นฐ�นที่มีอยู่ในปัจจุบัน วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเสริมให้บุคล�กรด้�นก�รฟื้นฟูร่�งก�ยได้ 

มีอุปกรณ์ที่ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น โดยหลักของก�รออกแบบนวัตกรรมนี้คือ PEA:Portable-Enjoyable-Affordable ซึ่งหม�ยถึง

นวัตกรรมนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้�ยและติดตั้งได้ง่�ย สร้�งคว�มเพลิดเพลินในขณะทำ�ก�รฟื้นฟู และมีร�ค�ที่เหม�ะสม

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

WEFRE คือระบบหุ่นยนต์ที่ผู้ใช้ส�ม�รถทำ�ก�รฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่�ง และข้อศอก ได้ในระบบเดียวกัน ตัวระบบได้รับก�รพัฒน�ให้มีขน�ด

ที่ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยไปได้ในทุกพื้นที่และติดตั้งได้โดยง่�ย มีระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ง�นง่�ยไม่ซับซ้อน มีเกมส์ที่สร้�งคว�มเพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ขณะ

ทำ�ก�รฟื้นฟูต�มรูปแบบของก�รฟื้นฟูที่ผู้ใช้เลือกและเพิ่มเติมได้ต�มต้องก�ร ในขณะเดียวกันผู้ใช้ส�ม�รถเลือกรูปแบบของก�รฟื้นฟูได้หล�กหล�ย

รูปแบบต�มสถ�นะคว�มแข็งแรงของกล้�มเนื้อของผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่ส�ม�รถเคลื่อนไหวแขนได้เอง จนถึงผู้ที่เคลื่อนไหวแขนได้ต�มปกติแต่ต้องก�ร

ป้องกันข้อยึดติดที่อ�จจะเกิดขึ้น รวมทั้งระบบนี้ส�ม�รถเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ขณะที่ทำ�ก�รฟื้นฟู เพื่อให้แพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องส�ม�รถนำ�ข้อมูลนี้

ไปวิเคร�ะห์ผลของก�รฟื้นฟูได้

การประยุกต์ใช้งาน

l ระบบนี้ส�ม�รถนำ�ไปติดตั้งใช้ง�นได้หล�กหล�ยสถ�นที่ ทั้งโรงพย�บ�ลขน�ดใหญ่ จนถึงชุมชนขน�ดเล็ก หรือแม้แต่ที่อยู่อ�ศัยของผู้ใช้เอง 

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l โรงพย�บ�ล คลินิก สถ�นฟื้นฟู
l แพทย์ และนักฟื้นฟูที่ต้องก�รอุปกรณ์เสริม
l ผู้ป่วยอัมพ�ตครึ่งซีกที่มีปัญห�ด้�นก�รเคลื่อนไหวข้อมือ แขนท่อนล่�ง และข้อศอก 
l ผู้สูงอ�ยุและผู้ป่วยที่มีปัญห�ด้�นก�รเคลื่อนไหวข้อมือ แขนท่อนล่�ง และข้อศอก

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก

(WEFRE Rehab System)
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กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l บริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ก�รแพทย์/ด้�นสุขภ�พ
l บริษัทนำ�เข้�วัสดุอุปกรณ์ด้�นสุขภ�พที่สนใจก�รผลิตอุปกรณ์ด้วยตนเอง  

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

l ยื่นขอจดก�รคุ้มครองสิทธิท�งปัญญ�สองร�ยก�รได้แก่
	 - เลขที่คำ�ขอสิทธิบัตรก�รออกแบบ เลขที่ 1102002003
	 - เลขที่คำ�ขออนุสิทธิบัตร เลขที่ 1203000432
l ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รเตรียมยื่นจดสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ของระบบท่ีพัฒน�และปรับปรุงเพิ่มเติม

 สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

WEFRE ต้นแบบตัวแรกได้รับก�รพัฒน�และขอยื่นคว�มคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ไปแล้ว ปัจจุบันต้นแบบตัวล่�สุดที่ได้รับก�ร

ปรับปรุงให้ส�ม�รถใช้ง�นได้ง่�ยขึ้น มีคว�มหล�กหล�ยในรูปแบบของก�รใช้ง�นพร้อมระบบติดต่อสื่อส�รกับผู้ใช้และเกมส์สำ�หรับก�รฟื้นฟู โดยขณะนี้

อยู่ระหว่�งก�รเตรียมก�รทดสอบระบบกับผู้มีสุขภ�พดี เพื่อนำ�ผลที่ได้ไปทำ�ก�รเตรียมก�รทดสอบกับผู้ใช้จริงในโรงพย�บ�ลต่อไป

ภาพรวมตลาด

จ�กก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ผลกระทบเชิงนโยบ�ยต่อก�รพัฒน�ประเทศจ�กผลก�รค�ดประม�ณประช�กรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 โดย

สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล พบว่� ในขณะที่ขน�ดของประช�กรไทยกำ�ลังเข้�สู่สภ�พคงตัว โครงสร้�งอ�ยุของประช�กรจะ

เปลี่ยนไปโดยประช�กรสูงวัยจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก ซึ่งในปี 2553 ประเทศไทยมีประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำ�นวนประช�กร

ทั้งหมด แต่สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี 2564 และเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปี 2574 ในขณะที่ผลสำ�รวจคว�มพิก�ร พ.ศ.2550 ประเทศไทยมี 

ผู้พิก�รประม�ณ 1.9 ล้�นคน หรือร้อยละ 2.9 ของประช�กรทั้งหมด ซึ่งปัญห�หลักปัญห�หนึ่งของผู้สูงอ�ยุหรือผู้พิก�รด้�นแขนข�นั้น คือแขนข�อ่อนแรง 

หรือไม่ส�ม�รถควบคุมก�รทำ�ง�นของแขนข�ได้ จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พเพื่อก�รดำ�รงชีวิต

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีร�ยจ่�ยสุขภ�พรวมที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีร�ยจ่�ยสุขภ�พรวม 127,655 ล้�นบ�ท และเพิ่มเป็น 392,368 

ล้�นบ�ทในปี 2553 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถของผู้ที่มีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับก�รฟื้นฟูฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจ�กก�รเพิ่มงบประม�ณร�ยจ่�ย

สุขภ�พของภ�ครัฐ (ภ�ครัฐร้อยละ 75 ของร�ยจ่�ยสุขภ�พรวม จ�กร้อยละ 45 ในปี 2537) โดยปัจจุบันประเทศไทยมีสถ�นพย�บ�ลของภ�ครัฐและ

เอกชนรวมประม�ณ 29,947 แห่ง และตล�ดวัสดุอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์มีก�รขย�ยตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องกว่�ร้อยละ 9 ต่อปี โดยสำ�นักง�น

เศรษฐกิจอุตส�หกรรม (สศอ.) ประเมินว่� มูลค่�ตล�ดอุตส�หกรรมวัสดุและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ของไทยจะเพิ่มจ�ก 25,958 ล้�นบ�ทเมื่อปี 2553 

เป็น 38,000 ล้�นบ�ทในปี 2558  และไทยยังมีศักยภ�พก�รส่งออกปีละ 18,000 ล้�นบ�ท ประกอบกับรัฐบ�ลมีนโยบ�ยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น 

“ศูนย์กล�งสุขภ�พของเอเชีย” หรือ เมดดิคัล ฮับ (Medical Hub) กระทรวงอุตส�หกรรมจึงมีเป้�หม�ยผลักดันให้ไทยเป็นฐ�นก�รผลิตอุตส�หกรรม

ท�งก�รแพทย์และสุขภ�พในภูมิภ�คอ�เซียน ภ�ยในปี 2563 

ผลงานเด่น
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ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช (Spod-e Focus)

ชีวินทรีย์ควบคุมหนอนกระทู้หอมจ�กเทคโนโลยีต้นแบบกึ่งอุตส�หกรรม เพื่อก�รควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biocontrol) เมื่อหนอนกินเข้�ไป 

ผนังลำ�ตัวจ�กสีเขียวสดจะมีสีซีดจ�งลง หนอนลดก�รกินอ�ห�ร ก�รเคลื่อนไหวช้�ลง จนไม่เคลื่อนที่ และต�ยภ�ยใน 3-7 วัน จึงมีประสิทธิภ�พก�ร

ทำ�ล�ยแมลงศัตรูพืชได้สูง และเป็นจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย ไม่มีพิษตกค้�งบนพืช และผ่�นก�รทดสอบแล้วว่�ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และ 

สิ่งแวดล้อม จึงได้รับก�รแนะนำ�ให้ใช้ในก�รผลิตพืชผักปลอดภัยจ�กส�รพิษ สำ�หรับพืชที่แนะนำ� ได้แก่ องุ่น หน่อไม้ฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ หอมแบ่ง 

กล้วยไม้ กุหล�บ ด�วเรือง เป็นต้น

ปัจจุบันอุตส�หกรรมก�รปลูกพืชหันม�ใช้สิ่งทดแทนส�รเคมีในก�รกำ�จัดแมลงศัตรูพืช เนื่องจ�กส�รพิษตกค้�งในผลผลิตที่ส่งผลต่อสุขภ�พของ 

เกษตรกร อีกทั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มตระหนักเห็นพิษภัยของส�รตกค้�งที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พและสิ่งแวดล้อม นอกจ�กนี้ แนวโน้มก�รขย�ยตัว 

อย่�งต่อเนื่องของตล�ดสินค้�เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่�งประเทศ ทำ�ให้ประเทศคู่ค้�ท�งก�รเกษตรของไทย อ�ทิ สหภ�พยุโรป สหรัฐอเมริก� ญี่ปุ่น 

ได้ใช้ก�รกำ�หนดระดับของส�รพิษตกค้�งในผลผลิตท�งก�รเกษตรเป็นข้อกีดกันท�งก�รค้� ทำ�ให้เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อก�รส่งสินค้�เกษตรไปจำ�หน่�ย

ยังประเทศดังกล่�ว ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี จึงเป็นอีกท�งเลือกหนึ่งของเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีต้นแบบก�รผลิตกึ่งอุตส�หกรรม เชื้อไวรัส เอ็น พี วี  

(Nuclear Polyhedrosis Virus, NPV) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดที่ทำ�ให้เกิดโรคกับแมลงที่มีประสิทธิภ�พสูงสุด เป็นเชื้อชีวินทรีย์ที่มีคว�มเจ�ะจงกับแมลง 

เป้�หม�ยชนิดที่ก่อโรคในหนอนกระทู้หอมที่พบในประเทศไทยจะมีอนุภ�คของไวรัสอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 3 - 5 อนุภ�คใน nucleocapsid เมื่อ

หนอนกระทู้หอมกินเข้�ไปจะทำ�ให้เกิดโรคและต�ยภ�ยใน 3 - 7 วัน 

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l เป็นกระบวนก�รผลิตกึ่งอุตส�หกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ� มีคว�มพร้อมที่จะขย�ยขน�ดสู่ระดับอุตส�หกรรมได้
l ได้ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี ที่เป็นส�รชีวภัณฑ์ที่พบในประเทศไทย ผ่�นก�รทดสอบคว�มปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสภ�พแวดล้อม (ไม่มีพิษ

 ตกค้�งบนพืช)
l ได้ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี ที่ยังไม่พบก�รดื้อของแมลงศัตรูพืชต่อ เอ็น พี วี หรืออ�จกล่�วได้ว่�แมลงศัตรูพืชสร้�งคว�มต้�นท�นได้ช้�กว่�ก�ร

 ใช้ส�รฆ่�แมลง
l ได้ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี ที่มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงต่อแมลงศัตรูพืช จึงปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมช�ติและแมลงที่มีประโยชน์  
l ส�ม�รถนำ�ไปใช้ทดแทนส�รเคมีกำ�จัดแมลงได้ 100 เปอร์เซ็นต์
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ผลงานเด่น

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

l ใช้กระบวนก�รผลิตกึ่งอุตส�หกรรมแบบครบวงจร  ตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ�  และมีคว�มพร้อมที่จะขย�ยขน�ดสู่ระดับอุตส�หกรรมได้
l ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี ที่ผลิตได้มีคว�มทนท�นต่อแสงยูวีเพิ่มขึ้น
l ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี ที่ผลิตได้มีอ�ยุก�รเก็บรักษ�ได้น�นขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี อยู่ในรูปของเหลวบรรจุขวดพล�สติกขน�ด 500 มิลลิลิตร เกษตรกร หรือผู้ใช้ทั่วไปส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งสะดวก เช่นเดียว

กับก�รใช้ส�รกำ�จัดศัตรูพืชทั่วไป โดยผสมในถังพ่นร่วมกับส�รป้องกันกำ�จัดแมลง ส�รป้องกันกำ�จัดโรคพืช หรือธ�ตุอ�ห�รเสริมอื่นๆ ได้ บรรจุภัณฑ์นี้

ส�ม�รถขนส่งผ่�นระบบก�รขนส่งปกติ และเก็บได้น�น 3 เดือนที่อุณหภูมิห้อง หรือเก็บได้น�น 1 ปีในตู้เย็น

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l บริษัทหรือเอกชนผู้ผลิต จำ�หน่�ย หรือส่งออก พืชผักอน�มัย ผักปลอดภัย ผักปลอดส�ร
l บริษัทเอกชนและเกษตรกรที่ปลูกพืชในกลุ่มที่มีหนอนกระทู้หอมเป็นศัตรูพืช เช่น องุ่น มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยไม้ หอมแดง หอมแบ่ง 

 หอมหัวใหญ่ เป็นต้น

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l ผู้ประกอบก�รผลิต และ/หรือจำ�หน่�ย ปุ๋ย ส�รชีวภ�พ และส�รเคมีป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช เครื่องมือท�งก�รเกษตร  เมล็ดพันธุ์ 
l ผู้ประกอบก�รกิจก�รเพ�ะปลูกพืชขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

l Product development stage: ก�รผลิต เอ็น พี วี อยู่ในระยะ Manufacturing Prototype ณ โมดุล 8 อ�ค�รไบโอเทค Pilot Plant อุทย�น

 วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย
l Production scale: อยู่ในระดับ Pilot Scale กำ�ลังก�รผลิต 3,000 ลิตรต่อปี (เอ็น พี วี ของหนอนกระทู้หอม) และส�ม�รถขย�ยได้สูงสุด 5,000 

 ลิตรต่อปี

ภาพรวมตลาด

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและอุตส�หกรรมเกษตร ซึ่งมีอัตร�ก�รเติบโตของตล�ดอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่�งส�ร

กำ�จัดแมลงศัตรูพืชมีก�รเจริญเติบโตต�มไปด้วย โดยประม�ณกว่�ร้อยละ 70 ของส�รกำ�จัดศัตรูพืชที่ใช้ในประเทศไทย ม�จ�กก�รนำ�เข้�ส�รออกฤทธิ์ 

(Active Ingredient หรือ Technical Grade) ม�ผสมกับตัวทำ�ละล�ยแล้วทำ�ก�รแบ่งบรรจุใหม่ (Repacking) ส่วนที่เหลือร้อยละ 30 ม�จ�กก�ร 

นำ�เข้�ส�รกำ�จัดศัตรูพืชสำ�เร็จรูปม�บรรจุใหม่ให้ได้ต�มขน�ดที่ต้องก�ร โดยนำ�เข้�จ�กประเทศต่�งๆ ทั่วโลกกว่� 30 ประเทศ อ�ทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น 

อินโดนิเซีย และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีมูลค่�ก�รนำ�เข้�สูงเป็นอันดับต้นๆ โดยมูลค่�ก�รนำ�เข้�ส�รเคมีป้องกันและกำ�จัดแมลงศัตรูพืชของไทยนั้นสูง

หล�ยพันล้�นบ�ท 

จ�กก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้เชิงธุรกิจของโครงก�รผลิต เอ็น พี วี ของหนอนกระทู้หอมในประเทศไทย ที่ได้มีก�รยกกรณีของก�รใช้ เอ็น พี วี 

ของหนอนกระทู้หอมกับก�รปลูกองุ่นนั้น พบว่�ก�รใช้ เอ็น พี วี ถึงปีละประม�ณ 5,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่�จำ�หน่�ย เอ็น พี วี กว่� 10 ล้�นบ�ทต่อปี 

จ�กร�ค�ข�ย เอ็น พี วี  ในปัจจุบันที่ลิตรละ 2,000 – 2,400 บ�ท นอกจ�กนี้ เอ็น พี วี ยังส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รป้องกันศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจอื่นๆ 

ได้อีก เช่น หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ ส้มเขียวหว�น  กล้วยไม้  ด�วเรือง  กุหล�บ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่�

ตล�ดของ เอ็น พี วี จำ�นวนม�กขึ้น
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l ส�ม�รถตรวจวัดค่�ได้รวดเร็วโดยใช้เวล�ในก�รวัดและแสดงผลในหน่วยวิน�ที (ไม่รวมกระบวนก�ร LAMP ประม�ณ 60 น�ที) ซึ่งเร็วม�กเมื่อ

 เทียบกับก�รวัดด้วยเทคนิดก�รวัด Aflatoxin แบบอื่น เช่น เทคนิค HPLC ที่ใช้เวล� 8-15 ชม. และเทคนิค ELISA ที่ใช้เวล� 3 ชม. เป็นต้น  

 ก�รใช้ง�นสะดวกและง่�ยพร้อมจอแสดงผล LCD อยู่บนตัวเครื่อง ซึ่งแตกต่�งกับเครื่องวัดปฎิกริย�เคมีไฟฟ้�ทั่วไปที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น 

 ตัวแสดงผล อีกทั้งตัวเครื่องวัดอะฟล�ทอกซินที่พัฒน�นี้ยังมีขน�ดเล็ก น้ำ�หนักเบ� พกพ�ไปตรวจวิเคร�ะห์นอกสถ�นที่ได้อย่�งสะดวก
l ก�รใช้ง�นร่วมกับแผ่นตรวจหรือขั้วไฟฟ้�กร�ฟีน (Graphene) ซึ่งเป็นวัสดุน�โน (Nano material) ที่นำ�ไฟฟ้�ได้อย่�งดีเยี่ยม ผลิตด้วย

 เทคโนโลยีก�รพิมพ์ (Printing Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตขั้วไฟฟ้�ที่มีร�ค�ถูก ผลิตได้รวดเร็ว ให้คว�มถูกต้อง และแม่นยำ�ในก�ร 

 ผลิตแผ่นสูง โดยเทคโนโลยีดังกล่�วส�ม�รถผลิตได้เองภ�ยในประเทศ  

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจวัดอะฟล�ทอกซินแบบรวดเร็วขน�ดพกพ�นี้ใช้เทคนิคก�รตรวจวัดปฎิกริย�เคมีไฟฟ้�ของขั้วไฟฟ้�เคมี กระแสไฟฟ้�ที่วัดได้นี้จะถูก

คำ�นวนเป็นคว�มเข้มข้นของส�รเคมีนั้นๆ และแสดงผลโดยตรงผ่�นจอ LCD ของเครื่องอย่�งถูกต้องและรวดเร็วและใช้ง�นได้กับขั้วไฟฟ้� (test strip) 

แบบใช้แล้วทิ้งที่ใช้เทคโนโลยีก�รพิมพ์ (Printing technology) โดยวัสดุน�โนกร�ฟีน (Graphene) ซึ่งจะส�ม�รถทำ�หน้�ที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดส�ร 

ปนเปื้อนอะฟล�ทอกซินที่มีประสิทธิภ�พและคว�มไวสูง ให้ผลก�รตรวจวัดที่รวดเร็ว ร�ค�ถูกและผลิตได้รวดเร็ว และเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มีคว�มนิยม

ในปัจจุบันและแนวโน้มก�รเติบโตสูง 

โดยเครื่อง AflaSense ที่พัฒน�ขึ้นนี้ให้คว�มถูกต้องของผลก�รตรวจวัดอะฟล�ทอกซินในตัวอย่�งที่ 99% และให้ช่วงก�รตรวจวัดอะฟล�ทอกซิน 

ที่ 0 ถึง 80 ppb 

การประยุกต์ใช้งาน

เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจเชื้อที่สร้�ง Aflatoxin ได้อย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้ส�ม�รถลดก�รตรวจในห้องปฏิบัติก�รและช่วยลดเวล�ในกระบวนตรวจสอบ

วัตถุดิบอ�ห�ร ซึ่งจะใช้เวล�ในก�รเตรียมตัวอย่�งเพื่อทำ�ก�รทดสอบประม�ณ 15-30 น�ที และนำ�ไปตรวจด้วยชุดตรวจ LAMP ที่อุณหภูมิ 60 องศ�

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

Rapid and Portable Aflatoxin Sensor (AflaSense) 
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เซลเซียสเป็นเวล� 1 ชั่วโมง จ�กนั้นเติมส�รจำ�เพ�ะต่อส�รอะฟล�ทอกซิน นำ�ไปทำ�ปฏิกิริย�ต่อที่อุณหภูมิ 60 องศ�เซลเซียสเป็นเวล� 5 น�ที และนำ�

ไปผสมกับส�รสำ�หรับอ่�นค่�ปฏิกิริย�เคมีไฟฟ้�ในอัตร�ส่วน 1:10 จ�กนั้นหยดลงบนขั้วไฟฟ้�และอ่�นผลบนหน้�จอเครื่องได้ทันที 

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l ผู้ประกอบก�รอ�ห�รสัตว์
l ผู้ผลิตอ�ห�ร (Feed processor)
l ผู้ส่งออกอ�ห�รและผลิตผลท�งก�รเกษตร
l กองง�นด้�นอ�ห�รและย�
l บริษัทตรวจสอบอ�ห�รส�กล

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำ�หรับห้องปฏิบัติก�ร และที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมอ�ห�ร 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

l ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เรื่อง “ขั้วไฟฟ้�กร�ฟีนเพสสำ�หรับตรวจวัดด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้�และวิธีก�รผลิตขั้วไฟฟ้�กร�ฟีนเพส” เมื่อวันที่ 4 

 เมษ�ยน 2556 เลขที่คำ�ขอ 65596 และสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องตรวจวัดเทคนิคเคมีไฟฟ้�แบบพกพ�สำ�หรับเซลล์ไฟฟ้�เคมี” เมื่อวันที่ 22  

 พฤศจิก�ยน 2555 เลขที่คำ�ขอ 65664 
l ลิขสิทธิ์โปรแกรม “Mini Potentiostat” สำ�หรับอ่�นค่�เคมีไฟฟ้� 

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

l ต้นแบบสำ�หรับก�รผลิตและจำ�หน่�ยเชิงพ�ณิชย์

ภาพรวมตลาด

ปัจจุบันตล�ดภ�ยในประเทศไทยมีชุดตรวจ (Kit) สำ�หรับก�รตรวจกรอง (screening test) ของส�รอะฟล�ทอกซินยังไม่หล�กหล�ยนัก โดยชุดตรวจ 

แบบเดิมที่มีอยู่เป็นก�รใช้วิธีก�รอ่�นแถบสีซึ่งใช้เวล�ในก�รวิเคร�ะห์ผลน�น ต้องใช้คว�มชำ�น�ญในก�รอ่�นแถบสี หรือต้องเลือกแถบสีให้เหม�ะกับ

ช่วงคว�มเข้ม นอกจ�กนี้ยังมีก�รนำ�เข้�ชุดตรวจจ�กต่�งประเทศซึ่งใช้หลักก�รอ่�นสีเช่นเดียวกัน ซึ่งก�รจำ�หน่�ยชุดตรวจอะฟล�ทอกซินแบบแสดง

ผลเป็นตัวเลขด้วยก�รตรวจวัดท�งเคมีไฟฟ้�ไม่เคยมีม�ก่อน ซึ่งเป็นเครื่องอ่�นที่มีขน�ดเล็กส�ม�รถวัดผลเพื่อก�รคัดกรองได้ มีร�ค�ถูก และใช้ง�น

ได้ตลอดโดยไม่จำ�เป็นต้องสั่งซื้อเครื่องใหม่ เปลี่ยนเพียงแผ่น Strip สำ�หรับทดสอบเท่�นั้น ทำ�ให้ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจ

ด้�นคว�มจำ�เป็นและคว�มต้องก�รตรวจวัดอะฟล�ทอกซินนั้น มีคว�มสำ�คัญอย่�งสูงเนื่องจ�กอะฟล�ทอกซินเป็นปัญห�ระดับโลกที่ต้องมีก�ร

ตรวจสอบก�รปนเปื้อนอะฟล�ทอกซินในอ�ห�รที่ส่งออกและนำ�เข้� ทั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สร้�งพืชผลท�งก�รเกษตรม�กม�ย 

จำ�เป็นต้องมีก�รตรวจสอบส�รปนเปื้อนอะฟล�ทอกซินในหล�ยส่วน ทั้งเมล็ดภัณฑ์ อ�ห�รสัตว์ พืชผลท�งก�รเกษตร รวมไปถึงอ�ห�รสำ�เร็จรูป ทำ�ให้

มีหล�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและจำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบปริม�ณส�รปนเปื้อนนี้ ไม่ว่�จะเป็นหน่วยง�นตรวจสอบคุณภ�พอ�ห�ร สม�คม

ก�รค้�เมล็ดภัณฑ์ไทย กลุ่มบริษัทดำ�เนินกิจก�รเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อ�ห�รสัตว์ และอื่นๆ ซึ่งเป็นภ�คตล�ดที่สำ�คัญที่ “เครื่องตรวจวัดอะฟล�ทอกซิน 

แบบรวดเร็วขน�ดพกพ�” มีโอก�สเข้�ถึงได้ 

 

ผลงานเด่น
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l ใช้อุปกรณ์รับสัญญ�ณภ�พ CMOS ในก�รตรวจนับเซลล์ ไม่มีก�รบิดเบือนของภ�พเนื่องจ�กไม่ใช้เลนส์เป็นส่วนประกอบและเป็นก�รช่วย

 ลดต้นทุนก�รผลิต
l พื้นที่ในก�รนับ (Field-of-View) ประม�ณ 21 mm2 ม�กกว่�กล้องจุลทรรศน์ 40 เท่� และระยะลึกในก�รนับ (Depth-of-Field) ประม�ณ 0.4  mm.

 ม�กกว่�กล้องจุลทรรศน์ 400 เท่� เมื่อเทียบกับกล้องจุลทรรศน์กำ�ลังขย�ย (400x) 
l ใช้เวล�ประมวลผลรวดเร็วภ�ยใน 20 วิน�ที และค่�ใช้จ่�ยในก�รนับต่อหนึ่งตัวอย่�งจะมีร�ค�ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับก�รนับแบบปกติทั่วไป 
l ไม่จำ�เป็นต้องใช้ส�รเคมีย้อมเซลล์เพื่อนับจำ�นวน
l ในอน�คตโปรแกรมของระบบส�ม�รถพฒัน�ตอ่ยอดไดซ้ึง่จะส�ม�รถนบัเซลลช์นดิต�่งๆ   ไดห้ล�กหล�ยม�กขึน้โดยไมต่อ้งทำ�ก�รปรบัแกฮ้�รด์แวร์

 ของตัวเครื่อง

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

l ขน�ดเซลล์ที่ส�ม�รถวัดได้ 3 - 100 ไมครอน 
l คว�มแม่นยำ�ในก�รนับ: สำ�หรับ NIST Traceable Polystyrene Beads ขน�ด 10 ไมครอน และเม็ดเลือดแดง เมื่อเทียบกับเครื่องมือตรวจ

 วัดม�ตรฐ�นมีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�นของเครื่องมือท�งก�รแพทย์
l ระบบมีขน�ดเล็กกะทัดรัด น้ำ�หนักเบ� ให้ผลวิเคร�ะห์รวดเร็วและส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นภ�คสน�มได้
l สะดวก ง่�ยต่อก�รใช้ง�นและดูแลรักษ� ส�ม�รถใช้ง�นได้โดยไม่จำ�เป็นต้องเป็นผู้ชำ�น�ญก�ร
l มีร�ค�ต่ำ�กว่�เครื่องมือชนิดอื่นๆ ที่มีจำ�หน่�ยในท้องตล�ดปัจจุบัน 

การประยุกต์ใช้งาน

ก�รวินิจฉัยหรือคัดกรองโรคติดเชื้อเบื้องต้นโดยระบบของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในก�รประมวลผลก�รนับจำ�นวนเซลล์แบบกึ่งอัตโนมัติ สำ�หรับเซลล์

ต่�งๆ เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดข�ว (ที่ผ่�นก�รแยกเม็ดเลือดแดง-ข�ว ม�แล้ว) ยีสต์ที่ใช้ในอุตส�หกรรม และเซลล์ไลน์ (Cell line) เป็นต้น 

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l ห้องปฏิบัติก�รด้�นก�รแพทย์ เช่น ก�รทดสอบย� ก�รตรวจนับเสต็มเซลล์ ก�รผสมเทียม และก�รทำ�เด็กหลอดแก้ว 
l ห้องปฏิบัติก�รวิจัยของสถ�บันก�รศึกษ� หน่วยง�นวิจัยและพัฒน�ของภ�ครัฐและเอกชน  
l โรงง�นอุตส�หกรรมอ�ห�รและเครื่องดื่ม เช่น ก�รผลิตเบียร์และไวน์ ขนมปัง 

ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพจาก CMOS Sensor

(CellScan)
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กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

บริษัทผู้ผลิต/ จำ�หน่�ยเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์หรืออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์โปรแกรม “CellsLab” สำ�หรับประมวลผลก�รนับเซลล์ และอยู่ระหว่�งก�รขอรับสิทธิบัตรก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตร/อนุสิทธิ

บัตรก�รประดิษฐ์ 

สถานการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบภ�คสน�ม 

ภาพรวมตลาด

อุตส�หกรรมเครื่องมือด้�นก�รวิจัยและพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยมีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่องในทุกๆปี ซึ่งในปัจจุบันตล�ด

เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์จ�กข้อมูลของกระทรวงพ�ณิชย์พบว่� มีมูลค่�ตล�ดสูงถึง 300,000 ล้�นบ�ทต่อปี โดยเครื่องมือส่วนม�กจะนำ�เข้�จ�กประเทศ

สหรัฐอเมริก� ญี่ปุ่น และสหภ�พยุโรป นอกจ�กนี้ยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อ�ทิเช่น น้ำ�ย� ส�รเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองต่�งๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม

อ�เซียนแล้ว พบว่� ประเทศไทยนำ�เข้�เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์จ�กต่�งประเทศเป็นอันดับที่สองรองจ�กประเทศสิงคโปร์ และต�มด้วยประเทศม�เลเชีย 

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงกำ�ลังซื้อและศักยภ�พของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้ เครื่อง CellScan ส�ม�รถนำ�ไปปรับ

ใช้ได้ทั้งท�งด้�นง�นวิจัยต่�งๆ จ�กภ�ครัฐและเอกชน อุตส�หกรรมอ�ห�รและเครื่องดื่ม ด้�นก�รแพทย์และด้�นก�รศึกษ� เป็นต้น CellScan เป็น

เครื่องมือที่มีร�ค�ไม่สูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือในระดับเดียวกัน จึงทำ�ให้ CellScan ส�ม�รถเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่�สนใจและส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย เหม�ะ

สำ�หรับผู้ที่มีงบประม�ณจำ�กัด

ภาพหลักการเกิดภาพในระบบแผนผัง “Digital in-line Holography” 

และ Hologram ที่ใช้ในอุปกรณ์ CellScan

Diagram ของ CellScan

1

1

2

2

3

3

4

4

ภ�ครับสัญญ�ณ

Chip

เซลล์ตัวอย่�ง

แหล่งกำ�เนิดแสง

ผลงานเด่น
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l เป็นระบบที่ยืดหยุ่น ส�ม�รถปรับเปลี่ยนให้เหม�ะสมต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�
l ใช้ง�นง่�ย เป็นระบบที่ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งอัตโนมัติ
l มีระบบ Security Feature ช่วยดูแลท�งด้�นคว�มปลอดภัย
l มีระบบลบเง�ที่มีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถทำ�ง�นได้กับทุกสภ�พแสง
l ส�ม�รถเก็บหลักฐ�นได้ทั้งในรูปแบบของภ�พคว�มละเอียดสูง หรือวิดีโอระยะสั้น
l ถ้�มีระบบกล้อง Security Camera ติดตั้งอยู่แล้ว ก็ส�ม�รถม�เชื่อมต่อได้เลย ซึ่งเป็นก�รลดต้นทุน
l มีระบบ OCR ในก�รอ่�นป้�ยทะเบียน และส�ม�รถทำ�ก�ร Tracking รถในโรงง�นได้

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

V-Watch หรือ Vehicle Watching System Intelligent Box เป็นระบบอัจฉริยะในก�รเฝ้�ดูรถยนต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีข้อดีคือ ใช้ง�นง่�ย ส�ม�รถ

ปรับให้ตรงต�มคว�มต้องก�รใช้ง�นของลูกค้�ได้ ส�ม�รถใช้ง�นกับกล้อง Digital Camera ที่มีอยู่ทั่วไป และมีจุดเด่นด้�น Security Feature ส�ม�รถ

ตรวจสอบสิ่งผิดปกติต่�งๆ ที่เกิดขึ้นได้ เช่นก�รมีคนม�ยืนอยู่ข้�งประตูรถน�นเกินไป นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดก�รใช้ง�นในด้�นก�รนับ

จำ�นวนคน เช่นจำ�นวนคนที่ขึ้นลงรถ หรือเข้�ออกร้�นค้�

การประยุกต์ใช้งาน

ส�ม�รถประยุกต์ใช้ง�นได้หล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� โดยเฉพ�ะท�งด้�นก�รขนส่งและด้�นคว�มปลอดภัย ซึ่งเบื้องต้นท�งนักวิจัย

ได้พัฒน�ระบบขึ้นม� 3 รูปแบบคือ

l ระบบสำ�หรับก�รจร�จร
l ระบบสำ�หรับก�รขนส่ง
l ระบบสำ�หรับล�นจอดรถ (กล�งแจ้งและภ�ยในอ�ค�ร)

ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่และการจอดของยานพาหนะโดยอัตโนมัติ

Vehicle Watching System Intelligent Box : V-Watch
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อย่�งไรก็ต�มระบบนี้ส�ม�รถดัดแปลงเพื่อใช้ง�นด้�นอื่นๆ ได้อีก เช่นก�รตรวจสอบก�รชำ�ระเงินที่ด่�นเก็บเงิน Motor Way ก�รท�งพิเศษ หรือ

ปั้มน้ำ�มันแบบบริก�รตนเอง ซึ่งปัจจุบันเป็นก�รติดตั้งกล้อง Security Camera แบบธรรมด�ที่ต้องใช้คนตรวจสอบ (ไม่ส�ม�รถตรวจสอบอัตโนมัติ) ซึ่ง

ก�รติดตั้งระบบ V-Watch จะเป็นก�รเพิ่มก�รตรวจสอบอัตโนมัติให้กับระบบเดิม

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l ด้�นก�รจร�จร : เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ กองตรวจก�รขนส่งท�งบก ก�รตรวจสอบรถ ขสมก. หรือ รถ บขส.
l ด้�นก�รขนส่ง : บริษัทขนส่ง โรงง�น หรือคลังสินค้�ขน�ดใหญ่ ที่มีรถบรรทุกเข้�ออกจำ�นวนม�ก
l ด้�นล�นจอดรถ : ล�นจอดรถต่�งๆ ทั้งที่เป็นล�นกล�งแจ้ง หรือภ�ยในอ�ค�ร ห้�งสรรพสินค้�

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l กลุ่มบริษัทข�ยกล้องตรวจจับ
l กลุ่มบริษัทข�ยกล้อง Security Camera
l กลุ่มบริษัทข�ยระบบ Infrared Sensor

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

l ยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ไว้กับกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�แล้ว 1 ฉบับ เลขที่ 1201000680
l อยู่ระหว่�งเตรียมยื่นจดสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ของระบบที่พัฒน�และปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์พร้อมถ่�ยทอดในรูปแบบก�รข�ยลิขสิทธ์ิก�รใช้ง�น พร้อมท้ังมีทีมสนับสนุนเพ่ือปรับผลิตภัณฑ์ให้เหม�ะสมต�มคว�มต้องก�รของผู้ใช้

ภาพรวมตลาด

มูลค่�ตล�ดสอดคล้องกับก�รเติบโตของตล�ดโลจิสติกส์และก�รขนส่ง จ�กข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ตล�ดโลจิสติกส์และก�รขนส่งในปี 2554 

มีมูลค่�ตล�ดอยู่ที่ 536,059 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ก�รเติบโตอยู่ที่ 6-8% ต่อปี นอกจ�กนี้ก�รเปิด AEC ซึ่งประเทศไทยที่เป็นเหมือนศูนย์กล�งก�ร

คมน�คมท�งบกของอ�เซียน จะมีรถเข้�ออกในปริม�ณที่ม�กขึ้นอย่�งก้�วกระโดด รวมถึงก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งกันที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น

จุดหนุนของธุรกิจนี้

ด้�นคู่แข่งท�งก�รตล�ด ปัจจุบันยังไม่มีระบบใดที่พัฒน�ได้ใกล้เคียงกับระบบ V-Watch เช่นด้�นง�นบังคับใช้กฏหม�ยในต่�งประเทศ ส่วนใหญ่

จะเป็นระบบตรวจจับคว�มเร็วและก�รฝ่�ไฟแดงแบบอัตโนมัติ ด้�นระบบนับรถ บริษัท Metrocount ของสหรัฐอเมริก� ได้นำ�เสนอระบบที่ต้องติดตั้ง 

ลงบนพื้นถนนซึ่งมีต้นทุนที่สูงม�ก ด้�นระบบที่จอดรถ ส่วนใหญ่ใช้ Infrared Sensors ที่ใช้ RFID ซึ่งจะต้องมีก�รติดตั้งทุกช่องจอดในที่จอดรถในอ�ค�ร 

และไม่ส�ม�รถใช้กล�งแจ้งได้

ผลงานเด่น
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ลูกอมเม็ดหญ้าหมอน้อย เลิกบุหรี่

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เป็นก�รนำ�สมุนไพรจ�กธรรมช�ติม�ทำ�ก�รสกัดส�ร เพื่อให้ได้ส�รองค์ประกอบสำ�คัญและมีก�รพัฒน�สูตรต�มหลักเภสัชกรรมให้เป็นลูกอมที่

มีประสิทธิภ�พในก�รช่วยลดหรือเลิกก�รสูบบุหรี่ได้อย่�งรวดเร็วกว่�ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรชนิดเดียวกันในรูปแบบเดิม โดยไม่มีผลข้�งเคียงต่อร่�งก�ย 

และมีร�ค�ถูก

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เป็นสมุนไพรในรูปแบบลูกอมอัดเม็ดที่มีประสิทธิภ�พสูงในก�รช่วยลดหรือเลิกบุหรี่ โดยส�ม�รถช่วยให้ผู้ที่ต้องก�รเลิกบุหรี่ส�ม�รถเลิกบุหรี่ได้

ภ�ยในระยะเวล� 6 - 10 วัน และอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อก�รใช้ประกอบกับมีต้นทุนที่ต่ำ�และมีประสิทธิผลที่ดีกว่�เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นของสมุนไพร 

หญ้�หมอน้อยที่ผ่�นม� จึงเป็นอีกท�งเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ที่ต้องก�รเลิกบุหรี่

การประยุกต์ใช้งาน

เป็นลูกอมที่มีส�รสกัดจ�กสมุนไพรหญ้�หมอน้อย ช่วยในก�รลดหรือเลิกบุหรี่สำ�หรับกลุ่มผู้สูบบุหรี่ทุกเพศและทุกวัย

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

กลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่ต้องก�รเลิกบุหรี่

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ประกอบก�รผลิต/จำ�หน่�ยสมุนไพร หรือ ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมย�

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รขอรับจดอนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลูกอม ก�รผลิตและก�รประยุกต์ใช้ง�น

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป็นลูกอมส�รสกัดสมุนไพรหญ้�หมอน้อยและส่วนผสมอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหม�ะสม บรรจุในรูปแบบแผงสะดวกต่อก�รใช้ง�น ส�ม�รถถ่�ยทอดไป

สู่ระดับอุตส�หกรรมได้ทันที 

ภาพรวมตลาด

แม้ว่�ในประเทศไทยจะมีก�รรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่อย่�งม�กในปัจจุบัน ซึ่งก็ทำ�ให้มีจำ�นวนผู้สูบบุหรี่น้อยลงกว่�ในอดีตเป็นอย่�งม�ก แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ยังคงมีผู้สูบบุหรี่ร�ยใหม่ที่เริ่มเข้�ม�เป็นผู้สูบบุหรี่ในจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพ�ะในกลุ่มวัยรุ่นตั้งแต่อ�ยุ 15 - 24 ปี รวมไปถึง

ผู้ที่อ�ยุต่ำ�กว่� 15 ปีและพบว่�มีสัดส่วนที่เพิ่มม�กขึ้นในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� ดังนั้นจึงเชื่อว่�ตล�ดของผลิตภัณฑ์สำ�หรับเลิกบุหรี่จะยังคงมีอยู่อย่�ง

ต่อเนื่อง 

ผลงานเด่น
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ระบบตรวจวัดปริมาณคลอรีนในบ่อกุ้ง

ด้วยอุปกรณ์พกพาฉลาด ClApp

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ระบบแปลระดับสีด้วยอุปกรณ์พกพ�ฉล�ดนั้น เป็นเครื่องมือวัดท�ง

แสงที่อยู่บนพื้นฐ�นของก�รพัฒน�โปรแกรมประยุกต์ที่ทำ�ก�รปรับเปลี่ยน

อุปกรณ์พกพ� ให้เป็นเครื่องวัดสีและส�ม�รถทำ�ก�รวัดสีได้อย่�งถูกต้อง  

พร้อมท้ังแปลระดับสีท่ีวัดไปสู่คุณภ�พของวัตถุท่ีถูกตรวจวัด ดังน้ันผู้ใช้ง�น 

ที่ใช้อุปกรณ์พกพ�ฉล�ดอยู่แล้ว จึงไม่จำ�เป็นต้องจัดซื้อเครื่องวัดสีหรือ 

เครื่องมือวัดคุณภ�พของน้ำ�ที่มีร�ค�แพง นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถเผยแพร่

ได้อย่�งกว้�งขว�งบนตล�ดโปรแกรมออนไลน์

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

l ใช้อ่�นสีเพื่อตรวจวัดปริม�ณคว�มเข้มข้นของคลอรีน
l ใช้ร่วมกับน้ำ�ย�โอโทลิดีน ส�ม�รถตรวววัดปริม�ณคว�มเข้มข้น

 ของคลอรีนได้ในช่วง 0-2.0 ppm
l มีค่�คว�มผิดพล�ดอยู่ในช่วง 0.02 ppm
l ทำ�ง�นบนโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ที่มีกล้องด้�นหลังและใช้

 ระบบปฏิบัติก�ร Android 2.2 ขึ้นไป
l ใช้เวล�ในก�รประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ประม�ณ 2 วิน�ที

การประยุกต์ใช้งาน

เครื่องวัดสีที่ว่�นี้ส�ม�รถนำ�ไปใช้วัดสีของของเหลวโปร่งแสงได้

หล�กหล�ยชนิดขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ที่ได้ใส่เข้�ไปในอุปกรณ์

พกพ� ตัวอย่�งเช่น ก�รวัดปริม�ณคว�มเข้มข้นของคลอรีน ไนไตรท์ 

แอมโมเนีย หรือคว�มเป็นกรด-ด่�งของส�รละล�ยโปร่งแสง เป็นต้น

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยกลุ่มแรก คือกลุ่มของผู้ประกอบก�รท่ีทำ�เคร่ืองมือ 

อิเล็กทรอนิกส์ ในก�รตรวจสอบคุณภ�พของของเหลวโปร่งแสงและ 

ผู้ประกอบก�รท่ีผลิตส�รเคมีท่ีทำ�ให้น้ำ�เปล่ียนสี เพ่ือดูส่ิงเจือปนในน้ำ� กลุ่ม 

ที่สอง คือกลุ่มผู้ใช้ง�นที่ต้องก�รวัดระดับสีของส�รละล�ยโปร่งแสง ได้แก่  

กลุ่มผู้ใช้ท่ีต้องทำ�ก�รตรวจวัดคุณภ�พของน้ำ�ก่อนทำ�ก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์น้ำ� 

หรือปลูกพืชน้ำ� ในวงก�รหน่วยง�นวิจัยและสถ�นศึกษ�ที่ต้องทำ�ก�ร

วิเคร�ะห์สีของส�รเคมีในรูปของของเหลวโปร่งแสง เป็นต้น

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

สำ�หรับธุรกิจน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนักลงทุนท่ีทำ�เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 

ในก�รตรวจสอบคุณภ�พของของเหลวโปร่งแสง เพื่อทดแทนเครื่องมือท่ี

มีร�ค�แพง และกลุ่มของนักลงทุนที่ผลิตส�รเคมีที่ทำ�ให้น้ำ�เปลี่ยนสีเพื่อ

ดูสิ่งเจือปนในน้ำ� โดยเปลี่ยนม�ใช้เครื่องวัดระดับสีแทนก�รใช้แผ่นเทียบสี

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์: 

เอกส�รยื่นขอจดสิทธิบัตรไทย หม�ยเลขคำ�ขอ 1201002494

เรื่อง อุปกรณ์และวิธีก�รสำ�หรับตรวจวัดระดับคว�มเข้มสี 

 ของวัตถุแบบสองมิติ

ผู้ประดิษฐ์ 1. น�ยศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

 2. น�ยยุทธน� อินทรวันณี

เอกส�รยื่นขอจดสิทธิบัตรไทย หม�ยเลขคำ�ขอ 1201003577

เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดค่�ก�รดูดซับแสงของของเหลวแบบ 

 อ้�งอิงในตัวด้วยท่อค�พลิล�รี

ผู้ประดิษฐ์ 1. น�ยศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

 2. น�ยโกษม ไชยถ�วร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อยู่ในระดับต้นแบบภ�คสน�มและกำ�ลังเส�ะห�ผู้รับอนุญ�ตใช้สิทธิ์

ภาพรวมตลาด

เนื่องจ�กระบบวัดระดับสีเป็นเครื่องมือที่ใช้อุปกรณ์พกพ�ฉล�ด

เป็นส่วนหลัก ซึ่งในปัจจุบันได้มีก�รเติบโตอย่�งรวดเร็วโดยที่ Smart  

phone มีก�รเติบโตเพิ่มขึ้น 62.7% และTablets มีก�รเติบโตเพิ่มขึ้น

ถึง 274.2% จ�กข้อมูลเหล่�นี้ชี้ให้เห็นว่� ในอน�คตผู้คนส่วนใหญ่จะใช้

อุปกรณ์จำ�พวกนี้กันอย่�งแพร่หล�ย ดังนั้นก�รทำ�ธุรกิจท�งด้�นพัฒน�

โปรแกรมประยุกต์จะมีแนวโน้มก�รเติบโตที่เพิ่มขึ้นต�มรวมถึงโปรแกรม

ประยุกต์ที่ใช้ในก�รวัดระดับสีด้วย ซึ่งส�ม�รถใช้ในก�รวิเคร�ะห์และวัด

ระดับสีของของเหลวโปร่งแสงได้โดยใช้อุปกรณ์พกพ� เครื่องวัดสีที่ว่�นี้ 

ส�ม�รถนำ�ไปใช้วัดสีของของเหลวโปร่งแสงได้หล�กหล�ยชนิดขึ้นอยู่กับ

โปรแกรมประยุกต์ที่ได้ใส่เข้�ไปในอุปกรณ์พกพ� ตัวอย่�งเช่น ก�รวัด

ปริม�ณคว�มเข้มข้นของคลอรีน ไนไตรท์ หรือแอมโมเนีย และคว�ม

เป็นกรด-ด่�งของน้ำ�ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีฟ�ร์มเลี้ยง

กุ้งทะเลอยู่จำ�นวน 20,000 กว่�ฟ�ร์ม ซึ่งในจำ�นวนของเกษตรกรผู้เลี้ยง

กุ้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่ส�ม�รถเอ�ผลิตภัณฑ์ที่

พัฒน�ขึ้นไปสร้�งผลกำ�ไรได้ เป็นต้น

ผลงานเด่น FOOD
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โปรแกรมบริหารจัดการคุณภาพข้าวไทย

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ระบบได้พัฒน�บน Web Services ที่ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับ

อุปกรณ์ Android Tablet เพื่อช่วยให้เกษตรตำ�บลหรือเกษตรกร ส�ม�รถ

ยื่นแบบขอรับรองแหล่งผลิตต�มแบบฟอร์ม GAP-01 และ GAP-02 

โดยใช้แผนที่ Google Map ในก�รลงทะเบียนพื้นที่ปลูกข้�ว และช่วย

ให้ผู้ตรวจประเมิน (Certificate Body) ของกรมก�รข้�ว ใช้ในก�รตรวจ

ประเมินก�รผลิตต�มระบบก�รจัดก�รคุณภ�พต�มแบบฟอร์มGAP-03 

โดยใช้อุปกรณ์ Android Tablet แทนก�รจดบันทึกด้วยกระด�ษ ได้ทั้ง

แบบ On-line หรือ Off-line ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พ ลดก�รกรอกข้อมูล 

ซ้ำ�ซ้อน และเพิ่มคว�มรวดเร็วในก�รตรวจประเมิน

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

l ส�ม�รถบันทึกแบบคำ�ร้องขอรับรองแหล่งผลิตต�มแบบฟอร์ม 

 GAP-01 (สำ�หรับเกษตรกรลงทะเบียนผ่�น Website)
l ส�ม�รถบันทึกแบบบันทึกระบบก�รจัดก�รคุณภ�พข้�วสำ�หรับ

 เกษตรกรต�มแบบฟอร์ม GAP-02 (สำ�หรับเกษตรลงทะเบียน 

 แหล่งเพ�ะปลูกผ่�น Website)
l ส�ม�รถบันทึกแบบกำ�หนดก�รตรวจประเมินก�รผลิตต�มระบบ

 ก�รจัดก�รคุณภ�พต�มแบบฟอร์ม GAP-03 (สำ�หรับผู้ตรวจ 

 ประเมินบันทึกผลหน้�แปลงบน Android Tablet)
l ส�ม�รถบันทึกแบบบันทึกข้อบกพร่องต�มระบบก�รจัดก�ร

 คุณภ�พต�มแบบฟอร์ม GAP-04 (สำ�หรับผู้ตรวจประเมินบันทึก 

 ผลหน้�แปลงบน Android Tablet)
l ส�ม�รถค้นห�องค์คว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รคุณภ�พข้�วไทยต�ม

 แบบฟอร์ม GAP-05 และ 06

การประยุกต์ใช้งาน

ระบบลงทะเบียนเกษตรกรปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ และระบบตรวจประเมิน 

คุณภ�พด้วย Mobile หรือ Tablet

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

เกษตรกรที่ต้องก�รขึ้นทะเบียนรับรองคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น GAP 

และผู้ตรวจประเมินของกรมก�รข้�ว

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

กรมก�รข้�ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือบริษัทที่สนใจลงทุน

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

กำ�ลังดำ�เนินก�รจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พร้อมใช้ง�นและต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์

ภาพรวมตลาด

ยังไม่มีระบบลงทะเบียนและระบบตรวจประเมินที่ใช้เทคโนโลยี 

Web Services ร่วมกับอุปกรณ์ Mobile หรือ Tablet

ด้วย Mobile GAP Assessment Mobile GAP : RICE
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จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l ตรวจห�ก�รปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่มีปริม�ณน้อยเพียง 1 

 CFU/ml ได้
l เวล�ที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ผลน้อยกว่�วิธีม�ตรฐ�นที่ใช้อยู่ใน

 ปัจจุบัน (ก�รเพ�ะเลี้ยงเชื้อ)
l ตรวจวิเคร�ะห์ง่�ยด้วยต�เปล่�หรือวัดค่�ก�รดูดกลืนแสงด้วย

 อุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติก�รทั่วไป 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียที่อ�ศัยก�รเปลี่ยนแปลงสี (colorimetric 

detection) ในก�รจับกันแบบแข่งขัน (Competitive assay) ระหว่�ง

แบคทีเรียและเอนไซม์ท่ีมีประจุลบกับอนุภ�คท่ีมีประจุบนผิวเป็นบวก

การประยุกต์ใช้งาน

ก�รตรวจวัดก�รปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำ�

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

กลุ่มอุตส�หกรรมน้ำ�ดื่ม

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ผลิตชุดตรวจ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ยื่นจดสิทธิบัตรในชื่อ “กระบวนก�รตรวจวัดปริม�ณเชื้อแบคทีเรีย

ด้วยก�รตรวจก�รเปลี่ยนแปลงสี” (colorimetric detection) แล้ว

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Lab prototype

ชุดทดสอบอย่างง่าย

สำาหรับตรวจวัดเฮกซะวาเลนต์โครเมียม

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

พกพ�ได้ ใช้ง�นง่�ย ร�ค�ถูก ไม่ผูกติดเครื่องมือ  

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เป็นชุดทดสอบอย่�งง่�ยใช้ตรวจวัดก�รปนเป้ือนของเฮกซะว�เลนต์ 

โครเมียมในน้ำ� คว�มเข้มข้นระดับ 10-100 ppb โดยไม่ต้องอ�ศัยเคร่ืองมือ 

ในห้องปฏิบัติก�ร 

ppb = part per billion

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ตรวจวัดก�รปนเปื้อนของเฮกซะว�เลนต์โครเมียมในน้ำ�

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l ผู้ประกอบก�รที่มีก�รชุบโครมในกระบวนก�รผลิต
l ใช้เป็นสื่อก�รเรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ในโรงเรียน
l ก�รตรวจวัดน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ในชุมชน

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 1203000941 เม่ือวันท่ี 9 กันย�ยน 2555

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบเสถียรภ�พของชุดทดสอบจ�กก�รเก็บ

รักษ� หรืออ�ยุของชุดทดสอบหลังก�รผลิต (ปัจจุบันประกันที่ 6 เดือน)

ภาพรวมตลาด

ปัจจุบันก�รทดสอบห�ปริม�ณเฮกซะว�เลนต์โครเมียมในน้ำ� ยังมี 

คว�มจำ�เป็นต่อภ�คอุตส�หกรรม โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมท่ีมีก�รชุบเคลือบ 

โลหะด้วยโครมหกหรือเฮกซะว�เลนต์โครเมียม น้ำ�เสียจ�กอุตส�หกรรม

ดังกล่�วจำ�เป็นต้องมีก�รบำ�บัดก่อนปล่อยทิ้ง ก�รทดสอบห�ก�รปนเปื้อน 

ส�รดังกล่�วในน้ำ�อ�จทดสอบด้วยชุดทดสอบอย่�งง่�ยที่นำ�เข้�จ�ก 

ต่�งประเทศ หรืออ�จมีก�รตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติก�ร

ที่ต้องอ�ศัยผู้มีทักษะคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะ อ�ทิ ก�รตรวจวัดด้วยเครื่อง

สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หรือก�รตรวจวัดธ�ตุโครเมียม (โครเมียมรวมที่

รวมโครเมียมทุกรูปแบบ) เป็นต้น

ชุดตรวจแบคทีเรีย Instant bacteria test kit

FOOD
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แผ่นดูดซับเสียงอัจฉริยะ Alufoam-Sorb

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนก�รผลิตต่ำ�กว่�เทคโนโลยีใน

ปัจจุบัน

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ดูดซับเสียงได้ดี มีเสถียรภ�พในก�รดูดซับเสียง ต้�นท�นก�รติดไฟ 

ป้องกันสน�มแม่เหล็กไฟฟ้� และมีคว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้งาน

l ดูดซับเสียงในที่ทำ�ง�นหรือที่พักอ�ศัย เช่น ห้องประชุม ห้องชม

 ภ�พยนตร์ ห้องค�ร�โอเกะ ห้องซ้อมดนตรี ห้องสมุด ห้อง 

 แสดงสินค้� ห้องโดยส�ร โรงแรม โรงละคร ภัตต�ค�ร ศูนย์ 

 ก�รค้� สถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดิน สน�มบิน และสน�มกีฬ�
l ดูดซับเสียงสำ�หรับอุตส�หกรรม เช่น  สถ�นีสูบน้ำ� ห้องเก็บเสียงท่ี

 เกิดจ�กเครื่องจักรกลต่�งๆ ตัวเก็บเสียงในท่อ ตัวเก็บเสียงของ 

 อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
l ฉนวนป้องกันเสียง เช่น ผนังกันเสียงสำ�หรับท�งด่วน ถนน หรือ

 เส้นท�งรถไฟ และโรงง�นที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น โรงผสม 

 คอนกรีต
l ป้องกันสน�มแม่เหล็กไฟฟ้� เช่น อ�ค�รที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณ

 ต่�งๆ ได้แก่ สถ�นีวิทยุและโทรทัศน์ สถ�นีถ่�ยทอดสัญญ�ณ 

 ด�วเทียม สถ�นีแปลงกำ�ลังไฟฟ้� และโรงไฟฟ้�นิวเคลียร์
l เพ่ือคว�มสวยง�ม เช่น  ใช้ง�นด้�นก�รตกแต่งต่�งๆ เช่น เค�น์เตอร์

 ตู้ข�ยสินค้� และป้�ยโฆษณ�
l อื่นๆ เช่น ฉนวนฝ�กระโปรงรถยนต์ ไส้กรอง อิเล็คโทรด และ

 เป็นแกนกล�งของวัสดุคอมโพสิตต่�งๆ

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l กลุ่มอุตส�หกรรมอสังห�ฯ ได้แก่ สถ�ปนิก ผู้รับเหม�ก่อสร้�ง

 อ�ค�ร และเจ้�ของอ�ค�รที่ต้องใช้วัสดุดูดซับเสียง
l กลุ่มอุตส�หกรรมรถยนต์ ได้แก่ ผู้ประกอบก�รรถยนต์ดัดแปลง 

 และผู้รับเหม�ก่อสร้�งเส้นท�งคมน�คม
l หน่วยง�นร�ชก�ร ได้แก่ กรมทห�ร กรมโยธ� และกรมก�ร

 ขนส่งต่�งๆ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้�ง 
l ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รดูดซับเสียง 
l ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะอะลูมิเนียมด้วยก�รหล่อ 
l ผู้ผลิตรถยนต์ดัดแปลง 
l ผู้ที่ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับป้�ยโฆษณ�
l ผู้ที่ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับรับเหม�ก่อสร้�ง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตร เลขที่คำ�ขอ 1201005748 เมื่อวันที่ 2 

พฤศจิก�ยน 2555 เรื่อง “อุปกรณ์ผลิตวัสดุจ�กแม่แบบร่�งที่มีโครงสร้�ง

พรุนด้วยคว�มดันสุญญ�ก�ศที่มีอัตร�ก�รผลิตสูง”

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติก�ร

ภาพรวมตลาด

ตล�ดวัสดุดูดซับเสียงของไทยส่วนใหญ่เป็นก�รจำ�หน่�ยภ�ยใน

ประเทศ โดยผ่�นช่องท�งก�รจำ�หน่�ยข�ยตรงให้กับลูกค้�ที่ซื้อสินค้�ไป

ใช้ในง�นโครงก�รของตนเอง และจำ�หน่�ยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ย โดยเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�กโฟมพอลิยูริเทน เยื่อกระด�ษ ไม้ ใยแก้ว และใยหิน 

สำ�หรับฉนวนใยแก้วซึ่งเป็นที่นิยมม�กที่สุดสำ�หรับใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง

มีตล�ดภ�ยในประเทศขน�ดประม�ณ 600 - 1,000 ล้�นบ�ท ปัจจุบัน

วัสดุควบคุมเสียงในไทยมีมูลค่�ตล�ดรวม 2,000 ล้�นบ�ท/ปี โดยเป็น

วัสดุควบคุมเสียงสำ�หรับก�รจร�จร 30 -70 ล้�นบ�ท/ปี ซึ่งเป็นวัสดุชนิด

ดูดซับเสียง 25-35 ล้�นบ�ท/ปี  แนวโน้มในภ�พรวมของตล�ดวัสดุดูดซับ

เสียงจะขย�ยตัวต�มก�รขย�ยตัวของคว�มต้องก�รวัสดุก่อสร้�งซึ่งโดย

รวมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เนื่องจ�กก�รพัฒน�โครงสร้�ง

ขน�ดใหญ่ของภ�ครัฐ ตลอดจนก�รบำ�รุงรักษ�และซ่อมแซมโครงสร้�ง

ที่ได้ก่อสร้�งแล้ว ปัจจุบันปัจจัยที่มีผลต่อก�รเลือกใช้วัสดุก่อสร้�ง ได้แก่  

ร�ค�ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น และผลกระทบต่อสภ�วะแวดล้อม ดังน้ันแนวโน้ม 

ก�รพัฒน�วัสดุก่อสร้�งจึงพิจ�รณ�ถึงคว�มยั่งยืนม�กขึ้น
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   ต้นแบบกระบวนการวิธีตรวจวิเคราะห์

แร่ใยหินไครโซไทล์ในผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

วิธีก�รตรวจวิเคร�ะห์ด้วยเทคนิค PLM, XRD, SEM/EDS เชิงคุณภ�พ 

และเชิงปริม�ณ และวิธีก�รเตรียมตัวอย่�งที่เหม�ะสมสำ�หรับผลิตภัณฑ์ 

แต่ละชนิด ได้ทั้งในกลุ่มผ้�เบรก คลัทช์ กลุ่มวัสดุก่อสร้�ง กลุ่ม 

แป้งทัลคัม เครื่องสำ�อ�ง ตัวอย่�งที่มีลักษณะเป็นผง ดิน แร่ธรรมช�ติ

คุณสมบัติของต้นแบบ

ส�ม�รถตรวจวิเคร�ะห์บ่งชี้แร่ใยหินไครโซไทล์ในผลิตภัณฑ์ที่ 

หล�กหล�ย โดยใช้เทคนิค PLM, XRD, SEM/EDS ร่วมกัน เพื่อได้ข้อมูล 

ผลก�รวิเคร�ะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ� และห�กตรวจไม่พบแร่ใยหินชนิด 

ไครโซไทล์ ก�รวิเคร�ะห์ด้วยเทคนิคดังกล่�วส�ม�รถใช้บ่งชี้ชนิดแร่อื่น 

ที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ได้  

การประยุกต์ใช้งาน

ส�ม�รถใช้ตรวจวิเคร�ะห์แร่ใยหินไครโซไทล์ในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

ผ้�เบรก คลัทช์ ปะเก็น แป้งทัลคัม ดิน วัตถุดิบแร่ผลิตเครื่องสำ�อ�ง 

กระเบื้องมุงหลังค� กระเบื้องย�งปูพื้น กระเบื้องแผ่นเรียบ ท่อซีเมนต์ 

และวัสดุก่อสร้�งอื่น แผ่นฝ้� ผนัง เพด�น

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ผลิต ผู้จำ�หน่�ย ผู้นำ�เข้� ผู้ส่งออก ผู้บริโภคที่ต้องก�รใช้ง�น

ผลิตภัณฑ์ท่ีปร�ศจ�กแร่ใยหิน บุคล�กรฝ่�ยวิจัยของบริษัทเอกชน ภ�ครัฐ 

นักศึกษ� ผู้สนใจทั่วไป

HOUSING
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เครื่องบำาบัดอากาศสะอาด

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l ใช้พลังง�นไฟฟ้�ระดับต่ำ�และมีร�ค�ถูกกว่� แต่ส�ม�รถทำ�ง�น

 ได้เทียบเคียงกับเครื่องบำ�บัดอ�ก�ศในอ�ค�รที่มีใช้ในปัจจุบัน 
l ระบบตกตะกอนเป็นแบบอัตโนมัติใช้แล้วทิ้ง ร�ค�ถูกห�ซื้อได้

 ง่�ยมีจำ�หน่�ยท่ัวไป ส�ม�รถกำ�จัดฝุ่นได้ต่อเน่ืองทำ�ให้ประสิทธิภ�พ 

 ก�รกำ�จัดฝุ่นสูงอยู่ตลอดเวล� 
l ใช้วัสดุอุปกรณ์หล�ยๆ ส่วนทดแทน ฝีมือ เครื่องจักร และ

 เทคโนโลยีก�รผลิตในก�รประกอบติดตั้งและสร้�งจ�กภ�ยใน 

 ประเทศ 100% ลดก�รนำ�เข้�

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ต้นแบบที่พัฒน�ขึ้นนี้จะให้ประสิทธิภ�พในตกตะกอนหรือก�รกำ�จัด

ฝุ่นละอองได้สูงถึง 99% ที่เวล�ในก�รบำ�บัดอ�ก�ศ 70 น�ที ส�ม�รถถอด

ล้�งทำ�คว�มสะอ�ดชุดอัดประจุไฟฟ้�อนุภ�ค ชุดตกตะกอนอนุภ�ค และ

ชุดสร้�งไอออน ได้ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น

การประยุกต์ใช้งาน

ช่วยในก�รขจัดปัญห�เรื่องเชื้อโรค โดยเฉพ�ะเชื้อแบคทีเรีย ควัน

บุหรี่ ฝุ่น และกลิ่นต่�งๆ ส�ม�รถกำ�จัดอนุภ�คที่มีขน�ดเล็กถึง 0.01 

ไมครอนที่ปะปนอยู่ในอ�ก�ศ ซึ่งเป็นส�เหตุหนึ่งของโรคเยื่อหุ้มสมอง

อักเสบ โรคปอดอักเสบ และโรคท�งเดินห�ยใจ อื่นๆ เช่น โรคภูมิแพ้ 

โรคหอบหืด เป็นต้น

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l โรงพย�บ�ลภ�ครัฐและเอกชนม�กกว่� 3,000 แห่ง
l ผู้ป่วยโรคระบบท�งเดินห�ยใจม�กกว่�แสนร�ยทั่วประเทศ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l กลุ ่มผู ้ประกอบก�รด้�นอ�ชีวอน�มัย คว�มปลอดภัยและ

 สิ่งแวดล้อม
l กลุ่มผู้ประกอบก�รที่ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� และจัดจำ�หน่�ย

 เครื่องมือ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร พ�นิช อินต๊ะ และ อ�ทิตย์ ย�วุฑฒิ 

“เครื่องบำ�บัดอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�รโดยเทคนิคเชิงไฟฟ้�สถิต” เลขที่คำ�ขอ 

1303000673

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กำ�ลังอยู่ในขั้นตอนก�รศึกษ� ก�รทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่อง

ม�ตรฐ�นในประเทศ

ภาพรวมตลาด

เครื่องบำ�บัดอ�ก�ศเชิงพ�ณิชย์มีข้อจำ�กัดที่ต้องทำ�คว�มสะอ�ด

ระบบตกตะกอนฝุ่นเสมอ ผู้ใช้ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่แผ่นตกตะกอน 

ห�กมีก�รพัฒน�ให้ระบบตกตะกอนเป็นแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องทำ� 

คว�มสะอ�ดหรือใช้วิธีถอดเปลี่ยนด้วยวัสดุร�ค�ถูก ห�ซื้อง่�ยทั่วไป จะ

เกิดคว�มได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ทันที ดังนั้นก�รพัฒน�เครื่องบำ�บัด

อ�ก�ศที่มีส่วนตกตะกอนเป็นแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องถอดล้�ง ใช้วิธีก�ร

เปลี่ยนด้วยวัสดุร�ค�ถูก ห�ซื้อง่�ยจ�กร้�นค้�ทั่วไป อีกทั้งส่วนประกอบ 

อ่ืนๆ ส�ม�รถจัดห�ได้ในประเทศ จะส�ม�รถสร้�งโอก�สท�งธุรกิจ ก�รค้� 

แรงง�น และผลกระทบเชิงบวกแก่ก�รพัฒน�ประเทศได้

มีโอก�สและคว�มเป็นไปได้ที่จะผลิตเพื่อเชิงพ�ณิชย์ เนื่องจ�ก 

เครื่องบำ�บัดอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�รต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ จึงมีร�ค�

ค่อนสูง (20,000 - 100,000 บ�ท ขึ้นอยู่กับเทคนิคในก�รบำ�บัดและกำ�จัด

ฝุ่น) ซึ่งเป็นก�รเสียดุลท�งก�รค้�อย่�งเห็นได้ชัด และยังต้องเสียค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รบำ�รุงรักษ�และบริก�รจ�กตัวแทนจำ�หน่�ยในร�ค�ค่อนข้�งสูง จึง

ทำ�ให้มีก�รใช้ง�นในจำ�นวนที่จำ�กัดทำ�ให้ไม่ส�ม�รถขย�ยให้มีก�รใช้ง�น

ในส่วนสำ�นักง�นพื้นทำ�ง�นหรือที่พักอ�ศัยได้ม�กขึ้น

นอกจ�กนี้ในโครงก�รมีก�รนำ�เสนอเทคโนโลยีที่เป็น state of the 

art หรือเทคโนโลยีทดแทน (substitution technology) ที่ส่งผลทำ�ให้มี

ก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในผลิตภัณฑ์/กระบวนก�ร/บริก�รที่มี 

อยู่ในท้องตล�ด หรือทำ�ให้เกิดผลิตภัณฑ์/กระบวนก�ร/บริก�รใหม่ในท้องตล�ด 

หรือทำ�ให้มีอุปท�น (market demand) ใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยมีขน�ดของ

ตล�ด  เช่น โรงพย�บ�ลภ�ครัฐและเอกชนม�กกว่� 3,000 แห่ง และผู้ป่วย 

โรคระบบท�งเดินห�ยใจม�กกว่�แสนร�ยทั่วประเทศ

 ระบบสารสนเทศเครือข่ายข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคล

PeMNIS : Personal Medical Network Information System

HOUSING
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 ระบบสารสนเทศเครือข่ายข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคล

PeMNIS : Personal Medical Network Information System

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งสถ�นพย�บ�ลในเครือข่�ย ได้นำ�

 โครงสร้�งม�ตรฐ�นข้อมูลที่เป็นม�ตรฐ�นส�กลม�ใช้
l คว�มปลอดภัยในก�รเข้�ถึงระบบ ได้นำ�เทคโนโลยี QR Code 

 และ Username/Password ม�ใช้ยืนยันตัวบุคคล 
l คว�มปลอดภัยในก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ใช้เทคโนโลยีก�รเข้�

 รหัสข้อมูลต�มม�ตรฐ�นส�กล เพื่อก�รส่งข้อมูลระหว่�งระบบ 
l ระบบช่วยลดค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รพัฒน�ง�น IT เนื่องจ�กไม่จำ�เป็น

 ต้องจัดซ้ือเคร่ืองแม่ข่�ย และจัดจ้�งพัฒน�ระบบก�รแลกเปล่ียน 

 ข้อมูลสำ�หรับสถ�นพย�บ�ล โดยนำ�เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ  

 (Cloud Computing) ม�ใช้  

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

l ระบบก�รลงทะเบียนผู้ใช้บริก�ร และตรวจสอบ เพื่อป้องกัน

 ก�รลงทะเบียนซ้ำ�ซ้อน
l ระบบสำ�หรับเช่ือมโยงกับระบบส�รสนเทศท่ีสถ�นพย�บ�ลใช้ง�น

 เน้นเรื่องผลตรวจจ�กห้องปฏิบัติก�ร
l ระบบบริก�รผลตรวจจ�กห้องปฏิบัติก�ร โดยแสดงตัวตนด้วย

 รหัสแพทย์ บัตรประช�ชนของผู้ใช้บริก�ร และ QR Code
l ระบบให้สถ�นพย�บ�ล/หน่วยง�นทำ�ก�รตรวจห้องปฏิบัติก�ร 

 และนำ�ผลก�รตรวจห้องปฎิบัติก�รเข้�ระบบทันที
l ระบบเก็บประวัติก�รรักษ�และข้อมูลสุขภ�พส่วนบุคคล และ

 ประวัติก�รตรวจ และผลตรวจห้องปฏิบัติก�รของตนเองได้

การประยุกต์ใช้งาน

l เพิ่มประสิทธิภ�พก�รรับ-ส่งข้อมูลสุขภ�พส่วนบุคคลระหว่�ง

 สถ�นพย�บ�ล เพิ่มศักยภ�พของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ สร้�ง 

 โอก�สด้�นก�รตล�ดธุรกิจด้�นก�รแพทย์ และเพิ่มคุณค่�ก�ร 

 เป็น Medical Hub ก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุขของประเทศไทย
l ส่งเสริมก�รวิเคร�ะห์แนวโน้มสุขภ�พส่วนบุคคล เพ่ือเน้นนโยบ�ย

 เชิงป้องกันสุขภ�พของประช�กร
l วิเคร�ะห์และใช้สิทธิประโยชน์ท�งส�ธ�รณสุขที่เหม�ะสมของ

 บุคคล ทั้งในส่วนของผลประโยชน์จ�กภ�ครัฐและภ�คเอกชน

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l สถ�นพย�บ�ล เพิ่มประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร โดยส�ม�รถ

 ให้บริก�รข้อมูลสุขภ�พได้อย่�งต่อเน่ืองม�กข้ึน ท้ังน้ีห�กในอน�คต 

 ระบบ PeMNIS ได้ขย�ยตัวไปยังกลุ่มธุรกิจโรงพย�บ�ลที่หล�ก 

 หล�ยม�กขึ้นจะช่วยให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูลสุขภ�พของผู้ใช้ 

 บริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
l ผู้เข้�รับก�รรักษ� ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลสุขภ�พส่วนบุคคลได้ 

 อีกทั้งยังได้รับคว�มสะดวกรวดเร็วในก�รรับบริก�รจ�กสถ�น 

 พย�บ�ล และส�ม�รถประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง ใน 

 อน�คตส�ม�รถทร�บแนวโน้มสุขภ�พส่วนบุคคลและทร�บสิทธิ ์

 ก�รรักษ�ส่วนบุคคล

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l บริษัทผู้ให้บริก�ร Cloud Services

l กลุ่มผู้ ให้บริก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของกลุ่มสถ�น

 พย�บ�ล เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้�รับบริก�ร ส�ม�รถจับกลุ่มกับสถ�น 

 พย�บ�ลอื่นๆ โดยมีร�ยได้จ�กค่�ธรรรมเนียมก�รให้บริก�ร 

 แต่ละร�ย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

-

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�เฟสที่ 1

ภาพรวมตลาด

โครงก�ร PeMNIS เกิดขึ้นเพื่อรองรับนโยบ�ยลดจำ�นวนผู้เข้�ม�รับ

บริก�ร โดยเน้นก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมตล�ดสุขภ�พ และเพื่อ

สร้�งพันธมิตรบูรณ�ก�รเทคโนโลยี ข้อมูล แพทย์สถ�นพย�บ�ลร่วมกัน 

เพื่อประโยชน์ด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นประช�ชนและสังคมก�รแพทย์ 

เน้นกลุ่มลูกค้�ที่ชัดเจน 2 กลุ่มคือ ตล�ดกล�ง และตล�ดบนล่�ง (A-) 

ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยระดับกล�งที่ยอมจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลเพิ่มขึ้นเพื่อแลก

กับบริก�รที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขน�ดตล�ดรวมของประเทศไทย ผ่�นโรงพย�บ�ล

ภ�ครัฐและโรงพย�บ�ลภ�คเอกชนกว่� 400 แห่งโดยมีผู้ประกอบก�รที่มี

คว�มพร้อมก�รให้บริก�รช�วต่�งช�ติจำ�นวน 33 ร�ย ซึ่งเกิดจ�กประเมิน

ของภ�ครัฐผ่�นแคมเปญ “Healthcare from Heart” ซึ่งประม�ณก�ร

ร�ยได้รวมภ�ยในระยะเวล� 5 ปีที่ผ่�นม� (พ.ศ.2546-2551) มูลค่�สูง

ถึง 60,000 ล้�นบ�ท (ที่ม�: Marketeer) ซึ่งปัจจุบันค�ดว่�จะมีอัตร�ก�ร

ขย�ยตัวม�กกว่�แสนล้�นบ�ท (ที่ม�: สย�มธุรกิจ)

HOUSING MEDICAL CARE
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แผ่นดามกระดูกวัสดุฉลาด (Smart Bone Plate)

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

   เป็นโลหะผสมไทเทเนียมที่ไม่มีส่วนประกอบของธ�ตุที่เป็นพิษเลย 

และยังมีค่�มอดูลัสคว�มยืดหยุ่นต่ำ�เท่�หรือใกล้เคียงกับกระดูกมนุษย์  

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เป็นโลหะผสมไทเทเนียมสมัยใหม่ ที่ไม่มีก�รเติมธ�ตุที่มีพิษเข้�ไป

ช่วยเสริมเรื่องคว�มส�ม�รถในก�รขึ้นรูป แต่มีก�รเติมธ�ตุที่ปลอดภัย

กับร่�งก�ยคนเข้�ไป แล้วผ่�นกระบวนก�รที่เรียกว่� Thermomechanical 

process ทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งโครงสร้�งระดับน�โนที่มีสมบัติคล้�ย

กระดูก กล่�วคือมีค่� Young’s modulus ต่ำ�ม�กเมื่อเทียบกับไทเทเนียม

ที่ใช้ท�งก�รแพทย์ในปัจจุบัน คือประม�ณ 15-20 GPa ดังนั้นเมื่อนำ�ไป

เป็นแผ่นด�มกระดูก หรือข้อต่อกระดูก หรือแม้กระทั่งกระดูกเทียม ก็จะ

ส�ม�รถช่วยลดก�รเกิด stress shielding หรือก�รสะสมของคว�มเค้น

บริเวณกระดูกจริงรอบๆวัสดุฝังใน ทำ�ให้ไม่เกิดคว�มเสียห�ย นอกจ�กนี้

ยังมีสมบัติก�รเข้�กันได้ท�งชีวภ�พที่ดีม�ก เนื่องจ�กไม่มีธ�ตุที่เป็นพิษ

ผสมอยู่เลย

การประยุกต์ใช้งาน

พัฒน�เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ด�มกระดูก อุปกรณ์ยึดจับกระดูก สกรู 

เป็นต้น 

   

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l แพทย์/ผู้เชี่ยวช�ญ ทั้งในและต่�งประเทศ 
l ผู้สนใจในก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์ 

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยวัสดุอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ 
l ผู้ประกอบก�รที่เห็นโอก�สในก�รนำ�เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ได้รับเลขคำ�ขอเพื่อรับสิทธิบัตร 

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒน�ถึงขั้นตอนที่ส�ม�รถผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบในห้องปฏิบัติ

ก�รได้    

ภาพรวมตลาด

ตล�ดอุปกรณ์ก�รแพทย์ที่อยู่ในส่วนของก�รศัลยกรรมกระดูกมี

มูลค่�สูง อีกทั้งยังส�ม�รถส่งเสริมให้เกิดมูลค่�จ�กก�รส่งออกได้อีกด้วย 

                 

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ก�รพัฒน�เทคนิคก�รจำ�แนกหมู่เลือดระบบ ABO ด้วยเม็ดเลือด

แดงในรูปแบบของ array ด้วยวิธี SPR Immunoassay และ Image 

capture analysis immunoassays ซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้มีข้อเหนือกว่� 

SPR immunoassays ที่พื้นผิวและเครื่องมือตรวจวิเคร�ะห์มีร�ค�ถูก

กว่�ม�กในขณะที่ประสิทธิภ�พในก�รจำ�แนกหมู่เลือดด้วยเม็ดเลือดแดง

เทียบเท่�กันซึ่งส�ม�รถตรวจตัวอย่�งได้พร้อมกันหล�ยตัวอย่�งในเวล�

เดียวกันในรูปแบบของ array และจ�กก�รทดสอบกับตัวอย่�งม�กกว่� 

100 ตัวอย่�งพบว่�ส�ม�รถจำ�แนกหมู่เลือดได้ถูกต้องทุกตัวอย่�ง ด้วย

คว�มรวดเร็วและแม่นยำ�สูง ส�ม�รถลดก�รผิดพล�ดของก�รวัดลงได้ 

โดยก�รใช้แอนติบอดีม�กกว่�หนึ่งชนิดที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อหมู่เลือดนั้นๆ 

เซนเซอร์ชิพต�มก�รประดิษฐ์นี้ส�ม�รถใช้ง�นซ้ำ�ได้หล�ยครั้ง ทำ�ให้ลด

ค่�ใช้จ่�ยและเวล�ที่ใช้ในก�รตรวจวัดแต่ละตัวอย่�งลงได้ม�ก

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม (Agglutination) เทคนิคใหม่ที่

พัฒน�ขึ้น (SPR Immunoassay และ Image capture analysis immu-

noassays) มีคว�มไวในก�รตรวจสูงกว่� และก�รแปลผลไม่ขึ้นกับบุคคล 

จึงช่วยลดคว�มผิดพล�ดจ�กบุคคลได้ ไม่ต้องอ�ศัยคว�มชำ�น�ญม�กนัก  

ส�ม�รถพัฒน�ให้อยู่ในรูปเครื่องมืออัตโนมัติได้ ซึ่งจะช่วยลดแรงง�น 

คนง�นตรวจอยู่ในรูปแบบของ array ส�ม�รถตรวจวิเคร�ะห์ตัวอย่�งปริม�ณ 

ม�กในคร�วเดียวกัน

การประยุกต์ใช้งาน

เป็นก�รสร้�งเซนเซอร์ชิพพีอ�ร์แบบอ�ร์เรย์สำ�หรับใช้ในก�รตรวจ

จำ�แนกหมู่เลือดชนิดเอโอบี ที่ส�ม�รถใช้ง�นกับเครื่องเอสพีอ�ร์แบบ

ภ�พหรือเครื่องเอสพีอ�ร์แบบทั่วไปได้ โดยใช้ส�รชีวภ�พตรวจจับเป็น

แอนติบอดีชนิดที่ได้จ�กกระบวนก�รเลี้ยงเซลล์ มีร�ค�ถูกและส�ม�รถห�

ได้ง่�ย ทดแทนก�รใช้แอนติบอดีบริสุทธิ์ซึ่งมีร�ค�สูง

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

หน่วยบริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบท�งก�รแพทย์, ห้องปฏิบัติก�ร 

โรงพย�บ�ล

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ผู้ผลิตและจำ�หน่�ยอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ วิทย�ศ�สตร์ ตรวจ

วิเคร�ะห์       

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

เลขที่คำ�ขอสิทธิบัตร 1301000757  วันที่ 15 กุมภ�พันธ์ 2556

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติก�ร

เซนเซอร์ชิพเอสพีอาร์แบบอาร์เรย์

สำาหรับการจำาแนกหมู่เลือดชนิดเอบีโอ
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MEDICAL CARE
  ลวดจัดฟันวัสดุฉลาด (Smart Orthodontics Wire)

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เป็นเทคโนโลยีท�งวัสดุศ�สตร์ที่ส�ม�รถสร้�งโลหะผสมจำ�รูป 

ม�เปน็ลวดจดัฟนัทีม่แีรงเคลือ่นฟนัทีค่งที ่และระยะเคลือ่นไดม้�กกว่�ลวด 

เหล็กกล้�ไร้สนิมในท้องตล�ดได้ถึง 10 เท่� ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่เจ็บ ฟัน

เคลื่อนที่ได้ต�มหลักสรีระวิทย� และยังช่วยลดระยะเวล�รักษ�ได้ด้วย 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เป็นก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รผสมโลหะ ก�รควบคุมกระบวนก�ร

ปรับสมบัติ ให้ส�ม�รถได้ลวดที่คืนรูปได้ที่อุณหภูมิช่องป�ก หรือ 37 

องศ�เซลเซียส โดยมีสมบัติคว�มยืดหยุ่นยิ่งยวด ทำ�ให้ทันตแพทย์

ส�ม�รถนำ�ไปใช้จัดฟันได้ โดยได้แรงเคลื่อนฟันที่มีค่�ต่ำ�และคงที่ ลดก�ร

เจ็บปวด ตลอดจนได้ระยะเคลื่อนที่ที่สูง และมีคว�มส�ม�รถในก�รเข้�กัน

ได้ท�งชีวภ�พที่ดี 

การประยุกต์ใช้งาน

ส�ม�รถประยุกต์ใช้ง�นได้ในหล�ยอุตส�หกรรม ทั้งอุตส�หกรรม

ท�งก�รแพทย์ เช่น อุปกรณ์ขย�ยหลอดเลือด (Stent) อุปกรณ์อุดรอย 

ร่ัวหัวใจ อุตส�หกรรมย�นยนต์สำ�หรับก�รทำ�หน้�ท่ีเป็นเซนเซอร์  อุตส�หกรรม 

ขนส่ง อุตส�หกรรมก�รบินและอวก�ศ นอกจ�กนี้ส�ม�รถประยุกต์ ใช้

เป็น Sensors and Actuators ได้หล�ยประเภท   

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l ทันตแพทย์/ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นจัดฟันทั้งในและต่�งประเทศ 

แพทย์โรคหัวใจ แพทย์หลอดเลือด
l ผู้สนใจในก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตส�หกรรม

ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยวัสดุอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ 

l ผู้ประกอบก�รที่เห็นโอก�สในก�รนำ�เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้  

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ได้รับเลขคำ�ขอเพื่อรับสิทธิบัตร

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒน�ถึงขั้นตอนที่ส�ม�รถผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบในห้องปฏิบัติ

ก�รได้    

ภาพรวมตลาด

ประเทศไทยมีแนวโน้มก�รนำ�เข้�อุปกรณ์ท�งด้�นทันตกรรม

ม�กขึ้น โดยลวดจัดฟันคิดเป็นมูลค่�ประม�ณ 200 ล้�นบ�ทต่อปี ส่วน

อุตส�หกรรมก�รแพทย์ด้�นหัวใจและหลอดเลือดนั้นมีมูลค่�ม�กและ 

ยังต้องอ�ศัยก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์
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สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (สิ่งทอนาโน)

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เป็นก�รประยุกต์ใช้น�โนเทคโนโลยีในก�รพัฒน�สูตรน้ำ�ย�เคลือบ 

เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษของสิ่งทอให้มีคุณสมบัติพิเศษท�งเคมี ท�ง

ก�ยภ�พและเชิงกล เป็นก�รเพิ่มขั้นตอนในระหว่�งห่วงโซ่คุณค่�ของ 

สิ่งทอไทย ซึ่งแต่ละสูตรส�ม�รถรวมคุณสมบัติพิเศษในแต่ละด้�นเข้�

ด้วยกันเป็นมัลติฟังก์ชั่น ส�ม�รถนำ�ไปใช้ร่วมกับกระบวนก�รเคลือบผ้�ที่

ใช้ในโรงง�นได้ทันทีเมื่อได้รับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีที่เหม�ะกับก�รผลิต

แต่ละโรงง�น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

l ดูแลรักษ�ที่ง่�ย ลดระยะ ลดก�รยับและเพิ่มก�รคืนตัวของผ้�

 ระหว่�งใช้สอย 
l เพิ่มคว�มนุ่มนวลเมื่อสัมผัส 
l สะท้อนน้ำ� 
l ต้�นเชื้อแบคทีเรียจะทำ�ให้ผ้�มีคุณสมบัติลดก�รเจริญเติบโต

 ของเชื้อโรค ไม่เหม็นอับจึงลดคว�มจำ�เป็นในก�รซัก  
l เพิ่มกลิ่นหอม
l หน่วงไฟจะทำ�ให้ผ้�มีคุณสมบัติเหม�ะสมกับง�นท�งด้�น

 เฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟ� และผ้�ม่�นม�กขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ในก�รเคลือบผ้�ระดับอุตส�หกรรม เช่น อุตส�หกรรมผ้�ผืน 

อุตส�หกรรมสิ่งทอสำ�เร็จรูป เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ผ้�ม่�น และง�น

ตกแต่งใดๆ ที่ใช้สิ่งทอ     

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ประกอบก�รหรือกลุ่มวิส�หกิจชุมชนท่ีต้องก�รเพ่ิมมูลค่�ให้กับผ้�

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

อุตส�หกรรมตกแต่งสำ�เร็จสิ่งทอ ทั้งภ�ยในประเทศและส่งออก

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

คว�มลับท�งก�รค้�

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบในระดับอุตส�หกรรม

ภาพรวมตลาด

อุตส�หกรรมสิ่งทอมีบทบ�ทสำ�คัญยิ่งต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

ของไทยเนื่องจ�กเป็นอุตส�หกรรมหลักที่ทำ�ร�ยได้จ�กก�รส่งออกให้

กับประเทศ และมีกระบวนก�รผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่อุตส�หกรรมต้นน้ำ�

จนถึงปล�ยน้ำ� ซึ่งอ�จส�ม�รถแบ่งเป็นอุตส�หกรรมสิ่งทอขั้นต้น  (ก�ร

ผลิตเส้นใยประดิษฐ์) อุตส�หกรรมสิ่งทอขั้นกล�ง (ก�รปั่นด้�ย ทอผ้�

และถักผ้� ก�รฟอก ย้อม พิมพ์ และแต่งสำ�เร็จ) และอุตส�หกรรม 

สิ่งทอขั้นปล�ย (ก�รผลิตเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้�สำ�เร็จรูป) โดยทั้งห่วงโซ่

อตุส�หกรรมไดก้อ่ใหเ้กดิก�รจ�้งง�นสงูถงึกว่� 1 ล�้นคน ส�ม�รถนำ�ร�ยได ้

เข้�สู่ประเทศคิดเป็นมูลค่�เงินตร�ปีละกว่� 2 แสนล้�นบ�ท จ�กข้อมูล

ของกรมส่งเสริมก�รส่งออก พบว่�ในปี 2551 ก�รส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่มไทยมีมูลค่� 7,200 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ โดยตล�ดส่งออก

หลัก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริก� สหภ�พยุโรป และญี่ปุ่น นอกจ�กนั้น

อุตส�หกรรมสิ่งทอยังมีบทบ�ทสำ�คัญต่อวิถีชุมชนและสังคมไทยม�เป็น

เวล�ย�วน�น หัตถกรรมและอุตส�หกรรมผ้�พื้นเมืองเช่นฝ้�ยหรือไหม 

มีบทบ�ทโดดเด่นในท�งเศรษฐศ�สตร์และสังคมเนื่องจ�กคุณลักษณะ

ของผ้�ที่สวยง�มเป็นพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว ทนท�นแข็งแรง 

เหม�ะกับก�รประยุกต์ใช้ที่หล�กหล�ย สิ่งทอพื้นบ้�นสร้�งร�ยได้ให้กับ

ประเทศไม่ต่ำ�กว่�ปีละ 5,000 ล้�นบ�ท โดยก่อให้เกิดร�ยได้แก่ผู้ประกอบ

ก�ร ก�รสร้�งง�นในชุมชน รวมถึงก�รดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท�ง

วัฒนธรรมอันดีง�มซึ่งเป็นมรดกท�งวัฒนธรรมของประเทศไทยจ�กอดีต

ม�จนถึงปัจจุบัน
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CLOTHING
     หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทสีย้อมธรรมชาติสำาหรับพิมพ์ผ้าไหม 

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l กระบวนก�รพิมพ์ใช้ง�นง่�ย ส�ม�รถผลิตสินค้�ได้ทันที ก�ร

 ลงทุนไม่สูงม�ก
l ไม่มีขั ้นต่ ำ�ในก�รพิมพ์ เหมือนก�รพิมพ์ Screen และ

 Conventional Printing อื่น ๆ
l มีจุดข�ยที่ชัดเจน ในเรื่องของก�รใช้สีธรรมช�ติที่เป็นมิตรต่อ

 สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้ง�น
l ต้นทุนก�รผลิตถูก Margin สูง
l เทคโนโลยีก�รพิมพ์ด้วยอิงค์เจ็ทส�ม�รถสร้�ง Value Added 

 ให้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้
l เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยไม่ท้ิงของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม เช่นน้ำ�เสีย

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เป็นหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทสีย้อมธรรมช�ติที่คิดค้นขึ้นม�สำ�หรับพิมพ์

ผ้�ไหมโดยเฉพ�ะ  โดยก�รรวบรวมเอ�เทคโนโลยีหล�กหล�ยส�ข�  ทำ�ก�ร 

วิจัยและพัฒน�จนได้สูตรหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ส�ม�รถใช้ง�นได้กับ

เครื่องพิมพ์ระบบ Piezoelectric Printing  ที่ว�งข�ยทั่วไป เช่น Mimaki, 

Roland, Mutoh และ Epson เป็นหมึกพิมพ์ฐ�นน้ำ�ที่ใช้ส�รสีจ�กธรรมช�ติ 

100 % มีคว�มปลอดภัยต่อผู้ใช้ง�น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้งาน

เทคโนโลยีก�รผลิตหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทที่เสนอไปนี้ ส�ม�รถนำ�ไปใช้

ในอุตส�หกรรมหล�ยประเภท เช่น อุตส�หกรรมเครื่องนุ่งห่ม ก�รพิมพ์

ล�ยผ้�ผืน ก�รผลิตสินค้� และก�รเพิ่ม Value added ให้กับสินค้�ต่�งๆ 

เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังมีบ�งส่วนของเทคโนโลยี เช่น ผงสีย้อมธรรมช�ติ

คว�มเข้มข้นสูงที่ส�ม�รถแตกแขนงไปสู่อุตส�หกรรมก�รย้อมผ้� 

ย้อมเส้นด้�ย เดิมทีก�รย้อมสีธรรมช�ติจะมีปัญห�เรื ่องคว�มไม่

สม่ำ�เสมอ ห�กนำ�เอ�ผงสีย้อมธรรมช�ติไปใช้จะส�ม�รถแก้ปัญห�เหล่�น้ี 

ได้ นอกจ�กนี้ผงสียังส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รผลิตหมึกพิมพ์สกรีนสำ�หรับ

พิมพ์ผ้�ด้วยเทคนิค Stencil ได้ด้วย

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l กลุ่มช�วบ้�น กลุ่มสหกรณ์
l กลุ่มโรงง�นพิมพ์ผ้�
l กลุ่มสม�คมก�รผลิตของชำ�ร่วย และของตกแต่งบ้�น
l กลุ่มทอผ้�
l กลุ่มโรงพิมพ์ และตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทใน

 ประเทศไทย
l โรงง�นทอผ้� พิมพ์ผ้�     

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l กลุ่มผู้ผลิตหมึกพิมพ์
l กลุ่มโรงง�นพิมพ์ผ้�ผืน หรือกลุ่มโรงย้อมเส้นใยต่�งๆ  
l กลุ่มบริษัทที่เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องพิมพ์ผ้�
l กลุ่มธุรกิจของชำ�ร่วย ของตกแต่งบ้�น และกลุ่มช�วบ้�น OTOP

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ยื่นจดสิทธิบัตรไปแล้วอยู่ในระหว่�งก�รรอพิจ�รณ�  

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ส�ม�รถใช้ง�นได้ในระดับ scale เล็กๆ ห�กจะนำ�ไปต่อยอด 

เชิงพ�ณิชย์จะต้องทำ�ก�รยกระดับก�รผลิตเป็นสเกลอุตส�หกรรมก่อน

รูปผงสีธรรมชาติความเข้มข้นสูง สีแดงจาก

ครั่ง สีเหลืองจากดอกคำาฝอย สีน้ำาเงินจาก

คราม และสีดำาจากกะลามะพร้าวเผา

รูปผ้าพันคอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติสีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากกาแฟ

รูปกรอบรูปผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
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CLOTHING

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ก�รนำ� pigment ชนิดพิเศษในอุตส�หกรรมพล�สติกม�ทดลองใช้กับ

ผ้�ทอพอลีเอสเทอร์ ทำ�ให้ส�ม�รถเปล่ียนสีได้ในช่วงอุณหภูมิ 31˚C  

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เส้นใยที่ฉีดจ�ก Polypropylene และผ้�ทอพอลีเอสเทอร์ จะมีสี 

ในโทนที่เข้มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่� 31˚C และจะมีสีเข้มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ

ต่ำ�กว่� 31˚C      

การประยุกต์ใช้งาน

เพิ่มมูลค่�ให้กับผลิตภัณฑ์ด้�นสิ่งทอและเส้นใยในอุตส�หกรรม 

สิ่งทอได้ เช่น นำ�ผ้�ที่เตรียมได้ม�ผลิตเป็นเสื้อหรือสัญลักษณ์ที่ส�ม�รถ 

ระบุอุณหภูมิในพ้ืนท่ีท่ีทำ�ง�นได้ ในกรณีท่ีเป็นกระบวนก�รท่ีมีคว�มอ่อนไหว 

ต่ออุณหภูมิ 

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

บุคคลท่ัวไป หรือภ�คอุตส�หกรรมท่ีเห็นช่องท�งในก�รนำ�ไปต่อยอด

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

ภ�คอุตส�หกรรมด้�นสิ่งทอ ที่มุ่งหวังผลิตสินค้�ที่มีคว�มแตกต่�ง

และสร้�งมูลค่�เพิ่มได้    

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยู่ในระหว่�งก�รขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร เครื่องย้อมเส้นด้�ยแบบ 

ขั้นตอนเดียว 

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ยังมีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณเพิ่มเติมจ�ก

ภ�ครัฐ หรือภ�คเอกชน  

ภาพรวมตลาด

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอท่ีมีคุณสมบัติเปล่ียนสีได้ยังไม่แพร่หล�ยในท้องตล�ด 

ก�รพัฒน�ต่อยอดน่�จะส่งผลให้ผู้พัฒน�ชิงคว�มได้เปรียบท�งก�รตล�ด

ได้        

  

เส้นใยและผ้าทอที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิ

	   	  

	   	  

เส้นใยที่เปลี่ยนสีได้จากสภาวะการผลิตเดียวกัน 

(ซ้ายมืออุณหภูมิสูงกว่า 31°C และขวามืออุณหภูมิต่ำากว่า 31°C) 

เส้นใยที่เปลี่ยนสีได้ที่ผลิตจากสภาวะการผลิตต่างๆ กัน 

ผ้าทอพอลีเอสเทอร์ขณะที่กำาลังเปลี่ยนสี (Binder 

หมู่ Acrylate)

การทดสอบความทนทานต่อการซัก
	  

ผ้าทอพอลีเอสเทอร์ขณะที่กำาลังเปลี่ยนสี (Binder 

หมู่ Polyurethane)  
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WELL BEING CLOTHING
ไลท์แอดซ์ LightAds

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l ก�รสื่อส�รไร้ส�ย  โดยใช้แสงที่มองเห็นได้เป็นตัวกล�ง มีระยะ 

 (range) ก�รทำ�ง�นกว้�งถึง 36 เมตร
l สะดวกต่อก�รใช้ง�น โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถใช้สม�ร์ทโฟน (smart

 phones) ของตนเองเข้�สู่ระบบได้ 
l ก�รติดต้ังใช้ง�นโดยผู้ประกอบก�รทำ�ได้ง่�ย และรวดเร็ว ส�ม�รถ

 ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ต�มต้องก�ร 
l สร้�งประสบก�รณ์ใหม่แก่ผู้ใช้ เนื่องจ�กแผง LED มีแสงสี

 ที่สวยง�มม�ก สร้�งคว�มบันเทิงได้ง่�ย ซึ่งเหม�ะกับธุรกิจ 

 ที่ต้องก�รคว�มล้ำ�หน้�และคว�มแปลกใหม่
l เป็นเทคโนโลยีสีเขียว เนื่องจ�กวัสดุหลักอย่�ง LED ส�ม�รถผลิต

 จ�กส�รอินทรีย์ที่ย่อยสล�ยได้เอง และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของคลื่นวิทยุใช้ง�น 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

l ส�ม�รถส่งข้อมูลผ่�นแสงจ�กแผง LED ไปยังสม�ร์ทโฟนซึ่ง

 รับข้อมูลจ�กแสงโดยกล้องด้�นหลัง (rear camera) 

l ส�ม�รถรับ-ส่งข้อมูลภ�ยใน 4 วิน�ที โดยระยะก�รส่งที่มี

 ประสิทธิภ�พ ขึ้นอยู่กับขน�ดและคว�มสว่�งของป้�ยไฟ LED  

 ภ�คส่ง

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ในก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ให้ข้อมูลต่อลูกค้�ของผู้ประกอบ

ก�รร้�นค้� ห้�งสรรพสินค้� ง�นแสดงสินค้� นิทรรศก�ร คอนเสิร์ต 

โรงแรม โรงพย�บ�ล หรือใช้สำ�หรับป้�ยโฆษณ� 

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l ผู้บริโภคที่ใช้สม�ร์ทโฟน (iPhone) และสนใจรับข้อมูลผ่�น

 ช่องท�งใหม่ๆ
l ผู้มีร�ยได้ระดับป�นกล�งถึงสูง
l กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l กลุ่มผู้ประกอบก�รร้�นค้�ในย่�นช้อปปิ้ง หรือ ห้�งสรรพสินค้� 

 หรือร้�นสะดวกซื้อ
l ธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตและจำ�หน่�ยหลอดแอลอีดี
l ธุรกิจอุปกรณ์ประช�สัมพันธ์ และป้�ยไฟแอลอีดี เช่น ป้�ยไฟ

 ด�ร� เป็นต้น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

อยู่ระหว่�งเตรียมยื่นจดสิทธิบัตร “เทคนิคก�รส่งข้อมูลเชิงรูปภ�พ

ผ่�นแผงแอลอีดี”  

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบภ�คสน�ม  

ภาพรวมตลาด

l ระบบรับข้อคว�มประช�สัมพันธ์ผ่�นสม�ร์ทโฟนด้วยแสงจ�ก

 แผง LED เป็นระบบที่พัฒน�ขึ้นเพื่อรองรับก�รเจริญเติบโตของ 

 ตล�ดสม�ร์ทโฟนที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตขึ้นจ�กปี 2555 อีก 

 43.9 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม� และยังเป็นอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัย 

 สำ�คัญสำ�หรับก�รดำ�เนินชีวิตในปัจจุบัน 
l คว�มต่ืนตัวของตล�ดท�งด้�นแผง LED มีม�กข้ึนในประเทศไทย 

 รวมท้ังมีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ด้�น LED และก�รตล�ดได้ดำ�เนินก�ร 

 ม�อย่�งต่อเนื่องส่งผลให้ก�รใช้ง�น LED มีจำ�นวนม�กขึ้น  

 และส�ม�รถพบเห็นได้โดยทั่วไป  
l ก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ในปัจจุบันก็ถือว่�เป็นปัจจัยสำ�คัญ

 สำ�หรับตล�ดที่มีก�รแข่งขันสูง เป็นอีกท�งเลือกที่อำ�นวยคว�ม 

 สะดวกแก่ผู้ให้และผู้ใช้บริก�ร ผู้ประกอบก�รจึงได้นำ�เทคโนโลยี 

 ใหม่ๆ ม�ใช้ในก�รโฆษณ�หรือประช�สัมพันธ์เพื่อให้เข้�ถึง 

 ผู้บริโภคได้อย่�งใกล้ชิดม�กขึ้น
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ซอฟต์แวร์ระบบสังเคราะห์เสียงพูดไทย/อังกฤษ

รุ่นที่ 7.0 : วาจา 7.0 Vaja 7.0

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

l สังเคร�ะห์เสียงพูดจ�กข้อคว�มภ�ษ�ไทย/อังกฤษ ด้วยเสียง

 บุคคลเดียว
l รองรับระบบปฏิบัติก�รและอุปกรณ์ที่หล�กหล�ย อ�ทิ วินโดวส์ 

 แอนดรอยด์   

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

l ทำ�ง�นบนระบบปฏิบัติก�รวินโดวส์ ในรูปแบบ Microsoft 

 Speech API (SAPI 5.0) และระบบปฏิบัติก�รแอนดรอยด์ 2.3  

 ขึ้นไป
l รองรับข้อคว�มอินพุตภ�ษ�ไทยและอังกฤษ วิเคร�ะห์ข้อคว�ม

 ได้ถูกต้องเกิน 90%
l เวล�ในก�รตอบสนองไม่เกิน 1 วิน�ที
l พื้นที่ติดตั้งไม่ต่ำ�กว่� 50 MB หน่วยคว�มจำ�ไม่ต่ำ�กว่� 512 MB

การประยุกต์ใช้งาน

l ก�รให้ข้อมูลเสียงอัตโนมัติ ผ่�นเครื่องมือสื่อส�รต่�งๆ เช่น 

 โทรศัพท์ สม�ร์ทโฟน ระบบประก�ศ
l อุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับผู้พิก�ร ผู้ด้อยโอก�ส และ

 ผู้สูงอ�ยุ
l ซอฟต์แวร์เพื่อก�รศึกษ� เช่น ก�รเรียนภ�ษ�

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l กลุ่มธุรกิจสื่อส�รโทรคมน�คม เช่น ก�รให้ข้อมูลเสียงผ่�นระบบ

 ตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ

l กลุ่มผู้พิก�ร ผู้ด้อยโอก�ส และผู้สูงอ�ยุ ใช้ในอุปกรณ์สิ่งอำ�นวย

 คว�มสะดวก
l กลุ่มก�รศึกษ� เช่น ก�รพัฒน�หนังสือเสียง และก�รเรียน

 ภ�ษ�
l กลุ่มสื่อส�รมวลชน เช่น ก�รให้ข่�วส�รในรูปแบบมัลติมีเดีย
l กลุ่มก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข เช่น ก�รเรียกคิวในโรงพย�บ�ล

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

บริษัท ซอฟต์แวร์เฮ�ส์ และโมบ�ยแอพพลิเคชัน ต่�งๆ 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหม�ยก�รค้� เลขที่ 700887

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์พร้อมถ่�ยทอดในรูปแบบก�รข�ยลิขสิทธ์ิก�รใช้ง�น พร้อม

ทั้งมีทีมสนับสนุนเพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้เหม�ะสมต�มคว�มต้องก�รของ 

ผู้ใช้

ภาพรวมตลาด

มูลค่�ตล�ดสอดคล้องกับก�รเติบโตของธุรกิจสม�ร์ทโฟน และ

เครือข่�ยอินเทอร์เน็ต คู่แข่งหลักได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “กันย�” และ “น�ริส�” 

จ�กบริษัท Nuance Communication ณ ปัจจุบัน ประเมินได้ว่�มีส่วน

แบ่งในตล�ดไม่ต่ำ�กว่� 30%
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WELL BEING 
     ศูนย์บริการชีววัสดุวิจัยและผลิตภัณฑ์ทางจุลินทรีย์

(Thailand Bioresource Research Center: TBRC)

l เป็นศูนย์ที่ให้บริก�รชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีก�รใช้
ประโยชน์ในระดับม�ตรฐ�นของน�น�ช�ติ โดยสร้�งคว�มร่วมมือผ่�นเครือข่�ย 
ศูนย์จุลินทรีย์และชีววัสดุต่�งๆ ทั้งในสถ�บันก�รศึกษ� หน่วยง�นภ�ครัฐ 
และเอกชน ทัง้ในและต�่งประเทศ มกี�รบรหิ�รจดัก�รเครอืข�่ยคลงัชวีวสัด ุ
ของประเทศและภูมิภ�คอ�เซียน เป็นฐ�นข้อมูลบูรณ�ก�รข้อมูลคลังชีววัสดุ 
ของประเทศ ทำ�ให้มีก�รบริก�รแบบ one stop service ที่ทั้งสะดวก 
รวดเร็วและได้ข้อมูลครบถ้วน

l เป็นศูนย์กล�งก�รให้บริก�รชีววัสดุประเภทต่�งๆ  เช่น จุลินทรีย์ 
ดีเอ็นเอ พล�สมิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไฮบริโดม� เนื้อเยื่อสัตว์ และ
เนื้อเยื่อพืช รวมทั้งให้บริก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจร มี
ก�รเก็บรักษ�และศึกษ�วิจัยด้�นก�รใช้ประโยชน์ชีววัสดุให้เหม�ะสมกับ
คว�มต้องก�รของอุตส�หกรรมทั้งระดับภูมิภ�ค ประเทศ และสนับสนุน
คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงและก�รใช้ประโยชน์จ�กชีววัสดุได้อย่�งยั่งยืน 

l ศูนย์บริก�รชีววัสดุวิจัยและผลิตภัณฑ์ท�งจุลินทรีย์ (Thailand 

Bioresource Research Center: TBRC) ให้บริก�รครอบคลุม 3 ด้�น คือ

กลุ่มงานชีววัสดุ

l รับฝ�กชีววัสดุ
l ให้บริก�รชีววัสดุ
l บริก�รด้�นเทคนิคที่เกี่ยวกับก�รเก็บรักษ�ชีววัสดุ ก�รคัดแยก 

และจัดจำ�แนกจุลินทรีย์ 
l ฝึกอบรมก�รเก็บรักษ�ชีววัสดุ ก�รจัดจำ�แนกจุลินทรีย์ และก�ร

บริห�รจัดก�รศูนย์ชีววัสดุ

กลุ่มงานด้านข้อมูลชีววัสดุ

l เป็นศูนย์กล�งบริก�รข้อมูลชีววัสดุ
l บริก�รระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริห�รจัดก�รข้อมูลชีววัสดุและ

ก�รเชื่อมโยงข้อมูลของสม�ชิกเครือข่�ย
l พัฒน�และบริก�รระบบคอมพิวเตอร์ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลชีว

วัสดุที่จำ�เป็นต่อง�นวิจัย
l เชื่อมโยงข้อมูลกับฐ�นข้อมูลชีววัสดุอื่นๆ  ในระดับน�น�ช�ติ
l ฝึกอบรมก�รใช้ง�นระบบซอฟต์แวร์ให้แก่สม�ชิกเครือข่�ย

กลุ่มงานด้านกฎหมายชีวภาพ

l ก�รบริห�รจัดก�รด้�นกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนิน
กิจกรรมของคลังชีววัสดุ

l บริก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ยชีวภ�พ และฝึกอบรมให้แก่
หน่วยง�นต่�งๆ

การให้บริการชีววัสดุวิจัยและผลิตชีวภัณฑ์จาก

จุลินทรีย์อย่างครบวงจรโดยงานบริการจะรวมถึง

l ก�รให้บริก�รส�รชีวภัณฑ์ เช่น เอนไซม์ เพื่อก�รทดสอบใน
ระดับภ�คสน�ม และพร้อมถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตทุกขั้นจนถึงเป็น
ผลิตภัณฑ์

l ก�รให้บริก�รหล�ยรูปแบบสำ�หรับจุลินทรีย์ ตั้งแต่ก�รให้บริก�ร
จุลินทรีย์พร้อมข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ ก�รรับฝ�กเก็บวัสดุชีวภ�พ (ทั้งใน
รูปแบบเผยแพร่ส�ธ�รณะ แบบตู้นิรภัยและไม่เผยแพร่ และแบบเพื่อจด
สิทธิบัตร) ก�รบริก�รด้�นเทคนิคก�รเก็บรักษ�และจัดจำ�แนกจุลินทรีย์

l ก�รบริก�รจัดก�รข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อก�รสืบค้น

และวิเคร�ะห์ ข้อมูลจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีเหมืองข้อมูล (Data mining) 
รวมถึงเป็นศูนย์กล�งข้อมูลจุลินทรีย์ เพื่อก�รใช้ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของ 
ASEAN

l ก�รบริก�รด้�นกฎหม�ยชีวภ�พด้�นจุลินทรีย์ท่ีมีเคร่ืองมือต่�งๆ
ด้�นกฎหม�ยท่ีพัฒน� เพ่ือทำ�ให้เกิดก�รเข้�ถึงและก�รแบ่งปันผลประโยชน์ 
(Access and Benefit Sharing, ABS) อย่�งเป็นธรรมแห่งแรกของ 
ASEAN รวมถึงก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ยชีวภ�พ

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l ภ�คเอกชน ทั้งอุตส�หกรรมขน�ดเล็ก ขน�ดกล�ง ไปจนถึง
ขน�ดใหญ่ต่�งๆ เช่น อุตส�หกรรมอ�ห�รหมัก อุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์ 
อุตส�หกรรมพลังง�นทดแทน และอุตส�หกรรมย� เป็นต้น 

l นักวิจัย อ�จ�รย์ ในหน่วยง�นวิจัยภ�ครัฐ สถ�บันก�รศึกษ�
ต่�งๆ รวมไปถึง นิสิต/นักศึกษ� 

l กลุ่มบุคคล/บุคคลทั่วไป ที่สนใจ

ภาพรวมตลาด

อุตส�หกรรมในอน�คตมีแนวโน้มชัดเจนที่จะมุ่งไปยังอุตส�หกรรม 
ฐ�นชีวภ�พ เน่ืองจ�กตล�ดให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อม ต้องก�ร 
ลดก�รใช้ส�รเคมี ประกอบกับวัตถุดิบจ�กปิโตรเลียมมีร�ค�สูงข้ึน ประเด็น 
เหล่�นี้เป็นแรงผลักดันให้อุตส�หกรรมทั่วโลกปรับตัวไปสู่ก�รพัฒน� 
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัตถุดิบธรรมช�ติ  โดยเฉพ�ะจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
เพิ่มม�กขึ้น ซึ่งประเทศไทยนับได้ว่�มีจุดแข็งด้�นคว�มหล�กหล�ยท�ง 
ชีวภ�พสูง ปัจจุบันประเทศคู่ค้�ที่เป็นตล�ดสำ�คัญของประเทศไทยได้มี 
คว�มเข้มงวดม�กขึ้น ในก�รกำ�หนดปริม�ณส�รเคมีที่ใช้/ห้�มใช้ส�รเคมี  
ในสินค้�ด้�นเกษตรและอุตส�หกรรมต่�งๆ ทำ�ให้เป็นอุปสรรคสำ�คัญใน 
ก�รแข่งขันของสินค้�ไทยในตล�ดโลก อีกทั้งจ�กปัญห�ด้�นแมลงศัตรูพืช 
ที่สร้�งคว�มเสียห�ยให้แก่ภ�คเกษตรกรรมอย่�งม�ก โดยเพลี้ยแป้ง
มันสำ�ปะหลังส่งผลให้ผลผลิตลดลงประม�ณ 25% มูลค่�คว�มเสียห�ย
ประม�ณ 15,000 ล�้นบ�ทตอ่ป ีเพลีย้กระโดดสนี้ำ�ต�ลในแปลงน�ข�้ว สง่ผล 
ให้ผลผลิตเสียห�ยประม�ณ 1.1 ล้�นตัน มูลค่�คว�มเสียห�ยประม�ณ 
10,000 - 20,000 ล้�นบ�ทต่อปี ดังนั้นจึงมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนในก�ร
พัฒน�และประยุกต์เทคโนโลยีชีวภ�พ เพื ่อบรรเท�ปัญห�ของภ�ค
เกษตรกรรม และเพื่อทดแทนหรือลดก�รใช้ส�รเคมีในภ�คเกษตรกรรม
และอุตส�หกรรมของประเทศไทย โดยพบว่�ปัจจุบันเริ่มมีคว�มต้องก�ร
ผลิตภัณฑ์จ�กจุลินทรีย์ เอนไซม์ และส�รชีวภัณฑ์ต่�งๆ เพิ่มม�กขึ้น 
เพื่อนำ�ไปใช้ในกระบวนก�รผลิตสินค้�ให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของ
ประเทศคู่ค้�  อย่�งไรก็ต�ม ประเทศไทยประสบปัญห�ก�รผลิตเอนไซม์
และส�รชีวภัณฑ์ได้ไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร ต้องนำ�เข้�เอนไซม์จ�ก
ต่�งประเทศประม�ณ 1,400 ล้�นบ�ทต่อปี และนำ�เข้�ส�รเคมีท�งก�ร
เกษตรประม�ณ 20,000 ล้�นบ�ทต่อปี (ข้อมูลปี 2554) ดังนั้น ก�รจัดตั้ง 
โครงก�ร “ศูนย์บริก�รชีววัสดุวิจัยและผลิตภัณฑ์ท�งจุลินทรีย์” จะ
เป็นก�รเพิ่มศักยภ�พและสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์
จ�กจุลินทรีย์ เพื่อประยุกต์ใช้ในภ�คก�รเกษตรและอุตส�หกรรมของ
ประเทศไทย เป็นก�รลดภ�ระต้นทุนของภ�คก�รเกษตรและอุตส�หกรรม  
ลดก�รใช้ทรัพย�กรทั้งน้ำ�และพลังง�น เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิต อีก
ทั้งช่วยลดผลกระทบของส�รเคมีตกค้�งในสิ่งแวดล้อม 
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เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ

แบบพกพา Electronic-nose for Air Monitoring

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เป็นเทคโนโลยีต่อยอดที่พัฒน�ม�จ�กเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

สำ�หรับตรวจวัดกลิ่นตัวอย่�งเป็นเครื่องสำ�หรับก�รตรวจวัดคุณภ�พ

อ�ก�ศ โดยทีมนักวิจัยจ�กสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร

ล�ดกระบัง ซึ่งพัฒน�ทั้งในรูปแบบก�รวิเคร�ะห์ใหม่สำ�หรับส�รเคมีระเหย 

และคุณภ�พอ�ก�ศโดยทั่วไป และรูปแบบของตัวอย่�งซึ่งส�ม�รถพกพ�

และใช้ง�นได้สะดวก

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

เคร่ืองจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศแบบพกพ� 

เป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติส�ม�รถแยกแยะคุณภ�พอ�ก�ศใกล้เคียงมนุษย์

ในสภ�วะรบกวนจ�กกลิ่นส�รเคมีทั่วไป แต่มีประสิทธิภ�พดีกว่�เมื่อส�ร

แปลกปลอมเป็นกลิ่นที่มนุษย์ไม่คุ้นเคยหรือตรวจจับได้ย�ก นอกจ�กนี้ยัง 

ส�ม�รถแยกแยะส�รเคมีซ่ึงเป็นส�รผสมหล�ยชนิด โดยก�รจดจำ�แพทเทิร์น 

ก�รตอบสนองของส�รที่ต้องก�รวัดและสร้�งเป็น “แผนที่” กลิ่นเพื่อ

วิเคร�ะห์องค์ประกอบของส�รที่ต้องก�รทดสอบจ�กตำ�แหน่งบนแผนที่ได้

การประยุกต์ใช้งาน

-       

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

กลุ่มโรงง�นอุตส�หกรรมพล�สติก, ย�นยนต์, น้ำ�มัน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

บริษัทผลิตและจำ�หน่�ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บริษัทผลิตและจำ�หน่�ย 

ชุดตรวจหรือเซ็นเซอร์ต่�งๆ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจ�กคำ�ขอสิทธิบัตรประเทศไทยภ�ยใต้ชื่อก�ร

ประดิษฐ์ “วิธีตรวจจับกลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่ใช้วิธีดังกล่�ว” เลขที่

คำ�ขอ 0801004238

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภ�คสน�ม (field prototype)
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WELL BEING 
กระสอบชลปราการ nZACK

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

กระสอบชลปร�ก�รมีน้ำ�หนักเบ�ส�ม�รถขนส่งให้ถึงพื้นที่ต่�งๆที่

เกิดอุทกภัยได้สะดวกรวดเร็ว  ส�ม�รถนำ�ม�จัดเรียงซ้อนทับกันได้หล�ก

หล�ยรูปแบบ ใช้เวล�ในก�รจัดเรียงน้อย  มีคว�มส�ม�รถป้องกันก�รซึม 

ของน้ำ�ได้ดี และเม่ือนำ�ม�ใช้ร่วมกับกระสอบทร�ยจะมีประสิทธิภ�พท่ีสูงข้ึน 

ส�ม�รถป้องกันน้ำ�ท่วมได้ถึงระดับ 50 เซนติเมตร 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

l ดูดซับของเหลวได้ดี ส�ม�รถขย�ยตัวได้ 100-500 เท่�   
l น้ำ�หนักเบ� มีน้ำ�หนัก 1-2 กิโลกรัม แต่เมื่อนำ�ม�ใช้ง�นจะ

 ขย�ยตัวและมีน้ำ�หนัก 20-30 กิโลกรัม
l กระสอบชลปร�ก�ร เป็นถุงผ้�ฝ้�ย มีรูปทรงเป็นก้อนสี่เหลี่ยม  

 ส�ม�รถนำ�ม�จัดเรียงซ้อนทับกันได้หล�กหล�ยรูปแบบและจัด 

 ได้รวดเร็ว
l ส�ม�รถปิดช่องว่�งที่เกิดจ�กก�รเรียงของกระสอบทั่วไปที่เกิด

 จ�กก�รซ้อนทับกัน เนื่องจ�กวัสดุที่ใช้ส�ม�รถให้ตัวได้ในทุก 

 ทิศท�งจึงมีประสิทธิภ�พสูงในก�รนำ�ม�ใช้กั้นน้ำ�

การประยุกต์ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์กระสอบชลปร�ก�รมีประโยชน์ต่อก�รนำ�ม�ใช้ในก�ร

ป้องกันน้ำ�เมื่อเกิดอุทกภัย 

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย 

l ประช�ชนในครัวเรือนทั่วไป 
l ครัวเรือนซึ่งมีสตรี เด็ก หรือ ผู้สูงอ�ยุ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l กลุ่มอุตส�หกรรมก�รป้องกันอุทกภัยทั้งในและต่�งประเทศ
l กลุ่มอุตส�หกรรมวัสดุก่อสร้�ง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา 

l ทะเบียนอนุสิทธิบัตรของผลง�นวิจัยเรื่อง “ถุงอุ้มน้ำ�” เลขที่

 อนุสิทธิบัตร 7646 เมื่อ 21 ธ.ค. 2555
l เคร่ืองหม�ยก�รค้� “nZACK” ซ่ึงได้ย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหม�ย

 ก�รค้�ไว้กับกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� เลขท่ีคำ�ขอ 861338

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พร้อมอนุญ�ตให้ใช้สิทธิใช้ประโยชน์ผลง�น nZACK

ภาพรวมตลาด

ก�รแข่งขันในตล�ดเทคโนโลยีคันก้ันน้ำ�ในประเทศไทยน้ัน ยังไม่ค่อย 

ได้มีก�รพัฒน�เท่�ไรนัก ส่ิงหน่ึงท่ีเร�คงได้เห็นจ�กคว�มส�ม�รถของคนไทย 

เร�คือ “วิธีสร้�งคันกั้นน้ำ�” ที่ใช้กันตั้งแต่ คันดิน หินคลุก กระสอบทร�ย 

อิฐบล็อก อิฐมวลเบ� แผ่นเหล็ก ท่อปูน ต่�งๆ น�น�  ซึ่งแต่ละวิธีก�รเป็น

วิธีก�รที่ใช้ก�รม�ย�วน�น  ต้องใช้แรงง�นคน และก�รขนส่งที่ยุ่งย�ก 

ลำ�บ�ก อีกทั้งยังประสบปัญห�ก�รแย่งซื้อวัสดุต่�งๆ ในช่วงที่ประสบ

อุทกภัย  ส่งผลให้มีคว�มต้องก�รใช้วัสดุอุปกรณ์สูงขึ้น  ผู้ผลิตขึ้นร�ค�

สินค้�  ผลกระทบตกอยู่ที่ประช�ชนคนประสบภัย  แต่ปัญห�ดังกล่�วจะ

เป็นคว�มต้องก�รใช้เฉพ�ะช่วงที่ค�ดก�รณ์ว่�จะเกิดภ�วะน้ำ�ท่วมขัง  ยัง

ไม่มีผู้ผลิตร�ยใดที่นำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ ม�ใช้ ก�รนำ�เทคโนโลยีคันกั้นน้ำ� 

ม�ใช้น่�จะเป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณน้ำ�ท่วมขังต�มฤดู เช่น 

จังหวัดในแนวลุ่มแม่น้ำ�ภ�คกล�ง หรือพื้นที่ในบริเวณน้ำ�หล�ก เช่น 

จังหวัดในแถบภ�คใต้  จังหวัดแถบภ�คตะวันออก

สำ�หรับก�รแข่งขันในตล�ดต่�งประเทศ มีก�รพัฒน�เทคโนโลยี 

คันกั้นน้ำ�อย่�งต่อเนื่อง และเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ง�นได้สะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกันอุทกภัยได้จริงในทุกสภ�พก�รณ์ 

ทำ�ให้ส�ม�รถกระจ�ยสินค้�ไปยังประเทศอื่นๆ ได้อย่�งรวดเร็ว
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                  เทคโนโลยี Printed Electronics

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

Rapid Prototyping (RP) เป็นเทคโนโลยีก�รสร้�งชิ้นง�นต้นแบบ 

3 มิติจ�กคอมพิวเตอร์กร�ฟฟิก โดยใช้หลักก�รขึ้นรูปทีละชั้นต�มภ�ค 

ตัดขว�งของช้ินง�นจนได้ช้ินง�นท่ีสมบูรณ์ ส�ม�รถสร้�งช้ินง�นท่ีซับซ้อน 

ได้ในระยะเวล�อันสั้น

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

ชิ้นง�นต้นแบบที่ขึ้นรูปได้จ�กเทคโนโลยีนี้ จะมีคว�มเที่ยงตรงสูง 

โดยวัสดุที่ส�ม�รถขึ้นรูปได้ จะมีทั้งวัสดุที่ใช้เพียงภ�ยนอกร่�งก�ยผู้ป่วย  

วัสดุที่ส�ม�รถใช้สัมผัสภ�ยในร่�งก�ยผู้ป่วยได้ชั่วคร�ว  รวมทั้งวัสดุที่ใช้

ฝังในร่�งก�ยทดแทนอวัยวะส่วนต่�งๆ ของผู้ป่วย

การประยุกต์ใช้งาน

l ต้นแบบหุ่นจำ�ลองท�งก�รแพทย์ (Medical Models) เพื่อนำ�

 ม�ใช้ในก�รวินิจฉัยและว�งแผนก�รผ่�ตัดล่วงหน้� และใช้ในก�ร 

 สื่อส�รระหว่�งทีมศัลยแพทย์ในระหว่�งผ่�ตัด ทำ�ให้ส�ม�รถ 

 ลดเวล�ในก�รผ่�ตัดลงได้ม�ก
l เครื่องมือช่วยในก�รผ่�ตัดเฉพ�ะบุคคล (Customized Cutting

 Template) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ส�ม�รถผ่�ตัดกระดูกส่วน 

 ที่ไม่ต้องก�รออกได้ต�มรูปร่�งและขน�ดที่ต้องก�รได้อย่�ง 

 เที่ยงตรงต�มที่วินิจฉัยไว้ก่อนก�รผ่�ตัด
l เครื่องมือช่วยในก�รเจ�ะยึดตำ�แหน่ง (Drilling Guide) เพื่อใช้

 เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ก�รเจ�ะกระดูกอยู่ในตำ�แหน่ง ทิศท�ง และ 

 ระยะที่ถูกต้องเที่ยงตรง ทำ�ให้มีคว�มปลอดภัยต่อผู้ป่วยม�กขึ้น
l วัสดุฝังในเฉพ�ะบุคคลที่มีสมบัติคว�มเข้�กันได้ท�งชีวภ�พ 

 (Biocompatible Customized Implants) เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังใน 

 ในก�รศัลยกรรมได้โดยตรง โดยที่ชิ้นง�นไม่เป็นพิษต่อเซลล์ 

 ในร่�งก�ย

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

l กลุ ่มศัลยแพทย์แขนงต่�งๆ ได้แก่ ประส�ทศัลยแพทย์ 

 ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ช่องป�ก 

 ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์
l หน่วยง�นอื่นๆ ที่ต้องก�รสร้�งต้นแบบรวดเร็ว

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

l ผู้ผลิตอุปกรณ์ฝังในเฉพ�ะบุคคล
l ผู้ผลิตอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์
l กลุ่มธุรกิจโรงพย�บ�ล

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

l ยื่นขอให้ตรวจสอบก�รประดิษฐ์ เลขที่คำ�ขอ 1001000827 เมื่อ

 วันที่ 3 มิถุน�ยน 2553 เรื่อง “โครงสร้�งส�นแบบต�ข่�ยส�ม 

 มิติรูปทรงปริซึมแบบหล�ยชั้นและกระบวนก�รผลิตสิ่งดังกล่�ว”
l สิทธิบัตรก�รออกแบบ เลขที่ประก�ศโฆษณ� 118774 เมื่อวันที่ 

 27 ธันว�คม 2555 เรื่อง “ชิ้นส่วนโครงสร้�งกระดูกสังเคร�ะห์”
l อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 6852 ได้รับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 

 12 มกร�คม 2555 เรื่อง “วิธีก�รสร้�งแม่แบบสำ�หรับก�ร 

 เจ�ะท�งก�รแพทย์สำ�หรับก�รเจ�ะยึดสกรูและแกนบอก 

 ตำ�แหน่งชนิดชั่วคร�ว”

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบเชิงพ�ณิชย์/ส�ธ�รณประโยชน์

ภาพรวมตลาด

ต้นแบบรวดเร็วท�งก�รแพทย์ได้มีก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย 

เป็นจำ�นวนม�กกว่� 1,300 ร�ย จ�กสถ�นพย�บ�ลกว่� 80 แห่ง 

ทั่วประเทศ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2556) และมีแนวโน้มก�รใช้ง�นเพิ่มขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง

          3D-Printing: Medical application

ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (Medical Rapid Prototyping)
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1) โครงการ EL. Light Sheet: 

ภ�ยใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อว่� “PHENE LIGHT SHEET”

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ก�รพัฒน�หมึกพิมพ์กร�ฟีนโปร่งใส (Graphene Transparent 

Conductive Ink) ม�ทดแทนแผ่นนำ�ไฟฟ้�เดิม โดยแผ่นฟิลม์ที่เคลือบ

ด้วย Graphene Conductive Ink ใหม่ ทำ�ให้แผ่นไฟแบบ Electro- 

luminescence Light ส�ม�รถม้วนงอไปม�ได้หล�ยครั้ง พกพ�สะดวก 

และให้แสงสีที่น่�สนใจในร�ค�ประหยัด เหม�ะกับธุรกิจ Inkjet ป้�ย

โฆษณ� และร้�นค้�ทั่วไป

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้พัฒน�สูตรก�รพิมพ์แสงที่เหม�ะสมต่อก�ร

ม้วนไปม�ได้ รวมถึงก�รคำ�นวณค่�กระแสไฟฟ้�และวงจรที่เหม�ะสมต่อ

ก�รใช้ง�น โดยได้รับก�รทดสอบอ�ยุก�รใช้ง�นม�กว่� 1,000 ชั่วโมงก�ร

ใช้ง�น ก�รออกแบบสะดวกต่อก�รติดตั้ง และปลอดภัยต่อผู้ใช้

การประยุกต์ใช้งาน

แผ่น PHENE LIGHT SHEET ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ง�นเสมือน

เป็น Back Light ที่ม้วนงอเก็บได้ ของ Inkjet Poster ที่ใช้กันทั่วไปในง�น

แสดงสินค้�เพื่อเพิ่มคว�มน่�สนใจในร�ค�ประหยัด อีกทั้งยังส�ม�รถนำ�

ม�ตั้งโต๊ะเป็น Light Board สำ�หรับเขียนข้อคว�มที่ช่วยดึงดูดผู้ชมง�น 

นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถพัฒน�ไปเป็นป้�ยโฆษณ�ที่ต่�งๆ โดยเฉพ�ะที่ที่ไม่

ส�ม�รถติดตั้งตู้ไฟได้ เช่น พื้นท�งเดิน หรือ เพด�นโค้งเป็นต้น

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

Graphene Conductive ink เป็นผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้เทคโนโลยี 

สวทช. ที่จดสิทธิบัตร

2. โครงการ Electronics Printed Coding System: 

ภ�ยใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อว่� “PATit and PAT@CODE:”

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

เป็นก�รใช้เทคโนโลยีก�รพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และหมึกพิมพ์นำ�

ไฟฟ้�ของบริษัทฯ พิมพ์ลงในสิ่งพิมพ์ต่�งๆ เพื่อเป็นก�รสื่อส�รข้อมูลให้

กับอุปกรณ์ท�งอิเล็กทรอนิกส์ ผ่�นท�งจอภ�พ Touchscreen ใน Smart 

Phone ผลิตภัณฑ์ Printed Code System ของบริษัทแบ่งออกต�ม

ลักษณะก�รใช้ง�นเป็น 2 ประเภท คือ 

1. PATit คือเทคโนโลยีก�รพิมพ์รหัสอิเล็กทรอนิกส์ลงในสิ่งพิมพ์ 

และนำ�ไปอ่�นรหัสโดย Smart Phone หรือ Touch Pad ทั่วไป เหม�ะ

สำ�หรับก�รใช้ง�นด้�นง�นโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ ง�นด้�นก�รตรวจสอบ 

ก�รปลอมแปลงสินค้� ง�นด้�นเกมส์และสื่อก�รศึกษ� และง�นด้�นหีบห่อ 

บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

2. PAT@CODE คือ เทคโนโลยีก�รอ่�นรหัส เช่นเดียวกับ PATit 

แต่เป็นก�รจัดทำ�เครื่องอ่�นร�ค�ถูกกว่�เครื่องอ่�นรหัส RFID เพื่อวัตถุ 

ประสงค์เฉพ�ะด้�น เหม�ะกับก�รประยุกต์ใช้ง�นด้�นก�รผลิตเครื่องเล่น

เด็ก เครื่องอ่�นบัตรพนักง�น และเครื่องตรวจบัตรท�งเข้� เป็นต้น 

10 TECHNO TO WATCH
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10 TECHNO TO WATCH การสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อการวิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้ ท�งบริษัทฯ ได้พัฒน�หมึกพิมพ์นำ�ไฟฟ้�ผสม

กร�ฟีนให้มีองค์ประกอบที่เหม�ะสม เพื่อสร้�งคุณสมบัติ Capacitive ให้

กับสิ่งพิมพ์ กระด�ษ แผ่นพล�สติก เพื่อสื่อส�รกับจอภ�พสัมผัส หรือ 

Touchscreen และทำ�ก�รเขียน App ให้รองรับกับ Smart Phone ทั้ง

ระบบ iOS และ Android รวมถึงก�รพัฒน�เครื่องอ่�นร�ค�ประหยัด เพื่อ

ใช้ในวัตถุประสงค์เฉพ�ะท�งได้อีกด้วย

การประยุกต์ใช้งาน

PATit และ PAT@CODE ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ง�นได้หล�ย

แบบ เช่น ก�รนำ�ม�เป็นตั๋วชมก�รแสดงที่มี Code ซ่อนอยู่ ก�รโฆษณ� 

แฝงต่�งๆ ได้ ตลอดจนนำ�ม�เป็นเครื่องอ่�นใช้สำ�หรับของเล่นเด็ก 

ก�รศึกษ� หรือต�มแต่นักออกแบบจะส�ม�รถจินตน�ก�รได้

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

l Graphene Conductive ink เป็นผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้เทคโนโลยี 

สวทช. ที่จดสิทธิบัตร
l ก�รพิมพ์ระบบ Capacitive นี้ท�งบริษัทฯ ได้ยื่นจดทะเบียน

สิทธิบัตรในประเทศไทยแล้ว

ภาพรวมตลาด

ตล�ดของผลิตภัณฑ์นี้ ขึ้นกับอุตส�หกรรมที่ท�งเทคโนโลยีนำ�ไป

ใช้ ตัวอย่�งเช่น ก�รทำ�เครื่องอ่�นสำ�หรับผลิตภัณฑ์ของเล่น หรือ เกมส์ 

ส�ม�รถผลิตได้ม�กกว่� 200,000 - 1,000,000 ชิ้น ต่อปี ร�ค�ต่อหน่วย

ประม�ณ 50 - 100 บ�ท คิดเป็นมูลค่� 10 - 100 ล้�นบ�ทต่อปี โดย

สัดส่วนกำ�ไรเบื้องต้นประม�ณ ร้อยละ 60 - 70 โดยยังไม่คิดมูลค่�เพิ่ม

ของผลิตภัณฑ์ที่นำ�เทคโนโลยีนี้ม�ใช้

3. โครงการ แผ่นนำาส่งเวชสำาอาง

และแผ่นคลายกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า

ภ�ยใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อว่� “PHENE SPA”

จุดเด่นของเทคโนโลยี (Innovation Statement)

ท�งบริษัทฯ ได้นำ�หมึกพิมพ์นำ�ไฟฟ้�พิมพ์ลงบนแผ่นติดผิวหนัง  

เพ่ือส�ม�รถนำ�กระแสไฟฟ้�ส่งเข้�สู่ผิวหนังในรูปแบบต่�งๆ เพ่ือจุดประสงค์ 

ต่�งๆ จุดเด่นของเทคโนโลยี คือ ก�รใช้หมึกพิมพ์ท่ียืดหยุ่นได้ และก�ร

ควบคุมคุณสมบัติก�รนำ�ไฟฟ้�ให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นประเภทต่�งๆ 

รวมถึงก�รออกแบบรูปแบบใหม่ที่ใช้สอยสะดวก และพกพ�ง่�ย ในร�ค�

ประหยัด

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

ท�งบริษัทได้ออกแบบแผ่นปล่อยประจุไฟฟ้�บริเวณผิวหนัง เพื่อ 

ก�รส่งผ่�นย� หรือเวชสำ�อ�งเข้�สู่ใต้ผิวหนัง ซึ่งปัจจุบัน บริษัท 

อินโนฟีน จำ�กัด ได้ร่วมมือกับทีมนักวิจัยทำ�ก�รพัฒน�ต้นแบบก�รพิมพ์

ก�รนำ�ไฟฟ้�เข้�กับแผ่นปิดผิวหนังสำ�เร็จแล้ว โดยท�งบริษัทฯ ค�ดว่�จะ

ส�ม�รถผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพ�ณิชย์ได้ภ�ยใน 6-9 เดือนหลังจ�กก�รได้

รับก�รสนับสนุนเงินลงทุน

การประยุกต์ใช้งาน

PHENE SPA ส�ม�รถประยุกต์ใช้ง�นได้ 5 รูปแบบ คือ 1) แผ่น

ส่งเวชสำ�อ�ง 2) แผ่นเสริมกล้�มเนื้อเล็ก 3) แผ่นเสริมกล้�มเนื้อใหญ่  

4) แผ่นคล�ยกล้�มเนื้อ 5) แผ่นสร้�งก�รหมุนเวียนโลหิต 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

Graphene Conductive ink เป็นผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้เทคโนโลยี สวทช. 

ที่ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว
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การสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อการวิจัยและพัฒนา

1.	บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�ให้แก่เอกชนในภ�คอุตส�หกรรมก�ร
ผลิตที่ต้องก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่

ปรับปรุงกระบวนก�รผลิต จัดตั้งห้องปฏิบัติก�รวิเคร�ะห์ พัฒน�
เคร่ืองต้นแบบ รวมถึงก�รต่อยอดนำ�ผลง�นวิจัยไปสู่ก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์ 
โดยให้ก�รสนับสนุนดังนี้

**วงเงินกู้ ให้กู้สูงสุด 30 ล้�นบ�ทต่อโครงก�ร และไม่เกิน 75% 
ของงบประม�ณโครงก�ร

**อัตร�ดอกเบ้ียเงินกู้ เท่�กับคร่ึงหน่ึงของอัตร�ดอกเบ้ียเงินฝ�กประจำ�

12 เดือนบวกด้วย 1.125 (ปัจจุบันไม่เกิน 3 % ต่อปี)

**ระยะเวล�เงินกู้ ไม่เกิน 7 ปี ทั้งนี้อ�จมีระยะเวล�ปลอดชำ�ระเงินต้น 
ได้ไม่เกิน 2 ปี (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถ�บันก�รเงินที่เข้�ร่วม
โครงก�ร)

2.	บริการรับรองโครงการวิจัย	เพื่อยกเว้นภาษี	200%

ผู้ประกอบก�รท่ีมีก�รทำ�วิจัยและพัฒน�ส�ม�รถหักค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับ
ก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีได้เป็น 2 เท่�ของค่�ใช้จ่�ยจริง

3.	ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

ศูนย์บ่มเพ�ะธุรกิจ สวทช. ให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริมก�รจัดตั้ง
ธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจซอฟต์แวร์/ไอที ด้วยก�รให้ก�รอบรมท�ง
ธุรกิจและเทคนิค ก�รวินิจฉัยธุรกิจ ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� ส่งเสริม
ก�รตล�ดด้วยก�รพ�ไปออกนิทรรศก�รก�รค้� และจับคู่ธุรกิจ

4.	บริการร่วมลงทุน

ส่งเสริมให้ภ�คเอกชนมีก�รลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี โดยก�รร่วม
จัดตั้งบริษัทร่วมทุน และถือหุ้นไม่เกิน 50% ของทุนจดทะเบียน

5.	บริการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำาหรับการลงทุน	STI	จาก	BOI

ผู้ประกอบก�รท่ีสนับสนุนเงินเข้�กองทุนเพ่ือก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ 
และเทคโนโลยีของสวทช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำ�หรับ
ก�รลงทุนเพ่ือพัฒน�ทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม(STI) จ�ก BOI 

โดยได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมยกเว้นอ�กรข�เข้�เคร่ืองจักรทุกเขต 

และยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมสูงสุดอีก 3 ปีพร้อมท้ังยกเลิก 
เพด�นวงเงินอีกด้วย

6.	บริการที่ปรึกษาและสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ให้คำ�ปรึกษ�เบื้องต้นท�งเทคโนโลยี และสรรห�ผู้เชี่ยวช�ญเพื่อให้
คำ�ปรึกษ�เชิงลึก

7.บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สนใจขอใช้สิทธิเทคโนโลยีของ สวทช. ในเชิงพ�ณิชย์ บริก�รให้ 
คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รขอจดสิทธิบัตรก�รจดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้� 
และจดแจ้งลิขสิทธิ์

8.สถาบันวิทยาการ	สวทช.	(NSTDA	Academy)

บริก�รวิช�ก�รผ่�นชุดโปรแกรมฝึกอบรมและสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร
ที่มุ่งเน้นก�รใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงคุณภ�พ

ของผลิตภัณฑ์และบริก�ร ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร

ทำ�ง�น ประกอบด้วย

*โปรแกรมฝึกอบรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีต�มแนวปฏิบัติสีเขียว 

*โปรแกรมก�รฝึกอบรมหลักสูตรวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

*บริก�รจัดฝึกอบรมเฉพ�ะกลุ่ม 

*โครงก�รสอบม�ตรฐ�นวิช�ชีพไอที 

มุ่งยกระดับขีดคว�มส�ม�รถด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของ
ภ�คก�รผลิตและบริก�รไทยให้เป็นมืออ�ชีพ

9.	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย		

อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย เป็นศูนย์กล�งก�รทำ�วิจัยและพัฒน�

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ให้บริก�รพ้ืนท่ีเช่�เพ่ือก�รทำ�วิจัยและพัฒน� 
โดยจัดให้มีโครงสร้�งพื้นฐ�น รวมทั้งบริก�รและสิทธิประโยชน์ที่
หล�กหล�ย ที่จะช่วยเร่งให้ง�นวิจัยส�ม�รถออกสู่ตล�ดได้เร็วขึ้นใน
ต้นทุนที่ต่ำ�

10.	ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	สวทช.

“ให้เร�เป็นส่วนหนึ่งในคว�มสำ�เร็จของคุณ” ศูนย์ประชุมอุทย�น
วิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช. ให้บริก�รสถ�นที่ขน�ดเล็ก-
กล�ง-ใหญ่ รองรับก�รจัดประชุม-สัมมน� ในระดับม�ตรฐ�นส�กล 
และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศก�ร 2,000 ต�ร�งเมตร พร้อมให้บริก�ร
ด้�นอ�ห�ร, เครื่องดื่ม และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ อ�ทิเช่น 
ห้องอ�ห�ร Science Cafe และที่จอดรถยนต์ในร่มกว่� 300 คัน

11.	สวทช.	เครือข่ายภาคเหนือ

ให้บริก�รสนับสนุนภ�คเอกชนในพื้นที่ภ�คเหนือ ดังต่อไปนี้ บริก�ร 
สนับสนุนก�รวิจัยพัฒน� และ วิศวกรรม บริก�รสนับสนุนเทคโนโลยี 
ชุมชน (rTAP) บริก�รสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีของ
อุตส�หกรรมไทย (iTAP) บริก�รเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� บริก�รยกเว้น
ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล และบริก�รด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
อื่นๆ อ�ทิ ก�รจำ�หน่�ยหนังสือด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
ก�รจัดแสดงนิทรรศก�ร  ก�รจัดกิจกรรมค่�ยวิทย�ศ�สตร์ และก�ร
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยง�นพันธมิตรในพื้นที่ภ�คเหนือ
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