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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ไมอนุญาตใหคัดลอก ทําซํ้า และดัดแปลง สวนใดสวนหน่ึงของหนังสือเลมน้ี
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วัตถุประสงค
หัวขอ รายละเอียด  

วัตถุประสงค • เพื่อกระตุนใหเกิดการใชประโยชนจากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
 • เพื่อสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาตอยอดในภาคเอกชน
 • เพื่อเปนแหลงรวมผลงานวิจัยและพัฒนาที่เขาถึงไดงาย
  ชวยผลักดันการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย
 • เพื่อรับทราบขอมูล ปญหา อุปสรรค และขอจำกัดของเทคโนโลยี
  เพื่อนำไปสูการพัฒนาผลงานวิจัยใหตอบโจทยอุตสาหกรรมมากขึ้น

รูปแบบของโครงการ อนุญาตใหใชสิทธิผลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีแกภาคเอกชนเพื่อใหเกิดการนําไปใชใน
การผลิต จำหนาย และ/หรือการประกอบธุรกิจแบบไมสงวนสิทธิ (Non-exclusive)

ผลงานวิจัย • รวบรวมจากหนวยงานพันธมิตรมากมายทั้งมหาวิทยาลัยและหนวยงานของรัฐ
ที่เขารวมโครงการ • ผลงานวิจัยที่นำเสนอมีอายุการเปดรับสมัครผูสนใจเปนเวลา 2 ป
 • ผลงานวิจัยใหมเสนอเขารวมโครงการไดตลอด ผาน www.Thailandtechshow.com



เงื่อนไขการเขารวมโครงการ
หัวขอ รายละเอียด  

 • เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผูถือหุนไทยอยางนอยรอยละ 51 
  หรือบุคคลธรรมดา
 • มีศักยภาพ ความพรอม ความเขาใจเทคโนโลยี และมีบุคลากรที่พรอมรับการถายทอด

เทคโนโลยีในสาขาที่สนใจ

 • 1 ผลงานวิจัยสามารถมีผูรับอนุญาตใหใชสิทธิไดมากกวาหนึ่งราย
 • ในผลงานวิจัยที่มีผูสนใจรับอนุญาตใหใชสิทธิจำนวนมาก หนวยงานเจาของผลงานวิจัยมี

สิทธิในการพิจารณาจำกัดจำนวนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิไดตามความเหมาะสม

 หนวยงานเจาของผลงานวิจัยจะดำเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูรับอนุญาตเทคโนโลยี 
 ใหใชสิทธิดวยรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน การฝกอบรม การสาธิต การดูงาน 

เอกสาร คูมือ เปนตน

 • ผูสนใจรับอนุญาตใหใชสิทธิยื่นความจำนงไดตลอดเวลาผาน 
  www.Thailandtechshow.com
 • หนวยงานเจาของผลงานวิจัยเปนผูพิจารณา และประสานงานกับผูสนใจรับอนุญาต
  ใหใชสิทธิโดยตรง

 3-5 ป นับจากวันลงนามในสัญญาอนุญาตใชสิทธิ หรือ แลวแตตกลงเปนรายโครงการ

 
 • หากไมมีการใชประโยชนผลงานวิจัยที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิภายในเวลา 2 ป  
  นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
 • หากไมมีการรายงานผลความคืบหนารายปตามที่ตกลง

คุณสมบัติของ
ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ

จำนวนผูรับอนุญาต
ใหใชสิทธิ

ระยะเวลาในการอนุญาต
ใหใชสิทธิ

รูปแบบการถายทอด
เทคโนโลยี

การยื่นความจำนง

เงื่อนไขการยุติการสัญญา
อนุญาตใหใชสิทธิ

คาธรรมเนียมและคาใชจาย
หัวขอ รายละเอียด  

คาธรรมเนียมการใชสิทธิ

คาใชจาย
ในการดำเนินการ

• ไมกำหนดราคา
• ผูสนใจรับอนญุาตใหใชสทิธสิามารถเจรจาและตกลงรูปแบบการชำระและ

อัตราคาธรรมเนียม (คาเปดเผยเทคโนโลยีและคาตอบแทนการอนุญาต
 ใหใชสิทธิ) กับหนวยงานเจาของผลงานวิจัยไดโดยตรง

• คาเปดเผยเทคโนโลยี จำนวน 30,000 บาท ตอ 1 ผลงานวิจัย
 ชำระเมื่อลงนามในสัญญา
• คาตอบแทนการใชสิทธิ อัตรา 2% ของยอดขายของผลิตภัณฑที่เกิดจาก

ผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปละ 1 ครั้ง และสามารถนำคาธรรมเนียม
 การเขารวมโครงการ (30,000 บาท) มาหักลดได
• กรณีการตออายุสัญญาใหใชอัตราคาตอบแทนการอนุญาตใหใชสิทธิ

คงเดิม

ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางการดำเนินกิจกรรม
การถายทอดเทคโนโลยี ไดแก คาตอบแทนนักวิจัย คาเดินทาง คาวัสดุ สารเคมี 
คาอุปกรณและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง

กลุมที่ 1
เทคโนโลยี
ตอรองราคา

กลุมที่ 2
เทคโนโลยี
ราคาเดียว



ผลงานเด่น              24

NSTDA Startup           51

1 ChelaPlant-Nano  
ปุ๋ยนาโนคีเลต : ปุ๋ยนาโนคีเลตจุลธาตุอาหารเพื่อเร่งการเจริญของพืช 
 (Micronutrient Chelate Fertilizers for Enhancing Plant Growth)

สวทช.
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

25

2 FleXARs 
เฟล็กซ่าส์ :  ฟิล์มป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิต (Antifouling film)

สวทช.
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์      

29

3 FOODe´care 
ฟูดดีแคร์์ : ผลิตภััณฑ์์น้ำยาล้างสารพิษและฆ่่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอดภััย
ทางอาหาร (Cleaning and sanitizing agent for food processing)

สวทช.
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 

34

4 Prolifera  
พลอร์ิเฟอร์า : แผ่นแปะปรับสภัาพผิวให้ดูเรียบเนียน (Prolifera patch for 
collagen boosting)

สวทช.
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

37

1 KANTRUS เทคโนโลยีโปรตีนเพื่อเวชสำาอางและการแพทย์ บริษัท แคนทรัส จำากัด   52

2 Quantum Biotechสารออกฤทธิ์มูลค่าสูง บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำากัด 53

3 บริษัท สไปก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์ จำากัด (SPIKE ARCHITECTONICS)
แผ่นแปะเทคโนโลยี Microspike

บริษัท สไปก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์ จำากัด 54

4 บริษัท รีไลฟ์ ไบโอเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (ReLIFE Bioengineering) 
กระจกตาจาก Stem Cell

บริษัท รีไลฟ์ ไบโอเอ็นจิเนียริ่ง จำากัด  55

5 เพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทานMultigrain wholemeal puree for dysphagia มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

41

6 ยาสอดเต้าจากสมุนไพรฝางและว่านหางจระเข้
Caesalpinia sappan and Aloe vera - Derived Teat Sealant

มจ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

43

7 ข้าว GABA RS และ GABA RS Rice มมส.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

46

8 ดินปลูกมหัศจรรย์สร้างภัูมิคุ้มกันพืช“Tricho-Orga-Soil” มทส.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

49

5 บริษัท ไบโอเทค โกลเบิ้ล อินโนเวชั่น จำากัด (BGIC)
แพลตฟอร์มด้านธุรกิจชีวภัาพ

บริษัท ไบโอเทค โกลเบิ้ล อินโนเวชั่น จำากัด 56

6 บริษัท เบรนนิฟิต จำากัด (BrainiFit) ระบบออกกำาลังกายสมอง บริษัท เบรนนิฟิต จำากัด 57

7 บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำากัด  (DarwinTec)
แพลตฟอร์มสำาหรับผู้ประกอบการด้านอาหารกลางวันโรงเรียนครบวงจร

บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด  

58

สารบัญ

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1



การแพทย์              63
 เทคโนโลยีต่อร์องร์าคา

1 แผ่นเมมเบรนเส้นใยนาโนสำาหรับการรักษาแผล สวทช. (NANOTEC) 63

2 CARBANO-Ag สวทช. (NANOTEC) 64

3 กรรมวิธีการสกัดแบบแยกส่วนของสารสกัดช่อดอกพังแหร
(Trema orientalis (L.) Blume) ที่มีส่วนประกอบของสารแคนนาบินอยด์

สวก.
สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

66

4 แอปตาเซนเซอร์สำาหรับตรวจวัดเอสโตรเจน มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

67

5 ชุดสกัดเก่ง: ชุดสกัดดีเอ็นเอที่ไม่ต้องใช้เซนตริฟิวจ์ (รุ่นดูดเก่ง) มพ.
มหาวิทยาลัยพะเยา 

68

6 การใช้แพนดูราติน เอ และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว หรือเกลือที่ยอมรับได้ทาง
เภัสัชกรรมของสิ่งดังกล่าว สำาหรับรักษา ป้องกัน หรือลดความเป็นพิษของไตที่
เกิดจากยา และเพื่อผลิตองค์ประกอบทางเภัสัชกรรมสำาหรับรักษา ป้องกัน หรือ
ลดความเป็นพิษของไตที่เกิดจากยา

มม.
มหาวิทยาลัยมหิดล 

69

7 ที-เซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมที่จำาเพาะต่อโปรตีน
โฟเลตรีเซปเตอร์อัลฟ่า

มม.
มหาวิทยาลัยมหิดล 

70

8 ธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภัาพจากพืชในสกุล Mitragyna วงศ์ Rubiaceae มม.
มหาวิทยาลัยมหิดล 

71

9 อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า มม.
มหาวิทยาลัยมหิดล 

72

10 อุปกรณ์เสริมสุขภััณฑ์์ และระบบสำาหรับติดตามผลปัสสาวะ มม.
มหาวิทยาลัยมหิดล 

73

11 ชุดทดสอบสำาหรับตรวจหาเชื้อรา Candida glabrata และ C. albicans มวล.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

74

สารบัญ

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

8 บริษัท เอไอไนน์ จำากัด (Ai9) แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียง
และการสนทนา

บริษัท เอไอไนน์ จำากัด  59

9 บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำากัด (BIGGO ANALYTICS)
แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำากัด 60

10 บริษัท ฟองดี จำากัด (Fondee)แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมและการเสริมพลัง
ของประชาชน

บริษัท ฟองดี จำากัด 61

11 บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำากัด (N-COAT) สารเคลือบนาโนป้องกันฝุ่น บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำากัด 62

NSTDA Startup           23



เกษตรและประมง                                           78
 เทคโนโลยีต่อร์องร์าคา

1 การควบคุมเพลี้ยไฟพริกด้วยสารชีวภััณฑ์์เชื้อรา Purpureocillium สวทช. (BIOTEC) 79

2 ชีวภััณฑ์์ควบคุมวัชพืชใบกว้าง สวทช. (BIOTEC) 80

3 ชีวภััณฑ์์ไตรโคเดอร์มาสำหรับป้องกันและควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืช สวทช. (BIOTEC) 81

4 ชีวภััณฑ์์สำหรับกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม สวทช. (BIOTEC) 82

5 PigXY-AMP ชุดตรวจเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยเทคนิคแลมป์
เปลี่ยนสีแบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ

สวทช. (BIOTEC) 83

6 VipPro ชีวภััณฑ์์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภััย สวทช. (BIOTEC) 84

7 บอทโรคข้าว Rice Disease LINE BOT สวทช. (NECTEC) 85

8 ระบบตรวจวัดในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง สวทช. (NECTEC) 86

9 ระบบเซนเซอร์เฝ้าระวังกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ Livestock odor monitoring 
system

สวทช. (NECTEC) 87

10 อุปกรณ์ตรวจหาเดกซ์แทรนเชิงคุณภัาพ สวทช. (NANOTEC) 88

11 เชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซ่าในไม้เศรษฐกิจ  วว.  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย   

89

สารบัญ

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

12 น้ำลายเทียมแบบเจลบอล ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

75

13 ยาสูดวัดขนาดแคนนาบิไดออลสำาหรับการป้องกันและรักษาอาการอักเสบจาก
แอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนาและสารก่อภัูมิแพ้

ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

76

เทคโนโลยีร์าคาเดียว

14 อุปกรณ์ช่วยจับราวบันไดสำาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเดิน
แบบทรงเหลี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม 77

การแพทย์               ต่อไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

เทคโนโลยีต่อร์องร์าคา



เกษตรและประมง                                             ต่อ

สารบัญ
ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

12 กรรมวิธีการใช้แหล่งโปรตีนเสริมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

90

13 การใช้กรดไขมันในน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารลดแรงตึงผิวฐานชีวภัาพ สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

91

14 การพัฒนาชุดตรวจสอบเพื่อตรวจสุกรติดโรคปากและเท้าเป่�อย และเซเนก้า 
ไวรัสเอ และการพัฒนาวัคซีนแบบซับยูนิต

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

92

15 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภัาพทางการเกษตรของปุ๋ยควบคุม
การปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยีในการปลูกอ้อย

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

93

16 ต้นแบบการผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานชีวภัาพสังเคราะห์จาก
ผลิตภััณฑ์์ปาล์มน้ำมันในถังปฏิกรณ์แบบ ทริกเคิลเบด

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

94

17 นวัตกรรมการผลิตเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการ
ผลิตบรรจุภััณฑ์์อาหารย่อยสลายทางชีวภัาพ

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

95

18 ชุดตรวจวัดเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

96

19 ปุ๋ยชีวภัาพแบบอัดเม็ด มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

97

20 สารออกฤทธิ์ทางชีวภัาพสำหรับชะลอการสุกของผลไม้ มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

98

21 ปุ๋ยชีวภัาพและกรรมวิธีการผลิต มจ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

99

22 ผลิตภััณฑ์์ยาสอดเต้า สำหรับโรคเต้านมอักเสบในโคนม มจ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

100

23 องค์ประกอบหลกัของระบบการเลีย้งสตัว์น้ำแบบน้ำหมนุเวียนภัายใต้โดมความร้อน มจ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

101

24 Freeze drying มจพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

102

25 นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่ ในผลิตภััณฑ์์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์ มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

103



26 ผลิตภััณฑ์์ชนิดกลวงจากผงไผ่เหลือทิ้ง มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 104

27 ผลิตภััณฑ์์ทรายแมวจากเศษไผ่เหลือทิ้ง มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

105

28 ผลิตภััณฑ์์ผ้าผักตบชวา มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

106

29 ผลิตภััณฑ์์ผ้าใยกล้วยบัวหลวง มทร.ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

107

30 ผ้าทอลายเนตรฤทัย มทร.ล้านนา   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

108

31 การผลิตไขมันและแคโรทีนอยด์จากยีสต์น้ำมัน มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

109

32 นวัตกรรมนำร่องเพื่อการผลิตน้ำตาลแคลอรี่ต่ำไซลิทอลจากกากมันสำปะหลังใน
ระดับโรงงานต้นแบบ

มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

110

33 ไบโอโพลิเมอร์จากผลผลิตทางการเกษตร มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111

34 ผลกระทบของคลื่นเสียงความถี่สูงต่อการชะลอความสุกของมะม่วงและผลไม้
สดสำาหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อการส่งออก

มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

112

35 BULL OFF ชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อผลิตน้ำเชื้อโคนมแยกเพศ มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

113

36 COS / MOS ต้านการอักเสบ จาก กากเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
ชีวภัาพระดับโมเลกุล

มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

114

37 นวัตกรรมการจัดการน้ำและธาตุอาหารแบบลุ่มน้ำเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภัาพ
สูง

มธ.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

115

38 น้ำหมักชีวภัาพสำหรับลดแอมโมเนียในน้ำชะขยะมูลฝอย และกรรมวิธีการผลิต มบ.
มหาวิทยาลัยบูรพา

116

39 สูตรคอมพาวด์พลาสติกผสมวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรที่ย่อยสลายได้ด้วยวิธี
ทางชีวภัาพ และกรรมวิธีการผลิต

มบ.
มหาวิทยาลัยบูรพา

117

40 กรรมวิธีการใช้สารสกัดจากเชื้อรา เพื่อใช้เป็นสารเคลือบเมล็ดสำาหรับการ
ควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลที่มีเชื้อออลเทอนาเรีย โซลานิ (Alternaria solani) 
เป็นเชื้อสาเหตุ

มฟล.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

118

41 ยาหม่องแท่งจากน้ำมันลูกประคบ มฟล.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

119

42 กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ มรพส.
มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม

120

สารบัญ

เกษตรและประมง                                              ต่อ             

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1



43 เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์ มรพส.
มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม

121

44 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีส่วนผสมของมูลจิ้งหรีด มรพส.
มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม

122

45 อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง มรพส.
มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม

124

46 Tricho-Orga-Soil ดินปลูกมหัศจรรย์สร้างภัูมิคุ้มกันพืช มวล.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

124

47 สารดับเพลิงประเภัทผงเคมีแห้ง จากวัสดุชีวภัาพเหลือใช้ทางการเกษตร มสด.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

125

48 กรรมวิธีการผลิตไบโอแคลเซียม ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

126

49 กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษเหลือรังนกที่มีมูลค่าต่ำ ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

127

50 กรรมวิธีสำหรับการผลิตแพลงตอนสัตว์จากเศษอาหารและน้ำทิ้งของเสียจากการ
ประกอบอาหาร

ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

128

51 เครื่องมือสำหรับคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับเทคโนโลยี
การเจริญพันธุ์

ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

129

52 แผ่นไม้พลาสติกแซนวิชเสริมเส้นใยธรรมชาติดูดซับเสียงและกรรมวิธีการผลิต ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

130

53 ระบบการจัดการแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ผ่านเทคโนโลยีไอโอที ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

131

54 เครื่องคัดแยกระดับคุณภัาพของเนื้อทุเรียนบนโซ่ถาดลำาเลียง สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

132

55 สารผสมอิมัลชันของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเพลี้ยและ
ไรศัตรูพืช

สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

133

56 สารรมน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูใน 
โรงเก็บ

สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

134

57 น้ำยาฆ่่าเชื้อจุลชีพก่อโรคสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ CUIP 
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

135

58 ถังสุดดี (SUZDEE = Sustainable ZeroWaste Digestant for Well-Being) บริษัท ไบโอซินไทย ไบโอเทคโนโลยี จำกัด 136
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 เทคโนโลยีต่อร์องร์าคา

1 นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากวัสดุเหลือทิ้ง สวทช. (MTEC) 147

2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นด้านหลังเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิต สวทช. (ENTEC) 148

3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบา กึ่งส่องผ่านแสง สวทช. (ENTEC) 149

4 SunGuard PV – กันสาดโซลาร์ สวทช. (ENTEC) 150

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

เครื่องมือ เครื่องจักร                             146

เทคโนโลยีร์าคาเดียว

59 สูตรน้ำหมักเพิ่มซีลีเนียม (เมทไธโอนีน) ในยีสต์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

137

60 การกระตุ้นการงอกของข้าวเปลือกด้วยความดันไฮโดรสแตติก มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

137

61 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เสริมการทำงานด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าควบคุม
สภัาวะการอบแห้งแบบอัตโนมัติ

มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

139

62 นวัตกรรมชักนำระบบราก เพื่อการผลิตทุเรียนคุณภัาพสูง มธ.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

140

63 กรรมวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากดินเขาสูง มรกจ.
มหาวิทยาลัยราชภััฏกาญจนบุรี

141

64 เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้แบบลดความดัน มรวอ.
มหาวิทยาลัยราชภััฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภั์

142

65 สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชื้อราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ มรวอ.
มหาวิทยาลัยราชภััฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภั์ 

143

66 นาโนเซลลูโลสอิมัลชันยืดอายุผักผลไม้และต้านจุลินทรีย์ที่สามารถบริโภัคได้จาก
วัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

มสด.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

144

67 เม็ดดินเผาผสมเพอร์ไลท์ สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

145
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5 เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชเพื่อการจัดเก็บ วว.  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

151

6 เครื่องอบแห้งสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์แบบรูปทรงกระบอก
แนวตั้ง

วว.  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

152

7 นวัตกรรมการผลิตสารน้ำใสหรือสารเร่งตกตะกอนจากเถ้าชีวมวล เพื่อบำบัด
และปรับปรุงคุณภัาพน้ำ

วว.  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

153

8 อุปกรณ์เก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กดูนาลิเอลล่าสำหรับการผลิตเบต้าแคโรทีน
ด้วยวิธีไฟฟ้า

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

154

9 กำแพงต้นไม้ที่มีระบบและเทคนิคควบคู่ไม้ประดับเพื่อการบำบัดสารพิษและผลิต
ไฟฟ้า

มจธ.
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

155

10 กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษชนิดควบคุมตัวเองอัตโนมัติ มจธ.
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

156

11 ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเคลื่อนย้ายรถเข็นที่มีระบบลาก และ
ระบบยกในคันเดียวกัน

มจธ.
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

157

12 กรรมวิธีการผลิตถาดรองแก้วใน กระบวนการฉีีดขึ้นรูปพอลิเมอร์เชิง ประกอบ
ในกระบวนการฉีีดพลาสติก ของพอลิเมอร์เชิงประกอบพอลิคาร์บอเนตกับผงเถ้า
แกลบ

มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

158

13 เครื่องหยอดข้าวแบบเรียงแถวและแบบสับหว่าง มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

159

14 อุปกรณ์แหย่ไข่มดแดง มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

160

15 วัสดุดูดซับจากเส้นใยสับปะรดไมโคร มม.
มหาวิทยาลัยมหิดล

161

16 การปรับสมบัติความชอบน้ำของสิ่งทอโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศร่วม
กับการพ่นเคลือบ

มมส.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

162

17 ข้าว GABA RS มมส.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

163

18 แหล่งกำเนิดลำไอออนไร้ขั้วกริด สำหรับการปรับแต่งสมบัติพื้นผิวของวัสดุ มมส.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

164
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 เทคโนโลยีต่อร์องร์าคา

1 กรรมวิธีการสังเคราะห์และองค์ประกอบของอนุภัาคนาโนกักเก็บสารสกัดพลูคาว สวทช. (NANOTEC) 168

2 ระบบของอนุภัาคนาโนเพื่อการนำส่งสารสกัดกัญชงและสารกลุ่มแคนนาบิได
ออลเพื่อ ผลิตภััณฑ์์เวชสำอาง

สวทช. (NANOTEC) 169

3 อนุภัาคนาโนกักเก็บสารสกัดบัวบก (SCENT-LN) สำหรับผลิตภััณฑ์์ดูแลผิว
พรรณ

สวทช. (NANOTEC) 170

4 อนุภัาคนาโนไขมันกักเก็บสารสำคัญจากฝีหมอบ (Polyalthia cerasoides) สวทช. (NANOTEC) 171

5 อิลมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนุภัาคนาโนอิมัลชั่น บรรจุสารสกัดจากเหง้าขิง
และอนุภัาคนาโนทองคำเพื่อยังยั้งการอักเสบและสมานแผล

สวทช. (NANOTEC) 172

6 iGuard Nano สวทช. (NANOTEC) 173

7 เจลไพลบาล์ม GEL PLAI BALM วว.  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

174

8 เซรั่มบำรุงผิวหน้าผสมไมโครอิมัล เพื่อช่วยให้ผิวกระจ่างใส VIALIZTA วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

175

9 เซรั่มผสมไมโครอิมัลชัน เพื่อบำรุงผิวช่วยให้ผิวขาว PHYTOBRIGHT วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

176

10 ผลิตภััณฑ์์ครีมลดการเกิดและสะสมของเซลลูไลท์ TRINITY วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

177
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เทคโนโลยีร์าคาเดียว

19 อุปกรณ์ผ่าทุเรียนแบบแท่งเกลียวผ่อนแรง วว.  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 

165

20 คู่มือโปรแกรมมินิเทพเพื่อการพยากรณ์ สถาบันการจัดการปัญญาภัิวัฒน์ 166

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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11 ผลิตภััณฑ์์เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก ProSkin Series วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

178

12 ผลิตภััณฑ์์ป้องกันรังแค ลิทเซียล่า (Litseala) วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

179

13 ผลิตภััณฑ์์ระงับกลิ่นปาก CHRYSAN วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

180

14 เวชสำอางนาโนจากสารสกัดเห็ดโคนน้อย MERSHURE วว.
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

181

15 เจลสมานแผลที่มีส่วนผสมของสารพฤกษเคมีจากขมิ้นชัน สทน.
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)  

182

16 แผ่นไฮโดรเจลเพื่อฟ่�นฟูสภัาพผิวหนัง สทน.
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)  

183

17 บูเทีย เนเจอรัล โซฟ สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

184

18 ปาล์มไมร่า ปาล์ม เซรั่ม สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

185

19 ฟุต มาสสาจ โลชั่น สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

186

20 สวีท แทมมารีน แฮร์ เซรั่ม สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

187

21 ส้มมะปี�ด แฮนด์ คลีนเซอร์ เจล สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

188

22 กรรรมวิธีการสกัดเห็ดเยื่อไผ่ที่สามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบ
รบลาสต์ได้สูง

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

189
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23 การเตรียมสารสกัดกวาวเครือขาวโดยใช้เอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มฤทธิ์เอ
สโทรเจนของสารสกัดกวาวเครือขาว

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

190

24 การพัฒนาเซริซินไฮโดรเจลเพื่อการนำส่งสารสำคัญของสารสกัดจากวัสดุทิ้ง
เกษตรกรรม

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

191

25 เจลสมานแผลจากสารสกัดเห็ดหูหนู สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

192

26 ประสิทธิภัาพการชะลอวัยของผิวหนังทางคลินิกของผลิตภััณฑ์์เครื่องสำอางจาก
สาหร่ายเกลียวทอง

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

193

27 ประสิทธิภัาพการสกัดสารออกฤทธิ์จากใบบัวบกโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับ
การนำไปพัฒนาตำรับยาทาภัายนอกต้านการอักเสบ

สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

194

28 กรรมวิธีการผลิตไตรเทอร์พีนแอลกอฮอล์และไฟโตสเตอรอลบริสุทธิ์จากแกมมา
โอไรซานอล

มจธ.
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

195

29 ผลิตภััณฑ์์ฟองน้ำจากน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ฆ่่าเชื้อแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภััณฑ์์

มจธ.
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

196

30 โฟมยางธรรมชาติสำหรับวัสดุดูดซับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ มจธ.
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

197

31 การพัฒนาผลิตภััณฑ์์เสริมอาหารเพื่อสุขภัาพและเครื่องสำอางจากสารสกัดถั่ง
เช่า

มทส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

198

32 Flavorin-BIPII มธ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

199

33 Isoorientin from bamboo leaf on skin moisturization for cosmetic 
products ไอโซโอเรียนติน สกัดจากใบไผ่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและใช้งานด้าน
เวชสำอาง

มธ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

200

34 ชุดผลิตภััณฑ์์ไมโครอิมิชัลจากโคนต้นหม่อน มน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร

201

35 Banana fruit powder plus hemp seed oil for photoaging prevention มน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร

202

36 Curcumin Night Cream มน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร

203
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37 Mangosteen Acne Film Gel ฟิล์มเจลแต้มสิวเปลือกมังคุด มน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร

204

38 ครีมรองพื้นเนื้อแป้งผสมไขจากกระบกสูตรปราศจากสารกันเสีย ที่ใช้นวัตกรรม
ครีมที่เปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเมื่อทาบนผิว

มพ.
มหาวิทยาลัยพะเยา

205

39 เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบหญ้าแฝก มพ.
มหาวิทยาลัยพะเยา

206

40 สารสกัดโทคาปินประสิทธิภัาพสูงพร้อมใช้เพื่อให้ผิวกระจ่างใส มพ.
มหาวิทยาลัยพะเยา

207

41 สูตรตำรับเจลเนื้อฟองน้ำปราศจากสารกันเสีย และแอลกอฮอล์ที่ให้ความรู้สึก
เย็นทันทีที่ทาลงบนผิว ผสมสารสกัดสารภัีป่าที่ช่วยในการต่อต้านริ้วรอย

มพ.
มหาวิทยาลัยพะเยา

208

42 กรรมวิธีการเตรียมพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดหูหนูขาวและการใช้ของสิ่งนั้น มฟล.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

209

43 กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดผลกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภััณฑ์์ป้องกันผมร่วงและกระตุ้นผมงอกใหม่

มฟล.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

210

44 กระบวนการเตรียมสารสกัดกิ่งมะขามป้อมและการใช้สารสกัดกิ่งมะขามป้อม
เป็นส่วนประกอบในผลิตภััณฑ์์เครื่องสำอาง

มฟล.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

211

45 ผลิตภััณฑ์์บำรุงผิวที่มีส่วนประกอบของพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดฟาง มฟล.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

212

46 องค์ประกอบที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดเสาวรสและกระบวนการเตรียมของ
สิ่งนั้น

มฟล.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

213

47 อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด มรพส.
มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม

214

48 การพัฒนาผลิตภััณฑ์์สมุนไพรอินทรีย์ในวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรป่าตะวันออก 
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉีะเชิงเทรา

มรร.
มหาวิทยาลัยราชภััฏราชนครินทร์ 

215

49 ผลิตภััณฑ์์ของเหลวฆ่่าเชื้อจากน้ำเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง (Strepto-
myces sp. KB1)

มวล.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

216

50 กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดมาตรฐานเปลือกมะม่วงเบาที่มีสารแมงจิเฟอรินสูง ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

217

51 ผลิตภััณฑ์์แผ่นเข็มขนาดไมครอนแบบสลายตัวได้และกรรมวิธีผลิตผลิตภััณฑ์์ดัง
กล่าว

ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

218

52 ผลิตภััณฑ์์อาบน้ำสัตว์เลี้ยงสูตรไม่ใช้น้ำ (Waterless pets bath and sham-
poo)

มอบ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

219

53 ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภัาพและปฏิกิริยาต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนสารฟีนอลลิคเป็นสาร
ลูซิเฟอรินมูลค่าสูง

สวสธ. 
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

220

สารบัญ
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เทคโนโลยีร์าคาเดียว

54 ฟิล์มสบู่ละลายน้ำและกรรมวิธีการผลิต มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

221

55 การพัฒนาเซรั่มผสมสารสกัดผลมหัศจรรย์สู่ผลิตภััณฑ์์เวชสำอางเชิงพาณิชย์ มมส.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

222

56 สบู่สมุนไพรจากดอกปีปที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสละและต้านแบคทีเรีย มรพส.
มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม

223

57 สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภััณฑ์์เซรั่มจากสารสกัดดอกบัวแดง มร.อด. 
มหาวิทยาลัยราชภััฏอุดรธานี

224

58 นวัตกรรมการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากเซลล์ว่านเพชรหึง มสด.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

225

59 ไมโครอิมัลชันเซรั่มชะลอวัยจากใบละมุดอินทรีย์ มสด.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

226

60 แฮร์โทนิคผสมสารสกัดจากมะม่วง และเซรั่มบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจาก
มะม่วง

มสด.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

227

สารบัญ
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         อาหาร เครื่องดื่ม                        183

 เทคโนโลยีต่อร์องร์าคา

1 enR/Plearn (เอ็นอาร์เพลิน) นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา 
เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภััย

สวทช. (MTEC) 229

2 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สองมิติแบบผสมที่ขึ้นรูปโดยปราศจากสาร
ยึดเกาะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทิลีนจากไบโอเอทานอล

สวสธ.
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

230

 เทคโนโลยีต่อร์องร์าคา

1 เนื้อหมูนุ่มที่ผ่านกระบวนการปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่ายสำหรับผู้สูงวัยและผู้มี
ปัญหาการเคี้ยวและการกลืนลำบาก

สวทช. (MTEC) 232

2 V-ปัง ขนมปังปราศจากกลูเตน และผลิตภััณฑ์์จากนมและไข่ สวทช. (MTEC) 233

3 Ve-Chick เนื้อไก่จากโปรตีนพืช สวทช. (MTEC) 234

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

สื่อการสอน                       228

อาหาร เครื่องดื่ม                            231



สารบัญ

4 ข้าวกล้องหอมมะลิงอกออร์แกนิคกึ่งสำเร็จรูป สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

235

5 เจลลี่ชาเขียว รสน้ำผึ้งมะนาว พร้อมดื่ม สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

236

6 บือซานา ไรซ์ ออร์แกนิค กึ่งสำเร็จรูป สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

237

7 การปรับปรุงประสิทธิภัาพการคืนตัวของผลิตภััณฑ์์เส้นบุกแห้งจากภัูมิปัญญาชาว
กะเหรี่ยงโผล่ว

สพภั.  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภัาพ 

(องค์การมหาชน) (BEDO)

238

8 การผลิตและพัฒนาสารสกัดหยาบจากพริกไทยดำในรูปแคปซูลนิ่มเป็นผลิตภััณฑ์์
เสริมอาหารและการนำไปใช้ประโยชน์

สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

239

9 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตข้าวเกรียบว่าวสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

240

10 การพัฒนาผลิตภััณฑ์์เสริมอาหาร “น้ำส้มจากผง” สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

241

11 ขนมหม้อแกงสุขภัาพสำหรับผู้สูงอายุ สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

242

12 เครื่องดื่มชาหมักหรือคอมบูชา (Kombucha) สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

243

13 เครื่องดื่มโปรตีนจากมะพร้าว สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

244

14 เครื่องดื่มสุขภัาพจากเม่าหลวงผสมข้าวโพดม่วงและข้าวไรซ์เบอร์รี่ สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

245

15 เครื่องดื่มหมักจากมะพร้าวเสริมพรีไบโอติกส์ สวก.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

246
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16 ผลิตภััณฑ์์ซีอิ๊วลดโซเดียมที่ผลิตจากรำาข้าวสกัดน้ำมัน สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

247

17 ผลิตภััณฑ์์โพรไบโอติกอัดเม็ดร่วมกับผักอินทรีย์ในรูปแบบซินไบโอติก สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

248

18 ผลิตภััณฑ์์อาหารทางสายชนิดผงสำหรับผู้ป่วยโรคไต สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

249

19 ผลิตภััณฑ์์อาหารปรับเนื้อสัมผัสบำรุงสมองสำหรับผู้สูงอายุ สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

250

20 ผลิตภััณฑ์์อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภัาพ 7 เมนู สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

251

21 พุดดิ้งหม้อแกงเสริมเวย์ สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

252

22 ฟังก์ชันนอลโปรตีนดริงค์จากผงโปรตีนกากรำสกัด สวก.  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

253

23 เนื้อปลาแซลม่อนเทียม มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

254

24 สูตรนมผงข้าวเหนียวดำฮางงอก มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

255

25 อาหารข้นสำหรับผู้มีภัาวะกลืนลำบาก มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

256

26 กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสตผงแบบพ่นฝอยด้วยเอนไซม์อัลคาเลส มจพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

257

27 ผลิตภััณฑ์์ “กล้วยเฉีียบ” มช.
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

258

28 ผลิตภััณฑ์์ “พรีไบโอติกไฟเบอร์” จากน้ำตาลอ้อยอาหารแห่งอนาคต มช.
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

259

สารบัญ
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29 ผลิตภััณฑ์์สาหร่ายทอดสไตล์เกาหลี “Gim Bugak” มช.
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

260

30 เวย์โปรตีนไอโซเลทเสริมแอนโทไซยานินธรรมชาติจากเมล็ดข้าวสีดำ *link ผิด มช.
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

261

31 กรรมวิธีผลิตไวน์ข้าวโดยใช้เอนไซม์ผสมและใช้ยีสต์บริสุทธิ์ มทร.ล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

262

32 ข้าวเหนียวอบแห้งแบบปราณีตและกรรมวิธีการผลิต มทร.ล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

263

33 สารคอร์ไดเซปินจากเส้นใยเห็ดถั่งเช่าสีทอง มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

264

34 เจลลี่พร้อมดื่มจากน้ำส้มสายชูหมัก ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

265

35 น้ำส้มสายชูหมักจากไวน์กล้วยหินพร้อมดื่ม ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

266

36 สูตรการเตรียมอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากแป้งกล้วยน้ำว้าดิบและกรรมวิธีการ
ผลิตผลิตภััณฑ์์ดังกล่าว

ม.อ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

267

37 การพัฒนาผลิตภััณฑ์์เส้นผัดไทยกึ่งสำเร็จรูป มอบ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

268

38 ไมโครเอนแคปซูเลชันน้ำมันดักแด้ด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์
ใช้เป็นอาหารฟังก์ชัน (Microencapsulation of silkworm pupae oil using 
spray drying applying as functional food)

มอบ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

269

39 การพัฒนาผลิตภััณฑ์์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่าย
กลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภััฏราชนครินทร์ 270

 เทคโนโลยีร์าคาเดียว

40 วิธีการสกัดไคตินและไคโตซานจากดักแด้ไหมและจิ้งหรีด มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

271

41 สูตรเยลลี่ข่าพลังงานต่ำ มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

272

42 สูตรไอศกรีมโยเกิร์ตรสสับปะรดเสาวรสเสริมดักแด้ไหม และกรรมวิธีการผลิต มทร.อีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

273

43 ผลิตภััณฑ์์ชาข้าวกล้องอินทรีย์งอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดเพปไทด์จากถั่วครก มมส.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

274
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44 สูตรและกรรมวิธีการผลิตผงลาบทรงเครื่องสำเร็จรูปจากเทียนตาตั๊กแตน มรกจ.
มหาวิทยาลัยราชภััฏกาญจนบุรี

275

45 ผงปรุงรสอาหารที่มีส่วนผสมของเห็ดนางฟ้า มรพส.
มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม

276

46 สูตรเครื่องดื่มไหมข้าวโพดและกรรมวิธีการผลิต มรพส.
มหาวิทยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม

277

47 ข้าวเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภัค มรวอ.
มหาวิทยาลัยราชภััฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภั์

278

48 สูตรการผลิตเส้นบะหมี่อบแห้งที่มีดักแด้ไหมอีรี่เป็นส่วนประกอบและกรรมวิธี
การผลิต

มรวอ.
มหาวิทยาลัยราชภััฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภั์

279

49 การใช้เจลวุ้นผลสำรองทดแทนไขมันในเค้กไข่ มสด.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

280

50 นวัตกรรมอาหารสุขภัาพจากผักใบเขียวของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้
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1 ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉีริยะ และระบบเชื่อมโยงผลผลิตเพื่ออาหารกลาง
วัน HandySense & Farm To School

สวทช. (NECTEC) 283

2 สนทนา (Sontana) แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาพร้อม
อวทาร์ (Conversational Avatar AI): Sontana

สวทช. (NECTEC) 284

3 KidBright AI Simulator: KidBright Virtual and Virtual Kanomchan สวทช. (NECTEC) 285

4 ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Paperless measurement) มว.
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
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6 Advanced Energy Storage Technologies สวสธ.
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
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8 ระบบ E-Performance ที่รองรับการทำงานแบบ AGILE PIM
สถาบันการจัดการปัญญาภัิวัฒน์
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9 BOT PHARMACY PIM
สถาบันการจัดการปัญญาภัิวัฒน์
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10 PIM SMART TRASH PIM
สถาบันการจัดการปัญญาภัิวัฒน์
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ผลงานเด่น

ChelaPlant-Nano 
ปุ๋ยนาโนคีเลต : ปุ๋ยนาโนคีเลตจุลธาตุอาหาร
เพื่อเร่งการเจริญของพืช
(Micronutrient Chelate Fertilizers for  
Enhancing Plant Growth)

ผลงานเด่น

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
	 ช่่วยลดการสููญเสีูยธาตุุอาหารพืืช่ในอุตุสูาหกรรมเกษตุร	 โดย 

การเตุรียม	 “สูารคีีเลตุธาตุุอาหารพืืช่”	 ซึ่่�งใช่้เทคีโนโลยี	 “คีีเลช่ัน” 
ซ่ึ่�งเป็็นการห่อหุ้มระดับโมเลกุลผ่่านกระบวนการสูร้างสูารเช่ิงซึ่้อน
ที�มีคีวามเสูถีียรระหว่างธาตุุอาหารพืืช่และสูารคีีเลตุที�ได้จาก 
กรดอะมิโนที�สูามารถีห่อหุ้มธาตุุอาหารได้อย่างมีป็ระสิูทธิภาพื	 
โดยกรดอะมิโนเป็็นองค์ีป็ระกอบของโป็รตุีนในสูิ�งมีชี่วิตุทุกช่นิด	 
จ่งทำให้ผ่ลิตุภัณฑ์์นี�มีคีวามป็ลอดภัยตุ่อตุัวผู่้ใช่้	

	 ป็ุ�ยคีีเลตุธาตุุอาหารรอง-เสูริมยังมีคีวามสูามารถีในการละลายสููง	 
ทนตุ่อการเป็ลี�ยนแป็ลง	 pH	 และลดการตุกตุะกอนได้อย่างมี 
นัยสูำคีัญ	 ซึ่่�งเมื�อนำเทคีโนโลยีนี�มาใช่้ในกระบวนการผ่ลิตุป็ุ�ย 
คีีเลตุธาตุุอาหารรอง-เสูริม	 จะทำให้พืืช่สูามารถีนำธาตุุอาหารไป็ใช่้ 
เร่งการเจริญเติุบโตุได้อย่างมีป็ระสิูทธิภาพืและนำกรดอะมิโน 
ไป็ใช่้เป็็นวัตุถุีดิบในการสัูงเคีราะห์โป็รตีุนได้อีกด้วย	 จ่งทำให้พืืช่ 
มคีีวามสูมบูรณ	์ทนตุอ่โรคีและแมลงศัตัุรูพืชื่	และไมก่อ่ใหเ้กดิของเสูยี 
ขับออกจากพืืช่

ChelaPlant-Nano เป็น็ป๋็�ยธาตุ๋อาหารรอง-เสริม  
ชนิดป็๋�ยเหลวซึ่่�งใช้เทคโนโลยี “คีเลชัน” ในการผลิตุ 
ผลติุภัณัฑ์์นี�เน้นการเสรมิธาตุอ๋าหารรอง-เสรมิให้กบัพืชื  
ลดการสูญเสียธาตุ๋อาหารและลดการตุกค้างของ 
สารเคมีในสิ�งแวดล้อม ซึ่่�งผลิตุภััณฑ์์นี�จะช่วยเพืิ�ม
ผลผลิตุและลดตุ้นท๋นให้กับเกษตุรกร โดยธาตุ๋อาหาร
สำคัญเหล่านั�น ได้แก่ แคลเซึ่ียม แมกนีเซึ่ียม สังกะสี 
ทองแดง เหล็ก แมงกานีส และโบรอน ซึ่่�งจะผลิตุเป็็น
สูตุรแยกจำนวน 7 สูตุร (Single-Nutrient Product 
Line – Mix and Match Concept) เพืื�อให้เกษตุรกร
ที�มีความรู้และสามารถใช้ป็ระโยชน์จากผลิตุภััณฑ์์
แตุ่ละตุัวโดยนำมาผสมเองให้เหมาะสำหรับใช้ใน 
แตุ่ละพืื�นที�ได้ โดยใช้สภัาพืดินหรือสภัาพืของตุ้นไม้
เป็็นเกณฑ์์ และในอนาคตุจะพืัฒนาเป็็นสูตุรผสม
สำเร็จรูป็ (Multi-Nutrient Product Line – Ease 
of Use Concept) เพืื�อความสะดวกตุ่อการใช้ของ
เกษตุรกร และมีความเหมาะสมตุ่อพืืชในแตุ่ละช่วง
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คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	 ช่่วยในการดูดซึ่่มเข้าสูู่ตุ้นพืืช่	 เนื�องจากสูารคีีเลตุที�ใช่้ห่อหุ้ม 

ธาตุอุาหารเป็น็กลุม่ของสูารอนิทรยีท์ี�พืชื่มองว่าป็ลอดภยั	และยอมให้ 
ผ่่านเข้าสูู่พืืช่ได้	ซึ่่�งช่่วยนำเอาธาตุุอาหารเข้าสูู่พืืช่ได้ดี

	 ช่ว่ยใหธ้าตุอุาหารตุกตุะกอนและสูญูเสูยีนอ้ยลง	เนื�องจากการหอ่หุม้ 
ธาตุุอาหารด้วยสูารอินทรีย์	 จะช่่วยป็้องกันสูารที�ก่อให้เกิดการตุก
ตุะกอนเข้ามาทำป็ฏิิกิริยากับธาตุุอาหารที�จะนำสู่งเข้าสูู่ตุ้นพืืช่

	 ช่่วยเพืิ�มกรดอะมิโนให้กับพืืช่อย่าง	 “เร่งด่วน”	 พืืช่จ่งสูามารถีนำ 
กรดอะมิโนที�เป็็นสูารคีีเลตุธรรมช่าตุินี�ไป็ใช่้เป็็นแหล่งของวัตุถีุดิบ
ในการสัูงเคีราะห์โป็รตีุนเพืื�อสูร้างคีวามแข็งแรงและคีวามสูมบูรณ์
ของตุ้นพืืช่

การประยุกต์ใช้งาน
เนื�องจากธาตุุอาหารรอง-เสูริม	 เป็็นธาตุุอาหารที�มีคีวามจำเป็็นตุ่อพืืช่ 
ทุกช่นิด	 จ่งสูามารถีนำผ่ลิตุภัณฑ์์ปุ็�ยนาโนคีีเลตุธาตุุอาหารรอง-เสูริม 
ไป็ใช่้ป็ระโยช่น์กับพืืช่ทุกป็ระเภท	 ไม่ว่าจะเป็็นพืืช่เศัรษฐกิจ	 เช่่น	 ข้าว	
ทุเรียน	อ้อย	และมันสูำป็ะหลัง	หรือพืืช่เพืื�อคีวามสูวยงาม	พืืช่ป็ระดับ	
หรือแม้แตุ่พืืช่ผ่ักสูวนคีรัว	 และพืืช่สูมุนไพืร	 โดยการนำไป็ผ่สูมน�ำ 
ในอัตุราสู่วนที�กำหนด	 แล้วฉีีดพ่ืนไป็บนใบพืืช่	 ก็จะสูามารถีเร่ง 
การเจริญเตุิบโตุของพืืช่ได้	 และเนื�องจากการใช่้ปุ็�ยคีีเลตุธาตุุอาหาร
รอง-เสูริมนั�น	 สูามารถีเพืิ�มคีวามแข็งแรงให้กับพืืช่ได้	 จ่งช่่วยเพืิ�ม 
ผ่ลผ่ลิตุให้กับเกษตุรกรและลดการใช่้ปุ็�ยหลัก	 รวมถี่งยาป็ราบศััตุรูพืืช่
ได้อีกด้วย	 นอกจากนี�ผ่ลิตุภัณฑ์์ปุ็�ยนาโนคีีเลตุยังมีคีวามแตุกตุ่างจาก
ผ่ลติุภัณฑ์เ์ดิม	ๆ 	ในทอ้งตุลาด	การป็ระช่าสัูมพืนัธห์รอืการทำการตุลาดที�ดี 
ผ่นวกกบัการใช้่เทคีโนโลยใีนการผ่ลักดนัผ่ลติุภณัฑ์์	 ย่อมทำให้เกษตุรกร 
รูจ้กั	และยอมรับในผ่ลิตุภณัฑ์	์จง่เป็น็การเพืิ�มโอกาสูทางธุรกจิไดอ้กีดว้ย

กลุ่มลูกค้า
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุ่มลูกคี้าเป็้าหมายหลัก	2	กลุ่มหลัก	คีือ	
(1)	ลูกค้ีากลุ่มผู่้ใช่้เทคีโนโลยีโดยตุรง	 ได้แก่	 เกษตุรกร	 กลุ่มเกษตุรกร	

หรือผู่้ช่ื�นช่อบการป็ลูกตุ้นไม้
(2)	ลกูคีา้กลุม่ที�จะนำผ่ลงานนี�ไป็ผ่ลติุเพืื�อจำหนา่ย	ไดแ้ก	่ผู่ป้็ระกอบการ

ด้านเคีมีเกษตุร	(ผ่่านการ	Licensing)

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 ผู่้ป็ระกอบการด้านเคีมีเกษตุร	และเกี�ยวข้อง	
	 เอกช่น	นักลงทุน	ผู่้ป็ระกอบการอื�น	ๆ	ที�มีศัักยภาพืพืร้อม	

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
	 อนุสูิทธิบัตุร	โดยมี	สูวทช่.	เป็็นผู่้ถีือกรรมสูิทธิ�	

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 พืร้อมถี่ายทอดเทคีโนโลยีการผ่ลิตุเพืื�อข่�นทะเบียนและจัดจำหน่าย

ภาพรวมตลาด
เนื�องจากป็ุ�ยคีีเลตุธาตุุอาหารรอง-เสูริมเป็็นจุลธาตุุอาหารสูำคีัญที�มี 
การใช่้คีวบคู่ีกับธาตุุอาหารหลักจำพืวก	 ป็ุ�ย	 ทำให้ข้อมูลด้านการตุลาด	 
ตุ้องมีการอ้างอิงกับข้อมูลการตุลาดและแนวโน้มของการใช่้ป็ุ�ย 
ในป็ระเทศั	 จากข้อมูลของสูำนักวิจัยเศัรษฐกิจการเกษตุร	 สูำนักงาน
เศัรษฐกิจการเกษตุร	ณ	 เดือนกรกฎาคีม	 2564	 พืบว่า	 ราคีาป็ุ�ยเคีมี
สููตุรที�สูำคีัญ	ณ	ระดับราคีาขายสู่งกรุงเทพืฯ	และราคีาขายป็ลีกท้องถีิ�น	 
ในปี็	 2563-2564	 มีแนวโน้มที�สููงข่�น	 ในขณะเดียวกันมูลค่ีาการนำเข้า 
ป็ุ�ยเคีมีของป็ระเทศัก็มีมูลคี่าที�เพืิ�มสููงข่�นเช่่นกัน

ป็ระกอบกับการวิเคีราะห์ผ่ลป็ระกอบการและแนวโน้มการผ่ลิตุป็ุ�ย 
ในป็ระเทศั	 โดยศัูนย์วิเคีราะห์เศัรษฐกิจทีเอ็มบี	 (TMB	Analytics,	 29	
มนีาคีม	2564)	ทำใหเ้หน็วา่อตุุสูาหกรรมป็ุ�ยเคีมขีองไทยตุอ้งพื่�งการนำเขา้ 
จากตุ่างป็ระเทศัเกือบทั�งหมด	 ซึ่่�งผู่้ผ่ลิตุในป็ระเทศัจะนำมาผ่สูมกัน 
และจำหนา่ยตุอ่ไป็ยงัร้านคีา้สู่งและค้ีาป็ลีก	แนวโนม้ราคีาวตัุถีดุบินำเขา้ 
จะป็รับตัุวสููงข่�น	 ซึ่่�งทำให้ตุ้นทุนของผู้่ผ่ลิตุสููงข่�น	 ดังนั�นผู่้ค้ีาป็ุ�ยเคีมี
และเกษตุรกรตุ่างได้รับผ่ลกระทบจากราคีาปุ็�ยเคีมีที�เพิื�มข่�น	 การใช่้
สูารละลายธาตุุอาหารรองเสูริม-อะมิโนคีีเลตุคีวบคู่ีกับการใช่้ป็ุ�ยหลัก
จะเป็น็การไป็ช่ว่ยลดการตุกตุะกอนที�ทำใหไ้มสู่ามารถีดดูซึ่ม่ธาตุอุาหาร 
ไป็ใช่้อย่างเตุ็มที�	 โดยเป็็นการเพืิ�มป็ระสูิทธิภาพืในการทำงานของธาตุุ
อาหารรองเสูริมร่วมกับป็ุ�ยหลัก	 จ่งสูามารถีลดจำนวนการใช่้ป็ุ�ยหลัก 
ลงได้	 ทำให้ลดตุ้นทุนของเกษตุรกรลดลง	 นับเป็็นการช่่วยเกษตุรกร 
ในการป็ระหยัดเงิน	 ซึ่่�งเท่ากับเป็็นการผ่ลกำไรให้เกษตุรกรในทางอ้อม 
	อีกทั�ง	การใช่น้วัตุกรรมที�วจิยัโดยนกัวิจยัไทย	ยังสูามารถีช่ว่ยลดการนำเขา้ 
ของธาตุุอาหารรอง-เสูริมสูำเร็จรูป็	หรือป็ุ�ยเคีมีของป็ระเทศัได้

จากการที�สูารละลายธาตุุอาหารรองเสูริม-อะมิโนคีีเลตุ	 ป็ระกอบด้วย 
ธาตุุอาหารสูำคีัญที�ตุ้องมีการใช่้คีวบคีู่กับธาตุุอาหารหลัก	 (NPK)	 
ทำให้มีแนวโน้มด้านการตุลาดสูามารถีเติุบโตุคีวบคีู่ไป็กับตุลาด 
ธาตุุอาหารรอง-เสูริมเดิม	 ตุลาดกรดอะมิโนเพืื�อเร่งการเจริญเตุิบโตุ 
ของพืืช่	 และตุลาดป็ุ�ย	 ศูันย์วิเคีราะห์เศัรษฐกิจทีเอ็มบี	 หรือ	 TMB	 
Analytics	คีาดการณว์า่ตุลาดป็ุ�ยเคีมีของไทย	ปี็	2564	เตุบิโตุกวา่	2.5%	
ด้วยมูลคี่า	 1.3	 แสูนล้านบาท	 โดยมีป็ริมาณการใช่้ป็ุ�ยเคีมีทั�งป็ระเทศั 
ราว	 5.1	 ล้านตุัน	 	 แม้ว่าอุตุสูาหกรรมป็ุ�ยเคีมียังมีแนวโน้มเตุิบโตุได้	 
แตุร่ายได้กลับไป็กระจุกที�บริษทัขนาดใหญ่	ซึ่่�งคีรอบคีรองสู่วนแบ่งตุลาด
กว่า	91%	จากผู่้ป็ระกอบการราว	10	ราย	โดยผู่้ผ่ลิตุป็ุ�ยเคีมีในป็ระเทศั
ที�จดทะเบียน	 มีจำนวนทั�งสิู�น	 723	 ราย	 ซึ่่�งสู่วนใหญ่เป็็นผู่้ป็ระกอบ
การรายเล็กป็ระมาณ	 657	 ราย	 ที�มีสู่วนแบ่งในตุลาดเพีืยงเล็กน้อย 
สู่วนผู่้ป็ระกอบการร้านคี้าสู่งป็ุ�ยเคีมีการเกษตุร	 มีจำนวน	 1,207	 ราย	 
แบ่งเป็็นผู่้ผ่ลิตุรายกลางและเล็ก	 (SMEs)	 เกือบทั�งหมด	 1,194	 ราย	
(ป็ระมาณ	99%)	และผู่ผ้่ลติุรายใหญเ่พืยีง	13	ราย	(1%)	ซึ่่�งผู่ป้็ระกอบการ 
รายใหญ่	 มักมีคีวามได้เป็รียบด้านการตุลาด	 ทั�งด้านตุ้นทุนการผ่ลิตุ
ที�ตุ�ำกว่า	 และมีช่่องทางการจำหน่ายป็ุ�ยเคีมีให้แก่ภาคีรัฐผ่่านวิธีการ
ป็ระมลูราคีา	ทั�งยงัมกีารใช่ก้ลยทุธส์ูง่เสูรมิการขายอยา่งตุอ่เนื�อง	ขณะที� 
ผู้่ผ่ลิตุรายเล็กจะมีข้อจำกัดในการขยายป็ริมาณการผ่ลิตุ	 รวมไป็ถี่ง
ขาดการวิจัยและพืัฒนาเพืื�อพืัฒนาคีุณภาพืและลดตุ้นทุน	แนวโน้มการ
เตุิบโตุอุตุสูาหกรรมป็ุ�ยเคีมีในอนาคีตุยังคีงเตุิบโตุอย่างตุ่อเนื�อง	 ทำให้
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ป็ุ�ยธาตุอุาหารรอง-เสูรมิซึ่่�งอยูภ่ายใตุตุ้ลาดป็ุ�ยมกีารเตุบิโตุไป็ในแนวโนม้
เดียวกัน	 และเนื�องจากเกษตุรกรมีการศั่กษาหาคีวามรู้เพืิ�มเติุมมากข่�น	
อันเนื�องมาจากแหล่งข้อมูลตุ่าง	ๆ	ที�อยู่ในโลกออนไลน์	ทำให้เกษตุรกร
หันมาใช่้ป็ุ�ยธาตุุอาหารรอง-เสูริมมากข่�นกว่าในอดีตุ	 จ่งทำให้ตุลาด 
ของป็ุ�ยรอง-เสูริมจะยิ�งเตุิบโตุอย่างก้าวกระโดดในอนาคีตุ

สูำหรับข้อมูลการนำเข้าธาตุุอาหารรอง-เสูริมนั�น	 มูลค่ีาตุลาดนำเข้า
วัตุถีุดิบจะอยู่ที�เฉีลี�ยป็ระมาณ	 11,000	 ล้านบาทตุ่อปี็	 ซ่ึ่�งผ่ลิตุภัณฑ์์ 
ป็ุ�ยนาโนคีเีลตุนั�น	เนน้การนำไป็ใช่เ้พืื�อเพืิ�มผ่ลผ่ลิตุพืชื่เศัรษฐกิจของไทย	
ไดแ้ก่	ทเุรยีนและข้าว	ซึ่่�งมีมลูค่ีาตุลาดของทุเรยีนอยูท่ี�	45,000	ล้านบาท	
โดยมีพืื�นที�เพืาะป็ลูกป็ระมาณ	1	ล้านไร่	และกำลังจะเพืิ�มข่�นในทุก	ๆ	ป็ี	 
ในขณะที�มูลคี่าตุลาดของข้าวอยู่ที�	 107,000	 ล้านบาท	 โดยมีพืื�นที� 
เพืาะป็ลูกป็ระมาณ	 60	 ล้านไร่	 และจากการนำตุ้นแบบผ่ลิตุภัณฑ์์ไป็ 
ทดลองใช่ก้บัทุเรยีนผ่า่นโคีรงการวิจยั	ณ	พืื�นที�ในเขตุ	EEC	จำนวน	5	สูวน	 
พืบว่าสูามารถีเพืิ�มผ่ลผ่ลิตุของทุเรียนได้	 20-40%	 สู่วนในข้าวนั�น	 
ได้ทำการทดสูอบร่วมกับบริษัทเอกช่น	 พืบว่าสูามารถีเพืิ�มผ่ลผ่ลิตุได้	
25-50%	

ผลประโยชน์
เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตุร์: 
	 เป็็นการตุ่อยอดและผ่ลักดันผ่ลงานวิจัยไป็ใช่้ป็ระโยช่น์เช่ิงพืาณิช่ย์	

เพืื�อนำไป็สูู่เกษตุรกร
	 สูร้างองค์ีคีวามรู้ใหม่	 ด้านการนำสูารคีีเลตุจุลธาตุุอาหารไป็ใช่้กับ 

พืืช่เศัรษฐกิจของไทย
	 มีสู่วนสู่งเสูริมนักวิจัยไทยในการวิจัยและพืัฒนาให้ได้ผ่ลิตุภัณฑ์์ 

ไป็ใช่้ป็ระโยช่น์เช่ิงพืาณิช่ย์	

	 สูอดคีล้องกับ	 BCG	Model	 ในนวัตุกรรมด้านเกษตุรและอาหาร	
รวมทั�งการใช่้วัตุถุีดิบอย่างคีุ้มคี่าและที�สูำคีัญคีือช่่วยลดการตุกคี้าง
ของสูารเคีมีในสูิ�งแวดล้อม	 โดยเน้นให้พืืช่ดูดซึ่่มธาตุุอาหารไป็ใช่้ 
ได้มากที�สูุด	 รวมถี่งการเน้นการใช่้วัตุถีุดิบจากธรรมช่าติุเช่่น	 
กรดอะมิโน	มาพืัฒนาเป็็นสูารคีีเลตุ

เชิงเศรษฐกิจ/พืาณิชย์:
	 ลดตุ้นทุนของเกษตุรกร	โดยการใช่ป้็ุ�ยน้อยลงเมื�อป็ุ�ยมีป็ระสิูทธิภาพื

ในการดูดซึ่่มเข้าสูู่พืืช่ได้ดี	และเมื�อพืืช่มีคีวามแข็งแรง
	 เพืิ�มรายได้ของเกษตุรกร	โดยการเพืิ�มผ่ลผ่ลิตุตุ่อไร่ให้กับเกษตุรกร
	 ลดการนำเข้าและในอนาคีตุมีโอกาสูด้านการสู่งออก

เชิงสังคม/สิ�งแวดล้อม:
	 ลดการตุกคี้างของสูารเคีมีในสูิ�งแวดล้อม	 โดยการลดการใช่้ป็ุ�ยและ

สูารเคีมีธาตุุอาหารพืืช่
	 ป็ลอดภัยตุ่อผู่้ใช่้และธรรมช่าตุิ	ซึ่่�งสูอดคีล้องกับ	BCG	Model
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ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ทีมวิจัยและทีมงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตุิ (NANOTEC) 
ดร. คมสันตุ์ ส๋ทธิสินทอง
โทรศัพืท์	 02	564	7100
E-mail	 khomson@nanotec.or.th

ทีม ฝ่ายธ๋รกิจนวัตุกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BITT) 
ศัูนย์นาโนเทคีโนโลยีแห่งช่าตุิ	(NANOTEC)	

นางสาวส๋พืินยา อ๋ป็ลกะลิน 
โทรศัพืท์ 02	564	7100	ตุ่อ	6645	 	
E-mail supinya@nanotec.or.th

นางหงษ์ส๋ดา สอนกลิ�น   
โทรศัพืท์ 	02	11	76943	ตุ่อ	6943	 	
E-mail	 hongsuda.sor@nanotec.or.th

นางสาวณัฏฐิพืร วณิชธนานนท์  
โทรศัพืท์	 02	564	7100	ตุ่อ	6650	 	
E-mail	 nuttiporn@nanotec.or.th

นางสาวบ๋ษรินทร์ ตุานะ   
E-mail:	 bootsarin.tan@nanotec.or.th

นางอรพืรรณ หมั�นเขตุกิจ   
โทรศัพืท์	 02	564	7100	ตุ่	อ6517	 	
E-mail	 oraphan.man@nanotec.or.th

นางสาวจิรนันท์ บ๋บผามาลา
สูำนักงานจัดการสูิทธิเทคีโนโลยี	(TLO)
โทรศัพืท์ 02	564	7000	ตุ่อ	1616
E-mail	 jiranun.bub@nstda.or.th

นายวรพืล ค๋้มสิน	(ที�ป็ร่กษา)
ศัูนย์พืัฒนาผู่้ป็ระกอบการธุรกิจเทคีโนโลยี	สูวทช่.	(BIC)
โทรศัพืท์	 02	564	7000	ตุ่อ	1477
E-mail worrapol.koo@nstda.or.th
และ	นายเอกชัย ขจรคำ (ที�ป็ร่กษาอาว๋โส)
โทรศัพืท์	 02	564	7000	ตุ่อ	1475
E-mail	 ekachai@nstda.or.th
E-mail	 bic@nstda.or.th

ความสอดคล้องผลงาน 
กับ BCG Model
ผ่ลงานที�นำเสูนอคีรั�งนี�	 เป็็นผ่ลงานช่่วยลดการตุกค้ีางของสูารเคีมีใน
สูิ�งแวดล้อม	 โดยเน้นให้พืืช่ดูดซ่ึ่มธาตุุอาหารไป็ใช่้ได้มากที�สูุด	 รวมถี่ง
การเน้นการใช่้วัตุถีุดิบจากธรรมช่าตุิเช่่น	 กรดอะมิโน	 มาพืัฒนาเป็็น
สูารคีีเลตุ
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FleXARs 
เฟล็กซ่าส์ :  ฟิล์มป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิต 
(Antifouling film)

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
	 ฟิิล์มมีสูมบัตุิน�ำและน�ำมันไม่เกาะแบบยิ�งยวด	 สูามารถีป็้องกัน 

การย่ดเกาะของสูิ�งมีช่ีวิตุ	มีคีวามทนทานและคีวามยืดหยุ่น		
	 ผ่ลิตุด้วยเทคีโนโลยีที�เป็็นมิตุรตุ่อสูิ�งแวดล้อม	 และการใช่้งาน 

เป็็นมิตุรตุ่อสูิ�งแวดล้อม
	 สูามารถีป็ระยกุตุใ์ช่ไ้ดใ้นหลายธรุกจิและหลายรปู็แบบ	เช่น่	ทางดา้น

การแพืทย	์ทางทะเล	และในระบบขนสูง่มวลช่นและพืื�นที�สูาธารณะ	
เป็็นตุ้น	 โดยมีการบำรุงรักษาที�น้อยและมีราคีาถูีก	 เมื�อเทียบกับ 
เทคีโนโลยปี็อ้งกนัการยด่เกาะของสูิ�งมชี่วีติุในป็จัจบุนั	เช่น่	สูกีนัเพืรียง	 
(Biocide	paint)	คีลื�นอลัตุรา้โซึ่นกิ	(Ultrasonic	wave)	การใช่ป้็นืน�ำ 
แรงดันสููง	 (Water	 jet	 cleaning)	 ฟิิล์มป้็องกันแบคีทีเรียตุ่าง	 ๆ	 
(Copper	foil,	SLIPS,	Z-touch,	FlexPol)	และฟิลิม์ป้็องกนัการเกาะ 
ของเพืรียงทะเล		(FINSULATE)	เป็็นตุ้น		

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	 ฟิิล์ม	FleXARs	ย่อมาจาก	Large-area	Flexible	Polymers	with	

Antifouling	Robust	Micro-structure	for	Medical	and	Marine	
Applications	 and	 Public	 area	 มีสูมบัตุิน�ำและน�ำมันไม่เกาะ
แบบยิ�งยวด	 (Superamphiphobic	 surface)	 ที�สูามารถีป้็องกัน
การเกาะของสูิ�งมีช่ีวิตุบนพืื�นผิ่ววัสูดุตุ่าง	 ๆ	 ได้	 (Everything-free	
antifouling	 surface)	 ซึ่่�งสูามารถีป็ระยุกตุ์ใช่้งานทางการแพืทย์	 
ในสูภาวะทะเล	และในระบบขนสู่งมวลช่นและพืื�นที�สูาธารณะได้	

FleXARs เป็็นชั�นฟิล์ิมพือลิเมอร์ที�สรา้งด้วยวัสด๋ที�มี 
คา่พืลงังานเชงิผิวตุ�ำ และมีลวดลายจล๋ภัาค (Robust  
micro-structures) แบบทนทานอยูด้่านบน มสีมบัตุนิ�ำ 
และน�ำมนัไม่เกาะแบบยิ�งยวด (Superamphiphobic 
surface) ที�สามารถป้็องกันการเกาะของสิ�งมีชีวิตุ 
บนพืื�นผิววัสด๋ตุ่าง ๆ ได้ (Antifouling surface) 
มีชั�นกาวด้านหลังเพืื�อให้สามารถแป็ะและย่ดติุดกับ 
ผวิวสัดตุ่๋าง ๆ  ได้ ซึ่่�งสามารถป็ระยก๋ต์ุใช้งานทางการแพืทย์  
งานทางทะเล และพืื�นผิววัสด๋ในระบบขนส่งมวลชน
และพืื�นที�สาธารณะได้
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	 วิจัยและพืัฒนาด้วยการสูร้างลวดลายจุลภาคี	 (Micro-/nano	 
structures)	เพืื�อใหเ้กิดคีวามหยาบของพืื�นผ่วิ	(Surface	roughness)	 
บนวัสูดุที�มคีีา่พืลังงานเช่งิผิ่วตุ�ำ	(Low	surface	energy	materials) 
ซึ่่�งจะใช่ก้ระบวนการโฟิโตุลโิธรกราฟิ	ี(Photolithography	process)		 
และกระบวนการกัดลก่แบบแห้งดว้ยพืลาสูม่า	(Deep	Reactive	Ion	 
Etching,	 DRIE)	 เพืื�อสูร้างแม่แบบซิึ่ลิกอน	 (Silicon	 mold)	 
เพืื�อใช่้ในการหล่อลวดลายจุลภาคีบนวัสูดุพือลิไดเมทิลไซึ่ล๊อก
เซึ่น	 (Polydimethylsiloxane,	 PDMS)	 ที�มีคี่าพืลังงานเช่ิงผ่ิวตุ�ำ	 
ด้วยกระบวนการซึ่อฟิท์ลิโธรกราฟิี	 (Soft	 lithography	process)	
และเพืิ�มคีวามหยาบของพืื�นผิ่วในระดับนาโนเมตุร	 ด้วยการทำให้ 
เกดิโพืรงอากาศั	(Air	pocket)	ข่�นในช่่องวา่งระหวา่งโคีรงสูรา้งจุลภาคี	 
ตุามแบบจำลองของแคีสูซึ่ี�และแบกซึ่์เตุอร์	(Cassie	and	Baxter’s	
model)	 ทำให้หยดของเหลวกลิ�งออกจากพืื�นผิ่ววัสูดุได้	 ดังแสูดง
ในรูป็ที� 1 (ก-ค) 

	 ป็จัจบุนัสูามารถีพืฒันาฟิลิม์	FleXARs	ขนาด	10x10	cm2	ที�ทำจาก 
วสัูด	ุPDMS	ที�มลีวดลายจุลภาคีแบบทนทานที�มรีปู็ทรงเป็น็วงแหวน

และมีแท่งระดับจุลภาคีโดยรอบเป็็นตุัวคี�ำยันเพืื�อเพืิ�มคีวามแข็งแรง	 
(Circular	 ring	 with	 eight	 stripe	 supporters,	 C-RESS) 
	 มีโคีรงสูร้างเกาะป้็องกันช่นิดหกเหลี�ยมรวงผ่่�ง	 (Hexagonal	 
guard-ring	micro-structure,	 HGR)	 ดังแสูดงในรูป็ที� 2 (ข) 
(https://doi.org/10.35848/1347-4065/abe204)	 โดยฟิิล์ม 
FleXARs	 ที�มีลวดลายจุลภาคีช่นิด	 C-RESS-HGR	 นั�น	 สูามารถี
ป็้องกันการเกาะของสูิ�งมีช่ีวิตุในการทดสูอบในสูภาวะทะเล	 (Field	
test)	ที�ทะเลญี�ป็ุ�น	(Japan	sea)	เป็็นเวลา	12	เดือน	ได้ดีกว่าวัสูดุ	
carbon	 steel	 และ	 Teflon	 ดังแสูดงในรูป็ที� 2 (ค)	 อีกทั�งยังมี
ป็ระสูิทธิภาพืในการป็้องกันการเกิดช่ั�นไบโอฟิิล์มและการเกาะของ
เช่ื�อ	E.coli	ได้ดีกว่าวัสูดุ	Teflon	ถี่ง	25	เป็อร์เซึ่็นตุ์

	 โดยปั็จจุบันมีระดับคีวามพืร้อมของเทคีโนโลยี	 (TRL)	 เท่ากับ	 6	
พืร้อมเป็ิดโอกาสูให้ผู้่สูนใจรับการถี่ายทอดเทคีโนโลยีเพืื�อขยายผ่ล
สูู่เช่ิงพืาณิช่ย์	

รููปที่่� 2 (ก) กระบวนการ Soft lithography และ Flame treatment (ข) ภาพถ่่าย SEM ของโครงสร้างจุุลภาคชนิด C-RESS-HGR หลังกระบวนการลนไฟ เป็็น
เวลา 15 วินาทีี และรูป็หยดน้ำและหยดเอทิีลีนไกลคอล (ค) ชิ้นงาน FleXARs ภายหลังการทีดสอบการป้็องกันการยึดเกาะของสิ�งมีีชีวิตในทีะเลญีี่�ป็ุ�น เป็็นเวลา 12 
เดือน และ (ง) ป็ระสิทีธิิภาพการป็้องกันการเกิดชั้นไบโอฟิล์มีและการเกาะของเชื้อ E.coli ของลวดลายจุุลภาคชนิด C-RESS-HGR (Technology Readiness Level,  
TRL: 6 ได้มีีการทีดสอบในสภาวะการใช้งานจุริงแล้ว)

(ก) (ข) (ค) (ง)

รููปที่่� 1 (ก) ลักษณะทีางกายภาพของฟิล์มี FleXARs ต้นแบบ ทีี�แสดงสมีบัติน้ำและน้ำมีันไมี่เกาะแบบยิ�งยวด (Superamphiphobic surface) ทีี�ป็้องกันการยึดเกาะ
ของสิ�งมีีชีวิตได้ และคุณลักษณะหลักทีี�โดดเด่นของชั้นฟิล์มี FleXARs

 



การแพ
ทย

3131

การประยุกต์ใช้งาน
สูามารถีป็ระยุกตุ์ใช่้งานทางการแพืทย์	 ในสูภาวะทะเล	 และในระบบ
ขนสู่งมวลช่นและพืื�นที�สูาธารณะได้	ซึ่่�งสูามารถีสูร้างช่ั�นฟิิล์ม	FleXARs	
ขนาดใหญ่	(Large-area	FleXARs	film)	ที�มขีนาดหน้าตัุด	30	เซึ่นติุเมตุร	
ยาว	 300	 เมตุร	 ตุ่อม้วน	 ได้ด้วยกระบวนการ	 Roll-to-roll	 process	 
เพืื�อให้มีตุ้นทุนการผ่ลิตุที�ตุ�ำ	และใช่้งานในเช่ิงพืาณิช่ย์ได้			

กลุ่มลูกค้า/
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุ่มลูกคี้าเป็้าหมายหลัก	3	กลุ่ม	คีือ	
(1)	ผู่้ผ่ลิตุเรือและอู่ตุ่อเรือ	บริษัทผู่้ผ่ลิตุน�ำมัน	
(2)	 โรงพืยาบาล	 โรงพืยาบาลสัูตุว์	 เนอสูเซึ่อรี�	 ผู่้ผ่ลิตุอุป็กรณ์ทาง 

การแพืทย์	และ	
(3)	 ระบบขนสู่งสูาธารณะ	ห้างสูรรพืสูินคี้าและพืื�นที�สูาธารณะ
	 ป็ัจจุบันมีหน่วยงานภาคีเอกช่นตุิดตุ่อและสูนใจจะนำไป็ใช่้ใน 

หลากหลายรูป็แบบ	

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 กลุ่มบริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจเดินเรือ	 เช่่น	บริษัทอู่ตุ่อเรือ	บริษัท

ผู่้ผ่ลิตุสูีกันเพืรียง	 ที�มองหาเทคีโนโลยีทางเลือกใหม่	 ๆ	 แทน 
เทคีนิคีเดิม

	 กลุ่มบริษัทผู่้ผ่ลิตุฟิิล์มช่ั�นนำของโลก	
	 กลุ่มบริษัทผู่้ผ่ลิตุอุป็กรณ์ทางการแพืทย์	
	 นกัลงทนุ	และผู่ป้็ระกอบการตุ่าง	ๆ 	ที�สูนใจตุ่อยอดนำไป็ใช้่ในกลุม่สูขุภาพื	 

การแพืทย	์การขนสูง่	การเดนิเรอื	การดแูลช่มุช่น	และอื�น	ๆ 	เป็น็ตุน้		

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
สูทิธบิตัุร	รวม	9	ฉีบบั	ได้เลขที�สิูทธบิตัุร	2	ฉีบบั	และได้เลขที�คีำขอ	7	ฉีบบั

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 ป็ัจจุบันได้มีการพืัฒนาฟิิล์มตุ้นแบบ	FleXARs	ขนาด	10x10	cm2	

ที�ทำจากวัสูดุ	 PDMS	 ที�มีลวดลายจุลภาคีแบบทนทานที�มีรูป็ทรง
เป็็นวงแหวนและมีแท่งระดับจุลภาคีเป็็นตัุวคี�ำยันเพืื�อเพืิ�มคีวาม 
แข็งแรง	(Circular	ring	with	eight	stripe	supporters,	C-RESS)	
ซึ่่�งมีป็ระสูิทธิภาพืและคีุณสูมบัตุิตุามตุ้องการแล้ว	

	 ทีมฯ	 ได้สูำรวจคีวามตุ้องการพืบว่า	 มีคีวามตุ้องการใช่้สููง	 และ
ตุ้องการขนาดฟิิล์มที�ใหญ่ข่�น	 ขณะนี�อยู่ระหว่างเตุรียมตุ่อยอด
การผ่ลิตุขนาดอุตุสูาหกรรม	 ระดับ	 30	 cm	 x	 100	m	 ซึ่่�งทีมฯ	 
ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั�งในป็ระเทศัและตุ่างป็ระเทศั	 เช่่น	
Industrial	 Technology	 Research	 Institute	 (ITRI)	 ป็ระเทศั
ไตุ้หวัน	 ศัูนย์เทคีโนโลยีคีวามเป็็นเลิศัด้านเทคีโนโลยีป็ิโตุรเคีมีและ
วัสูดุ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(PETROMAT,	CU)		วิทยาลัยนาโน
เทคีโนโลยีพืระจอมเกล้าลาดกระบัง	 (KMITL)	 และ	 Karlsruhe	 
Institute	of	Technology	(ป็ระเทศัสูหพืนัธรฐัเยอรมน)ี	ในสูว่นของ 
การทดสูอบการป้็องกันการเกาะของเพืรียงและสิู�งมีช่วีติุใตุ้ทะเลนั�น	
จะดำเนนิการรว่มกบั	Noto	Marine	Center,	Kanazawa	University	 
(ป็ระเทศัญี�ป็ุ�น),	สูถีาบนัวจิยัทรพัืยากรทางน�ำ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 
(ARRI,	KU)	และบรษิทั	Akzo	Nobel	จำกดั	(ป็ระเทศัเนเธอรแ์ลนด์)	
ซึ่่�งเป็็นบริษัทผู่้ผ่ลิตุสูีกันเพืรียงรายใหญ่ของโลก	เป็็นตุ้น	และพืร้อม
ข่�นรูป็ในระดับอุตุสูาหกรรมตุ่อไป็	

รููปที่่�  3 กลุ่มีลูกค้าเป็้าหมีายของฟิล์มี FleXARs เพื�อใช้ในการป็้องกันการเกาะของสิ�งมีีชีวิต ทีี�ใช้งานทีางการแพทีย์ ในสภาวะทีะเล และในระบบขนส่งสาธิารณะ
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ภาพรวมตลาด
มูลคี่าตุลาดโดยรวมของสูารเคีลือบป้็องกันเช่ื�อโรคี	 และสูารเคีลือบ
ป็้องกันเพืรียงทะเลนั�น	 จะมีมูลคี่ารวมสููงถี่ง	 3.6	 แสูนล้านบาท	 ในป็ี	
พื.ศั.	 2569	 และเมื�อพืิจารณาตุลาดวอลล์เป็เป็อร์ในป็ระเทศัไทยนั�น	
มีมูลคี่าเท่ากับ	 10,000	 ล้านบาทตุ่อป็ี	 ดังแสูดงในรูป็ที� 4 (ก)	 ซึ่่�งใน 
ป็ระเทศัไทยจะมีโรงพืยาบาลเอกช่นระดบั	high-end	อยูจ่ำนวน	118	แหง่	 
ซึ่่�งมีพืื�นที�ของพืื�น	 ผ่นัง	 และเพืดานรวมเท่ากับ	 2.75	 ล้านตุารางเมตุร	
นอกจากนี�ในป็ระเทศัไทยมีเรืออยู่จำนวน	 89,282	 ลำ	 ซึ่่�งมีพืื�นที� 
ผ่ิวท้องเรือรวมทั�งสูิ�น	 10.71	ล้านตุารางเมตุร	ฟิิล์ม	 FleXARs	มีราคีา
ขายกำหนดที�	 400	 บาทตุ่อตุารางเมตุร	 ดังนั�นถี้ากำหนดให้มีสู่วนแบ่ง 
ทางการตุลาดภายในป็ระเทศัเท่ากับ	1	เป็อร์เซึ่็นตุ์	จะคีิดเป็็นพืื�นที�รวม
ของเรือและโรงพืยาบาลเท่ากับ	 134,600	 ตุารางเมตุร	 ในป็ีที�	 1	 ของ 
การดำเนนิกจิการ	ดงันั�นจะมยีอดขายทั�งสูิ�นเทา่กบั	60	ลา้นบาทในป็แีรก	 
และคีาดการณ์ว่าจะมีสู่วนแบ่งทางการตุลาดเพืิ�มถ่ีง	 15	 เป็อร์เซึ่็นต์ุ	
ภายในระยะเวลา	 5	 ปี็	 คิีดเป็็นยอดขายแบบ	 B2B2C	 ทั�งสูิ�นเท่ากับ	 
1	 พืันล้านบาท	 สูำหรับสู่วนแบ่งการตุลาดภายในป็ระเทศั	 ดังแสูดง 
ในรูป็ที� 4 (ข)	 ซึ่่�งจากสูถีานการณ์แพืร่ระบาดของไวรัสู	 COVID-19	
ทำใหผู้่ค้ีนตุระหนกัถีง่คีวามสูำคีญัของเทคีโนโลยปี็อ้งกนัการยด่เกาะของ 
สูิ�งมชี่วีติุ	ทำให้เช่ื�อโรคีไม่สูะสูมที�บรเิวณจุดสูมัผ่สัูรว่ม	และลดคีวามเสีู�ยง
ในการตุิดเช่ื�อได้	จ่งเป็็นโอกาสูทางธุรกิจที�ดีมากสูำหรับฟิิล์ม	FleXARs	
อีกทั�งจากจุดเด่นและข้อได้เป็รียบของฟิิล์ม	 FleXARs	 และคุีณคี่า 
ที�สู่งมอบให้ลูกคี้า	 อันป็ระกอบด้วย	 คีวามเป็็นเทคีโนโลยีที�เป็็นมิตุรตุ่อ 
สูิ�งแวดล้อม	 สูมบัตุิน�ำและน�ำมันไม่เกาะแบบยิ�งยวด	 สูมบัตุิป็้องกัน 
การยด่เกาะของสูิ�งมชี่วีติุ	คีวามโป็ร่งใสู	คีวามทนทาน	และคีวามยืดหยุน่	
อีกทั�งยังสูามารถีป็ระยุกต์ุใช่้ได้ในหลายภาคีสู่วน	 และมีการบำรุงรักษา 
ที�น้อย	 และมีราคีาตุ�ำ	 ทำให้เชื่�อมั�นได้ว่าฟิิล์ม	 FleXARs	 จะสูามารถี 
เจาะตุลาดและเป็น็เทคีโนโลยแีทนที�สูกีนัเพืรยีง	และสูารเคีลอืบที�ทำลาย
สูิ�งมชี่วีติุ	อนัจะทำใหสู้ามารถีคีาดการณย์อดขายรวมของฟิลิม์	FleXARs	 
ในตุลาดทั�วโลกได้ในระดับหลายพืันล้านบาท	โดยสูามารถีเป็รียบเทียบ 
กับยอดขายของบริษัท	 Akzo	 Nobel	 จำกัด	 ที�เป็็นบริษัทผู่้ผ่ลิตุสูี 
กันเพืรียงที�ใหญ่ที�สูุดในโลก	คีือ	25,200	ล้านบาท	ในป็ี	พื.ศั.	2563

ผลประโยชน์  
เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตุร์:
	 สูามารถีพืัฒนาฟิิล์มโพืลิเมอร์ที�มีสูมบัตุิน�ำและน�ำมันไม่เกาะแบบ

ยิ�งยวด	 ได้ในป็ระเทศั	 ซึ่่�งมีคุีณสูมบัตุิที�สูามารถีนำไป็ป็ระยุกตุ์ใน
หลายหลากอุตุสูาหกรรม	 เช่่น	 การเดินเรือ	 การแพืทย์และสูุขภาพื	
ระบบสูาธารณูป็โภคีตุ่าง	ๆ	เป็็นตุ้น	

	 เกิดการร่วมมือจากนักวิจัย	 อาจารย์	 หน่วยงานภาคีรัฐและเอกช่น	
เพืื�อตุ่อยอดใช่้วัสูดุผ่สูม	 PDMS-PUA-SiO2	 NPs	 กับงานทางด้าน
การแพืทย์	และการใช่้งานทางทะเล

	 เกิดการพืฒันาบุคีลากรภายในป็ระเทศัทางด้านพืื�นผิ่วน�ำและน�ำมัน
ไม่เกาะแบบยิ�งยวด	 พืื�นผิ่วป็้องกันการเกาะของสูิ�งมีชี่วิตุ	 และ
กระบวนการ	Roll-to-roll	process	

	 เกดิการเรยีนรู้และสูรา้งบคุีลากรวจิยัภายในป็ระเทศั	รวมถ่ีงการสูรา้ง	 
Intervisibility	 โดยรับการถี่ายทอดเทคีโนโลยีการผ่ลิตุลวดลาย
จลุภาคีระดบัไมโคีร/นาโนเมตุร	บนช่ั�นฟิลิม์	ดว้ยกระบวนการ	Roll-
to-roll	process	จาก	ITRI	(ป็ระเทศัไตุห้วนั)	และ	The	Fraunhofer	
IPT	(ป็ระเทศัเยอรมนี)	และ	SIMTECH	(ป็ระเทศัสูิงคีโป็ร์)

	 มีสู่วนช่่วยผ่ลักดันผ่ลงานวิจัยของไทย	 ให้พืร้อมใช่้ป็ระโยช่น์ 
เช่ิงพืาณิช่ย์ทั�งระดับป็ระเทศัและระดับโลก	

เชิงเศรษฐกิจ/พืาณิชย์:
	 ลดการสููญเสูียชี่วิตุของคีนไข้	 จากการติุดเชื่�อในสูถีานพืยาบาล	 

ลดการตุิดเช่ื�อและการแพืร่ระบาดของโรคีตุิดตุ่อ	 โรคีผ่ิวหนัง	 และ
โรคีทางเดินหายใจ	 ในพืื�นที�สูาธารณะ	 และลดคีวามสููญเสูียเนื�อง 
มาจากการสูง่นกัป็ระดาน�ำลงไป็ทำคีวามสูะอาดแทน่ขดุเจาะน�ำมนั	
ด้วยป็ืนแรงดันสููง

	 สูามารถีสูร้างให้เกิดการจ้างงานเพืิ�มข่�น	 และเกิดระบบนิเวศัน์ทาง
เทคีโนโลยี	 Roll-to-roll	 process	 ที�สูามารถีป็ระยุกตุ์ใช่้สูำหรับ
การผ่ลิตุอุป็กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ูยืดหยุ่น	 (Flexible	 electronics)	
ในป็ระเทศัไทยตุ่อไป็ได้

รูปูที่่� 4 (ก) การพยากรณม์ีลูคา่ตลาดทัี�วโลกของสารเคลอืบกนัไวรสัและแบคทีเีรยี และสารเคลอืบกนัเพรยีงเกาะใตท้ีะเล (Total global market) และ (ข) การป็ระเมีนิ
กระแสรายได้ (Project revenue stream) 

(ก) (ข) 
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เชิงสังคม/สิ�งแวดล้อม:
	 เป็น็เทคีโนโลยทีางเลอืกสูำหรบัการป็อ้งกนัการเกาะของสูิ�งมชี่วีติุให้

หน่วยงานภาคีรัฐและเอกช่น	ที�เกี�ยวข้องกับงานทางด้านการแพืทย์	
ทางทะเล	และระบบขนสูง่มวลช่นสูาธารณะ	รวมถีง่พืื�นที�สูาธารณะ
ตุ่าง	ๆ	เช่่น	โรงเรียน	ห้างสูรรพืสูินคี้า	เป็็นตุ้น

	 ลดการเกาะของเพืรียงทะเลบนผ่ิวท้องเรือ	 อันนำไป็สูู่การลดการ
ป็ล่อยก๊าช่เรือนกระจก	 ลดภาวะโลกร้อนและลดการบริโภคีน�ำมัน	
สูำหรับเรือขนสู่งและเรือเดินสูมุทรขนาดใหญ่	 และลดการป็ล่อ 
ยสูารพิืษตุ่าง	 ๆ	 ที�เป็็นองค์ีป็ระกอบภายในสีูกันเพืรียง	 โดยใช่้
เทคีโนโลยีที�เป็็นมิตุรตุ่อสูิ�งแวดล้อม	 และลดสูัญญาณรบกวนใน
การตุิดตุ่อสูื�อสูารของสูัตุว์เลี�ยงลูกด้วยนม	จากการรบกวนของคีลื�น
อัลตุราโซึ่นิก

	 การเผ่ยแพืร่องคี์คีวามรู้	 และการสูร้างภาพืลักษณ์ที�ดีทางด้าน
วิทยาศัาสูตุร์และเทคีโนโลยีของป็ระเทศัไทย	 ผ่่านการเข้าร่วมงาน
ป็ระชุ่มวิช่าการในระดับนานาช่าตุิ	 และการตีุพืิมพื์บทคีวามใน 
วารสูารวิช่าการนานาช่าติุ	 ทั�งนี�เพืื�อเป็็นรากฐานคีวามรู้สูำหรับ 
การพัืฒนาตุ่อยอดเทคีโนโลยีพืื�นผิ่วน�ำและน�ำมันไม่เกาะแบบยิ�งยวด	
และพืื�นผ่ิวป็้องกันการเกาะของสูิ�งมีช่ีวิตุในวงการวิช่าการทั�วโลก
ตุ่อไป็

	 FleXARs	 สูอดคีล้องกับ	 BCG	model	 ในสู่วนของคีวามมั�นคีง 
ทางสูาธารณะสุูข	คีอื	ลดการสูะสูมของเช่ื�อโรคี	ลดอตัุราการเสีูยช่วีติุ	 
และลดคี่าใช่้จ่ายด้านสูาธารณสูุขและในสู่วนคีวามยั�งยืนของ
ธรรมช่าตุิและสิู�งแวดล้อม	 คีือ	 ลดการเกาะของเพืรียงทะเล	 ทำให้
ลดการตุ้านน�ำ	 และลดการบริโภคีน�ำมัน	 ทำให้ลดการป็ล่อยก๊าช่
เรือนกระจกได้

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.นิธิ อัตุถิ
ศัูนย์เทคีโนโลยีไมโคีรอิเล็กทรอนิกสู์	(TMEC)		    
ศันูย์เทคีโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์ูและคีอมพืวิเตุอรแ์หง่ช่าตุ	ิ(NECTEC)	
โทรศัพืท์ 08	1375	2408										
E-mail	 nithi.atthi@nectec.or.th

ดร.ภัาวศ๋ทธิ แสงดี  
ศัูนย์เทคีโนโลยีไมโคีรอิเล็กทรอนิกสู์	(TMEC)						
ศันูย์เทคีโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์ูและคีอมพืวิเตุอรแ์หง่ช่าตุ	ิ(NECTEC)	
โทรศัพืท์ 0	82624	1719		 	
E-mail	 pawasuth.sae@nectec.or.th

นายป็กรณ์ ส๋พืานิช
ฝ่�ายกลยุทธ์วิจัยและถี่ายทอดเทคีโนโลยี	(SPD)
โทรศัพืท์ 02	564	6900	ตุ่อ	2353
E-mail	 pakorn.supanich@nectec.or.th

นางสาวส๋รีรัตุน์ รัตุนสมบูรณ์
สูำนักงานจัดการสูิทธิเทคีโนโลยี	(TLO)
โทรศัพืท์	02	564	7000	ตุ่อ	1619
E-mail	 sureerat.rat@nstda.or.th

นายวรพืล ค๋้มสิน	(ที�ป็ร่กษา)
ศัูนย์พืัฒนาผู่้ป็ระกอบการธุรกิจเทคีโนโลยี	สูวทช่.	(BIC)
โทรศัพืท์ 02	564	7000	ตุ่อ	1477
E-mail	 worrapol.koo@nstda.or.th
และ	นายเอกชัย ขจรคำ	(ที�ป็ร่กษาอาวุโสู)
โทรศัพืท์	02	564	7000	ตุ่อ	1475
E-mail	 ekachai@nstda.or.th
E-mail	 bic@nstda.or.th

รููปที่่� 7 ความีสอดคล้องของคุณลักษณะเด่นของชั้นฟิล์มี FleXARs กับโมีเดล
ขับเคลื�อนเศรษฐกิจุ BCG

ความสอดคล้องผลงาน 
กับ BCG Model
ฟิิล์ม	FleXARs	สูอดคีล้องกับ	BCG	model	ในสู่วนของคีวามมั�นคีง
ทางสูาธารณะสูุข	คีือ	ลดการสูะสูมของเช่ื�อโรคี	ลดอัตุราการเสูียช่ีวิตุ	
และลดค่ีาใช่จ้า่ยด้านสูาธารณสุูขและในสูว่นคีวามยั�งยนืของธรรมช่าติุ
และสูิ�งแวดลอ้ม	คืีอ	ลดการเกาะของเพืรียงทะเล	ทำใหล้ดการตุา้นน�ำ	
และลดการบริโภคีน�ำมัน	ทำให้ลดการป็ล่อยก๊าช่เรือนกระจกได้		ดัง
แสูดงในรูป็ที� 7
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FOODe´care 
ฟูดดีแคร์ : ผลิตภัณฑ์น้ำายาล้างสารพิษ
และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยทางอาหาร 
(Cleaning and sanitizing agent for 
food processing)

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
	 เป็็นสูารธรรมช่าติุ	 (เกลือเป็็นวัตุถุีดิบ)	 ป็ราศัจากแอลกอฮอล์และ

สูารเคีมีตุั�งตุ้นที�เป็็นพิืษ	 ในรูป็กรด	 HOCl	 เป็็นองค์ีป็ระกอบหลัก 
ซึ่่�งเป็็นสูารช่นิดเดียวกับภูมิคีุ้มกันในเม็ดเลือดขาวมนุษย์ผ่ลิตุข่�น	 
อีกทั�งมีป็ระสูิทธิภาพืสููงการกำจัดสูารเคีมีตุกคี้าง	และฆ่่าเช่ื�อจุลช่ีพื
บนผั่ก	 ผ่ลไม้และเนื�อสัูตุว์	 รวมถี่งพืื�นที�ผ่ิวสัูมผั่สูอาหาร	 โดยไม่ทิ�ง 
สูารเคีมตีุกค้ีางที�เป็น็อนัตุรายภายหลังช่ะลา้งดว้ยน�ำสูะอาด	เป็น็มติุร
ตุ่อสูิ�งมีช่ีวิตุและสูิ�งแวดล้อม	

	 ไมท่ำใหร้สูช่าตุ	ิสูารอาหารที�สูำคีญัในอาหารเป็ลี�ยนไป็	จง่ตุอบโจทย์
เทรนด์การดูแลสุูขภาพื	 เน้นลดการใช่้สูารเคีมีเป็็นสู่วนป็ระกอบใน
ช่ีวิตุป็ระจำวัน	

	 เป็็นผ่ลิตุภัณฑ์์ฆ่่าเชื่�อฯที�สูามารถีใช่้กับอาหารได้โดยตุรง	 และใน
หลากหลายวัตุถีุป็ระสูงคี์	(Water-based	clean	technology)		ซึ่่�ง	
แตุกตุ่างจากผ่ลิตุภัณฑ์์ที�จำหน่ายทั�วไป็ในป็ัจจุบันที�มีสูารเคีมีเป็็น
สู่วนป็ระกอบ	 (Chemical-based	 sanitizer)	 หรือบางช่นิดอาจมี
สูารสูกัดจากธรรมช่าตุิเป็็นสู่วนป็ระกอบ	 (Bio-based	 sanitizer)	
แตุก่เ็นน้กำจดัสูารเคีมตีุกคีา้งและใช่ง้านไดเ้พืยีงผ่กัและผ่ลไมเ้ทา่นั�น	

	 มสีูมบตัุเิหมาะสูมกบัการใช่ง้านไดห้ลากหลาย	(pH		4-6,	ORP	900-
1200	mV)	โดยไมถ่ีกูจำกดัดว้ยระดบั	pH	ที�เป็น็กรดแก	่และอนพุืนัธ์
คีลอรีนในรูป็ไฮโป็คีลอไรท์	(-OCl)	หรือสูารฟิอกขาว	ดังเช่่นป็รากฏิ
ในเทคีโนโลยีที�มีการจำหน่ายในป็ัจจุบัน

	 มปี็ระสูทิธภิาพืการฆ่า่เช่ื�อแบคีทเีรยี:	Salmonella	enterica,	Staph-
ylococcus	 aureus	 และ	 Pseudomonas	 aeruginosa	 ซึ่่�งเป็็น
แบคีทเีรยีที�เป็น็พืษิรนุแรงตุอ่ทางเดนิอาหาร	การฆ่า่เช่ื�อรา:	Tricho-
phytoon	mentagrophytes	 และการฆ่่าเช่ื�อไวรัสู:	 ไข้เลือดออก	 

FOODe´care เป็็นผลติุภััณฑ์์น�ำยาฆ่่าเชื�ออเิลก็โทรไลต์ุ  
(Electrolyzed water-based sanitizer) ผลิตุข่�น
จากธรรมชาตุิ ที�ได้จากช๋ด ENcase system ซึ่่�งเป็็น 
เทคโนโลยทีี�ถกูพืฒันาข่�นโดยเฉพืาะสำหรบัการกระตุ้๋น
น�ำเกลือ ผลิตุและป็รับสภัาพื จนเป็็นผลิตุภััณฑ์์น�ำยา
ฆ่่าเชื�อที�มีกรด HOCl เป็็นองค์ป็ระกอบ ซึ่่�งเป็็นสาร
ชนิดเดียวกับภัูมิค๋้มกันในเม็ดเลือดขาวมน๋ษย์ผลิตุข่�น 
สามารถล้างสารพืิษและฆ่่าเชื�อไวรัส/แบคทีเรียก่อโรค 
โดยถือเป็็นผลิตุภััณฑ์์ฆ่่าเชื�อที�ผลิตุจากสารธรรมชาติุ 
(เกลือ) ป็ราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีตุั�งตุ้นที� 
เป็น็พิืษ ผลิตุภััณฑ์ม์ปี็ระสิทธิภัาพืในการกำจัดสูง ใชง้าน 
ได้หลากหลายโอกาส ไม่ทิ�งสารตุกค้าง เป็็นมิตุรตุ่อ 
สิ�งแวดล้อม และไม่มีทำให้รสชาติุอาหารเป็ลี�ยนไป็  
จง่ทำให้ตุอบโจทย์การดแูลสข๋ภัาพืองค์รวม เหมาะตุั�งแตุ่ 
การฆ่า่เชื�อสว่นบค๋คล ไป็จนถง่ระดับอ๋ตุสาหกรรม ตุั�งแตุ่  
อาหารและเครื�องดื�ม การแพืทย์ การเกษตุร รวมถ่ง 
การบริการอาทิเช่น โรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพืสินค้า  
เป็็นตุ้น
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(Dengue	virus,	Japanese	encephalitis	virus,	Zika	virus)	และ	 
ไวรัสูโคีโรนา	(SARS-CoV-2)	มปี็ระสูทิธิภาพืในการฆ่า่เช่ื�อไดม้ากกวา่	 
99.9%	บนพืื�นผิ่วทั�วไป็	และพืื�นผิ่วที�สูมัผั่สูกับอาหาร	การป็ระกอบอาหาร 
และบริเวณตุ่าง	ๆ 	ไดอ้ยา่งเอนกป็ระสูงค์ี		เช่น่		พืื�นผ่วิโตุ๊ะ		พืื�นผ่วิกระเบื�อง	 
หรืออุป็กรณ์ตุ่าง	 ๆ	 สูำหรับอุตุสูาหกรรมอาหารและเคีรื�องดื�ม	 
รวมถี่งโรงแรม	ร้านอาหาร	สูถีาบันการศั่กษา

 FOODe´care ผ่า่นตุามเกณฑ์ม์าตุรฐานทดสูอบ	ASTM	E1053-20	
และ	 AOAC	 ตุามป็ระกาศัสูำนักงานคีณะกรรมการอาหารและยา	
ทำใหสู้ามารถีป็ระยกุตุใ์ช่ง้านดา้นการแพืทยแ์ละอตุุสูาหกรรมอาหาร	

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	 ผ่ลติุจากสูารธรรมช่าตุ	ิป็ราศัจากแอลกอฮอล	์และสูารเคีมีที�เป็น็พิืษ		 

โดยมีกระบวนการผ่ลิตุที�เกิดข่�นจากเทคีโนโลยีที�ถีูกพัืฒนาข่�น 
โดยเฉีพืาะ	 ภายในชุ่ด	 ENcase	 system	 สูำหรับรองรับการใช่้ 
วัตุถีุดิบเพืียง	 น�ำ	 เกลือและไฟิฟ้ิา	 ในการผ่ลิตุน�ำยาฆ่่าเช่ื�อที�มีน�ำ 
เป็็นสู่วนป็ระกอบ	(Water-based	clean	technology)	ป็ราศัจาก
สูารเคีมีตุั�งแตุ่ตุ้นทาง	ซึ่่�งมีกรด	HOCl	เป็็นสูารหลักในการออกฤทธิ�
ฆ่า่เช่ื�อจลุช่พีืกอ่โรคีทั�งในแบคีทเีรยี	เช่ื�อรา	และแบคีทเีรยีสูรา้งสูป็อร์	 
ไม่ก่อให้เกิดการดื�อยา	 ENcase	 system	 สูามารถีทำการผ่ลิตุกรด	
HOCl	 ที�มีระดับคีวามเข้มข้นหลากหลายข่�นกับการป็ระยุกตุ์ใช่้งาน
แตุกตุ่างกัน	ทั�งในแบบ	on-site	และ	on-demand	โดยมีสูิทธิบัตุร
คีุ้มคีรองจำนวน	5	ฉีบับ	

	 FOODe´care	ป็ระกอบด้วยกรดไฮโป็คีลอรัสู	(HOCl)	ระดบั	pH4-6,	 
ป็ริมาณคีลอรีน	400-500	ppm,	คี่า	ORP	900-1200	mV	มีฤทธิ� 
ยบัยั�ง/ฆ่า่เช่ื�อไวรัสู	เช่ื�อรา	และแบคีทเีรยีสูว่นใหญท่ี�พืบในโรงพืยาบาล	 
ที�ระยะเวลาสูมัผ่สัูเช่ื�อโรคี	10	นาท	ีผ่า่นตุามเกณฑ์ม์าตุรฐานทดสูอบ
ผ่ลิตุภัณฑ์์ฆ่่าเช่ื�อโรคี	(AOAC	955.14,	955.15,	955.17,	964.02)	
ตุามป็ระกาศัสูำนักคีณะกรรมการอาหารและยา	มีป็ระสูิทธิภาพืใน
การยับยั�ง/ฆ่่าเช่ื�อไวรัสูไข้เลือดออก	 (Dengue	 virus,	 Japanese	
encephalitis	 virus,	 Zika	 virus)	 มีป็ระสูิทธิภาพืในการยับยั�ง/
ฆ่่าเช่ื�อไวรัสูโคีโรนา	 (SARS-CoV-2)	 บนพืื�นผ่ิวสูิ�งแวดล้อมที�ไม่มี 
รูพืรุนได้	99.9%	ที�ระยะเวลาสูัมผ่ัสูเช่ื�อโรคี	10	นาที	ตุามมาตุรฐาน	
ASTM	E1053-20

	 ผ่ลิตุจากเกลือเป็็นวัตุถีุดิบ	 และมี	 HOCl	 เป็็นองคี์ป็ระกอบหลัก 
ที�ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในป็ระเทศัสูหรัฐอเมริกาทั�งจาก	
EPA	ด้านน�ำยาฆ่า่เช่ื�อบนพืื�นผ่วิ	และสูำหรบัใช่บ้นผิ่วหนงั	อาหารและ
กระบวนการผ่ลิตุอาหารจาก	 FDA	 ด้านคีวามป็ลอดภัยสูามารถีใช่้ 
ฆ่่าเช่ื�ออาหาร	 และพืื�นผิ่วสัูมผั่สูอาหารโดยตุรง	 (Direct	 food	 
contact	surface)	ไมม่สีูารตุกคีา้ง	รวมถีง่ไมท่ำให้รสูช่าตุ	ิสูารอาหาร 
ที�สูำคีัญในอาหารเป็ลี�ยนไป็	 ป็ลอดภัยไม่เป็็นอันตุรายตุ่อผ่ิวหนัง	 
และไม่ตุิดไฟิ	สูามารถีกำจัดกลิ�นไม่พื่งป็ระสูงคี์

	 ผ่ลิตุข่�นจากชุ่ดระบบเคีรื�องผ่ลิตุน�ำยาฆ่่าเชื่�อ	 (ENcase)	 ที�มีอัตุรา
การผ่ลิตุไม่ตุ�ำกว่า	50	ลิตุร/ช่ั�วโมง	ใช่้กำลังไฟิฟิ้า	150	วัตุตุ์ตุ่อช่ม./ 
เกลือแกงหน่�งกก.	 ที�ซึ่่�งตุัวเคีรื�องผ่่านตุามเกณฑ์์มาตุรฐานด้าน
คีวามป็ลอดภัยทดสูอบเคีรื�องใช่้ไฟิฟิ้า	 (IEC	 60950-1:2005	 และ	
มอก.1195-2536)	

การประยุกต์ใช้งาน
ป็ระยกุตุใ์ช่ง้านดา้นการแพืทย์	อตุุสูาหกรรมเกษตุร	อาหารและเคีรื�องดื�ม	 
รวมถี่งการบริการอาทิเช่่น	โรงแรม	ร้านอาหาร	และห้างสูรรพืสูินคี้า

กลุ่มลูกค้า
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
	 กลุ่มธุรกิจการผ่ลิตุอาหารและเคีรื�องดื�ม	 อาทิเช่่น	 ผู้่ป็ระกอบการ

อาหารสูด/แช่่แข็ง	 ผ่ักผ่ลไม้	 เนื�อสูัตุว์แช่่แข็งและแป็รรูป็	 ที�เน้น 
การกำจัดสูารพืิษตุกคี้าง	และฆ่่าเช่ื�อจุลช่ีพืป็นเป็ื�อนในผ่ลิตุภัณฑ์์	

	 กลุ่มผู้่ป็ระกอบการขนาดกลาง	 ย่อมและขนาดย่อย	 กลุ่มวิสูาหกิจ
ชุ่มช่น	 ห้างสูรรพืสูินค้ีา	 และธุรกิจตุลาดผ่ลไม้ตุัดแตุ่งพืร้อมบริโภคี		
(Fresh-cut	fruit	หรือ	minimally-processed	fruit)	ที�ตุอบโจทย์
ผู้่บริโภคีด้านป็ระหยัดเวลาเตุรียม/เพืิ�มคีวามสูะดวกสูบาย	 จำเป็็น
ตุ้องคีำน่งถี่งคีุณภาพื	 คีวามสูดและการยืดอายุการรักษาผ่ัก	 ผ่ลไม้
เป็็นหลัก

	 กลุ่มธุรกิจคี้าป็ลีกในอุตุสูาหกรรมอาหารและเคีรื�องดื�ม	 ร้านอาหาร
ขนาดเล็ก	และขนาดกลาง		(Health	concern,	Health	services)	

	 กลุ่มธุรกิจอุตุสูาหกรรมการบริการที�เกี�ยวข้องกับสูุขภาพื	 เช่่น	
โรงแรม	คีลินิก	โรงพืยาบาล

	 ป็ระช่าช่นทั�วไป็รกัสูขุภาพื	(Good	health	and	Great	life)	เกษตุร
และอาหารป็ลอดสูารพืิษ

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 ผู่้ป็ระกอบการผ่ลิตุภัณฑ์์ทำคีวามสูะอาดที�ตุ้องการตุ่อยอดธุรกิจ
	 นักลงทุนที�สูนใจด้านสูุขภาพื	 การแพืทย์	 และสูาธารณสูุข	 และ 

นักลงทุนทั�วไป็	

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
สูิทธิบัตุร	จำนวน	5	คีำขอ	มีผู่้ถีือกรรมสูิทธิ�	คีือ	สูวทช่	1	คีำขอ	และร่วม	
สูวทช่.	และ	วช่.	4	คีำขอ		

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 น�ำยาฆ่่าเช่ื�อ“FOODe´care”	 	 มีผ่ลิตุภัณฑ์์พืร้อมใช่้งาน/ถี่ายทอด

เทคีโนโลยีเช่งิพืาณชิ่ยใ์นรปู็แบบตุา่ง	ๆ 	โดยที�ผ่า่นมาไดม้กีารสูง่มอบ
เพืื�อนำไป็ใช่ใ้หห้นว่ยงานราช่การ	ผ่่านโคีรงการ	อว.พืารอด	เทศับาล 
ตุำบล	 และสูถีานศั่กษา	 จำนวนทั�งสูิ�นไม่น้อยกว่า	 1,200	 ลิตุร	 
อนัเป็็นการช่่วยลดค่ีาใช้่จ่ายให้กบัหน่วยงาน/สูถีานศัก่ษาในการจัดหา 
น�ำยาฆ่า่เช่ื�อ	สูำหรบัใช่ป้็ระโยช่นใ์นช่ว่งสูถีานการณร์ะบาดโคีวดิ-19

	 เทคีโนโลยีการผ่ลิตุน�ำยาฆ่่าเช่ื�อ	 ถีูกพืัฒนาเป็็นเคีรื�องตุ้นแบบ	 
“ENcase”	 ที�อัตุราการผ่ลิตุ	 15	 ลิตุร/ช่ั�วโมง	 ปั็จจุบันตุิดตุั�งและ 
ใช่้งานจริงแล้วภายในโรงพืยาบาลที�เข้าร่วมโคีรงการวิจัย	 จำนวน	
10	แห่งใน	4	จังหวัด

	 สูรรหาผู่้สูนใจร่วมตุ่อยอดผ่ลิตุเช่ิงพืาณิช่ย์	
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ภาพรวมตลาด
การจัดการสุูขอนามัยถืีอเป็็นคีวามท้าทายอย่างมากสูำหรับทั�งป็ระเทศั
ที�พืัฒนาแล้วและกำลังพืัฒนา	 การให้คีวามสูำคีัญกับคีวามป็ลอดภัย	
สูุขภาพื	 และสูุขาภิบาลของอุตุสูาหกรรมทั�งทางด้านเกษตุร	 อาหาร
และการบริการเพืิ�มข่�นอย่างตุ่อเนื�อง	 ปั็จจัยบวกเรื�องของโรคีระบาด 
เป็็นตุัวเร่ง	ทำให้คีวามตุ้องการของตุลาดสูารฆ่่าเช่ื�อเตุิบโตุข่�นอย่างมาก
ในแตุ่ละป็ี	 โดยเฉีพืาะผ่ลิตุภัณฑ์์น�ำยาฆ่่าเช่ื�อที�ป็ราศัจากสูารเคีมีเป็็ 
นสู่วนป็ระกอบ	หรือผ่ลิตุจากธรรมช่าติุ	 และมีป็ระสิูทธิภาพืสููงสูำหรับ
กำจัดสูารพืิษตุกคี้างและฆ่่าเช่ื�อจุลช่ีพืก่อโรคี	

จากผ่ลวจิยัดา้นตุลาดจาก	The	Business	Research	Company	พืบวา่
ตุลาดผ่ลติุภณัฑ์น์�ำยาฆ่า่เช่ื�อสูำหรับอาหารและเคีรื�องดื�มทั�วโลก	(Food	
and	beverage	disinfection	market)1	 ในป็ี	2021	มีมูลคี่า	$7.84	
billon	US	และจะเตุิบโตุเป็็น	$8.74	billon	US	ในป็ี	2022	ซึ่่�งคีิดเป็็น 
อัตุราการเติุบโตุเฉีลี�ยตุ่อป็ี	 (CARG)	 ที�	 8.1%	 และคีาดว่าจะเติุบโตุ 
ถี่ง	$10.55	billon	US	ในป็ี	2026	ที�	CARG	5.6%

ในทำนองเดียวกันข้อมูลจาก	 Marketsandmarkets2	 รายงานว่า 
ตุลาดผ่ลิตุภัณฑ์์น�ำยาฆ่่าเชื่�อสูำหรับอาหารและเคีรื�องดื�มทั�วโลกมี 
มูลคี่าโดยป็ระมาณอยู่ที�	$12.2	billon	US	ในป็ี	2020	และคีาดว่าใน 
ป็ี	พื.ศั.	2025	จะมีมูลคี่า	$14.9	billon	US	ที�	CARG	4.1%	

จากผ่ลวิจยัดา้นตุลาดจะเห็นไดว้า่อตุุสูาหกรรมผ่ลิตุภณัฑ์น์�ำยาฆ่า่เช่ื�อฯ	
นั�นมีการคีาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเตุิบโตุข่�นโดยเป็็นผ่ลมาจากผู้่คีนมี 
คีวามตุ้องการคีวามป็ลอดภัยด้านอาหาร	 ลดขยะอาหาร	 (food	
waste)	หลีกเลี�ยงการเกิดอ๋บัตุิการณ์ของโรคที�มีสาเหตุ๋มาจากอาหาร  
(Foodborne disease outbreak)	 และที�ทั�วโลกให้คีวามกังวล 
มากที�สูุดเรื�องหน่�ง	 ก็คีือโรคีที�มีสูาเหตุุมาจากอาหาร	 ด้วยการเติุบโตุ 
ของเมอืงที�เกดิข่�นอยา่งรวดเรว็และการดำเนนิช่วีติุของผู่ค้ีนที�เป็ลี�ยนไป็	 
ทำให้คีนมีพืฤตุิกรรมการรับริโภคีอาหารที�เตุรียมในพืื�นที�สูาธารณะ 
มากข่�น	 ซึ่่�งอาหารที�ได้มานั�นก็อาจมีสูิ�งมีช่ีวิตุที�ก่อโรคี	 (Pathogen)	 
ป็นเป็ื�อนอยู่	 ดังนั�นการบริโภคีอาหารที�ไม่ได้ผ่่านการฆ่่าเช่ื�อก็อาจทำให้
การเจ็บป็�วยรุนแรงจากสูิ�งมีช่ีวิตุก่อโรคีจำพืวก	 แบคีทีเรีย	 ป็รสูิตุ	 และ
ไวรัสู	ซึ่่�งด้วยข้อกังวลดังกล่าว	จง่ทำให้คีาดการณ์ได้วา่ผู่ค้ีนจะเริ�มหันมา
ใสู่ใจการรับป็ระทานอาหารมากข่�น	เมื�อรวมกับป็ัจจัยบวกทางด้านการ
ระบาดของไวรัสูโคีโรนา	 มีผ่ลอย่างมากตุ่อการป็รับเป็ลี�ยนพืฤตุิกรรม
และการตุัดสูินใจของผู่้บริโภคียุคีใหม่ในอุตุสูาหกรรมอาหาร	 อาทิเช่่น	
คีวามป็ลอดภัยทางอาหาร	(Food	safety)	คุีณค่ีาทางโภช่นาการ	อาหาร
ดีตุ่อสูุขภาพื	(Healthy	foods)	และกระแสูรักษ์โลก	ซึ่่�งล้วนเป็็นป็ัจจัย
สู่งเสูริมตุ่อการเตุิบโตุของตุลาดผ่ลิตุภัณฑ์์น�ำยาฆ่่าเช่ื�อสูำหรับอาหาร
และเคีรื�องดื�ม	จ่งมีแนวโน้มที�จะเตุิบโตุและขยายตุลาดได้อย่างตุ่อเนื�อง	

ผลประโยชน์  
เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตุร์:
	 สูามารถีพืัฒนาน�ำยาฆ่่าเช่ื�อที�ได้จากธรรมช่าตุิ	 ด้วยองคี์คีวามรู้และ

เทคีโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับด้านกลไกกระบวนทางเคีมี	และไฟิฟิ้าเคีมี 
สูำหรับการแยกสูารด้วยป็ฏิิกิริยาอิเล็กโทรไลซึ่ิสู	 สูำเร็จ	 ซึ่่�งมี
ป็ระสิูทธิภาพืการลดสูารพืิษตุกค้ีางและการฆ่่าเช่ื�อจุลช่ีพืก่อโรคี
ของน�ำยาฆ่่าเช่ื�ออิเล็กโทรไลตุ์	 และสูามารถีป็ระยุกตุ์ใช่้งานด้าน
อตุุสูาหกรรมหลากหลาย	เช่่น	อาหาร	เกษตุร	และการแพืทย์	เป็น็ตุ้น	

	 ได้เทคีโนโลยีการผ่ลิตุน�ำยาฆ่่าเช่ื�อ	 และสูารเคีมีที�สูามารถีใช่้กับ
อาหารได้ในป็ระเทศั

	 มีสู่วนช่่วยผ่ลักดันผ่ลงานวิจัยของไทย	 ให้พืร้อมใช่้ป็ระโยช่น์ 
เช่ิงพืาณิช่ย์			

เชิงเศรษฐกิจ/พืาณิชย์:
	 ผู้่บริโภคีสูามารถีได้ใช่้ผ่ลิตุภัณฑ์์ที�มีคุีณภาพืสููง	 ป็ลอดภัย	 และ 

เป็็นมิตุรตุ่อสูิ�งแวดล้อม	มากข่�น	
	 ผู้่ป็ระกอบการสูามารถีลดตุ้นทุนการนำเขา้เทคีโนโลยีและนวัตุกรรม

ผ่ลิตุน�ำยาฆ่่าเช่ื�อและสูารเคีมีที�ใช่้กับอาหารสุูขภาพืและการแพืทย์
จากตุ่างป็ระเทศั	

	 ผู้่ป็ระกอบการโดยเฉีพืาะด้านร้านอาหาร	 ห้างสูรรพืสูินคี้าได้ 
ผ่ลป็ระโยช่น์กลับคืีนจากคีวามสูามารถีในการยืดอายุการเน่าเสูีย
ของอาหารป็ระเภทผ่ัก	ผ่ลไม้	และเนื�อสูด	ตุลอดจนเพืิ�มการยอมรับ
ในผ่ลิตุภัณฑ์์อาหารป็ลอดภัย	 สูร้างคีวามแตุกตุ่างให้กับผ่ลิตุภัณฑ์์	
และเพืิ�มคีวามสูามารถีในการแข่งขันของป็ระเทศั

	 ในอนาคีตุมีสู่วนช่่วยให้เกิดผู่้ป็ระกอบการรายใหม่	 เช่่น	 ทางด้าน 
การผ่ลิตุ/จำหน่ายสูารละลายอิเล็กโทรไลตุ์เพืื�อสูุขภาพืในป็ระเทศั

เชิงสังคม/สิ�งแวดล้อม:
	 ลดปั็ญหามลพิืษทางน�ำ	 อันมาจากการช่ะล้างของสูารเคีมีตุกคี้าง	

เนื�องจากน�ำยาฆ่่าเช่ื�อที�ผ่ลิตุได้จากตุ้นแบบใช่้สูารละลายโซึ่เดียม- 
คีลอไรด์หรือเกลือเป็็นวัตุถีุดิบ	ซึ่่�งเป็็นมิตุรกับสูิ�งแวดล้อม

	 สูรา้งคีวามตุระหนกั	และพืฤตุกิรรมของผู่บ้รโิภคีในดา้นป็ระสูทิธภิาพื	
คีุณสูมบัตุิ	 ข้อดีและข้อเสูียของการป็ระยุกตุ์ใช่้งานน�ำยาฆ่่าเช่ื�อ 
ในวัตุถีุป็ระสูงคี์แตุกตุ่างกัน

	 การยกระดบัคีณุภาพืชี่วติุของคีนในป็ระเทศัอยา่งทั�วถ่ีง		สูร้างคีวาม
เข้มแข็งและมั�นคีงด้านสูาธารณสูุข	 คีวามมั�นคีงด้านสูุขภาพื	 ให้แก่ 
ป็ระช่าช่นไทย	 ตุลอดจนสู่งเสูริมให้เกิดการลงทุนอุตุสูาหกรรม
สูุขภาพืและการแพืทย์	 อุตุสูาหกรรมเกษตุร	 อาหารและเคีรื�องดื�ม
ในป็ระเทศั	

1https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/food-and-beverages-disinfection-global-market-report	
2https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/food-beverage-disinfection-market-101417056.html#:~:text=%5B216%20Pages%20 
Report%5D%20The%20global,4.1%25%20during%20the%20forecast%20period.
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ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.สมศักดิ์ ส๋ภัสิทธิ์มงคล   
กลุ่มวิจัยพืลังงานคีาร์บอนตุ�ำ	(LCRG)
ทีมวิจัยเทคีโนโลยีเช่ื�อเพืลิงสูะอาดและเคีมีขั�นสููง	(CFCT)
ศัูนย์เทคีโนโลยีพืลังงานแห่งช่าตุิ	(ENTEC)		สูวทช่.
โทรศัพืท์	 02	564	6500	ตุ่อ	74700	
E-mail	 somsak.sup@entec.or.th

นางสาวป็ภัาวี ลิขิตุเดชาโรจน์
ฝ่�ายป็ระสูานพืันธมิตุร	(SHRD)
โทรศัพืท์	 02	564	6500	ตุ่อ	4306
E-mail	 papawee.lik@entec.or.th

นางสาวส๋รีรัตุน์ รัตุนสมบูรณ์
สูำนักงานจัดการสูิทธิเทคีโนโลยี	(TLO)
โทรศัพืท์	 02	564	7000	ตุ่อ	1619
E-mail	 sureerat.rat@nstda.or.th

นายวรพืล ค๋้มสิน	(ที�ป็ร่กษา)
ศัูนย์พืัฒนาผู่้ป็ระกอบการธุรกิจเทคีโนโลยี	สูวทช่.	(BIC)
โทรศัพืท์	 02	564	7000	ตุ่อ	1477
E-mail	 worrapol.koo@nstda.or.th
และ	นายเอกชัย ขจรคำ	(ที�ป็ร่กษาอาวุโสู)
โทรศัพืท์	 02	564	7000	ตุ่อ	1475
E-mail	 ekachai@nstda.or.th
E-mail	 bic@nstda.or.th

              
ความสอดคล้องผลงาน 
กับ BCG Model
ผ่ลิตุภัณฑ์์น�ำยาฆ่่าเช่ื�อ“FOODe´care”	 ผ่ลิตุข่�นจากธรรมช่าติุ	
ป็ราศัจากสูารเคีมีเป็็นสู่วนป็ระกอบ	 ด้วยเทคีโนโลยีที�ถีูกพืัฒนาข่�น
และมีลักษณะโดดเด่นพืร้อมใช่้งาน	 สูำหรับการเป็ลี�ยนรูป็เกลือผ่ง
เป็็นน�ำยาฆ่่าเช่ื�ออิเล็กโทรไลตุ์	 (“FOODe´care”)	 ที�มีป็ระสูิทธิภาพื
สููงสูำหรับกำจัดสูารพืิษตุกคี้าง	 และฆ่่าเชื่�อไวรัสูและแบคีทีเรียก่อ
โรคี	โดยเฉีพืาะอย่างยิ�ง	SARS-CoV-2	บนพืื�นผ่ิวได้	99.9%	ผ่่านตุาม
เกณฑ์ม์าตุรฐานทดสูอบ	ASTM	E1053-20	และ	AOAC	ตุามป็ระกาศั
สูำนักงานคีณะกรรมการอาหารและยา	ทำให้สูามารถีป็ระยุกต์ุใช่ง้าน
ด้านการแพืทย์และอุตุสูาหกรรมอาหาร	อันมีสู่วนสูำคีัญตุ่อ
	 การยกระดับคีุณภาพืช่ีวิตุของคีนในป็ระเทศัอย่างทั�วถี่ง	 	 สูร้าง

คีวามเข้มแข็งและมั�นคีงด้านสูาธารณสุูข	 คีวามมั�นคีงด้าน
สูุขภาพื	 ให้แก่ป็ระช่าช่นไทย	 ตุลอดจนสู่งเสูริมให้เกิดการลงทุน
อุตุสูาหกรรมสูุขภาพืและการแพืทย์	อุตุสูาหกรรมเกษตุร	อาหาร
และเคีรื�องดื�มในป็ระเทศั	

	 ลดตุน้ทนุและการนำเขา้นวตัุกรรมผ่ลติุภณัฑ์ด์า้นสูขุภาพืและการ
แพืทย์จากตุ่างป็ระเทศั	 ตุลอดจนเพืิ�มการยอมรับในผ่ลิตุภัณฑ์์
อาหารป็ลอดภัย	 สูร้างคีวามแตุกตุ่างให้กับผ่ลิตุภัณฑ์์	 และเพืิ�ม
คีวามสูามารถีในการแข่งขันของป็ระเทศั

ผลงานเด่น
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Prolifera  
พลอริเฟอรา :  แผ่นแปะปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียน 
(Prolifera patch for collagen boosting)

ผลงานเด่น

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
	 ใช่้งานง่าย	สูามารถีใช่้ได้ด้วยตุัวเอง	
	 ไม่เจ็บ	 และไม่ทำให้เกิดผ่ลข้างเคีียงเช่่น	 เลือดออก	 เลือดคีั�ง 

ตุามผ่ิวหนัง	หรืออาการบวม	
	 ป็ระหยัดเวลาโดยไม่ตุ้องพืักฟิื�นผิ่วหน้าและให้ผ่ลลัพืธ์ที�เทียบเท่า

เทคีโนโลยี	microneedling	ในป็ัจจุบัน
	 ผ่่านการทดสูอบ	Sensitization	test		Cytotoxicity	test	และ	Skin	

irritation	test

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
	 กระตุุ้นช่ั�นคีอลลาเจนใตุ้ผ่ิวหนัง	จากเข็มไมโคีรนีดเดิลที�มีคีวามยาว

และคีวามหนาแน่นของเข็มที�เฉีพืาะและเหมาะสูมกับการกระตุุ้น 
คีอลลาเจน	เห็นผ่ลได้ช่ัดเจนแม้ในกลุ่มผู่้บริโภคีอายุ	40	ป็ีข่�นไป็

การประยุกต์ใช้งาน
ช่่วยลดเลือนริ�วรอยบริเวณใตุ้ตุาและริ�วรอยที�ร่องแก้ม	 ซึ่่�งเป็็นบริเวณ 
ที�จัดการได้ยากด้วยเทคีนิคีหรือเทคีโนโลยีเดิม

กลุ่มลูกค้า
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
กลุ่มลูกคี้าเป็้าหมายหลัก	2	กลุ่มหลัก	คีือ	
(1)	เคีรือคีลินิกและสูถีานเสูริมคีวามงาม

	 ตุ้องการเพืิ�มคีวามสูามารถีในการแข่งขันทางการตุลาดด้วย
สูินคี้านวัตุกรรม

	 ตุ้องการเพืิ�มคีวามสูามารถีในการทำกำไร	 โดยมีตุ้นทุนการ
เป็ลี�ยนแป็ลงวัตุถีุดิบที�ตุ�ำ	และสูามารถีทดแทนเทคีโนโลยีเดิม

(2)	ผู่้บริโภคีทั�วไป็ที�ตุ้องการลดเลือนริ�วรอย	
	 เพืศัหญงิและช่ายที�มอีาย	ุ40	ป็ขี่�นไป็	ที�มกีงัวลหรอืมปี็ญัหาเรื�อง

ริ�วรอยบนใบหน้า
	 มีสูถีานภาพืทางการเงินหรือรายได้ระดับช่นช่ั�นกลางข่�นไป็
	 กลุ่มลูกคีา้ที�เลอืกไม่รบับริการทางคีลินกิเนื�องจากกลัวเจบ็	หรอื

ไม่มีเวลาพืักฟิื�นหน้า
	 ลดเรือนริ�วรอยได้ด้วยนวัตุกรรมการบริการแบบใหม่ที�ไม่เจ็บ

ป็วด	ไม่เสูียเวลาพืักฟิื�นนาน	
	 เข้าถี่งบริการได้สูะดวกมากข่�น	 ไม่จำเป็็นตุ้องอาศััยผู่้เช่ี�ยวช่าญ

ขั�นสููงในการเข้ารับบริการ

Prolifera  เป็็นแผ่นแป็ะที�พืฒันามาจากการตุ่อยอด
เทคโนโลย ีไมโครนดีเดลิ ทำงานดว้ย แนวคดิ micron-
injury โดยกระตุ้๋นคอลลาเจนใตุ้ผวิหนงั สามารถเขา้มา
ชว่ยแก้ป็ญัหาลูกค้าในปั็จจบั๋นด้วยการลดเรอืนริ�วรอย
ไดจ้รงิ และได้การรบัรองจากแพืทย์ผวิหนงัผูเ้ชี�ยวชาญ
ว่าสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนภัายใน 8 สัป็ดาห์*  
โดยสามารถชว่ยป็ระหยดัเวลาในการรกัษาตุวั ไมจ่ำเป็น็ 
ตุ้องใช้ผู้เชี�ยวชาญ และไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียง 
ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน ใช้ชีวิตุได้ตุามป็กติุ ในราคา
ที�ค้๋มค่า ไม่มีความเจ็บป็วด และมีค่าบริการที�ถูกกว่า
การเลือกรับบริการเลเซึ่อร์หรือ microneedling ตุาม
คลินิก  

(*ป็ระเมินจากแพืทย์ผู้ผิวหนังที�เชี�ยวชาญ) 
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กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
	 ธุรกิจโรงพืยาบาลเอกช่นและคีลินิกเสูริมคีวามงาม
	 เอกช่น	 นักลงทุน	 ที�มีคีวามสูนใจด้านธุรกิจสูุขภาพืและคีวามงาม	

และอื�น	ๆ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
เทคีโนโลยีกระบวนการผ่ลิตุและรูป็แบบของผ่ลิตุภัณฑ์์ได้ยื�น 
จดสูิทธิบัตุรเรียบร้อยแล้ว

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 มีตุ้นแบบผ่ลิตุภัณฑ์์	 พืร้อมถี่ายทอดเทคีโนโลยี	 ในระดับตุ้นแบบ	

TRL	6	โดยมีผ่ลการทดสูอบในมนุษย์	ขณะนี�อยู่ระหว่างการพืัฒนา
สูายการผ่ลิตุนำร่องเพืื�อผ่ลิตุจริงที�จำนวนมากข่�น	 และอยู่ระหว่าง
การป็รบัป็รงุรปู็แบบบรรจภุณัฑ์เ์ทคีโนโลย	ีเพืื�อแสูดงถีง่ภาพืลกัษณ์
เทคีโนโลยีที�สูอดคีล้องกับผ่ลิตุภัณฑ์์และการใช่้ป็ระโยช่น์ได้อย่าง 
ตุรงจุด	 ทั�งรูป็แบบการใช่้งานที�สูะดวก	 น่าใช่้	 มีป็ระสิูทธิภาพืและ
คีวามน่าเช่ื�อถืีอที�จะออกสูู่ตุลาดสูุขภาพืและคีวามงาม	 ตุลอดจน
สูามารถีสูร้างบคุีลกิของผ่ลิตุภณัฑ์ใ์ห้เป็น็ที�นา่จดจำ	สูามารถีตุ่อยอด 
ไป็สูู่ตุลาดเช่ิงพืาณิช่ย์ได้อย่างแท้จริง

ภาพรวมตลาด
คีวามสูวยคีวาม	 และคีวามตุ้องการมีสูุขภาพืดี	 เป็็นคีวามตุ้องการที�อยู่
คีู่กับมนุษย์มาทุกยุคีทุกสูมัย	 และด้วยสูถีานการณ์การแพืร่ระบาดของ
โรคีโคีวิดทั�วทั�งโลกในป็ัจจุบัน	 ทำให้ผู่้บริโภคีมากมายมีพืฤติุกรรมที�
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็	 หันมาใสู่ใจดูแลสูภาพืกันมากข่�น	 คีวามรู้คีวามเข้าใจ 
ในเรื�องของเทคีโนโลยใีหม่เช่งิการแพืทย์และคีวามงามมีมากข่�น	มแีนวโน้ม 
ที�ยอมรับและตุัดสูินใจซึ่ื�อสูินคี้าและบริการป็ระเภทใหม่มากข่�น	มองหา
สูินค้ีาหรือบริการที�จะตุอบโจทย์คีวามตุ้องการสูมัยใหม่	 ที�ตุ้องการเห็น
ผ่ลได้รวดเร็ว	ไม่ตุ้องใช่้ระยะเวลานาน	และเกิดคีวามเจ็บป็วดน้อยที�สูุด	

ด้วยสูาเหตุุดังกล่าว	 เทคีโนโลยีไมโคีรนีดเดิลจ่งเป็็นแพืลทฟิอร์ม
เทคีโนโลยีหน่�งที�มีศัักยภาพื	 สูามารถีตุอบโจทย์คีวามตุ้องการของ 
ผู่บ้รโิภคีในปั็จจบุนัไดเ้นื�องจากสูามารถีก้าวขา้มขีดจำกัดการลำเลียงสูาร
เขา้สููผ่่วิหนงัไดโ้ดยที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรอ่งรอยถีาวร	สูามารถีนำไป็ป็ระยกุตุใ์ช่้
ทั�งในเช่งิการแพืทยแ์ละคีวามงาม	เป็น็เทคีโนโลยหีน่�งที�นา่จบัตุา	เริ�มเป็น็
ที�รูจั้กและได้รับการยอมรับทั�วโลกจากสูถีานการ์ณโคีวิดที�ผ่า่นมา	ทำให้มี
ผู่สู้นใจและพัืฒนาในเช่งิห้องป็ฏิบัิตุกิารจำนวนมาก	แตุเ่มื�อทำการสูำรวจ
ตุลาดในเช่ิงอุตุสูาหกรรมจะพืบว่า	 โรงงานอุตุสูาหกรรมหรือกิจการที�
ดำเนินเกี�ยวกับเทคีโนโลยีไมโคีรนีดเดิลในเช่ิงพืาณิช่ย์ยังมีจำนวนน้อย
ราย	 เนื�องจากข้อจำกัดในการผ่ลิตุที�ไม่สูามารถีผ่ลิตุได้จำนวนมากที�จะ
รองรับผู่้บริโภคีจำนวนมากและทำให้เป็็นที�รู้จักอย่างกว้างขว้าง

ตุลาดคีวามงามนั�นเป็น็ตุลาดที�มขีนาดใหญแ่ละมีอตัุราการเตุบิโตุที�ด	ีโดย
ตุลาดสูำหรบัผ่ลติุภณัฑ์บ์ำรงุผ่วิหนา้ในกลุม่ลดเลอืนริ�วรอยจง่เป็น็ตุลาด
ที�น่าสูนใจที�สูามารถีสูร้างมูลค่ีาให้ผู่้ลงทุนได้สูอดคีล้องกับมูลค่ีาตุลาด
รวมของธุรกิจด้านเวช่ศัาสูตุร์ช่ะลอวัยมีมูลค่ีาหลายหมื�นล้านดอลลาร์

สูหรัฐ	และมีการเตุิบโตุตุ่อป็ีที�สููงถี่ง	4.7%	โดยในป็ี	2563	มูลคี่าตุลาด
เวช่ศัาสูตุรช์่ะลอวยัมมีลูคีา่สูงูถีง่	34.2	พืนัลา้นดอลลารส์ูหรฐั	และคีาดวา่ 
จะโตุถี่ง	 47.8	 พืันล้านดอลลาร์สูหรัฐ	 ในป็ี	 2570	 โดยมีกลุ่มผู่้บริโภคี
รุ่นเจนเอ็กซึ่์	(อายุช่่วงระหว่าง	38-53	ป็ี)	เป็็นกลุ่มลูกคี้าที�นำและคีรอง
สู่วนแบ่งของตุลาด

ผลประโยชน์ (Impact)  
เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตุร์: 
	 เป็็นการตุ่อยอดและผ่ลักดันผ่ลงานวิจัยนวัตุกรรม	 “เทคีโนโลยี 

ไมโคีรนีดเดิล”		อันเป็็นองค์ีคีวามรูท้างด้านวิทยาศัาสูตุร์และเทคีโนโลยี 
ที�มีศัักยภาพืขยายไป็สูู่ภาคีการผ่ลิตุและสูามารถีนำไป็ใช่้ป็ระโยช่น์
ในเช่ิงพืาณิช่ย์ได้งจริง	 โดยเฉีพืาะในอุตุสูาหกรรมด้านการดูแล
สูุขภาพืและคีวามงาม	 การแพืทย์และสูาธารณสูุข	 เพืื�อแก้ป็ัญหา/
เสูริมป็ระสูิทธิภาพื

	 มสีูว่นช่ว่ยกระตุุน้ใหภ้าคีอุตุสูาหกรรมที�เกี�ยวขอ้งตุระหนกัถีง่การนำ
วิทยาศัาสูตุร์เทคีโนโลยีและนวัตุกรรมมาช่่วยยกระดับสูินคี้าและ
บรกิาร	ซึ่่�งจะกอ่ใหเ้กดิการใช่ป้็ระโยช่นว์ทิยาศัาสูตุรแ์ละเทคีโนโลยี
ภายในป็ระเทศัอย่างจริงจังมากข่�น

	 มสีูว่นสู่งเสูริมนกัวิจยัไทยในการวิจยัและพัืฒนาให้ไดผ้่ลติุภัณฑ์ไ์ป็ใช่้
ป็ระโยช่น์เช่ิงพืาณิช่ย์	และลดการพื่�งพืาเทคีโนโลยีจากตุ่างป็ระเทศั

	 สูอดคีล้องกับ	 BCG	Model	 ในนวัตุกรรมด้านสุูขภาพื	 การแพืทย์	
และคีวามงาม

เชิงเศรษฐกิจ/พืาณิชย์:
	 เพืิ�มทางเลือกให้กับผู่้บริโภคีที�ตุ้องการเข้าถี่งสิูนคี้าและบริการ

ทางด้านคีวามงามได้อย่างมากข่�น	 รวมทั�งสูามารถีเพืิ�มการสู่งออก 
ตุ่างป็ระเทศัได้

	 กระตุุน้ให้เกิดการลงทุนและการสูนับสูนุนจากภาคีเอกช่นโดยเฉีพืาะ
ธุรกิจด้านคีวามสูวยงาม	สูุขภาพืและการแพืทย์	

	 ลดการพื่�งพืาเทคีโนโลยจีากตุา่งป็ระเทศั	และทำใหเ้กดิการกระจาย
รายได้ในระบบเศัรษฐกิจ

เชิงสังคม/สิ�งแวดล้อม:
	 ช่่วยลดป็ริมาณวัสูดุสิู�นเป็ลืองที�จะกลายเป็็นขยะติุดเช่ื�อจากการใช่้

บริการผ่ลิตุภัณฑ์์/เทคีนิคีอื�น
	 ลดการใช่พ้ืลงังานไฟิฟิา้ในการดแูลสูขุภาพืผ่วิ	เนื�องจาก	Microspike	

patch	เป็็นการดูแลด้วยแผ่่นแป็ะ	ไม่ใช่่อุป็กรณ์ไฟิฟิ้า	
	 กระบวนการผ่ลิตุเลือกกระบวนการที�เป็็นมิตุรตุ่อสูิ�งแวดล้อม	 

ลดการใช่้วัสูดุเช่่นโลหะหรือวัสูดุผ่สูม	 ทำให้สูร้างมลภาวะที�ตุ�ำกว่า 
วิธีอื�น	ๆ	เมื�อเทียบกับผ่ลลัพืธ์การรักษาในระดับเดียวกัน



การแพ
ทย

การแพ
ทย

404040

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ทีมวิจัยและทีมงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 
ดร.กิตุตุิพืงษ์ ตุันตุิสันตุิสม  
โทรศัพืท์ 0874991472	 	
E-mail	 kittipong@nanotec.or.th

นางสาวกชกร เอี�ยมวิมังสา   
โทรศัพืท์ 0860920982	 	
E-mail kotchakorn@nanotec.or.th

นายศาสตุรา ทองมา    
โทรศัพืท์ 025647100	 	 	
E-mail sattra.tho@nanotec.or.th

ดร.ไพืศาล ขันชัยทิศ    
โทรศัพืท์ 025647100	 	 	
E-mail paisan@nanotec.or.th

ทีม ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BITT) 
ศัูนย์นาโนเทคีโนโลยีแห่งช่าตุิ	(NANOTEC)
นางสาวส๋พืินยา อ๋ป็ลกะลิน 
โทรศัพืท์ 025647100ตุ่อ6645	 	
E-mail supinya@nanotec.or.th

นางหงษ์ส๋ดา สอนกลิ�น   
โทรศัพืท์ 021176943ตุ่อ6943	 	
E-mail hongsuda.sor@nanotec.or.th

นางสาวณัฏฐิพืร วณิชธนานนท์  
โทรศัพืท์ 025647100ตุ่อ6650	 	
E-mail nuttiporn@nanotec.or.th

นางสาวบ๋ษรินทร์ ตุานะ   
โทรศัพืท์ -	 	 	 	
E-mail bootsarin.tan@nanotec.or.th

นางอรพืรรณ หมั�นเขตุกิจ
ฝ่�ายธุรกิจนวัตุกรรมและถี่ายทอดเทคีโนโลยี	(BITT)	 	
โทรศัพืท์ 025647100ตุ่อ6517	
E-mail oraphan.man@nanotec.or.th

นางสาวจิรนันท์ บ๋บผามาลา
สูำนักงานจัดการสูิทธิเทคีโนโลยี	(TLO)
โทรศัพืท์ 025647000ตุ่อ1616
E-mail jiranun.bub@nstda.or.th

นายวรพืล ค๋้มสิน (ที�ป็ร่กษา)
ศัูนย์พืัฒนาผู่้ป็ระกอบการธุรกิจเทคีโนโลยี	สูวทช่.	(BIC)
โทรศัพืท์ 0-2564-7000	ตุ่อ	1477
E-mail worrapol.koo@nstda.or.th
และ	นายเอกชัย ขจรคำ	(ที�ป็ร่กษาอาวุโสู)
โทรศัพืท์ 0-2564-7000	ตุ่อ	1475
E-mail ekachai@nstda.or.th
E-mail bic@nstda.or.th

               
ความสอดคล้องผลงาน 
กับ BCG Model
	 สูอคีล้องกับนโยบายการพืัฒนาอุตุสูาหกรรม	 โดยจัดจำหน่าย

สูินคี้านวัตุกรรมด้านสูุขภาพื	การแพืทย์	และคีวามงาม
	 สูร้างนวัตุกรรมจากฐานงานวิจัย	 และ	 ลดการพื่�งพืาเทคีโนโลยี 

จากตุ่างป็ระเทศั
	 เพืิ�มศัักยภาพืให้แก่ภาคีเอกช่นไทย	 ช่่วยเพืิ�มขีดคีวามสูามารถี 

การแข่งขันทางธุรกิจ	และสูามารถีสู่งออกสูินคี้านวัตุกรรม
	 เพืิ�มทางเลือกของสูินคี้าและบริการให้แก่ผู่้บริโภคี	 โดยไม่ตุ้อง

อาศััยผู่้เช่ี�ยวช่าญเฉีพืาะด้าน

ผลงานเด่น
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ผลงานเด่น

เพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน
Multigrain wholemeal puree for 
dysphagia

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
 มีเนื้อสัมผัสอ่อนนิ่ม ช่วยให้กลืนง่าย
 สารอาหารครบถ้วน ทานน้อยแต่ได้ครบ
 มีการออกแบบรสชาติช่วยให้เจริญอาหาร
 รับประทานง่าย เพียงแค่อุ่นร้อน
 มีการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร และการทดสอบ 

ด้าน sensory test

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 เป็นอาหารปรับเนื้อสัมผัส (texture-modified foods)  

มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน มีความเรียบเนียน เป็นอาหาร 
กึ่งแข็งกึ่งเหลว ทำให้ง่ายต่อการกลืนสำหรับผู้มีภัาวะกลืนลำบาก  
มี ลักษณะเน้ือสัมผัสที่ ดีของอาหารที่ปลอดภััยต่อการกลืน  
ไม่ทำให้สำลัก คือมีความนุ่ม (ค่าความแข็งต่ำ)

 ปรบัให้มสีารอาหารครบถ้วนในหนึง่เสร์ิฟ “เน้นโปรตนีและใยอาหารสงู”  
มกีล่ินและรสชาตชิวยกระตุน้นำ้ลาย เพิม่ความอยากอาหาร ชว่ยให้
ผู้ป่วยเจริญอาหารมากขึ้น

 ไม่ติดพื้นผิวสัมผัส ไม่ติดฟัน (ค่าการยึดติดต่ำ) สามารถยึดเกาะเป็น
ก้อนอาหารได้ดี (ค่าการเกาะติดสูง) 

 ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ทำให้เก้บไว้ได้นาน โดยไม่ต้องแช่เย็น 
สามารถทานได้เลยหรืออุ่นให้ร้อนก่อนทานได้

 จัดอยู่ในลำดับที่ 4 ตามมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยกลืนลำบาก 
ทีเ่กดิจากมตขิององคก์รความรว่มมอืนานาชาตขิองสหสาขาวชิาชพี 
(International Dysphagia Diet Standardization Initiative 
หรือ IDDSI

ภาวะกลืนลำบาก หมายถึึง ความลำบากในการ์กลืน
อาหาร์ นำ้ หรื์อยา เกดิขึน้ได้ต้ง้แต่ร์ะยะช่อ่งปาก คอหอย
และหลอดอาหาร์ โร์คร์ะบบปร์ะสาทและกล้ามเนื้อจะ
เป็นสาเหตุหล้กของภาวะกลืนลำบากในผูู้้สูงอายุ จาก
การ์ศึึกษาพบว่าผูู้้ป่วยภาวะกลืนลำบากมีจำนวนเพิ�ม
มากขึน้ในผูู้้สงูอายุ ผูู้้ปว่ยโร์คพาร์ก์นิส้น และผูู้้ปว่ยโร์ค 
อ้ลไซเมอร์์ โดยปกติผูู้้ป่วยจะได้ร์้บอาหาร์ทางสายยาง
เพื�อให้แน่ใจว่าได้ร์้บอาหาร์ที�เพียงพอแต่ผูู้้ป่วยก็ย้ง
จำเป็นต้องร์้บปร์ะทานอาหาร์ที�มีเนื้อส้มผู้้สที�สามาร์ถึ
ทำให้กลืนไดง้า่ยเพื�อฝึกึการ์กลนืและปอ้งกน้กลา้มเนือ้ 
ที�เกี�ยวข้องก้บการ์เคี้ยวไม่ทำงาน

อาหาร์ที�ใช่้ฝึึกการ์กลืนเร์ียกว่า อาหาร์ร์ะด้บเพียวเร์่ มี
ล้กษณะกึ�งแข็งกึ�งเหลว มีความเร์ียบเนียน  แต่พบว่า
เมนูที�ใช่้ฝึึกกลืนย้งมีอยู่จำก้ดโดยเป็นเมนูพื้นฐาน เช่่น 
โจ๊กไก่ ไก่ป่�น ส่วนอาหาร์ป่�นสำเร็์จรู์ปพร์้อมทานที�มี
วางจำหนา่ยในทอ้งตลาดมหีลายยี�หอ้ เช่น่ ซอฟทส์ปนู  
สมาร์์ทซุป นอกจากนี้ผู้ลิตภ้ณฑ์์อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องย้ง
ไดแ้ก ่ผู้ลิตภณ้ฑ์โ์อไร์ซข์า้วมธุปุายาสธุญ้พชื่พร์อ้มทาน 
ร์สถึ้�วเหลือง ซึ�งผู้ลิตภ้ณฑ์์ด้งกล่าวน้ีมีเนื้อส้มผู้้สที� 
ไม่เหมาะกบ้ผูู้้ป่วยที�มป่ีญหาเคีย้วหรื์อกลืนเพื�อให้ผูู้ป่้วย 
ที�มีภาวะเคี้ยวหร์ือกลืนมีทางเลือกในการ์ร้์บปร์ะทาน
อาหาร์ ผูู้ป้ร์ะดษิฐ์จงึไดค้ดิคน้สตูร์อาหาร์ขน้ที�ปร์บ้ปร์งุ
จากข้าวมธุุปายาสด้้งเดิม ให้มีองค์ปร์ะกอบใกล้เคียง
และมเีนือ้สม้ผู้ส้ที�เหมาะสมและปลอดภย้สำหร์บ้ผูู้ป้ว่ย
ที�มีภาวะเคี้ยวหร์ือกลืนลำบาก
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สนใจสอบถามข้อมูล
ค๋ณจินดาพืร พืลสูงเนิน  
ศัูนย์ทรัพืย์สูินทางป็ัญญา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
โทรศัพืท์	 043	202	733	/	086	451	4455		
Email chinph@kku.ac.th

การประยุกต์ใช้งาน
ใช้เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟ่�น เด็กเล็ก หรือผู้มีปัญหาด้าน
การเคี้ยวกลืน สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารสำหรับนักกีฬา หรือ
ผู้ที่ต้องการสารอาหารครบถ้วน ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วได้ เช่น 
ทหาร ตำรวจ ในการสู้รบ ผู้ที่ใช้ชีวิตรีบเร่ง

กลุ่มลูกค้า/
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 ผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวหรือกลืน
 ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยพักฟ่�น
 โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน
 ผู้ที่รักสุขภัาพ/นักกีฬา

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภัาพ และผลิตภััณฑ์์เสริมอาหาร 
 กลุ่มโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
 สูตรอาหารข้นสำหรับผู้มีภัาวะกลืนลำบาก เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 

2103000567 ยื่นเมื่อวันที่ 24 กุมภัาพันธ์ 2564 
 สูตรเพียวเร่ข้าวผสมธัญพืชสำหรับผู้มีปัญหาเคี้ยวกลืน ได้ยื่นขอรับ

ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรแล้ว อยู่ระหว่างรอเลขคำขอ (เว็บไซต์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาล่ม)

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 มีผลิตภััณฑ์์ต้นแบบ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาพรวมตลาด
ประเทศไทยเร่ิมเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งสมบรูณใ์นปี พ.ศ. 2565 ซึง่นัน่
หมายถึงภัาคธุรกิจเริ่มหันมามองและให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้า
เพือ่ตอบโจทย์สำหรับผูส้งูอายมุากขึน้ สง่ผลให้แนวโนม้ตลาดผลิตภััณฑ์์
อาหารและผลิตภััณฑ์์เสริมอาหารสำหรับผู้สุงอายุมีแนวโน้มเติบโตมาก
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

การให้ความสำคัญต่อโภัชนาการในผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
ขึน้ไป ซึง่เปน็ชว่งวยัทีอ่วยัวะตา่ง ๆ  ภัายในรา่งกายเริม่เสือ่มสมรรถภัาพลง  
การทำกจิกรรมตา่ง ๆ  ในชวีติประจำวนักม็กีารใชแ้รงลดลง โดยมขีอ้มลูวา่
คา่พลังงานสำหรับผู้สูงอายุจากเดิมทีต่อ้งการวนัละประมาณ 2,100 กโิล- 
แคลลอรใีนชว่งอาย ุ31-60 ป ีจะลดลงมาเหลอือยูท่ี ่1,200-1,400 กโิล-
แคลอรี ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความต้องการพลังงานลดลง แต่วิตามิน 
แร่ธาตุในอาหารยังคงต้องมีครบถ้วนตามวัยอยู่ด้วยสภัาพการใช้ชีวิต
ที่เร่งรีบของผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สุงอายุและต้องออกไปทำงานนอกบ้าน 
หรือการขาดนักโภัชนาการดูแลด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้การ 
รบัประทานอาหารทีม่คีณุคา่ทางโภัชนาการครบถว้นสำหรบัผูส้งูอายเุปน็
ไปได้ยากมากขึน้ ดงันัน้การรบัประทานอาหารสำเร็จรปูทีผ่ลติขึน้สำหรบั
ผูส้งูอายทุีต่อ้งการอาหารทีเ่คีย้วและกลนืงา่ย มคีา่โภัชนศาสตรทีร่า่งกาย
ตอ้งการจงึเปน็ตวัเลอืกหนึง่ในการเลอืกจดัการม้ืออาหารสำหรบัผูส้งูอายุ

ผลประโยชน์  
เช่ิงวิช่าการ์/ วิทยาศึาสตร์์ : เป็นอาหารฝึกกลืนที่ให้คุณค่าทาง
โภัชนาการสูงและครบถ้วนกับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่กำลังฝึกกลืน ทั้งใน
ขณะที่เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและช่วงพักฟ่�นอยู่ที่บ้าน โดย
การออกแบบอาหารคณะผู้วจิยัไดค้ำนงึถงึมาตรฐานอาหารสำหรบัผูป้ว่ย 
กลืนลำบาก และความเหมาะสมของเนื่อสัมผัส ซึ่งได้แก่ ความแข็ง  
การยึดติด และการเกาะติด เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด

เช่ิงเศึร์ษฐกิจ/ พาณิช่ย์ : จากเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า 
ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และ
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2575 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับ
สดุยอด เพือ่หลีกเลีย่งผลกระทบทางดา้นสขุภัาพทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูส้งูอายุ
จงึควรทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้ส้งูอายแุละผูท้ีก่ำลงักา้วเขา้สูว่ยัผูส้งูอายมุสีขุภัาพ
ที่ดี หนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณภัาพชีวิตที่ดีนอกเหนือจาก 
การมีหลักประกันและความม่ันคงในชีวิตที่ดีคือ การมีสุขภัาพดี ซึ่งขึ้น
อยูก่บัการได้รบัอาหารทีดี่มคีณุคา่ทางโภัชนาการครบถ้วน ซึง่จะช่วยลด
ภัาระของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการรักษาพยาบาลได้

เช่งิสง้คม/ สิ�งแวดลอ้ม : เปน็การพัฒนาอาหารให้เหมาะกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสังคมไทย ซึ่งมีการพยากรณ์
ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  
ดงันัน้ เพือ่เป็นการเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว คณะผูวิ้จยั 
จงึได้คิดค้นสูตรอาหารให้เหมาะกับสุขภัาพของผู้สูงอายุ ทีต่อ้งการอาหาร 
ที่ย่อยง่ายแต่มีคุณค่าทางโภัชนาการครบถ้วนตามท่ีร่างกายต้องการ 
สอดคล้องกับลักษณะทางกายภัาพของอาหารที่ต้องมีคุณสมบัติตาม 
ค่ามาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วยกลืนลำบากที่เกิดจากมติขององค์กร
ความร่วมมือนานาชาติของสหสาขาวิชาชีพกำหนด นอกจากนี้คณะ 
ผู้วิจัยยังออกแบบให้อาหารดังกล่าวสามารถรับประทานได้ง่าย 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันที่เร่งรีบ

ความสอดคล้องผลงาน
กับ BCG Model
เป็นการนำผลงานวิจัยที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไปใช้ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม
เกษตร-อาหาร และอุตสาหกรรมสุขภัาพ-การแพทย์ โดยเน้นที่คน
ภัายใต้แนวคิดด้านการเสริมสร้างสุขภัาพของผู้สูงอายุให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยใน
ปัจจุบันที่มีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น

ผลงานเด่น
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ผลงานเด่น

ยาสอดเต้าจากสมุนไพรฝาง
และว่านหางจระเข้
Caesalpinia sappan 
and Aloe vera - Derived Teat Sealant

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
ระยะเวลาในการรักษา	1	หลอด	ทุก	24	ช่ั�วโมง	ตุ่อเนื�อง	3	วัน	โดยมี
ระยะเวลาพืักการขายนม	เพืียง	4	วันหลังสูอดยา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 ออกฤทธิ์ในการฆ่่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเต้านมอักเสบ 
 ออกฤทธิ์ในการสมานแผลและลดการอักเสบของเต้านม 
 ระยะเวลาในการรักษา 1 หลอด ทุก 24 ชั่วโมง ต่อเน่ือง 3 วัน  

โดยมีระยะเวลาพักการขายนม 4 วันหลังสอดยา 
 ลดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในน้ำนมและสิ่งแวดล้อม 
 ลดการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย 
 ปลอดภััยต่อผู้บริโภัค

เป็นยาสอดเต้าที�ผู้ลิตจากสาร์สก้ดสมุนไพร์ไทยได้แก่ 
แก่นฝึางและว่านหางจร์ะเข้ สามาร์ถึช่่วยลด ความ
ร์ุนแร์งและร์้กษาโร์คเต้านมอ้กเสบแบบแสดงอาการ์
และไม่แสดงอาการ์ได้
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การประยุกต์ใช้งาน
ลดความรุนแรงและรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการและไม่
แสดงอาการได้

กลุ่มลูกค้า/
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
สัตวแพทย์  สัตวบาล  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
บริษัทผลิตเวชภััณฑ์์สำหรับสัตว์

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2201002880 เรื่อง ผลิตภััณฑ์์ยาสอดเต้า 
สำหรับโรคเต้านมอักเสบในโคนม

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเภัสัชภััณฑ์์ สามารถใช้ภัาคสนามได้จริง

ภาพรวมตลาด
ในช่วงที่ ผ่านมาจำนวนโคนมในประเทศผู้ผลิตที่สำคัญของโลก  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.36 ต่อปี โดยในปี 2562 มีจำนวน
โคนมรวม 142.08 ลา้นตัว เพิม่ขึน้จาก 140.79 ลา้นตัว ของปี พ.ศ. 2561  
ร้อยละ 0.92 ประเทศที่มีการเลี้ยงโคนมมากที่สุด คือ ประเทศอินเดีย  
มีจำนวนโคนมรวม 60.60 ล้านตัว รองลงมาได้แก่ สหภัาพ ยุโรป 22.91 
ล้านตัว และบราซิล 16.50 ล้านตัว ตามลำดับ ผลผลิต น้ำนมดิบ 
ในประเทศผู้ผลิตท่ีสำคัญ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40 ต่อปี  
โดย ผลผลิตน้ำนมดิบในปี 2562 มีปริมาณรวม 522.68 ล้านตัน  
เพิ่มขึ้นจาก 517.72 ล้านตัน ของปี 2561 ร้อยละ 0.96 ประเทศ  
ที่มีผลผลิตน้ำนมดิบมากที่สุด คือ สหภัาพยุโรป มีผลผลิตน้ำนมดิบ 
รวม 155.30 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา 99.16 ล้านตัน  
และอินเดีย 91.30 ล้านตัน ตามลำดับ จากความต้องการบริโภัคอาหาร
โลกสูงขึ้น ความต้องการอาหารในระยะ 50 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น  
ประมาณรอ้ยละ 50 จากปจัจบุนัมปีจัจยั ผลกัดนัสำคญั คอื การเพิม่ขึน้
ของประชากร การเพิ่มขึ้นของ สัดส่วนชนชั้นกลาง อิทธิพลวัฒนธรรม
บริโภัคนิยมจาก ตะวันตก และปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มี แนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉีพาะการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งการ  
ลดลงของพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมือง 
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเกิดการแย่งยึดที่ดินของกลุ่ม ประเทศ ผู้นำเข้า
อาหารที่ไม่ต้องการเป็นเพียงผู้ซื้อ หากแต่ต้องการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงทางอาหารโดย การมุ่ง ไปใช้ที่ดินในประเทศอื่น ๆ  เพื่อผลิต 
อาหารกลับประเทศตนหรือส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ แผนปฏิบัติการ
ด้านโคนมและผลิตภััณฑ์์นม ระยะที่1 (พ.ศ. 2564 - 2570) จัดทำขึ้น
ภัายใต้สภัาพ ปัญหาและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโคนมในบริบท 
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโคนมโลก เปรียบเทียบกับ บริบท 
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโคนมไทย โดยสอดคล้องเชื่อมโยง 

กับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ประกอบด้วยแผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 
2580) แผนระดับ ที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภัายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายดา้นความมัน่คงแหง่ชาต ิและแผนระดบัที ่3 ไดแ้ก ่นโยบายรฐับาล 
ของนายกรฐัมนตรพีลเอก ประยทุธจ์นัทรโ์อชา นโยบายและกรอบแนวคดิ  
Thailand 4.0 และกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเชื่อมโยงกับ เป้าหมายระดับโลกที่ประเทศไทย 
ร่วมเป็นสมาชิกภัาคีเครือข่ายกับองค์การ สหประชาชาติท่ีกำหนด  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development  
Goals-SDGs) ปัจจุบันจำนวนโคนม ทั้งหมดของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.97 ต่อปี โดยในปี 2563 มีจำนวนโคนม 670,550 ตัว เพิ่มขึ้น
จาก 666,361 ตวั ของป ี2562 โดยในป ี2563 มแีมโ่ครดีนม 320,613 ตวั  
เพิม่ขึน้จาก 306,063 ตวั ของป2ี562 รอ้ยละ 4.75 ซึง่ในป ี2564 (ข้อมลู 
ณ มกราคม 2564) มจีำนวนโคนม 794,107 ตวั สว่นผลผลิตนำ้นมดิบใน
ชว่งป2ี559-2563 มแีนวโนม้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.92 ตอ่ป ีโดยป ีพ.ศ. 2563 
มีผลผลิต 1,291,570 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,245,800 ตัน ของปี พ.ศ. 2562 
รอ้ยละ 3.67 และในป ีพ.ศ. 2564 มปีรมิาณ ผลผลติ นำ้นม 1,294,880 ตนั  
เน่ืองจากลูกโคเกิดใหม่ในรอบปีและจำนวนแม่โครีดนมเฉีล่ียใน 
รอบปีมี จำนวนเพิ่มขึ้นจาก แม่โคสาวทดแทนประกอบกับภัาครัฐมี 
นโยบายพัฒนาคุณภัาพน้ำนมโคเน้นการเพิ่ม ประสิทธิภัาพการผลิต 
โดยเน้น ไปที่อาหารในการเลี้ยงโคนมซึ่งส่งผลให้น้ำนมดิบมีปริมาณ 
เพิม่ขึน้และมี คณุภัาพดีขึน้ รวมทัง้ราคาน้ำนมดิบอยูใ่น เกณฑ์ดี์ จงึจงูใจ
ให้เกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนมโดย การบริหารจัดการฟาร์ม 
ที่เป็นระบบตามมาตรฐาน ฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภัาพในการเลี้ยง  
โดยการ ปลดแมโ่ครดีนมทีใ่หผ้ลผลตินอ้ยและสขุภัาพไมด่อีอกจากฟารม์ 
อยา่งไรกต็ามปัญหาคุณภัาพน้ำนมรายฟาร์มและศนูยร์วบรวมน้ำนมดิบ 
ต่ำกว่าเกณฑ์์มาตรฐานเช่น ปริมาณ เซลล์โซมาติกในน้ำนมดิบของถัง
นมรวมของสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบมีค่าสูง ปริมาณไขมัน 
และของแข็ง รวมในน้ำนมต่ำ ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำนมและ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform bacteria) ยังมีค่าท่ี สูงกว่า
มาตรฐานที่ยอมรับได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักเริ่มต้นมาจาก ปัญหาใน
ระดบัฟารม์ของเกษตรกร เชน่ ปญัหาเตา้ นมอกัเสบทีเ่กดิจากการรกัษา 
ความสะอาดใน ขั้นตอนต่าง ๆ ของการรีดนม อุปกรณ์การรีดนม 
ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ความดันไม่ได้มาตรฐาน ตัวทำ จังหวะเสียหาย 
ตลอดจนท่อยางเส่ือมคุณภัาพ และการละเลยไม่ใช้น้ำยาฆ่่าเช้ือโรค 
ทั้งน้ีสำนัก ตรวจสอบคุณภัาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายงานว่า 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภัาพน้ำนมรายฟาร์ม ในปีงบประมาณ 2562 
ซ่ึงเป็นผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากสมาชิกสหกรณ์โคนมและ 
ศนูยร์วบรวม นำ้นมดบิ ทีส่่งตรวจวเิคราะหเ์ปน็ประจำทกุเดอืน 212 แหง่ 
จาก 38 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 265,613 ตัวอย่าง มีตัวอย่าง ร้อยละ 47 
ของตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งตรวจมีค่าเนื้อนมท้ังหมดมากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 12.25 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบเนื้อนมมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น 
เรือ่ย ๆ  ตามลำดับ การไปถึงเป้าหมาย ของแผนพัฒนาโคนมนัน้ ตอ้งการ
นวัตกรรมทีเ่ข้ามาช่วยยกระดับและพัฒนาการผลิตน้ำนมดิบทีมี่คณุภัาพ
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ผลประโยชน์  
เช่ิงวิช่าการ์/วิทยาศึาสตร์์: 
นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตำรา บทเรียน นำไปใช้ประโยชน์ 
ในดา้นวชิาการ การเรยีนการสอน รวมถงึนำไปตอ่ยอดใน การสรา้งสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

เช่ิงเศึร์ษฐกิจ/พาณิช่ย์: 
นำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาการอุตสาหกรรมการผลิตน้ำนมโค 
เพือ่ให้ได้มาตรฐาน มคีณุภัาพ และมคีวามปลอดภัยั ลดตน้ทุน เพิม่มลูค่า
การผลติ เพือ่ความยัง่ยืนในอาชีพเกษตรกรการเลีย้งโค ของประเทศไทย  
นอกจากนีเ้ป็นการเพิม่มูลค่าและยกระดับสมนุไพรฝางและว่านหางจระเข้  
และ สามารถผลิตเป็นสารเสริม (functional exact) ในการผลิต 
สัตว์อินทรีย์ หรือผลิตภััณฑ์์ยาในระดับ อุตสาหกรรมต่อไป

ผู้ประสานงาน
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.สพื.ญ.ดร.พืชรพืร ตุาดี
คีณะสูัตุวศัาสูตุร์และเทคีโนโลยี	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
โทรศัพืท์	 092	262	5541	
Email Phacharaporn.boonkhot@gmail.com	

ผศ.ดร.วิวัฒน์ พืัฒนาวงศ์
คีณะสูัตุวศัาสูตุร์และเทคีโนโลยี	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
โทรศัพืท์	 092	262	5541	
e-mail	 Phacharaporn.boonkhot@gmail.com	

ผศ.สพื.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรตุิศิริ
คีณะสูัตุวศัาสูตุร์และเทคีโนโลยี	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
โทรศัพืท์	 081	531	4211	
e-mail	 Kridda003@hotmail.com

ความสอดคล้องผลงาน
กับ BCG Model
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมโคนม หลายประการ คือ การเปลี่ยนแปลงสภัาพ 
ภัูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของนิเวศวิทยาและ 
สิง่แวดลอ้ม โดยเฉีพาะปัญหาอณุหภูัมขิองโลกสงูขึน้ การขาดแคลน
น้ำเพ่ือการเกษตร การแข่งขันระหว่างพืช พลังงานกับ พืชอาหาร 
รวมท้ังการลดลงของพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากการพัฒนาเข้าสู ่
ความเป็นเมือง อย่างรวดเร็วและการเข้าถือครองท่ีดินของกลุ่ม
ประเทศผู้นำเข้าอาหารที่ต้องการสร้างหลักประกันความ ม่ันคง
ทางอาหารด้วยการมุ่งไปใช้ที่ดิน ในประเทศอื่น ๆ เพื่อผลิตอาหาร
กลับประเทศตนหรือส่งออกไป ยังประเทศอื่น ๆ ก่อให้เกิดปัจจัย
ด้านการกีดกันทาง การค้าที่ไม่ใช่ภัาษี เช่น สิ่งแวดล้อม มาตรการ  
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
แตอ่ยา่งไรกต็ามยงัมกีารเปลีย่นแปลง ทีเ่ปน็โอกาส คอื ความตอ้งการ 
อาหารสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากร ผ่านการพัฒนา
และ สง่เสริมอตุสาหกรรมโคนมโดยการนำวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาพัฒนาอุตสาหกรรมโค นมทั้งระบบสอดคล้องกับ 
BCG Model ที่มุ่งจะนำประเทศไปสู่การเป็นผู้นำการผลิตอาหาร
คุณภัาพ ลด ความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับทุกภัูมิภัาคของประเทศ

ผลงานเด่น

เช่ิงส้งคม/สิ�งแวดล้อม: 
เปน็การช่วยลดการใช้ยาปฏิชวีนะในสัตว์บริโภัค ปอ้งกันการตกค้างของ
ยาปฏิชีวนะในผลิตภััณฑ์์ จากสัตว์ ทำให้ผู้บริโภัคได้รับประทานอาหาร
ที่มีความปลอดภััย นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการดื้อ ยาปฏิชีวนะของ
เชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล อันส่งผลให้ 
เชื้อดื้อยา ปฏิชีวนะและแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมได้ และลดความ
เหล่ือมล้ำในสังคมไทยได้ เนื่องจาก เกษตรมีความย่ังยืนในอาชีพและ 
มีคุณภัาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ข้าว GABA RS
GABA RS Rice

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
เพิม่เทคนิคการนึง่ความดันต่าง การอบแห้งอย่างรวดเร็ว สดุท้ายทำการ
กระตุ้นซ้ำเพื่อเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเม็ดแป้งด้วยการ 
ลดอณุหภัมูผิลติภัณัฑ์ ์โดยกระบวนการตัง้แตต่น้จนจบนีถ้อืเปน็หลกัการ 
สำคัญเพื่อเปล่ียนแป้งข้าวให้เป็นเจล (gelatinization) และเกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Retrogradation)  โดยยังคงปริมาณกาบาสูง
และมีความพิเศษทีเ่ป็นแป้งทนย่อยทีสู่งขึน้กว่าพืน้เดิม จนได้ผลติภััณฑ์์
ข้าว GABA RS ที่เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภัคที่ต้องการโภัชนการสูงและ 
การควบคุมนำ้ตาล โดยการนำข้าวมาทำข้าวงอกด้วยเครือ่งเร่งกระบวนการ 
แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกจะทำให้ได้สาร GABA สูง และเพิ่มค่า 
ความเป็นแป้งย่อยยาก RS ให้สูงกว่าพื้นเดิม โดยเทคนิคการนึ่งภัายใต้ 
ความดันต่างจะทำให้ข้าวเปลีย่นแป้งข้าวให้เป็นเจลและเกิดการปรับเปลีย่น 
โครงสร้างแป้งให้เป็นแป้งย่อยยากโดยการลดความช้ืนด้วยเครื่องอบ 
อินฟราเรดและเสริมเทคนิคการกระตุ้นผลิตภััณฑ์์ด้วยการแช่เย็น 
ที่อุณหภัูมิต่ำ และขัดสีเป็นข้าวกล้อง จนได้ผลิตภััณฑ์์ข้าว GABA RS

นวต้กร์ร์มข้าว GABA RS มวีต้ถึปุร์ะสงค์เพื�อยกร์ะดบ้ 
เทคโนโลยีและผู้ลติภณ้ฑ์ข์า้ว GABA RS ตน้แบบร์ะด้บ 
ห้องปฏิิบ้ติการ์ สู่การ์เป็นเทคโนโลยีและผู้ลิตภ้ณฑ์์
ตน้แบบภาคสนาม  ซึ�งทีมวิจย้ทำการ์พฒ้นาผู้ลิตภณ้ฑ์ ์
ข้าวย่อยยากที�มีค่าแป้งย่อยยาก RS สูง และมี
ค่า GABA สูง โดยใช่้เคร์ื�องจ้กร์กลนว้ตกร์ร์มใน
กร์ะบวนการ์ผู้ลติ ซึ�งไดผู้้ลติภณ้ฑ์ข์า้วสขุภาพสำหร์บ้ 
ผูู้บ้ร์โิภคที�ร์ก้สขุภาพ และผูู้ป้ว่ยเบาหวาน ซึ�งนวต้กร์ร์ม 
ที�นำมาใช่้ในกร์ะบวนการ์ผู้ลิต คือ หนึ�งเคร์ื�องเร่์ง
กร์ะบวนการ์แช่่และเพาะงอกเมล็ดพืช่ สองร์ะบบนึ�ง
ความด้นสูง สามเคร์ื�องอบแห้งอินฟร์าเร์ด และสี�ร์ะบบ
ทำเย็นผู้ลิตภณ้ฑ์ ์โดยนวต้กร์ร์มสองในสี� (ลำดบ้ที�หนึ�ง
และสาม) เป็นผู้ลงานที�ได้ร์้บการ์คุ้มคร์องทร์้พย์สิน
ทางป่ญญา และได้ร้์บทุนส่งเสร์ิมให้มีการ์ขยายผู้ล 
องค์ความร์ูสู้ชุ่่มช่นและได้ร์บ้การ์ตอบร์บ้จากผูู้้ใช้่งาน 
เป็นอย่างดี ที�ผู้่านมาการ์นำเสนอผู้ลิตภ้ณฑ์์ม้ก 
นำเสนอจุดเด่นหล้กเพียงด้านเดียว เช่่น ข้าวที�มี 
GABA สูง แป้งด้ดแปร์ที�ทนย่อย หรื์อแป้ง/ข้าวที�มี
คา่ GI ต�ำเปน็ตน้ แตใ่นโคร์งการ์นีจ้ะนำขา้วที�มตีน้ทนุ
ด้านว้ตถึุดิบที�มี GABA สูงจากกร์ะบวนการ์ผู้ลิตข้าว
กลอ้งงอกจากนว้ตกร์ร์มดง้กลา่วขา้วตน้ มาผู้นวกก้บ
องค์ความร์ู้ที�ทร์าบก้นดีคือเทคนิคทางความร์้อนและ
ความช่ื้นจะทำให้โคร์งสร์้างข้าวเกิดการ์เปลี�ยนแปลง
จนได้ผู้ลติภณ้ฑ์์ที�ม ีGABA และ RS อยูใ่นผู้ลติภณ้ฑ์์เดียว

ท้้งน้ีนว้ตกร์ร์มด้งกล่าวสามาร์ถึนำไปใช้่ได้ก้บช่าวนา 
เกษตร์กร์ กลุม่วิสาหกิจช่มุช่น สหกร์ณ์การ์เกษตร์เพื�อ
การ์ตลาดลกูคา้ธุนาคาร์เพื�อการ์เกษตร์  ผูู้ป้ร์ะกอบการ์ 
ธุุร์กิจข้าว  เพื�อสร์้างผู้ลิตภ้ณฑ์์มูลค่าเพิ�มด้วยการ์ใช่้ 
นวต้กร์ร์มเคร์ื�องมอืจากโคร์งการ์วจ้ิยในกร์ะบวนการ์ผู้ลติ 
เช่ิงอุตสาหกร์ร์มสำหร์้บการ์แข่งข้นทางการ์ตลาดท้้ง
ในและต่างปร์ะเทศึ อีกท้้งสามาร์ถึนำข้าว GABA RS  
และเคร์ื�องมือในกร์ะบวนการ์ผู้ลิตนี ้นำมาต่อยอดธุรุ์กิจ 
แป้งข้าวและแป้งข้าวดด้แปร์ เพื�อเพิ�มขีดความสามาร์ถึ 
ในการ์แข่งขน้ให้แก่การ์เกษตร์ของช่าตใินอนาคตอน้ใกล้

ผลิตภัณฑ์์ข้าว GABA RS ต้นแบบ
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คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 ปร์ิมาณกาบาสูง : สารกาบา เป็นกรดอะมิโนทำหน้าที่เป็นสารสื่อ 

ประสาท (Neurotransmitter) ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือต้านทาน  
(Inhibitor) เพื่อรักษาความสมดุลของระบบสารสื่อประสาท 
ทำหน้าที่ช่วยให้สมองผ่อนคลาย ลดความเครียด ลดอาการ
กระวนกระวายใจ สร้างสมดุลการพักผ่อน ช่วยให้นอนหลับสนิท  
ซึ่งเกิดจากนวัตกรรมดังกล่าวที่ทำให้ปริมาณสารกาบาสูง

 เป็นข้าวเพื�อสุขภาพคุณภาพสูง : ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานคุม
น้ำตาลได้ดีขึ้น ช่วยให้เนื้อเยื่อส่วนปลายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้น  
กรดไขมันสายสั้นที่เป็นผลพลอยได้ยังช่วยลดการสลายไขมัน  
ทำให้ลดการเกิดขยะในหลอดเลือดและการอักเสบ จึงลดการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

การประยุกต์ใช้งาน
การผลิตข้าว GABA RS ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้ผลิตภััณฑ์์ข้าว
กล้องงอก ที่มีปริมาณสาร GABA เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า

1 เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก 
2 เครื่องนึ่งข้าวเปลือกงอกแบบปรับความดันได้
3 ตู้แช่แข็ง
4 เครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังทรงกระบอกหมุน

กลุ่มลูกค้า/ 
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
ข้าว GABA RS เป็นข้าวเพื่อสุขภัาพอย่างแท้จริง มีคุณสมบัติเทียบเท่า
เส้นใยอาหาร ทำให้ร่างกายได้รับปริมาณพลังงานในระดับต่ำกว่าปกติ 
หรือทำหน้าที่คล้ายกับใยอาหาร

กลุม่ลกูคา้ ไดแ้ก ่ศนูยด์แูลผูส้งูอายเุอกชน ผูส้งูอาย ุกลุม่ผูป้ว่ยเบาหวาน 
กลุ่มรักสุขภัาพที่ต้องการลดปริมาณน้ำตาล

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยต้องการเสาะหานักลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงงานในการผลิต 
ข้าว GABA RS ให้ออกสู่ตลาดอย่างแท้จริง 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
คำขออนุสิทธุิบ้ตร์เลขที� 2103002270
ช่ื�อการ์ปร์ะดิษฐ์ กรรมวิธีการเพิ่มสารกาบาและมีความเป็นแป้งทน 
  ย่อยในข้าวกล้องงอก
ผูู้้ปร์ะดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ แข็งขัน
  ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
เจ้าของสิทธุิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์
ร์ะด้บความพร์้อมของงานวิจ้ย : ข้าว GABA RS อยู่ในระดับ TRL ที่ 9  

ภาพรวมตลาด
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มเติบโต 
เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากผู้สูงอายุ มีการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่อง 
อาหารการกิน สุขภัาพร่างกาย หน้าตาผิวพรรณ และด้วยเทคโนโลยี 
ทีท่นัสมยั มนีวตักรรมใหม ่ๆ  เกดิขึน้มากมายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
และช่วยเหลอืใหผู้ส้งูอายไุดร้บัการดแูลทีดี่ขึน้ จากขอ้มลูในป ีพ.ศ. 2562 
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 66.5 ล้านคน สัดส่วน 
ผู้สงูอายุหรอืคนทีมี่อายุ 60 ปขีึน้ไป กว่า 11.13 ลา้นคน คดิเป็น 16.73% 
ถือว่ามีสัดส่วนมากกว่าจำนวนประชากรเด็กและมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการต่างเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดผู้สูง
อายุมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการระยะยาว ส่งผลให้ที่ผ่านมามูลค่า
ตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีมากถึง 107,000 ล้านบาทต่อปี ข้าวกล้อง 
มีปริมาณส่งออก 0.16 ล้านตัน (+19.4% YoY) และราคาปรับขึ้นมา
อยู่ที่ 626.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน เทียบกับ 579.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน 
ในปี 2560 (+8.2% YoY) สง่ผลใหม้ลูคา่อยูท่ี ่98.7 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  
(+29.2% YoY) แรงหนุนหลักยังมาจากตลาดประเทศพัฒนาแล้ว 
ที่มีกระแสนิยมบริโภัคอาหารสุขภัาพหรือมีคุณค่าทางโภัชนาการสูง  
โดยเฉีพาะอังกฤษ สหรัฐฯ สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส ที่มีความต้องการ
เพิ่มขึ้น 

ตลาดเป้าหมาย 
จากข้อมูลข้างต้น ก่อให้เกิดธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ ท่ีมีอัตรา 
การเติบโตเฉีลีย่ตามสัดส่วนผู้สูงอายุ อยู ่8-9 % แต่เมือ่เทียบกับ 3-5 ปกีอ่น  
ในปจัจบุนัป ี2564 เตบิโตอยูท่ี ่150% มมีลูคา่มากกวา่ 20,000 ลา้นบาท

สถานบริบาล (Nursing home) เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท้ัง 
ทางด้านสุขภัาพและความเป็นอยู่ทั่วไป พร้อมมีการให้บริการทาง 
การแพทย์ มีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าใช้จ่ายเฉีล่ีย 
ต่อเดือนสำหรับ Nursing home อยู่ที่ 15,000-30,000 บาท

ที่อยู่อาศัยเฉีพาะผู้สูงอายุ (Residential home) เป็นบริการท่ีให้ 
ผู้สูงอายุหรือผู้เตรียมตัว เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป  
เช่าซื้อบ้านในระยะยาว โดยมากเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยอยู่อาศัยได้ 
จนส้ินอายุขัย แต่ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นได้เมื่อเสียชีวิต 
ก่อนครบกำหนดเช่าซื้อ ธุรกิจประเภัทนี้นับเป็นธุรกิจที่มี ศักยภัาพ 
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ในการดึงดูดผูสู้งอายุทีมี่ฐานะและผูสู้งอายุชาวต่างชาติ สำหรับประเทศไทย  
รฐับาลสนบัสนนุใหส้รา้ง แหล่งพำนักระยะยาวสำหรบัผูส้งูอายนุีม้าเป็น 
เวลากว่าสิบปีแล้ว แต่ได้ประสบปัญหาที่สำคัญคือ ทุนดำเนินการ  
ผูเ้ชีย่วชาญและบุคลากร ขณะทีปั่จจบุนัผูใ้ห้บรกิารทีเ่ปน็เอกชนเกิดขึน้ 
มากมาย 

การ์กำหนดตำแหน่งทางการ์ตลาด (Market Positioning)

ตำแหนง่ผู้ลติภณ้ฑ์ ์: ขา้ว GABA RS เป็นขา้วเพือ่สขุภัาพ มปีระสิทธภิัาพ
ยับยั้งน้ำตาลในข้าวสูง ยังคงรักษารสชาติของข้าวไว้ได้ในราคาที่ถูก 
สามารถเข้าถึงได้ทุกคน

ผลประโยชน์  
เช่ิงวิช่าการ์/วิทยาศึาสตร์์
พัฒนาศักยภัาพผลิตภััณฑ์์ด้วยนวัตกรรม เร่งกระบวนการส่งออกของ
ข้าวไทย จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ชัดว่าแนวโน้มการบริโภัคข้าวเพื่อ
สขุภัาพมอียูม่ากในตา่งประเทศ และเทรนดก์ารรกัสขุภัาพกม็อียูท่ัว่โลก  
จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะยกระดับผลิตภััณฑ์์ข้าวไทยด้วยนวัตกรรม  
เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มการส่งออก ด้วยผลิตภััณฑ์์ ข้าว GABA RS 

เช่ิงเศึร์ษฐกิจ/พาณิช่ย์
เทรนด์รักสุขภัาพเติบโตทั้งในไทยและต่างประเทศ ผู้คนเริ่มหันมองหา 
อาหารที่มีคุณภัาพ สะอาด ปลอดภััย ไร้สารเคมี และเต็มไปด้วย 
สารอาหารโภัชนาการสูง โดยเฉีพาะข้าว ที่เป็นเมนูหลักของคนไทย  
รวมไปถงึสง่เสรมิหว่งโซอ่ปุทานตน้น้ำ สรา้งรายได ้เพิม่ชอ่งทางการขาย 
ยกระดับคุณภัาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

เช่ิงส้งคม/สิ�งแวดล้อม 
กระบวนการผลิตข้าว GABA RS ไม่มีการเติมสารเคมี ใช้เพียงน้ำปล่อย 
ไหลผ่านวนไปมา หรอื เทคนคิ เปยีก สลบัแหง้ แกลง้ขา้ว สว่นนำ้ทีม่าจาก 
กระบวนการผลิต ไม่ได้เป็นน้ำเสีย สามารถนำไปใช้ในนาข้าวได้

ทีมนักวิจัย 
รศ.ดร.ส๋พืรรณ ยั�งยืน 
คีณะวิศัวกรรมศัาสูตุร์	มหาวิทยาลัยมหาสูารคีาม
ความเชี�ยวชาญ : วิทยาการหลังการเก็บเกี�ยวและวิศัวกรรม
เคีรื�องจักรกลเกษตุร
ผศ.ดร.พืีระยศ แข็งขัน
ภาคีวิช่าเทคีโนโลยีการเกษตุร	คีณะเทคีโนโลยี	
มหาวิทยาลัยมหาสูารคีาม
ความเชี�ยวชาญ : เทคีโนโลยีการผ่ลิตุข้าวแบบ	GAP	และแบบ
อินทรีย์	เทคีโนโลยีเมล็ดพืันธุ์	และนวัตุกรรม
ผศ.ดร.เชิดพืงษ์ เชี�ยวชาญวัฒนา
คีณะวิศัวกรรมศัาสูตุร์	มหาวิทยาลัยมหาสูารคีาม
ความเชี�ยวชาญ : วิทยาการหลังการเก็บเกี�ยวและวิศัวกรรม
เคีรื�องจักรกลเกษตุร

ผู้ประสานงาน
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววันวิสาข์  บ๋ญกล้า 
ศัูนย์คีวามร่วมมือกับภาคีอุตุสูาหกรรม
โทรศัพืท์	 096	326	6697
e-mail Ying.ipmsu@gmail.com

ความสอดคล้องผลงาน
กับ BCG Model
เทคโนโลยี ข้าว GABA RS สอดคล้องกับ โมเดลเศรษฐกิจ บีซีจี  
(BCG Model) เป็นอาหารเสริมด้านสุขภัาพ โดยผลิตภัณัฑ์ ์ขา้ว GABA  
เป็นกระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของข้าวไทย ที่ทำให้ได้ 
ขา้ว GABA มคีณุสมบัตพิเิศษ คอื เป็นการเปลีย่นแป้งข้าวให้เป็นเจล  
(gelatinization) และเกิดการปรับเปลีย่นโครงสร้าง (Retrogradation)   
โดยยังคงปริมาณกาบาสูงและมีความพิเศษทีเ่ป็นแป้งทนย่อยทีสู่งขึน้ 
กวา่พืน้เดมิ จนไดผ้ลติภัณัฑ์ข์า้ว GABA RS ทีเ่หมาะกบักลุ่มผูบ้รโิภัค
ที่ต้องการโภัชนการสูงและการควบคุมน้ำตาล 

ข้าวเป็ลือกงอก                                                  ข้าวเป็ลือกงอกนึ�ง

ข้าวเป็ลือกงอกนึ�งและอบแห้ง                                    ข้าว GABA RS
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ดินปลูกมหัศจรรย์
สร้างภูมิคุ้มกันพืช
“Tricho-Orga-Soil”

จุดเด่นของเทคโนโลยี 
 ช่วยกระตุ้นภัูมิคุ้มกันในพืช (เชื้อราปฏิปักษ์สามารถกระตุ้นระบบ 

ภัมูคิุม้กนัในต้นพชืและ ธาตอุาหารแคลเซยีมเสรมิกลไกการส่งสญัญาณ 
ในเซลล์พืชขณะต่อสู้กับศัตรูพืช) 

 สามารถป้องกันและควบคุมโรคพืชได้31 โรค ใน 14 พืชเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เช่น พืชในกลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก ข้าว ไม้ดอก 
และไม้ประดับ เป็นต้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 พืชให้ผลผลิตสูงขึ้น 
 ลดความสูญเสียต้นกล้าจากการเข้าทำลายของเชื้อโรค 
 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการโรคพืชในแปลงปลูก 
 พืชมีคุณค่าทางอาหาร (การสะสมสารอาหารในเซลล์) มากขึ้น 
 พืชมีความปลอดภััย (ลดการปนเป่�อนของสารเคมี) มากขึ้น 
 ลดการระบาดของเชื้อโรคพืชสู่แปลงปลูกพืช

กลุ่มลูกค้า/
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 ภัาครัฐ (โปรดระบ)ุ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาทีดิ่น เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด 
สำนักงานเกษตรอำเภัอ และสำนักงานเกษตรตำบล เป็นต้น 

 ภัาคเอกชน/การผลติ บรษิทัเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิเกษตร และ
ร้านธุรกิจเกษตรทั่วไป เช่น ร้านเคมีการเกษตร ร้านขายอุปกรณ์
การเกษตร และร้านขายต้นไม้ เป็นต้น 

 ภัาคประชาชน/สังคม/ชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั่วไป และ
เกษตรกรทั่วไป

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
 บริษัท เจริญโภัคภััณฑ์์โปรดิ๊วส จำกัด 
 บริษัท เจียไต๋ จำกัด 
 บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา
ยังไม่ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภััณฑ์์ดินปลูก Tricho-Orga-Soil มีการพัฒนาและพร้อมจำหน่าย

ผลงานเด่น

“Tricho-Orga-Soil” ดินปลูกมห้ศึจร์ร์ย์สร์้าง
ภูมิคุ้มก้นพืช่ เป็นนว้ตกร์ร์มดินปลูกและ ร์องก้นหลุม
ที�มีผู้ลกร์ะทบเชิ่งเศึร์ษฐกิจและส้งคมของปร์ะเทศึ
อย่างกว้างขวาง จนได้ร์้บ 2 ร์างว้ล เหร์ียญทองใน
การ์แข่งขน้นว้ตกร์ร์มและสิ�งปร์ะดิษฐร์์ะดบ้อุดมศึกึษา
โดยสำนก้งานการ์วิจย้แหง่ช่าต ิเป็นการ์ผู้สมขององค์
ปร์ะกอบที�สำค้ญในดินปลูกร์ะหว่าง 1. ว้สดุปลูกพืช่ 
(ดินปลูก) ที�มาจาก หน้าดินขุยไผู้่ที�มีความร์่วนซุยก้บ
ปุย๋หมก้ใบจามจุร์ ีในอต้ร์าส่วนที�ทำให้มธีุาตุอาหาร์ N 
P K เหมาะสม 2. ธุาตุอาหาร์ร์องที�มีความสำค้ญต่อ
การ์เจริ์ญเติบโต (แคลเซียมและแมกนีเซียม) เสริ์ม
ความแข็งแร์งของผู้น้งเซลล์พืช่ และ เพิ�มศึ้กยภาพ
กลไกของเซลล์พืช่ในการ์ต่อสู้ก้บศึ้ตรู์พืช่ 3. เช้ื่อร์า
ปฏิิป่กษ ์T. asperellum NST-009 ที�มปีร์ะสทิธุภิาพ
สูงในการ์ควบคุมโร์คพืช่ และ 4. สาร์เสร์ิมความแข็ง
แร์งของเช่ื้อร์า ความแข็งแร์งของต้นพืช่และสามาร์ถึ
กร์ะตุ้นภูมิคุ้มก้น ในต้นพืช่ได้ เพื�อสร้์างต้นกล้าพืช่ที�
มีความสมบูร์ณ์แบบน้�นคือ “เจร์ิญเติบโตดี แข็งแร์ง
ปร์บ้ต้ว ในสภาพแวดล้อมช่ว่งเร์ิ�มปลกูไดด้ ีปลอดโร์ค 
และมภีมูคิุม้กน้โร์ค” จะทำใหผู้้ลตอบแทนที�ไดร้์บ้ จาก
การ์นำตน้กลา้นีไ้ปปลกู มคีวามคุม้คา่ทางเศึร์ษฐกจิสงู
และปร์ะหยด้ต้นทุนในการ์จด้การ์ดูแล ตน้พืช่ในร์ะยะ
แปลงต่อไป
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ผู้ประสานงาน
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายนันทวัฒน์ วรินทรเวช
สูำานักวิช่าเทคีโนโลยีการเกษตุรและอุตุสูาหกรรมอาหาร		
โทรศัพืท์	 083-3967920		
Email New.nantawat7920@gmail.com

นายเวโรจน์ รัตุนคช 
ศัูนย์ผ่ลิตุและบริการช่ีวินทรีย์เกษตุร	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
โทรศัพืท์	 097-0418665	
Email d.weroj@gmail.com

ความสอดคล้องผลงาน
กับ BCG Model
เศรษฐกิจชีวภัาพ โดยการนำเชื้อรา Trichoderma asperellum  
NST-009 ที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ ท้องถิ่นจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้เศษใบจามจุรีและใบไผ่ท่ีเป็นวัสดุ 
ธรรมชาติและมีปริมาณมากในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพื้นที่
ใกลเ้คียง มาใชป้ระโยชนแ์ละเพิม่มลูคา่ ทางเศรษฐกจิ และเศรษฐกจิ
สีเขียว ที่เป็นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคม มีความปลอดภััยต่อ 
ผู้ใช้งาน ผู้บริโภัคและรักษาสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมตลาด
มีราคาประหยัด จากการเปรียบเทียบด้านราคาหากนำองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ มาผสมเองจะมีราคาสูง ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถลดต้นทุนให้กับ
ผู้ใช้งานได้ 2.46 เท่า นั้นคือ นวัตกรรมดินปลูก Tricho-OrgaSoil นี้มี 
ราคาเพียง 406 บาท เมือ่เทียบกับทกุ 1,000 ของการซือ้ดินปลูกมาผสมเอง  
และมียอดการ จำหน่ายมากกว่า 1.30 ล้านบาท

ผลประโยชน์  
เช่ิงวิช่าการ์/วิทยาศึาสตร์์: 

 สามารถเพาะเมล็ดและรองก้นกลุมพืชได้ทุกชนิด 
 สามารถป้องกันและควบคุมโรคพืชได้ 31 โรค ใน 14 พืชเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย เช่น พชืใน กลุม่ไม้ผล ไม้ยนืต้น พชืผัก ขา้ว ไม้ดอก  
และไม้ประดับ เป็นต้น 

 สามารถส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและความแขง็แรงของพชื (ธาตอุาหาร 
เพิ่มการเจริญเติบโตและ เสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์พืช  
ส่วนเชื้อรา T. asperellum NST-009 สร้างฮอร์โมนและ ละลาย
ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช) 

 ช่วยกระตุ้นภัูมิคุ้มกันในพืช (เชื้อราปฏิปักษ์สามารถกระตุ้นระบบ
ภัูมิคุ้มกันในต้นพืช และ ธาตุอาหารแคลเซียมเสริมกลไกการส่ง
สัญญาณในเซลล์พืชขณะต่อสู้กับศัตรูพืช) 

 ชว่ยเพ่ิมออกชเิจนรอบรากพชื (ในสภัาวะเกษตรกรรดนำ้แฉีะเกนิไป 
เชื้อรา T. asperellum NST-009 ที่อาศัยอยู่รอบรากพืชจะช่วยดึง
ออกชิเจนเพื่อการเจริญเติบโต ซึ่งรากพืชจะได้ ประโยชน์ด้วย) 

 ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคพืชจากต้นกล้าพืชสู่สภัาพแปลงได้ 
เพราะต้นกล้าพืช ปลอดการปนเป่�อนของเชื้อโรคพืช นอกจากน้ี 
ในดินปลูกยังมีเช้ือรา T. asperellum NST-009 ที่สามารถไป 
เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณในแปลงปลูกพืชต่อได้ ซึ่งจะเป็น 
การช่วยกระจายเชื้อรา ที่มีประโยชน์ในแปลงปลูกพืชได

เช่ิงเศึร์ษฐกิจ/พาณิช่ย์: 
 ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจริญโภัคภััณฑ์์ 

โปรดิ๊วส จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท วลัยไบโอ
คอนโทรล จำกดั ลงนามรว่มกบัศนูยผ์ลติและบรกิารชวีนิทรยีเ์กษตร  
มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์เพือ่จดัจำหน่ายผลิตภััณฑ์์Tricho-Orga-Soil

เช่ิงส้งคม/สิ�งแวดล้อม: 
 ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดโรคพืช 
 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภัาพ เช่น จุลินทรีย์ตัวดีคือเชื้อรา  

T. asperellum NST-009 ทีส่ามารถไปเจรญิเตบิโตและเพิม่ปรมิาณ 
ในแปลงปลกูพชืตอ่ได ้ซึง่จะเปน็การชว่ยกระจายเชือ้ราทีม่ปีระโยชน์ 
ในแปลงปลูกพืช 

 ลดต้นทุนในการเพาะปลูกต้นกล้าพืช  ไม่เป็นพิษต่อสภัาพแวดล้อม 
และช่วยปรับโครงสร้างดนิบรเิวณรอบรากพืชทีน่ำต้นกลา้พชืไปปลูก



NSTDA Startup
11 ผลงาน
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.
ดร.กตััญชลีี ไม้้งาม้ / นส.ปิิยกานตั์ มู้ลีฐีี  (A-MED)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท แคนทริัส จำกััด เป็็น Deep-tech healthcare startup 
ท่�ทำกัาริผลิติแลิะจัดจำหน่ายวัสัดุออกัฤทธิิ์�สำหรัิบเคร่ิ�องสำอางแลิะ
กัาริแพทย์ เช่่น โป็ริต่นอ่จ่เอฟ ซ่ึ่�งเป็็นสาริช่่วัวััตถุุป็ริะเภทโกัริท
แฟกัเตอริ์ (growth factor) - EGF (Epidermal Growth Factor)  
ท่�มี่ป็ริะสิทธิ์ิภาพในกัาริออกัฤทธิิ์�สูงแลิะกัำลัิงได้ริับควัามีนิยมีอย่าง
มีากัในตลิาดโลิกั ผา่นกัริะบวันกัาริผลิติด้วัยเทคโนโลิยช่่ว่ัภาพขัั้�นสูง

บริษิัทัจดทะเบ่ยนจดัตั�งเมี่�อป็ ีพ.ศ. 2565 โดยมีท่ม่ีวัจิยั จากั ศนูยว์ัจิยั
เทคโนโลิย่สิ�งอำนวัยควัามีสะดวักัแลิะเคริ่�องม่ีอแพทย์ (A-MED)   
ภายใต้ สวัทช่. ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับพันธิ์มีิตริเอกัช่น

ผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
ผลิิตภัณฑ์์โป็ริต่นอ่จ่เอฟเพ่�อเวัช่สำอางแลิะกัาริแพทย์ ซ่ึ่�งเป็็นสาริ 
ช่่วัวััตถุุป็ริะเภทโกัริทแฟกัเตอริ์ (growth factor) ท่�มี่ป็ริะสิทธิ์ิภาพ
ในกัาริออกัฤทธิ์ิ�สูงแลิะกัำลิังได้ริับควัามีนิยมีอย่างมีากัในตลิาดโลิกั 
ผ่านกัริะบวันกัาริผลิิตด้วัยเทคโนโลิย่ช่่วัภาพขั้ั�นสูง เช่่น เทคโนโลิย่
ด่เอ็นเอริ่คอมีบิแนนท์ (recombinant DNA technology) ทำให้
โป็ริต่นท่�บริิสุทธิิ์� ออกัฤทธิิ์�สูง ในริาคาเขั้้าถุ่งได้ เพิ�มีทางเลิ่อกัใน 
กัาริผลิติเคริ่�องสำอางริะดบัพริเ่มี่�ยมีเพ่�อแขั้ง่ขั้นักัับแบรินดต์า่ง ๆ  จากั
บริิษััททั�วัโลิกั

KANTRUS
เทีคโนโลยีโปริตีนเพื่อเวิชสำาอาง
และการิแพทีย์

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 ผลิิตภัณฑ์์ ช่่วัยลิดริิ�วัริอย จุดด่างดำ ริูขัุ้มีขั้น แลิะ ริักัษัาแผลิ  
(สิวั) ให้หายเริ็วัขั้่�น อ่กัทั�งยังช่่วัยให้ผิวัหน้ากัริะจ่างใสแลิะเพิ�มี 
ควัามีชุ่่มีช่่�นให้ผิวั 

 กัาริจัดตั�ง KANTRUS จะทำให้เกัิด Supply วััตถุุดิบ EGF ใน
ป็ริะเทศไทย ในริาคาถูุกัแลิะผูผ้ลิติเคร่ิ�องสำอางไทยเขั้า้ถุง่กัาริใช่ง้าน
ได้ง่ายขั้่�น 

 สอดคลิ้อง BCG ในกัลิุ่มีช่่วัวััตถุุสำหริับเคริ่�องสำอาง แลิะกัาริแพทย์ 
ริวัมีทั�งเลิ่อกักัริะบวันกัาริผลิิตท่�ไมี่ทำลิายสิ�งแวัดลิ้อมี

ติดต่อ
บริษััท แคนทรัส จำกัด 
ดร.กตััญชลีี ไม้้งาม้
โทรศััพท์ 098 250 1404
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.
นายสุรเชษัฐี์ สุนทรทวีีทรัพย์ (BIOTEC) 

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท ควัอนตัมี ไบโอเทค จำกััด เป็็นบริิษััท Bio Deep tech  
Startup ผูน้ำด้านนวัตักัริริมีโดยกัารินำเทคโนโลิยด้่านไบโอริไ่ฟเนอร่ิ� 
แลิะเทคโนโลิย่ไฮบริิดซ่ึ่�งใช่้วััสดุเหลิ่อทิ�งทางกัาริเกัษัตริเพ่�อให้ได้ 
สาริมีูลิค่าสูงสำหริับอุตสาหกัริริมียา โภช่นเภสัช่แลิะอาหาริฟังกั์ช่ั�น 

บริิษััทจดทะเบ่ยนจัดตั�งเมี่�อป็ี พ.ศ. 2564 โดยมี่ ท่มีวัิจัย จากัศูนย์
พันธิ์ุวัิศวักัริริมีแลิะเทคโนโลิย่ช่่วัภาพแห่งช่าติ (ไบโอเทค) ภายใต้ 
สวัทช่. ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับพันธิ์มีิตริเอกัช่น 

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์
นำเทคโนโลิย่ด้านไบโอริ่ไฟเนอร่ิ� แลิะเทคโนโลิย่ไฮบริิดเพ่�อให้ได้ 
สาริมีูลิค่าสูงอุตสาหกัริริมียา โภช่นเภสัช่แลิะอาหาริฟังกั์ช่ั�น

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 ผลิิตภัณฑ์์ท่�พัฒนาได้นำเทคโนโลิย่ microencapsulation ขั้อง
สาริะสำคญัมีาริว่ัมีดว้ัย ทำใหส้ามีาริถุเกับ็ริกััษัาสาริสำคญัท่�อยูใ่น
ผลิิตภัณฑ์์ให้มี่คุณสมีบัติทางเภสัช่ท่�ด่เพิ�มีมีากัข่ั้�นแลิะตริงตามี 
ควัามีต้องกัาริขั้องผู้บริิโภค

 กัาริจดัตั�ง Quantum สง่ผลิดต่อ่อตุสาหกัริริมีอาหาริเสริมิี อาหาริ 
เคร่ิ�องสำอาง เกัษัตริ ให้สามีาริถุต่อยอดกัาริพัฒนาผลิติภัณฑ์ม์ีากั 
ยิ�งขั้่�น  

 สอดคล้ิอง BCG ในกัาริต่อยอดวััตถุุดิบช่่วัมีวัลิทางเหลิ่อทิ�งทาง 
กัาริเกัษัตริมีาใช่้เป็็นแหลิ่งวััตถุุดิบในกัาริผลิิตสาริมูีลิค่าสูง เป็็น 
กัริะบวันกัาริท่�ควับคุมีแลิะป็ล่ิอยก๊ัาซึ่เริ่อนกัริะจกัสุทธิิ์เป็็นศูนย์  
โดยริ่วัมีมี่อแลิะทางธิ์ุริกัิจ กัับต่างป็ริะเทศใน CMLV แลิะจ่น

Quantum Biotech
สาริออกฤทีธิ์มูลค่าสูง

ติดต่อ
บริษััท ควีอนตััม้ ไบโอเทค จำกัด 
(Quantum Biotech)
นายสุรเชษัฐี์ สุนทรทวีีทรัพย์ 
ห้อง 608 เลิขั้ท่� 141 อาคาริกัลิุ่มีนวััตกัริริมี 2 ต่กั D 
อุทยานวัิทยาศาสตริ์ป็ริะเทศไทย ถุนนพหลิโยธิ์ิน  
ตำบลิคลิองหน่�ง อำเภอคลิองหลิวัง จังหวััดป็ทุมีธิ์าน่ 
12120 
โทรศััพท์ 065 669 4544
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช. 
ดร.ไพศัาลี ขัันชัยทิศั / นายตั่อตัระกูลี พูลีโสภา 
(NANOTEC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท สไป็ก์ั อาร์ิช่ิ เทคโทนิคส์ จำกััด เป็็นบริิษััท Deep-tech 
startup ผู้นำด้านแพลิตฟอร์ิมีเทคโนโลิย่กัาริผลิิตเขั้็มีขั้นาดไมีโคริ/
นาโน (Micro/Nano Needle) สำหริับเสริิมีป็ริะสิทธิ์ิภาพกัาริดูแลิ
ผิวัแลิะนำส่งสาริสำคัญผ่านผิวัหนัง เพ่�ออุตสาหกัริริมีควัามีงามี 
สุขั้ภาพ แลิะกัาริแพทย์อนาคต

บริิษััทจดทะเบ่ยนจัดตั�งเมี่�อป็ี พ.ศ. 2565 โดยมี่ ท่มีวัิจัย จากัศูนย์
นาโนเทคโนโลิย่แห่งช่าติ (นาโนเทค) ภายใต้ สวัทช่. ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับ
พันธิ์มีิตริเอกัช่น 

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์ 
แผ่นแป็ะเทคโนโลิย่ Microspike ท่�ออกัแบบสำหริับกัาริใช่้งาน 
เฉพาะจุด เช่่น แผ่นแป็ะใต้ตา แผ่นแป็ะหน้าแก้ัมีหริ่อมีาสก์ัหน้า* 
(ขั้นาดพ่�นท่�เขั้ม็ีไมีโคริน่�ดเดิ�ลิใหญ่ท่�สดุในโลิกั*) เพ่�อเพิ�มีป็ริะสิทธิิ์ภาพ
กัารินำส่งสาริสำคัญผ่านผิวัหนัง

บริิษััที สไปก์ อาริ์ชิ เทีคโทีนิคส์ จัำากัด 
(SPIKE ARCHITECTONICS)
แผ่นแปะเทีคโนโลยี Microspike

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 ผลิิตภัณฑ์์แผ่นแป็ะเขั้็มีอนุภาคไมีโคริ (Microneedle) สามีาริถุ 
นำส่งยาสูใ่ตผ้วิัหนงัไดอ้ยา่งมีป่็ริะสทิธิ์ภิาพสงูสดุ แลิะลิดกัาริบาดเจบ็

 กัาริจัดตั�ง SPIKE จะช่่วัยเสริิมีในอุตสาหกัริริมีด้านกัาริดูแลิสุขั้ภาพ
แลิะควัามีงามี กัาริแพทย์แลิะสาธิ์าริณสุขั้ ได้ต่อยอดด้วัยเทคโนโลิย่ 

 สอดคลิอ้ง BCG เป็น็สว่ันหน่�งในกัาริผลิกััดนัอตุสาหกัริริมีกัาริแพทย์ 
สุขั้ภาพแลิะควัามีงามี

ติดต่อ
บริษััท สไปิก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์ จำกัด 
นายตั่อตัระกูลี พูลีโสภา 
โทรศััพท์ 089 200 8678
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.
ดร.ขั้าวี ตั้นสม้บูรณ์์ (BIOTEC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริษิัทั ริไ่ลิฟ์ ไบโอเอ็นจเินย่ริิ�ง จำกัดั เป็็น Deep-tech healthcare 
startup ด้านวัิศวักัริริมีเน่�อเย่�อ (Tissue Engineering) เพ่�อสร้ิาง
เน่�อเย่�อหริ่ออวััยวัะขั้่�นมีาใหม่ี เช่่น กัริะจกัตาช่่สภาพท่�ผลิิตจากั  
Stem cells ซึ่่�งสามีาริถุใช้่ทดแทนกัริะจกัตาบริจิาคได้ทนัท่

บริษิัทัมีแ่ผนจดทะเบย่นจัดตั�งในปี็ พ.ศ. 2565 โดยม่ี ทม่ีวัจิยั จากั
ศูนย์พันธุิ์วัิศวักัริริมีแลิะเทคโนโลิย่ช่่วัภาพแห่งช่าติ (ไบโอเทค)  
ภายใต้ สวัทช่. ร่ิวัมีถุอ่หุน้กับัพนัธิ์มีติริเอกัช่น 

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์
เป็น็กัริะจกัตาช่ว่ัภาพจากั Stem cell ท่�สามีาริถุใช่ท้ดแทนกัริะจกัตา
บริิจาคได้ทันท่ ลิดริะยะเวัลิาในกัาริริอคอยกัาริบริิจาค แลิะไมี่มี่ 
ควัามีเส่�ยงจากักัาริใช่้กัริะจกัตาจากัผู้อ่�นหริ่อวััสดุเท่ยมี

บริิษััที ริีไลฟ์ ไบโอเอ็นจัิเนียริิ่ง จัำากัด 
(ReLIFE Bioengineering)
กริะจักตาจัาก Stem Cell

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 ผลิติภัณฑ์ท์่�จะพฒันาจะใช่ท้ดแทนกัริะจกัตาบริจิาค ช่ว่ัยให้คณุภาพ
ช่่วิัตขั้องคนทั�วัโลิกัด่ข่ั้�น โดยผู้ป่็วัยเขั้้าถุ่งกัาริรัิกัษัาในเวัลิาอันสั�น  
ลิดริะยะเวัลิาริอคอย ตลิอดจนลิดคา่เส่ยโอกัาสในกัาริเวัน้ริะยะเวัลิา
ทำงาน 

 กัาริจัดตั�ง ReLIFE จะช่่วัยเพิ�มีโอกัาสกัาริริักัษัากัับคนทั�งโลิกั แลิะ 
ส่งเสริิมีอุตสาหกัริริมีกัาริแพทย์โดยตริง 

 สอดคลิ้อง BCG เป็็นส่วันหน่�งในกัาริผลัิกัดันอุตสาหกัริริมีทาง 
กัาริแพทย์ด้วัยเทคโนโลิย่

ติดต่อ
บริษััท รีไลีฟ์์ ไบโอเอ็นจิเนียริ�ง จำกัด  
ดร.ขั้าวี ตั้นสม้บูรณ์์ 
โทรศััพท์ 096 690 6966
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช. 
ดร.พนิตั กิจสุบรรณ์ (BIOTEC) / 
ดร.ศัรายุทธ เอี�ยม้คง (TMC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท ไบโอเทค โกัลิเบิ�ลิ อินโนเวัชั่�น จำกััด เป็็น Deep Tech 
Startup Platform ด้าน Biotechnology แลิะ Life Science ท่�คริบ 
วังจริริายแริกัขั้องป็ริะเทศ ท่�มีค่ริอบคลิมุี คริบถุ้วันทั�งทม่ีผูเ้ขั้่�ยวัช่าญ
เฉพาะด้าน แลิะเคริ่อขั้่ายธิ์ุริกัิจ เพ่�อช่่วัยผลัิกัดันงานวัิจัยแลิะ
นวััตกัริริมีต่าง ๆ สู่ตลิาด ริวัมีถุ่งเริ่งริัดกัาริพัฒนาอุตสาหกัริริมี
เทคโนโลิย่ช่่วัภาพแลิะช่่วัวัิทยาศาสตริ์ ท่�เริิ�มีต้นจากัควัามีริ่วัมีมี่อ
ริะหว่ัางนักัวิัจัย สวัทช่. ริ่วัมีกัับกัลิุ่มีนักัธุิ์ริกิัจไทยแลิะต่างป็ริะเทศ 
(KINGEN) ท่�ตอ้งกัาริสร้ิางกัลิไกัขัั้บเคล่ิ�อนธุิ์ริกิัจไบโอเทคโนโลิยอ่ย่าง
คริบวังจริ

บริิษััทมี่แผนจดทะเบ่ยนจัดตั�งในป็ี พ.ศ. 2564 โดยมี่ ท่มีวัิจัย จากั
ศูนย์พันธิ์ุวัิศวักัริริมีแลิะเทคโนโลิย่ช่่วัภาพแห่งช่าติ (ไบโอเทค)  
ภายใต้ สวัทช่. ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับพันธิ์มีิตริเอกัช่น 

บริิษััที ไบโอเทีค โกลเบิ้ล อินโนเวิชั่น จัำากัด  
(BGIC)
แพลตฟอริ์มด้านธุริกิจัชีวิภัาพ

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์ 
เป็็นแพลิตฟอริ์มีด้าน Biotechnology แลิะ Life Science เพ่�อช่่วัย
ผลิักัดันงานวัิจัยแลิะนวััตกัริริมีต่าง ๆ สู่ตลิาด /เริ่งรัิดกัาริพัฒนา
อุตสาหกัริริมีเทคโนโลิย่ช่่วัภาพแลิะช่่วัวัิทยาศาสตร์ิ จากัผู้เช่่�ยวัช่าญ
เฉพาะด้าน ป็ริะกัอบด้วัย 3 ส่วันค่อ : 1) Innovation Platform = 
R&D แลิะ IP Management 2) Incubation Platform = Business 
Development & Consulting 3) In-Market Platform = Marketing 
& Sale

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 เป็น็ Platform เช่่�อมีโยง เริง่แลิะผลิกััดนักัาริพฒันาธิ์รุิกัจิเทคโนโลิย่
ด้านช่่วัภาพแลิะกัาริแพทย์ได้เริ็วัขั้่�น 

 สอดคลิอ้ง BCG เป็น็ส่วันหน่�งในกัาริผลัิกัดนัด้าน สขุั้ภาพ กัาริแพทย์ 
อาหาริแลิะเกัษัตริ 

ติดต่อ
บริษััท ไบโอเทค โกลีเบิ�ลี อินโนเวีชั�น จำกัด 
349 เอสเจ อินฟินทิ วันั บสิซึ่เินส คอมีเพลิก็ัซ์ึ่ 
ช่ั�น 31 ถุนนวัภิาวัดร่ิงัสติ แขั้วังจอมีพลิ เขั้ตจตจุกััริ 
กัริงุเทพมีหานคริ 10900
https://www.bgic.co.th/
โทรศััพท์ 02 026 8956
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.
ดร.สุวีิชา จิรายุเจริญศัักดิ� (NECTEC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท เบรินนิฟิต จำกััด เป็็น บริิษััท Deep Tech Startup ผู้นำ 
Neuro Technology นำงานวัิจัยมีาขั้ยายผลิกัาริให้บริิกัาริริูป็แบบ 
Home-based Rehabilitation ในริะดับเช่ิงพาณิช่ย์ เช่่น ริะบบ 
ฝึกึัสมีองโดยใช่ส้ญัญาณป้็อนกัลิบั (Game-based neurofeedback 
system

บริิษััทฯ จดทะเบ่ยนจัดตั�งเมี่�อป็ี พ.ศ. 2564 โดยมี่นักัวัิจัย จากัศูนย์
เทคโนโลิยอิ่เล็ิกัทริอนกิัส์แลิะคอมีพิวัเตอร์ิแห่งช่าติ (เนคเทค) สวัทช่. 
ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับพันธิ์มีิตริเอกัช่น กัิจกัาริม่ีกัาริเติบโตอย่างต่อเน่�อง  
ได้ริับทุน Ted fund ต่อยอดผลิงาน

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์
ริะบบออกักัำลัิงกัายสมีองสำหรัิบผู้สูงอายุ แลิะเด็กัสมีาธิิ์สั�น ฟ้�นฟู
ศักัยภาพกัาริเริ่ยนริู้ 5 ด้าน แลิะวััดผลิได้อย่างแมี่นยำ ป็ริะกัอบด้วัย 
Working Memory, Reasoning & Planning, Visual-Spatial,  
Responsive Processing แลิะ Sustained Attention

บริิษััที เบรินนิฟิต จัำากัด 
(BrainiFit)
ริะบบออกกำาลังกายสมอง

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 ช่่วัยผู้สูงอายุ แลิะเด็กัสมีาธิิ์สั�น ออกักัำลัิงกัาริสมีองเพ่�อฟ้�นฟู
ศักัยภาพกัาริเริ่ยนริู้ 5 ด้าน ป็ริะกัอบด้วัย Working Memory, 
Reasoning & Planning, Visual-Spatial, Responsive  
Processing แลิะ Sustained Attention ทำให้คุณภาพช่่วัิตด่ขั้่�น

 กัาริจัดตั�ง BrainiFit ทำให้ป็ริะช่าช่นเขั้้าถุ่งกัาริฟ้�นฟูท่�ด่ขั้่�น แลิะ 
ลิดต้นทุนจากักัารินำเขั้้าต่างป็ริะเทศ 

 สอดคลิ้อง BCG เป็็นส่วันหน่�งในกัาริผลัิกัดันอุตสาหกัริริมีทาง 
กัาริแพทย์แลิะกัาริดูแลิสุขั้ภาพด้วัยเทคโนโลิย่ 

ติดต่อ
บริษััท เบรนนิฟ์ิตั จำกัด
ดร.สุวีิชา จิรายุเจริญศัักดิ�    
37 ซึ่อยจันทน์ 32 แยกั 2 แขั้วังทุ่งวััดดอน 
เขั้ตสาทริ กัริุงเทพมีหานคริ 
โทรศััพท์ 084 990 7900
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.  
ดร.สุปิิยา เจริญศัิริวีัฒน์ / นายพงษั์ศัักดิ� ตัิยานันทิ / 
น.ส.ปิารุสก์ บุญพร / น.ส.จันทิม้า จันทร์ศัักดิ�ศัรี / 
นางฐีานิษัฐี์ สินพัฒน์ฐีากุลี (NECTEC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท ดาริ์วัินเทค โซึ่ลิูช่ันส์ (ป็ริะเทศไทย) จำกััด  เป็็น Deep-tech 
startup ด้าน Digital Platform เพ่�อจัดกัาริแลิะดูแลิโภช่นากัาริ 
ริวัมีถุ่งสุขั้ภาพขั้องเด็กัในโริงเริ่ยน โดยจัดอาหาริท่�ม่ีโภช่นากัาริ 
คริบถุ้วันแลิะบริิหาริจัดกัาริต้นทุนในกัาริจัดซ่ึ่�อวััตถุุดิบ ริวัมีทั�ง 
เช่่�อมีโยงข้ั้อมีลูิอาหาริท่�จดัไป็เขั้า้บญัช่่ Thai School Lunch เพ่�อให้
ทางโริงเริ่ยนตริวัจสอบริายกัาริอาหาริริวัมีทั�งริายกัาริแลิะป็ริิมีาณ
วัตัถุดุบิท่�ใช่ ้นอกัจากันั�นยงัสามีาริถุป็ริะยกุัตใ์ช่ใ้นธิ์รุิกัจิอ่�นท่�เกั่�ยวัขั้อ้ง

บริิษััทฯ จดทะเบ่ยนจัดตั�งเม่ี�อปี็ 2565 โดยมี่นักัวัิจัย จากัศูนย์
เทคโนโลิยอิ่เล็ิกัทริอนกิัส์แลิะคอมีพิวัเตอร์ิแห่งช่าติ (เนคเทค) สวัทช่.  
ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับพันธิ์มีิตริเอกัช่น แลิะ สวัทช่.

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์  
เป็็นแพลิตฟอริ์มีสำหริับผู้ป็ริะกัอบกัาริด้านอาหาริกัลิางวัันโริงเริ่ยน 
ใช่จ้ดัอาหาริท่�มีโ่ภช่นากัาริคริบถุ้วันแลิะบริหิาริจดักัาริตน้ทนุในกัาริ
จัดซึ่่�อวััตถุุดิบ ริวัมีทั�งเช่่�อมีโยงขั้้อมีูลิอาหาริท่�จัดไป็เขั้้าบัญช่่ Thai 
School Lunch เพ่�อให้ทางโริงเริ่ยนตริวัจสอบริายกัาริอาหาริริวัมี
ทั�งริายกัาริแลิะป็ริิมีาณวััตถุุดิบท่�ใช่้ อ่กัทั�งริองริับกัาริจัดอาหาริแบบ 
smart canteen โดยให้นักัเริ่ยนเลิ่อกัอาหาริเอง หริ่อtailor-made 
ริายคน 

บริิษััที ดาริ์วิินเทีค โซลูชันส์  
(ปริะเทีศไทีย) จัำากัด (DarwinTec)
แพลตฟอริ์มสำาหริับผู้ปริะกอบการิ 
ด้านอาหาริกลางวิันโริงเริียนคริบวิงจัริ

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 สนับสนุนแลิะขั้ับเคลิ่�อนริะบบกัาริจัดกัาริอาหาริในโริงเริ่ยนท่�
สามีาริถุบริิหาริจัดกัาริได้ในทุกัมีิติ 

 สริ้างควัามีเขั้้าใจแลิะส่งเสริิมีให้เกัิดควัามีตริะหนักัในเริ่�อง Food 
Waste Management

 สอดคล้ิอง BCG โดยเป็น็ส่วันหน่�งในกัาริผลัิกัดนัอตุสาหกัริริมีอาหาริ 
ลิดอาหาริเหลิอ่ทิ�ง กัาริดูสขุั้ภาพโภช่นกัาริ แลิะกัาริใช่ท้รัิพยากัริอย่าง
มี่ป็ริะสิทธิ์ิภาพ แลิะอยู่ในกัลิุ่มีด้านเทคโนโลิย่ดิจิทัลิ

ติดต่อ
บรษิัทั ดาร์วีนิเทค โซลีชูนัส์ (ปิระเทศัไทย) จำกดั 
ห้อง 208 อาคาริกัลิุม่ีนวัตักัริริมี 1 
131 อุทยานวัทิยาศาสตร์ิป็ริะเทศไทย 
หมีูท่่� 9 ถุนนพหลิโยธิ์นิ ตำบลิคลิองหน่�ง 
อำเภอคลิองหลิวัง จงัหวัดัป็ทมุีธิ์าน ่12120
โทรศััพท์ 096 937 4141
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.
ดร.ชูชาตัิ หฤไชยะศัักดิ� / ดร.ศัิลีา ชุณ์ห์วีิจิตัรา / 
นางสาวีสุรีพร กระจง (NECTEC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท เอไอไนน์ จำกััด เป็็น AI Deep Tech Startup ท่�เกัิดจากั 
แนวัคิดขั้องเนคเทค สวัทช่. ท่�ต้องกัาริส่งต่องานวัิจัยโดยคนไทยให้
ถุ่งมี่อภาคธิ์ุริกัิจเอกัช่น โดยเน้นเทคโนโลิย่ป็ัญญาป็ริะดิษัฐ์์ในด้าน
เส่ยงแลิะกัาริสนทนา (Speech and Conversation) ริวัมีทั�งด้าน
กัาริเขั้้าใจภาษัา (Language Understanding)เพ่�อให้คอมีพิวัเตอริ์
หริ่ออุป็กัริณ์ต่าง ๆ เขั้้าใจแลิะสามีาริถุส่�อสาริภาษัาขั้องมีนุษัย์ได้ 
ตอบโจทย์ควัามีต้องกัาริภาคเอกัช่นท่�ต้องกัาริยกัริะดับ workflow 
กัาริทำงานให้ริวัดเริ็วัแลิะมี่ป็ริะสิทธิ์ิภาพมีากัยิ�งขั้่�น

บริิษััทฯ จดทะเบ่ยนจัดตั�งเมี่�อป็ี พ.ศ. 2563 โดยมี่นักัวัิจัย จากัศูนย์
เทคโนโลิยอิ่เล็ิกัทริอนกิัส์แลิะคอมีพิวัเตอร์ิแห่งช่าติ (เนคเทค) สวัทช่.  
ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับพันธิ์มีิตริเอกัช่น ป็ัจจุบันธิ์ุริกัิจเติบโตอย่างต่อเน่�อง

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์
เป็็น AI Solution โดยผ่าน แพลิตฟอร์ิมีอัตโนมัีติอัจฉริิยะท่�ใช่้ 
กัาริเขั้า้ใจเสย่งพดูแลิะขั้อ้ควัามีภาษัาไทย แลิะเป็น็บริษิัทัไทยริายแริกั
ท่�ให้บริิกัาริถุอดเส่ยงกัาริป็ริะชุ่มีโดยใช่้เทคโนโลิย่ AI ตอบโจทย์ 
ควัามีต้องกัาริภาคเอกัช่นท่�ตอ้งกัาริยกัริะดับ workflow กัาริทำงาน
ให้ริวัดเริ็วัแลิะมี่ป็ริะสิทธิ์ิภาพมีากัยิ�งขั้่�น 

บริิษััที เอไอไนน์ จัำากัด 
(Ai9)
แพลตฟอริ์มปัญญาปริะดิษัฐ์ 
ด้านเสียงและการิสนทีนา

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 เป็็น AI Platform ริายแริกัในไทยท่�ให้บริิกัาริกัาริถุอดเส่ยง 
กัาริป็ริะชุ่มีโดยใช่้เทคโนโลิย่ AI ช่่วัยป็ริะหยัดค่าใช่้จ่ายแลิะเพิ�มี
ป็ริะสิทธิ์ิภาพในกัาริทำงานขั้ององค์กัริ/อุตสาหกัริริมี

 สอดคลิ้อง BCG เป็็นส่วันหน่�งในกัาริผลิักัดันอุตสาหกัริริมี AI ซึ่่�งเป็น็
หน่�งในอุตสาหกัริริมีเป็้าหมีายขั้องป็ริะเทศ ด้านเทคโนโลิย่ดิจิทัลิ 

ติดต่อ
บริษััท เอไอไนน์ จำกัด  
ห้อง 201 เลิขั้ท่� 141 อาคาริกัลิุ่มีนวััตกัริริมี  
อุทยานวัิทยาศาสตริ์ป็ริะเทศไทย ถุนนพหลิโยธิ์ิน
ตำบลิคลิองหน่�ง อำเภอคลิองหลิวัง จังหวััดป็ทุมีธิ์าน่ 12120 
https://www.ai9.co.th/
โทรศััพท์ 095 3919 987
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.  
นายชัยภูม้ิ ศัิริพันธ์พรชนะ / ดร.ศัิลีา ชุณ์ห์วีิจิตัรา / 
นายวีีระชัย จันทร์สุด (NECTEC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท บิ�กัโกั อนาไลิติกัส์ เป็็นบริิษััทริับออกัแบบ แลิะพัฒนาริะบบ
จัดกัาริแลิะช่่วัยวัิเคริาะห์ขั้้อมีูลิ Big Data / Data Analytic ทำให้ 
ธิ์ุริกัิจต่าง ๆ สามีาริถุเพิ�มีป็ริะสิทธิ์ิภาพกัาริตัดสินใจได้อย่างแมี่นยำ
ยิ�งขั้่�น ดว้ัยตน้ทนุท่�ลิดลิง โดยท่�ผา่นมีาธิ์รุิกัจิสามีาริถุหาริายไดต้ั�งแต่
เริิ�มีต้นกัิจกัาริ แลิะมี่แนวัโน้มีเติบโตอย่างต่อเน่�อง

บริิษััทฯ จดทะเบ่ยนจัดตั�งเมี่�อป็ี พ.ศ. 2564 โดยมี่นักัวัิจัย จากัศูนย์
เทคโนโลิยอิ่เล็ิกัทริอนกิัส์แลิะคอมีพิวัเตอร์ิแห่งช่าติ (เนคเทค) สวัทช่. 
ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับพันธิ์มีิตริเอกัช่น แลิะ สวัทช่.

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 เป็็นแพลิตฟอร์ิมีด้าน Data Analytic ท่�ช่่วัยให้ธุิ์ริกิัจต่าง ๆ 
สามีาริถุเพิ�มีป็ริะสทิธิ์ภิาพกัาริตดัสนิใจไดอ้ยา่งแมีน่ยำยิ�งขั้่�น ดว้ัย
ต้นทุนท่�ลิดลิง เพ่�อสนับสนุนอุตสาหกัริริมีทุกัด้าน เช่่น เกัษัตริ 
อาหาริ กัาริแพทย์

 สอดคลิ้อง BCG เป็็นส่วันหน่�งในกัาริผลิักัดันอุตสาหกัริริมีต่าง ๆ 
ด้วัยกัาริจัดกัาริขั้้อมีูลิ ซึ่่�งเป็็นหน่�งในอุตสาหกัริริมีเป็้าหมีายขั้อง
ป็ริะเทศ แลิะอยู่ในกัลิุ่มีด้านเทคโนโลิย่ดิจิทัลิ

บริิษััที บิ๊กโก อนาไลติกส์ จัำากัด  
(BIGGO ANALYTICS)
แพลตฟอริ์มข้้อมูลข้นาดใหญ่
เพื่อสนับสนุนการิตัดสินใจั

ติดต่อ
บรษิัทั บิ�กโก อนาไลีติักส์ จำกดั  
56/1 ช่ั�น 7 ซึ่อยอาริย์่ 5 ฝัึ�งเหนอ่ พหลิโยธิ์นิซึ่อย 7  
ถุนนพหลิโยธิ์นิ แขั้วังพญาไท เขั้ตพญาไท  
กัริงุเทพมีหานคริ 10400
https://biggoanalytics.com/
โทรศััพท์ 064 264 0953

NSTDA Startup
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.
นายณ์พงศั์ วีาณ์ิชยพงศั์ / นายสุเม้ธ ปิานกวีีรัตัน์ / 
นายนพปิฎลี ชะฎิลี / ดร.วีสันตั์ ภัทรอธิคม้ (NECTEC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท ฟองด่ จำกััด เป็็น Deep-tech startup ด้าน Digital  
Platform เพ่�อเช่่�อมีโยงป็ริะช่าช่นเขั้า้กับัหน่วัยงานท่�ดแูลิรัิบผิดช่อบ
ป็ัญหาในเริ่�องต่าง ๆ โดยเน้นกัาริแกั้ไขั้ปั็ญหาอย่างเป็็นริะบบ  
ตริวัจสอบได้ ป็ริะช่าช่นแจ้งป็ัญหาได้สะดวักัริวัดเริ็วัติดตามี 
ควัามีค่บหน้าได้ หน่วัยงานทำงานได้ริวัดเริ็วั ไม่ีต้องใช่้เอกัสาริแจ้ง
ควัามีค่บหน้าได้ทันท่ แลิะปั็ญหาได้ริับกัาริดูแลิแก้ัไขั้มี่ป็ริะวััติ 
กัาริดำเนินกัาริแกั้ไขั้

บริิษััทม่ีแผนจดทะเบ่ยนจัดตั�งในปี็ พ.ศ. 2565 โดยม่ีนักัวิัจัย จากั
ศูนย์เทคโนโลิย่อิเลิ็กัทริอนิกัส์แลิะคอมีพิวัเตอร์ิแห่งช่าติ (เนคเทค) 
สวัทช่. ริ่วัมีถุ่อหุ้นกัับพันธิ์มีิตริเอกัช่น

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์
แพลิตฟอริ์มีแจ้งป็ัญหาเม่ีอง สามีาริถุเช่่�อมีโยงไป็ยังหน่วัยงานท่� 
ริับผิดช่อบได้โดยตริง หน่วัยงานผู้ริับปั็ญหาสามีาริถุริับเริ่�อง แลิะ 
แกัป้็ญัหาไดอ้ยา่งริวัดเริว็ั ทำใหป้็ญัหาสามีาริถุถุกูัแกัไ้ขั้ไดต้ริงจดุแลิะ
ริวัดเริ็วั

บริิษััที ฟองดี จัำากัด 
(Fondee)
แพลตฟอริ์มการิมีส่วินริ่วิม 
และการิเสริิมพลังข้องปริะชาชน

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 สนับสนุนให้เกัิดควัามีต่�นตัวัขั้องป็ริะช่าช่น
 สริา้งควัามีเช่่�อมีโยงริะหว่ัางหน่วัยงานแลิะป็ริะช่าช่นได้อยา่งริวัดเริว็ั
ทันเวัลิา

 สอดคลิ้อง BCG เป็็นส่วันหน่�งในกัาริผลิักัดันอุตสาหกัริริมีทุกั
อุตสาหกัริริมี แลิะอยู่ในกัลิุ่มีด้านเทคโนโลิย่ดิจิทัลิ

NSTDA Startup

ติดต่อ
บริษััท ฟ์องดี จำกัด 
นายณ์พงศั์ วีาณ์ิชยพงศั์
โทรศััพท์ 089 935 6356
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ทีีมวิิจััยและทีีม Startup สวิทีช.  
ดร.ธันยกร เม้ืองนาโพธิ� / 
ดร.พิศัิษัฐี์ คำหน่อแก้วี (NANOTEC)

ข้้อมูลบริิษััที
บริิษััท นาโน โค๊ตติ�ง เทค จำกััด เป็็น Deep-tech Startup  
ดา้นวัสัดุศาสตร์ิ ผลิติแลิะให้บริกิัาริเกั่�ยวักับัสาริเคลิอ่บผิวัริะดับนาโน  
เพ่�อป็้องกัันกัาริเกัาะขั้องน�ำแลิะฝึุ่น เน้นให้บริิกัาริในอุตสาหกัริริมี
กัาริผลิิตพลิังงานไฟฟ้าจากัแสงอาทิตย์ แลิะอุตสาหกัริริมีกั่อสริ้าง

บริิษััทฯ จดทะเบ่ยนจัดตั�งเมี่�อป็ี 2565 โดยมี่นักัวัิจัย จากัศูนย์นาโน
เทคโนโลิยแ่ห่งช่าติ (นาโนเทค) สวัทช่. ริว่ัมีถุอ่หุน้กับัพันธิ์มิีตริเอกัช่น

ริายละเอียดผลิตภััณฑ์์  
ให้บริิกัาริเคลิ่อบผิวัแลิะจำหน่ายน�ำยาเคลิ่อบสำหริับแผงโซึ่ลิ่าเซึ่ลิลิ์ 
แลิะอาคาริ โดยวััสดุเคลิ่อบไม่ีทำลิายพ่�นผิวัขั้องวััสดุท่�เคลิ่อบ แลิะ
ช่่วัยเพิ�มีป็ริะสิทธิ์ิภาพในกัาริผลิิตพลิังงานในแผงโซึ่ลิ่าเซึ่ลิลิ์

ปริะโยชน์ข้องผลิตภััณฑ์์/บริิการิ
 เป็น็สาริเคล่ิอบใสท่�ช่ว่ัยเพิ�มีป็ริะสิทธิิ์ภาพในกัาริสร้ิางพลิงังานจากั
แผ่นโซึ่ลิ่าเซึ่ลิลิ์

 กัริะบวันกัาริเคลิ่อบไมี่ทำลิายเน่�อวััสดุพ่�นผิวัเกั่า
 สอดคลิอ้ง BCG เป็น็สว่ันหน่�งในกัาริผลิกััดันอตุสาหกัริริมีพลิงังาน
ขั้องช่าติ แลิะกัาริใช่้ทริัพยากัริอย่างเต็มีป็ริะสิทธิ์ิภาพ

บริิษััที นาโน โค๊ตติ้ง เทีค จัำากัด 
(N-COAT)
สาริเคลือบนาโนป้องกันฝุ่น

NSTDA Startup

ติดต่อ
บริษััท นาโน โค๊ตัตัิ�ง เทค จำกัด 
208/1 ถุนนริะนอง 1 แขั้วังถุนนนคริไช่ยศริ่ 
เขั้ตดุสิต กัริุงเทพฯ
โทรศััพท์ 082 823 9796
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นัักวิิจััย
ดร.อััจฉรา แป้้งอั่อัน
ศููนย์์นาโนเทคโนโลย์ีแห่่งชาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2103002838 ย์่�นคำขอวิันที� 29 กันย์าย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
วิัสดุุปิิดุแผลมีีควิามีสำคัญติ่อปิร์ะสิทธิิภาพัการ์รั์กษาแผล โดุย์วัิสดุุปิิดุแผลทั�วิไปิ เช่น 
ผ้าก๊อติ และพัลาสเติอร์์ปิิดุแผลจะมีีส่วินช่วิย์ปิ้องกันแผลจากสิ�งแวิดุล้อมีภาย์นอก แติ่
วิัสดุบุางปิร์ะเภทส่งผลให้่แผลแห้่งและอาจทำให้่แผลติดิุเช่�อไดุ้ในเวิลาต่ิอมีา ปัิจจบุนัจงึมีี 
การ์พัฒันาแผ่นปิิดุแผลให้่มีสีมีบัติพิัเิศูษเพั่�อเพัิ�มีปิร์ะสทิธิภิาพัการ์รั์กษา เช่น แผ่นปิิดุแผล 
เพั่�อปิกปิ้องแผลจากการ์ขาดุน�ำและการ์ติิดุเช่�อ ร์วิมีถึึงเร์่งกร์ะบวินการ์ร์ักษาแผลให่้ห่าย์ 
เร์ว็ิขึ�น การ์พััฒนาวัิสดุปิุิดุแผลจากสาร์สกัดุและวัิติถึดุุบิธิร์ร์มีชาติทิี�มีฤีทธิิ�ในการ์รั์กษาแผล 
เปิ็นทางเล่อกที�น่าสนใจเน่�องจากเปิ็นสาร์กลุ่มีที�มีีควิามีเปิ็นพิัษติ�ำ ทั�งยั์งเข้ากันไดุ้ดุีกับ 
เซลล์สิ�งมีีชีวิิติและช่วิย์เร์่งกร์ะบวินการ์ห่าย์ของแผลสำห่รั์บแผ่นปิิดุแผลเส้นใย์นาโน 
ที�พััฒนาขึ�นนี�มีีปิร์ะสิทธิิภาพัในการ์เร์่งการ์ปิิดุแผลไดุ้ดุีกวิ่าแผ่นปิิดุแผลทางการ์ค้า
ปิร์ะมีาณ 2 เท่า ไมี่เปิ็นพัิษติ่อเซลล์ ไมี่ทำให่้เกิดุการ์ร์ะคาย์เค่องติ่อผิวิห่นัง ทั�งย์ังมีีฤทธิิ�
ในการ์ย์ับย์ั�งเช่�อแบคทีเร์ีย์แกร์มีบวิกและแกร์มีลบ ร์วิมีถึึงแบคทีเร์ีย์ดุ่�อย์าอีกดุ้วิย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

แผ่นัเมมเบัรนัเส้นัใยนัาโนั
สำาหรับัการรักษาแผล

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
จุดุเดุ่นและการ์ปิร์ะยุ์กต์ิใช้แผ่นเมีมีเบร์นเส้นใย์
นาโน สามีาร์ถึพััฒนาเปิ็นแผ่นปิิดุแผลที�ใช้ไดุ้กับ 
สาร์สกัดุสมุีนไพัร์ ห่ร์่อสาร์สังเคร์าะห์่ที�เป็ินตัิวิย์า  
โดุย์ใช้เทคโนโลย์กีาร์ขึ�นร์ปูิแผ่นเส้นใย์นาโน ซึ�งจะ 
ช่วิย์เร์่งให้่เกิดุการ์สมีานแผลและลดุโอกาสการ์
ติิดุเช่�อ ติลอดุจนมีคีวิามีปิลอดุภยั์ต่ิอเซลล์ อนัเป็ิน 
การ์เพิั�มีปิร์ะสทิธิภิาพัในการ์ร์กัษาแผลอกีทางห่นึ�ง  
มีีจุดุเดุ่นดุังนี�

 ใช้เทคโนโลยี์การ์ขึ�นร์ปูิเส้นใย์นาโน (Nanofiber  
fabrication technology) ที�เปิ็นมีิติร์ติ่อ 
สิ�งแวิดุล้อมี ผลิติจากวิัติถึุดุิบธิร์ร์มีชาติิ 

 เร์่งให่้แผลห่าย์เร์็วิขึ�น ลดุโอกาสการ์ติิดุเช่�อ 
แบคทีเร์ีย์แกร์มีบวิกและแบคทีเร์ีย์แกร์มีลบ 
ร์วิมีถึึงเช่�อแบคทีเร์ีย์ดุ่�อย์า MRSA

 ไม่ีเป็ินพัษิ ไม่ีก่อให้่เกดิุการ์ร์ะคาย์เคอ่ง ปิร์าศูจาก 
เช่�อและอ่อนโย์นติ่อผิวิ 

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานธิุรกิจทรัพย์สิินทางป้ัญญา 
สำานักงานจัดุการ์สิทธิิเทคโนโลย์ี (TLO)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ติ่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th

1

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ดร.พงษ์์ธิวััฒน์ เข็มทอัง, ดร.ขจรศักดิ� เฟื่่�อังนวักิจ, นายศรัณย์ ยวังจันทร์, 
นายกฤษ์ฎา ธิาน่, ดร.ธิ่ระ บัุตรบัุร่, ดร.สิัญชััย คูบัูรณ์, ดร.จักรภพ พันธิศร่ 
และ ดร.ภูมรินทร์ คำแหงศักดิ�
ศููนย์์นาโนเทคโนโลย์ีแห่่งชาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2003002534 ย์่�นคำขอวิันที� 30 กันย์าย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ผลิติภัณฑ์์ถ่ึานกัมีมัีนติ์เอิบชุ่มีอนุภาคนาโนซิลเวิอร์์สามีาร์ถึนำมีาใช้งานไดุ้ห่ลากห่ลาย์ 
เช่น การ์ย์ับย์ั�งเช่�อแบคทีเร์ีย์ทั�งแกร์มีบวิกและแกร์มีลบ การ์ดุูดุซับสาร์อินทร์ีย์์ร์ะเห่ย์ง่าย์
และคลอโร์ฟอร์์มีที�ปินเปิ้�อนในน�ำ ร์วิมีทั�งการ์ดุักจับโลห่ะห่นัก เช่น ปิร์อท ห่ร์่อสาร์ห่นู
ไดุ้มีากกวิ่าร์้อย์ละ 90 เปิ็นติ้น อย์่างไร์ก็ติามี ผลิติภัณฑ์์ถึ่านกัมีมีันติ์เอิบชุ่มีอนุภาคนาโน
ซิลเวิอร์์ที�ใช้อย์ู่ในปิัจจุบันมีีข้อจำกัดุมีากมีาย์ เช่น

 ไมี่มีีการ์ผลิติและจำห่น่าย์ในปิร์ะเทศูไทย์ ทำให่้ติ้องนำเข้าจากติ่างปิร์ะเทศูเท่านั�น 
 ขั�นติอนการ์ผลติิติอ้งใชส้าร์เคมีทีี�มีฤีทธิิ�ร์นุแร์ง จงึอนัติร์าย์ติอ่ผูผ้ลติิและไมีเ่ปิน็มีติิร์ติอ่

สิ�งแวิดุล้อมี 
 ขั�นติอนการ์ใช้งานพับการ์ห่ลุดุร์่อนของอนุภาคนาโนซิลเวิอร์์จากการ์ชะละลาย์ 

(leaching)

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

CARBANO-Ag

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ทีมีวิิจัย์พััฒนาสูติร์การ์ผลิติ CARBANO-Ag โดุย์
ใช้วิัสดุุจากธิร์ร์มีชาติิค่อ น�ำติาลและน�ำแปิ้ง แทน 
การ์ใช้สาร์เคมีีที�มีีฤทธิิ�ร์ุนแร์ง ทำให่้ผลิติภัณฑ์์ที�ไดุ้ 
เปิ็นมีิติร์ติ่อสิ�งแวิดุล้อมี ร์วิมีทั�ง อนุภาคนาโน 
ซิลเวิอร์์ที�ไดุ้มีีควิามีเสถึีย์ร์มีากขึ�น ทำให่้การ์นำมีา 
ใช้เพั่�อเปิ็นวิัสดุุกร์องน�ำดุ่�มีมีีควิามีปิลอดุภัย์ติามี
มีาติร์ฐานน�ำดุ่�มีมีากขึ�นอีกดุ้วิย์ โดุย์สูติร์การ์ผลิติ 
ที�พััฒนาขึ�นสามีาร์ถึขย์าย์กำลังการ์ผลิติและ
ปิร์ะยุ์กติ์ใช้ไดุ้ในห่ลากห่ลาย์อุติสาห่กร์ร์มี เช่น  
อุติสาห่กร์ร์มีผลิติน�ำดุ่�มี อุติสาห่กร์ร์มีการ์บำบัดุ 
มีลพัษิทางน�ำและทางอากาศู อตุิสาห่กร์ร์มีปิิโติร์เคมี ี
เพั่�อใช้เปิ็นตัิวิดูุดุซับโลห่ะห่นัก เช่น ปิร์อท และ
สาร์ห่นู นอกจากนี� สูติร์การ์ผลิติ CARBANO-Ag 
ย์ังมีีจุดุเดุ่นที�สำคัญค่อ สามีาร์ถึขึ�นร์ูปิผลิติภัณฑ์์ 
ไดุ้ห่ลากห่ลาย์ร์ูปิทร์งติามีติ้องการ์ เช่น แผ่นกร์อง
ในเคร่์�องปิรั์บอากาศูในครั์วิเร์่อน แผ่นกร์องใน 
ร์ถึย์นติส่์วินบคุคลห่ร์อ่สาธิาร์ณะ และแผ่นกร์องใน
อาคาร์สำนักงานติ่าง ๆ อีกดุ้วิย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบร์ะดุับ pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฏฐิพร วัณิชัธินานนท์ 
งานพััฒนาธิุร์กิจ
ฝ่าย์ธิุร์กิจนวิัติกร์ร์มีและถึ่าย์ทอดุเทคโนโลย์ี 
ศููนย์์นาโนเทคโนโลย์ีแห่่งชาติิ
โทรศัพท์ 02 564 7100 ติ่อ 6650
Email nuttiporn@nanotec.or.th
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นัักวิิจััย
ดร.ทิวัธิวััฒ นาพิรุณ
คณะวิิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี 
มีห่าวิิทย์าลัย์ธิร์ร์มีศูาสติร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 203001097 ย์่�นคำขอวิันที� 9 พัฤษภาคมี 2556

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
พัังแห่ร์เป็ินพั่ชสมุีนไพัร์ในวิงศ์ูกัญชามีีการ์กร์ะจาย์พัันธิุ์ในทุกเขติภูมีิพัฤกษ์ของ 
ปิร์ะเทศูไทย์ ออกดุอกไดุ้ติลอดุทั�งปีิ ทกุส่วินของพัช่มีีการ์นำมีาใช้เป็ินพ่ัชสมีนุไพัร์พั่�นบ้าน 
เกี�ย์วิกบัการ์ร์กัษาโร์คติดิุ เช่�อ คณะผูวิ้ิจัย์มีวัีิติถึปุิร์ะสงค์เพั่�อศูกึษาข้อมีลูทางพัฤกษศูาสติร์์  
พัฤกษเคมีี และฤทธิิ�ของสาร์สกัดุและ สาร์สำคัญที�มีีติ่อแบคทีเร์ีย์สาย์พัันธิุ์ดุ่�อย์า โดุย์มีี
สมีมีติฐิานการ์วิจิยั์ว่ิาสาร์สกดัุจากแต่ิละส่วินอาจแสดุง การ์ย์บัย์ั�งเช่�อแบคทเีร์ยี์ก่อโร์คไดุ้ 
ซึ�งสอดุคล้องกับการ์ใช้ปิร์ะโย์ชน์พั่�นบ้าน โดุย์เฉพัาะส่วินช่อดุอกที�มีี ร์าย์งานการ์ใช้ 
ร์ักษาโร์คติิดุเช่�อในร์ะบบทางเดุินห่าย์ใจ ซึ�งสามีาร์ถึติ่อย์อดุพััฒนาเปิ็นผลิติภัณฑ์์ไดุ้ 
ในอนาคติ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธิ่การสกัดแบับัแยกส่วินัข้อง
สารสกัดช่อดอกพังแหร 
(Trema orientalis (L.) Blume) 
ท่�ม่ส่วินัปัระกอบัข้องสารแคนันัาบิันัอยด์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เปิ็นการ์ริ์เร์ิ�มีศึูกษาพั่ชสมุีนไพัร์ที�ห่าไดุ้ง่าย์ใน 
ท้องถึิ�น ไดุ้กร์ะบวินการ์สกัดุสาร์แคนนาบินอย์ด์ุ
ติามีธิร์ร์มีชาติิจากส่วินช่อดุอกเป็ินคร์ั�งแร์กซึ�ง
เห่มีาะแก่การ์พััฒนาเปิ็นผลิติภัณฑ์์ติ่อไปิ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ผลการ์ทดุลองร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์ไดุ้ร์ับการ์
พัิสูจน์วิ่าเปิ็นไปิไดุ้

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุษ์กร ก้อันทอัง
สำานักส่งเสร์ิมีการ์ใช้ปิร์ะโย์ชน์ สวิก.
โทรศัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3315
Email bussagorn@arda.or.th
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นัักวิิจััย
รศ.ดร.สิิน่นาฏ สิิริ
มีห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุร์นาร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2003002534 ย์่�นคำขอวิันที� 30 กันย์าย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แอปิติาเซนเซอร์์จึงเปิ็นเทคโนโลยี์ให่มี่ที�ไดุ้ร์ับควิามีสนใจ เน่�องจากสามีาร์ถึพััฒนาให่้ 
สามีาร์ถึติร์วิจวัิดุสาร์เป้ิาห่มีาย์ไดุ้ในร์ะดัุบควิามีไวิที�สูงมีากที� 10-9 โมีลาร์์ห่ร์่อติ�ำกว่ิา 
โดุย์ไมี่จำเปิ็นติ้องใช้เคร์่�องม่ีอที�ซับซ้อนในการ์วิิเคร์าะห่์ เห่มีาะสำห่ร์ับการ์ใช้งานของ 
บุคคลทั�วิไปิในการ์รั์บร์ู้/แปิลผลไดุ้ง่าย์ วิัดุผลไดุ้ร์วิดุเร์็วิ และมีีร์าคาติ�ำ ทั�งนี�การ์สร้์าง 
แอปิติาเซนเซอร์์ที�มีีปิร์ะสิทธิิภาพัสูงขึ�นอย์ู่กับการ์พััฒนาให่้ไดุ้ดุีเอ็นเอแอปิติาเมีอร์์ที�มีี
ควิามีไวิในการ์ติร์วิจวิัดุสาร์เปิ้าห่มีาย์ ทั�งนี�ห่ากเปิร์ีย์บเทีย์บการ์ใช้เอปิติาเซนเซอร์์ในการ์ 
ติร์วิจวัิดุเอสโติร์เจนกับวิิธิีอีไลซา (ELISA) แม้ีวิ่าวิิธิีอีไลซาจะไดุ้ร์ับควิามีนิย์มีอย่์างมีาก 
และมีกีาร์จำห่น่าย์เชงิพัาณชิย์์จากห่ลาย์บร์ษิทัทั�วิโลก แต่ิพับว่ิาเอปิติาเซนเซอร์์มีข้ีอดุกีว่ิา 
ในห่ลาย์ปิร์ะการ์ เช่น มีีควิามีไวิในการ์ติร์วิจวิัดุที�สูงกวิ่า ติ้นทุนติ�ำกวิ่า และเก็บร์ักษา
ไดุ้ที�อุณห่ภูมีิห่้อง การ์พััฒนาแอปิติาเซนเซอร์์เพ่ั�อติร์วิจวิัดุเอสโติร์เจนจึงมีีศัูกย์ภาพัใน 
การ์แข่งขันเชิงพัาณิชย์์ ทั�งนี�จากร์าย์งานก่อนห่น้าพับว่ิามีีการ์สร้์างดีุเอ็นเอแอปิติาเมีอร์์
ที�จำเพัาะติ่อเอสโติร์เจน โดุย์ติร์วิจเอสโติร์เจนไดุ้ติ�ำสุดุที�ควิามีเข้มีข้น 200 พัิโคโมีลาร์์ 
สำห่รั์บในงานวิจิยั์นี�สามีาร์ถึพัฒันาร์ะบบแอปิติาเซนเซอร์์สำห่ร์บัติร์วิจวิดัุเอสโติร์เจนไดุ้ติ�ำ 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

แอปัตาเซนัเซอร์สำาหรับั
ตรวิจัวิัดเอสโตรเจันั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
แอปิติาเซนเซอร์์สำห่ร์ับติร์วิจวิัดุเอสโติร์เจนไดุ้
ติ�ำถึึง 50 พัิโคโมีลาร์์ ใช้งานง่าย์ มีีร์าคาถึูก และ
สะดุวิกติ่อการ์ใช้งานภาคสนามี

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์ไดุ้ถึูกทดุสอบใน
สภาวิะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุป้ผาชัาติ  กันสิา 
สำานักงานจัดุการ์ทร์ัพัย์์สินทางปิัญญา
มีห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุร์นาร์ี
โทรศัพท์ 044 224 825
Email buppha_chat@g.sut.ac.th
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นัักวิิจััย
ดร.ธินพัฒน์ แพ่งเกษ์ร, นายธิ่รภัทร ม่คง และ นายกุศล แซ่่ล่
บร์ิษัท สกัดุเก่ง จำกัดุ ร์่วิมีกับ คณะวิิทย์าศูาสติร์์การ์แพัทย์์ มีห่าวิิทย์าลัย์พัะเย์า
และ ห่น่วิย์ธิาลัสซีเมีีย์ โร์งพัย์าบาลมีห่าวิิทย์าลัย์พัะเย์า

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2101000753 ย์่�นคำขอวิันที� 9 กุมีภาพัันธิ์ 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ชดุุสกดัุดุเีอน็เอเป็ินสนิค้าที�มีอีย์ูแ่ล้วิในท้องติลาดุ โดุย์ชดุุสกดัุดุเีอน็เอในท้องติลาดุทั�งห่มีดุ 
ในปัิจจบุนัใช้ห่ลกัการ์ร่์วิมีกนัคอ่ การ์ติร์งึดุเีอน็เอให้่ย์ดึุติดิุบนคอลมัีน์ที�ทำจากซลิิก้า โดุย์การ์ 
นำติัวิอย์่างที�ติ้องการ์สกัดุ อาทิ ติัวิอย์่างเล่อดุที�ผ่านการ์ย์่อย์แล้วิ นำมีาไห่ลผ่านคอลัมีน์  
คอลัมีน์จะติรึ์งเอาไวิ้เฉพัาะดีุเอ็นเอ และปิล่อย์ให่้สาร์ชีวิโมีเลกุลอ่�น ๆ ไห่ลออกจาก 
คอลัมีน์ไปิ แล้วิจึงชะเอาดุีเอ็นเอที�บร์ิสุทธิิ�ออกมีา กร์ะบวินการ์ที�จะทำให่้สาร์ชีวิโมีเลกุล 
ต่ิาง ๆ ร์วิมีถึงึดุเีอน็เอ สามีาร์ถึห่ลุดุออกจากคอลัมีน์ไดุ้นั�น จำเป็ินต้ิองอาศัูย์เคร์่�องปัิ�นเห่วิี�ย์ง 
ควิามีเร์็วิสูง ทำให่้เกิดุข้อจำกัดุในห่้องปิฏิิบัติิการ์ที�ไมี่มีีเคร์่�องมี่อดุังกล่าวิ นอกจากนี�  
ชดุุสกดัุดุเีอน็เอร์ปูิแบบเดุมิีย์งัไมีส่ามีาร์ถึใชใ้นการ์สกัดุดุเีอน็เอนอกห่อ้งปิฏิบัิติกิาร์ไดุ ้เชน่ 
การ์สกัดุดุีเอ็นเอในพั่�นที�ร์ะบาดุและห่่างไกล ห่ร์่อการ์ติร์วิจวิินิจฉัย์ ณ จุดุติร์วิจ (point-
of-care) เน่�องจากเคร์่�องปิั�นเห่วีิ�ย์งควิามีเร์ว็ิสงูมีขีนาดุที�ให่ญแ่ละน�ำห่นกัที�มีาก ไมีส่ะดุวิก
ในการ์เคล่�อนย์้าย์

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ชุดุสกัดุเก่ง ไดุ้ผ่านการ์ทดุสอบการ์ใช้งานในกลุ่มีผู้ใช้ที�เป็ิน โร์งเร์ีย์น มีห่าวิิทย์าลัย์และ
งานสัมีมีนาแล้วิ เช่น คณะวิิทย์าศูาสติร์์การ์แพัทย์์ มีห่าวิิทย์าลัย์พัะเย์า โร์งเร์ีย์นสาธิิติ
มีห่าวิิทย์าลัย์พัะเย์า คณะวิิทย์าศูาสติร์์ มีห่าวิทิย์าลยั์พัะเย์า คณะวิทิย์าศูาสติร์์การ์แพัทย์์  
มีห่าวิิทย์าลัย์พัะเย์า คณะวิิทย์าศูาสติร์์ มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล โร์งเร์ีย์นจักร์าชวิิทย์า 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ชุดสกัดเก่ง: ชุดสกัดด่เอ็นัเอ
ท่�ไม่ต้องใช้เซนัตริฟิวิจั์ 
(รุ่นัดูดเก่ง)

คณะสห่เวิชศูาสติร์์ วิิทย์าลัย์นคร์ร์าชสีมีา และ
งาน BioArt Thailand 2022 โดุย์ติอบโจทย์์ทั�ง
การ์เร์ีย์นการ์สอนแบบออนไลน์ และออนไซติ์ใน
งานนี� สกัดุเก่งมีีควิามีุ่งห่วัิงที�เจาะกลุ่มีเป้ิาห่มีาย์ 
ที�เปิ็นห่้องปิฏิิบัติิการ์ทางการ์แพัทย์์ โดุย์ใช้จุดุเดุ่น 
ของเทคโนโลย์ีที�สำคัญ ค่อ 1) ร์าคาที�ถึูกกวิ่า 
ชดุุสกดัุดุเีอน็เอในท้องติลาดุถึงึ 2 เท่า 2) มีขีั�นติอน 
ที�ง่าย์ไมี่ซับซ้อน เพัีย์งแค่ดุูดุสาร์ละลาย์ขึ�นลง 
เท่านั�น 3) ไมี่ติ้องใช้อุปิกร์ณ์เสร์ิมี เช่น เคร์่�องทำ
อุณห่ภููมีิสำห่ร์ับบ่มีเอนไซมี์ ห่ร่์อปิิเปิติอัติโนมีัติิ 
และ 4) สามีาร์ถึสกัดุดุีเอ็เอไดุ้ทุกที� แมี้ไมี่มีีเคร์่�อง
เซนติร์ิฟิวิจ์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบร์ะดุับ pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
หน่วัยบัริหารจัดการทรัพย์สิินทางป้ัญญา
และถ่่ายทอัดเทคโนโลย ่มหาวัทิยาลยัพะเยา (UP-TLO)
สถึาบันนวิัติกร์ร์มีและถึ่าย์ทอดุเทคโนโลย์ี 
มีห่าวิิทย์าลัย์พัะเย์า
โทรศัพท์ 054 466 666 ติ่อ 3076, 3712-16
โทรศัพท์มือัถ่ือั   080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th
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6969

นัักวิิจััย
รศ.ดร.ภก.สิัณหภาสิ สิุดวัิลัย และคณะ
คณะวิิทย์าศูาสติร์์ มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2001006264 ย์่�นคำขอวิันที� 30 ติุลาคมี 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในการ์รั์กษาโร์คร้์าย์แร์งอย่์างมีะเร์ง็ดุ้วิย์ย์าต้ิานมีะเร์ง็ซสิพัลาติิน ห่ร์อ่การ์รั์กษาโร์คติดิุเช่�อ 
ดุ้วิย์ย์าปิฎิิชีวินะอย์่างโคลิสติินและย์าในกลุ่มีพัอลิไมีซินอ่�น ๆ นั�น ผลการ์รั์กษามัีกขึ�น
อย์ู่กับปิร์ิมีาณของย์าที�ให่้แก่ผู้เข้าร์ับการ์ร์ักษา การ์ไดุ้ร์ับย์าในปิร์ิมีาณมีากมีักส่งผลเสีย์ 
ต่ิอเซลล์ของร่์างกาย์ผูป่้ิวิย์ ทั�งควิามีเสยี์ห่าย์ของท่อไติ ควิามีเสีย์ห่าย์ของดุเีอน็เอ ควิามีเครี์ย์ดุ 
ที�เกดิุจากออกซิเดุชนั การ์อกัเสบ และการ์ติาย์ของเซลล์ จงึมีคีวิามีจำเป็ินที�จะต้ิองพัฒันา 
วิิธิกีาร์ป้ิองกนัควิามีเป็ินพัษิของไติจากการ์ใช้ย์าดุงักล่าวิ โดุย์ในงานวิจิยั์ก่อนห่น้านี�มีกีาร์ 
กล่าวิถึึงการ์ใช้สาร์ปิร์ะเภทไนเติร์ติเติดุลิปิิดุเพั่�อบร์ร์เทาควิามีเสีย์ห่าย์จากผลข้างเคีย์ง
ของเคมีีบำบัดุห่ร์่อการ์ฉาย์รั์งสี ห่ร์่อการ์ใช้สาร์ซิลาสติาติินเพ่ั�อลดุควิามีเป็ินพิัษของไติ 
โดุย์ไม่ีลดุปิร์ะสทิธิภิาพัของการ์รั์กษา ห่ร์อ่การ์ใช้คาบมิีาโซลในการ์เติร์ยี์มีย์าเพั่�อลดุควิามี 
เป็ินพัษิของไติที�เกดิุจากย์าปิฏิชีิวินะ ซึ�งสาร์เห่ล่านี�สามีาร์ถึลดุอาการ์อักเสบไดุ้และมีฤีทธิิ� 
คล้าย์คลึงกับสาร์จากธิร์ร์มีชาติิที�มีีฤทธิิ�ในการ์ย์ับย์ั�งอาการ์อักเสบ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การใช้แพนัดูราตินั เอ และอนัุพันัธิ์ข้อง
สิ�งดังกล่าวิ หร้อเกล้อท่�ยอมรับัได้ทาง
เภสัชกรรมข้องสิ�งดังกล่าวิ สำาหรับัรักษา 
ปั้องกันั หร้อลดควิามเปั็นัพิษข้องไต
ท่�เกิดจัากยา และเพ้�อผลิตองค์ปัระกอบั
ทางเภสัชกรรมสำาหรับัรักษา ป้ัองกันั  
หร้อลดควิามเป็ันัพิษข้องไตท่�เกิดจัากยา

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ในการ์รั์กษาโร์คร้์าย์แร์งอย่์างมีะเร์ง็ดุ้วิย์ย์าต้ิานมีะเร์ง็ 
ซสิพัลาตินิ ห่ร์อ่การ์รั์กษาโร์คติดิุเช่�อดุ้วิย์ย์าปิฎิชีิวินะ 
อย์่างโคลิสติินและย์าในกลุ่มีพัอลิไมีซินอ่�น ๆ นั�น  
การ์ไดุ้ร์ับย์าในปิร์ิมีาณมีากมีักส่งผลเสีย์ต่ิอเซลล์ 
ของร์่างกาย์ผู้ปิ่วิย์ ทั�งควิามีเสีย์ห่าย์ของท่อไติ  
ควิามีเสีย์ห่าย์ของดุีเอ็นเอ ควิามีเคร์ีย์ดุที�เกิดุจาก 
ออกซิเดุชัน การ์อักเสบ และการ์ติาย์ของเซลล์  
การ์ใช้ แพันดูุร์าตินิ เอ ซึ�งเป็ินสาร์ปิร์ะกอบออกฤทธิิ� 
ทางชีวิภาพัที�ไดุ้มีาจากการ์สกัดุกร์ะชาย์ ห่ร์่อการ์
สังเคร์าะห่์ดุ้วิย์ปิฏิิกริ์ย์าทางเคมีี จากการ์ทดุลอง
พับว่ิาการ์ใช้องค์ปิร์ะกอบทางเภสัชกร์ร์มีติามีการ์
ปิร์ะดิุษฐ์นี�ให้่กับผู้ป่ิวิย์ร่์วิมีกับการ์รั์กษาดุ้วิย์ย์า 
เคมีีบำบัดุ การ์ฉาย์รั์งสี ผลิติภัณฑ์์เสริ์มีอาห่าร์ 
สามีาร์ถึปิ้องกันห่ร์่อลดุควิามีเปิ็นพัิษติ่อไติไดุ้ดุี

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
อัธิิฌา สิร้อัยนาค 
สถึาบันบร์ิห่าร์จัดุการ์เทคโนโลย์ีและนวิัติกร์ร์มี 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล
โทรศัพท์ 002 849 6056
โทรศัพท์มือัถ่ือั  098 662 4992
Email athicha.soi@mahidol.edu, 
 int@mahidol.ac.th
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707070

นัักวิิจััย
ดร.พิริยา เหลือังวััฒนนันท์ และคณะ
คณะแพัทย์ศูาสติร์์ศูิร์ิร์าชพัย์าบาล 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2101000304 ย์่�นคำขอวิันที� 24 พัฤษภาคมี 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
มีะเร์็งเติ้านมีเปิ็นมีะเร์็งที�พับมีากที�สุดุในผู้ห่ญิงทั�วิโลก การ์รั์กษามีะเร์็งเติ้านมีมีีห่ลาย์วิิธีิ  
ทั�งการ์ผ่าติัดุ การ์ฉาย์ร์ังสี เคมีีบำบัดุ ห่ร์่อการ์ใช้ย์าแบบมีุ่งเปิ้า ซึ�งสามีาร์ถึร์ักษาไดุ้ผลดุี 
ในการ์ร์ักษาผู้ปิ่วิย์ที�อย์ู่ในร์ะย์ะติ้นของโร์ค แติ่ในผู้ปิ่วิย์ที�มีีอาการ์ในร์ะย์ะท้าย์ของโร์ค  
การ์ร์ักษาข้างติ้นมีีโอกาสในการ์ร์ักษาสำเร์็จค่อนข้างติ�ำ อีกทั�งบางวิิธิีย์ังมีีผลข้างเคีย์งสูง  
ส่งผลกร์ะทบต่ิอชีวิิติปิร์ะจำวัินของผู้ป่ิวิย์ ส่วินวิิธีิร์ักษาดุ้วิย์ฮอร์์โมีนบำบัดุจะใช้ไดุ้ผลดีุ 
ในเฉพัาะผู้ปิ่วิย์ร์าย์ที�เซลล์มีะเร์็งมีีการ์แสดุงออกของตัิวิร์ับฮอร์์โมีนเท่านั�น การ์ร์ักษา 
มีะเร์ง็เต้ิานมีจงึย์งัคงมีข้ีอจำกดัุของการ์ร์กัษาให้่ห่าย์ขาดุ จากปัิญห่าดุงักล่าวินกัวิทิย์าศูาสติร์์ 
จึงไดุ้ค้นควิ้า วิิจัย์ ทดุลองวิิธิีการ์ร์ักษามีะเร์็งแบบให่มี่ที�มีีปิร์ะสิทธิิภาพัมีากขึ�น และไดุ้นำ 
วิิธิีการ์ร์ักษาเซลล์มีะเร์็งดุ้วิย์เซลล์ภูมิีคุ้มีกันของติัวิผู้ปิ่วิย์เอง ค่อ วิิธิีการ์ร์ักษาดุ้วิย์เซลล์
ภูมีิคุ้มีกันบำบัดุ มีาทดุลองกับการ์ร์ักษามีะเร์็งเติ้านมี

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ท่-เซลล์ท่�ม่ตัวิรับัแอนัติเจันั
แบับัลูกผสมท่�จัำาเพาะต่อโปัรต่นั
โฟเลตร่เซปัเตอร์อัลฟ่า

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
วิิธิีการ์รั์กษาดุ้วิย์เซลล์ภูมีิคุ้มีกันบำบัดุ ค่อการ์
ร์ักษาโดุย์นำเซลล์เม็ีดุเล่อดุขาวิของผู้ป่ิวิย์มีา
ดุัดุแปิลงให่้สามีาร์ถึจดุจำเซลล์มีะเร์็งไดุ้อย์่าง 
จำเพัาะแล้วิทำการ์ฉีดุกลบัเข้าสูร่่์างกาย์ของผูป่้ิวิย์  
ซึ�งจะทำให้่เซลล์เมีด็ุเลอ่ดุขาวิที�ไดุ้ร์บัการ์ดัุดุแปิลง 
นี�สามีาร์ถึกำจดัุเซลล์มีะเร์ง็ไดุ้อย่์างมีีปิร์ะสทิธิภิาพั  
โดุย์ที�ไม่ีมีีผลกร์ะทบต่ิอตัิวิผู้ป่ิวิย์เพัร์าะเป็ินเซลล์
ของตัิวิผู้ปิ่วิย์เอง โดุย์ผลงานวิิจัย์ที�ย์่�นคำขอรั์บ 
สิทธิิบัติร์ในช่�อ ทีเซลล์ที�มีีตัิวิรั์บแอนติิเจนแบบ 
ลูกผสมีที�จำเพัาะต่ิอโปิร์ติีนโฟเลติร์ีเซปิเติอร์์- 
อลัฟ่านี� เป็ินการ์ศูึกษาวิิจัย์การ์ดุัดุแปิลงภูมีิคุ้มีกัน
ที-เซลล์ของผูป่้ิวิย์ให้่มีตีิวัิร์บัแอนติเิจนแบบลกูผสมี
ที�จำเพัาะต่ิอโปิร์ติีนโฟเลติร์ีเซปิเติอร์์อัลฟ่าบนผิวิ
เซลล์มีะเร์ง็ จึงสามีาร์ถึกำจัดุเซลล์มีะเร์็งเติ้านมีไดุ้
อย์่างมีีปิร์ะสิทธิิภาพั

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ผลการ์ทดุลองร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์ไดุ้ร์ับการ์
พัิสูจน์วิ่าเปิ็นไปิไดุ้

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
อัธิิฌา สิร้อัยนาค
สถึาบันบร์ิห่าร์จัดุการ์เทคโนโลย์ีและนวิัติกร์ร์มี 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล
โทรศัพท์ 02 849 6056
โทรศัพท์มือัถ่ือั  098 662 4992
Email athicha.soi@mahidol.edu, 
 int@mahidol.ac.th 
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การแพ
ทย

7171

นัักวิิจััย
รศ.พญ.สิาทริยา ตระกูลศร่ชััย และคณะ
คณะแพัทย์ศูาสติร์์โร์งพัย์าบาลร์ามีาธิิบดุี 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2101005177 ย์่�นคำขอวิันที� 1 กันย์าย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
พั่ชกร์ะท่อมีเปิ็นพั่ชที�มีีสาร์จำพัวิกอัลคาลอย์ดุ์ที�มีีผลในทางเภสัชศูาสติร์์ มีีสร์ร์พัคุณ 
ช่วิย์ในเร์่�องของการ์แก้ท้องร์่วิง และร์ะงับอาการ์ปิวิดุ ซึ�งสร์ร์ร์พัคุณในทางการ์แพัทย์์ 
ของพั่ชกร์ะท่อมี มีาจากสาร์ออกฤทธิิ�ทางชีวิภาพัที�สามีาร์ถึสกัดุออกมีาไดุ้ดุ้วิย์กร์ร์มีวิิธิี 
ต่ิาง ๆ โดุย์ในปัิจจบุนักฎิห่มีาย์ไดุ้อนุญาติให้่ใช้พัช่กร์ะท่อมีในทางการ์แพัทย์์ไดุ้ ส่งผลให้่มีี 
ผูป่้ิวิย์หั่นมีาใช้ย์าที�มีส่ีวินผสมีของสาร์สกัดุจากพัช่กร์ะท่อมีมีากขึ�น และเกษติร์กร์นิย์มีปิลูก 
พั่ชกร์ะท่อมีมีากขึ�น ทำให่้พั่ชกร์ะท่อมีเปิ็นพั่ชที�มีีสร์ร์พัคุณทางเภสัชศูาสติร์์และสามีาร์ถึ
ห่าวิัติถึุดุิบไดุ้ง่าย์ กร์ะบวินการ์สกัดุพั่ชกร์ะท่อมีมีีห่ลาย์วิิธิีโดุย์แติ่ละวิิธิีให่้ผลลัพัท์ของ 
สัดุส่วินสาร์ออกฤทธิิ�ทางชีวิภาพัแติกติ่างกัน วิิธิีการ์สกัดุติามีคำขอร์ับสิทธิิบัติร์นี�เปิ็นวิิธิี 
การ์สกดัุใบกร์ะท่อมีที�ไดุ้สดัุส่วินของสาร์ 7-ไฮดุร์อกซีมีทิร์าไจนนีสูงกว่ิาวิธีิิอ่�น ๆ โดุย์สัดุส่วิน 
ของสาร์สำคัญปิร์ะเภทอ่�น ๆ อย์ู่ในร์ะดุับที�เห่มีาะสมี

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

วิิธ่ิการสกัดสารออกฤทธ์ิิทางช่วิภาพ
จัากพ้ชในัสกุล Mitragyna 
วิงศ์ Rubiaceae

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
มีีสร์ร์พัคุณช่วิย์ในเร์่�องของการ์แก้ท้องร่์วิงและ 
ร์ะงับการ์ปิวิดุ เปิ็นวิิธิีการ์สกัดุใบกร์ะท่อมีที�ไดุ้ 
สัดุส่วินของสาร์ 7-ไฮดุร์อกซีมีิทร์าไจนีนสูง และ 
สดัุส่วินของสาร์ออกฤทธิิ�ทางชีวิภาพัอ่�นที�เห่มีาะสมี  
มีีขั�นติอนไม่ีย์ุ่งย์าก สามีาร์ถึปิร์ะย์ุกติ์ไดุ้ดุ้วิย์ 
เคร์่�องมี่อที�มีีอย์ู่ทั�วิไปิ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
อัธิิฌา สิร้อัยนาค
สถึาบันบร์ิห่าร์จัดุการ์เทคโนโลย์ีและนวิัติกร์ร์มี 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล
โทรศัพท์  02 849 6056
โทรศัพท์มือัถ่ือั 098 662 4992
Email  athicha.soi@mahidol.edu, 
  int@mahidol.ac.th
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การแพ
ทย

727272

นัักวิิจััย
รศ.ดร.ทพ.สิมศักดิ� ไมตร่รัตนะกุล และคณะ
คณะทันติแพัทย์ศูาสติร์์ 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2102004517 ย์่�นคำขอวิันที� 18 ติุลาคมี 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แบบผลิติภัณฑ์์ “อุปิกร์ณ์เล่�อนขากร์ร์ไกร์ล่างมีาดุ้านห่น้า” เป็ินอุปิกร์ณ์ที�ใช้ในช่องปิาก 
(oral appliance) เพ่ั�อเป็ินทางเล่อกในการ์บร์ร์เทาการ์กร์น และการ์ห่ยุ์ดุห่าย์ใจขณะ
ห่ลบัจากการ์อดุุกั�น (obstructive sleep apnea: OSA) โดุย์อุปิกร์ณ์ที�สวิมีใส่ในปิากขณะ 
นอนห่ลับจะทำให้่ขากร์ร์ไกร์ล่างร์วิมีถึงึโคนลิ�นเคล่�อนตัิวิไปิดุ้านห่น้า และเปิิดุช่องทางเดิุนห่าย์ใจ 
บร์เิวิณคอห่อย์ให้่กว้ิางและมีคีวิามีติงึติวัิมีากขึ�น อปุิกร์ณ์ดุงักล่าวิจะช่วิย์ป้ิองกนัไม่ีให้่ลิ�น 
ห่ร์อ่เน่�อเย์่�อในลำคอห่ย่์อนลงไปิอุดุกั�นทางเดุนิห่าย์ใจขณะห่ลบัดุ้วิย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อุปักรณ์เล้�อนัข้ากรรไกรล่าง
มาด้านัหนั้า

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
“อุปิกร์ณ์เล่�อนขากร์ร์ไกร์ล่างมีาดุ้านห่น้า” เปิ็น 
อปุิกร์ณ์ที�ใชใ้นช่องปิาก (oral appliance) เพั่�อเปิน็ 
ทางเล่อกในการ์บร์ร์เทาการ์กร์น และการ์ห่ยุ์ดุห่าย์ใจ 
ขณะห่ลับจากการ์อุดุกั�น (obstructive sleep  
apnea: OSA) โดุย์อุปิกร์ณ์ที�สวิมีใส่ในปิาก 
ขณะนอนห่ลับจะทำให้่ขากร์ร์ไกร์ล่างร์วิมีถึึง 
โคนลิ�นเคล่�อนตัิวิไปิดุ้านห่น้า และเปิิดุช่อง 
ทางเดุินห่าย์ใจบริ์เวิณคอห่อย์ให้่กวิ้างและมี ี
ควิามีติงึติวัิมีากขึ�น อปุิกร์ณด์ุงักลา่วิจะชว่ิย์ปิอ้งกนั
ไม่ีให่้ลิ�นห่ร์่อเน่�อเย์่�อในลำคอห่ย์่อนลงไปิอุดุกั�น
ทางเดุินห่าย์ใจขณะห่ลับดุ้วิย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
อัธิิฌา สิร้อัยนาค
สถึาบันบร์ิห่าร์จัดุการ์เทคโนโลย์ีและนวิัติกร์ร์มี 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล
โทรศัพท์ 02 849 6056
โทรศัพท์มือัถ่ือั 098 662 4992
Email athicha.soi@mahidol.edu, 
 int@mahidol.ac.th
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การแพ
ทย

7373

นัักวิิจััย
ผศ.ดร.เบัญจพร เลิศอันันตวังศ์ และคณะ
คณะวิิศูวิกร์ร์มีศูาสติร์์ 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2102001293 ย์่�นคำขอวิันที� 18 มีีนาคมี 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แบบผลิติภณัฑ์์ “อุปิกร์ณ์เสร์มิีสขุภณัฑ์์และร์ะบบสำห่ร์บัติดิุติามีผลปัิสสาวิะ” เป็ินอุปิกร์ณ์ 
เสร์ิมีที�สามีาร์ถึถึูกติิดุติั�งในอ่างของโถึสุขภัณฑ์์ไดุ้ง่าย์ ซึ�งสามีาร์ถึร์องร์ับน�ำปิัสสาวิะ และ 
วิเิคร์าะห่ค์า่ติา่ง ๆ  จากน�ำปิสัสาวิะดุงักลา่วิไดุโ้ดุย์อตัิโนมีตัิ ิโดุย์ใชเ้ซนเซอร์อ์เิลก็ทร์อนกิส์  
สามีาร์ถึบอกค่าผลลัพัธ์ิและเก็บข้อมีลูต่ิาง ๆ ไว้ิเป็ินปิร์ะวิตัิไิดุ้ ช่วิย์ลดุขั�นติอนการ์อ่าน จดุค่า  
และการ์ล้างทำควิามีสะอาดุกร์ะบอกติวิง ซึ�งร์วิดุเร์็วิและสะดุวิก

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อุปักรณ์เสริมสุข้ภัณฑ์ 
และระบับัสำาหรับัติดตามผลปััสสาวิะ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
“อุปิกร์ณ์เสร์ิมีสุขภัณฑ์์และร์ะบบสำห่ร์ับติิดุติามี
ผลปัิสสาวิะ” เป็ินอุปิกร์ณ์เสร์ิมีที�สามีาร์ถึติิดุติั�ง
ในอ่างของโถึสุขภัณฑ์์ไดุ้ง่าย์ ซึ�งสามีาร์ถึร์องร์ับ 
น�ำปิสัสาวิะ และวิเิคร์าะห่ค์า่ติา่ง ๆ  จากน�ำปิสัสาวิะ 
ดุั งก ล่าวิไ ดุ้ โดุย์ อัติโนมัีติิ  โดุย์ใช้ เซนเซอร์์
อิเล็กทร์อนิกส์ สามีาร์ถึบอกค่าผลลัพัธิ์และ 
เก็บข้อมีูลติ่าง ๆ ไวิ้เปิ็นปิร์ะวิัติิไดุ้ ช่วิย์ลดุขั�นติอน 
การ์อ่าน จดุค่า และการ์ล้างทำควิามีสะอาดุ
กร์ะบอกติวิง ซึ�งร์วิดุเร์็วิและสะดุวิก

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
อัธิิฌา สิร้อัยนาค
สถึาบันบร์ิห่าร์จัดุการ์เทคโนโลย์ีและนวิัติกร์ร์มี 
มีห่าวิิทย์าลัย์มีห่ิดุล
โทรศัพท์  02 849 6056
โทรศัพท์มือัถ่ือั 098 662 4992
Email  athicha.soi@mahidol.edu, 
  int@mahidol.ac.th
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การแพ
ทย

747474

นัักวิิจััย
ผศ.ดร.สิืบัตระกูล วัิเศษ์สิมบััติ
สำนักวิิชาสห่เวิชศูาสติร์์ 
มีห่าวิิทย์าลัย์วิลัย์ลักษณ์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2102004517 ย์่�นคำขอวิันที� 18 ติุลาคมี 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
10 อันดุับอัติร์าการ์ติาย์ของปิร์ะชากร์ไทย์ จากปีิ พั.ศู. 2557-2561 พับว่ิาผู้ป่ิวิย์ที�เสีย์
ชีวิิติจากร์ะบบภูมีิคุ้มีกันติ�ำและการ์ติิดุเช่�อจุลชีพัมีีสูงถึึง 6 สาเห่ติุ ไดุ้แก่ โร์คมีะเร์็ง,  
ปิอดุอักเสบ, โร์คเบาห่วิาน, โร์คทางเดิุนห่าย์ใจส่วินล่างเร์่�อรั์ง, วิณัโร์ค และภูมีคิุม้ีกันบกพัร่์อง
จากไวิร์ัส (เอดุส์) และปัิจจัย์ที�สำคัญที�ทำให้่ผู้ป่ิวิย์เสีย์ชีวิิตินั�นค่อ การ์ติิดุเช่�อในกร์ะแส
เลอ่ดุและจลุชพีัที�มีคีวิามีสำคญัต่ิอการ์ติิดุเช่�อในกร์ะแสเล่อดุนั�นคอ่ เช่�อร์า Candida spp.  
อนัดุบัที�ห่นึ�งไดุ้แก่ เช่�อ Candida albicans อนัดุบัที�สองไดุ้แก่ Candida glabrata และที�
น่าวิติิกคอ่เช่�อ C. glabrata มีอัีติร์าการ์ติดิุเช่�อเพัิ�มีสูงขึ�นอย่์างมีนียั์สำคญั และควิามีไวิใน
การ์ติอบสนองต่ิอย์าต้ิานจลุชพีั เช่น แอคไคโนแคนดุนิ (echinocandin) และฟลูโคนาโซล 
ที�ใช้ในการ์รั์กษาน้อย์ลง ทำให้่มีีควิามีจำเป็ินที�จะต้ิองเพัาะเลี�ย์งแย์กเช่�อ C. glabrata  
เพั่�อช่วิย์ในการ์วิินิจฉัย์ให้่ร์วิดุเร์็วิ วิางแนวิทางในการ์ร์ักษาถึูกต้ิองย์ิ�งขึ�น และที�สำคัญ 
ในท้องติลาดุยั์งไม่ีมีชีดุุทดุสอบสำห่รั์บติร์วิจห่าเช่�อร์าทั�ง 2 ชนิดุนี�ไดุ้ในการ์ทดุสอบเพีัย์ง 
คร์ั�งเดุยี์วิ (Duo-test kit)

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ชุดทดสอบัสำาหรับัตรวิจัหาเช้�อรา 
Candida glabrata และ 
C. albicans

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ชดุุทดุสอบสำห่ร์บัติร์วิจห่าเช่�อร์า C. glabrata และ  
C. albicans มีีลักษณะเปิ็นห่ลอดุทดุลองบร์ร์จุ 
วิุน้อาห่าร์เลี�ย์งเช่�อ, น�ำติาลกลูโคส, น�ำติาลมีอลโทส,  
น�ำติาลทรี์ฮาโลส, เปิปิโติน และย์าติ้านเช่�อร์า 
ฟลูโคนาโซล (fluconazole) ในสภาวิะบ่มีเลี�ย์งที�
อุณห่ภูมีิ 42 องศูาเซลเซีย์ส พับการ์เจร์ิญของเช่�อ
ส่งผลติ่อการ์เปิลี�ย์นแปิลงกร์ดุดุ่าง (pH) ทำให่้ 
เกิดุการ์เปิลี�ย์นสีของอินดิุเคเติอร์์ช่วิย์ให่้อ่านผล
ไดุ้ง่าย์ขึ�น

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ต้ินแบบร์ะดุบั pilot scale ไดุ้ถูึกทดุสอบในสภาวิะ 
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ซู่กิมพล่ หนิจิบัุลัด
อุทย์านวิิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี 
มีห่าวิิทย์าลัย์วิลัย์ลักษณ์
โทรศัพท์ 075 673 579
โทรศัพท์มือัถ่ือั 087 299 0181
Email sukimplee.ni@gmail.com
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นัักวิิจััย
รศ.ทพญ.อัังคณา เธิ่ยรมนตร่
รศ.ภกญ.ขวััญจิต อั๊�งโพธิิ�
คณะทันติแพัทย์ศูาสติร์์
คณะเภสัชศูาสติร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2103001434 ย์่�นคำขอวิันที� 24 มีีนาคมี 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
น�ำลาย์เทีย์มีที�ผลิติในโร์งพัย์าบาลของรั์ฐส่วินให่ญ่ติ้องมีีการ์สั�งย์าจากแพัทย์์ห่ร์่อ 
ทันติแพัทย์์ โดุย์จากการ์สัมีภาษณ์ผู้ปิ่วิย์ที�ใช้น�ำลาย์เทีย์มี ผู้วิิจัย์พับวิ่าน�ำลาย์เทีย์มี 
ที�ไดุ้จากโร์งพัย์าบาลของรั์ฐมีีร์สชาติิที�ไมี่ดุี มีีกลิ�นของสาร์เคมีี และอย์ู่ในรู์ปิแบบของ 
ของเห่ลวิ ติ้องใส่ภาชนะ และใช้การ์จิบ อาจไม่ีสะดุวิกในการ์พักพัาและใช้ โดุย์เฉพัาะ 
ในคนไข้ติิดุเตีิย์งอาจมีีควิามีย์ากลำบากในการ์ใช้ ส่วินน�ำลาย์เทีย์มีที�คิดุค้นให่ม่ี 
ในปิร์ะเทศู เช่น แบบผง แบบวิุน้ มีข้ีอจำกดัุในเร์่�องควิามีสะดุวิกในการ์ใช้งานโดุย์ต้ิองใช้
อปุิกร์ณ์เพัิ�มี ค่อภาชนะห่ร์่อช้อน ส่วินน�ำลาย์เทีย์มีที�มีีจำห่น่าย์ในท้องติลาดุ ส่วินให่ญ่
เปิ็นร์ูปิแบบน�ำและสเปิร์ย์์เปิ็นสินค้านำเข้าจึงมีีร์าคาที�สูง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นั�ำาลายเท่ยมแบับัเจัลบัอล

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
น�ำลาย์เทีย์มีเป็ินห่นึ�งในวิธีิิการ์รั์กษาอาการ์ปิากแห้่ง 
น�ำลาย์น้อย์ ปัิจจุบนัน�ำลาย์เทยี์มีมีหี่ลาย์สตูิร์และ 
ห่ลาย์ร์ูปิแบบ เช่น น�ำ เจล เม็ีดุ และสเปิร์ย์์  
เป็ินต้ิน ร์ปูิแบบของน�ำลาย์เทยี์มีที�มีขีาย์อย์ูม่ีากที�สดุุ 
ติามีท้องติลาดุ ค่อ ร์ูปิแบบน�ำ โดุย์น�ำลาย์เทีย์มีที�
มีีขาย์ในท้องติลาดุมัีกจะมีีส่วินปิร์ะกอบห่ลัก ค่อ  
คาร์์บอกซีเมีทิลเซลลูโลส (carboxymethylcel-
lulose ห่ร์่อ CMC) น�ำลาย์เทีย์มีแบบเจลบอล  
ที�พััฒนาให้่มีีร์สชาติิ ร์ูปิแบบที�สะดุวิกต่ิอการ์ใช้  
และสมีบตัิทิี�เห่มีาะสมีในการ์ใชง้าน ไดุแ้ก ่คา่พัเีอช 
ควิามีห่น่ดุ ร์ูปิแบบการ์ไห่ล ผิวิสัมีผัส ควิามีคงติัวิ 
ในสภาวิะเร่์ง ร์วิมีถึึงควิามีพัึงพัอใจของผู้ ใช้ 
ต่ิอร์สชาติิและลักษณะของผลิติภัณฑ์์ เพ่ั�อให้่ผู้ใช้ 
ไดุใ้ชน้�ำลาย์เทีย์มีอย่์างต่ิอเน่�อง สามีาร์ถึลดุอาการ์
ปิากแห้่งไดุ้ ทำให้่ผลการ์รั์กษามีีปิร์ะสิทธิิภาพั
มีากย์ิ�งขึ�น และย์ังเปิ็นผลิติภัณฑ์์ที�ผลิติไดุ้เองใน
ปิร์ะเทศูลดุการ์นำเข้า ร์าคาไมี่แพัง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห่้องปิฏิิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณภัค พันธิุ์ชั่างทอัง
ศููนย์์ทร์ัพัย์์สินทางปิัญญา
โทรศัพท์  074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศัพท์มือัถ่ือั 080 269 2262
Email  napak.p@psu.ac.th
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นัักวิิจััย
ศ.ดร.ธิ่ระพล ศร่ชันะ และคณะ
คณะเภสัชศูาสติร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอัอันุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอั 2201001422 ย์่�นคำขอวิันที� 29 ธิันวิาคมี 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ร์ะบบทางเดิุนห่าย์ใจในมีนุษย์์มีคีวิามีเสี�ย์งสูงต่ิอการ์ติดิุเช่�อไวิร์สัที�แพัร่์ร์ะบาดุติามีฤดูุกาล 
ห่ร์่อแมี้แติ่โร์คร์ะบาดุ และดุ้วิย์เห่ตุินี�จึงก่อให้่เกิดุควิามีเสี�ย์งต่ิอสุขภาพัอย์่างร์้าย์แร์ง 
ติอ่ปิร์ะชากร์โลก โดุย์เฉพัาะอย่์างย์ิ�งผูท้ี�มีโีร์คปิร์ะจำตัิวิห่ร์อ่ชาติิพันัธิุบ์างกลุ่มี โคโร์นาไวิร์สั  
(SARS-CoV-2) เดุมิีย์งัไม่ีมีสีิ�งปิร์ะดุษิฐ์ใดุสามีาร์ถึแก้ปัิญห่าร์ะดุบัไซโติไคน์ในทางเดุนิห่าย์ใจ 
สูงไดุ้ เกิดุร์ะบบห่าย์ใจล้มีเห่ลวิ ย์กเวิ้นการ์รั์กษาแบบปิร์ะคับปิร์ะคองและการ์ใช้ 
เคร์่�องช่วิย์ห่าย์ใจ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ร์ะบบนำส่งย์าแอโร์โซลเข้าสู่ร์ะบบทางเดิุนห่าย์ใจสามีาร์ถึแบ่งไดุ้เปิ็นสามีกลุ่มีห่ลัก:  
ย์าสูดุกำห่นดุขนาดุ (MDI) ย์าสูดุแบบผงแห้่ง และเคร่์�องพ่ันแอโร์โซล เน่�องจาก CBD เป็ิน 
สาร์ที�สามีาร์ถึละลาย์ไดุ้ในน�ำมัีน จงึสามีาร์ถึเติร์ยี์มีในรู์ปิแบบย์าสดูุกำห่นดุขนาดุไดุ้ โดุย์ที� 
ปิร์มิีาณย์าที�นำส่งจะมีคีวิามีแม่ีนย์ำและควิามีสมี�ำเสมีอสงูติร์งติามีมีาติร์ฐาน USP สามีาร์ถึ 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ยาสูดวิัดข้นัาดแคนันัาบัิไดออล
สำาหรับัการปั้องกันัและรักษา
อาการอักเสบัจัากแอนัติเจันัข้อง
เช้�อไวิรัสโคโรนัา และสารก่อภูมิแพ้

นำส่งปิร์ิมีาณ CBD ที�เห่มีาะสมีไปิย์ังถึุงลมีปิอดุ 
ซึ�งเป็ินอวิยั์วิะเป้ิาห่มีาย์ไดุ้ [0009] เน่�องจาก CBD  
มีีควิามีสามีาร์ถึในการ์ละลาย์น�ำไดุ้ไม่ีดุ ี การ์ใช้งาน 
ทางเภสัชกร์ร์มีจึงมีีจำกัดุ นอกจากนี� การ์วิิจัย์ 
เกี�ย์วิกับการ์ปิร์ับปิร์ุงควิามีสามีาร์ถึในการ์ละลาย์
ของ CBD พับร์าย์งานไมี่มีาก มีีบางการ์ศูึกษา 
พับวิ่า บีติ้า-ไซโคลเดุ็กซ์ทร์ิน และ แกมีมี่า-ไซโคล
เดุ็กซ์ทร์ิน มีีควิามีสามีาร์ถึในการ์เพิั�มีการ์ละลาย์
ของ CBD ไดุ้ ในร์ะบบ MDI CBD พับวิ่า CBD 
สามีาร์ถึผสมีเข้ากันไดุ้กับร์ะบบติัวิทำละลาย์ของ
ย์าสูดุกำห่นดุขนาดุ การ์ปิร์ะดุิษฐ์นี�แสดุงสูติร์และ
วิิธิีการ์สำห่ร์ับการ์นำส่งแคนนาบินอย์ดุ์เฉพัาะที�
เข้าสู่ปิอดุ และโดุย์เฉพัาะอย์่างย์ิ�ง CBD ที�ซึ�งมีี
การ์พัิสูจน์ในแง่ของควิามีคงติัวิ การ์กร์ะจาย์ติัวิ
ของขนาดุอนุภาค ควิามีปิลอดุภัย์ และปิริ์มีาณที�
เกี�ย์วิข้องกับการ์ออกฤทธิิ�ที�ร์ะดุับเซลล์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ต้ินแบบในร์ะดุบัห้่องปิฏิบิตัิกิาร์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณภัค พันธิุ์ชั่างทอัง
ศููนย์์ทร์ัพัย์์สินทางปิัญญา
โทรศัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศัพท์มือัถ่ือั 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th
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นัักวิิจััย
ผศ.มณฑล ฟื่ักเอัม และ ผศ.ดร.ป้ิยะพงษ์์ โอัฬารทิชัาชัาต
มีห่าวิิทย์าลัย์ร์าชภัฏิพัิบูลสงคร์ามี คณะเทคโนโลย์ีอุติสาห่กร์ร์มี 
สาขาวิิชาวิิศูวิกร์ร์มีอิเล็กทร์อนิกส์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อันุสิิทธิิบััตร เลขท่� 15868

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปิัจจุบันสังคมีไทย์กำลังเผชิญกับการ์เปิลี�ย์นแปิลงโคร์งสร์้างทางปิร์ะชากร์ ค่อการ์เข้าสู่ 
สังคมีผู้สูงอาย์ุ ซึ�งในดุ้านสุขภาพั พับวิ่า กลุ่มีโร์คที�ผู้สูงอาย์ุปิ่วิย์มีาก เปิ็นอันดุับติ้น ๆ ค่อ  
กลุ่มีโร์คร์ะบบกล้ามีเน่�อ เส้นเอ็น กร์ะดุูกและข้อ การ์ทร์งติัวิ ล้วินเปิ็นอุปิสร์ร์คในการ์ใช้ 
ชีวิิติปิร์ะจำวิันร์วิมีถึึงการ์ขึ�นลงบันไดุก็เปิ็นสาเห่ติุที�ทำให่้เกิดุอุบัติิเห่ติุจากการ์ห่กล้มี 
และพัลัดุติกที�เกดิุจากการ์ขึ�นลงบันไดุ การ์ห่กล้มีเป็ินปัิญห่าที�สำคัญที�ทำให้่ผู้สูงอายุ์ไม่ีสามีาร์ถึ 
ช่วิย์เห่ลอ่ตัิวิเองไดุ้ ทำให้่คณุภาพัชีวิติิของผูสู้งอายุ์ลดุลง นอกจากนี�ย์งัเพัิ�มีภาร์ะให้่ญาติิ
และคนในคร์อบครั์วิ ดุงันั�นการ์ป้ิองกันไม่ีให้่เกิดุการ์ห่กล้มีในผูสู้งอายุ์ จงึเป็ินมีาติร์การ์ที� 
สำคัญที�จะปิ้องกันและให่้ผู้สูงอาย์ุช่วิย์เห่ล่อติัวิเองไดุ้ ค่อการ์ปิร์ับเปิลี�ย์นสภาพัแวิดุล้อมี
ในบ้านให่้เห่มีาะสมี เปิ็นการ์ช่วิย์ลดุควิามีเสี�ย์งติ่อการ์เกิดุการ์บาดุเจ็บจากการ์ห่กล้มี  
และควิามีเสี�ย์งติ่อการ์เกิดุกร์ะดุูกห่ักจากการ์ห่กล้มีไดุ้ โดุย์การ์ขึ�นลงบันไดุในปิัจจุบันมี ี
เฉพัาะร์าวิบนัไดุเท่านั�นที�เป็ินอปุิกร์ณ์จบัซึ�งมีคีวิามีไม่ีถึนดัุและไม่ีปิลอดุภยั์เพัยี์งพัอ ดุงันั�น 
อปุิกร์ณ์ช่วิย์จับร์าวิบนัไดุสำห่ร์บัผูสู้งอายุ์และผูม้ีคีวิามีบกพัร่์องทางการ์เดุนิ จะเป็ินอุปิกร์ณ์ 
เสร์ิมีที�สามีาร์ถึช่วิย์ให่้มีีคุณภาพัชีวิิติที�ดุี

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
อปุิกร์ณ์ช่วิย์จับร์าวิบนัไดุสำห่ร์บัผูสู้งอาย์แุละผูม้ีคีวิามีบกพัร่์องทางการ์เดุนิ แบบทร์งเห่ลี�ย์มี 
ปิร์ะกอบดุ้วิย์ 4 ส่วิน คอ่ ติวัิปิร์ะคอง ดุ้ามีมีอ่จบั บานพับั และก้านล็อค โดุย์ใช้งานร่์วิมีกับ
ร์าวิบนัไดุโดุย์นำติวัิปิร์ะคองคร์อบใส่เข้ากบัร์าวิบนัไดุ มีด้ีุามีมีอ่จบัเช่�อมีต่ิอกบับานพัับเพั่�อ

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

อุปักรณ์ช่วิยจัับัราวิบัันัไดสำาหรับั
ผู้สูงอายุและผู้ท่�ม่ควิามบักพร่อง
ทางการเดินัแบับัทรงเหล่�ยม

ย์ดึุติวัิปิร์ะคอง มีก้ีานลอ็คร์ะห่ว่ิางติวัิปิร์ะคองและ
ดุ้ามีมีอ่จบัเข้าดุ้วิย์กนั ใช้งานดุ้วิย์การ์ดุงึดุ้ามีมีอ่จบั 
จะทำให้่แร์งดุงึที�เกดิุเป็ินแร์งกดุส่งไปิยั์งติวัิปิร์ะคอง
กบัร์าวิบนัไดุ ทำให้่เกดิุการ์ขดัุติวัิกนัของติวัิปิร์ะคอง 
กับร์าวิบันไดุ ทำให่้สามีาร์ถึดึุงติัวิขึ�นไปิไดุ้โดุย์ 
ไมีเ่กิดุการ์เล่�อนกลับของอุปิกร์ณ์ชว่ิย์จับร์าวิบันไดุ  
ติัวิปิร์ะคองเป็ินโคร์งเห่ล็กสี� เห่ลี�ย์มีลักษณะ 
ติวัิซคีวิ�ำ สองติวัิ วิางคู่กนั มีขีนาดุให่ญก่วิา่ร์าวิบนัไดุ 
เล็กน้อย์เพั่�อจะสามีาร์ถึสอดุคร์อบอุปิกร์ณ์เข้าไปิ
ย์งัร์าวิจับบนัไดุไดุ้ และจะเป็ินติวัิปิร์ะคองรั์บแร์งดุงึ 
ในขณะดุึงติัวิเดุินขึ�นลงบันไดุ ส่วินนี�จะล็อคตัิวิ 
เมี่�อเกดิุการ์ขดัุติวัิร์ะห่วิา่งติวัิปิร์ะคองกบัร์าวิบนัไดุ  
ทำให้่ผู้ใช้งานดึุงตัิวิขึ�นไปิในแต่ิละขั�นบันไดุไดุ้ 
สะดุวิก โดุย์ดุา้นมีอ่จบัเปิน็ร์ปูิทร์งติวัิดีุย์าวิ สามีาร์ถึ 
จับย์ึดุไดุ้สองร์ะดัุบและสามีาร์ถึพัับเก็บไดุ้ เม่ี�อ 
ไมี่ไดุ้มีีการ์ใช้งาน

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ติน้แบบร์ะดุบั pilot scale ไดุถ้ึกูทดุสอบในสภาวิะ 
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฐมน วัิจารณกุล
งานทร์ัพัย์์สินทางปิัญญา สถึาบันวิิจัย์และพััฒนา 
มีห่าวิิทย์าลัย์ร์าชภัฏิพัิบูลสงคร์ามี
โทรศัพท์  055 267 038
โทรศัพท์มือัถ่ือั 097 269 3922
Email  ip@psru.ac.th
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นัักวิิจััย
นางสาวจีีรภา ปััญญาศิิริ
ศููนย์์พัันธุุวิิศูวิกรรมและเทคโนโลย์ีชีีวิภาพัแห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
สิทธิิบััตร เลขที� 14130

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เพัลี�ย์ไฟพัริกเป็็นแมลงศัูติรูพัืชีที�สำคัญของพัริกแล้วิ และเป็็นพัาห่ะของเชีื�อไวิรัสโรคพัืชี  
ปั็จจุบันัได้้มกีารป้็องกนักำจดั้เพัลี�ย์ไฟพัรกิโด้ย์ใช้ีวิธีิุที�ห่ลากห่ลาย์ ได้้แก่ วิธิุกีล วิธิุเีขติกรรม  
ชีวีิวิธิุโีด้ย์การใช้ีแมลงศูตัิรธูุรรมชีาติ ิ และการใช้ีสารเคม ี ซ่ึ่�งเป็็นวิธิุทีี�ใช้ีกำจดั้เพัลี�ย์ไฟพัรกิ
อย่์างได้้ผล แต่ิมผีลเสีย์ที�จะติามมา คอื อนัติราย์ของสารพัษิที�มต่ีิอผูใ้ช้ีและผูบ้ัรโิภค และ
การติกค้างสะสมของสารพิัษในห่่วิงโซ่ึ่อาห่าร ซึ่่�งจะส่งผลกระทบัต่ิอสิ�งแวิด้ล้อม งานวิจัิย์ 
นี�จ่งได้้ศู่กษาค้นห่าเชีื�อราแมลงควิบัคุมเพัลี�ย์ไฟพัริกเพืั�อใชี้ทด้แทนสารเคมีกำจัด้แมลง 
เชี่น เชีื�อรา B.bassiana และ M.anisopliae ซึ่่�งมีศูักย์ภาพัในการควิบัคุมแมลงติระกูล
เพัลี�ย์ แติ่ป็ัจจุบัันย์ังไม่มีการนำเชีื�อราด้ังกล่าวิไป็ใชี้ควิบัคุมเพัลี�ย์ไฟพัริกอย์่างจริงจัง และ 
ย์งัไม่พับัว่ิามกีารใช้ีเชีื�อรา Purpureociliium lilacinum เป็็นสารชีวีิภัณฑ์์กำจัด้เพัลี�ย์ไฟพัริก  
ด้ังนั�นเพัื�อให้่สามารถใชี้เชีื�อราแมลงในการควิบัคุมป็ระชีากรเพัลี�ย์ไฟพัริกได้้อย่์างมี
ป็ระสิทธุิภาพั ทีมวิิจัย์จ่งได้้พััฒนากระบัวินการใชี้สารชีีวิภัณฑ์์ควิบัคุมเพัลี�ย์ไฟพัริกด้้วิย์
การผสมผสานควิามรูเ้กี�ย์วิกับัเชืี�อราจากราย์งานที�ผา่นมาเขา้กบััห่ลกัการจากควิามรูด้้า้น
พัฤติิกรรมของแมลง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การควิบัคุมเพล่�ยไฟพริกด้วิย
สารช่วิภัณฑ์เช้�อรา 
Purpureocillium lilacinum

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 มีป็ระสิทธิุภาพัในการกำจัด้วัิชีพืัชีเป้็าห่มาย์ได้้
ภาย์ในเวิลา 2-3 สัป็ด้าห่์

 มคีวิามจำเพัาะเจาะจงกบััวิชัีพัชืีใบักว้ิางเป้็าห่มาย์  
โด้ย์ไม่ส่งผลกระทบักับัพัืชีเศูรษฐกิจ

 ผลิติภัณฑ์์จากธุรรมชีาติิ ป็ลอด้ภัย์ สามารถ 
ย่์อย์สลาย์ได้้ ไม่ติกค้างในผลิติภัณฑ์์และ 
สิ�งแวิด้ล้อม

 กระบัวินการผลิติและกรรมวิิธีุการใชี้งาน ง่าย์
และไม่ย์ุ่งย์าก

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานธิุรกิจีทรัพย์สินทางปััญญา 
สำานักงานจัด้การสิทธุิเทคโนโลย์ี (TLO)
สำานักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
โทรศิัพท์ 02 564 7000 ติ่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
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นัักวิิจััย
ดร.อลงกรณ์์ อำนวยกาญจีนสิน และคณ์ะ
ศููนย์์พัันธุุวิิศูวิกรรมและเทคโนโลย์ีชีีวิภาพัแห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 19603

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ห่น่�งในปั็ญห่าของเกษติรกรรมที�ส่งผลกระทบัต่ิอเศูรษฐกจิป็ระเทศูไทย์ คอื วิชัีพัชืีใบักว้ิาง  
วิัชีพืัชีนี�มีควิามทนทานติ่อสภาพัแวิด้ล้อมและสามารถขย์าย์พัันธุุ์ได้้อย์่างรวิด้เร็วิ 
เกษติรกรจ่งเลือกใชี้สารเคมีในการกำจัด้ ซึ่่�งในการใชี้สารเคมีกำจัด้วัิชีพัืชีเห่ล่านี�อย์่าง 
ติ่อเนื�องเป็็นเวิลานานและป็ริมาณมาก ส่งผลให่้วัิชีพืัชีสามารถป็รับัตัิวิให่้ติ้านทานติ่อ 
สารกำจัด้วิัชีพัืชีได้้ ขณะเดี้ย์วิกันก็มีควิามเป็็นพิัษติ่อมนุษย์์ ส่งผลกระทบัและติกค้าง
ในสิ�งแวิด้ล้อมเป็็นอย่์างมาก ป็ัจจุบัันมีการใชี้จุลินทรีย์์จากธุรรมชีาติิห่รือสารสกัด้จาก
จุลินทรีย์์มาทำการควิบัคุมและทำลาย์วิัชีพัืชี มีควิามป็ลอด้ภัย์ติ่อมนุษย์์ ลด้ผลกระทบั
กับัสิ�งแวิด้ล้อม โด้ย์ราก่อโรคในวิัชีพัืชี ได้้แก่ รา Colletotrichum siamense และ รา  
Phoma multirostrata สามารถสร้างสป็อร์เข้าไป็ก่อโรคและทำลาย์วัิชีพืัชีใบักวิ้าง  
ได้้แก่ ติีนติุ�กแก บัานไม่รู้โรย์ป็่า และวิัชีพัืชีใบักวิ้างชีนิด้อื�น ๆ ได้้โด้ย์ไม่เข้าไป็ทำลาย์พัืชี
เศูรษฐกจิห่ลกัที�สำคญั ได้แ้ก ่มนัสำป็ะห่ลงั และพัชืีเศูรษฐกจิอื�น ๆ  มคีวิามจำเพัาะเจาะจง
สูงกับัวิัชีพัืชีเป็้าห่มาย์ การใชี้งานง่าย์ ทำให่้วิัชีพัืชีติาย์ภาย์ในเวิลา 2-3 สัป็ด้าห่์ สามารถ
ใชี้ทด้แทนสารเคมีโด้ย์ไม่ติกค้างในผลิติภัณฑ์์และสิ�งแวิด้ล้อม

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ช่วิภัณฑ์ควิบัคุมวิัชพ้ชใบักวิ้าง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 มีป็ระสิทธิุภาพัในการกำจัด้วัิชีพืัชีเป้็าห่มาย์ได้้
ภาย์ในเวิลา 2-3 สัป็ด้าห่์

 มคีวิามจำเพัาะเจาะจงกบััวิชัีพัชืีใบักว้ิางเป้็าห่มาย์  
โด้ย์ไม่ส่งผลกระทบักับัพัืชีเศูรษฐกิจ

 ผลิติภัณฑ์์จากธุรรมชีาติิ ป็ลอด้ภัย์ สามารถ 
ย่์อย์สลาย์ได้้ ไม่ติกค้างในผลิติภัณฑ์์และ 
สิ�งแวิด้ล้อม

 กระบัวินการผลิติและกรรมวิิธีุการใชี้งาน ง่าย์
และไม่ย์ุ่งย์าก

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานธิุรกิจีทรัพย์สินทางปััญญา 
สำานักงานจัด้การสิทธุิเทคโนโลย์ี (TLO)
สำานักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
โทรศิัพท์ 02 564 7000 ติ่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
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นัักวิิจััย
ดร.อลงกรณ์์ อำนวยกาญจีนสิน
ศููนย์์พัันธุุวิิศูวิกรรมและเทคโนโลย์ีชีีวิภาพัแห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000970 ย์ื�นคำขอวิันที� 22 เมษาย์น 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จากป็ัญห่าการด้ื�อย์าสารเคมีของเชีื�อราก่อโรคพัืชี การติกค้างของสารเคมีในผลผลิติและ 
สิ�งแวิด้ล้อม ก่อให่้เกิด้อันติราย์ติ่อเกษติรกรและผู้บัริโภค และเพัื�อติ้องการย์กระด้ับั 
ควิามป็ลอด้ภัย์ของผลผลิติทางการเกษติร ด้ังนั�น การกำจัด้จุลินทรีย์์ก่อโรคพัืชีด้้วิย์ชีีวิวิิธุี 
จง่เป็็นทางเลอืกของการแก้ปั็ญห่าข้างต้ิน ชีวีิภณัฑ์์ป็ระด้ษิฐ์นี�ป็ระกอบัด้้วิย์ราไติรโคเด้อร์มา 
สาย์พัันธุุ์ TBRC 4734 เป็็นสาย์พัันธุุ์ที�มีป็ระสิทธุิภาพัสูงในการย์ับัย์ั�งเชีื�อราก่อโรคพัืชี 
ได้้ห่ลาย์ชีนิด้ และยั์งสามารถเพัิ�มป็ริมาณสป็อร์ได้้ง่าย์และรวิด้เรว็ิ การใช้ีราไติรโคเด้อร์มา 
ในการควิบัคมุและย์บััย์ั�งการเจรญิเชีื�อราก่อโรคพัชืี เป็็นเทคโนโลย์แีละแนวิทางที�ป็ลอด้ภยั์ 
ติ่อคน สัติวิ์ และย์ังเป็็นมิติรกับัสิ�งแวิด้ล้อม เมื�อเทีย์บักับัการใชี้สารเคมีและย์ากำจัด้ 
เชีื�อรา อีกทั�งเทคโนโลย์ีการผลิติราไติรโคเด้อร์มา เป็็นเทคโนโลย์ีที�ง่าย์ มีขั�นติอนและ 
วิิธุีการผลิติที�ไม่ย์ุ่งย์าก สะด้วิกรวิด้เร็วิ และลงทุนไม่สูง ซ่ึ่�งในการผลิติราไติรโคเด้อร์มา
เพัื�อใชี้ควิบัคุมเชีื�อราก่อโรคพัืชีนี�มีควิามมุ่งห่วิังเพัื�อผลิติราไติรโคเด้อร์มาที�มีคุณภาพั โด้ย์
สามารถผลิติโคนิเด้ีย์ซึ่่�งเป็็นรูป็แบับัของสป็อร์ที�ใชี้ในการควิบัคุมเชีื�อราก่อโรค

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ช่วิภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาสำาหรับั
ปั้องกันัและควิบัคุมจัุลินัทร่ย์
ก่อโรคพ้ช

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 มีป็ระสิทธุิภาพัในการควิบัคุมและย์ับัย์ั�งเชีื�อรา 
สาเห่ติโุรคเน่าคอด้นิของพัรกิและเชีื�อแบัคทเีรยี์ 
สาเห่ติุโรคไห่ม้ของเมล่อนในระย์ะกล้า

 สามารถส่งเสริมการเจริญเติิบัโติของพัืชีได้้  
โด้ย์การผลิติฮอร์โมนพัืชี “ออกซึ่ิน” 

 ผลิติจากธุรรมชีาติิ ป็ลอด้ภัย์ ไม่ติกค้างใน 
ผลิติภัณฑ์์และสิ�งแวิด้ล้อม

 กระบัวินการผลิติง่าย์โด้ย์สามารถผลิติได้้ใน
ธุัญพัืชี และกรรมวิิธุีการใชี้งานไม่ย์ุ่งย์าก 

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานธิุรกิจีทรัพย์สินทางปััญญา 
สำานักงานจัด้การสิทธุิเทคโนโลย์ี (TLO)
สำานักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
โทรศิัพท์ 02 564 7000 ติ่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
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นัักวิิจััย
ดร.อลงกรณ์์ อำนวยกาญจีนสิน และ นางสาวเกวรินทร์ กล�ำเชาว์
ศููนย์์พัันธุุวิิศูวิกรรมและเทคโนโลย์ีชีีวิภาพัแห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 19483

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เชีื�อรากบััด้กัไส้เด้อืนฝอย์มโีครงสร้างกบััด้กัห่ลากห่ลาย์รปู็แบับั รปู็แบับัของโครงสร้างกบััด้กั 
ข่�นอยู่์กับัชีนิด้สาย์พัันธุุ์ ห่รือสภาพัแวิด้ล้อมทั�งที�มีชีีวิิติและไม่มีชีีวิิติ โด้ย์สภาพัแวิด้ล้อม
ที�มีชีีวิิติที�สำคัญที�สุด้คือ ติัวิไส้เด้ือนฝอย์ที�ย์ังมีชีีวิิติอย์ู่ ซึ่่�งจะกระติุ้นให่้เชีื�อราสร้างกับัด้ัก
แบับัติ่าง ๆ เชีื�อราบัางชีนิด้ เชี่น A. oligospora ที�กลาย์พัันธุุ์นอกจากจะสร้างสป็อร์ที�มี
สารกาวิเห่นยี์วิติั�งแติอ่ย์ูบ่ันก้านชีสูป็อร ์ย์งัสรา้งกับัด้กัจำนวินมากบันเสน้ใย์ด้ว้ิย์ แสด้งถง่ 
ควิามสามารถในการเพัิ�มป็ระสิทธุิภาพัในการควิบัคุมไส้เด้ือนฝอย์ในธุรรมชีาติิ และย์ัง
สามารถเป็็นป็รสิติของเชืี�อราชีนิด้อื�น โด้ย์การพัันและรัด้รอบัเส้นใย์ของเชีื�อราชีนิด้อื�น  
แสด้งให่้เห่็นถ่งควิามสามารถในการป็รับัติัวิให่้มีชีีวิิติรอด้ในสภาพัแวิด้ล้อมที�ห่ลากห่ลาย์  
คณะผูว้ิจัิย์ได้้ศูก่ษารากำจัด้ไส้เดื้อนฝอย์รากป็ม 2 สาย์พันัธุุคื์อ Arthrobotrys oligospora  
และ Arthrobotrys javanica พับัวิ่า เชีื�อราทั�ง 2 ชีนิด้มีการสร้างกับัด้ักในรูป็แบับัของ
ห่่วิงคล้าย์แห่ ทำให่้ไส้เด้ือนฝอย์ที�ไป็ติิด้กับัด้ักถูกเส้นใย์เจริญแทงทะลุลำติัวิเข้าไป็เติิบัโติ
อย์ู่ภาย์ในและติัวิไส้เด้ือนฝอย์จะค่อย์ ๆ ติาย์ในที�สุด้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ช่วิภัณฑ์สำาหรับักำาจััดไส้เด้อนัฝอย
รากปัม

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 กรรมวิธิุกีารเติรยี์มเชีื�อราและเพัิ�มป็รมิาณเส้นใย์ 
ของเชีื�อรา Arthrobotrys oligospora และ 
Arthrobotrys javanica ในรูป็แบับัเส้นใย์สด้ 
ซึ่่�งติ้องนำเส้นใย์สด้ของเชีื�อด้ังกล่าวิไป็ใส่ใติ้
โคนต้ินพืัชี ซึ่่�งให้่เส้นใย์เจริญในดิ้น และสร้าง 
ห่ว่ิงกบััด้กั เพัื�อใช้ีในการกำจัด้ไส้เด้อืนฝอย์รากป็ม 
 (Meloidogyne sp.)

 ทด้แทนการใชี้สารเคมีกำจัด้ไส้เด้ือนฝอย์ 
รากป็ม และลด้การติกค้างของสารเคมีเห่ล่า
นี�ในด้ิน

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานธิุรกิจีทรัพย์สินทางปััญญา 
สำานักงานจัด้การสิทธุิเทคโนโลย์ี (TLO)
สำานักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
โทรศิัพท์ 02 564 7000 ติ่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
คุณ์วรรณ์สิกา เกียรติปัฐมชัย
ศููนย์์พัันธุุวิิศูวิกรรมและเทคโนโลย์ีชีีวิภาพัแห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203001721 ย์ื�นคำขอวิันที� 11 กรกฎาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
โรคอหิ่วิาติ์แอฟริกาในสุกร ห่รือ African swine fever (ASF) เป็็นโรคติิด้เชีื�อไวิรัสที�
ติิด้ติ่อร้าย์แรงในสุกรซึ่่�งส่งผลกระทบัต่ิอเศูรษฐกิจและอุติสาห่กรรมการเลี�ย์งสุกรสูง  
โด้ย์ห่ากมีการระบัาด้ของโรคนี�ในป็ระเทศูแล้วิจะกำจัด้โรคได้้ย์าก เนื�องจากในป็ัจจุบัันนี� 
ย์ังไม่มีวิัคซึ่ีนในการป้็องกันโรค อีกทั�งเชีื�อไวิรัสที�ก่อโรคมีควิามทนทานติ่อสิ�งแวิด้ล้อมสูง 
และสามารถป็นเป็้�อนอย์ู่ในผลิติภัณฑ์์อาห่าร เชี่น ไส้กรอก แฮม เนื�อสุกรและซึ่าลามีได้้  
ASF เป็น็โรคที�มคีวิามรุนแรงมาก โด้ย์ทำให้่สกุรที�ติดิ้เชีื�อมีอตัิราป่็วิย์และติาย์เกือบั 100%  
ด้ังนั�น เพัื�อเป็็นการเฝ้าระวิังและคัด้กรองโรคออกจากอุติสาห่กรรมการเลี�ย์งสุกร การใชี้ 
ชีดุ้ติรวิจที�มีป็ระสทิธุภิาพัในระด้ับัที�สามารถติรวิจห่าสารพันัธุกุรรมของเชีื�อไวิรสั ASF ได้้  
จ่งเป็็นสิ�งที�จำเป็็นอย์่างย์ิ�ง ชีุด้ติรวิจ PigXY-AMP พััฒนาข่�นโด้ย์ใชี้ห่ลักการของเทคนิค 
แลมป็ผ์นวิกกบััการอา่นผลโด้ย์การสงัเกติการเป็ลี�ย์นสขีองสาร Xylenol orange ภาย์ใน 
ป็ฏิิกิริย์าแลมป็์ในขั�นติอนเด้ีย์วิ ซึ่่�งเป็็นเทคนิคที�มีควิามไวิและควิามจำเพัาะสูง การนำมา 
ใชี้ติรวิจลูกสุกร แม่พัันธุุ์ และผลิติภัณฑ์์อาห่ารจ่งเป็็นการชี่วิย์ควิบัคุมและป็้องกัน 
การระบัาด้ของโรคได้้อย์่างทันการณ์และมีป็ระสิทธุิภาพั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

PigXY-AMP ชุดตรวิจัเช้�อไวิรัส
โรคอหิวิาต์แอฟริกาในัสุกร
ด้วิยเทคนัิคแลมปั์เปัล่�ยนัส่แบับัง่าย 
รวิดเร็วิ และแม่นัยำา

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
PigXY-AMP เป็็นชีุด้ติรวิจห่าเชีื�อไวิรัสโรคอห่ิวิาติ์
แอฟริกาในสุกรด้้วิย์เทคโนโลยี์แลมป์็เป็ลี�ย์นสี 
แบับัสำเรจ็รปู็พัร้อมใช้ี มวีิธิุกีารเติรยี์มติวัิอย่์างและ 
วิิธุีทด้สอบัที�ง่าย์ เร็วิ ไม่ซึ่ับัซึ่้อน การทด้สอบัด้้วิย์
เทคนิคแลมป์็สามารถใชี้ได้้กับัเครื�องให่้ควิามร้อน 
ห่รือ heating block ที�มีราคาถูก และมีวิิธุีอ่าน
ผลการติรวิจโด้ย์การดู้สีของสารละลาย์แลมป์็ใน
ห่ลอด้ทด้สอบัด้้วิย์ติาเป็ล่า ชีุด้ติรวิจนี�จ่งไม่ติ้อง
ใชี้เครื�องมือวิิทย์าศูาสติร์ที�ราคาแพัง PigXY-AMP 
มีควิามไวิ ควิามจำเพัาะ และควิามแม่นย์ำสูง 
เทีย์บัเท่าวิิธุี real-time PCR ซึ่่�งเป็็นวิิธุีมาติรฐาน  
อีกทั�งมรีาคาถกูกว่ิา สามารถผลิติได้้เองในป็ระเทศู  
ลด้การนำเข้าชีุด้ติรวิจที�มีราคาแพัง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานธิุรกิจีทรัพย์สินทางปััญญา 
สำานักงานจัด้การสิทธุิเทคโนโลย์ี (TLO)
สำานักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
โทรศิัพท์ 02 564 7000 ติ่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
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นัักวิิจััย
ดร.บัุญเฮีียง พรมดอนกอย
ศููนย์์พัันธุุวิิศูวิกรรมและเทคโนโลย์ีชีีวิภาพัแห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2001003271 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 มิถุนาย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
VipPro ผลิติภัณฑ์์ที�มาจากธุรรมชีาติิ 100 เป็อร์เซึ่็นติ์ ผลิติจากจุลินทรีย์์สาย์พัันธุุ์ไทย์ที� 
คดั้เลอืกมาจากจลุนิทรย์ี์ธุรรมชีาติจินได้้สาย์พันัธุุดี์้ที�สดุ้ ผ่านการวิจิยั์และพัฒันากระบัวินการ 
เลี�ย์งเชีื�อ การกระติุ้นให่้เชีื�อผลิติโป็รติีน ซึ่่�งเป็็นสารกำจัด้แมลงศูัติรูพัืชีได้้ป็ริมาณสูง และ 
ติั�งชีื�อผลติิภณัฑ์์นี�ว่ิา VipPro ที�มคีวิามสามารถในการกำจัด้แมลงศูตัิรพูัชืีกลุม่ห่นอนผีเสื�อ  
และผเีสื�อกลางคนื (Lepidopteran) เช่ีน ห่นอนกระทูห้่อม ห่นอนกระทูผ้กั ห่นอนกระทู้ 
ข้าวิโพัด้ ห่นอนใย์ผัก ห่นอนคืบั เป็็นต้ิน ซ่ึ่�งเป็็นแมลงศัูติรูพัืชีสำคัญที�ก่อควิามเสีย์ห่าย์
ติ่อพัืชีห่ลาย์ชีนิด้ทั�ง ผัก ผลไม้ ไม้ด้อกไม้ป็ระด้ับั ฯลฯ ซึ่่�งมีควิามสำคัญติ่อเศูรษฐกิจและ
ควิามมั�นคงทางอาห่าร ทั�งนี� VipPro สามารถใชี้ทด้แทนสารเคมีฆ่่าแมลง ลด้การนำเข้า 
และส่งเสริมการเกษติรป็ลอด้ภัย์ ไม่เป็็นอันติราย์ติ่อมนุษย์์ สัติวิ์เลี�ย์ง และสิ�งแวิด้ล้อม

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

VipPro ช่วิภัณฑ์กำาจััดแมลง
ศัตรูพ้ชเพ้�อเกษตรปัลอดภัย

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เป็็นผลิติภณัฑ์์ที�มคีวิามป็ลอด้ภัย์ และมปี็ระสทิธุภิาพั

 ผลิติจากจุลินทรีย์์ธุรรมชีาติิ มีควิามป็ลอด้ภัย์ 
ไม่มีสารพัิษติกค้าง

 ไม่อันติราย์ติ่อมนุษย์์ สัติวิ์เลี�ย์ง และแมลง 
อื�น ๆ เป็็นมิติรกับัสิ�งแวิด้ล้อม 

 มปี็ระสิทธุภิาพัในการควิบัคมุแมลงและผลผลติิ 
ที�ได้้เทีย์บัเท่าการใชี้สารเคมี 

 ออกฤทธุิ�เร็วิ ทำให่้แมลงห่ย์ุด้กินอาห่ารภาย์ใน 
1 ชีม.

 ใชี้ได้้กับัพัืชีทุกชีนิด้และแมลงด้ื�อย์า
 เสริมฤทธุิ� + ใชี้ร่วิมกับัชีีวิภัณฑ์์อื�นได้้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ

6

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานธิุรกิจีทรัพย์สินทางปััญญา 
สำานักงานจัด้การสิทธุิเทคโนโลย์ี (TLO)
สำานักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
โทรศิัพท์ 02 564 7000 ติ่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ทีมวิจีัยการปัระมวลผลและเข้าใจีภาพ (IPU)
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพัิวิเติอร์แห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
สิทธิิบััตร 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เป็็นบัรกิารวินิจิฉัยั์โรคข้าวิจากภาพัถ่าย์ โด้ย์ผูใ้ช้ีงานจะใช้ีผ่านโป็รแกรมไลน์ ด้งันั�นผู้ใช้ีงาน 
ไม่จำเป็็นติ้องติิด้ติั�งโป็รแกรมเพัิ�มเติิม เพัีย์งเข้ามาอย์ู่ในกลุ่มไลน์ที�มีไลน์บัอทโรคข้าวิอย์ู่ 
ห่รือเพัิ�มไลน์บัอทโรคข้าวิเป็็นเพัื�อน ห่ลังจากนั�นเพัีย์งส่งรูป็ถ่าย์ที�มีอาการของโรคข้าวิ 
ผ่านโป็รแกรมไลน์ ระบับัจะทำการด้่งรูป็ที�ส่งมาป็ระมวิลผลภาพั เพัื�อวิินิจฉััย์โรคโด้ย์
เทคนิคเรีย์นรู้เชีิงล่ก (Deep Learning) แล้วิส่งผลลัพัธุ์ติอบัผ่านโป็รแกรมไลน์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

บัอทโรคข้้าวิ 
Rice Disease LINE BOT

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ให่้ผลวิินิจฉััย์โรคข้าวิโด้ย์ใชี้ภาพัถ่าย์ภาย์ใน 
เวิลา 3-5 วิินาที

 ไม่ข่�นกับัรุ่นโทรศูัพัท์มือถือ เพัราะใช้ีผ่าน 
โป็รแกรมไลน์

 ไม่ต้ิองติดิ้ติั�งโป็รแกรมเพัิ�มเติมิ เมื�อมีการป็รับัป็รุง 
ระบับั

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ฝ่ายกลยุทธิ์วิจีัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) 
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพัิวิเติอร์แห่่งชีาติิิ 
โทรศิัพท์ 02 564 6900 ติ่อ 2346, 2351-54, 
 2357, 2359, 2361, 2383-84, 
 2404, 72732, 72744
Email business@nectec.or.th
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นัักวิิจััย
ทีมวิจีัยทีมวิจีัยเทคโนโลยีเกษตรดิจีิทัล (DAT)
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพัิวิเติอร์แห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
องค์ความร้้

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การทำนาแบับัเปี็ย์กสลบััแห้่ง เป็็นการทำนาโด้ย์ควิบัคมุระด้บััน�ำในแป็ลงนาให้่มช่ีีวิงน�ำขงั  
สลับักับัชี่วิงน�ำแห่้ง สลับักันไป็ในชี่วิงเวิลาที�เห่มาะสม เพัื�อกระติุ้นให่้รากและลำติ้นของ
ติ้นข้าวิแข็งแรงข่�น เนื�องจากด้ินและรากได้้รับัอากาศู พัอได้้รับัอากาศูเสร็จ ก็สามารถ 
ดู้ด้ป็ุ�ย์ได้้ด้ีข่�น ทำให่้ลด้การใชี้ป็ุ�ย์ เมื�อดู้ด้อาห่ารได้้ด้ีข่�น ติ้นข้าวิแข็งแรง ลด้การระบัาด้
ของโรคและแมลง ลด้การใชี้สารเคมี เป็็นการลด้ต้ินทุนการผลิติไป็ด้้วิย์ เมื�อต้ินข้าวิ 
แขง็แรงกจ็ะแติกกอได้้มากข่�น รวิงข้าวิสมบัรูณ์ ผลผลติิที�ได้้รบัักเ็พัิ�มข่�นอกีด้้วิย์ การทำนา 
แบับัเปี็ย์กสลับัแห้่งนี� เห่มาะสำห่รบััพัื�นที�ทำนาในเขติชีลป็ระทาน ที�ควิบัคุมการระบัาย์น�ำได้้  
โด้ย์ใชี้ป็ริมาณน�ำในการเพัาะป็ลูกน้อย์กว่ิาวิิธุีป็ลูกข้าวิแบับัทั�วิไป็ 30-50% นอกจากนี� 
ย์ังลด้การป็ล่อย์ก�าซึ่มีเทน ซึ่่�งเป็็นห่น่�งในก�าซึ่เรือนกระจก ที�เกิด้จากการย์่อย์สลาย์ 
อินทรีย์วิัติถุแบับัไร้อากาศูเมื�อป็ลูกข้าวิแบับัขังน�ำเป็็นเวิลานานอีกด้้วิย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ระบับัตรวิจัวิัดในันัาข้้าวิ
แบับัเปัียกสลับัแห้ง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
NECTEC ได้้พััฒนาระบับัติรวิจวิัด้ในนาข้าวิแบับั
เป็ีย์กสลับัแห้่ง เพัื�อช่ีวิย์ในการบัริห่ารจัด้การ 
การป็ลอ่ย์น�ำเขา้ และออกจากแป็ลงนา โด้ย์ระบับันี� 
ป็ระกอบัไป็ด้้วิย์ สถานีวิดั้อากาศูและสถานีติรวิจวัิด้ 
โด้ย์ใชี้พัลังงานจากแสงอาทิติย์์ ระบับัจะทำการ 
ติรวิจวิัด้สภาพัแวิด้ล้อมในแป็ลงนาด้ังนี� ระดั้บัน�ำ 
ในแป็ลงนา ควิามชีื�นด้ิน อุณห่ภูมิด้ิน และสภาพั 
อากาศูอันได้แ้ก่ ป็รมิาณน�ำฝน, อณุห่ภูม/ิควิามชีื�น 
สัมพััทธุ์ในอากาศู ควิามเข้มแสงอาทิติย์์ ควิามเร็วิ 
และทิศูทางลม ระบับัจะส่งข้อมูลติรวิจวิัด้เห่ล่านี� 
ไป็เก็บัไวิ้ในเซึ่ิร์ฟเวิอร์ฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย์
อินเทอร์เน็ติ ระบับัได้้ติิด้ติั�งทด้สอบัที�สถาบััน 
วิิทย์าศูาสติร์ข้าวิแห่่งชีาติิ จังห่วิัด้สุพัรรณบัุรี และ
ป็ระเทศูบัรูไน

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale

8

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ฝ่ายกลยุทธิ์วิจีัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) 
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพัิวิเติอร์แห่่งชีาติิิ 
โทรศิัพท์ 02 564 6900 ติ่อ 2346, 2351-54, 
 2357, 2359, 2361, 2383-84, 
 2404, 72732, 72744
Email business@nectec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ทีมวิจีัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (OEC)
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพัิวิเติอร์แห่่งชีาติิ
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
องค์ความร้้

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ผลกระทบัทางกลิ�นจากฟาร์มป็ศูุสัติวิ์นั�น เป็็นห่น่�งในป็ัญห่าสำคัญที�ก่อให่้เกิด้การพัิพัาธุ
ระห่วิ่างเจ้าของกิจการฟาร์ม และผู้อย์ู่อาศูัย์ในชีุมชีนใกล้เคีย์ง โด้ย์สาเห่ติุห่ลักนั�นมักมา
จากกระบัวินการจัด้การของเสีย์อันได้้แก่ มูล ป็ัสสาวิะ น�ำเสีย์ จากกระบัวินการทำงาน
ในฟาร์มเห่ล่านั�น ฯลฯ เมื�อของเสีย์ด้ังกล่าวิเกิด้การห่มักห่มมและย์่อย์สลาย์จะก่อให่้เกิด้
การคาย์แก�สที�มีกลิ�นรุนแรง โด้ย์เฉัพัาะ ไฮโด้รเจนซึ่ัลไฟด้์ แอมโมเนีย์ และแก�สในกลุ่ม 
สารป็ระกอบัอินทรีย์์ระเห่ย์ ซึ่่�งห่ากไม่มกีารจัด้การห่รือการเฝ้าระวัิงที�ด้พีัอก็จะก่อให้่เกิด้ 
ผลกระทบัติ่อคนในชีุมชีนใกล้เคีย์งได้้ในขณะที�การติรวิจวิัด้กลิ�นจากฟาร์มป็ศุูสัติว์ิ โด้ย์
ทั�วิไป็นั�นสามารถทำได้้โด้ย์เซึ่นเซึ่อร์ติรวิจวิัด้แก�ส ซึ่่�งล้วินเป็็นเทคโนโลย์ีที�นำเข้าจาก 
ติ่างป็ระเทศูซึ่่�งมีติ้นทุนสูงแทบัทั�งสิ�น ทีมวิิจัย์ได้้พััฒนาชีุด้เซึ่นเซึ่อร์สำห่รับัติรวิจวิัด้แก�ส
ในกลุ่มด้ังกล่าวิ โด้ย์อาศูัย์เทคโนโลย์ีแก�สเซึ่นเซึ่อร์พัลังงานติำ�าบันพัื�นฐานเทคโนโลย์ี 
แอลทีซึ่ีซึ่ี ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลย์ีฐานที�พััฒนาข่�นภาย์ในป็ระเทศูเป็็นห่ัวิใจสำคัญของระบับัใน
การติรวิจวัิด้ และเฝ้าระวัิงกลิ�นที�เกิด้ข่�นเพัื�อให้่ผูด้้ำเนินกิจการฟาร์มสามารถบัริห่ารจัด้การ
มลพัิษทางกลิ�นที�เกิด้ข่�นภาย์ในฟาร์มได้้อย์่างทันท่วิงที

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ระบับัเซนัเซอร์เฝ้าระวิังกลิ�นัจัาก
ฟาร์มปัศุสัตวิ์ Livestock odor 
monitoring system

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ติรวิจวิัด้แก�สในกลุ่ม H2S, NH3 และ VOCs
 สื�อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย์ IoT
 ใชี้เทคโนโลย์ีฐานแก�สเซึ่นเซึ่อร์พัลังงานติ�ำบัน
พัื�นฐานเทคโนโลย์ีแอลทีซึ่ีซึ่ี

 เป็็นเทคโนโลย์ีเซึ่นเซึ่อร์ติรวิจวิัด้แก�สที�พััฒนา
ข่�นภาย์ในป็ระเทศู

 เ ซึ่ น เซึ่ อ ร์แ ต่ิล ะ ช่ีอ ง วิั ด้ ใ ช้ีพั ลั ง ง า น ติ� ำ  
(40-70 mW)

 สื�อสารข้อมูลแบับัเรีย์ลไทม์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ฝ่ายกลยุทธิ์วิจีัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) 
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพัิวิเติอร์แห่่งชีาติิิ 
โทรศิัพท์ 02 564 6900 ติ่อ 2346, 2351-54, 
 2357, 2359, 2361, 2383-84, 
 2404, 72732, 72744
Email business@nectec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ดร.สาธิิตา ตปันียากร
ศููนย์์นาโนเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2101006037 ย์ื�นคำขอวิันที� 28 กันย์าย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การป็นเป้็�อนเด้กซ์ึ่แทรนในน�ำอ้อย์เป็็นปั็ญห่าสำคญัในอตุิสาห่กรรมผลติิน�ำติาล เนื�องจาก 
เด้กซ์ึ่แทรนเห่ล่านี�ทำให้่การเคี�ย์วิน�ำติาลย์ากข่�น ส่งผลให้่มนี�ำติาลติกค้างในกากน�ำติาลสูง  
และเด้กซึ่์แทรนย์ังขัด้ขวิางการโติของผล่กน�ำติาลและมีผลทำให้่ผล่กน�ำติาลมีรูป็ร่าง
เรีย์วิแห่ลม เกิด้โอกาสในการสูญเสีย์จากการเก็บัเกี�ย์วิน�ำติาลสูง การสูญเสีย์ป็ริมาณ 
ผลผลติิน�ำติาลทราย์ของโรงงาน ส่งผลกระทบัต่ิอเนื�องไป็ถ่งผลกำไรและราย์ได้้ของเกษติรกร 
ผู้ป็ลูกอ้อย์ติลอด้จนเศูรษฐกิจของป็ระเทศู นอกจากนี� เด้กซ์ึ่แทรนที�ป็รากฏิในน�ำอ้อย์
ย์ังส่งผลติ่อการอ่านค่า Pol (ร้อย์ละของน�ำติาลซึู่โครสที�วัิด้จากเครื�อง Polarimeter)  
คลาด้เคลื�อนเกินควิามเป็็นจริง ส่งผลกระทบัติ่อการวิางแผนควิบัคุมคุณภาพัการผลิติ  
การติรวิจห่าเด้กซ์ึ่แทรนในกระบัวินการผลติิน�ำติาลโด้ย์ใช้ีอปุ็กรณ์ที�ใช้ีงานง่าย์ มปี็ระสทิธุภิาพั 
ที�สงู รูผ้ลรวิด้เรว็ิ และราคาไม่สูง จะช่ีวิย์ให้่โรงงานแก้ปั็ญห่าห่รือกำจดั้โมเลกลุเด้กซ์ึ่แทรน 
ที�ป็รากฏิอย์่างรวิด้เร็วิติั�งแติ่ระย์ะแรกของกระบัวินการผลิติ ซ่ึ่�งจะชี่วิย์ให่้โรงงานบัริห่าร
จัด้การคุณภาพัของการผลิติได้้ด้ีย์ิ�งข่�น

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
อุป็กรณ์ติรวิจห่าเด้กซึ่์แทรนเชีิงคุณภาพัด้้วิย์ห่ลักการทางอิมมูโนเอสเสย์์แบับัแข่งขัน  
(competitive immunoassay) ที�มปี็ระสทิธุภิาพัสงู ซึ่่�งสามารถใชีใ้นระด้บััอตุิสาห่กรรม 
เพัื�อติรวิจการป็นเป้็�อนของเด้กซ์ึ่แทรนในตัิวิอย่์างทางการเกษติร ทั�งนี�ไม่จำกัด้เพีัย์งตัิวิอย่์าง 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อุปักรณ์ตรวิจัหาเดกซ์แทรนั
เชิงคุณภาพ

น�ำอ้อย์ โด้ย์ที�อปุ็กรณ์ติรวิจเด้กซ์ึ่แทรนมีค่าคทัออฟ 
เท่ากับั 900 ส่วินในล้านส่วิน/บัริกซึ่์ โด้ย์ป็ระมาณ  
การราย์งานผลคือ ผลบัวิก และผลลบั โด้ย์ตัิวิอย่์าง 
ที�ให่้ผลบัวิกจะมีป็ริมาณเด้กซ์ึ่แทรนมากกว่ิา
ป็ระมาณ 900 ส่วินในล้านส่วิน/บัริกซึ่์ ซึ่่�งจะไม่ 
ป็รากฏิแถบัทด้สอบับันชีดุ้ติรวิจ ในขณะที�ติวัิอย่์าง 
ที�ให้่ผลลบัจะมปี็รมิาณเด้กซ์ึ่แทรนน้อย์กว่ิาป็ระมาณ  
900 ส่วินในล้านส่วิน/บัริกซึ่์ ซ่ึ่�งจะป็รากฏิแถบั
ทด้สอบับันชุีด้ติรวิจ อุป็กรณ์ติรวิจเด้กซึ่์แทรน 
ด้ังกล่าวิมีควิามไวิ (sensitivity 92.9%) ควิาม
จำเพัาะ (specificity 93.5%) และควิามถูกติ้อง 
(accuracy 93.3%) ติ่อการติรวิจห่าเด้กซึ่์แทรน 
ที�สูง รวิมถ่งรู้ผลการทด้สอบัภาย์ในระย์ะเวิลา 
อันรวิด้เร็วิเพัีย์ง 5 นาที

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานธิุรกิจีทรัพย์สินทางปััญญา 
สำานักงานจัด้การสิทธุิเทคโนโลย์ี (TLO)
สำานักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
โทรศิัพท์ 02 564 7000 ติ่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
นางสาวิตรี ปัราโมช ณ์ อยุธิยา, Ph.D.
ศููนย์์เชีี�ย์วิชีาญนวิัติกรรมเกษติรสร้างสรรค์ 
กลุ่มวิิจัย์และพััฒนาด้้านอุติสาห่กรรมชีีวิภาพั 
สถาบัันวิิจัย์วิิทย์าศูาสติร์ละเทคโนโลย์ีแห่่งป็ระเทศูไทย์ (วิวิ.)

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001297 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 มิถุนาย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เห่็ด้ป็่าไมคอร์ไรซึ่่า เชี่น เห่็ด้ระโงก เห่็ด้เผาะ เห่็ด้ติับัเติ่า เป็็นเห่็ด้ที�คนไทย์มีควิามนิย์ม
ในการรับัป็ระทาน และมีราคาสูง เนื�องจากไม่สามารถเพัาะเลี�ย์งได้้เห่มือนเห่็ด้เศูรษฐกิจ 
ทั�วิไป็ การส่งเสริมการเพัาะเห็่ด้ป็่าไมคอร์ไรซึ่่าทำได้้โด้ย์ทำการฝากเชีื�อเห่็ด้ไวิ้กับัพัืชี 
ซึ่่�งเป็็นการอย์ู่ร่วิมกันแบับัพั่�งอาศูัย์ ป็ัจจุบัันการป็ลูกเชีื�อเห่็ด้ไมคอร์ไรซึ่่านิย์มป็ลูกโด้ย์ใชี้
ห่วัิเชีื�อแบับัน�ำ ซึ่่�งได้จ้ากการนำด้อกเห็่ด้มาป็ั�น ห่รอืจากการนำเส้นใย์ของด้อกเห็่ด้ที�เลี�ย์ง
ในสภาพัป็ลอด้เชีื�อมาป็ั�น แติ่มีข้อควิรระวัิงคือ ไม่สามารถเก็บัรักษาห่ัวิเชีื�อไวิ้ได้้นาน  
เนื�องจากมกีารเน่าเสีย์ได้้ง่าย์ และมอีตัิราการเข้าอย์ูอ่าศูยั์ในรากพัชืีติ�ำ เนื�องจากเชีื�อเห่ด็้ 
จะถูกชีะล้างได้้ง่าย์ เมื�อมีการให่้น�ำที�มากเกินไป็ ห่รือมีฝนติกห่นักห่ลังการป็ลูกเชีื�อ  
ห่รือมีการสูญเสีย์ของเชีื�อเห็่ด้เมื�อมีสภาพัแวิด้ล้อมไม่เห่มาะสม เชี่น สภาวิะแล้ง ห่รือ
น�ำท่วิมขัง ด้ังนั�นจ่งมีการพััฒนาห่ัวิเชีื�อเห่็ด้ป็่าแบับัเชีื�อแข็ง ห่รือแบับับัอลข่�นมา โด้ย์มี 
จดุ้ป็ระสงค์เพืั�อส่งเสริมการป็ลกูเชีื�อเห่ด็้ป่็าให้่มีป็ระสทิธิุภาพัสงูข่�น และยั์งคงควิามบัรสิทุธุิ� 
ของเชีื�อ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เช้�อเห็ดปั่าไมคอร์ไรซ่า
ในัไม้เศรษฐกิจั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เชืี�อบัอลเห็่ด้ป่็าสามารถเพัิ�มอัติราการเข้าอาศูัย์
ร่วิมในรากพัืชีได้้มากกวิ่าเชืี�อเห่็ด้ป่็าชีนิด้น�ำได้้
ถ่งร้อย์ละ 50 เนื�องจากก้อนเพัาะชี่วิย์เป็็นแห่ล่ง 
อาห่ารให่้แก่เชีื�อเห่็ด้ ทำให่้เชีื�อเห่็ด้มีควิามแข็งแรง  
ทนทานต่ิอสภาพัแวิด้ล้อมโด้ย์รอบั สามารถเกาะติดิ้ 
รากพัืชีได้้ดี้ข่�น นอกจากนี�ก้อนเห่็ด้ย์ังเป็็นแห่ล่ง 
อาห่ารสะสมทำให้่เชีื�อบัอลเห่ด็้ป่็าสามารถเกบ็ัรกัษา 
ไวิ้ได้้นาน และอย์ู่ในสภาพัของแข็งทำให่้ไม่ถูก 
ชีะล้างได้้ง่าย์ การใช้ีเชีื�อบัอลเห่ด็้ป่็านอกจากจะได้้ 
เห่็ด้ป็่าไมคอร์ไรซึ่่าเป็็นผลผลิติแล้วิ ย์ังเป็็นการ 
เสริมสร้างราย์ได้้ และควิามมั�นคงทางด้้านอาห่าร
ให้่แก่ชีมุชีนอย่์างย์ั�งย์นื นอกจากนี�ย์งัเป็็นการเพัิ�ม 
ป็รมิาณของป็ุ�ย์ชีวีิภาพัเพัื�อส่งเสริมการเจริญเติบิัโติ 
ของไม้เศูรษฐกจิที�มกีารเติบิัโติช้ีา อกีทั�งช่ีวิย์ให้่พัชืี 
มีควิามทนแล้ง และป็้องกันการเข้าทำลาย์ของ 
เชีื�อโรคพัืชีอีกทางห่น่�งด้้วิย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
สาวิตรี ปัราโมช ณ์ อยุธิยา 
ศููนย์์เชีี�ย์วิชีาญนวิัติกรรมเกษติรสร้างสรรค์ (ศูนก.) 
สถาบัันวิิจัย์วิิทย์าศูาสติร์ละเทคโนโลย์ีแห่่งป็ระเทศูไทย์ 
โทรศิัพท์ 02 577 9019
Email sawithree@tistr.or.th
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.ศิิริลักษณ์์ เอี�ยมธิรรม
คณะวิิทย์าศูาสติร์ มห่าวิิทย์าลัย์เกษติรศูาสติร์ วิิทย์าเขติกำแพังแสน

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001297 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 มิถุนาย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
สไป็รูลิน่าเป็็นสาห่ร่าย์ที�มีป็ระโย์ชีน์และมีคุณค่าทางอาห่ารสูง รวิมถ่งสารชีีวิเคมีที�มี 
ป็ระโย์ชีน์และมีในป็ริมาณที�สูง ป็ระเทศูไทย์มีการนำาสไป็รูลิน่ามาผลิติเป็็นผลิติภัณฑ์์
อาห่ารเสริมอย่์างกว้ิางขว้ิาง แต่ิการศูก่ษาผลของสารสกัด้จากสไป็รูลินา่ติอ่การเจริญเติบิัโติ
และเพัิ�มผลผลติิทตุิยิ์ภมูใินการเพัาะเลี�ย์งเนื�อเย์ื�อของพัชืีชีนดิ้ติา่ง ๆ  รวิมทั�งการเพัาะเลี�ย์ง 
เห่ด็้ถั�งเชีา่สทีอง ย์งัไมม่กีารศูก่ษามากนกั อกีทงัสไป็รลูนิา่เป็น็แห่ลง่วิติิามนิและสารสำาคญั
ติ่าง ๆ จ่งมีควิามสนใจที�จะนำาสารสกัด้สไป็รูลิน่ามาทด้แทนการใชี้สารต่ิาง ๆ ที�อาจก่อ 
ให่้เกิด้การแพั้ในการเลี�ย์งเห่็ด้ถั�งงเชี่าสีทอง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธิ่การใช้แหล่งโปัรต่นัเสริม
ในัอาหารเพาะเล่�ยงเห็ดถั�งเช่า
ส่ทอง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ได้้สูติรอาห่ารที�เห่มาะสมในการเพัาะเลี�ย์งถังเชี่า 
โด้ย์อาห่ารเสริมที�ผสมสาห่ร่าย์สไป็รูลิน่าสด้ 1% 
ทำาให่้ได้้ป็ริมาณสารสำาคัญคอร์ด้ีไซึ่ป็ินในป็ริมาณ
ที�สูงมาก และมีติ้นทุนในการผลิติติ�ำ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุษกร ก้อนทอง
สำานักส่งเสริมการใชี้ป็ระโย์ชีน์ 
สำานักงานพััฒนาการวิิจัย์การเกษติร (องค์การมห่าชีน) 
ห่รือ สวิก.
โทรศิัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3315
โทรศิัพท์มือถือ 086 032 6506
Email  bussagorn@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.อาทิตย์ อัศิวสุขี
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลอีสาน

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103002950 ย์ื�นคำขอวิันที� 10 ติุลาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในกระบัวินการผลิติน�ำมันป็าล์มด้ิบัให่้มีควิามบัริสุทธุิ�จะให่้กรด้ไขมันเป็็นผลิติภัณฑ์์ 
พัลอย์ได้้ ซึ่่�งใช้ีเป็็นวัิติถดุ้บิัในการผลิติสบัูแ่ละเทีย์นไข ถง่แม้ว่ิาผลิติภณัฑ์์พัลอย์ได้้ดั้งกล่าวิ 
จะมกีารใช้ีกนัอย่์างแพัร่ห่ลาย์ในห่ลาย์อุติสาห่กรรม จง่ได้้พัฒันาวิธิุกีารแบับัให่ม่ในการใช้ี 
กรด้ไขมันที�ได้้ห่ลังจากการกลั�นน�ำมันป็าล์มด้ิบัเพัื�อเพัิ�มควิามติ้องการและราคาของ
น�ำมนัป็าล์มอย่์างมนียั์สำคญั และเพัื�อสร้างควิามมั�นใจให้่เกดิ้ควิามย์ั�งย์นืในอตุิสาห่กรรม 
น�ำมนัป็าล์ม การวิจัิย์ครั�งนี�มวีิตัิถปุ็ระสงค์เพัื�อศูก่ษาการเติรีย์มผลิติภณัฑ์์ที�มมีลูค่าเพัิ�มสูง 
จากกรด้ไขมันที�ได้้ห่ลังจากการกลั�นน�ำมันป็าล์มด้ิบั กรด้ไขมันที�ได้้ห่ลังจากการกลั�น 
น�ำมนัป็าล์มด้บิัด้งักล่าวิสามารถใช้ีเป็็นวิสัด้เุริ�มต้ินสำห่รบััการทำอนพุันัธ์ุสารเคม ี เป็็นสาร 
ติัวิกลางที�เป็็นป็ระโย์ชีน์ และสารเคมชีีนิด้พิัเศูษ สารลด้แรงติง่ผวิิฐานชีวีิภาพัที�สงัเคราะห์่ 
จากทรัพัย์ากรที�นำกลับัมาใชี้ให่ม่ได้้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การใช้กรดไข้มันัในันั�ำามันัปัาล์ม
เพ้�อผลิตสารลดแรงตึงผิวิ
ฐานัช่วิภาพ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ได้้ศู่กษาการผลิติสารลด้แรงติ่งผิวิฐานชีีวิภาพั 
ได้แ้ก ่ซึ่โูครสโอเลเอติจากซึ่โูครส และกรด้โอเลอกิ 
โด้ย์ติัวิเร่งป็ฏิิกิริย์าเรซึ่ินแลกเป็ลี�ย์นไอออนชีนิด้
กรด้ เรซึ่ินแลกเป็ลี�ย์นไอออนชีนิด้เบัส และติัวิเร่ง
ป็ฏิิกิริย์าเอนไซึ่ม์ที�ถูกติร่ง ซึ่่�งตัิวิเร่งป็ฏิิกิริย์าที�ใชี้
มีป็ระสิทธิุภาพัและเสถีย์รภาพัในการเร่งป็ฏิิกิริย์า  
นอกจากนี�ย์ังศู่กษาสมบััติิทางกาย์ภาพั พับัวิ่า  
ผลิติภัณฑ์์สารลด้แรงติ่งผิวิฐานชีีวิภาพัที�เติรีย์มได้้
จากซูึ่โครสและกรด้โอเลอิกมีคุณภาพัสูงสำห่รับั
การใชี้เป็็นสารอิมัลซึ่ิไฟเออร์ และสารซึ่ักฟอกได้้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ผลการทด้ลองระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้รับัการ
พัิสูจน์วิ่าเป็็นไป็ได้้
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
พิมพ์ชนก หลิมศิิริวงษ์
สำานักส่งเสริมการใชี้ป็ระโย์ชีน์ 
สำานักงานพััฒนาการวิิจัย์การเกษติร (องค์การมห่าชีน) 
ห่รือ สวิก.
โทรศิัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3306 
Email pimchanok@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศิ.น.สพ.ดร.เดชฤทธิิ� นิลอุบัล และคณ์ะ
คณะสัติวิแพัทย์ศูาสติร์ จุฬาลงกรณ์มห่าวิิทย์าลัย์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203001740 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 กรกฎาคม 2565
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203001741 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 กรกฎาคม 2565
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203001765 ย์ื�นคำขอวิันที� 17 กรกฎาคม 2565
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203001766 ย์ื�นคำขอวิันที� 17 กรกฎาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
อุติสาห่กรรมการเลี�ย์งสุกรในป็ระเทศูไทย์ป็ระสบัปั็ญห่าการระบัาด้ของโรคป็าก 
และเท้าเป็้�อย์ (Foot and mouth disease, FMD) เป็็นโรคติิด้เชีื�อไวิรัสในสัติวิ์กีบั  
เกิด้จากการติิด้เชีื�อไวิรัสป็ากและเท้าเป็้�อย์ (Foot and mouth disease virus, FMDV)  
มาอย่์างต่ิอเนื�อง จนกลาย์เป็็นโรคป็ระจำถิ�น ส่งผลกระทบัทางเศูรษฐกิจอย่์างรุนแรง  
และยั์งมีโรคอุบััติิให่ม่อย่์างโรคเซึ่เนก้าไวิรัสเอที�การติิด้เชีื�อก่อให้่เกิด้อาการทางคลินิก 
เห่มือนกับัโรคป็ากและเท้าเป้็�อย์อย์่างแย์กไม่ออก โด้ย์ฟาร์มสุกรในป็ระเทศูไทย์พับั
อุบััติิการณ์ของโรคเซึ่เนก้าไวิรัสเอนี�มาติั�งแต่ิปี็ พั.ศู. 2560 การติิด้เชีื�อไวิรัสเซึ่เนก้า 
ไวิรัสเอนี�ส่งผลให่้เกษติรกรและสัติวิแพัทย์์ส่วินให่ญ่เกิด้ควิามสับัสน ไม่สามารถ 
วิิเคราะห่์ แย์กแย์ะ (differential diagnosis) ระห่วิ่างโรคเซึ่เนก้าไวิรัสเอจากโรคป็าก 
และเท้าเป็้�อย์ได้้ โด้ย์ให่้การวิินิจฉััย์วิ่าเป็็นการติิด้เชีื�อไวิรัสป็ากและเท้าเป็้�อย์ที�เป็็น 
เชีื�อป็ระจำถิ�น และฟาร์มสุกรย์ังคงป็ระสบัปั็ญห่าโรคป็ากและเท้าเป้็�อย์นี�มาอย์่าง 
ติ่อเนื�องและเป็็นระย์ะเวิลานาน ซ่ึ่�งย์ังไม่มีชีุด้ติรวิจสอบัและวิินิจฉััย์โรคของทั�งสองชีนิด้
จำห่น่าย์เชีิงพัาณิชีย์์ และไม่มีวิัคซึ่ีนที�ใชี้ในการป็้องกันโรค ทำให่้เกิด้ข้อผิด้พัลาด้ในการ
วิินิจฉััย์โรคอย์่างเรื�อรังในฟาร์ม

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
 พััฒนาและผลติิชีดุ้ติรวิจสอบัป็ฏิกิริยิ์าลกูโซ่ึ่โพัลเีมอร์เลสชีนดิ้ Multiplex Real-Time  
PCR ที�สามารถติรวิจวิิเคราะห่์แย์กแย์ะสุกรที�แสด้งอาการโรคทางคลินิกวิ่ามีสาเห่ตุิ 
จากโรคป็ากและเท้าเป็้�อย์ห่รือเซึ่เนก้าไวิรัส

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การพัฒนัาชุดตรวิจัสอบัเพ้�อตรวิจัสุกร
ติดโรคปัากและเท้าเปัื่อย 
และเซเนัก้าไวิรัสเอ และการพัฒนัาวิัคซ่นั
แบับัซับัยูนัิต

 พััฒนาชุีด้ติรวิจสอบัชีนิด้ Strip test และ 
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay  
(ELISA) เพัื�อใช้ีในการติรวิจคดั้แย์กสกุรที�ติดิ้เชีื�อ 
ไวิรสัป็ากและเท้าเป้็�อย์จากธุรรมชีาติจิากสุกรที� 
ได้้รบััการฉีัด้วัิคซึ่นีป้็องกันโรค โด้ย์ใช้ีองค์ควิามรู้ 
ทางด้้านพัันธุุวิิศูวิกรรม

 พัฒันาชีดุ้ติรวิจสอบัแอนติบิัอด้ชีีนดิ้ Enzyme- 
Linked Immunosorbent Assay (ELISA)  
เพัื�อใช้ีในการติรวิจการติอบัสนองทางภมูคิุม้กนั 
ของสุกรที�ติิด้เชีื�อไวิรัสป็ากและเท้าเป็้�อย์และ 
เชีื�อไวิรสัเซึ่เนก้าไวิรสัเอ โด้ย์ใช้ีองค์ควิามรูท้างด้้าน 
พัันธุุวิิศูวิกรรมมาใชี้ในการผลิติชีุด้ติรวิจสอบั  
โด้ย์การใช้ีย์นีส่วินโป็รตินีโครงสร้าง (Structural  
protein) ของเชีื�อไวิรัสป็ากและเท้าเป็้�อย์และ 
นำมาผลติิให้่อย์ูใ่นรปู็แบับั Bacmid และทำให้่ 
เกดิ้การแสด้งออกของย์นีในระบับั Baculovirus  
expression system ในเซึ่ลล์แมลง 

 ได้้ติัวิเริ�มต้ินของการพััฒนาวัิคซีึ่นชีนิด้โป็รตีิน
ห่รือซัึ่บัยู์นิติวัิคซีึ่น (Subunit Vaccine)  
เพัื�อใชี้ในการป็้องกันโรค FMDV และ SVA 

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
นฤมล ท้วมเพิ�มทรัพย์
สำานักส่งเสริมการใชี้ป็ระโย์ชีน์ 
สำานักงานพััฒนาการวิิจัย์การเกษติร (องค์การมห่าชีน) 
ห่รือ สวิก.
โทรศิัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3307
โทรศิัพท์มือถือ 089 794 5774
Email narumol@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ดร.วิยงค์ กังวานศิุภมงคล
สำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103000998 ย์ื�นคำขอวิันที� 2 เมษาย์น 2564
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103000997 ย์ื�นคำขอวิันที� 2 เมษาย์น 2564
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103000996 ย์ื�นคำขอวิันที� 2 เมษาย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การใชี้ป็ุ�ย์เคมีเป็็นวิิธุีห่น่�งที�จะนำมาพััฒนาเพืั�อเพัิ�มผลผลิติทางการเกษติรได้้ ป็ุ�ย์เคมีที�ใชี้
มีส่วินป็ระกอบัของธุาติุอาห่ารห่ลักที�สำคัญอย์ู่ 3 ชีนิด้ คือ ไนโติรเจน ฟอสฟอรัส และ 
โพัแทสเซึ่ีย์ม โด้ย์ป็ุ�ย์ไนโติรเจนมีบัทบัาทสำคัญชีนิด้ห่น่�ง เกือบัทุกชีนิด้ละลาย์น�ำได้้ด้ี  
และละลาย์ห่มด้ภาย์ใน 2-3 วิัน พัืชีไม่สาามารถดู้ด้ซึ่่มใชี้ป็ระโย์ชีน์ได้้ทันที เมื�อใส่ลงด้ิน 
จะเกิด้ปั็ญห่า คอืสารป็ระกอบัไนโติรเจนจะละลาย์ออกมาอย่์างรวิด้เรว็ิ ทำให้่ควิามเข้มข้น 
มีมากจนเกินควิามติ้องการ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ควิามคุ้มค่าทางเศรษฐกิจัและ
ปัระสิทธิิภาพทางการเกษตรข้องปัุ๋ย
ควิบัคุมการปัลดปัล่อยด้วิย
นัาโนัเทคโนัโลย่ในัการปัลูกอ้อย

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
มุ่งเน้นที�จะป็ระย์ุกติ์ใชี้ป็ุ�ย์ควิบัคุมการป็ลด้ป็ล่อย์ 
ที�พััฒนาข่�นด้้วิย์กรรมวิิธีุการเคลือบัเม็ด้ป็ุ�ย์เคมี 
ให่้มีสมบััติิละลาย์ชี้า โด้ย์อาศูัย์พัอลิเมอร์ฐาน 
ธุรรมชีาติทิี�มกีารป็ระย์กุต์ินาโนเคลย์์ด้ดั้แป็รสำห่รบัั 
การป็ลูกอ้อย์ ทำให้่พืัชีสามารถใช้ีป็ระโย์ชีน์จากป็ุ�ย์ 
ได้้อย์่างมีป็ระสิทธุิภาพั ลด้การสูญเสีย์ธุาติุอาห่าร
ที�อย์ู่ในเนื�อป็ุ�ย์ ชี่วิย์แก้ป็ัญห่าการเกาะกันของเม็ด้ 
ป็ุ�ย์เมื�อสมัผสัควิามชีื�นระห่ว่ิางการเกบ็ั และช่ีวิย์ลด้ 
ป็ัญห่าด้้านสิ�งแวิด้ล้อมได้้ ซึ่่�งจะมีป็ระโย์ชีน์ทั�งใน
ด้้านธุุรกิจ สังคม และสิ�งแวิด้ล้อม อีกทั�งสามารถ
ติอบัสนองควิามติ้องการของผู้บัริโภคอีกด้้วิย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
พิมพ์ชนก หลิมศิิริวงษ์
สำานักส่งเสริมการใชี้ป็ระโย์ชีน์ 
สำานักงานพััฒนาการวิิจัย์การเกษติร (องค์การมห่าชีน) 
ห่รือ สวิก.
โทรศิัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3306
โทรศิัพท์มือถือ 086 032 6506
Email pimchanok@arda.or.th
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นัักวิิจััย
ดร.อรรถพล ศิรีฟ้า
มห่าวิิทย์าลัย์มห่ิด้ล

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001544 ย์ื�นคำขอวิันที� 8 กรกฎาคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ติามย์ทุธุศูาสติรป์็าลม์น�ำมนัและน�ำมนัป็าลม์ ป็ ีพั.ศู. 2558-2569 และการอนมุานผลผลติิ 
จากพัื�นที�ที�เห่มาะสมต่ิอการป็ลกูป็าล์มทั�งป็ระเทศู และน�ำมนัป็าล์มคงเห่ลอืจากการบัรโิภค 
เป็็นศูักย์ภาพัในการผลิติไบัโอดี้เซึ่ล คาด้วิ่าจะสามารถผลิติไบัโอดี้เซึ่ลทด้แทนดี้เซึ่ล 
ได้้ 14 ล้านลิติรติ่อวิัน ในป็ี พั.ศู. 2579 ทั�งนี� ย์ังไม่คำน่งถ่งการส่งออกน�ำมันป็าล์ม อีกทั�ง 
ติามแผนพัฒันาพัลังงานทด้แทนและพัลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป็ ี(พั.ศู. 2555-2564) 
มีการกำห่นด้เป็้าห่มาย์ “เชีื�อเพัลิงให่ม่ทด้แทนด้ีเซึ่ล” จำนวิน 3 ล้านลิติรติ่อวิัน โด้ย์จาก 
การศูก่ษาในเบัื�องติน้พับัว่ิา เทคโนโลย์ทีี�มคีวิามเห่มาะสมในการนำไป็สูเ่ป็า้ห่มาย์ด้งักลา่วิ
คือ เทคโนโลย์ี BHD (Bio - Hydrogenated Diesel) ผลิติภัณฑ์์มีคุณสมบััติิใกล้เคีย์ง 
น�ำมันด้ีเซึ่ล จ่งสามารถนำมาทด้แทนน�ำมันด้ีเซึ่ลจากฟอสซึ่ิล โด้ย์จะสามารถเพัิ�ม
สัด้ส่วินผสมกับัน�ำมันด้ีเซึ่ลได้้มากกวิ่า 20% ด้้วิย์เห่ติุนี�ในอนาคติข้างห่น้า การพััฒนา 
น�ำมันเชีื�อเพัลิงชีวีิภาพัสังเคราะห์่ไม่ว่ิาจะเป็็นน�ำมันดี้เซึ่ลห่รือน�ำมันอากาศูย์านที�คณุสมบัตัิ ิ
ทั�งทางเคมแีละทางกาย์ภาพัใกล้เคยี์งกบััน�ำมนัจากฟอสซึ่ลิแทนที�ไบัโอด้เีซึ่ล มส่ีวินสำคญั 
ในการใชี้ป็ระโย์ชีน์ป็าล์มน�ำมันอย์่างคุ้มค่าที�สุด้

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เติรีย์มและพััฒนาตัิวิเร่งป็ฏิิกิริย์านิกเกิลฟอสไฟด์้บันตัิวิรองรับัอลูมินาที�ถูกเติรีย์มโด้ย์วิิธีุ
เคลือบัฝัง พับัวิ่านิกเกิลฟอสไฟด้์บันติัวิรองรับัอลูมินาให่้ผลได้้ของน�ำมันด้ีเซึ่ลและน�ำมัน
อากาศูย์านชีีวิภาพัสังเคราะห่์มากกวิ่า 80 เป็อร์เซึ่็นติ์ และการเป็ลี�ย์นแป็ลงสารติั�งติ้น 
100 เป็อร์เซึ่็นติ์เมื�อใชี้น�ำมันป็าล์มและน�ำมันเมล็ด้ในป็าล์มทางการค้า และมีเสถีย์รภาพั 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ต้นัแบับัการผลิตนั�ำามันัด่เซลและนั�ำามันั
อากาศยานัช่วิภาพสังเคราะห์จัาก
ผลิตภัณฑ์ปัาล์มนั�ำามันัในัถังปัฏิกรณ์
แบับัทริกเคิลเบัด

สูงกวิ่า 80 ชีั�วิโมง สำห่รับัในระบับัการผลิติแบับั 
ติอ่เนื�องขนาด้ 1 ลติิรต่ิอวัิน พับัว่ิานกิเกลิฟอสไฟด์้ 
บันตัิวิรองรับัอลูมินาให้่ผลได้้ของน�ำมันดี้เซึ่ล
และน�ำมันอากาศูย์านชีีวิภาพัสังเคราะห่์มากกวิ่า 
60 เป็อร์เซึ่็นติ์ และการเป็ลี�ย์นแป็ลงสารติั�งติ้น 
100 เป็อร์เซึ่็นต์ิเมื�อใชี้น�ำมันป็าล์มและน�ำมัน
เมล็ด้ในป็าล์มทางการค้าและมีเสถีย์รภาพัสูง
กวิ่า 48 ชีั�วิโมง และเมื�อใชี้น�ำมันป็าล์มและ
น�ำมันเมล็ด้ในป็าล์มที�ใชี้แล้วิจากการผลิติอาห่าร
พับัวิ่าร้อย์ละผลได้้ของน�ำมันด้ีเซึ่ลและน�ำมัน
อากาศูย์านชีีวิภาพัสังเคราะห่์และร้อย์ละการ 
เป็ลี�ย์นแป็ลงสารติั�งติ้นลด้ลงอย์่างชีัด้เจน สาห่รับั
การทด้สอบัคุณสมบััติิของน�ำมันที�ผลิติได้้พับัว่ิา
น�ำมันด้ีเซึ่ลชีีวิภาพัสังเคราะห่์ผ่านมาติราฐานของ
กรมธุรุกิจพัลงังาน ย์กเวิน้จดุ้ไห่ลขุน่และจุด้ไห่ลเท

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ผลการทด้ลองระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้รับัการ
พัิสูจน์วิ่าเป็็นไป็ได้้

16

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
พิมพ์ชนก หลิมศิิริวงษ์
สำานักส่งเสริมการใชี้ป็ระโย์ชีน์ 
สำานักงานพััฒนาการวิิจัย์การเกษติร (องค์การมห่าชีน) 
ห่รือ สวิก.
โทรศิัพท์ 579 7435 ติ่อ 3306
โทรศิัพท์มือถือ 086 032 6506
Email pimchanok@arda.or.th
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นัักวิิจััย
ดร.ปัรียานุช สีโชละ
มห่าวิิทย์าลัย์เกษติรศูาสติร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203001738 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 กรกฎาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ระเทศูไทย์มีป็ริมาณติอซึ่ัง และฟางข้าวิที�ถูกเผาป็ระมาณ 29.12 ล้านตัินติ่อป็ี จาก
งานวิิจัย์ติ่าง ๆ พับัวิ่าฟางข้าวิด้ังกล่าวิ มีองค์ป็ระกอบัทางเคมีที�สำคัญ ได้้แก่ เซึ่ลลูโลส  
(cellulose) และ เฮมิเซึ่ลลูโลส (hemicelluloses) ซึ่่�งสามารถนำมาเป็็นวิัติถุด้ิบัสำคัญ 
ในอุติสาห่กรรมการผลิติกระด้าษและบัรรจุภัณฑ์์ได้้ อย์่างไรก็ติาม การใชี้ป็ระโย์ชีน์จาก 
เย์ื�อฟางข้าวิสำห่รบััการผลิติกระด้าษและบัรรจภุณัฑ์์ ย์งัไม่เป็็นที�แพัร่ห่ลาย์ในกลุ่มเกษติรกร 
มากนัก โครงการนี�เป็็นการชี่วิย์ส่งเสริมการพััฒนาศูักย์ภาพัการบัริห่ารการใชี้ผลผลิติ 
พัลอย์ได้้ทางการเกษติร ให้่สามารถแข่งขันในติลาด้โลกติามนโย์บัาย์อุติสาห่กรรม ชี่วิย์ 
เสริมสร้างราย์ได้้ให่้ชีุมชีนในท้องถิ�น และส่งเสริมให่้มีการเชีื�อมควิามสัมพัันธุ์ระห่วิ่าง 
กลุ่มเกษติรกรและอุติสาห่กรรมบัรรจุภัณฑ์์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นัวิัตกรรมการผลิตเย้�อฟางข้้าวิและ
ชานัอ้อยสำาหรับัใช้ปัระโยชนั์
ทางด้านัการผลิตบัรรจัุภัณฑ์อาหาร
ย่อยสลายทางช่วิภาพ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
การป็รับัป็รงุคณุสมบัติัิเย์ื�อฟางข้าวิ สำห่รับัใช้ีผลติิ 
บัรรจุภณัฑ์์อาห่ารป็ลอด้ภัย์ที�ย่์อย์สลาย์ทางชีวีิภาพั 
ในเชีิงพัาณิชีย์์ และสร์างโมเด้ลติ้นแบับัสำห่รับั 
เกษติรกร ในการเติรีย์มการผลิติเย์ื�อเบัื�องติ้น เพัื�อ
ส่งให่้แก่อุติสาห่กรรมบัรรจุภัณฑ์์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
สำานักส่งเสริมการใช้ปัระโยชน์ 
สำานักงานพััฒนาการวิิจัย์การเกษติร (องค์การมห่าชีน) 
ห่รือ สวิก.
โทรศิัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3306
โทรศิัพท์มือถือ 086 032 6506
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นัักวิิจััย
ผศิ.พัชราภรณ์์ ทิพยวัฒน์ และคณ์ะ
คณะเทคนิคการแพัทย์์ มห่าวิิทย์าลัย์ขอนแก่น

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103001849 ย์ื�นคำขอวิันที� 30 มิถุนาย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การติรวิจวิัด้ป็ริมาณเชีื�อลิสทีเรีย์ โมโนไซึ่โติจิเนส ในอุติสาห่กรรมวิัติถุด้ิบัและผลิติภัณฑ์์
อาห่ารจะใชี้วิิธีุมาติรฐานด้ั�งเดิ้มซ่ึ่�งใชี้เวิลา 5-7 วิัน ในการวิิเคราะห์่ และจำเป็็นต้ิองใชี้ 
ผู้เชีี�ย์วิชีาญในการวิิเคราะห่์ผล นอกจากนี�ย์ังมีขั�นติอนการวิิเคราะห่์ที�ซึ่ับัซึ่้อน มีข้อจำกัด้
ติ่อการติรวิจห่าเชีื�อจากสิ�งส่งติรวิจบัางชีนิด้ จ่งไม่สะด้วิกในการใชี้เพัื�อติรวิจคัด้กรอง 
และติ้องทำในห่้องป็ฏิิบััติิการ ในป็ัจจุบัันจ่งมีการพััฒนาชีุด้ติรวิจวิัด้ป็ริมาณเชืี�อลิสทีเรีย์ 
โมโนไซึ่โติจิเนส ที�สามารถติรวิจได้้อย์่างแม่นย์ำ รวิด้เร็วิ มีควิามจำเพัาะสูง แติ่มีข้อเสีย์
คือ การเติรีย์มติัวิอย์่างมีควิามซึ่ับัซึ่้อน ใชี้เครื�องมือราคาแพัง และติ้องติรวิจวิิเคราะห่์
ในห่้องป็ฏิิบััติิการ ป็ัจจุบัันเทคนิคชีุด้ติรวิจแบับัแถบัสีเป็็นเทคนิคที�ภาคอุติสาห่กรรม
ติ้องการใชี้งานเนื�องจากสะด้วิก แต่ิติ้องมีควิามแม่นย์ำและมีควิามจำเพัาะจากปั็ญห่า 
ที�กล่าวิมาข้างต้ิน การป็ระด้ษิฐ์นี�จง่พัฒันาชีดุ้ติรวิจแบับัแถบัสีสำห่รับัติรวิจวิดั้เชีื�อลสิทเีรยี์ 
โมโนไซึ่โติจเินส โด้ย์ใช้ีอนภุาคนาโนทองติดิ้ฉัลากกบััแอนติบิัอด้ซีึ่่�งจำเพัาะกบััเชีื�อด้งักล่าวิ  
สามารถติรวิจได้้ในภาคสนามทำให่้สะด้วิกในการใชี้งาน

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ชุดตรวิจัวิัดเช้�อลิสท่เร่ย 
โมโนัไซโตจัิเนัส 
(Listeria monocytogenes)

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ใชี้นวิัติกรรมในการติร่งแอนติิบัอด้ีบันพัื�นผิวิ
อนุภาคนาโนทอง แบับักำห่นด้ทิศูทางของ
แอนติิบัอด้ี (Fixed ‘end-on’ orientation) 
เพัื�อเพัิ�มป็ระสิทธุิภาพัการติรวิจวิัด้

 มวีิธีิุการใชีง้านที�งา่ย์ ไม่ซึ่บััซ้ึ่อน ไม่จำเป็น็ต้ิองใชี้ 
ผู้เชีี�ย์วิชีาญ ห่รือใชี้เครื�องมือในห่้องป็ฏิิบััติิการ

 ใชี้เวิลาในการอ่านผลทด้สอบัภาย์ใน 15 นาที 
ห่ลังจากห่ย์ด้สารติัวิอย์่าง

 สามารถติรวิจวิัด้เชีื�อลิสทีเรีย์ โมโนไซึ่โติจิเนส 
ที�มีควิามเข้มข้นติั�งแติ่ 10³ โคโลนีติ่อมิลลิลิติร 
ข่�นไป็ 

 ชีุด้ติรวิจดั้งกล่าวิสามารถบ่ังบัอกระดั้บัควิาม 
เข้มข้นของเชีื�อลิสทีเรีย์ โมโนไซึ่โติจีเนสใน 
ติวัิอย่์างได้้โด้ย์นำแถบัสแีด้งที�ป็รากฎบันติำแห่น่ง 
แถบัทด้สอบั (Test line) ไป็เป็รีย์บัเทีย์บักับั
แผ่นแสด้งระด้บััสขีองป็รมิาณเชีื�อลสิทเีรยี์ โมโน
ไซึ่โติจีเนส

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ

18

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
จีินดาพร พลส้งเนิน
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นัักวิิจััย
ผศิ.นันทวัน ฤทธิิ�เดช และคณ์ะ
คณะวิิทย์าศูาสติร์ มห่าวิิทย์าลัย์ขอนแก่น

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000227 ย์ื�นคำขอวิันที� 28 มกราคม 2565 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การทำการเกษติร เกษติรกรมักใชี้ป็ุ�ย์เคมีเพัื�อเพัิ�มธุาติุอาห่ารให่้กับัด้ิน แติ่ห่ากใชี้ป็ุ�ย์เคมี 
ในป็ริมาณสูงเกินควิามติ้องการของพัืชีจะทำให่้เกิด้การติกค้างของสารเคมีภาย์ในด้ิน 
ส่งผลกระทบัติ่อห่น้าด้ินในระย์ะย์าวิ ปุ็�ย์จุลินทรีย์์จ่งเป็็นอีกห่น่�งทางเลือกเพัื�อลด้การ
ใชี้ป็ุ�ย์เคมี ซึ่่�งป็ุ�ย์จุลินทรีย์์ชี่วิย์รักษาควิามอุด้มสมบัูรณ์ของด้ินในระย์ะย์าวิ ชี่วิย์ฟ้�นฟู 
สภาพัด้ินห่ลังการป็ลูกพืัชี แต่ิข้อจำกัด้ของการใชี้ปุ็�ย์จุลินทรีย์์คือ แบัคทีเรีย์จะมีอาย์ุสั�น 
และโอกาสในการเจริญเติิบัโติและเพัิ�มจำนวินในด้ินติ�ำ จ่งมีการศู่กษาวิิจัย์เกี�ย์วิกับัวิัสดุ้ 
พัาห่ะเพืั�อรักษาสภาพัเซึ่ลล์ของแบัคทเีรยี์ให้่อย์ูร่อด้ได้้เป็็นระย์ะเวิลานาน อกีทั�งย์งัสามารถ 
เพัิ�มจำนวินได้้ด้ี ซึ่่�งวิัสดุ้ที�ใชี้ในป็ัจจุบัันจะนิย์มใชี้วิัสดุ้อินทรีย์์และอนินทรีย์์ เชี่น ห่างนม- 
พัมีอส เป็็นต้ิน ซึ่่�งมข้ีอจำกดั้คอื วิสัด้พุัาห่นะเห่ล่านี�มรีาคาสงู มขีั�นติอนการผลิติที�ซึ่บััซ้ึ่อน 
และติ้องเก็บัรักษาในอุณห่ภูมิติ�ำ

คณะผูป้็ระดิ้ษฐจ์ง่ได้คิ้ด้คน้วิจิยั์ป็ุ�ย์ชีวีิภาพัอัด้เม็ด้จากแบัคทีเรยี์ โด้ย์ใชีว้ิสัด้ธุุรรมชีาติไิด้แ้ก่ 
เถ้าแกลบั ด้ินร่วินป็นทราย์ และแป็้งมันสำป็ะห่ลัง ซึ่่�งห่าได้้ง่าย์ และมีราคาไม่แพังอีกทั�ง
ย์ังมีป็ระโย์ชีน์ติ่อการเจริญเติิบัโติของพัืชีอีกด้้วิย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ปัุ๋ยช่วิภาพแบับัอัดเม็ด

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 เชีื�อแบัคทีเรีย์มีชีีวิิติรอด้ย์าวินานถ่ง 60 วิัน 
ภาย์ห่ลงัจากการผลติิเป็น็ป็ุ�ย์อดั้เมด็้ ซึ่่�งคดิ้เป็น็ 
ร้อย์ละ 90 ของจำนวินแบัคทีเรีย์เริ�มติ้น

 ปุ็�ย์ชีีวิภาพัที�ผสมแบัคทีเรีย์มีศูักย์ภาพัใน 
การเป็ลี�ย์นแป็ลงธุาติุอาห่ารให่้อย์ู่ในรูป็ที�พัืชี 
นำไป็ใชี้ป็ระโย์ชีน์ได้้ด้ีกวิ่าการใชี้ป็ุ�ย์เคมี

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ
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นัักวิิจััย
รศิ.พรนภา เกษมศิิริ และคณ์ะ
คณะวิิศูวิกรรมศูาสติร์ มห่าวิิทย์าลัย์ขอนแก่น

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003003098 ย์ื�นคำขอวิันที� 13 พัฤศูจิกาย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การเน่าเสีย์ของผลไม้เป็็นสาเห่ติุที�ทำให่้ผู้ป็ระกอบัการสูญเสีย์ราย์ได้้ สาเห่ติุการเน่าเสีย์ 
เกิด้จากแก�สเอทิลีนซึ่่�งเป็็นฮอร์โมนที�เร่งการสุก ห่ากมีแก�สเอทิลีนจำนวินมากจะทำให่้ 
ผลไม้สุกเร็วิ มีอาย์ุการเก็บัรักษาสั�นลง ด้ังนั�นการกำจัด้แก�สเอทิลีนจ่งสามารถย์ืด้อาย์ุ 
การเก็บัรักษาและคงควิามสด้ให่ม่ให่้ผลไม้ได้้ ทำโด้ย์การใชี้ป็ฏิิกิริย์า Photocatalytic  
oxidation เพัื�อลด้การเกดิ้แก�สเอทลินี แต่ิป็ฏิกิริยิ์านี�จะต้ิองกระติุน้ด้้วิย์แสงและต้ิองมีติวัิเร่ง 
ป็ฏิิกิริย์า ซ่ึ่�งตัิวิเร่งป็ฏิิกิริย์าจะติอบัสนองได้้เฉัพัาะกับั UV เท่านั�น จ่งมีการพััฒนานำ 
อนุภาคนาโนมาเป็็นติัวิเร่งป็ฏิิกิริย์าเนื�องจากอนุภาคนาโนติอบัสนองต่ิอแสงที�มองเห่็นได้้  
และสามารถสังเคราะห่์ได้้จากสารสกัด้ผักผลไม้ 

ด้้วิย์ข้อด้ีของอนุภาคนาโนด้ังกล่าวิ คณะผู้ป็ระดิ้ษฐ์จ่งได้้ป็ระดิ้ษฐ์กระด้าษชีะลอการสุก 
ของผลไม้ ซึ่่�งกระด้าษจะถกูเคลอืบัด้้วิย์สารที�ผ่านการคดิ้ค้นข่�นโด้ย์เฉัพัาะ เพัยี์งนำกระด้าษ 
ไป็ใส่ในกล่องที�บัรรจุผลไม้จะชี่วิย์ชีะลอการสุกและย์ืด้อาย์ุการเก็บัรักษาของผลไม้ได้้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สารออกฤทธิิ์ทางช่วิภาพสำาหรับั
ชะลอการสุกข้องผลไม้

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ชี่วิย์ย์ดื้อาย์กุารเกบ็ัรกัษาผลไม้ โด้ย์ลด้การเกดิ้ 
แก�สเอทิลีนจากป็กติิได้้ถ่ง 83.57%

 ย์ับัย์ั�งการเจรญิเติบิัโติของแบัคทเีรยี์ Escherichia  
coli และ Staphylococcus aureus ได้้

 ผลิติจากสารสกัด้ธุรรมชีาติิ เป็็นมิติรติ่อ 
สิ�งแวิด้ล้อม และป็ลอด้ภัย์ติ่อผู้บัริโภค

 มผีลการทด้ลองในมะม่วิง ซึ่่�งสามารถช่ีวิย์ชีะลอ 
การสกุและย์ดื้อาย์กุารเกบ็ัรกัษามะมว่ิงได้น้าน
กวิ่าป็กติิ 7 วิัน

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ
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นัักวิิจััย
รองศิาสตราจีารย์ ดร.ณ์ัฐพร จีันทร์ฉาย
มห่าวิิทย์าลัย์แม่โจ้

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2001003591 ย์ื�นคำขอวิันที� 22 มิถุนาย์น 2563 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ัจจุบัันใชี้สารป็ฏิิชีีวินะในการติ่อติ้านเชืี�อ ก่อโรคและป็ุ�ย์ เคมี ในการส่ง เสริม 
การเจริญเติิบัโติของพัืชี ซ่ึ่�งส่งผลกระทบัติ่อสิ�งแวิด้ล้อมและสิ�งมีชีีวิิติ โด้ย์เฉัพัาะทางด้ิน 
และน�ำเชี่น ด้ินเสื�อมโทรม ขาด้ธุาตุิอาห่าร มีสารพิัษเจือป็น ทำให้่ป็ลาและสิ�งมีชีีวิิติ 
ในน�ำติาย์ลง เป็็นติ้น จุลินทรีย์์ที�สามารถติร่งก�าซึ่ไนโติรเจนจากบัรรย์ากาศู และเป็ลี�ย์น 
เป็็นรูป็แอมโมเนีย์ ซึ่่�งเป็็นสารอาห่ารสำคัญในการเจริญเติิบัโติของพัืชีแติ่ในพัืชีนั�น 
ไมส่ามารถจะเป็ลี�ย์นรปู็ห่รอืสงัเคราะห่แ์อมโมเนยี์มเองได้ ้การมจีลุนิทรยี์ท์ี�ติรง่ไนโติรเจน 
จง่ชีว่ิย์ให่พ้ัชืีสามารถด้ดู้ซึ่บััสารอาห่ารได้ด้้ข่ี�นและสะด้วิกข่�น สง่เสรมิติอ่การเจรญิเติบิัโติ 
และมีเชีื�อแบัคทีเรยี์ที�ชีว่ิย์ในการส่งเสริมการเจริญเติบิัโติของพืัชี ห่รอื เอนโด้ไฟติกิแบัคทีเรยี์ 
ด้ังนั�นจ่งมีการพััฒนาจุลินทรีย์์ที�ชี่วิย์ติร่งไนโติรเจนกลุ่ม Endophytic bacteria ข่�นมา  
ที�ชี่วิย์ในการส่งเสริมการเจริญเติิบัโติของพัืชี ซึ่่�งแบัคทีเรีย์ Bacillus nealsonii MJUP09 
นี�มีห่น้าที�สำคัญในการรักษาคุณภาพัด้ิน ติร่งไนโติรเจนในบัรรย์ากาศูและในด้ินให่้อย์ู่ 
ในรปู็ของแอมโมเนยี์ม [NH

4
]+ และไนเติรท [NO

3
]+ ชีว่ิย์ผลติิฮอรโ์มน IAA และไซึ่โติรไคนิน  

โด้ย์สารทั�งห่มด้ที�แบัคทีเรีย์ได้้สร้างข่�น

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ปัุ๋ยช่วิภาพและกรรมวิิธิ่การผลิต

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ชี่วิย์กระติุน้การย์ดื้ติวัิของเซึ่ลล์ และการแบ่ังเซึ่ลล์  
และการกระติุ้นการเจริญเติิบัโติของพืัชี ส่งเสริม 
การเจริญเติิบัโติ มีการออกรากที�ย์าวิข่�น เพัิ�ม 
ควิามสูงของติ้น ขนาด้กอผลผลิติเพัิ�มข่�น และ 
ย์ับัย์ั�งเชืี�อก่อโรคในข้าวิ สามารถนำไป็ใชี้ในกลุ่ม
ผู้ป็ลูกพัืชีอินทรีย์์ กลุ่มผู้ป็ลูกไม้กระถาง พัืชีผัก
เศูรษฐกิจ การป็ลูกข้าวิ พัืชีสวินและไม้ผล

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ชนัดดา ชัยเนตร
ฝ่าย์พััฒนาควิามร่วิมมือภาคอุติสาห่กรรมและ
นวิัติกรรมเชีิงพัาณิชีย์์ มห่าวิิทย์าลัย์แม่โจ้
โทรศิัพท์ 053 875 635
โทรศิัพท์มือถือ 081 883 2696
Email tlo.mjubi@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี, 
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศิ์ 
และ ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ช้เกียรติศิิริ
คณะสัติวิศูาสติร์และเทคโนโลย์ี มห่าวิิทย์าลัย์แม่โจ้

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003003098 ย์ื�นคำขอวิันที� 13 พัฤศูจิกาย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ย์าสอด้เต้ิาที�ผลติิจากสารสกดั้จากฝางและว่ิานห่างจระเข้ สามารถรักษาโรคเต้ิานมอักเสบั 
ในโคนมได้้ โด้ย์ลด้จำนวินแบัคทีเรีย์โด้ย์รวิม และระด้ับัคะแนนซึ่ีเอ็มที (CMT score) 
ของน�ำนมก่อนและห่ลังใช้ีได้้อย่์างมนียั์สำคญัทางสถติิ ิสามารถป็รบััป็รงุคณุภาพัน�ำนมได้้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ยาสอดเต้า 
สำาหรับัโรคเต้านัมอักเสบัในัโคนัม

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ผลิติภัณฑ์์ทำจากสารสกัด้จากสมุนไพัรไทย์ ได้้แก่
ฝาง และวิ่านห่างจระเข้ ซึ่่�งชี่วิย์ลด้การติกค้างของ
ย์าป็ฏิิชีีวินะในน�ำนม และสิ�งแวิด้ล้อม และลด้ 
การด้ื�อย์าป็ฏิชิีวีินะของเชีื�อแบัคทเีรยี์ ป็ลอด้ภยั์ต่ิอ 
ผู้บัริโภค สร้างมูลค่าเชีิงพัาณิชีย์์จากทั�งการเพัิ�ม
มูลค่าสินค้าพัืชีเกษติรและมูลค่าสินค้าผลิติภัณฑ์์
จากสัติวิ์ที�ผ่านการเลี�ย์งในระบับัอินทรีย์์ สามารถ
นำไป็ป็ระย์ุกติ์ใชี้ในกระบัวินการผลิติและเชีิง
พัาณิชีย์์ได้้ เชี่น บัริษัทผลิติย์าสัติว์ิ สัติวิแพัทย์์ 
สัติวิบัาล เกษติรกรผู้เลี�ย์งโคนม

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ชนัดดา ชัยเนตร
ฝ่าย์พััฒนาควิามร่วิมมือภาคอุติสาห่กรรม
และนวิัติกรรมเชีิงพัาณิชีย์์ มห่าวิิทย์าลัย์แม่โจ้
โทรศิัพท์ 053 875 635
โทรศิัพท์มือถือ 081 883 2696
Email tlo.mjubi@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
รองศิาสตราจีารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
และ รองศิาสตราจีารย์ทิพสุคนธิ์ พิมพ์พิมล
คณะเทคโนโลย์ีการป็ระมงและทรัพัย์ากรทางน�ำ มห่าวิิทย์าลัย์แม่โจ้

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103001015 ย์ื�นคำขอวิันที� 5 เมษาย์น 2564 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในปั็จจุบัันควิามนิย์มในการบัริโภคป็ลากันอย่์างมากข่�น ทำให่้ป็ลาเป็็นที�นิย์มมากข่�นใน 
ท้องติลาด้ทั�งในป็ระเทศูและติลาด้ต่ิางป็ระเทศู จง่ทำให้่มกีารพัฒันาเทคนิคการเพัาะเลี�ย์ง 
กนัอย่์างต่ิอเนื�อง อตุิสาห่กรรมการเพัาะเลี�ย์งสัติว์ิน�ำมีแนวิโน้มที�จะต้ิองมีการป็รับัเป็ลี�ย์น 
เพัื�อเข้าสูร่ะบับัเพัาะเลี�ย์งที�มีควิามย์ั�งย์นืและเป็็นมิติรต่ิอสิ�งแวิด้ล้อม โด้ย์เฉัพัาะการเพัาะเลี�ย์ง 
สตัิว์ิน�ำในระบับัปิ็ด้ที�มกีารห่มุนเวิยี์นน�ำที�ผ่านการบัำบัดั้ให้่มคีณุภาพัด้แีล้วิกลับัมาใช้ีให่ม่  
(Recirculating Aquaculture System, RAS) ซึ่่�งมีข้อด้คีอื สามารถควิบัคุมสภาพัแวิด้ล้อม 
ได้้ติลอด้การเลี�ย์ง สัติวิ์น�ำที�เลี�ย์งจ่งมีควิามแข็งแรง มีอัติรารอด้สูงและมีการเจริญเติิบัโติ 
ที�ด้ี ทำให้่ได้้ผลผลิติต่ิอพัื�นที�เพัิ�มข่�นในแต่ิละรุ่น และสามารถเลี�ย์งสัติว์ิน�ำได้้ติลอด้ทั�งปี็  
นอกจากนี�ย์ังชี่วิย์ลด้ควิามเสี�ย์งจากการป็นเป็้�อนด้้วิย์เชีื�อก่อโรคติ่าง ๆ ลด้ป็ริมาณน�ำใน
การผลติิและลด้ผลกระทบัต่ิอสิ�งแวิด้ล้อมจากการป็ล่อย์น�ำทิ�ง การเลี�ย์งป็ลาในบ่ัอจะเพัิ�ม 
มากข่�นเรื�อย์ ๆ เพัราะจำนวินป็ลาในทะเลลด้ลงเรื�อย์ ๆ การทำฟาร์มป็ลาจ่งเป็็นเรื�องที�
ห่ลีกเลี�ย์งไม่ได้้

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
การป็ระด้ิษฐ์นี�เป็็นเทคนิคการเลี�ย์งสัติวิ์น�ำในพัื�นที�ที�จำกัด้ (Land-Base Aquaculture)  
ร่วิมกบััการควิบัคมุคณุภาพัน�ำด้้วิย์ระบับัห่มุนเวิยี์น (Recirculation Aquaculture System)  
ภาย์ใติ้โด้มควิามร้อน (Green House) ซึ่่�งเป็็นนวิัติกรรมให่ม่ของการเพัาะเลี�ย์งสัติวิ์น�ำ
ที�ลด้การใชี้น�ำในการผลิติ (Smart aquaculture) เป็็นการเพัาะเลี�ย์งสัติวิ์น�ำในระบับัป็ิด้
ที�มีการห่มุนเวิีย์นน�ำที�ผ่านการบัำบััด้ให่้มีคุณภาพัด้ีแล้วิกลับัมาใชี้ให่ม่ ข้อด้ีคือ สามารถ 
ควิบัคุมสภาพัแวิด้ล้อมได้้ติลอด้การเลี�ย์ง สัติวิ์น�ำที�เลี�ย์งจ่งมีควิามแข็งแรง มีอัติรารอด้สูง 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

องค์ปัระกอบัหลักข้องระบับัการ
เล่�ยงสัตวิ์นั�ำาแบับันั�ำาหมุนัเวิ่ยนั
ภายใต้โดมควิามร้อนั

และมีการเจริญเติบิัโติที�ด้ ี ทำให้่ได้้ผลผลิติต่ิอพัื�นที� 
เพัิ�มข่�นเมื�อเทีย์บักับัการเลี�ย์งในบ่ัอดิ้นห่รือกระชัีง  
และสามารถเลี�ย์งสัติวิ์น�ำได้้ติลอด้ทั�งป็ี นอกจากนี� 
ย์งัช่ีวิย์ลด้ควิามเสี�ย์งจากการป็นเป้็�อนด้้วิย์เชีื�อก่อโรค 
ติา่ง ๆ  ลด้ป็รมิาณน�ำในการผลติิและลด้ผลกระทบั 
ติ่อสิ�งแวิด้ล้อมจากการป็ล่อย์น�ำทิ�ง จ่งนับัวิ่าเป็็น 
ระบับัการเพัาะเลี�ย์งสตัิว์ิน�ำแบับัปิ็ด้ที�มคีวิามจำเป็็น
และสำคัญอย์า่งย์ิ�งติอ่อนาคติของอุติสาห่กรรมการ
เพัาะเลี�ย์งสัติวิ์น�ำภาย์ในป็ระเทศู

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ชนัดดา ชัยเนตร
ฝ่าย์พััฒนาควิามร่วิมมือภาคอุติสาห่กรรมและ
นวิัติกรรมเชีิงพัาณิชีย์์ มห่าวิิทย์าลัย์แม่โจ้
โทรศิัพท์ 053 875 635
โทรศิัพท์มือถือ 081 883 2696
Email tlo.mjubi@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.เบัญจีวรรณ์ ธิรรมธินารักษ์ และ คณ์ะวิจีัย
คณะวิิทย์าศูาสติร์ป็ระย์ุกติ์ 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัระจอมเกล้าพัระนครเห่นือ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001951 ย์ื�นคำขอวิันที� 14 สิงห่าคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แมงกะพัรุนชีนิด้กินได้้มีการนำมาทำเป็็นเมนูอาห่ารที�นิย์มบัริโภคติามภัติติาคารจีนห่รือ 
เป็็นส่วินป็ระกอบัในเมนอูาห่ารญี�ป็ุน่ ลกัษณะเด่้นของแมงกะพัรุนคอื มโีป็รตินีคอลลาเจน  
มีไขมนัและคอเลสเติอรอลติ�ำมาก จง่จดั้เป็็นอาห่ารแคลอรี�ติ�ำ โด้ย์แมงกะพัรนุสด้จะผ่าน 
การด้องเกลือเพัื�อให่้เก็บัได้้นาน ไม่เน่าเสีย์ เมื�อนำมาบัริโภคติ้องมีการล้างเกลือ จะได้้ 
ลกัษณะเนื�อแมงกะพัรุนที�มสีขีาวิ ไม่มรีสชีาติ ิแต่ิได้้ควิามกรบุักรอบัจากโป็รตีินคอลลาเจน  
ด้้วิย์ข้อจำกัด้ของโป็รตีินคอลลาเจนที�จะเสีย์สภาพัได้้ง่าย์เมื�อนำไป็ต้ิมห่รือทอด้ได้้
ลักษณะที�แห่้งแข็ง จ่งทำให้่การแป็รรูป็แมงกะพัรุนเป็็นผลิติภัณฑ์์อาห่ารต่ิาง ๆ ย์ังมี 
จำนวินน้อย์ ทางทีมวิิจัย์จ่งได้้นำเอากระบัวินการการแชี่เยื์อกแข็งอบัแห่้งร่วิมกับัการใชี้ 
สารไครโอโพัรเทกแทนติ์ทำให่้ได้้เป็็นผลิติภัณฑ์์แมงกะพัรุนกรอบัที�สามารถนำมาป็รุง 
รสชีาติิ เชี่น รสน�ำมันงาได้้ ผลิติภัณฑ์์สามารถเก็บัได้้นานที�อุณห่ภูมิห่้อง และ เป็็นอาห่าร 
ขบัเคี�ย์วิที�มีส่วินป็ระกอบัห่ลักเป็็นโป็รติีนคอลลาเจนทำให่้รู้ส่กอิ�ม ให่้แคลอรี�ติ�ำ เห่มาะ
สำห่รับัผู้ที�ติ้องการลด้น�ำห่นัก

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

Freeze drying

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 สามารถผลิติผลิติภัณฑ์์แมงกะพัรุนในรูป็แบับั
ของอาห่ารขบัเคี�ย์วิ ที�มีควิามกรอบั

 ผลิติภัณฑ์์สามารถเก็บัได้้นาน ผลิติภัณฑ์์มี 
น�ำห่นักเบัา

 สามารถใช้ีเทคโนโลยี์นี�ในการออกแบับัผลิติภัณฑ์์ 
ที�มีควิามห่ลากห่ลาย์มากข่�น

 เป็็นเทคโนโลยี์ที�ผู้ป็ระกอบัการไทย์สามารถ
สร้างเครื�องมือได้้เอง 

 เป็็นเทคโนโลยี์ที�มีการนิย์มใชี้กันอย่์างมาก
สำห่รับัอุติสาห่กรรมอาห่ารไทย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง

24

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
รองศิาสตราจีารย์ ดร. เบัญจีวรรณ์ ธิรรมธินารักษ์
ภาควิิชีาเทคโนโลย์ีอุติสาห่กรรมเกษติร อาห่าร 
และสิ�งแวิด้ล้อม คณะวิิทย์าศูาสติร์ป็ระย์ุกติ์ 
โทรศิัพท์ 02 555 2000 ติ่อ 4709
โทรศิัพท์มือถือ 099 185 3164
Email benjawan.t@sci.kmutnb.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.สาคร ชลสาคร, ดร.ชนากานต์ เรืองณ์รงค์ และ ดร.รัฐ ชมภ้พาน
คณะเทคโนโลย์ีคห่กรรมศูาสติร์ 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ไผ่ ถือเป็็นพัืชีเศูรษฐกิจของป็ระเทศูไทย์ บัริษัท พัิมธุา จำกัด้ ซึ่่�งเป็็นบัริษัทที�รับัซึ่ื�อไผ่ 
ในท้องถิ�น จำนวินห่ลาย์ล้านบัาทติ่อป็ี และเป็็นโรงงานผลิติวิัสดุ้แป็รรูป็จากไม้ไผ่ เชี่น 
พัื�นป็าเก้ ผนัง ห่ลังคา เฟอร์นิเจอร์ และของติกแติ่งบั้าน ด้ำเนินธุุรกิจมากวิ่า 10 ป็ี  
ส่วินให่ญ่ผลิติให่้โรงแรม 5 ด้าวิ โครงการ และนักออกแบับัที�ติ้องการไม้ไผ่ ราย์ได้้ติ่อป็ี  
10-15 ล้านบัาท คนงานจำนวิน 40-50 คน บันพัื�นที� 10-15 ไร่ ติำบัลโนนห้่อม อำเภอเมือง  
จังห่วิดั้ป็ราจนีบัรุ ี ทำให้่มขีย์ะผงไผ่จำนวินมากซึ่่�งเป็็นขย์ะเห่ลอืทิ�งจากกระบัวินการผลติิ 
ผลิติภัณฑ์์จากไผ่
งานวิิจัย์นี�ใชี้วิัสดุ้ผสมจากเส้นใย์ไผ่เห่ลือทิ�งกับัเส้นใย์ฝ้าย์ ข่�นรูป็เป็็นผ้าผืน แล้วินำมา 
ออกแบับัและผลิติเป็็นผลิติภัณฑ์์ไลฟ์สไติล์ที�มีเอกลักษณ์เฉัพัาะติัวิที�โด้ด้เด้่น พัร้อมทั�ง
ติ่อย์อด้สูก่ารพัฒันาผลติิภณัฑ์์ที�มคีณุสมบัตัิพิัเิศูษ (Functional Textile) ทางการแพัทย์์  
สามารถเพัิ�มมูลค่าและลด้ป็ริมาณของเสีย์ในชีุมชีนรวิมไป็ถ่งเป็็นการติ่อย์อด้และสร้าง
มูลค่าด้้วิย์นวิัติกรรมเส้นใย์ไผ่ในผลิติภัณฑ์์ไลฟ์สไติล์ให่้แก่เกษติรกรและผู้ป็ระกอบัการ
ราย์ให่ม่ติ่อไป็

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นัวิัตกรรมผ้าไม่ทอจัากเส้นัใยไผ่ 
ในัผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์
ทางการแพทย์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
งานวิิจัย์นี�ใชี้วิัสดุ้ผสมจากเส้นใย์ไผ่เห่ลือทิ�งกับั
เส้นใย์ฝ้าย์ ข่�นรูป็เป็็นผ้าผืน แล้วินำมาออกแบับั
และผลิติเป็็นผลิติภัณฑ์์ไลฟ์สไติล์ที�มีเอกลักษณ์
เฉัพัาะติัวิที�โด้ด้เด้่น พัร้อมทั�งติ่อย์อด้สู่การพััฒนา 
ผลิติภณัฑ์์ที�มคีณุสมบัตัิพิัเิศูษ (Functional Textile)  
ทางการแพัทย์์ สามารถเพัิ�มมูลค่าและลด้ป็ริมาณ 
ของเสีย์ในชีุมชีนรวิมไป็ถ่งเป็็นการติ่อย์อด้และ 
สร้างมูลค่าด้้วิย์นวิัติกรรมเส้นใย์ไผ่ในผลิติภัณฑ์์ 
ไลฟ์สไติล์ให้่แก่เกษติรกรและผู้ป็ระกอบัการ 
ราย์ให่ม่ติ่อไป็

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale 
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
มยุรี จีอยเอากา, ฉัตรวดี สายใยทอง และ พัชรี ซิลวา
สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี
โทรศิัพท์ 02 549 4493
โทรศิัพท์มือถือ 083 151 6740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปัรีย์ และ ดร.ณ์รงค์ชัย โอเจีริญ
คณะวิิศูวิกรรมศูาสติร์ มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 11775
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 13400
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 140356 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ไผจ่ดั้เป็น็พัชืีเศูรษฐกจิอย์า่งห่น่�งที�มคีวิามสำคญัติอ่วิถิชีีวีิติิของคนไทย์มาติั�งแติอ่ด้ตีิจนถง่
ป็ัจจุบััน ไผ่ สามารถนำมาใชี้ป็ระโย์ชีน์ได้้อย์่างห่ลากห่ลาย์ ทั�งในด้้านอุป็โภคและบัริโภค 
จากการลงสำรวิจพับัเศูษไผ่ของเห่ลือทิ�งจากผู้ป็ระกอบัการในชีุมชีน วิิสาห่กิจชีุมชีนที�
ใชี้ป็ระโย์ชีน์จากไผ่มีห่ลากห่ลาย์รูป็แบับัโด้ย์พับัว่ิา ของเสีย์ในอุติสาห่กรรมแป็รรูป็ไผ่ 
ที�ใชี้ลำมีจำนวินสูงถ่งร้อย์ละ 50-60% โด้ย์มีป็ริมาณไผ่เห่ลือทิ�งชีุมชีนป็ระมาณ 
3-5 ติันติ่อเด้ือน ซึ่่�งอย์ู่ในรูป็ของเศูษไผ่ งานวิิจัย์นี�มีจุด้ป็ระสงค์ในการนำเศูษไผ่ 
เห่ลือทิ�งเห่ล่านี�มาใชี้ป็ระโย์ชีน์แทนการเผาทิ�งทำให่้เกิด้มลพัิษ โด้ย์การผลิติเป็็น 
บัรรจุภัณฑ์์ชีนิด้กลวิง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ชนัิดกลวิง
จัากผงไผ่เหล้อทิ�ง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 เป็็นการนำเศูษวัิสด้ไุผ่เห่ลือทิ�งจากอุติสาห่กรรม 
มาผ่านกรรมวิธีิุเฉัพัาะทำให้่เกดิ้เป็็นบัรรจุภณัฑ์์ 
ชีนิด้กลวิงในรูป็แบับัติ่าง ๆ เชี่น กระถางติ้นไม้ 
โอ่ง เป็็นติ้น 

 มีกรรมวิิธุีที�ไม่ซึ่ับัซึ่้อน ติ้นทุนติ�ำ
 ผลิติภัณฑ์์ที�ได้้มีควิามสวิย์งาม แข็งแรง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
มยุรี จีอยเอากา, ฉัตรวดี สายใยทอง และ พัชรี ซิลวา
สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี
โทรศิัพท์ 02 549 4493
โทรศิัพท์มือถือ 083 151 6740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.สุนีย์ หทัยวสีวงศิ์, ผศิ.อรทัย ตั�งสิรินฤนาท
และ ผศิ.พรรณ์ราย รักษ์งาร
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในการผลติิงานห่ตัิกรรมจากไผ่ จะมีขย์ะห่รอืของเสยี์ส่วินห่น่�งที�เกดิ้ข่�นระห่ว่ิางกระบัวินการ 
มากมาย์ อาทิเชี่น เศูษไผ่ ท้องไผ่ เศูษเส้นติอกที�ไม่ได้้คุณภาพั เป็็นติ้น เศูษเห่ลือทิ�ง 
เห่ล่านี�จะถูกกำจัด้ด้้วิย์วิิธีุการเผาทิ�งห่รือ บัางบ้ัานนำเถ้าแกลบัไป็เป็็นส่วินผสมเป็็นดิ้น  
ด้ังที�ทราบักันวิ่า วิิธุีการกำจัด้ด้ังกล่าวิจะย์้อนมาส่งผลติ่อมลภาวิะและสุขภาพัของชีุมชีน
ในระย์ะย์าวิ จากการศู่กษาพับัวิ่า ด้้วิย์คุณสมบััติิเด้่นของไผ่เส้นใย์ในด้้านการดู้ด้ซึ่ับักลิ�น  
ดู้ด้ซึ่ับัควิามชีื�นได้้ด้ี ผู้ป็ระด้ิษฐ์จ่งเกิด้แนวิควิามคิด้ที�จะสร้างมูลค่าเพัิ�มให้่เศูษไผ่เห่ล่านี� 
โด้ย์ไม่เกิด้การเผาที�ก่อให้่เกิด้มลภาวิะในอากาศู ด้้วิย์การนำเศูษไผ่เห่ล่านี�มาแป็รรูป็ 
เป็็นวิัสดุ้อัด้เม็ด้ที�มีคุณสมบััติิในการดู้ด้ซัึ่บัควิามชีื�นและกลิ�นของสัติวิ์เลี�ย์งได้้ด้ี ไม่เป็็น 
ฝุ่นผง ผลิติจากวิัติถุด้ิบัที�เป็็นมิติรติ่อสิ�งแวิด้ล้อม ไม่เป็็นอัติราย์ติ่อคนและสัติวิ์เลี�ย์ง จ่งมี 
แนวิคดิ้ในการพัฒันาสตูิรและกรรมวิธิุกีารผลติิเศูษเย์ื�อไผอ่ดั้เมด็้สำห่รบััด้ดู้ซึ่บััการขบััถา่ย์ 
ของสัติวิ์เลี�ย์ง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ทรายแมวิ
จัากเศษไผ่เหล้อทิ�ง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 เป็็นทราย์แมวิจากเย์ื�อไผ่ ไร้ฝุ่น น�ำห่นักเบัา 
ย์่อย์สลาย์ได้้ติามธุรรมชีาติิ ใชี้เป็็นป็ุ�ย์ได้้

 ดู้ด้ซึ่ับัน�ำได้้ด้ีมาก 
 กรรมวิิธุีการผลิติไม่ซึ่ับัซึ่้อน ติ้นทุนการผลิติติ�ำ
กวิ่าทราย์แมวิจากวิัติถุด้ิบัอื�น ๆ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale 

27

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
มยุรี จีอยเอากา, ฉัตรวดี สายใยทอง และ พัชรี ซิลวา
สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี
โทรศิัพท์ 02 549 4493
โทรศิัพท์มือถือ 083 151 6740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1



106106106106

นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.สาคร ชลสาคร, ดร.ชนากานต์ เรืองณ์รงค์ 
และ นายกษิดิส รัตนภรณ์์
คณะเทคโนโลย์ีคห่กรรมศูาสติร์ มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 12632 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การพััฒนาเส้นใย์ธุรรมชีาติิจากผักติบัชีวิา เนื�องจากจังห่วิัด้ป็ทุมธุานี เป็็นแห่ล่งวัิติถุด้ิบั 
ของผักติบัชีวิา โด้ย์เฉัพัาะในคลองรังสติิป็ทมุธุาน ีการนำเส้นใย์ผักติบัชีวิามาใช้ีป็ระโย์ชีน์ 
จ่งถือเป็็นแนวิทางในการนำวัิชีพัืชี มาพััฒนาคุณภาพัเส้นใย์ให้่มีขนาด้เล็กลง และช่ีวิย์
ส่งเสริมในการสร้างมูลค่าเพัิ�มให่้กับัเส้นใย์ เส้นด้้าย์ และผืนผ้าผักติบัชีวิา เพัื�อออกแบับั
ผลิติภัณฑ์์ผักติบัชีวิาให่้มีควิามห่ลาย์ห่ลากมากย์ิ�งข่�น

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบัชวิา

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เส้นใย์ผักติบัชีวิามีคุณสมบััติิระบัาย์ควิามร้อนได้้
ด้ี มีควิามแข็งแรง สามารถดู้แลรักษาง่าย์เชี่นเด้ีย์วิ
กับัผ้าเส้นใย์ธุรรมชีาติิอื�น ๆ มีน�ำห่นักเบัา รวิมทั�ง
เกิด้ลวิด้ลาย์ที�มีผิวิสัมผัสสวิย์งามเป็็นธุรรมชีาติิ 
สามารถนำไป็ป็ระย์ุกต์ิผลิติได้้ห่ลาย์รูป็แบับั ทั�ง 
เสื�อผ้า กระเป็�า และเครื�องป็ระด้ับัติ่าง ๆ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
มยุรี จีอยเอากา, ฉัตรวดี สายใยทอง และ พัชรี ซิลวา
สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี
โทรศิัพท์ 02 549 4493
โทรศิัพท์มือถือ 083 151 6740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.สาคร ชลสาคร, ผศิ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว 
และ นางสาวศิรัณ์ญา ขันธิ์สัมฤทธิิ�
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จังห่วิัด้ป็ทุมธุานี มีแห่ล่งท่องเที�ย์วิ 1 ใน 10 ที�สำคัญ คือ กลุ่มวิิสาห่กิจชุีมชีนแม่บั้าน 
แสงติะวิัน ติำบัลกระแชีง อำเภอสามโคก จังห่วัิด้ป็ทุมธุานี มีการพััฒนากระบัวินการ
ผลิติผ้าจากเส้นใย์กล้วิย์จนเกิด้เป็็นผ้าใย์กล้วิย์บััวิห่ลวิง (BUALUANG-Banana Fabric)  
จนกลาย์เป็็นผ้าป็ระจำจังห่วัิด้ป็ทุมธุานี เมื�อป็ี พั.ศู. 2561 โด้ย์มีจุด้เริ�มติ้นจากทาง 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลยี์ราชีมงคลธัุญบุัรี ได้้วิิจัย์การพััฒนาเส้นใย์กล้วิย์ ในงานแฟชีั�น 
เครื�องแติ่งกาย์และเคห่ะสิ�งทอ เนื�องจากติ้นกล้วิย์ห่อมทองและติ้นกล้วิย์น�ำวิ้าเห่ลือทิ�ง  
ห่ลังจากเก็บัเกี�ย์วิผลผลิติ จำนวิน 30,000 ติันติ่อป็ี โด้ย์การ “นำกาบัและก้านในกล้วิย์”  
มาป็ั�นเป็็นเส้นด้้าย์ ซึ่่�งเส้นใย์กล้วิย์มีคุณสมบััติิเด้่นในด้้านควิามแข็งแรง และเงามัน  
สามารถข่�นรูป็เป็็นเส้นด้้าย์ นำมาต่ิอย์อด้ทอเป็็นผืนผ้าและผลิติเป็็นผลิติภัณฑ์์ 
เครื�องแต่ิงกาย์และเคห่ะสิ�งทอ และมีการพััฒนาลวิด้ลาย์ของผ้าใย์กล้วิย์อย์่างติ่อเนื�อง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วิยบััวิหลวิง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ผ้าใย์กล้วิย์บััวิห่ลวิงมี คุณสมบััติิ เด้่นในด้้าน 
ควิามแข็ งแรงและเงามัน  มี ผิ วิ สัมผัสและ 
น�ำห่นักเบัา คล้าย์ผ้าขนสัติวิ์ ทำให่้สวิมใส่สบัาย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
มยุรี จีอยเอากา, ฉัตรวดี สายใยทอง และ พัชรี ซิลวา
สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลธุัญบัุรี
โทรศิัพท์ 02 549 4493
โทรศิัพท์มือถือ 083 151 6740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ไพโรจีน์ วรพจีน์พรชัย
ห่ลักสูติรสิ�งทอและเครื�องป็ระด้ับั 
คณะศูิลป็กรรมและสถาป็ัติย์กรรมศูาสติร์ มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลล้านนา

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 418918 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เป็็นการต่ิอย์อด้อาชีพีัการทอผ้าในพัื�นที�ชีมุชีนกะเห่รี�ย์งบ้ัานย์างเป็าเห่นือ อำเภออมก๋อย์  
จ่งได้้ออกแบับัลวิด้ลาย์ผ้าทอนี� ให่้เป็็นลวิด้ลาย์ให่ม่ “ลาย์เนติรฤทัย์” ข่�นมา โด้ย์นำ 
อัติลักษณ์ของกลุ่มผู้บักพัร่องทางสาย์ติามาเป็็นแรงบัันด้าลใจในการออกแบับั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ้าทอลายเนัตรฤทัย

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
“ลาย์เนติรฤทัย์” เป็็นลาย์ที�ออกแบับัโด้ย์นำ 
อัติลักษณ์ของกลุ่มผู้บักพัร่องทางสาย์ติาพัี�น้อง
ชีาวิกะเห่รี�ย์ง อำเภออมก๋อย์ จังห่วิัด้เชีีย์งให่ม่ ที�มี
ลักษณะเป็็นสี�เห่ลี�ย์มข้าวิห่ลามตัิด้ ออกแบับัเป็็น 
รูป็ด้วิงติา มีรูป็หั่วิใจอย์ู่ติรงกลางแทนแก้วิติา  
ที�สื�อถ่งการใชี้ใจในการทอผ้าแทนด้วิงติา และใชี้ 
เส้นด้้าย์สีติัด้กันเพัื�อให่้เป็็นลวิด้ลาย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
อารีวัณ์ย์ อรุณ์สิทธิิ�
งานทรัพัย์์สินทางป็ัญญา สำานักงานบัริห่ารทรัพัย์์สิน
และสิทธุิป็ระโย์ชีน์ 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลล้านนา
โทรศิัพท์ 053 921 444 ติ่อ 1122
โทรศิัพท์มือถือ 081 673 7929
Email a_asset@rmutl.ac.th  

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ผลงานนี�ได้้ให่้ควิามสำคัญกับัการจัด้ห่าสารป็ระกอบัจำพัวิกน�ำมันและไขมัน และจำเป็็น 
ติ้องห่าแห่ล่งน�ำมันและไขมันอื�นเพัื�อทด้แทนน�ำมันป็าล์ม ทำให่้เกิด้การติ่อย์อด้ข่�นใน 
โครงการนี� โด้ย์มีวิตัิถดุ้บิัห่ลกัเป็็นน�ำมนัที�ผลติิได้้จากย์สีต์ิน�ำมนั ห่รอื oleaginous yeast  
เนื�องจากมีข้อเด้่นห่ลาย์อย์่าง เชี่น โติง่าย์ ใชี้เวิลาน้อย์ ใชี้พืั�นที�น้อย์ สามารถเลี�ย์งให่้มี 
ควิามห่นาแน่นของเซึ่ลล์สูงได้้ โด้ย์กรด้ไขมันห่ลักที�สะสมในเซึ่ลล์ย์ีสติ์คือ C14, C16 
และ C18 ซึ่่�งอย์ู่ในรูป็ของไติรกลีเซึ่อไรด้์ (triglyceride) มีควิามคล้าย์คล่งกับักรด้ไขมัน
ในน�ำมันพัืชี ที�สามารถสะสมไขมันได้้ถ่ง 70% ของน�ำห่นักแห่้ง สำห่รับัในโครงการนี� 
ได้้มีการนำ oleaginous yeast สาย์พัันธุุ์ Rhodosporidium paludigenum CM33 
ที�ได้้มีการคัด้เลือกแล้วิวิ่าสามารถผลิติน�ำมันได้้เป็็นอย์่างดี้ ถือเป็็นสาย์พัันธุุ์ยี์สติ์ที�มี 
การสะสมของไขมันสูง มีควิามเห่มาะสมในการติ่อย์อด้พััฒนากระบัวินการผลิติเชีื�อเพัลิง
ชีีวิภาพั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การผลิตไข้มันัและแคโรท่นัอยด์
จัากย่สต์นั�ำามันั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
สามารถพััฒนาสูติรอาห่ารที�มีศัูกย์ภาพัและมี 
ติ้นทุนติ�ำในการเลี�ย์งเซึ่ลล์ oleaginous yeast  
(Rhodosporidium paludigenum) ในถังป็ฏิกิรณ์ 
ชีีวิภาพั 500 ลิติร ที�ได้้ป็ริมาณเซึ่ลล์ย์ีสต์ิน�ำมัน
ป็ริมาณมากสำห่รับัการสกัด้ให่้ได้้น�ำมันเพัื�อ 
การผลิติไบัโอออย์ล์ด้้วิย์กระบัวินการไพัโรไลซึ่ีส 
แบับัเร็วิ โด้ย์ใชี้เครื�องป็ฏิิกรณ์ชีนิด้ติกอิสระที�ถูก 
พััฒนาป็รับัป็รุงห่น่วิย์สลาย์ตัิวิทางควิามร้อน
ด้้วิย์กระบัวินการไพัโรไลซึ่ีสแบับัเร็วินี�อย์่างมี
ป็ระสิทธิุภาพั ขนาด้อัติราป้็อนวัิติถุด้ิบัไม่ติ�ำกว่ิา  
20 กิโลกรัมติ่อวิันที�เป็็นผลยี์สติ์แห่้งที�มีป็ริมาณ 
ไขมันสูงและการกลั�นลำดั้บัส่วินแบับัสุญญากาศู
ระดั้บัโรงงานต้ินแบับั เพัื�อแย์กน�ำมันแติ่ละชีนิด้ 
ออกจากกัน เพัื�อการใชี้ป็ระโย์ชีน์เป็็นเชีื�อเพัลิง
ชีีวิภาพัติ่อไป็

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุปัผาชาติ กันสา
สำานักงานจัด้การทรัพัย์์สินทางป็ัญญา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี
โทรศิัพท์ 044 224 825
โทรศิัพท์มือถือ 081 883 2696
Email buppha_chat@g.sut.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ. ดร.อภิชาติ บัุญทาวัน
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 1401001518 ย์ื�นคำขอวิันที� 28 กุมภาพัันธุ์ 2557

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จากการมีป็ัญห่าของเห่ลือทิ�งทางการเกษติร เป็็นป็ัญห่าด้้านสิ�งแวิด้ล้อม การพััฒนา 
นำของเห่ล่านี�มาใชี้ให่้เกิด้ป็ระโย์ชีน์ ถือเป็็นการเสริมเศูรษฐกิจฐานรากของป็ระเทศู 
ให่ย้์ั�งย์นื กากชีานออ้ย์เป็น็ขย์ะทางการเกษติรและเป็น็ของเห่ลอืทิ�งจากภาคอตุิสาห่กรรม
น�ำติาล ทั�งย์ังเป็็นวิัติถุด้ิบัที�มีศูักย์ภาพัในการนำไป็ใชี้ป็ระโย์ชีน์ ด้้วิย์การที�มห่าวิิทย์าลัย์
เทคโนโลยี์สุรนารีได้้ด้ำเนินงานทางด้้านไบัโอรีไฟเนอรี�ทำให้่มีพัื�นฐานด้้านเทคนิค 
กระบัวินการและเครื�องมือที�ชี่วิย์สนับัสนุนการด้ำเนินงานระด้ับัโรงงานติ้นแบับัได้้ 
เป็็นอย์่างดี้ โด้ย์คาด้วิ่าโครงการนี�สามารถบัรรลุวิัติถุป็ระสงค์ที�ติั�งให้่สำเร็จไป็ได้้ด้้วิย์
ด้ี เกิด้การพััฒนากากชีานอ้อย์เพัิ�มมูลค่าเป็็นไซึ่ลิทอลที�เป็็นผลิติภัณฑ์์ที�มีควิามต้ิองการ 
ในท้องติลาด้และมีป็ระโย์ชีน์ทางด้้านสุขภาพั เกิด้ป็ระโย์ชีน์ติ่อด้้านเกษติร อุติสาห่กรรม 
และสังคม

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นัวิัตกรรมนัำาร่องเพ้�อการผลิต
นั�ำาตาลแคลอร่�ต�ำาไซลิทอลจัากกาก
มันัสำาปัะหลังในัระดับัโรงงานัต้นัแบับั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ผลงานนี�ทำการศู่กษาศูักย์ภาพัการแป็รรูป็
วิัติถุด้ิบักากชีานอ้อย์เพัื�อนำมาใชี้เป็็นวัิติถุด้ิบั 
ในการผลิติไซึ่ลิทอล ที�มีการพััฒนากระบัวินการ
ห่มักไซึ่ลิทอลที� เห่มาะสมด้้วิย์เชีื�อจุลินทรีย์์
สาย์พัันธุุ์ที�มีศัูกย์ภาพัซึ่่�งทำการคัด้แย์กได้้เอง
จากห้่องป็ฏิิบััติิการและเพัิ�มป็ระสิทธุิภาพัให้่ด้ี
ย์ิ�งข่�น รวิมถ่งการพััฒนากระบัวินการแป็รรูป็  
และการทำบัริสุทธิุ�ไซึ่ลิทอล เพัื�อให่้มีคุณภาพั 
เทีย์บัเท่ากับัที�มีจำห่น่าย์ในทางการค้าในโรงงาน 
ต้ินแบับั (Pilot scale) อกีทั�งทำการออกแบับัโรงงาน 
และระบับัการผลิติโด้ย์ใช้ีโป็รแกรมคำนวิณทาง 
คณติิศูาสติร์ เพัื�อที�จะกำห่นด้ขนาด้ของเครื�องจักร 
และอุป็กรณ์ติ่าง ๆ โด้ย์ออกแบับัให่้มีกำลัง 
การผลิติติ่าง ๆ กัน เชี่น วิันละ 10,000, 50,000 
และ 100,000 ลิติร เป็็นติ้น

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุปัผาชาติ กันสา
สำานักงานจัด้การทรัพัย์์สินทางป็ัญญา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี
โทรศิัพท์ 044 224 825
โทรศิัพท์มือถือ 081 883 2696
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.อภิชาติ บัุญทาวัน
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 1401001518 ย์ื�นคำขอวิันที� 28 กุมภาพัันธุ์ 2557 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ัจจุบันัมีการส่งเสริมการใช้ีสนิค้าและบัริการที�เป็็นมิติรต่ิอสิ�งแวิด้ล้อม เพัื�อต้ิองการให้่ใช้ี 
ผลติิภณัฑ์์พัลาสติกิที�ย่์อย์สลาย์ได้้ ลด้วิสัด้ ุ เพัื�อให้่เกดิ้การลด้ป็รมิาณสารเคมแีละของเสยี์ 
ที�ป็ล่อย์ออกมา สำห่รับัการผลิติไบัโอโพัลิเมอร์ห่รอืพัลาสติกิชีวีิภาพัที�สามารถย่์อย์สลาย์ 
ได้้ในธุรรมชีาติิ กรด้แล็คติิกและกรด้ซึ่ัคซึ่ินิคเป็็นมินิเมอร์ซึ่่�งสารเห่ล่านี�สามารถ 
ผลติิจากวิตัิถดุ้บิัทางการเกษติร จง่ถอืได้ว้ิา่เป็น็การพัฒันาเพัิ�มมลูคา่ผลผลติิทางการเกษติร 
มาพััฒนาโด้ย์การใชี้เทคโนโลย์ีเพัื�อให่้เกิด้เป็็นผลิติภัณฑ์์ที�สร้างมูลค่าได้้

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารีด้ำเนินการจัด้สร้างโรงงานติ้นแบับัทางกระบัวินการทาง 
ชีีวิภาพั (SUT-BioProcessing Pilot Plant) เพัื�อใชี้ในการด้ำเนินงานสำห่รับัรองรับั 
การพัฒันาการผลติิในเชีงิอุติสาห่กรรมทางด้้านเศูรษฐกจิจากฐานชีวีิภาพั (Bio-Economy)  
โด้ย์โรงงานต้ินแบับันี�ป็ระกอบัไป็ด้้วิย์เครื�องมอืและเครื�องจกัรต่ิาง ๆ  โด้ย์มีการใช้ีนวิตัิกรรม 
การผลิติที�มีการป็ระย์ุกติ์ใชี้เทคโนโลย์ีร่วิมกับัการใชี้วิัติถุด้ิบัทางการเกษติรได้้อย์่างมี
ป็ระสทิธุภิาพั สามารถพัฒันาเทคโนโลย์กีารผลติิไบัโอโพัลเิมอรต์ิา่ง ๆ  เกดิ้เป็น็ผลติิภณัฑ์์ 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ไบัโอโพลิเมอร์จัากผลผลิต
ทางการเกษตร

พัลาสติิกชีีวิภาพัที�ผลิติได้้ในป็ระเทศู อีกทั�งเป็็น 
การสร้างมูลค่า พััฒนาเกิด้เป็็นบัรรจุภัณฑ์์ชีีวิภาพั
ที�ย์่อย์สลาย์ได้้เองในธุรรมชีาติิ ทำให้่ผลิติภัณฑ์์
จากโครงการนี�สามารถทัด้เทีย์มกับัเทคโนโลย์ี 
การผลิติจากต่ิางป็ระเทศูและมีคณุภาพัเทีย์บัเท่ากับั 
โรงงานการผลิติพัลาสติกิชีวีิภาพัจากผูป้็ระกอบัการ 
อื�น ๆ  นอกจากนี�ย์งัสง่ผลในการลด้ป็รมิาณพัลาติกิ 
จากป็ิโติรเคมีที�ไม่สามารถย์่อย์สลาย์ได้้ โด้ย์
ส่งเสริมนวัิติกรรมที�เป็็น New S-Curve เพัื�อ 
การพััฒนาอุติสาห่กรรมในอนาคติ ให่้เกิด้การ 
เจริญเติิบัโติก้าวิกระโด้ด้ของเศูรษฐกิจไทย์ 
ในด้้าน Bio-economy สำห่รบัั bio-economy  
ของป็ระเทศูติ่อไป็

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุปัผาชาติ กันสา
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มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี
โทรศิัพท์ 044 224 825
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นัักวิิจััย
อาจีารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในป็ัจจุบัันส่วินให่ญ่อุติสาห่กรรมส่งออกผลไม้ใชี้ห่้องเย์็นห่รือติู้คอนเทนเนอร์เย์็นเป็็น 
วิิธุีการย์ืด้อาย์ุการเก็บัรักษาผลไม้และติ้องส่งทางเครื�องบัินเท่านั�น เพัราะการส่งทางเรือ 
จะมีข้อจำกัด้ในเรื�องของค่าใชี้จ่าย์ทางด้้านค่าไฟที�สูง เนื�องจากติ้องใชี้ห่้องเย์็นห่รือ 
ติู้คอนเทนเนอร์เย์็นติลอด้ระย์ะเวิลาและระย์ะทางที�ขนส่ง ด้ังนั�นคณะผู้วิิจัย์จ่งได้้ศู่กษา 
และออกแบับัการสร้างเครื�องกำาเนิด้คลื�นเสยี์งควิามถี�สงูเพัื�อทำาการทด้สอบัควิามสามารถ 
ในการชีะลอควิามสกุของผลไม้ป็ระเภท Climacteric โด้ย์วิิเคราะห่ผ์ลของการให้่ควิามถี� 
แติกติ่างกัน เป็รีย์บัเทีย์บักับัเวิลา และกำาลังงานที�เห่มาะสม จากนั�นติรวิจสอบัควิามสุก 
ของผลไม้ด้งักล่าวิด้้วิย์ด้้วิย์วิธิุทีางกาย์ภาพัและเคมต่ีิอไป็ ซึ่่�งสามารถชีว่ิย์ให้่อตุิสาห่กรรม 
ส่งออกผลไม้ลด้ติ้นทุนทางด้้านค่าไฟ และติ้นทุนการใชี้จ่าย์ในระย์ะย์าวิได้้

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ติู้ป็ล่อย์คลื�นเสีย์งควิามถี�สูงเพัื�อชีะลอการสุกของผลไม้สด้ป็ระเภท climacteric มีขนาด้ 
ควิามกวิ้าง 76 เซึ่นติิเมติร ย์าวิ 106 เซึ่นติิเมติร และสูง 133 เซึ่นติิเมติร โด้ย์ที� 1 ติู้ 
สามารถบัรรจุได้้ป็ระมาณ 300 กิโลกรัมต่ิอรอบั และสามารถเพัิ�มป็ริมาณเป็็น 10 ติัน 
ติ่อรอบัได้้เมื�อออกแบับัให่้มีขนาด้ควิามกวิ้าง 2.44 เมติร ย์าวิ 6.05 เมติร และ 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลกระทบัข้องคล้�นัเส่ยงควิามถ่�สูง
ต่อการชะลอควิามสุกข้องมะม่วิง
และผลไม้สดสำาหรับัปัระยุกต์ใช้
ในัอุตสาหกรรมการย้ดอายุ
การเก็บัรักษาเพ้�อการส่งออก

สงู 2.59 เมติร (เทยี์บัจากขนาด้และน�ำห่นักมะมว่ิง  
ย์าวิ 7 cm. กว้ิาง 13.5 cm. ห่นกั 380 g) ระย์ะเวิลา 
ในการเดิ้นเครื�องนาน 6 ชีั�วิโมง/รอบั อตัิราการใช้ีไฟ  
5.4 ย์ูนิติ/รอบั โด้ย์คลื�นเสีย์งควิามถี�สูงมีผลกับั 
RNA 2 ชีนิด้ ซึ่่�งเป็็นย์ีนส์ที�ทำให่้เกิด้กระบัวินการ
สุกติามธุรรมชีาติิของผลไม้ป็ระเภทบั่มสุกได้้  
(Climacteric fruit) ชีนดิ้ที� 1 กลุ่ม MAD box gene  
เป็น็ติัวิรบััสญัญาณจากเอทิลนี ชีนดิ้ที� 2 RNA ที�ใชี้
ในกระบัวินการผลติิเอทลินี ซึ่่�งคลื�นเสยี์งควิามถี�สงู 
จะเข้าไป็ย์บััย์ั�งกระบัวินการของ RNA ทั�ง 2 ชีนดิ้นี�  
สามารถชีะลอการสุกของผลไม้ป็ระเภทบ่ัมสุก 
ได้้ โ ด้ย์ที� คุณภาพัของผลไม้นั� น ไม่ เ กิ ด้การ
เป็ลี�ย์นแป็ลง สามารถเก็บัรักษาได้้นาน 2 สัป็ด้าห่์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 1201004012 ย์ื�นคำขอวิันที� 27 กรกฎาคม 2555 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การกำห่นด้เพัศูของลูกโคข่�นอย์ู่กับัเพัศูของอสุจิที�ป็ฏิิสนธุิกับัไข่ โด้ย์ห่ากไข่ป็ฏิิสนธุิกับั 
อสจุเิพัศูผู ้(Y-sperm) จะได้้เป็็นลกูโคเพัศูผู ้และห่ากไข่ป็ฏิสินธุกิบััอสุจเิพัศูเมยี์ (X-sperm)  
จะได้้เป็็นลูกโคเพัศูเมีย์ อย์่างไรก็ติาม ในธุรรมชีาติิมีอัติราส่วินของอสุจิเพัศูผู้ติ่อ 
อสุจิเพัศูเมีย์เป็็น 50:50 จ่งทำให่้โอกาสที�จะเกิด้ลูกโคทั�งสองเพัศูมีจำนวินที�ใกล้เคีย์งกัน 
ด้้วิย์เห่ตุินี� จ่งได้้มีการคิด้ค้นเทคโนโลยี์คัด้เพัศูอสุจิโคข่�น คณะผู้วิิจัย์ได้้พััฒนาชีุด้น�ำย์า
คัด้แย์กเพัศูอสุจิโคนม “BULL OFF” ซึ่่�งอาศูัย์เทคโนโลย์ีอิมมูน (Immunology) เพัื�อ 
ทำลาย์อสุจิเพัศูผู้ได้้อย์่างเจาะจง สามารถเพัิ�มอัติราส่วินของอสุจิเพัศูเมีย์ให่้สูงข่�นเป็็น 
ร้อย์ละ 80 โด้ย์มีอัติราการติิด้ลูกร้อย์ละ 50-70

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

BULL OFF ชุดนั�ำายาสำาเร็จัรูปั
เพ้�อผลิตนั�ำาเช้�อโคนัมแยกเพศ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ใชี้งานง่าย์ ไม่ติ้องเป็ลี�ย์นแป็ลงกระบัวินการผลิติ 
น�ำเชีื�อแชีแ่ขง็เด้มิ ห่รอืขั�นติอนการผสมเทยี์ม และ 
เกษติรกรสามารถเข้าถง่เทคโนโลยี์ได้้ในราคาที�ถกู

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุปัผาชาติ กันสา
สำานักงานจัด้การทรัพัย์์สินทางป็ัญญา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี
โทรศิัพท์ 044 224 825
โทรศิัพท์มือถือ 081 883 2696
Email buppha_chat@g.sut.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ศิ. ภกญ.ดร.มณ์ฑารพ ยมาภัย
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2101004039 ย์ื�นคำขอวิันที� 6 กรกฎาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ระเทศูไทย์แม้เป็็นป็ระเทศูที�มีพัื�นฐานทางการเกษติร มีผลผลิติที�ห่ลากห่ลาย์ และเป็็น 
ผูส่้งออกอาห่ารเป็็นลำด้บััต้ิน ๆ ของโลก แต่ิผลติิภณัฑ์์ทางการเกษติรและอาห่าร ย์งัสร้าง 
ราย์ได้้ให้่กบััป็ระเทศูได้้น้อย์ อกีทั�งย์งัมกีากเห่ลือทิ�งจากอุติสาห่กรรมเกษติร ที�อาจนำมา 
สร้างมูลค่าเพัิ�ม ด้้วิย์การใชี้เทคโนโลย์ีชีีวิภาพัระด้ับัโมเลกุล คือกระบัวินการ biocon-
version ด้้วิย์เอนไซึ่ม์ที�พััฒนาข่�นมาจากห้่องป็ฏิิบััติิการอณูเทคโนโลยี์ชีีวิภาพัของ มทส  
กวิ่า 15 ป็ี โด้ย์สามารถใชี้ทำการเป็ลี�ย์นกากผลผลิติทางการเกษติร 2 ป็ระเภท คือ
กากโพัลิเมอร์แมนแนน ซ่ึ่�งพับัมากในกากมะพัร้าวิห่ลังจากคั�นน�ำกะทิ ห่รือสกัด้เย์็น 
เป็็นน�ำมันมะพัร้าวิ กากป็าล์ม ห่ลังจากบีับัน�ำมันออกแล้วิ และกากกาแฟ ให่้เป็็น  
สารแมนโนโอลิโกแซึ่คคาไรด์้ ห่รือ มอซึ่ (Manno-oligosacchardies, MOS) และ
กากโพัลิเมอร์ไคติิน ไคโติซึ่าน ที�ได้้จากเป็ลือก กุ้ง ป็ู รวิมทั�ง แมลงและเห่็ด้ รา ให่้เป็็น  
สารไคโติโอลิโกแซึ่คคาไรด้์ ห่รือ คอซึ่ (Chito-oligosacchardies, COS) โด้ย์มี 
ข้อเด้่นคือ ผลิติภัณฑ์์ที�ได้้จากวิิธีุการที�ห่้องป็ฏิิบััติิการของ มทส ได้้คิด้ค้นข่�นมานี�  
สามารถละลาย์น�ำได้้ อีกทั�งได้้มีการวิิเคราะห่์โครงสร้างเชีิงล่กของเอนไซึ่ม์ และ โมเลกุล
ของ มอซึ่ และ คอซึ่ ไวิ้โด้ย์ละเอีย์ด้แล้วิ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

COS / MOS ต้านัการอักเสบั จัาก 
กากเหล้อทิ�งทางการเกษตรด้วิย
เทคโนัโลย่ช่วิภาพระดับัโมเลกุล

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 COS และ MOS เป็็นผลผลิติที� เ กิด้จาก 
การสร้างมูลค่าให้่กบัักากเห่ลือใช้ีทางการเกษติร  
ในป็ระเทศู

 ผลิติภัณฑ์์ COS และ MOS สามารถละลาย์น�ำ
ได้้ง่าย์ 

 กระบัวินการผลิติเป็็นมิติรติ่อสิ�งแวิด้ล้อม
 ฤทธุิ�ติ้านการอักเสบัของ COS และ MOS  
ใกล้เคีย์งกับัสารสเตีิย์รอย์ด์้ จ่งอาจใชี้ทด้แทน  
เป็็น non-steroidal anti-inflammatory agent  
ติัวิให่ม่ได้้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุปัผาชาติ กันสา
สำานักงานจัด้การทรัพัย์์สินทางป็ัญญา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี
โทรศิัพท์ 044 224 825
โทรศิัพท์มือถือ 081 883 2696
Email buppha_chat@g.sut.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์์
คณะวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ี มห่าวิิทย์าลัย์ธุรรมศูาสติร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2201005076 ย์ื�นคำขอวิันที� 11 สิงห่าคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็กติิการให้่น�ำของไม้ผลเขติร้อนมีควิามห่ลากห่ลาย์ ติามสภาพัพัื�นที�ทั�งที�ราบัลุ่ม 
น�ำท่วิมถ่งและที�ด้อน ทำให่้คุณภาพัของผลผลิติที�ได้้มีคุณภาพัที�แติกติ่างกันไป็ การให่้น�ำ
ของเกษติรกรแม้จะมีการแนะนำของกรมวิิชีาการเกษติรแล้วิก็ติามก็ย์ังไม่สามรถป็ฏิิบััติิ
ได้้เห่มือนกันทุกพัื�นที� ภูมิอากาศู สภาพัพัื�นที� ทั�งที�ไม้ผลที�ป็ลูกเป็็นพัืชีชีนิด้เด้ีย์วิกัน อาทิ
เชี่น มะม่วิง ที�ด้ำเนินสะด้วิก นนทบัุรี และอุด้รธุานี มีกลิ�นห่อม รสชีาติิแติกติ่างกัน 
พัอสมควิร สิ�งที�ทำให้่คณุภาพัแติกติา่งคอื การจดั้การน�ำและธุาติอุาห่ารที�เห่มาะสม ในพัื�นที� 
ลุ่มน�ำภาคกลางติอนล่างมีลักษณะการทำสวินผลไม้ที�พัิเศูษคือมีป็ัจจัย์ของน�ำข่�น น�ำลง 
ติามธุรรมชีาติ ิโด้ย์ในแติล่ะวินัจะมปี็ริมาณของน�ำข่�นและน�ำลงไมเ่ทา่กนั และน�ำเคม็ทำให่้ 
พัชืีเกิด้ควิามเครีย์ด้ที�เห่มาะสม สง่ผลต่ิอการสร้างเนื�อของผลให้่มเีนื�อสมัผสัที�ด้ขี่�น รสชีาติ ิ
ที�ด้ีข่�น ถ้าในพัื�นที�ด้อนไม่สามารถเกิด้สภาพัแบับัที�ลุ่มน�ำได้้ ทำให่้คุณภาพัและรสชีาติิ 
แติกติ่างกันไป็ ห่รือควิามอร่อย์แติกติ่างกันไป็ ห่ากติ้องการให่้มีคุณภาพัห่รือรสชีาติิที�ด้ี
เห่มือนที�ลุ่มน�ำติ้องมีการจัด้การอย์่างไร เพัื�อเพัิ�มศูักย์ภาพัการผลิติและเพัิ�มคุณภาพัและ
มูลค่าทางเศูรษฐกิจให่้แก่ผลไม้ไทย์ 

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
นวิัติกรรมการจัด้การน�ำและธุาติุอาห่ารแบับัลุ่มน�ำสำห่รับัการผลิติทุเรีย์นและผลไม้ 
เขติร้อนคณุภาพัสงู ได้้รับัแรงบันัด้าลใจมาจากการผลิติไม้ผลในเขติพัื�นที�ลุ่มน�ำ ซึ่่�งมีลักษณะ 
การทำสวินผลไม้ที�พัิเศูษคือมีปั็จจัย์ของน�ำข่�น น�ำลงติามธุรรมชีาติิ โด้ย์ในแต่ิละวัินจะมี

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นัวิัตกรรมการจััดการนั�ำาและ
ธิาตุอาหารแบับัลุ่มนั�ำาเพ้�อการผลิต
ทุเร่ยนัคุณภาพสูง

ป็ริมาณของน�ำข่�นและน�ำลงไม่เท่ากันและน�ำเค็ม  
ที�ทำให้่พัชืีเกดิ้ Stress ห่รอืควิามเครยี์ด้ที�เห่มาะสม  
ส่งผลต่ิอการสร้างเนื�อของผลให้่มเีนื�อสมัผสัที�ด้ขี่�น  
รสชีาติิที�ด้ีข่�น และได้้ทำการทด้สอบัที�แป็ลงป็ลูก 
ทุเรยี์น จงัห่วัิด้ป็ราจีนบุัร ีในช่ีวิงฤดู้กาลผลิติทเุรยี์น 
ป็ี 2565 พับัวิ่า ติ้นทุเรีย์นที�ใชี้นวิัติกรรม มีร้อย์ละ
น�ำห่นักแห่้งที� 34 มากกวิ่ามาติรฐานการส่งออก 
ทเุรยี์นของป็ระเทศูไทย์ที�กำห่นด้ไว้ิที�ร้อย์ละน�ำห่นกั 
แห่้ง 32 โด้ย์ใชี้เวิลาในการผลิติเพัีย์ง 90 วิัน  
จากป็กติิ 120 วิัน สำห่รับัทุเรีย์นพัันธุุ์ห่มอนทอง 
นวิัติกรรมนี�สามารถนำไป็ป็ระย์ุกติ์ใชี้กับัสวิน 
ผลไม้ที�มีควิามพัร้อมทางเทคโนโลยี์ IoT และ 
การทำสวินผลไมแ้บับัด้ั�งเด้มิ โด้ย์คำนง่ถง่ระบับัน�ำ 
ที�สามารถติอบัโจทย์์การทำงานให่้สอด้คล้องกับั 
นวิัติกรรมได้้ เพืั�อการจัด้การน�ำและธุาติุอาห่าร 
อย์่างมีป็ระสิทธุิภาพั เพัื�อเพัิ�มเนื�อสัมผัส รสชีาติิ 
กลิ�นของผลไม้เขติร้อนให่้ด้ีย์ิ�งข่�น

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ธินวัฒน์ โชติวรรณ์
มห่าวิิทย์าลัย์ธุรรมศูาสติร์
โทรศิัพท์มือถือ 088 846 5455

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ ดร.สาลินี ผลมาตย์
คณะวิิทย์าศูาสติร์และสังคมศูาสติร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203001936 ย์ื�นคำขอวิันที� 4 สิงห่าคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
น�ำห่มกัชีวีิภาพัสำห่รบััลด้แอมโมเนยี์ในน�ำชีะขย์ะมูลฝอย์ และกรรมวิธิุกีารผลิติ ซึ่่�งเติรยี์ม 
ได้้จากการนำกะห่ล�ำป็ลี กวิางติุ้ง ผักกาด้ขาวิ ฟักเขีย์วิ และมะเขือเทศู มาล้าง 
ทำควิามสะอาด้และห่ั�นให้่เป็็นชิี�นเล็ก ๆ แล้วินำไป็ใส่ในถังห่มัก เติิมน�ำติาลทราย์แด้ง
และน�ำสะอาด้ กวินส่วินผสมให่้เข้ากันและป็ิด้ฝาถังให่้สนิทและห่มักเป็็นเวิลา 21-28 วิัน  
ในที�ร่มแล้วินำมากรองจะได้้น�ำห่มักชีีวิภาพั จากนั�นนำน�ำห่มักชีีวิภาพัที�ได้้ควิามเข้มข้น 
ร้อย์ละ 2.0 โด้ย์ป็ริมาติร มาเติิมลงในน�ำชีะขย์ะมูลฝอย์เพัื�อลด้ป็ริมาณแอมโมเนีย์- 
ไนโติรเจน ในน�ำชีะขย์ะมูลฝอย์

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
น�ำห่มักชีีวิภาพัที�มีคุณสมบััติิมาใชี้ลด้ป็ริมาณแอมโมเนีย์-ไนโติรเจนในน�ำชีะขย์ะมูลฝอย์
ที�มีป็ระสิทธิุภาพั และสามารถลด้ระย์ะเวิลาในการลด้ป็ริมาณแอมโมเนีย์-ไนโติรเจนใน
น�ำชีะขย์ะมูลฝอย์ได้้ ซึ่่�งไม่ส่งผลกระทบัติ่อสิ�งแวิด้ล้อม และสามารถนำไป็ป็ระย์ุกติ์ใชี้ใน
บั่อเพัาะเลี�ย์งสัติวิ์น�ำที�มีป็ริมาณแอมโมเนีย์-ไนโติรเจนสูงได้้ นอกจากนี�ย์ังสามารถนำไป็
ป็ระย์ุกติ์ใชี้ในแห่ล่งน�ำผิวิด้ินที�มีการป็นเป็้�อนแอมโมเนีย์-ไนโติรเจนได้้อีกด้้วิย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นั�ำาหมักช่วิภาพสำาหรับั
ลดแอมโมเนั่ยในันั�ำาชะข้ยะมูลฝอย 
และกรรมวิิธิ่การผลิต

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ศิิริพร ทรัพย์โตทิม
กองบัริห่ารการวิิจัย์และนวิัติกรรม
โทรศิัพท์ 038 102 222 ติ่อ 2969
โทรศิัพท์มือถือ 090 041 1999
Email siripon.sa@buu.ac.th
 nawatchotivan@gmail.com
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นัักวิิจััย
รองศิาสตราจีารย์ ดร.สุปัราณ์ี แก้วภิรมย์
คณะวิิทย์าศูาสติร์ มห่าวิิทย์าลัย์บัูรพัา

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 17451 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
สูติรคอมพัาวิด์้พัลาสติิกผสมวิัสดุ้เห่ลือทิ�งจากการเกษติรที�ย์่อย์สลาย์ได้้ด้้วิย์วิิธีุ 
ทางชีีวิภาพั และกรรมวิิธีุการผลิติ ที�ซ่ึ่�งเติรีย์มได้้จากการผสมพัลาสติิกชีีวิภาพัชีนิด้ 
พัอลิแลคติิกแอซึ่ิด้ (Polylactic acid: PLA) และ/ห่รือ พัอลิบัิวิทิลีนซึ่ักซึ่ิเนติ (Polybu-
tylene succinate:PBS) เข้ากับัวิัสดุ้เห่ลือทิ�งจากการเกษติร ที�เลือกได้้จากแกลบับัด้ 
เป็ลือกทุเรีย์นบัด้ ห่รือใบัสับัป็ะรด้บัด้ อย่์างใด้อย่์างห่น่�ง ที�อย์ู่ในสภาพัแห้่งจากนั�นใส่
สารเติิมแติ่ง ได้้แก่ กลีเซึ่อรอล (Glycerol) มาเลอิกแอนไฮได้รด้์ (Maleic anhydride) 
แคลเซึ่ีย์มสเติีย์เรท (Calcium stearate) และอีรูคาไมด้์ (Erucamide) แล้วินำมาผสม
ให่้เข้ากัน ด้้วิย์เครื�องเอกซึ่์ทรูเด้อร์ชีนิด้เกลีย์วิห่นอนคู่ (Twin screw extruder) ซึ่่�ง 
คอมพัาวิด้์ที�ผสมออกจากเครื�องจะถูกอัด้รีด้เป็็นเส้นย์าวิจากห่ัวิได้น์ (Die) กลม ขนาด้
เส้นผ่านศููนย์์กลาง 3 มิลลิเมติร และห่ล่อให่้เย์็นโด้ย์การแชี่ในรางน�ำ ก่อนทำการติัด้เม็ด้
ด้้วิย์ใบัมีด้ 

การป็ระด้ิษฐ์นี�มีวิัติถุป็ระสงค์เพัื�อผลิติสูติรคอมพัาวิด้์พัลาสติิกผสมวิัสดุ้เห่ลือทิ�งจาก 
การเกษติรที�ย์่อย์สลาย์ได้้ด้้วิย์วิิธุีทางชีีวิภาพั โด้ย์เลือกได้้จากแกลบับัด้ เป็ลือกทุเรีย์นบัด้  
ห่รือใบัสับัป็ะรด้บัด้ อย์่างใด้อย์่างห่น่�ง เพัื�อเพัิ�มควิามแข็งแรงและลด้ติ้นทุนด้้านวิัสดุ้ของ
ไบัโอค

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สูตรคอมพาวิด์พลาสติกผสมวิัสดุ
เหล้อทิ�งจัากการเกษตรท่�ย่อยสลาย
ได้ด้วิยวิิธิ่ทางช่วิภาพ 
และกรรมวิิธิ่การผลิต

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ลด้การนำเขา้เมล็ด้พัลาสติกิจากต่ิางป็ระเทศูได้้ 
20-50%

 บัรรจุภัณฑ์์ที�ข่�นรูป็จากสูติรคอมพัาวิด์้จะมี 
ผิวิสัมผัสเรีย์บัเนีย์น มีสมบััติิทางกาย์ภาพั และ
สมบััติิเชีิงกลที�สม�ำเสมอ

 สามารถข่�นรูป็ได้้ห่ลากห่ลาย์ผลิติภัณฑ์์ ติามที�
ผู้ใชี้งานติ้องการ

 สามารถย์่อย์สลาย์ได้้อย์่างสมบัูรณ์ กลับัคืนสู ่
สิ�งแวิด้ล้อมได้้โด้ย์ไม่เป็็นพัิษ

 วิัสดุ้ที�ใชี้เป็็นมิติรกับัสิ�งแวิด้ล้อม

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ศิิริพร ทรัพย์โตทิม
กองบัริห่ารการวิิจัย์และนวิัติกรรม
โทรศิัพท์ 038 102 222 ติ่อ 2969
โทรศิัพท์มือถือ 090 041 1999
Email siripon.sa@buu.ac.th
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นัักวิิจััย
นางสาวศิิระปัระภา มหานิล และ นางสาวอัญธิิกานต์ กล่อมจีิตต์
สำนักวิิชีาวิิทย์าศูาสติร์ มห่าวิิทย์าลัย์แม่ฟ้าห่ลวิง

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 1901005928 ย์ื�นคำขอวิันที� 23 กันย์าย์น 2562 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
กาโรคเน่าแบัคทเีรยี์ ห่รอื bacterial fruit blotch ที�มเีชีื�อแบัคทเีรยี์ Acidovorax citrulli  
เป็็นเชีื�อสาเห่ตุิ ถอืว่ิาเป็็นโรคที�ก่อควิามเสีย์ห่าย์ทางเศูรษฐกิจที�รนุแรงที�สดุ้ของพืัชีติระกูลแติง  
โด้ย์เฉัพัาะแติงโม และเมล่อน เพัราะโรคนี�จะส่งผลติ่อคุณภาพัและป็ริมาณของผลผลิติ
โด้ย์ติรง และจากการที�เชีื�อสามารถอาศูัย์อย์ู่ในด้ินได้้โด้ย์ป็ราศูจากพัืชีอาศูัย์ ทั�งย์ังทำาให่้
ไม่สามารถป็ลูกพัืชีติระกูลแติงได้้ในบัริเวิณที�เกิด้การระบัาด้เป็็นเวิลา 10 ป็ี ซ่ึ่�งป็ัจจุบััน
นี�ย์ังไม่มีสารเคมีที�สามารถใชี้ป้็องกันและกำาจัด้โรคเน่าแบัคทีเรีย์นี�ได้้ ทางผู้วิิจัย์จ่งได้้มี 
การพััฒนาสารชีวีิภณัฑ์ต์ิน้แบับัจากสป็อร์ของเชีื�อราที�ไม่ก่อให่เ้กดิ้โรคในพัชืี โด้ย์พัฒันาเป็น็ 
ผลิติภัณฑ์์ในรูป็แบับัผงเพัื�อสะด้วิกติ่อการใชี้ในแป็ลงป็ลูก การจัด้เก็บัรวิมถ่งการขนส่ง 
สารชีวีิภณัฑ์์ ซึ่่�งสารชีวีิภณัฑ์์ได้้ผ่านการทด้สอบัทั�งในระด้บััห้่องป็ฏิบัิัติกิาร และแป็ลงป็ลกู 
วิ่าสามารถใชี้ในการควิบัคุมเชืี�อแบัคทีเรีย์สาเห่ตุิโรคเน่าแบัคทีเรีย์ที�ติิด้มากับัเมล็ด้พัันธุุ์
ห่รืออย์ู่ติามแป็ลงเพัาะป็ลูกได้้อย์่างมีป็ระสิทธุิภาพั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธิ่การใช้สารสกัดจัากเช้�อรา 
เพ้�อใช้เปั็นัสารเคล้อบัเมล็ดสำาหรับั
การควิบัคุมโรคใบัจัุดส่นั�ำาตาล
ท่�ม่เช้�อออลเทอนัาเร่ย โซลานัิ 
(Alternaria solani) 

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
พััฒนาสารชีีวิภัณฑ์์ติ้นแบับัจากสป็อร์ของเชีื�อรา
ที�ไม่ก่อให่้เกิด้โรคในพัืชี โด้ย์พััฒนาเป็็นผลิติภัณฑ์์
ในรูป็แบับัผงเพัื�อสะด้วิกติ่อการใชี้ในแป็ลงป็ลูก  
การจัด้เก็บัรวิมถ่งการขนส่งสารชีีวิภัณฑ์์ ซึ่่�ง 
สารชีีวิภัณฑ์์ได้้ผ่านการทด้สอบัทั� งในระด้ับั 
ห่้องป็ฏิิบััติิการ และแป็ลงป็ลูกวิ่าสามารถใชี้ใน
การควิบัคุมเชืี�อแบัคทีเรีย์สาเห่ตุิโรคเน่าแบัคทีเรีย์
ที�ติิด้มากับัเมล็ด้พัันธุุ์ห่รืออย์ู่ติามแป็ลงเพัาะป็ลูก
ได้้อย์่างมีป็ระสิทธุิภาพั

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
วัชรพงศิ์ ทาวงค์
ส่วินจัด้การทรัพัย์์สินทางป็ัญญาและนวิัติกรรม
โทรศิัพท์ 053 917 014
โทรศิัพท์มือถือ 087 546 1715
Email Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ ดร. ระวิวรรณ์์ เจีริญทรัพย์
คณะวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ี มห่าวิิทย์าลัย์ธุรรมศูาสติร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 1903000782 ย์ื�นคำขอวิันที� 29 มีนาคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ลูกป็ระคบัสมุนไพัร เป็็นภูมิป็ัญญาที�มีมาแต่ิโบัราณ เป็็นการนำสมุนไพัรท้องถิ�นชีนิด้ 
ติ่าง ๆ มาใชี้ป็ระโย์ชีน์ ในการคลาย์กล้ามเนื�อ ลด้อาการป็วิด้เมื�อย์ บัำรุงผิวิพัรรณ ซึ่่�งมี
อย์ู่ด้้วิย์กันห่ลากห่ลาย์สูติร ทั�งนี�ข่�นอย์ู่กับัแติ่ละพัื�นที� ซึ่่�งจะใชี้สมุนไพัรที�มีอย์ู่ติามท้องถิ�น
นั�น ๆ เป็็นส่วินป็ระกอบั การใชี้ลูกป็ระคบัสมุนไพัรนั�น ติ้องนำไป็น่�งให่้ควิามร้อน ใชี้วิาง
ป็ระคบัติามส่วินติ่าง ๆ ของร่างกาย์ เพัื�อชี่วิย์ลด้อาการป็วิด้ เมื�อย์ คลาย์กล้ามเนื�อ ซึ่่�ง
ทำให่้การใชี้งานไม่สะด้วิก มีควิามย์ุ่งย์าก และสิ�นเป็ลืองเวิลา การวิิจัย์นี�จ่งมีการพััฒนา
โด้ย์การต้ิมกลั�นเพืั�อให่ไ้ด้ซ้ึ่่�งน�ำมันลกูป็ระคบัที�มฤีทธุิ�ติา้นการอักเสบั และได้ผ้ลิติภณัฑ์ท์ี�มี
ลกัษณะเป็น็ย์าห่ม่องแทง่ที�สามารถต้ิานการอักเสบั ลด้อาการป็วิด้เมื�อย์ โด้ย์การใชีน้�ำมนั
จากลูกป็ระคบั เพัื�อให่้อย์ู่ในรูป็แบับัที�ใชี้งานง่าย์ สะด้วิก พักพัาง่าย์ และป็ระห่ย์ัด้เวิลาใน
การใชี้ป็ระโย์ชีน์จากลูกป็ระคบัอีกด้้วิย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ยาหม่องแท่งจัากนั�ำามันัลูกปัระคบั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ใชี้กรรมวิิธีุการสกัด้น�ำมันลูกป็ระคบั โด้ย์การ
ติ้มกลั�นเพัื�อให้่ได้้ซ่ึ่�งน�ำมันลูกป็ระคบัที�มีฤทธุิ�
ติ้านการอักเสบั 

 ลด้อาการป็วิด้เมื�อย์ติามร่างกาย์ 
 บัรรจุภัณฑ์์ในรูป็แบับัแท่ง ใชี้งานง่าย์และ 
พักพัาสะด้วิก

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
วัชรพงศิ์ ทาวงค์
ส่วินจัด้การทรัพัย์์สินทางป็ัญญาและนวิัติกรรม
โทรศิัพท์ 053 917 014
โทรศิัพท์มือถือ 087 546 1715
Email  Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.จีักรกฤช ศิรีลออ และ อาจีารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศิรี
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม คณะเทคโนโลย์ีการเกษติรและอาห่าร 
สาขาวิิชีาเกษติรศูาสติร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 13977

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในปั็จจบุันักระถางสำห่รบััการเพัาะป็ลกูต้ินไม้ส่วินให่ญ่เป็็นกระถางพัลาสติกิ รองลงมาเป็็น 
กระถางดิ้นเผา ซึ่่�งกระถางพัลาสติกิเป็็นวัิสด้ทุี�ย่์อย์สลาย์ย์าก และใช้ีเวิลาการย่์อย์สลาย์นาน  
มขีองเสยี์อนัติราย์จากกระบัวินการผลิติ และที�สำคญัห่ากทำการกำจัด้พัลาสติกิส่วินให่ญ่ 
โด้ย์วิธิุกีารเผาจะทำให้่เกดิ้มลพัษิทางอากาศูและนำไป็การเกดิ้สภาวิะโลกร้อนที�เป็็นปั็ญห่า 
ระด้ับัโลก โด้ย์กระถางติ้นไม้ติามการป็ระด้ิษฐ์นี�ทำมาจากผงใบัย์าสูบั ใบัของย์าสูบัมี 
สารป็ระกอบัไนโติรเจนห่มูห่่น่�งที�เรยี์กว่ิา “แอลคาลอย์ด์้” ซึ่่�งมนีโิคตินิเป็็นส่วินให่ญ่ นโิคตินิ 
เป็็นองค์ป็ระกอบัที�ทำให่้เกิด้ลักษณะเฉัพัาะตัิวิของย์าสูบั ติ้นย์าสูบัจะผลิติสารนิโคติิน 
ที�รากแล้วิส่งไป็เกบ็ัไว้ิที�ใบั ซึ่่�งสารนิโคตินิมีป็ระสทิธุภิาพัในการป้็องกนักำจดั้แมลงศัูติรพูัชืี  
เชี่น เพัลี�ย์อ่อน เพัลี�ย์ไฟ ข้อด้ีของการใชี้สารสกัด้ย์าสูบั คือ มีราคาถูก ป็ลอด้ภัย์ต่ิอ 
เกษติรกรผู้ใช้ีมากกว่ิาการใช้ีสารเคมี ไม่มีสารพัิษติกค้างในผลผลิติจ่งป็ลอด้ภัย์ไม่ติกค้าง 
ในด้ินและสภาพัแวิด้ล้อม

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กระถางต้นัไม้ท่�ม่ส่วินัผสม
ข้องใบัยาสูบั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
กระถางต้ินไม้ ติามการป็ระด้ษิฐ์นี�มวีิตัิถปุ็ระสงค์ห่ลกั 
คือ การนำผงใบัย์าสูบัมาใชี้ในการผลิติกระถาง
ติ้นไม้ เพัื�อลด้การใชี้สารเคมีในการป็้องกันกำจัด้
ศูัติรูพัืชี และสามารถป็ลด้ป็ล่อย์ธุาตุิอาห่ารเพัื�อ 
เพัิ�มการเจริญเติิบัโติของพัืชี นอกจากนั�นย์ังลด้ 
การกระทบักระเทือนต่ิอระบับัรากพัืชีที�ป็ลูกใน
กระถางจากการย์้าย์ป็ลูกลงด้ิน

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ัฐมน วิจีารณ์กุล
งานทรัพัย์์สินทางป็ัญญา สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม
โทรศิัพท์ 055 267 038
โทรศิัพท์มือถือ 097 269 3922
Email ip@psru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.คงเดช พะสีนาม
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม คณะเทคโนโลย์ีการเกษติรและอาห่าร 
สาขาวิิชีาวิิศูวิกรรมเกษติรและอาห่าร

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 15289

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ัจจุบัันการเพัาะถั�วิงอกมีวิิธีุการเพัาะที�ห่ลากห่ลาย์ เชี่น การเพัาะในโอ่งดิ้น ไห่ดิ้น  
เข่งไม้ไผ่ ติะกร้าพัลาสติิก และถังซึ่ีเมนติ์กลม เป็็นต้ิน โด้ย์ใชี้วัิสดุ้เพัาะธุรรมชีาติิ เชี่น 
เถ้าแกลบั ทราย์ และขี�เลื�อย์ เป็็นติ้น การเพัาะถั�วิงอกมีขั�นติอนที�สลับัซึ่ับัซึ่้อนและ 
ใชีร้ะย์ะเวิลาในการด้แูลมาก บัางครั�งมีการใส่สารเพัื�อให่ถ้ั�วิงอกสด้อย์ูไ่ด้ห้่ลาย์วัิน ซึ่่�งส่งผล 
อันติราย์ต่ิอสขุภาพัของผูบ้ัรโิภค จง่ได้้มผีูค้ดิ้ค้นและพัฒันาเครื�องเพัาะถั�วิงอกเพัิ�มมากข่�น  
เพัื�อชี่วิย์ในการให่้น�ำถั�วิงอก โด้ย์การพััฒนาเครื�องเพัาะถั�วิงอกส่วินให่ญ่เป็็นเครื�อง 
ขนาด้เล็กเพัื�อชี่วิย์อำนวิย์ควิามสะด้วิกในการเพัาะถั�วิงอก เชี่น การใชี้ติัวิควิบัคุมเวิลา
ในการรด้น�ำห่รือใชี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควิบัคุมการให่้น�ำ โด้ย์การป็ระด้ิษฐ์นี� 
นอกจากจะสามารถแกไ้ขปั็ญห่าขา้งติน้ได้แ้ลว้ิ ย์งัสามารถนำไป็ป็ระย์กุติก์บััพัชืีชีนดิ้อื�นได้้ 
เชี่น พัืชีติระกูลเห่็ด้ ซึ่่�งเป็็นพัืชีที�มีมูลค่าสูง เป็็นติ้น และสามารถขย์าย์ไป็อุติสาห่กรรมเชีิง
พัาณิชีย์์ได้้ เพัราะเป็็นระบับัให่ม่ที�มีควิามแม่นย์ำสูง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องเพาะเมล็ดพันัธิุ์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
การป็ระด้ิษฐ์นี�มีวิัติถุป็ระสงค์ห่ลักเพัื�อสร้าง 
เครื�องเพัาะเมล็ด้พัันธุุ์ให่้สามารถควิบัคุมอุณห่ภูมิ 
และควิามชีื�นติามควิามเห่มาะสมของพัชืี สามารถ
ให้่น�ำแบับัห่มอกติามควิามต้ิองการของพืัชีชีนิด้ 
ต่ิาง ๆ ได้้ ซึ่่�งสามารถป็ระย์ุกติ์ใชี้ได้้กับัเครื�อง 
ทุกขนาด้และสามารถพััฒนาติ่อย์อด้สู่เชีิงพัาณิชีย์์
ติ่อไป็ได้้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ัฐมน วิจีารณ์กุล
งานทรัพัย์์สินทางป็ัญญา สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม
โทรศิัพท์ 055 267 038
โทรศิัพท์มือถือ 097 269 3922
Email ip@psru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ ดร.จีักรกฤช ศิรีละออ, อาจีารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศิรี, 
อาจีารย์ ดร.ปัุณ์ณ์ดา ทะรังศิรี และ นางสาวสุรีย์วัลย์ สิทธิิจีันดา
สาขาวิิชีาเกษติรศูาสติร์ คณะเทคโนโลย์ีการเกษติรและอาห่าร 
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103002339 ย์ื�นคำขอวิันที� 4 สิงห่าคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ุ�ย์อัด้เม็ด้ที�มีส่วินผสมของมูลจิ�งห่รีด้ เพัื�อใชี้ในการส่งเสริมการเจริญเติิบัโติของพืัชี 
ติามการป็ระด้ิษฐ์นี�มีส่วินป็ระกอบัคือ มูลจิ�งห่รีด้ มูลค้างคาวิ และน�ำกากส่า โด้ย์ 
การป็ระดิ้ษฐ์นี�มีวิัติถุป็ระสงค์ห่ลักคือ เพัื�อใชี้ส่งเสริมการเจริญเติิบัโติของพืัชี ลด้การใชี้ 
ป็ุ�ย์เคมีในการผลิติพัืชีของเกษติรกร เกิด้ควิามสะด้วิกติ่อการนำไป็ใชี้ และลด้ติ้นทุน 
การผลิติพัืชีของเกษติรกร

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ปัุ๋ยอินัทร่ย์อัดเม็ดท่�ม่ส่วินัผสมข้อง
มูลจัิ�งหร่ด

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ลด้การใชี้ป็ุ�ย์เคมีในการผลิติพืัชีของเกษติรกร  
ลด้ติ้นทุนการผลิติพัืชีของเกษติรกร

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ัฐมน วิจีารณ์กุล
งานทรัพัย์์สินทางป็ัญญา สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม
โทรศิัพท์ 055 267 038
โทรศิัพท์มือถือ 097 269 3922
Email ip@psru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.จีักรกฤช ศิรีละออ
คณะเทคโนโลย์ีการเกษติรและอาห่าร 
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 0901003963 ย์ื�นคำขอวิันที� 22 มกราคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
อุป็กรณ์กระจาย์สารไล่แมลงมีคุณสมบััติิทำให้่เกิด้การระเห่ย์ของสารสกัด้จากเศูษฝุ่น 
ผงใบัย์าสูบัโด้ย์ไม่ใชี้ไฟฟ้าและแบัติเติอรี� สามารถป้็องกันแมลงศัูติรูพัืชีจำพัวิกเพัลี�ย์ด้้วิง
ห่มัด้ผัก รวิมทั�งห่นอนใย์ผัก และห่นอนกระทู้ผัก ทั�งในอากาศูและใติ้ด้ิน โด้ย์มีระย์ะเวิลา
ในการป็้องกันแมลงศูัติรูพัืชีป็ระมาณ 60 วิัน ติ่อการบัรรจุสารสกัด้ 1 ครั�ง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อุปักรณ์กระจัายสารไล่แมลง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ป็้องกันแมลงศูัติรูพัืชีไม่ให่้มาทำลาย์พัืชีป็ลูก
 ป็ระสทิธุภิาพัใกล้เคยี์งกบััการใช้ีสารเคมีป้็องกนั 
กำจัด้ศูัติรูพัืชี

 ไม่ติกค้างในผลผลิติพัืชี และสิ�งแวิด้ล้อม
 ลด้การใชี้สารเคมีป็้องกันกำจัด้ศัูติรูพัืชี ทำให่้ 
ลด้ติ้นทุนการผลิติ

 ลด้ผลกระทบัจากสารเคมีป้็องกนักำจดั้ศูตัิรพูัชืี
 สะด้วิกในการใช้ี และสามารถนำกลับัมาใช้ี 
ให่ม่ได้้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ผลการทด้ลองระดั้บัห้่องป็ฏิิบัตัิกิารได้้รับัการพิัสจูน์ 
วิ่าเป็็นไป็ได้้
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ัฐมน วิจีารณ์กุล
งานทรัพัย์์สินทางป็ัญญา สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา 
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม
โทรศิัพท์ 055 267 038
โทรศิัพท์มือถือ 097 269 3922
Email ip@psru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.วาริน อินทนา
สำนักวิิชีาเทคโนโลย์ีการเกษติรและอุติสาห่กรรมอาห่าร 
มห่าวิิทย์าลัย์วิลัย์ลักษณ์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
“Tricho-Orga-Soil” ด้ินป็ลูกมหั่ศูจรรย์์สร้างภูมิคุ้มกันพัืชี เป็็นนวัิติกรรมดิ้นป็ลูกและ  
รองก้นห่ลุมที�มีผลกระทบัเชีิงเศูรษฐกิจและสังคมของป็ระเทศูอย์่างกวิ้างขวิาง จนได้้รับั  
2 รางวัิลเห่รีย์ญทองในการแข่งขนันวัิติกรรมและสิ�งป็ระดิ้ษฐ์ระดั้บัอดุ้มศูก่ษาโด้ย์สำนักงาน 
การวิจิยั์แห่่งชีาติ ิ เป็็นการผสมขององค์ป็ระกอบัที�สำคญัในดิ้นป็ลกูระห่ว่ิาง 1. วิสัด้ปุ็ลูกพัชืี  
(ด้ินป็ลูก) ที�มาจากห่น้าด้ินขุย์ไผ่ที�มีควิามร่วินซึุ่ย์กับัปุ็�ย์ห่มักใบัจามจุรี ในอัติราส่วินที� 
ทำให้่มธีุาตุิอาห่าร N P K เห่มาะสม 2. ธุาติอุาห่ารรองที�มคีวิามสำคัญติอ่การเจริญเติบิัโติ  
(แคลเซึ่ีย์มและแมกนีเซึ่ีย์ม) เสริมควิามแข็งแรงของผนังเซึ่ลล์พัืชี และเพัิ�มศูักย์ภาพักลไก 
ของเซึ่ลล์พัืชีในการติ่อสู้กับัศูัติรูพัืชี 3. เชีื�อราป็ฏิิป็ักษ์ T. asperellum NST-009  
ที�มีป็ระสิทธุิภาพัสูงในการควิบัคุมโรคพัืชี และ 4. สารเสริมควิามแข็งแรงของเชีื�อรา 
ควิามแข็งแรงของติ้นพัืชีและสามารถกระติุ้นภูมิคุ้มกันในติ้นพัืชีได้้ เพัื�อสร้างติ้นกล้า
พัืชีที�มีควิามสมบูัรณ์แบับันั�นคือ “เจริญเติิบัโติดี้ แข็งแรงป็รับัติัวิในสภาพัแวิด้ล้อมชี่วิง
เริ�มป็ลูกได้้ด้ี ป็ลอด้โรค และมีภูมิคุ้มกันโรค” จะทำให่้ผลติอบัแทนที�ได้้รับัจากการนำ 
ติ้นกล้านี�ไป็ป็ลูก มีควิามคุ้มค่าทางเศูรษฐกิจสูงและป็ระห่ย์ัด้ติ้นทุนในการจัด้การ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

Tricho-Orga-Soil ดินัปัลูกมหัศจัรรย์
สร้างภูมิคุ้มกันัพ้ช

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ชี่วิย์กระติุ้นภูมิคุ้มกันในพัืชี (เชีื�อราป็ฏิิป็ักษ์ 
สามารถกระติุ้นระบับัภูมิคุ้มกันในติ้นพัืชีและ  
ธุาติ ุอาห่ารแคลเซึ่ยี์มเสรมิกลไกการส่งสญัญาณ 
ในเซึ่ลล์พัืชีขณะติ่อสู้กับัศูัติรูพัืชี)

 สามารถป็้องกันและควิบัคุมโรคพัืชีได้้ 31 โรค 
ใน 14 พัืชีเศูรษฐกิจของป็ระเทศูไทย์ เชี่น พัืชี
ในกลุ่มไมผ้ล ไมย้์นืต้ิน พัชืีผัก ขา้วิ ไมด้้อก และ
ไม้ป็ระด้ับั เป็็นติ้น

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ซ้กิมพลี หนิจีิบัุลัด
อุทย์านวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ี 
มห่าวิิทย์าลัย์วิลัย์ลักษณ์
โทรศิัพท์ 075 673 579
โทรศิัพท์มือถือ 087 299 0181
Email sukimplee.ni@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ. ดร.ณ์ัฐบัดี วิริยาวัฒน์ และ ผศิ. ดร.สุรชาติ สินวรณ์์
คณะวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ี 
มห่าวิิทย์าลัย์สวินดุ้สิติ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
มห่าวิิทย์าลัย์สวินดุ้สิติร่วิมกับัสำนักงานพััฒนาวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ 
(สวิทชี.) พััฒนานวิัติกรรมจากวิัสดุ้ชีีวิภาพัเห่ลือใชี้ทางการเกษติร ได้้แก่ เป็ลือกห่อย์ 
และแกลบัข้าวิห่รือฟางข้าวิ ด้้วิย์นำมาสังเคราะห์่สารนาโนแคลเซึ่ีย์มซิึ่ลิเกติ เพัื�อพััฒนา 
เป็็นสารดั้บัเพัลิงที�มีป็ระสิทธิุภาพัในการดั้บัเพัลิงป็ระเภท A B และ K สูงกว่ิาสารเคมี 
ด้ับัเพัลิงสังเคราะห์่ชีนิด้อื�น ทั�งในด้้านการลด้อุณห่ภูมิที�ผิวิเชีื�อเพัลิง ระย์ะเวิลาใน 
การด้ับัเพัลิง และลด้อัติราการติิด้ไฟของเชีื�อเพัลิง สามารถชี่วิย์แก้ป็ัญห่าการนำเข้าสาร 
ด้ับัเพัลิงผงเคมีแห่้งจากติ่างป็ระเทศู ที�มีราคาแพัง และก่อให่้เกิด้ป็ัญห่ามลพัิษติ่อ 
สิ�งแวิด้ล้อม

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สารดับัเพลิงปัระเภทผงเคม่แห้ง 
จัากวิัสดุช่วิภาพเหล้อใช้
ทางการเกษตร

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
สรุปัเทคโนโลยี : กระบัวินการสังเคราะห์่นาโน
แคลเซึ่ีย์มซิึ่ลิเกติจากวัิสดุ้ชีีวิภาพัที�ย์่อย์สลาย์ติาม
ธุรรมชีาติิ ได้้แก่ เป็ลือกห่อย์ และแกลบัข้าวิ ห่รือ
ฟางข้าวิ ด้้วิย์วิธีิุไฮโด้รเทอร์มอล (Hydrothermal) 
ซ่ึ่�งเป็็นกระบัวินการที�สารแขวินลอย์ของสารติั�ง
ติ้นในน�ำเกิด้ป็ฏิิกิริย์าที�อุณห่ภูมิสูงในสภาวิะภาย์
ใติ้ควิามด้ัน
จีุดเด่น : เห่มาะสำห่รับัห่น่วิย์งานทางทห่าร  
กรมอทุย์านแห่่งชีาติ ิกรมการป็กครองส่วินท้องถิ�น  
กรมป็้องกันและบัรรเทาสาธุารณภัย์ ป็ระชีาชีน 
ทั�วิไป็ นำไป็ใช้ีในการดั้บัเพัลิงในพัื�นที�ต่ิาง ๆ สามารถ 
ด้บััเพัลงิป็ระเภทไมแ้ละกระด้าษ (Class A) น�ำมนั  
(Class B) เครื�องใชี้ไฟฟ้าติ่าง ๆ (Class C) และ
น�ำมันที�ใชี้ป็ระกอบัอาห่าร (Class K) สามารถ
ป็ระย์ุกติ์ใชี้กับัระบับัอื�น ๆ เชี่น ระบับัท่อ ห่รือ
ติิด้ติั�งกับัโด้รนดั้บัเพัลิงเพัื�อใชี้ในพืั�นที�ที�เข้าถ่ง
ย์ากห่รืออันติราย์ เชี่น ในพัื�นที�สูง พัื�นที�เสี�ย์งภัย์ 
ติา่ง ๆ  เช่ีน พัื�นที�ไฟป่็า พัื�นที�ไฟไห่ม้สารเคมอีนัติราย์  
สถานที�เก็บักักน�ำมัน ห่รือคลังแสง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชปัระสิทธิิโชค
สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา มห่าวิิทย์าลัย์สวินดุ้สิติ 
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิพัิบัูลสงคราม
โทรศิัพท์ 02 244 5280 ติ่อ 2
โทรศิัพท์มือถือ 094 253 4559
Email ppsndpstch@hotmail.com
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นัักวิิจััย
ศิ.ดร.สุทธิวัฒน์ เบัญจีกุล และคณ์ะ
คณะอุติสาห่กรรมเกษติร 
มห่าวิิทย์าลัย์สงขลานครินทร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103001061 ย์ื�นคำขอวิันที� 9 เมษาย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ัจจุบัันอุติสาห่กรรมการแป็รรูป็สัติวิ์น�ำโด้ย์เฉัพัาะอุติสาห่กรรมป็ลาแล่และผลิติภัณฑ์์
จากเนื�อป็ลา เชี่น เนื�อป็ลาบัด้ เป็็นอุติสาห่กรรมที�มีควิามสำคัญติ่อเศูรษฐกิจของ 
ป็ระเทศูไทย์ ซึ่่�งในระห่วิ่างกระบัวินการแล่ป็ลาห่รือแย์กเนื�อเพัื�อใชี้เป็็นป็ลาบัด้นั�น ก่อให่้ 
เกิด้เศูษเห่ลือห่ลาย์ชีนิด้โด้ย์เฉัพัาะอย์่างย์ิ�งโครงป็ลา กระดู้กป็ลาจัด้เป็็นวิัติถุด้ิบัที�สำคัญ 
สำห่รับัการผลติิไบัโอแคลเซึ่ยี์ม เนื�องจากในกระดู้กป็ลามีป็รมิาณแคลเซึ่ยี์มสงูถง่ 34-36%  
แติ่อย์่างไรก็ติามผลิติภัณฑ์์ไบัโอแคลเซึ่ีย์มที�ผลิติจากกระดู้กป็ลานั�นย์ังมีข้อจำกัด้
ในเรื�องของการนำไป็ใชี้ โด้ย์เฉัพัาะอย์่างย์ิ�งปั็ญห่าเรื�องกลิ�นคาวิ (fishy odor) และ 
การเป็ลี�ย์นแป็ลงสขีองผลติิภณัฑ์์ซึ่่�งมสีาเห่ติหุ่ลกัจากเลอืด้ที�ติกค้างในกระด้กูและป็ฏิกิริยิ์า 
ออกซึ่เิด้ชีนัของไขมนัที�เกิด้ข่�นอย่์างรวิด้เรว็ิ ส่งผลให้่เกดิ้กลิ�นที�ไม่พัง่ป็ระสงค์ในผลติิภณัฑ์์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธิ่การผลิตไบัโอแคลเซ่ยม

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
กรรมวิธีิุการผลิติไบัโอแคลเซึ่ยี์มจากหั่วิและโครงป็ลา 
เศูษเห่ลือ ติามการป็ระดิ้ษฐ์นี�มีวิัติถุป็ระสงค์เพัื�อ
นำเศูษเห่ลือจากอุติสาห่กรรมแป็รรูป็สัติว์ิน�ำคือ
ห่ัวิและโครงป็ลาที�ผ่านการแล่เนื�อห่รือแย์กเนื�อ
ออกมาใชี้ให้่เกิด้ป็ระโย์ชีน์สูงสุด้ สร้างมูลค่าเพัิ�ม
จากโครงป็ลาเศูษเห่ลือที�จะทำให่้ผู้ป็ระกอบัการ
อุติสาห่กรรมแป็รรูป็สัติวิ์น�ำได้้รับัผลป็ระโย์ชีน์
เพัิ�มข่�น ส่งผลให้่มีควิามมั�นคงและควิามเข้มแข็ง
ทางเศูรษฐกิจของป็ระเทศูไทย์ ซึ่่�งกระบัวินการที�
พัฒันาข่�นเป็น็กระบัวินการให่ม ่นอกจากนี�ผลจาก
การป็ระดิ้ษฐ์นี�ย์ังใชี้เป็็นข้อมูลให้่กับัอุติสาห่กรรม
สำห่รับัการพััฒนาผลิติภัณฑ์์แคลเซึ่ีย์มจากสัติวิ์
น�ำอื�นติอ่ไป็ รวิมทั�งเป็น็ป็ระโย์ชีนต์ิอ่อตุิสาห่กรรม
อาห่ารเสริมที�ได้้รับัควิามนิย์มเพัิ�มข่�น

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ภัค พันธิุ์ช่างทอง
ศููนย์์ทรัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศิัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศิัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th
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นัักวิิจััย
ศิ.ดร.สุทธิวัฒน์ เบัญจีกุล และคณ์ะ
คณะอุติสาห่กรรมเกษติร 
มห่าวิิทย์าลัย์สงขลานครินทร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103002466 ย์ื�นคำขอวิันที� 1 กันย์าย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
รังนกเกิด้จากการใชี้น�ำลาย์ที�ผลิติจากต่ิอมใต้ิลิ�นของนกนางแอ่นกินรังป็ระกอบัด้้วิย์ 
โป็รติีนเป็็นองค์ป็ระกอบัห่ลักป็ระมาณ 58.0-61.5 กรัมติ่อ 100 กรัม แร่ธุาติุห่ลัก ได้้แก่ 
แคลเซึ่ีย์ม โซึ่เด้ีย์ม แมกนีเซึ่ีย์ม โพัแทสเซึ่ีย์ม และมี sialic acid รังนกนางแอ่นจัด้เป็็น 
สินค้าที�มีราคาแพัง ห่าได้้ย์าก และมีควิามต้ิองการของผู้บัริโภค ห่ลังจากการเก็บัเกี�ย์วิ 
จำเป็น็ต้ิองมีกระบัวินการล้าง คดั้แย์ก สิ�งแป็ลกป็ลอมจะมีเศูษเนื�อรังนกที�แติกหั่ก ป็ะป็น 
รวิมอย์ู่กับัส่วินขน และสิ�งแป็ลกป็ลอมอื�น ๆ ซึ่่�งเรีย์กวิ่า“เศูษเห่ลือรังนกที�มีมูลค่าติ�ำ”

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธิ่การผลิต
โปัรต่นัไฮโดรไลเสตจัากเศษเหล้อ
รังนักท่�ม่มูลค่าต�ำา

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
กรรมวิิธีุการผลิติโป็รตีินไฮโด้รไลเสติจากเศูษ
เห่ลือรังนกที�มีมูลค่าติ�ำติามราย์ละเอีย์ด้ของ 
สิ�งป็ระด้ิษฐ์นี� สามารถใชี้ได้้กับัเศูษเห่ลือรังนก 
ที�มีมูลค่าติ�ำที�ซึ่่�งมีการป็นเป้็�อนของขนนก และ 
สิ�งป็นเป็้�อนอื�น ๆ  อย์ูด่้ว้ิย์ โด้ย์ในกระบัวินการผลติิ 
จะมกีระบัวินการแย์กส่วินของขนนก และสิ�งป็นเป้็�อน 
อื�น ๆ ออกก่อน โด้ย์ส่วินของเนื�อรังนกจะอย์ู่ 
ในรูป็ของสารละลาย์โป็รติีน ซึ่่�งจากราย์ละเอีย์ด้ 
ข้างติ้นจะทำให่้ผลิติภัณฑ์์โป็รติีนไฮโด้รไลเสติ 
ที�ได้ ้มคีวิามบัริสุทธุิ� และป็ราศูจากการป็นเป็้�อน
ของโป็รติีนจากขนนก

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ

49

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ภัค พันธิุ์ช่างทอง
ศููนย์์ทรัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศิัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศิัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.ชลธิี ชีวะเศิรษฐธิรรม และ รศิ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศิรษฐธิรรม
คณะวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ี 
มห่าวิิทย์าลัย์สงขลานครินทร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 1901001460 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 มีนาคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เศูษอาห่ารห่รือน�ำห่มักจากเศูษอาห่ารห่รือน�ำทิ�งจากการป็ระกอบัอาห่าร ที�มีค่าซีึ่โอด้ี 
เท่ากับัห่รือมากกวิ่า 100 มิลลิกรัมติ่อลิติร มีสารป็ระกอบัติ่าง ๆ ที�สามารถใชี้ 
ในการเพัาะเลี�ย์งสิ�งมชีีวีิิติขนาด้เลก็เพัื�อนำไป็ใชี้ป็ระโย์ชีนไ์ด้้ อย์า่งไรก็ติามวิธิุีที�พััฒนาข่�น 
ที�มีอย์ู่เด้ิม เชี่น ในกรณีของ US Patent No. 6,416,993 (2002) ติ้องมีระบับัถังป็ฏิิกรณ์ 
แบับัใชี้พัลังงานแสงอาทิติย์์ (Photoreactor) ส่วินในกรณีของ US Patent  
No. 6,896,804 (2005) ติ้องมีโครงสร้างแบับัเรือนกระจก ห่รือในกรณีของ US  
Patent No. 7,182,966 (2007) มีการใชี้สารเคมีกำจัด้สิ�งมีชีีวิิติขนาด้เล็ก (Biocides)  
ซึ่่�งไม่เป็็นมิติรติ่อสิ�งแวิด้ล้อม และทำให่้ระบับัมีติ้นทุนสูง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธ่ิสำาหรับัการผลิตแพลงตอนัสัตว์ิ
จัากเศษอาหารและนั�ำาทิ�งข้องเส่ย
จัากการปัระกอบัอาหาร

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เพัื�อเพัิ�มแนวิทางให่ม่ในการใชี้ป็ระโย์ชีน์เศูษ
อาห่ารห่รือน�ำทิ�งจากการป็ระกอบัอาห่าร โด้ย์ 
ด้ำเนนิการได้้ในระบับัเปิ็ด้ ติวัิอย่์างเช่ีน แบับับ่ัอด้นิ 
ห่รือ บั่อซึ่ีเมนติ์ ไม่จำเป็็นติ้องมีระบับัถังป็ฏิิกรณ์
แบับัใชี้พัลังงานแสงอาทิติย์์ (Photoreactor)  
ไมจ่ำเป็น็ติอ้งมโีครงสรา้งแบับัเรอืนกระจก และไม่
จำเป็็นติ้องใชี้สารเคมีในการกำจัด้สิ�งมีชีีวิิติขนาด้
เล็ก (Biocides) จ่งมีติ้นทุนที�ติ�ำกว่ิาในการสร้าง
ระบับัและเป็็นมิติรติ่อสิ�งแวิด้ล้อม

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ภัค พันธิุ์ช่างทอง
ศููนย์์ทรัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศิัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศิัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.นพ.ชัยณ์รงค์ โชคสุชาติ และคณ์ะ
คณะแพัทย์ศูาสติร์ 
มห่าวิิทย์าลัย์สงขลานครินทร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 1901001460 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 มีนาคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ถ่งแม้วิ่าการป็ระดิ้ษฐ์สำห่รับัการคัด้เลือกอสุจิก่อนห่น้านี�จะมีผลลัพัธ์ุเป็็นที�ย์อมรับัได้้  
ทั�งในเรื�องการเคลื�อนที�และคณุภาพัของสารพันัธุกุรรม แต่ิเนื�องจากมรีาคาที�สงูมากทำให้่ 
ไม่เป็็นที�นิย์มโด้ย์ทั�วิไป็ ด้้วิย์เห่ติุนี�คณะผู้ป็ระด้ิษฐ์จ่งติ้องการออกแบับัและป็ระด้ิษฐ์ 
เครื�องมือเพัื�อคัด้เลือกอสุจิที�สามารถคัด้ได้้ทั�งการเคลื�อนที� รูป็ร่าง และคุณภาพัของสาร
พัันธุุกรรมที�ราคาไม่แพังเพัื�อให่้สอด้คล้องกับัสภาพัเศูรษฐกิจในป็ัจจุบััน โด้ย์ที�มีคุณภาพั
ด้ีเป็็นที�ย์อมรับัในระด้ับัสากล และสามารถนำไป็ใชี้แทนวิิธุีการคัด้เลือกอสุจิที�ใชี้อย์่าง 
แพัร่ห่ลาย์ในป็ัจจุบัันได้้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องม้อสำาหรับัคัดเล้อกอสุจัิ
โดยเทคโนัโลย่ไมโครฟลูอิดิกส์
สำาหรับัเทคโนัโลย่การเจัริญพันัธิุ์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เครื�องมือสำห่รับัการคัด้เลือกอสุจิโด้ย์เทคโนโลย์ี 
ไมโครฟลูอิด้ิกส์  ที� สามารถคัด้ เลือกได้้ทั� ง 
การเคลื�อนที� รปู็ร่าง และสารพันัธุกุรรมที�มคุีณภาพัด้ี  
การออกแบับัจะอาศัูย์ห่ลักการของอสุจิที�มี 
คุณภาพัดี้จะเคลื�อนที�ติรงไป็ข้างห่น้า และสามารถ 
เคลื�อนที�ติ้านแรงโน้มถ่วิงได้้ ภาย์ในชี่องทางของ
เครื�องมือนี�จะแบั่งเป็็น ชี่องทางเข้า สิ�งกีด้ขวิาง 
รูป็แบับัติ่าง ๆ และชี่องทางออก

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ภัค พันธิุ์ช่างทอง
ศููนย์์ทรัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศิัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศิัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ศิ.ดร.ธิเนศิ รัตนวิไล และ นายนพณ์ัฐ จีารนตุรน์ลักษณ์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103002344 ย์ื�นคำขอวิันที� 23 สิงห่าคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
วิัสดุ้ก่อสร้างป็ระเภทผนังทั�วิไป็ที�มีควิามแข็งแรง มักไม่สามารถควิบัคุมคุณภาพัเสีย์ง 
ภาย์ในห่้อง วิัสดุ้แซึ่นวิิชีถูกนำมาป็ระย์ุกติ์ใชี้เพัื�อเพัิ�มควิามแข็งแกร่ง และควิามแข็งแรง
ของโครงสร้าง โด้ย์มีสมบััติิเด้่นคือ โครงสร้างเบัาและแข็งแรงสูง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

แผ่นัไม้พลาสติกแซนัวิิช
เสริมเส้นัใยธิรรมชาติดูดซับัเส่ยง
และกรรมวิิธิ่การผลิต

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
การป็ระด้ษิฐ์นี�เกี�ย์วิข้องกบััสูติรการเติรยี์มวิสัด้ผุสม 
พัลาสติิกและไม้ สูติรการเติรีย์มเส้นใย์ธุรรมชีาติิ 
ดู้ด้ซึ่ับั เสีย์ง  และกรรมวิิ ธีุการผลิติแผ่นไม้
พัลาสติิกแซึ่นวิิชีเสริมเส้นใย์ธุรรมชีาติิดู้ด้ซัึ่บัเสีย์ง  
ป็ระกอบัด้้วิย์ เม็ด้พัลาสติิกพัอลิโพัรพัีลีน ผงไม้ 
ย์างพัารา สารควิบัคู ่สารห่ล่อลื�น สารเพัิ�มเสถีย์รภาพั 
ทางแสงย์ูวิี เส้นใย์ธุรรมชีาติิ และติัวิป็ระสาน  
ข่�นรูป็ผลิติภัณฑ์์ด้้วิย์กระบัวินการอัด้ร้อน และ
การอัด้เย์็น

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง

52

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ภัค พันธิุ์ช่างทอง
ศููนย์์ทรัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศิัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศิัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ และ คณ์ะ
คณะวิิทย์าศูาสติร์ 
มห่าวิิทย์าลัย์สงขลานครินทร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2101000835 ย์ื�นคำขอวิันที� 15 กุมภาพัันธุ์ 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ขาด้ควิามแม่นย์ำในการทำเกษติร ควิามเสี�ย์งที�สร้างควิามเสีย์ห่าย์ให่้แก่พัืชีผักที�ควิบัคุม 
และดู้แลผ่านโมบัาย์แอป็พัลิเคชัีน เชี่น การเปิ็ด้-ปิ็ด้แสงไฟ อัลติราไวิโอเลติอัติโนมัติิ 
ในวิันที�ไม่มีแสงอาทิติย์์ ห่รือในวิันที�อากาศูร้อนทำให่้อุณห่ภูมิของน�ำที�ใชี้เพัาะป็ลูก 
สูงข่�นเกินควิามต้ิองการของพืัชีผัก ซึ่่�งเห่ตุิการณ์ธุรรมชีาติิเห่ล่านี�มีโอกาสเกิด้ข่�น 
ในปั็จจบุันัค่อนข้างมากเนื�องจากสภาพัชีั�นบัรรย์ากาศูโลกที�เป็ลี�ย์นแป็ลงทำให่้ภูมิอากาศู
เป็ลี�ย์นแป็ลงไป็

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ระบับัการจััดการแปัลงผัก
ไฮโดรโพนัิกส์ผ่านัเทคโนัโลย่ไอโอท่

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
นำอุป็กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้ังกล่าวิมาบูัรณาการ 
เข้ากับัเทคโนโลยี์อุป็กรณ์อินเทอร์เน็ติของ 
สรรพัสิ�ง (Internet of Things, IoT) ที�เชีื�อมติ่อ 
กับัโมบัาย์แอป็พัลิเคชีันบันโทรศูัพัท์เคลื�อนที� 
เพัื�อเพัิ�มควิามสะด้วิกแก่ผู้ป็ระกอบัการแป็ลง
ผักห่รือผู้ดู้แลแป็ลงผักด้้วิย์กราฟิกผ่านอุป็กรณ์
เคลื�อนที�ของผู้ใชี้ อีกทั�งย์ังเพัิ�มควิามสามารถเพัื�อ
รองรับัการวิิเคราะห่์ข้อมูลโด้ย์การบัูรณาการ
การมอนิเติอร์สภาพัแป็ลงผักเชีื�อมต่ิอกับัระบับั 
ราย์งานธุุรกิจอัจฉัริย์ะ โด้ย์แสด้งผลเพัื�อชี่วิย์เห่ลือ
ด้้านการวิิเคราะห่์ทางการเกษติรเบัื�องติ้นให่้กับั 
ผู้ป็ระกอบัการ นักวิิจัย์ และนักพััฒนาที�เกี�ย์วิข้อง
กับัแป็ลงผักไฮโด้รโพันิกส์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณ์ภัค พันธิุ์ช่างทอง
ศููนย์์ทรัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศิัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศิัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.นารถระพี นาคะวัจีนะ, ศิ.ดร.ปัานมนัส ศิิริสมบั้รณ์์,
ผศิ.ดร.วันพุทธิ แซ่ฉั�ว, ผศิ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศิ์,
ผศิ.ดร.เจีษฎา โพธิิ�สม, Miss Sneha Sharma, นายกฤษณ์ะพล ลี�ไพฑ้รย์ 
และ นายรัชพล จีันทร์ศิรี
คณะวิิศูวิกรรมศูาสติร์ สถาบัันเทคโนโลย์ีพัระจอมเกล้าเจ้าคุณทห่ารลาด้กระบััง

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ  2103002104 ย์ื�นคำขอวิันที� 29 กรกฎาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในปั็จจุบัันวิิธีุการคัด้แย์กระดั้บัคุณภาพัเนื�อทุเรีย์นในโรงงานส่งออกทุเรีย์น ทำโด้ย์การ 
สุม่ติัวิอย์่างเนื�อทุเรีย์นที�ถูกลำเลีย์งบันถาด้เพัื�อวิัด้ค่าป็ริมาณเนื�อแห่้ง (Dry matter) ซึ่่�ง
เกี�ย์วิข้องกับัควิามอ่อนแก่ และป็ริมาณของแข็งที�ละลาย์น�ำได้้ (Total soluble solids) 
ซึ่่�งเกี�ย์วิข้องกับัควิามห่วิานของเนื�อทุเรีย์นเพัื�อระบัุระด้ับัชีั�นคุณภาพั ซึ่่�งการติรวิจสอบั 
วิัด้ป็ริมาณเนื�อแห่้งและป็ริมาณของแข็งซ่ึ่�งละลาย์ได้้ในน�ำของเนื�อทุเรีย์นใชี้วิิธุีการ 
ในห่้องป็ฏิิบััติิการ ซึ่่�งใชี้เวิลาในการติรวิจสอบั และบุัคลากรที�มีควิามชีำนาญ และ
การติรวิจสอบันั�นย์ังเป็็นการทำลาย์ชีิ�นติัวิอย์่างและการทด้สอบัเป็็นไป็โด้ย์การสุ่ม  
ไม่สามารถทำได้้กับัเนื�อทุเรีย์นทุกชีิ�น ทำให่้ไม่สามารถระบัุคุณภาพัให่้แก่ผลผลิติ 
ทุกชีิ�นได้้ ส่งผลให้่เกดิ้ควิามเสี�ย์งที�จะส่งออกเนื�อทเุรยี์นอ่อนห่รอืจดื้แช่ีแขง็ ซึ่่�งเป็็นทเุรยี์น 
ที�ไม่ได้้คุณภาพัป็นไป็กับัทุเรีย์นที�มีคุณภาพัได้้และทำให้่ผู้บัริโภคขาด้ควิามเชีื�อมั�น 
ส่งผลให้่ป็ฏิิเสธุการซึ่ื�อในครั�งถัด้ไป็ได้้ ในการส่งออกสินค้าเนื�อทุเรีย์นคุณภาพัเป็็นสิ�งที� 
ผูบ้ัรโิภคให่ค้วิามสำคญักบััมูลคา่สนิคา้ ด้งันั�นผูป้็ระกอบัการติอ้งมกีระบัวินการเพัื�อย์นืย์นั
คุณภาพัสินค้าให่้แก่ผู้บัริโภค

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องคัดแยกระดับัคุณภาพ
ข้องเนั้�อทุเร่ยนับันัโซ่ถาดลำาเล่ยง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
การป็ระด้ิษฐ์นี�จะสามารถติรวิจสอบัป็ริมาณ
เนื�อแห่้งและป็ริมาณของแข็งซ่ึ่�งละลาย์น�ำของ
เนื�อทุเรีย์นได้้ทุกชีิ�น ซึ่่�งการที�สามารถติรวิจสอบั 
ชีิ�นเนื�อทุเรีย์นที�จะส่งออกได้้ทั�งห่มด้และระบัุค่า 
ควิามแก่และควิามห่วิานที�บัรรจภุณัฑ์์ได้้ แก้ปั็ญห่า 
การป็ะป็นของเนื�อทุเรีย์นที�ไม่ได้้คุณภาพัไป็กับั 
เนื�อทุเรีย์นที�มีคุณภาพั

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ได้้ติ้นแบับัในระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการ
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานจีัดการทรัพย์สินทางปััญญา 
สถาบัันเทคโนโลยี์พัระจอมเกล้าเจ้าคุณทห่ารลาด้กระบััง
โทรศิัพท์ 02 329 8212 ติ่อ 4
โทรศิัพท์มือถือ 082 599 9544
Email  tlo@kmitl.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.คำรณ์วิทย์ ทิพย์มณ์ี และ นางสาวธินภรณ์์ ดวงนภา
คณะเทคโนโลย์ีการเกษติร 
สถาบัันเทคโนโลย์ีพัระจอมเกล้าเจ้าคุณทห่ารลาด้กระบััง

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000489 ย์ื�นคำขอวิันที� 23 กุมภาพัันธุ์ 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ระเทศูไทย์มกีารนำเข้าและใช้ีสารเคมเีพัื�อการป้็องกนักำจดั้แมลงเป็็นอันด้บััต้ิน ๆ  ของโลก  
เมื�อเทีย์บักับัพืั�นที�ของป็ระเทศู การใชี้สารเคมีแม้จะให่้ป็ระสิทธุิภาพัการป็้องกันกำจัด้ 
ที�สูง ราคาถูก แติ่จะส่งผลกระทบัทั�งติ่อเกษติรกร ผู้บัริโภค และสิ�งแวิด้ล้อมโด้ย์ติรง  
จ่งเกิด้แนวิคิด้ในการใชี้สารสกัด้จากพืัชีมาใชี้แทนสารเคมี โด้ย์พััฒนาผลิติภัณฑ์์ร่วิม
กับันาโนเทคโนโลย์ี เนื�องจากควิามเข้มข้นของน�ำมันห่อมระเห่ย์ห่รือสารสกัด้จากพัืชี 
ที�ใชี้ป็ระโย์ชีน์ได้้นั�นส่วินให่ญ่มักเป็็นควิามเข้มข้นที�ค่อนข้างสูงทำให่้ติ้นทุนการผลิติสูง 
ติามไป็ด้้วิย์ การทำให้่น�ำมันห่อมระเห่ย์จากพืัชีเป็็นอนุภาคนาโนและอย์ู่ในตัิวิทำละลาย์ 
ที�เห่มาะสมพัร้อมที�จะใชี้งานได้้อย่์างสะด้วิก จ่งเป็็นทางเลือกที�น่าสนใจเป็็นอย่์างมาก 
ที�จะนำมาใชี้ในการป็้องกันกำจัด้แมลงศูัติรูได้้อย์่างมีป็ระสิทธุิภาพั โด้ย์เฉัพัาะในแง่ 
ควิามป็ลอด้ภัย์ติ่อมนุษย์์และสิ�งแวิด้ล้อม

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สารผสมอิมัลชันัข้อง
นั�ำามันัหอมระเหยจัากพ้ชสมุนัไพร
ในัการควิบัคุมเพล่�ยและไรศัตรูพ้ช

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
สารผสมอิมัลชีันของน�ำมันห่อมระเห่ย์จากพัืชี
สมุนไพัรในการควิบัคุมเพัลี�ย์และไรศูัติรูพัืชี เป็็น
สารผสมที�ได้้สามารถทด้แทนการใชี้สารเคมี
สังเคราะห่์ นอกจากจะชี่วิย์ลด้การนำเข้าสารเคมี
จากติ่างป็ระเทศู สามารถฆ่่าเพัลี�ย์และไรศัูติรู
พัืชีได้้อย่์างมีป็ระสิทธุิภาพั สลาย์ตัิวิได้้เร็วิ ทำให้่ 
ไม่เกิด้พัิษติกค้างในสิ�งแวิด้ล้อม

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง

55

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานจีัดการทรัพย์สินทางปััญญา 
สถาบัันเทคโนโลยี์พัระจอมเกล้าเจ้าคุณทห่ารลาด้กระบััง
โทรศิัพท์ 02 329 8212 ติ่อ 4
โทรศิัพท์มือถือ 082 599 9544
Email  tlo@kmitl.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.คำรณ์วิทย์ ทิพย์มณ์ี และ นางสาวธินภรณ์์ ดวงนภา
 คณะเทคโนโลย์ีการเกษติร สถาบัันเทคโนโลย์ีพัระจอมเกล้าเจ้าคุณทห่ารลาด้กระบััง

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ  2203000488 ย์ื�นคำขอวิันที� 23 กุมภาพัันธุ์ 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ระเทศูไทย์มักจะป็ระสบัป็ัญห่าแมลงศูัติรูพัืชีทำลาย์เมล็ด้ธัุญพัืชีและผลผลิติทาง 
การเกษติร ซึ่่�งการใชี้สารเคมีจะส่งผลกระทบัทั�งติ่อเกษติรกร ผู้บัริโภค ผู้อย์ู่อาศูัย์และ
สิ�งแวิด้ล้อมโด้ย์ติรง และย์ังก่อให่้เกิด้ควิามติ้านทานติ่อสารเคมีของแมลงศูัติรูทั�งใน 
แป็ลงเกษติรเองห่รือในที�อย์ู่ในโรงเก็บั 

การนำสารสกัด้จากพืัชีมาใชี้ป็ระโย์ชีน์ทางการเกษติรในการควิบัคุมแมลงศัูติรูพัืชี 
ทด้แทนการใช้ีสารเคมสีงัเคราะห์่นอกจากจะช่ีวิย์ลด้การนำเข้าสารเคมีจากต่ิางป็ระเทศูแล้วิ  
สารสกัด้จากพืัชีย์ังสลาย์ตัิวิได้้เร็วิทำให่้ไม่เกิด้พัิษติกค้างในสิ�งแวิด้ล้อม และไม่มี 
ควิามเป็็นพัิษติ่อสัติวิ์เลือด้อุ่น

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สารรมนั�ำามันัหอมระเหย
จัากพ้ชสมุนัไพรเพ้�อการปั้องกันั
กำาจััดแมลงศัตรูในัโรงเก็บั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ผลิติภัณฑ์์สารรมน�ำ มันห่อมระเห่ย์จากพืัชี
สมุนไพัรเพัื�อการป้็องกันกำจัด้แมลงศูัติรูใน 
โรงเก็บั เป็็นการนำน�ำมันห่อมระเห่ย์จากพืัชี 
สมุนไพัรมาใชี้ป็ระโย์ชีน์ในการป็้องกันกำจัด้ 
แมลงศูัติรู กำจัด้แมลงศัูติรูได้้อย์่างฉัับัพัลัน 
ใชี้ง่าย์ มีป็ระสิทธุิภาพั และมีราคาถูก

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานจีัดการทรัพย์สินทางปััญญา 
สถาบัันเทคโนโลยี์พัระจอมเกล้าเจ้าคุณทห่ารลาด้กระบััง
โทรศิัพท์ 02 329 8212 ติ่อ 4
โทรศิัพท์มือถือ 082 599 9544
Email  tlo@kmitl.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ. ดร.โรจีน์ฤทธิิ� โรจีนธิเนศิ
ภาควิิชีาเคมี คณะวิิทย์าศูาสติร์ 
จุฬาลงกรณ์มห่าวิิทย์าลัย์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2101001289 ย์ื�นคำขอวิันที� 8 มีนาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ห่ลังจากการแพัร่ระบัาด้ของเชืี�อไวิรัสโคโรน่าห่รือ COVID-19 ทำให่้ผลิติภัณฑ์์ 
ทำควิามสะอาด้ผิวิห่นงัแบับัไม่ใช้ีน�ำกลาย์เป็็นของใช้ีจำเป็็นส่วินบัคุคล ส่งผลให้่ควิามต้ิองการ 
ในติลาด้พัุ่งสูงข่�นอย์่างรวิด้เร็วิในชี่วิง 2 ป็ีที�ผ่านมา โด้ย์กลุ่มผลิติภัณฑ์์ได้้รับัควิามนิย์ม 
มากที�สุด้ได้้แก่ เจลแอลกอฮอล์ ห่รือ สเป็รย์์แอลกอฮอล์ เนื�องจากเป็็นที�คุ้นเคย์กันด้ีวิ่ามี 
ป็ระสทิธุภิาพัในการย์บััย์ั�งเชีื�อโรค อกีทั�งมรีาคาไมแ่พังและห่าซึ่ื�องา่ย์ในทอ้งติลาด้ อย์า่งไร
กต็ิามผลติิภณัฑ์ป์็ระเภทด้งักลา่วิจะติอ้งมแีอลกอฮอลเ์ขม้ขน้สงูถง่ 70% จง่จะสามารถฆ่า่
เชีื�อโรคได้้ ทำให่้เกิด้ผลไม่พั่งป็ระสงค์ติ่อผู้ใชี้ เชี่น ผิวิแห่้งแติก ระคาย์เคืองผิวิห่นัง ห่รือ
เกิด้การแพ้ัในกลุ่มผู้ใชี้ที�มีผิวิบัอบับัาง นอกจากนี�ย์ังต้ิองมีควิามระมัด้ระวัิงในการใชี้และ
จัด้เก็บัเพัราะอาจเกิด้การติิด้ไฟได้้ 

นักวิิจัย์จุฬาฯ จากคณะวิิทย์าศูาสติร์และคณะแพัทย์ศูาสติร์ จ่งได้้คิด้ค้นน�ำย์าฆ่่าเชีื�อโรค
สูติรน�ำแทน โด้ย์ใชี้สารป็ระกอบัซิึ่งค์ไอออนที�พััฒนาข่�นให้่มีป็ระสิทธุิภาพัในการยั์บัย์ั�ง 
การทำงานของเชีื�อโรค ร่วิมกับัการใชี้สารลด้แรงต่ิงผิวิที�มีป็ระจุบัวิกเพืั�อเข้าไป็ทำลาย์ 
เย์ื�อหุ้่มเซึ่ลล์ของเชีื�อโรค ซึ่่�งจากการทด้สอบัในห้่องป็ฏิบิัตัิกิารพับัว่ิา สามารถฆ่่าเชีื�อแบัคทเีรยี์ 
และไวิรัสได้้สูง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นั�ำายาฆ่าเช้�อจัุลช่พก่อโรค
สูตรปัราศจัากแอลกอฮอล์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 สารออกฤทธุิ�มีควิามคงทน มีป็ระสิทธุิภาพั 
ในการย์ับัย์ั�งจุลชีีพัก่อโรคได้้ด้ีกวิ่าแอลกอฮอล์ 

 เป็็นสูติรที�พััฒนาพัร้อมกับัคำน่งถ่งต้ินทุนใน 
การผลิติ

 ไม่ก่อให่้ เกิด้การติิด้ไฟ ทำให่้สะด้วิกติ่อ 
การจัด้เก็บัและขนส่ง

 ได้้รับัการจด้แจ้งกับั อย์. และผ่านการทด้สอบั
ติลาด้แล้วิ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง

57

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
เจี้าหน้าที�พัฒนาธิุรกิจี 
สถาบัันทรัพัย์์สินทางปั็ญญาแห่่งจุฬาลงกรณ๋มห่าวิิทย์าลัย์
โทรศิัพท์ 02 218 4195

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ดร.ธิัญญพร วงศิ์เนตร
บัริษัท ไบัโอซึ่ินไทย์ ไบัโอเทคโนโลย์ี จำกัด้

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุสิทธิิบััตร เลขที� 1903003090

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปั็ญห่าการจัด้การขย์ะเป็็นปั็ญห่าให่ญ่ระดั้บัป็ระเทศูและระดั้บัโลก อนัเป็็นผลเนื�องมาจาก 
การบัริโภคที�เพัิ�มสูงข่�นพัร้อมกับัการเติิบัโติทางเศูรษฐกิจ และการขย์าย์ตัิวิของ 
ชีมุชีนเมอืง ป็รมิาณขย์ะมลูฝอย์ที�เกดิ้ข่�นจากชีมุชีนทั�วิป็ระเทศู ย์งัคงมีป็รมิาณขย์ะมลูฝอย์ 
ที�ติกคา้งและไมไ่ด้ร้บััการจดั้การ จำนวินมากถง่ 7.45 ลา้นตินั ซึ่่�งจะมผีลกระทบัต่ิอควิาม
ก้าวิห่น้าของการพััฒนาเป็้าห่มาย์ที�ย์ั�งย์ืน (sustainable Development Goal: SDG) 
ขององค์การสห่ป็ระชีาชีาติิ โด้ย์เฉัพัาะเป็้าห่มาย์ที� 11 เมืองและชุีมชีนที�ย์ั�งยื์น และ 
เป็้าห่มาย์ที� 12 การผลิติและการบัริโภคที�ย์ั�งย์ืน

ด้งันั�น คณะผูด้้ำเนนิโครงการ ซึ่่�งเป็็นกลุม่นกัวิจิยั์จากสำนกัวิชิีาวิทิย์าศูาสติร์และวิศิูวิกรรม 
ชีวีิโมเลกลุ สถาบันัวิทิย์สิรเิมธุ ี(VISTEC) จง่ได้เ้ขา้มามสีว่ินรว่ิมในการออกแบับันวิตัิกรรม
การแป็ลงขย์ะอินทรีย์์จากเศูษอาห่าร ด้้วิย์เทคโนโลยี์ชีีวิภาพั “ถังสุด้ด้ี” และขย์าย์ผล
การใชี้งานจริง ผลิติเป็็นก�าซึ่ชีีวิภาพัสำห่รับัเป็็นพัลังงานทด้แทนก�าซึ่หุ่งต้ิม และผลิติ 
สารบัำรุงพืัชีชีีวิภาพัที�ใชี้ในการเพัาะป็ลูกพัืชีผักสวินครัวิแบับัป็ลอด้สารพิัษ ส่งเสริม 
การเจริญเติิบัโติของไม้ผล ไม้ด้อก ไม้ป็ระด้ับั และติ้นไม้ทั�วิไป็ได้้

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ระบับัถังสุด้ด้ี ได้้รับัการออกแบับัเพัื�อให่้สามารถทนทานติ่อสภาวิะแวิด้ล้อมทั�วิไป็  
สามารถทนทานติ่อสารละลาย์ที�มีควิามเป็็นกรด้ห่รือด้่างสูง สำห่รับัถังห่มัก ทำมาจากถัง  
Intermediate Bulk Container ห่รือ IBC ซึ่่�งทำมาจากพัลาสติิกโพัลีเอทีลีนที�มี 
ควิามห่นาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE) ซ่ึ่�งเป็็นวิัสดุ้โพัลิเมอร์ 
แบับั Thermoplastic และเป็็นห่น่�งในวิัสดุ้ที�ทนสารเคมีมากที�สุด้ และบัรรจุห่ัวิเชีื�อ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ถังสุดด่ 
(SUZDEE = Sustainable ZeroWaste 
Digestant for Well-Being)

จำเพัาะสูงลงไป็ในป็ริมาติร 600 ลิติร สามารถ
กำจัด้ขย์ะเศูษอาห่ารได้้ในอัติรา 20-70 กิโลกรัม
ติ่อสัป็ด้าห่์ ห่รือค่า Hydraulic retention time 
เท่ากับั 40 วิัน ห่ลังจากใส่เศูษอาห่ารไป็เป็็นเวิลา 
7 วิัน ระบับัพัร้อมจะผลิติก�าซึ่ชีีวิภาพัได้้อย่์าง 
ติ่อเนื�อง ซึ่่�งระบับัสุด้ด้ีทำให่้สามารถสร้างสาย์การ
ผลติิสำห่รบััการแป็ลงขย์ะอนิทรยี์เ์ป็น็ก�าซึ่ชีวีิภาพั 
และสารบัำรงุพัชืีชีวีิภาพัโด้ย์สมบัรูณ์ โด้ย์ห่ลงัจาก 
ใส่ขย์ะเศูษอาห่ารเป็็นเวิลา 1 วิัน จะทำให่้ได้้ก�าซึ่
ชีีวิภาพัจนเติ็ม 300-600 ลิติรของถังเก็บัก�าซึ่  
ที�ควิามด้ันของก�าซึ่ในถังเท่ากับั 1.46-1.87 mbar  
ทั� ง นี�  ก�าซึ่ชีีวิภาพัที� เกิด้ข่�นจะป็ระกอบัด้้วิย์  
ก�าซึ่มีเทน = 50.0-85.0%, ก�าซึ่ H2S = 850-1460 ppm,  
ก�าซึ่ CO

2
, = 15-20%, และก�าซึ่ H

2
 = 2-5%  

(วิัด้โด้ย์เครื�อง Biogas 5000 )

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง

58

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ดร.ธิัญญพร วงศิ์เนตร
บัริษัท ไบัโอซิึ่นไทย์ ไบัโอเทคโนโลยี์ จำากัด้
โทรศิัพท์ 064 165 6997
โทรศิัพท์มือถือ 095 996 6555
Email thanyaporn.w@vistec.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ อรอนงค์ พวงชมภ้
คณะทรัพัย์ากรธุรรมชีาติิ 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีราชีมงคลอีสาน

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2001005675 ย์ื�นคำขอวิันที� 15 กันย์าย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ซึ่ีลีเนีย์มย์ีสติ์ เป็็นผลิติภัณฑ์์เสริมในอาห่ารสัติวิ์ ซึ่ีลีเนีย์มในร่างกาย์สัติวิ์โด้ย์ส่วินให่ญ ่
ที�พับัมี 2 รูป็แบับัคือ ซึ่ีลีเนีย์มในรูป็แบับัซึ่ีลีโนแมทไธุโอนีน และซึ่ีลีโนซึ่ิสเติอีน  
ซึ่่�งซึ่ีลีเนีย์มที�อย์ู่ในรูป็สารป็ระกอบัอินทรีย์์นี�สามารถดู้ด้ซ่ึ่มเข้าสู่ร่างกาย์ได้้ง่าย์ ด้ังนั�น 
ซึ่ีลีเนีย์มย์ีสติ์ที�มาจากเซึ่ลล์ย์ีสติ์ที�ถูกเพัาะเลี�ย์งในอาห่ารที�มีธุาติุซีึ่ลีเนีย์มร่วิมกับักรด้ 
อะมิโนเมทไธุโอนีน โด้ย์มีกระบัวินการเมทธุาโบัลิซ่ึ่มให่้ป็ริมาณของซึ่ีลีโนเมทไธุโอนีนที�
เกิด้ข่�นติามธุรรมชีาติในป็ริมาณสูงน�ำห่มักซึ่ีลีเนีย์ม สูติรนี�ที�ใชี้กรด้อะมิโนเมทไธุโอนีน 
เป็็นสารติั�งติ้นในการสังเคราะห่์ซึ่ีลีโนเมทไธุโอนีนในเซึ่ลล์ย์ีสติ์ สามารถใชี้เป็็นผลิติภัณฑ์์
ผสมในอาห่ารเสริมสำห่รับัสัติว์ิเพัื�อเพัิ�มป็ระสิทธุิภาพัด้้านการสืบัพัันธุ์ุสำห่รับัสัติวิ์ได้้  
ซึ่ลีโีนเมทไธุโอนีนนี�ถอืเป็็นกลุม่ห่ลักของซีึ่ลโีนโป็รตีินของเซึ่ลล์ย์สีต์ิ แต่ิจะมีควิามแติกต่ิาง 
ของป็ริมาณติามสภาพัการเพัาะเลี�ย์ง

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

สูตรนั�ำาหมักเพิ�มซ่ล่เนั่ยม 
(เมทไธิโอนั่นั) ในัย่สต์สำาหรับั
สัตวิ์เค่�ยวิเอ้�อง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
น�ำห่มกัซึ่ลีโีนเมทไธุโอนนี เป็็นผลิติภณัฑ์์ที�สามารถ 
เพัิ�มป็ระสิทธุิภาพัการผสมติิด้ในสัติวิ์เคี�ย์วิเอื�อง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง

59

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศิ. ดุษฎี เทียมเทศิ บัุญมาส้งทรง
สถาบัันบัริการวิิชีาการแห่่งมห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลยี์
ราชีมงคลอีสาน
โทรศิัพท์ 044 233 000 ติ่อ 5100-5101
โทรศิัพท์มือถือ  081 547 6552
Email skycrow_ann@hotmail.com, 
 unisearch.rmuti@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศิ. ดร.ธิิราพร จีุลยเสน
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2101004225 ย์ื�นคำขอวิันที� 16 กรกฎาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การแป็รรูป็อาห่ารโด้ย์ใชี้ควิามด้ันไฮโด้รสแติติิก (hydrostatic pressure) เป็็นวิิธุีที�
ใชี้ควิามด้ันกับัผลิติภัณฑ์์ทางการเกษติรที�อุณห่ภูมิห่้องได้้ โด้ย์ควิามด้ันอาจส่งผลติ่อ 
การเร่งการเป็ลี�ย์นแป็ลงทางชีีวิภาพัภาย์ในผลิติภัณฑ์์ซึ่่�งมีผลทำให่้ลด้ระย์ะเวิลา 
การแป็รรูป็และเพัิ�มมูลค่าให่้กับัผลิติภัณฑ์์ได้้ ในงานวิิจัย์นี�ได้้ออกแบับัชุีด้ถังแรงดั้น
สำห่รับัใชี้เร่งกระบัวินการเพัาะงอกข้าวิเป็ลือกห่อมมะลิ นอกจากจะชี่วิย์ลด้ระย์ะเวิลา 
การเพัาะงอกแล้วิยั์งช่ีวิย์เพัิ�มป็ริมาณสารออกฤทธุิ�ทางชีีวิภาพั เชีน่ กาบัา แกมมาโอไรซึ่านอล 
และสารติา้นอนมุลูอสิระ เป็น็ติน้ ชีดุ้ถงัแรงด้นัติน้แบับั ทำงานภาย์ใติร้ะบับัไฮโด้รสแติติิก 
แสด้งในรูป็ที� 1 ส่วินป็ระกอบัและระบับัควิบัคุมชุีด้ถังแรงดั้นติ้นแบับัที�ทำงานภาย์ใติ้
ระบับัไฮโด้รสแติติิก

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

การกระตุ้นัการงอกข้องข้้าวิเปัล้อก
ด้วิยควิามดันัไฮโดรสแตติก

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
การสร้างชีุด้อุป็กรณ์ถังแรงด้ันและชีุด้ควิบัคุม 
อตัิโนมัติสิำห่รับัการเพัาะงอกข้าวิเป็ลือกห่อมมะลิ 
มีติ้นทุนติ�ำ สามารถนำมาใชี้งานได้้จริง โด้ย์พับัวิ่า  
การใชีแ้รงด้นั 2 bars แชีข่า้วิเป็ลอืกนาน 2 h แชีต่ิอ่ 
ที�สภาะแรงดั้นป็กติิอีก 6 h และเพัาะงอกนาน  
36 h แสด้งในรปู็ที� 2 มผีลทำให้่ป็รมิาณสารกาบัาสูง
ถง่ 14.5 mg/100g ซึ่่�งการใชีช้ีดุ้ถงัแรงดั้นที�ทำงาน
ภาย์ใต้ิระบับัไฮโด้รสแติติิกช่ีวิย์ลด้ระย์ะเวิลา 
การผลิติขา้วิเป็ลือกห่อมมะลิงอกลง 21% เมื�อเทีย์บั 
ระย์ะเวิลาการผลิติแบับัวิิธุีด้ั�งเด้ิม

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุปัผาชาติ กันสา
สำานักงานจัด้การทรัพัย์์สินทางปั็ญญา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลยี์สุรนารี
โทรศิัพท์ 044 224 825   
Email buppha_chat@g.sut.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.กระวี ตรีอำนรรค
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีสุรนารี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การลด้ควิามชีื�นด้้วิย์การติากแห่้งเป็็นวิิธุีการชี่วิย์ย์ืด้อาย์ุการเก็บัรักษาผลผลิติเกษติร 
ที�ง่าย์ ป็ระห่ย์ัด้และมีป็ระสิทธุิภาพัดี้ การติากแห้่งด้้วิย์แสงอาทิติย์์จะต้ิองใชี้เวิลานาน 
ห่ลาย์วัิน โด้ย์เฉัพัาะอย่์างย์ิ�งเมื�อสภาพัอากาศูไม่เอื�ออำนวิย์ ซ่ึ่�งทำให้่ผลผลิติห่ลาย์ชีนิด้ 
เป็ลี�ย์นแป็ลงคุณภาพั เชี่น สี กลิ�น รสชีาติิ อีกทั�งทำให่้เกิด้เชีื�อราและการเน่าเสีย์ 
เนื�องจากจุลินทรีย์์ในผลผลิติ อีกทั�งการจัด้การขณะติากแห้่งเมื�อห่มด้แสงอาทิติย์์ผู้ผลิติ 
จะติ้องเก็บัรวิบัรวิมผลผลิติข่�น และนำออกติากให่ม่ในวิันถัด้ไป็ เห่ล่านี�ล้วินเป็็นสาเห่ติุ
ให่้เกิด้การป็นเป็้�อนในผลิติภัณฑ์์ติากแห่้งได้้ การใชี้เครื�องอบัแห่้งพัลังงานแสงอาทิติย์์ 
เสริมการทำงานด้้วิย์ฮีติเติอร์ไฟฟ้าชี่วิย์ทำให่้การลด้ควิามชีื�นเกิด้ข่�นติ่อเนื�องได้้ 
จนสิ�นสุด้กระบัวินการ โด้ย์ไม่จำเป็็นติ้องเก็บัผลผลิติข่�นเมื�อห่มด้แสงแด้ด้ในแติ่ละวิัน  
เครื�องอบัแห้่งนี�ถูกควิบัคุมการทำงานด้้วิย์เซึ่นเซึ่อร์ติรวิจวัิด้อุณห่ภูมิและควิามชีื�นใน 
ห่้องอบัแห่้งจ่งทำให่้ป็ระห่ยั์ด้พัลังงานไฟฟ้าและได้้สภาวิะการอบัแห่้งที�คงที� แม่นย์ำ  
ระบับัการทำงานเป็็นแบับัป็ิด้มีควิามสะอาด้ ป็ลอด้การป็นเป็้�อนและชี่วิย์ให่้ผลิติภัณฑ์์ 
ติากแห่้งที�ได้้มีคุณภาพัสม�ำเสมอกันด้ี

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

เคร้�องอบัแห้งพลังงานัแสงอาทิตย์
เสริมการทำางานัด้วิยฮ่ตเตอร์ไฟฟ้า
ควิบัคุมสภาวิะการอบัแห้งแบัอัตโนัมัติ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 เป็็นเครื�องอบัแห่้งแบับัป็ิด้ ป็ลอด้การป็นเป็้�อน 
และไม่จำเป็น็ต้ิองทำผลผลิติออกจากเครื�องเมื�อ
ห่มด้แสงแด้ด้ในแติ่ละวิัน

 สามารถควิบัคุมสภาวิะการอบัแห้่งได้้อย่์าง
แม่นย์ำ ทั�งอุณห่ภูมิการอบัแห่้งและควิามชีื�น
ในห่้องอบัแห่้ง

 สามารถทำงานติ่อเนื�องได้้แม้ในวิันที�สภาวิะ
อากาศูไม่เอื�ออำนวิย์ติ่อการติากแห่้ง

 อบัแห้่งได้้รวิด้เรว็ิกว่ิาการติากแห้่งทั�วิไป็ถง่ 3 เท่า
 ป็ระห่ย์ัด้พัลังงาน เพัราะใชี้พัลังงานห่ลักจาก
ควิามรอ้นของแสงอาทติิย์ ์และเฉัพัาะในขณะที� 
ควิามร้อนจากแสงอาทิติย์์ไม่เพัีย์งพัอห่รือ
ห่มด้แสง ระบับัจ่งจะเป็ลี�ย์นมาใชี้ควิามร้อน 
จากฮีติเติอร์ไฟฟ้าแบับัอินฟราเรด้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุปัผาชาติ กันสา
สำานักงานจัด้การทรัพัย์์สินทางปั็ญญา 
มห่าวิิทย์าลัย์เทคโนโลยี์สุรนารี
โทรศิัพท์ 044 224 825   
Email buppha_chat@g.sut.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศิ.ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์์
คณะวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ี 
มห่าวิิทย์าลัย์ธุรรมศูาสติร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
โรครากเน่าโคนเน่าที�เกิด้จากเชีื�อรา Phytophthora เป็็นป็ัญห่าห่ลักของการผลิติผลไม้
เขติร้อนที�ส่งผลติ่อคุณภาพัของผลไม้ พับัมากในเขติเอเชีีย์ติะวิันเฉัีย์งใติ้ สามารถพับัได้้ 
ในย์าง โกโก้ ทุเรีย์น ขนุน มะละกอ มะพัร้าวิ สวินวินเกษติร และพัืชีติระกูลส้ม ส่งผลติ่อ 
มูลค่าทางเศูรษฐกจิของผลไม้เขติร้อนในป็ระเทศูไทย์ ในงานที�ผ่านมามกีารจดั้การกบััเชีื�อ 
ด้้วิย์กรรมวิิธุีที�แติกติ่างกัน แติ่มีควิามเห่มือนกันคือ การแก้ปั็ญห่าที�ป็ลาย์เห่ติุ ทำให่้ 
เชีื�อราที�ก่อให่้เกิด้โรคอย์่าง Phytophthora ย์ังคงเป็็นป็ัญห่าที�ส่งผลมาถ่งป็ัจจุบััน  
การแก้ป็ัญห่าที�ติ้นเห่ติุด้้วิย์กรรมวิิธุีการทำรากลอย์ ด้้วิย์การสร้างชีั�นคีเลติบันผิวิด้ิน ด้้วิย์
การใชี้เชีื�อรา แบัคทีเรีย์ ที�ใชี้อากาศูห่าย์ใจแบับัองค์รวิม ร่วิมกับัสิ�งมีชีีวิิติขนาด้เล็กใน
ธุรรมชีาติ ิสามารถช่ีวิย์ทำให้่ย์บััย์ั�งการเจริญเติบิัโติของเชีื�อรา Phytophthora ในทุเรยี์นได้้

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

นัวิัตกรรมชักนัำาระบับัราก 
เพ้�อการผลิตทุเร่ยนัคุณภาพสูง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
นวิตัิกรรมการชัีกนำระบับัรากเพัื�อการผลิติทุเรยี์น 
คุณภาพัสูงคือ การสร้างระบับันิเวิศูน์ห่น้าด้ิน โด้ย์ 
การใช้ีเม็ด้บีัด้ที�มคีวิามพัรุนสูงในการกักเก็บัจุลนิทรีย์์ 
รวิมที�มปี็ระโย์ชีน์ และสามารถป็ลด้ป็ล่อย์จลุนิทรย์ี์ 
ไป็สร้างระบับันิเวิศูน์ห่น้าด้ิน ร่วิมกับัการใชี้ใบัไม้ 
แห้่ง ฟาง ห่รอื ห่ญ้าแห้่ง วิางบันท่ออากาศูที�สามารถ 
ย์อ่ย์สลาย์ได้ต้ิามธุรรมชีาติ ิเพัื�อให้่เกิด้ Biome และ
ชีั�นฮิวิมัส จากนั�น Biome จะสร้างชีั�นคีเลทข่�นมา 
เพัื�อทำการป็ลด้ป็ล่อย์ธุาตุิอาห่ารให้่อย์ู่ในสภาวิะ
ที�รากพืัชีสามารถดู้ด้ซ่ึ่มได้้ และทำให้่รากพืัชี 
เจริญเติิบัโติในชีั�นฮิวิมัสเพัื�อดู้ด้ซึ่่มธุาตุิอาห่าร  
ทำให้่ลด้การใชีป้็ุ�ย์เคมี และ สารเคมีทางการเกษติร 
ลงได้้ ทำให่้ป็ระห่ย์ัด้ค่าใชี้จ่าย์ในการจัด้การด้้าน
อารักขาพัืชีลงได้้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ธินวัฒน์ โชติวรรณ์
มห่าวิิทย์าลัย์ธุรรมศูาสติร์
โทรศิัพท์มือถือ  088 846 5455
Email tanawatchotivan@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
อาจีารย์กัญญา ภัทรกุลอมร
คณะวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ี 
มห่าวิิทย์าลัย์ราชีภัฏิกาญจนบัุรี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103003578 ย์ื�นคำขอวิันที� 7 ธุันวิาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ด้ินเขาสูงมีเฉัพัาะในพัื�นที� ติำบัลพังติ่ก อำเภอท่ามะกา จังห่วัิด้กาญจนนบุัรี จ่งเกิด้
แนวิคิด้ในการพััฒนาติ่อย์อด้ผลิติภัณฑ์์งานถักจากฝ้าย์ ด้้วิย์วิิธุีการย์้อมสีธุรรมชีาติิจาก 
ด้ินเขาสูง เป็็นชีิ�นงานที�มีควิามห่ลากห่ลาย์และสร้างควิามแติกติ่างด้้วิย์การนำวิัสดุ้ให่้สีที�
มีเพัีย์งในพัื�นที�เท่านั�น โด้ย์การนำด้ินเขาสูงมาใชี้ป็ระโย์ชีน์ในการย์้อมสีเส้นฝ้าย์ เกิด้เป็็น 
การสร้างอัติลักษณ์ที�มีควิามโด้ด้เด้่นไม่ซึ่�ำใคร และได้้สีที�มีคุณภาพัด้ี เฉัด้สีน�ำติาลแด้ง 
และใชี้สารชี่วิย์ติิด้ที�เป็็นสารป็ระกอบัเกลือของโลห่ะ (metallic salt mordants) ห่ลัง
การย์้อม ชี่วิย์ให่้สีติิด้เข้มข่�น และมีควิามคงทนที�ด้ีข่�น มีการพััฒนาคุณภาพัด้้านการผลิติ 
ให้่ได้้เกณฑ์์มาติรฐานที�สงูข่�นสามารถส่งออกสูต่ิลาด้สากล ส่งเสรมิให้่ชีมุชีนมรีาย์ได้้เพัิ�มข่�น  
สามารถพั่�งพัาตินเองได้้ บันพัื�นฐานของการใชี้ทรัพัย์ากรธุรรมชีาติิอย์่างย์ั�งย์ืน

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

กรรมวิิธิ่การย้อมเส้นัใยฝ้าย
ด้วิยส่ธิรรมชาติจัากดินัเข้าสูง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เป็็นการเพัิ�มศูักย์ภาพัของการนำสีธุรรมชีาติิมาใชี้
ป็ระโย์ชีนใ์นการย์อ้มสสีิ�งทอ โด้ย์การนำน�ำสีที�สกดั้
จากด้นิเขาสงูมาย์อ้มเสน้ใย์ฝา้ย์ด้ว้ิย์การพัฒันาสตูิร
และกระบัวินการย้์อมเพืั�อให้่ได้้สีติามมาติรฐาน 
สีที�ได้้มีควิามคงทนติามสมบััติิควิามคงทนของ
สีติ่อการใชี้งาน ได้้แก่ ควิามคงทนของสีติ่อการ
ซึ่ัก ควิามคงทนของสีติ่อแสง ควิามคงทนของสี 
ติ่อเห่งื�อเทีย์ม และควิามเข้มของสีโด้ย์การวิัด้ค่าสี
อย์ูใ่นระด้บััที�ผา่นเกณฑ์ก์ารย์อมรบััติามมาติรฐาน

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
สำานักงานจีัดการผลปัระโยชน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจีนบัุรี
สถาบัันทรัพัย์์สินทางปั็ญญาแห่่งจุฬาลงกรณ๋มห่าวิิทย์าลัย์  
โทรศิัพท์ 034 534 088   
Email kru_tlo@kru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
อาจีารย์ เทอดเกียรติ แก้วพวง, อาจีารย์ ว่าที�ร้อยตรีวุฒิชัย สายบัุญจีวง,
อาจีารย์ เบัญฐนาศิิวรัตน์ ไกรทิพย์, อาจีารย์ ดร.วุฒิชัย รสชาติ, 
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ ดรัสวิน วงศิ์ปัรเมษฐ์ 
และ ศิาสตราจีารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103000758 ย์ื�นคำขอวิันที� 12 มีนาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การผลิติน�ำสัมควิันไม้ในป็ัจจุบัันสามารถเก็บัได้้โด้ย์อาศูัย์การถ่าย์เทควิามร้อนจาก 
ป็ล่องด้ักควิันที�มีอุณภูมิสูง สู่ป็ล่องด้ักควิันที�อุณห่ภูมติ�ำ เกิด้การควิบัแน่นเป็็นห่ย์ด้น�ำส้ม
ควิันไม้ แติ่ย์ังไม่สามารถใชี้ป็ระโย์ชีน์ได้้ทันที เนื�องจากมีน�ำมันด้ิน (Tar) และสารระเห่ย์
ได้้ (Volatile) ซึ่่�งเป็็นอันติราย์ติ่อพัืชีและสิ�งมีชีีวิิติ เกษติรกรติ้องใชี้วิิธุีทิ�งให่้ติกติะกอน 
ป็ระมาณ 90 วิัน จ่งลด้การป็นเป็้�อนน�ำมันด้ิน

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

เคร้�องกลั�นันั�ำาส้มควิันัไม้
แบับัลดควิามดันั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
สารแย์กสารน�ำมันดิ้นออกจากน�ำส้มควัินไม้ที� 
อุณห่ภูมิติ�ำ ลด้การสูญเสีย์สารสำคัญจากการใชี้ 
ควิามร้อนสูง ลด้ระย์ะเวิลาการทำให่้บัริสุทธุิ� และ 
ลด้การใช้ีพัลงังาน ได้้น�ำส้มควัินไม้ที�มคีวิามบัรสิทุธุิ� 
สูง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ตมิสา สุขจีิตร
สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา มรภ.วิไลย์อลงกรณ์ 
ในพัระบัรมราชีูป็ถัมภ์
โทรศิัพท์  02 909 3036
โทรศิัพท์มือถือ 063 220 0390
Email  research@vru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
นายเทอดเกียรติ แก้วพวง, ว่าที� ร.ต.ปัิยะพงษ์ ยงเพชร 
และ นางสาวเบัญฐนาศิิวรัตน์ ไกรทิพย์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000782 ย์ื�นคำขอวิันที� 30 มีนาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ัญห่าเชีื�อรา และมอด้ข่�นบันไม้ไผ่ และไม่สามารถเก็บัผลิติภัณฑ์์ไม้ไผ่ และสินค้า
แป็รรูป็จากไม้ไผ่ไวิ้ได้้นาน เกิด้การผุกร่อนอย์่างรวิด้เร็วิ ระย์ะการใชี้งานสั�น ป็ัจจุบัันมี
การรักษาคุณภาพัไม้ไผ่ด้้วิย์การใชี้สารเคมี ทินเนอร์ ห่รือแลคเกอร์ที�ส่งผลติ่อสุขภาพั 
และติ้นทุนการผลิติที�สูงข่�น

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

สูตรและกรรมวิิธิ่การเคล้อบัผิวิ
กันัเช้�อราในัไม้ไผ่โดยวิัตถุดิบั
จัากธิรรมชาติ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
สามารถป้็องกันการเกิด้เชืี�อรา และมอด้ไม้ไผ่  
ชีะลอการผุพัังของไม้ไผ่ ชี่วิย์ยื์ด้อาย์ุการใชี้งาน 
ให่ย้์าวินานข่�น อีกทั�งย์ังสร้างควิามมันวิาวิให่้แก่
ไม้ไผ่ ลด้ติ้นทุนการผลิติ ลด้การใชี้สารเคมี

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัระด้บัั pilot scale ได้ถ้กูทด้สอบัในสภาวิะ 
ทำงานจริง
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.ณ์ัฐบัดี วิริยาวัฒน์ และ ผศิ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์์
คณะวิิทย์าศูาสติร์และเทคโนโลย์ี มห่าวิิทย์าลัย์สวินดุ้สิติ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย้่ระหว่างยื�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
นาโนเซึ่ลลูโลสอิมัลชีัน (Nanocellulose emulsion) เป็็นสารใชี้เคลือบัเพืั�อย์ืด้อายุ์
ผักผลไม้ และติ้านจุลินทรีย์์ที�สามารถบัริโภคได้้ ชี่วิย์รักษาคุณภาพัและลด้การสูญเสีย์ 
ผลผลิติผักและผลไม้ได้้อย์่างป็ลอด้ภัย์ โด้ย์ส่วินป็ระกอบัห่ลักพััฒนามาจากชีานอ้อย์ 
และไขอ้อย์ในกากติะกอนห่ม้อกรอง ซ่ึ่�งเป็็นผลพัลอย์ได้้ (By–product) และเป็็นวิัสดุ้
เห่ลือใชี้จากกระบัวินการผลิติน�ำติาลจากอ้อย์ จากโรงงานน�ำติาลทั�วิป็ระเทศูที�อย์ู่ในรูป็ 
ของกากติะกนิห่ม้อกรองปี็ละ 200-300 ล้านตินั และเป็ลือกกุง้ต้ิมเห่ลือใช้ีจากอตุิสาห่กรรม 
อาห่ารทะเลแชี่แข็งในรูป็ของเป็ลือกกุ้ง ห่ัวิกุ้ง และห่างกุ้งเห่ลือทิ�ง คิด้เป็็นน�ำห่นัก 
ส่วินเห่ลือป็ระมาณ 40% ของน�ำห่นักกุ้ง

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

นัาโนัเซลลูโลสอิมัลชันัย้ดอายุผัก
ผลไม้และต้านัจุัลินัทร่ย์ท่�สามารถบัริโภค
ได้จัากวิัสดุเหล้อใช้และผลพลอยได้
จัากกระบัวินัการผลิตในัอุตสาหกรรม

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
กระบัวินการสกัด้นาโนเซึ่ลลูโลสจากชีานอ้อย์
และไขอ้อย์ โด้ย์ใชี้เทคนิคการสกัด้สารด้้วิย์ติัวิ 
ทำละลาย์อินทรีย์์ที�เห่มาะสม การใชี้อุณห่ภูมิและ 
ระย์ะเวิลาในการสกัด้ที�เห่มาะสม และเทคนิค
การย์่อย์สลาย์สารแบับัไฮโด้รไลซึ่ิส (hydrolysis) 
เพัื�อให่้ได้้นาโนเซึ่ลลูโลส และไขอ้อย์ที�มีสารออก
ฤทธุิ�ทางชีีวิภาพั (Active Compounds) และมี
ควิามบัริสุทธุิ�สูง

นาโนเซึ่ลลูโลสอิมัลชีันย์ืด้อาย์ุผักผลไม้สามารถ
ใชี้กับัผักผลไม้สด้ ผักผลไม้แพั็ค ห่รือผักผลไม้ที�
ป็อกสด้ โด้ย์นาโนเซึ่ลลูโลสเป็็นสารที�สกัด้ได้้จาก 
ชีานออ้ย์และไขออ้ย์ มคีวิามป็ลอด้ภยั์ (Generally  
Recognized as Safe, GRAS) สามารถใชี้เป็็น
วิัสดุ้สัมผัสอาห่าร องค์ป็ระกอบัของอาห่าร และ 
เป็็นอาห่ารเสรมิได้้ ซึ่่�งจะเป็็นป็ระโย์ชีน์ต่ิอผูบ้ัริโภค  
ผู้ป็ระกอบัการผักผลไม้ส่งออก และเกษติรกรผูผ้ลิติ 
ผักผลไม้ป็ลอด้ภัย์จากสารพัิษ ห่รือผู้ผลิติผักผล
ไม้อินทรีย์์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับัห่้องป็ฏิิบััติิการได้้ถูกทด้สอบัใน
สภาวิะจำลอง
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผ้้ช่วยศิาสตราจีารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชปัระสิทธิิโชค
สถาบัันวิิจัย์และพััฒนา มห่าวิิทย์าลัย์สวินดุ้สิติ
โทรศิัพท 02 244 5280 ติ่อ 2
โทรศิัพท์มือถือ 094 253 4559
Email ppsndpstch@hotmail.com
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นัักวิิจััย
ผศิ.ดร.เมตยา กิติวรรณ์, ผศิ.ดร.พชรพล ตัณ์ฑวิรุฬห์ 
และ ดร.นิตยา แก้วแพรก 
คณะวิิทย์าศูาสติร์ ร่วิมกับั คณะวิิศูวิกรรมศูาสติร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000179 ย์ื�นคำขอวิันที� 25 มกราคม 2565 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
กระแสการป็ลูกติ้นไม้ที�ได้้รับัควิามนิย์มอย์่างติ่อเนื�อง จากไลฟ์สไติล์การใชี้ชีีวิิติที�อย์ู ่
ติดิ้บ้ัานมากข่�น ห่รอืกระทั�งต้ิองการสร้างบัรรย์ากาศูการเรยี์นและการทำงานที�เติม็ไป็ด้้วิย์ 
ควิามสด้ชีื�น ผ่อนคลาย์ และสบัาย์ติา จ่งเกิด้การพััฒนาผลิติภัณฑ์์เม็ด้ดิ้นเผาผสม 
เพัอร์ไลท์ที�มีน�ำห่นักเบัา มีควิามพัรุนติัวิสูง ดู้ด้ซ่ึ่มน�ำได้้ด้ี โด้ย์ขั�นติอนการผลิติสามารถ
ทำได้้ง่าย์ไม่ซึ่ับัซึ่้อน และไม่มีการป็ล่อย์มลพัิษสู่สิ�งแวิด้ล้อม

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

เม็ดดินัเผาผสมเพอร์ไลท์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เกดิ้จากการนำส่วินผสมที�ห่าได้้ง่าย์ ราคาถูก และ
สามารถเผาข่�นรูป็ได้้ด้้วิย์การใช้ีอณุห่ภูมทีิ�ติ�ำลง ซึ่่�ง
นอกจากจะลด้ต้ินทนุลงได้้แล้วิ ย์งัสามารถช่ีวิย์ลด้
การใช้ีพัลังงานอีกด้้วิย์ เม็ด้ดิ้นเผาผสมเพัอร์ไลท์ 
สามารถนำไป็ใช้ีเป็็นวิัสดุ้ป็ลูกได้้อย่์างเห่มาะสม 
โด้ย์สามารถนำไป็ใช้ีงานได้้ห่ลากห่ลาย์รปู็แบับั เช่ีน 
สามารถนำไป็โรย์ห่น้ากระถางไม้ป็ระด้บัั เพัิ�มควิาม
สวิย์งามและรักษาควิามชีื�นของด้ิน ป้็องกันวิัชีพัืชี 
ห่รือนำไป็ผสมกับัด้ินเพัาะป็ลูกเพัื�อให้่ด้ินมีควิาม
ร่วินระบัาย์อากาศูได้้ดี้ และไม่มนี�ำขัง จง่ทำให้่พัชืี
เจรญิเติบิัโติได้้ดี้ นอกจากนั�นย์งัมนี�ำห่นกัเบัาเมื�อใช้ี
ติกแต่ิงกระถางต้ินไม้จะสะด้วิกต่ิอการเคลื�อนย้์าย์ 
ห่รอืผสมกับัด้นิเพัื�อใช้ีป็ลกูพัชืีบันด้าด้ฟ้าอาคารโด้ย์
ไม่เพัิ�มน�ำห่นกัให้่กบััโครงสร้างของอาคารอีกด้้วิย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะห่าผู้รับัอนุญาติใชี้สิทธุิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัระด้ับั pilot scale

67

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานจีัดการทรัพย์สินทางปััญญา
สถาบัันเทคโนโลยี์พัระจอมเกล้าเจ้าคุณทห่ารลาด้กระบััง
โทรศิัพท์ 02 329 8212 ติ่อ 4
โทรศิัพท์มือถือ 082 599 9544
Email tlo@kmitl.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ดร.อนุุชา วรรณก้้อนุ
ศููนย์์เทคโนโลย์ีโลหะและวััสดุุแห่งชาติิ
สำนักงานพััฒนาวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 1601005199 ย์่�นคำขอวัันที� 9 กันย์าย์น 2559
อนุุสิิทธิิบััตร เลขท่� 10516
อนุุสิิทธิิบััตร เลขท่� 13427
อนุุสิิทธิิบััตร เลขท่� 16845 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปััจจุบัันสังคมโลกและปัร์ะเทศูไทย์ เน้นให้ควัามสำคัญกับั BCG และ Zero Waste  
เป็ันแนวัทางสำคัญในการ์เพัิ�มขีดุควัามสามาร์ถในการ์แข่งขันของอุติสาหกร์ร์มและ
ชุมชนที�ย์ั�งย์่น นวััติกร์ร์มที�สามาร์ถนำมาซึ่่�งการ์นำวััสดุุเหล่อทิ�งมาเพัิ�มมูลค่า โดุย์ใช้ 
ติ้นทุนและพัลังงานที�น้อย์สุดุ จะสามาร์ถสร้์างโอกาสในการ์ช่วัย์ผลักดุันเศูร์ษฐกิจ BCG 
ไดุ้อย์่างย์ั�งย์่น

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นัวิัตกรรมวิัสดุก่อสร้าง
จัากวิัสดุเหล้อทิ�ง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
นวััติกร์ร์มการ์เพัิ�มมูลค่าวััสดุุเหล่อทิ�งจากภาค
อุติสาหกร์ร์ม ชุมชน เกษติร์ ดุังนี� 

 กร์ะเบั่�องหร์่ออิฐมวัลเบัาจากเศูษแก้วั
 อิฐปัูพั่�นจากวััสดุุเหล่อทิ�งอุติสาหกร์ร์ม
 กร์ะถางดุินสลาย์ติัวัไดุ้จากวััสดุุเหล่อทิ�ง
 จีโอพัอลิเมอร์์จากวััสดุุเหล่อทิ�ง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์ไดุ้ถูกทดุสอบัใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ระพ่พันุธิ์ ระหงสิ์
งานปัร์ะสานธิุร์กิจและอุติสาหกร์ร์ม 
ฝ่าย์พััฒนาธิุร์กิจ ศูวั. 
โทรศัพท์ 02 564 6500 ติ่อ 4789
Email rapeepr@mtec.or.th
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นัักวิิจััย
นุายสิุทธิินุันุท์ เจริญเสิถี่ยรโชค, ว่าท่�ร้อยตร่นุพดล สิิทธิิพล, 
นุายณัฐก้านุต์ อุดมเดชาณัติ, นุายรังสิรรค์ ปล้�มก้มล, 
ดร.อัศวินุ หงสิ์สิิงห์ทอง และ ดร.อมรรัตนุ์ ลิ�มมณ่
ศููนย์์เทคโนโลย์ีพัลังงานแห่งชาติิ 
สำนักงานพััฒนาวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2103002539 ย์่�นคำขอวัันที� 9 กันย์าย์น 2564 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แผงโซึ่ลาร์์เซึ่ลล์แบับัทั�วัไปั Glass-Tedlar และ Glass-Glass ในการ์ติิดุติั�งต้ิองใช้
โคร์งสร์้างร์องร์ับัและมีชุดุย์่ดุจับัแผง ติัวัแผงไม่สามาร์ถย์่ดุติิดุโดุย์ติร์งกับัส่วันปัร์ะกอบั 
ของอาคาร์ เชน่ หลงัคา ผนัง หร์อ่ เสาไดุ้ ทำให้แผงโคร์งสร้์างทั�วัไปัมีขอ้จำกดัุในการ์ติดิุติั�ง 
และมีค่าใช้จ่าย์เพัิ�มในส่วันโคร์งสร์้างร์องรั์บัแผง คณะวิัจัย์จ่งไดุ้ออกแบับัและพััฒนา 
แผงโซึ่ลาร์์เซึ่ลล์โคร์งสร้์าง PET-ACM ที�มีจุดุเดุ่นที�สามาร์ถเจาะย์่ดุกับัแผ่นเมทัลชีท  
หร์่อเจาะย์่ดุติิดุกับัผนังของอาคาร์ไดุ้โดุย์ไม่จำเป็ันต้ิองใช้โคร์งสร้์างเสริ์มเหม่อนกับั 
แผงโซึ่ลาร์์เซึ่ลล์แบับัทั�วัไปั การ์ติิดุติั�งแผงทำไดุ้ง่าย์ ร์วัดุเร์็วั 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชั�นัด้านัหลัง
เปั็นัอลูมิเนั่ยมคอมโพสิต

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 จุดุเดุ่นเทคโนโลย์ี
- แผงโซึ่ลาร์์ เซึ่ลล์โคร์งสร้์าง PET-ACM  

ที�สามาร์ถเจาะย์่ดุกับัอาคาร์ไดุ้โดุย์ติร์ง  
ลดุค่าใช้จ่าย์ดุ้านโคร์งสร้์างร์องรั์บั ติ้นแบับั
แผงที�พััฒนาข่�นนี�สามาร์ถพััฒนาติ่อย์อดุ 
เปั็นผลิติภัณฑ์์ BAPV หร์่อ BIPV ไดุ้ใน
อนาคติ

- แผงโซึ่ลาร์์เซึ่ลล์โคร์งสร้์าง PET-ACM  
น�ำหนักเบัากวั่าแผงทั�วัไปัถ่ง 40% และ
สามาร์ถเปัลี�ย์นสีพั่�นหลังของแผงไดุ้

 การ์ปัร์ะย์ุกติ์ใช้เทคโนโลย์ี 
- สามาร์ถนำติัวัแผงมาใช้ปัร์ะโย์ชน์ติ่อใน 

ร์ูปัแบับัอ่�น อาทิเช่น หลังคากันแดุดุ ผนัง-
กั�นห้องไดุ้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบับัร์ะดุับั pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานุธิุรก้ิจทรัพย์สิินุทางปัญญา 
สำานักงานจัดุการ์สิทธิิเทคโนโลย์ี (TLO) 
สำานักงานพััฒนาวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่งชาติิ
โทรศัพท์ 02 564 6500 ติ่อ 1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
นุายทว่วัฒนุ์ ก้ระจ่างสิังข์, นุายชาญณรงค์ ภิิรมย์จิตร
และ ดร.อมรรัตนุ์ ลิ�มมณ่
ศููนย์์เทคโนโลย์ีพัลังงานแห่งชาติิ 
สำนักงานพััฒนาวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2101005940 ย์่�นคำขอวัันที� 25 มีนาคม 2564  

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แผงเซึ่ลล์แสงอาทิติย์์ที�มีขาย์ทั�วัไปัมีน�ำหนักมาก ท่บัแสง ในการ์ติิดุติั�งบันหลังคาติ้องมี 
โคร์งร์องรั์บั มีข้อจำกัดุในการ์ติิดุติั�งบันหลังคาบัางปัร์ะเภท งานวัิจัย์นี�จ่งพััฒนาแผง 
น�ำหนักเบัา ที�ติิดุติั�งง่าย์สะดุวักในการ์ขนย้์าย์และมีการ์ส่องผ่านแสงบัางส่วันเพ่ั�อโอกาส
ในการ์ปัร์ะย์ุกติ์ใช้ในการ์เกษติร์ในร์ูปัแบับั Agrivoltaic 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั�ำาหนัักเบัา 
กึ�งส่องผ่านัแสง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 น�ำหนักเบัากวัา่แผงฯ มาติร์ฐานทั�วัไปัปัร์ะมาณ 
25% (8.6 kg/m2) ขนย์้าย์และติิดุติั�งง่าย์ 
แข็งแร์ง มีลักษณะก่�งส่องผ่านแสง จ่งสามาร์ถ
ปัร์ะย์ุกติ์ใช้งานอ่�น ๆ ไดุ้ เช่น หลังคาโร์งเร์่อน
การ์เกษติร์

 ติ้นแบับัแผงเซึ่ลล์แสงอาทิติย์์น�ำหนักเบัามี
กำลังไฟฟ้าสูงสุดุ 30 W (0.3 m2) น�ำหนัก 
2.5 Kg ติิดุติั�งบันหลังคาเมทัลชีทโดุย์ไม่ใช้ 
ชุดุร์างร์องรั์บัแผงเซึ่ลล์ฯ ลดุต้ินทุนโคร์งสร้์าง
และเพัิ�มควัามสะดุวักสบัาย์ในการ์ติิดุติั�ง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบับัร์ะดุับั pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานุธิุรก้ิจทรัพย์สิินุทางปัญญา 
สำานักงานจัดุการ์สิทธิิเทคโนโลย์ี (TLO) 
สำานักงานพััฒนาวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่งชาติิ
โทรศัพท์ 02 564 6500 ติ่อ 1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
นุายสิุทธิินุันุท์ เจริญเสิถี่ยรโชค, ว่าท่�ร้อยตร่นุพดล สิิทธิิพล, 
นุายณัฐก้านุต์ อุดมเดชาณัติ, นุายรังสิรรค์ ปล้�มก้มล, 
ดร.อัศวินุ หงสิ์สิิงห์ทอง และ ดร.อมรรัตนุ์ ลิ�มมณ่
ศููนย์์เทคโนโลย์ีพัลังงานแห่งชาติิ 
สำนักงานพััฒนาวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 1901006126 ย์่�นคำขอวัันที� 27 กันย์าย์น 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แผงเซึ่ลล์แสงอาทิติย์์ที�มีขาย์ทั�วัไปัมีน�ำหนักมาก ร์ูปัทร์งสี�เหลี�ย์มผ่นผ้า โค้งงอไม่ไดุ้  
เม่�อนำมาติิดุติั�งกับัอาคาร์ จะดุูไม่กลมกล่น ขาดุควัามสวัย์งาม กันสาดุบัังแดุดุเปั็นพั่�นที�
ติ้องร์ับัแสงอาทิติย์์อยู่์แล้วั หากใช้พั่�นที�ดุังกล่าวัในการ์ผลิติไฟฟ้าจากเซึ่ลล์แสงอาทิติย์์ 
จะเกิดุปัร์ะโย์ชน์เพัิ�มข่�น งานวิัจัย์นี�จ่งไดุ้พััฒนากันสาดุโซึ่ลาร์์ที�สามาร์ถติิดุติั�งใช้งานใน 
ร์ูปัแบับั Building integrated PV (BIPV) ร์วัมถ่งรู์ปัแบับั Vehicle integrated PV 
(VIPV) ไดุ้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

SunGuard PV – กันัสาดโซลาร์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 จุดุเดุ่นเทคโนโลย์ี
 โคร์งสร์า้งแผงมนี�ำหนกัเบัา โคง้งอไดุร้์ะดุบััหน่�ง

ติิดุติั�งง่าย์ สามาร์ถนำไปัติิดุติั�งกับัโคร์งกันสาดุ
เดุมิเพ่ั�อเปัลี�ย์นกันสาดุธิร์ร์มดุาเป็ันกันสาดุผลิติ
ไฟฟ้าไดุ้

 การ์ปัร์ะย์ุกติ์ใช้เทคโนโลย์ี 
 ติน้แบับักนัสาดุโซึ่ลาร์ ์กำลงัไฟฟา้สงูสดุุ 70 วัตัิติ์ 

ติ่อแผง (0.62 ติาร์างเมติร์) สามาร์ถติ่ออนุกร์ม
เพั่�อเพัิ�มกำลังการ์ผลิติไฟฟ้าไดุ้ น�ำหนักติัวัแผง  
2.4 กโิลกรั์ม (ร์วัมโคร์งกันสาดุแล้วั 4 กโิลกรั์ม) 
สามาร์ถเปัลี�ย์นสีพั่�นหลังของแผงไดุ้ 

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบับัร์ะดุับั pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
งานุธิุรก้ิจทรัพย์สิินุทางปัญญา 
สำานักงานจัดุการ์สิทธิิเทคโนโลย์ี (TLO) 
สำานักงานพััฒนาวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีแห่งชาติิ
โทรศัพท์ 02 564 6500 ติ่อ 1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
นุายณัฐศชา อินุทร์ชูรัญ
ศููนย์์เชี�ย์วัชาญนวััติกร์ร์มอาหาร์สุขภาพั

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 1901005207 ย์่�นคำขอวัันที� 23 สิงหาคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปััจจุบัันเคร์่�องลดุควัามช่�นเมล็ดุพ่ัชนี�ไดุ้มีนักปัร์ะดุิษฐ์จากสถาบัันวัิจัย์วิัทย์าศูาสติร์์ 
และเทคโนโลย์ีแห่งปัร์ะเทศูไทย์ปัร์ะดุิษฐ์ใช้มาก่อนหน้าแล้วั ซ่ึ่�งมีปัร์ะสิทธิิภาพัที�ดุี 
มีการ์ย์อมร์ับัและมีย์อดุสั�งทำอย์ู่ติลอดุปัี ดุังนั�นทางนักปัร์ะดุิษฐ์จ่งติ้องมีการ์พััฒนาให ้
ปัร์ะสิทธิิภาพัดุีย์ิ�ง ๆ ข่�นติ่อไปั โดุย์เหติุปััจจัย์ของโคร์งการ์เกิดุจากสภาพัอากาศูที� 
ที�เปัลี�ย์นไปัติามฤดุูกาลโดุย์ไม่สามาร์ถควับัคุมควัามร์้อนที�ใช้ในการ์ไล่ควัามช่�นให้คงที�
จากอากาศูไดุ้อย์่างสม�ำเสมอติลอดุเวัลา จากปััญหานี�จ่งไดุ้มีการ์พััฒนาให้เคร่์�องอบั 
ลดุควัามช่�นเมล็ดุพั่ชรุ่์นที� 2 มีปัร์ะสิทธิิภาพัที�ดุีย์ิ�งข่�น โดุย์เพัิ�มพั่�นที�กร์ะจาย์ควัามร์้อน 
ใหม้ากข่�น โดุย์พััฒนาเพิั�มพั่�นที�การ์กร์ะจาย์ควัามร้์อนที�บัริ์เวัณร์อบัข้างทร์งกร์ะบัอกเพัิ�มข่�นมา  
จากเดิุมมีเพีัย์งการ์ให้ควัามร้์อนที�บัริ์เวัณดุ้านล่างของทร์งกร์ะบัอกเพีัย์งอย่์างเดีุย์วั 
นอกจากนี�มีการ์พััฒนาใบักวันให้สามาร์ถดุันเมล็ดุพั่ชหมุนวันเวัีย์นในกองเพั่�อให้ไดุ้ร์ับั
ควัามร์้อนอย์่างทั�วัถ่งมากย์ิ�งข่�น โดุย์จากเดุิมมีใบักวันมี 2 แขน 6 แกนติั�ง พััฒนาเปั็นคร์ีบั 
2 แขน 2 ชั�น ทำหน้าที�เพัิ�มปัร์ะสิทธิิภาพัการ์กลับักองที�ดุีมากข่�น

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องอบัลดควิามช้�นัเมล็ดพ้ช
เพ้�อการจััดเก็บั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เคร์่�องอบัลดุควัามช่�นเมล็ดุพั่ชเพั่�อการ์จัดุเก็บั
ปัร์ะกอบัดุ้วัย์ห้องอบัลดุควัามช่�น ใช้สำหร์ับับัร์ร์จุ
เมล็ดุพ่ัช มีลักษณะเป็ันรู์ปัทร์งกร์ะบัอกที�มีผนัง 
แสตินเลสปัิดุโดุย์ร์อบั บัร์ิเวัณภาย์ในส่วันดุ้านข้าง 
และดุ้านล่างเปั็นติะแกร์ง ใช้ร์องร์ับัเมล็ดุพั่ช และ 
ปัล่อย์ให้ลมร์้อนไหลผ่านไปัยั์งเมล็ดุพั่ชเพั่�อลดุ 
ควัามช่�น ส่วันบัร์เิวัณดุ้านบันของห้องอบัลดุควัามช่�น  
จะเปิัดุโล่งเพั่�อให้ควัามช่�นร์ะเหย์ออกจากเมลด็ุพัช่ 
ไดุ้ร์วัดุเร์็วั และมีใบักวันสำหร์ับักลับักองเมล็ดุพั่ช 
ซึ่่�งมีลักษณะเป็ันครี์บัสองข้าง ทำหน้าที�หมุนกลับั
กองเมล็ดุพั่ช ช่วัย์ให้ลดุควัามช่�นไดุ้เร์็วัข่�น บัร์ิเวัณ
ส่วันล่างของห้องอบัลดุควัามช่�นจะติ่อเข้ากับั 
ชุดุจ่าย์ลมร์้อน ทำหน้าที�กร์ะจาย์ลมเข้าห้องอบั 
ลดุควัามช่�น โดุย์มีลักษณะจุดุเดุ่นค่อการ์เคล่�อนที� 
ของลมเป็ันแบับัไซึ่โคลนและให้ควัามร้์อนดุา้นขา้ง
แบับัแจ็คเก็ติ ช่วัย์เพัิ�มปัร์ะสิทธิิภาพัการ์กร์ะจาย์ 
ลมร์้อนไดุ้อย์่างทั�วัถ่งและสม�ำเสมอดุีย์ิ�งข่�น

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบับัในร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
พรรณนุิภิา คณาณุวัฒนุ์
กองบัร์ิการ์ธิุร์กิจนวััติกร์ร์ม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ว่รยุทธิ พรหมจันุทร์
ศููนย์์เชี�ย์วัชาญนวััติกร์ร์มอาหาร์สุขภาพั

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อยู่ระหว่างย้�นุคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
กร์ะบัวันการ์อบัแห้งสมนุไพัร์ เป็ันขั�นติอนสำคญัในการ์เติร์ยี์มวัตัิถดุุบิัก่อนจะนำไปัแปัร์ร์ปูั 
เปั็นผลิติภัณฑ์์อ่�น ๆ เช่น ย์า อาหาร์เสร์ิมสุขภาพั หร์่อเคร์่�องสำอาง จำเปั็นติ้องอบัแห้ง
สมุนไพัร์โดุย์ใช้อุณหภูมิที�เหมาะสมค่อ 45-55 องศูาเซึ่ลเซึ่ีย์ส เน่�องจากการ์อบัแห้ง
สมุนไพัร์ที�อุณหภูมิสูงกวั่า 60 องศูาเซึ่ลเซึ่ีย์ส จะส่งผลให้ปัร์ิมาณสาร์สำคัญจากสมุนไพัร์
ลดุลงไดุ้ 
เคร์่�องอบัแห้งสมนุไพัร์พัลงังานลมร่์วัมแสงอาทติิย์์แบับัร์ปูัทร์งกร์ะบัอกแนวัติั�ง ออกแบับั 
และพัฒันาข่�นเพ่ั�อช่วัย์เหลอ่เกษติร์กร์และผูป้ัร์ะกอบัการ์ ในขั�นติอนการ์อบัแห้งสมุนไพัร์ 
โดุย์มีเปั้าหมาย์หลักเพั่�อให้ไดุ้ผลิติภัณฑ์์สมุนไพัร์อบัแห้งที�มีปัร์ิมาณสาร์สำคัญสูงสุดุ  
ใช้งานง่าย์ โดุย์มีหลักการ์ทำงานที�ไม่ซึ่ับัซึ่้อน ติ้นทุนติ�ำ และปัร์ะหย์ัดุพัลังงาน

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
 โคร์งสร้์างแบับัรู์ปัทร์งกร์ะบัอกแนวัติั�ง ช่วัย์ให้การ์กร์ะจาย์ควัามร้์อนภาย์ในห้องอบัแห้ง 
มีปัร์ะสิทธิิภาพัสูงสุดุ

 เหมาะสำหร์ับัอบัแห้งสมุนไพัร์ปัร์ะเภท เหง้า ใบั และดุอก เช่น ขิง ขมิ�น บััวับัก  
ฟ้าทะลาย์โจร์ อัญชัน เปั็นติ้น

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องอบัแห้งสมุนัไพร 
ระบับัพลังงานัลมร่วิมแสงอาทิตย์
แบับัรูปัทรงกระบัอกแนัวิตั�ง

 ถาดุวัางวััติถุดุิบั จำนวัน 12 ชั�น ร์องรั์บั 
สมุนไพัร์สดุ 30-50 กิโลกร์ัมติ่อคร์ั�ง (ข่�นอย์ู่กับั
ชนิดุของสมุนไพัร์)

 อัติร์าการ์อบัแห้งสูงกว่ัาติู้อบัแสงอาทิติย์์ทั�วัไปั 
5-10 เท่า (เปัร์ีย์บัเทีย์บัจากพั่�นที�ติิดุติั�งใช้งาน)

 ร์ะบับัอบัแห้งดุ้วัย์ควัามร้์อนจากพัลังงานแสง
อาทิติย์์ส่องผ่านผนังติู้อบั อุณภูมิอบัแห้งสูงสุดุ 
60 องศูาเซึ่ลเซึ่ีย์ส

 ร์ะบับัลดุควัามช่�นดุ้วัย์ลูกหมุนร์ะบัาย์อากาศู  
อาศูยั์พัลังงานลมจากธิร์ร์มชาติ ิเพ่ั�อดูุดุควัามช่�น
ออกจากติู้อบั

 ร์ะบับัเติิมอากาศูใหม่ สำหร์ับัเติิมอากาศูใหม่ 
เข้าร์ะบับั ช่วัย์ให้อากาศูภาย์ในห้องอบัแห้ง 
เกิดุการ์หมุนเวัีย์น 

 ร์ะบับัวัาล์วัปัร์ับัแร์งดุูดุ สำหร์ับัควับัคุมอุณภูมิ
และควัามช่�นภาย์ในห้องอบัแห้ง

 สามาร์ถร์องร์บััพัลงังานควัามร์อ้นเสร์มิไดุ ้จาก
ร์ะบับัไฟฟ้า หร์่อ แก๊ส LPG

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัร์ะดุบัั pilot scale ไดุถ้กูทดุสอบัในสภาวัะ 
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
พรรณนุิภิา คณาณุวัฒนุ์
กองบัร์ิการ์ธิุร์กิจนวััติกร์ร์ม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ดร.เรวด่ อนุุวัฒนุา
ศููนย์์เชี�ย์วัชาญนวััติกร์ร์มพัลังงานสะอาดุและสิ�งแวัดุล้อม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อยู่ระหว่างย้�นุคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์บัำบััดุน�ำเสีย์หร์่อปัรั์บัปัร์ุงคุณภาพัน�ำดิุบัทางเคมีดุ้วัย์การ์ใช้สาร์เร์่งติกติะกอนหร์่อ
สาร์น�ำใส จัดุเปั็นวัิธิีการ์หน่�งที�มีปัร์ะสิทธิิภาพัสูง สามาร์ถบัำบััดุค่าแอมโมเนีย์ไนโติร์เจน 
ค่าฟอสเฟติ ค่าควัามสกปัร์ก ปัริ์มาณโลหะหนัก และค่าสี ให้อย์ู่ในเกณฑ์์มาติร์ฐานไดุ้
อย์่างมีปัร์ะสิทธิิภาพั ดุังนั�นการ์ปัร์ะยุ์กติ์ใช้สาร์เร์่งติกติะกอนเพ่ั�อบัำบััดุน�ำเสีย์ หร์่อ
การ์ใช้สาร์น�ำใสเพ่ั�อปัรั์บัปัร์ุงคุณภาพัน�ำในโร์งงานอุติสาหกร์ร์มจ่งไดุ้ร์ับัควัามสนใจเปั็น 
อย่์างมาก เน่�องจากเป็ันวัธิิกีาร์ที�ใช้เวัลาในการ์บัำบัดัุร์วัดุเร์ว็ั ลดุการ์ใช้พั่�นที�ในการ์ร์องร์บัั 
น�ำเสีย์ และสามาร์ถนำน�ำเสยี์ภาย์หลงัการ์บัำบัดัุไปัใชป้ัร์ะโย์ชนไ์ดุม้ากข่�น นอกจากนี�กาก
ติะกอนที�ผ่านการ์บัำบััดุย์ังสามาร์ถนำไปัใช้ปัร์ะโย์ชน์ติ่อไดุ้ในหลาย์ร์ูปัแบับั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
นวัตัิกร์ร์มการ์ผลิติสาร์น�ำใสหร์อ่สาร์เร่์งติกติะกอนจากเถ้าชวีัมวัลเพั่�อบัำบัดัุและปัรั์บัปัร์งุ
คุณภาพัน�ำ มีปัร์ะสิทธิิภาพัในการ์บัำบััดุน�ำเสีย์ ทั�งน�ำเสีย์อุติสาหกร์ร์มติ่าง ๆ เช่น 
อุติสาหกร์ร์มย์านย์นติ์ อุติสาหกร์ร์มสี อุติสาหกร์ร์มน�ำติาล อุติสาหกร์ร์มฟอกย์้อม 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นัวิัตกรรมการผลิตสารนั�ำาใสหร้อ
สารเร่งตกตะกอนัจัากเถ้าช่วิมวิล 
เพ้�อบัำาบััดและปัรับัปัรุงคุณภาพนั�ำา

อุติสาหกร์ร์มผลิติเอทานอล น�ำเสีย์ชุมชน และ 
น�ำชะขย์ะ เป็ันต้ิน อกีทั�งย์งัสามาร์ถปัร์บััปัรุ์งคณุภาพั 
น�ำดุิบัให้ใส ดุ้วัย์การ์ลดุสี กลิ�น ค่าแอมโมเนีย์
ไนโติร์เจน ค่าฟอสเฟติ และค่าควัามสกปัร์ก โดุย์
ไม่ติ้องปัร์ับัค่าควัามเปั็นกร์ดุดุ่างและไม่ทำให้ค่า
ของแข็งละลาย์น�ำ (TDS) เพัิ�มข่�น เพั่�อให้สามาร์ถ
นำน�ำกลับัไปัใช้ปัร์ะโย์ชน์ติ่อไดุ้ ร์วัมถ่งการ์ใช้งาน
ในร์ะบับัหม้อติ้มไอน�ำ ช่วัย์ย์่ดุอาย์ุการ์ใช้งาน 
ของเมมเบัร์น ลดุปััญหามลภาวัะจากของเหล่อทิ�ง 
ปัร์ะเภทเถ้า สร์้างมูลค่าเพัิ�มจากของเหล่อทิ�ง  
ลดุการ์นำเขา้สาร์เคมีและลดุค่าใชจ้า่ย์ในการ์ขนส่ง
ไปักำจัดุ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์ไดุ้ถูกทดุสอบัใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
พรรณนุิภิา คณาณุวัฒนุ์
กองบัร์ิการ์ธิุร์กิจนวััติกร์ร์ม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศ.ดร.ชัยยะ เหล้องวิริยะ
คณะวัิทย์าศูาสติร์์ 
มหาวัิทย์าลัย์เกษติร์ศูาสติร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2003002651 ย์่�นคำขอวัันที� 8 ติุลาคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
โคร์งการ์วัิจัย์ที�เสนอนี� มุ่งเน้นแก้ปััญหาการ์เก็บัเกี�ย์วัชีวัมวัลซึ่่�งเป็ันปััญหาสำคัญ 
อย่์างหน่�งของการ์เพัาะเลี�ย์งสาหร่์าย์ขนาดุเล็กในปัริ์มาณมากร์ะดัุบัอุติสาหกร์ร์ม 
(100,000 - 1,000,000 ลติิร์ต่ิอเดุอ่น) เน่�องจากสาหร่์าย์ขนาดุเล็กมลีกัษณะเป็ันเซึ่ลล์เดุี�ย์วั 
แขวันลอย์อย์ู่ในน�ำอย่์างเจ่อจาง จ่งจำเป็ันต้ิองเก็บัเกี�ย์วัชีวัมวัลสาหร่์าย์ออกจากน�ำเลี�ย์ง 
ก่อนกร์ะบัวันการ์สกัดุสาร์ที�ต้ิองการ์จากเซึ่ลล์ การ์เก็บัเกี�ย์วัชีวัมวัลสาหร่์าย์อาจทำไดุ้ 
หลาย์วัิธิี ซึ่่� งโคร์งการ์วิัจัย์เล่อกใช้วัิธิีการ์ใช้กร์ะแสไฟฟ้าเพ่ั�อเก็บัเกี�ย์วัชีวัมวัล 
สาหร์่าย์ขนาดุเล็กดุูนาลิเอลล่าออกจากบั่อเลี�ย์งโดุย์มุ่งเน้นการ์สร์้างเคร์่�องติ้นแบับัที�มี
ติ้นทุนติ�ำและปัร์ะสิทธิิภาพัสูง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อุปักรณ์เก็บัเก่�ยวิสาหร่ายข้นัาดเล็ก
ดูนัาลิเอลล่าสำาหรับัการผลิต
เบัต้าแคโรท่นัด้วิยวิิธิ่ไฟฟ้า

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ไดุ้เคร์่�องติ้นแบับัสำหร์ับัเก็บัเกี�ย์วัสาหร์่าย์
ดุ้วัย์วัิธิีไฟฟ้า 1 เคร์่�อง ใช้พัลังงานไฟฟ้าทั�งสิ�น
ปัร์ะมาณ 4.5-5 ย์ูนิติ ติ่อการ์เก็บัเกี�ย์วัเซึ่ลล์ 
สาหร์า่ย์ออกจากน�ำเลี�ย์ง 1,000 ลติิร์ (เกบ็ัเกี�ย์วั
ไดุ้ 500-1,000 ลิติร์ติ่อชั�วัโมง) ติ้นทุนติ�ำร์าวั 
100,000 บัาท / เคร์่�อง

 ไดุ้ข้อมูลปััจจัย์ที�เหมาะสมติ่อการ์เก็บัเกี�ย์วั
สาหร์่าย์ดุ้วัย์ไฟฟ้า

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์ไดุ้ถูกทดุสอบัใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุษก้ร ก้้อนุทอง
สำานักส่งเสร์ิมการ์ใช้ปัร์ะโย์ชน์ สวัก.
โทรศัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3315
โทรศัพท์ม้อถี้อ 086 032 6506
Email bussagorn@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
รศ.ดร.ไพทิพย์ ธิ่รเวชญาณ, รศ.ดร.ว่ระศัก้ดิ� สิุระเร้องชัย, 
ผศ.ดร.ชัยรัตนุ์ ตร่ทรัพย์สิุนุทร, นุายวชิรา ชัยวรณ์ 
และ นุายนุนุทิวัฒนุ์ อำนุวยผล
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัร์ะจอมเกล้าธินบัุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2001004461 ย์่�นคำขอวัันที� 7 สิงหาคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์ขย์าย์ติัวัของชุมชนเม่อง ส่งผลให้เกิดุปััญหามลพัิษอากาศู จากการ์เผาไหม้เช่�อเพัลิง 
บันท้องถนนและโร์งงานอตุิสาหกร์ร์ม ร์วัมถ่งการ์ปันเป้ั�อนของสาร์เคมรี์ะเหย์ง่าย์ในอากาศู  
ส่งผลเสีย์ติ่อสุขภาพั ดุังนั�นการ์พััฒนาร์ะบับับัำบััดุมลพิัษอากาศูเพ่ั�อใช้ภาย์ในอาคาร์ 
จ่งมีควัามสำคัญ โดุย์ร์ะบับับัำบััดุอากาศูที�ใช้พั่ชบัำบััดุสาร์อินทร์ีย์์ร์ะเหย์ง่าย์เปั็นอีก 
ทางเล่อกที�มีควัามเหมาะสมติ่อสภาพัพั่�นที� เปั็นมิติร์ติ่อสิ�งแวัดุล้อม ดุูแลรั์กษาง่าย์และ 
สวัย์งาม ที�สามาร์ถใช้ในอาคาร์บั้านเร์่อนไดุ้ แติ่มีข้อจำกัดุ เร์่�องการ์ไหลเวัีย์นของอากาศู 
ที�น้อย์ในอาคาร์ ทำให้การ์บัำบััดุเปั็นไปัไดุ้ช้าและติ้องอาศูัย์พั่ชจำนวันมาก ทำให้เกิดุ 
สะสมของคาร์์บัอนไดุออกไซึ่ดุ์ในเวัลากลางค่น
นอกจากนี� การ์ขย์าย์ตัิวัของชุมชนเม่องส่งผลต่ิอการ์ผลิติและใช้พัลังงานที�เพัิ�มข่�น โดุย์
ปัร์ะเทศูไทย์ไดุ้ส่งเสร์ิมการ์ใช้พัลังงานทดุแทนและทางเล่อก นอกจากแหล่งพัลังงานจาก
ฟอสซึ่ิล และมีการ์ค้นพับัการ์ผลิติพัลังงานร์ูปัแบับัใหม่จากการ์ปัลูกพั่ชร์่วัมกับัจุลินทร์ีย์์
ในดุิน เพั่�อผลิติไฟฟ้าที�เร์ีย์กวั่า Plant-Microbial Fuel Cell โดุย์ร์ะบับัจะผลิติไฟฟ้าไดุ้
อย์า่งสมดุลุในร์ะย์ะย์าวั แติย่์งัไมม่นีวัตัิกร์ร์มที�พัฒันาจากการ์ผสานร์วัมร์ะหวัา่งการ์บัำบัดัุ
มลพัิษอากาศูดุ้วัย์พั่ช และการ์ผลิติพัลังงานจากพั่ชและจุลินทร์ีย์์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กำาแพงต้นัไม้ท่�ม่ระบับัและเทคนัิค
ควิบัคู่ไม้ปัระดับัเพ้�อการบัำาบััด
สารพิษและผลิตไฟฟ้า

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ร์ะบับักำแพังติ้นไม้เพั่�อผลิติไฟฟ้าและบัำบััดุ
มลพัิษอากาศู ไดุ้ร์ับัการ์พััฒนาเปั็นสิ�งปัร์ะดุิษฐ์ที� 
ติ่อย์อดุในเชิงนวััติกร์ร์มและเชิงพัาณิชย์์ จากการ์
ผสานเทคโนโลย์ีทั�งสองดุ้านค่อ การ์ใช้พั่ชและ
จุลินทรี์ย์์เพ่ั�อบัำบััดุมลพิัษ กับัการ์ผลิติพัลังงาน 
ซ่ึ่�งมีศัูกย์ภาพัสูงในการ์แก้ไขปััญหาดุ้านพัลังงาน
และสิ�งแวัดุล้อมของชุมชนเม่อง โดุย์สิ�งปัร์ะดุิษฐ์นี�
ปัร์ะกอบัดุ้วัย์สองส่วันสำคัญ ไดุ้แก่ กำแพังติ้นไม้
ที�ใช้สำหร์ับับัำบััดุมลพัิษอากาศู และส่วันฐานที�ใช้
สำหรั์บัผลิติกร์ะแสไฟฟ้า โดุย์รู์ปัทร์งของร์ะบับั 
อาจเป็ันรู์ปัทร์งสี�เหลี�ย์มหร์่อรู์ปัทร์งอ่�น ๆ ข่�นอย์ู่
กับัการ์ออกแบับัให้สวัย์งามติามควัามเหมาะสม

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์ไดุ้ถูกทดุสอบัใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ดร.ว่รชัย พงษ์ก้ิตติพันุธิ์
งานถ่าย์ทอดุเทคโนโลย์ี 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัร์ะจอมเกล้าธินบัุร์ี
โทรศัพท์ 02 470 9626
Email tto@kmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศ.ดร.ชัยรัตนุ์ ตร่ทรัพย์สิุนุทร, นุางสิาววรารัตนุ์ ศร่ประพัฒนุ์ 
และ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธิ่รเวชญาณ
ห้องปัฏิิบััติิการ์ Remediation (RMT) สถาบัันพััฒนาและฝึกอบัร์มโร์งงานติ้นแบับั
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัร์ะจอมเกล้าธินบัุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2001001231 ย์่�นคำขอวัันที� 3 มีนาคม 2563 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปััญหาหมอกควััน ฝุ่นละออง และสาร์อินทร์ีย์์ร์ะเหย์ง่าย์ ปันเปั้�อนในอากาศู เปั็นปััญหา
มลพิัษที�สำคัญ ซึ่่�งองค์กร์ดุ้านสิ�งแวัดุล้อมไดุ้ให้ควัามสำคัญ เน่�องจากมลพิัษทางอากาศู
สามาร์ถแพัร่์กร์ะจาย์เป็ันวังกว้ัางไดุ้ง่าย์และไม่จำกัดุบัริ์เวัณ ส่งผลกร์ะทบัต่ิอสุขภาพัและ 
เป็ันสาเหตุิทำให้มผีูเ้สีย์ชวีัติิ โดุย์สาเหตุิการ์เกิดุฝุน่ละอองและมลพิัษในปัร์ะเทศูไทย์มาจาก  
ไอเสีย์ของย์านพัาหนะ การ์เผาในที�โล่ง และอุติสาหกร์ร์มการ์ผลิติ ก่อให้เกิดุหมอกควััน 
ปักคลมุเมอ่ง โดุย์แนวัทางการ์แก้ไขปััญหาฝุน่ละอองของปัร์ะเทศูไทย์ค่อ การ์ทำฝนเทยี์ม 
หร์่อการ์พั่นละอองน�ำเพั่�อชะล้างฝุ่นละอองขนาดุเล็ก แติ่มีปัร์ะสิทธิิภาพัที�ติ�ำ ซึ่่�งการ์แก้
ปััญหาอีกทางเล่อกค่อ การ์เพัิ�มพั่�นที�สีเขีย์วัในบัร์ิเวัณเม่องที�ช่วัย์ลดุปััญหาฝุ่นละอองไดุ้
จากการ์ใช้พั่ชเพ่ั�อบัำบััดุมลพิัษ โดุย์มีงานวิัจัย์ร์าย์งานว่ัา พั่ชหลาย์ชนิดุสามาร์ถดูุดุซึ่ับั
มลพัิษทางอากาศูและฝุ่นละอองไดุ้อย์่างมีปัร์ะสิทธิิภาพั จ่งมีการ์นำพั่ชเหล่านี�มาสร์้าง
ร์ะบับับัำบััดุมลพัิษอากาศูร์่วัมกับัเทคโนโลย์ีทางวัิศูวักร์ร์มศูาสติร์์ ทำให้ร์ะบับับัำบััดุมี
ศูักย์ภาพัที�ดุีและเปั็นมิติร์ติ่อสิ�งแวัดุล้อม แติ่ร์ะบับัส่วันใหญ่จะสร์้างข่�นในแนวัร์าบัทำให้
มีข้อจำกัดุเร์่�องพั่�นที�การ์ใช้งาน

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กำาแพงต้นัไม้บัำาบััดมลพิษ
ชนัิดควิบัคุมตัวิเองอัตโนัมัติ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
กำแพังต้ินไม้บัำบััดุมลพิัษในแนวัตัิ�งชนิดุควับัคุม
ติัวัเองอัติโนมัติิ เปั็นเทคโนโลยี์ที�ผสมผสาน
ร์ะหว่ัางเทคโนโลยี์การ์ใช้พั่ชบัำบััดุมลพิัษกับั 
เทคโนโลยี์ดุ้านวิัศูวักร์ร์มศูาสติร์์ ในการ์ดุ่งดูุดุ 
อากาศูที�ปันเป้ั�อนมลพิัษเข้ามาปัะทะกับัพ่ั�นที� 
ปัลูกพัช่ดุว้ัย์อัติร์าการ์ไหลที�เหมาะสม ช่วัย์สร์้าง
พั่�นที�สะอาดุในชุมชนเมอ่ง อกีทั�งย์งัมกีาร์ใส่ร์ะบับั
การ์ควับัคุม ทั�งการ์ร์ดุน�ำ ลา้งใบั และการ์ติร์วัจวัดัุ
คุณภาพัอากาศู ที�ร์องรั์บัการ์ควับัคุมโดุย์มนุษย์์  
ควับัคุมติัวัเองแบับัอัติโนมัติิและการ์ควับัคุม 
ผา่นร์ะบับัออนไลน์ ซึ่่�งร์ะบับัดัุงกล่าวัสามาร์ถปัรั์บั 
ควัามเร์ว็ัในการ์ดุดูุอากาศูไดุ้เองอย่์างมปีัร์ะสทิธิภิาพั  
มีหน้าจอแสดุงคุณภาพัอากาศูและไฟแอลอีดุี
แสดุงคุณภาพัอากาศู ติามคุณภาพัอากาศูใน 
สิ�งแวัดุล้อมนั�น ๆ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัร์ะดุบัั pilot scale ไดุถ้กูทดุสอบัในสภาวัะ 
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ดร.ว่รชัย พงษ์ก้ิตติพันุธิ์
งานถ่าย์ทอดุเทคโนโลย์ี 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัร์ะจอมเกล้าธินบัุร์ี
โทรศัพท์ 02 470 9626
Email tto@kmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศ.ดร.สิุภิชัย วงศ์บัุณย์ยง และ นุายอภิิสิิทธิิ� ทากุ้ดเร้อ
สถาบัันวัิทย์าการ์หุ่นย์นติ์ภาค 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัร์ะจอมเกล้าธินบัุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2103001911 ย์่�นคำขอวัันที� 1 ติุลาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในปััจจุบัันร์ะบับัหุ่นย์นติ์เคล่�อนที�อัติโนมัติิ (Autonomous Mobile Robot, AMR) ที�
ใช้สำหร์ับัการ์เคล่�อนย์้าย์วััติถุ จะถูกออกแบับัแย์กกันเปั็น 2 ปัร์ะเภท ค่อ ปัร์ะกอบัดุ้วัย์
โมดุูล (Module) สำหร์ับัการ์ลาก (Towing) หร์่อการ์ย์ก (Lifting) อย์่างใดุอย์่างหน่�ง
เท่านั�น ซ่ึ่�งการ์นำร์ะบับัหุ่นย์นติ์เคล่�อนที�อัติโนมัติิมาใช้ในโร์งพัย์าบัาล เพั่�อเคล่�อนย์้าย์
ร์ถเข็นที�มีลักษณะการ์จับัย์่ดุของผู้ใช้งานที�แติกต่ิางกัน ค่อ แบับัที�มีม่อจับัเป็ันคานย์าวั  
และแบับัที�ไม่มีม่อจับัเปั็นคานย์าวั จะใช้ร์ะบับัหุ่นย์นติ์เคล่�อนที�อัติโนมัติิที�ลักษณะและ 
กร์ะบัวันการ์ที�แติกติ่างกัน โดุย์แบับัที�มีม่อจับัเปั็นคานย์าวัจะเคล่�อนโดุย์การ์ลากและ 
แบับัที�ไม่มีม่อจับัเป็ันคานย์าวัจะเคล่�อนโดุย์การ์ย์ก ดุังนั�นผู้ใช้งานจ่งจำเป็ันต้ิองมีร์ะบับั
หุ่นย์นติ์เคล่�อนที�อัติโนมัติิหลาย์คันหากติ้องการ์การ์ทำงานทั�งสองร์ูปัแบับัที� ซึ่่�งย์ังไม่มี
หุ่นย์นติ์เคล่�อนที�อัติโนมัติิที�มีทั�งร์ะบับัการ์ลาก และร์ะบับัการ์ย์กในคันเดุีย์วักัน

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ระบับัหุ่นัยนัต์เคล้�อนัท่�อัตโนัมัติ
สำาหรับัการเคล้�อนัย้ายรถเข้็นัท่�ม่
ระบับัลาก และระบับัยกในัคันัเด่ยวิกันั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ร์ะบับันี� เปั็นร์ะบับัหุ่นย์นติ์เคล่�อนที� อัติโนมัติิ  
(Autonomous Mobile Robot, AMR) ที�
มีส่วันปัร์ะกอบัสำคัญที�ใช้สำหร์ับัการ์ขนย์้าย์ 
ร์ถเข็นหลาย์รู์ปัแบับั โดุย์เน้นการ์ปัร์ะยุ์กต์ิใช้งาน 
ในโร์งพัย์าบัาลเพั่�อขนสง่วัตัิถสิุ�งของปัร์ะเภทติา่ง ๆ   
ไดุแ้ก ่อาหาร์ ย์า เคร์่�องนุง่หม่ และเคร์่�องมอ่แพัทย์์  
เปั็นติ้น ซึ่่�งการ์ปัร์ะดุิษฐ์นี�สามาร์ถร์วัมการ์ทำงาน 
ทั� งสอง รู์ปัแบับัค่อ  โม ดูุลสำห รั์บัการ์ลาก
และการ์ย์กไวั้ ในหุ่นย์นติ์ เคล่�อนที�อัติโนมัติิ 
คนัเดีุย์วักัน (2-in-1) ซึ่่�งเป็ันการ์เพัิ�มควัามสามาร์ถ
ของหุ่นย์นต์ิเคล่�อนที�อัติโนมัติิหน่�งคันให้สามาร์ถ
ทำงานไดุ้หลากหลาย์ปัร์ะเภทย์ิ�งข่�น ส่งผลให้
กร์ะบัวันการ์สำหร์ับัการ์เคล่�อนย์้าย์สิ�งของเปั็น
ไปัอย์่างมีปัร์ะสิทธิิภาพัย์ิ�งข่�น ร์วัมถ่งการ์ลดุ 
ควัามจำเปั็นในการ์ใช้หุ่นย์นติ์เคล่�อนที�อัติโนมัติิ
หลาย์คันเพั่�อเคล่�อนย้์าย์ร์ถเขน็ อกีทั�งการ์ออกแบับั 
ส่วันที�เป็ันฮาร์์ดุแวัร์์ร์วัมถง่กร์ะบัวันการ์ในการ์จับัย์ดุ่ 
กับัร์ถเข็นทั� งสองลักษณะถูกออกแบับัให้มี 
ควัามย์่ดุหย์ุ่นสามาร์ถเคล่�อนย์้าย์ร์ถเข็นที�มี 
ขนาดุและลักษณะที�หลากหลาย์ไดุ้

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัร์ะดุบัั pilot scale ไดุถ้กูทดุสอบัในสภาวัะ 
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ดร.ว่รชัย พงษ์ก้ิตติพันุธิ์
งานถ่าย์ทอดุเทคโนโลย์ี 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัร์ะจอมเกล้าธินบัุร์ี
โทรศัพท์ 02 470 9626
Email tto@kmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผู้ช่วยศาสิตราจารย์ ดร.จิตติวัฒนุ์ นุิธิิก้าญจนุธิาร 
และ นุายจัก้รายุทธิ มาก้ทอง
คณะวัิศูวักร์ร์มศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลอีสาน นคร์ร์าชสีมา

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2003000017 ย์่�นคำขอวัันที� 13 ธิันวัาคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
วััสดุุเหล่อใช้จากธิร์ร์มชาติิมีหลากหลาย์ เถ้าแกลบั (Rice husk ash ; RHA) เปั็นผลพัวัง
จากเกษติร์กร์ร์มซึ่่�งในปัร์ะเทศูไทย์นั�นเป็ันปัร์ะเทศูที�มกีาร์ปัลกูข้าวัเป็ันอนัดุบััต้ิน ๆ ของโลก  
โดุย์มีกำลังการ์ผลิติข้าวัปัีละปัร์ะมาณ 25 ล้านติ้น โดุย์แกลบัเปั็นส่วันที�ไดุ้หลังจาก 
กร์ะบัวันการ์สีข้าวั โดุย์แกลบัจะถูกนำไปัเผาในอุณหภูมิ 500-700 องศูาเซึ่ลเซึ่ีย์ส  
เพั่�อนำมาผลติิเป็ันกร์ะแสไฟฟ้า ซึ่่�งของเสีย์หลงัการ์ผลิติกร์ะแสไฟฟ้านั�นจะต้ิองเสีย์ค่าใช้จ่าย์ 
ในการ์กำจัดุทิ�ง สามาร์ถนำมาปัร์ะย์ุกติ์ใช้ให้เกิดุปัร์ะโย์ชน์โดุย์การ์นำมาผสมพัอลิเมอร์์ 
เสร์ิมแร์ง เน่�องดุ้วัย์ลักษณะทางกาย์ภาพัของผงเถ้าแกลบัเปั็นของแข็งโดุย์จะส่งผลให้ 
คุณสมบััติิทางกลของพัอลิเมอร์์นั�นมีควัามแข็งแร์งเพัิ�มมากข่�น เปั้าหมาย์การ์ปัร์ะดุิษฐ์ 
พัอลิเมอร์์คอมโพัสิติพัอลิคาร์์บัอเนติและผงเถ้าแกลบั โดุย์การ์เติิมที�สัดุส่วันแติกติ่างกัน  
และทำการ์ผสมพัอลคิาร์์บัอเนติและผงเถ้าแกลบัดุ้วัย์เคร์่�องอดัุร์ดีุแบับัสกร์คูู ่ (Twin screw  
Extruder) จากนั�นจะทำการ์ข่�นร์ปูัชิ�นงานถาดุร์องแก้วั ดุ้วัย์กร์ะบัวันการ์ฉีีกข่�นร์ปูัที�สัดุส่วัน 
การ์ผสมที�มีคุณสมบััติิทางกลที�ดุีที�สุดุ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธิ่การผลิตถาดรองแก้วิในั 
กระบัวินัการฉ่ดข้ึ�นัรูปัพอลิเมอร์เชิง 
ปัระกอบัในักระบัวินัการฉ่ดพลาสติก 
ข้องพอลิเมอร์เชิงปัระกอบั
พอลิคาร์บัอเนัตกับัผงเถ้าแกลบั

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
กร์ร์มวัิธิีการ์ผลิติผลิติภัณฑ์์ถาดุร์องแก้วัใน
กร์ะบัวันการ์ฉีีดุข่�นร์ูปัพัลาสติิกของพัอลิเมอร์์
คอมโพัสิติพัอลิคาร์์บัอเนติและผงเถ้าแกลบัดุ้วัย์
วัิธิีการ์ผสมดุ้วัย์เคร่์�องอัดุร์ีดุแบับัสกรู์คู่ ปัร์ะกอบั
ไปัดุ้วัย์พัอลิคาร์์บัอเนติ ผงเถ้าแกลบัขนาดุเฉีลี�ย์ 
17 ไมโคร์เมติร์ การ์ปัร์ะดุิษฐ์มีวััติถุปัร์ะสงค์เพั่�อ
ทร์าบัถ่งสัดุส่วันในการ์ผสมพัอลิเมอร์์คอมโพัสิติ
พัอลิคาร์์บัอเนติและผงเถ้าแกลบัที�มีสมบััติิทาง
กลที�ดุีที�สุดุ และนำไปัใช้ในกร์ะบัวันการ์ฉีีดุข่�นร์ูปั
ผลิติภัณฑ์์ถาดุร์องแก้วั

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์ไดุ้ถูกทดุสอบัใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศ.ดุษฎ่ เท่ยมเทศ บัุญมาสิูงทรง
สถาบัันบัร์ิการ์วัิชาการ์
แห่งมหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลอีสาน
โทรศัพท์ 044 233 000 ติ่อ 5100-5101
โทรศัพท์ม้อถี้อ 081 547 6552
Email skycrow_ann@hotmail.com, 
 unisearch.rmuti@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
นุายสิมพร หงสิ์ก้ง, นุายสิุริยา โชคเพิ�มพูนุ และ นุายบััญชา ล�ำเลิศ
คณะอุติสาหกร์ร์มและเทคโนโลย์ี 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลอีสาน วัิทย์าเขติสกลนคร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2103001779 ย์่�นคำขอวัันที� 24 มิถุนาย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปัร์ะเทศูไทย์มีพั่�นที�การ์ปัลูกข้าวัเปั็นจำนวันมาก โดุย์ภาคติะวัันออกเฉีีย์งเหน่อมีพั่�นที� 
การ์ปัลูกข้าวัมากที�สุดุ ร์องลงมาไดุ้แก่ ภาคกลาง ภาคเหน่อ และภาคใติ้ ติามลำดัุบั  
ในปััจจุบัันมีวัิธิีการ์ปัลูกข้าวัหลาย์วิัธีิ เช่น การ์ปัลูกข้าวันาดุำ การ์ปัลูกข้าวันาหวั่าน  
การ์ปัลูกข้าวันาไร์่ และการ์ปัลูกข้าวันาขั�นบัันไดุ เป็ันติ้น ซึ่่�งการ์ปัลูกข้าวัในแต่ิละวัิธิี 
จะข่�นอย์ูก่บััลกัษณะของพั่�นที�นั�น ๆ เช่น ในพั่�นที�ร์าบัลุม่ก็จะมีการ์ปัลูกข้าวัแบับัข้าวันาหว่ัาน 
หร่์อนาดุำ ส่วันในพั่�นที�สูง หร์่อบันดุอย์ก็จะปัลูกข้าวัแบับัข้าวัไร์่หร์่อข้าวันาขั�นบัันไดุ  
เปั็นติ้น การ์ปัลูกข้าวัในปััจจุบัันมีการ์ใช้แร์งงานคนน้อย์ เน่�องจากแร์งงานในภาคเกษติร์ 
ลดุลง มไีม่เพีัย์งพัอต่ิอควัามต้ิองการ์และมีค่าแร์งงานสงูทำให้ไม่คุ้มค่ากบััการ์ลงทนุ ร์วัมทั�ง 
จะใช้เวัลาในการ์ผลิติข้าวัมาก ทำให้ไม่ทันติ่อการ์ทำนาในคร์ั�งติ่อไปั ทำให้เคร์่�องจักร์กล 
เกษติร์ในร์ปูัแบับัต่ิาง ๆ เข้ามามีบัทบัาท สามาร์ถทดุแทนแร์งงานคนไดุ้ในเกอ่บัทุกขั�นติอน 
ของการ์ผลติิข้าวัในปััจจบุันัและอนาคติ ปััจจบุันัเคร์่�องดุำนาเข้ามามบีัทบัาทเป็ันทางเลอ่ก 
ให้เกษติร์กร์ไดุ้ใช้งานอีกทางเลอ่กหน่�ง แต่ิเกษติร์กร์บัางส่วันก็ย์งัไม่สามาร์ถเข้าถง่เทคโนโลยี์ 
ดุังกล่าวันี�ไดุ้ เน่�องจากพั่�นที�ในการ์ปัลูกข้าวัน้อย์ การ์ลงทุนสูง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องหยอดข้้าวิแบับัเร่ยงแถวิ
และแบับัสับัหวิ่าง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เคร์่�องหย์อดุข้าวัแบับัเร์ีย์งแถวัและสับัหวั่าง เปั็น
เคร์่�องม่อที�ใช้เปั็นเคร่์�องทุ่นแร์งสำหรั์บัการ์หย์อดุ
ข้าวัแบับัเดุิมที�หย์อดุแบับัเปั็นแถวัและไม่สามาร์ถ 
หย์อดุแบับัสับัหวั่างไดุ้ ซึ่่�งการ์หย์อดุเมล็ดุข้าวัที�
สามาร์ถเล่อกหร์่อกำหนดุติำแหน่งของกอติ้นข้าวั
ไดุ้นั�นจะช่วัย์ในการ์เจร์ิญเติิบัโติ ติ้นข้าวัไดุ้ร์ับัแสง 
ที�ส่องผ่านลงในแปัลงนาข้าวัไดุ้ และการ์หย์อดุ
ในลักษณะแบับัแม่นย์ำ จะช่วัย์ในการ์กำหนดุ 
จำนวันเมล็ดุข้าวัที�ลงในติำแหน่งไดุ้ดุีและส่งผล
ติ่อการ์แติกกอในทางที�ดุีและสามาร์ถกำจัดุวััชพั่ช
ในแปัลงไดุ้ง่าย์ข่�น โดุย์เคร่์�องหย์อดุข้าวัแบับัเร์ีย์ง 
แถวัและสับัหวั่างนี� จะสามาร์ถหย์อดุไดุ้อย์่าง 
แม่นย์ำ จะเหมาะสมกับัเกษติร์กร์ที�ติ้องการ์ปัลูก
ข้าวัแบับัหย์อดุ สามาร์ถหย์อดุไดุ้ทั�งนาแห้งและ
นาน�ำดุม โดุย์สามาร์ถนำไปัพ่ัวังต่ิอกับัร์ถไถแบับั
นั�งขับัที�มีการ์เพัลาอำนวัย์กำลังอยู่์ดุ้านหลังของ
ติัวัร์ถ และสามาร์ถติิดุติั�งล้อช่วัย์แร์งเพั่�อร์ับักำลัง
มาควับัคุมการ์ทำงานของกลไกของเคร่์�องหย์อดุ
ไดุ้หากติ้นกำลังเปั็นแบับัร์ถไถนาเดุินติาม

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบับัร์ะดุับั pilot scale

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศ.ดุษฎ่ เท่ยมเทศ บัุญมาสิูงทรง
สถาบัันบัร์ิการ์วัิชาการ์
แห่งมหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลอีสาน
โทรศัพท์ 044 233 000 ติ่อ 5100-5101
โทรศัพท์ม้อถี้อ 081 547 6552
Email skycrow_ann@hotmail.com, 
 unisearch.rmuti@gmail.com



160160160160

นัักวิิจััย
นุางสิาวก้าญจนุา สิุภิาพ และ นุางสิาวภิรณ่ หลาวทอง
คณะเทคโนโลย์ีการ์จัดุการ์ 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลอีสาน วัิทย์าเขติสุร์ินทร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนุุสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2001001231 ย์่�นคำขอวัันที� 3 มีนาคม 2563 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ไข่มดุแดุงเปั็นติัวัอ่อนของมดุแดุงที�อย์ู่ในช่วังเปั็นดุักแดุ้ ซึ่่�งมีลักษณะเปั็นเม็ดุทร์งร์ีสีขาวั 
ขนาดุไข่มดุแดุงของมดุงานและมดุติัวัผู้มีขนาดุปัร์ะมาณ 5 มิลลิเมติร์ และติัวัอ่อนของ
มดุร์าชินีมีขนาดุปัร์ะมาณ 1 เซึ่นติิเมติร์ คนในภาคติะวัันออกเฉีีย์งเหน่อเร์ีย์กวั่า แม่เปั้ง  
ไข่มดุแดุงและติวััอ่อนของมดุร์าชนิเีป็ันแหล่งอาหาร์โปัร์ตินีของคนชนบัทซึ่่�งพับัว่ัา ไข่มดุแดุง 
มีโปัร์ติีน 8.2 กร์ัมติ่อไข่ 100 กร์ัม และมีไขมันน้อย์กวั่าไข่ไก่ การ์เก็บัไข่มดุแดุงส่วันใหญ่
จะอย์ู่ร์ะหวั่างเดุ่อนมีนาคม-พัฤษภาคม การ์เก็บัไข่มดุแดุงทำไดุ้โดุย์การ์แหย์่ไข่มดุแดุง  
โดุย์นำติะกร์้ามัดุติิดุปัลาย์ไม้ไผ่ แหย์่ให้ร์ังมดุแดุงติกลงมาในติะกร์้า จากนั�นก่อนนำ 
ติะกร้์าติากแดุดุเพ่ั�อให้ติัวัมดุแดุงหนี หร่์อนำมดุแดุงและไข่มดุแดุงเทลงถังที�มีน�ำเพ่ั�อ
แย์กไข่มดุแดุงและมดุแดุงออกจากกัน ติ่อมามีการ์พััฒนาเทคนิคการ์เก็บัไข่มดุแดุงดุ้วัย์ 
การ์นำขี�เถ้าโร์ย์ที�ร์งัมดุแดุงและติวััมดุแดุง ซ่ึ่�งทำให้มดุแดุงหาย์ใจไม่ออก และลดุควัามเสี�ย์ง 
ติ่อการ์ถูกมดุแดุงกัดุ วัิธิีการ์เก็บัไข่มดุแดุงดุ้วัย์การ์แหย์่ไข่มดุแดุงดุังที�กล่าวัมา ทำให้ 
มดุแดุงติาย์เป็ันจำนวันมาก ซ่ึ่�งหากมดุนางพัญาติาย์ดุ้วัย์จะทำให้ร์งัมดุแดุงร้์างไม่สามาร์ถ 
ส่บัเผ่าพัันธิุ์ไดุ้ วัิธิีการ์ดุังกล่าวัทำให้ปัร์ะชากร์มดุแดุงลดุลงอย์่างร์วัดุเร์็วั มีผลกร์ะทบัติ่อ
ร์ะบับันิเวัศูของมดุแดุง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อุปักรณ์แหย่ไข้่มดแดง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
อุปักร์ณ์แหย์่ไข่มดุแดุง ดุ้วัย์การ์ออกแบับักลไก 
ของอุปักร์ณ์เก็บัไข่มดุแดุงดุ้วัย์การ์แหย่์ไข่มดุแดุง  
โดุย์ออกแบับัให้มชีดุุแหย่์ร์งัมดุแดุง ติาข่าย์ร์องรั์บั 
ร์ังมดุแดุง และติาข่าย์ร์องรั์บัไข่มดุแดุง ซึ่่�งควัาม 
มุง่หมาย์ของการ์ปัร์ะดุษิฐ์นี�คอ่ การ์จัดุให้มอีปุักร์ณ์ 
แหย์่ไข่มดุแดุง เพั่�อจัดุเก็บัไข่มดุแดุง ทั�งนี�เพั่�อลดุ 
อัติร์าการ์ติาย์ของมดุแดุงและลดุควัามเสี�ย์ง 
ติ่อการ์ถูกมดุแดุงกัดุ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัร์ะดุับั pilot scale

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศ.ดุษฎ่ เท่ยมเทศ บัุญมาสิูงทรง
สถาบัันบัร์ิการ์วัิชาการ์
แห่งมหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลอีสาน
โทรศัพท์ 044 233 000 ติ่อ 5100-5101
โทรศัพท์ม้อถี้อ 081 547 6552
Email skycrow_ann@hotmail.com, 
 unisearch.rmuti@gmail.com



161161161

นัักวิิจััย
รศ.ดร.ทว่ชัย อมรศัก้ดิ�ชัย และคณะ
คณะวัิทย์าศูาสติร์์
มหาวัิทย์าลัย์มหิดุล

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2003002573 ย์่�นคำขอวัันที� 1 มกร์าคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์กำจัดุโลหะหนักสามาร์ถทำไดุ้หลาย์วัิธิี เช่น การ์ใช้ติัวัดุูดุซึ่ับั การ์เปัลี�ย์นไอออน  
การ์กร์องดุ้วัย์เมมเบัร์น เปั็นติ้น บัางวัิธีิมีควัามสามาร์ถในการ์ดุูดุซึ่ับัติ�ำ บัางวัิธิีใช้ 
พัลังงานในการ์กำจัดุสูงร์วัมทั�งต้ิองใช้เทคโนโลยี์สูง ร์าคาแพัง ดุังนั�นการ์ใช้พัอลิเมอร์ ์
เปั็นติัวัดูุดุซัึ่บัจ่งเปั็นวัิธิีที�ไดุ้ร์ับัควัามสนใจแพัร่์หลาย์ โดุย์เฉีพัาะการ์ใช้พัอลีเอทิลีนอีมีน 
(Polyethyleneimine) หร์่อ พัีอีไอ (PEI) ซึ่่�งสามาร์ถจับักับัไอออนโลหะหนักไดุ้ดุี พัีอีไอ 
ย์ังถูกนำมาใช้งานอย่์างแพัร่์หลาย์ในวังการ์ศู่กษาและอุติสาหกร์ร์ม และถูกนำมาใช้ 
เป็ันติัวัดุูดุซึ่ับัโลหะหลาย์ชนิดุ โดุย์นำมาติร์่งลงบันวััสดุุติ่าง ๆ เพั่�อให้สามาร์ถแย์ก 
วััสดุุดุูดุซึ่ับัที�ใช้แล้วัออกจากของเหลวัไดุ้ง่าย์ 

การ์ดูุดุซึ่ับัของอีพัีไอบันเส้นใย์เซึ่ลลูโลสเกิดุจากแร์งดุ่งดูุติามธิร์ร์มชาติิของควัามมีขั�วั 
ของโมเลกุล ถ่งไม่ถาวัร์ สามาร์ถหลุดุออกไดุ้ผู้ปัร์ะดิุษฐ์จ่งไดุ้พััฒนาวััสดุุดูุดุซัึ่บั 
ติามการ์ปัร์ะดุิษฐ์นี� โดุย์ใช้ใบัสับัปัะร์ดุมาเปั็นวััสดุุร์องร์ับัอีพัีไอ เน่�องจากเปั็นเส้นใย์ 
ที�มีเซึ่ลลูโลสสูง มีขนาดุพั่�นที�ผิวัมากกว่ัาเส้นใย์ปัาล์มและเส้นใย์ฝ้าย์ จ่งเกิดุแร์งดุ่งดูุดุ 
กับัพัีอีไอไดุ้ดุี ทำให้สามาร์ถติร์่งพัีอีไอไดุ้มากกวั่าเส้นใย์ธิร์ร์มชาติิอ่�น ๆ จ่งสามาร์ถ 
นำไปัใช้ในการ์กำจัดุไอออนโลหะหนักที�ปันเปั้�อนในน�ำเสีย์ไดุ้ 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

วิัสดุดูดซับัจัากเส้นัใยสับัปัะรด
ไมโคร

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
วััสดุดุุดูุซึ่บััจากเส้นใย์สบััปัะร์ดุไมโคร์ ใช้ใบัสับัปัะร์ดุ 
มาเป็ันวััสดุุร์องรั์บัอีพัีไอ เน่�องจากเป็ันเส้นใย์ที�มี 
เซึ่ลลูโลสสูง มีขนาดุพั่�นที�ผิวัมากกว่ัาเส้นใย์ปัาล์ม 
และเส้นใย์ฝ้าย์ จ่งเกิดุแร์งดุ่งดูุดุกับัพัีอีไอไดุ้ดุี  
ทำให้สามาร์ถติร์ง่พัอีไีอไดุม้ากกว่ัาเสน้ใย์ธิร์ร์มชาติิ 
อ่�น ๆ จ่งสามาร์ถนำไปัใช้ในการ์กำจัดุไอออน 
โลหะหนักที�ปันเป้ั�อนในน�ำเสยี์ไดุ้ มอีตัิร์าการ์ดูุดุซึ่บัั 
ที�สูง ร์วัดุเร์็วั สามาร์ถแย์กออกไดุ้ง่าย์และสะดุวัก  
ทั�งยั์งสามาร์ถนำไปัใช้ในการ์แย์กแก๊สที�เป็ันอันติร์าย์ 
ไดุ้ เช่น คาร์์บัอนไดุออกไซึ่ดุ์ ฟอร์์มัลดุดีุไฮด์ุ  
ออกจากอากาศูไดุ้ง่าย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบับัในร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์
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นัักวิิจััย
ผู้ช่วยศาสิตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่ิ�งสิูงเนุินุ 
คณะวัิทย์าศูาสติร์์ 
มหาวัิทย์าลัย์มหาสาร์คาม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนุุสิิทธิิบััตร เลขท่� 17098 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
สิ�งปัร์ะดิุษฐ์นี�มีวััติถุปัร์ะสงค์เพั่�อพััฒนาแหล่งกำเนิดุลำพัลาสมาเป็ันแนวัย์าวัสม�ำเสมอใช้
สำหร์ับัการ์ปัร์ับัปัร์ุงผิวัผ้า โดุย์สามาร์ถทำงานร์่วัมกับัการ์พั่นเคล่อบัแบับัเย์็นจ่งสามาร์ถ 
ปัร์บััปัร์งุผวิัเสน้ใย์ไดุเ้ปัน็บัริ์เวัณกวัา้งโดุย์ไมท่ำใหเ้น่�อผา้เสยี์หาย์ ซึ่่�งเปัน็การ์พัฒันาสิ�งทอ 
ให้มีคุณสมบััติิเฉีพัาะทางโดุย์การ์ปัร์ับัสมบััติิควัามชอบัน�ำของสิ�งทอ การ์ใช้พัลาสมาที� 
ควัามดุันบัร์ร์ย์ากาศูมีติ้นทุนในการ์ดุำเนินการ์ติ�ำเน่�องจากไม่ติ้องการ์ร์ะบับัสุญญากาศู  
นอกจากนั�นย์ังสามาร์ถออกแบับัร์ะบับัให้ปัร์ับัปัรุ์งผิวัวััสดุุที�มีขนาดุใหญ่ไดุ้และมีควัาม 
ติ่อเน่�อง เทคนิคนี�จ่งมีควัามเหมาะสมอย์่างมากที�จะนำไปัปัร์ะยุ์กติ์ใช้ในอุติสาหกร์ร์ม 
สิ�งทอของไทย์ เพั่�อพััฒนาเส้นใย์ให้มีควัามหลากหลาย์ และมีคุณสมบััติิพัิเศูษมากข่�น  
ซึ่่�งเปั็นการ์ใช้นวััติกร์ร์มสร้์างมูลค่าเพัิ�มให้กับัผลิติภัณฑ์์และเป็ันข้อไดุ้เปัร์ีย์บัในที�จะ 
นำไปัสู่ควัามสำเร์็จในทางธิุร์กิจ

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
การ์ทร์ีติพัลาสมาที�ควัามดุันบัร์ร์ย์ากาศูส่วันใหญ่ไดุ้มีการ์พััฒนาหัวักำเนิดุพัลาสมาเจ็ติ  
(Atmospheric pressure plasma jet, APPJ) และพัลาสมาที�เกิดุจากการ์แติกติัวัของ
แก๊สแบับัฉีนวันขวัางกั�น (Dielectric barrier discharge, DBD) ซึ่่�งทั�งสองร์ะบับันี�มี 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การปัรับัสมบััติควิามชอบันั�ำาข้อง
สิ�งทอโดยใช้พลาสมาท่�ควิามดันั
บัรรยากาศร่วิมกับัการพ่นัเคล้อบั

ข้อจำกัดุที�แติกติ่างกัน เช่น ร์ะบับั APPJ มีข้อ 
จำกัดุเร์่�องขนาดุของลำพัลาสมาและการ์ขย์าย์
สเกล ขณะที�ร์ะบับั DBD มขีอ้จำกดัุเร์่�องร์ะย์ะหา่ง 
ร์ะหว่ัางขั�วัไฟฟ้าและควัามต้ิองการ์แหล่งจ่าย์ไฟ
แร์งดัุนสูงมาก ดุังนั�นงานวิัจัย์นี�จ่งมีควัามต้ิองการ์ 
นำข้อดุแีละลดุข้อเสยี์ของทั�งสองร์ะบับั คอ่ สามาร์ถ 
สร้์างลำพัลาสมาเป็ันแนวัย์าวัสม�ำเสมอไดุ้ง่าย์กว่ัา  
แติ่ย์ังคงลักษณะขั�วัไฟฟ้าที�ผสมร์ะหว่ัางการ์เร์่ง
แก๊สให้มีควัามเร์็วัสูงผ่านบัร์ิเวัณที�มีสนามไฟฟ้า
สูงและลดุการ์อาร์์คโดุย์ใช้ฉีนวันคั�นร์ะหวั่าง 
ขั�วักำลังและขั�วักร์าวัดุ์ ร์ะบับันี�เหมาะกับัการ์เปั็น 
การ์ปัรั์บัปัรุ์งผิวัวัสัดุทุี�เป็ันแผ่นหร์อ่เป็ันผน่ สามาร์ถ 
ทำงานร์่วัมกับัการ์พั่นเคล่อบั (spray coating)  
เปั็นการ์ปัร์ับัปัร์ุงผิวัแบับัแห้ง (dry surface  
modification) และพัลาสมาที�เกดิุข่�นเป็ันพัลาสมา 
แบับัเย์็น (cold plasma) จ่งสามาร์ถปัรั์บัปัร์ุง
ผิวัเส้นใย์ไดุ้เปั็นบัร์ิเวัณกวั้างโดุย์ไม่ทำให้เน่�อผ้า 
เสีย์หาย์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัร์ะดุับั pilot scale
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นัักวิิจััย
รศ.ดร.สิุพรรณ ยั�งย้นุ, ผศ.ดร.พ่ระยศ แข็งขันุ 
และ ผศ.ดร.เชิดพงษ์ เช่�ยวชาญวัฒนุา
คณะวัิศูวักร์ร์มศูาสติร์์ และ คณะเทคโนโลย์ี 
มหาวัิทย์าลัย์มหาสาร์คาม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2103002270 ย์่�นคำขอวัันที� 13 สิงหาคม 2564 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
นวััติกร์ร์มข้าวั GABA RS มีวััติถุปัร์ะสงค์เพั่�อย์กร์ะดัุบัเทคโนโลย์ีและผลิติภัณฑ์์ข้าวั  
GABA RS ติ้นแบับัร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์ สู่การ์เปั็นเทคโนโลย์ีและผลิติภัณฑ์์ติ้นแบับัภาค
สนาม ซึ่่�งทมีวัจิยั์ทำการ์พัฒันาผลติิภณัฑ์ข์า้วัย์อ่ย์ย์ากที�มคีา่แปัง้ย์อ่ย์ย์าก RS สงู และมคีา่ 
GABA สงู โดุย์ใชเ้คร่์�องจักร์กลนวัตัิกร์ร์มในกร์ะบัวันการ์ผลิติ ซึ่่�งไดุ้ผลติิภณัฑ์ข้์าวัสุขภาพั
สำหร์ับัผู้บัร์ิโภคที�ร์ักสุขภาพั และผู้ปั่วัย์เบัาหวัาน ซึ่่�งนวััติกร์ร์มที�นำมาใช้ในกร์ะบัวันการ์
ผลิติ ค่อ 1. เคร์่�องเร์่งกร์ะบัวันการ์แช่และเพัาะงอกเมล็ดุพั่ช 2. ร์ะบับัน่�งควัามดุันสูง  
3. เคร่์�องอบัแห้งอินฟร์าเร์ดุ และ 4. ร์ะบับัทำเย็์นผลิติภัณฑ์์ โดุย์นวััติกร์ร์มสองในสี� 
(ลำดุับัที� 1 และ 3) เป็ันผลงานที�ไดุ้ร์ับัการ์คุ้มคร์องทรั์พัย์์สินทางปััญญา และไดุ้ร์ับัทุน 
ส่งเสริ์มให้มีการ์ขย์าย์ผลองค์ควัามร์ู้สู่ ชุมชนและไดุ้ร์ับัการ์ติอบัรั์บัจากผู้ใช้งาน 
เปั็นอย์่างดุี ที�ผ่านมาการ์นำเสนอผลิติภัณฑ์์มักนำเสนอจุดุเดุ่นหลักเพัีย์งดุ้านเดุีย์วั เช่น  
ข้าวัที�มี GABA สูง แป้ังดุัดุแปัร์ที�ทนย่์อย์ หร์่อแป้ัง/ข้าวัที�มีค่า GI ติ�ำ เป็ันติ้น แต่ิใน 
โคร์งการ์นี�จะนำข้าวัที�มีติ้นทุนดุ้านวััติถุดุิบัที�มี GABA สูงจากกร์ะบัวันการ์ผลิติ 
ข้าวักล้องงอกจากนวััติกร์ร์มดุังกล่าวัข้าวัติ้น มาผนวักกับัองค์ควัามร์ู้

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เพัิ�มเทคนคิการ์น่�งควัามดัุนต่ิาง การ์อบัแห้งอย่์างร์วัดุเร์ว็ั สดุุท้าย์ทำการ์กร์ะติุน้ซึ่�ำเพั่�อเพัิ�ม 
การ์เปัลี�ย์นแปัลงของโคร์งสร์้างเม็ดุแปั้งดุ้วัย์การ์ลดุอุณหภูมิผลิติภัณฑ์์ โดุย์กร์ะบัวันการ์ 
ติั�งแต่ิติ้นจนจบันี�ถ่อเป็ันหลักการ์สำคัญเพ่ั�อเปัลี�ย์นแป้ังข้าวัให้เป็ันเจล (gelatinization) 
และเกิดุการ์ปัรั์บัเปัลี�ย์นโคร์งสร้์าง (Retrogradation) โดุย์ยั์งคงปัริ์มาณกาบัาสูงและมี

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ข้้าวิ GABA RS 

ควัามพัิเศูษที�เปั็นแป้ังทนย์่อย์ที�สูงข่�นกวั่าพั่�นเดุิม 
จนไดุ้ผลิติภัณฑ์์ข้าวั GABA RS ที�เหมาะกับักลุ่ม
ผู้บัริ์โภคที�ติ้องการ์โภชนการ์สูงและการ์ควับัคุม
น�ำติาล โดุย์การ์นำข้าวัมาทำข้าวังอกดุ้วัย์เคร์่�อง
เร์่งกร์ะบัวันการ์แช่และเพัาะงอกข้าวัเปัล่อก 
จะทำให้ไดุ้สาร์ GABA สูง และเพัิ�มค่าควัามเปั็น
แปั้งย่์อย์ย์าก RS ให้สูงกว่ัาพั่�นเดิุม โดุย์เทคนิค
การ์น่�งภาย์ใติ้ควัามดุันติ่างจะทำให้ข้าวัเปัลี�ย์น 
แป้ังข้าวัให้เป็ันเจลและเกิดุการ์ปัรั์บัเปัลี�ย์น
โคร์งสร์้างแปั้งให้เปั็นแปั้งย์่อย์ย์ากโดุย์การ์ลดุ
ควัามช่�นดุ้วัย์เคร์่�องอบัอินฟร์าเร์ดุและเสร์ิม 
เทคนิคการ์กร์ะติุ้นผลิติภัณฑ์์ดุ้วัย์การ์แช่เย็์น
ที�อุณหภูมิติ�ำ และขัดุสีเปั็นข้าวักล้อง จนไดุ้
ผลิติภัณฑ์์ข้าวั GABA RS 

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัร์ะดุบัั pilot scale ไดุถ้กูทดุสอบัในสภาวัะ 
ทำงานจร์ิง
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นัักวิิจััย
ผู้ช่วยศาสิตราจารย์ พิษณุ พูลเจริญศิลป์
คณะวัิทย์าศูาสติร์์ 
มหาวัิทย์าลัย์มหาสาร์คาม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
องค์ความรู้

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์ปัร์ับัปัร์ุงสมบััติิพั่�นผิวัของวััสดุุ ชิ�นงาน หร์่อผลิติภัณฑ์์ ให้ดุีกวั่าเดุิม ถ่อเปั็นเปั้าหมาย์ 
สำคัญของงานดุ้านวัิศูวักร์ร์มพั่�นผิวั (surface engineering) อย์่างเช่น การ์เพัิ�มควัามล่�น
ให้กับัชิ�นส่วันย์านย์นติ์ที�อย์ู่ภาย์ใติ้การ์เสีย์ดุสีร์ุนแร์ง การ์ทนควัามกัดุกร่์อนจากสาร์เคมี  
ไอทะเล หร์่อน�ำทะเล หร์่อเพัิ�มควัามแข็งให้กับัผิวัผลิติภัณฑ์์ซึ่่�งช่วัย์เพัิ�มอาย์ุการ์ใช้งาน 
เปั็นติ้น การ์ปัรั์บัแติ่งสมบััติิพั่�นผิวัวััสดุุ เปั็นขั�นติอนหน่�งของกร์ะบัวันการ์ผลิติ ช่วัย์เพัิ�ม 
มูลค่าและฟังก์ชันของผลิติภัณฑ์์ที�กร์ะจาย์ตัิวัอย์ู่ในกลุ่มอุติสาหกร์ร์มติ่าง ๆ เช่น  
อุติสาหกร์ร์มผลิติชิ�นส่วันย์านย์นติ์ อุติสาหกร์ร์มอัญมณีและเคร์่�องปัร์ะดุับั อุติสาหกร์ร์ม 
บัร์ร์จุภัณฑ์์ อุติสาหกร์ร์มพัานิชย์์นาวัี อุติสาหกร์ร์มบัันท่กข้อมูล อุติสาหกร์ร์ม 
อิเล็กทร์อนิกส์ และอุติสหกร์ร์มทัศูนูปักร์ณ์ เปั็นติ้น การ์ปัร์ับัปัร์ุงผิวัวััสดุุทำไดุ้หลาย์วัิธิี 
เช่น การ์ให้ควัามร้์อนหร์อ่การ์อบัชบุั (heat treatment) การ์พ่ันเคลอ่บัดุ้วัย์ควัามร้์อน 
หร์อ่พัลาสมา (thermal and plasma spraying) และการ์เคลอ่บัผวิั (surface coating)  
ภาย์ใติ้กร์ะบัวันการ์เคล่อบัผิวั การ์ย์่ดุเกาะร์ะหวั่างชั�นฟิล์มและชิ�นงานถ่อเปั็น 
ติัวัแปัร์สำคญัที�บัง่ชี�ถง่คณุภาพัการ์เคลอ่บัฟลิม์ ปัจัจยั์ที�ทำใหช้ั�นฟลิม์ย์ดุ่เกาะกบััผวิัชิ�นงาน

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

แหล่งกำาเนัิดลำาไอออนัไร้ข้ั�วิกริด 
สำาหรับัการปัรับัแต่งสมบััติพ้�นัผิวิ
ข้องวิัสดุ

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ไม่ซึ่ับัซ้ึ่อน เม่�อเทีย์บักับัร์ะบับัสร์้างลำไอออน
แบับัมีขั�วักร์ิดุ

 ลดุค่าใช้จ่าย์ และเพัิ�มร์ะย์ะเวัลาต่ิอร์อบัการ์
บัำร์ุงร์ักษา

 มีค่าใช้จ่าย์ในกร์ะบัวันการ์ผลิติติ�ำ 

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติ้นแบับัร์ะดุับั pilot scale

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
วันุวิสิาข์ บัุญก้ล้า, อทิตยา โพนุทอง
หน่วัย์จัดุการ์ทร์ัพัย์์สินทางปััญญา 
มหาวัิทย์าลัย์มหาสาร์คาม
โทรศัพท์ 043 754 192
โทรศัพท์ม้อถี้อ 096 326 6697, 088 562 4463
Email Ying.ipmsu@gmail.com, 
 atitaya.p@msu.ac.th
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นัักวิิจััย
นุายณัฐศชา อินุทร์ชูรัญ
ศููนย์์เชี�ย์วัชาญนวััติกร์ร์มอาหาร์สุขภาพั

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิิทธิิบััตร เลขท่�คำขอ 2003001988 ย์่�นคำขอวัันที� 20 สิงหาคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปััจจุบัันทุเร์ีย์นเปั็นพั่ชเศูร์ษฐกิจที�ไดุ้ร์ับัควัามนิย์มในการ์บัร์ิโภคกันอย์่างแพัร่์หลาย์ 
มีการ์เติิบัโติทั�งในส่วันของการ์ผลิติและการ์สั�งซ่ึ่�อไปัย์ังในปัร์ะเทศูและติ่างปัร์ะเทศู  
ทเุร์ยี์นเปัน็ผลไมเ้อเชยี์ที�ร์ูจ้กักันในเร์่�องของร์ถชาติทีิ�โดุดุเดุน่ มคีวัามอร์อ่ย์ จง่ไมแ่ปัลกเลย์ 
ที�ทเุร์ยี์นจะไดุร้์บััควัามนยิ์มและเปัน็ที�ร์ูจั้กไปัยั์งทั�วัโลก ดุว้ัย์ทเุร์ยี์นมลีกัษณะทางกาย์ภาพัที�
เปัน็ผลไมล้กัษณะมหีนามแหลมคม มเีปัลอ่กแขง็และหนา ดุว้ัย์ลกัษณะนี�เองทำใหเ้ปัน็ผลไม้ 
ที�ร์บััปัร์ะทานย์าก มคีวัามย์ุง่ย์ากมากมาย์ในการ์ที�จะรั์บัปัร์ะทานแต่ิละคร์ั�ง ติอ้งใชแ้ร์งกาย์ 
ติ้องใช้ผู้มีควัามชำนาญผ่าและปัอกเปัล่อกทุเร์ีย์นจ่งจะสามาร์ถร์ับัปัร์ะทานไดุ้ 

จากปััญหาดัุงกล่าวั สถาบัันวิัจัย์วัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลยี์แห่งปัร์ะเทศูไทย์ จ่งมี 
ควัามสนใจปัร์ะดุิษฐ์เคร์่�องผ่าทุเร์ีย์นโดุย์ใช้หลักการ์แท่งเกลีย์วัผ่อนแร์งก่�งอัติโนมัติิ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อุปักรณ์ผ่าทุเร่ยนัแบับัแท่งเกล่ยวิ
ผ่อนัแรง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
สร์ปุัและจดุุเดุ่นเทคโนโลย์ ี อปุักร์ณ์ผ่าทเุร์ยี์นแบับั 
แท่งเกลีย์วัผ่อนแร์งปัร์ะกอบัดุ้วัย์ โคร์งสแตินเลส 
และเกลีย์วัผ่อนแร์ง ใช้สำหร์ับัเจาะผ่านผิวั 
เปัล่อกทุเร์ีย์นเพั่�อผ่าเปัล่อกทุเร์ีย์นให้แย์กออก  
โดุย์หัวัเจาะมีลักษณะเปั็นรู์ปัทร์งสามเหลี�ย์ม 
ปัลาย์แหลมเช่� อมย์่ดุ ติิดุกับัแท่ งแสตินเลส  
ลักษณะก้านโย์กผ่อนแร์งบัริ์เวัณส่วันกลางดุ้านใน 
ติิดุติั�งกลไกเกลีย์วัเล่อน ทำหน้าที�ส่งผ่านกำลัง
ไปัย์ังก้านโย์ก สามาร์ถปัร์ับัเล่�อนเข้าออกไดุ้ดุ้วัย์ 
ชุดุควับัคุมจากตัิวัสวั่านมอเติอร์์ โดุย์สามาร์ถใช้ 
ผา่เปัล่อกทเุร์ยี์นที�พัร์อ้มบัร์โิภคแบับัสกุร์ะดุบัั 80 %  
ข่�นไปั จดุุเดุ่นค่อ พักพัาง่าย์ ขนาดุกะทดัุร์ดัุ สามาร์ถ 
แย์กเปัล่อกทุเร์ีย์นออกจากกันไดุ้โดุย์แทงหัวัเจาะ
ไปัที�ปัลาย์ขั�วัเปัล่อกทุเร์ีย์นแล้วักดุสวัิทช์เพั่�อ 
สั�งการ์มอเติอร์์ส่งกำลังไปัย์ังเกลีย์วัผ่อนแร์งก็จะ
ทำให้หัวัเจาะแย์กออกจากกันไดุ้โดุย์ง่าย์ดุาย์ดุ้วัย์
ปัลาย์นิ�วัม่อ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบับัในร์ะดุับัห้องปัฏิิบััติิการ์

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
พรรณนุิภิา คณาณุวัฒนุ์
หน่วัย์จัดุการ์ทร์ัพัย์์สินทางปััญญา 
มหาวัิทย์าลัย์มหาสาร์คาม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th   
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นัักวิิจััย
ผศ.ดร.ไพฑููรย์ ศิริโอฬาร
คณะวัิศูวักร์ร์มศูาสติร์์ 
สถาบัันการ์จัดุการ์ปััญญาภิวััฒน์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ลิขสิิทธิิ� เลขท่�คำขอ 374203

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในปััจจุบัันสถานปัร์ะกอบัการ์ติ่าง ๆ ย์ังไม่ทร์าบัถ่งควัามสำคัญและปัร์ะโย์ชน์ที�ไดุ้จาก 
การ์ทำการ์พัย์ากร์ณ์ควัามติ้องการ์สินค้าคงคลัง อีกทั�งมีซึ่อฟแวัร์์ที�สามาร์ถใช้ช่วัย์ในการ์ 
พัย์ากร์ณ์ไดุ้แติ่มีร์าคาแพังมาก 66,800 บัาท/single user license เปั็นติ้น ดุังนั�น 
ผู้วิัจยั์จง่ไดุ้พัฒันาโปัร์แกร์มที�สามาร์ถพัย์ากร์ณ์ย์อดุขาย์ไดุ้อย่์างแม่นย์ำ (พัจิาร์ณาจากค่า  
Mean Absolute Percent Error) และผู้ใช้สามาร์ถใช้งานไดุ้ง่าย์ ซ่ึ่�งโปัร์แกร์ม 
ไมโคร์ซึ่อฟท์เอ็กซึ่์เซึ่ล เปั็นโปัร์แกร์มพั่�นฐานที�มักติิดุติั�งอย์ู่ในคอมพัิวัเติอร์์ร์ะบับัวัินโดุวัส์
เกอ่บัทุกเคร์่�อง จ่งถูกใช้นำมาเปั็นเคร์่�องม่อในการ์พัย์ากร์ณ์ย์อดุขาย์สินค้าคงคลังที�เปั็น
จุดุเร์ิ�มติ้นของการ์พััฒนาโปัร์แกร์มมินิเทพั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

คู่ม้อโปัรแกรมมินัิเทพ
เพ้�อการพยากรณ์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
โปัร์แกร์มมินิเทพัสามาร์ถช่วัย์พัย์ากร์ณ์ย์อดุขาย์
สินค้าคงคลังเพ่ั�อสามาร์ถนำในการ์ปัร์ะมาณการ์ 
คำสั�งซึ่่�อของลกูค้า โดุย์ใช้ข้อมลูคำสั�งซึ่่�อของลกูค้า 
ในอดุตีิมาทำการ์วิัเคร์าะห์เพ่ั�อดุปูัร์มิาณการ์สั�งสนิค้า 
และยั์งดูุย์อดุขาย์ไดุ้ นำข้อมูลการ์พัย์ากร์ณ์ไปัใช้ 
ปัร์ะโย์ชน์ไดุ้หลาย์ดุ้านเช่นทางบััญชี การ์ติลาดุ  
การ์ผลิติ และคลังสนิค้า เป็ันต้ิน โปัร์แกร์มมนิเิทพั 
ใช้งานง่าย์ ผู้ใช้งานสามาร์ถปัร์ะมวัลผลไดุ้อย์่าง 
ร์วัดุเร์ว็ั มคีวัามแม่นย์ำมากกว่ัาหร์อ่เท่ากับัโปัร์แกร์ม 
ซึ่อฟท์แวัร์์ที�มี License (สามาร์ถทดุลองพัิสูจน์ไดุ้
โดุย์ใช้ค่า MAPE เปั็นติัวัชี�วััดุควัามแม่นย์ำ)

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับัอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพ
ข้องผลงานัวิิจััย    
ติน้แบับัร์ะดุบัั pilot scale ไดุถ้กูทดุสอบัในสภาวัะ 
ทำงานจร์ิง

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
นุิสิรา เก้ิดผล
สำานักบัร์ิหาร์กลย์ุทธิ์และนวััติกร์ร์ม 
สถาบัันการ์จัดุการ์ปััญญาภิวััฒน์
โทรศัพท์ 02 855 1422
โทรศัพท์ม้อถี้อ 064 529 6559
Email nissaraker@pim.ac.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิธีการสังเคราะห์และ
องค์ประกอบของอนุภาคนาโน
กักเก็บสารสกัดพลูคาว 

สนใจสอบถามข้อมูล
บุษรินทร์ ตานะ
งานพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 7100 ต่อ 6503
Email bootsarin.tan@nanotec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ฐานิศร มหััตนิรันดร์กุุล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
พลูคาว (Plu Kaow) เป็็นที�รู�จักกันดีในทางภาคเหนือ มีลักษณะเด่นคือ ต�นมีกลิ�นคาว  
มีสรรพคุณในตํารับยาไทย จึงนิยมใช�เป็็นพืชสมุนไพรเพื�อรักษาโรคต่าง ๆ เนื�องจากสาร
ต่าง ๆ ที�พบในพลูคาวมีฤทธิ�ทางเภสัชวิทยาที�หลากหลาย เช่น ฤทธิ�ในการต�านไวรัส  
ฤทธิ�ต�านมะเรง็ ฤทธิ�ต�านการอกัเสบ และฤทธิ�การต�านอนมุลูอสิระ เป็็นต�น เนื�องจากพลูคาว 
มีสารกลุ่มฟีีนอลิค (Phenolic) และฟีลาโวนอยด์ (Flavonoids) เป็็นองค์ป็ระกอบหลัก  
ถึงแม�ว่าสารสกัดพลูคาวจะสามารถละลายน้ำได�ดี แต่ป็ัญหาหลักที�พบคือ ความไม่คงตัว 
ของสารสำคัญจากสภาพแวดล�อม ทำให�อาจต�องใช�สารป็ริมาณมากขึ้น ซึึ่�งอาจนำไป็สู ่
ความเป็็นพษิต่อร่างกายได� ดงันัน้การนำเทคโนโลยนีำส่งระดบันาโน (Nanoencapsulation  
Technology) เข�ามาช่วย จะสามารถทำให�นำสารสกัดพลูคาวมาเตรียมให�อยู่ในรูป็แบบ 
ที�มคีวามคงตวัและลดความเป็็นพษิของสารสกัดลงได� และทำให�นำไป็ใช�ป็ระโยชน์ได�มาก 
ยิ�งขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดพลูคาวที�เตรียมขึ้นทั้ง 2 รูป็แบบ คือ ลิโป็โซึ่ม (Liposome)  
และทรานส์เอทโธโซึ่ม (Transethosome) ทำให�สารสกัดพลูคาวมีความคงตัวที�ดีข้ึน  
และไม่สลายไป็เมื�อพบกับสภาวะแวดล�อมต่าง ๆ เช่น ความร�อน แสงแดด อากาศ  

โดยอนุภาคที�ได�เตรียมจากกลุ่มไขมัน/ไขมันเหลว 
ที�สามารถเข�ากนัได�กบัร่างกาย (biocompatible)  
ที�ช่วยลดความเป็็นพิษต่อเซึ่ลล์ของสารสกัด 
พลูคาวลงได� เมื�อเป็รียบเทียบกับสารสกัดพลูคาว
เอง นอกจากนี้ ผลการทดสอบพบว่า เมื�อนำ 
สารสกัดพลูคาวมากักเก็บในอนุภาคดังกล่าว ได�
อนุภาคที�มีความคงตัวดี มีฤทธิ�ต�านอนุมูลอิสระ 
ไม่แตกต่างจากสารสกดัอกีด�วย รวมถงึยงัสามารถ 
ช่วยเพิ�มป็ระสิทธิภาพการต�านการอักเสบได�เป็็น 
อย่างดี ดังนั้นการนำสารสกัดพลูคาวมากักเก็บใน
อนุภาคนาโน ทำให�สามารถนำอนุภาคดังกล่าว 
ไป็ป็ระยกุต์ใช�ได�อย่างหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ�งในอุตสาหกรรมยาและเครื�องสำอาง 
ได�อย่างมปี็ระสทิธภิาพ และยังเป็็นการนำสมนุไพร 
ของไทยที�มีป็ระโยชน์มาเพิ�มมูลค่าได�อีกด�วย

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

1
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

169169

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ระบบของอนุภาคนาโนเพ้�อการนำาส่ง
สารสกัดกัญชงและสารกลุ่ม
แคนนาบิไดออลเพ้�อผลิตภัณฑ์
เวชสำาอาง

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.สุุว่ิมล สุุรัสุโม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ผลงานวิจยันีเ้ป็็นการพัฒนาอนุภาคเพื�อการนำส่งสารสกัดพืชในกลุม่แคนนาบิส โดยเฉพาะ 
สารสกัดกัญชง รวมถึงสารกลุม่แคนนาบิไดออล อนุภาคนาโนเพื�อการนำส่งสารดังกล่าวนี ้
ป็ระกอบด�วย 2 รูป็แบบคือ อนุภาคระบบ nanoemulsion (NE) และ nanostructure  
lipid carrier (NLC) มขีนาดอนภุาคอยูใ่นช่วง 100-150 นาโนเมตร ป็ระจพุืน้ผวิ -20 ถงึ 
-40 มิลลิโวลต์ มีคุณสมบัติในการต�านอนุมูลอิสระ ฤทธิ�ในการยับยั้งเช้ือ Propioni-
bacterium acnes และช่วยลดการอักเสบได�มากถึง 80% นอกจากนี้อนุภาคกักเก็บ
นี้มีคุณสมบัติในการเพิ�มจำนวนของเซึ่ลล์ผิวหนังซึ่ึ�งมีส่วนช่วยในด�านการฟี้�นฟีูสภาพผิว
ที�มีป็ัญหาได� โดยอนุภาคแต่ละรูป็แบบมีกระบวนการสังเคราะห์ที�แตกต่างกัน รวมถึง 
ความสามารถที�จะกักเก็บสารได�ในสภาวะที�ยังคงคุณสมบัติทางเคมีชีวภาพ และ 
เภสัชวิทยาได� อีกทั้งสามารถเพิ�มศักยภาพในการนำส่งเข�าสู่ช้ันผิวหนังได� โดยไม่ก่อ 
ให�เกิดการระคายเคือง ไม่มีความเป็็นพิษต่อการนำไป็ใช�งานอีกด�วย และสามารถนำไป็
ต่อยอดเป็็นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์์ทางด�านเภสัชภัณฑ์์และเวชสำอางได�

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 อนุภาคเพื�อการนำส่งสารสกัดพืชในกลุ่ม 
แคนนาบิส รวมถึงสารกลุ่มแคนนาบิไดออล 
เป็็นการใช�เทคนิคนาโนเอนแคป็ซูึ่เลชั�น (Na-
noencapsulation) ซึึ่�งช่วยห่อหุ�มสารสำคัญ
ให�คงป็ระสิทธิภาพ

 ขนาดของอนุภาค 100-200 นาโนเมตร มี 
องค์ป็ระกอบที�เข�ากับชั้นผิวหนัง ช่วยเพิ�ม 
ป็ระสิทธิภาพการซึ่ึมผ่านชั้นผิวได�ดีขึ้น

 อนภุาคนำส่งนีส้ามารถนำไป็ต่อยอดและพัฒนา 
เป็็นสูตรตำรับเวชสำอางหรือเภสัชภัณฑ์์ได�

 กระบวนการผลิตไม่ซึ่ับซึ่�อน พร�อมถ่ายทอด 
สู่อุตสาหกรรมได�ทันที

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง

2

สนใจสอบถามข้อมูล
บุษรินทร์ ตานะ
งานพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 7100 ต่อ 6503
Email bootsarin.tan@nanotec.or.th
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

170170170

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัด
บัวบก (SCENT-LN) สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.อรพรรณ คิง และ ดร.สุกุาว่ ประทีปจิินดา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1903002432 ยื�นคำขอวันที� 20 กันยายน 2562 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
สารสกัดจากบัวบก มีฤทธิ�ที�ดีในการนำไป็ใช�เป็็นสารสำคัญสำหรับเครื�องสำอาง ได�แก่  
ฤทธิ�ในการกระตุ�นการสร�างคอลลาเจน ต�านอนุมูลอิสระ ต�านการอักเสบ และป้็องกัน 
รังสียูวี เป็็นต�น สารสกัดบัวบกที�ใช�ในเครื�องสำอางเป็็นสารที�ละลายน้ำได�ดี และดูด 
ความชืน้ได�ง่าย ส่งผลต่อความคงตวัของสารสกดัและทำให�มีความสามารถในการซึ่มึผ่าน 
ผิวหนังได�ไม่ค่อยดีด�วย และยังมีโอกาสส่งผลให�สารสกัดบัวบกมีป็ระสิทธิภาพลดลง  
เมื�อนำไป็ใช�เป็็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอาง 

ดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยีการห่อหุ�มชนิดลิโพนิโอโซึ่ม (lipid-based system) ซึ่ึ�งเป็็น 
ระบบที�เลียนแบบองค์ป็ระกอบของผิวหนังมนุษย์มาใช�ในการกักเก็บสารสกัดบัวบก 
เพื�อให�ได�อนุภาคห่อหุ�มสารสกัดบัวบกที�มีคุณสมบัติช่วยเพิ�มการซึ่ึมผ่านผิวหนังได�ดีขึ้น  
มีความคงตัวที�ดี มีความสามารถในการคงป็ระสิทธิภาพของสารสกัดบัวบกให�ดี และมี
ความป็ลอดภัยในการนำไป็ใช�เป็็นสาระสำคัญในผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอาง

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
อนภุาคลิโพนโิอโซึ่มของสารสกดับวับก (SCENT-LN)  
มีคุณสมบัติที�เหมาะสมในการนำไป็ใช�เป็็นสาร
สำคัญในผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางบำรุงผิวพรรณ  
ได�แก่ มค่ีาความเป็็นกรด-เบส (pH=6.4) ที�เหมาะสม 
กับผิวหนังมนุษย์ และง่ายต่อการใช�งาน มีความ 
สามารถในการซึ่มึผ่านชัน้ผวิหนงัได�ดขีึน้ (Porcine  
model) และช่วยเพิ�มป็ระสิทธิภาพของสารสกัด 
บัวบกในการเป็็นสารต�านอนุมูลอิสระ ผ่านการ 
ทดสอบความคงตัว ตามมาตรฐาน IFSCC และ 
ISO/TR 18811:2018 (E) และผ่านการทดสอบ
การระคายเคือง (3D-skin model test) จึงมี 
ความป็ลอดภัยในการนำไป็ใช�เป็็นสารสำคัญใน 
ผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอาง นอกจากนี้อนุภาค 
ลิโพนิโอโซึ่มของสารสกัดบัวบกมีต�นทุนที�ลดลง  
(~6,000 บาท/กก.) ป็ระมาณ 22 เท่า (ราคา/กก.)  
และป็ัจจุบันได�มีการนำไป็ใช�ในสารสำคัญใน
ผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางบำรุงผิวหน�าที�วางขายใน
ท�องตลาดแล�ว

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบระดับ pilot scale

3

สนใจสอบถามข้อมูล
บุษรินทร์ ตานะ
งานพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 7100 ต่อ 6503
Email bootsarin.tan@nanotec.or.th
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อนุภาคนาโนไขมันกักเก็บ
สารสำาคัญจากฝีหมอบ 
(Polyalthia cerasoides)

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ฐานิศร มหััตนิรันดร์กุุล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2103002565 ยื�นคำขอวันที� 10 กันยายน 2564  

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ต�นฝีหมอบ เป็็นพืชท�องถิ�นที�มีการนำมาใช�ทางการแพทย์พื้นบ�าน และมีการศึกษาพบว่า  
ฝีหมอบมฤีทธิ�ทางเภสชัวทิยา เช่น ฤทธิ�ต�านอกัเสบ, ต�านอนุมลูอสิระ และ ฆ่่าเชือ้แบคทเีรยี  
เป็็นต�น แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการป็ระยุกต์ใช�ป็ระโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต�นฝีหมอบ  
ไม่ว่าจะเป็็นราก ลำต�น ใบ ดอก หรือผลนัน้ ยงัจำกดัอยูใ่นรปู็วตัถดุบิสดเท่าน้ัน เช่น การตำ 
ใบสดและนำไป็พอกหน�าเพื�อรักษาสิว ซึ่ึ�งพบป็ัญหาสำคัญในการนำไป็ใช�งานคือ ความ 
ไม่คงตัวของสาระสำคัญจากสภาพแวดล�อมที�ไม่เหมาะสม ทำให�ต�องใช�สารป็รมิาณมากขึน้  
ความเป็็นพิษของสารเมื�อมกีารใช�โดยตรง และความสามารถในการละลายน้ำที�ค่อนข�างต�ำ 
ทำให�การซึ่ึมผ่านเข�าสู่ผิวหนังเป็็นไป็ได�ยาก เมื�อต�องการใช�ในรูป็แบบยาทาภายนอก  
เหตุผลเหล่านี้ล�วนจำกัดให�การนำต�นฝีหมอบไป็ใช�ให�เกิดป็ระโยชน์สูงสุด ดังน้ันการนำ 
เทคโนโลยนีำส่งระดบันาโน (Nanoencapsulation Technology) เข�ามาช่วย จะสามารถ 
ทำให�นำฝีหมอบมาเตรียมให�อยู่ในรูป็แบบผลิตภัณฑ์์ที�หลากหลายเพิ�มมากขึ้นได� และ 
นำไป็ใช�ป็ระโยชน์ได�มากยิ�งขึ้น

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
อนภุาคนาโนไขมันทรานธ์เอทโธโซึ่ม  (Transetho- 
som) ที�เตรยีมขึน้เพื�อกกัเกบ็และป้็องกนัสารสกดั 
ฝีหมอบจากสภาวะแวดล�อม เช่น ความร�อน 
แสงแดด อากาศ เป็็นการเตรียมจากกลุ่มไขมันที� 
สามารถเข�ากันได�กับร่างกาย (Biocompatible) 
และไม่ก่อให�เกิดความเป็็นพิษต่อเซึ่ลล์ จากผล 
การทดสอบพบว่า เมื�อนำสารสกดัฝีหมอบมากกัเกบ็ 
ในอนุภาคนาโนไขมันได�อนุภาคที�มีความคงตัวดี 
มีความเป็็นพิษต่อเซึ่ลล์ต�ำ และมีฤทธิ�ต�านอนุมูล 
อิสระไม่แตกต่างจากสารสกัดฝีหมอบ นอกจากนี้ 
อนุภาคดังกล่าวยังสามารถช่วยเพิ�มป็ระสิทธิภาพ
การต�านการอักเสบได�เป็็นอย่างดี ดังนั้นการนำ 
สารสกัดฝีหมอบมากักเก็บในอนุภาคนาโนไขมัน 
ทำให�สามารถนำเอาสารสกัดฝีหมอบมาอยู่ใน
รูป็แบบที�ใช�ป็ระโยชน์ได�ง่าย และป็ระยุกต์ใช�ได�
อย่างหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน
อุตสาหกรรมยาและเครื�องสำอาง และยังเป็็น 
การนำสมนุไพรของไทยที�มปี็ระโยชนม์าเพิ�มมลูคา่
ได�อีกด�วย

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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สนใจสอบถามข้อมูล
บุษรินทร์ ตานะ
งานพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 7100 ต่อ 6503
Email bootsarin.tan@nanotec.or.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อิลมัลเจลที�มีส่วนประกอบของอนุภาค 
นาโนอิมัลชั�น บรรจุสารสกัดจากเหง้าขิง
และอนุภาคนาโนทองคำาเพ้�อยังยั�งการ
อักเสบและสมานแผล

สนใจสอบถามข้อมูล
ณัชชา ว่ังสุะว่ิบ่ลยู่์
งานพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 7100 ต่อ 6782 
Email natcha.wan@nanotec.or.th 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.กุนกุว่รรณ ศันสุนะพงษ์ปรีชา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2103002848 ยื�นคำขอวันที� 30 กันยายน 2564 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
เป็็นที�ทราบกันดีอยู่แล�วว่าสารสกัดจากเหง�าขิงมีฤทธิ�ในการต่อต�านการอักเสบและ
อนุมูลอิสระ หากแต่สารสกัดเหล่านี้อยู่ในรูป็ที�ไม่สามารถละลายน้ำได� ทำให�การซึ่ึมผ่าน 
สู่เซึ่ลล์ผิวหนังเป็็นไป็อย่างจำกัด และออกฤทธิ�ในการต่อต�านการอักเสบและสมานแผล
ได�ไม่เต็มที� อนุภาคนาโนอิมัลชั�นที�ทีมวิจัยคิดค�นขึ้นสามารถห่อหุ�มสารสกัดไขมันจาก
เหง�าขิงได�เป็็นอย่างดี ทำให�สารสำคัญจากขิงซึ่ึมซึ่าบเข�าสู่เซึ่ลล์ผิวหนังได�ดีขึ้น และเพิ�ม
ป็ระสิทธิภาพในการสมานแผลและลดการอักเสบที�เกิดขึ้นได� นอกจากสารสกัดจาก 
เหง�าขิงแล�วตั้งแต่อดีตกาล มีการใช�ทองคำซึ่ึ�งเป็็นแร่ธาตุบริสุทธิ�เพื�อช่วยป็รับสภาพ
ผิวหนังให�เนียนและกระจ่างใสมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช�แผ่นทองคำที�มีขนาดใหญ่  
มีข�อจำกัดในการซึึ่มผ่านผิวหนัง และต�องใช�ในป็ริมาณมาก จนอาจก่อให�เกิดพิษได� 
ทีมวิจัยจึงได�ทำการพัฒนาอนุภาคนาโนทองคำที�มีขนาดเล็กมาก สามารถซึ่ึมผ่านผิวหนัง
ได�ดี และมีป็ระสิทธิภาพในการยั้งการอักเสบและสมานแผลแม�ใช�ในป็ริมาณที�น�อยนิด 
ทำให�ไม่เกิดพิษต่อร่างกาย

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์์อมิลัเจลนี ้ได�ผสานคุณค่าจากนาโนอิมลัชั�น 
ห่อหุ�มสารสกดัจากเหง�าขงิและอนภุาคนาโนทองคำ  
เข�าด�วยกัน เพื�อเพิ�มป็ระสิทธิภาพในการยับยั้ง 
การอักเสบและสมานแผลได�ดยิี�งขึน้ จากการทดสอบ 
ในระดบัเซึ่ลล์ในห�องป็ฏิิบตักิารพบว่า อนภุาคนาโน 
อิมัลชั�นห่อหุ�มสารสกัดจากเหง�าขิงและอนุภาค 
นาโนทองคำ สามารถช่วยป็ระสานเซึ่ลล์ผิวหนัง 
ที�เกิดการฉีดขาด ให�กลับมาสมานกันได�เร็วขึ้น  
เมื�อเป็รยีบเทยีบกบักลุม่ที�ไม่ได�ใช�ผลติภณัฑ์์ รวมถึง 
นาโนอิมลัชั�นห่อหุ�มสารสกัดจากเหง�าขิงและอนุภาค 
นาโนทองคำ สามารถช่วยยับยัง้การหลั�งสารไนตริก  
ออกไซึ่ด ์ที�กอ่ให�เกดิการอกัเสบได�เป็น็อยา่งด ีเมื�อ 
เทียบกับกลุ่มที�ไม่ได�ใช�ผลิตภัณฑ์์ รวมถึงจากการ 
ทดสอบการซึ่ึมผ่านผิวหนังโดยใช�ผิวหนังสุกร 
พบว่า อมิลัเจลที�มนีาโนอมิลัชั�นห่อหุ�มสารสกดัจาก 
เหง�าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ สามารถซึึ่มซึ่าบ 
เข�าสู่ผวิหนงัได�ในระดบัที�ลึกขึน้ นอกจากนีผ้ลติภณัฑ์์ 
อิมัลเจลที�ได�ยังมีความคงตัวที�ดีหลังจากผ่าน 
การทดสอบภายใต�สภาวะเร่งที�อุณหภูมิ 4 และ  
40 องศาเซึ่ลเซึ่ียส

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

iGuard Nano

สนใจสอบถามข้อมูล
งานธิุรกุิจิทรัพยู่์สุินทางปัญญา 
สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ว่รล อินทะสุันตา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 10521

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ป็ัจจุบันมีการนำสารเคลือบผิววัสดุ ผ�า หรือสิ�งทอมาใช�งานกันอย่างแพร่หลาย และ 
มีเทคโนโลยีการนำสารเคลือบมาใช�ในหลากหลายรูป็แบบวิธีการ โดยส่วนมากหากเป็็น 
การตกแต่งสำเรจ็เพื�อเพิ�มมลูค่าในกลุม่ผลิตภณัฑ์์สิ�งทอ จะเน�นไป็ที�วธิกีารบีบอัด (padding  
method) และวิธีการจุ่มอัดรีด (exhaust method) เนื�องจากเป็็นวิธีการที�รวดเร็วและ 
มปี็ระสทิธิภาพในระดบัอตุสาหกรรม และโดยทั�วไป็แล�ววธิกีารบบีอดัจะเหมาะสมกบัผ�า 
ที�มหีน�ากว�าง 100-180 เซึ่นตเิมตร และหากผ�ามหีน�ากว�างมากกว่านัน้หรอืผ�ามกีารตดัเยบ็ 
สำเร็จแล�ว จะเหมาะสมกับวิธีการจุ่มอัดรีดมากกว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีการบีบอัด 
และการจุ่มอัดรีดระดับอุตสาหกรรมดังกล่าว จะต�องเตรียมสารเคลือบและวัตถุดิบผ�า 
นำเข�าในป็ริมาณที�ค่อนข�างมากซึึ่�งอาจทำให�ต�นทุนสูงตามไป็ด�วย ดังนั้นเทคโนโลยี 
การเคลือบในรูป็แบบของสเป็รย์น้ีจะทำให�ตอบโจทย์การใช�งานทั้งในกลุ่มครัวเรือนและ
กลุ่มอุตสาหกรรมที�มีผลิตภัณฑ์์ขนาดเล็ก

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 สเป็รย์สูตร “สมบัติสะท�อนน้ำ” ให�สมบัติ 
ลดการซึึ่มของน้ำหรอืสร�างป็รากฎการณ์นำ้กลิง้
บนผิวผ�า จะตอบโจทย์ความต�องการแก�ป็ัญหา
เรื�องของการดแูลรกัษาที�ยาก และเป็้�อนงา่ย ใน
ผิววัสดุ หรือผ�าบางชนิดได�เป็็นอย่างดี

 สเป็รยส์ตูร “สมบตันิุม่ลื�น” จะแก�ไขป็ญัหาเรื�อง
เนื้อผ�ามีความแข็ง สวมใส่ไม่สบาย ทำให�ผ�า 
มีเนื้อนุ่ม มากขึ้น ช่วยลดการยับและช่วยให�ผ�า
มีสมบัติคืนตัวที�ดีขึ้น

 เป็็นการเคลือบในระดับอนุภาคนาโน ซึ่ึ�งทำให�
แสดงคณุสมบัตพิเิศษของตวัผลิตภณัฑ์ไ์ด�อยา่ง
ดีเยี�ยม

 วิธีการใช�งานง่าย ไม่ยุ่งยากซึ่ับซึ่�อน
 ใช�ได�กับผิววัสดุ ผ�า หรือสิ�งทอหลากหลายชนิด  
เช่น ผ�าฝ้าย, ผ�าไหม, ผ�าใยผสม และผ�าใย-
สังเคราะห์ ฯลฯ

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เจลไพลบาล์ม GEL PLAI BALM

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุว่ัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ว่รว่รรณ เตียู่ตระกุ่ล
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์สมุนไพร

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1803002029 ยื�นคำขอวันที� 10 กันยายน 2561 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
แต่เดิมจะมีการสกัดนำมันไพลแล�วนำมาผสมในป็ริมาณที�มากแต่ก็พบว่า น้ำมันใน 
ป็ริมาณที�มากเกินไป็สามารถก่อการระคายเคืองได� ในป็ัจจุบันจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์์โดย 
ลดความเข�มข�นของน้ำมันไพลแต่สามารถให�ฤทธิ�ต�านการอักเสบได�ตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ได�แก่ น้ำมันนวด ครีมไพล ยาหม่องไพล ซึึ่�งจากเจลไพล์บาล์มในสูตรเดิม 
ยงัคงมปี็ญัหาจากนำ้มนัไพล 3 ป็ระการหลกั ๆ  คอื 1. มกีลิ�นฉนุและมคีวามมนับนผวิหนงั  
2. ซึ่ึมผ่านเข�าสู่ผิวหนังต�ำ 3. ออกฤทธิ�สั้นทำให�ต�องทาบ่อยครั้ง

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรยาทาเจลไพลบาล์มน้ีขึ้นมาโดยน้ำมันไพลจะ
ถูกกักเก็บอยู่ในอนุภาคขนาดเล็กทำให�ยาทาเจล
ไพลบาล์มนี้มีคุณสมบัติแตกต่างไป็คือ 1. ควบคุม
การป็ลดป็ล่อย 2. เพิ�มความคงตวั และการซึ่มึผา่น
เข�าสู่ผิวหนัง และ 3. ออกฤทธิ�ได�นาน 12 ชั�วโมง
ผลิตภัณฑ์์เจลไพลบาล์มชนิดใสเพื�อควบคุมการ
ป็ลดป็ล่อยและเพิ�มป็ระสิทธิภาพการนำส่งสาร
สำคัญที�มีฤทธิ�ในการต�านอักเสบและป็วดบวม 
ดังกล่าว ที�มีความเข�มข�นน้ำมันไพล ร�อยละ 5-15 
โดยนำ้หนัก กกัเกบ็ในตาํรับเจลเบสที�มโีพลอก-ซึ่า
เมอร์ที�ความเข�มข�น ร�อยละ 15-20 โดยน้ำหนัก  
สามารถเพิ�มการละลาย ช่วยควบคุมการป็ลดป็ล่อย 
และเพิ�มป็ระสิทธิภาพการนำส่งสารสำคัญเทอร์-
พินีนโฟีร์ออลเข�าสู่ผิวหนัง ผลิตภัณฑ์์ดังกล่าวมี 
ความคงตัวดีในระยะเวลา 6 เดือน ไม่ก่อให�เกิด 
ความเป็็นพิษ และไม่ก่อให�เกิดการระคายเคือง 
ต่อเซึ่ลล์ผิวหนังมนุษย์

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

7
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เซรั�มบำารุงผิวหน้าผสมไมโครอิมัล 
เพ้�อช่วยให้ผิวกระจ่างใส VIALIZTA 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
คุณกุรองกุาญจิน์ กุิ�งแกุ้ว่
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์สมุนไพร

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003002145 ยื�นคำขอวันที� 2 กันยายน 2563 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
แอสต�าแซึ่นทนิกย็งัมขี�อจำกัดหลาย ๆ  อย่าง นั�นคอื มคีวามไม่เสถยีรและมคีวามไวต่อแสง  
ออกซิึ่เจน และอุณหภูมิเป็็นอย่างมาก ทำให�เมื�อนำมาใช�ป็ระโยชน์มักเกิดความไม่คงตัว 
เสื�อมสลายได�ง่าย ฤทธิ�ทางชีวภาพจึงลดลง จึงได�พัฒนาไมโครอิมัลชันบรรจุสารแอสต�า
แซึ่นทินเพื�อเพิ�มความคงตัว และสามารถซึ่ึมผ่านผิวหนังได�ดียิ�งขึ้น

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็็นสารต�านอนุมูลอิสระที�มีป็ระสิทธิภาพสูง 
มฤีทธิ�ทางชวีภาพที�โดดเดน่ เชน่ ฤทธิ�ยบัยัง้เอนไซึ่ม์ 
ไทโรซิึ่เนส ฤทธิ�ยับยั้งการสร�างเม็ดสีเมลานิน  
ผลิตภัณฑ์์เซึ่รั�มบำรุงผิวหน�า ที�ป็ระกอบด�วย 
สารแอสต�าแซึ่นทิน ที�อยู่ในรูป็ของไมโครอิมัลชัน 
มีอนุภาคขนาดเล็ก สามารถซึึ่มผ่านผิวได�ดี และ
มีความคงตัว ผ่านการทดสอบป็ระสิทธิภาพและ
ความป็ลอดภัย

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

8

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุว่ัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เซรั�มผสมไมโครอิมัลชัน 
เพ้�อบำารุงผิวช่วยให้ผิวขาว 
PHYTOBRIGHT 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
นางธิัญว่รัตน์ กุาจิสุงคราม
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์สมุนไพร

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003002211 ยื�นคำขอวันที� 10 กันยายน 2563 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
สารสกัดที�ได�จากการหมักหรือโพสไบโอติก (postbiotic) มีคุณสมบัติในการส่งเสริม 
การทำงานของ “เกราะคุ�มกนัผวิ” โดยกระตุ�นการทำงานของโครงสร�างผวิหนงัที�เรยีกวา่ 
ไทต์จังชั�น (tight junction) ทำให�ผิวมีความแข็งแรง ป็้องกันผิวจากเชื้อโรค มลภาวะ  
และสารก่อการแพ�ต่าง ๆ และยังมคีณุสมบัตใินการกระตุ�นการสร�างเซึ่ราไมด์ (ceramide)  
ซึ่ึ�งเป็็นองค์ป็ระกอบที�สำคญัของเยื�อหุ�มเซึ่ลล์ (Cell Membrane) มหีน�าที�ในการป็กป้็อง 
เซึ่ลล์จากสิ�งแป็ลกป็ลอมภายนอก และยงัมบีทบาทสำคญัที�ช่วยให�ผวิหนงัสามารถทำหน�าที� 
อุ�มน้ำ และรักษาระดับการซึ่ึมผ่านของน้ำในผิวหนัง รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการกระตุ�น 
การสร�างไซึ่โตไคน์ที�มีหน�าที�สร�างภูมิคุ�มกันของผิว คือ interlukin-10

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
จากการทดสอบป็ระสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ์
เครื�องสำอางจากสารสกดัโพรไบโอตกิในอาสาสมคัร  
พบว่า ผลิตภัณฑ์์มีความป็ลอดภัยไม่ก่อให�เกิด 
การระคายเคอืง และเมื�อใช�เป็น็เวลา 25 วนั พบว่า  
อาสาสมัครมากกว่า 90% ที�ใช�ผลิตภัณฑ์์มีอัตรา 
การสูญเสียน้ำใต�ผิวหนัง (Trans Epidermal Water  
Loss, TEWL) ลดลงกว่ากลุ่มที�ใช�ผลิตภัณฑ์์หลอก 
มากกว่า 50% และอาสาสมัครผู�ใช�ผลิตภัณฑ์์รู�สึก 
ถึงป็ระสทิธภิาพในการลดอาการคนั แสบร�อนของ 
ผิวหนัง รู�สึกผิวดูมีสุขภาพดี ผิวมีความชุ่มชื้น 
ยาวนานมากขึน้ และลดความหมองคล้ำของผวิหน�า

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

9

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุว่ัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ครีมลดการเกิด
และสะสมของเซลลูไลท์ TRINITY 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.สุมกุมล อินทว่งค์
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์สมุนไพร

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003002212 ยื�นคำขอวันที� 10 กันยายน 2563 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ผิวเป็ลือกส�ม หรือ เซึ่ลลูไลท์ (cellulite) เป็็นหนึ�งในสัญญาณเตือนด�านสุขภาพ ซึ่ึ�งอาจ 
ไม่ร�ายแรงถึงขั้นก่อให�เกิดโรคร�าย แต่มีผลต่อสภาพจิตใจทำให�เกิดความกังวลและรู�สึก 
ไม่มั�นใจ ซึึ่�งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพด�านอื�น ๆ ได�ในที�สุด จากตลาดของผลิตภัณฑ์์ 
ลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนมีมูลค่าสูงถึง 18,000 ล�านบาท ในปี็ พ.ศ. 2554 แสดง
ให�เห็นผู�บริโภคทั้งผู�หญิงและผู�ชายมีความเอาใจใส่ต่อสุขภาพและความงามมากขึ้น โดย 
ผลติภณัฑ์์ทาบนผิวหนงัเพื�อลดเซึ่ลลไูลท์ คอืผลติภณัฑ์์ที�ใช�ทาเฉพาะที�ซึ่ึ�งมีผลทำให�ไขมัน 
ส่วนเกินมีการสลายตัว (lipolysis) ซึ่ึ�งทำให�กล�ามเนื้อกระชับขึ้น

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์์ครีมลดเซึ่ลลูไลท์ ด�วยเทคโนโลยี 
การกกัเกบ็อนภุาคขนาดเล็กระดบันาโนเมตรซึึ่มซึ่าบ 
สู่ผิวได�ลึกขึ้นและยาวนาน ช่วยลดการเกิดและ
สะสมของเซึ่ลลูไลท์ และช่วยป็รับสภาพผิวให�
เนียน เรียบ กระชับ ผิวเป็ลือกส�มลดลง ยับยั้ง 
การสะสมของไตรกลีเซึ่อไรด์ ต�านอักเสบและ 
กระตุ�นการสร�างคอลลาเจน

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

10

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุว่ัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์เคร้�องสำาอางจาก
สารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก 
ProSkin Series 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ธิัญชนกุ เม่องมั�น
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์สมุนไพร

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2103002676 ยื�นคำขอวันที� 16 กันยายน 2564 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
สารสกัดที�ได�จากการหมักหรือโพสไบโอติก (postbiotic) มีคุณสมบัติในการส่งเสริม 
การทำงานของ “เกราะคุ�มกนัผวิ” โดยกระตุ�นการทำงานของโครงสร�างผวิหนงัที�เรยีกวา่ 
ไทต์จงัชั�น (tight junction) ทำให�ผวิมคีวามแขง็แรง ป้็องกันผวิจากเชือ้โรค มลภาวะ และ  
สารก่อการแพ�ต่าง ๆ และยังมีคุณสมบัติในการกระตุ�นการสร�างเซึ่ราไมด์ (ceramide)  
ซึ่ึ�งเป็็นองค์ป็ระกอบที�สำคญัของเยื�อหุ�มเซึ่ลล์ (Cell Membrane) มหีน�าที�ในการป็กป้็อง 
เซึ่ลล์จากสิ�งแป็ลกป็ลอมภายนอก และยังมีบทบาทสำคัญที�ช่วยให�ผิวหนังสามารถทำ 
หน�าที�อุ�มน้ำ และรักษาระดับการซึึ่มผ่านของน้ำในผิวหนัง รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการ 
กระตุ�นการสร�างไซึ่โตไคน์ที�มีหน�าที�สร�างภูมิคุ�มกันของผิว คือ interlukin-10

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
จากการทดสอบป็ระสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ์
เครื�องสำอางจากสารสกดัโพรไบโอตกิในอาสาสมคัร  
พบว่า ผลิตภัณฑ์์มีความป็ลอดภัยไม่ก่อให�เกิด 
การระคายเคอืง และเมื�อใช�เป็น็เวลา 25 วนั พบว่า  
อาสาสมัครมากกว่า 90% ที�ใช�ผลิตภัณฑ์์มีอัตรา 
การสูญเสียน้ำใต�ผิวหนัง (Trans Epidermal Water  
Loss, TEWL) ลดลงกว่ากลุ่มที�ใช�ผลิตภัณฑ์์หลอก 
มากกว่า 50% และอาสาสมัครผู�ใช�ผลิตภัณฑ์์รู�สึก 
ถึงป็ระสทิธภิาพในการลดอาการคนั แสบร�อนของ 
ผวิหนงั รู�สกึผวิดมูสีขุภาพด ีผวิมคีวามชุม่ช้ืนยาวนาน 
มากขึ้น และลดความหมองคล้ำของผิวหน�า

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

11

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุว่ัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th
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ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังแค 
ลิทเซียล่า (Litseala)

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
นางรัตนศิริ จิิว่านนท์
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์สมุนไพร

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1101000810 ยื�นคำขอวันที� 10 มิถุนายน 2554 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
รังแคที�มีป็ริมาณมาก เป็็นสาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบบนหนังศรีษะ ป็ัจจุบันยาที�ใช� 
ในการรักษาเชื้อราบนหนังศรีษะก่อให�เกิดรังแค ได�แก่ ยากลุ่ม corticosteroid และ  
ยาต�านเชื้อรา ซึึ่�งการใช�ยาทั้งสองแบบ ก่อให�เกิดผลข�างเคียงต่อผิวหนังและร่างกาย  
เมื�อใช�ยาในระยะเวลานาน เช่น หลอaดเลือดฝอยพอง ผิวหนังเหี�ยว เป็็นต�น อีกทั้ง  
มีรายงานถึงการดื้อยาของเชื้อรา ทำให�เกิดการอักเสบบนหนังศรีษะกลับมาอีกครั้ง

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
มีป็ระสิทธิภาพต�านเชื้อราที�เป็็นสาเหตุการเกิด
รังแค (M. fufur) และมีฤทธิ�ต�านอักเสบ

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

12

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุว่ัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th



180180180180

เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

180180180

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ�นปาก 
CHRYSAN 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
นางรัตนศิริ จิิว่านนท์
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์สมุนไพร

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1501004783 ยื�นคำขอวันที� 21 สิงหาคม 2558

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
กลิ�นป็ากส่งผลต่อความมั�นใจในการเข�าสงัคมและบคุลกิภาพ เกดิจากก๊าซึ่ที�มส่ีวนป็ระกอบ 
ของซึ่ัลเฟีอร์ (VSC) สร�างจากเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายเศษอาหารจำพวกโป็รตีนที�ตกค�าง
อยู่ในช่องป็าก เพื�อเป็็นทางเลือกแก่ผู�บริโภคบางคนที�ได�รับผลข�างเคียงจากการใช� 
ผลิตภัณฑ์์ลดกลิ�นป็ากในท�องตลาดที�มีส่วนผสมของสารฆ่่าเชื้อหรือสารป็ฏิิชีวนะ

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
เบญจมาศเป็็นพืชที�มีสรรพคุณในการต�านเชื้อ
แบคทีเรียในช่องป็ากที�ทำให�เกิดกลิ�นป็าก น้ำมัน
ที�แยกได�จากใบของเบญจมาศมีฤทธิ�ต�านเช้ือ
แบคทีเรียในช่องป็าก และสามารถช่วยเสริมฤทธิ� 
รว่มกบัยาป็ฏิชิวีนะ ampicillin หรอื gentamicin  
ในการต�านและฆ่่าเชือ้แบคทเีรยีทางช่องป็าก รวมถึง 
มีฤทธิ�ต�านการอักเสบในสัตว์ทดลอง

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

13

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุว่ัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th



181181181

เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

181181

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เวชสำาอางนาโนจากสารสกัด
เห็ดโคนน้อย MERSHURE 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.สุมกุมล อินทว่งค์
ศูนย์เชี�ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์์สมุนไพร

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1803001894 ยื�นคำขอวันที� 23 สิงหาคม 256

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
เห็ดเป็็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ�งที�นอกจากจะบริโภคเป็็นอาหารแล�วยังพบว่า มีคุณสมบัติ 
ให�ฤทธิ�ในผลติภณัฑ์์เวชสำอางได�อกี มงีานวจิยัพบว่า เหด็หลายชนดิมสีารต�านอนมุลูอสิระสงู  
เช่น เห็ดหอม (Lentinus edodes (Berk.) Sing.) เห็ดหัวลิง (Hericium erinaceus  
(Bull.exFr.) Pers.) เห็ดตระกูลนางรม (Oyster mushrooms) และยังพบว่า เห็ดแครง 
(Schizophylum commune Fr.) นอกจากมีคุณสมบัติต�านอนุมูลอิสระ มีสารโพลี-
แซึ่กคาไรด์ ช่วยให�ความชุ่มช้ืนต่อผิวหนัง ได�มีการนำมาพัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์์บำรุงผิว  
เพื�อสนบัสนนุและส่งเสริมการใช�ป็ระโยชน์จากสมุนไพร และนำข�อสมุนไพรที�ได�เคยทำวจิยั 
ไว�แล�วมาวจิยัเชงิลกึแล�วต่อยอด ที�มกีารใช�เทคโนโลยกีารกกัเกบ็รปู็แบบลโิพโซึ่มที�ช่วยเพิ�ม 
ความคงตัว และเพิ�มการซึึ่มผ่านผิวหนังของสารสำคัญ จึงช่วยเพิ�มป็ระสิทธิภาพของ 
สารสำคัญให�ออกฤทธิ�ได�ดีขึ้น พร�อมทั้งพิสูจน์ว่ามีป็ระสิทธิผลต่อผิวหนังของมนุษย์จริง 
(clinical trial)

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
เวชสำอางที�มีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ด-
โคนน�อยที�ช่วยต�านอนุมูลอิสระ ลดเลือนริ้วรอย  
และจุดด่างดำ ใช�นวัตกรรมการกักเก็บในอนุภาค
นาโนที�ช่วยเพิ�มความคงตัวและซึ่ึมซึ่าบสู่ผิวได� 
อย่างล้ำลึก  ป็ระกอบด�วย 3 ผลิตภัณฑ์์ 
1. Deep Moisturizing Cream
2. Sunscreen SPF 50 PA+++
3. Brightening Serums.…

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

14

สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุว่ัฒน์
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
โทรศัพท์ 02 577 9438
Email pannipa@tistr.or.th
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

182182182

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เจลสมานแผลที�มีส่วนผสม
ของสารพฤกษเคมีจากขมิ�นชัน

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.พิมพ์พร อุทยู่ารัตน์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์  02 401 9889 ต่อ 5990
โทรศัพท์ม่อถ่อ 080 585 8245, 095 758 2754
Email  pimponu@tint.or.th 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.พิมพ์พร อุทยู่ารัตน์ และคณะว่ิจิัยู่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 14704  

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
แผลเรื้อรังบริเวณผิวหนังส่วนใหญ่มักเป็็นแผลที�อยู่ในภาวะของการอักเสบ หายยาก  
ส่งผลให�แผลติดเชื้อได�ง่าย เนื�องจากกระบวนการสมานแผลตามธรรมชาติไม่สามารถ 
ดำเนินได�ตามป็กติ ดังนั้นการใช�สารที�ช่วยลดการอักเสบในการทำแผลจะสามารถลด 
ภาวะการอักเสบ และกระตุ�นให�กระบวนการสมานแผลตามธรรมชาติเข�าสู่ภาวะการ 
สร�างเนื้อเยื�อผิวหนังใหม่ได� ป็ัจจุบันสมุนไพรได�รับความนิยมเพิ�มสูงขึ้นในการนำมาใช� 
รักษาอาการอักเสบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ขมิ้นชัน ที�มีเคอร์คูมิน (curcumin) เป็็น 
สารพฤกษเคมีสำคัญที�มีฤทธิ�ต�านการอักเสบ (anti-inflammatory) ต�านอนุมูลอิสระ  
(antioxidant) และสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial) จึงเหมาะ 
ต่อการนำมาป็ระยุกต์ใช�เป็็นส่วนผสมในวัสดทุำแผลเพื�อช่วยบรรเทาภาวะของการอักเสบ

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 เป็็นผลิตภัณฑ์์เจลสมานแผลที�มีส่วนผสมของ
สารสกัดขมิน้ชนัในกลีเซึ่อรอลที�สามารถเตรียม
ได�สะดวก

 ผลิตภัณฑ์์ผ่านการป็ลอดเช้ือด�วยการฉายรังสี
แกมมา

 ผลการทดสอบในเบื้องต�นแสดงให�เห็นว่าเจล
สมานแผลที�มีส่วนผสมของสารสกัดขมิ้นชัน
สามารถช่วยลดภาวะของการอักเสบในสัตว์
ทดลองได�

 ผงขมิน้ชนัที�ใช�ในการเตรยีมเจลสมานแผล เป็น็
วัตถุดิบที�ผลิตในป็ระเทศ

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบระดับ pilot scale
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

183183

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

แผ่นไฮโดรเจลเพ้�อฟื้นฟู
สภาพผิวหนัง

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.พิมพ์พร อุทยู่ารัตน์ และคณะว่ิจิัยู่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 19202

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
บาดแผลที�เกิดขึ้นบนผิวหนังจำเป็็นต�องใช�วัสดุป็ิดแผลป็กคลุม เพื�อป็้องกันร่างกายจาก 
การสูญเสียน้ำและการติดเชื้อ ป็ัจจุบันผ�าก๊อซึ่หรือผ�าตาข่ายยังคงเป็็นที�นิยมใช�กันอยู่ 
โดยทั�วไป็ อย่างไรก็ดีเน้ือเยื�อผิวหนังที�สร�างข้ึนมาใหม่มักจะเกี�ยวพันตามช่องว่างของ 
ผ�าก๊อซึ่ ทำให�ผู�ป็่วยได�รับความเจ็บป็วดเมื�อต�องลอกผ�าก๊อซึ่ออกจากผิวหนังระหว่าง 
การทำแผล ดังนั้นแผ่นไฮโดรเจลที�มีน้ำอยู่ในโครงสร�างคล�ายคลึงกับเนื้อเยื�อผิวหนังใน 
ธรรมชาตจิงึเป็น็ตวัเลอืกที�ดใีนการนำมาใช�ทำแผลแทนผ�ากอ๊ซึ่ โดยแผน่ไฮโดรเจลสามารถ 
ยึดเกาะแนบสนิทกับผิวหนัง ไม่ก่อให�เกิดความเจ็บป็วดเมื�อลอกออก และที�สำคัญ 
สามารถถ่ายเทความชุ่มชื้น หรือดูดซึ่ับคราบของเหลวส่วนเกินจากแผลมาเก็บไว�ใน 
โครงสร�าง ทำให�เกิดสภาวะความชุ่มชื้นที�พอเหมาะ (moist wound environment)  
ต่อการสมานแผล ซึึ่�งเหมาะกับแผลแห�งหรือแผลที�มีความแฉะเล็กน�อย นอกจากนี ้
แผ่นไฮโดรเจลยังสามารถนำมาป็ระยุกต์ใช�บำรุงผิวเพื�อความสวยงาม เช่น มาส์กใต�ตา 
และมาส์กหน�า

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 แผ่นไฮโดรเจลที�มีน้ำอยู่ในโครงสร�างมากกว่า  
90% สามารถยึดเกาะบนผิวหนังได�ดี และ 
ลอกออกได�ง่าย

 แผ่นไฮโดรเจลถูกพัฒนาขึ้นด�วยกระบวนการ
ฉายรังสีจากเครื�องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนซึ่ึ�ง
เป็็นเทคโนโลยีที�สะอาด โดยอาศัยอันตรกิริยา
ที�เกิดขึ้นระหว่างรังสีอิเล็กตรอนกับน้ำในการ
เชื�อมขวางโมเลกุลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
เข�าด�วยกันให�เกิดเป็็นโครงสร�างเจลที�แข็งแรง 
โดยไม่จำเป็็นต�องใช�สารเชื�อมขวางที�อาจก่อ
ให�เกิดความเป็็นพิษกับร่างกายหรือเหลือทิ้งสู่ 
สิ�งแวดล�อม

 เทคโนโลยีการขึน้รปู็ไฮโดรเจลสามารถป็ลอดเชือ้ 
ผลิตภัณฑ์์ได�ในขั้นตอนเดียวกัน โดยป็ราศจาก
การใช�สารกันเสีย จึงไม่ก่อให�เกิดการแพ�หรือ
ระคายเคืองต่อผิวหนัง

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง

16

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.พิมพ์พร อุทยู่ารัตน์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์  02 401 9889 ต่อ 5990
โทรศัพท์ม่อถ่อ 080 585 8245, 095 758 2754
Email  pimponu@tint.or.th 
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

บูเทีย เนเจอรัล โซฟ 

สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ิจิิตราภรณ์ ถนัดทาง  
กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท  02 141 1690
โทรศัพท์ม่อถ่อ 089 719 7787
Email  wichitraporn@bedo.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ไฉน น้อยู่แสุง และคณะ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
คว่ามลับทางกุารค้า

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
วิสาหกิจสมุนไพรบ�านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีสมาชิก 24 คน  
ในป็ี พ.ศ. 2545 มีแนวคิดในการพัฒนาพืชสมุนไพรในท�องถิ�นมาผลิตเป็็นผลิตภัณฑ์์ที�มี
มลูคา่ สร�างงานและสร�างรายได�เพิ�มให�แกค่นในชมุชน โดยมีแหล่งวตัถดุบิสมนุไพรที�ป็ลกู
ในพืน้ที�ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และมีการใช�ภูมิป็ัญญาท�องถิ�นในการนำสมุนไพรมา 
ใช�ป็ระโยชน์ในด�านต่าง ๆ ท้ังการทำยาสีฟีันจากข่อย การทำสบู่เพื�อทำความสะอาด
ร่างกาย การทำโลชั�นบำรุงผิว 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์์นี้เกิดจากการยกระดับผลิตภัณฑ์์เดิมที�มีอยู่แล�ว เพียงแต่อยากเพิ�ม
ป็ระสิทธิภาพการบำรุงผิวพร�อมการทำความสะอาดร่างกาย และเพิ�มความกระจ่างใส 
ของผิว จึงได�นำสมุนไพรกวาวเครือแดง ซึึ่�งช่วยลดริ้วรอย ลดความเหี�ยวย่นบนใบหน�า 
และผวิพรรณ โดยไมม่กีารใช�สารเคม ีทำให�ผู�ใช�มคีวามป็ลอดภยั มกีระบวนการผลติที�เป็น็
มิตรต่อสิ�งแวดล�อม คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานถูกสุขลักษณะ

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
บูเทยี เนเจอรัล โซึ่ฟี เป็็นผลิตภณัฑ์์ทำความสะอาด 
ผิวกายได�อย่างหมดจด ช่วยให�ความชุ่มชื�นแก่ผิว  
ป็กป้็องผวิกายจากมลภาวะ บำรุงผวิให�รู�สกึกระชบั 
เต่งตึงขึ้น ช่วยทำให�ผิวเนียนนุ่ม แลดูมีชีวิตชีวา

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ผลการทดลองระดับห�องป็ฏิิบัติการได�รับการ
พิสูจน์ว่าเป็็นไป็ได�
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ปาล์มไมร่า ปาล์ม เซรั�ม

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ไฉน น้อยู่แสุง และคณะ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
คว่ามลับทางกุารค้า  

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
อตุสาหกรรมความงามเป็็นตลาดที�ไม่เสื�อมคลายและได�รบัความนยิมอย่างต่อเนื�อง มอีตัรา 
การเติบโตของอุตสาหกรรมความงามอยู่ในทิศทางบวก แม�จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
จากปั็จจยัต่าง ๆ  แต่ความนยิมในการดแูลภาพลกัษณ์ยงัมโีอกาสทางธรุกจิอยูเ่สมอ การพฒันา 
ผลติภัณฑ์์จากตาลโตนดซึึ่�งเป็็นพืชที�พบมากในพืน้ที�ชมุชนอำเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา  
และเป็็นพืชที�อุดมไป็ด�วยสารเบต�าแคโรทีนที�มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพและ
การเพิ�มความเข�มแข็งของระบบภูมิคุ�มกันให�เป็็นป็กติ นอกจากนี้ ในกระบวนการดูแล
ผิวพรรณ สารเบต�าแคโรทีนเป็็นสารต�านอนุมูลอิสระก็มีส่วนช่วยในการรักษาสภาพตาม
ป็กติของเซึ่ลล์ต่าง ๆ รวมท้ังเซึ่ลล์ผิวหนัง ป็้องกันการเสื�อมสภาพของผิวจากแสงแดด
และรังสีอัลตร�าไวโอเลต จึงเป็็นที�มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์์เซึ่รั�มบำรุงผิวหน�า ที�มีส่วน
ผสมจากสารสกัดตาลโตนด เพื�อเป็็นผลิตภัณฑ์์ที�ช่วยป็กป็้องผิวและฟี้�นฟีูผิวที�เสื�อมโทรม
ให�กลับมาสดใสเป็็นป็กติ

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ป็าล์มไมร่าป็าล์มเซึ่รั�ม บำรุงผิวหน�าด�วยส่วนผสม 
สารสกัดเนื้อตาลโตนดสุกซึ่ึ�งอุดมไป็ด�วยสาร 
เบต�าแคโรทีน บำรุงผิว ขับเซึ่ลล์ผิวเก่า และทำให�
ผิวพรรณกระจ่างใส ผิวนุ่ม ชุ่มชื�น เรียบเนียน 
เป็ล่งป็ลั�ง แลดูมีชีวิตชีวา และสารสกัดจากเนื้อ
ตาลโตนดนี้ยังมีฤทธิ�ต�านการอักเสบ ช่วยลดการ
อักเสบของสิวได�อีกด�วย

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ผลการทดลองระดับห�องป็ฏิิบัติการได�รับการ
พิสูจน์ว่าเป็็นไป็ได�
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สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ิจิิตราภรณ์ ถนัดทาง  
กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท  02 141 1690
โทรศัพท์ม่อถ่อ 089 719 7787
Email  wichitraporn@bedo.or.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ฟุต มาสสาจ โลชั�น

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ไฉน น้อยู่แสุง
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
คว่ามลับทางกุารค้า

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
น้ำแร่ธรรมชาติ และสมุนไพรเสม็ดขาว เป็็นวัตถุดิบที�มีอยู่ตามธรรมชาติของชุมชนใน 
ตำบลกนัตงั อำเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั นำ้แร่ธรรมชาตมิแีคลเซึ่ยีมช่วยกระตุ�นการไหลเวยีน 
ของโลหติ ช่วยเพิ�มความชุ่มช้ืนให�กับผวิ นำใบเสม็ดขาวมาสกดัเป็็นนำ้มนัหอมระเหย ช่วย 
บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ฟีกช้ำ ลดอาการอักเสบ คลายกล�ามเนื้อ

การนำน้ำมนัหอมระเหยที�สกดัจากใบเสมด็ขาวมาใช�ป็ระโยชน์ในผลิตภณัฑ์์ เพื�อส่งเสริม 
จดุเด่นของวสิาหกจิชมุชนและเลอืกใช�วตัถดุบิที�มอียูใ่นท�องถิ�น และเป็็นการพัฒนาต่อยอด 
จากผลิตภัณฑ์์เดิมที�มอียู ่ ซึึ่�งมีบริการนวดเพื�อสุขภาพและจำหน่ายสินค�าเพื�อบำรุงผิวพรรณ 
อยู่แล�ว เพื�อขยายป็ระเภทสินค�าทั้งการนำมาใช�ให�บริการภายในร�านและเพื�อจำหน่าย  
สร�างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์์

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ฟีุต มาสสาจ โลชั�น เป็็นผลิตภัณฑ์์โลชั�นนวดเท�า  
ป็ระกอบด�วยนำ้แร่จากธรรมชาต ิ สารสกดัใบเสมด็- 
ขาว นำ้มนัมะพร�าวที�มคุีณสมบัตช่ิวยให�ความชุม่ชืน้  
บำรุงผิวหนัง ซึ่ึมซึ่าบได�อย่างล้ำลึก เข�าบำรุงและ 
ป็กป้็องผิวในเวลาเดียวกัน และมีส่วนผสมของ 
นำ้มนัหอมระเหยขงิและเสมด็ขาวที�มคีณุป็ระโยชน์
ต่อผิว

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ผลการทดลองระดับห�องป็ฏิิบัติการได�รับการ
พิสูจน์ว่าเป็็นไป็ได�
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สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ิจิิตราภรณ์ ถนัดทาง  
กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท  02 141 1690
โทรศัพท์ม่อถ่อ 089 719 7787
Email  wichitraporn@bedo.or.th
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สวีท แทมมารีน แฮร์ เซรั�ม

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ไฉน น้อยู่แสุง และคณะ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
คว่ามลับทางกุารค้า

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
มะขามหวานเป็็นพืชเศรษฐกิจและเป็็นสินค�าที�ขึ้นชื�อของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็็นผลไม�ที� 
อุดมไป็ด�วยคุณค่า กรดซิึ่ตริค กรดทาร์ทาริค กรดมาลิค ที�ช่วยทำที�มีคุณสมบัติช่วย 
ในเรื�องการชำระล�างทำความสะอาดผิว ผลัดเซึ่ลล์ กระตุ�นการสร�างเซึ่ลล์ใหม่ ๆ จึงได�นำ 
สารสกัดจากมะขามมาเป็็นส่วนผสมของสมุนไพรจากธรรมชาติมาพัฒนาผลิตภัณฑ์์  
เพื�อลดการใช�สารเคมี เพื�อให�ได�ผลิตภัณฑ์์ที�เป็็นจุดเด่นของวิสาหกิจชุมชน โดยเลือกใช� 
วัตถุดิบที�มีอยู่ในท�องถิ�นและเป็็นการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์์เดิมที�มีอยู่ เนื�องจาก 
ผลิตภัณฑ์์บำรุงเส�นผมมีความจำเป็็นในการป็รับบุคลิกภาพและสร�างความมั�นใจแก่ 
คนทั�วไป็ การเลอืกใช�วตัถุดบิในท�องถิ�นมาสกดัสารสำคัญเพื�อเป็็นการเพิ�มมลูค่าและสร�าง 
จุดเด่นให�กับชุมชนจึงจะช่วยเพิ�มเรื�องราวที�น่าสนใจอีกด�วย

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
สวีท แทมมารีน แฮร์ เซึ่รั�ม เป็็นผลิตภัณฑ์์บำรุง 
หนังศีรษะ เสริมสร�างผมใหม่ให�แข็งแรง สารสกัด 
เป็ลอืกเมลด็มะขามหวานช่วยฟ้ี�นบำรงุรากผมและ 
หนงัศีรษะให�แขง็แรง ชะลอการหลุดร่วง เสริมสร�าง 
ผมใหม่ให�ผมกลับมาดกดำ แลดูมีสุขภาพดี

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ผลการทดลองระดับห�องป็ฏิิบัติการได�รับการ
พิสูจน์ว่าเป็็นไป็ได�
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สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ิจิิตราภรณ์ ถนัดทาง  
กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท  02 141 1690
โทรศัพท์ม่อถ่อ 089 719 7787
Email  wichitraporn@bedo.or.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ส้มมะปี๊ด แฮนด์ คลีนเซอร์ เจล

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ไฉน น้อยู่แสุง และคณะ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
คว่ามลับทางกุารค้า

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ส�มมะป็ี�ด หรือส�มจี�ด หรือส�มลูกเล็กแห่งเมืองจันทบุรี ผลไม�มงคล มากป็ระโยชน์และ 
ป็ลูกง่าย บางคนนิยมป็ลูกไว�เป็็นต�นไม�มงคลป็ระดับบ�าน เป็็นสัญลักษณ์ของความมั�งคั�ง  
ความอุดมสมบูรณ์ เงินทองไหลมาเทมา นำมาซึึ่�งความเจริญรุ่งเรือง และความเป็็น 
สิริมงคลแก่ผู�ป็ลูก และผู�อยู่อาศัยภายในบ�าน มีรสเป็รี้ยว ชาวบ�านแถบเมืองจันทบุรีและ
ตราดนิยมที�จะใช�แทนมะนาวในการป็รุงอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็็นจำพวก ต�มยำ
ทำแกง น้ำพริก น้ำจิ้ม ต�มส�ม จึงทำให�รสเป็รี้ยว ซึ่้ำยังเป็็นเอกลักษณ์รสเฉพาะในอาหาร
ของคนเมืองจันท์ เป็็นพืชที�พบมากในบริเวณชุมชน จึงได�นำส�มจี�ดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์์  
ที�อุดมไป็ด�วยวิตามินเอ วิตามินซีึ่ และน้ำมันหอมระเหย ยังช่วยบำรุงผิวพรรณให� 
กระจ่างใส ชุ่มชื้น ส�มมะป็ี�ดพบมากในจังหวัดจันทบุรี เพื�อให�ได�ผลิตภัณฑ์์ที�เป็็นจุดเด่น 
ของวิสาหกิจชุมชน จึงเลือกใช�วัตถุดิบที�มีอยู่ในท�องถิ�นพัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์์ที�มี 
ความจำเป็็นต�องใช�ในช่วงที�มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีส่วนผสมของพืช
ที�มีวิตามินเอและซึ่ีสูง นอกจากทำความสะอาดมือแล�วน้ำมันหอมระเหยยังช่วยบำรุงผิว

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ส�มมะปี็�ด แฮนด์ คลีนเซึ่อร์ เจล เป็็นผลิตภัณฑ์์ 
ทำความสะอาดมือ เพื�อฆ่่าเชื้อโรคมือที�สะอาด 
ถูกสุขอนามัย ด�วยสูตรอ่อนโยนต่อผิวผสมผสาน 
คณุค่าจากสารสกดัส�มมะป็ี�ด ชว่ยเพิ�มป็ระสทิธภิาพ 
ช่วยให�ผิวไม่แห�งและไม่เหนียวเหนอะหนะ

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ผลการทดลองระดับห�องป็ฏิิบัติการได�รับการ
พิสูจน์ว่าเป็็นไป็ได�
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สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ิจิิตราภรณ์ ถนัดทาง  
กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท  02 141 1690
โทรศัพท์ม่อถ่อ 089 719 7787
Email  wichitraporn@bedo.or.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรรมวิธีการสกัดเห็ดเย้�อไผ่
ที�สามารถกระตุ้นการเจริญของ
เซลล์เพาะเลี�ยงไฟโบรบลาสต์ได้สูง

สนใจสอบถามข้อมูล
บุษกุร กุ้อนทอง
สํานักส่งเสริมการใช�ป็ระโยชน์ สวก.
โทรศัพท์  02 579 7435 ต่อ 3315
โทรศัพท์ม่อถ่อ 086 032 6506
Email  bussagorn@arda.or.th 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ภกุ.ผศ.ดร.บุญดิศยู่์ ว่งศ์ศักุดิ�
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003002653 ยื�นคำขอวันที� 8 ตุลาคม 2563

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ปั็จจบุนัเหด็เยื�อไผ่ได�รบัความสนใจในการเพาะเลีย้งเป็็นอย่างมาก เนื�องจากมรีาคาสงูและ 
เป็็นที�ต�องการของตลาดท้ังในป็ระเทศไทยและป็ระเทศจีน จากข�อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า เห็ดเยื�อไผ่อุดมไป็ด�วยโป็รตีน กรดอะมิโน โพลีแซึ่คคาร์ไรด์ วิตามิน และแร่ธาตุ 
ตา่ง ๆ  ที�มคีณุค่าทางโภชนาการสูง มผีลดีตอ่สุขภาพร่างกายของมนุษย์ จากผลการศึกษา 
ฤทธิ�ทางเภสัชวิทยาพบว่า เห็ดเยื�อไผ่มีฤทธิ�กระตุ�นภูมิคุ�มกันจากการศึกษาในเซึ่ลล์และ 
ฤทธิ�ต�านอนุมลูอสิระจากการศึกษาในหลอดทดลอง ฤทธิ�ยบัยัง้การเติบโตของเซึ่ลล์มะเรง็ 
เต�านม ฤทธิ�ต�านการอักเสบในหนู เป็็นต�น

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 กระบวนการสกัดเห็ดเยื�อไผ่ที�เหมาะสม และ
กระบวนการวเิคราะหส์ารสาํคญัที�ออกฤทธิ�ทาง
ชีวภาพ

 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ต�นแบบเพื�อ 
บํารุงผิวในรูป็แบบครีมและเซึ่รั�ม

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การเตรียมสารสกัดกวาวเคร้อขาว
โดยใช้เอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส
เพ้�อเพิ�มฤทธิ์เอสโทรเจนของสารสกัด
กวาวเคร้อขาว

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.ภกุ.กุรว่ิทยู่์ อยู่่�สุกุุล
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2103000518 ยื�นคำขอวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2564

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ป็ัจจุบันกวาวเครือขาวเป็็นยาแผนโบราณที�มีศักยภาพรักษาอาการวัยทอง เช่น อาการ
ร�อนวูบวาบ เหงื�อออกตอนกลางคืน อารมณ์แป็รป็รวน ป็ัสสาวะกระป็ริดกระป็รอย และ
ลดความเสี�ยงกระดูกพรุนที�เกิดจากภาวะขาดฮอร์โมนเอสโทรเจน 

สารสกัดกวาวเครือขาวป็ระกอบด�วยสารออกฤทธิ�เอสโทรเจนหลายชนิด ป็ริมาณ 
สารออกฤทธิ�เหล่านี้แป็รป็รวนจากป็ัจจัยสิ�งแวดล�อม ส่งผลให�ป็ระสิทธิภาพการรักษา
อาการวัยทองด�วยกวาวเครือขาวมีโอกาสแป็รป็รวนสูงระหว่างผู�ป็่วย นอกจากนั้นแล�ว
ป็ัจจัยด�านจุลชีพในทางเดินอาหารของผู�ป็่วยเองมีผลต่อการดูดซึึ่มและการแสดงฤทธิ� 
เอสโทรเจนของสารสำคัญของกวาวเครือขาว ดังน้ันการเตรียมสารกัดกวาวเครือขาว 
ให�พร�อมดูดซึ่ึมและมีฤทธิ�เอสโทรเจนสูงข้ึนจะช่วยเพิ�มศักยภาพการใช�ป็ระโยชน์ของ 
สารสกัดกวาวเครือขาวได�ดียิ�งขึ้น

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 ได�ข�อมูลการวิเคราะห์องค์ป็ระกอบทางเคมี 
ของสารสกดักวาวเครอืขาว ได�แก ่สารพิวราริน  
ไดด์ซึ่ิน จีนิสทิน ไดด์ไซึ่น์ และจีนิสไทน์

 ได�สภาวะที�เหมาะสมในการตรึงเอนไซึ่ม์เบต�า-
กลูโคซึ่ิเดสด�วยอัลจิเนต

 ได�กระบวนการเตรียมสารกัดกวาวเครือขาว 
ให�พร�อมดดูซึ่มึและมฤีทธิ�เอสโทรเจนสงูขึน้ โดย 
พบว่า ฤทธิ�เอสโทรเจนเพิ�มขึน้ 8.61-21.87 เท่า  
เมื�อเป็รยีบเทยีบกบัสารสกดักวาวเครอืขาวกอ่น
ทำป็ฏิิกิริยา

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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สนใจสอบถามข้อมูล
บุษกุร กุ้อนทอง
สํานักส่งเสริมการใช�ป็ระโยชน์ สวก.
โทรศัพท์  02 579 7435 ต่อ 3315
โทรศัพท์ม่อถ่อ 086 032 6506
Email  bussagorn@arda.or.th 
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เวชสําอาง เวชภัณ
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191191

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การพัฒนาเซริซินไฮโดรเจลเพ้�อ
การนำาส่งสาระสำาคัญของสารสกัด
จากวัสดุทิ�งเกษตรกรรม

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.สุุธิาสุินี ทัพพสุารพงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003001888 ยื�นคำขอวันที� 11 สิงหาคม 2563

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ป็ัจจุบันผลิตภัณฑ์์ที�มาจากแหล่งธรรมชาติเป็็นที�นิยมมากขึ้น รังไหมเป็็นวัสดุเหลือทิ้ง 
เกษตรกรรมจากกระบวนการผลิตผ�าไหมที�ได�รับความนิยม และทราบกันว่ามีฤทธิ�ทาง 
ชีวภาพหลากหลายป็ระการ ผู�วิจัยจึงสนใจที�จะนำเซึ่ริซึ่ินมาพัฒนาเป็็นไฮโดรเจล  
โดยพัฒนาร่วมกับสารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งเกษตรกรรมของข�าวโพดสีม่วงซึ่ึ�งเป็็นสาร
สำคัญจากธรรมชาติเช่นกัน

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 เป็็นการเพิ�มมูลค่าของวัสดุเหลือท้ิงทางการ
เกษตร (รังไหมและซึ่ังข�าวโพดสีม่วง)

 ได�สภาวะที� เหมาะสมในการเตรียมตำรับ 
ไฮโดรเจลเซึ่ริซึ่ิน

 ได�ตำรับไฮโดรเจลเซึ่ริซิึ่นที�มีคุณสมบัติด�าน 
ต่าง ๆ ในระดับดี ไม่มีความเป็็นพิษต่อเซึ่ลล์ 
กระตุ�นการสร�างคอลลาเจนได�ดี มีความคงตัว
ดีเมื�อทดสอบในสภาวะเร่ง

 เหมาะกับการพัฒนาเป็็นไฮโดรเจลต�นแบบใน
การนำส่งสารสำคัญที�ดีและสามารถป็ระยุกต์
ใช�ในเครื�องสำอางต่อไป็

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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สนใจสอบถามข้อมูล
บุษกุร กุ้อนทอง
สํานักส่งเสริมการใช�ป็ระโยชน์ สวก.
โทรศัพท์  02 579 7435 ต่อ 3315
โทรศัพท์ม่อถ่อ 086 032 6506
Email  bussagorn@arda.or.th 
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เจลสมานแผลจากสารสกัด
เห็ดหูหนู

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ศ.ดร.พรงาม เดชเกุรียู่งไกุรกุุล
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003000344 ยื�นคำขอวันที� 19 กุมภาพันธ์ 2563 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
สารสกัดจากเห็ดหูหนูทีมีฤทธิ�เป็็นสารต�านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ลดการอักเสบ  
(Anti-inflammation) มแีนวโน�มที�จะสามารถนาํมาพฒันาเป็็นผลิตภณัฑ์์สมานแผล เช่น  
รอยแผลเป็็น หรือรอยแผลหลังการผ่าตัดได� เพื�อเป็็นต�นแบบผลิตภัณฑ์์ที�มีป็ระสิทธิภาพ 
ป็ลอดภัยไร�สารเคมี ไม่ก่อให�เกิดอาการแพ�

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 ได�กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเห็ดหูหนูโดย
วิธีการสกัดสามารถนําไป็ป็ระยุกต์ใช�ในระดับ
อุตสาหกรรมได�

 ได�สารสกัดเห็ดหูหนูที�ไม่มีความเป็็นพิษต่อ 
เซึ่ลล์ผิวหนังมนุษย์เพาะเลี้ยงทั้ง 2 ชนิด fibro-
blast และ keratinocyte (HaCat) นอกจากนี้ 
ยังพบว่า สารสกัดเห็ดหูหนูที�มีความสามารถ
กระตุ�นให�เกิดการแบ่งตัวของเซึ่ลล์ผิวหนัง
มนุษย์เพาะเลี้ยงชนิด fibroblast ได�

 สารสกัดเห็ดหูหนูสามารถกระตุ�นให�เกิดการ
สมานแผลของเซึ่ลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงชนิด  
fibroblast และ HaCat ได�อย่างชัดเจน

 สารสกัดโพลีแซึ่คคาไรด์จากเห็ดหูหนูสามารถ
กระตุ�นการสร�างคอลลาเจนจากเซึ่ลล์ผิวหนัง
ชั้นในชนิด fibroblast ได�

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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สนใจสอบถามข้อมูล
บุษกุร กุ้อนทอง
สํานักส่งเสริมการใช�ป็ระโยชน์ สวก.
โทรศัพท์  02 579 7435 ต่อ 3315
โทรศัพท์ม่อถ่อ 086 032 6506
Email  bussagorn@arda.or.th 
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ประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนัง
ทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เคร้�อง
สำาอางจากสาหร่ายเกลียวทอง

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ศ.ดร.พรงาม เดชเกุรียู่งไกุรกุุล
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2103001882 ยื�นคำขอวันที� 1 กรกฎาคม 2564

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ผลจากการศึกษาในป็ีที� 1 ทางผู�วิจัยพบว่า สารสกัดเมลานินเข�มข�น และสารสกัด 
เอทานอล ของสาหร่ายเกลียวทองมีฤทธิ�ทางชีวภาพในการป็้องกันการทำลายผิวหนัง
จากรังสียูวีบี มีผลในการยับยั้งอนุมูลอิสระภายในเซึ่ลล์ ลดการอักเสบ และลดการ 
ทำงานของเอมไซึ่ม์ สารสกัดเมลานินเข�มข�นจากสาหร่ายเกลียวทองนั้น สามารถกระตุ�น
การสร�างคอลลาเจนจากเซึ่ลล์ผิวหนัง และยับยั้งการสร�างเม็ดสีผิวจากเซึ่ลล์เมลาโนไซึ่ต์
ที�ส่งผลต่อการมีสีผิวเข�มข้ึนได� ทำให�สารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทอง จึงเป็็นสารสกัดที� 
น่าสนใจในการนำมาพฒันาเป็็นส่วนป็ระกอบของผลติภณัฑ์์ชะลอวยัของผวิหน�า (Anti-skin  
aging) เมื�อนำสารสกัดดังกล่าวมาเป็็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอาง การผสม 
สารสกัดทัง้ 2 สว่นเข�าด�วยกันจะช่วยเพิ�มป็ระสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใ์นการชะลอวัยของ
ผิวหนังได�ดีขึ้น

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 ต�นแบบผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางชะลอวัยของ
ผิวหนังจากสาหร่ายเกลียวทอง จำนวน 3 สูตร 

 - Spirulina anti-aging gel-cream
 - Spirulina anti-aging gel-cream with 

antioxidant
 - Spirulina anti-aging gel-cream-Char-

coal 
 มีผลการทดสอบการแพ�และการระคาย โดย
ไม่ก่อให�เกิดการแพ�และการระคายเคืองใน 
อาสาสมคัร รวมถงึมีป็ระสทิธภิาพฟ้ี�นฟีผูวิหน�า 
ของอาสาสมัคร และมีผลทำให�จุดด่างดำบน
ผิวหน�า จุดด่างดำจากรังสียูวี จุดสีน้ำตาล  
รอยแดง ริ้วรอย ความเรียบเนียนของผิวหน�า
ดีขึ้น

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบระดับ pilot scale
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สนใจสอบถามข้อมูล
บุษกุร กุ้อนทอง
สํานักส่งเสริมการใช�ป็ระโยชน์ สวก.
โทรศัพท์  02 579 7435 ต่อ 3315
โทรศัพท์ม่อถ่อ 086 032 6506
Email  bussagorn@arda.or.th 
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์จาก
ใบบัวบกโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียวสำาหรับ
การนำาไปพัฒนาตำารับยาทาภายนอก
ต้านการอักเสบ

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.นันทนา นุชถาว่ร
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003003226 ยื�นคำขอวันที� 1 ธันวาคม 2563
คำขออนุสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003003225 ยื�นคำขอวันที� 1 ธันวาคม 2563

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
บัวบกป็ระกอบด�วยสารออกฤทธิ�ทางชีวภาพที�มีสรรพคุณต่าง ๆ มากมาย ได�แก่  
ฤทธิ�สมานแผล ต�านออกซึ่ิเดชัน และต�านอักเสบ นําไป็สู่การพัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์์ 
สารสกัดใบบัวบกที�มีจําหน่ายในท�องตลาด สารออกฤทธิ�ทางชีวภาพหลักของใบบัวบก  
คือ สารกลุ่ม pentacyclic triterpenoids ที�ป็ระกอบด�วย asiatic acid, asiaticoside,  
madecassic acid และ adecassoside ป็ัจจุบันการสกัดใบบัวบกใช�วิธีการสกัดแบบ 
ดั้งเดิม ซึึ่�งใช�ตัวทําละลายอินทรีย์ป็ริมาณมากแต่มีป็ระสิทธิภาพในการสกัดต�ำ ใช�เวลา 
และพลงังานในการสกัดมาก และก่อให�เกิดของเสียที�ป็ล่อยสูสิ่�งแวดล�อมจากตัวทาํละลาย 
อินทรีย์จํานวนมาก

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 ได�กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกทีมีฤทธิ�
ต�านการอักเสบโดยเทคโนโลยีสีเขียวด�วย 
การใช�ของเหลวไอออนิก

 ได�สูตรและกรรมวิธีการเตรียมครีมที�มีส่วน
ผสมสารสกัดบัวบกที�ส กัดด�วยของเหลว 
ไอออนิก โดยครมีใบบวับกมคีวามคงตวัทางเคมี 
กายภาพที�ดแีละผ่านการตรวจสอบการป็นเป้็�อน 
เชื้อจุลินทรีย์ตามเกณฑ์์มาตรฐานป็ระกาศ
กระทรวงสาธารณสุข

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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สนใจสอบถามข้อมูล
บุษกุร กุ้อนทอง
สํานักส่งเสริมการใช�ป็ระโยชน์ สวก.
โทรศัพท์  02 579 7435 ต่อ 3315
โทรศัพท์ม่อถ่อ 086 032 6506
Email  bussagorn@arda.or.th 
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิธีการผลิตไตรเทอร์พีน
แอลกอฮอล์และไฟโตสเตอรอล
บริสุทธิ์จากแกมมาโอไรซานอล

สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ว่ีรชัยู่ พงษ์กุิตติพันธิ์
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี
โทรศัพท์ 02 470 9626
Email tto@kmutt.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รศ.ดร.กุรณ์กุนกุ อายู่สุุขุ, นายู่อคัรเดช นครเสุดจ็ิ, นายู่อภวิ่ฒัน์ จิริฐัตสิุกุลุ,
นางสุาว่สุิริลักุษณ์ พจินพรพันธิุ์ และนางสุาว่พิราพร สุมบัติสุุว่รรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2203000192 ยื�นคำขอวันที� 26 มกราคม 2565 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ไตรเทอร์พีนแอลกอฮอล์และไฟีโตสเตอรอล เป็็นสารในกลุ่มสเตอรอยด์แอลกอฮอล์  
ที�นำมาผสมในผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ เช่น อาหารเสริม อาหารฟัีงก์ชั�น และเครื�องสำอาง  
โดยสารทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติที�โดดเด่น เช่น การลดคอเลสเตอรอลที�ไม่ดีในเลือด  
ลดการดดูซึ่มึไขมัน ต�านการอักเสบ ต�านอนุมูลอิสระ เป็็นต�น 

แกมมาโอไรซึ่านอลเป็็นสเตอรอลเอสเทอร์ของกรดเฟีอรูลิกกับไตรเทอร์พีนแอลกอฮอล์
หรือไฟีโตสเตอรอล ซึ่ึ�งพบได�มากในน้ำมันรำข�าว จึงเป็็นแหล่งของวัตถุดิบสำคญัสำหรบั 
การสกัดแยกไตรเทอร์พีนแอลกอฮอล์และไฟีโตสเตอรอล ซึ่ึ�งมีราคาสูงกว่าวิธี 
การสงัเคราะห์ขึน้ทางเคม ีโดยวธิกีารโดยทั�วไป็ในการผลิตจะป็ระกอบด�วย การไฮโดรไลซึ่สิ- 
แกมมาโอไรซึ่านอล และการแยกไตรเทอร์พีนแอลกอฮอล์และไฟีโตสเตอรอลให�บริสุทธิ�
ด�วยกรรมวิธีต่าง ๆ ซึ่ึ�งมีข�อด�อยแตกต่างกันไป็ เช่น เทคนิคการแยกที�ซึ่ับซึ่�อนและ 
ใช�เวลานาน การใช�ตัวทำละลายอินทรีย์ที�มีความเป็็นพิษ การใช�อุณหภูมิที�สูงและต�ำ 
เพื�อการทำให�บริสุทธิ� เป็็นต�น

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมไตรเทอร์พีนแอลกอ-
ฮอล์และไฟีโตสเตอรอลบริสุทธิ�ที�มีกระบวนการ 
ที�ไม่ซัึ่บซึ่�อน โดยการไฮโดรไลซิึ่สแกมมาโอไรซึ่า-
นอลตั้งต�นด�วยด่างในละลายในแอลกอฮอล์ที�ร�อน 
และทำการตกตะกอนด�วยตัวทำละลายต�านที�
เป็็นน้ำ ซึ่ึ�งสามารถลดขั้นตอนการเตรียมส่วนผสม 
ไตรเทอร์พนีแอลกอฮอล์และไฟีโตสเตอรอลบรสิทุธิ� 
และให�ความบริสุทธิ�สูง 95-99% คิดเป็็นยิลทาง 
ทฤษฎีเท่ากับ 90% และสามารถนำไป็ผสมใน 
ผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ รวมถึงมีผลิตภัณฑ์์พลอยได�คือ 
กรดเฟีอรูลิก

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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ผลิตภัณฑ์ฟองน�ำาจากน�ำายางพารา 
ที�มีฤทธ์ิฆ่าเช้�อแบคทีเรียและกรรมวิธี 
การผลิตผลิตภัณฑ์

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.เยู่ี�ยู่มพล นัครามนตรี, นางสุาว่อภิญญา ไกุรน้อยู่, 
นางสุาว่กุนกุว่รรณ พุ�มพุทรา, นายู่เอกุว่ิภ่ กุาลกุรณ์สุุรปราณี 
และนายู่เรยู่์มอนด์ ลีนีบ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2103001967 ยื�นคำขอวันที� 9 กรกฎาคม 2564

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ฟีองน้ำยางพาราผลิตจากน้ำยางธรรมชาติที�ขึ้นรูป็เป็็นเนื้อโฟีม โดยการใช�ผลิตภัณฑ์์ 
บางชนิดต�องมีการสัมผัสกับผู�ใช�งาน ดังน้ันผลิตภัณฑ์์เหล่านี้จะต�องมีความป็ลอดภัย 
และไม่ก่อให�เกิดการระคายเคือง โดยธรรมชาติของฟีองน้ำยางพาราทั�วไป็ ไม่มคีณุสมบัติ 
ในการต�านเชือ้แบคทเีรยี จงึเกิดการสะสมของเชือ้โรคในเนือ้ยางฟีองนำ้ได� จงึได�มกีารนำ 
สารฆ่่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น อนุภาคนาโนเงิน หรือซึ่ีโอไลท์มาผสมในน้ำยาง เพื�อผลิตโฟีม 
ยางพาราที�มีคุณสมบัติดังกล่าว 

สังกะสีออกไซึ่ด์เป็็นสารที�มีคุณสมบัติในการต�านเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและลบ ซึึ่�ง 
นำมาใช�ในหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื�องสำอาง อุตสาหกรรมเกษตร และการแพทย์  
เนื�องจากมีราคาถูก ในเชิงวัสดุศาสตร์ได�มีการเตรียมวัสดุคอมโพสิตของพอลิเมอร์ 
ผสมสังกะสีออกไซึ่ด์สำหรับเคลือบเส�นใย ทำให�เส�นใยที�ได�สามารถต�านเชื้อแบคทีเรีย 
ได�สูงถึง 95% นอกจากนี้สังกะสีออกไซึ่ด์ยังถูกใช�ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติเพื�อเป็็น 
สารกระตุ�นป็ฏิกิริิยาวลัคาไนซ์ึ่ของกำมะถนั แต่ยงัไม่มกีารศกึษาอทิธพิลของสงักะสอีอกไซึ่ด์ 
ต่อการต�านเชื้อแบคทีเรียในยางธรรมชาติ

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์์ฟีองน้ำจากน้ำยางพาราที�มีคุณสมบัติ 
ในการฆ่่าเชื้อแบคทีเรียนี้ ผ่านกรรมวิธีการผลิต 
โดยใช�สังกะสอีอกไซึ่ด์ที�เคลอืบบนอนภุาคแคลเซึ่ยีม 
คาร์บอเนตมาผสมในน้ำยางพาราธรรมชาติและ
สารก่อเจล แล�วนำไป็ขึ้นรูป็เป็็นผลิตภัณฑ์์ฟีองน้ำ
ป็ระเภทต่าง ๆ ที�คุณสมบัติต�านเชื้อแบคทีเรียซึึ่�ง 
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์์ที�สัมผัสและใกล�ชิดกับ 
ผู�ใช�งาน เช่น ที�นอนยางพารา หมอนยางพารา 
หรอืผลติภณัฑ์จ์ากฟีองนำ้ยางพาราป็ระเภทอื�น ๆ   
โดยกรรมวิธีการผลิตนี้ นอกจากจะเพิ�มคุณสมบัติ 
เสริมให�กับฟีองน้ำยางพาราในการใช�งานแล�วยัง
เป็็นการเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจของน้ำยางพารา
ธรรมชาติได�อีกทาง

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ว่ีรชัยู่ พงษ์กุิตติพันธิ์
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี
โทรศัพท์ 02 470 9626
Email tto@kmutt.ac.th
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โฟมยางธรรมชาติสำาหรับ
วัสดุดูดซับสารประกอบอินทรีย์
ระเหยง่ายในอากาศ

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.เยู่ี�ยู่มพล นัครามนตรี, นางสุาว่พรศิริ โต๊ะแอ, นางสุิริลักุษณ์ เจิียู่รากุร, 
นายู่ประชิด สุระโมฬีี และนายู่เอกุว่ิภ่ กุาลกุรณ์สุุรปราณี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2203001305 ยื�นคำขอวันที� 27 พฤษภาคม 2565

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
สารป็ระกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซึ่ีน โทลูอีน ไซึ่ลีน สไตรีน อะซึ่ิโตน เอทานอล  
และฟีอร์มอลดีไฮด์ จัดเป็็นสารมลพิษที�ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ�งแวดล�อม ซึึ่�งทุกคน 
มีโอกาสสัมผัสในชีวิตป็ระจำวันอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได� โดยสารระเหยดังกล่าวมีแหล่งที�มา 
จากของเสยีจากฟีาร์มป็ศสุตัว์ สถานบีรกิารน้ำมนั ผลิตภณัฑ์์ที�มส่ีวนผสมของสารป็ระกอบ 
อนิทรียร์ะเหยงา่ย ควนับหุรี� ควนัจากทอ่ไอเสยีของยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็็นต�น 

ไทเทเนียมไดออกไซึ่ด์เป็็นสารอนินทรีย์และเป็็นวัสดุกึ�งตัวนำไฟีฟี้าที�ใช�กันอย่าง 
แพร่หลายสำหรับการใช�งานด�านสิ�งแวดล�อม รวมถึงการบำบัดอากาศ ที�มีสารป็ระกอบ 
อินทรีย์โมเลกลุเลก็ โดยไทเทเนยีมไดออกไซึ่ด์จะทำหน�าที�เป็็นตวัเร่งป็ฏิกิริยิาออกซึ่เิดชั�น 
ร่วมกบัการกระตุ�นด�วยแสง จะสามารถทำลายโครงสร�างทางเคมขีองสารระเหยดังกล่าวได�  
และมีการนำมาป็ระยุกต์ใช�ในอุป็กรณ์ฟีอกอากาศ จากแนวคิดน้ี หากนำไทเทเนียม 
ไดออกไซึ่ด์มาผสมกบันำ้ยางพาราธรรมชาต ิ เพื�อสร�างโฟีมยางที�มคีณุสมบตัเิป็็นตวัดดูซึ่บั 
สารป็ระกอบอินทรย์ีระเหยง่ายในอากาศได� รวมถึงสามารถช่วยเพิ�มมลูค่าให�กบันำ้ยางพารา  
และสร�างรายได�ให�กับเกษตกรอีกทาง

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
โฟีมยางธรรมชาติที�มคีณุสมบัตดิดูซึ่บัสารป็ระกอบ 
อินทรย์ีระเหยง่ายในอากาศ (เบนซีึ่น โทลูอนี ไซึ่ลนี  
สไตรีน และฟีอร์มอลดีไฮด์) ซึ่ึ�งป็ระกอบด�วย  
น้ำยางธรรมชาติ สารช่วยการเกิดฟีอง กำมะถัน 
สารตัวเร่งป็ฏิิกิริยา สารกระตุ�นป็ฏิิกิริยา สารต�าน 
การเสื�อมสภาพ สารตัวเติมที�ทำป็ฏิิกิริยากับสาร 
ป็ระกอบอนิทรย์ีระเหยง่ายในอากาศ และสารช่วย 
ให�ฟีองยางจับตัว นอกจากนี้ ได�เพิ�มป็ระสิทธิภาพ
ของโฟีมยางในการดูดซึ่ับสารป็ระกอบอินทรีย์
ระเหยง่าย โดยผสมวัสดุกึ�งตัวนำไฟีฟี้าที�สามารถ 
ทำลายโครงสร�างทางเคมีของสารระเหยที�มโีมเลกุล 
เล็กได� ผ่านการเร่งป็ฏิิกิริยาภายใต�แสง ทำให�
ป็ระสิทธิภาพในการดูดซึ่ับเป็็นไป็อย่างต่อเนื�อง
ภายใต�แสงอัลตราไวโอเลตและช่วงแสงที�มอง
เห็นได� และสามารถป็ระยุกต์ใช�เป็็นหน�ากาก 
อนามัยสำหรับผู�ที�สัมผัสกับสารป็ระกอบอินทรีย์
สารระเหยง่ายในชีวิตป็ระจำวัน หรือใช�เป็็นวัสดุ
ตกแต่งภายในอาคารเพื�อดูดซึ่ับสารมลพิษภายใน
อาคารได�

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ว่ีรชัยู่ พงษ์กุิตติพันธิ์
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี
โทรศัพท์ 02 470 9626
Email tto@kmutt.ac.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพ้�อสุขภาพและเคร้�องสำาอาง
จากสารสกัดถั�งเช่า

สนใจสอบถามข้อมูล
บุปผาชาติ กุันสุา
สํานักงานจัดการทรัพย์สินทางป็ัญญา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044 224 825
Email buppha_chat@g.sut.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รศ. ดร.ปริญญา น้อยู่สุา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานภาพสิทธิบัตร
คว่ามลับทางกุารค้า

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
สารคอร์ไดเซึ่ป็ินในถั�งเช่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งผลกระทบจากแสงแดดที�มีต่อผิว  
ทำให�ผิวเสียสภาพในระดับห�องป็ฏิิบัติการ โดยทำการทดสอบการยับยั้งเอ็นไซึ่ม์ 2 ชนิด 
ที�มอียูใ่นเซึ่ลลผ์วิหนงัของมนษุย ์ได�แก ่metalloproteinase-1 (MMP-1) และ -3 ซึ่ึ�งเป็น็ 
เอนไซึ่ม์ที�สำคัญในการย่อยสลายโครงสร�างภายนอกเซึ่ลล์ผิว 

ผลการทดลองพบว่า คอร์ไดเซึ่ป็ิน สามารถป็้องกัน (block) รังสี UVB ไม่ให�เหนี�ยวนำ 
การสร�าง MMP จึงสามารถป็้องกันการเสื�อมของผิวหนังจากรังสีอัลตร�าไวโอเล็ตที�มี 
ในแสงแดดได� และจากการทดลองคณุสมบัตกิารเป็น็สารต�านอนมุลูอสิระของคอรไ์ดเซึ่ป็นิ 
ในหลอดทดลอง พบว่าสามารถทำลายสารอนุมูลอิสระได�ถึง 50% ซึึ่�งใกล�เคียงกับ 
วิตามินซีึ่ ที�ใช�เป็็นสารต�านอนุมูลอิสระอ�างอิง ด�วยเหตุนี้คอร์ไดเซึ่ป็ิน จึงมีศักยภาพ 
ในการเป็็นสารออกฤทธิ�สำคัญในผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางในกลุ่มชะลอวัยและเป็็น 
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์์เสริมอาหารเพื�อการค�าขายในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามป็ัจจุบัน 
พบผลติภณัฑ์เ์สริมอาหารและเครื�องสำอางจากสารสกดัถั�งเชา่อยา่งแพรหลาย แต่ยงัไมม่ี
ผลิตภัณฑ์์ทำการวิจัยครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์์ดังกล่าว

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ทีมนักวิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ�งที�จะพัฒนา 
กระบวนการเพาะเล้ียงถั�งเช่า วิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์์จากถั� ง เช่าตั้ งแต่ต�นน้ำจนกระทั้ ง 
ถึงป็ลายน้ำ โดยทำการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ 
กระบวนการเพาะป็ลูกถั�งเช่า ทั้งในรูป็แบบ
การเพาะเล้ียงในอาหารแข็งและในอาหารเหลว 
ป็รับป็รุงสูตรอาหารที�สามารถกระตุ�นให�ถั�งเช่า
สร�างสารคอร์ไดเซึ่ป็ินในป็ริมาณสูง และทำการ
ตรวจสอบฤทธิ�ทางชีวภาพในระดับเซึ่ลล์ ด�าน 
การลดอนุมูลอิสระ ต�านมะเร็ง กระตุ�นภูมิคุ�มกัน 
จากนั้นนำวัตถุดิบถั�งเช่าที�ได�มาป็ระยุกต์ใช�พัฒนา
เป็็นผลิตภัณฑ์์เสริมอาหารเพื�อสุขภาพ เครื�องดื�ม 
และเครื�องสำอางต่อไป็

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบระดับ pilot scale
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Flavorin-BIPII

สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.สุุภกุร บุญยู่่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์  02 564 4483
โทรศัพท์ม่อถ่อ 063 563 5923
Email  chemistrytu@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รศ.ดร.สุุภกุร บุญยู่่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 12969

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
Isoorientin เป็็นสารสำคัญที�ได�จากกระบวนการสกัดสารจากใบไผ่ ที�อุดมไป็ด�วยสาร 
ต�านอนุมูลอิสระ และยังมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของเซึ่ล ในนวัตกรรมนี้มุ่งเน�น 
การพฒันาสาร IO ให�อยูใ่นรปู็อนุภาคนาโน เพื�อรกัษาป็ริมาณนำ้ในเซึ่ล และการบำรงุผวิ 
เป็็นป็ัจจัยที�จำเป็็นที�จะช่วยยืดอายุเซึ่ลผิวหนัง รวมท้ังทำให�เกิดความยืดหยุ่นของ 
ผิวชั้นนอก ป็ระกอบกับยังช่วยลดโอกาสเสี�ยงต่อโรคผิวหนังซึึ่�งมักจะเกิดกับผิวที�แห�ง  
ทั้งนี้ผู�วิจัยได�พัฒนานำสาร IO ดังกล่าวมาสร�างเป็็นนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร  
พัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์์ที�ผ่านการทดสอบและได�รับการจดแจ�ง อย. แล�ว พร�อมจำหน่าย 
เชิงพาณิชย์ โดยป็ระกอบด�วย โฟีมล�างหน�า ไมเซึ่ร่า เซึ่รั�ม ครีมบำรุง และ ครีมกันแดด  
จากการทดสอบผู�ทดลองใช� 800 ราย ให�การตอบรับพึงพอใจมากกว่าร�อยละ 96 และ 
เห็นผลผิวหน�าที�ชุ่มชื้นกระจ่างใส 

กระบวนเก็บเกี�ยวใบไผ่ กระบวนการบดและทำความสะอาดตัวอย่างก่อนเข�าสูก่ระบวนการ 
สกัดเป็็นขั้นตอนที�สะอาดได�มาตรฐาน โดยเกษตรกรสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และดำเนนิการได�เอง ในขัน้ตอนการสกดัจำเป็็นต�องใช�สารเคมทีี�ไม่สะสมและเกดิเป็็นพษิ 
กับเซึ่ล สารสกัดที�ได�จะถูกทำให�บริสุทธิ�

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ในปี็ 2022 กระบวนการสกัดสารสำคัญ เพื�อ 
ให�ได�สาร IO ในป็ริมาณมาก เพื�อต่อยอดใน 
การพฒันาเป็็นเวชสำอาง ได�รับรางวัลเหรียญเงิน  
จากเวท ี“SPECIAL EDITION 2022 - INVENTION  
GENEVA EVALUATION DAYS” โดยใบไผ่ 
สายพันธุ์ซึ่างหม่นนวลราชินี  มีป็ริมาณสาร 
สำคญัมาก และเป็็นไผ่ที�ป็ลูกได�ดีในป็ระเทศไทย 
ซึ่ึ� งนับเป็็นแหล่งวัตถุดิบที�มีค่า และมีมากใน
ป็ระเทศไทย ผู�วิจัยจึงมุ่งเน�นพัฒนาต่อยอดคิดค�น
สูตรเวชสำอาง ที�เติมสารสำคัญจากการสกัดได�
จากใบไผ่ ซึ่ี�งจะมีความแตกต่างและโดดเด่น 
ด�วยสรรพคุณของ IO ในชุดเวชสำอางป็ระกอบด�วย  
โฟีมล�างหน�า ไมเซึ่ร่า เซึ่รั�ม ครีมบำรุง และกันแดด  
ทุกผลิตภัณฑ์์ได�ผ่านการทดสอบ และผู�บริโภค 
ให�การตอบรับเป็็นอย่างดี เกษตรกรผู�ป็ลูกไผ่  
นักวิชาการ และผู�ป็ระกอบการด�านเวชสำอาง

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

Isoorientin from bamboo leaf on skin 
moisturization for cosmetic products 
ไอโซโอเรียนติน สกัดจากใบไผ่เพ้�อเพิ�ม
ความชุ่มช้�นและใช้งานด้านเวชสำาอาง

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รศ.ดร.สุุภกุร บุญยู่่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 12969

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ป็ริมาณน้ำและการบำรุงผิวเป็็นป็ัจจัยที�จำเป็็นที�จะช่วยยืดอายุเซึ่ลผิวหนัง รวมทั้งทำให�
เกิดความยืดหยุ่นของผิวชั้นนอก ป็ระกอบกับยังช่วยลดโอกาสเสี�ยงต่อโรคผิวหนังซึึ่�งมัก 
จะเกิดกับผิวที�แห�ง สาร Isoorientin เป็็นสารสำคัญที�ได�จากกระบวนการสกัดสารจาก
ใบไผ่ที�อุดมไป็ด�วยสารต�านอนุมูลอิสระ และยังมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของเซึ่ล
ในนวัตกรรมนีมุ้ง่เน�นการพัฒนาสาร IO ให�อยูใ่นรูป็อนุภาคนาโน และสามารถนำไป็ใช�งาน 
ในการพัฒนาสูตรเวชสำอางต่าง ๆ  ได�ดี กระบวนการเก็บเกี�ยวใบไผ่ กระบวนการบดและ 
ทำความสะอาดตัวอย่างก่อนเข�าสู่กระบวนการสกัดเป็็นขั้นตอนที�สะอาด ได�มาตรฐาน  
โดยเกษตรกรสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและดำเนินการได�เอง ในขัน้ตอนการสกัด 
จำเป็็นต�องใช�สารเคมีที�ไม่สะสมและเกิดเป็็นพิษกับเซึ่ล สารสกัดที�ได�จะถูกทำให�บริสุทธิ�  
และพิสจูน์เอกลักษณ์โดยเทคนิค MS, UV-Vis, FT-IR และ NMR นอกจากนีก้ระบวนการ 
สังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยใช�ทองคำ ยังได�รับการพิสูจน์เอกลักษณ์ ด�วยเทคนิค TEM,  
XRD และตัวอย่างทุกตัวได�ผ่านการหาป็ระสิทธิภาพการต�านอนุมูลอิสระ ป็ริมาณฟีีนิล  
และผ่านการทดสอบความเป็็นพิษต่อเซึ่ล ซึ่ึ�งผลทดสอบออกมาว่าไม่เป็็นพิษต่อ 
เซึ่ลผวิหนงัป็กติ

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ในป็ี 2022 กระบวนการสกัดสารสำคัญ เพื�อให�ได�สาร IO ในป็ริมาณมาก เพื�อต่อยอด 
ในการพัฒนาเป็็นเวชสำอาง ได�รับรางวัลเหรียญเงินจากเวที “SPECIAL EDITION  

2022 - INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS”  
โดยใบไผ่สายพันธ์ุซึ่างหม่นนวลราชินี มีป็ริมาณ 
สารสำคญัมาก และเป็็นไผ่ที�ป็ลูกได�ดใีนป็ระเทศไทย  
ซึ่ึ�งนับเป็็นแหล่งวัตถุดิบที�มีค่า และมีมากใน
ป็ระเทศไทย ผู�วิจัยจึงมุ่งเน�นพัฒนาต่อยอดคิดค�น 
สูตรเวชสำอาง ที�เติมสารสำคัญจากการสกัด 
ได�จากใบไผ่ ซึ่ี�งจะมีความแตกต่างและโดดเด่น 
ด�วยสพรรคุณของ IO ใบไผ่สายพันธ์นี้มีป็ริมาณ 
สารสำคญัมาก และเป็็นไผ่ที�ป็ลูกได�ดใีนป็ระเทศไทย  
ซึ่ึ�งนับเป็็นแหล่งวัตถุดิบที�มีค่า การสังเคราะห์ 
อนภุาคนาโนโดยใช�ทองเป็็นกระบวนการที�เป็็นมติร 
แล�วยังส่งผลให�เกิดการเกาะกลุ่มของสารฟีลาโว-
นอยด์บริเวณผิวของอนุภาคได�ดี ซึ่ึ�งจะสามารถ 
นำไป็ป็ระยุกต์ใช�งานอย่างมีป็ระสิทธิภาพ และ
หลากหลายรูป็แบบ เช่น ครีมบำรุง โทนเนอร์ 
เซึ่รั�มและโฟีมล�างหน�า โดยทุกผลิตภัณฑ์์ได�ผ่าน
การทดสอบและได�มาตรฐาน อย. ซึึ่�งในการทดสอบ
ตลาดพบว่าผู�บริโภคให�ความสนใจมาก

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.สุุภกุร บุญยู่่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์  02 564 4483
โทรศัพท์ม่อถ่อ 063 563 5923
Email  chemistrytu@gmail.com
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ชุดผลิตภัณฑ์ไมโครอิมิชัล
จากโคนต้นหม่อน

สนใจสอบถามข้อมูล
จิิตตรีพร คล้ายู่แท้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 094 709 1059
Email tasanap@nu.ac.th, 
 jit-teepornt@nu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รศ.ดร.ภกุ. ทัศนา พิทักุษ์สุุธิีพงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 14941 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
เครื�องสำอางในรูป็แบบเซึ่รั�มบำรุงผิวหน�า มีสารสำคัญหลักจากสารสกัดโคนต�นหม่อนที�
คัดเลือกส่วนของพืช สายพันธุ์ และอายุ มาเป็็นอย่างดีโดยสารสกัดที�ใช�มีคุณสมบัติทำให�
ผิวกระจ่างใส และมีฤทธิ�แอนตี้ออกซึ่ิแดนท์

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดผลิตภัณฑ์์ไมโครอิมิชัลจากโคนต�นหม่อนมี 
ฤทธิ�แอนตี้ออกซิึ่แดนท์ และสามารถบำรุงผิวให�
กระจ่างใสเป็็นธรรมชาติและเพิ�มความชุ่มชื้นให�
กับผิว

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

Banana fruit powder plus hemp 
seed oil for photoaging 
prevention  

สนใจสอบถามข้อมูล
ศ.ดร.ภญ.จิารุภา ว่ิโยู่ชน์
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์   055 963 737
โทรศัพท์ม่อถ่อ 081 621 8116, 097 918 2828
Email     jarupav@yahoo.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ศ.ดร.ภญ.จิารุภา ว่ิโยู่ชน์, อาจิารยู่์ ฉัตรณรงค์ พุฒทอง 
และดร.คงอภิสุิทธิิ� ทองพ่นสุมจิิตต์
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
กล�วยเป็็นพืชที�นิยมป็ลูกในไทยและเป็็นแหล่งของสารอาหารและป็ระโยชน์มากมาย  
โดยเฉพาะกล�วยไข่ ที�มีความสามารถในการป็้องกันอันตรายจากแสงแดด เช่น รังสี UVB  
เนื�องจากกล�วยไข่มปี็รมิาณเบต�า-แคโรทนีในป็รมิาณที�ค่อนข�างสงู อยู่ในช่วง 3,000-5,000 µg/ 
100 gram fresh fruit สำหรับกัญชงนัน้เป็็นพืชเศรษฐกจิที�ทกุส่วนสามารถใช�ป็ระโยชน์ได�  
โดยเฉพาะน้ำมันเมล็ดกัญชง ที�มีกรดไขมันจำเป็็นหลายชนิดและมีศักยภาพในการนำมา 
ใช�เป็็นสารอาหารเพื�อป็กป็้องผิวชราก่อนวัยอันควรเนื�องจากแสงแดด จึงมีแนวคิดใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์์นิวตราซึู่ติคอลจากการนำผงกล�วยที�ผ่านกระบวนการทำให�แห�ง 
แบบแช่เยือกแข็งผสมกับน้ำมันเมล็ดกัญชงที�ผ่านการสกัดแบบเย็น ทำเป็็นตำรับเม็ด 
สำหรับเคี้ยว

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
เม็ดกล�วยผสมน้ำมันเมล็ดกัญชงสำหรับเคี้ยว
สามารถรักษาสารอาหารที�อยู่ในผลกล�วยได� เช่น  
เบต�า-แคโรทีน, ฟีีนอลิกและสารอาหารอื�น ๆ ที�มี 
ป็ระโยชน์ต่อร่างกาย ทำให�ผู�บรโิภคได�รบัสารอาหาร 
ที�อยู่ในผลกล�วยอย่างครบถ�วน และยังสามารถ
ป็กป็้องผิวจากแสงแดด ซึึ่�งเป็็นป็ัจจัยหลักที� 
นำไป็สู่การชราของผิวก่อนวัยอันควร

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

Curcumin Night Cream  

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ. ดร.ภญ.ว่รี ติยู่ะบุญชัยู่
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 055 961 873
Email wareet@nu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รศ.ดร.ว่รี ติยู่ะบุญชัยู่ และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ครมีบำรงุผวิหน�าที�ป็ระกอบไป็ด�วยอนภุาคไขมนัแขง็ระดบันาโนที�บรรจสุารสกดัจากขมิน้  
อนุภาคนาโนจะป็กคลุมผิวหนังและค่อย ๆ ป็ลดป็ล่อยสารจากขมิ้น ซึ่ึ�งมีฤทธิ�ต�านอนุมูล
อิสระสูงอย่างต่อเนื�องตลอดทั้งคืน

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนของผวิหนังได�ด ีพร�อมป้็องกนั 
และลดริ้วรอยที�เกิดขึ้นได�อย่างมีป็ระสิทธิภาพ  
ผวิหน�ากระชบัและชุม่ชืน้มากขึน้ภายใน 3 สปั็ดาห์

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

Mangosteen Acne Film Gel 
ฟิล์มเจลแต้มสิวเปล้อกมังคุด  

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.ภญ.ว่รี ติยู่ะบุญชัยู่ และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 18067

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
สิวเป็็นป็ัญหาที�เกิดขึ้นได�ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ซึ่ึ�งระดับความรุนแรง
ของสิวขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ Mangosteen Acne Film Gel เจลแต�มสิวสำหรับ
ผู�มีป็ัญหาสิวอักเสบหรืออุดตันที�ผลิตมาจากมังคุด มังคุด ผลไม�ขึ้นชื�อว่าเป็็นราชินีผลไม�  
ไม่ใช่แค่รสชาติอร่อย แต่ยังให�ป็ระโยชน์ในการรักษาสิว โดยสารสกัดจากเป็ลือกมังคุด 
อุดมไป็ด�วย อัลฟีาแมงโกสติน (alpha-mangostin) ที�ต�านเชื้อก่อสิวอักเสบ  
Propionibacterium acnes (P.acnes) & Staphylococus (S.aureus) อกีทัง้ยงัสามารถ 
ยับยั้งสารสื�ออักเสบ และต�านสารอนุมูลอิสระอันเป็็นต�นเหตุการณ์เกิดรอยแผลเป็็น 
ของสวิอกัเสบ

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
Mangosteen Acne Film Gel เจลแต�มสวิสำหรับ
ผู�มีปั็ญหาสิวอักเสบหรืออุดตัน นวัตกรรมใหม่
ของเจลแต�มสิว ด�วยเทคโนโลยีฟีิล์มฟีอร์มมิ�งเจล  
ผสานคุณป็ระโยชน์ด�วยสารอัลฟีาแมงโกสติน 
ที�สกดัจากเป็ลือกมังคดุ ชว่ยป้็องกันการเกิดสวิใหม่ 
ลดการอักเสบของผิวได�ดี โดยเนื้อเจลจะฟีอร์ม
ตัวเป็็นแผ่นฟีิล์มใสที�ยืดหยุ่นสูง ติดแนบบนผิวได� 
เป็็นอย่างดี และออกฤทธิ�ยับยั้งเชื้อก่อสิวยาวนาน
ถึง 8 ชั�วโมง

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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ผศ.ดร.ภญ.ว่รี ติยู่ะบุญชัยู่
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 055 961 873
Email wareet@nu.ac.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ครีมรองพ้�นเน้�อแป้งผสมไขจากกระบก
สูตรปราศจากสารกันเสีย ที�ใช้นวัตกรรม
ครีมที�เปลี�ยนเป็นเน้�อแป้งเม้�อทาบนผิว

สนใจสอบถามข้อมูล
ศ่นย์ู่จัิดกุารทรัพย์ู่สิุนทางปัญญาและถ�ายู่ทอดเทคโนโลยีู่
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนดลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 3076, 3712-3716
Email uptlo.up@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
นายู่ธิรรมน่ญ รุ�งสุังข์, ผศ.ดร.ลภัสุรดา มุ�งหัมายู่, ดร.เอกุลักุษณ์ ว่งแว่ด 
และ ดร.จิักุรินทร์ ศรีว่ิไล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื�องสำอาง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ในป็ัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางเป็็นที�ทราบกันดีอยู่แล�วว่ามูลค่าทางการตลาด 
ของผลติภณัฑ์์มมีลูค่าทางการตลาดสงูมาก โดยเหน็ได�จากในปี็ 2564 ตลาดเครื�องสำอาง 
มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 2 แสนล�านบาท (Euromonitor) อย่างไรก็ตามผู�บริโภคเริ�ม 
หันมาสนใจผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางที�มีส่วนผสมสารจากธรรมชาติหรือวัตถุดิบที�ได�จาก 
ธรรมชาติมากขึ้น เนื�องจากผู�บริโภคเชื�อว่าเครื�องสำอางที�มีส่วนผสมของส่วนป็ระกอบ 
ดังกล่าวมีความป็ลอดภัยมากกว่าเครื�องสำอางที�มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ใน 
ห�องป็ฏิิบัติการ นอกจากน้ีป็ระเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที�ภาคเหนือตอนบนยังมี 
ข�อได�เป็รียบคือ มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสารจากธรรมชาติ ดังนั้น 
คณะผู�วิจัยจึงสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางที�มีส่วนผสมโดยใช�วัตถุดิบได�จาก 
ธรรมชาติในพื้นที�ภาคเหนือตอนบนเพื�อเพิ�มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ จากการสำรวจของ 
คณะผู�วิจัยโดยจะมุ่งเป็้าไป็ในพื้นที�ล�านนาตะวันออก ได�แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และ
น่าน พบว่ามีเมล็ดพืชหลายชนิดที�น่าสนใจ เช่น เมล็ดกระบก เป็็นต�น อย่างไรก็ตาม 
การขายวัตถุดิบที�เป็็นเมล็ดกระบกเพียงอย่างเดียว จะเป็็นรายได�ทางเดียว ทำให�เกิด 
ความไม่มั�นคง

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ครีมรองพื้นเนื้อแป็้งผสมไขจากกระบกสูตร
ป็ราศจากสารกันเสีย ที�ใช�นวัตกรรมครีมที�เป็ลี�ยน
เป็็นเนื้อแป้็งเมื�อทาบนผิว เป็็นการใช�นวัตกรรม
คือเป็็นเนื้อครีมที�ทาบนผิวแล�วเป็ลี�ยนรูป็เป็็น
แป็้ง ซึ่ึ�งให�ความรู�สึกเบาสบาย นุ่ม ลื�น เรียบเนียน 
และไม่รู�สึกเหนียวเหนอะหนะ แม�อากาศที�ร�อน
ช้ืน ซึ่ึ�งเหมาะกับป็ระเทศที�อยู่ในเขตร�อนชื้น เช่น 
ป็ระเทศไทย เป็็นต�น 

ซึ่ึ�งมีวัตถุป็ระสงค์คือเพื�อใช�เป็็นผลิตภัณฑ์์รอง
พื้นที�เหมาะกับคนไทยที�มีผิวแพ�ง่าย นอกจากนั้น 
นวัตกรรมดังกล่าวเป็็นนวัตกรรมที�ป็ราศจาก 
สารกนัเสยี ลดความเสี�ยงในการระคายเคอืง ทำให�
เหมาะสำหรับผิวแพ�ง่าย ซึ่ึ�งการพัฒนาผลิตภัณฑ์์
ดังกล่าวข�างต�นจัดเป็็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ใหม่ 
เกิดขึ้น ซึ่ึ�งสามารถสร�างเป็็นจุดขายได� นอกจากนี้ 
ในการพัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์์นวัตกรรมดังกล่าว
เป็็นการเพิ�มมูลค่าให� กับกระบกซึึ่�งเป็็นพืชที�
สามารถพบมากในท�องถิ�นภาคเหนือตอนบนได�
อีกทางหนึ�งด�วย

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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ต่อรองราคา

เจลแต้มสิวจากสารสกัด
ใบหญ้าแฝก

สนใจสอบถามข้อมูล
หัน�ว่ยู่บริหัารจิัดกุารทรัพยู่์สุินทางปัญญาและ
ถ�ายู่ทอดเทคโนโลยู่ี มหัาว่ิทยู่าลัยู่พะเยู่า (UP-TLO)
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 3076, 3712-16
Email uptlo.up@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.พนิตนาฎ อ่�พุฒินันท์ และคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2003003454 ยื�นคำขอวันที� 28 ธันวาคม 2563

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
หญ�าแฝกเป็็นพืชที�มีระบบรากที�สานกันแน่นและหยั�งลึกลงไป็ในดิน มีลักษณะของต�น 
เจริญเบียดกันเป็็นกอ เกิดเป็็นกำแพงธรรมชาติ ช่วยกักเก็บตะกอนที�ไหลมากับน้ำเพื�อ 
ให�ดินบริเวณนั้นมีธาตุอาหารเพิ�มขึ้น ช่วยชะลอการไหลของน้ำทำให�เพิ�มการดูดซึ่ึมน้ำ 
ของดนิมากขึน้ รากที�ลกึช่วยให�หญ�าแฝกสามารถยดึเกาะดนิได�ด ี ช่วยในการป็รบัป็รงุดนิ 
ที�อยู่บริเวณราก เพิ�มธาตุอาหาร และนอกจากน้ียังช่วยดูดซึ่ับสารเคมีหรือโลหะหนัก 
ทำให�ช่วยในการฟ้ี�นฟูีน้ำได� จากคุณสมบัติคณานัป็การน้ี ทำให�หญ�าแฝกถูกส่งสริมให�มี 
การป็ลูกอยา่งแพรห่ลายในป็ระเทศไทยเพื�อเป็า้หมายในการอนรุกัษด์นิและนำ้ เนื�องจาก 
ใบและรากของหญ�าแฝกมีการเจริญเติบโตที�สอดคล�องกัน ในการดูแลรักษาหญ�าแฝกนัน้  
หญ�าแฝกจะถกูตดัใบทกุ 3-4 เดือน เพื�อเป็็นการกำจัดใบเก่าให�ใบใหม่ได�งอกในช่วงฤดฝูน 
และเพิ�มป็ริมาณของรากในดิน ใบหญ�าแฝกที�ถูกตัดจะถูกนำไป็เป็็นอาหารสัตว์ ทำป็ุ�ย 
ชีวภาพและนำไป็ป็ระยุกต์เป็็นงานหัตถกรรมต่าง ๆ  มีงานวิจัยหลายชิ้นที�พบว่า สารสกัด 
ใบหญ�าแฝกมีฤทธิ�ทางชีวภาพ (bioactive compound) มีฤทธิ�ต�านอนุมูลอิสระและ 
ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังโดยเฉพาะ Propionibacterium acne 

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
เจลผสมสารสกัดหญ�าแฝกพัฒนาขึ้นมาจากสาร
สกัดใบหญ�าแฝกที�สกัดโดยเอทานอลความเข�มข�น 
50% ซึ่ึ�งมีราคาถูกและป็ลอดภัยเมื�อใช�กับผิวหนัง  
มีวิธีการสกัดสารที�ง่าย สารสกัดมีฤทธิ�ทางชีวภาพ 
ที�สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphy-
lococcus aureus, Streptococcus pyogenes  
และ Propionibacterium acnes ซึึ่�งเป็็นเชือ้ก่อโรค 
ทางผิวหนังโดยเฉพาะสิว เจลนี้สามารถใช�ได�กับ 
ผู�บริโภคทุกเพศทุกวัย เนื�องจากเจลผสมสารสกัด 
ใบหญ�าแฝกนี้มี VP copolymer (ammonium  
acryloyldimethyltaurate) เป็็นสารก่อเจลที�มี 
ลกัษณะเนือ้สัมผัสที�บางเบา ให�เนือ้เจลที�มอีมิลัชั�น 
แบบ Oil in water จึงเหมาะกับผิวของคนเอเชีย 
ที�อาศัยอยู่ในสภาพอากาศร�อนชื้นและมีผิวหน�ามัน  
เจลแต�มสิวจากสารสกัดใบหญ�าแฝกนี ้ เป็็นสารสกัด 
จากธรรมชาติ ป็ลอดภัยต่อผู�ใช� มีฤทธิ�ทำให� 
แบคทีเรียก่อสิวหยุดการเจริญเติบโต ทำให�สิว 
ยบุตัวลง สง่ผลให�สิวหายไวขึน้ และเป็น็เจลแต�มสวิ
ผลิตภัณฑ์์แรกที�ใช�สารสกัดใบหญ�าแฝก

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ผลการทดลองระดับห�องป็ฏิิบัติการได�รับการ
พิสูจน์ว่าเป็็นไป็ได�
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สารสกัดโทคาปินประสิทธิภาพสูง
พร้อมใช้เพ้�อให้ผิวกระจ่างใส

สนใจสอบถามข้อมูล
ศ่นย์ู่จัิดกุารทรัพย์ู่สิุนทางปัญญาและถ�ายู่ทอดเทคโนโลยีู่
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 3076, 3712-16
Email uptlo.up@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.จิักุรินทร์ ศรีว่ิไล และคณะ
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ปั็จจุบนัตลาดเครื�องสำอางในป็ระเทศไทยมกีารเตบิโตมากขึน้ในทกุปี็ โดยจากการอ�างองิ 
ข�อมูลของ Euromonitor ในป็ี 2562 พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางและความงาม 
ในป็ระเทศไทยมกีารเตบิโตจากปี็ก่อนหน�านี ้6.7% คดิเป็็นมลูค่าตลาดรวม 2.18 แสนล�านบาท  
และในป็ี 2557 พบว่าในกลุ่มป็ระเทศอาเซึ่ียน (ASEAN) ผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางสำหรับ 
ผวิกระจ่างใส (Whitening cosmetic products) ได�รับความนิยมเป็น็อยา่งมาก ซึึ่�งสูงกว่า 
ผลติภณัฑ์์ดแูลผวิชนดิอื�น ๆ ซึึ่�งสอดคล�องกบัค่านยิมในผวิที�ขาวกระจ่างใสของคนเอเชยี  
ซึ่ึ�งเป็็นที�ชัดเจนโดยดูจากตลาดที�โตขึ้นอย่างต่อเนื�องถึงแม�จะมีป็ัญหาสถานการณ์ 
โรคระบาดที�กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมขอโลกก็ตามผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางเพื�อ 
ผิวกระจ่างใสในท�องตลาดมีหลากหลายแบรนด์ที�ขายทั้งในป็ระเทศไทยและต่างป็ระเทศ 
ที�เป็น็ที�รู�จกั เชน่ นเีวยี ยเูซึ่อรนิ ไฮยาซึ่ ีลาโลชโพซึ่ ีกฟิีฟีารนี เอสเคท ูและอื�น ๆ  ผลติภณัฑ์์
เหล่านี้มักนิยมใช�สาระสำคัญที�ทำหน�าที�ให�ผิวกระจ่างใสหรือทำหน�าที�ช่วยให�ผิวขาว 
“whitening agent” เพื�อใส่ลงไป็ในผลิตภัณฑ์์ให�เกิดผลตามคำกล่าวอ�างของผลิตภัณฑ์์ 

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
สารสกัดจากธรรมชาติชนิดพิเศษพร�อมใช� เพื�อ
ใช�ในทางเครื�องสำอางโดยให�ชื�อผลิตภัณฑ์์ว่า 
“OXYSHINE” ซึึ่�งมีรายละเอียและจุดเด่นของ 
นวตักรรมดังนี ้เป็็นนวัตกรรมกระบวนการสกัดให�ได� 
สารสกดั oxyresveratrol เข�มข�นชนดิใหม่ยงัไม่มี
ในท�องตลาดมาก่อน สารสกัดที�ได�มีป็ระสิทธิภาพ 
ช่วยให�ผิวกระจ่างใสสูงกว่าสารสกัดที�ขายอยู่ใน 
ท�องตลาด เป็็นสารสกัดที�มีป็ริมาณสารออกฤทธิ� 
เพื�อผวิกระจ่างใสที�ชื�อ oxyresveratrol ในป็ริมาณ 
ที�สงู ใช�เทคนิคการสกัดขัน้สูง วธิกีารสะดวกสบาย 
สามารถป็ระยุกต์ในอุตสาหกรรมได�ง่าย ไม่ใช� 
ตัวทำละลายอินทรีย์ เป็็นกระบวนการที�เป็็นมิตร
ต่อสิ�งแวดล�อม สารสกัดเป็็นสารสกัดที�เป็็นมิตร 
ตอ่สิ�งแวดล�อมย่อยสลายได�ในธรรมชาติ สารสกัด 
เป็็นส่วนป็ระกอบของระบบยูเทคติกที�มีความ
ป็ลอดภัยของการใช�งานสูง กระบวนการสกัด 
ป็ลอดภัยตอ่ผู�ป็ฏิบิตังิานแตกต่างจากการสกัดด�วย
ตัวทำละลายอินทรีย์

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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สูตรตำารับเจลเน้�อฟองน�ำาปราศจาก
สารกันเสีย และแอลกอฮอล์ที�ให้
ความรู้สึกเย็นทันทีที�ทาลงบนผิว 
ผสมสารสกัดสารภีป่าที�ช่วย
ในการต่อต้านริ�วรอย

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
นายู่ธิรรมน่ญ รุ�งสุังข์, ดร.เอกุลักุษณ์ ว่งแว่ด, ดร.จิักุรินทร์ ศรีว่ิไล 
และ ผศ.ดร.ลภัสุรดา มุ�งหัมายู่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ในป็ัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางเป็็นที�ทราบกันดีอยู่แล�วว่ามูลค่าทางการตลาด 
ของผลติภณัฑ์์มมีลูค่าทางการตลาดสงูมาก โดยเหน็ได�จากในปี็ 2564 ตลาดเครื�องสำอาง 
มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 2 แสนล�านบาท (Euromonitor) หนึ�งในนั้นคือผลิตภัณฑ์์ 
เครื�องสำอางแต่งสผีวิ เช่น ครมีรองพืน้ เป็็นต�น จงึทำให�ธุรกจิด�านนีเ้ติบโตเป็็นอย่างมาก  
ดังนัน้นักวจิยัในโครงการนีจ้งึสนใจที�จะคดิค�นสตูรตำรบัดงักล่าว อย่างไรกต็ามผลติภณัฑ์์ 
เครื�องสำอางมักจะมีการสร�างจุดขาย ดังนั้นนักวิจัยในโครงการนี้จึงเตรียมเป็็นสูตรตำรับ
ที�มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื�อสามารถสร�างเป็็นจุดขายได� นอกจากนี้พบว่าในพื้นที�ภาคเหนือ
ตอนบนพบกระบกเป็็นจำนวนมาก ซึ่ึ�งมีศักยภาพนำมาใช�ในตำรับเครื�องสำอางได� 

สารภีป็่ามีชื�อวิทยาศาสตร์คือ Anneslea fragrans Wall จัดเป็็นไม�ยืนต�นไม่ผลัดใบ 
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงของต�นได�ป็ระมาณ 10-20 เมตร พบขึ้นทั�วไป็ระดับ
ความสูงป็ระมาณ 850-1,700 เมตร ซึ่ึ�งสามารถพบได�มากในภาคเหนือ โดยนักวิจัยใน
โครงการนี้พบว่าสารสกัดสารภีป็่าที�สกัดด�วยน้ำ มีฤทธิ�ในการต่อต�านอนุมูลอิสระที�แรง
เมื�อทดสอบด�วยวิธี DPPH, FRAP และ ABTS assay 

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรตำรับเจลเนื้อฟีองน้ำป็ราศจากสารกันเสียและแอลกอฮอล์ที�ให�ความรู�สึกเย็นทันที
ที�ทาลงบนผิว ผสมสารสกัดสารภีป็่าที�ช่วยในการต่อต�านริ้วรอย เป็็นการใช�เทคโนโลยี 
และนวตักรรมคอื ใช�พอลเิมอร์ที�เป็็นลักษณะเนือ้ฟีองน้ำ ซึึ่�งสามารถอุ�มนำ้ได�สงู ป็ลดป็ล่อย 

นำ้ได�อย่างรวดเรว็เมื�อทาบนผวิ ทำให�รู�สึกเยน็ทนัที 
ที�ทา และไม่รู�สึกเหนียวเหนอะหนะ แม�อากาศ 
ที�ร�อนชืน้ ซึ่ึ�งเหมาะกบัป็ระเทศที�อยูใ่นเขตร�อนชืน้  
เช่น ป็ระเทศไทย เป็็นต�น ซึึ่�งมีวัตถุป็ระสงค์คือ
เพื�อใช�เป็็นผลิตภัณฑ์์ต่อต�านริ้วรอยที�เหมาะกับ 
คนไทยที�มผิีวแพ�ง่าย ที�มลัีกษณะเป็็นเนือ้เจลฟีองนำ้ 
ซึ่ึ�งป็ราศจากสารกันเสียและแอลกอฮอล์ ลดความ 
เสี�ยงในการระคายเคือง ทำให�เหมาะสำหรับผิว
แพ�ง่าย ซึึ่�งการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ดังกล่าวข�างต�น 
จัดเป็็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์์ใหม่เกิดขึ้น ทำให� 
สามารถสร�างผลิตภณัฑ์์ใหม่ โดยสูตรตำรับดงักล่าว 
เป็็นสูตรตำรบัที�มเีอกลักษณ์เฉพาะด�วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเครื�องสำอาง ซึึ่�งสามารถสร�างเป็็น
จุดขายได� นอกจากน้ีในการพัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์์
ดังกล่าวเป็็นการเพิ�มมูลค่าให�กับสารภีป็่าซึ่ึ�งเป็็น
พื้นท�องถิ�นทางภาคเหนือด�วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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ศ่นย์ู่จัิดกุารทรัพย์ู่สิุนทางปัญญาและถ�ายู่ทอดเทคโนโลยีู่
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 3076, 3712-16
Email uptlo.up@gmail.com
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กรรมวิธีการเตรียมพอลิแซ็กคาไรด์
จากเห็ดหูหนูขาวและการใช้ของ
สิ�งนั�น

สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ัชรพงศ์ ทาว่งค์
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางป็ัญญาและนวัตกรรม
โทรศัพท์  053 917 014
โทรศัพท์ม่อถ่อ 087 546 1715
Email  Watcharapong.mfii@mfu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
อาจิารยู่์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจิวุ่ฒิ, นางสุาว่พัชรี พงษ์เสุ่อ 
และ อาจิารยู่์ ดร.ปัญญว่ัฒณ์ ปินตาทอง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื�องสำอาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟี้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1603002374 ยื�นคำขอวันที� 15 พฤศจิกายน 2559 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
การวิจัยนี้เป็็นการพัฒนากรรมวิธีการสกัดพอลิแซึ่็กคาไรด์ที�มีมาตรฐาน มีศักยภาพ 
สำหรับป็ระยุกต์ในอุตสาหกรรม โดยการสกัดด�วยน้ำ และทำการแยกน้ำตาลและ 
โป็รตีนที�ไม่ต�องการออกจากพอลิแซึ่็กคาไรด์ และทำให�อยู่ในรูป็ผงแห�ง วิธีที�ใช�นี้ทำให�
ได�ผลผลิตพอลิแซึ่็กคาไรด์สูง สามารถเก็บรักษาไว�ได�นานและป็ระยุกต์ในผลิตภัณฑ์์ 
เครื�องสำอางได�ง่ายเพียงแค่ละลายด�วยน้ำ ซึึ่�งจะให�สารละลายใส ไม่มสีี มลัีกษณะเป็น็เมือก  
พอลิแซึ่็กคาไรด์นี้ให�ฤทธิ�ต�านอนุมูลอิสระและฤทธิ�ยับยั้งไทโรซึ่ิเนส จึงสามารถใช�ใน 
เครื�องสำอางลดริ้วรอยและลดสีผิวได� นอกจากนั้นยังมีป็ระสิทธิภาพสูงในการเพิ�ม 
ความชุ่มชื้นแก่ผิวในอาสาสมัคร จึงมีศักยภาพในการป็ระยุกต์ในผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอาง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์์ดูแลผิวหน�าและผิวกาย

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 จัดทำต�นแบบในรูป็แบบเซึ่รั�มเข�มข�นที�มี
คุณสมบัติเพิ�มความชุ่มช้ืนแก่ผิว และลดเลือน
ริ้วรอย 

 ผลทดสอบในอาสาสมคัรพบวา่ มคีวามยดืหยุน่
เพิ�มขึ้นป็ระมาณ 44 % 

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบระดับ pilot scale
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

210210210

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบ
สารสกัดผลกาแฟสำาหรับประยุกต์ใช้
ในผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง
และกระตุ้นผมงอกใหม่

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.นิสุากุร แซ่�ว่ัน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื�องสำอาง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟี้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1903001839 ยื�นคำขอวันที� 19 กรกฎาคม 2562

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
กรรมวิธีการเตรียมองค์ป็ระกอบสารสกัดผลกาแฟีสำหรับป็ระยุกต์ใช�ในผลิตภัณฑ์์
ป็้องกันผมร่วงและกระตุ�นผมงอกใหม่นี้มุ่งหมายต่อการเตรียมองค์ป็ระกอบสารสกัด
ที�มีป็ริมาณคาเฟีอีนสูงจากผลเชอรี�กาแฟี ซึึ่�งป็ระกอบด�วยเป็ลือกผลกาแฟี เยื�อเป็ลือก
กาแฟี เมล็ดกาแฟีและของผสมของสิ�งน้ัน ที�ซึึ่�งองค์ป็ระกอบสารสกัดดังกล่าวสามารถ
ใช�เป็็นทางเลือกในผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางและ/หรือเวชสำอางที�ให�ผลในการป้็องกัน 
ผมร่วงและกระตุ�นผมงอกใหม่ ซึ่ึ�งพัฒนาสูตรตำรับเครื�องสำอางและ/หรือเวชสำอางที� 
ให�ผลในการป็้องกันผมร่วงและกระตุ�นผมงอกใหม่และ/หรือดูแลเส�นผม

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระบวนการเตรียมสารสกัดจากผลเชอรี�กาแฟีเพื�อจัดให�มีองค์ป็ระกอบสารสกัดที�มี 
ป็ริมาณคาเฟีอีนสูง ที�สามารถนำไป็ป็ระยุกต์ใช�เป็็นสารต�านอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติใน 
การป้็องกนัผมร่วง และกระตุ�นผมงอกใหม่ที�ใช�อยูใ่นผลติภณัฑ์์เครื�องสำอางและเวชสำอาง  
ซึ่ึ�งสารสกัดที�ได�มีความเข�มข�นของคาเฟีอีน เท่ากับ 0.050-0.500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ของสารสกดัผลเชอรี�กาแฟี จากการศกึษาการกระตุ�นการเจรญิเซึ่ลล์รากผม ด�วยวธิ ีMTT  
colorimetric assay โดยใช�สารคาเฟีอีนเป็็นสารมาตรฐาน พบว่าสารสกัดผลเชอรี�กาแฟี
ช่วยกระตุ�นให�เกิดการเพิ�มจำนวนของเซึ่ลล์รากผมได�ถึงร�อยละ 13.54 โดยป็ระสิทธิภาพ 
การกระตุ�นการเจริญของเซึ่ลล์รากผมได�เพิ�มขึ้นตามความเข�มข�นของสารสกัดที�ใช�  
มีป็ระสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซึ่ม์ 5-alpha-reductase สารคาเฟีอีนของสารสกัด 

ผลเชอรี�กาแฟีสามารถยับย้ังได�ร�อยละ 11-80 
เมื�อเทียบกับ Minoxidil สามารถยับยั้ งได�
ร�อยละ 10-90 และเมื�อทดสอบในอาสาสมัคร  
จำนวน 40 คน หลังใช�ผลิตภัณฑ์์เพียง 2 สัป็ดาห์  
กลุ่มทดสอบมีจำนวนผมร่วงลดลงร�อยละ 53  
และมีแนวโน�มช่วยให�ผมร่วงลดลงอย่างต่อเนื�อง 
ถึงร�อยละ 84 ในสัป็ดาห์ที� 12

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง

43

สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ัชรพงศ์ ทาว่งค์
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางป็ัญญาและนวัตกรรม
โทรศัพท์  053 917 014
โทรศัพท์ม่อถ่อ 087 546 1715
Email  Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

211211

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กระบวนการเตรียมสารสกัด
กิ�งมะขามป้อมและการใช้สารสกัด
กิ�งมะขามป้อมเป็นส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์เคร้�องสำาอาง

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รองศาสุตราจิารยู่์มยูุ่รี กุัลยู่าว่ัฒนกุุล, รองศาสุตราจิารยู่์ณัฐยู่า เหัล�าฤทธิิ�
นางสุาว่ภักุว่ดี ไชยู่กุุล และ นางสุาว่จิริยู่า สุมกุำเนิด
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื�องสำอาง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟี้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 20010012799 ยื�นคำขอวันที� 20 พฤษภาคม 2563 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
กระบวนการเตรียมสารสกัดกิ�งมะขามป็้อมเพื�อใช�เป็็นส่วนป็ระกอบในผลิตภัณฑ์์ 
เครื�องสำอาง ตามการป็ระดิษฐ์น้ีป็ระกอบด�วยข้ันตอนการสกัดสารจากกิ�งมะขามป้็อม 
ในตัวทำละลายแอลกอฮอล์กบัน้ำ ซึึ่�งได�สารสกัดที�มลีกัษณะเป็็นผงแห�ง ในอีกลักษณะหนึ�ง  
การป็ระดษิฐ์จดัให�มเีพิ�มเตมิด�วยขัน้ตอนการกำหนดคณุภาพของสารสกดักิ�งมะขามป้็อม 
ที�ซึ่ึ�งสารสกัดดังกล่าวเป็็นสารสกัดที�มีสารป็ระกอบฟีีนอลิกในป็ริมาณสูง มีฤทธิ�ต�าน 
อนุมูลอิสระ ต�านเอนไซึ่ม์ไทโรซึ่ิเนส มีความป็ลอดภัยและมีป็ระสิทธิภาพในการเพิ�ม 
ความกระจ่างใส ลดความหมองคล้ำ เพิ�มความยืดหยุ่น ลดเลือนริ้วรอย และเพิ�มความ 
ชุ่มชื้นผิวที�ซึึ่�งองค์ป็ระกอบที�ได�จากการป็ระดิษฐ์ดังกล่าวถูกใช�สำหรับการเตรียมสูตร 
ตำรับเครื�องสำอางที�ไม่ก่อให�เกิดการระคายเคือง และมีป็ระสิทธิภาพในการเพิ�มความ 
กระจ่างใส ลดความหมองคล้ำ เพิ�มความยืดหยุ่น ลดเลือนริ้วรอย และเพิ�มความชุ่มชื้น 
ผิวเมื�อทำการทดสอบในอาสาสมัคร และทดสอบแล�วว่าผลิตภัณฑ์์เครื�องสำอางที�มี 
สารสกัดกิ�งมะขามป้็อมเป็็นส่วนป็ระกอบ มีความป็ลอดภัย มีป็ระสิทธิภาพในการเพิ�ม 
ความกระจ่างใส ลดความหมองคล้ำ เพิ�มความยืดหยุ่น ลดเลือนริ้วรอย และเพิ�มความ
ชุ่มชื้นผิว 

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 เพิ�มความกระจ่างใสแก่ผิวบริเวณรอบดวงตา 
 ลดความหมองคล้ำ เพิ�มความยืดหยุน่ ลดเลือน 
ริ้วรอย และเพิ�มความชุ่มชื้นแก่ผิว

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง

44

สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ัชรพงศ์ ทาว่งค์
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางป็ัญญาและนวัตกรรม
โทรศัพท์  053 917 014
โทรศัพท์ม่อถ่อ 087 546 1715
Email  Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

212212212

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวที�มีส่วนประกอบ
ของพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดฟาง

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ดร.ภาณุพงษ์ ใจิวุ่ฒิ, ดร.ปัญญว่ัฒณ์ ปินตาทอง
และ นางสุาว่พัชรี พงษ์เสุ่อ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื�องสำอาง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟี้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 1703000242

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
เห็ดป็ระกอบด�วยพอลิแซึ่็กคาไรด์ที�ละลายน้ำได�และละลายน้ำไม่ได� รวมทั้งเส�นใยอื�น 
และนำ้ตาลตา่ง ๆ  ในป็จัจบุนันอกจากจะนำเหด็ไป็ป็ระกอบอาหารแล�วยงัเกดิการพฒันา 
และเพาะป็ลูกเพื�ออตุสาหกรรม และมีการใช�ป็ระโยชน์จากเห็ดในทางเครื�องสำอางอกีด�วย  
การป็ระดิษฐ์นี้จึงได�นำเห็ดฟีางมาพัฒนาเป็็นส่วนผสมในเครื�องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์์ 
บำรุงผิวอื�น ๆ และเป็็นการป็ระดิษฐ์แรกที�นำพอลิแซึ่็กคาไรด์จากเห็ดฟีางมาพัฒนาเป็็น
ผลิตภัณฑ์์ทางเครื�องสำอาง

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 ผลิตภัณฑ์์บำรุ ง ผิวที� มี ส่วนป็ระกอบของ 
พอลิแซึ่็กคาไรด์จากเห็ดฟีางมีคุณสมบัติ 
ให�ความชุ่มชื้น ลดริ้วรอยและผิวกระจ่างใส 

 ป็ราศจากอันตรายต่อผิวหนัง 
 ป็ระสิทธิภาพด�านการลดเม็ดสีเมลานินของผิว
มีการลดลงอย่างต่อเนื�อง ตั้งแต่สัป็ดาห์ที� 4 

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง

45

สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ัชรพงศ์ ทาว่งค์
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางป็ัญญาและนวัตกรรม
โทรศัพท์  053 917 014
โทรศัพท์ม่อถ่อ 087 546 1715
Email  Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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เวชสําอาง เวชภัณ
ฑ  

213213

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

องค์ประกอบที�มีส่วนผสมของ
สารสกัดเมล็ดเสาวรสและ
กระบวนการเตรียมของสิ�งนั�น

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.มยูุ่รี กุัลยู่าว่ัฒนกุุล 
และ ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.ณัฐยู่า เหัล�าฤทธิิ�
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื�องสำอาง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟี้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1503000316 ยื�นคำขอวันที� 6 มีนาคม 2558

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
กรรมวิธีการเตรียมสกัดมาตรฐานจากเมล็ดเสาวรส ซึึ่�งเป็็นเศษเหลือทิ้งจากการผลิต 
น้ำเสาวรสที�ใช�ระยะเวลาสั้น และมีวัสดุเหลือท้ิงมากถึง 2 ใน 3 ป็ระกอบด�วยเป็ลือก 
ร�อยละ 90 และเมล็ดร�อยละ 10 เพื�อใช�เป็น็สารสำคัญทางเครื�องสำอาง ที�มคีวามเป็น็มิตร 
กับสิ�งแวดล�อม และมีวิธีการควบคุมคุณภาพ ที�สามารถทำได�ง่าย ต�นทุนต�ำ ในการวิจัยนี้  
รวมถงึการนำมาใช�เป็็นสารสำคญัในผลติภณัฑ์์เครื�องสำอางป้็องกนัแสงแดด ที�มปี็ระสทิธภิาพ  
และไม่ก่อให�เกิดการระคายเคืองในอาสาสมัคร นอกจากจะเป็็นการค�นพบแหล่งวัตถุดิบ
ธรรมชาตใิหมท่างเครื�องสำอางและเพิ�มมลูคา่ของเมลด็เสาวรสที�เหลอืทิง้จากการแป็รรปู็ 
โดยเครื�องสำอางต�นแบบที�พฒันาได�นีเ้ป็น็ผลติภณัฑ์ท์ี�มปี็ระสทิธภิาพ และความป็ลอดภยั 
และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี

 จัดทำเป็็นต�นแบบป็ระเภทคอนซึ่ลีเลอร์สตูรนำ้  
ป็กปิ็ดรอยหมองคลำ้ รอยสิว ได�อย่างแนบเนียน

 ป็้องกันแสงแดด SPF 50 PA+++ 
 ป็ระกอบด�วย 4 เฉดสี

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบระดับ pilot scale
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สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ัชรพงศ์ ทาว่งค์
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางป็ัญญาและนวัตกรรม
โทรศัพท์  053 917 014
โทรศัพท์ม่อถ่อ 087 546 1715
Email  Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อิมัลชันบีด (emulsion bead) 
ที�มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด

สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐมน ว่ิจิารณกุุล
งานทรัพย์สินทางป็ัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏิพิบูลสงคราม
โทรศัพท์  055 267 038
โทรศัพท์ม่อถ่อ 097 269 3922
Email  ip@psru.ac.th  

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
อาจิารยู่์จิิรศิต อินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏิพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรมเกษตร

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ป็ัจจุบันผู�คนต่างให�ความสนใจในเรื�องสุขภาพอนามัย การเสริมสร�างบุคลิกภาพให�ดูดี 
โดยเฉพาะกลุม่ที�อยูใ่นวยัทาํงานที�มสีดัส่วนเพิ�มขึน้จากในอดตีจงึทาํให�ตลาดเครื�องสาํอาง 
ของไทยในช่วงที�ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง ซึึ่�งธรุกจิน้ีสามารถสร�างมูลค่าได�ทัง้ตลาด 
ในป็ระเทศและต่างป็ระเทศ ธุรกิจเครื�องสำอางจึงมีการแข่งกันกันสูง ผู�ผลิตมุ่งเน�น 
การสร�างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให�มีความแตกต่าง โดดเด่น และมีการใช�ผลิตภัณฑ์์จาก
ธรรมชาติเป็็นส่วนป็ระกอบ 

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
น้ำ มันจากเยื� อหุ� ม เมล็ดฟีักข� าวเป็็นหนึ� ง ใน 
สารธรรมชาติที�ถูกนำมาพัฒนาเป็็นเครื�องสำอาง
ได�หลากหลายรูป็แบบ น้ำมันเยื�อหุ�มเมล็ดฟีักข�าว 
(Momordica cochinchinensis Spreng) เป็็น 
สารธรรมชาตทิี�มฤีทธิ�ทางเภสชัวทิยาคอ่นข�างกว�าง  
อุดมด�วยสารออกฤทธิ�กลุ่มแคโรทีนอยด์ (ca-
rotenoids) โดยสารแคโรทีนอยด์สำคัญที�พบ  
คือ เบตาแคโรทีน (β-carotene) และไลโคป็ีน  
(lycopene) ซึึ่�งสารสำคญัดงักล่าวมปี็ระสิทธภิาพสงู 
ในการกำจัดอนุมูลอิสระเนื�องจากสารดังกล่าว 
มีฤทธิ� ในการยับยั้ งการเกิดป็ฏิิกิริยา l ipid  
peroxidation ในชั้นผิวหนัง รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ในการป็กป็อ้งผวิหนงัจากการทำลายของแสงแดด

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์
ในวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรป่าตะวันออก 
ตำาบลท่ากระดาน อำาเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สนใจสอบถามข้อมูล
อาจิารยู่์ ดร.ศักุดิ�ชัยู่ หังษ์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏิราชนครินทร์
โทรศัพท์ม่อถ่อ 062 449 7196
Email  sakchai.hon@rru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
อาจิารยู่์ ดร.ศักุดิ�ชัยู่ หังษ์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏิราชนครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
สมุนไพรกระดูกไก่ดำ และว่านนางคำ เป็็นสมุนไพรในท�องถิ�นที�ป็ลูกเพื�อส่งขายให�กับ 
โรงพยาบาล และตามรายการสั�งซึ่ือ้จากภาคเอกชน รวมทัง้ขายให�ตลาดสมุนไพรทั�วป็ระเทศ  
ส่งผลให�ผลผลิตที�ผลิตออกมาเกินความต�องการของตลาด 

ทางคณะผู�วิจัย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำสมุนไพรและวัสดุอุป็กรณ์ที�สามารถ 
หาได�ง่าย มาป็ระยุกต์ใช�ให�สามารถทำเป็็นผลิตภัณฑ์์ โดยจัดทำในรูป็แบบของผลิตภัณฑ์์ 
จากสมุนไพรสองชนิดคือ น้ำมันไพลและกระดูกไก่ดำชนิดน้ำมัน เพื�อบรรเทาอาการ 
ป็วดเมื�อยตามกล�ามเนื้อ และน้ำมันไพลและกระดูกไก่ดำชนิดสเป็รย์ เพื�อบรรเทาอาการ 
อักเสบของผิวหนัง รวมถึงการนำเอาสมุนไพรว่านนางคำ เพื�อมาพัฒนาเป็็นผลิตภัณฑ์ ์
บำรุงผิว ได�แก่ ผลิตภัณฑ์์เซึ่รั�มบำรุงผิว และผลิตภัณฑ์์สเป็รย์น้ำบำรุงผิว ที�ได�รับ 
มาตรฐาน

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ใช�กระบวนการสกัดสมุนไพรด�วยเทคโนโลยี 
สกัดเย็น และการผลิตผลิตภัณฑ์์บำรุงผิวโดยใช� 
การผลิตที�ได�รับมาตรฐานสมุนไพร

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์ของเหลวฆ่าเช้�อจาก
น�ำาเลี�ยงเช้�อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ�ง 
(Streptomyces sp. KB1)

สนใจสอบถามข้อมูล
แสุงนภา ตันสุกุุล
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์  075 673 000 ต่อ 2927
โทรศัพท์ม่อถ่อ 088 449 0323
Email  tsangnap@wu.ac.th, 
  tsangnap21@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาว่นิชกุุล และ ดร.กุิจิติศักุดิ� ชว่ว่ิสุิฐ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
การทำความสะอาดสิ�งแวดล�อมรอบตัวมนุษย์ด�วยน้ำยาฆ่่าเชื้อเป็็นวิธีที�ดีที�สุดในการ 
ป็้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่ึ�งการศึกษานำเอาของเหลวส่วนเหลือจากการทำ 
บรสิทุธิ�สารที�ได�มาจากกระบวนการทำบริสทุธิ�สารจากน้ำเลีย้งเชือ้สเตรป็โตมัยสที เคบีหนึ�ง  
(Streptomyces KB1) มาใช�กำจดัเชือ้เป็รยีบเทียบป็ระสิทธิภาพของ 70% เอทลิแอลกอฮอล์ 
ในการทำลายจุลินทรีย์ต่าง ๆ กล่าวคือแบคทีเรียสร�างสป็อร์ ได�แก่ บาซึ่ิลลัส ซึ่ับทิลลิส 
(Bacillus subtilis) ATCC 6633 แบคทเีรยีแกรมบวก ได�แก ่สแตป็ฟีลิโลคอคคัส ออเรยีส 
(Staphylococcus aureus) TISTR 517 แบคทีเรียแกรมลบ ได�แก่ เอชเชอริเชีย โคไล 
(Escherichia coli) TISTR 887 ซึู่โดโมแนส แอรุจิโนซึ่่า (Pseudomonas aeruginosa) 
TISTR 1467 และ เคล็บเซึ่ลล่า นิวโมเนีย (Klebsiella pneumoniae) 342 ที�ดื้อยา
โดยผลิตเอนไซึ่ม์เบต�าแลคแตมเมสฤทธิ�ขยาย (Extend-spectrum beta lactamase: 
ESBL) และยีสต์ ได�แก่ แคนดิดา อัลบิแคน (Candida albicans) TISTR 5779 โดย
พบว่าแบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรียแกรมลบ E. coli TISTR887 ถูกทำลายได�ด�วย
ของเหลวส่วนเหลือจากการทำบริสุทธิ�ดังกล่าว ได�ใกล�เคียงกับ 70% เอทิลแอลกอฮอล์

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
การป็ระดิษฐ์นี้เป็็นการเตรียมน้ำยาฆ่่าเชื้อรูป็แบบ 
ของเหลวที�ได�มาจากของเหลวส่วนเหลือจาก
กระบวนการทำบริสุทธิ�สารจากน้ำเลี้ยงเชื้อ 
สเตรป็โตมัยสีท เคบีหนึ�ง (Streptomyces KB1) 
เพราะในของเหลวส่วนเหลือยังคงมีสารออกฤทธิ�
ทางชีวภาพชนิดอื�น ๆ หลงเหลืออยู่ เช่น โป็รตีน
ชีวภาพหรือที�รู�จักกันในชื�อเรียกว่าแบคทีริโอซึ่ิน 
(Bacteriocins) เป็็นต�น 

โดยของเหลวส่วนเหลือจากกระบวนการทำ
บริสุทธิ�สารก็ยังคงแสดงฤทธิ�ต�านเชื้อเมื�อนำ
มาทดสอบด�วยวิธีซึึ่มผ่านของสารเข�าสู่เนื้อวุ�น  
(agar well diffusion)/หยดสารให�ซึึ่มผ่านลงเนือ้วุ�น  
(agar drop plate) และไมแ่สดงความระคายเคอืง 
ต่อผู�สัมผัส อีกทั้งช่วยลดการทิ้งของเสีย (zero 
waste) จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห�อง
ป็ฏิิบัติการสู่สิ�งแวดล�อม

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ผลการทดลองระดับห�องป็ฏิิบัติการได�รับการ
พิสูจน์ว่าเป็็นไป็ได�
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัด
มาตรฐานเปล้อกมะม่วงเบา
ที�มีสารแมงจิเฟอรินสูง

สนใจสอบถามข้อมูล
ณภัค พันธิุ์ช�างทอง
ศูนย์ทรัพย์สินทางป็ัญญา
โทรศัพท์  074 859 514 ต่อ 1402
โทรศัพท์ม่อถ่อ 080 269 2262
Email  napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
รศ.ภกุ.ภาณุพงศ์ พุทธิรักุษ์ และ ผศ.ดร.ปุณณาณี สุัมภว่ะผล
คณะเภสัชศาสตร์
และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2103001569 ยื�นคำขอวันที� 7 มิถุนายน 2564 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
มวีตัถดุบิที�เป็น็เป็ลอืกมะมว่งเบาจากอสุาหกรรมทำมะมว่งเบาแชอ่ิ�มเป็น็ป็รมิาณมากและ
ถูกทิ้งโดยไม่ได�นำไป็ใช�ป็ระโยชน์และไม่มีมูลค่า จึงได�พัฒนากรรมวิธีการสกัดเพื�อเพิ�ม
มูลค่าของส่วนเหลือใช�ทางการเกษตรป็ระเภทนี้

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
แมงจิเฟีอริน (Mangiferin) เป็็นสารพฤกษเคมี 
จากธรรมชาติ ในกลุ่มของสารป็ระกอบฟีีนอล  
(Phenolic compound) ป็ระเภทแซึ่นโทน  
(Xanthone) ที�พบมากในพืชตระกูลมะม่วง ท้ัง 
ส่วนใบ เป็ลือกไม� ผล และเป็ลือกผล โดยมีฤทธิ� 
การต�านอนุมูลอิสระที�โดดเด่น และยังสามารถ 
ต�านการอักเสบ แมงจิเฟีอรินมีรายงานว่าสามารถ 
ลดการเกิดริ้วรอยบนผิวหนัง ลดการเสื�อมสลาย 
ของคอลลาเจนในผิวหนัง ป็กป็้องผิวที�ถูกทำลาย 
จากแสงแดด กรรมวิธกีารเตรียมสารสกัดมาตรฐาน 
เป็ลือกมะม่วงที�มีสารแมงจิเฟีอรินสูง ด�วยวิธีที� 
เป็็นมิตรกับสิ�งแวดล�อม เป็็นการนำวัสดุเหลือทิ้ง 
จากอุตสาหกรรมแป็รรูป็มะม่วงมาเพิ�มมูลค่า โดย 
สารสกัดมาตรฐานเป็ลือกมะม่วงที�มีสารแมงจิ-เฟี
อรินสูง สามารถนำไป็ต่อยอดในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์์เสริมอาหารและเครื�องสำอาง ต่อไป็

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์แผ่นเข็มขนาดไมครอน
แบบสลายตัวได้และกรรมวิธีผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
คุณจิุลินทิพยู่์ พุทธิว่งศ์
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 6110330004 ยื�นคำขอวันที� 25 สิงหาคม 2564  

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
การใช�เข็มอาจก่อให�เกิดโรคกลัวเข็มและขั้นร�ายแรงอาจเกิดติดเช้ือจากเข็มเสียชีวิตได� 
ทัง้ผู�ใช�บรกิารหรอืบคุคลากรทางการแพทย ์การพฒันาการนำสง่ยาด�วยเขม็แบบสลายตวั
ได�ในชั้นใต�ผิวหนังเพื�อเป็็นทางเลือกหนึ�งแทนการใช�เข็มโลหะ

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
แผ่นเขม็ขนาดไมครอนแบบสลายตวัได� เป็็นอปุ็กรณ์ 
ทางการแพทย์ที�ใช�สำหรับนำส่งสารออกฤทธิ� ยา  
หรือวัคซึ่ีน ในระดับชั้นใต�ผิวหนัง ที�มีความเฉพาะ 
เจาะจงกบัเสรมิสร�าง การรกัษาหรอืฟ้ี�นฟี ูลดภาวะ 
การเจ็บป็วดเมื�อเทียบกับการใช�เข็มโลหะ ซึึ่�ง 
สามารถนำส่งตวัยาผ่านชัน้หนังกำพร�าและซึึ่มผ่าน 
ไป็ยงัชั้นหนงัแท�ได�โดยตรงและได�ป็ระสทิธภิาพสงู  
ที�สามารถใช�ได�ท้ังการนำส่งสารที�มาจากสารสกัด
จากสมุนไพร นำส่งสารกลุ่มวิตามิน หรือ นำส่ง
วัคซีึ่น โดยวัสดุที�ใช�ทำแผ่นเข็มขนาดไมครอน 
แบบละลายได�มีความป็ลอดภัยกับผู�ใช�และยังมี
ความเป็็นมิตรกับสิ�งแวดล�อมอีกด�วย

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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สนใจสอบถามข้อมูล
ณภัค พันธิุ์ช�างทอง
ศูนย์ทรัพย์สินทางป็ัญญา
โทรศัพท์  074 859 514 ต่อ 1402
โทรศัพท์ม่อถ่อ 080 269 2262
Email  napak.p@psu.ac.th
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผลิตภัณฑ์อาบน�ำาสัตว์เลี�ยง
สูตรไม่ใช้น�ำา (Waterless pets 
bath and shampoo)

สนใจสอบถามข้อมูล
หัน�ว่ยู่จิัดกุารสุิทธิิเทคโนโลยู่ี (TLO) 
สํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์  045 433 456 ต่อ 3193
โทรศัพท์ม่อถ่อ 090 287 5363
Email  nattanan.n@ubu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.สุุรีว่ัลยู่์ ดว่งจิิตต์
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2103001177 ยื�นคำขอวันที� 30 เมษายน 2564

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
การดูแลตัวเองและสุขอนามัยในครัวเรือนของคนไทยพบว่ารักษามาตรฐานได�เป็็น 
อยา่งดี อย่างไรก็ตาม มคีนไทยจำนวนไม่น�อยที�มสีตัวเ์ลีย้งขนาดเล็กในครัวเรอืน เชน่ สนุขั 
แมว กระต่าย หนู ฯลฯ ที�เป็็นความเสี�ยงของการแพร่เชื้อสู่เด็ก คนชรา ผู�ป็่วยที�มีสุขภาพ
ไม่แข็งแรง หรือสมาชิกภายในบ�านได� การรักษาสุขอนามัยให�แก่สัตว์เลี้ยงเป็็นอีกป็ัจจัยที�
ชว่ยส่งเสริมการป้็องกันและลดการแพร่เช้ือโรคได� การทำรกัษาสุขอนามัยให�แก่สตัว์เลีย้ง
ทำได�โดยการอาบน้ำ ทำความสะอาดบ่อย ๆ ฉีดวัคซึ่ีนป็้องกันโรค

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
การพฒันาผลติภณัฑ์อ์าบนำ้สตัวเ์ลีย้งสตูรไมใ่ช�นำ้ 
ที�มีสารกลุ่มเทอร์ปี็นเป็็นส่วนป็ระกอบ โดยอาศัย 
นาโนเทคโนโลยี ช่วยกักเก็บสารสำคัญและ 
กลิ�นหอมให�ติดทนนานและป็ระยุกต์กรรมวิธกีารผลิต 
อนุภาคนาโนเทคโนโลยีในระดัอุตสาหกรรมใน 
การพฒันาต�นแบบระดอัตุสาหกรรม โดยสารสำคญั 
ในผลิตภัณฑ์์มีฤทธิ�ยับยั้งการเจริญเติบโตของ 
เชื้อจุลชีพได� นอกจากช่วยให�สัตว์เลี้ยงสะอาด 
โดยไม่ต�องอาบน้ำบ่อย ยังช่วยป้็องกันและลด 
การแพร่เชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยงสู่คนได�

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ผลการทดลองระดับห�องป็ฏิิบัติการได�รับการ
พิสูจน์ว่าเป็็นไป็ได�
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ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพและปฏิกิริยา
ต้นแบบเพ้�อการเปลี�ยนสารฟีนอลลิค
เป็นสารลูซิเฟอรินมูลค่าสูง

สนใจสอบถามข้อมูล
Professor. Dr. Pimchai Chaiyen
Vidyasirimedhi Institute of Science 
and Technology (VISTEC)
โทรศัพท์ +66(0) 33 01 4220
Email pimchai.chaiyen@vistec.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
Professor. Dr. Pimchai Chaiyen
Mr. Pratchaya Watthaisong

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1801002344 ยื�นคำขอวันที� 20 เมษายน 2561
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1901006051 ยื�นคำขอวันที� 26 กันยายน 2562

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ลูซึ่ิเฟีอริน (luciferin) เป็็นสารชีวเคมีที�ทำให�เกิดป็ฏิิกิริยาเรืองแสงในหิ�งห�อย ซึ่ึ�งมี 
ป็ระโยชน์ในเชิงตรวจวัดทางการแพทย์ที�หลากหลาย และมีมูลค่าที�สูง (208 USD/mg)  
ทำให�ป็ัจจุบันมีความต�องการในการใช�สารลูซิึ่เฟีอรินในงานวิจัยเชิงการแพทย์ และงาน 
ตรวจวัดการป็นเป็้�อนทางด�านอาหารและสิ�งแวดล�อม การสังเคราะห์สารลูซึ่ิเฟีอรินใน 
ป็ัจจุบันนั้น นิยมใช�กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีที�ใช�สารเคมีและตัวทำละลายที�มี 
ความพิษและทำลายสิ�งแวดล�อม สารตั้งต�นที�ราคาสูง อีกทั้งยังต�องทำในสภาวะที�ต�องใช� 
อุณหภูมิสูง จึงทำให�ต�นทุนในการสังเคราะห์สารลูซึ่ิเฟีอรินมีค่าใช�จ่ายที�สูง ทางทีมวิจัย 
จึงได�พัฒนาตัวเร่งป็ฏิิกิริยาชีวภาพที�สามารถใช�สังเคราะห์สารลูซึ่ิเฟีอรินทดแทน 
กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี เพื�อลดต�นทุน ลดการใช�สารเคมี ลดการใช�ตัวทำละลาย
ที�รุนแรงและเป็็นพิษต่อสิ�งแวดล�อม และให�ผลผลิต (yield) ในกระบวนสังเคราะห์สาร 
ลซูึ่เิฟีอริน เทยีบเท่ากระบวนการทางเคมี อกีทัง้การใช�ตวัเร่งป็ฏิกิิรยิาชีวภาพเป็็นกระบวนการ 
ที�ยั�งยืน (sustainable) เพราะเป็็นป็ฏิิกิริยาที�สะอาด และเป็็นมิตรต่อสิ�งแวดล�อม

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ตัวเร่งป็ฏิิกิริยาชีวภาพและป็ฏิิกิริยาต�นแบบ HadA Enzyme for Luciferin Synthesis 
(HELP) เป็็นเทคโนโลยีสำหรับ BCG (Bio-, Circular- and Green Economy) อย่าง

แท�จริง เนื�องจากป็ฏิิกิริยาน้ีสามารถสังเคราะห์
สารลูซึ่ิเฟีอรินมูลค่าสูงจากสารฟีีนอลลิค (phe-
nolic) ซึ่ึ�งมีมูลค่าต�ำ (นอกจากน้ี สารฟีีนอลลิค 
พบได�ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
หลายป็ระเภท ป็ฏิิกิริยานี้จึงจัดเป็็น circular 
technology ที�นำของเสียไร�มูลค่ามาเพิ�มมูลค่า) 
และการใช�เอนไซึ่ม์เป็็นตัวเร่งป็ฏิิกิริยาชีวภาพ 
จัดเป็็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบสะอาด (bio- and  
green technology) ปั็จจบุนัเทคโนโลยนีีส้ามารถ 
สังเคราะห์สารลูซึ่ิเฟีอรินได�หลากหลาย ท้ังหมด  
8 อนุพนัธุ ์และเป็น็อนพุนัธุล์ซูึ่เิฟีอรนิตวัใหม ่2 ตวั 
ที�สามารถเป็ล่งแสงในช่วงสีแดง มากกว่า 600  
นาโนเมตร เนื�องจากสารลูซิึ่เฟีอรินเป็็นสารที� 
ถูกป็ระยุกต์ใช�กว�างขวางในวงการวิทยาศาสตร์
การแพทย์และเป็็นสารชีวเคมีที�มีมูลค่าสูง และ
ป็ฏิิกิริยาที�พัฒนาขึ้นเกิดจากการค�นพบทาง 
วทิยาศาสตร์ชัน้แนวหน�า (frontier technology)  
จึงทำให�เทคโนโลยีที�นำเสนอน้ีจัดเป็็นเทคโนโลยี  
BCG ที�มศีกัยภาพทางเศรษฐกิจสูงมาก และสามารถ 
พัฒนาให�เป็็น deeptech startup

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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เทคโนโลยี
ราคาเดียว

ฟิล์มสบู่ละลายน�ำา
และกรรมวิธีการผลิต

สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดุษฎี เทียู่มเทศ บุญมาสุ่งทร
สถาบันบริการวิชาการ
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทรศัพท์  044 233 000 ต่อ 5100-5101
โทรศัพท์ม่อถ่อ 081 547 6552 
Email  skycrow_ann@hotmail.com, 
  unisearch.rmuti@gmail.com 

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
น.สุ.ภ่ษิตา ค่�ชัยู่ภ่มิ, น.สุ.ฉัตรชัชชญาน์ โชติชญาณ์พงศ์, ผศ.พนิดา สุว่ัสุดี, 
น.สุ.ฉว่ีว่รรณ พายู่ผักุแว่�น และ น.สุ.อิสุริยู่า เบาแรง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลป็ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2101002410 ยื�นคำขอวันที� 31 มีนาคม 2564 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
การล�างมือด�วยสบู่เป็็นวิธีการที�มีป็ระสิทธิภาพในการป้็องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
ทั้งโรคติดต่อป็ระจำถิ�น และโรคระบาดใหญ่ เช่น การระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื�องจาก
พบว่าโรคต่าง ๆ สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสทั้งสัมผัสโดยตรงและสัมผัส
ผ่านสิ�งของ อย่างไรก็ตาม การล�างมือด�วยสบู่ยังมีข�อจำกัดเรื�องการพกพา ทั้งเรื�อง 
ของรูป็แบบและขนาดของสบู่ที�ใช�ที�จำเป็็นต�องแห�ง หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์์ที�เหมาะสม 
ป็้องกันการรั�วไหล หรือแม�กระทั�งการห�ามนำของเหลวขึ้นเครื�องบินโดยสาร ด�วยเหตุ 
ดังกล่าว การพัฒนารูป็แบบของสบู่ให�อยู่ในลักษณะฟีิล์มบาง โดยใช�สารตั้งต�นฟีิล์มเป็็น 
สารพอลเิมอร์จากธรรมชาตอิย่าง คาร์บอกซีึ่เมทิลเซึ่ลลโูลส (carboxymethylcellulose)  
เจลาติน (gelatin) ร่วมกับสารลดแรงตึงผิวชนิดป็ระจุลบ เป็็นสารชำระล�าง และขึ้นรูป็
ฟีิล์มสบู่ด�วยเทคนิคหล่อขึ้นรูป็สารละลาย (Solvent casting) เพื�อทำให�ได�ฟีิล์มสบู่ที�มี
สมบัติทางกายภาพที�ดี ละลายน้ำได�ดี และมีป็ระสิทธิภาพในการทำความสะอาด จึงเป็็น
ที�น่าสนใจอย่างยิ�ง

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
ฟีิล์มสบู่ละลายน้ำที�มีลักษณะเป็็นแผ่นบาง ที�มี 
องค์ป็ระกอบพอลิเมอร์ชีวภาพ มีความหนาเฉลี�ย
อยู่ในช่วง 0.05 มิลลิเมตร ถึง 0.2 มิลลิเมตร มี 
ความคงทนต่ออณุหภูม ิ ไม่เกดิการตดิกนัของฟิีล์ม  
สะดวกต่อการพกพา และมีค่าความเป็็นกรด-เบส 
ตามค่ามาตรฐาน มอก. 14-2562 และด�วยสมบัติ
การละลายน้ำของคาร์บอกซึ่ีเมทิล เซึ่ลลูโลส และ
เจลาติน ทำให�ฟีิล์มสบู่ดังกล่าวสามารถละลายน้ำ
ได�หมดในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้เวลาในการละลาย
ขึ้นอยู่ กับอัตราส่วนขององค์ป็ระกอบในฟิีล์ม 
โดยไม่ก่อให�เกิดป็ัญหาตกค�างต่อผู�ใช� และต่อ 
สิ�งแวดล�อม จึงมีความป็ลอดภัยในการใช�งาน

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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เทคโนโลยี
ราคาเดียว

การพัฒนาเซรั�มผสมสารสกัด
ผลมหัศจรรย์สู่ผลิตภัณฑ์
เวชสำาอางเชิงพาณิชย์

สนใจสอบถามข้อมูล
ว่ันว่ิสุาข์ บุญกุล้า, อทิตยู่า โพนทอง
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางป็ัญญา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์  043 754 192
โทรศัพท์ม่อถ่อ 096 326 6697, 088 562 4463
Email  Ying.ipmsu@gmail.com, 
  atitaya.p@msu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ เหัล�าว่ชิระสุุว่รรณ และ ผศ.ดร.ภกุ.เมธิิน ผดุงกุิจิ
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
มหัศจรรย์ มีชื�อทางวิทยาศาสตร์ว่า Synsepalum dulcificum ชื�อสามัญคือ Miracle 
fruit, miracle berry จัดอยู่ในวงศ์ SAPOTACEAE จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
ผลมหัศจรรย์ (Miracle fruit) มีสารสำคัญ คือ ฟีีนอลิก (phenolic) ซึ่ึ�งมีฤทธิ�ต�าน
ออกซึ่ิเดชันที�สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดป็ฏิิกิริยาออกซิึ่เดชัน ซึ่ึ�งเป็็นสาเหตุของ
การเกิดอนุมูลอิสระ และฤทธิ�ยับยั้งการทำงานของเอนไซึ่ม์ไทโรซึ่ิเนส โดยยับยั้งเอนไซึ่ม์ 
ที�เป็ลี�ยนไทโรซีึ่นเป็็นเมลานิน ทำให�สามารถยับยั้งการสร�างเมลานิน ส่งผลให�ผิวขาวขึ้น  
ดงัน้ัน คณะผู�วจิยัจงึทำการศกึษาเบือ้งต�นเพื�อพฒันาตำรบัอมิลัเจลผสมสารสกดัผลมหศัจรรย์ 
ที�มีคุณลักษณะและความคงตัวที�ดี รวมถึงศึกษาป็ระสิทธิภาพของตำรับในอาสาสมัคร
สุขภาพดี โดยนำผลมหัศจรรย์มาสกัดด�วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื�องด�วยเครื�อง soxhlet 
extraction apparatus ซึ่ึ�งใช� 95% เอทธานอลเป็็นตัวทำละลายและนำมาพัฒนาตำรับ  
ศึกษาคุณลักษณะและความคงตัวของตำรับอิมัลเจลผสมสารสกัดผลมหัศจรรย์ใน 
สภาวะเร่ง รวมถึงทดสอบการระคายเคือง ความพึงพอใจและป็ระสิทธิภาพของตำรับ 
ในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 30 คน โดยใช�เครื�อง Cutometer MPA 580 ซึ่ึ�งใช� 
หัววัดค่าตัวแป็รต่าง ๆ

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์์ให�อยู่ในรูป็แบบของเซึ่รั�ม 
ซึ่ึ�งมีส่วนป็ระกอบของสารสกัดผลมหัศจรรย์ที� 
เข�มข�นเพื�อเพิ�มป็ระสทิธภิาพในการบำรงุผวิ จดุเดน่ 
ของผลิตภัณฑ์์นี้คือการใช�สารสกัดจากสมุนไพร
ธรรมชาติมาผลิตเป็็นผลิตภัณฑ์์เวชสำอาง ซึ่ึ�งจะ
ส่งผลต่อการลดโอกาสในการแพ�หรือระคายเคือง
ผิวหนังจากสารเคมี รวมถึงเป็็นการลดป็ริมาณ 
การนำเข�าสารเคมีจากต่างป็ระเทศ และเป็็นการเพิ�ม 
มูลค่าและการป็ระยุกต์ใช�สมุนไพรธรรมชาติใน
ผลิตภัณฑ์์เวชสำอางในเชิงพาณิชย์มากยิ�งขึ้น

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบระดับ pilot scale
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สบู่สมุนไพรจากดอกปีปที�มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสละและต้านแบคทีเรีย

สนใจสอบถามข้อมูล
ณัฐมน ว่ิจิารณกุุล
งานทรัพย์สินทางป็ัญญา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏิพิบูลสงคราม
โทรศัพท์  055 267 038
โทรศัพท์ม่อถ่อ 097 269 3922 
Email  ip@psru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.อนงค์ ศรีโสุภา, 
ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.มนตรา ศรีษะแยู่้ม 
และ ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.ธินสุาร เพ็งพุ�ม
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏิพิบูลสงคราม

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 1903001495 ยื�นคำขอวันที� 29 พฤษภาคม 2562 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
การป็ระดิษฐ์นี้มีวัตถุป็ระสงค์หลักคือการนำดอกปี็บที�มีฤทธิ�ต�านอนุมูลอิสระและ 
ต�านแบคทีเรียได�ดี มาใช�เป็็นส่วนผสมในการทำสบู่ต�านอนุมูลอิสระและต�านแบคทีเรีย  
เป็็นการเพิ�มมูลค่าให�แก่พืชสมุนไพรไทยให�สามารถนำไป็ใช�ป็ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได�

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
สารสกดัดอกปี็บมฤีทธิ�ต�านอนมุลูอสิระ และ ยบัยัง้ 
การเจริญเติบโตของ S. aureus, S. epidermidis  
และ P. acnes สบู่สมุนไพรจากดอกป็ีบสามารถ 
ชำระล�างสิ�งสกป็รกและลดการสะสมของแบคทีเรยี  
ลดการเกิดสิว ลดริ้วรอย จุดด่างดำ ผิวไม่แห�งตึง 
แลดูอ่อนวัย มีสุขภาพดี

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์
เซรั�มจากสารสกัดดอกบัวแดง

สนใจสอบถามข้อมูล
รุ�งโรจิน์ มีแกุ้ว่
หน่วยทรัพย์สินทางป็ัญญา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏิอุดรธานี
โทรศัพท์  042 211 040 ต่อ 1702, 5142
โทรศัพท์ม่อถ่อ 094 251 0398
Email  tloudru@udru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.ยู่ศว่ริศ เสุมามิ�ง, นางปราณปรียู่า ทอดทอง, นางอัจิฉริยู่า สุุริยู่า,
นางสุาว่ธิัญชนกุ เม่องมั�น และ นางสุาว่ว่รว่รรณ เตียู่ตระกุ่ล
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏิอุดรธานี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งป็ระเทศไทย

สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสุิทธิิบัตร เลขที�คำขอ 2203001198 ยื�นคำขอวันที� 17 พฤษภาคม 2565 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ดอกบัวแดง (Nymphaea lotus L.) อยู่ในตระกูลบัวสาย โดยกลีบดอกของบัวสายมี
ความหลากหลายสีได�แก่ สีม่วง สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีขาว ซึ่ึ�งความแตกต่างของ 
สีขึ้นอยู่กับป็ริมาณของสารสำคัญคือ สารกลุ่มฟีลาโวนอยด์ โดยสารฟีลาโวนอยด์ที�พบมี
มากกว่า 34 ชนิด เช่น สารกลุ่มแอนโทชัยยานิน (anthocyanin) สารกลุ่มฟีลาโวนอยด์ 
(Flavonol) สารกลุ่มซึ่าลโคน (chalcone) และอื�นๆ บึงหนองหานซึึ่�งเป็็นแหล่งน้ำ
ธรรมชาติที�ใหญ่ที�สุดในจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที�ถึง 22,500 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร  
จุดเด่นที�เป็็นเอกลักษณ์ของที�น้ีคือ การเกิดบัวแดงเต็มบึง จึงถูกเรียกว่า ทะเลบัวแดง  
ซึ่ึ�งจากการวิจัยพบว่า สารสกัดดอกบัวแดงมีฤทธิ�ด�านอนุมูลอิสระ ยับยั้งกระบวนการ 
ลิป็ิดเป็อร์ออกซึ่ิเดนชั�น มีฤทธิ�ต�านการอักเสบ สามารถยับยั้งแบคทีเรียที�เป็็นสาเหตุของ 
การเกิดสิวได� และที�สำคัญสามารถยับยั้งเอนไซึ่ม์โทโรซึ่ิเนส (เอนไซึ่ม์ในกระบวนการ 
สร�างเม็ดสีของผิวหนัง) นอกจากนัน้สารสกัดดอกบัวแดงได�ผ่านการทดสอบการป็นเป้็�อน 
โลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ซึ่ึ�งผ่านเกณฑ์์มาตรฐาน และทำการทดสอบกับอาสาสมัคร 
โดยได�ผลความพึงพอใจภายหลังการใช�ในระดับดีมาก

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์์เซึ่รั�มจาก
สารสกัดดอกบัวแดง คุณสมบัติในการทำให�ผิว 
กระจ่างใส ลดความหมองคล้ำ ลดรอยจุดด่างดำ
และลดแบคทีเรียสาเหตุของการเป็็นสิว

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดบั pilot scale ได�ถูกทดสอบในสภาวะ 
ทำงานจริง
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นวัตกรรมการผลิตสารออกฤทธิ์
เชิงหน้าที�จากเซลล์ว่านเพชรหึง

สนใจสอบถามข้อมูล
ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.พรพัสุนันท์ เดชประสุิทธิิโชค 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์  02 244 5280 ต่อ 2
โทรศัพท์ม่อถ่อ 094 253 4559
Email  ppsndpstch@hotmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ฤทธิิพันธิ์ รุ�งเร่อง, รศ.ดร.ทัศนียู่์ พาณิชยู่์กุุล, ผศ.ดร.ว่ิทิว่ัสุ รัตนถาว่ร, 
ผศ.ณัฐพร บ่๊ฮว่ด, รศ.ดร.ศศิธิร คงเร่อง, ดร.นภัสุสุร เพียู่สุุระ, 
ดร.ณัติพล ไข�แสุงศรี และ ดร.อรพรรณ เสุลามาศกุุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ป็ระยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี

สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสุิทธิิบัตร เลขที� 2203001748 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
ป็ัจจุบันตลาดเวชสำอางสมุนไพรเริ�มเป็็นที�นิยมมากข้ึน แต่การใช�สารสกัดจากสมุนไพร 
ยงัมีข�อจำกัดอยูห่ลายป็ระการ เช่น ต�องใช�ตวัอย่างพืชป็ริมาณมาก สารสกัดที�ได�แป็รเป็ลี�ยน 
ไป็ตามสภาพแวดล�อม และต�องรอระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืชที�ยาวนาน จาก
ป็ัญหาดังกล่าวทีมนักวิจัยจึงใช�เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซึ่ลล์พืชในการผลิตสารออกฤทธิ�
เชิงหน�าที�สำหรับใช�ในผลิตภัณฑ์์เวชสำอางสมุนไพรจากว่านเพชรหึงที�มีฤทธิ�ทางชีวภาพ
เครื�องสำอางในรูป็ของ PhytoTigerCell™ โดยใช�นวัตกรรมทางด�านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการผลิตสารออกฤทธิ�ทางชวีภาพจากเซึ่ลล์พชื ร่วมกับสารกระตุ�นในการผลิตสารสำคญั  
เพื�อให�ได�สารที�บริสุทธิ� มีป็ริมาณคงที� ลดระยะเวลาในการดำเนินการสามารถผลิตได�
ตลอดป็ีและเป็็นมิตรต่อสิ�งแวดล�อม ถือเป็็น Green cosmetic และจัดอยู่ในกลุ่ม BCG 
Economy Model 
 
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
PhytoTigerCell™ ใช�นวัตกรรมทางด�านเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสารออกฤทธิ�ทาง
ชวีภาพจากเซึ่ลล์พชืร่วมกับสารกระตุ�นในการผลติสารสำคญั มขีัน้ตอนหลักอยู ่3 ขัน้ตอน  

คือ (1) การผลิตเซึ่ลล์แขวนลอยจากว่านเพชรหึง  
ศกึษาการเจรญิเตบิโตของเซึ่ลล์ และการเพิ�มป็รมิาณ 
เซึ่ลล์ (2) ขั้นตอนการเพาะเล้ียงในอาหารเหลว
ในรูป็เซึ่ลล์แขวนลอยร่วมกับการเติมสารกระตุ�น 
ในการผลิตสารสำคัญ (3) ขั้นตอนการเก็บและ 
สกัดสารสำคัญจากเซึ่ลล์ว่านเพชรหึงโดยใช�
เทคโนโลยีที�เป็็นมิตรต่อสิ�งแวดล�อม สาระสำคัญ
ที�ได�จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพและป็ริมาณ 
รวมทั้งความป็ลอดภัยตามมาตรฐานสมุนไพร  
นำมาพัฒนาต่อยอดเป็็นผลิตภัณฑ์์ไฮโดรเจล  
ที�ผ่านการทดสอบกับอาสาสมัคร โดยไม่ก่อให�เกิด
การระคายเคืองต่อผิว

PhytoTigerCell™ เป็็นสารสกัดว่านเพชรหึงที�ใช�
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสาร 
จากพชืที�ให�สารบริสทุธิ� ป็รมิาณคงที� สามารถผลิต 
ได�ตลอดปี็ เป็็นมิตรต่อสิ�งแวดล�อม (Green cosmetic)  
และจัดอยู่ในกลุ่ม BCG Economy Model  
ตัวสารที�ผลิตได�มีหลายฟัีงก์ชัน เช่น ลดริ้วรอย 
ป็รบัสีผวิกระจ่างใส (ใช� 1 ได�ถึง 2) และป็ระยุกตใ์ช� 
กบัผลิตภัณฑ์เ์พื�อสุขภาพและความงามในรูป็แบบ
อื�นได�

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ต�นแบบระดับห�องป็ฏิิบัติการได�ถูกทดสอบใน
สภาวะจำลอง
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ไมโครอิมัลชันเซรั�มชะลอวัย
จากใบละมุดอินทรีย์

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.จิิราภรณ์ ทองตัน, ผศ.ดร.ว่รพงศ์ ภ่�พงศ์ 
และ อาจิารยู่์ธินิกุานต์ นับว่ันดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
จังหวัดสุโขทัยในพื้นที�ตามแนวลุ่มแม่น้ำยม เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพป็ลูกละมุด โดย 
เกษตรกรบ�านสวนอบอุ่น อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีความป็ระสงค์ที�จะนำ 
ใบละมุดอินทรีย์สายพันธุ์มะกอก ที�เหลือจากการตัดแต่งกิ�งของต�นละมุดมาแป็รรูป็เพื�อ 
นำไป็ใช�ป็ระโยชน์ ซึึ่�งพบว่ายงัไม่มกีารศึกษาเพื�อการนำไป็ใช�ป็ระโยชน์ในด�านเครื�องสำอาง  
ผู�วิจัยจึงมีแนวคิดที�จะศึกษาวิจัยต่อเนื�องจากโครงการ “การศึกษาองค์ป็ระกอบทางเคมี 
ของละมดุออร์แกนคิเพื�อพฒันาเป็็นผลิตภณัฑ์์บำรงุผวิ” โดยพัฒนาเป็็นไมโครอมิลัชนัเซึ่รั�ม 
ชะลอวัยจากใบละมุดอินทรีย์

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
สุรุป: สารสกัดใบละมุดอินทรีย์ที�มีฤทธิ�ต�านอนุมูล
อิสระ ฤทธิ�ยับยั้งเอนไซึ่ม์อิลาสเตส และไม่เป็็น
พิษต่อเซึ่ลล์ไฟีโบรบลาสท์ผิวหนังของมนุษย์ ถูก
นำมาพัฒนาโดยใช�เทคโนโลยีไมโครอิมัลชัน ผลิต
เป็็นเซึ่รั�มชะลอวัยที�มีสีเหลืองใส และไม่เหนียว
เหนอะหนะ ซึ่ึมลงสู่ผิวหนังได�ดี
จิุดเด�น: นวัตกรรมนี้เป็็นต�นแบบผลิตภัณฑ์์เครื�อง
สำอางสมุนไพร ใช�บำรุงผิวให�นุ่มชุ่มชื้น ชะลอ 
การเกิดริ้วรอยที�เกิดจากอนุมูลอิสระ เหมาะแก่ 
ผู�สูงอายุ และเป็็นการเพิ�มมูลค่าวัสดุเหลือใช�
ทางการเกษตรและสร�างรายได�ให�กับเกษตรกร 
ผู�ป็ลูกละมุดอินทรีย์

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ

59

สนใจสอบถามข้อมูล
ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.พรพัสุนันท์ เดชประสุิทธิิโชค 
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แฮร์โทนิคผสมสารสกัดจากมะม่วง 
และเซรั�มบำารุงผิวหน้าผสมสารสกัด
จากมะม่วง

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นักวิจัย
ผศ.ดร.พุทธิิธิร แสุงรุ�งเร่อง, ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ, ดร.ว่ันดี สุิริธินา, 
ดร.ว่รีชน ภ่หันิกุอง, ดร.นภตัสุร ดษิฐาว่ฒุกิุลุ และ นางสุาว่บษุยู่มาสุ แกุ้ว่เจิรญิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ สำนักเครื�องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟี้าหลวง

สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่่�ระหัว่�างยู่่�นคำขอ 

ที�มา ข้อมูลเบ้�องต้น ความสำาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ผลผลติมะม่วงที�ล�นตลาด และสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให�เกษตรกร 
ป็ระสบกับปั็ญหาในเรื�องราคาของผลผลิตไม่คุ�มกับต�นทุนที�ต�องจ่าย ผู�วิจัยจึงสนใจที�จะ 
นำมะม่วงที�มีสรรพคุณที�ดีต่อผิวพรรณและเส�นผมมาสกัดสารสำคัญ เพื�อพัฒนาให�ได� 
ผลติภณัฑ์์สำหรบับำรงุผวิและผม โดยนำมาทดสอบสมบตัทิางกายภาพ เคม ี และชวีภาพ 
ของผลิตภัณฑ์์ เพื�อให�ได�ผลิตภัณฑ์์สำหรับผมและผิวที�สามารถนำไป็ต่อยอดทางพาณิชย์  
ตลอดจนช่วยเพิ�มมูลค่าให�สินค�าเกษตรกรและเพิ�มรายได�ให�แก่ชุมชนต่อไป็

สรุป
และจุดเด่นเทคโนโลยี
สุรปุ: เป็น็การนำสารสกัดจากมะม่วงพนัธุพ์ืน้เมอืง  
ที�มีสารสำคัญในด�านการเป็็น Emollient และ  
Anti-oxidant มาใช�เป็็นสารออกฤทธิ�ในผลติภณัฑ์์ 
ได�แก่ โทนิคสำหรับบำรุงผม และ เซึ่รั�มสำหรับ 
บำรุงผิวหน�า โดยมีการทดสอบคุณสมบัติของ 
เครื�องสำอางทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
จิุดเด�น : การพัฒนาผลิตภัณฑ์์ดูแลผิวและผม  
จากสารสกัดมะม่วงพันธุพ์ืน้เมือง เป็็นการอนุรกัษ์ 
พันธุกรรมพืชและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู�ให�
แกช่มุชน วสิาหกจิชมุชน เพื�อให�เกดิการขบัเคลื�อน
ธุรกิจอย่างยั�งยืน

ความร่วมม้อที�เสาะหา
 เสาะหาผู�รับอนุญาตใช�สิทธิ

สถานภาพ
ของผลงานวิจัย    
ได�ต�นแบบในระดับห�องป็ฏิิบัติการ
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ผ่้ช�ว่ยู่ศาสุตราจิารยู่์ ดร.พรพัสุนันท์ เดชประสุิทธิิโชค 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทรศัพท์  02 244 5280 ต่อ 2
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นัักวิิจััย
ดร.ปณิิธิิ วิิรุฬห์์พอจิิต, นางสาวิกรรณิิกา ห์ัตถะปะนิตย์์ และ นาย์กฤตพร อุตรา
ศูนูย์์เทคโนโลยี์โลหะและวัสัดุแุห่งชาติ ิสำนักงานพัฒันาวิัทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลยี์แห่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ควิามลับทางการค้า
คำขอสิทธิิบัตร เลขท่�คำขอ 1801006042 ย์่�นคำขอวัันที� 28 กันย์าย์น 2561
คำขอสิทธิิบัตร เลขท่�คำขอ 2001002217 ย์่�นคำขอวัันที� 21 เมษาย์น 2563
คำขอสิทธิิบัตร เลขท่�คำขอ 2101005278 ย์่�นคำขอวัันที� 3 กันย์าย์น 2564
คำขออนุสิทธิิบัตร เลขท่�คำขอ 2103002488 ย์่�นคำขอวัันที� 3 กันย์าย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
enR/Plearn เป็น็นวัตัิกร์ร์มของเล่นป็ลอดุภััย์ที�ใชย้์างธร์ร์มชาติหิร์อ่ย์างพัาร์าเป็น็วัตัิถุดิุุบ
หลกัในการ์ผลิติ โดุย์มีแนวัคิดุมาจากควัามต้ิองการ์นำย์างพัาร์าซึ่่�งเป็น็พัช่เศูร์ษฐกิจสำคัญ
ของป็ร์ะเทศูมาเพิั�มมูลค่าดุ้วัย์การ์แป็ร์รู์ป็เป็็นผลิติภัณัฑ์์ที�แป็ลกใหม่และมีควัามหลากหลาย์
มากข่�น โดุย์ enR/Plearn “นวััติกร์ร์มของเล่นป็ลอดุภััย์จากย์างพัาร์า” มี 3 ผลิติภััณฑ์์ 
ไดุ้แก่ ชอล์กจากย์างธร์ร์มชาติิ (Para Note) ที�เขีย์นไดุ้ไม่เลอะม่อ ไม่ก่อให้เกิดุฝุุ่�น 
ฟุุ้�งกร์ะจาย์ ไม่เป็ร์าะหักง่าย์ เขีย์นไดุ้นาน ดุินป็้�นจากย์างธร์ร์มชาติิ (Para Dough) ที�มี
ลักษณะคล้าย์แป็�งป็้�น ไม่แห้งแข็งเม่�อสัมผัสอากาศู ไม่มีกลิ�น แป็�งและสีไม่ติิดุม่อ ไม่มี 
สาร์เคมทีี�เป็น็อนัติร์าย์ ไมม่สีว่ันป็ร์ะกอบของสาร์กนับูดุ อกีทั�งย์งัสามาร์ถุฆ่า่เช่�อกอ่นและ
หลงัการ์เลน่ไดุดุ้ว้ัย์แอลกอฮอล ์และสไลมผ์ง/ทร์าย์เทยี์มจากย์างธร์ร์มชาติ ิ(Para sand) 
ที�มีลักษณะเป็็นผงนุ่ม สามาร์ถุอัดุข่�นร์ูป็ดุ้วัย์พัิมพั์เป็็นร์ูป็ทร์งติ่าง ๆ ไดุ้คล้าย์ทร์าย์เป็ีย์ก 
และสามาร์ถุกร์ะจาย์ติัวักลับมาเป็็นผงเช่นเดุิมไดุ้

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
 Para Note เป็็นการ์นำย์างพัาร์ามาทำให้มลีกัษณะแขง็โดุย์ผ่านกร์ะบวันการ์คอมพัาวัด์ุ  
แล้วันำมาอัดุเป็็นแท่งหร์่อร์ูป็ทร์งติ่างๆ ติามแม่พัิมพั์ สามาร์ถุใช้เขีย์นกร์ะดุานหร์่อ 
พั่�นผวิัที�มคีวัามขร์ขุร์ะไดุค้ลา้ย์กบัชอลก์ เขยี์นไดุไ้มเ่ลอะมอ่ ไมก่อ่ใหเ้กดิุฝุุ่�นฟุุ้�งกร์ะจาย์ 
และไม่เป็็นอันติร์าย์ อีกทั�งย์ังแติกหักไดุ้ย์าก 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

enR/Plearn (เอ็นัอาร์เพลินั) 
นัวิัตกรรมข้องเล่นัจัากยางพารา 
เสริมสร้างพัฒนัาการเด็ก  
เล่นัและเร่ยนัรู้อย่างปัลอดภัย

 Para Dough เป็็นดิุนป้็�นหร์อ่แป็�งป้็�นที�ป็ร์ะกอบดุ้วัย์
วััติถุุดุิบจากธร์ร์มชาติิ ไดุ้แก่ ย์างพัาร์าที�ผ่าน 
การ์ป็รั์บลักษณะทางกาย์ภัาพัให้อย์ู่ในรู์ป็
ของเหลวัหน่ดุ น�ำมันพั่ช และแป็�งป็ร์ะกอบ
อาหาร์ มลีกัษณะคลา้ย์กบัแป็�งโดุวั ์หร์อ่แป็�งป็้�น 
ที�ไม่แห้งแข็งเม่�อสัมผัสอากาศู ไม่มีกลิ�น แป็�ง
และสีไม่ติิดุม่อ ไม่มีสาร์เคมีที�เป็็นอันติร์าย์  
กลูเติน และโลหะหนัก ไม่มีส่วันป็ร์ะกอบของ
สาร์กันบูดุ 

 Para Sand ผลติิภัณัฑ์ย์์างพัาร์าที�มลีกัษณะเป็น็
ผงนุ่มคล้าย์ทร์าย์เป็ีย์ก มีควัามหน่ดุไม่แติกติัวั 
มีร์ูป็แบบการ์พััฒนาเช่นเดุีย์วักับ Para Dough 
สามาร์ถุนำ Para sand หร์่อทร์าย์เทีย์มจาก
ย์างพัาร์ามาป็้�นหร์อ่อดัุข่�นร์ปู็เป็น็ร์ปู็ทร์งติา่ง ๆ  
และเป็ลี�ย์นร์ูป็ให้กลับมาเป็็นผงเช่นเดุิมไดุ้ โดุย์
นำกลับมาป็้�นข่�นร์ูป็ใหม่ไดุ้มากกวั่า 10 คร์ั�ง

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย 
ติ้นแบบร์ะดุับห้องป็ฏิิบัติิการ์ไดุ้ถุูกทดุสอบใน
สภัาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
กัณิฐมณิ่ กลกานนท์
งานป็ร์ะสานธุร์กิจและอุติสาหกร์ร์ม 
ฝุ่�าย์พััฒนาธุร์กิจ ศููนย์์เทคโนโลย์ีโลหะและวััสดุุแห่งชาติิ 
โทรศััพท์ 02 564 6500 ติ่อ 4782
Email    kanthamanee.kal@mtec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศั.ดร.จิฬุารตัน์ วิฒันกจิิ, น.ส.ชฎาทพิ รอดอ่วิม, ดร.อนวิชั ทิวิะศัะศิัธิร์,  
ดร.ศัภุกร ตันตศิัรย่์านรุกัษ์์, ดร.มารสิา เกตุแก้วิ, น.ส.อณิษิ์ฐา ประเสรฐิทรพัย์์, 
น.ส.พลอย์ชนก เอย่์ดรัตน์, นาย์พ่รณิฐั ชัย์พรเฉลิม, น.ส.วิาทนิ ่นนัทกจิิโกศัล 
และ นาย์สรศักัดิ� กลิ�นย์อด

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสทิธิบัิตร เลขท่�คำขอ 2201000898 ย์่�นคำขอวันัที� 11 กมุภัาพันัธ์ 2565
คำขอสทิธิบัิตร เลขท่�คำขอ 2001004512 ย์่�นคำขอวันัที� 11 สงิหาคม 2563
คำขออนสุทิธิบัิตร เลขท่�คำขอ 2203001714 ย์่�นคำขอวันัที� 9 กร์กฎาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จากนโย์บาย์การ์พััฒนาแหล่งพัลังงานเช่�อเพัลิงเอทานอลและแผนพััฒนาภัาย์ใต้ิ BCG  
Model โคร์งการ์วิัจยั์นี�เป็น็การ์เสนอแนวัทางเลอ่กใหม่สำหรั์บการ์พัฒันาร์ะบบเศูร์ษฐกิจ
ชีวัภัาพั เศูร์ษฐกิจหมุนเวัีย์น และเศูร์ษฐกิจสีเขีย์วั โดุย์การ์พััฒนาเทคโนโลย์ีการ์ผลิติ 
สาร์เคมชีวีัภัาพัป็ร์ะเภัทไบโอเอทลินี (Bioethylene) จากไบโอเอทานอล ซึ่่�งไดุจ้ากแหลง่
ชีวัภัาพั โดุย์ทั�วัไป็สาร์ป็ร์ะกอบจำพัวักเอทิลีนถุ่อเป็็นสาร์ผลิติภััณฑ์์ปิ็โติร์เคมีขั�นติ้นที�
สำคัญที�ใช้ในการ์ผลิติสาร์ผลิติภััณฑ์์ป็ิโติร์เคมีขั�นกลางและขั�นป็ลาย์ในอุติสาหกร์ร์ม 
หลากหลาย์ป็ร์ะเภัท เช่น อุติสาหกร์ร์มย์าและเคร์่�องสำอาง อุติสาหกร์ร์มพัลาสติิก 
อุติสาหกร์ร์มอิเล็กทร์อนิกส์ และอุติสาหกร์ร์มย์านย์นติ์ เป็็นติ้น กร์ะบวันการ์ผลิติ 
สาร์ป็ร์ะกอบโอเลฟุ้ินส์จากไบโอเอทานอลสามาร์ถุทำไดุ้โดุย์ผ่านกร์ะบวันการ์ดุีไฮเดุร์ชัน 
อาศูัย์ติัวัเร์่งป็ฏิิกิร์ิย์าหลากหลาย์ป็ร์ะเภัท เช่น ซึ่ีโอไลติ์ (Zeolite) อย์่างไร์ก็ติามการ์ใช้ 
ติวััเร์ง่ป็ฏิกิิร์ยิ์าเคมีป็ร์ะเภัทซีึ่โอไลต์ิแบบดุั�งเดิุมที�ใชใ้นอุติสาหกร์ร์มนั�นมีควัามจำเป็น็ที�จะ
ติ้องทำการ์อัดุข่�นร์ูป็ก่อนนำไป็ใช้งานจริ์ง โดุย์วิัธีที�นิย์มใช้ในการ์ข่�นร์ูป็นั�นสามาร์ถุใช้ 
การ์ข่�นร์ูป็ดุ้วัย์ร์ะบบแม่พัิมพั์ และร์ะบบไฮดุร์อลิก แต่ิย์ังคงมีข้อจำกัดุของการ์สูญเสีย์
ป็ร์ะสิทธิภัาพั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การออกแบับัตัวิเร่งปัฏิกิริยา 
ซ่โอไลต์สองมิติแบับัผสม 
ท่�ข้ึ�นัรูปัโดยปัราศจัากสารยึดเกาะ
เพ้�อใช้ในักระบัวินัการผลิตเอทิล่นั 
จัากไบัโอเอทานัอล

สรุปัและจัดุเดน่ัเทคโนัโลย่
ติัวัเร์่งป็ฏิิกิร์ิย์าแบบผสมร์ะหว่ัางสาร์ป็ร์ะกอบ 
ของซึ่ีโอไลติ์ชนิดุ ZSM-5 ที�มีร์ูพัร์ุนลำดุับขั�นเป็็น
แกนกลางและเลเย์อร์์ดุับเบิลไฮดุร์อกไซึ่ดุ์เป็็น 
เป็ลอ่กหุม้ โดุย์สามาร์ถุทำการ์สังเคร์าะห์และผ่าน
การ์ข่�นรู์ป็โดุย์ป็ร์าศูจากสาร์ย์่ดุเกาะ เพ่ั�อนำมาใช้
สำหร์บักร์ะบวันการ์ผลติิเอทลินีจากไบโอเอทานอล 
เพั่�อเพัิ�มป็ร์ะสิทธิภัาพัและอาย์ุการ์ใช้งานของ 
ติัวัเร์่งป็ฏิิกิร์ิย์า ร์วัมทั�งลดุป้็ญหาการ์นำเข้า 
ติัวัเร์่งป็ฏิิกิร์ิย์าจากติ่างป็ร์ะเทศู เพั่�อใช้งานจร์ิงใน
ภัาคอุติสาหกร์ร์ม
1. พััฒนาติัวัเร์่งป็ฏิิกิร์ิย์าแบบใหม่ป็ร์ะกอบไป็ 

ดุ้วัย์ซีึ่โอไลต์ิแบบสองมิติิเป็็นแกนกลาง และ
สาร์ป็ร์ะกอบเลเย์อร์์ดัุบเบิลไฮดุร์อกไซึ่ดุ์เป็็น
เป็ล่อกหุ้ม ที�ข่�นร์ูป็โดุย์ป็ร์าศูจากสาร์ย์่ดุเกาะ 

2. ตัิวัเร์่งป็ฏิิกิร์ิย์าที�ไดุ้พััฒนาข่�นมานั�น เหมาะ
สำหรั์บการ์นำไป็ใช้ในกร์ะบวันการ์ผลิติเอทิลนี 
ที�มีควัามจำเพัาะเจาะจงสูง (มากกวั่าร์้อย์ละ 
90) ผา่นป็ฏิิกริ์ยิ์าการ์กำจดัุน�ำของสาร์ป็ร์ะกอบ 
ไบโอเอทานอลในร์ะดุ้บโร์งงานติ้นแบบ

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย 
ไดุ้ต้ินแบบร์ะดุบั pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศั.ดร.จิุฬารัตน์ วิัฒนกิจิ
Vidyasirimedhi Institute of 
Science and Technology (VISTEC)
โทรศััพท์ +66(0) 33 014 255
Email    chularat.w@vistec.ac.th
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นัักวิิจััย
ดร.นิิสภา ศีีตะปัันิย์์
ศูนูย์์เทคโนโลยี์โลหะและวัสัดุแุห่งชาติ ิสำนักงานพัฒันาวิัทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลยี์แห่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003000806 ย์่�นคำขอวัันที� 17 เมษาย์น 2563
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เน่�อสัติวั์ถื่อเป็็นแหล่งโป็ร์ติีนที�สำคัญและมีสาร์อาหาร์ติ่าง ๆ ที�จำเป็็นติ่อร์่างกาย์ แติ่ 
หลงัจากทำให้สกุมกัจะมเีน่�อสมัผัสัที�เหนยี์วั แขง็ และทำให้บดุเคี�ย์วัย์าก โดุย์เฉพัาะเน่�อแดุง  
เช่น เน่�อหมู เน่�อวััวั ทำให้ผัู้บร์ิโภคบางกลุ่มโดุย์เฉพัาะกลุ่มผัู้สูงอาย์ุและผัู้มีป็ัญหาเคี�ย์วั
และกล่นลำบากหลีกเลี�ย์งการ์ร์ับป็ร์ะทานเน่�อสัติวั์ จนนำไป็สู่ภาวัการ์ณ์์ขาดุสาร์อาหาร์
และโร์คติา่งๆ ติามมา ดุงันั�น ทมีวิัจยั์จงึคดิุคน้สตูิร์และกร์ะบวันการ์ป็รั์บเน่�อสัมผััสเน่�อหมู
ให้มีควัามนุ่ม ฉ�ำน�ำ และคงร์ูป็ร์่างไดุ้ ซึ่ึ�งสามาร์ถืออกแบบให้มีควัามนุ่มที�ร์ะดุับแติกติ่าง
กัน เพ่ั�อให้เหมาะสมกับผัู้ที�มีป็ัญหาการ์เคี�ย์วัและกล่นในแต่ิละร์ะดัุบ เน่�อหมูที�ป็ร์ับเน่�อ
สัมผััสนี�สามาร์ถืนำไป็เติร์ีย์มเป็็นเมนูอาหาร์ที�มีเน่�อสัมผััสนุ่ม บดุเคี�ย์วัง่าย์ เหมาะสำหร์ับ
ผัู้มีป็ัญหาการ์บดุเคี�ย์วั ร์วัมถืึงนำไป็ใช้เติร์ีย์มเมนูอาหาร์สำหร์ับผู้ัมีภาวัะกล่นลำบากที�
อ้างอิงร์ะดุับควัามแข็งจากมาติร์ฐานอาหาร์สำหร์ับผัู้มีภาวัะกล่นลำบาก หร์่อ IDDSI 
(International Dysphagia Diet Standardization Initiative) ที�ร์ะดุับ IDDSI 5-7

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เนั้�อหมูนั่�มท่�ผ่�านักระบัวินัการ 
ปัรับัเนั้�อสัมผ่ัสให้บัดเค่�ยวิง�าย 
สำาหรับัผู่้สูงวิัยและผู่้ม่ปััญหา 
การเค่�ยวิและการกล้นัลำาบัาก

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 เน่�อหมูป็ร์ับเน่�อสัมผััสมีลักษณ์ะกึ�งแข็ง จึง
สามาร์ถืคงร์ปู็ร์า่งเหมอ่นชิ�นเน่�อ แติม่เีน่�อสมัผัสั
ที�นุ่ม บดุเคี�ย์วัและกล่นง่าย์ มีควัามฉ�ำน�ำ

 เน่�อหมูป็รั์บเน่�อสัมผััสนี�สามาร์ถืนำไป็ป็ร์ะกอบ
เมนูอาหาร์ไดุ้หลากหลาย์ มีลักษณ์ะป็ร์ากฏ
คล้าย์คลึงเมนูอาหาร์ที�เติร์ีย์มจากเน่�อหมูป็กติิ

 อาหาร์ที�เติรี์ย์มจากเน่�อหมูป็ร์ับเน่�อสัมผััสนี�
นอกจากบดุเคี�ย์วัไดุ้ง่าย์เหมาะกับผัู้สูงอายุ์แล้วั 
ย์ังสามาร์ถืป็รั์บให้มีขนาดุอนุภาคและร์ะดัุบ
ควัามแข็งอ้างอิงติามมาติร์ฐาน IDDSI สำหรั์บ 
ผัู้มีภาวัะกล่นลำบาก ร์ะดุับ 5-7 อีกดุ้วัย์

 เน่�อหมูนุ่มนี�สามาร์ถืทำเป็็นเมนูอาหาร์ไทย์ไดุ้
หลาย์ป็ร์ะเภทเพ่ั�อให้ผูั้สูงอายุ์หร่์อผัู้ที�มีป็ัญหา
การ์เคี�ย์วัและกล่นไดุ้ร์ับป็ร์ะทานอาหาร์ที�มี
ลักษณ์ะป็ร์ากฏและร์สชาติิที�คุ้นเคย์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย 
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ชนิิต วานิิกานิุกูล
งานป็ร์ะสานธิุร์กิจและอุติสาหกร์ร์ม ฝ่่าย์พััฒนาธิุร์กิจ
ศููนย์์เทคโนโลย์ีโลหะและวััสดุุแห่งชาติิ
โทรศีัพท์ 02 564 6500 ติ่อ 4788
Email chanitw@mtec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ดร.ชัย์วุฒิิ กมลพิลาส
ศูนูย์์เทคโนโลย์โีลหะและวัสัดุแุห่งชาติ ิสำนกังานพัฒันาวัทิย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์แีห่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในป็ัจจุบัน นอกจากผัู้บร์ิโภคที�มีอาการ์แพั้กลูเตินหร์่อโร์ค Coeliac disease ที�มีจำนวัน
เพัิ�มมากขึ�นแล้วั ย์ังมีผัู้บริ์โภคอีกจำนวันหนึ�งที�มีอาการ์แพ้ันมวััวั นมจากสัติวั์ หร์่อแพ้ั 
น�ำติาลแลคโติสที�มอีย์ูใ่นนมจากสัติวั ์(lactose intolerance) และ/หร์อ่มีอาการ์แพ้ัโป็ร์ตินี
ในไข ่โดุย์เฉพัาะในกลุม่ผัูบ้ร์โิภคที�เป็น็เดุก็เลก็ ดุงันั�นผัลติิภณั์ฑ์ท์ี�เหมาะสมสำหร์บัผัูบ้ร์โิภค
กลุ่มนี� จึงจำเป็็นต้ิองไม่มีส่วันป็ร์ะกอบของธัิญพั่ชที�มีกลูเติน (ข้าวัสาลี ข้างบาร์์เลย์ ์
ข้าวัไร์ซึ่์) และไม่มีส่วันผัสมของผัลิติภัณ์ฑ์์จากนมและไข่ อย์่างไร์ก็ติาม ขนมป็ังและ 
ผัลิติภัณ์ฑ์์เบเกอร์ี�ส่วันใหญ่มักป็ร์ะกอบดุ้วัย์วััติถืุดุิบดุังกล่าวั ทำให้ผัู้บร์ิโภคที�มีอาการ์แพั้
อาหาร์เหล่านี�ไม่สามาร์ถืเล่อกร์ับป็ร์ะทานผัลิติภัณ์ฑ์์ในกลุ่มนี�ไดุ้ หร์่อย์ังมีติัวัเล่อก
ผัลิติภัณ์ฑ์์ที�ให้เน่�อสัมผััสและร์สชาติิดุีค่อนข้างน้อย์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
สตูิร์แป้็งพัรี์มกิซ์ึ่สำหรั์บเติรี์ย์มขนมปั็งป็ร์าศูจากกลูเตินและส่วันผัสมจากนมและไข่ ป็ร์ะกอบ 
ดุ้วัย์สติาร์์ชธิร์ร์มชาติิ ฟลาวัธิร์ร์มชาติิ สติาร์์ชดุัดุแป็ร์ และวััติถืุดุิบธิร์ร์มชาติิ จำพัวัก 
สาร์อิมัลซึ่ิไฟเออร์์ สาร์ไฮโดุร์คอลลอย์ด์ุ ในป็ริ์มาณ์ที�เหมาะสม เพ่ั�อติอบสนอง 
ควัามติ้องการ์ของผัู้บร์ิโภคที�มีปั็ญหาแพั้กลูเติน ผัลิติภัณ์ฑ์์จากนมและไข่ ร์วัมถืึง 
ควัามต้ิองการ์ของผัู้ป็ร์ะกอบการ์ที�ติ้องการ์พััฒนา ผัลิติภัณ์ฑ์์พัรี์มิกซ์ึ่เพ่ั�อจำหน่าย์ 
เชิงพัาณ์ิชย์์ โดุย์สูติร์ดุังกล่าวัให้แบทเทอร์์ที�สามาร์ถืขึ�นฟูไดุ้ดุีขณ์ะหมัก และคงติัวัไดุ้ใน
ขณ์ะอบ ทำใหข้นมป็งัมลีกัษณ์ะร์พูัรุ์นที�สม�ำเสมอ ผัวิัหนา้เร์ยี์บ ไมย่์บุติวัั และมเีน่�อสมัผัสั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

V-ปััง ข้นัมปัังปัราศจัากกลูเตนั 
และผ่ลิตภัณฑ์์จัากนัมและไข้�

ที�ดุี  นอกจากนี�ย์ังมีคะแนนการ์ย์อมรั์บจาก 
การ์ป็ร์ะเมินทางป็ร์ะสาทสัมผััสเทีย์บเท่ากับสูติร์
ควัามลับทางการ์ค้า และมีคะแนนการ์ย์อมรั์บดุ้าน
ร์สชาติแิละควัามชอบโดุย์ร์วัมมากกวัา่สตูิร์พัรี์มกิซึ่์
ทางการ์ค้า (ที�ป็ร์าศูจากกลูเติน นมและไข่) ที�มี
จำหนา่ย์อย์ูแ่ลว้ัในขณ์ะนี� ซึึ่�งผัลงานนี�มคีวัามพัร์อ้ม
ในการ์ถ่ืาย์ทอดุเทคโนโลยี์ให้กับผู้ัป็ร์ะกอบการ์ที�
สนใจ

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดัุบห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ชนิิต วานิิกานุิกูล
งานป็ร์ะสานธิุร์กิจและอุติสาหกร์ร์ม 
ฝ่่าย์พััฒนาธิุร์กิจ ศููนย์์เทคโนโลย์ีโลหะและวััสดุุแห่งชาติิ
โทรศีัพท์ 02 564 6500 ติ่อ 4788
Email chanitw@mtec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ดร.กมลวรรณ อิศีราคาร
ศูนูย์์เทคโนโลยี์โลหะและวัสัดุแุห่งชาติ ิสำนักงานพัฒันาวิัทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลยี์แห่งชาติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จากแนวัโน้มที�เพัิ�มขึ�นของผัู้บร์ิโภคในกลุ่มมังสวัิร์ัติิ วัีแกน และกลุ่มมังสวัิร์ัติิแบบย์่ดุหย์ุ่น 
(Flexitarian) ทั�งในไทย์และต่ิางป็ร์ะเทศู ทำให้ติลาดุผัลิติภัณ์ฑ์์ทดุแทนเน่�อสัติว์ัมี 
การ์เติิบโติอย์่างร์วัดุเร์็วัและติ่อเน่�อง ป็ร์ะกอบกับควัามติ้องการ์ของผัู้บร์ิโภคที�ให้ 
ควัามสำคัญกับการ์เล่อกรั์บป็ร์ะทานอาหาร์ที�มีควัามอร่์อย์ กล่าวัค่อ การ์มีร์สชาติิ  
เน่�อสัมผััส และกลิ�นที�ดุี และมีผัู้บร์ิโภคบางกลุ่มที�เคย์บร์ิโภคเน่�อสัติว์ัจึงมีควัามคาดุหวััง
ถืึงเน่�อสัมผััสของผัลิติภัณ์ฑ์์ทดุแทนเน่�อสัติว์ัป็ร์ะเภทติ่างๆ ให้มีเน่�อสัมผััส มีควัามร์ู้สึก
เหมอ่นการ์บร์โิภคเน่�อสตัิวัช์นิดุนั�นจร์งิๆ จงึเป็น็ที�มาของแนวัคดิุในการ์จดัุเร์ยี์งโคร์งสร์า้ง
ของอาหาร์ให้มลีกัษณ์ะเน่�อสมัผัสัเหมอ่นกับผัลติิภณั์ฑ์์จากเน่�อไก่ ควับคู่ไป็กับการ์ป็ร์งุแต่ิง
กลิ�นและร์สชาติิให้เหม่อนจริ์งซึึ่�งเม่�อผัู้บริ์โภครั์บป็ร์ะทาน Ve-Chick จะไดุ้ร์ับควัามร์ู้สึก 
ที�เหม่อนร์ับป็ร์ะทานผัลิติภัณ์ฑ์์จากเน่�อไก่จร์ิง

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 ผัลิติภัณ์ฑ์์ทดุแทนเน่�อไก่จากโป็ร์ติีนพั่ช สามาร์ถืนำไป็ป็ร์ุงสุกดุ้วัย์วัิธิีการ์ชุบแป็้งทอดุ 
ย์่าง ผััดุ หร์่อแกง ให้ลักษณ์ะเน่�อสัมผััสที�คล้าย์อาหาร์ที�ป็ร์ุงจากเน่�อไก่ และสามาร์ถื
ป็ร์ับควัามนุ่มของผัลิติภัณ์ฑ์์ไดุ้ติามติ้องการ์ โดุย์การ์ป็ร์ับป็ร์ิมาณ์ส่วันผัสมที�ใช้ในสูติร์

 ผัลิติภัณ์ฑ์์มีโป็ร์ติีนป็ร์ะมาณ์ 6-16% ใย์อาหาร์ป็ร์ะมาณ์ 6-10% และมีป็ร์ิมาณ์ไขมัน
จากพั่ชป็ร์ะมาณ์ 6-10% จึงป็ร์าศูจากคอเลสเติอร์อล ดุีกวั่าผัลิติภัณ์ฑ์์ทางการ์ค้าที�มี
ใย์อาหาร์ติ�ำและมีป็ร์ิมาณ์ไขมันที�สูงกวั่า 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

Ve-Chick เนั้�อไก�จัากโปัรต่นัพ้ช

 สูติร์สามาร์ถืป็ั�นขึ�นร์ูป็ไดุ้ง่าย์ภาย์หลังการ์ป็ั�น
ผัสม และสามาร์ถืนำไป็ป็ร์ุงเป็็นเมนูอาหาร์
ติ่างๆ ไดุ้ทันที โดุย์ไม่ติ้องผั่านกร์ะบวันการ์ 
แช่แข็ง

 ผัลิติภัณ์ฑ์์มี 2 ร์ูป็แบบหลัก ค่อ “เน่�อไก่กึ�ง
สำเร์็จรู์ป็ (Pre-cooked)” เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ 
ชิ�นเน่�ออกไก่ ซึ่ึ�งสามาร์ถืนำไป็ป็ร์ุงอาหาร์
ทดุแทนเน่�อไกไ่ดุห้ลากหลาย์ และชิ�นเน่�ออกไก่
ชุบแป็้งทอดุ ส่วันอีกรู์ป็แบบหนึ�งค่อ “เน่�อไก่
แบบผัง (Premix)” สำหรั์บนำไป็ขึ�นร์ูป็เป็็น 
เน่�อไกดุ่ว้ัย์ตินเอง การ์ขึ�นร์ปู็ทำไดุง้า่ย์เพัยี์งผัสม
เข้ ากับส่ วันผัสมของเหลวัติามสูติร์ดุ้ วัย์ 
เคร่์�องปั็�น แล้วัปั็�นขึ�นรู์ป็เป็็นชิ�นเน่�อติามต้ิองการ์
ก่อนนำไป็ใช้ทำอาหาร์ไดุ้ทันที ร์าคาของ
ผัลิติภณั์ฑ์ท์ั�ง 2 ร์ปู็แบบ ถืกูกว่ัาเน่�อไก่คุณ์ภาพั
ดุีที�มีจำหน่าย์ทั�วัไป็

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบร์ะดุับ pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ชนิิต วานิิกานิุกูล
งานป็ร์ะสานธิุร์กิจและอุติสาหกร์ร์ม 
ฝ่่าย์พััฒนาธิุร์กิจ ศููนย์์เทคโนโลย์ีโลหะและวััสดุุแห่งชาติิ
โทรศีัพท์ 02 564 6500 ติ่อ 4788
Email chanitw@mtec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ดร.ไฉนิ นิ้อย์แสง และคณะ
วัิทย์าลัย์การ์แพัทย์์แผันไทย์ มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลธิัญบุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ข้าวักล้องหอมมะลิงอก ไดุ้มีการ์ป็ลูกข้าวัแบบเกษติร์อินทรี์ย์์ โดุย์กลุ่มสมาชิกวัิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเขาแหลม เป็็นการ์นำข้าวักล้องมาผั่านกร์ะบวันการ์งอกใหม่ ป็ร์ะกอบดุ้วัย์ 
สาร์อาหาร์จำนวันมาก มีสาร์กาบา มีคุณ์ค่าทางอาหาร์ ช่วัย์ป็้องกันโร์คอัลไซึ่เมอร์์ หร์่อ
โร์คสูญเสีย์ควัามทร์งจำ ลดุควัามเครี์ย์ดุ เป็็นสาร์ส่�อป็ร์ะสาท ทำหน้าที�ร์ักษาสมดุุลใน
สมอง ชว่ัย์ใหส้มองผัอ่นคลาย์ กร์ะติุน้ติอ่มไร์ท้อ่ทำหนา้ที�ผัลติิฮอร์โ์มนที�ชว่ัย์ในการ์เจร์ญิ
เติบิโติของร่์างกาย์ ทำให้เกดิุการ์สร้์างเน่�อเย์่�อกล้ามเน่�อต่ิาง ๆ  ของร่์างกาย์ สาร์ออร์ซิึ่านอล 
ลดุอาการ์ผัิดุป็กติิของวััย์ทอง มีใย์อาหาร์ วัิติามินบี 1 วัิติามินบี 2 และสาร์อาหาร์อ่�น ๆ

โดุย์ทั�วัไป็มีกลุ่มผัู้บริ์โภคนิย์มร์ับป็ร์ะทานข้าวักล้องงอก เพีัย์งชงในน�ำร้์อนดุ่�มเป็็น 
เคร์่�องดุ่�มเพ่ั�อสุขภาพัไดุ้เลย์ การ์พััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์นี�เป็็นการ์พััฒนารู์ป็แบบแพ็ัคเกจจิ�ง 
เพั่�อขย์าย์ติลาดุ และนำสินค้าของชุมชนไป็สู่ม่อผัู้บร์ิโภคอย์่างกวั้างขวัาง เน่�องจากติลาดุ
ในติอนนี�ให้ควัามสำคัญกับสินค้าเพั่�อสุขภาพัมากขึ�น และดุ้วัย์วัิถืีชีวัิติที�ร์ีบเร์่งก็ติ้องการ์
ควัามสะดุวักมากขึ�น โดุย์วััติถืุดุิบผัลิติจากผัลผัลิติจากร์ะบบเกษติร์อินทร์ีย์์ภาย์ในชุมชน

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ข้้าวิกล้องหอมมะลิงอกออร์แกนัิค
ก่�งสำาเร็จัรูปั

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
โจ๊กข้าวักล้องหอมมะลิงอกออร์์แกนิคกึ�งสำเร์็จรู์ป็ 
เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ออร์์แกนิคกึ�งสำเร์็จร์ูป็ เป็็นอาหาร์
เสร์ิมสำหรั์บเด็ุกและผัู้สูงอายุ์ ผัลิติจากข้าวักล้อง
หอมมะลงิอกออร์์แกนคิ ไม่ใช้สาร์เคมใีนทกุขั�นติอน
การ์ผัลิติ อุดุมไป็ดุ้วัย์ Gamma Amino Butyric 
Acid (GABA) ชว่ัย์บำร์งุและป็อ้งกนัภาวัะเส่�อมของ
สมอง ผัสมผังนัวัป็ร์ุงร์ส เพีัย์งแค่เทน�ำร้์อนชงก็
สามาร์ถืร์ับป็ร์ะทานไดุ้ เลย์ จะเติิมดุ่�มเป็็น 
เคร์่�องดุ่�มเพั่�อสุขภาพั หร์่อร์ับป็ร์ะทานเป็็นอาหาร์
ในม่�อเบา ๆ ก็สะดุวักมากเพัีย์งเติิมน�ำซึุ่ป็ ผััก ไข่ 
หร์่อเน่�อสัติวั์เพัิ�มลงไป็ ก็อิ�มอร์่อย์คุณ์ป็ร์ะโย์ชน์
เน้น ๆ ไป็เลย์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ผัลการ์ทดุลองร์ะดุบัห้องป็ฏิบตัิกิาร์ไดุ้ร์บัการ์พัสิจูน์
วั่าเป็็นไป็ไดุ้

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
วิจิิตราภรณ์ ถนิัดทาง
กลุ่มกิจการ์พััฒนาธิุร์กิจและการ์ติลาดุ
โทรศีัพท์ 02 141 1690
โทรศีัพท์มือถือ 089 719 7787
Email wichitraporn@bedo.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ดร.ไฉนิ นิ้อย์แสง และคณะ
วัิทย์าลัย์การ์แพัทย์์แผันไทย์ มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลธิัญบุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
น�ำผัึ�งจากดุอกลำไย์ เป็็นน�ำผัึ�งธิร์ร์มชาติิบร์ิสุทธิิ� มีกลิ�นและร์สหอมหวัานจากเกสร์ดุอก
ลำไย์ แหล่งผัลิติน�ำผัึ�งเน้นพั่�นที�สวันลำไย์ที�มีการ์บร์ิหาร์จัดุการ์แบบเกษติร์อินทรี์ย์์หร์่อ
ป็ลอดุสาร์พิัษของพั่�นที�กลุ่มสมาชิกวิัสาหกิจชุมชน มีกร์ะบวันการ์เก็บดุ้วัย์กร์ร์มวิัธีิ
ธิร์ร์มชาติทิี�เป็น็การ์สบ่สานจากภูมปิ็ญัญาท้องถืิ�น และกร์ะบวันการ์ผัลิติที�ไดุ้ร์บัมาติร์ฐาน
สำนักงานคณ์ะกร์ร์มการ์อาหาร์และย์าและเกณ์ฑ์์มาติร์ฐานการ์ผัลิติเคร์่�องสำอางที�ดุี 
(GMP) ทำให้ไดุ้น�ำผัึ�งที�มีคุณ์ภาพับร์ิสุทธิิ�และคงคุณ์ค่าไวั้อย์่างเติ็มเป็่�ย์มทั�งในดุ้าน
โภชนาการ์และร์สชาติอินัเป็น็เอกลกัษณ์ ์น�ำผัึ�งเป็น็แหลง่ของสาร์อาหาร์ที�สำคญั มนี�ำติาล
ฟร์กุโทส และกลูโคส ที�ร์า่งกาย์สามาร์ถืดูุดุซึ่มึไป็สร์า้งพัลงังานไดุท้นัท ีสามาร์ถืช่วัย์คลาย์
ควัามเหน็ดุเหน่�อย์ ควัามอ่อนเพัลีย์จากการ์ทำงานหนัก การ์เล่นกีฬา ช่วัย์เสร์ิมสร์้าง
สขุภาพัใหแ้กผ่ัูส้งูอายุ์ ผัูป้็ว่ัย์ร์ะย์ะพักัฟ้�น บำรุ์งป็ร์ะสาทและสมอง ชว่ัย์ป็ร์บัสมดุลุร์า่งกาย์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เพั่�อติอบสนองกลุ่มผัู้ออกกำลังกาย์และนักกีฬา ผัลิติภัณ์ฑ์์นี�เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ที�ร์ับป็ร์ะทาน
ง่าย์และอุดุมไป็ดุ้วัย์สาร์อาหาร์จากธิร์ร์มชาติิที�มีป็ร์ะโย์ชน์ เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์เจลลี�พัร์้อมดุ่�ม
บร์ร์จุในซึ่องสะดุวักในการ์พักพัาและร์ับป็ร์ะทานง่าย์ ผัสมผัสานร์สชาติิน�ำผึั�งที�เป็็น
ผัลิติภัณ์ฑ์์ขึ�นช่�อของทางวัิสาหกิจชุมชน เป็็นการ์เพัิ�มร์าย์ไดุ้และมูลค่าของวััติถืุดุิบที�มีอย์ู่
ในท้องถืิ�น

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เจัลล่�ชาเข้่ยวิ รสนัำ�าผ่่�งมะนัาวิ 
พร้อมด้�ม

เจลลี�ชาเขีย์วั ร์สน�ำผัึ�งมะนาวั พัร์้อมดุ่�ม เป็็น
ผัลิติภัณ์ฑ์์เพ่ั�อสุขภาพัที�ไม่มีส่วันผัสมของน�ำติาล 
ให้พัลังงานติ�ำ ช่วัย์ทำให้ชุ่มคอ เพัิ�มควัามสดุช่�น 
และชาเขีย์วัย์ังมีส่วันช่วัย์ในการ์เร์่งการ์เผัาผัลาญ
พัลังงาน

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ผัลการ์ทดุลองร์ะดุบัห้องป็ฏิบตัิกิาร์ไดุ้ร์บัการ์พัสิจูน์
วั่าเป็็นไป็ไดุ้

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
วิจิิตราภรณ์ ถนิัดทาง
กลุ่มกิจการ์พััฒนาธิุร์กิจและการ์ติลาดุ 
โทรศีัพท์ 02 141 1690
โทรศีัพท์มือถือ 089 719 7787
Email wichitraporn@bedo.or.th
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นัักวิิจััย
ดร.ไฉนิ นิ้อย์แสง และคณะ
วัิทย์าลัย์การ์แพัทย์์แผันไทย์ มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลธิัญบุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
วัิสาหกิจชุมชนเกษติร์อินทร์ีย์ร์์หนองสลาบ อำเภออมก๋อย์ จังหวััดุเชีย์งใหม่ ติั�งอย์ู่บน 
พั่�นที�สูง เกิดุจากการ์ร์วัมติัวัของสมาชิก 30 คน โดุย์มีวััติถุืป็ร์ะสงค์เพั่�อเป็็นกลุ่มที�ผัลิติ 
ข้าวัดุอย์อินทร์ีย์์ งาดุำอินทร์ีย์์ และพั่ชสมุนไพัร์ต่ิาง ๆ โดุย์เร์ิ�มติ้นศูึกษาพัันธิุ์ข้าวัของ 
ชาวักะเหร์ี�ย์งป็กาเกอะญอ ชนเผั่าที�มีวััฒนธิร์ร์มและวัิถืีชีวัิติดุ้านการ์ป็ลูกข้าวั จนกร์ะทั�ง
ในป็่ 2552 จึงไดุ้เร์ิ�มป็ลูกข้าวัดุอย์และงาดุำในร์ะบบเกษติร์อินทรี์ย์์ ที�ทุกขั�นติอนของ 
การ์ผัลิติเป็็นแบบไร์้สาร์พัิษ

ชาวัป็กาเกอะญอมภีมูปัิ็ญญาการ์คดัุเลอ่กพันัธ์ุิข้าวัของชาวัป็กาเกอะญอ ที�มคีวัามหลากหลาย์ 
มรี์สชาติดีิุ มคีวัามอ่อนนุม่และกลิ�นหอม มคีณุ์คา่ทางโภชนาการ์สูง เจริ์ญเติบิโติไดุ้ดุ ีและ
ดุูแลร์ักษาง่าย์ ติ้องการ์น�ำน้อย์ ทนติ่อโร์คและแมลง ทำให้การ์ศูึกษาพัันธ์ุิข้าวัของชาวั
กะเหร์ี�ย์งเผั่าป็กาเกอะญอมีวััฒนธิร์ร์มและวิัถืีชีวิัติทำการ์เพัาะป็ลูกข้าวัโดุย์ไม่ใช้สาร์เคมี 
และนำมาฝ่ดัุซึ่ึ�งเป็น็วัถิืดีุั�งเดุมิและเป็น็ภมูปิ็ญัญาทอ้งถืิ�นในการ์คดัุเลอ่กสาย์พันัธิุข์า้วัเพั่�อ
ให้ไดุ้เมล็ดุข้าวัที�ดุี มีคุณ์ภาพั ร์สชาติิอร์่อย์และให้คุณ์ค่าทางโภชนาการ์สูงในการ์ป็ลูก
ฤดุูกาลถืัดุไป็

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

บั้อซานัา ไรซ์ ออร์แกนัิค 
ก่�งสำาเร็จัรูปั

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เพั่�อติอบสนองสังคมผัู้สูงอาย์ุที�ป็ร์ะเทศูไทย์กำลัง
เผัชิญกับการ์มีป็ร์ะชากร์ที�มีอาย์ุมากกวั่า 60 ป็่ 
มากกว่ัาร์้อย์ละ 10 ของป็ร์ะชากร์ทั�งป็ร์ะเทศู 
ผัลิติภัณ์ฑ์์นี�เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ที�ร์ับป็ร์ะทานง่าย์และ
อุดุมไป็ดุ้วัย์สาร์อาหาร์ที�มีป็ร์ะโย์ชน์หลาย์ชนิดุ 
เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์กึ�งสำเร์็จร์ูป็บร์ร์จุในซึ่อง สะดุวักใน
การ์พักพัาและร์ับป็ร์ะทานง่าย์ ผัสมผัสานร์สชาติิ
กล้วัย์น�ำวั้าที�มีมากในพั่�นถืิ�นกับข้าวัสาย์พัันธ์ุิ 
พั่�นเม่องของชาวัเขาชนเผ่ัาป็กาเกอะญอ ช่วัย์ให้
ผัลิติภัณ์ฑ์์เหมาะสำหร์ับเป็็นอาหาร์เสร์ิมสำหร์ับ 
ผู้ัสงูอาย์ ุนอกจากนี� ดุว้ัย์คุณ์คา่ทางสาร์อาหาร์และ
เน่�อของผัลติิภณั์ฑ์ย์์งัเหมาะใหเ้ดุก็ร์บัป็ร์ะทานเป็น็
อาหาร์เสร์ิมไดุ้ดุีอีกดุ้วัย์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ผัลการ์ทดุลองร์ะดุบัห้องป็ฏิบตัิกิาร์ไดุ้ร์บัการ์พัสิจูน์
วั่าเป็็นไป็ไดุ้

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
วิจิิตราภรณ์ ถนิัดทาง
กลุ่มกิจการ์พััฒนาธิุร์กิจและการ์ติลาดุ 
โทรศีัพท์ 02 141 1690
โทรศีัพท์มือถือ 089 719 7787
Email wichitraporn@bedo.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
อาจิารย์์ปั่�นิธิิดา ณ ไธิสง
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี มหาวัิทย์าลัย์ร์าชภัฏกาญจนบุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000450 ย์่�นคำขอวัันที� 21 กุมภาพัันธิ์ 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์ป็รั์บป็รุ์งป็ร์ะสิทธิภิาพัการ์คน่ตัิวัของผัลิติภัณ์ฑ์เ์ส้นบุกแห้งจากภูมปิ็ญัญาชาวักะเหร์ี�ย์ง 
โผัล่วั เป็็นการ์พััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์เส้นบุกแห้งจากภูมิปั็ญญาชาวักะเหร์ี�ย์งโผัล่วั จาก 
การ์สําร์วัจควัามติ้องการ์ในการ์ซ่ึ่�อของผัู้บร์ิโภคทั�งที�เป็็นผัู้บร์ิโภคป็ร์ะจําและร์าย์ใหม่ 
ให้ควัามสนใจต่ิอผัลิติภัณ์ฑ์ใ์หม่คอ่ “เส้นบุกแห้ง” โดุย์เฉพัาะผัูบ้ริ์โภคกลุ่มรั์กสุขภาพั และ
กลุ่มเฉพัาะ เช่น กลุ่มคีโติ มีกลุ่มลูกค้าที�มีควัามต้ิองการ์เพัิ�มขึ�นไม่น้อย์กวั่าร์้อย์ละ 10  
ทั�งนี�ผัลติิภณั์ฑ์เ์ส้นบกุแห้งสามาร์ถืย์ดุ่อายุ์การ์เก็บร์กัษา สง่ผัลต่ิอการ์ลดุต้ินทนุดุ้านกําลงั 
การ์ผัลิติของผัู้ป็ร์ะกอบการ์ นอกจากนี�ย์ังทําให้กลุ่มเกษติร์กร์ผัู้ป็ลูกบุกในพั่�นที�อําเภอ
ทองผัาภูมิ จังหวััดุกาญจนบุร์ี มีร์าย์ไดุ้เพัิ�มขึ�นจากการ์จําหน่าย์หัวับุกสดุอีกดุ้วัย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การปัรับัปัร่งปัระสิทธิิภาพการค้นัตัวิ
ข้องผ่ลิตภัณฑ์์เส้นับั่กแห้ง
จัากภูมิปััญญาชาวิกะเหร่�ยงโผ่ล�วิ

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
การ์พัฒันาเทคโนโลย์แีละศูกึษาสภาวัะการ์อบแหง้
ที�เหมาะสมต่ิอการ์ค่นรู์ป็ผัลิติภัณ์ฑ์์เส้นบุกแห้ง 
การ์บร์ร์จุในบร์ร์จุภณั์ฑ์์ (packaging) ซึึ่�งเม่�อสามาร์ถื 
พััฒนาการ์แป็ร์รู์ป็เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์แบบแห้งจะ
สามาร์ถืย์ดุ่อาย์กุาร์เกบ็ร์กัษาผัลติิภัณ์ฑ์ ์ลดุติน้ทุน
การ์ขนส่ง และทําให้สามาร์ถืกร์ะจาย์สินค้าไดุ้ 
กวัา้งขึ�น สง่ผัลติอ่การ์ขย์าย์ฐานผัูบ้ร์โิภคใหม้ากขึ�น

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติน้แบบร์ะดัุบ pilot scale ไดุ้ถืกูทดุสอบในสภาวัะ
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
สำนิักส่งเสริมการใช้ปัระโย์ชนิ์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วัิจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน)
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3301
โทรศีัพท์มือถือ 086 983 1247
Email kunakorn@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
รศี.ดร.พจินิพร ไกรดิษฐ์์
คณ์ะแพัทย์ศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์สงขลานคร์ินทร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003002889 ย์่�นคำขอวัันที� 27 ติุลาคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
มีร์าย์งานวั่าพัร์ิกไทย์ดุำ (Piper nigrum L.) มีฤทธิิ�ย์ับย์ั�งมะเร์็งไดุ้หลาย์ชนิดุ และ 
สาร์พิัเพัอรี์นเป็น็สาร์ที�พับมากในพัริ์กไทย์ดุำ มฤีทธิิ�ย์บัย์ั�งเซึ่ลลม์ะเร์ง็ไดุ้ แต่ิอย์า่งไร์กต็ิาม 
พับวั่าสาร์พัิเพัอร์ีนมีควัามเป็็นพัิษติ่อร์ะบบภูมิคุ้มกันและร์ะบบส่บพัันธิุ์ของหนูทดุลอง 
และสลาย์ติัวัไดุ้ง่าย์ ดุังนั�นในงานวัิจัย์ก่อนหน้านี�คณ์ะผัู้วัิจัย์จึงไดุ้ศูึกษาสกัดุสาร์พัิเพัอร์ีน 
ออกจากสาร์สกัดุหย์าบพัร์ิกไทย์ดุำ และติั�งช่�อสาร์สกัดุที�ไดุ้วั่า สาร์สกัดุหย์าบจาก 
พัร์ิกไทย์ดุำที�ป็ร์าศูจากพัิเพัอร์ีน (piperine free Piper nigrum extract หร์่อย์่อ PFPE) 
ซึ่ึ�งพับวั่าสาร์พัิเพัอร์ีนสามาร์ถืย์ับย์ั�งเซึ่ลล์มะเร์็งเติ้านมเพัาะเลี�ย์งชนิดุ MCF-7 ไดุ้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การผ่ลิตและพัฒนัาสารสกัดหยาบั 
จัากพริกไทยดำาในัรูปัแคปัซูลนัิ�ม 
เปั็นัผ่ลิตภัณฑ์์เสริมอาหาร 
และการนัำาไปัใช้ปัระโยชนั์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 ผัลิติภัณ์ฑ์์เสร์ิมอาหาร์จากพัร์ิกไทย์ดุำในร์ูป็ 
 แคป็ซึู่ลนิ�ม

 สามาร์ถืป้็องกันและร์ักษาโร์คมะเร์็งเติ้านมใน 
 สัติวั์ทดุลองไดุ้ ร์วัมทั�งมีฤทธิิ�ติ้านเซึ่ลล์มะเร์็ง 
 ลำไส้และเซึ่ลล์มะเร์็งท่อน�ำดุี 
 มผีัลการ์ป็ร์ะเมนิควัามป็ลอดุภยั์ของอาหาร์ใหม่  

 จากศููนย์์ป็ร์ะเมินควัามเสี�ย์งป็ร์ะเทศูไทย์  
 สถืาบันโภชนาการ์

 มีผัลการ์ป็ร์ะเมินคุณ์ภาพัและควัามป็ลอดุภัย์ 
 ติามกฎหมาย์ที�เกี�ย์วัข้องกับคณ์ะกร์ร์มการ์ 
 อาหาร์และย์า

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
บัุษกร ก้อนิทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3315
โทรศีัพท์มือถือ 086 032 6506
Email bussagorn@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
รศี.ดร.สุกัญญา กล่อมจิอหอ
หลักสูติร์วัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีการ์อาหาร์ คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี 
มหาวัิทย์าลัย์ร์าชภัฏนคร์ร์าชสีมา

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย์ู่ร์ะหวั่างย์่�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์ผัลิติข้าวัเกรี์ย์บว่ัาวัในสมัย์ก่อนและสมัย์ปั็จจุบันไม่แติกต่ิางกัน โดุย์เร์ิ�มจากการ์นึ�ง 
ข้าวัเหนีย์วัหร์่อติ้มก้อนแป็้งข้าวัเหนีย์วั การ์ติำข้าวัเหนีย์วัที�นึ�งแล้วัให้ละเอีย์ดุ การ์ขึ�นร์ูป็ 
การ์ติากแดุดุ และการ์ป็้�ง ซึ่ึ�งในแติล่ะขั�นติอนจะพับป็ญัหาขาดุควัามสม�ำเสมอของคณุ์ภาพั
ขา้วัเกร์ยี์บวัา่วัที�ผัลติิไดุ ้ขาดุสขุลกัษณ์ะที�ดุใีนการ์ผัลติิ ดุงันั�นงานวัจิยั์นี�จงึมแีนวัควัามคดิุ 
ที�จะศูึกษาสูติร์เพั่�อให้ไดุ้ร์สชาติิที�เป็็นที�ย์อมร์ับของผัู้บร์ิโภค ร์ูป็แบบและลักษณ์ะป็ร์ากฏ
ของผัลิติภัณ์ฑ์์เหมาะสมต่ิอการ์บริ์โภค กร์ะบวันการ์ผัลิติที�มีควัามเหมาะสมต่ิอการ์ผัลิติ
เพั่�อให้ไดุ้คุณ์ภาพัที�ไดุ้มาติร์ฐาน มีควัามสม�ำเสมอ ลดุข้อจำกัดุของสภาพัดิุนฟ้าอากาศู 
ผัลิติไดุ้ในเชิงพัาณ์ิชย์์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การพัฒนัานัวิัตกรรมการผ่ลิต 
ข้้าวิเกร่ยบัวิ�าวิ 
สู�การผ่ลิตเชิงพาณิชย์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
การ์พััฒนานวััติกร์ร์มการ์ผัลิติข้าวัเกรี์ย์บว่ัาวัให้
เป็น็ที�ย์อมร์บัของผัูบ้ร์โิภค พัฒันาบร์ร์จภุณั์ฑ์ ์และ
อายุ์การ์เก็บรั์กษาเหมาะสม สามาร์ถืผัลิติในเชิง
พัาณ์ิชย์์ไดุ้

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติน้แบบร์ะดัุบ pilot scale ไดุ้ถืกูทดุสอบในสภาวัะ
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
สำนิักส่งเสริมการใช้ปัระโย์ชนิ์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วัิจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3301
โทรศีัพท์มือถือ 086 983 1247
Email kunakorn@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.วิย์ดา กวานิเหีย์นิ
มหาวัิทย์าลัย์วัลัย์ลักษณ์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001706 ย์่�นคำขอวัันที� 23 กร์กฎาคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
น�ำส้มจากเป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ชุมชนโดุย์ชุมชนในจังหวััดุนคร์ศูร์ีธิร์ร์มร์าชที�ผัลิติน�ำส้มจาก ค่อ 
ชมุชนขนาบนาก อ.ป็ากพันงั จ.นคร์ศูร์ธีิร์ร์มร์าช เพั่�อใหเ้กดิุการ์อนรุ์กัษจ์าก และสง่เสร์มิ
อาชีพัไร์่จาก ดุังนั�นเม่�อมีการ์ส่งเสร์ิมจะทำให้มีผัลผัลิติน�ำหวัานจากออกมาจำนวันมาก 
โดุย์ชาวับ้านส่วันใหญ่จะผัลิติเป็็นน�ำติาลจาก และส่งให้ไป็โร์งงานผัลิติสุร์าชุมชน ส่วัน 
การ์หมกัน�ำสม้ เพัยี์งแคก่าร์หมกัติามกร์ร์มวัธิิธีิร์ร์มชาติ ิโดุย์ไมต่ิอ้งใชแ้ร์งงาน ใชเ้วัลานอ้ย์
เพัีย์ง 15 วัันก็สามาร์ถืนำไป็จำหน่าย์ แติ่อย์่างไร์ก็ติามย์ังไม่สามาร์ถืเก็บน�ำส้มจากไวั้เป็็น
เวัลานาน โดุย์ไม่สูญเสีย์สร์ร์พัคุณ์ และนอกจากนี�ย์ังไม่มีการ์นำไป็ใช้เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์เสร์ิม
อาหาร์ ทั�ง ๆ ที�ก็เร์ิ�มมีการ์พัิสูจน์คุณ์สมบัติิการ์เป็็น functional food แล้วั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การพัฒนัาผ่ลิตภัณฑ์์ 
เสริมอาหาร  
“นัำ�าส้มจัากผ่ง”

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
พัฒันาผัลติิภณั์ฑ์เ์สร์มิอาหาร์ติน้แบบน�ำสม้จากผัง 
โดุย์ไดุ้สภาวัะที�เหมาะสมที�สดุุในการ์ผัลิติผังน�ำส้ม
สามาร์ถืเก็บร์ักษาผังน�ำส้มจากในซึ่องอลูมิเนีย์ม
ฟอย์ด์ุบร์ร์จุภาย์ใต้ิสภาวัะสุญญากาศู เป็็นร์ะย์ะ
เวัลา 180 วััน และสามาร์ถืย์ับย์ั�งการ์ย์่อย์ไขมันไดุ้
อย์่างมีป็ร์ะสิทธิิภาพั และมีควัามเป็็นพิัษติ่อเซึ่ล 
ติ�ำ จากการ์ทดุสอบการ์ย์อมร์บัทางป็ร์ะสาทสมัผัสั 
พับวัา่ ผัูบ้ริ์โภคให้การ์ย์อมรั์บผังน�ำส้มจาก เพ่ั�อนำ
มาป็ร์ะกอบเป็็นอาหาร์ 

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
พิมพ์ชนิก หลิมศีิริวงษ์
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3306
Email pimchanok@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
นิางสาวสุคนิธิา สุคนิธิ์ธิารา
มหาวัิทย์าลัย์ร์าชภัฏเพัชร์บุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000901 ย์่�นคำขอวัันที� 18 เมษาย์น 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์พััฒนาขนมหม้อแกงเม่องเพัชร์เหมาะสมกับผัู้สูงอายุ์ ให้ร์ับป็ร์ะทานขนมหม้อแกง 
ซึ่ึ�งเป็็นขนมท้องถืิ�นเม่องเพัชร์ที�อร์่อย์และมีคุณ์ค่าทางโภชนาการ์ เหมาะสำหร์ับผัู้สูงอาย์ุ 
ถื่อเป็็นทางเล่อกที�ดุีในการ์ร์ักษาภาวัะโภชนาการ์ของผัู้สูงอาย์ุ นอกจากนี�ย์ังเป็็น 
การ์ส่งเสร์ิมการ์บร์ิโภคขนมไทย์และทำให้ผัู้สูงอาย์ุไดุ้ติร์ะหนักถืึงควัามสำคัญของอาหาร์
หวัานทอ้งถืิ�นที�บร์โิภคติอ่คณุ์ภาพัชวีัติิ อกีทั�งย์งัสง่เสร์มิการ์อนรุ์กัษแ์ละใชป้็ร์ะโย์ชนอ์าหาร์
หวัานท้องถืิ�น และส่งเสร์ิมการ์ท่องเที�ย์วัของจังหวััดุเพัชร์บุร์ี ติลอดุจนสามาร์ถื 
นำสูติร์ไป็ใช้ในการ์ผัลิติในเชิงพัาณ์ิชย์์ติ่อไป็

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ข้นัมหม้อแกงส่ข้ภาพ 
สำาหรับัผู่้สูงอาย่

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์ขนมหม้อแกงที�มีโป็ร์ตีินสูงและ 
ใย์อาหาร์สูงสำหร์ับผัู้สูงอาย์ุ

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
นิาย์ปัระมวล ทราย์ทอง
สถืาบันค้นควั้าพััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ มหาวัิทย์าลัย์เกษติร์ศูาสติร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203002008 ย์่�นคำขอวัันที� 18 สิงหาคม 2565
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203002009 ย์่�นคำขอวัันที� 18 สิงหาคม 2565
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203002010 ย์่�นคำขอวัันที� 18 สิงหาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์ผัลิติเคร่์�องดุ่�มชาหมักใช้วิัธีิการ์เร์ีย์นร์ู้แบบถ่ืาย์ทอดุกันมา ดุังนั�นการ์ผัลิติชาหมักจึง
ไม่มีมาติร์ฐานการ์ผัลิติที�ชัดุเจน ร์วัมทั�งยั์งไม่เป็็นที�ทร์าบแน่ชัดุถึืงชนิดุและป็ริ์มาณ์เช่�อ
จุลินทร์ีย์์ที�ดุำเนินกิจกร์ร์มร์ะหวั่างการ์หมัก ซึ่ึ�งส่วันใหญ่จะนำเช่�อจุลินทร์ีย์์จากการ์หมัก
คร์ั�งก่อนมาเป็็นกล้าเช่�อเพั่�อใช้ในกร์ะบวันการ์หมักคร์ั�งติ่อไป็ในร์ูป็ของก้อนวัุ้น (SCOBY) 
การ์ป็นเป็้�อนของเช่�อจุลินทร์ีย์์อ่�น ๆ ในร์ะหวั่างขั�นติอนการ์ผัลิติ โดุย์เฉพัาะการ์ป็นเป็้�อน
ของเช่�อจุลนิทรี์ย์จ์ากอุป็กร์ณ์แ์ละภาชนะต่ิาง ๆ  ที�นำมาใชใ้นการ์ผัลิติต้ิองทำควัามสะอาดุ 
และฆ่่าเช่�อก่อนใช้งานทุกคร์ั�ง เพัร์าะเช่�อจุลินทร์ีย์์ที�ป็นเป็้�อนอาจเป็็นอันติร์าย์และก่อให้
เกิดุการ์เจ็บป็่วัย์ของโร์คอาหาร์เป็็นพัิษและย์ังมีผัลทำให้เคร่์�องดุ่�มชาหมักมีคุณ์ภาพัและ
ร์สชาติิดุ้อย์ลง การ์ควับคุมกิจกร์ร์มการ์หมักเพั่�อให้ไดุ้เช่�อจุลินทร์ีย์์กลุ่มที�ดุีติ่อการ์หมัก
และมีควัามป็ลอดุภัย์จึงมีควัามสำคัญ แติ่ในป็ัจจุบันพับวั่าย์ังไม่มีการ์หมักโดุย์ใช้กล้าเช่�อ
ที�มีมาติร์ฐานเป็็นไป็ติามมาติร์ฐานการ์ผัลิติอาหาร์และการ์ใช้จุลินทรี์ย์์ในอาหาร์ติาม 
ป็ร์ะกาศูฯ อย์.

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องด้�มชาหมัก 
หร้อคอมบัูชา (Kombucha)

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์เคร์่�องดุ่�มหมักคอมบูชา 
 ( kombucha )  ซึึ่� งมี ควัามป็ลอดุภัย์ติ่ อ 
 การ์บร์ิโภค (กำลังการ์ผัลิติในร์ะดุับห้อง 
 ป็ฏิบัติิการ์ 20 ลิติร์)

 ไดุ้ติ้นแบบผัลิติภัณ์ฑ์์จากการ์ใช้กากชา เพ่ั�อ 
 ให้เป็็นการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ส่วันเหล่อจากกากชา 
 เป็็นศููนย์์ (zero waste) ไดุ้แก่ 
 - ในร์ปู็ของอาหาร์ (food) คอ่ วัุน้สวัร์ร์คจ์าก 
  กากชา 
 - ไม่ใช่อาหาร์ (non-food) ค่อ ก้อนเช่�อเห็ดุ 
  ผัสมกากชา

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
นิาย์ปัระมวล ทราย์ทอง
สถืาบันค้นควั้าพััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ มหาวัิทย์าลัย์เกษติร์ศูาสติร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนิุสิทธิิบััตร เลขที� 19023

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
กร์ะบวันการ์ผัลติิน�ำมนัมะพัร้์าวัสกดัุเย์น็ การ์ผัลติิกะท ิและการ์ผัลติิเคร์่�องดุ่�มน�ำมะพัร้์าวั 
มะพัร้์าวัแผ่ัน พับปั็ญหาของเหล่อทิ�งและไม่ไดุ้คุณ์ภาพัในขั�นติอนของกร์ะบวันการ์ผัลิติ
และมีเป็็นจำนวันมาก โดุย์เฉพัาะการ์ใช้เคร่์�องม่อเคร่์�องจักร์ที�มีป็ร์ะสิทธิิภาพัติ�ำใน 
การ์ผัลิติ ทำให้เกิดุของเหล่อทิ�งในกร์ะบวันการ์ผัลิติเป็็นจำนวันมาก และส่วันใหญ่ 
ไม่สามาร์ถืนำของเหลอ่ดุงักล่าวัมาใช้ป็ร์ะโย์ชน์ไดุ้หมดุทุกส่วัน จงึมขีองเหลอ่ทิ�งเป็็นป็ริ์มาณ์
มากในแต่ิละวััน จากผัลการ์ศึูกษาเบ่�องต้ินพับว่ัาในส่วันของน�ำเหล่อทิ�ง ค่อ หางกะทิ 
(coconut whey) มีสาร์อาหาร์ที�มีป็ร์ะโย์ชน์และมีคุณ์ค่าทางโภชนาการ์สูง สามาร์ถืนำ
กลับมาเพัิ�มมูลค่าและแป็ร์รู์ป็ให้เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ใหม่ที�มีป็ร์ะโย์ชน์ไดุ้หลากหลาย์ชนิดุและ
สามาร์ถืจำหน่าย์ในเชิงพัาณ์ิชย์์ไดุ้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องด้�มโปัรต่นัจัากมะพร้าวิ

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
งานวัิจัย์นี�เป็็นการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ของเหล่อทิ�งใน
กร์ะบวันการ์ผัลิติน�ำมันมะพัร้์าวัสกัดุเย็์น ผัลจาก
การ์ศึูกษา พับวั่า ของเหล่อทิ�งเหล่านี�มีป็ริ์มาณ์ 
สาร์อาหาร์และมีคุณ์ค่าทางโภชนาการ์ที�สามาร์ถื
นำมาใช้ป็ร์ะโย์ชน์เพั่�อผัลิติเป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์
เพั่�อสุขภาพัไดุ้ดุี โดุย์ใช้กร์ะบวันการ์เทคโนโลยี์
ชีวัภาพัทางอาหาร์ กร์ะบวันการ์ผัลิติและแป็ร์ร์ูป็
อาหาร์ เพั่�อให้ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์ใหม่ที�สามาร์ถืสร์้าง
มูลค่าและยั์งช่วัย์ลดุป็ริ์มาณ์ของเหล่อทิ�งให้เป็็น
ศููนย์์ (Zero waste) ผัลิติภัณ์ฑ์์ที�ไดุ้พััฒนาขึ�น 
ไดุ้แก่ เคร์่�องดุ่�มโป็ร์ติีนจากมะพัร์้าวั โดุย์มีน�ำหาง
กะทิเป็็นวััติถืุดุิบหลักที�นำมาใช้ มีจุดุเดุ่นดุังนี�

 เคร์่�องดุ่�มโป็ร์ตีินสูง ทำจากส่วันเหล่อใช้จาก
กร์ะบวันการ์ ร์สชาติิกลมกล่อม

 ป็ร์าศูจาก Lactose เหมาะสำหรั์บผัู้แพั้  
Lactose และกลุ่มผัู้ออกกำลังกาย์

 เก็บร์ักษาไดุ้นานโดุย์ไม่ติ้องแช่เย์็น

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.สุภาพร มัชฌิิมะปัุระ
มหาวัิทย์าลัย์ขอนแก่น

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000343 ย์่�นคำขอวัันที� 8 กุมภาพัันธิ์ 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เม่าหลวัง ข้าวัโพัดุม่วัง และข้าวัไร์ซ์ึ่เบอร์์ร์ี� เป็็นพ่ัชที�มศีูกัย์ภาพัสูงที�จะนำมาลดุภาวัะเครี์ย์ดุ 
ออกซิึ่เดุชันที�เป็็นสาเหตุิของโร์คร้์าย์แร์ง เช่น โร์คมะเร์ง็ โร์คหลอดุเลอ่ดุหัวัใจ โร์คเบาหวัาน 
และควัามดัุนสูงไดุ้เป็็นอย่์างดีุ แต่ิย์ังไม่มีข้อมูลทางวิัทย์าศูาสติร์์ที�มาสนับสนุน ดุังนั�น 
การ์ศูึกษาในคร์ั�งนี�จึงมีวััติถืุป็ร์ะสงค์เพั่�อพััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์เคร์่�องดุ่�มสุขภาพัจากเม่าหลวัง
ผัสมข้าวัโพัดุม่วังและข้าวัไร์ซึ่์เบอร์์ร์ี� ป็ร์ะเมินป็ร์ะสิทธิิผัลของเคร่์�องดุ่�มเพั่�อสุขภาพัต่ิอ
ภาวัะเครี์ย์ดุออกซิึ่เดุชันในอาสาสมัคร์วัยั์กลางคนและสูงอายุ์ และศึูกษาถึืงควัามป็ลอดุภัย์
ติ่อการ์บร์ิโภคเคร์่�องดุ่�มดุังกล่าวั

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องด้�มส่ข้ภาพจัากเม�าหลวิง 
ผ่สมข้้าวิโพดม�วิง 
และข้้าวิไรซ์เบัอร์ร่�

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 เคร์่�องดุ่�มสขุภาพัจากเมา่หลวังผัสมขา้วัโพัดุมว่ัง 
 และข้าวัไร์ซ์ึ่เบอร์์ร์ี� ป็ร์ะเมินป็ร์ะสิทธิิผัลของ 
 เคร์่�องดุ่�มเพั่�อสขุภาพัต่ิอภาวัะเคร์ยี์ดุออกซึ่เิดุชนั 
 ในอาสาสมัคร์วััย์กลางคนและผัู้สูงอาย์ุ 

 เคร์่�องดุ่�มจากเม่าหลวังผัสมข้าวัโพัดุม่วังและ 
 ข้าวัไร์ซึ่์เบอร์์ร์ี� ที�มีศูักย์ภาพัในดุ้านสุขภาพัโดุย์ 
 สามาร์ถืมีฤทธิิ�ติา้นภาวัะอ้วันไดุ้โดุย์การ์ควับคุม  
 BMI ไม่ให้เพัิ�มขึ�น

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
นิาย์ปัระมวล ทราย์ทอง
สถืาบันค้นควั้าพััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ มหาวัิทย์าลัย์เกษติร์ศูาสติร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001179 ย์่�นคำขอวัันที� 2 มิถืุนาย์น 2563
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001180 ย์่�นคำขอวัันที� 2 มิถืุนาย์น 2563
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001181 ย์่�นคำขอวัันที� 2 มิถืุนาย์น 2563
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003001182 ย์่�นคำขอวัันที� 2 มิถืุนาย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
กร์ะบวันการ์ผัลติิน�ำมนัมะพัร้์าวัสกดัุเย์น็ การ์ผัลติิกะท ิและการ์ผัลติิเคร์่�องดุ่�มน�ำมะพัร้์าวั 
มะพัร้์าวัแผ่ัน พับปั็ญหาของเหล่อทิ�งและไม่ไดุ้คุณ์ภาพัในขั�นติอนของกร์ะบวันการ์ผัลิติ
และมีเป็็นจำนวันมาก โดุย์เฉพัาะการ์ใช้เคร่์�องม่อเคร่์�องจักร์ที�มีป็ร์ะสิทธิิภาพัติ�ำใน 
การ์ผัลิติ ทำให้เกิดุของเหล่อทิ�งในกร์ะบวันการ์ผัลิติเป็็นจำนวันมาก และส่วันใหญ่ไม่
สามาร์ถืนำของเหลอ่ดัุงกลา่วัมาใชป้็ร์ะโย์ชน์ไดุห้มดุทุกสว่ัน จงึมขีองเหลอ่ทิ�งเป็น็ป็ริ์มาณ์
มากในแต่ิละวััน จากผัลการ์ศึูกษาเบ่�องต้ินพับว่ัาในส่วันของน�ำเหล่อทิ�ง ค่อ หางกะทิ 
(coconut whey) มีสาร์อาหาร์ที�มีป็ร์ะโย์ชน์และมีคุณ์ค่าทางโภชนาการ์สูง สามาร์ถืนำ
กลับมาเพัิ�มมูลค่าและแป็ร์รู์ป็ให้เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ใหม่ที�มีป็ร์ะโย์ชน์ไดุ้หลากหลาย์ชนิดุและ
สามาร์ถืจำหน่าย์ในเชิงพัาณ์ิชย์์ไดุ้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เคร้�องด้�มหมักจัากมะพร้าวิ 
เสริมพร่ไบัโอติกส์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
งานวัิจัย์นี�เป็็นการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ของเหล่อทิ�งใน
กร์ะบวันการ์ผัลิติน�ำมันมะพัร้์าวัสกัดุเย็์น ผัลจาก
การ์ศึูกษา พับวั่า ของเหล่อทิ�งเหล่านี�มีป็ริ์มาณ์ 
สาร์อาหาร์และมีคุณ์ค่าทางโภชนาการ์ที�สามาร์ถื
นำมาใช้ป็ร์ะโย์ชน์เพั่�อผัลิติเป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์
เพั่�อสุขภาพัไดุ้ดุี โดุย์ใช้กร์ะบวันการ์เทคโนโลยี์
ชีวัภาพัทางอาหาร์ กร์ะบวันการ์ผัลิติและแป็ร์ร์ูป็
อาหาร์ เพั่�อให้ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์ใหม่ที�สามาร์ถืสร์้าง
มูลค่าและยั์งช่วัย์ลดุป็ริ์มาณ์ของเหล่อทิ�งให้เป็็น
ศููนย์์ (Zero waste) ผัลิติภัณ์ฑ์์ที�ไดุ้พััฒนาขึ�น 
ไดุ้แก่ เคร์่�องดุ่�มหมักจากมะพัร์้าวั โดุย์มีน�ำ 
หางกะทิเป็็นวััติถืุดุิบหลักที�นำมาใช้ มีจุดุเดุ่นดุังนี�

 เคร์่�องดุ่�มเสร์ิม Prebiotic ทำจากส่วันเหล่อใช้
จากกร์ะบวันการ์ ไม่มีส่วันผัสมของนม

 มีเม็ดุบีดุส์เสริ์ม Prebiotic เพัิ�มควัามน่าสนใจ
ของเคร์่�องดุ่�ม

 มีร์สชาติิหลากหลาย์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.ปัวีนิา นิ้อย์ทัพ
มหาวัิทย์าลัย์นเร์ศูวัร์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนิุสิทธิิบััตร เลขที� 19234

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จากข้อมูลการ์สําร์วัจป็ริ์มาณ์การ์บร์ิโภคโซึ่เดุีย์มคลอไร์ด์ุของป็ร์ะชากร์ไทย์ โดุย์ 
กร์มอนามัย์ พับว่ัา ป็ร์ิมาณ์โซึ่เดีุย์มที�คนไทย์ไดุ้ร์ับจากการ์กินอาหาร์มากถึืง 4,351.63 
มิลลิกร์ัมติ่อคนติ่อวััน ซึ่ึ�งเป็็นป็ร์ิมาณ์ที�สูงกวั่าที�ควัร์ไดุ้ร์ับป็ร์ะจําวัันสําหร์ับคนไทย์ที�
กำหนดุให้ไดุ้ร์ับโซึ่เดุีย์มวัันละไม่เกิน 2,400 มิลลิกร์ัม การ์บร์ิโภคอาหาร์ที�มีโซึ่เดุีย์ม 
มากเกนิไป็เป็น็สาเหติหุนึ�งที�ทาํใหไ้ติติอ้งทาํงานหนกัมากขึ�นจนทาํใหไ้ติเส่�อมไดุ ้นอกจาก
นี�ย์ังทําให้เกิดุภาวัะควัามดัุนโลหิติสูง ทําให้เกิดุโร์คเร์่�อรั์งติามมา เช่น โร์คไติ โร์คหัวัใจ 
หลอดุเล่อดุ อัมพัาติอัมพัฤกษ์ ร์ิดุสีดุวัง ไมเกร์น หร์่อโร์คกร์ะดุูกพัร์ุนไดุ้ และอาจทําให้
เกิดุภาวัะแทร์กซึ่้อนจนถืึงเสีย์ชีวัิติไดุ้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ่ลิตภัณฑ์์ซ่อิ�วิลดโซเด่ยม 
ท่�ผ่ลิตจัากรำาข้้าวิสกัดนัำ�ามันั

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เพั่�อให้ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์ซีึ่อิ�วัชนิดุใหม่ที�มีร์สชาติิดีุ มีสี
เข้มน้อย์กวั่าซีึ่อิ�วัที�หมักจากถืั�วัเหล่อง มีโซึ่เดุีย์ม
ลดุลง เป็็นที�ย์อมร์ับของผู้ับริ์โภคและยั์งคงคุณ์ค่า
ทางโภชนาการ์ไดุ้ใกล้เคีย์งกับซีึ่อิ�วัที�ผัลิติจาก 
ถืั�วัเหลอ่ง งานวัจิยั์นี�จงึพัฒันาและศูกึษาอตัิร์าสว่ัน
ที�เหมาะสมในการ์ทดุแทนถืั�วัเหล่องดุ้วัย์รํ์าข้าวั
สกดัุน�ำมนั และการ์ทดุแทนเกล่อโซึ่เดุยี์มดุว้ัย์เกลอ่
โป็แติสเซึ่ยี์ม ร์วัมถืงึศูกึษาคณุ์ภาพัของนาํซึ่อิี�วัที�ไดุ้
ติามมาติร์ฐานผัลิติภัณ์ฑ์์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3301
โทรศีัพท์มือถือ 086 983 1247
Email kunakorn@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศี.มาลัย์ ทวีโชติภัทร์
คณ์ะแพัทย์ศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์ศูร์ีนคร์ินทร์วัิโร์ฒ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103000851 ย์่�นคำขอวัันที� 19 มีนาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
โพัร์ไบโอติิกสาย์พัันธิุ์ไทย์ที�สร์้างเอนไซึ่มไบล์ซึ่อลทไฮโดุร์เลส จะช่วัย์ลดุคอเลสเติอร์อล
ทางอ้อม และย์ังนำน�ำติาลและคอเลสเติอร์อลมาใช้โดุย์ติร์งขณ์ะเจร์ิญเติิบโติ ดุังนั�น 
โพัร์ไ่บโอติกิสาย์พันัธิุท์ี�จำเพัาะจะสง่เสร์มิสขุภาพัและชว่ัย์ลดุป็จัจยั์เสี�ย์งในการ์เกดิุภาวัะ
เมแทบอลิก โดุย์โคร์งการ์วิัจัย์นี�พััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์โพัร์ไบโอติิกร่์วัมกับพัร์ีใบโอติิกจาก 
ผัักอินทรี์ย์์ในรู์ป็แบบชินไบโอติิกอัดุเม็ดุ ซึึ่�งทำให้ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์ที�เสริ์มคุณ์ค่าทางอาหาร์ 
อีกทั�งยั์งเพัิ�มมูลค่าและเพัิ�มคุณ์ค่าของผัลิติภัณ์ฑ์์ ผัลิติภัณ์ฑ์์นี�เป็็นเทคโนโลยี์ของ 
โพัร์ไบโอติิกสาย์พัันธิุ์ไทย์ ไดุ้แก่ บิฟ้โดุแบคทีเร์ีย์ม อะนิมอลิส แล็กโทบาชิลลิส  
พัาร์าแพัลนทาร์ัม และเอ็นเทอโร์ค็อกคัส เฟเซึ่ีย์ม ที�พััฒนาดุ้วัย์เทคโนโลย์ีไมโคร์ 
เอนแคป็ซูึ่เลชันและนำมาผัลิติเป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์รู์ป็แบบอัดุเม็ดุร์่วัมกับผัักอินทรี์ย์์ ไดุ้แก่ 
มะเขอ่เทศูเชอร์ี� ฟกัทอง บทีร์ทู ขา้วัโพัดุ และผักักวัางติุง้ ซึึ่�งมปี็ร์มิาณ์โพัร์ไบโอติกิที�มชีีวัติิ
คงอย์ูส่งู มคีวัามเสถืยี์ร์ในการ์สร์า้งไบลช์อลทไ์ฮโดุร์เลสและเพัิ�มร์ะย์ะเวัลาในการ์เกบ็ร์กัษา
ผัลิติภัณ์ฑ์์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ่ลิตภัณฑ์์โพรไบัโอติกอัดเม็ด 
ร�วิมกับัผ่ักอินัทร่ย์ 
ในัรูปัแบับัซินัไบัโอติก

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์โพัร์ไบโอติิกสาย์พัันธิุ์ไทย์ร่์วัมกับ
ผักัอนิทร์ยี์ใ์นร์ปู็แบบอดัุเมด็ุที�ลดุป็จัจยั์เสี�ย์งติอ่
ภาวัะเมแทบอลิก

 ผัลติิภัณ์ฑ์์โพัร์ไบโอติกิสาย์พันัธิุไ์ทย์มคีวัามจำเพัาะ
ติ่อคนไทย์และภูมิภาคเอเชีย์

 ผังผัักอินทร์ีย์์ที�มีพัร์ีไบโอติิกและคุณ์ค่าทาง
อาหาร์

 ลดุติ้นทุนการ์นำเข้าสาย์พัันธิุ์โพัร์ไบโอติิก
 ร์ะย์ะเวัลาในการ์เกบ็ร์กัษาผัลติิภณั์ฑ์ไ์มต่ิ�ำกวัา่ 
2 ป็่

 ผัลิติภัณ์ฑ์์ที�ไดุ้มีโพัร์์ไบโอติิกที�มีชีวัิติไม่ติ�ำกว่ัา 
10 CFU ติ่อกร์ัม

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ดร.ชุติกาญจินิ์ ศีักดิ�พิศีุทธิิกุล
คณ์ะแพัทย์ศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์ขอนแก่น

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000348 ย์่�นคำขอวัันที� 10 กุมภาพัันธิ์ 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ทางสาย์ให้อาหาร์ชนิดุผัง เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ที�มีบทบาทสำคัญในการ์ให้ 
โภชนบำบัดุสำหร์ับผัู้ป็่วัย์โร์คไติและผัู้ที�ติ้องการ์อาหาร์เสร์ิมทางป็ากชนิดุโป็ร์ติีนสูง ซึ่ึ�ง
โคร์งการ์วัิจัย์นี� มุ่งเน้นในการ์ศูึกษากร์ร์มวัิธิีในการ์ผัลิติโดุย์ใช้วััติถืุดุิบทางการ์เกษติร์ของ
ไทย์นำมาผัา่นกร์ะบวันการ์ Freeze drying ทำใหไ้ดุผ้ัลติิภณั์ฑ์์ย์งัคงร์กัษาคุณ์คา่ทางดุา้น
โภชนาการ์ อีกทั�งมีควัามสะดุวักในการ์ค่นร์ูป็เพั่�อให้ผัู้ป่็วัย์ชงดุ่�มใช้เป็็นอาหาร์เสร์ิมไดุ้
ผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ทางสาย์ให้อาหาร์ชนิดุผังเป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ทางเล่อกที�ช่วัย์อำนวัย์ 
ควัามสะดุวัก โดุย์เฉพัาะลดุร์ะย์ะเวัลาในการ์เติรี์ย์มอาหาร์สำหรั์บผัู้ป็่วัย์ติิดุเตีิย์งที�ไดุ้ร์ับ
อาหาร์ทางสาย์ย์างหร่์อผัู้ป่็วัย์ที�มีควัามติ้องการ์โป็ร์ติีนสูงและย์ังช่วัย์ลดุการ์นำเข้า
ผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ทางการ์แพัทย์์จากติ่างป็ร์ะเทศู โดุย์ผัลิติภัณ์ฑ์์นี�ไดุ้นำวััติถุืดุิบที�ไดุ้จาก
ผัลผัลติิทางการ์เกษติร์ที�มคีณุ์คา่ทางดุ้านโภชนาการ์สูง ไดุ้แก ่เน่�อป็ลานิล ไขข่าวั ขา้วัโพัดุ
ม่วัง ฟักเขีย์วั กล้วัย์น�ำวั้า และน�ำมันร์ำข้าวั ทำการ์แป็ร์ร์ูป็โดุย์ใช้เทคโนโลย์ีการ์ทำแห้ง
แบบแช่เย์่อกแข็งสูญญากาศู ซึ่ึ�งมีข้อดุี ค่อ ทำให้ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์ย์ังคงร์ักษาคุณ์ค่าทางดุ้าน
โภชนาการ์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ่ลิตภัณฑ์์อาหารทางสายชนัิดผ่ง
สำาหรับัผู่้ปั่วิยโรคไต

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 ผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ทางสาย์ให้อาหาร์เป็็น
ผัลติิภัณ์ฑ์์ชนดิุผัง พัร้์อมชง สะดุวักในการ์เติร์ยี์ม
และมีร์สชาติิที�ดุี

 สามาร์ถืเติร์ีย์มเป็็นอาหาร์สำหรั์บผัู้ป่็วัย์ที�มี
ควัามติ้องการ์อาหาร์ทางสาย์ย์างและเป็็น
อาหาร์เสร์มิทางป็ากสำหร์บัผัูท้ี�ติอ้งการ์โป็ร์ตินี
สูงไดุ้

 เป็็นแหล่งที�มีคุณ์ค่าทางดุ้านโภชนาการ์เหมาะ
สำหรั์บผัูป่้็วัย์โร์คไติและผัูท้ี�ติอ้งการ์เสริ์มอาหาร์
ชนิดุโป็ร์ติีนสูง

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
สถืาบันค้นควั้าและพััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ มหาวัิทย์าลัย์เกษติร์ศูาสติร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103001878 ย์่�นคำขอวัันที� 1 กร์กฎาคม 2564
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103001879 ย์่�นคำขอวัันที� 1 กร์กฎาคม 2564
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103001878 ย์่�นคำขอวัันที� 1 กร์กฎาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็ร์ะเทศูไทย์กำลังเข้าสู่สังคมสูงวััย์และมีแนวัโน้มที�จะเข้าสู่สังคมสูงวััย์ในสภาพัยั์งเป็็น
ป็ร์ะเทศูร์าย์ไดุ้ป็านกลาง ติ่างจากป็ร์ะเทศูในอเมร์ิกาเหน่อ ย์ุโร์ป็ ญี�ปุ่็น ที�เข้าสู่สังคม 
สูงวััย์เม่�อป็ร์ะเทศูไดุ้พััฒนาทางเศูร์ษฐกิจแล้วัที�มีร์าย์ไดุ้สูง ส่งผัลให้ป็ร์ะเทศูไทย์ติ้อง 
เติร์ีย์มติัวัทางเทคโนโลย์ีและสร์้างควัามพัร์้อมทางสังคมที�ติ่างจากป็ร์ะเทศูที�พััฒนาทาง
เศูร์ษฐกิจแล้วั ดุ้วัย์เหติุนี�จึงมีควัามจำเป็็นที�อุติสาหกร์ร์มอาหาร์ ติ้องพััฒนาอาหาร์
ดุัดุแป็ลงเน่�อสัมผััสเพ่ั�อติอบสนองควัามต้ิองการ์และควัามป็ลอดุภัย์ในการ์บริ์โภคของ
ป็ร์ะชากร์กลุม่ผัูส้งูอาย์ ุโคร์งการ์นี�จงึมุง่สร์า้งองค์ควัามร์ูแ้ละเทคโนโลย์ใีนการ์ผัลติิอาหาร์
ป็ร์ับเน่�อสัมผััสเพ่ั�อติอบสนองควัามต้ิองการ์ทางดุ้านสรี์ร์ะและสภาวัะโภชนาการ์สำหรั์บ
กลุ่มผัู้สูงอาย์ุ ที�มีมาติร์ฐานคุณ์ภาพั ควัามป็ลอดุภัย์ และเป็้ดุโอกาสทางการ์ติลาดุดุ้วัย์
ส่วันผัสมโดุย์ใช้วััติถืุดุิบที�เช่�องโย์งกับวััฒนธิร์ร์ม และส่�อสาร์ถืึงอัติลักษณ์์ของอาหาร์ไทย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ่ลิตภัณฑ์์อาหารปัรับัเนั้�อสัมผ่ัส
บัำาร่งสมองสำาหรับัผู่้สูงอาย่

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ผัลิติภัณ์ฑ์์ติ้นแบบอาหาร์ป็ร์ับเน่�อสัมผััสสำหร์ับ 
ผัูสู้งอาย์ ุไดุแ้ก ่เจลลี�ซึ่ปุ็ป็ลา ซึ่อสซึ่ปุ็ป็ลา และโฟม
ซึุ่ป็ป็ลา ที�มีควัามหลากหลาย์ทางเน่�อสัมผััส (เจล 
อิมัลชัน และ โฟม) และคุณ์สมบัติิที�เหมาะติ่อ 
การ์รั์บป็ร์ะทานของผัู้สูงอายุ์ สามาร์ถืทานไดุ้ง่าย์ 
และมีส่วันช่วัย์ให้ไดุ้ร์ับสาร์อาหาร์ที�จำเป็็นติ่อ
ร์่างกาย์ไดุ้มากขึ�น โดุย์ใช้ซึุ่ป็ป็ลาเข้มข้นเป็็นสูติร์
ควับคุม

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รศี.รัชนิี คงคาฉุย์ฉา
สถืาบันโภชนาการ์ มหาวัิทย์าลัย์มหิดุล

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103003277 ย์่�นคำขอวัันที� 9 พัฤศูจิกาย์น 2564
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103003278 ย์่�นคำขอวัันที� 9 พัฤศูจิกาย์น 2564
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103003279 ย์่�นคำขอวัันที� 9 พัฤศูจิกาย์น 2564
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103003280 ย์่�นคำขอวัันที� 9 พัฤศูจิกาย์น 2564
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103003281 ย์่�นคำขอวัันที� 9 พัฤศูจิกาย์น 2564
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103003282 ย์่�นคำขอวัันที� 9 พัฤศูจิกาย์น 2564
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103003283 ย์่�นคำขอวัันที� 9 พัฤศูจิกาย์น 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์พัฒันาผัลิติภณั์ฑ์อ์าหาร์พัร์้อมร์บัป็ร์ะทานเพั่�อสขุภาพัในคร์ั�งนี�มแีนวัควัามคิดุมาจาก
การ์ใช้อาหาร์เป็็นย์า โดุย์การ์ใช้ทฤษฎีและหลักการ์การ์กำหนดุอาหาร์ (โภชนบำบัดุ) มา
ใชใ้นการ์พัฒันาอาหาร์แต่ิละเมนูใหเ้หมาะสมกับผัูบ้ริ์โภค ซึึ่�งอาหาร์เป็น็ปั็จจัย์หลักสำคัญ
ที�จะไป็มีผัลโดุย์ติร์งต่ิอผัูบ้ริ์โภคหร์อ่ผัูป่้็วัย์ ดุงันั�นการ์ควับคุมอาหาร์ (Medical nutrition 
therapy: MNT) จงึมคีวัามสำคญัอย์า่งมาก ถืา้ผัูป้็ว่ัย์สามาร์ถืควับคมุการ์กนิอาหาร์ใหไ้ดุ้
ทั�งชนิดุและป็ร์ิมาณ์ที�เหมาะสม ผัู้ป็่วัย์เหล่านั�นอาจสามาร์ถืลดุย์าลงหร์่อไม่ติ้องกินย์าอีก
เลย์ ดุังนั�นการ์พััฒนาอาหาร์ป็ร์ะเภทพัร์้อมร์ับป็ร์ะทานที�อุดุมไป็ดุ้วัย์คุณ์ค่าโภชนาการ์
พัร์้อมทั�งจัดุสัดุส่วันและสาร์อาหาร์ให้เหมาะสมกับโร์คนั�น ๆ จึงเป็็นแนวัคิดุและเป็็น 
ทางเล่อกหนึ�งสำหร์ับให้ผัู้บร์ิโภคสามาร์ถืหาซึ่่�อผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์พัร้์อมร์ับป็ร์ะทานที� 
เหมาะสมกับโร์คและสุขภาพัมาบร์ิโภคไดุ้

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ่ลิตภัณฑ์์อาหารพร้อมรับัปัระทานั
เพ้�อส่ข้ภาพ 7 เมนัู

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ไดุ้เมนูอาหาร์สำหร์ับสุขภาพัพัร์้อมร์ับป็ร์ะทาน
ทั�งหมดุ 7 เมนู ไดุ้แก่

 ผัลติิภณั์ฑ์อ์าหาร์สำหร์บัผัูป่้็วัย์เบาหวัาน 5 เมนู 
(ข้าวัผััดุกะเพัร์าไก่ ข้าวัผััดุหมู ผััดุพัาสต้ิา 
โฮลวีัทไก่ ขา้วักบัไกส่บันึ�งเห็ดุหอมป็ร์งุร์ส และ
ข้าวัหน้าไก่สับร์าดุซึ่อส) 

 ผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์สำหร์ับผัู้ที�มีไขมันในเล่อดุสูง 
2 เมนู (ข้าวักับหมูลวักน�ำพัร์ิกเผัา และข้าวักับ
เห็ดุหอมนึ�งป็ร์ุงร์สไก่) 

 การ์พััฒนาเมนูอาหาร์เร์ิ�มจากการ์พััฒนาสูติร์
จากสูติร์พั่�นฐาน โดุย์นำมาดัุดุแป็ลงและ
ป็ร์ับป็รุ์งวััติถุืดุิบให้เหมาะสมทั�งป็ริ์มาณ์และ
คุณ์ภาพัที� เหมาะสมกับโร์คนั�น ๆ โดุย์มี 
การ์วัเิคร์าะหค์ณุ์คา่โภชนาการ์และทดุลองทาง
คลนิกิ พัร์อ้มทั�งทดุสอบการ์ย์อมร์บัเร์่�องร์สชาติิ
และร์าคาจากผัู้บร์ิโภคและศูึกษาอาย์ุการ์เก็บ
ร์ักษาของผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์พัร์้อมร์ับป็ร์ะทาน
ทั�ง 7 เมนู

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
นิางสาวสุคนิธิา สุคนิธิ์ธิารา
มหาวัิทย์าลัย์ร์าชภัฏเพัชร์บุร์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000902 ย์่�นคำขอวัันที� 18 เมษาย์น 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์พััฒนาขนมหม้อแกงเม่องเพัชร์เหมาะสมกับผัู้สูงอาย์ุ ให้ร์ับป็ร์ะทานขนมหม้อแกง 
ซึ่ึ�งเป็็นขนมท้องถืิ�นเม่องเพัชร์ที�อร์่อย์และมีคุณ์ค่าทางโภชนาการ์ เหมาะสำหร์ับผัู้สูงอาย์ุ 
ถื่อเป็็นทางเล่อกที�ดุีในการ์ร์ักษาภาวัะโภชนาการ์ของผัู้สูงอาย์ุ นอกจากนี�ย์ังเป็็น 
การ์ส่งเสร์ิมการ์บร์ิโภคขนมไทย์และทำให้ผัู้สูงอาย์ุไดุ้ติร์ะหนักถืึงควัามสำคัญของอาหาร์ 
หวัานท้องถืิ�นที�บริ์โภคติ่อคุณ์ภาพัชีวิัติ อีกทั�งยั์งส่งเสริ์มการ์อนุร์ักษ์และใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
อาหาร์หวัานท้องถืิ�นและส่งเสริ์มการ์ท่องเที�ย์วัของจังหวััดุเพัชร์บุร์ี ติลอดุจนสามาร์ถื 
นำสูติร์ไป็ใช้ในการ์ผัลิติในเชิงพัาณ์ิชย์์ติ่อไป็

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

พ่ดดิ�งหม้อแกงเสริมเวิย์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์พุัดุดุิ�งหม้อแกงที�มีโป็ร์ตีินสูงและ
พัลังงานสูงสำหร์ับผัู้สูงอาย์ุที�มีภาวัะกล่นลำบาก

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
รองศีาสตราจิารย์์ย์ุพกนิิษฐ์์ พ่วงวีระกุล
คณ์ะเทคโนโลย์ีอาหาร์ วัิทย์าลัย์นวััติกร์ร์มเกษติร์เทคโนโลย์ีชีวัภาพัและอาหาร์ 
มหาวัิทย์าลัย์ร์ังสิติ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103001881 ย์่�นคำขอวัันที� 1 กร์กฎาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
การ์เพัิ�มมูลค่าแก่กากร์ำสกัดุซึึ่�งเป็็นผัลพัลอย์ไดุ้จากอุติสาหกร์ร์มโร์งงานน�ำมันร์ำข้าวัใน
การ์ผัลติิเป็็นสาร์สกดัุที�มมีลูคา่สงูใชเ้ป็น็เคร์่�องดุ่�มเพั่�อสขุภาพัเพั่�อใชบ้ร์โิภคเองในคร์วััเร์อ่น
และผัลิติเพั่�อการ์จำหน่าย์เชิงพัาณ์ิชย์์ นอกจากจะเป็็นการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์จากกากร์ำสกัดุ
น�ำมนัที�สามาร์ถืนำไป็สูก่าร์ขย์าย์ผัลสูชุ่มชนกลุม่เกษติร์กร์หีบเย็์นน�ำมันร์ำข้าวัในภูมภิาค
อ่�นทั�วัป็ร์ะเทศูที�ช่วัย์ให้เกษติร์กร์มีร์าย์ไดุ้เพัิ�มขึ�นแล้วั โป็ร์ติีนสกัดุที�ไดุ้เป็็นที�ติ้องการ์ของ
ภาคอตุิสาหกร์ร์มและย์งัไมม่กีาร์ผัลติิในป็ร์ะเทศูหากทำไดุม้คีณุ์ภาพัทดัุเทยี์มโป็ร์ตินีสกดัุ
จากถืั�วัเหลอ่งหร์อ่โป็ร์ตินีสกดัุจากนม จะนำไป็สูก่าร์ผัลติิเพั่�อทดุแทนการ์นำเขา้ไดุอ้กีดุว้ัย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ฟัังก์ชันันัอลโปัรต่นัดริงค์ 
จัากผ่งโปัรต่นักากรำาสกัด

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 ผัลิติภัณ์ฑ์์เคร์่�องดุ่�มโป็ร์ติีนสกัดุจากวััติถืุดุิบ 
กากร์ำสกัดุร์่วัมกับข้าวัมอลติ์

 ติ้นทุนติ�ำ และมีศูักย์ภาพัในการ์แข่งขันทาง 
การ์ค้าและสามาร์ถืใช้ทดุแทนโป็ร์ติีนข้าวัและ
โป็ร์ตีินถืั�วัลันเติานำเข้าเพ่ั�อเป็็นทางเล่อกของ 
ผู้ับร์ิโภคในการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์จากผังโป็ร์ติีนที�ไม่
ก่ออาการ์แพั้ไดุ้

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ปัาริชาต เข็มทอง
สำนักส่งเสร์ิมการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ 
สำนักงานพััฒนาการ์วิัจัย์การ์เกษติร์ (องค์การ์มหาชน) 
หร์่อ สวัก.
โทรศีัพท์ 02 579 7435 ติ่อ 3305
โทรศีัพท์มือถือ 085 066 0191
Email parichart@arda.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศี.อัมพร แซ่่เอีย์ว, ผศี.ศีุภวรรณ ถาวรชินิสมบััติ 
และ นิางสาวสุภาวดี ตลอดไธิสง
คณ์ะเทคโนโลย์ี มหาวัิทย์าลัย์ขอนแก่น

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203001174 ย์่�นคำขอวัันที� 12 พัฤษภาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
พั่ชหลาย์ชนิดุมีกร์ดุอะมิโนที�จำเป็็นในป็ร์ิมาณ์ที�เทีย์บเท่าจากสัติวั์ จึงมีการ์นำพั่ชโป็ร์ติีน
สูงเหล่านี�มาพััฒนาเป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ติ่าง ๆ เช่น โป็ร์ติีนถืั�วัเหล่อง โป็ร์ติีนกลูเติน โป็ร์ติีนถืั�วั 
และโป็ร์ตินีจากเหด็ุ ซึ่ึ�งเป็น็ทางเลอ่กในการ์สร์า้งกลา้มเน่�อและผัูส้งูอาย์ทุี�จะเลอ่กบร์โิภค
เพั่�อให้ไดุ้โป็ร์ติีนทดุแทนจากเน่�อสัติวั์ 

ปั็ญหาที�พับเม่�ออาย์มุากขึ�นคอ่ ปั็ญหามวัลกล้ามเน่�อน้อย์ ทำให้เกดิุข้อจำกดัุที�มผีัลกร์ะทบ
ในการ์ทำกิจวััติร์ป็ร์ะจำวัันหลาย์อย์่าง เช่น เคล่�อนไหวัช้าลง ไม่สามาร์ถืย์่นไดุ้เป็็นร์ะย์ะ
เวัลานาน ๆ ดุังนั�นการ์บร์ิโภคโป็ร์ตีินสำหรั์บผัู้สูงอายุ์ให้คร์บถ้ืวันติามข้อแนะนำจึงมี 
ควัามจำเป็็น เพั่�อป็้องกันมิให้ร์่างกาย์สลาย์โป็ร์ติีนในกร์ณ์ีที�ไดุ้ร์ับพัลังงานไม่เพัีย์งพัอ แติ่
การ์บร์โิภคโป็ร์ตินีจากสตัิว์ัที�มากเกนิไป็ในผัูสู้งอาย์ ุอาจทำใหเ้กดิุปั็ญหาการ์ย่์อย์เน่�อสตัิว์ั
ที�ร์ับป็ร์ะทานเข้าไป็ไม่หมดุ

ดุงันั�น ผัูป้็ร์ะดุษิฐจ์งึทำเน่�อป็ลาแซึ่ลมอ่นเทยี์มที�มถีืั�วัพัแีละเหด็ุเป็น็แหลง่โป็ร์ตินีและกร์ดุ
อะมิโนที�จำเป็็นในการ์สร้์างมวัลกล้ามเน่�อ เพ่ั�อให้ผัู้ที�ติ้องการ์เสริ์มโป็ร์ตีินหร์่อผัู้สูงอายุ์ 
หร์อ่ผัูท้ี�ติอ้งการ์สร้์างกล้ามเน่�อเลอ่กรั์บป็ร์ะทานผัลิติภัณ์ฑ์ท์างเลอ่กดัุงกล่าวัเพ่ั�อทดุแทน
การ์บร์ิโภคโป็ร์ติีนจากเน่�อสัติวั์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เนั้�อปัลาแซลม�อนัเท่ยม

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 มีป็ริ์มาณ์โป็ร์ติีน 5.21% ของน�ำหนักแห้ง ซึ่ึ�ง
สงูกวัา่แซึ่ลมอนเทยี์มเชงิการ์คา้ (คงิสแ์ซึ่ลมอน 
และ แซึ่ลมอนนอร์เ์วัย์)์ มากกว่ัา 20 เท่า มกีร์ดุ
อะมโินที�สำคัญ คอ่ Lysine 12.11% ร์องลงมา
ค่อ Leucine 3.59% ของน�ำหนกัแหง้ และกร์ดุ
อะมิโนที�จำเป็็นอ่�น ๆ ติามข้อกำหนดุของ
องค์การ์อาหาร์และเกษติร์แห่งสหป็ร์ะชาชาติิ

 มรี์าคาถืกูวัา่ผัลติิภณั์ฑ์แ์ซึ่ลมอนเทยี์มเชงิการ์คา้
ป็ร์ะมาณ์ 5 เท่า

 มีผัลทดุสอบควัามพึังพัอใจดุ้านป็ร์ะสาทสัมผััส
ในกลุ่มอาสาสมัคร์ จำนวัน 55 คน ในภาพัร์วัม
มีควัามพึังพัอใจป็านกลางถึืงมากในดุ้านเน่�อ
สัมผััส

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
จิินิดาพร พลสูงเนิินิ
ศููนย์์ทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา มหาวัิทย์าลัย์ขอนแก่น
โทรศีัพท์ 043 202 733
โทรศีัพท์มือถือ 086 451 4455
Email chinph@kku.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ศีาสตราจิารย์์จิินิตนิาภรณ์ วัฒินิธิร และ ผู้ช่วย์ศีาสตราจิารย์์วิภาวี ทูคำมี
คณ์ะแพัทย์ศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์ขอนแก่น

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนิุสิทธิิบััตร เลขที� 17730

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ขา้วัเหนยี์วัดุำหร่์อขา้วัก�ำ มสีาร์แอนโทไซึ่ย์านินซึึ่�งเป็น็สาร์ในกลุม่ฟลาโวันอย์ดุ ์มคีณุ์สมบตัิิ
เป็็นสาร์ติ้านอนุมูลอิสร์ะ ช่วัย์ลดุร์ะดุับไขมันไม่ดุี ข้าวัฮางงอก ไดุ้จากการ์นำข้าวัเป็ล่อก
ไป็แช่น�ำแล้วัเพัาะให้งอกติามร์ะย์ะเวัลาและอุณ์หภูมิที�เหมาะสมของข้าวัแติ่ละชนิดุ จาก
นั�นนำไป็นึ�งกอ่นนำไป็ติากแหง้ ขา้วัฮางสามาร์ถืทำไดุจ้ากขา้วัทกุสาย์พันัธิุ ์แติห่ากใชข้า้วั
ที�มีสีติ่าง ๆ โดุย์เฉพัาะข้าวัเหนีย์วัดุำซึึ่�งมีสาร์แอนโทไซึ่ย์านินในป็ริ์มาณ์ที�สูงมาใช้ใน 
การ์ผัลิติ จะไดุ้คุณ์ป็ร์ะโย์ชน์ทั�งจากข้าวัฮางงอกและข้าวัเหนีย์วัดุำ 

ที�ผั่านมามีผัลิติภัณ์ฑ์์ในรู์ป็ผังชงดุ่�มวัางจำหน่าย์ในท้องติลาดุหลาย์ป็ร์ะเภท เช่น นม
สำเร์็จรู์ป็ชนิดุผังพัร้์อมชงที�มีสาร์สกัดุใบหม่อนและสาร์สกัดุผัักแพัวั หร์่อเคร่์�องดุ่�มนม 
ข้าวักล้องงอกในรู์ป็แบบผังชงดุ่�ม แต่ิยั์งไม่พับว่ัามีผัู้ผัลิติผัลิติภัณ์ฑ์์พัร้์อมชงที�มีส่วันผัสม 
ของข้าวัเหนีย์วัดุำฮางงอกมาก่อน ดุังนั�น ผัู้ป็ร์ะดุิษฐ์จึงไดุ้คิดุติำร์ับผัลิติภัณ์ฑ์์ร์ูป็แบบ 
ผังพัร์้อมชงที�ผัลิติจากข้าวัเหนีย์วัดุำฮางงอกเป็็นส่วันป็ร์ะกอบหลัก

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สูตรนัมผ่งข้้าวิเหนั่ยวิดำาฮางงอก

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
มีสาร์ GABA และแอนโทไซึ่ย์านิน

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
จิินิดาพร พลสูงเนิินิ
ศููนย์์ทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา มหาวัิทย์าลัย์ขอนแก่น
โทรศีัพท์ 043 202 733
โทรศีัพท์มือถือ 086 451 4455
Email chinph@kku.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
อ.ดร.พิมนิิภา หิรัณย์์สร, นิางสาวภัทรา วัฒินิพันิธิุ์ 
และ นิาวสาววฤณภา สุทธิิบัุตร
คณ์ะเทคโนโลย์ี มหาวัิทย์าลัย์ขอนแก่น

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103000567 ย์่�นคำขอวัันที� 24 กุมภาพัันธิ์ 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ภาวัะกลน่ลำบาก หมาย์ถึืง ควัามลำบากในการ์กลน่อาหาร์ น�ำ หร์อ่ย์า เกิดุไดุต้ิั�งแติร่์ะย์ะ
ชอ่งป็าก คอหอย์และหลอดุอาหาร์ จากการ์ศึูกษาพับวัา่ผัูป้็ว่ัย์ภาวัะกลน่ลำบากมจีำนวัน
เพัิ�มมากขึ�นในผัู้สูงอาย์ุ ผัู้ป็่วัย์โร์คพัาร์์กินสัน และผัู้ป็่วัย์โร์คอัลไซึ่เมอร์์ ป็กติิผัู้ป็่วัย์กลุ่มนี�
จะไดุร้์บัอาหาร์ทางสาย์ย์างเพั่�อใหแ้นใ่จวัา่ไดุร้์บัอาหาร์ที�เพัยี์งพัอ แติใ่นทางกลบักนัผัูป้็ว่ัย์
กย็์งัจำเป็น็ติอ้งร์บัป็ร์ะทานอาหาร์ที�มเีน่�อสมัผัสัที�กลน่ไดุง้า่ย์เพั่�อฝ่กึการ์กลน่และป็อ้งกนั
กลา้มเน่�อที�เกี�ย์วัขอ้งกบัการ์เคี�ย์วัไมท่ำงาน ซึึ่�งอาหาร์ที�ใชฝ้่กึการ์กล่นเร์ยี์กวัา่ อาหาร์ร์ะดุบั
เพัีย์วัเร์่ มีลักษณ์ะกึ�งแข็งกึ�งเหลวั มีควัามเร์ีย์บเนีย์น แติ่พับวั่าเมนูที�ใช้ฝ่ึกส่วันใหญ่เป็็น
เมนูพั่�นฐาน เช่น โจ๊กไก่ ไก่ปั็�น ส่วันอาหาร์ปั็�นสำเร์็จรู์ป็พัร้์อมทานที�มีวัางจำหน่าย์ใน 
ทอ้งติลาดุ บางผัลิติภัณ์ฑ์ม์เีน่�อสมัผัสัที�ไมเ่หมาะกบัผัูป่้็วัย์ที�มปี็ญัหาเคี�ย์วัหร์อ่กล่น เพั่�อให้ 
ผัูป้็ว่ัย์ที�มภีาวัะเคี�ย์วัหร์อ่กลน่มทีางเลอ่กในการ์ร์บัป็ร์ะทานอาหาร์ ผัูป้็ร์ะดุษิฐ์จงึไดุค้ดิุคน้
สูติร์อาหาร์ข้นที�ป็รั์บป็ร์ุงจากข้าวัมธุิป็าย์าสดุั�งเดิุม ให้มีองค์ป็ร์ะกอบใกล้เคีย์งและมี 
เน่�อสัมผััสที�เหมาะสมและป็ลอดุภัย์สำหร์ับผัู้ป็่วัย์ที�มีภาวัะเคี�ย์วัหร์่อกล่นลำบาก

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

อาหารข้้นัสำาหรับัผู่้ม่ภาวิะกล้นัลำาบัาก
“เพ่ยวิเร�ข้้าวิผ่สมธิัญพ้ชในันัำ�านัม”  
โฮลม่ลนั่�มพร้อมทานั  
สำาหรับัผู่้ม่ปััญหาเค่�ยวิกล้นั  
-- Nutrice by Samadul

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่

 ร์ับป็ร์ะทานง่าย์ มีผัลการ์ทดุสอบเน่�อสัมผััสกับ
อาสาสมัคร์

 ผัู้มีป็ัญหาดุ้านการ์เคี�ย์วัสามาร์ถืร์ับป็ร์ะทานไดุ้
ทุกเพัศูวััย์ ไม่เฉพัาะแติ่ผัู้สูงอาย์ุ

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
จิินิดาพร พลสูงเนิินิ
ศููนย์์ทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา มหาวัิทย์าลัย์ขอนแก่น
โทรศีัพท์ 043 202 733
โทรศีัพท์มือถือ 086 451 4455
Email chinph@kku.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
รศี.ดร.ศีศีิธิร คงเรือง, นิางสาวทิพย์์วลี จิุลมัญลิก, นิางศีรัญญา ปัานิปั่�นิ 
และ นิางสาวพิชญาธิร บัุญแก้ว
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์ป็ร์ะย์ุกติ์ มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัร์ะจอมเกล้าพัร์ะนคร์เหน่อ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนิุสิทธิิบััตร เลขที� 16139

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
โป็ร์ตินีจดัุเป็น็หนึ�งในอาหาร์หลกัหา้หมูท่ี�สำคญัทั�งในกลุม่ผัูป้็ว่ัย์ กลุม่ผัูส้งูอายุ์ และบคุคล
ทั�วัไป็ โป็ร์ตีินไข่ขาวัเป็็นแหล่งโป็ร์ตีินที�มีคุณ์ภาพัสูงและมีกร์ดุอะมิโนจำเป็็นต่ิอร่์างกาย์
คร์บถืว้ัน ไขข่าวัสดุมนี�ำเป็น็สว่ันป็ร์ะกอบหลกั และมโีป็ร์ตินีป็ร์ะมาณ์ร์อ้ย์ละ 10 ป็ร์าศูจาก
ไขมนัและคอเลสเติอร์อล ร์บัป็ร์ะทานไดุ้ในป็ริ์มาณ์มากเม่�อเทยี์บกบัแหล่งโป็ร์ตินีชนิดุอ่�น ๆ  
โป็ร์ตินีในไขข่าวัป็ร์ะกอบดุว้ัย์โป็ร์ตินีหลาย์ชนดิุ ไดุแ้ก ่โอวัลับมูนิเป็น็โป็ร์ตินีที�มมีากที�สดุุ
ป็ร์ะมาณ์ร์้อย์ละ 54 และจัดุเป็็นฟอสโฟไกลโคโป็ร์ติีนมีโคร์งสร์้างเป็็นสาย์โพัลีเป็ป็ไทดุ์ที�
มีหมู่ฟอสเฟติและคาร์์โบไฮเดุร์ติเป็็นส่วันป็ร์ะกอบ อีกทั�งย์ังมีกร์ดุอะนิโนที�จำเป็็นและ 
แร์่ธิาติุหลาย์ชนิดุ

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ย์อ่ย์สลาย์โป็ร์ตินีไฮโดุร์ไลเสติ (protein hydrolysate) โดุย์การ์ใชเ้อนไซึ่ม ์เขา้ทำป็ฏกิริ์ยิ์า
บร์เิวัณ์พันัธิะเป็ป็ไทด์ุที�มกีร์ดุอะมโินแต่ิละชนดิุจบักนั โดุย์ไม่ทำลาย์กร์ดุอะมโิน ไดุ้เป็ป็ไทด์ุ
ที�ออกฤทธิิ�ทางชีวัภาพั ย์ับย์ั�งอนุมูลอิสร์ะ ลดุควัามดุันโลหิติสูง พัร์้อมดุ้วัย์คุณ์ป็ร์ะโย์ชน์
ที�จำเป็็นสำหรั์บมนุษย์์และสัติว์ั ส่วันหนึ�งเป็็นเป็ป็ไทด์ุที�ไดุ้จากไลโซึ่ไซึ่ม์สามาร์ถืต้ิานเช่�อ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธิ่การผ่ลิตโปัรต่นัไข้�ข้าวิ 
ไฮโดรไลเสตผ่งแบับัพ�นัฝอย 
ด้วิยเอนัไซม์อัลคาเลส

จุลินทร์ีย์์ หลังจากการ์ย์่อย์สลาย์โคร์งสร์้างของ 
ไขข่าวัแลว้ัทำใหแ้หง้แบบพัน่ฝ่อย์ ซึ่ึ�งเป็น็เทคนคิที�
ใช้เพั่�อร์ะเหย์น�ำออกจากของเหลวัอย์่างร์วัดุเร์็วั
ดุ้วัย์อากาศูร้์อน กร์ะบวันการ์นี�ป็ร์ะกอบดุ้วัย์
กร์ะบวันการ์พัน่ของเหลวัออกมาเป็น็ละอองขนาดุ
เล็กจะเป็็นติัวัทำให้เกิดุพั่�นผัิวัที�ร์ะเหย์มากขึ�น เข้า
ผัสมกับอากาศูร้์อนที�ไหลผ่ัานอย่์างร์วัดุเร์็วั ทำให้
น�ำที�อย์ู่ ในของเหลวัร์ะเหย์ไป็ทั�งหมดุและไดุ้
ผัลิติภัณ์ฑ์์ไข่ขาวัในรู์ป็แบบผังแห้ง มีกร์ดุอะมิโน
คร์บถืว้ัน 17 ชนดิุ มคีวัามสามาร์ถืในการ์ลดุร์ะดุบั
น�ำติาลไดุ้ มีเป็ป็ไทดุ์สาย์สั�นหลากหลาย์ชนิดุ เพัิ�ม
คุณ์สมบัติิเชิงหน้าที�ของโป็ร์ติีนค่อควัามหน่ดุจะ
ลดุลง ควัามสามาร์ถืในการ์เกิดุโฟมเพัิ�มขึ�น มี 
ควัามสามาร์ถืในการ์ละลาย์ไดุ้ดุขีึ�น โดุย์ไม่มผีัลต่ิอ
คณุ์คา่ทางโภชนาการ์ของไขข่าวัผัง มคีณุ์สมบตัิใิน
แง่ของเน่�อสัมผััสที�ดุี และมีอาย์ุการ์เก็บร์ักษาที�
นานขึ�น

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติน้แบบร์ะดัุบ pilot scale ไดุ้ถืกูทดุสอบในสภาวัะ
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
รศี.ดร.ศีศีิธิร คงเรือง
ภาควิัชาเทคโนโลยี์ชีวัภาพั คณ์ะวิัทย์าศูาสติร์์ป็ร์ะยุ์กต์ิ 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีพัร์ะจอมเกล้าพัร์ะนคร์เหน่อ
โทรศีัพท์ 02 555 2000 ติ่อ 4301
โทรศีัพท์มือถือ 061 401 0765
Email sasithorn.k@sci.kmutnb.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
โรงงานิต้นิแบับัอุทย์านิวิทย์าศีาสตร์และเทคโนิโลย์ี มหาวัิทย์าลัย์เชีย์งใหม่ 

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
 ผัลงานนวััติกร์ร์มจาก โร์งงานติ้นแบบนวััติกร์ร์มอาหาร์คร์บวังจร์
 ขึ�นร์ูป็และแป็ร์ร์ูป็ดุ้วัย์กร์ะบวันการ์ทำแห้ง Drum dryer

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ขนมเพั่�อสขุภาพัร์ปู็แบบใหมจ่ากกลว้ัย์สกุหา่ม ที�มวีัติิามนิ และไฟเบอร์ส์งู ใหพ้ัลงังานแก่
ร์่างกาย์ หอม บางกร์อบ อร์่อย์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับ pilot scale ไดุ้ถืูกทดุสอบในสภาวัะทำงานจร์ิง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ่ลิตภัณฑ์์ “กล้วิยเฉี่ยบั”

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฐ์พร มีงาม
ฝ่่าย์ถื่าย์ทอดุเทคโนโลย์ีและการ์ติั�งบร์ิษัท 
(Tech Spin: Technology Transfer and 
Spin-off Company)
โทรศีัพท์มือถือ 090 893 9254
Email    licensing@step.cmu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
รศี.ดร.พิสิฐ์ ศีรีสุริย์จิันิทร์
คณ์ะอุติสาหกร์ร์มเกษติร์ มหาวัิทย์าลัย์เชีย์งใหม่

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย์ู่ร์ะหวั่างย์่�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ป็จัจบุนั อาหาร์เพั่�อสขุภาพัในไทย์ไดุร้์บัควัามนยิ์มและมคีวัามติอ้งการ์บร์โิภคเพัิ�มมากขึ�น
อย์่างติ่อเน่�อง อันมีสาเหติุมาจากกร์ะแสการ์ใส่ใจสุขภาพัและควัามติ้องการ์มีร์ูป็ร์่างที�ดุี
ของผัู้บริ์โภค โดุย์มุ่งหวัังให้อาหาร์มาสร้์างสมดุุลให้ร์่างกาย์และช่วัย์ลดุควัามเสี�ย์งจาก 
การ์เป็็นโร์คติ่าง ๆ ส่งผัลให้ผัู้ป็ร์ะกอบการ์แข่งขันกันสร์้างสร์ร์ค์ผัลิติภัณ์ฑ์์ที�มีป็ร์ะโย์ชน์
ติ่อร์่างกาย์ออกมามากขึ�น เพั่�อสนองควัามติ้องการ์ของผัู้บร์ิโภคดุังกล่าวั ผันวักกับ 
การ์ผัลักดุันจากภาคร์ัฐที�มุ่งหวัังให้ผัู้ป็ร์ะกอบการ์สร์้างมูลค่าเพัิ�มและควัามไดุ้เป็ร์ีย์บใน
การ์แข่งขันดุ้วัย์การ์นำนวััติกร์ร์มและเทคโนโลย์ีมาป็ร์ับใช้ในการ์ผัลิติ การ์คิดุค้นและ 
นำเสนอผัลติิภัณ์ฑ์ท์ี�เป็น็นวัตัิกร์ร์มใหม ่ๆ  เพ่ั�อให้สนิคา้มคีวัามหลากหลาย์และคร์อบคลุม
ไลฟ์สไติล์ของผัูบ้ริ์โภคไดุ้มากขึ�น การ์ใช้ฟรุ์กโติโอลิโกแซึ่ก็คาไร์ด์ุ (Fructo-oligosaccharide, 
FOS) ในผัลิติภัณ์ฑ์์ จะอย์ู่ในร์ูป็แบบผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์เสร์ิม ที�เน้นเร์่�องร์ะบบการ์ขับถื่าย์ 
เน่�องจากฟรุ์กโติโอลิโกแซึ่ก็คาไร์ดุ ์(Fructo-oligosacch จงึมีแนวัคิดุในการ์ผัลิติผัลิติภัณ์ฑ์์
พัร์ีไบโอติิกส์จากน�ำติาลอ้อย์อาหาร์แห่งอนาคติ โดุย์มีฟรุ์กโติโอลิโกแซึ่็กคาไร์ดุ์เป็็น 
ส่วันป็ร์ะกอบที�สำคัญ ซึ่ึ�งเป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์เสร์ิมอาหาร์ที�มีใย์อาหาร์สูง ผัลิติจากน�ำอ้อย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ่ลิตภัณฑ์์ “พร่ไบัโอติกไฟัเบัอร์” 
จัากนัำ�าตาลอ้อย
อาหารแห�งอนัาคต

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ผัลติิภณั์ฑ์พ์ัร์ไีบโอติกิไฟเบอร์จ์ากน�ำติาลออ้ย์กลิ�น
ร์สผัลไม้ อาหาร์เสร์ิมที�มีไฟเบอร์์ช่วัย์ในเร์่�อง 
การ์ขับถื่าย์ ติอบโจทย์์ที�เข้าถืึงกลุ่มผัู้บร์ิโภคไดุ้ 
ทุกวััย์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฐ์พร มีงาม
ฝ่่าย์ถื่าย์ทอดุเทคโนโลย์ีและการ์ติั�งบร์ิษัท 
(Tech Spin: Technology Transfer and 
Spin-off Company)
โทรศีัพท์มือถือ 090 893 9254
Email    licensing@step.cmu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
โรงงานิต้นิแบับัอุทย์านิวิทย์าศีาสตร์และเทคโนิโลย์ี มหาวัิทย์าลัย์เชีย์งใหม่ 

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
สาหร์่าย์ทอดุกร์อบเกาหลี ส่วันผัสมควัามอร์่อย์ที�ลงติัวัร์ะหวั่างข้าวัก�ำภาคเหน่อของไทย์
และสาหร่์าย์จากเกาหลี ผัลงานนวัตัิกร์ร์มจาก โร์งงานต้ินแบบนวัตัิกร์ร์มอาหาร์คร์บวังจร์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
หอม กร์อบ อร์่อย์ ไม่อมน�ำมัน ไม่มีกลูเติ้นและ MSG

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับ pilot scale ไดุ้ถืูกทดุสอบในสภาวัะทำงานจร์ิง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ผ่ลิตภัณฑ์์สาหร�ายทอด 
สไตล์เกาหล่ “Gim Bugak”

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฐ์พร มีงาม
ฝ่่าย์ถื่าย์ทอดุเทคโนโลย์ีและการ์ติั�งบร์ิษัท 
(Tech Spin: Technology Transfer and 
Spin-off Company)
โทรศีัพท์มือถือ 090 893 9254
Email    licensing@step.cmu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
รศี.ดร.สุกัญญา มหาธิีรานินิท์
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์เชีย์งใหม่

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ความลับัทางการค้า

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ขา้วั เป็น็พ่ัชเศูร์ษฐกิจของไทย์และเป็น็อาหาร์หลักของป็ร์ะชากร์กว่ัาคร์ึ�งโลก จดัุเป็น็แหล่ง
ของสาร์อาหาร์ที�มีคุณ์ภาพั มีคุณ์ค่าทางโภชนาการ์ นอกจากนี�ย์ังป็ร์ะกอบดุ้วัย์สาร์ที�มี
ฤทธิิ�ทางชวีัภาพัหลาย์ชนดิุ จงึมคีวัามนา่สนใจที�จะศูกึษาผัลในดุา้นป็ร์ะสาทวัทิย์าศูาสติร์์ 
เพั่�อพัฒันาเป็น็โภชนบำบดัุ การ์พัฒันาผัลติิภณั์ฑ์อ์าหาร์เสร์มิจากสาร์สกดัุขา้วัพันัธิุล์ม่ผัวัั 
โดุย์ป็ร์บัป็ร์งุการ์ดุดูุซึ่มึและการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์ในร่์างกาย์ นำองค์ควัามร์ูท้างดุ้านเคม ีการ์แป็ร์ร์ปู็ 
และการ์พััฒนาผัลติิภณั์ฑ์เ์ขา้มาพัฒันาผัลติิภณั์ฑ์อ์าหาร์เสร์มิที�มปี็ร์มิาณ์สาร์ออกฤทธิิ�ทาง
ชีวัภาพัจากข้าวัสูง ซึ่ึ�งนอกจากจะเป็็นการ์เพัิ�มมูลค่าให้แก่ผัลิติภัณ์ฑ์์ทางการ์เกษติร์แล้วั 
ย์ังทำให้ภาพัลักษณ์์ทางดุ้านเกษติร์กร์ร์ม และวัิทย์าศูาสติร์์ของไทย์ดุีขึ�นดุ้วัย์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์เสร์ิมกลุ่ม Whey Protein มีควัามพัิเศูษในการ์ให้ฤทธิิ� Antioxidation 
สูงกวั่า Whey Protein ป็กติิ มีฤทธิิ�ติ้านอนุมูลอิสร์ะสูง (antioxidant) เป็็นสาร์ที�ละลาย์
ในน�ำไดุ้ดุี

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบร์ะดุับ pilot scale

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เวิย์โปัรต่นัไอโซเลทเสริม 
แอนัโทไซยานัินัธิรรมชาติ 
จัากเมล็ดข้้าวิส่ดำา

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฐ์พร มีงาม
ฝ่่าย์ถื่าย์ทอดุเทคโนโลย์ีและการ์ติั�งบร์ิษัท 
(Tech Spin: Technology Transfer and 
Spin-off Company)
โทรศีัพท์มือถือ 090 893 9254
Email    licensing@step.cmu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.นิิอร โฉมศีรี
สถืาบันวัิจัย์เทคโนโลย์ีเกษติร์ มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลล้านนา 

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสิทธิิบัติร์ เลขที�คำขอ 2201001569 ย์่�นคำขอวัันที� 16 มีนาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จากกร์ะบวันการ์ผัลิติสาโทแบบเดิุมที�มีการ์หมักข้าวักับลูกแป็้งจนเกิดุน�ำติ้อย์ เติิมน�ำ
สะอาดุและหมักทิ�งไวั้ติ่อไม่เกิน 20 วััน จนเกิดุแอลกอฮอล์ และไดุ้น�ำขาวัหร์่อสาโท มัก
นยิ์มดุ่�มทนัทเีพัร์าะเกบ็ไวัจ้ะเกดิุร์สเป็ร์ี�ย์วัและเกดิุกร์ดุที�ใหร้์สชาติเิป็ลี�ย์นไดุ ้ซึ่ึ�งเป็น็ป็ญัหา
หนึ�งในการ์ผัลิติที�ทำให้ไม่สามาร์ถืเก็บสาโทไวั้ไดุ้นาน สาเหติุเพัร์าะอาจเกิดุการ์ป็นเป็้�อน
ของเช่�อแบคทีเร์ีย์ที�ผัลิติกร์ดุที�ให้ร์สชาติิเป็ร์ี�ย์วัในร์ะหวั่างการ์หมักหร์่อการ์ผัลิติ หร์่อมี
แบคทีเร์ีย์เหล่านี�ในลูกแป็้งสุร์าติั�งแติ่เร์ิ�มแร์ก

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

กรรมวิิธิ่ผ่ลิตไวินั์ข้้าวิ 
โดยใช้เอนัไซม์ผ่สม 
และใช้ย่สต์บัริส่ทธิิ�

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เป็น็การ์หมกัไวันข์า้วัหร์อ่สาโท โดุย์ใชเ้อนไซึ่มแ์ละ
จุลินทร์ีย์์บร์ิสุทธิิ�แทนลูกแป้็ง ซึึ่�งเป็็นแหล่งของ
จุลินทร์ีย์์ชนิดุติ่างๆ โดุย์การ์เติิมเอนไซึ่ม์ เพั่�อไป็
ย์่อย์แป็้งในข้าวัให้เป็็นน�ำติาล แล้วัเติิมจุลินทร์ีย์์
บร์สิทุธิิ� หมักให้เป็น็เอทานอลและให้กลิ�นร์สต่ิาง ๆ  
กับผัลิติภัณ์ฑ์์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
อารีวัณย์์ อรุณสิทธิิ�
งานทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา 
สำนักงานบร์ิหาร์ทร์ัพัย์์สินและสิทธิิป็ร์ะโย์ชน์ 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลล้านนา
โทรศีัพท์ 053 921 444 ติ่อ 1122
โทรศีัพท์มือถือ 081 673 7929
Email a_asset@rmutl.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
อาจิารย์์ ดร.สุภาวดี แช่ม
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ีการ์เกษติร์ 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลล้านนา ลำป็าง

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย์ู่ร์ะหวั่างย์่�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ข้าวักึ�งสำเร์็จร์ูป็เป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ที�ใช้เวัลาทำให้สุกหร์่อค่นรู์ป็สั�น ดุ้วัย์วิัธีิที�ไม่ยุ่์งย์ากเม่�อ
ติ้องการ์บร์ิโภค ซึ่ึ�งหลังจากค่นร์ูป็แล้วัผัลิติภัณ์ฑ์์ย์ังคงมีร์สชาติิ กลิ�นและเน่�อสัมผััส  
ใกล้เคีย์งกับข้าวัที�ทำให้สุกป็กติ ิสามาร์ถืเก็บไวัไ้ดุ้นานทั�งผัลิติภัณ์ฑ์ข้์าวัจ้าวัและข้าวัเหนีย์วั
กึ�งสำเร์จ็รู์ป็ แต่ิอย่์างไร์กต็ิามจะพับว่ัาถ้ืาเป็็นข้าวัเหนยี์วันั�นย์งัมกีาร์ใช้เวัลาคน่ร์ปู็ 7-8 นาที

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ติามการ์ป็ร์ะดิุษฐ์นี�ไดุ้พััฒนากร์ะบวันการ์ผัลิติข้าวัเหนีย์วัอบแห้งแบบป็ร์าณึ์ติ ทำให้ไดุ้
ขา้วัเหนีย์วัที�ใชเ้วัลาคน่รู์ป็เพัยี์ง 3-5 นาที ที�ย์งัคงคุณ์ภาพัของข้าวัเหนีย์วัที�นุม่เหนีย์วั และ
ย์่ดุหย์ุ่นไดุ้ ไม่ร์่วันซึุ่ย์ สอดุคล้องกับพัฤติิกร์ร์มของผัู้บร์ิโภคไดุ้เป็็นอย์่างดุี

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ข้้าวิเหนั่ยวิอบัแห้งแบับัปัระณ่ต 
และกรรมวิิธิ่การผ่ลิต

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติน้แบบร์ะดัุบ pilot scale ไดุ้ถืกูทดุสอบในสภาวัะ
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
อารีวัณย์์ อรุณสิทธิิ�
งานทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา 
สำนักงานบร์ิหาร์ทร์ัพัย์์สินและสิทธิิป็ร์ะโย์ชน์ 
มหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลล้านนา
โทรศีัพท์ 053 921 444 ติ่อ 1122
โทรศีัพท์มือถือ 081 673 7929
Email a_asset@rmutl.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

32



อาหาร เครื่องดื่ม 

อาหาร เครื่องดื่ม 

264

นัักวิิจััย
ผศี.วิชุดา กล้าเวช
คณ์ะวัทิย์าศูาสติร์แ์ละศูลิป็ศูาสติร์ ์มหาวัทิย์าลัย์เทคโนโลย์รี์าชมงคลอสีาน นคร์ร์าชสมีา

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 1903002065 ย์่�นคำขอวัันที� 22 กร์กฎาคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จากการ์ศูึกษาค้นควั้าทางเภสัชวัิทย์าพับวั่า เห็ดุถืั�งเช่าสีทองมีสาร์สำคัญทางชีวัภาพั 
หลาย์ชนิดุ นอกจากนี�ย์ังมีร์าย์งานวั่าเห็ดุถัื�งเช่าสีทองมีสาร์สำคัญทางย์าบางชนิดุสูงกวั่า
เห็ดุถืั�งเช่าทิเบติ โดุย์เฉพัาะสาร์คอร์์ไดุเซึ่ป้็น ซึ่ึ�งพับคร์ั�งแร์กในเห็ดุถืั�งเช่าสีทอง ร์วัมถืึง 
การ์เพัาะเลี�ย์งเหด็ุถืั�งเชา่สทีองกท็ำไดุง้า่ย์กวัา่เหด็ุถัื�งเชา่ทเิบติ ทำใหเ้หด็ุถืั�งเชา่สทีองกลาย์
เป็็นเห็ดุเศูร์ษฐกิจติัวัใหม่ ในการ์ป็ร์ะดิุษฐ์นี�ไดุ้มีการ์พััฒนาการ์ผัลิติสาร์คอไดุเซึ่ป็้นจาก
เส้นใย์เห็ดุถืั�งเช่า เพั่�อให้มีการ์เจร์ิญไดุ้ดุีขึ�น เพั่�อผัลิติสาร์ะสำคัญทางย์าโดุย์เฉพัาะ 
สาร์คอร์์ไดุเซึ่ป็้น (Cordycepin) และอะดุีโนซึ่ิน (Adenosine) เพั่�อลดุร์ะย์ะเวัลา 
ในการ์เพัาะเลี�ย์ง และสามาร์ถืเก็บเกี�ย์วัเส้นใย์เห็ดุไดุ้ภาย์ใน 30 วััน

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
การ์ผัลิติสาร์คอร์์ไดุเซึ่ป้็นจากเส้นใย์เห็ดุถัื�งเช่าสีทอง ที�ป็ร์ะกอบดุ้วัย์วััติถืุดุิบหลักเป็็น  
น�ำสกัดุมันฝ่ร์ั�ง หร์่ออาหาร์เหลวัพัีดุีบี และน�ำติาล ผัสมกับเป็ป็โตินและย์ีสติ์สกัดุ ในร์ูป็
อาหาร์เหลวั ไมม่กีาร์ใชโ้ป็ร์ตินีจากสตัิวั ์เชน่ หนอนหร์อ่ดุกัแดุเ้ป็น็สว่ันป็ร์ะกอบในอาหาร์
เลี�ย์งเช่�อ ซึ่ึ�งแติกต่ิางจากสูติร์อาหาร์เลี�ย์งเช่�อเห็ดุถืั�งเช่าสีทองที�ใช้ทั�วัไป็ในปั็จจุบัน
กร์ะบวันการ์เพัาะเลี�ย์งเห็ดุถืั�งเช่าสีทองโดุย์ใช้สูติร์อาหาร์เหลวันี� ช่วัย์ลดุร์ะย์ะเวัลาลง  
30 วััน ทำให้สามาร์ถืเก็บเกี�ย์วัผัลผัลิติไดุ้ร์วัดุเร์็วัขึ�น อีกทั�งยั์งช่วัย์ลดุติ้นทุนค่าไฟฟ้าลง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สารคอร์ไดเซปัินั
จัากเส้นัใยเห็ดถั�งเช�าส่ทอง

ร์้อย์ละ 36 นอกจากนั�นยั์งไดุ้ผัลผัลิติเส้นใย์ 
เห็ดุถืั�งเช่าสีทองที�มีสาร์สำคัญ ไดุ้แก่ คอร์์ไดุเซึ่ป็้น
และอะดีุโนซีึ่นในป็ริ์มาณ์ที�สงูมากถึืง 15 มลิลิกรั์ม
ติ่อกรั์มน�ำหนักแห้ง ซึึ่�งสามาร์ถืนำไป็แป็ร์รู์ป็เป็็น
ผัลิติภัณ์ฑ์์เสร์ิมอาหาร์ หร่์อผัลิติเป็็นชาสมุนไพัร์
บำรุ์งสุขภาพั หร์่อเป็็นส่วันป็ร์ะกอบของย์าติำรั์บ
แพัทย์์แผันจีน 

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบร์ะดุับ pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศี.ดุษฎีี เทีย์มเทศี บัุญมาสูงทรง
สถืาบันบร์ิการ์วัิชาการ์
แห่งมหาวัิทย์าลัย์เทคโนโลย์ีร์าชมงคลอีสาน
โทรศีัพท์ 044 233 000 ติ่อ 5100-5101
โทรศีัพท์มือถือ 081 547 6552
Email skycrow_ann@hotmail.com, 
 unisearch.rmuti@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.อัจิฉรา ธิรรมรัตนิ์
คณ์ะอุติสาหกร์ร์มเกษติร์ มหาวัิทย์าลัย์สงขลานคร์ินทร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000327 ย์่�นคำขอวัันที� 7 กุมภาพัันธิ์ 2565 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
น�ำส้มสาย์ชูสำหร์ับป็ร์ะกอบอาหาร์แบ่งเป็็น 2 ป็ร์ะเภท ค่อ น�ำส้มสาย์ชูกลั�น และน�ำส้ม
สาย์ชูหมัก สำหรั์บน�ำส้มสาย์ชูหมักเกิดุจากการ์นำพั่ชหร์่อผัลไม้ติ่าง ๆ มาหมักเพั่�อให้ 
เกดิุร์สเป็ร์ี�ย์วัติามกร์ะบวันการ์ธิร์ร์มชาติไิดุผ้ัลผัลิติที�มรี์สหวัานอมเป็ร์ี�ย์วั การ์ร์บัป็ร์ะทาน
ที�ย์ุ่งย์ากในการ์เติร์ีย์มการ์เจ่อจางน�ำส้มสาย์ชู การ์นำน�ำส้มสาย์ชูไป็ป็ร์ะกอบอาหาร์  
อาจทำให้มีควัามย์ุ่งย์ากในการ์บริ์โภคน�ำส้มสาย์ชู ทำให้การ์บริ์โภคน�ำส้มสาย์ชูไม่เป็็นที�
แพัร์่หลาย์ แม้วั่าป็ัจจุบัน มีผัู้บร์ิโภคให้ควัามสนใจในการ์นำน�ำส้มสาย์ชูมาดุ่�มเป็็น 
เคร์่�องดุ่�มเพ่ั�อป็ร์ะโย์ชน์ทางสุขภาพัในทิศูทางที�เพัิ�มขึ�น หากแต่ิการ์รั์บป็ร์ะทานที�ย์ุ่งย์าก
ในการ์เติร์ีย์มการ์เจ่อจางน�ำส้มสาย์ชู

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
น�ำส้มสาย์ชูเป็น็ผัลิติภณั์ฑ์ท์ี�ใชบ้ริ์โภคกันมาเป็น็เวัลานานโดุย์ใชเ้ป็น็สาร์เติมิแต่ิงในอาหาร์ 
น�ำส้มสาย์ชูสำหร์ับป็ร์ะกอบอาหาร์แบ่งเป็็น 2 ป็ร์ะเภท ค่อ น�ำส้มสาย์ชูกลั�น และน�ำส้ม
สาย์ชูหมัก สำหรั์บน�ำส้มสาย์ชูหมักเกิดุจากการ์นำพั่ชหร์่อผัลไม้ติ่าง ๆ มาหมักเพั่�อให้ 
เกิดุร์สเป็ร์ี�ย์วัติามกร์ะบวันการ์ธิร์ร์มชาติิไดุ้ผัลผัลิติที�มีร์สหวัานอมเป็ร์ี�ย์วัโดุย์ลักษณ์ะ 

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

เจัลล่�พร้อมด้�ม
จัากนัำ�าส้มสายชูหมัก

ควัามเข้มของสี ร์สชาติิและกลิ�นมีลักษณ์ะเฉพัาะ
ติัวัขึ�นอย์ู่กับชนิดุผัักผัลไม้ที�ใช้หมัก เจลลี�พัร์้อมดุ่�ม
จากน�ำสม้สาย์ชหูมกัซึ่ึ�งหมกัจากกลว้ัย์หนิ เป็น็สตูิร์
ที�มรี์สชาติอิร์อ่ย์ มเีน่�อสัมผัสั งา่ย์สำหร์บัการ์พัร์อ้ม
ดุ่�ม และสะดุวักสำหรั์บการ์บริ์โภคและพักพัา มี
ร์สชาติิเป็็นที�ย์อมร์ับสำหร์ับผัู้บร์ิโภค

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณภัค พันิธิุ์ช่างทอง 
ศููนย์์ทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศีัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศีัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.อัจิฉรา ธิรรมรัตนิ์
คณ์ะอุติสาหกร์ร์มเกษติร์ มหาวัิทย์าลัย์สงขลานคร์ินทร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2203000336 ย์่�นคำขอวัันที� 8 กุมภาพัันธิ์ 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
น�ำส้มสาย์ชูเป็็นผัลิติภัณ์ฑ์์ที�มนุษย์์ใช้บร์ิโภคกันมาเป็็นเวัลานานโดุย์ใช้เป็็น สาร์เติิมแติ่ง
ในอาหาร์ เป็น็สาร์ป็ร์งุแติง่ร์สช่วัย์ในการ์ถืนอมอาหาร์ น�ำสม้สาย์ชสูำหร์บัป็ร์ะกอบอาหาร์
แบ่งเป็็น 2 ป็ร์ะเภท ค่อ น�ำส้มสาย์ชูกลั�น และน�ำส้มสาย์ชูหมัก สำหร์ับน�ำส้มสาย์ชูหมัก
เกดิุจากการ์นำพ่ัชหร์อ่ผัลไมต้ิา่ง ๆ  มาหมกัเพั่�อใหเ้กดิุร์สเป็ร์ี�ย์วัติามกร์ะบวันการ์ธิร์ร์มชาติิ
ไดุ้ผัลผัลิติที�มีร์สหวัานอมเป็ร์ี�ย์วัโดุย์ลักษณ์ะควัามเข้มของสี ร์สชาติิและกลิ�นมีลักษณ์ะ
เฉพัาะตัิวัขึ�นอยู่์กับชนิดุผัักผัลไม้ที�ใช้หมัก ป็ัจจุบันผัู้บริ์โภคจึงให้ควัามสนใจในการ์นำ 
น�ำสม้สาย์ชหูมกัมาดุ่�มเป็น็เคร์่�องดุ่�มเพั่�อป็ร์ะโย์ชนท์างสขุภาพัในทศิูทางที�เพัิ�มขึ�น หากแติ่
การ์ร์บัป็ร์ะทานที�ย์ุง่ย์ากในการ์เติรี์ย์มการ์เจอ่จางน�ำส้มสาย์ชู และการ์ไดุ้มาซึึ่�งสูติร์น�ำส้ม
สาย์ชูพัร้์อมดุ่�มที�ร์สชาติิกลมกล่อมดุ่�มง่าย์พัร์้อมสำหร์ับการ์บร์ิโภคนั�นย์ังไม่แพัร์่หลาย์ 
น�ำส้มสาย์ชูหมกัจากไวัน์กล้วัย์มีร์สชาติดีิุ ร์สหวัานอมเป็ร์ี�ย์วั กลมกล่อม สสีนัน่าร์บัป็ร์ะทาน 
เหมาะสำหร์ับการ์นำมาผัลิติเคร์่�องดุ่�มน�ำสมสาย์ชูพัร์้อมดุ่�ม

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

นัำ�าส้มสายชูหมัก 
จัากไวินั์กล้วิยหินัพร้อมด้�ม

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
การ์พััฒนาสูติร์น�ำส้มสาย์ชูหมักจากไวัน์กล้วัย์หิน
พัร์้อมดุ่�มที�มีร์สชาติิอร่์อย์ กลมกล่อม ถืูกใจ 
ผัู้บร์ิโภค และบร์ร์จุขวัดุ สะดุวักแก่การ์พักพัาและ
ร์ับป็ร์ะทานโดุย์ผู้ับร์ิโภคไม่ติ้องทำการ์เจ่อจาง
น�ำส้มสาย์ชูสำหร์ับดุ่�มเอง

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณภัค พันิธิุ์ช่างทอง 
ศููนย์์ทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศีัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศีัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.ธิรรมรัตนิ์ แก้วมณี และคณะ
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี มหาวัิทย์าลัย์สงขลานคร์ินทร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย์ู่ร์ะหวั่างย์่�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ผัลิติอาหาร์ขบเคี�ย์วัชนิดุแท่งจากแป้็งกล้วัย์น�ำว้ัาดิุบเพั่�อเพัิ�มมูลค่าให้กับแป้็งกล้วัย์น�ำว้ัา
ดุิบ เพัิ�มควัามควัามหลากหลาย์ของผัลิติภัณ์ฑ์์ที�แป็ร์รู์ป็มาจากแป็้งกล้วัย์น�ำว้ัาดุิบ และ
เพัิ�มทางเล่อกให้กับผัู้บร์ิโภคอาหาร์ขบเคี�ย์วัชนิดุแท่งที�ร์ักสุขภาพั

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
สูติร์การ์เติร์ีย์มอาหาร์ขบเคี�ย์วัชนิดุแท่งจากแป็้งกล้วัย์น�ำวั้าดุิบ ป็ร์ะกอบดุ้วัย์กล้วัย์น�ำวั้า
ดุบิ น�ำสะอาดุ น�ำติาลและเกลอ่ เป็็นองค์ป็ร์ะกอบหลกั นำมาผ่ัานกร์ร์มวัธิิดีุงันี� การ์เติรี์ย์ม 
สาร์ละลาย์แป็้งกล้วัย์น�ำวั้า การ์ทำแห้งดุ้วัย์วัิธิีการ์ทำแห้งแบบลูกกลิ�ง การ์ขึ�นร์ูป็อาหาร์
ขบเคี�ย์วัชนิดุแท่ง จนไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์ขบเคี�ย์วัชนิดุแท่ง ที�มีลักษณ์ะเป็็นแท่งสีน�ำติาล
ติามธิร์ร์มชาติขิองวัตัิถืดุุบิหลกัและมคีวัามกร์อบติลอดุทั�งแทง่ เป็น็ผัลติิภณั์ฑ์ท์ี�ป็ร์าศูจาก 
กลูเตินและไขมันเน่�องจากใช้แป็้งกล้วัย์น�ำวั้าดุิบ 100% ไม่มีส่วันผัสมของแป็้งสาลี และ
องคป์็ร์ะกอบป็ร์ะเภทไขมนัในสตูิร์การ์ผัลติิ และมปี็ริ์มาณ์แคลอร์เีพัยี์ง 60 กโิลแคลอร์ตีิอ่
การ์บร์ิโภคผัลิติภัณ์ฑ์์ 1 แท่ง

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สูตรการเตร่ยมอาหารข้บัเค่�ยวิ 
ชนัิดแท�งจัากแปั้งกล้วิยนัำ�าวิ้าดิบั 
และกรรมวิิธิ่การผ่ลิต
ผ่ลิตภัณฑ์์ดังกล�าวิ

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณภัค พันิธิุ์ช่างทอง 
ศููนย์์ทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา
โทรศีัพท์ 074 859 514 ติ่อ 1402
โทรศีัพท์มือถือ 080 269 2262
Email napak.p@psu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.จิิตรา สิงห์ทอง
คณ์ะเกษติร์ศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์อุบลร์าชธิานี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103002300 ย์่�นคำขอวัันที� 17 สิงหาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ผััดุไทย์เป็็นหนึ�งในอาหาร์ป็ร์ะจำชาติิไทย์ที�ไดุ้ร์ับควัามนิย์มไป็ทั�วัโลก แต่ิมีขั�นติอน 
การ์เติรี์ย์มวัตัิถืดุุบิและการ์ป็ร์งุในการ์ทำผัดัุไทย์หลาย์ขั�นติอนและย์ุง่ย์าก อกีทั�งผัูป้็ร์งุไมม่ี
ควัามชำนาญ ดุังนั�นการ์พััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์เส้นผััดุไทย์กึ�งสำเร์็จร์ูป็ สะดุวักต่ิอการ์บริ์โภค 
ง่าย์ในการ์พักพัา สามาร์ถืเก็บร์ักษาไดุ้นาน เส้นที�ไดุ้เหนีย์วันุ่ม ไม่ขาดุง่าย์ เป็็นการ์เพัิ�ม
มูลค่าให้กับผัลิติภัณ์ฑ์์ ซึ่ึ�งเป็็นการ์บูร์ณ์าการ์จากฐานภูมิปั็ญญาสู่นวััติกร์ร์มดุ้าน
วัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เส้นผััดุไทย์ที�ไดุ้จะมีควัามย์่ดุหย์ุ่น เหนีย์วันุ่ม สะดุวักต่ิอการ์บริ์โภค ใช้ร์ะย์ะเวัลาสั�นใน
การ์ค่นติัวั ร์วัมทั�งเป็็นการ์เพัิ�มมูลค่าให้กับผัลิติภัณ์ฑ์์

 เสน้ผัดัุไทย์กึ�งสำเร์จ็ร์ปู็สามาร์ถืคน่ตัิวัโดุย์ใชน้�ำร์อ้นที�ร์ะย์ะเวัลา 2 นาที และไมโคร์เวัฟ
ที�ร์ะย์ะเวัลา 1 นาที

 เส้นเหนีย์วัและนุ่ม ไม่ขาดุง่าย์ สะดุวักติ่อการ์บร์ิโภค ให้มีคุณ์ภาพัการ์ทำสุกที�ดุีกวั่า 
ร์วัมทั�งเวัลาที�ใช้ในการ์ค่นติัวัติ�ำกวั่าเส้นแห้งทางการ์ค้า

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การพัฒนัาผ่ลิตภัณฑ์์เส้นัผ่ัดไทย
ก่�งสำาเร็จัรูปั

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติน้แบบร์ะดัุบ pilot scale ไดุ้ถืกูทดุสอบในสภาวัะ
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
หนิ่วย์จิัดการสิทธิิเทคโนิโลย์ี (TLO) 
สำนกังานอทุย์านวัทิย์าศูาสติร์ ์มหาวัทิย์าลยั์อบุลร์าชธิานี
อุทย์านวัิทย์าศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์อุบลร์าชธิานี
โทรศีัพท์ 045 433 456 ติ่อ 3193
โทรศีัพท์มือถือ 090 287 5363
Email nattanan.n@ubu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

37



อาหาร เครื่องดื่ม 

269

นัักวิิจััย
ผศี.ดร.เอกสิทธิิ� อ่อนิสอาด และ ผศี.ดร.วิริย์า อ่อนิสอาด
คณ์ะเกษติร์ศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์อุบลร์าชธิานี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103002302 ย์่�นคำขอวัันที� 17 สิงหาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
วัฒันธิร์ร์มการ์กินแมลงเป็น็อาหาร์ที�เร์ยี์กว่ัา “entomophagy” มคีวัามนิย์มเพัิ�มมากขึ�น
ในปั็จจุบัน ดุักแดุ้หนอนไหม (Silk worm pupae) เป็็นผัลพัลอย์ไดุ้ภาย์หลังจาก 
การ์สาวัไหมจากอุติสาหกร์ร์มผัลิติผ้ัาไหมที�มีการ์สาวัไหมออกหมดุ มีร์าย์งานวั่าคุณ์ค่า 
ทางอาหาร์ของดัุกแดุ้ไหมสดุมีโป็ร์ตีินสูง แต่ิป็ญัหาการ์เกิดุกลิ�นหน่และกลิ�นไม่พังึป็ร์ะสงค์
ของน�ำมันดุักแดุ้เม่�อเก็บเป็็นร์ะย์ะเวัลานานเน่�องจากเกิดุป็ฏิกิร์ิย์าออกซึ่ิเดุชันซึ่ึ�งนำไป็สู่
การ์เกิดุกลิ�นทำให้ไม่เป็็นที�ย์อมร์ับของผัู้บร์ิโภค

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ไมโครเอนัแคปัซูเลชันันัำ�ามันัดักแด้ 
ด้วิยวิิธิ่การทำาแห้งแบับัพ�นัฝอย 
เพ้�อปัระย่กต์ใช้เปั็นัอาหารฟัังก์ชันั  
(Microencapsulation of  
silkworm pupae oil using spray drying 
applying as functional food)

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ลดุการ์เกิดุกลิ�นห่นและกลิ�นไม่พัึงป็ร์ะสงค์ของ
น�ำมันดุักแดุ้เม่�อเก็บเป็็นร์ะย์ะเวัลานานเน่�องจาก
เกิดุป็ฏิกิร์ิย์าออกซิึ่เดุชันซึึ่�งนำไป็สู่การ์เกิดุกลิ�น
ทำให้ไม่เป็็นที�ย์อมร์ับของผัู้บร์ิโภค

น�ำมันดุักแดุ้ผังเป็็นผัลงานวิัจัย์ผัลิติจากน�ำมัน
ดุักแดุ้ ไหมผั่านการ์เติร์ีย์มในร์ูป็ไมโคร์เอน 
แคป็ซูึ่เลชันดุ้วัย์เทคโนโลย์ีที�ทำให้ไดุ้ผัลิติภัณ์ฑ์์
ไมโคร์เอนแคป็ซูึ่เลชันน�ำมันดุักแดุ้ผังที�คงคุณ์ค่า
ทางอาหาร์โดุย์เฉพัาะกร์ดุไขมันที�จำเป็็นต่ิอร่์างกาย์ 
อกีทั�งสามาร์ถืง่าย์ในการ์นำไป็ใชป้็ร์ะโย์ชน์เพ่ั�อเป็น็
ส่วันผัสมในอาหาร์ฟังก์ชัน

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ผัลการ์ทดุลองร์ะดุบัห้องป็ฏิบตัิกิาร์ไดุ้ร์บัการ์พิัสจูน์
วั่าเป็็นไป็ไดุ้

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
หนิ่วย์จิัดการสิทธิิเทคโนิโลย์ี (TLO) 
สำนกังานอทุย์านวัทิย์าศูาสติร์ ์มหาวัทิย์าลยั์อบุลร์าชธิานี
อุทย์านวัิทย์าศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์อุบลร์าชธิานี
โทรศีัพท์ 045 433 456 ติ่อ 3193
โทรศีัพท์มือถือ 090 287 5363
Email nattanan.n@ubu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผศี.กัญชญานิิศี ศีรีนิุกูล และ ดร.นิรากร ศีรีสุข
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี มหาวัิทย์าลัย์ร์าชภัฏร์าชนคร์ินทร์์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย์ู่ร์ะหวั่างย์่�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
วัิสาหกิจจัดุการ์สมุนไพัร์วันเกษติร์ป็่าติะวัันออก อ.สนามชัย์เขติ จ.ฉะเชิงเทร์า  
เป็็นวัิสาหกิจในเคร์่อข่าย์ของวันเกษติร์ป่็าติะวัันออก มุ่งเน้นจัดุการ์วััติถุืดุิบสมุนไพัร์ใน 
ร์ูป็แบบสดุ และแป็ร์ร์ูป็ วัิสาหกิจมีองค์ควัามร์ู้ในการ์ป็ลูก การ์จัดุหา และมีองค์ควัามร์ู้ 
ในการ์ใช้ป็ร์ะโย์ชน์จากส่วันติ่าง ๆ สมุนไพัร์ แติ่ผัู้บร์ิโภคย์ังขาดุควัามเช่�อมั�นในคุณ์ภาพั
ของผัลิติภัณ์ฑ์์ เน่�องจากควัามเหล่�อมล�ำในมิติิดุ้านเศูร์ษฐกิจ และดุ้านองค์ควัามร์ู้ใน 
การ์เข้าถืึงข้อมูลการ์วัิเคร์าะห์ทดุสอบจากห้องป็ฏิบัติิการ์ทางดุ้านวัิทย์าศูาสติร์์เพั่�อสร้์าง 
ควัามน่าเช่�อถื่อให้แก่ผัู้บร์ิโภค อีกทั�งกลุ่มยั์งต้ิองการ์ในการ์พััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์เคร์่�องดุ่�ม
สมุนไพัร์โดุย์เน้นกลุ่มผัู้ดูุแลสุขภาพัโดุย์ทั�วัไป็ที�ไม่ใช่เพ่ั�อการ์รั์กษาโร์ค นอกจากนี�ย์ังขาดุ
ควัามร์่วัมม่อในการ์ให้การ์สนับสนุนงานดุ้านติ่าง ๆ กับหน่วัย์งานภาคร์ัฐอีกดุ้วัย์

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

การพัฒนัาผ่ลิตภัณฑ์์ 
จัากสม่นัไพรช่มชนัข้องเคร้อข้�าย
กล่�มวินัเกษตรปั่าตะวิันัออก

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เทคโนโลยี์การ์ติร์วัจวิัเคร์าะห์คุณ์ภาพัผัลิติภัณ์ฑ์์
เคร่์�องดุ่�มสมุนไพัร์แห้ง อันป็ร์ะกอบดุ้วัย์ ฝ่าง  
ไผั่จ่ดุ ใบเติย์ ทางดุ้าน กาย์ภาพั-เคมี จุลินทรี์ย์์ 
ผัลิติภัณ์ฑ์์เคร์่�องดุ่�มสมุนไพัร์โดุย์มีวััติถืุดุิบจาก 
ฐานทรั์พัย์ากร์วันเกษติร์ป่็าติะวัันออก ใช้เกณ์ฑ์์
มาติร์ฐานผัลิติภัณ์ฑ์์ชุมชนที� 1441/2556 ร์่วัมกับ
การ์ติร์วัจสอบหาป็ริ์มาณ์สาร์ต้ิานอนุมูลอิสร์ะ  
อันไดุ้แก่ Antioxidant และ Phenolic acid

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์่วัมวัิจัย์พััฒนา

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบในร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศี.กัญชญานิิศี ศีรีนิุกูล
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี 
มหาวัิทย์าลัย์ร์าชภัฏร์าชนคร์ินทร์์
โทรศีัพท์มือถือ 085 169 8079
Email Kasima11@hotmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
นิ.ส.นิ้ำฝนิ ไทย์วงษ์, นิ.ส.นิรินิทร์ทิพย์์ แก้วรังสี, นิ.ส.สุวิพร รื�นิโพธิิ�กลาง,
นิ.ส.มัณฑิิตา คงสุข และ นิาย์นิราวิชญ์ เพ็ชรสุข
คณ์ะวัทิย์าศูาสติร์์และศูลิป็ศูาสติร์์ มหาวิัทย์าลยั์เทคโนโลยี์ร์าชมงคลอสีาน นคร์ร์าชสมีา

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิสุทิธิบิัตัร เลขที�คำขอ 2103001438 ย่์�นคำขอวันัที� 17 พัฤษภาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ไคติินเป็็นสาร์พัอลิเมอร์์ธิร์ร์มชาติิที�อยู่์ในกลุ่มคาร์์โบไฮเดุร์ติป็ร์ะเภทพัอลิแซึ่็กคาไร์ด์ุที�มี
สาย์ย์าวั ไคตินิมีโคร์งสร้์างคล้าย์กับเซึ่ลลโูลส ซึึ่�งเป็็นส่วันป็ร์ะกอบของผันังเซึ่ลล์ของสัติว์ัที�
ไม่มกีร์ะดุกูสนัหลัง ไคตินิจึงเป็็นสาร์ที�ไม่ก่อให้เกดิุมลภาวัะดุ้านสิ�งแวัดุล้อมในรู์ป็ของสาร์
ที�ไม่ย่์อย์สลาย์ เป็็นข้อดุีในการ์จะน้ามาใช้ป็ร์ะโย์ชน์ในดุ้านอุติสาหกร์ร์ม อย่์างไร์ก็ติาม 
การ์นำไคติินมาใช้ป็ร์ะโย์ชน์นั�นทำไดุ้ย์ากเน่�องจากไคติินไม่สามาร์ถืละลาย์ในสาร์ละลาย์
ทั�วัไป็ไดุ้ จงึไดุ้นำไคตินิมากำจดัุหมูอ่ะซึ่ติิสิออกจากโมเลกลุไดุ้อนพุันัธ์ิที�เร์ยี์กว่ัาไคโติซึ่าน 
ทั�งนี� การ์สกัดุไคติินและไคโติซึ่านโดุย์วัิธิีทางเคมี แบ่งออกเป็็น 3 ขั�นติอน ไดุ้แก่ 
กร์ะบวันการ์กำจดัุโป็ร์ตินี กร์ะบวันการ์กำจดัุเกลอ่แร่์ และกร์ะบวันการ์กำจดัุหร์อ่ลดุหมู่
อะซึ่ีติิล ทั�งนี� ไคติินและไคโติซึ่านมีการ์นำมาป็ร์ะยุ์กต์ิใช้ในอุติสาหกร์ร์มต่ิาง ๆ อย่์าง 
แพัร่์หลาย์ ย์กติวััอย่์างเช่น อตุิสาหกร์ร์มอาหาร์ไดุ้นำไคโติซึ่านมาใช้ในการ์เคลอ่บผิัวัผัลไม้
เพั่�อย์ดุ่อาย์หุลงัการ์เกบ็เกี�ย์วั เน่�องจากไคตินิเป็็นส่วันป็ร์ะกอบของผันังเซึ่ลล์ของสตัิว์ัที�ไม่มี
กร์ะดุกูสนัหลงั จงึมคีวัามเป็็นไป็ไดุ้ในการ์สกดัุไคตินิและไคโติซึ่านจากดัุกแดุ้ไหมและจิ�งหร์ดีุ

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

วิิธิ่การสกัดไคตินัและไคโตซานั 
จัากดักแด้ไหมและจัิ�งหร่ด

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ทั�งนี� ดุกัแดุ้ไหมและจิ�งหร์ดีุเป็็นแมลงบร์โิภคที�ไดุ้ร์บั
ควัามนิย์มเพัาะเลี�ย์งในป็ร์ะเทศูไทย์ กอร์์ป็กับ
องค์การ์อาหาร์และการ์เกษติร์แห่งสหป็ร์ะชาชาติิ
สนับสนุนให้มีการ์บร์ิโภคแมลง ดุังนั�น ไคติินและ 
ไคโติซึ่านที�ใช้จิ�งหรี์ดุ (ทั�งตัิวั) และดุักแดุ้ไหม  
(ทั�งติวัั) เป็็นวัตัิถืดุุบิในการ์ผัลติิ

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ต้ินแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศี.ดุษฎีี เทีย์มเทศี บุัญมาสูงทรง
สถืาบนับร์กิาร์วัชิาการ์
แห่งมหาวัทิย์าลัย์เทคโนโลย์รี์าชมงคลอสีาน
โทรศัีพท์   044 233 000 ต่ิอ 5100-5101
โทรศัีพท์มือถอื 081 547 6552
Email   skycrow_ann@hotmail.com, 
 unisearch.rmuti@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
นิ.ส.ปััทมา สุภาผล และ นิ.ส.ปัาริฉัตร เชื�องสูงเนิินิ
คณ์ะวัทิย์าศูาสติร์แ์ละศูลิป็ศูาสติร์ ์มหาวัทิย์าลัย์เทคโนโลย์รี์าชมงคลอสีาน นคร์ร์าชสมีา

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2103001439 ย์่�นคำขอวัันที� 17 พัฤษภาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปั็จจบุนัผัลิติภัณ์ฑ์์ในกลุม่ขนมหวัานป็ร์ะเภทอมหร์อ่เคี�ย์วั ไดุ้แก่ ลกูอม ลกูกวัาดุ หมากฝ่ร์ั�ง 
ร์วัมถืึงเย์ลลี� เป็็นติ้น เป็็นที�นิย์มในกลุ่มเดุ็กจนถืึงกลุ่มวััย์ร์ุ่นที�ช่�นชอบในควัามหวัาน หอม 
เหนีย์วันุ่ม เป็็นขนมเคี�ย์วัเล่นที�ร์ับป็ร์ะทานไดุ้ง่าย์ (สุวัร์ร์ณ์า, 2543) โดุย์ปั็จจุบัน
ป็ร์ะเทศูไทย์ป็ร์ะสบป็ญัหาดุา้นสาธิาร์ณ์สขุโดุย์เฉพัาะโร์คเบาหวัาน โร์คควัามดุนัโลหติิสงู
โร์คไขมันในเล่อดุสูง เป็็นติ้น ซึ่ึ�งปั็จจัย์หนึ�งของการ์เกิดุโร์คนั�น ๆ ค่อการ์บร์ิโภคน�ำติาล
มากเกินควัามติ้องการ์ (อุมาพัร์ และคณ์ะ, 2561) การ์บร์ิโภคสาร์ให้ควัามหวัานแทน 
การ์บร์ิโภคน�ำติาลถื่อเป็็นวัิธิีลดุการ์บร์ิโภคป็ร์ิมาณ์น�ำติาลไดุ้ในวัิธีิหนึ�ง การ์นำสาร์ให้ 
ควัามหวัานทดุแทนน�ำติาลในผัลิติภัณ์ฑ์์เย์ลลี�ข่า เน่�องจากข่ามีคุณ์สมบัติิช่วัย์ในเร์่�องของ
การ์รั์กษาโร์คมากมาย์ไป็ดุ้วัย์คุณ์ป็ร์ะโย์ชน์ที�ดุีติ่อร่์างกาย์ อาทิเช่น แก้ท้องอ่ดุท้องเฟ้อ 
ร์กัษาโร์คน�ำกดัุเทา้ แกล้มพัษิ แกพ้ัษิแมลงสตัิวัก์ดัุติอ่ย์ และยั์งชว่ัย์บร์ร์เทาอาการ์อาหาร์
ไม่ย์่อย์อีกดุ้วัย์ นอกจากนี�มีการ์นำมาใช้ป็ร์ะโย์ชน์อย่์างแพัร่์หลาย์ ทั�งในดุ้านอาหาร์ที�
สามาร์ถืนำมาป็ร์ะกอบอาหาร์ไดุ้หลากหลาย์เมนู ทำให้ร์สชาติิของอาหาร์มีควัามหอม
อร์่อย์มากย์ิ�งขึ�น ดุ้านสมุนไพัร์ เคร์่�องเทศู และดุ้านควัามงาม

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

สูตรเยลล่�ข้�าพลังงานัตำ�า

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ผัลิติภัณ์ฑ์์เย์ลลี�ข่าพัลังงานติ�ำ โดุย์การ์ช่วัย์ลดุ
ควัามเสี�ย์งต่ิอการ์เกิดุโร์คเบาหวัาน โร์คควัามดัุน
โลหติิสงู โร์คไขมนัในเลอ่ดุสงู เป็น็ติน้ ซึ่ึ�งป็จัจัย์หนึ�ง
ของการ์เกิดุโร์คนั�น ๆ ค่อการ์บร์ิโภคน�ำติาลมาก
เกนิควัามต้ิองการ์จากการ์นำน�ำติาลพัลังงานติ�ำมา
ทดุแทนน�ำติาลทร์าย์ขาวั หร์่อน�ำติาลซูึ่โคร์ส ใน
ผัลิติภัณ์ฑ์์เย์ลลี�ข่า ในอัติร์าส่วันที�เหมาะสม และ
เป็็นที�ย์อมร์ับของผู้ับร์ิโภค อีกทั�งยั์งเป็็นการ์เพัิ�ม
มูลค่าให้กับผัักพั่�นบ้านของไทย์อีกดุ้วัย์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศี.ดุษฎีี เทีย์มเทศี บุัญมาสูงทรง
สถืาบนับร์กิาร์วัชิาการ์
แห่งมหาวัทิย์าลัย์เทคโนโลย์รี์าชมงคลอสีาน
โทรศัีพท์   044 233 000 ต่ิอ 5100-5101
โทรศัีพท์มือถอื 081 547 6552
Email   skycrow_ann@hotmail.com, 
 unisearch.rmuti@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
นิ.ส.นิ้ำฝนิ ไทย์วงษ์, นิาย์ทักษิณ เมย์ขุนิทด, นิ.ส.ปั่ย์ะพร สำเนิากลาง 
และ นิ.ส.วิมพ์วิภา บัุญเรือง
คณ์ะวัทิย์าศูาสติร์์และศูลิป็ศูาสติร์์ มหาวิัทย์าลยั์เทคโนโลยี์ร์าชมงคลอสีาน

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสทิธิบัิัตร เลขที�คำขอ 2103001444 ย่์�นคำขอวันัที� 17 พัฤษภาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปั็จจุบนัการ์บร์โิภคแมลงในป็ร์ะเทศูไทย์และต่ิางป็ร์ะเทศูไดุ้ร์บัควัามนยิ์มเพัิ�มมากขึ�น และ
มแีนวัโน้มการ์เติบิโติอย่์างร์วัดุเร์ว็ัและมโีอกาสที�ขย์าย์ติวััเป็็นอตุิสาหกร์ร์มขนาดุใหญ่ไดุ้ใน
อนาคติ เน่�องจากองค์การ์อาหาร์และการ์เกษติร์แห่งสหป็ร์ะชาชาติสินบัสนนุการ์บร์โิภค
แมลงในฐานะเป็็นแหล่งโป็ร์ตินี อย่์างไร์กต็ิาม ผัูบ้ร์โิภคโดุย์ส่วันใหญ่ย์งัไม่กล้าบร์โิภคแมลง
เน่�องจากร์ูป็ร่์างของติัวัแมลง การ์นำแมลงเป็็นส่วันผัสมหร์่อใช้ในการ์ป็ร์ุงอาหาร์จึงเป็็น
แนวัทางในการ์แก้ปั็ญหาดัุงกล่าวันี� ดุักแดุ้ไหมเป็็นแมลงกินไดุ้ชนิดุหนึ�งที�ผู้ับร์ิโภคให้ 
ควัามนยิ์มในการ์บริ์โภค เน่�องจากมีร์สชาติดีิุ มคีณุ์ค่าทางโภชนาการ์สูง ทั�งโป็ร์ตินี ไขมัน 
และวัติิามนิ การ์ใช้ดุกัแดุ้ไหมเป็็นส่วันผัสมในการ์พัฒันาผัลติิภณั์ฑ์์ไอศูกร์มีจงึเป็็นการ์สร้์าง
ผัลติิภณั์ฑ์์ทางเลอ่กให้กบัผัูบ้ร์โิภค ทั�งนี�ไอศูกร์มีเป็็นผัลติิภณั์ฑ์์ของหวัานที�นยิ์มบร์โิภคกนั
ทั�วัโลก จึงมีการ์พััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์ไอศูกร์ีมเสร์ิมคุณ์ค่าทางอาหาร์จากแมลงกินไดุ้ ทั�งนี� 
การ์นำสบัป็ะร์ดุและเสาวัร์สมาใช้เป็็นส่วันผัสมในไอศูกร์มีโย์เกร์ิ์ติเสร์มิดุกัแดุ้ ไหม เน่�องจาก
สบัป็ะร์ดุ และเสาวัร์ส หาไดุ้ง่าย์ ร์าคาไม่แพัง โดุย์เฉพัาะสบัป็ะร์ดุ ในขณ์ะที�เสาวัร์สเป็็น
ผัลไม้ที�หาไดุ้ง่าย์และไดุ้ร์บัควัามนยิ์มในการ์บร์โิภคเพัิ�มขึ�น

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

สูตรไอศกร่มโยเกิร์ต 
รสสับัปัะรดเสาวิรสเสริมดักแด้ไหม 
และกรรมวิิธิ่การผ่ลิต

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ไอศูกร์มีโย์เกร์ิ์ติร์สสบัป็ะร์ดุเสาวัร์สเสร์มิดุกัแดุ้ไหม 
โดุย์มีป็ร์ิมาณ์ดุักแดุ้ไหมป็ร์ะมาณ์ ร้์อย์ละ 15-30 
ไม่ใช้สาร์แต่ิงสกีลิ�นสงัเคร์าะห์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ต้ินแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผศี.ดุษฎีี เทีย์มเทศี บุัญมาสูงทรง
สถืาบนับร์กิาร์วัชิาการ์
แห่งมหาวัทิย์าลัย์เทคโนโลย์รี์าชมงคลอสีาน
โทรศัีพท์   044 233 000 ต่ิอ 5100-5101
โทรศัีพท์มือถอื 081 547 6552
Email   skycrow_ann@hotmail.com, 
 unisearch.rmuti@gmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผูช่้วย์ศีาสตราจิารย์์รกัฤด ีสารธิมิา และ ผูช่้วย์ศีาสตราจิารย์์ศีรณัย์ ูคำเมอืง
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์ มหาวัิทย์าลัย์มหาสาร์คาม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อย์ู่ร์ะหวั่างย์่�นคำขอ

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ผัู้วัิจัย์ไดุ้ศูึกษาพับฤทธิิ�ชีวัภาพัที�ดุีของข้าวัไทย์ที�ป็ลูกแบบอินทร์ีย์์ในพั่�นที�จังหวััดุ
มหาสาร์คาม และโป็ร์ตินีจากเมลด็ุถืั�วัคร์ก ซึ่ึ�งถืั�วัคร์กมโีป็ร์ตินีที�สงูและมศีูกัย์ภาพัในการ์นำ
มาเติร์ีย์มเพัป็ไทดุ์สกัดุที�มีฤทธิิ�ทางชีวัภาพั ไดุ้แก่ ฤทธิิ�ติ้านอนุมูลอิสร์ะ ฤทธิิ�ย์ับย์ั�งอัลฟ่า-
อะไมเลส (ควับคุมร์ะดุับน�ำติาลในเล่อดุ) ฤทธิิ�ย์ับยั์�งเอนไซึ่ม์แองจิโอเทนซิึ่น-1 (ควับคุม
ควัามดุันโลหิติ) การ์นำองค์ควัามร์ู้และเทคโนโลย์ีนี�ไป็ป็ร์ะย์ุกติ์ใช้จร์ิงเชิงพัาณ์ิชย์์มี
ศูักย์ภาพัสูง เน่�องจากป็ร์ะเทศูไทย์เข้าสู่สังคมผัู้สูงอายุ์ และป็ร์ะชาชนชาวัไทย์เกิดุภาวัะ
เครี์ย์ดุและติอ้งเผัชิญกับสภาพัแวัดุล้อมของการ์ดุำเนินชีวัติิในสังคมที�เป็ลี�ย์นแป็ลงไป็ เกิดุ
ป็ญัหาสขุภาพัติามมามากมาย์ เชน่ แกก่อ่นวัยั์ โร์คเบาหวัาน โร์คควัามดุนัโลหติิสงู เป็น็ติน้ 
ดุงันั�นผัลติิภณั์ฑ์ช์าขา้วักลอ้งงอกที�พัฒันาขึ�นนี�จะติอบโจทย์ข์องติลาดุในป็จัจุบนัเป็น็อย์า่ง
ดุี และย์ังจะมีแนวัโน้มที�ดุีอย์่างติ่อเน่�อง

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

ผ่ลติภณัฑ์์ชาข้้าวิกล้องอนิัทรย์่งอก 
ท่�มส่�วินัผ่สมข้องสารสกดัเพปัไทด์ 
จัากถั�วิครก

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เป็็นผั ลิติภัณ์ฑ์์ชาที� มี สาร์ป็ร์ะกอบฟ่นอลิก  
ฟลาโวันอย์ดุ์ กาบ้า และเพัป็ไทดุ์ที�มีฤทธิิ�ติ้าน
อนุมูลอิสร์ะ ฤทธิิ�ย์ับย์ั�งอัลฟ่า-อะไมเลส ซึ่ึ�งเป็็น
เอนไซึ่ม์ที�ควับคุมการ์ย์่อย์แป็้งให้เป็็นน�ำติาล และ
ฤทธิิ�ย์ับย์ั�งเอซึ่ีอี-1 ซึึ่�งเป็็นเอนไซึ่ม์สำคัญในร์ะบบ
ควับคุมควัามดุันโลหิติ มีกลิ�นหอมข้าวัคั�วัชาเขีย์วั
ใบเติย์ ไม่เติิมน�ำติาล เหมาะสำหรั์บกลุ่มคนรั์ก
สขุภาพัใชเ้ป็น็เคร่์�องดุ่�มพัลังงานติ�ำที�เป็น็ป็ร์ะโย์ชน์
ติ่อสุขภาพั

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ติ้นแบบร์ะดุับ pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
วันิวิสาข์ บัุญกล้า, อทิตย์า โพนิทอง
หน่วัย์จัดุการ์ทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา 
มหาวัิทย์าลัย์มหาสาร์คาม 
โทรศีัพท์   043 754 192
โทรศีัพท์มือถือ 096 326 6697, 088 562 4463
Email   Ying.ipmsu@gmail.com, 
 atitaya.p@msu.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศี.ณัฐ์ณิชา ทวีแสง และ ดร.ปั่ย์ะพร พิทักษ์ตันิสกุล
คณ์ะวัทิย์าศูาสติร์์และเทคโนโลยี์ มหาวัทิย์าลยั์ร์าชภฏักาญจนบรุ์ี

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิสุทิธิบิัตัร เลขที�คำขอ 2003001851 ย่์�นคำขอวันัที� 7 สงิหาคม 2563 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
อำเภอทองผัาภมู ิจงัหวัดัุกาญจนบุร์ ีมปี็ร์ะชากร์อาศูยั์อย์ูห่ลากหลาย์ชาติพิันัธิุ ์ เช่น ชาวั
กะเหร์ี�ย์งโป็ร์์ และมอญ ทำให้ชมุชนมคีวัามหลากหลาย์ดุ้านภูมปัิ็ญญาดุ้านอาหาร์ “ลาบ
กะเหร์ี�ย์ง” เป็็นอาหาร์ท้องถืิ�น ซึึ่�งการ์ทำลาบกะเหร์ี�ย์งติามภมูปัิ็ญญาของท้องถืิ�นจะต้ิองมี
การ์ทำพัร์ิกลาบ ซึ่ึ�งพัร์ิกลาบเป็็นส่วันป็ร์ะกอบที�สำคัญที�สุดุ การ์ทำพัร์ิกลาบนั�นนิย์มใส่ 
เทีย์นติาติั�กแติน ซึึ่�งเป็็นพั่ชที�พับมากในชุมชนมาเป็็นส่วันป็ร์ะกอบ เน่�องจากเทีย์นติา
ติั�กแตินมีกลิ�นหอมฉุนเป็็นเอกลักษณ์์ ช่วัย์ในการ์ดุับกลิ�นคาวั โดุย์นำผัลแก่แห้งมาคั�วัให้
หอม นำมาโขลกให้ละเอีย์ดุ และนำไป็ใช้เป็็นเคร์่�องเทศูในการ์ป็ร์งุอาหาร์ต่ิาง ๆ จงึทำให้
ลาบมกีลิ�นหอมและมรี์สชาติทิี�เป็็นเอกลกัษณ์์

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

สูตรและกรรมวิิธิ่การผ่ลิต 
ผ่งลาบัทรงเคร้�องสำาเร็จัรูปั 
จัากเท่ยนัตาตั�กแตนั

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เป็็นการ์สร้์างมูลค่าเพัิ�มให้แก่ผัลิติภัณ์ฑ์์หร์อ่วัตัิถุืดุบิ
ท้องถืิ�น โดุย์นำมาต่ิอย์อดุแป็ร์ร์ปู็เป็็นผัลติิภัณ์ฑ์์ใหม่ 
เป็็นการ์ย์ดุ่อาย์กุาร์เกบ็ผัลิติภัณ์ฑ์์ เพัิ�มทางเลอ่กให้
แก่ผัูบ้ร์โิภคในการ์ร์บัป็ร์ะทานลาบ สะดุวักและงา่ย์
ต่ิอการ์ป็ร์งุอาหาร์ สามาร์ถืนำไป็ขย์าย์เพั่�อผัลติิใน
เชงิพัาณ์ชิย์์

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ต้ินแบบในร์ะดุบัห้องป็ฏบิตัิกิาร์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
สำนิกังานิจิดัการผลปัระโย์ชน์ิ
มหาวัทิย์าลัย์ร์าชภฏักาญจนบุร์ี
โทรศัีพท์ 034 534 080
Email   kru_tlo@kru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
อาจิารย์์ ดร.ธินิพล กจิิพจิน์ิ
สาขาวัิชาพััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์อุติสาหกร์ร์มเกษติร์ 
คณ์ะเทคโนโลย์ีการ์เกษติร์และอาหาร์ มหาวัิทย์าลัย์ร์าชภัฏพัิบูลสงคร์าม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003000807 ย์่�นคำขอวัันที� 8 เมษาย์น 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ผังป็ร์ุงร์สอาหาร์ทั�วัไป็ที�มีจำหน่าย์ในท้องติลาดุส่วันใหญ่ที�มีเห็ดุเป็็นส่วันผัสมนั�นจะใช้ 
เห็ดุหอมเป็็นส่วันป็ร์ะกอบหลัก จึงไดุ้มีแนวัคิดุที�จะคิดุค้นพััฒนาผังป็ร์ุงร์สอาหาร์ที�มี 
ส่วันผัสมของเห็ดุนางฟ้าขึ�นมาเป็็นผังป็ร์ุงร์สอาหาร์ที�สามาร์ถืใช้ป็ร์ุงอาหาร์ทั�วัไป็

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ผัลิติภัณ์ฑ์์นี�ไม่มีการ์ใช้ผังชูร์สหร์่อโมโนโซึ่เดุีย์มกลูติาเมติที�ให้ร์สอร์่อย์เช่นที�มีการ์ใช้ใน 
ผังป็ร์ุงร์สทั�วัไป็ โดุย์กลูติาเมติ (glutamate) เป็็นองค์ป็ร์ะกอบสำคัญที�มีผัลติ่อร์สชาติิ
อร์่อย์ของอาหาร์ ผัลิติภัณ์ฑ์์นี�จะใช้กลูติาเมติที�ไดุ้จากพั่ช ค่อ หอมหัวัใหญ่ และเห็ดุ  
เพั่�อช่วัย์ให้ร์สอร์่อย์

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

ผ่งปัร่งรสอาหาร
ท่�ม่ส�วินัผ่สมข้องเห็ดนัางฟั้า

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฐ์มนิ วิจิารณกุล
งานทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา 
สถืาบันวัจิยั์และพัฒันา มหาวิัทย์าลัย์ร์าชภัฏพับิลูสงคร์าม
โทรศีัพท์   055 267 038
โทรศีัพท์มือถือ 097 269 3922
Email  ip@psru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ผู้ช่วย์ศีาสตราจิารย์์ ดร.มนิตรา ศีรีษะแย์้ม, 
ผู้ช่วย์ศีาสตราจิารย์์ ดร.อนิงค์ ศีรีโสภา, นิางสาวนินิทพร รัตนิจิักร 
และ นิางสาวทัศีนิ์วรรณ คำเครือจิันิทร์
สาขาวัชิาจลุชวีัวัทิย์า คณ์ะวัทิย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ ีมหาวัทิย์าลยั์ร์าชภฏัพับิลูสงคร์าม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิสุทิธิบิัตัร เลขที�คำขอ 1903001493 ย์่�นคำขอวันัที� 29 พัฤษภาคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
สตูิร์และกร์ร์มวัธิิกีาร์ผัลติิเคร์่�องดุ่�มที�มส่ีวันผัสมของไหมขา้วัโพัดุป็ร์ะกอบดุว้ัย์ สาร์สกดัุไหม
ข้าวัโพัดุ น�ำผัลไม้ น�ำ สาร์ให้ควัามหวัาน และเกล่อ โดุย์จะผัสมส่วันป็ร์ะกอบที�จำเป็็น 
จนไดุ้ค่าควัามหวัาน 10-30 บริ์กซ์ึ่ มีกร์ร์มวิัธิีการ์ผัลิติที�ใช้อุณ์หภูมิสำหรั์บสกัดุสาร์ต้ิาน
อนมุลูอสิร์ะจากไหมข้าวัโพัดุ 50-80 องศูาเซึ่ลเซึ่ยี์ส เป็็นร์ะย์ะเวัลา 10-30 นาที โดุย์ใช้น�ำ
เป็็นตัิวัทำละลาย์ ทำให้ไดุ้เคร่์�องดุ่�มที�มีป็ริ์มาณ์ต้ิานอนุมูลอิสร์ะจากไหมข้าวัโพัดุร้์อย์ละ 
40-70 อกีทั�งย์งัมปี็ร์มิาณ์สาร์แอนโทไซึ่ย์านนิ 5-10 ไมโคร์กร์มั/มลิลลิติิร์

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

สูตรเคร้�องด้�มไหมข้้าวิโพด 
และกรรมวิิธิ่การผ่ลิต

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
มีกลิ�นหอมของไหมข้าวัโพัดุและผัลไม้ ร์สชาติิดีุ 
มีเอกลักษณ์์เฉพัาะตัิวั เหมาะสำหรั์บคนทุกเพัศู 
ทุกวััย์ อีกทั�งย์ังเป็็นการ์เพัิ�มมูลค่าให้กับเคร์่�องดุ่�ม
ดุ้วัย์สาร์ต้ิานอนุมูลอิสร์ะและแอนโทไซึ่ย์านินจาก
ไหมข้าวัโพัดุ

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ต้ินแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฐ์มนิ วิจิารณกุล
งานทร์ัพัย์์สินทางป็ัญญา 
สถืาบันวัจิยั์และพัฒันา มหาวิัทย์าลัย์ร์าชภัฏพับิลูสงคร์าม
โทรศีัพท์   055 267 038
โทรศีัพท์มือถือ 097 269 3922
Email  ip@psru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
นิาย์เฉลมิพงษ์ จินัิทร์สขุา

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขออนิุสิทธิิบััตร เลขที�คำขอ 2003002820 ย์่�นคำขอวัันที� 20 ติุลาคม 2563

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
บา้นหนองป็ร์อ่ ติำบลทัพัร์าช อำเภอติาพัร์ะย์า จงัหวัดัุสร์ะแก้วั เป็น็กลุม่อาชีพัขนาดุใหญ่
ที�มีการ์ผัลิติป็ลาส้มติลอดุทั�งป็่ แติ่ดุ้วัย์กร์ะบวันการ์ผัลิติทำให้เกิดุของของเสีย์ที�กำจัดุ 
ไดุ้ย์ากค่อ ส่วันของเกล็ดุป็ลา ที�ส่งผัลกร์ะทบติ่อสภาพัแวัดุล้อม อันเกิดุจากการ์ทำลาย์
เกล็ดุป็ลาดุ้วัย์วัิธิีการ์เผัา การ์ทิ�งลงพั่�นดุินและทิ�งลงคลองน�ำในชุมชน

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

ข้้าวิเกล็ดปัลาตะเพ่ยนั 
พร้อมบัริโภค

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
เป็็นการ์สร์้างป็ร์ะโย์ชน์ให้กับเกล็ดุป็ลา ที�มาจาก
กร์ะบวันการ์ผัลิติป็ลาส้ม และเกิดุเป็น็ผัลิติภัณ์ฑ์ท์ี�
มีอัติลักษณ์์ของชุมชนที�สามาร์ถืสร์้างร์ะบบ
เศูร์ษฐกจิหมนุเวัยี์นไดุอ้ย์า่งมปี็ร์ะสทิธิภิาพั ร์วัมถืงึ
เป็็นการ์ช่วัย์ให้สภาพัแวัดุล้อมและร์ะบบนิเวัศูใน
ชุมชนเกิดุควัามสมดุุลมากย์ิ�งขึ�น

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติน้แบบร์ะดัุบ pilot scale ไดุ้ถืกูทดุสอบในสภาวัะ
ทำงานจร์ิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ตมิสา สุขจิิตร
สถืาบันวัิจัย์และพััฒนา 
มร์ภ.วัไลย์อลงกร์ณ์์ ในพัร์ะบร์มร์าชูป็ถืัมภ์
โทรศีัพท์  02 909 3036
โทรศีัพท์มือถือ 063 220 0390
Email research@vru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
นิางสาวจิารุนิันิท์ ไชย์นิาม, นิาย์ปัภังกร ส่างสวัสดิ�, 
นิางสาวพรรณี พิมพ์โพธิิ� และ นิางสาวเพ็ญศีรี ชิตบัุตร

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำขอสทิธิบัิัตร เลขที�คำขอ 2203001650 ย่์�นคำขอวันัที� 1 กร์กฎาคม 2565

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
สูติร์การ์ผัลิติเส้นบะหมี�อบแห้งที�มีดุักแดุ้ไหมอีร์ี�เป็็นส่วันป็ร์ะกอบ ป็ร์ะกอบดุ้วัย์ ดุักแดุ้ 
อบแห้งบดุละเอยี์ดุ แป้็งสาลี เกลอ่ เบกกิ�งโซึ่ดุา น�ำมนัร์ำข้าวั ไข่แดุง ไข่ขาวั น�ำเป็ล่า และ 
แป้็งนวัล

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

สูตรการผ่ลิตเส้นับัะหม่�อบัแห้ง 
ท่�ม่ดักแด้ไหมอ่ร่�เปั็นัส�วินัปัระกอบั
และกรรมวิิธิ่การผ่ลิต

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
สูติร์การ์ผัลิติเส้นบะหมี�อบแห้งที�มีดุักแดุ้ไหมอีร์ี� 
เป็็นส่วันป็ร์ะกอบ ป็ร์ะกอบดุ้วัย์ ดุักแดุ้อบแห้ง 
บดุละเอีย์ดุ แป้็งสาลี เกล่อ เบกกิ�งโซึ่ดุา น�ำมัน 
ร์ำข้าวั ไข่แดุง ไข่ขาวั น�ำเป็ล่า และแป้็งนวัล

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัูร่้์วัมวัจิยั์พัฒันา

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ต้ินแบบร์ะดัุบ pilot scale ไดุ้ถืกูทดุสอบในสภาวัะ
ทำงานจร์งิ

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ตมิสา สุขจิิตร
สถืาบันวัิจัย์และพััฒนา 
มร์ภ.วัไลย์อลงกร์ณ์์ ในพัร์ะบร์มร์าชูป็ถืัมภ์
โทรศีัพท์  02 909 3036
โทรศีัพท์มือถือ 063 220 0390
Email research@vru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.ธีิรนิชุ ฉาย์ศีริโิชต,ิ รศี.ดร.พรรณ ีสวนิเพลง  
และ ผศี.ดร.พริมาลย์์ บัญุธิรรม
โร์งเร์ีย์นการ์เร์่อน มหาวัิทย์าลัย์สวันดุุสิติ
คณ์ะวัิทย์าศูาสติร์์และเทคโนโลย์ี มหาวัิทย์าลัย์สวันดุุสิติ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำองค์ความรู้ 

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
สำร์อง (Malva Nut) พับมากในภาคติะวัันออกของป็ร์ะเทศูไทย์ เม่�อนำผัลแห้งไป็แช่น�ำ 
เน่�อหุ้มเมล็ดุจะดูุดุน�ำกลาย์เป็็นสาร์คล้าย์เจลวุ้ันสีน�ำติาลอมแดุงที�มีเส้นใย์อาหาร์มาก  
โดุย์เส้นใย์อาหาร์ดุังกล่าวัมีป็ร์ะโย์ชน์ ในการ์ช่วัย์ชะล้างไขมันที�สะสมอย์ู่ในลำไส้ ช่วัย์ลดุ
สาร์พัิษติกค้าง ช่วัย์ชะลอการ์เกิดุโร์คเบาหวัาน โร์คไขมัน ในเล่อดุสูง และย์ังมีศูักย์ภาพั
ในการ์นำมาใชท้ดุแทนไขมันในอาหาร์และขนมไดุ้อกีดุว้ัย์ งานวิัจยั์นี�จงึไดุศู้กึษานำเจลวัุน้
ผัลสำร์องมาทดุแทนเนย์สดุและนมข้นจดุ่ในเค้กไข ่ซึึ่�งเป็น็หนึ�งในการ์พัฒันาเค้กลดุไขมัน
และเป็น็แนวัทางในการ์ใชป้็ร์ะโย์ชน์จากผัลสำร์องซึึ่�งเป็น็ทรั์พัย์ากร์ชีวัภาพัอันทร์งคุณ์คา่
ของไทย์

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

การใช้เจัลวิ่้นัผ่ลสำารอง 
ทดแทนัไข้มันัในัเค้กไข้�

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ผู้ัวัิจัย์ไดุ้นำเจลวุ้ันสำร์องมาทดุแทนในส่วันของ 
ไขมันค่อ เนย์สดุ และของเหลวัค่อ นมข้นจ่ดุใน 
สว่ันผัสมของเคก้ไข ่ซึ่ึ�งเคก้ที�ไดุจ้ะมปี็ร์มิาณ์โป็ร์ตินี
และใย์อาหาร์สงูกวัา่สตูิร์พั่�นฐาน และย์งัมปี็ร์มิาณ์
ไขมัน คาร์์โบไฮเดุร์ติ โคเลสเติอร์อล และพัลังงาน
ทั�งหมดุน้อย์กวั่าสูติร์พั่�นฐาน

ผัลจากการ์วิัจัย์นี�สามาร์ถืนำไป็ใช้ป็ร์ะโย์ชน์เชิง
พัาณ์ิชย์์ไดุ้ ทั�งนี�ไดุ้มีการ์ถื่าย์ทอดุเทคโนโลย์ีและ
เทคนิคการ์ทำเค้กไข่ผัสมเจลวัุ้นสำร์องให้แก่ 
ผู้ัป็ร์ะกอบการ์เพั่�อเป็น็ผัลติิภณั์ฑ์เ์บเกอร์ใีหมใ่หแ้ก่
ผัูท้ำขนม (เบเกอรี์เชฟ) ในโร์งแร์มมณี์จนัท์ ร์สีอร์ท์ 
แอนดุ์ สป็อร์์ติคลับ จังหวััดุจันทบุร์ี เพ่ั�อเป็็น 
การ์เพัิ�มมลูค่าและสร์า้งร์าย์ไดุ้ใหก้บัผัูป้็ร์ะกอบการ์
และผัู้ทำขนม

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัู้ร์ับอนุญาติใช้สิทธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ติ้นแบบร์ะดุับห้องป็ฏิบัติิการ์ไดุ้ถืูกทดุสอบใน
สภาวัะจำลอง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผู้ช่วย์ศีาสตราจิารย์์ ดร.พรพัสนิันิท์ เดชปัระสิทธิิโชค
สถืาบันวัิจัย์และพััฒนา มหาวัิทย์าลัย์สวันดุุสิติ
โทรศีัพท์   02 244 5280 ติ่อ 2
โทรศีัพท์มือถือ 094 253 4559
Email    ppsndpstch@hotmail.com

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
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นัักวิิจััย
ผศี.ดร.ปััญญภัสก์ ปั่�นิแก้ว, ผศี.ดร.สุวรรณา พิชัย์ย์งค์วงศี์ดี 
และ ผศี.ดร.ฐ์ิตา ฟููเผ่า
โร์งเร์ยี์นการ์เร์อ่น มหาวัทิย์าลยั์สวันดุสุติิ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
อนิสุทิธิบัิัตร เลขที� 2203001697

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แคลเซึ่ยี์มเป็็นแร่์ธิาติทุี�ร่์างกาย์ต้ิองการ์ในป็ริ์มาณ์มาก ป็ร์ะมาณ์ 800-1,000 มลิลิกร์มัต่ิอ
วันั เน่�องจากเป็็นส่วันป็ร์ะกอบของกร์ะดุกูและฟัน ในปั็จจบุนัมผีัลิติภณั์ฑ์์เสร์มิแคลเซึ่ยี์ม
อย์ูม่ากมาย์ แต่ิเป็็นแคลเซึ่ยี์มที�ไดุ้จากการ์สังเคร์าะห์ทางเคมี ซึึ่�งมีข้อเสีย์ค่อ ดุดูุซึึ่มไดุ้ติ�ำ 
บางตัิวัมีการ์ละลาย์และการ์แติกตัิวัไม่ดุี อย่์างไร์ก็ติามในพ่ัชติามธิร์ร์มชาติิโดุย์เฉพัาะ 
ผักัใบเขยี์วั ไดุ้แก่ โหร์ะพัา คะน้า และกวัางติุง้ เป็็นผักัที�มแีคลเซึ่ยี์มสูง สามาร์ถืละลาย์และ
ดุูดุซึ่ึมไดุ้ดุีกว่ัาแคลเซึ่ีย์มสังเคร์าะห์ จึงเหมาะต่ิอการ์นำมาเพัิ�มมูลค่าโดุย์พััฒนาเป็็น
ผัลติิภณั์ฑ์์อาหาร์ฟังก์ชนัที�มแีคลเซึ่ยี์มสงูไดุ้

เทคโนโลยี
ราคาเดียว

นัวิัตกรรมอาหารส่ข้ภาพ 
จัากผ่ักใบัเข้่ยวิข้องพ้�นัท่� 
จัังหวิัดส่พรรณบั่ร่ 
เพ้�อการใช้ปัระโยชนั์เชิงพาณิชย์

สร่ปั
และจั่ดเด�นัเทคโนัโลย่
ผัลิติภัณ์ฑ์์อาหาร์สุขภาพัจากผัักใบเขีย์วั ไดุ้แก่  
ผัลิติภัณ์ฑ์์พัาสต้ิาข้าวักล้องเสริ์มผัักใบเขีย์วัที�มี
ป็ร์มิาณ์แคลเซึ่ยี์มสงู ใช้กร์ะบวันการ์ผัสมและขึ�นร์ปู็ 
และการ์อบแห้งดุ้วัย์เคร่์�องอบแห้งลมร้์อนแบบถืาดุ 
(Tray dryer) ส่วันผัลติิภณั์ฑ์์ผักัแผ่ันกร์อบผัสมข้าวั
ไร์ซ์ึ่เบอร์์ร์ี� เป็็นขนมขบเคี�ย์วัที�ใช้กร์ะบวันการ์บดุ 
ผัสมให้เป็็นเน่�อเดุยี์วักนั และขึ�นร์ปู็โดุย์ใช้เคร์่�องให้
ควัามร้์อนไฟฟ้าแบบกดุทบั และผักัผังโร์ย์ข้าวัเสร์มิ
แคลเซึ่ยี์มใช้กร์ะบวันการ์สกัดุดุ้วัย์อลัคาไลน์ร่์วัมกบั
ควัามร้์อน นวัตัิกร์ร์มอาหาร์สขุภาพัจากผักัใบเขยี์วั 
มปี็ร์ะโย์ชน์ต่ิอกลุ่มเกษติร์กร์ผู้ัป็ลูกและจำหน่าย์ผักั
ในพั่�นที�จังหวััดุสุพัร์ร์ณ์บุร์ี ซึ่ึ�งสามาร์ถืนำวััติถุืดุิบ 
ผัักใบเขีย์วัมาป็ร์ะย์ุกต์ิใช้ในการ์พััฒนาผัลิติภัณ์ฑ์์
อาหาร์ฟังก์ชนัที�มมีลูค่าสูงไดุ้

ควิามร�วิมม้อท่�เสาะหา
 เสาะหาผัูร้์บัอนญุาติใช้สทิธิิ

สถานัภาพข้อง
ผ่ลงานัวิิจััย    
ไดุ้ต้ินแบบในร์ะดุบัห้องป็ฏบิตัิกิาร์

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ผู้ช่วย์ศีาสตราจิารย์์ ดร.พรพัสนิันิท์ เดชปัระสิทธิิโชค
สถืาบันวัิจัย์และพััฒนา มหาวัิทย์าลัย์สวันดุุสิติ
โทรศีัพท์   02 244 5280 ติ่อ 2
โทรศีัพท์มือถือ 094 253 4559
Email    ppsndpstch@hotmail.com
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นัักวิิจััย
ทีีมวิิจััยเทีคโนโลยีเกษตรดิิจัิทีัล (DAT)
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิิเล็กทรอินิกส์์และคอิมพิิวเตอิร์แห่่งชาติ 
ส์ำนักงานพิัฒนาวิทย์าศูาส์ตร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชาติ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
องค์ควิามร้�

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ระบบเกษตรแม่นย์ำ ฟาร์มอิัจฉริย์ะ (HandySense) ประกอิบด้้วย์อิุปกรณ์์ตรวจวัด้และ
ควบคุมส์ภาพิแวด้ล้อิมที�เป็นปัจจัย์ต่อิการเจริญเติบโตขอิงพิืช ด้้วย์การนำเทคโนโลย์ี
เซนเซอิร์ผนวกอิุปกรณ์์ไอิโอิที มาพิร้อิมกับความโด้ด้เด้่นคือิ อิุปกรณ์์ใช้งานง่าย์ ทนทาน 
ต่อิส์ภาพิแวด้ล้อิม ในราคาที�เกษตรกรเข้าถึึงได้้ โด้ย์ HandySense จะตรวจวัด้ค่า 
ส์ภาพิแวด้ลอ้ิมที�ส์ำคญัตอ่ิการเจรญิเตบิโตขอิงพิชืผลแบบเรยี์ลไทมผ่์านเซนเซอิร ์(sensor) 
ไมว่า่จะเป็นอิณุ์ห่ภมู ิความชื�นในดิ้น ความชื�นส์มัพิทัธ์ ์แส์ง และส่์งตอ่ิขอ้ิมลูจากเซนเซอิร์
ผ่านระบบคลาวด้์ แล้วนำมาเปรีย์บเทีย์บกับค่าที�เห่มาะส์มขอิงการเพิาะปลูกพิืช (Crop 
Requirement) เพิื�อิแจ้งเตือินและส์ั�งการระบบต่างๆ ให่้ทำงานต่อิไป

ระบบเชื�อิมโย์งผลผลิตเพิื�อิอิาห่ารกลางวัน (Farm To School) ถึูกพิัฒนาขึ�นมาเพิื�อิตอิบ
โจทย์์ปัญห่าการเชื�อิมโย์งข้อิมูลสิ์นค้าเกษตรเพิื�อิอิาห่ารกลางวันในโรงเรีย์น เป็นระบบที�
ใช้งานง่าย์เห่มาะส์ำห่รับผู้ใช้ที�เป็นทั�งโรงเรีย์น เครือิข่าย์เกษตรกร และผู้จัด้ห่าผลผลิต 
ระบบถึูกอิอิกแบบให่้เป็นแพิลตฟอิร์มอิอินไลน์ที�รอิงรับการทำงานที�ใช้งานกับอิุปกรณ์ ์
ตา่ง ๆ  เพิื�อิส์นับส์นุนให้่เกิด้การซื�อิขาย์ผลผลิตระห่ว่างโรงเรยี์นและเครือิข่าย์เกษตรกรใน
พิื�นที�

สรุปัและจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
 เป็นการนำเทคโนโลยี์เซนเซอิร์เข้ามาช่วย์ในกระบวนการเพิาะปลูก ถึือิเป็นสิ์�งจำเป็น 
ในการช่วย์ให่้เกษตรกรส์ามารถึควบคุมส์ภาวะแวด้ล้อิมในการปลูกตั�งแต่ต้น ส์่งผลให่้
ควบคมุคณุ์ภาพิและประเมนิปริมาณ์ผลผลติรวมถึึงช่วย์เรื�อิงการเพิิ�มคณุ์ค่าขอิงผลติผลได้้

 ส์ามารถึควบคุมคุณ์ภาพิ ประเมินปริมาณ์ผลผลิต เพิิ�มคุณ์ค่าผลผลิตรวมทั�งลด้ต้นทุน
การผลิต

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ระบับัเกษตรแม่นัยำา ฟาร์มอัจัฉริยะ 
และระบับัเชื่้�อมโยงผลผลิต
เพ้�ออาหารกลางวิันั  
HandySense & Farm To School

 เป็นเครื�อิงมือิ web application เชื�อิมโย์ง
ข้อิมูลระห่ว่างความต้อิงการผลผลิตและ 
ความส์ามารถึในการผลิตระห่ว่างโรงเรีย์นและ
เครือิข่าย์เกษตรกรในพิื�นที� ที�ใช้งานง่าย์ และ
รอิงรับการใช้งานผ่านอิุปกรณ์์ต่าง ๆ เช่น  
ส์มาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอิมพิิวเตอิร์

 บริห่ารจัด้การข้อิมูลผลผลิตแบบครบวงจร  
ทั�งในส์่วนขอิงการจับคู่ความต้อิงการจาก
โรงเรีย์นและความส์ามารถึในการผลิตขอิง
เกษตรกร และกระบวนการติด้ตามตรวจส์อิบ
ส์ถึานะการส์ั�งซื�อิ

 รอิงรับการค้นห่าเกษตรกรตามเงื�อินไขที�
กำห่นด้ เช่น ราคา ระย์ะทาง และมาตรฐาน 
การผลิต

 เป็นแพิลตฟอิร์มตั�งต้นในการพัิฒนาฐานข้อิมูล
ผลผลิตท้อิงถึิ�นตามฤดู้กาลเพิื�อิการขย์าย์ 
ผลงานวิจัย์ที�เกี�ย์วข้อิงต่อิไป เช่น การส์ร้าง
ระบบแนะนำส์ำรับอิาห่ารอัิตโนมัติโด้ย์ใช้
ผลผลิตที�มีอิย์ู่ตามฤดู้กาลในพิื�นที� และระบบ
ตรวจส์อิบย์้อินกลับผลผลิตส์ินค้าเกษตร

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ต้นแบบระด้ับห่้อิงปฏิิบัติการได้้ถึูกทด้ส์อิบใน
ส์ภาวะจำลอิง

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ฝ่่ายกลยทุีธ์์วิจิัยัและถ่่ายทีอดิเทีคโนโลย ี(SPD) 
ศูนูย์์เทคโนโลย์อีิเิลก็ทรอินกิส์์และคอิมพิวิเตอิร์แห่่งชาติ
โทีรศัพัท์ี 02 564 6900 ต่อิ 2346, 2351-54, 2357,  
 2359, 2361, 2383-84, 2404, 72732, 72744
Email  business@nectec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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นัักวิิจััย
ทีีมวิิจััยการเข้�าใจัเสีียงและข้�อควิาม กลุ่มวิิจััยปััญญาปัระดิิษฐ์์
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิิเล็กทรอินิกส์์และคอิมพิิวเตอิร์แห่่งชาติ 
ส์ำนักงานพิัฒนาวิทย์าศูาส์ตร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชาติ  

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ลิข้สีิทีธ์ิ�

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
แพิลตฟอิร์มปัญญาประด้ิษฐ์เชิงส์นทนาพิร้อิมอิวทาร์ (Conversational Avatar AI): 
Sontana ให้่บริการข้อิมูล ตอิบคำถึาม ผ่านการส์นทนาโต้ตอิบแทนการพิมิพ์ิ โด้ย์เชื�อิมต่อิ 
กับระบบบริการถึอิด้ข้อิความเส์ีย์งภาษาไทย์ พิาที, ระบบบริการโต้ตอิบอิัตโนมัติ อิับดุ้ล 
และระบบบริการส์ังเคราะห์่ภาพิ และเสี์ย์งภาษาไทย์วาจา ผ่านเครือิข่าย์อิินเทอิร์เน็ต
ส์ามารถึแปลงเส์ีย์งพิูด้ภาษาไทย์อิอิกเป็นข้อิความถึอิด้ (ตัวอิักษร) แบบไม่จำกัด้เนื�อิห่า 
และไม่จำกัด้ผู้พิูด้ด้้วย์ย์ภาษาไทย์กลาง พิร้อิมทั�งรอิงรับข้อิมูลเส์ีย์งป้อินเข้าแบบต่อิเนื�อิง 
(Streaming) โด้ย์ไม่จำกัด้ความย์าวเสี์ย์ง ส์ามารถึทำความเข้าใจคำถึาม พิร้อิมค้นห่า 
คำตอิบที�ตรงกับความต้อิงการ ตามอิงค์ความรู้ที�ส์อินระบบ ส์ามารถึพิูด้โต้ตอิบแบบทัน
เวลา ด้้วย์เส์ีย์งส์ังเคราะห่์ พิร้อิมแส์ด้ง Animation ท่าทางประกอิบขณ์ะพิูด้โต้ตอิบ

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

สนัทนัา (Sontana) 
แพลตฟอร์มปััญญาปัระดิษฐ์์
เชื่ิงสนัทนัาพร้อมอวิทาร์ 
(Conversational Avatar AI): Sontana

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 แปลงเส์ีย์งพูิด้เป็นข้อิความอิัตโนมัติ 
 มีความถึูกต้อิงในการถึอิด้ความอิย์ู่ที� 80%

 เข้าใจคำถึาม พิร้อิมค้นห่าคำตอิบที�ตรงกับ
ความต้อิงการ ผ่านระบบประมวลผลภาษา
ธ์รรมชาติ

 ส์ังเคราะห่์เส์ีย์งพิูด้จากข้อิความไทย์/อิังกฤษ 
พิร้อิมแส์ด้งท่าทางผ่านอิวทาร์โมเด้ลที�รอิงรับ 
52 เบลนด้เ์ชฟขอิง ARKit

 เวลาในการตอิบส์นอิงไม่เกิน 5 วนิาที ห่ลงัพูิด้จบ
 ปรับแต่งเนื�อิห่าให่้เข้ากับงานเฉพิาะได้้ 

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ได้้ต้นแบบระด้ับ pilot scale

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ฝ่่ายกลยทุีธ์์วิจิัยัและถ่่ายทีอดิเทีคโนโลย ี(SPD) 
ศูนูย์์เทคโนโลย์อีิเิลก็ทรอินกิส์์และคอิมพิวิเตอิร์แห่่งชาติ
โทีรศัพัท์ี 02 564 6900 ต่อิ 2346, 2351-54, 2357,  
 2359, 2361, 2383-84, 2404, 72732, 72744
Email  business@nectec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

KidBright AI Simulator: 
KidBright Virtual and  
Virtual Kanomchan 

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ฝ่่ายกลยทุีธ์์วิจิัยัและถ่่ายทีอดิเทีคโนโลย ี(SPD) 
ศูนูย์์เทคโนโลย์อีิเิลก็ทรอินกิส์์และคอิมพิวิเตอิร์แห่่งชาติ
โทีรศัพัท์ี 02 564 6900 ต่อิ 2346, 2351-54, 2357,  
 2359, 2361, 2383-84, 2404, 72732, 72744
Email  business@nectec.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นัักวิิจััย
นายวิินัย ชนปัรมัตถ่์
ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิิเล็กทรอินิกส์์และคอิมพิิวเตอิร์แห่่งชาติ 
ส์ำนักงานพิัฒนาวิทย์าศูาส์ตร์และเทคโนโลย์ีแห่่งชาติ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
องค์ควิามร้�

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
KidBright Virtual เป็นบอิร์ด้ส์มอิงกลฝัังตัวที�ส์ามารถึทำงานตามชุด้คำสั์�ง โด้ย์ผู้เรีย์น
ส์ามารถึส์ร้างชุด้คำส์ั�งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอิมพิิวเตอิร์ โด้ย์ KidBright  
มุ่งเน้นให่้ผู้เรีย์นได้้พิัฒนากระบวนการคิด้เชิงตรรกะร่วมกับความคิด้ส์ร้างส์รรค์ส์ามารถึ
ต่อิย์อิด้ส์ูก่ารพิฒันาแอิปพิลเิคชนัและเทคโนโลย์ด้ี้วย์ตนเอิงในอินาคต เนื�อิงจากการเข้าถึงึ
การใช้งานตัวบอิร์ด้จริง อิาจจะมีข้อิจำกัด้ เช่น ผู้ใช้ย์ังไม่พิร้อิมที�จะจัด้ห่าอุิปกรณ์์จริง 
มาใชห้่รือิการจดั้ห่าอิปุกรณ์จ์รงิอิาจจะมคีวามย์ุง่ย์ากในบางประการ ด้งันั�น เพิื�อิให้่ทกุคน
ส์ามารถึเข้าถึึงประโย์ชน์ขอิงบอิร์ด้ KidBright ได้้มากที�ส์ุด้ จึงได้้มีการวิจัย์และพัิฒนา
บอิร์ด้ KidBright แบบเส์มือินจริง (KidBright Virtual: KV) ที�ส์ามารถึใช้งานผ่าน
อิินเทอิร์เน็ต และส์ามารถึติด้ตั�งลงบนเครื�อิงคอิมพิิวเตอิร์ได้้ ด้ังนั�นผู้ที�ส์นใจก็ส์ามารถึใช้
งานบอิร์ด้ KidBright ได้้ โด้ย์ย์ังไม่จำเป็นต้อิงจัด้ห่าอิุปกรณ์์จริง

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เป็นโปรแกรมอิอินไลน์ที�ใช้ฝัึกเขีย์นโปรแกรมด้้าน AI เช่น การโปรแกรมให่้ระบบหุ่่นย์นต์
จด้จำภาพิวัตถึุที�ต้อิงการ การเด้ินตามวัตถึุที�จด้จำได้้ เป็นต้น โด้ย์การใช้งานโปรแกรมนี� 
ผู้ใช้ส์ามารถึเข้าใจถึึงกระบวนการขอิงการนำเทคโนโย์ลีด้้าน AI มาประกอิบการเขีย์น

โปรแกรมเพิื�อิส์ั�งให้่หุ่่นย์นต์ทำงานตามที�ต้อิงการ 
ตั�งแต่การเก็บข้อิมูล จัด้แต่งข้อิมูล การ Train 
ข้อิมูล เพิื�อิส์ร้าง Model และการนำ Model ไป
ใช้งาน

 KidBright Virtual: ส์ามารถึใช้ฝัึกเขีย์น
โปรแกรมการใชง้านบอิรด์้ KidBright ได้เ้ห่มอืิน
การใชง้านบอิรด์้จรงิ ส์ามารถึทด้ลอิงโปรแกรม
ผ่านอิุปกรณ์์เส์มือินจริงที�มีอิย์ู่ในโปรแกรม 
ส์ามารถึเข้าถึึงการใช้งานได้้ทุกที�ทุกเวลาที�มี 
การเชื�อิมต่อิอิินเทอิร์เน็ต รวมทั�งลด้ระย์ะเวลา
และค่าใช้จ่าย์ในการทด้ลอิงใช้งานบอิร์ด้จริง 

 Virtual Kanomchan: ส์ามารถึใช้ฝัึกเขีย์น
โปรแกรมการใชง้านหุ่น่ย์นต์ขนมชั�น KidBright 
AI ได้้เห่มือินการใช้งานหุ่่นย์นต์จริง ส์ามารถึ
ทด้ลอิงโปรแกรมการ Train Model ในรปูแบบ
ต่าง ๆ  ที�มอีิย์ู ่โปรแกรม ส์ามารถึเข้าถึงึการใช้งาน
ได้้ทุกที�ทุกเวลาที�มีการเชื�อิมต่อิอิินเทอิร์เน็ต
รวมทั�งลด้ระย์ะเวลาและคา่ใชจ้า่ย์ในการจดั้ห่า
อิุปกรณ์์เพิื�อิเรีย์นรู้เทคโนโลย์ีด้้าน AI

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ได้้ต้นแบบในระด้ับห่้อิงปฏิิบัติการ
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เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ชืุ่ดระบับัเชื่้�อมต่อข้้อมูล 
(Paperless measurement)

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ภาวิัต เผืือกน�อย
กลุ่มงานนวัตกรรมและพิัฒนาเครื�อิงมือิวัด้ 
ส์ถึาบันมาตรวิทย์าแห่่งชาติ
โทีรศััพที์    02 577 5100 ต่อิ 2346
โทีรศััพที์มือถ่ือ 084 757 1001
Email    pawat@nimt.or.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นัักวิิจััย
นายภาวิัต เผืือกน�อย
กลุ่มงานนวัตกรรมและพิัฒนาเครื�อิงมือิวัด้ ส์ถึาบันมาตรวิทย์าแห่่งชาติ

สถานัภาพสิทธิิบััตร
องค์ควิามร้�

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ในกระบวนการตรวจวัด้ขนาด้ขอิงชิ�นงานซึ�งมีขั�นตอินการวัด้ที�ซับซ้อินเนื�อิงมาจาก 
ความห่ลากห่ลาย์ด้้านมิติขอิงรูปร่างชิ�นงานซึ�งอิาจจะต้อิงใช้เครื�อิงมือิวัด้มากกว่า 1  
เครื�อิงมือิ ตลอิด้จนความเข้าใจ ความพิิถึีพิิถึัน ประส์บการณ์์ ซึ�งอิงค์ประกอิบทั�งห่ลาย์ 
ที�กล่าวมาล้วนมีผลต่อิความถึูกต้อิงและประส์ิทธ์ิภาพิขอิงระบบการวัด้ทั�งสิ์�น ด้้วย์เห่ตุนี� 
ทางส์ถึาบันมาตรวิทย์าแห่่งชาติ จึงได้้ทำการพิัฒนาอิุปกรณ์์ชุด้ระบบเชื�อิมต่อิข้อิมูล  
(Data link) ขึ�นมาเพิื�อิลด้ความผิด้พิลาด้และเพิิ�มประส์ทิธ์ภิาพิขอิงระบบการวดั้ ขั�นตอิน 
การตรวจวัด้ชิ�นงานแบบเดิ้มประกอิบด้ว้ย์การวัด้ การอ่ิานคา่ การจด้บันทกึค่าและการนำ
ข้อิมูลที�บันทึกไว้ไปบันทึกเข้าโปรแกรม Excel บนคอิมพิิวเตอิร์อิีกที จะเห็่นว่าขั�นตอิน
เห่ล่านี�มีโอิกาส์ที�จะเกิด้ความผิด้พิลาด้ได้้ง่าย์ แต่ปัญห่าเห่ล่านี�จะห่มด้ไป ห่ากเรานำ
อิุปกรณ์์ระบบเชื�อิมต่อิข้อิมูล (Data link) มาใช้ ซึ�งกลุ่มเป้าห่มาย์ขอิงเรามุ่งเน้นไปที�ภาค
อิตุส์าห่กรรมที�มกีารใชอ้ิปุกรณ์ป์ระเภทไมโครมเิตอิร ์เวอิรเ์นยี์คาลปิเปอิร ์ได้อิลัเกจ ฯลฯ 
ในการวัด้ชิ�นงานที�มีจำนวนมาก รวมไปถึึงห่้อิงปฏิิบัติการส์อิบเทีย์บต่าง ๆ เป็นต้น
 

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ส์ถึาบันมาตรวิทย์าแห่่งชาติ ได้้ทำการพิัฒนา
อิปุกรณ์์ชดุ้ระบบเชื�อิมต่อิข้อิมลู (Data Link) ขึ�นมา
เพิื�อิลด้ความผิด้พิลาด้ และเพิิ�มประส์ิทธ์ิภาพิขอิง
ระบบการวดั้ ขั�นตอินการตรวจวดั้ชิ�นงานแบบเด้มิ 
ที�มีโอิกาส์ผิด้พิลาด้ได้้ง่าย์ โด้ย์ลักษณ์ะการทำงาน
ขอิงอิุปกรณ์์ด้ังกล่าวจะไม่ยุ่์งย์ากเพิีย์งต่อิอุิปกรณ์์
เข้ากับกล่อิงเชื�อิมต่อิข้อิมูล (Data Link) และ 
เชื�อิมต่อิเข้ากับคอิมพิิวเตอิร์ ข้อิมูลด้้านการวัด้ก็ 
จะถึกูส่์งไปย์งัโปรแกรมทนัท ีซึ�งโปรแกรมที�พิฒันา 
ขึ�นมานั�นส์ามารถึอิอิกแบบตารางบนัทกึผลได้แ้ละ
ส์ามารถึต่อิเครื�อิงมือิวัด้ได้้มากกว่า 1 เครื�อิงต่อิ  
1 คอิมพิิวเตอิร์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ตน้แบบระดั้บ pilot scale ได้ถู้ึกทด้ส์อิบในส์ภาวะ
ทำงานจริง

4



อิเล็กทรอนิกส

287

เทคโนโลยี
ต่อรองราคา

ศัักยภาพพ้�นัฐ์านั 
ข้องการปัระมวิลผลภาษาไทย

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
รศั.ดิร.สีรณะ นุชอนงค์
Vidyasirimedhi Institute of 
Science and Technology (VISTEC)
โทีรศััพที์ 033 014 300
Email    snutanon@vistec.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นัักวิิจััย
รศั.ดิร.สีรณะ นุชอนงค์, ดิร.แคน อุดิมเจัริญชัยกิจั, 
นางสีาวิลลิตา โล่พันธ์ุ์ศัิริกุล และ นายวิรรณพงษ์ ภัทีทีิยไพบู้ลย์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ลิข้สีิทีธ์ิ�

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ศูกัย์ภาพิในการประมวลผลภาษาไทย์ซึ�งเปน็ภาษาประจำชาติมคีวามส์ำคัญตอ่ิการพัิฒนา
เศูรษฐกจิและส์งัคมไทย์เป็นอิย่์างย์ิ�ง อิย่์างไรกต็ามเมื�อิเปรยี์บเทยี์บกบัภาษาขอิงชาตอิิื�น ๆ  
ที�มีความเจริญก้าวห่น้าทางเทคโนโลย์ีและเศูรษฐกิจ เช่น ภาษาอิังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
ญี�ปุ�น ภาษาไทย์ยั์งนบัเปน็ภาษาที�มทีรพัิย์ากรน้อิย์และต้อิงการการพัิฒนาเทคโนโลยี์ภาษา
อิย์่างย์ิ�งย์วด้ ในช่วงปี 2019-2022 ส์ถึาบันวิจัย์ปัญญาประด้ิษฐ์ประเทศูไทย์ ภาย์ใต้ 
ความร่วมมือิระห่ว่างส์ถึาบันวิทย์ส์ิริเมธ์ี และส์ำนักงานส์่งเส์ริมเศูรษฐกิจด้ิจิทัล ได้้จัด้ทำ
ชุด้ข้อิมูลและโมเด้ลปัญญาประด้ิษฐ์ส์ำห่รับการพิัฒนาศูัย์กภาพิการประมวลผลพิื�นฐาน
ขอิงภาษาไทย์ขึ�น และแจกจ่าย์ในลักษณ์ะ opensource เพิื�อิเป็นส์าธ์ารณ์ะประโย์ชน์

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
เทคโนโลย์ีพิื�นฐานขอิงการประมวลผลภาษาไทย์ที�ได้้จัด้ทำขึ�นแบ่งเป็น 4 ชนิด้ได้้แก่ 

 โมเด้ลภาษา ซึ�งเป็นเทคโนโลยี์ที�ช่วย์ในการทำให้่เข้าใจภาษาและความห่มาย์ขอิงคำ
ต่างๆ 
- โมเด้ลภาษาไทย์ (WangchanBERTa) 

 โมเด้ลประมวลผลในระดั้บประโย์คห่รือิขอ้ิความ ซึ�งเป็นเทคโนโลยี์ที�จะทำให้่ประมวล
ภาษาไทย์ในระด้ับประโย์คห่รือิข้อิความมีความแม่นย์ำมากย์ิ�งขึ�น 
- Sentence Representation
- Text classification
- Machine Translation

 โมเด้ลจำแนกคำ ซึ�งเป็นเทคโนโลยี์พืิ�นฐานในการทำให่้คอิมพิิวเตอิร์ประมวลผลใน
ระด้ับขอิงคำ และส์ามารถึเข้าใจคำพิูด้และความห่มาย์นั�นๆ
- Word Tokenization
- Named Entity Recognition

 โมเด้ลทางด้า้นเสี์ย์งซึ�งเป็นเทคโนโลยี์ที�ทำให้่คอิมพิวิเตอิร์เขา้ใจในเสี์ย์งพูิด้และอิารมณ์์
ขอิงเส์ีย์งนั�นๆ
- Automatic Speech Recognition
- Speech Emotion Recognition

จัุดิเดิ่นข้องเทีคโนโลยี
 โมเด้ลปัญญาประด้ิษฐ์ประส์ิทธ์ิภาพิส์ูง
 ส์ามารถึรอิงรบัการใชง้านภาษาไทย์ โด้ย์ใช้ 

 เทคนิคเทคโนโลยี์การประมวลผลภาษา 
 ธ์รรมชาติจากงานวิจัย์ส์มัย์ให่ม่

 ส์ า ม า ร ถึ น ำ ไ ป พิั ฒ น า ต่ อิ ย์ อิ ด้ เ ป็ น 
 แอิปพิลิเคชัน ห่รือิเทคโนโลย์ีให่ม่ได้้โด้ย์ 
 ไมม่ขีอ้ิผกูมดั้ ผา่นลขิส์ทิธ์ิ�แบบโอิเพินซอิรส์์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้ร่วมวิจัย์พิัฒนา

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ตน้แบบระดั้บ pilot scale ได้ถู้ึกทด้ส์อิบในส์ภาวะ
ทำงานจริง
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Advanced Energy Storage 
Technologies 

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
Mr. Worapol Tejangkura
Vidyasirimedhi Institute of 
Science and Technology (VISTEC)
โทีรศััพที์ +6633014251
Email    montree.s@vistec.ac.th, 
 worapolt_pro@vistec.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นัักวิิจััย
Assoc. Prof. Dr. Montree Sawangphruk, 
Mr. Thitiphum Sangsanit, Mr. Nattanont Jorraleechanchai, 
Mr. Kan Homlamai, Mr. Surasak Kaenket, 
Mr. Apichanont Limsukhon, Mr. Worapol Tejangkura
and Ms. Nichakarn Anansuksawat

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำข้อสีิทีธ์ิบูัตร เลข้ทีี�คำข้อ 2103002319 ย์ื�นคำขอิวันที� 20 ส์ิงห่าคม 2564
คำข้อสีิทีธ์ิบูัตร เลข้ทีี�คำข้อ 062058 ย์ื�นคำขอิวันที� 21 ธ์ันวาคม 2564

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
VISBAT - The development of battery industry is considered a key for the 
development of technology at present due to the leap development of 
electronics technology and electric vehicle industry. Lithium-ion battery 
(Li-ion battery) currently receives vast attention as it can be used at a much 
higher voltage than nickel-cadmium battery (Ni-Cd battery) or nickel-metal 
hydride battery (Ni-MH battery). Moreover, the lithium-ion battery provides 
high energy density per weight and capacity, compared to other types of 
battery.
VISCAP - Nowadays, energy storage systems have been attracted attention 
due to the increasing demand for electrical power supplies used in  
portable devices, electric vehicles, as well as smart power grids. Scalable 
aqueous-based supercapacitors are ideal 
a s  f u t u r e  e n e r g y  s t o r a g e  
technologies due to their great safety, low 
cost, and environmental friendliness.  
However, the corrosion of metal current 
collectors in aqueous solutions limits their 
practical applications.

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
VISBAT - High Ni-rich cathodes were  
successfully modified with multifunctional 
coating materials via a green and scalable 
mechanofusion process. The benefit of the 
these material demonstrates an excellent 

rate capability at high C-rate and long-term 
cycling performance for 18650 cylindrical 
lithium-ion batteries. Furthermore, this 
battery can be produced and utilized in 
practical applications since it delivers a 
promising cell life span and safety even 
after long-term cycling.
VISCAP - In this work, we demonstrate a 
low-cost, scalable, and simple method to 
prepare an anti-corrosion current collector 
using a concept of hydrophobicity by coat-
ing the hydrophobic graphite passivation 
layer on the Al foil. It can suppress the 
corrosion and the formation of resistive 
oxide film resulting in better rate capabil-
ity and excellent cycling stability. The 
scalable supercapacitor prototypes here in 
this work may pave the way to practical 
18650 supercapacitors for sustainable en-
ergy storage systems.

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ตน้แบบระดั้บ pilot scale ได้ถู้ึกทด้ส์อิบในส์ภาวะ
ทำงานจริง
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ชืุ่ดอุปักรณ์์ควิบัคุมการเปัิดปัิด
อุปักรณ์์ไฟฟ้าแสงสวิ่าง 
ผ่านัเคร้อข้่ายไร้สาย

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
ณัฐ์มน วิิจัารณกุล 
งานทรัพิย์์ส์ินทางปัญญา ส์ถึาบันวิจัย์และพิัฒนา 
มห่าวิทย์าลัย์ราชภัฏิพิิบูลส์งคราม
โทีรศััพที์   055 267 038
โทีรศััพที์มือถ่ือ  097 269 3922
Email   ip@psru.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นัักวิิจััย
อาจัารย์กิตติศัักดิิ� คงสีีไพร และ อาจัารย์อภิรักษ์ ทีัดิสีอน 
ส์าขาวิชาวิศูวกรรมอิิเล็กทรอินิกส์์ คณ์ะเทคโนโลย์ีอิุตส์าห่กรรม 
มห่าวิทย์าลัย์ราชภัฏิพิิบูลส์งคราม

สถานัภาพสิทธิิบััตร
คำข้ออนุสีิทีธ์ิบูัตร เลข้ทีี�คำข้อ 1903000140 ย์ื�นคำขอิวันที� 22 มกราคม 2562

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
เนื�อิงจากส์ังคมไทย์เริ�มเข้าส์ู่ “ส์ังคมผู้สู์งอิาย์ุ” ด้ังนั�นชุด้อุิปกรณ์์ควบคุมการเปิด้ปิด้
อิุปกรณ์์ไฟฟ้าแส์งส์ว่างผ่านเครือิข่าย์ไร้ส์าย์จึงถึือิได้้ว่าเป็นเครื�อิงมือิชิ�นห่นึ�งที�ส์ามารถึ 
ย์กระดั้บคุณ์ภาพิชีวิตขอิงผู้ส์ูงอิาย์ุได้้เป็นอิย์่างดี้ ซึ�งส์อิด้รับกับแผนผู้ส์ูงอิาย์ุแห่่งชาติ  
ฉบบัที� 2 (พิ.ศู.2545-2564) วา่ด้ว้ย์เรื�อิงย์ทุธ์ศูาส์ตรด์้า้นการส์ง่เส์ริมผูสู้์งอิาย์ ุในมาตรการ
ส์่งเส์ริมความรู้ด้้านการส์่งเส์ริมส์ุขภาพิ ป้อิงกัน ดู้แลตนเอิงเบื�อิงต้น

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 ส์วิทชท์ี�ใชเ้ปดิ้ปดิ้ไฟเปน็แบบเท้าเห่ย์ยี์บซอ้ินไว้
ในทุกพิื�นที�ขอิงพิรมเช็ด้เท้าข้างเตีย์ง ทำให่้ง่าย์
ต่อิการเปิด้ปิด้ไฟ

 เซนเซอิร์ที�ใช้เป็นส์วิทช์มีความบางเพิีย์ง 1 
มิลลิเมตรทำให่้ผู้ส์ูงอิาย์ุไม่เด้ินส์ะดุ้ด้ 

 ชุด้ควบคุมฯ ระห่ว่างตัวรับกับตัวส์่งส์ัญญาณ์
เชื�อิมต่อิกันแบบไร้ส์าย์

 อิุปกรณ์์ตัวส์่งส์ัญญาณ์ส์ามารถึเชื�อิมต่อิกับ
อิุปกรณ์์ตัวรับได้้ห่ลาย์ตัว

 การรบัและส์ง่ส์ญัญาณ์ส์ามารถึส์ง่ผา่นผนงัห่อ้ิง
และระห่ว่างชั�น ในรัศูมี 20 เมตรได้้ 100 
เปอิร์เซ็นต์

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ผลการทด้ลอิงระด้ับห่้อิงปฏิิบัติการได้้รับการ
พิิส์ูจน์ว่าเป็นไปได้้
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ระบับั E-Performance 
ท่�รองรับัการทำางานัแบับั AGILE

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
นิสีรา เกิดิผืล
ส์ำนักบริห่ารกลย์ุทธ์์และนวัตกรรม 
ส์ถึาบันการจัด้การปัญญาภิวัฒน์
โทีรศััพที์   02 855 1422
โทีรศััพที์มือถ่ือ  064 529 6559
Email   nissaraker@pim.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นัักวิิจััย
นางสีาวิมนัสีศัิริ นุตยกุล, นางสีาวิคีรีมาสี จัันทีร์หอม, 
นางสีาวิชุติมา เพชรภิญโญ และ นายศัรัณย์ สีาวิะดิี
ส์ำนักบริห่ารกลย์ุทธ์์และนวัตกรรมและส์ำนักเทคโนโลย์ีส์ารส์นเทศู 
ส์ถึาบันการจัด้การปัญญาภิวัฒน์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ลิข้สีิทีธ์ิ� เลข้ทีี�คำข้อ 401779

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
จากปีการศูึกษาที�ผ่านมา การเขีย์นแผนงานราย์บุคคล (KPI) ผ่าน Program Excel  
ส์ิ�งที�ด้ำเนินการผ่าน Program Excel ทำให้่เกิด้ความผิด้พิลาด้ในการถ่ึาย์ทอิด้แผนงาน 
จากผู้บังคับบัญชา ลงส์ู่ ผู้ใต้บังคับบัญชา เนื�อิงจากผู้ใต้บังคับบัญชามีจำนวนมาก  
ความไม่ชัด้เจนและตกห่ล่น จึงเกิด้ขึ�น รวมไปถึึงการคำณ์วน ส์ูตร การวัด้ผลที�ไม่แม่นย์ำ
ขอิงแต่ละบุคคล จึงส์่งผลไปถึึงการคิด้ Performance ราย์บุคคล ทำให่้เกิด้ปัญห่า 
ตอินส์ิ�นสุ์ด้ปีการศึูกษาในแต่ละปี จึงทำให้่ทางทีมแผนกลยุ์ทธ์์ ส์ถึาบันการจัด้การ 
ปัญญาภิวัฒน์ได้้พัิฒนาระบบ e-performance นี�ขึ�นเพิื�อิอิำนวย์ความส์ะด้วกให้่แก่
บุคลากรภาย์ในส์ถึาบันฯ
 

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
ระบบการบริห่ารผลงาน (Performance  
Management) แบบอิิเล็กทรอินิกส์์อิย์่างเต็ม 
รปูแบบ ม ีFunction การใชง้านตั�งแต่การกำห่นด้
แผนงาน กำห่นด้ตัวชี�วัด้ผลการด้ำเนินงาน (KPIs) 
กำห่นด้ค่าเป้าห่มาย์ขอิงผลงาน (Target) และ 
ค่าความส์ำเร็จที�ย์อิมรับได้้ (Cut Off) พิร้อิมทั�ง
ส์ามารถึถึา่ย์ทอิด้แผนงานและตัวชี�วดั้ไปตามลำดั้บ
แก่ผู้รับผิด้ชอิบได้้อิย่์างงง่าย์ เมื�อิถึึงรอิบขอิง 
การประเมินผลการด้ำเนินงานก็ส์ามารถึราย์งาน
ผลการด้ำเนินงานได้อ้ิย์า่งงา่ย์และส์ามารถึอิพัิเด้ต
ผลการด้ำเนินงานได้้แบบ Real-Time ทำให้่ 
ผู้บริห่ารส์ามารถึติด้ตามผลการด้ำเนินงานใน 
ทุกระด้ับได้้อิย์่าง Real Time

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ตน้แบบระดั้บ pilot scale ได้ถู้ึกทด้ส์อิบในส์ภาวะ
ทำงานจริง
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เทคโนโลยี
ราคาเดียว

BOT PHARMACY

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
นิสีรา เกิดิผืล
ส์ำนักบริห่ารกลย์ุทธ์์และนวัตกรรม 
ส์ถึาบันการจัด้การปัญญาภิวัฒน์
โทีรศััพที์   02 855 1422
โทีรศััพที์มือถ่ือ  064 529 6559
Email   nissaraker@pim.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นัักวิิจััย
นางสีาวิสีโรชา ดิอกไม�กุล, นายธ์นพล คมคาย, นายจัิตอานนที์ มณีข้วิัญ, 
นางสีาวิวิรรณวิลี แก�วิคำรอดิ, นายอนกุล้ ใจัเอื�อ, นางสีาวิณฐั์ณชิา ศัริฮิาต, 
อาจัารย์สีุพัตรา วิิริยะวิิสีุทีธ์ิสีกุล, อาจัารย์ณิชยา ศัรีสีุชาต, 
คุณจัิรวิงศั์ โตโสีม และ คุณวิรางคณา ปัระชาเกษม
คณ์ะบริห่ารธ์ุรกิจ ส์ถึาบันการจัด้การปัญญาภิวัฒน์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ลิข้สีิทีธ์ิ� เลข้ทีี�คำข้อ 401785

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ประเทศูไทย์มีการพัิฒนาส์ิ�งอิำนวย์ความส์ะด้วกในการเข้าถึึงบริการสุ์ขภาพิโรงพิย์าบาล
และส์ถึานอินามัย์ทั�งขอิงภาครัฐและเอิกชน ร้านย์าถึือิเป็นส์ถึานบริการส์ุขภาพิที�ส์ำคัญ
ในระบบบรกิารส์ขุภาพิระด้บัปฐมภมู ิเนื�อิงจากรา้นย์าตั�งอิย์ูใ่กลช้ดิ้และกระจาย์ตวัในพิื�นที�
ชุมชนต่าง ๆ ไม่ต้อิงเส์ีย์เวลาในการรอิรับบริการ มีค่าใช้จ่าย์จากการใช้บริการที�ต�ำกว่า
เมื�อิเปรีย์บเทีย์บกับส์ถึานพิย์าบาลเอิกชนอิื�น ๆ รวมทั�งผู้ที�ป�วย์เป็นโรคเรื�อิรัง ต้อิงมี 
การตรวจเช็คและรับประทานย์าเป็นประจำ ผู้วิจัย์จึงพัิฒนาแพิลตฟอิร์มที�เป็นสื์�อิกลาง
ระห่ว่างลูกค้าและร้านขาย์ย์าขอิงร้านขาย์ย์าแต่ละร้าน รวบรวมบริการต่าง ๆ เกี�ย์วกับ 
ผูป้�วย์ที�ตอ้ิงการซื�อิย์ามาใชเ้พิื�อิอิปุโภคและบริโภค ในการรักษาตนเอิงแบบครบวงจร โด้ย์ 
Partner ที�มีมาตรฐานการให่้บริการร้าย์ขาย์ย์า โด้ย์ได้้รับอินุบัญญัติตามพิระราชบัญญัติ 
1 ซึ�งแพิลตฟอิร์มขอิงเราจะแก้ปัญห่าความกังวลขอิงผู้ป�วย์ เมื�อิเด้ินทางไปนอิกส์ถึานที� 
ห่รอืิทอ่ิงเที�ย์วตา่งๆ นอิกพิื�นที�ห่ลาย์วนั แตล่มืนำย์ารกัษาโรคประจำตวัไป จงึตอ้ิงการห่า
ซื�อิย์ามารับประทาน แพิลตฟอิร์มขอิงเราช่วย์ได้้ และเราช่วย์ให่้ผู้ป�วย์ห่าร้านย์าที�อิยู่์
บริเวณ์ใกล้เคีย์ง และมีย์าที�คุณ์ต้อิงการพิร้อิมทั�งมีเภส์ัชกรคอิย์ให่้คำปรึกษาในการใช้ย์า

สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่

 Member (ข้อิมูลพืิ�นฐาน/โรคประจำตัว/ 
ส์ถึานพิย์าบาลที�รักษาประจำห่รือิสิ์ทธิ์ประกัน
ส์ังคม

 ข้อิมูลย์าประจำตัว (รูปซอิง+ย์า วันห่มด้อิาย์ุ/ 
วิธ์ีการทาน/เตือินทานย์า/บันทึกอิาการห่ลัง
ทานย์า) 

 ค้นห่าร้านย์าใกล้บ้าน (ส์อิบถึามย์าที�จำห่น่าย์ 
บริการชั�งน�ำห่นัก วัด้ความด้ัน ส์่วนส์ูง)

 ส์อิบถึามย์าและเวชภัณ์ฑ์์ 
 ปรึกษาเภส์ัชอิอินไลน์ผ่าน Line 
 ส์าระน่ารู้กิจกรรม Live

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ตน้แบบระดั้บ pilot scale ได้ถู้ึกทด้ส์อิบในส์ภาวะ
ทำงานจริง
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เทคโนโลยี
ราคาเดียว

PIM SMART TRASH

สนัใจัสอบัถามข้้อมูล
นิสีรา เกิดิผืล
ส์ำนักบริห่ารกลย์ุทธ์์และนวัตกรรม 
ส์ถึาบันการจัด้การปัญญาภิวัฒน์
โทีรศััพที์   02 855 1422
โทีรศััพที์มือถ่ือ  064 529 6559
Email   nissaraker@pim.ac.th

ไอคอนบนหนาผลิตภัณฑ
ขนาด 1:1

นัักวิิจััย
นางสีาวิณิชดินีย์ ธ์ัญพรหิรัณย์, ผืศั.ชุติธ์ารรัฐ์ อุตมะสีิริเสีนี, 
ดิร.เอกอนงค์ คงปัระสีม และ ผืศั.สีิทีธ์ิกรณ์ คำรอดิ
ส์ำนักการศูึกษาทั�วไป ส์ถึาบันการจัด้การปัญญาภิวัฒน์

สถานัภาพสิทธิิบััตร
ลิขส์ิทธ์ิ� เลขที�คำขอิ 401784

ท่�มา ข้้อมูลเบั้�องต้นั ควิามสำาคัญข้องปััญหา
ปัญห่าการทิ�งขย์ะโด้ย์ไม่มีการคัด้แย์กขย์ะก่อินทิ�ง ย์ังคงพิบอิย์ู่ตลอิด้เวลา ส์าเห่ตุมาจาก
ความเคย์ชินและการไม่ส์งัเกต โด้ย์พิฤติกรรมขอิงผู้ทิ�งขย์ะคือิ เดิ้นผา่นและเมื�อิเจอิถัึงขย์ะ 
ไมว่า่จะเปน็ถึงัส์อีิะไร จะไมส่์นใจและทิ�งขย์ะทนัที ด้ว้ย์ส์าเห่ตนุี� จงึเปน็ที�มาในการจดั้ส์รา้ง
นวตักรรม PIM SMART TRASH เพิื�อิส์รา้งความตระห่นกัในการคดั้แย์กขย์ะกอ่ินทิ�ง และ
เก็บบันทึกข้อิมูลปริมาณ์ขย์ะที�มีการทิ�งในแต่ละวัน เพิื�อิห่าทางปรับพิฤติกรรมผู้ทิ�งต่อิไป 
ในอินาคต
 
สรุปั
และจัุดเด่นัเทคโนัโลย่
การอิอิกแบบถึังขย์ะส์ำห่รับทิ�งขย์ะ 4 ประเภท โด้ย์ติด้ตั�งระบบ Sensor เพิื�อิเล่นเส์ีย์ง
แนะนำการทิ�งขย์ะและระบบเกบ็ขอ้ิมลูปรมิาณ์และชว่งเวลาในการทิ�งขย์ะ โด้ย์เกบ็ขอ้ิมลู
แย์กเป็นประเภทขอิงขย์ะ 4 ประเภท ได้แ้ก่ ขย์ะรีไซเคิล, ขย์ะอินิทรีย์,์ ขย์ะอัินตราย์ และ
ขย์ะทั�วไป โด้ย์ข้อิมูลจะถึูกจัด้เก็บบน cloud server ซึ�งส์ามารถึเข้าถึึงข้อิมูลได้้แบบ  
Real Time ทุกที� ทุกเวลา ทุกอิุปกรณ์์ ข้อิมูลด้ิบที�ได้้มาจะถึูกจัด้นำมาวิเคราะห่์โด้ย์ 
แย์กตามประเภทขอิงขย์ะและความถึี�ในการทิ�งขย์ะมาคิด้เป็นส์ัด้ส์่วนเปอิร์เซ็นทางส์ถึิติ 

ห่นึ� ง ใน จุด้เ ด่้นขอิงโครงการการ จัด้พิัฒนา
นวตักรรมเพิื�อิส์ร้างความตระห่นักและแก้ไขปัญห่า
การคัด้แย์กขย์ะก่อินทิ�งคอืิ การส์ร้างนวัตกรรมเพิื�อิ
พิัฒนาชุมชน โด้ย์นำเอิา Internet of Things 
(IoT) เข้ามาช่วย์ในการทำงาน ใช้เก็บข้อิมูลที�ได้้
แทนการวิจยั์โด้ย์การส์งัเกต ซึ�งผูว้จิยั์ตอ้ิงทำห่น้าที�
การเฝั้าส์ังเกตและวัด้ปัจจัย์ต่าง ๆ การเก็บข้อิมูล
ด้ว้ย์ IOT จะมีความแม่นย์ำ และนำมาประมวลผล
ได้้รวด้เร็วมากกว่า

ควิามร่วิมม้อท่�เสาะหา
 เส์าะห่าผู้รับอินุญาตใช้ส์ิทธ์ิ

สถานัภาพข้อง
ผลงานัวิิจััย    
ตน้แบบระดั้บ pilot scale ได้ถู้ึกทด้ส์อิบในส์ภาวะ
ทำงานจริง
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