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บทนํา 
 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) องคกรหลักในการกําหนดนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ เลขานุการรวมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหประเทศไทย 
เปนประเทศสังคมฐานความรูและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ดังนั้นการวิจัยและนวัตกรรมจึงเปนกลไกสําคัญ 
ในการนําประเทศใหเขาสู Thailand 4.0 โดยขับเคลื่อนและบูรณาการดานการวิจัยและนวัตกรรมใหตอบสนอง
ตอการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ สรางความม่ันคงทางอาชีพเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ข้ึน สงเสริมใหประชาชนพัฒนาคุณภาพโดยการใชองคความรู เปนฐานการคิด ใชเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลคา รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยสําคัญตรงตามความตองการของประเทศ  
ท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน  ผลักดันใหเกิดงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศไดอยางยั่งยืนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมรายได ตลอดจนแกปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง 

การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน” เปนการประชุมท่ีจัดข้ึนโดยความรวมมือ
ระหวาง วช. กับ สํานักงบประมาณ เพ่ือระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรูพรอมกับกําหนดโจทยวิจัย
และนวัตกรรมท่ีสํา คัญของประเทศ และตรงตามความตองการของกลุมอาชีพหลักของคนไทย 
ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพ่ือใหเกิดผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชไดจริง 
ตลอดจนเปนการเชื่อมโยงองคความรูสงตองานวิจัยและนวัตกรรมใหตอบสนองตออาชีพของประชาชนในกลุม
หลักของประเทศ โดยนํารองใน 8 กลุมอาชีพหลักของคนไทย เริ่มตนจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ซ่ึงเปนฐานการผลิตหลัก และการจางงานสําคัญในกลุมพืชเศรษฐกิจหลักท่ีมีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุด
ตามลํา ดับ  ไดแก  ขาว  มันสํ าปะหลัง  ยางพารา ปาลมน้ํ า มัน ออย และไมผลเศรษฐกิจ สําหรับ 
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมุงเนนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา โดยนํารองในกลุม
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร และอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและชุมชน ซ่ึงเปนการใหความสําคัญ 
ตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีชุมชนมีสวนรวม ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดรับจะเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดทิศทางการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศท่ีเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซ่ึงมาจากความตองการ 
ของทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีเปนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนกรอบการวิจัย 
และนวัตกรรมของประเทศในป พ.ศ. 2562 และในปถัดไป นับไดวาเปนการตอยอดความสําเร็จท่ีประชาคม
วิจัยไดรวมกันพัฒนา ตั้งแตป 2555  ภายใตแผนงานวิจัยและนวัตกรรมไดมีการดําเนินงานในลักษณะ 
การสนับสนุนทุนวิจัยท่ีเปนแผนงานวิจัยมุงเปา แผนงานวิจัยทาทายไทย รวมท้ังงบประมาณแผนดินท่ีหนวยงาน
วิจยัไดรับงบประมาณจากสํานกังบประมาณโดยตรง  

ผลงานท่ีนํามาจัดนิทรรศการในการประชุมนี้เกิดจากความรวมมือเครือขายวิจัยของประเทศ เชน 
เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
มหาวิทยาลัยตาง ๆ  โดยเปนผลงานวิจัยภายใตแผนงานวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนา
ประเทศ แผนงานวิจัยทาทายไทย แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนผลงานสิ่งประดิษฐ โดย วช.  
ไดคัดกรองผลงานท่ีเปนประโยชนท่ีจะทําใหเห็นการทํางานรวมกันของประชาคมวิจัย และแนวทางในการ
ดําเนินงานวิจัยเพ่ือใหตรงตามความตองการของกลุมอาชีพหลักของประเทศ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานวิจัย
เลมนี้จะเกิดประโยชนแกนักวิจัยและประชาชนท่ัวไป  

                                            อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน   ค 
 



สารบัญ 
ผลงานท่ีนํามาจัดแสดงนิทรรศการ 

เรื่อง หนา 
ขาว  
- ผลิตภัณฑเครื่องสําอางชะลอความชราท่ีมีสารสกัดสเต็มเซลลขาว 2 
- ขาวดัชนีน้ําตาลปานกลางเพ่ือสุขภาพ พันธุ กข43 จากงานวิจัยสูการสงเสริมการผลิต 

และการตลาดขาวแบบครบวงจร 
3 
 

- เครื่องใหความรอนแบบไดอิเล็กตริกสําหรับฆามอดขาวสําหรับโรงสขีาวขนาดใหญและขนาดชุมชน 4 
- ขาวไรซเบอรรี่: ตนแบบการใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงโภชนาการและเวชสําอาง 5 
- การพัฒนากระบวนการหมักน้ําสมสายชูจากขาวไรซเบอรรี่แบบตอเนื่อง 6 
มันสําปะหลัง และออย  
- มันสําปะหลังพันธุใหม “พิรุณ 4” เปนไดท้ังพันธุรับประทาน และพันธุอุตสาหกรรม 8 
- การพัฒนาขนมปงปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสําปะหลัง และการพัฒนาฟลมยอยสลายได 

เพ่ือการใชงานทางการเกษตรจากฟลาวมันสําปะหลัง 
9 
 

- ชอน สอม มีด ไบโอ จากแปงมันสําปะหลัง 10 
- การพัฒนาระบบการผลิตแปงมันสําปะหลังอินทรียตลอดหวงโซการผลิตของเกษตรกร 

ในจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเปนศูนยกลางเกษตรอินทรียในภูมิภาคอาเซียน 
11 
 

- เทคโนโลยีทางเลือกใหมสําหรับการวิเคราะหดัชนีชี้คุณภาพออยแบบรวดเร็ว 12 
- การพัฒนารถตัดออยลําขนาดเล็ก 13 
- ชุดวัดน้ําหนักติดตั้งกับรถบรรทุกสําหรับวัดผลผลิตออยขณะเก็บเก่ียว 14 
- ลิกนินจากผลผลิตพลอยไดอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเปนวัสดุยับยั้งการกอเชื้อ 15 
- ผลิตภัณฑแคปซูลเสริมสุขภาพลดคอเลสเตอรอลและตานอนุมูลอิสระ, นาโนเซลลูโลส  

และโครงเลี้ยงเซลลจากชานออย 
16 
 

ยางพารา  
- DryWooD ระบบควบคุมการอบไมยางพาราอัตโนมัติ 18 
- เฝอกสําหรับแขนและขาจากยางธรรมชาต ิ 19 
ไมผลเศรษฐกิจ (ลําไย มะพราว ทุเรียน มังคุด และลองกอง)  
- ผลิตภัณฑลําไยทอดกรอบอบแหงดวยเทคนิคการทอดสุญญากาศ 21 
- Active Packaging สําหรับลาํไย ไมรมซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เพ่ือการสงออก 22 
- Active Packaging สําหรับทุเรียนสดพรอมบริโภค เพ่ือการสงออก 23 
- การผลิตทุเรียนพันธุหลงและหลินลับแลเชิงพาณิชยอยางยั่งยืน 24 
- ยีนควบคุมลักษณะความหอมในมะพราวน้ําหอม (Cocos nucifera) และฐานขอมูลเอกลักษณ

ยีนความหอมในมะพราวไทย 
25 
 

- Branching Technique และ Active Packaging สําหรับมะพราวน้ําหอมสดควั่น  
เพ่ือการสงออก 
 
 
 

26 
 

ง        สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 



เรื่อง หนา 
ปาลมน้ํามัน  
- น้ํามันปาลมแดง และการประยุกตใชในอาหาร และผลิตภัณฑสําหรับผิวกายและเสนผม 28 
โคเนื้อ และโคนม  
- การผลิตลูกโควากิวสายเลือด 75% 30 
การแพทยครบวงจร  
- KhunLook: Mobile and Web Application 32 
- ผลิตภัณฑโพรไบโอติกเพ่ือปองกันฟนผุ 33 
- Isan Cohort Isan Cohort มรดกอีสาน ฐานความรูของชาต ิ 34 
- ชุดตรวจปสสาวะสําเร็จรูปชนดิเร็วสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ 35 
- เครื่องมือวินิจฉัย ภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสําหรับเด็กไทย 36 
- Decision Tree Model for emergency patients 37 
- แอปพลิเคชั่นจับคูการใหบริการดูแลผูสูงอายุโดยอาศัยขอมูลพิกัดดาวเทียม 38 
- ถุงมือยางซิลิโคนสําหรับผูพิการ 39 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและชุมชน  
- การทองเท่ียวโดยชุมชนอําเภอแมฟาหลวง 41 
- การพัฒนาการทองเท่ียวสีเขียวในจังหวัดกระบี่ 42 
- การพัฒนาพุน้ํารอนเค็มคลองทอมจังหวัดกระบี่อยางยั่งยืน 43 
- เรือพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการทองเท่ียวทางน้ํา 44 
- รูปแบบศูนยการเรียนรูชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ชุมชนบานหวยมะเกลี้ยง  

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
45 
 

- แนวทางการเสริมสรางการทองเท่ียวไทยสูเศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยคุณคา 46 
ผลงานวิจัยอ่ืนๆ  
- แอปพลิเคชัน WaterSMART 48 
 

 

 

 

 

  

                                            อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน   จ 
 



สารบัญ 
ผลงานท่ีไมไดนํามาจัดแสดงนิทรรศการ 

เรื่อง หนา 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  
- แผนยางปูพ้ืน 51 
- กลาเชื้อปลาราพรอมใชสําหรับเรงการหมักปลาราและกรรมวิธีการผลิต 52 
- เครื่องประดับพลอยดําอัตลักษณจันทบุรี 53 
ปาลมน้ํามัน  
- การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาลมน้ํามันเพ่ือใชซับน้ํามันจากอาหารทอด 55 
- เฟอรนิเจอรจากไมปาลมน้ํามัน  56 
สมุนไพรไทย   
- การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพ่ือผิวขาว 58 
- การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากจมูกถ่ัวเหลืองโดยใชเทคโนโลยีเอนไซม 59 
อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา  
- น้ํานมขาวท่ีมีเปปไทดออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 61 
- ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบเกษตร 62 
- อาหารสุขภาพจากสารสกัดหอยเปาฮ้ือ 63 
พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)  
- ปทุมมาสายพันธุใหมเพ่ือการคา 65 
- กลวยไมลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม 66 
สัตวเศรษฐกิจ  
- แนวทางสําหรับการปองกันการระบาดซํ้าของโรคพีอีดีในฟารมสุกรของประเทศไทย 68 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลากะพงในกระชังดวยการเลี้ยงรวมกับปลาตะกรับ 69 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
- แนวทางการปรับปฏิทินการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน จ.นาน 71 
- แอปพลิเคชัน LandslideWarning.Thai 72 
พลาสติกชีวภาพ  
- เม็ดพลาสติกและฟลมหออาหารจากวัสดุผสมเทอรโมพลาสติกสตารช/พอลิบิวทิลีน 

อะดิเพทโคเทเรฟทาเลท 
74 
 

- การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียเพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ 75 
- การผลิตพอลิเมอรยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม 76 
- ฟลมคลุมดินเพ่ือระบบนิเวศ 77 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
- การพัฒนาเครื่องมือสําหรับคาดการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

เพ่ือประยุกตใชในอุตสาหกรรมการออกแบบและกอสราง 
79 
 

- ผลกระทบของอุณหภูมิตอยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกในประเทศไทย 80 
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เรื่อง หนา 
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  
- ผลิตภัณฑแคปซูลและชาเสริมสุขภาพลดน้ําตาลในเลือดจากกลวยไมสกุลหวาย 82 
- เครื่องตนแบบกระบวนการไพโรไลซิสรวมระหวางน้ํามันเครื่องใชแลวกับขยะพลาสาติก 

อัตราการปอน 200 กิโลกรัมตอวัน 
83 
 

ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ  
- ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ํามัน 

และประสิทธิภาพในการบําบัดทางชีวภาพ 
85 
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1       สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 



ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางชะลอความชราท่ีมีสารสกัดสเตม็เซลลขาว    
นิสากร  แซวัน, วรรณิศา วิชิต และธนนท ปริญญารักษ 

สํานักวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
โทร. 097 949 6536   อีเมล nisakorn@mfu.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเล้ียงจมูกขาว 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

เครื่องสําอางสเต็มเซลลหมายถึงเครื่องสําอางท่ีมีสารสกัดจากสเต็มเซลลหรือแคลลัสพืช ซ่ึงเปนกลุม
เซลลพ้ืนฐานท่ียังไมกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปเปนเนื้อเยื่อใด ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีกําลังเปนท่ีนิยมมาก ๆ 
ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง โดยในประเทศไทยยังไมมีการวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพสเต็มเซลลจากพืชไทย 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึ งทําการศึกษาคุณสมบัติตานความชรา โดยพิจารณาจาก ฤทธิ์ต านอนุ มูลอิสระ  
ฤทธิ์ตานเอนไซมไทโรซิเนส การกระตุนการเจริญและฟนฟูเซลลผิวหนังจากสารสกัดสเต็มเซลลขาว และพัฒนา
เปนผลิตภัณฑเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการชะลอความชราของผลิตภัณฑในอาสาสมัคร 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลลพืช ทําใหไดสารสกัดท่ีอุดมดวยสารตานอนุมูลอิสระ กรดอะมิโน 
กรดนิวคลีอิก และ growth factor ซ่ึงสารเหลานี้มีคุณสมบัติชะลอความชราท่ีมีประสิทธิภาพสูง อีกท้ังมีความ
ปลอดภัยสูง เนื่องจากตองควบคุมสภาวะในการเพาะเลี้ยงใหปราศจากเชื้อจึงไมมีความเสี่ยงตอการปนเปอน
เชื้อจุลินทรียและสารเคมีตกคาง 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

สามารถนําสารสกัดจากสเต็มเซลลขาวไปประยุกตใชเปนสารออกฤทธิ์ชะลอความชราในเครื่องสําอาง 
ไดหลากหลายชนิด ในปจจุบันมีการอนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยีแก 4 ราย คือ บริษัท โปรดักสพลัส อินเตอร 
เนชั่นแนล จํากัด บริษัท วธูธร จํากัด บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จํากัด และบริษัท เอ็ม วาย อาร คอสเมติคส โซลูชั่น 
จํากัด แบบไมจํากัดแตเพียงผูเดียว (Non-Exclusive Licensing)  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- อนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว เลขท่ี 10672 เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลลขาวท่ีมีฤทธิ์ชะลอ
ความชรา 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ผูประสานงาน ดร.นิสากร แซวัน โทร. 097 949 6536 อีเมล nisakorn@mfu.ac.th 
  
 
   
 
  

ลักษณะของสเต็มเซลลขาวไทย                 ลักษณะของริ้วรอยรอบดวงตาของอาสาสมัคร         ความพึงพอใจของอาสาสมัคร 
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ขาวดัชนีนํ้าตาลปานกลางเพ่ือสุขภาพ พันธุ กข43  
จากงานวิจัยสูการสงเสริมการผลติและการตลาดขาวแบบครบวงจร 

สุนันทา  วงศปยชน1, ศรีวัฒนา  ทรงจิตสมบูรณ 2, อังศุธรย  วสุสัณห1 และ วัชรี สุขวิวัฒน1  
1กรมการขาว และ 2มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร. 0 2577 1688  อีเมล sunanta.w@rice.mail.go.th 
ช่ือแผนงานวิจัย คุณสมบัติทางโภชนาการในพันธุขาวไทยเพ่ือตลาดสุขภาพ 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ในป 2558 พบวาคนไทยมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคเบาหวานในอนาคตอีกกวารอยละ 10 ของประชากร
ท้ังประเทศ คณะวิจัยจึงไดรวมกันดําเนินการศึกษาหาพันธุขาวท่ีมีลักษณะการหุงตมดี แตมีคาดัชนีน้ําตาล 
ในระดับปานกลางถึงต่ํา เปนทางเลือกสําหรับตลาดเฉพาะ  
จุดเดนของเทคโนโลยี 

การศึกษาในครั้งนี้ไดดําเนินการทดสอบคากลูโคสท่ีถูกยอยเร็ว (RAG) ซ่ึงเปนคาบงชี้ปริมาณน้ําตาล
กลูโคสท่ีแตกตัวจากการยอยโดยเอนไซมในระบบทางเดินอาหารในชวงเวลา 20 นาทีแรก พบวาขาวขัดขาว
พันธุ กข43 มีคา RAG ต่ําท่ีสุด (21.85 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม) ในกลุมขาวอมิโลสต่ํา หลังจากนั้น ไดดําเนินการ
ศึกษาคาดัชนีน้ําตาล ในกลุมตัวอยางผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 จํานวน 12 ราย พบวา กลุมตัวอยางท่ีบริโภค
ขาวขัดขาวพันธุ กข43 มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําตาลในเลือดนอยท่ีสุด และมีคาดัชนีน้ําตาลต่ําท่ีสุด โดยมี
คาใกลเคียงกับขาวกลองพันธุ กข15 (GI = 57.5) ซ่ึงถือวาอยูในกลุมคาดัชนีน้ําตาลปานกลาง (ตาราง) 

  
  

 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

จากผลการวิจัย ไดนําไปตอยอดในโครงการนาแปลงใหญ ฤดูนาปรังป 2560/2561 จํานวน 3,191 ไร  
ใน 5 จังหวัด ไดผลผลิตกวา 1,600 ตันขาวเปลือก ควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐาน GAP และ GMP รวมท้ัง 
การใชระบบ QR Trace เพ่ือตรวจสอบยอนกลับผลผลิต นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย ไดดําเนินการจับคูธุรกิจ
ระหวางผูประกอบการ ทําใหเกษตรกรสามารถขายขาวเปลือกราคา 12,000 บาท/ตัน ท่ีความชื้น 15% ท้ังนี้ 
สําหรับฤดูนาป 2561/2562 มีเปาหมายสงเสริมพ้ืนท่ีปลูก กข43 จํานวน 120,000 ไร คาดวาเกษตรกรท่ีไดรับ
ประโยชนจากโครงการ ประมาณ 6,000 คน สรางความม่ันคงดานรายไดใหเกษตรกร และยกระดับการผลิต
ขาวท่ีมีมาตรฐาน  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน  สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ จ.สุพรรณบุรี  โทร.  035 555 340   

อีเมล trsi.rd@rice.mail.go.th  เว็บไซต http://trsi.ricethailand.go.th/  

ตารา งแสดงค าดั ช นี นํ้ า ต าล  ( ศึ กษา ใน ผู ป ว ย
โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2) ของขาวขัดขาวและขาวกลอง 

การเปลีย่นแปลงปริมาณนํ้าตาลในเลือดหลงับริโภคตัวอยาง 
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เครื่องใหความรอนแบบไดอิเล็กตริกสําหรับฆามอดขาวสําหรับโรงสขีาวขนาดใหญ
และขนาดชุมชน 

ชาญชัย  ทองโสภา, ธนเสฐฏ ทศดีกรพัฒน และ สําราญ สันทาลุนัย  
มหาวิทยาลัยทคโนโลยีสุรนารี  

โทร. 081 837 8185    อีเมล chan@sut.ac.th  
ช่ือโครงการวิจัย เครื่องใหความรอนแบบไดอิเล็กตริกสําหรับฆามอดขาวสําหรับโรงสีขาวขนาดใหญและ

ขนาดชุมชน 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

มอดขาวเปนปญหาหลักของอุตสาหกรรมขาวในปจจุบัน ผลดังกลาวทําใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการ
อุตสาหกรรมขาวไทยเปนอยางมาก ดังนั้น โครงการนี้เปนการนําเสนอวิธีการฆามอดขาวดวยหลักการ 
ใหความรอนแบบไดอิเล็กตริกเพ่ือทดแทนการใชสารเคมีแบบเดิมๆ ทําใหสามารถเก็บกักขาวไดนานข้ึน 
และชะลอการสงออกได โดยไมทําใหขาวเสียหาย ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและผูบริโภค ซ่ึงจะกอใหเกิด
ประโยชนในอุตสาหกรรมขาวเปนอยางมาก 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

เปนการประดิษฐคิดคนวิธีการฆามอดขาวและไขมอดดวยการใหความรอนแบบไดอิเล็กตริก โดยการกําเนิด
คลื่นความถ่ีสูงและกําลังงานสูงข้ึนท่ีแผนเพลตแบบขนาน เม่ือมอดขาวหรือไขมอดไหลผานแผนเพลต จะทําให
เกิดเปนความรอนและตายในท่ีสุด โดยเครื่องท่ีออกแบบสามารถปรับขนาดและความถ่ีไดตามตองการ  
โดยข้ึนอยูกับปริมาณขาวท่ีไหลผานระบบ ซ่ึงไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังผูบริโภค  โดยท่ีขาวยังรักษา
คุณภาพเดิมทุกประการ และยังชวยลดการใชสารเคมีแบบเดิม ๆ อีกดวย 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- อนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยี แก บริษัท ยูเรกา ดีไซน 
แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล (Exclusive Licensing)  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขท่ี 13368   
- หนังสือรับรองการแจงขอมูลเลขท่ี ปสปฝ/200-ข 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ผูประสานงาน รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา  
โทร. 081 837 8185  
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ขาวไรซเบอรร่ี: ตนแบบการใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงโภชนาการ 
และเวชสําอาง 

อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ชื่อโครงการวิจัย บูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสรางพันธุขาวเพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคาสูง 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ไมมีอาหารจากธรรมชาติชนิดใดท่ีมีสารโภชนาการครบสมบูรณแบบ เมื่อมนุษยเราทานอาหารตามความชอบมากกวา
คุณสมบัติทางโภชนาการเปนสาเหตุของปญหาสุขภาพท่ีเรียกวาโรคท่ีไมไดติดเช้ือ (non-infectious disease) เชน  
โรคโลหิตจาง จากการขาดเหล็ก โรคหัวใจ หลอดเลือด ไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคเบาหวาน (diabetes) โรคอวน (obesity) 
วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี คือการ ปรับปรุงพันธุขาวใหมีโภชนาการ ธาตุเหล็กสูง การเพ่ิมปริมาณสารตอตานอนุมูลอิสระ 
ในเมล็ดขาว และปรับปรุงดัชนีนํ้าตาล (glycemic index) ในขาว ตลอดจนการผลิต functional food จากขาว 
จุดเดนของเทคโนโลยี  
1. เปนตัวอยางของความเปนบูรณาการระหวางนักปรับปรุงพันธุ กับนักโภชนาการ  
2. สรางความตระหนักรู (awareness) วาขาวสีมีคุณคาทางโภชนาการสูงทําใหมีการ

บริโภคขาวกลองเพ่ิมข้ึนและเปนท่ียอมรับ 
3. เปนความหวังของเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย เน่ืองจากเปนท่ีตองการของตลาด

ผูบริโภคท่ีรักสุขภาพ 
4. ทําใหเกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุพืชท่ีมีสี 
5. สรางสีสันท่ีตื่นตาตื่นใจ ในการแปรรูปอาหารท่ีมีขาวไรซเบอรรี่ เปนสวนผสม  

เพ่ิมคุณคาทางโภชนาการ รสสัมผัส กลิน่ และสีใหกับผลิตภัณฑ 
6. กระตุนใหมีการวิจัยทางโภชนบําบัดในเชิงลึก  
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช   
1. การสงเสริมการปลูกขาวไรซเบอรรี่ ในระบบเกษตรอินทรีย บนพ้ืนท่ีมากกวา  

20,000 ไร สรางกําไรไดสูงกวา การปลูกขาวหอมมะลิประมาณ 40%  
2. มีการผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่จําหนายในรูปแบบบรรจุถุง สุญญากาศ 1 กก. ในตลาด มากถึง 108 brand 
3. การใชขาวไรซเบอรรี่ในอุตสาหกรรมอาหารเชิงโภชนาการและเวชสําอาง นอกจากชวยเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการแลว  

ยังเพ่ิมเอกลักษณในดานกลิ่น สี และรสสัมผัส ใหกับผลิตภัณฑไดเปนอยางดี  ผลกา  รสํารวจผลิตภัณฑใหมจากท่ัวโลกท่ีข้ึน
ทะเบียนไวท่ี www.gnpd.com ตั้งแตป 2013-2018 พบวาผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวไรซเบอรรี่มีจํานวนเพ่ิมข้ึนแบบกาว
กระโดด จนมีจํานวนสูงกวาขาวหอมมะลิและขาวสีแดงท่ีเคยนิยมใชกันมากอน 

4. โครงการวิจัย จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยท่ัวประเทศ นําขาวไรซเบอรรี่ ไปใชทําวิจัย จํานวนถึง 65 โครงการ 
5. พบการยื่นจดสิทธิบัตร ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวไรซเบอรรี่ ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา จํานวนมากถึง 39 รายการ นับวา

ขาวไรซเบอรรี่เปนขาวท่ีสรางผลกระทบไดครอบคลุม ท้ังในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 
6. งานวิจัยช้ินน้ีไดรับรางวัลระดับ Platinum ผลงานวิจัยท่ีทรงคุณคาสรางผลกระทบระดับสูงสุด ในการพิจารณารางวัล

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2559 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- ไดรับการจดคุมครองพันธุพืชใหม ท่ีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ พืชใหม เลขท่ี 
0432/2560 ระยะเวลาคุมครอง 12 ป 
- ไดรับการจดเครื่องหมายการคาในนามของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ช่ือ  
ไรซเบอรรี่ และ Riceberry ทะเบียนเลขท่ี ค365330-ค365333 ตามลําดับ 
- ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา เลขท่ี 88/2560  

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  ศูนยวิทยาศาสตรขาว ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ.กําแพงแสน  
จ.นครปฐม โทร. 034 355 192-4 เว็บไซต http://dna.kps.ku.ac.th/  
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การพัฒนากระบวนการหมักนํ้าสมสายชูจากขาวไรซเบอรรี่แบบตอเน่ือง 
เขมพัษ ตรีสุวรรณ และคณะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โทร. 0 2942 8629  อีเมล ifrwdo@ku.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการหมักน้ําสมสายชูจากขาวไรซเบอรรี่แบบตอเนื่อง 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

เนื่องจากกระบวนการหมักน้ําสมสายชูแบบถาดวางนิ่งนั้นมีความตองการผลิตในปริมาณสูง
จําเปนตองมีพ้ืนท่ีในการหมักคอนขางมาก ดวยเหตุนี้การหมักน้ําสมสายชูแบบถาดวางนิ่ง จึงเปนขอจํากัดเรื่อง
บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับกระบวนการหมักของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้การหมัก
น้ําสมสายชูแบบถาดวางนิ่ง ยังขาดความตอเนื่องในระหวางกระบวนการหมัก กลาวคือ ยังตองใชแรงงานคน 
ในการเติมไวนขาวในชวงวันท่ี 3 – 4 ของการหมัก โดยอาจจะมีปญหาทางออมตามมา เชน เกิดการปนเปอน 
ในผลิตภัณฑน้ําสมสายชูหมัก หรืออาจจะมีรายจายตนทุนคาแรงเพ่ิมข้ึน เปนตน อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะตอยอดพัฒนากระบวนการหมักน้ําสมสายชูจากไวนขาวไรซเบอรรี่ใหสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิต
โดยลดการใชแรงงานจากคน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑได เพ่ือเปนตนแบบสําหรับใช 
ในการพัฒนากระบวนการหมักน้ําสมสายชูจากไวนขาวในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

การหมักน้ําสมสายชูจากขาวไรซเบอรรี่แบบตอเนื่องนี้ใชระบบการหมักแบบไหลวน ซ่ึงทําใหได 
กรดอะซิติกในปริมาณมากกวา 4% ภายในระยะเวลา 7 วัน โดยท่ีคุณภาพของน้ําสมสายชูจากขาวไรซเบอรรี ่
มีความสมํ่าเสมอ  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- อยูระหวางยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา เลขท่ีคําขอ 1803000718 เม่ือวันท่ี  
27 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูประสานงาน นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน โทร.  0 2942 8812 ตอ 506 อีเมล  psdpmtr@ku.ac.th 
 
  

ภาพท่ี 1 การบรรจุกลาเ ช้ือ
นํ้าสมสายชูในถุงตาขายและ
วางบนตะแกรงท่ีผิวนํ้าหมัก 
(medium) 

ภาพท่ี 2 การหยดแบบกระจาย
ตัวของนํ้าหมัก 

ภาพ ท่ี  3  รูปแบบการติดตั้ ง
อุปกรณการหมักนํ้าสมสายชูดวย
ระบบไหลวน 
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มันสําปะหลังพันธุใหม “พิรุณ 4” เปนไดท้ังพันธุรับประทาน และพันธุอุตสาหกรรม 
กนกพร ไตรวิทยากร และคณะ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. 089 155 8964  อีเมล kanokporn.tri@mahidol.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย มันสําปะหลังพันธุใหม “พิรุณ 4” เปนไดท้ังพันธุรับประทาน และพันธุอุตสาหกรรม 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

มันสําปะหลังพันธุ “พิรุณ 4” พัฒนาข้ึนจากความรวมมือของกรมวิชาการเกษตร (ดร.โอภาษ บุญเส็ง) 
สถาบันชีววิทยาศาสตร โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.  ดร.กนกพร ไตรวิทยากร และคณะ)  
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ตั้งแต 
พ.ศ. 2549  จากลูกผสมมันสําปะหลัง รุนท่ี 1 ระหวางพันธุหวยบง 60 ผสมกับ พันธุหานาที 

จุดเดนของเทคโนโลยี 
ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว และมีปริมาณ

ไซยาไนดในหัวสดต่ําในทุกสภาพแวดลอม ยอดสีเขียวออนกานใบสีแดง ทรงตนสวย ตั้งตรง แตกก่ิงเหนือศีรษะ
ทําใหงายในการเขาไปปฏิบัติงาน เม่ือนําหัวไปนึ่งหรือเชื่อมใหเนื้อสีขาว รสชาติอรอย เนื้อสัมผัสนุมกวาพันธุ 
หานาที ไรเสี้ยน มันสําปะหลังพันธุนี้เปนไดท้ังพันธุรับประทานและพันธุอุตสาหกรรม 
  

ผลผลิตในดินเหนียวรวนปนทรายเฉลี่ย 6.03 ตันตอไร ปริมาณแปงใน หัวสด 27 เปอรเซ็นต สวนผลผลิตในดินรวนปน
เหนียวเฉลี่ย 5.44 ตันตอไร ปริมาณแปงในหัวสด 23.5  เปอรเซ็นต มีปริมาณไซยาไนดในหัวสดต่ําในทุกสภาพแวดลอม 

“พิรุณ 4” เปนพันธุท่ีใหเน้ือสัมผัสท่ีออนนุม รสชาติดี นําไปทําขนมไทยไดหลายชนิด เชน มันเช่ือม ตะโก แกงบวด  
ขนมหนานวล บาบ่ิน ขนมมัน แปรรูปเปนมันสําปะหลงัทอด รวมถึงผลิตภัณฑเบเกอรี่ตาง ๆ เชน บราวน่ี คัพเคก และคุกก้ี 
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การพัฒนาขนมปงปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสําปะหลัง และการพัฒนา 
ฟลมยอยสลายไดเพ่ือการใชงานทางการเกษตรจากฟลาวมันสําปะหลัง 

เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ และคณะ 
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  

โทร: 0 2940 5634    อีเมล: kuakoon@biotec.or.th 
ช่ือแผนงานวิจัย  การใชประโยชนฟลาวมันสําปะหลังท่ีผลิตจากมันสําปะหลังพันธุไซยาไนดสูงสําหรับ

ผลิตภัณฑอาหารและวัสดุยอยสลายได 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

การพัฒนาการใชประโยชนจากฟลาวมันสําปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับมันสําปะหลัง เปนการสรางตลาด
ในการนําไปใชงานใหมากยิ่ง ข้ึน ตลอดจนสรางผลิตภัณฑใหม ท่ีเปนประโยชนและมีคุณคาในตัวเอง  
ชุดโครงการวิจัยตองการศึกษาการใชประโยชนจากฟลาวมันสําปะหลังในผลิตภัณฑ 2 ประเภท คือ ดานอาหาร  
(เนนผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนตอสุขภาพ)  และดานท่ีไมใชอาหาร (เนนปริมาณการใชงานท่ีมี
ปริมาณมาก  สรางผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม)  คือ โครงการ “การผลิตขนมปงปราศจากกลูเตน 
จากฟลาวมันสําปะหลัง” และโครงการ “การใชฟลาวมันสําปะหลังเพ่ือผลิตฟลมยอยสลายไดเพ่ือการใชงาน
ทางการเกษตร” 
จุดเดนของเทคโนโลยี  
- ตนแบบสูตรแปงพรีมิกซท่ีเหมาะสมตอการเตรียมขนมปง

ปราศจากกลูเตน  สามารถเตรียมไดงาย และใหคุณภาพเนื้อ
สัมผัสขนมปงท่ีใกลเคียงกับขนมปงจากฟลาวสาลีและขนมปง
ปราศจากกลูเตนท่ีเตรียมจากแปงพรีมิกซทางการคา 

- ตนแบบการผลิตฟลมยอยสลายจากฟลาวมันสําปะหลังท่ี
ทดแทนพลาสติกยอยสลายไดรอยละ 40   

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช   
- อยูระหวางการหาผูประกอบการท่ีสนใจนําสูตรขนมปง

ปราศจากกลูเตนไปผลิตขายในรูปแปงพรีมิกซ 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ   
ผูประสานงาน  คุณศุกรนิมิต สุจิรา  โทร. 0 2564 6700  

อีเมล Suknimit.Suj@biotec.or.th 
  

ขนมปงจากฟลาวมนัสําปะหลัง 

ฟลมยอยสลายไดจากคอมพาวด 

ผสมฟลาวมันสําปะหลัง 
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ชอน สอม มดี ไบโอ จากแปงมันสําปะหลัง 
รังรอง ยกสาน และคณะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โทร. 02 562 5097  อีเมล rangrong.y@ku.ac.th 

ชื่อโครงการวิจัย  การพัฒนาสูตรและการศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดของวัสดุผสมฐานเทอรโมพลาสติก
สตารช 

ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย 
ผลิตภัณฑชอน สอม และมีดพลาสติกที่มีอยูในตลาดของประเทศไทยสวนใหญผลิตจากพลาสติกฐานปโตรเลียม

ซึ่งไมสามารถแตกสลายไดทางชีวภาพ สงผลใหเกิดการตกคางในสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑดังกลาวภายหลังการใชงาน 
ชอน สอม และมีดพลาสติกเหลานี้เปนที่ตองการของตลาดอาหารจานดวน รานสะดวกซ้ือ และคณะผูจัดงาน 
หรืออีเวนทตางๆ สําหรับในตลาดตางประเทศนั้น ถึงแมวาบางประเทศมีการผลิต นําเขา และจําหนายผลิตภัณฑชอน 
สอม และมีดพลาสตกิที่ผลิตจากพลาสติกฐานชีวภาพและ/หรือพลาสติกแตกสลายไดทางชีวภาพแลว แตปญหาที่พบ 
คือ ราคาแพง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑดังกลาวที่ผลิตจากพลาสติกฐานปโตรเลียมทั่วไป ดังนั้น
การพัฒนาวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากแหลงวัตถุดิบที่หาใหมทดแทนได เพื่อใชแทนที่หรือทดแทนพลาสติกฐาน
ปโตรเลียม สําหรับการผลิตอุปกรณพลาสติกบนโตะอาหารแบบใชคร้ังเดียวทิ้ง ไดแก ชอน สอม และมีด และการสราง
เทคโนโลยีของประเทศในการผลิตวัสดุดังกลาวจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง โครงการวิจัยนี้ไดนําเทอรโม
พลาสติกสตารชซึ่งเตรียมไดจากวัตถุดิบแปงมันสําปะหลังที่มีปริมาณมากภายในประเทศ และมีราคาถูก มาใชเปน
องคประกอบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่พรอมข้ึนรูปโดยกระบวนการฉีดเขาแมพิมพ (injection molding) 
วัสดุผสมเทอรโมพลาสติกสตารช/พอลิแลคติกแอซิดที่เตรียมไดประกอบดวยเทอรโมพลาสติกสตารชปริมาณมากถึง 
60 เปอร เซ็นต โดยน้ํ าหนัก  สามารถ ข้ึน รูป เปน  ชอน สอม มีด  ไดอย า งตอ เนื่ อง โดยกระบวนการฉีด 
เขาแมพิมพ  ผลิตภัณฑชอน สอม มีด ไบโอ จากแปงมันสําปะหลัง ยังสามารถแตกสลายไดทางชีวภาพ และมีราคาที่
สามารถแขงขันไดกับ ชอน สอม มีดจากพลาสติกชีวภาพที่มีจําหนายเชิงพาณิชย อีกดวย 

จุดเดนของเทคโนโลยี: ผลิตภัณฑชอน สอม มีด ไบโอ จากแปงมัน
สําปะหลัง นี้ ถูกผลิตหรือข้ึนรูปโดยกระบวนการฉีดเขาแมพิมพ 
(Injection molding) ซึ่งเปนเทคโนโลยีเดียวกันกับเทคโนโลยีที่ใชใน
การผลิตชอน สอม มีดจากพลาสติกทั่วไป ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมที่
เก่ียวของกับการฉีดข้ึนรูปพลาสติกสามารถ นําสูตรและเทคโนโลยีไป
ปรับใชไดทันที เพื่อขยายระดับการผลิตสูเชิงพาณิชย การผสมเทอร
โมพลาสติกสตารชกับพอลิแลคติกแอซิดนั้นสามารถชวยสงเสริมการ

ใชวัตถุดิบทางการเกษตร ลดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑฐานพอลิแลคติกแอซิด และลดการนําเขาเรซินพอลิแลคติกแอซิด
จากตางประเทศ รวมทั้งทําใหไดผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต และสามารถแตกสลายทางชีวภาพไดอยาง
สมบูรณ 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช : สามารถถายทอดเทคโนโลยีแก
ผูประกอบการที่สนใจและมีความพรอม ดานเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร โดยการเจรจา
กับแหลงทุนวิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา :  
มีอนุสิทธิบัตรที่เก่ียวของ คือ อนุสิทธบิัตรเลขที่ 8338   8794 และ 9719 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี :  
รศ. ดร.รังรอง ยกสาน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวสัดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
โทร. 0 2562 5097  
  

                                                        อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน   10 

 



ผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองเปนแปงมันสําปะหลังอินทรีย 

การพัฒนาระบบการผลิตแปงมันสําปะหลงัอินทรีย 
ตลอดหวงโซการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเปนศูนยกลาง

เกษตรอินทรียในภูมิภาคอาเซียน 
โสภิตา สมคิด และคณะ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 
ชื่อโครงการวิจัย  การพัฒนาระบบการผลติแปงมันสําปะหลังอินทรียตลอดหวงโซการผลติของเกษตรกรในจงัหวัด

อุบลราชธานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเปนศูนยกลางเกษตรอินทรียในภูมิภาคอาเซียน 
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย นโยบายกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ป 2559 ไดมีการสงเสริมการผลิตดานเกษตรอินทรีย ซึ่งเปน
โอกาสในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร และผูบริโภคไดบริโภค
สินคาท่ีมีความปลอดภัย เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาว จึงมีแนวทาง 
ในการดํ า เ นิ น ง าน เ กษตร อินทรี ย ใน พืช เ ศรษฐ กิ จ ท่ีสํ าคัญ  คื อ  
“มันสําปะหลัง” ท้ังน้ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมัน 
ถึง 4,493,000 ไร ในจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 445,649 ไร  
คิดเปนพ้ืนท่ีรอยละ 10 ของภูมิภาค พ้ืนท่ีท้ังหมดเกษตรกรยังมี
ความคุนเคยกับการใชระบบเกษตรเคมี “มันสําปะหลัง” สามารถแปรรูป
เปนผลิตภัณฑไดท้ังอาหารและพลังงาน โดยเฉพาะการแปรรูปเปนอาหาร 
หากผลิตแบบอินทรียสามารถนําไปผลิตเปนอาหารสําหรับเด็กทารก 

และผูสูงอายุ ในปจจุบันตลาดแปงมันสําปะหลังอินทรียเพ่ือนําไปแปรรูปยังมีความตองการสูงและเปนตลาดท่ีมีศักยภาพ  
ความตองการของตลาดยุโรปและอเมริกาอยูท่ี 20,000 ตันตอป คิดเปนหัวสด 80,000 ตนั จะตองมีพ้ืนท่ีปลูกอินทรียประมาณ 
22,850 ไร แตการผลิตมันสําปะหลังอินทรียในประเทศไทยยังไมมี จึงยังมีโอกาสและชองทางของการทําตลาดสูง  
เพราะประเทศไทยท่ีมีกําลังการผลิตเปนอันดับ 2 ของโลก แตยังเปนระบบการผลิตท่ีใชสารเคมี พรอมยังประสบปญหาความ
ผันผวนของราคาผลผลิต ดังน้ันแนวทางการผลิตมันสําปะหลังอินทรียมีตลาดรองรับท่ีมั่นคง คือ โรงงานแปงมันอุบลเกษตร
พลังงาน ในเครือบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล (มหาชน) ชวยใหเพ่ิมมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร ลดการผันผวนดานราคา  
และลดพ้ืนท่ีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดอยางยั่งยืน 
จุดเดนของเทคโนโลยี สามารถยกระดับการผลิตจากวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังมาเปนแปงมันสําปะหลังอินทรียท่ีไดรับ 
การรับรองมาตรฐานอินทรียจาก USDA NOP EU และ มกษ 90002-2559 (Organic Thailand) และสามารถนํารายได 
สูชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรกรในการใชเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังอินทรียท่ีสามารถทดแทน
การผลิตโดยใชสารเคมี เชน การใชปุยชีวภาพ และปุยหมักแบบเติมอากาศ เพ่ือทดแทนการใชปุยเคมี การขยายระยะปลูก
ระหวางรองปลูกปอเทืองแลวไถกลบโดยเครื่องกําจัดวัชพืชเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดิน คลุมวัชพืชจากปอเทืองและกําจัดวัชพืช
ดวยเครื่องกําจัดวัชพืช การใชชีวภัณฑเพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลงในแปลง สามารถทําใหการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือเปนแปง
มันสําปะหลังอินทรียใหผลผลิตไมตางจากการใชสารเคมี สวนตนทุนการผลิตในระบบอินทรียมีตนทุนเฉลี่ย 8,825 บาท/ไร 
ผลผลิตเฉลี่ย 4,480 กก./ไร รายไดเฉลี่ย 13,430 บาท/ไร (ราคา 3 บาท/กก.) กําไร 4,605 บาท/ไร ตนทุนการผลิตโดยใช
สารเคมีมีตนทุน 6,000 บาท/ไร รายไดท่ีผลผลิตเทากับการผลิตอินทรียไดรายไดเฉลี่ย 8,960 บาท (ราคา 2 บาท/กก.)  
กําไร 2,960 บาท/ไร การผลิตในแบบอินทรียใหกําไรสูงกวาถึง รอยละ 55 เทคโนโลยีเหลาน้ี สามารถทําใหเกษตรกรมั่นใจ 
ในระบบการผลิตและมั่นใจในรายได จึงเปนเหตุใหมีการขยายพ้ืนท่ีออกไปนอกพ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการอีก 5 อําเภอ  
จากเดิมพ้ืนท่ีเปาหมาย 4 อําเภอ มีเกษตรกรผานมาตรฐานรับรองออรแกนิคครบท้ังสามมาตรฐาน (รุน 1) จํานวน 9 ราย  
รวมพ้ืนท่ี 30 ไร และไดรับการรับรอง มกษ.9002  
(รุนท่ี 2) จํานวน 36 ราย รวมพ้ืนท่ี 146 ไร และรุนท่ี 3 
สมัครขอการรับรองจํานวน 318 ราย รวมพ้ืนท่ี  
2,414 ไร รวมจํานวนพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการท้ังสิ้น 
2,590 ไร  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ช่ือหนวยงาน กลุมวิชาการ  

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4  
ผูประสานงาน นางโสภติา  สมคดิ  

โทร. 086 720 9757 อีเมล sopita.somkid@gmail.com  
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เทคโนโลยีทางเลือกใหมสําหรับการวิเคราะหดัชนีช้ีคุณภาพออยแบบรวดเร็ว 
ปติพร ฤทธิเรืองเดช และคณะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โทร.  0 2562 5004  อีเมล pitiporn@gmail.com  
ช่ือโครงการวิจัย เทคโนโลยีทางเลือกใหมสําหรับการวิเคราะหดัชนีช้ีคุณภาพออยแบบรวดเร็ว 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

โรงงานน้ําตาลในประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและมีศักยภาพในการผลิต นําเงินรายได 
เขาสูประเทศปละประมาณ 5-6 หม่ืนลานบาท คุณภาพของออยท่ีนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลข้ึนกับ
ความบริสุทธิ์หรือความหวานของออย และปริมาณสิ่งเจือปนในวัตถุดิบออย เชน ดินและทราย ซ่ึงเม่ือ
สิ่งเจือปนเหลานี้ถูกนําเขาสูกระบวนการผลิตน้ําตาลจะสงผลทําใหเครื่องจักรเสียหายโดยตรง ผลิตผลน้ําตาลมี
คุณภาพต่ํา และปริมาณน้ําตาลท่ีควรผลิตไดลดลง ทําใหสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจน
ความสามารถในการแขงขันของผลผลิตจากอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทยในตลาดโลกเปนอยาง
มาก ดังนั้น หากมีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตอง และลดตนทุนในการตรวจสอบ
คุณภาพของออยท่ีใชเปนวัตถุดิบจะชวยลดการสูญเสียคุณภาพของออยในระหวางรอการตรวจสอบได รวมท้ัง
สามารถสรางความเชื่อม่ันใหชาวไรออยในการจายคาตอบแทน 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

เปนเทคโนโลยีสีเขียวท่ีมีความรวดเร็วในการวิเคราะหคุณภาพไดอยางแมนยํา 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช   

สํ านั ก งานคณะกรรมการอ อยและน้ํ า ต าล 
กระทรวงอุตสาหกรรม และโรงงานน้ําตาล สามารถนํา
ข อ มูล ท่ี ได จ ากงานวิ จั ย ไปใช ในการ พัฒนาระบบ 
การควบคุมคุณภาพออยแบบรวดเร็วท่ีมีความเท่ียงตรง 
เพ่ือประโยชนของโรงงานและชาวไรออยในเรื่องการจาย
คาตอบแทน ชวยลดการเสื่อมเสียคุณภาพออยท่ีอาจ
เกิดข้ึนในระหวางการรอหนาลานโรงงาน ทําใหปริมาณ
ผลผลิตน้ําตาลไดมากข้ึน เม่ือชาวไรออยเห็นวาเครื่องมือ
นี้นาเชื่อถือไดก็จะสงผลใหกลับไปปรับปรุงข้ันตอนการตัด
การลําเลียงออยใหไดตรงตามมาตรฐานท่ีโรงงานตองการ
เนื่องจากม่ันใจในวิธีการตรวจสอบ กอใหเกิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนตอไป 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
    50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ผูประสานงาน  ผศ. ดร.ปติพร ฤทธิเรืองเดช  โทร.  081 407 5343  อีเมล pitiporn@gmail.com 
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การพัฒนารถตัดออยลาํขนาดเล็ก 
ทนงศักดิ์  มูลตรี1 และ สัมพันธ  ฤทธิเดช2 

1คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทร.  086 552 7493  อีเมล tanongsak-moontree@hotmail.co.th. 

ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนารถตัดออยลําขนาดเล็ก 
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย  

ออยเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ประเทศไทยบริโภค
น้ําตาลปละ 1.6-1.7 ลานตัน เปนมูลคา 17,000-19,000 ลานบาท และมีการสงออกมากกวาปละ 3 ลานตัน  
เปนมูลคา 20,000 - 30,000 ลานบาท ทําใหประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาลอันดับ 3 ของโลก ขณะที่ฤดูกาลผลิต 
2558/2559 คาดวาจะอยูที่ 130 ลานตันออย และฤดูกาลผลิต 2561/2562 คาดวาจะอยูที่ 180 ลานตันออย และ
พื้นที่ปลูกออยโดยแบงจํานวนของชาวไรออกเปน 3  กลุม คือ ขนาดเล็ก (1 – 59 ไร) จํานวน 16,888 ราย ขนาดกลาง 
(60 – 199 ไร) จํานวน 5,383 ราย และขนาดใหญ ( > 200 ไร) จํานวน 6,017 ราย (สํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย 2551) จะเห็นวาสวนใหญในการทําออยยังคงเปนเกษตรกรรายยอยที่มากกวารายใหญ   แรงงาน
สวนใหญเร่ิมขาดแคลน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญตางหันไปประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน  ยังมีปญหาเร่ืองการเผา
ออยโดยพบวามีการเผาออยกวา 60 % ของปริมาณออยทั้งหมด สวนหนึ่งมาจากปญหาแรงงานขาดแคลน ซึ่งสงผลให
เกิดความเสียหายโดยเฉพาะคาความหวานที่ลดลง และยังสรางมลพิษเพิ่มข้ึน แมวาจะมีขอกําหนดวาจะหักคาเผาออย  
30 บาทตอตัน ก็ยังมีการเผาที่เพิ่มข้ึน  

การพัฒนารถตัดออยลําขนาดเล็ก มุงเนนความเหมาะสมกับเกษตรกรที่ปลูกออย ประสบปญหาการขาดแคลน
แรงงานตัดออย และการเผาออยของเกษตรกร รถตัดออยลําขนาดเล็กเปนเทคโนโลยีการตัดออยสด ไมกอใหเกิด
ปญหาทางดานสิ่งแวดลอม เร่ิมตนดวยการตัดยอดออย สางใบ และตัดลําตน และวางเปนกองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการเก็บและการเคลื่อนยาย สามารถเก็บเก่ียวออยที่ 0.35 ไรตอชั่วโมง หรือ 74.80 ตันตอวัน อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงที่ 18.68 ลิตรตอชั่วโมง ที่ความเร็วในการตัดออย 0.50 กิโลเมตรตอชั่วโมง คาใชจายในการตัดออยที ่ 
90 บาทตอตัน (เปรียบเทียบกับคนตัดออย 1 คนตัดได 1 ตันตอวันคาใชจายในการตัดออยที่ 300 บาทตอตันตอคน) 
ถาใชคนตัดอยูที่ 22,440 บาทตอวัน เมื่อใชรถตัดออยลํา อยูที่ 6,732 บาทตอวัน ลดตนทุนการตัดออยได  
15,708 บาทตอวัน ทํางานตลอดฤดูเก็บเก่ียว 90 วันประหยัดคาใชจายตลอดฤดู 1,413,720 บาทตอฤดู ลดแรงงาน 
ที่ใชในการตัดออย 6,732 คนตอฤด ู
จุดเดนของเทคโนโลยี  

รถตัดออยลําขนาดเล็กเปนเทคโนโลยีการตัดออยสด  
ไมกอใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอม  

 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช   

การพัฒนารถตัดออยลําขนาดเล็ก มุงเนนความเหมาะสมกับ
เกษตรกรที่ปลูกออย และประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานการตัดออย
พันธุ  และการเผาออยของเกษตรกร  รถตัดออยลําขนาดเล็กเปน
เทคโนโลยีการตัดออยสด ไมกอใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอม  

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
 - สิทธิบัตร เลขที่ 22959  - สิทธิบัตร เลขที่ 44900 - สิทธิบัตร เลขที่ 44901 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ผูประสานงาน  ผศ. ดร. ทนงศักดิ์  มูลตรี โทร. 086 5527493  
   อีเมล tanongsak-moontree@hotmail.co.th. เว็บไซต  www.techno.msu.ac.th.    
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ชุดวัดนํ้าหนักติดตั้งกับรถบรรทุกสําหรับวัดผลผลิตออยขณะเก็บเก่ียว 
ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ1, เสรี วงสพิเชษฐ1 และ กิตติพิชญ อึงสถิตยถาวร2 

1มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2เกษตรกรไรออยพูลสวัสดิ์ถาวร 
โทร. 043 362 149    อีเมล khwantri@kku.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาชุดวัดน้ําหนักสําหรับติดตั้งกับรถบรรทุก 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

จากปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรทวีความรุนแรงมากข้ึน ทําใหมีความจําเปนตองนํา
เครื่องจักรเขามาทดแทนแรงงานมากข้ึน โดยเฉพาะกระบวนการเก็บเก่ียวออยซ่ึงมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมจํากัด 
อุปสรรคท่ีสําคัญในการนําเครื่องจักรไปใชงานคือ ขนาดของแปลง เนื่องจากขนาดแปลงท่ีเล็กหรือสั้นเกินไป 
จะทําใหการทํางานของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพต่ํา จากการวิจัยท่ีผานมามีความพยายามในการรวมแปลงออย
ของเกษตรกรเพ่ือใหมีขนาดใหญและเหมาะสมกับการทํางานของเครื่องจักรมากข้ึน แตยังไมประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากประสบปญหาการแบงปนผลประโยชนระหวางเกษตรกรท่ีไมเปนท่ียอมรับ โครงการนี้จึงมี
วัตถุประสงคในการพัฒนาชุดวัดน้ําหนักสําหรับติดตั้งกับรถบรรทุก เพ่ือใหสามารถทราบน้ําหนักสะสมขณะเก็บ
เก่ียว ซ่ึงจะใชเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยใหเกษตรกรยอมรับการตัดออยแบบรวมแปลง  
จุดเดนของเทคโนโลยี  

โครงการไดออกแบบระบบวัดน้ําหนักโดยใชโหลดเซลล โดยออกแบบเปน 2 แบบ คือ แบบใชโหลดเซลล 
2 ตัว และแบบใชโหลดเซลล 4 ตัว เม่ือใชความเร็วในการทํางานในชวง 2-3 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะทําใหระบบวัด
น้ําหนักแบบใชเซนเซอร 2 ตัว เกิดความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยไมเกิน 2.51 เปอรเซ็นต ท้ังนี้ ระบบวัดน้ําหนัก
ของเซนเซอรแบบ 2 ตัว จะมีจุดคุมทุนอยูท่ี 356 ไร/ป และระบบวัดน้ําหนักของเซนเซอรแบบ 4 ตัว จะมี
จุดคุมทุนอยูท่ี 631 ไร/ป 

 
 
 
 
 
 
 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
อุปกรณฯ ตนแบบดังกลาวขางตน จะถูกนําไป

พัฒนาในข้ันตอไป เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการวัดและ
บันทึกคาความหวานออยท่ีกําลังเก็บเก่ียว เม่ือสามารถรวม
แปลงในการเก็บเก่ียวได จะสงผลดีตอการบริหารจัดการการ
เก็บเก่ียวออยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีตนทุนคาเก็บเก่ียว
ออยตํ่าลง อีกท้ังยังทําใหสามารถเก็บเก่ียวออยไดทันเวลา 
และเพ่ิมคุณภาพดานความหวานของออย นอกจากนี้ ยัง
สามารถนําไปใชสรางฐานขอมูลทางภูมิสารสนเทศ (GIS) 
แสดงผลผลิตออยแตละพ้ืนท่ี ทําใหสามารถวิเคราะหและ
แกปญหาผลผลิตตกต่ําไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ลิกนินจากผลผลิตพลอยไดอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเปนวัสดุยับย้ังการกอเช้ือ 
จักรพล สุนทรวราภาส และคณะ 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
โทร. 0 2940 5634, 086 810 5005  อีเมล jackapon.sun@biotec.or.th 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาการผลิตตัวกรองจากแผนเสนใยผสมท่ีมีสารออกฤทธิ์จากสารสกัดจากกากออย  
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

การประยุกตใชสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อทดแทนการใชโลหะเพื่อยับยั้งเชื้อเปนประเด็นที่สมควรไดรับการพัฒนา
อยางจริงจัง อันเนื่องมาจากการปนเปอนและตกคางของโลหะจากผลิตภัณฑ และผลการวิจัยที่แสดงถึงผลกระทบในเชิง
ลบของอนุภาคโลหะตอเซลลและยีนของสิ่งมีชีวิต การเลือกใชสารสกัดและวัตถุดิบเพื่อการสกัดจําเปนที่จะตองพิจารณาถึง
ความสัมพันธในประเด็นของการจัดการและปริมาณความพรอมของวัตถุดิบเพื่อการสกัดที่จะตองสอดคลองกับความ
ตองการในการใชงานระดับอุตสาหกรรม 

กากออย (Bagasse) จากอุตสาหกรรมน้ําตาลถูกเลือกเปนวัตถุดิบตนแบบ อันเนื่องมาจากการจัดการวัตถุดิบโดย
ภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและหนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนงานวิจัยอยางจริงจัง นอกจากนี้กากออยมีปริมาณ
ลิกนินโดยเฉลี่ยที่รอยละ 20-30 โดยน้ําหนัก ซึ่งรองมาจากปาลมน้ํามันและมะพราวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ ในแต
ละปมีกากออยที่ไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลสูงถึง 27-28 ลานตัน ซ่ึงถูกใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานภายใน
โรงงานเปนหลัก การนํากากออยมาสกัดแยกลิกนินกอนเพื่อนํามาใชประโยชน โดยที่กากออยภายหลังจากการสกัด 
(Delignin bagasse) สามารถนําเขาสูกระบวนการเผาตามเดิมไดนั้นเปนการเพิ่มมูลคาและโอกาสในการลงทุนใหกับ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ําตาล ดวยเทคโนโลยีที่เลือกใชแนวทางนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
ได เนื่องจากลิกนินเปนสารธรรมชาติที่พบในทุกพืชเศรษฐกิจของประเทศ 
จุดเดนของเทคโนโลยี 

สารสกัด (natural extracts) จากผลผลิตพลอย
ไดอุตสาหกรรมเกษตร (agricultural by-product) โดย
วิธีการสกัดที่ไมซับซอนและไมทับสิทธิ์การใชประโยชน 
(simplified and non-infringed extraction 
method) สามารถใชอุปกรณและสารเคมีที่หาไดงาย
เพื่อความสะดวกในการถายทอดเทคโนโลยี และเปน
กรรมวิธีที่มีของเสียในระดับต่ํา (low-level waste) ทํา
ใหงายตอการจัดการ ภายใตเทคโนโลยีที่พัฒนา ลิกนินที่
สกัดไดสามารถทําเคลือบเสนใยธรรมชาติและเสนใย
สังเคราะห เพื่อการพัฒนาเปนสิ่งทอที่แสดงคุณสมบัติ
ยับยั้งการกอเชื้อได (antimicrobial textile) หรือ
ผลิตภัณฑในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  

อยูระหวางยื่นขอรับสิทธิบัตร เลขที่ คําขอ 
1701005062 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักงานกองทนุสนับสนุนงานวิจัย และ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาต ิ
ผูประสานงาน  สํานักงานกองทนุสนับสนุนงานวิจัย โทร. 0 2278 8204  และ 
   ดร.จักรพล สุนทรวราภาส  โทร. 0 2940 5634  อีเมล jackapon.sun@biotec.or.th 

แผน เสน ใย เคลือบลิกนิน  ถูก พัฒนา ข้ึนให มีความสามารถในการ ยับ ย้ั ง 

การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียอันเปนสาเหตุของการกอโรคภายใตสภาวะที่

เหมาะสมแผนเสนใยสามารถทําลายเชื้อแบคทีเรียไดภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง

ของการสัมผัสกับเชื้อ แผนเสนใยเคลือบถูกพัฒนาเพ่ือใชรวมกับผลิตภัณฑปองกัน

ระบบทางเดินหายใจที่มีอยูแลวในตลาดเพ่ือไมใหกระทบกับข้ันตอนการผลิต

ผลิตภัณฑที่มีอยูแลวและงายตอการถายทอดเทคโนโลยี 
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ผลิตภัณฑแคปซูลเสริมสขุภาพลดคอเลสเตอรอลและตานอนุมูลอิสระ  
นาโนเซลลูโลส และโครงเลี้ยงเซลลจากชานออย 

อุดมลักษณ สุขอัตตะ และคณะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โทร. 098 554 1462  อีเมล aapuls@ku.ac.th, fagipks@ku.ac.th  
ชื่อแผนงานวิจัย การสรางมูลคาเพ่ิมจากชานออย สําหรับผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย  
- งานวิจัยนี้แสดงถึงศักยภาพของชานออยที่สามารถพัฒนาและตอยอดใหเปน 

ผลิตภัณฑแคปซูลเสริมสุขภาพลดคอเลสเตอรอลและตานอนุมูลอิสระ และวัสดุ
ทางการแพทยหรือโครงเลี้ยงเซลลที่มีมูลคาสูง   

- เพิ่มการใชประโยชนและมูลคาของชานออยซ่ึงเปนวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม 
การผลิตน้ําตาลโดยใชเปนวัสดุในการเพาะเลี้ยงเชื้อ Monascus purpureus  
เพื่อผลิตผงสารสกัดโลวาสตาตินสูงที่มี คุณสมบัติ ในการลดคอเลสเตอรอล 
และตานอนุมูลอิสระ 

- แสดงการขยายขอบเขตการใชประโยชนของเซลลูโลสในการเปนสารเสริมแรงในวัสดุ
ชีวภาพโดยการทําใหเซลลูโลสมีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร เรียกวา นาโนเซลลูโลส 
(Nanocellulose) รวมกับพอลิไวนิลแอกอฮอล (Polyvinyl alcohol) เพื่อผลิตเปนโครงเลี้ยงเซลล (Scaffold) 
สําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue engineering)  

- นาโนเซลลูโลสสามารถเพิ่มความแข็งแรงใหกับโครงเลี้ยงเซลล และไมเปนพิษตอเซลล 
จุดเดนของเทคโนโลยี  
- ผลิตภัณฑอาหารเสริมลดคอเลสเตอรอลและตานอนุมูลอิสระจากสารสกัดโลวาสตาติน (Lovastatin) สูง 

จากชาน  ออยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีมีความปลอดภัยและมีความคงตัวสูง โดยใชเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อ 
Monascus purpureus ดวยสภาวะที่เหมาะสม รวมกับกระบวนการสกัดและทําแหงที่เหมาะสม สามารถใชเปน
สารออกฤทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑเสริมสุขภาพเพื่อลดคอเลสเตอรอลและตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ  

- คุณสมบัติของโครงเลี้ยงเซลลที่เตรียมไดจากนาโนเซลลูโลสและพอลิไวนิลแอลกอฮอล ที่มีความแข็งแรง 
และไมเปนพิษตอเซลล แสดงความเปนไปไดที่สามารถสรางผลิตภัณฑไดจริง 

การนําไปใชประโยชน/การประยุกตใช 
- แนวทางการใชประโยชนของชานออยที่สามารถสรางผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง 

โดยเฉพาะการใชเปนวัสดุเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตสารโลวาสตาตินที่มี
คุณสมบัติลดคอเลสเตอรอล และการใชเปนวัสดุทางการแพทย รวมทั้ง
งานวิจัยนี้สามารถเปนตนแบบใหกับอุตสาหกรรมเกษตรอ่ืน ๆ ที่มีวัสด ุ
เหลือทิ้งประเภทลิกโนเซลลูโลส 

- กระบวนการผลิตผงสารสกัดสารโลวาสตาตินสูงมีประโยชนตอสุขภาพ  
มีความปลอดภัย และมีศักยภาพในการนําไปใชในการพัฒนาตอยอด
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพลดคอเรสเตอรอลใหมี รูปแบบผลิตภัณฑที่มี 
ความหลากหลายมากข้ึน 

- กระบวนการและผลิตภัณฑโครงเลี้ยงเซลลตนแบบ ที่ข้ึนรูประหวางนาโนเซลลูโลสกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล 
แสดงผลการทดสอบ เซลลสามารถเจริญเติบโตไดเปนอยางดี ไมมีความเปนพิษตอเซลล 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  

ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ 
ลดคอเลสเตอรอล 

และตานอนุมูลอิสระ 

โครงเล้ียงเซลลจากนาโนเซลลูโลส  
และพอลิไวนิลแอลกอฮอล 
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DryWooD ระบบควบคุมการอบไมยางพาราอัตโนมตั ิ
นิรันดร มาแทน และคณะ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

โทร. 075 673 671 อีเมล wood@wu.ac.th  
ช่ือโครงการวิจัย  การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเล่ือย ระบบควบคุมการอัดน้ํายา ระบบควบคุมการ

อบ และเตาอบไมตนแบบ สําหรับการผลิตไมยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย กระบวนการแปรรูปไมยางพาราในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบดวย  
การเลื่อยไมซุงยางพารา การอัดน้ํายา และการอบไมยางพาราแปรรูป การปฏิบัติงานกระท่ังปจจุบันมักใช
ความรูจากประสบการณของคนงานเปนหลัก สงผลใหไมสามารถผลิตไมยางพาราแปรรูปไดอยางมีมาตรฐาน
และมีคุณภาพ มีการสูญเสียในกระบวนการผลิตสูง เพ่ือแกปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการพัฒนา
และสรางเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตไมยางพาราแปรรูปในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
จุดเดนของเทคโนโลยี  
- เปนระบบควบคุมการอบท่ีพัฒนาสําหรับเตาอบไมยางพาราท่ีใชอยูในประเทศไทย 

- มีการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตองทางวิชาการและเปนระบบ ทําใหโรงงานสามารถ
นําขอมูลไปพัฒนาตารางการอบไดเอง 

- เหมาะสมสําหรับควบคุมการอบไมท่ีมีความหนามากๆ ซ่ึงเกิดการแตกไดงาย 
หรือสําหรับใชปรับปรุงเตาอบไมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

- DryWooD 1 ระบบควบคุมเตาอบพรอมกันได 10 เตาอบ ระบบมีเสถียรภาพสูง
ผานการทดสอบใชจริงในโรงงานมาแลว 5 ป 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- บริษัท นครศรีพาราวูด จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  (เริ่มใชงาน 1 เตาอบ 

25/06/2556 ปจจุบันใชท้ังโรงงาน 16 เตาอบ) 
- บริษัท เอเชียแปซิฟคพาราวูด จํากัด จังหวัดตรัง  (เริ่มใชงาน 10 เตาอบ 

05/09/2558 ปจจุบันใชท้ังโรงงาน 38 เตาอบ) 
- บริษัท ทิพยเมธา จํากัด จังหวัดตรัง (เริ่มใชงาน 10 เตาอบ วันท่ี 1 ธันวาคม 

2560 ปจจุบันกําลังติดตั้งเพ่ิมอีก 10 เตาอบ) 
- บริษัท เมกกาวูด จํากัด จังหวัดตรัง (ปจจุบันกําลังติดต้ังระบบเพ่ือควบคุมเตาอบท้ังโรงงานจํานวน  

40 เตาอบ) 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- นิรันดร มาแทน วินิช เพ็ชรมณี กรกต  สุวรรณรัตน และ ทวีศิลป  วงศพรต  ลิขสิทธิ์ โปรแกรมควบคุม 
การอบไมอัตโนมัติ (DryWooD) จดในนามสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เลขท่ี 283837 วันท่ี  
27 พฤศจิกายน 2555 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
ผูประสานงาน คุณมัลลิกา เรืองศรี โทร. 075 673 671 อีเมล wood@wu.ac.th  

เว็บไซต http://wood2.wu.ac.th  

                                                        อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน   18 

 



เฝอกสําหรับแขนและขาผลิตจากยางธรรมชาติ 
นิยม ละออปกษิณ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทร. 037 395 085  อีเมล  niyomacupuncture@gmail.com 

ช่ือโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเฝอกสําหรับแขนและขาจากยางธรรมชาติ 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

สืบเนื่องจากในการรักษาผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บทางออรโธปดิกสเชนกระดูก แขน ขา หัก บางกรณี 
จะจําเปนตองอาศัยการใสเฝอก ซ่ึงเปนการรักษาท่ีมาตรฐาน  โดยทางเลือกอ่ืนอาจใชเปนแผนพลาสติกทาง
การแพทยซ่ึงมีราคาแพง และบางชนิดตองสั่งนําเขาจากตางประเทศ ประกอบกับปญหาเรื่องยางพาราราคา
ตกตํ่า เปนปญหาตอชาวเกษตรกรยางพารามาตลอดจนปจจุบันกลายเปนปญหาระดับชาติ การประยุกตนําน้ํา
ยางพารามาเปนวัตถุดิบผลิตเครื่องมือ หรืออุปกรณทางการแพทย จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหา
ดังกลาว  
จุดเดนของเทคโนโลยี  
1. การพัฒนาเฝอกท่ีทําจากยางพารา เปนสิ่งใหมไมเคย

ทํามากอน 
2. เฝอกท่ีทําออกมามีสีสันและลวดลาย สวยงาม ทําให

ผูปวยอยากใชงานและไมนาเบื่อ 
3. ชวยสงเสริมการใชวัตถุดิบท่ีมีภายในประเทศ ราคาไม

แพง 
 

 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช    
1. ผลประโยชนโดยตรงแกผูปวย 
2. สามารถนําไปตอยอดเชิงอุตสาหกรรมได  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
อยูระหวางยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา 
โดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สกว.) 
 
 
 
 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผลิตภัณฑลําไยทอดกรอบอบแหงดวยเทคนิคการทอดสุญญากาศ 
ฤทธิชัย อัศวราชันย  
มหาวิทยาลัยแมโจ 

โทร. 081 792 0946  อีเมล rittichai.assawarachan@gmail.com 
ช่ือโครงการวิจัย  การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิตลําไยทอดกรอบอบแหงดวยเทคนิค 

การทอดสุญญากาศ 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

การผลิตลําไยในประเทศไทยมีปริมาณเพ่ิมข้ึน กอใหปญหาลนตลาด ผลลําไยสดมีราคาตกตํ่า  
การแกปญหาดังกลาวนั้น ไดแก การแปรรูปเนื้อลําไยเปนผลิตภัณฑขนมขบเค้ียว เชน เนื้อลําไยสีทองอบแหง  
ซ่ึงมีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนาน แตใชเวลาในการผลิตนาน และมีขอจํากัดดานเตาอบแหงท่ียังขาดแคลน การ
แปรรูปลําไยสีทองอบแหงมีการใชแรงงานและใชเวลานานในการผลิต ปจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อลําไย
กรอบดวยเทคนิคการทอดสุญญากาศนั้น จึงเปนหนึ่งในแนวทางการแกปญหาดังกลาว 
จุดเดนของเทคโนโลยี  
- ผลิตภัณฑเนื้อลําไยกรอบ (Longan Snack) เปนอาหาร 

ข บ เ ค้ี ย ว ท่ี แ ป ร รู ป จ า ก เ นื้ อ ลํ า ไ ย ด ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี 
การแปรรูปการทอดสุญญากาศรวมกับระบบการเหวี่ยง 
ไลน้ํามันภายใตภาวะสุญญากาศ 

- เปนผลิตภัณฑท่ีรักษาคุณคาทางโภชนาการ กลิ่น รส สี และ
ไมมีสารกันบูด 

- มีกรรมวิธีการผลิต และเครื่องจักรการผลิตท่ีไมซับซอน  
- ตนทุนการผลิตถูกกวาเม่ือเทียบการแปรรูปผลิตภัณฑ 

เนื้อลําไยกรอบดวยเทคโนโลยี Microwave Vacuum Drying 
และ Freeze Drying 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
เทคโนโลยีการทอดสุญญากาศเปนนวัตกรรมการแปรรูป  

ผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อลําไยกรอบจึงมีคุณภาพดานกลิ่น สี รส
ใกล เ คียงกับเนื้อลํ าไยสด สามารถนํา ไปใชผลไม อ่ืนๆ เชน  
มะมวงแผน กลวยแผน และสับปะรดแผนกรอบ รวมท้ังมีตนทุน 
การผลิตของเครื่องจักร และตนทุนการผลิตท่ีถูกกวาเทคโนโลยี 
Microwave Vacuum Drying และ Freeze Drying 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน  

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  
โทร. 0 2579 7435 ตอ 3305-3309  
เว็บไซต  www.arda.or.th 
เว็บไซต https://www.youtube.com/watch?v=7mayUbj8Ieo 
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Active Packaging สาํหรับลําไย ไมรมซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เพ่ือการสงออก 
วรภัทร ลัคนทินวงศ และ ปยะพงษ สอนแกว  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โทร. 0 2564 4488  อีเมล vore405@me.com 

ช่ือโครงการวิจัย Active Packaging สําหรับลําไย ไมรมซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เพ่ือการสงออก 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

การรมลําไยดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ชวยยืดอายุผลไมรสหวานของดีเมืองลําพูน และ
ภาคเหนือจังหวัดอ่ืนๆ จาก 3-4 วันใหยาวนานออกไปเปน 30-40 วัน ซ่ึงนานพอสําหรับการวางจําหนายและ
สงออกไปตางแดน แตการรมกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) นั้นทําใหมีกาซบางสวนเขาไปอยูในเนื้อลําไย และ
บางประเทศก็มีมาตรฐานกําหนดไมใหกาซดังกลาวปนในเนื้อลําไยเกินกําหนด นอกจากนี้การทํางานของคนงาน
ในโรงรมลําไยท่ีไมไดมาตรฐานยังเสี่ยงอันตรายจากกาซท่ีรั่วไหลอยูตลอดเวลา 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

ผลลําไยผานกระบวนการเคลือบสีธรรมชาติ nano natural dye ซ่ึงมีสีน้ําตาลออนสดใสเหมือนสีทอง  
มีคุณสมบัติของการปองกันโรคหลังการเก็บเก่ียวของลําไยสดได สงผลใหสามารถเก็บรักษาผลลําไยสดไดนาน 
60 วัน ข้ึนไป สามารถสงออกไปยังทุกตลาดไดท่ัวโลก และสามารถวางจําหนายบนชั้นวางสินคาใน super 
market รองรับมาตรฐาน GMP, HACCPs และตลาดอินทรีย สามารถทดแทนการลมซัลเฟอรไดออกไซดได 
100 % และมีอินดิเคเตอร (indicator) บอกคุณภาพติดท่ีภาชนะใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงบรรจุภัณฑ
ดังกลาว เปนกาวใหมของวงการสงออกผลิตผลสดทางการเกษตรของไทย เพ่ือแกไขปญหาการกีดกันทางการคา
ในอนาคตตอไป 

บรรจุภัณฑสําหรับลําไยสดท่ีใชเทคโนโลยีการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ (Modified Atmosphere 
Packaging: MAP) และเทคโนโลยี Active and Intelligent Packing ท่ีออกแบบข้ึนจําเพาะสําหรับลําไยสด 
และไมตองรมซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) แตสามารถเก็บรักษาไดนานถึง 4 เดือน โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน 
GMP และ HACCPs ซ่ึงปลอดภัยตอผูบริโภค 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- ถายทอดเทคโนโลยีใหแกบริษัทเอกชนอยางเชน 

บริษัท สยามเมอริท พลัส จํากัด 
- รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากเวทีประกวด

นวัตกรรมนานาชาติครั้งท่ี 44 ณ กรุงเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส ป 2559 

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- ความลับทางการคา 
- ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ผูประสานงาน รศ. ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ โทร. 0 2564 4488 มือถือ 086 365 6451 
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Active Packaging สาํหรับทุเรียนสดพรอมบริโภค เพ่ือการสงออก  
วรภัทร ลัคนทินวงศ และ ปยะพงษ สอนแกว  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
โทร. 0 2564 4488  อีเมล vore405@me.com 

ช่ือโครงการวิจัย Active Packaging สําหรับทุเรียนสดพรอมบริโภค เพ่ือการสงออก  
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

กลิ่นและลักษณะเนื้อทุเรียนท่ีมีความออนนิ่มเปนเอกลักษณ ก็ทําใหการสงออกทุเรียนในรูปแบบท่ีแกะ
เนื้อแลวมีปญหา และปกติสามารถอยูไดนานสุดเพียงแค 7 วันเทานั้น กลายเปนขอกีดกันทางการคาท่ีทําใหไทย
ไมสามารถสงออกทุเรียนไดมากเทาท่ีควร นอกจากนั้นสถานท่ีหลายแหงยังมีการติดปายประกาศหามนําทุเรียน
เขาอีกดวย ท้ังในสวนของสนามบิน โรงแรมและรานอาหารบางแหงทําใหผู ท่ีอยากรับประทานทุเรียน 
โดยเฉพาะชาวตางชาติท่ีเดินทางมาถึงเมืองไทยตองพลาดโอกาส 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

บรรจุภัณฑสําหรับเก็บรักษาคุณภาพทุเรียนปอก
เปลือกพรอมบริโภคสด ผานการใชเทคโนโลยี Active ท่ี
สามารถดูดซับกลิ่นทุเรียนได 100% โดยท่ีตัวดูดซับจะ
ทําการดูดซับกลิ่นของทุเรียนตลอดเวลา โดยพัฒนาให
เปน Active carbon ท่ีจะไมปลอยกลิ่นทุเรียนออกมา 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเก็บรักษาและการจัด
จําหนาย พรอมกันนี้ยังมีเทคโนโลยี Intelligent ท่ี
สามารถตอบโตกับผูบริโภคไดผานฉลากบงชี้ความสด 
(Freshness Indicator) โดยไดพัฒนาบรรจุภัณฑให
เหมาะสมกับทุเรียน  แตละสายพันธุ ตามขนาดบรรจุ 
และฟลมท่ีเหมาะสมกับการเก็บรักษาและการจัด
จําหนาย ซ่ึงสามารถเก็บรักษาความสดใหมของทุเรียน
ไดนานถึง 2 เดือน โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
และ HACCPs ซ่ึงปลอดภัยตอผูบริโภค 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- วิจัยใหแกบริษัท สยามเมอรริทพลัส จํากัด 
- รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และเหรียญทอง จาก

เวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 42 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เม่ือป 2557 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- ความลับทางการคา  
- ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ผูประสานงาน รศ. ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ โทร. 0 2564 4488 มือถือ 086 365 6451 
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การผลิตทุเรียนพันธุหลงและหลินลับแลเชิงพาณิชยอยางย่ังยืน  
พีระศักดิ์ ฉายประสาท, ศิริวรรณ ตั้งจิตวิบูลยกุล และ พุทธพงษ สรอยเพชรเกษม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โทร. 055 963 014  อีเมล peerasakc@gmail.com 

ช่ือโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตทุเรียนพันธุหลงและหลินลับแลเชิง
พาณิชยอยางย่ังยืน 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
ทุเรียนหลงและหลินลับแลเปนทุเรียนสายพันธุพ้ืนเมือง มีพ้ืนท่ีปลูกในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

ปจจุบันไดรับความนิยมจากผูบริโภค เนื่องจากมีรสชาติหวานพอดี เนื้อสีเหลืองออน  มีกลิ่นเฉพาะตัว ผลมี
ขนาดเล็ก 0.5-2.0 กก. และเมล็ดเล็ก ทําใหมีราคาแพงและปริมาณไมพอเพียงตอความตองการของผูบริโภค 
ปญหาสําคัญในการผลิตทุเรียน ไดแก เทคโนโลยีการผลิตกอนและหลังการเก็บเก่ียวท่ีไมเหมาะสม ทําใหทุเรียน
มีคุณภาพต่ําและมีอายุการวางจําหนายสั้น ปญหาการขายทุเรียนออนและไมไดคุณภาพ เปนตน  
จุดเดนของเทคโนโลยี  
- การฉีดพนทางใบดวยสารพาโคลบิวทราโซล 
(สารออกฤทธิ์ 10 % a.i.) เม่ือเริ่มเขาสูระยะใบ
เพสลาด (ใบออนชุดท่ี 3) เปนวิธีการท่ีทําให
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตกอนฤดูกาล 15 วัน  
- การวิเคราะหคุณภาพทุเรียนหลงลับแล โดยการ
ใชเครื่อง NIR Spectrometer สามารถวิเคราะห
คุณภาพของผลทุเรียนแบบไมทําลายผลิตผลได
อยางรวดเร็วและแมนยํา  
 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
ผูวิจัยทําการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกอนและหลัง

การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม และการประเมินคุณภาพทุเรียน
พันธุหลงลับแลแบบไม ทําลายผลิตผลโดยใช เทคนิค  
Near Infrared (NIR) Spectroscopy จะเปนการเพ่ิม
ปริมาณผลิตผล มูลคาและรายไดแก เกษตรกรและ
ผูประกอบการ ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพของทุเรียนพันธุหลง
ลับแลในการสงออก 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  

ชื่อหนวยงาน คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผูประสานงาน ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท โทร. 055 963 014  อีเมล peerasakc@gmail.com 
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ยีนควบคุมลักษณะความหอมในมะพราวน้ําหอม (Cocos nucifera)  
และฐานขอมูลเอกลักษณยีนความหอมในมะพราวไทย 

ศิวเรศ อารีกิจ และคณะ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โทร. 034 351 887 ตอ 109  อีเมล siwaret.a@ku.th, arikit@gmail.com 
ชื่อโครงการวิจัย  การคนหายีนควบคุมลักษณะความหอมในมะพราวนํ้าหอม (Cocos nucifera)  

และการสรางฐานขอมูลเอกลักษณยีนความหอมในมะพราวไทย 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

มะพราวนํ้าหอมถือเปนพืชเอกลักษณและพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งปจจุบันมีความตองการผลผลิตมะพราว
นํ้าหอมสูงมาก สืบเน่ืองมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มท่ีทําจากมะพราวนํ้าหอม รวมถึง
การสงออกมะพราวนํ้าหอมไปขายยังประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยทราบกันในนามของ “Aromatic coconut from 
THAILAND” ทําใหภาคการเกษตรมีการตื่นตัวและปรบัตัวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมะพราวนํ้าหอม แตปจจุบันการผลิตมะพราวนํ้าหอม
ยังประสบกับปญหาหลายอยาง เชน ขาดแคลนตนพันธุมะพราวนํ้าหอมพันธุแท  เน่ืองจากยังขาดเทคโนโลยีท่ีชวยในการ
คดัเลอืกพันธุ เชน เครื่องหมายดีเอ็นเอ ทําใหการคัดพันธุยังไมสามารถตรวจสอบความบริสุทธ์ิของสายพันธุมะพราวนํ้าหอมท่ี
นํามาใชเพาะปลูกไดอยางแมนยํา เกิดปญหาการปลูกมะพราวนํ้าหอมปนกับมะพราวท่ีไมหอมในสวน ทําใหไมสามารถควบคุม
คุณภาพของผลผลิตได ซึ่งเกษตรกรจะทราบไดเมื่อมะพราวเริ่มใหผลผลิตหลังจากปลูกไปแลวประมาณสามป โดยจะพบวาพันธุ
มะพราวนํ้าหอมท่ีนํามาปลูกจํานวนหน่ึงกลับกลายเปนมะพราวไมหอม งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคหลักในการคนหายีนควบคุม
ความหอมในมะพราว เพ่ือพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีสามารถใชตรวจสอบยีนความหอมในมะพราวและการพิสูจนสายพันธุ 
รวมท้ังคัดกรองมะพราวนํ้าหอมพันธุแท 100% ตั้งแตระยะหนอพันธุ 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช   

หลังจากประสบความสําเร็จในการคนหายีนความหอมและศึกษาหนาท่ีของ
ยีนแลว พบวาการกลายพันธุท่ีเกิดบนยีนความหอม CnAMADH2 สามารถนํามา
ออกแบบเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีมีความแมนยําสูงถึง 100% (Functional marker) 
โดยไดมีการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสองแบบ แบบแรกช่ือ FraCoM สามารถ
ตรวจสอบดวยวิธี Agarose gel electrophoresis ซึ่งราคาในการวิเคราะหจะไมสูง
มาก สามารถนําไปประยุกตใชไดงาย  แบบท่ีสองช่ือ AroCOCO เปนเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีใชระบบ Fluorescence ในการ
ตรวจสอบ สามารถทราบผลไดภายในหน่ึงช่ัวโมงและตรวจสอบไดหลายตัวอยางพรอม ๆ กัน แตราคาในการวิเคราะหคอนขาง
สูง เครื่องหมายดีเอ็นท่ีไดพัฒนาข้ึนน้ีไดมีการนําไปใชในการตรวจสอบมะพราวนํ้าหอมพอแมพันธุท่ีรวบรวมไดจากแหลงตางๆ 
ท่ัวประเทศจํานวน 118 สายพันธุ ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการศึกษาน้ีรวมท้ังสถานท่ีตั้งของตนพันธุท่ีระบุดวยพิกัด (GPS) และขอมูล
ยีนความหอมของมะพราวไดมีการจัดเก็บไวในฐานขอมูล ซึ่งผู ท่ีสนใจสามารถนําขอมูลไปใชในงานวิจัยตอยอดได เชน  
การคัดเลือกตนพันธุมะพราวในโครงการปรับปรุงพันธุ  

 ความสําเร็จในการคนหายีนความหอมในมะพราวน้ี ถือวาเปนการคนพบยีนท่ี
ควบคุมความหอมในมะพราวเปนครั้งแรกในโลกและเปนการคนพบยีนความหอมในพืช
ยืนตนเปนชนิดแรกดวย วิธีการคนหายีนดวยการทําการศึกษาขอมูลการแสดงออกของยีน
ท้ังชุด ถือวาประสบความสําเร็จอยางยิ่งและสามารถนําไปประยุกตใชกับพืชท่ีสําคัญ 
ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท่ียังไมมีขอมูลจีโนม และจากการศึกษาน้ีทําใหไดฐานขอมูลยีน
มะพราวท่ีแสดงออกในเน้ือมะพราว 8,971 ยีนซึ่ งเปนขอมูล ท่ีมีประโยชนมาก 

ในการศึกษาพันธุกรรมของมะพราว กลาวโดยสรุป โครงการน้ีไดคนพบยีนท่ีควบคุมความหอมของมะพราวและพัฒนา
เครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีถูกตองแมนยํา 100% ข้ึนเพ่ือการคัดเลือก ซึ่งสามารถนําไปใชไดท้ังการคัดพันธุมะพราวนํ้าหอมบริสุทธ
และการปรับปรุงพันธุมะพราวนํ้าหอมของประเทศไทยอยางถูกตองและยั่งยืนในอนาคต  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ช่ือหนวยงาน  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ผูประสานงาน ดร.ศิวเรศ อารีกิจ โทร. 034 351 887 ตอ 109  อีเมล siwaret.a@ku.th, arikit@gmail.com  
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Branching Technique และ Active Packaging  
สําหรับมะพราวนํ้าหอมสดคว่ัน เพ่ือการสงออก  

วรภัทร ลัคนทินวงศ และ ปยะพงษ สอนแกว  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

โทร. 0 2564 4488  อีเมล vore405@me.com 
ช่ือโครงการวิจัย Branching technique และ Active Packaging สําหรับมะพราวน้ําหอมสดคว่ัน  

เพ่ือการสงออก  
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย  

จากปญหามะพราวน้ําหอมสงออกของไทยเก็บความสดใหมไดไมนาน ระยะเวลาหลังตัดแตงลูกใหสวยงาม 
ผูประกอบการจะตองนํามะพราวไปแชสารฟอกขาว (เมต-ตาไบซัลไฟต) เขมขน 5% เพื่อยับยั้งไมใหเกิดเชื้อรา ทําให
มะพราวหลังปอกตกแตงลูกผิวขาวสวย แตคงความสดของมะพราวเพียง 1 เดือน สงไปขายในสหรัฐอเมริกา บรรทุก
ทางเรือตองใชเวลานานถึง 20 วัน เหลือเวลาวางขายไดจริงแค 10 วัน 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

เทคโนโลยีการเก็บรักษามะพราวน้ําหอมควั่น ดวยการนําไปอบดวยไอน้ํารอน (Blanching) กอนนําไปแชดวย
สารละลายโซเดียม เมตาไบซัลไฟต (Sodium Metabisulfite : SMS) ในปริมาณความเขมขนเพียง 0.9% และบรรจุ
ลงในถุงฟลมที่ออกแบบข้ึนเฉพาะสําหรับมะพราวน้ําหอมควั่น ซึ่งจะชวยยืดอายุและคงคุณภาพมะพราวน้ําหอมควั่นได
นานถึง 60 วัน นอกจากนี้ ยังมีผิวที่ขาวสะอาดและสวยสดกวามะพราวที่หุมดวยฟลม PVC ที่สามารถเก็บรักษาและ
วางจําหนายไดเพียง 30-45 วัน วิธีการนี้ไมเพียงจะชวยลดตนทุนการใชสารฟอกขาวกับมะพราว 100 ลูก จากเดิมมี
ตนทุน 250 บาท ลดเหลือแค 50 บาทไดแลว ความรอนจากไอน้ํายังชวยทําใหน้ํามะพราวมีกลิ่นหอมข้ึนดวย  
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- ถายทอดเทคโนโลย ี 

• บริษัท เอ็นซี โคโคนทั จํากัด 

• บริษัท K Fresh จํากัด 

• บริษัท เอแอนดเจ ผลไมไทย จาํกัด 
- รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) The 

Coconut Pollination Tool Seoul 
International Invention Fair (SIIF) 2014 
November 27-30, 2014 

- Special prize on state The Coconut 
Pollination Tool Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 November 27-30, 2014 

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- อยูระหวางยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา เลขที่คําขอ 1201000003 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 

2555 กรรมวิธีการเตรียมมะพราวสดเจียเพื่อการคาและสงออก 
- ไดรับสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตรเรียบรอยแลว สิทธบิัตรเลขที่ 8127 กรรมวิธีการยืดอายุการเก็บรักษามะพราว

น้ําหอมสด 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

ผูประสานงาน รศ. ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ โทร. 0 2564 4488 มือถือ 086 365 6451 
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นํ้ามัน

การนํ้ามันปาลมแดงไปเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ

อาหารเพ่ือสุขภาพ 

นํ้ามันปาลมแดง และการประยุกตใชในอาหาร และผลิตภัณฑสําหรับผิวกายและเสนผม 
พัชรินทร ระวียัน1, นันทินา ดํารงวัฒนกูล2 และ มยุรี ชมพู1 
1มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
โทร. 089 956 1078   อีเมล patraviyan@gmail.com 

ช่ือโครงการวิจัย การผลิตน้ํามันปาลมแดงผสมเพ่ือสุขภาพและการประยุกตใชในการพัฒนาน้ําสลัดและมาการีน 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีปญหาราคาตกต่ําอยางตอเนื่อง เนื่องจากน้ํามันปาลมดิบถูก
นําไปใชในการผลิตน้ํามันบริโภคและไบโอดีเซล ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีมูลคาไมสูงมาก แนวทางในการ
แกปญหาไดแก การนําน้ํามันปาลมดิบไปผลิตเปนน้ํามันปาลมแดง แลวพัฒนาตอยอดน้ํามันปาลม
แดงเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ อาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑสําหรับผิวกายและเสนผม  

จุดเดนของเทคโนโลยี 
1. กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมแดงไมยุงยาก ใช

เครื่องจักรท่ีสรางไดภายในประเทศ มีตนทุน
การผลิตไมสูงมาก สามารถนําผลงานวิจัยไป
ขยายผลในเชิงพาณิชยได 

2. น้ํามันปาลมแดงมีคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 
ผิวพรรณและเสนผม มีฤทธิ์ในการตานออกซิเดชันสูง และ
อุดมไปดวยวิตามิน  

3. น้ํามันปาลมแดงสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลิตภัณฑสําหรับผิวกายและเสน
ผมไดหลากหลายชนิด  

 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช 
อนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยีแบบไมจํากัดแตเพียงผูเดียว (Non-Exclusive Licensing)  แก บริษัท เชียงตะวัน 
เนเจอรรัล ปาลมออยล จํากัด และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด เพ่ือผลิตขายในเชิงพาณิชยเรียบรอยแลว 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
ไดรับอนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 13765 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. 
ผูประสานงาน  คุณเมย ทีวกุล  โทร. 094 945 5446  อีเมล may@arda.or.th   

ผลิตภัณฑสําหรับผิวกายและเสนผมท่ีผลิตจากน้ํามนัปาลมแดง 
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การผลิตลูกโควากิวสายเลือด 75%  
รังสรรค พาลพาย1และ ศิวัช สังขศรีทวงษ2      

1มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนาร,ี 2ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ   
โทร. 081 470 6393   อีเมล rangsun@g.sut.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย  การผลิตลูกโควากิวสายเลือด 75% จากการนําโควากิวสายเลือด 50%  มาทํา ovum  
pick-up (OPU) และปฏิสนธิในหลอดแกวดวยน้ําเช้ือโควากิว 100% แลวยายฝากตัว
ออนสดและตัวออนแชแข็งใหโคตัวรับ 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรวมมือกันกับเกษตรกรนําโคพันธุวากิวพันธุแทมาเลี้ยงและปรับปรุง

พันธุ โดยนําน้ําเชื้อโควากิวพันธุแทผสมเทียมใหกับแมโคพ้ืนฐานสายพันธุบราหมันลูกผสม  ลูกผสมชารโลเลย 
50% ลูกผสมแองกัส 50% และโคนมลูกผสม ทําใหไดลูกโครุนแรกเปนโคเนื้อพันธุวากิวเลือด 50%  ซ่ึงผาน
การทดสอบแลววาปรับตัวใหเขากับภูมิอากาศของประเทศไทยไดอยางดี  และเม่ือนําโคเนื้อพันธุวากิว 
เลือด 50%  เพศผูอายุ 12 เดือนไปขุนจนมีอายุรวม 30-33 เดือน สามารถใหไขมันแทรกไดถึง 5-6 ซ่ึงเปน
ระดับไขมันแทรกท่ีสูงกวาโคเนื้อพันธุอ่ืนๆ ในประเทศไทย และหากมีการนําแมโคเนื้อพันธุวากิวเลือด 50%   
มาผสมเทียมกับน้ําเชื้อโควากิวพันธุแท จะทําใหลูกท่ีเกิดมาในรุนท่ีสองเปนโคเนื้อพันธุวากิวเลือด 75% ซ่ึงเม่ือ
นําเขาขุนจะมีไขมันแทรกสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงหากเกษตรกรสามารถผลิตโคเนื้อพันธุวากิวเลือด 75%  ไดเปนจํานวน
มากแลวนําเขาขุน จะทําใหลดการนําเขาเนื้อโคดีเยี่ยมจากตางประเทศและยังมีโอกาสขยายการเลี้ยงเพ่ือผลิต
และสงออกไปขายยังประตางประเทศไดอีกดวย  อยางไรก็ตามการผลิตโคเนื้อพันธุวากิวเลือด 75%  ยังไม
เพียงพอตอความตองการของเกษตรกรเพ่ือนําไปเขาขุนผลิตเนื้อคุณภาพเยี่ยม การใชเทคนิคการเก็บไขโค 
ดวยอุลตราซาวด (OPU) เพ่ือนําไขโคพันธุวากิวเลือด 50% มาทําการปฏิสนธิในหลอดแกวดวยน้ําเชื้อโควากิว
พันธุแท เพ่ือผลิตตัวออน แลวนําตัวออนสดและตัวออนแชแข็งยายฝากใหโคตัวรับท่ีเปนโคเนื้อและโคนม
ลูกผสม จะสามารถเพ่ิมจํานวนโคเนื้อพันธุวากิวเลือด 75% ใหมากข้ึนกวาการผสมเทียม 20-30 เทา ซ่ึงจะทํา
ใหมีโคเนื้อพันธุวากิวเลือด 75% จํานวนมากพอในการเขาขุนเพ่ือผลิตเนื้อคุณภาพเยี่ยมนอกจากนี้แลว
กระบวนการการทํา OPU เพ่ือนําไขมาผลิตตัวออนระยะพรอมยายฝากท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะไดจากโครงการนี้ 
จะสามารถนําไปใชในการผลิตลูกโควากิวพันธุแทตอไปในอนาคต 

จุดเดนของเทคโนโลยี  
การนําไขโคท่ีเจาะเก็บดวยอัลตราซาวด  

เพ่ือนํามาผลิตตัวออนในหลอดแกว แลวยายฝากตัว
ออนใหโคตัวรับพันธุท่ัวไป จะเปนการเพ่ิมจํานวน
โคพันธุดีไดรวดเร็วกวาปกติ 20-30 เทา สามารถ
นําไปประยุกตใชในโควากิวพันธุแท หรือโคนมท่ีให
น้ํานมสูง 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- นําไปใชกับฟารมเกษตรกรท่ีสนใจแลว 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
ผูประสานงาน  รศ. ดร.รังสรรค พาลพาย  โทร. 081 470 6393 อีเมล rangsun@g.sut.ac.th  
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KhunLook: Mobile and Web Application 
รสวันต อารีมิตร1, กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย2, และคณะ1, 3  

1มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 3ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
โทร.  043 363 012   อีเมล admin@khunlook.com 

ช่ือโครงการวิจัย แอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพาเพ่ือสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
แอปพลิเคชันคุณลูก พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหผูปกครองและบุคลากรทางสาธารณสุขมีความสะดวกและชวย

ในการประเมิน และคัดกรองภาวะผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการและการสรางเสริมสุขภาพ

เด็ก  เพราะ เด็ก เปนวัยสําคัญที ่สมองและรา งกายมีการ เจริญ เติบ โต และพัฒนาอยา งตอ เนื ่อง  และ

รางกายมีการเจริญเติบโต และพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ การเลี้ยงดูและ การสงเสริมพัฒนาการรวมทั้ง

การไดรับการกํากับดูแลสุขภาพอยางถูกตองเหมาะสม สนับสนุนใหเด็กมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ

และมีพัฒนาการที ่สมวัย ในทุกดาน  พรอมที ่จะ เรียน รูและ เติบ โต เปนประชากรที ่มีคุณภาพตอไปใน

อนาคต  

จุดเดนของเทคโนโลยี  
จุดเดนดานวิชาการ 
- วิจัยชุดขอมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชัน
คุณลูก โดยเก็บขอมูลความ
ตองการใช งานจากทีมสห
ส า ข า วิ ช า ชี พ แ ล ะ พ อ แ ม
ผูปกครองเด็ก 

- ผานการประเมิน content  
validity เริ่มตนจากเกณฑ
มาตรฐานทางการแพทย ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ จนไดตนแบบผลิตภัณฑ  

- ผานการประเมิน face validity จากผูปกครองเด็ก 
จุดเดนในการนําไปใชประโยชน  

เปน offline application ซ่ึงหากดาวนโหลดบนสมารทโฟนแลว สามารถใชงานไดโดยไมจําเปนตอง
เขาถึงผานอินเทอรเน็ต  และใชไดกับเด็กอายุ 0-18 ป 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช 
- มีบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการเผยแพรขยายผล  
- อนุญาตให ใช สิ ทธิ เทคโนโลยี  แก  สํ านั กงานกองทุนสนั บสนุนการสร าง เสริ มสุ ขภาพ (สสส. )  

เพ่ือประชาสัมพันธขยายผล 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา 

ไดรับรองลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี ว1.6928, ว1.6929 และ 
ว1.6930 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน ศูนยทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยขอนแกน 
   โทร. 043 202 733  โทรมือถือ 086 451 4455 

อีเมล  admin@khunlook.com, ip@kku.ac.th  เว็บไซต  https://ip.kku.ac.th 
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ผลิตภัณฑโพรไบโอติกเพ่ือปองกันฟนผุ 
รวี เถียรไพศาล และคณะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โทร. 089 655 5836   อีเมล rawee.t@psu.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การประเมินผลิตภัณฑโพรไบโอติกเพ่ือปองกันฟนผุในเด็กเล็ก 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ทีมงานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดคัดเลือกจุลินทรียโพรไบโอติกสาย
พันธุใหม ไดแก Lactobacillus paracasei SD1 และ Lactobacillus rhamnosus SD11 มาใชในการ
ปองกันฟนผุ ซ่ึงไดผานการศึกษามาแลว วาเชื้อมีความปลอดภัยและสามารถลดเชื้อกอโรคฟนผุ ทําใหสามารถ
ลดฟนผุและความเสี่ยงในการเกิดฟนผุได วัตถุประสงค ในโครงการนี้เปนการตอยอดการศึกษา ในการติดตาม
ผลของนมผงโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD11 ในการปองกันฟนผุในกลุมเด็กเล็กท่ียังไมมีฟนผ ุ
หรือท่ีมีฟนผุเริ่มแรก (initial caries) และหาความถ่ีและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับนมผงผสมโพรไบโอติก
เพ่ือการปองกันฟนผุอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินการ การศึกษาไดดําเนินการท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
โดยมีเด็กเขารวมโครงการท้ังหมดจํานวน 487 คน เด็กไดรับการสุมเขากลุมศึกษาเปน 3 กลุม ดังนี้  
1) กลุมโพรไบโอติกไดนมโพรไบโอติก (Lactobacillus paracasei SD1) ทุกวัน ๆ ละ 3 กรัม 2) กลุมผสม 
ไดโพรไบโอติก 3 วัน และนมไมมีโพรไบโอติก 4 วันตอสัปดาห และ 3) กลุมควบคุม ไดนมไมมีโพรไบโอติก  
ทุกวันๆ ละ 3 กรัม ท้ัง 3 กลุมไดรับนม เปนเวลา 6 เดือน เด็กท้ังหมดไดรับการตรวจสภาวะฟนและการเก็บ
น้ําลาย กอนและหลังการไดรับนมเพ่ือเปรียบเทียบสภาวะฟนผุกับขอมูลเริ่มตน ผลการศึกษาเบ้ืองตน พบวา
การไดรับนมผงโพรไบโอติกมีผลในการปองกันฟนผุเริ่มแรก (early caries) คือ กลุมท่ีไดนมโพรไบโอติกแบบ
ตอเนื่อง (กลุมท่ี 1) และ กลุมท่ีไดรับ 3 ครั้งตอสัปดาห (กลุมท่ี 2) มีอัตราในการเกิดฟนผุใหมและฟนผุลุกลาม
ท่ีเคลือบฟนนอยกวากลุมท่ีไดนมไมมีโพรไบโอติก (กลุมท่ี 3) การชะลอการเกิดฟนผุใหมและการยับยั้งฟนผุ
ลุกลาม จะมีผลทําใหฟนผุเริ่มแรกเปลี่ยนไปเปนฟนปกติได เนื่องจากรางกายมีกระบวนการคืนกลับแรธาตุ  
การไดรับนมโพรไบโอติกทุกวัน หรือ 3 วันตอสัปดาห ใหผลไมแตกตางกัน ดังนั้นการไดรับนมโพรไบโอติกเพียง 
3 วันตอสัปดาห อาจเพียงพอในการปองกันฟนผุ  
จุดเดนของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑโพรไบโอติกเพ่ือปองกันฟนผุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนําไปใชประโยชน  

- อนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยี โพรไบโอติกสายพันธุ Lactobacillus paracasei SD1 แก  
บริษัทเกรทเตอรฟารมา (Exclusive Licensing) จํากัด เพ่ือผลิตขายในเชิงพาณิชยเรียบรอยแลว 

- อนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยี โพรไบโอติกสายพันธุ Lactobacillus rhamnosus SD11 แก  
บริษัทแดรี่โฮม จํากัด (Non-Exclusive Licensing) เพ่ือผลิตขายในเชิงพาณิชยเรียบรอยแลว  

ผลิตภัณฑโพรไบโอติกซ่ึงภาคเอกชนไทยไดพัฒนาเปนเชิงพาณิชย 
บริษัท แดรี่โฮม จาํกัด บริษัท เกรทเตอรฟารมา จาํกัด 
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Isan Cohort มรดกอสีาน ฐานความรูของชาติ 
บัณฑิต ถิ่นคํารพ และคณะ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
โทร.  085 001 1123  อีเมล bandit@kku.ac.th  

ช่ือโครงการวิจัย  ประเทศไทยไรพยาธิใบไมตับ : การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการเฝาระวังพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan 
Cohort)  

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
โรคมะเร็งทอน้ํา ดี ถือเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องมาจากในภูมิภาคนี้มีความชุกของการติดพยาธิใบไมตับสูงและมีอุบัติการณเกิด
โรคมะเร็งทอน้ําดีสูงท่ีสุดในโลก จากการประมาณการพบวามีผูปวยมะเร็งทอน้ําดีรายใหมเกิดข้ึนประมาณ 
20,000 คนตอป ในปจจุบันยังไมมีแนวทางการรักษาท่ีเปนท่ียอมรับ และยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับแนว
ทางการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งทอน้ําดี  
จุดเดนของเทคโนโลยี  

Isan Cohort เปนท้ังเครื่องมือและเวทีสําหรับ
นวัตกรรมตานภัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี  
ในการใหบริการประชาชนกลุ ม เสี่ ยง  คัดกรอง 
กอนปวย รักษาผูปวย ตลอดจนดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย โดยใชประชาชนเปนศูนยกลางอยางไรรอยตอ
ระหวางหนวยบริการ และเปนเอกภาพ ประกอบดวย
ฐานขอมูลกลุมเสี่ยงท่ีมีสมาชิกประมาณหนึ่งลานคน 
ฐานขอมูลกลุมท่ีไดรับตรวจคัดกรองซ่ึงมีสมาชิก 
คื อ ผู ม า รั บ ก า ร ต ร ว จ รั ก ษ า พ ย า ธิ ใ บ ไ ม ตั บ  
และการคัดกรองมะเร็งทอน้ําดีดวยเครื่องอัลตราซาวด
ประมาณหาแสนคน และฐานขอมูลผูปวยซ่ึงมีสมาชิก
ประมาณสองหม่ืนคน ซ่ึงมากท่ีสุดในโลก 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- เปนเครื่องมือท่ีหนวยบริการสุขภาพในประเทศไทย 
สามารถสมัครเขาใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย 
- เขาใชงานไดท่ีเว็บไซต www.cascap.in.th โดยท่ี
ผูใชไมตองติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพ่ิมเติม  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน ศูนยจัดการขอมูลและวิเคราะหทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
  

                                                        อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน   34 

 



ชุดตรวจปสสาวะสําเรจ็รูปชนิดเร็วสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ  
ไพบูลย สิทธิถาวร และคณะ  

สถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ําดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  
โทร. 043 348 387   อีเมล paib_sit@kku.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย  ประเทศไทยไรพยาธิใบไมตับ : แผนภูมิความชุกและระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไมตับ 
ใน 27 จังหวัดของประเทศไทย:การประยุกตใชการตรวจวินิจฉัยวิธีใหมในการกําจัด
พยาธิในชุมชนตนแบบ  

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 
พยาธิใบไมตับ (Opisthorchis viverrini) เปนสาเหตุปฐมภูมิของโรคมะเร็ง

ทอน้ําดีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยมะเร็ง
ทอน้ําดีเปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนถึง 20,000 คน/ป วิธีการหนึ่งใน
ความพยายามลดอุบัติการณโรคมะเร็งทอน้ําดี คือ การควบคุม ปองกัน และกําจัด
พยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ีใหหมดไป ปจจุบันการตรวจคัดกรองเพ่ือคนหาผูติดเชื้อโดย
การตรวจอุจจาระตามวิธีมาตรฐานท่ีถือปฏิบัติมาเปนเวลานานมีประสิทธิภาพต่ํา 
เพ่ือแกปญหานี้คณะผูวิจัยไดพัฒนาการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไมตับดวยวิธีใหม 
โดยใชโมโนโคลนัลแอนติบอดีเปนสารตรวจจับสารคัดหลั่งของพยาธิในปสสาวะ 
ซ่ึงไดพัฒนารูปแบบการตรวจใหเปนชุดตรวจปสสาวะสําเร็จรูปชนิดเร็ว สําหรับ
ตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับทดแทนการตรวจอุจจาระ 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

ชุดตรวจปสสาวะสําเร็จรูปนี้เปนการพัฒนาตอยอดจากการตรวจวิธีอีไลซา 
โดยการใชเทคโนโลยี Rapid lateral flow immunochromatography ใหมี
รูปแบบงายข้ึน ใชเวลาสั้นลง สามารถใชงานไดในภาคสนาม ในการตรวจ 
ใชเวลาเพียง 10-15 นาที และสามารถดําเนินการตรวจไดเองคลายกับการตรวจ
การต้ังครรภ สามารถคนหาผูติดเชื้อซอนเรน ใชในการตรวจประเมินหลังการ 
ใหยารักษา หาอัตราการติดเชื้อซํ้า หรือการติดเชื้อใหมได 
การประยุกตใช  

เพ่ือการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีตามนโยบายทศวรรษ 
แหงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี  ในป  2559 สถาบันวิจัยมะเร็งทอ
น้ําดีไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองประชาชนใน  
29 จังหวัดในประเทศไทย จํานวนประชากรท่ีไดรับการตรวจปสสาวะประมาณ 
45,000 คน และพบวามีอัตราชุกของพยาธิใบไมตับสูงถึง 40% ในขณะท่ีการ
ตรวจอุจจาระพบอุบัติการณ 10% ดังนั้นการตรวจปสสาวะจะปฏิรูปการตรวจคัด
กรองพยาธิใบไมตับมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนตอไป 
ทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากงานวิจัย 
จดทะเบียนสิ่งประดิษฐไทย รหัส 6003059 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน  สถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ําดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ผูประสานงาน  ศ. ดร.ไพบูลย สิทธิถาวร โทร. 043 348 387   อีเมล paib_sit@kku.ac.th  
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เครื่องมือวินิจฉัย ภาวะออทิสซมึในระยะเริ่มแรกสําหรับเด็กไทย 
สมัย  ศิริทองถาวร และคณะ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
โทร. 0 2590 8014  อีเมล samais2001@yahoo.com 

ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเร่ิมแรกสําหรับเด็กไทย 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจยั  

ภาวะออทิสซึม เปนความบกพรองของพัฒนาการท่ีเกิดจากความผิดปกติในการทํางานของสมอง ซึ่งเปนกลุมอาการ 
ท่ีพบไดบอยในเด็กท่ีมีปญหาพัฒนาการ โดยในประเทศไทยคาดการณวามีเด็กไทยประมาณ 370,000 คนท่ีมีภาวะดังกลาว  
แตมีเด็กท่ีเขาถึงการรักษาอยูเพียงแค 15% เปนท่ีทราบกันดีวาถาเด็กไดรับการรักษาอยางรวดเร็วตั้งแตอายุยังนอย ก็จะยิ่ง 
ทําใหการรักษาไดผลดียิ่งข้ึน ดังน้ันการวินิจฉัยตั้งแตระยะเริ่มแรก เพ่ือการนําเด็กเขาสูระบบการรักษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ในปพ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขไดทําการสํารวจพัฒนาการเด็กท่ัวประเทศ พบวา มีเด็กท่ีมีปญหาพัฒนาการลาชามากกวา
ท่ีเคยมีการรายงานในการสํารวจระดบัชาติ ในทุกชวงอายุ และจากการตรวจประเมินพัฒนาการซ้าํเพ่ือใหการรักษา พบวามีเด็ก
จํานวนมากในกลุมน้ีสงสัยวาจะมีภาวะออทิสซึมรวม  

อยางไรก็ตามการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมโดยปกติตองทําการวินิจฉัยโดยแพทย ซึ่งทําใหเด็กท่ีสงสัยภาวะออทิสซึมตอง
รอเปนเวลานานกวาจะไดการวินิจฉัย เน่ืองจากตองใชเวลาในการสังเกตอาการ และพฤติกรรมท่ีผิดปกติ สงผลใหเด็กเขาสู
ระบบการรักษาชา และบางสวนหายไปจากระบบ ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่องมือน้ี เพ่ือชวยในการวินิจฉัยภาวะออทิ
สซึมในระยะเริ่มแรกของเด็กไทยเช่ือมตอกับระบบคัดกรองพัฒนาการ ซึ่งเครื่องมือน้ีสามารถใชไดโดยสหวิชาชีพ โดยผลการ
ประเมินจะเปนหลักฐานประกอบการวินิจฉัยรวมกับการพิจารณาของแพทย อันจะชวยใหการวินิจฉัยมีความแมนยํา และ
รวดเร็วข้ึน สงผลดีตอเด็กท่ีจะไดรับการบําบัดรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรกเพ่ือพยากรณโรคท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีเครื่องมือยังเปน
ลิขสิทธ์ิของประเทศไทย จึงสามารถขยายผล และนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรไดอยางเต็มท่ีโดยไมติดเง่ือนไขลิขสิทธ์ิทาง
ปญญาของตางประเทศ และชวยประหยัดงบประมาณไดเปนอยางมาก 
จุดเดนของเทคโนโลยี  
1. เครื่องมือน้ีสามารถเช่ือมตอกับเครื่องมือในระบบคัดกรองพัฒนาการเด็กของ
กระทรวงสาธารณสุขได 
2. เครื่องมือน้ีผานการทดสอบประสิทธิผลในการนําไปใชในพ้ืนท่ีจริง และสามารถ
เทียบเคียงไดกับเครื่องมือมาตรฐานท่ีใชในระดับนานาชาติ 
3. คาใชจายในการใชเครื่องมือน้ีถูกกวาเครื่องมือท่ีนําเขาจากตางประเทศ  
4. ไดนวัตกรรมระบบฐานขอมูลการวินิจฉัยเด็กออทิสซึม ซึ่งเปนชองทางในการสงตอ  
และพรอมเช่ือมตอกับระบบฐานขอมูลพัฒนาการเด็ก  
5. เครื่องมือน้ีสามารถใชไดโดยสหวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลรักษาเด็ก 
ออทิสซึม ไดแก นักกิจกรรมบําบัด นักเวชศาสตร การสื่อความหมาย นักจิตวิทยา  
และพยาบาล ท่ีผานการอบรมการใชเครื่องมือ 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
1. สามารถนําไปใชประกอบการวินิจฉัยภาวะ 
ออทิสซึม เสริมระบบคัดกรองพัฒนาการเด็กในระบบ
สาธารณสุขท่ีมีในปจจุบัน 
2. เน่ืองจากเครื่องมือเปนลิขสิทธ์ิของประเทศไทย 
จึงสามารถท่ีจะผลิต จําหนาย หรือเพ่ิมลงในระบบ
ปญญาประดิษฐตาง ๆ ท่ีนํามาใชประโยชนตอการ
ดูแลรักษาเด็กออทิสซึม และระบบสาธารณสุขไทย 
  

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา 
อยูระหวางเตรียมการยื่นขอรบัความคุมครองทางดาน 

ทรัพยสินทางปญญา 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  

ช่ือหนวยงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ผูประสานงาน  พญ .ด ว งก มล   ตั้ ง วิ ริ ย ะ ไพ บู ล ย  
โทร. 053 908 300 ตอ 73422  

อีเมล yingricd@gmail.com เว็บไซต : www.ricd.go.th 
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Decision Tree Model for emergency patients 
ชัยณรงค  เกศามูล และคณะ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

โทร. 093 247 8800  อีเมล  chainarong_k@sci.tu.ac.th 
ช่ือโครงการวิจัย ระบบคัดกรองความฉุกเฉินผูปวยของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ    
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ทางโรงพยาบาลมีผูปวยเขามารับการรักษาจํานวนมาก จึงควรมีเกณฑคัดแยกผูปวยฉุกเฉินและจัดลําดับ
การรักษาตามความเรงดวน โดยใชขอมูลผูปวยของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติในการทําเหมือง
ขอมูล ซ่ึงจะใชโปรแกรม Rapid Miner Studio เพ่ือสรางตัวแบบ Decision tree โดยคัดกรองผูปวยออกเปน  
3 ระดับ ไดแก Emergent, Urgent  และ Non-Urgent ผลลัพธท่ีไดสามารถทํานายความฉุกเฉินของผูปวยใหมได 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

สามารถนํามาชวยประกอบการตัดสินใจในการคัดกรองระดับความฉุกเฉินของผูปวย รวมท้ังชวยลด
ระยะเวลาในการรอพบแพทย 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

สามารถนําไปใชไดกับโรงพยาบาลหลายแหง เพ่ือชวยในการจัดเก็บและพัฒนาขอมูลของโรงพยาบาล 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา 

อยูระหวางการพัฒนาตนแบบเพ่ือใหสามารถนําไปใชไดจริงและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
  

ภาพแสดงตัวอยางโปรแกรมการกรอกขอมูลของผูปวย เพ่ือการคัดกรองระดับความฉุกเฉินเบ้ืองตน 
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แอปพลิเคชันจับคูการใหบริการดูแลผูสูงอายุโดยอาศัยขอมูลพิกัดดาวเทียม 
ธนาธร ทะนานทอง, ภูวดิษฐ โรจนะสิทธิพงศ และ บุตรคุณ เอ่ียมพงษไพฑูรย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โทร.  092 825 2493 อีเมล tanatorn@cs.tu.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย  แอปพลิเคชันจับคูการใหบริการดูแลผูสูงอายุโดยอาศัยขอมูลพิกัดดาวเทียม 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

เนื่องจากประเทศไทยกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนผานเขาสู
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) และตั้งแตป 2560 เปน
ครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีประเทศไทยมีจํานวนประชากรเด็กนอย
กวาผูสูงอายุ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองมีการเตรียมความ
พรอมในการดูแลผูสูงอายุ เพราะกลุมผูสูงอายุถือเปนกลุมท่ีมีความ
เสี่ยงสูงตอการเกิดโรคตางๆ และมีความตองการในการดูแลท่ี
แตกตางกัน ทางคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาเก่ียวกับการดูแล
ผูสูงอายุดังกลาวนี้ จึงไดออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบน
โทรศัพทมือถือ ท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุในการคนหา
บริการการดูแลตามเง่ือนไขท่ีตองการโดยอาศัยตําแหนงท่ีอยูปจจุบัน 
และสามารถจองวันเวลาท่ีตองการรับบริการของผูเชี่ยวชาญในการ
ดูแลได  

จุดเดนของเทคโนโลยี  
แอปพลิเคชั่น TU Care Giver สามารถแสดงผลตําแหนงท่ีอยู

ปจจุบันผานระบบแผนท่ีจาก Google Map บนมือถือ โดยผูใชจะตอง
ทําการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผานเบอรโทรศัพทมือถือ หลังจากท่ี
ไดมีการจับคูระหวางผูสูงอายุกับผูดูแล จะตองมีการยืนยันการจับคูดวย
รหัส OTP ท่ีผูสูงอายุจะมอบใหผูดูแล โดยอาศัยเทคโนโลยีแพล็ตฟอรม
ในการพัฒนาของท่ีมีชื่อวา Firebase Platform ข้ันตอนสุดทายกอน
การเริ่มใหบริการผูดูแลจะตองมีการสแกน QR Code จากโทรศัพทของ
ผูสูงอายุ เพ่ือเปนการยืนยันการเริ่มการดูแล 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

เราสามารถประยุกตใชแอปพลิเคชัน TU Care Giver ในการ
คนหาการใหบริการการดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ีหรือตําแหนงท่ีใกลเคียงกับ
ท่ีอยูปจจุบันผานโทรศัพทมือถือ และสามารถเลือกความตองการเฉพาะ

ทางในการดูแลของผูสูงอายุแตละทานได อาทิเชน การดูแลผูสูงอายุท่ีปวยเปนอัมพฤกษ/อัมพาต ผูสูงอายุระยะ
พักฟน หรือ ผูสูงอายุท่ีความจําเสื่อม เปนตน 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
ผูประสานงาน ดร.ธนาธร ทะนานทอง อีเมล tanatorn@cs.tu.ac.th 
  

คนหาผูดูแลจากแผนท่ี 

รูปแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ

และหนาจอตัวอยางแอพพลิ เคชั่น  

TU Care Giver 
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ถุงมือยางซิลิโคนสําหรบัผูพิการ  
สําเริง สุขสวัสดิ์ และคณะ 

วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 
โทร. 081 732 1995 

ช่ือโครงการวิจัย ถุงมือยางซิลิโคนสําหรับผูพิการ 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

คนไขท่ีมีความพิการแขนขาดไปนั้น นักกายอุปกรณ (CPO) สามารถท่ีจะผลิตแขนเทียมข้ึนทดแทน 
ความพิการนั้น แขนเทียมอาจถูกสรางข้ึนมาใหใชงานในลักษณะตางๆ (function) หรือเนนมีไว เ พ่ือ 
ความสวยงาม (cosmetic) เทานั้นก็ได ข้ึนอยูกับความตองการของคนไข นักกายอุปกรณ จะเปนผูออกแบบ
แขนเทียมท่ีเหมาะสมกับผูปวย โดยการประเมินรางกายลักษณะงานท่ีผูปวยจะนําแขนเทียมไปใชงาน และราคา
ท่ีเหมาะสม 

ถุงมือยางเทียมมี 2 แบบ คือ 1) ทํามาจาก PVC (polyvinyl chloride gloves) แบบนี้จะนิยมใชกัน
มาก เพราะราคาถูก อยูท่ีหลักพัน จะมีหลากหลายโทนสีใหเลือก 2) ทํามาจากซิลิโคน จะมีความสวยงาม
สมจริงกวาแบบแรก อันนี้สามารถใหรายละเอียดของลายนิ้วมือ โทนสีท่ีไมสมํ่าเสมอขอมือ เล็บ ขน ไฝ ปาน  
เรียกวากอปปจากมือขางท่ีเหลือมาไดเลย มีความทนทานและทําความสะอาดไดงายกวาแบบแรก มักใช 
ในคนไขท่ีมีมือขาดต่ํากวาระดับขอมือ นิ้วขาด หรือนิ้วเทาขาด เปนตน 

วัสดุการทําถุงมือซิลิโคน มีดังนี้ 
1) ยางซิลิโคน RA-22AB ซิลิโคนเนื้อนิ่ม  

ใชสําหรับทําพิมพหนามือ 
2) ยางซิลิโคน RA-20AB 
3) RA-00AB ยางซิลิโคนนิ่มพิเศษ ทําผิวหนัง 

อวัยวะเทียม อวัยวะปลอม 
4) สีผสมยางซิลิโคน 
5) แว็กฉีดพระ 
6) ปูนปลาสเตอร 
7) ผาพลาสเตอรโคท 
8) ภาชนะทรงกระบอกขนาด 20x30 เซนติเมตร 

จุดเดนของเทคโนโลยี 
มือยางซิลิโคนเปนมือยางท่ีสวยงามสมจริง มีความทนทาน และทําความสะอาดงาย 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช 
มือยางซิลิโคนเปนมือยาง ใชสวมใสแทนมือท่ีขาด ใชในมือคนไขมีแขนขาดต่ํากวาระดับขอศอกลงมา  
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                                                        อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน   40 

 



การทองเท่ียวโดยชุมชนอําเภอแมฟาหลวง 
ดวงพร  ออนหวาน และคณะ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
โทร. 089 700 4396, 081 765 1015    อีเมล m_pompam@yahoo.com 

แผนงานวิจัย  การสรางความเขมแข็งใหชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง โดยใชการทองเท่ียวโดยชุมชนเปนเครื่องมือ 
ในเขตบริการศูนยการเรียนบานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 
โครงการศูนยการเรียนบานนาโตตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงราย ตั้งอยูบานนาโต ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จัดตั้งข้ึนตามพระราชดําริ 
ของสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยากใหมีการสอนอาชีวศึกษาในพื้นที่ เพื่อประกอบอาชีพอยูในพื้นที่ของ
ตนเองโดยไมตองยายถ่ินฐาน จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) แตจากรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนยการเรียนบานนาโตฯ ประจําป 2557 ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากําลังคนสายอาชีพใหแกเยาวชนและชุมชนบนพื้นที่สูงบานนาโต” จัด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ศูนยการเรียน
บานนาโต อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 พบวา 1) เยาวชนในพื้นที่ที่สําเร็จ
การศึกษาแลว กลับมาประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเองนอยมาก และ 2) เห็นศักยภาพของพื้นที่ที่จะพัฒนาเปนพื้นที่
ทองเที่ยว จากความหลากหลายในพื้นที่มีอยู 6 ชาติพันธุ ไดแก ไทยใหญ จีนยูนนาน อาขา ลาหู ลีซูและมง มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ ซึ่งการทองเที่ยวเปนแหลงรายไดที่สําคัญที่หลายประเทศนํามาใชเปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาประเทศ เพราะทําใหเกิดอาชีพ ประชาชนมีรายไดและความเปนอยูที่ดีข้ึน จากความสําคัญดังกลาว
คณะผูวิจัยจึงเห็นความจําเปนที่จะตองใชการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและคน 
ในชุมชนใหสามารถจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยใช เคร่ืองมือการพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเที่ยว 
ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยในป 2555 และป 2557 เร่ือง “การสรางความเขมแข็งใหชุมชนบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา
อําเภอกัลณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม” เพื่อสรางรายไดเสริมใหสามารถอยูในพื้นที่ ไมตองอพยพลงมาทํางานหารายไดใน
เมือง และกระบวนการเหลานี้จะทําใหเกิดการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ภูมิปญญา วิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุบนพื้นที่สูงใหดํารงอยูสืบไป 

 

 
  

จัด FAM Trip ใหกับส่ือและผูประกอบการ สรางประสบการณใหชุมชน ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
 ทองเท่ียวไทยเกไกถึงชุมชน 2017 วันธรรมดานาเท่ียว 2018 
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การพัฒนาการทองเท่ียวสีเขียวในจังหวัดกระบ่ี  
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และคณะ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
โทร. 075 672 251 อีเมล psiwarit@gmail.com  

ช่ือแผนงานวิจัย การพัฒนาการทองเท่ียวสีเขียวในจังหวัดกระบ่ี 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

งานวิจัยนี้เริ่มตนจากผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทองเท่ียวในจังหวัดกระบี่ตองการพัฒนาการ
ทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามปฏิญญากระบี่ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
เมืองตนแบบทางดานการทองเท่ียวสีเขียว การพัฒนาธุรกิจสีเขียว รวมไปถึงการสรางแบรนดการทองเท่ียวสีเขียว 
โดยมุงเนนในการพัฒนาใหจังหวัดกระบี่เปนเมืองทองเท่ียวสีเขียว ท่ีดําเนินการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม มี
การกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน รับผิดชอบในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการดําเนินงาน
ของธุรกิจรวมกัน และสามารถนําไปดําเนินการตลาดเชิงรุกในการขยายฐานนักทองเท่ียวคุณภาพตอไป   
จุดเดนของเทคโนโลยี แนวทางการสรางวัฒนธรรมสีเขียวเพ่ือกระตุนใหทุกภาคสวนใหความสําคัญกับกิจกรรม
และวิถีชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการใชพลังงานจะเปนแนวทางท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู
การเปนเมืองทองเท่ียวสีเขียวตอไป โดยนําเสนอหลักการ 5+5 Rs ในการขับเคลื่อนชุมชนทองเท่ียวสีเขียว
ตนแบบ และธุรกิจทองเท่ียวสีเขียวของจังหวัดกระบี่ รวมถึงแนวคิด Double CSR เพ่ือสรางเครือขายแหง
ความรับผิดชอบ รวมถึงคูมือการสรางแบรนดการทองเท่ียวสีเขียวและคูมือการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวสีเขียว 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- ชุมชนทองเท่ียวทุงหยีเพ็งไดประยุกตแนวทางการพัฒนา
เมืองตนแบบดานการทองเท่ียวสีเขียวไปขับเคลื่อนการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน 
- สมาคมธุรกิจการทองเท่ียวหมูเกาะลันตานําแนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวสีเขียวไปขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
เมืองลันตาสีเขียว (Lanta Go Green)  
- โรงแรมเชียงคาน ริเวอรเมาเทน รีสอรท อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย และโรงแรมเลยวิลเลจ ประยุกตผลงานวิจัยไป
ดําเนินการพัฒนาโรงแรมสีเขียว และไดรับรางวัลเหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง ตามลําดับ จากโครงการโรงแรมสีเขียว 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมในการดําเนินการปแรก 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวและ

เศรษฐกิจสรางสรรค  
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โทร. 075 672 251 อีเมล psiwarit@gmail.com   

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวสีเขียว 
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การพัฒนาพุนํ้ารอนเค็มคลองทอมจังหวัดกระบ่ีอยางย่ังยืน 
     ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป และคณะ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
โทร. 075 672 251 อีเมล psiwarit@gmail.com  

ช่ือแผนงานวิจัย การพัฒนาพุน้ํารอนเค็มคลองทอมจังหวัดกระบ่ีอยางย่ังยืน 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

พุน้ํารอนเค็มคลองทอม จังหวัดกระบี่เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณคา เนื่องจากเปนแหลงน้ําพุรอนเค็มท่ี
มีเพียงไมก่ีแหงในโลก แตไดรับการพัฒนาแบบไรทิศทางทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม สงผลกระทบตอผูมา
ใชบริการเนื่องจากไมมีรมเงา ทําใหเกิดความเสี่ยงตอชีวิตของผูมาใชบริการ ทางองคการบริหารสวนตําบลหวย
น้ําขาว และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานกระบี่จึงไดรวมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ในการดําเนินงานวิจัยดวยการนําองคความรูดานธรณีฟสิกสจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมา
ประยุกตใชกับองคความรูดานบริหารธุรกิจ และการทองเท่ียว ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพุน้ํา
รอนเค็มคลองทอมอยางยั่งยืน รวมถึงแนวทางในการฟนฟูสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี 

จุดเดนของเทคโนโลยี ขอมูลธรณีวิทยาเก่ียวกับระบบการไหลของ 
น้ําพุรอนท่ีเปนขอมูลสําคัญประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใหชุมชนทองถ่ิน
สามารถไดประโยชนจากการทองเท่ียว และแบบการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวก อาทิ ศูนยบริการนักทองเท่ียว เสนทางศึกษาธรรมชาติ  
บอแชน้ํารอน ปายสื่อความหมาย เปนตน 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช 
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) 
รวมกับสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยนําผลการวิจัยในการ
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี และนําไปสูการอนุมัติจัดตั้งเมืองสปาตนแบบ
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
- องคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําขาวนําแผนการพัฒนาพุน้ํารอนเค็มคลอง
ทอมไปขอรับงบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนท่ีตามแนวทางการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน และไดรับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ 15 ลานบาท 
- ชุมชนทองถ่ินมีการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวใหมเพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียว ไดแก การลองเรือ การเก็บหอยตลับ การดักกุงเคย เปนตน 
- ผลการวิจัยนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน โดยปลูกตนฝาด
ดอกแดง ซ่ึงเปนไมทองถ่ินท่ีสวยงาม และสามารถเติบโตไดในพ้ืนท่ี เปนรม
เงาใหกับนักทองเท่ียว 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการธุรกิจทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค สํานักวิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โทร. 075 672 251 อีเมล psiwarit@gmail.com   
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เรือพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการทองเท่ียวทางนํ้า 
ยอดชาย เตียเปน1 และ เกวลิน มะลิ2  

1คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โทร. 038 352 606   อีเมล yodchai.ti@ku.th, vosga@hotmail.com 
ช่ือโครงการวิจัย  การศึกษาการใช เรือพลังงานแสงอาทิตย เ พ่ือการพัฒนาการทองเ ท่ียวทางน้ํ า 

ในกรุงเทพมหานคร 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบกิจกรรมทางน้ําโดยใชเรือพลังงาน
แสงอาทิตย ชมวิถีชาวบาน สถาปตยกรรม และทัศนียภาพริมน้ําตามแมน้ําลําคลอง นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศที่ผอนคลาย ปราศจากเสียงรบกวนและควันไอเสียจากเคร่ืองยนต อีกทั้งยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
รองรับการทองเที่ยวตามความสนใจพิเศษของนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม ซึ่งเปนการเสริมชองวางการตลาดทางการ
ทองเที่ยว บนจุดแข็งการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่สามารถยกระดับมาตรฐานและสรางภาพลักษณที่ดีตอการ
ทองเที่ยวทางน้ําในกรุงเทพมหานครได 

จุดเดนของเทคโนโลยี  
กา ร นํ า เ ร ือ พล ัง ง า นแ ส ง อา ท ิต ย บ ร ิก า รสํ า ห ร ับ 

การท อง เที ่ยวทางน้ําทํา ให น ักท อง เที ่ยวม ีความชื ่นชอบ 
ตอการนั ่ง เร ือสําหรับทอง เที ่ยวมากยิ ่ง ขึ ้น  เนื ่องจากเรือ
พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย น อ ก จ า ก ไ ม มี ก า ร ป ล อ ย ก า ช
คารบอนไดออกไซดเขาสูบรรยากาศแลว เรือพลังงานแสงอาทิตย
ยังมีความเงียบในขณะใชงาน สงผลใหนักทองเที่ยวได รับ
ความรูสึกผอนคลายขณะนั่งอยูในเรือ เหมาะกับการทองเที่ยว 
เชิงเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- การใหบริการแกนักทองเที่ยวในพื้นที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
และ อัมพวา 
- บริษัทเบตาเอ็นเนอรยี่ โซลูชั่น จํากัด มีความประสงคพัฒนาเรือ
พลังงานแสงอาทิตยเปนผลิตภัณฑ และไดนํา ผลงานจัดแสดงใน
งานการ ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค คร้ังที่ 5  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน  
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา  
ผูประสานงาน นางสาวโสภณา คุณุทัย  

โทร. 038 352 606 อีเมล sophana.kh@ku.th   
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รูปแบบศูนยการเรียนรูชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ชุมชนบานหวยมะเกลี้ยง 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

ปริวิชญ  ไชยประเสริฐ  และคณะ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

โทร.  053 713 036    
ช่ือโครงการวิจัย รูปแบบศูนยการเรียนรูชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ชุมชนบานหวยมะเกล้ียง 

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา ความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรูชุมชน 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ชุมชนบานหวยมะเกลี้ยง จังหวัดเชียงราย เพ่ือพัฒนาผูเรียนสาขาการทองเท่ียว  
สาขาการโรงแรมสาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาการบัญชี ใหมีความรู ทักษะและทัศนคติท่ีเหมาะสม  
ในการปฏิบัติงานในสถานการณจริงและพัฒนาผูประกอบการหรือชุมชนโฮมสเตยของชุมชนบานหวยมะเกลี้ยง 
ใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการธุรกิจโฮมสเตย โดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) แบงปนผลงาน (Show and Share) เพ่ือสามารถเขาสูมาตรฐานหมูบานโฮมสเตย ตามหลักการของ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยตอไป 
จุดเดนของเทคโนโลยี   

รูปแบบศูนยการเรียนรูชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การนําไปใชประโยชน/การประยุกตใช 
1. เปนแนวทางในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน  

โดยใชรูปแบบศูนยการเรียนรูชุมชน เชิงปฏิบัติการ
แบบ มี ส ว น ร ว ม  ชุ ม ช นบ า น ห ว ย มะ เ ก ลี้ ย ง ฯ  
มีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตอการเรียนรู
ของนักศึกษาและประชาชน 

2. สถานศึกษาในสั ง กัดสํ านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขา 
การทองเ ท่ียว สาขาการโรงแรม  สาขาอาหาร 
และโภชนาการ และสาขาการบัญชี สามารถนําไปใช
พัฒนาการเรียนรูการสอน รวมกับชุมชนได 

3. สงเสริมใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจในภาร
ปฏิบัติจริงมีทักษะในงานอาชีพนอกเหนือจากตํารา
เรียน สามารถสงเสริมใหเปนผูประกอบการไดตอไป
ในอนาคต 

4. สถาบันการศึกษาทางวิชาชีพ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีจะทําหนาท่ี จัดการศึกษา หรือจัดอบรมทางวิชาชีพ
สามารถนํารูปแบบนี้ไป ปรับใชในการจัดการเรียนการศึกษาและฝกอาชีพแกประชาชน ชุมชนและหมูบาน 
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แนวทางการเสริมสรางการทองเท่ียวไทยสูเศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยคุณคา 
จุฑามาศ วิศาลสิงห 

บริษัท เพอรเฟคลิงค คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด 
โทร. 081 807 0637  อีเมล perfectlink1@yahoo.com 

ช่ือโครงการวิจัย แผนการขับเคล่ือนการทองเท่ียวและพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 
ประเทศไทยกําลังเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานการผลิต (Production-based Economy) สูการเปนเศรษฐกิจ

ขับเคลื่อนดวยคุณคา (Value-driven Economy) ซึ่งเปนเศรษฐกิจที่มุงเนนคุณคาของสินคา นํามาเปนปจจัยในการ
กําหนดราคา ผูบริโภคยินดีจะจายแพงกวาเพื่อใหไดสินคาที่ถูกใจและมีคุณคา ใชประโยชนไดมากกวา โดยมีการใช
นวัตกรรมในการออกแบบใหเห็นความสวยงามจากใจ มีคุณลักษณะที่ดี ภาพลักษณที่ดึงดูดใหเห็นถึงการรับผิดชอบ 
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนอยูของทองถ่ินอยางหลากหลาย การสรางการทองเที่ยวของประเทศไทยโดยมุงเปา 
สูการเปนเศรษฐกิจสรางสรรค (Creativity-based Economy) การทองเที่ยวไทยที่พัฒนาจากฐานรากเปนหนึ่งใน
เคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลักษณะดังกลาวขางตนใหเกิดการกระจายความเจริญและชวยลด 
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยเฉพาะความแตกตางระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบท หวงโซคุณคาจากฐานราก 
สูนวัตกรรมที่นําความเปนไทยสูความรวมสมัยและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจําเปนตองมีกรอบแนวคิด 
ที่สามารถพัฒนาไดทั้งระบบและสามารถนํามาชูความเปนเลิศได งานวิจัยนี้มุงใหเห็นการสรางเสริมเร่ืองการสราง 
ความเขมแข็งในระบบคิดเร่ืองการสรางนวัตกรรมจากมิติการทองเที่ยวที่ทําไดจากฐานราก การทองเที่ยวหากจัดการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถนําองคประกอบเร่ืองความเปนไทยมาสรางเสริมใหสามารถนําเสนอในรูปแบบ 
ที่สามารถนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงคุณคาไดทั้งสิ้นและมีองคประกอบที่เก่ียวของไดอยางหลากหลาย 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช 
ไดนําแนวทางและขยายผลจากกรอบ

แนว คิดทางทฤษฎีที่ ไ ด จ ากการคนพบของ 
แผนงานวิจัยการขับเคลื่อนการทองเที่ยววิถีไทย 
มาพัฒนาใหเกิดการกระจายขยายผล โดยไดมุงให
เกิดผลตอความตื่นตัวและการประสานทํางานรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียระหวางภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย และผูดําเนินงานตอ
ประเด็นการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการที่เก่ียวของ
กับการทองเที่ยวที่สอดประสานวิถีไทยและภูมิ
ปญญาทองถ่ินสาขางานศิลปที่หลากหลาย เชน 

ชุมชน ผูประกอบการในประเทศและคูคาในตลาดตางประเทศ เนนสงเสริมการออกแบบงานที่เก่ียวของกับการ
ทองเที่ยวตามแบบ Community based Design Model คือ การคิดจากความเปนชุมชน ที่อยูบนพื้นฐานที่วา ทุก
ความคิดสรางสรรคควรเปนในแบบแตกตางอยางมีที่มา ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพในการสืบคนวิถีไทย วิถีถ่ินจากความ
หลากหลายของที่มาของรากทางวัฒนธรรมนําเร่ืองราวมารอยเรียงและออกแบบสรางสรรคใหทันยุค โดยใหเยาวชน
เปนศูนยกลางในการพัฒนาความคิดทั้งกระบวนการและสามารถนําวิถีไทย วิถีถ่ินมานําเสนอเปนสินคาทางการ
ทองเที่ยวใหมได โดยหาทิศทางเพื่อนําประเทศไทยสูการเปลี่ยนผานจากการพัฒนาสูการเปนเศรษฐกิจที่สรางมูลคา
จากฐานราก (Thailand 4.0- Value based Economy)   

                                                        อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน   46 
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แอปพลิเคชัน WaterSMART  
ภาณุวัฒน ปนทอง และคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
โทร. 090 920 8738 อีเมล panuwat.pinthong@gmail.com 

ช่ือแผนงานวิจัย  การพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมเพ่ือปฏิรูปภาคการใชน้ําเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย  

ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย  
การบริหารจัดการนํ้าของประเทศไทยเริ่มจากยุคแรก “RID1.0 Water Development” (พ.ศ. 2445-2500) เปนชวงการ

กอตั้งกรมคลอง กรมทดนํ้า เริ่มกอสรางแหลงกักเก็บนํ้าเพ่ือสํารองนํ้าในชวงฤดูฝนและเก็บไวใชในกิจกรรมตางๆ เชน เข่ือน  
อางเก็บนํ้า เข่ือนทดนํ้า ยุคตอมา “RID2.0 Water Management” (พ.ศ. 2501-2544) เปนชวงการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการ
ชลประทาน การวางแผนการบริหารจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้า เข่ือนทดนํ้า คลองสงนํ้าชลประทาน เพ่ือการชลประทานในชวง 
ฤดูการทํานาปรัง หรือการทํานานอกฤดูฝน เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรไดประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีเปนอาชีพหลักของประเทศไทย 
ตอมาเปนยุค “RID3.0 Water Information System” (พ.ศ. 2545-2558) เปนการนําเทคโนโลยีโดยใชระบบโทรมาตรในการ
ติดตามปริมาณนํ้าทา ระดับนํ้า ท่ีสามารถรายงานสถานการณแบบออนไลนไดทันตอเวลามาใชในการเฝาระวังสถานการณท้ังนํ้า
ทวมและนํ้าแลง เพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการรายงานสถานการณ วางแผนบริหารจัดการ และเปนขอมูลขาวสารใหแกประชาชนใน
การเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณ  ปจจุบัน (พ.ศ. 2559-2560) เปนชวงท่ีประเทศไทยไดกาวเขาสูการบริหารจัดการ
นํ้าตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 หรือยุค “RID4.0 Water Intelligence System” ซึ่งไดพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมภายใตปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมี โดยมุงเนนใหเกษตรกร (smart farmer) สามารถเขาถึงขอมูลสถานการณนํ้า  
ท้ังปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมี ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และสามารถตัดสินใจวางแผนการทําเกษตรกรรมเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุด 

อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการนํ้าของไทยยังประสบปญหาท่ีทําใหไมสามารถเขาสูยุค 4.0 ไดอยางเต็มตัว เน่ืองจากความ
ไมสมดุลระหวางปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมีความไมแนนอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอันเน่ืองจากสภาพอากาศ และความ
ตองการนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนจากเกษตรกรรมท่ีไมทราบปริมาณนํ้าตนทุนท่ีแนชัด และรูปแบบวิถีชีวิตเกษตรกรรมดั้งเดิมของเกษตรกรซึ่ง
ขาดขอมูลท่ีชัดเจน ขาดการช้ีแนะ ขาดการวางแผนปรับตัวรับมือกับสถานการณ ทําใหเกิดความเสียหายของผลผลิตจาก
สถานการณภัยนํ้าทวมและภัยนํ้าแลง  อีกท้ังประสบปญหาราคาผลผลิตตกต่ําเน่ืองจากคุณภาพของผลผลิตไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน ทําใหการบริหารจัดการนํ้าภายใตปริมาณนํ้าตนทุนและทรัพยากรท่ีมี รวมถึงการเยียวยาชดเชยใหแกเกษตรกร ยังไม
สามารถนําไปใชในทางปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม 

จุดเดนของเทคโนโลยี 
แอปพลิเคชัน WaterSMART แสดงผลการคาดการณปริมาณนํ้า

ตนทุนรายฤดูกาลตั้งแตปริมาณฝน ปริมาณนํ้าไหลเขาอางเก็บนํ้า การ
วางแผนการระบายนํ้า การคาดการณพ้ืนท่ีเพาะปลูก การจําลองการไหลใน
ลํานํ้า และแผนท่ีเสี่ยงภัย 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช 

สามารถนําไปใชในการประเมินและวิเคราะหปริมาณนํ้าตนทุน และ
การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า ใหแก 1) บุคลากรของกรมชลประทานใช
ในการคาดการณปริมาณนํ้า วางแผนการบริหารจัดการนํ้า และตัดสินใจ
วางแผนรับมือสถานการณนํ้า 2) เกษตรกรและผูสนใจใชในการรับขอมูล
ขาวสารการคาดการณปริมาณนํ้า แผนการจัดสรรนํ้า พ้ืนท่ีเพาะปลูก

คาดการณ เพ่ือเตรียมการวางแผนการทําเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีทํากินของตนเอง และ 3) ผูกําหนดนโยบายใชในการกําหนด
มาตรการการจัดพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การสงเสริมการเพาะปลูกพืชท่ีมีความเหมาะสมใหแกเกษตรกร และการสนับสนุนการผลิต
สินคาภาคการเกษตรใหมีความเพียงพอกับการบริโภคในประเทศและศักยภาพในการสงออก 

  

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ไดรับลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว 
ลิขสิทธ์ิ เลขท่ี ว1.7149  
ออกให ณ วันท่ี 3 เม.ย. 61 

สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  
ผูประสานงาน  นางสาวชุติมา สุขอนันต โทร. 02 579-7435 ตอ 3315  

อีเมล chutima@arda.or.th เว็บไซต  www.arda.or.th 

                                                        อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัยเพ่ือประชาชน   48 

 



 

 

ผลงานที่ไมไดนํามา

จัดแสดงนิทรรศการ 
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วิสาหกิจชุมชน และ

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

(SME) 
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แผนยางปูพ้ืน  
ศิริพร ลาภเกียรติถาวร และคณะ  

 ศูนยเช่ียวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  
โทร. 0 2577 9426 อีเมล siriporn@tistr.or.th 

ช่ือโครงการวิจัย  การพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตแผนยางปูพ้ืนสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

จากปญหาราคายางพาราตกต่ําในปจจุบัน รวมท้ังการสงออกและจัดจําหนายผลผลิตจากยางพารา 
ในรูปแบบยางดิบและยางแปรรูปข้ันตนซ่ึงมีมูลคาต่ํา รัฐบาลจึงมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑยางพาราสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลคาและเพ่ิมการใชประโยชนจากยางพารา
ภายในประเทศใหมากยิ่งข้ึน ทีมนักวิจัยจึงไดลงพ้ืนท่ีพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ
ยางพารา อ.วังจันทร จ.ระยอง เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนและเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตแผนยางปู พ้ืนจากยางพาราของกลุมวิสาหกิจใหได คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
อุตสาหกรรม มีตนทุนการผลิตท่ีเหมาะสม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเชิงพาณิชย และเปนตนแบบ 
ในการนําองคความรูและเทคโนโลยีท่ีไดไปถายทอดสูกลุมวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ
และแกปญหาผลิตภัณฑยางพาราอยางยั่งยืน  

 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

ผลิตภัณฑแผนยางปูพ้ืนท่ีผลิตไดมีสมบัติผานเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2377-2559  
และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดถึง 3 เทาเม่ือเทียบกับราคายางดิบ  
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผนยางปูพ้ืนใหกับกลุม
วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 
อ.วังจันทร จ.ระยอง  และสรางเครือขายความรวมมือ  
- โรงพยาบาลวังจันทรไดนําแผนยางปูพ้ืนท่ีพัฒนาได
จากโครงการวิจัยไปใชในหองกายภาพบําบัดและหองฝก
พัฒนาการสําหรับเด็ก 

 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
ผูประสานงาน นายบวร นฤภัย โทร. 0 2577 9430 อีเมล borwon@tistr.or.th เว็บไซต  www.tistr.or.th 
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กลาเช้ือปลาราพรอมใชสําหรับเรงการหมักปลาราและกรรมวิธีการผลิต 
ช่ืนจิต ประกิตชัยวัฒนา  และคณะ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โทร. 0 2218 5515  อีเมล  pcheunjit@gmail.com 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตปลาราเพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตและสรางอัตลักษณของ
ผลิตภัณฑความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ตลาดปลารากําลังขยายขนาดข้ึนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมอาจไมสอดคลองกับความตองการ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  จึงพัฒนากลาเชื้อปลาราพรอมใชสําหรับเรงการหมักจะชวยเพ่ิมอัตราการผลิตและ 
คงคุณภาพดั้งเดิมท่ีสอดคลองกับความตองการได 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

การหมักปลาราจากเดิมใชเวลา 6 เดือน ถึง 2 ป สามารถลด
ระยะเวลาหมักเหลือเพียง 3 เดือน  
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

ผูผลิตปลาราในระดับอุตสาหกรรม ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง
และขนาดยอม สามารถนํากระบวนการผลิตปลาราเพ่ือเรงอัตราการหมัก
ใหเร็ว ข้ึนโดยท่ีปลารายังคงคุณภาพหรืออัตลักษณเดิม โดยการเติม
เชื้อจุลินทรียพรอมใชสายพันธุ ท่ี คัดแยกจากระบบการหมักปลารา 
(autochthonous starter culture) ท่ีสรางกลิ่นรสท่ีเปนอัตลักษณของ
ปลาราท่ีผลิตในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงกระบวนผลิตดังกลาวนอกจากชวยเรงอัตรา
การหมักแลวยังชวยลดความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานของ
จุลินทรียท่ีไมตองการได 

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
อยูระหวางยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา 
จํานนวน 2 เรื่อง ไดแก   
- เรื่องกลาเชื้อปลารารําพรอมใชสําหรับเรงการหมักปลารา 
และกรรมวิธีการผลิต เลขท่ีคําขอ 1701005446   
- เรื่องกรรมวิธีการผลิตปลาราโดยการเรงกระบวนการหมัก
ดวยกลาเชื้อ เลขท่ีคําขอ 1701005445 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ชั้น 14 

อาคาราเอส เอ็ม ทาวเวอร ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  

ผูประสานงาน คุณวรวรรณินี เต็งสุวรรณ โทร. 0 2278 8204  
อีเมล worawanninee@trf.or.th  
เว็บไซต www.trf.or.th  
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เครื่องประดับพลอยดําอัตลักษณจันทบุร ี
ธนกฤต  ใจสุดา, ภัทรา ศรีสุโข และ ณภัค  แสงจันทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
โทร.  081 442 2889 อีเมล jaisuda.thanakit@gmail.com  

ช่ือโครงการวิจัย การเพ่ิมมูลคาพลอยตกเกรดดวยกระบวนการทางดานการออกแบบสําหรับเครื่องประดับ 
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย  

ผูประกอบการธุรกิจอัญมณีในจังหวัดจันทบุรี ที่ เปนผูผลิตพลอยไมวาจะเปนเปนพลอยเนื้อแข็งหรือ 
พลอยเนื้อออนบอยคร้ังที่จะประสบปญหาพลอยไมไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการ จึงเกิดการยกเลิกการสั่งซื้อหรือ
คัดทิ้งซ่ึงพลอยดังกลาวเรียกวา “พลอยตกเกรด” ซ่ึงทําใหเสียเวลาและแรงงาน อีกทั้งมูลคาของพลอยก็ลดลง 
ผูประกอบการสวนใหญจําใจตองเก็บพลอยไวเพราะแบกรับคาแรงในการแกไขพลอยไมไหว บอยคร้ังก็ยอมขายในราคา
ถูกเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินตึงมือ โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีตนทุนในการดําเนิน
กิจการไมมากนัก การออกแบบ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหผูประกอบการ สามารถนําพลอยตกเกรดมาสรางเปน
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตลาด และเพิ่มมูลคาได  

ปญหาของพลอยตกเกรด ของกลุมผูผลิตธุรกิจอัญมณีในจันทบุรีก็คือ ไมสามารถระบายของออกจากสต็อกได 
เนื่องจากพลอยตกเกรดมีราคาถูกเกินตนทุนการผลิต อีกทั้งขาดการออกแบบเคร่ืองประดับ ตลอดจนแนวทางในการ
เพิ่มมูลคาใหแกวัตถุดิบ จึงเปนปญหาในการเพิ่มมูลคาสินคา โครงการวิจัยนี้มุงเนนการเพิ่มมูลคาใหพลอยตกเกรด 
โดยผานกระบวนการดานการออกแบบ ซึ่งใชพลอยดํา (Black sapphire) เปนกลุมตัวอยางสําหรับการพัฒนา 
เนื่องจากพลอยดํามีตนทุนในการผลิตคอนขางสูง กรรมวิธีในการผลิตยุงยาก หลายข้ันตอน และมูลคากลับสวนทาง
อยางสิ้นเชิง งานวิจัยนี้จึงเปนตัวอยางและแนวทางในการเพิ่มมูลคาใหแกพลอยตกเกรด 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

เคร่ืองประดับพลอยดําอัตลักษณจันทบุรี เปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑและเปนแนวทางในการนําพลอย
คุณภาพต่ํา (พลอยตกเกรด) มาใชประโยชน โดยใชการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑและใชกระบวนการผลิต
แบบหลอพรอมฝงเพื่อลดตนทุนการผลิต สรางเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑโดยใชเอกลักษณของจังหวัดจันทบุรีมาเปน
แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- อนุญาตใหวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบธุรกิจและผูที่สนใจ 
สามารถนําแนวคิด แนวทาง และองคความรูจากงานวิจัย 
ไปใชประโยชนได 
- อนุญาตใหบริษัท ดิ แอบโซลูท ซัฟไฟร และสมาชิก
กลุมคลัสเตอรอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุรี  
นําแบบรางเคร่ืองประดบั ไปใชพัฒนาและผลิตเปนสินคาได 
- อนุญาตใหบริษัทจําลองของคณะอัญมณีศาสตรและ
ประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําตนแบบ
ชิ้นงานบางสวนไปผลิตเพื่อหารายไดสนับสนุนการเรียน
การสอน 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  

มีการดําเนินการยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา จํานวน 3 ชิ้นงาน ประกอบดวย  
1) สรอยคอ ลิขสิทธิ์ เลขที่ 347739 2) ตางหู ลิขสิทธิ์ เลขที่ 347740 3) เข็มกลัด ลิขสิทธิ์ เลขที่ 347741 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน  คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ผูประสานงาน  นางสาวภัทรา  ศรีสุโข  โทร. 089 6415148 อีเมล pathar.sri@gmail.com  

 

53       สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 



 
 

 
ปาลมน้ํามัน 
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การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาลมนํ้ามันเพ่ือใชซับนํ้ามันจากอาหารทอด 
วุฒินันท คงทัด และคณะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โทร. 0 2942 8600-3 ตอ 501 อีเมล aapwnk@ku.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาลมน้ํามันเพ่ือใชซับน้ํามันจากอาหารทอด 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

การรับประทานอาหารทอดบอยๆ รางกายจะไดรับโทษของน้ํามันใน 4 ดาน คือ เปนโรคอวน รางกาย
ไดรับไขมันอ่ิมตัวสูงและไขมันทรานสมากเกินไป ไดรับสารพิษในน้ํามัน และสารพิษโพลีไซคลิก อะโรมาติก   
ไฮโดรคารบอนดจากไอของน้ํามันท่ีใชอุณหภูมิสูงเกินไป จะทําใหเกิดโรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม โรคมะเร็ง 
โรคหลอดเลือดตีบตันท้ังหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด 
และมะเร็งเม็ดเลือดขาว การนําทะลายปาลมน้ํามันเปลาซ่ึงเปนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีจํานวนมาก  
มาผลิตเปนผลิตภัณฑกระดาษซับน้ํามันจากอาหารทอดท่ีมีคุณภาพไมแตกตางจากกระดาษซับน้ํามันท่ีจําหนาย
ในปจจุบัน จะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทะลายปาลมน้ํามันไดมากและสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง 

จุดเดนของเทคโนโลยี  
การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาลมน้ํามันเปลา ใหมีคุณสมบัติใชซับน้ํามันจากอาหารทอด ท้ังท่ี

ทอดใหมและอาหารทอดท่ีตองการอุนดวยเตาไมโครเวฟ ผลิตภัณฑกระดาษท่ีไดมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค ราคาสามารถแขงขันได และสามารถถายทอดเทคโนโลยีใหกับโรงงานผลิตกระดาษ 
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตกระดาษหัตถกรรม เพ่ือนําไปผลิตกระดาษซับน้ํามันอาหารทอดจําหนาย 
เชิงพาณิชยได 
การนําไปใชประโยชน  

อยูระหวางสรรหาผูรับถายทอดเทคโนโลยี 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  

อยูระหวางดําเนินการเพ่ือยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวเมย ทีวะกุล โทร. 0 2579 7435 ตอ 3307 อีเมล may@arda.or.th 

เว็บไซต  www.arda.or.th 
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เฟอรนิเจอรจากไมปาลมนํ้ามัน  
วรพงค บุญชวยแทน และคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โทร. 074 317 100  อีเมล worapong.b@rmutsv.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การศึกษาความเปนไปไดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากไมปาลมน้ํามัน 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความนิยมเพาะปลูกมากในเขตภาคใต รองจากไมยางพารา เกษตรกร
จะไดผลผลิตจากปาลมน้ํามันอยางเต็มท่ีในชวงอายุ 3-30 ป หลังจากนั้นจะเริ่มไดผลผลิตท่ีนอยลง ชาวบานจึง
ใชวิธีการหยอดยาตนปาลมเพ่ือใหปาลมยืนตนตายแลวปลอยใหเนาเปอยพุพังในสวน ระหวางนั้นจะปลูกกลา
ปาลมทดแทน (Replanting) ซ่ึงปาลมท่ียืนตนตายนั้นมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนในแตละป จึงมีความเปนไปไดจะนํา
ไมปาลมน้ํามันมาใชประโยชน เนื่องจากมีปริมาณมาก มีลวดลายของเนื้อไม สวยงาม  
จุดเดนของเทคโนโลยี  

การออกแบบและสรางผลิตภัณฑจากไมปาลมน้ํามัน โดยใชเทคนิคการแปลงหนาท่ีทางคุณภาพ 
(Quality Function Deployment ; QFD) โดยกระบวนการสํารวจความตองการของลูกคา แลวจึงออกแบบ
และสรางผลิตภัณฑจากไมปาลมน้ํามัน 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
1. ไดรูปแบบผลิตภัณฑจากไมปาลมน้ํามันของกลุมชุมชนบานบอดาน จ.สงขลา ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม 

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

2. ชุมชนบานบอดาน จ.สงขลา มีโอกาสรวมกลุมกันในการสรางผลิตภัณฑจากไมปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพ 
และมีอาชีพทางเลือกใหม  

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
อยูระหวางดําเนินการเพ่ือยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวชุติมา สุขอนันต  โทร. 0 2579 7435 ตอ 3315 อีเมล chutima@arda.or.th 

เว็บไซต  www.arda.or.th 
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การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสําหรับผลิตภัณฑเครือ่งสําอางเพ่ือผิวขาว 
สุคันธรส ธาดากิตติสาร และคณะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โทร. 0 2942 8599 อีเมล aapsrt@ku.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การผลิตสารออกฤทธิ์จากกระชายเหลืองสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพ่ือผิวขาว 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพ่ือผิวขาวไดรับความนิยมมากในแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย มีการนําเขา
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากตางประเทศเปนมูลคามหาศาล แตบอยครั้งท่ีมีการรองเรียนเก่ียวกับความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ เชน ครีมบํารุงผิวหนาท่ีผสมสารปรอทและสเตียรอยด ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพและกอใหเกิด
อาการแพ เครื่องสําอางท่ีมีสวนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง กระชายเหลืองเปน
วัตถุดิบทางการเกษตรท่ีหาไดงายในประเทศไทย และมีราคาไมสูงมาก งานวิจัยนี้จะพัฒนากรรมวิธีการผลิตสาร
สกัดจากเหงากระชายเหลืองใหเหมาะสมตอการประยุกตใชเปนองคประกอบในเครื่องสําอางเพ่ือผิวขาว 
เนื่องจากสารฟลาโวนอยด ไดแก คารดาโมนิน และแพนดูราติน เอ ในเหงากระชายเหลืองเปนสารออกฤทธิ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการสรางเม็ดสีเมลานิน และไมมีผลขางเคียงตอสุขภาพ  
จุดเดนของเทคโนโลยี  
1. เพ่ิมมูลคาสมุนไพรไทย ไดสารสกัดจากกระชายเหลืองท่ีมีฤทธิ์

ยับยั้งการสรางเมลานินและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  
2. ใชเทคโนโลยีผลิตไลโบโซมกักเก็บสารสกัด เพ่ือชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความคงตัว  
3. ไดสารสกัดท่ีใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย  
4. ใชสารสกัดเปนสวนผสมในผลิตภัณฑตางๆ  
การนําไปใชประโยชน  

อยูระหวางสรรหาผูรับถายทอดเทคโนโลยี 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- อนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตสาร

สกัดจากเหงากระชายเหลืองท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง
การสรางเม็ดสีเมลานิน” เลขท่ีคําขอ 1803000295 วันยื่นคําขอ 1 กุมภาพันธ 2561 

- อนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตสารสกัดจากเหงากระชายเหลืองท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการสรางเม็ดสีเมลานิน
ดวยเอนไซม” เลขท่ีคําขอ 1803000296 วันยื่นคําขอ 1 กุมภาพันธ 2561 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวเมย ทีวะกุล โทร. 0 2579 7435 ตอ 3307 อีเมล may@arda.or.th 

เว็บไซต  www.arda.or.th  
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การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากจมูกถ่ัวเหลืองโดยใชเทคโนโลยีเอนไซม  
ไพโรจน วิริยจารี และคณะ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โทร. 053 948 230 อีเมล pairote.wcr@gmail.com 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากจมูกถั่วเหลืองโดยใชเทคโนโลยีเอนไซม 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ไอโซฟลาโวน เปนสารประกอบทางชีวภาพจําพวกสารทุติยภูมิจากพืช พบมากในจมูกถ่ัวเหลือง  
มีคุณสมบัติสําคัญของไอโซฟลาโวน คือ เปนสารออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน ซ่ึงถูกจัดอยูในกลุม 
ไฟโตเอสโตรเจน นอกจากนี้ไอโซฟลาโวนยังเปนสารท่ีชวยลดการเกาะตัวของไขมันในเสนเลือด ลดอาการ 
โรคหลอดเลือดตีบ ลดการเกิดโรคกระดูกพรุน ชวยลดกิจกรรมของสารกอมะเร็ง เชนมะเร็งเตานม และมะเร็ง
ตอมลูกหมาก เปนตน ไอโซฟลาโวนท่ีพบในถ่ัวเหลืองโดยท่ัวไปจะอยูในรูปกลูโคไซด อะซิทิลกลูโคไซด  
และมาโลนิลกลูโคไซด ซ่ึงเปนโครงสรางท่ีมีขนาดโมเลกุลใหญ ทําใหรางกายมนุษยดูดซึมไดคอนขางชา 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

เป นกา รนํ า เ อ าแนว คิดทา งด าน เทค โน โลยี ชี วภ าพ 
และเทคโนโลยีทางเอนไซม รวมถึงเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ  ม าป ระยุ กต ใ ช ผ ลิ ต ไอ โ ซฟลา โ วนอะ ไกล โคน 
จากจมูกถ่ัวเหลืองในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีไอโซฟลาโวนอะไกลโคนจากจมูก
ถ่ัวเหลือง 
การนําไปใชประโยชน  

อยูระหวางสรรหาผูรับถายทอดเทคโนโลยี 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  

อยูระหวางดําเนินการเพ่ือยื่นขอรับความคุมครองทางดาน
ทรัพยสินทางปญญา  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวเมย ทีวะกุล โทร. 0 2579 7435 ตอ 3307 

อีเมล may@arda.or.th 
เว็บไซต  www.arda.or.th 
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อาหารเพื่อเพิ่มคุณคา
และความปลอดภัย

สําหรับผูบริโภค และ
การคา 
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นํ้านมขาวท่ีมีเปปไทดออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  
ปริศนา สุวรรณาภรณ และคณะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อีเมล parichat@arda.or.th 

ช่ือโครงการวิจัย  การศึกษาเปปไทดตานอนุมูลอิสระและ non strach polysaccharide ท่ีกระตุน
ภูมิคุมกันในชวงการพัฒนาของน้ํานมขาวเพ่ือเอนแคปซูเลตเปนผลิตภัณฑน้ํานมขาวผง 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
ขาวระยะน้ํานมมีอายุระหวาง 7-12 วัน (ขาวยาคู) และขาวระยะขาวเมาท่ีมีอายุระหวาง 13-19 วันหลัง

ออกดอก ถูกนํามาใชเปนอาหารเสริมสําหรับผูปวยต้ังแตสมัยโบราณ โดยมีสวนชวยบํารุงกําลังและแกอาการ
ออนเพลีย เมล็ดขาวออนมีสารตานอนุมูลอิสระไมวาจะเปนสารฟนอลิก ฟลาโวนอยด กรดฟูรูลิก นอกจากนี้ยัง
มีไฟเบอรท่ีละลายน้ําไดสูงซ่ึงเปนประโยชนตอระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมีสารออกฤทธิ์อ่ืนๆ เชน 
ส เตี ย รอยด  แกมมา -ออริ ซานอล โทโคฟ รอล และเอนไซม ซุป เปอรออกไซดดิ ส มิว เทส (SOD)  
มีงานวิจัยพบวาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในธัญพืชข้ึนกับระยะของการเจริญเติบโต สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพหลายชนิดจะมีปริมาณสูงในชวงแรกของการเจริญและลดลงอยางรวดเร็วหลังจากนั้น 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

น้ํานมขาวเปนอาหารท่ีมีคุณคาตอรางกายเนื่องจากอุดมไปดวยสารอาหาร ธาตุเหล็ก ไฟเบอร วิตามิน 
และเปปไทดสายสั้น นอกจากนี้ยังมีไขมันต่ําและมีโปรตีนทียอยงายไมกอใหเกิดภูมิแพ มีสมบัติตานอนุมูลอิสระ 
ลดความดัน กระตุนภูมิคุมกันและยับยั้งเซลลมะเร็งไดสูงกวาเมล็ดขาว จึงเหมาะท่ีจะพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ 
ไดแก เครื่องดื่มสุขภาพจากนมขาว เปนตน 
การนําไปใชประโยชน  

อนุญาตใหใชสิทธิผลงานวิจัยแบบไมจํากัดแตเพียงผูเดียว (Non-Exclusive Licensing) จํานวน 2 ราย  
ไดแก 1) บริษัท ไดมอนด เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด และ 2) บริษัท เมดิฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  

ดําเนินการยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา ไดแก อนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธี 
การผลิตผลิตภัณฑน้ํานมขาวผงท่ีมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระและกระตุนภูมิคุมกัน” เลขท่ีคําขอ 1703001005 
วันยื่นคําขอ 8 มิถุนายน 2560 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวปาริชาต เข็มทอง โทร. 0 2579 7435 ตอ 3305 อีเมล parichart@arda.or.th 

เว็บไซต www.arda.or.th 
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ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบเกษตร 
บัณฑิต อินณวงศ และคณะ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทร. 081 303 2273 อีเมล b_innawong@yahoo.com 

ช่ือโครงการวิจัย การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปเพ่ือรองรับการตอยอดเชิงพาณิชยสูการสราง
รูปแบบการขับเคล่ือนธุรกิจสินคาเกษตรแปรรูปอยางย่ังยืนภายใตบริบทของประเทศไทย 

ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย  
เพื่อใหสามารถนําผลงานไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง ภายใตการสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรม และ

เปนไปตามความตองการของผูใชประโยชน ตามความสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 
ภายใตยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน ใน 2 ประเด็นหลัก คือ การสราง
มูลคาเพิ่มในวงจรการผลิตสินคาเกษตร และความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ และสอดรับกับแผน
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยังมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยที่ 2 คือ 
การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ภายใตกลยุทธที่เก่ียวเนื่องกัน ไดแก การสรางมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของสินคาเกษตร และ การพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

เปนการวจิัยเพื่อผลักดันงานวิจัยสูเชิงพาณิชยรวมกับผูประกอบการ SMEs ดวยนวัตกรรมเพื่อสรางสรรคอาหาร
แปรรูปแนวใหมดวยการนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานอาหาร มาพัฒนาผลิตภัณฑเดิมใหมีรสชาติดี 
สะอาด ปลอดภัย สะดวกตอการบริโภค โดยมีระบบการผลิตที่ไดมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล ซึ่งเปนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากดวยการใชวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเปนการพิสูจนวา “วิจัยได...ขายจริง” โดยอาศัยกระบวนการ
ทํางาน “ทําได...ขายได...ไปได...โตได” 
การนําไปใชประโยชน  

อนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยี แบบไมจํากัดแตเพียงผูเดียว (Non-Exclusive Licensing) แก 17 บริษัท ประกอบดวย 
1) บริษัท ซี.โอ.สวนสระแกว จํากัด 2) บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จํากัด 3) บริษัท พรทิพย พรีเมี่ยม จํากัด 4) บริษัท ชายนอย
ฟูด จํากัด 5) บริษัท โทฟุซัง จํากัด 6) บริษัท ไพศาล ฟูด จํากัด 7) บริษัท ทูฟตฟูดส จํากัด 8) หางหุนสวนจํากัด ตุมตั้ม
กระยาสารท 9) บริษัท เยลโล ทรีส ฟูด จํากัด 10) หางหุนสวนจํากัด จิราพร ฟูด 11) บริษัท แพนโทริเค จํากัด 12) บริษัท 
เมืองทอง อินเตอรฟูด จํากัด 13) บริษัท ทีอาร ไทยฟูดส จํากัด 14) บริษัท เอ็มวีฟูดซัพพลาย จํากัด  15) บริษัท เขาใหญ
พาโนรามาฟารม จํากัด 16) หางหุนสวนจํากัด 
ทรัพยสุวรรณฟารม 17) บริษัท เบบี้ดีไลท จํากัด  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  

จดเคร่ืองหมายการคา: เดอะบริดจ ริเซิช 
ทู ซัคเซซ เลขที่  1021835 วันที่  20 ตุลาคม 
2560 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน 

สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า ก า ร วิ จั ย
การเกษตร (องคการมหาชน) 

ผูประสานงาน นางสาวมณฑิรา แกวดี โทร. 0 2579 7435 ตอ 3309  
อีเมล montira@arda.or.th เว็บไซต www.arda.or.th  
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อาหารสุขภาพจากสารสกัดหอยเปาฮ้ือ 
จินตนาภรณ วัฒนธร และคณะ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
โทร. 081 872 1809 อีเมล jinwat05@gmail.com 

ช่ือโครงการวิจัย การเพ่ิมมูลคาหอยเปาฮ้ือในรูปอาหารสุขภาพ 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

หอยเปาฮ้ือหรือหอยโขงทะเล จัดเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีมีราคาแพง มีมูลคาทางการตลาดสูงมากท้ังในและ
ตางประเทศ มีมูลคาทางการตลาดในเอเชียถึง 7,500 – 10,000 ลานบาทตอป หอยเปาฮ้ือนั้นจัดเปนอาหารท่ี
นิยมอยางมากเนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการและอุดมดวย selenium และ Omega-3 อยูสูงมาก รวมถึงมี
กรดอะมิโนมากถึง 17 ชนิด และยังมีปริมาณ folate ซ่ึงจําเปนตอการสรางเนื้อเยื่อการเจริญเติบโต และการ
ทํางานของระบบประสาทสูงอีกดวย นอกจากนั้นยังมี glycosaminoglycan ซ่ึงเปนคารโบไฮเดรตท่ีมีบทบาท
ในการสรางคอลลาเจนสูง ในการแพทยทางเลือกมีการนําหอยเปาฮ้ือมาใชบํารุงรางกายและรักษาความผิดปกติ
หลายชนิดไดแก ใชกระตุนกําหนัด ลดความเครียด มีสมาธิ ใชลดความดัน เบาหวาน หอบหืด ปวดศีรษะ และ
ใชบํารุงหัวใจ บํารุงกระดูกและขอ บํารุงกลามเนื้อ และบรรเทาการอักเสบ 

โดยในอดีตมีการนําสวนประกอบของหอยเปาฮ้ือมาเปนสวนประกอบอาหารดูแลสุขภาพ โดยมีสวนผสม
ของขาวหอมมะลิ กลวยน้ําวา สารสกัดใบมะรุม และน้ําผึ้ง แตยังไมไดมีการนําสารสกัดจากสวนตางๆ  
ของหอยเปาฮ้ือ นํามาผสมกับสมุนไพรพ้ืนบาน เชน สารสกัดขาวกํ่า ใบหมอน  ผักชีลาว ผักแพว ในสัดสวน 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารท่ีชวยในการปองกันและยับยั้งเอนไซมท่ีกอใหเกิดภาวะกระดูกพรุน 
ภาวะความจําบกพรอง ภาวะชัก โรคหัวใจขาดเลือด รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการบํารุงสมอง และการทํางาน
ของตับ 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

เพ่ิมมูลคาของเนื้อหอยเปาฮ้ือและสวนท่ีเปนของเหลือท้ิงจาก
อุตสาหกรรมหอยเปา ฮ้ือ ในการตอยอดและประยุกตใช ให เ กิด
ประโยชนของกรดอะมิโนและโปรตีนของสารสกัดจากเนื้อ เปลือก และ
เครื่องในของหอยเปาฮ้ือ นํามาเปนพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขภาพ 
การนําไปใชประโยชน  

อนุ ญาต ให ใ ช สิ ท ธิ ผ ล ง านวิ จั ย แบบ ไม จํ า กั ดแต เ พี ย ง 
ผูเดียว (Non-Exclusive Licensing) จํานวน 1 ราย ไดแก บริษัท ภูเก็ต 
เปาฮ้ือ ฟารม จํากัด 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  

อยูระหวางดําเนินการยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา ไดแก อนุสิทธิบัตร เรื่อง 
“อาหารสุขภาพท่ีมีสวนผสมของสารสกัดจากหอยเปาฮ้ือและกรรมวิธีการเตรียมสารสกัด” เลขท่ีคําขอ 
1803000303 วันยื่นคําขอ 1 กุมภาพันธ 2561 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวปาริชาต เข็มทอง โทร. 0 2579 7435 ตอ 3305 อีเมล parichart@arda.or.th 

เว็บไซต www.arda.or.th  
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พืชสวน/พืชไร  

(เชน ขาวโพด ไมผล 
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ไมประดับ) 
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ปทุมมาสายพันธุใหมเพ่ือการคา 
เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศร ีและคณะ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
โทร. 081 819 6901 อีเมล chalermsrin@yahoo.com 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาพันธุปทุมมาลูกผสมขามชนิดเพ่ือการคา 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ปทุมมาเปนดอกไมเมืองรอนท่ีมีมูลคาการสงออกประมาณ 200 ลานบาทตอป โดยตลาดนําเขาหลัก 
ไดแก ญ่ีปุน เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา เยอรมัน โปรตุเกส อิสราเอล เบลเยี่ยม อิตาลี จีน และใตหวัน  
ดวยเหตุนี้ทําใหมีผูสนใจปรับปรุงพันธุปทุมมาเพ่ือใหไดสายพันธุใหมๆ ออกสูตลาด แตปญหาท่ีพบ คือ การผสม
ระหวางปทุมมาดวยกันลูกผสมท่ีไดมีความหลากหลายตํ่า ซ่ึงปจจุบันลูกผสมท่ีไดจะมีลักษณะซํ้าเดิมไมมี
ลักษณะท่ีแปลกใหม ทําใหปจจุบันเกษตรกรขาดแคลนสายพันธุใหมๆ เขาสูตลาด  
จุดเดนของเทคโนโลยี  

การผสมขามชนิดพืชในสกุลปทุมมากับกระเจียว
ทําใหไดลูกผสม จํานวน 21 สายพันธุ โดยมีลักษณะ
กานยาว ชอดอกโดดเดน มีสีสันสวยงาม และสามารถใช
เปนพันธุทางการคาได 
การนําไปใชประโยชน  

อนุญาตใหใชสิทธิผลงานวิจัยแบบจํากัดแตเพียงผู
เดียว (Exclusive Licensing) จํานวน 1 ราย ไดแก  
บริษัท เชียงใหม แพลนส แอนด เฮิรบ จํากัด 
 

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
ดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตอ

กรมวิชาการเกษตร จํานวน 21 คําขอ คือ เลขท่ีคําขอ 
073/2560 – 093/2560 วันท่ี 21 ธ.ค.60 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํ า นั ก ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องคการมหาชน) 

ผูประสานงาน นางสาวปาริชาต เข็มทอง  
โทร. 0 2579 7435 ตอ 3305  
อีเมล parichart@arda.or.th 
เว็บไซต www.arda.or.th 
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กลวยไมลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม 
ภาณุ เรืองจันทร และคณะ  

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
โทร. 081 829 1254 อีเมล panu@cri.or.th 

ช่ือโครงการวิจัย การผลิตกลวยไมลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหมในเชิงพาณิชย 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

กลวยไมสกุลฟาแลนนอฟซิสเปนกลวยไมสกุลใหญท่ีมีสมาชิก 60-70 ชนิด มีแหลงกําเนิดตามธรรมชาติ 
กระจายพันธุอยู ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตและหมู เกาะในมหาสมุทรแปซิฟก มีการเจริญเติบโต 
ทางตนชา การผสมพันธุและขยายพันธุเกิดข้ึนไดยากในธรรมชาติ ดังนั้นเกษตรกรจึงผลิตและพัฒนาสายพันธุ
กลวยไมลูกผสมฟาแลนนอฟซิสโดยการผสมพันธุ ทําใหมีความหลากหลายท้ังสีดอก รูปทรงดอก กลิ่นหอม ลักษณะ
ลายจุด ขนาดดอก และรูปทรงตน กลวยไมลูกผสมฟาแลนนอฟซิสจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีแตกตางไป 
จากพอแมพันธุแทดั้งเดิมอยางสิ้นเชิง อยางไรก็ตาม สถาบันวิจัยจุฬาภรณไดรวบรวมกลวยไมสกุลฟาแลนนอฟซิส 
(Phalaenopsis spp.) สายพันธุแท และกลวยไมในสกุลใกลเคียงกับฟาแลนนอฟซิส ไดแก สกุลมาวิ่ง (Doritis) 
และ สกุล Kingidium เพ่ือใชเปนแหลงพันธุกรรมสําหรับโปรแกรมการปรับปรุงพันธุกลวยไมลูกผสมฟาแลน
นอฟซิสชนิดใหม (novelty Phalaenopsis) กลาวคือ กลวยไมลูกผสมชนิดใหมจะมีลักษณะเดนท่ี ขนาดดอก
เล็กลง จํานวนดอกตอชอเพ่ิมข้ึน มีการแตกของแขนงชอดอก มีชอดอกแนวตั้ง ออกดอกนอกฤดูกาล ปลูกเลี้ยง
ไดงาย และทนตอโรคและแมลง 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

การผลิตและคัดเลือกลูกผสมฟาแลนนอฟซิสแนวใหมท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย ดวยระบบการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ในการเพ่ิมปริมาณของตนพันธุของลูกผสมดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือกระตุนการเจริญเติบโต
ทางลําตน เนื้อเยื่อเจริญตาขาง ชักนํายอดพืช และเพ่ิมจํานวนตนในสภาพปลอดเชื้อของกลวยไมลูกผสมฟาแลน
นอฟซิสชนิดใหมใหปลอดตอโรคไวรัสสําคัญ ทําไดโดยการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุมไซโตไคนิน 
ทําใหไดลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหมท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย 
การนําไปใชประโยชน  

อยูระหวางดําเนินการจัดกิจกรรม
เปดตัวเทคโนโลยีผลงานวิจัย ในเดือน
กรกฎาคม 2561 เพ่ือสรรหาผูประกอบการ
รับถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  

อยูระหวางยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุ
พืชใหมตอกรมวิชาการเกษตร 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวปาริชาต เข็มทอง โทร. 0 2579 7435 ตอ 3305 อีเมล parichart@arda.or.th 

เว็บไซต  www.arda.or.th 
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แนวทางสําหรับการปองกันการระบาดซ้ําของโรคพีอีดีในฟารมสุกรของประเทศไทย 

เดชฤทธิ์ นิลอุบล และคณะ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โทร. 0 2218 9583 อีเมล dachrit@gmail.com 

ช่ือโครงการวิจัย แนวทางสําหรับการปองกันการระบาดซํ้าของโรคพีอีดีในฟารมสุกรของประเทศไทย 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
ปจจุบันโรคพีอีดีสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางสูงจนประเมินคาไมได เกษตรกรและผูท่ีเก่ียวของกับ

การเลี้ยงประสบปญหาและไมตองการอยูในธุรกิจการเลี้ยงสุกร รวมท้ังตองแบกรับภาระการขาดทุน  
ซ่ึงผลกระทบเหลานี้ เปนสาเหตุใหฟารมสุกรมีจํานวนลดลง สงผลตอความม่ันคงดานการผลิตอาหาร 
ของประเทศ ดังนั้นถามีแนวทางการปองกันโรคและวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพ จะทําใหลดตนทุนการผลิต 
ไดอยางมาก สามารถผลิตสุกรออกสูตลาดไดมากข้ึน และเกษตรกรยังคงอยูในธุรกิจการเลี้ยงสุกร 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

ไดองคความรูในการแกไขปญหาการติดเชื้อแบบเรื้อรังของไวรัสพีอีดีในฟารมสุกร โดยทราบถึงปจจัย
เสี่ยงของการระบาดซํ้าของโรคพีอีดีในฟารมสุกร พบวาเกิดจาก 3 ปจจัย คือ 1) การกลายพันธุของเชื้อไวรัส 
พีอีดี 2) ความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสพีอีดีท่ีคงอยูในสภาวะแวดลอมตางๆ ไดนาน และ 3) การกระตุนภูมิคุมกันเพ่ือ
ปองกันโรคเชื้อไวรัสพีอีดีท่ีไมถูกตอง นอกจากยังไดทดลองผลิตวัคซีนแบบกินท่ีใชในการปองกันโรคพีอีดี 
ในระดับอุตสาหกรรมขนาดยอม (scale up process) และพบวาสามารถนําวัคซีนท่ีพัฒนาข้ึนไปใชกระตุน 
ภูมิได และตอยอดเชิงพาณิชยได 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
1. การเผยแพรความรูในการปองกันการระบาดซํ้าของโรคพีอีดีและ

ประเมินมาตรการการควบคุมโรคพีอีดีอยางตอเนื่องกับ 
สัตวแพทย สัตวบาลและเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ราชบุร ีภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 

2. การตอยอดความรวมมือกับภาคเอกชนในการทดสอบตลาด
ผลิตภัณฑวัคซีนท่ีพัฒนาไดจากโครงการและการขยายกําลังการ
ผลิตไปยังตลาดตางประเทศ 

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
อยูระหวางดําเนินการเพ่ือยื่นขอรับความคุมครอง

ทางดานทรัพยสินทางปญญา  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวนิสา แกวแกมทอง  

โทร. 02 579 7435 ตอ 3313  
อีเมล nisa@arda.or.th เว็บไซต : www.arda.or.th 
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เพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลากะพงในกระชังดวยการเลี้ยงรวมกับปลาตะกรับ 
มนตสรวง ยางทอง1 และ จิระยุทธ รื่นศิริกุล2  

1สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
และ 2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง เขต 6 สงขลา กรมประมง 

โทร. 087 399 1577 อีเมล ymonsuang@hotmail.co.th 
ช่ือโครงการวิจัย  ผลการเล้ียงปลาตะกรับรวมกับปลากะพงขาวในกระชังรูปแบบตางๆ ในทะเลสาบสงขลา 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
ปญหาการเลี้ยงปลากะพงขาวของเกษตรกรในกระชังในทะเลสาบสงขลา คือกระชังมักมีตะกอนและ

สาหรายเกิดข้ึนเปนจํานวนมากจนอาจขัดขวางการไหลของน้ําและเกิดภาวะออกซิเจนต่ําในกระชังเลี้ยงปลา 
ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งของการตายของปลากะพงขาวในกระชังเปนจํานวนมาก และสรางความสูญเสียใหกับ
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาเปนอยางมากโดยเฉพาะในรายท่ีปลามีขนาดใกลท่ีจะจับขายไดแลว  ในขณะท่ีมีการพบ
ปลาตะกรับเขามาหากินเศษอาหารบริเวณกระชังปลากะพงขาวอยูบอยครั้ง การเลี้ยงปลาตะกรับรวมกับ 
ปลากะพงขาวในกระชังจึงอาจชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเลี้ยงปลากะพงขาวดังกลาวขางตน เนื่องจาก 
ปลาตะกรับจะกินสาหรายท่ีเกิดข้ึนท่ีกระชังไดเปนอยางดี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมการเลี้ยง
ปลาตะกรับรวมกับปลากะพงขาวในกระชัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาท้ังสองชนิดใหสูงข้ึน  
ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลาไดผลผลิตและกําไรจากการเลี้ยงมากข้ึน 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

ไดรูปแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวรวมกับ
ปลาตะกรับในกระชัง ซ่ึงชวยลดปญหาการอุดตัน
ของกระชังจากสาหรายและเศษอาหาร โดยเฉพาะ
รูปแบบการเลี้ยงท่ีปลอยปลาตะกรับลงเลี้ยงท้ังใน
กระชังดานในและดานนอก และผลผลิตท่ีไดท้ัง 
ปลากะพงขาวและปลาตะกรับไมแตกตางจาก 
การเลี้ยงปลากะพงขาวอยางเดียวหรือเลี้ ยง 
ปลาตะกรับเพียงอยางเดียว  อีกท้ังกระชังท่ีเลี้ยงมี
ตะกอนและสิ่งมีชีวิตเกาะติดนอย ทําใหงายและ
ประหยัดตนทุนตอการจัดการระหวางการเลี้ยงและ
ภายหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตปลา และเปนวิธีท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

เกษตรกรผูเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาสามารถใชรูปแบบการเลี้ยงปลากะพงขาว
รวมกับปลาตะกรับ เพ่ือผลผลิต และลดตนทุนในการเลี้ยง  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน  นางสาวนิสา แกวแกมทอง โทร. 02 579 7435 ตอ 3313  

อีเมล nisa@arda.or.th เว็บไซต  www.arda.or.th 
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การบริหารจัดการ
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แนวทางการปรบัปฏิทินการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน จ.นาน  
ธนพร สุปริยศิลป และคณะ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โทร. 053 944 157 ตอ 107 อีเมล thanaporn@eng.cmu.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การบริหารจัดการน้ําแบบยืดหยุนโดยปรับปฏิทินการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบท่ีมีตอปริมาณฝนของไทย ผลจากการศึกษาสวนใหญนั้นพบวา 
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ท้ังในดานปริมาณและการกระจายตัว
ของพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามปริมาณฝนท่ีกลาวถึงนั้นมักเปนปริมาณฝนในภาพรวม เชน 
ปริมาณฝนรายป โดยยังไมพบงานวิจัยใดกลาวถึงการผันแปรของปริมาณฝน เชน วันท่ีเริ่มตนฤดูฝน รูปแบบ
การตกของฝน ซ่ึงการท่ีปริมาณฝนมีความผันแปรเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ อาจสงผลตอภาคเกษตรของ
ไทย โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจนอกเขตชลประทาน การศึกษานี้จึงไดทําการศึกษาแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและอุณหภูมิในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานและใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล 
(remote sensing) มาพิจารณาการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือท่ีจะไดปรับปฏิทินการปลูกพืช ในพ้ืนท่ีนอกเขต
ชลประทาน ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนตอไป อยางไรก็ตามการเจริญเติบโตของพืชนั้น 
นอกจากจะข้ึนกับสภาพอากาศแลวยังข้ึนกับปริมาณความชื้นในดินดวย  
จุดเดนของเทคโนโลยี  

แบบจําลองความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและน้ําทาเ พ่ือ
วิเคราะหปริมาณความชื้นในดิน และเปรียบเทียบปริมาณความชื้นท่ีหาได
จากเทคโนโลยีสาํรวจระยะไกล (remote sensing) 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
1. ไดขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวของกับปริมาณ

น้ําทาในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  
2. ไดแบบจําลองความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําทา  

และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
3. ไดผลการทดลองสภาพท่ี เหมาะสมท่ี มีผลตอการ เจริญ เติบโต 

ของพืชเศรษฐกิจท่ีคัดเลือก ไดแก ขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว  
4. ไดขอเสนอแนะและแนวทางเพ่ือปรับปฏิทินการปลูกพืชเศรษฐกิจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณฝน 

ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน 

สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า ก า ร วิ จั ย
การเกษตร (องคการมหาชน) 

ผูประสานงาน น า ง ส า ว ชุ ติ ม า  สุ ข อ นั น ต  
โทร. 0 2579 7435 ตอ 3315 
อีเมล chutima@arda.or.th 
เว็บไซต : www.arda.or.th  

 

71       สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 



แอปพลิเคชัน LandslideWarning.Thai  
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ และคณะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โทร. 0 2579 2265 อีเมล soralump_s@yahoo.com 
ช่ือโครงการวิจัย  การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถลมเพ่ือการปองกันและสรางระบบเตือนภัยดินถลมใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือ : พ้ืนท่ีตนแบบบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

หมูบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ลักษณะดินสวนมากเปนดินรวนมีความ
อุดมสมบูรณ โดยพบวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอพิบัติภัยธรรมชาติหลายดาน อาทิเชน แผนดินไหว ดินถลม 
ลมพายุน้ําปาไหลหลากและรวมถึงภัยแลง ปญหาท่ีเห็นไดชัดจากผลการศึกษา คือการเคลื่อนตัวของดินใน
ลักษณะการคีบ (Soil Creep) ในชวงฤดูฝน สงผลใหโครงสรางอาคารแตกราวและระบบสาธารณูปโภคเสียหาย 
สวนในชวงฤดูแลงพบปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค การแกไขปญหาดังกลาว ดานเทคนิคแลวสามารถ
ดําเนินการไดอยางงาย แตยังพบขอจํากัดดานกฎหมายและความออนไหวของชุนชน ดังนั้น จําเปนตองมี
การศึกษาและวิธีการอยางรอบคอบและเหมาะสมตอทุกฝายตอไป  
จุดเดนของเทคโนโลยี  

แอปพลิเคชันระบบเตือนภัยดินถลม “LandslideWarning.Thai” พรอมติดตั้งระบบเตือนภัยในพ้ืนท่ี
บานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
1. ไดขอมูลพ้ืนฐานและสภาพปญหาของการเกิดภัยดินถลม

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ บริเวณบานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ท้ังขอมูลในระดับการเคลื่อนตัว
ของผิวดินและการเคลื่อนตัวระดับลึก  

2. ไดตนแบบระบบเตือนภัยดินถลมพรอมติดตั้งระบบเตือน
ภัยในพ้ืนท่ี  

3. ไดระบบโลจิสติกสในการอพยพและชวยเหลือยามฉุกเฉิน 
เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติดินถลม   

ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
อยูระหวางดําเนินการเพ่ือยื่นขอรับความคุมครอง

ทางดานทรัพยสินทางปญญา  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน สํานักสงเสริมการใชประโยชน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ผูประสานงาน นางสาวชุติมา สุขอนันต โทร. 0 2579 7435 ตอ 3315 อีเมล chutima@arda.or.th 

เว็บไซต : www.arda.or.th 
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พลาสติกชีวภาพ 
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เม็ดพลาสติกและฟลมหออาหารจากวัสดุผสมเทอรโมพลาสติกสตารช 
/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลท 

อําพร เสนห 1, รังรอง ยกสาน 1, น้ําฝน ลําดับวงศ 2 และ อรทัย อินทะ 1 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โทร 02 562 5045 อีเมล fagiams@ku.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาฟลมหออาหารจากวัสดุผสมเทอรโมพลาสติกสตารช/พอลิบิวทิลีนอะดิเพท 
โคเทเรฟทาเลท 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาสูตรและกรรมวิธีในการผลิตเม็ดและฟลมพลาสติกชีวภาพจากแปงมันสําปะหลัง

และวัสดุท่ีสามารถแตกสลายไดทางชีวภาพดวยกระบวนการอัดรีดในระดับอุตสาหกรรม เพ่ือใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใชงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และเหมาะสําหรับการข้ึนรูปฟลมดวยเครื่องจักรใน
กระบวนการเปาฟลม เพ่ือใหอุตสาหกรรมพลาสติกท่ีสนใจสามารถนําไปผลิตตอได มีความจําเปนอยางยิ่งตอ
การเตรียมความพรอมและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย และชวยเพ่ิม
มูลคาใหกับแปงมันสําปะหลัง 
จุดเดนของเทคโนโลยี 

โครงการวิจัยนี้มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาเม็ดและฟลมหออาหารจากวัสดุผสมเทอรโมพลาสติกสตารช/พอลิ
บิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลท (TPS/PBAT) ท่ีสามารถแตกสลายไดทางชีวภาพอยางสมบูรณ โดยมีการศึกษา
ถึงปริมาณพลาสติไซเซอรในการเตรียมเทอรโมพลาสติกสตารชและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทท่ี
เหมาะสมในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการซึมผานของกาซเพ่ือใหไดฟลมวัสดุผสม TPS/PBAT ท่ีเหมาะ
สําหรับการนําไปหอหุมหรือบรรจุผลิตภัณฑเนื้อสัตวสดได  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- ผลงานวิจัยนี้มีการตอยอดจากอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 
8338 (ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ: สูตรและกรรมวิธี
การผลิตเรซินเทอรโมพลาสติกฟลาวร ) และอนุ
สิทธิบัตรเลขท่ี 9719 (ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ: 
สูตรและกรรมวิธีการผลิตเรซินคอมพาวดเทอรโม
พลาสติกสตารช/ฟลาวร-พอลิเอสเทอรยอยสลายได)  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อหนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูประสานงาน ผศ. ดร.อําพร เสนห โทร. 0 2562 5045 อีเมล fagiams@ku.ac.th 
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การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียเพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลติพลาสติกชีวภาพ 

เศรษฐวัชร ฉ่ําศาสตร, กรองจันทร รัตนประดิษฐ  
มหาวิทยาลัยบูรพา   

โทร. 096 887 3878  อีเมล saethawa@buu.ac.th 
ช่ือโครงการวิจัย  การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับหองปฏิบัติการและโรงงานตนแบบ –เนนเพ่ือ

การนําไปใชไดในระดับอุตสาหกรรม 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ซัคซินิคเปนกรดอินทรียท่ีมีความสําคัญ เปนสารตัวกลางของการสรางพลังงานในสิ่งมีชีวิต เปนสารตั้งตน
ท่ีมีศักยภาพสูงสําหรับผลิตสารเคมีทีใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดแก อุตสาหกรรม การแพทย และ การเกษตร 
มากกวารอยชนิด ปจจุบันความตองการใช 200,000 ตัน และในป  2020 จะมีความตองการถึง 2,000,000 ตัน 
รอยละ 15 ใชสําหรับผลิตพลาสติกชีวภาพยอยสลายไดชนิด poly-butylene succinate (PBS) ปจจุบัน 
ท่ัวโลกพบวาไมสามารถผลิตไดเพียงพอ และยังขาดงานวิจัยสนับสนุน จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาวิจัย ตั้งแตการ
คัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตกรดซัคซินิคไดสูง การหาสภาวะการผลิตดีท่ีสุด การสกัด การขยายขนาดการผลิต การ
ออกแบบกระบวนการและสรางปฏิกรณชีวภาพสําหรับผลิต และศึกษาวิธีขยายขนาดการผลิตข้ึนสูระดับ
อุตสาหกรรม 
จุดเดนของเทคโนโลยี  
1. แบคทีเรียสายพันธุใหมท่ีแยกไดมีศักยภาพสูงไมนอยกวาเชื้อมาตรฐานอ่ืนท่ีใชกันอยูท่ัวโลก จัดวาเปน  

highly  potential new industrial species (HPNIS) โดยให high growth rate, high yield และ 
high productivity 

2. สูตรอาหารและวิธีการเพาะเลี้ยงพิเศษจําเพาะ  โดยใชวัตถุดิบหลักคือแปงมันสําปะหลังท่ีความเขมขนสูง
กับกาซ คารบอนไดออกไซด ทําใหไดผลผลิตสูง 

3. เพาะเลี้ยงโดยการใชปฏิกรณชีวภาพขนาดโรงงานตนแบบ 75 และ 750 ลิตร ท่ีออกแบบและผลิตข้ึนเอง 
(in-house design and construction) ทําใหลดตนทุนกวา 30 ลานบาท 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
จะอนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยี แก บริษัท มัลติแบกซ จํากัด มหาชน ซ่ึงเปนผูรวมวิจัยตั้งแตตนและรวม

ใหทุนวิจัย เนื่องจากเปนบริษัทผลิตถุงพลาสติกสงออกรายใหญของประเทศ และสามารถผลิตพลาสติกยอย
สลายชนิด PBS ได   
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- อยูระหวางจะยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา  
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การผลิตพอลเิมอรยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม 
กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ และคณะ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
โทร. 083 645 9899  อีเมล jantanasakulwong.k@gmail.com 

ช่ือโครงการวิจัย การผลิตพอลิเมอรยางพาราคอมโพสิตชนิดใหม 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร” (Thermoplastic elastomer, TPE) เปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติในการ 
ข้ึนรูปไดดวยความรอนเหมือนกับเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) และยืดหยุนเหมือนยาง TPE ถูกนํามาใช
งานแทนยางเนื่องจากยางท่ีผานกระบวนการปรับปรุงโครงสรางแบบรางแหจะข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑไดยาก  
ไมสามารถนํากลับมาหลอมข้ึนรูปใหมได และยากตอการยอยสลาย (Degradation) กลายเปนขยะท่ีกําจัดได
ยาก TPE สวนใหญยังถูกผลิตมาจากการพอลิเมอรและยางสังเคราะหท่ียอยสลายยาก งานวิจัยนี้ไดทําการ
พัฒนาพลาสติกชีวภาพชนิดใหมท่ีสามารถ “ข้ึนรูปไดเหมือนพลาสติก ยืดหยุนเหมือนยาง และยอยสลายได
เหมือนพลาสติกชีวภาพ” วัสดุดังกลาวถูกพัฒนาเปนตนแบบผลิตภัณฑพ้ืนรองเทาปองกันกลิ่นเหม็น จากการ
ผสมแปงมันสําปะหลัง ยางพาราและตัวประสานท่ีชวยใหการผสมเกิดปฏิกิริยาในระดับโครงสราง 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

วัสดุผสมท่ีได มีความโดดเดนทางดาน 
การการพัฒนาพลาสติกชีวภาพดวยการผสมแบบ
เกิดปฏิกิริยาทําใหมีความเขากันไดสูงจากพันธะเคมี
ท่ีเกิดข้ึนสงผลตอคุณสมบัติของวัสดุท่ีดี สามารถ
ยอยสลายไดเหมือนพลาสติกชีวภาพ ข้ึนรูปได
เหมือนพลาสติกทําใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปราง 
ในลักษณะท่ียางธรรมชาติท่ัวไปไมสามารถข้ึนรูปได 
ตานทานน้ําไดดี และยังมีความสามารถในการ
ตานทานเชื้อจุลินทรีย สามารถนํามาใชผลิตเปน
ผลิตภัณฑทดแทนยางธรรมชิ และสังเคราะหใน
ลักษณะของผลิตภัณฑท่ียางข้ึนรูปไดยาก เชน ซีลยางท่ีใชกับน้ํามัน พ้ืนรองเทา ดามจับวัสดุ วัสดุกันกระแทก 
หรือผลิตเปนฟลมท่ีมีความยืดหยุนสูงเปนตน  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100  

เว็บไซต  http://www.agro.cmu.ac.th/ 
  

พ้ืนรองเทาปองกันกลิ่นเหม็นตนแบบ 
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ฟลมคลุมดินเพ่ือระบบนิเวศ 
สุวบุญ จิรชาญชัย และคณะ 

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โทร. 0 2218 4134 อีเมล csuwabun@chula.ac.th 

ช่ือโครงการวิจัย ฟลมคลุมดินเพ่ือระบบนิเวศ  
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ฟลมคลุมดินเปนแผนพลาสติกบางท่ีใชคลุมดินเพ่ือรักษาสภาพดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก ชวย
ควบคุมปริมาณน้ําและควบคุมวัชพืชในแปลงเพาะปลูก ปกปองหนาดินจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ฟลมคลุม
ดินในปจจุบันใชพอลิเมอรประเภทพอลิเอทิลีนเปนฐานและอาจมีผสมกับสารเติมแตงหรือพอลิเมอรประเภท
ตางๆ รวมถึงสีหรือผงคารบอน เพ่ือใหเหมาะสมตอการใชงาน ซ่ึงสวนใหญไดแก ผัก  ผลไม ท่ีมีราคาแพง และ
อาจจําเปนตองมีการทะนุถนอมระหวางการเพาะปลูก อยางไรก็ดี หลังการเก็บเก่ียวผลิตผลแลว การเก็บแยก
ฟลมออกจากหนาดิน เปนงานท่ีใชแรงงาน มีความยุงยาก และบอยครั้งฟลมไดเสื่อมสภาพไมสามารถเก็บ
กลับมาใชงานไดอีก โดยแตกเปนสวนบนหนาดิน ทําใหเกิดปญหาแกดิน เชน ทําใหดินแฉะไมรวนซุย จากการ
ค่ังของน้ําบนแผนฟลมพอลิเอทีลีน ดังนั้น คณะวิจัย จึงไดเสนอฟลมคลุมดินท่ีแตกสลายไดทางชีวภาพ ท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม หรือ ฟลมคลุมดินเพ่ือระบบนิเวศน เพ่ือตอบโจทยความตองการท้ังระหวางการใชงานและ
หลังการใชงาน โดยการพัฒนาฟลมท่ีผลิตจากพลาสติกแตกสลายไดทางชีวภาพ อยางไรก็ดี ขอจํากัดของ
พลาสติกประเภทนี้คือ สมบัติพ้ืนฐานท้ังกายภาพและเชิงกลท่ีไมสามารถเทียบเคียงกับพอลิเอทีลีน รวมถึงราคา
ท่ีสูงกวา 2-3 เทา ทําใหจําเปนตองมีการพัฒนาในประเด็นดังกลาวเพ่ือใหเปนเทคโนโลยีตนแบบแก
ภาคอุตสาหกรรม โครงการฯ นี้ จึงไดนําเสนอการพัฒนาสมบัติใหมีความเหนียวควบคุมอายุการใชงาน และ
ราคาท่ีเหมาะสม โดยการพัฒนาเม็ดพลาสติกผานการผสมกับสารเติมแตงและพอลิเมอรแตกสลายไดทาง
ชีวภาพประเภทตางๆ และพัฒนากระบวนการข้ึนรูปใหเปนฟลมหลายชั้น รวมท้ังการใชเทคนิคการดึงยืดฟลม  

จุดเดนของเทคโนโลยี  
- เปนผลิตภัณฑแตกสลายไดทางชีวภาพ   
- ฟลมพลาสติกชีวภาพท่ีมีสมบัติเชิงกลและราคาเทียบเคียงกับ
พอลิเอทีลีน  
- ใชเทคนิคการข้ึนรูปท่ีอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการได  
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

- การปลูกผัก ผลไมท่ีมีราคา และมีความตองการของตลาดสูง 
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- อยูระหวางการเตรียมเอกสารสําหรับจดทรัพยสินทางปญญา 
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การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
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การพัฒนาเครื่องมือสําหรับคาดการณการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ  ในอนาคตเพ่ือ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมการออกแบบและกอสราง 

ณัชวิชญ   ติกุล1, ปรีชา  แยมเย้ือน2, ดร. จีรวรรณ  แซเลา3  
1มหาวิทยาลัยแมโจ, 2กรมชลประทาน และ 3มหาวิทยาลัยแมโจ 

โทร   053 875 453   อีเมล   nachawit@gmail.com  
ช่ือโครงการวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือสําหรับคาดการณการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคตเพ่ือ

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมการออกแบบและกอสราง 
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย 

ขอมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีความจําเปนสําหรับการออกแบบและกอสรางอาคารเพื่อเตรียมรับมือกับ
สภาพภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต แตกระบวนการที่ใชในการวิเคราะหเพื่อการคาดการณการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีความซับซอนและใชเวลามาก ขอมูลหรือผลการวิเคราะหที่มีอยูแสดงผลในภาพรวมระดับ
ภูมิภาคหรือระดับประเทศซึ่งเปนภาพใหญเกินกวาที่จะทําไปใชเพื่อการออกแบบกอสรางในระดับพื้นที่ได ดังนั้นผูวิจัย
จึงตองการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อแสดงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอพื้นที่กอสรางอาคารโดยการ
ประยุกตใชขอมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคที่มีอยู เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ที่สถาปนิกผูออกแบบ วิศวกร ผูรับเหมารวมถึงเจาของอาคาร สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สามารถใชงานและ
เขาใจผลที่ไดจากขอมูลที่สามารถนําไปใชเพื่อชวยใหการออกแบบและกอสรางอาคารสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได โดยใชจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ศึกษานํารองสําหรับโครงการนี้ 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

โปรแกรม PTAD ที่สามารถคาดการณระดับน้ําทวมสูงสุด (เมตร) ระยะเวลาในการทวม (วัน) และความเร็วน้ํา 
(m/s) รวมทั้งสามารถคาดการณอุณหภูมิสูงสุด (oC) ในพื้นที่ขนาด 30x30 เมตร ในชวง พ.ศ. 2541--2589 ภายใต
ภาพฉายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งสิ้น 8 ภาพฉายพรอมทั้งแสดงแนวทางการออกแบบที่สอดคลองกับผลกระทบ
แตละพื้นที่ โดยสามารถแบงไดเปน 2 แนวทาง ไดแก การออกแบบเพื่อรองรับน้ําทวมและการออกแบบเพื่อลด
อุณหภูมิ  ทําใหผูใชเห็นภาพอยางชัดเจนโดยการเชื่อมโยงงานวิจัยเชิงวิชาการสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและยัง
สามารถลดขอจํากัดดานความเขาใจและองคความรูของนักออกแบบดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
มีความเปนวิทยาศาสตรหรือมีภาพกวางมากเกินไปไดและใชเวลาและทรัพยากรสูง 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

ผูใชสามารถเขาถึงเคร่ืองมือไดงายผานเว็บไซด 
www.ptad.mju.ac.th  โดยไมเสียคาใชจาย ผลการ
วิเคราะหจากโปรแกรมถูกนําไปใชเปนขอมูลในการทําวจิยั 
การออกแบบสถาปตยกรรมแลวหลายโครงการ  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา 
ไดลิขสิทธิส์ําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร PTAD  
ลิขสิทธิ์เลขที่ 357246 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560  
โดยกรมทรัพยสินทางปญญา 
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม มหาวทิยาลัยแมโจ 
ผูประสานงาน รศ. ดร. ณัชวิชญ  ติกุล  โทร.  053 875 453   อีเมล nachawit@gmail.com 
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ผลกระทบของอุณหภมูติอยุงลายพาหะนําโรคไขเลือดออกในประเทศไทย 
นวลอนงค จิระกาญจนากิจ และคณะ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. 0 2441 9903   อีเมล Nuananong.jir@mahidol.ac.th 

ช่ือแผนงานวิจัย  ความสัมพันธของสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลตอยุงลายพาหะของโรคไขเลือดออกใน
ประเทศไทย 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
ประเทศไทยอยูในเขตรอนชื้นที่มีไขเลือดออกเปนโรคประจําถ่ิน มาตรการหลักที่สําคัญในการควบคุมโรคทําโดย

การควบคุมยุงลายพาหะ แตก็มักจะไมประสบผลดีเทาที่ควรจากปญหาของการดื้อยาฆาแมลงในหลายพื้นที่ สภาพ
ภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงข้ึนยังอาจสงผลใหยุงมีการปรับตัวและทนตอยาฆาแมลงเพิ่มข้ึน และยังมีความเก่ียวของกับ
ความสามารถในการเปนพาหะของโรคดวยเชนกัน งานวิจัยนี้จึงศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิกับความสามารถใน
การเปนพาหะของยุงลายในการนําโรคไขเลือดออก และผลกระทบตอความไวตอสารกําจัดแมลง โดยศึกษาในตัวอยาง
ยุงลายจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูง และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํา  และภายใตภาวะควบคุมอุณหภูมิในหองปฏิบัติการ 
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  

ผลการศึกษาทําใหทราบถึงสภาวะการดื้อยาฆาแมลงในกลุม Pyrethroid และ Propoxur ของยุงลายในพื้นที่ที่
ทดสอบไดแก จ. นครสวรรค จ. กาญจนบุรี จ. ระนอง และ จ. ระยอง และการดื้อยา Malathion ของยุงลายเฉพาะใน
พื้นที่ของ จ.นครสวรรค พบความสัมพันธของอุณหภูมิที่สูงข้ึนมีผลใหอัตราการตายของยุงจากยาในกลุม Pyrethroid 
ลดลง ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่สงเสริมใหเกิดการดื้อตอยานี้มากข้ึน นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงข้ึนมีผลใหอัตราการติดเชื้อไวรัส
เพิ่มข้ึน เชื้อไวรัสยังสามารถเจริญไดดีในยุงลายที่ไดมาจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงมากกวาในยุงลายจากพื้นที่ที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ํา จึงอาจสงผลกระทบตอการแพรระบาดของเชื้อไดมากข้ึนดวย  

ผลงานวิจัยนี้ไดมีการนาํไปเสนอในที่ประชุมของหนวยงานทางดานสาธารณสุข ใหทราบถึงสภาวะการดื้อยา
ฆาแมลงกลุม Pyrethroid และ Propoxur ของยุงลายในพื้นที่ที่ทดสอบ และความสัมพันธของการดื้อยากับอุณหภูมิที่
เพิ่มข้ึน การเฝาระวังเพื่อติดตามภาวะการดื้อยาจึงมีความสําคัญ เพื่อใหมีการเลือกใชชนิดของยากําจัดแมลงที่
เหมาะสม การใชชนิดของสารที่ไมถูกตองนอกจากจะไมไดผลที่
ดี ยังอาจเปนการสงเสริมใหเกิดการดื้อยามากข้ึนอีกดวย 
โดยเฉพาะยาในกลุมของไพรีทรอยดที่จะมีประสิทธิภาพลดลง
ในที่มีอุณหภูมิสูงข้ึน นอกจากนี้การควบคุมการระบาดของโรค
อาจตองมีการเพิ่มความระมัดระวังมากข้ึนในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูง เพื่อลดการแพรระบาดของโรคไดรวดเร็วและทันตอ
สถานการณ จากผลของอัตราการติดเชื้อและการเจริญของเชื้อ
ไวรัสที่เพิ่มข้ึนสัมพันธกับอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน ทําใหจําเปนตองมี
การวางแผนควบคุมยุงพาหะที่ดี  

นอกจากนีไ้ดมีการนําสวนหนึ่งของผลงานวิจัยไปเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (JOINT INTERNATIONAL 
TROPICAL MEDICINE MEETING 2016, โรงแรมอมารี  
วอเตอรเกต, 7-9 ธันวาคม 2559 
  

การฉีดเชื้อไวรัสไขเลือดออกในยุงลายภายใต
กลองจุลทัศน 
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การพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐาน 
ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
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ผลิตภัณฑแคปซลู และชาเสรมิสุขภาพลดนํ้าตาลในเลือดจากกลวยไมสกุลหวาย  
อุดมลักษณ สุขอัตตะ  และคณะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โทร. 098 554 1462 อีเมล aapuls@ku.ac.th  

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากกลวยไมสกุลหวาย 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  
กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium) เปนกลวยไมสกุลใหญท่ีสุด มีการแพรกระจายพันธุออกไป 

ในบริเวณกวางท้ังในทวีปเอเชียและหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก การใชกลวยไมเปนสมุนไพรและการใชในทาง
การแพทย มีมานานกวา 3,000 ปมาแลว ในประเทศจีนและญ่ีปุน สมุนไพรจากกลวยไมสกุลหวาย เรียกวา 
“สือหู (Shi-hu)” ในปจจุบันเปนท่ีนิยมบริโภคเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง และมีสุขภาพดี นอกจากนั้นยังใชรักษา
โรคไดหลายชนิด ในปะเทศจีน กลวยไม  Dendrobium catenatum Lindley เปนกลวยไมท่ีสําคัญในตํารา
ยาจีน มีขายเปนสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกลวยไมสกุลหวายอีกหลายชนิด คือ D. candidum,  
D. moniliforme และ D. nobile Lindl. ท่ีพบวามีสรรพคุณทางการแพทยมากมาย ไดแกใชบรรเทาอาการ
ปวดทอง กระตุนการไหลเวียนของเลือด ลดไข และแกปวด  รักษาอาการบวม รักษาภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 
รักษาโรคเบาหวาน เปนตน (Bulpitt  et al., 2007; Shi et al., 2004) จากการศึกษาพบวากลวยไมสกุล
หวายท่ีปลูกไดภายในประเทศไทยมีสารท่ีมีประโยชนเชิงสุขภาพท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย การพัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือสุขภาพจากกลวยไมสกุลหวายท่ีผลิตในประเทศไทยจึงเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกกลวยไม นอกจากการ
ปลูกเพ่ือขายตนและเพ่ือตัดดอก และยังเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพกลวยไมท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนและมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด 
จุดเดนของเทคโนโลยี  

ผลิตภัณฑผลิตจากสายพันธุของกลวยไมสกุลหวายสายพันธุท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีดีมีสารสําคัญสูง  และ
ใชเทคโนโลยีการสกัดดวยสภาวะท่ีเหมาะสม รวมกับกระบวนการทําแหงสารสกัด เพ่ือใหไดผงสารสกัดท่ีมีฤทธิ์
ทางชีวภาพ และมีความคงตัวสูง  
การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- มีการทําบันทึกขอตกลงร วมระหวาง สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบริษัทกลวยไมไทย จํากัด จังหวัดราชบุรี ในการทํางานวิจัยตอเนื่องในโครงการ 
“การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากกลวยไมสกุลหวาย” เพ่ือทดลองนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- อยูระหวางยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา เลขท่ีคําขอ1703000985 เม่ือวันท่ี  
6 มิถุนายน 2560 
  

  
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพลดน้ําตาลในเลือด 

จากกลวยไมสกุลหวาย 

ผลิตภัณฑชาลดน้ําตาลในเลือด 
จากกลวยไมสกุลหวาย 
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เครื่องตนแบบกระบวนการไพโรไลซิสรวมระหวางนํ้ามันเครื่องใชแลวกับขยะพลา
สาติกอตัราการปอน 200 กิโลกรัมตอวัน 

ณัฐชา เพ็ชรย้ิม และคณะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

โทร.  081 614 5677  อีเมล nattacha.p@en.rmutt.ac.th 
ช่ือโครงการวิจัย  การพัฒนาเครื่องปฏิกรณแบบกึ่งกะสําหรับการไพโรไลซิสรวมระหวางน้ํามันเครื่องใช

แลวกับขยะพลาสติกจากหลุมฝงกลบของเทศบาล 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

โดยท่ัวไปน้ํามันไพโรไลซิสจะมีคุณภาพต่ํา (ไมผานมาตรฐานน้ํามันดีเซล) ซ่ึงมีผลมาจากการนําขยะ
พลาสติกหลากหลายชนิดมาผานกระบวนการใหความรอนสูง ภายใตบรรยากาศไรออกซิเจน แมจะไดน้ํามัน
เชื้อเพลิง แตเปนน้ํามันท่ีไมไดคุณภาพ จําเปนตองนําผานกระบวนการกลั่นอีกครั้งจึงจะไดน้ํามันดีเซลออกมา 
จากการศึกษาวิจัยพบวาสัดสวนผสมของชนิดพลาสติกเริ่มตนสงผลกับคุณภาพผลิตภัณฑน้ํามันจาก
กระบวนการไพโรไลซิสอยางมาก อีกท้ังการใชน้ํามันเครื่องใชแลวมาเปนวัตถุดิบรวมสงผลใหลดการใชพลังงาน
ความรอนแกเครื่องปฏิกรณเคมี เกิดการหลอมเหลวเร็วข้ึนอีกดวย 

จุดเดนของเทคโนโลยี  
การออกแบบเครื่องปฏิกรณแบบก่ึงกะให

สามารถปอนน้ํ า มัน เครื่ อ ง ใช แล ว กับขยะ
พลาสติ กผ สม ใน อัต ร าส ว น  Oil:HDPE:PP  
ท่ี 50:30:20 รอยละโดยน้ําหนัก เพ่ือผลิตน้ํามัน
เชื้อเพลิงคุณภาพเทียบเทาน้ํามันดีเซล โดยไม
ตองอาศัยการกลั่นชวยปรับปรุงคุณภาพ เม่ือนํา
น้ํามันทดสอบตามมาตรฐาน ASTM พบวา 
มีดัชนีซีเทน 67 ความถวงจําเพาะ 0.82 จุดวาบ

ไฟ 44°C คาการกลั่น 350°C และคาสี 5.0 
 

การนําไปใชประโยชน / การประยุกตใช  
- อนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยี ในการเปนผูสรางเครื่อง แก บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร จํากัด  
ความพรอมทางทรัพยสินทางปญญา  
- อยูระหวางยื่นขอรับความคุมครองทางดานทรัพยสินทางปญญา  
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ส่ิงแวดลอม  

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และ

ระบบนิเวศ 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการรั่วไหล
ของนํ้ามัน และประสิทธิภาพในการบําบัดทางชีวภาพ  

อรฤทัย ภิญญาคง และคณะ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

โทร. 0 2218 5070  อีเมล onruthai.p@chula.ac.th 
ช่ือแผนงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการรั่วไหล 

ของน้ํามัน และประสิทธิภาพในการบําบัดทางชีวภาพ 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

อาวไทยเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของประเทศไทย และเปนบริเวณท่ีกิจกรรมตางๆ 
มากมาย ท้ังการทองเท่ียว การประมงเชิงพาณิชย รวมถึงเปนแหลงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจบริเวณชายฝง 
อีกท้ังเปนเสนทางขนสง และขนถายน้ํามัน สินคาทางการเกษตร และวัตถุดิบตางๆ บริเวณอาวไทยมีทาเรือ
หลายแหงท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือการนําเขาและสงออกสินคา และการประมงชายฝง ซ่ึงทําใหมีโอกาสเกิดการรั่วไหล
ของน้ํามันปโตรเลียมลงสูอาวไทย กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอท้ังระบบนิเวศ และสุขภาพของ
มนุษย ดังนั้นการบําบัดสิ่งแวดลอมท่ีปนเปอนน้ํามันปโตรเลียมจึงมีความจําเปน ท้ังนี้การบําบัดโดยวิธีทาง
ชีวภาพเปนทางเลือกท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมกอใหเกิด
ผลกระทบขางเคียง ดังนั้นแผนงานวิจัยนี้ จึงมุงเนน 1.) ศึกษาไมโครไบโอมของดินตะกอนทะเล ดินชายฝง และ
น้ําทะเลอาวไทย และตรวจหายีนท่ีเก่ียวของกับการผลิตเอนไซมท่ีจุลินทรียใชในการยอยสลายสารประกอบ
ตางๆ ในน้ํามันดิบ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในอาวไทยไปตอยอดใช
ประโยชนในดานการบําบัดสิ่งแวดลอมโดยวิธีทางชีวภาพ และแผนงานวิจัยนี้ยังมุงเนน 2.) ศึกษาอัตราการยอย
สลายเฮกซะเดคเคน ฟแนนทรีน และน้ํามันดีเซลโดยกลุมจุลินทรียทองถ่ินในดินตะกอนทะเล และบงชี้
แบคทีเรียท่ีเก่ียวของกับการยอยสลายสารดังกลาว   

จุดเดนของเทคโนโลยี   
จากขอมูลไมโครไบโอมในตัวอยางดินตะกอนและ 

น้ําทะเลจากบริเวณอาวไทย พบแบคทีเรียหลากหลายชนิด
ท่ีมีความเก่ียวของกับการยอยสลายไฮโดรคารบอน และ 
ยังตรวจพบยีนท่ีเก่ียวของกับการยอยสลายไฮโดรคารบอน 
รวมถึงมีจํานวนแบคทีเรียท่ีสามารถใชน้ํามันปโตรเลียมเปน
แหลงคารบอนและแหลงพลังงานไดในปริมาณสูง และ 
ยังพบวากลุมประชากรจุลินทรียทองถ่ินในดินตะกอนทะเล 
มีความสามารถในการยอยสลายเฮกซะเดคเคน ฟแนนทรีน 
และน้ํามันดีเซลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ตัวอยางสิ่งแวดลอมจากอาวไทยมีความหลากหลายและ
ความอุดมสมบูรณของแบคทีเรียท่ีเก่ียวของกับการยอยสลายปโตรเลียมไฮโดรคารบอน งานวิจัยนี้จึงจะตอยอด
โดยการคัดแยกและคัดกรองกลุมแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการยอยสลายน้ํามันปโตรเลียมจากตัวอยาง
ดินตะกอน และพัฒนาเปนแบคทีเรียพรอมใชสําหรับบําบัดสิ่งแวดลอมตอไป  
ขอมูลติดตอเพ่ือขอรับถายทอดเทคโนโลยี  
ชื่อหนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผูประสานงาน รศ. ดร.อรฤทัย ภิญญาคง โทร. 0 2218 5070 อีเมล onruthai.p@chula.ac.th 

ตัวอยางดินตะกอนอาวไทยมี Proteobacteria เปนแบคทีเรีย

ก ลุ มห ลัก  และแบคที เ รี ยบางชนิดในก ลุ มนี้ เป นชนิดที่ มี

ประสิทธิภาพยอยสลายน้ํามันปโตรเลียม 
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