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โครงการเชิดชูเกียรติและสรางเครือขายนวัตกรรม

“เมธีสง เสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)”
“เมธีสง เสริมนวัตกรรม” ...นำประสบการณเสริมพลังสรางสรรคธรุ กิจใหม
เมธีสง เสริมนวัตกรรม เปนผไู ดรบั การเชิดชูเกียรติ เปนผเู ชีย่ วชาญดานนวัตกรรม
ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันใหเกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติ” ที่เขมแข็ง
และผลักดันใหประเทศไทยสามารถยกระดับความสามารถแขงขันไดอยางกาวกระโดด

หลักการและเหตุผล
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เพื่อเปนองคกรนำในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ โดยการประสานองคความรู (connecting knowledge) และการจัดการความรู
ทัง้ ความรดู า นวิชาการ การเงินการลงทุน การผลิตและการตลาด เพือ่ พัฒนาใหเกิดนวัตกรรมในรูปแบบ
ของธุรกิจใหม (new business model) ตลอดจนการสรางผลิตภัณฑใหม เทคโนโลยีใหม กระบวนการ
ผลิตใหม บริการใหมหรือการบริหารจัดการใหม ซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจที่สูงมากใหกับ
ประเทศ อันจะเปนตัวเรงสำคัญในการขับเคลื่อนไปสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ที่สามารถกาว
เขาไปแขงขันในเวทีโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางรวดเร็วและเขมแข็ง
ในระยะเวลา 5 ปทผี่ า นมา สนช. ไดดำเนินการสรางระบบสนับสนุนนวัตกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
โดยใชการรังสรรคโครงการนวัตกรรมรวมกับภาคเอกชน และใชกลไกการสนับสนุนทัง้ ทางดานวิชาการ
และดานการเงิน เพือ่ เขารวมรับความเสีย่ งและสรางโอกาสใหมใหกบั ภาคเอกชนในการลงทุนในธุรกิจ
นวัตกรรม โดยเฉพาะการตอยอดจากสิง่ ประดิษฐ สิทธิบตั ร และผลงานวิจยั และพัฒนาของภาครัฐ ซึง่
เปนองคความรูและทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการลงทุนจากงบประมาณของรัฐสูงมากกวาปละ
10,000 ลานบาท ทั้งนี้กลไกสนับสนุนดานวิชาการจะชวยประสานความรูจากผลงานวิจัยเพื่อยืนยัน
ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี ในขณะทีก่ ลไกดานการเงิน ทัง้ 4 รูปแบบ ไดแก โครงการ “นวัตกรรมดี…
ไมมดี อกเบีย้ ” โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” โครงการ “ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม”
และ โครงการ “รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม” เปนเครือ่ งมือทางการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสนับสนุน
และขับเคลื่อนใหเกิดการลงทุนทำนวัตกรรมไดอยางกวางขวาง เกิดการเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ
ภาครัฐไดอยางบูรณาการ และมีความคมุ คาในการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมจากผลงานวิจยั โดยเฉพาะ
งานวิจยั ในมหาวิทยาลัยตางๆ
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาในการดำเนินการเพื่อแสวงหาและพัฒนาโครงการนวัตกรรมในระยะ
ทีผ่ า นมา ไดใชวธิ ปี ระชุมสัมมนาและเขาพบผปู ระกอบการโดยตรงจะประสบความสำเร็จในระดับหนึง่
โดยทำใหเกิดกระบวนการเรียนรใู นการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในระดับทีม่ กี ารลงทุนในเชิงพาณิชย
แตเนื่องจากขอจำกัดของโครงสรางองคกรและจำนวนบุคลากร ทำให สนช. ไมสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนานวัตกรรมของประเทศใหขยายไปสูวงกวางไดอยางรวดเร็ว
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ดังนัน้ เพือ่ ใหการดำเนินงานงานของ สนช. สอดคลองกับแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2552-2553
ซึ่งไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมอยางตอเนื่อง จึงมีนโยบายการสรางเครือขาย
นวัตกรรม เพือ่ ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในเชิงรุก เขาหาตลาดและภาคอุตสาหกรรม โดยประสานงาน
และสรางความรวมมือกับนักวิชาการและนักวิจัยทั้งจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยในภาค
เอกชน โดยการพัฒนาใหเกิดโครงการนวัตกรรมในภาคเอกชนไดอยางแพรหลายและสอดคลองกับ
แผนการดำเนินงานของ สนช.
ในป พ.ศ. 2552 สนช. จึงจะจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติ “เมธีสง เสริมนวัตกรรม” (Innovation
Ambassador) ซึ่งเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคในการสรางเครือขายของผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรม
หรือดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยจะเชิดชูเกียรติเพื่อดำเนินการใหคำปรึกษาแนะนำ ดานการ
วิเคราะหและประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยี พรอมทัง้ การประเมินศักยภาพ
ทางดานการตลาดและธุรกิจใหกบั ผปู ระกอบการ ในกระบวนการพัฒนาโครงการนวัตกรรม เพือ่ ใหได
ขอเสนอโครงการทีม่ ขี อ มูลครบถวนทัง้ ดาน “ความใหม” ของโครงการ ดานเทคโนโลยี การลงทุน และ
แผนธุรกิจ และนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหการสนับสนุนดานวิชาการและการเงิน
ทั้งนี้ เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาเครือขาย “เมธีสงเสริมนวัตกรรม” คือ การขยายเครือขาย
ใหกวางขวาง นำไปสกู ารสรางธุรกิจนวัตกรรมทีใ่ ชฐานความรแู ละเทคโนโลยีในประเทศ อันจะกอใหเกิด
“ระบบนิเวศนวัตกรรมแหงชาติ” (National Innovation Eco-System) ทีเ่ ขมแข็งตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเครือขาย “เมธีสงเสริมนวัตกรรม” เพื่อใหคำปรึกษาดานการบริหารจัดการความรู
และเทคโนโลยี รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี ในกระบวนการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
ใหกับภาคเอกชน
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหกับผูประกอบการไทย เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมซึ่ง
สามารถสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับศักยภาพการแขงขันของเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว
3. เพือ่ บูรณาการการวิจยั และพัฒนาของประเทศ รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีโดยผเู ชีย่ วชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ “เมธีสงเสริมนวัตกรรม” ใหเปนองคความรูที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจและ
ตอบสนองตอภาคธุรกิจอยางเปนรูปธรรม
4. เพื่อเชื่อมโยงแนวทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศใหสอดคลองกับการพัฒนานวัตกรรม

คุณสมบัตขิ อง “เมธีสง เสริมนวัตกรรม”
1. เปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณการทำงานรวมกับภาคเอกชนในดานการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรม หรือการใหคำปรึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เปนผทู มี่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละศักยภาพในการสือ่ สารและเชือ่ มโยงกับภาคเอกชนในดานเทคโนโลยี
และดานธุรกิจ
3. มีความใฝรูและพรอมที่จะศึกษาและเรียนรูนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหมไดตลอดเวลา
4. ถาเปนผทู มี่ งี านประจำจะตองมีหนวยงานตนสังกัดทีน่ า เชือ่ ถือ และสามารถทีจ่ ะดำเนินการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมที่สอดคลองและสนับสนุนกับหนาที่การงานประจำ
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ผลประโยชนทคี่ าดวาจะไดรั บั

1. ได เ ครื อ ข า ยผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการนวัตกรรมที่เรียกวา “เมธีสงเสริมนวัตกรรม”
อยางนอย 100 รายภายในระยะเวลา 1 ป
2. เพิ่มโอกาสการแขงขันใหกับผูประกอบการไทยไมนอยกวา 100 บริษัท โดยมี “เมธีสงเสริม
นวัตกรรม” ใหคำปรึกษาดานเทคโนโลยีและพัฒนาขอเสนอโครงการนวัตกรรม
3. สรางมูลคาเพิ่มของธุรกิจที่ใชนวัตกรรม และผูประกอบการสามารถเพิ่มรายไดจากการใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
4. ผปู ระกอบการขยายกิจการ สงผลใหมกี ารจางงานเพิม่ ขึน้ สามารถเพิม่ รายไดใหกบั ประชาชน
อยางมีนัยสำคัญ
5. สรางฐานทางนวัตกรรมของประเทศใหเขมแข็ง ยกระดับความสามารถในการผลิตและการ
บริหารจัดการเชิงรุกที่ใชฐานความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหภาคธุรกิจ

ผลการดำเนินงานโครงการ “เมธีสง เสริมนวัตกรรม” ป พ.ศ. 2548 - 2551

“เมธีสงเสริมนวัตกรรม” เปนเครือขายของผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมและดานเทคโนโลยี
ภาคอุตสาหกรรม โดยการประสานงานและสรางความรวมมือกับนักวิชาการและนักวิจยั ทัง้ จากสถาบัน
การศึกษา หนวยงานวิจัย และภาคเอกชน ซึ่งการดำเนินงานของเมธีสงเสริมนวัตกรรมที่ผานมาได
ริเริม่ และรวมพัฒนาโครงการนวัตกรรม ผานกลไกในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทัง้ ดานวิชาการ
และการเงินของ สนช. เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนใหลงทุนในโครงการนวัตกรรมในหลากหลายธุรกิจ
ตลอดระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2548 ที่ สนช. ไดริเริ่มโครงการเมธีสงเสริมนวัตกรรมจนถึง
ปจจุบนั นี้ เมธีสง เสริมนวัตกรรมไดมบี ทบาทอยางสูงในการทำงานรวมกับ สนช. เพือ่ พัฒนาโครงการ
นวัตกรรม ดวยการใหคำปรึกษาแนะนำดานการวิเคราะหและประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี การ
ถายทอดเทคโนโลยี พรอมทั้งการประเมินศักยภาพทางดานการตลาดและธุรกิจใหกับผูประกอบการ
ใหเกิดความชัดเจนทางดานเทคโนโลยีและตลาด โดยเกิดเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากการ
พัฒนาและแนะนำจากเมธีสง เสริมนวัตกรรมจำนวน 71 โครงการ มีมลู คาการสนับสนุน 49,954,599
บาท และเกิดการมูลคาโครงการ 398,046,578 บาท โดยแบงเปนกลมุ ธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business)
30 โครงการ กลมุ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry) 19 โครงการ และกลมุ การออกแบบ
และแกไขปญหา (Design & Solutions) 22 โครงการ
อนึ่ง หนังสือ “ผลงานรังสรรคธุรกิจใหม เมธีสงเสริมนวัตกรรม” เลมนี้ เปนการรวบรวม
ตัวอยางผลงานนวัตกรรมที่เมธีสงเสริมนวัตกรรมไดเขาไปมีสวนรวมในการสนับสนุนและผลักดันให
ภาคเอกชนเรงดำเนินธุรกิจนวัตกรรมใน 3 สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบดวย
1. กลมุ ธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business)
ประกอบดวยผลงานนวัตกรรมทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาผลิตภัณฑธรรมชาติ
ดังเชน ชุดตรวจนับเม็ดเลือดขาวซีดโี ฟรลมิ โฟไซตรปู แบบใหม การผลิตสารดีเอชเอและผลิตภัณฑทมี่ ี
ดีเอชเอเปนสวนประกอบ การผลิตเอนไซมที่ยอยพอลิแซ็คคาไรดที่ไมใชแปงเพื่อใชในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว และมาบุญครองพลัส “นูตรากาบาไรซ” เปนตน
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2. กลมุ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Industry)
ประกอบดวยผลงานนวัตกรรมสาขาพลังงานสะอาด สาขาวัสดุชีวภาพ และสาขาเกษตร
อินทรีย อาทิ “พรอมมาก พี. จี.” พลังงานสะอาดจากขยะพลาสติก ระบบสรางพลังงานความรอนรวม
จากกาซชีวภาพ เครื่องเปาขึ้นรูปฟลมแบบสามชั้นสำหรับพลาสติกชีวภาพ โรงงานตนแบบผลิตปุย
ชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะหแสง และรานอาหารอินทรีย เปนตน
3. กลมุ การออกแบบและแกไขปญหา (Design & Solutions)
ประกอบดวยผลงานนวัตกรรมสาขาซอฟตแวรและแมคาทรอนิกส สาขานาโนเทคโนโลยี
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ไดแก ผาเบรกนาโน ระบบบริหารงานขาย Modern
Trade อัจฉริยะ สารเคลือบแข็งสำหรับเลนสแวนตาทีม่ คี า ดัชนีหกั เหสูง พาหนะสองลอทรงตัวอัตโนมัติ
“I-mo” และผลิตภัณฑจากเม็ดไมประกอบพลาสติก E3 เปนตน
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Bio-Business
กลุมธุรกิจชีวภาพ

การคัดแยกและเพาะเลี้ยงมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลลจากฟน
Isolation and Culturing of Dental Pulp Stem Cell from Baby Teeth
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั ไบโออีเดน เอเซีย จำกัด
รองศาสตราจารย นพ. ดร. กำพล ศรีวฒ
ั นกุล
นายภคพงศ พรมนุชาธิป

ความสำคัญของโครงการ:
สเต็มเซลล (Stem Cells) เปนสิ่งที่กำลังอยูในความสนใจอยางมากในปจจุบัน เนื่องจาก
สเต็มเซลลถือไดวาเปนเซลลแมที่สามารถสรางเปนเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตางๆ ภายในรางกาย
ทัง้ นี้ สเต็มเซลลจะมีคณ
ุ สมบัติพเิ ศษเฉพาะตัว คือ สามารถเพิม่ จำนวนและเปลีย่ นสภาพเปนเนือ้ เยือ่
ชนิดตางๆ ได ดังนัน้ จึงไดมคี วามพยายามในการนำสเต็มเซลลไปใชในการสรางและซอมแซมเนือ้ เยือ่
และอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายที่เสื่อมสภาพและถูกทำลาย รวมทั้งยังไดมีการนำไปใชเพื่อการ
รักษาโรคตางๆ
สเต็มเซลล สามารถจำแนกไดเปน 3 ชนิด ไดแก เอ็มบริโอนิกสเต็มเซลล (embryonic stem cells;
ESC) ฟทอลสเต็มเซลล (fetal stem cells; FTC) และอะเดาทสเต็มเซลล (adult stem cells; ASC)
ทั้งนี้ ASC จะประกอบดวยมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลล (mesenchymal stem cells) และฮีมาโทโปติก
สเต็มเซลล (hematopoietic stem cells; HSC) ซึ่งมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลลนี้เองที่มีความสามารถ
ในการพัฒนาไปเปนอวัยวะตางๆ อนึง่ การเก็บอะเดาทสเต็มเซลลสามารถทำได 3 วิธี ไดแก ไขกระดูก
กระแสโลหิต และเลือดจากสายสะดือของทารก (cord blood)
จากการศึกษาวิจัยของบริษัท ไบโออีเดน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งเปนสถาบัน
ทีม่ ชี อื่ เสียงไดพบวาภายในเซลลเนือ้ ฟน (dental pulp) ประกอบดวยมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลลทสี่ ามารถ
นำไปใชประโยชนในอนาคตได ทั้งนี้ การประยุกตใชเซลลตนกำเนิดจากฟนน้ำนมและฟนคุดมี
เปาหมายหลักคือ การนำมาใชประโยชนในการรักษาโรคเหงือกและฟน อาทิ โรคปริทันตตางๆ
อนึ่ง สเต็มเซลลชนิดมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลลมีผลงานวิจัยวาสามารถนำมาใชซอมแซมความเสื่อม
ของเซลลและเนื้อเยื่อไดหลากหลายชนิด จึงมั่นใจไดวาเทคโนโลยีเซลลตนกำเนิดชนิดนี้มีศักยภาพ
ในการนำมาพัฒนาการใหบริการในเชิงพาณิชยไดสูงโดยมีความเสี่ยงต่ำมากกวาเซลลตนกำเนิด
ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อนำมาใชกับตนเอง
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานกระบวนการคัดแยกและการจัดเก็บสเต็มเซลลชนิดมีเซ็นไคมอล
สเต็มเซลล (mesenchymal stem cell) จากฟนน้ำนมและฟนคุด โดยเปนการนำฟนน้ำนมและฟนคุด
มาทำการคัดแยกเนือ้ ฟน (dental pulp) และยอยดวยเอนไซมคอลลาจีเนส (collagenase) และทำการ
คัดแยกสเต็มเซลล แลวจึงนำไปเพิ่มจำนวน เพื่อเตรียมนำไปใชประโยชนตอไปในวงการแพทยและ
ทันตแพทย

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
บริษทั ฯ ไดรบั ถายทอดเทคโนโลยี (IP licensing) จากบริษทั ไบโออีเดน สหรัฐอเมริกา จากการ
ประสานงานของเมธีสงเสริมนวัตกรรม ในลักษณะของ exclusive licensing โดยบริษัทฯ จะชำระ
คาใชสทิ ธิด์ งั กลาวในรูปของ royaltee fee พรอมกันนี้ บริษทั ฯ สามารถนำเทคโนโลยีและองคความรู
ทีไ่ ดไปใชเพือ่ การพัฒนาองคความรเู ฉพาะขององคกรตอไป

การดำเนินงาน:
การดำเนินงานในเบือ้ งตน บริษทั ฯ กำลังดำเนินการรับถายทอดเทคโนโลยีจากบริษทั ไบโออีเดน
สหรัฐอเมริกา โดยผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาไดเดินทางมายังบริษัทฯ เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
การคัดแยกและเพาะเลี้ยงมีเซ็นไคมอลสเต็มเซลลจากฟนใหแกบุคลากรของบริษัทฯ เปนระยะ
ในระยะอันใกล บริษัทฯ ไดวางแผนดำเนินธุรกิจดานการจัดเก็บสเต็มเซลลจากฟน โดยขณะนี้
บริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดเตรียมขอมูลทางดานการเงิน แผนธุรกิจ รวมถึงแสวงหาหนวยงานตางๆ
เพื่อรวมทุนในธุรกิจดังกลาว
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Bio-Business
กลุมธุรกิจชีวภาพ

การผลิตสารโอลิโกแซ็คคาไรดจากไคโตซาน
Production of Oligosaccharide from Chitosan
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกรทเตอรฟารมา จำกัด
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร. รัฐ พิชญางกูร
นายภคพงศ พรมนุชาธิป

ความสำคัญของโครงการ:
ไคโตซาน (chitosan) เปนชีวโมเลกุลที่มีคุณสมบัติตานเชื้อแบคทีเรีย (anti-bacterial) ซึ่งเปน
ทีร่ จู กั กันในระยะเวลา 10 ปทผี่ า นมา โดยสารดังกลาวสามารถสกัดไดจากวัตถุดบิ ทีม่ ใี นธรรมชาติตา งๆ
เชน เปลือกกุง เปลือกปู และแกนปลาหมึก ทั้งนี้ ประเทศไทยซึ่งมีผูประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล จึงมีความเปนไปไดในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ
จากผลการรวบรวมขอมูลทางเอกสารอางอิงทางวิทยาศาสตรตา งๆ ทัง้ ในและตางประเทศ พบวา
สารโอลิโกแซ็คคาไรด (oligosaccharide) ซึง่ เปนสารสำคัญทีเ่ กิดจากการยอยโมเลกุลไคติน-ไคโตซาน
ออกเปนสายโมเลกุลสัน้ ๆ จะมีคณ
ุ สมบัตใิ นดานการกระตนุ ไฟโบรบราสตใหเกิดการสรางคอลลาเจน
(collagen synthesis) และคุณสมบัตปิ อ งกันเชือ้ แบคทีเรียทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมากกวาไคติน-ไคโตซาน
จึงไดมกี ารพัฒนากระบวนการผลิตสารโอลิโกแซ็คคาไรดเปนอยางมากในตางประเทศ โดยไดมกี ารนำ
ไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ในการนี้
ดร. รัฐ พิชญางกูร เมธีสง เสริมนวัตกรรม และผเู ชีย่ วชาญจากคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดทำการศึกษาและวิจยั การผลิตสารโอลิโกแซคคาไรด โดยการใชเอนไซมทผี่ ลิตจากเชือ้ จุลนิ ทรียม าใช
ในการยอยไคติน-ไคโตซาน เพือ่ ใหเกิดเปนสารโอลิโกแซคคาไรดทมี่ นี ้ำหนัก 10,000 - 40,000 ดาลตัน
และมีการรวมตัวกันระหวาง 50 - 200 เมอร ซึ่งมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับการนำไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางใหเกิดนวัตกรรมดานผลิตภัณฑไดอยางนาสนใจยิ่ง
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาถึงมูลคาการตลาดของผลิตภัณฑเครือ่ งสำอางภายในประเทศ พบวามีมลู คา
สูงถึง 60,000 ลานบาท ในป พ.ศ. 2548 โดยมีสดั สวนของผลิตภัณฑลบเลือนริว้ รอย (anti-wrinkle)
สูงถึงรอยละ 40 (ประมาณ 24,000 ลานบาท) และคาดวาผลิตภัณฑทเี่ ปนสารสกัดโอลิโกไคโตซาน
นาจะมีมูลคาการตลาดประมาณ 200 ลานบาทตอป ดังนั้น จึงนับเปนโอกาสที่ดียิ่งสำหรับการเขาสู
ตลาดของผลิตภัณฑนวัตกรรมเครือ่ งสำอางจากสารสกัดโอลิโกแซ็คคาไรด
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตสารโอลิโกแซคคาไรด โดยเปน
การนำไคโตซานมาผานกระบวนการยอยดวยเอนไซมไคติเนส (chitinase) ที่ไดมาจากจุลินทรียชนิด
E. coli แลวจึงนำมาผานกระบวนการทำใหบริสทุ ธิ์ (purification) ทำใหไดผลิตภัณฑโอลิโกแซคคาไรด
ทีเ่ หมาะสำหรับการนำไปใชเปนองคประกอบของผลิตภัณฑเครือ่ งสำอางและผลิตภัณฑดา นเภสัชวิทยา

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
บริษัทฯ ไดดำเนินการรับถายทอดเทคโนโลยี (IP licensing) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในลักษณะของ exclusive licensing (เพือ่ ใหบริษทั ฯ สามารถนำไปใชในธุรกิจเครือ่ งสำอางแตเพียง
ผเู ดียว) เปนจำนวนเงินทัง้ สิน้ 200,000 บาท

การดำเนินงาน:
การดำเนินงานในเบื้องตน บริษัทฯ จะจัดสงบุคลากรไปยังหองปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย
เพื่อเรียนรูกระบวนการผลิตสารสกัดโอลิโกแซ็คคาไรดจากไคติน-ไคโตซาน พรอมกันนี้ ในสวนของ
บริษทั ฯ ก็ดำเนินการจัดตัง้ สายการผลิตในระดับกึง่ อุตสาหกรรม
ในลักษณะของการดำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ มีความสนใจในการผลิตและจำหนายสารสกัดโอลิโกแซ็คคาไรด รวมทั้งผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่มีสารสกัดโอลิโกแซ็คคาไรด (ตราสินคา My Skin-E
Face-Lift) อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังไดมีแนวทางในการสรางเครือขายความรวมมือกับบริษัทเอกชน
รายอืน่ ๆ เพือ่ การสรางตลาดของผลิตภัณฑจากสารสกัดโอลิโกแซ็คคาไรดในอนาคตอีกดวย

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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Bio-Business
กลุมธุรกิจชีวภาพ

ชุดตรวจนับซีดีโฟร ลิมโฟไซต
CD4+ SELECT

บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ศาสตราจารย ดร. วัชระ กสิณฤกษ
นายภคพงศ พรมนุชาธิป

ความสำคัญของโครงการ:
โรคเอดส หรือโรคภูมคิ มุ กันบกพรอง เปนกลมุ อาการเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน้ เพราะรางกายไดรบั เชือ้ ไวรัส
Human immunodeficiency virus (HIV) โดยลักษณะเชือ้ ไวรัสดังกลาวจะเขารุกรานและทำหลายเซลล
เม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ lymphocytes ซึง่ เปนเม็ดเลือดขาวทีม่ หี นาทีส่ ำคัญในการควบคุมการทำงาน
ของเม็ดเลือดขาวชนิดอืน่ ๆ ที่เปนปราการปองกันในการสรางภูมิคุมกันโรค และตอสูกับเชื้อโรคตางๆ
ทีเ่ ขามารุกรานรางกาย โดยเมือ่ เชือ้ ไวรัสเจริญเติบโตและทำลายเซลลดงั กลาว ก็จะสงผลใหการทำงาน
ของระบบภูมิคุมกันของรางกายสูญเสียไป
การตรวจหาจำนวน CD4+ lymphocytes ถือเปนการดำเนินงานอยางหนึ่งที่จะยังประโยชน
อยางมากในการแบงระยะของผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะการพยากรณความรุนแรงของ
พัฒนาการของโรค รวมถึงยังใชเปนแนวทางในการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี อยางไรก็ดี ปจจุบันวิธี
มาตรฐานสำหรับตรวจนับจำนวน CD4+ lymphocytes คือการตรวจนับ CD4+ lymphocytes
โดยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร (flow cytometer) ซึ่งการตรวจนับดวยวิธีการดังกลาวยังเปนขอจำกัด
ของประเทศไทย เนื่องจากจำตองพึ่งการนำเขาน้ำยาตรวจที่มีราคาแพงจากตางประเทศ นอกจากนี้
เครื่องโฟลไซโตมิเตอรก็จะมีใชเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญเทานั้น
ดังนัน้ เพือ่ เปนการแกไขปญหาดังกลาว ศาสตราจารย ดร.วัชระ กสิณฤกษ และคณะจึงไดพฒ
ั นา
“ชุดตรวจนับ CD4+ lymphocytes ดวยเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัต”ิ ซึ่งไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ซึง่ เปนการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีทมี่ คี วามจำเพาะตอ CD4+ บน CD4+ lymphocytes
เทานัน้ และพัฒนาเปนชุดตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ lymphocytes ซึง่ สามารถตรวจนับ
CD4+ lymphocytes โดยใชเครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automatic blood cell analyzer)
ที่มีใชกันอยูในโรงพยาบาลทุกแหงในการตรวจนับแทน

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:

เปนนวัตกรรมระดับโลกดานผลิตภัณฑชดุ ตรวจนับปริมาณ CD4+ lymphocytes สำหรับผปู ว ย
เอดส โดยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) ทีม่ คี วามจำเพาะตอโปรตีนบนผิว
เม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ lymphocytes ซึง่ แอนติบอดีดงั กลาวจะถูกเคลือบดวยอนุภาคเม็ดแมเหล็ก
ขนาดเล็ก (ferrous bead) ทำใหสามารถแยกเม็ดเลือดขาว CD4+ lymphocytes ออกจากเม็ดเลือด
ขาวชนิดอื่นๆ ไดอยางงายดายในตัวอยางเลือดของผูปวย ทั้งนี้ ชุดน้ำยาที่พัฒนาขึ้นมายังสามารถ
ตรวจนับ CD4+ lymphocytes โดยไมตอ งใชเครือ่ ง flow cytometer แตจะใชเครือ่ งวิเคราะหเม็ดเลือด
อัตโนมัติที่มีใชกันอยูทั่วไปในโรงพยาบาลทุกแหงในการตรวจนับแทน

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
บริษัทฯ ไดดำเนินการรับถายทอดเทคโนโลยี (IP licensing) จากศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ เพือ่ ใหบริษทั ฯ สามารถนำไปใชในธุรกิจการผลิตและจำหนายชุดทดสอบ

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั บริษทั ฯ ไดดำเนินการพัฒนาชุดทอสอบดังกลาว โดยไดดำเนินการทดสอบความคงตัว
(stability) ของผลิตภัณฑในดานตางๆ ทั้งดานการขนสงผลิตภัณฑ การใชงาน และความคงตัวของ
ผลิตภัณฑตามอายุการใชงานจริง โดยภายหลังการดำเนินงานดังกลาว บริษทั ฯ จะดำเนินการขอรับรอง
มาตรฐาน CE ตอไป

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
15

Bio-Business
กลุมธุรกิจชีวภาพ

การผลิตสารดีเอชเอและผลิตภัณฑที่มีดีเอชเอเปนสวนประกอบ
Production of DHA and Products Containing DHA
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั เมษา คอรปอรเรชัน่ จำกัด
บริษัท ควอลิค อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษทั สิทธิพร สมุนไพร จำกัด
รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร ยงมานิตชัย
นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส

ความสำคัญของโครงการ:
กรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (docosahexanoic acid; DHA) เปนหนึง่ ในกรดไขมันไมอมิ่ ตัวหลาย
พันธะในกลุมโอเมกา-3 ซึ่งเปนกรดไขมันชนิดจำเปน (essential fatty acids) เนื่องจากกรดดีเอชเอ
มีสวนสำคัญในการชวยปองกันและรักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะบทบาทสำคัญตอพัฒนาการและ
การทำงานของสมองในทารกตัง้ แตอยใู นครรภ การทำงานของเรตินา อีกทัง้ ยังปองกันและรักษาอาการ
ความดันโลหิตสูงอันเนื่องมาจากหลอดเลือดหัวใจตีบ การเกิดมะเร็ง ภาวะซึมเศรา (depression)
รวมทั้งสงเสริมระบบภูมิคุมกันของรางกาย นอกจากนี้ กรดดีเอชเอยังไดถูกนำมาใชประโยชนในทาง
เกษตรกรรม อาทิ ใชเพื่อเพิ่มอัตราในการฟกเปนตัวของสัตวน้ำและตัวออนของปลาทะเลบางชนิด
อีกทั้งยังสามารถใชในการเลี้ยงสัตวเพื่อเพิ่มคุณภาพในตัวผลิตภัณฑเนื้อสัตว
ทั้งนี้ แหลงผลิตกรดดีเอชเอแตเดิม คือ น้ำมันปลา (marine fish oil) หากแตเนื่องจากปญหา
ดานการผลิตไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในปจจุบนั ไดอยางเพียงพอ
กอปรกับปญหาเรื่องของรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว รวมทั้งตนทุนที่สูง จึงไดมีความพยายามคนควา
หาแหลงผลิตกรดดีเอชเออื่นๆ ที่มีปริมาณมากเพียงพอและมีความปลอดภัย จึงนำไปสูกระบวนการ
ผลิตโดยจุลนิ ทรีย โดยเฉพาะสาหรายเซลลเดียวในกลมุ thraustochytrids เชน Schizochytrium sp.
เนือ่ งจากใหอตั ราสวนของกรดดีเอชเอสูง (มากกวารอยละ 50 ของน้ำหนักเซลลแหง)
โครงการนวัตกรรม “การผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA) และผลิตภัณฑเสริมอาหารทีม่ ี DHA
เปนสวนประกอบสำหรับผลิตภัณฑอาหารและอาหารสัตว” เปนโครงการทีเ่ กิดจากความรวมมือสราง
เปนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม โดยเปนความรวมมือระหวางระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริษทั เมษา คอปอรเรชัน่ จำกัด บริษทั ควอลิค อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด และบริษทั สิทธิพร สมุนไพร
จำกัด เพือ่ การผลิตและจัดจำหนายกรดกรดดีเอชเอ และผลิตภัณฑอาหารสำหรับสัตวน้ำ อาหารสำหรับ
สัตวบก ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมทีม่ กี รดดีเอชเอเปนสวนประกอบ
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศ ดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตกรดโดโคซะเฮกซะโนอิก (DHA)
สำหรับผลิตภัณฑอาหารและอาหารสัตว โดยผลิตจากเชื้อ Schizochytrium sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อ
ชนิดใหมที่มีตนทุนต่ำ

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
ทรัพยสนิ ทางปญญาการผลิตกรดดีเอชเอจากสาหรายเซลลเดียวสายพันธุ Schizochytrium sp.
เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและบริษัท เมษา คอรปอเรชั่น จำกัด สวนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินทางปญญา
นอกเหนือจากขางตน ใหกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหมดังกลาวเปนของ
บริษัท เมษา คอรปอเรชั่น จำกัด ในสวนเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มกรดดีเอชเอ
เปนสวนประกอบสำหรับผลิตภัณฑสตั วน้ำ บริษทั ควอลิค อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด สำหรับเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารทีม่ กี รดดีเอชเอเปนสวนประกอบสำหรับผลิตภัณฑสตั วบก และบริษทั
สิทธิพร สมุนไพร จำกัดในสวนเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มกรดดีเอชเอเปนสวน
ประกอบสำหรับผลิตภัณฑมนุษย

การดำเนินงาน:
การดำเนินงานเบือ้ งตน บริษทั เมษา คอรปอเรชัน่ จำกัด สามารถผลิตกรดดีเอชเอสำหรับผลิตภัณฑ
อาหารและอาหารสัตว โดยผลิตจากเชือ้ Schizochytrium sp. ในอาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดใหมทมี่ ตี น ทุนต่ำ
ไดเรียบรอยแลว และขณะนี้อยูในระหวางการทดสอบผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ำที่มีกรดดีเอชเอเปน
สวนประกอบตอการเจริญเติบโตการรอดตายของกงุ ขาว ปลากระพง และปลาการตนู
นอกจากจากนีบ้ ริษทั ควอลิค อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัดและบริษทั สิทธิพร สมุนไพร จำกัด ขณะนี้
อยใู นระหวางการทดสอบผลิตภัณฑอาหารสัตวบกและอาหารมนุษยทมี่ กี รดดีเอชเอเปนสวนประกอบ
ตอผลผลิตของสุกรแมพันธุและระดับไขมันในเลือดในผูที่มีไขมันในเลือดสูง ตามลำดับ
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การผลิตเอนไซมที่ยอยพอลิแซ็คคาไรดที่ไมใชแปง
เพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว
Production of Non-Starch Polysaccharidase (NSPase) for Feed Industry
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี โปรดักส จำกัด
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส

ความสำคัญของโครงการ:
พอลิแซ็คคาไรดทไี่ มใชแปง (non-starch polysaccharides; NSP) โดยเฉพาะเพนโตแซน (ไซแลน
อะราบิโนไซแลน) เสนใยเซลลูโลส และเบตากลูแคนเปนสารที่ยอยยากและมีคุณสมบัติเปนสารตาน
โภชนะ (antinutritional factor; ANF) ทีพ่ บมากในวัตถุดบิ อาหารสัตว โดยเฉพาะในอาหารสำหรับสัตว
กระเพาะเดีย่ วในสัตวปก และสุกร ซึง่ เอนไซมจากสัตวจะไมสามารถยอยสลายได หากแตพอลิแซ็คคาไรด
ที่ไมใชแปงเหลานี้จะสามารถถูกยอยสลายไดดวยกลุมเอนไซมที่ยอยพอลิแซ็คคาไรดที่ไมใชแปง
(non-starch polysaccharidase complex; NSPase complex) ซึง่ ประกอบดวย เซลลูเลส เฮมิเซลลูเลส
ไซลาเนส และเบตากลูคาเนส โดยเอนไซมเหลานี้สามารถผลิตไดจากจุลินทรียหลายชนิด เชน
Aspergillus sp. และ Trichoderma sp. ดังนั้น การเติมเอนไซมที่ยอยพอลิแซ็คคาไรดที่ไมใชแปง
ลงในอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว จะทำใหสารประกอบพวกพอลิแซ็คคาไรดที่ไมใชแปงถูกยอยและ
ถูกดูดซึมนำไปใชประโยชนไดมากขึ้น จึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชสารอาหารจากวัตถุดิบ
อาหารสัตว สงผลใหการผลิตสัตวมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
โครงการ “การผลิตเอนไซมที่ยอยพอลิแซ็คคาไรดที่ไมใชแปงเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว
ในระดับนำรอง” นี้ ไดพฒ
ั นาจากงานวิจยั รวมระหวาง ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.สุทธิพนั ธ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบริษัท เวลเทค
ไบโอเทคโนโลยี โปรดักส จำกัด ซึง่ เปนการวิจยั การผลิตกลมุ เอนไซมทยี่ อ ยพอลิแซ็คคาไรดทไี่ มใชแปง
จากเชือ้ จุลนิ ทรียส ายพันธุ Trichoderma sp.

ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เป น นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ร ะดั บ ประเทศของผลิ ต ภั ณ ฑ เ อนไซม ที่ ใ ช ย อ ยสารประกอบพวก
พอลิแซ็คคาไรดที่ไมใชแปง (non-starch polysaccharide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชสารอาหาร
จากวัตถุดิบอาหารสัตว

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
การดำเนินงานในขณะนี้ บริษทั ฯ สามารถผลิตเอนไซมยอ ยพอลิแซ็คคาไรดทไี่ มใชแปงในระดับ
นำรองไดอยางสมบูรณ และอยูในระหวางการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑในสัตวปกและสุกร
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในลักษณะของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบผลสำเร็จในธุรกิจสาร
เติมแตงในอุตสาหกรรมอาหารสัตว (feed ingredient) อาหารเสริมสัตว และผลิตภัณฑทางการเกษตร
จึงมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคไดไมยาก อีกทั้งยังมีคูคาทาง
พันธมิตรเปนจำนวนมากในการกระจายสินคาเพื่อสรางตลาดไดอยางรวดเร็ว

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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อาหารสำหรับผูวยเบาหวานผสม
สารสกัดบอระเพ็ด
Diabetic Food Containing Borapet Extract
บริษัทเจาของโครงการ: บริษัท เสริมพิสิทธิ์ จำกัด
เมธีสงเสริมนวัตกรรม: รองศาสตราจารย ดร. งามผอง คงคาทิพย
ศาสตราจารย พญ. จุฬาภรณ รุงพิสุทธิพงษ
ผูประสานงานโครงการ: นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส

ความสำคัญของโครงการ:
โรคเบาหวานเปนกลมุ โรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของเมตาบอลิซมึ ของคารโบไฮเดรตทำใหผปู ว ย
มีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง โดยถือเปนโรคไมตดิ ตอทีก่ ำลังเปนปญหาดานสาธารณสุขอยางมาก
ซึง่ มีอตั ราอุบตั กิ ารณเกิดโรคจัดอยู 1 ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย และมีแนวโนมทีจ่ ะมีอบุ ตั กิ ารณ
เพิ่มสูงขึ้นทุกป ทั้งนี้ ผูปวยเบาหวานจะมีอาการแทรกซอนจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง อาทิ
ผลกระทบกับระบบเสนเลือดและระบบประสาท อนึง่ การควบคุมอาหารจึงเปนสิง่ ทีจ่ ำเปนและสำคัญ
ทีส่ ดุ สำหรับผปู ว ยเบาหวาน โดยมีจดุ มงุ หมายในการชวยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของ
ผปู ว ยเบาหวานใหอยใู นภาวะปกติหรือใกลเคียงปกติมากทีส่ ดุ ดังนัน้ American Diabetes Association
(ADA) จึงไดกำหนดหลักเกณฑและปริมาณการไดรบั อาหารของผปู ว ยเบาหวานที่เหมาะสม
โครงการ “อาหารสำหรับผูปวยเบาหวานผสมสารสกัดบอระเพ็ด” จึงไดถูกพัฒนาขึ้น โดยการ
นำงานวิจยั ของศาสตราจารย พญ. จุฬาภรณ รงุ พิสทุ ธิพงษ เมธีสง เสริมนวัตกรรม และหัวหนาหนวย
โภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ไดพัฒนาอาหารทางการแพทยสูตรสำเร็จที่พัฒนาขึ้นสำหรับผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน
มาประยุกตใชรว มกับงานวิจยั ดานผลิตภัณฑธรรมชาติของรองศาสตราจารย ดร. งามผอง คงคาทิพย
เมธีสง เสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ และผเู ชีย่ วชาญจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไดดำเนินการศึกษาพบวาสารสกัดดวยน้ำของบอระเพ็ด
(Tinospoa crispa) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดได โดยสารสกัดดังกลาว
จะชวยในการเพิ่มอัตราการหลั่งอินซูลิน
อาหารสำหรับผูปวยเบาหวานนี้จะมีลักษณะเปนอาหารชนิดดื่ม (oral food supplement)
โดยมีสารอาหารและอัตราการกระจายพลังงานตามขอกำหนดของ ADA อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
ลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑอาหารสำหรับผูปวยเบาหวาน ซึ่งเปนอาหารทาง
การแพทยสูตรสำเร็จที่พัฒนาขึ้นสำหรับผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน ที่มีสารอาหารและอัตรา
การกระจายพลังงานตามขอกำหนดของ American Diabetes Association (ADA) และฤทธิใ์ นการ
ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากบอระเพ็ด

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูในระหวางการยื่นของจดทรัพยสินทางปญญา โดยมีรายละเอียดของการจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา ดังนี้
1. ทรัพยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ในผลงานวิจัยพื้นฐานของอาหารสำหรับผูปวย
เบาหวาน จะเปนของศาสตราจารย พญ.จุฬาภรณ รงุ พิสทุ ธิพงษ และทรัพยสนิ ทางปญญาใดๆ ใน
ผลงานวิจยั พืน้ ฐานของสารสกัดจากบอระเพ็กด จะเปนของรองศาสตราจารย ดร. งามผอง คงคาทิพย
2. สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ในผลงานนวัตกรรมรวมใหตกเปนของศาสตราจารย
พญ.จุฬาภรณ รงุ พิสทุ ธิพงษ รองศาสตราจารย ดร. งามผอง คงคาทิพย สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
และบริษทั ฯ โดยใหทกุ ฝายมีสทิ ธิรว มกัน ในกรณีทฝี่ า ยหนึง่ ฝายใดมีความประสงคจะขายหรืออนุญาต
ใหบคุ คลอืน่ ใชสทิ ธิในผลงานรวมนีใ้ นเชิงพาณิชย ทุกฝายจะตองตกลงกันซึง่ ผลประโยชนทแี่ ตละฝาย
มีสทิ ธิไดรบั กอนทีจ่ ะดำเนินการดังกลาว ยกเวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอืน่ เปนลายลักษณอกั ษร

การดำเนินงาน:
การดำเนินงานในขณะนีอ้ ยใู นระหวางการนำอาหารสำหรับผปู ว ยเบาหวานผสมสารสกัดบอระเพ็ด
นำมาทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของอาหารในผู ป ว ยเบาหวานชนิ ด ไม พึ่ ง อิ น ซู ลิ น ได ใ นระดั บ คลิ นิ ก
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในขณะทีล่ กั ษณะการดำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ มีทมี ขายทีค่ รอบคลุมลูกคาซึง่ เปน
ผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินทั่วประเทศและตางประเทศ
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สารสกัดเปลานอยสำหรับยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง
Plaunoi Extract for Pharmaceutical, Supplement and Cosmetic Products
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย ดร. วันชัย ดีเอกนามกุล
นายภคพงศ พรมนุชาธิป

ความสำคัญของโครงการ:
“เปลานอย” (Croton stellatopilosus) เปนพืชในวงศ Euphorbiaceae ประเภทไมยนื ตนขนาดเล็ก
ใบเดี่ยว รูปหอกปลายและโคนใบแหลม ขอบใบหยัก ดอกเปนชอคลายกับดอกมะมวงมีสีขาว
ผลมีขนาดเล็ก รูปไขปลายแหลม ผิวเรียบพบตามปาเบญจพรรณและปาดิบแลง ขยายพันธดุ ว ยเมล็ด
และการงอกใหมจากรากประโยชน ใบใชตมดื่มชวยใหเจริญอาหาร แกทองเสีย รักษาโรคกระเพาะ
อาหาร รักษาแผลในกระเพาะอาหารเปลือกตน ใชชวยยอยอาหาร แกทองเสีย ดอกรับประทาน
ขับพยาธิ ผลตมดืม่ ขับหนอง แกนตมดืม่ แกช้ำใน บำรุงโลหิต
จากการศึกษาที่ผานมา พบวา เปลานอยประกอบดวยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ ไดแก
เปลาโนทอล (plaunotol) ซึ่งมีฤทธิ์ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
(anti-bacterial) ซึ่งคนพบโดยบริษัท ซังเกียว ประเทศญี่ปุน และไดดำเนินการผลิตเปนผลิตยา
จากเปลานอยทีไ่ ดออกจำหนายในใชชอื่ การคาวา “เคลเน็กซ” (Kelnac) มาเปนระยะเวลากวา 20 ป
อนึง่ ในประเทศไทยมียาชนิดนีจ้ ำหนายผานทางบริษทั ซังเกียวในประเทศไทยเทานัน้ ตอมาภายหลัง
จากการสิน้ สุดอายุของการถือครองสิทธิบตั รในตัวยาเปลาโนทอล ประกอบกับตนทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้
บริษัท ซังเกียว (ญี่ปุน) จึงไดยกเลิกแผนการผลิตและจำหนายยาเคลเน็กซ และไดขายหุนที่มีอยู
ใหแกบริษัท ทิปโกฟูดส จำกัด รวมถึงการมีตนเปลานอยสายพันธุดีอยูในมือบนพื้นที่กวา 5,000 ไร
และโรงงานสกัดสารเปลาโนทอลขนาดใหญที่ใกลกับแหลงปลูก
ดังนัน้ บริษทั ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จึงไดรว มกับรองศาสตราจารย ดร. วันชัย ดีเอกนามกุล
เมธีสงเสริมนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีการสกัดสารสกัดเปลานอย ใหไดเปนสารสกัดเปลาโนทอลในลักษณะ “สารสกัดกึง่ บริสทุ ธิ์
(partial purify extraction)” เพื่อใหจำหนายเปนวัตถุดิบสำหรับใชเปนองคประกอบในผลิตภัณฑ
เครือ่ งดืม่ และอาหารสุขภาพ เครือ่ งสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑกลมุ ยา
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานกระบวนการผลิตสารสกัดเปลาโนทอล (plaunotol) แบบ
กึง่ บริสทุ ธิจ์ ากเปลานอย โดยเปนการนำใบเปลานอยมาผานกระบวนการสกัดดวยสารละลายเอทานอล
และสารละลายเฮกเซน หลังจากนั้นนำสารสกัดที่ไดมาระเหยใหเหลือเพียงสารสกัดชนิดเขมขนที่มี
สารออกฤทธิ์เปลาโนทอลที่มีความเขมขนไมต่ำกวารอยละ 20 เพื่อนำไปใชสำหรับเปนวัตถุดิบยา
อาหารเสริม และเครือ่ งสำอาง

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
บริษัทฯ ไดขอเชิญใหเมธีสงเสริมนวัตกรรมดำเนินการใหคำแนะนำและปรึกษาในการพัฒนา
กระบวนการผลิตสารสกัดเปลานอยกึ่งบริสุทธิ์ โดยปจจุบัน บริษัทฯ กำลังดำเนินงานดานทรัพยสิน
ทางปญญา

การดำเนินงาน:
ปจจุบัน บริษัทฯ กำลังดำเนินการประสานงานกับบริษัทผูผลิตเครื่องสกัด เพื่อดำเนินการ
จัดทำเครื่องสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม พรอมกันนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการเตรียมความพรอม
ของบุคลากรเพือ่ ดำเนินโครงการนวัตกรรมดังกลาว
ในลั ก ษณะของการดำเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ มี ค วามสนใจในการผลิ ต และจำหน า ยสารสกั ด
เปลานอยกึง่ บริสทุ ธิใ์ หแกบริษทั ตางๆ นำไปใชในการผลิตผลิตภัณฑยา อาหารเสริม และเครือ่ งสำอาง

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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Bio-Business
กลุมธุรกิจชีวภาพ

มาบุญครองพลัส “นูตรา กาบาไรซ”
Maboonkrong Plus “NUTRA GABA RICE”
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท อินโนฟูดส (ไทยแลนด) จำกัด
ดร. วารุณี วรัญญานนท
นายชาญวิทย รัตนราศรี

ความสำคัญของโครงการ:
ขาวเมือ่ อยใู นสภาวะทีม่ กี ารเจริญเติบโต จะมีการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีในเมล็ดขาว โดยการ
เปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีจะเริม่ ขึน้ เมือ่ น้ำไดแทรกขาวไปในเมล็ดขาวจะกระตนุ ใหเอนไซมในขาวทำงาน
และเมื่อเมล็ดขาวเริ่มงอก (malting) สารอาหารที่ถูกเก็บไวในเมล็ดขาวจะมีการยอยสลายไปตาม
กระบวนการชีวเคมีเกิดเปนสารเปนคารโบไฮเดรตทีม่ โี มเลกุลเล็กลง (oligosaccharide) และน้ำตาล
รีดวิ ซ (reducing sugar) รวมถึงโปรตีนชนิดตางๆ ก็ถกู ยอยใหเปนกรดอะมิโนและเปปไทดชนิดตางๆ
เชน สารแกมมาอะมิโนบิวทิรกิ แอซิด (gamma aminobutyric acid; GABA) หรือสารแกมมาออริซานอล
(gamma-orazynol) เปนตน
เทคโนโลยีการผลิตขาวกลองงอก GABA-rice ในระดับอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแตการคัดเลือก
วัตถุดิบขาวกลองหอมมะลิที่มีเปอรเซ็นตการงอกสูง แลวนำมาเพาะในถังเพาะงอกโดยการแชน้ำที่มี
การควบคุมความเปนกรดดางและอุณหภูมิ โดยมีการเปลี่ยนถายน้ำเปนตามระยะเวลาที่กำหนด
ซึ่งจะใชเวลาเพาะประมาณ 48 - 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำมาอบแหงเพื่อลดความชื้นใหต่ำกวา
รอยละ 14 แลวบรรจุลงบรรจุภณ
ั ฑ โดยการออกแบบระบบของถังเพาะและระบบการเปลีย่ นถายนัน้
ใชทีมวิศวกรของบริษัทเปนผูออกแบบรวมกับนักวิจัยเปนผูใหคำปรึกษา
ดร. วารุณี วรัญญานนท เมธีสงเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติและคณะ
ไดเริม่ การพัฒนาโครงการขาวกลองงอก GABA-rice สเู ชิงพาณิชยรว มกับสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
และกลมุ ธุรกิจขาวจำนวน 2 บริษทั คือ บริษทั ปทุมไรซมลิ แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษทั
ธวัชชัยอินเตอรไรซ จำกัด มาพัฒนาตอยอดจากระดับหองปฏิบัติการเปนระดับโรงงานตนแบบ ทั้งนี้
ผลงานวิจยั ดังกลาวไดรบั ทุนวิจยั จากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) อนึง่ เปาหมายการ
ตลาดเนนกลมุ ลูกคาระดับบนทีม่ กี ำลังซือ้ สูงและเนนการรักษาสุขภาพ ในระยะแรกของการผลิตราคา
ของขาวกลองงอก GABA-rice นาจะอยทู ไี่ มต่ำกวา 150 บาทตอกิโลกรัม
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตขาวกลองหอมมะลิทมี่ ปี ริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวทิวริกแอซิด (gamma amino butyric acid; GABA) สูงในเชิงพาณิชย ซึ่งเปนผลจากการนำขาวกลอง
มาผานกระบวนการงอก (germinate) ทำใหเกิดกระบวนการดีคารบอกซิเลชัน (decarboxylation)
ของกรดกูลตามิกเกิดเปนสาร GABA ซึง่ มีบทบาทสำคัญในการเปนสารสือ่ ประสาท (neurotransmitter)
ในระบบประสาทสวนกลาง รวมถึงสาร GABA ยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดความดันโลหิต

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
ทรัพยสินทางปญญาดังกลาวอยูระหวางการจดอนุสิทธิบัตรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ทัง้ นี้ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ไดประเมินมูลคาเทคโนโลยีดว ยวิธปี ระเมิน
มูลคาดวยตนทุน (cost approach) ณ วันทีป่ ระเมิน โดยเทคโนโลยีการเพิม่ สาร GABA ในขาวกลอง
ทีป่ ระเมินนี้ มีมลู คารวมประมาณ 2,046,229 บาท ซึง่ ใชเปนฐานในการเจรจาการถายทอดเทคโนโลยี
ระหว า งหน ว ยงานวิ จั ย กั บ บริ ษั ท ซึ่ ง จะมี ก ารจ า ยค า ตอบแทนให กั บ หน ว ยงานวิ จั ย เป น จำนวน
1,500,000 บาท โดยผรู บั แบงปนผลประโยชน คือ มหาวิทยาลัยและนักวิจยั รอยละ 70 วช. รอยละ 30

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั การดำเนินโครงการอยใู นระดับโรงงานตนแบบ สามารผลิตผลิตภัณฑได 3 ตันตอเดือน
และผลิตภัณฑไดรับการตอบรับจากผูบริโภคสูง จนกระทั่งนำไปสูการขยายการลงทุนรวมกับ บริษัท
รวมลงทุน สตางค จำกัด (บริษทั ในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล) จัดตัง้ เปนบริษทั อินโนฟดู (ไทยแลนด)
จำกัด ซึง่ มีมลู คาลงทุนรวม 25 ลานบาท ผลิตผลิตภัณฑภายใตตราสินคา “มาบุญครองพลัส NUTRA
GABA RICE”

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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Bio-Business
กลุมธุรกิจชีวภาพ

Rice Binder สารยึดเกาะจากขาวไทย
PGP Rice Binder
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั เพรสซิเดนท เกรน พรอดักส จำกัด
ศาสตราจารย ดร. อรอนงค นัยวิกลุ
นายชาญวิทย รัตนราศรี

ความสำคัญของโครงการ:
สารยึดเกาะ (binder) ทำหนาทีใ่ หโครงสรางผลิตภัณฑดว ยตัวเอง หรือเมือ่ ใชรว มกับวัตถุเจือปน
อาหารชนิดอื่น ทำใหอาหารมีคุณสมบัติตางๆ คือ มีความหนืด ความคงตัว ความเปนเนื้อเดียวกัน
ความยืดหยุน หรือเพิ่มความสามารถในการอุมน้ำ ทั้งนี้ ประเภทของสารยึดเกาะแบงออกเปน
2 ประเภทใหญๆ คือ สารยึดเกาะจากปฏิกิริยาเคมี และสารสกัดจากธรรมชาติทมี่ คี ณ
ุ สมบัตกิ ารเปน
สารยึดเกาะ อนึง่ การใชสารยึดเกาะในอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะ
แปงมันสำปะหลังประเภทสตารช และโมดิไฟดสตารช จึงนับเปนโอกาสดานการตลาดของประเทศไทย
ที่มีศักยภาพทางดานอุตสาหกรรมอาหาร
สารยึดเกาะจากขาวไทยผลิตไดจากกระบวนการดัดแปรแปงขาวเจาดวยวิธีทางกายภาพ คือ
การใชความรอนชืน้ และความดัน โดยจุดเดนของการใชแปงขาวคือแปงขาวเจาประกอบดวยอะไมโลส
(amylose) และอะไมโลเพคติน (amylopectin) ที่อยูภายในเม็ดแปง (starch granule) ที่มีขนาด
ประมาณ 3-5 ไมโครเมตร ซึ่งเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับแปงจากธัญพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งขนาดโมเลกุล
ที่มีขนาดเล็กของแปงขาวเจาสงผลใหเมื่อนำแปงไปละลายน้ำและทำการใหความรอน จะทำใหเกิด
การเจลาติไนซไดงายและรวดเร็วกวาเนื่องจากโปรตีนที่อยูลอมรอบอะไมโลสและอะไมโลเพคติน
ถูกทำลายไดงา ย ทำใหอะไมโลสและอะไมโลเพคตินเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได และเกิดการพองตัว
ศาสตราจารย ดร. อรอนงค นัยวิกุล เมธีสงเสริมนวัตกรรม เปนผูเชี่ยวชาญดานการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาว จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร ไดรว มกับบริษทั เพรสซิเดนท
เกรน พรอดักส จำกัด ทำการทดสอบสมบัตกิ ารเปนสารยึดเกาะในผลิตภัณฑสารยึดเกาะของบริษัทฯ
เพื่อทดแทนสารยึดเกาะชนิดอื่นในทองตลาด โดยทำการทดสอบในอาหารตางๆ ดังนี้ บะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูปและบะหมีส่ ด ลูกชิน้ ปลา ขนมปงแซนวิชและผลิตภัณฑเบเกอรีอ่ นื่ ๆ น้ำสลัด และผลิตภัณฑ
ไสกรอกไกและหมู

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับโลกของผลิตภัณฑสารยึดเกาะ (binder) จากแปงขาวเจาในผลิตภัณฑอาหาร
โดยการดัดแปรแปงขาวเจาดวยวิธีทางกายภาพ คือ การใชความรอนชื้นและความดัน เพื่อทดแทน
การใชสารยึดเกาะที่ไดจากการปฏิกิริยาเคมี

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
โครงการดังกลาวเปนการพัฒนารวมกันระหวางศาสตราจารย ดร. อรอนงค นัยวิกลุ และบริษทั
เพรสซิเดนท เกรน พรอดักส จำกัด ซึง่ มีการจายคาตอบแทนใหกบั นักวิจยั และมหาวิทยาลัยเปนจำนวน
400,000 บาท

การดำเนินงาน:
ปจจุบันการดำเนินโครงการดังกลาวอยูระหวางไดดำเนินโครงการแลวเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว
พบวาสารยึดเกาะจากขาว สามารถใชเปนสารยึดเกาะในกลุมผลิตภัณฑบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและ
บะหมี่สด ลูกชิ้นปลา ขนมปงแซนวิชและผลิตภัณฑเบเกอรี่อื่นๆ ไดดี ซึ่งอยูในระหวางการทำตลาด
ของบริษัทฯ

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
27

Bio-Business
กลุมธุรกิจชีวภาพ

“Longanoids” ครีมบรรเทาอาการอักเสบจากขอเสื่อม
“Longanoids” Cream for Arthritis Relieving
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั พรีมา เฮิรบ (ประเทศไทย) จำกัด
ศาสตราจารย ดร. อุษณีย วินิจเขตคำนวณ
นายชาญวิทย รัตนราศรี

ความสำคัญของโครงการ:
อาการขออักเสบ (arthritis) สามารถแบงออกเปน 2 กลมุ ไดแก 1) โรคขอเสือ่ ม (osteoarthritis)
เกิดจากการทีก่ ระดูกออนบริเวณนัน้ เสือ่ มและถูกทำลายลง ทำใหปวด เกิดการยึดติดของขอตอทำให
เคลื่อนไหวลำบากและมีผลกระทบตอการใชชีวิตประจำวัน ซึ่งสวนใหญจะเกิดขึ้นที่บริเวณขอเขา
ข อ สะโพก ขอเทา หรือที่ขอมือ ในขณะที่กลุมที่สองเรียกวา ขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid
Arthritis) เปนโรคทีม่ กี ารอักเสบของเยือ่ หมุ ขอทีส่ ามารถเปนพรอม ๆ กันไดหลายขอ ซึง่ โรคขออักเสบ
รูมาตอยดอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำใหขอตอผิดรูปไปจากเดิม รวมถึงอาจมีการอักเสบและติดเชื้อไปที่
อวัยวะทีส่ ำคัญอืน่ ๆ เชน ปอดและหัวใจ เปนตน
อุบตั กิ ารณการเกิดโรคนีเ้ พิม่ สูงขึน้ ถึงรอยละ 11 ของประชากรทัง้ ประเทศ และสามารถเกิดไดใน
ประชากรทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในผสู งู อายุและนักกีฬา ซึง่ มีโอกาสเกิดโรคดังกลาวสูงถึงรอยละ 80
จึงไดมกี ารนำเขายารักษาโรคปวดเขาหรือขอเขาอักเสบมักจะเปนยากลมุ สเตียรอยดหรือยากลมุ ไมใช
สเตียรอยด (non steroid anti-inflammatory drug) โดยเฉพาะยาไดอะซีรนี (Diacereine) อยางไรก็ตาม
แมวาปจจุบันจะมีการนำกลุมยา selective NSAID drug มาใช แตก็มีตนทุนสูงมากและยังเปน
การนำเขาวัตถุดบิ จากตางประเทศทำใหประเทศไทยเสียดุลการคา ดังนัน้ ศาสตราจารย ดร. อุษณีย
วินิจเขตคำนวณ เมธีสงเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนผูเชี่ยวชาญดานชีวเคมี
สารพิษและการปองกันมะเร็งจากสมุนไพร จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดพฒ
ั นา
งานวิจัยและคนพบกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์จากลำไยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพตางๆ กัน โดยเฉพาะ
ฤทธิ์ยับยั้งการสลายตัวของกลูโคซามีนไกลแคน (glycosaminoglycans) และไฮยาลูโรนิกแอซิด
(hyaluronic acid) จากเซลลกระดูกออน ซึ่งสารสกัดดังกลาวไดผานทดสอบความเปนพิษและ
ผลขางเคียงในระดับเซลล โดยไมพบความเปนพิษและผลขางเคียง จากการคนพบดังกลาวจึงได
รวมกับบริษทั พรีมา เฮิรบ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาครีมบรรเทาอาการอักเสบจากขอเสือ่ ม ภายใต
ตราสินคา “Longanoid”
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับโลกดานผลิตภัณฑครีมบรรเทาอาการขออักเสบจากลำไย ภายใตตราสินคา
“Longanoid” โดยการสกัดสารสำคัญจากเม็ดลำไยดวยวิธีการสกัดโดยใชตัวทำละลายเพื่อใหได
สารออกฤทธิแ์ กลลิคแอซิด (gallic acid) และฟลาโวนอยดไกลโคไซด (flavonoid glycosides) และ
นำมาพัฒนาตำรับรวมกับยาพืน้ ทีไ่ ดรบั อนุญาติจาก อย. ทดแทนการใชยาไดอะซีรนี (diacereine) และ
สเตียรอยด

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
บริษัท พรีมาเฮิรบ (ประเทศไทย) จำกัด อยูระหวางการยื่นจดสิทธิบัตร โดยโครงการดังกลาว
เปนโครงการศึกษารวมกันระหวางบริษัทฯ กับนักวิจัย

การดำเนินงาน:
การดำเนินโครงการดังกลาวอยูระหวางการทดสอบในมนุษย โดยผานทางคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งโครงการจะดำเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2553 แลวจะขอขึ้นทะเบียนยา
กับทาง อย. ตอไป

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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วัฏจักรชีวิตกระดาษลดโลกรอน
Life Cycle Assessment for Eco-paper
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั แอดวานซ อะโกร จำกัด
รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ภวสันต
นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ

ความสำคัญของโครงการ:

อุตสาหกรรมกระดาษดัง้ เดิมจะใชวตั ถุดบิ ไมจากปาธรรมชาติ ซึง่ เปนไมอายุกวา 50 ป ในขณะที่
อุตสาหกรรมกระดาษยุคใหมจะอยูบนแนวคิดของการพัฒนาการเกษตรของไทยอันเปนรากฐานหลัก
ของประเทศ ดวยการพัฒนาไมเกษตรมาใชเปนวัตถุดบิ โดยอาศัยความไดเปรียบของประเทศทัง้ ในดาน
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความสามารถและความชำนาญดานการเกษตรของคนไทย ทำใหสามารถ
ใชตน ไมอายุเพียง 3 - 4 ป สำหรับเปนวัตถุดบิ ทีย่ งั่ ยืนได นอกจากนี้ จากผลการศึกษาในตางประเทศ
พบวา ในกระบวนการของวัฏจักรหมุนเวียนของการผลิตกระดาษ ยังสามารถเพิ่มพูนความชุมชื้น
สูอากาศโดยรอบ สรางออกซิเจนสูบรรยากาศ 1.6 ลานตันตอป และชวยลดคารบอนไดออกไซด
2.4 ลานตันตอป
อยางไรก็ตาม การที่จะสามารถยืนยันไดวากระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษเปนมิตรตอ
สิง่ แวดลอมจริงหรือไมนนั้ จำเปนตองมีการประเมินตลอดทัง้ วัฏจักรชีวติ ของกระบวนการผลิตกระดาษ
เพื่อใหสามารถคำนวณและประเมินปริมาณคารบอนไดออกไซดที่เขาและออกจากแตละขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตไดอยางถูกตองกอนที่จะสามารถตีพิมพเผยแพรขอมูลตอสาธารณะชนได
ดังนั้น โครงการประเมินวัฏจักรชีวิต (life cycle assessment) ของกระบวนการผลิตกระดาษจึงมี
ความสำคัญตอเกษตรกรไทย และกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตเยื่อและกระดาษ เพื่อลดแรงตอตาน
ของกระแสโจมตีที่วา อุตสาหกรรมผูผลิตเยื่อและกระดาษไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ภวสันต เมธีสง เสริมนวัตกรรม ซึง่ เปนผเู ชีย่ วชาญดานการประเมิน
วัฏจักรชีวติ ของอุตสาหกรรมตางๆ และดานการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม จากภาควิชาวิศวกรรม
เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขารวมพัฒนาโครงการโดยดำเนินการศึกษา
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมจากการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา ตลอดจนสรางโปรแกรมคำนวณอัตราการ
ปลดปลอยและดูดซับคารบอนไดออกไซดจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ เพื่อนำไป
ประกอบกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของกระดาษลดโลกรอน

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมกระบวนการผลิตระดับประเทศดานการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการการผลิต
กระดาษ เพือ่ การพัฒนาใหสามารถผลิตกระดาษได โดยไมจำเปนตองพึง่ พาการใชไมจากปาธรรมชาติ
อีกตอไป ดวยการพัฒนาพันธุ “ตนกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ” ใหมีความเหมาะสมกับการปลูกบนคันนา
ตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทย ทนโรค ทนแมลง โตเร็ว เปลือกบาง และสามารถ
ริดกิง่ เองได ทำใหการผลิตกระดาษกลายเปนกระบวนการสรางแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดแหงใหม
ของโลก และมีขอมูลเชิงวิชาการรองรับ

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ปจจุบัน การประเมินวัฏจักรชีวิตกระดาษลดโลกรอนแลวเสร็จเบื้องตนในสวนของการปลูก
ยูคาลิปตัสบนคันนา และการผลิตเยือ่ กระดาษ กำลังอยรู ะหวางการวิเคราะหในสวนของกระบวนการ
ผลิตกระดาษ ซึ่งจากขอมูลเบื้องตนในการเพาะปลูกยูคาลิปตัสและการขนสงมายังโรงงานผลิตเยื่อ
กระดาษสามารถลดปริมาณคารบอนไดออกไซดในมิติของการประเมินวัฏจักรชีวิตไดจำนวนมาก
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“พรอมมาก พี.จี.” พลังงานสะอาดจากขยะพลาสติก
“Prommark PG” Clean Energy from Plastics Waste
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท พรอมมาก จำกัด
ผูชวยศาสตราจารย ศุภวิทย ลวณะสกล
นายอำพล อาวรณ

ความสำคัญของโครงการ:
ปจจุบนั ราคาน้ำมันทีม่ คี วามผันผวนเปนปจจัยหลักของอุตสาหกรรมดานการใชพลังงาน ทำให
กลุมผูพัฒนาพลังงานทดแทนหันมาทุมเงินมหาศาลเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำชีวมวล
(biomass) ทีไ่ มมวี นั หมดจากโลก ขยะพลาสติก ขยะมูลฝอยจากบานเรือน ของเสียจากฟารมปศุสตั วฯ
มาเปลี่ ย นเป น พลั ง งานกลั บ มาใช จึ ง ได มี ค วามพยายามในการนำขยะบางส ว นกลั บ มาใช ใ หม
ในลักษณะทีแ่ ตกตางกัน อาทิ การนำมาใชวตั ถุดบิ ในการผลิตปยุ หมัก ตลอดจนการนำขยะพลาสติก
มาเปลี่ยนเปนพลังงานในรูปแบบของพลังงานความรอนหรือจะเปนพลังงานไฟฟา ดังนั้น จึงเปน
ทางออกของการกำจัดขยะ ลดปญหาเรื่องความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยศุภวิทย ลวณะสกล เมธีสงเสริมนวัตกรรม และผูเชี่ยวชาญจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงไดทำการศึกษาวิจยั ดานกระบวนการ
ไพโรไลซิส-แกสซิฟเ คชัน (pyrolysis-gasification) โดยการนำขยะพลาสติกมาเปลีย่ นเปนไอน้ำมันรอน
ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส แลวจึงสงไอน้ำมันรอนที่นำกลับไปใชเปนเชื้อเพลิงในหองเผาไหม
ของกระบวนการแกสซิฟเ คชัน ทำใหไดกา ซเชือ้ เพลิงคารบอนมอนออกไซด (CO) และกาซไฮโดรเจน
(H2) โดยเมื่อกาซทั้งสองผานการกรองเพื่อแยกฝุนผงออก ก็จะถูกนำไปใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนต
สันดาปภายในซึ่งตอเพลาหมุนเครื่องปนไฟ จึงไดเปนพลังงานไฟฟาขนาด 50 กิโลวัตตตอเนื่อง
24 ชัว่ โมงตอวัน
ทัง้ นี้ การประยุกตใชกระบวนการ Pyrolysis-Gasification ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกวา กระบวนการ
เผาไหมโดยตรงที่ควบคุมความรอนไดยากกวากระบวนการ Pyrolysis และ Gasification ไดทำการ
ออกแบบใหทั้งสองกระบวนการมาทำงานตอเนื่องกัน ถือเปนการนำขอดีของแตละกระบวนการ
มารวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใชประโยชนจากการเปลี่ยนรูปของเสียใหเปนพลังงาน
(waste to energy)

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานกระบวนการเปลีย่ นขยะพลาสติกเปนพลังงาน ดวยกระบวนการ
ไพโรไลซิส-แกสซิฟเคชั่น (pyrolysis-gasification) และการออกแบบหองเผาไหมอุณหภูมิสูงแบบ
ตอเนื่องทำใหเผาไหมไดสะอาด สารพิษที่ปลอยออกมาต่ำกวาเกณฑที่กำหนด

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั บริษทั ฯ เปนผผู ลิตและจำหนายเตาเผาขยะพลาสติกใหเปนพลังงานสะอาด โดยมีการ
ออกแบบเตาเผาขยะใหเหมาะสมกับการใชงานของกลุมลูกคาตามปริมาณขยะที่ลูกคาตองกำจัด
ซึง่ บริษทั ฯ คาดวาจะทำธุรกิจแบบ B2G (Business to Government) เปนหลัก โดยมงุ เปาไปทีก่ ลมุ
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล และเทศบาลเมืองทั่วประเทศ รวมทั้งหมด
7,900 แหง และมีลกู คาทีม่ ศี กั ยภาพมีกำลังซือ้ เพียงพอเทากับ 1,670 แหง

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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ระบบสรางพลังงานความรอนรวมจากกาซชีวภาพ
Co-energy from Bio-gas System
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จำกัด
นายสมชาย นิติกาญจนา
ดร. อำพล อาวรณ

ความสำคัญของโครงการ:
มลพิษอันเกิดมาจากมูลสัตวนนั้ สงผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางออมตอสังคมและชุมชนโดยรอบ
ฟารมปศุสัตวเปนอยางมาก กอปรกับปญหาทางดานพลังงานและการสงเสริมเรื่องการขายคารบอน
เครดิต (CDM) สำหรับฟารมปศุสัตวที่มีการลงทุนติดตั้งระบบบอหมักกาซชีวภาพ นอกจากนี้ ระบบ
บอหมักกาซชีวภาพจะกอใหเกิด “กาซมีเทน” ที่สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟาได จึงสงผลใหฟารม
ปศุสัตวตางๆ ลวนตื่นตัวและใหความสนใจติดตั้งระบบบอหมักชีวภาพในฟารมของตนเอง เพื่อชวย
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
สำหรับฟารมสุกร นอกจากการติดตัง้ ระบบบอหมักกาซชีวภาพซึง่ จะชวยสรางรายไดแลว การลด
อัตราการสูญเสียและการตายของสัตวแรกเกิด รวมทั้งการเพิ่มความแข็งแรงและเรงการเจริญเติบโต
ก็เปนอีกปจจัยสำคัญในการเพิม่ รายไดใหแกฟารมปศุสตั ว โดยจากการศึกษาพบวาลูกสุกรมีอตั ราการ
สูญเสียสูงมากกวารอยละ 15 ภายในระยะเวลาเพียง 3 สัปดาหแรกหลังจากคลอดออกมา อันเปน
ผลจากการไดรบั ความอบอนุ ไมเพียงพอ จึงจำเปนตองสรางระบบควบคุมอุณหภูมใิ นฟารมเลีย้ งลูกสุกร
เพื่อใหอัตราการรอดชีวิตของลูกสุกรเพิ่มมากขึ้น
ระบบใหความรอนแบบ “โคมไฟหรือหลอดไฟกก” ทีม่ ใี ชกนั อยางแพรหลายยังมีจดุ ดอยหลายจุด
โดยเฉพาะปญหาการกระจายของความรอนที่ไมทั่วถึงและปญหาคาใชจายที่สูง ดังนั้น นายสมชาย
นิตกิ าญจนา เมธีสง เสริมนวัตกรรม จึงไดพฒ
ั นากระบวนการนำความรอนทีส่ ญ
ู เสียและถูกปลอยทิง้ สู
สิง่ แวดลอมโดยไมจำเปนในระบบการเปลีย่ นกาซชีวภาพเปนกระแสไฟฟาของเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟา
กลับมาใชประโยชนใหม ดวยการประยุกตใชหลักการของสมดุลความรอนและการถายเทความรอน
ของพลังงานน้ำรอนทีเ่ หลือทิง้ จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา ไปใชใหความอบอนุ แกสตั วแรกเกิด
โดยผานแผนพื้นกกลูกหมู (piglet heating slap) ซึ่งถือไดวาเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด
ของเสียและออกแบบแผนพื้นใหมครั้งแรกในประเทศ

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตพลังงานความรอนรวมทีไ่ ดจาก
กาซชีวภาพซึง่ เกิดจากการหมักของเสียเพือ่ ใชผลิตพลังงานกระแสไฟฟาทดแทนและสรางความอบอนุ
แกสิ่งมีชีวิต (ลูกสุกร) ในระยะแรกเกิดไปพรอมกันๆ ดวยตนทุนดานพลังงานและการจัดการที่ต่ำ
สงผลใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดของเสียไปพรอมๆ กับการสรางพลังงานทดแทนในเวลา
เดียวกัน

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
สิทธิบตั ร เลขทีค่ ำขอ 0701003280

การดำเนินงาน:
ปจจุบัน “ระบบสรางพลังงานความรอนรวมจากกาซชีวภาพ” ของบริษัทสามารถสรางรายได
ภายในประเทศมากกวา 50 ลานบาทตอปและเพิม่ ดุลการคาในการออกไปขายในตางประเทศอีกกวา
รอยลานบาท รวมทั้งสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานกาซชีวภาพในฟารมจนเกษตรกร
ในประเทศสามารถลดการใชพลังงานสำหรับกกลูกสุกรลงประมาณ 20 ลานบาทตอป พรอมทัง้ ชวยลด
การสูญเสียของสุกรในระยะแรกเกิดอันนำไปสูการลดตนทุนของเกษตรกรอีกเกือบรอยลานบาทตอป

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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ระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
Biogas System from Agricultural Residues
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท เชียงราย พลังงานเพื่อชุมชน จำกัด
ดร. สมมาต อิชโรจน
นายวิเชียร สุขสรอย

ความสำคัญของโครงการ:
กาซชีวภาพเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียโ ดยแบคทีเรียชนิดไมใชออกซิเจนในสภาวะไรอากาศ
ซึง่ มีองคประกอบหลักเปนกาซมีเทน ทีส่ ามารถใชเปนเชือ้ เพลิงในปริมาณสูงถึงรอยละ 60 - 70 เนือ่ งจาก
มีวสั ดุเหลือทิง้ ภาคเกษตรกรรมจำนวนมากทีย่ งั มีสภาพเปนสารอินทรียแ ละถูกทิง้ หรือทำลายไปอยาง
ไมเหมาะสม ดังนั้นการนำวัสดุดังกลาวมาเปนแหลงวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลังงานจึงเปนสิ่งสำคัญยิ่ง
ในการพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบกาซชีวภาพของประเทศไทย
ปจจุบนั ยังไมมกี ารพัฒนาระบบการผลิตกาซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรภายใน
ประเทศ หากแตเปนการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟาจากการบำบัดนำเสียในโรงงานแปงมันสำปะหลัง
โรงสกัดน้ำมันปาลม และฟารมเลี้ยงสุกร เปนตน ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชสวนใหญจะทั้งแบบ covered
lagoon complete mix digester plug glow digester และ fixed film ซึง่ ทุกวิธที กี่ ลาวมาขางตนไมมี
การออกแบบระบบ digester และไมมรี ะบบไหลเวียนของน้ำเสีย ดังนัน้ จึงไดมกี ารพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตกาซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร ซึง่ ประกอบดวย
1. ระบบลำเลียงวัตถุดบิ (raw matterial feeding system) ซึง่ เปนลานกองวัตถุดบิ และรางน้ำ
วัตถุดบิ ทีผ่ สมน้ำเสียหมุนเวียนเขา Smart Digester
2. Smart Digester เปนสวนในการผลิตกาซมีเทนซึ่งบริเวณดานบนทั้งหมดของบอถูกคลุม
ดวยผายางเหนียว HDPE เพื่อกักเก็บกาซชีวภาพที่ผลิตไดและมีทอนำกาซออกไปสูหนวยผลิตไฟฟา
โดยบอพักนีจ้ ะแบงเปน 2 สวน ไดแก สวนการเกิดปฏิกริ ยิ าการผลิตกาซชีวภาพ และสวนภายนอก
ที่ลอมสวนภายใน เพื่อรองรับน้ำเสียจากสวนภายในที่จะไหลออกนอกบอ
3. ระบบกำจัดกาซไขเนา (desulphurization system) โดยการสงผานกาซไขเนา(H2S) ใหไหล
ผานเขาระบบกำจัดกาซไขเนาซึง่ เปนถังไฟเบอรกลาส ทีม่ แี บคทีเรียทีจ่ ะใชสารซัลเฟอรจากกาซไขเนา
เปนอาหารและเปลี่ยนเปนสาร SO4 ซึ่งเปนสารที่สามารถละลายกลับเขามาในน้ำได

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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4. เครือ่ งผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (biogas generator) เปนเครือ่ งจุดระเบิดภายใน (internal
combustion) ที่ใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง และแรงบิด (torque) ที่ไดจากการจุดระเบิดถูกนำไปใช
หมุนมอเตอรทเี่ ปน generator เพือ่ ทำการผลิตกระแสไฟฟา
5. ระบบกำจัดตะกอน เปนการนำอินทรียสารสวนที่เหลือจากการเปลี่ยนเปนกาซชีวภาพ
ทีส่ ะสมอยใู น smart digester ออกมาในปริมาณทีเ่ หมาะสม โดยแบคทีเรียยังสามารถดำเนินการผลิต
กาซชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตะกอนดังกลาวสามารถนำมาใชเปนประโยชนในรูปของ
สารปรับสภาพดิน (soil conditioner)

ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาดวยกาซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิง้
ทางการเกษตร ซึง่ มีการออกแบบบอยอยสลายใหมโดยแบงเปนสวนสำหรับทำปฏิกริ ยิ าเพือ่ การบำบัด
น้ำเสีย โดยน้ำเสียจะถูกใชเพื่อเปนอาหารแกแบคทีเรียแบบไมใชอากาศที่สามารถผลิตกาซชีวภาพ
ดวยการควบคุมการหมุนเวียนน้ำเสียเพือ่ ใหน้ำเสียและแบคทีเรียใหสมั ผัสกันอยางทัว่ ถึง และสวนการ
ตกตะกอนแบคทีเรียออกจากน้ำเสียกอนระบายออกจากระบบ

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
สิทธิบัตรดานการออกแบบระบบผลิตกาซชีวภาพ (ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไมใชอากาศ) เมื่อ
เดือนตุลาคม 2547

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั “ระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร” ไดรบั ความสนใจจาก
ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจำนวนมาก ซึ่งคาดวา
จะสามารถสรางรายไดภายในประเทศมากกวา 50 ลานบาทตอปสำหรับการผลิตไฟฟาขนาด 1 MW
ตอระบบ

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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เครื่องเปาขึ้นรูปฟลมแบบสามชั้นสำหรับพลาสติกชีวภาพ
Three Layer Co-extrusion Blow Moulding for Bio-plastics
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด
นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล
นางสาวมณฑา ไกหิรัญ

ความสำคัญของโครงการ:
พลาสติกชีวภาพ กำลังไดรับความสนใจจากผูบริโภคทั่วโลกเปนอยางมาก เนื่องจากพลาสติก
ชีวภาพเตรียมไดจากวัตถุดิบที่ทดแทนใหมไดตามธรรมชาติ จึงไดมีความพยายามในการพัฒนาการ
นำพลาสติกชีวภาพไปใชในอุตสาหกรรม ซึง่ ในขัน้ ตอนของการผลิตพลาสติกชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม
จะเริ่มจากการผลิตเม็ดพลาสติกจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ โดยเม็ดพลาสติกเหลานี้จะถูกนำมาผสม
กับสารเติมแตง (compounding) ใหมีสมบัติที่เหมาะสมกับการใชงานประเภทตางๆ แลวจึงนำไป
ผานกระบวนการขึ้นรูปใหเปนผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพตามการใชงานประเภทตางๆ
กระบวนการขึ้นรูปของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะการขึ้นรูปฟลมบางนั้น จะตอง
หลอมเม็ดพลาสติกคอมพาวดในเครือ่ งอัดรีด (extrusion) และดันพลาสติกทีห่ ลอมเหลวผานหัวดายน
และใชลมเปาภายในเพื่อใหเกิดการขยายตัวในแนวขวางเหมือนการเปาลูกโปงและมีการดึงตอเนื่อง
ในแนวตั้งไดเปนฟลมบาง นำมาตัดและยึดติดกันตามลักษณะของการใชงานที่ตองการนั้น หากแต
ปญหาสำคัญจากพฤติกรรมการไหล (rheological properties) ของพลาสติกชีวภาพ ทำใหไมสามารถ
ขึน้ รูปฟลม ได หรือผลิตไดแตฟล ม ทีไ่ ดจะมีคณ
ุ ภาพไมสม่ำเสมอ
ดังนั้น นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล เมธีสงเสริมนวัตกรรม จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาสกรูและ
หัวดายนที่ใชเปาฟลมใหเหมาะสมกับพลาสติกชีวภาพ โดยมีความรวมมือดานกับบริษัท เอสซีจี
เคมิคอลส จำกัด ในการศึกษาและคำนวณพฤติกรรมการไหลของพลาสติกชีวภาพ เพือ่ ออกแบบสกรู
และหัวดายนสำหรับพลาสติกชีวภาพโดยเฉพาะ อาทิ การใชหัวดายนที่มีเปนสามชั้น (3 layer
co-extrusion) การขึน้ รูปดวยระบบ 2 สกรู ทำใหสามารถขึน้ รูปฟลม พลาสติกชีวภาพไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
สม่ำเสมอ ตลอดจนลดตนทุนไดรอ ยละ 20 - 30 ของฟลม ทีผ่ ลิตไดในการใชสตู รคอมพาวดพลาสติก
ชีวภาพที่มีการเติมแปงในปริมาณที่สูงขึ้น กอใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑฟลมพลาสติกชีวภาพใหมี
ราคาถูกลงเพื่อสามารถนำไปใชงานไดอยางกวางขวางมากขึ้น

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมดานกระบวนการผลิตระดับประเทศในการพัฒนาและออกแบบเครื่องเปาขึ้นรูป
ฟลมแบบหลายชั้นสำหรับพลาสติกชีวภาพ ดวยการออกแบบสกรู เพื่อใหเหมาะสมกับการไหลของ
พลาสติกชีวภาพ และการออกแบบหัวดายนที่สามารถควบคุมขนาดและความหนาของฟลมที่เหมาะ
สำหรับการนำไปใชงานรูปแบบตางๆ รวมทั้งลดตนทุนการผลิตผลิตภัณฑฟลมพลาสติกชีวภาพได
รอยละ 20

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั บริษทั ฯ ไดพฒ
ั นาเครือ่ งเปาขึน้ รูปแบบสามชัน้ สำหรับพลาสติกชีวภาพ โดยมีความรวมมือ
กับบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส จำกัด ในการออกแบบสกรูและหัวดายนใหเหมาะสมกับการไหลตัวและ
สภาวะในการขึ้นรูปของพลาสติกชีวภาพ

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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ฟลมพลาสติกชีวภาพชนิดถุงซิป
Development of Bio-plastics Compounding for Zip Bag Application
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย
นายกรภัทร สมแสง

ความสำคัญของโครงการ:

ประเทศไทยเปนประเทศผสู ง ออกวัตถุดบิ ชีวมวลรายใหญของโลกประเทศหนึง่ โดยมันสำปะหลัง
เปนวัตถุดบิ ทีป่ ระเทศไทยสามารถผลิตไดเปนอันดับสามของโลกหรือประมาณ 25 ลานตันตอป แตเนือ่ ง
จากการเพิม่ มูลคาของมันสำปะหลังจากการแปรรูปในลักษณะตางๆ ยังไมกอ ใหเกิดการสรางมูลคาเพิม่
อยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น จึงไดเกิดแนวคิดในการนำมันสำปะหลังมาผลิตเปนพลาสติก
ชีวภาพ ที่สามารถเพิ่มมูลคาไดมากกวาสิบเทาของมูลคามันสำปะหลังแปรรูปตางๆ
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพภายในประเทศยังไมเปนที่ยอมรับมากนัก ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
ความสับสนถึงสมบัตกิ ารสลายตัวไดทางชีวภาพ กอปรกับราคาของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพทีส่ งู กวา
พลาสติกชนิดอืน่ ๆ ทัว่ ไปไมต่ำกวา 1 เทาตัว ทำใหผบู ริโภคยังไมตดั สินใจบริโภคผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพเพื่อเปนตัวเลือกในการรณรงครักษาสภาวะแวดลอม ดังนั้น โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพชนิดถุงซิปนีจ้ งึ เปนสวนหนึง่ ของการสงเสริมการสรางธุรกิจนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพโดยใชเทคโนโลยีและเครื่องจักร
การผลิตภายในประเทศ โดยเนนการประยุกตเทคโนโลยีการคอมพาวดดวยวัตถุดิบที่หาไดงาย
ในประเทศ มาใชในการปรับปรุงคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกชีวภาพ เพื่อใหสามารถนำมาทำการ
ขึน้ รูปเปนถุงซิปดวยเครือ่ งจักรการผลิตและเทคโนโลยีทมี่ อี ยใู นประเทศไทย และเปนการสงเสริมใหเกิด
ตลาดผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพขึ้นในประเทศไทยอยางยั่งยืน
รองศาสตราจารย ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย เมธีสงเสริมนวัตกรรม จากวิทยาลัยปโตรเลียมและ
ปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผเู ชีย่ วชาญดานการพัฒนาสูตรคอมพาวดพอลิเมอรชนิดตางๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาสูตรคอมพาวดพลาสติกชีวภาพเพื่อเพิ่มสมบัติดานตางๆ ของพอลิเมอรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพอีกดวย
นอกจากนี้ ยังนำเอาองคความรูจากการพัฒนาสูตรคอมพาวดพลาสติกชีวภาพมาประยุกตใชในการ
ดำเนินโครงการนี้ดวย

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑ ถุงซิปพลาสติกชีวภาพสำหรับใชบรรจุอาหาร โดยการ
พัฒนาสูตรคอมพาวดพลาสติกชีวภาพ เพือ่ ใหไดถงุ ซิปพลาสติกชีวภาพทีม่ คี วามแข็งแรง และสามารถ
ขึ้นรูปดวยเครื่องขึ้นรูปพลาสติกทั่วไปที่มีอยูในประเทศ

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั การดำเนินโครงการดังกลาวอยรู ะหวางการพัฒนาเม็ดคอมพาวดพลาสติกชีวภาพใหมี
สมบัติดานการยึดติดระหวางฟลมกับซิปใหสามารถขึ้นรูปไดสม่ำเสมอมากขึ้น

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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“MoKlean” โฟมยางทำความสะอาดแมพิมพ
“MoKlean” Rubber Foam for Mould Cleaning
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท รับเบ็ค จำกัด
รองศาสตราจารย ดร. อิทธิพล แจงชัด
นางสาวมณฑา ไกหิรัญ

ความสำคัญของโครงการ:
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางมีการแปรรูปยางอยหู ลายประเภทดวยกัน ซึง่ หนึง่ ในกระบวนแปรรูป
ยางทีน่ ยิ มดำเนินงานในอุตสาหกรรม ไดแก การแปรรูปยางโดยการอัดขึน้ รูป (compression molding)
ซึ่งตองมีการใชแมพิมพที่ออกแบบเปนรูปแบบเปนผลิตภัณฑยางชนิดตางๆ ซึ่งเมื่อใชงานไปได
ระยะหนึ่ง จะมีคราบสกปรกและเศษยางติดอยูตามซอกมุมที่ทำความสะอาดยาก สงผลใหชิ้นงาน
ทีน่ ำไปขึน้ รูปตอไปมีรอยตำหนิ จึงตองมีการทำความสะอาดแมพมิ พขนึ้ ทัง้ นี้ วิธกี ารทำความสะอาด
แมพิมพที่ไดรับความนิยม ไดแก การใชแรงงานคนขัด การใชน้ำยาลางทำความสะอาด การขัดดวย
กระดาษทราย และการเผาแมพมิ พ โดยทีก่ ารทำความสะอาดแมพมิ พดว ยวิธที ไี่ มเหมาะสมอาจทำให
แมพมิ พเสียหาย สึกกรอนเร็ว หรือไดผลิตภัณฑทมี่ ขี นาดและรูปรางเปลีย่ นไป รวมทัง้ เกิดคาใชจา ยสูง
และเสียเวลาในการผลิตดวย
จากปญหาทีก่ ลาวมาขางตน รองศาสตราจารย ดร. อิทธิพล แจงชัด เมธีสง เสริมนวัตกรรม และ
ผเู ชีย่ วชาญจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไดพฒ
ั นาสูตรยางคอมพาวด เพือ่ นำมาใชในการทำความสะอาดแมพมิ พ โดยการนำสูตรยางคอมพาวด
ทีม่ สี ว นประกอบของสารทำความสะอาด เกิดเปนกาซหรือสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการชะลางสิง่ สกปรก
ทีต่ ดิ ทีผ่ วิ แมพมิ พ ทำใหสงิ่ สกปรกหลุดและติดออกมาพรอมกับยางลางแมพมิ พ เปนการลดเวลาในการ
ทำความสะอาดแมแบบ
อยางไรก็ดี สูตรยางทำความสะอาดแมพมิ พทผี่ ลิตไดยงั มีตน ทุนการผลิตสูงในระดับหนึง่ เนือ่ งจาก
ใชยางสังเคราะหเปนวัตถุดบิ หลัก ดังนัน้ รองศาสตราจารย ดร. อิทธิพล แจงชัด จึงไดพฒ
ั นาสูตรยาง
ใหมเพื่อลดปริมาณการใชยางสังเคราะหและสารเคมีที่ใช ดวยการใชสารชวยใหเกิดฟอง (blowing
agent) เพือ่ ใหเกิดโครงสรางทีข่ ยายตัวหรือพองฟูคลายกับฟองน้ำ เพือ่ ใหไดสตู รยางทำความสะอาด
แมพมิ พไดอยางมีประสิทธิภาพสูง มีตน ทุนการผลิตต่ำ

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
42

ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เป น นวั ต กรรมระดั บ ประเทศด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ทำความสะอาดแม พิ ม พ จ ากโฟมยาง โดยใช
เทคโนโลยียางผสม ซึง่ มียางผสมสูตร และมีสารใหฟอง ทำใหเกิดโครงการสรางรูพรุนเซลลเปดเพือ่ ลด
ปริมาณการใชเนือ้ ยาง มีประสิทธิภาพสูงและปราศจากสารเคมีทมี่ พี ษิ ตอสิง่ แวดลอม ตามมาตรฐาน
ของ RoHS

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อนุสทิ ธิบตั ร เลขทีค่ ำขอ 0603000838

การดำเนินงาน:
ปจจุบัน การพัฒนา “โฟมยางทำความสะอาดแมพิมพ” อยูในระหวางการทดสอบการใชงาน
ในโรงงานผลิตชิ้นสวนยางตางๆ เพื่อใหผูใชงานเกิดความเขาใจและสรางความมั่นใจในผลิตภัณฑ
ตลอดจนนำมาผลการทดสอบที่ไดมาปรับปรุงสูตรยางใหเหมาะสมกับการใชงานตอไป

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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เนื้อโคธรรมชาติและมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย
Natural Beef and Organic Livestock Standard
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

สหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
นางนาถฤดี นาครวาจา
นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ

ความสำคัญของโครงการ:

จากแนวความคิดใหมที่ตองการผลิตเนื้อโคที่เลี้ยงโดยอาศัยธรรมชาติปลอดการปนเปอนของ
สารเคมีและฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตปลอดภัยตอผบู ริโภค เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ลดความเครียด
ในตัวสัตวนอยที่สุด เนนการปองกันโรคโดยการจัดฟารมที่ดีนั้น จึงกอใหเกิดแนวคิดในการพัฒนา
เทคนิคการเลีย้ งสัตวโดยวิธธี รรมชาติ
อนึง่ การผลิตเนือ้ โคตามวิถธี รรมชาติ จะเนนพัฒนาระบบการเลีย้ งโค ซึง่ จะปลอยโคแทะเล็มหญา
ตามธรรมชาติเปนอาหารหลัก และเสริมดวยพืชอาหารสัตวที่ไดรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
โดยปราศจากการใชอาหารที่ผลิตจากของเหลือ (by-products) ที่มาจากสัตว ไมมีการใชฮอรโมน
เพื่อเรงการเจริญ ไมใช และไมมีการใชยาปฎิชีวนะเพื่อรักษาสัตว มีการวางระบบการผลิตที่ควบคุม
และกำกับดูแลครบวงจร ตัง้ แตลกู โคเกิด การเลีย้ งดู การเลีย้ งขุน จนถึงขบวนการผลิตเปนเนือ้ โคขุน
และสามารถตรวจสอบไดตลอดวงจรการผลิต (traceability) นอกจากนี้ เนือ้ โคจะตองผานการชำแหละ
ในโรงฆาทีไ่ ดมาตรฐาน ทีไ่ ดรบั การกำกับดูแลโดยสัตวแพทยตลอดวงจรการผลิต มีระบบการจัดการ
ดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และมีระบบการจัดการซากและเนื้อโคตามหลักสากล
อนึง่ เงือ่ นไขการปฏิบตั ขิ องผเู ลีย้ งอาจมีสว นทีเ่ หมือนและตางจากเกษตรอินทรีย ดังนัน้ จึงเปน
สิ่งที่ตองคนหาในระหวางการดำเนินโครงการฯ เพื่อใหโครงการเปนที่ยอมรับไดของผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยเฉพาะการไดรับการรับรองภายใตระบบรับรองในระดับสากล ในการนี้ คุณนาถฤดี นาครวาจา
เมธีสง เสริมนวัตกรรม จากโครงการสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ภายใตมลู นิธมิ าตรฐานเกษตร
อินทรีย ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานเกษตรอินทรีย และการกระบวนการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน ไดเขารวมพัฒนาโครงการเนื้อโคธรรมชาติและมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย ตั้งแตเริ่มตน
โครงการ จนปจจุบันสหกรณโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถ
ขอรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรียสำหรับโคเนื้อไดสำเร็จเปนรายแรกของประเทศไทย และเปน
จุดเริม่ ตนในการพัฒนามาตรฐานปศุสตั วอนิ ทรียใ นระยะตอไป ไดแก โคนม ไกไข และผึง้
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานรูปแบบมาตรฐานปศุสัตวอินทรียและปศุสัตวธรรมชาติ โดย
พัฒนาจากฟารมเลีย้ งโคและสุกรทีด่ ำเนินการเลีย้ งดวยระบบวิธแี บบธรรมชาติ (natural farming system)
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเปนการเชือ่ มโยงเครือขายวิสาหกิจตัง้ แตผผู ลิตโคเนือ้ ธรรมชาติ การแปรรูป
การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และตลาดอยางครบวงจรเปนครั้งแรกในประเทศไทย

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั การดำเนินโครงการดังกลาวแลวเสร็จตัง้ แตตน ป พ.ศ. 2552 โดยผลิตภัณฑเนือ้ โคสามารถ
ขอรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) แลว

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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โรงงานตนแบบผลิตปุยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะหแสง
Pilot Plat of Bio-fertilizer from Photosynthetic Bacteria
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั รงุ เจริญอุตสาหกรรม (1994) จำกัด
ผูชวยศาสตราจารยธีระพงษ สวางปญญางกูร
นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ

ความสำคัญของโครงการ:

แบคทีเรียสังเคราะหแสง (photosynthetic bacteria; PSB) เปนแบคทีเรียทีพ่ บกระจายอยทู วั่ ไป
และสวนมากจะพบในบริเวณที่มีน้ำ ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้จะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการการใช
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และการตรึงไนโตรเจน อีกทัง้ แบคทีเรียสังเคราะหแสงสามารถใชเปน
อาหารของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และเปนอาหารของสัตวน้ำขนาดเล็ก นอกจากนี้ แบคทีเรียสังเคราะห
แสงยังสามารถยอยสลายของเสียในน้ำเสียจากการทำปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในทางการเกษตร แบคทีเรียสังเคราะหแสงไดถูกนำไปใชเปนปุยชีวภาพ เพื่อการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต คุณภาพ ความหวานของผลไม (เพิม่ ปริมาณน้ำตาล) ชวยยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึน้ ชวย
เพิม่ ผลผลิตของขาวเมือ่ เทียบกับการใชปยุ ชีวภาพทีไ่ มมแี บคทีเรียสังเคราะหแสง อีกทัง้ ยังชวยปรับปรุง
ดินทีเ่ สือ่ มจากการปลูกพืชซ้ำ ยับยัง้ โรคพืช และไวรัสพืชอยางเห็นไดชดั ดังเชนปยุ ชีวภาพทีผ่ ลิตจาก
แบคทีเรียสังเคราะหแสงทีม่ รี งควัตถุ (pigment) ประเภทแคโรทีนอยด (carotenoid) เปนสวนประกอบ
ภายในเซลล เมือ่ นำมาใชจะชวยเพิม่ ปริมาณแคโรทีน (carotene) ในพืช
โครงการ “โรงงานตนแบบผลิตปยุ ชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะหแสง” นี้ จึงไดถพู ฒ
ั นาขึน้ เพือ่
สรางโรงงานผลิตปุยชีวภาพตนแบบจากผลิตแบคทีเรียสังเคราะหแสง ซึ่งผลิตดวยวิธี solid state
fermentation แบบใชอากาศ ในหองหมักทีม่ กี ารควบคุมความชืน้ อุณหภูมิ และปริมาณอากาศ ตลอด
ระยะเวลาการหมักประมาณ 30 วัน โดยใชมลู วัวเปนวัตถุดบิ หลักหมักรวมกับแบคทีเรียสังเคราะหแสง
และ วัตถุดิบประเภทอื่นรวมดวย เชน เปลือกยูคาลิปตัส ฝุนขาวโพด แกลบ เปนตน โดยผูชวย
ศาสตราจารยธรี ะพงษ สวางปญญางกูร เมธีสง เสริมนวัตกรรม ซึง่ เปนผเู ชีย่ วชาญดานการวางระบบ
การเติมอากาศเขาไปในกองปุยหมักโดยไมตองกลับกอง จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดเขารวมพัฒนาโรงงานตนแบบผลิตปยุ
ชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะหแสงในสวนของการออกแบบระบบการผลิตปุยที่ตองอาศัยการเติม
อากาศเขาไปในขั้นตอนการหมัก ทำใหสามารถผลิตปุยในระดับอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตปุยชีวภาพ โดยเปนการนำ
จุลนิ ทรียส ำหรับผลิตปยุ หมักและแบคทีเรียสังเคราะหแสง (photosynthetic bacteria; PSB) มาหมัก
รวมกับมูลวัวเปนวัตถุดบิ หลักและวัตถุดบิ ประเภทอืน่ รวมดวย เชน เปลือกยูคาลิปตัส ฝนุ ขาวโพด แกลบ
เปนตน ดวยวิธี solid state fermentation แบบใชอากาศ

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั โรงปยุ ดังกลาวไดดำเนินการเปดตัวอยางเปนทางการเมือ่ ตนป พ.ศ. 2552 โดยสามารถ
ผลิตปุยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะหแสงเชิงพาณิชยไดสำเร็จ และขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนา
สูตรเพิ่มเติมสำหรับการประยุกตใชในการเพิ่มผลผลิตในนาขาว และเตรียมพรอมสมัครขอรับรอง
มาตรฐานปจจัยการผลิตอินทรีย
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รานอาหารอินทรีย
Organic Restaurant
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท จิตตรงเรียลเอสเต็ด จำกัด
นายวิฑูรย เรืองเลิศปญญากุล
นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ

ความสำคัญของโครงการ:
แมวาภาคเกษตรอินทรียของประเทศไทยจะมีขนาดเล็ก หากแตกลับมีการเจริญเติบโตสูงอยาง
รวดเร็วในชวง 5 ปที่ผานมา ซึ่งเปนไปตามกระแสการพัฒนาอันมาจากความตระหนักของผูบริโภค
วิกฤติในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนความกังวลเกีย่ วกับปญหาสภาพแวดลอม ทัง้ นี้ จากการประมาณ
ของสหกรณกรีนเนท พบวาพื้นที่เกษตรอินทรียของประเทศไทยในป พ.ศ. 2549 มีอยูประมาณ
141,000 ไร โดยผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของประเทศไทยประกอบดวย ขาวหอมมะลิ หนอไมฝรั่ง
ขาวโพดฝกออน และมะพราว ซึง่ มีมลู คาประมาณ 948 ลานบาท
อยางไรก็ดี แมวา ผลิตภัณฑอนิ ทรียจ ะเปนทีต่ อ งการของผบู ริโภคทัว่ โลก แตตลาดเกษตรอินทรีย
ภายในประเทศยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร อันเปนผลจากความสับสนของผูบริโภคที่ไมสามารถ
รับรไู ดวา ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียม คี วามแตกตางกับผลิตภัณฑปลอดสารพิษ หรือผลิตภัณฑปลอดภัย
อยางไร ประกอบกับราคาของผลิตภัณฑอนิ ทรียย งั สูงกวาผลิตภัณฑทวั่ ไป ทำใหผบู ริโภคยังไมตดั สินใจ
บริโภคผลิตภัณฑอนิ ทรียอ ยางแพรหลาย ในการนี้ นายวิฑรู ย เรืองเลิศปญญากุล เมธีสง เสริมนวัตกรรม
ซึง่ เปนผเู ชีย่ วชาญดานการวางแผนการผลิตดวยระบบเกษตรอินทรีย และการกระบวนการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน จากมูลนิธิสายใยแผนดิน จึงไดรวมพัฒนาโครงการรานอาหารอินทรียในสวน
ของการจัดการวัตถุดิบอินทรียดวยการเพาะปลูกในระบบ permaculture ซึ่งเปนคำยอมาจาก
permanent agriculture (การเกษตรแบบถาวร) และ permanent culture (วัฒนธรรมแบบถาวร)
กลาวคือ ระบบการวางแผนและออกแบบการเพาะปลูก การจัดการผลผลิตและชุมชนทีม่ งุ ใหเกิดการใช
แรงงาน ทรัพยากรและพลังงานอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังนำเอาองคความรจู ากการพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจรีสอรทเกษตรอินทรียม าประยุกตใชในการดำเนินโครงการนีด้ ว ย อนึง่ โครงการตนแบบรานอาหาร
อินทรียนี้จะเปนสวนหนึ่งของการสรางรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมดานการบริการ เพื่อการสงเสริมตลาด
เกษตรอินทรียที่ใชวัตถุดิบภายในประเทศ สรางความยั่งยืนและเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงการทำลายความสมดุล หรือกอใหเกิดสภาพแวดลอมเปนพิษ

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานการบริการดวยอาหารและเครือ่ งดืม่ จากวัตถุดบิ อินทรียอ ยางเต็ม
รูปแบบ นอกจากนี้ยังอาศัยหลักการของ permaculture ในการจัดสรรวัตถุดิบ และเปนศูนยรวม
แหงผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเ พือ่ การบริโภค ทีผ่ า นการรับรองมาตรฐานทัง้ ในระดับประเทศ (มกท.)
และระดับนานาชาติ (BioAgriCert)

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั การดำเนินโครงการดังกลาวอยรู ะหวางการทดลองเพาะปลูกพืชอินทรียเ พือ่ เปนวัตถุดบิ
สำหรับรานอาหารอินทรียที่ดำเนินการกอสรางระบบโครงสรางเรียบรอยแลว ทั้งนี้ สวนของรีสอรท
ยังไดดำเนินการสมัครขอรับรองมาตรฐาน Eco Social Resort ซึง่ นับวาเปนรายแรกของประเทศไทย

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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ผาเบรกนาโน
Nano Brake Pads
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั คอมแพ็คอินเตอรเนชัน่ แนล (1994) จำกัด
ดร. สิรจิ ฑุ ารัตน โควาวิสารัช
นายสิรพัฒน ชนะกุล

ความสำคัญของโครงการ:
อุตสาหกรรมการผลิตผาเบรกเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งตออุตสาหกรรม
รถยนตของประเทศไทย เนื่องจากเบรกถือเปนสวนที่สำคัญที่สุดในดานความปลอดภัยของรถยนต
ทั้งนี้ กระบวนการผลิตผาเบรกโดยทั่วไปจะมีการใชสวนผสมของสารฟนอลิกเรซิน (phenolic resin)
เพื่อทำหนาที่เปนสารเชื่อมประสาน (binder) ยึดองคประกอบตางๆ ภายในผาเบรกรถยนต เชน
เสนใยสังเคราะห เสนใยหิน ผงขัด สารตัวเติม และสารหลอลืน่ อยางไรก็ดี เนือ่ งจากสารฟนอลิกเรซิน
มีโครงสรางเปนแบบรางแหสามมิติ จึงสงผลใหผาเบรกมีสมบัติแข็งและเปราะ ดังนั้น จึงจำเปนตอง
เติมสารอนุภาคยางเขาไปเพื่อเพิ่มความนุมและเหนียวใหแกผาเบรก
ยางทีน่ ยิ มใชในการผลิตผาเบรก ไดแก ยางชนิดไนไตรลบวิ ทะไดอีน (nitrile butadiene rubber;
NBR) ซึ่งจะมีรูปแบบเปนผงที่ขนาดในระดับไมครอน อยางไรก็ดี ผาเบรกที่ไดยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร เนื่องจากผูขับขี่มักจะประสบปญหาผาเบรกสึกไมสม่ำเสมอหรือฉีกขาด หรือผาเบรก
มีประสิทธิภาพในการเบรกลดลง อันเปนผลอุณหภูมิของผาเบรกเพิ่มขึ้นจากการเหยียบเบรกบอยๆ
ขณะขับรถลงจากที่ลาดชัน
ดร. สิริจุฑารัตน โควาวิสารัช เมธีสงเสริมนวัตกรรม และอาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงรวมมือกับ บริษัท คอมแพ็คอินเตอรเนชั่นแนล
(1994) จำกัด ซึง่ มีประสบการณดา นการผลิตเบรกแบบครบวงจรมากกวา 30 ป เพือ่ การพัฒนาและ
ปรับปรุงสูตรผาเบรกใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ เพือ่ แกไขจุดออนดังทีก่ ลาวมาขางตน โดยนำอนุภาคยาง
ที่มีขนาดระดับนาโนเมตรมาใชเปนสวนผสมในผาเบรก ซึ่งผงยางที่มีขนาดระดับนาโนเมตรนี้จะชวย
ใหผงยางกระจายตัวและเขาไปแทรกตัวไดดีขึ้น ทำใหผาเบรกมีความนุมขึ้นและสามารถสัมผัสกับ
จานเบรกไดอยางสม่ำเสมอ รวมถึงยังชวยสรางสมบัตใิ นการกระจายความรอน จึงทำใหประสิทธิภาพ
และความสามารถในการควบคุมรถสามารถกระทำไดอยางแมนยำและปลอดภัย
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑผา เบรกนาโน โดยการนำยางชนิดไนไตรลบวิ ตะไดอีน
ทีม่ ขี นาดอนุภาคระดับนาโนเมตรมาใชเปนสวนผสมของการผลิตผาเบรก ทำใหผา เบรกมีประสิทธิภาพ
ในการเบรกที่สม่ำเสมอในชวงทุกอุณหภูมิ ผาเบรกมีความยืดหยุน แตแข็งแรงมากกวาผาเบรกทั่วไป
เพิ่มความสามารถในการควบคุมรถไดอยางแมนยำและปลอดภัย

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
บริษัทฯ มีแนวทางที่จะขยายตลาดผาเบรกนาโนไปยังตลาดตางประเทศ เชน ออสเตรเลียและ
ประเทศแถบยุโรป ซึ่งไดชื่อวาเปนประเทศที่มีมาตรฐานยานยนตระดับสูง ซึ่งในการจำหนายในยุโรป
จำเปนตองผานการทดสอบประสิทธิภาพการเบรกตามมาตรฐานยุโรป จึงจะสามารถนำสินคาไป
จำหนายตามประเทศนั้นๆ ได ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความมั่นใจในคุณภาพของผาเบรก บริษัทฯ
จึงดำเนินการสรางศูนยพฒ
ั นาและทดสอบประสิทธิภาพเบรก เพือ่ ใชเปนศูนยกลางในการคิดคน ศึกษา
วิจยั และทดสอบประสิทธิภาพเบรก กอนจำหนายออกสตู ลาด และสงไปทดสอบตามมาตรฐานยุโรป

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
51

Design & Solutions

กลมุ การออกแบบและแกไขปญหา

เครื่องตัดแผนหนังอัจฉริยะ
Intelligent Leather Cutting Machine
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท พลาทรัพย จำกัด
ดร. ชนะ รักษศริ ิ
นายพันธพงศ ตั้งธีระสุนันท

ความสำคัญของโครงการ:
ในอุตสาหกรรมเครือ่ งหนัง กระบวนการตัดหนังถือเปนขัน้ ตอนทีม่ คี วามสำคัญทีส่ ดุ โดยคุณภาพ
ของผลิตภัณฑเครื่องหนังนั้นตองอาศัยการตัดที่มีประสิทธิภาพสูง และแบบเครื่องหนังที่สวยงาม
ซึ่งขั้นตอนการตัดหนังในอุตสาหกรรมไดถูกพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการตัดหนังในระยะเริ่มแรกของ
อุตสาหกรรมจะเนนการตัดดวยมือซึ่งตองใชเวลาในการตัดมาก มีความผิดพลาดสูง รวมทั้งคุณภาพ
ไมสม่ำเสมอ ดังนั้น จึงไดมีพัฒนาเครื่องตัดหนังเพื่อใชทดแทนการตัดดวยมือ อาทิ กระบวนการตัด
หนังแบบ Die Cut ซึง่ เปนการสรางมีดตัดใหมเี สนรอบรูปทีม่ รี ปู รางเหมือนกับแบบชิน้ งาน หลังจากนัน้
นำมีดตัดวางเรียงกันใหเต็มพื้นที่บนแผนหนังวัตถุดิบ แลวจึงนำมีดตัดและแผนหนังวัตถุดิบเขาลูกรีด
(roller) เพื่อใหแรงกดสงผานมีดตัด ทำใหชิ้นงานหนังขาดออกจากแผนหนังวัตถุดิบตามรูปราง
ที่ตองการ ในขณะที่เครื่องตัดหนังที่สามารถโปรแกรมรูปแบบชิ้นงานและใบมีดตัดดวยเครื่องซีเอ็นซี
จะชวยใหการผลิตมีความสะดวกมากกวา หากแตการตัดยังมีเศษเหลืออยู ใบตัดแบบเดิมยังสงผลตอ
คุณภาพของชิ้นงานดวย
ดังนัน้ บริษทั พลาทรัพย จำกัด รวมกับ ดร. ชนะ รักษศริ ิ เมธีสง เสริมนวัตกรรม และทีมวิศวกร
จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดคดิ คนและพัฒนาเครือ่ งตัดหนังอัจฉริยะทัง้
ดานโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบไฟฟาและระบบควบคุม รวมทัง้ ระบบการตัดทีอ่ าศัยการสรางภาพจำลอง
และแปรสภาพเพือ่ ใหสามารถทำการวางตำแหนงของชิน้ งานใหมพี นื้ ทีก่ ารตัดสูงสุด นอกจากนี้ ยังได
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการคำนวณตำแหนงชิน้ งานการตัด (auto nesting) เพือ่ ใหมเี ศษหนังเหลือนอย
ที่สุด ซึ่งการพัฒนาเครื่องตัดหนังนี้จะชวยลดการนำเขาจากตางประเทศ และสามารถเพิ่มศักยภาพ
การผลิตใหแกอุตสาหกรรมเครื่องหนังของไทยใหสามารถตอสูกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะถดถอย

ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑเครือ่ งตัดหนังอัจฉริยะ ทีส่ ามารถประมวลขนาดของ

สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.)
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วัตถุดิบไดอัตโนมัติ พรอมทั้งสามารถคำนวณการวางตำแหนงของชิ้นงานที่ตองการตัดใหใชพื้นที่ได
มากที่สุด โดยอาศัยหลักการถายภาพแผนหนังที่มีขนาดไมเทากันมาคำนวณเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสม
สำหรับชิ้นงานนั้น พรอมทั้งประมวลผลในฐานขอมูลวาสวนไหนควรวางตำแหนงของชิ้นงานไหน
จึงจะไดพื้นที่สูงสุด พรอมกันนี้ สวนหัวตัดจะใชเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่สูงและควบคุมการตัด
อยางแมนยำดวยโปรแกรมซีเอ็นซี

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
บริษทั พลาทรัพย จำกัด เปนบริษทั ในกลมุ แรกๆ ทีเ่ นนการสรางเครือ่ งจักรสนับสนุนอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง เพื่อเพิ่มคุณภาพใหกับผลิตภัณฑเครื่องหนังและความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน โดย
โครงการดังกลาวจะสามารถชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเครือ่ งหนังไทยและจะชวยใหการออกแบบ
สินคามีความหลากหลายมากขึน้ ซึง่ จะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมเครือ่ งหนังของไทยใหสามารถแขงขัน
กับตางชาติได
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ระบบบริหารจัดการพจนานุกรมครบวงจร
“iDict” Dictionary Management System
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั ไทยซอฟทแวรเอ็นเตอรไพรส จำกัด
นายสมพร มณีรัตนะกูล
นายชัยธร ลิมาภรณวณิชย

ความสำคัญของโครงการ:
ปจจุบนั หนังสือพจนานุกรมและโปรแกรมพจนานุกรมในรูปแบบสือ่ ตางๆ ไดรบั การจัดพิมพ หรือ
ไดรบั การจัดทำขึน้ โดยสำนักพิมพและผพู ฒ
ั นาโปรแกรมพจนานุกรมทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ กรรมวิธี ขัน้ ตอน
และวิธกี ารในการจัดทำ จัดพิมพ จัดเรียง ก็แตกตางกันไปตามรูปแบบวิธกี ารของแตละราย และดวย
ขั้นตอนที่ซับซอน จึงทำใหหนังสือและโปรแกรมพจนานุกรมที่มีในประเทศไทยผลิตออกสูตลาด
สนองตอบตอความตองการของผูใชลาชากวาที่ควรเปน
จากปญหาที่กลาวมาขางตน การสรางมาตรฐานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศใหเปน
หนึ่งเดียวที่มีรูปแบบการใชงานเปนมาตรฐานที่ชัดเจน ขอมูลมีความครบถวน ถูกตอง และทันสมัย
อยเู สมอ โดยสามารถบริหารจัดการขอมูลคำศัพทไดอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยำ จึงเปนแนวทาง
ทีค่ วรเรงดำเนินการ นอกจากนี้ การดำเนินงานก็จะยังผลใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดอยางรวดเร็วและทันความตองการของตลาด
ดังนั้น นายสมพร มณีรัตนะกูล เมธีสงเสริมนวัตกรรม ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการพัฒนา
พจนานุกรมไทยซอฟตแวร ฉบับ สอ เสถบุตร และโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส “Plakat” eBook
จึงไดรเิ ริม่ พัฒนาโครงการ “ระบบบริหารจัดการพจนานุกรมครบวงจร (dictionary management)” ขึน้
โดยความรวมมือกับสำนักพิมพเจาของลิขสิทธิ์พจนานุกรม เพื่อใชเปนซอฟตแวรมาตรฐานสำหรับ
การจัดทำพจนานุกรมของประเทศใหเปนหนึ่งเดียว ซึ่งจะทำใหสำนักพิมพ ผูพัฒนา หรือผูที่ตองการ
จัดทำโปรแกรมพจนานุกรมสามารถนำไปเผยแพรไดอยางสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถนำไป
ใชเปนเครื่องมือเพื่อเปนศูนยรวมในการบริหารจัดการพจนานุกรมรูปแบบตางๆ ไวในชุดเดียวกัน
อนึง่ องคประกอบระบบบริหารจัดการพจนานุกรมครบวงจร แบงออกเปนโปรแกรมยอย 2 โปรแกรม
ดังนี้ โปรแกรมสำหรับสรางและแกไขพจนานุกรม (iDict. editor) และโปรแกรมที่ใชอานขอมูล
พจนานุกรม (iDict. reader) ทีส่ ามารถทำงานบน Platform ตางๆ ได
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมผลิตภัณฑระดับประเทศดานซอฟตแวรบริหารจัดการพจนานุกรมครบวงจร ที่มี
โครงสร า งข อ มู ล ที่ ส อดคล อ งกั บ รู ป แบบการจั ด ทำพจนานุ ก รมรู ป แบบต า งๆ ในประเทศเพื่ อ ให
สำนักพิมพหรือผจู ดั ทำ จัดทำพจนานุกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และทันความตองการ
ของตลาด ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ระบบบริหารจัดการพจนานุกรมครบวงจรเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาโดยทีมงานที่มี
ประสบการณในการพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม และมีความรูดานโครงสรางฐานขอมูลพจนานุกรม
เปนอยางดี นอกจากนี้ ยังไดรบั ความชวยเหลือจากผใู ชงานทัว่ ไปและสำนักพิมพทเี่ ปนเจาของลิขสิทธิ์
พจนานุกรมชวยทดสอบการใชโปรแกรมทั้งระบบ โดยในปจจุบันพัฒนาแลวเสร็จพรอมจัดจำหนาย
ทัง้ นี้ บริษทั ไทยซอฟทแวรเอ็นเตอรไพรส จำกัด มีการวางแผนการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ของ iDictionary ในอนาคต ทัง้ ในสวนการทำงานรวมกับอุปกรณเคลือ่ นที่ เชน Pocket PC iPhone
และ Mobile Phone และในสวนการพัฒนาฐานขอมูลพจนานุกรมใหมีความหลากหลายมากขึ้น
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ระบบบริหารงานขาย Modern Trade อัจฉริยะ
Modern Trade Management System
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
นายสมเกียรติ อึงอารี
นายชัยธร ลิมาภรณวณิชย

ความสำคัญของโครงการ:
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม หรือ Modern Trade ถือเปนชองทางกระจายสินคาแบบการตลาด
สมัยใหมที่สงผลกระทบตอชีวิตประจำวันเปนอยางมาก ซึ่งตัวอยาง Modern Trade ที่มีชื่อเสียง
และพบเห็นอยบู อ ยครัง้ ในประเทศไทย เชน โลตัส คารฟรู  บิก๊ ซี และแม็คโคร ซึง่ ธุรกิจประเภทนีก้ ำลัง
เติบโตและไดรับการตอบรับอยางดีจากผูบริโภค อันเนื่องมาจากความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ
สินคา รวมถึงราคาจัดจำหนายที่ถูกกวาหากเปรียบเทียบกับสินคาจากรานคาปลีกในรูปแบบเดิม
อยางไรก็ดี การเขามาของ Modern Trade จะสงผลกระทบอยางมากตอระบบโซอปุ ทานทีม่ อี ยู
ในอดีต เนือ่ งจาก Modern Trade มีอำนาจการตอรองมากพอทีจ่ ะติดตอกับผจู ดั สงวัตถุดบิ (supplier)
ไดโดยตรง เพราะมีปริมาณการสัง่ ซือ้ เปนจำนวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทำให Modern Trade มีศกั ยภาพในแขงขันอยางสูงทัง้ ทางดานราคาและตนทุนสินคา จึงทำใหธรุ กิจ
ทางการคาทีเ่ กีย่ วของกับ Modern Trade ไดขยายตัวเพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ งตามการเจริญเติบโต
ของรานคาปลีกสมัยใหมเชนกัน
ทั้งนี้ ผูจัดสงวัตถุดิบที่ทำธุรกรรมรวมกับ Modern Trade สวนใหญมักเปนผูประกอบการหรือ
รานคาทีข่ าดความพรอมในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ “ขอมูลสารสนเทศ” ทีเ่ ปนหัวใจสำคัญสำหรับ
ธุรกิจทีจ่ ะชวยใหทราบถึงตนทุนและสถานะทางธุรกิจ กอปรกับ Modern Trade ไดมกี ารนำเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ อันเปนอุปสรรคสำหรับ supplier ที่ขาด
ความพรอมดานเทคโนโลยี ทำใหไมสามารถบริหารจัดการขอมูลเหลานีไ้ ดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
นายสมเกียรติ อึงอารี นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย และเมธีสงเสริมนวัตกรรม จึงให
คำปรึกษาแก บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด เพื่อพัฒนาระบบ “การบริหารงานขาย Modern
Trade อัจฉริยะ” เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลตลอดกระบวนการขาย
เพือ่ ใหเกิดเปนสารสนเทศทีช่ ว ยประกอบการตัดสินใจสำหรับการทำธุรกิจรวมกับ Modern Trade
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมผลิตภัณฑระดับประเทศดานซอฟตแวรชวยในการบริหารจัดการขอมูลการทำ
ธุรกรรมรวมกับ Modern Trade โดยอาศัยเทคโนโลยีดาน Open Source เปนองคประกอบสำคัญ
เพือ่ ลดความผิดพลาดและความซ้ำซอนในการทำงานของคคู า ขนาดกลางและขนาดเล็ก อันจะชวยลด
ตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ปจจุบนั ระบบงานบริหารงานขาย Modern Trade อัจฉริยะ ไดรบั การพัฒนาแลวเสร็จและพรอม
เปดใหบริการ โดยระบบสามารถรองรับการเชื่อมตอเขากับระบบ EDI/XML/TXT ของคูคาเพื่อติดตอ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ดวยคุณสมบัติการใชงานในลักษณะ Multi Vendor to Multi Trader
ที่ใหความสะดวกแกผูใชงาน ในการเชื่อมตอกับระบบเดิมขององคกร ผสานกับการออกแบบใหงาย
ตอการใชงาน ซึง่ หากองคกรมีการเชือ่ มตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตก็สามารถรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(EDI/XML/TXT) จากคคู า อีกทัง้ ยังสามารถทำการตอบกลับไปยังคคู า ในลักษณะขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบสามารถชวยในการบริหารขอมูล กำไร-ขาดทุน (profit
and loss) ของสินคาแตละตัวที่จัดจำหนายใหกับคูคาในแตละที่ แตละสาขา ตามแตชวงเวลา
เพือ่ ใชประกอบการวางแผนดานสินคาคงคลัง การจัดสง และใชขอ มูลเหลานีเ้ พือ่ การเจรจากับคคู า
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ระบบบริหารการขนสง C-Move
“C-Move” Tracking System
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั ดีเอ็กซ อินโนเวชัน่ จำกัด
ผูชวยศาสตราจารยอภิเนตร อูนากูล
นายสิรพัฒน ชนะกุล

ความสำคัญของโครงการ:

ปจจุบัน การแขงขันทางธุรกิจนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ความรวดเร็วและตนทุน
ที่ลดลงถือเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยสรางความไดเปรียบดานการแขงขันทางการคาขององคกร อนึ่ง
จากการศึกษาพบวาคาขนสงก็เปนสวนสำคัญในการกำหนดราคาสินคาดวยเชนกัน ดังนัน้ การพัฒนา
“ระบบโลจิสติกส (logistics)” ทีเ่ นนกระบวนการไหลลืน่ ของสินคาและบริการจึงไดรบั การกลาวถึงเปน
อยางมาก สงผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนตองหันมาพัฒนาระบบโลจิสติกส
กันอยางจริงจัง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบโลจิสติกสทางถนน เนื่องจากการขนสงทางถนนถือเปน
ชองทางในการขนสงสินคาที่ไดรับความนิยมที่สุดถึงรอยละ 89 ของปริมาณการขนสงสินคาโดยรวม
ของประเทศ เนือ่ งจากสามารถขนสงสินคาไปยังสถานทีต่ า งๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
การหาวิธีการหรือแนวทางในการเดินรถอยางมีประสิทธิภาพจึงนับเปนเรื่องที่ตองใสใจเพื่อลด
ความสูญเสียทีไ่ มจำเปน ดังนัน้ ผศ. อภิเนตร อูนากูล เมธีสง เสริมนวัตกรรม อาจารยประจำภาควิชา
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และเปน
นายกสมาคมสมองกลฝงตัวไทย จึงไดรว มมือกับ บริษทั ดี เอ็ซ อินโนเวชัน่ จำกัด ในการพัฒนาระบบ
บริหารการขนสง “Continuous Move” หรือ “C-move” โดยหัวใจหลักของการพัฒนาระบบนีอ้ ยทู รี่ ะบบ
การบริหารการจัดสรรงานขนสงใหแกผูสงสินคาและผูใหบริการสงสินคาผานระบบไอทีที่ทันสมัย
โดยในสวนของผูใหบริการขนสงจะมีระบบ GPS ชวยติดตามตำแหนงของรถ การสงรายละเอียด
การรับสินคาดวยระบบ GPRS แสดงผลบนจอมอนิเตอรแบบสัมผัสแทนระบบเดิมที่ตองใชโทรศัพท
สัง่ งาน เชนเดียวกับในสวนของผสู ง สินคานัน้ เว็บไซตจะแสดงขอมูลของรถบรรทุกทีว่ า งอยจู ากจุดหนึง่
ไปยังอีกจุดหนึ่ง นอกจากนั้นยังแสดงหมายเลขโทรศัพท ขอมูลบริษัทของผูใชบริการขนสงเจาของ
รถบรรทุกแตละราย ทั้งนี้แตละจุดสามารถสงรายละเอียดสินคาที่ตองแวะไปรับซึ่งจะแสดงผล
บนจอมอนิเตอรแบบสัมผัส ทำใหเกิดการใชทรัพยากรการขนสงอยางเต็มที่ หรือหากเปนคำสั่งดวน
ทีค่ นขับรถอยรู ะหวางการเดินทาง เจาของรถบรรทุกสามารถติดตอสงขอมูลแตละคำสัง่ ใหไปรับสินคา
ไดทันทีผานระบบ GPRS แทนการใชโทรศัพทสั่งการ
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมผลิตภัณฑระดับประเทศดานระบบซอฟตแวรชวยบริหารจัดการขนสงสินคา
โดยไดนำระบบ C-Move tracking เปนเครื่องมือในการบริหารและควบคุมกระบวนการขนสงอยาง
มีประสิทธิภาพและลดตนทุนการขนสง

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
บริษทั ฯ ไดจดั ทำเว็บไซต www.dxplace.com เพือ่ ใชเปนศูนยกลางขอมูลเพือ่ จับครู ะหวางผสู ง
สินคา และผใู หบริการสงสินคา โดยทำหนาทีเ่ หมือนตลาดสำหรับบริการการขนสงโดยใชอนิ เทอรเน็ต
เสร็จเรียบรอยแลว และขณะนี้ กำลังอยูระหวางการทำตนแบบ Mobile GPS box ซึ่งเปนอุปกรณ
สื่อสารแบบ 2 ทาง สำหรับติดตั้งในรถเพื่อติดตามสถานะปจจุบันของรถ สามารถสงและรับขอมูล
ผานระบบบริการ GPRS
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เลนสแวนตานาโน
Lens Nano
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั ไทยออฟติคอล กรปุ จำกัด (มหาชน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร
นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย

ความสำคัญของโครงการ:
ปจจุบัน ประชากรของประเทศไทยกำลังประสบปญหาภาวะสายตาที่ผิดปกติ (ametropia)
ประมาณรอยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ (ประมาณ 20 ลานคน) โดยมีลักษณะแตกตางกัน
ออกไปตามแตละบุคคล ทัง้ นี้ ผทู ปี่ ระสบปญหาภาวะทางสายตาทีผ่ ดิ ปกตินนั้ สามารถแกไขไดดว ยการ
ใสแวนตา จึงสงผลใหเกิดความตองการเลนสสายตาทัว่ โลกสูงถึง 800 - 900 ลานชิน้ โดยประเทศไทย
ถือไดวาเปนประเทศที่ผลิตและสงออกเลนสมากที่สุดในโลกรายหนึ่ง
กระจกและพลาสติก เปนวัสดุที่ถูกนำมาใชเพื่อการผลิตเลนสสายตา โดยเฉพาะ “พลาสติก”
เนื่องจากมีความปลอดภัย มีน้ำหนักเบาและใชกระบวนการผลิตที่งายกวาเลนสสายตาที่ทำมา
จากกระจกแตดวยพลาสติกมีดัชนีหักเหของแสงต่ำกวากระจก จึงทำใหขนาดของเลนสมีความหนา
มากกวากระจก เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนสดวยสารที่มีคาดัชนีหักเหของแสง (refractive index)
จึงไดถกู นำมาใช โดยเฉพาะการนำสารเคลือบแข็ง (hard coating solution) ทีม่ คี า ดัชนีหกั เหของแสง
เหลานีม้ าเคลือบลงบนเลนส จะชวยในการลดขนาดความหนาของเลนส รวมทัง้ ยังชวยใหเลนสมคี วาม
คงทนตอรอยขีดขวนอีกดวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร เมธีสงเสริมนวัตกรรม และผูเชี่ยวชาญจากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดรว มกับ บริษทั ไทยออพติคอล กรปุ จำกัด (มหาชน) ทำการ
พัฒนาสารเคลือบแข็งสำหรับเลนสแวนตาทีม่ คี า ดัชนีหกั เหสูง โดยพัฒนาสวนผสมของสารเคลือบแข็ง
จากการนำวัสดุนาโน (nanoparticle) ชนิดไททาเนีย (TiO2) เซอรโคเนีย (ZrO2) มาใชในการเคลือบ
ผิวเลนส เพื่อเพิ่มคาดัชนีหักเหของสารเคลือบแข็ง ซึ่งมีขนาดระหวาง 20-30 นาโนเมตร ซึ่งอนุภาค
ขนาดนาโนดังกลาวจะอยใู นชวงทีต่ ามองไมเห็น (non visible) จึงทำใหเลนสที่ใชยังคงความใสไวได
นอกจากนี้ ยังไดมีการนำสารอนินทรีย ประเภทซิลิกอนไดออกไซด/ออรแกนนิกคอมโพสิท มาผสม
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเลนสใหทนทานการขีดขวน
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑเลนสแวนตา โดยการใชวัสดุนาโนชนิดไททาเนีย
เซอรโคเนีย และซิลิกอนไดออกไซด/ออรแกนนิกคอมโพสิทในผลิตสารเคลือบเลนสแวนตา ทำให
ความหนาของเลนสบางลงพรอมทั้งทนตอการขีดขวน

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
สารเคลือบแข็งสำหรับการผลิตเลนสแวนตาทีม่ ดี ชั นีหกั เหสูง จะสามารถชวยลดตนทุนการผลิต
ลงไดถงึ 10 เทา เมือ่ เปรียบเทียบกับการนำเขาสารเคลือบแข็งจากตางประเทศ โดยแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนาคต จะเนนการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑควบคูกับลดการพึ่งพาวัตถุดิบและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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ชุดตำรวจนาโนวา
“Nanova” Police Uniform
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั แสนทวี อินเตอรกรปุ จำกัด
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร
นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย

ความสำคัญของโครงการ:

ทามกลางกระแสการคาเสรีเฉกเชนปจจุบนั สิง่ ทอและเครือ่ งนุง หมโลกซึง่ มีการแขงขันดานราคา
ที่คอนขางรุนแรง สงผลใหศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด
เนือ่ งจากประเทศคูแ ขงมีตน ทุนคาจางแรงงานทีต่ ่ำกวา สงผลใหผปู ระกอบการไทยตองเรงหาแนวทาง
อื่นในการสรางศักยภาพทางการแขงขันของตนเอง ซึ่งสิ่งทอที่มีความสามารถพิเศษ (functional
textiles) จึงถือเปนทางเลือกใหมของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยที่จะชวยเพิ่มคุณคาและสรางความ
แตกตางของสินคาจากคูแขง โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยคาดวาความตองการสิ่งทอ
ที่มีความสามารถพิเศษในตลาดโลก คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 25 ของปริมาณการใชสิ่งทอ
ทัง้ หมด และมีแนวโนมขยายตัวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รอยละ 3 ตอป
เมื่อพิจารณาถึงการประยุกตใชงานสิง่ ทอทีม่ คี วามสามารถพิเศษในประเทศ โดยมองถึงลักษณะ
เครือ่ งแบบตำรวจในปจจุบัน จะพบวาสีของเครื่องแบบที่ไมเหมือนกัน เนื้อผาไมเอื้ออำนวยกับบุคลิก
และกิจกรรมของตำรวจทีต่ อ งการความคลองตัว เคลือ่ นไหวไดอยางสบาย ตลอดจนไมเหมาะกับสภาพ
อากาศของประเทศ ดังนัน้ จึงไดมคี วามพยายามในการปรับปรุงกระบวนการยอมสี ออกแบบโครงสราง
ผาการคัดสรรวัตถุวัตถุดิบที่ใชในการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพผาภายหลังกระบวนการทอ เพื่อ
ผลิตเปนสิ่งทอที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถตอบสนองความตองการที่กลาวไวไดอยางครบถวน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร เมธีสงเสริมนวัตกรรม และผูเชี่ยวชาญจากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดรวมกับ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ บริษัท แสนทวี อินเตอรกรุป จำกัด และบริษัท กองเกียรติ เท็กซไทล จำกัด
เพือ่ การพัฒนา “ชุดตำรวจนาโนวา” ทีม่ โี ครงสรางผาชนิดพิเศษเพือ่ ใหเพิม่ การผานของอากาศใหมกี าร
ระบายอากาศไดดี รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีซลิ เวอรในระดับนาโนเมตรเพือ่ ปองกันกลิน่ อับชืน้ ทีเ่ กิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย ทำใหชุดตำรวจที่ไดมีความยืดหยุน ระบายอากาศและซึมน้ำไดดี แหงเร็ว และไมมี
กลิ่นอับชื้นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และยังมีสีที่สม่ำเสมอเทากันทุกครั้ง
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑสิ่งทอที่มีความสามารถพิเศษ (Functional Wear)
โดยผลิตจากเสนใยผสมของพอลิเอสเทอร ฝาย และเสนใยยึด เพือ่ ใหผสู วมใสรสู กึ สบายและสามารถ
เคลือ่ นไหวไดดี รวมถึงยังไดมกี ารออกแบบโครงสรางผาเพือ่ ชวยใหมใี นการระบายอากาศ นอกจากนี้
ยังไดตกแตงผาดวยกระบวนการ Moisture Management ทำใหเสนใยซึมน้ำไดดีและแหงเร็ว และ
ทำการการเคลือบนาโนซิลเวอรเพื่อใชในการปองกันกลิ่นอับชื้นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
ภายหลังจากบริษัทฯพัฒนาโครงการดังกลาวเสร็จสิ้น จะสงมอบชุดตำรวจแกสำนักงานตำรวจ
แหงชาติจำนวน 500 ชุด เพื่อทดสอบความพึ่งพอใจของตำรวจที่สวมใส อยางไรก็ดี เทคโนโลยี
การผลิตเครื่องแบบตำรวจนี้สามารถประยุกตการใชงานสำหรับสิ่งทออื่นๆ เชน เครื่องแบบทหาร
เครือ่ งแบบขาราชการ พนักงานตอนรับบนเครือ่ งบิน และชุดกีฬาไดเปนอยางดี
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แผนอะคริลิกสีขาวประหยัดพลังงาน
Energy-Efficient AcrylicBoard
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
ดร. ฉันททิพ คำนวณทิพย
นางสาวมณฑา ไกหิรัญ

ความสำคัญของโครงการ:
แผนอะคริลกิ สีขาวเปนทีไ่ ดรบั ความนิยมใชในการทำแผนปายหรือปายโฆษณา โดยแผนอะคริลกิ
สีขาวที่ใชอยูทั่วไปจำเปนตองมีการใสผงสี (pigment) ลงไปในเนื้อของแผนอะคริลิกเพื่อใหเกิดสีสัน
สวยงาม และเพื่อปดบังหลอดไฟที่อยูภายในแผนปายนั้น อยางไรก็ตาม การใหสีของแผนอะคริลิก
โดยการเติมผงสีลงไปนีจ้ ะสงผลใหอนุภาคของผงสีทเี่ ติมลงไปนัน้ จะบดบังแสงสวางจากหลอดไฟทีอ่ ยู
ภายในแผนปายโฆษณาเมื่อยามเปดไฟตอนกลางคืน จึงทำใหจำเปนตองใชหลอดไฟเปนจำนวน
หลายหลอด เพือ่ ทำใหปา ยโฆษณาสวางและเห็นไดอยางชัดเจน ซึง่ เปนการสิน้ เปลืองการใชพลังงาน
ไฟฟา ดังนั้น จึงไดมีความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการยอมใหแสงสวางจากหลอดไฟ
สงผานออกมาไดมากๆ โดยเฉพาะการลดอิทธิพลในการบดบังแสงของผงสีสขี าว
ดร. ฉันททพิ คำนวณทิพย เมธีสง เสริมนวัตกรรม และอาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและ
โลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงไดรว มกับบริษทั แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
เพื่อพัฒนาแผนปายอะคริลิคสีขาวใหมีความสามารถในการสองผานของแสงออกมาไดมากขึ้น
โดยเนนการพัฒนาสูตรของวัสดุเติมแตง ทั้งผงสีขาวหลายชนิดและมีขนาดอนุภาคที่หลากหลาย
เพื่อใหแผนอะคริลิกมีความสวางที่เหมาะสม และสามารถใหสีขาวสดใสสวยงามปดบังหลอดไฟได
ในตอนกลางวัน รวมถึงยอมใหแสงสวางจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตสอ งผานไดมากในยามกลางคืน

ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑแผนปายอะคริลคิ สีขาวประหยัดพลังงาน โดยมีการ
ปรับปรุงพัฒนาสูตรและเปลีย่ นขนาดอนุภาคสี ทำใหแสงสวางสองผานออกมาไดมากเปน 2 เทาของ
แผนปายอะคริลิกสีขาวปกติเมื่อใชหลอดไฟเทากัน อีกทั้งยังสามารถลดการใชหลอดไฟฟาลงเหลือ
จำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนหลอดไฟทีใ่ ชในงานปายแบบเดิม ซึง่ จะชวยลดปริมาณไฟฟาทีใ่ ชลงไดถงึ
รอยละ 33
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ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
บริษัทฯ ไดผลิตและจำหนายแผนปายอะคริลิคสีขาวออกสูตลาดแลว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ
ดังกลาวยังไดรบั รางวัลเหรียญทอง “Gold Prize” จากการสงผลงานเขารวมประกวดสิง่ ประดิษฐในงาน
Seoul International Invention Fair 2008 (SIIF 2008) เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2551 ทีผ่ า นมา ณ ประเทศ
เกาหลีใตอีกดวย

ผลงานรั ง สรรค ธุ ร กิ จ ใหม เมธี ส ง เสริ ม นวั ต กรรม
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พาหนะสองลอทรงตัวอัตโนมัติ “I-mo”
Personal Transporter “I-mo”
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษัท ไอ-โมบิลิตี้ จำกัด
รองศาสตราจารยบุญสนอง รัตนสุนทรากุล
นายกันต วีระกันต

ความสำคัญของโครงการ:
ปจจุบนั ความกาวล้ำของเทคโนโลยีทำใหมกี ารผลิตยานพาหนะทีม่ คี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้
ดังเชนรถไฮบริด (hybrid) ทีผ่ ลิตไฟฟาระหวางการเบรคของรถใหกลับมาเปนพลังงานทีใ่ ชในยามขับขี่
ซึง่ ถือเปนตัวอยางของยานพาหนะทีม่ กี ารผสมผสานอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยี ระบบควบคุม ระบบ
ไฟฟา และระบบเครือ่ งกล
ยานพาหนะสวนบุคคล (personal transporter) ที่เรียกวา Segway เปนอีกตัวอยางของ
ยานพาหนะที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากจากประชาชนทั่วโลก เนื่องจาก Segway มีระบบการ
ทรงตัวเองไมใหลมซึ่งไมเคยมีมากอนสำหรับรถสองลอ ดวยการใชไจโรสโคปเพื่อวัดองศาความเอียง
ดวยขอมูลความเอียงนีจ้ งึ ประมวลผลสัง่ ใหมอเตอรทงั้ 2 ลอ หมุนแยกกันอยางอิสระ ไมวา จะเปนการ
หมุนทวนหรือตามเข็มนาฬิกา จึงทำให Segway สามารถรักษาการทรงตัวได นอกจากนี้ Segway
ยังไดถูกพัฒนาขึ้นใหมีการเคลื่อนที่เลียนแบบการเดินของมนุษย โดยการโนมตัวไปดานหนาเพื่อ
ออกเดินและโนมตัวไปดาหลังเมื่อจะหยุดเดิน อนึ่ง ยานพาหนะประเภทนี้มีความสามารถในการ
ขับขี่ดวยความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง และดวยการประจุไฟเพียงครั้งเดียวสามารถวิ่งไดใน
ระยะทางถึง 30 กิโลเมตร ใชการหมุนรอบตัวเองจึงกลับตัวในทีแ่ คบไดเปนอยางดี
รองศาสตราจารยประภาษ อุคคกิมาพันธุ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และทีมงานไดออกแบบสรางเพนดูโรบอทรนุ ที่ 1 และ 2
ที่มีความสามารถในการทรงตัวได เชนเดียวกับ Segway เพียงแตมีขนาดเล็กกวามากเทานั้น ดังนั้น
บริษัท ไอ-โมบิลิตี้ จำกัด จึงไดมีแนวคิดรวมกันที่จะพัฒนาตนแบบใหมีขนาดเทาของจริง ใชงาน
ไดจริง ดวยการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีใหสรางเปนยานพานะที่คลายคลึงกันแตมีความแตกตาง
ทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังไดรับการสนับสนุนจากรองศาสตราจารยบุญสนอง รัตนสุนทรากุล
เมธีสง เสริมนวัตกรรม เพื่อการออกแบบเชิงนวัตกรรมที่มีรูปลักษณโดดเดนเหนือคูแขงอีกดวย
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ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมผลิตภัณฑระดับประเทศของพาหนะสวนบุคคลที่มี 2 ลอ โดยมีการพัฒนาระบบ
กลไกสำหรับชวยทรงตัวในการขับขี่ การหยุด และการจอด ดวยเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา อีกทั้ง
ยังไดมกี ารพัฒนาเครือ่ งกลและระบบควบคุมโดยใชไจโรสโคป (gyroscope) เพือ่ วัดมุมเอียง พรอมชุด
ควบคุม 2 ชุดสำหรับรักษาการทรงตัว

ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
-

การดำเนินงาน:
หลังจากเสร็จสิน้ การพัฒนาตนแบบขนาดเทาของจริง ใหทำงานไดทดั เทียมกับรถจากตางประเทศ
ทางบริษัทฯ ไดมีแนวทางในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหมีความสมบูรณเพื่อใหสามารถผลักดัน
เปนสินคาระดับโลก อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนทางดานวิชาการจากรองศาสตราจารยบุญสนอง
รัตนสุนทรากุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร ในการออกแบบทางดานสถาปตยกรรมที่มีรูปลักษณ
ตางจากคแู ขง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดใหความสำคัญในการสรางตราสัญลักษณทบี่ ง บอกถึงภาพลักษณ
จุดเดนของสินคาดวย จึงตัง้ ชือ่ ไววา “I-MO” ซึง่ ยอมาจาก “Intelligent MObility” นัน่ เอง
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ผลิตภัณฑจากเม็ดไมประกอบพลาสติก E3
E3 Wood Plastic Composite
บริษัทเจาของโครงการ:
เมธีสงเสริมนวัตกรรม:
ผูประสานงานโครงการ:

บริษทั เซริบรัมดีไซน จำกัด
นายมกร เชาวนวาณิชย
นายพันธพงศ ตั้งธีระสุนันท

ความสำคัญของโครงการ:
ปจจุบนั แนวโนมการออกแบบของโลกจะเนนไปในดานการออกแบบเพือ่ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอมและ
ธรรมชาติ การออกแบบเพื่อลดการใชพลังงาน การออกแบบผลิตภัณฑที่มาจากวัสดุเหลือใช การใช
ผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติอยางนอยครึ่งหนึ่งจึงถือเปนจุดสำคัญในการดึงดูดผูบริโภคใหเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเหลานี้ อนึง่ ผลิตภัณฑจากเม็ดไมประกอบพลาสติก E3 ถือเปนวัสดุทสี่ ามารถลดพลังงาน
ทีใ่ ชในกระบวนการผลิตใหนอ ยลงได หากแตลำพังเพียงคุณสมบัตขิ องวัสดุอาจไมสามารถทำใหตลาด
ตื่นตัวและยอมรับได จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการสรางมูลคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ
“การออกแบบ” ที่สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและตนทุนต่ำที่สุด
การสรางผลิตภัณฑที่มาจากวัสดุดังกลาวพรอมกับการสรางตราสินคาเพื่อสรางความตระหนัก
ในเรื่องความใสใจสิ่งแวดลอมจึงถือเปนสิ่งที่ตองเรงดำเนินการ ทั้งนี้ จากการศึกษาทำใหทราบวา
กลมุ ผลิตภัณฑจากเม็ดไมประกอบพลาสติก E3 สามารถแบงได 3 กลมุ คือ กลมุ ผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑ
กลมุ ชิน้ สวนในอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง และกลมุ ผลิตภัณฑภายในบาน ดังนัน้ นายมกร เชาวนวาณิชย
เมธีสง เสริมนวัตกรรม จึงไดรว มกับกลมุ พัฒนาไมประกอบพลาสติก ตราสินคา Arto ทีม่ อี งคความรดู า น
การผลิตเม็ดไมประกอบพลาสติก มาผสมผสานกับการออกแบบเชิงสรางสรรค เพือ่ การสรางรูปแบบ
ธุรกิจใหมในการจำหนายเม็ดไมประกอบพลาสติกและผลิตภัณฑที่มีการออกแบบที่นาสนใจตอ
ผูบริโภค

ความเปนนวัตกรรม / เทคโนโลยี:
เปนนวัตกรรมระดับประเทศดานการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ จากเม็ดไมประกอบพลาสติก
ภายใตตราสินคา E3 โดยอาศัยการออกแบบเชิงสรางสรรครว มกับเทคโนโลยีการผลิตทีใ่ ชวตั ถุดบิ จาก
เม็ดไมประกอบพลาสติกและการสรางตราสินคาใหไดเปนรูปแบบธุรกิจใหม และไดผลิตภัณฑทมี่ คี วาม
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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ทรัพยสนิ ทางปญญา / IP licensing:
อยูระหวางดำเนินการ

การดำเนินงาน:
การดำเนินงานในเบื้องตน บริษัท เซริบรัมดีไซน จำกัด ไดรวมมือกับ บริษัท เอ็มซี อุดมทรัพย
จำกัด ไดพฒ
ั นาและปรับสูตรของผงไมและเม็ดพลาสติกในสัดสวนทีส่ ามารถนำมาใชในกระบวนการ
ฉีดขึน้ รูปพลาสติกทัว่ ไป โดยเปาหมายหลักคือการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตทีม่ กี ารออกแบบ
ที่ใชวัสดุจากไมประกอบพลาสติก ซึ่งจะสอดคลองกับการลดปญหาภาวะโลกรอนและการลดปญหา
ดานสิ่งแวดลอมจากการใชพลาสติก

