
ล ำดับ ช่ือเร่ือง ระดับควำมพร้อมใช้
เทคโนโลยี

ช่ือเจ้ำของผลงำน สังกัด/คณะ เลขท่ีสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร

วัน/เดือน/ปี ท่ีส่งผล
งำนวิจัยใน Tech2bit

                สถำนะ       วัน/เดือน/ปี ท่ี Tech2biz
 ตอบรับกำรน ำเสนอ

ตลำด/ ลูกค้ำเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ในกำรเผยแพร่ สรุปเทคโนโลยี รำยละเอียด จุดเด่น รูปภำพประกอบ และ
วีดีโอคลิป (ใส่ link)

ผู้ประสำนงำน

1 ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ
จากของเสียอินทรีย์และน ้าเสีย
โดยการบูรณาการ
กระบวนการหมักแบบไร้แสง
กับกระบวนการอิเล็คโตรไล
ซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพท่ี
อุณหภูมิสูง

ระดับต้นแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมพงศ์ โอทอง/นายพี
ระวัฒน์ คงเกลี ยง

วิทยาศาสตร์ 1603000580 15 มกราคม 2564 รอพิจารณาจาก 
Tech2biz

โรงงานอุตสาหกรรม 1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของ
เสียอินทรีย์และน้าเสียโดยการบูรณา
การกระบวนการหมักไร้แสงกับ
กระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตัว
เร่ชีวภาพท่ีอุณหภูมิสูง ระบบ
ประกอบด้วยถังหมักไร้แสงไร้อากาศไร้
อุณหภูมิสูง (55 °C) มีตะแกรงพลาสติก
ไว้ตรึงเซลล์จุลินทรีย์ผลิตไฮโดรเจนกลุ่ม

ส่ิงประดิษฐ์นี เป็นระบบผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ
จากของเสียอินทรีย์และน้าเสียโดย
การบูรณาการการหมักแบบไร้แสงกับ
กระบวนการอิเล็กโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่ง
ชีวภาพท่ีอุณหภูมิสูง ระบบประกอบด้วย
 2 ขั นตอน ขั นตอนท่ี 1 การผลิตไอโดร
เจนจากของเสียอินทรีย์โดยการหมักแบบ

1.วัตถุดิบในกระบวนการผลิตมีต้นทุนท่ี
ถูกลง
2.ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถทดแทนใหม่ได้อย่างคุ้มค่า และ
สามารถลดปัญหามลพิษในส่ิงแวดล้อมได้
อีกด้วย
3.น้าไปใช้ประโยชน์ในระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรม และน้าไปสู่เชิง

https://drive.google.co
m/file/d/1pugw7J5Z64
1ykjENi_erT_HkqteSLF4
S/view?usp=sharing

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

2 กรรมวิธีการท้าแผ่นปูพื น
ส้าหรับผู้ป่วยกายภาพบ้าบัด
และผุ้สูงอายุจากยางธรรมชาติ

ระดับต้นแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤษฎา พัชรสิทธ์ิ

วิศวกรรมศาสตร์ 1603000267 15 มกราคม 2564 รอพิจารณาจาก 
Tech2biz

-ผู้ป่วยกายภาพบ้าบัด
และผู้สูงอายุ
-โรงพยาบาล

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

กรรมวิธีการท้าแผ่นปูพื นส้าหรับผู้ป่วย
กายภาพบ้าบัดและผู้สูงอายุจากยาง
ธรรมชาติ เป็นการน้ายางธรรมชาติผสม
กับสารเคมีตามปริมาณท่ีก้าหนด แล้ว
ท้าการขึ นรูปแผ่นปูพื นส้าหรับผู้ป่วย
กายภาพบ้าบัดและผู้สูงอายุจากยาง
ธรรมชาติ ด้วยเคร่ืองพิมพ์แบบอัด 
(compression molding) ซ่ึงจะได้

การประดิษฐ์นี เก่ียวข้องกับกรรมวิธีการ
ท้าแผ่นปูพื นส้าหรับผู้ป่วย
กายภาพบ้าบัดและผู้สูงอายุจากยาง
ธรรมชาติ โดยจะใช้ยางธรรมชาติผสมกับ
สารเคมี แล้วท้าการขึ นรูปแผ่นปูพื น
ส้าหรับผู้ป่วยกายภาพบ้าบัดและ
ผู้สูงอายุจากยางธรรมชาติ ด้วยเคร่ือง
แม่พิมพ์แบบอัด (compression 

1.แผ่นปูพื นส้าหรับผู้ป่วยกายภาพบ้าบัด
และผู้สูงอายุจากยางธรรมชาติ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ มีความยืดหยุ่น ทน
ต่อสมบัติแรงดึง ทนต่อแรงฉีกขาด และ
ทนต่อแรงกดทับ 
2.มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน 
3.สามารถเตรียมได้ในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก

https://drive.google.co
m/file/d/1EtvdE7LBdS
hEJjiejUaQaQQmymTlN
Q7G/view?usp=sharing

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

3 กรรมวิธีการผลิตกระดาษ
ส้าหรับท้าบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืด
อายุผักและผลไม้

ระดับต้นแบบ อ.กรกนก อุบลชลเขต วิทยาศาสตร์ 1503002124 26 มกราคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

27-01-21 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมอาหาร

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์   
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

การผลิตกระดาษส้าหรับท้าบรรจุภัณฑ์
เพ่ือน้าไปใช้งานในการต่อต้านจุลินทรีย์
ในผักและผลไม้ เพ่ือเป็นการยืดอายุผัก
และผลไม้นั นให้คงคุณภาพได้ยาวนาน
ย่ิงขึ นโดยกระบวนการผลิตกระดาษ
ส้าหรับท้าบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุผัก
และผลไม้มีสารประกอบหลักคือ ไคโต
ซาน และอนุภาคเงิน ผลิตด้วยกรรมวิธีสี

กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษยืด
อายุผักและผลไม้ ด้วยการเคลือบเงินนา
โนท่ีผลิตขึ นจากกระบวนการสีเขียว โดย
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษยืด
อายุผักและผลตามการประดิษฐ์นี 
ประกอบด้วย ขั นตอนการเตรียมเงินนา
โนด้วยกระบวนการสีเขียว ขั นตอนการ
เตรียมไคโตซาน ขั นตอนการแขวนลอย

1. กระบวนการผลิตกระดาษส้าหรับท้า
บรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุผักและผลไม้มี
ขั นตอนท่ีไม่ซับซ้อน 2. ท้าได้ง่าย ปลอดภัย
3. วัสดุหลักสามารถหาได้ในประเทศและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
4. ผลิตกระดาษส้าหรับท้าบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ยืดอายุผักและไม้นี สามารถต่อต้านหรือ
ควบคุมเชื อราและเชื อแบคทีเรียท่ีเป็นเหตุ

https://drive.google.co
m/open?id=1oV2H3lbq
0TEcYCUPiknZJccj-
1vSHirX

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

4 ชุดท้าสลบแมลงหว่ี ระดับต้นแบบ นางสาวมานี แก้วชนิด วิทยาศาสตร์ 1703000187 1 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

27-04-2021 -อาจารย์/ผู้การท้างาน
วิจัย/นักเรียนนักศึกษา 
ในคณะสาขาท่ีเก่ียวข้อง

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
การศึกษาท่ีใช้เป็นส่ือการเรียน
การสอนให้กับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับส่ือการเรียนการ

ชุดท้าสลบแมลงหว่ี ประกอบด้วยกล่อง
ทรงเหล่ียมใส และส่วนด้านบนเปิด
ออกและติดแผ่นกรองท้าส้าหรับวาง
ตัวอย่างแมลงหว่ีโดยท่ีแผ่นกรองมี
ความหนา แข็งแรงและพรุนเพ่ือให้ก๊าซ
ผ่านขึ นไปบนแผ่นกรองท้าให้แมลงหว่ี
สลบได้ ส่วนด้านข้างของกล่องเจาะรู
เพ่ือเป็นทางเข้าของก๊าซ

การประดิษฐ์นี เก่ียวกับท้าชุดสลบแมลง
หว่ีและกรรมวิธีการท้าสลบแมลงหว่ี โดย
พัฒนาวีธีการท้าสลบแมลงหว่ีให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ นและปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับชุดท้าสลบ
แมลงหว่ีท่ีดัดแปลงขึ น ทางผู้ประดิษฐ์ได้
น้ากล่องพลาสติกมาดัดแปลงใช้กับก๊าซ

1.น้าไปใช้ประโยชน์ในในด้านการศึกษา
ส่ือการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
ในสาขาท่ีเก่ียวข้องได้
2.มีต้นทุนและราคาท่ีต้่า
3.ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถหาได้ง่าย
4.มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน

https://drive.google.co
m/open?id=156isUX_8
1i4WM_y9cxb2Tt8mbT
mKQU9p

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

5 กรรมวิธีการควบคุมการ
เจริญเติบโตของพ่อแม่พันธ์ุ
เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเล
ในสกุล Perinereis spp.ด้วย
การควบคุมระดับความเค็ม
ของน ้าร่วมกับปริมาณแสงท่ี
ได้รับ

ระดับต้นแบบ อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธ์ิ
ด้า/นางสาวอมรรัตน์ เสน
พริก/ผศ.ดร.เตือนตา ร่า
หมาน

วิทยาศาสตร์ 1603002658 1 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

23-04-2021 -กลุ่มผู้ประกอบการท่ี
ต้องการพัฒนาต่อยอด
ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์
หรือผู้ท่ีสนใจเก่ียวข้อง -
ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาด

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้ากับผู้ท่ี
สนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโต
ของพ่อแม่พันธ์ุเพรียงทรายหรือ
ไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis sp. 
ด้วยการควบคุมระดับความเค็มของน ้า
ร่วมกับปริมาณแสงสว่างท้าได้โดยเลี ยง
เพรียงทรายเท่ากับน ้าหนักเฉล่ียใน
กระบะพลาสติกตามขนาดของการ
ทดลอง โดยท่ีความหนาแน่นขึ นอยู่กับ

การผลิตพ่อแม่พันธ์ุเพรียงทรายหรือ
ไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis sp.โดย
วิธีการดั งเดิมในประเทศไทยโดยท่ัวไปไม่
มีกรรมวิะีการควบคุมการเลี ยงในระดับ
ความเค็มและปริมาณแสงสว่างท่ีได้รับ
อย่างชัดเจน (ใช้แสงธรรมชาติในการ
เลี ยง) ท้าให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ของพ่อแม่พันธ์ุเพรียงทรายได้อย่าง

1.สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการท่ีใช้เพรียงทรายในการ
ประกอบอาชีพได้

https://drive.google.co
m/open?id=1uXrxtDEI0
yvLrY1yYoN-
ZR83ZxXAQuwo

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

6 กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยส้าหรับ
ปลูกผักกินใบแบบไร้ดิน จาก
น ้าทิ งโดยการหมักของเสีย
อินทรีย์

ระดับต้นแบบ อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ วิทยาศาสตร์ 16030002659 3 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

20-05-2021 •	กลุ่มผู้ประกอบการท่ี
ต้องการจะปลูกผักปลอด
สารพิษ
•	กลุ่มผู้บริโภคผักปลอด
สารพิษท่ีต้องการจะปลูก
ผักกินเอง
•	กลุ่มคณะอาจารย์/
นักศึกษา/หรือบุคคลท่ัวไป

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยส้าหรับปลูกผักกิน
แบบไร้ดิน จากน ้าทิ งโดยการหมักของ
เสียอินทรีย์ มีขั นตอน ดังนี  เตรียม
สารละลายปุ๋ยเคมีดั งเดิม ซ่ึงมี
สารละลายปุ๋ยเคมี 2 ชนิด คือ
สารละลาย ซ่ึงประกอบด้วย แมกนิ
เซ่ียมซัลเฟต โปรแตสเซ่ียมไนเตรท โม
โนแอมโมเนียมฟอสเฟต โมโนโปแต

กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยส้าหรับปลูกผักกินใบ
แบบไร้ดิน จากน ้าทิ งโดยการหมักของ
เสียอินทรีย์  เป้าหมายในการพัฒนาสูตร
อาหาร คือ ใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีในการปลูก
ผักน้อยท่ีสุดผักมีอัตราการเจริญเติบโต
สูงท่ีสุด และสามารถลดการสะสมของไน
เตรทในผักได้มากท่ีสุด โดยสูตรอาหาร
ประกอบด้วย สารละลายปุ๋ยเคมีดั งเดิม

•	น้าไปใช้ประโยชน์ในกับกลุ่มเกษตรกรท่ี
ท้าการเพาะปลูกผักแบบกินใบแบบไร้ดิน
ได้ 
•	กรรมวิธีง่ายต่อการผลิต
•	มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน
•	ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรัก
สุขภาพได้ดี

https://drive.google.co
m/open?id=1gp0bH0N
HsEZjzOCH9aGtnAUAL
n41KKsv

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

7 กรรมวิธีการบ้าบัดสีน ้าเสีย
อุตสาหกรรมส่ิงทอ ด้วยฟิล์ม
พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต 
ชนิดสายยาวปานกลาง

ระดับต้นแบบ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ 
และนายโอภาส ชูนุตร

วิทยาศาสตร์ 2003001577 3 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

20-05-2021 •	กลุ่มท่ีต้องการบ้าบัดสีน ้า
เสียอุตสาหกรรมส่ิงทอ

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

กรรมวิธีการบ้าบัดสีน ้าเสียอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ ด้วยฟิล์มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโน
เอต ชนิดสายยาวปานกลาง เป็นวิธีการ
ท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพ 
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม วิธีการนี 
นอกจากจะช่วยลดสีในน ้าเสียได้แล้ว 
ยังช่วยลดค่าซีโอดี บีโอดี ได้อีกทางหน่ึง
ด้วย กรรมวิธีการบ้าบัดสีน ้าเสีย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมส่ิงทอเป็นหน่ึงใน
ปัญหาท่ีมีน ้าเสียท่ีปนเป้ือนสารเคมีท่ี
ซับซ้อนและปริมาณความเข้มสีใน
ปริมาณสูง มีค่าความต้องการออกซิเจน
ทางเคมี (ซีโอดี) ค่าความต้องการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี) เกิน
มาตรฐาน การปล่อยน ้าเสียโดยตรงลงใน
แหล่งน ้า ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

•      สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้
•	ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
•	สามารถน้าไประยุกต์ใช้งานส้าหรับการ
บ้าบัดสีน ้าเสียอุตสาหกรรมส่ิงทอได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

https://drive.google.co
m/open?id=13OTEGA5
QXLnuH-
aWzNlas231wKTCqm-T

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

8 กรรมวิธีการผลิตเชื อเพลิง
ชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีอัล
คาโนเอตชนิดสายยาวปาน
กลางด้วยกระบวนการทางเคมี 
(ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน) และ
ชีวภาพ

ระดับต้นแบบ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ 
และนายโอภาส ชูนุตร

วิทยาศาสตร์ 20030001580 3 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

•	อุตสาหกรรมผู้ผลิต
เชื อเพลิงชีวภาพ
•	ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

กรรมวิธีการผลิตเชื อเพลิงชีวภาพจาก
พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ชนิดสาย
ยาวปานกลาง ด้วยกระบวนการทรานส์
เอสเทอริฟิเคชัน ยังสามารถช่วยลด
ต้นทุนในเร่ืองของวัตถุดิบท่ีน้ามาใช้ใน
การผลิตพอลิไฮ  ดรอกซีอัลคาโนเอต 
เน่ืองจากโดยท่ัวไปจุลินทรีย์ผลิตพอ
ลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ชนิดสายยาว

ไบโอดีเซลเป็นน ้ามันเชื อเพลิงทางเลือก
ท่ีผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น
 น ้ามันพืช ไขมันสัตว์ น ้ามันพืชใช้แล้ว 
เป็นต้น คุณสมบัติส้าคัญของไบโอดีเซล
คือ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
และไม่เป็นพิษ ข้อจ้ากัดในการผลิตไบโอ
ดีเซล คือราคาของวัตถุดิบไม่แน่นอน 
ส่งผลให้ราคาของไบโอดีเซลไม่คงท่ี 

•	กรรมวิธีการผลิตเชื อเพลิงชีวภาพจากพอ
ลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ชนิดสายยาวปาน
กลาง ด้วยกระบวนการทางเคมี และ
ชีวภาพ เป็นวิธีการท่ีเหมาะสม คุ้มทุน 
และสามารถน้ามาทดแทนการผลิตทาง
การค้าได้
•	  เพ่ิมเชื อเพลิงชีวภาพรูปแบบใหม่
•	ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม ย่อยสลายได้

https://drive.google.co
m/open?id=1d03Wr_d-
9oKn1_jgo9mZ3U4Wpg
ldAq8d

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

9 กรรมวิธีการผลิตการท้าแห้ง
กะปิปลาก่อนการหมักด้วย
ตู้อบลมร้อน

ระดับต้นแบบ รศ.ดร.สรระสิทธ์ิ กล่อม
เกล้า นายดลหะรีด และดี
 และนางสาวภัคธีรา 
ศรีโภคา

อุตสาหกรรม
การเกษตรและชีวภาพ

2003001723 3 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

•	กลุ่มผู้ประกอบการ
เก่ียวกับการท้ากะปิปลา
•	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เก่ียวกับกะปิปลา
•	ผู้บริโภคท่ัวไป

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

การประดิษฐ์นี  เก่ียวข้องกับกรรมวิธี
การผลิตกะปิปลาแห้งด้วยตู้อบลมร้อน 
ซ่ึงมีขั นตอนดังนี  คือ การท้าแห้งกะปิ
ปลาด้วยการใช้ตู้อบลมร้อน เพ่ือลด
ระยะเวลาในการท้าแห้ง และสามารถ
ผลิตกะปิปลาได้อย่างมีคุณภาพ มีความ
สม้่าเสมอ

กะปิปลา เป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมักแบบ
ดั งเดิมท่ีมีการใช้เป็นเคร่ืองปรุงอาหาร
อย่างแพร่หลายในภาคใต้และภาคเหนือ
ของประเทศไทย อีกทั งยังเป็นแหล่ง
โปรตีนท่ีดีอีกด้วย ปัจจุบันพบว่า 
อุตสาหกรรมการแปรรูปกะปิปลา มี
ความส้าคัญมากเพ่ิมขึ น เน่ืองจากเป็น
รายได้หลักให้กับคนในจังหวัดพัทลุง 

•	นวัตกรรมจากการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
•	มีต้นทุนและราคาท่ีต้่า 
•	ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถหาได้ง่าย 
•	มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน
•	วิธีการท้าแห้งกะปิปลาก่อนการหมักด้วย
ตู้อบลมร้อน เพ่ือลดระยะเวลาในการผลิต

https://drive.google.co
m/open?id=1Pggiznpi2
mxY86I2F42desK9CkEL
Rtnr

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

10 กรรมวิธีการผลิตลูกชิ นจาก
เห็ดแครงโดยใช้เห็ดแครง
ทดแทนเนื อหมู

ระดับต้นแบบ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 นางสาว ทิพวรรณ ศรี
สวัสด์ิ และนางสาวธารา
วดี เจริญนารถ

อุตสาหกรรม
การเกษตรและชีวภาพ

20030001724 6 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

• ผู้บริโภคท่ัวไป 1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

กรรมวิธีการผลิตลูกชิ นจากเห็ดแครง
โดยใช้เห็ดแครงทดแทนเนื อหมู โดยท่ี
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ นมีส่วนผสมของเห็ด
แครง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารท่ีอุดมไป
ด้วยโปรตีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก และ
ใยอาหารท่ีสูง รวมทั งให้พลังงานต้่า จึง
เป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพและช่วย
ควบคุมน ้าหนัก โดยมีส่วนผสม ดังนี  

 เห็ดแครงเป็นอาหารท่ีให้พลังงานต้่า
เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกเม่ือเทียบกับ
เนื อสัตว์ และยังเป็นแหล่งของใยอาหาร
ท่ีดีอีกด้วย จึงเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ
และช่วยควบคุมนี้าหนัก นอกจากนี      
ยังมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น 
Schizophyllan และ Lectin ท่ีมี
คุณสมบัติทางยาในการต้านเนื องอก  

•	นวัตกรรมจากการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
•	มีต้นทุนและราคาท่ีต้่า 
•	ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถหาได้ง่าย 
•	มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน
•	การบรรจุแบบสุญญากาศได้ผลิตภัณฑ์
ส้าเร็จรูปสะดวกส้าหรับการบริโภค 

https://drive.google.co
m/open?id=1zckSTKxkI
yNL3JjvWaW5Y2SlKZK7
poAq

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

11 กรรมวิธีการผลิตลิปสติกจาก
น ้ามันร้าข้าวสังข์หยดบีบเย็น
และไขร้าข้าว

ระดับต้นแบบ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว อุตสาหกรรมการ
เกาตรและชีวภาพ

2003001510 6 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

•	กลุ่มวัยรุ่น/วัยท้างาน 
เป็นต้นไปท่ีนิยมให้
เคร่ืองส้าอาง
•	ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์                            
  
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ

   กรรมวิธีการผลิตลิปสติกจากน ้ามัน
ร้าข้าวสังข์หยดบีบเย็นและไขร้าข้าว 
ประกอบด้วยส่วนของแวกซ์ (Wax) 
ได้แก่ ไขผึ ง คาดิลลา ไขร้าข้าว ไม
โครคริสสทีลไลน์แวกซ์ และซอฟแวกซ์
 ส่วนของน ้ามันได้แก่ น้ามันมะพร้าว
สกัดเย็น น ้ามันละหุ่ง น ้ามันแอลมอนด์
 น ้ามันโจโจ้บาร์ น ้ามันเมล็ดองุ่น และ

ร้าข้าวเป็นวัสดุเศษเหลือท่ีมีสารพฤกษา
เคมี ท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพในปริมาณ
สูง เช่น แกมมา โอรีซานอล วิตามินอี 
สารประกอบฟีนอล ซ่ึงสารชีวเคมีต่าง ๆ 
เหล่านี  สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
เคร่ืองส้าอางได้ดี เน่ืองจากมีคุณสมบัติ
ในการต้านอนุมูลอิสระและช่วยบ้ารุงผิว
ให้ชุ่มช่ืน จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ท่ี

•	นวัตกรรมจากการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
•	มีต้นทุนและราคาท่ีต้่า 
•	ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถหาได้ง่าย 
•	มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน
•	ลดการใช้ไขและน ้ามันท่ีน้าเข้าจาก
ต่างประเทศ

https://drive.google.co
m/open?id=16lKnScW0
zh7eq3yW4CjIMZEHUC
hEMOLh

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

12 ไวน์ข้าวเปลือกสังข์หยด ระดับต้นแบบ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อม
พงษ์

เทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน/

อุตสาหกรรมการ
เกาตรและชีวภาพ

1503001810 13 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว 27-05-2021 •	กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไวน์
•	ผู้บริโภคท่ัวไป

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

ไวน์ข้าวเปลือกสังข์หยดไวน์ผลิตจาก
วัตถุดิบในท้องถ่ินท่ีมีราคาถูกและอุดม
ไปด้วยสารส้าคัญท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระ ซ่ึงประกอบด้วย ข้าวเปลือกพันธ์ุ
สังข์หยด โดยใช้ข้าวเปลือก น ้า น ้าเช่ือม
 และหัวเชื อ แอสเพอร์จิลลัส ออไรเซ 
และ แซคคาโรไมซีส ซีรีวิซิอี ท่ีผ่าน
กระบวนการท้าโคจิและกระบวนการ

ไวน์เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีได้รับ
ความนิยมไปท่ัวโลก อย่างไรก็ตามการ
ผลิตไวน์โดยส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบท่ีมี
ราคาแพงและต้องผ่านกระบวนการคั น
น ้า ท้าให้มีวัสดุเศษเหลือท่ียังคงอุดมไป
ด้วยสารส้าคัญท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ
จ้านวนมาก ซ่ึงสูตรส้าหรับผลิตไวน์
ข้าวเปลือกสังข์หยด และกรรมวิธีการ

•	อุดมไปด้วยสาระส้าคัญท่ีมีฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระ
•	ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อม  
•	นวัตกรรมจากการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
•	มีต้นทุนและราคาท่ีต้่า 
•	ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถหาได้ง่าย 

https://drive.google.co
m/open?id=1zcCrwcabI
L8lFIJVMlMeeewjwofzo
s9N

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

13 ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื อ
เมล็ดมะขาม

ระดับต้นแบบ อ.ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ วิทยาการสุขภาพและ
การกีฬา

2003000256 13 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

27-05-2021 •	กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
พอกกาย
•	ผู้บริโภคท่ัวไป

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ
ตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ์นี 

ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื อเมล็ด
มะขาม ประกอบด้วย คาโอลิน, น ้ากล่ัน
, กลีเซอรีน, เนื อเมล็ดมะขาม, สเตรีย
ริล แอลกอฮฮล์, โพรไพลิน ไกลคอล, 
โซเดียม ลอริลอีเทอร์ซัลเฟต , ไททา
เนียมไดออกไซด์, ซิงค์ออกไซด์, สาร
แต่งกล่ิน, เมทิล พาราเบน ,  โพรพิล 
พาราเบน ในสัดส่วนร้อยละ 45, 30.68,

เนื อเมล็ดมะขามเป็นผลิตภัณฑ์พอกผิว
กายในรูปแบบเช็ดหรือล้างออก โดยมี
ส่วนประกอบส้าคัญ คือ คาโอลิน 
(kaolin) ท่ีมีคุณสมบัติในการท้าความ
สะอาดและเพ่ิมความชุ่มช่ืนให้แก่ผิวช่วย
ให้ผิวสวย ได้โดยผ่าน ๒ กลไกส้าคัญ 
กลไกแรกเป็นการท้าความ สะอาดผิว
โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพของเนื อ

•	นวัตกรรมจากการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
•	มีต้นทุนและราคาท่ีต้่า 
•	ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถหาได้ง่าย 
•	มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน

https://drive.google.co
m/open?id=1zML9NfCz
5DBe0ZRV3uUv3tdnslH
a-XKT

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

14 ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์
หยด

ระดับต้นแบบ อ.ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะอุตสาหกรรมการ
เกาตรและชีวภาพ

2003000257 13 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

27-05-2021 •	กลุ่มผู้บริโภคร้านสปา/
ร้านเสริมสวย
•	ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์                            
  
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ

การประดิษฐ์นี แสดงถึงผลิตภัณฑ์ขัดผิว
จากข้าวสังข์หยด ในรูปแบบผงขัดผิว 
ซ่ึงมีส่วนประกอบ คือ ข้าวสังข์หยด 
มะขาม งาด้า ดีเกลือฝร่ัง มะพร้าว โดย
มีคุณสมบัติเพ่ิมความกระจ่างใส และ
ความชุ่มชื นให้กับผิวหนัง อีกทั งมี
รูปแบบฉลากของบรรจุภัณฑ์ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ และน่าสนใจ

ข้าวสังข์หยดมีโปรตีน ฟอสฟอรัส เหล็ก 
และวิตามินอีสูงมากว่าข้าวชนิดอ่ืน ซ่ึงใน
วิตามินอีมีสารแกมมา โอริซานอลท่ีมี
สรรพคุณช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง เพ่ิมการ
ไหลเวียนของเลือด และสร้างความ
กระจ่างใสของผิวหนัง (บลินดา อิน
มณเฑียร, 2553) จากคุณสมบัติเด่น
ดังกล่าวของข้าวสังข์หยด คณะผู้วิจัยจึงมี

•	นวัตกรรมจากการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
•	มีต้นทุนและราคาท่ีต้่า 
•	ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถหาได้ง่าย 
•	มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน
•	ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังข์หยดท่ีมี
คุณสมบัติทางกายภาพท่ีเหมาะสมไป

https://drive.google.co
m/open?id=1eXiga7Afj
TTqtHtOrNMBfOcotv9-
0uQk

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

15 ผลิตภัณฑ์พอกหน้าจากสาร
สกัดขมิ นชัน

ระดับต้นแบบ อ.ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ คณะอุตสาหกรรมการ
เกาตรและชีวภาพ

2003000258 13 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานวิจัยเรียบร้อย
แล้ว

27-05-2021 •	กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
พอกหน้า
•	ผู้บริโภคท่ัวไป

1. ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับผู้ท่ีสนใจเพ่ือผลิตเชิง
พาณิชย์                            
  
2. ต้องการพัฒนาต่อยอดด้าน
กระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมร่วมกับผู้ท่ีสนใจ
3. ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ครีมพอกหน้าจากสารสกัด
ขมิ นชันเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบ
ครีมพอกหน้าชนิดล้างออก ท่ี
ประกอบด้วย   น ้ากล่ัน 	สารสกัด
ขมิ นชัน 	ผงจมูกข้าวสังข์หยด ผงมะรุม 
ผงบัวบก กลีเซอรีน (Glycerin)  แซน
แทนกัม (Xanthan gum)  คาร์โบพอล
 940 (Carbopol 940)  สารกันเสีย 

ผลิตภัณฑ์พอกหน้า เป็นผลิตภัณฑ์
ส้าหรับใช้พอกใบหน้าเพ่ือบ้ารุงผิวหน้า 
ขจัดคราบสกปรกและเซลล์ผิวเก่า ท้าให้
ผิวหนังกระจ่างใส ท้าให้ผิวเกิดความ
กระชับ เรียบตึง มีความชุ่มชื น ท้าความ
สะอาดผิวหน้า และกระตุ้นการไหลเวียน
โลหิต ผลิตภัณฑ์พอกหน้าแบ่งเป็น 3 
ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดลอกออกหรือล้าง

•	นวัตกรรมจากการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
•	มีต้นทุนและราคาท่ีต้่า 
•	ทรัพยากรท่ีใช้เป็นวัสดุในการผลิต
สามารถหาได้ง่าย 
•	มีขั นตอนการเตรียมท่ีไม่ซับซ้อน

https://drive.google.co
m/open?id=1Yd3a9Gm
ooWhM6QBnasXt91bh
FvVgHfVG

นางสาวอรอนงค์ สักสงค์ (เจ้าหน้าท่ี
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ส้านักงานวิจัย
และพัฒนา) ภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีมีกำรเผยแพร่ผ่ำน Tech2biz

https://drive.google.com/file/d/1pugw7J5Z641ykjENi_erT_HkqteSLF4S/view?usp=sharing
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