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กิตติกรรมประกาศ
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4บทท1

บทนํา

1.1 หลักการและความสําคัญของคูม่ือปฏิบัตงิาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีการ

จัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลายสาขาโดยครอบคลุมทั้ง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยการสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปริญญา

โท ปริญญาตรี และ ประกาศนียบตัรบัณฑิต นอกจากภารกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว งานวิจัยกเ็ป็นภารกิจ

อีกด้านที่มีความสําคัญโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมคีวามโดดเด่นด้านการวิจัย มกีารจัดตั้ง สูนยว์ิจัยเฉพาะ

ทาง จัานวน 31 สูนยว์ิจัย กลุ่มวิจัย จํานวน49 กลุ่ม และ 5 สถาบันวิจัย นอกจากนั้นยังไดม้กีารทําวิจัยร่วมดับ

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนการน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมกีารส่งเสริมและผลักดันใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจัยโดยไดพ้ัฒนา

ระบบงานด้านทรัพย์สินทางป็ญญา โดยจะมกีารน่างานวิจัยที่สรัางสรรคข์ึ้นมาสู่กลไกการคุ้มครองด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาโดยป็จจบุันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการยื่นคําขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรมากกว่า

1,000คําขอ ในด้านสถานภาพทางกฎหมาย สิทธิบัตรนั้นเป็นทรัพยสิทธิทีส่ามารถจําหน่ายจ่าย โอน หรือ

ก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ และโดยสถานะดังกล่าวนี้ จึงมผีลทําให้การประดิษฐ์หรือเทคโนโลยตีาม

สิทธิบัตรเป็นสึ่งทีม่คีุณค่าในทางเศรษฐกิจ ซื่งผูท้รงสิทธิอาจน่าออกแสวงหาประโยชนไ์ด้1

ถึงแหว้่าจะมกีารยื่นคําขอสิทธบิัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรเพื่มมากขึ้นในแตล่ะปี แต่กย็ังไมม่กีาร

จัดทําดู่มือที่จะอธิบายใหท้ราบชัดเจนในการจัดเตรียมคําขอ ดังนั้น คู่มีอการปฏิบัติงานสิทธิบัตร/อนุ
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รุ/ รุ/_ <4 $/ I p O'สทธบตร ทจดทาฃนนจงมความจาเบนอย่างยงสาหรบพนกงานหรอเจาหนาทผูปฎบตงานดานทรพยสนทาง

ปัญญา เพื่อทีจ่ะไดใ้ชเ้ป็นแบบแผนในการปฏิบัตงิาน ซํ่งจะมีประโยชน์อย่างยื่งในการสนับสนุน ตลอดจน

การพัฒนางานของคณะ สูนยว์ิจัย กลุ่มวิจัย ใหบ้รรลเุป็าหมายและวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี

จักรทฤษผิ’ ควรพจห์ (2543) “แนวคิดและบทวิเคราะห์” หห์า 12 ฟ้านักทิมพนํคธิรรน ทินพครงที่ 2
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ประโยชนต์่อคู่'ที่มีความประสงคจ์ะยื่นคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรทีจ่ะลแูนวทางการยกร่างคํา

ขอ และจะไตใ้ตเ้ป็นตัวอย่าง เพื่อที่จะไตจ้ัดเตรียมคําขอไตลู้กต้องต่อไป

1.2 วัตถปุระสงค์ของการจัดทําคูม่ือ

การจัดทําคูม่ือครั้งนี้ มวีัตถปุระสงคใ์นการจัดทําดังนี้

1.2.1 เพื่อใตเ้ป็นคูม่ือการจัดเตรียมคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธบิัตร

1.2.2 เพื่อใบับุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใตเ้ป็นแนวทางในการจัดเตรียมคําขอสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์/อนสุิทธบิัตร

1.2.3 เพื่อใหพ้นักงานหรือเจ้าหน้าที่คู่'ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางป็ญญาใตเ้ป็นเอกสารอ้างอิง

สําหรับการศึกษาต้นคจ้า วิจัย และพัฒนาระบบงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรใหม้ปีระสิทธิภาพยี่งขึ้น

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
คูม่ือการปฏิบัตงิานสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ เป็นประโยชน์

โดยตรง ทั้งในระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.3.1 มหาวิทยาลัยมีคูม่ือการปฏิบัตงิานสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร

1.3.2 คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถใตเ้ป็นแนวทางในการจัดเตรียมคําขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธบิัตร

1.3.3 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่คู่'ปฏิบัตงิานต้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถใตเ้ป็นเอกสารอ้างอิง

สําหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบงานสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตรใหม้ปีระสิทธิภาพยี่งขึ้น

1.4 ขอบเขตของคูม่ือ

คูม่ือเล่มนี้จัดทําขึ้นเฉพาะการจัดเตรียมคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรเท่านั้น

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น



3

หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วย

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 2

หมายถึง'‘ลิ'ทธบิัตร,,

การคิดค้นหรือคิดทําฃื้น อันเป็นผลให้ได้มาซงผสิตภัณฑ์หรือ"การประดิษฐ์" หมายถึง

กรรมวิธใีดขึ้นใหม่ หรือการกระทําใด ๆ ทีท่ําใหด้ขีึ้นซงผลิตภัณฑห์รือกรรมวิธี 3

2 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 96 ตอนที่ 35 ฉบับพิเศษ

หนัา 34
3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 96 ตอนที่ 35 ฉบับพิเศษ

หน้า 34



บทท 2

สิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร

2.1 ความหมายของสิทธบิัตร/อนสุิทธบิัตร

สิทธบิัฅร (patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเ้พื่อคุ้มครองการประดิษฐค์ิดค้นหรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ที่มลีักษณะตามทีก่ําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธบิัตร พ.ศ. 25221
สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางป๋’ญญาประเภทห'นง ทีเ่กี่ยวกับการประดิษฐค์ิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อใหไ้ด้

ส์งฃอง เครื่องใชห้รือสี่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การประดิษฐร์ถยนต์โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

หรือการออกแบบขวดบรรจนุํ้าดื่ม ขวดบรรจนุํ้าอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานช้าว ถ้วยกาแฟ ไมใ่ห้

เหมือนซองคนอื่น เป็นด้น2

โดยสิทธิบัตรจําแนกเป็น 2 ประเภท

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นการประดิษฐท์ีเ่กี่ยวอับลักษณะองคป์ระกอบ โครงสร้างหรือกลไก

ซองผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธใีนการผลิต การรักษาหรือปรับปรงูคุณภาพซองผลิตภัณฑ์

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือความคิดสร้างสรรคเ์กี่ยวกับการทําใหรู้ปร่างลักษณะ

ภายนอกซองผลิตภัณฑท์ี่จะปรากฎแกส่ายตา เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม และแตกต่างไปจากเดิม

อนสุิทธบิัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเ้พื่อคุ้มครองการประดิษฐจ์ะมลีักษณะคล้ายกันกับ

สิทธบิัตรการประดิษฐ์ แตเ่ป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มรีะดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสู่งมาก หรือเป็นการประดิษฐ์

คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมปีระโยชนใ์ชส้อยมากขึ้นโดยอนุสิทธิบัตรนีจ้ะมเีฉ.พาะการประดิษฐเ์ท่านั้น จะไมม่อีนุ

สิทธบิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

2.1.1

2.1.2

:

1

2.2 เงื่อนไขในการขอรับสิทธบิัตรการประดิษฐ์ /อนสุิทธบิัตร

“มาตรา 5 การประดิษฐท์ีข่อรับสิทธบิัตรไดต้้องประกอบ ด้วยลักษณะดังต่อไปนี

(1) เป็นการประดิษฐข์ึ้นใหม่

1 พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 96 ตอนที่ 35 ฉบับพิเศษหน้า 34
2
http://th.wikipedia.orgretrieved on August 12, 2011



(2) เป็นการประดิษฐท์ี่มขีั้นการประดิษฐส์ูงขึ้น และ

(3) เป็นการประดิษฐท์ีส่ามารถประยุกตใ์นทางฤตสาทกรรม"

ซํ่งการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางบัญญาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น จะ

พิจารณาประเด็นความใหมข่องการประดิษฐน์ั้นก่อน หากการประดิษฐใ์ดขาดคุณสมบัตคิวามใหมแ่ก่’ว กจ็ะไม่

ต้องพิจารณาถึงลักษณะในวรรค 2 และ 3 ของมาตรา 5 โดยเงื่อนไขในวรรค 1 ทีต่้องมลีักษณะเป็นการประดิษฐ์

ขึ้นใหมน่ั้น ในพระราชบัญญัตสิิทธบิัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไตบ้ัญญัตไิว'ชัดเจนถึงการประดิษฐข์ึ้น
ใหม่ ไตแ้ก่ การประดิษฐท์ีไ่มเ่ป็นงานทีป่รากฎอยูแ่ล้ว

1. การประดิษฐข์ึ้นใหม่ได้แก่ การประดิษฐท์ีไ่ม่เป็นงานทีป่รากฎอยูแ่ล้ว งานทีป่รากฎอยูแ่ล้ว ให้

หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) การประดิษฐท์ี่มหีรือใชแ้พร่หลายอยูแ่ล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(2) การประดิษฐท์ี่ไตม้กีารเปีดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพท์ีไ่ตเ้ผยแพรอ่ยู่

แล้วไมว่่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไมว่่าการเปีดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร

สิ่งพิมพ์ การนําออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ

(3) การประดิษฐท์ี่ไดร้ับสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตรแล้วไมว่่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ

สิทธิบัตร

(4) การประดิษฐท์ี่มีผูข้อรับสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตรไวแ้ล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปด

เดือน ก่อนวันขอรับสิทธบิัตรแตย่ังมไิดม้กีารออกสิทธบิัตรหรืออนสุิทธิบัตรให้

(5) การประดิษฐท์ี่มีผูข้อรับสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตรไวแ้ล้วไมว่่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้

ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย

หรือการเปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดโดยผูป้ระดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผูป้ระดิษฐใ์นงานแสดง

สินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสําคัญหรือ

รายละเอียดดังกล่าวไดก้ระทําภายในสิบสองเดือนก่อนทีจ่ะมกีารขอรับสิทธบิัตร มใิหล้ือว่าเป็นการเปิดเผยสาระ

สําคัญหรือรายละเอียดตาม (2)



2. มขีั้นการประตษิÿพีสู่รขึ้น คือ ไมเ่ป็นสึ๋งการประดิษฐท์ีส่ามารถทําไดง้่าย โดยผู้มีความรูใ้นระดับ

ธรรมดา หรืออาจพูดไดว้่า มกีารแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสึ๋งประดิษฐท์ี่มมีาก่อน

คํานิยามดังกล่าว การประดิษฐท์ีก่ฎหมายคุ้มครองจะดอ้งไมใ่ชผ่ลิตภัณฑห์รือกรรมวิธทีีส่ามารถคิดหรือ
A (ะรุ้ o _ จrุ ไท •VI 3/61 a?ะสงททาขนไดย เม เด เชทําได้โดยง่าย (obvious) โดยผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในเรื่องนั้น โดยเฉพา

ความสามารถในเชิงประดิษฐ์คิดก้นหากแต่ใชท้ักษะของช่างธีเมือเท่านั้น ไมใ่ชส่็่งทีก่ฎหมายประสงคจ์ะใทั

ความคุ้มครอง เช่น การติดก้อที่ฃาเก้าอีเ้พื่อใหเ้ลื่อนไปมาได้ หรือการใชแ้ก๊สแทนนํ้ามันในรถยนต์ เป็นด้น

การที่กฎหมายกําหนดให้การประดิษฐ์ที่ฃอรับสิทธิบัตรไดม้ลีักษณะดังกล่าว กเ็พื่อที่จะใหค้วามคุ้มครอง

เฉพาะแก่คุป้ระดิษฐท์ี่มีสว่นในการพัฒนาการประดิษฐน์ั้นไปอีกก้าวหนง มใิชย่าอยูก่ับทีห่รือถอยหลังกลับไป

ลักษณะของการประดิษฐ์ที่เรืยกว่า “ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ” นี้ ยรรยง พวงราช (2542:39-40) ได้

อธิบายไวว้่า ที่กฎหมายไทยกําหนดไวว้่าใหถ้ือเอาความเความสามารถของบุคคลที่มีความชํานาญในระดับ

สามัญสําหรับงานประ๓ทนั้นเป็นเครื่องวัคว่าการประดิษฐน์ั้นเป็นการประดิษฐส์ูงขึ้นหรือไม่ หมายถึงใหผู้ท้ี่มี
ความเหรือความชํานาญระดับปานกลาง หรือระดับเฉลี่ยโดยปกติ มใิชน่ําเอามาตรฐานผู้ที่ความรู้ความชํานาญ

ระดับสูงหรือผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องนั้นมาตัดสิน ซื่งการที่กฎหมายสิทธิบัตรไม่ไดก้ําหนดใหเ้อาความเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญในด้านนั้นมาเป็นเกณฑ์ในวินิจฉัย กเ็พราะกฎหมายสิทธบิัตรมเีจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมใหผู้้ที่มี

ความรูใ้นระดับสามัญไดใ้ชค้วามพยายามทีจ่ะ พัฒนา คิดก้นการประดิษฐท์ี่ก่อประโยชนแ์กส่ังคม3

ประเด็นพิจารณาในเรื่องนี้ได้แก่ คําถามว่าการประดิษฐท์ีพ่ิจารณานั้นเป็นสึ๋งที่บุคคลดังกล่าวสามารถ

คิดหรือทําไดโ้ดยง่ายหรือไม่ ก้าเป็นสี่งทีไ่ม,อาจคิดหรือทําไดโ้ดยง่ายโดยบุคคลดังกล่าว กน็ับไดว้่ามขีั้นการ

ประดิษฐส์ูงขึ้น แตก่้าสึ๋งนั้นไม่อาจคิดหรือทําไดง้่ายโดยบุคคลดังกล่าวกย็่อมถือว่าไมม่ขีั้นการประดิษฐส์ูงขึ้น
(ชุ จร บ I (ชุ / /ะรุ้ เนุ' 3} eu /=ÿ๒ J/ Id I i ๙*รุ Q/ _ จุ' _คารวนิอฉยขนการประคิษฐสงขนนน ขอสาคญม เดอยูท่วาการประดษฐมํลกษณะทางไครงสราง

(structural differences) แตกต่างไปจากเดิมมากห้อยเพียงใด แต่ดอ้งพิจารณาว่าลักษณะการทํางาน (function)

และผลทีไ่ดร้ับ (results or utilities) ว่าแตกต่างไปจากงานทีป่รากฏอยูแ่ก้วเพียงใด ดังนั้น แมจ้ะปรากฎว่า การ

ประดิษฐท์ีข่อรับสิทธบิัตรมสี่วนประกอบแตกต่างไปจากสงที่มอียูแ่ก้วเพียงเล็กห้อย แตก่้าผลที่ไดร้ับแตกต่าง

กันอย่างมากมาย กถ็ือไดว้่ามขีั้นการประดิษฐส์ูงขึ้น

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณบ์างอย่างพีแ่สดงว่าการประตษิฐ์มขีั้นการประตษิฐ์สูงขึ้นพอสรุปไmพี้

J ยรรยง พวงราช (2542) “คำอธิบายกฎหมายสิทธิบิตร” หฟ้า 39-40 สํานักพิมพ์วญญชน. พิมพ์ครั้งที่ 2



- การประดิษฐท์ีท่ําใหเ้กิดผลแตกต่างไปจากเดิมโดยไปเป็นทีค่าดหวังมาก่อน (new and unexpected

resultsÿดยเฉพาะด้านเคมี/เภสัช ใหพ้ิจารณา ดังนี้
- ปริมาณผลิตภัณฑใ์หผ้ลผลิตดกีว่า

- ผลิตภัณฑท์ี่ไดสุ้ดห้ายใหผ้ลดี

- บังเกิดผลในทางเภสัชใหม่

- ทางเลือกของการรวมกันของสึ๋งประดิษฐท์ีเ่ป็นไปไมไ่ดอ้ย่างคาดไมถ่ึง

- ลักษณะพิเศษทางเทคนิคทีค่าดไมถ่ึง
- การประดิษฐท์ีเ่ป็นการแกไ่ขปัญหาทีไ่มม่$ีไดแก่ไขไดม้าช้านาน (long-existing

problem)

- การวิจัยทางเทคนิคของวิทยาศาสตร์ (Scientific technical research) หมายถึงไดม้กีาร

ทดลองมากมายเพื่อทีจ่ะค้นพบสารประกอบทางเคมทีีใ่หผ้ลพิเศษเด่นชัด

- การประดิษฐน์ั้นประสบความสําเร็จในการค้า (commercial success) เช่น มีเฐ์,นิยม'ใช้

มาก รวมตลอดถึงการยอมรับของดู่แชง่ชันในการค้า (commercial acquiescence)

ข้อ(ท็จจริงหรือพฤติการณบ์างอย่างที่แ&คงจ่าการประดิษฐ์บางลักษณะไมป่ขีนการประดิษฐส์ูงปีน พอ

สรุปไดด้ังนี้

- การประดิษฐท์ีเ่กิดขึ้นจากการนําเอาส่วนประกอบเหล่านั้นมารวมกันทําใหไ้ดเ้พียงความสะดวก แต่

ไมไ่ดผ้ลทีแ่ดกต่างไปจากเดิม และหน้าทีห่รือประโยชน์ของส่วนประกอบแตล่ะส่วนยังเหมือนเดิม เช่น เอา

ยางลบไปติดไวท้ีด่้ามของดินสอ

ประดิษฐท์ีเ่ป็นการนําเอาส่วนประกอบที่มหีน้าทีอ่ย่างเดียวกับส่วนประกอบทีใ่ชอ้ยูแ่ล้วแทนที่
ส่วนประกอบดังกล่าว ไมถ่ือว่ามขีั้นการประดิษฐส์ูงขึ้น เช่น การใชไ้ฮโดรลิคแทนมอเตอร์ไฟฟ้า หรือการใช้

พลังงานจากแสงอาทิตยแ์ทนพลังงานไฟฟ้า เป็นด้น

- การประดิษฐท์ีเ่ป็นเพียงการเปลี่ยนใชว้ัสดทุีแ่ตกต่างไปจากเดิม เช่น การใชเ้ซรามิคแทนโลหะในการ

ทําลูกบิดประตู หรือการใชพ้ลาสติกแทนอลูมเินียมในการทําจาน ชาม เป็นด้น

- การย่อหรือขยายส่วนประกอบ คือ ทําใหเ้ล็กลงหรือใหญข่ึ้น หรือ การจัดลําดับส่วนประกอบใหม่ แต่

ไมท่ําใหไ้ดผ้ลแตกต่างไปจากเดิม เพียงแตอ่าจทําใหส้ะดวกในการใชผ้ลิตภัณฑเ์ท่านั้น เช่น การทําเครื่องซักด้า

จากความดุ 6.5 ก.ก. เป็นความดุ 13 ก.ก.



3. เป็นการประตษิฐ์ทีส่ามารถประยุกตใ์นทางอุตสาหกรรม หมายความว่าสามารถนําไปใชใ้หเ้กิดผลในทาง

ปฏิบัตไิดอ้ย่างแป'จริง สามารถผลิตหรือสร้างขึ้นไดต้ามที่ผูข้อรับสิทธบิัตรกล่าวอ้างทุกประการ เช่น ถ้าเป็น

ประดิษฐน์ํ้ายาถ้างจานชนิดใหม่ที่มีสว่นผสมของมะกเดทีส่ามารถขจัดคราบไขมันได้ เมื่อนํานํ้ายาถ้างจานนี้มา

ใชท้ําความสะอาดจานกต็้องสามารถขจัดคราบไขมันทีอ่ยูบ่นจานได้

ส่วนการประดิษฐท์ีข่อรับอนสุิทธิบัตรไดน้ั้น กฎหมายกําหนดว่า จะดอ้งมีคูณสมบัตคิรบทั้ง 2 อย่าง

ดังต่อไปนี้
1. การประดิษฐข์ึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐท์ีไ่มเ่ป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ล้ว คือ ยังไมเ่คยมจีําหน่ายหรือทําการ

วางขายมาก่อน หรือยังไมเ่คยเปิดเผยรายละเอียดของสี่งประดิษฐใ์นเอกสารสงพิมพใ์ดๆ หรือในทีวี หรือวิทยุ มา

ก่อน โดยความใหม่นี้ให้อนุโลมให้ใช้ความใหม่ตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่กล่าวมาแล้วข้างด้น

2. เป็นการประดิษฐ์ทีส่ามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ หมายความว่าสามารถนําไปใชใ้หเ้กิดผล
ในทางปฎิปดิไดอ้ย่างแหจ้ริง สามารถผลิตหรือสร้างขึ้นไดต้ามที่ผูข้อรับอนสุิทธิบัตรกล่าวอ้างทุกประการ

ขึ้งจะเห็นไดว้่าอนุสิทธิบัตรจะไมม่เีงื่อนไขขั้นการประดิษฐส์ูงขึ้นเหมือนกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

2.3 การประดิษฐ์ที่ฃอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธบิัตรไมได้

แตไ่ม่ใชว่่าสี่งประดิษฐห์รือการค้นพบใหม่ทุกอย่างจะสามารถยื่นขอรับการอุ้มครองสิทธิบัตรการ
ประดิษฐไ์ดท้ั้งหมด ส์งเหล่านี้จะต้องมลีักษณะครบตามกฎหมายกําหนดและต้องเป็นการประดิษฐท์ี่กฎหมาย

ไมห่้ามในการขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร จึงจะสามารถยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ ขึ้งกฎหมายไดว้างหลักการ

ไจ้วา่ส์งต่อไปนีไ้มส่ามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้

การประดิษฐ์ดังต่อไปป็ไม่ไดร้ับความอุ้มครองตามพระราชบัญฌูต้สิิทธบิัตร

1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนี้งของจุลชีพที่มอียูต่ามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจาก

สัตวห์รือพืช เช่น แบคทีเรียที่มอียูต่ามธรรมชาติ พืชสมุนไพร ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เป็นด้น แตห่าก
สังเกตดแูล้ว จะเห็นว่าไม่ไดร้ะบถุึงกรรมวิธใีนการผลิตสัตวห์รือพืช ดังนั้นกรรมวิธเีหล่านีจ้ึงสามารถขอรับ

สิทธบิัตรได้ เช่น กรรมวิธีปลูกมะม่วง วิธีการเพาะเลี้ยงปลาทองแบบใหม่ นอกจากนั้นส์าหรับจุลชีพหากเป็น

จุลชีพที่มอียูต่ามธรรมชาตไิม่ไดร้ับการอุ้มครอง แตห่ากคิดค้นขึ้นใหมจ่ะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น

แบคทีเรียที่ปรับปรงูสายพันฐ์ขึ้งสามารถย่อยสลายนํ้ามันได้

2. กฎเกณฑแ์ละทฤษฎทีางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นเพียงการค้นพบหลักการทีม่อียู่

ตามธรรมชาตเิท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไมค่วรทีจ่ะใหบุ้คคลหนี้งบุคคลใดมายึดถือเป็นเจ้าของแตเ่พียงผูเ้ดียว



3. ระบบข้อมูลสําหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ กฎหมายสิทธิบัตรไมใ่หค้วามคุ้มครองระบบ

ข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่

ถือเป็นการประดิษฐ์ แตจ่ะไดร้ับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธึ๋
4. วิธกีารวินิจฉัย บําบัดหรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ แมว้่าจะเป็นวิธกีารรักษาแบบใหม่ เพราะม้าให้

สิทธิบัตร กีจะทําใหเ้กิดผลกระทบต่อลโุขภาพชีวิตของประชาชน แตห่ากเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจรักษา

เช่น เครื่องวัดชีพจร เข็มฉีดยา สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ หากครบตามเรื่อนไฃตามกฎหมายกําหนด

5. การประดิษฐ์ ที่ขัดต่อความสงบเรยบว้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดภีาพของประชาชน

เช่น การคิดสูตรยาห้า ยาเสพดีด

2.4 สิทธขิองผู้ทรงสิทธบิัตร ผู้ทรงสิทธบิัตรเท่าใ!นมีสิทธดิังต่อไปนี้4
1. ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไวัเพื่อขาย เสนอขายหรือนําเข้ามาใน

ราชอาณาจักรซงผลิตภัณฑต์ามสิทธิบัตร

1. ในกรณสีิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธใินการใชก้รรมวิธตีามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มไีวเ้พื่อขาย เสนอขาย

หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซงผลิตภัณฑท์ีผ่ลิตโดยใชก้รรมวิธตีามสิทธิบัตร

โดยสิทธิของผู้ทรงสิทธิทีก่ล่าวมาในข้างด้นนี้ จะมเีฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากต้องการความ

คุ้มครองในต่างประเทศก็ดอ้งยื่นขอรับความคุ้มครองในประเทศนั้น
นอกจากนั้นยังมสีิทธิ

- สิทธิในการแสวงหาประโยชนจ์ากการประดิษฐท์ีไ่ดร้ับสิทธิบัตร (Economic Right)

- สิทธทิี่จะใชม้้อยคําทีแ่สดงว่าไดร้ับสิทธิบัตร (Right to use,Patent Pending and the like)

- สิทธิทีจ่ะอนุญาตใหบุ้คคลอื่นใชส้ิทธติามสิทธิบัตร (Right to Grant Patent Licenses)

- สิทธทิีจ่ะโอนสิทธิบัตรใหแ้กบุ่คคลอื่น (Right to Transfer Patent Right)

2.5 อายกูารคุ้มครองของสิทธบิัตร
สิทธิบัตรการประดิษฐม์อีายุ 20ปี นับแตว่ันยื่นคําขอ ส่วนอนสุิทธิบัตรมอีายุ 6 ปนีับแตว่ันยื่นคําขอ เมื่อ

ครบอายกุารคุ้มครองปีที่ 6 แม้ว สามารถต่ออายไุด้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี

4 พระราชบัญฟต้ิสิทธบิัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 ราชกิจจานุฒกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 96 ตอนที่ 35 ฉบับพิเศษ

หห้า 34
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4บทท 3

ขั้นตอนการจัดเตรียมและการยื่นคําขอสิทธบิัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร

สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.1 ขั้นตฮนการจัดเตรียมคําขอสิทธบิัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธบิัตร

สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากมคีวามประสงคจ์ะยื่นขอรับความอุ้มครองสิทธบิัตร/อนุ

สิทธิบัตร จะต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
3.1.1 เอกสาร InventionDisclosure Form โคยแบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการ

ประดิษฐ์ (เอกสารตามภาคผนวก 1) เอกสารในข้อนีเ้ป็นเอกสารทีจ่ะเก็บไวท้ี่ค[ูนย์
ทรัพย์สินทางป็ญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วน หัวข้อ 3.1.2-3.1.5 นีไ้ตถู้กกําหนดตามประกาศกระทรวง1 โดยทางอุเ้ขียนไตอ้ธิบายเพิ่มเติมในแต่ละ

หัวข้อเพื่อที่จะไตเ้ข้าใจชัดเจนยื่งขืน้

3.1.2 File รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ซงมเีนื้อหาดังต่อไปนี้
1) ชื่อทีแ่สดงถึงการประดิแฐ์ จะต้องระบวุ่าการประดิษฐน์ั้นคืออะไร โดยระบุถึงลักษณะ

สําคัญของการประดิษฐ์นั้นด้วย เช่น พัดลมไฟฟ้า กรรมวิธีหล่อผนังคอนกรีต เตาอบไฟฟ้า แบบจ่ายความ
รัอน เป็นต้น จะต้องไม่ใขช้ื่อที่ตั้งขึ้นเองหรือเครื่องหมายการค้า เช่น หม้อทุงข้าวขอนแก่น ครีมบํารุงผิว

KICU และจะต้องไมใ่ขช้ื่อทีเ่ป็นการอวดค้างสรรพคุณ เช่น เตาแก๊สมหัศจรรย์ ยาแคป้วดสารพัดโรค หรือปากกา

วิเศษ เป็นต้น

2) สาขาวิทยาการทีเ่คี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ จะต้องระบุว่าการประดิษฐ์'ที่ฃอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตรนั้น จัดอยูใ่นสาขาวิทยาการ หรือเทคโนโลยตี้านใด เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น

3) ฎมิหลังของศิลปะหรือวพิาการทีเ่กี่ยว4เอง จะต้องระบลุักษณะของการประดิษฐท์ี่มอียู่

ก่อนแคว้ พร์อมนั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ หรือบํญหาของการประดิษฐด์ังกล่าว ทั้งนีเ้พื่อทีจ่ะแสดงใคเ้ห็นว่าการ

’ กฏกระทรวง พาณิชย์ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) (ลงวันที่ 24 กันยายน 2ธ42)(ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับ

สิทธิบัตร)



ประดิษฐท์ี่ฃอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐท์ี่มอียูก่่อนแล้วอย่างไรและเพียงใด และการประดิษฐท์ี่
ยื่นค0าฃอมาเพื่อขอรับความล้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรนื้ไดแ้กไ่ฃป๋ญหาดังกล่าวอย่างไร

หากคำขอเป็นการจดกรรมวิธจีะต้องชีป้ระเด็นใหเ้ห็นชัดเจนว่ากรรมวิธนีีใ้หมอ่ย่างไร มขีั้นตอน
ใดทีแ่ตกต่างจากขั้นตอนเดิมที่มีมาก่อนหบัานี้ หากเป็นกรรมวิธีสกัดที่มอียูแ่ล้ว แตเ่ดิมกรรมวิธนีี้ใชสักัดสาร A

ต่อมาจึงคิดฟ้ากรรมวิธนีีม้าสกัดสาร B ถึงแมส้าร B เป็นสารใหมไ่ม่มใีครสกัดมาก่อนเลย กรรมวิธนีี้ก็๋ไม่

สามารถนํายื่นจดอนุสิทธบิัตรไต้ เพราะลือว่ากรรมวิธไีมใ่หม่ ถึงแมว้่า สาร B ทีไ่ตจ้ะเป็นสารใหมก่ต็าม

4) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ จะต้องระบถุึงลักษณะที่สําคัญของการ

ประดิษฐโ์ดยย่อ รวมทั้งวัตถปุระสงคข์องการประดิษฐด์ังกล่าว ทั้งนี้การเขียนเนื้อหาในส่วนนีอ้าจจะเขียน

ลักษณะและความยุ่งหมายของการประดิษฐร์วมเป็นย่อหน้าเดียวกไ็ต้ แตอ่าจจะแบ่งเป็น 2 ย่อหน้ากไ็ตเ้พื่อให้

ชัดเจน โดยควรเขียนดังนี้

ย่อหน้าแรก เป็น ลักษณะของการประดิษฐโ์ดยสรุป ไมค่วรทีจ่ะเป็นเนื้อหาที่เยีน่เมอ้

ย่อหน้าที่ 2 เป็น ความยุ่งหมายหรือวัตถปุระสงคข์องการประดิษฐ์

ตัวอย่างเช่น

สารประกอบสําหรับระงับกลี่นกายตามการประดิษฐ์นี้มีส่วนประกอบคือ นั้ามันผลมะริด

นํ้ามันตะไคร้ สารล้ม พอลเิอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) ซโีทมาโครกอล (Cetomacrogol) สารแตง่กลื่น
และสารผสมของไตรกลเีซอไรด์ (Triglyceride)

โดยการประดิษฐน์ี้มวีัตถุประสงคห์ลักคือ การฟ้าสมุนไพรไทยมาใชใ้นการทําสารประกอบ

สําหรับระงับกลื่นกาย เพื่อลดการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ ทําใหล้ดอาการแหไ้ต้ และมปีระสิทธิภาพการออกฤทธึ๋ที่
นานกว่าผลิตภัณฑท์ั่วไปถึง 3 เท่า ซื่งจะสะดวกในการใช้ ไม่ต้องทาบ่อยๆ ไมท่ําใหร้ักแรัคําใชแ้ล้วจะไมรู่้สึก

เหนียวเหนอะหนะ ไมทำใหเ้สัอห้าเนื้อน นอกจากนั้นยังมีกลื่นหอมของสมุนไพร และยังเป็นการเพิ่มมุลค่าใหแ้ก่

สมุนไพรไทย สามารถฟ้าไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยไ์ต้

5) การเปีดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์ จะต้องระบถุึงรายละเอียดของการประดิษฐท์ี่ฃอรับ

สิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร ว่ามลีักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ องคป์ระกอบ หรือขั้นตอนอย่างไร การบรรยาย
ในหัวช้อนี้จะต้องละเอียดสมบุรณ์ และชัดเจนพอทีจ่ะทําใหผู้้มืความชํานาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการ

นั้น ๆ สามารถอ่านแล้วเช้าใจถึงการประดิษฐน์ั้น และสามารถฟ้าไปใชแ้ละปฏิบัตติามการประดิษฐน์ั้นไตด้้วย

ในหัวข้อการเปีดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์นี้ ผูเ้ขียนควรคํานึงถึงความชัดเจนเป็นหลัก

ดังนั้น ควรกําหนดลักษณะและขั้นตอนการบรรยายให้ดี หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลไก หรือเครื่องมือ



ต่างๆ จําเป็นอย่างยึ๋งที่จะต้องมรีูปเขียนประกอบในกรณดีังกล่าว การต้างอิงลักษณะทางโครงสร้างในหัวข้อ

นี้ จะต้องสอดคต้องกับรูปเขียนต้วย

กรณีที่ เป็นการขอรับลัทธิบัตรสําหรับเครื่องมือหรือกลไก ในขั้นแรกควรอธิบายถึง

ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของการประดิษฐน์ั้นว่ามสี่วนประกอบอะไรบัาง จากนั้นจึงค่อยอธิบายเพมเติม

ต่อมาว่าส่วนประกอบดังกล่าวนั้นมีการประกอบกันในลักษณะใด นอกจากนั้นควรที่จะอธิบายเพิ่มเติมต้วยว่า

หากประกอบกันแล้วจะใหผัลในทางปฏิบัติอย่างไร ขั้นทีส่องควรอธิบายถึงระบบการทํางานหรือกรรมวิธใีนการ

ผลิตเรี่มตั้งแตน่ําวัตลุดิบเข้าระบบและผ่านขบวนการต่างๆ ของอุปกรณ์ ซื่งควรจะระบุถึงรายละเอียดของ

ขั้นตอนนั้นๆ ด้วย จนกระทั่งไดเ้ป็นผลิตภัณฑท์ีส่ําเร็จออกมา

หากมผีลวิจัย/ผลทดสอบของการประดิษฐ์ ควรทีจ่ะอธิบายเนื้อหาในหัวข้อนี้ โดยควรที่จะ

อธิบายลักษณะการทํางาน (function) และผลทีไ่ดร้ับ (results or utilities) ว่าแตกต่างไปจากงานทีป่รากฎอยูแ่ล้ว

อย่างใด เช่น ปริมาณผลิตภัณฑ์ใหัผลผลิตดีกว่า ผลิตภัณฑท์ี่ไดอุ้ดทํายให้ผลดี บังเกิดผลในทางเภสัชใหม่

ทางเลือกของการรวมกันของสึ่งประดิษฐท์ีเ่ป็นไปไมไ่ดอ้ย่างคาดไม่ถึง ลักษณะพิเศษทางเทคนิคทีค่าดไม่ถึง

หรืออาจจะเป็นการประดิษฐ์ที่ฃอรับลัทธิบัตรมสี่วนประกอบแตกต่างไปจากสี่งที่มอียูแ่ล้วเพียงเล็กห้อย แตล่้า

หากผลลัพธท์ีไ่ดร้ับแตกต่างกันอย่างมากมาย กอ็าจถือไดว้่ามีฃันการประดิษฐส์ูงขึ้นได้

นอกจากนั้นผลวิจัยหรือผลการทดสอบควรต้องเป็นผลที่มาจากตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลจาก

องคป์ระกอบแตล่ะส่วนของผลิตภัณฑ์ เพราะจะไมม่ีนํ้าหนักเพียงพอ เช่น การประดิษฐ์ คือ เซรั่มที่มสี่วนผสม

ของมะนาวและ,นั้ามันมะพร้าว ผลวิจัยกค็วรทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นชัดเจนว่า เซรั่มทีม่สี่วนผสมของมะนาวและนั้ามัน

มะพร้าวตามการประดิษฐน์ี้ดีอย่างไร หากมผีลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอ์ื่น กค็วรที,อธิบายใหเ้ห็นชัดเจน ไม่ใช่

นําผลวิจัยข้อดขีองมะนาว หรือ นํามันมะพร้าว มาอธิบาย

6) คําอธิบายรูปเขียนโดยย่อ จะต้องระบถุึงรูปเขียนทีเ่สนอมาพร้อมกับคําขอ (ล้ามี) โดยระบุ

ว่า รูปเขียนแต่ละรูปแสดงถึงส่วนใดของการประดิษฐ์ เช่น รูปที่ 1 แสดงถึงส่วนประกอบนั้งหมดของ
เครื่องจักร รูปที่ 2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนี้งของเครื่องจักร เป็นต้น

7) วิธกีารในการประดิษฐท์ึ่ดีทีสุ่ด ในกรณทีี่มกีารระบุในหัวข้อการเปีดเผยการประดิษฐโ์ดย

สมบุรณ์ ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี ขอจะต้องระบุถึงวิธีการประดิษฐท์ี่ดีที่อุด แตล่้ามกีารเปีคเผยวิธกีาร
ประดิษฐ์ เพียงวิธเีดียวในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ กส็ามารลระบวุ่า

"วิธกีารในการประดิษฐท์ี่ดีที่อุดได้แก่ วิธกีารดังทีไ่ดบ้รรยายไวไินหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์

โดยสมบูรณ์,,

การใชป้ระโยชนข์องการประดิษฐใ์นการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือ

พาณิชยกรรม ในกรณทีีล่ักษณะของการประดิษฐ์เองไม่สามารถแสดงไดว้่าจะนําไปใชใ้นการผลิตในด้าน
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ต่างๆ ไดห้รือไมเ่ป็นอย่างไร เช่น การประดิษฐส์ารประกอบเคมขีึ้นใหม่คุ้ฃอจะต้องอธิบายใหเ้ห็นว่า สามารถ

นําเอาการประดิษฐน์ั้นไปใหใ้นทางใดห้าง และมปีระโยชน์อย่างไร แต่ด้าโดยลักษณะของ การประดิษฐ์

นั้นเอง แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยูแ่ลัวว่าสามารถนําไปใหป้ระโยชนใ์นด้านการผลิตได้ กไ็มจ่ําเป็น ต้องมหีัวห้อนี้

3.1.3 ห้อถือสิทธิ

ห้อถือสิทธิ เป็นส่วนที่!เฃอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร ระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐท์ี่ดอ้งการ

ไดร้ับความคุ้มครองห้อถือสิทธิเปรียบไดก้ับการกําหนดขอบเขตอันเป็นพื้นที่ที่เป็นสิทธิของเจ้าของโฉนด

ที่ดิน ห้อถือสิทธจิะกําหนดขอบเขตอันเกี่ยวกับลักษณะของการประดิษฐท์ีเ่ป็นสิทธขิองต้ทรงสิทธทิี่บุคคลอื่นมี

หน้าทีท่ีจ่ะต้องเคารพและละเว้นจากการกระทําอันจะเป็นการละเมิดสิทธิของคุ้ทรงสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร

ห้อถือสิทธิ เป็นการระบุถึงส่วนของการประดิษฐ์ที่คุ้ฃอต้องการสงวนสิทธิมใิหค้นอื่นแสวงหา

ประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลักการทั่วไปแล้ว ขอบเขตของการประดิษฐท์ีร่ะบใุนห้อถือสิทธจิะต้องไม่

กว้างหรือเกินไปกว่าที่ผู้ฃอไดท้ําการประดิษฐน์ั้น และที่ไดเ้ปิดเผยไวแ้ล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์

ดังนั้นหากคุ้ขอต้องการขอถือสิทธิในลักษณะของส่วนของการประดิษฐ์ ก็จะต้องเปิดเผย

รายละเอียด เกี่ยวกับลักษณะส่วนนั้นของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และรัดกุมในรายละเอียดการ

ประดิษฐด์้วย ตามหลักทีว่่าห้อถือสิทธิจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ หากห้อถือสิทธไิมเ่ป็นไป

ตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายกําหนดคําขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้

ลักษณะของถ้อยคําทีใ่ชจ้ะต้องชัดแจง้และรัดๆม
ล้อยคําทีใ่ชจ้ะต้องชัดเจน ห้ามใหล้้อยคําทีค่ลุมเครือหรือมคีวามหมายเพื่อเสือกแบบ

กว้างๆ เช่น ระบวุ่าส่วนประกอบส่วนหนี้งของการประดิษฐน์ั้น ’'ทําจากโลหะหรือสึ๋งที่คล้ายคลึงกัน'' ย่อมไม,

ชัดเจน เพราะสึ๋งทีม่คีุณสมบัตคิล้ายคลึงกับโลหะมมีากมาย ดังนั้นกต็้องระบุใหช้ัดเจน เช่น ล้าสามารถทําจาก

เหล็ก หรือ ทองแดงหรือ ตะทั่ว กต็้องเขียนว่า “ทําจากเหล็ก หรือ ทองแดง หรือ ตะทั่ว”

คําดังต่อไปนีถ้ือว่าไม,ชัดเจน ปริมาณเล็กน้อย ปริมาณที่เหมาะสม จะต้องระบใุหช้ัดเจนว่าใส่

ปริมาณเท่าไหร่ เช่น

ปริมาณ 4 มิลสิกรัม

ปริมาณ 1 ช้อนชา

ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนั้าหนัก
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โดยหน่วยทีแ่สดงนํ้าหนักนี้ และหน่วยวัดปริมาณ จะดอ้งเป็นหน่วยวัดตามหลักสากล
นอกจากนั้นการใชค้ําดังต่อไปนี้ระบใุนข้อถือสิทธกิถ็ือว่าไมช่ัดเจน เช่น อาจจะ ใดๆ ต่างๆ

ลักษณะของการแยกและจัดลําดับข้อถือสิทธิ

ความชัดแจ้งและรัดคุมของข้อถือสิทธิอาจเกิดขึ้นจากวิธกีารแยกและการจัดลําดับข้อถือ

สิทธิ รวมทั้งการอ้างอิงถึงข้อถือสิทธิอื่นๆ ในคําขอเดียวกันนั้นด้วยการพิจารณาว่าควรแยกข้อถือสิทธิออกเป็น

หลายข้อหรือควรมีข้อถือสิทธเิพียงข้อเดียวหรือไม่นั้น ขึ้นอยูก่ับลักษณะของการประดิษฐท์ี่ฃอรับสิทธบิัตร/อนุ

สิทธิบัตร ว่าการประดิษฐน์ั้นมลีักษณะองคป์ระกอบหรือโครงสร้างซับข้อนหรือไมเ่พียงใด

อ้าเป็นการประดิษฐท์ีไ่มซ่ับข้อนกไ็มค่วรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อ เพราะจะทําใอข้าดความ

ชัดแจ้งและรัดคุม ในทางกลับกันอ้าเป็นการประดิษฐท์ีซ่ับซ้อนมาก หากไมแ่ยกข้อถือสิทธิออกเป็นหลายๆ ข้อก็

จะทําใหข้าดความชัดแจ้งและรัดกุมเช่นเดียวกัน

ข้อถือสิทธิที่ใขร้ะบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นสาระสําคัญของการประดิษฐเ์รืยกว่า "ข้อถือ

สิทธิหลัก" ส่วนข้อถือสิทธิที่ระลึกถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นลักษณะพิเศษหรือ รายละเอียด

ปลีกย่อย เรียกว่า "ข้อถือสิทธิรอง"

โดยทั่วไป การประดิษฐท์ี่ฃอรับสิทธิบัตรมักมลีักษณะ ทีไ่มซ่ับซ้อนมากจึงมักจะมขี้อถือหลัก

เพียงข้อเดียวและมขี้อถือสิทธิรองอีก 2-3 ข้อ ในกรณทีี่ข้อถือสิทธหิลักเพียงข้อเดียวไมส่ามารถคลุมถึงลักษณะ

ทางเทคนิคของการประดิษฐไ์ดท้ั้งหมด ผู้ฃอจะระบขุ้อถือสิทธหิลักหลายข้อสําหรับลักษณะของการประดิษฐ์

ประเภทเดียวกันในคําขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร ฉบับหนี้งกไ็ด้ การอ้างถึงข้อถือสิทธอิื่นในข้อถือสิทธิรอง

นั้น จะต้องอ้างในลักษณะทีเ่ป็นทางเลือกเท่านั้น

3.1.4 รูปเขียน (อ้ามี)

รูปเขียนเป็นส่วนทีจ่ะช่วยใหผู้อ้่านคําขอรับสิทธิบัตรสามารถเข้าใจรายละเอียดกาประดิษฐ์

ไดด้ีขึ้น ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดว่า หากจําเป็นเพื่อทีจ่ะทําใหส้ามารถเข้าใจการประดิษฐ์โดยทั่วไป รูปเขียน

มักจะจําเป็นในกรณทีี่เป็นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐใ์นสาขาวิศวกรรมด้วย หากผูข้อไมอ่ื่นรูป

เขียนในกรณทีีจ่ําเป็นคําขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้

รูปเขียนจะดอ้งแสดงใหเ้ห็นชัดเจนสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐแ์ละเป็นไปตามหลัก

วิชาการเขียนแบบ ตามลักษณะและวิธทีีอ่ธิบดกีรมทรัพย์สินทางปัญญากําหนดโดยจะต้องเขียนด้วยหมึกสดีํา

เข้มทีส่ามารถอยูไ่ดท้นนาน และห้ามระบายสี



รูปเขียนต้องใชอุ้ปกรณ์การเขียนแบบมสีัดส่วนทีลู่กต้อง และใชส้ัญลักษณ์ ตามทีก่ําหนดการ

ใชเ้ครื่องมือในการวาดเขียน เช่น การลากเสันตรงต้องใช้'ใมี',บรรทัด การวาดรูปวงกลมต้องใชว้งเวียนหรือ

เครื่องเขียนแบบอื่น ๆในการยื่นกําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อบสุิทธิบัตรนี้ไม่สามารถใชรู้ปถ่ายเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไต้

นอกจากนี้จะต้องมหีมายเลขชีแ้สดงชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการอธิบายในหัวข้อการ
เปีดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์ โดยหมายเลขเหล่านี้ต้องไมอ่ยูภ่ายในวงกลม วงเล็บ หรือเครื่องหมายใด ๆ

และหมายเลขเดียวกันใหัชี้แสดงชิ้นส่วนเดียวกัน และไม่ต้องระบุขนาดหรือบอกขนาดของชิ้นส่วนที่ไต้

ประดิษฐข์ึ้น และไมต่้องอธิบายรูปเขียน ใหรัะบเุพียง รูปที่ 1 รูปที่ 2 หรือรูปที่ 3 ข้างล่างรูปภาพเท่านั้น
3.1.5 บทสรูปการประดิษฐ์

บทสรุปการประดิษฐ์นี้เป็นส่วนของกําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่จะช่วยให้บุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น เข้าหน้าทีต่รวจสอบสิทธบิัตร และผูส้นใจ สามารถตรวจค้น หรือค้นคข้าเกี่ยวกับการประดิษฐ์

นั้นโดยไมต่้องเสียเวลามาก ผู้ฃอจะต้องจัดทําบทสรุปการประดิษฐ์ในทุกกรณี หากผูข้อไม่ยื่นบทสรุปการ

ประดิษฐด์้วย กําขอนั้นอาจลูกปฏิเสธไค้

บทสรุปการประดิษฐต์้องสรุปสาระส่าคัญฃองการประดิษฐ์ที่ไตเ้ป็ดเผยหรือแสดงไขใ้น

รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อลือสิทธแิละรูปเขียน (ล้ามี) โดยจะต้องระบลุักษณะทางเทคนิคทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ประดิษฐ์โดยย่อ แตต่้องเป็นไปในลักษณะทีจ่ะทําใหเ้ข้าใจไตด้ีขึ้นถึงปัญหาทางเทคนิคตลอดจนการแคไ้ข

ปัญหาโดยการประดิษฐ์ และการใชก้ารประดิษฐน์ั้น โดยจะต้องรัดอุม ชัดแข้งและมถี้อยกําไมเ่กิน 200 กํา

ในการจัดเตรยมกําขอสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร นอกจากรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อลือสิทธิ รูป

เขียน และบทสรุปการประดิษฐท์ีไ่ตก้ล่าวมาแล้วในข้างต้น ยังมขี้อกําหนดเพิ่มเดิม ดังนี้

การกําหนดจํานวนหน้า ในแตล่ะหน้าจะมีการกําหนดหน้าและจํานวนหน้าไขท้ี่อื่งกลาง
หน้ากระดาษเอ 4 ต้านบนสุด ล้าเป็นเนื้อหาในส่วนเดียวกัน ไตแ้ก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อลือสิทธิ รูปเขียน

และบทสรุปการประดิษฐ์ ใหเ้รยงส่าดับหน้าต่อเนื่องกันไป เช่น หน้า 1 ของจํานวน3 หน้า,หน้า 2 ของจํานวน3

หน้า ,หน้า 3 ของจํานวน3 หน้า ....เป็นต้น และใหข้ึ้นหน้าและจํานวนหน้าใหมข่องแตล่ะส่วนของรายละเอียด

การประดิษฐ์ ข้อลือสิทธิ รูปเขียน

V

2) การกํากับบรรทัด ทุกส่วนและแตล่ะหน้า หากมบีรรทัดเกิน 5 บรรทัด ใหร้ะบุหมายเลข

กํากับบรรทัดทุก 5 บรรทัด ทางต้านช้ายมือ และระบตุ่อเนื่องกันลงมาตามลําดับเช่น 5,10,15.....เป็นต้น โดย

การกํากับบรรทัดนี้จะต้องกํากับเฉพาะในส่วน รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และบทสรุปการ

ประดิษฐ์ เท่านั้น
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สําหรับเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ จ้อถือสิทธิ บทสเปการประดิษฐน์ีใ้ห้ลตูามตัวอย่างคํา

ขอ เนบทท 4 ซงจะทาเหเขา เจมากยงขน

3.2 การยื่นคําฃอสทิธบิัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธบิัตร

หลังจากทีไ่ดจ้ัดเตรียมคําขอเรียบร้อยแล้ว จะมีฃั้นตอนการยื่นคําขอ ตังนี้
1) จะต้องดําเนินการยื่นเอกสารและ file ที่ ศูนยท์รัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สํานักงาน

อธิการบดี 2 โทร.42133-34 (ภายใน) , 043-202733 (ภายนอก) e-mail:ip@kku.ac.th

2) หลังจากนั้นเจ้าหนัาทีจ่ะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคําขอ หากมจี้อ

แก้ไขหรือต้องเพิ่มเดิมจ้อมูล ทางเจ้าหนัาทีจ่ะดําเนินการติดต่อกลับไป

3) หากคําฃอที่ผูป้ระดิษฐไ์ดแ้ก้ไขหรือเพิ่มเติมจ้อมูลตามคําแนะนําแล้วและไดส้่งกลับมา

ทางเจ้าหนัาทีจ่ะตรวจสอบและส่งใหผู้ป้ระดิษฐต์รวจสอบอีกครั้ง
4) หากไมม่จี้อแก้ไขเพิ่มเดิมเจ้าหห้าทีจ่ะดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มคําขอและเอกสารใบ

โอนสิทธิ หนังถือประกอบต่างๆ จากนั้นส่งใหผู้ป้ระดิษฐแ์ละคณะลงนาม (พรัอมแนบสําเนาบัตรประชาชน

พรอัมรับรองสําเนาถูกดอ้ง 1 ชุด (ไมต่้องลงวันที่)
5) จากนั้นเจ้าหห้าทีจ่ะเสนอเอกสารใหร้องอธิการบดทีีไ่ดม้อบหมายจากอธิการบดีใหดู้แล

งานทรัพย์สินทางปัญญาลงนามในหนังถือโอนสิทธิ หลังจากนั้นกจ็ะส่งเอกสารไปยังสํานักงานสิทธิบัตร กรม

ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านพาณิชยจ์ังหวัดขอนแก่น

6) เมื่อดําเนินการจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าทีจ่ะทําการสําเนาเอกสารคําขอส่งไปใหผู้้

ประดิษฐเ์ก็บไว้เปันหลักฐานต่อไป

หมายเหตุ

- การดําเนินการต่างๆ ชั้นตอนที่ 1 -5 ใจเ้วลาประมาณ 2- 4 สัปดาห์ (ขนอยูล่ับการแก้ไขของงานว่ามมีาก

ห้อยเพียงใด)

- การดําเนินการของสํานักงานสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใจเ้วลาประมาณ 1- 2 'ปสีําหรับอนุ

สิทธิบัตร หากเป็นสิทธิบัตร(การประดิษฐ์) ใชเ้วลาประมาณ 3-7 ปี

- การดําเนินการยื่นคําขอสิทธิบัดรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นไมต่้อง

ไมเ่สียค่าใชจ้่ายใดๆ นั้งสึน้ ทั้งนี้หากมคี่าใชจ้่ายเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ แตข่ณะนี้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานทีไ่ดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการ

สิทธิบัตร เรืองกำหนดรายขึ้อหน่วยงานที่ไดร้ับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการ

ขอรับสิทธิบัตร ณ วันที่ 14 กถมภาพันธ์ พ.ศ.2549



4บทท 4

กรณตีัวอย่างคําขอสิทธิบัฅรการประดิษฐ์/อนสุิทธบิัตร

ถึงแมจ้ะได้อธิบายถึงหลักการในการจัดเตรียมคําฃอที่ต้องประกอบด้วย รายละเอียดการ
ประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ รูปเขียน ตามเนื้อหาในบทที่ 3 แลัวกต็าม แต่กเ็ป็นทีจ่ําเป็นอย่างยี่งที่พนักงานหรือ

เช้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนนักวิจัยผูป้ระดิษฐจ์ะไดท้ราบและเห็นตัวอย่างการ

เขียนคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร

ดังนั้นเพื่อที่จะใม้ผูป้ฏิบัตงิานเข้าใจอย่างกระจ่างชัด และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ

จัดเตรียมคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ตลอดจนใชใ้นการพัฒนาระบบงานสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตรใม้มปีระสิทธิภาพยี่งขึ้น ดังนั้นในบทนี้ผูเ้ขียนจึงไดแ้สดงกรณีตัวอย่างคําขอสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร จํานวน4 คําขอ ดังนี้

1) สารผสมสําหรับกัน(เง เป็นคําขอด้านเคมี ขึ้งเป็นคําฃอทีเ่กี่ยวข้องผลิตภัณฑท์ี่มกีารนํา

สบุนไพรและส่วนประกอบของสารหลายชนิดที่นัามาผสมรวมกันใหเ้กิดผลิตภัณฑใ์หมข่ึ้นมา

2) สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกาย โดยจะเป็นคําขอด้านเคมี ขึ้งเป็นการเขียนที่
เกี่ยวข้องผลิตภัณฑท์ี่มีสว่นประกอบของสารหลายชนิดทีน่ํามาผสมรวมกันใหเ้กิดผลิตภัณฑใ์หมข่ึ้นมา

3) กรรมวิธผีลิตนํ้าตาลทรายขาวจาณกลือ เนื่องจากการประดิษฐท์ี่จะสามารถยื่นคําขอ

สิทธบิัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรไดน้ั้น นอกจากจะ เป็นการประดิษฐท์ีเ่กี่ยวกับลักษณะองคป์ระกอบ

โครงสรัางหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธในการผลิตกส็ามารถยื่นคําขอไดเ้ช่นเดียวกัน ดังนั้นตัวอย่าง

คําขอกรรมวิธผีลิตนํ้าตาลทรายขาวจากเกลือนี้ จึงจะแสดงใหเ้ห็นชัดเจนถึงการเขียนคําขอกรรมวิธวี่าควร

เขียนเช่นไร

4) เตาเผาถ่านแบบใยแก้วทีส่ามารถควบคุมอุฌหภูมิได้ เป็นคําขอด้านวิศวกรรม 1 คําขอ

ขึ้งจะเป็นคําฃอที่จะต้องมีรูปภาพของการประดิษฐ์ประกอบ ขึ้งจะทําให้เข้าใจการยกร่างคําขอต้าน

วิศวกรรมมากขึ้น และสามารถนําไปใชเ้ป็นตัวอย่างในการเขียนคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร

ที่เป็นอุปกรณ์ เครื่องจักรกล

โดยกรณตีัวอย่างคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธบิัตรนี้เป็นตัวอย่างเพื่อใหใ้ชเ้ป็นแนวทางใน

การจัดเตรียมคําขอสิทธิบัตรประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรเท่านั้น มไิตม้วีัตถปุระสงคเ์พื่อทีจ่ะใหน้ําส่วนผสม หรือ

กรรมวิธีดังกล่าวนีใ้ชก้ารผลิตจริง ทั้งฺนี้การยกตัวอย่างหรือการอ้างอิง เลขที่สิทธิบัตรหรือเอกสารต่าง ๆ ก็

เป็นเพียงการเขียนประกอบเพื่อใหเ้ข้าใจชัดเจน มไิดม้วีัตถุประสงคเ์พื่อใหน้ําไปอ้างอิงต่อไป



คําอธิบายเพิมเติม

ตัวอย่างคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรจํานวน4 คําซอนี้ เป็นเพียงตัวอย่างการเขียนเพื่อให้

เข้าใจในการยกคําขอชัดเจนเท่านั้น ตั้งนีก้ารยกตัวอย่างหรือการอ้างอิง เลขทีส่ิทธิบัตรหรือเอกสารต่าง ๆ เป็น

การเขียนประกอบเท่านั้น (มไิอม้วีัตถปุระสงคเ์พื่อใหน้ําเลขทีค่ําขอไปอ้างอิงต่อไป)

โดยตัวอย่างคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ตั้งแตห่น้า 18- 54 นี้ ไอแ้สดงใหเ้ห็นชัดเจนใน

การกําหนดจํานวนหน้า และการกํากับบรรทัด ซงเป็นไปตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กําหนด

แบบพิมพค์ําขอรับสิทธบิัตร คําขอถือสิทธวิันยื่นคําขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคําขอ

ตังกล่าว และจํานวนสําเนา(ลงวันที่ 27 กันยายน 2542) คังนี้

การกําหนดจํานวนหน้า ตัองระบหุมายเลขประจําหน้า และจํานวนหน้าตั้งหมดไวัที่
กํ่งกลางหน้ากระดาษอ้านบนของทุกหน้า อ้าเป็นเนื้อหาในส่วนเดียวกัน ไอแ้ก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือ

สิทธิ รูปเขียน และบทสรุปการประดิษฐ์ จะเรยงลําดับหน้าต่อเนื่องกันไป เช่น

หน้า 1 ของจํานวน3 หน้า

หน้า 2 ของจํานวน3 หน้า

หน้า 3 ของจํานวน3 หน้า

2) การกํากับบรรทัด ทุกส่วนและแตล่ะหน้า หากมบีรรทัดเกิน 5 บรรทัด ใหร้ะบหุมายเลข

กํากับบรรทัดทุก 5 บรรทัด ทางซ้ายมือ และระบตุ่อเนื่องกันมาตามลําดับเช่น 5 10 15 20 25 30 เป็นอ้น โดย

การกํากับบรรทัดนี้จะต้องกํากับเฉพาะในส่วน รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อลือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์

เท่านั้น

1)



ตัวคย่างคําฃครันสิทธบิัตรการประตษิ1ท/อสุสิทธบิัตร

หน้า 1 ของจํานวน7 หน้า 18

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อทีแ่สดงลีงการประดิษฐ์

สารผสมสําหรับกันยุง

สาขาวิทยาการทีเ่กี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารผสมสําหรับกันยุง

ภูมหิลังของศิลปะหรือวิทยาการทีเ่กี่ยวข้อง

ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทํ'่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติ ตัวเมียมักจะกิน

เลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผูม้ักจะกินนํ้าหวานในดอกไม้ ยุงทั่วโลกมอียูป่ระมาณ 3,450 ชนิด แตพ่บใน

ประเทศไทยประมาณ 412 ชนิด แต่ทีคุ่้นเคยกันดี คือ ยุงกันปล่อง และยุงลาย
ธรรมชาติของยุงนั้นจะบินอยูร่อบตัวเราเพื่อหาจังหวะดูดเลือด โดยสิ่งดึงดูดใหยุ้งเข้ามาเกาะ

ตามร่างกายกค็ือ กสิ่นเหงื่อ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ี่ออกมากับลมหายใจ พวกมันจะมรีะบบ
ประสาทการรับรู้กลี่นที่หลากหลาย เพื่อตรวจจับกล็่นและระบุตําแหน่งของเหยื่อได

ในการดูดเลือดแตล่ะครั้งของยุงนั้นมคีวามเสี่ยงทียุ่งจะเป็นพาหะแพรเ่ชื้อโรค มาสูค่นไดต้ลอดเวลา

โดยโรคทียุ่งเป็นพาหะนั้น ได้แก่ โรคมาลาเรืย โรคไขส้มองอักเสบ โรคพิลาเรืยหรือโรค

15 เท้าข้าง และโรคทีพ่บมากทีสุ่ดคือ โรคไขเ้ลือดออกที่มยีุงลายเป็นพาหะนําโรค ด้วยโรคทียุ่งเป็นพาหะ

นั้นเป็นอันตรายถึงแก,ชีวิต ตังนั้น การป็องกันตนเองใหห้่างไกลจากยุงจึงเป็นสิ่งจําเป็น ซึ๋ง,วิธกีาร

ปองกันตนเองจากยุง สามารลทําไดห้ลายวิธเช่น การจุดยากันยุง การใชย้าฉีดไลยุ่ง การใชย้ากันยุง

ชนิดทาผิว เป็นด้น

5

10

ผลิตภัณฑ์กันยุงเป็นผลิตภัณฑ์หนงไดร้ับความนิยมมาก โดยมหีลายรูปแบบ ทั้งแบบสเปรย์

20 ลูกกลี้ง (rollon) โลชัน่ทากันยุง และแปงทาตัว แต่ผลิตภัณฑ์กันยุงที่มขีายอยูต่ามท้องตลาดโดยส่วน

ใหญ่แกัว จะมสี่วนประกอบทีส่ําคัญคือสารเคมทีี่มีเปอร์เซนด์สูง โดยผลิตภัณฑ์กันยุงที่ใช้กันมี

สารเคมทีีเ่ป็นส ฤทธสําคัญคือ ไดเอทิล “เมตา -โทดูเอมิด (Diethyl-meta-toluamide), ไดเมทิลารออก

ทาเลต (dimethylphthalate) และ เอทิล บิวทิลอะเซติลอะมิโน โพรพิโนเอต (ethyl butylacetylamino

propionate)

ไดเอทิล “เมตา -โทลูเอมิด (Diethyl-meta-toluamide) เป็นสารออกฤทธทีน่ิยมใชม้าก เป็นพิษ

แบบเฉียบพลัน ถ้าสัมผัสทางผิวหนังก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา หากสูดดมข้าไป ทํา

ใหเ้กิดการระคายเคืองทีแ่ผ่นเยื่อเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน และการไดร้ับสารเป็นเวลานานอาจ

ก่อใหเ้กิดอาการแทไ้ด้ในการทดลองกับหบกุารไดร้ับสารแบบเรึ้อรังจะก่อใหเ้กิดการกลายพันธแุละมี

25

ผลต่อทารกในครรภ์ ความเข้มข้นของ ไดเอทิล “เมตา “โทลูเอมิด (Diethyl-meta-toluamideÿ น

30 ผลิตภัณฑ์ไลยุ่งอยูร่ะหว่าง 5-25 เปอร์เซนด์โดยนํ้าหนัก ปริมาณเปอร์เซนด์ทีเ่พื่มมากชื้นนั้นไมไ่ด้
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หมายถึงประสิทธิภาพในการไล่ยุงจะมากขึ้น แตห่มายถึงระยะเวลาในการ!]องกันยุงนานขึ้น เช่นที่ 6
เปอร์เซนต์ จะ!]องกันยุงได้ 2 ชั่วโมง ในขณะที่ 20 เปอร์เซนต์ จะ!]องกันยุงได้ 4 ชั่วโมง

ไดเมทิล ทาเลต (dimethylphthalate)wความเป็นพิษปานกลาง อาจทําใหเ้กิดการระคายเคือง

เช่นเดียวกับ ไดเอทิล -เมตา -โทดูเอมิด (Diethyl-meta-toluamide) แล้วยังกดระบบประสาทส่วนกลาง

5 รบกวนระบบทางเดินอาหารทําอันตรายต่อไต มคีวามเสี่ยงทําใหเ้กิดการพิการแตก่ําเนิดของทารกใน

ครรภม์คีวามเป็นพิษเล็กห้อยต่อสื่งมชีีวิตในนํ้า โดยเฉพาะกับปลา

เอทิล มิวทิลอะเซติลอะมิโน โพรพิโนเอต (ethylbutylacetylamino propionate) มคีวามเป็น

พิษปานกลาง ล่อใหเ้กิดการระคายเคืองตา นอกจากใชไ้ล่ยุงแล้ว เอทิล บิวทลิอะเซติลอะมโิน โพรพโิน

เอต (ethylbutylacetylamino propionate) มปีระสิทธิภาพในการไลม่ด แมลงวัน นมง!{ม เห็บ หมัดอีก

10 ด้วย

ความแตกต่างในด้านองคป์ระกอบของผลิตภัณฑส์่วนใหญจ่ะคล้าย ๆ กัน จะมคีวามแตกต่าง

กันในเรื่องกลึ๋นของผลิตภัณฑ์ ซึ๋งมแีตกต่างกันมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบที่
แตกต่างกันของผูบ้ริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑเ์หล่านี้จึงขึ้นกับความชอบพอของผูบ้ริโภคแตล่ะคน

เป็นหลัก แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีข้อเลียคือส่วนประกอบหลักในการออกฤทธจะเป็นสารเคมี

15 ลังเคราะห์ ซึ๋งบางคนอาจจะเกิดการแหไ้ด้ และยังอาจมสีารเคมตีกด้างได้ จึงมีผูค้ิดด้นและนําสมุนไพร

มาใช้ ซงที่นิยมใชก้ันอยู่ คือ ตะไครห้อม สะระแหน่ มะกรูด โดยจะสกัดเป็นนํ้ามันหอมระเหย

นอกจากนี้ยังมีสิทธิบัตรหลายฉบับที่ไดก้ล่าวถึงการนําสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น

- สิทธิบัตรไทย เลขที่คําขอ 00700569 ของบริษัทวกิรมเภสัช ไดจ้ดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์กันยุง

20 แบบลูกกลิ้งโดยมสี่วนประกอบหลักคือ นํ้าบันตะไครแ้ละ,นํ้ามันมะกรูด แตป่ระสิทธิภาพการใชง้านมี

ระยะเวลาสั้น จะใชไ้ดป้ระมาณ 2-3 ชั่วโมง ซื่งกไ็มส่ะดวกที่ผูใ้ชจ้ะต้องทาบ่อยๆ

- สิทธิบัตร US. เลขที่ 20000563 ของ JohnLinberge ได้จดสิทธิบัตรการใช้สาร ไกลซีมิน

(Glycemme) ที่เป็นสารสกัดที่ไดม้าจากการสกัดนํ้ามันหอมของตะไคร้ม่วง โดยไดท้ําผลิตภัณฑ์

ออกมาทงในรูปแบบ เจล และลูกกลิ้ง ซื้งจะสามารลระงับ!]องกันยุงไดน้านถึง 6 ชั่วโมง แต่มขี้อลี'ย

25 คืออายกุารเก็บรักษาสั้น หากเก็บทีอุ่ณหภูมหิ้อง จะมอีายกุารใชง้าน 10 วัน หากต้องการยืดอายุการใช้

งานจะต้องเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซื้งจะสามารถเก็บได้นาน 1 เดือน แตก่็จะไม่สะดวกใน

กรณทีี่ไมม่ีดูเ้ย็นหรือลืมเก็บเข้าตูเ้ย็น

- สิทธิบัตร ญี่ป่น เลขที่ 30005067 ของ YamamuteKuwa ไดจ้ดสิทธิบัตรการใชส้าร เจอริคา

โลมาย(Jericalomine) ที่สกัดจากดอก ลาเวนตอริ (Lavendori) มาเป็นส่วนผสมในโลชัน่กันยุง ซื้งจะ
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สามารถกันยุงไดน้านถึง 8 ชั่วโมง โดยไม่ทิ้งคราบติดเลิ้อผ้าและมกีลืนหอม ซื้งได้มีหลายบริษัทไดซ้ื้อ
สิทธิบัตรนี้ไปผสิตเป็นผลิตกัณฑอ์อกมาวางขายในดอ้งตลาด ทั้งในรูปสบู่ เจล ลูกกลิ้ง แตม่ขี้อเสีย คือ

ราคาแพง เนื่องจากดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) จะปลูกไดเ้ฉพาะหห้าหนาวและปลูกบนเทือกเขาคูรี

(Kuri) เท่าทั้น ไดม้ีผู้พยายามนําดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) ไปปลูกยังเทือกเขาต่างๆ กไ็มป่ระสบ

5 ความสําเร็จเหตุผลทีส่ําคัญคือ แรธ่าตทุีเ่ทือกเขา คูรี (Kuri) ซํ่งแตกต่างจากทีอ่ื่น
- นอกจากนี้ ยังมีข้อมุลที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sceince Vol. 5, 2008, page 10-16 โดย Christina

Viva โดยนําสารสกัดจากด้นยคูาลิปตนํมาผสมเป็นคริมกันยุง สามารถกันยุงไดน้านถึง 6 ชั่วโมง แต่

ต้องใข้สารสกัดในอัตราที่สูงมากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ จึงจะมีประสิทธิภาพในการระงับกันยุงได้

นอกจากทั้นยังมขี้อเสีย คือ ครีมจะเหนียวและติดคราบบนเลิ้อผ้า

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างด้นจึงไดท้ําใหม้ีการประดิษฐค์ิดด้น สารผสมสําหรับกันยุงที่แดไ้ข

ข้อบกพร่องที่กล่าวมาข้างด้น โดยสารผสมสําหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นีท้ํามาจากสมุนไพรหลาย

ชนิดโดยมสี่วนผสมหลักทีส่ําคัญคือนํ้ามันผลมะริดและนํ้ามนัตะไคร้

โดย มะริดเปีนพืชที่ชื้นอยูท่ั้วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เป็นไหย้ืนด้นขนาดเล็ก ลําด้นและกิ่งมี

หนาม ใบเรียวหนาคอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอน ๆ คล้ายใบไห้ 2 ใบมาต่อกัน ดอกสขีาว เกสรสเีหลือง มี

15 กลืนหอม ผลโต กว่ามะนาว แตม่ผีิวขรุฃระ ตามด้นและกิ่งมหีนามยาวเล็กห้อย นํ้าในลูกมรีสเปรี้ยว
ใบและผิวมีนํ้ามันหอมระเหย ประโยชน์ของมะริด ใบใข้ปเงกับอาหารดับกลืนคาว นํ้าในผลใชใ้น

การยัอมจีวรพระและสระผมหรือทําความสะอาดส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ในทางยานี้ไดน้ํามะริดไป

เป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ในมาเลเซียใชส้่วนผิวมะริดใหเ้ด็กรับประทานแก้

10

ปวดหัวและทําลายพยาธิ ใชเ้ป็นยาบํารุงกําลังและยากระตุ้นการหลั่งของเอนไซม์ นํ้ามะริด จึงนําไปใช้

20 ดองยาทีเ่รียกว่า ยาดองเปรี้ยวเค็มเพื่อใชฟ้อกเลือด และบํารุงโลหิตสตรี

ใบมะริดใชเ้ป็นยาขับลมในสําไล้ แลค้ลื่นเหียน ผิวมะริดใชข้ับลมในลําไล้ ขับระดูและเป็น

ส่วนผสมของยาลม แลจุ้กเสียด รากมะริคใชแ้ลเ้สมหะเป็นพิษ และแลล้มจุกเสียด (วารสารสมุนไพร

ฉบับที่ 5ปี 2546 หห้า 10-12)

ส่วนดะไครเ้ป็นพืชเมืองร้อน ส่วนทีน่ํามาใชค้ือเหง้าสด หรือล้านใบทีเ่ป็นกาบ นํ้ามันตะไคร้'ได้

0.2-0.4 นํ้ามันตะไคร้มี ซิ25 จากการนําใบและเหง้าสดมากลั่นด้วยไอนํ้า ตะไครม้ีนํ้ามันหอมอยูร่้อยละ

ตอล (citral) เป็นสารหลักร้อยละ 65-85 โดยไดม้ีการนํานํ้ามันตะไครน้ํามาใชป้ระโยชน์ในการทํา

เครึ่องหอม สบู่ เครื่องสําอางซํ่งมีผลการทดลองพบว่า นํ้ามันตะไคร้มีความสามารถในการฆ่า

เชื้อจุสินทรียใดโ้ดยเฉพาะเชื้อแกรมบวก และเชื้อรา มรีายงานว่านํ้ามนัมีฤทชื้กดประสาทส่วนกลาง

ระงับอาการปวด ลดอุณหภูมขิองร่างกายและกันหืน การใชซ้ติอล (citral )เดี่ยวๆในคนพบว่าทําใหเ้กิด

30 การระคายเคืองทีผ่ิวหนังเล็กห้อย แต่ล้าใชร้่วมกับสารอื่นๆ จะไม,ทําใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
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นอกจากนั้นนํ้ามันตะไคร้ยังใชแ้ต่งกลิ่นอาหารไดห้ลายชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอลแ์ละไม่มี

แอลกอฮอล์ ขนมหวาน ขนมผิง อาหารคาวพวกเนื้อกระป้อง ในประเทศไทยใชเ้ป็นส่วนผสมของ
เครื่องแกงและแต่งกลิ่นอาหารหลายชนิด เป็นด้น

ส่วนประกอบหลักของนํ้ามันตะไคร้ เมื่อนํามาทดสอบลับแบคทีเ เยพบว่าสามารถด้านเชื้อ
5 แบคทีเรียดังกล่าวไดเ้มื่อใชใ้นขนาดตา มกีารพัฒนาสูตรตํารับเจลด้างมือจากนํ้ามันตะไคร้ ในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย อโีคไล (E. coll), ซามอลเนลลา ไททิเมเูรียม (Samonella typhimurium) พบว่าตํารับ

ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวไดด้ีที่สุด คือตํารับที่มีความเข้มช้นของนํ้ามัน
แา _ รุ; _ _ I _ 5* _ ? <พฺ_ตะ เคร 5 เปอรเซนตโดยนาหนก

จะเห็นไดว้่ามะริดและตะไครเ้ป็นพืชสมุนไพรทีใ่ชร้ักษาโรคและอาการไดห้ลายอย่าง แตย่ังไมม่ี

10 ผูคดด้นนํ้ามันผลมะริคเ เละนํ้ามันตะไครม้าใชเ้ป็นส่วนผสมสําหรับกันยุง ดังนั้นจึงไดท้ําใหม้กีาร

ประดิษฐค์ิดค้น สารผสมสําหรับกันยูงโดยนํานั้ามันผลมะริดและนั้ามันตะไคร้มาเป็นส่วนผสมกับ

สมุนไพรอีกหลายชนิด เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม

ชงสารผสมสําหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี้นอกจากจะไดแ้ก้ไขป้ญหาดังกล่าวมาข้างด้นแก้ว

และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าใหส้มุนไพรไทย เป็นทางเลือกอีกทางสําหรับผู้ที่ดอ้งการใชผ้ลิตภัณฑท์ีส่กัด

15 จากธรรมชาดิและมยีังมรีาคาลูกกว่าผลิตภัณฑท์ีว่างขายตามท้องตลาด ส่วนประกอบหลักในการออก
ฤทธึ๋จะเป็นสารธรรมชาติ ทําใหล้ดอาการแทไ้ด้ ลดการมสีารเคมตีกค้างได้ ไมท่ิ้งคราบบนเสื้อค้า และ
มีประสิทธิภาพการออกฤทธที่นานกว่าผลิตภัณฑท์ั่วไปถึง 3 เท่า ชงจะสะดวกในการใชไ้ม่ดอ้งทา

บ่อยๆ โดยสารผสมสําหรับกันยูงสามารถใชท้ดแทนนั้าหอมได้ เนื่องจากส่วนผสมทีพ่อเหมาะทําให้

สารผสมสําหรับกันยูงนี้มีกลิ่นหอมของดอกไม้ ไม่ชุน หอมติดทนนาน 24 ชั่วโมง ซํ่งจากผลการ

20 ทดลองใชง้านพบว่าเเที่ทดลองมคีวามพึงพอใจเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังผลวิจัยที่พบว่าคือ บริเวณ

ผิวทีท่าสารผสมสําหรับกันยูงตามการประดิษฐน์ี้จะนุ่มนวล กุดผอ่ง และสามารถลบรี้วรอยเหี่ยวย่นได้

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประสิษธ์

สารผสมสําหรับกันยูงตามการประดิษฐน์ี้มีส่วนประกอบคือ นั้ามันผลมะริด นั้ามันตะไคร้

นั้ามันผิวด้ม นั้ามันดอกมะลิ นํามันดอกกุหลาบ พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) ซีโทมา

25 โครกอล (Cetoraacrogol), สารแต่งกลิ่นและสารผสมของไตรกลีเชอไรด้ (Triglyceride)

โดยการประดิษฐน์ี้มวีัตถปุระสงคห์ลักคือ การนําสมุนไพรไทยมาใชใ้นการทําสารผสมสําหรับ

กันยุง เพื่อลดการใชส้ารเคมสีังเคราะห์ ทําใหล้ดอาการแทไ้ด้ นอกจากนั้นยังผลวิจัยทีพ่บว่าคือ บริเวณ

ผิวที่ทาสารผสมสําหรับกันยุงตามการประดิษฐน์ี้จะนุ่มนวล กุดผ่อง และสามารถลบรึ๋วรอยเหี่ยวย่นได้

ฅารเป็ดเผยการประดิษเโดยสมบุรณ์
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สารผสมสําหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี้มีสว่นประกอบสําคัญคือ ใ!'ใมันผลมะ'รัด นํ้ามัน

ตะไคร้ นํ้ามันผิวสัม พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol),

สารแต่งกลิ่น และสารผสมของไตรกลเีซอไรด์ (Triglyceride)

โดยสารผสมสําหรับกันยุงนี้ยังมสี่วนประกอบดังนี้ คือ

- นํ้ามันผลมะ'รด

- นามันตะ เคร
-นํ้ามันผิวสัม
- นํ้ามันดอกมะลิ

-นํ้ามันดอกคหุลาบ

- พอลเิอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) 2.5 - 3.5

- ซีโทมาโครกอล (Cetomacrogol)

- สารแต่งกลิ่น
-วติามินอี

- วิตามินเอ

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก
_ I _ / ต์ ชุ,ÿ % พ_ุ

เปอรเซนตไดยนําหนก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

26- 305

26- 30.5

7.5 - 10

4-5

2-3

10

1-3
0.5 -1.0

0.5- 1.0

6.5- 1.0

- สารผสมของ ไตรกลเีซอไรต์ (Triglyceride) 1.5-2.0

- ปรับนํ้าหนักด้วยนํ้า ใหม้ีนํ้าหนักครบ 100 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

15

นํ้ามันผลมะริดมเีปอร์เซ็นตท์ี่เหมาะสมในการนำมาเป็นส่วนประกอบของสารผสมสําหรับกัน

ยุงคือ 28 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

นํ้ามนัตะไครม้เีปอร์เซ็นตท์ี่เหมาะสมในการนํามาเป็นส่วนประกอบของสารผสมสําหรับกัน

20 ยุงคือ 29 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

นํ้ามันตะไคร้สามารถสกัดไดจ้ากพืชวงศ์กรามิเนเอ (GRAMINEAE) เช่น ตะไคร้กอ ตะไคร้

หอม เป็นด้น

นํ้ามันดอกมะลมิเีปอร์เซ็นตท์ี่เหมาะสมในการนํามาเป็นส่วนประกอบของสารผสมสําหรับกัน

ยุงคือ 4.5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

นํ้ามันกุหลาบมเีปอร์เซ็นตท์ีเ่หมาะสมในการนํามาเป็นส่วนประกอบของสารผสมสําหรับกัน

ยุงคือ 2.5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

สารแต่งกลิ่นทีใ่ชเ้ลือกไดจ้าก ไดไซคลิก ออกโซล (Dicyclic Oxazole), หรือ ไพโรไกลซีน

25

(Pyroglycine)
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ไตรกลเีซอไรด์ (Triglyceride) ใช้สารผสมของไตรกลีเซอไรด์ ได้แก่ นํ้ามันงา, นํ้ามันถั่ว
เหลือง และนํ้ามันดอกคําฝอย อย่างใดอย่างหนื่ง หรือส่วนผสมของนํ้ามันดังกล่าวผสมกันอย่างน้อย 2

ชนิดขึ้นไป

สารผสมส่าหรับกันยุงตามการประดิษฐน์ี้สามารถเตรียมใหอ้ยูใ่นรูปของแข็ง ของเหลว ครีม

5 หรือเจล

โดยสารผสมสําหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี้ไดม้กีารทําการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิ.ภาพ

ระหว่างโลชัน่กันยุงทีว่างขายในน้องตลาดไดผ้ลปรากฎตามตารางช้างล่างนี้
ผล0ิ กัณ'ต์ผลิตภัณฑ ผลิf เกัทเฑํ,

ตามท้องตลาดชนิดที่ 1 ตามท้องตลาดชนิดที่ 2
สารผสมสําหรับกันยุง

ตามการประดิษฐน์ี้ ตามท้องตลาดชนิดที่ 3รายละนัยด

ความชื้นที่ผั เหลือบริเวณผิวหนัง10 10 90.2 8

หลังจไทใช้ ร นาที (เปอร์เซ็นต์)

ประสิทธิภาพการออกฤทธี้ (ชั่วโมง) 14 9 8.5 10.5

สารเคมดีกอ้างทีผ่ิวหนัง (เปอร์เซ็นต์) 4.86 30.1

อาการแท้ (เปอร์เซ็นต์) 6.5 5.50 4

ราดาต่อนี้ÿนัก 100 กรัม (บาท)15 38 6020 40

จะเห็นไดว้่าผลการทดสอบในตารางช้างด้นนี้ไดท้ําการทดสอบในอาสาสมัคร จํานวน

คน เพื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารผสมกันยุงตามการประดิษฐน์ี้ เมื่อทดสอบความชื้นที่
ยังเหลืออยู่หลังจากใช้ 5 นาที ซ็งความชื้นที่เกิดขึ้นสามารถเป็นแหล่งเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่
ก่อใหเ้กิดกลี่นกายได้ พบว่าหลังการใชส้ารผสมกันยุงตามการประดิษฐน์ี้มีความชื้นทีย่ังเหลืออยู่ 0.2

20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผสิตภัณฑ์กันยุงตามน้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 มคีวามชื้นที่ยังเหลืออยู่ 8, 10

และ 9 เปอร์เซ็นตต์ามสําดับ เมื่อทดสอบระยะเวลาในการออกฤทธึ้ สารผสมกันยุงตามการประดิษฐน์ี้
จะมปีระสิทธิภาพออกฤทธึ๋ ไดด้กีว่าผลิตภัณฑ์กันยุงตามน้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 โดยสามารถออก

ฤทธไดน้านถึง 14 ชั่วโมง ส่วนผลิตภัณฑต์ามน้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 จะออกฤทธไดน้าน 9, 8.5,

10.5 ชั่วโมง ตามสําดับ นอกจากนั้นผลวิจัยยังพบว่าสารผสมกันยุงตามการประดิษฐ์นี้มีสารเคมี

25 ตกค้างหลงเหลือที่ผิวหนังจะมีเปอร์เซนต์ทีต่กด้างน้อยกว่าผลิตภัณฑ์กันยุงตามน้องตลาดทั่วไปทั้ง 3

500

ชนิด

โดยการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าเมื่อทดสอบอาการแพใ้นอาสาสมัครทั้ง 500 คนนั้น ไม่พบว่าเกิด

อาการแพห้ลังจากใชผ้ลิตภัณฑจ์ากสารผสมกันยุงตามการประดิษฐน์ี้ เนื่องจากส่วนประกอบหลักของ

สารผสมกันยุงตามการประดิษฐน์ี้เป็นสารที่ไดจ้ากธรรมชาติ ส่วนราคาด้นทุนในการผลิตจะมรีาคาที่
30 ต์า คิดเป็น 20 บาท ต่อนั้าหนัก 100 กรัม ซึ๋งเห็นไดช้ัดว่ามรีาคาทีลู่กกว่าผลิตภัณฑก์ันยุงตามน้องตลาด

ชนิดที่ 1, 2 และ 3 อย่างเห็นไดช้ัดเจน
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ผลวิจัย (ตามทีแ่สดงใหเ้ห็นในรูปที่ 1 )โดยการทดสอบการออกฤทธยับยั้งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย ซํ่งทําการสืกษาเปีนเวลา 6 ชั่วโมง เมื่อทําการเติมตัวอย่างที่ต้องการทดสอบลงไปในยัง

หลอดเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในห้องทดลอง ซ็งไตท้ําการวัดและตรวจสอบจํานวนแบคทีเรียทุกๆ 1

ชั่วโมง พบว่าเมื่อเริ่มทําการทดสอบตั้งแต่ 1 ชั่วโมง จนกระทั่งถึง 6 ชั่วโมงนั้น ความสามารถในการ

5 ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของตัวอย่างทั่ง 4 ชนิดนั้นมีเปอรเ์ซ็นของการเจริญเติบโตของ

เชื้อแบคทีเรียลดลงอย่างมีนัยสําคัญและพบว่าสารผสมกันยุงตามการประดิษฐน์ี้สามารถออกฤทธ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไตด้ีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด

ชนิดที่ 1,2 และ 3 ตามลำดับ

จากรูปที่ 2 เปีนภาพที่แสดงให้เห็นถึงภาพผิวหห้าของผู้ที่ทดลองใช้สารผสมกันยุงตามการ

10 ประตษิฐ์นี้ โดยใชว้ันละ 1 ครั้งในช่วงเวลา 17.00- 19.00 นาฬิกา โดยใชเ้ป็นเวลาติดต่อกัน 2 สัปดาห์

ผลวิจัยปรากฎว่านอกจากจะกันยุงไตแ้ล้ว ยังสามารถลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหห้าไตอ้ย่างเห็นชัดเจน

โดย (A) ภาพผิวหห้าที่ถ่ายก่อนใช้สารผสมสําหรับกันยุง (B) เป็นภาพที่ถ่ายหลังการใชส้ารผสม

สําหรับกันยุง โดยไตท้ดสอบในอาสาสมัครทั่งหมด 500 คน ผลปรากฎว่าผู้ที่ใช้ต้ที่ทดลองมคีวามพึง

พอใจเป็นอย่างมากถึง 100 เปอร์เซนต์ นอกจากนั้นจะสามารถลบรึ'๋วรอยเหี่ยวย่นไต้ ผลวิจัยยังพบว่า

15 บริเวณผิวทีท่าสารผสมสําหรับกันยุงตามการประดิษฐน์ี้จะนุ่มนวล ทดุผ่อง

สารผสมสําหรับกันยุง นี้ยังมีกลีน่หอมของดอกไห้ ไมฉุ่น หอมติดทนนาน 24 ชั่วโมง สามารถ

ใชท้ดแทนนํ้าหอมไต้ อายุการเก็บรักษานาน 3 ปีทีอุ่ณหภูมิห้อง หากเก็บในดูเ้ย็นจะมีอายกุารเก็บ

รักษานานเพึ่มขึ้นเป็น 5ปี

คําอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1ภาพกราฟแสดงถึงร้อยละของการออกฤทธิย้ับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียของสารผสม

กันยุงตามการประดิษฐเ์มื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์กันยุงอื่น
รูปที่ 2 ภาพแสดงใหเ้ห็นถึงภาพผิวหห้าของผู้ที่ทดลองใช้สารผสมกันยุงตามการประดิษฐ์นี้

ก่อนใชก้ับหลังใช้

20

วิธกีารในการประดิษฐ์ที่ดิทีฝ่ัด

เหมือนกับทีไ่ตก้ล่าวไวแ้ล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์25
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ข้อลือสิทธิ
:

1. สารผสมสัาหรับกันยุง มสี่วนประกอบคือ

- นํ้ามนัผลมะริด
รุ พุ’ น 3)- นามนตะ ๒ร

- ป้ามันผิวสัม
-นํ้ามันดอกมะลิ

-นํ้ามันดอกกุหลาบ

- พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) 2.5 - 3.5

- ซโีทมาโครกอล (Cetomacrogol)

- สารแต่งกลี่น
-วติามินอี

- วิตามินเอ

ฟอรเซนตไดยนาหนก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์คยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยป้าหนัก
_ i_ ๙ ๘ ๙'*r _

เปอรเซนตไดยนาหนก

เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก

26-30

26- 30.5

7.5-105
4-5
2-3

1-3

0.5 -1.010

0.5- 1.0
0.5- 1.0

- สารผสมของ ไตรกลเีซอไรต์ (Triglyceride) 1.5-2.0

•ปรับนํ้าหนักด้วยใ!าใหม้ีนํ้าหนักครบ 100 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก

2. สารผสมสําหรับกันยุงตามข้อลือสิทธิที่ 1 ทีซ่ึ่งนํ้ามนัตะไครส้ามารถสกัดไดจ้ากพืชวงศก์รา

มิเนเอ (GRAMINEAE) ได้แก่ ตะไครก้อ ตะไครห้อม
15

3. สารผสมสําหรับกันยุงตามข้อลือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ข้อใดข้อหนง ทึ่ซื้ง สารแตง่กลี่นทีใ่ชเ้ลือกได้

จาก ไดไซคลิก ออกโซล (Dicyclic Oxazole), หรือ ไพโรไกลซีน (Pyroglycine)

4. สารผสมสําหรับกันยุงตามข้อลือสิทธทิี่ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหส์ง ทีซ่ึ่งสารผสมของไตรกลเีซอ

20 ไรต์ (Triglyceride) ได้แก่ ใ!ามันงา, ใ!ามันถั่วเหลือง และนํ้ามันดอกคําฝอย อย่างใดอย่างหนึ๋ง หรือ

ส่วนผสมของนํ้ามันดังกล่าวผสมกันอย่างห้อย 2 ชนิดขึ้นไป

5. สารผสมสําหรับกันยุงข้อลือสิทธิที่ 1 ถึง 4 ข้อใดข้อหนง ที่ซึ่งใ!ามันผลมะริดมเีปอร์เซ็นต์ที่
เหมาะสมในการป้ามาเป็นส่วนประกอบสารผสมสําหรับกันยุง คือ 28 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก

6. สารผสมสําหรับกันยุงตามข้อลือสิทธทิี่ 1 ถึง 5 ข้อใดข้อหนื้ง ทีซ่ึ่งใ!ามันตะไครม้เีปอร์เซ็นต์ที่
25 เหมาะสมในการป้ามาเป็นส่วนประกอบสารผสมสําหรับกันยุง คือ 29 เปอร์เซ็นต์โดยป้าหนัก

7. สารผสมสําหรับกันยุงตามข้อลือสิทธิที่ 1 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ๋ง ที่ซึ่งใ!ามันดอกมะลิมี

เปอร์เซ็นตท์ีเ่หมาะสมในการนํามาเป็นส่วนประกอบของสารผสมสําหรับกันยุงคือ 4.5 เปอร์เซ็นต์
รุ พุ

ไดยป้าหนัก
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8. สารผสมสําหรับกันยุงตามข้อถือสิทธทิี่ 1 ถึง 7 ข้อใดข้อหนึ๋ง ที่ชึ๋งนํ้ามันกุหลาบมเีปอร์เซ็นต์

ทีเ่หมาะสมในการนํามาเป็นส่วนประกอบของสารผสมสําหรับกันยุงคือ 2.5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

9. ผลิตภัณฑท์ี่เตรืยมไตต้ามข้อถือสิทธทิี่ 1 ถึง 8 ข้อใดข้อหนื่ง ที่ซํ่งอยูใ่นรูปของแข็ง ของเหลว

ครม หรือเจล
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:

= ผลิตภัณฑ์,กันยุงตานท้องตลาดชนิดที่ 1
= ผลิตภัณฑก์ันยุงตามท้องตลาดชนิดที่ 2
= สารประกอบสําหรับกันยุงตามการประดิษฐน์ี้
= ผลิตภัณฑก์ันยุงตามท้องตลาดชนิดที่ 3

100ไ
ร

80-I
g

I 60-
'ÿ1

40- -A

- 20-I
c

0 ~t ร . t t
3 4 5 60 1 2

เวลา (ชั่วโมง)

รูปที่1

. I
; - SiIRiRl

1 I lllji

.

ไm m
J

I ะ.;

.น้
pl8®ÿPiS?Sp

. น้'เ’

ร
1?.

iฒ 1-- 1

-i _
BA

รูปที่ 2



28หน้า 1 ของจํานวน1 หน้า

บทสรุปการประดิษฐ์

สารผสมสําหรับกันยุงตามการประดิษฐน์ี้มีสว่นประกอบสําคัญคือ นํ้ามนัผลมะริด, นํ้ามัน

ตะไคร้ นํ้ามนัมะลิ าเามันดอกกุหลาบ พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) ซโีทมาโครกอล

(Cetomacrogol) สารแต่งกลิ่น และสารผสมไตรกลเีซอไรด์ (Triglyceride) โดยสารผสมสําหรับกัน

5 ยุงนี้ไดป้ระดิษฐข์ึ้นมาเพื่อทีจ่ะนําสกุนไพรไทยมาไดไ้นการทําเป็นผลิตภัณฑ์กันยุง เพื่อลดการได้

สารเคมสีังเคราะห์ ทําใหล้ดอาการแนไ้ด้ นอกจากนั้นยังผลวิจัยทีพ่บว่าคือ บริเวณผิวที่ทาสารผสม

สําหรับกันยุงตามการประดิษฐ์นี้จะนุ่มนวล ผุดผ่อง และสามารถลบรึ้วรอยเหี่ยวย่นได้
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รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อทีแ่สดงสิงการประดิษฐ์ เตาเผาถ่านแบบใยแก้ว

สาขาวิทยาการทีเ่กี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เตาเผาถ่านแบบใยแก้ว

5 ฎมิหลังของศิลปะหรือวิทยากรทีเ่กี่ยวข้อง

ในอดีตการแปรรูปไมอ้บแห้งเพื่อการผลิตเป็นเชื้อเพลิงและการผลิตถ่านกัมมันยังไมม่ี

เครื่องมือทีส่ามารถจะสร้างห้องอบที่มคีุณภาพไดอ้ย่างลูกต้องและเหมาะสมในรูปแบบเครื่องมือ

ของเครื่องมือขนาดเล็กลงทุนห้อยมีการเคลื่อนย้ายได้ง่ายและในปัจจุบันประเทศไทยมพีื้นที่
เกษตรกรรมประมาณ 65 ก้านไร่หรือมากกว่านี้ โดยรวมแก้วในแตล่ะปจีะมีการตัดแต่งกึ่งก้าน

10 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกด้านการเกษตรมากมายทําใหเ้ศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรจึงมี

ปริมาณค่อนข้างสูงและเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดก้อมตังนั้นการทีม่เีครื่องมือแปรรูปในการอบวัสดุ

การเกษตรใหม้ปีระสิทธิภาพสูงและสามารถนําวัสดเุหล่านี้มาใชเ้ป็นพลังงานทดแทนจึงเป็นสิ่งที่
ต้องมเีครื่องมือทีเ่หมาะสม

ปัจจุบันนีมีเตาเผาถ่านหลากหลายชนิดทีไ่ดม้กีารใชง้านและไดจ้ดสิทธบิัตรการประดิษฐ์ แต่

15 กย็ังมปีัญหาและข้อจํากัดในการใชง้าน
สิทธบิัตรไทย เลขทีค่ําขอ

จะมปีัญหาคือ ไม,มรีองฝาด้านล่าง ทีท่ําหน้าทีป่็องกันไมใ่หว้ัสดหุลุ

จะทําใหเ้กิดปัญหาทีก่ึ่งไม้ หลุดออกมาได้

สิทธิบัตร US. เลขทีค่ําขอ US5955017A มีข้อเสีย คือ ระยะเวลาการอบถ่านทีค่่อนข้างจะ

20 นาน ต้องใชเ้วลาถึง 6-8 ชั่วโมง ทําใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่าย

เตาเผาถ่าน ที่นายวิทยา มสีุข เป็นผูป้ระดิษฐ์ และ,ไดเ้ปีดเผย'ใน วารสารวิศวกรรมศาสตร์

ฉบับที่ 1ปี 2558 หน้า 20-22 เป็นเตาเผาถ่านที่เหมาะส่าหรับใชเ้ผาถ่านเท่านั้น แต่การออกแบบเตา
M _ เฦ 1 ชุ 3*1

____
_ I <4 _ ๘ P. _ ร> เฦ _SA/1 PH pแบบนจะ ๒สามารถ เช Iนการเผาลานเพอเกบนําสมควัน เมไวได

ปัญหาอีกอย่างหนี้งในขณะที่มกีารอบแห้งวัสดเุกษตรจะเกิดการคายนํ้าของวัสดุเกษตร
25 ออกมาพร้อมชื่งมปีระโยชนใ์นการนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและอุตสาหกรรมอื่นๆอีก

มากมาย แตกยังไมม่เีครื่องมือขนาดเล็กทีส่ามารถเก็บนํ้าก้มควันไมไ้ด้

จากปัญหาทีก่ล่าวมาข้างด้น การประดิษฐน์ี้จึงไดค้ิดประดิษฐเ์ตาเผาถ่านแบบใยแก้วแบบ

ใหมช่ื้นมาทําใหส้ามารถเผาถ่าน และสามารถเก็บนําก้มควันไมไ้วไ่ด้ นอกจากนั้นยังมคีวาม
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการอบสิ่งทีเ่หลือใชท้างการเกษตรอย่างมากเป็นที่ดอ้งการด้าน

30 พลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1301000124 ชื่อการประดิษฐ์ “เตาเผาถ่าน” โดยการประดิษฐ์นี้
ดออกมาภายนอก เวลาเผาถ่านก็
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ลักษณะและความม่งหมายของการประดิษฐ์

เตาเผาถ่านแบบใยแก้ว ประกอบด้วย ถังควบคุมอุณหภูมิแบบใยแก้ว (1) ที่มีฝาปีดถัง

ควบคุมอุณหภูมแิบบใยแก้ว (2) ทีส่ามารถเปีดปีดไดโ้ดยใชส้ถัก (3 ) ยึดไว้และทีฐ่าน (4) จะยึดฝา

ปดี (2) ติดกับโครงสร้างเตา (10) โดยที่โครงสร้างเตา (13) จะตั้งอยูบ่นเสา (14 ) จํานวน4 เสา ซึ่ง
5 ฝาปิด (2) จะครอบถังสําหรับบรรชุกิ่งไม้, ไม้ (5 ) ไวภ้ายใน โดยที่ถังสําหรับบรรชุกี่งไม้, ไม้ (5 )

มฝีาด้านล่าง (6) ติดตั้งอยู่ และถังสําหรับบรรจกุิ่งไม้, ไม้ (5 ) จะวางอยู่บนหลุมเตา (7) และที่
ด้านล่างถัง (1 ) จะมทีางเชื่อมต่อไปยังส่วนระบายควัน (8) ซึ่งมที่อระบายควัน (9) และมแีผง (10)

ติดตั้งอยู่ โดยมถีาดรอง (11 ) เพื่อรับนํ้าก้มควันไมไ้หลออกไปบรรจใุนถัง ( 12 )

ความมุ่งหมายของการประดิษฐน์ี้ เพื่อสร้างเตาเผาถ่านแบบใยแก้วทีค่วบคุมอุณหภูมแิละ

10 เก็บนําก้มควันไมไีด้ นอกจากนั้นยังสามารถทําใหร้ะยะเวลาการอบถ่านสั้นลงซึ่งจะอยูใ่นระยะเวลา

1-2 ชั่วโมง ต่อการทํางานแตล่ะครั้ง
คําอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1 แสดงภาพ เตาเผาถ่านแบบใยแก้ว

รูปที่ 2 แสดงภาพ ถังควบคุมอุณหภูมใิยแก้ว

15 การเปีดเผยสิ่งประดิษฐโ์ดยสม!เรณ์

เตาเผาถ่านแบบใยแก้วตามการประดิษฐน์ี้ประกอบด้วย

- ถังควบคุมอุณหภูมแิบบใยแก้ว (1)

- ฝาปีดถังควบคุมอุณหภูมแิบบใยแก้ว (2)

- สลัก (3)

- ถังสําหรับบรรจกุิ่งไม้, ไม้ (5)

- ฝาด้านล่าง (6 )

- หลุมเตา (7)

- ส่วนระบายควัน (8)

- ท่อระบายควัน (9)

- แผง (10)

- ถาดรอง (11)

- ถัง (12)

- โครงสร้างเตา (13)

- เสา (14 )

20

25

30
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เตาเผาถ่านแบบใยแก้ว (A) ชื่งประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ คือส่วนลังควบคุม

อุณหภูมแิบบใยแก้ว (1) และส่วนระบายควัน (8)

โดยทีส่่วนถังควบคุมอุณหภูมแิบบใยแก้ว (1) จะมฝีา!เดถังควบคุมอุณหภูมแิบบใยแก้ว (2)

( แสดงไวไ้นรูปที่ 2 ) ทีส่ามารถเปีคปดีไดโ้ดยใชส้ลัก (3 ) ยึดไว้และทีฐ่าน (4) จะยึดฝาปีด (2) ติด

5 กับโครงสร้างเตา (13) โดยที่โครงสร้างเตา (13) จะตั้งอยูบ่นเสา (14) จํานวน4 เสา ซื่งฝาปีด (2)

จะครอบถังสําหรับบรรจกุึ่งไม้, ไม้ (5) ไวภ้ายใน

ถังสําหรับบรรจกุึ่งไม้, ไม้ (5 ) จะมลีักษณะเปีนทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม โดยมฝีาด้านล่าง

(6) ที่มีลักษณะเป็นตะแกรงทําหน้าที่!(องกันไมไหวัสดหุลุดออกมาภายนอก โดยถังสําหรับบรรจุ

กึ่งไม้, ไม้ (5) จะวางอยูบ่นหลุมเตา (7) และทีด่้านล่างถัง (1 ) จะมทีางเชื่อมต่อไปยังส่วนระบาย
10 ควัน (8) ซงมที่อระบายควัน (9) ทําหน้าที่ถักนํ้าก้มควันไมท้ีม่าพร้อมกับควันขณะทําการเผา โดยจะ

มแีผง (10) ทีท่ําจากเหล็กหรือ สแตนเลส มลีักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมคางหมู ชื่งแผง (10) ทํา

มูมเอียงช่วยการตกตะกอนอยูภ่ายใน ทําใหเ้กิดการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าไหลลงมาในลาดรอง (11 )

ซงทําหน้าทีใ่หน้ําก้มควันไม้!หลออกไปบรรจใุนถัง ( 12)

วิธใีชง้าน

เตาเผาถ่านแบบใยแก้ว (A) นีจ้ะใชเ้ผาสึ๋งทีเ่หลือใชท้างการเกษตร โดยใสเ่ศษวัสดเุหลือใช้

ทางการเกษตร เช่น กึ่งไม้, ไม้ ในถัง (5) จากนั้นนําถัง (5) วางไวท้ีส่่วนถังควบคุมอุณหภูมแิบบใย

แก้ว (1) เหนือหลุมเตา (7 ) นําฝาปีด (2) มาปีดถัง (5) และยึดด้วยสลัก (3 ) และยึดกับโครงสร้าง

เตา (13) ใหแ้น่น แก้วทําการชุดไฟรอประมาณ 2 ชั่วโมงจะไดน้ํ้าก้มควันไมจ้ะไหลออกมาในถาด

รอง (11 ) เมื่อทิ้งไวเ้ป็นเวลา 15-30 นาที จึงนําลังสําหรับบรรจกุึ่งไม้, ไม้ (5) ออกมา รอใหเ้ย็น ก็

20 จะถ่านไมเ้ป็นผลพลอยไดจ้ากการเผา

15

ผลการศึกษาวิจัย

ไดท้ําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับเตาถ่านชนิดอื่น ผลวิจัยพบว่าเตาเผาถ่านแบบใย

แก้วตามการประดิษฐน์ีใ้หผ้ลดีกว่าเตาถ่านชนิดอื่น ดังข้อมูลทีแ่สดงในตารางที่ 1
ฅารางที่ 1ผลวิจัยเปรียบกับเตาถ่านชนิดอื่น

สิทธิบัตรUS. เลขทีค่ําเตาเผาถ่านแบบใย

แก้วตามการประดิษฐ์

เตาเผาถ่านสิทธิบัตร

ไทย เลข ที่คํ ขอ US5955017Aาข อ

นี้ 1301000124
ไม,สามารถทําได้การควบคุมอุณหภูมิ สามารถ ควบ คุม

อุณหภูมไิด้
สามารถ ควบ คุม
อุณหภูมไิด้
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เก็บนํ้าสมัควันไม้ สามารถ เก็บใ!าสัม
ควันไมไ้ด้

ไมส่ามารถทําได้ ไมส่ามารถทําได้

ระยะเวลาการอบถ่าน
(ชั่วโมง)

6-81-2 7-8

ค่าใชจ้่ายในการเผากิ่ง 20155

ไม้ (บ่าท/กิโสกรัม)

วิธกีารทีป่ระดิษฐ์ที่สีทีล่[ุด
เหมือนทีไ่ดก้ล่าวไวั!นการเปีดเผยการประดิษฐ์โดยสมบรูณ์
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ข้อถือสิทธิ

1. เตาเผาถ่านแบบใยแก้ว มีส่วนถังควบคุมอุณหภูมิแบบใยแก้ว (1) และส่วน

ระบายควัน (8) โดยทีส่่วนถังควบคุมอุณหภูมิแบบใยแก้ว (1) จะมฝีาปีดถังควบคุมอุณหภูมิ

แบบใยแก้ว (2) ทีส่ามารถเปิด,ปิด'ได้'โดย'ไข้สลัก (3 ) ยึดไว้ และทีฐ่าน (4) จะยึดฝาปีด (2) ติด

กับโครงสร้างเตา (10) โดยทีโ่ครงสร้างเตา (13) จะตั้งอยูบ่นเสา (14 ) จํานวน4 เสา ซึ่งฝา

ปดี (2) จะครอบถังสําหรับบรรจกุิ่งไม้, ไม้ (5) ไว้ภายใน โดยทีถ่ังสําหรับบรรจกุิ่งไม้, ไม้ (5)

จะมีลักษณะเป็นทรงกลมหรอทรงเหลี่ยม โดยมฝีาด้านล่าง (6 ) ที่มีลักษณะเป็นตะแกรงทํา

หน้าทีป่็องถันไมใ่ห้วัสดหุลุดออกมาภายนอก โดยถังสําหรับบรรจกุิ่งไม้, ไม้ (5 ) จะวางอยูบ่น

หลุมเตา (7 ) และที่ด้านล่างถัง (1 ) จะมทีางเซึ่อมต่อไปยังส่วนระบายควัน (8) ซึ่งมที่อ

ระบายควัน (9) ทําหน้าทีถ่ักนํ้าสํมควันไม้ทีม่าพร้อมถับควัน ขณะทําการเผา

ที่มลีักษณะเฉพาะคือ มีแผง (1 0) ทํามุมเอียง 60 องศาทําให้ รเวยการตกตะกอนอยู่

ภายใน ทําให้ เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าไหลลงมาในถาดรอง (11 ) ซึ่งทําหน้าทีใ่ห้นําสิมควัน

ไม้ไหลออกไปบรรจใุนถัง ( 12 )

2. เตาเผาถ่านแบบใยแก้วตามข้อถือสิทธทิี่ 1 ทีซ่ึ่ง แผง (10) มลีักษณะเป็นรูปทรง
สามเหลี่ยมคางหมุ

3. เตาเผาถ่านแบบใยแก้วตามข้อถือสิทธทิี่ 1 หรอ 2 ทีซ่ึ่ง แผง (10) ทําจากเหล็ก

หรือ สแตนเลส

10

15
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บทสรุปการประดิษฐ์

เตาเผาถ่านแบบใยแก้ว ประกอบด้วย ถังควบคุมอุณหภูมแิบบใยแก้วที่มีฝาปีดถังควบคุม

อุณหภูมแิบบใยแก้ว โดยมถีังสําหรับบรรจกุึ๋งไม้ นอกจากนั้นจะมทีางเชื่อมต่อไปยังส่วนระบาย

5 ควัน โดยยังมถีาดรอง เพื่อรับนํ้าก้มควันไมไ้หลออกไปบรรจุในถัง เตาเผาถ่านแบบใยแก้วตามการ

ประดิษฐน์ี้ ใชส้ําหรับแก้ฟญ้หาการอบแห้งวัสดเุกษตร ที่มกีารคายนํ้าของวัสดเุกษตรออกมาพร้อม

ชื่งมปีระโยชนใ์นการนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย แตก่็

ยังไมม่เีครื่องมือขนาดเล็กทีส่ามารถเก็บนําก้มควันไมไ้ดด้ังนั้นเครื่องมือตัวนี้จึงสามารถเก็บนํ้าก้ม

ควันไมไ้วไัด้ และยังทําให้ระยะเวลาการอบถ่านสั้นลงซงจะอยใ่นระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง ต่อการ
ไÿ11:1II10 ทํางานแตล่ะครัง
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รายละเอืยดการประดิษฐ์
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

กรรมวิธผีลิตนาตาลท?ายขาวจากเกลือ

ภูมหิลังของดิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

นาตาลถือเป็นส่วนประกอบทีส่ําคัญของอาหารโดยเฉพาะอาหารประ๓ทของหวานหรือเครื่องดื่ม
ต่างๆ โดยนาตาล สามารถผลิตได้จากพืชหลายอย่าง เๆเน อ้อยหัวบีท (beet) มะพร้าว ต้นตาล และต้นเม

เปิล เป็นต้น การผลิตนาตาลจากพืชอื่นๆ นอกเหนือจากอ้อยและbeet ในประเทศไทยมหีลายชนิดนาตาล

พืนเมือง เรืยกว่า “ Non Centrifugal Sugar ” เป็นนํ้าตาลทีไ่ม่เข้าลักษณะของนาตาลทรายการผลิตกระทํา

คันอย่างง่ายๆ แบบพืนเมือง ในครัวเรือน โดยไม่ต้องอาคัยเครองจักร ถ้าทําจากมะพร้าวก็เรยกว่านิ้าตาล

10 มะพร้าวหรือนําตาลปีบ ถ้าทําจากอ้อยก็เรยกนาตาลทรายแดงนํ้าตาลที่อยูรู่ปผลึก เรยกว่า “นาตาลทราย

หรือ centrifugal sugar” ซึ่งผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ข้เครองจักร

โดยนําตาลผลึกหรือนําตาลทราย แบ่งประ๓ทเป็น

1. นาตาลทรายดิบ ( Raw Sugar) มีลักษณะเป็นผลึกหรือเกล็ดใส มีลึนาตาลอ่อน ถืงลึ

นาตาลเข้ม ความชืนสูง เกล็ดนําตาลจะจับเกาะ ติดคัน ไมร่่วน เหมือนนาตาลทรายลึรําเวลาเขย่านาตาล

15 จะเคลื่อนตัวข้าๅ ผลึกถูกห่อหุ้มไปด้วยกากนาตาล ( Molasses )เป็นจํานวนมากมีความบรืสุทธ์ตํ่า
Palarization อยู่ ระหว่าง 96 -97.9 องศา ไมไ่ด้.ผ่านกรรมวิธกีารฟอกลึ เพื่อให้ ความบรืสุทธิ๋สูงฃึน

เพราะฉะนั้นค่าความบรืลทุธิ้ (Polarization) จึงตํ่า
2. นําตาลทรายสืรํา( Brown Sugar1 Washed Raw Sugar, Reprocessed Sugar) มี

ลักษณะเป็นเกล็ดใส แต่เกล็ดเล็กกว่านําตาลทรายดิบเล็กน้อย มืฃนาดเดียวคันคับนําตาลทรายขาวทั่วไป

20 มีสินําตาลอ่อนคล้ายลึรํามีความข้นน้อยกว่านาตาลทรายดิบ เกล็ดร่วนไม่จับติดคันเหมือนนั้าตาลทราย
ดิบ คุณภาพของนั้าตาลสีรําคล้ายคับของนั้าตาลทรายขาว (Plantation white sugar) มี Polarization

ประมาณ 99 องศา คุณภาพส่วนใหญท่ี่แตกต่างคันอย่างชัดเจน คือ ลึฃองผลึกนําตาล นั้าตาลลึรําผลิต

จากนําตาลทรายแดง (Muscovado) หรือนําเชื่อมที่มีความบรืสทุธตํ่า
3. นําตาลทรายขาว (Plantation White Sugar) มลีักษณะเป็นผลึกลึขาว มีค่าความบรืสุทธิ้

25 Polarization ประมาณ 99-99.9 องศา นําตาลชนิดนั้ถูกผลิตจากอ้อยโดยตรง สําหรับโรงงานที่มลีูกหีบ

4. นั้าตาลทรายขาวบรืสุทธิ้ (Refined Sugar) มลีักษณะเป็นผลึกใสสะอาดไร้ลึ เป็นอินทรืย์

สารที่มีความบรืสุทธิ้เกือบ 100% ในการผลิตนั้าตาลทรายขาวบรืสุทธิน้ั้น ปกตใิข้นั้าตาลทรายดิบ ซึ่ง
นําตาลทรายขาวบรืสทุธิน้ั้นมคี่า Polarization 100 องศาเซลเซียส

โดยนั้าตาลทรายขาวจะเป็นทีน่ิยมมากในการนํามาใขใ้นชีวิตประจําวันของมนุษยเ์พราะมี

30 ความบรืสุทธสูงและเป็นผลึกใสสะอาดไรล้ึ แตน่าตาลทรายขาวจะมีราคาแพง กระบวนการผลิตนาตาล

ทรายขาวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1. ซัลไฟเทซั่น โปรเซส (รน!phitation Process) คือกา? ให้เ เกส๊ซัลเฟอรโดออกไซด์ (ร02)
ผ่านลงไปในนี้าอ้อยและนาเชื่อมเพื่อแยกสารที่ เป็นสี (Coloring matter) และสิงสกปรกชื่งไมใ่'’(เนา

ออกไป โดยอาด์'ยการดูดซับของตะกอนแคลเซียม ซัลไฟด์ (CaSOg) ที่เกิดชื่นระหว่างนาปูนขาวกับ

แก๊สซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ จากการเผากํามะกันลงในกังผสม (Sulphitation) พร้อมๆ กับการผสมปูนขาว

เคชือ่งกวนผสมทํานาอ้อยให้ร้อนฃึนถึง 100-105 องศาเซลเฉียส นําไปแยกตะกอนด้วยเครองกรอง

สูญญากาศ (กากตะกอนที่ทิงจากเครองอาจนําไปให้ประโยชน์ต่อไป ฟน เป็นปุยอินทรยใ์นไรอ่้อย)

นาอ้อยใสจากการกรองจะถูกส่งเข้าไปหม้อระเหย (Evaporators) จนมีความเข้มข้นประมาณ 60-65
มีความบร็สุทธ (Polarization) ปรากฏประมาณ 85 องศา นําเชื่อมจะถูกนําไปเคี่ยวในหม้อเคี่ยว

ซึ่งให้ความร้อนตํ่าภายใต้สูญญากาศ (Vacuum pan) และจะถูกเคี่ยวจนมีความเข้มข้นมากฃึนจนกระทั่ง
10 เกิดผลึก (Crystalline mass) ชื่งมนีําเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 8-10 มีความเข้มข้นประมาณ 92-93

OBrix จึงหยุดทําการเคี่ยว เอาลงกังพักผลึก (Crystallizer) กวนจนผลึกนําตาลโตเต็มที่แล้วปล่อยลงหม้อ

ป่น (Centrifuge) เพื่อแยกผลึกนําตาล แล้วให้นาฉีดเข้าผลึกที่ได้ให้ปราศจากกากนาตาล (Molasses) ให้

ไอนาเป่าไลค่วามชื่นแล้วเข้าเครองอบให้แห้ง แล้วทําให้ เย็นจึงนําไปบรรจกุระสอบ
2. คาร์บอนเนชัน่ โปรเฃส (Carbonation Process) กระบวนการนีค้ล้ายกับ ซัล1ไฟเทชื่น

15 โปรเซส (Sulphitation Process) ต่างกันทีใ่ห้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (C02) ผ่านลงไปในนําอ้อยกับนําปูน

ขาวในกังผสมเพื่อแยกลึและสิ่งไม่บร้สุทธิ่ เมื่อแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์(C02) ผ่านลงไปกจ็ะ

เกิดปฏิกิริยากับปูนขาวฟนเดียวกับ ไฟเทชัน่ โปรเซส (Sulphitation Process) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

(C02) นีไ้ด้จากการเผาหินปูน (Lime stone) กับถ่านโต้ก (Coke) กระบวนการผลิตประเภทนีม้ีกรรมวิธี

ควบคุมที่ดีและสีของนี้าตาลจะขาวสะอาดกว่านาตาลที่ผลิตโดย ซัลไฟเทชั่น โป?เซส (Sulphitation

20 Process)

ตาล

และ

OBrix

การผลิตนําตาลทรายขาวในปัจจุบันได้จาการสกัดจากอ้อยเป็นส่วนใหญ่ ชื่งมชีื่นตอนการผลิต

หลายชื่นตอนตั้งแตป่ลูกอ้อยจนกระทั่งถึงชื่นตอนการผลิตหลายชื่นตอน ซึ่งต้องให้ทั่งแรงงานและระยะเวลา

ทําให้มีต้นทุนค่อนข้างสูง โดยราคานาตาลในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึนเรอยๆ นอกจากนั้นอุตสาหกรรม

อาหารก็มปีริมาณการให้ทีสู่งชื่นจากอดีตมาก

ถึงแม้จะมีการผลิตสารทดแทนความหวาน ห'รอที่เรยกว่านี้าตาลเทียม แตจ่ากรายงานทาง

การแพทย์ (Good พ., Science, 2004, 11,19-29) พบว่าผู้ทีใ่ห้สารทดแทนความหวานเป็นประจําและเป็น

เวลานานมโีอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าผู้ทีไ่มใ่ห้สารทดแทนความหวานห'ริอผู้ที่นานๆครั้งให้ นอกจากนั้นราคา

นี้าตาลเทียมบังค่อนข้างสูงกว่าราคานําตาลธรรมดา ตลอดจนจนรสชาตอิาหารหรอขนมทีท่ําจากนําตาล

เทียมกจ็ะมีรสชาตไิมอ่ร่อยเท่าอาหารหรอขนมทีท่ําจากนั้าตาลธรรมดา

กรรมวิธกีารผลิตนําตาลโดยทั่วไปจะมขีั้นตอนด์งนี้

25

30
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1. ก?ะบวนการสกัดนๆอ้อย (Juice Extraction) {ๆวงนีจ่ะเป็นการสกัดเอานาอ้อย ซึ่งเป็นส่วน

ของเหลวที่มีซโูครสละลายนําอยู่ โดยอาจจะมกีารลดขนาดของอ้อยลงก่อนด้วยชุดใบมีด เพื่อทีจ่ะได้บีบเอา

นําออกมาได้มากขั้น ในการสกัดนําอ้อย จะผ่านอ้อยเข้าใปในชุดลูกหีบ หรอ Crusher ( 4- 5 ชุด) และกาก

อ้อยทีผ่่านการสกัดนําอ้อยจากลูกหีบชุดสุดท้าย จะถูกนําไปเป็นเขั้อเพลิงเผาไหม้ภายในหม้อไอนําเพื่อ
5 ผลิตไอนํามาฬในกระบวนการผลิตและนาตาลทราย

2. การทําความสะอาดหรือทําใสนๆอ้อย (Juice Purification) นําอ้อยทีผ่ลิตได้ทํ่งหมดจะเข้าสุ
กระบวนการทําใส เนื่องจากนําอ้อยมสีิงสกปรกต่างๆ จึงต้องแยกเอาส่วนเหล่านีอ้อกโดยฝานวิธทีางกล เพื่อ
แยกสารแขวนลอยออกไป ฟน ผ่านเครองกรองต่างๆ และวิธทีางเคมี ฝนโดยให้ความร้อนและผสมปูนขาว

นําอ้อยบางส่วนทีน่อนก้นในหม้อกจ็ะถูก'รดนําต่อไป จนได้สารละลายที่มีความเข้มข้นราวๆ 12-16% ก่อน

10 การผ้อนเข้าสรุะบบระเหยนําในขั้นตอนต่อไป

3. การระเหย (Evaporation) นี้ๆอ้อยที่ผ่านการทําใสแล้วจะถูกนําเข้าส่ชุดหม้อต้ม (Multiple

Evaporation) เพื่อระเหยเอานี้าออก จนไดน้ําอ้อยที่มีความเข้มข้นประมาณ 65% อุณหภูมขิองหม้อระเหย

แตล่ะตัวจะไม่เท่ากัน ซึ่งขึนอยูก่ับค่าความดันภายในทีท่ําการควบคุมไว้ ในทีสุ่ดจะได้นี้าอ้อยเข้มข้นที่
ออกมาจากเครองระเหย เรืยกว่า ไซร'้ป (Syrup)

4. ขั้นตอนการตกผลึกครั้งทีห่นึ่งการเคี่ยว (Crystallization) ไซร้'ป (Syrup) ทีไ่ด้จากการระเหยจะ

ถูกปอนเข้าหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อทําการตกผลึก ซึงการตกผลึกในขั้นตอนนี้
อาตัยหลักการทําให้ตัวถูกละลาย ละลายได้น้อยลง เพราะตัวทําละลายคือนําเดือดภายใต้สภาวะ
สูญญากาศนั่นเอง แล้วในทีสุ่ดทําให้ตัวถูกละลายคือผลึกซูโครสทีอ่ยูใ่นสภาพอิ่มตัวยิ่งยวด ทีจุ่ดนีผ้ลึก

ซูโครส'จะเกิด5ขืนมาร่วมกับมาสสิคิวท์ (Massecuite)

5. การป่นแยกผลึกนําตาล (Centrifugalina) หลังจากผ่านขั้นตอนที่4แล้วจะต้องทําการป่นแยก

ผลึกนําตาลออกจากกากนําตาลโดยใข้เครองป่น (Centrifugals) แล้วเข้าระบบเป่าเพื่อไล่ความขั้นออก ใน

ทีสุ่ดเราจะได้ผลึกนําตาลทีไ่ด้นีจ้ะเป็นนําตาลดิบ (Raw Sugar) ซึ่งเป็นนี้าตาลทีย่ังไมไ่ด้ผ่านการฟอกลึ

หรอนําไปฟอกสีออกในขั้นตอนต่อไป ตังนี้นขั้นตอนนีจ้ึงเป็นการนํานําตาลทรายดิบไปฟอกสีออกจึงต้องมี
กระบวนกระบวนการผลิตนําตาลทรายขาว และนําตาลรไฟน์ แล้วนําตาลทรายดิบที่ผลิตจากกระบวนการ

25 ข้างต้นจะถูกนําไปละลายนี้า แล้วถูกผ่านเพิ่มไปอีกราวๆ 5 ขั้นตอน ตังต่อไปนี้

6. การป่นละลาย (Affinated Centrifuaalina) นํานําตาลดิบมาผสมกับนํา1ร้อน หรอนี้าเหลืองจาก

การป่นละลาย (Green Molasses) จะได้สารละลายนําตาลดิบที่ผสมซึ่งเรยกว่า แมกฝา (Magma) และ

แมกม่านีจ้ะถูกนําไปป่นละลายเพื่อล้างคราบนําเหลืองหรือกากนําตาลออก

15

20

I1
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7. การทาความสะอาดและฟอก! (Clarification) นําเชื่อมทีไ่ด้จากหม้อปันละลาย (Affinated

Syrup) จะถูกนําไปละลายอีกครั้งเพื่อละลายผลึกนํ้าตาลบางส่วนทีย่ังดะลายไม,หมดจากการปัน และผ่าน

ตะแกรงกรองเข้าผสมกับปูนขาว เข้าฟอกสโืดยผ่านเข้าไปในหม้อฟอก (ปัจจุบันนิยมใช้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นตัวฟอก) จากนั้นจะผ่านเข้าสุการกรองโดยหม้อกรองแบบใช้แรงตัน (Pressure

5 Filter) เพื่อแยกตะกอนออก และนั้าเทีอ่มทีไ่ด้จะผ่านไปฟอกสืเป็นครั้งสุดท้ายโดยกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประจุ (Ion Exchange Resin) จะได้นําเชือม่รืไฟน์ (Fine Liquor)

8. การเคี่ยว (Crystallization) นําเชื่อมรไฟน์ทีไ่ด้จะถูกนําเข้าหม้อเคี่ยวระบบสุญญากาศ
(Vacuum Pan) เพื่อระเหยนั้าออกจนนําเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว หากถ้าต้องการผลิตนําตาลกรวดที่มรีาคาแพงก็

ลามารททําในขั้นตอนนั้ได้ โดยจะต้องปล่อยให้การตกผลึกนั้นเกิดฃึนอย่างช้าๆ (2-3วนั) กา?ตกผลึกช้าๆนั้น
10 จะทําให้ได้สารละลายที่มโีครงผลึกแน่นขืน เนื้อสัมผัสถึงได้แตกต่างไปจากนําตาลทรายปกติ

9. การปันแยกผลึกนั้าตาล (Centrifuaalina) แมลิควิททีไ่ด้จากการเคี่ยวจะถูกนําไปปันแยกผลึก

นําตาลออกจากกากนําตาลโดยใซ้เครองปัน (Centrifugals) ผลึกนําตาลทีไ่ด้นืจ้ะเป็นนําตาล'รี'ไฟนแ์ละ

นําตาลทรายขาว

(Drvina) ผลึกนําตาลรไฟนแ์ละนําตาลทรายขาวทีไ่ด้จากการปันกจ็ะเข้าหม้ออบ (

15 Dryer ) เพื่อไล่ความขั้นออก โดยความขั้นสุดท้ายจะเหลือไม,ถึง 1% จากนั้นกพ็ร้อมบรรจุเพื่อจําหน่ายต่อไป

10. การอบ

แตข่ั้นตอนตังกล่าวทั้ง10 ขั้นตอนนั้นจะใช้ เวลานาน 12 ขั้วโมงจึงจะได้นั้าตาลทีพ่ร้อมบรโ้ภค ซึ่ง
_<นุ้ _ «jc* ทั้,

____
_ ห |«1/ Vเบนขนตอนทโรงงานผลตนๆตาลทวผใชกน

ตังนั้นจึงมกีารการประดิษเที่ลดระยะเวลาตังกล่าวลง โดยเอกสารสิทธบิัตรสหรัฐอฒร้กาเลขที่คํา
ขอ 09-112-324 ชื่อเรองการประดิษฐ์ “Process of Sugar"foย Sam Peterson ทีไ่ด้รับการจดทะเบียนในปี

20 ค.ศ. 2004 ได้กล่าวถึงกรรมวิธกีารผลิตนําตาลซึ่งจะลดขั้นตอนการปันละลายออก แตม่กีารเพิ่มการปันแยก
ผลึกนําตาลภายใตภ้าวะความตันและใช้อุณหภูมทิี่-- 45 องศาเซลเซียส ทําให้สามารถผลิตนั้าตาลได้

ภายในเวลา 9 ขั้วโมง

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นถึงแม้จะมกีารคิดค้นกรรมวิธใีหมแ่ตก่ย็ังใช้ เวลานาน และไม1สามารถ

นํามาใช้ในการผลิตนั้าตาลทรายขาวจากเกลือได้ ทั้งที่เกลือเป็นสารทีม่ีอผูม่ากมาย โดยสามารถทําได้ง่าย

25 ไมว่่าจะเป็นเกลือทะเลหรือเกลือสินเธาว์ และยังมรีาคาถูก
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ซึ่งจากปัญหาทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น จึงไดท้ําให้มกีารประดิษฐ์คิดค้นกรรมวิธกีารผลิตทรายขาวจาก

เกลือ นอกจากการประดิษฐ์คิดค้นนีI้ด้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังสามารถนํามาขยายเพื่อใข้ประโยชนใ์น

เชีงพาณิชย์ โดยการนําเทคโนโลยทีีค่ิดค้นนีม้าเผยแพรเ่พื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อไปได้

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์เคมใีนล่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธผีลิตนําตาลทรายขาวจากเกลือ

ลักษณะและความมุ่งหมายฃองการประดิษฐ์
การประดิษฐน์ีไ้ด้พัฒนากรรมวิธกีารผลิตผลิตภัณฑน์าตาลทรายซาวจากเกลือ ซึ่งมขีั้นตอนการ

ผลิตหลัก 6 ขั้นตอน ดิงนี้ 1 .ขั้นตอนการทําละลาย 2.ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกโมเลอลุ 3.

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในโมเลกุล 4.ขั้นตอนการตกผลึก และธ.ขั้นตอนการปันแยก 6.

10 ขั้นตอนการกําลัดผงปนเฟ้อน

วัตถปุระสงคข์องการประดิษฐ์ เพื่อพัฒนากรรมวิธกีารผลิตนําตาลทรายขาวจากเกลือเพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑน์าตาลที่มี มีลี กลิ่นและรสชาติฟนเดียวกันกับนําตาลและเป็นการเพิ่มมุ!ลค่าแก่เกลือ

การเปีดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์

กรรมวิธกีารผลิตผลิตภัณฑน์าตาลทรายขาวจากเกลือ มี 6 ขั้นตอนดังนี้
ก. ขั้นตอนการทําละลาย
ข. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกโมเลกุล

ค. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในโมเลกุล

ง. ขั้นตอนการตกผลึก

จ. ขั้นตอนการปัน
ะ

__
0 v 1 JTฉ. ขนตอนการกําลัดผงปนเบอน

โดยรายละเอียดแตล่ะขั้นตอน มดีังนี้
1 .ขั้นตอนการทําละลาย โดยเริ่มจากนําเกลือทะเลหรือเกลือลินเธาว์ มาผสมกับ นี้าใน

อัตราล่วน 1:1 คนโดยใข้เครองคนอัตโนมตคนให้ เข้ากันเป็นเวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 100-120 องศา

เซลเชียส

15

แยก

20

2. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกโมเลกุล จากนั้นนําล่วนผสมจากข้อ ก ผสมกับ

โคเลสเตอรอล (cholesterol) และนําตาลซูโครส ในอัตราล่วน 2:1:1 ( คนโดยใช้ เครื่องคนอัตโนมัติคน

ให้ เข้ากันเป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ -50 องศาเซลเชียล ซึ่งกระบวนการนีจ้ะทําให้โครงสร้าง

ภายนอกโมเลกุลของเกลือมีการเปลี่ยนแปลง

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในโมเลกุล ผสมเอนไซมอ์ะไมเลส (amylase)Tu

อัตราล่วน 1:1 แล้วนําเข้าตู้อบความร้อนทีอุ่ณหภูมิ 30องศาเซลเชียล เป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้

25 '

30
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เอนไซมอ์ะไมเลส (amylase) ทํางานได้ เต็มที่ โดยขั้นตอนนีจ้ะทําให้มกีารเปลี่ยนแปลงภายในโมเลคลุ

โดยโครงสร้างโมเลๆลของเกลือมกีารเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงสร้างเดียวกับนําตาล

4. ขั้นตอนการตกผลึก นําส่วนผสมที่ได้ไปวางในดู้ เย็นหรอห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดมกีารหดตัวประลานเป็นเนี้อเดียวกัน และมกีารตก

ผลึก5

5. ขั้นตอนการป่นแยก จากนี้นนําไปป่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ว ธ,000 รอบ/นาที ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เพื่อแยกผลึกนําตาล

6. ขั้นตอนการกําจัดผงปนฟ้อน แล้วนํามาร่อนผ่านตระแกรงที่มีเขนาด 0.6 มิลลิเมตร อีกครั้ง
เพื่อกําจัดเศษผงที่ปนฟ้อน ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนี้กจ็ะได้ผลิตภัณฑน์ี้าตาลทรายขาวจากเกลือ ซึ่งมี

รสชาติฟนเดียวกันกับนําตาลทรายขาวที่ผลิตจากอ้อยและมขีนาดผลึกเล็กเพียง 0.3 มิลลิเมตร10

จากกรรมวิธกีารผลิตที่กล่าวมานี้ได้มีการวิจัยและเปรียบเทียบผลิตภัณฑท์ีไ่ดจ้ากรรมวิธนีีพ้บว่า

คุณภาพและรสชาติตังนี้
ผลิตภัณฑน์ําตาลจากเกลือ

ตามกรรมวิธกีารประดิษฐน์ี้
นี้าตาลทรายขาวทีผ่ลิตจากอ้อย

ในท้องตลาดทั่วไป

15 ขาวขาว
-Iกลน หอม หอม

ค่าความบรสทุธิ้ (เปอร์เซ็นต์) 99-99.9

ความหวาน (เปอร์เซ็นต์)

ราคาต้นทุนการผลิต

20 ระยะเวลาในการผลิต

98

100 100

8 บาท/กิโลกรัม

1 ขั้วโมง

15 บาท/กิโลกรัม

12 ชั่วโมง
โดยจะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑน์ําตาลทรายขาวจากเกลือมีคุณภาพและรสชาติเหมือนกับ

นําตาลทรายขาวทีผ่ลิตจากอ้อย แตผ่ลิตภัณฑน์ําตาลทรายขาวจากเกลือมรีาคาด้นทุนการผลิตถูกกว่าและ

มขีั้นตอนทีง่่ายกว่าการผลิตนี้าตาลทรายขาวที่ผลิตจากอ้อยอย่างชัดเจน

วิธกีารในการประดิษเทึดิทสีุด
เหมือนกับทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยลมyรณ์25
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ข้อลือสิทธิ

1. กรรมวิธกีารผลิตผลิตภัณฑน์าตาลทรายขาวจากเกลือ มขีั้นตอนดังนี้
ก. ขั้นตอนการทําละลาย โดยเรมจากนําเกลือทะเลหรอเกลือสินเธาว์ มาผสมกับ นํา'ใ,นอัตราส่วน

1:1 คนโดยใช้ เครื่องคนอัตโนมัติคนให้เข้ากันเป็นเวลา 5 นาที

ข. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายนอกโมเลกุล จากนี้นนําส่วนผสมจากข้อ ก ผสมกับ

โคเลสเตอรอล (cholesterol) และนี้าตาลซูโครส ในอัตราส่วน 2:1:1 ( คนโดยใช้ เครื่องคนอัตโนมัติคนให้ เข้า

กันเป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส ซึ่งกระบวนการนีจ้ะทําให้โครงสร้างภายนอกโมเลกุล

ของเกลือมกีารเปลี่ยนแปลง

ค. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในโมเลกุล ผสมเอนไซม์อะไม เลส (amylase)ÿ

อัตราส่วน 1:1 แล้วนําเข้าดู้อบความร้อน เพื่อให้ เอนไซมอ์ะไมเลส (amylase) ทํางานได้ เต็มที่ โดยขั้นตอนนี้
จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุล โดยโครงสร้างโมเลกุลของเกลือมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น

โครงสร้างเดียวกับนี้าตาล

ง. ขั้นตอนการตกผลึก นําส่วนผสมทีไ่ด้ไปวางในตู้ เย็นห1อห้องเย็นที่มอีุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

เป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้ส่วนผสมขั้งหมดมกีารหดดัวประสานเป็นเนี้อเดียวกัน และมกีารตกผลึก

จ. ขั้นตอนการปันแยก จากนั้นนําไปปันเหวี่ยง (centrifuge) ทีค่วามเร็ว 5,000 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ

4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เพื่อแยกผลึกนําตาล

ฉ. ขั้นตอนการกําจัดผงปนเ'ฟ้อน นํามาร่อนผ่านตระแกรงทีม่ี!๚นาด 0.6 มิลลิเมตร อีกครั้งเพื่อ
กําจัดเศษผงที่ปนเฟ้อน ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนี้กจ็ะได้ผลิตภัณฑน์าตาลทรายขาวจากเกลือ ซึ่งมีรสชาติ

เช้นเดียวกันกับนี้าตาลทรายขาวที่ผลิตจากอ้อยและมขีนาดผลึกเล็กเพียง 0.3 มิลลิเมตร

2. กรรมวิธกีารผลิตผลิตภัณฑน์ําตาลทรายขาวจากเกลือตามข้อถือสิทธทิี่ 1 ทีซ่ึ่ง ขั้นตอนการทํา

ละลายใช้เครองคนอัตโนมัติคน ทีอุ่ณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส

3. กรรมวิธกีารผลิตผลิตภัณฑน์ําตาลทรายขาวจากเกลือตามข้อถือสิทธทิี่ 1-2 ทีซ่ึ่ง ขั้นตอนการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในโมเลกุล ต้องนําเข้าตู้อบความร้อนทีอุ่ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20

5

10
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20
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บทสรุปการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑน์ี้าตาลทรายขาวจากเกลือตามการประดิษฐน์ีม้สี่วนประกอบหลักคือ นกลือทะเลหรอ

เกลือสินเธาว์ นา โคเลสเตอรอล (Cholesterol) นําตาลทรายดิบ แป็งข้าวเจ้า และเอนไซมอ์ะไมเลส
(amylase) ซึ่งมขีั้นตอนการผลิตหลัก 6 ขั้นตอน ตั้งแตผ่สมส่วนประกอบต่างๆ ให้รวมเป็นเนี้อเดียวกัน

5 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในและภายนอกโมเลอลุ การทําให้ตกผลึกทีอุ่ณหภูมิตํ่า ตลอดจนการอบ

ใน(เอบความร้อน และมีการกําลัดผงปนเฟ้อนโดยมีฃั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนสามารถผลิตได้ตั้งในระด้บ

อุตสาหกรรมขนาดเล็กหรออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นีจ้ะมีลื กลิ่นและรสชาติ

น,ฟนเดียวกันกับนาตาล และเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่เกลือ
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ตัวอย่างการเขียนคําขอรับส$์ธิบัตร(การ

ประดิษฐ์/อนสุิทธบิัตร
รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อทีแ่สดงอึงการประดิษฐ์

สารประกอษสําหรับระงับกลิ่นกาย

สาขาวิทยาการทีเ่กี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับสารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกาย

ภูมหิกังของศิลปะหรือวิทยาการทีเ่กี่ยวข้อง

กลิ่นกายหรือกลิ่นตัวนั้นเกิดจากเหงื่อที่ขับออกมาจากต่อมเหงื่อ ซื่งประกอบด้วย สารต่าง ๆ

มกับไขมัน เมื่อมาเจอกับเชื้อโรคบริเวณผิวหนัง เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ทําใหเ้กิดกลิ่น
ที่ไมพ่ึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสูห่น้าร้อนก็ยี่งจะมอีุณหภูมสิูงชื้นเป็นสําตับ เมื่อเราด้อง

10 อยูใ่นสภาวะที่มอีาการร้อนร่างกายจะมกีารขับเหงื่อเพี่มมากชื้นเพื่อช่วยลดอุณหภูมขิองร่างกาย แต่

สี่งที่เกิดชื้นตามมากค็ือ “กลิ่นตัว” ซํ่งถ้ามีมากก็จะเกิดกลิ่นชุนเฉียวรุนแรงมาก และสร้างปัญหา

ใหก้ับเจ้าของกลิ่นไดม้ากที่เดียว เช่นก่อใหเ้กิดความหงุดหงิดรําคาญใจ หรือขาดความมั่นใจในการ

พบปะผูค้น กลายเป็นคนเก็บตัว และไม่ชอบเข้าสังคมได้ ซงการอาบนํ้าเป็นประจําทุกวัน วันละ 2

ครั้ง กเ็ป็นหนทางหนงในการล้างสิ่งสกปรกทีอ่าจจะทําใหเ้กิดกลิ่นได้ นอกจากนีย้ังมอีีกหลายวิธีที่

5

มากมายรว

15 จะสามารถขจัดหรือป็องกันกลิ่นตัวได้ เช่น

1. โดยการระงับการหลั่งเหงื่อ โดยปกตแิล้วการหลั่งเหงื่อจะถูกควบคุมโดยระบบประสาท

ส่วนกลางการใชย้าที่มีฤทธึ๋ต้านการทํางานของระบบประสาทนันผสมในขี้ผึ้งทาภายนอกจะช่วย

ระงับการหลั่งเหงื่อได้ และปลอดภัยกว่ายารับประทานที่มผีลข้างเคียงมากกว่า

2. การปิดกั้นมใิหเ้หงื่อออกมาที่ผิวหนัง วิธีนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะอาจทําใหท้่อเหงื่อบวม

20 และอักเสบได้ แตส่ารที่ใชท้างเครื่องสําอางออกฤทธึ๋โดยวิธีนพีบว่าเมื่อท่อเหงื่อบวม ต่อมเหงื่อจะ

หยุดทํางานไปเอง จึงเป็นการระงับเหงื่อไดท้างอ้อม

3. การใชส้ารฆ่าเชื้อจุสินทรยี์ทีท่ําใหเ้กิดกลิ่นตัว
4, การทําลายสารทีเ่ป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นชุนกั้งหลาย เช่นการใชส้ารดูดซับเหงื่อและกลิ่น

การใชส้ารเปลี่ยนสารที่มีกลิ่นเป็นสารที่ไม่มกีลิ่น
โดยผลิตภัณฑร์ะงับกลิ่นกายที่มขีายอยูต่ามห้องตลาดโดยส่วนใหญแ่ล้วจะออกฤทธึ๋ตามกลไก

ในข้อ 1-4 ซํ่งผลิตภัณฑส์่วนใหญ่ ประกอบด้วย

• เกลือของอลูมเินียม ที่มีฤทธปิดกั้นมใิหเ้หงื่อออกมาทีผ่ิวหนัง และช่วยเปลี่ยนสารที่มีกลิ่นเป็น

สารทีไ่มร่ะเหยจึงลดการเกิดกลิ่น นอกจากนีย้ังสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรียบ์างชนิดไดเ้นื่องจากมี

ฤทธีเ้ป็นกรด

30 • เกลือเซอร์โคเนียม ช่วยเปลี่ยนสารที่มีกลิ่นใหเ้ป็นสารทีไ่มม่กีลิ่น
• สารอื่น ๆ เช่นสารฆ่าเชื้อธุลินทรีย์ สารยับกั้งเอนไซม์

ความแตกต่างในด้านองคป์ระกอบของผลิตภัณฑส์่วนใหญจ่ะคล้าย ๆ กัน จะมคีวามแตกต่าง

กันในเรื่องกลิ่นของผลิตภัณฑ์ ซึ๋งมแีตกต่างกันมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบ

25
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ทีแ่ตกต่างกันของผูบ้ริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑเ์หล่านี้จึงขึ้นกับความชอบพอของผูบ้ริโภคแตล่ะ

คนเป็นหลัก แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมขี้อเสียคือส่วนประกอบหลักในการออกฤทธึ๋จะเป็นสารเคมี

สังเคราะห์ ซึ๋งบางคนอาจจะเกิดการแพไ้ข้ และยังอาจมสีารเคมตีกค้างไข้ จึงมีผูค้ิดค้นและนําวิธอีื่น
มาใช้ เช่น

<a

___
V _ _ ___

__
%•- เซสารสม ทารกแรหรออาบนาทุกครง

- การนําพืช และสมุนไพรมาใช้ เช่นใชน้ํ้ามะขามแทนสบูต่อนอาบนํ้า มะขามเปียก

จะช่วยกําจัดเซลลท์ีต่ายแล้วไมใ่หเ้กิดการหมักหมม

- หรือ การนําใบฝรั่งประมาณ 10 ใบ โขลกใหล้ะเอียด แล้วทาบริเวณทีเ่กิดกลิ่น ทิ้ง
ไวป้ระมาณ 5 นาทแีล้วอาบนํ้าใหส้ะอาด

นอกจากนี้ยังมสีิทธิมัตรหลายฉบับที่ไขก้ล่าวถึงการนําสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น
-สทิธิบัตรไทย เลขที่ 0700569 ของบริษัทวกิรมเภสัช ไข้จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑร์ะงับกลิ่น

5

10

แบบลูกกลี้งโดยมสี่วนประกอบหลักคือ สารล้มและสารสกัดจากใบฝรั่ง แต่ประสิทธิภาพการใช้

งานมีระยะเวลาสั้น จะใชร้ะงับกลิ่นไขป้ระมาณ 2-3 ชั่วโมง ซื้งกไ็มส่ะดวกที่ผูใ้ชจ้ะข้องทาบ่อยๆ

- สิทธิบัตร US. เลขที่ 20000563 ของ JohnLinberge ไข้จดสิทธิบัตรการใชส้าร ไกลซีมิน

(Glycemine) ทีเ่ป็นสารสกัดที่ไขม้าจากการสกัดนํ้ามันหอมของตะไคร้ม่วง โดยไขท้ําผลิตภัณฑ์

ออกมาทั้งในรูปแบบ เจล และลูกกลิ้ง ซื้งจะสามารถระงับกลิ่นกายไขน้านถึง 6 ชั่วโมง แต่จะมี

ป็ญหาข้องเก็บผลิตภัณฑไ์วใ้นดูเ้ย็นตลอดเวลา ซื้งจะไม,สะดวกในกรณทีี่ไมม่ีสูเ้ย็นหรือลืมเก็บเข้า

ตูเ้ย็น

15

สิทธิบัตร ฌี่ป่น เลขที่ 30005067 ของ YamamuteKuwa ไขจ้ดสิทธิบัตรการใชส้าร เจอริคา

โลมาย(Jericaloinine) ทีส่กัดจากดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) มาเป็นส่วนผสมในสารระงับกลิ่นกาย

ซื้งจะสามารถระงับกลิ่นกายไขน้านถึง 8 ชั่วโมง โดยไมท่ิ้งคราบติดเลิ้อผ้าและมกีลิ่นหอม ซื้งไขม้ี

หลายบริษัทไขซ้ื้อสิทธิบัตรนี้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาวางขายในพ้องตลาด ทั้งในรูปสบู่ เจล

ถูกกลิง แตม่ขี้อเสีย คือราคาแพง เนื่องจากดอก ลาเวนคอรื (Lavendori) จะปลูกไขเ้ฉพาะหน้าหนาว

25 และปลูกบนเทือกเขาดูรี (Kuri) เท่านั้น ไขม้ีผู้พยายามนําดอก ลาเวนดอรี (Lavendori) ไปปลูกยัง

เทือกเขาต่างๆ ก็ไม่ประสบความสําเร็จเหตุผลทีส่ําคัญคือ แรธ่าตทุีเ่ทือกเขา คูรื (Kuri) ซื้งแตกต่าง

จากที่อื่น

20

- นอกจากนีย้ังมขี้อมูลที่ตพีิมพใ์นวารสาร Sceince Vol. 5, 2008, page 10-16 โดย Christina

Viva โดยนําสารสกัดจากข้นยคูาลิปตนัมาผสมสารระงับกลิ่นกาย แตข่้องใชส้ารสกัดในอัตราที่สูง

30 มากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ จึงจะมปีระสิทธิภาพในการระงับกลิ่นไข้

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างข้นจึงไขท้ําใหม้กีารประดิษฐค์ิดค้น สารประกอบสําหรับระงับกลิ่น
กายทีแ่ก้ไขข้อบกพร่องทีก่ล่าวมาข้างข้น โดยสารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ี้
ทํามาจากนํามันผลมะริคและนํามันตะไคร้
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โดย มะรีดเป็นพืชทีช่ื้นอยูท่ั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เป็นไมย้ืนต้นขนาดเล็ก ลําต้นและกิ่งมี

หนาม ใบเรียวหนาคอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอน ๆ คล้ายใบไม้ 2 ใบมาต่อกัน ดอกสขีาว เกสรสเีหลือง

มีกลิ่นหอม ผลโต กว่ามะนาว แต่มผีิวขรุฃระ ตามต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย นํ้าในลูกมีรส

เปรี้ยว ใบและผิวมีนํ้ามันหอมระเหย ประโยชนข์องมะรีด ใบใชป้รุงกับอาหารดับกลิ่นคาว นํ้าในผล

5 ใชใ้นการล้อมจีวรพระและสระผมหรือทําความสะอาดส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ในทางยานี้ไตน้ํา

มะรีดไปเป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ในมาเลเซียใชส้่วนผิวมะรีดใหเ้ด็ก

รับประทานแลป้วดหัวและทําลายพยาธิ ใชเ้ป็นยาบํารุงกําลังและยากระตุ้นการหลั่งของเอนไซม์ นํ้า
มะรีด จึงนําไปใชด้องยาทีเ่รียกว่า ยาดองเปรยวเค็มเพื่อใชฟ้อกเลือด และบํารุงโลหิตสตรี

ใบมะรีดใชเ้ป็นยาขับลมในลําไล้ แกค้ลื่นเหียน ผิวมะรีดใชข้ับลมในลําไล้ ขับระดแูละเป็น

10 ส่วนผสมของยาลม แล้ชุกเสียด รากมะรีดใชแ้ลเ้สมหะเป็นพิษ และแลล้มชุกเสียด (วารสารสทุนไพร

ฉบับที่ 5ปี 2546 หน้า 10-12)

ส่วนตะไครเ้ป็นพืชเมืองร้อน ส่วนทีน่ํามาใชค้ือเหง้าสด หรือล้านใบที่เป็นกาบ นํ้ามันตะไคร้

ไตจ้ากการนําใบและเหง้าสดมากลั่นต้วยไอนํ้า ตะไครม้ีนํ้ามันหอมอยู่ร้อยละ 0.2-0.4 นํ้ามันตะไคร้มี

ซิตอล (citral )เป็นสารหลักร้อยละ 65-85 โดยไตม้กีารนํานํามันตะไครน้ํามาใชป้ระโยชนใ์นการทํา

ว่า นํ้ามันตะไคร้มคีวามสามารถในการฆ่า

เชื้อจุลินทรยีใตโ้ดยเฉพาะเชื้อแกรมบวก และเชื้อรา มรีายงานว่านั้ามนัมีฤทธึ๋กดประสาทส่วนกลาง

ระงับอาการปวด ลดอุณหภูมขิองร่างกายและกันหืน การใชซ้ิฅอล (citral )เดี่ยวๆในคนพบว่าทําให้

เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังเล็กน้อย แต่ล้าใชร้่วมกับสารอื่นๆ จะไมท่ําใหเ้กิดการระคายเคืองต่อ

ผิวหนัง นอกจากนั้นนํ้ามันตะไคร้ยังใช้แต่งกลิ่นอาหารไต้หลายชนิด รวมถึงเครื่องดื่มที่มี
20 แอลกอฮอลแ์ละไมม่แีอลกอฮอล์ ขนมหวาน ขนมผิง อาหารคาวพวกเนื้อกระป้อง ในประเทศไทย

ใชเ้ป็นส่วนผสมของเครื่องแกงและแต่งกลิ่นอาหารหลายชนิด เป็นต้น

ส่วนประกอบหลักของนั้ามันตะไคร้ เมื่อนํามาทดสอบกับแบคทีเรีย พบว่าสามารถต้านเชื้อ
แบคทีเรียดังกล่าวไตเ้มื่อใชใ้นขนาดตา มกีารพัฒนาสูตรตํารับเจลล้างมือจากนํ้ามันตะไคร้ ในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย อีโคไล (E. coli), ซามอลเนลลา ไทหิเทุเรียม (Samonella typhimurium) พบว่า

25 ตํารับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวไตด้ีที่สุด คือตํารับที่มีความเข้มช้นฃอง

นั้ามันตะไคร้ 5% โดยนั้าหนัก

จะเห็นไตว้่ามะรีดและตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่ใชร้ักษาโรคและอาการไตห้ลายอย่าง แตย่ัง

ไม่มีตุค้ิดล้นนั้ามันผลมะรีดและนั้ามันตะไคร้มาใชเ้ป็นสารสําหรับระงับกลิ่นกาย จึงไตท้ําไหม้กีาร
ประดิษฐค์ิดล้น สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายโดยทํามาจากนํ้ามันผลมะรีดและนํ้ามันตะไคร้

30 ซํ่งสารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ี้ส่วนประกอบหลักในการออกฤทธจะเป็น

สารธรรมชาติ ทําให้ลดอาการแพใต้ และลดการมสีารเคมตีกล้างไต้ และมปีระสิทธิภาพการออก

ฤทธทีน่านกว่าผลิตภัณฑท์ั่วไปถึง 3 เท่า ซํ่งจะสะดวกในการใชไ้มท่าบ่อยๆ นอกจากนั้นยังมกีลิ่น
หอมของสมุนไพร

15 เครื่องหอม สบู่ เครื่องสําอางซงมผีลการทดลองพบ
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โดยการประดิษฐน์ี้นอกจากจะไดแ้กไขป’ญหาดังกล่าวมาข้างต้นแทว้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่า

ในส้มุนไพรไทย นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกอีกทางสําหรับผู้ที่ตอ้งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก

ธรรมชาตแิละมยีังมรีาคาถูกกว่าผลิตภัณฑท์ี่วางขายตามท้องตลาดถึง 2 เท่า

ลักษณะและความมุ่งหมไูยของการประดิษฐ์

สารประกอบสําหรับระงับกลี่นกายตามการประดิษฐน์ี้มีส่วนประกอบคือ นํ้ามันผลมะริค

นํ้ามันตะไคร้ สารท้ม พอลเิอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) ซโีทมาโครกอล (Cetomacrogol),

สารแต่งกลึ๋นและสารผสมของไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

โดยการประดิษฐน์ีมีวตัลุประสงคห์ลักคือ การนําสมุนไพรไทยมาใข้ในการทําสารประกอบ

สําหรับระงับกลื่นกาย เพื่อลดการใชส้ารเคมลีังเคราะห์ ทําใหล้ดอาการแพไ้ด้ และมปีระสิทธิภาพ

10 การออกฤทธึ๋ทีน่านกว่าผลิตภัณฑท์ั่วไปถึง 3 เท่า ซ็งจะสะดวกในการใชไ้มท่าบ่อยๆ ไม'ทําใหร้ักแร้

ดําใช้แทว้จะไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะ ไมท่ําใหเ้นี้อผ้าเ!เอน นอกจาก

สมุนไพร และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าใหแ้คส่มุนไพรไทย สามารถนําไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยไ์ด้

5

นั้นยังมีกลื่นหอมของ

การเปีดเผยการประดิษฐโ์คยสมบููรณ์

สารประกอบสําหรับระงับกลื่นกายตามการประดิษฐน์ี้มีส่วนประกอบสําคัญคือ นํ้ามันผด

15 มะริด นํ้ามันตะไคร้ สารท้ม พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) ซีโทมาโครกอล

(Cetomacrogol) สารแตง่กลื่น และสารผสมของไตรกลเีซอไรค์ (Triglyceride)

โดยสารประกอบสําหรับระงับกลื่นกายนีย้ังมสี่วนประกอบดังนี้ คือ

- นํ้ามันผลมะริด
_o_ ‘พุ til 3/- นามนตะ เคร

- สารท้ม

- พอลเิอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) 2.5 - 3.5

7.5 - 10

0.5 -1.0

0.5- 1.0

0.5- 1.0

_ I _ ๙' ๘ ๙'จุ' o_ _‘พ_ุ
ฟอรเซนตไดยนาหนก

1 _ ๙' ๘ o'* _<พ_ุ
ฟอรเซนตไดยนาหนก

_ 1 _ รุ ๘ o'* _ _ ‘พุ_เปอรเซนตไดยนาหนก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนําหนัก
เ ๙’ ๘ ๙'จุ' 9 <พุเปอรเซนตไดยนัาหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก
๙. yๆ' งุ้ V

เปอรเซนตโดยนาหนัก

30- 35

28- 33.5
20 1-3

- ซโีทมาโครกอล (Cetomacrogol)

- สารแตง่กลื่น
- วิตามินอี

- วิตามินเอ

- สารผสมของ ไตรกลเีซอไรต์ (Triglyceride)1.5-2.0

ปริมาตรด้วยนํ้าปราศจากอิออน ใหม้นีําหนักครบ 100 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

25

นั้ามันผลมะริดมเีปอร์เซ็นต์ทีเ่หมาะสมในการนํามาเป็นส่วนประกอบของสารประกอบ

สําหรับระงับกลื่นกายคือ 32 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

นํ้ามันตะไคร้มเีปอร์เซ็นต์ที่ เหมาะสมในการนํามาเป็นส่วนประกอบของสารประกอบ

สําหรับระงับกลื่นกายคือ 29 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

นํ้ามันตะไคร้สามารถสกัดไดจ้ากพืชวงศก์รามิเนเอ (GRAMINEAE) เช่น ตะไครก้อ ตะไคร้

หอม เป็นต้น

30
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สารแต่งกลิ่นทีใ่ชเ้ลือกไดจ้าก ไดไซคลิก ออกโซล {Dicyclic Oxazole), หรือ ไพโรไกลซีน

(Pyroglycine)

ไตรกลเีซอไรด์ (Triglyceride) ใชส้ารผสมของไตรกลเีซอไรด์ ได้แก่ นํามันงา, นํ้ามันถั่ว
เหลือง และนํ้ามันดอกคําฝอย อย่างใดอย่างหนํ่ง หรือส่วนผสมของนํามันดังกล่าวผสมกันอย่างน้อย

5 2 ชนิดขึ้นไป

สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ี้สามารถเตรียมใหอ้ยูใ่นรูปของแข็ง

ของเหลว ครีม หรือเจลกไ็ด้

โดยสารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ี้ไดม้กีารทําการวิจัยเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพระหว่างเจลระงับกลิ่นกายที่วางขายในท้องตลาดได้ผลปรากฎตามรูปที่ 1 โดยการ

10 ทดสอบการออกฤทธึ๋ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซื่งเป็นสาเหตขุองการเกิดกลิ่นกาย ซื่ง
ทําการสืกษาเป็นเวลา 6 ถั่วโมง เมื่อทําการเติมตัวอย่างที่ดอ้งการทดสอบลงไปในยังหลอดเพาะเลียง

เชื้อแบคทีเรียในห้องทดลอง ซํ่งไดท้ําการวัดและตรวจสอบจํานวนแบคทีเรียทุกๆ 1 ถั่วโมง พบว่า

เมื่อเรมทําการทดสอบตั้งแต่ 1 ถั่วโมง จนกระทั่งถึง 6 ถั่วโมงนั้น ความสามารถในการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของตัวอย่างทั้ง 4 ชนิดนั้นมีเปอร์เซ็นของการเจริญเติบโตของเชื้อ
15 แบคทีเรียลดลงอย่างมนีัยสําคัญและพบว่าสารประกอบระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐ์นี้สามารถ

ออกฤทธยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดด้ีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง เจลระงับกลิ่น
กายตามท้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัย

เจลระงับกลื่นกาย
ตามท้องคลาดชนิดที่

เจลระงับกลน

คามท้องตลาดชนิดที่ 2
เจลระงับกลื่นกาย

ตามท้องตลาดชนิดที่ 3
ผลการวิจัย สารประกอบระงับ

กลื่นกาย
ตามการประดิษฐน์ี้

กาย

ชื้นทีย่ังเหลือ

บ่ริเวลเรักแรัหลังจาก
ทา 3 นาที (เปอร์เซ็นต์)

90.2 10ค 1 1ม

ประสิทธิภาพการออก

ฤทธ (ชั่วโมง)
10.514 9 8.5

สารเคมตีกท้างที่ 6 3 4.80.1

ผิวหฟ้ง (เปอร์เซ็นต์)

อาการแพ้ (เปอร์เซ็นต์) 6.5 5.50 4

ราคาต่อนํ้าหนัก 100 40 38 6020

กรัม (บาท)



หน้า 6 ของจํานวน6 หน้า
50

จากการทดสอบเพื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารประกอบระงับกลิ่นกายตามการ

ประดิษฐน์ี้ กับเจสระงับกลิ่นกายตามท้องตลาดชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับโดยไคม้กีารทดสอบ

ในอาสาสมัครจํานวน500 คน
ผลการทดสอบพบว่าเมื่อทดสอบความชื้นที่ยังเหลืออยูบ่ริเวณรักแร้หลังจากทา 3 นาที ซง

5 ความชื้นทีเ่กิดชื้นสามารถเป็นแหล่งเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทีก่่อใหเ้กิดกลิ่นกายได้ โดยพบว่า

หลังการใชส้ารประกอบระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐม์คีวามชื้นทีย่ังเหลืออยูบ่ริเวณรักแร้ 0.2

1,2 และ 3 มคีวามชื้นที่ยังเหลืออยู่เปอร์เซ็นต์ และการใชเ้จตระงับกลิ่นกายตามท้องตลาดชนิดที่
บริเวณรักแร้ อยู่ 8, 10 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ

การทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธของตัวอย่างทั้ง 4 ชนิด พบว่าระยะเวลาในการออกฤทธึ๋
10 ของสารประกอบระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ี้ จะมปีระสิทธิภาพออกฤทชื้ (10 ชั่วโมง)ไดด้กีว่า

เจลระงับกลิ่นกายตามท้องตลาดชนิดที่ 1,2 และ 3 (9, 8.5 และ!อ.ร ชั่วโมง ตามลําดับ)และพบว่า

สารประกอบระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ีมสีารเคมตีกค้างหลงเหลือที่ผิวหนังน้อยกว่าเจลระงับ

กลิ่นกายตามท้องตลาดทั้วไปทั้ง 3 ชนิด

นั้นยังพบว่าเมื่อทดสอบอาการแพไนอาสาสมัครทั้ง 500 คนนั้น ไมพ่บว่าเกิดอาการแท้

15 หลังจากใชผ้ลิตภัณฑจ์ากสารประกอบระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ี้ และเนื่องจากส่วนประกอบ

หลักของสารประกอบระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ีเ้ป็นสารทีไ่ดจ้ากธรรมชาตจิึงทําใท้มรีาคาถูก

คิดเป็น 20 บาท ต่อนั้าหนัก 100 กรัม ซงเห็นไดช้ัดว่ามรีาคาที่ถูกกว่าเจลระงับกลิ่นกายตามท้องตลาด

ชนิดที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ(40, 38 และ 60 บาท)

นอกจ เก

คําอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1 ภาพกราฟที่แสดงใทเ้ห็นถึงร้อยละของการออกฤทธยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียของ

สารประกอบระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐ์เมื่อเปรียบเทียบกับเจลระงับกลิ่นกายที่ขายตาม

ท้องตลาด

20

วิธกีารในการประดิษฐ์ที่ดีทีฝ่ัด

เหมือนกับทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ล้วในหัวข้อการเปีดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์
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ข้อลือสิทธิ

1. สารประกอบสําหรับระงับกลื่นกาย มสี่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้
- นํ้ามันมะกรูด

- นํ้ามันสะระแหน่

- สารสัม
- พอลเิอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol)

- ซโีทมาโครกอล (Cetomacrogol)

- สารแตง่กลื่น
- สารผสมของ ไตรกลเีซอไรด์ (Triglyceride)

2. สารประกอบสําหรับระงับกลื่นกาย ตามข้อถือสิทธทิี่ 1 ที่ซื้งยังมสี่วนประกอบคือ

เปอร์เซ็นตโ์ดยนี้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

- ปรับปริมาตรด้วยนํ้าปราศจากอิออน ใหม้ีนํ้าหนักครบ 100 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

3. สารประกอบสําหรับระงับกลี่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซ็งนํ้ามันมะกรูดที่ใขเ้ป็น

ส่วนประกอบที่เหมาะสมทีสุ่ด คือ 32 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

4. สารประกอบสําหรับระงับกลื่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซํ่งนํามันสะระแหน่สามารถ

สกัดไดจ้ากพืชวงศก์รามิเนเอ (LAM1ACEAE) ได้แก่ สะระแหนก่อ สะระแหนห่อม

5. สารประกอบสําหรับระงับกลื่นกายตามข้อถือสิทธทิี่ 1, 2 หรือ 4 ที่ซ็งนํ้ามันสะระแหน่ที่ใช้

เป็นส่วนประกอบที่ดีที่สุด คือ 29 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

6. สารประกอบสําหรับระงับกลื่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซงสารสัมที่ใช้เป็น

ส่วนประกอบที่เหมาะสมทีสุ่ดคือ 2 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

7. สารประกอบสําหรับระงับกลื่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซึ๋งพอลิเอทิลีนไกลคอล

30 (polyethyleneglycol) ทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคือ 3 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

5

10

- นํ้ามันมะกรูด

- นํ้ามันสะระแหน่
- สารด้ม

- พอลเิอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) 2.5 - 3.5

- ซโีทมาโครกอล (Cetomacrogol)

- สารแต่งกลื่น
- สารผสมของ ไตรกลเีซอไรต์ (Triglyceride) 1.5-2.0

อี

30- 35

28- 33.5

1-3

7.5 - 1015

0.5 -1.0

0.5- 1.0

- วิตามินเอ 0.5- 1.0

20

25
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8. สารประกอบสําหรับระงับกลึ่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซงซีโทมาโครกอล

(Cetomacrogol) ทีใ่ช้เปีนส่วนประกอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คือ 8.5 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

9. สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซ็งสารแต่งกลึ๋นทีใ่ชเ้ลือกได้

จาก ไดไซคสิก ออกโซล (Dicyclic Oxazole), หรือ ไพโรไกลซีน (Pyroglycine)

10. สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามข้อถือสิทธทิี่ 1, 2 หรือ 9 ที่ซึ๋งสารแต่งกลิ่นทีใ่ชเ้ป็น

ส่วนประกอบที่ดีทีสุ่ด คือ 0.6 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

11. สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 2 ที่ซํ่งสารผสม1ของไตรกลเีซอ

ไรต์ ได้แก่ นํ้ามันงา, นํามันถั่วเหลือง และนํ้ามันดอกคําฝอย อย่างใดอย่างหนง หรือส่วนผสมของ

นํ้ามันดังกล่าวผสมกันอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป

12. สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 1,2 หรือ 11 ที่ซื่งสารผสมของไตรกลี

เซอไรต์ (Triglyceride) ทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบที่ดีทีสุ่ดคือ 1.8 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

13. สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามข้อถือสิทธิที่ 2 ที่ซื้งวิตามินอีทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบ

ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคือ 0.75 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

14. สารประกอบสําหรับระงับกลิ่น
15 ส่วนประกอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคือ 1 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนัก

15. ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 14 ข้อใดข้อหนงที่ซงอยู่ในรูปของแข็ง

ของเหลว ครีม หรือ เจล

5

10

ข้อถือสิทธิที่ 2 ที่ซ็งวิตามินเอที่ใช้มีเป็นกายตาม
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= เจลระงับกลื่นกายตามท้องตลาดชนิดที่
= เจลส์าหรับระงับถลื่นกายตามท้องตลาดชนิดที่ 2
= สารประกอบระงับกลึ๋นกายตามการประดิษฐ์’นี้
= เจลระงับกลื่นกายตามท้องตลาดชนิดที่ 3

1
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รูปที่ 1
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บทสรุปการประดิษฐ์

สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกายตามการประดิษฐน์ี้มีส่วนประกอบสําคัญคือ นๆมันผล

มะริด นํ้ามันตะไคร้ สารล้ม พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethyleneglycol) ซีโทมาโครกอล

(Cetomacrogol) สารแต่งกลิน และไตรกลเีซอไรด (Triglyceride)

โดยการประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การนําสมุนไพรไทยมาใช้ในการทํา

สารประกอบสําหรับระงับกลิ่นกาย เพื่อลดการใชส้ารเคมสีังเคราะห์ ทําใหล้ดอาการแพไ้ด้ และมี

ประลทิธิภาพการออกฤทธทีน่านกว่าผลิตภัณฑท์ั่วไปถึง 3 เท่า ซงจะสะดวกในการใชไ้มท่าบ่อยๆ

ไมท่ําใหร้ักแรด้า ใชแ้ล้วจะไมเ่สืกเหนียวเหนอะหนะ ไมท่ําใหเ้สื้อผ้าเปีอน นอกจากนั้นยังมกีลิ่น
หอมของสมุนไพร และยังเป็นการเพื่มมูลค่าใหแ้กส่มุนไพรไทย สามารถนําไปใชป้ระโยชนใ์นเชิง

10 พาณิชยํได้

5
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บทท 5

ป๋ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ผูเ้ขียนในฐานะทีไ่ตป้ฏิบัตงิานเกี่ยวกับการยื่นคําขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/

อนุสิทธิบัตรมาก่อน นอกจากนีย้ังมีส่วนใหค้ําปรึกษา คําแนะบัา คุ้มารับบริการ และร่วมแก้ไขบัญหาใน

การยื่นคําขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรร่วมกับเก้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานต้าน

ทรัพย์สินทางบัญญา ตลอดจนไตป้ระสานงานกับเก้าหน้าที่ระดับคณะ /ศูนยว์ิจัย/กลุ่มวิจัย ทําใหส้ามารถ

สรุปปัญหาอุปสรรคทีเ่กี่ยวกับการยื่นคําขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ของ
มหาวิทยากัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้

5.1 ป,ญหาอุปสรรค

5.1.1 นักวิจัยขาดความรูค้วามเต้าใจในเงื่อนไขการขอรับสิทธบิัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ดังที่
ไตอ้ธิบายไวโ้ดยละเอียดในบทที่ 2 โดยเฉพาะเงื่อนไขต้อที่ 1 คือ ต้อง เป็นการประดิษฐข์ึ้นใหม่ โดยการ

ประดิษฐน์ั้นจะต้องไมเ่ปิดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพท์ีไ่ตเ้ผยแพรอ่ยูแ่ล้วไม่

ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไมว่่าการเปิดเผยนั้นจะกระทําโดยเอกสาร

สิ่งพิมพ์ การนําออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ ขึ้งเมื่อวิจัยเสร็จแล้วนักวิจัย

มักจะนําผลการวิจัยรวมทั้งผลงานการประดิษฐไ์ปนําเสนอในผลงานวิชาการ ตลอดจนตพีิมพใ์นวารสาร

ขึ้งจะทําใหข้าดความใหม่ ไมส่ามารถยื่นคําขอไต้

5.1.2 นักวิจัยไมไ่ตท้ําการสืบต้นต้อมูลในฐานข้อมูลสิทธิบัตรก่อนทําวิจัย ส่วนใหญจ่ะสืบต้นเฉพาะ

ในฐานต้อมูลวารสารวิชาการเท่านั้น บางครั้งต้อมูลการประดิษฐ์อาจจะสืบต้นไม่พบในฐานต้อมูล

วารสารวิชาการ เพราะผลงานหลายชิ้นที่ผูเ้ป็นเก้าของไม่ไตต้ีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร หากมุ่งแต่จะจด

สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรนั้น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่นักวิจัยจะสูญเสียเวลาจากการไปทําวิจัย

คิดต้น พัฒนา ซํ้า กับสิ่งประดิษฐท์ี่มีผูค้ิดต้นอยูแ่ล้ว

5.1.3 อาจารยห์ลายท่านมักจะใหน้ักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก เป็นผูท้ําการเขียนยกร่าง

สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตรตลอดจนเป็นผูต้ิดต่อประสานงานขั้นตอนต่างๆ กับศูนยท์รัพย์สินทาง

ปัญญา ดังนั้นเมื่อนักศึกษาไตส้ําเร็จการศึกษาไปแล้ว ทําใหอ้าจารย์ใม่สามารถยกร่างคําขอไตเ้อง
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5.2 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

5.2.1 สร้างความตะหนัก/ความเข้าใจกับนักวิจัย โดยการจัดอบรม ตลอดจนมีการจัดคลินิกให้

คําปรึกษาไปตามคณะ/ภาควิชา

5.2.2 จัดการอบรมสืบค้นสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรทุกภาคการศึกษา โดยร่วมมือกับทาง

บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทีน่ักศึกษาจะไคส้ามารถเข้ารับอบรมไค้ เพราะการสืบค้นสิทธบิัตรการประดิษฐ์/อนุ

สิทธิบัตรถือว่ามปีระโยชนม์าก เพราะฐานข้อมูลสิทธิบัตรมขี้อมูลทีพ่ร้อมนําไปใช้ มรีายละเอียด/อธิบาย

ขั้นตอนการประดิษฐอ์ย่างชัดเจน ทาใหส้ามารถพัฒนา/ต่อยอดเทคโนโลยใีหสู้งขึ้นไค้

5.2.3 จัดทาคูม่ือการยกร่างคําขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร โดยควรมกีารนําขึ้นกัปโหลด

ไวท้ี่เวบไซดข์องศูนยท์รัพยส์ันทางปัญญา ซงจะทําใหส้ะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

;

I

!
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บรรณานุกรม

กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) (ลงวันที่ 24 กันยายน 2542) (ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การขอรับสิทธิบัตร)

จักรกฤษณ์ ควรพจน์ (2543) “แนวคิดและบทวิเคราะห์” สํานักพิมพน์ิติธรรม. ก!งเทพฯ พิมพค์รั้งที่ 2
ไชยยศ เหมะรัชตะ (2560) “ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางบัญญา” สํานัาพิมพน์ิติธรรม. กรุงเทพฯ

พิมพค์รั้งที่ 11

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 96 ตอนที่ 35 ฉบับพิเศษ

ยรรยง พวงราช (2542) “คําอธิบายกฎหมายสิทธบิัตร” สํานักพิมพว์ิญญชน. กรุงเทพฯ พิมพค์รั้งที่ 2



ภาคผนวก



InventionDisclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนสุิทธิบัตร
Receive date.

1. ชื่อทีแ่สคงถึงการประดิษฐ์ (ภาษาไทย)____
2. ชื่อทีแ่สคงถึงการประดิษฐ์ (ภาษาอังกฤษ)_
3. รายชื่อผูป้ระดิษฐแ์ละสถานทีต่ิดต่อ (หากมมีากกว่า 4 ท่าน ก}ฌาใชใบต่อท้ายเป็นเอกสารแนบ)

กรณมีีผู้ประดิษฐต์ั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป เมอรการออกหนังสือสิทธิบัดร/อนสุิทธบิัตร ชื่อผูป้ระดิษฐล์ําดับแรกจะปรากฎในหนังสือดังกล่าว

ตามด้วยคําว่า “และคณะ” ดังนั้นขอใหต้กลงกันก่อนทีจ่ะลงนามวาจะใหผู้้!คเป็นชื่อนรก เพราะเมื่อกรมทรัพย์สินทางบัญญาออกหนังสือรับ

จดทะเบียนแล้ว จะไมส่ามารถแล้1!ฃไตอก (นักสืกษาสามารถเป็นผูป้ระดิษฐร์่วมได้ หากเป็นผู้มสว่นร่วมในงานประดิษฐ์)

โทรศัพท์

ทีท่ํางาน/ มือถือ
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน
ทีอ่ยู่ลําดับที่ ชื่อ นามสคุล ลายเซ็นท์% ส่วนร่วม ว/ด/ปE-mail address

(ระบชุื่อนัง้ไทย-ภาษาอังกฤษ

เจพาะผูป้ระดิษฐล์ําดับแรก)
1.

2.

3.

4.

4. ชื่อสูนยว์ิจัยเฉพาะทาง/กลุ่มวิจัย (เฉพาะกรณทีี่ดอ้งการใหน้ับ KPI เป็นของสนูย์/กลุ่มวิจัย).

5. การเผยแพรผ่ลงาน (แนบเอกสารประกอบได้)

( ) เคย (ใหร้ะบุ)

( ) วันที่เรํม่ด้นการประดิษฐ์ _
( ) การบรรยาย หรือเปิดเผยการประดิษฐ์ (กรุณาระบุ วันเดือนปี หน่วยงานที่จัด)

( ) การนําเสนอผลงาน ...
( ) การส่งผลงานตพีิมพ์....

( ) ตพีิมพค์รั้งแรก _
( ) ผลงานนี้ไมเ่คยไดร้ับการเผยแพรม่าก่อน

6. การสืบด้นล้อบุลสทิธบิัตร (แนบเอกสารประกอบได้)

6.1 Keyword ที่ใลใ้นการสืบด้น

( ) การวางจําหน่าย

6.2 ผลของการสืบด้นพบว่า ( ) เหมือนหรือคล้ายกับงานทีป่รากฏอยูก่่อนแล้ว ( ) ไมเ่หมือนหรือคล้ายกับงานทีป่รากฏอยูแ่ล้ว

6.3 Website ที่ใลไ้นการสืบด้น ( ) ประเทศไทย: WWW.ipthaiIand.go.th ( ) สหรัฐอเมริกา: www.uspto.gov

คูนบทรัๆ 1เยสินๆ ÿป็ญญๆ บนๆวิท(ภa“ยๆ)ยนแท่น



( ) ญีบุ่เน: www.jpo.go.jp ( ) ยุโรป: http://espacenet.com ( ) อื่นๆ ระบุ.

ราชการของสิทธบิัตรหรืออนสุิทธบิัตรที่เกี่ยวข้องทีไ่ดจ้ากการสืบค้น

ชื่อทีแ่สดงถึงการประดิษฐ์สิทธิบัตร/อบสุิทธบิัตรเลขที่ ประเทศ

7. การประดิษฐน์ี้เคอนําไปอื่นขอรับสิทธบิัตรหรือ อนสุิทธบิัตรหรือไม่ ( ) เคย

เมื่อวันที่.

8. การประดิษฐน์ี้ไดร้ับทุนอุคหนุน จากหรืออยูภ่าขใดข้้อตกลง หรือสัญญาใดๆ กับหน่วยงานอื่น หรือไม่

( ) ไมเ่คย

.ประเทศทีอ่ื่น.ถ้าร เลขทีค่ําขอ.

( ) เคย (ใหร้ะบุ)

( ) ทุนอุคหนุนงบประมาณแผ่นดินปงีบประมาณ.

( ) ทุนอุดหนุนเงินรายไดค้ณะ. .ปงีบประมาณ.

( ) ทุนหน่วยงานภายนอก (ระบชุื่อแหล่งทุนปีที่ไดพ้ร้อมแนบส์าเนาหน้าแรกของสัญญารับทุน).

( ) อื่นๆ (ก?ณาระบุ เช่น สัญญาข้างวิจัย สัญญาร่วมวิจัย ฯลฯ เป็นด้น)

( ) ไมเ่คย

9. การประดิษฐน์ีน้ําพืช หรือส่วนหนึ๋งส่วนใดของพืช รวมถึงการนําพืชมาสกัดเอาสาร เพื่อนํามาใชเ้ป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์

หรือไม่

( )มี: ก?ณาระบพุันธพุืช และแหล่งทีม่า

โดยคุป้ระดิษฐจ์ะดอ้งอื่นขออนุญาตใหเ้ก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธพุืชพื้นเมืองทั่วไป พันธพุืชป่า หรือส่วนทนี้งส่วนใดของ

พันธพุืชดังกล่าว เพื่อการปรับป?งพันธุ สืกษใ ทดลอง หรือวิจัยเพื่อาเระโยชนใ้นทางการด้า ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญต้ิ

คุ้มครองพันธพุืช พ.ศ. 2542 (สอบถามรายละเอียดจากเข้าหน้าทีสู่นยท์รัพย์สินทางป๋ญญา มข.)

( )ไม่มี

ย!ท! สิน!ÿป็ญ(ร! ม!ทวิ!!(ท(เยาเจน((ก่น



10. ส่วนใดส่วนหนื่งของการวิจัยทีน่ํามาซืง่การประดิษฐน์ี้ ไดม้กีารลงนามหรืออยูภ่ายใตข้้อตกลง หรือสัญญาใดๆ กับหน่วยงานอื่น
หรือโม่

.(ใหร้ะบชุื่อหน่วยงานปีทีไ่ดด้งนาม).( ) มี (ใหร้ะบุ) ( ) สัญญาถ่ายโอนวัสดชุีวภาพ.

( ) อื่นๆ (ก3ฌาระบุ)

( ) ไมม่ี

11. การประดิษฐน์ี้ใขร้ะยะทลาในการทําวิจัย.

12. การประดิษฐน์ี้ใขง้บประมาณเป็นจํานวนเงินประมาณ.

13. ข้อดแีละสักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์

โปรดระบถุึงลักษณะเด่นและอธิบายในรายละเอียดของความใหม่ โดยเฉพาะในส่วนทีไ่ดพ้ัตเนาใหด้ขีึ้นกว่าเดิมได้ โดยเหน้'ใหเ้ห็น

ถึงความแตกต่างจากเทคโนโลยเีดิม

.เดือน (ข้อมูลเพื่อใข้ประกอบในการขายสิทธิบัตร/อบสุิทธิบัตร).......บาท (ข้อมูลเพื่อใขป้ระกอบในการขายสิทธบิัตร/อบสุิทธิบัตร)

..ปี.

14. ข้อด้อยหรือข้อจํากัดของการประดิษฐน์ี้

15. ผลการวิจัย หรือผลการทดสอบ หรือ ผลการทคลอง
( ) มี (กรุณาระบุ สามารถแนบเอกสารประกอบได้).

0 มใีนระดับห้องทดลอง ( ) มใีนสัตวท์ดลอง 0 มใีนมนุษย์

( ) ไมม่ี

16. หากมผีลการวิจัยในมนุษย์ ไดด้ําเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยห์รือไม่

( ) ดําเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ์ล้ว

(ขอใหแ้นบหลักฐานจากสูนยป์ระสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

( ) ไมไ่ดด้ําเนินการ เนื่องจาก
17. หากมผีลการวิจัยในสัตวท์ดลอง ไดด้ําเนินการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการไขส้ัตวท์ดลองหรือไม่

( ) ดําเนินการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการไขส้ัตวท์ดลองแล้ว

(ขอใหแ้นบหลักฐานจากคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์)

( ) ไมไ่ดด้ําเนินการ เนื่องจาก

18. ผลิตภัณฑห์รือเทคโนโลยทีีใ่กลเ้คียงที่มอียูแ่ล้วในตลาด.

สูนยท!ÿรน!ท!!!ญญ! น!ทวิ!!น!atiuavuriu



19. ลักษณะการนําไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยห์รือประยุกตใ์‘ทดในเชิงอุตสาหกรรม

20. แผนการพัฒนาวิจัยต่อไป ที่ดอ้งการพัฒนาการประดิษฐน์ีต้่อไป (ช้ามี)

21. ช้อบลุทางการตลาด ( ) มี บริษัททีส่นใจในผลงาน ได้แก่

a. บริษัท_
b. บริษัท_

โทรศัพท์

.โทรศัพท์

ผูป้ระสานงาน

.ผูป้ระสานงาน
( ) ไมม่ี

22. การประชาสัมพันธผ์ลงานการประดิษฐน์ีโ้ดยมหาวิทยาลัย

( ) ยินยอม

( ) ไมย่ินยอม (กรุณาระบุ)

23. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อยูลดงักลาวช้างด้นและเอกสารทีแ่นบมาพร้อมนีค้รบถ้วนและถูกดอ้งและเป็นความจริงทุกประการ

.หัวหน้าโครงการลงนาม.
(. .)

./ /.

หมาชเหตุ: 1. หากร!นํ่อที่ไมพ่อ และด้องการระบรุายละเอียดเพม สามารถใชใ้บต่อด้ายเป็นเอกสารแนม

2. นักอีกบาสามารณป็นผูป้ระดิษฐร์่วมได้ หากเป็นผูร้ส่วนร่วมในงานประดิษฐ์

สูนฃท์ร้หบสิพทแปญ็ญา บฑาวทิขÿ[ทเอ!น:ก่น


