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1. การพัฒนาพันธุ์ข้าว 

(1) การพัฒนา SNP Markers ในยีนที่ควบคุมการสร้างและเปลี่ยนแปลงการผลิตแป้งจากข้าว 15 สาย
พันธุ์  โดยใช้ NGS ในการหา SNP จ านวนมาก เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ลักษณะแป้งที่ต้องการใน
อนาคต ให้มีลักษณะแป้งตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องการคุณภาพของแป้งแตกต่าง
กันไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้พัฒนาด้านการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวเพ่ือการส่งออก ซึ่งจะเป็น
มาตรฐานการส่งออกข้าวที่นานาประเทศยอมรับ ผลการวิจัยของโครงการนี้คือ องค์ความรู้เบื้องต้นที่จะใช้การ
พัฒนาเพื่อให้ได้ผลตามที่กล่าวมา 

หัวหน้าโครงการ : ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 
หน่วยงาน : สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

(2) การรวบรวม ประเมินและจ าแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและ
แม่ฮ่องสอน ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองท้องถิ่นจากที่สูงของทั้ง 3 จังหวัด ได้ทั้งหมด 275 ตัวอย่าง จาก
เกษตรกรทั้งหมด 10 ชาติพันธุ์ 43 หมู่บ้าน ทั้งในสภาพไร่และนา และน ามาจ าแนกลักษณะทางกายภาพ 
คุณภาพการหุงต้มและคุณภาพพิเศษ ทั้ง 7 ลักษณะ คือ ธาตุเหล็ก สังกะสี แอนโธไซยานิน โอไรซานอล ไว
ตามินอี ฟีนอล และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพพิเศษแต่ละลักษณะสูงได้
น ามาปลูกขยายพันธุ์ไว้ เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ต่อไป 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.ศันสนีย์ จ าจด 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

(3) การรวบรวม ประเมินและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตนาน้ าฝน
และประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยศึกษารวบรวมข้าวไร่ และข้าวพ้ืนเมืองจากท้ังหมด 12 จังหวัด ในเขตภาคตะวันตก ภาคเหนือ
ตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย จากการส ารวจพบสายพันธุ์ข้าวทั้งหมด 266 
สายพันธุ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยคือ สายพันธุ์ที่ส ารวจมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทนแล้งและ
เหมาะสมต่อพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตนาน้ าฝนและประสบภัยแล้งของภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ชลธิรา แสงศิริ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล 
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(4) การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลโดย
ใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก โดยการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ช่วยในการคัดเลือก ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่นี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ราบลุ่มอาศัย
น้ าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย และบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงท่ีมีการกระจายตัว
ของน้ าฝนไม่สม่ าเสมอ มีปัญหาน้ าท่วมฉับพลัน และการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.สุรีพร เกตุงาม 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

(5) การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่สูงที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง ใช้ประโยชน์ของ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและทางชีวภาพของข้าวที่สูงในไทย เ พ่ือท าการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่สูงที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพในด้าน prebiotic antimutageneic activity และ antigenotoxic activity พร้อมทั้งศึกษา
ลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต ประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหาร คุณภาพหุงต้ม ความ
ทนต่อภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิตและจากสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อน าไปพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและมี
คุณค่าทางโภชนาการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

หัวหน้าโครงการ : ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

(6) การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ าท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และ
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทาน 4 
พันธุ์ ได้แก่ ชัยนาท 1 ปทุมธานี 1 กข47 และสุรินทร์ 1 เพ่ือให้ทนน้ าท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ผลงานที่ได้รับจากโครงการนี้ใน
ปี 2557 คือ ได้ข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น BC2F1 และ F3 ที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมตามต้องการ บางสายพันธุ์ได้มีการทดสอบลักษณะปรากฏเพ่ิมเติมด้วย ได้แก่ การทดสอบความ
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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(7) การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 และสังข์หยดพัทลุง ให้ปลูกได้ทุกฤดูเพื่อเตรียม
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธี Marker-assisted Backcrossing ได้คัดเลือก ศึกษาพันธุ์ขั้นต้น 
และทดสอบผลผลิตในสถานีทดลอง ระหว่างสถานี ระดับไร่นาเกษตรกร และรับรองพันธุ์  ซึ่งจะได้ข้าวจ านวน 
15 พันธุ์ ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งได้ข้าวต้นเตี้ยที่ไม่หักล้ม สามารถเก็บเกี่ยวด้วยรถ
เก็บเก่ียวได้ง่าย ทั้งข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วราภรณ์ แสงทอง 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

(8) การตอบสนอง และการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะแล้ง ดินเค็ม และอุณหภูมิสูง ปีที่ 2  ได้ปรับปรุง
พันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานโรคไหม้และทนดินเค็ม โดยการผสมกลับ ซึ่งได้พัฒนาประชากรถึงชั่วรุ่น BC3F2 แล้ว 
และยังได้พัฒนาข้าว กข6 ให้ทนแล้งโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังมีการใช้สารควบคุมการ
เจริญกลุ่มโพลีเอมีนในการเพ่ิมความสามารถทนแล้ง ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางสรีรวิทยาที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ในการคัดเลือกข้าวทนแล้งและทนเค็ม รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของข้าวหอมมะลิต่อ
อุณหภูมิสูง 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

(9) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพส าหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม มี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมโดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ช่วยในการคัดเลือก ผลงานวิจัย (output) ที่ได้รับจนถึงปัจจุบันคือ ได้สายพันธุ์ A  สายพันธุ์ TGMS และสายพันธุ์ 
R ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส าหรับใช้ในการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 และ 3 สายพันธุ์ วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ลูกผสมที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูล heterosis และการจัดกลุ่มเชื้อพันธุกรรมข้าวไทยและข้าวกลุ่มอ่ืน 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.ประภา ศรีพิจิตต์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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(10)  วิทยาศาสตร์เชิงโอมิกส์เพื่อการศึกษาลักษณะการทนทานความเค็มในข้าว (Oryza sativa L.) 
ไทย การใช้วิธีทาง genomics โดยใช้ genome-wide association เพ่ือการระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับความทน
เค็มในข้าว พบว่า ลักษณะการตอบสนองต่อความเค็มทั้งในระยะต้นกล้าและในระยะออกดอกสามารถน ามาใช้
ในการระบุยีนที่เกี่ยวข้องได้ โดยกลุ่มยีนที่วิ เคราะห์ได้ในแต่ละระยะแตกต่างกัน ส่วนการใช้วิธีการทาง 
metabolomics โดยเปรียบเทียบ metabolites ของข้าวปกติกับข้าวที่มีการแสดงออกของคัลมอดูลินสูงกว่า
ปกติ พบว่าการเปลี่ยนแปลง metabolites แต่การควบคุมดังกล่าวอยู่ในในระดับ post-transcription 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

(11) การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคล าไอออนพลังงานต่ าที่ให้
ผลผลิตสูงส าหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ได้ทดสอบและคัดเลือกข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์
กลาย ซึ่งพัฒนาจากเทคนิคล าไอออนพลังงานต่ า 6 สายพันธุ์ ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้ข้าวจ านวน 5 สาย
พันธุ์ ที่ให้ผลผลิตสูง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ยปานกลาง ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ได้ท าการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว HyKOS21 (น้ ามันร าข้าว ข้าวกล้องงอก และน้ าข้าวกล้องงอก) ได้แนะน าสายพันธุ์
ข้าวพันธุ์กลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวดังกล่าวแก่เกษตรในพ้ืนที่ภาคเหนือ ข้อมูล
วิจัยจะใช้ประกอบการเสนอขอขึ้นทะเบียนพันธุ์และรับรองพันธุ์ข้าวพันธุ์กลาย 

หัวหน้าโครงการ : ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

(12) การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม เพ่ือน าร่องในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการในการผลิตข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวลูกผสม และเป็นแหล่งข้อมูลในการน ากระบวนการทดสอบไป
ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แท้ 20 เปอร์เซ็นต์ ตาม
กระบวนการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม จ านวน 1 สายพันธุ์ คือ H13-745 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 868 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงสุด 971 กิโลกรัมต่อไร่ และคัดเลือกเข้าจ านวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ ATRH-1201 
ATRH-1202 PAC835 HY1004 2201 2302 2305 H13-745 PTT06008H และPTT10061H น าไปใช้ใน
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมต่อไป 

หัวหน้าโครงการ : นางสาวเบญจวรรณ พลโคต 
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กรมการข้าว 
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(13) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าหอมไม่ไวต่อช่วงแสง อมิโลสปานกลาง ที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อการ
หักล้มและน้ าท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  ซึ่งใช้แหล่ง
พันธุกรรมจากพันธุ์/สายพันธุ์ SL-Sub1/Xa21 MNTK-BB aroma JasmineIR57514  กข49 IRRIC-BPH-WRI-
67-111 Basmati 370 และ PSL90004-84-6-4-2 โดยใช้วิธีผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการ
คัดเลือก ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือได้สายพันธุ์ข้าวที่ตรงตามวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป 

หัวหน้าโครงการ : ดร.สุวัฒน์ เจียระคงม่ัน 
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กรมการข้าว 
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2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว 

(1) รถด านาแบบนั่งขับ เพ่ือสร้างต้นแบบรถด านาชนิดแบบนั่งขับ ที่ใช้กับต้นกล้าแบบล้างราก ส าหรับ
ทดแทนปัญหาทางด้านแรงงาน การว่าจ้างที่มีราคาสูงและปลูกข้าวให้ทันตามฤดูกาล ซึ่งเครื่องมีความสามารถ
ปักด าได้ครั้งละ 6 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 30 ซม. ใช้กับต้นกล้าล้างรากที่มีความสูง 25-30 ซม. ระบบปัก
ด าประกอบด้วยการเลียงต้นกล้า การแยกกอและการปักด าต้นกล้าลงแปลง ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถใช้
ปักด าต้นกล้าทดแทนแรงงานคน โดยพบว่า รถด านาแบบนั่งขับสามารถปักด าได้วันละ 5 ไร่/วัน และได้
สิทธิบัตรเครื่องต้นแบบส าหรับพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

หัวหน้าโครงการ : นายสมพร หงษ์กง 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

(2) การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ือจะประดิษฐ์กลไกหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวงอกลงเป็น
จุดที่มรีะบบการท างานง่ายและต้นทุนต่ า เพ่ือต่อยอดเป็นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาน้ าตมทีร่าคาถูกและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จึงมีการออกสอบถามความต้องการจากชาวนาพร้อมกับเผยแพร่ประโยชน์ของ
การหยอดเมล็ดพันธุ์ ต้นทุนการน าเมล็ดพันธุ์ลงปลูกจะลดลงและประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่า ต้นข้าวที่งอก
ขึ้นจะเป็นระเบียบ จึงสะดวกในการแยกแยะวัชพืชเพ่ือก าจัดและบ ารุงรักษา 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

(3) การศึกษาทิศทางการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีข้าวลูกผสมที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีข้าว
ลูกผสมด้วยการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การยอมรับของเกษตรกร และความสามารถด้านเทคโนโลยีข้าว
ลูกผสมโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต ผลการศึกษาชี้ว่าข้าว
ลูกผสมจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวขาวเพ่ือแปรรูปเป็นข้าวนึ่ งและผลิตภัณฑ์ข้าว โดย
เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกลุ่มแรก ทั้งนี้ 
รัฐต้องมีนโยบายข้าวลูกผสมให้ชัดเจน 

หัวหน้าโครงการ : นางสาววัชริน มีรอด 
หน่วยงาน : ศูนย์พันธุกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
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(4) การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกและระบบสารสนเทศการผลิตข้าวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
นโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือหาแนวทางลดปริมาณน้ า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนา
ข้าว และ จัดท า carbon footprint การปลูกข้าวที่เหมาะสม ด้วยการศึกษาการจัดการน้ ารูปแบบใหม่ ร่วมกับ
การจัดการปุ๋ยและการจัดการศัตรูข้าวที่เหมาะสม จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ลดอัตราการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลผลิต ส่งผลให้การผลิตข้าวของประเทศไทยมีส่วนช่วยในการบรรเทาสภาวะ
โลกร้อน และยังสามารถน าไปใช้ในการต่อรองการค้าข้าวกับต่างประเทศต่อไปในการตัดสินใจด้วยข้อมูลทั้งด้าน
การจัดการผลิต ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าโครงการ : นางกิ่งแก้ว คุณเขต 
หน่วยงาน : ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 

 

(5) การบรรเทาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ าในการผลิตข้าวไทยภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือประเมินและปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าและวอเตอร์ฟุตพ
ริ้นท์ของข้าวไทย ให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศและพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์สมัยปัจจุบัน ด้วยการ
ตรวจวัดค่าการคายระเหยน้ า และลักษณะบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าของข้าว ผลการวิจัยพบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์การใช้น้ าของข้าวปัจจุบันมีค่าสูงกว่าในอดีต ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์มีค่าต่ ากว่ารายงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่มาก่อนหน้านี้ และปริมาณการใช้น้ ามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับมวลชีวภาพและความสูงของข้าว 
การแสดงออกของยีน aquaporin มีความเชื่อมโยงกับลักษณะการใช้น้ าในข้าวทั้ง 4 พันธุ์ โดยมีความเป็นไปได้
ที่จะใช้ท านายปริมาณการใช้น้ าของข้าวพันธุ์อ่ืนๆ ได้ 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

(6) การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร เพ่ือให้ได้รูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ส าหรับกระจายพันธุ์ โดยการพัฒนากระบวนการผลิต มีการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิต และ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งเมล็ดพันธุ์ดี สนับสนุนให้เกษตรกรใช้
เมล็ดพันธุ์ดีในท้องถิ่น ลดต้นทุน ผลผลิตคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

หัวหน้าโครงการ : นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 
หน่วยงาน : ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 
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(7) การจัดการแร่ธาตุบางชนิดเบื้องต้นที่ร่วมส่งเสริมในกระบวนการสร้างสารหอม 2-acetyl-1-
pyrroline (2AP) ในพันธุ์ข้าวหอมไทยในเบื้องต้น เน้นผลของชนิดและปริมาณธาตุอาหาร 6 ธาตุ คือ N P 
Ca Mg Mn และ Zn ที่มีต่อการสร้างสารหอม ในเมล็ดและใบข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ปทุมธานี 1 
ที่ปลูกในสภาพไร้ดิน ผลจากงานวิจัยระบุได้ว่า ธาตุ P และ Ca สามารถกระตุ้นการสร้างสารหอม 2AP ในใบ
ข้าวได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่า สามารถน ามาพัฒนาเป็นปุ๋ยสูตรเฉพาะส าหรับผลผลิตข้าวที่ต้องการคุณภาพ
ความหอมสูงได้ในอนาคต 

หัวหน้าโครงการ : ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

(8) ความสามารถยับยั้งไนตริฟิเคชั่นในระดับไร่นาของข้าวพื้นเมืองไทย เพ่ือยืนยันความสามารถยับยั้ง
ไนตริฟิเคชั่นของข้าวพ้ืนเมืองไทยในสภาพไร่นา จ านวน 4 พันธุ์ คือ ดอกพุดขาว มะลิเลื้อย พวงทอง  และ 
ลอง  รวมทั้งพันธุ์ข้าวมาตรฐาน 1 พันธุ์ คือ ข้าวดอกมะลิ 105 ค่าเฉลี่ยความสามารถยับยั้งไนตริฟิเคชั่นของแต่
ละพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกัน โดยในระยะแตกหน่อ ยืดปล้อง ตั้งท้อง และออกรวง อัตราการปลดปล่อยก๊าช
เรือนกระจก ปริมาณประชากรแบคทีเรียกลุ่ม Nitrifying bacteria ความเข้มข้นของแอมโมเนียมและไนเตรท
ในดิน สารประกอบฟีนอลในน้ าเลี้ยงราก มีความสัมพันธ์กับการยับยั้งไนตริฟิเคชั่นต่ า 

หัวหน้าโครงการ : ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

(9) การวิเคราะห์ ศึกษา และปรับปรุง การน าเทคโนโลยีระบบการหยอดข้าวอัตโนมัติมาใช้เพื่อลด
ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในนาข้าว การสร้างต้นแบบระบบหยอดข้าวอัตโนมัติซึ่งได้มีการยื่น
จดสิทธิบัตรเพ่ือน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันสามารถท างานได้ทั้งในนาแห้งและนาโคลน จากผล
การทดสอบกับแปลงนาของเกษตรกรสามารถหยอดข้าวเป็นแถวเป็นแนวโดยอัตโนมัติ โดยใช้ปริมาณข้าวเพียง 
1.5 กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับนาหว่านที่ 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ไทยศิริ เวทไว 
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 

(1) การถอดบทเรียนคู่มือการประเมินการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงสีข้าวในภาคใต้  ศึกษาวิจัยในโรงสีขนาด
ใหญ่ในภาคใต้ซึ่งมีโรงสีข้าวอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด  คือ  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  และสงขลา  เพ่ือหาจุดที่ต้อง
ปรับปรุงโรงสีข้าวในการพัฒนาระบบการผลิตตามรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในโรงสีข้าว  ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
ผลงานวิจัย คือโรงสีข้าวที่เข้าที่ร่วมกระบวนการวิจัยเข้าใจมาตรฐาน GMP สามารถมีแนวทางในการปรับปรุง
โรงสีข้าว และเป็นต้นแบบให้แก่โรงสีข้าวอื่นๆ ได้เพ่ือให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP 

หัวหน้าโครงการ : ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 

(2) การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่าง
รวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด เพ่ือวิเคราะห์การปลอมปนข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 
และ ข้าวกข15 ทั้งในข้าวเปลือกและข้าวขาว จากการดูดซับแสงเนียร์อินฟราเรดเมล็ดข้าวจะไม่ถูกท าลาย 
รวดเร็วและไม่ใช้เคมี เพ่ือเป็นวิธีทางเลือกใหม่  ผลงานวิจัยได้ต้นแบบสมการคณิตศาสตร์ 3 แบบที่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) สมการใช้ระบุพันธุ์ข้าว (2) สมการคัดแยกข้าวบริสุทธิ์จากข้าวผสม และ (3) สมการ
ท านายเปอร์เซ็นต์การปน 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ศุมาพร เกษมส าราญ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

(3) เครื่องเก็บ สับฟางและตัดตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวแบบลากจูง เป็นการสร้างและพัฒนาเครื่อง
เก็บ สับฟางและตัดตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวแบบลากจูง ระบบการท างานอาศัยเฟืองท้ายเฟอร์ริโอ รถ
แทรกเตอร์เป็นต้นก าลังท างานการย่อยสลาย และปรับระดับโดยระบบไฮดรอลิก ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
เปอร์เซ็นต์การเก็บไม่หมดน้อยที่สุด  2.5 % ความเร็วการเคลื่อนที่ 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสามารถการท างาน
ในพ้ืนที่เท่ากับ 21.10 ไร่ต่อชั่วโมง  ขนาดฟางข้าวที่ได้จากการสับที่มีความยาวอยู่ในช่วง 1.0-10 2.11-15 3.16-
20 4.มากกว่า  20 ซม.  มีจ านวน 50% 20% 17% และ 15% ตามล าดับ  และน าไปเผยแพร่แก่เกษตรกร 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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(4) การพัฒนาโรงงานต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลม
ร้อนส าหรับโรงสีข้าวขนาดเล็กและผลกระทบด้านคุณภาพของข้าวและการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บ
เกี่ยวส าหรับโรงสีข้าวขนาดเล็กมีก าลังการผลิต 30-40 ตันข้าวเปลือกต่อวัน กระบวนการอบแห้ง ใช้รังสี
อินฟราเรดความยาวคลื่นสูงสุดประมาณ 2.5 ไมครอน ท างานต่อเนื่องกับการเทมเปอร์ข้าวและอบแห้งด้วยลม
ร้อนที่ระดับอุณหภูมิ 55–60 องศาเซลเซียส มีความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์การเกษตร 
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวขนาดเล็ก คุณภาพข้าวเปลือกท่ีผ่านการอบแห้งใกล้เคียงกับวิธีการตากลานทั่วไปและมี
ผลต่อการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียวได้เป็นอย่างดี 

หัวหน้าโครงการ : ดร.เนตรนภิส เขียวข า 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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4. การพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการแปรรูป 

(1) การศึกษาผลระยะยาวของการบริโภคข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกพันธุ์สังข์หยดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการศึกษาผลระยะยาวของการบริโภคข้าวกล้อง 
สังข์หยดหรือข้าวกล้องงอกสังข์หยดแทนข้าวขาวอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ  เพ่ีอลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 35 ราย ผลการศึกษาที่ส าคัญพบว่า หลังจากบริโภคข้าวกล้อง
หรือข้าวกล้องงอกสังข์หยดครบ 32 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของ HbA1c ลดลงและค่าเฉลี่ยของ serum 
ORAC (ดัชนีบ่งชี้ภาวะต้านอนุมูลอิสระของร่างกาย) เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนบริโภค
ข้าวกล้องหรือข้าวกล้องงอกสังข์หยด 

 
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 

(2) การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อ
ประสาท และการพัฒนามาตรฐานของสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองท่ีมีสี 
โดยการพัฒนาวิธีเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากผงข้าวสุโขทัยด าโดยการย่อยด้วยเอนไซม์ พบว่าโปรตีน
ไฮโดรไลเซทที่เตรียมได้มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ปรับระบบภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ สามารถเสริมความจ าและ
การเรียนรู้โดยปกป้องการท าลายเซลล์ประสาทในส่วนฮิปโปแคมปัสของสมองจากผลของเบตาอะมิลอยด์คล้าย
กับการเกิดภาวะความจ าเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ได้ และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2 ชนิด คือ กัมม่ีเยลลี่และ
แคปซูลที่มีโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวเป็นองค์ประกอบ 
 
หัวหน้าโครงการ : ศ. ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

(3) แป้งข้าวก่ าดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ าเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพเชิงป้องกัน  เป็นการศึกษา 
การดัดแปรแป้งข้าวก่ าและการพัฒนาข้าวเปลือกก่ านึ่งและผลิตภัณฑ์ข้าวก่ าหุงสุกเร็ว การดัดแปรแป้งข้าวก่ าและ
การพัฒนาข้าวเปลือกก่ านึ่งและผลิตภัณฑ์ข้าวก่ าหุงสุกเร็ว ผลงานวิจัยพบว่า ได้เทคโนโลยีในการดัดแปร 
แป้งข้าวก่ าที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ ต่อการน าไปใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งการดัดแปรแป้งข้าวก่ าด้วยเอนไซม์ 
พูลลูลาเนสจะท าให้ได้ปริมาณ RS สูงกว่าการดัดแปรด้วยวิธีอ่ืนๆ และสภาวะที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการนึ่ง
ข้าวเปลือก คือที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสและระยะเวลาในการนึ่ง 1 ชั่วโมง 30 นาที ข้าวมีค่า glycemic 
index (GI) เท่ากับ 57.26 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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(4) การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวพาร์บอยล์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้
สุญญากาศ เพื่อผลิตข้าวพาร์บอยล์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยศึกษากระบวนการแช่และการนึ่งข้าว 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพาร์บอยล์จากข้าวเจ้าพันธุ์ กข47 เพ่ือเสริมคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้เทคโนโลยี
การแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ ผลงานวิจัยพบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวพาร์บอยล์ที่มีสีเหลืองลดลง ช่วยลดปัญหา
ให้กับผู้ส่งออกข้าวพาร์บอยล์ และได้ผลิตภัณฑ์ข้าวพาร์บอยล์ที่มีโปรตีนสูงและผลิตภัณฑ์ข้าวพาร์บอยล์ที่มี  
สารต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมส าหรับช่องทางจ าหน่ายในตลาดระดับบน 
 
หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

(5) การศึกษาคุณสมบัติพิเศษของข้าวเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่า
ชนิดแท่งปราศจากกลูเตนจากข้าวกล้องสี และการศึกษาการเตรียมเปปไทด์สายสั้นทนร้อนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากร าข้าวสกัดน้ ามัน ผลการวิจัยท าให้ได้ผลิตภัณฑ์กราโนล่าที่ปราศจากไขมันทรานส์ โคเลสเตอรอล และ
กลูเตน ทั้งยังมีใยอาหาร ธาตุเหล็ก และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีขายในท้องตลาด ส่วน
เปปไทด์สายสั้นทนร้อนที่ผลิตได้ พบว่าออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ต้านอนุมูลอิสระ และ 
ต้านการอักเสบได้ด ีสามารถน าไปใช้เป็นสารเสริมในอุตสาหกรรมอาหาร เสริมความงาม และทางการแพทย์ 

หัวหน้าโครงการ : ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

(6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวมีสีและวัสดุเศษเหลือ ด าเนินการศึกษาใน 2 เรื่อง คือ 
ศึกษาผลของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งที่มีต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ค่าดัชนีน้ าตาล (GI) และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งของพันธุ์ข้าวมีสี 4 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล ข้าวมันปู และข้าวหอมมะลิแดง 
พบว่า อุณหภูมิ ระยะเวลาการแช่ข้าวและวิธีการนึ่งข้าว ส่งผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวนึ่ง และ
ข้าวนึ่งของข้าวทั้ง 4 พันธุ์มีค่า GI ต่ ากว่าข้าวที่ไม่ผ่านการนึ่ง ส่วนการผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและ 
มีสมบัติเชิงหน้าที่จากปลายข้าวและร าข้าวสังข์หยด พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเสที่ได้อาจมีศักยภาพใน 
การประยุกต์ใช้เป็นสารต้านออกซิเดชันและสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
และช่วยส่งเสริมให้อาหารมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ 
 
หัวหน้าโครงการ : ดร.พรพิมล มะยะเฉียว 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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(7) การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว ศึกษาวิจัยการผลิตกระดาษซับน้ ามันจากอาหารทอดที่ต้องการ
ใช้รองอาหารหรือใช้ห่ออาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 
ผลงานวิจัย คือ ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่มีคุณสมบัติซับน้ ามันจากอาหารทอด มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ราคาที่สามารถแข่งขันได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ต้นแบบให้กับโรงงานผลิตกระดาษ 
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตกระดาษหัตถกรรมได้ 

หัวหน้าโครงการ : นายวุฒินันท์ คงทัด 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

(8) การพัฒนาเจลข้าวส าหรับใช้ทางทันตกรรม เพ่ือพัฒนาเจลพ้ืนข้าวไทยที่ต้านการย่อยสลายโดย
เอนไซม์และสามารถบรรจุตัวยาชนิดต่างๆ เพ่ือใช้ในทางทันตกรรม พบว่าข้าวเสาไห้ดัดแปรทางเคมีเป็นข้าวที่
เหมาะสมที่สุดในการเตรียมเจลพ้ืนเพื่อใช้บรรจุตัวยาทดสอบ ผลวิจัยทางคลินิกพบว่า เจลข้าวของยาที่ทดสอบ
ให้ผลดีกว่าเจลทางการค้าอย่างมีนัยส าคัญ จึงสรุปได้ว่าเจลข้าวที่พัฒนาขึ้นโดยมีตัวยาชนิดต่างๆ บรรจุอยู่มี
ประสิทธิผลในทางคลินิกดี แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเพ่ิมมูลค่าให้ข้าวไทยเพ่ือก่อประโยชน์ทาง           
ทันตกรรม 

หัวหน้าโครงการ : ดร. ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

(9) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกาย สมอง จิต และ
ความงาม จากข้าวเหนียวด าพันธุ์ลืมผัว เพ่ือศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดด้วยน้ าและเมทธานอล
จากร าและเมล็ดข้าวลืมผัว ในการต้านมะเร็ง 3 ชนิด คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเม็ด
เลือดขาว การช่วยความจ า การลดความเครียดและวิตกกังวล และดัชนีน้ าตาลในผู้ทดลอง พบว่าสารสกัดจากร า
และเมล็ดของข้าวลืมผัว ยับยั้งการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อม
ลูกหมาก และสารสกัดจากร าโดยเมทานอลอาจมีผลลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วน
การศึกษาในสัตว์ทดลองและเซลล์เพาะเลี้ยง พบว่า สารสกัดจากร าและเมล็ดข้าวลืมผัวเพ่ิมความเร็วในการ
เรียนรู้ ต้านสารพิษที่ท าให้เกิดการสูญเสียความจ า และลดความวิตกกังวล ส่วนค่าดัชนีน้ าตาล (GI) ของข้าวลืม
ผัวเท่ากับ 77 แม้จะต่ ากว่าข้าวเหนียว กข6 และข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูง 

หัวหน้าโครงการ : ดร.อัจฉราพร ณ ล าปาง เนินพลับ 
หน่วยงาน : กรมการข้าว 
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(10)  การศึกษาความคงตัวของต ารับโพรไบโอติกอัดเม็ดที่ได้จากข้าวหมักของฮางงอกและข้าวก่ าสาย
พันธุ์ KKU URL0381 เป็นการศึกษาข้อมูลความคงตัวของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกข้าวหมัก เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม เพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เวชส าอางของน้ าหมักข้าว โดยท าการศึกษาความคง
ตัวกายภาพและทางเคมี ศึกษาการลดลงของปริมาณเชื้อโพรโบโอติกในผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะควบคุม เป็น
เวลา 6 เดือน ท าให้ได้ข้อมูลอายุการใช้งาน ภาชนะบรรจุ และสภาวะการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม  

หัวหน้าโครงการ : ดร.แคทรียา สุทธานุช 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

(11)   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันกระดูกพรุนจากโทโคไตรอีนอลและโทโคเฟอรอลที่ได้จากร าข้าว 
จากการทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกในเซลล์กระดูกเพาะเลี้ยง พบว่าน้ ามันร าข้าวขาวไม่มีฤทธิ์กระตุ้น
การสร้างกระดูก ในขณะที่น้ ามันร าข้าวก่ ามีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกเมื่อประเมินด้วยการกระตุ้นกิจกรรม
ของเอนไซม์ Alkaline phosphatase โดยพบว่าน้ ามันร าข้าวก่ าตรวจวิเคราะห์พบเดลต้า-โทโคไตรอีนอล 
แกมม่า-โทโคไตรอีนอล แอลฟ่า-โทโคไตรอีนอลและแกมม่า-โทโคเฟอรอล เมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามันร าข้าวขาว
แล้วพบว่า น้ ามันร าข้าวก่ าตรวจวิเคราะห์พบแอลฟ่า-โทโคไตรอีนอล ซึ่งตรวจวิเคราะห์ไม่พบในน้ ามันร าข้าว
ขาว 

หัวหน้าโครงการ : ดร. ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

(12)   การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว ได้ท าการชักน าการ
สร้างสเต็มเซลล์ (แคลลัส) จากจมูกข้าว 3 พันธุ์ คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวมันปู และข้าวเหนียวด า แล้ว
น ามาสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติชะลอความชรา พบว่าสารสกัดสเต็มเซลล์มีปริมาณสารออกฤทธิ์เพ่ิมข้ึนจาก 
สารสกัดจากเมล็ดข้าวถึง 3 เท่า มีคุณสมบัติชะลอความชราผ่านกลไกการต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นการ
เจริญของเซลล์ผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยให้ผิวกระจ่างใสผ่านกลไกการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส จึง
สรุปได้ว่าสารสกัดสเต็มเซลล์ข้าวไทยมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ชะลอความชราใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

หัวหน้าโครงการ : ดร.นิสากร แซ่วัน 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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(13)   การสร้างเครื่องผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม ได้ทดสอบเพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในการแช่ข้าว วิธีการคั่วข้าว แล้วกะเทาะข้าวและรีดข้าว
เพ่ือให้ได้ข้าวเม่า หลังจากนั้นจึงได้ออกแบบกระบวนการผลิต ออกแบบเครื่องจักรเพ่ือใช้ในการผลิตข้าวเม่า 
และสร้างเครื่องต้นแบบเพ่ือใช้ในการผลิตข้าวเม่า แล้วน าข้าวเม่าไปตรวจสอบคุณค่าและคุณประโยชน์ทาง
อาหารของข้าวเม่าท่ีท าจากข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
 

(14)   การวิจัยคุณลักษณะจ าเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: การใช้เทคนิค 
โปรตีโอมิกส์ศึกษาวิถีการผลิตโปรตีนหลักในเมล็ดข้าวและการเตรียมเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
เมล็ดและร าข้าว ด้วยเทคนิคชอทกันโปรตีโอมิกส์ สามารถวัดความแตกต่างของปริมาณโปรตีนหลักในเมล็ด
ข้าวได้ 84 พันธุ์ได้ ซึ่งสามารถยืนยันผลได้โดยการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ mRNA ด้วยเทคนิคอาร์ที-พีซีอาร์ 
จากการคัดกรองโปรตีนไฮโดรไลเสทที่ได้จากการย่อยโปรตีนเนื้อเมล็ดข้าว 84 สายพันธุ์ พบว่าโปรตีน 
ไฮโดรไลเสทจากข้าวบางสายพันธุ์มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ในวงกว้าง และข้าวบางสายพันธุ์สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารและเซลล์มะเร็งตับได้ดี 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.สุนันทา รัตนาโภ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

(15)   การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารเสริมสุขภาพเฉพาะทางจากข้าว (Oryza sativa 
L.) พันธุ์พื้นเมืองเพื่อน าร่องสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดของเสีย เป็นการศึกษาสภาวะการผลิตและออกแบบ
หน่วยการผลิตแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ าเยื่อใยสูง ขนาด 50 กิโลกรัม และสร้างถังเพาะเลี้ยงเซลล์ยีสต์ส าหรับ
ผลิตโปรตีนชีวภาพขนาด 200 ลิตร พบว่าหน่วยการผลิตแป้งข้าวดัดแปรต้นแบบมีประสิทธิภาพการผลิตได้ดี 
และพบว่าส่วนของปลายข้าวและร าข้าวสามารถเป็นแหล่งอาหารที่ดีในการเพาะเลี้ยงเชลล์ยีสต์เพ่ือผลิตโปรตีน
เซลล์เดียวด้วยถังหมักที่ใช้ความเร็วรอบในการกวน 300 รอบ อัตราการให้อากาศ 3 vvm และอุณหภูมิใน 
การหมัก 35 องศาเซลเซียส ให้อัตราการเพ่ิมจ านวนเซลล์ยีสต์สูงสุด  

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.จิรภา พงษ์จันตา 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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(16)   การพัฒนาข้าวก่ าเพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง ได้วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ส าคัญจากสารสกัด 
เมทานอลและไดโครมีเทน จากข้าวก่ าสามสายพันธุ์ ได้แก่ ก่ าดอยสะเก็ด ก่ าน่าน ก่ าพะเยา และข้าวขาว กข6 
เพ่ือเป็นตัวเปรียบเทียบ ที่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเรื้องรัง ซึ่งสารออกฤทธิ์ส าคัญในสารสกัดเมทานอล 
ได้แก่ กลุ่มสารฟีนอล กลุ่มสารฟลาโวนอยด์ และที่ส าคัญคือ สารกลุ่มแอนโธไซยานิน ซึ่งมีในข้าวก่ าแต่ไม่พบ
ในข้าวขาว เป็นสารออกฤทธิ์ส าคัญในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง ซึ่งสารกลุ่มนี้มีความคงตัวสั้น ส่วนสาร
สกัดไดโครมีเทน พบว่าสารออกฤทธิ์ส าคัญได้แก่ สารแกมม่าโอไรซานอล และวิตามินอี มีความคงตัวนาน 12 
เดือน ในสภาพของสารสกัด 

หัวหน้าโครงการ : ดร.กรวรรณ ศรีงาม 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

(17)   การพัฒนาข้าวก่ าล้านนาสู่อุตสาหกรรม : การพัฒนาวิธีการสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากข้าวก่ า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวก่ าล้านนาสู่อุตสาหกรรม  ในปีที่ 2 เป็นการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวก่ าให้ได้ปริมาณมากและอยู่ในสภาพ
เสถียร ตลอดจนหาวิธีการท าผลิตภัณฑ์กลูโคสซีรัปจากข้าวภายหลังการแยกสารไบโอแอคทีฟออกแล้ว พบว่า
สามารถสกัดสารไบโอแอคทีฟได้ปริมาณสูงในสภาพเสถียร เหมาะส าหรับน าไปท าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือ
เติมแต่งในอาหาร นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังสามารถหากรรมวิธีผลิตกลูโคสซีรัปจากข้าวก่ าได้ ซึ่งสามารถน าไป
ขยายเสกลและผลิตเชิงการค้าต่อไป 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

(18)   การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารส าคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดและร าข้าวสีเพื่อเตรียม
เป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็นตัวชี้น า เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารส าคัญที่มีฤทธิ์
ต้านอักเสบและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในสารสกัดของเมล็ดและร าข้าวด า ข้าวแดง ทั้งมีขั้วและไม่มี
ขั้ว โดยใช้ตัวท าละลายที่ไม่เป็นพิษ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยออกมาในรูปแบบของวารสารระดับ
นานาชาติและการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ความส าเร็จของแผนโครงการยังท าให้
เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้เกี่ยวกับการผลิตเภสัชภัณฑ์ อาหารเสริม ฯลฯ ของ
ภาครัฐและเอกชน อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมมูลค่าของข้าวชนิดต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง 

หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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(19)   ผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลลิกรวม อนุพันธุ์ของวิตามินอีและ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดง และผลของข้าวแดงที่สุกแล้วต่อสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบริโภคข้าวแดง กลุ่มบริโภคข้าวแดงแปรรูป 
และกลุ่มบริโภคข้าวขาว 3 เดือนติดต่อกันทุกวัน แล้วตรวจวัดระดับน้ าตาล ไขมัน ฮีโมโกบิลเอวันซี การท างาน
ของไต ตัวชี้วัดการเกิดการอักเสบ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ สภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น และ
เอนไซม์ GSH ในเลือด พบว่า 45 วันแรก กลุ่มบริโภคข้าวแดงแปรรูปมีแนวโน้มระดับน้ าตาลในเลือดลดลงได้
ดีกว่ากลุ่มผู้ป่วยบริโภคข้าวแดงและกลุ่มผู้ป่วยที่บริโภคข้าวขาว ส าหรับการด าเนินการอ่ืนๆ อยู่ระหว่างการ
วิเคราะห์และตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะท าให้ได้ต้นแบบในการพัฒนากรรมวิธีแปรรูปข้าวเพ่ือสุขภาพ
ที่สามารถน ามาบริโภคได้จริงส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

หัวหน้าโครงการ : ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 

(20)   การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่า
ตอง ปีที่ 2 เป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตข้าวราแดงจากข้าวเหนียวสันป่าตอง เพ่ือผลิตสารโม
นาโคลิน เค ในปริมาณสูง และสารพิษอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้าวราแดง 
คือ การเก็บในสภาวะปลอดแสงและภายใต้สุญญากาศ และพบว่าสามารถแปรรูปข้าวเหนียวสันป่าตองให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีราคาสูงขึ้น โดยผลิตเป็นข้าวราแดงต้นแบบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ค านึงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค สามารถใช้เป็นอาหารเสริมเพ่ือลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ 

หัวหน้าโครงการ : ศ. ดร.สายสมร ล ายอง 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

(21)   ผลิตภัณฑ์เวชส าอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย  เป็นการพัฒนา
ความคงตัวของสารสกัดข้าวให้มีศักยภาพการเป็นส่วนประกอบในต ารับเครื่องส าอาง  พบว่าพาหะนาโนนีโอ
โซมที่บรรจุสารสกัดข้าวก่ า และ Nanostructured Lipid Carriers (NLC) ที่บรรจุน้ ามันร าข้าวแดงมีความคง
ตัวดีในระยะเวลา 6 เดือน และต ารับทั้งสองสามารถกระตุ้นการเจริญของเส้นขนและยับยั้งการร่วงของเส้นขน
ผ่านกลไลการยับยั้งเอนไซม์ 5- reductase ในหนูทดลองได้ นอกจากนี้ต ารับเวชส าอางที่มีส่วนประกอบ
ของนีโอโซมและ NLC สามารถลดเลือนริ้วรอยในอาสาสมัครสุขภาพดีเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
3 เดือน 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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(22)   การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลจากฟางข้าวด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ   โดย
ใช้เชื้อ Candida tropicalis ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในระดับสเกลใหญ่ ด้วยการเพ่ิมปริมาณการผลิตในถัง
หมักขนาด 2 ลิตรและ 10 ลิตร พบว่าสามารถผลิตไซลิทอลได้มากขึ้นและผลึกไซลิทอลที่ผลิตได้มีความบริสุทธิ์
สูง และมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกของกลุ่มแบคทีเรียแลกติกได้ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบที่
ก่อโรคทางเดินอาหารและช่องปาก โดยได้จัดท ามาตรฐานเบื้องต้นของไซลิทอลตามข้อก าหนดของกองควบคุม
อาหารด้วย 

หัวหน้าโครงการ : ดร.จิดาภา ทิน้อย 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

(23)   การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสาร
สกัดข้าวสังข์หยด (แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก) และผลิตภัณฑ์ชะลอความชราที่มีสารสกัดข้าวมันปู  
(ครีม) ที่คงตัว น่าใช้และปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงสามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผมและท าให้
ผมแข็งแรง หนาขึ้น อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมบริเวณศีรษะล้านได้ภายใน 6 สัปดาห์ 
ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางชะลอความชรา ท าให้ผิวเรียบเนียน สีผิวสม่ าเสมอ มีผิวกระจ่างใสขึ้น ชุ่มชื้นและดู
ตึงกระชับขึ้นอีกทั้งลดเลือนริ้วรอยเส้นเล็กๆ ภายใน 12 สัปดาห์ 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
 

(24)   การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มน้ านมข้าวที่มีประโยชน์เฉพาะส าเร็จรูปชนิดผง ผลิตเพ่ือ
สุขภาพจากข้าวกล้องที่มีคุณประโยชน์สูง ได้แก่ ข้าวกล้องสินเหล็ก และข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ได้โดยการย่อยแป้ง
ข้าวกล้องให้มีขนาดโพลิเมอร์สายสั้นลงด้วยเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส เพ่ือลดความหนืดของแป้ง ท าให้ใช้
ปริมาณแป้งข้าวกล้องเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มได้มากขึ้น และผสมเยื่อหุ้มเมล็ดของผลฟักข้าวเพ่ือท าให้
เครื่องดื่มมีสารส าคัญสูง การผลิตเครื่องดื่มชนิดผงนั้นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสะดวก
ต่อผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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(25)   โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการ
ทดสอบทางเคมีและชีวเคมี ในเซลล์ ในหนูทดลอง และในคน พบว่าข้าวกล้องงอกนึ่งมีสมบัติที่เอ้ือต่อการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ได้ อาทิ การเพ่ิมสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ ความเสถียรของสมบัติ
การต้านเอนไซม์ลิเพส และเอนไซม์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคอัลไซเมอร์ ลดการอักเสบ การถูกท าลายของเซลล์ตับ 
ป้องกันเซลล์สมองจากการถูกท าลาย ลดความดัน น้ าตาล อินซูลิน และคอเลสเทอรอลในเลือด เป็นประโยชน์
ในการอ้างอิงและส่งเสริมการบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

(26)   การศึกษาประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมอง ระยะที่ 2 การ
พัฒนาข้าวกล้องงอกกาบาสูงในการน ามาใช้ฟ้ืนฟูระบบประสาทจากการเสื่อมของเซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะซึมเศร้า ภาวะการติดสารเสพติด และภาวะความจ าเสื่อม อีกทั้งยังมีการพัฒนาข้าวกล้องงอกในรูปแบบ
เครื่องดื่มผงกาบาสูง และศึกษาผลของการได้รับข้าวกล้องงอกในรูปเครื่องดื่มผงกาบาสูงต่อการท างานของ
สมองระดับสูง ซึ่งผลที่ได้จะช่วยยืนยันถึงผลของการได้รับข้าวกล้องงอกต่อการท างานของระบบประสาทอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางในการน าไปใช้กับผู้ป่วยต่อไปได้ 

หัวหน้าโครงการ : ดร.สุทิสา ถาน้อย 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

(27)   การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของข้าวสีในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ท าการพัฒนา
กระบวนการผลิตสี (colorant) เพ่ือสุขภาพจากร าข้าวด า โดยศึกษาการสกัด การท าแห้งโดยใช้สารห่อหุ้ม 
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และความคงตัวของผงสีที่ละลายน้ าได้ดีในระดับการทดลอง
ห้องปฏิบัติการและขยายขนาดระดับ pilot scale  ได้ผลผลิตสีแดงที่มีคุณภาพและมีศักยภาพด้านการตลาด
ในรูปของเครื่องดื่มและสารเสริมอาหาร  ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสีต่อหนูทดลอง พบว่าไม่เป็นพิษ
และช่วยลดโรคอ้วนลงพุง และยังมีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยลดการเสื่อมของตับในผู้ป่วยอายุ 35-55 ปี ที่มี
ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โดยบริโภคสารสกัดจากข้าวด าในรูปแบบเครื่องดื่มผงและสารเสริมอาหารเป็นเวลา 
35 วัน 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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(28)   การพัฒนาเครื่องดื่มโพรไบโอแอคทีฟจากข้าวกล้องที่มีปริมาณสารกาบาสูง (ปีที่2) เป็นการใช้
จุลินทรีย์โพรไบโอทิคสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่พันธุ์ข้าวไทย ด้วยการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ การหมักใช้
น้ านมข้าวซึ่งเตรียมจากข้าวกล้องพันธุ์ กข41 และโพรไบโอทิค Lactobacillus pentosus 9D3 ที่แยกจาก
ผักเสี้ยนดอง โดยเชื้อ 9D3 ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณสมบัติที่จ าเป็นของโพรไบโอทิค การวิจัย
มีเป้าหมายคือ เครื่องดื่มที่มีปริมาณสารกาบาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร มีจุลินทรีย์โพรไบโอทิค
ไม่น้อยกว่า หนึ่งล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร และเครื่องดื่มมีรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

หัวหน้าโครงการ : ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

(29)   ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ส าหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของร าข้าวสังข์หยด  โปรตีนไฮโดรไลเสทจากร า
ข้าวสังข์หยดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั้งในระบบหลอดทดลองและในระบบเซลล์เพาะเลี้ยง สามารถต้านการ
อักเสบโดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาว มีฤทธิ์เพ่ิมการหลั่งเยื่อเมือกในกระเพาะอาหาร และลดการหลั่ง
ฮอร์โมนแกสตริน มีฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากยา indomethacin ได้ การทดสอบพิษ
แบบกึ่งเรื้อรัง พบว่ามีความปลอดภัยและไม่ก่อผลเสียใดๆ ต่อร่างกายของหนูแรท เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ต้นแบบที่มีโปรตีนไฮโดรไลเสทเป็นส่วนผสมหลักได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.จักรี ทองเรือง 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

(30)   การพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ ปี 2 งานวิจัยนี้
ได้น าผลงานวิจัยที่ได้มาจากปีที่หนึ่ง เพ่ือทราบสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเม่าและทดแทนวิธีคั่วแบบ
แบบดั้งเดิมมาใช้การท าแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดและการคั่วโดยใช้เครื่องค่ัวอัตโนมัติ ผลการด าเนินงานใน
ปีที่สองสามารถควบคุมระยะการเก็บเกี่ยวของข้าวเปลือกระยะเม่าที่เหมาะสม และได้ออกแบบกระบวนการ
ผลิตต้นแบบส าหรับข้าวเม่าแห้งคืนรูป ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีในท้องตลาด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เป็นเครื่องดื่มผง  และมีแบบร่างสายการผลิตที่สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 3 ปี 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วิริยา พรมกอง 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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5. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการตลาดข้าว 
 
(1) ถอดบทเรียนการสร้างความม่ันคงทางอาหารกรณีการเปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าวของกลุ่มเยาวชน

บ้านละหาน อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เกิดจากปัจจัยด้านอุดมการณ์ ความรู้สึกไม่มั่นคง และวิกฤติ
เศรษฐกิจ การเพ่ิมพ้ืนที่นาใช้วิธีการปากต่อปาก ท าให้เยาวชนท านาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 64 ที่นาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
เยาวชนและผู้สูงอายุกลับมาผูกพันกันผ่านนาข้าว ชาวนามืออาชีพได้เรียนรู้ด้วยการท าจริงในที่นา มีใจสู้และ
อดทน มีวิธีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับหลักศาสนาอิสลาม และเห็นว่าอาชีพท านาจะยั่งยืนได้
สถาบันการศึกษาต้องปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กรู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้นมาเพราะนาข้าว  ไม่ดูถูกอาชีพของพ่อแม่ 
และน าเรื่องการท านาเขา้ไปสอนเป็นวิชาบังคับให้ลูกหลานในพ้ืนที่ท านาเป็น 

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
     
(2) การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์  เป็นการศึกษาขีด

ความสามารถในการแข่งขันของข้าวพาร์บอยล์ไทยในตลาดต่างประเทศ วิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณลักษณะของข้าวพาร์บอยล์ และศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของตลาดข้าวพาร์บอยล์
ภายในประเทศส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันในการ
ส่งออกข้าวพาร์บอยล์ของไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าข้าวพาร์บอยล์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ราคาและคุณลักษณะของข้าวพาร์บอย์ รวมถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ในการขยายตลาดข้าวพาร์บอยล์
ภายในประเทศ   

หัวหน้าโครงการ : ดร.เริงชัย ตันสุชาติ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
(3) ปัจจัยที่มีผลต่อกลไกการก าหนดราคาข้าวไทยในปี 2556 เป็นการศึกษาโครงสร้างราคาข้าวในปี 

2556 เพ่ือเปรียบเทียบโครงการสร้างราคาข้าวในอดีตที่ผ่านมา และพัฒนาแบบจ าลองการก าหนดราคา เพ่ือ
หาแนวทางการแทรกแซงกลไกราคาข้าวที่เหมาะสม รวมทั้งเปรียบเทียบการแทรกแซงตลาดข้าวของประเทศ
ไทย เวียดนาม และอินเดีย และการใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากผลการวิจัย ได้แก่ โครงการสร้างราคาข้าวในปี 2556 และแบบจ าลองการก าหนดราคาข้าว
ไทย ซึ่งจะท าให้ทราบถึงแนวทางการแทรกแซงราคาข้าวที่เหมาะสม และประสิทธิภาพของตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าในการลดความผันผวนของราคาข้าว 

หัวหน้าโครงการ : นายพิทักษ์ ศรีสุกใส  
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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(4) การศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสารอินทรีย์ส่งออกเพื่อการค้าที่เป็นธรรม  เป็นการศึกษา
ทางเลือกการส่งข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในช่องทางการค้าระบบ Fair Trade เพ่ือทราบองค์ประกอบ
กลไกความส าเร็จ อันเป็นทางรอดทางการตลาดของเกษตรกรรายย่อย ประโยชน์ที่ได้รับ  คือท าให้เกษตรกร
รายย่อยได้ตระหนักและตื่นตัวในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพเพ่ือได้ใบรับรองมาตรฐาน ใช้กับผู้ค้าข้าวส่งออก 
เกษตรกรรายอื่นๆ เห็นประโยชน์เป็นแบบอย่าง ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 

หัวหน้าโครงการ : ดร.สุริยะ ชนะชัย 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรายภัฏสุรินทร์ 
 

 
(5) การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของข้าว

หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในตลาดสหภาพยุโรป เพ่ือให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยรับรองที่ได้มาตรฐาน  ISO/Guide 17065 หรือเทียบเท่ากับ และขึ้นทะเบียนกับสหภาพยุโรป ประโยชน์
ของการศึกษา คือได้ต้นแบบกระบวนการผลิตและได้สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(ข้าว Kalaya) ที่สามารถติดเครื่องหมาย PGI (Protected Geographical Indication) ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) ถึงแหล่งผลิตได้ 

หัวหน้าโครงการ : นางสาวลัดดา วิริยางกูร 
หน่วยงาน : กรมการข้าว 

 

 
(6) ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจีน มุ่งศึกษาศักยภาพทั้งด้านอุปทานการ

ผลิตและอุปสงค์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน ปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคชาวจีน พร้อมทั้งเปรียบเทียบศักยภาพการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยกับประเทศคู่แข่ง ผลจากวิจัยจะ
ท าให้ได้แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ตลาด การก าหนดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไทยที่เหมาะกับตลาดจีน ตลอดจน
การพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการเข้าสู่ตลาดจีน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปจีน 

หัวหน้าโครงการ : นายพิษณุ เหรียญมหาสาร 
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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(7) การศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงในระบบการค้าข้าวของประเทศไทยในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะผู้วิจัยศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับระบบการค้าข้าวและศึกษา
กฎหมายเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และนโยบายร่วมกันทางการเกษตรของ
สหภาพยุโรปเพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ พบว่า ปัญหาหลักในระบบความมั่นคงในการค้า
ข้าวของไทยเกิดจากการที่รัฐบาลปราศจากนโยบายร่วมกันทางการเกษตรที่ชัดเจนส าหรับสินค้าเกษตรทุก
ประเภทในระยะจึงเสนอว่ารัฐบาลควรตรากฎหมายว่าด้วยนโยบายร่วมกันทางการเกษตรเป็นกฎหมายและ
นโยบายแม่บทส าหรับสินค้าเกษตรทุกประเภท 

หัวหน้าโครงการ : นายศุภวัชร์ มาลานนท์ 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
    

(8) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระบบการผลิตข้าวนาน้ าฝนอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อธิบายความเป็นจริงของพื้นที่การ
ท าการเกษตรอาศัยน้ าฝน สามารถใช้ผลจากการพยากรณ์เตือนภัย คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปวางแผนการปลูกข้าว ทั้งการก าหนดช่วงฤดูท านา วิธีการปลูก ตลอดจนการใช้
ปัจจัยการผลิตและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในระบบการผลิต
ของเกษตรกร การจัดระบบการผลิตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นรูปแบบในการ
ช่วยตัดสินใจแนวคิดที่จะท าการเกษตรในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ในอนาคต  

หัวหน้าโครงการ : นายสมหมาย เลิศนา 
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา กรมการข้าว 

 

(9) การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตส าหรับ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ระยะที่ 2 เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีวิศวกรรม
ความรู้ เทคโนโลยีสกัดข้อมูล และเทคโนโลยีโมบาย เพื่อสกัด เชื่อมโยง ประมวลข้อมูลและความรู้ให้อยู่ในรูปที่
สามารถน าไปประมวลผลต่อได้ ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ธนาคารความรู้อิเล็กทรอนิกส์เรื่องข้าว เครื่องมือ
บริหารจัดการความรู้ และนวัตกรรมบริการความรู้แบบหลายสื่อหลายช่องทาง โดยมีบริบทเป็นตัวก าหนด เช่น 
เงื่อนไขทางอุณหภูมิ สภาพดิน สภาพพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือให้ผลลัพธ์ความรู้ หรือ ค าแนะน า ส าหรับบริการแบบ
เฉพาะรายแปลง เฉพาะพ้ืนที่ หรือเฉพาะสถานการณ์ ส าหรับกลไกและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
ใช้งานแบบยั่งยืน ได้พัฒนาโมเดลอย่างมีส่วนร่วมกับพ้ืนที่ชุมชน 
 
หัวหน้าโครงการ : รศ. ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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