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ค�ำน�ำ
“เกษตรกรรมคือบ่อน�้ำเลี้ยงแห่งทุกชีวิต” ที่ท�ำให้มนุษย์ด�ำรงอยู่ได้อย่างสมดุล
ในธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นรากฐานแห่งความอยู่รอดแต่ยังหมายถึงการค้าและพาณิชย์
ทีส่ ร้างรายได้ หล่อเลีย้ งเจือจุนชีวติ และความเป็นอยูแ่ ก่ผคู้ นมายาวนาน
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. 1 ใน 7 หน่วยงาน
บริหารจัดการทุนวิจัยหลักของประเทศ ท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตร
อยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี วิ สั ย ทั ศ น์
ในการเป็น “องค์กรผูน้ ำ� ในการบริหารการวิจยั การเกษตร เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของภาค
การเกษตรอย่างยัง่ ยืน” เพือ่ ด�ำเนินงานในการพัฒนาการเกษตร งานวิจยั การเกษตร บุคลากร
วิจยั รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรทีส่ ำ� คัญส่งต่อถึงมือ
เกษตรกรไทย เพื่อน�ำไปพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่จริง
หนังสือ “รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ (ปี2558-2562) ยกระดับ
เกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “รวมผลงานวิจัยสู่การ
ใช้ประโยชน์ ของ สวก.” จ�ำนวน 3 เล่ม ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อมุ่งหวังเผยแพร่องค์ความรู้ส�ำคัญ
ด้านงานวิจัยทั้งกลุ่มแปรรูปอาหาร เครื่องส�ำอาง สมุนไพร ผ้าไหม สารชีวภัณฑ์ การปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทั้งคนและสัตว์
งานวิจยั เชิงพาณิชย์ดงั กล่าว เป็นงานวิจยั พร้อมใช้หรือจะน�ำไปวิจยั และพัฒนาต่อยอด
ส�ำหรับภาคธุรกิจการเกษตรทัง้ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางการค้าให้ผลผลิต หรือ
สร้างผลิตผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพใน ซึง่ ท�ำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน จนน�ำไปสูก่ ารสร้างรายได้
ทั้งภายในประเทศและภาคการส่งออกอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนส�ำคัญในการจุดประกาย ให้
องค์ความรู้ และเผยแพร่ปัจจัยส�ำคัญต่างๆ ในการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรมไทย ด้วย
ภูมคิ วามรูส้ ำ� คัญจากงานวิจยั ทัง้ หมดทีถ่ า่ ยทอดอยูใ่ นเนือ้ หาตลอดทัง้ เล่ม ซึง่ สอดรับกับนโยบาย
และทิศทางการด�ำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรของไทยต่อไป
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Preface
Agriculture is a source of life for everyone. It allows humans to live in
balance with nature. In addition to being fundamental to our survival, it is also
a means of trade and commerce that generates income and enriches our quality
of life and well-being.
The Agricultural Research Development Agency (Public Organization),
or ARDA, is 1 of 7 agencies tasked with managing research funding under the
supervision of the Minister of Agriculture and Cooperatives in Thailand. ARDA’s
vision is to be “a Leader of agriculture Research Management for Sustainable
Strength in Agriculture” and to carry out agricultural development activities and
support research personnel, including the dissemination of a body of knowledge
that provides important agricultural information technology for Thai’s farmers
to apply in the actual area.
Collecting Research Results for Commercial Utilization (2015 – 2019) to
Enhance Thai Agriculture and Advance in the Global Market is 1 of 3 books from
ARDA’s Combining Research Results for Utilization collection. The objective of
this collection is to disseminate a body of knowledge based on research results
from the following sectors: food processing, cosmetics, herbs, silk, biological
substance, cropping, agricultural machinery, and medical products for humans
and animals.
The goal of this commercial research project is to expand further
research and development for small-and medium-sized agribusiness in order to
produce quality products that can provide a competitive advantage and lead
to monetization within the country and growth in exports.
We sincerely hope that his book will be an important mechanism in
sparking awareness, providing knowledge, and disseminating important factors
for the improvement and development of Thai agriculture. The important
knowledge that is transmitted throughout this book is in line with the policies
and directions of the government, which will help strengthen the Thai agricultural
industry in the future.
Agricultural Research Development Agency (Public Organization)
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เกษตรแปรรูปอย่างยั่งยืนภายใต้บริบท
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ของข้าว 84 พันธุ์ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ :
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(หน้า)
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42
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
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จากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการ
หมั ก ข้ า วฮางงอกและข้ า วก�่ ำ สายพั น ธุ ์
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เครื่องส�ำอางจากสารสกัดมะขามป้อม
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ปี 2559
โครงการย่อย เรื่อง
“การพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เชิ งพาณิชย์ ”
Central Thailand Food Valley Development in 2016
Subproject “Value added by-product from virgin coconut oil process”

เพื่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู ้ เทคนิ ค
กระบวนการใหม่ ใ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของ
เหลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต น�้ ำ มั น
มะพร้าวสกัดเย็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ได้แก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ ส้ ม สายชู ห มั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปรุงรสจากมะพร้าว และผลิตภัณฑ์
วุน้ สวรรค์ ซึง่ เป็นสินค้าตามความต้องการ
ของตลาดในปัจจุบัน
สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ
นี้ขึ้น เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถขยายผล
น�ำไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ และ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
และมีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังลด
ปริมาณของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
และสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันให้กบั
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าวภายในประเทศ
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
สูตรและกระบวนการผลิตน�ำ้ ส้มสายชู
หมัก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากมะพร้าว
และผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ จากของเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตน�้ำมันมะพร้าวสกัด
เย็ น บริ สุท ธิ์ ที่ สามารถน� ำไปจั ด จ� ำ หน่ า ย
ในตลาดได้
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ผลิตภัณฑ์

Product
ซอสปรุงรส น�้ำส้มสายชูหมัก และวุ้น
มะพร้าว แปรรูปจากมะพร้าว

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษัท เอิร์ทบอร์น จ�ำกัด
เลขที่ 80/2 หมู่ 2 ต�ำบลจอมประทัด
อ�ำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
(http://www.earthborn.co.th)
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ
อินทรีย์ (สกัดเย็น) ตรา อะกรีไลฟ์

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งหมักขนมจีน
ด้วยเอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรีย

Development of Fermented Rice Noodles’ Flour Production
Process Using Bacterial Protease
ขนมจีนเป็นอาหารทีผ่ ลิตจากข้าวและ
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค อีกทั้งยังมีมูลค่า
ตลาดที่สูง แต่เดิมขนมจีนแป้งหมักนั้นจะ
ได้รับความนิยมมากกว่าขนมจีนเส้นสด
เพราะมีคุณค่าทางอาหาร รสชาติอร่อย
และมีความปลอดภัยสูง แต่ปัจจุบันกลับ
ได้รับความนิยมลดลงเนื่องจากกลิ่นที่แรง
สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
วิธกี ารหมักแป้งขนมจีน โดยทีม่ กี ารควบคุม
สภาวะการหมักทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้เกิดการ
หมั ก แป้ ง ขนมจี น ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละ
ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ได้ขนมจีน
แป้งหมักทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี และมีคณ
ุ สมบัตขิ อง
ขนมจีนแป้งสดอยู่ครบถ้วนซึ่งได้แก่ ความ
เหนียว ใส เงา เส้นแข็งมีความยืดหยุน่ อายุ
การเก็บนานโดยไม่ต้องเติมสารกันบูด ซึ่ง
เป็นลักษณะที่ต้องการของตลาดขนมจีน

ผลิตภัณฑ์

Product
แป้ ง หมั ก ขนมจี น ที่ มี ค วามคุ ณ ภาพ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้กระบวนการหมักแป้งขนมจีนโดย
ใช้เอนไซม์โปรติเอสบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย
แทนการหมักแบบใช้กล้าเชื้อ และได้เส้น
ขนมจี น ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต ลาดต้ อ งการ
ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ ป ระกอบการสามารถน� ำ ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
เทคโนโลยีนี้ไปสร้างความได้เปรียบในการ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด พิชัย เอฟ แอนด์ บี
แข่งขันในตลาด
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
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การพัฒนาต้นแบบชุ ดตรวจแลมป์ ส�ำเร็จรู ปพร้อมอุ ปกรณ์ของเชื้ อ
Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli
สายพันธุ ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้ อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัด
ทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา
Prototype Development of LAMP based rapid detection kit for Vibrio chorellae,
V. parahaemolyticus and E. coli 0157:H7 from food samples to be used
with a portable electrochemical sensor

สวก. สนับสนุนการวิจัยนี้เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยี ใ หม่ ส� ำ หรั บ ตรวจเชื้ อ ก่ อ โรค
ในอาหาร และการพัฒนาชุดตรวจแลมป์
ส�ำเร็จรูป (Loop-mediated isothermal
amplification; LAMP) พร้อมอุปกรณ์
และเครื่องตรวจวัดขนาดพกพา ในการ
วิ เ คราะห์ ต รวจเชื้ อ แบคที เ รี ย ก่ อ โรคใน
อาหารที่ให้ผลตรวจได้ภายใน 60 นาที
และราคาถูก สามารถให้ข้อมูลทางระบาด
วิทยาที่แม่นย�ำ สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้ทั้งในวงการอาหาร การแพทย์และ
วงการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการตรวจ
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารที่ง่ายต่อผู้
ใช้งาน ซึง่ จะเป็นเครือ่ งมือทีน่ ำ� ไปสูแ่ นวทาง
ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

ผลิตภัณฑ์

Research Output
Product
ชุดตรวจแลมป์ส�ำเร็จรูป
ได้ ชุ ด ตรวจแลมป์ ส� ำ เร็ จ รู ป พร้ อ ม
อุปกรณ์สำ� หรับตรวจ เชือ้ Vibrio cholerae,
V. parahaemolyticus และ E. coli สาย
พันธุ์ 0157:H7 ทีป่ นเปือ้ นในอาหาร เพือ่ ใช้
ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบ
รวดเร็วขนาดพกพา มี 3 ชุด ได้แก่ ชุดตรวจ
เชื้อ Vibrio cholera ในอาหาร ชุดตรวจ ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
เชือ้ Vibrio parahaemolyticus ในอาหาร Technology Licensee
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
และ ชุ ดตรวจเชื้ อ E. coli 0157:H7 ใน
เอส แอนด์ เอ รีเอเจ็นท์ แล็บ
อาหารและได้ออกแบบไพรเมอร์จำ� เพาะต่อ
ยีนของแต่ละเชือ้ ด้วยเทคนิคแลมป์ร่วมกับ
เทคนิ ค เคมี ไ ฟฟ้ า ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วาม
จ�ำเพาะสูง โดยให้ผลการทดสอบเป็นลบ
กับเชื้อแบคทีเรียอื่น และสามารถตรวจ
เชื้อที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารได้น้อย
ที่สุดที่ 2 CFU ต่อปริมาณอาหาร 25 กรัม
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กไร้กลูเตนจากแป้งถั่วแดงหลวงท้องถิ่น
เพื่อผู ้ป่วยโรคอักเสบของล�ำไส้เล็กที่เกิดจากการแพ้กลูเตน
Development of functional gluten-free cake from local red bean flour
for celiac disease patients

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ขนมเค้กไร้กลูเตนจากแป้งถั่ว
แดงหลวงท้องถิ่น เพื่อเป็นอาหารส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคอักเสบของล�ำไส้เล็กที่เกิด
จากการแพ้กลูเตน Celiac disease และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น และเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรม
ในตลาดภูมิภาคต่อไป และเป็นการช่วย
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตถั่วแดง
หลวงในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดปริมาณ
การน� ำ เข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ร้ ก ลู เ ตนจากต่ า ง
ประเทศในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์

Product
แป้งไร้กลูเตน

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
นางสาวชัชธิชา วิเชียรฉาย

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ แ ป้ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบขนม
เค้ ก ไร้ ก ลู เ ตนจากแป้ ง ถั่ ว แดงหลวง
ท้องถิ่น ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอักเสบ
ของล�ำไส้เล็กที่เกิดจากการแพ้กลูเตนและ
ผู้บริโภคทั่วไป
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสารระยะเม่าพันธุ ์ขาวดอกมะลิ 105
และทับทิมชุ มแพ (กข 69) ในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดขอนแก่น

The production and development of khao-Mao (immature rice) processing from
Khao Dok Mali 105 and Tubtimchumphae rice varieties to commercial industries
integration in Nakhon Ratchasima province and Khon Kaen province
สวก. เห็นความส�ำคัญของข้าวระยะ
เม่ า จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ข้าวระยะเม่า พบว่านอกจาก
จะสามารถน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เข่าต�ำ้
และกราโนล่าได้แล้ว ข้าวระยะเม่ายังมี
ผลเชิงสุขภาพในทางที่ดีอีกด้วย สามารถ
ใช้ เ ป็ น แหล่ ง คาร์ โ บไฮเดรตทดแทนใน
กลุ ่ ม คนที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค
เมตาบอลิก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ตั้งครรภ์
หรือประชาชนที่ต้องการรักษาสุขภาพได้
เนื่ อ งจากสามารถควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาล
ในกระแสเลือดได้ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็น
ว่าข้าวระยะเม่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
หรือหอมมะลิ 105 มีผลเชิงสุขภาพดีกว่า
ข้าวระยะเม่าพันธุ์ทับทิมชุมแพ (กข.69)
เล็กน้อย
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ผลิตภัณฑ์

Product
กราโนล่า

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้สูตรต�ำรับการแปรรูปข้าวระยะเม่า
จ�ำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย เข่าต�๋ำ
ข้าวทับทิมชุมแพระยะเม่า เข่าต�้ำข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ระยะเม่า เข่าต�๋ำข้าวทับทิม
ชุมแพระยะเม่าไส้มันเทศกวน เข่าต�้ำข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ระยะเม่าไส้มนั เทศกวน
กราโนล่ า ข้ า วทั บ ทิ ม ชุ ม แพระยะเม่ า
กราโนล่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระยะเม่า
คุกกี้ข้าวทับทิมชุมแพระยะเม่า คุกกี้ข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ระยะเม่า

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

Technology Licensee
บริษัท ฟารีนา จ�ำกัด
โทรศัพท์ 089-949-2457
Facebook : Multigrains
Line

“ เ ป ็ น ง า น วิ จั ย
ที่ ดี และมี ป ระโยชน์
มากกั บ บริ ษั ท ฯ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความ
แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด
ขอขอบคุณที่ สวก. ที่สร้างงานวิจัยดี ๆ
มี คุ ณ ภาพ และสามารถน� ำ ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง
นอกจากนี้ สวก.ยังให้การสนับสนุนในด้าน
อื่นกับผู้ประกอบการ ”
นายพิชัย กล่อมจอหอ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟารีนา จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทอง
โดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
Development of pumpkin bead prototype using hydrocolloid mixtures
as an ingredient in pasteurized soy milk
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

ผลิตภัณฑ์

Research Output
Product
เม็ดบีดส์จากพืช
ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชิ้นเจลอบแห้ง
ที่ มี ส ่ ว นผสมของพื ช ผั ก เช่ น ฟั ก ทอง ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
เผือก และมัน ที่ มี เ นื้ อ สั ม ผั ส เฉพาะตั ว Technology Licensee
รับประทานง่าย ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
บริษัท อินทัชธนกร จ�ำกัด
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย โครงการนี้ และเครือ่ งดืม่
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์ผสมฟักทอง
ต้นแบบ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อ
สัมผัสของเม็ดบีดส์ฟักทอง โดยผลจาก
การวิ จั ย ได้ ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต เม็ ด บี ด ส์ ที่
เหมาะสมกับกระบวนการผลิต และเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค ทั้งยังทราบข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
การเก็บรักษา เพื่อน�ำไปใช้ประเมินความ
เป็นไปได้ในการขยายผลการใช้เทคโนโลยี
หรื อ แนวทางในการด� ำ เนิ น การวิ จั ย ใน
อนาคต เมื่อใช้ผลผลิตทางการเกษตรชนิด
อื่น ๆ ต่อไป

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

7

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอด
เชิ งพาณิชย์สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ ่นที่ 2

Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business Development
Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand phase 2

ผลิตภัณฑ์

Product
กล้วยทอด
สวก. สนับสนุนทุนวิจยั โครงการนี้ เพือ่
พัฒนากระบวนการผลิตกล้วยทอดที่เป็น
สินค้าบริโภคพื้นบ้านไทย ให้มีมาตรฐาน
ในการผลิตในระดับสากลโดยมีดชั นีชวี้ ดั คือ
ปริมาณกรดไขมันอิสระที่สามารถยอมรับ
ได้ในเชิงวิศวกรรมการผลิต ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการแปรรูปสินค้าการเกษตรขั้น
ปฐมภูมิให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปขั้นทุติยภูมิ เป็นวิธีการสร้างมูลค่า
เพิ่มจากกล้วย ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีจ�ำนวน
มากในประเทศไทย เป็นผลไม้ท้องถิ่นที่
หาได้ง่าย ราคาถูก แต่สามารถสร้างมูลค่า
เพิม่ จากการแปรรูปทีม่ มี าตรฐาน ส่งผลต่อ
การเพิม่ รายได้ของเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยได้
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Research Output
Technology Licensee
กระบวนการทอดกล้ ว ยที่ ส ่ ง ผลต่ อ
บริษัท หอมดี จ�ำกัด
คุณภาพน�้ำมันที่ใช้ทอด โดยใช้ปริมาณ
กรดไขมันอิสระเป็นดัชนีชี้วัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอด
เชิ งพาณิชย์สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ ่นที่ 2

Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business Development
Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand phase 2
ทุ เ รี ย น เ ป ็ น สิ น ค ้ า ขึ้ น ชื่ อ ข อ ง
ประเทศไทย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
แต่ ด ้ ว ยทุ เ รี ย นเป็ น สิ น ค้ า ตามฤดู ก าลที่
มีอายุการเก็บรักษาจ�ำกัด สินค้าส่วนที่
เหลือจากการขายจึงต้องการการแปรรูป
เพื่อรักษาผลผลิตไว้
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน ซึ่งผลการ
วิจยั ได้กระบวนการผลิตทุเรียนทีเ่ หมาะสม
เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ทุเรียน ซึ่งกระบวนการที่
ได้เป็นการเลียนแบบทุเรียนอบแห้งแบบ
ระเหิด ทีส่ ามารถลดการสูญเสียของทุเรียน
เนือ่ งจากความร้อน ลดการท�ำลายเนือ้ เยือ่
และโครงสร้างทุเรียน ได้ทุเรียนอบแห้ง
คุณภาพสูง มีการคืนตัวที่ดี รักษาคุณภาพ
ดั้งเดิม ทั้ง สี กลิ่น รสชาติ คงลักษณะเนื้อ
สัมผัสของทุเรียนได้ดี

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ำกัด
108/1 หมู่ 5 ต�ำบลรัษฎา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-261-555
โทรสาร : 076-261-557
ผลส�ำเร็จของการวิจยั
Website : www.pornthipphuket.com
Research Output
E-mail : info@pornthipphuket.com
ได้ ป ริ ม าณและกระบวนการผลิ ต
Facebook : www.facebook.com/
ทุเรียนขึ้นรูปที่เหมาะสม เพื่อเลียนแบบ
pornthipphuket
ทุเรียนอบแห้งแบบระเหิด

ผลิตภัณฑ์

Product
ทุเรียนอบแห้ง

“เป็นงานวิจยั ทีด่ ี และ
มีประโยชน์มากกับบริษทั ฯ
ที่ได้น�ำเอานวัตกรรมและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
มาประยุ ก ต์ สามารถใช้
งานได้จริง มีประสิทธิภาพในการเพิม่ มูลค่า
ให้กับผลไม้ไทย สร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ ผมขอขอบคุณที่ สวก. ให้การ
สนับสนุนมากครับ”
นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล
ประธานบริษัท
บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอด
เชิ งพาณิชย์สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ ่นที่ 2

Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business Development
Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand phase 2
ประเทศไทยมีชอื่ เสียงด้านอาหารและ
ผลไม้ น�้ำพริกผลไม้เป็นอาหารที่ถูกพัฒนา
ภายใต้แนวคิดของการน�ำจุดเด่นทัง้ อาหาร
ท้องถิ่นและผลไม้ท้องถิ่นมาประกอบกัน
โดยน�ำผลไม้ชนิดต่าง ๆ มาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตน�้ำพริก ดังนั้น ความสดของผล
ไม้จึงส่งผลต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์
น�้ำพริกผลไม้
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ฟิล์มเคลือบผิวผลไม้ ซึ่งจากการวิจัยได้
ชนิดของฟิล์มที่มีประสิทธิภาพในการลด
การสูญเสียน�ำ้ และยังคงท�ำให้ผลไม้หายใจ
ได้ดีไม่เกิดการเน่าเสียโดยง่าย เมื่อน�ำผล
ไม้มาใช้ในการผลิตจะได้น�้ำพริกผลไม้ที่มี
ความคงตัวตามไปด้วย
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ชนิดฟิล์มเคลือบผิวผลไม้ต่อความ
คงตัวของผลิตภัณฑ์น�้ำพริกผลไม้

ผลิตภัณฑ์

Product
น�้ำพริกผลไม้

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษัท ภาขจร ฟูดส์ จ�ำกัด
518 หมู่ที่ 3 ซอยประชาอุทิศ 90
“เป็นงานวิจยั ทีด่ ี และ
ต�ำบลบ้านคลองสวน
มี
ป
ระโยชน์
มากกับบริษทั ฯ
อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
ที่ได้น�ำเอานวัตกรรมและ
จังหวัดสมุทรปราการ 10290
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ มา
ติดต่อได้ที่
ประยุ ก ต์ แ ละสามารถ
นายภานุวัฒน์ ลีลาสกุลธรรม
ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพในพัฒนา
โทรศัพท์ 02-480-6993
สินค้าแบบใหม่ สร้างความแตกต่างของ
โทรสาร 02-480-6994
ผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ สวก.
ช่องทางจัดจ�ำหน่าย
ให้การสนับสนุนมากครับ”
1. Tops super market
นายภานุวัฒน์ ลีลาสกุลธรรม
2. The mall group
กรรมการ
3. BigC
บริษัท ภาขจร ฟูดส์ จ�ำกัด
4. Tesco lotus

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอด
เชิ งพาณิชย์สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ ่นที่ 2

Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business Development
Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand phase 2
เลซิตนิ เป็นสารส�ำคัญทีม่ คี วามจ�ำเป็น
ต่อเซลล์ในร่างกาย ช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์
มีค วามยื ด หยุ ่ น เป็ น ส่ ว นประกอบของ
เยือ่ หุม้ สมอง กล้ามเนือ้ และเซลล์ประสาท
มีส่วนช่วยในการควบคุมคลอเลสเตอรอล
ช่ ว ยบ� ำ รุ ง ตั บ และลดการท� ำ ลายตั บ ได้
อีกด้วย โดยเลซิตินเป็นสารที่ท�ำให้น�้ำกับ
น�้ำมันเข้ากันได้ แต่เมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์
สเปรดทุเรียนหากมีปริมาณที่ไม่เหมาะสม
จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เนื่องจากการแยกชั้นของน�้ำมัน
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
ปริ ม าณของเลซิ ติ น ที่ เ หมาะสมต่ อ การ
แยกชั้ น ของน�้ ำ มั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สเปรด
ทุเรียน ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการผลิตสเปรด
ทุเรียนที่คงคุณภาพน่ารับประทาน และมี
ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ปริมาณที่เหมาะสมของเลซิตินต่อ
การแยกชั้ น ของน�้ ำ มั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
สเปรดทุเรียน

ผลิตภัณฑ์

Product
สเปรดทุเรียน

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ำกัด
46/113 หมู่ 4 ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-981-7798
โทรสาร 02-981-7798
Website : www.ortadurian.com
E-mail : info@ortadurian.com
Facebook : www.facebook.com/
Durian ORTA

“เป็นงานวิจยั ทีด่ ี และ
มีประโยชน์มากกับบริษทั ฯ
ที่ได้น�ำเอานวัตกรรมและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
มาประยุ ก ต์ สามารถใช้
งานได้จริง มีประสิทธิภาพในการเพิม่ มูลค่า
ให้กับผลไม้ไทย สร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ ผมขอขอบคุณที่ สวก. ให้การ
สนับสนุนมากครับ”
นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล
ประธานบริษัท
บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอด
เชิ งพาณิชย์สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ ่นที่ 2

Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business Development
Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand phase 2
ซีเรียลมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
ในสายการผลิ ต อาหารจากพื ช พื้ น บ้ า น
โดยเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้แก่
มะพร้าวให้สามารถเก็บไว้ได้นานยิง่ ขึน้ จาก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สวก. ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาและศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดใหม่ ให้สามารถ
แข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
ได้ และผลการวิจัยได้อัตราส่วนระหว่าง ผลส�ำเร็จของการวิจยั
น�้ำมันต่อการดูดซับน�้ำของฟิล์มไฮดรอกซี Research Output
ได้ ผ ลของน�้ ำ มั น ต่ อ สมบั ติ ก ารดู ด
โพรพิลเซลลูโลสที่สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันได้ ซั บ น�้ ำ ของฟิ ล ์ ม ไฮดรอกซี โ พรพิ ล เมทิ ล
เซลลูโลสในผลิตภัณฑ์ซีเรียลมะพร้าว
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ผลิตภัณฑ์

Product
ซีเรียลมะพร้าว

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษทั พีแอนด์พี ฟูด้ แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอด
เชิ งพาณิชย์สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ ่นที่ 2

Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business Development
Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand phase 2
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ประจ�ำท้องถิ่นของ
ประเทศไทย โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพระดับ
สากล ได้แก่ สเปรดมะม่วง และทุเรียน
พร้อมชง แก้ไขปัญหาเรื่องระยะเวลาเก็บ
รักษาของผลผลิตทางการเกษตรทีเ่ กิดการ
เน่าเสีย ส่งผลต่อราคาสินค้าได้ ผลการวิจยั
เป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การ
อาหารเพือ่ พัฒนาสินค้าแปรรูปการเกษตร
ให้มลี กั ษณะทางกายภาพทีใ่ กล้เคียงกับผล
ไม้ที่เป็นวัตถุดิบ อันเป็นจุดอ่อนของผลไม้
แต่ละชนิดได้

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้อตั ราส่วนชนิดและปริมาณสารทีใ่ ช้
เป็นสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมต่อการ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
สเปรดมะม่วงและทุเรียนพร้อมชง

ผลิตภัณฑ์

Product
สเปรดมะม่วง และทุเรียนพร้อมชง

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษัท แพนโทริ เค จ�ำกัด
374 ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 02-108-9901, 099-102-1188
Facebook : www.facebook.com/
ImoImoPurpleSweetPotatoes/

“ทีมวิจยั สวก. ให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือและให้ค�ำ
ปรึกษาทางด้านการพัฒนา
สินค้าเป็นอย่างดี จนสินค้า
ของบริ ษั ท ได้ รั บ การตอบ
รับทีด่ จี ากผูบ้ ริโภค ผมขอขอบคุณ สวก. ที่
ให้การสนับสนุนในทุกเรื่องที่ขอค�ำปรึกษา
มากครับ”
นายไชยกร ปลื้มเจริญกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แพนโทริ เค จ�ำกัด
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13

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอด
เชิ งพาณิชย์สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ ่นที่ 2

Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business Development
Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand phase 2
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มทดแทนมื้อ
อาหาร ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากในตลาดของกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ โดยเครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร
จากพืชสามารถขยายตลาดไปในกลุ่มผู้
บริ โ ภคที่ ไ ม่ บ ริ โ ภคอาหารจากเนื้ อ สั ต ว์
และกลุ่มผู้บริโภคที่มีข้อจ�ำกัดด้านศาสนา
เพิ่มได้ นอกจากนี้ยังน�ำผลการวิจัยด้าน
ชนิดและปริมาณไฮโดรคอลลอยด์ทเี่ หมาะ
สมไปประยุกต์และอ้างอิงเพื่อพัฒนากับ
ผลส�ำเร็จของการวิจยั
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ได้
Research Output
Product
ได้ชนิดและปริมาณไฮโดรคอลลอยด์
เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารจากพืช
ที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารจากพืช
Technology Licensee
บริษัท ไฟฟ์นิวทริชั่น จ�ำกัด
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอด
เชิ งพาณิชย์สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ป
อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ ่นที่ 2

Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business Development
Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand phase 2

ปัจจุบนั เครือ่ งดืม่ ธัญพืชเป็นผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในตลาดโลกอย่างสูง โดย
เฉพาะในกลุม่ ผูท้ ใี่ ห้ความสนใจในการดูแล
สุขภาพ และกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี วถิ ชี วี ติ เร่ง
รีบ ซึง่ ปริมาณของน�ำ้ ตาลเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ในการเลือกเครื่องดื่มธัญพืชด้วยเช่นกัน
สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อคิดค้น
การใช้ ส ารให้ ค วามหวานแทนน�้ ำ ตาล
ในผลิตภัณฑ์ ผลของงานวิจัยนี้มีจุดเด่น
ที่ ส ร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งชนิ ด และปริ ม าณ
ของสารให้ความหวานแทนน�้ำตาล และ
สารให้ ค วามข้ น หนื ด ที่ เ หมาะสมตาม
ความต้องการของผู้บริโภค เป็นการสร้าง
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ทางด้าน
การตลาดด้วยกระบวนการวิจัยที่ดี

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

ผลิตภัณฑ์

Research Output
Product
ได้ชนิดและปริมาณของสารให้ความ
เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพชนิดผง
หวานทดแทนน�้ำตาล และสารให้ความข้น ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
หนืดที่เหมาะสมส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่อง Technology Licensee
ดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพชนิดผง
บริษัท ลิฟวิ่งไลท์ เดลี่ จ�ำกัด
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาแอนโธไซยานินเม็ดจากลูกหม่อนสกัด
เป็นอาหารเสริมเพื่อการต้านอนุมูลอิสระ

Development of Anthocyanin beads from mulberry fruit extracts
for antioxidative food supplement
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อนสกัดเป็นอาหาร
เสริมเพื่อการต้านอนุมูลอิสระ ผลจากการ
วิจยั ได้ผลิตภัณฑ์เม็ดบีดไมโครต้นแบบจาก
ผลหม่อน ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการค้ า ได้ ห ลากหลาย
ในประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ที่สามารถกักเก็บและ
มีค วามคงตั ว แก่ ส ารแอนโธไซยานิ น
ในผลหม่อน ส่งผลต่อกระบวนการผลิต
อาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระให้สามารถ
ยืดระยะเวลาเก็บรักษาวัตถุดิบได้ ส่งผล
ทางอ้อมต่อความต้องการผลหม่อนและ
การเพิ่ ม รายได้ ข องเกษตรกรผู ้ ป ลู ก ผลส�ำเร็จของการวิจยั
Research Output
ผลหม่อนมากขึ้น
ได้ ก ระบวนการผลิ ต เม็ ด บี ด ไมโคร
จากแคลเซียมอัลจิเนต ระดับกึ่งการค้า
(pilot scale) ที่สามารถกักเก็บและเพิ่ม
ความคงตัวให้แก่สารแอนโธไซยานินใน
ผลหม่อน และได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ และ
ลักษณะสมบัตทิ างเคมีกายภาพของเม็ดบีด
ไมโคร จากแคลเซียมอัลจิเนต ที่สามารถ
เพิ่มความคงตัวให้แก่แอนโธไซยานินใน
ผลหม่อนสกัดเมื่อผ่านกระบวนการผลิต
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ผลิตภัณฑ์

Product
อาหารเสริมจากลูกหม่อนสกัด

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
บริษัท โบนันซ่าเทค จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากน�้ำล�ำไยเข้มข้นกึ่งแท้พร้อมเนื้อล�ำไย
ในภาชนะบรรจุ ปิ ดสนิท : น�้ำล�ำไยเกล็ดหิมะ และน�้ำล�ำไยโซดา
Value Creation Products from Semi-natural Concentrated Longan Syrup with
Flesh in Hermetically Seal packaging: Icy Longan Drink and Longan Splash

สวก. สนับสนุนโครงการวิจัยนี้เพื่อ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบจากล� ำ ไย ซึ่ ง
เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีพื้นที่เพาะ
ปลู ก จ� ำ นวนมากในเขตภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย และให้ ผ ลผลิ ต สู ง แต่ มี
ปั ญ หาในเรื่ อ งระยะเวลาในการเก็ บ สั้ น
การแปรรู ป ผลผลิ ต ให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ให้ เ ป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ใหม่ คื อ น�้ ำ ล� ำ ไยเกล็ ด
หิมะ และน�้ำล�ำไยโซดา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีความเป็นสากล มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
จึงเป็นวิธีการส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลผลิตล�ำไยได้ และเป็นส่งเสริมการสร้าง
เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ในการเข้าสู่การผลิต
ขั้นทุติยภูมิ อันเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
ประเทศต่อไป

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบน�้ำล�ำไยเข้มข้น
ผสมเนื้อล�ำไย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
น�้ ำ ผลไม้ กึ่ ง แท้ ที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ สุ ข ภาพ
ทดแทนน�้ำหวานเข้มข้นใส่สีและกลิ่นรส

ผลิตภัณฑ์

Product
ล�ำไยเข้มข้นผสมเนื้อล�ำไย

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านต้นไม้
(ไร่ด�ำรงค์)
โทรศัพท์ 084-975-3691
อีเมล์ : phusathai@hotmail.com

“เป็ นงานวิ จั ย ที่ ดี และมี ประโยชน์
มากกับบริษัทฯ ที่ได้น�ำเอานวัตกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์และ
สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องล�ำไยของทาง
บริษัท สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
ดิฉันขอขอบคุณที่ สวก. ให้การสนับสนุน
มากค่ะ”
นางสาวภรกานต์ ภู่ธนวรุตม์
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านต้นไม้ (ไร่ด�ำรงค์)

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

นวัตกรรมอาหารไทยส�ำหรับผู ้สูงอายุ ท่มี ีปัญหาการบดเคี้ยว
และการลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิ งอุ ตสาหกรรม
ในโครงการย่อย เรื่อง “การพัฒนากลิ่นรสในผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว
ส�ำหรับผู ้สูงอายุ ท่มี ีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อช่ วยให้
รับประทานอาหารได้มากขึ้น”
Innovative Thai food products for the elderly with chewing and
swallowing disorders for health promotion and industrial production

สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจยั นีเ้ พือ่ พัฒนา
นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อผู้สูงอายุ โดย
ผลที่ได้จากการวิจัยช่วยแก้ปัญหาการกิน
อาหารของผู้สูงอายุที่นอกจากจะมีปัญหา
การบดเคี้ยวและการกลืนอาหารแล้ว ยังมี
ปัญหาด้านการกินอาหารได้น้อยเนื่องจาก
การรับรู้รสชาติของอาหารอีกด้วย โดย
ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นสูตรผงโรยข้าวที่
ผูส้ งู อายุกนิ ได้งา่ ยโดยไม่ตอ้ งเคีย้ ว เพิม่ คุณค่า
อาหารโดยเพิ่มโปรตีนจากเนื้อปลา ทั้งยัง
กระตุ้นความอยากอาหาร จากรสชาติที่
มีความหลากหลายมากขึน้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
หาวัตถุดบิ ในการผลิตได้งา่ ย และเนือ่ งจาก
เป็นสูตรอาหารจึงสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้า
เพื่อการบริโภคชนิดอื่นได้
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวเพิ่มกลิ่น
รสและกระตุ้นความอยากอาหาร จ�ำนวน
3 สูตร ได้แก่ 1) สูตรดั้งเดิม 2) สูตรเพิ่ม
โปรตีนจากเนื้อปลา และ 3) สูตรเพิ่มรส
เผ็ดเล็กน้อย

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

ผลิตภัณฑ์

Product
ผงโรยข้าว

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษทั ไฮเทค ไบโอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชี วภาพจากอุ ตสาหกรรมไก่
Bioactive peptides from chicken industry

เปปไทด์ (Peptide) เป็ น สารที่ มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง ในการน�ำมา
เป็นอาหารเพิ่มภูมิต้านทาน เช่น การลด
ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง กล้าม
เนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด หัวใจวาย
หลอดเลือดโป่งพอง เป็นต้น
สวก. จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ
ศึกษาสารเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากอุตสาหกรรมไก่ ผลที่ได้จากการวิจัย
ใช้ประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมูลเปปไทด์
จากโปรตีนหลากหลายชนิดในไข่ขาวและ
โปรตีนในเลือดไก่ และการผลิตเปปไทด์ทมี่ ี
ฤทธิ์ทางชีวภาพจากอุตสาหกรรมแปรรูป
ไก่และการผลิตไข่ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่ออุตสาหกรรม และเป็นพื้นฐานต่อ
การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
โปรตีนแหล่งอื่นต่อไป

ผลิตภัณฑ์

Product
อาหารเสริมจากเลือดไก่และไข่ขาว
ของไข่ไก่

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ฐานข้อมูล bioactive peptides ที่
สามารถสืบค้น ตรวจสอบและท�ำนายเปป
ไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง และยังได้
กระบวนการผลิตเปปไทด์ทางชีวภาพจาก
เลือดไก่และไข่ขาวของไข่ไก่

Technology Licensee
บริษทั ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เบทาโกร จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ปี 2559
ในโครงการย่อย “การผลิตกุนเชี ยงหมูเพื่อสุขภาพแบบพร้อมบริโภค”
Central Thailand Food Valley Development in 2016
Subproject “The Production of Ready-to-Eat Healthy Chinese Sausage”

กุนเชียงเป็นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
Food Valley ภาคกลาง ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงเพื่อสุขภาพ
กลุ่ม Functional food
สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ
นี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชี ย งหมู แ บบ
ดั้ ง เดิ ม ให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กุ น เชี ย งหมู
ไขมันต�่ำปรุงสุกด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
ปราศจากสี สั ง เคราะห์ แ ละสารกั น เสี ย
ลดการเกิ ด กลิ่ น หื น ปลอดภั ย ต่ อ การ
บริโภคได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ความร้อนซ�้ำ
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู ้
บริโภคทีต่ อ้ งการอาหารพร้อมรับประทาน
ำเร็จของการวิจยั
ผลิตภัณฑ์
(ready-to-eat) และเพิ่มช่องทางการ ผลส�
Research Output
Product
จ�ำหน่ายได้มากขึ้น
กุนเชียงหมูพร้อมบริโภค
ได้ สู ต รต้ น แบบการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กุนเชียงหมูเพื่อสุขภาพแบบพร้อมบริโภค

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
นางณัฐนันท์ ภูริเดชา
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารก
จากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์

Development of complementary baby food produced
from riceberry, vegetable, fruit and meat
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารก
จ�ำนวน 2 สูตร ได้แก่ ผักและตับ ผักและ
ผลไม้
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับทารกจาก
ข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนือ้ สัตว์ จนได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ส� ำ หรั บ ทารกที่
อุ ด มไปด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทางอาหาร สะดวก
ในการเตรี ย ม ช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ พื ช
ผลทางการเกษตร และ ลดการน� ำ เข้ า
อาหารเสริมส�ำหรับทารก เป็นประโยชน์
ต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหารเสริ ม ส� ำ หรั บ
ทารก เนื่องจากมีแนวทางในการน�ำพืช
ผลทางการเกษตรของไทยมาต่อยอดเพื่อ
เพิ่มมูลค่า มีคุณค่าทางอาหาร มีต้นทุนต�่ำ
และท�ำให้ตลาดอาหารเสริมส�ำหรับทารก
ขยายขนาดใหญ่ เป็นการพัฒนานวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ส�ำคัญ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร สามารถน�ำผลจากงานวิจยั ไปขยาย
ต่อในเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์

Product
อาหารเสริมส�ำหรับทารก

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
นางกฤษณา โสภณชีวนิ โปษยาอนุวตั ร์

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

21

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตล�ำไยทอดกรอบ
อบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ

Optimization of Processing Conditions for Vacuum Fried of Dried Longan Product
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
สภาวะที่ เ หมาะสมในกระบวนการผลิ ต
ล�ำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการ
ทอดสุ ญ ญากาศ ผลที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย
คื อ กระบวนการแปรรู ป เนื้ อ ล� ำ ไยเพื่ อ
เป็ น อาหารว่ า งหรื อ ขนมขบเคี้ ย ว ด้ ว ย
นวัตกรรมการทอดด้วยระบบสุญญากาศ
ร่วมกับการอบแห้ง ทดแทนกรรมวิธีเดิม
ที่ ใ ช้ ล มร้ อ นและการอบแห้ ง ด้ ว ยคลื่ น
ไมโครเวฟระบบสุญญากาศ ซึง่ เป็นเทคนิค
ที่ ซั บ ซ้ อ นมากและแปรรู ป ได้ แ ต่ ล ะครั้ ง
เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง
เป็นแนวทางในการขยายสู่ระดับการผลิต
ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ ผลส�ำเร็จของการวิจยั
Research Output
ส�ำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็น
ได้กรรมวิธีการแปรรูปล�ำไยกรอบ
อาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และช่วย
แก้ปญ
ั หาล�ำไยราคาตกต�ำ่ เนือ่ งจากเป็นการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
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ผลิตภัณฑ์

Product
ล�ำไยทอดกรอบ

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
นางสาวฐิตินันท์ ตะวันแสง

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การศึกษาเปปไทด์ตา้ นอนุมูลอิสระและ non strach polysaccharide
ที่กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในช่ วงการพัฒนาของน�้ำนมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลต
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำ� นมข้าวผง
Antioxidative bio-peptide and immuno-stimulatory activities
of non-starch polysaccharide in rice grain during development stage
for rice milk powder encapsulation

สวก. ให้ค วามส�ำคัญกั บ โจทย์ ด้ า น
ความมั่นคงทางอาหารอันเป็นยุทธศาสตร์
ของประเทศไทย จึงได้สนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตเปปไทด์ที่ได้
จากน�ำ้ นมข้าวในระยะรวงอ่อน ซึง่ เป็นสาร
สกัดจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซนต์ และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร
ส่งผลดีตอ่ สุขภาพ เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตติ า้ น
อนุมูลอิสระและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูง
มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากถึง 20 เท่า
ของน�้ำนมข้าวตามธรรมชาติ สามารถช่วย
พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
โดยน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ อุ ต สาหกรรม
อาหารประเภทอื่นได้ง่าย

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น�้ำนม
ข้ า วที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและ
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ผลิตภัณฑ์

Product
น�้ำนมข้าว

“เป็ น งานวิ จั ย ที่ ดี
และมี
ป ระโยชน์ ม าก
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
กั บบริ ษั ทฯ ที่ ไ ด้ น�ำ เอา
บริ ษั ท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล นวั ต กรรมและพั ฒ นา
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
เทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์และสามารถ
Website : www.diamond-fresh.com ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพในการแก้
Facebook : Diamond Fresh เพือ่ นรักสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าว สร้างความแตก
Line : @diamondfresh
ต่างของผลิตภัณฑ์ ผมขอขอบคุณที่ สวก.
Instagram : diamond.fresh.oraganic ให้การสนับสนุนมากครับ”
Lazada : Diamond Fresh Shop
นายสมควร ศรีวิฑิตกุล
Shopee : Diamond_Fresh Shop
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การเพิ่มมู ลค่าหอยเป๋ าฮื้อในรู ปอาหารสุขภาพ
Value Creation of Abalone as Health Products

ในอุตสาหกรรมอาหารมักมีปริมาณ
ของเหลือทิ้งค่อนข้างสูง ในอุตสาหกรรม
หอยเป๋าฮือ้ เองก็มเี ปลือกและเครือ่ งในเป็น
ของเหลือทิ้ง
สวก. จึ ง สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ ซึ่ง
ผลงานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อ
หอยเป๋ า ฮื้ อ และส่ ว นที่ เ ป็ น ของเหลื อ
ทิ้งจากอุตสาหกรรมหอยเป๋าฮื้อ โดยได้
สูตรอาหารสุขภาพที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากหอยเป๋าฮื้อ ที่น�ำมาใช้เป็นแหล่ง
กรดอะมิโนและโปรตีนราคาถูก ช่วยในการ
ซ่ อ มแซมกระดู ก ช่ ว ยให้ เ นื้ อ เยื่ อ ของ
กระดูกมีความชุม่ ชืน้ และดูดซึมอาหารได้ดี
ท�ำให้กระดูกอ่อนมีความยืดหยุน่ ไม่แข็งตัว
ลดการกระแทกที่เกิดขึ้นได้
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ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้สตู รอาหารสุขภาพทีม่ สี ว่ นผสมของ
สารสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ

Technology Licensee
บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จ�ำกัด
Website : www.aovashop.com
โทรศัพท์ 089-605-2442
Facebook : Aova Official
Line : @AOVA
Lazada : AOVA Collagen
Shopee : aova_official

ผลิตภัณฑ์

Product
เครื่องดื่มคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ
สกัดเย็น

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

“ขอบคุณนักวิจัย
รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
จาก ม.ขอนแก่น ที่มีความเชี่ยวชาญมาก
และขอบคุณทีมประสานจาก สวก. ที่ให้
บริการดีเยี่ยม ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ให้
ความช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด”
นายสิทธิศักดิ์ เหมืองสิน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

ศักยภาพของสมุ นไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์ท่ีมีฤทธิ์ยับยัง้
ปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้ งย่าง
Potentiality of herbs in marinating products and dipping sauces,
possessing the anti-carcinogenic properties in grilled food

อาหารประเภทปิง้ ย่างได้รบั ความนิยม
เป็นอย่างสูงในประเทศไทย แต่หลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีสารก่อมะเร็ง
เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการปรุง
สวก. จึงได้สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ ศึกษา
ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมัก
เนือ้ สัตว์ทมี่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ ปริมาณสารก่อมะเร็ง
ในอาหารปิ้งย่าง ซึ่งผลงานวิจัยสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหมักและน�้ำจิ้มที่ใช้
คู่กับอาหารปิ้งย่างจากสมุนไพรพื้นบ้าน
ของไทย เช่น ขมิ้นชัน รากผักชี ตะไคร้
โดยได้ผลิตภัณฑ์ซอสหมักที่มีคุณสมบัติ
ช่วยลดการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์ใน
เนื้อสัตว์ที่ถูกความร้อนระหว่างการปรุง
สุ ก และพั ฒ นาสู ต รน�้ ำ จิ้ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ลดฤทธิ์ของสารก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมา
แล้วหลังการปรุงสุก เป็นการลดความเสีย่ ง
จากสารก่อกลายพันธุห์ รือสารก่อมะเร็ง ซึง่
เป็นผลมาจากกระบวนการปรุงที่ใช้ความ
ร้อนสูง อันเป็นการสนับสนุนความมั่นคง
ทางอาหาร และยุทธศาสตร์ครัวโลกของ
ประเทศไทย

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงหมักและซอส
หมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อ
กลายพันธุ์หรือสารก่อมะเร็ง จ�ำนวน 2
สูตร ได้แก่ สูตรเข้มข้น และ สูตรนิ่มนวล

ผลิตภัณฑ์

Product
ซอสหมักเนื้อจากสมุนไพร

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ซี เอ็ม เค ช้อป
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การผลิตน�้ำมันปาล์มแดงผสมเพื่อสุขภาพและการประยุ กต์ใช้
ในการพัฒนาน�้ำสลัดและมาการีน
Production of Healthy Red Palm Oil Blends and Its Application
in Development of Salad Dressing and Margarine
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

น�้ำมันปาล์มดิบ หรือน�้ำมันปาล์มแดง
จั ด เป็ น น�้ ำ มั น เกรดเอแต่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด คื อ
มีความคงตัวต�่ำ ท�ำให้ไม่ได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคและผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม
สวก. จึงได้สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ ศึกษา
กระบวนการก�ำจัดยางเหนียวเพื่อให้ได้
น�้ำมันปาล์มแดงที่มีคุณภาพ มีสารต้าน
อนุมูลอิสระและความคงตัวสูง เหมาะต่อ
การผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรม นอกจากนี้
ผลจากงานวิจยั ยังได้ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
ชนิดใหม่ จากน�ำ้ มันปาล์มแดง น�ำ้ มันร�ำข้าว
และน�้ำมันงา ที่คาดว่าจะได้รับความสนใจ
จากผู ้ บ ริ โ ภคที่ ส นใจด้ า นสุ ข ภาพ และ
ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องการศึกษานี้ยังได้วัตถุดิบ
ในการผลิตน้า้ สลัดเพือ่ สุขภาพ และมาการีน
ปราศจากไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้างความสนใจจากผู้บริโภคได้
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Research Output
ได้กระบวนการและสูตรที่เหมาะสม
ในการผลิ ต น�้ ำ มั น ปาล์ ม แดง เพื่ อ ให้ ไ ด้
น�้ำมันปาล์มแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
และความคงตัวสูง อีกทั้งยังได้การผลิต
น�้ ำ มั น ผสมจากน�้ ำ มั น ปาล์ ม แดง น�้ ำ มั น
ร�ำข้าว และน�้ำมันงารวมถึงสูตรน�้ำสลัด
ครีมจากน�้ำมันผสม ตลอดจนกรรมวิธีการ
ผลิตมาการีนปราศจากไขมันทรานส์จาก
น�้ำมันผสมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

ผลิตภัณฑ์

Product
น�้ำมันปาล์มแดงเพื่อสุขภาพ

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
• บริษทั เชียงตะวัน จ�ำกัด
• บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอดเชิ งพาณิชย์
สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ปอย่างยั่งยืน
ภายใต้บริบทของประเทศไทย
Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business
Development Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand

เห็ดโคนญีป่ นุ่ หรือเห็ดยานางิ เป็นเห็ด
ที่ก�ำลังได้รับความนิยมในตลาดสินค้าใหม่
ทางด้านการเกษตร เนื่องจากมีรสชาติดี
มีคุณสมบัติในการต้านหรือป้องกันมะเร็ง
ช่ ว ยลดไขมั น และคลอเลสเตอรอลใน
เส้นเลือดได้ แต่มีปัญหาเรื่องผลผลิตที่มี
การกระจายไม่สม�ำ่ เสมอในรอบปี ปริมาณ
ผลผลิตจึงไม่แน่นอน ในขณะที่มีอายุการ
เก็บรักษาสั้น
สวก. จึงสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อถนอม
รักษาเห็ดโดนญี่ปุ่น ให้สามารถยืดอายุได้
นาน ได้ผลผลิตที่ความหลากหลายตาม
ำเร็จของการวิจยั
ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ผลส�
Research Output
ได้พฒ
ั นาเห็ดโคนญีป่ นุ่ ดอง ทีม่ รี สชาติ
แตกต่ า งกั น จ� ำนวน 3 รสชาติ และยก
ระดับและออกแบบการผลิตส�ำหรับผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด โคนญี่ ปุ ่ น ในน�้ ำ ซอสด้ ว ย
มาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์

Product
เห็ดโคนญี่ปุ่นในน�้ำซอส

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ทรัพย์สวุ รรณฟาร์ม

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
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ข้าวต้มมัด เป็นขนมพื้นบ้านไทยที่มี
ประโยชน์ในเชิงสารอาหาร และสามารถ
ทดแทนมื้ออาหารได้ เป็นผลผลิตที่ได้จาก
การน�ำข้าวเหนียว กล้วยน�้ำว้า และส่วน
ผสมอื่น ๆ มาประกอบกันตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สวก. จึงได้สนับสนุนทุนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขา้ วต้มมัดพร้อมรับประทานด้วย
การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของกล้วย
น�้ำว้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการพัฒนา
คุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน รวมทั้ง
เป็นการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้คงอยู่
ไปพร้อม ๆ กัน
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ผลิตภัณฑ์
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Product
ข้าวต้มมัดพร้อมรับประทาน

Research Output
ได้ ป รั บ ปรุ ง ลั ก ษณะเนื้ อ สั ม ผั ส ของ ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
กล้วยน�้ำว้าในผลิตภัณฑ์ข้าวต้มมัดพร้อม Technology Licensee
รับประทาน
บริษทั ทีอาร์ ไทยฟูด้ ส์ จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing
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ข้าวเกรียบปลาทู เป็นภูมิปัญญาชาว ผลส�ำเร็จของการวิจยั
บ้านที่น�ำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปให้ Research Output
ได้ปรับปรุงความกรอบของผลิตภัณฑ์
เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างรายได้
ข้
า
วเกรี
ยบปลาทู และเป็นการเพิ่มมูลค่า
เสริมแก่ผู้มีอาชีพทางด้านการประมงและ
ครอบครัว เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใน ปลาทูแม่กลองเพือ่ ผลิตเป็นข้าวเกรียบปลาทู
ท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต จึงผลิตได้ง่าย
สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาย่อมเยา
สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ ปรับปรุง
ความกรอบของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบปลาทู
“เป็ นงานวิ จั ย ที่ ดี และมี ประโยชน์
ซึ่งเป็นปัญหาด้านระยะเวลาในการเก็บ
มากกั
บบริษัทฯ ที่ได้น�ำเอานวัตกรรมและ
รักษาของข้าวเกรียบ การปรับปรุงคุณภาพ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์และ
ผลิตภัณฑ์ให้ดยี งิ่ ขึน้ ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์
สามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ยั่งยืน
ในการแก้ ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งผิ ว สั ม ผั ส
ของข้ า วเกรี ย บปลาทู แ บบเดิ ม ให้ ดี ขึ้ น
ผลิตภัณฑ์
สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ผมขอ
Product
ขอบคุณที่ สวก. ให้การสนับสนุนมากครับ”
ข้าวเกรียบปลาทู

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
บริษทั ทูฟติ ฟูด้ โปรดักส์ จ�ำกัด
โทรศัพท์ 081-570-9955
Facebook : ข้าวเกรียบปลาทู tofit
Line : tofit333

นายพัฒนพร ลี้วลัญชน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โปรดักส์ จ�ำกัด
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ทุ เ รี ย นได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ราชาแห่ ง ผล
ไม้ โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่
สามารถปลูกทุเรียน และได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพและปริมาณดีมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก แต่ผลผลิตทางการเกษตรมีปญ
ั หา
เรื่องอายุการเก็บรักษาสั้น
สวก. จึ ง สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ การ
แปรรูปผลผลิตทุเรียนให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถเก็บรักษาได้นาน ซึ่งเป็นการ
เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ผ ลไม้ ช นิ ด นี้ ผลงาน
วิจัยได้ทราบถึงวิธีก ารเพิ่มคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายชนิด ทัง้ ครีมทุเรียน
น�้ำทุเรียนพร้อมดื่ม รวมทั้งคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ที่สามารถน�ำไปใช้ในการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะก่อให้
เกิดคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ ก ลี เ ซอรอลและชนิ ด ของสารให้
ความหวานทดแทนน�ำ้ ตาลต่ออายุการเก็บ
รักษา และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ครีมทุเรียนชนิดไม่เติมน�้ำตาล
และการศึ ก ษาหากระบวนการที่ เ หมาะ
สมกั บ การผลิ ต ระดั บ อุ ต สาหกรรมของ
ผลิตภัณฑ์น�้ำทุเรียนพร้อมดื่ม UHT

ผลิตภัณฑ์

Product
ครีมทุเรียน และน�้ำทุเรียนพร้อมดื่ม

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษทั พรทิพย์ พรีเมีย่ ม จ�ำกัด
46/113 หมู่ 4 ต�ำบลบางตลาด
อ� ำ เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี
11120
โทรศัพท์ 02-981-7798
โทรสาร 02-981-7798
Website : www.ortadurian.com
E-mail : info@ortadurian.com
Facebook : www.facebook.com/
Durian ORTA

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

“เป็นงานวิจยั ทีด่ ี และมีประโยชน์มาก
กับบริษัทฯ ที่ได้น�ำเอานวัตกรรมและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาประยุกต์ สามารถ
ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
มู ล ค่ า ให้ กั บ ผลไม้ ไ ทย สร้ า งความแตก
ต่างของผลิตภัณฑ์ ผมขอขอบคุณที่ สวก.
ให้การสนับสนุนมากครับ”
นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล
ประธานบริษัท
บริษัท พรทิพย์ พรีเมี่ยม จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
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ผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรีเ่ ป็นอาหาร
ว่ า งส� ำ หรั บ หลายโอกาส ด้ ว ยความที่ มี
ความหลากหลายในการประยุกต์เข้ากับ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเฉพาะผลไม้ต่าง ๆ
แต่มีปัญหาส�ำหรับผู้บริโภคบางส่วนเนื่อง
มาจากสารกลู เ ตนในแป้ ง ที่ ใ นการผลิ ต
เบเกอรี่ ซึ่งมีผู้แพ้จ�ำนวนมากโดยบางคน
แพ้โดยไม่รู้ตัว
สวก. จึงได้สนับนุนทุนวิจยั เพือ่ ให้ได้
แป้งเอนกประสงค์ปลอดกลูเตนส�ำหรับผลิต
ภัณฑ์เบเกอรี่ ซึง่ เป็นทัง้ การพัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบในการผลิต และป้องกันปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการบริโภคผลผลิต เป็นทาง
เลือกให้แก่ผู้มีปัญหาแพ้กลูเตน หรือหลีก
เลี่ยงกลูเตน

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ สู ต รแป้ ง เอนกประสงค์ ป ลอด
กลูเตนส�ำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ผลิตภัณฑ์

Product
บราวนี่แครกเกอร์

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
บริษทั ไพศาล ฟูด้ จ�ำกัด
โทรศัพท์ 089-485-8228

“ ง า น วิ จั ย แ ล ะ
เทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ การ
ถ่ายทอดจาก สวก. ท�ำให้
ทางบริษัทเกิดความเชื่อ
มั่นในผลิตภัณฑ์ ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการ
ของตลาด ท�ำให้บริษทั สามารถน�ำไปต่อยอด
จ�ำหน่ายสู่ตลาดได้อย่างดียิ่งขึ้น”
นายไพศาล วงศ์นิศานาถกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ไพศาล ฟูด้ จ�ำกัด
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สารที่ใช้เป็นตัวน�ำต่อความสามารถ
ในการละลายของเครื่องดื่มมีความส�ำคัญ
ต่อการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมชงทุก
ชนิด เพราะจะส่งผลต่อรสชาติของเครื่อง
ดื่มนั้น ๆ เมื่อผ่านการชงแล้ว นอกจาก
นั้นยังขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบที่น�ำมาเป็น
เครื่องดื่มพร้อมชงอีกด้วย ความรู้เกี่ยวกับ
ชนิดและปริมาณสารที่เป็นตัวน�ำที่เหมาะ
สมต่ อ ความสามารถในการละลายของ
เครื่องดื่มแต่ละชนิดจึงมีความส�ำคัญต่อ
การผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีเฉพาะท้องถิ่น
อย่างเช่นมันหวานสีม่วง
สวก. จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นามั น หวานสี ม ่ ว งซึ่ ง มี ค วามเป็ น
เอกลั ก ษณ์ เ หมาะสม ที่ จ ะน� ำ มาเป็ น
แนวทางในการผลิตสารที่ใช้เป็นตัวน�ำที่
เหมาะสมต่อความสามารถในการละลาย
ของเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ ด้วย
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ชนิดและปริมาณสารทีใ่ ช้เป็นตัวน�ำ
(carrier) ที่เหมาะสมต่อความสามารถใน
การละลายของเครื่องดื่มมันหวานสีม่วง
พร้อมชง

ผลิตภัณฑ์

Product
เครื่องดื่มมันม่วง

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษทั แพนโทริ เค จ�ำกัด
374 ถนนสิรนิ ธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 02-108-9901, 099-102-1188
Facebook : www.facebook.com/
ImoImoPurpleSweetPotatoes/

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

“ทีมวิจัย สวก ให้ความร่วมมือช่วย
เหลือและให้คำ� ปรึกษาทางด้านการพัฒนา
สินค้าเป็นอย่างดี จนสินค้าของบริษทั ได้รบั
การตอบรับทีด่ จี ากผูบ้ ริโภค ผมขอขอบคุณ
สวก. ที่ให้การสนับสนุนในทุกเรื่องที่ขอค�ำ
ปรึกษามากครับ”
นายไชยกร ปลื้มเจริญกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท แพนโทริ เค จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอดเชิ งพาณิชย์
สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ปอย่างยั่งยืน
ภายใต้บริบทของประเทศไทย
Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business
Development Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand

สวก.สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ที่ ดี โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ มล็ ด กาแฟเคลื อ บ
ช็ อ กโกแลตนั้ น นอกจากได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
คุ ณ ภาพที่ ผ ่ า นกระบวนศึ ก ษาถึ ง ระดั บ
การคั่วที่เหมาะสมต่อเมล็ดกาแฟแต่ละ
สายพั น ธ์ุ ยั ง ได้ ศึ ก ษาถึ ง อั ต ราส่ ว นของ
ช็ อ กโกแลตชนิ ด ขมกั บ ช็ อ กโกแลตขาว
ท� ำ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ หม่ แ ละมี คุ ณ ภาพ
ในการผลิตอย่างถูกต้อง รวมทั้ง สามารถ
ใช้ เ มล็ ด กาแฟได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ มี คุ ณ ภาพ
นอกจากนี้ ผลงานจากการวิ จั ย ยั ง ได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์
ท้ อ งถิ่ น เดิ ม คื อ เม็ ด มะม่ ว งหิ ม พานต์
รสต้มย�ำ ทีน่ ำ� ผลผลิตทางการเกษตรมาท�ำ
เป็นขนมขบเคีย้ วทีม่ รี สชาติอาหารทีข่ นึ้ ชือ่
ของประเทศไทยอย่างต้มย�ำกุง้ เป็นการน�ำ
จุดเด่นของผลไม้รวมกับจุดเด่นของอาหาร
ได้อย่างลงตัวอีกด้วย

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Technology Licensee
บริษทั พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ำกัด
108/1 หมู่ 5 ต�ำบลรัษฎา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-261-555
โทรสาร 076-261-557
Website : www.pornthipphuket.com
E-mail : info@pornthipphuket.com
Facebook : www.facebook.com/
pornthipphuket

Research Output
ได้ระดับการคั่วเมล็ดกาแฟ สายพันธุ์
แตกต่างกันและอัตราส่วนของช็อกโกแลต
ชนิดขมกับช็อกโกแลตขาวต่อสุขภาพ และ
การศึกษาหากระบวนการที่เหมาะสมกับ
การผลิตระดับอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์
เมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลต และสาร
เคลื อ บต่ อ อั ต ราเร็ ว การดู ด ความชื้ น ใน
ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสต้มย�ำ

“เป็นงานวิจยั ทีด่ ี และมีประโยชน์มาก
กับบริษัทฯ ที่ได้น�ำเอานวัตกรรมและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาประยุกต์ สามารถ
ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ผลไม้ไทย สร้างความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ ผมขอขอบคุณที่ สวก. ให้การ
ผลิตภัณฑ์
Product
สนับสนุนมากครับ”
นายวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล
เมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลต และเม็ด
ประธานบริษัท
มะม่วงหิมพานต์รสต้มย�ำ
บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จ�ำกัด
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอดเชิ งพาณิชย์
สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ปอย่างยั่งยืน
ภายใต้บริบทของประเทศไทย
Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business
Development Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand

ผลิตภัณฑ์ประเภทแครกเกอร์ มีจดุ เด่น
ในเรือ่ งรสชาติและความกรอบ ได้รบั ความ
นิยมน�ำมาเป็นของว่าง และขนมขบเคี้ยว
อย่างแพร่หลาย แต่มปี ญ
ั หาในเรือ่ งการแตก
ร่วนเนื่องจากความกรอบของผลิตภัณฑ์
แครกเกอร์ทเุ รียนทอดเองมีจดุ เด่นในเรือ่ ง
รสชาติและคุณสมบัติของทุเรียน อันเป็น
ผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทย
สวก. จึ ง สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ หา
ทางป้ อ งกั น จุ ด อ่ อ นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า น
การแตกร่วน โดยพบแนวทางป้องกันการ
แตกร่วนของแครกเกอร์ทุเรียนทอด เพื่อ
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลในการขยายตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ และตลาดทุเรียนแก่เกษตรกร
ผู้ปลูกตามไปด้วย

34

ผลิตภัณฑ์

Product
แครกเกอร์ทุเรียน

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้แนวทางการป้องกันการแตกร่วน
ของแครกเกอร์ทุเรียนทอด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

Technology Licensee
บริษทั ชายน้อยฟูด้ จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ปเพื่อรองรับการต่อยอดเชิ งพาณิชย์
สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ปอย่างยั่งยืน
ภายใต้บริบทของประเทศไทย
Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business
Development Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand

การผลิ ต น�้ ำ เต้ า หู ้ พ ร้ อ มดื่ ม UHT
เป็นการเปิดตลาดสินค้าใหม่ ท่ามกลาง
การแข่งขันด้านเครื่องดื่มพร้อมดื่มที่เป็น
ไปอย่างรุนแรง คุณภาพสินค้าที่ดี ตอบ
โจทย์ของตลาดเป็นที่ต้องการของลูกค้า
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
สวก. จึงได้สนับสนุน ทุ น วิ จั ย นี้ เพื่ อ
เป็ น แนวทางในการผลิ ต ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
การปรับปรุงคุณภาพด้านการรับรูร้ สสัมผัส
ในช่องปากขณะบริโภคนั้น มีผลต่อความ
ประทั บ ใจและการบริ โ ภคต่ อ เนื่ อ งของ
ผู้บริโภค ตลอดจนการศึกษากระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสมระดับอุตสาหกรรม เป็น
ผลการวิ จั ย ที่ ค รบวงจรทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์และการผลิต สามารถน�ำไปใช้
ในอุตสาหกรรมน�้ำเต้าหู้พร้อมดื่ม UHT
ได้อย่างแท้จริง

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ เต้ า หู ้
พร้อมดื่ม UHT ที่มีคุณภาพด้านความรู้สึก
ในปากขณะรับประทาน (Mouthfeel) ที่
ได้การยอมรับจากผู้บริโภค เหมาะสมกับ
การผลิตระดับอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์
น�้ำเต้าหู้พร้อมดื่ม UHT

ผลิตภัณฑ์

Product
น�้ำเต้าหู้พร้อมดื่ม UHT

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
บริษทั โทฟุซงั จ�ำกัด
Facebook : Tofusan

“เนื่ อ งจากเครื่ อ งจั ก รที่ เ ป็ น ระบบ
UHT นัน้ เป็นเครือ่ งจักรทีร่ าคาสูง นักวิจยั
จึงจ�ำเป็นต้องทดสอบกับ OEM ซึง่ ต้องเตรียม
ตัวอย่างปริมาณมาก (250 ลิตร ต่อรอบ
การผลิต) ในการทดสอบแต่ละครัง้ แต่จาก
การร่วมมือจากทาง สวก. ทีไ่ ด้ให้ความช่วย
เหลือ จึงส่งผลให้งานวิจัยสามารถด�ำเนิน
การส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”
นายสุรนาม พานิชการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั โทฟุซงั จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing
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สู่การสร้างรู ปแบบการขับเคลื่อนธุ รกิจสินค้าเกษตรแปรรู ปอย่างยั่งยืน
ภายใต้บริบทของประเทศไทย
Development of Processed-Agricultural Products for Building on
Commercialization-Based Product to Create the Sustainable Business
Development Procedure of Processed-Agricultural Product in Thailand

ประเทศไทยมี ที่ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณใกล้
เส้นศูนย์สูตร โดยเฉลี่ยมีอากาศค่อนข้าง
ร้อนเป็นส่วนมาก ผลิตภัณฑ์ที่คลายความ
ร้อน เช่น ไอศกรีมจึงได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
อย่างของประเทศไทยคือผลไม้ ทีม่ มี ากมาย
ทุ ก ฤดู ก าล หรื อ ตลอดทั้ ง ปี ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไอศกรีมรสผลไม้จึงเป็นสินค้าที่มีการผสม
ผสานอย่ า งลงตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ความนิยมทั้งสองชนิด
สวก. จึงสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
เนื้ อ สั ม ผั ส ของไอศกรี ม ผงรสผลไม้ ไ ทย
เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ได้จากการต่อย
อดสินค้าเดิม นอกจากนั้นยังสามารถเก็บ
รักษาได้นาน อีกทั้งสามารถขนส่งได้ง่าย
เหมาะต่อการขยายฐานการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ

36

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ เ นื้ อ สั ม ผั ส ของไอศกรี ม ผงรส
ผลไม้ไทย

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

ผลิตภัณฑ์

Product
ไอศกรีมผงรสผลไม้ไทย

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
บริษทั เยลโล่ ทรีส์ ฟูด้ จ�ำกัด

กลุ่มแปรรู ปอาหาร
Food Processing

การวิจัยคุณลักษณะจ�ำเพาะต่อการแปรรู ปของข้าว 84 พันธุ ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
มูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ เ์ ด่น ในโครงการย่อย
“การผลิตน�้ำส้มสายชู หมักจากไวน์ข้าว ด้วยวิธี Submerged Culture”
Research on Specific Requirements for Processing of 84 Rice Varieties
for Celebration of His Majesty’s the King Subproject : Production
of rice wine vinegar by submerged culture method

ผลิตภัณฑ์น�้ำส้มสายชูในท้องตลาด
ส่วนใหญ่ ได้จากกระบวนการกลัน่ เป็นหลัก
ได้น�้ำส้มสายชูเข้มข้นที่มีสีใส แต่รสชาติไม่
เหมาะต่อการดืม่ โดยตรง แต่เหมาะส�ำหรับ
การน�ำไปเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหาร
หรือเครื่องเคียงเป็นหลัก
สวก. จึงได้สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนา
น�้ ำ ส้ ม สายชู จ ากการหมั ก จากข้ า ว ได้
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดื่มได้โดยตรง โดยมี
กลิ่นรสคล้ายข้าว มีสีตามธรรมชาติของ
ข้าวทีเ่ ป็นวัตถุดบิ รสชาติคล้ายไวน์แต่ไม่มี
แอลกอฮอล์ มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตผลทางการเกษตรที่
มีคุณค่า เหมาะส�ำหรับตลาดสินค้าเครื่อง
ดืม่ ธรรมชาติเพือ่ สุขภาพทีก่ ำ� ลังได้รบั ความ
นิยมในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์

Product
น�ำ้ ส้มสายชูหมักจากไวน์ขา้ ว

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Technology Licensee
บริษทั ลณิชา อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด

Research Output
ได้กรรมวิธีการผลิตน�้ำส้มสายชูหมัก
จากไวน์ ข ้ า วมี สี และสู ต รน�้ ำ ส้ ม สายชู
เสริมสุขภาพพร้อมดื่มผ่านกระบวนการ
หมั ก บ่ ม รสชาติ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ไวน์ แ ต่
ปราศจากเอทิ ล แอลกอฮอลล์ ท� ำ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสีตามธรรมชาติและกลิ่นรส
ของข้าว รวมทั้งคุณประโยชน์จากวัตถุดิบ
ที่ ใ ช้ ห มั ก ซึ่ ง แตกต่ า งจากน�้ ำ ส้ ม สายชู
กลั่นที่จะใสไม่มีสี ไม่สามารถน�ำมาดื่มได้
ประโยชน์น�้ำส้มสายชูหมักจากข้าว ได้แก่
ช่วยย่อยอาหาร หมุนเวียนเลือด ลดคลอ
เลสเตอเรล ลดการสะสมไขมันในร่างกาย
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

กลุ่มเครื่องส�ำอาง
สมุ นไพร ไหม

Cosmetics / Herbs / Silk
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนาไมโครอีมัลชั นกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง

Development of Microemulsion for Encapsulated SangYod Rice Extract to
Improved Efficiency of Anti-Hair Loss Product
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

สวก.สนับสนุนทุนวิจัยนี้เพื่อพัฒนา Research Output
เทคโนโลยีที่ช่วยให้สารสกัดธรรมชาติมี
ไ ด ้ เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ม โ ค ร อี มั ล ชั น
ความคงตัวมากขึ้น และซึมผ่านผิวหนังได้ (Microemulsion technique) ในการ
ดีขึ้น โดยใช้สารสกัดปริมาณน้อยลง ลด เก็บกักและลดขนาดอนุภาคของสารสกัด
ต้นทุนการผลิตได้ ลดการใช้ยาและสาร ส�ำหรับเพิ่มความคงตัว ซึ่งสามารถผลิตได้
สังเคราะห์ในการกระตุ้นการเจริ ญของ ง่ายและมีต้นทุนในการผลิตต�่ำ อีกทั้งยัง
เส้นผมซึ่งมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย ส่งผล ช่วยเพิม่ การซึมผ่านผิวหนังอันเนือ่ งมาจาก
ต่อการลดต้นทุนในการน�ำเข้ายาและสาร ขนาดอนุภาคที่เล็ก พร้อมทั้งยังได้พัฒนา
สั ง เคราะห์ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การ สูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์แชมพูพร้อมครีมนวด
ขาดดุลทางการค้าเนื่องจากเงินไหลออก ป้ อ งกั น ผมร่ ว งสู ต รอ่ อ นโยน (Gentle
นอกประเทศ ทั้งยังเพิ่มแหล่งวัตถุดิบทาง Conditioner Shampoo) และ ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้สาร เซรั่มป้องกันผมร่วงโดยไม่ต้องล้างออก
ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญ (Leave-on hair serum) ซึ่งสามารถลด
ของเส้นผม ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต การหลุดร่วงของเส้นผมในอาสาสมัคร ทั้ง
ในอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง
หญิงและชายได้ภายใน 7 วัน และสามารถ
กระตุ้นการงอกของเส้นผมบริเวณศีรษะ
ล้านได้ภายใน 2 เดือน

ผลิตภัณฑ์

Product
ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
นางสาวจิรพรรณ บุญหนุน
Facebook : AuroraherbThailand

“เป็นงานวิจัยที่
มีประโยชน์อย่างมาก
สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของผู้
ใช้ทมี่ ปี ญ
ั หาผมร่วง ผมบาง รวมถึงเป็นการ
น�ำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพจากห้องแล็ป
มาสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง”
นางสาวจิราพรรณ บุญหนุน

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การผลิตไหมครบวงจรแบบไม่เบียดเบียน
ส�ำหรับอาหารเสริมและเครื่องส�ำอาง

Complete production cycle of humane silk for food supplement and cosmetics
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
อุปกรณ์การเลี้ยงไหมและวิธีการเลี้ยงไหม
แบบไม่เข้าฝัก ที่นอกจากจะได้ใยไหมที่มี
คุณภาพแล้ว ยังสามารถกระตุ้นการเลี้ยง
ไหมแบบไม่ เ บี ย ดเบี ย น เพิ่ ม รายได้ ต ่ อ
ครัวเรือนให้เกษตรกรและเกิดการสร้าง
ระบบมาตรฐานการเลี้ยงไหมที่มีคุณภาพ
ของเกษตรกรในภาคอุตสาหกรรมจะได้
รับวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพและมี
ปริมาณเพียงพอต่อกระบวนการผลิตเกิด
การส่งเสริมให้มีรูปแบบการเลี้ยงไหมแบบ
ไม่เบียดเบียนอย่างกว้างขวาง ในระยะยาว
จะสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับไหม
เมืองของไทย ให้มตี ำ� แหน่งในตลาดการค้า
โลกก่อให้เกิดความต้องการและมีมูลค่าที่
สูงได้ในภาคอุตสาหกรรมจะเกิดธุรกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพหรือเป็น
แหล่งผลิตวัตถุดบิ ลูทนี และโอลิโกเปปไทด์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความแตกต่างจากลูทนี ที่
มีจ�ำหน่ายในตลาดโลกในปัจจุบัน
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ผลิตภัณฑ์

Product
เครือ่ งส�ำอางจากไหม

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษทั ไทยซิลค์โปรดัคส์ จ�ำกัด
74 หมู่ 10 ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอเมือง
ผลส�ำเร็จของการวิจยั
Research Output
จังหวัดนครราชสีมา 30280
ได้ อุ ป กรณ์ ใ นการเลี้ ย งไหมแบบไม่
โทรศัพท์ 044-465-160
เข้าฝัก เพื่อท�ำให้เส้นไหมที่ได้มีลักษณะ
อีเมล์ : tspc.fa@gmail.com
เหมือนไหมพรมหรือด้ายฝ้ายปั่นด้วยมือ
และได้ทดลองเลี้ยงไหมแบบไม่เข้าฝักโดย
“เป็ น งานวิ จั ย ที่
ใช้กรงล้อในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อน�ำไป เกิ ด จากการต่ อ ยอด
ให้เกษตรกรทดลองเลีย้ งเอง พบว่า ผลผลิต พัฒนา น�ำไหมแผ่นจาก
ใยไหมมีปริมาณสูง วัตถุดิบแผ่นไหมที่ได้มี จ่อกงล้อทรงกระบอก
ความสะอาด ความคงตัวสูง
หรือจ่อไหมแผ่น มาสกัดหาสารส�ำคัญใน

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

ไหม สู่แนวทางการพัฒนาอาหารเป็นยา
และผลิตภัณฑ์ยา ถือเป็นการยกระดับ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไหมของประเทศไทย
ดิฉันขอขอบคุณ สวก. ที่ให้การสนับสนุน
งานวิจัยค่ะ”
นางนฤมล ศรีบัวรอด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จ�ำกัด

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มฤี ทธิ์ตา้ นการกลายพันธุ ์
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ตา้ นการสลายเซลล์ขอ้ เข่าจากการ
สกัดหยาบของล�ำไย และการปรับปรุ งต�ำรับ “Longanoid” ครีมป้องกัน
ข้อเข่าเสื่อมจากสารสกัดเมล็ดล�ำไย และการทดสอบประสิทธิผลทางคลินกิ
Development of the Production of Bioactive Fractions with Anti-mutagenicity,
Antioxidant and Chondroprotective activities from Crude Longan Extracts

สวก. สนับสนุนทุนวิจัยนี้เพื่อเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ล�ำไยตกเกรดและ
เมล็ดล�ำไย มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางการ ผลส�ำเร็จของการวิจยั
ผลิตภัณฑ์
ค้าด้วยสารสกัดแยกส่วนมาตรฐาน จาก Research Output
Product
เมล็ดล�ำไยอบแห้งจากการอบล�ำไยตกเกรด
ได้ผลิตภัณฑ์ “Longanoid” ครีม
ครีมป้องกันข้อเข่าเสื่อมจากสารสกัด
ทั้งลูกหรือจากเมล็ดล�ำไยจากการอบแห้ง ป้องกันข้อเข่าเสือ่ มจากสารสกัดเมล็ดล�ำไย เมล็ดล�ำไย
เนื้อล�ำไยสีทอง ที่ผ่านการทดสอบความ
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
ปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบครีมทา
Technology Licensee
ป้องกันข้อเข่าเสือ่ ม ลดปัญหาด้านสุขภาพ
บริษทั เดอพรีมา่ เอนเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
แก่ ป ระชากร และยั ง ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
ล�ำไยที่มีปริมาณล้นตลาด ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรชาวสวนล�ำไยให้ดียิ่งขึ้น

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุ นไพรธรรมชาติ
ด้วยเทคโนโลยีการเก็บกัก

Development of Mosquito Control Products from Natural Extracts
using Encapsulation Technology
สวก. สนับสนุนทุนวิจัยนี้เพื่อน�ำเอา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาให้
ได้คุณสมบัติและนวัตกรรมของของน�้ำมัน
หอมระเหยสมุนไพรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ ที่ ต อบโจทย์ ท างด้ า นสุ ข ภาพ
ของกลุ่มผู้บริโภค การสาธารณสุข รวม
ทั้ ง ตอบโจทย์ ท างด้ า นการพั ฒ นาการ
ตลาดเศรษฐกิ จ รวมถึ ง การรั ก ษาองค์
ความรู้ทางด้านสมุนไพรไทย การน�ำเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเพิ่มมูลค่าได้ อีกทั้งยังสามารถ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดย
มีสินค้าต้นแบบนวัตกรรมใหม่คือ ครีม
กันแดดไล่ยุง และแผ่นแปะไล่ยุง
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ต้นแบบระบบน�ำส่งของน�้ำมันหอม
ระเหยที่ มี ฤ ทธิ์ ไ ล่ ยุ ง และยั ง ได้ ต ้ น แบบ
ระบบน�ำส่งไขมันแข็ง (NLC) ของน�้ำมัน
หอมระเหยสมุ น ไพร ที่ ส ามารถน� ำ มา
พัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด
ไล่ยุง และผลิตภัณฑ์แผ่นแปะไล่ยุง

ผลิตภัณฑ์

“เป็ น งานวิ จั ย
ที่ ดี ม า ก คั ด ส ร ร
แ ต ่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ จ า ก
ธรรมชาติทมี่ ฤี ทธิไ์ ล่ยงุ
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Technology Licensee
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถใช้งาน
บริษัท 864 ดีพร้อม จ�ำกัด
5/60 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 40 ได้ จ ริ ง การน� ำ เอานวั ต กรรมใหม่ ๆ มา
ประยุกต์เข้าด้วยกัน ช่วยสร้างความแตก
(ชินเขต2/38) แขวงทุ่งสองห้อง
ต่างเพิ่มโอกาสการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ในท้องตลาดได้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณ
โทรศัพท์ 084-664-8448
ทาง สวก.ที่ให้การสนับสนุนค่ะ”
อีเมล์ : info@plasmothai.com
Facebook : plasmothai
นางสาวนันทิยา ลิมปิโรจนฤทธิ์
LINE : @plasmo
กรรมการผู้จัดการ
Twitter : plasmothai
บริษัท 864 ดีพร้อม จ�ำกัด
IG : plasmothai

Product
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk
การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
และลดการอักเสบของข้อ และการศึกษาประสิทธิภาพ
การชะลอวัยของผิวหนังทางคลินิก จากสารสกัดเมล็ดข้าวสีแดงแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Research and development of Red rice seed extract for anti aging and anti-arthritic
and Efficacy of anti-aging property of Red Jasmine Rice extract in clinical studies:
A randomized controlled trial

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม
คุณค่าของสารสกัด โดยทราบถึงฤทธิ์และ
สั ด ส่ ว นของสารส�ำคัญในสารสกัดที่มีฤทธิ์
ต้านการอักเสบของข้อของสารสกัดข้าวแดง
จนพั ฒ นาเป็ น ต้ น แบบสารสกั ด ส� ำ หรั บ
ต้านการอักเสบของข้อ และพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ครีมชะลอความแก่ของผิวหนัง
ที่มีสูตรส่วนผสมของสารสกัดข้าวแดงที่
มีคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งสอง
มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ ส ามารถพั ฒ นาต่ อ เป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเจลหรือครีม
ทาเพือ่ ลดการปวดบวมทัง้ ในโรคข้ออักเสบ
หรือกล้ามเนื้ออักเสบอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้
สูตรเครื่องส�ำอางที่ได้ยังสามารถจดสิทธิ
บัตรเพื่อจ�ำหน่ายให้ผู้ประกอบการระดับ
อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางที่มีมาตรฐาน
และปลอดภัยแก่ผู้ใช้พร้อมทั้งสามารถส่ง
ออกขายทั้งในและต่างประเทศได้ ท�ำให้มี
การสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรได้

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ครีมและซีรั่มที่
มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดข้าวแดงที่
สามารถลดริ้วรอยและความแก่ชราของ
ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้
ทดสอบความเป็นพิษ ความคงตัว ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และผลทดสอบการแพ้ แ ละ
ระคายเคืองทางคลินิก

ผลิตภัณฑ์

Product
เครื่องส�ำอางจากข้าวแดง

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
โทรศัพท์ 095-875-3364, 080-999 -1692
อีเมล์ : Official@dhavi.com
Website : www.dhavi.com
Facebook : dhavi เวชส�ำอางจาก
ธรรมชาติ
LINE : @Dhavi
IG : Dhavi_Thailand

“เป็ น งานวิ จั ย ที่ ดี ที่ ไ ด้ น� ำ เอา
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย มาประยุกต์และสามารถใช้งานได้
จริง ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น
ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งส่งเสริมการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวจากเกษตรกรในประเทศ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ในนาม
บริษัทฯ ผมขอขอบคุณที่ สวก. ให้การ
สนับสนุนมากครับ”
นายทวีลาภ แจ่มใส
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั บิค๊ เคมิคอล จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่ าสีทองเชิ งพาณิชย์

Development of Mosquito Control Products from Natural Extracts
using Encapsulation Technology

สวก. สนับสนุนทุนวิจัยเพราะเล็งเห็น
ถึงประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
เพาะเห็ดถั่งเช่าแบบยั่งยืนพึ่งพาวัตถุดิบ
ภายในประเทศ และการน� ำ ทั้ ง เทคนิ ค
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเครือ่ งหมาย
ดีเอ็นเอมาใช้ประโยชน์ส�ำหรับการระบุ
เอกลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ พั น ธุ ์ ข องถั่ ง เช่ า ที่ พ บ
ในประเทศไทย ท�ำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่
จ�ำเป็นส�ำหรับระบุชนิดสายพันธุท์ สี่ ามารถ
เลือกใช้สายพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการ
ในการผลิตดอกเห็ดหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้
ยังเป็นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับการปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อราเห็ด
ถั่งเช่าให้สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่มีคุณภาพและปริมาณสูงได้ โดย
สามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการเพาะ
เลี้ยงและเก็บรักษาเห็ดถั่งเช่าสีทอง ที่มี
ต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารต้าน
อนุมูลอิสระ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ต่อไป
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการเพาะ
เลี้ยงและการเก็บรักษาดอกเห็ดถั่งเช่าสี
ทองหลังการเก็บเกีย่ ว ทีม่ ตี อ่ สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพและสารต้านอนุมูลอิสระ

“เป็ น งานวิ จั ย
ที่ ดี ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ ธี
การการเพาะเลี้ ย ง
ถังเช่ าเพื่อให้ได้ส าร
ส�ำคัญที่ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์
และประสิทธิผลสูงสุดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อ
Product
ประโยชน์สงู สุดแก่ผบู้ ริโภค ในนามบริษทั ฯ
อาหารเสริมจากถั่งเช่า
ผมขอขอบคุณที่ สวก. ให้การสนับสนุน
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี มากครับ”
Technology Licensee
นายทวีลาภ แจ่มใส
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ 095-875-3364, 080-999 -1692
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
อีเมล์ : Official@dhavi.com
Website : www.dhavi.com
Facebook : dhavi เวชส�ำอางจาก
ธรรมชาติ
LINE : @Dhavi
IG : Dhavi_Thailand

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การศึกษาทางคลินิกประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนัง
จากสารสกัดดอกไม้ Cassia spp และ Tagetes spp
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Efficacy of anti-aging property of Cassia spp and Tagetes spp
flower extract in clinical studies: A randomized controlled trial
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Research Output
Technology Licensee
ได้ ก รรมวิ ธี ก ารสกั ด สารส� ำ คั ญ จาก
บริษัท อมินตา คอสโม จ�ำกัด
5 ซอยรามค�ำแหง 3 ถนนรามค�ำแหง
ดอกไม้สเี หลืองของไทย และพัฒนาเป็นต้น
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซี รั่ ม ชะลอความแก่ ข อง
กรุงเทพฯ
ผิ ว หนั ง ที่ มี ส ่ ว นผสมของสารสกั ด จาก
โทรศัพท์ 02-719-9872-4,
ดอกไม้ทั้งสามชนิด ที่มีประสิทธิภาพสูง
088-941-6544
และไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคือง
Website : amintaofficial.com
ต่อผู้ใช้ ที่ได้รับ Certificate of analysis
Facebook : @aminta official
วิ เคราะห์ กลุ ่ มสารพฤกษเคมี ที่เ ป็ นองค์
Line Official : @aminta
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา ประกอบในสารสกัด และ ทดสอบฤทธิ์
“มี ค วามมั่ น ใจใน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเวชส�ำอางที่มีส่วน ทางชีวภาพ
งานวิ
จัยที่ สวก. ท�ำขึ้น
ผสมเป็ น สารสกั ด จากดอกไม้ 3 ชนิ ด ผลิตภัณฑ์
เนื
่
อ
งจากเป็
นองค์กรที่
ได้แก่ ดอกราชพฤกษ์ (Cassia spp-1) Product
มีความชัดเจนในการน�ำ
ดอกดาวเรือง (Tagetes spp) และดอก
ผลิตภัณฑ์ซีรั่มจากดอกไม้สีเหลือง
ผลิตผลทางการเกษตร
ขี้เหล็ก (Cassia spp-2) เพื่อใช้เป็นส่วน
มาต่ อ ยอดให้ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ ท รงคุ ณ ค่ า
ประกอบในครีมที่มีความปลอดภัยและมี
และสร้างความแตกต่าง เวลาที่เล่า story
ฤทธิ์ชะลอความแก่ของผิวหนังโดยใช้เป้า
ความเป็นมาของงานวิจัยนี้ ท�ำให้ลูกค้า
หมายฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างเดียวกันกับ
เกิดความเชื่อมั่น และด้วยวัตถุดิบดอกไม้
สีเหลืองทั้ง 3 ชนิด เป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่าย
เครื่องส�ำอางชั้นน�ำของโลกเพื่อ เพิ่มมูลค่า
ในประเทศอื่น จึงเกิดเป็นสินค้าที่โดดเด่น
เพิ่มของดอกไม้ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อ
ในสายตาผู้บริโภคอย่างมาก”
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางในเชิง
จิตติมา มานะไชยรักษ์
พาณิชย์ต่อไป
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อมินตา คอสโม จ�ำกัด
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การศึกษาฤทธิ์ทางชี วภาพของสารสกัดจากข้าวสีและการพัฒนาต�ำรับ
เครื่องส�ำอางชะลอความชราที่มีสารสกัดจากข้าว
A study of biological activity of pigmented rice and development
of skin care products containing pigmented rice extracts

สารสกัดส�ำคัญของข้าวมันปูสามารถ
น�ำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภท
ครีมเพื่อชะลอความชราและได้กรรมวิธี
การสกัดสารส�ำคัญของข้าวมันปู สามารถ
ต่อยอดเพือ่ น�ำไปพัฒนาระดับอุตสาหกรรม
แ ล ะ เ ชิ ง พ า ณิ ช ย ์ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องส�ำอาง
สวก. จึงสนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ เป็นการ
ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งส� ำ อางไทย
ให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผลักดันให้เกิดการ
ผลิ ต เครื่ อ งส� ำ อางอย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานเที ย บเท่ า สากล โดยผลการ
วิ จั ย ยั ง สามารถพั ฒ นาต่ อ ไปสู ่ ก ารผลิ ต
ผลิตภัณ ฑ์อุต สาหกรรมประเภทอาหาร
และยาในอนาคตได้ เนื่ อ งจากมี ค วาม
ปลอดภัยในการผลิตและได้สารสกัดที่มี
คุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตข้าว
ไทยและสารสกัดข้าวไทย นอกจากนีย้ งั น�ำ
ไปสู่การสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวมันปู
ในภาคเกษตรอีกด้วย
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้กรรมวิธกี ารสกัดสารส�ำคัญของข้าว
มันปูที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางชะลอ
ความชรา และได้สูตรครีมชะลอความชรา
ที่มีสารสกัดข้าวมันปูเป็นสารออกฤทธิ์ที่
มีลักษณะเนื้อสวยงามมีประสิทธิภาพใน
การท�ำให้ผวิ เรียบเนียน สีผวิ สม�ำ่ เสมอและ
กระจ่างใสขึ้นชุ่มชื้นขึ้นและดูตึงกระชับไม่
หย่อนคล้อยและริ้วรอยดูลดเลือนลง

ผลิตภัณฑ์

Product
เครื่องส�ำอางชะลอความชราที่มีสาร
สกัดจากข้าว

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์
โซลูชั่น จ�ำกัด
โทรศัพท์ 02-949-8944,
080-656-3562, 094-564-6242
www.myrcosmeticssolution.com
FB , YouTube : myrcosmeticssolution
LINE : @myrcosmetics
IG : myr_cosmeticssolution

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

“เป็ น งานวิ จั ย
ที่ มี คุ ณ ค่ า และมี
ประโยชน์ ม ากกั บ
บริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด้ น� ำ
นวัตกรรม และการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ และ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้ง
มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องข้าว ผมขอขอบคุณ สวก. ที่ให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมาครับ”
นายกฤษณ์ แจ้งจรัส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชนั่ จ�ำกัด

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

ขยายผลเพื่อส�ำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจาก
ไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน�้ำมันดักแด้ไหม
Market testing and exploration of cosmetic products from fibroin
hydrolysate and silk pupa oil

สวก. สนับสนุนทุนวิจัยได้น�ำกรรมวิธี
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสม
ของน�้ ำ มั น ดั ก แด้ ไ หมและไฟโบรอิ น ไฮ
โดรไลเสท มาต่อยอดการวิจัยเพื่อทดสอบ
ตลาด ได้ แ ก่ ลิ ป กลอส โลชั่ น บ� ำ รุ ง ผิ ว
ครีมบ�ำรุงมือ และครีมบ�ำรุงผิวหน้ากลาง
คืน เป็นแบบจ�ำลองและตัวอย่างในการ
สร้ า งตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยการทดสอบ
ตลาด ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ทดสอบ
เชิงคุณภาพ ได้ทราบผลถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกซื้อ
และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ เมือ่ ท�ำการ
ทดสอบเชิงปริมาณจึงทราบถึง การก�ำหนด
ราคา ปริมาณ ขนาดบรรจุภัณฑ์ แหล่งที่
วางจ�ำหน่าย และกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็น
ข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์
ต้นแบบทั้ง 4 ชนิด

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส� ำ อางจากไฟโบรอิ น ไฮโดรไลเสทและ
น�้ำมันดักแด้ไหม จ�ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ลิปกลอส โลชั่นบ�ำรุงผิว ครีมบ�ำรุง
มือ และครีมบ�ำรุงผิวหน้ากลางคืน

ผลิตภัณฑ์

Product
“เป็นงานวิจัยที่ดี
เครื่องส�ำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไล ที่ ไ ด้ น� ำ เอานวั ต กรรม
เสทและน�้ำมันดักแด้ไหม
และพัฒนาเทคโนโลยี
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี ใหม่ มาประยุกต์และ
สามารถใช้งานได้จริง ให้ประสิทธิภาพและ
Technology Licensee
ประสิทธิผล เป็นประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
โทรศัพท์ 095-875-3364, 080-999 -1692 อีกทั้งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ข้ าวจาก
เกษตรกรในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้
อีเมล์ : Official@dhavi.com
กับสินค้าเกษตร ในนามบริษัทฯ ผมขอ
Website : www.dhavi.com
Facebook : dhavi เวชส�ำอางจาก ขอบคุณที่ สวก. ให้การสนับสนุนมากครับ”
ธรรมชาติ
LINE : @Dhavi
IG : Dhavi_Thailand

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

นายทวีลาภ แจ่มใส
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
จากการเพาะเลี้ยงจมู กข้าว

A study of anti-oxidants activities of rice germ tissue culture

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กรรมวิ ธี ส กั ด สารออกฤทธิ์ จ ากข้ า ว 3
ชนิดได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมันปู
และข้ า วเหนี ย วด� ำ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ้ า น
ความชรา คือ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์
ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส การกระตุ้นการ
เจริญและฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังจากสารสกัด
แคลลัส ที่สามารถพัฒนาเป็นผลิ ตภั ณ ฑ์
ชะลอความชรา โดยผ่ า นการประเมิ น
ประสิทธิภาพในการชะลอความชรา อันได้แก่
ความสามรถในการเพิ่มความชุ่มชื่น ความ
ยืดหยุ่น ลดริ้วรอย ลดความหมองคล�้ำ
ของผิ ว พรรณ โดยสู ต รต้ น ต� ำ รั บ ที่ ไ ด้ มี
ความคงตัว สวยงามน่าใช้ ปลอดภัยและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการชะลอความชรา
มีศักยภาพในการน�ำไปสู่การผลิตระดับ
อุตสาหกรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้กรรมวิธีการเลี้ยงแคลลัสจากข้าว
เพื่อสกัดสารออกฤทธิ์ทางเครื่องส�ำอาง
ส�ำหรับชะลอความชรา โดยสารสกัดที่ได้
สามารถกระตุ้นการพื้นฟูความเสียหาย
ของดีเอ็นเอในเซลล์ผิวและกระตุ้นการ
สร้างคอลลาเจน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูง และสามารถทดแทนการน�ำเข้าสารสกัด
จากสเต็มเซลล์พืชอื่นๆ จากต่างประเทศ
เช่น ราสเบอร์รี่ องุ่น แอปเปิ้ล บัวบกและ
เอคไคนาเซีย ซึ่งมีราคาแพงได้

ผลิตภัณฑ์

Product
สารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว
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ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
• บริ ษั ท โปรดั ก ส์ พลั ส อิ น เตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด
• บริษัท วธูธร จ�ำกัด
• บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
• บริ ษั ท เอ็ ม .วาย.อาร์ . คอสเมติ ค ส์
โซลูชั่น จ�ำกัด
• มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“สวก. คือ แหล่งรวม
งานวิ จั ย โดยนั ก วิ จั ย ที่
เป็นคนไทย เพื่อบอกให้
ทุกคนรู้ว่า “ เมืองไทยก็
มีงานวิจัยที่ดี ไม่แพ้ชาติ
ใดในโลก”
นายทัตภณ จีรโชตินันท์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วธูธร จ�ำกัด

“เป็นงานวิจัยที่ดี และ
มีประโยชน์มากกับบริษัทฯ
ที่ได้น� ำเอานวัตกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ มา
ประยุ ก ต์ แ ละสามารถใช้
งานได้จริง มีประสิทธิภาพในการแก้ปญ
ั หา
เกี่ยวกับเรื่องข้าว สร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ ผมขอขอบคุณที่ สวก. ให้การ
สนับสนุนมากครับ”
นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั โปรดักส์ พลัส อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด

บริษทั โปรดักส์ พลัส อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
เลขที่ 212/283-4 ซอยพัฒนาการ66
ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-722-2975
โทรสาร 02-722-2972
อีเมล์ : productplus1995@gmail.com

“เป็นงานวิจัยที่มี
คุณค่า และมีประโยชน์
มากกั บ บริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด้
น�ำนวัตกรรม และการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาประยุกต์ใช้ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าว ผมขอขอบคุณ
สวก. ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอด
มาครับ”
นายกฤษณ์ แจ้งจรัส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษทั เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชนั่ จ�ำกัด

FB, YouTube :
myrcosmeticssolution
IG : myr_cosmeticssolution
www.myrcosmeticssolution.com
โทรศัพท์ 02-949-8944, 080-656-3562,
094-564-6242
LINE : @myrcosmetics

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนากรรมวิธีผลิตสารไมโรเอสทรอล จากกวาวเครือขาว
และการประดิษฐ์เวชส�ำอางต�ำรับ เจลไมโรเอสทรอลต้นแบบ

Process development for production of miroestrol from Pueraria candollei var.
mirifica and invention of miroestrol cosmeceutical gel prototype formulation
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กรรมวิธกี ารเพิม่ ผลผลิตสารสกัดแขวนลอย
กวาวเครือขาวด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อให้ได้ปริมาณสูงกว่าที่สกัดได้จาก
ธรรมชาติ เพื่อน�ำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบ
ของสารสกั ด ที่ มี ป ริ ม าณสารที่ เ ป็ น องค์
ประกอบส�ำคัญที่ออกฤทธิ์ในการประดิษฐ์
เวชส�ำอางต�ำรับยาทาภายนอก และได้
ประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การแปลงรูป
ทางชีวภาพ การทดสอบการระคายเคือง
และความไวต่อสารรวมถึงความเป็นพิษต่อ
ผิวหนัง การเกิดผลข้างเคียง หรือการก่อให้
เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
ทีม่ สี ว่ นผสมจากกวาวเครือขาว อันเป็นการ
พัฒนาเวชภัณฑ์หรือเวชส�ำอางต�ำรับยาทา
ภายนอกโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นเพื่อใช้
เป็นยาทางเลือกของยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และจะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ มูลค่าทางการตลาด
ให้แก่ประเทศได้

ผลิตภัณฑ์

Product
สารไมโรเอสทรอล จากกวาวเครือขาว

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
• บริษัท ไพฑูรย์สะพลี จ�ำกัด
• บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ ก ระบวนการผลิ ต สารออกฤทธิ์
คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงจากกวาวเครือ
ขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
และยังได้สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและผลิตสารกลุ่มโครมีนใน
เซลล์แขวนลอยของกวาวเครือขาว ตลอด
จนต�ำรับเจลไมโรเอสทรอลต้นแบบส�ำหรับ
ทาภายนอกจากสารสกัดกวาวเครือขาว

ติดต่อบริษทั /
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย :
โทรศัพท์ 089-104-9501 (คุณอั๋น)
Facebook : Proud Prai - พราวไพร
Line : @proudprai
“งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น
นวัตกรรมที่ดีมาก ช่วย
เพิ่มองค์ความรู้ให้กับ
บริ ษั ท ฯเรื่ อ งการสกั ด
สาร และการเพาะเลีย้ ง
ในห้องปลอดเชือ้ ท�ำให้ไม่มสี ารก่อให้เกิดโรค
ไม่มีโลหะหนัก และลดเวลาในการเพาะ
เลี้ยงจาก 4-5 ปี เป็น 1 ปี ซึ่งต่างจาก
การปลูกทั่วไปอย่างมาก จึงปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ผมขอขอบคุณทาง สวก.
มากครับ”
นายจิโรจน์ ไพฑูรย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไพฑูรย์สะพลี จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

49

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางที่ผสมสารสกัดจากส้มป่ อย
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
Development of cosmeceutical product containing the extract
from Acacia concinna for AEC
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ ก รรมวิ ธี ก ารสกั ด สารจากฝั ก
ส้มป่อยทีม่ ฤี ทธิต์ ้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและ
ต้านการเกิดออกซิเดชัน และผลิตภัณฑ์เวช
ส�ำอางสูตรต�ำรับที่มีสารสกัดฝักส้มป่อย
เป็นส่วนประกอบ

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กรรมวิ ธี ก ารสกั ด สารจากฝั ก ส้มป่อย
ที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชส�ำอาง
จากพื ช สมุ น ไพรไทยอย่ า งครบวงจร
ประกอบด้วยสารสกัดที่มีกลิ่นหอมจาก
ส้ ม ป่ อ ย เพื่ อ เพิ่ ม ความชุ ่ ม ชื้ น ผิ ว พร้ อ ม
ทั้ ง มี ฤ ทธิ์ ต ้ า นเอนไซม์ ส ร้ า งเม็ ด สี ผิ ว
ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความ
คงตั ว มี ศั ก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์ พ ร้ อ ม
ที่ จ ะถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละองค์ ค วาม
รู้ไปยังผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันในการส่งออกของ
ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางธรรมชาติพนื้ บ้านไทย
เป็นการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ
ได้เป็นอย่างดี
50

ผลิตภัณฑ์

Product
เครื่องส�ำอางจากสารสกัดส้มป่อย

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษัท อมินตา คอสโม จ�ำกัด
5 ซอยรามค�ำแหง 3 ถนนรามค�ำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
โทรศัพท์ 02-719-9872-4,
088-941-6544
Website : amintaofficial.com
Facebook : @aminta official
Line Official : @aminta

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

“มี ค วามมั่ น ใจใน
งานวิจัยที่ สวก. ท�ำขึ้น
เนื่ อ งจากเป็ น องค์ ก รที่
มีความชัดเจนในการน�ำ
ผลิ ต ผลทางการเกษตร
มาต่ อ ยอดให้ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ ท รงคุ ณ ค่ า
และสร้างความแตกต่าง เวลาที่เล่า story
ความเป็นมาของงานวิจัยนี้ ท�ำให้ลูกค้า
เกิดความเชื่อมั่น และด้วยวัตถุดิบดอกไม้
สีเหลืองทั้ง 3 ชนิด เป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่าย
ในประเทศอื่น จึงเกิดเป็นสินค้าที่โดดเด่น
ในสายตาผู้บริโภคอย่างมาก”
จิตติมา มานะไชยรักษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อมินตา คอสโม จ�ำกัด

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด้วยอนุภาคนาโน
ในรู ปแบบอิมลั เจลส�ำหรับการน�ำส่งฮอร์โมน ทางผิวหนัง
Development of Pueraria mirifica emulgel product using nanoencapsulation
technique for transdermal hormone delivery system

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ ใช้
นาโนเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และมีการศึกษา
ตั้งแต่ต้นทางคือวิเคราะห์หาสารส�ำคัญ
หรื อ องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ อ ยู ่ ใ นสารสกั ด
กวาวเครือขาว พัฒนาการกักเก็บสารสกัด
เพือ่ เพิม่ ความคงตัวและประสิทธิภาพ การ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บ
สารเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการซึม
เข้าเซลล์ การยึดเกาะกับเซลล์ผิวหนังและ
ควบคุมการปลดปล่อยสารส�ำคัญ จากนั้น
จึงพัฒนาเป็นต�ำรับของสเปรย์และอิมัล
เจลเพื่อปรับสมดุลของฮอร์โมน และลด
ผลข้างเคียงของสารออกฤทธิ์ต่อร่างกาย
และท�ำให้สะดวกและเหมาะสมกับการใช้
งาน เป็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคโดยมีขอ้ มูลทางวิชาการรองรับ ได้
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบพร้อมส�ำหรับการผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
โทรศัพท์ 095-875-3364, 080-999 -1692
อีเมล์ : Official@dhavi.com
Website : www.dhavi.com
Facebook : dhavi เวชส�ำอางจาก
ธรรมชาติ
LINE : @Dhavi
IG : Dhavi_Thailand

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้คณ
ุ ลักษณะของสารสกัดกวาวเครือ
ขาว (Specification) และได้สูตรอนุภาค
นาโนที่กักเก็บสารสกัดกวาวเครือขาวใน
รูปแบบนาโนอิมัลชั่น (Nanoemulsion)
และไขมันแข็ง (NLC) อีกทั้งยังได้ต้นแบบ
อิมลั เจลทีม่ อี นุภาคนาโนทีก่ กั เก็บสารสกัด
กวาวเครือขาวเป็นองค์ประกอบ

“เป็นงานวิจัยที่ดี ที่ได้น�ำนวัตกรรม
นาโนเทคโนโลยี มาประยุกต์และสามารถ
ใช้งานได้จริง ส่งเสริมการน�ำสารสกัดจาก
กวาวเครื อ ขาวที่ ไ ด้ จ ากการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อ มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในนามบริษัทฯ
Product
ผมขอขอบคุณที่ สวก. ให้การสนับสนุน
สารสกัดกวาวเครือขาวในรูปแบบอิมลั เจล มากครับ”

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
• บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ�ำกัด
• บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

นายทวีลาภ แจ่มใส
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนสมุ นไพรเปลือกมังคุด
และการประยุ กต์ใช้เพื่อต้านการอักเสบในช่ องปาก

Product development of mangosteen extract-loaded nano-carrier
and potential application for anti-inflammatory oral care
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับ
น� ำ ร่ อ งที่ ส ามารถตอบสนองแก่ ก ลุ ่ ม ผู ้ ที่
มีป ั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ภาคเอกชนสามารถน�ำไปต่อยอดในการ
พัฒนาเพื่อจ�ำหน่ายในท้องตลาดได้ทันที
ซึ่งจะท�ำให้เกิดการสร้างกระบวนการผลิต
ใหม่ มีการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร
รวมถึ ง การจ้ า งแรงงาน และบุ ค ลากร
ในการด�ำเนินการ อันจะส่งผลให้เกิดการ
กระจายรายได้ นอกจากนีย้ งั เป็นการส่งเสริม
ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกมังคุดหันมา
เพิ่มอัตราการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของ
วัตถุดิบ อันจะท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
น�ำไปสู่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในที่สุด

52

Research Output
ได้กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบ
เชิ ง ซ้ อ นระหว่ า งอนุ พั น ธ์ ค วอเทอร์ ไ นซ์
เบต้าไซโคลเด็กซ์ตรินไคโตซานและแอลฟา
แมงโกสติน และสูตรผลิตภัณฑ์จากสาร
สกัดดังกล่าว

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

ผลิตภัณฑ์

Product
ยาป้ายแผลในช่องปาก

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษทั โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์
ฟาร์มา่ จ�ำกัด

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนาอาหารที่เป็นยาและผลิตภัณฑ์ยาจากลูทีน
ที่สกัดได้จากรังไหมเหลืองและอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิ ริซิน

Development of nutraceutical and pharmaceutical products form lutein extracted
from Bombyx mori cocoons and sericin derivatives
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

สวก. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเป็นการ
กระตุน้ การใช้ประโยชน์จากไหมเหลืองของ
ไทยเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพเครื่องดื่ม
และผลิตน�ำ้ ยาท�ำให้มลู ค่าของไหมไทยมีสงู
มากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยง
ไหมพืน้ เมืองกันมากขึน้ อันน�ำมาซึง่ รายได้ที่
มัน่ คงและสูงมากขึน้ นอกจากนีย้ งั เป็นการ
สร้ า งความมั่ น ใจในงานวิ จั ย ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพและอาหารเสริมสุข
ภาพที่ใช้วัตถุดิบในประเทศที่มีคุณภาพ
สูงเช่นไหมไทยที่ผลิตขึ้นแบบปลอดสาร
พิ ษ ทั้ ง วงการวิ ช าการภายในประเทศ
และต่างประเทศก่อให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุ ตสาหกรรม
ภาคใหม่มากขึ้น ทั้งยังสามารถน�ำผลงาน
วิจัยที่ค้นพบประโยชน์ใหม่ของไหมเหลือง
จดสิ ท ธิ บั ต รทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบในด้านต้นทุน
การผลิต เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุน
การผลิตวัตถุดิบและวิจัยไหมน้อยกว่าต่าง
ประเทศมาก

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Research Output
Technology Licensee
ได้สารสกัดลูทีนจากไหมเหลืองมีฤทธิ์
บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จ�ำกัด
ต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้งแบบ innate และ
74 หมู่ 10 ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอเมือง
adaptive immunity ป้ อ งกั น อาการ
จังหวัดนครราชสีมา 30280
สมองเสื่อมในสัตว์ทดลองที่มีอาการของ
โทรศัพท์ 044-465-160
โรคอัลไซเมอร์ได้ ป้องกันเซลล์ผิวหนัง
อีเมล์ : tspc.fa@gmail.com
และจอประสาทตาจากสารกระตุ้นที่เป็น
อันตรายได้ และได้อนุพันธุ์ขนาดเล็กของ
ซิริซิน (โอลิโกเป็บไทด์) มีฤทธิ์ลดระดับ
“เป็นงานวิจัยที่เกิด
น�้ ำ ตาลในเลื อ ด เพิ่ ม อิ น ซู ลิ น ในกระแส
จากการต่ อ ยอดพั ฒ นา
เลือดได้
น�ำไหมแผ่นจากจ่อกงล้อ
ทรงกระบอกหรื อ จ่ อ
ไหมแผ่น มาสกัดหาสารส�ำคัญในไหม สู่
แนวทางการพั ฒ นาอาหารเป็ น ยาและ
ผลิตภัณฑ์ยา ถือเป็นการยกระดับ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไหมของประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์
Product
ดิฉันขอขอบคุณ สวก. ที่ให้การสนับสนุน
ยาจากลูทนี ทีส่ กัดได้จากรังไหมเหลือง งานวิจัยค่ะ”
นางนฤมล ศรีบัวรอด
และอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
จากสารสกัด Cassia Spp และ Tagetes Spp

Research and development of novel cosmetic formulation from Cassia Spp
and Tagetes Spp flowers extract
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ต้นแบบสารส�ำคัญจากดอกไม้เพื่อน�ำไป
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม ชะลอความแก่ ข อง
ผิวหนังที่มีสูตรส่วนผสมของสารสกัดจาก
ดอกไม้ที่มีสีเหลืองของไทย 3 ชนิด ได้แก่
ดอกราชพฤกษ์ ดอกดาวเรือง และดอก
ขี้เหล็ก ที่มีประสิทธิภาพในการลดริ้วรอย
และความแก่ ช ราอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และผ่านการทดสอบทางด้านคลินิกแล้ว
ว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคือง
สามารถจดสิ ท ธิ บั ต รและขายสิ ท ธิ์ ใ ห้
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจน�ำไปผลิตเป็นเครือ่ ง
ส�ำอางที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ทั้งใน
ด้านของเกษตรกรจะสามารถเพิ่มมูลค่า
ของดอกไม้ทงั้ 3 ชนิดสามารถขายได้ตลอด
ทั้งปี เป็นการสร้างงานและรายได้ให้แก่
เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ครีมชะลอความ
แก่ของผิวหนังที่มีสูตรส่วนผสมของสาร
สกัดจาก Cassia Spp และ Tagetes Spp
ที่มีคุณภาพ และได้ใบรับรอง Certificate
of analysis เป็นการเพิ่มมูลค่าสารสกัด
และพั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง
พาณิชย์ได้

ผลิตภัณฑ์

Product
เครื่องส�ำอางจากดอกไม้เหลือง
54

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

Technology Licensee
บริษัท อมินตา คอสโม จ�ำกัด
5 ซอยรามค�ำแหง 3 ถนนรามค�ำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-719-9872-4,
088-941-6544
Website : amintaofficial.com
Facebook : @aminta official
Line Official : @aminta
“มี ค วามมั่ น ใจใน
งานวิจัยที่ สวก. ท�ำขึ้น
เนื่ อ งจากเป็ น องค์ ก ร
ที่ มี ค วามชั ด เจนใน
การน�ำผลิตผลทางการ
เกษตรมาต่ อ ยอดให้ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ ท รง
คุณค่าและสร้างความแตกต่าง เวลาที่เล่า
story ความเป็นมาของงานวิจัยนี้ ท�ำให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และด้วยวัตถุดิบ
ดอกไม้สีเหลืองทั้ง 3 ชนิด เป็นสิ่งที่หาไม่
ได้ง่ายในประเทศอื่น จึงเกิดเป็นสินค้าที่
โดดเด่นในสายตาผู้บริโภคอย่างมาก”
จิตติมา มานะไชยรักษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อมินตา คอสโม จ�ำกัด

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

รวงข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องส�ำอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

Rice panicle for cosmetics and dietary supplement’s utilizations

รวงข้าว หรือช่อดอกของข้าว เป็นส่วน
ที่ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตและออกดอก
ก่อนที่จะมีการสร้างน�้ำนมข้าว ก่อนที่จะ
เปลี่ยนเป็นเมล็ดข้าวที่แก่ซึ่งมีเปลือกนอก
เป็นสีน�้ำตาลทั้งหมด
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย โครงการนี้
เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการใช้ ป ระโยชน์
จากข้าว โดยผลที่ได้เป็นนวัตกรรมด้าน
กระบวนการสกั ด สารออกฤทธิ์ จ ากรวง
ข้าวที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
เพื่ อ แปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง
เช่น เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมสุข
ภาพในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับฤทธิ์
ทางชี ว ภาพและสารส� ำ คั ญ ที่ พ บในรวง
ข้าว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยองค์รวม ทั้งยังเป็นการเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของข้าวที่ผลิตได้
ในประเทศไทย

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

ผลิตภัณฑ์

Research Output
Product
เครื่องส�ำอางจากรวงข้าว
ได้กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จาก
รวงข้าว ซึง่ สามารถต้านการอนุมลู อิสระ ต้าน ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
เอนไซม์ไทโรซิเนส เอนไซม์อลี าสเตส และ Technology Licensee
คอลลาจีเนสได้ดี มีความคงตัวทางเคมีและ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กายภาพ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการการระคาย
เคืองต่อผิว น�ำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
เวชส�ำอางที่มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้น
ลดรอยหมองคล�้ำ ลดริ้วรอย กระชับผิว
และเพิ่มความเรียบผิวให้ดีขึ้น
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การประยุ กต์ใช้สารออกฤทธิ์จากข้าวสีในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ในโครงการย่อย เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัด
ข้าวสีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี”
Application of Bioactive Compounds from Pigmented Subproject : A Study of Hair Growth
Promoter in Pigmented Rice Extract and Development of Anti-hair Loss Products
Containing Pigmented Rice Extract

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ้ อ งกั น ผมร่ ว งที่ มี ส ารจาก
ธรรมชาติส่วนประกอบ (สารสกัดข้าวมีสี)
จึ ง ไม่ มี ผ ลข้ า งเคี ย ง สามารถน� ำ ความรู ้
และผลผลิ ต จากการวิ จั ย ไปประยุ ก ต์
ใช้ ใ นกระบวนการผลิต สารสกั ดกระตุ ้ น
การเจริญของเส้นผมและผลิตผลิตภัณฑ์
ป้องกันผมร่วง รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่สามารถใช้ผลงานวิจัย
ได้แก่ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่มีการใช้สาร
สกัดจากธรรมชาติเ ป็นองค์ประกอบใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระตุ ้ น การเจริ ญ ของเส้ น ผม
อยูแ่ ล้ว ตัวแทนจ�ำหน่าย อุตสาหกรรมอาหาร
ยา และเครื่องส�ำอาง หรืออื่น ๆ และช่วย
ลดต้นทุนการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์และสาร
ออกฤทธิ์ป้องกันผมร่วงจากต่างประเทศ
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ครีมชะลอความ
แก่ของผิวหนังที่มีสูตรส่วนผสมของสาร
สกัดจาก Cassia Spp และ Tagetes Spp
ที่มีคุณภาพ และได้ใบรับรอง Certificate
of analysis เป็นการเพิ่มมูลค่าสารสกัด
และพั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง
พาณิชย์ได้

ผลิตภัณฑ์

Product
ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
• มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• บริษทั บอดีเ้ ชฟ คอร์ปอเรชัน่ กรุป๊ จ�ำกัด
• บริษัท อาร์ แอนด์ บี เนเจอร์ จ�ำกัด
• บริษัท นัท โฟนช้อป จ�ำกัด
• บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
• นางชาลียา พสวงศ์

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

บริษทั บอดีเ้ ชพ คอร์ปอเรชัน่ กรุป๊ จ�ำกัด
600/508-513 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-992-2130 02-536-7096
อีเมล์ : thanyaporn@bodyshape.co.th
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
Website : www.yodsang.com
Facebook, IG : Yodsanghair
Line : @Yodsanghair
Tops Supermarket
Eve and Boy
KIS Beauty Store
“เป็ น งานวิ จั ย ที่
สร้ า งนวั ต กรรมในการ
ป้ อ งกั น ผมร่ ว ง และ
กระตุ ้ น การเจริ ญ ของ
เส้นผม ซึ่งมีอุปสงค์มาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ตอบรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นการ
สร้ า งสรรค์ คุ ณค่ า ใหม่ ข องข้ า วไทย ผม
ขอขอบคุณสวก. ที่สนับสนุนให้เกิดการ
วิจัยนี้ขึ้น”
นายภูพงษ์ สืบวงศ์ลี
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั บอดีเ้ ชพ คอร์ปอเรชัน่ กรุป๊ จ�ำกัด

กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การเพิ่มมู ลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชส�ำอางจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมัก
ข้าวฮางงอกและข้าวก�่ำสายพันธุ ์ KKU URL0381 ในโครงการย่อย เรื่อง
“การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางต้นแบบจากน�้ำหมักที่ได้จาก
ข้าวก�่ำสายพันธุ ์ KKU URL0381 ”
Value adding of Thai rice by Thai local wisdom: development of functional probiotic
food and cosmeceutical products from by-product and juice derived from fermentation
of germinated brown rice and KKU URL0381 cultivar black rice

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการผลิตที่มีความเหมาะที่สกัด
สารจากข้าวหมักที่มีฤทธิ์ด้านเวชส�ำอาง
ความงาม และค้นพบคุณสมบัตใิ นการเก็บ
รักษาสารส�ำคัญไว้ได้ รวมทัง้ คุณสมบัตดิ า้ น
กายภาพของสาร สามารถน�ำไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์น�ำร่องเพื่อทดสอบตลาดได้ ซึ่ง
จากคุณสมบัติที่ได้จากงานวิจัยมีศักยภาพ
เพียงพอต่อการยอมรับจากผู้บริโภค มี
ต้ น ทุ น ที่ ส ามารถสร้ า งความสามารถใน
การแข่งขันได้ เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มาจาก
การข้าวฮางงอกและข้าวก�่ำที่เป็นผลผลิต
ภายในประเทศ ดังนั้น หากองค์กรเอกชน
มี ค วามสนใจเพื่ อ น� ำ ไปต่ อ ยอดในระดั บ
อุตสาหกรรมจะสามารถน�ำผลการวิจัยไป
ประยุกต์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางได้
อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ ยังเป็นงาน
วิจัยที่สร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิ ตทางการ
เกษตรได้อีกด้วย

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้กรรมวิธีสกัดสารจากข้าวหมักที่มี
ฤทธิเ์ วชส�ำอาง ฤทธิต์ า้ นออกซิเดชัน เพิม่
การสร้างคอลลาเจน ลดการท�ำงานของ
เอนไซม์ ลดการสร้างเม็ดสีผวิ เมลานิน ใน
เซลล์เมลาโนไซด์ พร้อมได้กรรมวิธกี ารผลิต
เม็ ด พอลิ เ มอร์ มี คุ ณ สมบั ติ สวยงาม
เป็นเอกลักษณ์ กักเก็บสารส�ำคัญในปริมาณสูง
เพิ่ ม ความคงตั ว ให้ กั บ สารส� ำ คั ญ และ
การเตรียมได้ ด้ วยเทคนิ ค ที่ มี ก ารควบคุ ม
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์

Product
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ วชส� ำ อางต้ น แบบจาก
น�้ ำ หมั ก ที่ ไ ด้ จ ากข้ า วก�่ ำ สายพั น ธุ ์ KKU
URL0381

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
• บริษัท วิกตอรี่ เอ็มไพเออร์ จ�ำกัด
• บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ�ำกัด
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กลุ่มเครื่องส�ำอาง สมุนไพร ไหม
Cosmetics / Herbs / Silk

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา อาหารและเครื่องส�ำอางจากสารสกัด
มะขามป้อมเพื่อผลิตในระดับอุ ตสาหกรรม

Development of Food Drug and Cosmetic Product from Phyllanthus emblica
Extract for Large Scale Production in Industry
สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เครื่ อ งส� ำ อางที่ ผ สม
อนุภาคนาโนของสารสกัดมะขามป้อม จน
ได้กรรมวิธกี ารท�ำอนุภาคนาโนไอโซม เพือ่
น�ำไปผลิตผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดผิวเจล
ล้างหน้าต้นแบบชนิดเจลบ�ำรุงผิวชะลอ
ความแก่และผิวขาวทีม่ คี วามใส ความหนืด
พอเหมาะ ท�ำความสะอาดผิวได้ดี มีการ
กระจายตัวดี ไม่ทำ� ให้ผวิ แห้ง โดยสารส�ำคัญ
ที่ ไ ด้ ผ ่ า นการทดสอบประสิ ท ธิ ศั ก ย์ แ ละ
การระคายเคืองแล้ว สามารถน�ำไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ได้ ทัง้ เป็นการส่งเสริมการผลิต
ภาคเกษตรกรรมให้สามารถเพิม่ รายได้จาก
การขายผลผลิตมะขามป้อมได้เพิม่ มากขึน้
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

ผลิตภัณฑ์

Research Output
Product
เครื่องส�ำอางจากมะขามป้อม
ได้ ก รรมวิ ธี ก ารท� ำ อนุ ภ าคนาโนไอ
โซมบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อมที่
มีคุณสมบัติด้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และ ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
สูตรผสมของผลิตภัณฑ์ความงามจากสาร Technology Licensee
บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จ�ำกัด
สกัดดังกล่าว

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุม่ ชุดทดสอบสารชี วภัณฑ์ ระบบการปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร

Biological Test Kit / Cropping System /
Agricultural Machinery

กลุ่มชุ ดทดสอบสารชี วภัณฑ์
ระบบการปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร

Biological Test Kit / Cropping System /
Agricultural Machinery

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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Biological Test Kit / Cropping System /
Agricultural Machinery

กลุม่ ชุดทดสอบสารชี วภัณฑ์ ระบบการปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร

การควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชด้วยเทคนิคสารต้านพิษในนาข้าว

Controlling Weedy Rice and Weeds by Herbicide Safener Technique in Paddy Field

สวก. สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
ควบคุมวัชพืช และข้าววัชพืช ซึ่งพัฒนา
โดยเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนที่แตกต่าง
จากกรรมวิธีปกติ ซึ่งได้แก่ การแยกสาร
ต้านพิษออกจากสารก�ำจัดวัชพืช พัฒนา
วิ ธี ก ารให้ ส ารต้ า นพิ ษ แก่ ข ้ า วปลู ก และ
ความเข้มข้นที่เหมาะสม หาอัตราที่เหมาะ
สมและระยะการพ่นสารก�ำจัดวัชพืชหลัง
การปลูกข้าว จากนั้นจึงพัฒนาเป็นอัตรา
ผสมระหว่างสารก�ำจัดวัชพืชเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ท�ำให้ได้สารต้านพิษในนา
ข้าวที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ลดการ
สูญเสียผลผลิตเนื่องจากระบาดของข้าว
วัชพืช ท�ำให้ผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ้น ลด
การปนเปื้อนของข้าว เพิ่มคุณภาพเมล็ด
ข้าว เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

ผลิตภัณฑ์

Product
Research Output
ชีวภัณฑ์สารต้านพิษในนาข้าว
ได้สูตรและกรรมวิธีในการใช้สารเคมี
ควบคุมข้าววัชพืชและวัชพืชด้วยเทคนิค
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
สารต้านพิษในนาข้าว
Technology Licensee
บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุม่ ชุดทดสอบสารชี วภัณฑ์ ระบบการปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร

Biological Test Kit / Cropping System /
Agricultural Machinery

การพัฒนาพันธุ ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า
Interspecific-hybrid Curcuma Development for Commercial

ปทุ มมาเป็นไม้ด อกที่ มีค วามส� ำคั ญ
เป็นอันดับ 2 รองจากกล้วยไม้ โดยตลาด
โลกมีความต้องการหัวปทุมมาในมูลค่ า
ต่อปีที่สูง
สวก. จึงสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
วิ ธี ก ารและมุ ่ ง เน้ น การผสมข้ า มชนิ ด
ระหว่างพืชในสกุลปทุมมาเพือ่ ให้ได้ลกู ผสม
ที่มีลักษณะแปลกใหม่และสวยงามเพื่อใช้
เป็นสายพันธุ์การค้าได้ สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ท�ำให้เกษตรกรหรือ
องค์ ก รเอกชนที่ มี ค วามสนใจ มี ป ทุ ม า
สายพันธุใ์ หม่ ๆ จ�ำนวนมากถึง 21 สายพันธุ์
ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต จ� ำ หน่ า ยและส่ ง ออกใน
มูลค่าสูงได้

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

“บริ ษั ท มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ รั บ
Research Output
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี น� ำ ผลงานวิ จั ย ที่ มี
ได้ ป ทุ ม มาลู ก ผสมสายพั น ธุ ์ ใ หม่ ประโยชน์จาก สวก. ไปต่อยอดทางธุรกิจ
ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะผลิตและน�ำ
จ�ำนวน 21 สายพันธุ์
เสนอผลิตภัณฑ์นี้ต่อลูกค้าทั้งชาวไทยและ
ผลิตภัณฑ์
Product
ชาวต่างประเทศเพื่อให้เกิดรายได้ต่อทุก
ปทุมมา 21 สายพันธุ์
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานวิจัยให้
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี เป็นทีร่ จู้ กั และจะติดตามงานวิจยั อืน่ ๆของ
สวก. ตลอดไป”
Technology Licensee
นางเยาวเรศ ใจดี
บริษทั เชียงใหม่ แพล้นส์ แอนด์ เฮิรบ์ จ�ำกัด
โทรศัพท์ 097-946-6478, 082-934-2223
กรรมการผู้จัดการ
Website : chiangmaiplantsandherbs.com บริษทั เชียงใหม่ แพล้นส์ แอนด์ เฮิรบ์ จ�ำกัด
Facebook : cmpahth
Line : cphth
อีเมล์ : yaocph@gmail.com

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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Biological Test Kit / Cropping System /
Agricultural Machinery

กลุม่ ชุดทดสอบสารชี วภัณฑ์ ระบบการปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร

การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต�่ำเพื่อผลิตเมล็ดพิทูเนีย

Developing of low-cost plant factory system for petunia seed production
ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ระบบโรงงานพืชต้นทุนต�่ำ ที่สามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุข์ องพืช
หลายชนิด ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตใน
ตัวเมล็ดพันธ์ค่อนข้างสูง แต่เมื่อมีโรงงาน
พืชต้นทุนต�่ำก็คุ้มค่าส�ำหรับเมล็ดพันธุ์บาง
ชนิดที่มีราคาแพง เพราะมีความแน่นอน
ให้ผลผลิตในปริมาณแสงและคุณภาพดี อีก
ทั้งยังสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี
ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการผลิตพืชในทุกพืน้ ที่
แม้ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะ
สม รวมถึงเพิม่ ความมัน่ คงและปลอดภัยใน
ด้านการผลิตอาหารส�ำหรับคนในประเทศ
ในกรณีที่สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน
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ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ต้นแบบระบบโรงงานปลูกพืชต้นทุน
ต�่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย

Technology Licensee
บริษทั อะเมริซดี อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
โทรศัพท์ 053-353-810
อีเมล์ : sales@ameriseed.net
Facebook : AmeriSeed Flower
Seeds-AFM

ผลิตภัณฑ์

Product
ระบบโรงงานเพื่อผลิตเมล็ดพิทูเนีย

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

“งานวิ จั ย นี้ ส ามารถท� ำ ให้ บ ริ ษั ท
สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนียได้ตลอดทั้ง
ปีโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบทางด้าน
ปัจจัยสภาพแว้ดล้อมที่ท�ำให้การผลิตเกิด
ผิดพลาด ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทาง
สวก. ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานวิจัยใน
ครั้งนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และน�ำมาใช้
ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาทางด้านธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ได้เป็นอย่างดียิ่ง”
นายธรากร สิงห์รนัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั อะเมริซดี อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด

กลุม่ ชุดทดสอบสารชี วภัณฑ์ ระบบการปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร

Biological Test Kit / Cropping System /
Agricultural Machinery

การพัฒนาการผลิตเชื้ อราบิวเวอเรียควบคุมแมลงศัตรู พืช
Research on Production Development of Beauveria bassiana
for Insect Pests Control

การผลิ ต เชื้ อ ราบิ ว เวอเรี ย จาก
รู ป เชื้ อ สดให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ผงที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรู
พื ช เที ย บเท่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รู ป เชื้ อ สด โดย
เกษตรกรสามารถน� ำ ไปใช้ ไ ด้ ง ่ า ยและ
สะดวกเก็บได้นานขึน้ นอกจากนีข้ บวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์บิวเวอเรียยังสามารถน�ำมา
ใช้เป็นต้นแบบของการผลิตเชื้อราควบคุม
ศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ ในเชิงธุรกิจได้ ทั้งยัง
เป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์ สามารถน�ำมา
ใช้ในการวิจัยพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ได้
หลากหลายชนิดมากขึ้น ลดการน�ำเข้า
สารเคมีและชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช
จากต่างประเทศ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้
บริโภค เกษตรกร และลดปัญหาด้านพิษ
ภัยของสารเคมีทางการเกษตรต่อสภาพ
แวดล้อม สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าผลผลิตเกษตรกับประเทศคูแ่ ข่ง
ทางการค้า

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชื้อราบิวเวอเรีย
ชนิดผงแห้งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการควบคุมเพลีย้ กระโดดสีนำ�้ ตาล เพลีย้
แป้งสีชมพู เพลีย้ อ่อน เพลีย้ ไฟ และ ไรแดง

ผลิตภัณฑ์
Product

เชื้อราบิวเวอเรียแบบผง

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
บริษัท ไบโอ อโกรไซเอนซ์ จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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Biological Test Kit / Cropping System /
Agricultural Machinery

กลุม่ ชุดทดสอบสารชี วภัณฑ์ ระบบการปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร

ออกแบบสร้างเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกส�ำหรับฆ่ามอดข้าว
และออกแบบสร้างเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกส�ำหรับฆ่ามอดข้าว
กับโรงสีข้าวขนาดใหญ่และขนาดชุ มชน
Design of dielectric heating for kill rice weevil and Design of multi-scale
dielectric heating for kill rice weevil
ผลส�ำเร็จของการวิจยั

สวก. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ระบบเครื่องฆ่ามอดข้าวและไข่มอดด้วย
คลื่นความถี่วิทยุที่สามารถน�ำมาทดแทน
วิธีการฆ่ามอดข้าวสารแบบเดิมที่ใช้สาร
เคมี เ ป็ น หลั ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ใน
การท�ำงานและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งาน
กับศัตรูพืชได้อีกหลายชนิดพืชหรือผลไม้
เพื่อเป็นการลดความชื้นการอบแห้งหรือ
ฆ่าเชื้อราเป็นต้นเนื่องจากเครื่องที่ท�ำการ
ออกแบบนีส้ ามารถปรับเปลีย่ นความถีแ่ ละ
ขณะก�ำลังงานของคลื่นความถี่อยู่ได้ท�ำให้
ได้เทคโนโลยีใหม่ใช้งานได้ง่ายสะดวกเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
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Research Output
ได้เทคโนโลยีก�ำเนิดความร้อนแบบ
ไดอิเล็กตริก สามารถก�ำจัดตัวและไข่ของ
มอดข้าวโดยไม่ต้องใช้สารเคมี มีอุณหภูมิ
สูงสุดไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส สามารถ
ท�ำให้เกิดความร้อนในการจัดการมอดข้าว
ได้อย่างรวดเร็วเพียงระดับวินาทีจึงไม่ส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดข้าว สามารถ
ใช้ตอ่ กระบวนการผลิตข้าวอินทรียไ์ ด้ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการก�ำจัดแมลงชนิด
อื่นๆในเมล็ดธัญพืชได้

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

ผลิตภัณฑ์

Product
เครื่องฆ่ามอดข้าว

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี
Technology Licensee
บริษทั ยูเรก้า ดีไซน์ จ�ำกัด (มหาชน)

กลุม่ ชุดทดสอบสารชี วภัณฑ์ ระบบการปลูกพืช
เครื่องจักรกลการเกษตร

Biological Test Kit / Cropping System /
Agricultural Machinery

ชุ ดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
Zinc field test kit

สวก. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลิตชุด
ทดสอบสังกะสีภาคสนาม ที่น�ำไปใช้งาน ผลส�ำเร็จของการวิจยั
ด้านการเกษตร สามารถใช้ได้ง่ายทั้งใน Research Output
ได้ ต ้ น แบบชุ ด ทดสอบสั ง กะสี ภ าค
และนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา
ใช้ ส ารเคมี น ้ อ ย ราคาถู ก รู ้ ผ ลรวดเร็ ว สนามในดินซึ่งให้ผลการทดสอบ 3 ค่า
และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเข้มข้นของสังกะสีในดินมีค่า
ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ตามความ น้อยกว่า 10 mg/kg สารละลายจะมีสีฟ้า
ต้องการ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ความเข้มข้นของสังกะสีในดินมีค่าเท่ากับ
เพื่ อ ทดสอบสั ง กะสี ท างการเกษตรเช่ น 10 mg/kg สารละลายจะมีสีฟ้าอมม่วง
การทดสอบสังกะสีในน�้ำยางพารา ในดิน ความเข้มข้นของสังกะสีในดินมีคา่ มากกว่า
และ/หรือ ในปุย๋ เป็นต้น สามารน�ำไปใช้ได้ 10 mg/kg สารละลายจะมีสีม่วงแดง ซึ่ง
ในอุตสาหกรรมน�้ำยางข้น อุตสาหกรรม สามารถเก็บชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยางธรรมชาติ ในดินไว้ใช้งานได้ถึง 90 สัปดาห์
อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยที่มีการเพิ่มธาตุ ผลิตภัณฑ์
สังกะสี เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ Product
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช หน่วงงานภาค
รัฐหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
• บริษทั เอ็ม เอส โอ ไบโอ อินดัสตรี จ�ำกัด
• บริษัท บีซีเอส 789 จ�ำกัด
บริษทั เอ็ม เอส โอ ไบโอ อินดัสตรี จ�ำกัด
โทรศัพท์ 034-310-744, 086-789-3995

“เป็นงานวิจัยที่ดีมาก ท�ำให้เกษตกร
สมประโยชน์ในการใช้ชุดทดสอบสังกะสี
ภาคสนาม ซึ่งสามารถตรวจสอบดินว่ามี
ธาตุสังกะสีหรือไม่ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย
ที่มีองค์ความรู้ดียิ่งจึงเหมาะสมกับงานที่
สร้างขึ้นมา
นายสมภพ รักษ์มณี
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั เอ็ม เอส โอ ไบโอ อินดัสตรี จ�ำกัด

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)
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Medical Products (Human / Animals)

กลุ่มชผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (คน / สัตว์)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
(คน / สัตว์)
Medical Products
(Human / Animals)
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รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

กลุ่มชผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (คน / สัตว์)

Medical Products (Human / Animals)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ส�ำหรับผู ้ป่วยที่มีเบาหวาน
โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อทดแทน ผลิตภัณฑ์น�ำเข้าจากต่างประเทศ
Development of rice-based medical food for patients with diabetes mellitus
as an alternative to imported products

สวก. สนับสนุนทุนวิจยั เพือ่ พัฒนาสูตร
และกรรมวิธกี ารในการผลิตอาหารทางการ
แพทย์ในระดับอุตสาหกรรมและผลยืนยัน
ความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นการใช้ประโยชน์จากข้าว
และการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบเกษตรของ
ไทย ท�ำให้ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย
มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารทางการ
แพทย์ที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ
ทางโภชนาการ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด และ
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล มีราคาเหมาะ
สม นอกจากนั้นยังเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ส�ำหรับผู้แพ้อาหารอีกด้วย

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้กรรมวิธกี ารผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์
อาหารทางการแพทย์แบบ retort และ
แบบผง สูตรปกติทมี่ ขี า้ วเป็นองค์ประกอบ
หลักทีผ่ ปู้ ว่ ยทัว่ ไปสามารถบริโภคได้ พร้อม
กับเทคโนโลยีการท�ำแป้งดัดแปรสภาพ
การสกัดสารจากข้าว และ การท�ำน�้ำมัน
ผสมเพื่ อ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
ทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์

Product
อาหารทางการแพทย์

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จ�ำกัด (มหาชน)
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Medical Products (Human / Animals)

กลุ่มชผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (คน / สัตว์)

ไฮโดรเจลสมานแผลในสัตว์ของสารสกัดน�้ำส้มควันไม้ท่ีผลิตจาก
กะลาปาล์มน�้ำมัน อนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรต�ำรับไฮโดรเจลสมานแผล
และกรรมวิธีการเตรียมสูตรดังกล่าว” และสิทธิบัตร
เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตน�้ำส้มควันไม้ท่ีมีความบริสุทธิ์สูง”

Wound healing hydrogel in animal of extracted wood vinegar from oil palm shell
สวก. สนับสนุนทุนวิจัยนี้ เนื่ องจาก
เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มทางเลื อกในการ
รักษาแผลในสัตว์และมนุษย์ นอกจากนี้
ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวมวลเศษ
เหลือจากปาล์มน�ำ้ มัน เป็นทางเลือกในการ
รักษาโรคและลดการใช้ยาปฏิชวี นะในสัตว์
รวมทั้ ง ช่ ว ยเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งสุ ก รในการ
ลดต้นทุนในส่วนของค่ายาและเวชภัณฑ์
อีกทั้งลดการน�ำเข้ายาปฏิชีวนะจากต่าง
ประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของกะลาปาล์มน�ำ้ มันซึง่ เป็นเศษวัสดุเหลือ
ใช้จากพืชเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญทาง
ภาคใต้ของไทย เสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันและความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรม
ปาล์มน�้ำมันของประเทศไทยในอนาคต

68

ผลส�ำเร็จของการวิจยั

Research Output
ได้กรรมวิธีการสกัดน�้ำส้มควันไม้จาก
กะลาปาล์มน�้ำมันและต้นแบบผลิตภัณฑ์
ไฮโดรเจลสมานแผลในสัตว์จากสารสกัด
น�้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากกะลาปาล์มน�้ำมัน

ผลิตภัณฑ์

Product
ยารักษาแผลในสัตว์

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

ผู ร้ บั ถ่ายทอดสิทธิและเทคโนโลยี

Technology Licensee
บริษทั ไฟโตไบโอติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กลุ่มชผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (คน / สัตว์)

รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิ งพาณิชย์ (2558-2562)

Medical Products (Human / Animals)

เริ่มจากงานวิจัยก้าวไกลสู่ตลาดโลก
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