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จ ากการนำ า เ สนอผลง านน วัตกรรมของมหา วิทยา ลัย
เกษตรศาสตร์กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์     
จันทร์โอชา เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 และท่านนายกฯ มี
บัญชาให้มีการนำานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา
ใช้เพ่ือการขับเคล่ือนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ือรองรับ Thailand 4.0 ท้ังน้ีเพ่ือให้การดำาเนินงานดังกล่าว
ประสบความสำาเร็จจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพของเกษตรกร และ SMEs ควบคู่กับการใช้นวัตกรรม
ท่ีสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
ตลอดโซ่อุปทาน เพ่ือตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ให้เป็น
รูปธรรมโดยนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคล่ือนภาค
การเกษตรไทยสู่ Thailand 4.0 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ให้ดำาเนินงานโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ โครงการ                                                
Innovation Hub – Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซ่ึง 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานและดำาเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว 
ใกล้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 และได้กำาหนดให้มี
การนำาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
ภายใต้ช่ือ ‘มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพ่ือขับ
เคล่ือนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0’ หรือ ‘KU RESEARCH TO  
BUSINESS EXPO 2018’ เพ่ือนำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs 
และผู้สนใจท่ัวไปเข้าชม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
และเกิดการเจรจาธุรกิจต่อไป
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โครงการเกษตร อาหาร  และเทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0



GROUP 1
กลุ่มที่ 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ และอาหารเพื่อสุขภาพ

ZONE I

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018

Crispy Rice Waffle

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.5)60)

โครงการ ‘วาฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตน’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
081-8401860, fagikwj@ku.ac.th

วาฟเฟิลกรอบจากข้าว 

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จำ�กัด โดยมี น�งส�วพรเพ็ญ น�ถพิริยรัตน์ เป็นตัวแทนของ

บริษัท      

     ขณะนี้อยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�

สัญญ�ขั้นสุดท้�ยก่อนใช้สิทธิ์

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 

รายละเอียด
ว�ฟเ ฟิลกรอบจ�กข้�ว เป็น

ผลิตภัณฑ์ปร�ศจ�กกลูเตน ทำ�จ�กข้�วเจ้� 100% 

พัฒน�โดยนำ�คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีก�รอบร่วมกับก�รใช้

ส่วนผสมที่เหม�ะสม จึงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสกรอบ 

รสช�ติอร่อย มี 3 รสช�ติ คือ บลูเบอร์รี่ ช็อกโกแลต 

และก�แฟ รับประท�นเป็นอ�ห�รว่�ง หรือรับประท�น

ร่วมกับช� ก�แฟ บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์เคลือบ

พล�สติก ซึ่งบรรจุลงในกล่องกระด�ษอีกชั้นหนึ่ง และ

สะดวกในก�รบริโภค 



EAT ME

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.2)60)

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘อีทมี’ แผ่นควบคุมน้ำาตาลและต้านอนุมูลอิสระ
จากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
098-5541462, aapuls@ku.ac.th

ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำาตาลและต้านอนุมูลอิสระ

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

สนใจในก�รนำ�ไปต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ได้ทันที

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ 

พร้อมถ่�ยทอดให้กับบริษัทท่ีมีคว�ม

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ผู้ประกอบก�รเกี่ ยวกับก�ร

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ระหว่�งกระบวนก�รยื่นอนุ

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ แผ่นควบคุมน้ำ�ต�ลและ

ต้�นอนุมูลอิสระจ�กส�รธรรมช�ติ ‘อีทมี’ ที่เป็นรูปแบบใหม่

ของผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำ�ต�ลที่สะดวกในก�รรับประท�น 

และส�ม�รถพกพ�ติดตัวได้สะดวก เหม�ะสำ�หรับวิถีชีวิต

ของผู้บริโภครุ่นใหม่ มีก�รใช้ส�รจ�กธรรมช�ติเป็นส�รออก

ฤทธิ์ 100% มีรสช�ติอร่อย และมีคว�มปลอดภัยในก�รรับ

ประท�น ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นแผ่นใช้รับประท�น เพื่อ

ลดก�รดูดซึมของกลูโคสเข้�สู่กระเลือด โดยอ�ศัยกลไก ก�ร

ยับยั้งเอนไซม์ ∝-glucosidase และ ∝- amylase

ผลิต/จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภ�พ

สิทธิบัตร

To-Go Wax

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.4)60)

รศ.ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
081-43029023, fagiavj@ku.ac.th

สารเคลือบทู-โกแวก 

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘สารเคลือบทู-โกแวก (To-Go Wax)’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

(TPS THAI SEEDLAC CO.,LTD) ซึ่งเป็นผู้ผลิตครั่งเม็ด

(SEEDLAC) ที่กำ�ลังก�รผลิตครั่งเม็ดได้ถึง 3 ล้�นตันต่อปี อยู่

ระหว่�งก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ด้�นก�รตล�ด คว�มเป็นไป

ได้ในก�รลงทุน 

บริษัท ที.พี.เอส.ไทยซีดแล็ค จำ�กัด 

รายละเอียด
สำ�หรับใช้เคลือบผักผลไม้ รูป

แบบสเปรย์พร้อมใช้พกพ�สะดวกใช้ง�นได้ง่�ย ช่วยลด

ก�รสูญเสียน้ำ�หนัก ชะลอก�รเสื่อมเสีย ปรับปรุงลักษณะ

ปร�กฏให้ผิวมีคว�มมันว�ว ช่วยยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�



Gluten-free Mulberry Tea Soba 

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.7)60)

โครงการ ‘เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
080-210-7989, fagistt@ku.ac.th

เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ระดับอุตส�หกรรม พร้อมถ่�ยทอดให้ผู้ประกอบก�รท่ีสนใจ

ผลิตภัณฑ์ (สูตร) และ

ผลิตภัณฑ์มีศักยภ�พในก�รผลิต

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ผู้ผลิต: ผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ในระหว่�งก�รยื่นจดอนุสิทธิ

รายละเอียด
เป็นผลิตภัณฑ์อ�ห�รเส้นที่เลียน

แบบเส้นโซบะโดยก�รใช้แป้งข้�วทดแทนแป้งส�ลีและแป้ง

บัควีทในเส้นโซบะด้ังเดิมจึงปร�ศจ�กส�รก่อภูมิแพ้จ�ก

แป้งส�ลี (กลูเตน) โดยใช้เทคโนโลยีก�รขึ้นรูปเฉพ�ะ และมี

ก�รเติมช�ใบหม่อนเพื่อเพิ่มคุณค่�ท�งอ�ห�ร และช่วยให้

ผลิตภัณฑ์เส้นโซบะที่ได้มีสีสันที่สวยง�ม และมีลักษณะใกล้

เคียงกับเส้นโซบะช�เขียว 

ข้อดีของผลิตภัณฑ์: ปร�ศจ�กกลูเตน (โปรตีนที่ก่อให้เกิด

อ�ก�รแพ้ในแป้งส�ลี) มีคุณค่�ท�งอ�ห�รสูง มีโปรตีน ใย

อ�ห�ร และส�รต้�นอนุมูลอิสระจ�กช�ใบหม่อน ปร�ศจ�ก

วัตถุกันเสีย และวัตถุปรุงแต่งอ�ห�ร มีอ�ยุก�รเก็บรักษ�น�น 

ผลิตจ�กวัตถุดิบภ�ยในประเทศทั้งหมด

อ�ห�รเส้นที่มีตล�ดทั้งในประเทศและต่�งประเทศ หรือ 

ผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รญี่ปุ่น หรือผู้ประกอบก�รผลิต

ภัณฑ์กลูเตนฟรี (Gluten-Free)  

กลุ่มผู้บริโภค (ตลาด): ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีช่ืนชอบอ�ห�รญ่ีปุ่น 

หรือ ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพ่ือสุขภ�พ ผู้บริโภคท่ีแพ้กลูเตน

บัตร

กระบวนก�รผลิต

CHEW D

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.3)60)

นางสาวประภัสสร รักถาวร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร  มก. 
099-4641599, aappsr@ku.ac.th

แผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การพัฒนาแผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ
จากผง ‘Super Healthy powder’ เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ในข้ันตอนก�รเตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยมีบริษัทท่ีมีคว�ม

สนใจแล้ว จำ�นวน 1 บริษัท 

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ 

มีก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ โดยอยู่

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

.ผู้ประกอบก�รเกี่ยวกับก�ร

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ ระหว่�งกระบวนก�รร่�ง   

รายละเอียด
‘CHEW D’ (ชิว ดี) แผ่นวุ้นลด

คอเลสเตอรอล และต้�นอนุมูลอิสระพร้อมบริโภคจ�กส�ร

ธรรมช�ติ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นนวัตกรรมที่เกิดจ�กก�รเสริม

ฤทธิ์ร่วมกันของส�รออกฤทธ์ิท�งชีวภ�พจ�กเชื้อจุลินทรีย์ที่มี

ประโยชน์และจ�กพืชสมุนไพรไทย อุดมไปด้วยส�ร Lovastatin 

และส�รแอนโธไซย�นินท่ีมีคุณสมบัติลดคอเลสเตอรอลและ

ต้�นอนุมูลอิสระได้อย่�งมีประสิทธิภ�พได้ในขณะเดียวกัน 

โดยปริม�ณที่แนะนำ�ให้บริโภคต่อวันคือ 1-2 แผ่น ด้วย

ปริม�ณก�รบริโภคที่น้อยจึงมีคว�มสะดวกสำ�หรับพกพ�ซ่ึง

สอดคล้องกับวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของคนเมืองที่เต็มไปด้วย

คว�มรีบเร่งและเคร่งเครียดจนส่งผลกระทบต่อสุขภ�พใน

ที่สุด   

ผลิต/จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภ�พ

อนุสิทธิบัตร



พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียม

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.6)60)

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมคุณค่าโภชนาการ’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 
094-4865398, wannasawat.r@ku.ac.th

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ธุรกิจหลักแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ก�รผลิตผลิตภัณฑ์                   มัน

สำ�ปะหลัง และผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว เพื่อ       จัด

จำ�หน่�ยทั้งในและต่�งประเทศ บริษัทมีแผนง�นใน       ก�ร

ขย�ยส�ยก�รผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อ�ห�รเส้นในกลุ่ม    ผลิต

ภัณฑ์พ้�สต้�ปร�ศจ�กกลูเตน โดยก�รเสริมคุณค่�     ท�ง

โภชน�ก�รให้แก่ผลิตภัณฑ์และใช้แป้งข้�วเป็นวัตถุดิบหลัก 

ซึ่งจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีคว�มแตกต่�งและมีมูลค่�เพิ่มก�ร

ใช้แป้งข้�วโม่แห้งเพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์พ้�สต้�ปร�ศจ�กก

ลูเตน ทำ�ให้ไม่มีของเสียเกิดขึ้นจ�กกระบวนก�รผลิตและ

ไม่มี      ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีเอกซ์

ทรูชันเพื่อทำ�ให้ขั้นตอนก�รผสม ก�รนวด ก�รทำ�ให้สุก และ

ก�รขึ้นรูป เป็นไปอย่�งต่อเนื่องและเสร็จสิ้นในกระบวนก�ร

เดียว พ้�สต�้ปร�ศจ�กกลูเตน ท่ีพัฒน�ได้มีคุณภ�พในก�รรับ

ประท�นคล้�ย

กับพ้�สต้�   ปร�ศจ�กกลูเตนท�งก�รค้� และเสริมคุณค่� 

ท�งโภชน�ก�รด้วยแคลเซียม 

บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน) มี

ชาเห็ดถั่งเช่า 

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.11)60)

ผศ.ดร. เสริมศิริ จันทร์เปรม  
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำาแพงแสน
034-351889, 081-7369625, 
agrsrc@gmail.com, agrsrc@ku.ac.th

ผลิตจาก ดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีสาร cordycepin สูง

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การขยายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพถั่งเช่าที่มีสาร 
cordycepin สูงสู่ระดับอุตสาหกรรม’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

สูตรอ�ห�รเพ�ะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่�

บริษัท ที. เอส. ทวิน โปรดัก

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

เอกชนผู้เพ�ะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่�สี

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ระหว่�งเตรียมเอกส�รก�ร

รายละเอียด
พัฒน�สูตรอ�ห�รเพ�ะเล้ียงเห็ดถ่ัง

เช่�สีทอง ท่ีส�ม�รถกระตุ้นให้เห็ดถ่ังเช่�มีปริม�ณส�ร Cordy-

cepin สูงกว่�ท่ีมีก�รเพ�ะเล้ียงกันโดยท่ัวไปถึงหน่ึงเท่�ตัว ไม่

ใช้แมลงเป็นอ�ห�รเสริมในก�รเพ�ะเล้ียงเห็ดในข้ันตอนกระตุ้น

ดอก ซ่ึงจะช่วยลดปัญห�เร่ืองก�รแพ้ท่ีเกิดจ�กก�รใช้แมลง

เป็นส�รเสริมในอ�ห�รเพ�ะเล้ียงเห็ดได้ มีก�รทดสอบคว�ม

ปลอดภัยด้�นอ�ห�รในระดับห้องปฏิบัติก�ร ท้ังในเซลล์ไลน์

และในสัตว์ทดลอง เพ่ือสร้�งคว�มม่ันใจให้กับผู้บริโภค และ ได้

ข้อมูลท่ีเป็นวิทย�ศ�สตร์สนับสนุนคุณภ�พสินค้�

ทดสอบการก่อกลายพันธุ์: ถั่งเช่�สีทองไม่ก่อให้เกิดก�รกล�ย

พันธุ์ของเซลล์ทดลอง

ทดสอบการต้านการกลายพันธุ์: ถั่งเช่�สีทองมีฤทธิ์ต้�นก�รก

ล�ยพันธุ์เมื่อเซลล์ได้รับส�รก่อกล�ยพันธุ์ 

ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในหนูทดลอง: อยู่ระหว่�ง

ดำ�เนินก�ร

ทองเป็นก�รค้�

ยื่นขอ

สีทองให้ได้ผลผลิตดีและมีส�ร cordycepin สูง 



สแน็คบาร์ผัดไทยวุ้นเส้น

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.9)60

โครงการ ‘การพัฒนาสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภคสำาหรับผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ผัดไทยวุ้นเส้นลดน้ำาตาล’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
089-9289243, fagihru@ku.ac.th

สูตรลดน้ำาตาล

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ภ�คธุรกิจเอกชนแล้วกับ ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด โรงง�นวุ้นเส้น

นครสวรรค์

ผลิตภัณฑ์สแน็คบ�ร์ผัดไทยวุ้น ประส�นและดำ�เนินง�นร่วมกับ

เส้นสูตรลดน้ำ�ต�ล

ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมผลิต

มีศักยภ�พในก�รยื่นขออนุสิทธิ

วุ้นเส้น: ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด โรงง�นวุ้นเส้นนครสวรรค์

บัตร

เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.1)60)

นางสาวชุษณา เมฆโหรา และคณะ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
089-1197891, ifrcnm@ku.ac.th

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การพัฒนากระบวนการผลิตเกลือลดโซเดียมเพื่อสุขภาพในระดับ
อุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์สู่ภาคอุตสาหกรรม’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

อนุสิทธิบัตร

1. ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ระหว่ � งดำ � เ นินก�ร ร่วมกับ  

สถานะการจดทะเบียน
วันรับคำ�ขอ  6 ก.ย. 2560  เลข

รายละเอียด
‘เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม’ 

ผลิตภัณฑ์เกลือปรับลดขน�ดอนุภ�คร่วมกับผงผักและ

สมุนไพรอบอบแห้ง ที่ให้คว�มเค็มใกล้เคียงเกลือทั่วไปแต่มี

ปริม�ณโซเดียมลดลงประม�ณ 22% 

บริษัท บรรณ�ก�ร จำ�กัด

ที่คำ�ขอ 1703001722  

ลดโซเดียม เป็นเครื่องปรุงทดแทนเกลือ โดยให้คว�มเค็มใกล้

เคียงกับเกลือ ปรุงอ�ห�รท่ัวไป แต่มีปริม�ณโซเดียมลดลง 22%

2. เพิ่มคว�มกลมกล่อม และกลิ่นรสให้อ�ห�ร

3. เหม�ะกับก�รใช้ในรูปแบบผงปรุงรส (Seasoning)  ใน

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว  ไก่ทอด มันฝรั่งทอด เป็นต้น เพื่อลด

ปริม�ณโซเดียมในอ�ห�รหรือผลิตภัณฑ์

  ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ � งก�รถ่ �ยทอด

เทคโนโลยีและดำ�เนินก�รเจรจ�ซื้ออนุสิทธิบัตรผลง�นกับ

บริษัท บรรณ�ก�ร จำ�กัด 



แป้งข้าวหอมมะลิและ
แป้งข้าวหอมมะลิผสมสำาเร็จรูป

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.15)60)

โครงการ ‘การพัฒนาการผลิตแป้งข้าวและแป้งข้าวผสมสำาเร็จรูปสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ในระดับโรงงานต้นแบบ’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ดร.ปฐมา จาตกานนท์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
089-7748929, aappmc@ku.ac.th

สำาหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบปราศจากกลูเตน

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เบเกอรี่ (ประเทศไทย)
ประส�นและร่วมง�นกับสม�คม   

รายละเอียด
1.แป้งข้�วหอมมะลิโม่ละเอียด 

สำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รชนิดต่�งๆ ได้แก่ ขนมอบ นึ่ง 

และทอด รวมทั้งขนมไทย ผลิตภัณฑ์อ�ห�รและเครื่อง

ดื่มเพื่อสุขภ�พอื่นๆ

2.ผลิตภัณฑ์แป้งข้�วหอมมะลิผสมสำ�เร็จรูปสำ�หรับ

ผลิตภัณฑ์ขนมอบปร�ศจ�กกลูเตน ได้แก่ เค้กเนย บร�วน่ี 

และโดนัท/แพนเค้ก/วัฟเฟิล สำ�หรับเป็นท�งเลือกให้แก่

กลุ่มผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนกลูเตนในแป้งข้�วส�ลี

Cassava Chips Mixed with Fruits/Vegetables

PROJECT NO. TH4.0 (5(5.1.10)60)

ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี และนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
081-9879204, sasitorn.ch@ku.th

   มันสำาปะหลังแผ่นอบกรอบผสมผักผลไม้

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การเพิ่มขยายขนาด(Scale-up) การผลิตมันสำาปะหลังแผ่นอบกรอบ
ผสมผักผลไม้’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์
1 .  ถ ่ � ยทอด เทค โน โลย ี แบบ 

1. ผู้ประกอบก�รที่สนใจผลิตขนม

รายละเอียด
1. ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวอบกรอบ 

ไม่ผ่�นกระบวนก�รทอด 

2. ปร�ศจ�กโปรตีนกลูเตนของแป้งส�ลี (Gluten-Free) 

3. ไม่มีก�รเติมสีและวัตถุกันเสีย

4. ผลิตจ�กมันสำ�ปะหลัง (พันธุ์ 5 น�ที) ผสมผักหรือผลไม้ 

5. คว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์

 -มันสำ�ปะหลังแผ่นอบกรอบผสมผักโขมและชีส

 -มันสำ �ปะหลังแผ่นอบกรอบผสมพริกและ

กระเทียม

 -มันสำ�ปะหลังแผ่นอบกรอบผสมทุเรียน

 -มันสำ�ปะหลังแผ่นอบกรอบผสมกล้วยและช็อค

โกแลต

ขบเคี้ยวเพื่อสุขภ�พ 

2. ผู้ประกอบก�รที่สนใจผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทปร�ศจ�ก

โปรตีนกลูเตนของแป้งส�ลี (Gluten-Free)

3. วิส�หกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกร

Non-Exclusive

2. บริษัท รสน�ง จำ�กัด (มันสำ�ปะหลังแผ่นอบกรอบรสพริก

กระเทียม-อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร) 

มันสำ�ปะหลังแผ่นอบกรอบ

ผสมผักโขมและชีส

มันสำ�ปะหลังแผ่นอบกรอบ

ผสมพริกและกระเทียม

มันสำ�ปะหลังแผ่นอบกรอบ

ผสมทุเรียน

มันสำ�ปะหลังแผ่นอบกรอบ

ผสมกล้วยและช็อคโกแลต



GROUP 2
กลุ่มที่ 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ZONE II

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018

สุรากลั่นจากข้าวอะไมโลสสูง

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.2)60)

สุมัลลิกา โมรากุล 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
086-9000458, fagiskm@ku.ac.th

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การผลิตวิสกี้ข้าวไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชิง
พาณิชย์’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

กระบวนก�รผลิตสุร�กล่ันจ�ก

ข้�วอะไมโลสสูง

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก � ร ข น � ด เ ล็ ก 

เจ้�ของโรงสี เกษตรกร 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จ�กข้�วที่เลือกใช้นี้จะทำ�ให้ส�ม�รถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้อง

ถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในก�รผลิต แทนก�รใช้ก�กน้ำ�ต�ลที่ใช้ใน

ก�รผลิตสุร�กลั่นระดับอุตส�หกรรม จึงส�ม�รถเพิ่มโอก�ศ

และท�งเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบก�รขน�ดเล็ก เจ้�ของโรงสี 

ช�วน� หรือผู้ค้�ที่มีข้�วในครอบครอง  นอกจ�กนี้ผลิตภัณฑ์

ที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มแตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน

ท้องตล�ด จ�กก�รที่ใช้แหล่งจุลินทรีย์และข้�วที่แตกต่�งจ�ก

ที่มีก�รใช้อยู่ดั้งเดิม (ข้�วเหนียว) ส่งผลให้มีคว�มเป็นไปได้ที่

ผลิตภัณฑ์จะเป็นที่สนใจของกลุ่มบริโภคเดิมที่ต้องก�รคว�ม

แตกต่�ง อีกทั้งยังส�มรถชูโรงเป็นสินค้�ที่ใช้ในก�รดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวที่ต้องก�รทดลองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้อีกท�ง 

ด้วยเทคโนโลยีก�รผลิตสุร�กลั่น



การต่อยอดเชิงพาณิชย์

และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อและโคขุน เพื่อผลิตเนื้อโคขุน

คุณภ�พได้รับก�รถ่�ยทอดเทคนิคก�รเลี้ยง ก�รจัดก�ร และ

ก�รให้อ�ห�รโคเนื้อที่ถูกต้องและเหม�ะสม ตั้งแต่แรกเกิดจน

กระทั่งขุน รวมทั้งก�รคัดเลือกและก�รผสมพันธุ์โค เพื่อให้ได้

โคเนื้อที่มีไขมันแทรกในมัดกล้�มเนื้อม�ก ภ�ยใต้ก�รผลิตที่ได้

ม�ตรฐ�น (ม�ตรฟ�ร์มโคเนื้อ) และทำ�ก�รผลิตสินค้� (เนื้อโค) 

ที่มีคุณภ�พต�มที่ตล�ดต้องก�ร

สหกรณ์เครือข่�ยโคเนื้อ จำ�กัด 

รายละเอียด
‘ ก ร ะ บ ว น ก � ร ผ ลิ ต เ นื้ อ โ ค

คุณภ�พสูงจ�กโคเนื้อลูกผสมว�กิว x กำ�แพงแสน’ เพื่อ

ผลิตเนื้อโคขุนคุณภ�พสูง คือเนื้อนุ่มและมีไขมันแทรกใน

มัดกล้�มเนื้อสูง ส�ม�รถจำ�หน่�ยเนื้อโคได้มนร�ค�ข�ยะ

แพง

เนื้อโคคุณภาพสูง

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.28)60)

จากโคเนื้อลูกผสมวากิว x กำาแพงแสน

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

รศ.ดร.สุริยะ   สะวานนท์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำาแพงแสน มก. 
087-5039369, agrsusa@ku.ac.th

โครงการ ‘การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคเนื้อลูกผสมวากิว x กำาแพงแสน’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี อุทัยธ�นี และชัยน�ท   

ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียวเพื่อจำ�หน่�ยเป็นก�รค้�และผู้ผลิต

ถั่วเขียวทั่วไป ได้นำ�เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวถั่วเขียวไปปลูกเพื่อ

ทดสอบคว�มพึงพอใจ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีคว�มพึง

พอใจในระดับสูงต่อส�ยพันธุ์ KUML4 เนื่องจ�กให้ผลผลิตสูง 

ขน�ดเมล็ดโต และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อใช้ปลูกและจำ�หน่�ย

เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อ

เกษตรกรในจังหวัดต�ก พิษณุโลก 

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

พันธุ์พืช

เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว และ

เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

 พันธุ์ถั่วเขียว KUML 4

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.22)60)

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำาแพงแสน
0875-5544154, agrpks@ku.ac.th

โครงการ ‘การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว 
พันธุ์สุวรรณ 4452

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.24)60

โครงการ ‘การส่งเสริม SMEs ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมของ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
คณะเกษตร มก.
081-8299384, ijscca@ku.ac.th

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เลี้ยงสัตว์ตำ�บลกุดโบสถ์ อำ�เภอเสิงส�ง จังหวัดนครร�ชสีม� 

ได้นำ�   ส�ยพันธุ์แท้เกษตรศ�สตร์ 47 (ส�ยพันธุ์แม่) และ  ส�ย

พันธุ์แท้เกษตรศ�สตร์ 48 (ส�ยพันธุ์พ่อ) ไปผลิต        เมล็ด

พันธุ์ข้�วโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 ใน        เขต

จังหวัดนครร�ชสีม� อำ�เภอเสิงส�ง จำ�นวน 154.5 ไร่ และ

อำ�เภอหนองบุญม�ก จำ�นวน 30 ไร่ รวม 184.5 ไร่

2. สริญญ�พืชไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วโพดลูกผสมพันธุ์สุวรรณ 

4452 ในเขตจังหวัดแพร่ จำ�นวน 500 ไร่

1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วโพด

รายละเอียด
ก�รผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้ �วโพด

ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452

Myrothecium roridum 

PROJECT NO.TH 4.0 (8(8.1.20)60)

อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
089-9199136, faasarmu@ku.ac.th

เชื้อราสายพันธุ์ 448 ควบคุมผักตบชวา 

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการ ‘การศึกษาความเป็นพิษของเชื้อราควบคุมผักตบชวา’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์
หน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รควบคุมกำ�จัดผักตบชว�ในแหล่งน้ำ�

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

รับจ้�งกำ�จัดผักตบชว�ในแหล่งน้ำ� ส�ม�รถนำ�เชื้อร�หรือ     

สปอร์แขวนลอยของเชื้อร� Myrothecium Roridum ส�ย

พันธุ์ 448 ไปใช้ประโยชน์ ในก�รควบคุมผักตบชว�ในแหล่ง

น้ำ� ร่วมกับวิธีก�รอื่นๆ เนื่องจ�กผักตบชว�ทีก�รขย�ยพันธุ์

อย่�งรวดเร็วห�กส�ม�รถลดก�รเพิ่มจำ�นวนได้ จะช่วยลด

งบประม�ณ แรงง�นและเวล� สำ�หรับก�รกำ�จัดผักตบชว�

ออกจ�กแหล่งน้ำ�ได้ นอกจ�กนี้ทดแทนก�รใช้ส�รเคมีกำ�จัด

วัชพืชในแหล่งน้ำ� ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ แนวท�ง

ก�รนำ�เชื้อร� M. roridum ส�ยพันธุ์ 448 ไปใช้ประโยชน์เพื่อ

ควบคุมก�รแพร่พันธ์ุหรือคุมกำ�เนิดจำ�นวนประช�กรของผัก

ตบชว� โดยเริ่มจ�กก�รกำ�หนดพื้นที่แหล่งน้ำ�ที่เป็นต้นน้ำ�ที่มี

หน่วยง�นภ�ครัฐหรือเอกชนท่ี

ก�รระบ�ดของผักตบชว�และสุดท้�ยม�สะสมที่บริเวณปล�ย

น้ำ�  นำ�เชื้อร�ไปฉีดผักตบชว�ที่เก�ะต�มแนวตลิ่งของแหล่ง

น้ำ�ที่เป็นต้นน้ำ� ซึ่งผักตบชว�ต�มแนวตลิ่งหรือที่ลอยม�ต�ม

น้ำ�จะเป็นจุดเริ่มต้นของก�รแพร่ขย�ยพันธ์ุของผักตบชว�

แล้วมีก�รลอยไปสะสมรวมกันที่ปล�ยน้ำ�หรือประตูน้ำ�จำ�นวน

มห�ศ�ล เมื่อส�ม�รถลดอัตร�ก�รแพร่ขย�ยพันธุ์ของผักตบ

ชว�กล่�วคือ เมือผักตบชว�ต�ยจะทำ�ให้ประช�กรของผักตบ

ชว�ลดลง   โดยเทคโนโลยีก�รใช้ประโยชน์จ�กจุลินทรีย์ชนิด

นี้ บริษัทเอกชนส�ม�รถร่วมกับมห�วิทย�ลัยนำ�ไปผลิตเพื่อ

จำ�หน่�ยให้หน่วยง�นของรัฐ

ผู้ประกอบการหรือผู้รับเทคโนโลยี : บริษัท บีเอส มายโค ไบ

โอเทค จำากัด (อยู่ระหว่างการจัดทำาสัญญาซื้อขายผลงาน)

ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม 
คณะเกษตร กำาแพงแสน
091-6615964, argjne@ku.ac.th



สเปรย์น้ำาหมักมูลไส้เดือน

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.26)60)

โครงการ ‘การยกระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำาหมักจากมูล
ไส้เดือน‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

รศ.ดร. อรพินท์ เจียรถาวร
คณะวิทยาศาสตร์
091-8718465, fsciopc@ku.ac.th

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ไส้เดือน เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่อ�ศัยเทคโนโลยีชีวภ�พ

จ�กจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำ�ไส้ของไส้เดือนในก�รย่อยสล�ยส�ร

อินทรีย์ในดินให้เป็นส�รประกอบต่�งๆ และบริษัทอีคิวฟ�ร์ม 

ได้ประยุกต์นำ�น้ำ�หมักมูลไส้เดือนไปใช้ในก�รระงับกลิ่นค�ว 

โดยเฉพ�ะในรูปแบบสเปรย์ดับกลิ่นเท้�ได้อย่�งมีประสิทธิผล

ดียิ่งเทียบเท่�น้ำ�ย�ดับกลิ่นเท้�ที่นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ  แต่มี

ข้อดีกว่�คือเป็นผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติ 100%   ท�งบริษัท

ต้องก�รข้อมูลสนับสนุนท�งวิทย�ศ�สตร์เพื่อไปยืนยันแก่ผู้

ใช้ง�นในเรื่องคว�มปลอดภัยต่อสุขภ�พ ซึ่งผลจ�กก�รวิจัย

พบว่�จุลินทรีย์หลักที่พบคือสกุล Bacillus sp. ที่ส�ม�รถ

สร้�งเอนไซม์ได้หล�กหล�ยชนิด และส�รออกฤทธิ์ที่อยู่ใน

ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นส�รอินทรีย์ที่ได้จ�กธรรมช�ติที่ส�ม�รถ

ละล�ยน้ำ�ได้เป็นอย่�งดี มีก�รออกฤทธิ์ในก�รระงับกลิ่นค�ว

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พแม้ว่�จะเจือจ�ง จึงไม่เป็นอันตร�ยต่อ

ผู้บริโภคเมื่อมีก�รใช้ง�นติดต่อกันเป็นระยะเวล�น�น 

ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำ �หมักมูล

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส เ ป ร ย์ น้ำ � ห มั ก มู ล

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ไส้เดือน

บริษัทอีคิวฟ�ร์ม

สิทธิบัตรของบริษัทอีคิวฟ�ร์ม

KU-VAC1

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.3)60)

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
089-9234563, fvetspj@ku.ac.th

วัคซีนต่อต้านเห็บโค ควบคุมเห็บโค (R. microplus) 
ในฟาร์มโคนม โคเนื้อและกระบือ

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการ ‘การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ควบคุมเห็บโค 
(R. microplus) ในฟาร์มโคนม โคเนื้อ และกระบือ’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เป็นวิธีก�รควบคุมเห็บโคท่ีมีคว�มปลอดภัยต่อท้ังผู้ใช้ และต่อ

ตัวสัตว์ รวมท้ังต่อสภ�พแวดล้อม ไม่มีผลข้�งเคียงอันไม่พึง

ประสงค์ และไม่ทำ�ให้เกิดก�รด้ือต่อวัคซีนเหมือนท่ีเคยเกิด

กับก�รใช้ส�รเคมีควบคุมเห็บ วัคซีนต่อต้�นเห็บโค (KU-VAC) 

เป็นเทคโนโลยีท�งด้�นสุขภ�พสัตว์ท่ีมีลักษณะเป็น Green 

Technology ท่ีส�ม�รถจะใช้ได้อย่�งต่อเน่ืองและแพร่หล�ย

ได้ เน่ืองจ�กมีร�ค�ถูก เพร�ะเป็นองค์คว�มรู้ของประเทศไทย 

ท่ีส�ม�รถจะกำ�หนดร�ค�ได้เองต�มคว�มเหม�ะสมต่อสภ�วะ

เศรษฐกิจของประเทศไทย วัคซีนต่อต้�นเห็บโค (KU-VAC) มี

มูลค่�ในเชิงก�รตล�ดม�กกว่� 500 ล้�นบ�ทต่อปี (คิดจ�ก

จำ�นวนโค กระบือ จำ�นวน 10 ล้�นตัว ใช้วัคซีน KU-VAC ร้อย

ละ 50 ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 50 บ�ท) นอกจ�กน้ีวัคซีนต่อต้�น

เห็บโค (KU-VAC) ยังส�ม�รถส่งข�ยไปยังประเทศเพ่ือนบ้�นท่ี

ประสบปัญห�เห็บโคชนิดเดียวกับในประเทศไทย (Boophilus 

microplus หรือ R. microplus) ท่ีจะทำ�ให้มูลค่�ของวัคซีนต่อ

ต้�นเห็บโค (KU-VAC) สูงข้ึนอีกหล�ยเท่� และทำ�ให้โอก�สของ

ประเทศไทย จะเปล่ียนจ�กผู้นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์กำ�จัดเห็บ ม�เป็น

ผู้ส่งออกท่ีส�ม�รถนำ�เงินตร�ต่�งประเทศเข้�สู่ประเทศไทยได้

วัคซีน

วัคซีนต่อต้�นเห็บโค (KU-VAC) 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ 

อยู่ระหว่�งก�รจดสิทธิบัตร

และ กระบือ



KU-DOG1

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.4)60)

โครงการ ‘การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG1) เพื่อควบคุมเห็บสุนัข 
(R. sanguineus) ในสุนัขเพื่อผลิตในทางการค้า’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
089-9234563, fvetspj@ku.ac.th

วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข เพื่อควบคุมเห็บสุนัข (R. sanguineus) 
ในสุนัขเพื่อผลิตในทางการค้า

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

วัคซีน

เจ้�ของสัตว์เลี้ยง

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เป็นวิธีก�รควบคุมเห็บสุนัขแนวท�งใหม่ ที่มีคว�มปลอดภัย

สูงต่อผู้เลี้ยงสุนัข โดยใช้หลักก�รของระบบภูมิคุ้มกันของตัว

สัตว์ที่มีต่อก�รเก�ะดูดเลือดของเห็บสุนัข วัคซีนต่อต้�นเห็บ

สุนัข (KU-DOG) เป็นเทคโนโลยีใหม่ท�งด้�นสุขภ�พสัตว์เลี้ยง

ที่มีคว�มปลอดภัยม�กกว่�ก�รใช้ส�รเคมี (Acaricides) ใน

ก�รควบคุมเห็บสุนัข (R. sanguineus) วัคซีนไม่ทำ�ให้เกิดผล

ข้�งเคียง และไม่ทำ�ให้เกิดก�รดื้อต่อย�เหมือนอย่�งที่พบใน

วัคซีนต่อต้�นเห็บสุนัข (KU-DOG) 

ก�รใช้ส�รเคมีฆ่�เห็บ ทำ�ให้ส�ม�รถใช้ได้อย่�งต่อเนื่อง โดย

ไม่จำ�เป็นต้องเปลี่ยนวิธีก�รควบคุมเห็บอื่นๆ เข้�ม�ใช้ร่วม

ด้วย ส่วนที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่ง คือวัคซีนต่อต้�นเห็บสุนัข 

(KU-DOG) มีร�ค�ถูกกว่�ใช้ส�รเคมีอย่�งม�ก เนื่องจ�กเป็น

นวัตกรรมของประเทศไทยที่ส�ม�รถกำ�หนดร�ค�ให้เหม�ะ

สมกับสภ�วะเศรษฐกิจของประเทศไทยเอง และยิ่งไปกว่�นั้น

ประเทศไทยยังส�ม�รถส่งออกวัคซีนที่ใช้ควบคุมเห็บสุนัขไป

ยังประเทศเพื่อนบ้�นที่มีปัญห�ของเห็บสุนัขชนิดเดียวกันได้ 

เปล่ียนจ�กผู้นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ควบคุมเห็บสุนัข เป็นผู้ส่งออก ซ่ึง

ส�ม�รถนำ�เงินตร�ต่�งประเทศเข้�สู่ประเทศไทยได้ วัคซีนต่อ

ต้�นเห็บสุนัข (KU-DOG) ผลิตจ�กก�รใช้โปรตีนรีคอมบิแนนท์ 

Ferritin หรือ Subolesin ที่มีคว�มสำ�คัญต่อชีววิทย�ของ

เห็บสุนัข ทำ�ให้เห็บไม่ส�ม�รถแพร่ขย�ยพันธุ์ และส�ม�รถ

ลดก�รนำ�โรคจ�กเห็บ เจ้�ของสัตว์เลี้ยงส�ม�รถเลือกใช้ก�ร

ควบคุมเห็บสุนัขโดยวิธีนี้ได้อย่�งมั่นใจ ก�รใช้วัคซีนต่อต้�น

เห็บสุนัข (KU-DOG) เป็นก�รควบคุมเห็บสุนัขแบบยั่งยืน 

และเป็นวิธีก�รที่เหม�ะจะใช้กับประเทศไทยที่มีสัตว์เลี้ยง ทั้ง

ที่มีเจ้�ของและไม่มีเจ้�ของที่มีอยู่เป็นจำ�นวนม�ก

TILAVAC

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.1)60)

ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
คณะสัตวแพทยสาสตร์ 
089-9006117, win.s@ku.th

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคในปลานิลและปลานิลแดง

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการ ‘TILAVAC วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จำ�กัด ฟ�ร์มเพ�ะพันธุ์ลูกปล�นิลและปล�นิลแดงร�ยใหญ่ 

           ขณะน้ีอยู่ในระหว่�งก�รเจรจ�ตกลงวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสทิล�เปีย

บริษัท ม�นิตย์ฟ�ร์ม อ�ห�รสัตว์ 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 5 เรื่อง

เลคในปล�นิลและปล�นิลแดง

   วิธีก�รตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 

ไวรัสทิล�เปียเลคในปล�นิล

ฟ�ร์มเพ�ะพันธ์ุปล�นิลและปล�

ได้รับก�รจดอนุสิทธิบัตรแล้ว 1 

นิลแดง เกษตรกรผู้เลี้ยงปล�ในกระชังและบ่อดิน 

เรื่อง เลขอนุสิทธิบัตร 12850

  อยู่ระหว่�งก�รยื่นขอจดสิทธิบัตร 

1 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง



StrepKU 

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.9)60)

โครงการ ‘การเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนโรคแบคทีเรียในปลานิล‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์  
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 089-7441466, sasimanas.u@ku.th

วัคซีนควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล – การเพิ่มศัยภาพการผลิต

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จัดตั้ง Start Up เพื่อต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ร่วมกับ บริษัท กรีน 

อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนจ�ก 

NIA-BEDO
วัคซีนควบคุมโรคสเตรปโตคอค

อยู่ในระหว่�งก�รจัดดำ�เนินก�ร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 2 เรื่อง

โคซิสในปล�นิล

อยู่ ในระหว่�งก�รเจรจ�กับ 

ยื่นแล้ว 2 เรื่อง

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด ภ�ยใต้

ก�รสนับสนุนจ�ก NIA-BEDO

GROUP 3
กลุ่มที่ 3: ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวัด และชุดทดลอง

ZONE II

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018



ชุดทดสอบสารโลหะหนัก 
สารตกค้างและยาปฏิชีวนะ

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.5)60) 

โครงการ ‘ชุดทดสอบสารโลหะหนัก สารตกค้างและยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์  
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
086-3592396, cvtwnr@ku.ac.th

ในสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์จากสัตว์

กลุ่ม 3: ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวัด
และชุดทดสอบ

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ก�ร
ยังไม่มีก�รเจรจ�ร่วมกับผู้ประกอบ

รายละเอียด
ชุ ด ท ด ส อ บ ส � ร โ ล ห ะ ห นั ก

แคดเมียมในน้ำ� (VTKU-Cadmium Kit) 

  ชุดทดสอบส�รตกค้�งซัลบูท�

มอลในผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์ (VTKU-Salbutam Kit)

  ชุ ดทดสอบก�รปน เปื้ อนย�

ปฏิชีวนะในน้ำ� (VTKU-Tetracyn Kit)

GROUP 4
กลุ่มที่ 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม

ZONE III

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018



โครงการ ‘การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อ
ทดสอบตลาดสำาหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 
085-1885681, aappln@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

กำ�ลังทดสอบตล�ดท�งตล�ดออนไลน์
ได้ทดลองขย�ยขน�ดก�รผลิต และ

จำานวน 9 ผลิตภัณฑ์

เซรั่มบำารุงผิวที่มีส่วนผสมของ
น้ำามันรำาข้าวไรซ์เบอร์รี่

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.14)60)

รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี 
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
089-9289243, fagihru@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ภ�คธุรกิจเอกชนแล้วกับ น�งส�วระพีพร เตชะเลิศมณี

ประส�นและดำ�เนินง�นร่วมกับ

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม

เครื่องสำาอางที่มีส่วนของโปรตีนจาก
รังไหมและโปรตีนรำาข้าว 

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.14)60)

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�ง

บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค     

อินเตอร์เนชันแนล จำ�กัด

จดแจ้งผลิตภัณฑ์

โครงการ ‘การพัฒนาสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภคสำาหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มบำารุงผิว’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำ�รุงผิวที่มีส่วน

ผสมของน้ำ�มันรำ�ข้�วไรซ์เบอร์รี่

ผู้ ประกอบก�รธุ รกิ จ เครื่ อ ง

สำ�อ�ง: น�งส�วระพีพร เตชะเลิศมณี

สถานะการจดทะเบียน
มีศักยภ�พในก�รย่ืนขออนุสิทธิบัตร



โครงการ ‘การผลิตผงสารสกัดแอนโทไซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มก. 
098-5541462, aapuls@ku.ac.th

ผงสารสกัดแอนโทไซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง 

Natural Betacarotene Facial Cream

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.2)60)

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำารุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของคลอโรฟิลล์
และเบต้าแคโรทีนจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
089-2337409, fscicyl@ku.ac.th

ครีมทาหน้าเบต้าแคโรทีนธรรมชาติ 

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม

KPSC 903 

PROJECT NO. TH 4.0(8(8.1.13)60)

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ในข้ันตอนก�รเตรียมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยมีบริษัทท่ีมีคว�ม

สนใจแล้ว จำ�นวน 1 บริษัท 

ส�รสกัดธรรมช�ติ และเครื่อง

มีก�รใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์ โดยอยู่

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 2 เรื่อง

1.ผู้ประกอบก�ร ผลิตส�รสกัด

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ระหว่�งกระบวนก�รยื่นอนุ

รายละเอียด
1.ผงส�รสกัดแอนโทไซย�นินสูง

จ�กซังข้�วโพดม่วง KPSC 903 มีคุณสมบัติต้�นอนุมูลิอิสระ 

จึงช่วยป้องกันก�รเกิดริ้วรอยก่อนวัยจ�กส�รอนุมูลอิสระ 

และช่วยทำ�ให้ผิวหน้�กระจ่�งใส ดูสุขภ�พดี พร้อมทั้งช่วยลด

ก�รอักเสบของผิวหนัง

2.ผลิตภัณฑ์เซรัมบำ�รุงผิวหน้� Purple Corn Serum  ช่วย

บำ�รุงผิวและลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้�

สำ�อ�งบำ�รุงผิวหน้� 

เพื่อใช้เป็นวัถุดิบในเครื่องสำ�อ�ง 

2.ผู้ประกอบก�ร ผลิตเครื่องสำ�อ�งบำ�รุงผิวเพื่อจำ�หน่�ย

ในประเทศหรือส่งออกจำ�หน่�ยต่�งประเทศ

สิทธิบัตรจำ�นวน 2 อนุสิทธิบัตร

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เป็นครีมที่มีส่วนผสมของเบต้�แคโรทีนซึ่งสกัดจ�กส�หร่�ย

ดูน�ลิเอลล่�ซึ่งเป็นส�หร่�ยเซลล์เดียวขน�ดเล็กที่เจริญ

เติบโตอยู่ในพื้นที่ดินเค็นท�งภ�คตะวันออกเฉียงเหนอของ

ประเทศไทย เบต้�แคโรทีนเป็นส�รที่มีคุณสมบัติต้�นอนุมูล

อิสระ ครีมท�หน้�เบต้�แคโรทีนธรรมช�ติจีงส�ม�รถป้องกัน

ผิวหน้�จ�กอันตร�ยที่เกิดจ�กแสงแดด ส�ม�รถลดเลือนริ้ว

รอยตื้นและลึกโดยไม่ก่อให้เกิดก�รระค�ยเคืองต่อผิว แลครีม

ท�หน้�เบต้�แคโรทีนธรรมช�ติยังส�ม�รถยับยั้งกระบวนก�ร

สร้�งเม็ดสี จึงช่วยให้ผิวกระจ่�งใส ลดเลือนจุดด่�งดำ� ลด

ปัญห�ฝ้�และกระ

   ผลง�นวิจั ยดั งกล่ �วนอกจ�กจะ

ส�ม�รถพัฒน�ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิง

พ�ณิชย์แก่ผู้ประกอบก�รแล้วยังจะเป็นก�รสร้�งร�ยได้แก่

เกษตรกรในก�รเล้ียงส�หร่�ยดูน�ลิเอลล่�ในพ้ืนที่ดินเค็มซ่ึง

ไม่ส�ม�รถใช้พื้นที่ทำ�ก�รเกษตรกรรมได้ในอน�คตต่อไป

ครีมท�หน้�เบต้�แคโรทีนธรรมช�ติ 



ZONE IV

GROUP 5
กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกล และสิ่งประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018

เครื่องหย่อนกล้าข้าว 
สำาหรับนาประณีตและนาแปลงใหญ่

PROJECT NO. TH4.0(4(4.1)60)

โครงการ ‘กิจกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวสำาหรับนาประณีตและนาแปลงใหญ่’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
081-9270098, kucity@hotmail.com

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จังหวัด นครปฐม ก�ญจนบุรี พิษณุโลก และสกลนคร จำ�นวน 

150 คน ได้มีก�รนำ�เครื่องหย่อนกล้�ข้�วฯ ไปใช้ในก�รปลูก

ข้�วกว่� 1800 ไร่

เกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�รใน

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

รายละเอียด
1. รถหย่อนกล้�ฯและอุปกรณ์ที่

เกี่ยวเนื่อง

2. กิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมก�รจัดตั้งศูนย์เพ�ะปลูก

ด้วยรถหย่อนกล้�ฯ



Safe City Ecosystem

PROJECT NO. : TH 4.0 (6(6.1)60)

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
081-9270098, fengpyl@ku.ac.th

ระบบนิเวศของเมืองที่ปลอดภัย 

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

รักษ�คว�มปลอดภัย, หน่วยง�นดูแลก�รจร�จร เช่น   

กระทรวงมห�ดไทย / กระทรวงคมน�คม, กรุงเทพมห�นคร 

/ จังหวัด, เทศกิจ / ตำ�รวจ / โรงพย�บ�ล / สถ�นีดับเพลิง, 

โรงเรียน / มห�วิทย�ลัย

หน่วยง�นคว�มมั่นคง, หน่วยง�น

รายละเอียด
ระบบที่ ใ ช้ ดู แลรั กษ�คว�ม

ปลอดภัยในชีวิตในชีวิตประจำ�วัน โดยอ�ศัยข้อมูลจ�ก

หล�กหล�ยแหล่งข้อมูล เช่น ข้อมูลบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

กล้องวงจรปิด ก�รเก็บพิกัดข้อมูล มีก�รปฏิสัมพันธ์กับ

ผุ้แจ้งเหตุ โดยอ้�งอิงข้อมูลเหล่�นี้ เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไข

ปัญห�หรือป้องกันเหตุ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

1. ระบบเฝ้�ระวัง

 1.1 ระบบ Social Report

 1.2 ระบบ Social Crawling

 1.3 Mobile/Web Appl icat ion แจ ้ง

เหตุก�รณ์หรือแจ้งข้อมูลของเหตุก�รณ์

 1.4 ระบบลงทะเบียนกล้อง CCTV ของรัฐ/

เอกชน

2. ระบบแจ้งเตือน

 2.1 ระบบแจ้งเตือนร้องขอข้อมูลเมื่อผู้ใช้ง�น

อยู่ในพื้นที่เหตุก�รณ์

 2.2 ระบบแจ้งเตือนให้ออกหรือหลีกเล่ียงพ้ืนท่ี

อันตร�ย

โครงการ ‘กิจกรรมระบบนิเวศของเมืองที่ปลอดภัย (Safe City Ecosystem)‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

 2.3 ระบบร้องขอคว�มช่วยเหลือเร่งด่วน (ตำ�รวจ 

รถพย�บ�ล รถดับเพลิง)

3. ระบบติดต�ม

 3.1 ระบบติดต�มง�นที่แจ้งเหตุก�รณ์ในกรณีที่

ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน

 3.2 ระบบมอบค่�ตอบแทนจ�กข้อกฎหม�ยใน

กรณีผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในก�รแก้ปัญห�

หุ่นยนต์ 3 มิติ 

PROJECT NO. TH4.0(4(4.2)60)

โครงการ ‘หุ่นยนต์ 3 มิติ สำาหรับการเกษตรแบบผสมผสานด้วยความแม่นยำาสูง’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
081-9270098, kucity@hotmail.com

การต่อยอดเชิงสาธารณะ

ผสมผส�นด้วยคว�มแม่นยำ�สูง มีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ก�ร

เกษตรได้อย่�งหล�กหล�ย ตั้งแต่ก�รเตรียมดิน ก�รเพ�ะปลูก 

ก�รรดน้ำ� ก�รดูแล ตล�ดจนก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยได้มีก�ร

ออกแบบให้หุ่นยนต์ส�ม�รถเคลื่อนที่ได้ในปริภูมิส�มมิติ (3D 

Space) มีก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีก�รประมวลผลภ�พ (Image 

Processing) ม�ร่วมกับระบบปัญญ�ประดิษฐ์ (AI: Artificial  

Intelligence) เพื่อให้หุ่นยนต์ส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูล ประมวล

ผล และตอบสนองต่อก�รทำ�ง�นได้อย่�งทันท่วงที (Real-Time) 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ก�รเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

หุ่นยนต์ 3 มิติ สำ�หรับก�รเกษตรแบบ

สำาหรับการเกษตรแบบผสมผสานด้วยความแม่นยำาสูง

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์



ระบบตลาดเกษตรดิจิตอล 
แบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคม

PROJECT NO. : TH 4.0 (2(2.2)60)

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
081-9270098, fengpyl@ku.ac.th

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

รายละเอียด
ลักษณะของโครงก�รคือ ก�ร

ทำ�ซอฟท์แวร์สำ�หรับรองรับประช�ชนทุกภ�คส่วนทั้ง

ภ�ครัฐและภ�คเอกชนให้ร่วมกันให้ข้อมูลตัวเลขท�งสถิติ

และก�รเงินก�รลงทุนและกระบวนก�รผลิตของสินค้�

ท�งก�รเกษตรเพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้นำ�ม�ให้ระบบสมองกล

อัจฉริยะที่ท�งโครงก�รได้จัดทำ�ขึ้นนำ�ม�คำ�นวนสินค้�

เกษตรเพื่อแก้ไขปัญห�สินค้�ล้นตล�ดและคำ�นวนต้นทุน

ก�รผลิต ซึ่งเป็นปัญห�ที่ประเทศไทยยังแก้ไม่ได้ครบ

ทุกภ�คส่วนเนื่องจ�กข้อมูลก�รวิเคร�ะห์ของหน่วยง�น

ยังไม่ประส�นกันจ�กปัญห�ดังกล่�วจึงเป็นต้นกำ�เนิด

แนวคิดของโครงก�รขึ้นม� โดยโครงก�รจะทำ�ก�รเก็บ

ข้อมูลจ�กเกษตรกรตัวอย่�งทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชื่อม

โยงให้เกิดก�รค้�ข�ยและบริก�รหล�กหล�ยอย่�งขึ้น

ภ�ยในกลุ่มเกษตรกรตัวอย่�ง จะเห็นได้ว่�กระบวนก�ร

ของโครงก�รใช้หลักก�รดำ�เนินก�รบนพื้นฐ�นของก�ร

ใช้เทคโนโลยีและระบบก�รตล�ดควบคู่กันไปซึ่งจะก่อให้

เกิดคว�มยั่งยืนของโครงก�รในอน�คต

โครงการ ‘กิจกรรมระบบตลาดเกษตรดิจิตอลแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคม‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

นับตั้งแต่บุคคลธรรมด� ห้�งร้�นเอกชน จนไปถึงหน่วยง�น

รัฐบ�ล โดยได้ติดต่อประส�นง�นกับภ�คเอกชนแล้วดังนี้

1. บริษัท เจียเม้งม�ร์เกตติง จำ�กัด (ผู้ผลิตข้�วหงส์ทอง) เพื่อ

ทดสอบก�รใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับน�แปลงใหญ่ และคว�ม

ร่วมมือของบริษัทใหญ่และชุมชน

2. วิส�หกิจชุมชนนครเนื่องเขต ผู้นำ�ในก�รเป็นศูนย์เรียนรู้

ของเอกชนขน�ดใหญ่ ในจังหวัดฉะเชิงเทร�

3. กลุ่มบริษัท ไรซ์แลนด์ กรุป ผู้ส่งออกข้�วร�ยใหญ่เจ้�หนึ่ง

ของประเทศไทย

4. สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ

ทำ�ก�รทำ�ข้อตกลงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่�งกันกับโครงก�ร 

ซึ่งจะมีประโยชน์อย่�งม�กในอน�คต เพร�ะสม�ชิกของ

สันนิบ�ตสหกรณ์มีจำ�นวนม�ก ซึ่งจะทำ�ให้ได้ Bigdata อย่�ง

รวดเร็ว

โครงก�รนี้ผู้ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ 

Smart CCTV System

PROJECT NO. TH 4.0 (6(6.2)60)

โครงการ ‘กิจกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด (Smart CCTV 
System)’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
081-9270098, fengpyl@ku.ac.th

กิจกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด 

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ง�นรักษ�คว�มปลอดภัย, หน่วยง�นดูแลก�รจร�จร เช่น     

กระทรวงมห�ดไทย / กระทรวงคมน�คม, กรุงเทพมห�นคร 

/ จังหวัด, เทศกิจ / ตำ�รวจ / โรงพย�บ�ล / สถ�นีดับเพลิง, 

โรงเรียน / มห�วิทย�ลัย

หน่วยง�นคว�มมั่นคง, หน่วย

รายละเอียด
ระบบที่จะพัฒน�ขึ้นนั้นจะเรียก

ว่� ‘ระบบปัญญ�ประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด’ (Smart 

CCTV System) โดยนำ�หลักก�รของ Deep-Learning 

ม�ประยุกใช้ในก�รประมวลผลภ�พ ซึ่งประกอบด้วย 4 

ส่วนหลัก ดังนี้ 

1. ระบบวิเคร�ะห์ภ�พ

 ระบบจะแยกแยะวัตถุต่�งๆ ออกจ�กภ�พท่ี

เห็นและแยกประเภทของวัตถุที่เห็น ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�

วิเคร�ะห์และจัดเก็บรูปพรรณสัณฐ�นของวัตถุนั้นได้ เช่น 

รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จักรย�น ฯลฯ

2. ระบบก�รจัดเก็บ

 หลังจ�กก�รวิเคร�ะห์รูปพรรณสัณฐ�นของ

วัตถุที่เร�สนใจ ระบบส�ม�รถที่จะลงบันทึกเวล� บักทึก

รูป บันทึกรูปรูปพรรณสัณฐ�นของวัตถุน้ันในรูปแบบฐ�น

ข้อมูลได้

3. ระบบค้นห�

 เมื่อมีก�รจัดเก็บข้อมูลเป็นรูป ข้อคว�ม เวล�

แล้ว ทำ�ให้เร�ส�ม�รถค้นห�ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 

ขอดูภ�พรถสีแดงในช่วงเวล� 9.00-10.00 น.

4. ระบบแจ้งเตือน

 เมื่อระบบส�ม�รถแยกลักษณะของวัตถุได้ ระบบ

ก็ส�ม�รถตั้งเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน เช่น  ห้�มจักย�นยนต์

วิ่งบนท�งเท้� ห้�มจอดรถในที่ห้�มจอด



ปืนตรวจวัดสารปนเปื้อน

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.2) 60)

ผศ.ดร.ชัชวาล  วงศ์ชูสุข
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
086-7061269, chatchawal.w@ku.ac.th

วัดฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพาได้ V.2

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

โครงการ ‘การปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของปืนตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินใน
อาหารแบบพกพาได้‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เฉพ�ะด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ 

กระทรวงยุติธรรม และประช�ชนทั่วไป โดยผู้วิจัยจะทำ�ก�ร

ผลิตปืนดังกล่�ว 10 ชุดและจะแจกจ่�ยให้หน่วยง�นรัฐและ

ประช�ชนทั่วไปนำ�ไปใช้ประโยชน์ในง�นด้�นต่�งๆและให้

ร�ยง�นผลก�รใช้กลับม� ปรับปรุงจนกระทั่งมีคว�มถูกต้อง 

แม่นยำ� 100% และจะผลิตจัดจำ�หน่�ยในรูปแบบบริษัท 

Start Up ภ�ยใต้ ม.เกษตรศ�สตร์ต่อไป

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ใน

มีก�รเจรจ�เบ้ืองต้น ผ่�นผู้เช่ียวช�ญ

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ก�รตรวจวัดส�รปนเปื้อนวัดฟอร์ม�ลินในอ�ห�ร

1. กลุ่มโรงง�น/บริษัทรับซ้ือและ

แปรรูปอ�ห�รทะเล  ที่ส�ม�รถใช้เทคโนโลยีนี้ตรวจวัด

ก�รปนเปื้อนส�รฟอร์ม�ลินได้แบบสะดวกและรวดเร็ว

2. หน่วยง�นร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องกับก�รตรวจสอบคุณภ�พ

อ�ห�ร เช่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

กระทรวงส�ธ�รณสุข ช่วยลดคว�มใช้จ่�ยในก�รต้องซื้อ

ส�รเคมีม�ทดสอบจำ�นวนม�ก

3. ประช�ชนทั่วไป/ผู้ประกอบก�รอ�ห�รทะเล โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้แพ้ส�รปนเปื้อน ทำ�ให้ส�ม�รถรับ

ประท�นอ�ห�รได้อย่�งปลอดภัย

ยื่นจดแล้วผ่�นสำ�นักง�นบริก�ร

วิช�ก�ร มก. ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 60

การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมเคร่ืองหย่อนกล้า 
และการขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพาะปลูก

ในระดับชุมชน

PROJECT NO. TH4.0(7(7.1)60)

โครงการ ‘กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าและการ
ขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพาะปลูกในระดับชุมชน’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
081-9270098, kucity@hotmail.com

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จังหวัดกำ�แพงเพชร ฉะเชิงเทร� และพิษณุโลก จำ�นวน 230 

ร�ย ได้ผ่�นก�รอบรมและนำ�เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่อง

หย่อนกล้�ไปใช้ในก�รปลูกข้�วรวมพื้นที่เพ�ะปลูก 1,510 ไร่

และได้มีก�รจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและเพ�ะปลูกเป็นจำ�นวน 5 

ศูนย์ 

เกษตรกรที่ เข้�ร่วมโครงก�รใน

รายละเอียด
1 .ก�รถ่ � ยทอด เทค โน โลยี

นวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้�ฯ

2.ก�รจัดตั้งศูนย์ เพ�ะปลูกธุรกิจรับจ้�งทำ�น�แบบ

ประณีต



เครื่องสีข้าวส่วนบุคคล  

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.6)60)

รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
081-7316996, regsdi@gmail.com

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

โครงการ ‘เครื่องสีข้าวส่วนบุคคล‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เกษตร 2 ร�ย สนใจรับเทคโนโลยีไปต่อยอดเชิงพ�ณิชย์และมี

คว�มพร้อมผลิตและว�งจำ�หน่�ย

เครื่องสีข้�วขน�ดเล็ก

มีผู้ประกอบก�รผลิตเคร่ืองจักรกล

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ทุกครัวเรือน

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ระหว่�งพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร

รายละเอียด
เป็นเค ร่ืองสีข�วในห้องครัวที่มี

กะทัดรัด เคลื่อนย้�ยได้สะดวก สะอ�ดและปลอดภัย มีน้ำ�

หนักรวม 10  กิโลกรัม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ก�รเดินเครื่องเปล่� ส�ม�รถทำ�ง�นได้ครั้งละ 300  กรัมข้�ว

เปลือกสะอ�ด และได้ข้�วส�รเพื่อก�รบริโภคประม�ณ  150  

กรัม เป็นเครื่องสีข้�วที่ประจำ�ครัวเรือนได้ทั้งในเมืองและ

ชนบท และทุกครัวเรือนส�ม�รถเพ�ะปลูกข้�วบริโภคได้เอง

ต�มคว�มต้องก�ร

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ
ภายในแบบพกพาราคาต่ำาด้วยเทคนิค NIR

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.2)60)

โครงการ ‘การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำาด้วย
เทคนิค NIR’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ  
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กำาแพงแสน
085-9171017, fengror@ku.ac.th

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ที่เป็นธรรม’ เป็นผลกระทบของโครงก�ร ดังนั้นผู้ที่รับ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพ�ณิชย์จึงเป็นบริษัท

ที่ผลิตและจำ�หน่�ยอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์และเครื่องมือ

ในก�รเกษตร หรือหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต

ท�งก�รเกษตร และก�รควบคุมร�ค� เช่น กรมก�รค้�ภ�ยใน 

กรมส่งเสริมก�รเกษตร 

  เคร่ืองน้ีส�ม�รถวิเคร�ะห์คุณภ�พ

ภ�ยในผลผลิต อ�ทิเช่น ปริม�ณแป้งในหัวมันสำ�ปะหลัง 

ปริม�ณน้ำ�มันในผลป�ล์ม ปริม�ณเนื้อย�งแห้งในน้ำ�ย�งพ�ร� 

วิเคร�ะห์น้ำ�หนักเนื้อแห้ง ซึ่งเป็นดัชนีวัดคว�มอ่อน-แก่ของ

ทุเรียนได้อย่�งถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งปริม�ณเหล่�นี้เกี่ยวข้องกับ

ร�ค�ผลผลิต จึงส�ม�รถกำ�หนดร�ค�ซื้อ-ข�ยได้อย่�งถูกต้อง 

สร้�งแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พสูง ช่วยลด

คว�มรู้สึกคล�งแคลงใจต่อก�รตรวจสอบคุณภ�พ และทำ�ให้

ลดก�รปฏิเสธสินค้�ไม่ได้ม�ตรฐ�น เป็นผลให้สร้�งม�ตรฐ�น

สินค้�ท�งก�รเกษตรที่สูงขึ้น

เครื่องวิเคร�ะห์คุณภ�พภ�ยใน เนื่องจ�ก ‘สร้�งระบบซื้อ-ข�ย 

อย่�งรวดเร็ว แบบพกพ�

เกษตรกร ผู้รับซื้อผลผลิต

ท�งก�รเกษตร ผู้ส่งออก กรมก�รค้�ภ�ยใน กรมส่งเสริม

ก�รเกษตร



เครือข่ายเฝ้าระวังรังสี

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.29)60)

อ.ดร.มานิตย์ จิตรภักดี 
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
คณะวิทยาศาสตร์ 
084-0441735, manit.j@ku.ac.th

สำาหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

โครงการ ‘การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังรังสีสำาหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ประส�นง�นกับบริษัท แอดว�นซ์ อ�ร์ แอนด์ ดี เทคโนโลยี 

จำ�กัด ในก�รพัฒน�รูปแบบภ�ยนอกของผลิตภัณฑ์และทำ�ก�ร

สอบเทียบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเฝ้�ระวังรังสีเฉพ�ะพ้ืนท่ี (Area 

Monitor) ให้ได้ม�ตรฐ�นเคร่ืองตรวจวัดปริม�ณรังสีสำ�หรับ

ป้องกันอันตร�ยจ�กรังสี

อ ยู่ระห ว่� งดำ � เ นินก�ร ในก�ร

การสกัดสารออกฤทธิ์จากเปลือกมังคุด

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.21)60)

โครงการ ‘การเพิ่มกำาลังการผลิตในการสกัดสารออกฤทธิ์จากเปลือกมังคุดโดย
ใช้วิธีการสกัดด้วยของเหลวความดันสูง’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

เมธี สายศรีหยุด 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
085-3222187, fengmts@ku.ac.th

โดยใช้วิธีการสกัดด้วยของเหลวความดันสูง

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เครื่องสกัดส�รออกฤทธิ์จ�กเปลือกมังคุดเพื่อให้ได้กำ�ลังก�ร

ผลิตที่สูงขึ้นเพื่อเป็นแนวท�งในก�รสร้�งเคร่ืองสกัดส�รออก

ฤทธิ์จ�กวัสดุท�งก�รเกษตรต่�งๆในระดับอุตส�หกรรม โดย

โจทย์วิจัยดังกล่�วเริ่มต้นม�จ�กสถ�บันค้นคว้�และพัฒน�

ผลิตผลท�งก�รเกษตรและอุตส�หกรรมเกษตร ทั้งนี้ท�งคณะ

ผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภ�พของเครื่องที่พัฒน�ขึ้นม� โดย

ได้ทำ�ก�รทดสอบก�รสกัดส�รออกฤทธิ์จ�กเปลือกมังคุดท่ีได้

รับม�จ�กท�งสถ�บันฯ พบว่�เครื่องดังกล่�วมีประสิทธิภ�พ

ในก�รสกัดที่ดี และใช้เวล�ในก�รสกัดที่ต่ำ� รวมทั้งยังใช้ตัวทำ�

ละล�ยในปริม�ณที่ต่ำ�

ท�งคณะผู้วิจัยได้ทำ�ก�รออกแบบ



ถ่านกัมมันต์ชานอ้อย

PROJECT NO. TH 4.0 (8 (8.1.30) 60)

ผศ.ดร.ศิริกาญจนา ทองมี   
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
086-9993234, fscisjn@ku.ac.th

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

โครงการ ‘การลดต้นทุนการพัฒนาถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยเพื่อโรงงาน
อุตสาหกรรม‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

อ้อยและน้ำ�ต�ล เนื่องจ�กท�งโรงง�นมีช�นอ้อยเหลือจ�ก

ก�รหีบเป็นจำ�นวน หล�ยหมื่นตันต่อปี นอกจ�กจะนำ�ช�น

อ้อยที่เหลือไปเผ�ทำ�ไฟฟ้�แล้ว ท�งโรงง�นยังส�ม�รถแบ่ง

ช�นอ้อยบ�งส่วนม�ทำ�เป็นถ่�นกัมมันต์ได้ โดยส�ม�รถ

จำ�หน่�ยให้กับบุคคลทั่วไป หรือกับก�รประป� หรือ โรงง�น

อุตส�หกรรมอื่นๆ ที่ต้องก�รใช้ถ่�นกัมมันต์ในก�รบำ�บัดน้ำ�

เสีย

ต้นแบบก�รผลิตถ่�นกัมมันต์

ผู้ที่จะนำ�เทคโนโลยีไปใช้คือ โรงง�น

โรงงง�นอ้อยและน้ำ�ต�ล

รายละเอียด
เทคโนโลยีก�รผลิตถ่�นกัมมัน

ต์โดยใช้ไอน้ำ�นั้นเป็นเทคโนโลยีที่อุตส�หกรรมผลิตถ่�น 

กัมมันต์ใช้ในก�รผลิตถ่�นกัมมันต์จ�กวัตถุดิบชนิดอื่นๆ 

กะล�มะพร้�ว กะล�ป�ล์ม เป็นต้น  แต่ที่นำ�เทคโนโลยี

นี้ม�ใช้ในก�รผลิตถ่�นกัมมันต์จ�กช�นอ้อย เนื่องจ�ก

สะดวกและประหยัด

จ�กช�นอ้อย

Mini Plant Factory

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.17)60)

โครงการ ‘การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธี
การปัญญาประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

นายณธกร ทัศนัส 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
089-7117797, natakorn.th@ku.th

ตู้ปลูกพืช

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จำ�กัด 

2. บริษัท โกรว์แลป อะกริเทค จำ�กัด 

1. บริษัท สแตนบ�ยมี เอ็นจิเนียริ่ง 
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ก�รประดิษฐ์

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

1. บริษัท สแตนบ�ยมี เอ็นจิเนียร่ิง 

จำ�กัด 

2. บริษัท โกรว์แลป อะกริเทค จำ�กัด 

กำ�ลังดำ�เนินก�รย่ืนขอจดสิทธิบัตร



Disposal Seal Bag From Bioplastic

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.16)60)

ดร. ปิยะวณี  จริยะสกุลโรจน์  
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มก.
089-2319426, fagipnj@ku.ac.th

ซองบรรจุภัณฑ์ใสสำาหรับการใช้ครั้งเดียวจากพลาสติกชีวภาพ 

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

โครงการ ‘การขยายขนาดการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวจากพลาสติก
ชีวภาพ‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

การต่อยอดเชิงสาธารณะ

ผลิตเม็ดพล�สติกคอมพ�วนด์ ฟิล์มพล�สติกสำ�หรับบรรจุภัณฑ์

อ�ห�ร ฟิล์มม้วนและถุงพล�สติก

ภ�คอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับก�ร

รายละเอียด
จ�กปัญห�สิ่ งแวดล้อมที่ เกิด

ขึ้นของก�รไม่ย่อยสล�ยของขยะบรรจุภัณฑ์พล�สติก

แบบใช้ครั้งเดียว จึงได้ก่อให้เกิดก�รพัฒน�พล�สติกแตก

สล�ยได้ท�งชีวภ�พเพ่ือใช้ทดแทนพล�สติกท่ัวไป โครงก�ร

น้ีได้ทำ�ก�รพัฒน�สูตรเม็ดพล�สติกคอมพ�วนด์ของพอลิแลค

ไทด์ เพื่อให้ได้ฟิล์มแบบใช้ครั้งเดียวที่มีคว�มใสและคว�ม

ยืดหยุ่นสูง และส�ม�รถแตกสล�ยได้หลังก�รใช้ง�น รวม

ไปถึง     ก�รขย�ยขน�ดก�รผลิตฟิล์มม้วนในระดับกึ่ง

อุตส�หกรรมเพื่อเป็นต้นแบบในก�รผลิตซองบรรจุภัณฑ์

แบบใช้คร้ังเดียวท่ีปิดผนึกด้วยคว�มร้อนจ�กพล�สติก

ชีวภ�พ

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์
อุตส�หกรรมผลิตเม็ดพล�สติกคอม

พ�วนด์ และอุตส�หกรรมผลิตฟิล์มพล�สติกสำ�หรับบรรจุภัณฑ์

อ�ห�รหรือซองบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วยคว�มร้อน

ประเภทของผลงาน
1.ต้นแบบซองบรรจุภัณฑ์ใสจ�ก

พล�สติกชีวภ�พ

2.เม็ดคอมพ�วนด์ของพอลิแลคไทด์

เม็ดพลาสติกและเครื่องใช้สำาหรับโต๊ะอาหาร

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.15)60) 

โครงการ ‘การขยายกำาลังการผลิตวัสดุผสม TPS/PBAT/PLA เพื่อการผลิต
เครื่องใช้สำาหรับโต๊ะอาหารประเภทพลาสติกที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร.อำาพร  เสน่ห์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มก.
083-0981033, fagiams@ku.ac.th

ที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ 

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตเม็ดและบรรจุภัณฑ์พล�สติก

ชีวภ�พเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพ�ณิชย์/เชิง

ส�ธ�รณะ ได้แก่ ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมผลิตเม็ด

พล�สติกคอมพ�วด์ และบรรจุภัณฑ์พล�สติก  เนื่องจ�กผล

สำ�เร็จของโครงก�รนี้ คือ นวัตกรรมเม็ดพล�สติกชีวภ�พ 

พร้อมเทคโนโลยีก�รผลิตเม็ดพล�สติกชีวภ�พที่พร้อมขย�ย

ระดับก�รผลิตสู่ระดับอุตส�หกรรม โดยเน้นก�รออกแบบและ

พัฒน�สูตรและกรรมวิธีในก�รผลิตเม็ดพล�สติกชีวภ�พจ�ก

แป้งและวัสดุที่ส�ม�รถแตกสล�ยได้ท�งชีวภ�พ ได้แก่ PBAT 

และ PLA ด้วยกระบวนก�รอัดรีดในระดับอุตส�หกรรม เพื่อ

ให้มีคุณสมบัติเหม�ะสมกับก�รใช้ง�นในอุตส�หกรรมบรรจุ

ภัณฑ์ และก�รขึ้นรูปเครื่องใช้สำ�หรับโต๊ะอ�ห�รประเภท

พล�สติกที่ส�ม�รถแตกสล�ยได้ท�งชีวภ�พ

กลุ่มผู้ประกอบก�รเป้�หม�ยที่รับ

รายละเอียด
ผลง�นของโครงก�รนี้เป็นก�ร

ต่อยอดจ�กอนุสิทธิบัตร เลขที่ 8338 (ชื่อที่แสดงถึง

ก�รประดิษฐ์: สูตรและกรรมวิธีก�รผลิตเรซินเทอร์โม

พล�สติกฟล�วร์) และอนุสิทธิบัตรเลขที่ 9719 (ชื่อที่

แสดงถึงก�รประดิษฐ์: สูตรและกรรมวิธีก�รผลิตเรซิน

คอมพ�วด์เทอร์โมพล�สติกสต�ร์ช/ฟล�วร์-พอลิเอสเท

อร์ย่อยสล�ยได้)



ZONE IV

กลุ่มที่ 6: ระบบสารสนเทศ และแอปพลิเคชั่น

GROUP 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018

พลาสติกฐานเทอร์โม

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.18)60)

โครงการ ‘การผลิตพลาสติกฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม เพื่อการผลิตถาดเทอร์โมฟอร์มแบบใช้แล้วทิ้ง’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

รองศาสตราจารย์ ดร.รังรอง ยกส้าน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มก.
083-0981035, rangrong.y@ku.ac.th

พลาสติกสตาร์ชในระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
เพื่อการผลิตถาดเทอร์โมฟอร์มแบบใช้แล้วทิ้ง

กลุ่มที่ 5: เครื่องจักรกลและ
สิ่งประดิษฐ์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ก�รผลิตเรซิน พล�สติก ก�รผลิตแผ่นพล�สติก และก�รผลิต

ผลิตภัณฑ์พล�สติกที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนก�รเทอร์โมฟอร์มมิ่ง 

เป็นต้น

ภ�คอุตส�หกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

รายละเอียด
1. เม็ดพล�สติกฐ�นเทอร์โม

พล�สติกสต�ร์ชที่พร้อมขึ้นรูปโดยกระบวนก�รอัดรีด

พล�สติกแผ่น (Sheet Extrusion) และกระบวนก�รเท

อร์โมฟอร์มิ่ง (Thermoforming)

2. ถ�ดเทอร์โมฟอร์มแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable    

Thermoformed Tray) จ�กพล�สติกฐ�นเทอร์โม

พล�สติกสต�ร์ช



PROJECT NO. TH 4.0 (2(2.1)60)

โครงการ ‘กิจกรรมพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจ
ให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
คณะเกษตร
089-7707331, agrskn@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์
ภ�ครัฐ เช่น กรมส่งเสริมก�รเกษตร 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ใหญ่เพื่อใช้สำ�หรับก�รว�งแผนเชิงนโยบ�ยของก�รเกษตร

ของประเทศ หรือองกรณ์ 

2. ระบบธน�ค�รข้อมูลก�รเกษตรที่ส�ม�รถส่งกลับหรือให้คำ�

แนะนำ�เกษตรกรส�ม�รถใช้ข้อมูลในก�รประกอบก�รตัดสิน

ใจม�กกว่�ก�รอิงประสบก�รณ์

ประกอบด้วย

1. ก�รสร้�งเป็นระบบข้อมูลขน�ด

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

กลุ่มที่ 6: ระบบสารสนเทศ
และแอพพลิเคชั่น

- ระบบข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data) ด้�นก�รเกษตรที่

มีก�รแสดงผลในรูป Dashboard เพื่อให้เห็นภ�พของ

ข้อมูล และส�ม�รถจัดก�รกรองข้อมูลต�มต้องก�รได้

- แอปพลิเคชั่นด้�นก�รเกษตร จำ�นวน 35 แอปพลิเคชัน 

กรมก�รข้�ว กรมวิช�ก�รเกษตร กรมประมง กรมป่�ไม้ 

กรมอุทย�น ภ�คเอกชน และเกษตรกร

ชุดแอปพลิเคช่ันทางการเกษตร
เพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 

MeatX

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.12)60)

โครงการ ‘การสร้างมาตรฐานสินค้าของคุณภาพเนื้อโคด้วยนวัตกรรมดิจิทัล’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มก.
081-7809677, agrskk@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และมีคว�มยินดีอนุเคร�ะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับก�รผลิตเนื้อโคของบริษัทอย่�งต่อเนื่อง เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อของมห�วิทย�ลัยสำ�หรับก�รพัฒน�ง�นวิจัยหรือ

พัฒน�เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อไป

    สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว์ กรป. 

กลาง โพนยางคำา จำากัด และ สหกรณ์เครือข่ายโคเน้ือ (Max 

beef) จำากัด: อยู่ระหว่�งก�รเจรจ�เพื่อก�รพัฒน�แอปฯให้

สอดคล้องกับลักษณะก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ เพิ่มคว�ม

สะดวกและลดระยะเวล�ก�รทำ�ง�น แอปพลิเคช่ัน (เทคโนโลยีส�รสนเทศ)

บริษัท สไมล์บีฟ จำากัด: ได้นำ�

การสร้างมาตรฐานสินค้าของคุณภาพเนื้อโคด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

กลุ่มที่ 6: ระบบสารสนเทศ
และแอพพลิเคชั่น

ผู้ประกอบก�รธุรกิจก�รผลิต

เนื้อโคคุณภ�พ/ผู้บริโภคเนื้อโค

รายละเอียด
แอปฯมือถือ (Android และ 

iOS) สำ�หรับประเมินคุณภ�พเนื้อโค โดยใช้ AI ประเมิน

แทนคน ซึ่งทำ�ให้เป็นม�ตรฐ�นที่เที่ยงตรง แม่นยำ� ไม่

ลำ�เอียง และสร้�งธรรม�ภิบ�ล โดย AI สร้�งม�จ�ก

ก�รเก็บข้อมูลเนื้อโคจ�กผลผลิตภ�ยในประเทศเพื่อ

สร้�งฐ�นคว�มรู้สำ�หรับอุตส�หกรรมเนื้อโคในประเทศ

โดยตรงเนื้อโคคุณภ�พ/ผู้บริโภคเนื้อโค



THAIGAP

PROJECT NO. : TH 4.0 (8(8.1.8)60) 

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
081-6941188, fengmkr@gmail.com

ระบบแอปพลิเคชั่นเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐาน THAIGAP 

กลุ่มที่ 6: ระบบสารสนเทศ
และแอพพลิเคชั่น

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

หอก�รค้�ไทย ในก�รตกลงนำ�ระบบไปใช้และต่อยอดพัฒน� 

ก�รตรวจรับรองม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร THAIGAP ผล

สำ�เร็จในเชิงก�รค้� ก่อให้เกิดก�รดำ�เนินง�นในก�รขอก�ร

รับรองม�ตรฐ�นที่รวดเร็ว ลดต้นทุนก�รผลิต เพิ่มศักยภ�พ          

ก�รแข่งขันในตล�ดต่�งประเทศ

    และสภ�อุตส�หกรรมเพื่อก�รเกษตร

ได้แสดงคว�มสนใจในก�รนำ�ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ง�นใน

เชิงส�ธ�รณะ 

เทคโนโลยีดิจิทัล

อยู่ ร ะหว่ � งก�ร เจรจ�กับสภ�

กลุ่มผู้ตรวจหรือหน่วยง�นที่

เก่ียวข้องกับก�รตรวจรับรองม�ตร�ฐ�น กลุ่มเกษตรกรท่ีมุ่ง

เข้�สู่ระบบก�รตรวจรับรองที่ต้องก�รข้อมูล คำ�แนะนำ� 

ก�รปฏิบัติในก�รทำ�ก�รเกษตร เครือข่�ย และก�รตรวจ

ประเมินเพื่อรับรอง

รายละเอียด
ให้บริก�รตรวจรับรองม�ตรฐ�น 

GAP ผ่�นระบบแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ในก�รตรวจสอบ

และประเมินตัวเองของเกษตรกร หรือช่วยในก�รตรวจ

สอบของผู้ประเมินในก�รตรวจรับรองม�ตรฐ�น

โครงการ ‘การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการตรวจรับรอง THAIGAP ‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

แอปพลิเคชันสมุนไพร
และตำารายาไทย

PROJECT NO. TH4.0(8(8.1.23)60)

โครงการ ‘การพัฒนาแอพพลิเคชันสมุนไพรและตำารายาไทย’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ.ดร.จักร แสงมา 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก.
089-6741846, fscicsm@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

สมุนไพรภ�คเหนือ สำ�รวจพื้นที่ตล�ดเกษตรอินทรีย์ ใน

จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ ข่วงเกษตรอินทรีย์ ตล�ดเจ

เจ และตล�ดสดหนองหอย ซึ่งข�ยสินค้�จ�กแปลงผักอินทรีย์ 

ทั้งผักพื้นบ้�น สมุนไพร ช� และสินค้�เกษตรแปรรูป เพื่อ

ศึกษ�พฤติกรรมของผู้ข�ย พฤติกรรมของผู้บริโภค คว�มนิยม

ในก�รรับประท�นผัก สมุนไพร และเลือกกลุ่มตัวอย่�งที่จะ

นำ�แอปพลิเคชันสมุนไพรและตำ�ร�ย�ไทยไปใช้ โดยเป็นกลุ่ม

ผู้ใช้ท่ีค�ดว่�จะได้รับประโยชน์จ�กก�รใช้แอปพลิชันและให้

ข้อมูลที่ส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�และปรับปรุงระบบให้เหม�ะสม

กับก�รใช้ง�นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

แอปพลิเคชันระบบแอนดรอยด์ ได้ร่วมกับเครือข่�ยสมุนไพรวิจัย

กลุ่มที่ 6: ระบบสารสนเทศ
และแอพพลิเคชั่น

บนมือถือ

บริษัท ที แกลเลอรี่ กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จำ�กัด, เครือข่�ยสมุนไพรวิจัยสมุนไพร

ภ�คเหนือ และประช�ชนทั่วไป 



การพัฒนาระบบจัดการ 
แอปพลิเคชันการเกษตร

PROJECT NO. TH 4.0 (2(2.3)60)

ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
095-4395495, itthipong@gmail.com

กลุ่มที่ 6: ระบบสารสนเทศ
และแอพพลิเคชั่น

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงสาธารณะ

ออนไลน์กระด�นสนทน� และสื่อกล�งก�รซื้อข�ยสินค้�

เกษตรออนไลน์เป็นช่องท�งในก�รประช�สัมพันธ์ให้คว�ม

รู้และเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถให้แก่เกษตรกร เพื่อสนอง

นโยบ�ยไทยแลนด์ 4.0 และ เกษตร 4.0

 เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ภ�ครัฐส�ม�รถใช้เว็บไซต์สื่อสังคม

1. เกษตรกรส�ม�รถเข้�ถึงเว็บไซต์ท่ี

จัดทำ�ข้ึนเพ่ือเป็นช่องท�งในก�รค้นห� แลกเปล่ียนข้อมูลคว�ม

รู้ด้�นก�รเกษตรกับเกษตรกรร�ยอื่น ผ่�นสื่อสังคมออนไลน์

กระด�นสนทน� รวมถึงใช้เป็นสื่อกล�งในก�รซื้อข�ยสินค้�

เกษตรระหว่�งเกษตรกรกับผู้ซื้อได้อีกด้วย

2. เกษตรกรส�ม�รถใช้แอปพลิเคชันก�รบริห�รจัดก�รและ

บัญชีฟ�ร์มสำ�หรับเกษตรกรผู้ปลูกข้�วในก�รบันทึกข้อมูลพ้ืน

ฐ�นและปัจจัยต่�งๆ ในก�รผลิตข้�ว เพื่อให้ทร�บถึงต้นทุน

ก�รผลิต และค�ดก�รณ์ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึง

ส�ม�รถเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ใช้กับเกษตรกรร�ยอื่น เพื่อ

ให้เกษตรกรส�ม�รถว�งแผนก�รผลิตได้อย่�งแม่นยำ�และมี

ประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

3. เกษตรกรส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลต่�งๆ เกี่ยวกับข้�ว เช่น 

สถ�นก�รณ์ข้�วในตล�ดโลก พันธ์ุข้�วท่ีมีลักษณะเด่น เป็นต้น 

ที่จัดทำ�ในรูปแบบเสมือนจริง ผ่�นอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี 

Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เพื่อ

สร้�งอรรถรสในก�รรับคว�มรู้รูปแบบใหม่ให้กับเกษตรกร

หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รายละเอียด
1. สื่อสังคมออนไลน์กระด�นสนทน� 

และสื่อกล�งก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตรออนไลน์

2. แอปพลิเคชันก�รบริห�รจัดก�รและบัญชีฟ�ร์มสำ�หรับ

เกษตรกรผู้ปลูกข้�ว

3. ระบบก�รเรียนออนไลน์แบบปิดผ่�นเทคโนโลยีวิดีโอ 

Augmented Reality และ Virtual Reality

โครงการ ‘การพัฒนาระบบบริหารจัดการแอปพลิเคชันการเกษตร ‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ห้องสมุดเพ่ือเกษตรกรไทย  

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.31)60)

โครงการ ‘ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
081-2071822, 
aree@ku.th, kulibaree@gmail.com

การต่อยอดเชิงสาธารณะ

ไทย ใช้เป็นต้นแบบในก�รศึกษ�และเปิดให้บริก�ร เพื่อเพิ่ม

ศักยภ�พก�รผลิตให้กับเกษตรกรยุคใหม่

2.ต่อยอดขย�ยผล โดยนำ�ต้นแบบระบบบริก�รห้องสมุดเพื่อ

เกษตรกรไทยม�ถอดแบบ เพื่อใช้ในก�รขย�ยผลก�รให้บริก�ร

ฐ�นคว�มรู้ในส�ข�อื่นๆ ไปยังกลุ่มสนใจอื่นๆได้ เนื่องจ�ก

เป็นก�รพัฒน�บริก�รคว�มรู้เพ่ือก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รผลิต

และก�รแก้ปัญห�ด้วยก�รนำ�องค์คว�มรู้ไปใช้ได้อย่�งตรงเป้�

หม�ย เช่น กลุ่มผู้รักสัตว์ ที่ต้องก�รคว�มรู้และต้องก�รที่ปรึกษ�

ในก�รดูแลสัตว์เลี้ยงอย่�งถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร 

1.ระบบบริก�รห้องสมุดเพ่ือเกษตรกร

กลุ่มที่ 6: ระบบสารสนเทศ
และแอพพลิเคชั่น

รายละเอียด
1. ระบบบริก�รคลังคว�มรู้ดิจิทัล

ด้�นก�รเกษตร เป็นระบบริก�รคว�มรู้ด้�นก�รเกษตรที่

รวบรวมองค์คว�มรู้จ�กหนังสือ ตำ�ร� เอกส�ร บทคว�ม 

ด้�นก�รเกษตร ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ ทั้งที่เป็น     

ผลง�นวิจัย และบทคว�มรู้ทั่วไป จ�กสื่อหล�กหล�ย

ประเภท

2. ระบบบริก�รส�รสนเทศเกษตรน�น�ช�ติ เป็น

ระบบบริก�รคว�มรู้ง�นวิจัยด้�นก�รเกษตรที่เป็นฐ�น

ข้อมูลง�นวิจัยระดับส�กลขององค์กรส�รสนเทศระดับ

น�น�ช�ติ เพื่อให้สิทธิเกษตรกรและนักวิจัยวิช�ก�ร

เกษตร เข้�ถึงคลังข้อมูลด้�นก�รเกษตรในระดับ

น�น�ช�ติ

3. ระบบกูรูเกษตรศ�สตร์ เป็นระบบตอบคำ�ถ�มด้�น

ก�รเกษตรผ่�นไลน์ โดยผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเกษตรจ�ก

หล�กหล�ยส�ข� ผสมผส�นกับเอกส�รคว�มรู้และผล

ง�นวิจัยจ�กคลังคว�มรู้ดิจิทัลด้�นก�รเกษตร โดยมี

ระบบก�รจัดก�รคลังคว�มรู้อยู่เบื้องหลังระบบก�รให้

บริก�ร เพื่อจัดเก็บองค์คว�มรู้ของผู้เชี่ยวช�ญสะสมเป็น

คลังคว�มรู้เพื่อใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์
กลุ่มเป้�หม�ยที่ ใช้ประโยชน์จ�ก

ระบบห้องสมุดเพื่อก�รเกษตรไทย คือ เกษตรกรยุคใหม่ 3 

กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ส�ข�ก�รเกษตร เกษตรกรเดิมหรือ

ลูกหล�นเกษตรกรที่มีคว�มพร้อม และกลุ่มคนที่อยู่ภ�ค   ก�ร

ผลิตอื่นแต่สนใจเข้�สู่ภ�คเกษตร ซึ่งกลุ่มคนดังกล่�วมีศักยภ�พ

ในก�รพัฒน�ก�รก�รผลิต มีคว�มส�ม�รถในก�รแสวงห�คว�ม

รู้ ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์และต่อยอดคว�มรู้



ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่

PROJECT NO. TH 4.0 (8(8.1.10)60)

ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มก.
080-9992652, agrkkk@ku.ac.th

กลุ่มที่ 6: ระบบสารสนเทศ
และแอพพลิเคชั่น

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ระบบส�รสนเทศเพื่อบริห�รจัดก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่

ต้นแบบเชิงพ�ณิชย์ ม�จำ�หน่�ยในลักษณะก�รข�ยเป็น

ผลิตภัณฑ์ และได้รับค่�ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ (Product    

License) จ�กบริษัทผู้ประกอบด้�นไอซีที บริษัทผู้ประกอบ

ก�รด้�นอุตส�หกรรมเกษตร เป็นต้น

2. มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์นำ�ระบบส�รสนเทศเพื่อบริห�ร

จัดก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้นแบบเชิงพ�ณิชย์ ม�จำ�หน่�ย

ในลักษณะก�รข�ยที่เป็นก�รให้เช่�ใช้ง�นระบบ (Service   

License) และคิดค่�ใช้จ่�ยในก�รดูแลระบบ (Service    

Providing) ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ค้�ปัจจัยก�รผลิต

ต่�งๆให้กับเกษตรกร กลุ่มสนับสนุนทุนให้กับเกษตรกร กลุ่ม

ผู้รับซื้อผลผลิตจ�กเกษตรกร กลุ่มผู้แปรรูปเบื้องต้น กลุ่มผู้

ประกอบก�ร กลุ่มอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรม

เกษตร และกลุ่มเจ้�หน้�ที่รัฐ เป็นต้น 

ระบบส�รสนเทศเพื่อบริห�ร

1. มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์นำ�

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

จัดก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ต้นแบบเชิงพ�ณิชย์

มี ค ว � ม ต้ อ ง ก � ร ใ ช้ ร ะ บ บ

ส�รสนเทศเพื่อบริห�รจัดก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่

ต้นแบบเชิงพ�ณิชย์นี้สูงม�ก ทั้งภ�คร�ชก�รและ

ภ�คเอกชน ทั้งในระดับกลุ่มเกษตรกรไปจนถึงระบบ

อุตส�หกรรม เช่น กลุ่มอุตส�หกรรมแปรรูปผลผลิต

เกษตรต่�งๆ กลุ่มก�รค้�สินค้�เกษตรแบบล่วงหน้� รวม

ทั้งกลุ่มธน�ค�รผู้ให้สินเชื่อ  และกลุ่มนักบริห�รส่วนท้อง

ถิ่นในภูมิภ�คต่�งๆ

อยู่ระหว่�งพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร

โครงการ ‘ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่‘
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

BEST APs 

โครงการ ‘สุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของชุมชน’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

PROJECT NO. TH 4.0 (8 (8.1.7)60)

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง (หัวหน้าโครงการ) 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
081-6436556, 
fsocoss@ku.ac.th, bebc.en@gmail.com

BEBC En SAFE Life System & BEST APs 4.0

กลุ่มที่ 7: กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ต่ำ� ปลอดส�รพิษ และ Web Applications เพื่อคว�มยั่งยืน 

ข�ยบริก�รระบบก�รทำ�เกษตร ‘ค�ร์บอนต่ำ� ปลอดส�รพิษ’ 

และข�ยสิทธิ์ก�รใช้ผลิตภัณฑ์ Web Applications สำ�หรับ

ก�รเรียนรู้ก�รทำ�เกษตรค�ร์บอนต่ำ� ปลอดส�รพิษ ก�ร

ติดต�ม และก�รตล�ดเพื่อคว�มมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของ

ชุมชน ผู้ประกอบก�รที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ย คือ หน่วยง�น 

ธกส. สภ�เกษตรกรแห่งช�ติ บ�งจ�ก 

BEST APs : ระบบเกษตรค�ร์บอน

รายละเอียด
BEBC En SAFE Life System 

ระบบก�รทำ�เกษตรค�ร์บอนต่ำ� ปลอดส�รพิษ ได้รับ

ร�งวัล The Best of Innovation เพื่อคว�มมั่งคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน จ�ก วช. ง�นวันนักประดิษฐ์ 2560  ร�งวัล

ดีเด่นด้�นโครงก�รประยุกต์พลังง�นหมุนเวียน จ�กกรม

พลังง�น ปี 2560  ร�งวัลชนะเลิศด้�นนวัตกรรมในก�ร

ประกวดโครงก�รด้�นพลังง�นหมุนเวียน ASEAN Energy 

Awards 2017 

   BEST APs 4.0-Web Applica-

tions เพื่อคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในก�รทำ�เกษตร

ค�ร์บอนต่ำ� ปลอดส�รพิษ



กลุ่มที่ 7: กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม

GROUP 7

ZONE V

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018

KU-Plant Varieties Distribution Center

โครงการ ‘กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU-Plant Varieties Distribution Center)’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

PROJECT NO. TH 4.0 (3(3.1)60)

รศ. ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ (หัวหน้าโครงการ) 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำาแพงแสน
086-7958330, julapark.c@ku.th

      กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มที่ 7: กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ที่มีศักยภ�พเพ่ือเป็นเครือข่�ย

ในก�รดำ�เนินก�ร ตั้งแต่ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ส�ยพันธุ์พืชที่มี

คุณภ�พ และเป็นที่เป็นที่ต้องก�รของตล�ด ก�รเพิ่ม จำ�นวน

ต้น/เมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอเพื่อกระจ�ยสู่ส�ธ�รณะ และ

ก�รนำ�ผลิตผลท�งก�รเกษตรที่ได้ไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่� ซึ่ง

เป็นก�รนำ�พืชส�ยพันธุ์ดีที่เกิดจ�กผลง�นวิจัย และนวัตกรรม

จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ม�ถ่�ยทอด และกระจ�ย

สู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้เข้�ถึงและมีพืชส�ยพันธุ์ดีใช้ 

เป็นก�รลดต้นทุนก�รผลิต และทำ�ให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พืชส�ยพันธ์ุดีที่เกิดจ�กผลง�น

โครงก�รนี้คัดเลือกหน่วยง�นจ�ก

วิจัย

เกษตรกร หน่วยง�นภ�ครัฐ 

หน่วยง�นภ�คก�รศึกษ� โรงเรียนต่�งๆ ในชุมชน เช่น 

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน รวมทั้งประช�ชนทั่วไป 

รายละเอียด
พันธุ์พืชที่จัดแสดงและแจกจ่�ย

ประกอบไปด้วย พริกมันดำ� ‘TVRC 365’ พริกขี้หนูผล

ใหญ่ ‘TVRC 758’ มะเขือเทศ ‘CH154’ กล้วยน้ำ�ว้� 

‘ป�กช่อง 50’ มะละกอ ‘แขกดำ�เกษตร’ และฝรั่งพันธุ์ 

‘หว�นพิรุณ’



SMART FARMER

โครงการ ‘กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร (Smart Farmer) เป็นผู้นำา
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ในยุค 4.0’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

PROJECT NO. TH 4.0 (1(1.2)60)

รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ รักซ้อน
สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
081-8223010, eatchr@ku.ac.th

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร เป็นผู้นำาการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ในยุค 4.0

กลุ่มที่ 7: กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายละเอียด
สำ�นักส่ ง เสริมและฝึกอบรม 

มก. ได้น้อมนำ�หลักก�รพัฒน�ของในหลวงรัชก�ลที่ 9 

คือ เข้�ใจ เข้�ถึง และพัฒน� ที่เน้นก�รมีส่วนร่วมของ

ประช�ชน และขับเคลื่อนง�นพัฒน�ด้วยคว�มต้องก�ร

ที่แท้จริงของคนในชุมชน 

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์
เกษตรกร หน่วยง�นภ�ครัฐ 

หน่วยง�นภ�คก�รศึกษ� โรงเรียนต่�งๆ ในชุมชน เช่น 

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน รวมทั้งประช�ชนทั่วไป 

การต่อยอดเชิงสาธารณะ

ได้รับคว�มรู้ ส�ม�รถเข้�ถึงนวัตกรรมของมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

มีก�รเปลี่ยนแปลง และ/หรือพัฒน�คว�มส�ม�รถเชิงพฤติกรรม

ในก�รจัดก�รด้�นก�รเกษตร และส�ม�รถขย�ยผลก�รนำ�องค์

คว�มรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ไปใช้ในชุมชนได้เหม�ะสม และเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

2. เกิด ‘ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center)’ ที่

เกิดจ�กก�รมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นของชุมชน และเป็นแหล่ง

เรียนรู้เพื่อก�รพัฒน�ชุมชน

3. เกิด ‘ชุมชนต้นแบบ’ ที่มีก�รน้อมนำ�หลักก�รทรงง�นของ

ในหลวงรัชก�ลที่ 9 ม�ใช้ในก�รพัฒน�ชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็ง 

มั่นคง ด้วยก�รดำ�รงวิถีเกษตรแบบพอเพียงและมีภูมิคุ้มกัน และ

ส�ม�รถเป็นห้องปฏิบัติก�รท�งสังคมศ�สตร์ เป็นแหล่งศึกษ�

เรียนรู้ของนิสิตมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ในอน�คต

1. กลุ่มเป้�หม�ย โดยเฉพ�ะเกษตรกร 

ก�รศึกษ�ชุมชน ด้วยเทคนิค ‘ก�รประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA)’

‘โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School)’ ด้วยก�รมีส่วนร่วมของเกษตรกร และเกษตรกรได้ปฏิบัติจริงในที่ทำ�กินของตนเอง 

กิจกรรมหลักสูตร  ‘ระบบเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ สำ�หรับท�ย�ทเกษตรกร

การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการ
ประยุกต์ใช้แอพพลิเคช่ันทางการเกษตร

โครงการ ‘กิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้
แอปพลิเคชั่นทางการเกษตร’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

PROJECT NO. TH 4.0 (1(1.1)60

ผศ.ดร.สันติ  แสงเลิศไสว
คณะเศรษฐศาสตร์
089-8866410, saaanti77@yahoo.com

กลุ่มที่ 7: กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การต่อยอดเชิงความคิด

และแอปพลิเคชั่นท�งก�รเกษตร ในก�รห�ข้อมูลข่�วส�รเพื่อ

ประกอบก�รว�งแผนก�รผลิต ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นก�ร

ผลิต และมีเครือข่�ย Smart Farmers เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่�วส�รด้�นก�รเกษตร และเป็นแหล่งถ่�ยทอดนวัตกรรม

ด้�นก�รเกษตรสู่เกษตรกรร�ยอื่นเจ้�หน้�ที่ท�งก�รเกษตร มี

ศักยภ�พในก�รให้คำ�แนะนำ� และสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้

เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น และนวัตกรรม ในก�รว�งแผน และ

บริห�รจัดก�รด้�นก�รเกษตรได้ดีขึ้น

เกษตรกร ส�ม�รถใช้เทคโนโลยี 



การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ทั้งตร�สินค้� โลโก้ และบรรจุภัณฑ์สำ�หรับผลิตภัณฑ์ 20 

ประเภท เพื่อให้ส�ม�รถต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์ได้ โดยมี

ผลิตภัณฑ์ที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ ดังนี้ 

- ผลิตภัณฑ์นมแพะ คุ้กกี้นมแพะ และผลิตภัณฑ์

จ�กเนื้อหมู ตร�สินค้� KU MORE เมล็ดงอกใบโหระพ� ใบ

แมงลัก และใบกะเพร� กล้วยฉ�บ ตร�สินค้� AGGIE GREEN 

ของคณะเกษตร วิทย�เขตกำ�แพงแสน

- เมล็ดพันธุ์ข้�วโพดฝักอ่อน ตร�สินค้� ไร่สุวรรณ 

ของศูนย์วิจัยข้�วโพดและข้�วฟ่�งแห่งช�ติ

ผลง�นก�รออกแบบสร้�งสรรค์

โครงการ ‘พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำาหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TH4.0’
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

ผศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
084-0556559, lerpong.j@ku.ac.th

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารของสถาบันและหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

PROJECT NO. TH 4.0 (5(5.1.12)60)

กลุ่มที่ 7: กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- ผ ลิตภัณฑ์อ�ห�รของสถ�บันคว้ �และพัฒน�

ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ตร�สินค้� KU Foods

- ผลิตภัณฑ์ปล�สลิดแผ่นอบกรอบและผงโรยข้�วปล�

สลิด ของคณะประมง ตร�สินค้�ปล�ดี (ปรีด�) และ JIRA

- ผลิตภัณฑ์ Chewing Taro และ Sky Rice Chips 

ของคณะอุตส�หกรรมเกษตร ตร�สินค้� Baan Nontri

- นมพ�สเจอร์ไรซ์และนมเปร้ียวโยเกิ ร์ตของศูนย์

ผลิตภัณฑ์นม ภ�ยใต้ตร�สินค้� KU Milks

การสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต       

การแปรรูปและการตลาดสินค้าการเกษตร

โครงการ ‘กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้าการเกษตร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขับเคล่ือน Thailand 4.0’

PROJECT NO. TH 4.0 (1(1.2)60)

นายเพิ่ม สุรักษา
สำานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. กพส.
081-9952463, eatperm@ku.ac.th

กลุ่มที่ 7: กิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. ทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ คัดกรองผู้เข้�ร่วมโครงก�ร โดยก�ร

ลงพื้นที่ศึกษ� สำ�รวจข้อมูล ปัญห� และคว�มต้องก�รพัฒน�

อ�ชีพของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

2. จัดเสวน�ให้คว�มรู้เบื้องต้นแก่เกษตรกร ผู้ประกอบก�ร 

และเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นท�งด้�นก�รผลิต ก�รแปรรูป และ

ก�รตล�ดสินค้�เกษตร จำ�นวน 4 กลุ่ม มีผู้เข้�ร่วมโครงก�ร 

จำ�นวน 796 คน

3. จัดฝึกอบรมและศึกษ�ดูง�นให้คว�มรู้เพื่อพัฒน�เกษตรกร 

ผู้ประกอบก�ร และเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น เพื่อสร้�งและ

พัฒน�อ�ชีพที่ยั่งยืน เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร

ตล�ดกล�งสินค้�เกษตร

 จ�กผลก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�ได้รับคว�มสนใจ

จ�กเกษตรกร ผู้ประกอบก�ร และเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นด้�น

ก�รผลิต ก�รแปรรูป และก�รตล�ดสินค้�ก�รเกษตรเป็น

อย่�งม�ก ทำ�ให้ท�งโครงก�รฯ ต้องมีก�รขออนุมัติขย�ยพื้นที่

ดำ�เนินก�ร จ�กเดินครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 

ก�ญจนบุรี ร�ชบุรี และสุพรรณบุรี ออกไปครอบคลุมทั้ง

ประเทศ

รายละเอียด
กิจกรรมก�รสร้�งและพัฒน�

เกษตรกร ผู้ประกอบก�ร และเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นด้�น

ก�รผลิต ก�รแปรรูปและก�รตล�ดสินค้�ก�รเกษตร  โดย

มีวัตถุประสงค์ของโครงก�รคือ 1) เพื่อส่งเสริม สร้�งและ

พัฒน�เกษตรกร ผู้ประกอบก�ร และเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติ

ง�นส�ม�รถเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต ก�รแปรรูป ก�ร

เพิ่มมูลค่�สินค้�ก�รเกษตร ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�ร

ตล�ด เพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขัน รวมทั้งก�รปรับตัว

ต�มแนวโน้มก�รเปล่ียนแปลงของสถ�นก�รณ์ใหม่จ�ก

ภ�ยนอก และ 2) เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบก�ร และ

เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นส�ม�รถเข้�ถึงองค์คว�มรู้ และ

เทคโนโลยีด้�นก�รเกษตรและด้�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ง

เสริมให้เกษตรกรและสนับสนุนก�รขับเคล่ือนฐ�นก�ร

ผลิตอ�ห�รในเชิงพื้นที่ได้ ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบก�ร 

และเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นท�งด้�นก�รผลิต ก�รแปรรูป 

ก�รเพิ่มมูลค่�สินค้�ก�รเกษตร ก�รตล�ด จำ�นวน 1,500 

คน พื้นที่ดำ�เนินก�รทั่วภูมิภ�คของประเทศไทย ผลก�ร

ดำ�เนินง�นมีดังนี้



GROUP 1
กลุ่มที่ 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ และอาหารเพื่อสุขภาพ

ZONE I

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018

INNOVATION HUB
AGRICULTURE 

AND FOOD
โครงการ Innovation Hub-Agriculture and Food

เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0



การแปรรูปขมิ้น

PROJECT NO. P–19 

โครงการ ‘ผลิตภัณฑ์น้ำาขมิ้นเข้มข้นพร้อมดื่ม เสริมคอลลาเจน, ผลิตภัณฑ์เจลลี่
ขมิ้นพร้อมดื่มรสผลไม้ เสริมคอลลาเจน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เครื่องดื่มน้ำ�ขมิ้นเข้มข้นเสริมคอลล�เจนกลิ่นเส�วรส และเจล

ลี่ขมิ้นพร้อมดื่มเสริมคอลล�เจนรสลิ้นจี่ ในบรรจุภัณฑ์ที่ทัน

สมัย ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแบบสเตอริไรท์ มีคุณภ�พเป็นที่ยอมรับ

ของผู้บริโภค ดีต่อสุขภ�พมีส�รเคอคูมินอยด์และคอลล�เจน 

เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ ผ่�นก�รดลองขย�ยกำ�ลังก�รผลิต

ระดับอุตส�หกรรมแล้วจึงพร้อมสำ�หรับผู้ประกอบก�รนำ�ไป

ผลิตและจำ�หน่�ยเชิงพ�ณิชย์

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2 ชนิด คือ

ผู้ผลิตอ�ห�ร และเครื่องดื่ม

สุขภ�พ

สถานะการจดทะเบียน
ระหว่�งดำ�เนินก�ร

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล, 
นส.ประจงเวท สาตมาลี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
081-8465880, ifrvis@ku.ac.th, ifrpws@ku.ac.th

รายละเอียด
1 .ผ ลิต ภัณฑ์น้ำ �ขมิ้ น เข้ มข้น

พร้อมดื่ม เสริมคอลล�เจน

  2.ผลิตภัณฑ์เจลล่ีขมิ้นพร้อมดื่ม

รสผลไม้ เสริมคอลล�เจน

ผงข้าวไรซ์เบอร์รี่งอก

PROJECT NO. PRE 2_135/2560

ผสมเห็ดหูหนูขาวและธัญพืช

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘ผงข้าวไรซ์เบอร์รี่งอกผสมใบชะมวง/เห็ดหูหนูขาว-ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมบำารุงสมองและบำารุงผิว’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์  
คณะวิทยาศาสตร์ มก.
092-6864334, sutsawatying@gmail.com

รายละเอียด
1. ข้�วไรซ์เบอร์ร่ีงอก: ในข้�วงอกพบว่�มี

ส�ร GABA (Gamma    -aminobutyric Acid) ซึ่งเป็นส�รสื่อ

ประส�ทที่พบในสมองของมนุษย์สูง จ�กง�นวิจัยหล�ยฉบับ

พบว่� ส�ร GABA ช่วยป้องกันก�รเกิดโรคอัลไซเมอร์ พ�ร์

กินสัน รวมไปถึง โรควิตกกังวล และโรคนอนไม่หลับ ในข้�ว

ไรซ์เบอร์รี่งอกนอกจ�กจะมีส�ร GABA สูงแล้ว ยังมีส�รต้�น

อนุมูลอิสระสูงด้วย

2. ส�รสกัดจ�กเห็ดหูหนูข�ว: มีส�ร Hyaluronic Acid ที่

ส�ม�รถช่วยบำ�รุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นและจ�กก�รวิจัยพบว่�

ส�รสกัดจ�กเห็ดหูหนูข�วมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนก�รสร้�งเม็ดสี ช่วยทำ�ให้ผิวกระจ่�งใสได้

3. ธัญพืช: มีกรดอะมิโนท่ีจำ�เป็นท่ีมีประโยชน์ต่อร่�งก�ยผลิตภัณฑ์

น้ีเป็นผงชงด่ืม พกพ�สะดวก ด่ืมง่�ยเพียงเติมน้ำ�ร้อน มีสรรพคุณ

ท่ีช่วยบำ�รุงสมองและผิวพรรณ เหม�ะกับคนวัยทำ�ง�นท่ีไม่ค่อยมี

เวล�แต่ต้องก�รผลิตภัณฑ์ทดแทนอ�ห�รท่ีมีส�รอ�ห�รครบถ้วน

ส�ม�รถบำ�รุงท้ังสมองและผิวพรรณได้ในผลิตภัณฑ์เดียว นอกจ�กน้ี

ยังเหม�ะกับผู้สูงอ�ยุท่ีท�นอ�ห�รปกติลำ�บ�ก ส�ม�รถรับประท�น

ผลิตภัณฑ์น้ีแทนอ�ห�ร ส�ม�รถช่วยบำ�รุงสมอง คว�มจำ�และช่วย

ทำ�ให้หลับสบ�ยได้อีกด้วย

ประเภทของผลงาน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์กับวิส�หกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม

ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร

อยู่ในข้ันก�รเจรจ�เร่ืองก�รพัฒน�

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รขอจดอนุ

สิทธิบัตร



ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำาเร็จรูป

PROJECT NO. Pre2_10

โครงการ ‘Innovation Hub เกษตรและอาหาร: ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำาเร็จรูป’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

และกระบวนการผลิต

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ผศ ดร สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
086-7791263, sirichai.so@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์
บริษัท ฟ�ร์มเตย จำ�กัด ซื้อสิทธิ์แล้ว

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

กระบวนก�รผลิตข้�วเหนียวมูน

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

บริษัท ฟ�ร์มเตย จำ�กัด

ย่ืนต่อกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�

กึ่งสำ�เร็จรูป

การแปรรูปแก้วมังกร

PROJECT NO. Pre2_11

ผสมเห็ดหูหนูขาวและธัญพืช

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘Innovation Hub เกษตรและอาหาร: การแปรรูปแก้วมังกร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผศ. ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
086-7791263, sirichai.so@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

กระบวนก�รผลิตน้ำ�แก้วมังกร

บริษัท วีด�ฟรุต จำ�กัด

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

บริษัทวีด�ฟรุต จำ�กัด และ สวน

สถานะการจดทะเบียน
ยื่นเข้�สำ�นักบริก�รวิช�ก�ร

รายละเอียด
น้ำ�แก้วมังกร 100% ไม่เติมน้ำ�ต�ล 

แยมแก้วมังกร ไม่เติมน้ำ�ต�ล แก้วมังกรอบแห้งไม่เติมน้ำ�ต�ล 

แก้วมังกรลอยแก้วหว�นน้อย และกระบวนก�รผลิต
ไม่เติมน้ำ�ต�ล และกระบวนก�รผลิตแยมแก้วมังกรไม่เติม

น้ำ�ต�ล

เกษตรแก้วมังกรคลอง 10



การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่

PROJECT NO. Pre2_9+

โครงการ ‘Innovation Hub เกษตรและอาหาร: การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดักแด้ทอดอบกรอบปรุงรส และอาหารแท่งดักแด้ไหมอีรี่

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ผศ ดร สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
086-7791263, sirichai.so@ku.ac.th

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์
วิส�หกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูป

ไหมอีรี่ออร์แกนิคอำ�น�จเจริญ

ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

PROJECT NO. PRE2_46

น้ำาตกปลาทูน่า

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเลือดปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์  
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มก.
084-7012089, ffiswak@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ใหม่จ�กเศษเหลือเลือดปล�ทูน่�จ�กกระบวนก�ร

ผลิตปล�ทูน่�บรรจุกระป๋องที่ยังไม่มีจำ�หน่�ยในท้องตล�ด 

ผงเลือดปล�ทูน่�ที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นผงแห้ง มีก�รใช้

ส�รเคลือบในก�รลดกลิ่นค�วปล� ลดสีดำ�คล้ำ�ของผงเลือด

ปล�ทูน่� และยังคงคุณค่�ท�งโภชน�ก�รสูงส�ม�รถนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อ�ห�รต่�งๆ ได้อย่�งสะดวก โดย

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเริ่มแรกนั้นเป็นก�รพัฒน�ในลักษณะผง

ปรุงรสที่ใช้สำ�หรับผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป ซึ่งได้พัฒน�

ขึ้นโดยไม่มีก�รเติมแต่งด้วยวัตถุเจือปนอ�ห�รใดๆ แต่เน้น

ก�รได้รับประโยชน์ของส�รอ�ห�รที่ในเลือดปล�ทูน่�

ก�รพัฒน�ผงเลือดปล�ทูน่� เป็น
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

Pre-seed ชนิดโครงก�ร Pro-

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมอ�ห�ร 

ได้ย่ืนเอกส�รขอจดอนุสิทธิบัตร 

เร่ือง ผลิตภัณฑ์ผงเลือดปล�ทูน่�และกรรมวิธีน้ัน ไปยังหน่วย

ง�นทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ เม่ือวัน

ท่ี 22 มกร�คม 2561 

totype development (TRL4-7)

เช่น อุตส�หกรรมบะหม่ีก่ึงสำ�เร็จรูปและอุตส�หกรรมปล�ทูน่�

บรรจุกระป๋อง เป็นต้น



High Fiber - Low Calorie Carbonated Kaffir Lime Juice

PROJECT NO. ST2_44 

โครงการ ‘น้ำามะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ำาเสริมใยอาหารสูง (High Fiber - Low 
Calorie Carbonated Kaffir Lime Juice)’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

น้ำามะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ำาเสริมใยอาหารสูง 

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
097-2382986, kriskamol.n@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

นำ�โดยกรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท น�ยวรกมล ซ�เตอร์ อยู่

ในระหว่�งก�รเจรจ�ทดลองสูตรและพิจ�รณ�ขอรับก�ร

ถ่�ยทอดสูตรและก�รผลิตเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิง

พ�ณิชย์แบบไม่สงวนสิทธิ์ (Non-Exclusive) และอยู่ระหว่�ง

ก�รพิจ�รณ�ข้อตกลงร่วมกับมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

บริษัท เซิร์บ เบฟเวอเรจ จำ�กัด 
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

Start up

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมเคร่ือง

อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�และ

เตรียมเอกส�รสำ�หรับก�รย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรกับหน่วยง�น

ทรัพย์สินท�งปัญญ� มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ด่ืมน้ำ�ผลไม้ในภ�ชนะบรรจุปิดสนิทและเคร่ืองด่ืมน้ำ�อัดลม

เนื้อโคคุณภาพ

PROJECT NO. ST33

จากโคนมเพศผู้ขุน

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง จากโคนมเพศผู้ขุน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร.สุริยะ  สะวานนท์  
คณะเกษตร กำาแพงแสน มก.
087-5039369, agrsusa@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ตล�ดต้องก�ร คือมีระบบก�รผลิตที่ได้ม�ตรฐ�น (ม�ตรฐ�น

ฟ�ร์มโคเนื้อ) ตั้งแต่ก�รเลี้ยง ก�รแปรรูป จนกระทั่งถึงก�ร

จำ�หน่�ยให้กับผู้บริโภค เนื้อโคได้จ�กโคที่เข้�ฆ่�เมื่ออ�ยุน้อย 

(ไม่เกิน 3 ปี) เพื่อให้ได้เนื้อโคขุนคุณภ�พดี เนื้อโคต้องผ่�น

ก�รบ่มอย่�งน้อยกว่� 14 วัน เพื่อให้เนื้อนุ่ม 

    เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ต้องมีคว�ม

รู้และคว�มเข้�ใจในก�รเลี้ยง ก�รจัดก�ร ก�รให้อ�ห�ร โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รนำ�โคนมเพศผู้ม�เล้ียงขุนจะต้องมีก�ร

เลี้ยงและก�รจัดก�รที่ถูกต้องและเหม�ะสม เพร�ะปัจจัย

เหล่�นี้ เป็นปัจจัยพื้นฐ�นที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้ได้เนื้อโคขุน

คุณภ�พ และจะส่งผลให้เกษตรส�ม�รถจำ�หน่�ยเนื้อโคได้ใน

ร�ค�ที่แพงม�กกว่�ก�รเลี้ยงโคขุนในระบบปกติ 

คุณสมบัติของเนื้อโคขุนคุณภ�พที่   ผู้ประกอบการแปรรูปและจำาหน่าย

เนื้อโคคุณภาพ เช่น สหกรณ์เครือข่�ยโคเนื้อ จำ�กัด ซึ่งเป็น

องค์กรที่จำ�หน่�ยเนื้อโคขุนคุณดีในประเทศไทย ส�ม�รถนำ�

เนื้อโคนมเพศผู้ขุนไปจำ�หน่�ยและเพิ่มมูลค่�ได้ เนื่องจ�กเนื้อ

โคนมเพศผู้ขุนมีปริม�ณไขมันแทรกในกล้�มเนื้อม�ก เนื้อ

มีก�รอุ้มน้ำ�ดี และเนื้อมีคว�มนุ่มม�กกว่�โคเนื้อทั่วไป และ

เมื่อทำ�ก�รทดสอบคว�มพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่�เนื้อ

โคนมเพศผู้ขุน ทั้งเนื้อสดและเนื้อย่�งผู้บริโภคส่วนใหญ่มี

คว�มพึงพอใจ (60 เปอร์เซ็นต์) ม�กกว่�เนื้อโคขุนทั่วไป (40 

เปอร์เซ็นต์) 



ส้มตำาพอดีคำา

PROJECT NO. ST18

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มตำาทำาแห้งเยือกแข็งพอดีคำา’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
085-9197747, nathdanai.h@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ทำ�แห้งเยือกแข็งพอดีคำ�มุ่งเน้นก�รสร้�งประสบก�รณ์ใหม่

ในก�รบริโภคส้มตำ� เพิ่มมิติของรูปแบบก�รท�นส้มตำ� โดย

ปรับเปลี่ยนส้มตำ�ให้เป็นขนมท�นเล่น ซึ่งมีวัตถุดิบประเภท

ผักเป็นส่วนประกอบหลักนำ�ไปผ่�นกระบวนก�รทำ�แห้งเยือก

แข็ง หรือ Freeze Dry เพื่อรักษ�คุณภ�พ ได้แก่ สี กลิ่น 

รสช�ติ และคงคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร จึงเป็นขนมท�นเล่นที่

มีประโยชน์ต่อสุขภ�พ ให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภ�พได้เป็น

อย่�งดี

โครงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ส้มตำ�
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

พั ฒ น � สู ต ร แ ล ะ รู ป แ บ บ

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

อุตส�หกรรมผลิตอ�ห�รแปรรูป 

เตรียมย่ืนจดอนุสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเชิงนวัตกรรม

และขนมขบเค้ียว

Centro และ Pablo 

PROJECT NO. P35

น้ำามันงาผง ในรูปเสริมอาหาร

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำามันงาให้อยู่ในรูปผงเอ็นแคปซูเลต’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

อ.ดร. วรวัลย์ วอร์โร 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
098-1697940, worawan.wa@ku.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

อนุสิทธิบัตร

บริษัท คอร์ด้ีไบโอเทค จำ�กัด ผู้ร่วม

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ได้

สถานะการจดทะเบียน
คำ �ขอรั บอนุ สิ ทธิ บั ต ร เลขที่  

รายละเอียด
เป็นผลง�นวิจัยที่นำ�ก�รแปรรูปของ

พืชเศรษฐกิจ เมล็ดง�ดำ� ม�ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปแบบของ

ส�รสกัด และน้ำ�มันง� ผงจ�กก�รสกัดและผงจ�กก�รแปรรูป

น้ำ�มันง� ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญของเสริม

อ�ห�รเพื่อสุขภ�พที่มีร�ค�สูง

รับเงินค่�ตอบแทนก�รใช้ประโยชน์ผลง�นวิจัย และ

บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำ�กัด ได้รับสิทธิในก�รนำ�ไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์

สนับสนุนง�นวิจัย ได้รับเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ต่อยอด

ในเชิงพ�ณิชย์ โดยได้ผลิตภัณฑ์ออกม�ว�งจำ�หน่ยแล้ว ถึง 2 

ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน คือ Centro ท่ีช่วยบำ�รุงข้อเข่� และ Pablo 

ท่ีช่วยในเร่ืองก�รผ่อนคล�ย ก่อนนอน

1703001930 ยื่นเมื่อวันที่ 28 กันย�ยน 2560



รังนก Freeze-dried กึ่งสำาเร็จรูป

PROJECT NO. ST 23

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รังนกกึ่งสำาเร็จรูปโดยการทำา
แห้งด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งเพื่อขยายสู่ตลาดใหม่’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

รศ.ดร.วราภรณ์  บุญทรัพย์ทิพย์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
092-4962661, waraporn.b@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่คู่ค้�ร�ยเก่�และร�ยใหม่ที่มีคว�มสนใน

ในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งส�ม�รถสรุปคว�มคิดเห็นของคู่ค้� ดังนี้  

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ภ�พลักษณะที่สวยง�ม หรูหร� ลักษณะ

โดดเด่นและทันสมัย น่�จะดึงดูดคว�มสนใจจ�กผู้บริโภคได้

2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มสะดวกสบ�ยสำ�หรับผู้บริโภคอย่�ง

ม�ก และมีคว�มแตกต่�งจ�กรังนกดิบในรูปแบบเดิมอย่�ง

ชัดเจน     

3. ควรมีก�รวิจัยต่อเน่ืองเพ่ือพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้มีคว�มหล�ย

หล�ย เพื่อเป็นท�งเลือกให้กับผู้บริโภคม�กยิ่งขึ้น  

   ซึ่งในระหว่างนี้ผู้ประกอบการกำาลัง

ดำาเนินการขอมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อดำาเนิน

การทดสอบตลาดอย่างเต็มรูปแบบ 

ผู้ประกอบก�รอยู่ในระหว่�งก�รนำ�
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

พัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ผู้ประกอบกิจก�รรังนกตลอดห่วง

อยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�ร 

โซ่ โดยเร่ิมต้ังแต่เกษตรกรผู้เพ�ะเล้ียงและเก็บเก่ียวรังนกจ�ก

ธรรมช�ติ ผู้ผลิต และตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์รังนก 

Rice Albumin Protein 

PROJECT NO. ST_13 

โปรตีนอัลบูมินจากรำาข้าว 

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อสุขภาพจากข้าวไทย’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร    
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มก.
081-8499853, aapsrt@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เป็นผู้ประกอบก�ร ท่ีร่วมวิจัย และนำ�เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ในก�รผลิตในระดับอุตส�หกรรมและต่อยอดเชิงพ�ณิชย์

ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร สกัด

บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

จ�กรำ�ข้�วข�วดอกมะลิ 105 อินทรีย์ มีส�รสำ�คัญของ

รำ�ข้�ว ประเภทโปรตีนจ�กพืช ส�รประกอบฟีนอลิก มี

กรดอะมิโนจำ�เป็น มีวิต�มินบีรวม  แร่ธ�ตุชนิดต่�งๆ 

รวมทั้งมีฤทธิ์ต้�นอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้�นก�รอักเสบ ฤทธิ์

ยับยั้งก�รเจริญของเซลล์มะเร็งเต้�นม เซลล์มะเร็งต่อม

ลูกหม�ก เซลล์มะเร็งตับ และเซลล์มะเร็งป�กมดลูก เป็น

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พ เหม�ะสำ�หรับผู้ใหญ่ ผู้สูงอ�ยุ 

และผู้ที่ต้องก�รโปรตีนจ�กพืช  ที่ย่อยง่�ย ไม่ทำ�ให้เกิด

ก�รอ�ก�รแพ้ เนื่องจ�กไม่มีส่วนผสมของ กลูเตน  นม 

ถั่วเหลือง หรือไข่ เพื่อก�รรักษ�สุขภ�พโดยทั่วไป และ

สร้�งภูมิต้�นท�น  

ผู้ประกอบก�รผลิตอ�ห�รเสริม, 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พ

อยู่ระหว่�งก�รเขียนอนุสิทธิบัตร 



KU-Slim

PROJECT NO. P36 

โครงการ ‘การประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อสร้างความหนืดในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
081-2089509, fagiruw@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ไลฟ์ ได้ให้คว�มสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร KU-Slim ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์บรรจุในซองขน�ดบรรจุเหม�ะสำ�หรับก�รชงดื่ม

ในแต่ละครั้ง ส�ม�รถชงดื่มได้ในน้ำ�เย็น น้ำ�ร้อน รวมทั้งเติม

ในน้ำ�ผลไม้ นม หรือน้ำ�ซุป ผลิตภัณฑ์มีคว�มข้นหนืดม�กขึ้น

เมื่อตั้งทิ้งไว้ ดังนั้น ภ�ยหลังก�รดื่มหรือรับประท�น ส�ม�รถ

ทำ�ให้ผู้บริโภคอิ่มได้ภ�ยใน 5-10 น�ที จึงใช้ในก�รลดน้ำ�หนัก

เนื่องจ�กคว�มอิ่มที่ได้ โดยท�งผู้ประกอบก�รอยู่ระหว่�งก�ร

ติดต่อกับท�งมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ เพื่อดำ�เนินก�รผลิต

สำ�หรับจำ�หน่�ยต่อไป

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เอ็นแอนด์เจ กู๊ด
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

อนุสิทธิบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

ได้ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรแล้ว

พริกป่นคุณภาพสูง

PROJECT NO. P37 กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของพริกแห้งและพริกป่นที่
ปลอดภัยต่อการบริโภคและการใช้ในระดับอุตสาหกรรม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
081-2089509, fagiruw@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

บริษัทที่ผลิตเครื่องเทศต่�งๆ ให้คว�มสนใจต่อก�รปรับปรุง

กระบวนก�รผลิตพริกป่นจ�กพริกแห้งให้มีคว�มปลอดภัย

ม�กขึ้น จ�กก�รปรับปรุงกระบวนก�รพบว่� คุณภ�พของ

พริกป่นที่ได้มีคว�มสะอ�ดและปลอดภัย คงสีของพริกป่น ส่ง

ผลให้อ�ยุก�รเก็บของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น  โดยท�งผู้ประกอบ

ก�รให้คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รที่ ได้จ�กก�รพัฒน� 

เนื่องจ�กต้นทุนก�รปรับปรุงต่ำ� และคาดว่าหากนำาไปใช้ใน

กระบวนการแล้ว รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% 

บริษัท อุดมกิจไพศ�ล จำ�กัด เป็น
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

อนุสิทธิบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

ได้ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรแล้ว



น้ำาส้มสายชูหมัก

PROJECT NO. P_27  

โครงการ ‘การผลิตน้ำาส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำาส้มสายชูหมักจากปลายข้าว
หอมมะลิผสมผลตะขบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

และเครื่องดื่มน้ำาส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิผสมผลตะขบ

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

นายประมวล ทรายทอง และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
086-7794123, ifrpmst@ku.ac.th 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ปล�ยข้�วซึ่งเป็นผลพลอยได้จ�กกระบวนก�รสีข้�ว ซึ่งพบ

ว่�ปล�ยข้�วส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์น้ำ�ส้มส�ยชู

หมักที่ให้กลิ่น รสและสีเฉพ�ะตัว ประกอบกับในปัจจุบัน

น้ำ�ส้มส�ยชูหมักเป็นสินค้�ที่กำ�ลังได้รับคว�มนิยม แต่

เนื่องจ�กมีน้ำ�ส้มส�ยชูหมักจ�กข้�วท่ีมีผู้ผลิตและจำ�หน่�ย

อยู่แล้ว ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องห�จุดเด่นและคว�มแตกต่�งเพื่อ

เป็นก�รเพิ่มช่องท�งก�รจำ�หน่�ย ทั้งนี้คณะผู้วิจัยร่วมกับ

บริษัท ภูชนก ฟ�ร์ม จำ�กัด จึงมีแนวคิดในก�รนำ�ตะขบ   (Cal-

โครงก�รนี้ต้องก�รใช้ประโยชน์ abura) ซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้�น มีรสหว�นและมีกลิ่นหอมอีกทั้ง

เป็นแหล่งของส�รอ�ห�รม�เป็นส่วนผสมในกระบวนก�รหมัก

น้ำ�ส้มส�ยชู พร้อมทั้งก�รพัฒน�น้ำ�ส้มส�ยชูหมักดังกล่�ว

เป็นเครื่องดื่มน้ำ�ส้มส�ยชูหมักเพื่อก�รเพิ่มมูลค่�อีกด้วย ซึ่ง

นอกจ�กเป็นก�รเพ่ิมมูลค่�ให้กับปล�ยข้�วแล้วยังเป็นก�ร

ใช้ประโยชน์จ�กพืชพื้นบ้�นให้เป็นที่รู้จักอีกท�งหนึ่ง ทั้งนี้

เทคนิคและกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่�วได้ทำ�ก�ร

ถ่�ยทอดให้กับบริษัท ภูชนก ฟ�ร์ม จำ�กัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

น้ำาส้มสายชูหมัก

PROJECT NO. P_32 

และเครื่องดื่มน้ำาส้มสายชูหมักจากสับปะรดและสับปะรดอบแห้ง

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การเพิ่มมูลค่าสับปะรดด้วยวิธีการหมักและการอบแห้งด้วยลมร้อน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นายประมวล ทรายทอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
086-7794123, ifrpmst@ku.ac.th 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ช่องคีรีวงศ์ อ.ท่�แซะ จ.ชุมพร เป็นกลุ่มที่สม�ชิกเพ�ะปลูก

สับปะรดจำ�นวนม�กและประสบปัญห�ล้นตล�ดและร�ค�

ตกต่ำ�ในช่วงปีที่ผ่�นม� โดยมีปริม�ณเหลือจำ�หน่�ยในแต่ละ

ปีตกร�ว 10 ตันที่ต้องปล่อยทิ้งให้เน่�เสียและทิ้งโดยเปล่�

ประโยชน์ ทั้งนี้ในคว�มเป็นจริงส�ม�รถนำ�ม�เพิ่มมูลค่�ให้

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�ด้วยก�รแปรรูป เป็นน้ำ�ส้มส�ยชู

หมักที่ให้กลิ่น รสและสี ที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวและยัง

ส�ม�รถนำ�น้ำ�ส้มส�ยชูหมักที่ได้ม�เพ่ิมมูลค่�เป็นผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มน้ำ�ส้มส�ยชูหมักที่กำ�ลังได้รับคว�มนิยม รวมถึง

วิส�หกิจชุมชนกลุ่มมัลเบอรี่ เข� ก�รพัฒน�สับปะรดอบแห้งโดยใช้ตู้อบที่มีประสิทธิภ�พจะ

ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พสม่ำ�เสมออีกด้วย โครงก�ร

ดังกล่�วนี้นอกจ�กเป็นก�รเพิ่มมูลค่�ให้กับสับปะรดแล้วยัง

เป็นก�รใช้ประโยชน์ผลไม้ไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่� ส่ง

เสริมก�รเกษตรและเกษตรกรของไทย รวมถึงเพ่ิมร�ยได้ให้

เกษตรกรผู้เพ�ะปลูกสับปะรด โดยในปัจจุบันกลุ่มฯ รับก�ร

ถ่�ยทอดกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์ท้ัง 3 ชนิดเป็นท่ีเรียบร้อย 

และได้ทำ�ก�รผลิตเพ่ือทดลองจำ�หน่�ยไปแล้วบ�งส่วน ขณะน้ี

อยู่ระหว่�งทำ�ก�รปรับปรุงสถ�นท่ีผลิตเพ่ือขอก�รรับรองสถ�น

ท่ีผลิตอ�ห�รและขอรับเลขส�รบบอ�ห�รต่อไป



มิรินจากข้าวไทย

PROJECT NO. ST3_47

โครงการ ‘มิรินจากข้าวไทย’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

นายประมวล ทรายทอง และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
086-7794123, ifrpmst@ku.ac.th 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เพิ่มม�กข้ึนทำ�ให้มีก�รนำ�เข้�วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสที่มี

คุณสมบัติและเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวสำ�หรับอ�ห�รญี่ปุ่น ทั้งนี้

ผลิตภัณฑ์บ�งชนิดส�ม�รถผลิตได้เองภ�ยในประเทศโดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งมิริน (Mirin) ด้วยแนวคิดดังกล่�วนักวิจัย

ของสถ�บันคว้�และพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ จึงได้วิจัยและพัฒน�ก�รผลิตมิรินเพื่อใช้เป็น

เครื่องปรุงรสในอ�ห�รจ�กพันธุ์ข้�วเหนียวในประเทศไทย

อ �ห � รญี่ ปุ่ น ไ ด้ รั บ ค ว �มนิ ย ม จนมีคุณภ�พใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มิรินต้นตำ�รับ โดยมี

บริษัทไทยสมบูรณ์ ฟูดส์ แอนด์ โปรดักส์ จำ�กัด เป็นผู้ใช้

สิทธิผลง�นวิจัยดังกล่�วน้ีโดยรับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี

และกระบวนก�รผลิตเพื่อต่อยอดสู่เชิงพ�ณิชย์ ซึ่งได้ทำ�ก�ร

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒน�ฉล�กรวมถึงตร�สินค้�ให้

มีคว�มทันสมัยและอยู่ในระหว่�งข้ันตอนก�รผลิตและก�ร

ทดสอบก�รตล�ดเพื่อจัดจำ�หน่�ยต่อไป

ปลาส้มและนักเก็ตปลาส้ม

PROJECT NO. PRE2_28      

จากปลากะพง

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การเพิ่มมูลค่าปลากะพงขาวที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดชัยภูมิด้วย
กระบวนการหมักและการแปรรูป’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นายประมวล ทรายทอง และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
086-7794123, ifrpmst@ku.ac.th 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

(มห�ชน) ส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนท่ีดินเค็มใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี

และสภ�วะแวดล้อมท่ีมีอยู่เพ�ะเล้ียงปล�กะพงข�ว ท้ังน้ีท�ง 

บริษัทฯ มีแผนให้ชุมชนเพ�ะเล้ียงปล�กะพงข�วม�กกว่� 100 

ครัวเรือน เพ่ือรองรับปริม�ณปล�กะพงข�วท่ีเพ่ิมข้ึนในอน�คต

จึงต้องทำ�ก�รศึกษ�แปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่�งๆ ให้มี

มูลค่�และแตกต่�งจ�กปัจจุบัน จ�กก�รศึกษ�พบว่�ปล�กะพง

ข�วส�ม�รถพัฒน�เป็น ‘ปล�ส้ม’ ท่ีมีรสช�ติดี และยังนำ�ม�

ต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์วัยรุ่นโดยก�รพัฒน�เป็น 

บริษัทอ�เซียนโปแตสชัยภูมิ จำ�กัด ‘นักเก็ตปล�ส้มปล�’ ได้อีกด้วย ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท้ัง 2 

ชนิดน้ีส�ม�รถเก็บรักษ�ได้น�นในรูปของผลิตภัณฑ์อ�ห�รแช่

เยือกแข็ง ซ่ึงนอกจ�กเพ่ิมมูลค่�ปล�กะพงข�วแล้วยังเป็นก�ร

เพ่ิมร�ยได้ให้กับชุมชน โอก�สส่งออกสินค้�ภูมิปัญญ�ไทยและ

เป็นก�รยกระดับอ�ห�รท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จักในระดับส�กล ซ่ึง

โครงก�รได้ถ่�ยทอดกระบวนก�รผลิตและเทคนิคก�รผลิต

ปล�ส้มและนักเก็ตปล�ส้มปล�กะพงข�วให้กับเจ้�หน้�ท่ีบริษัท

อ�เซียนโปแตสชัยภูมิ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว



น้ำาจากเนื้อเยื่อไผ่พาสเจอร์ไรซ์

PROJECT NO. P149

โครงการ ‘การพัฒนาสินค้าเกษตรสร้างสรรค์จากไผ่’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

พัดชา เศรษฐากา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มก. ฉกส.
081-7689707, patchas3220@gmail.com

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

โดยไร่สีวลีได้นำ�ผลก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตน้ำ�จ�ก

เนื้อเยื่อไผ่พ�สเจอร์ไรซ์ไปต่อยอดจนส�ม�รถเพ่ิมร�ยได้ม�ก

ขึ้น 10 %

เครื่องดื่ม

กลุ่มวิส�หกิจชุมชนคนกับไผ่นำ�

ไร่สีวลีพืชผลสกลนคร

รายละเอียด
น้ำ�จ�กเนื้อเยื่อไผ่ที่ผ่�นกระบวน

ก�รพล�สเจอไรซ์ตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรียอันตร�ยซึ่งบ่ง

ชี้ให้เห็นว่�ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภ�พและคว�มปลอดภัย

ต�มที่ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฉบับที่ 356

Super Chill

PROJECT NO. P150กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปพริกปลอดภัย’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

พัดชา เศรษฐากา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มก. ฉกส.
081-7689707, patchas3220@gmail.com

รายละเอียด
1.Super Chill: ซอสพริก

 •ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

 •ไม่เจือสี

 •ไม่ใส่ผงชูรส

ผลิตโดย: กลุ่มวิส�หกิจชุมชนผู้ปลูกพริกบ้�นหนองหอย

ใหม่ เลขที่ 15 หมู่ 17 ตำ�บลเชียงเครือ อำ�เภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 47000

2.Super Chill: พริกป่นละเอียดไร้เมล็ด

ผลิตจ�กพริกปลอดภัย 100%

ก�รเก็บรักษ�: ควรเก็บให้ห่�งจ�กคว�มชื้น แสงแดด 

และหลังจ�กเปิดใช้แล้วควรปิดให้สนิท

ผลิตโดย: กลุ่มวิส�หกิจชุมชนผู้ปลูกพริกบ้�นหนองหอย

ใหม่ เลขที่ 15 หมู่ 17 ตำ�บลเชียงเครือ อำ�เภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 47000

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ปลอดภัยทั้งสองชนิดได้ถูกถ่�ยทอดสู่เกษตรกรวิส�หกิจ

ชุมชนผู้ผลิตพริกบ้�นหนองหอยใหม่ และได้มีก�รว�งแผน

ก�รตล�ดเพ่ือเป็นแนวท�งแก่เกษตรกรในก�รสร้�งร�ยได้

เพิ่มขึ้นจ�กเดิมอย่�งน้อยร้อยละ 10

เ ท ค โ น โ ล ยี ก � ร แ ป ร รู ป พ ริ ก

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

อ�ห�ร

วิส�หกิจชุมชนผู้ผลิตพริกบ้�นหนอง

หอยใหม่ 



น้ำาสลัด

PROJECT NO. P20

โครงการ ‘การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและสูตรน้ำาสลัดเพื่อเพิ่มอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

สุภัคชนม์ คล่องดี 
วราภรณ์ ประเสริฐ, สุวีณา จันทพิรักษ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
086-0042211, ifrsck@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เป็นผู้ประกอบก�รที่เข้�ร่วมโครงก�รและร่วมวิจัยพัฒน�

สูตรและกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์น้ำ�สลัด ได้นำ�องค์คว�ม

รู้จ�กโครงก�รน้ีไปต่อยอดในเชิงธุรกิจโดยก�รปรับสูตรและ

กระบวนก�รผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พม�กขึ้น มี

กระบวนก�รผลิตที่มีม�ตรฐ�นและรองรับก�รผลิตในระดับ

อุตส�หกรรมได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่�งก�รดำ�เนินก�รขย�ย

ขน�ดก�รผลิต

บริษัท พณกรชลวิชญ์ จำ�กัด  ซึ่ง

น้ำาพริกปลาร้า

PROJECT NO. PRE2_34

กระบวนการผลิตและศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การศึกษาพัฒนากระบวนการผลิต ประเมินอายุการเก็บรักษา และ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำาพริกปลาร้า (แจ่วบอง)’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

สุภัคชนม์ คล่องดี 
วราภรณ์ ประเสริฐ, สุวีณา จันทพิรักษ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
086-0042211, ifrsck@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เป็นผู้ประกอบก�รท่ีเข้�ร่วมโครงก�รและร่วมวิจัยพัฒน�

กระบวนก�รผลิตและศึกษ�อ�ยุก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์น้ำ�พริก

ปล�ร้� ได้นำ�องค์คว�มรู้จ�กโครงก�รน้ีไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ

โดยก�รปรับสูตร กระบวนก�รผลิต ทำ�ก�รตล�ดผลิตภัณฑ์ 

และนำ�ออกจำ�หน่�ย โดยมียอดก�รจำ�หน่�ยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 

50 ได้มีก�รประช�สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในช่องท�งต่�งๆ ท้ังผ่�น

ท�งร�ยก�รวิทยุ ร�ยก�รส่ือโทรทัศน์ในรูปแบบก�รสัมภ�ษณ์

และถ่�ยทำ� ทำ�ก�รตล�ดผ่�นช่องท�งออนไลน์ 

บริษัท เนทีฟฟู้ด จำ�กัด  ซ่ึง



เครื่องดื่มกลิ่นรสเลมอนวิตามินซีสูง

PROJECT NO. PRE2_47

โครงการ ‘น้ำาดื่มกลิ่นรสผลไม้ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกลิ่นรสผลไม้
จากน้ำาผลไม้เข้มข้นผสมวิตามินซี)’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
094-4865398, wannasawat.r@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เรจ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้�ในกลุ่มอุตส�หกรรม

อ�ห�รและเครื่องดื่ม สูตรที่ได้จ�กผลิตภัณฑ์ต้นแบบจะนำ�

ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ โดยบริษัทกำ�ลังเจรจ�

กับโรงง�นที่รับจ้�งผลิตสินค้�เครื่องดื่ม OEM เพื่อที่จะนำ�

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มกล่ินรสเลมอนวิต�มินซีสูงออกสู่ตล�ดใน

ปี พ.ศ. 2561 ผ่�นช่องท�งจัดจำ�หน่�ยร้�นสะดวกซื้อ ทั้งนี้

บริษัท พี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำ�กัด เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

ในก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ยของซ�นริโอ้ สำ�หรับก�ร์ตูนกลุ่ม   

บริษัท พี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์ ฮัลโหลคิตตี้ และตัวก�ร์ตูนอื่นๆ อีกม�กม�ย ซึ่งมีแผนก�ร  

จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมในภ�ชนะบรรจุที่ออกแบบ

พิเศษเพื่อเพิ่มคว�มดึงดูดใจให้แก่ผู้บริโภค ในอน�คตบริษัท

มีนโยบ�ยในก�รจัดต้ังส�ยก�รผลิตใหม่สำ�หรับผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จ�ก  

ก�รบริโภคเครื่องดื่ม และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพิเศษ  

เป็นรูปก�ร์ตูนที่ได้รับอนุญ�ตให้ใช้ลิขสิทธิ์ เพื่อผู้บริโภคกลุ่ม   

เป้�หม�ยตั้งแต่วัยเด็กขึ้นไป

Drinking Soy Yogurt Mixed with Pumpkin

PROJECT NO. PRE2_8

โยเกิร์ตถั่วเหลืองพร้อมดื่มผสมฟักทอง

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘เครื่องดื่มโยเกิร์ตถั่วเหลืองผสมฟักทอง’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด และ
ผศ.ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มก.
081-8401860, fagikwj@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผลิตเคร่ืองด่ืมโยเกิร์ตถ่ัวเหลืองผสมฟักทองไปใช้ประโยชน์ต่อย

อดเชิงพ�ณิชย์ คือ บริษัทแอปเป้ิลโฮลด้ิง จำ�กัด โดยมี น�งส�วจิ

รัชย� นิทัศน�นนทชัย เป็นตัวแทนของบริษัท   

ผู้ประกอบก�รท่ีรับเทคโนโลยีก�ร



น้ำานมข้าวออร์แกนิก

PROJECT NO. PRE2_90 /2560

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำานมข้าวออร์แกนิค’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มก.
089-1888522, prisana.s@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ตั้ง: 95/2 หมู่ 6 ตำ�บลบ�งจ�ก อำ�เภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปร�ก�ร ซื้อเทคโนโลยีกับ สวก ไปเมื่อวันที่ 18 สค 

2560 ขณะนี้ต้องก�รต่อยอดเทคโนโลยีที่ซื้อไปโดยพัฒน�

เป็นน้ำ�นมข้�วพร้อมดิ่มออร์แกนิค อยู่ระหว่�งก�รยื่นขอ

ฉล�กอ�ห�รและย� และเครื่องหม�ยออร์แกนิค ค�ดว่�จะ

เรียบร้อยและข�ยได้ประม�ณ พ.ค. 2561

บริษัท ไดมอนเฟรซ จำ�กัด ที่
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

กรรมวิ ธี ก�รผลิตผลิตภัณฑ์

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ช�วน� ผู้ประกอบก�ร

ย่ืนขอไปต้ังแต่วันท่ี 8 มิย 2560 

เลขท่ีคำ�ขอ 1703001005

น้ำ�นมข้�วผงท่ีมีคุณสมบัติต้�นอนุมูลอิสระและกระตุ้น

ภูมิคุ้มกัน

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผลหม่อน

PROJECT NO. Pre 2_48 กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การเพิ่มมูลค่าผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางวนิดา เทวารุทธิ์  ชิติสรรค์กุล  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   
081-6445423, wanida.te@ku.ac.th 

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

แปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กผลหม่อน

ผู้ประกอบก�รให้คว�มสนใจใน

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 2 เรื่อง

มูลนิธิพิทักษ์สย�ม

สถานะการจดทะเบียน
อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ � ง ร่ � ง อ นุ สิ ท ธิ

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพื่อสุขภ�พจ�ก

ผลหม่อน : เครื่องดื่มน้ำ�หม่อนชนิดผง ผลหม่อนอบแห้ง 

น้ำ�ส้มส�ยชูหมัก เครื่องดื่มน้ำ�ส้มส�ยชู

ผลิตภัณฑ์ ได้นำ�ตัวอย่�งผลิตภัณฑ์ไปทดลองตล�ดเพ่ือศึกษ�

คว�มเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ 

บัตร 



สารตกตะกอนเต้าหู้

PROJECT NO. Pre 2_49 

โครงการ ‘การใช้ประโยชน์จากน้ำาเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเต้าหู้เพื่อใช้เป็น
สารตกตะกอนธรรมชาติในกระบวนการผลิตเต้าหู้’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

จากกระบวนการหมักตามธรรมชาติ

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

นางวนิดา เทวารุทธิ์  ชิติสรรค์กุล  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   
081-6445423, wanida.te@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ในผลิตภัณฑ์ ได้นำ�ตัวอย่�งผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ใน

กระบวนก�รผลิต

ผู้ ป ร ะกอบก�ร ใ ห้ คว �มสน ใจ
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ก�รใช้ประโยชน์จ�กของเหลือ

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

บริษัท แสงเจริญชัยพัฒน�ฟู๊ดส์ 

อยู่ในระหว่�งร่�งอนุสิทธิบัตร

ทิ้งจ�กกระบวนก�รผลิตเต้�หู้

จำ�กัด

สแนคจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

PROJECT NO. PRE-SEED2_32

โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสแนค
จากข้าวไรซ์เบอรี่ โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, 
นายวรพล เพ็งพินิจ และนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
089-1651192, ifrclc@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เกษตรกรทุ่งสมอและทีมนักวิจัยสถ�บันค้นคว้�และพัฒน�

ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ม.เกษตรศ�สตร์ เกิดแนวคิดในก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมขบเค้ียวท่ีมีข้�วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีเป็นผลผลิต

ของกลุ่มฯ เป็นวัตถุดิบหลักในก�รแปรรูปโดยใช้เคร่ืองเอกซ์

ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ท่ีผู้ประกอบก�รส�ม�รถขย�ยสเกลสู่ก�ร

ผลิตในระดับอุตส�หกรรมได้ทันที ในข้ันก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ขนมขบเค้ียวท่ีสถ�บันฯ  ได้สูตรอ�ห�รท่ีเหม�ะสมสำ�หรับ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีก�รใช้ข้�วไรซ์เบอร์ร่ี ข้�วกล้องหอม

มะลิแดง ข้�วกล้องหอมมะลิ และถ่ัวแดงเป็นวัตถุดิบหลัก 

โครงก�รน้ีด้วยกลุ่มสตรีอ�ส�พัฒน� ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ่�นก�รวิเคร�ะห์คุณค่�ท�งโภชน�ก�ร พบ

ว่�มีข้อมูลท�งโภชน�ก�รท่ีดีต่อสุขภ�พ ไม่มีคอเลสเตอรอล 

และมีส�รสำ�คัญเชิงสุขภ�พในแง่ของปริม�ณเส้นใยอ�ห�ร อีก

ท้ังผลิตภัณฑ์ได้ผ่�นกระบวนก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์และ

วิเคร�ะห์ต้นทุนก�รผลิตเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ก�รจำ�หน่�ยในเชิง

พ�ณิชย์ พร้อมท้ังผู้ประกอบก�รได้รับก�รถ่�ยทอดองค์คว�ม

รู้และเทคโนโลยีก�รผลิต ช่วยให้ผู้ประกอบก�รทร�บแนวท�ง

ก�รผลิตท่ีให้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องก�รโดยไม่ต้อง

ลองผิดลองถูกเอง



อาหารเช้าซีเรียลพร้อมบริโภค

PROJECT NO. PRE-SEED2_33

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
เช้าซีเรียลพร้อมบริโภคจากข้าวไรซ์เบอรี่ โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

จากข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, 
นายวรพล เพ็งพินิจ และนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
089-1651192, ifrclc@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

อุตส�หกรรมอ�ห�ร จำ�กัด และทีมนักวิจัยสถ�บันค้นคว้�

และพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ม.เกษตรศ�สตร์ จึงเกิดแนวคิด

ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอ�ห�รเช้�ซีเรียลพร้อม

บริโภคที่มีข้�วไรซ์เบอร์รี่เป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับข้�วเม่�และ

ข้�วหอมทุ่งเพื่อสร้�งจุดข�ยและส่งเสริมวัตถุดิบของท้องถ่ิน 

ม�ผ่�นกระบวนก�รแปรรูปจ�กเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสก

รูคู่ท่ีผู้ประกอบก�รส�ม�รถขย�ยสเกลสู่ก�รผลิตในระดับ

อุตส�หกรรมได้ทันที สร้�งคว�มโดดเด่นกว่�อ�ห�รเช้�ซีเรีย

ลทั่วไปต�มท้องตล�ด โดยข้�วไรซ์เบอร์รี่ที่มีคว�มโดดเด่น

ด้�นคุณค่�ท�งโภชน�ก�รและคุณสมบัติเชิงสุขภ�พ อีกทั้ง

ยังทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่�งลักษณะปร�กฏที่แตกต่�งไปจ�ก

ผลิตภัณฑ์ลักษณะเดิมที่ท�งบริษัทฯ มีจำ�หน่�ยอยู่แล้ว ในขั้น

โครงก�รนี้ด้วยบริษัท ป.เกรียบกุ้ง ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเช้�ซีเรียลพร้อมบริโภคทำ�ให้ได้

สูตรอ�ห�รที่เหม�ะสม ที่มีข้�วไรซ์เบอร์รี่ ข้�วเม่� และข้�ว

หอมทุ่งเป็นส่วนประกอบหลัก ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนี้ผ่�นก�ร

วิเคร�ะห์คุณค่�ท�งโภชน�ก�ร พบว่�มีข้อมูลท�งโภชน�ก�ร

ที่ดีต่อสุขภ�พ ไม่มีคอเลสเตอรอล และมีส�รสำ�คัญเชิง

สุขภ�พในแง่ของปริม�ณเส้นใยอ�ห�ร อีกทั้งผลิตภัณฑ์ได้

ผ่�นกระบวนก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์และวิเคร�ะห์ต้นทุน

ก�รผลิตเพื่อเตรียมพร้อมสู่ก�รจำ�หน่�ยในเชิงพ�ณิชย์ 

พร้อมทั้งผู้ประกอบก�รได้รับก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และ

เทคโนโลยีก�รผลิต ช่วยให้ผู้ประกอบก�รทร�บแนวท�งก�ร

ผลิตที่ให้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องก�รโดยไม่ต้องลอง

ผิดลองถูกเอง

รังนกกึ่งสำาเร็จรูปแห้ง

PROJECT NO. ST-11      

ด้วยกระบวนการ Freeze Dry

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘เครื่องดื่มรังนกกึ่งสำาเร็จรูปแห้งด้วยกระบวนการ Freeze Dry’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
080-5780455, ifrcdt@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

Start Up

บริษัท เคซีดี อินเตอร์เทรด จำ�กัด 

กำ�ลังอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร



เค้กกล้วยหอม

PROJECT NO. ST20

โครงการ ‘การจัดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรีปราศจากกลูเทนและการ
ถ่ายทอดกระบวนการผลิตเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเทนจากแป้งข้าว’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ขอรับก�รถ่�ยทอดสูตรก�รผลิตเค้กกล้วยหอมปร�ศจ�ก     

กลูเทนจ�กแป้งข้�วไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์แบบไม่

สงวนสิทธิ (non-exclusive) และอยู่ในระหว่�งก�รดำ�เนิน

ก�ร

บริษัท ฟ�ร์มสุขดี จำ�กัด ตกลง

ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, 
รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ และศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
086-6631373, fagiptr@ku.ac.th

รายละเอียด
เค้กกล้วยหอมปร�ศจ�กกลู

เทนจ�กแป้งข้�ว และส�ยก�รผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี       

ปร�ศจ�กกลูเทน

ปราศจากกลูเทนจากแป้งข้าว 

FinFin

PROJECT NO. ST 22

ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวแผ่นกรอบ 

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากไข่ขาว’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวศิวาพร โอเจริญ และคณะ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มก.
061-7106886, fagispo@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ขอรับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี 

    ผลิตภัณฑ์ไข่ข�วแผ่นกรอบ ‘ฟินฟิน’ 

เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนประกอบจ�กไข่ข�วและ

แป้งข้�วเจ้� มีโปรตีนสูงกว่�ขนมขบเคี้ยวที่ว�งจำ�หน่�ยใน

ท้องตล�ด 225-550% มีไขมันต่ำ�ปร�ศจ�กโคเลสเตอรอล 

และให้พลังง�นต่ำ�กว่�ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ว�งจำ�หน่�ย

ในท้องตล�ดประม�ณ 20-35% มี 3 รสช�ติ ได้แก่ รสดั้งเดิม 

รสส�หร่�ยโนริ และรสซอสถั่วเหลือง เหม�ะสำ�หรับเป็น

ขนมขบเคี้ยวท�งเลือกสำ�หรับผู้บริโภคที่ต้องก�รโปรตีนและ

ควบคุมแคลอรีของอ�ห�ร

ผู้ประกอบก�รยังไม่ได้ติดต่อเพื่อ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีก�รผลิต 

ผู้ประกอบก�ร ได้แก่ บริษัท 

พิจ�รณ�ก�รย่ืนขออนุสิทธิบัตร

พร้อมบรรจุภัณฑ์เพื่อก�รเก็บรักษ�และส่งเสริมก�รข�ย

พ.ฟ�ร์ม จำ�กัด



น้ำาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

PROJECT NO. ST35 

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เชิงพาณิชย์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

อ.ดร. ณภัทร กำาธรสิริวิมล 
คณะเกษตร กำาแพงแสน มก.
090-1398008, 
fagrppj@ku.ac.th, pjunkwon@hotmail.com

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ข้ึนได้รับก�รปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่พึงประสงค์ต่อ

ก�รบริโภคม�กขึ้น สร้�งคว�มเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้� มีบรรจุ

ภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ พร้อมทั้งเพิ่มคว�มหล�กหล�ยของช่องท�ง

จำ�หน่�ยทำ�ให้บริษัทยูชิดริ้งค์จำ�กัดส�ม�รถขย�ยฐ�นลูกค้�

ได้กว้�งขึ้น

น้ำ�เมล็ดมะม่วงหิมพ�นต์ที่พัฒน�
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

อนุสิทธิบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

บริษัท ยูชิดร้ิงค์ จำ�กัด

อยู่ในระหว่�งก�รขอย่ืนจด

SUNBIRD CENTELLA COLLAGEN

PROJECT NO. P38

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมใบบัวบก

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การผลิตแคปซูลคอลลาเจนผสมใบบัวบก ที่ผ่านการกระตุ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณสาร Asiaticoside และ Madecassoside’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร.วรรณรัตน์ พรศิริวงศ์ และ 
ผศ.ดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
089-9622618, fsciwrp@ku.ac.th

รายละเอียด
ในปัจจุบันคนไทยให้คว�มสนใจ

กับสุขภ�พและคว�มง�มเป็นจำ�นวนม�ก ยกตัวอย่�งเช่น 

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริมประเภทคอลล�เจนได้รับคว�ม

นิยมสูงในท้องตล�ด ขณะท่ีใบบัวบกมีส�รกระตุ้นก�รสร้�ง

คอลล�เจนคือ Asiaticoside และ Madecassoside แต่

มักพบในปริม�ณน้อย ง�นวิจัยน้ีได้พัฒน�วิธีก�รกระตุ้น 

ก�รสร้�งส�รออกฤทธิ์ในใบบัวบกให้สูงขึ้นภ�ยหลังก�ร

เก็บเกี่ยว โดยใช้คว�มเครียดเย็นและคว�มเครียดจ�ก

ก�รสูญเสียน้ำ� ซึ่งเมื่อนำ�ใบบัวบกที่มีส�รออกฤทธิ์สูงม�

แปรรูปเป็นอ�ห�รเสริมคอลล�เจนผสมใบบัวบกจะทำ�ให้

ผู้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พดีและเห็นผลได้จริง

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผู้ประกอบก�ร

ยั งไม่มีก�รเจรจ�ธุรกิจ ร่วมกับ        

ประเภทของผลงาน
กรรมวิธีก�รผลิตใบบัวบกที่มี

ส�รออกฤทธิ์ปริม�ณสูง



KU PET PRODUCTS (KUPP)

PROJECT NO. PRE-2_18

โครงการ ‘การทดสอบประสิทธิภาพอาหารเปียกในแมวสูงวัย’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
02-5790058, 02-5797541, ajnaris@yahoo.com

รายละเอียด

เปียก 2 สูตร คือ 

1. อ�ห�รเปียกสำ�หรับแมวโตอ�ยุระหว่�ง 1-6 ปี  

2. แมวสูงวัยอ�ยุม�กกว่� 7 ปี  โดยตรวจสอบองค์ประกอบ

ของอ�ห�รต�มม�ตรฐ�น AAFCO (ดังภ�พ)

   ทำ�ก�รทดสอบคว�มปลอดภัยและ

ประสิทธิภ�พของอ�ห�รเปียกในแมวเป็นเวล� 4 สัปด�ห์ 

พบว่�แมวมีสุขภ�พดี และไม่พบภ�วะแทรกซ้อนจ�กก�รกิน

อ�ห�รเปียกทั้งสูตรสำ�หรับแมวโต และแมวสูงวัย  นอกจ�กนี้

พบว่�อ�ห�รสูตรแมวสูงวัยมีประสิทธิภ�พช่วยลดอ�ก�รปวด

ข้อต่อในแมวสูงวัย

โครงก�รได้ผลิตต้นแบบอ�ห�ร

อาหารเปียกสำาหรับแมว

ชิพไม้รมควันที่ผลิตจากไม้ไทย

PROJECT NO. ST2_30กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการ ‘การใช้ประโยชน์จากไม้ไทยเพื่อผลิตชิพไม้ในการรมควันอาหาร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร. กนิฐพร วังใน  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
091-0094244, kanithaporn.v@ku.th

รายละเอียด
ชิพไม้รมควันที่ผลิตจ�กไม้ไทย 4 

ชนิด คือ

1. ไม้สะเด� (Neem) ให้กลิ่น Sweet & Fruity เหม�ะ

กับรมควัน ผักสลัด เครื่องดื่ม เนยแข็ง

2. ไม้ขี้เหล็ก (Copper pod) ให้กลิ่นที่ดีเหม�ะกับก�รรม

ควันอ�ห�รทั่วไป

3. ไม้ยูค�ลิตัส (Eucalyptus) ให้กลิ่น Classic BBQ 

เหม�ะกับรมควันอ�ห�รประเภทเนื้อสัตว์ BBQ

4. ไม้กระถินณรงค์ (Earleaf Acacia) ให้กลิ่น Strong & 

Earthy เหม�ะกับรมควันอ�ห�รประเภทเนื้อสัตว์

                ใชส้ำ�หรับเครื่องรมควันแบบมือถือ

เพื่อรมควันอ�ห�รให้มีกลิ่นรสของควันก่อนเสริฟ ชิพไม้

รมควันที่ผลิตจ�กไม้ไทย จึงส�ม�รถลดปัญห�ก�รใช้ชิพ

ไม้นำ�เข้�ที่มีร�ค�แพง (ร�ค�เท่�กับเครื่องรมควันแบบ

พกพ�) เนื่องจ�กต้นทุนของสินค้�รวมถึงภ�ษีก�รนำ�เข้� 

โดยมีร�ค�ถูกกว่�ชิพไม้นำ�เข้�ถึง 5 เท่�

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ไม้ชิพรมควันที่ผลิตจ�กไม้ไทย

ผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�ร โรงแรม 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์
บริษัท คูซีน คร�ฟท์ จำ�กัด

และอุตส�หกรรมอ�ห�รที่ต้องใช้ไม้ชิพในก�รรมควันอ�ห�ร



นวัตกรรมระบบการบรรจุ

PROJECT NO. ST2_17

โครงการ ‘การพัฒนานวัตกรรมระบบการบรรจุแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลง
สำาหรับเมล่อนตัดแต่งพร้อมบริโภค’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

แบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงสำาหรับเมล่อนตัดแต่งพร้อมบริโภค

กลุ่ม 1: ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
และอาหารเพื่อสุขภาพ

ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
081-8601786, pattarin.le@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ระบบเทคโนโลยี ก�รบรรจุ

เกษตรกรหรือผู้ประกอบก�ร      

สำ�หรับผักผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค

ก�รผลิตและแปรรูปผลิตผลท�งก�รเกษตร โดยโครงก�รน้ีได้

รับคว�มร่วมมือจ�ก บริษัท น�วิต้�ฟู้ดส์ จำ�กัด ซ่ึงมีแนวโน้มจะ

นำ�ผลง�นไปต่อยอดเชิงพ�ณิชย์

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

นวัตกรรมระบบก�รบรรจุแบบสภ�พบรรย�ก�ศดัดแปลงท่ี

พัฒน�ขึ้นนี้ส�ม�รถยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�เมล่อนตัดแต่งพร้อม

บริโภคได้น�นกว่�บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึง

มีก�รออกแบบด้�นโครงสร้�งและกร�ฟฟิกที่แตกต่�งจ�ก

บรรจุภัณฑ์เดิมที่มีว�งจำ�หน่�ยอยู่ในท้องตล�ด ช่วยดึงดูด

คว�มสนใจและคว�มสะดวกแก่ผู้บริโภค เป็นบรรจุภัณฑ์ที่

ช่วยเพ่ิมมูลค่�ท�งก�รตล�ดและช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยของ

สินค้� ซึ่งจะส่งผลไปสู่ก�รต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบ

ก�รที่รับถ่�ยทอดเทคโนโลยีต่อไป 

บรรจุ ภัณฑ์ ที่ มี ก � รผนวกรวม

GROUP 2
กลุ่มที่ 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ZONE II

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018



น้ำามันมะรุม

PROJECT NO. PRE2_133

กลิ่นดอกไม้ไทย

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำามันมะรุมกลิ่นดอกไม้ไทยเพื่อยกระดับสู่ตลาด
สากล’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

อ.ดร. ณภัทร กำาธรสิริวิมล
คณะเกษตร กำาแพงแสน  มก.
090-1398008, 
fagrppj@ku.ac.th, pjunkwon@hotmail.com

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ ซึ่งปรับปรุงกลิ่นน้ำ�มันมะรุมที่มีคว�มเฉพ�ะ

ตัว โดยก�รผสมผส�นกลิ่นดอกไม้ไทยลงไปในผลิตภัณฑ์ 

ทำ�ให้วิส�หกิจชุมชนไร่คุณมน บ่อพลอย ก�ญจนบุรีส�ม�รถ

ขย�ยฐ�นลูกค้�ได้กว้�งขึ้น

น้ำ�มันมะรุมกลิ่นดอกไม้ไทยเป็น
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

อนุสิทธิบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

วิส�หกิจชุมชนไร่คุณมน บ่อพลอย 

อยู่ในระหว่�งก�รขอย่ืนจด

ก�ญจนบุรี

กระบวนการผลิตน้ำามันปาล์มดิบ

PROJECT NO. PRE-41

โครงการ ‘การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำามันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบ
น้ำามันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น้ำามันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อ
ปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

แบบหีบรวมของโรงหีบน้ำามันปาล์มดิบขนาดเล็ก

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

รศ.ดร.วิทยา  ปั้นสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
081-8599545, fscivit@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

น้ำ�มันป�ล์มดิบเกรดเอจ�กโรง

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด แสงอรุณ

สถานะการจดทะเบียน
กำ�ลังยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

กระบวนก�รผลิตใช้ทะล�ยป�ล์มสุก

รายละเอียด
ก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิตน้ำ�มัน

ป�ล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ำ�มันป�ล์มดิบขน�ดเล็ก 

เพื่อให้ได้น้ำ�มันป�ล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคก�รอบช่อป�ล์ม

ด้วยไมโครเวฟต�มด้วยก�รอบลมร้อน

ท่ีมีคว�มช้ืน 30 เปอร์เซ็นต์ ม�แยกให้เป็นช่อป�ล์มด้วยเคร่ือง

แยกทะล�ยป�ล์ม หลังจ�กน้ันนำ�ช่อป�ล์มเข้�อบคว�มร้อนด้วย

ไมโครเวฟ เพ่ือให้คว�มร้อนช่วยในก�รปลิดผลป�ล์มออกจ�ก

ช่อป�ล์ม รวมท้ังเพ่ิมค่�โดบ้ี ลดค่�คว�มช้ืน และลดค่�กรดไข

มันอิสระ ให้แก่น้ำ�มันในผลป�ล์ม ผลป�ล์มท่ีได้ภ�ยหลังก�รอบ

ด้วยไมโครเวฟจะนำ�ไปอบลมร้อนต่อ เพ่ือลดค่�คว�มช้ืนและลด

ค่�กรดไขมันอิสระ หลังจ�กน้ันจะนำ�ผลป�ล์มไปบีบน้ำ�มันก็จะ

ได้น้ำ�มันป�ล์มดิบเกรดเอท่ีมีค่�โดบ้ีสูงกว่� 3 และมีค่�กรดไขมัน

อิสระต่ำ�กว่� 3 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นไปต�มม�ตรฐ�นน้ำ�มันป�ล์ม

ดิบเกรดเอ 

หีบน้ำ�มันป�ล์มดิบขน�ดเล็ก

ป�ล์มออยล์ จำ�กัด 38 หมู่ 2 ต.ต�กแดด อ.เมือง จ.พังง�



AnthoWhite

PROJECT NO. ST3_43

ไมโครแคปซูลของสารสกัดกลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการ ‘การเพิ่มมูลค่าของข้าวไรซ์เบอรี่โดยการสกัดสาร กลุ่มแอนโทไซยานิน
และเตรียมให้อยู่ในรูปของไมโครแคปซูล เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเวชสาอาง และ 
โภชนเภสัช’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก. ฉกส.
085-1926635, nopbhasinthu.p@ku.th 

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ของส�รสกัดกลุ่มแอน

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

กลุ่มรัฐวิส�หกิจชุมชน, บริษัท 

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ระหว่�งก�รยื่นขอ สิทธิบัตร 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

สำ�หรับโครงก�รน้ีมีคว�มต้ังใจใน

รายละเอียด
แอนโทไวท์ (AnthoWhite) : ไมโคร

แคปซูลของส�รสกัดกลุ่มแอนโทไซย�นินจ�กข้�วไรซ์เบอรี่

เพื่อพัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำ�อ�ง (เซรั่ม) ที่เน้นคุณสมบัติ

ในก�รลดริ้วรอยและกระตุ้นก�รสร้�งคอลล�เจน

ก�รพัฒน�และผลักดันเพ่ือเกิดผลกระทบเชิงพ�ณิชย์ในด้�น

เวชสำ�อ�งโดยมีผลง�นท่ีผ่�นก�รทดสอบจ�กสถ�บันและห้อง

ปฏิบัติก�รท่ีน่�เช่ือถือ โดยเร่ิมต้นคัดเลือกวัตถุดิบจ�กเกษตรกร

โดยตรงเพ่ือนำ�ม�สกัดส�รกลุ่มแอนโทไซย�นินและผ่�น

กระบวนก�รเอนแคปซูเลช่ันเพ่ือประสิทธิภ�พในก�รเพ่ิมคว�ม

สเถียรภ�พของส�รสำ�คัญดังกล่�วและประสิทธิภ�พก�รดูด

ซึมท่ีดีในช้ันผิว เหม�ท่ีจะนำ�ไปใช้ในท�งเวชสำ�อ�ง เพ่ือให้เกิด

ก�รต่อยอดท�งธุรกิจได้จริงท�งกลุ่มวิจัยจึงได้รับก�รสนับสนุน

จ�ก บริษัท บ�ริแคร์ จำ�กัด ในก�รตกลงท่ีจะถ่�ยทอดสิทธิหลัง

จ�กโครงก�รน้ีได้ดำ�เนินแล้วเสร็จเพ่ือไปผลักดันท�งด้�นก�ร

ตล�ดท้ังในและนอกประเทศเพ่ือให้เกิดผลกระทบกลับเข้�ม�สู่

โครงก�รน้ีท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป

โทไซย�นินจ�กข้�วไรซ์เบอรี่เพื่อเป็นวัตถุดิบท�งด้�นเวช

สำ�อ�ง

บ�ริแคร์ จำ�กัด

เรื่องกระบวนก�รเตรียมน้ำ�สกัดโปรตีนจ�กข้�วไรซ์เบอร่ี

และข้�วหอมมะลิแดง เลขที่คำ�ขอ 1601002370 เมื่อวัน

ที่ 25 เมษ�ยน 2559 

Bacillus BC05

PROJECT NO. P4 

โครงการ ‘การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียไปเป็นผลิตภัณฑ์ลดเชื้อราแข่งขันในโรงเรือน
เพาะเห็ดฟางและราโรคพืชบางชนิด’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ และคณะ  
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.   
081-8461243, fsciypt@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เจรจ� ลักษณะผลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหม�ะกับก�ร

ใช้ร่วมกับก�รเพ�ะเห็ดฟ�งในโรงเรือน ช่วยลดปัญห�เชื้อร�

แข่งขันในโรงเพ�ะเห็ดฟ�ง ช่วยให้โรงเรือนสะอ�ดลดเชื้อร�

ปนเปื้อนและทำ�ให้ได้ดอกเห็ดฟ�งที่สมบูรณ์มีคุณภ�พดี

พร้อมถ่�ยทอดเทคโนโลยี ร่วม



การผลิตโปรตีนที่ละลายได้

PROJECT NO. PRE-26

ของโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์ KU_Sej_LRR_2012 

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

โครงการ ‘การพัฒนากรรมวิธีการผลิตโปรตีนที่ละลายได้ของโปรตีนแอนติเจนรี
คอมบิแนนท์ KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากเซลล์เจ้าบ้าน แบคทีเรีย เอสเชอริ
เชีย โคไล (อี โคไล)’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผศ.สพญ. ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
087-1264148, fvetsrp@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

อนุสิทธิบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และ

สถานะการจดทะเบียน
ยื่นขอรับคว�มคุ้มครองอนุสิทธิ

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผลง�นน้ีได้รับก�รต่อยอดโดยเป็น

รายละเอียด
ก�รพัฒน�กรรมวิธีก�รผลิตโปรตีน

ที่ละล�ยได้ของโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์ KU_Sej_

LRR_2012 ผลิตจ�กเซลล์เจ้�บ้�น แบคทีเรีย เอสเชอริเชีย 

โคไล (อี โคไล)

ส่วนหน่ึงของก�รวิจัยโครงก�ร ‘ก�รกระตุ้นภูมิคุ้มกันเลปโตส

ไปร�ในสุกรด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 

ผลิตจ�กระบบนวัตกรรมก�รแสดงออกแบบไร้ส�รปฏิชีวนะ

ในแบคทีเรียกรดแลคติค’ แผนง�นระยะท่ี 1: ‘ก�รทดสอบ

ศักยภ�พก�รกระตุ้นภูมิคุ้มกันและคว�มส�ม�รถในก�รป้องกัน

สุกรอนุบ�ลจ�กโรคฉ่ีหนู โดยโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์

โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจ�กระบบนวัตกรรมก�ร

แสดงออกแบบไร้ส�รปฏิชีวนะในแบคทีเรียกรดแลคติคท้ัง

ในรูปแบบวัคซีนผ่�นเยือเมือก และวัคซีนชนิดฉีด’ ได้รับก�ร

สนับสนุนทุนวิจัยต่อยอดจ�ก สกว. ฝ่�ยอุตส�หกรรม และร่วม

สนับสนุนทุนโดย บริษัท เวท อะกริเทค จำ�กัด

บริษัทเอกชนร่วมทุนวิจัยต่อยอด  

บัตรในน�มมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ เพื่อดำ�เนินก�ร

ต่อโดยสำ�นักบริก�รวิช�ก�ร มก. ณ วันที่ 16 มกร�คม 

2561

ยางล้อจักรยานยนต์

PROJECT NO. P46 

โครงการ ‘นวัตกรรมสูตรยางล้อจักรยานยนต์สำาหรับต้นทุนต่ำาและคุณภาพ
มาตรฐาน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

สำาหรับต้นทุนต่ำาและคุณภาพมาตรฐาน

กลุ่ม 2: ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์  
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
091-7809569, fsciwssm@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

สิน จำ�กัด เป็นผู้ร่วมทุนในโครงก�รวิจัยนี้ตั้งแต่ต้น และจะนำ�

ไปใช้ต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์ต่อไป

บริษัท อุตส�หกรรมผลิตย�งไทย
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

Pre-seed ชนิดโครงก�ร 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมย�งล้อ

กำ�ลังเตรียมเอกส�รเพ่ือย่ืนจดอนุ

สิทธิบัตร

Pre-Patent (Pre-IP) Research

จักรย�นยนต์



GROUP 3
กลุ่มที่ 3: ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวัด และชุดทดลอง

ZONE II

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018

ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนชนิด AOZ ในสัตว์น้ำา

PROJECT NO. ST31กลุ่ม 3: ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวัด
และชุดทดสอบ

โครงการ ‘ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนชนิด AOZ ในสัตว์น้ำาด้วยเทคนิคแอปตาเม
อร์โดยใช้อนุภาคทอง’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
089-7441466, sasimanas.u@ku.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

พ�ณิชย์จะดำ�เนินก�รภ�ยหลังจ�กได้รับสิทธิบัตร โดยอ�จจะ

อยู่ในรูปแบบก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิบัตร หรือก�รจัดตั้ง Start-

Up 

ก � รพิ จ � รณ�ก� ร ต่ อยอด เชิ ง

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ชุดทดสอบไนโตรฟูแรนชนิด 

อยู่ในระหว่�งก�รเจรจ�กับบริษัท 

เตรียมเอกส�รย่ืนจดสิทธิบัตร

AOZ ในสัตว์น้ำ�

กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด



GROUP 4
กลุ่มที่ 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม

ZONE III

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ 
THAILAND 4.0 Research to Business EXPO 2018

ชุดวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่าย

PROJECT NO. ST2_2

โครงการ ‘การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่ายเพื่อการผลิตเชิง
พาณิชย์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

กลุ่ม 3: ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวัด
และชุดทดสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย   
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มก.
081-3900091, taneesree@yahoo.com

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ประโยชน์คือ บริษัท ไทย อิเลคโทรโมทีฟ จำ�กัด โดยทีมนัก

วิจัยและบริษัทร่วมกันประช�สัมพันธ์ ชุดวิเคร�ะห์ปริม�ณ

อมิโลสแบบง่�ย และให้ท�งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยชุด

วิเคร�ะห์ปริม�ณอมิโลสแบบง่�ย

ผู้ประกอบก�รที่นำ�เทคโนโลยีไปใช้
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

Start Up

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

กรมก�รข้�วโดยศูนย์วิจัยข้�ว

ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 11855 ใน

ช่ือ เคร่ืองวิเคร�ะห์ปริม�ณอมิโลสแบบพกพ�

 

และศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้�ว ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้�วชุมชน โรงสีข้�ว 

มห�วิทย�ลัย และหน่วยง�นท่ีทำ�ก�รวิจัยเก่ียวกับข้�วและ

คุณภ�พข้�ว 



KHOI PURITY

PROJECT NO. ST3-43 

น้ำายาบ้วนปาก ข่อยกลั่น

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และความงาม

โครงการ ‘การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดจากข่อยเพื่ออุตสาหกรรมทาง 
การแพทย์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
089-1201256, pisit.d@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

กำ�ลังดำ�เนินก�รจัดตั้งวิส�หกิจชุมชน ผู้ประกอบก�รส�ม�รถ

นำ�เอ�องค์คว�มรู้ และทรัพย์สินท�งปัญญ�ของง�นวิจัยไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และยกระดับผู้ประกอบก�รเดิมจ�ก  

Micro Enterprise เป็น Small Enterprise

   ความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน

โครงการและการตอบโจทย์ของผู้ประกอบการณ์ที่นำาไปใช้:

1. ยกระดับผู้ประกอบก�รเดิมจ�ก Micro Enterprise เป็น 

Small Enterprise โดยร่วมกันปรับปรุงสถ�นที่ผลิตต�ม

ม�ตรฐ�น GMP เพื่อขอขึ้นทะเบียนสถ�นประกอบก�รณ์

2. ร่วมกันจัดทำ�แผนธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้

ประกอบก�ร ทำ�ให้ส�ม�รถเริ่มต้นและพัฒน�ธุรกิจได้อย่�ง

รวดเร็ว โดยจะใช้แผนธุรกิจแบบ B2C คือข�ยผลิตภัณฑ์ให้

กับผู้บริโภคโดยตรง

คุณพรเจตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล  ซึ่ง

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ บริก�รหรือ

คุณพรเจตน์ จงเพ่ิมวัฒนะผล (กำ�ลัง

ยังไม่มีก�รจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ/

อนุสิทธิบัตร

กระบวนก�ร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภ�พในช่องป�ก

ดำ�เนินก�รจัดต้ังวิส�หกิจชุมชน)

รายละเอียด
น้ำ�ย�บ้วนป�กข่อยกลั่น  แบรนด์ 

ข่อย เพียวริตี้ (KHOI PURITY)  ที่สกัดจ�กข่อย ซึ่งเป็น

วัตถุดิบประจำ�ท้องถิ่นของ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ที่ได้รับก�ร

ตรวจวิเคร�ะห์ส�รออกฤทธิ์ ซึ่งส�ม�รถยับยั้งก�รเจริญเติบโต

ของเชื้อ S. mutans ที่เป็นส�เหตุของโรคฟันผุ ช่วยบรรเท�

อ�ก�รปริทนต์ รสช�ติดี  ไม่ระค�ยเคืองในช่องป�กเนื่องจ�ก

มีส่วนผสมจ�กธรรมช�ติ 100% อีกทั้งยังบรรจุในบรรจุภัณฑ์

ที่สวยง�ม ทันสมัย พกพ�สะดวก ส�ม�รถเป็นของฝ�กได้ 

มีอ�ยุก�รเก็บรักษ�อย่�งน้อย 6 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง

Bionix Rice Enchanting Serum 

PROJECT NO. ST_14 

โครงการ ‘การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐานเครื่องสำาอาง
สากล’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ไบโอนิค ไรซ์ แอนแชนท์ติ้ง เซรั่ม

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และความงาม

ดร.ศุมาพร เกษมสำาราญ   
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มก.
089-5255868, aapspk@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เนชั่นแนล จำ�กัด เป็นบริษัทที่ทำ�ง�นวิจัยร่วมและนำ�

เทคโนโลยีที่ได้ม�ใช้ประโยชน์ในก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ออก

สู่ตล�ด

บริษัท แบงคอก เฟส อินเตอร์

ประเภทของผลงาน ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�งบำ�รุงผิว 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ผู้ประกอบก�รผลิตและ/หรือผู้จำ�หน่�ย

อยู่ระหว่�งก�รเขียนอนุสิทธิบัตร 

รูปแบบ 2in1 ที่มีส่วนผสมของส�รจ�กธรรมช�ติ (Eco-

cert) และเม็ดบีทที่ใช้นวัตกรรมในก�รกักเก็บส�รสำ�คัญ

ไว้ภ�ยใน ช่วยรักษ�คุณภ�พและคุณสมบัติของส�รสกัด

ให้มีประสิทธิภ�พดียิ่งขึ้น โดยในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

เม็ดบีท 2 ประเภท คือเม็ดบีทสีข�วที่กักเก็บน้ำ�มันรำ�

ข้�วและเม็ดบีทสีเหลืองทองที่กักเก็บโปรตีนไฮโดรไลเสท

จ�กรำ�ข้�ว ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นคอลล�เจน ลดเรื้อนริ้ว

รอย และเพิ่มคว�มชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้� ผลิตภัณฑ์เหม�ะ

กับทุกสภ�พผิวแม้แต่ผิวแพ้ง่�ย เนื่องจ�กใช้ส�รจ�ก

ธรรมช�ติถึง 90 % และไม่มีส่วนผสมของน้ำ�หอม 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำ�อ�ง



Liposome Sericin Hydrolysate

PROJECT NO. Preseed P29

ไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสท 

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และความงาม

โครงการ ‘การเพิ่มมูลค่าน้ำากาวไหมไทยเหลือทิ้งให้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพ
ในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางชั้นสูง’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มก.
086-5178901, aapppv@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เทค จำ�กัด) ได้นำ�วัตถุดิบส�รออกฤทธ์ิท�งชีวภ�พท่ีผลิตได้ คือ 

ไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสท (Liposome Sericin Hydro-

lysate) ไปทำ�ก�รตล�ดในต่�งประเทศ โดยท�งผู้ประกอบ

ก�รจะส่งวัตถุดิบส�รออกฤทธ์ิท�งชีวภ�พน้ี พร้อมท้ังแนบ

ผล                 ก�รทดสอบฤทธ์ิท�งชีวภ�พต่�งๆให้แก่ลูกค้�ท่ี

สนใจท่ีจะนำ�ไปเป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พ

และเคร่ืองสำ�อ�ง

ท�งผู้ประกอบก�ร (บริษัท เซอริ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

วัตถุดิบส�รออกฤทธิ์ท�งชีวภ�พ 

ผู้ประกอบก�รและ/หรือผู้ผลิต

คือ ไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสท สำ�หรับอุตส�หกรรม

เพื่อสุขภ�พและเครื่องสำ�อ�ง

ผลิตภัณฑ์

la infinii

PROJECT NO. p31

โครงการ ‘Development of Natural Protein Production Process from 
Rice Bran in Essences Mist for Anti-Aging and Sensitive Skin’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

Facial Miracle CELL Essence

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และความงาม

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และ
นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มก.
089-9640270, aappsw@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ในผลง�นวิจัย ระหว่�ง มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ กับ บริษัท 

ศุภสรร 24 จำ�กัด ลงน�มในสัญญ�เมื่อวันที่  8 กุมภ�พันธ์ 

2561

ข้อตกลงก�รอนุญ�ตให้ใช้ประโยชน์
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สูตรเอสเซนส์บำ�รุงผิวหน้�

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

บริษัท ศุภสรร 24 จำ�กัด

ได้ดำ�เนินก�รข�ยสูตรเอสเซนส์บำ�รุงผิวหน้�ภ�ยใต้ข้อตกลง

ก�รอนุญ�ตให้ใช้ประโยชน์ในผลง�นวิจัย 



การสกัดเบต้ากลูแคน

PROJECT NO. ST15

จากผนังเซลล์ยีสต์เพื่อผลิตภัณฑ์เอสเซนส์และเครื่องดื่มกาแฟ

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และความงาม

โครงการ ‘เทคโนโลยีการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำาอาง’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มก.
085-1885681, aappln@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒน�ไปจัดจำ�หน่�ย โดยสถ�บันฯ เป็นผู้ผลิต

ส�รสกัดเบต้�กลูแคน

บริษัท เนเจอร์วิสต้� จำ�กัด นำ�

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

กระบวนก�รสกัด

บริษัท เนเจอร์วิสต้� จำ�กัด

ยังไม่ได้จด

การผลิตผงไหม

PROJECT NO. ST2_6  

โครงการ ‘การเพิ่มมูลค่าเศษไหมไทยให้เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อการส่งออกสำาหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

จากเศษไหมไทยสำาหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และความงาม

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มก.
085-1885681, aappln@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ต่อยอดภ�ยหลังก�รสร้�งโรงง�นเพื่อผลิตเซริซินซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของรังไหมแล้ว ค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยใน 1 ปี

บริษัท เซอริเทค จำ�กัด พิจ�รณ�

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

กระบวนก�รผลิต

บริษัท เซอริเทค จำ�กัด

ยังไม่ได้จด



การผลิตเส้นไหมเหลืองปั่น

PROJECT NO. ST2-22

ด้วยเทคโนโลยีการปั่นด้ายแบบ OE 

กลุ่ม 4: ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และความงาม

โครงการ ‘การผลิตเส้นไหมเหลืองปั่นจากเศษรังไหมที่เหลือจากการสาวด้วย
เทคโนโลยีการปั่นด้ายแบบ OE (Open-End Spinning Technology)’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร. รังสิมา ชลคุป และคณะ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร มก.
091-7174010, aaprmc@ku.ac.th

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เส้นด้�ยไหมปั่น

จ�กเศษรังไหมไทยด้วยระบบ OE spinning

   ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์ผ้�ยีนส์

เส้นไหมปั่นจ�กเศษรังไหมเหลืองเพื่อสังคมผู้สูงอ�ยุ

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ในก�รต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ โดยออกง�นแสดงสินค้� เพื่อ

ประช�สัมพันธ์และเปิดตัวแบรนด์ จัดจำ�หน่�ย Online โดย

ผ่�นเว็บไซด์  และใช้ Social Media อื่นๆ เช่น Facebook 

และช่องท�ง Offline เป็นก�รออกง�นแสดงสินค้�ที่เกี่ยวกับ

ง�น Craft  เพื่อประช�สัมพันธ์และเปิดตัวแบรนด์ นอกจ�ก

ง�นแสดงสินค้�ดังกล่�ว ยังได้เปิดตัวแบรนด์ HATHA เพื่อเข้�

รับก�รคัดเลือกสำ�หรับก�รว�งจำ�หน่�ยท่ีห้�งสรรพสินค้�ที่มี 

Zone เกี่ยวกันง�นหัตถกรรมไทย เช่น สย�มภิวัฒน์ (Siam 

Paragon, Icon Siam), Emporium, Siam Discovery เพื่อ

เป็นก�รขย�ยตล�ดไปยังกลุ่มเป้�หม�ยอื่นๆที่เป็นช�วต่�ง

ประเทศในปีต่อไป เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น

ผู้ประกอบก�รได้นำ�ไปใช้ประโยชน์

NONZONED
ผลงานวิจัยที่ไม่ได้จัดแสดงในงาน

Research to Business EXPO 2018



การทดสอบประสิทธิภาพ

PROJECT NO. P5

โครงการ ‘การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus ใน
ภาคสนาม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

วัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus ในภาคสนาม

ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
คณะสัตวแพทยสาสตร์    
089-9006117, win.s@ku.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จำ�กัด ฟ�ร์มเพ�ะพันธุ์ลูกปล�นิลและปล�นิลแดงร�ยใหญ่ 
บริษัท ม�นิตย์ฟ�ร์ม อ�ห�รสัตว์ 

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

วัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสทิล�เปีย

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 5 เรื่อง

กลุ่มเป้�หม�ยท่ีจะนำ�วัคซีนชนิด

ได้รับก�รจดอนุสิทธิบัตรแล้ว 1 

เร่ือง เลขอนุสิทธิบัตร 12850

  อยู่ระหว่�งก�รย่ืนขอจดสิทธิบัตร 1 

เร่ือง และอนุสิทธิบัตร 3 เร่ือง

เลคในปล�นิลและปล�นิลแดง

น้ีไปใช้ประโยชน์คือ ฟ�ร์มเพ�ะพันธ์ุปล�นิลและปล�นิลแดง 

เกษตรกรผู้เล้ียงปล�ในกระชังและบ่อดิน 

การยืดอายุการเก็บของมันฝรั่งสดตัดแต่ง

PROJECT NO. ST2-7

โครงการ ‘การพัฒนากระบวนการเพื่อยืดอายุการเก็บของผักสดตัดแต่ง’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 
081-2089509, fagiruw@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จำ�กัด เป็นบริษัทที่ผลิตผักสดตัดแต่งหล�ยชนิด เพื่อจำ�หน่�ย

ให้กับ HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) มันฝรั่ง

สดตัดแต่งเป็น Food Model ที่เลือกม�พัฒน�กระบวนก�ร

ผลิตให้มีอ�ยุก�รเก็บย�วน�นขึ้นประม�ณ 2 สัปด�ห์ จ�กเดิม

มีอ�ยุก�รเก็บเพียง 5 วัน กระบวนก�รที่พัฒน�นี้ ส�ม�รถลด

ขั้นตอนก�รผลิตและยกระดับคุณภ�พให้สูงขึ้น ทำ�ให้ส�ม�รถ

ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�ในพ้ืนท่ีต่�งจังหวัดม�ก

ขึ้น บริษัทฯ จึงให้คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รที่ก�รพัฒน� 

ค�ดว่� ห�กนำ�ไปใช้ในกระบวนก�รผลิตจริงแล้ว ร�ยได้สุทธิ

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่� 10% เนื่องจ�กอ�ยุก�รเก็บที่เพิ่มขึ้น

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) 
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

อนุสิทธิบัตร

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ได้ย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรแล้ว

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง



ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกรูดอย่างครบวงจร

PROJECT NO. ST2-24

โครงการ ‘การผลิตและการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกรูดอย่างครบ
วงจร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ต่อยอดเชิงพ�ณิชย์: บริษัท อริยะโปรดักส์ จำ�กัด

โดยได้ดำ�เนินก�รผลิต จำ�หน่�ยสู่ตล�ด และขย�ยตล�ดเพิ่ม

โดยทำ�ก�รตล�ดแบบออนไลน์ร่วมด้วย

ผู้ที่รับเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

นางสาวภคพร สาทลาลัย 
คณะเกษตร กำาแพงแสน มก. 
086-1094465, rdispsa@ku.ac.th

รายละเอียด
1. ช�ใบมะกรูดเพื่อสุขภ�พ

 1.1 ช�ใบมะกรูดเตยหอม

 1.2 ช�ใบมะกรูดกระเจี๊ยบแดง

2. น้ำ�มันหอมระเหยผิวมะกรูด

3. ผลิตภัณฑ์สุขภ�พจ�กผลมะกรูด

เบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่

PROJECT NO. PRE2_7 

โครงการ ‘การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่จากแป้งที่ได้’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร.ปฐมา จาตกานนท์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
089-7748929, aappmc@ku.ac.th

รายละเอียด
1. แป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ

และข้าวไรซ์เบอรี่ จ�กก�รนำ�วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้�ว

หอมมะลิอินทรีย์และข้�วไรซ์เบอร่ีที่ปลูกโดยไม่ใช้ส�ร

เคมี ม�แปร

รูปเป็นแป้งข้�วโม่ละเอียดสำ�หรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ นอก

จ�กแป้งเบเกอร่ีจ�กข้�วที่ได้จะปร�ศจ�กกลูเตนแล้ว 

แป้งข้�วไรซ์เบอร่ียังเป็นประโยชน์ต่อสุขภ�พเนื่องจ�กมี

ส�รต้�นอนุมูลอิสระสูงอีกด้วย 

   2. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้ง

ข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ จ�กก�รนำ�แป้งข้�ว

หอมมะลิอินทรีย์และแป้งข้�วไรซ์เบอรี่ที่ได้ม�พัฒน�เป็น

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ปร�ศจ�กกลูเตน โดยใช้ทดแทนแป้ง

ข้�วส�ลีในผลิตภัณฑ์บร�วนี่และโดนัท สำ�หรับเป็นท�ง

เลือกให้แก่กลุ่มผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนกลูเตนในแป้งข้�ว

ส�ลี รวมทั้งก�รพัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งเพื่อสุขภ�พ

จ�กแป้งข้�วหอมมะลิผสมแป้งส�ลี ได้แก่ ซ�ล�เป� 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

มวลชุมชนตำ�บลน�หว้� อำ�เภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

วิส�หกิจชุมชนสถ�นีพลังง�นชีว



ผลิตภัณฑ์หมูปรุงรสโรยข้าว

PROJECT NO. ST2-23

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสไตล์ไทยเพื่อการพาณิชย์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รสต้มยำา และรสกะเพรา

นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร และคณะ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
081-6712454, ifrkpp@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

น�งส�วปฐม� เจียมห�ทรัพย์ ดำ�เนินก�รนำ�ผลิตภัณฑ์

ทดสอบตล�ดออนไลน์

น�ยไชยโรจน์ พิณทุก�นนท์และ 
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

สูตรผลิตภัณฑ์

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ย่ืนจดอนุสิทธฺบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 2 เรื่อง

ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงเพื่อสุขภาพ

PROJECT NO. P74

โครงการ ‘ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงที่มีสารแอนโธไซยานิน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวบงกชมาศ  โสภา 
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่ชาติ คณะเกษตร มก.
085-0017940, ijsbms@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผู้ประกอบก�รจ�กศูนย์ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�

ต�มอัธย�ศัยอำ�เภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์วิจัย

ข้�วโพดและข้�วฟ่�งแห่งช�ติ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้�วโพดหว�นและ



Di-os

PROJECT NO. P35

โครงการ ‘สารต้านการเจริญของเชื้อราก่อโรคพืชจากสารสกัดหัวกลอย’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

อ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
092-2528888, Kittipong.r@ku.ac.th

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

อนุสิทธิบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 2 เรื่อง

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ได้

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�รจดอนุ

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผู้ร่วมสนับสนุนบริษัท กรีน อินโนเวที

รายละเอียด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กหัวกลอย ที่มี

ส�รไดออสคอรีน (Dioscorine) มีฤทธิ์ในก�รยับยั้งก�รเจริญ

ของร�ก่อโรคพืช และกำ�จัดแมลงศัตรูพืชได้ โดยผลิตภัณฑ์อยู่

ในรูปของผงแป้งกลอย และส�รสกัดจ�กแป้งกลอยที่ผสมส�ร

สกัดจ�กว่�นน้ำ� ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส�ม�รถใช้ได้ในท�งก�ร

เกษตร และได้จ�กธรรมช�ติ

ฟ ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด เป็นผู้ท่ีได้รับเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์ ส�ม�รถว�งจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ Di-os ท้ัง 

2 รูปแบบ แบบผงแป้งกลอย และแบบน้ำ�ท่ีเป็นส�รสกัดจ�ก

แป้งกลอยผสมกับส�รสกัดจ�กว่�นน้ำ� ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้

จ�กธรรมช�ติ และนำ�ไปใช้ได้ในท�งก�รเกษตร

รับเงินค่�ตอบแทนผลง�นวิจัย 

และบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำ�กัด ได้รับ

สิทธิในก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์

สิทธิบัตร

ไส้กรอกและไส้อั่ววุ้นเส้น

PROJECT NO. PRE2_1

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและไส้อั่วโดยใช้วุ้นเส้นตกเกรดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตวุ้นเส้น’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 
081-4075343, fagippr@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

นครสวรรค์ ก่อต้ังข้ึนต้ังแต่ปีพ.ศ. 2508 เป็นผู้ประกอบก�ร

ท่ีทำ�ก�รผลิตวุ้นเส้นท่ีสืบทอดองค์คว�มรู้และคว�มชำ�น�ญม�

รุ่นต่อรุ่น ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้แก่ วุ้นเส้นสด และวุ้นเส้นแห้ง จ�ก

กระบวนก�รผลิตวุ้นเส้นของโรงง�นพบว่�มีของเหลือคือวุ้นเส้น

ตกเกรด ได้แก่ วุ้นเส้นท่ีแตกหักและวุ้นเส้นป่น ถึงร้อยละ 10-15 

เม่ือนำ�ไปจำ�หน่�ยพบว่�มีร�ค�ลดลงจ�กวุ้นเส้นท่ีได้คุณภ�พถึง

ร้อยละ 60 ในปัจจุบันผู้บริห�รมีนโยบ�ยต้องก�รนำ�องค์คว�ม

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด โรงง�นวุ้นเส้น รู้และเทคโนโลยีท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�รเข้�ม�พัฒน�

และต่อยอดท�งธุรกิจเพ่ือเพ่ิมร�ยได้และลดของเสียท่ีเกิดข้ึน

ในโรงง�น  ด้วยเหตุน้ีท�งผู้ประกอบก�รจึงต้องก�รห�แนวท�ง

ในก�รเพ่ิมมูลค่�และใช้ประโยชน์วุ้นเส้นตกเกรดน้ีโดยนำ�ม�ใช้

เป็นวัตถุดิบในกระบวนก�รผลิตไส้กรอกและไส้อ่ัวเพ่ือเพ่ิมส�ย

ก�รผลิตใหม่และจำ�หน่�ยเป็นของฝ�กของจังหวัดนครสวรรค์

ต่อไปเน่ืองจ�กยังมีช่องว่�งท�งก�รตล�ดท่ีส�ม�รถจะผลิตและ

จำ�หน่�ยได้



เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่

PROJECT NO. Pre-seed 2_12

โครงการ ‘ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู

นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล       
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.  
081-5505409, ifrcds@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

แบบแสดงคว�มจำ�นงเพื่อนำ�ผลง�นไปใช้ประโยชน์ และอยู่

ในขั้นตอนเสนอมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ท�งบริษัทได้

ว�งแผนก�รทำ�ตล�ด โดยว�งตำ�แหน่งสินค้�ชนิดนี้เป็นเครื่อง

ดื่มเพื่อสุขภ�พ เหม�ะสำ�หรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภ�พ และมี

ปัญห�ภ�วะข้อเข่�เสื่อม ซึ่งพบม�กในคนวัยกล�งคนจนถึงผู้

สูงอ�ยุ บริษัทฯมีแผนสร้�งทีมข�ยและก�รตล�ดที่ส�ม�รถ

เข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ได้ง่�ยขึ้น มีแผนก�รขย�ยสินค้�ให้เข้�ถึงทุก

ช่องท�งจัดจำ�หน่�ย เช่น Supermarket ร้�นย� ร้�นค้�ใน

โรงพย�บ�ล โดยเฉพ�ะช่องท�งออนไลน์ รวมถึงก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและเอกชน เพื่อ

ประช�สัมพันธ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป

ได้รับทร�บข้อมูลข่�วส�ร

บริษัทเดนเวอร์ คอร์ปเรชั่น ได้ยื่น
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่อง

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

บริษัทเดนเวอร์ คอร์ปเรช่ัน จำ�กัด

กำ�ลังอยู่ในข้ันตอนก�รเตรียมเพ่ือ

ขอย่ืนจดอนุสิทธิบัตร

ดื่มเพื่อสุขภ�พ

ได้ย่ืนแบบแสดงคว�มจำ�นงเพ่ือนำ�ผลง�นไปใช้ประโยชน์ และ

อยู่ในข้ันตอนเสนอสำ�นักง�นบริก�รวิช�ก�ร มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์

ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย 

PROJECT NO. PRE16_2+

เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์โปรตีนสูง 

โครงการ ‘ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอาหาร
สัตว์โปรตีนสูง’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นายสมควร  โพธารินทร์ และคณะ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉกส.
085-9178857, somkuan.ph@ku.ath

รายละเอียด
1.ก�รจัดอบรมก�รเพ�ะเลี้ยง

หนอนแมลงวันล�ย

2. ปุ๋ยอินทรีย์

3. อ�ห�รสัตว์โปรตีนสูง (อ�ห�รไก่, อ�ห�รปล�)

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ศ�ล� ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร และผู้ที่สนใจเข้�รับ

ก�รอบรมก�รเพ�ะเลี้ยงหนอนแมลงวันล�ย และเยี่ยมชม

สถ�นที่เพ�ะเลี้ยงหนอนแมลงวันล�ย จ�กหน่วยง�นต่�งๆ 

เช่น เจ้�หน้�ที่เทศบ�ล เจ้�หน้�ที่ประมง เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

กลุ่มเกษตรกร ในชุมชนบ้�นโนน



การออกแบบและสร้างกล่องวงจร

PROJECT NO. PRE2 _ 2

โครงการ ‘การเพิ่มประสิทธิภาพของปั้นจั่นเกษตรกรรมโดยการลดการแกว่งของ
น้ำาหนักบรรทุก’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ประกอบก�รที่มีก�รใช้ง�นเครนในอุตส�หกรรมอยู่แล้ว ซึ่งสิ่ง

ประดิษฐ์กล่องวงจรนี้ส�ม�รถนำ�ไปเพ่ิมคว�มส�ม�รถให้กับ

ปั้นจั่น (Crane) ที่มีอยู่แล้วได้โดยง่�ย

เป้าหมายระยะยาว ว�งแผนไว้สำ�หรับข�ยให้กับบริษัทที่

มีก�รออกแบบปั้นจั่น (Crane) โดยตรง ซึ่งบริษัทที่ได้รับ

เทคโนโลยีน้ีไปจะเป็นผู้ผลิตร�ยแรกท่ีมีก�รติดต้ังระบบลด

ก�รสั่นสะเทือนเข้�ไปพร้อมกับปั้นจั่นด้วย และทำ�ให้เกิด

คว�มแตกต่�งที่ดีกว่�ของผู้ประกอบก�รอื่นที่ทำ�ก�รธุรกิจ

ออกแบบปั้นจั่นเหมือนกัน โดยก�รนำ�ผลง�นออกแสดงใน

ก�รนำ�เสนอสินค้�ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายระยะสั้น ว�งไว้สำ�หรับผู้

รศ.ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย 
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มก.
084-4664472, fengwtc@ku.ac.th

รายละเอียด
ก�รออกแบบและสร้�งกล่อง

วงจรสำ�หรับติดตั้งคู่กับแผงควบคุมปั้นจั่น (Crane) ซึ่ง

จะทำ�หน้�ที่แปลงสัญญ�ณคำ�สั่งของผู้ควบคุมปั้นจั่น 

ไปเป็นสัญญ�ณท่ีทำ�ให้ปั้นจ่ันเคล่ือนท่ีโดยมีก�รแกว่ง

ของน้ำ�หนักบรรทุกลดลงหรือถูกกำ�จัดโดยสิ้นเชิง เป็น

เทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่มีใช้ในประเทศไทย ก�รลดก�ร

แกว่งของน้ำ�หนักบรรทุกของปั้นจั่น (Crane) จะช่วย

ให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พสูงประหยัดพลังง�นและ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น เทคนิคนี้ส�ม�รถประยุกต์ใช้กับปั้นจั่นที่

มีอยู่แล้วโดยมีก�รดัดแปลงน้อย

สำาหรับติดตั้งคู่กับแผงควบคุมปั้นจั่น (Crane) 

ประเภทของผลงาน
ง�นสร้�งนวัตกรรม และก�ร

บริก�รก�รติดตั้งอุปกรณ์

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์
บริษัทหรือผู้ประกอบก�รท่ีมีก�รใช้ง�น

เครนในอุตส�หกรรมอยู่แล้ว ซ่ึงส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รลด

ก�รแกว่งของเครน (Crane) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นได้ 

และช่วยให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พสูงและประหยัดพลังง�น รวม

ท้ังปลอดภัยย่ิงข้ึน โดยก�รติดต้ังอุปกรณ์ลดก�รแกว่งน้ีดัดแปลงจ�ก

ป้ันจ่ันท่ีมีอยู่แล้วเพียงเล็กน้อย

การแปรรูปพริกปลอดภัย

PROJECT NO. PRE2_3

โดยการนำาเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม (แสงอาทิตย์-ชีวมวล)

โครงการ ‘โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปพริกปลอดภัยโดย
การนำาเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม(แสงอาทิตย์-ชีวมวล)’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
089-2748847, Rungsan.c@ku.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

แห้งด้วยแสงอ�ทิตย์-ชีวมวล ทำ�ให้ส�ม�รถลดระยะเวล�ใน

ก�รทำ�ให้พริกแห้งได้เร็วยิ่งขึ้น พริกมีคุณภ�พดีและสะอ�ด

กว่�อบกล�งแจ้ง ลดก�รเน่�เสียของพริกในฤดูที่พริกล้น

ตล�ด นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถใช้อบพืชหรือสมุนไพรชนิดอื่นๆ 

เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หล�กหล�ยยิ่งขึ้น เช่น ทำ�ช�สมุนไพร 

เป็นต้น

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถใช้เครื่องอบ
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ที่ไดจ�กก�รแปรรูป

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 3 เรื่อง

กลุ่มเกษตรปลูกพริกปลอดภัย บ้�น

รวบรวมเอกส�รเพ่ือขอจดอนุสิทธิ

บัตร

พริกปลอดภัยจ�กก�รอบแห้งด้วยแสงอ�ทิตย์-ชีวมวล

หนองหอยน้อย อ.เมือง จังหวัดสกลนคร



ผลิตภัณฑ์เฉาก๊วย

PROJECT NO. Pre2-35

โครงการ ‘การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยรูปแบบใหม่’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รสใบเตย และรสป๊อปผลไม้

นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร และคณะ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
081-6712454, ifrkpp@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ทดลองผลิตจำ�หน่�ย เพื่อทดลองตล�ด
คุณศิริชัย หมื่นแก้วโอว�ท ทำ�ก�ร

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

สูตรผลิตภัณฑ์

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ย่ืนจดอนุสิทธฺบัตร

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 2 เรื่อง

ผงปรุงรสจากไข่เค็ม

PROJECT NO. Pre2-39

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากไข่เค็มและสมุนไพรและ
กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร และคณะ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
081-6712454, ifrkpp@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์
คุณอัจฉร� จั่นสัญจัย

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

คุณอัจฉร� จ่ันสัญจัย



ชุดทดสอบ PCR สำาเร็จรูปพร้อมใช้

PROJECT NO. PRE2_42

โครงการ ‘ชุดทดสอบ PCR สำาเร็จรูปพร้อมใช้สำาหรับตรวจหา Escherich-
ia coli และ Salmonella spp. ในปฏิกิริยาเดียว สำาหรับการเฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัย’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ก�รพิจ�รณ�ในก�รรับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีของก�รผลิต

ชุดทดสอบ โดยอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ถึงก�รลงทุนและจุด

คุ้มทุน ตลอดจนกลุ่มลูกค้�

ขณะน้ีผู้ประกอบก�รอยู่ระหว่�ง

อ.ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียด
ชุดทดสอบ PCR สำ�เร็จรูปพร้อม

ใช้สำ�หรับตรวจห� Escherichia Coli และ Salmonel-

la spp. ในปฏิกิริย�เดียว สำ�หรับก�รเฝ้�ระวังอ�ห�ร

ปลอดภัย

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

นวัตกรรมด้�นผลิตภัณฑ์ 

มห�วิทย�ลัย/บริษัทเอกชน

อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร

ส้มตำาทำาแห้งเยือกแข็ง

PROJECT NO. ST 19

พร้อมน้ำาปรุงรส

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำาหรับส้มตำาทำาแห้งเยือกแข็ง
พร้อมน้ำาปรุงรส’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต   
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
085-9197747, nathdanai.h@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ของไทยที่มีชื่อเสียง มีส่วนประกอบและวัตถุดิบหล�ยชนิด 

ทำ�ให้ส้มตำ�มีรสช�ติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ก�รแปรรูปส้มตำ�

ด้วยกระบวนก�รทำ�แห้งเยือกแข็งหรือ Freeze Dry จะช่วย

ถนอมรักษ�กลิ่นรสของผลิตภัณฑ์และลักษณะปร�กฏ และ

ยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ� นอกจ�กนี้ได้มีก�รพัฒน�น้ำ�ปรุงรส

ส้มตำ�ที่ส�ม�รถเก็บรักษ�ได้ที่อุณหภูมิห้อง เพิ่มคว�มสะดวก

ในก�รขนส่งและรับประท�น ส�ม�รถท�นได้ทุกที่ทุกเวล� 

เพียงแค่เติมน้ำ�ปรุงรสลงใปในผลิตภัณฑ์ คลุกเคล้�ให้เข้�กันก็

ส�ม�รถท�นได้ทันที ผลิตภัณฑ์บรรจุในช�มเพื่อคว�มสะดวก 

และมีก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์โดยนำ�ลวดล�ยของไทยม�เติม

แต่งเพื่อออกแบบสินค้�ที่แสดงอัตลักษณ์และคว�มเป็นไทย 

ส้มตำ�เป็นอ�ห�รเอกลักษณ์หนึ่ง
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

พัฒน�ผลิต ภัณฑ์และบรรจุ

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

อุตส�หกรรมผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

เตรียมย่ืนจดอนุสิทธิบัตร

แปรรูป Freeze Dry

ภัณฑ์



สารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเข้มข้น

PROJECT NO. ST9

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรด้วยเทคนิคการ
จับก้อนด้วยไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
081-7012540, faaswcp@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

32/2 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วัฒน� กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำ�กัด

แยมผลไม้ไทยน้ำาตาลต่ำา

PROJECT NO. PRE2-24

โครงการ ‘การพัฒนากระบวนการผลิตแยมผลไม้น้ำาตาลต่ำาเพื่อยืดอายุการเก็บ’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
081-9090962, ifrpms@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ได้ปรับปรุงกระบวนก�รผลิตแยมผลไม้น้ำ�ต�ลต่ำ� ต�มท่ีได้รับ

ก�ร ถ่�ยทอดเทคโนโลยี โดยยืดอ�ยุก�รเก็บแยมผลไม้น้ำ�ต�ล

ต่ำ�ได้ไม่ต่ำ�กว่� 1 ปีท่ีอุณหภูมิห้อง ทำ�ให้ส�ม�รถ ว�งแผน

ก�รผลิตในระยะย�วได้ ซ่ึงสร้�งคว�มม่ันใจในก�รจำ�หน่�ย

สินค้� โดยหลังจ�กรับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ก�รผลิตแล้ว ผู้

ประกอบก�รได้ขย�ยตล�ดแยมผลไม้ไทยน้ำ�ต�ลต่ำ�จ�กก�ร

จำ�หน่�ยสินค้� online เข้�สู่โรงแรม ระดับห้�ด�วของไทย 

นอกจ�กน้ี ยังได้นำ�เทคนิคท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�รูป

แบบบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืน ต�มท่ีลูกค้�ต้องก�ร ได้แก่ ก�ร

บรรจุใส่ถุงเพ่ือจำ�หน่�ยให้กับโรงแรมและร้�นอ�ห�ร  

บริษัท เอ แอนด์ เอช คลอลิต้ี จำ�กัด 



ลูกอมมะขามผสมผลไม้ชนิดเคี้ยวได้

PROJECT NO. PRE2-25

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมมะขามผสมผลไม้ชนิดเคี้ยวได้’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.  
081-9090962, ifrpms@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ลูกอมมะข�มผสมผลไม้ชนิดเคี้ยวได้และได้รับก�รถ่�ยทอด 

ขั้นตอนก�รผลิตลูกอมมะข�มผสมผลไม้ชนิดเคี้ยวได้ และอยู่

ในระหว่�งก�รจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อขย�ยก�ร ผลิตหรือห�ส

ถ�นที่รับจ้�งผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไป  

บริษัท เคเนต จำ�กัด ได้ผลิตภัณฑ์

การผลิตกล้วยน้ำาว้าบด

PROJECT NO. P33

และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงอุตสาหกรรม

โครงการ ‘การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยน้ำาว้าบดและการใช้ประโยชน์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเชิงอุตสาหกรรม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผศ.ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
081-4075343, fagippr@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ยู) จำ�กัด ก่อต้ังโรงง�นอุตส�หกรรมอ�ห�รในปีพ.ศ. 2545 

ประกอบก�รแปรรูปกล้วย เช่น กล้วยน้ำ�ว้� กล้วยหักมุก กล้วย

หอมทอง นอกจ�กก�รผลิตเป็นสินค้�สำ�เร็จรูปสำ�หรับจำ�หน่�ย

ในท้องตล�ดท่ัวไปแล้วบริษัทยังผลิตสินค้�เพ่ือเป็นวัตถุดิบให้

กับโรงง�นอุตส�หกรรมอ�ห�รด้วย ปัจจุบันท�งบริษัทประสบ

ปัญห�ในด้�นกล้วยล้นตล�ดและกล้วยตกเกรด จึงมีคว�ม

พย�ย�มในก�รนำ�กล้วยเหล่�น้ีม�แปรรูปเป็นกล้วยบด (Ba-

nana puree) เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ ผลลัพธ์ท่ีได้จ�ก

โครงก�รวิจัยน้ีประกอบไปด้วย 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กล้วยบด

สำ�เร็จรูป ไอศกรีมกล้วยบดรสช็อคโกแลต แยมกล้วยบด และ

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้สูงอ�ยุได้แก่ ขนมกล้วยก่ึงสำ�เร็จรูป พุดด้ิง

ข้�วผสมกล้วยบด เจลล่ีกล้วยบด โยเกิร์ตกล้วยบดผง   

บริษัท ศิริว�นิช (เอส แอนด์ ดับเบ้ิล



การผลิตหม่ำาเนื้อด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์

PROJECT NO. PRE2_51

โครงการ ‘การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หม่ำาเนื้อด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์ให้มี
มาตรฐานและความปลอดภัย’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย

นางกนกวรรณ ยอดอินทร์, 
ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ และ นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
 081-6320360, ifrkwd@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ประโยชน์ บริษัท อ�เซียนโปแตชชัยภูมิ จำ�กัด (มห�ชน)

    หม่ำ� เป็นอ�ห�รอีส�นที่ทำ�จ�กเนื้อ

สัตว์ โดยใช้หลักก�รถนอมอ�ห�รต�มภูมิปัญญ�ท้องถิ่นของ

คนอีส�น โดยทั่วไป หม่ำ�ที่มีก�รผลิตเพื่อก�รบริโภค และ

จำ�หน่�ยกันม�กนั้น ได้แก่ หม่ำ�ที่ทำ�จ�กเนื้อวัว และเนื้อ

หมู โดยทั่วไป ก�รหมักหม่ำ�จะหมักโดยอ�ศัยเชื้อจุลินทรีย์

จ�กธรรมช�ติ ซึ่งมักจะได้ผลผลิตที่มีลักษณะไม่คงที่ และไม่

ส�ม�รถควบคุมคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจ�กเนื้อสัตว์

ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบมักมีเชื้อจุลินทรีย์ประจำ�ถิ่นและจุลินทรีย์

ที่ปนเปื้อนจ�กแหล่งต่�งๆ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่�นี้มีผลต่อ

กระบวนก�รหมัก คุณภ�พ และคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

ผู้ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ / นำ � ไ ป ใ ช้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภ�พของผู้บริโภค ดังนั้น ง�นวิจัยนี้ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒน�กระบวนก�รผลิตหม่ำ�เนื้อต้นแบบที่

มีม�ตรฐ�นและคว�มปลอดภัย โดยก�รประยุกต์ใช้กล้�เชื้อ

บริสุทธิ์ของเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bac-

teria; LAB) ที่มีคุณสมบัติในก�รผลิตกรดแลคติก เข้�ม�ช่วย

ในกระบวนก�รหมัก เพื่อปรับปรุงคุณภ�พของผลิตภัณฑ์หม่ำ�

เนื้อให้มีคุณภ�พสม่ำ�เสมอ ลดระยะเวล�ในก�รหมัก รวม

ทั้งได้ผลิตภัณฑ์หม่ำ�เนื้อที่มีสี กลิ่น รสช�ติดี และมีคว�ม

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ยิ่งไปกว่�นั้น ก�รควบคุมก�รหมักด้วย

กล้�เชื้อบริสุทธิ์ ยังส�ม�รถลดภ�ระของผู้ประกอบก�รผลิตที่

ไม่ต้องสูญเสียวัตถุดิบอีกด้วย

น้ำาซุปไทยพร้อมดื่ม

PROJECT NO. Pre2_53 

เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการ ‘น้ำาซุปไทยพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
02-9646550, ifrgnt@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เพื่อสุขภ�พที่ข�ยในท้องตล�ดในปัจจุบันมีกลิ่นรสโน้มไปท�ง

อ�ห�รหว�น เช่น ว�นิล� สตรอเบอร์รี เพื่อเพิ่มรสช�ติใหม่ๆ 

โครงก�รนี้จึงได้พัฒน�เคร่ืองดื่มน้ำ�ซุปรสไทยท่ีคงเอกลักษณ์

ด้�นกลิ่นและรสช�ติของอ�ห�รไทยแท้ 4 รสช�ติ คือ แกงส้ม 

ต้มข่� แกงเลียง และผัดกะเพร� มีส่วนผสมของโปรตีน ซึ่งผู้

สูงอ�ยุมักจะประสบปัญห�ก�รข�ดส�รอ�ห�ร จ�กสภ�วะ

ก�รเบื่ออ�ห�ร และเครื่องดื่มน้ำ�ซุปไทยยังมีส�รสร้�งเสริมสุข

ภ�พจ�กพืชผักสมุนไพร ไม่ใส่ส�รกันบูด ไม่มีผงชูรส คุณค่�

ท�งโภชน�ก�รของเครื่องดื่มน้ำ�ซุปไทยทั้ง 4 รสช�ติ พบว่�

ใน 1 หน่วยบริโภค (150 กรัม) ให้พลังง�นระหว่�ง 27-82 

กิโลแคลอรี มีโปรตีน 1.9-9.1 กรัม ไขมัน 0.2-4.1 กรัม ใย

อ�ห�ร 0.4-1.5 กรัม น้ำ�ต�ล 0.4-8.2 กรัม และโซเดียม 337-

589 กรัม

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รท่ีชงเป็นเครื่องดื่ม
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

เครื่องดื่ม

บริษัท เฮลธ์มี จำ�กัด

ไม่มี

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 4 เรื่อง



การสกัดวิตามินอีจากวัตถุดิบต่างๆ

PROJECT NO. PRE2_76  

โครงการ ‘การสร้างกระบวนการต้นแบบในการสกัดวิตามินอีจากวัตถุดิบต่างๆ 
ของโรงหีบน้ำามันปาล์มขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้า’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ของโรงหีบน้ำามันปาล์มขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ดร.รยากร  นกแก้ว 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำามัน มก.
089-1520630, psdryk@ku.ac.th 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

กระบวนก�รผลิตเพื่อสกัดวิต�มินอีรวม แต่ยังต้องทำ�ก�ร

ศึกษ�เพ่ิมเติมในส่วนของก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน

ก�รเสื่อมสภ�พของวิต�มินอีซึ่งเกิดขึ้นด้วยหล�ยปัจจัย เพื่อที่

จะส�ม�รถต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ได้อย่�งสมบูรณ์ โดยผู้ที่แสดง

เจตจำ�นงค์ในก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์คือ หจก. แสงอรุณ ป�ล์ม

ออยล์ ในส่วนของก�รผลิต โดย บริษัท Legacy Manage-

ment จำ�กัด และ บริษัท Day Trading จำ�กัด จะเป็นตัวแทน

จำ�หน่�ยต่อไป

โดยโครงก�รวิจัยสำ�เร็จในส่วนของ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ส�รสกัดวิต�มินอีรวมจ�กน้ำ�มัน

1. ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด แสงอรุณ 

ป�ล์มออยล์ 

2. บริษัท Legacy Management จำ�กัด 

3. บริษัท Day Trading จำ�กัด

ป�ล์มดิบ

HOM WANN

PROJECT NO. ST_27

ผงมะพร้าวน้ำาหอม ‘หอมหวาน’

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘ผงมะพร้าวน้ำาหอม’ เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ และคณะ   
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
081-3762006, fscijws@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

บริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์จำ�กัด) ได้อนุญ�ตให้ผู้

ที่รับเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ แต่เพียงผู้

เดียว คือ บริษัท ไฮ อินโน เจ็น จำ�กัด ในนวัตกรรมกรรมวิธี

ก�รผลิตผงมะพร้�วน้ำ�หอม (มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และ 

บริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด. จินด�วรรณ สิ

รันทวิเนติ  ณภัทร กำ�ธรสิริวิมล  วิน เชยชมศรี และสุด�วรรณ 

เชยชมศรี. คำ�ขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1703000548 ณ 31 

มีน�คม 2560) โดยมีพิธีลงน�มข้อตกลงก�รใช้ประโยชน์ 

เมื่อวันที่ 8 กันย�ยน 2560 อยู่ในระหว่�งก�รถ่�ยทอด

เทคโนโลยีฯ

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์และ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ

เกษตรกร ผู้ผลิตระดับอุตส�หกรรม

คำ�ขอรับอนุสิทธิบัตร เลขท่ี  

เคร่ืองด่ืม และผู้บริโภค

1703000548



HOMCHAN

PROJECT NO. ST21

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมผงชงดื่ม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมผงชงดื่ม

รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย       
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.  
081-8265242, faginwt@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

34/365 ตำ�บลบ�งตล�ด อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120

    บริษัท ไทย กรีน ฟู้ดส์ 1985 จำ�กัด 

มีคว�มสนใจนำ�ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกล้วยหอมผงชงดื่ม HOM-

CHAN ไปผลิตและจำ�หน่�ย โดยอยู่ในขั้นตอนก�รศึกษ�เรื่อง

ก�รลงทุนเครื่องจักรในไลน์ก�รผลิต ก�รพัฒน�ช่องท�งก�ร

จัดจำ�หน่�ย และยื่นจดทะเบียนอย.

บริษัท ไทย กรีน ฟู้ดส์ 1985 จำ�กัด

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำ�เร็จรูป

ผู้ประกอบก�รอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม

ก่ึงสำ�เร็จรูป

PRAW KROB 

PROJECT NO. ST2_18

เนื้อมะพร้าวน้ำาหอมแผ่นกรอบ ‘พร้าวกรอบ’  

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘CoCo for Life : เนื้อมะพร้าวน้ำาหอมแผ่น
กรอบ’’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ และคณะ    
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
081-3762006, fscijws@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

บริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์จำ�กัด) สองหน่วยง�น

ที่มีสิทธิร่วมกันของนวัตกรรม : กรรมวิธีก�รผลิตเนื้อมะพร้�ว

น้ำ�หอมแผ่นกรอบ (มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และ บริษัท ซี 

เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด. จินด�วรรณ สิรันทวิเนติ  

วิน เชยชมศรี และสุด�วรรณ เชยชมศรี) อยู่ในระหว่�งก�ร

ห�ผู้ร่วมทุนด้�นก�รผลิต และก�รตล�ด เพื่อก�รใช้ประโยชน์

เชิงอุตส�หกรรมพ�ณิชย์

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์และ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ

เกษตรกร ผู้ผลิตอ�ห�รระดับ

อุตส�หกรรม และผู้บริโภค

อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก�รย่ืน
ขอรับอนุสิทธิบัตร



Crocodile Meat Powder in Capsule

PROJECT NO. ST2_19

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเนื้อจระเข้พันธุ์ไทย’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

เนื้อจระเข้ผงในแคปซูล

รศ.ดร. วิน  เชยชมศรี และคณะ   
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
081-8077451, fsciwcc@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

บริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์จำ�กัด) สองหน่วยง�น

ที่มีสิทธิร่วมกันของนวัตกรรม : กรรมวิธีก�รผลิตผงเนื้อ

จระเข้แห้ง (มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และ บริษัท ซี เอส 

จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด. จินด�วรรณ สิรันทวิเนติ  

วิน เชยชมศรี และสุด�วรรณ เชยชมศรี) อยู่ในระหว่�งก�ร

ห�ผู้ร่วมทุนด้�นก�รผลิต และก�รตล�ด เพื่อก�รใช้ประโยชน์

เชิงอุตส�หกรรมพ�ณิชย์

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์และ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ

เกษตรกร ผู้ผลิตอ�ห�รระดับ

อุตส�หกรรม และผู้บริโภค

อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก�รย่ืน
ขอรับอนุสิทธิบัตร

High-Fi FruitJelly

PROJECT NO. ST3_62

ไฮ-ไฟฟรุตเยลลี่

โครงการ ‘ไฮ-ไฟ ฟรุตเยลลี่’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด   
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
081-43029023, fagiavj@ku.ac.th

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่ เหนือกว่ � เยลลี่

ทั่วไปใช้วัตถุดิบธรรมช�ติที่มีเส้นใยอ�ห�รสูง ผลิตภัณฑ์

มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่ม รสช�ติอร่อย ช่วยเพิ่มใยอ�ห�รใน

ระบบท�งเดินอ�ห�ร ช่วยกระตุ้นก�รขับถ่�ย ผลิตภัณฑ์

ไม่มีส่วนผสมของแป้ง ปร�ศจ�กวัตถุกันเสีย พกพ�ง่�ย 

รับประท�นสะดวก ส�ม�รถเก็บรักษ�ที่อุณหภูมิห้องได้

อย่�งน้อย 2 เดือน      

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

มูลค่�ผลผลิตสินค้�เกษตรอำ�เภอหนองหญ้�ปล้อง จ.เพชรบุรี 

เป็นก�รแก้ปัญห�เชิงระบบและเทคโนโลยีก�รผลิต และ

พัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบก�ร 

คุณธนะวัฒน์ พิชิตวิจัย กลุ่มเพิ่ม



น้ำาอ้อยเข้มข้นแช่แข็งเชิงพาณิชย์

PROJECT NO. ST2-43

โครงการ ‘การพัฒนาน้ำาอ้อยเข้มข้นแช่แข็งเชิงพาณิชย์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นายชเนษฎ์ ม้าลำาพอง   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
086-8054440, c_malumpong@hotmail.com

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

พ�ณิชย์ ไม่ว่�จะเป็นปรับกระบวนก�รผลิต พัฒน�บรรจุ

ภัณฑ์ รวมไปถึงก�รทดสอบตล�ด ทำ�ให้ทร�บทิศท�งของน้ำ�

อ้อยเข้มข้น 80 บริกซ์ที่แน่ชัดม�กขึ้น เพื่อจำ�หน่�ยจริงในท้อง

ตล�ด โดยแบ่งกลุ่มลูกค้�ดังนี้ กลุ่มลูกค้�แฟรนไชส์ กลุ่มลูก

ค้�โมเดิร์นเทรด ร้�นอ�ห�รเครื่องดื่ม และโรงแรม และกลุ่ม

ลูกค้�ทั่วไป (สำ�หรับจ้�ง OEM) ซึ่งปัจจุบันมีก�รนำ�เข้�เจรจ�

กับกลุ่มโรงแรมของเลอเมอริเดียน และเวสตินสุขุมวิท ทั้งนี้

ยังพย�ย�มผลักดันและสื่อส�รไปให้แฟรนไชส์ของไร่ไม่จน ที่

ไกลขึ้นได้ทดลองใช้ ทั้งนี้นอกเหนือจ�กก�รขย�ยช่องท�งก�ร

ตล�ดที่ม�กขึ้น โครงก�รนี้ยังส�ม�รถช่วยลดต้นทุนก�รขนส่ง

ปัจจุบัน ลงได้อีกโดยค�ดก�รณ์ว่�ถ้�แฟรนไชส์ทุกส�ข�รับ

น้ำ�อ้อยเข้มข้น ส�ม�รถลดต้นทุนก�รขนส่งลงไปได้ 2.4 ล้�น

บ�ทต่อปี และจ�กช่องท�งก�รตล�ดท�งที่พย�ย�มขย�ย

ออกไป จะส่งผลให้คว�มต้องก�รอ้อยเพิ่มขึ้นจ�กฐ�นลูกค้�

เดิมอีก 200-300 ตันต่อปี เปรียบเป็นจำ�นวนก�รปลูกโดย

ประม�ณ 40-50 ไร่ ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถกระจ�ยร�ยได้/เพิ่มร�ย

ได้ให้เกษตรกรอีก 5-10 ครอบครัวต่อปี ซึ่งได้มีก�รเริ่มเจรจ�

พูดคุยและให้คว�มรู้ในก�รปลูกและขย�ยพันธุ์อ้อยต่อไป

จ�กก�รทดลองน้ำ�อ้อยเข้มข้นเชิง
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

พัฒน�กระบวนก�รผลิต

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

อุตส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ล 

อุตส�หกรรมเคร่ืองด่ืม

น้ำาปลาหวานน้ำาตาลต่ำาเพื่อสขุภาพ  

PROJECT NO. Pre2_115

โครงการ ‘Innovation Hub - Agriculture and Food’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นายสมโภชน์  ใหญ่เอี่ยม และ
นางลัดดา  แสงเดือน  วัฒนศิริธรรม     
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
086-0442519, ifrspy@ku.ac.th

รายละเอียด
น้ำ�ปล�หว�นทำ�บริโภคเองค่อน

ข้�งยุ่งย�กเสียเวล� และภ�วะสังคมปัจจุบันผู้บริโภค

ไม่มีเวล�ในก�รเตรียมอ�ห�รรับประท�นเอง ซึ่งในส่วน

ประกอบพื้นฐ�นจะมีน้ำ�ต�ลอยู่ในปริม�ณม�ก ทั้งนี้เพื่อ

สร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ พัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้มี

คุณภ�พเพิ่มขึ้น และดีต่อสุขภ�พ และเพิ่มคว�มหล�ก

หล�ยในก�รเลือกบริโภค จึงได้ทำ�ก�รปรับสูตรโดยลด

น้ำ�ต�ลแต่ยังคงคว�มหว�นคล้�ยเดิม และใส่มะข�มเพื่อ

เพิ่มรสช�ติ



ชุดทดสอบ Shigella 

PROJECT NO. PRE2_13

โครงการ ‘ชุดทดสอบ Shigella เพื่อตรวจหาโรคบิดไม่มีตัวจากอาหารและน้ำาดื่ม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

เพื่อตรวจหาโรคบิดไม่มีตัวจากอาหารและน้ำาดื่ม

อ.ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์    
คณะสาธารสุขศาสตร์ 
085-9285516, peechanika.c@ku.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

นำ�ไปผลิตเชิงพ�ณิชย์ จัดจำ�หน่�ยให้แก่ประช�ชนทั่วไป 

บริษัทห้�งร้�น ผู้ผลิตสินค้�บริโภค และหน่วยง�นรัฐ ห้อง

ปฏิบัติก�รต่�งๆ เพื่อนำ�ไปทดสอบตรวจวิเคร�ะห์  โดยมีก�ร

ว�งแผนก�รประช�สัมพันธ์ จัดส�ธิตก�รใช้ง�นให้กับหน่วย

ง�นของรัฐ บริษัท ห้�งร้�น ในแต่ละภูมิภ�คของประเทศไทย

เพื่อเป็นก�รนำ�ร่องก�รเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีก�รแจก

ชุดทดสอบเพื่อให้หน่วยง�นรัฐ และบริษัทเพื่อนำ�ไปทดลองใช้ 

จ�กนั้นมีก�รสำ�รวจเพื่อประเมินคว�มพึงพอใจต่อชุดทดสอบ

เบื้องต้นด้วยก�รใช้แบบสอบถ�ม

ชุดทดสอบนี้ท�งบริษัทต้องก�ร
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ชุดทดสอบอย่�งง่�ย

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ประช�ชนท่ัวไป บริษัทห้�งร้�น     ผู้

ผลิตสินค้�บริโภค และหน่วยง�นรัฐ ห้องปฏิบัติก�รต่�งๆ

ยังไม่ได้ดำ�เนินก�ร

โยเกิร์ตสมูทตี้พร้อมดื่ม

PROJECT NO. PRE2_131

ผสมบีทรูทและสตรอว์เบอรี่

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มแช่แข็ง(สมูทตี้)ผสมผักและผลไม้’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางพัทธินันท์ วาริชนันท์  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
091-4516289, ifrptn@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เป็นผู้ประกอบก�รท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร ในง�นวิจัยได้ทำ�ก�ร

พัฒน�กระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีโยเกิร์ตให้ได้

ม�ตรฐ�นต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข ฉบับท่ี 353 เร่ือง

นมเปร้ียว เพ่ือให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถนำ�กระบวนก�รผลิต

ไปประยุกต์ใช้ในก�รผลิตภัณฑ์ท่ีได้ม�ตรฐ�นและส�ม�รถขอ

เลขส�รบบจ�กอย.ได้ ซ่ึงในขณะน้ีท�งบริษัทอยู่ในช่วงขย�ย

กำ�ลังก�รผลิตค�ดว่�เม่ือนำ�กระบวนก�รผลิตท่ีได้จ�กง�นวิจัย

ไปประยุกต์ใช้จริงจะส�ม�รถเพ่ิมยอดจำ�หน่�ยได้ถึงร้อยละ 50 

ของยอดข�ยปัจจุบัน  

บริษัท ไอ เลิฟ โยเกิร์ต ก�ร์เด้น 



เครื่องอบเนื้อโคแดดเดียว 2 ระบบ

PROJECT NO. P2_4

โครงการ ‘การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปเนื้อ โคแดดเดียว’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉกส. 
086-2335457, prapagontom@gmail.com

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

กล�ง โพนย�งคำ� จำ�กัด ได้นำ�เครื่องผลิตเนื้อโคแดดเดียว 2 

ระบบไปใช้ผลิตเนื้อโคแดดเดียวเพื่อจำ�หน่�ย ส�ม�รถทำ�ให้

ผลิตได้วันละไม่น้อยกว่� 40 กิโลกรัม จ�กเดิมที่เคยทำ�ได้วัน

ละ 25 กิโลกรัม และส�ม�รถยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�เนื้อโคแดด

เดียวได้น�นขึ้นเป็น 2 เท่�

สหกรณ์ก�รเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

สหกรณ์ก�รเล้ียงปศุสัตว์ กรป.กล�ง 

โพนย�งคำ� จำ�กัด

ร่�งของแบบเสนอก�รยืนจดสิทธิ
บัตร

สารเสริมทางใบ

PROJECT NO. P2_41 

เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อยกระดับ
คุณภาพผลผลิตและสารสำาคัญในใบกะเพรา’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวพรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
086-1423388, faasprr@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงสาธารณะ

อ.กำ�แพงแสน จ.นครปฐม

   ส�รกลุ ่ม chitooligosaccha-

ride ส�ม�รถกระตุ้นให้พืชสร้�งภูมิคุ้มกัน ทำ�ให้เกษตรกรลด

ก�รใช้ส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช ส่งผลให้มีสุขภ�พร่�งก�ย

ดีขึ้น และลดปัญห�ก�รตกค้�งส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชใน

ผลผลิตและในดิน รวมทั้งกระตุ้นก�รสร้�งส�รประกอบกลุ่ม

ฟีนอลและฟล�โวนอยด์ที่มีผลดีในก�รต้�นอนุมูลอิสระและยัง

ช่วยพืชมีก�รสร้�งกลิ่นและรสช�ติดีขึ้น ส่งผลให้คุณภ�พชีวิต

ของเกษตรกรดีขึ้น และสุขภ�พผู้บริโภคแข็งแรง

เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ป ลู ก ใ บ ก ะ เ พ ร � 
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

Pre-Seed Hub (ก�รเกษตร)

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

กลุ่มเกษตรกร และอุตส�หกรรม

อ�ห�ร



ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมสมุนไพร

PROJECT NO. P2-52

โครงการ ‘การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมสมุนไพรเพื่อป้องกันศัตรูพืชใน  
นาข้าว’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

อ.ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย       
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำาแพงแสน  
091-7799971, fagrtci@ku.ac.th

ปีกที่ผ่�นก�รหมักสมบูรณ์แล้วไม่มีส่วนผสมของดิน ผสมคลุก

เคล้�ด้วยน้ำ�หมักพืชสมุนไพรไทย เม็ดปุ๋ยมีคว�มพรุน พร้อมที่

จะปลดปล่อยธ�ตุอ�ห�รให้แก่พืชทันทีเมื่อดินมีคว�มชื้น ผ่�น

ก�รอบฆ่�เชื้อ และเมล็ดวัชพืช ที่อ�จติดม�จ�กมูลสัตว์ เม็ด

ปุ๋ย ใช้กับเครื่องพ่นปุ๋ยได้

 อัตราการใช้และวิธีการใช้ 

น�ข้�ว  ใส่หลังจ�กหว่�นข้�วงอกแล้ว 5-7 วัน อัตร� 50-100 

/ ไร่ แล้วปล่อยน้ำ�เข้�น� ให้ปุ๋ยละล�ยปลดปล่อย ธ�ตุอ�ห�ร

และส�รจ�กพืชสมุนไพรไล่แมลง ให้แก่ต้นข้�ว พืชอื่นๆ อัตร� 

50-100 / ไร่ ใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีต�มระยะเวล�ก�รเจริญเติบโต

ของพืชแล้วรดน้ำ�ต�ม

 ประโยชน์ของการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ไดมอนด์

ทรีนวัตกรรมใหม่

ก�รใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดไดมอนด์ทรีนวัตกรรมใหม่ จะ

ส�ม�รถลดปริม�ณก�รใช้ปุ๋ยเคมี ลดก�รใช้ส�รเคมีป้องกัน

กำ�จัดแมลง ประหยัดต้นทุนก�รผลิต ปลอดภัยกับผู้ใช้ ผู้

บริโภค และสิ่งแวดล้อม แนะนำ�ให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อให้มี

ปริม�ณธ�ตุอ�ห�รหลักเพียงพอกับคว�มต้องก�รของพืช

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจ�ก มูลสัตว์

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

Pre-seed ชนิดโครงก�ร     

เกษตรกรผู้ปลูกข้�ว กลุ่มเกษตร

อินทรีย์ และเอกชน

Prototype development (TRL4-7)

รายละเอียด

ชุดทดสอบ COLI 2 in 1 

PROJECT NO. PRE2_6 

เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรีย Escherichia coli ในชุดทดสอบเดียว

โครงการ ‘ชุดทดสอบ COLI 2 in 1 เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ
แบคทีเรีย Escherichia coli ในชุดทดสอบเดียว’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวรพีพรรณ ยงยอด    
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มก. ฉกส.
087-9470939, tom_envi@hotmail.com

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

สูงม�กเนื่องจ�กเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรีย        

Escherichia coli เป็นดัชนีชีวัดด้�นจุลชีววิทย�ที่สำ�คัญที่ใช้

ในก�รบ่งบอกคว�มปลอดภัยและม�ตรฐ�นของอ�ห�รและ

เครื่องดื่มทุกชนิด ประช�ชนทั่วไปส�ม�รถใช้ในก�รตรวจ

สอบคุณภ�พอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมเพ่ือป้องกันตนเองหรือหลีก

เลี่ยงอ�ห�รหรือเครื่องดื่มที่ไม่ปลอดภัยได้ เป็นก�รลดอัตร�

ป่วยลง อีกทั้งร้�นค้� บริษัท ห้�งร้�นผู้ผลิตสินค้�บริโภค 

ส�ม�รถซ้ือม�ใช้ตรวจสอบกับสินค้�ของตนเองก่อนส่งออก

จัดจำ�หน่�ย นอกจ�กนี้หน่วยง�นรัฐส�ม�รถจัดซื้อเพื่อนำ�ม�

ใช้ในก�รคุ้มครองผู้บริโภค เตือนภัยสุขภ�พประช�ชนและเฝ้�

ระวังด้�นอ�ห�รปลอดภัย

โครงก�รนี้มีโอก�สท�งก�รตล�ด
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ชุดทดสอบอย่�งง่�ย (Test Kit)

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

หน่วยง�นส�ธ�รณสุข   สถ�บันก�ร

ศึกษ� และประช�ชนท่ัวไป

ยังไม่ได้ดำ�เนินก�ร



พุดดิ้งข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพ

PROJECT NO. PRE2_89

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพสำาหรับเพิ่ม
มูลค่าวัตถุดิบของชุมชน’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำา        
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
081-6627338, ifrkrk@ku.ac.th

(มห�ชน) ต้องก�รช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิส�หกิจ

ชุมชนศูนย์ส่งเสริมก�รตล�ด ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

ทำ�ก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กข้�วฮ�งเพ�ะงอกส�ยพันธุ์ต่�งๆ 

เพื่อเพิ่มมูลค่�ข้�วเป็นก�รแก้ปัญห�เรื่องข้�วร�ค�ตกต่ำ�

และล้นตล�ด โดยได้ทดลองในข้�วฮ�งเพ�ะงอกหอมมะลิ 

105  ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มเนียนหอมอร่อยและยัง

ประกอบด้วยส�รก�บ� (GABA) ที่มีประโยชน์ต่อร่�งก�ย โดย

ท�งบริษัทอ�เซียนโปแตชชัยภูมิ จำ�กัด (มห�ชน) จะได้ทำ�ก�ร

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มวิส�หกิจชุมชนต่อไป รวมทั้ง

ก�รติดต่อห�ช่องท�งก�รตล�ดโดยได้มีคว�มร่วมมือกับร้�น

ก�แฟค�เฟ่อเมซอน ให้ท�งกลุ่มส�ม�รถนำ�ผลิตภัณฑ์ไปว�ง

จำ�หน่�ยที่ร้�นส�ข�ได้

บริษัทอ�เซียนโปแตชชัยภูมิ จำ�กัด 

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

Pre-seed ชนิดโครงก�ร     

บริษัท อ�เซียนโปแตชชัยภูมิ จำ�กัด 

(มห�ชน)

Prototype development  (TRL4-7)

สถานะการจดทะเบียน
อยู่ระหว่�งจัดเตรียมข้อกำ�หนด

เพ่ือย่ืนขออนุสิทธิบัตร

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

การสกัดสารสำาคัญในถั่งเช่า

PROJECT NO. P30

โครงการ ‘การพัฒนาวิธีผลิตสารสกัดเห็ดถังเช่าในรูปแบบแคปซูลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ณัฐภรณ์  สุทธิวิจิตรภักดี และคณะ    
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
092-2697723, aapntp@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ใช้ประโยชน์..ส�รสกัดท่ีผลิตได้ส�ม�รถนำ�ไปเป็นส่วนผสมได้ท้ัง

ในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พและเคร่ืองสำ�อ�งต่�งๆ เน่ืองจ�กเป็น

ส�รสกัดเข้มข้น มีท้ังในรูปแบบของเหลวและของแข็ง  

อยู่ในระหว่�งบริษัทพิจ�รณ�นำ�ไป



การใช้สูตรอาหารสมุนไพร (VTF) 

PROJECT NO. T39

โครงการ ‘โครงการการใช้สูตรอาหารสมุนไพร (VTF) ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดเล็ก’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ในการผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

ศ. น.สพ. ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์        
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.  
081-8265242, faginwt@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

สูตรสมุนไพรที่ออกแบบเพื่อเพิ่มน้ำ�นมให้กับโคนม ที่ท�ง

คณะเทคนิคก�รสัตวแพทย์ ได้พัฒน�ขึ้นม�เป็นหนึ่งในสูตร

สมุนไพร ในโครงก�รก�รใช้สูตรอ�ห�รสมุนไพร (VTF) ใน

ก�รผลิตนมอินทรีย์เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับเกษตรกร

เจ้�ของฟ�ร์มโคนมขน�ดเล็ก อ�ห�รเสริมสมุนไพร (VTF) 

ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิดที่มีสรรพคุณในก�รกระตุ้น

อ�ห�รเสริมสมุนไพร (VTF) เป็น

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

อ�ห�รเสริมสมุนไพร (VTF)

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม

หรือเร่งก�รสร้�งน้ำ�นมที่ทดสอบแล้ว จำ�นวนน้ำ�นมที่เพิ่ม

ขึ้นอย่�งน้อยร้อยละ 20 จะส่งผลต่อร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นของ

เกษตรกร ก�รใช้สูตรสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดก�ร

ด้�นอ�ห�รให้กับโคนม จะช่วยลดต้นทุนก�รผลิตและเพิ่มร�ย

ได้ให้กับเกษตรกรโคนมร�ยย่อยที่มีปัญห�ในก�รห�อ�ห�ร

เสริมที่มีร�ค�ถูกในแต่ละพื้นที่และฤดูก�ล เนื่องจ�กสมุนไพร

ส�ม�รถปลูกได้เองในบริเวณฟ�ร์มและส�ม�รถเพิ่มจำ�นวนให้

เพียงพอกับจำ�นวนสัตว์ที่ต้องใช้ในระยะให้น้ำ�นม อ�ห�รเสริม

สมุนไพร (VTF) ส�ม�รถเลือกใช้ให้เหม�ะกับสภ�พสัตว์ ก�ร

ผลิตไม่ยุ่งย�ก และถ้�อบแห้งส�ม�รถเก็บไว้ได้น�นม�กกว่� 1 

สัปด�ห์ หรือจะใช้แบบสดที่มีส�รอ�ห�รครบถ้วนม�กกว่� แต่

จะเก็บไว้ได้ไม่เกิน 3 วัน ก�รผลิตในเชิงอุตส�หกรรม ส�ม�รถ

ทำ�ได้เหม�ะกับเกษตรกรร�ยย่อยที่ต้องก�รห�ร�ยได้เพิ่ม

ขึ้น เนื่องจ�กไม่ต้องใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีร�ค�แพง 

แต่จะต้องว�งแผนในก�รปลูกสมุนไพรดังกล่�วให้ส�ม�รถ

ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อที่จะเก็บส่วนต่�งๆ ม�ใช้ในอ�ห�รเสริม

สมุนไพรที่จะทำ�ให้ลดต้นทุนก�รผลิตได้

โดรนบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร

PROJECT NO. P42

โครงการ ‘โครงการพัฒนาโดรนปีกหมุนบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ภาสกร  ปนานนท์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มก.
089-9682035, fscipkp@ku.ac.th 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ที่ผลิตม�เพื่อใช้ง�นด้�นก�รเกษตร ใช้เทคโนโลยีก�รบิน

อัตโนมัติทำ�ให้มีคว�มเสถียรในก�รบิน กำ�หนดจุดก�ร

บินแม่นยำ� ส�ม�รถบินได้ทั้งในที่โล่งและแคบได้ดี รับน้ำ�

หนักวัตถุที่ต้องก�รติดต้ังเพิ่มเติมเพ่ือก�รประยุกต์ใช้ท�ง

ด้�นก�รเกษตรได้ดี เช่นติดกล้องถ่�ยภ�พเพื่อทำ�แผนที่

ภูมิประเทศร�ยละเอียดสูงของแปลเพ�ะปลูก หรือติดต�ม

ก�รเจริญเติบโตของพืช  ควบคุมก�รสั่งง�นด้วยระบบวิทยุ

คลื่นคว�มถี่ 433 MHz ในก�รรับ-ส่งสัญญ�ณ ทำ�ง�นได้ต�ม

คำ�สั่ง เช่น ก�รว�งแนวก�รขึ้นลง ซ้�ยขว� ไปข้�งหน้�หรือ

ย้อนกลับ ภ�ยใต้ก�รจัดก�รควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติของ

ผลิตภัณฑ์   

เป็นโดรนหล�ยใบพัดขน�ดเล็ก



 

เครื่องบินบังคับการบินระบบอัตโนมัติเพื่อการเกษตร

PROJECT NO. P42.1

โครงการ ‘โครงการพัฒนาโดรนปีกนิ่งบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

มก. / ภาสกร  ปนานนท์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มก. 
089-9682035, fscipkp@ku.ac.th 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ขน�ดป�นกล�ง โครงสร้�งมีคว�มแข็งแรง ส�ม�รถติด

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ใช้ง�นง่�ยผ่�นระบบควบคุมก�รสั่ง

ง�นด้วยสัญญ�ณวิทยุ ใช้โหมดก�รสื่อส�รที่ไร้ส�ยเพื่อถ่�ย

โอนข้อมูลคำ�สั่งควบคุมก�รบินอัตโนมัติและข้อมูลก�รบิน 

ส�ม�รถประยุกต์ใช้กับง�นด้�นก�รเกษตรได้ดี เช่น ก�รติด

กล้องสำ�หรับถ่�ยภ�พเพื่อจัดทำ�ลักษณะภูมิประเทศของ

แปลงเพ�ะปลูกหรือติดต�มก�รเจริญเติบโตของพืชและภัย

คุกค�มต่�งๆ เช่น แมลงหรือโรคพืช เป็นต้นที่

เครื่องบินบังคับก�รบินอัตโนมัติ

กล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก

PROJECT NO. P43

เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร

โครงการ ‘โครงการพัฒนากล้องถ่ายภาพระยะไกลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้าน
การเกษตร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ภาสกร  ปนานนท์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มก.
089-9682035, fscipkp@ku.ac.th 

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เติบโตของพืชในแปลงเกษตรกรรมจ�กก�รถ่�ยภ�พในช่วง

คว�มย�วคล่ืนพิเศษ เพ่ือใช้ในก�รจัดก�รปลูกพืชให้ได้ผลผลิต

สูง ตัวกล้องประกอบไปด้วยเลนส์ท่ีมีคุณภ�พสูงและมีคุณสมบัติ

เหม�ะสมในติดต�มก�รเจริญเติบโตของพืชโดยใช้หลักก�ร

วิเคร�ะห์ดัชนีพืชพรรณ 

เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ติดต�มก�รเจริญ



การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำาแพงแสนสู่เกษตรกร

PROJECT NO. PRE51  

โครงการ ‘โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำาแพงแสนสู่
เกษตรกร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นางทวีพร  เรืองพริ้ม 
ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร กำาแพงแสน
081-9487809, 
swktpr@ku.ac.th, pook_dusit@yahoo.com

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ลูกออกจำ�หน่�ย) เพื่อนำ�ไปเป็นโคกล�งน้ำ�และโคปล�ยน้ำ�ใน

ก�รขุนโคคุณภ�พ ดังนั้นในก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเลี้ยง

โคเนื้อพันธุ์กำ�แพงแสนเป็นก�รอบรมในเรื่องพันธุกรรมเพื่อ

ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ดชั้นสูงที่ต้องก�รโคเนื้อที่มี

คุณภ�พ และมีก�รจัดก�รที่ดีทั้งด้�นอ�ห�รข้นและอ�ห�ร

หย�บ(ก�รปลูกหญ้� ก�รทำ�หญ้�หมัก และก�รทำ�ฟ�งร�ดยู

เรีย) ก�รจัดก�รฟ�ร์ม ก�รดูแลสุขภ�พสัตว์

กลุ่มเกษตรกรผลิตโคต้นน้ำ�(ผลิต

รายละเอียด
โครงก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี

ก�รเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำ�แพงแสนสู่เกษตรกร อบรม

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่จังหวัด

สกลนคร 2 รุ่นๆละ 20 คนได้ดำ�เนินก�รอบรมรุ่นที่ 1 

ระหว่�งวันที่ 21-22 ธันว�คม 2560 จำ�นวน 27 คน และ

รุ่นที่ 2 ระหว่�วันที่ 23-24 ธันว�คม 2560 จำ�นวน 27 

คน ผู้อบรมรวมทั้งหมดทั้ง 2 รุ่นจำ�นวน 54 คน

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเลี้ยงโค

กลุ่มเล้ียงโคเน้ือคุณภ�พบ้�นหนอง

หอย จังหวัดสกลนคร

เนื้อพันธุ์กำ�แพงแสนสู่เกษตรกร

สารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์

PROJECT NO. P52 

วัคซีนพืชสำาหรับข้าว

โครงการ ‘การพัฒนาสารไคโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อยกระดับผลผลิตและการ
สร้างภูมิคุ้มกันภายในของข้าว’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

นายศุภชัย อำาคา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
084-3352211, agrscak@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงสาธารณะ

อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

   ส�รกลุ ่ม Chitooligosaccharide 

ส�ม�รถกระตุ้นให้พืชสร้�งภูมิคุ้มกัน ทำ�ให้เกษตรกรลดก�รใช้

ส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช ส่งผลให้มีสุขภ�พร่�งก�ยดีขึ้น 

และลดปัญห�ก�รตกค้�งของส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชใน

ผลผลิตและในดิน รวมทั้งส�รกลุ่มดังกล่�วมีองค์ประกอบของก

รดอะมิโน ส�ม�รถส่งเสริมก�รเจริญเติบโตของพืช และช่วยใน

ก�รลดก�รชะละล�ยธ�ตุอ�ห�รพืชจ�กดิน ทำ�ให้ส�ม�รถลด

ปริม�ณก�รใส่ปุ๋ยของเกษตรกรได้

เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ผ ลิ ต เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ข้ � ว 
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

Pre-Seed Hub (ก�รเกษตร)

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้�ว



KOMBUCHA

PROJECT NO. ST2_14

โครงการ ‘การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา(KOM-
BUCHA) กลิ่นทับทิม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา กลิ่นทับทิม 

นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 
นายประมวล ทรายทอง และนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
081-9857255, ifrpisut@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์และกระบวนก�รผลิตเครื่องดื่มช�หมักคอมบูช�

(KOMBUCHA) กลิ่นทับทิม โดยใช้กระบวนก�รหมักใบช�ผู่เอ๋

อร์ผสมใบช�ดำ�ในอัตร�ส่วนที่เหม�ะสม ใช้กล้�เชื้อจุลินทรีย์

ที่บริสุทธิ์ตลอดกระบวนก�รหมัก พัฒน�รสช�ติสูตรแต่งกลิ่น

ทับทิมและใช้กระบวนก�รผลิตจ�กโรงง�นผลิตเครื่องดื่มที่ได้

ม�ตรฐ�นมีคว�มปลอดภัย ทำ�ให้ได้เครื่องดื่มช�หมักคอมบูช� 

(KOMBUCHA) กลิ่นทับทิม ที่มีคุณประโยชน์จ�กช� รสช�ติ

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส�ม�รถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย

นวั ตกรรมระดับประ เทศด้ �น
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

.เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรม

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภ�พ

อยู่ระหว่�งก�รย่ืนจด 

ชุดทดสอบออแกโนฟอสเฟตในผลิตผลทางการเกษตร

PROJECT NO. ST2_16

โครงการ ‘ชุดทดสอบออแกโนฟอสเฟตในผลิตผลทางการเกษตร’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล   
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
085-5551480, Kiattawee.c@ku.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

คว�มไวในก�รทดสอบเท่�กับ 0.2 ppm และมีคว�มจำ�เพ�ะ 

มีวิธีก�รตรวจสอบที่ง่�ย สะดวก ระยะเวล�ก�รทดสอบสั้นไม่

เกิน 5 น�ที เห็นผลก�รเปลี่ยนสีได้ชัดเจน โดยส�รละล�ยจะ

เปลี่ยนจ�กสีแดงเป็นสีม่วงเมื่อมีออแกโนฟอสเฟต ส�ม�รถ

นำ�ไปทดสอบออแกโนฟอสเฟต ที่ตกค้�งในส�รสกัดพืช ผัก 

ผลไม้ ก่อนนำ�เข้�-ส่งออก หรือทดสอบก่อนบริโภคในครัว

เรือน และในก�รนี้ได้ทำ�ก�รจดทะเบียนบริษัท ไบโอน�โนเม

อร์ จำ�กัด เพื่อดำ�เนินธุรกิจต่อไป 

ชุดทดสอบออแกโนฟอสเฟต มีค่�
ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลผลิต

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 เรื่อง

เกษตรกร ประช�ชนเน้นกลุม

บริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย กรมควบคุมโรค กรมวิช�ก�รเกษตร 

หรือองค์กรท่ีทำ�หน้�ท่ีตรวจสอบส�รพิษตกค้�งผัก ผลไม้สดนำ�

เข้�

ยังไม่จดสิทธิบัตร



 แผ่นมันผสมเห็ดแครงอบกรอบ

PROJECT NO. ST2_38

โครงการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครง’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

ดร. ลัดดา  แสงเดือน วัฒนศิริธรรม    
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
089-7879824, ifrlds@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงพาณิชย์

กรอบ ได้ทำ�ก�รทดสอบผู้บริโภคจำ�นวน 100 คน ผู้บริโภค

ให้ก�รยอมรับร้อยละ 92 และจ�กก�รทดสอบก�รตัดสินใจ

ซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว พบว่� ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 71 ห้�งหุ้นส่วน

จำ�กัดไชโยจันทร� สนใจผลิตดังกล่�ว ระหว่�งนี้อยู่ระหว่�ง

ผลิตเพื่อทดลองตล�ด 

ผลิตภัณฑ์แผ่นมันผสมเห็ดแครงอบ

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

สถานะการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดไชโยจันทร�  

เกษตรกรผู้เพ�ะเล้ียงเห็ดแครง

อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร

การผลิตน้ำาซอสหมูแดง

PROJECT NO. ST 25  

เพื่อยกระดับการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรม

โครงการ ‘การพัฒนาการผลิตน้ำาซอสหมูแดงเพื่อยกระดับการผลิตให้เป็น
อุตสาหกรรม’ 
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
‘โครงการ Innovation Hub - Agriculture and Food เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0’

รศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล และคณะ   
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
089-7896022, fagiwnc@ku.ac.th

การต่อยอดเชิงสาธารณะ

น้ำ�ซอสหมูแดงจ�กระดับครัวเรือนเป็นระดับกึ่งอุตส�หกรรม 

ทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มปริม�ณก�รผลิตซอสและมีอ�ยุก�รเก็บรักษ�

ได้น�นขึ้น  ก�รเปลี่ยนเป็นก�รบรรจุถุง ทำ�ให้มีคว�มสะดวกใน

ก�รขนส่งไปยังส�ข�ต่�งๆม�กขึ้น ส�ม�รถเก็บรักษ�น้ำ�ซอสที่

ส�ข�ต่�งๆได้ง่�ยขึ้น ที่สำ�คัญคือ Startup ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ขย�ยส�ข�ในห้�งสรรพสินค้�ชั้นนำ�เพิ่มขึ้น  

มีก�รเปล่ียนแปลงกรรมวิธีก�รผลิต

ประเภทของผลงาน

ผู้นำาไปใช้ประโยชน์

ก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิต  

ธุรกิจอ�ห�รท่ีใช้ซอสหมูแดงท่ีมี  ส�

ข�หรือแฟรนไชส์

น้ำ�ซอสหมูแดงเพื่อยืดอ�ยุก�รเก็บรักษ�



 สร้างสรรค์โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ที่ปรึกษา รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรณาธิการ นครินทร์ พันธุมจินดา
  ศิลปกรรม กุลนิษฐ์ จะยะสกูล, มหวรรณ พันธุมจินดา รวบรวมข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสานงาน รัชดา คะดาษ

พิมพ์ที ่มูนไลท์ พริน้ท์ต้ิง 227, 229 ซอยพระรามที ่2 ซอย 51 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าซ้าย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150




