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งำนวิจัย

ไอศครีมข้ำวไรซ์เบอรี่อินทรีย์และท๊อปปิง้จำกสำรสกัดบัว

ผลิตภัณฑ์ไอศครีมเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์และท็อปปิ้งต้าน
เบาหวานจากบัวผัน เป็นการน า สารสกัดจากธรรมชาติที่พัฒนามาจากงานวิจัยของผู้
ประดิษฐ์ มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นี้ โดยได้มีการพัฒนา สูตรของไอศครีมเพื่อ
สุขภาพและท็อปปิ้งจากสารสกัดบัวผัน ให้มีรสชาติที่ถูกปากและไม่หวานมากจนเกินไป  
ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยควบคุมน้ าตาล และไขมันในเลือดได้ เหมาะส าหรับผู้ที่ควบคุม
น้ าหนักและผู้ป่วย โรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของแร่ธาตุและวิตามินจากน้ า
ผลไม้รสชาติต่างๆ ที่จะช่วยบ ารุงให้ผู้บริโรค มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
- ฤทธิ์ต้านเบาหวานซึ่งเป็นอาหารหวานที่เหมาะส าหรับผู้ป่ายที่รักสุขภาพ 

ควบคุม น้ าหนัก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูงเป็นอย่างยิ่ง
- ฤทธิ์ต้านการสะสมไขมัน
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Polvera 3x nano 
ผลิตภัณฑ์ Polvera 3X nano เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัด 3 ชนิด คือ 
สารสกัดบัวผัน สารสกัดว่านตาลเดี่ยว และสาร
สกัดเงาะพันธุ์สีชมพู ที่กักเก็บในอนุภาคนีโอ
โซม ซึ่งเป็นสารสกัดที่ไม่มีจ าหน่ายในผลิตภัณฑ์
ตามท้องตลาด สารสกัดเหล่านี้ที่มีประสิทธิภาพ
สูงการเพิ่มความขาวกระจ่างใส ริ้วรอย มีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันได้สูง ซึ่งออกฤทธิ์ได้ดีกว่า
สารเคมีบางตัวที่นิยมน ามาใช้ผสมในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางโดยมีรายงานวิจัยรองรับและได้มี
การจดแจ้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแล้ว
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สารสกัดจากดีปลาช่วยในการผลัดเซลล์ผิวช่วยท าให้เซลล์
ผิวหนังที่เกิดใหม่แข็งแรงขึ้น ช่วยรักษารอยแผลเป็น ซี่งสาร
สกัดจากธรรมชาติที่ได้จากดีปลานี้ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เจล
ใสซึบซาบเร็วใช้แต้มแผลเป็นตรงจุดและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
หรือระคายเคืองไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกาย อันเป็นเหตุของ
การก่อให้เกิดมะเร็ง

นวัตกรรมเจลลดรอยแผลเป็นจำกสำรสกัดน้ ำดีปลำช่อน
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เครื่องส ำอำงส ำหรับผิวขำวจำกสำรสกัดว่ำนอึ่ง

สารสกัดธรรมชาติชนิดใหม่ที่ได้จากว่านอึ่ง เป็นสารสกัดที่ไม่มีจ าหน่ายใน
ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด สารสกัดจากว่านอึ่งนี้มีประสิทธิภาพสูงการเพิ่มความขาวกระจ่าง
ใส ลดริ้วรอย มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้สูง ซึ่งออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสารเคมีบางตัวที่นิยมน ามาใช้
ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โดยมีรายงานวิจัยรองรับ ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมีรูปแบบใหม่ซึ่ง
ยังไม่เคยมีในท้องตลาดหรือมีน้อย จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่
จะเกิดขึ้นอยู่ในขั้นตอนการจดแจ้งอนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีเทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซี, วิตามินอี และ อีดีทีเอ
- มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสมากกว่าสารมาตรฐานกรดโกจิก ซึ่งเก่ียวข้องกับความขาว
- มีฤทธิ์ยับยั้งสร้างเม็ดสีเมลานินเทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซีเกี่ยวข้องกับความขาว

และจุดด่างด าของผิวหนัง
- มีฤทธิ์ช่วยสร้างคอลลาเจนในชั้นเซลล์ผิวได้ดีกว่าวิตามินซี ท าให้ผิวหนังมีความขาว

กระจ่างใส
- มีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ได้ดีและไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจึงไม่เกิดอันตรายในการ

น าไปใช้
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เครื่องดื่มผงและเม็ดฟองฟู่จำกสำรสกัดบัวผันเพื่อสุขภำพ
เครื่องดื่มผงและเม็ดฟองฟู่จากสารสกัดบัวผันเพื่อสุขภาพ มีฤทธิ์ในต้านอนุมูล

อิสระและยับยั้งการสะสมของไขมันได้ดี ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตโดยวิธี
มาตรฐาน ช่วยให้ร่างการรู้สึกสดช่ืน รสชาติอร่อย ไม่ให้พลังงาน เหมาะส าหรับผู้
ที่ต้องการควบคุมระดับน้ าตาล

สารสกัดธรรมชาติที่ได้จากบัวผัน เป็นสารสกัดที่ไม่มีจ าหน่ายในผลิตภัณฑ์
ตามท้องตลาด สารสกัดจากบัวผัน นี้มีประสิทธิภาพสูง มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้สูง 
และมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสะสมของไขมันที่ดี โดยมีรายงานวิจัยรองรับ ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพที่เกิดข้ึนมีรูปแบบใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีในท้องตลาดหรือมีน้อย จะเป็นสิ่งที่
ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ในขั้นตอนการจดแจ้ง
อนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากน้ียังสามารถน าผลงานวิจัยที่
ได้จากโครงการนี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาให้คงอยู่ต่อไป 
รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ
ของประเทศให้สู่ระบบอันเป็นสากลได้



ผลิตภัณฑ์จำกงำนวิจัย



งำนวิจัย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงชะลอวัยจำกโปรตีนไฮโดรไลเสทถ่ัวหรั่ง

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระที่ดีเทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซี, วิตามินอี และ อีดีทีเอ
- มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเทียบเท่าสารมาตรฐาน Kojic acid และมากกว่าสาร

มาตรฐานวิตามินซี 9.28 เท่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขาวของผิวหนัง
- มีฤทธ์ิกระตุ้นคอลลาเจน  18.04% เกี่ยวข้องกับความขาวกระจ่างใส่ของผิวหนัง
- มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินมากกว่าสารละลายมาตรฐาน Kojic Acid 2

เท่า เกี่ยวข้องกับความขาวและจุดด่างด าบนของผิวหนัง
- ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจึงไม่เกิดอันตรายในการน าไปใช้

ถั่วหรั่ง หรือ Bambara groundnut (Voandzeia subterranea) มีถิ่นก าเนิดอยู่
ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกา บริเวณหมู่เกาะมาดากาสคาร์ ต่อมาได้แพร่กระจาย
พันธุ์ออกไปยังทวีปอเมริกาใต้และทวีปเอเซีย จากงานวิจัย พบว่าโปรตีนไฮโดรลเสท
ที่ได้จากถั่วหรั่งด้วยการสกัดด้วยเอนไซม์ มีสารประกอบฟีนอลิกที่สูง มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระที่ดี และยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพอีกด้วย ดังนั้นสารสกัดโปรตีนไฮโดรไล
เสทจากถั่วหรั่งจึงมีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้ 
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มำส์กหน้ำจำกสำรสกัดไวน์ข้ำวไรซ์เบอรี่

สารสกัดจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์เป็นสารสกัดที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง เนื่องจากการ
ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ซึ่ง
นอกจากจะท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย
รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดคีเลชันของโลหะได้ดีกว่าสารละลาย EDTA 

ถึง 2 เท่า มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน ได้ดีกว่าวิตามินอี ถึง 20 เท่า 
- ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีกว่าสารละลายมาตรฐาน Kojic acid ถึง 2 เท่า ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับความขาว
- ฤทธิ์การยับยั้งการผลิตเมลานินในเซลล์เมลาโนไซต์หนู เทียบเท่าสารละลายมาตรฐาน 

Kojic acid เกี่ยวข้องกับความขาวและจุดด่างด าของผิวหนัง
- มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ได้ดีกว่าวิตามินซี ถึง 3 เท่า ท า

ให้ผิวหนังมีความขาวกระจ่างใส
- สารสกัดไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์
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ว่ำนตำลเดี่ยว

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีเทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซี, วิตามินอี และ อีดีทีเอ
- มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสมากกว่าสารมาตรฐานกรดโกจิก 3.33 เท่า ซึ่งเก่ียวข้องกับความ

ขาว
- มีฤทธิ์ยับยั้งสร้างเม็ดสีเมลานินเทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซีเกี่ยวข้องกับความขาวและ

จุดด่างด าของผิวหนัง
- มีฤทธิ์ช่วยสร้างคอลลาเจนในชั้นเซลล์ผิวได้ดีกว่าวิตามินซี 26% ท าให้ผิวหนังมีความขาว

กระจ่างใส
- มีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ได้ดีและไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจึงไม่เกิดอันตรายในการน าไปใช้

ว่านตาลเดี่ยว (Star Grass) Hypoxis aurea Lourหรือ เรียกว่า หญ้าดอกค ามี ขึ้นใต้ร่ม
เงาในป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ ทั่วประเทศไทย ว่านตาลเดี่ยว ได้จัดอยู่ในสารานุกรมสมุนไพร

สมัยก่อนมีการน า “ราก” ของว่านตาลเดี่ยวมาใช้ประโยชน์ในทางโดยการต้มน้ าดื่มเป็นยา
บ ารุงโลหิต และฝนทาแก้สิวฝ้า จึงท าให้นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการวิจัยศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติ
เชิงชีวภาพอย่างจริงจังและในปัจจุบันได้มีการศึกษาในส่วนของ “ใบ” พบคุณสมบัติที่มีประโยชน์
กับผิวมากกว่าในส่วนของรากซะอีก



ผลิตภัณฑ์จำกงำนวิจัย



งำนวิจัย
ต ำรับยำสมุนไพรบรรเทำอำกำรปวดและอักเสบ

ต ารับยาพอกดูดพิษ ดั้งเดิมใช้พอกตามบริเวณข้อต่อกระดูก ลดอาการปวด บวม อักเสบ 
มาจากการน าเอาเครื่องยาในพระคัมภีร์โรคนิทานค าฉันท์ 11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ไร่สะท้อน จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้น าต ารับยาพอกดูดพิษมาใช้ผลการรักษาในผู้ป่วย

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีเทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซี, วิตามินอี และ อีดีทีเอ
- มีฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ซึ่งเก่ียวข้องกับการปวดและอักเสบ
- ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจึงไม่เกิดอันตรายในการน าไปใช้
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งำนวิจัย
ถั่วหรั่ง

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระที่ดีเทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซี, วิตามินอี และ อีดีทีเอ
- มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเทียบเท่าสารมาตรฐาน Kojic acid และมากกว่าสาร

มาตรฐานวิตามินซี 9.28 เท่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขาวของผิวหนัง
- มีฤทธิ์กระตุ้นคอลลาเจน  18.04% เกี่ยวข้องกับความขาวกระจ่างใส่ของผิวหนัง
- มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินมากกว่าสารละลายมาตรฐาน Kojic Acid 

2 เท่า เกี่ยวข้องกับความขาวและจุดด่างด าบนของผิวหนัง
- ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจึงไม่เกิดอันตรายในการน าไปใช้

❖Vigna subterranea (L.) Verdc.
❖ Bambara groundnut
❖ แหล่งเพาะปลูก: สงขลา นราธิวาส กระบี่ ยะลา 
ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช
❖ ลักษะเด่น: เป็นถั่วเม็ดเดี่ยว 
❖ ลักษณะทั่วไป: เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย 
และอุณหภูมิสงู
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งำนวิจัย
ต ำรับยำสมุนไพรดูแลเส้นผม

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท่ีดีเทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซี สูงกว่าสารมาตรฐานวิตามินอี

ประมาณ 16 เท่า และมากกว่าสารละลายอีดีทีเอประมาณ 2 เท่า
- มีฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนส 78 % ซึ่งเกี่ยวข้องกับการช่วยท าให้ผมด าเงางาม
- มีฤทธ์ิกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผม ได้ถึง 22.50 % ซึ่งเกี่ยวข้องกับผมดกด า
- มีฤทธิ์การยับยั้งการแสดงออกของยีน 5α-reductase เทียบเท่ากับยาฟิแนสเทอไรด์ ซึ่งจะ

ช่วยในเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมท าให้รากผมแข็งแรงลดการหลุดร่วงได้ดี
- ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจึงไม่เกิดอันตรายในการน าไปใช้

จากต ารับสมุนไพรจากต ารายาสมุนไพรไทย จ านวน 4 เล่มได้แก่ หนังสือต าราโรค
นิทานค าฉันท์ ๑๑ หนังสือเพชรน้ าเอก (กรุยอดต ารับยาสมุนไพร) หนังสือไม้เทศ
เมืองไทย และคัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์ 
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งำนวิจัย
บัวผัน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการน าบัวไปใช้ประโยชน์ทางด้านเภสัชกรรมแผนไทยมา
ยาวนาน บัวผันก็เป็นบัวสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ ในวงค์ Nymphaeaceae มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้พัฒนาสายพันธุ์บัวผัน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ฉลองขวัญ  ชมพู
มะเหมี่ยว และขาวมงคล มีลักษณะเด่น คือ มีสีสันที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจ มีกลิ่นหอม 
ขยายพันธุ์ง่าย และก้านดอกมีความแข็งแรง

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นมากกว่าวิตามินซี ประมาณ 4 เท่า, สูงกว่าสารละลายวิตามินอี ประมาณ 33 เท่า 

และเทียบเท่าสารมาตรฐาน EDTA ซึ่งเกี่ยวข้องกับมลภาวะต่างๆ
- มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนเทียบเท่ากับ α-arbutin และวิตามินซี ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขาวของผิวหนัง
- มีฤทธิ์กระตุ้นคอลลาเจน 6.63 % เกี่ยวข้องกับความขาวกระจ่างใส่ของผิวหนัง
- มีฤทธิ์ในการยับย้ังการสังเคราะห์เมลานินได้มากกว่าวิตามินซี ถึง 1.8 เท่า เกี่ยวข้องกับความขาวและจุด

ด่างด าบนของผิวหนัง
- ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจึงไม่เกิดอันตรายในการน าไปใช้
- ไม่เกิดอาการระคายเคืองในอาสาสมัคร
- การทดสอบประสิทธิภาพความขาวในอาสาสมัครพบว่ามีร้อยละการยับยั้งเม็ดสีเมลานินมากกว่าบริเวณ

ผิวท่ีไม่ได้ใช้เจลท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดเท่ากับ 1.60 % 
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งำนวิจัย

เงำะพันธุ์สีชมพู

รำยงำนกำรวิจัย
- ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระมากว่าสารมาตรฐานวิตามินซี ประมาณ 5 เท่า และฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระเทียบกับวิตามินอี อีดีทีเอ
- มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเทียบเท่าสารมาตรฐานกรดโคซึ่งเกี่ยวข้องกับความขาว

ของผิวหนัง
- มีฤทธิ์กระตุ้นคอลลาเจน 16.46 % เกี่ยวข้องกับความขาวกระจ่างใส่ของผิวหนัง
- มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์เมลานิน มากกว่า 40%เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกรด

โคจิก และ วิตามิน เกี่ยวข้องกับความขาวและจุดด่างด าบนของผิวหนัง
- ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังจึงไม่เกิดอันตรายในการน าไปใช้

เงาะสีชมพู : Lichas rambutan
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.
อยู่ในวงค์ : Sapindaceae
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Research & Development Unit

ภำระงำน/หน้ำที่ ค่ำใช้จ่ำย

1. การคัดเลือกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากตลาด
- Certificates e.g. FDA, GMP, GAP, Organic PGS, Halal, ISO
- Product details e.g. Research paper, Product story
- Laboratory Tests ??? ***ค่าใช้จ่ายตามจริง

- ลูกจ้างวุฒิปริญญาตรี 1 คน 

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของบริษัท
- Patent Fees
- Laboratory Experiments

จ่ายตามจริงตามโครงการ 
- ทุนวิจัยของบริษัท
- ทุนวิจัยจากหน่วยงานของ

รัฐบาล


