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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – ม.สยาม)  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
สยาม 

1. การแปรรูปด้าน
อาหารโดยใช้ประโยชน์
จากพืช 

  - -  1.เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2.เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารโดยใช้ประโยชน์จากพืช 
3.เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่

นักศึกษาผู้ร่วมวิจยัถึงประโยชน์

ของพืชที่ใช้ในการวิจยั 

 
 

  ด าเนินโครงการวจิัยซ่ึงเป็นการใช้
ประโยชน์จากพืชในการแปรรูปด้าน
อาหาร จ านวนทั้งสิ้น 3 เร่ือง ซ่ึงบรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากมีการก าหนด
เป้าหมายไว้เพียง 3 เร่ือง มีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการจ านวน ๓ คน 
อาจารย์ 4 คน โดยพืชที่ใช้ในการวิจยั 
ได้แก่ แมงลัก มะพร้าว และกล้วยหิน 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ
ศึกษาวิจยั ไม่ได้มีการเบิกจ่ายทุนวิจยั
จากมหาวิทยาลยั แต่มกีารใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนเพื่อการเรียน การสอน 
และการศึกษาวจิัยอยู่แลว้ โดย
โครงการต่างๆ มีดังนี้ 
1. การพัฒนาโปรตีนพืชและการ
ประยุกต์ใช้ทดแทนโปรตีนสัตว์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
2. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
แทนนินในกาบมะพร้าวเพือ่ยับยั้งการ

คณะวิทยาศาสตร์ โดย
ภาควิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 
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เจริญของจุลินทรีย์     
3. ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้ง
กล้วยหินในผลิตภัณฑ์มฟัฟิน 

  1.1การพัฒนาโปรตีนพืช

และการประยุกต์ใช้

ทดแทนโปรตีนสัตว์ใน

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

     

 ก า ร พั ฒ น า โ ป ร ตี น พื ช แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ทดแทนโปรตีนสัตว์ ใน
ผลิตภัณฑ์ โดยงานวิจัยศึกษาชนิดของ
สารไบโอพอลิเมอร์จากผงเมือกแมงลัก
เปรียบเทียบกับสารเมธิลเซลลูโลสต่อ
ค่าความหนืดและการเกิดเจล พบว่าผง
เมือกเมล็ดแมงลักมีค่าความหนืด ต่ า
กว่า 1~2,000,000 mPa.S และระดับ
การเกิดเจล ร้อยละ 100 เช่นเดียวกับ
เมธิลเซลลูโลส จึงน ามาเปรียบเทียบ
ปริมาณของผงเมือกแมงลักที่ปริมาณ
ร้อยละ 5 10 และ 15 ในกระบวนการ
อบแห้งแบบถาดในการผลิตโปรตีนพืช
จากเมล็ดธัญพืช  คือ  ถั่ ว เหลือง : 
ถั่ ว ข า ว  :  ลู ก เ ดื อ ย  ที่ อั ต ร า ส่ ว น 
59:23:18 โดยเปรียบเทียบกับเนื้อหมู 
ซ่ึงพบว่าเมื่อระยะเวลาในการอบแห้ง
นานขึ้นเนื้อหมูจะให้ค่าความแข็งมาก
ขึ้นเช่นเดียวกับโปรตีนจากเมล็ดธัญพืช 
แต่ให้ค่าความแข็งน้อยกว่าเนื้อหมูใน
ทุกสิ่งทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และเมื่อน ามาผลิตโปรตีน

ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์  
ศิริเลิศ และ 
ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 
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ธัญพืช (PB) เปรียบเทียบกับโปรตีนพืช
ทางการค้า (TV) ด้วยเทคนิคกลยุทธ์
บนลงล่างในกระบวนการผลิตพบว่า 
PB-10 และ TV-5 ให้แนวโน้มการดูด
ซับน้ าได้สูงสุดเมื่อระยะเวลาในการ
อบแห้งนานขึ้น โดยให้ ค่า  R2 = 
0.7654 และ R2 = 0.8901 ตามล าดับ  
เมื่อ เปรียบเทียบกับเนื้อหมู  (สูตร
ควบคุม) ให้ค่า R2 = 0.8926  โดย
สัมพันธ์กับการประเมินทางประสาท
สัมผัส โดย PB-10 และ TV-5 ไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ใน
ทุกๆ คุณลักษณะด้าน สี กลิ่น รสชาติ 
แ ล ะ ค ว า ม ช อ บ โ ด ย ร ว ม  เ มื่ อ
เป รี ยบ เที ยบคว ามแตกต่ า งทา ง
ประสาทสัมผัสเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อ
หมู (สูตรควบคุม) พบว่า PB-10 มีค่า
การประเมินทางประสาทสัมผัสที่ไม่
แตกต่างคิดเป็นร้อยละ 38.46 ขณะที่ 
TV-5 มีค่าการประเมินทางประสาท
สัมผัสที่ ไม่แตกต่างคิดเป็นร้อยละ 
30 .77  ซ่ึ งพบว่ า  PB-10 สามารถ
ประยุกต์ใช้ทดแทนโปรตีนสัตว์ ใน
ผลิตภัณฑ์มั งสวิ รั ติ  โดยมีปริมาณ
โปรตีน และเส้นใย มากกว่าเนื้อหมู 
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ขณะที่ปริมาณไขมันต่ ากว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

  1.2.การศึกษา
ประสิทธิภาพของสาร
สกัดแทนนินในกาบ
มะพร้าวเพือ่ยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย์           
 

      

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีกายภาพของกาบ
มะพร้าวรวมทั้ งหาความเข้มข้นที่
เหมาะสมของสารสกัดแทนนินจาก
กาบมะพร้าวเพื่อใช้ในการยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย์ จากการวิเคราะห์
กาบมะพร้าว พบว่า ปริมาณความชื้น, 
Water activity และปริมาณเถ้าของ
กาบมะพร้ าว มี ค่ า เท่ ากับร้อยละ 
12.87, 0.64 และ 4.96 ตามล าดับ 
และสีของกาบมะพร้าวแห้งก่อนการ
อบและหลังการอบแห้งนั้นใกล้เคียงกัน 
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวท า
ละลายอินทรีย์ที่ใช้ในการสกัดแทนนิน
ในกาบมะพร้าว พบว่า การใช้เอทา
นอลเข้มข้นร้อยละ 70 ให้ปริมาณของ
สารแทนนินและสารประกอบฟีนอล
มากที่สุด เท่ากับ         0.137 และ 
7.796 กรัม/100 กรัมตัวอย่าง 
ตามล าดับรองลงมาคือ การใช้น้ าใน
การสกัด ในขณะที่การใช้เอทานอล
เข้มข้น 95% ให้ปริมาณของสารแทน
นินและสารประกอบฟีนอลน้อยที่สุด 

ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย 
และผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ 
ศิริเลิศ 
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โดยมีค่าเท่ากับ 0.0065 และ 3.732 
กรัม/100 กรัมตัวอย่าง ตามล าดับ โดย
สีของสารสกัดแทนนินที่ได้จากเอทา
นอลเข้มข้นร้อยละ 70 และน้ ามีสีที่
เข้มมากกว่าที่ได้จากเอทานอลเข้มข้น
ร้อยละ 95 เมื่อทดสอบสารสกัดจาก
กาบมะพร้าวในที่ความเข้มข้น 700 , 
800, 1000, 1100 และ 1500 พีพีเอ็ม 
พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
Staphylococcus aureus โ ดย เกิ ด
บริเวณการยับยั้งที่เส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.61, 0.65, 0.67, 0.72 
และ 0.78 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่
ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
Escherichia coli แต่เมื่อลองลด
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นของเชื้อ 
Escherichia coli และ  
Staphylococcus aureus จาก 108 
ให้เหลือ 104 และ 105  พบว่า สารสกัด
จากกาบมะพร้าวที่ความเข้มข้น 1500 
พีพีเอ็ม สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง
สองชนิดได้ 

  1.3.ผลของการทดแทนแป้ง

สาลีดว้ยแป้งกลว้ยหินใน
      

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการทดแทนแป้ง
สาลีด้วยแป้งกล้วยหินในผลิตภัณฑ์
มัฟฟิน โดยศึกษาสมบั ติ ทางเคมี -

ผศ.จิรนาถ บุญคง 
และผศ.ปิยนุสร์  
น้อยด้วง 
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ผลิตภัณฑ์มัฟฟิน กายภาพของแป้งกล้วยหินดิบ 4 แหล่ง 
ได้แก่ แป้งกล้วยหินป่าหวังนอก แป้ง
กล้วยหินยะลา แป้งกล้วยหินนังตา และ
แป้งกล้วยหินราชบุรี พบว่าแป้งกล้วย
หินราชบุรี มีค่าความสว่างสูงสุด และไม่
แตกต่างกับแป้งสาลีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  แป้ งกล้วยหินทุกแหล่ งมี
ความสามารถในการอุ้มน้ าและมี ค่า
ก าลังการพองตัวมากกว่าแป้งสาลี แป้ง
กล้วยหินยะลาและแป้งกล้วยหินราชบุรี
มีปริมาณอะมิโลสสูงสุด และแป้งกล้วย
หินยะลา มีปริมาณรีซิสแตนส์สตาร์ช
สูงสุด รองลงมา คือ แป้งกล้วยหิน
ราชบุรี จึงคัดเลือกแป้งกล้วยหินราชบุรี
มาใช้ทดแทนแป้งสาลี ในผลิตภัณฑ์
มัฟฟิน โดยแปรผันปริมาณแป้งกล้วยหิน
ราชบุรีทดแทนแป้งสาลีที่ระดับร้อยละ 
60, 70, 80, 90 และ 100 โดยน้ าหนัก 
เทียบกับสูตรควบคุม (แป้งสาลี ร้อยละ 
100 โดยน้ าหนัก) พบว่าเมื่อใช้แป้ง
กล้วยหินมากขึ้น น้ าหนักผลิตภัณฑ์
มัฟฟินสู งขึ้ น  ในขณะที่ คว าม สู ง , 
ปริมาตร และปริมาตรจ าเพาะลดลง 
จากการวัดค่าสี พบว่าค่าความสว่ าง
ลดลง ส่วนค่าสีแดงเพิ่มขึ้น ผลการ
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วิเคราะห์เนื้อสัมผัส พบว่าเมื่อใช้แป้ง
กล้วยหินทดแทนแป้งสาลีมากขึ้น ค่า
ความแข็งมากขึ้น ค่าความสามารถเกาะ
รวมตัวกัน และค่าความยืดหยุ่นมีค่า
ลดลง ผลิตภัณฑ์มัฟฟินที่ใช้แป้งกล้วย
หินทดแทนแป้งสาลี มีปริมาณน้ าอิสระ 
ความชื้น รีซิสแตนส์สตาร์ช เส้นใยและ
เถ้ามากกว่าสูตรควบคุม 

2 มหาวิทยาลัย
สยาม 

2. การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
จากพืชสมุนไพร 

  - -  1.เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2.เพื่อวิ จัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์จากพืช 
3.เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่

นักศึกษาผู้ร่วมวิจยัถึงประโยชน์

ของพืชสมุนไพรที่ใช้ในการวิจัย 

 

ด าเนินโครงการวิจัยซ่ึงเป็นการใช้
ประโยชน์จากพืชในการพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ จ านวน 1 เร่ือง ซ่ึงไม่บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากมีการก าหนด
เป้าหมายไว้ 2 เร่ือง โดยพืชที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ มะตูม ขิง ฝาง ชะเอมเทศ 
และเถาวัลย์เปรียง มีนักศึกษาเข้ารว่ม
โครงการจ านวน 3 คน อาจารย์ 2 คน 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ
ศึกษาวิจยั ไม่ได้มีการเบิกจ่ายทุนวิจยั
จากมหาวิทยาลยั แต่มกีารใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัย
ให้การสนับสนุนเพื่อการเรียน การสอน 
และการศึกษาวจิัยอยู่แล้ว โดย
โครงการดังกล่าว ได้แก ่
1.การพัฒนาต ารับชาผงส าเร็จรูป
สมุนไพรส าหรับมารดาให้นมบุตร 

คณะเภสัชศาสตร์  
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หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

  2.1การพัฒนาต ารับชา
ผงส าเร็จรูปสมุนไพร
ส าหรับมารดาให้นมบุตร 
 

  

  

  

ปัจจุบันชาชงส าเร็จรูปเป็นที่นิยม
เนื่องจากประชาชนหันมาบริโภคพืช
สมุนไพรมากยิ่งขึ้น สะดวกในการ
เตรียมและการพกพา โดยต ารับที่มีอยู่
ในท้องตลาดคือ ต ารับชาชงของ
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น ทีป่ระกอบด้วย
สมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ขิง มะตูม ฝาง 
ชะเอมเทศ และเถาวัลย์เปรียง ซึ่งมี
รายงานวา่ สามารถเพิ่มฮอร์โมนโปร  
แลคตินและเพิ่มปริมาณน้ านมของ
มารดาหลังคลอดบุตรได้ ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีจ้ึงท าการ 
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนา
ต ารับชาชงส าเร็จรูปส าหรับมารดาให้
นมบุตรจากต ารับชาชงของ
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น โดยน าชาชง
สมุนไพรมาสกัดด้วยน้ าแล้วน ามาผสม
กับ maltodextrin ที่มีความเข้มข้น
ต่างๆ (ร้อยละ 20, 30 และ 40 โดย
มวลต่อปริมาตร) แลว้น ามาท าแห้ง
แบบพ่นกระจายหรือ spray dry ใน
สภาวะที่แตกต่างกัน ได้แก่ อุณหภูมิใน
เครื่อง spray dry (160, 180 และ 
200 องศาเซลเซียส) และอัตราการ
ป้อนสมุนไพร (280, 350 และ 420 

ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติ
รัตน์ และคณะ 
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มิลลิลิตรต่อชั่วโมง) และท าการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก ่การไหล 
การละลาย ปริมาณน้ าอิสระ ตลอดจน
ท าการวิเคราะห์ปริมาณ total 
phenolic compound และ total 
flavonoids ด้วยวธิี folin-ciocalteu 
method และ aluminium chioride 
colormetric method ตามล าดับ 
และวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ต ารับด้วยวิธ ีDPPH scavenging 
assay จากผลการวจิัยพบวา่ สภาวะที่
เหมาะสมในการเตรียมต ารับชาชง
ส าเร็จรูปส าหรับมารดาให้นมบุตรจ า
ต ารับชาชงวังน้ าเย็น คือ สารสกัด
สมุนไพรผสมกับ maltodextrin ร้อย
ละ ๒๐ โดยมวลต่อปริมาตร ท า spray 
dry โดยใช้อุณหภูมภิายในเครื่อง ๒๐๐ 
องคาเซลเซียส และอัตราในการป้อน
สมุนไพร ๒๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง โดย

จะท าให้ค่าการไหล  เท่ากับ 
34.23±3.53 การละลายเท่ากับร้อยละ 
0.48±0.00 n และปริมาณน้ าอิสระ
เท่ากับ 0.159±0.01 ที่อุณหภูมิ 25±2 
องศาเซลเซียส ซ่ึงต ารับดังกล่าวมี
คุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเป็นไปตาม
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ข้อก าหนดของ Thai Herbal 
Phamacopoeia และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สมุนไพรส าเร็จรูป
และมีปริมาณ total phenolic 
compounds และ total flavonoids 
เท่ากับ 21.12±1.20 มิลลิกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิกต่อชาชง 100 กรัม, 
1.31±0.14 มิลลิกรัมสมมูลของเควอซิ
ตินต่อชาชง 100 กรัม ตามล าดบั
ส าหรับฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของ
ชาผงส าเร็จรูปมีค่า IC50 เท่ากับ 
59.83±4.15 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
จากงานวิจัยนีพ้บวา่ชาผงส าเร็จรูปที่
ได้รับการพัฒนานี้สามารถใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยในการเพิ่ม
การสร้างน้ านมส าหรับมารดาให้นม
บุตร แต่อยา่งไรก็ตามควรมีการศึกษา
ทางคลินิกและความคงตัวของต ารับ
ดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป 

  รวม 2 โครงการ   0 0      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  
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1 
 

มหาวิทยาลัย
สยาม 

1.สนับสนุนการท างาน
ของเครือข่าย    C- 
อพ.สธ. 

  3,000 2,670 มหาวิทยาลัย
สยาม 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
2.เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย C  

 

มีบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
จ านวน 2 คน คือ ดร.วนิดา 
เลิศพิพัฒนานนท์ 
และผศ.ดร.ณฐมล จินดา
พรรณ 
 

คณะท างาน อพ.สธ.-
ม.สยาม 

 

 

  รวม 1 โครงการ   3,000 2,670      
 


