
นวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องส�าอาง

จากทรัพยากรประมง

เนื้อหาขององค์ความรู้
กระเทียมมีสารออกฤทธิ์ชื่อ อัลลิซิน (Allicin) ซึ่งเป็นสารสําคัญที่มี

ฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ลดไขมันในเส้นเลือด ลดปริมาณคลอเรสเตอรอล 

ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้ปัญหา โรคกระเพาะเรื้อรัง เป็นต้น 

โดยทั่วไปเมื่อกระเทียมสดถูกสับ ทุบ เอนไซม์อัลลิเนสในกระเทียมสดจะ

เปลี่ยนสารอัลลิอิน (Alliin) ในกระเทียมให้เป็นสารอัลลิซิน ซ่ึงเป็นกล่ิน

ของกระเทียม สารชนิดนี้สลายตัวได้ง่ายเมื่อกระเทียมถูกสับ ทุบหรือบด

รวมถงึสมัผสัความร้อน แต่ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการสกดัทีช่ือ่ว่า 

Bio-D Technology ในสภาวะท่ีเหมาะสม และใช้นํา้ผึง้ในกระบวนการสกดั 

ด้วยวิธีนี้ทําให้สามารถกักเก็บสารอัลลิซินไว้ได ้

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

>> แนะน�ำผลงำนด้ำนงำนวิจัย/ บริกำรวิชำกำร

การนําไปใช้ประโยชน์ 
จากองค์ความรู้นํามาสู่กระบวนการผลิตเม็ดผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก

กระเทียมโทน “กาลิโค” ที่มีสารอัลลิซินถึง 2.54 มิลลิกรัมในหนึ่งเม็ด

ผลิตภัณฑ์ขนาด 500 มิลลิกรัม และได้รับรางวัลเหรียญทองและโล่ห์รางวัล

จากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ EUROINVENT2018 ถึง 12 

รางวัล ณ ประเทศโรมาเนีย



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ  หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล 
 สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

การลดต้นทุนการผลิตพืชด้วยเครื่องสูบน�้าพลังน�้าไหล

ที่มาของปัญหา/ แนวทางแก้ไข
ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่พึ่งพาการเกษตรเป็นหลักซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรได้พัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต และช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจึงได้คิดที่จะนําพลังงานจากธรรมชาติ เช่น 

พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนํ้าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมีวัฎจักรที่หมุนวนตามฤดูกาลไปเรื่อยๆ ไม่มี

ที่สิ้นสุดไม่มีวันหมดและน้ํายังเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในการอุปโภคและบริโภค เมื่อมนุษย์มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นจึงได้

นําคุณสมบัติต่างๆ ของนํ้าเช่นแรงดันนํ้าการไหลคลื่น เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้ถูกนํามาเป็นพลังงานขั้นต้นเพื่อใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆ 

ที่ต้องการได้นั้นเรียกว่าพลังงานน้ําการนําพลังงานน้ํามาใช้ประโยชน์นั้นมีอยู่หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเพื่อทําการเปล่ียน

พลังงานนํ้ามาใช้ประโยชน์เครื่องมือท่ีเป็นท่ีรู้จักกันมากที่สุดก็คือกังหันนํ้า ซึ่งเป็นเคร่ืองจักรกลหมุนที่ดูดซับพลังงานจากการไหลของนํ้า

แล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเชิงกล

พลังงานนํ้าส่วนใหญ่ปัจจุบันน้ีมักถูกนํามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

นอกจากนีแ้ล้วพลงังานน้ํายงัถกูนาํไปใช้ในการชลประทานโดยมกีารสร้างกงัหัน

สบูนํา้เพือ่ใช้ในงานต่างๆ ทีท่าํงานได้เองโดยอาศยัแรงขับจากแหล่งนํา้ธรรมชาติ

โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เป็นต้นกําลังในการทํางานจึง

ไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกท้ังยังออกแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบและยังสามารถสูบนํ้าจากพื้นที่ตํ่าไปยังพื้นท่ี

สูงได้ตามความต้องการ



4 รางวัล งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22

3 รางวัล เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M 2018)

1st Gold Award - 1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1. เกษตรกรที่มีคลองส่งนํ้า/ลําห้วย/แม่นํ้า/ลําคลอง ไหลผ่านพื้นที่การเกษตร

2. กลุ่มอนุรักษ์ป่า (การทําป่าเปียกโดยส่งนํ้าจากลํานํ้าขึ้นบนภูเขาหรือพื้นที่ป่าแล้ง)

3. กลุ่มที่ธุรกิจจัดหานํ้า (ขายนํ้า) เพื่อการเกษตร โดยการส่งนํ้าไปเก็บในถังขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งบนที่สูงแล้วนํานํ้าจากถังเก็บผ่านมิเตอร์ไป

ยังแปลงเกษตรที่ต้องการใช้นํ้า

ผู้ที่เหมาะนําเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร หรือผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร/พลังงาน/ชลประทาน เป็นต้น

>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ  หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล 
 สังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

การลดต้นทุนการผลิตพืชด้วยเครื่องสูบน�้าพลังน�้าไหล

จุดเด่น
สามารถสูบส่งนํ้าขึ้นที่สูงได้ 13 เมตร มีอัตราการไหลเฉลี่ย 11.65 ลิตรต่อนาที (16,776 ลิตรต่อวัน) ทํางานได้เองโดยไม่ต้องใช้พลังงานจาก

มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครือ่งยนต์ (ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลงิ) จงึเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมน้ําหนกัตวัเครือ่งเบา ซ่อมและบํารุงรกัษาง่าย สะดวก

ต่อการเคลือ่นย้าย ใช้งานง่าย ไม่ซบัซ้อนและไม่ใช้เทคโนโลยขีัน้สงู ในการออกแบบการ วสัดทุีใ่ช้ทนต่อการเกดิสนิมและมจีาํหน่ายทัว่ไป จงึทาํให้

เครื่องสูบนํ้าพลังนํ้าไหลมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จนนําไปสู่การคว้า 8 รางวัลชนะเลิศ



>> ข่าวประชาสัมพันธ์

ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย

เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยก�าหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) ของทุกปี 
ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ระบบ Thaijo ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ได้ที่: https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/index
สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jare.mju.ac.th

เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย

 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal Of Agricultural Research And Extension) เป็นวารสารทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตรเป็นวารสารราย 4 เดือน 
กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ในแบบ
รูปเล่มสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร
Print ISSN : ISSN 0125-8850
Online ISSN : E-ISSN 2630-0206



>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. การกระจายพันธุ์ของพืชต่างถิ่นท่ีรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปงอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เยาวนิตย์  ธาราฉาย 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ 2562 / 25

Distribution of Invasive Plants in Bann Pong Conservation Forest,Sansai District, Chiangmai province. Yaowanit 

Tarachai; Maejo University.

2. การพฒันารปูแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์สาํหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายใุนพืน้ทีท่่องเทีย่วเขตทหาร ปานแพร  เชาวน์ประยรู 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ 2562 / ช60. 01

Developing Creative Tourism Activities for Elders and Disabled Tourists in the Area under Military Zone. Parmprae 

Chaoprayoon; Maejo University.

3. แนวทางการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในพ้ืนที่

ท่องเทีย่วเขตทหารอย่างเหมาะสม อรณุโรจน์  พวงสวุรรณ รายงานผลการวจัิยมหาวทิยาลยัแม่โจ้  เลขเรยีกหนงัสอื 2562 / ช60. 02

Facilities Development Plan to Support Creative Activities for Elders and Disabled Tourists in the Area under 

Military Zone. Arunroj Pwongsuwan; Maejo university.

4. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร

อย่างเหมาะสม รักธิดา  ศิริ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ 2562 / ช60. 03 

Development of Media for Creative Military Tourism for Elders and Tourists with Disabilities. Raktida  Siri; maejo 

University.

5. การพฒันาสมรรถนะบคุลากรผูใ้ห้บรกิารเพือ่รองรบักิจกรรมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้พกิารและผู้สูงอายใุนพืน้ทีท่่องเทีย่ว

เขตทหาร อรจนา  แสนไชย รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ 2562 / ช60. 04

Service Provider Competency Development to Support the Creative Tourism for Elders and Disabled Tourists in 

the Area under Military Zone. Onjana Sanchai; Maejo University.

6. การประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศน์เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของกลุ่มโรงงาน

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ประเจต  อํานาจ   รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ 2562 / 145

An Economic Valuation of Ecosystem Services due to Sugar industrial Development of Thai Roong Ruang Industry 

Group, sakon Nakhon Province. Prajate Umna ;  Maejo University.

ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการสําหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ


