
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติ
จากวัตถุดิบในท้องถ่ิน

เนื้อหาองค์ความรู้

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

อุดมไปด้วย สารประกอบฟีนอลิก สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ 

และสารออกฤทธิท์างชวีภาพต่าง ๆ  ซึง่มลีกัษณะเฉพาะของท้องถิน่

2. กระบวนการนวัตกรรมถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการ

ปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากสมุนไพรไทย 

(ปลกีล้วย ขงิ กระเพรา) เป็นผลติภณัฑ์อดัเมด็ และเครือ่งดืม่สมนุไพร

อินทรีย์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งยืดอายุการเก็บรักษา และช่วยป้องกัน

ผลิตภัณฑ์จากแสง ออกซิเจน และความชื้น

3. การพัฒนากระบวนการสกัดน�้ามันหอมระเหย และผลิตภัณฑ์

สุคนธบ�าบัดจากยูคาลิปตัส ส้ม และตะไคร้หอม

การน�าไปใช้ประโยชน์

 งานวิจัยนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์สาร

สกัดธรรมชาติท่ีได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ราคาย่อมเยา และมี

ลกัษณะเฉพาะของท้องถิน่นอกจากนีย้งัเป็นการส่งเสรมิให้เกษตรกร

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

>> แนะน�ำผลงำนด้ำนงำนวิจัย/ บริกำรวิชำกำร

มีรายได้มีการสร้างอาชีพการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นการส่งเสริมการ

ปลูกพืชผักอินทรีย์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนส�าหรับผู้บริโภคที่มีความใส่ใจ

ในเรื่องสุขภาพ การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถทราบถึงความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดและ

สร้างความเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติอีกด้วย



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม 
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)



>> ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งรวบรวมงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารเป็นรูปเล่มที่ให้บริการ

- ผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

- วารสารวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก

- ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

- รายงานการประชุม, สัมมนาวิชาการ, เอกสารแนะน�า, คู่มือ

- วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เอกสารโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารออนไลน์

- วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

- วารสารแม่โจ้ปริทัศน์

- จดหมายข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการแม่โจ้

 (อ่านข่าว : https://issuu.com/valuechainmaejo)

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ



>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. การลดความชื้นน�้าผึ้งล�าไยด้วยไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ  ทิพาพร  ค�าแดง  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เลขเรียกหนังสือ 2561 / 103  

Moisture Reduction of Longan Honey Using Microwave-Vacuum Heating. Tipapon  Khamdaeng;  Maejo University.                                                                                                               

2. การใช้กากเหลอืจากบ่อแก๊สชวีภาพทดแทนร�าละเอยีดเพือ่เป็นอาหารปลาหมอไทย นวิฒุ ิ หวงัชัย รายงานผลการวจัิยมหาวิทยาลยัแม่โจ้  

เลขเรียกหนังสือ 2561 / 104  

Using of bio-gas sludge for rice bran replacement in climbing perch feed. Niwooti  whangchai; Maejo University.                                                                                                       

3. ความรูแ้ละการปฏบิตัขิองเกษตรกรต่อการใช้สารธรรมชาตทิางการเกษตรในการผลิตผักในเขตอ�าเภอแม่รมิ จงัหวัดเชียงใหม่ บษุบงค์  

ฝั้นแจ้ง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 105  

Knowledge and Practices of Farmers an V3egetable Production Using natural Substances in Mae Rim 

District,Chiang Mai Province. Busabong  funjang; Maejo University.                                                                                                      

4. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน จิระชัย  ยมเกิด  

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 106  

The potential development of Organic Agrotourism in Chiang Mai province for achieving ASEAN economic 

community. Jirachai  Yomkerd; Maejo University.

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต�่าต่อการงอกของเมล็ดพันธ์และสรีรวิทยาของพืช ประดุง สวนพุฒ  รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ 2561 / 107 

Application Research of Low Temperature Plasma Technology for Seed Germination and Plant Physiology. 

Pradoong Suanpoot;  Maejo University.                                                                                                             

6. การใช้ประโยชน์ของสารสมุนไพรในการก�าจัดศัตรูพืชผัก สุภาพร  แสงศรีจันทร์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียก

หนังสือ 2561 /108 

Utilization of herbal Plants for Plant Protection from Insects. Supaporn Sangsrichan; Maejo University.

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการส�าหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ


