
นวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องส�าอาง

จากทรัพยากรประมง

คอลลาเจนจากปลาน�้าจืด
การเพิ่มมูลค่าเกล็ดปลานิลด้วยการสกัดเป็นคอลลา

เจนที่มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอย

ก่อนวัย มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรสิเนสที่ช่วยป้องกันการเกิด

จุดด่างด�าสามารถละลายน�้าได้ดี ไม่มีกลิ่นคาว และมีต้นทุน

ในการผลติต�า่ จงึมีศกัยภาพในการน�ามาเป็นส่วนผสมส�าคัญ

ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส�าอางได้ดี

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า

>> แนะน�ำผลงำนด้ำนงำนวิจัย/ บริกำรวิชำกำร

Added value
Fish scale was extracted to FFC which rich in hydroxyproline 

amino acid and its property shows good thermal stability and 

solubility. FFC displays potential to be used in the cosmetic 

product including antioxdant and anti-tyrosinase activities.

BENEFITS OF FFC



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

 หัวหน้าโครงการ : อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน 
 สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ

ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนม
พร้อมแอพพลิเคชั่นแนะน�าการให้อาหารที่เหมาะสม

ที่มาของปัญหา
โคนมส ่วนใหญ่ในประเทศไทยเป ็นสายพันธุ ์  ลูกผสมโคเขต

หนาว การน�ามาเลี้ยงในเขตร้อนจึงท�าให้ผลผลิตไม่เต็มศักยภาพของ

พันธุกรรม โดย Bouraoui et al. (2002) รายงานว่าค่าดัชนีอุณหภูมิ

ความชื้นสัมพัทธ์ (THI: Temperature Humidity Index) ที่เพิ่มขึ้นจาก 

68 เป็น 78 จะมสีหสมัพันธ์ในเชิงลบ ต่อปรมิาณการกนิได้ของวตัถแุห้งและ

ผลผลิตน�้านม โดยปริมาณการกินได้จะลดลง 9.6 เปอร์เซ็นต์และผลผลิต

น�้านมจะลดลง 21 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ West (1999) รายงานว่า

ปริมาณการกินได้และผลผลิตน�้านมของโคนมจะเริ่มลดลง เมื่อค่าดัชนี

อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 72 และจะลดลงอย่างมากเม่ือค่าดัชนี

อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 76

แม้ว่าในปัจจบุนัมกีระบวนการช่วยลดอณุหภมูใินโรงเรอืนโคนมหลาย

รูปแบบ เช่น การเปลี่ยนแปลงโรงเรือน และสภาพแวดล้อม การติดต้ัง

พัดลมและสเปรย์หมอก แต่เกษตรกรจ�าเป็นต้องลงทุนสูงและไม่คุ้มค่า

หากน�าไปใช้กับ เกษตรกรรายย่อย (อานนท์, 2551) ได้ศึกษาการจัดการ

อาหารที่ช่วยเพิ่มการย่อยได้วัตถุแห้งและเยื่อใยในโคนมใน ช่วงฤดูแล้ง 

ผลจากงานวิจัยพบว่า การจัดการอาหารที่ช่วยเพิ่มการย่อยได้ จะท�าให้

โคที่อยู่ในสภาวะเครียดจาก ความร้อน มีผลผลิตน�้านมเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งมี

ความเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีต้นทุนน้อยในการน�าไปประยุกต์ใช้จริง

Temperature humidity index (THI): ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ที่บ่งชี้

การเกิดความเครียดเนื่องจากความร้อน

แนวทางแก้ไข
ทีมงานจึงได้พัฒนาชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนม พร้อมแอพพลิเคช่ันแนะน�าการให้อาหารที่เหมาะสมกับค่าดัชนีอุณหภูมิ

ความชื้นสัมพัทธ์ โดยมีฟังก์ชั่นช่วยแนะน�าในการปรับสูตรอาหารเพื่อรองรับ ความเครียดของโคที่เกิดจากสภาพอากาศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ช่วยให้ได้

ผลผลิตน�้านมที่ดีขึ้น โดยการทดสอบพบว่าชุดเซนเซอร์ที่ส่งสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีเสถียรภาพการท�างานท่ีดี และผลการ

ทดสอบ ความพงึพอใจจากผูใ้ช้จ�านวน 30 รายด้วยแบบสอบถาม พบว่าโดยภาพรวมผู้ใช้งานพอใจกับแอพพลิเคช่ัน โดยม ีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดี

THI = 0.81t
db

 + RH (t
db

 -14.4) + 46.4 

THI = temperature - humidity index

t
db

 = อุณหภูมิชนิดตุ้มแห้ง (dry bulb temperature) หน่วยองศาเซลเซียส (C �)

RH = ความชื้นสัมพัทธ์ที่อยู่ในรูปทศนิยม (relative humidity)

เมื่อ

โคเกิดความเครียดเมื่อ THI: โคเขตหนาว THI> 72 โคเขตร้อน THI> 78



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

 หัวหน้าโครงการ : อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน 
 สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ

ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนม
พร้อมแอพพลิเคชั่นแนะน�าการให้อาหารที่เหมาะสม

จุดเด่น
ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือนโคนมพร้อมกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือแก่เกษตรกร มีราคาถูกเมื่อเทียบกับ การจัดการ

สภาพอากาศในโรงเรอืนของเกษตรกรในรปูแบบอืน่ๆ และการให้ค�าแนะน�าการรบัมอืกบัสภาพอากาศแบบ Real-Time จะมคีวามเฉพาะเจาะจง

และเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มของโคในฟาร์มของเกษตรกรแต่ละราย

ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจ�ากัดจีโอโปรซอฟต์ได้น�าองค์ความรู้จากงานทดลองต้นแบบไปพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นจริงที่สามารถ ดาวน์โหลดผ่าน 

Google Play Store ช่ือว่าแอพพลเิคชัน่ THICOW สามารถทดลองใช้ได้ฟรบีนมอืถอืระบบปฏบิตักิาร Android และจะด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ให้

แก่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมในพืน้ท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่ได้ทดลองใช้ เพือ่ดกูระแสตอบรบัทางการตลาด ส�าหรบัการวางแผนในเชิงพาณชิย์ต่อไปในอนาคต

ผู้ที่เหมาะน�าเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
บริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตและประกอบชุด อุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อการเกษตรในเชิงพาณิชย์

กล่องวัด THI ในโรงเรือนวัวนม



>> ข่าวประชาสัมพันธ์
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ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย
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รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. ระบบสารสนเทศส�าหรับกลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อการส่งออก อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย รายงาน

ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 19 

Information System for Farmer Groups who Own Chemical-free Hom Thong Bananas Plantation for Export. 

Uthaiwan Sriwichai; Maejo University.

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนจังหวัดชุมพร อ�านาจ  รักษาพล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 

2562 / 20 

Developing of Community-Base Ecotourism in Chumphon Province. Aonnat Ruksapol ; Maejo University.   

3. การรบัรูข้องพนกังานโรงแรมและแรงงานภาคบรกิารจงัหวดัเชยีงใหม่หลังการประกาศใช้มาตรฐานสมรรถนะขัน้พืน้ฐานของบคุลากร

วชิาชพีท่องเทีย่วแห่งอาเซยีน ปี พ.ศ.  2558 อรณุโรจน์  พวงสวุรรณ  รายงานผลการวจิยัมหาวทิยาลยัแม่โจ้ เลขเรยีกหนงัสอื 2562 / 21 

The Recognition of Chiang Mai Hotel Staffs and Service Labour in Pursuit of the Imposed ASEAN Common 

Competency Standards for Tourism Professionals [ ACCSTP ] in 2015 . Arunroj Pwongsuwan;  Maejo University.    

4. การประยุกต์พลาสมาบนเส้นด้ายจากเฮมพ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการย้อมด้วยสีธรรมชาติ  สินีนาฏ  สองศรี รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 22 

Plasma Treatment for Surface Modification of hemp Yarns with natural Dyed. Sieneenard Songsri;  Maejo University.

5. บทบาทของสารประกอบท่ีว่องไวปฏิกิริยาต่อการเจริญและเปลี่ยนแปลงของเซลล์เชื้อราก่อโรค  แอนแทรคโนสในพริก กมลพร  

ปานง่อม รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 23

Role of Reactive Species in Fungal Cellular Differentiations and Developments of Chili Anthracnose Disease. 

Kamonporn panngom; Maejo University.

6. การสร้างและออกแบบเครื่องเร่งอนุภาคขนาดเล็ก พลังงาน 50 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ เพื่อใช้การปรับปรุงพันธุ์พืช  กีรติญา จันทร์ผง 

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 24

Design and Construction the Compact Accelerator with Energy 50 keV for Plant Modification. Keratiya Janpong; 

Maejo University.

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


