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นวัตกรรมการผลิตฟ้าทะลายโจรอินทรีย์อัดเม็ด
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณมากมาย ในงานวิจยั นีน้ าํ ฟ้าทะลายโจรสดมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยา เม็ดฟ้าทะลายโจร (ตราแอนโดร) ซึง่ เป็นยาสามัญ
ประจําบ้าน ทัง้ นีฟ้ า้ ทะลายโจรทีผ่ ลิตด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสกัด
ทีช่ อื่ ว่า Bio-D Technology เป็นการสกัดด้วยนำ�้ ผึง้ ก่อนนํามาขึน้ รูป ด้วยการ
อัดเม็ดแทนการใส่แคปซูลทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่ปลอดภัยจาก
สารเคมีโดยสิน้ เชิง ปราศจากเชือ้ ราและแบคทีเรีย ดูดซึมเข้าสูเ่ ซลล์รา่ งกาย
และมุ่งเป้าสู่เซลล์เป้าหมายเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว
นวัตกรรมนี้ สามารถกักเก็บสารแอนโดรกราฟาไลด์ (Andrographolide)
ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ในฟ้าทะลายโจรไว้ได้ 17.63 + 0.52 มิลลิกรัม
ในผลิตภัณฑ์ 1 กรัม

การนําไปใช้ประโยชน์

ในงานวิ จั ย นี้ นํ า ฟ้ า ทะลายโจรสดมาแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าเม็ ด
ฟ้าทะลายโจร (ตราแอนโดร) ซึ่งเป็นยาสามัญประจําบ้านช่วยรักษา อาการ
ไข้ เจ็บคอ หวัด ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการรักษา สรรพคุณอื่น ๆ ของฟ้าทะลายโจร ได้แก่ ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ รักษาอาการท้องเสีย ฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ฟื้นฟูการทํางานของตับ บํารุงและฟื้นฟูตับ รักษา อาการไข้มาลาเรีย ไวรัส
ตับอักเสบ และการติดเชื้อไวรัส เป็นต้น

การท�ำข้าวกล้องพองปราศจากน�้ำมันทอด
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ข้าวเหนียว (Waxy rice, Oryza sativa) เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ปริมาณ อะไมโลเพคตินอยู่สูง ท�ำให้มีคุณสมบัติอ่อนนุ่มและการเกาะติด
(Stickiness) จึงถูกน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหลายชนิด เช่น ขนมปังกรอบ ขนมกรอบพอง และข้าวพอง เป็นต้น กระบวนการท�ำให้
ข้าวพองนั้นมีกุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้ข้าวเกิดการพองตัวได้มากหรือน้อยนั้น คือ การท�ำแห้งที่อุณหภูมิต�่ำอย่างช้าๆ เพื่อให้โครงสร้างของแป้ง
แข็งตัวและกักเก็บความชื้นไว้ เมื่อเมล็ดข้าวเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงในเวลาสั้นท�ำให้ความชื้นที่ถูกกักเก็บในโครงสร้างของเมล็ดข้าวเกิด
การขยายตัวแบบฉับพลันและดันโครงสร้างของเมล็ดข้าวให้ระเบิดพองตัวออก

วิธีท�ำข้าวกล้องพองปราศจากน�้ำมันทอด

1.นึ่งข้าว : ใช้เวลาประมาณ 35 นาที เพื่อ
ให้ข้าวสุกได้ที่

2.เกลี่ยข้าว : เพื่อระบายความร้อนของข้าว
ไม่ให้ข้าวจับตัวเป็นก้อนมากเกินไป

3.แช่เย็น 1 คืน : น�ำข้าวที่เกลี่ยไว้ไปแช่ใน
ตู้เย็น เพื่อยับยั้งยางข้าวที่เกิดจากการนึ่ง
ข้าวเหนี่ยวจนข้าวจับตัวกันเป็นก้อน

4.บี้ข้าว : เพื่อให้ข้าวเหนียวที่ยังจับตัวอยู่ได้
คลายตัวออก ไม่จับกันเป็นก้อน ใช้เวลาช่วง
แช่เย็นข้าวในการบี้ข้าว

5.ท�ำแห้ง : น�ำข้าวที่ผ่านขั้นตอนการ แช่ บี้
ข้าว แล้วมาท�ำให้แห้งโดยการต่าง เพื่อลด
ปริมาณความชื้น กันไม่ให้เกิดเชื้อรา

6.คั่วข้าว : ตั้งกระทะให้ร้อนจัด เวลาคั่ว
ควรใช้เวลาประมาณ 15-20 วินาที เพื่อ
ไม่ให้มีกลิ่นไหม้

ข้าวพองปราศจากน�้ำมันทอด

ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก ที่ผ่านขั้นตอนการท�ำเป็นข้าวพองปราศจากน�้ำมันทอดแล้วนั้นสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน แล้วยัง
น�ำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ได้อีก เป็นการถนอมรักษา และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากข้าวได้อีกทางหนึ่ง
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ข้าวที่ผ่านการท�ำให้พองตัวแล้วจะมีลักษณะเป็นรูพรุน ของโพรงอากาศ มีปริมาตรเพิ่มขึ้นลักษณะเนื้อสัมผัสคล้ายผลิตภัณฑ์สแนค (Snack)
สามารถน�ำไปคลุกผสมกับลูกเกด ผลไม้อบแห้ง มะพร้าวคั่ว ถั่ว งา โดยน�ำน�้ำผึ้ง และ แบะแซ มาเคี่ยวจนหนืดและคลุกส่วนผสมต่างๆ จะช่วย
ประสานกันอย่างลงตัว จึงน�ำไปบรรจุซองพลาสติกที่ป้องกันความชื้นซึมผ่านท�ำให้อายุการเก็บรักษานานยิ่งขึ้น

วิธีท�ำผลิตภัณฑ์มูสลี่บาร์

1.เคี่ ย วแบะแซและน�้ ำ ผึ้ ง : เพื่ อ ท�ำให้
ข้าวพองปราศจากน�้ำมันทอด จับตัวกันเมื่อ
น�ำไปใส่ในแม่พิมพ์

2.คลุกส่วนผสม : ประกอบไปด้วยธัญพืช เช่น
งาขาว งาด�ำ ถั่ว ผลไม้อบแห้ง เช่น มะพร้าว
เบอร์รี่ ลูกเกด เป็นต้น

3.เทใส่ถาดแบบพิมพ์ : ท�ำในขณะที่ก�ำลัง
ร้อนเพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นรูป

4.อัดขึ้นรูป : อัดให้แน่น และ ท�ำรอยบาก
ไว้เพื่อให้ง่ายในการตัดแบ่ง พักให้เย็นและ
แข็งตัว

5.ตั ด แบ่ ง : ตั ด แบ่ ง ตามที่ ต ้ อ งการจะ
บรรจุซอง

6.ผนึกซอง : บรรจุซองตามที่ออกแบบไว้
เพื่อเป็นการเก็บรักษา ความสวยงาม และ
เพิ่มมูลค่าสินค้า

ผลิตภัณฑ์มูสลี่บาร์
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ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุน
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
ข้อเสนอโครงการประเด็นการวิจัยส�ำคัญ กลุ่มอุตสาหกรรม

รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้มีการก�ำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะก�ำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้เกิด
การลงทุนให้เพิ่มขึ้น และให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึง่ จ�ำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั และ
นวัตกรรมเพือ่ ยกระดับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างผลกระทบใน
เชิงเศรษฐกิจ และได้ก�ำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
		
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
		
2. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
		
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
		
4. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
		
5. อุตสาหกรรมดิจิทัล
		
6. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
		
7. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
		
8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
		
9. อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ
		
10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
แนวทางการจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
1. ผู้สนใจสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยโดยจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ผ่าน ระบบ NRMS ภายใน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
2. โครงการที่ขอรับทุนต้องเป็นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
( สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/38mienc )
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รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ให้บริการส�ำหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
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