โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ในระยะที่ ผ่ านมาสถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง โดยกลุ่ ม งานความหลากหลายทางชี ว ภาพได้ มี
การส ารวจรวบรวมองค์ค วามรู้ และภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ตลอดจนมี การอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู ก ารใช้ป ระโยชน์ จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงหลายชนิดที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มชนิดพืชทางเลือก
หรือพืชเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง อันจะส่งผลต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่าง
เป็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้ยังพบว่าพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงหลายชนิดมีศักยภาพในการเป็นวัตถุดิบสาคัญในการ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและเวชสาอาง เครื่องหอมและสปา และ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสาหรับคนและสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิด จากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.1 ปรับปรุงวิธีการผลิตสาหรับขยายปริมาณเชิงพาณิชย์ ตลอดจนทาการทดสอบตลาด ได้แก่
ผลิ ตภั ณ ฑ์ บ ารุ งเส้ น ผมและหนั งศีรษะ (Hair Tonic) และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส เปรย์เพิ่ มความชุ่ มชื้ น ใบหน้ า (Face
Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว
1.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ของผลิ ตภัณ ฑ์ (Feasibility) และความคุ้มทุนในการวิจัยและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสาหรับผิวหน้าจากสารสกัดฟักข้าว โดยได้ผลิตและทดลองจาหน่าย
ในงานโครงการหลวง 2556 พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มั่นใจในความปลอดภัย เพราะมีส่วนประกอบจากสารสกัด
ฟักข้าว ประกอบกับมีงานวิจัยสนับสนุนและเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “โครงการหลวง” ผลิตภัณฑ์บารุง
เส้นผมและหนังศีรษะ พบว่า วัตถุดิบหาง่าย เป็นพืชล้มลุกที่พบได้ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
สารสกัด ธรรมชาติ ส ามารถยั บ ยั้ งเอนไซม์ 5-alpha reductase และมี ป ระสิ ท ธิภ าพใกล้ เคี ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
จาหน่ายในท้องตลาด ราคาแข่งขันได้
1.3 จัดทาร่างคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยในปีที่ผ่านมา จานวน 3 เรื่อง
2. การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี กลุ่ ม สารส าคั ญ และฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาของพื ช ท้ อ งถิ่ น
บนพื้นที่สูง พบว่า ปริมาณไขมันรวม ข่อซิแคว มีปริมาณสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ยาบขี้ไก่ และลิคุ ในส่วนของ
เยื่อใยรวม พบว่า ตัวอย่างทุกชนิดจะมีปริมาณเยื่อใยสูง ยกเว้น ลิคุที่มีปริมาณน้อยมาก ส่วนปริมาณโปรตีน
รวม พบว่า ข่อซิแควมีปริมาณสูงกว่าพืชตัวอย่างแต่ละชนิด ในส่วนของการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลโดยรวม
ของพืชตัวอย่าง พบว่า สารสกัดหยาบไดโครโรมีเทนของรางจืด มีปริมาณฟีนอลโดยรวมสูงสุด รองลงมา ได้แก่
ปิ้งขาว
จากนั้ น น ามาทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุ มูล อิส ระด้ว ยวิธี DPPH radical scavenging activity
พบว่า สารสกั ด ด้ ว ยเมทานอลของลิ คุ ให้ ค่ า ในการต้ านทานอนุ มู ล อิ ส ระได้ ถึง 2,039.07 mol Trolox
equivalent/g extract รองลงมาได้แก่ ปิ้งตาไก่ปิ้งแดง มีค่าเท่ากับ 1,503.02 mol Trolox equivalent/g
extract นอกจากนี้ ผ ลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบ
ไดโคโรมีเทนและเมทานอลจากพืชพบว่า สารสกัดหยาบไดโครโรมีเทนของเสโกโบให้ ค่าการยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนสได้ดีที่สุดถึง 23.71 % ที่ความเข้มข้น 10 ug/ml ส่วนสารสกัดหยาบด้วยเมทานอล พบว่า สารสกัด
จากลิคุมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ 17.42 % ทีค่ วามเข้มข้น 10 ug /ml

3. การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงโดยใช้เคมี
คอมพิ ว เตอร์ พื ช ที่ มี ศั ก ยภาพในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เรี ย Camphylobacter jejunii ได้ แ ก่ หญ้ า ยาง
(Euphorbia heterophylla L.) และเสลดพั ง พ อน (Barleria lupulina Lindl.) เชื้ อ ปรสิ ต โปรโต ซั ว
Plasmodium falciparum ได้แก่ หม่อนหลวง (Morus macroura Miq.) และหางเสือ (Flemingia stricta
Roxb. ex W.T. Aiton) เชื้ อ แบคที เรี ย Staphylococcus epidermidis ได้ แ ก่ พู่ ห มวก (Clerodendrum
paniculatum L.) แล ะม ะเมื่ อย (Gnetum montanum Markgr.) เชื้ อ ไวรั ส Influenza virus ได้ แ ก่
หม่ อ นหลวง (Morus macroura Miq.)และพุ ด ฝรั่ ง (Tabernaemontana pandacaqui Poir.) พื ช ที่ มี
ศั ก ยภาพยั บ ยั้ งเชื้ อ ราก่ อ โรคใบไหม้ ในข้ าว Magnaportha grisea ได้ แ ก่ สมุ ย ขน (Clausena sp.) และ
น้าลายผีเสื้อ (Callicarpa rubella Lindl.)
4. การวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจากพืชให้สีบนพื้นที่สูงและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อใช้
ภายนอก (topical antiseptic) ในระดั บ ห้ องปฏิ บั ติ การ ท าการวิ จัยและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ย้ อมสี ผมจาก
ธรรมชาติจากพืชบนพื้นที่สูง พบว่า สารสกัดจากผลกระบกให้สีน้าตาลเข้มเกือบดา จึงเหมาะที่จะนาไปพัฒนา
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผมธรรมชาติที่สามารถปกปิดผมขาวได้ และสารสกัดจากผลกระบกยังให้ปริมาณสารสกัด
มาก (คิดเป็นร้อยละ 20.38)
ในส่ วนของการศึกษาและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ฆ่าเชื้อภายนอก ซึ่งได้นาพืชจากพื้นที่สูง ไปทดสอบ
การต้ า นเชื้ อ แบคที เรี ย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli พบว่ า สารสกั ด ด้ ว ยน้ าของ
ผลกระบก มีค่ า MIC 0.3125 และ 0.039 ตามล าดับ จึงได้น าสารสกัดจากผลกระบกไปพั ฒ นาสู ตรต ารับ
ยาน้าใส ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อภายนอกและมีความคงสภาพดี
5. การวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องผลิตภัณฑ์รักษาโรคน้ากัดเท้าและผลิตภัณฑ์ลดรอยดาจากสิวจาก
พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ครีมรักษาโรคน้ากัดเท้าจากสารสกัดสาบเสือด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อรา T. rubrum ซึ่งเป็นเชื้อราหลักที่ก่อให้เกิดโรคน้ากัดเท้า ไม่พบการระคายเคืองในอาสาสมัคร
สารสกั ดหยาบของสะเดามี ฤทธิ์ยั บยั้ ง เอนไซม์ ไทโรซิเนสโดยให้ IC50 เท่ ากั บ 0.993 มิ ลลิ กรัมต่ อ
มิลลิลิตร และได้นาไปตั้งตารับเจลที่มีคุณสมบัติช่วยลดรอยดาจากสิวให้จางลงได้อย่างรวดเร็ว
6 การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม กั น แดดส าหรั บ ผิ ว หน้ า (Facial Sunscreen) จากพื ช
บนพื้นที่สูงในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า สารสกัดสีฟันคนทามีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวีที่มากกว่า
สารสกัดมะเนียงน้ า ดังนั้นสารสกัดสีฟันคนทาจึงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการพัฒ นาตารับต่อไป
จึ ง ท าการพั ฒ นาต ารั บ เพื่ อ ให้ ได้ ค่ า SPF ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 โดยการเติ ม สาร Octyl methoxycinnamate
(OMC) ซึ่งเป็นสารที่มีการใช้ในผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างแพร่หลาย และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และเมื่อนาไป
วิเคราะห์ค่า SPF พบว่ามีค่าเท่ากับ 30.01
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มีการส่ งต่อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ได้จ ากการวิจัยให้ กับ มูล นิ ธิโครงการหลวง โดยโครงการผลิ ต ภัณ ฑ์ พื ช
สมุนไพร นาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปผลิตเชิงปริมาณและทดสอบตลาด
2. เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบัน ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายวัตถุดิบพืชท้องถิ่น สาหรับ
นามาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแสดงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อกาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์
1. ครีมกันแดดสาหรับผิวหน้า
(Facial Sunscreen)
2. ครีมย้อมสีผม
3. น้ายาฆ่าเชื้อภายนอก
4. ผลิตภัณฑ์รักษาโรคน้ากัดเท้า
5. ผลิตภัณฑ์ลดรอยดาจากสิว

6. ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและ
หนังศีรษะ (Hair Tonic)
7. ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้น
สาหรับผิวหน้า (Face
moisturizer) จากสารสกัด
ฟักข้าว

ก) ครีมรักษาโรคน้ากัดเท้า

คุณสมบัติ
ป้องกันแสงแดดจากรังสียูวี
ปกปิดผมขาวให้สีน้าตาลเข้มถึงดา
ฆ่าเชื้อก่อโรคทางผิวหนัง
Staphylococcus aureus
และเชื้อ Escherichia coli
ลดอาการคัน มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา
สาเหตุจากน้ากัดเท้า
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ ไทโรซิเนส จึงช่วยลดรอยดาจาก
สิวให้จางลงได้อย่างรวดเร็ว
เส้นผมมีสุขภาพดี ลดการหลุด
ร่วง และทาให้ผมขึ้นใหม่
แข็งแรง กระตุ้นการไหลเวียน
และให้ความแข็งแรงแก่รูขุมขน
ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้า อุดม
ด้วยวิตามิน E มีสารต้านอนุมลู
อิสระ (antioxidant) สูง

สถานะในการวิจัย
ระยะแรก การตั้งตารับ ต้นแบบ
























ข) เจลลดรอยดาจากสิว

ทดสอบ
ตลาด





ค) ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและหนังศีรษะ

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัย

ภาพแสดงการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสาหรับผิวหน้า (Face Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว

