
 

ในระยะที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพได้มี 
การส ารวจรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จาก  
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงอย่างต่อเนื่อง ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
พืชท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงหลายชนิดที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นการเพ่ิมชนิดพืชทางเลือก
หรือพืชเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง อันจะส่งผลต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่าง
เป็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้ยังพบว่าพืชท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงหลายชนิดมีศักยภาพในการเป็นวัตถุดิบส าคัญในการ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและเวชส าอาง เครื่องหอมและสปา  และ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1.1 ปรับปรุงวิธีการผลิตส าหรับขยายปริมาณเชิงพาณิชย์ ตลอดจนท าการทดสอบตลาด ได้แก่  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Tonic) และผลิตภัณฑ์สเปรย์เพ่ิมความชุ่มชื้นใบหน้า (Face 
Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว 

1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ (Feasibility) และความคุ้มทุนในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นส าหรับผิวหน้าจากสารสกัดฟักข้าว โดยได้ผลิตและทดลองจ าหน่าย
ในงานโครงการหลวง 2556 พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มั่นใจในความปลอดภัย เพราะมีส่วนประกอบจากสารสกัด
ฟักข้าว ประกอบกับมีงานวิจัยสนับสนุนและเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “โครงการหลวง” ผลิตภัณฑ์บ ารุง
เส้นผมและหนังศีรษะ พบว่า วัตถุดิบหาง่าย เป็นพืชล้มลุกที่พบได้ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
สารสกัดธรรมชาติสามารถยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ที่
จ าหน่ายในท้องตลาด ราคาแข่งขันได้ 

1.3 จัดท าร่างค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยในปีที่ผ่านมา จ านวน 3 เรื่อง  
2. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารส าคัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่ น 

บนพื้นที่สูง พบว่า ปริมาณไขมันรวม ข่อซิแคว มีปริมาณสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ยาบขี้ไก่และลิคุ ในส่วนของ
เยื่อใยรวม พบว่า ตัวอย่างทุกชนิดจะมีปริมาณเยื่อใยสูง ยกเว้น ลิคุที่มีปริมาณน้อยมาก ส่วนปริมาณโปรตีน
รวม พบว่า ข่อซิแควมีปริมาณสูงกว่าพืชตัวอย่างแต่ละชนิด ในส่วนของการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลโดยรวม
ของพืชตัวอย่าง พบว่า สารสกัดหยาบไดโครโรมีเทนของรางจืด มีปริมาณฟีนอลโดยรวมสูงสุด รองลงมา ได้แก่ 
ปิ้งขาว  

จากนั้นน ามาทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity 
พบว่า สารสกัดด้วยเมทานอลของลิคุ ให้ค่าในการต้านทานอนุมูลอิสระได้ถึง 2 ,039.07 mol Trolox 
equivalent/g extract รองลงมาได้แก่ ปิ้งตาไก่ปิ้งแดง มีค่าเท่ากับ 1,503.02 mol Trolox equivalent/g 
extract นอกจากนี้ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบ 
ไดโคโรมีเทนและเมทานอลจากพืชพบว่า สารสกัดหยาบไดโครโรมีเทนของเสโกโบให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ 
ไทโรซิเนสได้ดีที่สุดถึง 23.71 % ที่ความเข้มข้น 10 ug/ml ส่วนสารสกัดหยาบด้วยเมทานอล พบว่า สารสกัด
จากลิคุมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ 17.42 % ทีค่วามเข้มข้น 10 ug /ml  

โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 



3. การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงโดยใช้เคมี
คอมพิ วเตอร์  พืชที่ มี ศักยภาพในการยับยั้ งเชื้ อแบคที เรีย Camphylobacter jejunii ได้แก่  หญ้ ายาง 
(Euphorbia heterophylla L.) และเสลด พั งพอน  (Barleria lupulina Lindl.) เชื้ อปรสิ ต โปรโตซั ว 
Plasmodium falciparum ได้แก่ หม่อนหลวง (Morus macroura Miq.) และหางเสือ (Flemingia stricta 
Roxb. ex W.T. Aiton) เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ได้แก่ พู่หมวก (Clerodendrum 
paniculatum L.) แล ะมะ เมื่ อ ย  (Gnetum montanum Markgr.) เชื้ อ ไว รั ส  Influenza virus ได้ แ ก่  
หม่อนหลวง (Morus macroura Miq.)และพุดฝรั่ง (Tabernaemontana pandacaqui Poir.) พืชที่มี
ศักยภาพยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ในข้าว Magnaportha grisea ได้แก่ สมุยขน (Clausena sp.) และ
น้ าลายผีเสื้อ (Callicarpa rubella Lindl.) 

4. การวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจากพืชให้สีบนพื้นที่สูงและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อใช้
ภายนอก (topical antiseptic) ในระดับห้องปฏิบัติการ ท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจาก
ธรรมชาติจากพืชบนพ้ืนที่สูง พบว่า สารสกัดจากผลกระบกให้สีน้ าตาลเข้มเกือบด า จึงเหมาะที่จะน าไปพัฒนา
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผมธรรมชาติที่สามารถปกปิดผมขาวได้ และสารสกัดจากผลกระบกยังให้ปริมาณสารสกัด
มาก (คิดเป็นร้อยละ 20.38)  

ในส่วนของการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อภายนอก ซึ่งได้น าพืชจากพ้ืนที่สูง ไปทดสอบ 
การต้านเชื้อแบคที เรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli พบว่า สารสกัดด้วยน้ าของ 
ผลกระบก มีค่า MIC 0.3125 และ 0.039 ตามล าดับ จึงได้น าสารสกัดจากผลกระบกไปพัฒนาสูตรต ารับ 
ยาน้ าใส ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อภายนอกและมีความคงสภาพดี 

5. การวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องผลิตภัณฑ์รักษาโรคน้ ากัดเท้าและผลิตภัณฑ์ลดรอยด าจากสิวจาก
พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ครีมรักษาโรคน้ ากัดเท้าจากสารสกัดสาบเสือด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อรา T. rubrum ซึ่งเป็นเชื้อราหลักท่ีก่อให้เกิดโรคน้ ากัดเท้า ไม่พบการระคายเคืองในอาสาสมัคร  

สารสกัดหยาบของสะเดามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยให้ IC50 เท่ากับ 0.993 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และได้น าไปตั้งต ารับเจลที่มีคุณสมบัติช่วยลดรอยด าจากสิวให้จางลงได้อย่างรวดเร็ว 

6 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า (Facial Sunscreen) จากพืช 
บนพื้นที่สูงในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า สารสกัดสีฟันคนทามีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวีที่มากกว่า 
สารสกัดมะเนียงน้ า ดังนั้นสารสกัดสีฟันคนทาจึงมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการพัฒนาต ารับต่อไป  
จึงท าการพัฒนาต ารับเพ่ือให้ได้ค่า SPF ที่ไม่น้อยกว่า 30 โดยการเติมสาร Octyl methoxycinnamate 
(OMC) ซึ่งเป็นสารที่มีการใช้ในผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างแพร่หลาย และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และเมื่อน าไป
วิเคราะห์ค่า SPF พบว่ามีค่าเท่ากับ 30.01 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. มีการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง โดยโครงการผลิตภัณฑ์พืช

สมุนไพร น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปผลิตเชิงปริมาณและทดสอบตลาด  
2. เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถาบันฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายวัตถุดิบพืชท้องถิ่น ส าหรับ

น ามาเปน็ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 



ตารางแสดงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ 

ผลิตภัณฑ ์ คุณสมบัติ 
สถานะในการวิจัย ทดสอบ

ตลาด ระยะแรก การต้ังต ารับ ต้นแบบ 
1. ครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า 

(Facial Sunscreen) 
ป้องกันแสงแดดจากรังสียูว ี     

2. ครีมย้อมสีผม  ปกปิดผมขาวใหส้ีน้ าตาลเขม้ถึงด า     
3. น้ ายาฆ่าเช้ือภายนอก ฆ่าเช้ือก่อโรคทางผิวหนัง 

Staphylococcus aureus 
และเชื้อ Escherichia coli   

    

4. ผลติภณัฑร์ักษาโรคน้ ากัดเท้า  ลดอาการคัน มีฤทธ์ิต้านเช้ือรา
สาเหตุจากน้ ากัดเท้า 

    

5. ผลิตภัณฑล์ดรอยด าจากสิว  มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และ
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ - 
ไทโรซเินส จึงช่วยลดรอยด าจาก
สิวให้จางลงได้อย่างรวดเร็ว 

    

6. ผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผมและ
หนังศีรษะ (Hair Tonic) 

เส้นผมมสีุขภาพดี ลดการหลดุ
ร่วง และท าให้ผมขึ้นใหม่
แข็งแรง กระตุ้นการไหลเวียน
และให้ความแข็งแรงแก่รูขุมขน 

    

7. ผลิตภณัฑ์เพิ่มความชุ่มช้ืน
ส าหรับผิวหน้า (Face 
moisturizer) จากสารสกัด
ฟักข้าว 

ให้ความชุ่มช่ืนแก่ผิวหน้า อุดม
ด้วยวิตามิน E มีสารต้านอนมุลู
อิสระ (antioxidant) สูง 

    

 

 

 

 

 

 
ก) ครีมรักษาโรคน้ ากัดเท้า  ข) เจลลดรอยด าจากสวิ  ค) ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ 

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัย 
   

 

 

 

ภาพแสดงการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นส าหรับผิวหน้า (Face Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว 
 


