โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
งานวิจัยนี้มุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยทาการคัดเลือกพืช และเตรียมสารสกัด ได้แก่ ฮ่อสะพายควาย สีฟันคนทา
มะเนียงน้า ฝาง ละหุ่งแดง และตะไคร้ต้น เป็นต้น และคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากการวิจัยที่มีศักยภาพในระยะ
ที่ผ่านมา ได้แก่ สเปรย์ เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหน้าจากฟักข้าว (Mist Moisturizer) ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและ
หนังศีรษะ (Hair tonic) ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวหน้า (Toner) และครีมป้องกันฝ้า มาทาการศึกษาแนวทาง
การผลิ ต ส าหรั บ ต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละ/หรื อ ในระดั บ ชุ ม ชนตลอดจนประเมิ น ศั ก ยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูงเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.1 การศึกษาแนวทางการผลิตและการตลาดเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และ/หรือในระดับ
ชุม ชน ส าหรั บ ยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ ได้ ท าการศึ ก ษาวิธี ก ารเตรี ย มสารสกัด หญ้ า ถอดปล้ อ งจาก
แหล่งปลูก 2 แหล่ง คือ ป่าแป๋ และแม่แฮ ที่เอาคลอโรฟิลล์ออกและไม่เอาออก แล้วนาไปศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมี ด้วย GC-MS พบว่า ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบหญ้าถอดปล้ อง
ทุ ก ตั ว อย่ า งไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ ค วรน าไปศึ ก ษาฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง เอนไซม์ 5-อั ล ฟารี ดั ก เทสอี ก ครั้ ง
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการนามาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ แฮร์โทนิค นอกจากนี้ยังได้มีการจดแจ้ง
(ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข , อย.) ผลิ ตภัณฑ์จากการวิ จัย 3 ชนิด ที่ ส่ งมอบให้ กับมูล นิ ธิ
โครงการหลวง ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair tonic) และ 2) ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพ
ผิวหน้า (toner) สู ตรคาเทชิน และ 3) ผลิ ตภัณฑ์ปรับสภาพผิ วหน้า (toner) สูตรฟักข้าว กับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยมีเลขที่ใบจดแจ้ง คือ 50-1-5700734 , 50-1-5800578 และ 50-1-5800577
ตามลาดับ เพื่อให้ได้มาตรฐานและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
1.2 การวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องผลิตภัณฑ์เพื่อคัดเลือกและพัฒนาแนวทางนาร่องการผลิตไปสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์ ได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยในระยะที่ผ่านมาให้กับโครงการหลวงไปผลิต
และจาหน่าย 2 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair tonic) และ 2) ผลิตภัณฑ์
ปรับสภาพผิวหน้า (toner) 2 สูตร คือ สูตรคาเทชิน และสูตรฟักข้าว ซึ่งได้มีการทดลองตลาด และได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
1.3 การวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ ได้ทาการวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากการวิจัยที่ ในระยะ
ที่ผ่านมา จานวน 28 ชนิด และในปี พ.ศ. 2558 ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงนาไปผลิตและทดสอบตลาดไปแล้ว ทั้งสิ้น 4 ชนิด
ได้แก่ 1) สเปรย์เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหน้าจากฟักข้าว (Mist Moisturizer) 2) ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและหนัง
ศีรษะ (Hair tonic) 3) ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวหน้า (Toner) และ 4) ครีมป้องกันฝ้า
1.4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับครัวเรือน ได้ทาการถ่ายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ในระดั บ ชุ ม ชน 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ชมพู ก าจั ด เหาจากสารสกั ด หนอนตายหยาก พื้ น ที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ส อง (บ้านแม่ระเมิง ) อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และผลิ ตภัณฑ์ขี้ผึ้ งบาล์ ม
แก้แมลงสัตว์กัดต่อยจากน้ามันมะแตก พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

2. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์ พบว่า
สารสกัดหยาบจากสีฟันคนทา และน้ามันหอมระเหยจากตะไคร้ต้น สามารถยับยั้งการติด เชื้อไวรัส 3 ชนิด
ได้แก่ 1) Classical swine fever virus (CSFV) 2) เชื้อ Porcine reproductive and respiratory syndrome
virus (PRRSV) 3) เชื้อ Swine influenza virus (SIV: H1N1) ได้ดีที่สุด
3. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคคนและสัตว์
ทาการศึกษากลุ่มสารสาคัญ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งการทางานของเชื้อแบคทีเรีย
Propionibacterium acnes ที่เป็นเชื้อสาเหตุโรคสิว โดยคัดเลือกพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง 10 ชนิดมาทดสอบ
ได้แก่ หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.) สะค้าน (Piper interruptum Opiz.) หญ้าดอกขาว (Vernonia
cinerea (L.) Less.) เจียวกู้หลาน (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) สีฟันคนทา
(Harrisonia perforata (Blanco) Merr.) อบเชยต้น (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume.) หญ้าปันยอด
(Mimosa pudica L.) ว่านน้า (Acorus calamus L.) สบู่เลือด (Stephania pierrei Diels.) และหม่อนหลวง
(Morus macroura Miq.) พบว่า อบเชยต้นมีสารประกอบ trans-Cinnamaldehyde เป็นองค์ประกอบหลัก
สามารถลดการทางานของ DPPH ลงได้เทียบเท่ากับสารมาตรฐานวิตามินซี นอกจากนี้สารสกัดจากอบเชยต้นมี
ฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเชื้อ แบคทีเรีย Propionibacterium acnes ได้ดีอีกด้วย ดังนั้นอบเชยต้นจึงเป็น
พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่เหมาะแก่การนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อสุขภาพได้
4. การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นการอั ก เสบและแก้ ป วดจากน้ ามั น มะแตก
ทาการตั้งตารับจากน้ามันมะแตกที่ระดับความเข้มข้น 7% จานวน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สเปรย์จากน้ามัน
มะแตก และขี้ผึ้งแบบล้างน้าออกง่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 2 รูปแบบมีฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบ
ในห้องปฏิบัติการได้ดฤี ทธิ์มากกว่ายามาตรฐาน diclofenac และตารับสเปรย์มีฤทธิ์สูงกว่าตารับขี้ผึ้งที่ล้างออก
ง่ายเล็กน้อย
5. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยจากพืชบนพื้นที่สูงในระดับห้องปฏิบัติการ
พบว่า สารสกัด จากแก่น ฝาง มีฤ ทธิ์ใ นการยับ ยั้ง เอนไซม์ไ ทโรซิเ นสได้ ด ีที ่ส ุด ทั ้ง นี ้ย ัง มีส ามารถยับ ยั ้ง
สารอนุมูลอิสระได้และมีปริมาณของสารฟี นอลโดยรวมมากที่สุด จึงได้นาสารสกัดจากแก่นฝางมาพัฒนาเป็น
ตารั บครีมลดเลือนริ้ว ต่อไป ตารับ ครี มลดเลื อนริ้วรอยจากสารสกัดจากแก่นฝางความเข้มข้น 0.20%w/w
โดยเตรียมเนื้อครีมให้อยู่ในรูปแบบของอนุภาคน้ามันในน้า พบว่า เนื้อครีมที่ได้มีลักษณะเงางามมีความหนืดที่
เหมาะสม หลังจากทาลงบนผิวหนังมีการกระจายตัวดี ไม่เกิดปื้นขาว สีของเนื้อครีมเป็นสีส้ม-น้าตาลอ่อนๆ
6. การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ดรอยแผลเป็ น (Keloid) จากพื ช บนพื้ น ที่ สู ง ในระดั บ
ห้องปฏิบัติการ พบว่า สารสกัดจากใบชาเมี่ยงมีศักยภาพในการนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อยับยั้งหรือ
ป้ องกัน การเกิดรอยแผลเป็ น หลั งจากผ่ านกระบวนการสมานแผลของร่ างกายแล้ ว การนาสารสกัดจาก
ธรรมชาติมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องคานึงถึงความคงสภาพและความน่าใช้ของผลิตภัณฑ์
7. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผมจากหญ้าถอดปล้องที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้
ทาการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการหลุดร่วงของเส้นผม โดยเลือกสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5-อัลฟารีดักเทสดีที่สุด
มาตั้งตารับ และได้ทาการตั้งตารับ ผลิตภัณฑ์เซรั่มบารุงผม และอยู่ระหว่างการประเมินความพึงพอในของ
ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัครต่อไป

ผลผลิตที่สาคัญ
1. ได้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปสู่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ต้านการอักเสบและแก้ปวดจากน้ามันมะแตก ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอย ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็น
(Keloid) และผลิตภัณฑ์ลดอาการอักเสบจากแมลงกัดต่อย
2. มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองผลงานวิจัยของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มีข้อมูลพื้นฐานสาหรับนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับคนและสัตว์
2. มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการให้แก่มูลนิธิโรงการหลวงไปผลิตและ
จาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้
3. ชุมชนสามารถนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยไปผลิตเพื่อจาหน่ายหรือใช้ภายในชุมชนได้

ภาพผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยในระยะที่ผ่านมาที่ส่งมอบให้กับโครงการหลวงไปผลิตและจาหน่าย

