
Input Activity Output Outcome

ชื่อเรื่อง................................................................................................................................................

สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการ

สิ่งท่ีจะส่งมอบ ระบุให้ชัด
เชิงท้ังเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ (สามารถชี้วัดได้)

ผู้ใช้ประโยชน์ เช่น ผู้ผลิต ผู้ขาย 
หรือภาครัฐที่เก่ียวข้อง ระบุให้
ชัดเจน 

- เชิงเศรษฐกิจ ต้องมีมูลค่าหรือ
ผลกระทบที่เก่ียวข้อง
(ควรมีตัวเลขข้อมูลอ้างอิง
เปรียบเทียบชัดเจน)

- เชิงนโยบาย ต้องมีแนวทางหรือ
อ้างอิงระเบียบที่มาที่ไปและผลที่
จะเกิดขึ้น

1. เทคโนโลยีเดิม/ต่อ
ยอด

2. เหตุผลความจ าเป็นท่ี
ต้องวิจัย

งบประมาณ 
............................

หัวหน้าโครงการ......และ
คณะ........







พ.ศ..... พ.ศ......... พ.ศ. ....... พ.ศ..........

เอกสารหมายเลข ๒.๑



Input Activity Output Outcome

เศษเหลอืของหน่อไม้ตดัแต่ง     

(บ. ฝางอนิเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั

ระยะเวลา 1 ปี

ดร.รวสิรา ร่ืนไวย์ หัวหน้า
โครงการ (มหาวทิยาลยัพะเยา)

คณะผู้วจิยั และทีป่รึกษา

งบประมาณ 1.4 ล้านบาท 

ภาคเอกชน (in cash 50,000 
และ in kind 50,000)

หน่วยบริหารจดัการทุน สวก. + วช.

ปีที ่1 

1. ได้กระบวนการผลติ food ingredients โดย
มกี าลงัการผลติของเส้นใยอาหารผงในระดับ
ห้องปฏิบัตกิาร ประมาณ 5-7 กโิลกรัม

2. ได้ผลติภัณฑ์ต้นแบบ (Lab scale) ได้แก่

1. เอนแคบซูเลช่ันไฟโตสเตอรอล

2. ผลติภัณฑ์เต้าหู้เสริมเส้นใยอาหาร

3. ผลติภัณฑ์กมัมีเ่ยลลีเ่สริมเส้นใยอาหาร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 - 2563

ปีท่ี 1

1. การศึกษากระบวนการผลิตเส้นใย
อาหารผงท่ีเหมาะสมจากเศษเหลือ
ของหน่อไม้

2. การวิจัยและพัฒนาสูตรที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพจากเส้นใย
อาหารผง (เต้าหู้เสริมเส้นใยอาหาร 
และกัมม่ีเยลลี่เสริมเส้นใยอาหาร)

3. การศึกษากระบวนการผลิตเอนแคบ
ซูเลชั่นไฟโตสเตอรอล

ปีที ่2 การวจิยัและพฒันาเพือ่การผลติ
ในระดบัโรงงานต้นแบบ  (Pilot 

scale) และการทดสอบตลาด

* การขอขึน้ทะเบียนผลติภณัฑ์อาหาร (อย.) 

ปีที ่3 การพฒันากระบวนการผลติใน
ระดบัการค้า (Commercial scale)

โดย บ.ฝางอนิเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั

เพิม่มูลค่าของวสัดุเศษเหลอืของ
โรงงานผลติหน่อไม้กระป๋อง (ปริมาณเหลอื

ทิง้ ประมาณ 750-900 ตันต่อปี) 

มูลค่าการซื้อขายของเส้นใยอาหารผงใน
ท้องตลาดอยู่ในช่วง 400 - 1,600 บาทต่อ

กโิลกรัม 

ได้ผลติภัณฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ และผู้บริโภคที่

ควบคุมน า้หนัก รักษาสมดุลระบบ
การขับถ่าย และลดระดบั
โคเลสเตอรอลในเลอืด

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยอาหารผง
และไฟโตสเตอรอล

Encapsulated
phytosterol

Dietary fiber

โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือของหน่อไม้ตัดแต่ง ตัวอย่าง



Input Activity Output Outcome

โครงการการศึกษาแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการควบคุมสาร BPA ในแลกเกอร์
เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยในตลาดสากล

-ส ารวจปริมาณ BPA ในกระป๋อง
และอาหารกระป๋องเพื่อทราบ
สถานการณ์ปัจจุบัน และหาปัจจัย
การผลิตท่ีมีผลต่อปริมาณ BPA ใน
อาหาร
- ปรับปรุงกระบวรการผลิตเคลือบ
แลกเกอร์เพ่ือลดปริมาณ BPA 
- ใช้เทคนิคซินโครตรอน และไฟฟ้า
เคมีเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการบวม
พองของแลกเกอร์ BPA-NI 
- วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหา 

-ได้กระบวนการเคลือบแลก
เกอร์ที่สามารถควบคมุ
ปริมาณ BPA ในกระป๋องให้
เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อตกลงทางการคา้
-ได้ข้อมูลของปริมาณ BPA
ในอาหารกระป๋องผลิตใน
ไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ส่งออก
-ทราบสาเหตุการบวมพอง 
และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาแลกเกอร์ชนิด BPA-
NI อย่างเร่งด่วน

บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง
มหาชน จ ากัด (ประเทศไทย) และ
บริษัท สวอน อินดัสทรี่ส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด สามารถบริหารจัดการค่า
ไมเกรชันของ BPA ไม่เกินค่าก าหนด

- ลดการพ่ึงพาหน่วยงานการ
ตรวจวัด BPA ในต่างประเทศ ที่ท า
ให้เกิดการสูญเสียเงินตรา จ านวน
มาก 
- สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน
ให้บริการตรวจ BPA ในประเทศไทย
ลดการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจให้กับ
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องที่ใช้
แลกเกอร์ BPA-NI

-ความเชี่ยวชาญการตรวจ  BPA 
ในแลคเกอร์ และอาหาร
-ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย
และบริษัทผลิตกระป๋องและ
อาหารกระป๋องรายใหญ่ของ
ประเทศ

สวก. 2,495,328 บาท 
บริษัท 400,000 บาท (in kind)

รศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์





พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561-2562 พ.ศ. 2561 - 2562 พ.ศ. 2561-2562

EU ได้ประกาศให้สารเคมี Bisphenol A (BPA) เคลือบกระดาษเทอรม์อล (Thermal Paper) ท่ีมีความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่ารอ้ยละ 0.02 
โดยน้ าหนัก อยู่ในบัญชีรายชื่อสารเคมีที่ถูกจ ากัดการใช้ (Restriction List) ซึ่งเป็นบัญชีแนบท้าย 17 (Annex XVII) ของกฎระเบียบ REACH ตาม
ข้อเสนอของฝรั่งเศส โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป



เพ่ือเสริมศักยภาพความสามารถ
การแข่งขันของอุตสาหกรรม
อาหารกระป๋องไทยในตลาดสากล

ตัวอย่าง


