
ข้อมูลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของสวก. 
1. การผลิตข้าวน่ึงกล้องจากข้าวเปลือกเร่ิมงอก 

 

 

 

 

 

  

  ปัจจุบันจากพฤติกรรมความสนใจสุขภาพที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ มีการเติบโต
มากขึ้น คาดว่ามีสัดส่วน 7 – 10 % จากตลาดข้าวถุง มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ในปี 2553 ถือได้ว่าเป็น
ตลาดท่ีมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง และมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคต่างหันมาสนใจ
สุขภาพ ประกอบกับมีความรู้เรื่องต่างๆ มากขึ้น จึงเลือกซ้ือและรับประทานแต่อาหารปลอดพิษ รวมถึงการเลือก
รับประทานข้าวกล้องเริ่มงอกมากขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคท่ีดูแลตัวเองแลต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ประโยชน์เพื่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ดี ข้าวกล้องเริ่มงอกยี่ห้อต่างๆ ส่วนใหญ่ท่ีวางจ าหน่ายในตลาดนั้น จะเป็นข้าว
กล้องงอกท่ีผลิตในลักษณะการผลิตแบบสินค้าชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงขาดการควบคุมคุณภาพท้ังในส่วนของ
สูตราการผลิตเพื่อให้ได้สารอาหารโดยเฉพาะสาร GABA สูงสุดและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ดังนั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกขึ้นโดยได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ซ่ึงสามารถคิดค้น
พัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและเครื่องต้นแบบในการผลิตข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก เพื่อให้ได้
สภาวะท่ีดีท่ีสุดทีมีปริมาณสาร GABA (Gramma-amino butyric acid) มากท่ีสุด แก้ปัญหาการผลิตแบบดั้งเดิม 
สามารถเพิ่มก าลังการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์ได้ และให้ใช้สภาวะท่ีมีสาร GABA    ท่ีสุด โดยท่ี
เครื่องสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องจนเสร็จส้ินกระบวนการด้วยระบบอัตโนมัติ 



  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกต่างจากการผลิตข้าวนึ่งท่ัวไป
ดว้ยการเพิ่มขั้นตอนการท าข้าวเปลือกให้เป็นข้าวเปลือกเริ่มงอก (Pre-germinated paddy rice) ก่อนน าไปผ่าน
ขั้นตอนการนึ่ง ซ่ึงข้าวนึ่งกล้องนี้จะมีคัพภะ (จมูกข้าว) ติดอยู่กับเมล็ดข้าวท่ีกะเทาะเปลือกแล้ว และการคัด
คุณภาพข้าวเปลือกท่ีเหมาะสมต่อการเริ่มงอกจะท าให้ได้ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นการ
แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว โดยเฉพาะข้าวนาปรังท่ีมีคุณภาพการกะเทาะเปลือกและขัดสีต า  ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่ง
กล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกมีจุดเด่น ในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เก็บรักษาได้นานกว่าข้าวธรรมดา เมล็ด
ข้าวมีความใสไม่เป็นท้องไข่ เนื่องจากมีกระบวนการผ่านความร้อนในขั้นตอนการนึ่งข้าวเปลือกเริ่มงอก ส าหรับ
รับประทาน น ามาหุงสุกได้รวดเร็วกว่าข้าวนึ่งปกติ มีเนื้อสัมผัสท่ีอ่อนนุ่มกว่าข้าวกล้อง รับประทานง่าย รสชาติ
อร่อยกลมกล่อม การย่อยอาหารได้ง่ายกว่า มีคุณประโยชน์จากสารอาหารอ่ืนๆ เช่น ใยอาหารกรดไฟติก วิตามินบี 
วิตามินอี และสารกาบา (GABA, Gramma-amino butyric acid) ซ่ึง สวก. ยื่นจดค าขอสิทธิบัตร เรื่อง เครื่องผลิต
ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก เลขท่ีค าขอ 1001000300 กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ไว้เรียบร้อยแล้ว และบริษัท อาร์ซีเค อะกริ มาร์เกตติ้ง จ ากัด ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงก่อตั้งขึ้นโดยผู้ด าเนิน
ธุรกิจโรงสีข้าวท่ีมีประสบการณ์กว่า 30 ปี จึงได้เล็งเห็นโอกาสและช่องว่าวทางการตลาดท่ีจะผลิตข้าวกล้องเริ่ม
งอกในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้มาตรฐานสากล โดยการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกจากการน าข้าวเปลือกมา
เพาะให้เริ่มงอก โดยท าการผลิตตามสูตรการผลิตท่ีผ่านการวิจัยแล้ว พบว่าสามารถให้ปริมาณสารอาหาร
โดยเฉพาะสาร GABA  สูงท่ีสุด นอกจากนี้ บริษัทพร้อมชูแบรนด์ ข้าวกล้องเริ่มงอก “ฮาง -HARNG” โดยวางแนว
ทางการท าตลาด คือ บริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านคุณค่า 
รสชาติและเนื้อสัมผัส  จากนั้นจึงท าการส่ือสารถึงคุณค่าและความแตกต่างข้าวกล้องเริ่มงอก “ฮาง -HARNG” ไป
ยั ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  คื อ  ผู้ ห ญิ ง มี อ า ยุ ตั้ ง แ ต่  3 5  ปี ขึ้ น ไ ป  มี ก า ลั ง ซ้ื อ ร ะ ดั บ A-B
อ   ย                        ด    ๆ                         มผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และอัลไซเมอร์ ส่วนการตั้งราคานั้นจะใช้กลยุทธ์การตั้งราคาและ High-Value Strategy                        ม
ลูกค้า เป้าหมายท่ีมีรายได้ ระดับกลางขึ้ น ไป ด้วยคุณค่าและคุณภาพท่ีเป็น เ ลิศของข้าวกล้อง เริ่ มงอก               
“ฮาง -HARNG” จึงสามรถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีถึงแม้จะมีพฤติกรรมท่ีห่วงใยสุขภาพ แต่ก็ยัง
ต้องการความอร่อยในการบริโภคข้าว นอกจากนี้ กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความ
เปรียบทางการแข่งขันและหลีกเล่ียงสงครามราคาข้าวสุขภาพในประเทศ  จึงจะมีการส่งออกข้าวกล้องงอก      
“ฮาง -HARNG” ไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศท้ังเอเชีย ยุโรป และอเมริกา อีกท้ังสินค้านี้มีความใกล้เคียง
กับข้าวนึ่ง แต่เด่นกว่าตรงกระบวนการท าให้ข้าวเปลือกเริ่มงออกท่ีให้สารอาหารสูง สามารถเพิ่มเป็นจุดขายได้  
โดยบริษัทมีผลวิจัยสนับสนุนชัดเจน จึงน่าจะมีโอกาสในตลาดดังกล่าวอีกด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท อาร์ซีเค 
อะกริ มาร์เกตติ้ง จ ากัด ยังมีความต้องการวัตถุข้าวอินทรีย์ในพื้นท่ีใกล้โรงงานการผลิต  จ.กาฬสินธ์ุ สวก. จึงมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้องค์ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์  ในพื้นท่ีใกล้เคียง 
จ.กาฬสินธ์ุ เพื่อผลิตวัตถุดิบป้อนสู่โรงงานผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกต่อไป 
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2. การผลิตมาสก์ไบโอเซลลูโลสจากน ้ามะพร้าว 
 
 

  
 
ธุรกิจเสริมความงามและชะลอวัย (Anti-aging) มีอัตราการเติบโตอย่างมาก วิธีการท่ีคลินิกและ

โรงพยาบาลต่างๆ น ามาใช้อย่างแพร่หลาย คือการเสริมความงามด้วยเลเซอร์ซ่ึงในการท าเลเซอร์อาจก่อให้เกิด
ผลข้างเคียง คือปวดแสบปวดร้อน เป็นผ่ืนแดง และเกิดภาวะสีผิวเข้มผิดปกติ (hyperpigmentation) ซ่ึงในทาง
การแพทย์ได้ใช้สารป้องกันสีผิวเข้มหลายชนิด  เช่น retinoid glycolic acid, kojic acid อยู่ในรูปครีมหรือเจล 
เข้มข้น ทว่ามักออกฤทธ์ิอยู่เพียงระยะส้ัน ท าให้ประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดสีเข้มไม่ดีเท่าท่ีควร  

คณะผู้วิจัยน าโดยเภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน าสารป้องกันการเกิดสีผิวเข้มปกติ 
สารต่อต้านอนุมูลอิสระ สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมาประกอบกัน ร่วมกับแผ่นไบโอเซลลูโลสจากน้ ามะพร้าว 
ซ่ึงเป็นการน าทรัพยากรที่หาได้ง่ายในประเทศไทยมาเพิ่มมูลค่าในการท าแผ่นเซลลูโลสนั้นจะท าจากน้ ามะพร้าวแก่ 
ซ่ึงไม่เป็นท่ีนิยมรับประทานกัน น้ ามะพร้าวเมื่ออยู่ในลูกมะพร้าวจะมีสภาพปลอดเช้ือ น ามาเพาะเล้ียงด้วยจุลินทรีย์
ได้ไม่ยุ่งยาก ได้เป็นแผ่นเซลลูโลส (micro-biocellulose fiber) ท่ีคุณสมบัติติดแนบแน่นดีกับผิว ช่วยป้องกันการ
เกิดผิวสีเข้มผิดปกติภายหลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ให้ความชุ่มช่ืนและ
มีคุณสมบัติเย็นเหมาะส าหรับผิวหลังการท าเลเซอร์ เส้นใยท่ีได้มีความละเอียด และบางมากท าให้แผ่นมาสก์มีความ
คงตัวสูง เมื่อเวลาติดลงบนผิวหนังท าเรียบเนียนติดไปกับผิวเสมือนเป็นผิวหนังช้ันท่ี 2 จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการท างานของสารต่างๆ ท่ีมีอยู่ในน้ ามันมะพร้าว ซ่ึงมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีและช่วยต้านอนุมูล



อิสระได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อน าแผ่นดังกล่าวมาพัฒนาโดยใส่สารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการเกิดสีเข้มและสารบ ารุงผิวต่างๆ  
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร อีกท้ังยังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมความงามและ
สุขภาพของไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาได้นี้จึงมีโอกาสในเชิงพาณิชย์สูงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้าวเป็นอย่างมาก หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวสนใจท่ีจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี โทรศัพท์ 02-579-7435 ต่อ3309 โทรสาร     
02-579-9803 Email gatey_k9@hotmail.com 
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