
 

 

 

 
 

คูมือปฏิบัติงานหลัก 

เรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนทองถ่ิน จังหวัดลําพูน 

 

 

 

 

นาย พหล แสนสมชัย 

นักวิจัย 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



สารบัญ 

         หนา 

บทที่ 1  บทนํา         1 

   หลักการและเหตุผล      1 

   วัตถุประสงคของโครงการ     2 

กลุมเปาหมาย, พื้นทีเ่ปาหมาย และระยะเวลาดําเนนิโครงการ 2 

ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย    3 

บทที่ 2  แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ     4 

กระบวนการบริการทางวิชาการ     4 

ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมในโครงการ   5 

บทที่ 3  การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ     16 

     การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 1) 35 

     การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 2) 41 

  การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 3) 47 

  การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 4) 51 

  การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 5) 53 

บทที่ 4  สรุปผลการดําเนนิการ       55 

  เอกสารอางอิง        85 

  ภาคผนวก        87 

  ตัวอยางหนงัสอืโครงการที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว  87 

  ปายแสดงการประชาสัมพันธโครงการ    88 

แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ    93 

ภาพกิจกรรม        95 

(กอนดําเนินโครงการ/ระหวางดําเนนิ/ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ) 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 

ภาพที ่ หนา 

ภาพที่ 2.1 แผนที่นาขาว 18.460436000000001,98.827866 5 

ภาพที่ 2.2 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมขา18.595444000000001,99.010261999999997 6 

ภาพที่ 2.3 แผนที่สวยกลวย 18.436548564486131,98.780774155887102 9 

ภาพที่ 2.4 แผนที่สวนมะมวง 18.461853999999999,98.827420000000004 11 

ภาพที่ 2.5 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมมะมวง 18.4552793,98.8272418 11 

ภาพที่ 2.6 แผนที่สวนลําไย 18.448740999999998,98.823974000000007 13 

ภาพที่ 2.7 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมลําไย 18.426375, 98.784150 14 

ภาพที่ 3.1 แสดงปริมาณสารฟนอลิกรวม (mgG/g extract) เมื่อสกัดขาวหอมมะลิแดงดวยตัวทํา

ละลายนํ้า และแอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

36 

ภาพที่ 3.2 แสดงปริมาณสารฟลาโวนอยด (mgC/g extract) เมื่อสกัดขาวหอมมะลิแดงดวยตัวทํา

ละลายนํ้า และแอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

37 

ภาพที่ 3.3 แสดงความสามารถในการกลืนกินอนุมูลอิสระ DPPH ของสกัดขาวหอมมะลิแดงดวยตัวทํา

ละลายนํ้า และแอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

38 

ภาพที่ 3.4 แสดงถึงความอยูรอดของเซลลไฟโบรบลาสตเมื่อบมกับสารสกัดที่ความเขมขนตางๆ เปน     

             เวลา 24 ช่ัวโมง (สวนรายงาน) 

39 

ภาพที่ 3.5 แสดงปริมาณสารฟนอลิกรวม (mgG/g extract) เมื่อสกัดขาวเบอรรี่ดวยตัวทําละลายนํ้า 

และแอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

42 

ภาพที่ 3.6 แสดงปริมาณสารฟลาโวนอยด (mgC/g extract) เมื่อสกัดขาวเบอรรี่ดวยตัวทําละลายนํ้า 

และแอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

43 

ภาพที่ 3.7 แสดงความสามารถในการกลืนกินอนุมูลอิสระ DPPH ของสกัดขาวเบอรรี่ดวยตัวทําละลาย

นํ้า และแอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

44 

ภาพที่ 3.8 แสดงถึงความอยูรอดของเซลลไฟโบรบลาสตเมื่อบมกับสารสกัดขาวเบอรรี่ที่ความเขมขน

ตางๆ เปนเวลา 24 ช่ัวโมง (สวนรายงาน) 

45 

ภาพที่ 3.9 แสดงปริมาณสารฟนอลิกรวม (mgG/g extract) เมื่อสกัดกาแฟดวยตัวทําละลายนํ้า และ

แอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

48 

ภาพที่ 3.10 แสดงปริมาณสารฟลาโวนอยด (mgC/g extract) เมื่อสกัดกาแฟดวยตัวทําละลายนํ้า และ

แอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

49 

 



สารบัญภาพตอ 

ภาพที ่ หนา 

ภาพที่ 3.11 แสดงความสามารถในการกลนืกินอนุมูลอิสระ DPPH ของสกัดกาแฟดวยตัวทําละลายนํ้า 

และแอลกอฮอล (สวนรายงาน) 

50 

ภาพที่ 4.1 แสดงขอมลูวารสาร Chinese Chemical Letters ที่นําเสนอบทความ 55 

ภาพที่ 4.2 แสดงขอมลูวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST) 

(Scopus Q3) ที่นําเสนอบทความ 

69 

ภาคผนวก 3 ผลิตภัณฑตนแบบโลช่ัน และครีมจากสารสกดัขาวในจังหวัดลําพูน 96 

ภาคผนวก 3 ผลิตภัณฑตนแบบกลวยอบรสกาแฟ 98 

ภาคผนวก 3 ผลิตภัณฑตนแบบผลิตภัณฑมะมวงผง 100 

ภาคผนวก 3 ผลิตภัณฑตนแบบไซรัปจากลําไย 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

ตารางที ่ หนา 

ตารางที่ 2.1 แสดงระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมที ่1 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปน

ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางสําหรับผิวกายเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM 

7 

ตารางที่ 2.2 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที ่2 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปน

ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางสําหรับผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM 

8 

ตารางที่ 2.3 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที ่3 การแปรูปผลผลิตกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปน

ผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

10 

ตารางที่ 2.4 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที ่4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปน

ผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

12 

ตารางที่ 2.5 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที ่5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปน

ผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

15 

ตารางที่ 3.1 ผลการทดสอบความคงตัวและคุณสมบัติทางกายภาพของโลช่ันสารสกัดขาวหอมมะลิแดง 40 

ตารางที่ 3.2 แสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกายตอการปองกันฝุน 2.5PM 40 

ตารางที่ 3.3 ผลการทดสอบความคงตัวและคุณสมบัติทางกายภาพของครีมสารสกัดขาวเบอรรี่ 46 

ตารางที่ 3.4 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาตอการปองกันฝุน 2.5PM 46 

ตารางที่ 3.5 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที ่4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปน

ผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

52 

ตารางที่ 3.6 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที ่5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑ

ทางอาหารและเครื่องด่ืม 

54 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที ่1 และ 2 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปน

ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางสําหรับผิวกาย/ผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM 

80 

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที ่3 การแปรูปผลผลิตกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑ

กลวยอบรสกาแฟ 

81 

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที ่4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปน

ผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

82 

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที ่5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑ

ทางอาหารและเครื่องด่ืม 

83 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งหน่ึงในเปาหมายของงานวิจัยในระยะ 

10 ป (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ 10 ป (พ.ศ.2560-2569)) คือมีงานวิจัยเพ่ือการถายทอด

เทคโนโลยี การแกปญหาและการพัฒนาของชุมชนทองถิ่น โดยปญหาที่สําคัญของทองถิ่นที่รับผิดชอบคือ พ้ืนที่

จังหวัดลําปาง และลําพูน มักเปนผลผลิตภาคเกษตรกรรม ไมวาจะเปน ขาว ลําไย มะมวง สัปปะรด ซึ่งจะประสบ

ปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกตํ่า การขาดการสนับสนุนองคความรูดานนวัตกรรม ขาดทักษะการแปรรูปผลผลิต การ

สรางมาตรฐานคุณคาสินคาเกษตรแปรรูป 

ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดสนองกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ โดยสราง

นักวิจัยเชิงพ้ืนที่มืออาชีพ และมีการบูรณาการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบมุงเปา เพ่ือใหเกิดศูนยความเปนเลิศรวมกับ

ความตองการของจังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูนในเชิงพ้ืนที่เก่ียวกับปญหาเชิงพ้ืนที่คือ ขาว กาแฟ ลําไย และ

มะมวงในจังหวัดลําพูน ซึ่งจากการสํารวจพบวาความตองการน้ีเปนความตองการตามแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 

(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลาปางป 2562 คาขยายตัวรอยละ 3.2 (โดยมีชวง

คาดการณรอยละ 2.5 - 3.7 ตอป) โดยทุกการผลิตเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ และมูลคาทางเศรษฐกิจของจังหวัด

ลําพูนในปที่ผานมาพบวา สาขาเกษตรกรรม มีมูลคาเพ่ิม เทากับ 13,913 ลานบาท 

ในการน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เปนปญหาเฉพาะในแตละพ้ืนที่ 

โดยนําองคความรูและเทคโนโลยี เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม ใหไดผลิตภัณฑเปาหมายที่ตรงตามความตองการของ

ชุมชนเปาหมาย และเพ่ือใหไดผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงตามความตองการของตลาด และมี

มาตรฐานสากลเชน มาตรฐานทางอุตสาหกรรม มาตรฐานสินคา OTOP หรือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

จึงตองอาศัยองคความรูและทักษะทางวิชาการเพ่ือใหกอกําเนิดผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เชนการแปรรูปผลผลิตขาว 

กาแฟ ลําไย และมะมวง ใหเปนผลิตภัณฑอาหาร/ไมใชอาหาร  
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกายเพ่ือปองกันฝุน 

2.5PM 

2. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 

2.5PM 

3. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

4. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

5. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

 

1. กลุมเปาหมาย, พื้นทีเ่ปาหมาย และระยะเวลาดําเนนิโครงการ 

1.1 กลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย  

 หนวยงานภายใน  ไดแก  

- บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา     จํานวน 13 คน  

หนวยงานภายนอกไดแก   

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากขาวในจังหวัดลําพูนจํานวน  2 ราย 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากกาแฟในจังหวัดลําพูนจํานวน  1ราย 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากมะมวงในจังหวัดลําพูนจํานวน 1 ราย 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูนจํานวน  1 ราย 

 

1.2 พื้นทีเ่ปาหมาย  

- วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเมือง หรือผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากขาวในจังหวัดลําพูน  

- วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อําเภอลี้ หรือผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากกาแฟในจังหวัดลําพูน 

- วิสาหกิจชุมชนอําเภอปาซาง หรือผูสนใจการแปรรูปผลผลติจากมะมวงในจังหวัดลําพูน 

- วิสาหกิจชุมชนอําเภอเวียงหนองลอง หรือผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูน 

 

1.3 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ระหวางวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
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2. ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

 2.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ:  2.1.1 มีวิสาหกิจชุมชนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 5 ราย  

          (รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย) 

2.1.2 วิสาหกิจชุมชนผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ ในเน้ือหา

กิจกรรมหรือหัวขอที่จัดโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

2.1.3 วิสาหกิจชุมชนผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2.1.4 ผลิตภัณฑตนแบบของแตละกิจกรรมไมนอยกวา 100 ช้ิน 

 

2.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ:             2.2.1 การนําองคความรูไปตอยอด ขยายผลหรือใชประโยชนในมิติตางๆ 

2.2.2  องคความรูหรือผลิตภัณฑตนแบบสามารถนําไปขอจดแจงสิทธิบัตร หรือ

อนุสิทธิบัตร หรือนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

อยางนอย 2 รายการ 

2.2.3 องคความรูหรือผลิตภัณฑตนแบบสามารถนําไปขอจดแจงลักษณะ

มาตรฐานผลิตภัณฑ (OTOP, มาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข, 

มาตรฐานอุตสาหกรรม, ฯลฯ) 

2.3  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา:  สามารถจัดกิจกรรมและจัดซื้อวัสดุใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไมรอยกวารอยละ 90 

2.4 ตัวช้ีวัดเชิงคาใชจาย:  การใชจายงบประมาณเปนไปตามวงเงินที่กําหนด 
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บทท่ี 2 

แนวปฏิบตัิในการใหบรกิารวชิาการ 

 

ภารกิจหลักที่สําคัญอยางหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คือ การใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดย

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหสาขาวิชาตางๆไดนําความรู ประสบการณที่มีอยูไปถายทอด

เทคโนโลยี และองคความรูที่เปนประโยชน สามารถเปนที่พ่ึงและแหลงอางอิงทางวิชาการ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ  

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแบงการใหบริการทางวิชาการแกสังคมออกเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี (คูมือ

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง;2562) 

1. การใหบริการแบบใหเปลา กลุมเปาหมาย อาทิ ชุมชน ผูดอยโอกาสที่มีความตองการรับบริการจาก

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหทั้งหมด โดยผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย  

2. การใหบริการโดยไมมุงผลกําไร กลุมเปาหมายคือ กลุมที่มีงบประมาณของตนเองในการดําเนินการ 

หรือกลุมที่มีงบประมาณจํากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยใหบริการในลักษณะรวมสนับสนุนคาใชจาย เชน การใหบริการ

เก่ียวกับการตรวจสอบ วิเคราะห ตรวจซอม การฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือใหบริการทางวิชาการดานบุคลากร 

การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เปนตน 

3. การใหบริการวิชาการเชิงธุรกิจ เปนการใหบริการเพ่ือหารายได เพ่ือเลี้ยงตนเอง หรือเพ่ือพัฒนา

หนวยงาน เชน รับศึกษา สํารวจ ทํารายงาน ออกแบบและประเมินผล การแปล เปนตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑการใหบริการวิชาการดานตาง ๆ ที่

สัมพันธกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมกีารดําเนินงาน ดังน้ี 

 

1. กระบวนการบริการทางวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ และไดดําเนินการตามระบบที่วางไว  

เริ่มจากการสํารวจความตองการของชุมชนซึ่งแบงการสํารวจออกเปน 2 ลักษณะดังน้ี  

1) การสํารวจในภาพรวมระดับจังหวัดดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการนํา

อาจารย นักวิจัย นักศึกษาลงพ้ืนที่สํารวจศักยภาพ ปญหา ความตองการของชุมชนแลวนํามาวิเคราะห 

สังเคราะห สรุปออกมาเปนแผนบริการวิชาการ เพ่ือใหอาจารย นักวิจัยนําไปเปนขอมูลเพ่ือเสนอ

โครงการเพ่ือบริการวิชาการหรือการยืนขอเสนอโครงการวิจัยตอไป  

2) การสํารวจในระดับเฉพาะพ้ืนที่ โดยคณะตางๆไดจัดทําแนวปฏิบัติในการบริการทางวิชาการซึ่ง

ประกอบดวยการทําการสํารวจความตองการของชุมชน เพ่ือนํามากําหนดเปาหมายการเรียนรู การ
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จัดทําแผนบริการวิชาการ และขอเสนอโครงการ แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน การ

ประเมินผลสําเร็จของการบริการวิชาการ 

 

2. ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมในโครงการ 

2.1 ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมที่ 1 และ 2  

การแปรรูปผลผลิตจากขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกาย และสําหรับ

ผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM เปนการแปรรูปผลิตภัณฑขาว และใชกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรเพ่ือสกัดเอา

สารสําคัญในเมล็ดขาวใหออกมาอยูในรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอางของโลช่ัน และครีมสําหรับผิวหนา ซึ่งได

มีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากผลิตภัณฑในทองตลาดคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปองกันฝุน 2.5PM ทั้งน้ีไดมีการใชขาวอินทรียในพ้ืนที่จังหวัดลําพูนตามภาพที่ 2.1 -2.2 และแสดงตาราง

การทํางานที่ 2.1-2.2 

 

 
ภาพที่ 2.1 แผนที่นาขาว 18.460436000000001,98.827866 
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ภาพที่ 2.2 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมขา18.595444000000001,99.010261999999997

 6  

 



ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 

ตารางที่ 2.1 แสดงระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมที่ 1 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกายเพ่ือปองกันฝุน 

2.5PM 

กิจกรรม 
เดือนที่ การ

ดําเนินการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล √             

2. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √            

3. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √           

4. การสกัดสาระสําคัญดวยตัวทําละลาย  √ √           

5. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาชนิดของพฤษเคมีท่ีสกัดไดจากสารสกัดขาว   √ √          

6. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากขาว (biological activity)    √ √         

7. ทําการทดสอบทางชีวเคมีตอการลดเม็ดสีผิว     √ √ √       

8. ทําการทดสอบความสามารถในการตาน PM 2.5     √ √ √       

9. ทําการทดสอบการต้ังตํารับเครื่องสําอาง     √ √ √ √ √     

10. ทําการทดสอบความคงตัวของสูตรตํารับเครื่องสําอาง       √ √ √     

11. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √     

12. การจดเลขท่ีจดแจงทางเครื่องสําอาง         √ √    

13. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √  

14. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √  

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% และลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 80% 
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ตารางที่ 2.2 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที่ 2 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM 

กิจกรรม 
เดือนที่ การ

ดําเนินการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 การเก็บรวบรวมขอมูล √ √            

 คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √            

 เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √           

 การสกัดสาระสําคัญดวยตัวทําละลาย  √ √           

 ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาชนิดของพฤษเคมีท่ีสกัดไดจากสารสกัดขาว   √ √          

 ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากขาว (biological activity)    √ √         

 ทําการทดสอบทางชีวเคมีตอการลดเม็ดสีผิว     √ √ √       

 ทําการทดสอบความสามารถในการตาน PM 2.5     √ √ √       

 ทําการทดสอบการต้ังตํารับเครื่องสําอาง     √ √ √ √ √     

. ทําการทดสอบความคงตัวของสูตรตํารับเครื่องสําอาง       √ √ √     

. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √     

. การจดเลขท่ีจดแจงทางเครื่องสําอาง         √ √    

. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √  

. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √  

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% และลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 80% 

 8  

 



ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมที ่3  

การแปรรูปผลผลิตจากกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

ผลิตภัณฑน้ีใชกลวยที่ปลูกในพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนผลิตหนอไมฝรั่ง เปนกลวยที่ปลูกดวยวิธีเกษตรอินทรีย 

และใชปุยมูลสัตว เปนผลไมที่หารับประทานไดใหพลังงานแกนักกีฬา เปนของหวานของผูใหญ ไปจนถึงผลไมน่ิมๆ 

เคี้ยวงายของผูสูงอายุ นอกจากรสชาติอรอยหวานหอมจนสามรถนํามารับประทานไดทั้งแบบสดๆ และแปรรูปเปน

สารพัดขนมแลว ยังมีประโยชนตอสุขภาพมากมายอีกดวย ลดอาการทองเสีย หรือทองผูก กลวยอุดมไปดวยวิตามิน

และแรธาตุตาง ๆ ที่สําคัญและจําเปนตอรางกาย เชน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม 

คารโบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และวิตามินซี ทั้งน้ีทางกลุมฯ มีความคิดที่อยากจะแปร

รูปใหเปนขนมขบเคี้ยวผสมกาแฟ เน่ืองจากกาแฟเปนผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เปนที่นิยมและมีประโยชน ทั้งน้ี

กาแฟที่ปลูกในจังหวัดลําพูนเปนกาแฟที่มีช่ือเสียงในระดับโลก อีกทั้งกาแฟ มีขอดีชวยเพ่ิมพลังใหแกสมอง เพราะมี

สารที่ชวยทําใหมีเกิดสมาธิและมีการต่ืนตัวตลอดเวลา การปลุกสมองใหต่ืนตัวของกาแฟสามารถคลายความเหน่ือย

ลาทั้งทางกายและทางจิตใจ และนอกจากประโยชนที่คุนเคยกันน้ี เช่ือวากาแฟยังอาจมีประโยชนทางการแพทย

ดานอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน ปองกันโรคพารกินสัน โรคน่ิวในถุงนํ้าดี โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกาท อัลไซเมอร หืด 

มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และมะเร็งเตานม ทั้งน้ีไดสรุปการทํากิจกรรมฯ ตามภาพที่ 2.3 และแสดงตาราง

การทํางานดังตารางที ่2.3 

 

 
ภาพที่ 2.3 แผนที่สวยกลวย 18.436548564486131,98.780774155887102

 9  

 



ตารางที่ 2.3 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที่ 3 การแปรูปผลผลิตกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

กิจกรรม 
เดือนที ่ ดําเนนิการแลว 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล              

2. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล              

3. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก              

4. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต              

5. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาชนิดของพฤษเคมีท่ีสกัดไดจากกาแฟ              

6. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของกาแฟ (biological activity)              

7. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล              

8. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร              

9. ทําการทดสอบความพึงพอใจ              

10. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ              

11. ทําการจดเลขท่ีจดแจงทางอาหาร              

12. ติดตามความกาวหนา              

13. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ              

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% 
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ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมที ่4 

การแปรรูปผลผลิตจากมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ือลดรายจาย

ครัวเรือน รวมถึงกาสรางสรรคผลิตภัณฑในทองตลาดที่มีคุณภาพ โดยมีพ้ืนการทํากิจกรรมแสดงดังภาพที่ 2.4-2.5 

และแสดงตารางการทํางานดังตารางที่ 2.4 

 
ภาพที่ 2.4 แผนที่สวนมะมวง 18.461853999999999,98.827420000000004 

 
ภาพที่ 2.5 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมมะมวง 18.4552793,98.8272418
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ตารางที่ 2.4 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที่ 4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

กิจกรรม 
เดือนที่ ดําเนินการแลว 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 การเก็บรวบรวมขอมูล √             

 คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √            

 เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √           

 การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √           

 ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหากรรมวิธีการผลิตมะมวงผงท่ีมีคุณภาพ   √ √          

 ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล     √ √        

 ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร     √ √ √ √ √     

 ทําการทดสอบความพึงพอใจ       √ √ √     

 การสรางผลิตภัณฑตนแบบ         √ √ √   

. การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน         √ √ √ √  

. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √  

. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √  

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% และลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 80% 
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ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมที ่5 

การแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

ลําไยเปนพืชเศรษฐกิจของลําพูน โดยที่ลําไยตนแรกที่ปลูกในเขตจังหวัดลําพูน ยังอยูที่บานหนองชางคืน 

เรียกกันวา “ลําไยตนหมื่น” เพราะลําไยตนน้ีตนเดียวเคยทํารายไดใหแกเจาของถึงหมื่นกวาบาทเพียงฤดูเดียว

เทาน้ัน จังหวัดลําพูนมีพันธุลําไยช้ันดีคือ อีดอ ลําไยปลูกทั่วไปจังหวัดลําพูนจนลําพูนกลายเปน “เมืองแหงลําไย” 

เน่ืองจาก จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุมแมนํ้าใหญหลายสายจึงมีลําไยมากมายหลายพันธุและมีการ

ปลูกมากถึงแสนไร ปจจุบันลําไยมีหลายสายพันธุ เชน ลําไยกะโหลก พันธุสีชมพู ซึ่งผลิตภัณฑลําไยในปจจุบันน้ี

นอกจากจะมีลําไยอบแหงที่เปนที่นิยมแลว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงเล็งเห็นชองทางในการเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑชุมชนภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น จังหวัดลําพูน เพ่ือแปรรูปเปนไซรัปจากลําไย ทั้งน้ี

เพ่ือเพ่ิมชองทางทางการตลาดของการจําหนายลําไยที่จําหนายแบบสด หรือลําไยอบแหงแสดงดังภาพที่ 2.6-2.7 

และแสดงตารางการทํางานดังตารางที่ 2.5 

 

 

 
ภาพที่ 2.6 แผนที่สวนลําไย 18.448740999999998,98.823974000000007 
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ภาพที่ 2.7 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมลําไย 18.426375, 98.784150 
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ตารางที่ 2.5 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที่ 5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

กิจกรรม 
เดือนที่ การ

ดําเนินการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล √             

2. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √            

3. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √           

4. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √           

5. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหากรรมวิธีการผลิตการผลิตน้ําตาลจากลําไยท่ีมีคุณภาพ   √ √          

6. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล     √ √        

7. ทําการวัดคุณภาพน้ําตาลจากลําไย       √ √      

8. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร     √ √ √ √ √     

9. ทําการทดสอบความพึงพอใจ และการสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √     

10. การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน         √ √ √   

11. ทําการจดเลขท่ีจดแจงทางอาหาร         √ √ √ √  

12. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √  

13. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √  

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% และลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 80% 
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บทท่ี 3 

การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 

 เพ่ือใหการรายงานผลโครงการเปนไปในรูปแบบเดียวกัน กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดกําหนดหัวขอการรายงานสรุปผลโครงการ โดยการสรุปโครงการเปนรูปเลมจะตอง

ประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

สวนที่ 1   

 1.1 ปกนอก 

 1.2 ปกใน 

 1.3 บทสรุปผูบริหาร 

 1.4 สารบัญ  

 1.5 สารบัญตาราง (ถามี) 

สวนที่ 2 เนื้อหา 

2.1 บทที่ 1 บทนํา 

2.2 บทที่ 2 ขอบเขต ระยะเวลา และวิธีดําเนินการ 

2.3 บทที่ 3  วิธีดําเนินการและผลการดําเนินการ 

ในรูปแบบภาพ ตาราง และความเรียง  

2.4  บทที่  4 สรุปผลการดําเนินการ    

- สรุปผลการดําเนินการ   

     - ปญหาอุปสรรค  

     - ขอเสนอแนะ 

สวนที่ 3  ภาคผนวก 

3.1 โครงการที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว  

3.2 ปายแสดงการประชาสัมพันธโครงการ      

3.3 ภาพกิจกรรม (กอนดําเนินโครงการ/ระหวางดําเนิน/ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ) 
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               สวนที่ 1   

 

 

รูปแบบรายงานสรุปผลโครงการ 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาทองถ่ิน 

(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน) 

ระหวางวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ถึง 

วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

ณ จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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คํานํา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินหลักตามภารกิจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมอบหมาย มุงเนนการพัฒนา

งานวิจัยและใหบริการวิชาการแกชุมชน  โดยมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบงานทั้งหมด ภายใต

การกํากับดูแล ของคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวง

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  โดยมี รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

วิชาการตางประเทศ เปนผูกํากับดูแลงานตามพันธกิจ ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี  และมีผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบการดําเนินงานตามพันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ี

เพ่ือใหมีการดําเนินการตามพันธะกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น และ

การดําเนินงานตามวิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งภายในป 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนศูนยการ

จัดการเรียนรูดานการวิจัยและบริการวิชาการ  สูการเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน และ

ทองถิ่น 

 

พหล แสนสมชัย 

ผูจัดทํา 
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บทสรุปผูบรหิาร 

โครงการฯ น้ี เปนโครงการภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนา จากแนวคิดของรองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงศธร คําใจหนัก อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร. ดวงใจ พุทธวงศ 

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร. ณรงค คชบดี ที่ใหโอกาส นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร. 

พหล แสนสมชัย ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เปนปญหาเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน โดยนําองคความรู

และเทคโนโลยี เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม ใหไดผลิตภัณฑเปาหมายที่ตรงตามความตองการของชุมชนเปาหมาย 

และเพ่ือใหไดผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงตามความตองการของตลาด และมีมาตรฐานสากลเชน 

มาตรฐานทางอุตสาหกรรม มาตรฐานสินคา OTOP หรือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จึงตองอาศัยองค

ความรูและทักษะทางวิชาการเพ่ือใหกอกําเนิดผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เชนการแปรรูปผลผลิตขาว กาแฟ ลําไย 

และมะมวง ใหเปนผลิตภัณฑอาหาร/ไมใชอาหาร ทั้งน้ีนอกจากสรางแหลงรายไดเสริม การเพ่ิมพูนความรูใหกับ

ประชาชนแลว ยังเปนการนําองคความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนจังหวัดลําพูน 
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 สารบัญ 
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สวนที่ 2 เนื้อหา     บทท่ี 1 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งหน่ึงในเปาหมายของงานวิจัยในระยะ 

10 ป (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ 10 ป (พ.ศ.2560-2569)) คือมีงานวิจัยเพ่ือการถายทอด

เทคโนโลยี การแกปญหาและการพัฒนาของชุมชนทองถิ่น โดยปญหาที่สําคัญของทองถิ่นที่รับผิดชอบคือ พ้ืนที่

จังหวัดลําปาง และลําพูน มักเปนผลผลิตภาคเกษตรกรรม ไมวาจะเปน ขาว ลําไย มะมวง สัปปะรด ซึ่งจะประสบ

ปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกตํ่า การขาดการสนับสนุนองคความรูดานนวัตกรรม ขาดทักษะการแปรรูปผลผลิต การ

สรางมาตรฐานคุณคาสินคาเกษตรแปรรูป 

ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดสนองกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ โดยสราง

นักวิจัยเชิงพ้ืนที่มืออาชีพ และมีการบูรณาการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบมุงเปา เพ่ือใหเกิดศูนยความเปนเลิศรวมกับ

ความตองการของจังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูนในเชิงพ้ืนที่เก่ียวกับปญหาเชิงพ้ืนที่คือ ขาว กาแฟ ลําไย และ

มะมวงในจังหวัดลําพูน ซึ่งจากการสํารวจพบวาความตองการน้ีเปนความตองการตามแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 

(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลาปางป 2562 คาขยายตัวรอยละ 3.2 (โดยมีชวง

คาดการณรอยละ 2.5 - 3.7 ตอป) โดยทุกการผลิตเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ และมูลคาทางเศรษฐกิจของจังหวัด

ลําพูนในปที่ผานมาพบวา สาขาเกษตรกรรม มีมูลคาเพ่ิม เทากับ 13,913 ลานบาท 

ในการน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เปนปญหาเฉพาะในแตละพ้ืนที่ 

โดยนําองคความรูและเทคโนโลยี เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม ใหไดผลิตภัณฑเปาหมายที่ตรงตามความตองการของ

ชุมชนเปาหมาย และเพ่ือใหไดผลิตภัณฑแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงตามความตองการของตลาด และมี

มาตรฐานสากลเชน มาตรฐานทางอุตสาหกรรม มาตรฐานสินคา OTOP หรือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

จึงตองอาศัยองคความรูและทักษะทางวิชาการเพ่ือใหกอกําเนิดผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เชนการแปรรูปผลผลิตขาว 

กาแฟ ลําไย และมะมวง ใหเปนผลิตภัณฑอาหาร/ไมใชอาหาร  

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกายเพ่ือปองกันฝุน2.5PM 

2. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน2.5PM 

3. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

4. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

5. เพ่ือแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 
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3. กลุมเปาหมาย, พื้นทีเ่ปาหมาย และระยะเวลาดําเนนิโครงการ 

1.1 กลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย  

 หนวยงานภายใน  ไดแก  

- บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา     จํานวน 13 คน  

หนวยงานภายนอกไดแก   

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากขาวในจังหวัดลําพูนจํานวน  2 ราย 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากกาแฟในจังหวัดลําพูนจํานวน  1ราย 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากมะมวงในจังหวัดลําพูนจํานวน 1 ราย 

- สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูนจํานวน  1 ราย 

 

3.2 พื้นทีเ่ปาหมาย  

- วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อําเภอเมือง หรือผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากขาวในจังหวัดลําพูน  

- วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อําเภอลี้ หรือผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากกาแฟในจังหวัดลําพูน 

- วิสาหกิจชุมชนอําเภอปาซาง หรือผูสนใจการแปรรูปผลผลติจากมะมวงในจังหวัดลําพูน 

- วิสาหกิจชุมชนอําเภอเวียงหนองลอง หรือผูสนใจการแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูน 

 

1.3 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ระหวางวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 

 2.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ:  2.1.1 มีวิสาหกิจชุมชนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 5 ราย  

          (รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย) 

2.1.2 วิสาหกิจชุมชนผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ ในเน้ือหา

กิจกรรมหรือหัวขอที่จัดโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

2.1.3 วิสาหกิจชุมชนผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 

2.1.4 ผลิตภัณฑตนแบบของแตละกิจกรรมไมนอยกวา 100 ช้ิน 

 

2.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ:             2.2.1 การนําองคความรูไปตอยอด ขยายผลหรือใชประโยชนในมิติตางๆ 
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2.2.2  องคความรูหรือผลิตภัณฑตนแบบสามารถนําไปขอจดแจงสิทธิบัตร หรือ

อนุสิทธิบัตร หรือนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

อยางนอย 2 รายการ 

2.2.3 องคความรูหรือผลิตภัณฑตนแบบสามารถนําไปขอจดแจงลักษณะ

มาตรฐานผลิตภัณฑ (OTOP, มาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข, 

มาตรฐานอุตสาหกรรม, ฯลฯ) 

2.3  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา:  สามารถจัดกิจกรรมและจัดซื้อวัสดุใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไมรอยกวารอยละ 90 

2.4 ตัวช้ีวัดเชิงคาใชจาย:  การใชจายงบประมาณเปนไปตามวงเงินที่กําหนด 
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บทท่ี 2 

ขอบเขต ระยะเวลา และวิธีดําเนินการ 

 

 

1. ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมในโครงการ 

2.1 ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมที่ 1 และ 2  

การแปรรูปผลผลิตจากขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกาย และสําหรับ

ผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM เปนการแปรรูปผลิตภัณฑขาว และใชกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรเพ่ือสกัดเอา

สารสําคัญในเมล็ดขาวใหออกมาอยูในรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอางของโลช่ัน และครีมสําหรับผิวหนา ซึ่งได

มีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากผลิตภัณฑในทองตลาดคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปองกันฝุน 2.5PM ทั้งน้ีไดมีการใชขาวอินทรียในพ้ืนที่จังหวัดลําพูนตามภาพที่ 2.1 -2.2 และแสดงตาราง

การทํางานที่ 2.1-2.2 

 

 
ภาพที่ 2.1 แผนที่นาขาว 18.460436000000001,98.827866 
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ภาพที่ 2.2 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมขา18.595444000000001,99.010261999999997
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ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 

ตารางที่ 2.1 แสดงระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมที่ 1 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกายเพ่ือปองกันฝุน 

2.5PM 

กิจกรรม 
เดือนที่ การ

ดําเนินการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15. การเก็บรวบรวมขอมูล √             

16. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √            

17. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √           

18. การสกัดสาระสําคัญดวยตัวทําละลาย  √ √           

19. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาชนิดของพฤษเคมีท่ีสกัดไดจากสารสกัดขาว   √ √          

20. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากขาว (biological activity)    √ √         

21. ทําการทดสอบทางชีวเคมีตอการลดเม็ดสีผิว     √ √ √       

22. ทําการทดสอบความสามารถในการตาน PM 2.5     √ √ √       

23. ทําการทดสอบการต้ังตํารับเครื่องสําอาง     √ √ √ √ √     

24. ทําการทดสอบความคงตัวของสูตรตํารับเครื่องสําอาง       √ √ √     

25. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √     

26. การจดเลขท่ีจดแจงทางเครื่องสําอาง         √ √    

27. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √  

28. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √  

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% และลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 80% 
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ตารางที่ 2.2 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที่ 2 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM 

กิจกรรม 
เดือนที่ การ

ดําเนินการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

. การเก็บรวบรวมขอมูล √ √            

. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √            

. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √           

. การสกัดสาระสําคัญดวยตัวทําละลาย  √ √           

. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาชนิดของพฤษเคมีท่ีสกัดไดจากสารสกัดขาว   √ √          

. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากขาว (biological activity)    √ √         

. ทําการทดสอบทางชีวเคมีตอการลดเม็ดสีผิว     √ √ √       

. ทําการทดสอบความสามารถในการตาน PM 2.5     √ √ √       

. ทําการทดสอบการต้ังตํารับเครื่องสําอาง     √ √ √ √ √     

. ทําการทดสอบความคงตัวของสูตรตํารับเครื่องสําอาง       √ √ √     

. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √     

. การจดเลขท่ีจดแจงทางเครื่องสําอาง         √ √    

. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √  

. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √  

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% และลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 80% 
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ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมที ่3  

การแปรรูปผลผลิตจากกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

ผลิตภัณฑน้ีใชกลวยที่ปลูกในพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนผลิตหนอไมฝรั่ง เปนกลวยที่ปลูกดวยวิธีเกษตรอินทรีย 

และใชปุยมูลสัตว เปนผลไมที่หารับประทานไดใหพลังงานแกนักกีฬา เปนของหวานของผูใหญ ไปจนถึงผลไมน่ิมๆ 

เคี้ยวงายของผูสูงอายุ นอกจากรสชาติอรอยหวานหอมจนสามรถนํามารับประทานไดทั้งแบบสดๆ และแปรรูปเปน

สารพัดขนมแลว ยังมีประโยชนตอสุขภาพมากมายอีกดวย ลดอาการทองเสีย หรือทองผูก กลวยอุดมไปดวยวิตามิน

และแรธาตุตาง ๆ ที่สําคัญและจําเปนตอรางกาย เชน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม 

คารโบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และวิตามินซี ทั้งน้ีทางกลุมฯ มีความคิดที่อยากจะแปร

รูปใหเปนขนมขบเคี้ยวผสมกาแฟ เน่ืองจากกาแฟเปนผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เปนที่นิยมและมีประโยชน ทั้งน้ี

กาแฟที่ปลูกในจังหวัดลําพูนเปนกาแฟที่มีช่ือเสียงในระดับโลก อีกทั้งกาแฟ มีขอดีชวยเพ่ิมพลังใหแกสมอง เพราะมี

สารที่ชวยทําใหมีเกิดสมาธิและมีการต่ืนตัวตลอดเวลา การปลุกสมองใหต่ืนตัวของกาแฟสามารถคลายความเหน่ือย

ลาทั้งทางกายและทางจิตใจ และนอกจากประโยชนที่คุนเคยกันน้ี เช่ือวากาแฟยังอาจมีประโยชนทางการแพทย

ดานอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน ปองกันโรคพารกินสัน โรคน่ิวในถุงนํ้าดี โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกาท อัลไซเมอร หืด 

มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และมะเร็งเตานม ทั้งน้ีไดสรุปการทํากิจกรรมฯ ตามภาพที่ 2.3 และแสดงตาราง

การทํางานดังตารางที ่2.3 

 

 
ภาพที่ 2.3 แผนที่สวยกลวย 18.436548564486131,98.780774155887102
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ตารางที่ 2.3 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที่ 3 การแปรูปผลผลิตกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

กิจกรรม 
เดือนที ่ ดําเนนิการแลว 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14. การเก็บรวบรวมขอมูล              

15. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล              

16. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก              

17. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต              

18. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาชนิดของพฤษเคมีท่ีสกัดไดจากกาแฟ              

19. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของกาแฟ (biological activity)              

20. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล              

21. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร              

22. ทําการทดสอบความพึงพอใจ              

23. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ              

24. ทําการจดเลขท่ีจดแจงทางอาหาร              

25. ติดตามความกาวหนา              

26. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ              

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% 
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ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมที ่4 

การแปรรูปผลผลิตจากมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ือลดรายจาย

ครัวเรือน รวมถึงกาสรางสรรคผลิตภัณฑในทองตลาดที่มีคุณภาพ โดยมีพ้ืนการทํากิจกรรมแสดงดังภาพที่ 2.4-2.5 

และแสดงตารางการทํางานดังตารางที่ 2.4 

 
ภาพที่ 2.4 แผนที่สวนมะมวง 18.461853999999999,98.827420000000004 

 
ภาพที่ 2.5 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมมะมวง 18.4552793,98.8272418

 30  

 



ตารางที่ 2.4 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที่ 4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

กิจกรรม 
เดือนที่ ดําเนินการแลว 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

. การเก็บรวบรวมขอมูล √             

. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √            

. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √           

. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √           

. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหากรรมวิธีการผลิตมะมวงผงท่ีมีคุณภาพ   √ √          

. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล     √ √        

. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร     √ √ √ √ √     

. ทําการทดสอบความพึงพอใจ       √ √ √     

. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ         √ √ √   

. การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน         √ √ √ √  

. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √  

. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √  

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% และลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 80% 
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ขอบเขตและระยะเวลาของกิจกรรมที ่5 

การแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

ลําไยเปนพืชเศรษฐกิจของลําพูน โดยที่ลําไยตนแรกที่ปลูกในเขตจังหวัดลําพูน ยังอยูที่บานหนองชางคืน 

เรียกกันวา “ลําไยตนหมื่น” เพราะลําไยตนน้ีตนเดียวเคยทํารายไดใหแกเจาของถึงหมื่นกวาบาทเพียงฤดูเดียว

เทาน้ัน จังหวัดลําพูนมีพันธุลําไยช้ันดีคือ อีดอ ลําไยปลูกทั่วไปจังหวัดลําพูนจนลําพูนกลายเปน “เมืองแหงลําไย” 

เน่ืองจาก จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุมแมนํ้าใหญหลายสายจึงมีลําไยมากมายหลายพันธุและมีการ

ปลูกมากถึงแสนไร ปจจุบันลําไยมีหลายสายพันธุ เชน ลําไยกะโหลก พันธุสีชมพู ซึ่งผลิตภัณฑลําไยในปจจุบันน้ี

นอกจากจะมีลําไยอบแหงที่เปนที่นิยมแลว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงเล็งเห็นชองทางในการเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑชุมชนภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น จังหวัดลําพูน เพ่ือแปรรูปเปนไซรัปจากลําไย ทั้งน้ี

เพ่ือเพ่ิมชองทางทางการตลาดของการจําหนายลําไยที่จําหนายแบบสด หรือลําไยอบแหงแสดงดังภาพที่ 2.6-2.7 

และแสดงตารางการทํางานดังตารางที่ 2.5 

 

 

 
ภาพที่ 2.6 แผนที่สวนลําไย 18.448740999999998,98.823974000000007 
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ภาพที่ 2.7 แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมลําไย 18.426375, 98.784150
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ตารางที่ 2.5 แสดงระยะเวลาดําเนินกิจกรรมที่ 5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

กิจกรรม 
เดือนที่ การ

ดําเนินการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14. การเก็บรวบรวมขอมูล √             

15. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √            

16. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √           

17. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √           

18. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหากรรมวิธีการผลิตการผลิตน้ําตาลจากลําไยท่ีมีคุณภาพ   √ √          

19. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล     √ √        

20. ทําการวัดคุณภาพน้ําตาลจากลําไย       √ √      

21. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร     √ √ √ √ √     

22. ทําการทดสอบความพึงพอใจ และการสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √     

23. การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน         √ √ √   

24. ทําการจดเลขท่ีจดแจงทางอาหาร         √ √ √ √  

25. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √  

26. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √  

*เปนการวิจัย ซึ่งทํางานในหองปฏิบัติการ 20% และลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 80% 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการและผลการดําเนินการ 

 

1. การดําเนินการและผลการดําเนินการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 1) 

1.1 เก็บรวบรวมขอมูล, สืบคนขอมูล และเก็บรวบรวมผลผลิต 

ทําการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความตองการของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน ตอการพัฒนาผลิตภัณฑขาว

หอมมะลิแดงใหเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกายเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM และรวบรวมผลผลิตขาว

หอมมะลิแดงอินทรียของเกษตรกรปริมาณ 100 กิโลกรัม เพ่ือทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดขาว 

และเตรียมสารสกัดสําหรับการต้ังตํารับเครื่องสําอาง 

1.2 การเตรยีมสารสกัด 

ทําการสกัดสารจากขาวหอมอินทรียมะลิแดงอินทรียจากเมล็ดขาวสารแบบไมขัดสี โดยลาง และอบให

แหง จากน้ันทําการสกัดโดยใช 70% เอธานอล แลวระเหยเอาตัวทําลายออก และทําใหแหงดวยเครื่อง 

Freeze dry เพ่ือใหไดสารที่มีฤทธ์ิในการทดสอบตอไป 

1.3 การทดสอบทางเคมีเพื่อหาชนิดของพฤษเคมีที่สกัดไดจากสารสกัดขาว (การทดสอบประเภทและ

ชนิดสารตานอนุมูลอิสระ) 

- การหาปริมาณฟนอลิกรวม (Total phenolic contents, TP) 

เติมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิความเขมขนตางๆ 0.2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่มี/ไม

มีสารสกัดขาวจากน้ันเติมสารละลายโฟลิน-เซียลคัลธู 10% v/v มา 1.0 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลว

ต้ังทิ้งไว 3 นาที จากน้ันเติมโซเดียมคารบอเนต 20% w/v 0.8 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันทิ้งไวในที่มืด

เปนเวลา 20 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 770 นาโนเมตร ดวย

เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟมิเตอร พบวาสารสกัดขาวมีปริมาณสารฟนอลิกรวมเทากับ 31.76±1.01 

มิลลิกรัมของกรดแกลลิก ตอ 1 กรัมของสารสกัด (mgG/g extract)   เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟ

นอลิกรวมกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก แสดงไดตามภาพ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 แสดงปริมาณสารฟนอลิกรวม (mgG/g extract) เมื่อสกัดขาวหอมมะลิแดงดวยตัวทําละลายนํ้า และ

แอลกอฮอล 

 

- สารหาปริมาณฟลาโวนอยด (Total flavonoid contents, TF) 

เติมสารละลายมาตรฐานคาเทชิน ปริมาตร 250 µl ในหลอดทดลอง จากน้ันเติมนํ้าปราศจาก

ไออน 1,250 µl, เติมสารละลาย 5% NaNO2 75 µl (บมที่อุณหภูมิหอง 6 นาที) เมื่อครบเวลาที่

กําหนดจึงเติมสารละลาย 10% AlCl3 
.6H2O  150 µl (บมที่อุณหภูมิหอง 5 นาที) เมื่อครบเวลา

กําหนดจึงเติมสารละลาย 1 M NaOH  500 µl และนํ้าปราศจากไออน 275  µl (ผสมสารละลายให

เขากัน วัดคาการดูดกลืนแสง  510 nm) พบวาสารสกัดขาวมีปริมาณสารฟลาโวนอยดเทากับ 

24.25±11.41 มิลลิกรัมของคาเทชิน ตอ 1 กรัมของสารสกัด (mgC/g extract) เมื่อเปรียบเทียบ

ปริมาณสารฟลาโวนอยดรวมกับสารมาตรฐานคาเทชิน  แสดงไดดังภาพ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 แสดงปริมาณสารฟลาโวนอยด (mgC/g extract) เมื่อสกัดขาวหอมมะลิแดงดวยตัวทําละลายนํ้า และ

แอลกอฮอล 

 

2 ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสวนสกัดหยาบโดยวิธี DPPH 

ปเปตสารละลายวิตามินซี ความเขมขน 5 พีพีเอ็ม 0.5 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองจากน้ันเติม 

methanolic DPPH radical 1 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวต้ังทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคา

การดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโต

มิเตอร สวนในการทดสอบขาวหอมมะลิแดงทําเชนเดียวกับการทดลองวิตามินซี พบวาสารสกัดขาวหอม

มะลิแดงที่ความเขมขน 400 ไมโครกรัม ตอ มิลลิลิตรเปนความเขมขนที่ดีที่สุด และมีความสามารถในการ

กลืนกินอนุมูลอิสระ DPPH รอยละ 55.03±2.09 เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี แสดงไดดังภาพ 3.3 
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ภาพที่ 3.3 แสดงความสามารถในการกลืนกินอนุมูลอิสระ DPPH ของสกัดขาวหอมมะลิแดงดวยตัวทําละลายนํ้า 

และแอลกอฮอล 

 

3 การทดสอบการตอบสนองของเซลลหลังไดรับสารสกัดในหลอดทดลอง 

     3.1 การเตรียมเซลลเพาะเลี้ยง 

เซลลเพาะเลี้ยงที่จะใชในการทดสอบจะใชเซลลไฟโบรบาสต NIH3T3 ทําการเพาะเลี้ยงเซลลภายใน

สภาวะที่เหมาะสม คือในตูปลอดเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซยีส ปรมิาณคารบอนไดออกไซด 5 

เปอรเซ็นต  

a. การทดสอบการรอดชีวิตของเซลลเพาะเลี้ยงและความเปนพิษของสารสกัดที่มีตอเซลลเพาะเลี้ยงดวยวิธี 

MTT assay 

วิธีน้ีเปนการวัดการอยูรอดของเซลลทีใ่ชเพาะเลี้ยงเมื่อบมกับสารสกัดขาว โดยที่เซลลที่มีชีวิตอยูจะ

สามารถเปลี่ยนผลึก formazan ของสาร tetraazolium salt ในวิธีการทดลอง MTT ที่มีสีเหลืองใหเปนสี

มวง โดยเอนไซม succinate dehydrogenase ในไมโทคอนเดรีย ซึง่เซลลที่ตายจะไมสามารถเปลี่ยนสี

ของสารประกอบในวิธีการ MTT จากสีเหลืองใหเปนสีมวงได โดยใชเซลลไฟโบรบาสต NIH3T3 1.0 × 

104 เซลลตอหลุมการทดลอง เพ่ือหาความเขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลล ที่คาความอยูรอดมากกวารอยละ 

80 (ซึ่งอาจจะอยูในชวงความเขมขน 0-1,000 ไมโครกรมั ตอมิลลิลิตร) จากน้ันทําการวัดการสรางเม็ดสี

ผิวจากแกรนูนในเซลลทดสอบ และหาคาเฉลี่ย พบวาสารสกัดขาวที่ชวงความเขมขน 0-1,000 ไมโครกรัม 

ตอมิลลิลิตร ไมมีความเปนพิษตอเซลล ดังแสดงในภาพ 3.4 
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ภาพที่ 3.4 แสดงถึงความอยูรอดของเซลลไฟโบรบลาสตเมื่อบมกับสารสกัดที่ความเขมขนตางๆ เปนเวลา 24 

ช่ัวโมง 

 

4. การพัฒนาตํารับเครื่องสําอางสาํหรับผิวกายจากสารสกัดขาวหอมมะลิแดง 

4.1 เตรียมสูตรโลช่ันสําหรับผิวกาย   

เลือกสัดสวนองคประกอบในตํารับตางๆ กันดังแสดงดานลาง และนําสารสกัดขาวที่มีฤทธ์ิที่ดี

ที่สุดในขอที ่1-5 ใสลงในสูตรโลช่ัน (oil in water หรือ สูตร water in oil) 

พบวาสารสกัดขาวที่ความเขมขน 400 ไมโครกรัม ตอมิลลลิิตรมีความเหมาะสมในการต้ังสูตร

ตํารับ 

และสูตรโลช่ันแบบ water in oil มีความเหมาะสมสามารถทําใหสตูรมีความคงตัวไมแยกช้ัน 

(ตารางที่ 3.1) 

4.2 ศึกษาความคงตัวของโลช่ันสารสกัดขาว 

- ศึกษาความคงตัวทางกายภาพ (Physical stability test) (ตารางที่ 3.1) 

1) ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของสูตรโลช่ันที่เตรียมไดทันที (Immediately stability test) 

2) ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของสูตรโลช่ันที่เตรียมระยะสั้น (Short-term stability test) 
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ตารางที่ 3.1 ผลการทดสอบความคงตัวและคุณสมบัติทางกายภาพของโลช่ันสารสกัดขาวหอมมะลิแดง 

Physical evaluation Lotion base Red jasmine rice 

Color No change No change 

Homogeneity Yes Yes 

Oil phase separation No No 

Liquidify separation No No 

Thermal stability Stability Stability 

pH 7.0 6.9 

Viscosity (cP) 30046 29760 

 

5. ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอางตอการปองกันฝุน 2.5PM ในกิจกรรมที่ 1 การแปร

รูปผลผลิตจากขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกายเพ่ือปองกันฝุน 

2.5PM ซึ่งไดของผลการปฏิบัติงานดังตารางที่ 3.2 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกายตอการปองกันฝุน 2.5PM 

 Normal Control Red rice lotion 

PM2.5 (µg/m3) 600.00 ± 0.00 464.33 ± 21.46 86.67 ± 3.79 

 

 ทั้งน้ีไดมีการจําลองการเกิดละออง PM๒.๕ในกลองอะคริลิคปริมาตร 1 ตารางเมตร เปนเวลา 5 

นาที จากน้ันจึงวัดปริมาณละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้นโดยมีการจําลองภายในกลองอะคริลิคใสปริมาตร 1 

ตารางเมตร ผานตัวกลางที่มีโลช่ันและไมมีโลช่ัน (การทาโลช่ันบนแผนทรานสพอรโดยใชปริมาณโลช่ัน 

1 กรัม ตอพ้ืนที่ 1 ตารางเซนติเมตร) ใหมีการกําเนิดฝุนละออง PM2.5 ดานบนของกลองอะคริลิค 

แลวใหละออง PM2.5 ตกผานตัวกลางที่มีโลช่ันและไมมีโลช่ัน แลวจึงวัดปริมาณละออง PM2.5 

เปรียบเทียบกับกอนการตกผานตัวกลาง 
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2. การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 2) 

1. เก็บรวบรวมขอมูล, สืบคนขอมูล และเก็บรวบรวมผลผลิต 

ทําการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความตองการของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน ตอการพัฒนาผลิตภัณฑขาว 

(ขาวเบอรรี่) ใหเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM และรวบรวมผลผลิตขาว

เบอรรี่อินทรียของเกษตรกรปริมาณ 100 กิโลกรัม เพ่ือทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดขาว และ

เตรียมสารสกัดสําหรับการต้ังตํารับเครื่องสําอาง 

2. การเตรยีมสารสกัด 

ทําการสกัดสารจากขาวเบอรรี่อินทรียจากเมล็ดขาวสารแบบไมขัดสี โดยลาง และอบใหแหง จากน้ันทํา

การสกัดโดยใช 70% เอธานอล แลวระเหยเอาตัวทําลายออก และทําใหแหงดวยเครื่อง Freeze dry 

เพ่ือใหไดสารที่มีฤทธ์ิในการทดสอบตอไป 

3. การทดสอบทางเคมีเพื่อหาชนิดของพฤษเคมีที่สกัดไดจากสารสกัดขาว (การทดสอบประเภทและชนิด

สารตานอนุมูลอิสระ) 

- การหาปริมาณฟนอลิกรวม (Total phenolic contents, TP) 

เติมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิความเขมขนตางๆ 0.2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่มี/ไมมี

สารสกัดขาวจากน้ันเติมสารละลายโฟลิน-เซียลคัลธู 10% v/v มา 1.0 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวต้ังทิ้ง

ไว 3 นาที จากน้ันเติมโซเดียมคารบอเนต 20% w/v 0.8 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 

20 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 770 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วิสิ

เบิลสเปกโตรโฟมิเตอร พบวาสารสกัดขาวเบอรรี่มีปริมาณสารฟนอลิกรวม 158.72±5.50 มิลลิกรัมของ

กรดแกลลิก ตอ 1 กรัมของสารสกัด (mgG/g extract)   เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟนอลิกรวมกับสาร

มาตรฐานกรดแกลลิก  แสดงไดดังภาพที่ 3.5 
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ภาพที่ 3.5 แสดงปริมาณสารฟนอลิกรวม (mgG/g extract) เมื่อสกัดขาวเบอรรี่ดวยตัวทําละลายนํ้า และ

แอลกอฮอล 

- สารหาปริมาณฟลาโวนอยด (Total flavonoid contents, TF) 

เติมสารละลายมาตรฐานคาเทชิน ปริมาตร 250 µl ในหลอดทดลอง จากน้ันเติมนํ้าปราศจาก

ไออน 1,250 µl, เติมสารละลาย 5% NaNO2 75 µl (บมที่อุณหภูมิหอง 6 นาที) เมื่อครบเวลาที่กําหนด

จึงเติมสารละลาย 10% AlCl3 
.6H2O  150 µl (บมที่อุณหภูมิหอง 5 นาที) เมื่อครบเวลากําหนดจึงเติม

สารละลาย 1 M NaOH  500 µl และนํ้าปราศจากไออน 275  µl (ผสมสารละลายใหเขากัน วัดคาการ

ดูดกลืนแสง  510 nm) พบวาสารสกัดขาวเบอรรี่มีปริมาณฟลาโวนอยด 25.83±9.63 มิลลิกรัมของคาเท

ชิน ตอ 1 กรัมของสารสกัด (mgC/g extract) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารฟลาโวนอยดรวมกับสาร

มาตรฐานคาเทชิน แสดงไดดังภาพที่ 3.6 
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ภาพที่ 3.6 แสดงปริมาณสารฟลาโวนอยด (mgC/g extract) เมื่อสกัดขาวเบอรรี่ดวยตัวทําละลายนํ้า และ

แอลกอฮอล 

 

4. ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสวนสกัดหยาบโดยวิธี DPPH 

ปเปตสารละลายวิตามินซี ความเขมขน 5 พีพีเอ็ม 0.5 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองจากน้ันเติม 

methanolic DPPH radical 1 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวต้ังทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคา

การดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโต

มิเตอร สวนในการทดสอบขาวเบอรรี่ทําเชนเดียวกับการทดลองวิตามินซี พบวาสารสกัดขาวเบอรรี่ที่ความ

เขมขน 400 ไมโครกรัม ตอ มิลลิลิตรเปนความเขมขนที่ดีที่สุด และมีความสามารถในการกลืนกินอนุมูล

อิสระ DPPH รอยละ 72.03±1.22 เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี แสดงไดดังภาพที่ 3.7 
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ภาพที่ 3.7 แสดงความสามารถในการกลืนกินอนุมูลอิสระ DPPH ของสกัดขาวเบอรรี่ดวยตัวทําละลายนํ้า และ               

แอลกอฮอล    

 

5. การทดสอบการตอบสนองของเซลลหลังไดรับสารสกัดในหลอดทดลอง 

5.1 การเตรียมเซลลเพาะเลี้ยง 

เซลลเพาะเลี้ยงที่จะใชในการทดสอบจะใชเซลลไฟโบรบาสต NIH3T3 ทําการเพาะเลี้ยงเซลลภายใน

สภาวะที่เหมาะสม คือในตูปลอดเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซยีส ปรมิาณคารบอนไดออกไซด 5 

เปอรเซ็นต  

5.2 การทดสอบการรอดชีวิตของเซลลเพาะเลี้ยงและความเปนพิษของสารสกัดที่มีตอเซลลเพาะเลี้ยงดวย

วิธี MTT assay 

วิธีน้ีเปนการวัดการอยูรอดของเซลลทีใ่ชเพาะเลี้ยงเมื่อบมกับสารสกัดขาว โดยที่เซลลที่มีชีวิตอยูจะ

สามารถเปลี่ยนผลึก formazan ของสาร tetraazolium salt ในวิธีการทดลอง MTT ที่มีสีเหลืองใหเปนสี

มวง โดยเอนไซม succinate dehydrogenase ในไมโทคอนเดรีย ซึง่เซลลที่ตายจะไมสามารถเปลี่ยนสี

ของสารประกอบในวิธีการ MTT จากสีเหลืองใหเปนสีมวงได โดยใชเซลลไฟโบรบาสต NIH3T3 1.0 × 

104 เซลลตอหลุมการทดลอง เพ่ือหาความเขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลล ที่คาความอยูรอดมากกวารอยละ 

80 (ซึ่งอาจจะอยูในชวงความเขมขน 0-1,000 ไมโครกรมั ตอมิลลิลิตร) จากน้ันทําการวัดการสรางเม็ดสี

ผิวจากแกรนูนในเซลลทดสอบ และหาคาเฉลี่ย พบวาสารสกัดขาวเบอรรี่ที่ชวงความเขมขน 0-1,000 

ไมโครกรัม ตอมิลลิลิตร ไมมีความเปนพิษตอเซลลการพัฒนาตํารับเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาจากสาร

สกัดขาวเบอรรี่ แสดงไดดังภาพ 3.8 

0

20

40

60

80

100

 50 ug/ml 100 ug/ml 200 ug/ml 400 ug/ml

%
 In

h.
 t

o 
DP

PH
 ra

di
ca

ls
 

(Conc.) 

เบอรรี่ (H2O) 

เบอรรี่ (EtOH) 

 44  

 



 

 

 

 
ภาพที่ 3.8 แสดงถึงความอยูรอดของเซลลไฟโบรบลาสตเมื่อบมกับสารสกัดขาวเบอรรี่ที่ความเขมขนตางๆ 

   เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

 

6. การพัฒนาตํารับเครื่องสําอางสาํหรับผิวกายจากสารสกัดขาว 

6.1 เตรียมสูตรครีมสําหรับผวิหนา 

เลือกสัดสวนองคประกอบในตํารับตางๆ กันดังแสดงดานลาง และนําสารสกัดขาวที่มีฤทธ์ิที่ดี

ที่สุดในขอที ่1-5 ใสลงในสูตรครีม (oil in water หรือ สตูร water in oil) 

พบวาสารสกัดขาวที่ความเขมขน 400 ไมโครกรัม ตอมิลลลิิตรมีความเหมาะสมในการต้ังสูตร

ตํารับ 

และสูตรครมีแบบ water in oil มีความเหมาะสมสามารถทําใหสูตรมีความคงตัวไมแยกช้ัน 

(ตารางที่ 3.3) 

6.2 ศึกษาความคงตัวของครีมสารสกัดขาว (ตารางที่ 3.3) 

- ศึกษาความคงตัวทางกายภาพ (Physical stability test) 

1) ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของตํารับครีมที่เตรียมไดทันที (Immediately stability test) 

2) ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของตํารับครีมที่เตรียมระยะสั้น (Short-term stability test) 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0 ug/ml 50 ug/ml 100 ug/ml 200 ug/ml 400 ug/ml

%
 c

el
l v

ia
bi

lit
y 

A(Conc.) 

เบอรรี่ 

 45  

 



ตารางที่ 3.3 ผลการทดสอบความคงตัวและคุณสมบัติทางกายภาพของครีมสารสกัดขาวเบอรรี่ 

Physical evaluation  Cream base Rice berry 

Color No change No change 

Homogeneity Yes Yes 

Oil phase separation No No 

Liquidify separation No No 

Thermal stability Stability Stability 

pH 7.0 6.9 

Viscosity (cP) 35872 33176 

 

7. ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอางตอการปองกันฝุน 2.5PM ในกิจกรรมที่ 2 การแปร

รูปผลผลิตจากขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 

2.5PM ซึ่งไดของผลการปฏิบัติงานดังตารางที่ 3.4 

 

ตารางที่ 3.4 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวหนาตอการปองกันฝุน 2.5PM 

 Normal Control Red rice lotion 

PM2.5 (µg/m3) 600.00 ± 0.00 544.67 ± 6.03 108.33 ± 4.16 

 

 ทั้งน้ีไดมีการจําลองการเกิดละออง PM2.5ในกลองอะคริลิคปริมาตร 1 ตารางเมตร เปนเวลา 5 

นาที จากน้ันจึงวัดปริมาณละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้นโดยมีการจําลองภายในกลองอะคริลิคใสปริมาตร 1 

ตารางเมตร ผานตัวกลางที่มีครีมและไมมีครีม (การทาครีมบน     แผนทรานสพอรโดยใชปริมาณ

โลช่ัน 1 กรัม ตอพ้ืนที่ 1 ตารางเซนติเมตร) ใหมีการกําเนิดฝุนละออง PM2.5 ดานบนของกลอง

อะคริลิค แลวใหละออง PM2.5 ตกผานตัวกลางที่มีครีมและไมมีครีม แลวจึงวัดปริมาณละออง PM2.5 

เปรียบเทียบกับกอนการตกผานตัวกลาง 
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3. การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 3) 

1. เก็บรวบรวมขอมูล, สืบคนขอมูล และเก็บรวบรวมผลผลิต 

ทําการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความตองการของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน ตอการพัฒนาผลิตภัณฑกลวย 

และกาแฟใหเปนผลิตภัณฑอาหาร ของขบเคี้ยว และรวบรวมผลผลิตกลวย และกาแฟของเกษตรกรโดยใช

ปริมาณกลวย 100 หวี และกาแฟ 100 กิโลกรัม เพ่ือทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดกาแฟ และ

เตรียมกลวยเพ่ือทอดในนํ้ามัน 

2. การเตรียมกลวย 

ปอกผลกลวยสุกประมาณ 70% ตามแนวยาวของผลกลวยบางประมาณ 0.2 มิลลิเมตร ในนํ้าปูนใส 

จากน้ันลางออกดวยนํ้าสะอาด ผึ่งใหแหง แลวนําลงทอดในนํ้าพืชที่รอนจัดประมาณ 8-10 นาที 

3. การเตรยีมสารสกัดกาแฟ 

ทําการสกัดสารจากเมล็ดกาแฟ โดยลางเมล็ดกาแฟ บดและอบใหแหง จากน้ันทําการสกัดโดยใชนํ้า

รอนเปนเวลา 2-5 วินาที นําสวนของนํ้าเคี่ยวใหเหลือปริมาณนํ้า 1 สวนจากทั้งหมด 3 สวน และนําไป

ทดสอบตอไป 

4. การทดสอบทางเคมีเพื่อหาชนิดของพฤษเคมีที่สกัดไดจากสารสกัดกาแฟ (การทดสอบประเภทสาร

ตานอนุมูลอิสระ) 

- การหาปริมาณฟนอลิกรวม (Total phenolic contents, TP) 

เติมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิความเขมขนตางๆ 0.2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองที่มี/ไมมี

สารสกัดขาวจากน้ันเติมสารละลายโฟลิน-เซียลคัลธู 10% v/v มา 1.0 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวต้ัง

ทิ้งไว 3 นาที จากน้ันเติมโซเดียมคารบอเนต 20% w/v 0.8 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันทิ้งไวในที่มืดเปน

เวลา 20 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 770 นาโนเมตร ดวย

เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟมิเตอร พบวาสารสกัดกาแฟมีปริมาณสารฟนอลิกรวม 137.35±3.23 

มิลลิกรัมของกรดแกลลิก ตอ 1 กรัมของสารสกัด (mgG/g extract)   เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟ

นอลิกรวมกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก แสดงไดดังภาพ 3.9 
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ภาพที่ 3.9 แสดงปริมาณสารฟนอลิกรวม (mgG/g extract) เมื่อสกัดกาแฟดวยตัวทําละลายนํ้า และ 

              แอลกอฮอล 

 

- สารหาปริมาณฟลาโวนอยด (Total flavonoid contents, TF) 

เติมสารละลายมาตรฐานคาเทชิน ปริมาตร 250 µl ในหลอดทดลอง จากน้ันเติมนํ้าปราศจาก

ไออน 1,250 µl, เติมสารละลาย 5% NaNO2 75 µl (บมที่อุณหภูมิหอง 6 นาที) เมื่อครบเวลาที่

กําหนดจึงเติมสารละลาย 10% AlCl3 
.6H2O  150 µl (บมที่อุณหภูมิหอง 5 นาที) เมื่อครบเวลา

กําหนดจึงเติมสารละลาย 1 M NaOH  500 µl และนํ้าปราศจากไออน 275  µl (ผสมสารละลายให

เขากัน วัดคาการดูดกลืนแสง  510 nm) พบวาสารสกัดกาแฟมีปริมาณฟลาโวนอยด 28.27±13.25  

มิลลิกรัมของคาเทชิน ตอ 1 กรัมของสารสกัด (mgC/g extract) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารฟลาโว

นอยดรวมกับสารมาตรฐานคาเทชิน แสดงไดดังภาพ 3.10 
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ภาพที่ 3.10 แสดงปริมาณสารฟลาโวนอยด (mgC/g extract) เมื่อสกัดกาแฟดวยตัวทําละลายนํ้า และ  

               แอลกอฮอล 

 

5. ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสวนสกัดหยาบโดยวิธี DPPH 

ปเปตสารละลายวิตามินซี ความเขมขน 5 พีพีเอ็ม 0.5 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองจากน้ันเติม 

methanolic DPPH radical 1 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวต้ังทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคา

การดูดกลืนแสง ( absorbance) ที่ความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโต

มิเตอร สวนในการทดสอบขาวเบอรรี่ทําเชนเดียวกับการทดลองวิตามินซี พบวาสารสกัดขาวเบอรรี่ที่ความ

เขมขน 400 ไมโครกรัม ตอ มิลลิลิตรเปนความเขมขนที่ดีที่สุด และมีความสามารถในการกลืนกินอนุมูล

อิสระ DPPH รอยละ 83.50±0.38 เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี แสดงไดภาพ 3.11 
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ภาพที่ 3.11 แสดงความสามารถในการกลืนกินอนุมูลอิสระ DPPH ของสกัดกาแฟดวยตัวทําละลายนํ้า และ

แอลกอฮอล  
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4. การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 4) 

1. เก็บรวบรวมขอมูล, สืบคนขอมูล และเก็บรวบรวมผลผลิต 

ทําการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความตองการของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน ตอการแปรูปผลผลิตมะมวง

มหาชนกใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม และรวบรวมผลผลิตมะมวงมหาชนกของเกษตรกรโดย

ใชปริมาณมะมวงมหาชนก 100 กิโลกรัม เพ่ือใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแปร

รูปผลผลิต 

2. การเตรียมมะมวง 

ใชมะมวงสุกปอกเปลือกแลวลางดวยนํ้าสะอาด ผึ่งใหแหง แลวปนใหละเอียดดวยเครื่องปน แบงผลผลิต

ออกเปน 2 สวน 

สวนที่ 1 นําไปแผใหเปนวงกวางขนาด 10 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตรบนพลาสติก นําตาก

ใหแหงดวยแสงแดด และทําใหแหงแข็งทันทีดวยอุณหภูมิ -180 องศาเซลเซียส 

สวนที่ 2 นําไปแผใหเปนวงกวางขนาด 10 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตรบนพลาสติก นําไป

ทําใหแหงแข็งทันทีดวยอุณหภูมิ -180 องศาเซลเซียส 

เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพ เชน สี กลิ่น รสชาติ 

3. การทดสอบทางเคมีเพื่อหาปริมาณคุณภาพของน้ําตาล (AOAC 2000) 

อธิบายคราวๆ ไดดังน้ีละลายนํ้าตาล 3.0 กรัมในนํ้าพอประมาณลงในขวดปรับปริมาตร 250 

มิลลิลิตร แลวเติมสารละลาย Carrez I&II อยางละ 5 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรใหได 250 มิลลิลิตรดวย

นํ้ากลั่น ทิ้งไวจนครบเวลา 20 นาทีแลวกรองดวยกระดาษกรอง แลวใสในบิวเรตเพ่ือเปนสารไทแทรต, 

ผสมสารละลาย Fehling 5 มิลลิลิตร กับเมทิลลีนบลู 1 หยด เพ่ือหาคามาตรฐานของสารละลาย Fehling 

สําหรับการหาปริมาณนํ้าตาลจากมะมวงใหทําเชนเดียวกันแตเปลี่ยนจากการใชนํ้าตาลเปนนํ้ามะมวงแทน 

พบวานํ้าตาลที่พบไดในลําไย คือ ฟรุกโตส กลูโคส ซูโตส เปนตน 

ทั้งน้ีไดมีการสรุปผลการดําเนินงานไดดังตารางที่ 3.5  
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ตารางที่ 3.5 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่ 4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

กิจกรรม 
เดือนที ่ การ

ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล √            √ 

2. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √           √ 

3. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √          √  

4. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √          √ 

5. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหากรรมวิธีการผลิตมะมวงผงที่มีคุณภาพ   √ √         √ 

6. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล    √ √        √ 

7. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร     √ √ √ √ √    √ 

8. ทําการทดสอบความพึงพอใจ       √ √ √    √ 

9. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √    √ 

10. การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน         √ √     

11. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √ √ 

12. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √ √ 

หมายเหตุ การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจะดําเนินการในเดือนตุลาคม 2564 
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5. การดําเนินการและผลการดําเนนิการโครงการฯ (กิจกรรมที่ 5) 

1. เก็บรวบรวมขอมูล, สืบคนขอมูล และเก็บรวบรวมผลผลิต 

ทําการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจความตองการของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดลําพูน ตอการแปรูปผลผลิตลําไยใน

จังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม และรวบรวมผลผลิตลําไยพันธุอีดอของเกษตรกร

โดยใชปริมาณลําไยพันธุอีดอ 100 กิโลกรัม เพ่ือใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแปร

รูปผลผลิต 

2. การเตรียมลําไย 

ปอกเปลือกลําไยเอาแตเน้ือลําไยแลวลางดวยนํ้าสะอาด ผึ่งใหแหง แลวปนใหละเอียดดวยเครื่องปน 

นําไปตมฆาเช้ือดวยนํ้าเดือด 5 นาที รอจนเย็นถึงอุณหภูมิหองจึงนําไปบมกับสารละลายเอ็นไซมอะไมเลส 

1.00% เปนเวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาหยุดปฏิกิริยาดวยการตมอีกครั้ง นํานํ้าตาลที่ไดมา

เปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพ เชน สี กลิ่น รสชาติ 

3. การทดสอบทางเคมีเพื่อหาปริมาณคุณภาพของน้ําตาล (AOAC 2000) 

อธิบายคราวๆ ไดดังน้ีละลายนํ้าตาล 3.0 กรัมในนํ้าพอประมาณลงในขวดปรับปริมาตร 250 

มิลลิลิตร แลวเติมสารละลาย Carrez I&II อยางละ 5 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรใหได 250 มิลลิลิตรดวย

นํ้ากลั่น ทิ้งไวจนครบเวลา 20 นาทีแลวกรองดวยกระดาษกรอง แลวใสในบิวเรตเพ่ือเปนสารไทแทรต, 

ผสมสารละลาย Fehling 5 มิลลิลิตร กับเมทิลลีนบลู 1 หยด เพ่ือหาคามาตรฐานของสารละลาย Fehling 

สําหรับการหาปริมาณนํ้าตาลจากลําไยใหทําเชนเดียวกันแตเปลี่ยนจากการใชนํ้าตาลเปนนํ้าลําไยแทน 

พบวานํ้าตาลที่พบไดในลําไย คือ ฟรุกโตส กลูโคส ซูโตส เปนตน 

ทั้งน้ีไดมีการสรุปผลการดําเนินงานไดดังตารางที่ 3.6  
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ตารางที่ 3.6 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่ 5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

กิจกรรม 
เดือนที ่ การ

ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล √            √ 

2. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √           √ 

3. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √          √  

4. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √          √ 

5. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหากรรมวิธีการผลิตการผลิตนํ้าตาลจากลําไยที่มีคุณภาพ   √ √         √ 

6. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล    √ √        √ 

7. ทําการวัดคุณภาพนํ้าตาลจากลําไย     √ √ √ √ √    √ 

8. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร       √ √ √    √ 

9. ทําการทดสอบความพึงพอใจ และสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √ √   √ 

10. การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน   √   √   √   √ - 

11. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √ √ 

12. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √ √ 

หมายเหตุ การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจะดําเนินการในเดือนตุลาคม 2564 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการดําเนินการ 

 

สรุปผลการดําเนินโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการ 

ในการดําเนินกิจกรรมที่ 1 และ 2 น้ันไดสรุปองคความรูเพ่ือนําเสนอในวารสารระดับนานาชาติ

Chinese Chemical Letters ดังภาพที่ 4.1  

 
ภาพที่ 4.1 แสดงขอมูลวารสาร Chinese Chemical Letters ที่นําเสนอบทความ 

และมีรางสรุปองคความรูในการวิจัยดังตอไปน้ี 
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Abstract  

Red jasmine rice is well known and claims to be a food for health as having highly 
phenolic compounds. These compounds present antibacterial and anti-free radical 
properties. Moreover, colored rice exhibit a biological activity to anticancer. Objective 
of this study are 1) exploring a biological screening and cell viability of ethanol and 
aqueous extracts of red jasmine rice, 2) investigating cytotoxicity to fibroblast NIH3T3 
(IC75). Dried red jasmine rice was extracted by different solutions and then got a powder 
using freeze drying method. After that the extracts were treated with fibroblast NIH3T3 
for MTT. The experiment showed that the ethanol and aqueous extracted of red rice did 
not show the cytotoxicity to fibroblast NIH3T3 (IC75). The extracts of red rice show the 
biological screening of anti-oxidation with total phenolic compounds and flavonoid 
contents. Moreover, it also not shows the stability change to cream base. It can be 
concluded that the red rice extracted by ethanol and distilled water are good enough to 
be used in further value added. 
Keywords: Red jasmine rice, total phenolic, flavonoid, cell viability, cream stability 

1. Introduction  

Red jasmine rice is well-known and grown in Thailand for more than 10 years. 

One of a major characteristics of this cultivar is having a highly antioxidant compound1. 

Moreover, other properties of red rice such as anticancer2, antimicrobials activity3, 

reduce glucose response in healthy people4 were studied. Therefore, a biological 

screening is the most important for selecting plant to a further study. Previous studies 

shown that rice were related to developing herbal medicines as a key to global health 

and presented an overview of some aspects of the possible future role of chemistry in 
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traditional medicine5. Thai rice has more varieties which reported for biological effect in 

various aspects especially in colored rice providing by phenolic acid, flavonoids, and 

anthocyanins (Cyanidin 3-glucoside, peonidin 3-glucoside, cyanidin chloride)6. Colored 

rice can modulate skin for anti-aging with its Oryzanol and phenolic compounds such a 

Proanthocyanidin7, 8. The Proanthocyanidin from colored rice showed affect to skin anti-

aging via improving a matrix metalloprotenase 2 (MMP2) degradation equally to 

collagenase degradation9, 10 and inhibit mitogen-activated protein kinases (MAPK) 

induced UVB-irradiation11. The anthocyanin also found in color with helpful in aging12. 

 Red jasmine rice is used for relieve illness in Thai traditional medicine especially in 

the North of Thailand, so, investigating a biological screening effect, anti-oxidant 

activity and related compounds in red jasmine rice should be explored. Moreover, this 

study aims to find out an effective extract compound that can modulate NIH3T3 

fibroblast lead to developing of the extracts to promote cell viability. Red jasmine rice 

extract will be used for an ingredient of cosmetic product and then analyzed a cream 

stability. 

2. Results and Discussion  

2.1 Red jasmine rice crude extracts against ABTS and DPPH radicals and their total 

phenolic (TP) and total flavonoid (TF) contents 

In this study, red jasmine rice was collected from Lamphun Province. The 

antioxidant activities of red jasmine rice crude extracts were measured by determining 

their abilities to scavenge DPPH and ABTS radicals. As shown in Table 1, the 

antioxidant activities of red jasmine rice extracts at 0-200 µg/ml were found to inhibit 

the ABTS-radical and DPPH-radical in a dose dependent manner when compared with 

Trolox as a positive control and ascorbic acid, respectively. Red jasmine rice extract in 

the EtOH extract at 200 µg/ml displayed the highest inhibitory effect when it was able to 
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inhibit ABTS and DPPH radical, followed by Water extract at the same levels of 

concentration. This finding well agreed with the evaluation of total phenolic contents 

and total flavonoid contents of each fraction (see Table 1). The five fractions of red 

jasmine rice extracts were correlated to anti-oxidation against ABTS and DPPH radicals. 

The total phenolic contents (TP) of each fraction were analyzed and expressed as 

milligram gallic acid equivalent per gram extract (mg GE/g of ext). It was found that the 

ethanol and aqueous crude extracts had the similar TP, which was equal to 30.58± 1.19 

and 31.76 ±1.06 of gallic acid, respectively. The differences were not considered 

significant at the level of p<0.05 (*) to ascorbic acid and Trolox of ABTS and DPPH 

assays. The total flavonoid content (TF) was determined by aluminium chloride 

colorimetric assay and expressed as catechin equivalent per gram extract (mg CE/g of 

ext). A high level of TF was also found in both of ethanol and aqueous crude extracts. 

The TF in this fraction was equal to 24.07±3.28 and 24.25±1.41mg CE/g of ext.  

Table 1. IC50 of the red jasmine rice extracts against ABTS and DPPH radicals and their 

total phenolic (TP), total flavonoid (TF), and Anthocyanin contents. 

Extract 
IC50 (µg/ml) 

TP  

(mg GE/g of 

ext) 

TF  

(mg CE/g of 

ext) 

Anthocyanin 

content 

ABTS assay DPPH assay (mg/L) 

Ascorbic acid 53.48 ± 3.28 38.94 ± 3.32  - - - 

Trolox 8.95 ± 1.07 6.31 ± 1.73 - - - 

Red jasmine rice 

extracts 

     

 EtOH 64.17 ± 5.76 53.20 ± 7.37 30.58± 1.19 24.07±3.28 21.21  ± 4.72 

 Water 183.65 ± 4.02 138.86 ± 8.20 31.76 ±1.06 24.25±1.41 43.33 ± 0.82 

Note: The present value of red jasmine rice crude extracts against ABTS and DPPH 

radicals and their total 

phenolic (TP) and total flavonoid (TF) contents are presented as mean ± SD. The 

differences were considered significant at the level of p<0.05 (*). 

Red jasmine rice extract has been reported to possess various bioactive 

compounds such as flavonoids and polyphenols, which are related to its potent 
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antioxidative activities3, 6. This active fraction has been linked to the solvent polarity 

that can extract different fractions of polar/nonpolar constituents out of the plant13. The 

polysaccharides extract from rice brans that found in this area also showed the 

antioxidant and antimicrobial activities3. The preliminary study found that the 

proanthocyanidin extract from color rice showed the potency to scavenging of free 

radical and skin anti-aging1, 7, 12.  On the other hand, the extract could modulate the 

biochemical metabolism as a result of the antioxidant effect and antioxidant compounds. 

The phenolic compounds and flavonoids had the potential to modulate collagen 

degradation via matrixmetalloprotinase-2 (MMP2)8. Our study show the similar 

antioxidant properties and antioxidant compounds of red jasmine rice extracts were 

belong to previous study1, 8, 10. 

2.2 Cell viability assay by MTT test 

 In the present study, the cell viability effect of red jasmine rice extract on NIH3T3 

fibroblast cells was characterized by conducting MTT assay. Cells were treated with 

various concentrations of extract for 24 h. The viability of cells was moderate with the 

extracts (see Figure 1). Red rice extracted with EtOH and Water had no effect to 

NIH3T3 fibroblast cells hence the Water extract at the concentration of 400 µg/ml.  The 

EtOH and Water extracted of red rice did not show the cytotoxicity to fibroblast 

NIH3T3 (IC80). 
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Figure 1 The NIH3T3 fibroblast cell viability to red jasmine rice extracts were tested by 

MTT assay. The extracts had no toxicity to fibroblast cell. The red jasmine rice extract 

can maintain the fibroblast cell. 

Red jasmine rice extracts by ethanol also showed a sunscreen property to UVB. 

Likewise, using the same protocol as the present study, an extract of the color rice was 

found to have no deleterious effect to fibroblast cells in the present of UVB expose7, 11. 

In a more generalistic point of view, the common feature of UV-absorbing secondary 

metabolites is the presence of aromatic or conjugated bond structures as it is found in 

plant that has phenolic or flavonoid substances. These molecules are one of the most 

effective UV radiation absorbers14, 15. In earlier study of Parzonko and Kiss (2019) 

showed that cosmetic formulation with herbal extracts protects human fibroblast against 

UVA radiation in vitro16. Moreover, the formulation with plant extracts could maintain 

the moisturizer of dry skin17. The photoprotective capacities of plant extracts such as 

polyphenols have been demonstrated in previous studies18, 19. Moreover, the plant 

extracts that showed antioxidant activities with antioxidant compounds can protect 

against the range of UVB20. Indeed, using a similar in vitro UV method, three sunscreen 

emulsions with ethyl acetate plant extracts (10 %wt.) were tested in vitro21 and authors 

obtained SPF value 26.61 ± 0.10.  

2.3 Physical evaluation of formulated cream 

The physical evaluation such as color, homogeneity, phase separation, thermal 

stability, pH, and viscosity of formulated cream was performed (see Table 2). There 
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were not shows the difference to the base cream (F-1). There were also show the same 

range of pH and viscosity to F-1. The pH of cream was determined to examine the 

possible side effects due to acidic or alkaline pH, which can leads to irritation of skin 

and influence the rate of hydration of polymer. In general, the cream should have pH 

6-922. 

Table 2. Physical evaluation of formulated cream. 

Physical evaluation F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 

Color No change No change No change No change No change 

Homogeneity Yes Yes Yes Yes Yes 

Oil phase separation No No No No No 

Liquidify separation No No No No No 

Thermal stability Stability Stability Stability Stability Stability 

pH 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 

Viscosity (cP) 28500 31007 31084 31259 31519 

 

All formulations had increasing viscosity values after storage in freeze-thaw 

condition. All samples were oil-in-water creams; hence, their water contents might lose 

at fluctuated temperatures. Therefore, the suggested storage condition for these products 

should be at constant temperature. The formulations with suitable viscosity could 

provide more adhesiveness and spreading efficiency. No phase separation and change in 

color as well as odor were observed in all samples after stability test; however, they 

seemed to be more viscous. From the results it is observed the given formulations are 

relatively stable at accelerated temperature and humidity. The formulated cream with 

red jasmine rice extracts did not show the physical changes when compared to cream 

base. According to these results, the red jasmine extracted by ethanol is a good natural 

resource for ingredient in cosmetic product. 

3. Conclusions  

Red jasmine rice extract has been reported to possess various bioactive 

compounds such as flavonoids and polyphenols, which are related to its potent 
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antioxidative activities. On the other hand, the extract could modulate the biochemical 

metabolism as a result of the antioxidant effect and antioxidant compounds. Red jasmine 

rice extract in ethanol fraction also showed a sunscreen property to UVB. The 

formulated cream with red jasmine rice extract did not show the physical changes when 

compared to cream base. Proanthocyanidins are claim as the active compound were 

found in the red jasmine rice extract. Therefore, ethanol red jasmine rice extract is a 

good natural resource for sunscreen cosmetic product. 
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4. Experimental 

4.1 Chemicals and materials  

The red jasmine rice was collected from agricultural land in Lamphun province 

located on the North of Thailand and was verified following to the Plant List 

(http://www.theplantlist.org). Red jasmine rice leaves were cleaned and dried at 40ºC. 

The dried samples were kept at -20ºC until being used. All of chemical reagents for this 

research was an analytical grade. 2,2-Diphenyl-1-picryl  hydrazyl  (DPPH),  6-hydroxy-

2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2-carboxylic acid  (trolox),  catechin  hydrate,  and  TPTZ  

(2,4,6-tripyridyl-s-triazine)  were  purchased  from  Sigma-Aldrich Chemical  Company  

(St.  Louis, MO, USA).  Gallic acid was obtained from Fluka (Buchs, Switzerland).  

Folin–Ciocalteu phenol reagent was purchased from Merck (Darmstadt, Germany). 

Sodium hydroxide was obtained from Fisher Chemical (Mumbai, India). Potassium  
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chloride,  ferric  chloride,  potassium  acetate,  potassium persulfate,  aluminum  

chloride hydrated,  and  methanol  were  purchased  from  Ajax  Finechem  (Auckland,  

New Zealand). Hexane was obtained from Macron Fine Chemicals (PA, USA). Ethanol 

99.9% was purchased from QRëC (New Zealand). Double-distilled and deionized water 

were applied for a preparation step of all solutions. 

4.2 Preparation of ethanolic crude extract 

One kilogram of dried samples was grounded into powder and macerated in 4L of 

80% (v/v) ethanol and deionized water for 24h at room temperature. The extraction was 

performed twice under the same conditions. Chlorophyll was removed by the charcoal 

adsorption method. Then, the chlorophyll-free extracts were filtered through Whatman’s 

No.1 filter paper and the solvent was removed using a vacuum rotary evaporator at room 

temperature. The concentrated aqueous portion was lyophilized into a powder and 

further experiment.  

4.3 Evaluation of antioxidant activities from crude extract 

   The free radical scavenging activity of rice burry crude extract was measured by 

two methods. The DPPH inhibition assay and the ABTS inhibition assay were 

performed and slightly modified as described by previous studies13, 22. With treatments 

of various concentrations of the extract, the decrease in absorbance was measured at 517 

nm for the DPPH assay and 735 nm for the ABTS assay and the percentage of inhibition 

and IC50 value were also reported. 

4.4 Determination of total phenolic and total flavonoid contents from crude extract 

Total phenolic content (TP) and total flavonoid content (TF) were determined 

using the Folin-Ciocalteu assay and aluminium chloride colorimetric assay, respectively, 
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as was described by previous studies with minor modifications13. Quantification was 

expressed as milligram gallic acid equivalent per gram extract (mg GE/g of extracts) for 

TP and milligram catechin equivalent per gram extract (mg CE/g of extracts) for TF. 

Three replications were performed for each experiment. The extract that gave the 

highest antioxidant activities and antioxidant compounds will be monitored the 

evaluation of formulation. 

4.5 Total monomeric anthocyanin content 

 The total monomeric anthocyanin content (TAC) was measured by pH differential 

method23. Briefly, 0.3 ml of the extract was put in to 2.7 ml of different buffer solutions 

including KCl buffer (0.025 M, pH = 1.0) and sodium acetate buffer (0.4 M, pH = 4.5). 

The obtained solutions were measured absorbance at 510 and 700 nm. Total 

anthocyanin in form of cyanidin-glucoside (Cyd-3-glu) was calculated using the 

following equation: TAC (mg/g) = (A x MW x dilution factor x 1000) / ↋ x L) 

Where:  A = (A510 nm – A 700 nm) pH 1.0 - (A510 nm – A 700 nm) pH 4.5, 

 MW for cyd-3-glu = 449.2 g mol-1, ↋ = 26900 molar extinction coefficient in M-1 cm-

1 for cyd-3-glu, Dilution factor = 10 

4.6 Cell viability assay 

Cell line. NIH3T3 fibroblast cells were maintained in DMEM, 100 U/ml 

penicillin and 100 mg/ml streptomycin plus 10% FBS. The culture was maintained 

in humidified incubator with an atmosphere comprised of 95% air and 5% CO2 at 

37 οC. 

Cell viability assay.  NIH3T3 fibroblast cells (1.0×104 cells/well) were 

plate in 96-well plates and cultured in DMEM with 10% FBS. After being cultured 

for 24 h, various concentration of red jasmine rice extracted with EtOH or W (0-
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400 µg/ml) were loaded and incubated for 24 h. At the end of treatment, 15 µl of 3-

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) solution (5 

mg/ml) were added and it was then incubated for 4 h. The MTT formazan was 

dissolved with dimethyl sulfoxide (DMSO), and absorbance was measured using a 

microplate reader at 570 nm with reference wavelength of 630 nm. 

4.7 Evaluation of formulation 

Physical parameters. Appearance, color and homogeneity of each 

formulated cream (see Table 3) are determined. 

Table 3. Formula for development of photo protective cream formulations 

 

The formulated cream procedure was following: 

Step 1: Aqueous phase  

Part 1. Disodium EDTA, phenoxyethanol and extracts were weighed accurately and 

dissolved in some of distilled water.  
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Part 2. The remain distilled water was dispersed with carbopol ultrez 21 while heat up to 

70°C to swelling using a homogenizer.  

Step 2: Oil phase 

Steric acid, cetyl alcohol, and cetostearyl alcohol were weighed accurately, mixed and 

heated to 70°C. Then mix oil phase to part 2 of aqueous phase at 70°C with continuous 

stirring for 30 min till was homogenized and uniformed. Part 1 of aqueous phase was 

added in the formulated cream when it cools down to 40°C. The formulated cream will 

be used for further experiment. 

For physical parameters were followed by Donglikar and Deore method with minor 

change19. 

Thermal stability. The formulated cream was tested at 60-70% RH and 37.0 ± 

1.0°C room. The thermal cycle was freeze-thaw (0°C to - 4°C and room temperature) for 

4 cycles. To pass the test there should not be separation oil or liquidity in the cream.  

pH determination. Formulated cream might have variety of pH mostly ranging 

from 5 to 9. In general, it has a pH 6 to 9. The formulated creams were diluted to 10% 

dilution with distilled water. The ranging pH of mixtures was determined with pH meter. 

Viscosity. Viscosities of creams were measured by the Brookfield viscometer 

(Applied Scientific Instruments Co., Ltd., Dial reading viscometer, Thailand). The 

correct spindle was selected (spindle no. 4) for the given product then the operating 

condition was setup. Then the viscosity was measured directly at 6 rpm speed by 

keeping the torque constant. 

2.8 Statistical analysis 
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Each experiment was performed in triplication. All values are presented as a mean 

value (mean ± SD). The statistically significant differences between the means of the 

samples were calculated by one-way ANOVA. The differences were considered as 

significant at a level of p<0.05 (*). 
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Abstract 

Rice burry is well known as rice has been used for health food which has phenolic compounds. The 
phenolic compound was claim to antibacterial, anti-free radical. It also shows the biological activity to 
anti-cancer especially colored rice. It is interested in study the biological screening and cell viability of 
ethanol and aqueous extracts of red jasmine rice for cosmetic product.  The previous study showed the 
high amount of phenolic compounds in rice burry. The experiment, the dried of red rice was extracted 
with ethanol and distilled water.  Then the extracts were freeze dried to powder. After that the extracts 
were treaded with fibroblast NIH3T3 for MTT. The experiment showed that the ethanol and aqueous 
extracted of red rice did not show the cytotoxicity to fibroblast NIH3T3 (IC75). The extracts of red rice 
show the biological screening of anti-oxidation with total phenolic compounds and flavonoid contents. 

 69  

 



Moreover, it also not shows the stability change to cream base. It can be concluded that the red rice 
extracted by ethanol and distilled water are good enough to be used in further value added. 
 

Keywords: Rice burry, Total phenolic, Flavonoid, cell viability and cream stability 

 

1. Introduction  

 

Rice burry is colored rice cultivar which is well-known and grown in Thailand for more than 10 years. 

One of a major characteristic of this cultivar is having a highly antioxidant compound [1]. However, other 

properties of rice burry such as anticancer [2], antimicrobials activity [3], reduce glucose response in 

healthy people [4] were studied. The biological screening is the first priority for selecting plant to further 

study. Moreover, the previous studies have shown the rice were discussed the importance of the 

development of herbal medicines as a key to global health and presented an overview of some aspects of 

the possible future role of chemistry in traditional medicine [5]. Moreover, Thai rice is a variety of species 

that report for biological effect in various aspects especially color rice that are effect by phenolic acid, 

flavonoids, and anthocyanins (Cyanidin 3-glucoside, peonidin 3-glucoside, cyanidin chloride) [6]. Color 

rice can modulate skin for anti-aging with its Oryzanol and phenolic compounds such a Proanthocyanidin 

[7]. The Proanthocyanidin from color rice showed effect skin anti-aging via improvement of matrix 

metalloprotenase2 (MMP2) degradation also with the same concentration to collagenase degradation [8, 

9] and inhibit mitogen-activated protein kinases (MAPK) induced UVB-irradiation [10]. 

However, rice burry should be studied in biological screening effect in scientific data. These 

rice burry products only used as the traditional medicine for relieve illness in the northern part of 

Thailand. Therefore, the study of anti-oxidant activity and related compounds in rice burry was interested. 

The study aim to find the effective extract that can modulate NIH3T3 lead to the development of the 

extracts to promote cell viability. This study will be used for ingredient of cosmetic product. 

 

2. Materials and methods 

2.1 Chemicals and materials  
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The rice burry was collected from Lamphun, the most northern province of Thailand. The plant was 

verified using The Plant List (http://www.theplantlist.org). The leaves were cleaned and dried in an oven 

at 40ºC, then stored at -20ºC until being used. 2,2-Diphenyl-1-picryl  hydrazyl  (DPPH),  6-hydroxy-

2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2-carboxylic acid  (trolox),  catechin  hydrate,  and  TPTZ  (2,4,6-tripyridyl-

s-triazine)  were  purchased  from  Sigma-Aldrich Chemical  Company  (St.  Louis, MO, USA).  Gallic 

acid was obtained from Fluka (Buchs, Switzerland).  Folin–Ciocalteu phenol reagent was purchased from 

Merck (Darmstadt, Germany).  Sodium hydroxide was obtained from Fisher Chemical (Mumbai, India).  

Potassium  chloride,  ferric  chloride,  potassium  acetate,  potassium persulfate,  aluminum  chloride 

hydrated,  and  methanol  were  purchased  from  Ajax  Finechem  (Auckland,  New Zealand). Hexane 

was obtained from Macron Fine Chemicals (PA, USA). Ethanol 99.9% was purchased from QRëC (New 

Zealand). All chemicals were of analytical grade. Double-distilled and deionized water was used in the 

preparation of all solutions. 

2.2 Preparation of ethanolic crude extract 

One kilogram of dried samples was grounded into powder and macerated in 4L of 80% (v/v) ethanol 

(EtOH) and deionized water (W) for 24h at room temperature. The extraction was performed twice under 

the same conditions. Chlorophyll was removed by the charcoal adsorption method. Then, the chlorophyll-

free extracts were filtered through Whatman’s No.1 filter paper and the solvent was removed using a 

vacuum rotary evaporator at room temperature. The concentrated aqueous portion was lyophilized into a 

powder and further experiment.  

2.3 Evaluation of antioxidant activities from crude extract 

The free radical scavenging activity of rice burry crude extract was measured by two methods. The 

DPPH inhibition assay and the ABTS inhibition assay was performed and slightly modified as described 

by previous studies [11, 12] With treatments of various concentrations of the extract, the decrease in 

absorbance was measured at 517 nm for the DPPH assay and 735 nm for the ABTS assay and the 

percentage of inhibition and IC50 value were also reported. 

2.4 Determination of total phenolic and total flavonoid contents from crude extract 

Total phenolic content (TP) and total flavonoid content (TF) were determined using the Folin-

Ciocalteu assay and aluminium chloride colorimetric assay, respectively, as was described by previous 
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studies with minor modifications [12]. Quantification was expressed as milligram gallic acid equivalent 

per gram extract (mg GE/g of ext) for TP and milligram catechin equivalent per gram extract (mg CE/g of 

ext) for TF. Three replications were performed for each experiment. The extract that gave the highest 

antioxidant activities and antioxidant compounds will be monitored the evaluation of formulation. 

2.5 Evaluation of formulation 

Physical parameters. Appearance, color and homogeneity of each formulated cream (Table1) are 

determined. 

 

Table 1. Formula for development of photo protective cream formulations 

 

The formulated cream procedure was following: 

Step 1: Aqueous phase  

Part 1. Disodium EDTA, phenoxyethanol and extracts were weighed accurately and dissolved in some of 

distilled water.  

Part 2. The remain distilled water was dispersed with carbopol 940 while heat up to 70°C to swelling 

using a homogenizer.  

Step 2: Oil phase 
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Steric acid, cetyl alcohol, and cetostearyl alcohol were weighed accurately, mixed and heated to 70°C. 

Then mix oil phase to part 2 of aqueous phase at 70°C with continuous stirring for 30 min till was 

homogenized and uniformed. Part 1 of aqueous phase was added in the formulated cream when it cools 

down to 40°C. The formulated cream will be used for further experiment. 

 

For physical parameters were followed by Donglikar and Deore method with minor change [13]. 

 

Thermal stability. The formulated cream was tested at 60-70% RH and 37.0 ± 1.0°C room. The 

thermal cycle was freeze-thaw (0°C to - 4°C and room temperature) for 4 cycles. To pass the test there 

should not be separation oil or liquidify in the cream.  

 

pH determination. Formulated cream might have variety of pH mostly ranging from 5 to 9. In 

general, it has a pH 6 to 9. The formulated creams were diluted to 10% dilution with distilled water. The 

ranging pH of mixtures was determined with pH meter. 

 

Viscosity. Viscosities of creams were measured by the Brookfield viscometer (Applied Scientific 

Instruments Co., Ltd., Dial reading viscometer, Thailand). The correct spindle was selected (spindle no. 4) 

for the given product then the operating condition was setup. Then the viscosity was measured directly at 

6 rpm speed by keeping the torque constant. 

2.6 Statistical analysis 

Each experiment was performed in triplication. All values are presented as a mean value (mean ± 

SD). The statistically significant differences between the means of the samples were calculated by one-

way ANOVA. The differences were considered as significant at a level of p<0.05 (*). 

3. Results 

3.1 Rice burry crude extracts against ABTS and DPPH radicals and their total phenolic (TP) and 

total flavonoid (TF) contents 

In this study, rice burry was collected from Lamphun Province. The antioxidant activities of rice 

burry crude extracts were measured by determining their abilities to scavenge DPPH and ABTS radicals. 
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As shown in Table2, the antioxidant activities of rice burry extracts at 0-200 µg/ml were found to inhibit 

the ABTS-radical and DPPH-radical in a dose dependent manner when compared with Trolox as a 

positive control and ascorbic acid, respectively. Rice burry extract in the EtOH extract at 200 µg/ml 

displayed the highest inhibitory effect when it was able to inhibit ABTS and DPPH radical, followed by 

W extract at the same levels of concentration. This finding well agreed with the evaluation of total 

phenolic contents and total flavonoid contents of each fraction that are shown in Table 2. The five 

fractions of rice burry extracts were correlated to antioxidation against ABTS and DPPH radicals. 

 

Table 2. IC50 of the rice burry extracts against ABTS and DPPH radicals and their total phenolic (TP) and 

total flavonoid (TF) contents. 

Extract 

IC50 (µg/ml) TP  

(mg GE/g of 

ext) 

TF  

(mg CE/g of 

ext) 

ABTS assay DPPH assay 

Ascorbic acid 53.48 ± 3.28 38.94 ± 3.32  - - 

Trolox 8.95 ± 1.07 6.31 ± 1.73 - - 

Rice burry     

 EtOH 64.17 ± 5.76 53.20 ± 7.37 149.87± 2.72 51.60 ± 4.12 

 W 183.65 ± 4.02 138.86 ± 8.20 64.75 ± 2.01 21.81 ± 2.36 

Note: The present value of rice burry crude extracts against ABTS and DPPH radicals and their total 

phenolic (TP) and total flavonoid (TF) contents are presented as mean ± SD. The differences were 

considered significant at the level of p<0.05 (*). 

The total phenolic contents (TP) of each fraction were analyzed and expressed as milligram gallic acid 

equivalent per gram extract (mg GE/g of ext). It was found that the ethanol crude extract had the highest 

TP, which was equal to 149.87 ± 2.72 of gallic acid. A high level of TP was also extracted from distilled 

water fraction as this fraction was shown to have TP at a level of 64.75 ± 2.01 mg GE/g of ext. The 

differences were not considered significant at the level of p<0.05 (*) to ascorbic acid and Trolox of ABTS 

and DPPH assays. The total flavonoid content (TF) was determined by aluminium chloride colorimetric 
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assay and expressed as catechin equivalent per gram extract (mg CE/g of ext). A high level of TF was also 

found in the ethanol crude extract. The TF in this fraction was equal to 51.60 ± 4.12 mg CE/g of ext.  

 

3.2 Physical evaluation of formulated cream 

The physical evaluation such as color, homogeneity, phase separation, thermal stability, pH, and 

viscosity of formulated cream was performed in Table 3. There were not shows the difference to the base 

cream (F-1). There were also show the same range of pH and viscosity to F-1. The pH of cream was 

determined to examine the possible side effects due to acidic or alkaline pH, which can leads to irritation 

of skin and influence the rate of hydration of polymer. In general, the cream should have pH 6-9 

(Donglikar and Deore, 2017). 

 

Table 3. Physical evaluation of formulated cream. 

Physical 

evaluation 
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 

Color No change No change No change No change No change 

Homogeneity Yes Yes Yes Yes Yes 

Oil phase 

separation 

No No No No No 

Liquidify 

separation 

No No No No No 

Thermal stability Stability Stability Stability Stability Stability 

pH 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 

Viscosity (cP) 28470 30054 30108 30242 30477 

 

All formulations had increasing viscosity values after storage in freeze-thaw condition. All samples 

were oil-in-water creams; hence, their water contents might lose at fluctuated temperatures. Therefore, the 

suggested storage condition for these products should be at constant temperature. The formulations with 

suitable viscosity could provide more adhesiveness and spreading efficiency. No phase separation and 
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change in color as well as odor were observed in all samples after stability test; however, they seemed to 

be more viscous. From the results it is observed the given formulations are relatively stable at accelerated 

temperature and humidity. 

4. DISCUSSION 

Rice burry extract has been reported to possess various bioactive compounds such as terpenes, 

flavonoids and polyphenols, which are related to its potent antioxidative activities (Charoenchai et al., 

2015). This active fraction has been linked to the solvent polarity that can extract different fractions of 

polar/nonpolar constituents out of the plant (Saansoomchai et al., 2018). The Moringa oleifera extracts 

that found in this area also showed the antioxidant activities (Fitriana et al, 2016). The preliminary study 

found that the ethanol extract of Terminalia glaucescens showed the potency to scavenging of free radical 

(Olorunjuwon-Olugbami et al., 2015). On the other hand, the extract could modulate the biochemical 

metabolism as a result of the antioxidant effect and antioxidant compounds. The phenolic compounds and 

flavonoids had the potential to scavenge free radical (Hashim et al., 2011; Orhan et al., 2013). The 

antioxidant compounds that were found in the Melientha extracts related with antioxidant properties 

(Nurlaily et al., 2012). The antioxidant studies and antioxidant compounds of Melientha extract were 

belong to previous study (Kanlayavattanakul et al., 2012). Melientha leaf extract in ethanol fraction also 

showed a sunscreen property to UVB. Likewise, using the same protocol as the present study, one 

acetonic extract of the lichen Lasallia pustulata was found to have SPF maxima of 5.52 (Lohézic-Le 

Dévéhat et al., 2013). In a more generalistic point of view, the common feature of UV-absorbing 

secondary metabolites is the presence of aromatic or conjugated bond structures as it is found in plant that 

has phenolic or flavonoid substances. These molecules are one of the most effective UV radiation 

absorbers (Celis-Plá et al., 2016; Lann et al., 2016). In earlier study of Parzonko and Kiss (2019) showed 

that cosmetic formulation with herbal extracts protects human fibroblast against UVA radiation in vitro. 

Moreover, the formulation with plant extracts could maintained the moisturizer of dry skin (Kapoor and 

Saraf, 2010). The photoprotective capacities of plant extracts such as polyphenols have been demonstrated 

in previous studies (Hu et al., 2017). Moreover, the plant extracts that showed antioxidant activities with 

antioxidant compounds can protect against the range of UVB (Kanlayavattanakul et al., 2012). Indeed, 

using a similar in vitro UV method, three sunscreen emulsions with ethyl acetate plant extracts (10 %wt.) 
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were tested in vitro (Jarzycka et al., 2013) and authors obtained SPF value 26.61 ± 0.10. The formulated 

cream with rice burry extract did not show the physical changes when compared to cream base. By our 

data, ethanol rice burry extract is a good natural resource for ingredient in cosmetic product. 

5. CONCLUSION 

Rice burry extract has been reported to possess various bioactive compounds such as terpenes, 

flavonoids and polyphenols, which are related to its potent antioxidative activities. On the other hand, the 

extract could modulate the biochemical metabolism as a result of the antioxidant effect and antioxidant 

compounds. Rice burry extract in ethanol fraction also showed a sunscreen property to UVB. The 

formulated cream with Rice burry extract did not show the physical changes when compared to cream 

base. Cinnamic acid and 4-hydroxy-3-methoxycinnamic alcohol are claim as the sunscreen agent were 

found in the rice burry extract. By our data, ethanol Melientha extract is a good natural resource for 

sunscreen cosmetic product. 
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นอกจากน้ีในกิจกรรมที ่ 4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจงัหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและ

เครื่องด่ืม ไดมีการสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรางบทความเพ่ือเตรียมนําเสนอในวารสารระดับ
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กิจกรรมที่ 1 และ 2 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิว

กาย และผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM น้ัน แสดงไดดังตารางที่ 4.1 โดยเครื่องหมายถูก (√) บอกถึง

สถานะที่มีการดําเนินงานเรียบรอยแลว เครื่องหมาย (×) บอกถึงสถานะที่ยังไมไดดําเนินการ และ (-) 

บอกถึงสถานะที่อยูในระหวางการดําเนินการ 
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กิจกรรมที่ 3 การแปรูปผลผลิตกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ น้ัน 

แสดงไดดังตารางที่ 4.2 โดยเครื่องหมายถูก (√) บอกถึงสถานะที่มีการดําเนินงานเรียบรอยแลว 

เครื่องหมาย (×) บอกถึงสถานะที่ยังไมไดดําเนินการ และ (-) บอกถึงสถานะที่อยูในระหวางการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

น้ัน แสดงไดดังตารางที่ 4.3 โดยเครื่องหมายถูก (√) บอกถึงสถานะที่มีการดําเนินงานเรียบรอยแลว 

เครื่องหมาย (×) บอกถึงสถานะที่ยังไมไดดําเนินการ และ (-) บอกถึงสถานะที่อยูในระหวางการ

ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

น้ัน แสดงไดดังตารางที่ 4.4 โดยเครื่องหมายถูก (√) บอกถึงสถานะที่มีการดําเนินงานเรียบรอยแลว 

เครื่องหมาย (×) บอกถึงสถานะที่ยังไมไดดําเนินการ และ (-) บอกถึงสถานะที่อยูในระหวางการ

ดําเนินการ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่ 1 และ 2 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกาย/ผิวหนาเพ่ือ

ปองกันฝุน 2.5PM 

กิจกรรม 
เดือนที ่ การ

ดําเนนิการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล √            √ 

2. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √           √ 

3. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √          √  

4. การสกัดสาระสําคัญดวยตัวทําละลาย  √ √          √ 

5. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาชนิดของพฤษเคมีที่สกัดไดจากสารสกัดขาว   √ √         √ 

6. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากขาว (biological activity)    √ √        √ 

7. ทําการทดสอบทางชีวเคมีตอการลดเม็ดสีผวิ     √ √ √      √ 

8. ทําการทดสอบความสามารถในการตาน PM2.5     √ √ √      √ 

9. ทําการทดสอบการต้ังตํารับเครื่องสําอาง     √ √ √ √ √    √ 

10. ทําการทดสอบความคงตัวของสูตรตํารับเครื่องสําอาง       √ √ √    √ 

11. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √    √ 

12. การจดเลขที่จดแจงทางเครื่องสําอาง         √ √   - 

13. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √ √ 

14. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √ √ 

หมายเหตุ การจดเลขที่จดแจงทางเครื่องสําอางจะดําเนินการในเดือนตุลาคม 2564 
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่ 3 การแปรูปผลผลิตกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

กิจกรรม 
เดือนที ่ การ

ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล √            √ 

2. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √           √ 

3. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √          √  

4. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √          √ 

5. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาชนิดของพฤษเคมีที่สกัดไดจากกาแฟ   √ √         √ 

6. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหาฤทธ์ิทางชีวภาพของกาแฟ (biological activity)    √ √        √ 

7. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล     √ √ √      √ 

8. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร     √ √ √      √ 

9. ทําการทดสอบความพึงพอใจ     √ √ √ √ √    √ 

10. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √    √ 

11. ทําการจดเลขที่จดแจงทางอาหาร       √ √ √    - 

12. ติดตามความกาวหนา         √ √   √ 

13. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ   √   √   √   √ √ 

หมายเหตุ ไมสามารถทําไดเน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนยังไมไดรับการรองรับสถานที่การผลิตจากกระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่ 4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

กิจกรรม 
เดือนที ่ การ

ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. การเก็บรวบรวมขอมูล √            √ 

14. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √           √ 

15. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √          √  

16. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √          √ 

17. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหากรรมวิธีการผลิตมะมวงผงที่มีคุณภาพ   √ √         √ 

18. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล    √ √        √ 

19. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร     √ √ √ √ √    √ 

20. ทําการทดสอบความพึงพอใจ       √ √ √    √ 

21. การสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √    √ 

22. การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน         √ √     

23. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √ √ 

24. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √ √ 

หมายเหตุ การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจะดําเนินการในเดือนตุลาคม 2564 
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลการดําเนินกิจกรรมที่ 5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

กิจกรรม 
เดือนที ่ การ

ดําเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. การเก็บรวบรวมขอมูล √            √ 

14. คนควาขอมูล และการสืบคนขอมูล √ √           √ 

15. เก็บรวบรวมผลผลิตในแหลงเพาะปลูก  √ √          √  

16. การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสกัด และแปรรูปผลผลิต  √ √          √ 

17. ทําการทดสอบทางเคมีเพ่ือหากรรมวิธีการผลิตการผลิตนํ้าตาลจากลําไยที่มีคุณภาพ   √ √         √ 

18. ทําการทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล    √ √        √ 

19. ทําการวัดคุณภาพนํ้าตาลจากลําไย     √ √ √ √ √    √ 

20. ทําการทดสอบการต้ังตํารับอาหาร       √ √ √    √ 

21. ทําการทดสอบความพึงพอใจ และสรางผลิตภัณฑตนแบบ       √ √ √ √   √ 

22. การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน   √   √   √   √ - 

23. ติดตามความกาวหนา   √   √   √   √ √ 

24. ถายทอดองคความรูและสรุปโครงการ           √ √ √ 

หมายเหตุ การตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจะดําเนินการในเดือนตุลาคม 2564 
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ปญหาอุปสรรค  

 เน่ืองจากในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดเกิดโรคระบาดของโรคการติดเช้ือโคโรนาไวรัวโควิท-19 จึงทํา

ใหมีปญหาในการดําเนินการในพ้ืนที่ และการดําเนินการจัดการถายทอดองคความรู อีกทั้งในระหวางการจัด

กิจกรรมตางๆ ไดมีปญหาเรื่องใหขอเลขที่จดแจงทางอาหารในกิจกรรมดังตอไปน้ี 

1. กิจกรรมที่ 3 การแปรูปผลผลิตกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ  

2. กิจกรรมที่ 4 การแปรูปผลผลิตมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

3. กิจกรรมที่ 5 การแปรูปผลผลิตลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

จึงไดมีการปรับแผนกิจกรรมใหมีการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแทน ซึ่งไดมีการดําเนินการในชวง

เดือนตุลาคม 2564 

 

ขอเสนอแนะ 

 ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ลําพูนอยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบน้ีใหตอเน่ือง และอยากมีการตอ

ยอดผลิตภัณฑขาว ใหเปนผลิตภัณฑเซรั่ม อีกทั้งกลุมการผลิตไซรัปจากลําไยมีความประสงคจะพัฒนาอุปกรณ

การบมลําไยเพ่ือใหไดคุณภาพไซรัปที่ดีขึ้น และเก็บรักษาไดนานขึ้น นอกจากน้ียังมีความตองการในการพัฒนา

คุณภาพสมุนไพรเพ่ือดูแลผูสูงอายุตอไป 
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สวนที่ 3  ภาคผนวก 

3.1 ตัวอยางหนังสือโครงการที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว 
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3.2 ปายแสดงการประชาสัมพันธโครงการ 

 
ภาพที่ 1 ปายแสดงการประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมที่ 1 
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ภาพที่ 2 ปายแสดงการประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมที่ 2 
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ภาพที่ 3 ปายแสดงการประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมที่ 3 
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ภาพที่ 4 ปายแสดงการประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมที่ 4 
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ภาพที่ 5 ปายแสดงการประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมที่ 5 
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3.3 แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ  

 

 
แบบประเมินโครงการสงเสรมิสนับสนนุการบริการวิชาการของอาจารย 

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 

********************************************* 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม   

1. เพศ    � ชาย        � หญิง 

  
4   

2 .อาย ุ    � ต่ํากวา 20 ป        � 20-30 ป         � 31-40 ป 

              �  41-50 ปี       � 51-60 ปี          � 60 ปี ข้ึนไป  

 
5  

3. ระดับการศกึษา  � ประถมศึกษา       � มัธยมศึกษา      � ปรญิญาตรี  

             � ปริญญาโท        � ปริญญาเอก      � อ่ืนๆ โปรดระบุ............ 
6  

4. อาชีพ  � ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานรัฐ        � รัฐวิสาหกิจ 

   � พนักงานบรษิัท/ธุรกิจเอกชน        � เกษตรกร   

   � ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกจิการ        � นักเรยีน นักศึกษา  

   � รับจางทั่วไป           � อื่นๆโปรดระบ.ุ............. 

 
7  

5. ที่อยู .......................ตําบล .........................................อําเภอ..............................จงัหวัด........................................... 

 

ตอนที่ 2  ระดับความพงึพอใจ/ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 

การนําความรูไปใช 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความรู ความเขาใจ กอนและหลังการฝกอบรม 

   1.1 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม      
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   1.2 ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      

2. ดานความรูความเขาใจและการนําความรูไปใช 

   2.1 สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได      

   2.2 สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได      

   2.3 ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได      

   2.4 เสริมสรางความเข็มแข็งของคนในชุมชน      

3. ดานวิทยากร 

   3.1 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร      

   3.2 การถายทอดของวิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจน      

   3.3 ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย      

   3.4 การตอบคําถามของวิทยากร      

4. ดานสถานที่  ระยะเวลา การใหบริการ 

   4.1 สถานที่มีความเหมาะสม      

   4.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      

   4.3 อาหาร /เครื่องด่ืม มีความเหมาะสม      

   4.4 การประสานงานของเจาหนาที่      

   4.5 การใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามของเจาหนาที่      

 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…….……………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ ในการตอบแบบสอบถาม         
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3.4  ภาพกิจกรรม (กอนดําเนินโครงการ/ระหวางดําเนิน/ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ)  

กิจกรรมที่ 1 และ 2 การแปรูปผลผลิตขาวอินทรียในจังหวัดลําพูนเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผิวกาย 

และผิวหนาเพ่ือปองกันฝุน 2.5PM 

  
ภาพที่ 1 วัตถุดิบขาว และสารสกัดขาวปลอดภัยในจังหวัดลําพูน 

 

  
ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑตนแบบโลช่ันสารสกัดขาวปลอดภัย และฉลากผลิตภัณฑในจังหวัดลําพูน 
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ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑตนแบบโลช่ัน และครีมจากสารสกัดขาวในจังหวัดลําพูน 
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กิจกรรมที ่3 การแปรูปผลผลติกาแฟในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑกลวยอบรสกาแฟ 

 

 
ภาพที่ 4 กิจกรรมการแปรรปูกลวยอบรสกาแฟ 
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ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑตนแบบกลวยอบรสกาแฟ 
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กิจกรรมที ่4 การแปรูปผลผลติมะมวงในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

 

 
ภาพที่ 6 กิจกรรมการแปรรปูมะมวงผง 
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ภาพที่ 7 ภาพตัวอยางผลิตภัณฑมะมวงผง 
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กิจกรรมที่ 5 การแปรรูปผลผลิตจากลําไยในจังหวัดลําพูนใหเปนผลิตภัณฑทางอาหารและเครื่องด่ืม 

 

 

 
ภาพที่ 8 กิจกรรมการทําไซรปัจากลําไย 
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ภาพที่ 9 ภาพตัวอยางผลิตภัณฑไซรัปจากลาํไย 
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3.5  การขออนุญาตไปราชการ  

การดําเนินงานบริการวิชาการ เกี่ยวของกับการลงพ้ืนที่ ชุมชนเปาหมาย ในแตละครั้งน้ันเจาหนาที่ๆ 

ดูแลงานบริการวิชาการตองดําเนินการในการขอไปราชการในพ้ืนที่ชุมชนเปาหมาย ใหกับ อาจารย วิทยากร 

หรือนักศึกษาที่จะไปดําเนินงานในพ้ืนที่ น้ันๆ โดยมีกระบวนการ ตาง ๆ ดังน้ี 

 

การขออนญุาตไปราชการโดยใชรถยนตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง/รถยนตสวนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภาพที่ 3.5.1 ขัน้ตอนการขออนุญาตไปราชการ 

 

จากแผนภาพขางตน การขออนุญาตเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

สามารถแสดงแบบฟอรมและตัวอยางดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

1. กรอกแบบฟอรมไปราชการ ปร.1 พรอมแนบคําสั่งไปราชการ 

2. นําเสนอใหผูอํานวยการลงนามใน ปร.1 

3. นําเอกสาร ปร.1 ไปใหฝายยานพาหนะลงนาม เพ่ือขอใช

รถยนตของมหาวิทยาลัยหรือการใชรถยนตสวนตัว ตองใหฝาย

ยานพาหนะลงนาม 

4. นําสงตอไปยังกองนโยบายและแผน และกองนโยบานและบาย

และแผนจะเปนผูนําสงงานธุรการเอง (กรณีไปราชการแบบ

เรงดวน ตองเดินเรื่องเอง) 
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ภาพที่ 3.5.2 ตัวอยางแบบ ปร.1 แบบฟอรมการขออนุญาตไปราชการ 
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ภาพที่ 3.5.3 ตัวอยางแบบ ปร.1 แบบฟอรมการขออนุญาตไปราชการ แบบกรอกรายละเอียด 
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ภาพที่ 3.5.4 ตัวอยางคําสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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