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โดย
ดร. ปนิดา บรรจงสินศิริ

นักวิจัยอาวุโส 
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
31 มีนาคม 2560

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้แปรรูป



หัวข้อบรรยาย
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การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักผลไม้

ตัวอย่างงานวิจัยจาก วว.



ความส าคัญของงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

• เป็นการใช้ประโยชน์จากผลผลิตเกษตรในการแปรรูปลักษณะต่าง ๆ เช่น                        
1) การแปรรูปที่เป็นอาหาร 2) การแปรรูปกึ่งอาหาร   3) การแปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร

• โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องมีลักษณะและคุณภาพตรงกับที่ผู้ซื้อต้องการ ตลาดเกิดการ
แข่งขัน ซึ่งเป็นธุรกิจชนิดหนึ่ง 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน

มีขั้นตอนหลัก ๆ คือ ก าหนดความต้องการของผู้บริโภค วางแผนการพัฒนา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ กระบวนการผลิต และเริ่มการผลิต
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) คืออะไร?

คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือ
มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติที่ดี
ขึ้นกว่าเดิม 
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) คืออะไร?

✓ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่

✓ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในตลาด

✓ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่น าไปจ าหน่ายในสถานที่ใหม่ 

หรือมีการปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์
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ท าไมต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม?่
➢ เพื่อให้บริษัทอยู่รอดและมีก าไร

➢ ปัจจัยส าคัญ คือ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ระยะที่ 1 การน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด(Introduction)
ระยะที่ 2 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ (Growth)
ระยะที่ 3 การอิ่มตัวของผลิตภัณฑ์ (Maturity)
ระยะที่ 4 การขยายตัวเสื่อมของผลิตภัณฑ์ (Decline)

6



ท าไมต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม?่

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ที่มา: https://jiradabbc.wordpress.com/ 7



1. การปรับปรุงเฉพาะบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่

ซอสมะเขือเทศ

ท่ีมา: http://www.heinz.com  

แอปเปิ้ลสด

ท่ีมา :http://pantip.com/topic/32619057

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สะดวกในการใช้งานมีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCObr54mImckCFQtRjgod3ysFrA&url=http://pantip.com/topic/32619057&bvm=bv.107763241,d.c2E&psig=AFQjCNHbfySk5pqNnnRFImLcJw-jnbVJ0g&ust=1447904853639600
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNvl3qSJmckCFQ4Zjgodwz8K0g&url=http://thai.alibaba.com/product-gs/top-good-taste-fuji-apple-fruit-supply-all-year-at-cheap-prices-for-sale-60237364152.html&psig=AFQjCNG9MV0lM425fy2iH1Zp_CAMFGfxGw&ust=1447905163160265


2. การปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ มี 3 แนวทาง 

2.1 เปลี่ยนแปลงเฉพาะลักษณะและรูปร่างของผลิตภัณฑ์

2.2 ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต

(สูตร / กรรมวิธีการผลิต / ทดสอบผู้บริโภค / อายุการเก็บ)

2.3 ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
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นมอัดเม็ด

ทีม่า:http://www.pichaifishsauce.com/
th/fishsaucepowder.php

ทีม่า:http://www.being-mom.com

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ทีม่า: http://www.wildharvestorganic.com

คุกกี้จิ๋ว

2.1 เปลี่ยนแปลงเฉพาะลักษณะและรูปร่างของผลิตภัณฑ์

2.2 ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
คุกกี้
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นมสด

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc7N34-qfJAhVUCY4KHZ0-B0UQjRwIBw&url=http://instagram.kapook.com/star/media/735904432027626813_2172330&bvm=bv.108194040,d.c2E&psig=AFQjCNGT0Dn2GisMak9XWTXeFT2AMOVlrQ&ust=1448416721029752


ท่ีมา: http://www.terrachips.com

ท่ีมา :http://www.smeleader.com

ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบ

2.3 ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

ผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
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http://www.terrachips.com/our-chips/sweet-potato-chips/72822901406


3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- วัตถุดิบหลักชนิดใหม่

- เครื่องจักรใหม่

- หลักแนวคิด / ทฤษฏีใหม่

เช่น อาหารสุขภาพ (Functional Food)  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบ
กรอบพองจากกระบวนการเอ็กทรูชนั

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

12



ขนมปังใยอาหารสูง ไอศกรีมไขมันต่ า

ท่ีมา: http://www.naturesownbread.com ท่ีมา: http://www.breyers.com/products

ท่ีมา :http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/SD301/11.pdf

ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเอ็กทรูชัน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
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ตัวอย่าง : แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม 
จากโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

สุขภาพจากมะขามป้อม

➢ มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง
➢ มะขามป้อมลอยแก้ว
➢ มะขามป้อมแผ่น
➢ กัมมี่มะขามป้อม
➢ น้ าไซเดอร์มะขามป้อม
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ตัวอย่าง : แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ
จากโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจาก

ทุเรียนเทศและพืชในสกุลน้อยหน่า 

➢ แยมทุเรียนเทศ
➢ น้ าชาทุเรียนเทศ

- รสจมูกข้าวญี่ปุ่น
- รสน้ าผึ้งมะนาว
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➢ น้ าลองกองพรอ้มดื่ม
➢ แยมลองกอง
➢ เยลลี่ลองกอง
➢ ลองกองลอยแก้ว
➢ ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง
➢ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

ตัวอย่าง : แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลองกอง 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผักและผลไม้แปรรูป
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 ผักผลไมม้ีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพ

 ผู้บริโภคนิยมน ามาบริโภคเป็นอาหารว่างมากขึน้
 ผู้ประกอบการมกีารพัฒนาผลติภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบโจทย์

ของผู้บริโภค
 มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย
 ส่งผลให้ผู้บรโิภคเปิดรับผกัและผลไม้แปรรูปในฐานะขนมขบเคีย้ว

เพื่อสุขภาพกันมากขึ้น 

โอกาสของตลาดผักผลไม้แปรรูป
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ของผู้ประกอบแปรรูปผักและผลไม้
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จุดแข็ง (Strengths)

✓ ประเทศไทยเป็นแหลง่ผลติผักและผลไม้หลายชนิดตลอดทั้งปี 
นอกจากนี้ผลไม้เมืองร้อนเป็นทีต่้องการของตลาดต่างประเทศ

✓ สินค้ามีภาพลักษณ์สอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพ
✓ ผู้ประกอบ SMEs ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีการน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในกระบวนการผลติ พัฒนาสินค้าที่หลากหลาย
✓ มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ช่วยสร้างความเขม้แข็งให้กับธุรกิจ โดย

มีวัตถุดิบป้อนตลาดอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 20



จุดอ่อน (Weaknesses)

✓ ผลผลิตผักและผลไม้ผันผวนไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศ
✓ ผู้ประกอบส่วนใหญ่ยังผลติแบบครัวเรือน เป็นกระบวนการแปรรูป

ขั้นต้น สินค้าที่ผลิตยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเท่าที่ควร
✓ ผู้ประกอบการยังขาดเงนิทุนในการพฒันาเครื่องจักร เทคโนโลยีการ

ผลิต รวมทั้งขาดบุคลากรในการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความแตกต่าง

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 21



โอกาส (Opportunities)

✓ ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
✓ ระดับรายได้ของประชากรสูงขึน้ เป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าที่มี

มูลค่าสูง
✓ การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และการค้าออนไลน์
✓ การเปิด AEC ช่วยให้สินค้าไทยขยายไปอาเซยีนมากขึ้น
✓ การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการสนับสนุนเงินทุนและให้ความรู้

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 22



อุปสรรค (Threats)
✓ ตลาดในประเทศมีการแขง่ขันคอ่นข้างสูง โดยเฉพาะจาก

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่
✓ ตลาดส่งออกมีการด าเนินมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่

เข้มงวดขึ้น
✓ การรับรู้ในตัวสินคา้ยังไม่แพร่หลาย ขาดการสร้างแบรนด์
✓ การเข้าสู่ชอ่งทางการคา้ปลกีสมัยใหม่ท าได้ยาก ต้องมีจุดเด่น/

แตกต่างจากผู้ประกอบการทั่วไปจึงจะได้พิจารณา
✓ ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคจะใช้จ่ายน้อยลง

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 23



1. การอบแห้ง (Drying หรือ dehydration)
2. การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying หรือ 

Lyophilization)
3. การท าแห้งด้วยการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ 

(Vacuum frying)

เทคโนโลยีที่นิยมน ามาใช้แปรรูปผักและผลไม้
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เทคโนโลยีที่นิยมน ามาใช้แปรรูปผักและผลไม้
1. การอบแห้ง 
➢ เป็นการลดปริมาณน้ าในอาหาร เพื่อยับย้ังการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ทุกชนิด ที่เป็นสาเหตุให้อาหารเสือ่มเสีย
➢ อุปกรณ์และวิธีการที่ใชม้ีหลายแบบ เช่น การอบแห้งโดยใช้

แสงอาทิตย์ การอบแห้งแบบต่อเนื่อง (แบบอุโมงค์ สายพาน) การ
อบแห้งภายใต้สุญญากาศ การอบแห้งแบบพ่นฝอยและการอบแห้ง
ด้วยคลื่นไมโครเวฟ-สุญญากาศ
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ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์
นิยมใช้กับกล้วย พรุน องุ่น อินทผาลัม

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในอบแห้ง 
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• ตู้อบลมร้อน (Cabinet dryer)

• ตู้อบลมร้อนพร้อมถาด (Tray dryer)

• อุโมงค์ลมร้อน (Tunnel dryer)

• สายพานลมร้อน (Conveyer dryer)

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการอบแห้ง 
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ตู้อบแห้งภายใต้สุญญากาศ
จะใช้กับผลไม้ที่ความชื้นต่ าและมีน้ าตาลสงู

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการอบแห้ง 
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ตู้อบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ-สุญญากาศ

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการอบแห้ง 
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ตัวอย่างงานวิจัยของวว.เกี่ยวกับ
การพัฒนาผักและผลไม้แปรรูป

30



31

สตรอเบอรรี่(Strawberry) บ๊วย(Japanese Apricot)

เงาะ (Rambutan)ลองกอง (Longkong)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
จากงานวิจัยของวว.

มะละกอ(Papaya)

สับปะรด(Pineapple)
31



มาตรฐานอ้างอิงผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

คุณลักษณะด้านเคมี มอก. มผช.

ความชื้น ไม่เกินร้อยละ 18 ไม่เกินร้อยละ 18

Water activity; aw - ไม่เกิน 0.75

ปริมาณน้ าตาลทัง้หมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ของน้ าหนักอบแห้ง

-

หมายเหตุ : มอก. : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลไม้แห้ง (มอก.919-2532)    
มผช :  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลไม้แห้ง (มผช.136/2550)

1. คุณลักษณะด้านเคมี

32



วัตถุเจือปนอาหาร มอก. มผช. อย.

สีธรรมชาติ ปริมาณเหมาะสม

หากมีการใช้วัตถุ
แต่งกลิ่นรส และ
วัตถุกันเสียให้
ใช้ได้ตามชนิด

และปริมาณที่
กฎหมายก าหนด

-

สีสังเคราะห์

• Tratazine

• Sunset yellow FCF

-

ไม่เกิน 200 มก./กก.

ไม่เกิน 200 มก./กก.

ไม่เกิน 200 มก./กก.

ไม่เกิน 200 มก./กก.

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 1,000 มก./กก. ไม่เกิน 1,500 มก./กก.

สารให้ความหวานแทน
น้ าตาล

ห้ามใช้ (แล้วแต่ชนิดของสาร
ให้ความหวาน)

หมายเหตุ : อย.  : ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                          
เรื่องข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันที่ 3 พย. 2547

2. วัตถุเจือปนอาหาร

มาตรฐานอ้างอิงผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (ต่อ)

33



สารปนเปื้อน มอก. มผช.

สารหนู ไม่เกิน 1 มก./กก.

ไม่ระบุทองแดง ไม่เกิน 20 มก./กก.

ตะกั่ว ไม่เกิน 1 มก./กก.

หมายเหตุ : มอก. : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลไม้แห้ง (มอก.919-2532)

มผช :  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลไม้แห้ง (มผช.136/2550)

3. สารปนเปื้อน

มาตรฐานอ้างอิงผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (ต่อ)

34



มาตรฐานอ้างอิงผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (ต่อ)

จุลินทรีย์ มอก. มผช.

ราและยีสต์ ไม่เกิน 1x102 โคโลน/ีกรัม
ไม่เกิน 1x104 โคโลน/ีกรัม (ยีสต์)

ไม่เกิน 500 โคโลน/ีกรัม (รา)

จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกิน 1x104 โคโลน/ีกรัม ไม่เกิน 1x104 โคโลน/ีกรัม

E.coli MPN น้อยกว่า 3/กรัม MPN น้อยกว่า 3/กรัม

Staphylococcus aureus ต้องไม่พบในตัวอย่าง 0.1 กรัม -

Salmonella sp. ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 กรัม -

Clostridium perfringens ต้องไม่พบในตัวอย่าง 0.1 กรัม -

4. จุลินทรีย์
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกนสับปะรดตราดสีทองแช่อิ่มอบแห้ง 
บริษัท  ผลอ าไพ ฟรุตตี้ไทย จ ากัด

จ. ตราด

กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้บางอ้อ จ. นครนายก การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะดันแช่อิ่มอบแห้ง และมะดันลองแก้ว 

ก่อน หลงั

36



การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติเงาะแช่อิ่มอบแห้ง
บริษัท นาสาร ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด จ.สุราษฎร์ธานี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง (ต่อ) 

37
หลงัก่อน



การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแผ่นกรอบ

การพัฒนาผลิตภัณฑเ์ห็ดแผน่กรอบ ให้กับ บ. LOM & FON Farm Organic 
จ. อุดรธานี ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 

ด้านการค้าและบริการ ปี 2558 38



การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแผ่นกรอบ (ต่อ)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติ 
ผลิตภัณฑ์เห็ดแผ่นอบกรอบ 

(บ. อ าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ ากัด) ปี 2560
39



การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวรูปแท่ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวรูปแท่ง ส าหรับนักกีฬา ให้กับ 
บ. จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จ ากัด 

จ. สุรินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 
ด้านการค้าและบริการ ปี 2559
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➢ ปัญหาจากการใช้ความร้อนท าแห้งอาหาร ท าให้คุณภาพที่ได้
ลดลงหรือสูญเสียคุณค่าทางอาหารไป โดยเฉพาะพวกวิตามิน

➢ ดังนั้น จึงพัฒนาวิธีการท าแห้งแบบเยือกแข็งขึ้น (Freeze dry 
หรือ Lyophilization) 

➢ เป็นกระบวนการท าแห้งภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันต่ า
➢ ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ เนื้อสัมผัส สี กลิ่น

และรสชาติใกล้เคียงกับของสด 
41

เทคโนโลยีที่น ามาใช้แปรรูปผักและผลไม้ (ต่อ)
2. การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 



ที่มา: ปัณณธร (2547) 42

กราฟเปรียบเทียบเวลาและอุณหภูมิในการท าแห้ง 3 วิธี



จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Freeze dry
➢ คงคุณสมบัติพื้นฐานและรักษาคุณสมบัติทางกายภาพของ

อาหารได้ดี
➢ กระบวนการผลิตไม่ท าลายเซลล์ในอาหาร สามารถคืนรูป สี 

กลิ่น รสชาติ ใกล้เคียงของสด
➢ สามารถกลับสู่สภาวะเดิมได้เมื่อเติมน้ า
➢ ผลิตภัณฑ์มีน้ าหนักเบา ประหยัดต้นทุนด้านขนส่ง
➢ สามารถประยุกต์ใช้กับอาหารได้หลายประเภท
➢ กลุ่มผักผลไม้ อายุการเก็บรักษา ประมาณ 1-2 ปี 

43ที่มา: สถาบันอาหาร
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  
(Freeze dryer) ขนาด 3 กก.

เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  
(Freeze dryer) ขนาด 100-750 กก.



ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Freeze dry

ที่มา : http://www.cpall.co.th/News-Center

กลุ่มผลไม้

45
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การเปรียบเทียบราคาจ าหน่ายต่อ 1 กิโลกรัม

หมายเหตุ * ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก๊สและค่าน้ า (จากงานวิจัยของวว.)
** ค านวณจากราคาจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

แช่อิ่มอบแห้ง VS        Freeze dry

ราคา 645-700 บาท*/กก. ราคา 1,800-2,000 บาท**/กก.



47

การเปรียบเทียบราคาจ าหน่ายต่อ 1 กิโลกรัม

หมายเหตุ * ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก๊สและค่าน้ า (จากงานวิจัยของวว.)
** ค านวณจากราคาจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

แช่อิ่มอบแห้ง VS          Freeze dry

ราคา 112-130 บาท*/กก. ราคา 2,000-2,200 บาท**/กก.



ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Freeze dry
กลุ่มผัก

ที่มา: http://www.ramasiam.com/products_industrial.php?Id=4&Id_s=12

ข้าวโพดอ่อน กระเจี๊ยบ ข้าวโพด

ต้นหอมญี่ปุ่น มะเขือเปราะ
48



ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Freeze dry
กลุ่มผัก ผักบางชนิดไม่เหมาะส าหรับน ามา Freeze dry เช่น ผักชี

ผักชี Freeze dry ผักชี Vacuum dry

49



ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Freeze dry
กลุ่มผัก ทดสอบการคืนตัวในน้ าของผักชี

ผักชี Vacuum dryผักชี Freeze dry

50



การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากเห็ด

Research and Development of Healthy 

Food Products  from  Mushrooms

51

ตัวอย่างงานวิจัยของวว.



ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดกึ่งส าเร็จรูป

เห็ดชนิดต่างๆสามารถพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่ง
ส าเร็จรูป (Ready- to- eat) ด้วยเทคโนโลยีท าแห้งแบบ Freeze dry
ได้แก่ :
➢ ซุปเห็ด 
➢ ต้มแซ่บเห็ด
➢ แกงเลียงเห็ด
➢ น้ ายากะทิเห็ด

52



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้
✓ สะดวกในการเตรียม เพียงแค่เติมน้ าร้อน
✓ สามารถพกพาสะดวก
✓ ได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากเห็ด ซึ่งเป็นแหล่งที่ดีของ

โปรตีน
✓ ไม่เติมผงชูรส ไม่แต่งสีและไม่ใช้วัตถุกันเสีย

53

ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดก่ึงส าเร็จรูป (ต่อ)



ซุปเห็ดกึ่งส าเร็จรูป

- มีปริมาณความชื้น 10.33+0.22% และค่า aw 0.46+0.01 โดยมี
ต้นทุนในการผลิต 26.49 บาท/ถ้วย (13 กรัม) (ไม่รวมค่าไฟฟ้า 
ค่าแรงและบรรจุภัณฑ)์
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ต้มแซ่บเห็ดกึ่งส าเร็จรูป

- มีปริมาณความชื้น 5.87+0.13% และค่า aw 0.25+0.01 โดยมีต้นทุน
ในการผลิต 45.42 บาท/ถ้วย (18 กรัม) (ไม่รวมค่าไฟฟ้า ค่าแรงและ
บรรจุภัณฑ์)
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แกงเลียงเห็ดกึ่งส าเร็จรูป

- มีปริมาณความชื้น 7.21+0.27% และค่า aw 0.24+0.01
โดยมีต้นทุนในการผลิต 28.84 บาท/ถ้วย (20 กรัม) (ไม่รวมค่า
ไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ์)
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น้ ายากะทิเห็ดก่ึงส าเร็จรูป

- มีปริมาณความชื้น 6.81+0.51% และค่า aw 0.36+0.02 โดยมี
ต้นทุนในการผลิต 24.25 บาท/ถ้วย (8 กรัม) (ไม่รวมค่าไฟฟ้า ค่าแรง
และบรรจุภัณฑ์)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบแช่เยือกแข็ง
เสริมเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก

ตัวอย่างงานวิจัยของวว.

Development on  probitotic-enriched 
freezed dried fruit products

58



ช่ือผลงาน โพร-ฟรุต(Pro-Fruits)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการออกแบบอาหาร (Food Design) 
ในการประกวดรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจ าปี 2559 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ความคิดสร้างสรรค์ 
น าผลไม้อบกรอบท าให้ เป็นผลไม้เพ่ือสุขภาพโดยใช้เชื้อโพรไบโอติกและเทคโนโลยีเพื่อ
เพ่ิมมูลค่า

ข้อมูลการออกแบบ

AOAC (2012)
AHPA (2012)

60
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ประโยชน์ของโพรไบโอติก

Probiotic

Vitamin,
สารต้านมะเร็ง

http://www.amarinnewmedia.com/_Libra
ry/HC/2015/1/Content-15236.jpg

1.ก่อให้เกิดสมดุลของ
เชื้อในล าไส้ 
(Intestinal 

microbiota)

2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
(Immunity)

3. สร้างสารต่างๆที่
เป็นประโยชน์

(Metabolic effects)

61
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• ผลิตภัณฑ์เสริมโพรไบโอติกส่วนใหญ่ จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์จากนม (milk 
based products) เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ตผสมโพรไบโอติก คีเฟอร์
เป็นต้น 

• ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีราคาถูกรบัประทานได้ง่ายแต่มีข้อจ ากัดเรื่องของ
อายุการเก็บรักษาที่ค่อนข้างสัน้และต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า

• นอกจากนี้ยังไม่เหมาะกับผู้บริโภคที่แพ้นม (Lactose intolerance)

ความเป็นมาของ Profruit

62
ที่มา: http://uncaseal.blogspot.com/2012/06/2.html



• ปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสรมิโพรไบโอติกที่ไม่ใช่นม (non 
milk based products) เช่น น้ าผลไม้ หรือ นมถั่วเหลืองที่เสริมโพร
ไบโอติก ออกมาจ าหน่ายหลายชนิด 

• แต่ก็ยังต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า

• นอกจากนี้ยังมีการผลิตโพรไบโอติกในรูปเม็ด หรือแคปซูล ที่สามารถ
เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง แต่มีราคาจ าหน่ายค่อนขา้งสงู

ความเป็นมาของ Profruit

63
ที่มา: https://www.thaisecondhand.com/product/10140877



• ประเทศไทยมีผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลายและบ้างครั้งเกิดการลน้ตลาด

• จึงมีแนวคิดพัฒนาผลติภัณฑ์ผลไม้เสริมโพรไบโอติกเพื่อปรับสมดุลเชื้อใน
ระบบทางเดินอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น 

• เชื้อที่คัดเลือกมา เป็นเชื้อที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัย ตามที่ อ.ย. 
ก าหนด และทนต่อกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี

• Profruit จึงเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนิดแรกในประเภท non-dairy 
product 

ความเป็นมาของ Profruit

64



• ชนิดของเชื้อProbiotic: 
- เป็น Lactobacillus ที่อยู่ในรายชื่อที่ อ.ย.ก าหนด
- ผ่านการทดสอบคณุสมบัติการเป็นโพรไบโอติกตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสขุ
- มีความปลอดภัย มีค่า oral LD 50>109

• ผลไม้: สับปะรด, สตรอเบอร์รี

แนวทางการวิจัย
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Flow chart to produce 
probiotic-enriched freeze 

dried fruit products Sample preparation

Freeze dryer

Room Temp. Storage

Chemical & 
Microbiological

analysis

Fresh Fruits

Probiotic enriched fruits

Infusion
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จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

67

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็น functional food 
ช่วยปรับสมดุลของเชื้อในล าไส้ ส่งผลให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ 
และป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

2. เหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ เด็กและผู้สูงอายุ

3. เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม dairy products 
พบว่า มี shelf life นานกว่า, ไม่มีผลข้างเคียงจากการเกิด 
Lactose intolerance และ การขนส่งไม่ใช้ความเย็น เป็นต้น



4. เมื่อน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรวจวิเคราะห์เชื้อโพรไบโอติก พบว่า มี
เชื้อโพรไบโอติกอยู่ที่ 107 โคโลน/ีกรัม ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานอย.
ที่ก าหนดไว้ว่าต้องมีเชื้อโพรไบโอติก ไม่ต่ ากว่า106 โคโลนี/กรัม

5. สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย 2 เดือน
โดยยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
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Value added

ที่มา :จากการส ารวจตลาด 

• การเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่ม

กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากต่างประเทศ

ราคาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 กล่อง (น้ าหนัก 32 กรัม) เท่ากับ 850 บาท 

ราคาผลิตภัณฑ์โพรฟรุต 3 กล่อง (น้ าหนัก 30 กรัม) เท่ากับ 300 บาท 

มูลค่าเพิ่มเท่ากับ 550 บาท

กรณีผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสริมโพรไบโอติก

โยเกิร์ตเสริมโพรไบไอติก 120 กรัม เท่ากับรับประทานโพรฟรุต 1.5 กรัม 

ราคาโยเกิร์ตเสริมโพรไบโอติก 120 กรัม เท่ากับ 20 บาท

ราคาผลิตภัณฑ์โพรฟรุต 1.5 กรัม เท่ากับ 10 บาท 

มูลค่าเพิ่มเท่ากับ 10 บาท 
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สตรอเบอร์รี

สับปะรด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
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มีตัวอย่างให้ชิม



ล าไย

แก้วมังกร

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

71
อยู่ในระหว่างการทดลอง มีตัวอย่างให้ชิม



รายชื่อนักวิจัย
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

1. ดร. ภูษติา วรรณิสสร โทรศัพท์ 02-5779055

2. ดร. บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ โทรศัพท์ 02-5779055

3. คุณปัณณธร ทวีเทพไทกุล โทรศัพท์ 02-5779054

4. คุณหนึ่งนุช ไชยวรรณ โทรศัพท์ 02-5779054

5. คุณนันทนา บ ารุงเชื้อ            โทรศัพท์ 02-5779064

6. คุณสุภัจรี         เรืองสมวงศ์         โทรศัพท์ 02-5779064

7. คุณศศิวิมล       พลเยี่ยม             โทรศัพท์ 02-5779064

8. คุณณฤพงศ์      สมบูรณ์พงษ์ โทรศัพท์ 02-5779064
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รายชื่อนักวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

1. ดร. ปนิดา  บรรจงสินศิริ โทรศัพท์ 02-5779135

2. ดร.สุภาภรณ์ เลขวัต โทรศัพท์ 02-5779134

3. คุณกฤตลักษณ์ ปะสะกวี โทรศัพท์ 02-5779135

4. คุณเนาวพันธ์ หนูจุ้ย โทรศัพท์ 02-5779150
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เทคโนโลยีที่น ามาใช้แปรรูปผักและผลไม้ (ต่อ)
3. การทอดแบบสุญญากาศ 
➢ เป็นกระบวนการลดความชื้นในอาหารทีอ่าศัยหลักการลดจุดเดือดของ

น้ าในอาหาร
➢ ท าให้น้ าสามารถระเหยออกจากอาหารได้ที่อุณหภูมิต่ า  จึงช่วยรักษา

คุณภาพของอาหาร เช่น สี กลิ่น รสชาติ ได้ดีกว่าการทอด
ในสภาวะบรรยากาศปกติ

➢ นิยมใช้เพื่อทอดผักและผลไม้ เช่น ทุเรียน ขนุน กระเจี๊ยบเขียว กล้วย 
มันฝรั่ง แอปเปิ้ล สับปะรด แครอท พริกหวาน  เป็นต้น
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการทอดภายใต้สุญญากาศ

เครื่องทอดภายใต้สุญญากาศ 
ขนาด 5 กก.

เครื่องทอดภายใต้สุญญากาศ 
ขนาด 25 กก.



ข้อดีของการทอดภายใต้สุญญากาศ

➢ อาหารที่ทอดในสภาวะสุญญากาศจะมีน้ ามันในผลิตภัณฑ์
ปริมาณที่ต่ ากว่าการทอดโดยวิธีปกติ

➢ ใช้อุณหภูมิของน้ ามันต่ ากว่าการทอดปกติ ช่วยลดการอมน้ ามัน
ของอาหารลงได้

➢ เกิดออกซิเดชันของน้ ามันได้ช้า ท าให้สามารถใช้น้ ามันได้นานขึ้น
โดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

➢ ช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร เช่น สี กลิ่น รสชาติ ได้ดีกว่าการ
ทอดในสภาวะบรรยากาศปกติ
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

ที่มา : http://www.cpall.co.th/News-Center
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การเปรียบเทียบราคาจ าหน่ายต่อ 1 กิโลกรัม

ตัวอย่าง ทอดสภาวะบรรยากาศ Vacuum fry Freeze dry

กล้วยหอมทอง 170 บาท* 700 บาท** 1,500 บาท**

หมายเหตุ * ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าไฟ ค่าแรง ค่าแก๊สและค่าน้ า (จากงานวิจัยของวว.)
** ค านวณจากราคาจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 



ตัวอย่างงานวิจัยของวว.

มันแผ่นทอดกรอบ
ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ 

กล้วยหอมทองทอดกรอบ
ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ 
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ตัวอย่างงานวิจัยอื่นๆของ วว. 
(ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและผลไม้)

โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากมะขามป้อม 



โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากมะขามป้อม 

ผลิตภัณฑ์จากโครงการ ได้แก่
➢ มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง
➢ มะขามป้อมลอยแก้ว
➢ มะขามป้อมแผ่น
➢ กัมมี่มะขามป้อม
➢ น้ าไซเดอร์มะขามป้อม
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มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

- ลักษณะเป็นสีธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย และ มีอายุ
การเก็บรักษา ประมาณ 3-4 เดือน โดยมีต้นทุนในการผลิต 170 -180 
บาท/กิโลกรัม (ไม่รวมค่าไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ์)
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มะขามป้อมลอยแก้ว

- มีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และอุดมด้วยวิตามินซี มีอายุ
การเก็บรักษาประมาณ  3-4 เดือน  ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส
โดยมีต้นทุนในการผลิต 20 - 25 บาท/150 กรัม /กระปุก (ไม่รวมค่า
ไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ์)
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มะขามป้อมแผ่น

- มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และอุดมด้วยวิตามินซี  อายุการเก็บรักษา
ประมาณ  3 เดือน  ที่อุณหภูมิห้องโ ดยมีต้นทุนในการผลิต 15 - 18 
บาท / 110 กรัม /กระปุก (ไม่รวมค่าไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ์)
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กัมมี่มะขามป้อม

- อุดมไปด้วยวิตามินซีและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 65-70% มีอายุการ
เก็บรักษาประมาณ 3-4 เดือน โดยมีต้นทุนในการผลิต 0.3 – 0.5 
บาท/ เม็ด (ไม่รวมค่าไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ์)
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น้ าไซเดอร์มะขามป้อม

- ผลิตในรูปแบบพร้อมดื่มแบบพาสเจอร์ไรซ์ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย 
อุดมไปด้วยวิตามินซีและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 55-57% มีอายุการเก็บ
รักษา 1 เดือน  ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสโดยมีต้นทุนในการผลิต 19 –
22 บาท / 180 มิลลิลิตร / ขวด (ไม่รวมค่าไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ)์
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ตัวอย่างงานวิจัยอื่นๆของ วว. 
(ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและผลไม้)

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจาก
ทุเรียนเทศและพืชในสกุลน้อยหน่า



โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากทุเรียนเทศและพืชในสกุลน้อยหนา่ 

➢ แยมทุเรียนเทศ
➢ น้ าชาทุเรียนเทศ

- รสจมูกข้าวญี่ปุ่น
- รสน้ าผึ้งมะนาว
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แยมทุเรียนเทศ

- มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มีกลิ่นรสตาม
ธรรมชาติของทุเรียนเทศ จัดอยู่ในประเภทแยมที่ให้พลังงานต่ า [40 กิโล
แคลอรี/หนึ่งหน่วยบริโภค, (16 กรัม)] อายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 2 
เดือน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยมีต้นทุนในการผลิต 15 – 17 
บาท/ 80 กรัม/กระปุก (ไมร่วมค่าไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ์)
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น้ าชาทุเรียนเทศ

-เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีวางขายในเชิงการค้า สะดวกในการบริโภค
อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ อายุการเก็บรักษาประมาณ 1 เดือน 
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  โดยมีต้นทุนในการผลิต 5-15 บาท/ 180  
มิลลิลิตร/ขวด (ไมร่วมค่าไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ์)
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ตัวอย่างงานวิจัยอื่นๆของ วว. 
(ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผักและผลไม้)

โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารส่ือ
ประสาทส าหรับอาการนอนไม่หลับ



ขนมขบเคี้ยวจากมะเขือเทศเสริมสารกาบารสต้มย า

-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขา้วและผักผลไม้จากธรรมชาติ ปรุงแต่งรสด้วย
เครื่องต้มย า เพื่อสร้างรสชาติที่เปน็เอกลักษณ ์ โดยมีต้นทุนในการผลิต 
22-24 บาท/ 25 กรัม/แท่ง (ไมร่วมค่าไฟฟ้า ค่าแรงและบรรจุภัณฑ)์
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