
ล าดบั ชื่อ-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชื่อโครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะไดเ้มื่องานวิจัยส าเรจ็)

1 นางสุธิษา คงบวั บา้นขนมสุธิษา จ.สงขลา อาหาร เคร่ืองด่ืม น้้าผ้ึงคาราเมล
ต้องการผลิตน้้าผ้ึงคาราเมลส้าเร็จรูปเพื่อจัดจ้าหน่าย และ ส่งสายการผลิตเพื่อ
คอร์นเฟลกส์เคลือบน้้าผ้ึงเพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต

เก็บไว้ได้นานโดยไม่แช่เย็น และมีบรรจุภณัฑ์สวยงามได้
มาตรฐานส้าหรับตลาดผู้บริโภค

2 นายษมา  เสถียรราษฎร์ บจ.มีย์แอนด์มา เขตบางรัก กทม. อาหาร เคร่ืองด่ืม
ขนมขบเค้ียวจากแมลงทอด 

โปรตีนสูง

เนื่องจากแมลงทอดบรรจุซองที่มีขายในร้านสะดวกซ้ือชื่อดัง  เนื้อสัมผัสและ
รสชาติยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค   สังเกตได้จากการการข้อมูล
สังคมออนไลน์พบว่ายังมีผู้บริโภคจ้านวนมากยังไม่พึงพอใจสินค้าลักษณะนี้ที่มี
ขายอยู่ ท้าใหเ้กิดแนวคิดที่จะท้าแมลงทอดบรรจุซอง ที่รสชาติและเนื้อสัมผัส
เหมือนรถเข็น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

สามารถผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ ยกระดับมาตรฐานของแมลง
ทอดของไทย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในประเทศและต่างประเทศได้

3 ดวงนภา สุวรรณธาดา ดวงประเสริฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ อาหาร เคร่ืองด่ืม
นวัตกรรมการแปรรูปมะม่วงสู่

ขนมที่ยังคงรสชาตแบบธรรมชาติ

มะม่วงตามฤดูกาลล้นตลาดเปน็ปริมาณมาก และเพื่อเปน็การเพิมมูลค่าใหก้ับ
มะม่วง อันจะสะทอ้นไปถึงการปอ้งกันการเกิดปญัหาด้านราคาซ้ือขาย
เหมือนกับที่เกิดกับสินค้าเกษตรชนิดอื่น

สูตรการผลิตเจลล่ีมะม่วงที่ใหร้สชาตเหมือนทานมะม่วงจริงๆ

4 ธิดา สิริสุขพรชัย บจ.น้้ามันบริโภคไทย เขตคลองเตย กทม. อาหาร เคร่ืองด่ืม
การแยกสารแกมมาโอรีซานอลจาก
 Acid Oil ที่ได้จากกระบวนการ

ผลิตน้้ามันร้าข้าว

ในขั้นตอนการลดกรด (neutralization) ของกระบวนการท้าน้้ามันร้าข้าวให้
บริสุทธิ ์จะได้สบู่ (soapstock) เปน็ by-product ซ่ึงปจัจุบนัน้ามาเติมกรดเพื่อ
เปล่ียนใหเ้ปน็สบู่ใหเ้ปน็น้้ามันกรดสูง (Acid oil) ปจัจุบนัขายใหก้ับอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ ราคา 15-17 บ./ลิตร แต่หากน้ามา purify น้าสารแกมมาโอรีซานอล
 ซ่ึงมีประมาณ 7-8% ใน Acid oil จะขายได้กิโลกรัมละ 3000 บาท (purity 
99%) ซ่ึงสารแกมมาโอรีซานอลเปน็สารต้านอนุมูลอิสระช่วยลด LDL-C โดยที่ไม่
ลดปริมาณ HDL-C ลดปริมาณไตรกลีเซอไรด์นอกจากนี้ยังช่วยลดความดันโลหติ
 ช่วยปรับสมดุลและลดอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยทอง

สารแกมมาโอรีซานอลผงที่มีความบริสุทธิไ์ม่น้อยกว่า 99%

ล าดบั ชื่อ-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชื่อโครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะไดเ้มื่องานวิจัยส าเรจ็)

1 นิชานันท ์ ศิริบตุร
กลุ่มแม่บา้นโพธิรั์งนกสามัคคี/
บริษัท ดีจีไฮซ์ จ้ากัด

เขตคันนายาว กทม เกษตร
การพัฒนาเส้นใยธรรมชาตินาโน

(Siam Silk)
การพัฒนาพืชเกษตรสู่ส่ิงทอในระดับนาโน "ภมูิปญัญาของสยามสู่ความเปน็ไทย
ในยุค 4.0"ได้หรือไม่ อย่างไร

เส้นใยส่ิงทอจากพืชเกษตรทอ้งถิ่นสู่ความยั่งยืนรักษาสมดุลของ
ส่ิงแวดล้อม

2 นายปรีดาธพันธุ ์จันทร์เรือง ออริจิไร้ซ์ จ้ากัด จ.ชัยนาท เกษตร
แปรรูปข้าวสารอินทรีย์ใหเ้ปน็สาร
กันความชื้นในธุรกิจอาหารและ

เคลือบเม็ดยาที่ท้าจากแปง้

ข้าวสารไทยมีราคาตกต้่าโดยเฉพาะข้าวเขตภาคกลาง จึงต้องเพิ่มมูลค่าของข้าว 
และน้าไปทดแทนสารกันความชื้นจาก ซิลิก้า

จะมีสารกันความชื้นจากข้าวไทยและธุรกิจขนมขบเค้ียวและ ยา
รักษาโรค ทั่วโลกต้องใช้จากงานวิจัยนี้ แทนสารกันความชื้นที่มี
อยู่

3 ณภทัร กีรติบรูณะ Agro Supply นครปฐม เกษตร อาหารกุ้งอินทรีย์ปลอดยาปฏชิีวนะ
ต้องการพัฒนาอาหารสัตว์ ใหเ้ปน็อินทรีย์ (ปกติอาหารสัตว์จะผสมยูเรียมาเยอะ
 ท้าใหเ้มื่อกุ้งกินไป ก็จะอ่อนแอเปน็โรคง่าย

อยากได้อาหารสัตว์ที่เปน็สารอินทรีย์เพื่อใช้ในฟาร์มและผลิตสู่
การจ้าหน่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
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กลุ่มเกษตร



โจทยว์ิจัยของผู้ประการที่จะเข้ารว่ม Matching ในงาน Talent Mobility Fair 2017 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
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ล าดบั ชื่อ-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชื่อโครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะไดเ้มื่องานวิจัยส าเรจ็)

1 พอเจตน์ มณีรัตน์ บริษัท ลักซ์นา จ้ากัด เขตธนบรีุ กทม.
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ

และความงาม
การพัฒนาดอกเกลือไทยสู่
อุตสาหกรรมเคร่ืองส้าอางค์

ดอกเกลือสมุทรไทยเปน็ผลผลิตทางการเกษตรของชาวนาเกลือไทย มีรสชาติที่ไม่
เค็มมากเทา่เกลือปกติ ภมูิปญัญาชาวนาเกลือไทย เชื่อกันมาอย่างยาวนาว่า ดอก
เกลือ มีสรรพคุณในการ ฆ่าเชื้อโรค ผลัดเซลล์ผิว ท้าใหผิ้วกระจ่างใส ลดรอยด้า 
คล้้าเสีย ลดสิว จุดด่างด้า ประเทศฝร่ังเศสก็สามารถเคร่ืองส้าอางจากดอกเกลือ 
(Fleur de Sel) ส่งขายไปได้ทั่วโลกอย่างจริงจังในทางตรงกันข้าม ดอกเกลือ
ไทยยังไม่ได้ถูกพัฒนาเปน็เคร่ืองส้าอางชั้นยอด เพราะไม่มีการศึกษาวิจัยถึง
สรรพคุณอย่างจริงจัง

ต้องการผลงานวิจัยที่จะศึกษา หรือ ยืนยันได้ว่า ดอกเกลือทะเล
ไทยมีสรรพคุณ ในการ ฆ่าเชื้อโรค ผลัดเซลล์ผิว ท้าใหผิ้ว
กระจ่างใส ลดรอยด้า คล้้าเสีย ลดสิว จุดด่างด้า จริงๆ เพื่อ
พัฒนาต่อยอดเปน็สินค้าด้านสุขภาพ และความงาม เพื่อเพิ่ม
มูลค่าแก่สินค้าเกษตรจากทะเล

2 ปยิะ อังศิริกุลธ้ารง ลีโอตอน จ.ปทมุธานี
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ

และความงาม
smart health bracelet Patient health and caring surveillance and support system new eco business

3 ศิยาพร ตัญญะวังรัตน์ INNONATURE CO.,LTD. เขตคลองสาน กทม.
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ

และความงาม

กระตุ้นการท้างานของเมลานีนบน
เส้นผมใหท้้างานตลอดชีวิตเหมือน
บนผิวหนังเพื่อไม่ใหเ้กิดอาการผม
หงอกหรือชะลออาการออกไปให้
นานที่สุด

ความเสียหายด้านสุขภาพจากผลิตภณัฑ์ย้อมสีผมที่ไม่ได้คุณภาพ ความเสียหาย
ด้านจิตใจที่ต้องคอยถอนผมหงอกและความเสียหาด้านการเงินที่ต้องย้อมผม
ตลอดเวลา

ผลิตภณัฑ์เปล่ียนผมหงอกขึ้นใหม่เปน็ผมด้าโดยไม่ได้มาจากการ
ย้อม จะเปน็ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองส้าอางค์อย่างแชมพ/ูเซร่ัม
 หรือจะเปน็อาหารเสริมก็ได้

4 ชรอยบญุ พิรภาดา
บริษัทเอสซี อินเตอร์บซิ เทรด
ด้ิง จ้ากัด

เขตบางกอกน้อย กทม
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ

และความงาม
แผ่นเจลปดิแก้ปวดกันยุงจาก
สมุนไพรไทย

กระบวนการผลิตสมุนไพรใหเ้ปน็เจลแผ่น แผ่นเจลปดิแก้ปวดกันยุงจากสมุนไพรไทยส้าเร็จรูปพร้อมใช้

ล าดบั ชื่อ-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน ประเภทโจทย์ ชื่อโครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะไดเ้มื่องานวิจัยส าเรจ็)

1 อิทธิชัย ภมูิศิริวิไล กรีนไอโอ แสมด้า บางขุนเทยีน ซอฟต์แวร์ Smart Drive การจราจรที่ติดขัด โจทย์เร่ือง Smart mobility Sensor ราคาประหยัดที่ใช้ตรวจวัดการจราจรได้อย่างแม่นย้า

2 ชนินทร์ กุลกาญจนาธร เออีซี เอนลิสท์ เขตวัฒนา กทม ซอฟต์แวร์ tasknjoy ระบบควบคุมบริหารการจ้างงาน outsource แบบเต็มประสิทธิภาพ ux/ui ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

กลุ่มผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม

กลุ่มซอฟแวร์



โจทยว์ิจัยของผู้ประการที่จะเข้ารว่ม Matching ในงาน Talent Mobility Fair 2017 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
(***โจทยส์่งออกเพ่ือค้นหานักวิจัยในการ Matching รอบแรก วันที่ 6 ก.ย. 2560**)

ล าดบั ชื่อ-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชื่อโครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะไดเ้มื่องานวิจัยส าเรจ็)

1 จีรญาภา จัง เกรทโบ ฟู๊ดด์ จ้ากัด จ.ระยอง เทคโนโลยี
เคร่ืองคัดแยกขนาดของผลไม้และ 
x-ray ผลไม้หลัก มะม่วง สับปะรด

 ทเุรียน

การจัดซ้ือวัตถุดิบซ้ึงเปน็ผลไม้ตกเกรดมีหลากหลายปจัจัยในการต้ังราคาให้
เหมาะสม มีค่าความแปรปรวนมาก ส่งผลกระทบต่อค่าเฉล่ีย yield ของต้นทนุ
รวม ปจัจุบนัต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญเปน็หลักซ่ึงมีน้อยคน และใช้เวลาเยอะมาก
เพราะต้องจับทกุลูก ในขณะที่ซ้ือปริมาณมาก 10-20ตัน/วัน

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรคัดแยกเกรดผลไม้ โดยการพึ่งพาคนน้อยลง
 และรักษา % yield เนื้อผลไม้หลังจากที่ผ่านการคัดแยก ปอก
เปลือกและเมล็ดออกแล้ว

2 มนัสนันท ์ทบับญุ หจก.มิสแฮปปี้ อะโกร จ.อุตรดิตถ์ เทคโนโลยี
พัฒนาเคร่ืองจักรส้าหรับอัดและตัด

 เพื่อผลิตขนมข้าวพองอัดแทง่

การผลิตขนมข้าวพองอัดแทง่มีปญัหาส่วนผสมไม่เกาะตัวกันเปน็ก้อน และการ
ตัดแบง่เปน็แต่ละชิ้นมีความหนาบางไม่เทา่กัน ถ้าต้องการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นจ้าเปน็ต้องท้าใหสิ้นค้าแต่ละชิ้นได้มาตรฐาน ทั้งขนาด 
และน้้าหนักเฉล่ียในแต่ละชิ้น

เคร่ืองจักรที่สามารถอัดและตัดขนม เพื่อทดแทนการผลิตด้วย
มือในปจัจุบนั

3 เจริญพร เฟื่องฟูพงศ์ บริษัท แทพ เทรดด้ิง จ้ากัด เขต จตุจักร กทม เทคโนโลยี Magical Furniture
Magical Furniture (ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบรับกับพื้นที่ๆจ้ากัดและตอบรับกับ
เทคโนโลยีใหม่ )ๆ เช่นการท้าเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปล่ียนรูปร่างได้อาจจะ
ควบคุมด้วยมือถือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ

ผลิตเพื่อขายและส่งออก

กลุ่มเทคโนโลยี



ล าดับ ชือ่-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชือ่โครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะได้เมือ่งานวิจัยส าเร็จ)

1 ธดิา สิริสุขพรชัย บจ.น้ํามันบริโภคไทย เขตคลองเตย กทม. อาหาร เคร่ืองด่ืม
การวเิคราะหก์ล่ินซ่ึงเปน็สาเหตุของกล่ิน
หนืของน้ํามันชนดิตํางๆ ระหวาํงทอด

อาหาร

น้ํามันพืชแตํละประเภทมีสัดสํวนกรดไขมันแตกตํางแตกกัน น้ํามันสําหรับทอดควรมีจุดเกิดควนัสูง รวมทั้งกรดไขมันไมํอิม่ตัว
ตําแหนงํเดียวและกรดไขมันไมํอิม่ตัวหลายตําแหนงํไมํควรสูงมากไป เนือ่งจากจะทําใหเ๎กิดการเส่ือมจากปฏกิิริยาออกซิเดชัน ทํา
ใหก๎ล่ินหรือสารระเหยตํางๆ เกิดขึน้ระหวาํงการทอดที่อุณหภมูิสูงและ/หรือทอดเปน็เวลานาน เชํนสาร acrolein, propanol ซ่ึง
เปน็เหตุใหเ๎กิดกล่ินเหม็นหนืในอาหาร นอกจากนีย้ังมีงานวจิัยที่อ๎างถึงการเส่ียงตํอโรคมะเร็งหากรับประทานอาหารที่มี
สารอินทรีย์เหลํานี ้จึงเปน็ที่มาของการศึกษาสารระเหยเหลํานีข้องน้ํามันพืชชนดิตํางๆ เชํน น้ํามันรําข๎าว น้ํามันคาโนลา น้ํามัน
ทานตะวนั น้ํามันถัว่เหลือง น้ํามันปาล์มซ่ึงเปน็น้ํามันที่ผ๎ูบริโภคและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหลายแหงํใช๎เปน็วตัถุดิบ ซ่ึง
สารอินทรีย์เหลํานีจ้ะเกิดขึน้ในระหวาํงกระบวนการทอดอาหารที่เวลาแตกตํางกัน และดูปริมาณที่เกิดขึน้ซ่ึงแตกตํางกันไปตาม
สัดสํวนกรดไขมันของน้ํามัน เพื่อใช๎เปน็ข๎อมูลใหก๎ับผ๎ูบริโภคในการเลือกใช๎

ผลการทดลองที่วดัเปน็ปริมาณ และเวลาที่สารอินทรีย์
เหลํานีอ้อกมา เมือ่ทอดที่อุณหภมูิใดอุณหภมูิหนึง่ เชํน 180
 องศาเซลเซียส ของน้ํามันพืชชนดิตํางๆ

2 ธดิา สิริสุขพรชัย บจ.น้ํามันบริโภคไทย
เขตคลองเตย กทม. 

10110
อาหาร เคร่ืองด่ืม

การสกัดวติามินอีชนดิ tocotrienol และ
ไฟโตสเตอรอลเข๎มข๎นจาก rice bran oil

 deodorizer distillate

rice bran oil deodorizer distillate เปน็ by product ที่ได๎จากกระบวนการดับกล่ินซ่ึงเปน็หนึง่ในขัน้ตอนการผลิตน้ํามันรํา
ข๎าวใหบ๎ริสุทธิ์กํอนบริโภค ใน rice bran oil deodorizer distillate มีปริมาณวติามินอี (รวมทั้ง tocopherol และ 
tocotrienol) 3-4% โดยคิดเปน็ tocotrienol ประมาณ 2% และมีปริมาณไฟโตสเตอรอลประมาณ 14% ที่เหลือเปน้องค์
ประกอบของ free fatty acid, mono and di-glyceride ซ่ึงมีงานวจิัยจากประเทศญีปุ่่นตรวจสอบพบวาํวติามินอีกลํุมโทโค
ไตรอีนอลชํวยรักษาตํอต๎านการแบงํตัวของมะเร็ง ชํวยลดคอเลสเตอรอล สําหรับไฟโตสเตอรอลมีคุณสมบติัในการลดการดูดซึม
คอเลสเตอรอลในรํางกาย ชํวยปอังกันการเกิดเซลล์มะเร็ง ซ่ึงในปจัจุบนัยังไมํมีการนํามาพัฒนาใหเ๎กิดมูลคําเพิ่ม แตํถ๎าหาก
สามารถพัฒนาวธิกีารสกัดและทําใหเ๎ข๎มข๎นของวติามินอีกลํุมโทโคไตรอีนอล (ซ่ึงในน้ํามันพืชพบในน้ํามันปาล์มและน้ํามันรําข๎าว
เทาํนัน้ และไฟโตสเตอรอล ซ่ึงปจัจุบนัมีการนําเข๎าจากตํางประเทศราคากิโลกรัมละหลักหมืน่บาท

วติามินโทโคไตรอีนอลและไฟโตสเตอรอลเข๎มข๎น

3 เฉลิมชัย เณรเถือ่น บริษัท วนั บานานาํ จํากัด อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี อาหาร เคร่ืองด่ืม
การแปรรูปกล๎วยหอมด๎วยเทคโนโลยีผํน

ฝอย

ที่มาของปญัหาเนือ่งจากปจัจุบนัในสถานประกอบการบริษัทมีของเสียจากการผลิตเปน็กล๎วยผลสดมากกวาํวนัละ 3 ตัน จึงมอง
หาการเพิ่มมูลคําสินค๎าที่ไมํใหซํ้๎ากับทอ๎งตลาด จากการปรึกษากันในบริษัทจึงความสนใจการแปรรูปกล๎วยหอมด๎วยเทคโนโลยีผํน
ฝอยในการเพื่อเพิ่มมูลคําสําหรับผลิตภณัฑ์ โดยมีความต๎องการใหผ๎ลิตภณัฑ์ที่ออกมาใกล๎เคียงกับธรรมชาติเดิมของวตัถุดิบมาก
ที่สุด

ผลิตภณัฑ์ที่วางจําหนาํยพร๎อมสามารถบริโภคและเปน็
วตัถุดิบต้ังตนในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม

4 ชนดิาภา จีระนนัตสิน
หจก.ซีอาร์เจ เทรดด้ิง 

2015
คลองเตย กรุงเทพ อาหาร เคร่ืองด่ืม การสกัดเหด็หอมเพื่อทําน้ํามันปรุงอาหาร ไมํได๎กล่ินและรสชาติตามที่ต๎องการ

กล่ิน รสชาติ สี ตามต๎องการใช๎ปรุงอาหารแทนน้ํามันพืช
ทั่วไป

โจทยว์จิยัของผู้ประการที่จะเขา้ร่วม Matching ในงาน Talent Mobility Fair 2017 วนัที่ 2 ตลุาคม 2560
(***โจทยส์ง่ออกเพ่ือค้นหานักวจิยัในการ Matching รอบที่ 2 วนัที่ 12 ก.ย. 2560**)

กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร
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5 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม อาหาร เคร่ืองด่ืม

SNACK ที่ทําจากมะมํวง หรือทเุรียน ใน
รูปแบบที่แตกตํางจากในทอ๎งตลาด

สนใจทําSNACK ที่ทําจากมะมํวง หรือทเุรียน ในรูปแบบที่แตกตํางจากในทอ๎งตลาด ไมํซํ้ากับที่อยูแํล๎ว ใหร๎สชาติผลไม๎ที่ชัดเจน 
ไมํมีครีม หรือนมเปน็สํวนประกอบ
สนใจสํงออกไปตลาดจีน

SNACK มะมํวงหรือทเุรียน อรํอย แปลกใหมํจากที่มีอยูใํน
ทอ๎งตลาด

6 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม อาหาร เคร่ืองด่ืม

SNACK หรือเคร่ืองด่ืมทําจาก Broccoli 
Sprout ที่มีสารต๎านอนมุูลอิสระสูงมาก

จากงานวจิัย Brocccoli Sprout มีสารต๎านอนมุูลอิสระสูงมาก ต๎องการนํามาทํา Snack หรือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ โดยอาจเพิ่ม
 สมุนไพรตัวอืน่ได๎ โดย Concept คือ ด่ืมทกุวนั หาํงไกลโรค (เหมือนสโลแกนของ apple ที่บอกวาํ An apple a day keeps 
the doctor away.

สูตรที่ทาน หรือด่ืมแล๎วอรํอย และมีผลทดสอบ ปริมาณ
อนมุูลอิสระที่ลดลงเมือ่ทานตํอเนือ่ง

7 เนาวรัตน.์ อิม่ล้ิมธาร ชานเรือน & เดอะฟาร์ม เขตจตุจักร กทม อาหาร เคร่ืองด่ืม
สารคงตัวตามธรรมชาติในไอศครีม

นอ๎ยหนาํ

นอ๎ยหนาํเปน็พืชที่มีใบดก ดังนัน้ในขัน้ตอนการเก็บเกีย่วผลผลิตนอ๎ยหนาํจึงหลีกเล่ียงไมํได๎ที่จะมีผลนอ๎ยหนาํสุกคาต๎นมีเปน็
จํานวนมากเนือ่งจากผลซํอนใบ เกษตรกรมองไมํเหน็ เก็บเกีย่วผลผลิตไมํทนั หรือผลผลิตมีราคาตกตํ่า ผลนอ๎ยหนาํสุกเหลํานีจ้ะมี
เนือ้ที่มีรสชาติดี หวานหอมแตํมีเปน๋ปริมาณมาก สํวนมากแล๎วเกษตรกรจะทิ้งเพราะผลผลิตจะเละและเนาํเสียงํายและขายไมํได๎
ราคาเชํนเดียวกับผลดิบ ทําใหสู๎ญเสียรายได๎เปน็จํานวนมากในทกุรอบของการเก็บเกีย่ว การแปรรูปผลสุกเหลํานีจ้ะทําให๎
เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มขึน้
ไอศครีมนอ๎ยหนาํเปน็ไอศครีมที่ได๎รับความนยิมในกลํุมผ๎ูบริโภคแตํยังไมํแพรํหลายมาก มักจะใช๎รํวมกันกับกะทสิดหรือนมสดซ่ึง
จะบดูและมีกล่ินหนืได๎งํายหากเก็บไวน๎าน หากเกษตรกรมีสารคงตัวตามธรรมชาติที่เปน็สํวนผสมและไมํทําใหร๎สชาติของ
ไอศครีมสูญเสียไปและเก็บไวไ๎ด๎นานจะทําใหเ๎กษตรกรสามารถสํงไปจําหนาํยได๎ไกลขึน้ ร๎านค๎าเก็บได๎นานขึน้โดยไมํเสียรสชาติ
หรือแม๎กระทั่งสามารถสํงออกผลผลิตไปยังตํางประเทศได๎

ได๎ไอศครีมนอ๎ยหนาํที่มีรสชาติดีเก็บไวไ๎ด๎นาน

8 วภิาดา พลาธนพร
บริษัท ฟู้ดเด้ิล นูด๎เด้ิล 

จํากัด
 อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี อาหาร เคร่ืองด่ืม

การทําหอ๎งอบเส๎นก๋วยเต๋ียวโดยใช๎ความ
ร๎อนจากปลํองบอยเลอร์

เนือ่งจากเดิมใช๎การอบโดยใช๎หลอดไฟ IR แตํมีผลเสียคือการกระจายความร๎อนไมํทั่วถึง คุมยาก จนบางคร้ังเส๎นแหง๎เกินไปทําให๎
สูญเสียคุณภาพ และบางคร้ังเกิดความเสียหายตํอผลผลิตทั้งหมด จึงอยากใช๎ความร๎อนจากปลํองบอยเลอร์แก๎สใหม๎าเปน็ความ
ร๎อนในหอ๎งอบ โดยใช๎อุณหภมูิอบ 60 องศาเซลเซียส ความชืน้สินค๎าเร่ิมต๎น อยูทํี่ 38 % ความชืน้ที่ต๎องการหลังอบเสร็จคือ 13%
 และต๎องการใหอ๎อกแบบหอ๎งอบใหม๎ีประสิทธภิาพ ไมํใหเ๎กิดเชือ้รา และไมํสูญเสียความร๎อนขณะอบ

ต๎องการหอ๎งอบที่มีประสิทธภิาพ โดยใช๎ความร๎อนจาก
ปลํองบอยเลอร์

9 วภิาดา พลาธนพร
บริษัท ฟู้ดเด้ิล นูด๎เด้ิล 

จํากัด
อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี อาหาร เคร่ืองด่ืม

การบมํเส๎นก๋วยเต๋ียวโดยใช๎ความเย็น 
เพื่อลดปญัหาการสูยเสียและลดเวลา

และขัน้ตอนการผลิต

เนือ่งจากขัน้ตอนเดิมมีปญัหา สูญเสียผลผลิตจากการบมํในอุณหภมูิหอ๎ง เปน็เชือ้รา 
ทางบริษัทต๎องการแก๎ไขโดยการบมํเย็นและแขวนเส๎นบนสายพานตํอเนือ่ง โดยลักษณะหอ๎งจะเหมือนสภาวะในต๎ูเย็น อุณหภมูิ
ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส จากการทดลองขัน้ต๎นที่โรงงานถือวาํวธินีีใ้ช๎ได๎ผล

หากเปล่ียนวธิกีารบมํและนํามาแขวนเส๎นบนสายพาน
ตํอเนือ่งในหอ๎งบมํเย็นได๎ จะลดปญัหาการสูญเสียผลผลิต
ได๎ประมาณ 20 % เพราะไมํต๎องตัดเส๎นทกุชํวงโดยแบบ
ใหมํนัน้เปน็ระบบสายพานตํอเนือ่ง จะชํวยใหล๎ดของเสียได๎
มาก
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10 ณัฐนนัท ์ทองดีวงศ์ บริษัทเวล็เนซ็ ไลฟ์ จํากัด อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ อาหาร เคร่ืองด่ืม กาแฟเทรนด์ใหมํ รสชาดไทยเดิม

1. ที่มาของปญัหา 
   แก๎ปญัหาผ๎ูที่หลงใหลกาแฟ 3in1  แตํมีปญัหาสุขภาพ 
2.  ต๎องการสร๎างนวตักรรมใหมํ ใหผ๎ู๎หลงใหลกาแฟ 3in1  ดีตํอใจ💗ดีตํอสุขภาพ เหมาะสําหรับทกุเพศ  ทกุโอกาส
+ โรคเบาหวาน ทานได๎ดี ((ผ๎ูเปน็โรคเบาหวาน)
+ ผ๎ูแพ๎ถัว่ขาว ทานได๎ดี
+ กาแฟขาว ทานได๎ดี
+  อํอนเพลีย ไมํสดชืน่ ทานได๎ดีมีพลัง

สร๎างนวตักรรมใหมํ ใหก๎ับวงการกาแฟ 3in1 ทานแล๎วดีตํอ
สุขภาพ 100%  อยํางแทจ๎ริง
+ ใช๎กระทสิด(ผง) ดีตํอหวัใจ ดีตํอสุขภาพ
+ ความหวานธรรมชาติ จากดอกมะพร๎าว ดีตํอสุขภาพ
+ ความหวานธรรมชาติ 100% จากซูกาเวยี
+ ผ๎ูเปน็โรคหวัใจ บํารุงหวัใจ ทานได๎ดี
+ โรคเบาหวาน ทานได๎ดี 
+ ผ๎ูแพ๎ถัว่ขาว ทานได๎ดี
+ กาแฟขาว ทานได๎ดี
+  อํอนเพลีย ไมํสดชืน่ ทานได๎ดีมีพลัง

11 รํุงโรจน ์ซาลลี ยูโรสแกน
6/40 ม.3 รามคําแหง 
สะพานสูง กทม.10240

อาหาร เคร่ืองด่ืม ปลาดุกผัดเผ็ดอบกรอบ
ปญัหา : ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดในบรรจุภณัฑ์ชนดิปดิที่ความกรอบอยูไํด๎ไมํนาน เมือ่ขาดความกรอบ ความอรํอยก็ลดลงไปด๎วย
ผลเสีย : กรอบไมํนาน อายุผลิตภณัฑ์ลดลง ไมํสามารถตอบสนองความต๎องการผ๎ูบริโภคได๎

1.กรอบทน กรอบนาน เก็บได๎นาน
2.ไมํมีกล่ินหนื
3.สีไมํเปล่ียนเร็ว (browny)
4.ปลอดภยั
5.Packaging design

12 เดือนเพ็ญ ธนสหวรคุณ บจก.กฤติยา รอยัล อ.สามพราน จ.นครปฐม อาหาร เคร่ืองด่ืม
Slimwel สลิมเวลl เค้ียวได๎ ทานเลํนดี 

ไมํมีอ๎วน

สลิมเวล เปน็อาหารควบคุมและลดน้ําหนกั ชนดิผง ชงละลายพร๎อมด่ืม 1กลํองม1ี4ซองราคา3690ทานแทนมือ้อาหาร พลังงาน
ตํ่า สารอาหารครบ5หมู ํทานไดี1-2อาทติย์ ราคาตํอมือ้265บาท ทําใหข๎ายสินค๎าได๎เฉพาะกลํุมลูกค๎ากลางถึงบน และต๎องรัก
สุขภาพ บริษัทต๎องการขยายกลํุมลูกได๎ทกุระดับโดยยังคงกลํุมรักสุขภาพ จึงอยากใหพ๎ัฒนาเปน็ขนมทานเลํน ทานงําย สะดวก ที่
ไมํมีน้ําตาล ไมีมีแลตโตส ไมํมีกลูเต๎นทต์ามมาตรฐานเดิมของสลิมเวล ราคาตํอหนวํยไมํเกิน265บาท รูปแบบทนัสมัยตอบโจทย์
กลํุมผ๎ูบริโภคได๎

ได๎สลิมเวล  ขนมทานเลํนที่มีสุขภาพ รูปแบบสวยงาม เก๋ไก๋
 ราคาไมํเกิน 265บาท

13 ชวลิต ธนสหวรคุณ
บจก.เบนส์เวล คอร์

ปอเรชัน่
อ.สามพราน จ.นครปฐม อาหาร เคร่ืองด่ืม บมีูนเจล เยลล่ี

บมีูนเจลเยลล่ี พัฒนาจากบมีูลเวล เคร่ืองสุขภาพชนดิผงชงละลายพร๎อมด่ืมใหเ๎ปน็เจลล่ีสุขภาพ ได๎รํวมกับ itap ขณะนีไ้ด๎
ผลิตภณัฑ์ต๎นแบบและปดิโครงการแล๎ว แตํยังไมํสามารถหาผ๎ูรับจ๎างผลิตได๎ เนือ่งจากขัน้ตํ่าในการผลิตสูงมาก ซ่ึงราคาวตัถุดิบที่
นํามาใช๎ผลิตต๎นทนุสูง ทําใหบ๎ริษัท ไมํมีกําลังพอ มีทั้งหมด4รสชาติ จึงคืดวาํนาํจะลงทนุสร๎างเคร่ืองผลิตเอง batch ในการผลิต
ไมํต๎องสูง สามารถผลิตได๎หลายๆรสชาติเพื่อทดลองตลาด เพื่อได๎ยอดขายรสชาติได๎ดี ถึงคํอยจ๎างผลิตรสชาตนัน้

ได๎เคร่ืองผลิตเยลล่ีโภชนาการ(มีสารอาหารครบ5หมู)ํไมํมี
น้ําตาล ไมํมีแลตโตส ไมํมีกลูเต๎นท ์ไมํใสํสารกันบดู มีอายุ
การเก็บรักษา 1ปชีึน้ไป

14 เบญญา ธนสหวรคุณ
บจก.เบนส์เวล คอร์

ปอเรชัน่
เขตบางบอน กทม. อาหาร เคร่ืองด่ืม

พัฒนาเคร่ืองด่ืมโปรเวล ร๎อน เย็น ปั่น ให๎
อรํอย ราคา80บาท

ผลิตภณัฑ์ภายใต๎เคร่ืองหมายการค๎าโปรเวลมี 7สูตร (สําหรับผ๎ูที่มีปญัหาโรคอ๎วน โรคไตเร้ือรัง โรคไตระยะสุดทา๎ย เบาหวาน 
มะเร็ง ปอด สูงอายุ )เปน็ชนดิผงชงละลายพนอ๎มด่ืม ขายเปน็กระปอ๋งราคา2190บาท รับประทานทดแทนมือ้อาหารได๎มี
สารอาหารครบ5หมู ํราคาตํอมือ้ประมาณ300บาท ต๎องการพัฒนาใหเ๎ปน็เคร่ืองด่ืมที่ชงขายเปน็แก๎วๆในร๎านเคร่ืองด่ืมสุขภาพ 
โดยสามรถส่ังเคร่ืองด่ืมร๎อน เย็น ปั่น ได๎ตามที่ชอบ โดยมีใหเ๎ลือกด่ืม7สูตร ตามสภาวะของรํางกายและโรคที่เปน็อยู ํซ่ึงกําหนด
ราคาไมํเกิน80บาทตํอแก๎ว เพียวใหลู๎กค๎าเลือกทานได๎ทกุระดับที่รักสุขภาพ

ได๎สูตรเคร่ืองด่ืมโปรเวลที่มีสารอาหารทั้ง7ผลิตภณัฑ์ ทั้ง 
ร๎อน เย็น ปั่น ที่อรํอย ราคาไมํเกิน80บาท โดยไมํมีน้ําตาล 
ไมํมีแลคโตส ไมํมีกลูเต๎นท์



โจทยว์จิยัของผู้ประการที่จะเขา้ร่วม Matching ในงาน Talent Mobility Fair 2017 วนัที่ 2 ตลุาคม 2560
(***โจทยส์ง่ออกเพ่ือค้นหานักวจิยัในการ Matching รอบที่ 2 วนัที่ 12 ก.ย. 2560**)

ล าดับ ชือ่-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชือ่โครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะได้เมือ่งานวิจัยส าเร็จ)

1 ณัฐพัชร์ โหบาง
บ. ศูนย์วทิยาศาสตร์เบทา

โกร จํากัด
อ.คลองหนึง่ จ.ปทมุธานี เกษตร

การนําของเสียจาก supply chain 
นําไปใช๎ประโยชน ์เชํน เปลือกไขํ เปน็ต๎น

ต๎องเสียคําจ๎างนําเปลือกไขํไปกําจัดโดยวธิฝัีงกลบและเมือ่ไปฝ่ังกลบอาจมีผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมคือดินบริเวณนัน่จะเปน็ดํางซ่ึง
เกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไขํ

การตํอยอดโดยใช๎เปลือกไขํไปใช๎ประโยชน ์ซ่ึงไมํใชํแคํเบทา
โกรบริษัทเดียว

2 นางสาวธร์ีวรา ภกัดีวนั
T.MEGA SACHA INCHI 

PRODUCTS Co.,Ltd
อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ เกษตร อาหารสัตวแ์ปรรูปจากดาวอินคา

อาหารสัตวป์จัจุบนัราคาสูงขึน้ ดังนัน้นัน้หากได๎ผลผลิตที่เกีย่วกับดาวอินคานํามาแปรรูปใหก๎ับปลาทานได๎ แล๎วสัตวแ์ข็งแรงโตเร็ว
เปน็ผลทั้งผ๎ูปริโภคและผ๎ูผลิตเพราะสามารถลดต๎นทนัการผลิตได๎ และยังมีประโยชนม์ากกับผ๎ูบริโภค   เนือ่ง จากเมล็ดดาว อิน
คามี โอเมก๎า 3 6 9 และ A E และสํวนใบและยอดยังทานได๎

นําไปตํอยอดทําผลิตภณัฑ์คุณภาพใหก๎ับกลํุมที่ต๎องการ 
และสํงเสริมใหค๎วามร๎ูในการแปรรูปไวใ๎ช๎เองได๎ เพื่อลด
ต๎นทนุการผลิตฯลฯ

3 นาฏยา แบงํลาภ เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จํากัด อ.เมือง จ.ชลบรีุ เกษตร โปรไบโอติกสําหรับสุนขั ต๎องการทําสินค๎าใหมํ สินค๎าใหมํ

4 นวสัน ์วรัชต์ญารมย์
ว.ีไอ.อินเตอร์เนชัน่แนล

จํากัด
จังหวดัระนอง เกษตร

สร๎างproduct lineใหมํ โดยใชr๎aw mat
 ที่มีอยูํ

ปลาบางขนาดไมํเปน็ที่ต๎องการของตลาด และไมํสามารถคาดคะเนปริมาณ sourceที่จะหาได๎ คอนเซ็ปการทํางาน รวมไปถึงhaccpในการทํา

5 นาฏยา แบงํลาภ เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จํากัด อ.เมือง จ.ชลบรีุ เกษตร
สูตรอาหารเล้ียงเชือ้จุลินทรีย์เพื่อ

ประยุกต์ใช๎ในเชิงพาณิชย์
ต๎องการทําอาหารเล้ียงเชือ้จุลินทรีย์ นําไปใช๎ในระบบ Fermentation เพื่อลดต๎นทนุการผลิตสินค๎า และเพิ่ม yield ของจุลินทรีย์

สูตรอาหารเล้ียงเชือ้จุลินทรีย์ในระบบ Fermentation ที่มี
ราคายํอมเยา

6 นาฏยา แบงํลาภ เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จํากัด อ.เมือง จ.ชลบรีุ เกษตร โปรไบโอติกรูปแบบผงแหง๎ ทางบริษัทต๎องการทําโปรไบโอติกในรูปแบบผงแหง๎ ที่สามารถรักษาและคงสภาพของอายุผลิตภณัฑ์ได๎อยํางนอ๎ย 1 ปี
โปรไบโอติกแบบผง ที่สามารถมีสามารถคงสภาพอายุ
ผลิตภณัฑ์ได๎1ปี

7 เนาวรัตน ์อิม่ล้ิมธาร ชานเรือน & เดอะฟาร์ม เขตจตุจักร กทม เกษตร

ประสิทธผิลของการใช๎กากกาแฟเพื่อใช๎
ทดแทนการใช๎เอนไซม์แมนนาเนสในการ
ทําปุ๋ยหมักจากขยะชีวภาพในฟาร์มเพื่อ
เพิ่มผลผลิตตํอไรํเปรียบเทยีบกับการทํา

ปุ๋ยหมักจากเศษวชัพืชอืน่ๆ

เกษตรปจัจุบนัใช๎สารเคมีทั้งในการรักษาโรคพืช ปุ๋ย และกําจัดเศษขยะชีวภาพในฟาร์ม ซ่ึงหางํายแตีมีราคาแพงและมีผลเสียตํอ
ส่ิงแวดล๎อมและผลผลิตตํอไรํในระยะยาวรวมทั้งสุขภาพของทั้งตัวเกษตรกรเองและผ๎ูบริโภค 
ในการทําฟาร์มต๎องมีการกําจัดต๎นพืชที่ติดเชือ้เชํนเชือ้รา โรครากเนาํ เพล้ียไฟ อืน่ๆ แตํเนือ่งด๎วยเศษพืชเหลํานัน้มีจํานวนมาก 
เกษตรกรบางคนอาจใช๎วธิเีผาหรือฝังกลบหรือไถทิ้งลงไปในดิน ทําปุ๋ยหมัก และใช๎สารเคมีในการฆําเชือ้ซ่ึงแทจ๎ริงแล๎วเชือ้ยังไมํได๎
ถูกกําจัดไป 
ปจัจุบนัมีการบริโภคกาแฟมากขึน้ทําใหม๎ีขยะกากกาแฟเปน็จํานวนมากที่ถูกทิ้งรวมกับขยะอืน่ๆ ทําใหเ๎พิ่มจํานวนขยะใน
ส่ิงแวดล๎อมโดยที่อาจมีการนํากลับมาใช๎ในรูปแบบอืน่ๆเชํนการทําถํานอัดแทงํ การทําเทยีนหอม ผงขัดตัว ซ่ึงมีปริมาณนอ๎ยมาก
เมือ่เทยีบกับปริมาณที่ทิ้งลงไปในส่ิงแวดล๎อม
มีการค๎นพบวาํเอนไซม์แมนนาเนสที่ชํวยยํอยสลายพืชและมีความปลอดภยัสามารถชํวยยํอยสลายพืชได๎ จากการวจิัยพบวาํ
ปริมาณเอนไซม์นีส้ามารถสกัดได๎จากกากกาแฟเปน็จํานวนมากเมือ่เทยีบกับกากชีวภาพอืน่ๆ รวมทั้งมีเชือ้ไตรโคโดมา และเชือ้
ราอืน่ๆที่เปน็ประโยชนใ์นการกําจัดโรคพืช

สามารถนํากากกาแฟมาหมักเพื่อใหม๎ีประสิทธผิลสูงสุดที่
จะนํามาใช๎ทดแทนเอนไซม์แมนนาเนสในฟาร์ม ในการ
กําจัดซากพืชหรือในการทําปุ๋ยหมัก ได๎ผลผลิตตํอไรํเพิ่มขึน้
โดยไมํใช๎สารเคมี

8 จีรญาภา จัง เกรทโบ ฟู๊ดด์ จํากัด
อําเภอเมืองระยอง 

จังหวดัระยอง
เกษตร

เฟอร์นเิจอร์ที่ผลิตจากถุงพลาสติก และขี้
เล่ือย ของก๎อนเหด็ที่ใหผ๎ลผลิตแล๎ว

เมือ่ก๎อนเหด็ใหผ๎ลผลิตแล๎ว ก๎อนเหด็ที่ไมํมีสารอาหารเพียงพอใหเ๎จริญเติบโตเปน็ดอกเหด็ได๎อีก ก็จะถูกทําลายทิ้ง โดนสํวนมาก
จะเปน็ถุงพลาสติก และขีเ้ล่ือย ถ๎าสามารถนําวสัดุที่ต๎องทิ้งดังกลําว มาทําใหเ๎กิดมูลคําได๎ ผ๎ูประกอบการก็จะได๎รับประโยชน ์เพิ่ม
รายได๎ และไมํสูญเสีย ของที่ไมํต๎องการแล๎วโดยเปลําประโยชน์

เฟอร์นเิจอร์ หรือภาชนะ ประเภทตระกร๎า ที่ผลิตได๎จาก
ถุงพลาสติก และขีเ้ล่ือย จากก๎อนเหด็ที่ทิ้งแล๎ว

กลุม่เกษตร



โจทยว์จิยัของผู้ประการที่จะเขา้ร่วม Matching ในงาน Talent Mobility Fair 2017 วนัที่ 2 ตลุาคม 2560
(***โจทยส์ง่ออกเพ่ือค้นหานักวจิยัในการ Matching รอบที่ 2 วนัที่ 12 ก.ย. 2560**)

ล าดับ ชือ่-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชือ่โครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะได้เมือ่งานวิจัยส าเร็จ)

1 ศิยาพร ตัญญะวงัรัตน์ INNONATURE CO.,LTD  เขตคลองสาน กทม.
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม

การพัฒนาสารกระต๎ุนการทํางานของ 
Melanocytes เพื่อใหฉ๎ีด Melanin 

ใหแ๎กํ Keratin ของเส๎นผมไมํใหเ๎ส๎นผม
กลายเปน็สีขาว

ปญัหาจากสารอันตรายในยาย๎อมผมทั่วไปที่สํงผลตํอทั้งผ๎ูใช๎และตํอส่ิงแวดล๎อม
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติที่ชะลอการเกิดผมขาวหรือเปล่ียนจาก
ผมขาวใหก๎ลายเปน็ดําโดยไมํทําการย๎อมด๎วยสารเคมี
อันตราย

2 ศิยาพร ตัญญะวงัรัตน์ INNONATURE CO.,LTD.  เขตคลองสาน กทม.
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม

การพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อ
ชะลอการเกิดผมขาวและเปล่ียนผมที่ขาว

กลับเปน็สีดํา

ปญัหาจากสารพิษในยาย๎อมสีผมทั่วไปที่นําไปสํูโรคมะเร็งชนดิตํางๆ อีกทั้งการผลิตและการกําจัดสารพิษดังกลําวยังสํงผลตํอเสีย
ตํอส่ิงแวดล๎อมอีกด๎วย

Superfood เปล่ียนสีผมจากภายในจากการกินสารอาหาร
ทมีีความสามารถในการกระต๎ุนการทํางานของ 
Melanocytes ไมํใชํจากภายนอกอยํางการย๎อมผม

3 ศิยาพร ตัญญะวงัรัตน ์ INNONATURE CO.,LTD.  เขตคลองสาน กทม.
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม

การหาสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถ
กระต๎ุนการทํางานของ Melanocytes 
เพื่อทําให ๎Melanin ในเส๎นผมถูกผลิต

ตํอไป

ปญัหาจากสารพิษในยาย๎อมสีผมทั่วไปที่นําไปสํูโรคมะเร็งชนดิตํางๆ อีกทั้งการผลิตและการกําจัดสารพิษดังกลําวยังสํงผลตํอเสีย
ตํอส่ิงแวดล๎อมอีกด๎วย

Superfood/ผลิตภณัฑ์เปล่ียนสีผมจากภายในจากการกิน
สารอาหารทมีีความสามารถในการกระต๎ุนการทํางานของ 
Melanocytes ไมํใชํจากภายนอกอยํางการย๎อมผม

4 ศิยาพร ตัญญะวงัรัตน์ INNONATURE CO.,LTD. เขตคลองสาน กทม
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม

การพัฒนาสารสกัดธรรมชาติเพื่อต๎าน
อาการผมหงอกจากการหยุดทํางานของ

 Melanocytes

ปญัหาจากสารพิษในยาย๎อมสีผมทั่วไปที่นําไปสํูโรคมะเร็งชนดิตํางๆ อีกทั้งการผลิตและการกําจัดสารพิษดังกลําวยังสํงผลตํอเสีย
ตํอส่ิงแวดล๎อมอีกด๎วย

Superfood/ผลิตภณัฑ์ เปล่ียนสีผมจากภายในจากการกิน
สารอาหารทมีีความสามารถในการกระต๎ุนการทํางานของ 
Melanocytes ไมํใชํจากภายนอกอยํางการย๎อมผม

5 นพ.พงศ์ธร  ล้ิมทองไพศาล โรงพยาบาลเพชรรัตน์ อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม
โครงการวสัดุปดิแผลยุคใหมํ

ปจัจุบนัเมือ่ผ๎ูปว่ยประสบอุบติัเหตุมีบาดแผล ต๎องรักษาด๎วยการล๎างแผลทกุวนัทําให ๎ต๎องเจ็บแผลทกุวนั,ส้ินเปลืองคําใช๎จําย
,เสียเวลา หากต๎องใช๎วสัดุปดิแผล ที่ใช๎ได๎หลายวนั (นําเข๎าจากตํางประเทศ ) ก็จะมีราคาสูงมาก

วสัดุปดิแผล ที่ใช๎ได๎คร้ังละหลายวนั มีคุณสมบติัสามารถฆํา
เชือ้โรคได๎  มีสารที่ทําใหแ๎ผลหายเร็วกวาํปกติ สามารถลด
อาการเจ็บปวดบาดแผลได๎   ลอกออกงํายไมํเจ็บเวลาทํา
แผล  ราคาถูกประหยัดคําใช๎จําย , เวลาของสถานบริการ
และคนไข๎

6 สิริเรขา ฤกษ์ขํา
Cosmetics Lab Fac 

Co.,Ltd.
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

แปง้ผลิตจากพืชเพื่อนํามาทําPress 
Powderที่มีคุณสมบติัไมํเก็บความชืน้ 
คุณสมบติัเทยีบเทาํหรือเกือบเทาํทลัคัม

ทรีท

ต๎องการผลิตแปง้จากพืช มาแทนทบัคัม
เปน็แปง้ที่เหมาะกับทกุสถาพผิว โดยเฉพาะผิวแพ๎งําย ที่มา
จากธรรมชาติ

7 เฉลิมชัย เณรเถือ่น บริษัท วนั บานานาํ จํากัด อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม
การสกัดสารจากเปลือกกล๎วยเพื่อทํา

เคร่ืองสําอาง

ที่มาของปญัหาเนือ่งจากปจัจุบนัในสถานประกอบการบริษัทมีของเสียจากการผลิตเปน็กล๎วยผลสดมากกวาํวนัละ 3 ตันโดยของ
เสียได๎นํามาปอกเปลือกในการผลิตกล๎วยปอกเปลือกสํงใหก๎ับอุตสาหกรรมเบเกอร่ี ในการทําขนมอบ ทําใหม๎ีเปลือกทิ้งโดยไมํได๎
นําไปใช๎ใหเ๎กิดประโยชน ์จึงต๎องการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคําของเสียโดยหาสารสกัดที่สามารถมีสรรพคุณมาทําเคร่ืองสําอางได๎

ผลิตภณัฑ์ที่มีสํวนผสมจากสารสกัดจากเปลือกกล๎วย เชํน
ครีมโลชัน่บํารุงผิว สบูํ

กลุม่ผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม
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8 เฉลิมชัย เณรเถือ่น บริษัท วนั บานานาํ จํากัด อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม
การพัฒนาการใช๎สารแทนนนิในกล๎วยให๎

เกิดประโยชน์

ที่มาของปญัหาเนือ่งจากปจัจุบนัในสถานประกอบการบริษัทเปน็บริษัทผลิตและจัดจําหนาํยกล๎วยหอมทองและกล๎วยน้ําวา๎
มากกวาํ 3,000 ไรํ โดยมีปลีกล๎วยหอมที่ไมํได๎ใช๎และตัดทิ้งภายในฟาร์มเปน็จํานวนมาก และในตัวปลีกล๎วยมีสารแทนนนิใน
ปริมาณที่เยอะพอสมควร หากนํามาใช๎ใหเ๎กิดประโยชนท์างการแพทย์จะชํวยพัฒนาส่ิงที่ไร๎ประโยชนใ์หม๎ีมูลคํามากยิง่ขึน้

ผลิตภณัฑ์จากสารสกัดสารแทนนนิ ที่มีคุณสมบติัที่ใช๎ใน
วงการสุขภาพ

9 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

แชมพูทําใหผ๎มขาวกลับมาดําธรรมชาติ 
(ไมํใชํสีย๎อมผม)

ผ๎ูหญิงอายุ 45 ปขีึน้ไป มีปญัหาผมขาว ต๎องย๎อมผมบอํยมาก เพื่อปดิผมขาว ยิง่ย๎อม สาร Hydrogen Peroxide ในผมจะสะสม 
ยิง่ทําใหผ๎มเยอะขึน้ บางคนแพ๎สาร Hydrogen Peroxide เกิดอาการคันมาก
และโคนผมจะขาวขึน้มา ทกุ 2 อาทติย์ก็ต๎องย๎อมโคนอีก จะใช๎สเปย/์ครีมปดิสีที่โคน จะเหนยีวเหนอะ หรือไมํก็เกิดอาการคัน

แชมพู หรือเซร่ัม ที่ทําใหผ๎มขาวกลับมาดําธรรมชาติ เหน็
ผลใน 2 เดือน (อยํางนอ๎ยบางสํวน)

10 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

ยาย๎อมผม กึง่ถาวร ปดิผมขาว 100% 
ปราศจากสาร Hydrogen Peroxide, 

แอมโมเนยี, PPD

มีคนจํานวนมาก ไมํตํ่ากวาํ 10% แพ๎ยาย๎อมผมจาก hydrogen peroxide เกิดอาการคันมาก และการใช๎ hydrogen peroxide
 ยิง่ย๎อม ผมยิง่ขาว เพราะผมขาวเกิดจากมีสารนีส้ะสมจํานวนมาก
การใช๎ PPD ก็เปน็อันตราย
การใช๎ Henna สีอยูไํด๎ไมํนาน ปดิผมขาวไมํได๎ 100% และผมแข็ง และเปน็สีน้ําตาลซ่ึงไมํเข๎ากับคนผมดํา และถ๎าจะใสํ indigo 
เพื่อใหดํ๎า ก็มีความเส่ียงตํอโรคมะเร็ง
โดยผ๎ูหญิงอายุ 45 ปขีึน้ไป ที่รักสวยรักงาม ย๎อมผมเดือนละคร้ัง ละปดิโคน สองอาทติย์คร้ัง เพื่อใหดู๎วาํผมยังดําอยูํ

ย๎อมผมขาวใหก๎ลับมาดํา 100% ใช๎เวลาไมํเกิน 1 ชม สีผม
อยูไํด๎อยํางนอ๎ย 2 อาทติย์ ใช๎แล๎วผมไมํแหง๎แข็ง ยังคงเงา
งามเหมือนเดิม ไมํมีสาร Hydrogen Peroxide, PPD, 
Ammonia และไมํใชํ Henna

11 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

Facial Lifting Spray ฉีดยกกระชับหนา๎
 ลดร้ิวรอยทนัที

ปจัจุบนับริษัทจําหนาํยผลิตภณัฑ์ยกกระชับหนา๎ เหน็ผลใน 1 ชม แตํต๎องเสียเวลาทา จึงต๎องการสเปรย์ที่ฉีดยกกระชับหนา๎ ลด
เลือนร้ิวรอยในทนัที

เจลน้ํา ยกกระชับหนา๎ ลดเลือนร้ิวรอยในทนัท ีไมํทิ้งคราบ
ตํางๆ บนใบหนา๎ สามารถฉีดกํอนแตํงหนา๎ หรือระหวาํงวนั

12 ศิริญญา มาลา
ศูนย์การแพทย์มหดิล

นครสวรรค์
นครสวรรค์

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

พัฒนาระบบการแปรรูปยาและ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร

เนือ่งจาก รพ มีการขยาดงานเพื่อรองรับการรักษาด๎วยสมุนไพร แตํขาดความร๎ูด๎านการจัดเก็บ และการแปรรูป จึงทําใหเ๎กิดคงาม
เสียหายในขัน้ตอนการเก็บรักษา และผลิต

ยาหรือผลิตภณัฑ์จากสใุนไพรที่ได๎มาตราฐาน

13 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

ครีมสลายฝ้าได๎จริง ไมํทําใหห๎นา๎บาง เลิก
ใช๎ฝ้าไมํกลับมา

บริษัท มีครีมลดฝ้าที่มีประสิทธภิาพ แตํไมํสามารถสลายฝ้าได๎หมด จึงสนใจพัฒนาตํอยอดพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม๎ีประสิทธภิาพดีขึน้
 สามารถสลายฝ้าได๎ดีขึน้ สามารถสลายฝ้าลึกได๎

เพิ่มประสิทธภิาพผลิตภณัฑ์ครีมลดฝ้าที่มีอยูเํดิม โดยเพิ่ม
สํวนผสมที่มีประสิทธภิาพสูงในการสลายฝ้า
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14 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

พัฒนา Liposome เพื่อใหส๎ามารถนําพา
สาร SALMON DNA ใสํในเซร่ัม โดยไมํ
ถูกทําลายจาก ingredient อืน่ และไมํ

เกิดการแยกตัว

บริษัทต๎องการใช๎ SALMON DNA ที่มีนวตักรรมในการทําใหผิ๎วมีความยืดหยุนํ และผลิตไฮยาลูรอนได๎เอง แตํได๎ทําการ 
formulate สูตร เซร่ัม และครีม ประสบปญัญา การแยกชัน้ เมือ่ใสํ 3% (% ที่มีประสิทธภิาพ) และ ในสูตรที่มีสารเชํน 
Protease ที่สลายเซลล์ผิวใหผิ๎วขาว สาร Protease ก็ยํอย DNA แตกตัวเปน็กรด กํอใหเ๎กิดความระคายเคืองผิว จึงต๎องการ
พัฒนา SALMON DNA ใหอ๎ยูใํนรูปแบบ Liposome เพื่อปอ้งกัน สารอืน่มามีผลตํอ SALMON DNA
หรือต๎องการพัฒนาสูตรที่ใสํ DNA ได๎ 3% รํวมกับการใช๎ PROTEASE

เซร่ัมที่มีสาร PROTEASE และ SALMON DNA 3% ในสูตร

15 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

วจิัยทดสอบประสิทธภิาพผลิตภณัฑ์ 
เซร่ัม ที่ใหค๎วามชุมํชืน้ และ ขาวขึน้ใน 7 

วนั

บริษัทมีผลิตภณัฑ์เซร่ัม ที่ใหผ๎ลทําใหผิ๎วขาวขึน้ใน 7 วนั และคงความชุมํชืน้ 72 ชัว่โมง ต๎องการวจิัยทดสอบผลิตภณัฑ์ในกลํุม
ผ๎ูหญิง อายุ 30 ปขีึน้ไป จํานวน 30 คน เพื่อนําผลไปใช๎ในการตลาด ในประเทศ และตํางประเทศ

ผลวจิัย ที่นาํเชือ่ถือ

16 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

พัฒนาตํอยอดผลิตภณัฑ์เซร่ัมที่มี โดยเพิ่ม
 ingredient ที่เปน็นวตักรรมใหมํ ทําให๎
ผิวเนยีน รูขุมขนเล็กลง โดยต๎นทนุไมํสูง

มากนกั

ผลิตภณัฑ์เซร่ัม เพื่อความขาวที่มีอยู ํต๎องการพัฒนาใหเ๎หน็ผลในเร่ืองความยืดหยุนํของผิว ผิวเรียบเนยีน โดยสํวนผสมดังกลําว 
ไมํได๎อยูใํนรูป protein เพราะจะถูกยํอยสลายโดย Protease ที่มีอยูใํนสูตร

ใช๎แล๎ว ผิวเนยีน ละเอียดขึน้ เหน็ผลชัดเจนใน 2 สัปดาห์

17 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

ต๎องการผลทดสอบประสิทธภิาพของ
ครีมลดฝ้า วาํเหน็ผลจริงใน 14 วนั

ผลิตภณัฑ์ ครีมลดฝ้าที่ใช๎อยู ํเหน็ผลจริงใน 14 วนั ต๎องการผลทดสอบที่นาํเชือ่ถือ เพื่อใช๎ในการทําการตลาด โดยเฉพาะตลาดใน
จีน
- ต๎องการภาพ before after ของฝ้า ที่ทดสอบกับผ๎ูหญิงที่มีฝ้า จํานวน 30 คน
- ต๎องการผลการวเิคราะหส์ภาพผิว
- ต๎องการผลทดสอบความพึงพอใจของผ๎ุใช๎

ผลที่ระบเุปน็ตัวเลข ซ่ึงนําไปใช๎ในทางการตลาดได๎

18 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

Longevity Supplement สุขภาพ
แข็งแรง ย๎อนวยัหนุมํสาว ด๎วยอาหาร

เสริมที่มีนวตักรรม

ด๎วยเทคโนโลยีการรักษาโรคที่พัฒนาขึน้ คนจะมีอายุขัยที่ยาวนาน แตํจะเปน็การดีกวาํ ถ๎าดูแลรํางกายใหห๎าํงไกลโรค ซ่ึงจริงๆ 
แล๎วจากงานวจิัยเมืองนอก เราไมํได๎แกํ เพราะอายุเยอะขึน้ แตํแกํขึน้จากสภาพแวดล๎อมและการบริโภค 
ทางบริษัทจึงสนใจอาหารเสริมที่ทําใหสุ๎ขภาพดีขึน้ โดยเนน๎มีคุณสมบติัดังนี้
- เพิ่มความยาว Telomere (มีสมุนไพรที่มีประสิทธภิาพที่สามารถเพิ่มความยาว Telomere ได๎จริง)
- ต๎านอนมุูลอิสระสูง/ต๎านมะเร็ง เชํน Broccoli sprout
- ลด Advanced glycation end products (AGEs) ที่เกิดเมือ่โปรตีนรวมกับน้ําตาล 
- กระต๎ุนการผลิต Growth Hormone
ฯลฯ

อาหารเสริมชะลอวยั มีผล LAB เชํน ผลวดั AGEs กํอนหลัง
, ผลวดัความยาว Telomere กํอนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน
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19 หญิง จันทร์ศรี
บริษัท โกลบอล วชิัน่ เฮ๎าส์

 จํากัด
 เขตบางกะป ิกทม

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

อาหารเสริมลดขนาดเนือ้งอกในมดลูก 
หลีกเล่ียงการผําตัด

ผ๎ูหญิงไทยอายุ 43 ป ีขึน้ไป 1 ใน 3 มีเนือ้งอกในมดลูก เกิดจากการรับประทานอาหาร, สภาวะธาตุร๎อนในรํางกาย, ฮอร์โมน
เอสโตรเจนที่เยอะเกินไป (ไกํเล้ียงด๎วยฮอร์โมน, เต๎าหู๎ หรือผลิตภณัธช์ีวจิตที่ทําจากเต๎าหู)๎, การใช๎พลาสติกบางประเภท, สารเคมี
จากน้ํายาย๎อมผม   โดยในตํางประเทศ ได๎มีการรักษาโดยใช๎สมุนไพร เปน็ทางเลือก ทําใหไ๎มํต๎องผําตัด ซ่ึงเหน็ผลดี
ทางบริษัทต๎องการผลิตอาหารเสริมดังกลําว และเพิ่มสารสกัดยํานาง (ในรูปแบบเอนไซม์ หรือสกัดเย็น) โดยอาหารเสริมดังกลําว
เนน๎ไปที่
- การลดเอสโตรเจนในรํางกาย /ใหรํ๎างกายไมํผลิตเอสโตเจนมากเกิน
- Detox ตับ เพื่อขับ เอสโตเจนสํวนเกินได๎ดี เชํน Dandelion
- เอนไซม์ยํอยสลายชิน้เนือ้งอก
- ปรับธาตุในรํางกายที่เปน็ธาตุร๎อนโดยใช๎พืชธาตุเย็น เชํนยํานาง
โดยต๎องการผลการทดสอบในผ๎ูหญิง 30 โดยดูผลอัลตร๎าซาวด์ วาํขนาดเนือ้งอกเล็กลงไหม เมือ่ทานตํอเนือ่ง 3 เดือน

อาหารเสริมในรูปแบบแคปซูล พร๎อมผลทดสอบที่นาํเชือ่ถือ

20 ณรงค์ ชาติวฒิุกอบกุล
บจก โมเบยีซดอทมี อี

คอมเมิร์ซ
เขตคลองสาน กทม.

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

การศึกษาวจิัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ยา
หรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จากพืชหรือ

สมุนไพรไทยสําหรับใช๎รักษา บรรเทา
หรือปอ้งกัน กลํุมโรคไมํติดตํอ (NCDs) 

สําหรับผ๎ูใหญํและผ๎ูสูงอายุ

จากข๎อมูลสถิติพบกวาํ ในเมืองไทยมีผ๎ูปว่ยจากกลํุมโรค NCDs มากถึง 14 ล๎านคน และคิดเปน็อัตราเสียชีวติถึง 73% ของการ
เสียชีวติของประชากรไทย ซ่ึงอัตราดังกลําวสูงกวาํคําเฉล่ียของโลกถึง 10% อีกทั้งผ๎ูปว่ยโรคกลํุม NCDs จําเปน็ต๎องรับประทาน
ยาเพื่อปอ้งกันหรือบรรเทาอาการอยํางตํอเนือ่ง ซ่ึงยาสํวนใหญํจําเปน็ต๎องนําเข๎าจากตํางประเทศ มีราคาแพง เกิดความสูญเสีย
ใหป๎ระเทศไทยเปน็อยํางมาก ดังนัน้การพัฒนาผลิตภณัฑ์ยาหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่ใช๎พืชหรือสมุนไพรในประเทศจะชํวย
ลดอัตราการเสียชีวติ ลดคําใช๎จํายจากการนําเข๎ายาจากตํางประเทศ อีกทั้งยังสามารถสํงออกเปน็สินค๎าเพื่อทํารายได๎ใหก๎ับ
ประเทศไทยได๎ด๎วย

ผลิตภณัฑ์ยาหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่ทําจากหรือมี
สํวนประกอบจากพืชหรือสมุนไพรไทย

21 ณรงค์ ชาติวฒิุกอบกุล
บจก โมเบยีซดอทมี อี

คอมเมิร์ซ
เขตคลองสาน กทม.

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

การศึกษาวจิัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์แผํน
มาส์คบํารุงผิวหนา๎ (Face Mask) จาก
สารสกัดขมิน้ชันและกวาวเครือขาว

ปจัจุบนัสินค๎าในกลํุมบํารุงผิว (Skin Care) ได๎รับความนยิมอยํางแพรํหลายทั้งในไทยและตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิง่
ผลิตภณัฑ์ที่มีสารสําคัญมาจากธรรมชาติ สําหรับประเทศไทยมีสมุนไพรที่มีคุณสมบติัเดํนในเร่ืองการบํารุงผิว คือขมิน้ชันและ
กวาวเครือขาว ซ่ึงเปน็สมุนไพรที่มีศักยภาพสูง (Product Champion) ตามแผนแมํบทวาํด๎วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ที่เปน็
นโยบายที่รัฐบาลต๎องการจะผลักดัน แตํในตลาดยังไมํมีผลิตภณัฑ์กลํุมบํารุงผิว ที่สามารถตอบโจทย์การใช๎งานของผ๎ูบริโภคได๎
อยํางแทจ๎ริง ทําใหไ๎มํสามารถทําการตลาด จัดจําหนาํย หรือสํงออกไปจําหนาํยยังตํางประเทศได๎อยํางเต็มที่ ดังนัน้จึงควรมีการ
วจิัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลายเพื่อตอบสนองความต๎องการของผ๎ูบริโภคและพัฒนาคุณภาพสินค๎าใหดี๎ยิง่ขึน้

ผลิตภณัฑ์แผํนมาส์คบํารุงผิวหนา๎ (Face Mask) จากสาร
สกัดขมิน้ชันและกวาวเครือขาว

22 ขวญัฤดี โชคชัยนรัินดร์
บจก.เวลิด์เด็คคอเรทฟี 

โปรดักส์
เขตธนบรีุ กทม.

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

 active senior exercise equipment
 สืบเนือ่งจากการดูแลคุณพํอและคุณยําที่เปน็โรคหวัใจและความดันสูง ทําใหม๎ีความไมํกล๎าออกกําลังกาย ที่พอเพียง ทําได๎เพียง
เดินในขํวงส้ันๆ จึงคิดถึงอุปกรณ์ที่จะทําใหผ๎ู๎สูงอายุที่มีปญัหาเร่ืองสุขภาพมีความมัน่ใจในการเร่ิมออกกําลังกาย

อุปกรณ์ออกกําลังกายที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร๎างความ
มัน่ใจใหผ๎ู๎สูงอายุที่มีปญัหาด๎านสุขภาพ และรับรองโดย
แพทย์หรือนกักายภาพบําบดัจากหนวํยงานรัฐ
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23 รํุงโรจน ์ซาลลี ยูโรสแกน สะพานสูง กทม.
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม
สบูํนมแพะสําหรับผ๎ูมีปญัหาเปน็ฝ้า

ปญัหา : มีแตํผลยืนยันจากผ๎ูใช๎งานแตํขาดผลงานวจิัยรับรอง

ผลเสีย : ขาดความนาํเชือ่ถือทางวชิาการสํงผลใหก๎บุํมผ๎ูบริโภคไมํมัน่ใจ
งานวจิัยที่รับรองผลจากการใช๎ผลิตภณัฑ์ที่นาํเชือ่ถือได๎

24 ธนธรรศ  สนธรีะ บจ.สยามเนเชอรัล โปรดักช์
319/50.  ถนนวภิาวดี 

สามเสนใน พญาไท กทม
 10400

กลํุมสุขภาพและ
ความงาม

การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรออร์แกนคิ
เพื่อพัฒนาเคร่ืองสําอางออร์แกนคิ

เคร่ืองสําอางออร์แกนคิเปน็ ที่ต๎องการในตลาด ทั้งในปจัจุบนัและอนาคต ที่เพิ่มมากขึน้ ทั้งในและตํางประเทศ
วตัถุดิบที่พัฒนาในประเทศ และสินค๎าสําเร็จสํงออก นํา
รายได๎เข๎าสํูประเทศ

25 นฤมล สิทธิ์บรูณะ บริษัทสิทธเิมดิคอลจํากัด ปทมุวนั กรุงเทพ
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม
นวตกรรมสําหรับสินค๎า skin & haircare ไมํมี know how และการแขํงขันในตลาดสูง ต๎องการสินค๎า ที่ต๎นทนุไมํสูงมาก และมีความแตกตําง สินค๎าเปน็ที่ต๎องการของตลาด

26 ณัฐนนัท ์ทองดีวงศ์ บริษัท เวล็เนซ็ ไลฟ์ จํากัด อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ
กลํุมสุขภาพและ

ความงาม
ผิวสวยใส ไมํต๎องทานไมํต๎องทา หนา๎เปะ๊ เสปรย์น้ําแรํ สารกันแดด สารบํารุง

เสปรย์ฉีดหนา๎ น้ําแรํ , สารกันแดด SPF50+ , Moisturizer
 , บํารุงผิวเสปรย์

ล าดับ ชือ่-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน ประเภทโจทย์ ชือ่โครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะได้เมือ่งานวิจัยส าเร็จ)

1 Anucha Yearus Sathorn กลํุมซอฟแวร์ Thai-Asean hub-cruize นําเสนอความเปน็ไทยกับ เรือสําราญไทยเพื่อดึงนกัทอํงเที่ยวทั่วโลกมา Asean ผําน hub-cruize
พัฒนาอุตสาหกรรมทอํงเที่ยว ทางน้ํา มี Cruize ทั่วโลก
ผําน hub ไทย

ล าดับ ชือ่-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชือ่โครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะได้เมือ่งานวิจัยส าเร็จ)

1 นวสัน ์วรัชต์ญารมย์
ว.ีไอ.อินเตอร์เนชัน่แนล

จํากัด
ระนอง กลํุมเทคโนโลยี RFID กับระบบแรงงาน

การทํางานมีการเสียเวลาในการชัง่น้ําหนกัปลาที่แรงงานทําได๎ในแตํละคร้ังและแตํละคน ทําใหไ๎ด๎งานนอ๎ย สํงผลตํอรายได๎
แรงงาน และมีความเส่ียงในการเปล่ียนงาน

เกิดระบบrfid ทั้งในระหวาํงกระบวนการทํางานและ การ
จัดเก็บ

2 อิสระ คุลีเมฆิน
Global connections 

PCL
บางพลี สมุทรปราการ กลํุมเทคโนโลยี

การนําพลาสติกไปสร๎างผลิตภณัฑ์ใหมํที่
สร๎างสรรค์

ทดแทนวสัดุธรรมชาติด๎วยพลาสติกเพื่อลดการทําลายธรรมชาติและฆําสัตว์
วสัดุหรือสินค๎าทดแทนสินค๎าที่ทําจากหนงัสัตวห์รือไมํ
ธรรมชาติหรือวสัดุจากธรรมชาติอืน่ๆ

3 จีรญาภา จัง บริษัท เกรทโบ ฟู๊ดด์ จํากัด
อําเภอเมืองระยอง 

จังหวดัระยอง
กลํุมเทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกลสําหรับอัดและตัด ขนมข๎าว
พอง Rice Krispies Treats

สํวนประสมไมํเกาะตัวเปน็ก๎อน และไมํสามารถตัดแบงํใหเ๎ปน็ชิน้สํวนเทาํๆกันได๎
เตร่ืองจักรที่ชํวยทําใหสํ๎วนประสมเกาะตัวกันเปน็ก๎อน และ
สามารถตัดแบงํขนมออกเปน็ชิน้สํวนที่สวยงาม และมีขนาด
เทาํๆกันได๎

4 จีรญาภา จัง บริษัท เกรทโบ ฟู๊ดด์ จํากัด
อําเภอเมืองระยอง 

จังหวดัระยอง
กลํุมเทคโนโลยี

เคร่ือง Freeze Dry ขนาดเล็กสําหรับ
ธรุกิจ SME

ขนมข๎าวพองที่จะผลิต ต๎องการที่จะใสํสํวนผสมประเภท ผลไม๎อบแหง๎ บางชนดิ แตํไมํได๎ต๎องการใช๎ในเชิงปริมาณมากเทยีบเทาํ
กับอุตสาหกรรมผลไม๎สํงออก  จึงไมํค๎ุมคําการลงทนุถ๎ากิจการต๎องซ้ือเคร่ืองจักรถนอมอาหารประเภท Freeze Dry มาใช๎งานใน
กิจการ เนือ่งจากเคร่ืองจักรชนดินีม้ีราคาสูง

เคร่ืองจักรถนอมอาหาร Freeze Dry ขนาดเล็ก สําหรับ
การถนอมอาหารในปริมาณไมํเกิน 30 ลิตร

5 เนาวรัิตน ์อิม่ล้ิมธาร ชานเรือน& เดอะฟาร์ม เขตจตุจักร กทม กลํุมเทคโนโลยี
การควบคุมระบบอุณหภมูิ ความชืน้ แสง

ที่จําเปน็ตํอการเจิญเติบโตของพืชใน
โรงเรือนกระจก

ในการควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่ไมํใช๎สารเคมีและยาฆําแมลงนัน้จําเปน็ที่จะต๎องทําในโรงเรือนกระจกระบบ
ปดิที่ต๎องควบคุมอุณหภมูิ ความชืน้ แสงแดด แตํหากเกษตรกรต๎องการโรงเรือนที่ได๎มาตรฐานนัน้จะมีข๎อจํากัดหลายอยํางเชํน 
ต๎องมีการลงทนุที่คํอนข๎างสูง บางแหงํไมํมีไฟฟ้าใช๎ หรือไมํมีความร๎ูในการควบคุมระบบ ซ่ึงทําใหค๎วามเปน็ไปได๎ในการที่จะทํา
การเกษตรแบบอินทรีย์ที่แทจ๎ริงนัน้เปน็ไปได๎ยาก ซ่ึงทําใหเ๎กษตรกรไมํสามารถหลีกเล่ียงที่จะกลับไปใช๎สารเคมีและยากําจัด
ศัตรูพืชได๎ ซ่ึงเปน็ปญัหาด๎านส่ิงแวดล๎อมและสารพิษตกค๎างในรํางกายของผ๎ูบริโภค
การลดต๎นทนุในการทําโรงเรือนกระจกใหม๎ีมาตรฐานในการควบคุมอุณหภมูิ ความชืน้ แสงและแมลงเพื่อใหเ๎กษตรกรทั่วไปเข๎าถึง
ได๎นัน้ หากมีการนําเทคโนโลยีทดแทนไฟฟ้าเชํนโซลาร์เซลและกังหนัลมในการผลิตพลังงานเพื่อควบคุมโรงเรือนและวสัดุ
พลาสติกที่มีความทนทานในการสร๎างแทนนาํจะชํวยใหเ๎กษตรเข๎าถึงการมีโรงเรือนต๎นทนุตํ่าเพื่อการผลิตพืชปลอดสารได๎อยํางไมํ
ยากนกั และยังจะทําใหผ๎ู๎บริโภคเข๎าถึงพืชผักปลอดสารในราคาที่ไมํแพงได๎เชํนกัน

โรงเรือนมาตรฐานที่สามารถควบคุมอุณหภมูิ แสงแดด 
ความชืน้ และแมลงในราคาที่เกษตรกรสามารถเข๎าถึงได๎

6 จีรญาภา จัง เกรทโบ ฟู๊ดด์ จํากัด
 อําเภอเมืองระยอง 

จังหวดัระยอง
กลํุมเทคโนโลยี เคร่ืองวดัความเปร้ียวของมะขามเปยีก

สํวนประสมในการผลิตสําหรับผลิตภณัฑ์บางอยําง จะต๎องมีมะขามเปยีกเปน็สํวนผสม แตํมะขามเปยีกในแตํละฝัก จะมีความ
เปี้ยวไมํเทาํกัน ทําใหก๎ารผลิตในแตํละคร้ังรสชาติจะไมํเหมือนกันทกุคร้ัง

เคร่ืองเพื่อทดสอบความเปร้ียวของมะขามเปยีก

กลุม่เทคโนโลยี

กลุม่ซอฟแวร์



โจทยว์จิยัของผู้ประการที่จะเขา้ร่วม Matching ในงาน Talent Mobility Fair 2017 วนัที่ 2 ตลุาคม 2560
(***โจทยส์ง่ออกเพ่ือค้นหานักวจิยัในการ Matching รอบที่ 2 วนัที่ 12 ก.ย. 2560**)

7 อวรุิทธ ์พายัพสาย ดี เอส ท ีแอล อ.เมือง จ.นนทบรีุ กลํุมเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบกรองอากาศใน

อุตสาหกรรมหลํอโลหะ

ในปจัจุบนัอุตสาหกรรมหลํอโลหะ มีความสําคัญอยํางมาก ซ่ึงเปน็สํวนหนึง่ของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และมูลคําการ
สํงออกชิน้สํวนยานยนต์ก็เปน็อันดับต๎นๆของประเทศไทย
จากภาคการผลิตที่เพิ่มขึน้นี ้ทําใหก๎ระบวนการผลิตของผ๎ูประกอบการด๎านนี ้กํอปญัหาทางด๎านมลภาวะและส่ิงแวดล๎อม และ
เนือ่งจากการลงทนุในระบบบําบดัฝุ่นนีไ้มํกํอใหเ๎กิดผลประโยชนท์างด๎านการผลิต จึงทําใหผ๎ู๎ประกอบการด๎านนีย้ังไมํคํอยให๎
ความสําคัญมากนกั
ทางบริษัทฯจึงเล็งเหน็ความสําคัญด๎านนี ้และต๎องการจะลดต๎นทนุในการผลิตระบบบําบดัฝุ่นเพื่อใหผ๎ู๎ประกอบการร๎ูสึกประหยัด
และลงทนุได๎งํายขึน้

สามารถลดต๎นทนุการผลิตได๎

8 รํุงโรจน ์ซาลลี ยูโรสแกน  สะพานสูง กทม. กลํุมเทคโนโลยี  เคร่ืองปั่นเหวี่ยงตกตะกอนไร๎มลภาวะ

ปญัหา : เคร่ืองปั่นเหวี่ยงตกตะกอนในหอ๎งปฏบิติัการในเวลาใช๎งานจะดูดอากาศภายนอกเข๎าไปในหอ๎งปั่นแล๎วปลํอยออก
ด๎านข๎างหรือหลังเคร่ืองปั่นฯซ่ึงจะนําเอาอากาศที่มีการปนเปื้อนจากตัวอยํางเลือด หรือ ปสัสาวะ หรือ ของเหลวอืน่ๆจากผ๎ูปว่ย
ออกมาฟุ้งกระจายในหอ๎งปฏบิติัการ ทําใหเ๎กิดภาวะเส่ียงตํอการนําอากาศสูดหายใจของเจ๎าหนา๎ที่ในหอ๎งดังกลําว

ผลเสียคือ ภาวะเส่ียงของเจ๎าหนา๎ที่อันเนือ่งจากการฟุ้งกระจายของอากาศที่ออกมาจากเคร่ืองปั่น

เคร่ืองปั่นชนดิไร๎มลภาวะ ปลอดภยัสําหรับผ๎ูใช๎งาน

ล าดับ ชือ่-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชือ่โครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะได้เมือ่งานวิจัยส าเร็จ)

1 ปกรณ์พัฒน์ เอกกิตติวงษ์ เขตพญาไท กทม. พลังงานทดแทน
เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตเอทานอลจาก

กากน้ําตาล ด๎วยยีสต์สายพันธุ์ใหมํ

บริษัท เคทสิ ไบโอเอทานอล จํากัด มีกําลังการผลิตเอทานอลอยูทํี่ 230,000 ลิตร/วนั โดยใช๎วตัถุดิบ คือ กากน้ําตาล โดย
กระบวนการ Fermentation ระบบหมักแบบ Continued ปญัหาที่พบคือ ยีสต์ที่ใช๎ในกระบวนการ มีประสิทธภิาพที่ไมํคํอย 
Active เนือ่งจากอาจจะใช๎ยีสต์ดังกลําวเปน็ระยะเวลานาน ทําใหแ๎บคทเีรียหรือเชือ้โรค เกิดการปรับตัวจนสามารถตํอต๎านสาร
Antibacteria จนสํงผลตํอประสิทธภิาพการทํางานของยีสต์

ยีสต์สายพันธุ์ใหมํที่เหมาะกับกระบวนการหมัก
แบบตํอเนือ่ง (Continued)

ล าดับ ชือ่-สกุล หน่วยงานปัจจุบัน สถานที่ตั้งหน่วยงาน ประเภทโจทย์ ชือ่โครงการ ที่มาและความส าคัญของปัญหา Output: (ผลลัพธ์ที่อยากจะได้เมือ่งานวิจัยส าเร็จ)

1 ปรัชญา จันทร์หอม
บริษัท พีโว ํเพอร์เฟค 

สกินแคร์ จํากัด

เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

ผลิตภณัฑ์เพื่อ
สุขภาพและความ

งาม
Clothes cleaner pen

เนือ่งจากชีวติประจําวนัเราใสํเส้ือผ๎าแพงๆ และเมือ่รับประทานกาแฟ ไวน ์ก็มักจะหกเลอะบนเส้ือผ๎า จึงต๎องการผลิตภณัฑ์ที่
สามารถลบรอยเปื้อนตํางๆ ได๎ทนัท ีพกพางําย สะดวกใช๎งาน

นําสูตรน้ํายาลบรอย ไปผลิตเปน็ผลิตภณัฑ์เพื่อจําหนาํย

2 กรีฑา ตรีโภคา จัมโบ ๎อิเล็กทรอนกิส์  เขตหลักส่ี กรุงเทพ ฯ

ผลิตภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนกิส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า

การปรับปรุงแผนการตลาดออนไลน์
ปจัจุบนัยังไมํมีบคุคลากรที่มีความถนดัด๎านการทําตลาดการค๎าออนไลน ์อยากใช๎เทคนคิการค๎าออนไลนม์าใช๎ และอยากไปออก
เปดิตัวสินค๎าในงานบทูทั้งในและตํางประเทศ สินค๎าจะเปน็กลํุมอิเล็กทรอนกิส์ไฟฟ้า ฐานลูกค๎าคือโรงงานตํางๆ

จะได๎การเปดิตลาดใหมํๆมากขึน้ สินค๎าเปน็ที่นาํสนใจมาก
ขึน้

3 ศราวธุ อิศราภรณ์ บ. ชนญัชัย 1993 จก. อ.ปากเกร็ด จ. นนทบรีุ
เคร่ืองจักร และ
ระบบอัตโนมัติ

ถุงกรองฝุ่น ถุงกรองฝุ่นที่สามารถกรองฝุ่นได๎ละเอียด และได๎หลายประเภท และ มีราคาถูก ถุงกรองที่มีราคาถูก

4 พลชัชพล มานะธญัธสีห์ เจียดม๎งมาร์เก็ตต้ิง อ.เมือง จ.นนทบรีุ เกษตร Value Chain System
การผลิตไมํเปน็ไปตามการวางแผน ซ่ึงเกิดจากพนง.ขายไมํสามารถประมาณการได๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า เมือ่มีออร
เดอร์เช๎ามาจึงมีวตัถุดิบไมํเพียงพอ

สามารถประมาณการยอดขายได๎อยํางแมํนยํา มีการ
วางแผนที่รัดกุมและโรงงานสามารถผลิตสินค๎าได๎ตาม
ความต๎องการ

5 ประสาน  ไชยแสนฤทธิ์ ทอ็ปเพ๎นท์   หนองเสือ  ปทมุธานี
เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์

เคมี
สีโปน๊วตักรรมใหมํ มลพิษจากฝุ่นละออง กล่ินแรง ส่ิงแวดล๎อมในสถานประกอบการดีขึน้

กลุม่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ

กลุม่พลังงานทดแทน
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6 วภิาดา พลาธนพร
บริษัท ฟู้ดเด้ิล นูด๎เด๎ล 

จํากัด
อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี อาหาร เคร่ืองด่ืม

การสร๎างแบรนด์และการวางแผนทํา
การตลาดในประเทศ

เนือ่งจากสินค๎าเปน็เส๎นก๋วยเต๋ียวอินทรีย์ ซ่ึงยังไมํเปน็ที่ร๎ูจักมากนกั ยอดขายในประเทศนอ๎ยมาก ซ่ึงต๎องการใหค๎นไทยได๎บริโภค
เส๎นที่ไร๎สารเคมีบา๎ง

ต๎องการแผนการตลาดและกลยุทย์การสร๎างแบรนด์ใน
ประเทศ  เพื่อใหเ๎ปน็ที่ร๎ูจักแพรํหลายมากขึน้ และมี
ยอดขายที่เพิ่มมากขึน้

7 Thidapharn Leekphai s.k. polymer co., ltd.  บางขุนเทยีน กทม
ผลิตภณัฑ์ยางและ

พลาสติก
สนบัสนนุการใช๎ยางพารา ภายในประเทศ

 จากหนวํยงานภาครัฐ
โครงการตํางๆ ไมํมีการสนบัสนนุ local content ผลิตภณัฑ์ยางพารา ที่ภาครัฐนําไปใช๎งานได๎

8 ขวญัฤดี โชคชัยนรัินดร์
บจก.เวลิด์เด็คคอเรทฟี 

โปรดักส์
เขตธนบรีุ กทม.

ส่ิงทอ เส้ือผ๎า 
เคร่ืองหนงั

 Baby Mother Womb
เบาะนอนสําหรับเด็กแรกเกิดที่สามารถนอนรํวมเตียงเดียวกับพํอแมํได๎ โดยพํอแมํไมํทบัเด็ก และเด็กสามารถนอนอยํางมี
ความสุขอยูบํนเบาะที่ผลิตจากวตัถุคุณภาพดีและแพทเทร์ินการตัดเย็บที่เหมาะสม

ผลรับรองวาํเด็กนอนได๎นานขึน้กวาํปกติ

9 รํุงโรจน ์ซาลลี ยูโรสแกน สะพานสูง กทม. อุตสาหกรรมอืน่ๆ
สีน้ําระบายปลอดสารพิษเก็บได๎นานใน

สภาวะปกติ

ปญัหา : สีน้ําระบายที่ปลอดภยัสําหรับเด็กเล็กมักมีอายุการเก็บที่ไมํนาน บดูเสียเร็วเพราะใช๎สํวนผสมของแปง้ทําอาหารเปน็
หลักทั้งนีเ้พื่อความปลอดภยัของเด็กหากยังเอิญมีการนําเข๎าใสํปาก ตลอดจนกล่ินที่ไมํพึงประสงค์ และความต๎องการสีที่ได๎รับ
การรับรอง Halal สําหรับตลาดมุสลิม
ประเด็นที่ต๎องแก๎ไข
1.Safety product and non-tixic
2.FDA approved
3.Halal certified
4.กล่ินที่นาํใช๎
5.เนือ้สีที่เนยีนใช๎งานงําย ไมํเปล่ียนสภาพเร็ว
6.สียังสดใสแม๎เวลาผํานไป
7.Anti-bacterial
8.Packaging design
ผลเสียจากปญัหา
1.ไมํสามารถเก็บได๎นาน ทําใหต๎๎องผลิตใหพ๎อดีกับความต๎องการ หากกรณีต๎องการสํงออกหรือเก็บใหไ๎ด๎นานๆจะไมํสามารถคง
สภาพไวไ๎ด๎
2. ผ๎ูปกครองมักกังวลวาํสีน้ําอาจจะเปน็พิษตํอบตุรหลานในการใช๎แล๎วเผลอเรอเข๎าปาก

สีน้ําที่ Halal ปลอดภยั เก็บได๎นาน ไมํเส่ือมสภาพงําย มี
กล่ินหอมที่เปน็เอกลักษณ์ สีสดได๎นานใน package ที่ใช๎
งํายสวยงาม
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10 เนาวรัิตน.์ อิม่ล้ิมธาร ชานเรือน & เดอะฟาร์ม เขตจตุจักร. กทม อุตสาหกรรมอืน่ๆ
การจัดการเชิงนวตักรรมในฟาร์มเกษตร

อินทรีย์เพื่อเปน็ศูนย์เรียนร๎ูสําหรับคนเมือง

ปจัจุบนัชีวติคนเมืองต๎องเผชิญกับมลภาวะ สารพิษที่ปนมาในอาหาร อากาศ น้ํา และส่ิงแวดล๎อมรอบตัวตํางๆ การดํารงชีวติที่
เรํงรีบทําใหไ๎มํมีเวลาสนใจในการดูแลสุขภาพ ในเร่ืองปากทอ๎งฝากชีวติไวก๎ับร๎านสะดวกซ้ือ ร๎านอาหารฟาสต์ฟูด ร๎านอาหารตาม
ส่ังหรือแม๎กระทั่งภตัตาคาร ที่เราทราบกันดีวาํบางสํวนไมํได๎ใสํใจเร่ืองสุขภาพของบริโภค สนใจเพียงแคํรสชาติของอาหาร เร่ือง
อากาศต๎องเผชิญกับมลพิษบนทอ๎งถนน ทํางานในหอ๎งแอร์ทั้งวนั กลับบา๎นพักผํอนนอนหลับในหอ๎งแอร์ ใช๎ชีวติในหอ๎งส่ีเหล่ียม
แคบๆบนคอนโดมิเนยีมหรืออพาร์ทเมนต์ มีชีวติสํวนใหญํในรถยนต์ รถประจําทาง ส่ิงเหลํานีล๎้วนทําใหเ๎กิดปญัหาสุขภาพตามมา
ไมํวาํเปน็โรคภมูิแพ๎ ภมูิค๎ุมกันรํางกายอํอนแอ ขาดสารอาหารที่จําเปน็ โรคทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และอาจมีโรคอืน่ๆที่ส่ิง
เหลํานีสํ้งผลใหเ๎กิดทางอ๎อม คําใช๎จํายในการรักษาสุขภาพที่ต๎องสูญเสียไปทั้งภาครัฐและเอกชนและสํวนตัวมหาศาลตํอปี
สถานที่พักผํอนสํวนใหญํในกทม เมือ่คนเมืองมีเวลาในวนัหยุดจะเปน็หา๎งสรรพสินค๎าใหมํๆที่จะต๎องใช๎จํายเงินเพื่อซ้ือสินค๎าที่ไมํ
จําเปน็ รับประทานอาหารจากร๎านหรูหรือ food center หรือที่ใสํใจสุขภาพก็อาจจะไปสวนสาธารณะ ซ่ึงสถานที่ตํางๆนัน้จะมี
ปญัหาในการเดินทาง รถติด ไมํมีที่จอดรถ จะเหน็ได๎วาํยังคงต๎องอยูใํนส่ิงแวดล๎อมเดิม ๆการได๎ออกไปสูดอากาศดีๆ ใช๎ชีวติในที่
ปลอดสารพิษ ทั้งการพักผํอน การล๎างพิษทั้งกายใจ มีกิจกรรมครอบครัวและการรับประทานอาหารสด ๆ ปลอดสารพิษ รวมทั้ง
เรียนร๎ูการดูแลสุขภาพจึงเปน็ส่ิงที่คนเมืองสนใจ แตํสถานที่ทอํงเที่ยวที่มีการจัดการที่ดีเหลํานัน้มักมีราคาคํอนข๎างสูง เข๎าถึงยาก
ฟาร์มที่ทําเกษตรอินทรีย์ในเขตอําเภอปากชํองมีจํานวนมาก มีหลายที่ๆเปดิใหเ๎ข๎าชม มีที่พัก แตํยังไมํมีการบริหารจัดการรํวมกัน
ใหร๎องรับการทอํงเที่ยวแบบวถิีอินทรีย์ หรือมีรูปแบบการจัดการแบบวถิีอินทรีย์ที่แทจ๎ริง

มีศูนย์เรียนร๎ูต๎นแบบในชุมชนในเขตอําเภอปากชํองในการ
จัดการใหฟ๎าร์มตนเองมีการใหบ๎ริการที่พัก มีการจัดการ
รํวมกัน มีการแลกเปล่ียนความร๎ูในการดูแลสุขภาพวถิี
อินทรีย์ มีคนเมืองมาพักผํอนแบบมีสํวนรํวม มีกิจกรรมกับ
ครอบครัวในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สามารถเข๎าถึงได๎ โดย
ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการรํวมกันใหม๎ีวถิีอินทรีย์ 
แล๎วแบงํปนัคนเมืองได๎เข๎ามาพักผํอน และคนในชุมชนเพิ่ม
รายได๎
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