แผนวิจัยบูรณาการปี 2563
เรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากใบกฤษณาเพื่อเพิม่ มูลค่ าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ในภูมภิ าคเอเชีย
(เป้ าหมายที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ )
(1.2 อาหารมูลค่ าเพิม่ สู งและสารออกฤทธิ์เชิงหน้ าที่)
ความเป็ นมา
ไม้กฤษณา (Aquilaria spp.) หรื อ Agarwood เป็ นพัน ธุ์ ไม้ในสกุล Aquilaria พบทั่ว โลกประมาณ 16 ชนิ ด ใน
ประเทศไทยพบอยู่ 5 ชนิ ด ได้แก่ กฤษณา (Aquilaria crassna) ไม้หอม (Aquilaria malaccensis) กาแยหรื อกาแย (Aquilaria
subintegra) ไม้จาแน (Aquilaria hirta Ridl.) และกฤษณาดอยหรื อกฤษณาพม่า (Aquilaria rugosa) ต้นกฤษณานิ ยมปลูกกัน
มากในระเทศจีนและไต้หวัน ประเทศไทยก็เช่นกันที่เริ่ มปลูกต้นกฤษณากันอย่างแพร่ หลาย สารกฤษณาที่ แทรกอยูใ่ นเนื้ อ
ไม้กฤษณา เป็ นน้ ามันหอมระเหยหรื อยางชันที่ มีราคาสู ง เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ใช้ประโยชน์ใน
ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมกลัน่ น้ าหอม การแต่งกลิ่นยาสูบ และการทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลง (กรมป่ าไม้, 2560) ในอดีต
ต้นกฤษณาเป็ นพันธุ์ไม้สงวน การลักลอบตัดถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย แต่ในปั จจุบนั เนื่ องจากเป็ นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่
สร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกรจึ งอนุ ญ าตให้ป ลูกได้ เนื่ องจากต้น กฤษณาใช้เวลาในการเจริ ญ เติ บ โตประมาณ 7-10 ปี ใน
ระหว่างนั้นเกษตรกรอาจจะขาดรายได้ จึ งมี ผูค้ ิ คค้นนาใบกฤษณามาผลิตเป็ นใบชา เพราะมี ความเชื่ อในสมัยโบราณว่า
กฤษณาเป็ นยาครอบจักรวาล บารุ งหัวใจ บารุ งโลหิ ต และบรรเทาปวด ซึ่ งเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรระหว่างที่ รอ
ไม้กฤษณาเจริ ญเติบโต
ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด ไทยรุ่ ง การเกษตรและวิส าหกิ จ ชุ ม ชนไทยรุ่ ง การเกษตร (Thai Rung Agriculture Limited
Partnership) เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชากฤษณาจากใบกฤษณาสายพันธุ์ (Aquilaria subintegra) ที่รับซื้ อจากสมาชิกในพื้นที่
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี โดยผูผ้ ลิตอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตชากฤษณาซึ่ ง
เป็ นความรู ้และทักษะที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยโรงงานมีกาลังผลิตมากกว่า 12 ตัน/ปี ปั จจุบนั ชาที่ผลิตจะส่ งออก
ประเทศจีนเป็ นหลักซึ่ งอยูใ่ นรู ปของสิ นค้าทางการเกษตร ราคาของชาขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาในการบ่มใบชากฤษณา โดยราคา
จะตกอยูใ่ นช่วง 1,000-30,000 บาท/กิ โลกรัม กระบวนการผลิตชากฤษณาแสดงดังรู ปที่ 1 โดยในปั จจุบนั ปั ญหาสาคัญใน
การส่ งออกชาของบริ ษทั และกลุ่มผูป้ ลูกคือ (1) การส่งออกใบชาในราคาที่กล่าวข้างต้นเป็ นการส่ งออกเป็ นสิ นค้าเกษตร แต่
ทางผูป้ ระกอบการมีความต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบชา ให้สามารถส่ งออกในลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่ องดื่ ม
หรื อผลิตภัณฑ์สปา ซึ่ งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (2) ในการผลิตแม้ว่าโรงงานอยู่ระหว่างการตรวจรับรอง GMP ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ได้
รับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็ นอาหารที่กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน (อาหารกลุ่มที่ 2)
ดัง นั้ นการวิ จัย เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งข้อ มู ล ความปลอดภัย และก าหนดคุ ณ ภาพมาตรฐานของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ให้
ผูป้ ระกอบการสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ จึงเป็ นความจาเป็ นขั้นต้นของผูป้ ระกอบการ เพื่อนาไปสู่ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย เพิ่มมูลค่าสิ นค้าการเกษตรเดิม นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตจะมีส่วนของน้ าหมักกฤษณาที่ผปู ้ ระกอบการยัง
ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ที่เป็ นการเพิ่มมูลค่ามากนัก เบื้องต้นผูป้ ระกอบการนาไปผสมกับกากน้ าตาล ทาเป็ นน้ าหมักชีวภาพ
แจกจ่ายให้กบั เกษตรกรเพื่อนาไปใช้รดต้นไม้ ซึ่ งพบว่าน้ าหมักสามารถใช้เป็ นประโยชน์ทางชี วภาพได้อย่างหลากหลาย
การใช้ประโยชน์จากน้ าหมักใบกฤษณาที่ เป็ นของเหลือจากกระบวนการผลิต จึ งเป็ นโจทย์ที่ผูป้ ระกอบการสนใจในการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นเดี ยวกัน ดังนั้นแผนงานวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั และผูป้ ระกอบการจะร่ วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบ
กฤษณาใน 4 ประเด็นหลัก คือ (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มให้สามารถส่ งออกในลักษณะของอาหารแทนการส่ งออก

ในด้านผลิตภัณฑ์เกษตร (2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบอาหารมูลค่าเพิ่มสู งจากชาใบกฤษณา (3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ า
หมักสมุนไพรจากขั้นตอนการเตรี ยมชาใบกฤษณา และ (4) ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้พฒั นาขึ้น

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อสร้างนวัฒกรรมอาหารมูลค่าเพิ่มสู งและสารออกฤทธิ์ เชิงหน้าที่

ประเด็นวิจัย
1. การวิจยั เพื่อข้อมูลความปลอดภัยและกาหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์
1.1
1.2
1.3
1.4

การทดสอบความเป็ นพิษของเครื่ องดื่มชาใบกฤษณาในสัตว์ทดลอง
การทดสอบความเป็ นพิษและการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางจากใบชากฤษณา
มาตรฐาน อย. เครื่ องดื่มชาและเครื่ องสาอางจากใบชากฤษณา
การศึกษาเปรี ยบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของใบกฤษณาที่ผา่ นกระบวนการหมักที่แตกต่างกัน (Changes in
the chemical profile of fermented Aquilaria subintegra tea)
2. การวิจยั เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดชากฤษณาและผงชากฤษณาในรู ปไมโคแคปซูล
2.1 ในระบบหลอดทดลอง
2.1.1
ฤทธิ์ยบั ยั้งเอนไซม์ 𝛼-glucosidase และ 𝛼-amylase
2.1.2
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
2.1.3
ฤทธิ์ตา้ นเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในระดับหลอดทดลองของใบกฤษณาที่ผา่ นกระบวนการ
หมักที่แตกต่างกัน (In vitro antioxidant capacities and anti-cholinesterase activity of fermented
Aquilaria subintegra tea)
2.2 ในระบบ Cell
2.2.1
ผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลและการควบคุมภาวะ oxidative stress ใน pancreatic β cell
2.2.2
ความเป็ นพิษต่อเซลล์ในระบบภูมิคุม้ กัน ทางเดินอาหารและไต
2.2.3
ผลต่อการทางานของเม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุม้ กัน
2.2.4
ฤทธิ์ป้องกันการทาลายเซลล์ผิวหนังจากภาวะ oxidative stress
2.3 ในสัตว์ทดลอง

2.3.1
ฤทธิ์ลดน้ าตาลในสัตว์ทดลอง
2.3.2
ฤทธิ์ลดไขมันในสัตว์ทดลอง
2.3.3
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้ องระบบประสาทของใบกฤษณาที่ผา่ นกระบวนการหมักที่
แตกต่างกันในหนอนตัวกลม (Antioxidant capacities and neuroprotective effects of fermented
Aquilaria subintegra tea in Caenorhabditis elegans for Alzheimer's disease and Parkinson's disease)
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ตน้ แบบอาหารมูลค่าเพิ่มสู งจากชาใบกฤษณา/ การประเมิน ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์/ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์
3.1 อาหารและเครื่ องดื่ม
3.1.1
การพัฒนาผงชากฤษณาในรู ปไมโครแคปซูลและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์
3.1.2
การพัฒนาเครื่ องดื่มชากฤษณาที่มีคุณสมบัติลดน้ าตาลในเลือด
3.2 เครื่ องสาอาง
3.2.1
สบู่และครี มบารุ งผิวจากใบชากฤษณาหรื อวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตชา

