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คว้ารางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจ�ำปี 2563 และได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พรรณวิภา วงษ์พันธุ์ นิสิตระดับปริญญาโท โครงการ
เรียนล่วงหน้า 4+1 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รบั รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดเี ด่น กลุม่ วิทยาศาสตร์
กายภาพ ด้วยการน�ำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “อิทธิพล
ของสตาร์ชมันส�ำปะหลังไฮดรอกซีโพรพิล อาการ์และมอลโทเดกซ์ทริน
ผสมต่อสมบัตขิ องแคปซูลและฟิลม์ บริโภคได้ (Influence of Hydroxypropyl
Cassava Starch, Agar and Maltodextrin Blends on Properties of
Edible Capsules and Films)” โดยการคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับ “รางวัลผลงาน
วิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจ�ำปีการศึกษา
2563” ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2564 เนือ่ งในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 55 จัดในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลของสตาร์ ช
มันส�ำปะหลังไฮดรอกซีโพรพิล อาการ์และมอล
โทเดกซ์ทรินผสมต่อสมบัตขิ องแคปซูลและฟิลม์
บริโภคได้ (Influence of Hydroxypropyl
Cassava Starch, Agar and Maltodextrin
Blends on Properties of Edible Capsules
and Films)” ซึง่ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานชาติอีก 2 ฉบับ ได้แก่

น.ส.พรรณวิภา วงษ์พันธุ์ บอกถึงแนวคิดในการท�ำวิจัยเรื่องนี้ ว่า ท�ำการศึกษาพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์บริโภคได้ประเภทฟิลม์ ทีม่ กี ารควบคุมสภาพการละลายของวัสดุ และมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรม
เปลือกแคปซูลชนิดแข็งฟิลม์ บริโภคได้ โดยเปลือกแคปซูลดังกล่าว ผลิตจากสตาร์ชมันส�ำปะหลังซึง่ เป็น
พืชเศรษฐกิจของไทย มีราคาถูก เป็นส่วนประกอบอาหารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงมีความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงการค้า
การศึกษาวิจยั ประกอบด้วย การผันแปรปริมาณส่วนผสม ได้แก่ อาการ์และมอลโทเดกซ์ทริน เพือ่
ควบคุมความสามารถในการขึ้นรูป คุณสมบัติของฟิล์มและเปลือกแคปซูล รวมถึงสภาพการละลาย
ในน�้ำและกรด ด้วยการจ�ำลองสภาวะกระเพาะอาหารส�ำหรับใช้ควบคุมการขนส่งยาเข้าสู่ร่างกาย และ
ท�ำให้เกิดการปลดปล่อยยาได้ตรงเป้าหมาย โดยมีการสร้างโมเดลทีใ่ ช้ทำ� นายการละลายของฟิลม์ และ
เปลือกแคปซูล เมือ่ มีการผันแปรส่วนประกอบของวัสดุ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ทัง้ นี้ วัสดุ
ที่ท�ำการพัฒนาขึ้นมีต้นทุนต�่ำ ส่งเสริมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบ
เพื่อผลิตแคปซูล เนื่องจากแคปซูลเชิงการค้าที่ใช้ในปัจจุบัน ผลิตจากเจลาตินซึ่งเป็นวัตถุดิบน�ำเข้า
และมีราคาสูงกว่าสตาร์ช อีกทัง้ เป็นปัญหากับผูบ้ ริโภคบางกลุม่ อาทิ มุสลิมและผูร้ บั ประทานมังสวิรตั ิ
เนื่องจากเจลาตินผลิตมาจากสัตว์

จากผลการวิจัยพบว่ามีจุดเด่นเชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์ ดังนี้
จุดเด่นเชิงวิชาการ
1. สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากกระบวนการผลิต และอันตรกิรยิ าระหว่างส่วนผสมในฟิลม์
บริโภคได้และเปลือกแคปซูลจากสตาร์ชทีส่ ามารถควบคุมการละลาย ซึง่ ท�ำให้ผลงานได้รบั การ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 ฉบับ (Q1)
2. พัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากวัตถุดิบของไทยเป็นเปลือกแคปซูลชนิดแข็ง
3. สร้างโมเดลท�ำนายสภาพการละลายของฟิลม์ บริโภคได้ทใี่ ช้ผลิตเปลือกแคปซูลจากการ
ผันแปรสัดส่วนสตาร์ชมันส�ำปะหลัง อาการ์และมอลโทเดกซ์ทรินอย่างเป็นระบบ
จุดเด่นของงานวิจัยเชิงพาณิชย์
1. เป็นต้นแบบเปลือกแคปซูลจากสตาร์ชมันส�ำปะหลังใช้วัตถุดิบของไทยที่มีราคาถูก
จึงมีความสามารถในแข่งขันเชิงเศรษฐกิจสามารถพัฒนาเข้าสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม
ลดการน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
2. พั ฒ นากระบวนการขึ้ น รู ป ฟิ ล ์ ม บริ โ ภคได้ จ ากวิ ธี ห ล่ อ ขึ้ น รู ป ด้ ว ยตั ว ท�ำ ละลาย
(solvent casting) ซึง่ ใช้อย่างแพร่หลายในระดับห้องปฏิบตั กิ าร แต่มขี อ้ จ�ำกัดในการพัฒนา
สู่อุตสาหกรรม เนื่องจากมีหลายขั้นตอนและซับซ้อน เป็นกระบวนการอัดรีด (extrusion)
ซึ่งใช้ในการผลิตพลาสติกระดับอุตสาหกรรม สูตรวัสดุที่พัฒนาขึ้นจึงมีศักยภาพในการ
ขยายก�ำลังผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม
การน� ำ ฟิ ล ์ ม บริ โ ภคได้ จ ากมั น ส� ำ ปะหลั ง
มาสร้ า งนวั ต กรรมเปลื อ กแคปซู ล สตาร์ ช
จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรของไทย
ช่วยลดการน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในวงกว้าง
ได้ อี ก ด้ ว ย โดยแคปซู ล และฟิ ล ์ ม บริ โ ภคได้ ที่
ผลิตจากสตาร์ชมันส�ำปะหลังนี้ สามารถน�ำไปใช้
ในการบรรจุยาทัง้ แบบ soft และ hard capsule
สามารถควบคุมการละลายตามจุดต่าง ๆ ได้
และยังน�ำมาท�ำเป็นถุงบรรจุน�้ำมัน หรือบรรจุผง

ปรุงรสทีส่ ามารถบริโภคได้ดว้ ย นอกจากนี้ ยังน�ำ
ไปประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม โดยท�ำเป็น
edible packaging และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นการยกระดับ
สินค้าเกษตรไปสูก่ ารผลิตอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ความปลอดภัย มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืนด้านเกษตรและอาหาร
สอดรั บ กั บ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569

น.ส.พรรณวิ ภ า กล่ า วถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ ไ ด้
รับรางวัลในครั้งนี้ ว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ๆ
รู้สึกหายเหนื่อยหลังจากที่ได้พยายามและตั้งใจ
ท�ำวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด มีความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้อาจารย์
ที่ ป รึ ก ษา ภาควิ ช า และคณะอุ ต สาหกรรม
เกษตร พร้อมกับขอบพระคุณ รศ.ดร.ณัฐดนัย
หาญการสุจริต อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยอบรม
สั่ ง สอน ให้ ค� ำ แนะน� ำ และเป็ น ก� ำ ลั ง ใจที่ ดี ม าก
ตลอดจนอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุทกุ ท่าน ทีไ่ ด้มอบความรูอ้ นั เป็นประโยชน์
น�ำมาปรับใช้กับในการท�ำวิทยานิพนธ์จนส�ำเร็จ
ด้วยดี ขอบคุณทุกก�ำลังใจจากครอบครัว รวมถึง
รุ่นพี่ เพื่อน ๆ และรุ่นน้อง ทั้งในและนอกคณะ
ที่สนับสนุนและคอยช่วยเหลือมาโดยตลอด

อยากบอกกับน้อง ๆ ทุกคนว่า ปัญหา
และอุปสรรคในการท�ำวิทยานิพนธ์นี้มี
มากมาย ทั้งเรื่องเรียน การท�ำแลป ซึ่ง
ผลการทดสอบอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่
เราคาดหวัง ส่วนในการท�ำวิทยานิพนธ์นนั้
อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส�ำคัญมาก ๆ
จะคอยช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษา ตลอดจน
แนะน�ำแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขอให้
น้องมีความอดทนและมีความพยายาม
กับสิ่งที่เราท�ำให้เต็มที่ และขอให้เชื่อมั่น
ในตัวเองว่าท�ำได้ เพราะสุดท้ายแล้วผล
ของความตั้งใจและความพยายาม
มักออกมาดีเสมอ

