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1. ช่ือโครงการ (ไทย) การพัฒนาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยีขัน้สงูเพ่ือการผลิตอาหารแห่งอนาคต 
 (อังกฤษ) Development and Applications of Advanced Technologies for the Production of 

Food of the Future 
 
2. งบประมาณรวม 20,000,000 บาท  /  ระยะเวลาโครงการ 5 ปี 
 
3. คณะผู้วิจัย 
 3.1 หัวหน้าโครงการ  ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 3.2 ผู้ร่วมโครงการ  รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ 
  สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
 3.3 ผู้ร่วมโครงการ รศ. ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกลุ 
  สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3.4 ผู้ร่วมโครงการ ผศ. ดร.ณฐมล จินดาพรรณ 
  สังกัด มหาวิทยาลัยสยาม 
 3.5 ผู้ร่วมโครงการ ผศ. ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย   

สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.6 ผู้ร่วมโครงการ ผศ. ดร.มธุรดา จิโนรส   

สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

4. บทคัดย่อภาษาไทย (รายละเอียดโครงการในภาพรวม 5 ปี) 
โครงการที่นำเสนอมีเป้าหมายเพ่ือดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตและบริโภค
อาหารแห่งอนาคต ซึ่งต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัย ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ผู้บริโภค โครงการประกอบไปด้วยโครงการยอ่ยทีมุ่่งศึกษาการผลติและทดสอบคุณลักษณะที่สำคัญของสีผสมอาหารธรรมชาติ
ที่มีความเสถียรสูง การผลิตเส้นใยนาโนเซลลโูลสด้วยวิธีทีป่ราศจากการใช้สารเคมี และการประยุกต์ใช้งาน ทั้งในแง่ของการ
เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเพ่ือทดแทนการใช้สารเติมแต่งสังเคราะห์ในการผลิตอาหาร นอกจากนี้ ยังมี โครงการย่อยที่มุ่ง
พัฒนาสารเคลือบที่มีสมบตัิเชิงหน้าที่สำหรับกระบวนการกักเก็บจุลนิทรีย์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ่ือเปน็ฐานของการ
ผลิตอาหารเสรมิสุขภาพทีมี่คุณภาพสูง และยังมีโครงการย่อยที่มุ่งพัฒนาและศึกษากระบวนการทีส่ามารถใช้ในการผลิตเมลด็
กาแฟค่ัวคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของเมล็ดกาแฟทีมี่การเพาะปลูกกันมากในประเทศไทย และโครงการย่อยที่
มุ่งพัฒนาการผลิตและทดสอบเจลชวีภาพที่ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้กบัอาหาร และยังสามารถใช้เปน็สารเพ่ิมความข้นหนดื
ของอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากที่มักเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ส่วนสุดทา้ยของโครงการเปน็การพัฒนาอปุกรณ์ต้นแบบ ตลอดจนฐานขอ้มูลในรูปแบบของ mobile application ที่
ใช้งานง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อย สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบและสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ซึ่งจะช่ วยให้
ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อและ/หรือบริโภคอาหารให้ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการคัด 
ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพผลติภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลติได้อีกด้วย 
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กาแฟ สีธรรมชาติ อาหารเพ่ือสุขภาพ 



 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
The proposed project aims at conducting research involving the development and study of various 
technologies that can be used to produce and consume food of the future, which must be the food that 
is safe for consumption, promoting health and able to respond to the diverse needs of the consumers. 
The project consists of a sub-project that aims to investigate the production and testing of selected key 
characteristics of highly stable natural food colorants as well as a sub-project that aims to produce 
nanocellulosic fiber via the chemical-free approach along with the investigation of the applications of such 
fiber, either as food packagings or as substitutes for chemically prepared food additives. In addition, the 
project consists of a sub-project that aims to develop functional coating materials that can form a basis 
for the production of high-quality health-promoting foods through the ability of the coatings to encapsulate 
and protect beneficial microorganisms and bioactive compounds. A sub-project that aims to develop and 
study a process that can be used to produce high-quality roasted coffee beans and hence improving the 
quality of coffee beans that are widely cultivated in the country is also proposed. Additional sub-project 
is proposed to develop and test functional biological gels that can help improve food safety and be used 
as a thickening agent in diets for dysphagia patients, which are mostly elderly and are nowadays a group 
of people with rapidly increasing number. The final part of the project will be devoted to the development 
of a prototype as well as database in the form of mobile application that is low-cost and easy to use for 
the determination of constituents of and chemical residues in fruit and vegetable products. Such a 
prototype and database would allow consumers to have information that can guide the purchase and/or 
consumption of food in a safer fashion. The system would be applicable for the sorting, testing and product 
quality improvement during the food production process as well.  
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