
 

จากห้องปฏิบัติการสู่ท้องตลาด 
- โดย Kim Kaplan ส ำนักงำนสื่อสำร Agricultural Research Service (ARS) 
--------------------------- 
จำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีขั้นสูงของหน่วยงำน Agricultural Research Service (ARS) ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงำนของรัฐบำลกลำง 
ที่ประสบควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดในกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ยอดนิยม ดังนี้ แล้วคุณลองแล้ว
หรือยัง? 

1) อย่ำปล่อยให้แอปเปิ้ลเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำล (สินค้ำแอปเปิ้ล) 
หำกคุณก ำลังมองหำอำหำรว่ำงที่ดีต่อสุขภำพและพร้อมทำนได้ตลอดเวลำ จะมีอะไรดีและสะดวกไปกว่ำกำรทำนแอปเปิลสดๆ  
ที่ไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำล 

ในปี  2004  บริษัท McDonald’s ได้น ำ เสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ ช่ือว่ำ  Apple Dippers ซึ่ งปัจจุบันเรียกว่ำ Apple Slices  
จำกกำรพัฒนำและจดสิทธิบัตรของนักวิทยำศำสตร์จำก ARS และบริษัทคู่ค้ำ Mantrose-Haeuser Co. , Inc. ด้วยวิธีกำรเคลือบ 
ที่ท ำให้แอปเปิ้ลปอกเปลือกไม่เกิดกำรเปลี่ยนสีหรือรสชำติ ซึ่งกำรเคลือบดังกล่ำวนี้สำมำรถเก็บแอปเปิ้ลปอกเปลือกได้นำนถึง  
3 สัปดำห์ โดยที่ไม่เน่ำเสีย 

ในขณะนี้บริษัท McDonald’s ได้ซื้อแอปเปิ้ลมำกกว่ำที่อ่ืน โดยซื้อแอปเปิ้ลสดมำกกว่ำ 240 ล้ำนปอนด์ต่อปี ในขณะที่สำรเคลือบ
ผิวมีช่ือว่ำ NatureSeal ได้รับกำรพัฒนำเพื่อใช้กับแอปเปิ้ลและลูกแพร์ ซึ่งได้ขยำยผลไปถึงผักและผลไม้กว่ำ 30 ชนิดรวมถึง  
อะโวคำโด มันฝรั่ง ลูกพีช และผักกำดหอม ทั้งนี้ ส ำหรับผู้บริโภคที่สนใจสำมำรถสั่งซื้อ NatureSeal ได้ทำงออนไลน์ 

2) ผลิตภัณฑ์องุ่นไร้เมล็ด (สีแดง สเีขียว และสดี ำ) 

ARS ได้คิดค้นองุ่นไร้เมล็ดสีแดงเพื่ออุตสำหกรรมส ำหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ โดยหน่วยงำนนักวิทยำศำสตร์ได้พัฒนำสำยพันธุ์ 
“Flame” เมื่อปี 1973 ซึ่งได้สร้ำงมำตรฐำนใหม่ให้กับองุ่นไร้เมล็ดสีแดงสำยพันธุ์อื่นๆ ทั้งหมด หลังจำกที่มีสำยพันธุ์ “Flame”  
ได้มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์ “Crimson” ในปี 1989 จำกนั้นสำยพันธุ์ “Scarlet Royal” ในปี 2005 ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถลิ้มลอง
รสชำติองุ่นสีแดงทีก่รอบฉ่ ำเหล่ำนี้ได้ตลอดป ี

นอกจำกน้ี นักวิทยำศำสตร์ของ ARS ได้ปรับปรุงองุ่นไร้เมล็ดสีเขียว ด้วยกำรพัฒนำสำยพันธ์ุ “Autumn King” 

ปีแล้วปีเล่ำมำกกว่ำ 10 สำยพันธ์ุที่เป็นองุ่นไร้เมล็ดที่มมีูลค่ำมำกกว่ำ 1.83 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยมำกกว่ำครึ่งหน่ึงเป็นสำยพันธุ์
ที่ ARS ได้พัฒนำ และในปี 1983 หน่วยงำน ARS ได้คิดค้นองุ่นด ำไร้เมล็ด ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่ำงองุ่นสีขำว “Thompson 
Seedless” และองุ่นสำยพันธุ์  “Concord” กลำยเป็นองุ่นสำยพันธุ์  “Thomcord” ในปี 2006 ซึ่งมีรสชำติ “labrusca”  
ที่คล้ำยกับ “Concord” แต่กลมกล่อมกับรสชำติที่นุ่มนวลและหวำน และอีกสำยพันธุ์ “Autumn Royal” พันธุ์องุ่นสีด ำไร้เมล็ด 
ทีม่ีขนำดใหญ่ โดยจะสุกและให้ผลผลิตในช่วงปลำยเดือนกันยำยนจนถึงกลำงเดือนตุลำคม 
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3) กำรลดแรงเสียดทำนลงด้วยกรดไขมันพืช (Vegetable fatty acids) 

น้ ำมันเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภำพสูงและน้ ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในอุตสำหกรรมได้ถูกผลิตขึ้นมำจำกกรดไขมันพืชที่เรียกว่ำ estolide 
จำกกำรวิจัยภำคสนำมของ ARS นำนกว่ำ 18 เดือน ผ่ำนกำรทดลองภำคสนำมมำกกว่ำ 150,000 ไมล์ น้ ำมันเครื่องที่ใช้ estolide 
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพที่ช่วยท ำให้เครื่องยนต์สะอำดและถูกเคลือบเงำน้อยลงเมื่อเทียบกับน้ ำมันเครื่องแบบเดิม 

น้ ำมันสังเครำะห์ทำงชีวภำพ (“biosynthetic” oils) เหล่ำนี้แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ประโยชน์ในลักษณะของ  
น้ ำมันเกียร์และโซ่ น้ ำมันไฮดรอลิก และจำระบี รวมถึงในอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง มักจะมีประสิทธิภำพดีกว่ำ petroleum-
based ที่ใช้ในลักษณะงำนที่คล้ำยกัน นอกจำกคุณสมบัติที่มีประสิทธิภำพสูงแล้ว น้ ำมันหมุนเวียนเหล่ำนี้ยังสำมำรถย่อยสลำย 
ทำงชีวภำพได้และปลอดสำรพิษอีกด้วย โดย estolide ถูกน ำมำเปรียบเทียบกับน้ ำมันหล่อลื่นที่ใช้น้ ำมันแร่ 11 ชนิด ที่วำงจ ำหน่ำย
ในร้ำนมีเพียงน้ ำมันเครื่องเพื่อกำรค้ำเพียง 2 ชนิด ที่มีรำคำขำยปลีกอยู่ที่ 4 เหรียญสหรัฐ/ควอร์ต ที่มีประสิทธิภำพเหนือกว่ำ 
estolide ซึ่งมรีำคำเพียง 1.59 เหรียญสหรัฐ/ควอร์ต 

ผลิตภัณฑ์ CocoEstolides คือ สำรไขมันท่ีมีองค์ประกอบของพืชเป็นหลัก ที่มีควำมชุ่มช้ืนและมีควำมเสถียรสูง ท ำให้มีควำมรู้สึก
เบำ กำรดูดซับที่ดีเยี่ยมและคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกับสำรไขมัน 

อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.biosynthetic.com/products/ 

4) ครีมกันแดดส ำหรับต้นไม้ 

นักวิจัยของ ARS ได้ค้นพบ “Surround” ซึ่งท ำหน้ำที่คล้ำยกำรท ำสปำเพื่อป้องกันต้นไม้จำกกำรถูกแดดเผำ ควำมเครียดจำกควำม
ร้อนและแมลง โดยสำรเคลือบผิว “Surround” มีองค์ประกอบของดินเหนียวเป็นหลัก ซึ่งสำมำรถใช้เป็นคล้ำยสเปรย์ครีมกันแดด
ส ำหรับต้นไม้โดยเฉพำะกล้วยไม้ แต่ก็สำมำรถใช้ได้กับต้นไม้ภำยในบ้ำนและต้นไม้หน้ำบ้ำนได้เช่นกัน ทั้งนี้ อนุภำคดินเหนียว
สำมำรถสร้ำงก ำแพงป้องกั้นจำกศัตรูพืช แสงแดด และควำมร้อน ซึ่งน ำไปสู่กำรสังเครำะห์ด้วยแสงที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและ 
ลดกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช 

อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://greenearthagandturf.com/products/pest-insect-control/surround-wp-kaolin-
clay/ 

5) สนำมหญ้ำกีฬำท่ีทนทำน (กำรพัฒนำหญ้ำสำยพันธ์ุใหม่) 

ทีมวิจัยของ ARS ได้พัฒนำสนำมหญ้ำส ำหรับเล่นกีฬำไม่ว่ำจะเป็นสนำมแข่งอเมริกันฟุตบอลมืออำชีพเช่นสนำมของทีม 
Tennessee Titans สนำมแข่งฟุตบอลโลก สนำมกีฬำใกล้บ้ำนคุณ และสนำมกอล์ฟ 

หญ้ำ Bermuda เป็นหญ้ำที่พัฒนำภำยใต้ช่ือว่ำ “TifSport” ที่ทนต่อกำรตัดและฟื้นตัวได้อย่ำงรวดเร็วจำกกำรสึกหรอ ซึ่งเหมำะ
ส ำหรับสนำมฟุตบอลและสนำมหญ้ำ 

หญ้ำ “Tifblair” สำมำรถทนทำนกับอุณหภูมิในฤดูหนำวได้ยำวนำน กำรบ ำรุงรักษำต่ ำ และต้องกำรปุ๋ยเพียงเล็กน้อย ท ำให้เป็น
ทำงเลือกยอดนิยมส ำหรับกำรท ำเป็น Landscapes สนำมหญ้ำเลียบถนน สนำมหญ้ำ สวนสำธำรณะ และสนำมบิน ซึ่งหญ้ำ 
Bermuda รุ่นที ่3 ท่ีพัฒนำโดย ARS ในช่ือ “TifEagle” พัฒนำขึ้นเพื่อเป็นหญ้ำที่ใช้กับพื้นทีพ่ัตในสนำมส ำหรับนักกอล์ฟ 

เช่นเดียวกับ “TifTuf” ซึ่งเป็นหญ้ำ Bermuda ที่ทนแล้งได้มำกที่สุด โดยต้องกำรน้ ำน้อยลงถึงร้อยละ 38 โดยก ำลังกลำยเป็น
มำตรฐำนใหม่ส ำหรับสนำมกอล์ฟทั่วไปเพรำะหญ้ำดังกล่ำว เปลี่ยนเป็นสีเขียวเร็วข้ึนและรักษำสีไว้ได้ดีในฤดูใบไม้ร่วง 



อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/ott/Super%20Bowl%20Turf%20Grass%201.31.18.pdf 
 

6) ผลิตภัณฑ์ Trim (อำหำรและสินค้ำสุขภำพ) 

ผลิตภัณฑ์ Trim ได้แก่ Oatrim, Nutrim, Z-Trim และ C-Trim ที่มีส่วนผสมที่มีประสิทธิภำพสูง ซึ่งท ำมำจำกข้ำวโอ๊ต และ/หรือ 
ข้ำวบำร์เลย์โดยได้รับกำรออกแบบเป็นสำรทดแทนไขมันโดยเฉพำะในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  และได้เพิ่มปริมำณเส้นใยที่ละลำยน้ ำได้ 
ในอำหำร ท ำให้ผลิตภัณฑ์ Trim อุดมไปด้วย beta-glucans ซึ่งช่วยในกำรลดคอเลสเตอรอลและช่วยควบคุมน้ ำตำลในเลือด
ส ำหรับบำงคน โดย Nutrim สำมำรถหำได้จำก FutureCeuticals Direct ในขณะที่ Z-Trim ก ำลังขยำยตลำด รวมถึงโครงกำร
อำหำรกลำงวันของโรงเรียนที่ USDA ก ำกับดูแล 

อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://futureceuticalsdirect.com/nutrim/ 

7) แอมโมเนียลดลง คุณภำพอำกำศและน้ ำที่ดีขึ้น 

“Al + Clear” เป็นกำรพัฒนำของ ARS ส ำหรับกำรดูแลโรงเรือนของสัตว์ปีก โดยมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ดงักล่ำวตำมแหลง่โรงเรอืนสตัว์
ปีกขนำดใหญ่ทั่วทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขจัดแอมโมเนียในอำกำศ ส ำหรับผู้ผลิตสัตว์ปีกกำรใช้ Al + Clear สำมำรถปรับปรุง 
กำรเพิ่มน้ ำหนักของสัตว์ปีก เสริมกำรให้อำหำร และลดอัตรำกำรตำย นอกจำกนี้ กำรลดกำรปล่อยแอมโมเนียยังช่วยลด 
ควำมจ ำเป็นในกำรระบำยอำกำศโรงเรือนสัตว์ปีก ช่วยท ำใหผู้้ผลิตประหยัดก๊ำซหุงต้มและต้นทุนพลังงำนไฟฟ้ำ 

เมื่อใช้ปุ๋ย Al + Clear จะช่วยให้ผลผลิตพืชดีขึ้นและลดปริมำณฟอสฟอรัสที่รัว่ไหล ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ส ำหรับกลุ่มคนเลีย้ง
ม้ำพบว่ำ Al + Clear ช่วยในกำรควบคุมแอมโมเนียในคอกม้ำ โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมม้ำแข่งที่มีเงินเดิมพันสูง 

อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sera17dotorg.files.wordpress.com/2015/02/bmp_poultry_litter.pdf 

8) กำรควบคุมน้ ำตำลในเลือด 

ARS ได้พัฒนำสำรประกอบที่มีควำมซับซ้อนของโครเมียม (chromium) และกรดอะมิโนฮิสติดีน (amino acid histidine)  
เพื่อใช้เป็นอำหำรเสริม ซึ่งอำจช่วยควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดส ำหรับผู้ที่มีระดับน้ ำตำลในเลือดสูง โดยสำมำรถค้นหำช่ือสินค้ำใน
ตลำดภำยใต้ช่ือ Chromax 
 

--------------------------- 

แปลโดย ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2563 


