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Message from

Research Chairman
สารจากประธานคณะกรรมการวิจยั
ในปจั จุบนั สังคมไทยเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการ
พัฒนาเป็ นสังคมเมืองมากขึ้น ทาให้อาหารพร้อมรับประทานเข้า
มามีบ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น ชี ว ิต ประจ าวัน ของ
ผูบ้ ริโภค จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทาให้ผบู้ ริโภคจึงหันมาให้ความสนใจในการ
ดูแ ลสุ ข ภาพ เพือ่ สร้า งเสริม สุ ข ภาพให้แ ข็ง แรง และสามารถ
ป้องกันตนเองจากโรคระบาด บริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การพัฒนาวิจยั ผ่านโครงการต่างๆ เพือ่ สนับสนุ นการดาเนินชีวติ
ในภาวะวิกฤตอย่างปลอดภัยและสามารถปรับตัวในสภาวะวิกฤติ
ต่างๆ ได้อย่างยังยื
่ น
Nowadays, Thai society changes to urban society so
ready to eat plays major role and affect to daily life of
consumer. Typically, situation of COVID-19 push people to
focus on health care to strengthen health and can protect
themselves from the epidemic. The company recognizes the
importance of research development through various
projects in order to support and survive in a crisis safely and
able to adapt to various critical situation sustainable.

วิ เศษ วิ ศิษฏ์วิญญู
Wisade Wisidwinyoo
ประธานคณะกรรมการวิ จยั
Research Chairman
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Message from

Senior General Manager
สารจากประธานคณะกรรมการวิจยั
“งานของนักวิจยั คือการคิดค้นสิง่ ใหม่ๆเพือ่ ตอบโจทย์
ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ในทุ ก ๆ ป จั จัยอย่า งไม่มีว นั
สิ้นสุด
Mission of researcher is research the new things to
respond every factor of human needs, which are
endless”

อัศดา อิ นทรสร
Assada Intarasorn
ผูจ้ ดั การทัวไปอาวุ
่
โส
Senior General Manager
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ภาพรวมผลการดาเนินงาน

บริ ษัท ซี พี ฟู้ ดแล็บ จ ากัด เป็ น ศูน ย์ก ลางข้อ มู ล
ความรู้ด้านการวิจยั และพัฒนา เพื่อรองรับการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์
และบริษทั อื่นๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ น
ศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือด้านวิจยั พัฒนา
กับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างยังยื
่ น

CP FOODLAB CO.,LTD. (CPFL) serves the knowledge
and research communities for R&D of ready-to-eat
food products in CP Group, as well as national and
international food business companies. The CPFL is a
resource for client based Product and Process
Development, Problem Solving services. The CPFL
also do co-research with government, institute, university,
and company with sustainable development.

OUR HISTORY

2015
2016
2023
(แผนงาน)

ศูนย์วิจยั และพัฒนาภายใต้บริษทั ซีพีแรม จากัด
Research and Development Center under CPRAM CO., LTD.
จัดตัง้ เป็ น บริษทั ซีพี ฟู้ ดแล็บ จากัด ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
อุทยานวิ ทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.)
CP Foodlab Co., Ltd. Located at Food Innopolis Project Thailand Science Park
(NSTDA)
บริษทั ซีพี ฟู้ ดแล็บ จากัด ขยายงานกว้างขวางยิ่งขึน้ ภายใต้โครงการ
Food Technology Exchange Center, FTEC
CP Foodlab Co., Ltd. expanding scope of research to Food Technology
Exchange Center, FTEC
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RESEARCH SCOPE
ขอบเขตงานวิจยั
บริ ษั ท ซี พี ฟู้ ดแล็บ จ ากัด เป็ นบริ ษั ท ที่
ดาเนิ นการวิ จยั และพัฒนาทางด้านอาหาร
โดยมี เ ป้ าหมายเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริ โภคทางด้านต่างๆ ได้แก่
เหมาะสมกับ อายุ อาชี พ เหมาะส าหรับ
ผู้ ป่ ว ย ด้ า น ต่ า ง ๆ แ ล ะ ผู้ ที่ ต้ อ ง ก า ร
โภชนาการเฉพาะเจาะจง รวมไปถึ ง การ
ส่งเสริมสุขภาพในทางที่ดีขนึ้

CP Foodlab is the company that focuses on food research and development, which aim to response
consumer objective as the following suitable for each age, occupation, typical for each group of patient,
specific nutrition/functional requirement, support and provide better health.

INTERESTING SCOPE
อาหารที่เหมาะกับช่วงวัย
(Age Groups)

สมุนไพรทางเลือก
(Alternative medical herb)

อาหารเพื่อสุขภาพและผูท้ ี่ต้องการ
โภชนาการเฉพาะเจาะจง
(Health Food and Functional Food)

ภาชนะที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ
(Biodegradable Packaging)

อาหารผูป้ ่ วยด้านต่ างๆ
(Typical for Each Group of Patient)

สารเพิ่ มรสชาติ ในอาหาร
(Food Enhancer)

การสังเคราะห์กลิ่ นในอาหาร
(Food Flavor and Aroma)

อาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลานาน โดยไม่
ต้องแช่เย็น
(Shelf Stable Food)
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RESEARCH STRATEGY
กลยุทธ์การวิจยั
จากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็ นความ
ท้าทายใหม่ๆ ทีท่ าง CPAll ได้สร้างกลยุทธ์และส่งต่อมาให้
ทาง CPRAM พัฒนาสินค้าสําหรับกลุ่มผูบ้ ริโภคดังกล่าว แต่
ในบางผลิตภัณฑ์มคี วามจําเป็ นต้องใช้งานวิจยั ในการพัฒนา
สินค้าจึงได้มกี ารจัดตัง้ CPFL เข้ามาช่วยสนับสนุ นเพื่อให้มี
การถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ย นองค์ค วามรู้ กับ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ

The new challenging comes from the new demand. There is CPAll strategic with production by CPRAM, and
CPFL where is basic and applied research company is necessary for product development with CPAll and
CPRAM. Cooperation between government and private companies are great way for knowledge research.

01

ความต้องการของลูกค้า
CUSTOMER NEEDS

02

กลยุทธ์ด้านสิ นค้า
MERCHANDISING STRATEGY

03

การพัฒนาสิ นค้า
PRODUCT DEVELOPMENT

04

บริ ษทั ซีพี ฟู้ ดแล็บ จากัด
CP FOODLAB CO., LTD.

05

จาหน่ ายและติ ดตามผล
SALE AND SALE TRACKING
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CP FOODLAB Approach
แนวทางการวิจยั ของ
บริษทั ซีพี ฟู้ดแล็บ จํากัด ได้ดําเนินการวิจยั และ
พัฒนาทัง้ ทางด้านพืน้ ฐานและประยุกต์เพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิเช่น เพิม่
มูลค่ าผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อ าหารเพื่อสุข ภาพ
และอื่ น ๆ เรามี ก ารเชื่ อ มต่ อ กัน ด้ ว ยการวิ จ ัย
ประยุกต์ผ่านการวิจยั นําร่อง
CPFL research work is conducted both of basic research and applied research to develop
innovative product i.e. High value added product, Healthy food product. A new technology is applied
in pilot research before commercialization.

New Process Development Approach
แนวทางการพัฒนาสินค้าใหม่
ในปจั จุบนั ทาง CPFL ได้นําองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากงานวิจยั พืน้ ฐานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ซีพแี รม โดย
ผ่านงานวิจยั ระดับนําร่อง
Currently, CPFL use basic knowledge to apply for new product development through pilot research before
commercialization.

A
B
C
D
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CPRAM รับโจทย์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
CPRAM receive challenges in customer
พัฒนาสิ นค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ
Develop new products to serve customer needs
CPRAM ส่งต่อสิ นค้าเฉพาะเจาะจงให้ กบั CPFL
CPRAM deliver Functional Food to CPFL
CPFL วิ จยั อาหารเชิ งลึก โดยใช้หลักวิ ทยาศาสตร์
CPFL do basic research with scientific methods

SUSTAINABLE

Innovation Management
การจัดการนวัตกรรมอย่างยังยื
่ น

จากแผนภาพสามารถอธิบายเส้นทางของการนํางานวิจยั จากหิง้ ไปสูอ่ ุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตได้ดงั นี้ ทางบริษทั ซีพี
ฟู้ดแล็บ ได้ดาํ เนินงานวิจยั พืน้ ฐานและประยุกต์ โดยงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ จะมีทงั ้ ส่วนทีด่ ําเนินงานวิจยั เอง ร่วมวิจยั หรือจ้าง
วิจยั กับสถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัยต่างๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือองค์ความรูเ้ พื่อนํามาประยุกต์ต่อให้ทมี พัฒนา
สินค้าใหม่ของ CPRAM และผลิตเป็ นสินค้าไปถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคผ่าน 7-11

As picture above, is a description of research from shelf to food industry. CPFL researches prototype product
with ourselves, institute and university. The prototype product is applied to new product of CPRAM and
produce, sale by 7-11.

OPEN INNOVATION SPACE
นอกจากมีความร่วมมือกันระหว่างบริษัท ภาครัฐบาล
สถาบันการศึกษา และบริษทั เอกชนต่างๆ เพื่อให้มกี าร
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรูใ้ นพืน้ ทีน่ วัตกรรม
แบบเปิ ด (Food Technology Exchange Center,
FTEC)
Cooperation between government and private
companies are great way for knowledge research
at FTEC.

A

ส่วนของบริษทั เอกชนต่างๆ

B
C

ส่วนของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

Private Sector

Public Sector

สถาบันการศึกษาต่างๆ

University
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CP FOODLAB

OUR
vision &
mission

OUR VISION

OUR MISSION

เรามุ่งหมายทีจ่ ะเป็ นผูน้ ําขององค์กรแห่งความเป็ น
เลิ ศ ด้ า นก า รวิ จ ั ย พั ฒ นา แ ละ นวั ต กร รม ใ น
อุ ต สาหกรรมอาหารในระดับ ประเทศ ภายในปี
2025

เรามุ่งมันในการวิ
่
จยั อาหาร เพื่อความเป็ นอยู่ และ
สุขภาพทีด่ สี าํ หรับทุกคน

We aim to be country leader for excellent
organization of research and development
and innovation for food industry within 2025

RESEARCH
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We do research food that brings health and
well-being for all

CPFL RESEARCHERS

.

ดร.พัชรี กิตติสบุ รรณ

Dr. PHATCHAREE KITTISUBAN

Senior Researcher

หัวหน้ าศูนย์วิจยั และพัฒนา
ปริญญาเอก
 การศึกษา
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
 ความชานาญ คาร์โ บไฮเดรต อาหารสุ ข ภาพและ
อาหารออกฤทธิ์ เชิ งหน้ าที่
 ตาแหน่ ง

“ฝนั แบบนักวิจยั แต่ทาให้ใหญ่เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ ของ
มนุษยชาติ
Dream from Researcher but Do for Well-being of mankind
behind from the prior comer”

ดร.สาราญ ปราบภัย

Dr. SAMRAN PRABPAI

Senior Researcher

นักวิ จยั อาวุโส
ปริญญาเอก
 การศึกษา
สาขาเคมีอินทรีย์ คณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
 ความชานาญ สั ง เคราะห์ สกั ด และแยกสารด้ ว ย
เทคนิ คทางเคมี วิ เคราะห์สารสาคัญที่ มี
ฤทธิ์ ทางชีวภาพและสารให้กลิ่ น
 ตาแหน่ ง

“สิง่ ซึง่ เป็ นของคนทีม่ วั แต่รอ อาจเป็ นสิง่ ทีค่ นทีไ่ ปถึงก่อนเหลือไว้
The thing that you are waiting. It may be something left
behind from the prior comer”
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CPFL RESEARCHERS
AUMAREE

DUEANCHAI
 การศึกษา
ปริญญาโท โภชนศาสตร์
คหกรรม เกษตรศาสตร์
 ความชานาญ
อาหารออกฤทธิ์ เชิ งหน้ าที่
“ถ้าไม่สามารถทําสิง่ ทีใ่ หญ่ได้ ทําสิง่
เล็กๆ นัน้ ให้ดที ส่ี ุดก็พอ”

SUDARAT

PHONGSAWANIT
 การศึกษา
ปริญญาโท พัฒนาผลิ ตภัณฑ์
เกษตรศาสตร์
 ความชานาญ
คาร์โบไฮเดรต
“…………………………………
“กุญแจสู่ความสําเร็จคือการเริม่ ต้น
ก่อนทีค่ ุณจะพร้อม”
………………………………”
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PITTAWAT

SAMUTHNAVEE
 การศึกษา
ปริญญาโท ชีวเคมี ขอนแก่น
 ความชานาญ
เอมไซม์ โปรตีน
“ทุกๆ ความท้าทาย ทําให้เราเติบโต
ขึน้ ”

SUWICHA

.

WILASINEE

FOKSUNTIA
 การศึกษา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการ
อาหาร มหิ ดล
 ความชานาญ
คาร์โบไฮเดรต

“ความสําเร็จทีม่ องเพียงเป้าหมาย ก็
คือความสําเร็จทีไ่ ร้ซง่ึ มิตรภาพ”

CHUTIKAN

PRAKOBSANG
 การศึกษา

ARAM
 การศึกษา

ปริ ญญาโท วิ ศวกรรมอาหาร พระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริ ญญาตรี วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร สงขลานคริ นทร์

 ความชานาญ
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์

 ความชานาญ
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์

“รูอ้ ะไรไม่สู้ รูง้ ”้ี

“ไม่มสี งิ่ ใดใหญ่เกินไปทีจ่ ะพยายาม”

CP FOODLAB

RESEARCH
gallery

RESEARCH
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RESEARCH GALLERY
งานวิจยั ที่ผา่ นมา
ผลการดาเนิ นการ
ที่ผา่ นมา 2563-2564
จานวนโครงการวิ จยั ทัง้ หมด
Number of research projects

7

โครงการ
projects

จานวนโครงการที่ขอรับสิ ทธิ
ประโยชน์ ยกเว้นภาษี 300%
Number of project approval

6

โครงการ
projects

จานวนอนุสิทธิ บตั ร
Number of petty patents
โครงการ
projects

3

งั ้ หมด 2559-2564
เป้ที่ทาหมายปี
2565
จานวนโครงการวิ จยั ทัง้ หมด
Number of research projects

Research Collaboration with
University and Institute

60

จานวนทรัพย์สินทางปัญญาทัง้ หมด
Number of intellectual properties

โครงการ
projects

13

ผลงาน
documents

ผลการดาเนิ นงานเทียบเป้ าหมาย 2559-2564
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31

จานวนโครงการวิ จยั ที่โครงการที่ ขอรับสิ ทธิ ประโยชน์
ยกเว้นภาษี 300%
Number of project approval

70%

เป็ นจานวนงานสนับสนุนด้านพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และให้
คาปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงงาน
Number of New product development supporting and
problem solving

HEALTH & FOOD
ความเสี่ยงและแนวทางการดาเนิ นงาน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จึง
หัน มาสนใจดู แ ลสุ ข ภาพ โดยบริ โ ภคอาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
อาหารเพี ยงพอ เพื่อสร้างเสริ มสุขภาพให้ แข็งแรงสมวัยและ
เพื่อช่วยป้ องกันโรค
In the critical situation of the COVID-19 epidemic, most
consumers are focusing on their healthcare by consuming
good foods that contain sufficient nutrition to promote
good health and proper for age and prevent from epidemic.
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Specific Food
Age Group

การวิจยั และพัฒนาอาหารสําเร็จรูปทีเ่ หมาะสมสําหรับแต่ละช่วง
วัย โดยแบ่งออกเป็ น 7 วัย โดยมุ่งหวังว่าจะมีผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางโภชนาการทีด่ สี าํ หรับคนแต่ละกลุ่ม
แต่ เ นื่ อ งด้ว ยสารสํา คัญ ที่ไ ด้ก ล่ า วมานั น้ มีค วามไวต่ อ สิ่ง เร้า
ภายนอกค่อนข้างสูง ทําให้สญ
ู เสียไปกับกระบวนการต่างๆ ใน
ขัน้ ตอนของการผลิตอาหาร เช่น ความร้อน แสง ความเป็ นกรด
เป็ นต้น จึงได้มกี ารใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการ
ทํ า ให้ ส ารอาหารนั ้น ยัง มีป ระสิท ธิภ าพคงอยู่ ห ลัง จากผ่ า น
กระบวนการปรุงอาหารหรือการย่อยจนสามารถปลดปล่อยและ
ดูดซึมสารอาหารเหล่านัน้ ได้ทบ่ี ริเวณลําไส้เล็ก เรียกเทคนิคนัน้
ว่า การกักเก็บสารสําคัญ ร่วมกับ กระบวนการการทําแห้งโดย
การแช่เยือกแข็ง การฆ่าเชือ้ เป็ นต้น
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The outcome of project is products that
suitable for each age group. It is divided into
7 ages. The aim of this study to be promotes
health and well-being for each group.
However, the nutrition is high sensitivity and
lost in the process of food production such
as heat, light, acidity, etc. Extended shelf life
and stability with excellent nutrition release
in the intestine by using encapsulation
technique combine with Freeze dry,
sterilization with water spray retort, etc.

AGE GROUP
Over 18 m

วัยเด็กเล็ก

Infant
4-5 y

วัยเด็กก่อนเรียน

Child
6-12 y

วัยประถม

Childhood
Over 13

วัยรุน่ และวัยทางานและเจริญพันธุ์

Adolescent
Over 23

วัยผูใ้ หญ่

Adult
Over 60

วัยผูส้ ูงอายุ

Aged
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Baby Food
อาหารเด็ก

อาหารเสริ มสาหรับทารกและเด็กเล็ก
อายุ 6 เดือนถึง 3 ปี

Supplementary food for infant and
young children age between 6
months to 3 years

•

ผลิต ภัณฑ์อ าหารเหลวสําหรับ เด็กเล็ก (Puree)
บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบอ่อนตัว (Retort pouch)

•

Liquid food for babies (Puree) is
packaged in a retort pouch.

•

มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ไม่แต่งรส กลิน่
สีสงั เคราะห์ และวัตถุกนั เสีย

•

100% natural ingredients without
seasoning, flavoring, synthetic colors and
preservative

•

ใช้ขา้ วไทยเป็ นวัตถุดบิ หลัก อาจผสมเนื้อสัตว์ ผัก
ผลไม้ได้

•

•

มีความเข้มข้นของพลังงานเหมาะสมแต่ ละช่วง
อายุ

Using Thai rice as the main ingredient
may mixed with meat, vegetables and
fruits

•

•

มีการกระจายตัวของพลังงานเหมาะสม ดังนี้ 4550% จากคาร์โบไฮเดรต 30-45% จากไขมัน และ
5-8 กรัม จากโปรตีน

The appropriate energy was allocated
base on 50-60% from carbohydrates, 2530% from fat and 10-15% from protein.

•

Sodium contents not over 200 mg/ 100 g
of food

•

โซเดียมไม่เกิน 200 มก.ต่อ 100 กรัมของอาหาร
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วัยเด็กก่อนเรียน (4-5 ปี )
•
•
•
•
•

•
•
•

ผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ทผ่ี ่านกระบวนการทําแห้งโดยการแช่เยือก
แข็ง (Freeze dry) สามารถรับประทานได้ทงั ้ เป็ นแบบแห้งใน
ลักษณะขนมขบเคีย้ ว หรือรับประทานในรูปแบบซุป เพียงเติมนํ้าอุ่น
มีสว่ นผสมจากธรรมชาติ 100%
ใช้ขา้ วไทยผักผลไม้เป็ นวัตถุดบิ หลัก
มีการกระจายตัวของพลังงานดังนี้ 45-65% จากคาร์โบไฮเดรต 3040% จากไขมัน และ 8-10% จากโปรตีน
Fruit and vegetable products that have undergone freeze
drying process can be eaten as either snack or re-hydrate
soup, just add hot water until it returns to it’s original attribute.
Contains 100% natural ingredients
Using Thai rice, vegetables, and fruits as the main raw
material.
The energy allocation are 45-65% from carbohydrates, 3040% from fat and 8-10% from protein.

วัยเรียน (6-12 ปี )
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ใช้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็ นส่วนประกอบหลัก
มีก ารเสริม สารอาหาร เช่ น แคลเซีย มและวิต ามิน ดี ช่ ว ยในการ
เจริญเติบโตของกระดูก และโอเมก้าสาม บํารุงสมอง
มีพลังงานเพียงพอประมาณ 1400-1700 กิโลแคลอรีต่ ่อวัน
มีการกระจายตัวของพลังงาน ดังนี้ 45-65% จากคาร์โบไฮเดรต 2535% จากไขมัน และ 10-12% จากโปรตีน
มีผกั เป็ นส่วนผสม เพื่อเพิม่ ปริมาณใยอาหาร
Use complex carbohydrates as the main ingredient.
Fortified with nutrients such as calcium and vitamin D. Help in
bone growth and omega three nourishing the brain
development
There is enough energy about 1400-1700 kilocalories per
serving.
The energy distribution is 45-65% from carbohydrates, 2535% from fat and 25-35% from protein.
Enrich with fiber from vegetable
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วัยรุ่นและวัยทางานและเจริญพันธุ์

Adolescent and Adult

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทีพ่ ฒ
ั นาร่วมระหว่าง บริษทั ซีพี ฟู้ดแล็บ จํากัด บริษทั ซีพี แรม จํากัด บริษัท
ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และสถาบันโภชนาการมหิดล โดยใช้เกณฑ์พจิ ารณาเกณฑ์ท่ี 5 ข้อที่ 1 การกล่าวอ้างหน้าที่
ของสารอาหาร (Nutrient Function Claims)
Health products launched in 2019, these health products has developed together with CP FOODLAB,
CP ALL, Institute of Nutrition of Mahidol University and CPRAM Co., Ltd., considered criteria 5 of clause 1,
the Nutrient Food Claims, as follows :

JUMBO BIG PAO
VEGETARIAN

CHICKEN BROWN
STICKY RICE BURGER

คุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์
•
•
•

เสริมวิตามินบีรวม (บี 6 บี 12)สูง กรดแพนโทธินิค
สูง วิตามินอีสงู
ปริมาณวิตามินที่เติมเข้าไปเพียงพอสําหรับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคในแต่ละวัน
เหมาะกับ สิน ค้า ที่ร ับ ประทานในตอนเช้า ก่ อ นไป
เรียนหรือทํางาน

NUTRITIONS
•
•
•

ประโยชน์ ต่อสุขภาพ
•
•

วิ ตตามิ นบี 6 มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของ
ระบบประสาท
วิ ตตามิ น บี 12 มีส่วนช่ วยในการทํางานตามปกติ
ของระบบประสาท
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STEAMED
JASMINE RICE

High levels of vitamin B6 and B12 supplements
Sufficient amount of vitamins added for the daily
needs of the consumer
Suitable for products that are eaten in the
morning before going to school or work.

HEALTH BENEFITS
•
•

Vitamin B6 helps the normal functions of the
nervous system
Vitamin B12 helps the normal functions of the
nervous system

ELDERLY
FOOD

อาหารสาหรับผูส้ งู วัย

Ready-to-eat semi-solid, semi-liquid
food for the elderly with complete nutrient,
energy and suitable texture by using
sterilization with water spray retort to
extended shelf life at room temperature.
Especially, the vitamins and minerals used
encapsulation technique for stable during
process of food production. The outcome
of project is ready to eat products such as
soup, side dish and boiled rice, etc. that
texture and suitable for elderly.

พัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์อาหารกึ่ งแข็งกึ่ งเหลวส าเร็จรูป พร้อ ม
รับประทานสําหรับผู้สงู อายุ ที่มพี ลังงานสารอาหารครบถ้วน
และมีเนื้อสัมผัสทีเ่ หมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชือ้ ด้วย
ไ อนํ้ า แ บ บ พ่ นฝ อย เพื่ อ ช่ ว ย ใ ห้ ส า ม า รถ เก็ บ รั ก ษ า ที่
อุณหภูมหิ อ้ งได้เป็ นเวลานาน และเลือกใช้วติ ามินทีผ่ ่านการใช้
เทคโนโลยีการห่อหุม้ (Encapsulation technology) เพื่อใช้ใน
การกักเก็บสารอาหารวิตามินต่าง ๆ ให้คงอยู่ไม่สญ
ู เสียไปจาก
กระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จะอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ซุป
กับข้าว และข้าวต้มพร้อมรับประทาน ทีม่ เี นื้อสัมผัส ความแข็ง
หรือนิ่มของข้าว เนื้อสัตว์ และส่วนประกอบของผักทีเ่ หมาะสม
กับการบดเคีย้ วของผูส้ งู อายุ

Production Information Reduced
saltiness, chewed easily, easily absorbed

คุณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ ลดความเค็ม เคีย้ วแหลกง่าย ดูด
ซึมได้ดี

Health Benefits Possesses nutritional
value needed for the elderly

ประโยชน์ ต่อ สุ ข ภาพ มีคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ผู้สูง อายุ
ต้องการ
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อาหารสาหรับผู้ป่วย
การบดเคี้ย ว และการกลืน อาหารลํ า บาก ของผู้ท่ีอ ยู่ใ น
ภาวะฟื้นฟูร่างกายจากโรคต่างๆ หรือได้รบั การผ่าตัด เป็ น
เหตุให้ทานอาหารได้น้อยลง เบื่ออาหารนํ าไปสู่สภาวะทุพ
โภชนาหรือ ขาดสารอาหารได้ นํ า มาซึ่ง การวิจ ัย สู ต ร
อาหารข้น หนื ด ตํ า รับ ไทย สํ า หรับ ผู้ ป่ ว ยที่มีภ าวะกลืน
ลํา บาก หรือ ผู้ป่ว ยติดเตีย ง และต่ อ ยอดไปสู่อ าหารทาง
การแพทย์เ พื่อ ผลิต และจัด จํ า หน่ า ยจริง ในรู ป แบบของ
อาหารนุ่ ม บดละเอีย ด และอาหารข้น หนื ด ตามเกณฑ์
ข้ า งต้ น ซึ่ ง จะมี ก ารพัฒ นาร่ ว มกับ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป โดยอาหารมีความหลากหลาย
น่ ารับประทาน ซึ่งจะมีลกั ษณะเฉพาะในเรื่องเนื้อสัมผัสที่
อ่อนนุ่ ม รับประทานง่าย เข้าถึงรสชาติแท้ๆ ของอาหาร
ไทย และมีโภชนาการทีเ่ หมาะสม เพื่อสร้างความสุขในการ
รับประทานอาหารให้กบั ผูป้ ว่ ย โดยจะวิจยั ถึงขัน้ ทดสอบใน
ผูป้ ว่ ยซึง่ จะใช้ระยะเวลาในการทดลองอีก 1 ปี

Food for patient
Difficulty in chewing and swallowing of people who
are in a state of rehabilitation from various diseases
or have had surgery, is causing to eat less food.
Anorexia can lead to malnutrition or malnutrition.
This research was focused on viscous Thai recipe
food for patients with dysphagia or bed-bound
patients. This research is collaboration between CP
FOODLAB and Nutrition Institute, Mahidol University,
to amplify research and implement to medical food in
clinical test within 1 year.
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The role of flavor compound from essential oil
โครงการนี้ใช้เทคนิคการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากส่วนคัดทิง้ ของกะเพราด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยปราศจากตัวทํา
ละลาย ทําให้มคี วามปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่มกี ารปลดปล่อยมลพิษให้กบั สิง่ แวดล้อม การสกัดเทคนิคนี้ทําให้ได้
สารสําคัญออกมาในรูปของนํ้ามันระเหยทีค่ งกลิน่ รสอันเป็ นเอกลักษณ์ของกะเพราทีด่ กี ว่าการกลันด้
่ วยไอนํ้าแบบดัง้ เดิม
อย่างไรก็ตามนํ้ ามันระเหยที่ได้สามารถเกิดการสลายตัวและเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันได้
่ ง่ายเมื่อจัดเก็บไว้เป็ นระยะ
เวลานาน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียคุณภาพทางกลิน่ รส จึงได้มพี ฒ
ั นาการกักเก็บนํ้ามันระเหยด้วยเทคนิคเอนแคปซูเล
ชัน (encapsulation) ซึง่ สารทีใ่ ช้ห่อหุม้ จะทําหน้าทีใ่ นการกักเก็บสารสําคัญให้กลิน่ รสของนํ้ามันระเหยไว้ดา้ นในโมเลกุล
วงแหวนด้วยคุณสมบัตไิ ม่ชอบนํ้า ส่วนทีล่ ะลายนํ้าสามารถเข้าจับกับนํ้า ทําให้สามารถเพิม่ คุณสมบัตกิ ารละลายนํ้าได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนํ้าร้อน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จะอยู่ในรูปของของแข็งผงกลิน่ กะเพรา ทําให้สามารถนํามา
ขึน้ รูปได้ตามต้องการ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งและการนําไปใช้ ทําให้สามารถเก็บได้นานโดยไม่เกิดการสูญเสียความ
เป็ นเอกลักษณ์ของกะเพราอีกด้วย

Research on

Holy Basil

From Holy Basil (Flower and Branch)

วิจยั เพือ่ เพิม่ มูลค่าส่วนคัดทิง้ จากต้นกะเพรา
The role of flavor compound from essential oil
In this research, the extraction of essential oil from by-product of holy basil by using
microwave extraction technique was studied. This technique is safe for consumers and the
environment. The result from this technique provides the essential oil with a unique characteristic
of holy basil which better than traditional steam distillation. However, this essential oil is easily
decomposed and oxidized, resulting in the quality lost during shelf life. Therefore, the
encapsulation technique was used to retain the quality of essential oil. The encapsulation
substance help to retain the essential oil compound inside the ring molecule with hydrophobic
properties and the dissolved parts can bind with water. This makes it possible to increase the
water solubility as well, especially in hot water. The final product is solid powder which
convenience to transport and storage.
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บทบาทในการเป็ นสารออกฤทธิ์ ทางเภสัชวิ ทยา
นอกจากนี้ร่วมวิจยั กับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อหาสารสกัดที่มี
ศักยภาพของส่ว นคัดทิ้งของกะเพรา เพื่อศึกษาถึงแนวโน้ มการนํ ามาพัฒนาเป็ นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และ
สมุนไพรทางเลือก 2 โครงการดังนี้
1.

วิจยั และพัฒนาการเตรียมสารสกัดจากส่วนคัดทิง้ ของกะเพรา(ดอก/กิง่ และลําต้น) จากโรงงานซีพแี รม และ
การศึกษาฤทธิลดไขมั
น ปกป้องเซลล์ตบั ฆ่าเซลล์มะเร็ง
์

2.

วิจยั และพัฒนาสเปรย์สาํ หรับบรรเทาอาการอักเสบบริเวณช่องปากและลําคอ จากนํ้ามันกะเพรา (phase1)

The role of bioactive properties
In addition, this research is also collaboration between CP FOODLAB and Thailand Institute
Scientific and Technological Research (TISTR) to determined bioactive compound extraction from byproduct. We also study for the potential bioactive compound to develops as alternative medicinal herbs
and food supplement to prevent disease in the 2 topic :
1.
2.

Research of bioactive compound for drug to fats reducing, liver cell protection and cancer cell
killing from by-product and holly basil.
Research of mouth and throat spray with concentrated standardized holly basil extract.
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F

OOD

RESEARCH

Hemp and Cannabis

งานวิ จยั ผลิ ตภัณฑ์อาหาร : กัญชง และกัญชา

Application of Hemp and Cannabis Extraction
Substance for Food Product Development

สารสําคัญต่างๆ ที่พบได้ในพืชตระกูลกัญชงและกัญชามี
หลายร้อยชนิด แบ่งเป็ นกลุ่ม 3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้
1. สารแคนนาบินอยด์
2. สารกลุ่มเทอร์ปีนเป็ นสารทีใ่ ห้กลิน่ เอกลักษณ์เฉพาะตัว
3. สารกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็ นสารสําคัญทีจ่ ดั เป็ นนิวตราซูติ
คอล
งานวิจยั นี้จงึ เป็ นการศึกษาแนวโน้มการนํ าวัตถุดบิ ใบกัญ
ชง กัญชา รวมทัง้ กรรมวิธใี นการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัด
สําหรับนําวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการนํามาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน

The significant substance that can be extracted from
Hemp and Cannabis are more than 100 substances
which can be grouped into 3 main groups.
1. Cannabinoids
2. Terpenes are substances that provide a unique
smell.
3. Flavonoids is important substances that
classified as nutraceutical.
This reach was aimed to bring hemp and cannabis
leave and extraction process to study application for
food product development.

ขอบเขตการวิจยั
SCOPE OF RESEARCH
เตรี ย มสารสกัด จากใบ
กัญชาและกัญชง

หาปริ มาณสารส าคั ญ
CBD และ THC

ศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมี

To prepare extracts
from cannabis and
hemp leaves.

To determine the
amount of important
substances CBD and
THC.

To study chemical
composition
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PACKAGING
Quality of Packaging
FUTURE
PACKAGING

เพื่อ ให้ ก ารพัฒ นาเป็ น ไปอย่ า งยัง่ ยืน ทาง CP
FoodLab จึงมีการสร้างองค์ความรูท้ างด้านวัสดุ
ศาสตร์ของโพลิเมอร์ซ่งึ เป็ นวัส ดุหลักที่ใช้ใ นการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของ CPRAM นอกจากนี้
ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก ตลอดจนกระบวนการขึ้นรูป รวมไปถึง
การวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ โดยองค์รวมอีกด้วย

Properties Study
•
•
•

Physical property
Mechanical property
Migration property

For sustainable development, CP Foodlab
aim to develop know-how for polymer
material science which use to produce food
packaging in CPRAM. More over, research
will cover packaging design technology,
injection and forming as well as overall
testing and analysis.
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GREEN

PACKAGING
ภาชนะที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ
Biodegradable Plastic เป็ นพลาสติก
ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ โ ดยอาศั ย
สิ่ง มีชีว ิ ต โดยเฉพาะจุ ล ิน ทรีย์ และ
สามารย่อยสลายด้วยการทําปฏิกริ ยิ า
ของนํ้ า คาร์บอนไดออกไซด์ CP
Foodlab
จึง ได้ศึก ษาและพัฒ นา
ต้ น แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ท่ีพ ัฒ นามาจาก
Biodegradable Plastic เพื่อเป็ นการ
ตอบโจทย์ดา้ นการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

FUTURE
PACKAGING

Biodegradable Packaging
Biodegradable plastics are
plastics that can be decomposed
by the action of living organisms,
usually microbes, into water,
carbon dioxide, and biomass. CP
Foodlab aim to develop
prototype of packaging that
made from biodegradable plastic
to comply with sustainable
development policy.
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FOOD
FLAVOR & AROMA

การสังเคราะห์กลิน่
ในอาหาร

Wok Flavor

กลิ่นกะทะ

Fried Noodle

กลิ่นผัดซีอิ๊ว

กลิ่ นกะทะ กลิ่ นผัดซี อิ๊ว และกลิ่ นย่างถ่านคือ
กลุ่ มสารที่เกิดจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อ งกับ
การทํา อาหารให้สุ ก ด้ว ยการใช้อุ ณ หภูมสิ ูง ซึ่ง
เป็นการผสมผสานระหว่างสารเคมีกลิน่ หอมบาง
ชนิดทีใ่ ห้เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหาร
จึงเกิดลักษณะเฉพาะของอาหาร ได้แก่ สี กลิน่
รส และเนื้อสัมผัส ดังนัน้ กลิน่ ของอาหารที่ผ่าน
การกระบวนดังกล่าวจะเกิดจากสารระเหยทีเ่ กิด
จากปฏิกริ ยิ าทางเคมีโดยผ่านความร้อนเรียกว่า
“process flavor”
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Grilled Aroma
กลิ่นย่างถ่าน

Wok, Fried noodle and grilled flavor is
substance that occur from cooking process
by using high temperature. This substance
also a combination of certain aroma
chemicals giving characteristic identity to
the food product and consist of unique color
,flavor, taste and texture. Therefore, those
food cause of volatile compound from
chemical reaction and heat process which
we call “process flavor”.

รูปแบบไม่มีกรอบ

SHELF
STABLE FOOD

อาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เป็ นเวลานาน โดยไม่ต้องแช่เย็น

อาหาร
รีทอร์ท
รีทอร์ท (retort) อาจเรียกว่าเครื่อง
ฆ่าเชื้อ หรือ หม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน
หมายถึง อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้แ ปรรู ป อาหาร
ด้วย โดยให้ความร้อนทีส่ งู ร่วมกับความ
ดันทีห่ มาะสมเรียกเทคนิคนี้ว่า การสเต
อริไ รซ์ เพื่อ ฆ่ า เซื้อ อาหาร ที่บ รรจุ ใ น
ภาชนะปิ ดสนิททําให้อาหารปลอดเชื้อ
เชิง พาณิ ช ย์ สามารถเก็บ รัก ษาได้ท่ี
อุณหภูมหิ อ้ งเป็ นเวลานาน โดยรสชาติ
ยังเป็ นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค

RETORT
FOOD
A retort is process that providing high
Temperature with appropriate pressure for
sterilized to kill microorganism for
commercial sterile food. It can be stored at
room temperature for a long time. The
taste is also accepted by consumers.
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FOOD
Enhancer

สารเพิ่มรสชาติของอาหาร
เอนไซม์โปรตีเอสได้มาจากการกระบวนการหมักจากจุลนิ ทรียจ์ ําเพาะ เอนไซม์จากกระบวนการ
เหล่านี้มคี วามสามารถในการย่อยโปรตีนหรือเปปไทด์ นอกจากนัน้ ยังมีความสามารถในการสร้างสายเปป
ไทด์ใหม่ได้ เช่นกัน เอนไซม์ดงั กล่าวสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสารให้รสชาติจากธรรมชาติ
รวมไปถึงสารปรับเนื้อสัมผัสด้วยเช่นเดียวกัน
Protease manufactured by an unique fermentation process from microorganism. These
enzyme has high protease and peptidase activity. More over some protease can synthase new
peptide chain. Their application can be various natural seasoning and improve tenderizing as
well.

กระบวนการสังเคราะห์สารเพิ่ มรสชาติ โดยเอนไซม์
The synthesis of flavor enhancers by enzymes
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CP FOODLAB
ซีพี ฟู้ดแล็บ

NSULT
ORDINAT
MMERCIAL

CP FOODLAB
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APPLIED RESEARCH
งานวิจยั ประยุกต์

งานวิ จ ัย พื้ น ฐานและประยุ ก ต์ จ าก CPFL
น าไปขยายผลในระดับ เชิ ง สาธิ ต และเชิ ง
อุตสาหกรรมที่ CPRAM ต่อไป

ได้มกี ารนํ าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจยั
แ ล ะ พั ฒ น า ใ น ส่ ว น ข อ ง ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ( Basic
knowledge)
และการวิ จ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Research and product development) ก่อให้เกิดการ
เรีย นรู้ใ นการพัฒ นากระบวนการวิจ ัย ของบุ ค ลากรใน
องค์ ก ร และประยุ ก ต์ นํ า เอาข้อ มู ล หรือ ความรู้ ท่ี เ ป็ น
งานวิจยั พืน้ ฐานไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม

Knowledge, expertise and research result was bring to develop as a basic knowledge then extend to
product development. This lead to learning development process within organization to apply basic
research to real implementation in food industry

RESEARCH TO MARKET
โดยสามารถนํ า มาใช้ใ นกระบวนการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้ท ัน สมัย สอดคล้อ งกับ วิส ัย ทัศ น์ ข ององค์ก ร พัฒ นา
กระบวนการวิจยั ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตได้ทนั ท่วงที และสามารถนําเสนอสินค้าและบริการสู่ตลาด (Time
to Market) ได้
This process was used in product development process to compile with organization vision and adapt
research and development process to align with production process and can propose product and
service to the market in time.

Basic
Research

Pilot
Research

Applied Commercial
Scale
Research
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Retort Food
อาหารรีทอร์ท

• ดําเนินการให้ขอ้ มูลคําแนะนําด้านเทคนิค และร่วมดําเนินการโดย
นําองค์ความรูท้ เ่ี กิดจากงานวิจยั พืน้ ฐานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารรีทอร์ทของ ซีพแี รม โดยผ่านงานวิจยั ระดับนําร่อง
จนขยายผลไปสูก่ ารตลาด
• Work as consultant team for technical support and provide
knowledge from basic research and implement for retort
product development with CPRAM then expand to pilot
research and product launch.

Packaging
บรรจุภณ
ั ฑ์

• การออกแบบและศึกษาสมบัติทเ่ี หมาะสมของภาชนะพลาสติกบรรจุ
อาหารพร้อมรับประทาน ภายใต้สภาวะการแช่เย็น แช่แข็ง และอุ่น
ไมโครเวฟพร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
• Design and study properties of plastic tray for ready meal
product which keep in both chill and frozen condition and
recooking by microwave oven as well as level up expertise of
research team with National Metal and Materials Technology
Center (MTEC), National Science and Technology Development
Agency (NSTDA).
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Health Food
อาหารเพื่อสุขภาพ

• พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทีพ่ ฒ
ั นาร่วมระหว่าง บริษทั ซีพี ฟู้ดแล็บ
จํากัด บริษัท ซีพี แรม จํากัด บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
และสถาบันโภชนาการมหิดล โดยใช้เกณฑ์พจิ ารณาเกณฑ์ท่ี 5 ข้อที่
1 การกล่าวอ้างหน้าทีข่ องสารอาหาร (Nutrient Function Claims)
• Develop functional food product collaboration between CP
Foodlab, CPRAM, CPALL and Institute of Nutrition, Mahidol
University by criteria NO.5 -1, Nutrient Function Claims.

Noodle
เส้นก๋วยเตีย๋ ว

• พัฒนาสูตรส่วนผสมการผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่สดไม่เติมวัตถุกนั
เสียทีม่ ลี กั ษณะเนื้อสัมผัสมีมคี วามเหนียวนุ่ม เงาใส และมีคุณภาพเป็ น
ที่ต้องการโดยใช้น้ํ าแป้ง แป้งดัดแปร และสารปรับปรุงคุณภาพ เป็ น
องค์ประกอบหลักและสามารถชะลอการเกิดรีโทรกราเดชัน ลดการบีบ
นํ้าออกจากเนื้อสัมผัสของเจลแป้ง และเพิม่ การอุม้ นํ้าในโครงร่างของ
สตาร์ช

• Development recipe for fresh noodle without preservative and
provide good texture, soft and tough, transparent surface and
most required quality. The methodology is using starch slurry,
modified starch and texture improver as a main component
which can achieved delay for retrogradation and dehydration of
starch gel and increasing water stabilization in starch structure.
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CP FOODLAB
ซีพี ฟู้ดแล็บ

MEET
ACTIVITIES
GALLERY

CP FOODLAB
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พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 1 เมษายน 2562
สถาบันโภชนาการ ม.มหิ ดล จับมือ ซีพี ฟู้ ดแล็บ สร้างนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต
ประชาชนไทย
Activity
กิจกรรม

Objective

วัตถุประสงค์

Expected Result

ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั

• พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU)
ระหว่ า งบริ ษั ท ซี พี ฟู้ ดแล็ บ
จํากัด หน่ วยงานวิจยั อาหารซีพี
แรม กั บ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิท ยาลัย มหิด ล จัด ขึ้น ณ
ส ถ า บั น โ ภ ช น า ก า ร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

• เพื่อ สนั บ สนุ น และยกระดับ การ
พัฒ นาวิช าการด้ า นโภชนาการ
รวมถึงนําผลงานทางวิชาการไปใช้
ประโยชน์ ทัง้ การสร้างองค์ความรู้
การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรม

• มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น พั ฒ น า
กิจ กรรมวิช าการและวิจ ัย ด้า น
อาหารเพื่อโภชนาการ
• มี ก า รแ ลกเป ลี่ ย นวิ ท ย า ก ร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และบุคลากรในการ
พัฒนาทางวิชาการ
• ส่ง เสริมการสร้า งจิต สํา นึ กและ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

…………………………………………...

…………………………………………...

…………………………………………...

• The signing ceremony of
MOU between CP FoodLab
Co., Ltd., CPRAM food
research unit, and the
Institute of Nutrition Mahidol
University was held at the
Institute of Nutrition. Mahidol
University, Salaya

• To support and enhance the
academic development of
nutrition Including the use of
academic works Both creating
knowledge Networking and
innovation
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• To collaborate on the
development of academic
and research activities in
food for nutrition. To
exchange of lecturers,
experts and personnel in
academic development
• To promote awareness
building and campaign
public relations

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 17 พฤษภาคม 2562
วว. จับมือ ซีพี ออลล์ วิ จยั สารสกัดจากกะเพรา ศึกษาฤทธิ์ ลดไขมัน ปกป้ องเซลล์ตบั ฆ่าเซลล์มะเร็ง

Activity
กิจกรรม

• สถาบัน วิ จ ัย วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย
(วว.) กระทรวงการอุ ด มศึก ษา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ วิ จั ย แ ล ะ
นวัต กรรม (อว.) ร่ ว มกับ ซีพี
ออลล์ ลงนามความร่วมมือ การ
วิจยั และพัฒนา
…………………………………………...

• Thailand Institute Scientific
and Technological Research
(TISTR), Ministry of Higher
Education,
Science,
Research and Innovation
(Wor.) In cooperation with CP
All signed a cooperation
agreement. Research and
development

Objective

วัตถุประสงค์

• มุ่งวิจยั และพัฒนาการเตรียมสาร
สกัด จากส่ ว นคัด ทิ้ง ของกะเพรา
ได้แก่ ดอกกิง่ ก้าน และลําต้นจาก
โ ร ง ง า น ผ ลิ ต อ า ห า ร พ ร้ อ ม
รั บ ป ร ะ ท า น ซี พี แ ร ม ซึ่ ง ศู น ย์
เชี่ย วชาญนวัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์
สมุนไพร วว. จะทําการศึกษาฤทธิ ์
ลดไข มั น ปก ป้ อง เซลล์ ตั บ ฆ่ า
เซลล์ม ะเร็ง ผ่ า นการดํา เนิ น การ
ร่วมกับบมจ.ซีพอี อลล์
…………………………………………...

• To determined bioactive
compound extraction from byproduct. Also study of fats
reducing, liver cell protection
and cancer cell killing for value
added of by-product of CPRAM

Expected Result

ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั

• ลดขยะของเสียจากส่ว นคัด ทิ้ง
ของกะเพรา โดยนํากลับมาเป็ น
สารเพิ่มกลิ่นกะเพราในอาหาร
พร้อมรับประทาน นอกจากนี้ยงั
ใช้เ ป็ น สมุ น ไพรทางเลือ กเพื่อ
ป้องกันโรคในกลุ่ม NCDs และ
ยังเป็ นการช่วยเพิม่ รายได้ให้กบั
เกษตรกร
…………………………………………...

• To reduce the waste from
by-products of holy basil by
applied to stir-fried basil with
rice for improve the stability
of product flavor and also
used as an alternative herb
to prevent disease in the
NCDs and also increases the
income for the grower.
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พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 11 มีนาคม 2563
เอ็มเทค-สวทช. จับมือ ซีพี ออลล์ ปัน้ นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลก!!

Activity
กิจกรรม

• สํา นั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดย ศูน ย์เ ทคโนโลยีโ ลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ
บ ริ ษั ท ซี พี อ อ ล ล์ จํ า กั ด
(มหาชน) โดยบริษั ท ซีพี ฟู้ ด
แล็ บ จํ า กั ด หน่ วยงานวิ จ ั ย
อาหาร บริษทั ซีพแี รม จํากัด ลง
นามความร่วมมือทางวิชาการ
…………………………………………...
• National
Science
and
Technology
Development
Agency (NSTDA) by the
National Metal and Materials
Technology Center (MTEC) in
collaboration with CP All
Public Company Limited by
CP Food Lab Co., Ltd., a
research unit support to
CPRAM Company Limited
signed
an
academic
cooperation agreement
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Objective

วัตถุประสงค์

• เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารที่ใส่ใจถึงความ
ปลอดภั ย ของผู้ บ ริ โ ภค พร้ อ ม
สนั บ สนุ น การอนุ ร ัก ษ์ ธ รรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

…………………………………………...

• To enhance the development
of innovative food packaging
that takes into account the
safety of consumers. In the
same time to support the
conservation of nature and the
environment

Expected Result

ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั

• นํ าผลงานทางวิชาการไปใช้ต่อ
ยอดการประยุกต์ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารในโรงงานอุ ตสาหกรรม
อาหารได้
• ยกระดับขีด ความสามารถของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ก า ร เ ป็ น
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของ
ภูมภิ าคเอเชีย
…………………………………………...

• Bring the academic research
to expand and implement for
packaging in food industry
• Level up competency of
Thailand to be center of food
innovation in Asia

บริษทั ซีพี ฟู้ ดแล็บ จากัด

CP FOODLAB Co., Ltd.
141 หมูท่ ่ี 9 ชัน้ 6 อาคาร
กลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี
อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

141 Moo 9, 6 Fl., Innovation
Cluster 2 Building, Tower D,
Thailand Science Park,
Paholyothin Road, Klong 1,
Klong Luang, Pathumthani
12120, Thailand

“เรามุง่ มั ่นจะวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อไปสู่
อุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่ อง”

