ITAP สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญวิจัยร่วม SMEs
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
(30 พ.ย. 59) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแถลงข่าว “Biotechnology Lab to Market ตอน
เทคโนโลยีชีวภาพ สู่นวัตกรรมไล่ยุง และผลิตภัณฑ์ความงาม” โดยการสนับสนุนของโปรแกรม ITAP สวทช. เพื่อ
นาเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่เป็นการสกัดสารสกัด
จากพืช ได้แก่ สมุนไพร และข้าว ให้ออกมาเป็นรูปแบบของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ประกอบการสามารถ
นาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ จานวน 2 ราย ได้แก่ นวัตกรรมสูตรนาไล่ยุงชนิดไมโครแคปซูล โดยบริษัท บาริแคร์
จากัด และนวัตกรรมสารสกัดโปรตีนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ความงาม โดยบริษัท เบลลิส บิวตี จากัด
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อานวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ITAP) ดำเนิ น งำนเพื่อพัฒ นำศักยภำพของ SMEs ให้ มีขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีสู งขึ้น ด้ ว ยกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม กำรร่วมงำนกับ ITAP เปรียบเสมือน SMEs ได้มีหน่วยวิจัยและพัฒนำ (R&D) เฉพำะกิจ และมีผู้ทำ
หน้ำที่เป็นที่ปรึกษำเทคโนโลยีช่วยบริหำรโครงกำรวิจัยให้ พร้อมทั้งเสำะหำผู้เชี่ยวชำญที่เหมำะสมกับสภำพปัญหำและ
หัวข้อที่ต้องกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนนวัตกรรม รวมทั้งมีเงินทุนสนับสนุนกำรทำวิจัย ทำให้ SMEs ลดควำมเสี่ยงในกำร
ทำโครงกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม ตั้งแต่เริ่มดาเนินการในปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ITAP สวทช. ได้ทาหน้าที่เป็น
พันธมิตรทางเทคโนโลยีด้วยการส่งมอบ Technology Solution ให้แก่ SMEs ไทยมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3,000 ราย
ช่วยเหลือผู้ประกอบการยกระดับเทคโนโลยีทั้งในระดับรายบริษัท และระดับกลุ่มอุตสาหกรรมประสบความสาเร็จ
รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมชุม ชนด้วย และในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยีเพื่อความ
เป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ สวทช. ให้ความสาคัญ เสมอมา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs แล้ว
นักวิจัย และ ITAP จะสนับสนุนและให้คาปรึกษาเพื่อปลดล็อกข้อจากัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่
การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการผลิต การสร้างมาตรฐานและการทดสอบ เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมให้ SMEs สามารถวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จน
ประสบสาเร็จ ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขันของประเทศ”

หนุน SMEs พัฒนานวัตกรรม PASAR เพิ่มประสิทธิภาพการไล่ยุง

สวทช. โดยโปรแกรม ITAP สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญคณะวิจัย ประกอบด้วย ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) รศ.ดร.ปลืมจิตต์ โรจนพันธุ์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและ
พั ฒ นายา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ดร.อภิ วั ฏ ธวั ช สิ น ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แก่บริษัท บาริแคร์ จากัด ใน
การร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสูตรนาไล่ยุงชนิดไมโครแคปซูล ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรม Polymer assisted
a sustained and release (PASAR: พาซ่าร์) เพื่อใช้เป็นวัสดุฉลาดในการช่วยควบคุมการปลดปล่ อยสารสกัด
จากธรรมชาติและวิตามิน อย่า งยั่งยืน นับเป็นการใช้องค์ค วามรู้ ด้านไบโอเทคโนโลยีการสกัด สารสกัดจากพืช
สมุนไพรให้ออกมาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง ทีผ่ ู้ประกอบการสามารถนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง
ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ชีวภาพ ไบโอเทค สวทช. กล่ำวว่ำ “ปัญหำที่พบบ่อยในกำรใช้
น้ำมันหอมระเหยในกำรใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงคือ ควำมเสถียรของน้ำมันหอมระเหย เนื่องจำกเกิดกำรระเหยได้ง่ำย ซึ่ง
เป็นผลทำให้ประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยมีประสิทธิภำพลดลงตำมอำยุกำรใช้งำน
จึงได้ร่วมกับ ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน และ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ พัฒนำ “นวัตกรรม PASAR สำหรับน้ำมันหอม
ระเหย” ด้วยกำรสร้ำงไมโครเอนแคปซูเลชั่น ที่เป็นอนุภำคขนำดเล็กระดับนำโนเมตร (185 นำโนเมตร) ช่วยในกำรกัก
เก็บสำรสกัดที่สำคัญในน้ำมันหอมระเหย ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมเสถียรของน้ำมันหอมระเหยให้มีควำมเสถียรสูง ไม่ให้
ระเหยง่ำย และสำมำรถปลดปล่อยสำรสกัดในน้ำมันหอมระเหยออกอย่ำงช้ำๆ และเป็นระยะเวลำนำน ถือเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพที่ดีขึ้นของน้ำยำไล่ยุง โดยนวัตกรรมสูตรน้ำไล่ยุงดังกล่ำวเป็นกระบวนกำรไมโครเอนแคปซูเลชั่นของสำร
สกัดจำกธรรมชำติ 3 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม ลำเวนเดอร์ และยูคำลิปตัส ซึ่งเป็นสำรธรรมชำติที่มีประสิทธิภำพสูงใน
กำรไล่ยุง ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ช่วยฆ่ำเชื้อแบคทีเรียในอำกำศได้มีประสิทธิภำพ เช่น เชื้อ Staphylococcus และ
เชื้อ E. coli รวมทั้งไม่สะสมในร่ำงกำยของผู้ใช้เมื่อใช้เป็นระยะเวลำนำน นอกจำกนี้ สำรสกัดจำกธรรมชำติเหล่ำนี้ไม่ได้
ช่วยในกำรไล่ยุงโดยตรงเท่ำนั้น แต่จะทำหน้ำที่กำบังกลิ่นที่เป็นตัวล่อยุงให้เข้ำมำกัด อย่ำงก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และ
กรดแลคติก ซึ่งมีกำรสร้ำงขึ้นในร่ำงกำยคนเพื่อทำให้ยุงรู้ตำแหน่งของเหยื่อด้วย”
รศ.ดร.ปลืมจิตต์ โรจนพันธุ์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่ำวเพิ่มเติมถึง
ผลกำรทดสอบกำรใช้งำนว่ำ “ในกำรทดสอบด้ำนควำมเป็นพิษต่อเซลล์ ทำงกลุ่มวิจัยเลือกใช้เซลล์ผิวหนังหนังกำพร้ำ
(ไฟโบรบลำสต์, Fibroblast) ซึ่งเป็นผิวหนังชั้นนอกสุดและเป็นด่ำนแรกในกำรสัมผัสกับสำรเคมีโดยตรงเป็นตัวทดสอบ
โดยเลื อ กวิ ธี ม ำตรฐำนที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ ก ำรอยู่ ร อดของเซลล์ แ บบ end point measurement คื อ Methly
tetrazolium 3-[4,5- Dimethylthiazol -2 – yl]-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay ซึ่ ง ก ำ ร

วิเครำะห์ควำมเป็นพิษต่อเซลล์นั้นจะคำนวณจำกเปอร์เซนต์กำรรอดชีวิตของเซลล์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยวัด
ค่ำจำกควำมเข้มข้นที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ได้ 50% (IC50) ยิ่งค่ำกำรยับยั้งเซลล์ยิ่งสูงยิ่งดี เพรำะแสดงว่ำสำรละลำยไม่มี
ควำมเป็นพิษต่อเซลล์ โดยเบื้องต้นกลุ่มวิจัยได้ส่งน้ำตัวอย่ำงที่เก็บออกมำจำกเครื่องสร้ำงไอน้ำซึ่งมีสำรที่มีประสิทธิภำพ
ในกำรไล่ยุงไปทดสอบควำมเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธีดังกล่ำว พบว่ำ ไม่มีควำมเป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลำสต์ จึงเหมำะ
สำหรับใช้ในกำรป้องกันและช่วยควบคุ มกำรแพร่ระบำดของโรคที่มียุงเป็นพำหะ อย่ำงโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกำ และไข้
ปวดข้อยุงลำยได้เป็นอย่ำงดี”
ด้ำน คุณชัยรัฐ หอณรงค์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท บาริแคร์ จากัด กล่ำวว่ำ “กำรต่อยอดผลงำนวิจัยจนมำเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง เกิดจำกควำมตระหนักถึงภัยที่มียุงเป็นพำหะ และกำรหำวิธีป้องกันแต่ไม่ “ฆ่ำ” จึงได้ปรึกษำ
กับผู้เชี่ยวชำญหลำยๆ ด้ำนในกำรหำวิธีป้องกันยุง จนได้นวัตกรรมน้ำยำไล่ยุงซึ่งนอกจำกจะมีสำรสกัดจำกธรรมชำติแล้ว
ยั ง มี ก ำรเติ ม สำรในกลุ่ ม ไพรี ท รอยด์ (สำรเลี ย นแบบโครงสร้ำ งของสำรสกั ด จำกดอกเบญจมำศขำว) เพื่ อ ใช้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรไล่ยุง โดยใช้ร่วมกับเครื่องสร้ำงไอน้ำขนำดอนุภำคระดับนำโนเพื่อกำรไล่ยุงในรัศมีวงกว้ำง (15
ตำรำงฟุต) เหมำะสำหรับกำรใช้ป้องกันยุงในกำรมีกิจกรรมตำมที่โล่งแจ้ง โดยทำงบริษัทและคณะวิจัยมีแผนริเริ่ม
โครงกำร “เชียงใหม่ปลอดยุง” เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องของโครงกำรดังกล่ำว โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนทั้ง
ภำครั ฐ และเอกชนในจั ง หวั ดเชีย งใหม่ อี ก ทั้ ง บริ ษั ท มี แ ผนที่ จะพั ฒ นำต่ อ ยอดผลิ ตภั ณ ฑ์ จำกเดิ ม ให้ ส ำมำรถใช้ใน
โรงพยำบำลและห้องนอนได้ โดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพของน้ำยำให้สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคในอำกำศได้ และพัฒนำเป็น
สเปรย์ไว้พกพำสำหรับคนที่ใช้เดินทำงและใช้ป้องกันยุงในพื้นที่ทไี่ ม่มีไฟฟ้ำด้วย”

หนุน SMEs สร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงาม
สวทช. โดยโปรแกรม ITAP สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยไทย โดย ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และที่ปรึกษาด้านเทคนิค ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) ในการพัฒนานวัตกรรมสารสกัดโปรตีนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นผลิตภัณฑ์ความงามครีมมาร์คหน้า และ
สบู่จากสารสกัดข้าว ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิว และเพิ่มความกระจ่างใสแก่ผิวหน้า ร่วมกับ บริษัท แอดวาเทค จากัด
ภายใต้การทาการตลาดของบริษัท เบลลิส บิวตี้ จากัด นับเป็นการใช้องค์ความรู้ด้านไบโอเทคโนโลยีในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของชุมชน ให้ออกมาเป็นรูปแบบของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงาม ที่ผู้ประกอบการสามารถ
นาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยได้ด้วย
ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เชี่ยวชาญโครงการ กล่าวว่า “นวัตกรรมสารสกัดโปรตีนจาก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เกิดจากความตระหนักถึงการตกต่าของราคาข้าวไทย จึงมีแนวความคิดในการต่อยอดเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า

ให้กับข้าวไทย โดยเลือกข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวชนิดแรกในโครงการนี้ เนื่องจากข้าวไรซ์เบอร์รี่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซ
ยานิน (Anthocyanin) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิ ทธิภาพสูง โดยการสกัดสารสาคัญจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วย
วิธีใช้เอมไซม์ ทาให้ได้สารแอนโทไซยานิน และโปรตีนสกัดจากข้าว ที่มีคุณสมบัติเมื่อทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ
แล้ว พบว่า มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูง และโปรตีนสกัดที่ได้จากข้าวไรซ์เบอร์รี่เมื่อไปผ่านกระบวนการ
ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เพื่อให้เป็นโปรตีนสายสั้นแล้วนั้น จะยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าด้วย
สาหรับน้าที่ผ่านกระบวนการสกัดนอกจากมีสารแอนโทไซยานิน ปริมาณสูงแล้ว ยังมีเอมไซม์ที่ช่วยในการสกัดโปรตีน
ออกจากคาร์โบไฮเดรตในข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งช่วยในการขัดผิวและเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวหน้าของอาสาสมัครอีก จึง
เป็นที่มาของการต่อยอดนวัตกรรม ผนวกกับตัวเองได้ทางานกับวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่สามารถควบคุม
การผลิต การปลูก ได้ตั้งแต่ต้นน้า และผ่านมายังส่วนของนวัตกรรมการสกัดสารสาคัญในข้าวที่เป็นกลางน้า ตลอดจนมี
บริษัทเอกชนนาไปต่อยอดทางการตลาดทีเ่ ป็นปลายน้า เรียกได้ว่าเป็นการผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่ต้น
ทางจนปลายทาง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีกาลังใจในการปลูกข้าวด้วย”
ดร.สรวง สมานหมู่ นั ก วิ จั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี อิ น ทรี ย์ ชี ว ภาพ ไบโอเทค สวทช. ให้ ข้ อ มู ล ในฐานะที่ ป รึ ก ษา
โครงการวิจัยว่า “โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยที่ดี ช่วยส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น และใช้จุดเด่นของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะข้าวสีที่มีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavanoids) จานวนมาก ซึง่ ต่างจากข้าวสายพันธุ์
อื่นๆ ในต่างประเทศ หากผู้ประกอบการกับนักวิจัยสามารถตอบโจทย์จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ ต่อไป
อาจจะสามารถส่งข้าวในราคาที่เป็นกรัมแทนเกวียนออกไปขายยังต่างประเทศ ทาให้ประเทศไทยมีจุดขายที่โดดเด่นใน
ตลาดของเครื่องสาอางและอาหารเสริมของโลกได้ ทั้งนี้ อนาคตตนอยากเห็นการต่อยอดนวัตกรรมการสกัดสารจากข้าว
ไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตอื่น และมีการสร้างเรื่องราวของงานวิจัยสารสกัดจากข้าวอย่างเป็นจริงเป็นจัง เหมือนกับโสมของ
ประเทศเกาหลี ซึ่งทั้งรัฐบาลและเอกชนให้ความร่วมมือ และถือเป็นความภูมิใจของเกาหลี หากโครงการการนาสารสกัด
จากข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถทาได้แบบโสมนับเป็นเรื่องน่ายินดี เกาหลีมีโสม ประเทศไทยมีข้าว ชาวต่างชาติที่เข้ามาจะได้
รู้สึกชื่นชมข้าว ไม่เพียงแต่ใช้กินเป็นอาหารประจาวันเท่านั้น แต่ข้าวไทยยังมีคุณประโยชน์ด้านอื่นๆ มากเช่นกัน”
ด้าน คุณเบญญาภา ใจบุญมา กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวาเทค จากัด กล่าวว่า “นวัตกรรมการสกัดสารสาคัญใน
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทส่งเสริม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย สามารถช่วยให้
เกษตรกรที่ป ลู กข้าวซึ่งเป็น บุคคลที่เราถูกสอนมาแต่เด็กในการรู้คุณความเหนื่อยยากจากการปลูกข้าว ข้าวไทยมี
คุณสมบัติที่เด่นกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าว “สี” ของไทย ซึ่งมีสารสาคัญทางธรรมชาติอยู่
จานวนมาก หากสามารถนาสารสกัดสาคัญนั้นออกมาได้ จะสามารถขายข้าวในปริมาณที่เป็นกรัมแต่มีมูลค่าเท่ากับที่
ขายเป็นเกวียนได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นจดสิทธิบัตรการสกัดสารสาคัญในข้าวสีสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อนามาต่อยอดเป็นอาหาร
เสริมและเครื่องสาอาง เพื่อป้องกันต่างชาติเข้ามาลอกเลียนนาข้าว “สี” สายพันธุ์ต่างๆ ไปยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศ
ตัวเองและส่งกลับมาขายคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของข้าวอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท เบลลิส บิ้วตี้ จากัด

ซึ่งนาโดย คุณศิณัฐมณฑ์ รัฐวราพงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทาการตลาดในนวัตกรรมสารสกัดจากข้าวในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ”
คุณศิณัฐมณฑ์ รัฐวราพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบลลิส บิ้วตี้ จากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์จาก
สารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ทาภายใต้แบรนด์สินค้าเบลลิส มี 2 ชนิด ได้แก่ ครีมมาร์คหน้าเพิ่มความกระจ่างใสและลดริ้ว
รอย และสบู่ฟื้นฟูสภาพผิว ซึ่งเร็วๆ นี้ บริษัทมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 3 ชนิด ได้แก่ 1) น้ามันราข้าวผสมสาร
สกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณสมบัติในการชะลอวัย เนื่องจากกลไกการป้องกันการสั้นลงของสายเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นสาย
ที่เปรียบเสมือนนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ 2) เซรั่มจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการ
ผลัดเซลล์ผิวหน้า เพิ่มความกระจ่างใส และลดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) สบู่ธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และองุ่นแดง ซึ่งช่วยในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ และคืนความกระจ่างใสให้แก่ผิวหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทย โดยอยากมีส่วนใน
การผลักดันให้เกิดศูนย์วิจัยข้าวขึ้นในประเทศไทย หรือไรซ์เซ็นเตอร์ (RICE Center) ที่ทาให้ข้าวที่เป็นทรัพย์สมบัติของ
คนไทย มีผลิตภัณฑ์มากมายที่มาจากข้าวที่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าจากข้าวได้อีกมากมาย”

