
ยอ : ผลงานวิจัย 4 ปสนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ชิดชม ฮิรางะ *

 ยอเปนสมุนไพรพื้นบานที่คนไทยทั่วทุกภาครูจัก 
และบริโภคเปนอาหารมานานแลวทั้งในสวนของใบ และ
ผล ในทางยาผลยอใชเปนกระสายยา แกอาเจียน ขับเลือด
สตร ีบาํรุงธาต ุชวยเจรญิอาหาร สวนใบใชแกทองรวง แกไข 
แกคลืน่ไสอาเจยีน มชีือ่วทิยาศาสตรวา Morinda citrifolia L. 
อยูในวงศ Rubiaceae ลักษณะของยอเปนไมพุมตนเล็ก 
มลีาํตนสงูประมาณ 3-10 เมตร ใบกวางรูปไข ดอกมีลกัษณะ
คลายทอเล็กๆ เปนกลุมรวมอยูบนกานดอกรวม กานใบมี
ลักษณะเหมือนวงแหวนรอบกาน และกลีบดอกสีคอนขาง
เขียวอมขาว ผลของยอ (ยาว 3-10 เซนติเมตร, กวาง 3-6 
เซนติเมตร) เปนรูปไข สีเขียว ถึงเหลือง มีเปลือกบาง 
ผวิภายนอกนูนขรขุระ มตีาเล็กๆ สนีํา้ตาลแดง เม่ือผลสกุจะ
มีสีเหลือง ถึงขาวใส ผลสุกมีกลิ่นของ butyric acid แรง 
มเีนือ้นิม่ ฉํา่นํา้ มเีมลด็จาํนวนมาก มลีกัษณะเปนสามเหลีย่ม
สนีํา้ตาลแดง แตละกลุม ม ี4 เมลด็รวมกัน (ขนาดประมาณ 
3.5 มิลลิเมตร.) 
 ผลยอเปนผลไมทีไ่ดรบัการยอมรบัและจดัอนัดบั
ใหเปน supper fruit เนื่องจากผลยอมีสารประกอบทาง
เคมทีีม่ผีลตอสขุภาพของรางกายหลายชนดิและหลายกลุม
ที่สําคัญไดแก สาร phenolic ที่พบเปนกลุมหลักๆ 
ของ functional micronutrients ไดแก dammacan-
thal, scopoletin, morindone, alizarin, aucubin, 
nordamnacanthal, rubiadin, rubiadin-1-methyl 

ether และ anthraquinone glycosides อื่นๆ (Morton, 
1992; Dittmar, 1993; Dixon et al., 1999; Wang and 
Su, 2001) สารDamnacanthal เปนสารที่อยูในกลุมของ 
anthraquinone มีคุณสมบัติสําคัญโดยเปน anti-carcin-

ogen (Solomon, 1999) สําหรับ scopoletin ถูกแยกได
ในป 1993 ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย และพบวามีคุณสมบัติ
ในการบรรเทาอาการปวดไดดีพอๆ กับมีความสามารถ

ทีจ่ะควบคมุปริมาณ serotonin ในรางกาย (Levand and 
Larson, 1979) ผูวิจัยอื่นๆ แสดงใหเห็นวา scopoletin 

อาจมีคุณสมบัติเปน anti-microbial (Duncan et al., 
1998) และเปน anti-hypertensive effects (Solomon, 
1999) และนับตั้งแตมีการศึกษาถึงคุณสมบัติของยอที่
เปนประโยชนตอสุขภาพเปนตนมา การแปรรูปผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพจากยอก็กลายเปนธุรกิจที่นาสนใจ และขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก ในชวงแรกตั้งแตปคศ. 1976 มีการ
ขอจดสิทธิบัตรอยางกวางขวาง เฉพาะในสหรัฐอเมริกา
ที่เดียว มีการขอจดสิทธิบัตรถึง 19 ชิ้น จาก US Patent 
and Trademark Offi ce (USPTO, 2005) ผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพจากยอ เชน นํ้าลูกยอเปนที่ยอมรับในยุโรป
ในลักษณะอาหารแนวใหม (European Commission, 
Scientifi c Committee for Food, 2002) ทั้งนี้เน่ืองจาก
มกีารยืนยนัวาผลยอมีคณุสมบัตใินการบําบดัโรค โดยเฉพาะ
จากการศกึษาทีผ่านมาไดมกีารทดลองทีแ่สดงใหเหน็วาสาร
ในผลยอมีคณุสมบัตขิองสารปฏิชวีนะ และสารตานการเกิด
ออกซเิดชนั (สารตานอนมุลูอสิระ) นอกจากนีผ้ลการศกึษา
ทางคลนิกิ 2 รายงาน รายงานวาการบรโิภคยอชวยบรรเทา
โรคขอตออักเสบ และเบาหวาน โดยสัมพันธกับปริมาณ
การบรโิภค (Elkins, 1998; Solomon, 1999) จากการสงัเกต
ประโยชนที่ไดรับนี้มาจากสารประกอบ เชน scopoletin, 
nitric oxide, alkaloids ,sterols และความสามารถ
ในการเปนสารตานออกซิเดชัน (สารตานอนุมลูอสิระ) ของยอ

ในประเทศไทยการวิจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนของยอยัง
มีนอยโดยเฉพาะการวิจัยเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหยอเปน
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ประกอบกับยอเปนผลไมที่มีรสชาติ
ยากตอการบริโภคทําใหการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
จากผลยอมีขอจาํกดั ผลิตภณัฑจากผลยอจึงมเีพยีงน้ําลูกยอ

ที่เปนผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมสมุนไพรท่ีผลิตจากภูมิปญญา
พื้นบาน และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทํามาจากผลิตผลพลอยได
จากการหมักน้ําลูกยอซ่ึงสวนมากจะเปนผลิตภัณฑที่ไมใช

อาหาร เชน ครีมทาหนา เปนตน ผลิตภัณฑเหลาน้ีผูผลิต
มักอางสรรพคุณตามความเช่ือ และอางจากการทดลองใช
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โดยไมมีผลอางอิงทางการวิจัยยืนยัน และเพื่อสรางมูลคา

ใหกบัผลยอไทย ชวยสนับสนุนใหเกิดการผลิตผลิตภัณฑเสริม
สุขภาพจากผลยอ และชวยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
นํ้าลูกยอไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาดตางประเทศ 
ในปพศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

ไดเลง็เหน็ความสาํคัญนี ้โดยไดใหทนุสนบัสนุนการวจิยั ภายใต
การนําการวิจัยไปสนับสนุนการจัดการสินทรัพยความรู 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ เรื่อง การยกระดับคุณภาพ
เครือ่งดืม่นํา้ลกูยอบานเพือ่ถายทอดเทคโนโลยกีารผลติและ
สรางเครือขายผูประกอบการ โครงการวิจัยดังกลาวเปน
ความรวมมือระหวางสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และมหาวทิยาลยัราชภฏั
เทพสตรี ลพบุรี และกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อสราง
เครือขายและเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพในการผลิต
ใหแกวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการที่มีอยูทั่วทุกภาคของ
ประเทศ ใหสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพเครื่องดื่ม
จากสมุนไพรไทยมีมูลคาเพิ่มข้ึน และนําพันธุยอที่ผลิต
นํ้าลูกยอมาตรวจสอบโดยเทคนิคทางพันธุศาสตร เพื่อการ
คัดเลือกและการปรับปรุงพันธุยอที่มีคุณภาพตามความ
ตองการของตลาด คณะผูวิจัยในโครงการนี้ประกอบดวย

นางชิดชม ฮิรงะ, นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด, นางมาลัย 
เมืองนอย, รศ.นันทนา แจงสุวรรณ, และนางลาวัลย 
ฉัตรวิรุฬห ในปตอมาคณะผูวิจัยประกอบดวย นางชิดชม 
ฮิรางะ นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด, รศ.นันทนา แจงสุวรรณ 
คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ลพบุรี, รศ.ดร. เอมอร โสมนะพันธุ , รศ.ดร. วีณา 
จิรัจฉริยากูล ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ภญ. ปราณี ชวลิตธํารง สถาบัน
สมนุไพร กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ 

ไดรวมกนัเสนอโครงการ การยกระดบัมาตรฐานยอไทยและ
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ขอรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการวจิยัประเภทบรูณาการประจาํปงบประมาณ 2549 
และเพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางตอเน่ือง 

คณะผูวจิยัประกอบดวย นางชิดชม ฮริางะ นางมณฑาทิพย 

ยุนฉลาด, รศ.ดร. เอมอร โสมนะพนัธุ , รศ.ดร. วณีา จริจัฉรยิากลู
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล, รศ. ศิริชัย พงษวิชัย คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.อดลิลา พงศยีห่ลา 
บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดรวมกันเสนอโครงการ การยกระดับมาตรฐาน
ยอไทยและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ เปนปที่ 2 เพื่อขยาย
ผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ 2549 
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ ในกลุมของโครงการวิจัย เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนประจําปงบประมาณ 2551 รายละเอียดของ
แผนงานวิจัยทั้งหมดสรุปไดดังนี้คือ 
 โครงการวิจัย การยกระดับคุณภาพเคร่ืองด่ืม
นํ้าลูกยอบานเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสราง

เครอืขายผูประกอบการ เปนโครงการวจิยัทีม่วีตัถุประสงคหลกั
เพือ่พฒันาสนิคาเครือ่งดืม่จากยอบานใหเปนสินคาทีม่มีลูคา
เพิ่มไดมาตรฐานสากล และถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
การควบคุมคุณภาพ การบรรจุและบรรจุภัณฑใหแกกลุม
เปาหมาย แผนงานวิจัยน้ี ประกอบดวย 4 โครงการยอย 
ดาํเนินงาน เพ่ือสํารวจขอมูลในดานการผลิตและการตลาด
ของเครื่องดื่มนํ้าลูกยอบาน วิจัยยกระดับคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังไดวิจัยเพื่อศึกษาขอมูลทาง
พันธุกรรมของยอสายพันธุตางๆ หาความสัมพันธของ
สายพันธุยอทีพ่บแพรกระจายอยูในประเทศไทย จดักจิกรรม
ถายทอดความรูและสรางเครอืขายผูผลติ ในดานการพฒันา

ผลิตภัณฑไดเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑทั้งส้ิน 

3 ประเภท คอืผลิตภัณฑนํา้ลูกยอพรอมด่ืม ผลติภณัฑลกูยอ
ผงชงดื่ม และผลิตภัณฑนํ้าลูกยอเขมขน 
 โครงการวิจัย การยกระดับมาตรฐานยอไทย
และผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 6 โครงการยอย 

2 กลุมโครงการ กลุมแรกเปนการดําเนินงาน เพื่อศึกษา
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อยอ (Morinda citrifolia
Linn.) ศึกษาความเปนพิษเรื้อรัง คุณสมบัติทางฟสิกส เคมี
และชีวภาพของผลยอไทย เพื่อเปนขอมูลที่สามารถนําไป
ใชกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบผลยอ กลุมที่ 2 เปนการ

ดาํเนินงานเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑเสริมสุขภาพจากผลยอไทย
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นํ้ามันเมล็ดยอ และเน้ือยอหมักที่เปนกากเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิตนํ้าลูกยอ และการดําเนินงานถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตนํ้าลูกยอเพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 
 โครงการวิจัย การยกระดับมาตรฐานยอไทย
และผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ เปนโครงการวิจัยที่เสนอขอ
งบประมาณตอเน่ือง เพื่อศึกษาเพิ่มเติมและเพ่ือยืนยันผล
เก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมี และชีวภาพของยอไทย (สาย
พันธุที่ผานการคัดเลือก 7 สายพันธุ) ผลของการวิจัยนี้
ทําใหสามารถคัดเลือกสายพันธุยอท่ีมีคุณสมบัติทางเคมี 
และคุณสมบัติทางชีวภาพ (คุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ, 
คุณสมบัติตานจุลชีพ) ที่ดี สามารถนําไปขยายพันธุดวย
วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือตอไป การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมสุขภาพท้ังในสวนท่ีเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร บํารุง
ผิวพรรณและเสริมสุขภาพในชองปาก ทําใหไดผลิตภัณฑ
ใหมที่มีคุณภาพและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุน
ความปลอดภัยและทําใหเกิดการใชประโยชนจากสมุนไพร
ยอมากขึ้น ครอบคลุมทั้งในสวนของผล ใบ และเมล็ด 
และเพ่ือใหการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร
สารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑเปนไปอยางถูกตอง และ
มีประสิทธิภาพ ในสวนของการวิจัยเพื่อศึกษากรรมวิธีการ
ผลิตผลิตภัณฑนํ้ายอหมักและน้ํายอท่ีเพิ่มคุณภาพและได
มาตรฐานจะชวยยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑนํา้ลกูยอเดมิ
และสรางผลิตภณัฑเคร่ืองด่ืมน้ําลกูยอใหมใหเปนทางเลือก
ของผูผลติในเครือขายของผูผลตินํา้ลกูยอ ในโครงการวิจยันี้

ไดมกีารวิจยัเพ่ือทดสอบตลาดของผลิตภัณฑยอท่ีไดพฒันา

ขึน้จากโครงการ เพือ่หาความสอดคลองในความคิดระหวาง
ผูประกอบการกับผูบริโภค ตั้งแตการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพ สะดวกตอการใชบริโภค และมีคุณคาทันสมัย 
การศึกษาถึงขอมลูทางการตลาดของผูบรโิภค เชน คณุลกัษณะ

ของผูบริโภค ระดับการยอมรับผลิตภัณฑใหม ตลอดจน
ความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑยอ ศึกษา
และวิเคราะหถึงตนทุนในการผลิตสินคา ผลงานวิจัยจาก
โครงการวิจัยนี้ ทําใหไดขอมูลความรูที่ชวยสงเสริมและ
ทําใหเกิดพัฒนาการในดานใชประโยชนจากสมุนไพรยอ
มากขึ้น ชวยสนับสนุนใหภาคเอกชนหันมาสนใจท่ีจะใชยอ

ไทยเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เน่ืองจาก
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนความปลอดภัยและ
ประโยชนทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ นอกจากน้ียังชวยสงเสริม
ใหยอกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับประเทศใน
อนาคต

ประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย
 ความรูและขอมลูทีไ่ดจากผลงานวจิยั สามารถนาํ
ไปใชใหเกิดประโยชนในภาพรวม สรุปไดดังนี้คือ
 ไดสายพันธุยอที่ดีสามารถนําไปขยายพันธุ 
และสงเสริมใหมีการปลูกยอมากข้ึน ซึ่งจะชวยสนับสนุน
อุตสาหกรรมการแปรรูปจากยอท่ีจะขยายตัวขึ้นในอนาคต 
ชวยสรางเศรษฐกิจเพิ่มรายไดแกเกษตรกรและชุมชน
 อุตสาหกรรมการผลิต/ผูผลิตผลิตภัณฑจากยอ
ไดขอมูลเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการ และสารสําคัญที่
เปนสวนผสมใน nutraceuticals หรือ health products 
ซึ่งสามารถนําไปใชสนับสนุนคุณประโยชนของผลิตภัณฑ  
เพื่อสรางความมั่นใจในสรรพคุณยอทําใหผูบริโภคหันมา
บริโภคผลิตภัณฑจากยอมากขึ้น
 อตุสาหกรรมการผลิต/ผูผลติผลิตภัณฑจากยอได 
marker compounds นําไปใชในการควบคุมคุณภาพ
สมุนไพรยอและผลิตภัณฑ
 ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑจะทําใหคน
ไทยรูจกัผลิตภัณฑจากยอมากขึน้ เปนการเพิม่ทางเลอืกให

กับผูบริโภคที่รักสุขภาพ ผูผลิตสามารถนําขอมูลไปพัฒนา
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพจากยอทั้งที่เปนอาหาร และไมใช
อาหารใหกวางขวางขึน้ นาํไปสูการจดสทิธบิตัรไดในอนาคต
ขอมูลวิธีการผลิตนํ้าหมักยอที่ไดมาตรฐานจะชวยยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ นํ้าลูกยอไทยใหสามารถแขงขันไดใน

ตลาดตางประเทศ อุตสาหกรรมน้ําลูกยอไทยสามารถใช
ประโยชนจาก by-products ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สรางคุณภาพชีวิตใหกับคนไทยไดมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ไดบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพจากยอ
ขอมูลดานการตลาดจะเปนประโยชนตอผูประกอบการใน

การผลิตสินคา ใหสอดคลองกับความตองการและเปนที่
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ยอมรับของผูบริโภค นอกจากน้ียังสามารถใชประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดราคาขาย การปรับปรุงการผลิต 
และการพัฒนาสินคาในอนาคตรวมทั้งนําแผนธุรกิจนําไป
ประยุกตใชได

การนําผลงานไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
สูเชิงพาณิชย
 หลงัจากงานวิจยัในปงบประมาณ 2548 สิน้สดุลง
ไดมกีารเผยแพรผลงานวิจยัโดยเปนสวนหน่ึงในการสัมมนา 
ที่จัดโดยภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรื่อง การนําผลงานไปใช
ประโยชนเพือ่เพ่ิมศกัยภาพการผลติของชมุชนสูเชิงพาณชิย 
ในวันศุกรที่ 5 กันยายน 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร เพือ่ใหสาธารณชนไดรบัทราบ
ประโยชนและขอดีของการรวมตัวทํางานเปนเครือขาย
เปดโอกาสใหนกัวชิาการ นสิตินกัศกึษา ประชาชน หนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนําผลงานวิจัย
ไปปรบัใชกบังาน และเครอืขายของตนเองไดอยางเหมาะสม

เกษตรกร ผูประกอบการในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม

ภาคบริการ และภาคการลงทุนไดมโีอกาสพบปะ แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และสรางความสัมพันธขยายเครือขาย
เชื่อมโยงธุรกิจได การสัมนาครั้งนี้มีผูเขารวมประมาณ 
1,500 คน นอกจากนี้ไดเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรใน
วารสารสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิปที ่39 เลมที ่1 
มกราคม-มิถุนายน 2550 เรื่อง การเปล่ียนแปลงชนิดและ

ปริมาณของจุลินทรียระหวางการหมักยอ ในกระบวนการ
ผลตินํา้ลกูยอ ผลงานวจิยัในโครงการการยกระดบัมาตรฐาน
ยอไทยและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ และเผยแพรผลงาน

รปูแบบของการสมัมนาและการจดันทิรรศการอกีหลายครัง้
 ผลงานวิจัยนี้ไดรับการคัดเลือกใหอยูใน Plati-
num Research Valley ซึ่งเผยแพรใน website ของ
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
กับกรรมวิธีการผลิตลูกยอผงและผลิตภัณฑจากยอผง 
ภายใตชุดโครงการวิจัยน้ี ไดนําไป จดทะเบียนคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในช่ือผลงาน “กรรมวิธีการผลิตผง

ลูกยอและผลิตภัณฑจากกรรมวิธีดังกลาว” โดยสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดรับดําเนินการ ยื่นขอรับ
อนุสิทธิบัตรเม่ือวันที่ 25 มกราคม 2554 และมีบริษัท
เอกชนใหความสนใจขอรับถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผงลูกยอ ตามบันทึกขอตกลง เรื่องการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผงลูกยอ ระหวางสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ กับ หางหุนสวนจํากัด โกลดออนดี ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2554 ซึ่งตอมาทําใหเกิดความรวมมือในการ
ตอยอดผลงานและไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ ภายใตโครงการ เคร่ืองดื่มสุขภาพจาก
ผงยอไทยในบรรจุภัณฑI-Cap 
  ผลสําเร็จของโครงการทําใหไดขอมูลและความรู
ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได โดยผลิตภัณฑจากยอ 
จะไดรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่เพ่ิมมูลคา สามารถนํา
ไปจดสิทธิบัตร และ สามารถแขงขันไดในตลาดสงออก 
ชวยใหวสิาหกจิชมุชนผูผลิตและเครอืขายผูผลิต ผลติภัณฑ
จากยอไดรับการพัฒนา และมีความเขมแข็ง สรางอาชีพ
ใหแกกลุมคนท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ียังมีประโยชนตอการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ทาํใหยอ
ไทยไดรับการยกระดับเปนพืชที่มีคุณคาทางดานเศรษฐกิจ  
มีการใชประโยชนจากผลยอไดอยางครบวงจร  
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