
 

หลกัเกณฑ์การรบัวิจยัพฒันาสตูร เครื�องปรงุรสชาติอาหาร ชนิดผง 

สถาบนัวิจยัรสชาติอาหาร บริษทั นิธิฟู้ ดส ์จาํกดั 

บรษิทั นิธฟู้ิดส ์จาํกดั เริ�มตน้จากการเป็นผูผ้ลติเครื�องเทศคณุภาพสงู ใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารชั +น
นํามาตั +งแต่ปี พ.ศ. 2541 และไดเ้ริ�มพฒันาสนิคา้เครื�องปรงุรส ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของตวัเองตั +งแต่ปี พ.ศ. 2554 
บรษิทั นิธฟู้ิดส ์ไดส้ ั �งสมประสบการณ์ดา้นการพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทักวา่ 80 รายการภายในระยะเวลา 6 ปี และ
ไดม้องเหน็ปญัหาของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดเลก็และขนาดกลางรวมถงึรา้นอาหาร ในเรื�องการพฒันา
สนิคา้รสชาตใิหม่ๆ ใหแ้ก่กจิการของตน  ปญัหาอาท ิไมม่บีุคลากรวทิยาศาสตร ์ไมม่เีครื�องมอืในการพฒันารสชาติ
อาหาร ไม่มเีครื�องมอืที�เหมาะสมในการผลติ ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาสนิคา้และขยายตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หาก
ใชผ้งปรงุรสที�มจีาํหน่ายตามทอ้งตลาดทั �วไป กอ็าจไมเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ละไมต่รงต่อความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ 
บรษิทั นิธฟู้ิดส ์จาํกดั จงึจดัตั +งสถาบนัวจิยัรสชาตอิาหาร เพื�อช่วยท่านผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมขนาดเลก็และขนาด
กลาง รวมถงึรา้นอาหาร ไดม้โีอกาสพฒันารสชาตสินิคา้ใหม่ๆ ในแบบฉบบัของตนเองขึ+น 

ขอบเขตงานวิจยัและพฒันาของสถาบนัวิจยัรสชาติอาหาร 

1. กลุม่ผงปรงุรส  สาํหรบัใชใ้นสนิคา้ขนมอบกรอบ สนิคา้ทอดกรอบ เช่น ขา้วโพดอบ
กรอบ มนัฝรั �งทอดกรอบ กลว้ยฉาบ เฟรนซฟ์รายส ์ไก่ทอด 

2.  กลุม่ผงปรงุรสสาํหรบันํ+าซุป   เช่น ผงปรงุรสสาํหรบับะหมี�กึ�งสาํเรจ็รปู ผงซุปชาบหูมอ้ไฟ นํ+าพรกิเผา 

3. กลุม่ผงปรงุรสสาํหรบัแกงและผดั เช่น แกงมสัมั �น ตม้ยาํ ผดัผงกะหรี� ผดัพรกิไทยดาํ 

4. กลุม่ผงหมกัเนื+อสตัว ์  เช่น ผงหมกัเนื+อหม ูเนื+อไก่ เนื+อววั หมกัเนื+อนุ่ม หมกัซอสเกาหล ี

5. กลุม่เครื�องเทศผสม   เช่น เครื�องเทศแกงเขยีวหวาน เครื�องเทศแกงแดง  

แนวทางการให้บริการ 

แนวทางที� 1 ท่านสนใจผงปรงุรส ตามรายการที�ทางเรา มีสตูรและวตัถดิุบอยู่แล้ว กรณนีี+ท่านสามารถ
ขอตวัอยา่งไปทดลอง โดยมคีา่ใชจ้่ายการเตรยีมตวัอยา่งและสง่ไปรษณยี ์รสชาตลิะ 50 บาท ทา่นสามารถดาวน์โหลด
รายการรสชาตฉิบบัลา่สดุไดท้ี� www.nithifoods.co.th/research (หรอืดเูอกสารแนบ 1) 

แนวทางที� 2 ท่านสนใจผงปรงุรสที�ทางเรามีอยู่ แต่ต้องการปรบัจากสตูรมาตรฐาน เช่น ขอปรบัใหไ้มม่ี
ผงชรูสและ/หรอือนุพนัธร์โิบไทด ์ขอปรบัรสชาตพิื+นฐาน เพิ�ม/ลดความเผด็ เพิ�มมะนาว เป็นตน้ มคีา่ใชจ้่ายเพยีง 3,000 
บาทต่อรสชาต ิโดยท่านจะไดต้วัอยา่งไปทดสอบครั +งละ 100 กรมั  และท่านสามารถขอปรบัแกส้ตูรได ้2 ครั +ง  

แนวทางที� 3 ท่านต้องการพฒันารสรสชาติใหม่ ที�ไม่มีอยู่ในรายการของเรา ทั +งนี+ท่านควรใหข้อ้มลูของ
รสชาตทิี�ตอ้งการ เพื�อใหน้กัวจิยัสามารถวเิคราะหแ์ละปฏบิตังิานได ้หากพจิารณาแลว้วา่มคีวามเป็นไปได ้จะมี
คา่ใชจ้่ายเพยีง 5,000 บาทต่อการพฒันา 1 รสชาต ิโดยท่านจะไดต้วัอย่างไปทดสอบครั +งละ 100 กรมั และท่านสามารถ
ขอปรบัแกส้ตูรได ้2 ครั +ง  



 

ทั +งนี+ความสาํเรจ็และความยากงา่ยของการพฒันารสชาต ิขึ+นอยูก่บัชนิดของวตัถุดบิที�ใชใ้นการพฒันาสตูร 
หากวตัถุดบิทั +งหมดทางเรามใีชอ้ยู่แลว้ เราจะสามารถดาํเนินการใหท้่านไดท้นัท ีแต่หากเราวเิคราะหแ์ลว้พบวา่ขาด
วตัถุดบิตวัใด เราจะแจง้ใหท้่านทราบเพื�อประเมนิทางเลอืก เช่น ยอมพฒันาโดยไมม่วีตัถุดบิที�ไมม่ดีงักล่าว หรอื เสนอ
ทางเลอืกใหท้่านทราบว่า การสั �งซื+อวตัถุดบิชนิดใหมม่คีา่ใชจ่่ายเท่าใด (ในบางครั +งการสั �งซื+อวตัถุดบิขั +นตํ�าอาจสงูถงึ
หลายหมื�นบาท)  

การลดอปุสรรคการใช้งานวิจยัวิทยาศาสตรใ์นการพฒันารสชาติอาหาร 

เนื�องดว้ยทางสถาบนัวจิยัรสชาตอิาหารของเราเลง็เหน็ถงึความเสี�ยงที�ท่านผูป้ระกอบการตอ้งแบกรบัในธุรกจิ 
จงึมแีนวคดิอยากลดคา่ใชจ้่ายในการเริ�มตน้การวจิยั และใหผ้ลงานวจิยัเป็นเครื�องพสิจูน์ เพยีงท่านผูป้ระกอบการไวใ้จที�
จะให ้บรษิทั นิธฟู้ิดส ์จํากดั เป็นผูม้สีทิธใินการผลติสนิคา้ผงปรงุรสที�ไดพ้ฒันานี+ใหแ้ก่ทา่นแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

โดยคา่ใชจ้า่ยการวจิยัทั +ง 3 แนวทางที�เราตั +งไว ้เราตั +งใจจะใหป้ระหยดักวา่การจา้งวจิยัเตม็รปูแบบถงึ 90% 

และแมว่้าท่านไดร้บัตวัอยา่งไป 2 ครั +งแลว้ พบว่าไม่ใช่แนวทางที�ท่านตอ้งการ ทางเรายนิดคีนืเงนิใหท่้านเตม็จํานวน 
โดยไม่มขีอ้ผกูมดัใดๆ  

หรอื หากท่านไดม้กีารปรบัรสชาตไิป 2 ครั +งแลว้ยงัไมเ่ป็นที�พอใจ และอยากขอปรบัรสชาตติ่อ การปรบัรสชาติ
คร ั +งต่อไปมคีา่ใชจ้่ายครั +งละ 1,500 บาท โดยท่านจะไดต้วัอยา่งไปทดสอบ 100 กรมั  

หลงัจากที�ทา่นพอใจและอนุมตัยิอมรบัผลงานรสชาตเิรยีบรอ้ยแลว้ โดยทางทมีงานฝา่ยโรงงานผลติ จะทาํการ
เสนอราคาผงปรงุรสชาตใิหแ้ก่ทา่น และใหค้าํแนะนําแก่ท่านเร ื�องการพฒันาเป็นผลติภณัฑต์่อไป 

 สิ�งที�ท่านต้องเตรียม 

 1. ขอ้มลูพอสงัเขปของรสชาตติอ้งการพฒันา เช่นสว่นประกอบที�ใช ้วธิปีรงุ การบรรยายรสชาต ิ

 2. ตวัอยา่งสนิคา้หรอืรสชาตติน้แบบที�ตอ้งการ (ถา้ม)ี 

 3. หากไม่มตีวัอยา่งสนิคา้ หรอืไม่สามารถส่งรสชาตติวัอยา่งที�ตอ้งการมาได ้ขอใหท่้านอธบิายชว่ย
รายละเอยีดของรสชาตติอ้งการเช่น ความเปรี+ยว เคม็ เผด็ กลิ�น ส ีเนื+อสมัผสั เป็นตน้ เพื�อที�ทางนกัวจิยั จะไดนํ้าขอ้มลู
ไปใชใ้นการประเมนิความเป็นไปไดใ้นการวจิยัรสชาตติอ่ไป 

ขั 5นตอนการดาํเนินงาน 

 1. ท่านผูป้ระกอบการตดิต่อมาที�สถาบนัวจิยัของเรา เพื�อใหข้อ้มลู 

 2. นกัวจิยัของเราประเมนิความเป็นไปได ้และตอบกลบัเร ื�องแนวทางวจิยัและคา่ใชจ่้ายแก่ท่าน 

3. ท่านผูป้ระกอบการ ชาํระเงนิคา่วจิยัเพื�อใหเ้ราเริ�มตน้ทาํการวจิยั 

สอบถามข้อมลูเพิ�มเติม 

นางสาวชติพิทัธ ์ ก๋องแกว้  (ฝา่ยการตลาด) บรษิทั นิธฟิู้ดส ์จาํกดั 053-481-484 ต่อ 222 chitiphat@nithifoods.co.th  

นางสาวฐติมิา  วงศฑ์ะกนัต ์(หวัหน้าสถาบนัวจิยัรสชาตอิาหาร) 053-481-484 ต่อ 300 titima@nithifoods.co.th 



 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 

Snack Seasoning (ผงปรุงรสสาํหรับโรยขนม) 
• Tom Yum (ต้มยํา)        

• Panang (พะแนง) 
• Massaman (มสัมั�น) 
• Yellow Curry (แกงกะหรี�)  

• Khao Soi (ข้าวซอย)       

• Kaprow (กะเพรา) 
• Sriracha Sauce (ซอสพริกศรีราชา)          

• Sweet Thai Chili (นํ �าจิ �มไก)่ 

• Laab (ลาบ)       

• Hot Chili (รสเผ็ด)   

• Pizza(พิซซา่)      

• Wasabi (วาซาบ)ิ     
• Squid (ปลาหมกึ) 
• Shrimp (กุ้ง)     
• Pak Chi (ผกัชี) 
• Honey Butter (เนยและนํ �าผึ �ง) 
• Original (รสดั �งเดิม) 
• Sour cream & Onion (ซาวครีมและหวัหอม) 

Marinade (ผงปรุงรสสาํหรับหมัก เนื �อ ไก่) 
• Hot Chili (ฮอตชลีิ�) 
• Garlic Pepper (กระเทียมพริกไทย) 
• Black Pepper (พริกไทยดํา) 
• Coriander seed (เม็ดผกัช)ี 
• Satay (สะเต๊ะ) 
• Mexican Taco (เม็กซิกนัทาโก้) 
• Spicy Bulgogi (สไปซี�บลูโกก)ิ 
• Teriyaki (เทอริยาก)ิ 
 

 

 

 

Seasoning for Cooking (ผงปรุงรสทาํอาหาร) 
• Chili Paste Powder (นํ �าพริกเผาผง) 

• Sweet Fish Sauce (นํ �าปลาหวานผง) 

• Sichuan BBQ powder (ผงหม่าล่า) 

Sauce Powder (ซอสผงปรุงรส) 
• Pad Thai Sauce (ผดัไทย) 
• Durian Sticky Rice (ซอสข้าวเหนียวทเุรียน) 
• Brown Sauce (บราวน์ซอส) 
• Demi-Glace Sauce (เดมิเกลซ) 
• Spaghetti Tomato Sauce (สปาเก็ตตี �ซอส) 
• Sushi Rice (ผงปรุงข้าวญี�ปุ่ น) 
• Japanese Sauce (ผงซอสญี�ปุ่ น) 
• Teriyaki (เทอริยาก)ิ 
• Orange Peel (ซอสผิวส้ม) 
 

Hot Pot/Soup (ผงปรุงรสสาํหรับทาํซุป) 
• Tom Yum (ต้มยํา) 
• Spicy Yentafo (เย็นตาโฟสูตรเผ็ด) 
• Tom Kha Gai (ต้มข่าไก)่  

• Classic ( ต้นตําหรับ) 
• Dashi (ซุปปลาแห้งญี�ปุ่ น) 
• Chinese Five Spices (พะโล้) 
• Cream Soup Base (ครีมซุปเบส) 

• Shrimp Soup (ซุปกุ้ง)   

• Chicken Soup (ซุปไก)่ 
 

Blended Spices (เครื�องเทศผสม) 
•  Red Curry (แกงแดง)  
• Green Curry (แกงเขียวหวาน) 
• Garlic Pepper Coriander (กระเทียมพริกไทย 

รากผกัช)ี 

 

 


