
 

หลกัเกณฑก์ารรบัวิจยัพฒันาสตูร เครืองปรงุรสชาติอาหาร ชนิดผง 

สถาบนัวิจยัรสชาติอาหาร บริษทั นิธิฟู้ ดส ์จาํกดั 

บรษิทั นิธฟู้ิดส ์จาํกดั เรมิตน้จากการเป็นผูผ้ลติเครอืงเทศคุณภาพสงู ใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารชนั
นํามาตงัแต่ปี พ.ศ. 2541 และไดเ้รมิพฒันาสนิคา้เครอืงปรุงรส ภายใตแ้บรนดส์นิคา้ของตวัเองตงัแต่ปี พ.ศ. 2554 
บรษิทั นิธฟู้ิดส ์ไดส้งัสมประสบการณ์ดา้นการพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทักว่า 80 รายการภายในระยะเวลา 6 ปี และ
ไดม้องเหน็ปญัหาของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดเลก็และขนาดกลางรวมถงึรา้นอาหาร ในเรอืงการพฒันา
สนิคา้รสชาตใิหม่ๆ ใหแ้ก่กจิการของตน  ปญัหาอาท ิไมม่บีุคลากรวทิยาศาสตร ์ไมม่เีครอืงมอืในการพฒันารสชาติ
อาหาร ไมม่เีครอืงมอืทเีหมาะสมในการผลติ ทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาสนิคา้และขยายตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หาก
ใชผ้งปรุงรสทมีจีาํหน่ายตามทอ้งตลาดทวัไป กอ็าจไม่เหมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ละไม่ตรงต่อความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 
บรษิทั นิธฟู้ิดส ์จาํกดั จงึจดัตงัสถาบนัวจิยัรสชาตอิาหาร เพอืช่วยท่านผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาด
กลาง รวมถงึรา้นอาหาร ไดม้โีอกาสพฒันารสชาตสินิคา้ใหม่ๆ ในแบบฉบบัของตนเองขนึ 

ขอบเขตงานวิจยัและพฒันาของสถาบนัวิจยัรสชาติอาหาร 

1. กลุ่มผงปรุงรส  สาํหรบัใชใ้นสนิคา้ขนมอบกรอบ สนิคา้ทอดกรอบ เช่น ขา้วโพดอบ
กรอบ มนัฝรงัทอดกรอบ กลว้ยฉาบ เฟรนซฟ์รายส ์ไก่ทอด 

2.  กลุ่มผงปรุงรสสาํหรบันําซุป   เช่น ผงปรุงรสสาํหรบับะหมกีงึสาํเรจ็รปู ผงซุปชาบหูมอ้ไฟ นําพรกิเผา 

3. กลุ่มผงปรุงรสสาํหรบัแกงและผดั เช่น แกงมสัมนั ตม้ยาํ ผดัผงกะหร ีผดัพรกิไทยดาํ 

4. กลุ่มผงหมกัเนือสตัว ์  เช่น ผงหมกัเนือหม ูเนือไก่ เนือววั หมกัเนือนุ่ม หมกัซอสเกาหล ี

5. กลุ่มเครอืงเทศผสม   เช่น เครอืงเทศแกงเขยีวหวาน เครอืงเทศแกงแดง  

แนวทางการให้บริการ 

แนวทางที 1 ท่านสนใจผงปรงุรส ตามรายการทีทางเรา มีสตูรและวตัถดิุบอยู่แล้ว กรณีนีท่านสามารถ
ขอตวัอย่างไปทดลอง โดยมคี่าใชจ้่ายการเตรยีมตวัอย่างและสง่ไปรษณีย ์รสชาตลิะ 50 บาท ทา่นสามารถดาวน์โหลด
รายการรสชาตฉิบบัล่าสดุไดท้ ีwww.nithifoods.co.th/research (หรอืดเูอกสารแนบ 1) 

แนวทางที 2 ท่านสนใจผงปรงุรสทีทางเรามีอยู่ แต่ต้องการปรบัจากสูตรมาตรฐาน เช่น ขอปรบัใหไ้มม่ี
ผงชรูสและ/หรอือนุพนัธร์โิบไทด ์ขอปรบัรสชาตพินืฐาน เพมิ/ลดความเผด็ เพมิมะนาว เป็นตน้ มคี่าใชจ้่ายเพยีง 3,000 
บาทต่อรสชาต ิโดยท่านจะไดต้วัอย่างไปทดสอบครงัละ 100 กรมั  และท่านสามารถขอปรบัแกส้ตูรได ้2 ครงั  

แนวทางที 3 ท่านต้องการพฒันารสรสชาติใหม่ ทีไมมี่อยูใ่นรายการของเรา ทงันีท่านควรใหข้อ้มลูของ
รสชาตทิตีอ้งการ เพอืใหน้กัวจิยัสามารถวเิคราะหแ์ละปฏบิตังิานได ้หากพจิารณาแลว้ว่ามคีวามเป็นไปได ้จะมี
ค่าใชจ้่ายเพยีง 5,000 บาทต่อการพฒันา 1 รสชาต ิโดยท่านจะไดต้วัอย่างไปทดสอบครงัละ 100 กรมั และท่านสามารถ
ขอปรบัแกส้ตูรได ้2 ครงั  



 

ทงันีความสาํเรจ็และความยากงา่ยของการพฒันารสชาต ิขนึอยูก่บัชนิดของวตัถุดบิทใีชใ้นการพฒันาสตูร 
หากวตัถุดบิทงัหมดทางเรามใีชอ้ยู่แลว้ เราจะสามารถดาํเนินการใหท้่านไดท้นัท ีแต่หากเราวเิคราะหแ์ลว้พบว่าขาด
วตัถุดบิตวัใด เราจะแจง้ใหท้่านทราบเพอืประเมนิทางเลอืก เช่น ยอมพฒันาโดยไมม่วีตัถุดบิทไีม่มดีงักล่าว หรอื เสนอ
ทางเลอืกใหท้่านทราบว่า การสงัซอืวตัถุดบิชนิดใหมม่คี่าใชจ่่ายเท่าใด (ในบางครงัการสงัซอืวตัถุดบิขนัตําอาจสงูถงึ
หลายหมนืบาท)  

การลดอปุสรรคการใช้งานวิจยัวิทยาศาสตรใ์นการพฒันารสชาติอาหาร 

เนืองดว้ยทางสถาบนัวจิยัรสชาตอิาหารของเราเลง็เหน็ถงึความเสยีงทที่านผูป้ระกอบการตอ้งแบกรบัในธุรกจิ 
จงึมแีนวคดิอยากลดค่าใชจ้่ายในการเรมิตน้การวจิยั และใหผ้ลงานวจิยัเป็นเครอืงพสิจูน์ เพยีงท่านผูป้ระกอบการไวใ้จที
จะให ้บรษิทั นิธฟู้ิดส ์จาํกดั เป็นผูม้สีทิธใินการผลติสนิคา้ผงปรงุรสทไีดพ้ฒันานีใหแ้ก่ท่านแต่เพยีงผูเ้ดยีว  

โดยค่าใชจ้่ายการวจิยัทงั 3 แนวทางทเีราตงัไว ้เราตงัใจจะใหป้ระหยดักว่าการจา้งวจิยัเตม็รปูแบบถงึ 90% 

และแมว้่าท่านไดร้บัตวัอย่างไป 2 ครงัแลว้ พบว่าไม่ใช่แนวทางทที่านตอ้งการ ทางเรายนิดคีนืเงนิใหท้่านเตม็จาํนวน 
โดยไม่มขีอ้ผกูมดัใดๆ  

หรอื หากท่านไดม้กีารปรบัรสชาตไิป 2 ครงัแลว้ยงัไม่เป็นทพีอใจ และอยากขอปรบัรสชาตต่ิอ การปรบัรสชาติ
ครงัต่อไปมคี่าใชจ้่ายครงัละ 1,500 บาท โดยท่านจะไดต้วัอย่างไปทดสอบ 100 กรมั  

หลงัจากทที่านพอใจและอนุมตัยิอมรบัผลงานรสชาตเิรยีบรอ้ยแลว้ โดยทางทมีงานฝา่ยโรงงานผลติ จะทาํการ
เสนอราคาผงปรุงรสชาตใิหแ้ก่ทา่น และใหค้าํแนะนําแกท่่านเรอืงการพฒันาเป็นผลติภณัฑต่์อไป 

 สิงทีท่านต้องเตรียม 

 1. ขอ้มลูพอสงัเขปของรสชาตติอ้งการพฒันา เช่นสว่นประกอบทใีช ้วธิปีรุง การบรรยายรสชาต ิ

 2. ตวัอย่างสนิคา้หรอืรสชาตติน้แบบทตีอ้งการ (ถา้ม)ี 

 3. หากไม่มตีวัอย่างสนิคา้ หรอืไม่สามารถสง่รสชาตติวัอย่างทตีอ้งการมาได ้ขอใหท้่านอธบิายชว่ย
รายละเอยีดของรสชาตติอ้งการเช่น ความเปรยีว เคม็ เผด็ กลนิ ส ีเนือสมัผสั เป็นตน้ เพอืททีางนกัวจิยั จะไดนํ้าขอ้มลู
ไปใชใ้นการประเมนิความเป็นไปไดใ้นการวจิยัรสชาตต่ิอไป 

ขนัตอนการดาํเนินงาน 

 1. ท่านผูป้ระกอบการตดิต่อมาทสีถาบนัวจิยัของเรา เพอืใหข้อ้มลู 

 2. นกัวจิยัของเราประเมนิความเป็นไปได ้และตอบกลบัเรอืงแนวทางวจิยัและค่าใชจ้่ายแก่ท่าน 

3. ท่านผูป้ระกอบการ ชาํระเงนิค่าวจิยัเพอืใหเ้ราเรมิตน้ทาํการวจิยั 

สอบถามข้อมูลเพิมเติม 

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

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



 



 

Product List 

Snack Seasoning (ผงปรุงรสสาํหรับโรยขนม) 
• Tom Yum (ต้มยาํ)        
• Panang (พะแนง) 
• Massaman (มสัมนั) 
• Yellow Curry  (แกงกะหรี)  

• Khao Soi  (ข้าวซอย)       

• Kaprow  (กะเพรา) 
• Sriracha Sauce  (ซอสพริกศรีราชา)          

• Sweet Thai Chili  (นําจิมไก)่ 
• Laab  (ลาบ)       

• Hot and Spicy  (รสเผ็ด)   

• Pizza  (พิซซา่)      

• Spicy Bulgogi (สไปซีบลูโกกิ) 
• Spicy Seafood  (สไปซีซีฟู้ ด)    
• Squid  (ปลาหมกึ) 
• Shrimp (กุ้ง)     

• Pak Chi (ผกัชี) 
• Original  (รสดงัเดมิ) 
• Sour Cream & Onion (ซาวครีมและหวั

หอม) 
• Garlic & Pepper (กระเทียมพริกไทย) 
• Kimchi (กิมจิ) 
• Salted Egg  (ไขเ่คม็) 
• Sichuan (หมา่ลา่) 
• Durian  (ทเุรียน) 
• Cheese (ชีส) 
• Salt & Vinegar (เกลอืและนําส้มสายช)ู 
• Honey butter (เนยนาํผงึ) 
• Tomato (มะเขือเทศ) 

• Chinese Five Spice (พะโล้) 
• Paprika (ปาปริก้า) 
• Green Curry (เขียวหวาน) 
• Red Curry (แกงแดง) 

 

Marinade (ผงปรุงรสสาํหรับหมัก เนือ ไก่) 
• Hot Chili (ฮอตชิลล)ี 
• Garlic Pepper (กระเทยีมพริกไทย) 
• Black Pepper (พริกไทยดาํ) 
• Coriander Seed (เมด็ผกัชี) 
• Satay (สะเต๊ะ) 
• Mexican Taco (เม็กซิกนัทาโก้) 
• Spicy Bulgogi (สไปซีบลูโกกิ) 
• Teriyaki (ซอสญีปุ่ น) 
• Thai Style Marinade (สามเกลอ) 
• Sichuan (หมา่ลา่) 
• Classic Sauce (หมนูุม่) 

 
Seasoning for Cooking (ผงปรุงรสทาํอาหาร) 

• Chili Paste Powder (นําพริกเผาผง) 
• Sweet Fish Sauce (นําปลาหวานผง) 
• Sichuan BBQ Powder (หมา่ลา่) 

 
Blended Spices (เครืองเทศผสม) 

• Red Curry (แกงแดง) 
• Green Curry (แกงเขยีวหวาน) 
• Garlic Pepper Coriander (กระเทียม 

พริกไทย ผกัชี) 
• Massaman  (มสัมนั) 
• Laksa  (ลกัซา) 



 

Sauce Powder (ซอสผงปรุงรส) 
• Pad Thai Sauce (ผดัไทย) 
• Durian Sticky Rice Sauce  (ซอสข้าว

เหนียวทเุรียน) 
• Brown Sauce (บราวน์ซอส) 
• Demi-Glace Sauce (เดมิเกลซ) 
• Sushi Rice (ผงปรุงข้าวญีปุ่ น) 
• Japanese Sauce (ผงซอสญีปุ่ น) 
• Teriyaki (เทอริยากิ) 
• Orange Peel (ซอสผิวส้ม) 

 
 

Hot Pot/Soup (ผงปรุงรสสาํหรับทาํซุป) 
• Tom Yum (ต้มยํา) 
• Classic  (ต้นตําหรับ) 
• Dashi (ซุปปลาแห้งญีปุ่ น) 
• Chinese Five Spices (พะโล้) 
• Cream Soup Base (ครีมซุปเบส) 
• Shrimp Soup (ซุปกุ้ง)   

 

 

 

 

 

 


