
 

 

 
 

ชุดทดสอบฟอร์มาลนิในอาหาร (Formalin Test Kit)  
 

ค าส าคัญ (Keyword) ท่ีน่าสนใจ:  Formalin, Test Kit, ฟอร์มาลิน, ชุดทดสอบ 

 
องค์ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ 

ชุดทดสอบฟอร์มาลินน้ีท าจากอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตที่สามารถ
หาได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขนาดเล็ก และราคาถูกท าให้ชุดทดสอบของเรามีต้นทุนต่ า และนอกจากน้ี
ยังมีการอ่านผลการทดสอบจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ปรากฏสีบนอุปกรณ์แบบกระดาษโดยไม่มีการ
รบกวนจากสีของตัวอย่าง แตกต่างจากชุดทดสอบฟอร์มาลินอื่นที่จะสังเกตปริมาณจากความเข้มสีที่เกิดขึ้นซึ่ง
อาจมีการรบกวนจากสีของตัวอย่างเอง อุปกรณ์แบบกระดาษที่พัฒนาขึ้นยังสามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีการ
พิมพ์ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติรองรับการผลิตคร้ังละจ านวนมากได้ 

 
ท่ีมาและความส าคัญ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ 

ในประเทศไทยมีชุดทดสอบฟอร์มาลินที่ใช้ส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารหลายชุดทดสอบ
ด้วยกัน แต่ชุดทดสอบเหล่าน้ีจะอาศัยการอ่านผลจากความเข้มสีและเทียบความเข้มสีที่ปรากฏกับแผ่นเทียบสี
เพื่อระบุปริมาณของฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหาร ข้อเสียหลักของการอ่านผลจากความเข้มสีคือ สีของอาหาร
จะรบกวนการอ่านผลการทดสอบ เช่น สีของเน้ือปลาสด ผลไม้หรือผักสด เป็นต้น ท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การอ่านผลการทดสอบ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายทั้งในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารสดได้ สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบก็มีความไม่ปลอดภัยเป็นสารเคมีที่อันตรายทั้งต่อผู้ใช้งานและ
สิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนในการทดสอบที่ยุ่งยากท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

ซึ่งชุดทดสอบฟอร์มาลินชุดน้ีได้ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและตอบโจทย์กับผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด 
โดยที่ชุดทดสอบใช้งานได้ง่าย พกพาสะดวก สามารถใช้งาน ณ จุดตรวจวัดได้ ใช้สารเคมี/ตัวอย่างใน
ปริมาณน้อย ราคาถูก ไม่มีการรบกวนจากสีของอาหาร และสามารถผลิตได้รวดเร็วแบบอัตโนมัติด้วย
เทคนิคการพิมพ์ ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาทักษะในการเตรียมอุปกรณ์ทดสอบ ผลิตได้คร้ังละจ านวนมากเหมาะ
ส าหรับการผลิตเพื่อจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ ลักษณะอุปกรณ์แบบกระดาษถูกออกแบบให้มีรูปร่างที่ง่ายต่อการ
ผลิตและการใช้งานยิ่งขึ้น พร้อมท้ังยังเพ่ิมส่วนของ Positive control เพ่ือให้ผู้ใช้งานแน่ใจได้ว่าอุปกรณ์มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง และยังสามารถระบุได้ว่าความเข้มข้นของฟอร์มาลินท่ีพบใน
ตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบนั้นอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยได้จากการสังเกตขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของสีท่ีปรากฏข้ึนบนอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ 
 
 
 



 

การประยุกต์ใช้  
ชุดทดสอบฟอร์มาลินท่ีพัฒนาข้ึนนี้เหมาะส าหรับทดสอบการปนเปื้อนของฟอร์มาลินในอาหารสด 

ท้ังเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ มีขั้นตอนการทดสอบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียงหยดสารตัวอย่างภายหลังจากการ
ท าปฏิกิริยาในขวดเตรียมตัวอย่างลงบนรูตรงกลางของอุปกรณ์แบบกระดาษ รอเวลาประมาณ 5 นาทีแล้วจึง
อ่านผลการทดสอบจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสีที่ปรากฏ 

 
จุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ 

1. อ่านผลการทดสอบได้ง่ายเพียงสังเกตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสีท่ีปรากฏด้วยตาเปล่า ไม่
จ าเป็นต้องมีแผ่นเทียบสีหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ โดยท่ีไม่มีการรบกวนจากสีของอาหาร เหมือนกับชุดทดสอบ
อื่นที่มีจ าหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด โดยที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสีที่ปรากฏบนอุปกรณ์จะสัมพันธ์กับ
ความเข้มข้นของฟอร์มาลินที่มีอยู่ในตัวอย่าง 

2. ต้นทุนต่ า เน่ืองจากอุปกรณ์ตรวจวัดท ามาจากกระดาษ ซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาถูก รวมถึงสารเคมีที่
ใช้ในการทดสอบก็เป็นสารเคมีพื้นฐานทั่วไป หาได้ง่ายและมีราคาถูกเช่นกัน ท าให้มีต้นทุนต่ าในการผลิต
อุปกรณ์ตรวจวัด 

3. ระบุผลการทดสอบได้ว่าปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย โดยที่บนอุปกรณ์ตรวจวัดจะมีสเกลระบุไว้เพื่อให้
ผู้ใช้งานสังเกตว่าปริมาณฟอร์มาลินที่พบน้ันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย 

4. เป็นมิตรท้ังต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากใช้วัสดุและสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย รวมทั้ง
ปริมาณตัวอย่างที่ใช้และปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นหลังการทดสอบมีปริมาณน้อย 
 
รางวัลท่ีเคยได้รับ และตัวอย่างการน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ไปทดสอบหรือใช้งาน 

ได้มีการน าชุดทดสอบฟอร์มาลินไปทดสอบตลาดเพื่อให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโดย
แจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้งานชุดทดสอบน้ีเทียบกับชุดอื่นๆที่มีจ าหน่าย
อยู่ก่อนแล้วจ านวน 3 ชุดทดสอบ ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. ความเหมาะสมต่อการใช้งานของอุปกรณ์ทดสอบ/เคร่ืองมือ 
2. ความสะดวกต่อการใช้งานชุดทดสอบ (ขั้นตอนการใช้งาน) 
3. ความรวดเร็วในการทดสอบ (เวลาในการใช้งานและอ่านผลการทดสอบ) 
4. รายละเอียด ความชัดเจน ของคู่มือการใช้งาน 
5. ความสะดวกต่อการพกพาส าหรับใช้งานนอกสถานที่ 
6. ความปลอดภัยของการใช้งานชุดทดสอบ 
7. ความมั่นใจในผลการทดสอบ 
8. ราคาของชุดทดสอบ  
9. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานชุดทดสอบฟอร์มาลิน 
 
 
 



 

กลุ่มของผู้ที่ท าการทดสอบมีทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่  
(i) กลุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

ครู/อาจารย์ นักวิจัย นิสิต 
(ii) กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ ความช านาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ร้านอาหาร พ่อครัวแม่ครัว 

ผู้ประกอบการทางด้านอาหาร เทศบาล 
(iii) เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณะสุขจังหวัด/เทศบาล 

โดยผลสรุปการส ารวจความพึงพอใจ พบว่า ชุดทดสอบนี้มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับท่ี 1 
ในทุกๆด้านท่ีท าการส ารวจ 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ กับคู่แข่ง 

 หัวข้อเปรียบเทียบ 

ชุดทดสอบฟอร์มาลิน 

Innosens 2021 
องค์การ 

เภสัชกรรม 
บริษัท มาสเตอร์แลป 

การอ่าน 

ผลการทดสอบ 

ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางสี 
ความเข้มส ี ความเข้มส ี

สีอาหารรบกวน ไมม่ ี ม ี ม ี

ราคา/test 20 บาท 50 บาท 21.4 บาท 

ความเป็นมิตรต่อ

ผู้ใช้งานและ

สิ่งแวดล้อม 
✓   

ปริมาณวิเคราะห์ กึ่งปริมาณวิเคราะห ์ บอกเพียง yes/no บอกเพียง yes/no 

การเก็บรักษา อุณหภมูิห้อง อุณหภมูิห้อง อุณหภมูิห้อง 

ความสะดวก 

ต่อการใช้งาน 

สะดวก 

มี 2 ขั้นตอน 

สะดวก 

มี 3 ขั้นตอน 
ไม่สะดวก 

ของเสีย 

หลังการทดสอบ 
น้อย มาก มาก 

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลว/ของแข็ง ของเหลว ของเหลว 

ปริมาณตัวอย่าง น้อย น้อย น้อย 

 
ผู้ท่ีเหมาะน าผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี/บริการ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายชุดทดสอบการปนเปื้อนในอาหาร หรือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
 
 
 



 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก 
1. ผู้ประกอบการอาหารทะเลแปรรูป น าเข้า-ส่งออกอาหารทะเล ที่ต้องการใช้ในการตรวจสอบ

คุณภาพของวัตถุดิบจาก suppliers ก่อนการน าวัตถุดิบไปแปรรูป หรือตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง 
1. องค์กรเกี่ยวกับสาธารณสุข เทศบาล หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการประมงพื้นบ้าน เพื่อน าไป

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารทะเล เพื่อยืนยันความปลอดภัยของอาหารแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคว่า
ปลอดฟอร์มาลิน เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารทะเลของชาวประมงท้องถิ่น 

2. ร้านอาหาร โรงแรม เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบความสะอาดของวัตถุดิบที่จะน ามาประกอบอาหาร 
เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้านอาหารปลอดฟอร์มาลิน 

3. ประชาชนทั่วไปที่สนใจทดสอบเพื่อตระหนักและเฝ้าระวังการบริโภคอาหารของตนเอง 
 
ความสามารถในการผลิตต่อเดือน หรือ แผนท่ีวางไว้เก่ียวกับความสามารถในการผลิตต่อเดือน 

ความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษอยู่ที่ 3,000 ชิ้น/วัน ทั้งน้ีหากเพิ่มก าลังคน หรือ
เพิ่มเคร่ืองอัตโนมัติในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตได้จะสามารถผลิตชุดตรวจได้มากขึ้น  
 
ช่องทางการจ าหน่าย/ติดต่อ 
 1. หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมทางเซนเซอร์เพ่ือพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา 
(Research Unit for Sensor Innovation at BUU, RUSI) 

Facebook Page: Research Unit for Sensor Innovation at BUU 
2. บริษัท อินโนเซนส์ 2021 จ ากัด (Innosens 2021 CO., LTD.) 
Facebook Page: Research Unit for Sensor Innovation at BUU 
Line Official Account:  
 
 
 

 
 
 



 

เอกสารโฆษณา (Marketing materials) 

 
Business Model Canvas  
1) Value Propositions 
     ชุดทดสอบฟอร์มาลินที่ใช้งานง่าย ทดสอบได้อย่างรวดเร็ว ราคาถูก ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การอ่านผลการทดสอบแตกต่างจากชุดทดสอบโดยทั่วไป และสีของตัวอย่างอาหารไม่รบกวน
การทดสอบเหมือนชุดอื่นที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 

 

2) Key Activities 
1. ออกแบบชุดทดสอบให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
2. ผลิตชุดทดสอบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
4. โปรโมทสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 
5. จัดจ าหน่ายสินค้า 
6. บริการหลังการขาย ติดตาม feedback จากผู้บริโภค 
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในด้านการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 

 

 

 
 

 



 

3) Key Partners 
1. มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา 
3. บริษัท ฮา ลา ฟู๊ด จ ากัด 
4. บริษัท อินโนเซนส์ 2021 จ ากัด 

 
4) Key Resources 
1. นักเคมี/นักวิเคราะห์/R&D 
2. พนักงานฝ่ายผลิต 
3. พนักงานขายและบริการ 
4. ห้องปฏิบัติการสะอาดส าหรับผลิตชุดทดสอบ 
5. เคร่ืองมือที่จะใช้ในการผลิตชุดทดสอบ 
6. วัตถุดิบส าหรับผลิตชุดทดสอบ 

 

5) Customer Segments (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก    
     1. ผู้ประกอบการอาหารทะเลแปรรูป น าเข้า-ส่งออกอาหารทะเล ที่ต้องการใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของวัตถุดิบจาก suppliers ก่อนการน าวัตถุดิบไปแปรรูป หรือตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง 
     1. องค์กรเกี่ยวกับสาธารณสุข เทศบาล หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการประมงพื้นบ้าน เพื่อน าไป
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารทะเล เพื่อยืนยันความปลอดภัยของอาหารแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคว่า
ปลอดฟอร์มาลิน เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารทะเลของชาวประมงท้องถิ่น 
     2. ร้านอาหาร โรงแรม เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบความสะอาดของวัตถุดิบที่จะน ามาประกอบอาหาร เป็น
การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้านอาหารปลอดฟอร์มาลิน  
     3. ประชาชนทั่วไปที่สนใจทดสอบเพื่อตระหนักและเฝ้าระวังการบริโภคอาหารของตนเอง 

 

 

 
 

 

 

 



 

6) Customer Relationships (กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า) 
- มีการให้ทดลองใช้ชุดทดสอบฟรีในช่วงแรก 
- มีการประกาศรับรองความปลอดภัยของอาหารจากฟอร์มาลิน (Certificated) จากคณะ

วิทยาศาสตร์/สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (โดยทางบริษัทเป็นผู้สุ่มตรวจ) 
- มีสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่น/ส่วนลด เมื่อเป็นสมาชิกระยะยาวหรือซื้อคร้ังละจ านวนมาก 
- มีบริการหลังการขาย เช่น เคลมชุดทดสอบที่มีปัญหา ให้ค าปรึกษาการใช้งานและผลการทดสอบ 

 

7) Channels (ช่องทางการจัดจ าหน่าย) 
- น าสินค้าไปเสนอให้กับลูกค้า/ทดลองใช้ฟรี 
- เข้าร่วมงาน event ที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมด้านอาหาร และวิชาการ 
- มีเพจ Facebook/Instagram/Website  
- เปิดร้านขายออนไลน์ใน Application ต่างๆ เช่น Lazada Shopee  

 

8) Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน) 
- เงินลงทุนเริ่มต้น 1,300,0000 บาท 
- เงินหมุนเวียน 1,150,000 บาท/ปี 

 

9) Revenue Streams (ประมาณการรายได้) 
- ในปีแรกเราคาดว่าจะจ าหน่ายชุดทดสอบให้กับผู้ประกอบการอาหารทะเลแช่แข็ง-แปรรูป จ านวน 

12 ราย คิดเป็นรายได้ 2,388,000 บาท/ป ี
- บริษัทเราสามารถรับเป็นหน่วยที่ท าหน้าที่ R&D เพื่อพัฒนาชุดทดสอบที่ลูกค้าต้องการได้  
- สามารถให้บริการออกใบรับรองความปลอดภัยของอาหารจากฟอร์มาลินได้ (Certified) โดยมี

เงื่อนไขที่จะต้องใช้ชุดทดสอบและพนักงานตรวจสอบของเรา (มีค่าใช้จ่าย) 
 
รูปภาพประกอบ และวีดีโอคลิป 

  
 
 
 
 
 
 

วีดิโอสอนการใช้งาน 



 

  
 


