


เครือบริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป



บริษัทในเครือ
บริษัท แปซฟิิคริมริช กรุ๊ป จ ำกัด       บริษัท เซียร์ริช คอนเซำท์แทนท์ จ ำกัด            

โฮลดิง้                                             ท่ีปรึกษาการลงทนุด้านพลงังาน
ก่อสร้าง

บริษัท เลิศพมิำน จ ำกัด                    บริษัท ทอ็ปสตำร์ จ ำกัด
น าเข้าวสัดกุ่อสร้าง                             ผลิตเคร่ืองบรรจถุงุอตัโนมตัิ
ส่งออก                                             ผลิตเคร่ืองจกัรระบบล าเลียงในโรงงาน

บริษัท แอสเซท็ ริช จ ำกัด                  บริษัท พีค สตำร์ จ ำกัด
รีสอร์ท (พทัยา)                               บริษัทน าเข้า - ส่งออก

บริษัท ศุจกิำ เรสซเิด้นท์ จ ำกัด           บริษัท บูมเม่อริช จ ำกัด
รีสอร์ท (ภเูก็ต)                                ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ



บริษัท บมูเมอ่ริช จ ากดั
Boomer

ผลติและจดัจ าหน่าย ผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพ
 กลุ่มสินค้า

สารให้ความหวานแทนน า้ตาล (sweetener)
น า้มนัถัว่อินคา ( Sacha Inchi Oil)
เวชส าอาง

หญ้าหวาน (stevia) ปลกูและสกดั 
ในประเทศจีน และจะน ามาบรรจใุห้
รูปแบบ ซองและขวด ในประเทศ
ไทย

น า้มนัถัว่อินคา ( Sacha Inchi Oil)
ปลกูและเพาะพนัธุ์ ที่จงัหวดัน่าน
• บรรจนุ า้มนัชนิดขวด (แบบน า้) 
• บรรจผุงโปรตีน 
• แบบแคปซูล

ผลติภณัฑ์จากกวาวเครือ เป็น
สว่นผสมของสนิค้าหลายอย่างใน
อเมริกา เช่น ยาส าหรับผู้หญิงวยั
ทอง ยี่ห้อ Solgar, Swansen
,Natureanswer และเวชส าอาง 
ยี่ห้อ A.M.A.T.A ,Cosway



บริษัท บมูเมอ่ริช จ ากดั
Boomer

ผลิตและจดัจ าหนา่ย ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ
 กลุม่สินค้า
สารให้ความหวานแทนน า้ตาล (sweetener)



Biorich Sweet 

หญ้าหวาน (stevia) ของ บริษัท บมูเมอ่ริช จ ากดั จะปลกูและสกดั ในประเทศจีน 
และจะน ามาบรรจใุนรูปแบบ ซองและขวด ในประเทศไทย

ใสร่ปูโรงงาน



สำรสกัดจำกหญ้ำหวำน Steviosides
มีความเข้มข้นที่ 40 %, 60%, และ 97%

ซึง่มี บริษัท ซีฟู่  ไหเ่จิน้ จ ากดั ( QUFU HAIGEN ) มีบริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป เข้าถือหุ้น 10 %
เป็นผู้ควบคมุและดแูลการผลิต
( ซานตง – ประเทศจีน ) 



 กลุม่สินค้า
น า้มนัถัว่อินคา ( Sacha Inchi Oil)



Nature rich
 การปลกูและเพาะพนัธุ์ ท่ีจงัหวดัน่าน
 บรรจนุ า้มนัชนิดขวด (แบบน า้) และบรรจผุงโปรตีน กบับริษัท ไท ซี 
เอม็ จ ากดั มีบริษัท แปซฟิิค ริม ริช กรุ๊ป เข้าถือหุ้น 30 %
 ผลิตน า้มนัแบบแคปซลู กบับริษัท 8 เศรษฐี จ ากดั (Subcontract)



 กลุม่สินค้า 
เวชส าอาง



Mirifica
PM Radiance Radical Sponge 

(พีเอม็ เรเดียนซ์ เรดิคอล สปองซ์) 
Resilient Albacan Whitening 

(รีไซเลียน อลับาคนั ไวท์เทนน่ิง)
Shine Essense Cream 

(ชายน์ เอสเซนส์ ครีม)
Intensive Aging Rejuvinating Serum 

(อินเทนซีฟ เอจจิง้ รีจวีูเนติง้ เซร่ัม)
Breasteen Serum (บรีสทีน เซร่ัม)
Secret Gel (ซีเครต เจล)



กลุ่มสินค้ำ Mirifica เป็นสินค้ำที่ พัฒนำผลิตภัณฑ์
โดยบริษัท สมิธ เนเชอร์รอล จ ำกัด

โดยมี บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป ถือหุ้น 69%

บริษัท สมิธ เนเชอร์รอล จ ากดั ส านกังานอยูท่ี่ ตกึ 55 ทาวเวอร์ 
ทองหล่อ ท าหน้าที่ เพาะปลกู และเก็บเก่ียวกวาวเครือขาว (Puraria
Mirifica) กวาวเครือแดง (Puraria Butea) และรับซื้อรากหม่อนจาก
ฟาร์มเพาะปลูกในภาคเหนือ และแปรรูปขัน้ต้นเพื่อส่งออก ไปสกัดที่
บริษัท Biobotanica (Newyork) ด้วยเทคโนโลยีอวกาศ เม่ือได้สารสกัด
มาแล้ว น าออกจ าหน่ายทั่วโลก โดยแบ่งผลประโยชน์ กับ บริษัท สมิธ
เนเชอร์รอล จ ากัด ฝ่ายละคร่ึง ผลิตภณัฑ์กวาวเครือ เป็นส่วนผสมของ
สินค้าหลายอยา่งในอเมริกา เชน่ ยาส าหรับผู้หญิงวยัทอง
ยี่ห้อ Solgar, Swansen ,Nature answer และเวชส าอาง ยี่ห้อ 
A.M.A.T.A ,Cosway



ก้าวต่อไป ของ เครือบริษทัแปซิฟิค ริม ริช กรุป๊
โดย บริษทั บมูเม่อริช จ ากดั คือ

สมนุไพรไทย สกดัเข้มข้น “ฟ้าทลายโจร” 

และสมนุไพรไทยอืน่ๆ



การวิเคราะหห์าปริมาณของ
แอนโดรกราโฟไลนด์
ในฟ้าทะลายโจร

การพฒันาผลิตภณัฑส์าร
สกดัสมนุไพรฟ้าทะลาย
โจรด้วยเทคนิคการจบั
ก้อนด้วยไฟฟ้าในระดบั
อตุสาหกรรม

ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิใหบุ้คลากรวจิยัใน
สถาบนัอุดมศกึษาไปปฏบิตังิานเพื่อแกไ้ขปัญหา
และเพิม่ขดีความสามารถในการผลติใหก้บั
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙

BOOMERRICH CO.,LTD 

รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชยั พทุธ
วงศ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
นักวิจยัในโครงการ



Introduction

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees)

ชือ่วิทยาศาสตร ์: Andrographis paniculata (Burm.f.) Noes

วงศ์ : Acanthaceae

สรรพคุณทัว่ไป : แกไ้ข ้แกท้อ้งร่วง

ฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา : ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอสิระ ผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด

ฤทธ์ิในการยบัย ัง้เชื้อแบคทีเรีย ฤทธ์ิในการยบัย ัง้เชื้อมาลาเรียในหลอดทดลอง



สารส าคญัในการออกฤทธ์ิ คือ สารกลุ่ม Lactone เช่น

สารแอนโดรกราโฟไลด ์(Andrographolide) นีโอแอนโดรกราโฟไลด ์

(Neoandrographolide) ดิออกซแีอนโดรกราฟิไซด ์

(14-Deoxyandrographiside) เป็นตน้ ซึง่มีสตูรโครงสรา้งทางเคมี















































การวิเคราะห์หาปรมิาณแอนโทรกราโฟไลดใ์นฟ้าทะลายโจร

• High Performance Liquid Chromatography 

• Thin Layer Chromatography Image Analysis Method



• High Performance Liquid Chromatography 

Conditions 

Column 
C18 Reverse 

Phase 

Mobile phase 
MeOH-H2O 50:50 

(v/v)

Flow Rate 1 mL/min

Sample 20 µL

λmax 224 nm



• High Performance Liquid Chromatography 

ปรมิา

ณ
1.79-4.75 0.31-0.67 0.36-0.71

Andrographolide Neoandrographolide14-Deoxyandrographiside



• Thin Layer Chromatography Image Analysis Method

Conditions 

Stationary 

Phase

Si F254 TLC 

aluminum plate

Mobile phase 
CH2Cl-Toluine-EtOH

(6.5:2.5:1.5)

Dye p-anisaldehyde

Program 
Sorbfil

Videodensitometer



• Thin Layer Chromatography Image Analysis Method

TLC ของสารละลายตวัอย่าง ฉดีพ่นดว้ย p-anisaldehyde

ใน Mobile Phase CH2Cl2-Toluine-EtOH (6.5:2.5:1.5)



โครมาโทแกรมของการวิเคราะหห์าปริมาณ AG, NAG, DAGE

ในตวัอย่างยาฟ้าทะลายโจรดว้ยโปรแกรม Sorbfil Videodensitometer



ปรมิา

ณ
1.81-4.76 0.33-0.67 0.36-0.71

Andrographolide Neoandrographolide14-Deoxyandrographiside

• Thin Layer Chromatography Image Analysis Method



• Thin Layer Chromatography Image Analysis Method

ปรมิา

ณ

Andrographolide Neoandrographolide 14-Deoxyandrographiside

สารส าคญัในการออกฤทธ์ิพบในแคปซลูยาอภยัภูเบศร









คุณศิริ ชมชำญ
ประธำน เครือบริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป 


