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เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน (คลินิกเทคโนโลยี)
“คลินกิ เทคโนโลยี” เป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี่ ป็นผลงานวิจยั และ
พัฒนา ความรู้และความเชี่ยวชาญของ วท. และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
ไปสูช่ มุ ชนและท้องถิน่ โดย วท. ได้ลงนามความร่วมมือเพือ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินกิ เทคโนโลยี” เมือ่ ปี 2546
และเมื่อปี 2552 ภายหลังจากที่ วท. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง “การพัฒนา
จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด
ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และมีการมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของ วท. สนับสนุนงานด้าน วทน. ในอีกบทบาทหนึง่ ด้วย ปัจจุบนั มีสถาบัน
การศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จ�ำนวน 70 เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด ดังนี้
ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย ตาก
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์
ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง นครปฐม สิงห์บุรี ราชบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ภาคตะวันออก : ชลบุรี จันทบุรี ตราด
ภาคใต้ : ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
การด�ำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่ายเป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี น�ำความเชีย่ วชาญให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง
และทัว่ ถึง และส่งเสริมให้มกี ารน�ำผลงานวิจยั และพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดเทคโนโลยี ทีม่ ศี กั ยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละชุมชนท้องถิน่ เกิดผลลัพธ์ทเี่ ป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ รายเดียวหรือรวมเป็น
กลุ่ม) และวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่ม OTOP รายเดียวหรือมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับ
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รูปแบบการให้บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
• การให้บริการค�ำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ในส่วนกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-333-3917 และในพืน้ ที่
จังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายตั้งอยู่
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
+

+

+

+

+
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รูปแบบการจัดตั้งและกิจกรรมภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี

• การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบของ
ศูนย์เรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน นิทรรศการ คาราวานเทคโนโลยี
เอกสารเทคโนโลยีเฉพาะเรื่อง เว็บไซต์ที่ URL www.clinictech.most.go.th

ผลการด�ำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีถึงปัจจุบัน

• มี ผ ลงานเทคโนโลยี ที่ ถ ่ า ยทอดฯ ไปแล้ ว มากกว่ า 2,000 โครงการ ผู ้ รั บ
การถ่ายทอดฯ และได้รับประโยชน์มากกว่า 125,000 คน
• ชุมชนทีน่ ำ� เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี สร้าง/
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ท�ำให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ลดรายจ่าย จ�ำนวน 350 ชุมชน
• จากประเมินผลโดยหน่วยงานภาคีที่ 3 ในปีงบประมาณ 2556 – 2557 มีผลตอบแทน
ทีเ่ ป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับงบประมาณทีร่ ฐั จัดสรร ประมาณ 1.5 เท่า
กล่าวคือในแต่ละปีรฐั จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานด�ำเนินโครงการ 70 ล้านบาท มีผลตอบแทน
ที่ก่อเกิดรายได้หรือลดรายจ่ายของชุมชนประมาณ 105 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการที่
ประสบความส�ำเร็จและสามารถขยายผลได้ เช่น โครงการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดไม่เกิน
8 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน โครงการย้อมสีผ้าไหมผ้าฝ้าย
ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ผักและผลไม้) เป็นต้น
+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

พลังงาน

1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

1

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการผลิต
ก๊าซชีวภาพระดับชุมชน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีโครงการ
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่เรียกว่า “คลินิกเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไปช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกร โดยเทคโนโลยีที่คัดเลือกให้มีการส่งเสริมเรื่องหนึ่ง คือ
“การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักชีวภาพด้วยพีวีซี ขนาด 7 - 8 ลูกบาศก์เมตร” ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
(นายองอาจ ส่องสี) ได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2557 โดยมีสถาบันการศึกษาที่เป็น
เครือข่ายเป็นวิทยากรตัวคูณร่วมถ่ายทอดฯ ให้ชุมชน ครอบคลุมทุกภูมิภาค จ�ำนวน 27 แห่ง ได้แก่
• ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตเชียงราย น่าน)
• ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร)
• ภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
• ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา ตรัง)
ในการด�ำเนินโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วน และชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมสมทบบางส่วนไปแล้ว จ�ำนวน 13,566,167 บาท
ผู้รับการถ่ายทอดฯ จ�ำนวน 9,270 คน จัดท�ำบ่อสาธิต จ�ำนวน 928 บ่อ และมีการขยายผล จ�ำนวน 1,534 บ่อ
รวมทั้งสิ้น 2,462 บ่อ ซึ่งมีรายละเอียดเทคโนโลยี ดังนี้
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ชนิด/รูปแบบวัตถุดิบที่ใช้
ค่าใช้จ่ายบ่อก๊าซฯ (บาท)
						
อายุการใช้งาน / ผลประโยชน์
1. ถุงหมัก พีวีซี ขนาดความจุ 7 - 8 ลูกบาศก์เมตร • ประมาณ 3,250 บาท
• มูลสัตว์อย่างเดียว		
• อายุการใช้งาน 3 - 5 ปี
• มูลสัตว์ + ขยะอินทรีย์
• ได้ก๊าซชีวภาพจ�ำนวนวันละ 2 - 3 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อการใช้
					 ก๊าซหุงต้มทดแทนการใช้กา๊ ซ LPG ได้ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ถัง (15 กิโลกรัม)
					 หรือแปลงเป็นมูลค่าเท่ากับปีละ 3,600 - 3,800 บาทต่อครัวเรือนทีม่ สี มาชิก
					 4 - 5 คน
				
• ให้แสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุ จ�ำนวน 2 - 3 ตัว ได้นาน 10 - 12 ชั่วโมง
+

+

+

+

+

+

เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”

• ระบบการทำ�งานของบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี

>> กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ

• แผนผังการขุดหลุมสาหรับทำ�บ่อหมักมูลรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู ส่วนบนกว้างกว่าฐานบ่อ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้
สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ในขณะที่เกิดการย่อยสลายนั้นจะเกิดก๊าซขึ้นกลุ่มหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน
(Methane, CH4) รองลงมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N2) ไฮโดรเจน (H2) และก๊าซอื่นๆ
ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่มีมากที่สุด มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และติดไฟได้ เบากว่าอากาศ แต่ที่มีกลิ่นเหม็นนั้นเกิด
จากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือ “ก๊าซไข่เนา” ซึ่งเมื่อจุดไฟแล้วกลิ่นเหม็นจะหมดไป

>> วัตถุดิบส�ำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ

ได้แก่ มูลสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งของเสีย/น�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร เช่น โรงงานแป้งมัน
ส�ำปะหลัง โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบ โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานน�้ำตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์
และจากขยะชุมชน หรือร้านค้า ภัตตาคาร เป็นต้น

>> ประโยชน์ของการท�ำบ่อก๊าซชีวภาพ

1) ด้านพลังงาน เมื่อพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพจะลงทุนต�่ำกว่าการผลิต
เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ สามารถน�ำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ฟืน ถ่าน น�้ำมัน ก๊าซหุงต้ม และ
ไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ก๊าซชีวภาพจ�ำนวน 1 ลบ.ม. สามารถน�ำไปใช้ได้ ดังนี้
(1) ให้ความร้อน 3,000 - 5,000 กิโลแคลอรี่ ความร้อนจะท�ำให้น�้ำ 130 กิโลกรัม เดือดได้ที่อุณหภูมิ 20°C
(2) ใช้ตะเกียงขนาด 60 - 100 วัตต์ ลุกไหม้ได้ 5 - 6 ชั่วโมง
(3) ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1.25 กิโลวัตต์
(4) ใช้กับเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ได้นาน 1 ชั่วโมง
(5) ใช้กับครอบครัวขนาด 4 คน สามารถหุงต้มได้ 2 - 3 มื้อ
2) ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการน�ำมูลสัตว์ ปัสสาวะ และน�้ำล้างคอกมาหมักในบ่อลักษณะ
สุญญากาศ จะช่วยท�ำให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลง ผลจากการหมักมูลในบ่อหรือถังที่ปราศจาก
ออกซิเจนเป็นเวลานาน ๆ ท�ำให้ไข่พยาธิและเชือ้ โรคในมูลสัตว์ถกู ท�ำลายด้วย ซึง่ เป็นการท�ำลายแหล่งเพาะเชือ้ โรค
บางชนิด เช่น โรคบิด อหิวาต์ และพยาธิที่อาจแพร่กระจายจากมูลสัตว์ด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้
มูลสัตว์ถูกชะล้างลงไปในแหล่งน�้ำตามธรรมชาติอีกด้วย
+

+

+

+
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1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

3) ด้านการเกษตร
(1) การท�ำเป็นปุ๋ย กากที่ได้จากการหมักก๊าซชีวภาพสามารถน�ำไปเป็นปุ๋ยได้ดีกว่ามูลสัตว์สด ๆ หรือปุ๋ยคอก
ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะที่มีการหมักจะเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในมูลสัตว์ท�ำให้พืชสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ดี
(2) การท�ำเป็นอาหารสัตว์ โดยน�ำส่วนที่เหลือจากการหมักน�ำไปตากแห้ง แล้วน�ำไปผสมเป็นอาหารสัตว์ให้
โคและสุกรกินได้ แต่ทั้งนี้มีข้อจ�ำกัด คือ ควรใช้ในระดับ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ จะท�ำให้สัตว์เจริญเติบโตตามปกติและ
เป็นการลดต้นทุนการผลิต
>> ตัวอย่างชนิดของบ่อก๊าซชีวภาพที่ได้รับการส่งเสริมฯ <<

>> แนวทางการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
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องค์ความรู้ในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนที่ด�ำเนินการโดยคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่ายมีอยู่จ�ำนวนมาก ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะคัดเลือกเทคโนโลยี
ในหลายๆ รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมต่อการน�ำไปปรับใช้ในแต่ละชุมชน โดย
• จัดท�ำคู่มือการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และ/หรือ
พิมพ์เขียวแบบต่างๆ ในการก่อสร้างระบบ การก�ำหนดนิยามและหน่วยวัดต่างๆ ฯลฯ
+

+

+

+

+

+

เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”

• ส่งเสริมให้มกี ารสร้างนักถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน โดยคัดเลือก เทคโนโลยี
ต้นแบบ เช่น เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ให้
กับนักวิชาการจากคลินกิ เทคโนโลยีเครือข่าย ทีม่ คี วามสนใจเรือ่ งการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน (วิทยากรตัวคูณ)
• สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอด ในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทาง
ด้านนี้ให้เพิ่มขึ้น และพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ให้มีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในเรื่องนี้ปีละครั้ง เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างคลินกิ เทคโนโลยีเครือข่าย ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนให้ดำ� เนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
ซึ่งได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว

>> ผลประโยชน์จากการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ

เนื่องจาก “รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพถุงหมักชีวภาพด้วยพีวีซี ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร” มีราคาไม่แพง
ประมาณบ่อละ 2,500 – 3,000 บาท มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มาเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับ
กักเก็บมูล ทีม่ คี วามเหมาะสมกับเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์รายย่อย เพือ่ น�ำมาหมักให้ได้กา๊ ซมีเทนจ�ำนวนวันละประมาณ
2 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อการใช้หุงต้มแทนก๊าซ LPG และการท�ำแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุส�ำหรับใช้ใน
ครัวเรือนได้พอดี รวมทัง้ ยังได้กากทีผ่ า่ นการย่อยสลายแล้วมาใช้เป็นปุย๋ อินทรียอ์ กี ด้วย ซึง่ เมือ่ ประเมินผลตอบแทน
เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อยรายละ 3,600 บาท/ปี ทั้งนี้ หากคิดในมุมของการลงทุนของรัฐบาล
ก็นับว่ามีความคุ้มค่า เพราะหากคิดจากจ�ำนวนบ่อก๊าซของเกษตรกรในครัวเรือนที่มีการด�ำเนินการและขยายผล
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 – 2557 จ�ำนวน 2,462 บ่อ โดยคิดผลตอบแทน แค่ 2 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ 17,726,400 บาท นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายได้แล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องมลภาวะอีกด้วย เช่น ลดกลิ่น
จากมูลสัตว์ ลดจ�ำนวนแมลงวัน ลดการกระจายของเชื้อโรค เป็นต้น รวมทั้งน�้ำจากบ่อหมักล้นยังสามารถน�ำไปใช้
รดพืชเป็นปุ๋ย ปล่อยลงในแปลงนาได้โดยไม่มีกลิ่น

หากสนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
1. ส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 0 2333 3917 – 9, 0 2333 3941, 0 2333 3951
2. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภาค ภาคเหนือ
โทร. 053 – 211 – 434
3. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โทร. 043 – 203 – 532 และ 043 – 203 – 533
4. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภาค ภาคกลาง
โทร. 02 – 333 – 3950
5. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภาค ภาคตะวันออก
โทร. 038 – 394 – 791
6. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภาค ภาคใต้
โทร. 074 – 282 – 932
7. call center 1313 ต่องานคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง
+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

การเผาถ่านโดยใช้เตาอิวาเตะ
และการผลิตน�้ำส้มควันไม้
สิ่งเหลือใช้จากการเกษตรจ�ำนวน เช่น เปลือกไม้
กิง่ ไม้จากการตัดแต่งต้นไม้หรือทีห่ กั ร่วงมาเอง สามารถน�ำ
มาสูก่ ารผลิตถ่านไม้ไว้ใช้ในครัวเรือน ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยใน
ส่วนของพลังงานเชือ้ เพลิงในการหุงต้ม การปรุงอาหาร และ
ท�ำให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา มีเทคโนโลยีการผลิตเตาเผาอิวาเตะอย่างง่าย
ที่ชาวบ้านสามารถสร้างได้เอง จึงพร้อมที่จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีดังกล่าว
“เตาอิวาเตะ” เป็นเตาเผาถ่านที่ง่ายที่สุด ให้ผลเป็น
ที่น่าพอใจ เมื่อเผาเศษชิ้นไม้เต็ม 1 ถัง ขนาด 200 ลิตร
ได้ถา่ นประมาณ 15 – 20 กิโลกรัม ผลพลอยได้ที่ตามมา
คือ จะได้น�้ำส้มควันไม้ประมาณ 5 ลิตร ขึ้นอยู่กับความชื้น
ของไม้ และประโยชน์ทจี่ ะได้มานัน้ มีทงั้ การเพาะปลูก ตัง้ แต่
การป้องกันโรครากและโคนเน่าจากเชื้อรา เร่งการเจริญ
เติ บโตและกระตุ ้ นความต้านทานโรค และช่ ว ยในการ
สังเคราะห์นำ�้ ตาลของพืช ช่วยให้ผกั ผลไม้มรี สหวาน เป็นต้น
ส�ำหรับประโยชน์ในด้านปศุสัตว์ จะช่วยก�ำจัดกลิ่น
และขับไล่แมลงในคอกสัตว์ และป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่
ได้ ด้านครัวเรือน จะช่วยป้องกันปลวกและแมลง สัตว์ต่างๆ
เช่น ตะขาบ แมงป่อง กิง้ กือ ดับกลิน่ ห้องน�ำ้ ห้องครัว บริเวณ
ชื้นแฉะ และก�ำจัดกลิ่นขยะ และยังสามารถน�ำมาใช้กับ
แผลถูกน�้ำร้อนลวกและไฟไหม้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส�ำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0-7322-7150-161 ต่อ 9902
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การผลิตถ่านอัดแท่ง
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รบั
การร้องเรียนว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านด่านนาขาม
งิ้วงาม และนายาง ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีปัญหาเรื่องเศษ
วัสดุทางการเกษตร และต้องการทีจ่ ะน�ำมาผลิตเป็นถ่านอัด
แท่ง โดยต้องการความรู้ในกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่ง
จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เนื่องจากถ่านอัดแท่ง
สามารถพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ได้ โดยต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (238/2547)
ทางคลินิกเทคโนโลยี จึงได้ร่วมมือกับวิทยากรจาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเตรียมอุปกรณ์/สถานที่ และ
เครื่องมือ เพื่อด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่าน
อัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพือ่ ให้ผรู้ บั การ
ถ่ายทอดฯ สามารถน�ำความรู้และเทคนิคไปปฏิบัติได้จริง
และสามารถเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว จากนัน้ ได้ตดิ ตาม
ประเมินผล จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ความรูจ้ ากการถ่ายทอดฯ
โดยใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตและแผ่นพับอีกด้วย
ผลประโยชน์ที่ผู้รับการถ่ายทอดฯ คือ สามารถน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และสามารถลดเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรได้ ในขณะเดียวกันยังสร้างวิทยากร
เครือข่ายประจ�ำท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ผลิตถ่านอัดแท่ง และตัง้ กลุม่ เพือ่ ผลิตถ่านอัดแท่งจ�ำหน่าย
เป็นรายได้เสริมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1788
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กลุ่มเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

• เปลี่ยนกิ่งไม้เป็นถ่าน
แบบยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน
จังหวัดตาก

ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของชาวชนบท ชาวเกษตรกรส่วนมากจะใช้ถ่านไม้ในการหุงต้มท�ำ
อาหาร ปกติส่วนใหญ่จะซื้อมาใช้และบางส่วนจะตัดต้นไม้ใหญ่ในป่าและใช้แกลบหรือขี้วัว
แห้งเป็นเชื้อเพลิงใช้เวลา 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นของไม้และขนาดของท่อนไม้ ต้องดับถ่าน
ด้วยน�้ำ ดังนั้นกิ่งไม้เล็กๆ จะเป็นเถ้าหมด ส่วนถ่านที่ได้จะไม่แกร่ง และคุณภาพต�่ำ เมื่อใช้
ปิง้ ย่าง มีสารก่อมะเร็งปนมาด้วย บางชุมชน เช่น ชุมชนต�ำบลบ้านตลุกกลางทุง่ อ.เมือง จ.ตาก
ก็ประยุกต์ถัง 200 ลิตรมาใช้โดยไม่ถูกหลักวิชาการ ไม่มีฉนวน อันตรายมากส�ำหรับสัตว์เลี้ยง
และเด็กๆ ถ่านทีไ่ ด้ไม่แกร่ง กิง่ ไม้เล็กๆ เป็นเถ้าหมด ชุมชนต�ำบลบ้านท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
ส่วนใหญ่มีไร่ไม้ยูคาลิปตัสจ�ำนวนมาก เมื่อขายต้นจะเหลือกิ่งไม้เล็กทิ้งอยู่เต็มไร่ ต้องเผาทิ้ง
สร้างมลภาวะ และน่าเสียดาย และชุมชนต�ำบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยป่าไม้ ไม้สวน และไม้โตไว เมือ่ ยามพายุเข้า กิง่ ไม้หกั ตกลงพืน้ ต้องเผาทิง้ แบบไร้ประโยชน์
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลา้ นนา ตาก มีเทคโนโลยีพลังงานเตาเผาถ่าน
200 ลิตร ซึ่งมีข้อดีหลายประการ คือ ใช้วัตถุดิบเป็นกิ่งไม้ซึ่งไม่สนับสนุนให้ตัดไม้ท�ำลายป่า
ผู้สูงอายุสามารถท�ำได้เป็นการออกก�ำลังกายไปด้วย ใช้เวลาไม่เกิน 6-8 ชั่วโมงในการเผาถ่าน
จากกิ่งไม้ให้เป็นถ่านซึ่งไม่รวมเวลาปล่อยให้เย็นตัวลง ในกระบวนการเผาถ่านจะมีน�้ำส้มควัน
ไม้ซึ่งสามารถประยุกต์มาทดแทนสารเคมีส�ำหรับป้องกันศัตรูพืช หรือใช้ไล่หมัด ในสัตว์เลี้ยง
ถ่านที่ได้จะแกร่งไร้สารก่อมะเร็ง
ดังนั้นทีมงานได้จัดท�ำคู่มือการเผาถ่านของเทคโนโลยีพลังงานเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
จัดท�ำตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการจัดเรียงไม้ เทคนิคการ
ควบคุมเตาเมือ่ เตาติดแล้ว เทคนิคการสังเกตควัน เทคนิคการเก็บน�ำ้ ส้มควันไม้ และการทดสอบ
ดับเตาตลอดจนมอบอุปกรณ์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรม ท่านละ 1 ชุด จ�ำนวน 90 คน ผลลัพธ์
ผู้รับการฝึกอบรมสนใจ มีความตั้งใจสูงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกท่านสามารถท�ำได้
ผลความส�ำเร็จของโครงการผู้รับการฝึกอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อเดือน สามารถใช้น�้ำส้มควันไม้ชดเชยสารเคมีซึ่งไม่สามารถ
ประเมินเป็นตัวเลขได้ และมีผนู้ ำ� ชุมชนบางท่านสามารถต่อยอดถ่ายทอดให้เพือ่ นบ้านผูส้ นใจ
ต่อไปได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41 หมู่ 7 ต�ำบลไม้งาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0 - 5551 - 5496
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เครื่องผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
อย่างง่ายราคาถูก
การสร้างเครื่ องผลิ ตน�้ ำ มั นไบโอดี เ ซลอย่ างง่า ย
ราคาถูก เป็นการสร้างเครือ่ งผลิตน�ำ้ มันไบโอดีเซล โดยใช้
วัสดุหาได้ในท้องถิน่ ราคาถูกไม่เกิน 20,000 บาท ต่อก�ำลัง
การผลิต 200 ลิตรต่อครั้ง โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ แก่ประชาชน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 330 คน ซึ่งมีผู้เข้า
ร่วมอบรมประมาณ 50 % ต้องการผลิตเครื่องไบโอดีเซล
เพื่อน�ำไปติดตั้งในชุมชนและสถานประกอบการ เช่น
ชุมชนในต�ำบลสะนอ ชุมชนหลังมัสยิดกรือเซะ และชุมชน
ใน อ�ำเภอโคกโพธิ์ เป็นต้น ซึง่ ท�ำให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้
ลดปั ญ หาความยากจน ประชาชนร่ ว มมื อ กั น ท� ำ งาน
เป็นการสร้างความสามัคคี รวมทัง้ ประชาชนได้ใช้พลังงาน
สะอาด อากาศไม่เป็นพิษ สร้างสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่
ดีให้แก่ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
27 ถนนหนองจิก ต�ำบลสะบารัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-1853
+

+

+

+
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1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

6

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

เครื่องอบเป็ด
ประหยัดพลังงานไร้ควัน
การประกอบอาชีพของร้านค้าในปัจจุบันมีหลาย
รูปแบบ การประกอบอาหารเพือ่ จ�ำหน่ายเป็นการประกอบ
อาชีพทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป เช่น ร้านก๋วยเตีย๋ ว ร้านอาหารจานเดียว
ร้านอาหารตามสัง่ เป็นต้น การประกอบอาชีพขายข้าวหน้า
เป็ดและเป็ดย่าง เป็นอาชีพหนึง่ หรือเป็นเมนูหนึง่ ซึง่ เป็นที่
รู้จักดี การท�ำเป็ดย่าง มีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน คลินิก
เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีองค์ความรู้ใน
เรื่องเครื่องอบเป็ดที่ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องอบทั่วไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับ
สนุ น งบประมาณให้ ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
อุ บ ลราชธานี ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การท� ำ เป็ ด ย่ า ง
โดยเครื่ อ งอบเป็ ด ประหยั ด พลั ง งานไร้ ค วั น มี ผู ้ ส นใจ
จากร้านค้า แม่คา้ ประมาณ 50 คน เข้ารับการถ่ายทอดฯ
ซึ่งผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ท�ำให้
มีประสบการณ์ตรง สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพได้ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
5 ถนนแจ้งสนิท ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0 – 4525 - 5047
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“คลินิกเทคโนโลยี”
7

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์

โดยใช้ร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เนื่องจากประเทศไทยมีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี โดยมีค่า
พลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 17 MJ/day m2 เพียงพอ
ที่ จ ะน� ำ มาใช้ ง านในรู ป ของความร้ อ นในกระบวนการ
อบแห้งนิยมท�ำกันโดยทัว่ ไปทัง้ ในระดับชาวบ้านและระดับ
อุตสาหกรรม เพราะการตากแห้งนัน้ ท�ำได้งา่ ย สะดวก และ
สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยน้อย แต่การตากแห้งของชาวบ้านเป็น
แบบธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ถูกสุขลักษณะ เปื้อนฝุ่น
ละออง มีแมลงรบกวนหรืออาจวางไข่ไว้ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
เสียหายภายหลังได้ และยังมีปญ
ั หาอันเนือ่ งมาจากฝนตก
ซึ่งท�ำให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการตากแห้งอีกด้วย
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา (สาขาวิชา
พลั ง งานทดแทน วิ ท ยาลั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดย ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ และคณะ) ได้เผยแพร่การใช้
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์โดยใช้ร่วม
กับแผ่นสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางด้านการเกษตร และเมือ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ทำ� การวิจยั และทดสอบประสิทธิภาพของเครือ่ งอบแห้ง
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โ ดยมี ก ารปรั บ แผ่ น สะท้ อ นรั ง สี
แสงอาทิ ต ย์ ใ นมุ ม ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการอบแห้ ง ปลา
ของกลุ่มเลี้ยงปลาเก้าศรี หมู่ 5 ต�ำบลแม่ใส อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ได้ผลดังนี้
90 o

75 o

60 o

45 o

30 o

15 o

ตัวรับรังสีฯ

ไม่ติดแผ่น
สะท้อนรังสีฯ
45.86

51.65

52.71

56.61

51.05

47.48

46.74

เครื่องอบแห้ง

34.89

35.42

36.35

39.69

35.33

35.15

34.96

ประสิทธิภาพ (%)

+

+

+

+
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1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

จากตาราง พบว่า ประสิทธิภาพของแผงและเครื่องอบแห้งเมื่อปรับมุมของแผ่น
สะท้อนรังสี 60 องศา เท่ากับ 56.61 และ 39.69 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ โดยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 10.75 และ 4.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับแบบที่ไม่ติดแผ่นสะท้อนรังสี
จากการทดลองอบแห้งปลาได้ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับเวลา ดังนี้

จากกราฟ จะเห็นว่าการอบแห้งแบบติดตัวสะท้อนรังสีที่ท�ำมุม 60 องศา สามารถ
ลดความชื้นของปลาได้ค่อนข้างรวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งอีก 6 วิธี
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บที่ ร ะยะเวลาในการอบแห้ ง เท่ า กั น พบว่ า การอบแห้ ง
แบบติดตัวสะท้อนรังสีที่ท�ำมุม 60 องศา เหลือความชื้นสุดท้ายของปลาน้อยกว่าวิธีอื่น
เท่ากับ 2495 % db
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เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”

นอกจากนี้ ในปี 2554 ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีเครือ่ งอบแห้งพลังงานแสง
อาทิตย์ฯ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านเมืองปอน
ต�ำบลเมืองปอน อ�ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 50 คน
และในปี 2555 ถ่ายทอดฯให้กับกลุ่มปลาส้มกว๊านพะเยาบ้านสันเวียงใหม่
ต�ำบลบ้านสาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน ซึ่งเมื่อ
มีการประเมินผล มีผลเป็นที่น่าพอใจของกลุ่ม ทางกลุ่มฯได้น�ำเครื่องไปใช้
อบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เพิ่มผลผลิตเป็นเท่าตัว
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เป็นเครื่องอบแห้งที่มี
ต้นทุนในการก่อสร้างต�่ำ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและยังเป็นเครื่องอบแห้งที่ท�ำงาน
ได้ดี มีความเหมาะสมทีจ่ ะส่งเสริมให้เกษตรกร น�ำไปใช้ในการอบแห้งเพือ่ เพิม่
มูลค่าของผลผลิต สามารถแปรรูปผลผลิตให้อยูไ่ ด้นาน เพือ่ น�ำไปจ�ำหน่ายใน
ช่วงเวลาที่ผลผลิตนั้นๆ เป็นที่ต้องการของตลาดท�ำให้มีรายได้เพิ่ม และสร้าง
โอกาสให้แก่เกษตรกรทีม่ รี ายได้นอ้ ย ได้ใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กันอย่างแพร่หลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 – 5446 - 6666 ต่อ 1047

+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

8

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
พื้นที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

22

สืบเนือ่ งจากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภาคใต้ ร่วมกับส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดพังงา ได้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด พั ง งา เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤษภาคมที่ผ่านมา ในเรื่อง “การบริหารจัดการขยะ
และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้” ท�ำให้
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะยาวน้อยมีความสนใจ
เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยวิธกี ารแบบเชิงกลชีวภาพ (MBT, Mechanical and Biological Waste
Treatment) ประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้
เล็งเห็นความส�ำคัญของโครงการว่าสามารถท�ำประโยชน์
ให้ แ ก่ ชุ ม ชนและสามารถต่ อ ยอดน� ำ ไปเป็ น ต้ น แบบ
ในการน�ำเทคโนโลยีของไทยไปบริหารจัดการก�ำจัดขยะ
ในจังหวัดพังงาและจังหวัดอื่นๆ จึงได้ด�ำเนินการลงนาม
ความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพืน้ ที่
เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา” เพือ่ แสดงเจตนารมณ์
3 ฝ่าย ในความร่วมมือการท�ำงานแบบบูรณาการจาก
หน่วยงานส่วนกลาง สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ท้องถิ่น ในการท�ำงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ดร.พี ร พั น ธุ ์ พาลุ สุ ข รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังการร่วมเป็น
ประธานในพิธลี งนามความร่วมมือดังกล่าวว่า “โครงการ
บริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ต�ำบลเกาะยาวน้อย”
เป็ น โครงการที่ มี ป ระโยชน์ ม ากส� ำ หรั บ ประชาชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ได้ก�ำหนดให้มี
การจัดการขยะในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ครบวงจรและน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
+

+

+
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ให้ได้มากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะน�ำมาเป็นพลังงาน หรือปุย๋ อินทรียต์ า่ งๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกาะยาวน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีเอกลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น จ�ำเป็นต้องมีระบบบริหาร
จัดการขยะในท้องถิน่ ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน จึงสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการน�ำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน่ ได้อย่างเข้มแข็งในพืน้ ที่
จังหวัดพังงาและจังหวัดอืน่ ๆ ให้สามารถมาศึกษาดูงานเป็นต้นแบบน�ำ
ไปเป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของตนต่อไป
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา ผูอ้ ำ� นวยการเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า จากการศึกษาแนวทางบริหาร
จัดการขยะชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) ท�ำให้ได้รบั
ความรูใ้ หม่ในเรือ่ งการจัดการขยะชุมชน ทัง้ ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบของการจัดการขยะในระดับชุมชนแบบ
ครบวงจรโดยสามารถน�ำมาผลิตพลังงานทดแทน และปุ๋ยปรับปรุงดิน
ซึ่ ง ได้ น� ำ มาใช้ จ ริ ง ในพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด การกั บ ขยะชุ ม ชนมหาวิ ท ยาลั ย
ได้ทั้งหมด ปริมาณ 3-5 ตันต่อวัน ท�ำให้ขยะลดลงประมาณร้อยละ 65
โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ทเี่ หลือจะเป็นขยะจ�ำพวกพลาสติกประมาณ
ร้อยละ 30 ที่สามารถน�ำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง ส่วนที่เหลือ
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณคาร์บอนสูง ร้อยละ 70 น�ำไปใช้ประโยชน์
เป็นปุ๋ยปรับปรุงดินได้ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกน�ำมาใช้อย่าง
แพร่หลาย ซึ่งการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในพื้นที่เกาะยาวน้อย
เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการขยะในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส�ำนักงานบริการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 – 4422 - 4820, 0 – 4422 - 4920

+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

เกษตร

1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

1

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

เกษตรประณีต 1 ไร่
ไม่ยากจน
คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน และโครงการเกษตรเพือ่
สุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรน�ำ
“เกษตรประณีต 1 ไร่” ไปสู่การปฏิบัติ โดยการฝึกอบรม
การสัมมนา และการบริการให้ค�ำปรึกษาในพื้นที่อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีโครงการน�ำร่อง “การสร้างเครือข่ายเกษตร
ประณี ต 1 ไร่ ” จ� ำ นวน 5 หมู ่ บ ้ า น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา
เครือข่ายเกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยากจน เป็นการน�ำ
แนวคิดและผลการสรุปองค์ความรู้จากการปรับเปลี่ยน
ความคิดด้วยตนเอง หนีจากกระแสการปลูกพืชเชิงเดีย่ วมา
ท�ำเกษตรผสมผสาน โดยน�ำแนวทางให้เปลี่ยนมาปลูกพืช
แบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี พึง่ ตนเองด้วยภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ทั้งด้านการปรับปรุงดิน การใช้สมุนไพรป้องกัน
โรค และแมลงต่างๆ หลักการของ “เกษตรประณีต 1 ไร่”
คือ ต้องมี 5 ออม คือ ออมน�้ำ ออมดิน ออมต้นไม้ ออมสัตว์
และออมเงิน ด�ำเนินการด้วยแนวทาง “ปลูกทุกอย่างที่กิน
กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือกินแจก เหลือแจกขาย”
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน คือ เกษตรกรสามารถพึ่ง
ตนเองได้มากขึ้น สามารถลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง ท�ำการ
เกษตรบนพื้นฐานของเหตุและผล และรู้จริงในอาชีพที่
ตนเองท�ำ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส�ำนักงานบริการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 - 5434 - 2553 ต่อ 225
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เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
2

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

ส�ำหรับถ่านดูดกลิ่นผลไม้
ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนตามรอยพ่อ ต�ำบลท่าดี อ�ำเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสมาชิกกลุ่มเพื่อจัดท�ำ
ผลิตภัณฑ์ถา่ นผลไม้เพือ่ จ�ำหน่ายเป็นสินค้าทีร่ ะลึก โดยยึด
เป็นอาชีพเสริมจาการท�ำนาและ การท�ำสวนยางพารา
ก่อนเข้ารับการอบรมทางกลุ่มได้ประสบกับปัญหาการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับใส่ถา่ นผลไม้ และเมือ่ ได้รบั การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่ โดยได้เดินทาง
สู่พื้นที่ ด�ำเนินการถ่ายทอดฯ การพัฒนาและออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ ถ่ า นดู ด กลิ่ น ผลไม้ รวมทั้ ง เทคนิ ค
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้แก่สมาชิกในกลุม่ จ�ำนวน 35 คน
ผลที่ได้รับ คือ ท�ำให้เกิดการสร้างรายได้แก่สมาชิก
ในกลุม่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ สมาชิกในกลุม่ ได้ประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละ
ทักษะในการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับถ่าน
ผลไม้ ซึง่ สามารถท�ำให้เกิดความดึงดูดใจแก่ผซู้ อื้ ได้มากขึน้
สะดวกต่อการใช้งานและที่ส�ำคัญคือง่ายต่อการขนส่ง
ท�ำให้จำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึน้ (โดยเฉพาะตามโรงแรม
ต่างๆ และสปาในจังหวัดพังงาและภูเก็ต) ส่งผลให้ครอบครัว
ของสมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 – 665 - 3555 ต่อ 3028
+

+

+

+
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1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

3

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ข้าวฮาง

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

ตราสินค้าที่เลือก
จากการมีส่วนร่วม
กับชุมชน

• ดอกจำ�ปา (ลั่นทมหรือลีลาวดี)

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ได้ออกส�ำรวจข้อมูลความความต้องการของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองลาด และกลุม่ ชุมชนผลิตข้าวหอมทอง
บ้านจ�ำปา ต�ำบลหนองลาด อ�ำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
มาตั้งแต่ปี 2550 และได้ส่งเสริมด้านการตลาด โดยน�ำผลิตภัณฑ์
ของกลุม่ ออกจ�ำหน่ายในงานต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ แนะน�ำให้ลกู ค้าได้รจู้ กั
กับข้าวฮาง อันเป็นภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพชนรุ่นหลัง
และถูกน�ำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ “ข้าวกล้องหอมทอง” หรือ
“ข้าวฮาง” จ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสร้างรายได้
ให้กับชุมชน
ผลจากการด�ำเนินการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มชุมชน
ผู้ผลิตข้าวกล้องมะลิหอมทองหรือข้าวฮาง ของกลุ่มชุมชนผลิต
ข้าวหอมทองบ้านจ�ำปา หมู่ 5 ต�ำบลหนองลาด อ�ำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ ปัญหาด้านการ
บรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญในการส่งเสริมการตลาด
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวกลางในการสื่อสารดึงดูดความ
สนใจให้กับลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ปี 2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงสนับสนุน
งบประมาณให้ แ ก่ ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวฮาง
ของกลุ ่ ม ชุ ม ชนผลิ ต ข้าวหอมทองบ้านจ�ำปา ต�ำบลหนองลาด
อ�ำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยเน้นการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม
ของประชาชน เพื่อที่จะกลั่นกรองภูมิปัญญา เอกลักษณ์ท้องถิ่น
มาบรรจุ ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ์ มุ ่ ง เน้ น การใช้ วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น มาเป็ น
องค์ประกอบส�ำคัญในการจัดท�ำบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับข้าว 1 กก.

• แบบเดิม

• แบบใหม่

บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับข้าว 2-6 กก.
• แบบเดิม

• แบบใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ต�ำบลพังโคน อ�ำเภอพังโคน จัหวัดสกลนคร 47160
โทร. 0 - 4277 - 2393
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เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
4

“กระเพรา” พืชมหัศจรรย์
ใช้ป้องกันก�ำจัดแมลงวันทอง
กระเพราพืชพืน้ บ้านทีม่ อี ยูค่ กู่ บั คนไทยมาช้านาน ด้วยความ
ที่มีรสเผ็ดร้อนถูกปากคนไทยจึงนิยมน�ำมาประกอบอาหารได้
หลากหลายชนิด ที่รู้จักกันดีก็คือ “ผัดกระเพรา” นอกจากจะน�ำ
ประกอบอาหารแล้ว คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้ศึกษาวิจัยน�ำสารสกัด
จากกระเพรามาใช้ในการป้องกันก�ำจัดแมลงวันทองได้อีกด้วย
แมลงวันทองมหันตภัยตัวร้ายท�ำลายพืชผลทางการเกษตร
ของไทย ท�ำให้แต่ละปีเราต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลในการ
ป้องกันก�ำจัดเพือ่ ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคณ
ุ ภาพทีด่ สี ามารถ
ส่งออกได้ เกษตรกรส่วนใหญ่นยิ มใช้สารเคมีในการป้องกันก�ำจัด
ซึ่งเป็นอันตราย และปัจจุบันสารเคมีเหล่านี้มีราคาแพง คลินิก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีในการน�ำสารสกัดจากกระ
เพรามาใช้ในการป้องกันก�ำจัดแมลงวันทอง โดยใช้กระเพราแดง
ซึ่งได้ผลดีกว่ากระเพราเขียวหรือกระเพราขาว น�ำกระเพราแดง
มาสกัดน�้ำมัน โดยการกลั่นด้วยไอน�้ำจะได้น�้ำมันกระเพรา จาก
นั้นน�ำน�้ำมันกระเพราที่ได้ชุบส�ำลีโดยหยดน�้ำมันกระเพรา เพียง
2-3 หยด น�ำไปใส่ในกับดักแมลงวันทอง เพียงเท่านี้เจ้าแมลงวัน
ทองตัวร้ายก็จะเข้ามาในกับดัก ประมาณ 2-4 สัปดาห์ เราก็จะ
ท�ำการเทเจ้าแมลงวันทองในกับดักทิง้ และหยดน�ำ้ มันกระเพราลง
ไปใหม่ ซึ่งผลการใช้น�้ำมันจากกระเพรา ได้ผลดีไม่แพ้การใช้สาร
เคมีสังเคราะห์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงเท่านี้ ก็จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพสามารถ พึง่ พาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยต่อสุขภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
อาคารบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
131 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 084 – 566 - 9796
+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
จากน�ำ้ ผึ้งและนมผึ้ง
นายดาว กันเกตุ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งผึง้ และกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งผึง้
พันธุบ์ า้ นน�ำ้ อับ ต�ำบลบ้านกร่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จ�ำนวน 11 คน ได้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอางจากน�้ำผึ้งและนมผึ้ง จาก ผศ.ดร.อัษฎางค์
พลนอก อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายหลังจากการ
ได้รับการอบรมได้น�ำความรู้ไปทดลองท�ำในกลุ่มฯ ลองผิด
ลองถูกด้วยตนเอง แต่ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ จึงได้ติดต่อ
ขอรับค�ำปรึกษาเพิ่มเติมจาก ผศ.ดร.อัษฎางค์ ซึ่งได้ลงไป
ให้ความรูเ้ พิม่ เติมให้กลุม่ ฯ ในพืน้ ทีโ่ ดยตรง จนสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากน�้ำผึ้งและนมผึ้งได้หลายชนิด
ได้แก่ สบู่เหลวผสมน�้ำผึ้ง สบู่ใสผสมกับน�้ำผึ้ง โลชั่นผสม
น�ำ้ ผึง้ สบูก่ อ้ นผสมเกสร และเจลล้างมือผสมน�ำ้ ผึง้ ปัจจุบนั
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ ่ ม ฯ ผู ้ ซื้ อ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพ
เนือ่ งจากรับรองว่าได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลินกิ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบกับความรูส้ กึ ของ
ผูใ้ ช้เครือ่ งส�ำอางในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มกั หลีกเลีย่ งสารเคมี
สังเคราะห์ หันกลับมาสู่ธรรมชาติโดยการใช้สารปรุงแต่ง
จากธรรมชาติ แ ทน เช่ น น�้ ำ ผึ้ ง ที่ เ ป็ น ผลิ ตผลธรรมชาติ
จากสัตว์ ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มฯ เดือนละประมาณ 24,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา C ต�ำบลท่าโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055 – 968719
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“คลินิกเทคโนโลยี”
6

การผลิตอาหารเพื่อทดแทนปลาเหยื่อ

ในการใช้เลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต�ำบลบ่อหิน
อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยประธานกลุม่ ฯ คุณบรรจง นฤพรเมธี
ซึ่งเป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ที่
ท�ำงานร่วมกับคลินกิ เทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาอย่างต่อเนื่อง ประสบ
ปัญหาเกีย่ วกับอาหารทีน่ ำ� มาใช้เลีย้ งปลาในกระชัง เนือ่ งจาก
ปัจจุบนั นีอ้ าหารเม็ดตามท้องตลาดมีราคาแพง และปลาเหยือ่
ก็เริม่ ทีจ่ ะหายาก และในช่วงฤดูฝนก็ไม่สามารถหาปลาเหยือ่ ได้
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
ศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง จึงได้มกี ารวิจยั และพัฒนาสูตรอาหารปลา
ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ
2553 ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
“การพัฒนาอาหารเพือ่ ทดแทนปลาเหยือ่ ในการเลีย้ งปลา
เศรษฐกิจ” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จ�ำนวน 45 คน โดยได้
ปรับปรุงเทคนิคจากการวิจยั ฯ เดิม ในการปรับปรุงสูตรอาหาร
ปลาส�ำเร็จรูปให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก และใช้วสั ดุ
ในท้องถิ่น คือ กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน�้ำมัน
ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีท�ำให้ทางกลุ่มสามารถ
ผลิตอาหารเม็ดเพื่อใช้เลี้ยงปลาขึ้นเองในกลุ่มได้ คุณภาพ
อาหารปลาที่ได้สามารถใช้ทดแทนปลาเหยื่อ โดยอาหารปลา
ส�ำเร็จรูปทีผ่ ลิตเองจะเป็นอาหารกึง่ เปียกกึง่ แห้งทีม่ คี ณ
ุ ค่าทาง
อาหารครบ ใช้ต้นทุนต�่ำ ผลิตได้ทุกฤดู และเก็บรักษาได้นาน
สามารถช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารมาเลี้ยงปลาจาก 40
บาทต่อกิโลกรัม เหลือแค่ 27 บาทต่อกิโลกรัม ท�ำให้สามารถ
แก้ปัญหาให้กับทางกลุ่มได้ในระดับหนึ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ต�ำบลไม้ฝาด อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทร. 0 – 7520 – 4051 - 5
+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

การผลิตและใช้ประโยชน์
จากน�ำ้ ส้มควันไม้ทางการเกษตร
“น�้ำส้มควันไม้” เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน ลักษณะเป็น
ของเหลวสีนำ�้ ตาลใส มีกลิน่ ควันไม้ ได้จากการควบแน่นของควันทีเ่ กิดจาก
การเผาถ่านไม้ในช่วงทีไ่ ม้กำ� ลังเปลีย่ นเป็นถ่าน ทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ นเตาอยูร่ ะหว่าง
300-400 องศาเซลเซียส สารประกอบต่างๆ ในไม้ฟืน จะถูกสลายตัวด้วย
ความร้อนเกิดเป็นสารประกอบใหม่มากมาย ซึ่งหากมีกระบวนการการเก็บ
น�ำ้ ส้มควันไม้ทถี่ กู ต้อง ของเหลวสีนำ�้ ตาลใส ทีไ่ ด้จากควันไม้ สามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้มากมาย
ปัจจุบนั เกษตรกรมีการผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้ และใช้ประโยชน์จากน�ำ้ ส้ม
ควันไม้เป็นจ�ำนวนมาก แต่เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตที่ถูกต้อง ท�ำให้ได้น�้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพต่างกัน ซึ่งส่ง
ผลต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ได้ท�ำงานวิจัยในเรื่องนี้มาตั้งแต่ ปี 2547 โดย ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน และ
ทีมงาน ได้ทำ� การวิจยั น�ำ้ ส้มควันไม้ทงั้ ในด้านการผลิต การพัฒนาเตาเผาถ่าน
การเก็บน�้ำส้มควันไม้ การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี และการทดลองน�ำ
ไปใช้จริง เพื่อหาเหตุผลทางวิชาการรองรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
เกษตรกรทีส่ นใจในการผลิตและน�ำไปใช้ประโยชน์ และในปี 2553 ได้รบั งบ
ประมาณสนั บ สนุ น จากกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามค�ำร้องขอขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าโพธิ์
อ�ำเภอเมือง ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอวัดโบสถ์ โรงเรียนท่าหมื่นสาม อ�ำเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก และบ้านหนองตายาย อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี เพื่อเรียนรู้เทคนิคการท�ำน�้ำส้มควันไม้ที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นเวทีใน
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์การผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้จากปราชญ์ชาวบ้านด้วย
อย่างไรก็ตาม ในเรือ่ งการผลิตและการใช้ประโยชน์จากน�ำ้ ส้มควันไม้
ยังต้องมีการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ในเรือ่ งการเลือกใช้ไม้ในการ
เผาถ่าน เทคนิคการเก็บน�้ำส้มควันไม้อย่างไรให้ได้คุณภาพ การน�ำไปใช้ให้
เหมาะสมกับพืชต่างๆ เป็นต้น ซึง่ จะเป็นประโยชน์แก่ชมุ ชนทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
พิษณุโลกและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
41 หมู่ 7 ต�ำบลไม้งาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0 – 5551 - 5496
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“คลินิกเทคโนโลยี”
8

เครื่องหั่นสมุนไพร
ส�ำหรับชุมชน

การแปรรู ป สมุ น ไพรด้ ว ยกระบวนการหั่ น ของกลุ ่ ม
แม่บา้ นชุมชนเดชอุดมพัฒนา กลุม่ สมุนไพรอบผิวบ้านโนนกราด
และกลุม่ แปรรูปพืชสมุนไพรบ้านหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา
จ�ำนวน 70 คน พบปัญหาเหมือนกันคือ ใช้มีดในการหั่นโดย
แรงงานเป็นผูส้ งู อายุ อายุเฉลีย่ 60 ปี ต้องใช้ความช�ำนาญของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นหลัก เสีย่ งต่อการบาดเจ็บจากมีดทีห่ นั่ ท�ำให้
ล่ า ช้ า ไม่ ส ามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรทั น ตามความ
ต้องการของตลาด
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ได้ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการหั่น
สมุนไพรด้วยเครือ่ งหัน่ สมุนไพรขนาดเล็ก โครงสร้างสแตนเลส
โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประจ�ำปีงบประมาณ 2553 เครื่องดังกล่าว
สามารถหั่นสมุนไพรให้เป็นแผ่นบาง 2-5 มม. ได้มากกว่า 50
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ท�ำให้กลุ่มแปรรูปสมุนไพร สามารถเพิ่ม
รายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มได้มากกว่า 1,000 บาทต่อเดือน
อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชน ได้ขยายการปลูกสมุนไพร เพื่อจัด
จ�ำหน่ายและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคาร 3 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
744 ถนนสุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 – 4423 – 3063, 0-4423 - 3000 ต่อ 2550
+

+

+

+
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การผลิตน�ำ้ มันมะพร้าวบริสุทธิ์
และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิต

34

จากความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต
น�ำ้ มันมะพร้าวบริสทุ ธิ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา โดยศูนย์อำ� นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) ได้ประสานขอความร่วมมือ
ไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อประมาณต้นปี
พ.ศ. 2551 ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้
พยายามศึกษาวิธที เี่ หมาะสมในการผลิตน�ำ้ มันมะพร้าวบริสทุ ธิ์
และผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ ง เพือ่ ถ่ายทอดฯ ให้ชมุ ชน พบว่า กระบวน
การหมักเป็นวิธที งี่ า่ ยและประหยัด เหมาะส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
รวมทัง้ ทดลองเงือ่ นไขและองค์ประกอบต่างๆ ทีจ่ ะให้ได้ผลผลิต
มากทีส่ ดุ และมีคณ
ุ ภาพตามทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการ จากนัน้ ได้เริม่ เผยแพร่
ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยฯ ประมาณเดือนพฤษภาคม ปี 2551
และน�ำข้อมูลจากการศึกษาไปเล่าสู่ที่ประชุมคลินิกเทคโนโลยี
ประจ�ำปี 2551 ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
คุณครูแอ๋ว (คุณกมลทิพย์ พยัฆวิเชียร) แห่งคลินกิ เทคโนโลยีวงั รี
ได้เชิญให้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุม่ สตรีตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ หลักสูตร
การแปรรูปอาหารครบวงจร ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่อง และขณะ
เดียวกันได้ท�ำการเผยแพร่ และถ่ ายทอดเทคโนโลยีใ นพื้นที่
จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี โดยการสนับสนุนจากโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี โครงการผลักดันโดยสมาชิก อสวท. โครงการ
ของส�ำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี โครงการตามความต้องการ
ชุมชน ณ โรงเรียนมานะศึกษา ยะลา และโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จนเกิดกลุ่มสมาชิกที่ท�ำการผลิตน�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อการจ�ำหน่ายขึ้นหลายกลุ่ม เช่น
คุณสมพิศ ยะลา ได้จดทะเบียนสินค้า OTOP ในชื่อการค้าว่า
ศรียะลา คุณจีรวัลย์ และคุณประสิทธิ์ จันทรวิไลรัตน์ จดทะเบียน
สินค้า OTOP จ�ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ น�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
+

+

+

+

+

+
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น�ำ้ มันมะพร้าวบริสทุ ธิแ์ ต่งกลิน่ หอมด้วยดอกไม้ สบู่ และครีมขัดผิว ในชือ่
การค้า Cher & Cheer คุณจิณห์ตปาฏี พิบูลย์ และคุณเวคิน วุฒิพงศ์ ได้
ท�ำผลิตภัณฑ์ น�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น�้ำมันมะพร้าวผสมรกลูกจันทร์
น�ำ้ มันมะพร้าวผสมจาวมะพร้าว ครีมขัดผิวผสมกาแฟ ครีมนวดหน้า และ
ไขผึง้ ทาปาก ในชือ่ การค้า อัครมาล์ (Akarama) คุณนวลจันทร์ จรัสวิโรจน์
ท�ำผลิตภัณฑ์ น�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ครีมขัดผิวผสมน�้ำผึ้ง สบู่ผสมน�้ำผึ้ง
และช็อกโกแลต เพือ่ สุขภาพ คุณสมหมายและคุณอรชร ทองบุญ ท�ำน�ำ้ มัน
มะพร้าวบริสุทธิ์ และครีมขัดผิว คุณทัศนีย์ ศรีสุวิทธานนท์ ท�ำน�้ำมัน
มะพร้าวบริสทุ ธิ์ น�ำ้ มันแต่งกลิน่ ดอกไม้ และครีมขัดผิว ซึง่ กลุม่ ทีผ่ ลิตเพือ่
จ�ำหน่าย ได้สง่ จ�ำหน่าย ทัง้ ในจังหวัดและจังหวัดอืน่ ๆ เช่น ปัตตานี สงขลา
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงใหม่ สามารถ
สร้างรายได้ในระดับที่น่าพอใจ และสมาชิกอีกหลายคนที่ท�ำผลิตภัณฑ์
เพือ่ ใช้เอง และแจกจ่ายให้ญาติและมิตรสหาย คลินกิ เทคโนโลยีมโี อกาส
จัดแสดงนิทรรศการ การท�ำน�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการท�ำผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่อง ในการประชุม บูรณาการจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่โรงแรม บี พี
สมิหลา จังหวัดสงขลา ผลจากการจัดนิทรรศการ มีกลุ่มแม่บ้านจาก
จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และภูเก็ต โทรศัพท์ติดต่อขอรับการถ่ายทอด
หลายราย ซึง่ คลินกิ เทคโนโลยี ได้จดั ส่งเอกสาร และแนะน�ำวิธกี ารเพือ่ ให้
ทดลอง และคอยให้ค�ำปรึกษาเมื่อมีปัญหา
เมื่อคราวการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2553 ณ
ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 7 – 22
สิงหาคม 2553 คุณจีรวัลย์ และคุณประสิทธิ์ จันทรวิไลรัตน์ ได้ร่วมไป
แสดงนิทรรศการ และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในซุ้มของคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่เข้าชม และสามารถ
จ�ำหน่ายได้จำ� นวนมาก และเมือ่ คราวประชุม อสวท. ประจ�ำปี พ.ศ. 2553
ณ คลินิกเทคโนโลยีวังรี จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน
2553 สมาชิกตัวแทน อสวท. ได้น�ำผลิตภัณฑ์ไปร่วมจัดนิทรรศการ และ
แถมด้วยการสาธิตการท�ำช็อกโกแลตเพือ่ สุขภาพซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก
เพือ่ นสมาชิก อสวท. เป็นอย่างมาก นับเป็นความภูมใิ จของเราชาวคลินกิ
เทคโนโลยี และอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส�ำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถนนเทศบาล 3 ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 – 7322 – 7150 - 161 ต่อ 9902
+

+

+

+
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ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
มีอาชีพเกษตรกรรมมากกว่า 70% จึงท�ำให้มเี ศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นจ�ำนวนมาก เช่น เศษมันส�ำปะหลัง ตอซัง
ข้าวโพด เป็นต้น หากมีการน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
จ�ำนวนมากนั้นมาใช้เพาะเห็ดเศรษฐกิจต่างๆ เช่น เห็ดฟาง
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น จะเป็นการเพิ่ม
รายได้ เพิ่ ม ธาตุ อ าหารพวกโปรตี น ให้ กั บ ครอบครั ว ของ
เกษตรกรอีกด้วย ชุมชนบางแห่งเป็นป่าชุมชน ซึ่งหากการ
พัฒนาการปลูกป่าพร้อมกับส่งเสริมการเพาะเห็ดป่าบางชนิด
และพืชสมุนไพร ชุมชนในพื้นที่ได้ป่าไม้ เป็นการฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมและได้เก็บเห็ดป่าและสมุนไพรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้นส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุน
งบประมาณให้ กั บ คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ในเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร
(เห็ดนางฟ้า, เห็ดนางรม, เห็ดหอม และเห็ดหูหนู) มาตั้งแต่ปี
2553– 2554 โดยน�ำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้าน
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ตั้งแต่ชีววิทยาของเห็ด วงจรชีวิตเห็ด
การเพาะเห็ดในภาชนะและวัสดุต่างๆ รวมทั้งการน�ำเห็ด
มาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเห็ด เช่น เห็ดสวรรค์
เห็ดอบเนย เฉาก๊วยเห็ดหูหนู เห็ดหัวลิงน�ำ้ เชือ่ ม ไวน์เห็ดหัวลิง
เห็ดสกุลนางรมซีฟดู้ ย�ำเห็ดนางรม ลาบเห็ดสามอย่าง ทอดมัน
เห็ด แหนมเห็ด เพือ่ แก้ปญ
ั หาดอกเห็ดล้นตลาด หรือราคาเห็ด
ตกต�่ำ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดสกุลต่างๆ ตัวอย่างกลุ่มที่
ประสบความส�ำเร็จ ในการเพาะเห็ด เช่น ศูนย์การเรียนรู้
บ้านคุณสมศักดิ์ จีนเบี้ยว อ�ำเภอไทรโยค และกลุ่มเกษตรกร
คุณกชพร โคตรธี อ�ำเภอด่านมะขามเตี้ย เป็นต้น

การเพาะเห็ด
สมุนไพร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตึกส�ำนักอธิการบดี ชั้น 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02 – 849 - 6053
36

+

+

+

+

+

+

เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
11

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
“หญ้าแฝก” เป็นพืชทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
มีพระราชด�ำริให้หน่วยงานต่างๆ ท�ำการศึกษา ทดลอง และ
ด�ำเนินการปลูก เพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิ น และเพื่ อ ประโยชน์ อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และหน่วยงานอิสระ ได้ผนึกก�ำลังร่วมกันด�ำเนิน
การผลิตหญ้าแฝก ที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนกับชุมชน
ท� ำ ให้ เ กิ ด โครงการวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากหญ้ า แฝก
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทต่างๆ ขึ้น
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
กรุงเทพ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้น�ำองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากหญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ถ่ า ยทอดฯ ให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม ชุ ม ชนเกษตรกรบ้ า นสองห้ อ ง
ต�ำบลร�ำพัน อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 40 คน
ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เช่น
ไม้แขวนเอนกประสงค์ กระจาดผลไม้ ดอกไม้จันทน์ และ
พวงหรีด โดยการน�ำหญ้าแฝกที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด เน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ
สร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ทีป่ ลูกในท้องถิน่ มา
พัฒนาเป็นอาชีพเสริมในชุมชนหรือองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น เพื่อสนองพระราชด�ำริในการพัฒนารณรงค์การใช้
หญ้าแฝกสืบต่อไปในอนาคต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 – 2287- 9600 ต่อ 1177
+

+

+

+
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การปลูกพริกปลอดภัย
จากสารพิษ (GAP)
สืบเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการพริก
ปลอดสารพิษปริมาณมาก (ไม่จ�ำกัด) ในรูปของพริกแห้ง เพื่อ
ลดการน�ำเข้าพริกจากต่างประเทศ และยังเป็นการท�ำกิจกรรม
เพื่อสังคมหรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Social-Community
Involvement) โดยมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมายคือบ้านสมบูรณ์ บ้านฟากทุง่
บ้านเป็ด ต�ำบลโพนแพง และบ้านหนองหล่ม บ้านหนองเหล่า
และบ้านดอนแดง ต�ำบลหนองเหล่า อ�ำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพริกเป็นอาชีพ
หลัก โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการสร้างโรงอบพริก
ให้กับกลุ่มเกษตรกร แต่ในระบบการปลูกพริกในพื้นที่อ�ำเภอ
ม่วงสามสิบ ประสบปัญหาในเรื่องโรคและแมลงศัตรูพริก
ส่งผลให้ตอ้ งใช้สารเคมีในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื เป็นจ�ำนวน
มาก เนือ่ งจากเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีชวี ภาพที่
เหมาะสม ที่ใช้ในระบบการปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ
ท�ำให้เกษตรกรไม่มั่นใจว่าจะสามารถผลิตพริกให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ตามสัญญา
คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการดังกล่าว
ได้ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจข้อมูลและศึกษาสาเหตุของปัญหา และแก้ไข
ปัญหาโดยการให้ความรูเ้ กีย่ วกับระบบการปลูกพริกปลอดภัย
จากสารพิษ (GAP) และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสาร
ชีวภาพส�ำหรับการปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ การวางแผน
การผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม สร้างความแข็งแรงให้กับ
ชุมชน และเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในดูแลสัญญา เจรจา
ต่อรองราคาของผลผลิต
ผลของการด�ำเนินการในปี 2553 เกษตรกรท�ำสัญญา
กับโรงงานอุตสาหกรรม 22 ราย มีพนื้ ทีป่ ลูกพริกปลอดภัยจาก
+

+

+

+

+

+

เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”

สารพิษ 25 ไร่ ประกันราคาพริกแห้งเสียไม่เกินร้อยละ 5 ราคา
กิโลกรัมละ 73 บาท เปรียบเทียบกับราคาพริกของพ่อค้าคนกลาง
เฉลี่ยตลอดฤดูการผลิต ราคากิโลกรัมละ 67 บาท กลุ่มเกษตร
สามารถผลิตพริกส่งโรงงานฯ ในปี 2553 ได้ 20 ตัน เมื่อเปรียบ
เทียบกับราคาของพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ กิโลกรัม
ละ 6 บาท เป็นเงินรวม 120,000 บาท เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ คิด
เป็นร้อยละ 8.9 และเกษตรกรยังสามารถลดรายจ่ายจากการใช้
สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชได้อีกร้อยละ 80 และในฤดูการปลูก
พริกปี 2554 เกษตรกรมีความเชือ่ มัน่ ในระบบการผลิตพริกมากขึน้
ส่งผลให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผลิตพริกส่งโรงงานฯ เพิ่มขึ้น
จาก 22 เป็น 82 ราย พื้นที่ในการปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษ
เพิ่มจาก 25 ไร่ เป็น 100 ไร่ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชนและกลุม่ เกษตรกร ผศ.ดร.ภาสกร นันพานิช ผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ ในฐานะตัวแทนเกษตรกรเจรจาก�ำหนดราคาพริกแห้ง
ในปี 2554 โดยให้โรงงานฯ รับซือ้ พริกตามระดับคุณภาพพริก แบ่ง
เป็น 3 เกรด คือ 1) เกรด AAA พริกเสียไม่เกินร้อยละ 3 ราคากิโลกรัม
ละ 80 บาท 2) เกรด AA พริกเสียไม่เกินร้อยละ 7 ราคากิโลกรัมละ
77บาท 3) เกรด A พริกเสียไม่เกินร้อยละ 10 ราคากิโลกรัมละ
74 บาท นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเสนอขอให้
โรงงานฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น กลุ ่ ม เกษตรกรโดยถ้ าสมาชิ ก กลุ ่ ม
สามารถผลิตพริกได้เกรด AA ส่งโรงงาน กลุม่ จะได้รบั เงินสนับสนุน
จากโรงงานฯ กิโลกรัมละ 50 สตางค์ แต่ถา้ สมาชิกกลุ่มผลิตพริก
ได้เกรด AAA กลุ่มจะได้รับเงินสนับสนุนจากโรงงานฯ กิโลกรัมละ
1 บาท เพื่อเป็นเงินทุนของกลุ่ม ที่กลุ่มจะได้น�ำไปใช้ในด้านต่างๆ
เช่น หาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิก การบริหารจัดการกลุ่ม หรือ
เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในกลุ่ม การด�ำเนินโครงการถือว่า
ประสบความส� ำ เร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง ทั้ ง นี้ ทางคลิ นิ ก เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยังมีการให้ค�ำปรึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่ม
สามารถผลิตพริกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนราชธานี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0 – 4535 – 2000 ต่อ 1400, 1426
+

+

+

+
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การแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น
จากผลผลิตสมุนไพรอินทรีย์
ชาวบ้านอ�ำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตสมุนไพรอินทรีย์ พัฒนาเครือ
ข่ายผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์และการน�ำผลผลิตสมุนไพร
อินทรีย์มาแปรรูป” ระหว่าง ปี 2553 – 2554 โดยคลินิก
เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยมุ ่ ง เน้ น
การผลิตพืชอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนและจ�ำหน่าย โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการนี้ เห็นว่าปัจจุบัน สมุนไพรยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ทางธุรกิจ ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ตลาดของสมุนไพรก�ำลังขยายตัวอย่างมาก จนกลายมาเป็น
หัวใจหลักของธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เช่น ในการท�ำ
ธุรกิจสปาจะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก ในทุกประเภท
ของการให้บริการ ซึง่ จากการด�ำเนินการดังกล่าว ช่วยเพิม่ มูลค่า
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผลิตภัณฑ์เด่นที่ได้จากโครงการนี้
ได้แ ก่ ลู กประคบสมุ น ไพร ยาหม่ องไพล และพิ มเสนน�้ ำ
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มได้ถึง 500-1,000
บาทต่อเดือน รวมถึงการเน้นการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อให้
ชุมชนพึง่ พาตนเอง ใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ อย่างคุม้ ค่า เป็นการ
สนองบุญคุณของแผ่นดินและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ให้เป็นเพียง
โครงการทีเ่ กิดแล้วก็ลม้ หายตายจากไปเหมือนโครงการทัว่ ไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 - 5446 - 6666 ต่อ 1047
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การท�ำกระดาษ
จากล�ำต้นข่าและผลิตภัณฑ์
จากการท�ำวิจัยการบริหารจัดการโฮมสเตย์บ้านน�้ำลี
ต�ำบลน�ำ้ หมัน อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และน�ำหมูบ่ า้ น
ทรายงาม หมู่ที่ 10 ต�ำบลน�้ำหมัน เข้าสู่การเป็นหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมูบ่ า้ นสมุนไพรอินทรีย”์ จาก
การจัดเวทีประชาคมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี เพ็ชร์ช้าง
ผู ้ จั ด การคลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
ร่วมกับ อบต.น�้ำหมัน พบว่าหมู่บ้านทรายงามเป็นหมู่บ้านที่
เข้มแข็ง มีความสามัคคี อยู่กันแบบเครือญาติและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำสวน
กล้วยน�้ำว้า สวนข่าและข่าตากแห้ง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่น
ของหมู่บ้าน ปัจจุบันมีการผลิตข่าแห้งถึง 500-600 ตันต่อปี
ราคาข่าตากแห้งอยู่ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม ตามคุณภาพและ
ความต้องการของตลาด นอกจากนี้ได้ส�ำรวจพื้นที่ปลูกข่า
ด้วยระบบ GPS ในพื้นที่ปลูกข่า และการขุดข่า พบว่าล�ำต้น
(ก้านใบของข่า) ที่ตัดเหง้ามาตากแห้งจะเหลือทิ้งเป็นจ�ำนวน
มากกว่า 100 ตัน เป็นสิง่ เหลือใช้ทนี่ า่ เสียดาย จึงร่วมกับชุมชน
หาแนวทางการใช้ประโยชน์ โดยจัดท�ำเป็นกระดาษ เนือ่ งจาก
เส้นใยเหนียวสามารถน�ำมาท�ำเป็นกระดาษได้ และจะน�ำไป
ประโยชน์ในชุมชนเป็นหลัก ส่วนทีเ่ หลือใช้จะน�ำมาเพิม่ มูลค่า
โดยนายก อบต.น�ำ้ หมัน (ดาบต�ำรวจสมาคม แก้วหล้า) ก�ำนัน
ต�ำบลน�้ำหมัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การน�ำไปแปรรูปเป็นดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และของที่ระลึก
(กระเช้าดอกไม้ ภาพนูนต�ำ่ ) นอกจากนีย้ งั เชือ่ มโยงกับหมูบ่ า้ น
น�้ำหมันใต้ หมู่ที่ 3 เพื่อน�ำกระดาษจากล�ำต้นข่ามาประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์ พวงหรีด และกระเช้าดอกไม้ ซึง่ ทางกลุม่ ด�ำเนิน
การอยู่แล้ว เป็นการส่งเสริมรายได้ เกิดการพึ่งพาตนเอง และ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น การท� ำ
กระดาษจากล�ำต้นข่าและการท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ขนึ้ สรุปเป็น
แผนภูมิและภาพดังนี้
+

+

+

+
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<< ขั้นตอนวิธีการท�ำกกระดาษข่า >>
หั่นข่าให้มีขนาด 1 นิ้ว

ต้มล�ำต้นที่ได้ในเตา 200 ลิตร หนัก 50 กิโลกรัม ใส่น�้ำให้ท่วม
ใส่โซดาไฟ 5 กิโลกรัม ต้มให้เดือด 4-6 ชั่วโมง จนยุ่ย

ล้างน�้ำในวงบ่อ 2-3 ครั้ง

น�ำมาตีเยื่อในเครื่อง สามารถจุได้ 100 กิโลกรัม ใส่น�้ำให้ท่วม
ตีเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง จนเยื่อยุ่ยเป็นปุยขาว ถ้าต้องการย้อม
สีให้นำ� สีทตี่ ม้ และกรองแล้วใส่ลงไปตีจนสีเข้ากับเยือ่ จากนัน้
เปิดเครื่องให้เยื่อตกไปใส่ตะกร้าที่มีตาข่ายรอง

น�ำเยือ่ ทีไ่ ด้มาใส่ถงุ น�ำไปปั่นให้นำ�้ ออก 2-3 นาที ปั่นเป็นก้อน
หนัก 2.5-3 ขีด/ก้อนหรือบีบน�้ำออก แล้วปั่นเป็นก้อนหนัก
5 ขีด/ก้อน น�ำก้อนที่ได้ไปตีเป็นแผ่นบนเฟรมในอ่างน�้ำที่มีน�้ำ
3/4 ของอ่างให้แตกทั่วเฟรม

ยกขึ้นจากน�้ำ น�ำมาวางเอียง 45 องศา เมื่อหมาดน�้ำแล้วน�ำ
ใส่รถเข็นไปตาก ท�ำมุม 45 องศา ประกบ 2 แผ่น จนแห้ง
ถ้าเป็นการย้อมสีไม่ควรตากแดดนานสีจะซีด
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<< การประดิษฐ์ภาพนูนต�่ำ ดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดจากกระดาษจากล�ำต้นข่า >>

• การนำ�กระดาษที่เปียกอัดลงในแม่
พิมพ์โดยใช้กาวแป้งเปียกช่วยยึดภาพ

• นำ�ภาพออกจากแม่พิมพ์ ตากให้แห้ง
และฉีดหรือทาสีตามชอบ

• นำ�ภาพที่ได้ใส่กรอบรูป

• นำ�กระดาษมาตัดตามแบบที่วางไว้ เข้าช่อและใส่ดอกไม้จันทน์พร้อมธูปและ
พันก้านดอก

• ช่อดอกไม้จันทน์แบบช่อดอก
แก้วและพวงหรีดแบบต่างๆ
• ผู้เข้าอบรมการท�ำกระดาษข่าและการท�ำภาพนูนต�่ำ ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 – 5541 - 1096 ต่อ 1788
+

+

+

+
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การผลิต
หอมแดงปลอดภัย

+

+

ปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงและกระเทียม
ในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมูล ต�ำบลจ�ำปาหวาย
จังหวัดพะเยา ซึ่งประชากรร้อยละ 70 ปลูกหอมแดงเป็น
อาชีพเสริม รองจากการปลูกข้าว พบว่าในช่วงเดือนเมษายนมิถุนายน 2553 มีการระบาดของหอมกระทู้มากที่สุดในรอบ
10 ปี ท�ำความเสียหายให้แก่หอมแดงและเกษตรกรผูป้ ลูกเป็น
อย่างมาก เนือ่ งจากหนอนกระทูห้ อมเข้าท�ำลายในส่วนต้นและ
ใบ ท�ำให้ไม่มีล�ำต้นจึงท�ำให้เก็บเกี่ยวล�ำบาก และไม่สามารถ
มัดเป็นพวงได้ ส่งผลท�ำให้ขายหอมแดงได้ในราคาต�่ำ โดยจะ
ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางให้เหลือ 3 บาท/กก. จากเดิมที่
เคยรับซื้อกิโลกรัมละ 12 บาท และบางพื้นที่ต้องรีบเก็บเกี่ยว
หอมแดงทัง้ ทีห่ อมแดงยังโตไม่เต็มที่ ท�ำให้ผลผลิตลดลง และ
เกษตรกรต้องขายหอมแดงในราคาถูกกว่าต้นทุน โดยในปีนี้
พบว่ามีความเสียหายจากการเข้าท�ำลายของหนอนกระทูห้ อม
จ�ำนวน 4,100 ไร่คดิ เป็นมูลค่า 80 ล้านบาท ซึง่ จากการส�ำรวจ
ข้อมูลเกีย่ วกับการผลิตหอมแดงของเกษตรกรพบว่าเกษตรกร
จะปลูกหอมแดงหลังจากที่ท�ำการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว
โดยไม่มีการพัฒนาปรับปรุงดิน ไม่มีการพักดิน ท�ำให้สภาพ
ดินเสื่อมและต้องใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากในช่วงการผลิต
นอกจากนี้ ยังพบว่าหากมีการแพร่ระบาดของโรคและแมลง
เกิดขึน้ เกษตรกรจะใช้สารเคมีหลายชนิดผสมผสานกัน ท�ำให้
แมลงเกิดการต้านทานต่อสารเคมี ส่งผลท�ำให้เกษตรกรต้อง
ใช้สารเคมีในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาหลังการเก็บ
เกี่ยวที่ส�ำคัญคือปัญหาโรคราด�ำและโรคเน่า เกษตรกรจะ
ท�ำการแก้ไขโดยการน�ำหอมแดงไปจุ่มในสารเคมีคือยากันรา
หรือยาก�ำจัดหอยเชอรี่ ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
หนอนกระทู ้ ห อมที่ แ พร่ ร ะบาดในต� ำ บลจ� ำ ปาหวาย
บางพื้นที่เรียกว่าหอมหลอด หนอนหลอดหอม หนอนหอม
(นิยมซ่อมตัวอยู่ในใบหอม) หรือหนอนหนังเหนียว เป็นแมลง
+

+

+

+
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จ�ำพวกผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก เป็นกลุ่มหนอนที่พัฒนาตัวเอง
ในการต้านทานสารฆ่าแมลงได้ดี และเกษตรกรจะใช้สารเคมี
สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื มากขึน้ ก่อให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้าง
ในผลผลิตและตกค้างในสภาพแวดล้อม โดยวิธีป้องกันและ
ก�ำจัดหนอนกระทู้หอมที่ดี คือ การเก็บกลุ่มไข่และหนอนไป
ท�ำลาย ซึ่งวิธีนี้ให้ผลดีและมีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งการใช้
จุลินทรีย์ไวรัส (NPV) ของหนอนกระทู้หอมเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในทางชีววิทยาที่ได้ผลดี เพื่อปรับสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม
แทนการใช้ ส ารเคมี ที่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ ธรรมชาติ ใ ห้ กั บ
เกษตรกร นอกจากนั้นการปรับปรุงดิน เช่น การตากดิน ก็น่า
จะเป็นวิธีการแก้ไขระยะยาว เนื่องจากหนอนจะเข้าดักแด้ของ
หนอนฝังอยู่ในดินแล้วจะกลายเป็นผีเสื้อต่อไป
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ
ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงถ่ายทอดเทคโนโลยี
“การผลิตหอมแดงปลอดภัย” โดยมี ดร.วาสนา พิทักษ์พล
เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เพื่ อ ถ่ า ยทอดวิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การ
และป้องกันการแพร่ระบาดและการก�ำจัดศัตรูพืชในหอมแดง
โดยเฉพาะหนอนกระทูห้ อม โดยน�ำเทคโนโลยีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตั้งแต่การเลือกพื้นที่การผลิต การปรับปรุงและบ�ำรุงดิน การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ การเขตกรรม การควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์และชีวนิ ทรียใ์ นการป้องกันก�ำจัดแมลง
เช่น ท�ำสารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดสมุนไพร เชื้อจุลินทรีย์
BT NPV การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ และการใช้สารชีวภัณฑ์
ในการป้ อ งกั น โรค เช่ น การใช้ จุ ลิ น ทรี ย ์ ไ วรั ส การใช้ เ ชื้ อ
ไตรโคเดอร์ม่า รวมทั้งการเก็บเกี่ยวและวิธีการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวที่ดี เพื่อช่วยลดความเสียหายจากโรคและแมลง
โดยเฉพาะหนอนกระทู้หอมที่เข้าท�ำลายหอมแดงในระยะการ
ผลิตและระยะหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการซื้อสารเคมี (ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง)
และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปลูก และผู้บริโภค
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต�ำบลแม่กา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 – 5446 - 6666 ต่อ 1047
+

+

+

+
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เทคโนโลยี
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี
ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชีเป็นหนึ่งใน 4 สายพันธุ์ (ไก่พันธุ์ประดู่หางด�ำ ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดง และไก่พันธุ์ชี)
ฝูงต้นน�้ำหรือฝูงตั้งต้น (foundation stock) ที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท�ำการพัฒนา
ไก่พื้นเมือง ตั้งแต่ปี 2544 ท�ำให้ได้พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่มีความสม�่ำเสมอของลักษณะประจ�ำพันธุ์ ประมาณ 85-95 เปอร์เซ็นต์
อี ก ทั้ ง ยั ง คงคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ข องไก่ พื้ น เมื อ งครบถ้ ว น ได้ แ ก่ ความเป็ น แม่ ที่ ดี ความต้ า นทานโรคและคุ ณ ภาพเนื้ อ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตกาฬสิ น ธุ ์ (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ ์ )
ได้ด�ำเนินการทดสอบฝูงไก่พันธุ์ชี ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในการน�ำมาใช้ในการสร้างไก่เนื้อไทย เนื่องจากไก่พันธุ์ชีเป็น
ไก่พื้นเมืองที่มีสีขาวปลอด ระหว่างปี 2553 – 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้สนับสนุนงบประมาณให้
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) ด�ำเนินการพัฒนาฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย
พันธุ์ชี ด้วยดัชนีการคัดเลือกและการทดสอบสมรรถภาพการให้ผลผลิตเมื่อเลี้ยงในหมู่บ้าน พบว่าไก่มีสมรรถภาพการให้
ผลผลิตที่ดี สามารถใช้เป็นฝูงพ่อแม่พันธุ์ในชุมชนได้
ต�ำบลโนนศิลาเลิง อ�ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวิถีดั้งเดิม คือ ท�ำนาเพื่อยังชีพ ต่อมาท�ำนาได้ปีละ 2 ครั้ง
จึงเปลี่ยนเป็นการท�ำนาเพื่อการค้า แต่มีปัญหาในเรื่องต้นทุนการท�ำนาและปัญหาหนี้สิน อ�ำเภอฆ้องชัยจัดเวทีประชาคม
ในชุมชน มีมติเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2554 และได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้รบั ทราบงานวิจยั เพือ่ พัฒนาฝูงไก่พนื้ เมืองไทยพันธุช์ ี จึงเกิดแนวความคิดว่านอกจาก
การลดต้นทุนการท�ำนาด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/น�้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีแล้ว ควรมีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ เช่น การเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง แต่เกษตรกรยังขาดพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ให้ผลผลิตที่ดี ความรู้ในเรื่องการจัดการการเลี้ยง การขยายพันธุ์ การผลิต
ที่มีมาตรฐาน การวางแผนการผลิตและการตลาด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนศิลาเลิง ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความรู้ที่
เหมาะสมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ชีแก่เกษตรกร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 183 คน โดยผู้ได้รับมอบไก่พื้นเมือง
ไปเลี้ยง ต้องคืนลูกไก่ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนศิลาเลิง เพื่อมอบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายผล
โดยไก่ทผี่ ลิตได้ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพ ตามมาตรฐานการผลิต ซึง่ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน น�ำไปสูก่ ารพึง่ ตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อเดิม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 - 864584360, 043 – 811 - 128
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เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
17

การท�ำนาแบบโยนกล้า
การท�ำนาแบบโยนกล้าหรือนาโยน เป็นการท�ำนาแบบใหม่ทเี่ ป็นการผสมผสานกันระหว่าง
นาด�ำกับนาหว่านน�้ำตม โดยใช้วิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลงนา ซึ่งสามารถน�ำ
มาใช้แทนการถอนกล้าปักด�ำด้วยแรงงานคน และการใช้เครื่องด�ำนาได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่
ต�่ำกว่า ใช้เมล็ดพันธุ์น้อยกว่าการท�ำนาหว่าน ท�ำให้ข้าวมีบริเวณที่ในการแตกกอมากขึ้น และ
สามารถควบคุมวัชพืชข้าวและหญ้าชนิดต่างๆ ได้ดี
จากการลงพื้นที่จัดเวทีเสวนาร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยซันและหมู่บ้านดอนนา
ซึง่ ส่วนใหญ่มอี าชีพท�ำนา และได้รบั ความเดือดร้อนจากปัญหาเรือ่ งหนีส้ นิ ต้นทุนการผลิตทางการ
เกษตร และปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ปัจจุบันเกษตรกรจะท�ำนาปีละ 2 ครั้ง และนิยมใช้วิธีการ
ท�ำนาแบบหว่าน ท�ำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จา่ ยในการซื้อยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี และยังเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการท�ำนาแบบ
โยนกล้า โดยใช้เทคโนโลยีการท�ำเกษตรอินทรีย์ ด้วยการพัฒนาการปลูกข้าวแบบโยนกล้า และ
ส่งเสริมการผลิตปุย๋ ชีวภาพจากเศษอาหาร ซึง่ ช่วยลดต้นทุนการท�ำนา จากการลดการใช้สารเคมี
และปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง และสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนจะถึงฤดูน�้ำหลากหรือน�้ำท่วมอีกด้วย
มีเกษตรกรเข้าโครงการ จ�ำนวน 4 ราย ได้แก่
• คุณศิริวิทย์ วัฒนศักดิ์สุรกุล (ผู้อำ� นวยการโรงเรียน อนุบาลบรบือ อ�ำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม) : “ตอนแรกได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำนาโยนจากหลายๆ ที่ จึงได้น�ำ
นวัตกรรมการท�ำนาแบบใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ชาวบ้านประหยัดเวลาและประหยัดเงิน นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดท�ำโครงการการท�ำนาโยนบรรจุเข้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะท�ำในปี
2556 ซึ่งโรงเรียนมีที่นาและบ่อน�้ำพร้อมที่จะท�ำนาได้ เด็กจะสามารถน�ำความรู้จากการท�ำนา
โดยไปใช้กับครอบครัวของตนเอง และมีความอดทน เรียนรู้ความยากล�ำบากในการท�ำนา และ
สามารถน�ำผลผลิตที่ได้มาใช้ในโรงเรียนได้”
• นายสุพรหม สุทธิขำ� (เกษตรกรบ้านห้วยซัน อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม) :
“มีความสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งทนหลังขดหลังแข็งเหมือนการท�ำนาแบบเก่า และมีแนวคิดทีจ่ ะน�ำ
ข้าวไปเพาะในกระถางที่มีขนาดใหญ่กว่าถาด ซึ่งจะท�ำให้ต้นกล้าโตได้มากกว่าเดิม หอยอาจจะ
กินไม่ได้”
• นายโกศล กุณโฮง (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยซัน อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม) : “ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ในการท�ำนาก็ใช้จ�ำนวนแรงงาน
น้อย และถ้าโยนกล้าให้ถี่ ก็จะได้ผลผลิตที่เยอะขึ้น”
• นายทวี ภัศดร (เกษตรกรบ้านดอนนา อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม) :
“ข้าวให้การแตกกอ เกิดรวงดีมาก และสามารถควบคุมวัชพืชได้ดี ต้นกล้ามีความแข็งแรงดี
หอยและศัตรูพืชไม่กัดกิน และจะท�ำนาโยนต่อในครั้งหน้า แต่จะท�ำเป็นรายปี เนื่องจากการน�ำ
น�้ำเข้าแปลงนาท�ำได้ล�ำบาก ถ้าท�ำนาปีก็จะได้น�้ำฝนช่วย”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร. 0 – 4375 – 4416, 085-596-9967
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+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

การผลิตไส้เดือนฝอยอย่างง่าย
เพื่อใช้ก�ำจัดเห็บโคส�ำหรับครัวเรือนในชุมชน
หมู่บ้านบ่อพระ หมู่ 7 ต�ำบลคุ้งตะเภา อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
ชุมชนขนาดเล็กตั้งใหม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่น ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตร และอาชีพรับจ้าง
การประกอบอาชีพทางการเกษตรได้แก่ การปลูกข้าว พืชผัก และท�ำปศุสัตว์ โดย
เฉพาะการเลี้ยงโค ซึ่งจ�ำนวนโคในหมู่บ้านรวมกันกว่า 300 ตัว บ้านบ่อพระจึงมี
ความโดดเด่นในการเลีย้ งโคจ�ำนวนมาก และรายได้จากการเลีย้ งโคเนือ้ ส่วนใหญ่
ได้จากการขายลูกโค และขายมูลตากแห้ง เกษตรกรขาดการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและขาดความรู้ทักษะที่จ�ำเป็นในการผลิตโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพ
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับชุมชน และการ
สนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้จดั ท�ำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไส้เดือนฝอยอย่างง่ายเพือ่ ใช้กำ� จัด
เห็บโคส�ำหรับครัวเรือนในชุมชน ซึ่งเห็บเป็นปรสิตภายนอกร่างกาย ที่เป็นปัญหา
ส�ำคัญในการเลี้ยงโค เห็บจ�ำนวนมากที่มาเกาะตามร่างกายเพื่อดูดเลือดและ
เจริญเติบโตอยู่บนตัวโค ท�ำให้โคเกิดโรคโลหิตจาง นอกจากนี้เห็บยังสามารถ
เป็นพาหะในการน�ำโรคติดต่อต่างๆ มาสูโ่ คได้ เช่น โรคบาบิซโิ อซิส โรคอะนาพลาส
โมซิส โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะอยู่ภายในน�้ำลายของเห็บ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาด
ความรูท้ างด้านการท�ำปศุสตั ว์แบบพึง่ พาธรรมชาติ ยังคงใช้สารเคมีตา่ งๆ ในการ
ก�ำจัดเห็บ ซึง่ มีราคาแพง และเมือ่ ใช้ไปนานๆ เห็บก็จะมีการพัฒนาความต้านทาน
มากขึ้น ท�ำให้ต้องเปลี่ยนสารเคมีในการก�ำจัด การควบคุมและก�ำจัดเห็บโคด้วย
สารเคมีนั้นเป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน และยังท�ำให้มีสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ได้ ซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงต่อผูบ้ ริโภคและเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งอีกด้วย การใช้ไส้เดือนฝอยเป็นการ
ใช้ชีววิธีอย่างหนึ่งในการควบคุมและก�ำจัดเห็บโค โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ใช้ธรรมชาติมาช่วย
ธรรมชาติ โดยไม่เบียดเบียนทั้งบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
สามารถพึ่งตนเองได้ จนเกิดความมั่นคง และอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 – 5541 - 1096 ต่อ 178
+

+

+

+

+

กลุ่มเทคโนโลยี

อาหาร

1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

1

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
ต่อยอดอาชีพแปรรูปผลไม้
กลุม่ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ำกัด และกลุม่
สตรีชมุ ชนต�ำบลเขาใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี มีอาชีพ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้ทอด อาทิ ฟักทองทอด เผือกทอด
มั น ต่ อ เผื อ กทอด ขนุ น ทอด และกล้ ว ยทอด โดยรั บ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนแหล่งอื่นมาจ�ำหน่าย ณ ศูนย์จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ พบว่า มียอดการจ�ำหน่ายค่อนข้างสูง
แต่กำ� ไรน้อย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ได้ผลิตเอง จึงต้องการ
ที่จะผลิตเพื่อจ�ำหน่ายเอง ทั้งในศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์ ก ารเกษตรหุ บ กะพง และบริ เ วณตลาดเขาวั ง
จังหวัดเพชรบุรี
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้
(ผลไม้ทอด) แก่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง และกลุ่ม
สตรีชุมชนต�ำบลเขาใหญ่ จ�ำนวน 65 คน และจัดกิจกรรม
ดูงานจากชุมชนสตรีบา้ นทาน อ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าชุมชน (OTOP)
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั คือ ท�ำให้ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ให้แก่
ชุมชน ซึ่งได้รวมตัวกันผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ายในศูนย์
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของสหกรณ์ และจ�ำหน่ายในงาน
การแสดงสินค้าต่างๆ (การออกบูธ) ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ ร้อยละ 10

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 - 2281 - 0492
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+
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+
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เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
2

การแปรรูป
น�ำ้ พริกและอาหารขบเคี้ยว
กลุ ่ ม ชุ ม ชนบางขนุ น จั ง หวั ด นนทบุ รี และชุ ม ชน
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีความต้องการความรูใ้ นการ
ท�ำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ ได้แก่ การแปรรูปน�ำ้ พริก
และอาหารขบเคี้ยว เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน�้ำพริกชนิด
ต่างๆ เช่น น�ำ้ พริกต้มย�ำกุง้ น�ำ้ พริกแกงพะแนง และน�ำ้ พริก
แกงกะหรี่ เป็นต้น และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
เช่น ครองแครงกรอบ กรอบเค็ม และขนมเข่งกึ่งส�ำเร็จรูป
เป็นต้น ในรูปแบบของการสอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎี
ได้แก่ หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการ
การผลิตอาหารปลอดภัย การเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ และการ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติให้กับผู้รับการถ่ายทอดฯ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ
ทางกลุม่ ฯ ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ทีม่ คี วามหลากหลาย โดยการใช้ทรัพยากรพืชผลในท้องถิน่
และเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 - 2287 – 9600 ต่อ 1177
+

+

+

+
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1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

3

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

เป็นอีกหนึง่ ความส�ำเร็จของคลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้ถ่ายทอดวิธีการแปรรูปเห็ดให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร คือ กระหรี่บั๊ป ไส้เห็ด และน�้ำพริกเผาเห็ด
ให้กับกลุ่มแม่บา้ นด่านทับตะโก ซึ่งหลังจากที่ทางกลุ่มแม่บา้ น
ด่านทับตะโกได้มาเรียนรูว้ ธิ กี าร ทางแกนน�ำกลุม่ แม่บา้ นคือคุณ
“วรรณดี ทองร่าง” สามารถน�ำสมาชิกสูค่ วามส�ำเร็จโดยสามารถ
ท�ำผลิตภัณฑ์อาหารออกจ�ำหน่ายได้เป็นผลส�ำเร็จ โดยปรับปรุง
สูตรบ้างบางส่วน เช่น การลดน�้ำตาล และเกลือ และมีการ
ท�ำไส้เพิ่มคือ ไส้เผือก ไส้งา ไส้ถั่ว โดยปกติทางกลุ่มได้ท�ำ
ผลิตภัณฑ์ออกจ�ำหน่ายอยู่บา้ งแล้ว คือ ขนมดอกจอก ขนมรัง
ผึ้ง มะพร้าวแก้ว แต่ทางแกนน�ำกลุ่มได้เห็นว่าทางหมู่บา้ นได้มี
การเพาะเห็ดกันเป็นจ�ำนวนมาก และในบางครัง้ ราคาไม่ดจี งึ ได้
ติดต่อให้พัฒนาชุมชนของหมู่บ้านติดต่อกับทางคลินิกเข้ามา
เรียนรูว้ ธิ กี ารแปรรูปเห็ดเพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั สมาชิก ซึง่
สมาชิกของกลุ่มมีอยู่ประมาณ 15 คน แต่ละคนจะมีอาชีพที่
แตกต่างกันไป เช่น บางคนรับจ้างทั่วไป บางคนก็เลี้ยงลูก
อยูบ่ า้ น และบางคนก็วา่ งงาน ดังนัน้ เวลาท�ำก็จะมีการหมุนเวียน
กันมาท�ำ แต่ถา้ หากมีคนสัง่ เข้ามาเป็นจ�ำนวนมากสมาชิกก็จะ
มาช่วยกันท�ำทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะรวมกันมาท�ำใน
ตอนเย็นหลังจากเสร็จภารกิจทางบ้าน ในส่วนของเรือ่ งต้นทุนที่
ใช้สมาชิกในกลุ่มจะมีการรวมหุ้นกัน ส่วนของการหักทุนและ
ก�ำไรจะมีการหักก�ำไรเก็บไว้ก่อนส�ำหรับใช้ในการท�ำกิจกรรม
เนื่องจากเวลาท�ำกิจกรรมทางสมาชิกจะได้ไม่ต้องมีการน�ำเงิน
ส่วนตัวออกมาใช้ในการท�ำกิจกรรม เงินทุนบางส่วนได้รับการ
สนับสนุนมาจาก อบต. ด่านทับตะโก เรื่องของราคาที่จ�ำหน่าย
นั้นทางกลุ่มจ�ำหน่ายราคาตัวละ 2 บาท
เรื่องต่อไปที่กลุ่มแม่บ้านฯ ต้องการพัฒนาก็คือ การยืด
อายุของตัวกะหรี่ปั๊บให้สามารถอยู่ได้นาน และยังกรอบอยู่
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่สะดุดตา และให้มีการเติมสีลง
ไปในแป้งเพื่อให้ดูหลากหลาย เช่น ถ้าเป็นไส้เผือกก็ให้มีสีม่วง
เป็นต้น

กะหรี่ปั๊บ
“เห็ด”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง
ต�ำบลจอมบึง อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทร. 0 – 3226 – 1790 - 7 ต่อ 2101
52

+

+

+

+

+

+

เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
4

การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
เมืองไทยมีผลไม้ให้เลือกบริโภคได้ทงั้ ปี เปลีย่ นไปเรือ่ ยในรอบปี คนไทยจึงเคยชิน
กับผลไม้สดมากกว่าที่จะน�ำมาแปรรูป อย่างมะม่วงก็เช่นกัน โดยเฉพาะยุคนี้ที่ผลิต
มะม่วงได้ทงั้ ปี ท�ำให้หาซือ้ มะม่วงสด มะม่วงมัน มะม่วงสุก มาบริโภคได้ทกุ เมือ่ ในราคา
ที่ไม่แพงนัก ดังนั้น โอกาสแปรรูปมะม่วงในเมืองไทยจึงค่อนข้างน้อย มะม่วงแปรรูปที่
เรารู้จักกันดี เช่น มะม่วงดอง มะม่วงแผ่น มะม่วงตากแห้ง ยิ่งสองอย่างหลังนี้แทบ
จะหากินได้ยากในตลาดเมืองไทยในปัจจุบัน ถ้าหากสามารถน�ำมะม่วงมาแปรรูปได้
หลากหลายมากขึน้ เท่ากับเป็นการเปิดตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีม่ โี อกาส แม้กระทัง่
การส่งออกไปขายต่างประเทศ หรือชักชวนให้คนไทยหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ได้มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าวงการมะม่วงของประเทศไทยก็น่าจะคึกคักมากขึ้น
เรือ่ งการแปรรูปผลไม้นนั้ หลายคนยังเข้าใจว่า เป็นการเอาผลไม้คณ
ุ ภาพต�ำ่ หรือ
ตกเกรด หรือแม้กระทั่งผลไม้ที่เริ่มเสียมาแปรรูป ความจริงแล้วหากวัตถุดิบ ซึ่งถือว่า
เป็นต้นทางการแปรรูปมีคณ
ุ ภาพไม่ดี ผลลัพธ์ทไี่ ด้ปลายทาง คือ ผลิตภัณฑ์กไ็ ม่มที างที่
จะดีไปกว่าต้นทางได้ กรณีของมะม่วงก็เช่นกัน ไม่ได้หมายความว่ามะม่วงทุกพันธุ์
สามารถน�ำมาแปรรูปได้หมด บางพันธุ์อาจเหมาะที่จะน�ำมาดอง บางพันธุ์ใช้เฉพาะท�ำ
น�้ำมะม่วง บางพันธุ์อาจเหมาะท�ำผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เป็นต้น
ดังนัน้ การทีจ่ ะรูว้ ่าผลิตภัณฑ์อะไรควรใช้มะม่วงแบบใด จึงต้องมีการวิจยั เพือ่ หา
วิธีการหรือหารูปแบบที่เหมาะสม กลุ่มชุมชนบ้านแพ้ว อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร เป็นกลุ่มแม่บ้านที่แปรรูปน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม และกลุ่มเกษตรกรบ้าน
คลองเจริญ อ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล มีความ
ต้องการที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ซึง่ มีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งอาหาร ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์และการประกอบอาหาร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและกลุ่มแม่บ้านทั้ง 2 แห่ง ในด้านการแปรรูปมะม่วง
เป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงดอง 3 รส ไอศกรีมมะม่วง เยลลี่มะม่วง
มะม่วงหยี ข้าวเหนียวมะม่วง และน�้ำพริกมะม่วง ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งกลุ่ม
ชุมชนและแม่บ้านทั้งสองแห่งสามารถน�ำความรู้ไปสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิมให้ดีขึ้น สร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 50
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2287 – 9600 ต่อ 1177
+

+

+

+
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การยืดอายุผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มถั่วเหลืองผสมงา
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผูผ้ ลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ปลอดภัย
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 1 ต�ำบลเชิงดอย อ�ำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ผลิตน�ำ้ เต้าหูผ้ สมงา รสช็อกโกแล็ต รสโกโก้
รสนม รสธรรมชาติ ได้ ม าขอรั บ ค� ำ ปรึ ก ษาอั น เนื่ อ งจาก
ผลิตภั ณ ฑ์ เ ครื่ องดื่ มเพื่ อสุ ข ภาพที่ ผลิ ตมี อายุ การเก็ บรั กษา
สั้นเกินไป หลังจากผลิตสามารถเก็บได้แค่ประมาณ 1 สัปดาห์
หากส่งจ�ำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ พอครบอาทิตย์ก็ต้องเก็บคืน
ท�ำให้กลุ่มจ�ำหน่ายสินค้าได้น้อย เมื่อเทียบกับจ�ำนวนสินค้าที่
ผลิตต้องเก็บคืนครึ่งต่อครึ่ง ไม่สามารถด�ำเนินงานต่อไปได้
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ แนะน�ำให้กลุม่ ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตจากระบบพาสเจอไรส์เป็นระบบสเตอร์ริไรส์ แต่เนื่องจาก
กลุ่มไม่มีทักษะ ความรู้ในด้านนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึ ง ได้ สนั บสนุ น งบประมาณให้ คลิ นิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ในการวิเคราะห์ วิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
การยืดอายุของผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงด้านการ
ตลาดและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้แก่วสิ าหกิจชุมชนดังกล่าว
ผลจากการด�ำเนินการ ปัจจุบนั เครือ่ งดืม่ ถัว่ เหลืองผสมงา
มีคุณภาพและอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นจาก 1 สัปดาห์
ก็ ส ามารถเก็ บ ในอุ ณ หภู มิ ห ้ อ งได้ น านถึ ง 3 เดื อ น เชื่ อ ว่ า
ในอนาคตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ จะมีช่องทางในการจ�ำหน่าย
สินค้าได้มากขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
งานคลินิกเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม ชั้น3
เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. .0 – 5392 - 1444 ต่อ 1236
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การแปรรูปกล้วยด้วย
เครื่องสไลด์เอนกประสงค์
การผลิตสินค้าแปรรูปทางด้านการเกษตรส�ำหรับชุมชน
ยังขาดเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์ชว่ ยในการผลิต ท�ำให้กำ� ลัง
การผลิตต�่ำไม่พอต่อความต้องการของตลาด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสระน้อย หมู่ที่ 4 ต�ำบลนกออก อ�ำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีการแปรรูปกล้วยน�้ำว้าสุกเป็น “กล้วย
เบรกแตก” ซึง่ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านสระน้อย ประสบปัญหา
การผลิตไม่เพียงพอต่อการจ�ำหน่าย เนือ่ งจากใช้แรงงานคนใน
การฝาน
ด้ ว ยเหตุ นี้ อ าจารย์ พ งษ์ ศั ก ดิ์ นาใจคง จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลินกิ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จึงได้
น�ำเครื่องสไลด์กล้วย (ฝาน) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งท�ำให้กลุ่มฯ สามารถผลิตกล้วยเบรกแตก
ได้ ใ นปริ ม าณที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตามความต้ อ งการของตลาด
สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 บาท/เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคาร 3 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 – 4423 – 3063 , 0-4423 – 3000 ต่อ 2550
+

+

+

+
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การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชน
กลุม่ พัฒนาอาชีพต�ำบลหัวโพ หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลหัวโพ อ�ำเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี ทุกครัวเรือนจะมีการปลูกกล้วยน�้ำว้าไว้
รั บ ประทานในครั ว เรื อ นและบางส่ ว นตั ด จ� ำ หน่ า ยเป็ น หวี
ประกอบกับกลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ท�ำอาหารและ
ท�ำขนมจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลหัวโพ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะน�ำ
ผลกล้วยน�้ำว้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งราคาของแป้งสาลี
มีราคาสูงขึน้ กว่า 40 % เพือ่ สนองความต้องการของกลุม่ พัฒนา
อาชีพต�ำบลหัวโพ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุน
งบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ลง
ไปให้ค�ำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มฯ โดยมีการ
อบรมหลักสูตรการท�ำแป้งกล้วย การท�ำขนมอบจากแป้งกล้วย
ได้แก่ คุ๊กกี้กล้วยกรอบ ขนมแป้งกล้วย โดนัทแป้งกล้วย และ
หลักสูตรขนมไทยจากแป้งกล้วย ได้แก่ ข้าวเกรียบ โสมนัส
ดอกล�ำดวน ขนมกง และดอกจอก โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
จ�ำนวน 56 คน
ซึ่ ง ภายหลั ง การอบรมมี ผู ้ เ ข้ า อบรม จ� ำ นวน 33 คน
รวมกลุ ่ ม กั น ท� ำ ขนมดอกจอกแป้ ง กล้ ว ยจ� ำ หน่ า ยในชุ ม ชน
เป็นรายได้ เ สริ มของครอบครั ว และกลุ ่ มผู ้ เ ข้ าอบรมที่ เ ป็ น
นักเรียนในโรงเรียนวัดหัวโพ ได้รวมกลุม่ กันท�ำผลิตภัณฑ์ ได้แก่
คุ๊กกี้กล้วยกรอบ ขนมดอกจอก แป้งกล้วยขนมกระทงทอง
ขนมถั่วแปบแป้งกล้วย เป็นต้น ท�ำให้นักเรียนมีรายได้เสริม
ช่วยครอบครัวและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 - 2281 - 0492
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ข้าวธัญชาติ
“ข้าวธัญชาติ” เป็นการน�ำวัตถุดบิ ในท้องถิน่ มาเป็น
ส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแท่งธัญชาติ
เช่น ข้าวกล้องปลอดสารพิษ เม็ดบัว น�ำ้ ผึง้ ใบต�ำลึง ฯลฯ
โดยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ได้ให้ค�ำปรึกษาและถ่ายทอดวิธีการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ให้ กั บ กลุ ่ ม แม่ บ ้ า นเกษตรกร
กลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ 93 หมู่ 7 ต�ำบลพันชาลี
อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
แกนน�ำกลุม่ แม่บา้ น โดยคุณสว่าง มาขอม สามารถ
น�ำสมาชิก จ�ำนวน 16 คน สู่ความส�ำเร็จ สามารถท�ำ
ผลิตภัณฑ์ออกจ�ำหน่ายได้เป็นผลส�ำเร็จ และน�ำสินค้า
ออกจ�ำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ร้านค้าในโรงพยาบาล
ร้านค้าโอทอป ตลาดนัด กลุ่มฯ จะรวมตัวกันท�ำในช่วง
เวลาเย็นหลังจากเสร็จภารกิจทางบ้าน ต้นทุนทีใ่ ช้สมาชิก
ในกลุ่มจะมีการรวมหุ้นกัน มีการหักก�ำไรบางส่วนเก็บไว้
ส�ำหรับใช้ในกิจกรรมของสมาชิก เงินทุนบางส่วนได้รับ
การสนับสนุนมาจากกรมพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
เรื่องราคาจ�ำหน่ายทางกลุ่มจ�ำหน่ายราคากล่องละ 50
บาท น�้ ำ หนั ก บรรจุ 200 กรั ม ในขั้ น ต่ อ ไปทางกลุ ่ ม
แม่บา้ นฯ อาจต้องพัฒนาในเรือ่ งของบรรจุภณ
ั ฑ์ จากการ
ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาจากประเทศฟินเลนด์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 ต�ำบลบ้านกร่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 – 5529 - 8438 ต่อ 1120
+

+

+

+
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การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่สด
และผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่แปรรูป
“พะเยา” เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ จ�ำนวน 21,000 ไร่ ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 15,000 ตันต่อปี โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดปัญหาความเสียหาย
จากการชะลอการเก็บเกี่ยว ลิ้นจี่หลุดร่วงเนื่องจากการเก็บเกี่ยวไม่ทัน
ซึ่งเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
การยืดอายุ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทางจังหวัดพะเยา
ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงได้เสนอความต้องการขอรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือ่ แก้ไขปัญหามายังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ได้แก่
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.)
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�ำปาง
และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับส�ำนักงานเกษตร
จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ขึ้น ซึ่งมีกลุ่ม
แม่ บ ้ า นเกษตรกรพิ จิ ต รพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นทุ ่ ง ป่ า ข่ า และ
วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูป อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เข้ารับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลิ้นจี่สดหลากหลายประเภท ได้แก่
ลิ้นจี่อบแห้ง น�้ำลิ้นจี่เข้มข้น ลิ้นจี่กวน ลิ้นจี่แช่อิ่ม น�้ำลิ้นจี่พร้อมดื่ม
และลิ้นจี่หยี และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อ
ยืดอายุและชะลอความเสียหายจากการเก็บเกีย่ วผลผลิต การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่สดและลิ้นจี่แปรรูป รวมถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ท�ำให้เกษตรกร
มี ท างเลื อ กและมี ช ่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยเพิ่ ม มากขึ้ น และเป็ น การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตลิ้นจี่และสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตร
ผู้ปลูกลิ้นจี่ในจังหวัดพะเยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�ำปาง
200 หมู่ 17 ต�ำบลพิชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง 52000
โทร. 0 – 5434 – 2547 - 8 ต่อ 112
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากหน่อไม้แบบครบวงจร
สืบเนื่องจากในพื้นที่ต�ำบลคันโช้ง อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
มี “หน่อไม้” ซึ่งเป็นผลผลิตจากไผ่หลายชนิด เช่น ไผ่ตง ไผ่บง ไผ่เลี้ยง
ไผ่บ้าน และไผ่ลวก ท�ำให้เกิดปัญหาผลผลิตมีมากเกินความต้องการ
ของตลาด ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปากธาร-แควน้อย ต�ำบลคันโช้ง อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดย
นายเกียรติศกั ดิ์ ฉิมแย้ม ประธานกลุม่ ฯ และสมาชิก จ�ำนวน 30 คน จึงมีแนวคิด
ในการที่จะพัฒนารูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ ที่สามารถน�ำ
มาท�ำเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด คือ “หน่อไม้ต้ม” บรรจุถุง เพื่อเป็น
สินค้าส�ำหรับจ�ำหน่ายบริโภคนอกฤดูกาล แต่กลุม่ วิสาหกิจชุมชนฯ ประสบ
ปัญหาการผลิต เกิดการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 30 ของจ�ำนวนที่
ผลิตได้ เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตเป็นแบบพื้นบ้าน ท�ำให้ได้คุณภาพที่ไม่
สม�ำ่ เสมอ มีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างสัน้ มีการปนเปือ้ นของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร รับทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลและศึกษาสาเหตุของปัญหา
และแก้ไขปัญหาโดยการให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการและเกณฑ์ในการผลิต
อาหารที่ดี การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้ ซึ่งเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ หน่อไม้ต้มบรรจุถุง หน่อไม้ดองปรับกรด หน่อไม้
เปรี้ยว และหน่อไม้ตากแห้ง รวมถึงการส่งเสริมความรู้ในด้านการตลาด
การแนะน�ำในเรื่องบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า นอกจากนี้ทางกลุ่มฯยัง
สามารถน�ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แหนมหน่อไม้ ซึ่งในปัจจุบัน
ก�ำลังได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภค เนือ่ งจากรสชาติและความแปลกใหม่
ถื อ ว่ า ประสบความส� ำ เร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง ทั้ ง นี้ ทางคลิ นิ ก เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังมีการให้คำ� ปรึกษาเพิม่ เติมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้
กลุ่มสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา C
ต�ำบลท่าโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055 - 968719
+

+

+

+
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การพัฒนาท�ำอาชีพการท�ำน�้ำพริก
ของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ
กลุม่ อาชีพในชุมชนเทศบาลเมืองชะอ�ำ ซึง่ เป็นสมาชิกอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ได้แก่ กลุ่มกะปิหนองคาง
กลุ่มกะปิบ้านหนองแจง กลุ่มขนมหวานหนองคาง กลุ่มน�้ำพริก
ผู้สูงอายุห้วยทรายเหนือ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาพด และกลุ่ม
น�้ำพริกชุมชนบ่อพุทรา ได้ร่วมกลุ่มกันท�ำผลิตภัณฑ์อาหาร โดย
บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก ปิดสติกเกอร์ที่ออกแบบเอง และบางชนิด
บรรจุในขวดพลาสติกโดยปิดสติกเกอร์ของกลุม่ เช่นเดียวกัน ในการ
ด�ำเนินการที่ผ่านมา ได้น�ำผลิตภัณฑ์ไปจ�ำหน่ายในงานเทศบาล
เมืองชะอ�ำหรืองานออกร้านของผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างสม�่ำเสมอ
ซึง่ จ�ำหน่ายได้ดใี นระดับหนึง่ เมือ่ เวลาผ่านไป ได้พบปัญหาด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เพราะมีการ
แข่งขันจากกลุ่มชุมชนอื่นเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน พบว่า
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีรูปแบบที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม
และไม่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค จึงได้ขอความอนุเคราะห์
จากส�ำนักงานเทศบาลเมืองชะอ�ำให้ประสานงานกับหน่วยงาน
สถานศึกษาเพื่อให้ความรู้ทางด้านนี้
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ได้ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี และให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำ การท�ำน�ำ้ พริกขิงหมูกรอบไข่เค็ม น�ำ้ พริกกุง้ สมุนไพร
น�้ำพริกคั่วกลิ้งปลา น�้ำพริกขิงคั่ว ปั้นสิบทอด และทองม้วน ซึ่งมีผล
ท�ำให้ชุมชนสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์น�้ำพริกชนิดใหม่นอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมทีม่ อี ยู่ คือ น�ำ้ พริกเผา และน�ำ้ พริกแกงต่าง ๆ และได้
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมและแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ซึ่งส่งผลต่อการสร้างอาชีพและการเพิ่มรายได้ของชุมชนแห่งนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 – 2281 - 0492
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเผือกหอม
กลุม่ ชุมชนในต�ำบลหรเทพ ต�ำบลโคกใหญ่ และต�ำบลตลาดน้อย
อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพท�ำการเกษตร ค้าขาย และ
รั บ จ้ า งทั่ ว ไป ซึ่ ง พื้ น ที่ ใ น 3 ต� ำ บลดั ง กล่ าว มี ค วามเหมาะสม
ในการท�ำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกเผือกหอม ปัจจุบันมีพื้นที่
เพาะปลูก ประมาณ 2,000 ไร่
ประมาณเดือน มีนาคม 2552 คลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพื้นที่ ดังกล่ าว เพื่อด�ำเนิน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ำแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ และ
ได้มกี ารประชุมหารือกับผูน้ ำ� ท้องถิน่ และผูน้ ำ� ชุมชน เพือ่ ร่วมกันหา
แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการพั ฒ นาแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากเผือก โดยชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว การท�ำบรรจุภัณฑ์
การตลาดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและ
ลดต้นทุนการท�ำผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวด้วย
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด�ำเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ำอาหารจากเผือก อาทิ ซาลาเปา เผือก
ทอดกรอบทรงเครื่อง กระหรี่พัพฟ์ ขนมเปี๊ยะบัวหิมะ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม การท�ำบัญชีส�ำหรับผู้ประกอบการ
ด้านเผือกหอม และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องสไลด์เผือกชนิดแผ่น
และเส้นส�ำหรับการท�ำเผือกทอดกรอบ รวมทั้งการศึกษาดูงาน
ชุมชนต้นแบบ ผลทีไ่ ด้คอื สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพการท�ำนาเผือก เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ เพิ่มรายได้
ของชุมชนในภาพรวม และลดเวลาการผลิตเผือกทอดกรอบจากผล
ของการใช้เครื่องสไลด์เผือก ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 – 2281 - 0492
+

+

+

+
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การท�ำกล้วยแผ่นบางโดยเครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ

ส�ำหรับการผลิตกล้วยแผ่นอบม้วน
“กล้วยแผ่นอบแห้ง” เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกล้วยน�้ำว้า
ซึ่งชุมชนบ้านสามขา ต�ำบลหัวเสือ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งโรงอบกล้วยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน
สามารถสร้างรายได้จากการน�ำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยแผ่นอบ
ม้วน ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาต่อยอดมาจากกล้วยตากและกล้วยอบ โดย
น�ำไปจ�ำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ จ�ำนวน
แรงงานไม่เพียงพอส�ำหรับการผลิตในฤดูกาลที่ความต้องการของ
ตลาดมีสงู ซึง่ เกิดจากกระบวนการการนวดหรือทุบกล้วยให้เป็นแผ่น
บางก่อนน�ำไปอบจะใช้ระยะเวลาและแรงงานเป็นจ�ำนวนมาก จึง
เกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องทุ่นแรงเพื่อลดจ�ำนวนแรงงานที่ต้องใช้
และลดระยะเวลาของกระบวนการดังกล่าว
“เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ” ได้รับการออกแบบและ
พั ฒ นา โดยคลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี 2551 เพือ่ เป็นเครือ่ งทุน่ แรงในกระบวนการผลิตกล้วยแผ่นอบ
ม้วน และเพิ่มอัตราการผลิตกล้วยอบแผ่นในปริมาณที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด โดยในปี 2553 ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการน� ำ
เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติที่ได้ท�ำการพัฒนาขึ้น ไปถ่ายทอดฯ
ให้แก่ชมุ ชนทีม่ กี จิ กรรมการผลิตกล้วยแผ่นอบม้วน ในจังหวัดพิษณุโลก
สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และนครราชสีมา ทั้งนี้ ผลพลอยได้
นอกจากผลจากการลดระยะเวลาและแรงงานท�ำให้ผลิตผลิตภัณฑ์
ได้ทันตามก�ำหนดเวลาแล้ว การใช้เครื่องฯ ดังกล่าวยัง ช่วยลด
ปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการออกแรง เสียงกระแทก และการ
นั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานในขั้นตอนการนวดกล้วยได้อีกด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริหารงานวิจัย อาคารส�ำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ชั้น 1
239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394 – 4146 - 8 ต่อ 423
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากเสาวรส

“เสาวรส” เป็ น ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ มี ม ากใน
อ�ำเภอภูเรือและอ�ำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเลย ซึ่งเกษตรกร
น�ำมาจ�ำหน่ายทัง้ ผลสดและแปรรูปเป็นน�ำ้ เสาวรส จ�ำหน่าย
ให้นักท่องเที่ยว แต่ด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ
วิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้องท�ำให้เกิดการเน่าเสีย เก็บได้ไม่นาน
อีกทั้งยังขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้วย
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ลงพื้นที่
เพือ่ ส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นจากกลุม่ แม่บ้านและเกษตรกรใน
อ�ำเภอภูเรือ พบว่า เกษตรกรสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
จึงได้ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเสาวรส หลังจากอบรมกระบวนการผลิตน�้ำเสาวรสที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพือ่ ความปลอดภัยในการบริโภคแล้ว
จึงส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสาวรสให้มคี วามหลากหลาย
เป็นแยมเสาวรส น�ำ้ สลัดครีมเสาวรส เยลลี่ เพิม่ ทางเลือกให้
กับผู้บริโภค เป็นการช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
ด้วยยอดจ�ำหน่ายและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ซึง่ ก็สร้างความพึง่ พอใจให้กบั นักท่องเทีย่ วทีน่ ยิ มซือ้ ของฝาก
จากอ� ำ เภอภู เ รื อ การพั ฒ นาไม่ ไ ด้ ห ยุ ด เพี ย งแค่ ส ร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส วยงาม สะดุ ด ตา เก็ บ ไว้ ไ ด้ น าน ท� ำ ให้
ผลิตภัณฑ์จากเสาวรสของอ�ำเภอภูเรือเป็นสินค้าที่ต้องการ
ของนักท่องเที่ยวต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4281-4674
+

+

+

+
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากแก้วมังกร
คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแก้ ว มั ง กร
ให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม แม่ บ ้ า นเกษตรกร อ� ำ เภอบ้ า นแพ้ ว
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และชุ ม ชนในต� ำ บลบ้ า นโป่ ง
อ� ำ เภองาว จั ง หวั ด ล� ำ ปาง โดยน� ำ แนวคิ ด ให้ เ กิ ด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม เช่น
ท�ำแยมแก้วมังกร ไอศกรีมแก้วมังกร ชาแก้วมังกร
เยลลี่แก้วมังกร แก้วมังกรกวน น�้ำแก้วมังกรพร้อมดื่ม
พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้ง 2 พื้นที่ ได้น�ำความรู้
และเทคนิ ค ต่ า งๆ ในการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
แก้วมังกร ไปสร้างอาชีพในครัวเรือนและรวมกลุ่มเพื่อ
การผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยน�ำไป
จ� ำ หน่ า ยในงานเทศกาลต่ า ง ๆ หรื อ งานออกร้ า น
ของผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มีความสนใจ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และใน
การฝึกอบรมครัง้ นีส้ อื่ การสอนทีใ่ ช้ คือ ตัวอย่างของจริง
และเอกสารประกอบการสอน ซึ่ ง จ� ำ หน่ า ยได้ ดี ใ น
ระดับหนึ่ง สร้างรายได้และพัฒนาอาชีพ เกิดช่องทาง
ในการประกอบอาชีพมากยิง่ ขึน้ เกิดการเรียนรูร้ ะหว่าง
คนในชุมชนและสามารถน�ำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 – 2287 – 9600 ต่อ 1177
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด

และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน ต�ำบลบางปลา
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีอาชีพเพาะเห็ด โดยมีการรวมกลุม่
กันภายในกลุ่มสมาชิกด้วยกันจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันน�ำเห็ดสด ที่
ออกดอกน�ำไปส่งขายและมีการน�ำเห็ดสดทีเ่ หลือจากการขายน�ำมาแปรรูป
บ้างบางส่วน อย่างเช่น น�ำ้ พริกเห็ดสมุนไพร สเปรดเห็ด (น�ำ้ สลัด) ไอศกรีม
เห็ด และเฉาก๊วยเห็ด จัดจ�ำหน่ายในชุมชนใกล้เคียงแต่ไม่สามารถขายได้
ตามแหล่งจ�ำหน่ายทัว่ ไป เนือ่ งจากยังขาดความรูเ้ รือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ การเลือก
ใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร การยืดอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีชนิดของอาหารไม่หลากหลาย จึงท�ำให้จ�ำหน่าย
ได้แต่ในชุมชนใกล้เคียง ดังนัน้ หากชุมชนได้รบั การพัฒนาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ความรูใ้ นการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์พัฒนาจากเดิมให้มีความแปลกใหม่ ก็จะเป็น
การสร้างโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มากยิ่งขึ้น
คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตโชติเวช) โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทราบถึง
ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนดังกล่าว จึงได้ด�ำเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์ด้านการแปรรูปอาหารจากเห็ด
ได้แก่ ไส้กรอกเห็ด นักเก็ตเห็ด ตะโก้เห็ด ซอสเห็ด ซอสตะไคร้และ
ชาตะไคร้ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ให้แก่
กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแม่ บ ้ า นเกษตรกรสวนเก้ า แสน อ� ำ เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ท�ำให้ชุมชนสามารสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
และเพิม่ มูลค่าของสินค้าเพือ่ จัดจ�ำหน่ายให้มรี ายได้เพิม่ มากขึน้ ทางคลินกิ
เทคโนโลยีฯ ยังมีการให้ค�ำปรึกษาเพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่ม
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9756-8ต่อ2209
+

+

+

+
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การแปรรูปข้าวแต๋น
เสริมคุณค่าทางโภชนาการ
ข้ า วแต๋ น เป็ น ขนมพื้ น บ้ า นประเภทขบเคี้ ย วชนิ ด หนึ่ ง ที่
ชาวอีสานรู้จักเป็นอย่างดี เป็นอาหารที่แสดงถึงเอกลักษณ์ และ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก กรรมวิธีในการ
ผลิตไม่ยุ่งยาก เพียงน�ำข้าวเหนียวนึ่งมากดใส่พิมพ์แล้วน�ำไปผึ่ง
แดดให้แห้ง และน�ำไปทอด จากนั้นน�ำไปราดด้วยน�้ำอ้อย เรียกว่า
ข้าวแต๋นหน้าน�้ำอ้อย ส�ำหรับข้าวแต๋นที่ไม่ราดด้วยน�้ำอ้อย เรียกว่า
ข้าวแต๋นขาว (ข้าวแต๋นแบบดั้งเดิม)
ผูป้ ระกอบการ ชุมชน หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลดงเมือง อ�ำเภอยางสีสรุ าช
จังหวัดมหาสารคาม ที่ผลิตข้าวแต๋นแต่ละรายได้ท�ำการผลิตข้าว
แต๋นขาว และข้าวแต๋นหน้าน�ำ้ อ้อย ไม่ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภค
ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ และใส่ใจต่อสุขภาพ คลินิก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับกลุม่ ผูป้ ระกอบ
การทีผ่ ลิตข้าวแต๋น มีความต้องการจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของ
ข้าวแต๋น โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเป็นข้าวแต๋นหน้าต่างๆ
(ข้าวแต๋นหน้าใบหม่อน ผัดกะเพราปลา ผัดพริกเผาปลา ผัดพริก
แกงปลา) ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค
และเป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายได้ในระดับอุตสาหกรรม
ชุมชนต่อไป ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้สนับสนุน
งบประมาณให้คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ถ่ายทอดฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งได้ทดลองแปรรูปข้าวแต๋น
หน้าต่างๆ ออกจ�ำหน่าย ได้รบั ผลการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
และคลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้คำ� ปรึกษา
แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ชุมชนมีอาชีพ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคาร 35 ชั้น 6 ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0 – 4372 – 2118 ต่อ 6555
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ผงปรุงรส
จากสมุนไพรพื้นบ้าน
ในอดีต ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานน�ำพืชผักบางชนิดมาใช้ปรุงอาหารเพื่อ
เพิ่มรสชาติให้อร่อย เช่น น�ำใบหม่อน ใบน้อยหน่า มาใส่ต้มไก่ ต่อมามีผู้น�ำพืช
ผักสมุนไพรหลายชนิดมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรสเรียกว่า”ผงนัว”เก็บไว้
ใช้ทำ� ต้มแกงลาบก้อยและอาหารอืน่ ๆ ใช้ได้สะดวก เก็บไว้ได้นาน เช่น ใน จังหวัด
สกลนคร มีการท�ำผงนัว โดยใช้สมุนไพร 12 ชนิด ได้แก่ ใบผักหวาน ใบมะรุม
ใบหม่อน ใบกระเทียม ใบหอม ใบมะขาม ใบกระเจี๊ยบ ผักโขม ใบส้มป่อย
ใบน้ อ ยหน่ า ใบชะมวง (หรื อ ผั ก รสเปรี้ ย วอื่ น เช่ น ผั ก ติ้ ว ยอดกระเจี๊ ย บ
ยอดมะขาม) และใบกุยช่าย โดยน�ำมาตากแดดให้แห้ง ต�ำให้ละเอียดแล้วผสมกัน
เก็บไว้ใส่อาหารเวลาต้มแกง ส�ำหรับจังหวัดมหาสารคาม นางประดง แสนแก้ว
เกษตรกรอินทรีย์ ทีบ่ า้ นโนนธรรม ต�ำบลโนนแดง อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ได้น�ำสมุนไพร 15 ชนิด ได้แก่ ผักหวานบ้าน อ่อมแซบ หม่อน กุยช่าย (ผักแป้น)
กรดน�ำ้ (สะเดาดิน) ชะมวง ย่านาง ผักโขม น้อยหน่า ผักหวานป่าหรือหน่อไม้ฝรัง่
มะรุม มะกล�่ำต้น ดอกขจร (ผักขิก) หัวหอม หัวกระเทียม และข้าวสารเหนียว
เป็นตัวประสาน น�ำมาสด ๆ แล้วโขลกให้ละเอียด ตากแห้ง บดเป็นผงแล้วเก็บ
ใส่ภาชนะไว้ปรุงอาหาร ผักพื้นบ้านเหล่านี้นอกจากจะท�ำให้มีรสชาติอาหารดี
โดยไม่ต้องใส่ผงชูรส (MSG) ยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ถา่ ยทอดฯ องค์ความรู้
ในเรือ่ งพืชสมุนไพรและการท�ำ ผงปรุงรสจากสมุนไพรพืน้ บ้าน ให้กบั คนสามวัย
คือ ผู้ใหญ่ เด็ก และคนแก่ ที่บ้านกุดแคน หมู่ 6 ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมือง และ
บ้านโนนจาน หมู่ 7 และ 22 ต�ำบลเมืองเตา อ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดมหาสารคาม
ซึง่ ผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดฯ สามารถรวมกลุม่ กันผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน และบางกลุม่
มีการปรับสูตรการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ขียว มีสมุนไพรมาก เมือ่ ปรุงรสอาหาร
เช่น คลุกผสมแหนมเนื้อ มีรสชาติอร่อยมาก ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ผงชูรสอีกเลย
การท�ำผงปรุงรสจากพืชสมุนไพร อาจไม่ได้สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตมากมาย
แต่ชว่ ยลดรายจ่าย สามารถพึง่ พาตนเองได้ เกิดความรัก สามัคคี ในการท�ำงาน
ร่วมกัน เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการเดินตามรอยแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเราชาวไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคาร 35 ชั้น 6 ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0 – 4372 – 2118 ต่อ 6555
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การพัฒนากระบวนการผลิตและ
ขึ้นรูปครองแครงกรอบจากแป้งข้าว
“ครองแครงกรอบ” เป็นขนมไทยโบราณท�ำจากแป้งสาลี
ไข่และกะทิ จากนัน้ น�ำไปทอดฉาบด้วยนํา้ ตาล มีลกั ษณะตัวเป็นริว้
เนื้อสัมผัสกรอบ รสชาติหอมหวาน คนไทยนิยมรับประทานเป็น
อาหารว่าง แต่ปจั จุบนั แป้งสาลีทใี่ ช้เป็นส่วนผสมหลักในครองแครง
กรอบมี ร าคาสู ง กว่ า แป้ ง ข้ า วประมาณ 2-3 เท่ า ตั ว ผนวกกั บ
ต� ำ บลนครป่ า หมาก อ� ำ เภอบางกระทุ ่ ม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
เป็นแหล่งผลิตข้าวปลอดสารพิษ จึงท�ำให้ชาวบ้านมีความต้องการ
องค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม โดยผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร. น�ำ้ ทิพย์ วงษ์ประทีป จึงได้ทำ� การวิจยั และพัฒนา
ต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตครองแครงจากข้าว โดยอาศัยคุณสมบัติ
ของชนิดข้าว และศึกษาขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยชาวบ้าน
สามารถไปผลิตเองโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือน ท�ำให้ได้
ผลิตภัณฑ์ครองแครงกรอบจากข้าวที่มีเนื้อสัมผัสที่กรอบ และมี
จุดเด่นของกลิน่ ข้าวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติถกู ใจแก่ผทู้ ไี่ ด้
ลิ้มลอง
จากการน�ำผลการศึกษาดังกล่าวไปเผยแพร่และถ่ายทอดฯ
ให้ แ ก่ ชุ ม ชน ในกิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ สู ่ ชุ ม ชนร่ ว มกั บ คลิ นิ ก
เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ณ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ด ้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะดั บ ชุ ม ชนหั ว ดง ต� ำ บลแม่ พ ลู
อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และชุมชนในต�ำบลนครป่าหมาก
อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งชุมชนเกิดการเรียนรู้การใช้
ประโยชน์จากข้าวอย่างคุ้มค่าและหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งเป็น
แนวทางในการพัฒนาอาชีพต่อไปในอนาคต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาคารสถาบันวิจยั และพัฒนา ชัน้ 1 156 หมู่ 5 ต�ำบลพลายชุมพล อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 http://clinic.psru.ac.th
โทร. 0 – 5526 - 7000 ต่อ 7226, 7737
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การผลิตน�้ำหมากเบนโดยใช้หลักเกณฑ์

และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

หมากเบนเป็นชือ่ พืน้ บ้านทางภาคอีสานของผลไม้ปา่ ชนิดหนึง่ มีรสหวาน
ฝาด ซึ่งมีชื่ออื่นๆ ได้แก่ ตะขบป่า ตานเสี้ยน มะเกว๋นนก มะเกว๋นป่า ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ Flacourtia indica (Burn.f.) Merr. เป็นไม้ต้นขนาดกลาง หรือ
ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร กิ่งก้านมีขนและมีหนามแหลมแข็ง สรรพคุณทางสมุนไพร
ใช้ล�ำต้นเข้าต�ำหรับยา แก้โรคอีสุกอีใส แก่นและรากน�ำไปต้มดื่มรักษาโรคไต
พิการ หรือแก่นต้มดื่มแก้ท้องร่วง บิด เป็นยาขับเหงื่อด้วย ออกผลช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม ชาวบ้านในหมู่บ้านสินเจริญ ต�ำบลเตาไห อ�ำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี จะเก็บผลหมากเบน ทีข่ นึ้ อยูบ่ ริเวณหัวไร่ปลายนามารับประทาน
ทั้งผลสดและแปรรูปเป็นน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม โดยใช้กระบวนการต้มกับน�้ำตาล
และกรองรับประทาน ดร.อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ ได้น�ำหมากเบนมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แยมหมากเบน น�้ำหมากเบนเข้มข้น และน�้ำหมากเบน
พร้อมดื่ม โดยมีวิธีการผลิต ดังนี้ ล้างผลหมากเบน แช่น�้ำเกลือ ปั่นหมากเบน
1 ส่วน/น�้ำ 1 ส่วน จะได้วัตถุดิบที่เรียกว่าน�้ำหมากเบนข้น น�ำน�้ำหมากเบนข้น
1 ถ้วย เกลือ 1 ถ้วย น�้ำตาล 2 ขีด และเกลือ 2 ช้อนชา ต้มรวมกัน เคี่ยวให้เดือด
แล้วกรอง ต้มอีกครั้งใส่น�้ำตาลตามความหวานที่ชอบ จะได้น�้ำหมากเบนพร้อม
ดืม่ สามารถเก็บไว้รบั ประทานได้ทนั ที แต่กระบวนการผลิตดังกล่าว ยังไม่สามารถ
เก็บรักษาน�ำ้ หมากเบนให้คงสภาพไว้ได้นาน เนือ่ งจากชาวบ้านขาดเทคนิคและ
วิธีการที่ถูกต้อง ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม จึงผลิตจ�ำนวน
ไม่มาก เนื่องจากกลัวน�้ำหมากเบนเสีย
จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต�ำบลเตาไห อ�ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
จึงขอความช่วยเหลือทางวิชาการในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP : Good Manufacturing Practice) มายังคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อท�ำให้น�้ำหมากเบนพร้อมดื่มเป็นสินค้าที่ผลิต
แล้วได้มาตรฐาน สามารถเก็บไว้ได้นาน และพัฒนาเป็นสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม
กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลเตาไห ได้รว่ มกันสนับสนุนงบประมาณในการอบรม
ให้ความรูใ้ นเรือ่ งนี้ รวมทัง้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเตาไหได้จดั สถานทีจ่ ำ� หน่าย
สินค้า ซึง่ เป็นการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ จากการจ�ำหน่ายน�ำ้ หมากเบน
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ท�ำงานในเมือง ท�ำให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขอีกทางหนึ่งด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตึก 14 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0 – 4221 - 1040 ต่อ203, 0 – 4224 - 0448
+

+

+

+

69

1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

21

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าวลืมผัว
โครงการดังกล่าวเกิดจากความต้องการของศูนย์เรียนรูก้ สิกร
ธรรมชาติเพือ่ ขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต�ำบลสายค�ำโห้
อ�ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทย
โดยเฉพาะ “ข้าวพันธุล์ มื ผัว” ซึง่ เป็นข้าวเหนียวทีม่ กี ลิน่ หอม รสชาติ
อร่อยและอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย อาทิ โอเมก้า 3, 6, 9
วิตามินบี 3 วิตามินซี เกลือของกรดไฟทิก ธาตุเหล็ก ซึ่งสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ การลดการแข็งตัวของเลือด ลดการ
ขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยบ�ำรุงตับ ป้องกันโรคสมองเสื่อม
หรือโรคอัลไซเมอร์ ลดไขมันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน รวมไปถึง
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชายและหญิง โดยมีหลักสูตร
การแปรรูปอาการ 6 หลักสูตร แบ่งการอบรมเป็น 2 วัน ดังนี้
1) การเลือกใช้วัตถุดิบและน�้ำมันทอด กรรมวิธีการผลิตและ
การบรรจุ
2) การผลิตน�้ำชาจากข้าวลืมผัว
3) การท�ำวุ้นชาข้าว
4) การผลิตน�้ำข้าวกล้อง
5) การท�ำน�้ำอัญชันมะนาวพร้อมดื่มและเข้มข้น
6) การแปรรูปข้าวเม่าหมี่ลืมผัวสมุนไพรสามรส
มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 120 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 3
รุ่นๆ ละ 40 คน ใช้เวลาในการอบรม 2 วันต่อรุ่น ผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจเกินกว่าร้อยละ 85 และมีจำ� นวน 117 คน
ทีค่ าดว่าจะน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ และจากผลการติดตามพบว่า
มีผนู้ ำ� ไปใช้ประโยชน์จนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 82,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
อาคารสถาบันวิจยั และพัฒนา ชัน้ 1
156 หมู่ 5 ต�ำบลพลายชุมพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
http://clinic.psru.ac.t
โทร. 0 – 5526 - 7000 ต่อ 7226, 7737
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การเพิ่มมูลค่าสับปะรด
เป็นน�้ำส้มสายชู และน�ำ้ ผลไม้พร้อมดื่ม
คลิ นิ ก เทคโนโลยี สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
นางสาววาวัลย์ พลจันทร์ ได้จัดอบรมการเพิ่มมูลค่า
สับปะรดเป็นน�้ำส้มสายชูและน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม ให้กับ
กลุม่ แม่บา้ นชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ�ำ
จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 47 คน ทีต่ อ้ งการแปรรูปสับปะรด
ที่ ดิ บ หรื อ สุ ก ไม่ ไ ด้ ที่ สุ ก เกิ น ไปหรื อ ก� ำ ลั ง จะเน่ า เสี ย
สับปะรดไม่ได้ขนาด สับปะรดทีม่ แี กนใหญ่เกินไป ไม่เป็น
ที่ต้องการของตลาด จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรด รวมทั้ง
ความรู้ด้านการตลาด และแนวทางในการจัดท�ำแผน
ธุ ร กิ จ ฉบั บ ประยุ ก ต์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 90.6 และสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 97.3 ในจ�ำนวนนี้ท�ำให้เกิดผู้ประกอบการที่
สามารถน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 2 ราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-0492
+

+

+

+
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล้วยหินฉาบกรอบแก้ว
“กล้วยหิน” เป็นผลไม้ที่ปลูกมากในจังหวัดยะลา มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัวเองเมือ่ เทียบกับกล้วยชนิดอืน่ คือ มีรสเปรีย้ วเล็กน้อย
ผลดิบเนื้อแน่นแข็ง ไม่นิยมบริโภคผลสด แต่เมื่อน�ำมาผลิตเป็น
กล้วยฉาบจะท�ำให้ได้ลักษณะเฉพาะ เช่น ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ
และเนือ้ สัมผัสทีด่ ี จึงได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายจากผูบ้ ริโภค
ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบจึงจัดเป็นของฝากที่มีคุณค่าจากจังหวัด
ยะลา และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ในการ
ผลักดันสู่การเป็น ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจ�ำจังหวัดยะลา ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรสชาติ ส่วนใหญ่เป็นการปรุงรสด้วย
ผงปรุงรสส�ำเร็จรูปเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในกลุม่ มันฝรัง่ ทอด ได้แก่
กล้วยหินฉาบรสปาปริก้า กล้วยหินฉาบราโนริสาหร่าย เป็นต้น
กล้วยหินฉาบกรอบแก้ว เป็นการเคลือบกล้วยหินที่ทอดแล้ว
ด้วยน�ำ้ เชือ่ มปรุงรสอีกชัน้ หนึง่ ซึง่ ผลิตภัณฑ์กล้วยหินกรอบแก้วทีม่ ี
การผลิตและจ�ำหน่ายขณะนี้ยังขาดความหลากหลายด้านรสชาติ
คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
จริยา สุขจันทรา จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่การน�ำไป
ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลาย เพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการและเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ อันจะก่อให้
เกิดการผลิตและสร้างรายได้ให้กบั กลุม่ ต่อไป โดยได้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร การผลิตกล้วยฉาบกรอบแก้ว
ในรสชาติ ต ่ า งๆ เช่ น รสกระเที ย มพริ ก ไทย รสช็ อ คโกแลต
รสสมุนไพรรวม รสนมเย็น รสชาเขียว รสกระเทียมและรสกาแฟ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส�ำนักงานโครงการคลินกิ เทคโนโลยี อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ต�ำบลสะเตง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 – 7322 – 7150 - 161 ต่อ 9902
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เทคโนโลยีผ้ามัดย้อม
เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

1

ด้วยเหตุที่ชุมชนต�ำบลบางคนที ต�ำบลนางตะเคียน
ต� ำ บลแม่ ก ลอง ต� ำ บลบางขั น แตก อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรสงคราม รวมตัวกันเพื่อท�ำผ้ามัดย้อมจ�ำหน่าย
โดยใช้เทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมมาก่อน คือ เทคนิคการ
มัดย้อมสีเดียว ท�ำเป็นผืนผ้าและแปรรูปเป็นเสื้อบุรุษและ
เสื้อสตรี ซึ่งสามารถจ�ำหน่ายได้ในระดับหนึ่ง แต่ต่อมา
ประสบปัญหาเนื่องจากรูปแบบของลวดลายและสีที่ไม่ได้
รับการพัฒนา ส่งผลกระทบท�ำให้ยอดการจ�ำหน่ายลดลง
ดั ง นั้ น คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จึงได้ให้ความร่วมมือกับชุมชน ด้วยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ำผ้ามัดย้อมลวดลายใหม่ โดยใช้
เทคนิคการย้อมหลายสี ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าเช็ดหน้า
กระเป๋า เสื้อยืด ผ้าคลุมไหล่ ผ้าผืนเอนกประสงค์ และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับบรรจุ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนดังกล่าว จ�ำนวน 61 คน
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผลที่ได้รับคือ ชุมชน
จ�ำนวน 7 คน หรือร้อยละ 13.73 ได้มีการรวมตัวผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดย้อม และพัฒนาลวดลายตามที่ได้รับการฝึกอบรม
และจ�ำนวน 6 คน หรือร้อยละ 11.76 สามารถเพิ่มรายได้
โดยการน�ำไปท�ำเป็นอาชีพเสริม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 – 665 - 3555 ต่อ 3028
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2

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม

ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ต�ำบลนิคมพัฒนา อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก โดย
เฉพาะเกษตรกร ผูส้ งู อายุและกลุม่ แม่บา้ น ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อน
เลีย้ งไหม การสาวไหม และย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ โดยคลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มาตั้งแต่ปี 2550 – 2551 จากการสนับสนุน
งบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
จ�ำนวนหนึ่ง แต่มีมูลค่าไม่มากนัก
ต่อมาในปี 2552 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก ได้เติมความรู้โดยการเพิ่มทักษะการออกแบบลวดลายที่มีความเด่นชัด
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากต้นหม่อน ได้แก่
การท�ำชาใบหม่อน น�ำ้ ลูกหม่อนพร้อมดื่ม เป็นต้น
หลังการด�ำเนินงาน 3 ปีตอ่ เนือ่ ง มีกลุม่ เลีย้ งไหม จ�ำนวน 4 กลุม่ กลุม่ ทอผ้า จ�ำนวน
5 กลุ่ม สามารถเลี้ยงไหมได้ประมาณ 10 รุ่นต่อปี และได้เส้นไหม 70 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 84,000 บาทต่อปี มีแปลงหม่อน 5 แปลง เนื้อที่รวม 10 ไร่ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ
มีกจิ กรรมการเลีย้ งไหม การสาวไหม การคัดเลือกรังไหม การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และ
การทอผ้า อย่างต่อเนื่อง
ในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่น กลุ่มผู้เลี้ยงไหมได้รับความอนุเคราะห์แผ่นไข่ไหมจาก
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ โรคจากรังไหมทีก่ ลุม่
เลี้ยง ปัจจุบันกลุ่มเลี้ยงไหมดังกล่าวได้จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา
ชาวบ้านสู่ลูกหลานต่อไป
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ สามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้
กับกิจกรรมทอผ้า โดยการพัฒนาการผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ท�ำให้ผลผลิต
ตรงตามที่ผู้บริโภคต้อง และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยแต่ละรุ่นสามารถผลิต
เส้นไหมได้ 7 กิโลกรัมต่อรุ่น เพื่อน�ำไปทอผ้า และผ้าทอส่วนใหญ่เป็นผ้าถุง ผ้าขาวม้า
โสร่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า ในด้านคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มทอผ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สตรีสูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีการพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุม่ ท�ำให้สมาชิกในกลุม่ มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี นอกจากนีก้ ารจัดตัง้ ศูนย์เรียน
รู้ ชุมชน ท�ำให้บตุ รหลานและเยาวชนได้มสี ว่ นร่วมเข้ามารับการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาสืบต่อ
ไป สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างผู้สูงอายุกับกลุ่มเยาวชนในชุมชน และให้เห็นความส�ำคัญของภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น สามารถน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และสืบสานวัฒนธรรมไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2 ต�ำบลบ้านกร่าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 – 5529 - 8438 ต่อ 1120
+

+

+

+
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3

กลุ่มเทคโนโลยี

เทคนิคการท�ำ
ผ้าบาติก

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
สงขลา ได้เข้าไปส�ำรวจข้อมูลความต้องการในพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ 11
บ้านเกาะหมี ต�ำบลคลองแห อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึง่ ในพืน้ ทีม่ กี ลุม่ วิสาหกิจผลิตเครือ่ งแกงสมุนไพร ประธาน
กลุม่ คือ นางสาวมารีผล บิลยแม ได้มีการรวมกลุ่มผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับการท�ำผ้าบาติกและผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 20 คนเพือ่ เสนอความต้องการขอรับบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การท�ำผ้าบาติก”
เป็นที่มาของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ำผ้า
บาติ ก ซึ่ ง มี ผ ศ.สมศรี มุ สิ ก วงศ์ อาจารย์ ป ระจ� ำ สาขา
คหกรรมศาสตร์ เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ละถ่ า ยทอดวิ ธี ก าร
และเทคนิคต่างๆ ในการท�ำผ้าบาติกให้กับกลุ่มฯ จนเกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น กระเป๋า
ผ้าเช็ดหน้า กรอบรูป ผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม ผ้าส�ำหรับตัดเสือ้
และกางเกง เป็นต้น ส�ำหรับแหล่งหรือช่องทางการจ�ำหน่าย
จะเป็นลักษณะของการออกจ�ำหน่ายตามงานต่างๆ และมี
แหล่งจ�ำหน่ายประจ�ำที่เป็นลักษณะของการฝากขายอยู่ที่
ร้านค้าในตลาดน�ำ้ คลองแห ซึง่ มีทกุ วันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์
ท�ำให้สามารถสร้างรายได้ให้กบั สมาชิกในกลุม่ ฯ เป็น
แหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับเยาวชนในพืน้ ที่ เป็นการใช้เวลาว่างจาก
การท�ำอาชีพหลักให้เกิดประโยชน์ ได้รู้จักการท�ำงานเป็น
กลุ่ม/ทีม และเป็นการสร้างประสบการณ์ส�ำหรับผู้ที่ไม่เคย
สัมผัสกับการท�ำผ้าบาติกมาก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชด�ำเนินนอก ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0 - 7431 - 7199
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เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
4

การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมแพรวา
ด้วยการย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้าน
ลวดลาย เทคนิคการทอ และสีสนั เป็นผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีส่ ร้างชือ่ เสียง
ให้ กั บ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ แ ละท� ำ รายได้ สู ง ให้ กั บ ชุ ม ชน พบว่ า ใน
ความสะดวกและง่ายจากการใช้สเี คมีสงั เคราะห์ยอ้ มไหม ประกอบกับ
ผู้ที่ย้อมไม่ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันตนเองจากการสูดกลิ่นไอ
ของสีเคมีสงั เคราะห์ ซึง่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงพบการระคายเคือง
ที่ผิวหนัง มีผื่นคัน และจากการสูดดมกลิ่นสีเคมีเข้าไปมีการระคาย
เคืองที่โพรงจมูก เงินที่ขายผ้าแพรวามาได้บางส่วนต้องแบ่งมาเป็น
ค่ารักษาพยาบาล นอกจากนีย้ งั พบว่าน�ำ้ ย้อมสี เคมีสงั เคราะห์ทเี่ ททิง้
ไม่มีการบ�ำบัดก่อนเททิ้ง เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
ด�ำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรือ่ งการย้อมสีธรรมชาติ
มาตั้งแต่ปี 2551 – 2553 จึงได้น�ำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่มี
ในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้สีเคมีสังเคราะห์ และช่วย
เพิม่ มูลค่าให้กบั ผ้าไหมแพรวาด้วย เพราะผ้าทอพืน้ เมืองย้อมสีธรรมชาติ
จะขายได้ราคาจะสูงกว่าผ้าย้อมสีเคมีสังเคราะห์ ท�ำให้มีการผลิต
ผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาติออกสู่ตลาด และผลิตภัณฑ์บางส่วน
ได้ขอการรับรองคุณภาพจากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการใช้ตรานกยูงพระราชทานสีน�้ำเงิน เป็นการรับรอง
คุณค่าของผ้าไหมแพรวาทีช่ ดั เจนขึน้ ตัวอย่างกลุม่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
เช่น ร้านจุกแพรวา สมาชิกกลุ่มทอผ้าจากบ้านดินจี่ บ้านโคกสนาม
และบ้านนาบอน อ�ำเภอค�ำม่วง เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อเดิม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 – 864584360, 043 – 811 - 128
+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

การทอผ้าไหมพื้นเมือง
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังไหม
บ้ า นทุ ่ ง ใหญ่ และบ้ า นหนองบั ว นา ต� ำ บลนิ ค มพั ฒ นา
อ� ำ เภอบางระก� ำ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก หลังจากการด�ำเนินงานมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน ท�ำให้ได้ลวดลาย
ดอกแก้ว 25 ล�ำ ที่ใช้ในการทอผ้าถุง ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่
ความต้องการของชุมชนทีจ่ ะพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ยังมีสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ท�ำให้ใน
ปี 2553 ได้ดำ� เนินโครงการต่อ ซึง่ ได้นำ� เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทอผ้า
ทีเ่ พิม่ ความเร็วในการผลิต เช่น เครือ่ งเมดเดลรีจกั รา (Medleri Charkha)
ที่ ไ ด้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก ศู น ย์ วิ ช าการและเทคโนโลยี สิ่ ง ทอ
(ฝ้ายแกมไหม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ตีเกลียวและ
ปัน่ เส้นไหมได้รวดเร็ว โดยปกติจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ ต่อ 1 กิโลกรัมเส้นไหม
แต่ปัจจุบันได้ใช้เครื่องดังกล่าว ใช้เวลาแค่ 2 วัน ต่อ 1 กิโลกรัม ท�ำให้
การทอผ้าไหมได้ปริมาณเยอะขึ้น
นอกจากนี้ ท างกลุ ่ ม ยั ง ได้ รั บ การฝึ ก อบรม โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบลวดลาย โดยให้ลูกหลานช่วยในการ
ออกแบบให้ได้ลวดลายที่มีความหลากหลายขึ้น
น�ำมาใช้ในการทอผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ซึ่งการออกแบบ
ดังกล่าวสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการออกแบบในกระดาษ เพราะ
จะเห็นสี และลวดลายการทอได้ชัดเจน ซึ่งกลุ่มฯ ได้น�ำผลิตภัณฑ์ขอ
การรับรองมาตรฐานผ้าไหม จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม (ตรานกยูงทอง) จากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ท�ำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม จ�ำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน
รวมทั้งชุมชนได้ประโยชน์จากรังไหมโดยน�ำมาท�ำเป็นพวงกุญแจเพิ่ม
รายได้อีกทางหนึ่งด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2
ต�ำบลบ้านกร่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 – 5529 - 8438 ต่อ 1120
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การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์

เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กลุม่ ป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ำกัด ต�ำบลเขาใหญ่
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี มีอาชีพปลูกป่านศรนารายณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากป่านศรนารายณ์ ซึง่ เมือ่ ศึกษากระบวนการผลิตป่านฯ ก่อนน�ำมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ พบว่า เส้นใยป่านมีขนั้ ตอนการผลิต เริม่ จากการขูดป่าน/การแยก
เส้นใยป่าน การล้างเส้นใย การท�ำให้เส้นใยแห้งโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(การผึง่ แดด)การสางเส้นใยป่านการถักเปีย การย้อม และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
โดยขั้นตอนเหล่านี้ ก่อให้เกิดเศษเหลือใช้รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
1) ขัน้ ตอนการขูดป่าน มีเศษป่านสดทีเ่ หลือจากการขูดเป็นส่วนเปลือก
นอกของเส้นใย และเศษเส้นใยเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้น�ำไปใช้
ประโยชน์
2) ขัน้ ตอนการสางเส้นใย มีเศษป่านทีท่ ำ� ให้แห้งแล้ว และเป็นเศษที่เหลือ
จากการสาง ซึง่ ปัจจุบนั ใช้ประโยชน์บางส่วนในการรองก้นกล่องกันกระแทก
แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
3) ขั้นตอนการถักเปีย เกิดปัญหา คือ เส้นใยมีความกระด้างเมื่อน�ำ
มาตัดเย็บเป็นกระเป๋า เข็มขัด หรือหมวก จะสร้างความระคายเคืองต่อผู้ใช้
และส่งผลกระทบต่อเสือ้ ผ้าและร่างกายของผูบ้ ริโภค ซึง่ ถือเป็นจุดอ่อนของ
ผลิตภัณฑ์
ศูนย์คลินกิ เทคโนโลยีสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครได้ชว่ ยเหลือในการแก้ปญ
ั หาโดย พัฒนากระดาษจากป่านสด
ทีเ่ หลือจากการขูดและการสาง พัฒนาเส้นใยเพือ่ งานจัดดอกไม้จากส่วนเหลือใช้
ในขัน้ ตอนการสางเส้นใย เพือ่ ทดแทนการใช้ปา่ นรามี และสร้างสิง่ ประดิษฐ์สำ� หรับ
นวดเส้นใยป่านทีผ่ า่ นขัน้ ตอนการถักเปียแล้วเป็นสิง่ ประดิษฐ์ทชี่ ว่ ยให้เส้นใยให้
นุ่มขึ้นแก้ปัญหาเส้นใยกระด้าง
ซึง่ พบว่า สมาชิกกลุม่ ป่านศรนารายณ์ทไี่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
รับค�ำปรึกษาแนะน�ำ จ�ำนวน 40 คน ได้ใช้ประโยชน์จากผลการด�ำเนินงาน
ดังกล่าวในการพัฒนาผลิตภาพของชุมชนได้ ซึง่ ส่งผลต่อการเพิม่ รายได้ของ
กลุ่มสมาชิก ดังกล่าว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 – 2281 - 0492
+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

การย้อมสี
ผักตบชวา

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุม่ จักสานผลิตภัณฑ์ผกั ตบชวา หมู่ 10 บ้านมะค่า
พัฒนา ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
มี ส มาชิ ก ทั้ ง สิ้ น 20 คน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ ่ ม ฯ ได้ แ ก่
กระเป๋าผักตบชวา โคมไฟผักตบชวา คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ได้ เ ข้ า ไปส� ำ รวจพบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ก ารย้ อ มสี ที่ ไ ม่ มี
คุณภาพ เมื่อน�ำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์แล้วในระหว่าง
การเก็บรักษาสินค้ามีการขึน้ ราเกิดขึน้ ผลิตภัณฑ์มรี ปู แบบ
จ�ำกัด คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา จึงได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ย้อมสี การน�ำเฉดสีมาใช้ในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
เมื่อกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ได้รับการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารย้ อ มสี ผั ก ตบชวา จากคลิ นิ ก
เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
นครราชสีมา พบว่า สามารถเพิ่มรูปแบบของสินค้า ที่
มี สีสันทั นสมั ยตรงกั บความต้ องการของตลาด กลุ ่ มฯ
สามารถจ�ำหน่ายได้มากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาคาร 3 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
744 ถนนสุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 – 4423 – 3063, 0 – 4423 – 3000 ต่อ 2550
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ฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติ

บ้ า นโคกสนาม และบ้ า นโพนแพง ต� ำ บลดิ น จี่ อ� ำ เภอค� ำ ม่ ว ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงมีการปลูกฝ้ายตามเชิงเขาภูพาน เพือ่ ใช้ในครอบครัว
หรือจ�ำหน่ายในท้องถิ่น โดยปุยฝ้ายที่เก็บเกี่ยวมาได้จะรวมกลุ่มกันใส่
รถอีแต๋น ข้ามภูพานไปที่โรงงานเล็ก ๆ ในอ�ำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
เพือ่ แยกเอาเมล็ดออก ถ้าคุณภาพของปุยฝ้ายทีไ่ ด้ไม่ดนี กั จะน�ำไปท�ำไส้ผา้ นวม
แต่ถา้ ปุยฝ้ายคุณภาพดีจะน�ำมาเข็นด้วยมือเพือ่ ท�ำเป็นเส้นส�ำหรับทอต่อไป
แต่มีปัญหาคือ สีที่ใช้ย้อมส่วนมากเป็นสีเคมี เส้นฝ้ายที่ได้น�ำมาทอเป็นผืน
แล้วน�ำมาตัดเย็บเป็นเสือ้ แต่ไม่ได้ขนาดทีเ่ ป็นมาตรฐาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ไม่น่าสนใจ ผลิตมาแล้วขายไม่ได้ ปัจจุบันแนวโน้มที่ปริมาณฝ้ายและ
พื้นที่ปลูกฝ้ายจะลดลงไปเรื่อยๆ เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านก็ไม่สนใจผ้า
ฝ้ายที่มีในชุมชน ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้กลุ่มคนปลูกฝ้ายเหล่านี้คงเลิกปลูก ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายทุนทางสังคมที่ชุมชนเหล่านี้มีอยู่แล้ว ไม่สามารถ
ด�ำรงสิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษส่งต่อไปยังลูกหลานหรือปลูกฝังให้มี
ความภาคภูมิใจในคุณค่าของฝ้ายจากชุมชนตนเองได้ คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งมีองค์ความ
รู้เรื่องการท�ำผงสีจากธรรมชาติ การย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น จึง
ได้จัดท�ำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเข็นมือ
ย้อมสีธรรมชาติ โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติและ
ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของผ้าฝ้ายจากชุมชน
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ ได้ดำ� เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย เก็บ
ฝ้าย แยกเมล็ดฝ้าย ฟื้นฟูประเพณีเกี่ยวกับฝ้าย เช่น การอิ้วฝ้าย การดีด
ฝ้าย การล้อฝ้าย การเข็นฝ้าย การเปียฝ้าย เป็นต้น เมื่อได้เส้นฝ้ายแล้วจึง
ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีฝ้ายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และได้
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง
การเย็บเสื้อผ้าด้วยมือและการออกแบบที่ได้มาตรฐานขึ้น ท�ำให้ปัจจุบัน
นี้ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเย็บมือของทั้ง 2 หมู่บ้าน มีการสั่งซื้อ
มากขึ้น ผลิตไม่ทัน จากเดิมที่ขายเสื้อได้ในราคาตัวละไม่เกิน 500 บาท
ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน สามารถขายได้สูงถึงตัวละ 1,500 – 1,700 บาท
เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้
ชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝ้ายของ
ชุมชนและรื้อฟื้นประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาเกี่ยวกับฝ้าย เพื่อให้ด�ำรงอยู่
ในสังคมปัจจุบันและเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานสืบไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อเดิม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 - 864584360, 043 – 811 - 128
+

+

+

+
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การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม
เพื่อผลิตผ้าไหมแพรวา
ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เป็นสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ทีท่ ำ� รายได้และน�ำชือ่ เสียงให้กบั จังหวัดกาฬสินธุเ์ ป็นอย่างมาก ทางจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้ให้ความส�ำคัญจัดเป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
“เพือ่ พัฒนาผ้าไหมแพรวาสูส่ ากล” ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี 2553 – 2556 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหม
แพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่” แต่ในกระบวนการ
ผลิตผ้าไหมแพรวานั้นประสบกับปัญหาการขาดแคลนเส้นไหมซึ่งเริ่มมา
ตั้งแต่ปีการผลิต 2553 และต่อเนื่องมาถึงปีการผลิต 2555 ส่งผลให้ราคา
เส้นไหมสูงขึ้น โดยในปีการผลิต 2554 ราคาเส้นไหมสูงถึง กิโลกรัมละ
2,200-2,500 บาท และหาซือ้ ได้ยากมาก เนือ่ งจากประเทศจีนลดการผลิต
เส้นไหมในหลายมณฑล กอร์ปกับสภาวะอากาศทีเ่ ปลีย่ น แปลงท�ำให้เกิด
ปัญหากับการเลี้ยงไหม ปริมาณเส้นไหมจึงไม่พอเพียงกับความต้องการ
เส้นไหมที่ใช้ในการทอผ้าไหมแพรวามีการผลิตเองในพื้นที่น้อยมาก ไม่
พอกับความต้องการ ต้องสั่งซื้อจากโรงงานต่างจังหวัด และบางส่วนใช้
เส้นไหมคุณภาพต�่ำที่ลักลอบน�ำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ท�ำให้ยากต่อ
การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของเส้นไหมที่จะน�ำมาทอผ้าไหมแพรวา
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงเป็น “ต้นน�ำ้ ” ของการผลิตผ้าไหมแพรวา
ต�ำบลหนองช้าง อ�ำเภอสามชัย เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมแพรวาทีส่ ำ� คัญ
อีกแห่งหนึง่ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยูห่ า่ งจากจังหวัดประมาณ 89 กิโลเมตร
อยู่ห่างจากบ้านโพน อ�ำเภอค�ำม่วง ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิด และจ�ำหน่ายผ้า
ไหมแพรวาเพียง 3 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนภูไท จึงมีความ
สามารถในการทอผ้าไหมแพรวาได้เช่นเดียวกับคนภูไทที่บ้านโพน โดย
ประกอบอาชีพท�ำนา ท�ำไร่และเลี้ยงสัตว์ แต่มีอาชีพเสริมที่ท�ำรายได้หลัก
ให้กับชุมชน คือ การทอผ้าไหมแพรวา เดิมไม่ได้มีการรวมกลุ่ม ต่างคน
ต่างทอ และขายให้คนบ้านโพน จึงมีปัญหาเรื่องการก�ำหนดราคา การ
เอารัดเอาเปรียบ การควบคุมมาตรฐานการผลิต เป็นต้น องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองช้าง จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าไหม
แพรวาต�ำบลหนองช้างขึน้ เพือ่ สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าไหมแพรวาของ
ชนเผ่าภูไทด�ำ และเป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว เดิมมีการปลูกหม่อน
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+

+

+

+

เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
เลีย้ งไหมพันธุพ์ นื้ เมือง แต่ปจั จุบนั พบว่า การปลูกหม่อนเลีย้ งไหมลดน้อยลงไป
มาก เพราะไปซือ้ เส้นไหมมาทอผ้าแพรวาง่ายและสะดวกกว่า แต่เมือ่ ราคาเส้น
ไหมแพงขึน้ หาซือ้ ยากขึน้ และมีมาตรฐานผ้าไหมนกยูงพระราชทานของกรมหม่อน
ไหม เช่น ถ้าเป็นเส้นไหมที่ผลิตจากพันธุ์พื้นเมืองและสาวมือ สามารถขอรับการ
รับรองนกยูงพระราชทานสีทอง แต่ถา้ เส้นไหมผลิตจากไหมลูกผสมและสาวมือ
สามารถขอการรับรองนกยูงพระราชทานสีเงิน และสาวไหมด้วยเครื่องจะขอ
การรับรองเพียงนกยูงพระราชทานสีนำ�้ เงิน เป็นต้น ซึง่ ทุกคนเข้าใจดีวา่ ถ้ามีตรา
รับรองมาตรฐานต่างๆ จะท�ำให้ขายได้ราคาสูงขึ้น จากการจัดเวทีประชาคมได้
ข้อสรุปตรงกัน โดยทุกคนเห็นความส�ำคัญของการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ต้องการ
ให้มกี ารฟืน้ ฟูการปลูกหม่อนเลีย้ งไหมในต�ำบลหนองช้าง แต่ปญ
ั หาของชุมชนคือ
ถ้าท�ำตามที่บรรพบุรุษเคยท�ำกันมา ใบหม่อนที่มีก็ไม่พอเลี้ยงไหม เส้นไหมที่
ผลิตได้กค็ ณ
ุ ภาพไม่ดี จึงต้องการเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้ในการปลูกหม่อน
และเลี้ยงไหม
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองช้าง ได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุน
ในการด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีฯ และได้บรรจุแผนงานดังกล่าวไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี (2555-2557) และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ)์
น�ำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ เทคโนโลยี
การปลูกหม่อน การดูแลรักษา การขยายพันธุ์หม่อนที่ให้ผลผลิตสูง เทคโนโลยี
การเลี้ยงไหมส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมคุณภาพ
ดี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด�ำเนินการใน 8 หมูบ่ า้ นของต�ำบลหนองช้าง ได้แก่ บ้านหนองช้าง บ้านค้อ บ้านจาน
บ้านหนองแก่นทราย บ้านห้วยยาง บ้านนาดูน บ้านดงตาว และบ้านพรเจริญ
มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน 164 คน ซึ่งผลจากการเข้าไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีดังกล่าว ท�ำให้กลุ่มเกษตรกรและแม่บ้านในต�ำบลหนองช้าง จ�ำนวน
36 ครอบครัว มีโรงสาธิตการเลี้ยงไหม และขยายพื้นทีปลูกหม่อนไหม จ�ำนวน
กว่า 140 ไร่ สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน น�ำไปสูก่ ารพึง่ ตนเองของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ)์
จะเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาในการเลือกเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมทีจ่ ะถ่ายทอดให้กบั ชุมชน และ
ประสานความร่วมมือกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถขอนแก่น และผลิตผ้าไหมแพรวาให้ได้มาตรฐานต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อเดิม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
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การย้อมผ้าทอพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน
คลิ นิ ก เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)
ได้ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าทอพื้นเมือง และการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ทอพื้ น เมื อ งด้ ว ยเทคโนโลยี น าโน ประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ย้อมสีธรรมชาติดว้ ยวัสดุในท้องถิน่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอ
พื้นเมืองให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาผ้าพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน การด�ำเนินโครงการเป็น
การให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง จ�ำนวน 215 คน ดังนี้
1. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าไหมบ้านกุดตาใกล้ ประธาน
นางประทุมวัน วิลาศรี บ้านเลขที่ 3 หมู่ 4 ต�ำบลสายนาวัง อ�ำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0807661976
2. กลุ่มภูไทกุดตาใกล้เก็บขิด ประธาน นางเตือนใจ วรสาร
บ้านเลขที่ 79/1 หมู่ 7 ต�ำบลสายนาวัง อ�ำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0879477966
3. กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ต� ำ บลดิ น จี่ อ� ำ เภอค� ำ ม่ ว ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน นายแท่น การถัก โทรศัพท์ 0857595709
4. กลุม่ วิสาหกิจชุมชนไหมสมเด็จ อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานนายอดุลย์ มูลละชาติ บ้านเลขที่ 82 หมู่ 6 บ้านหนองอีดุม
ต�ำบลศรีสมเด็จ อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0811832084

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ประกอบด้วย
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1. เทคโนโลยี ก ารย้ อมสี ธ รรมชาติ องค์ความรู้ที่จะถ่าย
ทอดฯ มี 3 เทคโนโลยี ได้แก่ การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อย้อมสีธรรมชาติ
การย้อมสีธรรมชาติ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
2. เทคโนโลยีนาโนเพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืน้ เมือง
โดยได้ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรูจ้ ากศูนย์เทคโนโลยีนาโนแห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
ให้ความรู้ในด้านนาโน เพื่อการตบแต่งและพัฒนาคุณสมบัติผ้าทอ
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พื้นเมืองทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึ่งองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผ้า
นาโนเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1. การพัฒนาคุณสมบัติผ้าทอพื้นเมืองในการยับยั้ง
แบคทีเรีย
2. การพั ฒ นาคุ ณ สมบั ติ ผ ้ า ทอพื้ น เมื อ งฝ้ า ยให้ มี
กลิ่นหอม
3. การพั ฒ นาคุ ณ สมบั ติ ผ ้ า ทอพื้ น เมื อ งแบบ 2
คุณสมบัติ (Duo Function) ได้แก่ คุณสมบัติกันน�ำ้ ร่วมกับ
กันเชื้อแบคทีเรีย และคุณสมบัติกันเชื้อแบคทีเรียร่วมกับ
มีกลิ่นหอม
4. การพัฒนาคุณสมบัตผิ า้ ทอพืน้ เมืองย้อมสีธรรมชาติ
ให้สีติดทนสีไม่ตก
5. การพัฒนาคุณสมบัตผิ า้ ไหมให้มคี ณ
ุ สมบัตผิ า้ ไหม
ให้มีคุณสมบัติดูแลรักษาง่าย นุ่มและไม่ยับ
6. การพัฒนาคุณสมบัตผิ า้ ทอพืน้ เมืองให้มคี ณ
ุ สมบัติ
หน่วงไฟ
ผลการด�ำ เนิ น งานพบว่ า ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี ความ
พึงพอใจในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(X=4.65) และจากการติดตามผลผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน
215 คน พบว่าสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิด
เป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ลดรายจ่ายได้ประมาณ 2,001
– 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 โดยน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้
หลังการอบรมภายใน 1 เดือน และน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
ครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อเดิม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
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การเลี้ยงไหมอีรี่
ครบวงจร
คลินกิ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รว่ มกับศูนย์
วิชาการและเทคโนโลยีสงิ่ ทอพืน้ บ้าน (ฝ้ายแกมไหม : Fai
Gaem Mai) จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้ งไหม
อีรคี่ รบวงจร เป็นโครงการขยายผลการวิจยั พัฒนาการเลีย้ ง
ไหมอีรี่และได้ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตสิ่งทอ และเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลังในพื้นที่
ภาคเหนือ เพื่อเสริมรายได้จากการใช้ประโยชน์ใบมัน
ส�ำปะหลังหรือละหุ่งที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ
ธรรมชาติส�ำหรับการผลิตสิ่งทอที่หมู่บ้านป่าซางเหนือ
หมู่ 1 และบ้านป่าซางใต้ หมู่ 2 ต�ำบลโป่งแพร่ อ�ำเภอแม่ลาว
จั ง หวั ด เชี ย งราย คื อ กลุ ่ ม ผู ้ เ ลี้ ย งไหมอี รี่ บ ้ า นป่ า ซาง
กลุ่มน�้ำพริกตาแดงแม่บ้าน และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
เมืองเชียงราย บ้านป่าซางใต้ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ได้แก่
(1) กระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ (2) การพัฒนาเครื่องมือ
และวิธีการการผลิตเส้นไหมปั่นมือให้ง่าย สามารถน�ำไป
ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ โดยได้มีการขยายการผลิตไหมอีรี่
ไปในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล�ำพูน ล�ำปาง ตาก
นครสวรรค์ และอุทัยธานี (3) การบริหารจัดการผลิตใน
รูปแบบ Supply Chain (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่
ให้เป็น Green Product ที่มีคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริหารงานวิจัย อาคารส�ำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ชั้น 1
239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0 – 5394 – 4146 – 8 ต่อ 423
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เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
12

เครื่องกรอไหม

กึ่งอัตโนมัติ

การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องกรอไหมและตีเกลียว
ไหมเส้ น พุ ่ ง กึ่ ง อั ต โนมั ติ ไ ด้ ท� ำ การวิ จั ย และพร้ อ มที่ จ ะ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู ่ ชุ ม ชนเพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
กระบวนการเตรียมเส้นไหมรูปแบบดั่งเดิม เพื่อลดขั้นตอน
ที่มีความซับซ้อนที่ท�ำให้ล่าช้าสูญเสียเวลาในการท�ำงาน
ทั้งเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากร และต้นทุนในกระบวนการ
ผลิตผ้าไหม ดังนั้นการน�ำเครื่องกรอไหมเส้นพุ่งไปใช้ใน
การกระบวนการทอผ้า จะช่วยลดเวลาในการกรอไหมเส้น
พุง่ ลงได้ ท�ำให้ชาวบ้านมีเวลาในการทอผ้าไหมมากขึน้ การ
ทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยเส้นด้าย 2 ชุด คือ “เส้นด้ายยืน”
จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดในเครื่องทอ หรือแกนม้วน
ด้านยืน อีกชนิดหนึง่ คือ “เส้นด้ายพุง่ ” จะถูกกรอเข้ากระสวย
เพือ่ ให้กระสวยเป็นตัวน�ำเส้นด้ายพุง่ สอดขัดเส้นด้ายยืนเป็น
มุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอด
ด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้านแล้วจึง
วกกลับมา จะท�ำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทัง้ สองด้าน การน�ำ
องค์ความรู้เทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญหาท้อง
ถิ่นให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์และ
สินค้าท้องถิ่นให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยมีกลุ่มอาชีพทอ
ผ้าไหม บ้านปะอาว หมูท่ ี่ 3 บ้านปะอาว ต�ำบลปะอาว อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ส�ำหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ดังกล่าว ปรากฏว่าสมาชิกในกลุม่ ไม่นอ้ ยกว่า 80
สามารถใช้งานเครื่องกรอไหมกึ่งอัตโนมัติได้ สร้างชื่อเสียง
และลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่สวยงาม
แห่งหนึ่งในจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนราชธานี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0 – 4535 – 2000 ต่อ 1400 , 1426
+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

13

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

การมัดย้อมสีธรรมชาติไหม
และการเพิ่มมูลค่าไหมจากกาวไหม

88

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลง
พื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติไหม
และการเพิ่มมูลค่าไหมจากกาวไหม 3 ครั้ง ได้แก่
1. ครัง้ ที่ 1 ณ เทศบาลเมืองปัก ต�ำบลเมืองปัก อ�ำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ผู้อบรม 47 คน
2. ครั้งที่ 2 ณ บ้านหนองกระทุม ต�ำบลหนองบัวสะอาด
อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้อบรม 20 คน
3. ครั้งที่ 3 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านทับหวาย หมู่ที่ 1 อ�ำเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผู้อบรม 24 คน
การด� ำ เนิ น งานทั้ ง 3 ครั้ ง จะปฏิ บั ติ เ หมื อ นกั น ทั้ ง หมด
แต่จะแตกต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่ใช้เป็นสีธรรมชาติที่น�ำมาย้อม
ไม่เหมือนกัน โดยให้ทั้ง 3 กลุ่ม น�ำวัตถุดิบที่ใช้เป็นสีธรรมชาติใน
พื้นที่มาประมาณ 1-3 ชนิด ขั้นตอนการอบรมมีดังนี้
1. กระบวนการย้อมสีเพือ่ ให้สธี รรมชาติตดิ ทน โดยได้รบั
ความร่วมมือวิทยากรท้องถิ่น คือ คุณนิยม เทศชารี จากโครงการ
หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี อ.คง และคุณชูศรี คะเรียงรัมย์ ที่เป็น
เครือข่ายคลินกิ เทคโนโลยี เพือ่ ให้ทราบกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
ที่มีคุณภาพ ผู้ย้อมจะต้องเอาใจใส่ในทททุกกระบวนการของการ
ย้อม เริ่มจากการสังเกตการณ์ บันทึก ชนิดของวัตถุดิบที่น�ำมาใช้
ท�ำน�้ำสีเป็นส่วนใดของพืช ขึ้นอยู่บริเวณใด ฤดูกาลที่เก็บใช้ เวลา
ที่เก็บเช้าหรือเย็น วิธีการสกัดน�ำ้ สี สารประกอบอื่นๆ ช่วยติดสีหรือ
เปลีย่ นสี รวมถึงการชัง่ ตวงวัสดุ ทัง้ วัสดุให้สี น�ำ้ ทีใ่ ช้ตม้ อุณหภูมขิ อง
น�ำ้ ฯลฯ ทุกอย่างล้วนมีความส�ำคัญในการสกัดน�ำ้ สีธรรมชาติทงั้ สิน้
2. การท�ำสบู่จากกาวไหม โดยได้รับความร่วมมือวิทยากร
จากคุณนิยม เทศชารี ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) หน่วยงาน
ในสังกัด วท. มาถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีน
ธรรมชาติจากกาวไหมไทยบริสุทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อผิวหนังสามารถ
ซึมซับเข้าไปในทุกอนุภาคของเซลล์ผิวหนัง ช่วยขจัดเซลล์ผิวหนัง
+

+

+

+

+

+

เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
ที่เสื่อมสภาพ ท�ำให้ผิวหนังกระชับ เนียนนุ่ม และชุ่มชื่น กาวไหม
ไทยมีคุณมหาศาลทั้งด้านการเป็นเวชภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม
และเครือ่ งส�ำอาง กาวไหมไทยทีใ่ ช้มีโปรตีนธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิถ์ งึ
18 ชนิด มีสานต้านอนุมูลอิสระ และมีสารที่ช่วยก�ำจัดจุลินทรีย์
บางชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังของมนุษย์ ต่อต้านไวรัสโรค
เริมและงูสลัด รักษาปริมาณน�้ำในผิวหนัง ช่วยท�ำให้ผิวชุ่มชื่น
เนียนนุ่ม ซึ่งพิสูจน์ได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ก�ำลังสูงสุด
ดูอนุภาคของกาวไหม และเห็นว่าเป็นอนุภาคขนาดเล็กทีส่ ามารถ
ซึมซับเข้าไปในผิวหนังได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนัน้ ยังสามารถ
ก�ำจัดสิง่ สกปรกในเซลล์ทำ� ให้เซลล์ผวิ หนังแข็งแรงเป็นการยืดอายุ
เซลล์และช่วยให้เซลล์ที่เกิดอาการอักเสบซึ่งอาจจะมีสาเหตุจาก
สิวฝ้าให้คืนสภาพได้เร็วขึ้น น�้ำผึ้งเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นตาม
ธรรมชาติ ท�ำให้ผวิ หนังมีความอ่อนนุม่ และยืดหยุน่ และไม่ระคาย
เคืองต่อผิวหนัง พร้อมทั้งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ ซึ่งมีบทบาท
ในการปกป้องผิวหนังจากการท�ำลายของแสง UV และช่วยใน
การเสริมสร้างผิวหนังใหม่
ผลการประเมิ น ทั้ ง หมดสามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละ
ประยุกต์ในชีวิตประจ�ำวัน สามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้
อยู่ในระดับร้อยล่ะ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 3 กลุ่ม
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์
http://www.clinictech.most.go.th/online/usermanage/
FinalReport/201311241350291.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 – 4424 - 7390
+

+

+

+
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กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

อิฐบล็อกท�ำ
จากเปลือกหอยเชอรี่

หอยเชอรี่ นอกจากจะกัดกินล�ำต้นข้าวท�ำให้เกิดความเสียหายอย่าง
มากมายแล้ว เปลือกของหอยเชอรี่ที่มีจ�ำนวนมากยังก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม เมื่อปลายปี 2550 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
โจทย์ปัญหาจากอบต.ผักแว่น อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ช่วยเหลือใน
การก�ำจัดเปลือกหอยเชอรี่ จึงได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการคลินกิ
เทคโนโลยี ให้แก่คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการน�ำ
หอยเชอรี่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ อิฐบล็อกท�ำจากเปลือกหอยเชอรี่เป็น
ผลงานหนึง่ ซึง่ เกิดจากการคิดค้นของ อ.ทะนงศักดิ์ มูลตรี อาจารย์ประจ�ำสาขา
เทคโนโลยี ก ารอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม โดยคิดค้นเครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่ เพื่อน�ำมาใช้
ประโยชน์ในการท�ำอิฐบล็อก อิฐตัวหนอน ทีใ่ ช้ในการเป็นวัสดุกอ่ สร้างอาคาร
ก�ำแพง ตกแต่งสวน ฯลฯ
หลักการในการท�ำงาน : เมื่อเปิดเครื่องท�ำงาน น�ำเปลือกหอยเชอรี่ที่
แห้งแล้วเทใส่สายพานล�ำเลียง เครือ่ งจะบดเปลือกหอยให้ละเอียดในขัน้ ตอน
เดียว เปลือกหอยที่ได้จากการบดละเอียดแล้ว จะน�ำไปท�ำอิฐบล็อก
ขั้นตอนการท�ำอิฐบล็อก
1) อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องอัดอิฐบล็อก ทราย ปูนซีเมนต์ และเปลือก
หอยเชอรี่ที่บดละเอียดแล้ว
2) อัตราส่วนในการผสม
• เปลือกหอยเชอรี่บดละเอียด 5 ส่วน
• ทราย 3 ส่วน
• ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน
3) ต้นทุนในการผลิตอยูท่ ี่ 1.50 – 2 บาท/ก้อน สามารถน�ำไปจ�ำหน่าย
ได้ในราคาก้อนละ 5 บาท
ประสิทธิภาพ : สามารถรับแรงอัดได้เฉลี่ยที่ 70 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร จึงมีคุณสมบัติที่ดี ได้มาตรฐานเทียบเท่าอิฐบล็อกที่มีจำ� หน่ายใน
ท้องตลาดทัว่ ไป และเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาเป็นวัสดุกอ่ สร้างและตกแต่ง อีกทัง้
ยังช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร. 0 – 4375 – 4416, 085 - 596 - 9967
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เรื่องเล่าชุมชน

“คลินิกเทคโนโลยี”
2

การพัฒนา
มีดพร้านาป้อ
กลุ่มมีดพร้านาป้อ ต�ำบลควนปริง อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นกลุ่มที่มี
อาชีพในการผลิตมีดพร้า ซึ่งมีวิธีแบบดั้งเดิมในการใช้สายตาในการชุบมีด
และดูความคมของมีด ท�ำให้ได้มีดที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ซึ่งท�ำให้ประสบ
ปัญหาในส่วนนี้ เนื่องจากบางครั้งมีฝนตกท�ำให้กระบวนการในการผลิตมีด
ไม่สามารถท�ำได้ เพราะในกระบวนการตีมีดต้องใช้แสงแดดเข้ามาช่วยด้วย
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง ได้เชิญวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านนี้ จากคลินกิ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มาให้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตมีดพร้า ได้แก่ การคัดเลือกเหล็กที่
น�ำมาใช้ในการตีมีด การควบคุมความร้อน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท�ำให้กลุ่มฯ
ได้รับองค์ความรู้ เพื่อน�ำไปใช้ในการผลิตมีดให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

การยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
แกงไตปลาส�ำเร็จรูป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์ ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง ผลิตแกงไตปลาส�ำเร็จรูปเพื่อจ�ำหน่าย และเป็นสินค้า OTOP
มียอดจ�ำหน่ายค่อนข้างดี แต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเหม็นหืนของน�ำ้ มัน
คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง
ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับทางกลุ่มฯ โดยให้ค�ำแนะน�ำในการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิต จากเดิมปลาและส่วนผสมอื่นๆ ใช้วิธีการทอด เปลี่ยนเป็นการ
อบแห้งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีการเหม็นหืนของน�ำ้ มัน
จากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท�ำให้ทางกลุ่มฯ สามารถเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์แกงไตปลาส�ำเร็จรูปไว้ได้นานขึน้ มียอดจ�ำหน่ายเพิม่ มากขึน้
ท�ำให้สมาชิกกลุ่มมีก�ำลังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ต�ำบลไม้ฝาด อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทร. 0 – 7520 – 4051 - 5
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+

+

+
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1 พลังงาน 2 เกษตร 3 อาหาร 4 สิ่งทอ 5 อื่นๆ
กลุ่มเทคโนโลยี

3

กลุ่มเทคโนโลยี

คอนกรีต
เสริมใยกล้วย

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี

การท�ำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยกล้วย เกิดขึน้ จาก
การลงไปเห็นปัญหาของชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองผักก้าม
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยในแต่ละปีต้องตัดต้นกล้วย
ทิ้งเกือบ 2 ล้านต้นต่อรอบการปลูก กลายเป็นวัสดุเหลือใช้
ที่เน่าเสียโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร จากวัสดุไร้ค่า ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา ล�ำกล้วยที่เหลือทิ้งได้ถูกน�ำกลับมาแปรรูป
ให้เกิดประโยชน์ จากคุณสมบัตขิ องต้นกล้วย เมือ่ น�ำมาตาก
ให้แห้งจะมีความเหนียวและรับแรงดึงได้ดี ได้ถูกน�ำมา
เสริมจุดด้อยของคอนกรีตที่ไม่สามารถรับแรงดึงได้ กลาย
เป็นคอนกรีตเสริมใยกล้วย เทคโนโลยีการสร้างแผ่นพื้น
คอนกรีตแนวใหม่ จากความคิดริเริ่มของคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ด้วยแนวคิดเพือ่ ก�ำจัดวัสดุเหลือทิง้ มาเพิม่ มูลค่าเป็น
คอนกรีต จากคุณสมบัติไม่แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไป
ท�ำใช้เองได้ ลดต้นทุน สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้
ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรในชุมชนที่มี
ความต้องการ โดยเฉพาะในอ�ำเภอเมือง ทีช่ าวบ้านส่วนใหญ่
มีอาชีพปลูกกล้วยขาย ท�ำให้มีวัตถุดิบมากในการผลิต
เส้ น ใย อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว ่ า เทคโนโลยี ค อนกรี ต เสริ ม
ใยกล้วย จะยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นต้นกล้วย
แต่หากได้รบั การต่อยอด และสานต่ออย่างจริงจัง คอนกรีต
เสริมใยกล้วยจะสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร
และลดต้นทุนการผลิตอย่างมากในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
234 ถนนเลย - เชียงคาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. .0 - 4281 - 4674
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