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“คลนิกิเทคโนโลย”ี เป็นกลไกส่งเสรมิให้เกดิการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่ป็นผลงานวจิยัและ

พัฒนา ความรู้และความเช่ียวชาญของ วท. และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  

ไปสูช่มุชนและท้องถิน่ โดย วท. ได้ลงนามความร่วมมอืเพือ่การถ่ายทอดเทคโนโลย ี“คลนิกิเทคโนโลย”ี เมือ่ปี 2546 

และเมื่อปี 2552 ภายหลังจากที่ วท. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง “การพัฒนา

จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด

ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และมีการมอบหมายให้สถาบันการศึกษาท่ีเป็นคลินิก

เทคโนโลยเีครอืข่าย ท�าหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนของ วท. สนบัสนนุงานด้าน วทน. ในอกีบทบาทหนึง่ด้วย ปัจจบุนัมสีถาบนั

การศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จ�านวน 70 เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด ดังนี้

 ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย ตาก 

เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ก�าแพงเพชร 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�านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ภาคตะวันออก : ชลบุรี จันทบุรี ตราด

ภาคใต้ : ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

การด�าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลย ี

เครอืข่ายเป็นตวักลางการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลย ีน�าความเชีย่วชาญให้บรกิารแก่กลุม่เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง 

และทัว่ถงึ และส่งเสรมิให้มกีารน�าผลงานวจิยัและพฒันาไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันา

ต่อยอดเทคโนโลย ีทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละชมุชนท้องถิน่ เกดิผลลพัธ์ทีเ่ป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิ

และสังคมโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ รายเดียวหรือรวมเป็น 

กลุ่ม) และวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่ม OTOP รายเดียวหรือมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิติบุคคลมีกฎหมายรองรับ

รูปแบบการให้บริการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

• การให้บรกิารค�าปรกึษาและข้อมลูเทคโนโลย ีในส่วนกลาง หมายเลขโทรศพัท์ 02-333-3917 และในพืน้ที่

จังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายตั้งอยู่

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน (คลินิกเทคโนโลยี)
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• การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบของ

ศูนย์เรยีนรูท้างด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดบัชมุชน นทิรรศการ คาราวานเทคโนโลยี 

เอกสารเทคโนโลยีเฉพาะเรื่อง เว็บไซต์ที่ URL www.clinictech.most.go.th

  

ผลกำรด�ำเนินงำนของคลินิกเทคโนโลยีถึงปัจจุบัน
• มีผลงานเทคโนโลยีที่ถ ่ายทอดฯ ไปแล้วมากกว่า 2,000 โครงการ ผู ้รับ 

การถ่ายทอดฯ และได้รับประโยชน์มากกว่า 125,000 คน 

• ชมุชนทีน่�าเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลย ีสร้าง/

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ท�าให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

ลดรายจ่าย จ�านวน 350 ชุมชน 

• จากประเมนิผลโดยหน่วยงานภาคทีี ่3 ในปีงบประมาณ 2556 – 2557 มผีลตอบแทน 

ท่ีเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิเกดิข้ึนเมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมาณทีร่ฐัจดัสรร ประมาณ 1.5 เท่า 

กล่าวคอืในแต่ละปีรฐัจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานด�าเนนิโครงการ 70 ล้านบาท  มผีลตอบแทน 

ที่ก่อเกิดรายได้หรือลดรายจ่ายของชุมชนประมาณ 105 ล้านบาท ตัวอย่างโครงการท่ี 

ประสบความส�าเร็จและสามารถขยายผลได้ เช่น โครงการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดไม่เกิน  

8 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน โครงการย้อมสีผ้าไหมผ้าฝ้าย

ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ผักและผลไม้) เป็นต้น

รูปแบบกำรจัดตั้งและกิจกรรมภำยใต้งำนคลินิกเทคโนโลยี

7





กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5

+ + + + +10

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส�ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีโครงกำร

ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่เรียกว่ำ “คลินิกเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ช่วยน�ำเทคโนโลยีที่เหมำะสม

ไปช่วยเพิ่มรำยได้ ลดรำยจำ่ยในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกร  โดยเทคโนโลยีที่คัดเลือกให้มีกำรส่งเสริมเรื่องหนึ่ง คือ 

“กำรผลิตก๊ำซชีวภำพแบบถุงหมักชีวภำพด้วยพีวีซี ขนำด 7 - 8 ลูกบำศก์เมตร” ซึ่งเป็นผลงำนกำรพัฒนำของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน  

(นำยองอำจ ส่องสี) ได้รับกำรส่งเสริมตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2549 – 2557 โดยมีสถำบันกำรศึกษำท่ีเป็น 

เครือข่ำยเป็นวิทยำกรตัวคูณร่วมถำ่ยทอดฯ ให้ชุมชน ครอบคลุมทุกภูมิภำค จ�ำนวน 27 แห่ง ได้แก่

•	 ภาคเหนือ	 : มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยพะเยำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (วิทยำเขตเชียงรำย  นำ่น) 

•	 ภาคกลาง	: มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  

•	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	: มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม มหำวทิยำลัยอบุลรำชธำนี มหำวทิยำลัยนครพนม 

มหำวทิยำลยัรำชภัฏมหำสำรคำม มหำวทิยำลยัรำชภฏัสกลนคร มหำวทิยำลยัรำชภฏัอดุรธำน ีมหำวทิยำลยัรำชภฏัเลย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (นครรำชสีมำ 

ขอนแก่น กำฬสินธุ์ สกลนคร)

•	 ภาคตะวันออก	: มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี

•	 ภาคใต	้:	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย (สงขลำ ตรัง)

ในกำรด�ำเนนิโครงกำรส่งเสรมิกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลติก๊ำซชวีภำพ ส�ำนกังำนปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์ฯ 

ได้สนับสนุนงบประมำณบำงส่วน และชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมสมทบบำงส่วนไปแล้ว จ�ำนวน 13,566,167 บำท  

ผู้รับกำรถ่ำยทอดฯ จ�ำนวน 9,270 คน จัดท�ำบ่อสำธิต จ�ำนวน 928 บ่อ และมีกำรขยำยผล จ�ำนวน 1,534 บ่อ  

รวมทั้งสิ้น 2,462 บ่อ ซึ่งมีรำยละเอียดเทคโนโลยี ดังนี้ 

เทคโนโลยีการผลิต
ก๊าซชีวภาพระดับชุมชน

	 	 	 ชนิด/รูปแบบวัตถุดิบที่ใช้	 	 	 ค่าใช้จ่ายบ่อก๊าซฯ	(บาท)
      อายุการใช้งาน	/	ผลประโยชน์
1.  ถุงหมัก พีวีซี ขนำดควำมจุ 7 - 8 ลูกบำศก์เมตร •  ประมำณ 3,250 บำท
 • มูลสัตว์อย่ำงเดียว  •  อำยุกำรใช้งำน 3 - 5 ปี
 • มูลสัตว์ + ขยะอินทรีย์ • ได้ก๊ำซชีวภำพจ�ำนวนวันละ 2 - 3 ลูกบำศก์เมตร เพียงพอต่อกำรใช้ 
     ก๊ำซหงุต้มทดแทนกำรใช้ก๊ำซ LPG ได้ไม่น้อยกว่ำเดอืนละ 1 ถงั (15 กโิลกรมั)  
     หรอืแปลงเป็นมลูค่ำเท่ำกบัปีละ 3,600 - 3,800 บำทต่อครวัเรอืนทีม่สีมำชิก  
     4 - 5 คน
    • ให้แสงสว่ำงจำกตะเกียงเจ้ำพำยุ จ�ำนวน 2 - 3 ตัว ได้นำน 10 - 12 ชั่วโมง

1
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>> กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ
ก๊ำซชีวภำพ (Biogas) คือ ก๊ำซที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติจำกกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภำยใต้

สภำวะที่ปรำศจำกออกซิเจน ในขณะที่เกิดกำรย่อยสลำยนั้นจะเกิดก๊ำซขึ้นกลุ่มหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นก๊ำซมีเทน  

(Methane, CH
4
) รองลงมำเป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ไนโตรเจน (N

2
) ไฮโดรเจน (H

2
) และก๊ำซอื่นๆ  

ก๊ำซมีเทนเป็นก๊ำซที่มีมำกที่สุด มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และติดไฟได้ เบำกว่ำอำกำศ แต่ที่มีกลิ่นเหม็นนั้นเกิด

จำกก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H
2
S) หรือ “กำ๊ซไข่เนำ” ซึ่งเมื่อจุดไฟแล้วกลิ่นเหม็นจะหมดไป

>> วัตถุดิบส�าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้แก่ มูลสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งของเสีย/น�้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมทำงกำรเกษตร เช่น โรงงำนแป้งมัน

ส�ำปะหลัง โรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มดิบ โรงงำนผลไม้กระป๋อง โรงงำนน�้ำตำล โรงงำนผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่ำสัตว์ 

และจำกขยะชุมชน หรือร้ำนค้ำ ภัตตำคำร เป็นต้น

>> ประโยชน์ของการท�าบ่อก๊าซชีวภาพ
1)	 ด้านพลังงาน เม่ือพิจำรณำทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้ว กำรลงทุนผลิตก๊ำซชีวภำพจะลงทุนต�่ำกว่ำกำรผลิต

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ  สำมำรถน�ำมำใช้ทดแทนพลังงำนเชื้อเพลิงจำกแหล่งอื่น ๆ  เช่น ฟืน ถ่ำน น�้ำมัน ก๊ำซหุงต้ม และ

ไฟฟ้ำได้ ทั้งนี้ก๊ำซชีวภำพจ�ำนวน 1 ลบ.ม. สำมำรถน�ำไปใช้ได้ ดังนี้

(1) ให้ควำมร้อน 3,000 - 5,000 กิโลแคลอรี่ ควำมร้อนจะท�ำให้น�้ำ 130 กิโลกรัม เดือดได้ที่อุณหภูมิ 20°C

(2) ใช้ตะเกียงขนำด 60 - 100 วัตต์ ลุกไหม้ได้ 5 - 6 ชั่วโมง

(3) ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 1.25 กิโลวัตต์

(4) ใช้กับเครื่องยนต์ 2 แรงมำ้ ได้นำน 1 ชั่วโมง

(5) ใช้กับครอบครัวขนำด 4 คน สำมำรถหุงต้มได้ 2 - 3 มื้อ

2)	ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยกำรน�ำมูลสัตว์ ปัสสำวะ และน�้ำลำ้งคอกมำหมักในบ่อลักษณะ

สุญญำกำศ จะช่วยท�ำให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลง ผลจำกกำรหมักมูลในบ่อหรือถังที่ปรำศจำก

ออกซเิจนเป็นเวลำนำน ๆ  ท�ำให้ไข่พยำธิและเช้ือโรคในมลูสตัว์ถกูท�ำลำยด้วย ซึง่เป็นกำรท�ำลำยแหล่งเพำะเชือ้โรค

บำงชนิด เช่น โรคบิด อหิวำต์ และพยำธิที่อำจแพร่กระจำยจำกมูลสัตว์ด้วยกัน นอกจำกนี้ยังเป็นกำรป้องกันไม่ให้

มูลสัตว์ถูกชะล้ำงลงไปในแหล่งน�้ำตำมธรรมชำติอีกด้วย

• แผนผังการขุดหลุมสาหรับทำาบ่อหมักมูลรูปสี่เหลี่ยม 
คางหมู ส่วนบนกว้างกว่าฐานบ่อ

• ระบบการทำางานของบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี
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3)	ด้านการเกษตร

(1) กำรท�ำเป็นปุ๋ย กำกที่ได้จำกกำรหมักกำ๊ซชีวภำพสำมำรถน�ำไปเป็นปุ๋ยได้ดีกวำ่มูลสัตว์สด ๆ  หรือปุ๋ยคอก 

ทั้งนี้ เนื่องจำกในขณะที่มีกำรหมักจะเปลี่ยนแปลงสำรประกอบไนโตรเจนในมูลสัตว์ท�ำให้พืชสำมำรถน�ำไปใช้

ประโยชน์ได้ดี

(2) กำรท�ำเป็นอำหำรสัตว์ โดยน�ำส่วนที่เหลือจำกกำรหมักน�ำไปตำกแห้ง แล้วน�ำไปผสมเป็นอำหำรสัตว์ให้

โคและสุกรกินได้ แต่ทั้งนี้มีข้อจ�ำกัด คือ ควรใช้ในระดับ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ จะท�ำให้สัตว์เจริญเติบโตตำมปกติและ

เป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต

>>	ตัวอย่างชนิดของบ่อก๊าซชีวภาพที่ได้รับการส่งเสริมฯ	<<

>> แนวทางการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
องค์ควำมรู้ในเรื่องกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตก๊ำซชีวภำพในระดับชุมชนที่ด�ำเนินกำรโดยคลินิก

เทคโนโลยีเครือข่ำยมีอยู่จ�ำนวนมำก ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จะคัดเลือกเทคโนโลยี 

ในหลำยๆ รูปแบบ เพื่อเป็นทำงเลือกที่เหมำะสมต่อกำรน�ำไปปรับใช้ในแต่ละชุมชน โดย

• จัดท�ำคู่มือกำรผลิตก๊ำซชีวภำพระดับชุมชน เพื่อสร้ำงมำตรฐำนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ และ/หรือ 

พิมพ์เขียวแบบต่ำงๆ ในกำรก่อสรำ้งระบบ กำรก�ำหนดนิยำมและหน่วยวัดตำ่งๆ ฯลฯ
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• ส่งเสรมิให้มกีำรสร้ำงนกัถ่ำยทอดเทคโนโลยด้ีำนกำรผลติก๊ำซชวีภำพระดบัชมุชน โดยคดัเลอืก เทคโนโลยี

ต้นแบบ เช่น เทคโนโลยีของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) เพื่ออบรมและถำ่ยทอดควำมรู้ให้

กบันกัวชิำกำรจำกคลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่ำย ทีม่คีวำมสนใจเรือ่งกำรผลติก๊ำซชวีภำพระดบัชมุชน (วทิยำกรตวัคณู)

• สนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำต่อยอด ในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของระบบ เพื่อสรำ้งองค์ควำมรู้ทำง

ด้ำนนี้ให้เพิ่มขึ้น และพัฒนำให้ระบบมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

• ให้มีกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนในเรื่องนี้ปีละครั้ง เพื่อสร้ำงเวทีกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ร่วมกัน 

ระหว่ำงคลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่ำย ทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุให้ด�ำเนนิโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลติก๊ำซชวีภำพ 

ซึ่งได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว

>> ผลประโยชน์จากการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
เนื่องจำก “รูปแบบกำรผลิตก๊ำซชีวภำพถุงหมักชีวภำพด้วยพีวีซี ขนำด 7 ลูกบำศก์เมตร” มีรำคำไม่แพง 

ประมำณบ่อละ 2,500 – 3,000 บำท มีกำรประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หำได้ง่ำยในท้องถิ่น มำเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับ

กกัเกบ็มลู ทีม่คีวำมเหมำะสมกบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์รำยย่อย เพือ่น�ำมำหมกัให้ได้ก๊ำซมเีทนจ�ำนวนวนัละประมำณ 

2 ลูกบำศก์เมตร เพียงพอต่อกำรใช้หุงต้มแทนก๊ำซ LPG และกำรท�ำแสงสว่ำงจำกตะเกียงเจ้ำพำยุส�ำหรับใช้ใน 

ครวัเรอืนได้พอด ีรวมทัง้ยงัได้กำกทีผ่่ำนกำรย่อยสลำยแล้วมำใช้เป็นปุย๋อนิทรย์ีอกีด้วย ซึง่เมือ่ประเมนิผลตอบแทน 

เกษตรกรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงน้อยรำยละ 3,600 บำท/ปี ท้ังน้ี หำกคิดในมุมของกำรลงทุนของรัฐบำล  

ก็นับว่ำมีควำมคุ้มค่ำ เพรำะหำกคิดจำกจ�ำนวนบ่อก๊ำซของเกษตรกรในครัวเรือนที่มีกำรด�ำเนินกำรและขยำยผล 

ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2549 – 2557 จ�ำนวน 2,462 บ่อ โดยคิดผลตอบแทน แค่ 2 ปี สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยใน

ครัวเรือนได้ 17,726,400 บำท นอกจำกจะลดค่ำใช้จำ่ยได้แล้ว ยังช่วยลดปัญหำเรื่องมลภำวะอีกด้วย เช่น ลดกลิ่น

จำกมูลสัตว์ ลดจ�ำนวนแมลงวัน ลดกำรกระจำยของเชื้อโรค เป็นต้น รวมทั้งน�้ำจำกบ่อหมักล้นยังสำมำรถน�ำไปใช้

รดพืชเป็นปุ๋ย ปล่อยลงในแปลงนำได้โดยไม่มีกลิ่น

หากสนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่:	
1.  ส่วนส่งเสริมกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส�ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 โทร. 0 2333 3917 – 9, 0 2333 3941, 0 2333 3951
2.  ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภำค ภำคเหนือ 
 โทร. 053 – 211 – 434
3.  ศนูย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีประจ�ำภมิูภำค ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน
 โทร. 043 – 203 – 532 และ 043 – 203 – 533
4.  ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภำค ภำคกลำง 
 โทร. 02 – 333 – 3950
5.  ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภำค ภำคตะวันออก 
 โทร. 038 – 394 – 791
6.  ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำภูมิภำค ภำคใต้ 
 โทร. 074 – 282 – 932
7.  call center  1313 ต่องำนคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลำง
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การเผาถ่านโดยใช้เตาอิวาเตะ 2

และการผลิตน�้าส้มควันไม้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่:
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส�ำนักงำนโครงกำรคลินิกเทคโนโลยี อำคำรศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 133 ถนนเทศบำล 3 ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดยะลำ 95000
โทร. 0-7322-7150-161 ต่อ 9902

ส่ิงเหลือใช้จำกกำรเกษตรจ�ำนวน เช่น เปลือกไม้  

กิง่ไม้จำกกำรตดัแต่งต้นไม้หรอืทีห่กัร่วงมำเอง สำมำรถน�ำ

มำสูก่ำรผลติถ่ำนไม้ไว้ใช้ในครวัเรอืน ท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำยใน

ส่วนของพลงังำนเชือ้เพลงิในกำรหงุต้ม กำรปรงุอำหำร และ

ท�ำให้รำยได้เพิ่มข้ึนด้วย คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัย

รำชภฏัยะลำ มเีทคโนโลยกีำรผลติเตำเผำอวิำเตะอย่ำงง่ำย

ที่ชำวบ้ำนสำมำรถสร้ำงได้เอง จึงพร้อมท่ีจะถ่ำยทอด

เทคโนโลยีดังกลำ่ว

“เตำอิวำเตะ” เป็นเตำเผำถ่ำนท่ีง่ำยท่ีสุด ให้ผลเป็น 

ที่น่ำพอใจ เมื่อเผำเศษชิ้นไม้เต็ม 1 ถัง ขนำด 200 ลิตร  

ได้ถำ่นประมำณ 15 – 20 กิโลกรัม ผลพลอยได้ที่ตำมมำ 

คือ จะได้น�้ำส้มควันไม้ประมำณ 5 ลิตร ขึ้นอยู่กับควำมชื้น

ของไม้ และประโยชน์ทีจ่ะได้มำนัน้ มทีัง้กำรเพำะปลกู ตัง้แต่

กำรป้องกันโรครำกและโคนเน่ำจำกเชื้อรำ เร่งกำรเจริญ

เติบโตและกระตุ้นควำมต้ำนทำนโรค และช่วยในกำร

สงัเครำะห์น�ำ้ตำลของพชื ช่วยให้ผกัผลไม้มรีสหวำน เป็นต้น

ส�ำหรับประโยชน์ในด้ำนปศุสัตว์ จะช่วยก�ำจัดกลิ่น

และขบัไล่แมลงในคอกสตัว์ และป้องกนัไม่ให้แมลงวำงไข่

ได้ ด้ำนครวัเรอืน จะช่วยป้องกนัปลวกและแมลง สตัว์ต่ำงๆ 

เช่น ตะขำบ แมงป่อง กิง้กอื ดบักลิน่ห้องน�ำ้ ห้องครวั บรเิวณ

ชื้นแฉะ และก�ำจัดกลิ่นขยะ และยังสำมำรถน�ำมำใช้กับ

แผลถูกน�้ำร้อนลวกและไฟไหม้



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”
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การผลิตถ่านอัดแท่ง3

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่:
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อำคำร 13 (ศูนย์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ต�ำบลท่ำอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1096 ต่อ 1788

คลนิกิเทคโนโลยมีหำวทิยำลยัรำชภฏัอตุรดติถ์ ได้รบั

กำรร้องเรยีนว่ำ องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลบ้ำนด่ำนนำขำม 

งิ้วงำม และนำยำง ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีปัญหำเรื่องเศษ

วสัดทุำงกำรเกษตร และต้องกำรทีจ่ะน�ำมำผลติเป็นถ่ำนอดั

แท่ง โดยต้องกำรควำมรู้ในกระบวนกำรผลิตถ่ำนอัดแท่ง

จำกเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เนื่องจำกถำ่นอัดแท่ง

สำมำรถพัฒนำเป็นสินค้ำ OTOP ได้ โดยต้องมีคุณภำพ

ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถำ่นอัดแท่ง (238/2547)

ทำงคลินิกเทคโนโลยี จึงได้ร่วมมือกับวิทยำกรจำก

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จัดเตรียมอุปกรณ์/สถำนที่ และ

เครื่องมือ เพื่อด�ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตถำ่น

อดัแท่งจำกเศษวสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร เพือ่ให้ผูร้บักำร

ถ่ำยทอดฯ สำมำรถน�ำควำมรู้และเทคนิคไปปฏิบัติได้จริง 

และสำมำรถเพิม่รำยได้ให้กบัครอบครวั จำกนัน้ได้ตดิตำม

ประเมนิผล จดัท�ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรูจ้ำกกำรถ่ำยทอดฯ 

โดยใช้สื่อทำงอินเตอร์เน็ตและแผ่นพับอีกด้วย

ผลประโยชน์ท่ีผู้รับกำรถ่ำยทอดฯ คือ สำมำรถน�ำ

ควำมรูท้ีไ่ด้ไปใช้ในชวีติประจ�ำวนั และสำมำรถลดเศษวสัดุ

เหลือใช้ทำงกำรเกษตรได้ ในขณะเดียวกนัยงัสร้ำงวทิยำกร

เครือข่ำยประจ�ำท้องถิ่น เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำร

ผลิตถ่ำนอดัแท่ง และต้ังกลุ่มเพือ่ผลิตถ่ำนอดัแท่งจ�ำหน่ำย

เป็นรำยได้เสริมตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของชำวชนบท ชำวเกษตรกรส่วนมำกจะใช้ถ่ำนไม้ในกำรหุงต้มท�ำ

อำหำร ปกติส่วนใหญ่จะซ้ือมำใช้และบำงส่วนจะตัดต้นไม้ใหญ่ในป่ำและใช้แกลบหรือขี้วัว

แห้งเป็นเชื้อเพลิงใช้เวลำ 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับควำมชื้นของไม้และขนำดของท่อนไม้ ต้องดับถ่ำน

ด้วยน�้ำ ดังนั้นกิ่งไม้เล็กๆ จะเป็นเถ้ำหมด ส่วนถ่ำนท่ีได้จะไม่แกร่ง และคุณภำพต�่ำ เมื่อใช ้

ป้ิง ย่ำง มสีำรก่อมะเรง็ปนมำด้วย บำงชมุชน เช่น ชมุชนต�ำบลบ้ำนตลุกกลำงทุ่ง อ.เมอืง จ.ตำก 

ก็ประยุกต์ถัง 200 ลิตรมำใช้โดยไม่ถูกหลักวิชำกำร ไม่มีฉนวน อันตรำยมำกส�ำหรับสัตว์เลี้ยง

และเดก็ๆ ถ่ำนทีไ่ด้ไม่แกร่ง กิง่ไม้เลก็ๆ เป็นเถ้ำหมด ชมุชนต�ำบลบ้ำนท้องฟ้ำ อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 

ส่วนใหญ่มีไร่ไม้ยูคำลิปตัสจ�ำนวนมำก เมื่อขำยต้นจะเหลือก่ิงไม้เล็กท้ิงอยู่เต็มไร่ ต้องเผำท้ิง

สร้ำงมลภำวะ และน่ำเสียดำย และชุมชนต�ำบลแม่กำษำ อ.แม่สอด จ.ตำก อุดมสมบูรณ์ไป

ด้วยป่ำไม้ ไม้สวน และไม้โตไว เมือ่ยำมพำยเุข้ำ กิง่ไม้หกั ตกลงพืน้ ต้องเผำทิง้แบบไร้ประโยชน์

คลินิกเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีลำ้นนำ ตำก มีเทคโนโลยีพลังงำนเตำเผำถ่ำน 

200 ลิตร ซึ่งมีข้อดีหลำยประกำร คือ ใช้วัตถุดิบเป็นก่ิงไม้ซึ่งไม่สนับสนุนให้ตัดไม้ท�ำลำยป่ำ  

ผู้สูงอำยุสำมำรถท�ำได้เป็นกำรออกก�ำลังกำยไปด้วย ใช้เวลำไม่เกิน 6-8 ชั่วโมงในกำรเผำถ่ำน

จำกกิ่งไม้ให้เป็นถำ่นซึ่งไม่รวมเวลำปล่อยให้เย็นตัวลง ในกระบวนกำรเผำถ่ำนจะมีน�้ำส้มควัน

ไม้ซ่ึงสำมำรถประยุกต์มำทดแทนสำรเคมีส�ำหรับป้องกันศัตรูพืช หรือใช้ไล่หมัด ในสัตว์เล้ียง  

ถ่ำนที่ได้จะแกร่งไร้สำรก่อมะเร็ง

ดังนั้นทีมงำนได้จัดท�ำคู่มือกำรเผำถ่ำนของเทคโนโลยีพลังงำนเตำเผำถ่ำน 200 ลิตร  

จัดท�ำตำรำงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ เทคนิคกำรจัดเรียงไม้ เทคนิคกำร

ควบคมุเตำเมือ่เตำตดิแล้ว เทคนคิกำรสงัเกตควนั เทคนคิกำรเกบ็น�ำ้ส้มควนัไม้ และกำรทดสอบ

ดบัเตำตลอดจนมอบอปุกรณ์ให้กบัผูเ้ข้ำร่วมกำรฝึกอบรม ท่ำนละ 1 ชดุ จ�ำนวน 90 คน ผลลัพธ์ 

ผู้รับกำรฝึกอบรมสนใจ มีควำมตั้งใจสูงให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทุกท่ำนสำมำรถท�ำได้  

ผลควำมส�ำเร็จของโครงกำรผู้รับกำรฝึกอบรมสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยหรือมีรำยได้เพิ่มขึ้น

ประมำณ 1,000-2,000 บำทต่อเดือน สำมำรถใช้น�้ำส้มควันไม้ชดเชยสำรเคมีซึ่งไม่สำมำรถ

ประเมนิเป็นตวัเลขได้ และมผีูน้�ำชมุชนบำงท่ำนสำมำรถต่อยอดถ่ำยทอดให้เพือ่นบ้ำนผูส้นใจ

ต่อไปได้

เทคโนโลยี4

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

• เปลี่ยนกิ่งไม้เป็นถ่าน
แบบยั่งยืนของชุมชน
จังหวัดตาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่:	
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก
41 หมู่ 7 ต�ำบลไม้งำม อ�ำเภอเมือง จังหวัดตำก 63000
โทร. 0 - 5551 - 5496
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กำรสร้ำงเครื่องผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลอย่ำงง่ำย 

รำคำถกู เป็นกำรสร้ำงเครือ่งผลติน�ำ้มนัไบโอดเีซล โดยใช้

วสัดหุำได้ในท้องถิน่ รำคำถกูไม่เกนิ 20,000 บำท ต่อก�ำลงั

กำรผลิต 200 ลิตรต่อครั้ง โดยวิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี  

ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ แก่ประชำชน

ใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ�ำนวน 330 คน ซึ่งมีผู้เขำ้

ร่วมอบรมประมำณ 50 % ต้องกำรผลิตเครื่องไบโอดีเซล 

เพื่อน�ำไปติดตั้งในชุมชนและสถำนประกอบกำร เช่น 

ชมุชนในต�ำบลสะนอ ชมุชนหลงัมสัยดิกรอืเซะ และชมุชน

ใน อ�ำเภอโคกโพธิ ์เป็นต้น ซึง่ท�ำให้เกดิอำชพี สร้ำงรำยได้ 

ลดปัญหำควำมยำกจน ประชำชนร่วมมือกันท�ำงำน

เป็นกำรสร้ำงควำมสำมคัค ีรวมทัง้ประชำชนได้ใช้พลงังำน

สะอำด อำกำศไม่เป็นพิษ สรำ้งสภำวะของสิ่งแวดล้อมที่

ดีให้แก่ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่:	
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
27 ถนนหนองจิก ต�ำบลสะบำรัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000
โทร. 0-7333-1853

เครื่องผลิตน�้ามันไบโอดีเซล5

อย่างง่ายราคาถูก
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กำรประกอบอำชีพของร้ำนค้ำในปัจจุบันมีหลำย 

รปูแบบ กำรประกอบอำหำรเพือ่จ�ำหน่ำยเป็นกำรประกอบ

อำชพีท่ีมอียูท่ั่วไป เช่น ร้ำนก๋วยเต๋ียว ร้ำนอำหำรจำนเดียว 

ร้ำนอำหำรตำมสัง่ เป็นต้น กำรประกอบอำชพีขำยข้ำวหน้ำ

เป็ดและเป็ดย่ำง เป็นอำชพีหนึง่หรอืเป็นเมนหูนึง่ ซึง่เป็นที่

รู้จักดี กำรท�ำเป็ดย่ำง มีขั้นตอนค่อนข้ำงซับซ้อน คลินิก

เทคโนโลยีวิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี มีองค์ควำมรู้ใน

เรื่องเครื่องอบเป็ดที่ใช้พลังงำนน้อยกวำ่เครื่องอบทั่วไป

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได้สนับ 

สนุนงบประมำณให้คลินิกเทคโนโลยีวิทยำลัยเทคนิค

อุบลรำชธำนี ถ ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรท�ำเป ็ดย่ำง  

โดยเครื่องอบเป็ดประหยัดพลังงำนไร้ควันมีผู ้สนใจ 

จำกร้ำนคำ้ แม่คำ้ ประมำณ 50 คน เข้ำรับกำรถ่ำยทอดฯ 

ซึ่งผู ้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดฯ ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ท�ำให้ 

มีประสบกำรณ์ตรง สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำร

ประกอบอำชีพได้ต่อไป 

เครื่องอบเป็ด6

ประหยัดพลังงานไร้ควัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่:	
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
5 ถนนแจ้งสนิท ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
โทร. 0 – 4525 - 5047
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ประเทศไทยมศัีกยภำพในกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ 

เน่ืองจำกประเทศไทยมีแสงอำทิตย์ตลอดท้ังปี โดยมีค่ำ

พลังงำนแสงอำทิตย์ประมำณ 17 MJ/day m2 เพียงพอ 

ท่ีจะน�ำมำใช้งำนในรูปของควำมร้อนในกระบวนกำร 

อบแห้งนยิมท�ำกนัโดยทัว่ไปทัง้ในระดบัชำวบ้ำนและระดบั

อตุสำหกรรม เพรำะกำรตำกแห้งน้ันท�ำได้ง่ำย สะดวก และ

ส้ินเปลืองค่ำใช้จ่ำยน้อย แต่กำรตำกแห้งของชำวบ้ำนเป็น

แบบธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ถูกสุขลักษณะ เปื้อนฝุ่น

ละออง มีแมลงรบกวนหรืออำจวำงไข่ไว้ท�ำให้ผลิตภัณฑ์

เสยีหำยภำยหลงัได้ และยงัมปัีญหำอนัเนือ่งมำจำกฝนตก

ซึ่งท�ำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกระบวนกำรตำกแห้งอีกด้วย 

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยพะเยำ (สำขำวิชำ

พลังงำนทดแทน วิทยำลัยพลังงำนและส่ิงแวดล้อม  

โดย ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ และคณะ) ได้เผยแพร่กำรใช้

เครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอุโมงค์โดยใช้ร่วม

กับแผ่นสะท้อนรังสีแสงอำทิตย์ เพื่อใช้ในกำรแปรรูป

ผลติภณัฑ์อำหำรและผลผลติทำงด้ำนกำรเกษตร  และเมือ่

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 โดยกำรสนับสนุนงบประมำณ

จำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ได้ท�ำกำรวจิยัและทดสอบประสิทธภิำพของเครือ่งอบแห้ง

พลังงำนแสงอำทิตย์โดยมีกำรปรับแผ่นสะท้อนรังสี 

แสงอำทิตย์ในมุมต่ำงๆ เพื่อใช ้ในกำรอบแห้งปลำ  

ของกลุ่มเลี้ยงปลำเก้ำศรี หมู่ 5 ต�ำบลแม่ใส อ�ำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยำ ได้ผลดังนี้ 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์7

โดยใช้ร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์

ประสิทธิภาพ	(%)

ตัวรับรังสีฯ

เครื่องอบแห้ง

45.86

34.89

51.65

35.42

52.71

36.35

56.61

39.69

51.05

35.33

47.48

35.15

46.74

34.96

ไม่ติดแผ่น
สะท้อนรังสีฯ

90	o 75	o 60	o 45	o 30	o 15	o
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จำกตำรำง พบว่ำ ประสิทธิภำพของแผงและเครื่องอบแห้งเมื่อปรับมุมของแผ่น

สะท้อนรังสี 60 องศำ เท่ำกับ 56.61 และ 39.69 เปอร์เซ็นต์ ตำมล�ำดับ โดยมีประสิทธิภำพ

เพิ่มขึ้น 10.75 และ 4.8 เปอร์เซ็นต์ ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับแบบที่ไม่ติดแผ่นสะท้อนรังสี

จำกกำรทดลองอบแห้งปลำได้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมชื้นกับเวลำ ดังนี้

จำกกรำฟ จะเห็นว่ำกำรอบแห้งแบบติดตัวสะท้อนรังสีท่ีท�ำมุม 60 องศำ สำมำรถ 

ลดควำมชื้นของปลำได้ค่อนข้ำงรวดเร็วกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำรอบแห้งอีก 6 วิธี   

โดยเม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบท่ีระยะเวลำในกำรอบแห้งเท่ำกัน พบว่ำกำรอบแห้ง 

แบบติดตัวสะท้อนรังสีที่ท�ำมุม 60 องศำ เหลือควำมชื้นสุดท้ำยของปลำน้อยกว่ำวิธีอื่น 

เท่ำกับ 2495 % db
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นอกจำกนี ้ในปี 2554 ได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยเีครือ่งอบแห้งพลงังำนแสง

อำทิตย์ฯ ให้กับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรบ้ำนเมืองปอน 

ต�ำบลเมอืงปอน อ�ำเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร 50 คน 

และในปี 2555 ถ่ำยทอดฯให้กับกลุ่มปลำส้มกว๊ำนพะเยำบ้ำนสันเวียงใหม่ 

ต�ำบลบ้ำนสำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 48 คน ซึ่งเมื่อ

มีกำรประเมินผล มีผลเป็นท่ีน่ำพอใจของกลุ่ม ทำงกลุ่มฯได้น�ำเครื่องไปใช ้

อบแห้งผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำงๆ เพิ่มผลผลิตเป็นเทำ่ตัว

เครื่องอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบอุโมงค์ เป็นเครื่องอบแห้งท่ีมี

ต้นทุนในกำรก่อสรำ้งต�่ำ ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนและยังเป็นเครื่องอบแห้งที่ท�ำงำน

ได้ด ีมคีวำมเหมำะสมท่ีจะส่งเสรมิให้เกษตรกร น�ำไปใช้ในกำรอบแห้งเพือ่เพิม่

มลูค่ำของผลผลติ สำมำรถแปรรปูผลผลติให้อยูไ่ด้นำน เพือ่น�ำไปจ�ำหน่ำยใน

ช่วงเวลำที่ผลผลิตนั้นๆ เป็นที่ต้องกำรของตลำดท�ำให้มีรำยได้เพิ่ม และสร้ำง

โอกำสให้แก่เกษตรกรท่ีมรีำยได้น้อย ได้ใช้และเข้ำถงึเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

กันอยำ่งแพร่หลำย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่:	
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหำรงำนวิจัยและประกันคุณภำพ อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 2 มหำวิทยำลัยพะเยำ 
19 หมู่ 2 ต�ำบลแม่กำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000
โทร. 0 – 5446 - 6666 ต่อ 1047
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สบืเนือ่งจำกศนูย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ีภำคใต้ ร่วมกบัส�ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำติ 

และสิง่แวดล้อมจงัหวดัพงังำ ได้มกีำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร 

กำรน�ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำจังหวัดพังงำ เมื่อวันท่ี 27  

พฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ ในเรื่อง “การบริหารจัดการขยะ

และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้”  ท�ำให้

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเกำะยำวน้อยมีควำมสนใจ

เทคโนโลยกีำรจดักำรขยะมลูฝอย ด้วยวธิกีำรแบบเชงิกล-

ชีวภำพ (MBT, Mechanical and Biological Waste 

Treatment) ประกอบกับกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได ้

เลง็เหน็ควำมส�ำคญัของโครงกำรว่ำสำมำรถท�ำประโยชน์

ให้แก่ชุมชนและสำมำรถต่อยอดน�ำไปเป็นต้นแบบ  

ในกำรน�ำเทคโนโลยีของไทยไปบริหำรจัดกำรก�ำจัดขยะ

ในจังหวัดพังงำและจังหวัดอื่นๆ จึงได้ด�ำเนินกำรลงนำม

ควำมร่วมมอื “โครงการบรหิารจดัการขยะชมุชนพืน้ที่

เกาะยาวน้อย	อ.เกาะยาว	จ.พงังา” เพือ่แสดงเจตนำรมณ์ 

3 ฝ่ำย ในควำมร่วมมือกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำรจำก

หน่วยงำนส่วนกลำง สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำน 

ท้องถิ่น ในกำรท�ำงำน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ดร.พีรพันธุ ์ พำลุสุข รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กล่ำวภำยหลังกำรร่วมเป็น

ประธำนในพธิลีงนำมควำมร่วมมอืดงักล่ำวว่ำ “โครงการ

บริหารจัดการขยะชุมชนพื้นที่ต�าบลเกาะยาวน้อย” 

เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์มำกส�ำหรับประชำชน ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลภำยใต้แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 ที่ได้ก�ำหนดให้มี

กำรจัดกำรขยะในรูปแบบของกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ครบวงจรและน�ำกลับมำใช้ประโยชน ์

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน8

พื้นที่เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
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ให้ได้มำกทีส่ดุ ไม่ว่ำจะน�ำมำเป็นพลงังำน หรอืปุย๋อนิทรย์ีต่ำงๆ โดยเฉพำะ 

อย่ำงย่ิงเกำะยำวน้อยซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมจำก 

นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ เนื่องจำกมีเอกลักษณ์ทำง

ภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติที่โดดเด่น จ�ำเป็นต้องมีระบบบริหำร

จดักำรขยะในท้องถิน่ท่ีก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดท้ังด้ำนเศรษฐกจิ สังคม

และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควำมร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงำน จึงสอดคล้อง

กับยุทธศำสตร์ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ในกำรน�ำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำท้องถิน่ได้อย่ำงเข้มแขง็ในพืน้ที่

จงัหวดัพงังำและจงัหวดัอืน่ๆ ให้สำมำรถมำศกึษำดงูำนเป็นต้นแบบน�ำ

ไปเป็นแนวทำงพัฒนำท้องถิ่นของตนต่อไป  

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญชยั ทองโสภำ ผูอ้�ำนวยกำรเทคโนธำนี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี กลำ่วว่ำ จำกกำรศึกษำแนวทำงบริหำร

จัดกำรขยะชมุชน ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร ี(มทส.) ท�ำให้ได้รบั 

ควำมรูใ้หม่ในเรือ่งกำรจดักำรขยะชมุชน ทัง้ด้ำนเทคนคิ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ 

และสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบของกำรจัดกำรขยะในระดับชุมชนแบบ 

ครบวงจรโดยสำมำรถน�ำมำผลิตพลังงำนทดแทน และปุ๋ยปรับปรุงดิน 

ซ่ึงได้น�ำมำใช้จริงในพื้นท่ีเพื่อจัดกำรกับขยะชุมชนมหำวิทยำลัย 

ได้ทั้งหมด ปริมำณ 3-5 ตันต่อวัน ท�ำให้ขยะลดลงประมำณร้อยละ 65 

โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ท่ีเหลือจะเป็นขยะจ�ำพวกพลำสติกประมำณ 

ร้อยละ 30 ที่สำมำรถน�ำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง ส่วนที่เหลือ

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีปริมำณคำร์บอนสูง ร้อยละ 70 น�ำไปใช้ประโยชน ์

เป็นปุ๋ยปรับปรุงดินได้ อีกท้ังในปัจจุบันเทคโนโลยีน้ีถูกน�ำมำใช้อย่ำง 

แพร่หลำย ซึ่งกำรน�ำเทคโนโลยีดังกล่ำวมำใช้ในพื้นท่ีเกำะยำวน้อย  

เชื่อวำ่จะสำมำรถบริหำรจัดกำรขยะในระยะยำวได้เป็นอย่ำงดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที	่:	
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส�ำนักงำนบริกำรและโครงกำรพิเศษ เทคโนธำนี
111 ถนนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ต�ำบลสุรนำรี อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทร. 0 – 4422 - 4820, 0 – 4422 - 4920 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส�ำนักงำนบริกำรและโครงกำรพิเศษ เทคโนธำนี
111 ถนนมหำวิทยำลัย ต�ำบลสุรนำรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทร. 0 - 5434 - 2553 ต่อ 225

เกษตรประณีต 1 ไร่ 1

ไม่ยากจน
คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

ร่วมกบัปรำชญ์ชำวบ้ำนภำคอสีำน และโครงกำรเกษตรเพือ่

สุขภำพ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรน�ำ 

“เกษตรประณีต 1 ไร่” ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยกำรฝึกอบรม 

กำรสัมมนำ และกำรบริกำรให้ค�ำปรึกษำในพื้นที่อย่ำง 

ต่อเนือ่ง โดยมโีครงกำรน�ำร่อง “การสร้างเครอืข่ายเกษตร

ประณีต 1 ไร่” จ�ำนวน 5 หมู ่บ้ำน ในพื้นท่ีจังหวัด

นครรำชสีมำ

เครือข่ำยเกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยำกจน เป็นกำรน�ำ

แนวคิดและผลกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรปรับเปล่ียน

ควำมคดิด้วยตนเอง หนจีำกกระแสกำรปลกูพชืเชงิเดีย่วมำ

ท�ำเกษตรผสมผสำน โดยน�ำแนวทำงให้เปลี่ยนมำปลูกพืช

แบบผสมผสำน ลดกำรใช้สำรเคม ีพึง่ตนเองด้วยภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ทั้งด้ำนกำรปรับปรุงดิน กำรใช้สมุนไพรป้องกัน 

โรค และแมลงต่ำงๆ หลักกำรของ “เกษตรประณีต 1 ไร่”  

คือ ต้องมี 5 ออม คือ ออมน�้ำ ออมดิน ออมต้นไม้ ออมสัตว์ 

และออมเงิน ด�ำเนินกำรด้วยแนวทำง “ปลูกทุกอย่างที่กิน 

กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือกินแจก เหลือแจกขาย”

ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ เกษตรกรสำมำรถพึ่ง

ตนเองได้มำกขึ้น สำมำรถลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง ท�ำกำร

เกษตรบนพื้นฐำนของเหตุและผล และรู้จริงในอำชีพท่ี

ตนเองท�ำ
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การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์2

ส�าหรับถ่านดูดกลิ่นผลไม้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 – 665 - 3555 ต่อ 3028       

ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนตำมรอยพ่อ ต�ำบลท่ำดี อ�ำเภอ

ลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีสมำชิกกลุ่มเพื่อจัดท�ำ

ผลติภณัฑ์ถ่ำนผลไม้เพือ่จ�ำหน่ำยเป็นสนิค้ำทีร่ะลกึ โดยยดึ

เป็นอำชีพเสริมจำกำรท�ำนำและ กำรท�ำสวนยำงพำรำ  

ก่อนเข้ำรับกำรอบรมทำงกลุ่มได้ประสบกับปัญหำกำร

ออกแบบบรรจภุณัฑ์ส�ำหรบัใส่ถ่ำนผลไม้ และเมือ่ได้รบักำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

คณะอตุสำหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ โดยได้เดนิทำง 

สู่พื้นท่ี ด�ำเนินกำรถ่ำยทอดฯ กำรพัฒนำและออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับถ่ำนดูดกลิ่นผลไม้ รวมทั้งเทคนิค 

กำรออกแบบบรรจภุณัฑ์ ให้แก่สมำชกิในกลุม่จ�ำนวน 35 คน

ผลที่ได้รับ คือ ท�ำให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้แก่สมำชิก

ในกลุม่เพิม่ขึน้ ซึง่สมำชกิในกลุม่ได้ประยกุต์ใช้ควำมรูแ้ละ

ทักษะในกำรออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้เหมำะสมกับถ่ำน 

ผลไม้ ซึง่สำมำรถท�ำให้เกดิควำมดงึดดูใจแก่ผูซ้ือ้ได้มำกขึน้ 

สะดวกต่อกำรใช้งำนและท่ีส�ำคัญคือง่ำยต่อกำรขนส่ง 

ท�ำให้จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ได้มำกขึน้ (โดยเฉพำะตำมโรงแรม

ต่ำงๆ และสปำในจงัหวดัพงังำและภเูกต็) ส่งผลให้ครอบครวั 

ของสมำชิกในกลุ่มมีรำยได้เพิ่มขึ้น
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
อำคำรวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วำริชภูมิ ต�ำบลพังโคน อ�ำเภอพังโคน จัหวัดสกลนคร 47160
โทร. 0 - 4277 - 2393

การพัฒนา3

บรรจุภัณฑ์ข้าวฮาง
คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

วิทยำเขตสกลนคร ได้ออกส�ำรวจข้อมูลควำมควำมต้องกำรของ

องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลหนองลำด และกลุม่ชมุชนผลติข้ำวหอมทอง 

บ้ำนจ�ำปำ ต�ำบลหนองลำด อ�ำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  

มำตั้งแต่ปี 2550 และได้ส่งเสริมดำ้นกำรตลำด โดยน�ำผลิตภัณฑ์

ของกลุม่ออกจ�ำหน่ำยในงำนต่ำงๆ ท่ีจดัข้ึน แนะน�ำให้ลูกค้ำได้รูจ้กั

กับข้ำวฮำง อันเป็นภูมิปัญญำที่ถูกถ่ำยทอดจำกบรรพชนรุ่นหลัง

และถูกน�ำมำประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ “ข้าวกล้องหอมทอง” หรือ 

“ข้าวฮาง” จ�ำหน่ำยเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสรำ้งรำยได้

ให้กับชุมชน

ผลจำกกำรด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรตลำดของกลุ่มชุมชน 

ผู้ผลิตข้ำวกล้องมะลิหอมทองหรือข้ำวฮำง ของกลุ่มชุมชนผลิต 

ข้ำวหอมทองบ้ำนจ�ำปำ หมู่ 5 ต�ำบลหนองลำด อ�ำเภอวำริชภูมิ 

จังหวัดสกลนคร ปัญหำส�ำคัญอย่ำงหน่ึง คือ ปัญหำด้ำนกำร 

บรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งเป็นส่ิงส�ำคัญในกำรส่งเสริมกำรตลำด  

สร้ำงควำมเป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวกลำงในกำรส่ือสำรดึงดูดควำม

สนใจให้กับลูกคำ้ในกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

ปี 2552 กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงสนับสนุน

งบประมำณให้แก่คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร พัฒนำบรรจุภัณฑ์ข้ำวฮำง 

ของกลุ ่มชุมชนผลิตข้ำวหอมทองบ้ำนจ�ำปำ ต�ำบลหนองลำด  

อ�ำเภอวำรชิภมู ิจังหวัดสกลนคร โดยเน้นกำรพฒันำแบบมส่ีวนร่วม

ของประชำชน เพื่อที่จะกลั่นกรองภูมิปัญญำ เอกลักษณ์ท้องถิ่น  

มำบรรจุในบรรจุภัณฑ์ มุ ่งเน้นกำรใช้วัสดุในท้องถิ่นมำเป็น 

องค์ประกอบส�ำคัญในกำรจัดท�ำบรรจุภัณฑ์

ตราสินค้าที่เลือก
จากการมีส่วนร่วม

กับชุมชน

• ดอกจำ�ป� (ลั่นทมหรือลีล�วดี)

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับข้าว 1 กก.

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับข้าว 2-6 กก.

• แบบเดิม

• แบบเดิม

• แบบใหม่

• แบบใหม่
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“กระเพรา” พืชมหัศจรรย์4

ใช้ป้องกันก�าจัดแมลงวันทอง
กระเพรำพชืพืน้บ้ำนทีม่อียูคู่ก่บัคนไทยมำช้ำนำน ด้วยควำม

ที่มีรสเผ็ดร้อนถูกปำกคนไทยจึงนิยมน�ำมำประกอบอำหำรได้
หลำกหลำยชนิด ที่รู้จักกันดีก็คือ “ผัดกระเพรา” นอกจำกจะน�ำ
ประกอบอำหำรแล้ว คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจันทบุรี ได้ศึกษำวิจัยน�ำสำรสกัด
จำกกระเพรำมำใช้ในกำรป้องกันก�ำจัดแมลงวันทองได้อีกด้วย

แมลงวนัทองมหนัตภยัตวัร้ำยท�ำลำยพชืผลทำงกำรเกษตร
ของไทย ท�ำให้แต่ละปีเรำต้องสญูเสยีงบประมำณมหำศำลในกำร
ป้องกนัก�ำจดัเพือ่ให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรมคุีณภำพท่ีดีสำมำรถ
ส่งออกได้ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สำรเคมใีนกำรป้องกนัก�ำจดั 
ซึ่งเป็นอันตรำย และปัจจุบันสำรเคมีเหล่ำน้ีมีรำคำแพง คลินิก
เทคโนโลยมีหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก วทิยำเขต
จันทบรุ ีโดยกำรสนบัสนนุงบประมำณจำกกระทรวงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี ได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยใีนกำรน�ำสำรสกดัจำกกระ
เพรำมำใช้ในกำรป้องกันก�ำจัดแมลงวันทอง โดยใช้กระเพรำแดง
ซึ่งได้ผลดีกว่ำกระเพรำเขียวหรือกระเพรำขำว น�ำกระเพรำแดง
มำสกัดน�้ำมัน โดยกำรกลั่นด้วยไอน�้ำจะได้น�้ำมันกระเพรำ  จำก
นั้นน�ำน�้ำมันกระเพรำท่ีได้ชุบส�ำลีโดยหยดน�้ำมันกระเพรำ เพียง 
2-3 หยด น�ำไปใส่ในกับดักแมลงวันทอง เพียงเทำ่นี้เจำ้แมลงวัน
ทองตัวร้ำยก็จะเขำ้มำในกับดัก ประมำณ  2-4  สัปดำห์ เรำก็จะ
ท�ำกำรเทเจ้ำแมลงวนัทองในกบัดกัทิง้และหยดน�ำ้มนักระเพรำลง
ไปใหม่ ซึ่งผลกำรใช้น�้ำมันจำกกระเพรำ ได้ผลดีไม่แพ้กำรใช้สำร
เคมีสังเครำะห์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยวิธีกำรง่ำยๆ เพียงเทำ่นี้ ก็จะช่วยให้เกษตรกรสำมำรถ
ลดต้นทนุกำรผลติ ช่วยให้ผลผลติมคีณุ ภำพสำมำรถ พึง่พำตนเอง
ได้อยำ่งยั่งยืนและปลอดภัยต่อสุขภำพ  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
อำคำรบริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
131 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขำคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 084 – 566 - 9796      
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สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5
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การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง5

จากน�้าผึ้งและนมผึ้ง
นำยดำว กนัเกต ุเกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ และกลุม่ผูเ้ลีย้งผึง้ 

พนัธุบ้์ำนน�ำ้อบั ต�ำบลบ้ำนกร่ำง อ�ำเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก 

จ�ำนวน 11 คน ได้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีผลติภณัฑ์

เครื่องส�ำอำงจำกน�้ำผึ้งและนมผึ้ง จำก ผศ.ดร.อัษฎำงค์  

พลนอก อำจำรย์จำกคณะเภสัชศำสตร์ คลินิกเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ภำยหลังจำกกำร 

ได้รับกำรอบรมได้น�ำควำมรู้ไปทดลองท�ำในกลุ่มฯ ลองผิด

ลองถูกด้วยตนเอง แต่ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ จึงได้ติดต่อ

ขอรับค�ำปรึกษำเพิ่มเติมจำก ผศ.ดร.อัษฎำงค์ ซึ่งได้ลงไป

ให้ควำมรูเ้พิม่เตมิให้กลุม่ฯ ในพืน้ทีโ่ดยตรง จนสำมำรถผลติ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงจำกน�้ำผึ้งและนมผึ้งได้หลำยชนิด  

ได้แก่ สบู่เหลวผสมน�้ำผึ้ง สบู่ใสผสมกับน�้ำผึ้ง โลชั่นผสม 

น�ำ้ผ้ึง สบูก้่อนผสมเกสร และเจลล้ำงมอืผสมน�ำ้ผ้ึง ปัจจบุนั

ผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มฯ ผู ้ซื้อมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ  

เนือ่งจำกรบัรองว่ำได้รบักำรถ่ำยทอดเทคโนโลยจีำกคลนิกิ

เทคโนโลยมีหำวทิยำลยันเรศวร ประกอบกบัควำมรูส้กึของ

ผูใ้ช้เครือ่งส�ำอำงในปัจจบุนัส่วนใหญ่มกัหลกีเลีย่งสำรเคมี

สังเครำะห์ หันกลับมำสู่ธรรมชำติโดยกำรใช้สำรปรุงแต่ง

จำกธรรมชำติแทน เช่น น�้ำผ้ึงท่ีเป็นผลิตผลธรรมชำติ 

จำกสัตว์  ซึ่งก�ำลังได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้น จึงสำมำรถ

สร้ำงรำยได้ให้แก่กลุ่มฯ เดือนละประมำณ 24,000 บำท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือตอนล่ำง (งำนคลินิกเทคโนโลยี) มหำวิทยำลัยนเรศวร
ชั้น 1 อำคำรมหำธรรมรำชำ C ต�ำบลท่ำโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055 – 968719
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การผลิตอาหารเพื่อทดแทนปลาเหยื่อ6

ในการใช้เลี้ยงปลาเศรษฐกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ต�ำบลไม้ฝำด อ�ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง  92150
โทร. 0 – 7520 – 4051 - 5

กลุ่มวิสำหกิจเล้ียงปลำกระชังบ้ำนพรุจูด ต�ำบลบ่อหิน  

อ�ำเภอสเิกำ จงัหวดัตรงั โดยประธำนกลุม่ฯ คณุบรรจง นฤพรเมธี 

ซ่ึงเป็นอำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ที่

ท�ำงำนร่วมกบัคลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่ำยมหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 

รำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง มำอย่ำงต่อเนื่อง ประสบ

ปัญหำเกีย่วกบัอำหำรทีน่�ำมำใช้เลีย้งปลำในกระชงั เนือ่งจำก

ปัจจบุนันีอ้ำหำรเมด็ตำมท้องตลำดมรีำคำแพง และปลำเหยือ่

กเ็ริม่ทีจ่ะหำยำก และในช่วงฤดฝูนกไ็ม่สำมำรถหำปลำเหยือ่ได้

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

ศรวีชิยั วทิยำเขตตรงั จงึได้มกีำรวจิยัและพฒันำสตูรอำหำรปลำ 

ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำกว่ำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ในปีงบประมำณ 

2553 ได้รบักำรสนบัสนนุงบประมำณในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

“การพฒันาอาหารเพือ่ทดแทนปลาเหยือ่ในการเลีย้งปลา

เศรษฐกิจ” ให้แก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนฯ จ�ำนวน 45 คน โดยได้

ปรบัปรงุเทคนคิจำกกำรวจิยัฯ เดมิ ในกำรปรบัปรงุสตูรอำหำร

ปลำส�ำเรจ็รปูให้ตรงกบัควำมต้องกำรของสมำชกิ และใช้วสัดุ

ในท้องถิ่น คือ กำกเนื้อเมล็ดในปำล์มน�้ำมัน 

ผลจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีท�ำให้ทำงกลุ่มสำมำรถ

ผลิตอำหำรเม็ดเพื่อใช้เล้ียงปลำขึ้นเองในกลุ่มได้ คุณภำพ

อำหำรปลำที่ได้สำมำรถใช้ทดแทนปลำเหยื่อ โดยอำหำรปลำ

ส�ำเรจ็รปูทีผ่ลติเองจะเป็นอำหำรกึง่เปียกกึง่แห้งทีม่คีณุค่ำทำง

อำหำรครบ ใช้ต้นทุนต�่ำ ผลิตได้ทุกฤดู และเก็บรักษำได้นำน 

สำมำรถช่วยลดต้นทุนในกำรซื้ออำหำรมำเลี้ยงปลำจำก 40 

บำทต่อกิโลกรัม เหลือแค่ 27 บำทต่อกิโลกรัม ท�ำให้สำมำรถ

แก้ปัญหำให้กับทำงกลุ่มได้ในระดับหนึ่ง
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
41 หมู่ 7 ต�ำบลไม้งำม อ�ำเภอเมือง จังหวัดตำก 63000
โทร. 0 – 5551 - 5496

การผลิตและใช้ประโยชน์7

จากน�้าส้มควันไม้ทางการเกษตร
“น�้าส้มควันไม้” เป็นผลพลอยได้จำกกำรเผำถ่ำน ลักษณะเป็น

ของเหลวสนี�ำ้ตำลใส มกีลิน่ควนัไม้  ได้จำกกำรควบแน่นของควนัทีเ่กดิจำก
กำรเผำถ่ำนไม้ในช่วงทีไ่ม้ก�ำลงัเปลีย่นเป็นถ่ำน ทีอ่ณุหภมูใินเตำอยูร่ะหว่ำง 
300-400 องศำเซลเซียส สำรประกอบตำ่งๆ ในไม้ฟืน จะถูกสลำยตัวด้วย
ควำมร้อนเกิดเป็นสำรประกอบใหม่มำกมำย ซึ่งหำกมีกระบวนกำรกำรเก็บ
น�ำ้ส้มควนัไม้ทีถ่กูต้อง ของเหลวสนี�ำ้ตำลใส ทีไ่ด้จำกควนัไม้ สำมำรถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้มำกมำย 

ปัจจบุนัเกษตรกรมกีำรผลติน�ำ้ส้มควนัไม้ และใช้ประโยชน์จำกน�ำ้ส้ม
ควันไม้เป็นจ�ำนวนมำก แต่เนื่องจำกเกษตรกรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรผลิตที่ถูกต้อง ท�ำให้ได้น�้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภำพต่ำงกัน ซึ่งส่ง
ผลต่อกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 

คลนิกิเทคโนโลยมีหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  พษิณโุลก 
ได้ท�ำงำนวิจัยในเรื่องนี้มำตั้งแต่ ปี 2547 โดย ดร.ณิฐิมำ เฉลิมแสน และ 
ทมีงำน ได้ท�ำกำรวจิยัน�ำ้ส้มควนัไม้ทัง้ในด้ำนกำรผลติ กำรพฒันำเตำเผำถ่ำน 
กำรเก็บน�้ำส้มควันไม้ กำรทดสอบคุณสมบัติทำงเคมี และกำรทดลองน�ำ 
ไปใช้จริง เพื่อหำเหตุผลทำงวิชำกำรรองรับ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
เกษตรกรทีส่นใจในกำรผลติและน�ำไปใช้ประโยชน์ และในปี 2553 ได้รบังบ
ประมำณสนับสนุนจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำมค�ำร้องขอขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ำโพธิ์ 
อ�ำเภอเมือง ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอวัดโบสถ์ โรงเรียนท่ำหมื่นสำม อ�ำเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก และบ้ำนหนองตำยำย อ�ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัด
อุทัยธำนี เพื่อเรียนรู้เทคนิคกำรท�ำน�้ำส้มควันไม้ที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นเวทีใน
กำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กำรผลิตน�ำ้ส้มควนัไม้จำกปรำชญ์ชำวบ้ำนด้วย 

อย่ำงไรกต็ำม ในเรือ่งกำรผลติและกำรใช้ประโยชน์จำกน�ำ้ส้มควนัไม้ 
ยงัต้องมกีำรวจิยัและพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง เช่น ในเรือ่งกำรเลอืกใช้ไม้ในกำร
เผำถ่ำน เทคนิคกำรเก็บน�้ำส้มควันไม้อย่ำงไรให้ได้คุณภำพ กำรน�ำไปใช้ให้
เหมำะสมกบัพชืต่ำงๆ เป็นต้น ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ชมุชนทัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดั
พิษณุโลกและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”

+ + + + + 33

เครื่องหั่นสมุนไพร8

ส�าหรับชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อำคำร 3 ชั้น 3 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ 
744 ถนนสุรนำรำยณ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 
โทร. 0 – 4423 – 3063, 0-4423 - 3000 ต่อ 2550

กำรแปรรูปสมุนไพรด้วยกระบวนกำรห่ันของกลุ่ม 

แม่บ้ำนชมุชนเดชอดุมพฒันำ กลุม่สมนุไพรอบผวิบ้ำนโนนกรำด 

และกลุม่แปรรปูพชืสมนุไพรบ้ำนหนองบวั จงัหวดันครรำชสมีำ 

จ�ำนวน 70 คน  พบปัญหำเหมือนกันคือ ใช้มีดในกำรหั่นโดย

แรงงำนเป็นผูส้งูอำย ุอำยเุฉลีย่ 60 ปี ต้องใช้ควำมช�ำนำญของ

ผูป้ฏบิติังำนเป็นหลัก  เส่ียงต่อกำรบำดเจบ็จำกมดีท่ีห่ัน ท�ำให้

ล่ำช้ำ ไม่สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรทันตำมควำม

ต้องกำรของตลำด   

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

อีสำน นครรำชสีมำ ได้ด�ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรหั่น

สมนุไพรด้วยเครือ่งหัน่สมนุไพรขนำดเลก็ โครงสร้ำงสแตนเลส 

โดยได้รบักำรสนบัสนนุงบประมำณจำกกระทรวงวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีประจ�ำปีงบประมำณ 2553 เครื่องดังกล่ำว

สำมำรถหั่นสมุนไพรให้เป็นแผ่นบำง 2-5 มม. ได้มำกกว่ำ 50 

กิโลกรัมต่อชั่วโมง ท�ำให้กลุ่มแปรรูปสมุนไพร สำมำรถเพิ่ม 

รำยได้ให้กับสมำชิกของกลุ่มได้มำกกวำ่ 1,000 บำทต่อเดือน 

อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชน ได้ขยำยกำรปลูกสมุนไพร เพื่อจัด

จ�ำหนำ่ยและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
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การผลิตน�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์9

และผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากการผลิต
จำกควำมต้องกำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิต

น�ำ้มนัมะพร้ำวบรสิทุธิ ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลำ โดยศนูย์อ�ำนวยกำร

บริหำรจังหวัดชำยแดนใต้ (ศอ.บต) ได้ประสำนขอควำมร่วมมือ

ไปยังกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เมื่อประมำณต้นปี 

พ.ศ. 2551 ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำได้

พยำยำมศกึษำวธิทีีเ่หมำะสมในกำรผลติน�ำ้มนัมะพร้ำวบรสิทุธิ์

และผลติภณัฑ์ต่อเนือ่ง เพือ่ถ่ำยทอดฯ ให้ชมุชน พบว่ำ กระบวน 

กำรหมกัเป็นวธิท่ีีง่ำยและประหยดั เหมำะส�ำหรบัวสิำหกจิชมุชน 

รวมทัง้ทดลองเงือ่นไขและองค์ประกอบต่ำงๆ ทีจ่ะให้ได้ผลผลติ

มำกทีส่ดุ และมคีณุภำพตำมทีผู่ใ้ช้ต้องกำร จำกนัน้ได้เริม่เผยแพร่ 

คร้ังแรกที่มหำวิทยำลัยฯ ประมำณเดือนพฤษภำคม ปี 2551  

และน�ำข้อมูลจำกกำรศึกษำไปเล่ำสู่ที่ประชุมคลินิกเทคโนโลยี 

ประจ�ำปี 2551 ท่ีโรงแรม มิรำเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหำนคร  

คณุครแูอ๋ว (คณุกมลทพิย์ พยฆัวเิชยีร) แห่งคลนิกิเทคโนโลยวีงัรี 

ได้เชิญให้ไปถ่ำยทอดเทคโนโลยแีก่กลุม่สตรตีำมโครงกำรพฒันำ

ศกัยภำพสตร ีเพือ่เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ หลักสูตร

กำรแปรรปูอำหำรครบวงจร ซึง่ได้รบักำรสนบัสนนุจำกกระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวลำ 2 ปีต่อเน่ือง และขณะ

เดียวกันได้ท�ำกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดเทคโนโลยีในพื้นท่ี

จงัหวดัยะลำและจงัหวดัปัตตำน ีโดยกำรสนบัสนนุจำกโครงกำร

คลินิกเทคโนโลยี โครงกำรผลักดันโดยสมำชิก อสวท.  โครงกำร

ของส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดัปัตตำน ี โครงกำรตำมควำมต้องกำร

ชุมชน ณ โรงเรียนมำนะศึกษำ ยะลำ และโครงกำรบริกำร

วิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

จนเกิดกลุ่มสมำชิกที่ท�ำกำรผลิตน�้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ 

และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองเพื่อกำรจ�ำหน่ำยขึ้นหลำยกลุ่ม เช่น  

คุณสมพิศ ยะลำ ได้จดทะเบียนสินค้ำ OTOP ในชื่อกำรค้ำว่ำ 

ศรยีะลำ คุณจรีวลัย์ และคุณประสิทธิ ์จนัทรวไิลรตัน์ จดทะเบยีน

สินค้ำ OTOP จ�ำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ น�้ำมันมะพรำ้วบริสุทธิ์ 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส�ำนักงำนโครงกำรคลินิกเทคโนโลยี อำคำรศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
133 ถนนเทศบำล 3  ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ 95000
โทร. 0 – 7322 – 7150 - 161 ต่อ 9902

น�ำ้มนัมะพร้ำวบรสุิทธิแ์ต่งกล่ินหอมด้วยดอกไม้ สบู ่และครมีขดัผิว ในชือ่

กำรค้ำ Cher & Cheer คุณจิณห์ตปำฏี พิบูลย์ และคุณเวคิน วุฒิพงศ์ ได้

ท�ำผลิตภัณฑ์ น�้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ น�้ำมันมะพร้ำวผสมรกลูกจันทร์ 

น�ำ้มนัมะพร้ำวผสมจำวมะพร้ำว ครมีขดัผิวผสมกำแฟ ครมีนวดหน้ำ และ

ไขผึง้ทำปำก ในชือ่กำรค้ำ อคัรมำล์ (Akarama) คณุนวลจนัทร์ จรสัวโิรจน์ 

ท�ำผลิตภัณฑ์ น�้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์ ครีมขัดผิวผสมน�้ำผึ้ง สบู่ผสมน�้ำผึ้ง 

และช็อกโกแลต เพือ่สขุภำพ คณุสมหมำยและคณุอรชร ทองบญุ ท�ำน�ำ้มนั

มะพร้ำวบริสุทธิ์ และครีมขัดผิว คุณทัศนีย์ ศรีสุวิทธำนนท์ ท�ำน�้ำมัน

มะพร้ำวบรสิทุธิ ์น�ำ้มนัแต่งกลิน่ดอกไม้ และครมีขดัผวิ ซึง่กลุม่ทีผ่ลติเพือ่

จ�ำหน่ำย ได้ส่งจ�ำหน่ำย ทัง้ในจงัหวดัและจงัหวดัอืน่ๆ เช่น ปัตตำน ีสงขลำ 

นครศรีธรรมรำช ภูเก็ต กรุงเทพมหำนคร ชลบุรี และเชียงใหม่ สำมำรถ

สร้ำงรำยได้ในระดับท่ีน่ำพอใจ และสมำชิกอีกหลำยคนท่ีท�ำผลิตภัณฑ์

เพือ่ใช้เอง และแจกจ่ำยให้ญำตแิละมติรสหำย คลนิกิเทคโนโลยมีโีอกำส

จัดแสดงนิทรรศกำร กำรท�ำน�้ำมันมะพร้ำวบริสุทธิ์และกำรท�ำผลิตภัณฑ์

ต่อเนื่อง ในกำรประชุม บูรณำกำรจังหวัดภำคใต้ตอนลำ่ง ที่โรงแรม บี พี 

สมิหลำ จังหวัดสงขลำ ผลจำกกำรจัดนิทรรศกำร มีกลุ่มแม่บ้ำนจำก

จังหวัดสงขลำ พัทลุง สตูล และภูเก็ต โทรศัพท์ติดต่อขอรับกำรถ่ำยทอด

หลำยรำย ซ่ึงคลนิกิเทคโนโลย ีได้จดัส่งเอกสำร และแนะน�ำวธิกีำรเพือ่ให้

ทดลอง และคอยให้ค�ำปรึกษำเมื่อมีปัญหำ

เม่ือครำวกำรจัดงำน มหกรรมวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ปี 2553 ณ 

ศูนย์จัดแสดงสินคำ้และนิทรรศกำร ไบเทค บำงนำ ระหว่ำงวันที่ 7 – 22 

สิงหำคม 2553 คุณจีรวัลย์ และคุณประสิทธิ์ จันทรวิไลรัตน์ ได้ร่วมไป

แสดงนิทรรศกำร และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในซุ้มของคลินิกเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เป็นท่ีชื่นชอบของผู้ท่ีเข้ำชม และสำมำรถ

จ�ำหน่ำยได้จ�ำนวนมำก และเมือ่ครำวประชมุ อสวท. ประจ�ำปี พ.ศ. 2553  

ณ คลินิกเทคโนโลยีวังรี จังหวัดนครนำยก ระหวำ่งวันที่ 21-25 กันยำยน 

2553 สมำชิกตัวแทน อสวท. ได้น�ำผลิตภัณฑ์ไปร่วมจัดนิทรรศกำร และ

แถมด้วยกำรสำธติกำรท�ำชอ็กโกแลตเพือ่สขุภำพซึง่ได้รบัควำมสนใจจำก 

เพือ่นสมำชกิ อสวท. เป็นอย่ำงมำก นบัเป็นควำมภมูใิจของเรำชำวคลนิกิ

เทคโนโลยี และอำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย

รำชภัฏยะลำ
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล
สถำบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหำวิทยำลัยมหิดล 
999 ตึกส�ำนักอธิกำรบดี ชั้น 2 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต�ำบลศำลำยำ 
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทร. 02 – 849 - 6053

การเพาะเห็ด10

สมุนไพร

ประชำกรในจังหวัดกำญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  

มอีำชพีเกษตรกรรมมำกกว่ำ 70% จงึท�ำให้มเีศษวสัดเุหลอืใช้

ทำงกำรเกษตรเป็นจ�ำนวนมำก เช่น เศษมันส�ำปะหลัง ตอซัง

ข้ำวโพด เป็นต้น หำกมีกำรน�ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร

จ�ำนวนมำกน้ันมำใช้เพำะเห็ดเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น เห็ดฟำง 

เห็ดนำงฟ้ำ เห็ดนำงรม เห็ดเป๋ำฮื้อ เป็นต้น จะเป็นกำรเพิ่ม 

รำยได้ เพิ่มธำตุอำหำรพวกโปรตีนให้กับครอบครัวของ

เกษตรกรอีกด้วย ชุมชนบำงแห่งเป็นป่ำชุมชน ซึ่งหำกกำร

พฒันำกำรปลกูป่ำพร้อมกบัส่งเสรมิกำรเพำะเหด็ป่ำบำงชนดิ

และพืชสมุนไพร ชุมชนในพื้นที่ได้ป่ำไม้ เป็นกำรฟื้นฟูสภำพ

แวดล้อมและได้เก็บเห็ดป่ำและสมุนไพรอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด   

ดังนั้นส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได้สนับสนุน 

งบประมำณให้กับคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยมหิดล  

วิทยำเขตกำญจนบุรี  ด�ำเนินกำรพัฒนำและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี ในเรื่องกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร 

(เห็ดนำงฟ้ำ, เห็ดนำงรม, เห็ดหอม และเห็ดหูหนู) มำตั้งแต่ปี 

2553– 2554 โดยน�ำองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน

กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ ตั้งแต่ชีววิทยำของเห็ด วงจรชีวิตเห็ด  

กำรเพำะเห็ดในภำชนะและวัสดุต่ำงๆ รวมท้ังกำรน�ำเห็ด 

มำพัฒนำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเห็ด เช่น เห็ดสวรรค์  

เหด็อบเนย  เฉำก๊วยเหด็หหูน ูเหด็หวัลงิน�ำ้เชือ่ม ไวน์เหด็หวัลงิ 

เหด็สกลุนำงรมซฟีูด้ ย�ำเหด็นำงรม ลำบเหด็สำมอย่ำง ทอดมนั

เหด็ แหนมเหด็  เพือ่แก้ปัญหำดอกเหด็ล้นตลำด หรอืรำคำเหด็

ตกต�่ำ ช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับเห็ดสกุลต่ำงๆ ตัวอย่ำงกลุ่มที่

ประสบควำมส�ำเร็จ ในกำรเพำะเห็ด เช่น ศูนย์กำรเรียนรู้ 

บ้ำนคุณสมศักดิ์ จีนเบี้ยว อ�ำเภอไทรโยค และกลุ่มเกษตรกร 

คุณกชพร โคตรธี อ�ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย เป็นต้น
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหญ้าแฝก11

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถำบันวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  
2 ถนนนำงลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 – 2287- 9600 ต่อ 1177

“หญ้าแฝก” เป็นพชืทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรง

มีพระรำชด�ำริให้หน่วยงำนต่ำงๆ ท�ำกำรศึกษำ ทดลอง และ

ด�ำเนินกำรปลูก เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำย 

ของดินและเพื่อประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีหน่วยงำนท้ังภำครัฐ  

ภำคเอกชน และหน่วยงำนอิสระ ได้ผนึกก�ำลังร่วมกันด�ำเนิน

กำรผลิตหญ้ำแฝก ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืนกับชุมชน 

ท�ำให้เกิดโครงกำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกหญ้ำแฝก  

เพื่อพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทตำ่งๆ ขึ้น 

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

กรุงเทพ โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได้น�ำองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรพัฒนำ

ผลติภณัฑ์หัตถกรรมจำกหญ้ำแฝกอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ  

ถ ่ำยทอดฯ ให ้แก ่กลุ ่มชุมชนเกษตรกรบ ้ำนสองห ้อง  

ต�ำบลร�ำพัน อ�ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 40 คน 

ได้แก่ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่งบ้ำน เช่น  

ไม้แขวนเอนกประสงค์ กระจำดผลไม้ ดอกไม้จันทน์ และ

พวงหรีด โดยกำรน�ำหญ้ำแฝกที่มีอยู่ในท้องถิ่น มำใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่ำงสูงสุด เน้นกำรออกแบบเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้บริโภค ท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ 

สร้ำงมลูค่ำให้แก่ผลติภณัฑ์จำกหญ้ำแฝก ทีป่ลกูในท้องถิน่มำ

พัฒนำเป็นอำชีพเสริมในชุมชนหรือองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง

มำกขึ้น เพื่อสนองพระรำชด�ำริในกำรพัฒนำรณรงค์กำรใช้

หญ้ำแฝกสืบต่อไปในอนำคต  
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การปลูกพริกปลอดภัย12

จากสารพิษ (GAP)
สืบเน่ืองจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมีควำมต้องกำรพริก

ปลอดสำรพิษปริมำณมำก (ไม่จ�ำกัด) ในรูปของพริกแห้ง เพื่อ

ลดกำรน�ำเข้ำพรกิจำกต่ำงประเทศ และยงัเป็นกำรท�ำกจิกรรม

เพื่อสังคมหรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ใน

กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม (Social-Community 

Involvement) โดยมพีืน้ท่ีเป้ำหมำยคือบ้ำนสมบรูณ์ บ้ำนฟำกทุ่ง 

บำ้นเปด็ ต�ำบลโพนแพง และบ้ำนหนองหลม่ บ้ำนหนองเหล่ำ 

และบ้ำนดอนแดง ต�ำบลหนองเหล่ำ อ�ำเภอม่วงสำมสิบ 

จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกพริกเป็นอำชีพ

หลกั โดยโรงงำนอตุสำหกรรมจะสนบัสนนุกำรสร้ำงโรงอบพรกิ

ให้กับกลุ่มเกษตรกร แต่ในระบบกำรปลูกพริกในพื้นท่ีอ�ำเภอ

ม่วงสำมสิบ ประสบปัญหำในเรื่องโรคและแมลงศัตรูพริก  

ส่งผลให้ต้องใช้สำรเคมใีนกำรป้องกนัก�ำจดัศตัรพูชืเป็นจ�ำนวน

มำก เนือ่งจำกเกษตรกรไม่สำมำรถเข้ำถงึเทคโนโลยชีวีภำพที่

เหมำะสม ที่ใช้ในระบบกำรปลูกพริกปลอดภัยจำกสำรพิษ 

ท�ำให้เกษตรกรไม่มั่นใจว่ำจะสำมำรถผลิตพริกให้กับโรงงำน

อุตสำหกรรมได้ตำมสัญญำ 

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี  

โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวง 

วิทยำศำสตร์ฯ รับทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำรดังกลำ่ว 

ได้ลงพืน้ทีส่�ำรวจข้อมลูและศกึษำสำเหตขุองปัญหำ และแก้ไข

ปัญหำโดยกำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัระบบกำรปลกูพรกิปลอดภยั

จำกสำรพิษ (GAP) และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสำร

ชีวภำพส�ำหรบักำรปลกูพรกิปลอดภยัจำกสำรพษิ กำรวำงแผน

กำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม สร้ำงควำมแข็งแรงให้กับ

ชุมชน และเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในดูแลสัญญำ เจรจำ 

ต่อรองรำคำของผลผลิต

ผลของกำรด�ำเนินกำรในปี 2553 เกษตรกรท�ำสัญญำ

กบัโรงงำนอตุสำหกรรม 22 รำย มพีืน้ทีป่ลกูพรกิปลอดภยัจำก
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สำรพิษ 25 ไร่ ประกันรำคำพริกแห้งเสียไม่เกินร้อยละ 5 รำคำ

กิโลกรัมละ 73 บำท เปรียบเทียบกับรำคำพริกของพ่อค้ำคนกลำง

เฉลี่ยตลอดฤดูกำรผลิต รำคำกิโลกรัมละ 67 บำท กลุ่มเกษตร

สำมำรถผลิตพริกส่งโรงงำนฯ ในปี 2553 ได้ 20 ตัน เมื่อเปรียบ

เทยีบกบัรำคำของพ่อค้ำคนกลำง เกษตรกรมรีำยได้เพิม่ขึน้กโิลกรมั

ละ 6 บำท เป็นเงนิรวม 120,000 บำท เกษตรกรมรีำยได้เพิม่ขึน้คดิ

เป็นร้อยละ 8.9 และเกษตรกรยังสำมำรถลดรำยจ่ำยจำกกำรใช้

สำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชได้อีกร้อยละ 80 และในฤดูกำรปลูก

พรกิปี 2554 เกษตรกรมคีวำมเชือ่มัน่ในระบบกำรผลติพรกิมำกขึน้

ส่งผลให้มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรผลิตพริกส่งโรงงำนฯ เพิ่มขึ้น

จำก 22 เป็น 82 รำย พื้นที่ในกำรปลูกพริกปลอดภัยจำกสำรพิษ

เพิ่มจำก 25 ไร่ เป็น 100 ไร่ และเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ให้กับชมุชนและกลุม่เกษตรกร  ผศ.ดร.ภำสกร นนัพำนชิ  ผูร้บัผดิชอบ 

โครงกำร ในฐำนะตัวแทนเกษตรกรเจรจำก�ำหนดรำคำพริกแห้ง  

ในปี 2554  โดยให้โรงงำนฯ รบัซือ้พรกิตำมระดบัคณุภำพพรกิ แบ่ง

เป็น 3 เกรด คอื 1) เกรด AAA พรกิเสยีไม่เกนิร้อยละ 3 รำคำกโิลกรมั

ละ 80 บำท 2) เกรด AA พริกเสียไม่เกินร้อยละ 7 รำคำกิโลกรัมละ 

77บำท 3) เกรด A พริกเสียไม่เกินร้อยละ 10 รำคำกิโลกรัมละ  

74 บำท นอกจำกน้ีเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนีเสนอขอให้ 

โรงงำนฯ ให้กำรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรโดยถ้ำสมำชิกกลุ่ม

สำมำรถผลติพรกิได้เกรด AA ส่งโรงงำน กลุม่จะได้รบัเงนิสนบัสนนุ

จำกโรงงำนฯ กิโลกรัมละ 50 สตำงค์ แต่ถำ้สมำชิกกลุ่มผลิตพริก

ได้เกรด AAA กลุ่มจะได้รับเงินสนับสนุนจำกโรงงำนฯ กิโลกรัมละ 

1 บำท เพื่อเป็นเงินทุนของกลุ่ม ที่กลุ่มจะได้น�ำไปใช้ในดำ้นตำ่งๆ 

เช่น หำปัจจัยกำรผลิตให้กับสมำชิก กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม หรือ

เป็นสวัสดิกำรให้กับสมำชิกในกลุ่ม กำรด�ำเนินโครงกำรถือว่ำ

ประสบควำมส�ำเร็จในระดับหน่ึง ท้ังน้ี ทำงคลินิกเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ยังมีกำรให้ค�ำปรึกษำและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีอื่นๆ เพิ่มเติมอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่ม

สำมำรถผลิตพริกได้อยำ่งต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
ถนนรำชธำนี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000
โทร. 0 – 4535 – 2000 ต่อ 1400, 1426
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหำรงำนวิจัยและประกันคุณภำพ อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 2 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 
19 หมู่ 2 ต�ำบลแม่กำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000
โทร. 0 - 5446 - 6666 ต่อ 1047

การแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น13

จากผลผลิตสมุนไพรอินทรีย์
ชำวบ้ำนอ�ำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ ได้รับกำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี“การผลติสมนุไพรอนิทรย์ี พฒันาเครอื

ข่ายผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์และการน�าผลผลิตสมุนไพร

อินทรีย์มาแปรรูป” ระหว่ำง ปี 2553 – 2554 โดยคลินิก

เทคโนโลยีมหำวิทยำลัยพะเยำ ท่ีได ้รับกำรสนับสนุน 

งบประมำณจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวิสำหกิจชุมชน โดยมุ ่งเน้น 

กำรผลิตพืชอินทรีย์ให้ได้มำตรฐำน GAP เพื่อกำรบริโภคใน 

ครวัเรอืนและจ�ำหน่ำย โดย ดร.กติต ิสจัจำวฒันำ ผูร้บัผดิชอบ

โครงกำรนี้ เห็นว่ำปัจจุบัน สมุนไพรยังเป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง

ทำงธรุกจิ  ทีก่�ำลงัได้รบัควำมนยิมทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

ตลำดของสมุนไพรก�ำลังขยำยตัวอย่ำงมำก จนกลำยมำเป็น

หัวใจหลักของธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนมำกมำย เช่น ในกำรท�ำ

ธุรกิจสปำจะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก ในทุกประเภท

ของกำรให้บรกิำร ซึง่จำกกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว  ช่วยเพิม่มลูค่ำ 

สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน ผลิตภัณฑ์เด่นท่ีได้จำกโครงกำรน้ี 

ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร ยำหม่องไพล และพิมเสนน�้ำ 

สำมำรถเพิ่มรำยได้ให้กับสมำชิกของกลุ่มได้ถึง 500-1,000 

บำทต่อเดือน รวมถึงกำรเน้นกำรรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อให้

ชมุชนพึง่พำตนเอง ใช้ทรพัยำกรในท้องถิน่อย่ำงคุม้ค่ำ เป็นกำร

สนองบุญคุณของแผ่นดินและพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ที่ทรงพระรำชทำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ให้เป็นเพียง

โครงกำรทีเ่กดิแล้วกล้็มหำยตำยจำกไปเหมอืนโครงกำรทัว่ไป   
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การท�ากระดาษ14

จากล�าต้นข่าและผลิตภัณฑ์
จำกกำรท�ำวิจัยกำรบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์บ้ำนน�้ำลี 

ต�ำบลน�ำ้หมนั อ�ำเภอท่ำปลำ จงัหวดัอตุรดติถ์ และน�ำหมูบ้่ำน

ทรำยงำม หมู่ที่ 10 ต�ำบลน�้ำหมัน เข้ำสู่กำรเป็นหมู่บ้ำน

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี“หมูบ้่านสมนุไพรอนิทรย์ี” จำก

กำรจัดเวทีประชำคมโดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัชนี เพ็ชร์ช้ำง  

ผู ้จัดกำรคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์  

ร่วมกับ อบต.น�้ำหมัน พบว่ำหมู่บ้ำนทรำยงำมเป็นหมู่บ้ำนที่

เข้มแข็ง มีควำมสำมัคคี อยู่กันแบบเครือญำติและช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกันเป็นอย่ำงดี ชำวบ้ำนส่วนใหญ่มีอำชีพท�ำสวน

กล้วยน�้ำวำ้ สวนขำ่และขำ่ตำกแห้ง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่น

ของหมู่บ้ำน ปัจจุบันมีกำรผลิตข่ำแห้งถึง 500-600 ตันต่อปี 

รำคำขำ่ตำกแห้งอยู่ที่ 40 บำทต่อกิโลกรัม ตำมคุณภำพและ

ควำมต้องกำรของตลำด นอกจำกนี้ได้ส�ำรวจพื้นที่ปลูกข่ำ 

ด้วยระบบ GPS ในพื้นที่ปลูกขำ่ และกำรขุดข่ำ พบวำ่ล�ำต้น 

(กำ้นใบของข่ำ) ที่ตัดเหง้ำมำตำกแห้งจะเหลือทิ้งเป็นจ�ำนวน

มำกกว่ำ 100 ตนั เป็นสิง่เหลอืใช้ทีน่่ำเสยีดำย จงึร่วมกบัชมุชน

หำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์ โดยจดัท�ำเป็นกระดำษ เนือ่งจำก

เส้นใยเหนียวสำมำรถน�ำมำท�ำเป็นกระดำษได้ และจะน�ำไป

ประโยชน์ในชมุชนเป็นหลกั ส่วนทีเ่หลอืใช้จะน�ำมำเพิม่มลูค่ำ 

โดยนำยก อบต.น�ำ้หมนั (ดำบต�ำรวจสมำคม แก้วหล้ำ) ก�ำนนั

ต�ำบลน�้ำหมัน และผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่ได้ให้ข้อเสนอแนะใน

กำรน�ำไปแปรรูปเป็นดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และของที่ระลึก 

(กระเช้ำดอกไม้ ภำพนนูต�ำ่) นอกจำกนีย้งัเชือ่มโยงกบัหมูบ้่ำน

น�้ำหมันใต้ หมู่ที่ 3 เพื่อน�ำกระดำษจำกล�ำต้นขำ่มำประดิษฐ์

ดอกไม้จนัทน์ พวงหรดี และกระเช้ำดอกไม้ ซึง่ทำงกลุม่ด�ำเนนิ

กำรอยู่แล้ว เป็นกำรส่งเสริมรำยได้ เกิดกำรพึ่งพำตนเอง และ

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู ้ระหว่ำงชุมชนอย่ำงยั่งยืน กำรท�ำ

กระดำษจำกล�ำต้นข่ำและกำรท�ำดอกไม้ประดษิฐ์ขึน้ สรปุเป็น

แผนภูมิและภำพดังนี้
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<< ขั้นตอนวิธีการท�ากกระดาษข่า >>

หั่นข่ำให้มีขนำด 1 นิ้ว

ลำ้งน�้ำในวงบ่อ 2-3 ครั้ง

ต้มล�ำต้นที่ได้ในเตำ 200 ลิตร หนัก 50 กิโลกรัม ใส่น�้ำให้ท่วม 

ใส่โซดำไฟ 5 กิโลกรัม ต้มให้เดือด 4-6 ชั่วโมง จนยุ่ย

น�ำมำตีเยื่อในเครื่อง สำมำรถจุได้ 100 กิโลกรัม  ใส่น�้ำให้ท่วม 

ตีเป็นเวลำ 3-4 ชั่วโมง จนเยื่อยุ่ยเป็นปุยขำว ถำ้ต้องกำรย้อม

สใีห้น�ำสทีีต้่มและกรองแล้วใส่ลงไปตจีนสเีข้ำกบัเยือ่ จำกนัน้

เปิดเครื่องให้เยื่อตกไปใส่ตะกร้ำที่มีตำข่ำยรอง

ยกขึ้นจำกน�้ำ น�ำมำวำงเอียง 45 องศำ เมื่อหมำดน�้ำแล้วน�ำ

ใส่รถเข็นไปตำก ท�ำมุม 45 องศำ ประกบ 2 แผ่น จนแห้ง  

ถ้ำเป็นกำรย้อมสีไม่ควรตำกแดดนำนสีจะซีด

น�ำเยือ่ทีไ่ดม้ำใส่ถงุน�ำไปปั่นให้น�ำ้ออก 2-3 นำที  ปั่นเปน็ก้อน

หนัก 2.5-3 ขีด/ก้อนหรือบีบน�้ำออก แล้วปั่นเป็นก้อนหนัก  

5 ขีด/ก้อน น�ำก้อนที่ได้ไปตีเป็นแผ่นบนเฟรมในอำ่งน�้ำที่มีน�้ำ 

3/4 ของอ่ำงให้แตกทั่วเฟรม 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อำคำร 13 (ศูนย์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถนนอินใจมี ต�ำบลท่ำอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 – 5541 - 1096 ต่อ 1788

<< การประดิษฐ์ภาพนูนต�า่ ดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดจากกระดาษจากล�าต้นข่า >>

• ก�รนำ�กระด�ษท่ีเปียกอัดลงในแม่ 
พิมพ์โดยใช้ก�วแป้งเปียกช่วยยึดภ�พ

• นำ�ภ�พออกจ�กแม่พิมพ์ ต�กให้แห้ง 
และฉีดหรือท�สีต�มชอบ

• นำ�กระด�ษม�ตัดต�มแบบที่ว�งไว้ เข�้ช่อและใส่ดอกไม้จันทน์พร้อมธูปและ
พันก้�นดอก

• ผู้เข้�อบรมก�รทำ�กระด�ษข�่และก�รทำ�ภ�พนูนตำ่� ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด

• นำ�ภ�พที่ได้ใส่กรอบรูป

• ช่อดอกไม้จันทน์แบบช่อดอก
แก้วและพวงหรีดแบบต่�งๆ
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การผลิต15

หอมแดงปลอดภัย
ปัญหำของสมำชิกกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงและกระเทียม 

ในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนดอนมูล ต�ำบลจ�ำปำหวำย 

จังหวัดพะเยำ ซึ่งประชำกรร้อยละ 70 ปลูกหอมแดงเป็น 

อำชีพเสริม รองจำกกำรปลูกข้ำว พบว่ำในช่วงเดือนเมษำยน-

มิถุนำยน 2553 มีกำรระบำดของหอมกระทู้มำกท่ีสุดในรอบ 

10 ปี ท�ำควำมเสยีหำยให้แก่หอมแดงและเกษตรกรผูป้ลกูเป็น 

อย่ำงมำก เนือ่งจำกหนอนกระทูห้อมเข้ำท�ำลำยในส่วนต้นและ

ใบ ท�ำให้ไม่มีล�ำต้นจึงท�ำให้เก็บเกี่ยวล�ำบำก และไม่สำมำรถ

มัดเป็นพวงได้ ส่งผลท�ำให้ขำยหอมแดงได้ในรำคำต�่ำ โดยจะ

ถูกกดรำคำจำกพ่อคำ้คนกลำงให้เหลือ 3 บำท/กก. จำกเดิมที่

เคยรับซื้อกิโลกรัมละ 12 บำท และบำงพื้นที่ต้องรีบเก็บเกี่ยว

หอมแดงทัง้ทีห่อมแดงยงัโตไม่เตม็ที ่ท�ำให้ผลผลติลดลง และ

เกษตรกรต้องขำยหอมแดงในรำคำถูกกว่ำต้นทุน โดยในปีนี้

พบว่ำมคีวำมเสียหำยจำกกำรเข้ำท�ำลำยของหนอนกระทู้หอม 

จ�ำนวน 4,100 ไร่คดิเป็นมลูค่ำ 80 ล้ำนบำท ซึง่จำกกำรส�ำรวจ

ข้อมลูเกีย่วกบักำรผลติหอมแดงของเกษตรกรพบว่ำเกษตรกร

จะปลูกหอมแดงหลังจำกที่ท�ำกำรเก็บเกี่ยวข้ำวเสร็จแล้ว  

โดยไม่มีกำรพัฒนำปรับปรุงดิน ไม่มีกำรพักดิน ท�ำให้สภำพ

ดินเส่ือมและต้องใส่ปุ๋ยเคมีในปริมำณมำกในช่วงกำรผลิต  

นอกจำกนี้ ยังพบว่ำหำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคและแมลง

เกดิขึน้  เกษตรกรจะใช้สำรเคมหีลำยชนดิผสมผสำนกนั ท�ำให้

แมลงเกิดกำรต้ำนทำนต่อสำรเคมี ส่งผลท�ำให้เกษตรกรต้อง

ใช้สำรเคมีในปริมำณมำก นอกจำกนี้ยังมีปัญหำหลังกำรเก็บ

เก่ียวที่ส�ำคัญคือปัญหำโรครำด�ำและโรคเน่ำ เกษตรกรจะ

ท�ำกำรแก้ไขโดยกำรน�ำหอมแดงไปจุ่มในสำรเคมีคือยำกันรำ

หรือยำก�ำจัดหอยเชอรี่ ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

หนอนกระทู ้หอมที่แพร่ระบำดในต�ำบลจ�ำปำหวำย  

บำงพื้นที่เรียกว่ำหอมหลอด หนอนหลอดหอม หนอนหอม 

(นิยมซ่อมตัวอยู่ในใบหอม)  หรือหนอนหนังเหนียว เป็นแมลง
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จ�ำพวกผีเสื้อกลำงคืนขนำดเล็ก เป็นกลุ่มหนอนที่พัฒนำตัวเอง

ในกำรต้ำนทำนสำรฆ่ำแมลงได้ดี และเกษตรกรจะใช้สำรเคมี 

สำรป้องกนัก�ำจดัศัตรพูชืมำกข้ึน ก่อให้เกดิปัญหำสำรพษิตกค้ำง 

ในผลผลิตและตกค้ำงในสภำพแวดล้อม โดยวิธีป้องกันและ

ก�ำจัดหนอนกระทู้หอมท่ีดี คือ กำรเก็บกลุ่มไข่และหนอนไป

ท�ำลำย ซึ่งวิธีน้ีให้ผลดีและมีประสิทธิภำพมำก รวมท้ังกำรใช้

จุลินทรีย์ไวรัส (NPV) ของหนอนกระทู้หอมเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง

ในทำงชีววิทยำท่ีได้ผลดี เพื่อปรับสมดุลให้กับสภำพแวดล้อม

แทนกำรใช้สำรเคมีท่ีสร้ำงผลกระทบต่อธรรมชำติให้กับ

เกษตรกร นอกจำกนั้นกำรปรับปรุงดิน เช่น กำรตำกดิน ก็น่ำ 

จะเป็นวิธีกำรแก้ไขระยะยำว เนื่องจำกหนอนจะเขำ้ดักแด้ของ

หนอนฝังอยู่ในดินแล้วจะกลำยเป็นผีเสื้อต่อไป

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยพะเยำ โดยกำรสนับสนุน

งบประมำณจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ  

ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหำดังกล่ำว จึงถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

“การผลิตหอมแดงปลอดภัย” โดยมี ดร.วำสนำ พิทักษ์พล 

เป็นผู ้รับผิดชอบโครงกำร เพื่อถ่ำยทอดวิธีกำรด�ำเนินกำร 

และป้องกันกำรแพร่ระบำดและกำรก�ำจัดศัตรูพืชในหอมแดง

โดยเฉพำะหนอนกระทูห้อม โดยน�ำเทคโนโลยต่ีำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ตั้งแต่กำรเลือกพื้นที่กำรผลิต กำรปรับปรุงและบ�ำรุงดิน กำรใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ กำรเขตกรรม กำรควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสำน

ด้วยกำรใช้สำรชวีภณัฑ์และชวีนิทรย์ีในกำรป้องกนัก�ำจดัแมลง 

เช่น ท�ำสำรสกัดจำกธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพร เชื้อจุลินทรีย์ 

BT NPV กำรใช้แมลงศัตรูธรรมชำติ และกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 

ในกำรป้องกันโรค เช่น กำรใช้จุลินทรีย์ไวรัส กำรใช้เชื้อ 

ไตรโคเดอร์ม่ำ รวมทั้งกำรเก็บเกี่ยวและวิธีกำรปฏิบัติหลัง 

กำรเก็บเกี่ยวที่ดี เพื่อช่วยลดควำมเสียหำยจำกโรคและแมลง

โดยเฉพำะหนอนกระทู้หอมที่เข้ำท�ำลำยหอมแดงในระยะกำร

ผลิตและระยะหลังกำรเก็บเกี่ยว รวมทั้งช่วยลดต้นทุนกำรผลิต

โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อสำรเคมี (ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง)  

และเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับผู้ปลูก และผู้บริโภค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหำรงำนวิจัยและประกันคุณภำพ อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 2 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 19 หมู่ 2 ต�ำบลแม่กำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000
โทร. 0 – 5446 - 6666 ต่อ 1047



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5
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เทคโนโลยี16

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี
ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชีเป็นหนึ่งใน 4 สำยพันธุ์ (ไก่พันธุ์ประดู่หำงด�ำ ไก่พันธุ์เหลืองหำงขำว ไก่พันธุ์แดง และไก่พันธุ์ชี) 

ฝูงต้นน�้ำหรือฝูงตั้งต้น (foundation stock) ที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ท�ำกำรพัฒนำ
ไก่พื้นเมือง ตั้งแต่ปี 2544 ท�ำให้ได้พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่มีควำมสม�่ำเสมอของลักษณะประจ�ำพันธุ์ ประมำณ 85-95 เปอร์เซ็นต์ 
อีกทั้งยังคงคุณสมบัติที่ดีของไก่พื้นเมืองครบถ้วน ได้แก่ ควำมเป็นแม่ที่ดี ควำมต้ำนทำนโรคและคุณภำพเนื้อ  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตกำฬสินธุ ์  (ป ัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ ์ )  
ได้ด�ำเนินกำรทดสอบฝูงไก่พันธุ์ชี ซ่ึงมีควำมเป็นไปได้สูงในกำรน�ำมำใช้ในกำรสร้ำงไก่เนื้อไทย เนื่องจำกไก่พันธุ์ชีเป็น 
ไก่พื้นเมืองที่มีสีขำวปลอด ระหว่ำงปี 2553 – 2555 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ได้สนับสนุนงบประมำณให้
วิทยำเขตกำฬสินธุ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์) ด�ำเนินกำรพัฒนำฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองไทย 
พันธุ์ชี ด้วยดัชนีกำรคัดเลือกและกำรทดสอบสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตเมื่อเล้ียงในหมู่บ้ำน พบว่ำไก่มีสมรรถภำพกำรให้
ผลผลิตที่ดี สำมำรถใช้เป็นฝูงพ่อแม่พันธุ์ในชุมชนได้

ต�ำบลโนนศิลำเลิง อ�ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์ มีวิถีดั้งเดิม คือ ท�ำนำเพ่ือยังชีพ ต่อมำท�ำนำได้ปีละ 2 ครั้ง  
จึงเปลี่ยนเป็นกำรท�ำนำเพื่อกำรค้ำ แต่มีปัญหำในเรื่องต้นทุนกำรท�ำนำและปัญหำหนี้สิน อ�ำเภอฆ้องชัยจัดเวทีประชำคม
ในชมุชน มมีตเิข้ำร่วมโครงกำรหมูบ้่ำนเศรษฐกจิพอเพยีงในปี 2554 และได้มโีอกำสไปศกึษำดงูำนทีม่หำวทิยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลอสีำน วทิยำเขตกำฬสนิธุ ์ได้รบัทรำบงำนวจิยัเพือ่พฒันำฝงูไก่พืน้เมอืงไทยพนัธุช์ ีจงึเกดิแนวควำมคดิว่ำนอกจำก
กำรลดต้นทุนกำรท�ำนำด้วยกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์/น�้ำหมักชีวภำพแทนปุ๋ยเคมีแล้ว ควรมีอำชีพเสริมที่สร้ำงรำยได้ เช่น กำรเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง แต่เกษตรกรยังขำดพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ให้ผลผลิตที่ดี ควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกำรกำรเลี้ยง กำรขยำยพันธุ์ กำรผลิต
ที่มีมำตรฐำน กำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโนนศิลำเลิง ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
วิทยำเขตกำฬสินธุ์ โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ควำมรู้ที่
เหมำะสมในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ชีแก่เกษตรกร ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน 183 คน โดยผู้ได้รับมอบไก่พื้นเมือง 
ไปเลี้ยง ต้องคืนลูกไก่ ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโนนศิลำเลิง เพื่อมอบให้กับเกษตรกรรำยอื่นๆ เพื่อเป็นกำรขยำยผล  
โดยไก่ทีผ่ลติได้ต้องมคีณุภำพ ตำมมำตรฐำนกำรผลติ ซึง่คำดว่ำจะสร้ำงรำยได้ให้กบัชมุชน น�ำไปสูก่ำรพึง่ตนเองตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อเดิม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต�ำบลกำฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 - 864584360, 043 – 811 - 128
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การท�านาแบบโยนกล้า17

กำรท�ำนำแบบโยนกล้ำหรอืนำโยน เป็นกำรท�ำนำแบบใหม่ทีเ่ป็นกำรผสมผสำนกนัระหว่ำง
นำด�ำกับนำหว่ำนน�้ำตม โดยใช้วิธีกำรโยนตุ้มต้นกล้ำที่เพำะไว้แล้วลงในแปลงนำ ซึ่งสำมำรถน�ำ
มำใช้แทนกำรถอนกล้ำปักด�ำด้วยแรงงำนคน และกำรใช้เครื่องด�ำนำได้ เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยที่
ต�่ำกว่ำ ใช้เมล็ดพันธุ์น้อยกว่ำกำรท�ำนำหว่ำน ท�ำให้ข้ำวมีบริเวณที่ในกำรแตกกอมำกขึ้น และ
สำมำรถควบคุมวัชพืชข้ำวและหญ้ำชนิดต่ำงๆ ได้ดี 

จำกกำรลงพื้นที่จัดเวทีเสวนำร่วมกับชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนห้วยซันและหมู่บ้ำนดอนนำ  
ซึง่ส่วนใหญ่มอีำชีพท�ำนำ และได้รบัควำมเดอืดร้อนจำกปัญหำเรือ่งหนีส้นิ ต้นทนุกำรผลติทำงกำร
เกษตร และปัญหำรำยได้ไม่เพียงพอ ปัจจุบันเกษตรกรจะท�ำนำปีละ 2 ครั้ง และนิยมใช้วิธีกำร
ท�ำนำแบบหวำ่น ท�ำให้สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยเคมี และยังเป็นอันตรำยต่อ
สขุภำพ คลนิกิเทคโนโลยมีหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำมได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรท�ำนำแบบ
โยนกล้ำ  โดยใช้เทคโนโลยีกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ ด้วยกำรพัฒนำกำรปลูกขำ้วแบบโยนกลำ้ และ
ส่งเสรมิกำรผลติปุย๋ชวีภำพจำกเศษอำหำร ซึง่ช่วยลดต้นทนุกำรท�ำนำ จำกกำรลดกำรใช้สำรเคมี
และปุ๋ยเคมีที่มีรำคำสูง และสำมำรถเก็บเกี่ยวข้ำวได้ก่อนจะถึงฤดูน�้ำหลำกหรือน�้ำท่วมอีกด้วย  
มีเกษตรกรเข้ำโครงกำร จ�ำนวน 4 รำย ได้แก่

• คุณศิริวิทย์ วัฒนศักดิ์สุรกุล (ผู้อ�านวยการโรงเรียน อนุบาลบรบือ อ�าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม) : “ตอนแรกได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำนำโยนจำกหลำยๆ ที่ จึงได้น�ำ
นวัตกรรมกำรท�ำนำแบบใหม่ๆ มำใช้เพื่อให้ชำวบ้ำนประหยัดเวลำและประหยัดเงิน นอกจำกนี้
โรงเรียนได้จัดท�ำโครงกำรกำรท�ำนำโยนบรรจุเข้ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยจะท�ำในปี 
2556 ซึ่งโรงเรียนมีที่นำและบ่อน�้ำพร้อมที่จะท�ำนำได้ เด็กจะสำมำรถน�ำควำมรู้จำกกำรท�ำนำ 
โดยไปใช้กับครอบครัวของตนเอง และมีควำมอดทน เรียนรู้ควำมยำกล�ำบำกในกำรท�ำนำ และ
สำมำรถน�ำผลผลิตที่ได้มำใช้ในโรงเรียนได้”

 • นายสพุรหม สทุธิข�า (เกษตรกรบ้านห้วยซนั อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม) : 
“มคีวำมสะดวกสบำย ไม่ต้องทนหลงัขดหลงัแขง็เหมอืนกำรท�ำนำแบบเก่ำ และมแีนวคดิทีจ่ะน�ำ
ข้ำวไปเพำะในกระถำงที่มีขนำดใหญ่กว่ำถำด ซึ่งจะท�ำให้ต้นกล้ำโตได้มำกกว่ำเดิม หอยอำจจะ
กินไม่ได้”

• นายโกศล กุณโฮง (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยซัน อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม) : “ลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำว ในกำรท�ำนำก็ใช้จ�ำนวนแรงงำน
น้อย และถ้ำโยนกล้ำให้ถี่ ก็จะได้ผลผลิตที่เยอะขึ้น”

• นายทวี ภัศดร (เกษตรกรบ้านดอนนา อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม) : 
“ข้ำวให้กำรแตกกอ เกิดรวงดีมำก และสำมำรถควบคุมวัชพืชได้ดี ต้นกล้ำมีควำมแข็งแรงดี  
หอยและศัตรูพืชไม่กัดกิน และจะท�ำนำโยนต่อในครั้งหน้ำ แต่จะท�ำเป็นรำยปี เนื่องจำกกำรน�ำ
น�้ำเข้ำแปลงนำท�ำได้ล�ำบำก ถ้ำท�ำนำปีก็จะได้น�้ำฝนช่วย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ต�ำบลขำมเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 44150 
โทร. 0 – 4375 – 4416, 085-596-9967
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การผลิตไส้เดือนฝอยอย่างง่าย18

เพื่อใช้ก�าจัดเห็บโคส�าหรับครัวเรือนในชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อำคำร 13 (ศูนย์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถนนอินใจมี ต�ำบลท่ำอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 – 5541 - 1096 ต่อ 178

หมู่บำ้นบ่อพระ หมู่ 7 ต�ำบลคุ้งตะเภำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น

ชุมชนขนำดเล็กตั้งใหม่ ชำวบ้ำนส่วนใหญ่อพยพมำจำกถ่ินอื่น ประกอบอำชีพ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีอำชีพหลัก คือ อำชีพกำรเกษตร และอำชีพรับจ้ำง 

กำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรได้แก่ กำรปลูกขำ้ว พชืผัก และท�ำปศุสัตว์ โดย

เฉพำะกำรเลี้ยงโค ซึ่งจ�ำนวนโคในหมู่บ้ำนรวมกันกว่ำ 300 ตัว บำ้นบ่อพระจึงมี

ควำมโดดเด่นในกำรเลีย้งโคจ�ำนวนมำก และรำยได้จำกกำรเลีย้งโคเนือ้ส่วนใหญ่

ได้จำกกำรขำยลูกโค และขำยมูลตำกแห้ง เกษตรกรขำดกำรใช้เทคโนโลยีท่ี 

เหมำะสมและขำดควำมรู้ทักษะที่จ�ำเป็นในกำรผลิตโคเนื้อให้มีประสิทธิภำพ 

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับชุมชน และกำร

สนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ได้จดัท�ำโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลิตไส้เดือนฝอยอย่ำงง่ำยเพือ่ใช้ก�ำจดั

เห็บโคส�ำหรับครัวเรือนในชุมชน ซึ่งเห็บเป็นปรสิตภำยนอกรำ่งกำย ที่เป็นปัญหำ

ส�ำคัญในกำรเลี้ยงโค เห็บจ�ำนวนมำกที่มำเกำะตำมร่ำงกำยเพื่อดูดเลือดและ

เจริญเติบโตอยู่บนตัวโค ท�ำให้โคเกิดโรคโลหิตจำง นอกจำกนี้เห็บยังสำมำรถ 

เป็นพำหะในกำรน�ำโรคตดิต่อต่ำงๆ มำสูโ่คได้ เช่น โรคบำบซิโิอซสิ โรคอะนำพลำส

โมซิส โดยเชื้อโรคเหลำ่นี้จะอยู่ภำยในน�้ำลำยของเห็บ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขำด

ควำมรูท้ำงด้ำนกำรท�ำปศสุตัว์แบบพึง่พำธรรมชำต ิ ยงัคงใช้สำรเคมต่ีำงๆ ในกำร

ก�ำจดัเหบ็ ซึง่มรีำคำแพง และเมือ่ใช้ไปนำนๆ เห็บกจ็ะมกีำรพฒันำควำมต้ำนทำน

มำกขึ้น ท�ำให้ต้องเปลี่ยนสำรเคมีในกำรก�ำจัด กำรควบคุมและก�ำจัดเห็บโคด้วย

สำรเคมีนั้นเป็นวิธีที่ไม่ย่ังยืน และยังท�ำให้มีสำรเคมีตกค้ำงในเน้ือสัตว์ได้ ซึ่งจะ

ส่งผลโดยตรงต่อผูบ้รโิภคและเกษตรกรผูเ้ลีย้งอกีด้วย กำรใช้ไส้เดอืนฝอยเป็นกำร

ใช้ชีววิธีอยำ่งหนึ่งในกำรควบคุมและก�ำจัดเห็บโค โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของคนในชุมชน ประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด ใช้ธรรมชำติมำช่วย

ธรรมชำติ โดยไม่เบียดเบียนท้ังบุคคลและทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 

สำมำรถพึ่งตนเองได้ จนเกิดควำมมั่นคง และอยู่ต่อไปอย่ำงยั่งยืน
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  
399 ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 - 2281 - 0492

เทคโนโลยี1

ต่อยอดอาชีพแปรรูปผลไม้
กลุ่มชมุชนสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จ�ำกดั และกลุ่ม

สตรชีมุชนต�ำบลเขำใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ จงัหวดัเพชรบรุ ีมอีำชพี

จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผลไม้ทอด อำทิ ฟักทองทอด เผือกทอด 

มันต่อเผือกทอด ขนุนทอด และกล้วยทอด โดยรับซื้อ

ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนแหล่งอื่นมำจ�ำหน่ำย ณ ศูนย์จ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ พบว่ำ มียอดกำรจ�ำหนำ่ยค่อนขำ้งสูง

แต่ก�ำไรน้อย เพรำะเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ผลติเอง จงึต้องกำร

ที่จะผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยเอง ท้ังในศูนย์จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ

สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง และบริเวณตลำดเขำวัง  

จังหวัดเพชรบุรี

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

พระนคร จึงด�ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปผลไม้ 

(ผลไม้ทอด) แก่ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง และกลุ่ม

สตรีชุมชนต�ำบลเขำใหญ่ จ�ำนวน 65 คน และจัดกิจกรรม 

ดงูำนจำกชมุชนสตรบ้ีำนทำน อ�ำเภอบ้ำนลำด จงัหวดัเพชรบรุี 

ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตสินคำ้ชุมชน (OTOP)

ประโยชน์ท่ีได้รบั คือ ท�ำให้ลดรำยจ่ำย เพิม่รำยได้ให้แก่

ชุมชน ซึ่งได้รวมตัวกันผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำยในศูนย์

จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรของสหกรณ์ และจ�ำหน่ำยในงำน 

กำรแสดงสินค้ำต่ำงๆ (กำรออกบูธ) ท�ำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น

ประมำณ ร้อยละ 10



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”
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การแปรรูป2

น�า้พริกและอาหารขบเคี้ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  
เลขที่ 2 ถนนนำงลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 - 2287 – 9600 ต่อ 1177

กลุ่มชุมชนบำงขนุน จังหวัดนนทบุรี และชุมชน

บ้ำนแพ้ว จงัหวดัสมทุรสำคร มคีวำมต้องกำรควำมรู้ในกำร

ท�ำผลิตภณัฑ์อำหำรประเภทต่ำงๆ ได้แก่ กำรแปรรปูน�ำ้พรกิ 

และอำหำรขบเคี้ยว เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

กรุงเทพ จึงได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปน�้ำพริกชนิด

ต่ำงๆ เช่น น�ำ้พรกิต้มย�ำกุง้ น�ำ้พรกิแกงพะแนง และน�ำ้พรกิ

แกงกะหรี่ เป็นต้น และกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี้ยว 

เช่น ครองแครงกรอบ กรอบเค็ม และขนมเข่งกึ่งส�ำเร็จรูป 

เป็นต้น ในรูปแบบของกำรสอดแทรกควำมรู้เชิงทฤษฎี 

ได้แก่ หลักกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร กระบวนกำร 

กำรผลติอำหำรปลอดภยั กำรเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ และกำร

เพิ่มทักษะกำรปฏิบัติให้กับผู้รับกำรถ่ำยทอดฯ 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี คือ  

ทำงกลุม่ฯ ได้พฒันำผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่เป็นผลติภณัฑ์ใหม่

ท่ีมคีวำมหลำกหลำย โดยกำรใช้ทรพัยำกรพชืผลในท้องถิน่ 

และเพิ่มมูลค่ำวัตถุดิบกำรเกษตร



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5

+ + + + +52

กะหรี่ปั๊บ3

 “เห็ด”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ศนูย์วทิยำศำสตร์และวทิยำศำสตร์ประยกุต์ อำคำร 9 มหำวทิยำลยัรำชภฏัหมูบ้่ำนจอมบงึ  
ต�ำบลจอมบึง อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี 70150
โทร. 0 – 3226 – 1790 - 7 ต่อ 2101

เป็นอกีหนึง่ควำมส�ำเรจ็ของคลนิกิเทคโนโลยมีหำวทิยำลยั 

รำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ท่ีได้ถ่ำยทอดวิธีกำรแปรรูปเห็ดให้เป็น

ผลิตภัณฑ์อำหำร คือ กระหรี่บั๊ป ไส้เห็ด และน�้ำพริกเผำเห็ด  

ให้กับกลุ่มแม่บ้ำนดำ่นทับตะโก ซึ่งหลังจำกที่ทำงกลุ่มแม่บ้ำน

ด่ำนทบัตะโกได้มำเรยีนรูว้ธิกีำร ทำงแกนน�ำกลุม่แม่บ้ำนคอืคณุ 

“วรรณดี ทองร่ำง” สำมำรถน�ำสมำชกิสู่ควำมส�ำเรจ็โดยสำมำรถ

ท�ำผลติภณัฑ์อำหำรออกจ�ำหน่ำยได้เป็นผลส�ำเรจ็ โดยปรบัปรงุ

สูตรบ้ำงบำงส่วน เช่น กำรลดน�้ำตำล และเกลือ และมีกำร 

ท�ำไส้เพิ่มคือ ไส้เผือก ไส้งำ ไส้ถั่ว โดยปกติทำงกลุ่มได้ท�ำ

ผลิตภัณฑ์ออกจ�ำหน่ำยอยู่บ้ำงแล้ว คือ ขนมดอกจอก ขนมรัง

ผึ้ง มะพรำ้วแก้ว แต่ทำงแกนน�ำกลุ่มได้เห็นวำ่ทำงหมู่บ้ำนได้มี

กำรเพำะเหด็กนัเป็นจ�ำนวนมำก และในบำงครัง้รำคำไม่ดจีงึได้

ติดต่อให้พัฒนำชุมชนของหมู่บ้ำนติดต่อกับทำงคลินิกเข้ำมำ

เรยีนรูว้ธิกีำรแปรรปูเห็ดเพือ่เป็นกำรเพิม่รำยได้ให้กบัสมำชกิ ซึง่

สมำชิกของกลุ่มมีอยู่ประมำณ 15 คน แต่ละคนจะมีอำชีพที่

แตกต่ำงกันไป เช่น บำงคนรับจ้ำงท่ัวไป บำงคนก็เล้ียงลูก 

อยูบ้่ำน และบำงคนกว่็ำงงำน ดงันัน้เวลำท�ำกจ็ะมกีำรหมนุเวยีน

กนัมำท�ำ  แต่ถ้ำหำกมคีนสัง่เข้ำมำเป็นจ�ำนวนมำกสมำชกิกจ็ะ

มำช่วยกันท�ำทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะรวมกันมำท�ำใน

ตอนเยน็หลงัจำกเสรจ็ภำรกจิทำงบ้ำน ในส่วนของเรือ่งต้นทนุที่

ใช้สมำชิกในกลุ่มจะมีกำรรวมหุ้นกัน ส่วนของกำรหักทุนและ

ก�ำไรจะมีกำรหักก�ำไรเก็บไว้ก่อนส�ำหรับใช้ในกำรท�ำกิจกรรม 

เนื่องจำกเวลำท�ำกิจกรรมทำงสมำชิกจะได้ไม่ต้องมีกำรน�ำเงิน

ส่วนตัวออกมำใช้ในกำรท�ำกิจกรรม เงินทุนบำงส่วนได้รับกำร

สนับสนุนมำจำก อบต. ด่ำนทับตะโก  เรื่องของรำคำที่จ�ำหนำ่ย

นั้นทำงกลุ่มจ�ำหนำ่ยรำคำตัวละ 2 บำท 

เรื่องต่อไปท่ีกลุ่มแม่บ้ำนฯ ต้องกำรพัฒนำก็คือ กำรยืด

อำยุของตัวกะหรี่ปั๊บให้สำมำรถอยู่ได้นำน และยังกรอบอยู่   

รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่สะดุดตำ และให้มีกำรเติมสีลง

ไปในแป้งเพื่อให้ดูหลำกหลำย เช่น ถำ้เป็นไส้เผือกก็ให้มีสีม่วง 

เป็นต้น
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  
เลขที่ 2 ถนนนำงลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2287 – 9600 ต่อ 1177

การแปรรูป4

ผลติภณัฑ์จากมะม่วง
เมอืงไทยมผีลไม้ให้เลอืกบรโิภคได้ทัง้ปี  เปลีย่นไปเรือ่ยในรอบปี  คนไทยจงึเคยชนิ

กับผลไม้สดมำกกว่ำที่จะน�ำมำแปรรูป อย่ำงมะม่วงก็เช่นกัน โดยเฉพำะยุคนี้ที่ผลิต
มะม่วงได้ทัง้ปี ท�ำให้หำซือ้มะม่วงสด  มะม่วงมนั มะม่วงสกุ มำบรโิภคได้ทกุเมือ่ในรำคำ
ที่ไม่แพงนัก ดังนั้น โอกำสแปรรูปมะม่วงในเมืองไทยจึงค่อนข้ำงน้อย มะม่วงแปรรูปที่
เรำรู้จักกันดี เช่น มะม่วงดอง มะม่วงแผ่น มะม่วงตำกแห้ง ย่ิงสองอย่ำงหลังนี้แทบ 
จะหำกินได้ยำกในตลำดเมืองไทยในปัจจุบัน ถ้ำหำกสำมำรถน�ำมะม่วงมำแปรรูปได้
หลำกหลำยมำกขึน้เท่ำกบัเป็นกำรเปิดตลำดของผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีม่โีอกำส แม้กระทัง่
กำรส่งออกไปขำยต่ำงประเทศ หรือชักชวนให้คนไทยหันมำบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
ได้มำกขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ำวงกำรมะม่วงของประเทศไทยก็น่ำจะคึกคักมำกขึ้น

เรือ่งกำรแปรรปูผลไม้นัน้ หลำยคนยงัเข้ำใจว่ำ เป็นกำรเอำผลไม้คณุภำพต�ำ่หรอื
ตกเกรด หรือแม้กระทั่งผลไม้ที่เริ่มเสียมำแปรรูป ควำมจริงแล้วหำกวัตถุดิบ ซึ่งถือว่ำ
เป็นต้นทำงกำรแปรรปูมีคณุภำพไมด่ ีผลลพัธ์ทีไ่ด้ปลำยทำง คอื ผลติภณัฑ์กไ็ม่มทีำงที่
จะดีไปกว่ำต้นทำงได้ กรณีของมะม่วงก็เช่นกัน ไม่ได้หมำยควำมว่ำมะม่วงทุกพันธุ์
สำมำรถน�ำมำแปรรูปได้หมด บำงพันธุ์อำจเหมำะที่จะน�ำมำดอง บำงพันธุ์ใช้เฉพำะท�ำ
น�้ำมะม่วง บำงพันธุ์อำจเหมำะท�ำผลิตภัณฑ์อย่ำงอื่น เป็นต้น

ดงันัน้ กำรทีจ่ะรูว่้ำผลติภณัฑ์อะไรควรใช้มะม่วงแบบใด จงึต้องมกีำรวจิยัเพือ่หำ
วิธีกำรหรือหำรูปแบบที่เหมำะสม กลุ่มชุมชนบ้ำนแพ้ว อ�ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร เป็นกลุ่มแม่บ้ำนที่แปรรูปน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม และกลุ่มเกษตรกรบ้ำน 
คลองเจริญ อ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล มีควำม
ต้องกำรที่จะรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกมะม่วง เพ่ือพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มฯ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จึงได้สนับสนุนงบประมำณให้แก่ คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรงุเทพ  ซึง่มคีวำมเชีย่วชำญในเรือ่งอำหำร ทัง้ด้ำนวทิยำศำสตร์และกำรประกอบอำหำร  
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและกลุ่มแม่บ้ำนทั้ง 2 แห่ง ในดำ้นกำรแปรรูปมะม่วง
เป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงดอง 3 รส ไอศกรีมมะม่วง เยลล่ีมะม่วง 
มะม่วงหยี ข้ำวเหนียวมะม่วง และน�้ำพริกมะม่วง ทำงภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งกลุ่ม
ชุมชนและแม่บ้ำนทั้งสองแห่งสำมำรถน�ำควำมรู้ไปสร้ำงอำชีพและพัฒนำผลิตภัณฑ์
เดิมให้ดีขึ้น สร้ำงรำยได้ให้กลุ่มเพิ่มขึ้น ประมำณร้อยละ 50 



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5
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การยืดอายุผลิตภัณฑ์5

เครื่องดื่มถั่วเหลืองผสมงา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
งำนคลินิกเทคโนโลยี อำคำรเรียนรวม ชั้น3 
เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลช้ำงเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. .0 – 5392 - 1444 ต่อ 1236

วสิำหกจิชมุชนกลุม่ผูผ้ลติอำหำรและเครือ่งดืม่ปลอดภยั  

ตั้งอยู ่เลขท่ี 120 หมู่ 1 ต�ำบลเชิงดอย อ�ำเภอดอยสะเก็ด   

จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ผลิตน�ำ้เต้ำหู้ผสมงำ รสชอ็กโกแล็ต รสโกโก้   

รสนม รสธรรมชำติ ได้มำขอรับค�ำปรึกษำอันเน่ืองจำก

ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเพื่อสุขภำพท่ีผลิตมีอำยุกำรเก็บรักษำ 

สั้นเกินไป หลังจำกผลิตสำมำรถเก็บได้แค่ประมำณ 1 สัปดำห์  

หำกส่งจ�ำหนำ่ยตำมร้ำนคำ้ต่ำงๆ พอครบอำทิตย์ก็ต้องเก็บคืน  

ท�ำให้กลุ่มจ�ำหน่ำยสินค้ำได้น้อย เมื่อเทียบกับจ�ำนวนสินค้ำที่

ผลิตต้องเก็บคืนครึ่งต่อครึ่ง ไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อไปได้  

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ   

เขตพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่  แนะน�ำให้กลุม่ปรบัปรงุกระบวนกำร

ผลิตจำกระบบพำสเจอไรส์เป็นระบบสเตอร์ริไรส์ แต่เน่ืองจำก

กลุ่มไม่มีทักษะ ควำมรู้ในด้ำนนี้ กระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีจึงได้สนับสนุนงบประมำณให้คลินิกเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เขตพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม่  ในกำรวิเครำะห์ วิจัย และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีใน

กำรยืดอำยุของผลิตภัณฑ์และกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต

เครือ่งดืม่เพือ่สขุภำพ  กำรออกแบบบรรจภุณัฑ์  รวมถงึด้ำนกำร

ตลำดและช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยให้แก่วสิำหกจิชมุชนดงักล่ำว

ผลจำกกำรด�ำเนนิกำร ปัจจบุนัเครือ่งดืม่ถัว่เหลอืงผสมงำ  

มีคุณภำพและอำยุกำรเก็บรักษำได้นำนข้ึนจำก 1 สัปดำห์  

ก็สำมำรถเก็บในอุณหภูมิห้องได้นำนถึง 3 เดือน เชื่อว่ำ 

ในอนำคตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ จะมีช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำย

สินค้ำได้มำกขึ้น
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อำคำร 3 ชั้น 3 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
นครรำชสีมำ 744 ถนนสุรนำรำยณ์  ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทร. 0 – 4423 – 3063 , 0-4423 – 3000 ต่อ 2550

การแปรรูปกล้วยด้วย6

เครื่องสไลด์เอนกประสงค์
กำรผลิตสินค้ำแปรรปูทำงด้ำนกำรเกษตรส�ำหรบัชมุชน  

ยงัขำดเครือ่งมอื เครือ่งใช้ อปุกรณ์ช่วยในกำรผลติ ท�ำให้ก�ำลงั

กำรผลิตต�่ำไม่พอต่อควำมต้องกำรของตลำด กลุ่มวิสำหกิจ

ชุมชนบ้ำนสระน้อย หมู่ท่ี 4 ต�ำบลนกออก อ�ำเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครรำชสีมำ มีกำรแปรรูปกล้วยน�้ำว้ำสุกเป็น “กล้วย

เบรกแตก” ซึง่กลุม่วสิำหกจิชมุชนบ้ำนสระน้อย ประสบปัญหำ

กำรผลติไม่เพยีงพอต่อกำรจ�ำหน่ำย เนือ่งจำกใช้แรงงำนคนใน

กำรฝำน  

ด ้วยเหตุนี้อำจำรย์พงษ์ศักดิ์  นำใจคง จำกคณะ

วศิวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์  คลนิกิเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ จึงได้

น�ำเครื่องสไลด์กล้วย (ฝำน) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ดังกล่ำว ภำยใต้กำรสนับสนุนของกระทรวงวิทยำศำสตร ์

และเทคโนโลยี ซึ่งท�ำให้กลุ่มฯ สำมำรถผลิตกล้วยเบรกแตก

ได้ในปริมำณท่ีเพิ่มมำกข้ึนตำมควำมต้องกำรของตลำด  

สร้ำงรำยได้ให้แก่กลุ่มเพิ่มขึ้นประมำณ 40,000 บำท/เดือน



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5
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การพัฒนา7

ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจัยและพัฒนำ) 399 ถ.สำมเสน แขวงวชิรพยำบำล  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 - 2281 - 0492

กลุม่พฒันำอำชพีต�ำบลหวัโพ หมูท่ี ่1 ต�ำบลหวัโพ อ�ำเภอ

บำงแพ จังหวัดรำชบุรี ทุกครัวเรือนจะมีกำรปลูกกล้วยน�้ำวำ้ไว้

รับประทำนในครัวเรือนและบำงส่วนตัดจ�ำหน่ำยเป็นหวี  

ประกอบกับกลุ่มฯ ได้รับกำรสนับสนุนอุปกรณ์ท�ำอำหำรและ 

ท�ำขนมจำกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลหัวโพ จงึมแีนวคิดท่ีจะน�ำ

ผลกล้วยน�้ำวำ้มำใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งรำคำของแป้งสำลี

มรีำคำสงูขึน้กว่ำ 40 %  เพือ่สนองควำมต้องกำรของกลุม่พฒันำ

อำชีพต�ำบลหัวโพ คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี

รำชมงคลพระนคร สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยกำรสนับสนุน

งบประมำณของกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีจงึได้ลง

ไปให้ค�ำปรึกษำและถำ่ยทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มฯ โดยมีกำร

อบรมหลักสูตรกำรท�ำแป้งกล้วย กำรท�ำขนมอบจำกแป้งกล้วย 

ได้แก่ คุ๊กกี้กล้วยกรอบ ขนมแป้งกล้วย โดนัทแป้งกล้วย และ

หลักสูตรขนมไทยจำกแป้งกล้วย ได้แก่ ข้ำวเกรียบ โสมนัส   

ดอกล�ำดวน ขนมกง และดอกจอก โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม

จ�ำนวน 56 คน 

ซึ่งภำยหลังกำรอบรมมีผู ้เข้ำอบรม จ�ำนวน 33 คน  

รวมกลุ่มกันท�ำขนมดอกจอกแป้งกล้วยจ�ำหน่ำยในชุมชน 

เป็นรำยได้เสริมของครอบครัว และกลุ่มผู้เข้ำอบรมท่ีเป็น

นกัเรยีนในโรงเรยีนวดัหวัโพ ได้รวมกลุม่กนัท�ำผลติภณัฑ์  ได้แก่  

คุ๊กกี้กล้วยกรอบ ขนมดอกจอก แป้งกล้วยขนมกระทงทอง  

ขนมถั่วแปบแป้งกล้วย เป็นต้น ท�ำให้นักเรียนมีรำยได้เสริม 

ช่วยครอบครัวและรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
อำคำรอ�ำนวยกำร ชั้น 2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เขตพื้นที่พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 ต�ำบลบำ้นกร่ำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 – 5529 - 8438 ต่อ 1120

ข้าวธัญชาติ8

“ข้ำวธญัชำต”ิ เป็นกำรน�ำวตัถดุบิในท้องถิน่มำเป็น

ส่วนประกอบในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวแท่งธัญชำติ  

เช่น ข้ำวกล้องปลอดสำรพษิ  เมด็บวั  น�ำ้ผ้ึง ใบต�ำลึง ฯลฯ 

โดยคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ล้ำนนำ พิษณุโลก ได้ให้ค�ำปรึกษำและถ่ำยทอดวิธีกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับกลุ ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 

กลุ่มข้ำวกล้องเพื่อสุขภำพ 93 หมู่ 7 ต�ำบลพันชำลี  

อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

แกนน�ำกลุม่แม่บ้ำน โดยคณุสว่ำง มำขอม สำมำรถ

น�ำสมำชิก จ�ำนวน 16 คน สู่ควำมส�ำเร็จ สำมำรถท�ำ

ผลิตภัณฑ์ออกจ�ำหน่ำยได้เป็นผลส�ำเร็จ และน�ำสินค้ำ

ออกจ�ำหน่ำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ร้ำนค้ำในโรงพยำบำล 

ร้ำนค้ำโอทอป ตลำดนัด กลุ่มฯ จะรวมตัวกันท�ำในช่วง

เวลำเยน็หลงัจำกเสรจ็ภำรกจิทำงบ้ำน  ต้นทนุทีใ่ช้สมำชกิ

ในกลุ่มจะมีกำรรวมหุ้นกัน มีกำรหักก�ำไรบำงส่วนเกบ็ไว้

ส�ำหรับใช้ในกิจกรรมของสมำชิก เงินทุนบำงส่วนได้รับ

กำรสนบัสนนุมำจำกกรมพฒันำชมุชน  จงัหวดัพษิณโุลก  

เรื่องรำคำจ�ำหน่ำยทำงกลุ่มจ�ำหน่ำยรำคำกล่องละ 50 

บำท น�้ำหนักบรรจุ 200 กรัม ในข้ันต่อไปทำงกลุ่ม 

แม่บ้ำนฯ อำจต้องพฒันำในเรือ่งของบรรจภุณัฑ์ จำกกำร

ที่มีกำรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มำจำกประเทศฟินเลนด์    



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5
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การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่สด9

และผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่แปรรูป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�าปาง 
200 หมู่ 17 ต�ำบลพิชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปำง 52000
โทร. 0 – 5434 – 2547 - 8 ต่อ 112

“พะเยำ” เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ จ�ำนวน 21,000 ไร่ ให้

ผลผลิตเฉลี่ย 15,000 ตันต่อปี โดยในช่วงเดือนพฤษภำคมของทุกปี  

จะมีผลผลิตออกสู่ตลำดจ�ำนวนมำก ท�ำให้เกิดปัญหำควำมเสียหำย 

จำกกำรชะลอกำรเก็บเกี่ยว ลิ้นจี่หลุดร่วงเนื่องจำกกำรเก็บเกี่ยวไม่ทัน  

ซ่ึงเกษตรกรยังขำดองค์ควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว   

กำรยืดอำยุ และกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต ทำงจังหวัดพะเยำ

ตระหนกัถงึปัญหำทีเ่กดิขึน้  จงึได้เสนอควำมต้องกำรขอรบักำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยเีพือ่แก้ไขปัญหำมำยงักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ส�ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย ได้แก่ 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

มหำวทิยำลยัพะเยำ  มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ ล�ำปำง 

และมหำวิทยำลัยรำชมงคลลำ้นนำ เชียงรำย ร่วมกับส�ำนักงำนเกษตร

จังหวัดพะเยำ ได้จัดกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ ขึ้น ซึ่งมีกลุ่ม 

แม่บ้ำนเกษตรกรพิจิตรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนบ้ำนทุ ่งป่ำข่ำ และ

วิสำหกิจชุมชนผลไม้แปรรูป อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ เข้ำรับกำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปล้ินจี่สดหลำกหลำยประเภท ได้แก่  

ลิ้นจ่ีอบแห้ง น�้ำลิ้นจี่เข้มข้น ลิ้นจี่กวน ลิ้นจี่แช่อิ่ม น�้ำลิ้นจี่พร้อมดื่ม   

และลิ้นจ่ีหยี และควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว เพื่อ 

ยดือำยุและชะลอควำมเสียหำยจำกกำรเกบ็เกีย่วผลผลิต กำรออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมำะสมกับผลิตภัณฑ์ล้ินจี่สดและล้ินจี่แปรรูป รวมถึง

หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร (GMP) ท�ำให้เกษตรกร 

มีทำงเลือกและมีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยเพิ่มมำกขึ้น และเป็นกำร 

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตล้ินจี่และสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่เกษตร 

ผู้ปลูกลิ้นจี่ในจังหวัดพะเยำ
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือตอนล่ำง (งำนคลินิกเทคโนโลยี) มหำวิทยำลัยนเรศวร
ชั้น 1 อำคำรมหำธรรมรำชำ C
ต�ำบลท่ำโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055 - 968719

การแปรรูปผลิตภัณฑ์10

จากหน่อไม้แบบครบวงจร
สืบเนื่องจำกในพื้นที่ต�ำบลคันโช้ง อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  

มี “หน่อไม้” ซึ่งเป็นผลผลิตจำกไผ่หลำยชนิด เช่น ไผ่ตง ไผ่บง ไผ่เลี้ยง  

ไผ่บ้ำน และไผ่ลวก ท�ำให้เกิดปัญหำผลผลิตมีมำกเกินควำมต้องกำร 

ของตลำด ดังนั้น กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร 

ปำกธำร-แควน้อย ต�ำบลคันโช้ง อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดย 

นำยเกยีรตศิกัดิ ์ ฉิมแย้ม ประธำนกลุ่มฯ และสมำชกิ จ�ำนวน 30 คน จงึมแีนวคิด 

ในกำรที่จะพัฒนำรูปแบบกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกหน่อไม้ ที่สำมำรถน�ำ

มำท�ำเป็นอำหำรได้หลำกหลำยชนิด คือ “หน่อไม้ต้ม” บรรจุถุง เพื่อเป็น

สนิค้ำส�ำหรบัจ�ำหน่ำยบรโิภคนอกฤดูกำล แต่กลุ่มวสิำหกจิชมุชนฯ  ประสบ

ปัญหำกำรผลิต เกิดกำรเน่ำเสียของผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 30 ของจ�ำนวนที่

ผลิตได้ เนื่องจำกกรรมวิธีกำรผลิตเป็นแบบพื้นบ้ำน ท�ำให้ได้คุณภำพที่ไม่

สม�ำ่เสมอ  มอีำยกุำรเกบ็รกัษำค่อนข้ำงสัน้ มกีำรปนเป้ือนของเชือ้จลุนิทรย์ี  

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยนเรศวร รับทรำบถึงปัญหำและควำม

ต้องกำรดังกล่ำว จึงได้ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลและศึกษำสำเหตุของปัญหำ 

และแก้ไขปัญหำโดยกำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำรและเกณฑ์ในกำรผลติ

อำหำรที่ดี กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้ ซึ่งเกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ หน่อไม้ต้มบรรจุถุง หน่อไม้ดองปรับกรด หน่อไม้

เปรี้ยว และหน่อไม้ตำกแห้ง รวมถึงกำรส่งเสริมควำมรู้ในด้ำนกำรตลำด 

กำรแนะน�ำในเรื่องบรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำ นอกจำกนี้ทำงกลุ่มฯยัง

สำมำรถน�ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แหนมหน่อไม้ ซึ่งในปัจจุบัน

ก�ำลงัได้รบัควำมสนใจจำกผูบ้รโิภค  เนือ่งจำกรสชำตแิละควำมแปลกใหม่  

ถือว่ำประสบควำมส�ำเร็จในระดับหน่ึง ท้ังน้ี ทำงคลินิกเทคโนโลยี

มหำวทิยำลยันเรศวร ยงัมกีำรให้ค�ำปรกึษำเพิม่เตมิอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ให้

กลุ่มสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อยำ่งต่อเนื่องและยั่งยืน



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5
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การพัฒนาท�าอาชีพการท�าน�้าพริก11

ของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจัยและพัฒนำ) 399 ถ.สำมเสน แขวงวชิรพยำบำล  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 – 2281 - 0492

กลุม่อำชพีในชมุชนเทศบำลเมอืงชะอ�ำ ซึง่เป็นสมำชกิอำสำสมคัร 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ได้แก่ กลุ่มกะปิหนองคำง 

กลุ่มกะปิบ้ำนหนองแจง กลุ่มขนมหวำนหนองคำง กลุ่มน�้ำพริก 

ผู้สูงอำยุห้วยทรำยเหนือ กลุ่มเพำะเห็ดบำ้นหนองตำพด และกลุ่ม

น�้ำพริกชุมชนบ่อพุทรำ ได้ร่วมกลุ่มกันท�ำผลิตภัณฑ์อำหำร โดย

บรรจุอยู่ในถุงพลำสติก ปิดสติกเกอร์ที่ออกแบบเอง และบำงชนิด

บรรจใุนขวดพลำสตกิโดยปิดสตกิเกอร์ของกลุม่เช่นเดยีวกนั ในกำร

ด�ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ ได้น�ำผลิตภัณฑ์ไปจ�ำหน่ำยในงำนเทศบำล

เมืองชะอ�ำหรืองำนออกร้ำนของผลิตภัณฑ์ OTOP อย่ำงสม�่ำเสมอ 

ซึง่จ�ำหน่ำยได้ดีในระดับหน่ึง เมือ่เวลำผ่ำนไป ได้พบปัญหำด้ำนกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องกำรผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เพรำะมีกำร

แข่งขันจำกกลุ่มชุมชนอื่นเพิ่มมำกข้ึน ในขณะเดียวกัน พบว่ำ  

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีรูปแบบท่ีแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม  

และไม่ดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภค จึงได้ขอควำมอนุเครำะห์ 

จำกส�ำนักงำนเทศบำลเมืองชะอ�ำให้ประสำนงำนกับหน่วยงำน

สถำนศึกษำเพื่อให้ควำมรู้ทำงด้ำนนี้ 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ 

ค�ำปรกึษำแนะน�ำ  กำรท�ำน�ำ้พรกิขงิหมกูรอบไข่เคม็ น�ำ้พรกิกุง้สมนุไพร 

น�้ำพริกคั่วกลิ้งปลำ น�้ำพริกขิงคั่ว ปั้นสิบทอด และทองม้วน ซึ่งมีผล

ท�ำให้ชุมชนสำมำรถเพิ่มผลิตภัณฑ์น�้ำพริกชนิดใหม่นอกเหนือจำก

ผลติภณัฑ์เดมิทีม่อียู ่คอื น�ำ้พรกิเผำ และน�ำ้พรกิแกงต่ำง ๆ  และได้

พัฒนำบรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีเหมำะสมและแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม 

ซึ่งส่งผลต่อกำรสร้ำงอำชีพและกำรเพิ่มรำยได้ของชุมชนแห่งนี้



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจัยและพัฒนำ) 399 ถ.สำมเสน แขวงวชิรพยำบำล  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 – 2281 - 0492

การแปรรูปผลิตภัณฑ์12

จากเผือกหอม
กลุม่ชมุชนในต�ำบลหรเทพ ต�ำบลโคกใหญ่ และต�ำบลตลำดน้อย 

อ�ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี มีอำชีพท�ำกำรเกษตร ค้ำขำย และ

รับจ้ำงท่ัวไป ซึ่งพื้นท่ีใน 3 ต�ำบลดังกล่ำว มีควำมเหมำะสม 

ในกำรท�ำกำรเกษตร โดยเฉพำะกำรปลูกเผือกหอม ปัจจุบันมีพื้นที่

เพำะปลูก ประมำณ 2,000 ไร่

 ประมำณเดอืน มนีำคม 2552 คลนิกิเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยั

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้ลงพื้นที่ ดังกล่ำว เพื่อด�ำเนิน

โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรท�ำแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ และ

ได้มกีำรประชมุหำรอืกบัผูน้�ำท้องถิน่และผูน้�ำชมุชน เพือ่ร่วมกนัหำ

แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของชุมชนในกำรพัฒนำแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จำกเผือก โดยชุมชนต้องกำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกเผือก ข้ำว กำรท�ำบรรจุภัณฑ์  

กำรตลำดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลำและ

ลดต้นทุนกำรท�ำผลิตภัณฑ์ ดังกลำ่วด้วย

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้ด�ำเนินกำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรท�ำอำหำรจำกเผือก อำทิ ซำลำเปำ เผือก

ทอดกรอบทรงเครื่อง กระหรี่พัพฟ์ ขนมเปี๊ยะบัวหิมะ กำรพัฒนำ

บรรจุภัณฑ์ท่ีมีควำมเหมำะสม กำรท�ำบัญชีส�ำหรับผู้ประกอบกำร

ด้ำนเผือกหอม และพัฒนำส่ิงประดิษฐ์เครื่องสไลด์เผือกชนิดแผ่น

และเส้นส�ำหรับกำรท�ำเผือกทอดกรอบ รวมท้ังกำรศึกษำดูงำน

ชมุชนต้นแบบ ผลทีไ่ด้คอื สำมำรถพฒันำศกัยภำพในกำรประกอบ

อำชีพกำรท�ำนำเผือก เพิ่มผลิตภัณฑ์อำหำรชนิดใหม่ เพิ่มรำยได้

ของชมุชนในภำพรวม และลดเวลำกำรผลติเผอืกทอดกรอบจำกผล

ของกำรใช้เครื่องสไลด์เผือก ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน 



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5
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การท�ากล้วยแผ่นบางโดยเครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ13

ส�าหรับการผลิตกล้วยแผ่นอบม้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริหำรงำนวิจัย อำคำรส�ำนักงำนมหำวิทยำลัย 2 ชั้น 1
239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5394 – 4146 - 8 ต่อ 423

“กล้วยแผ่นอบแห้ง” เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกล้วยน�้ำวำ้ 

ซึ่งชุมชนบ้ำนสำมขำ ต�ำบลหัวเสือ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปำง  

ได้รวมกลุ่มกันจัดต้ังโรงอบกล้วยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรน�ำกล้วยมำแปรรูปเป็นกล้วยแผ่นอบ

ม้วน  ทีไ่ด้รบักำรพฒันำต่อยอดมำจำกกล้วยตำกและกล้วยอบ โดย

น�ำไปจ�ำหน่ำยตำมท้องตลำดท่ัวไป ปัญหำท่ีเกิดข้ึน คือ จ�ำนวน

แรงงำนไม่เพียงพอส�ำหรับกำรผลิตในฤดูกำลที่ควำมต้องกำรของ

ตลำดมสีงู ซึง่เกดิจำกกระบวนกำรกำรนวดหรอืทบุกล้วยให้เป็นแผ่น

บำงก่อนน�ำไปอบจะใช้ระยะเวลำและแรงงำนเป็นจ�ำนวนมำก จึง

เกิดแนวคิดท่ีจะสร้ำงเครื่องทุ่นแรงเพื่อลดจ�ำนวนแรงงำนท่ีต้องใช้

และลดระยะเวลำของกระบวนกำรดังกล่ำว

“เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ” ได้รับกำรออกแบบและ

พัฒนำ โดยคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับ 

งบประมำณสนับสนุนจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

ในปี 2551 เพือ่เป็นเครือ่งทุน่แรงในกระบวนกำรผลิตกล้วยแผ่นอบ

ม้วน และเพิ่มอัตรำกำรผลิตกล้วยอบแผ่นในปริมำณที่เพียงพอต่อ

ควำมต้องกำรของตลำด โดยในปี 2553 ได้รับกำรสนับสนุนงบ

ประมำณจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรน�ำ 

เคร่ืองนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติท่ีได้ท�ำกำรพัฒนำขึ้น ไปถ่ำยทอดฯ 

ให้แก่ชมุชนทีม่กีจิกรรมกำรผลติกล้วยแผ่นอบม้วน ในจงัหวดัพษิณโุลก  

สระบุรี อ่ำงทอง สุพรรณบุรี และนครรำชสีมำ ท้ังน้ี ผลพลอยได้

นอกจำกผลจำกกำรลดระยะเวลำและแรงงำนท�ำให้ผลติผลติภณัฑ์

ได้ทันตำมก�ำหนดเวลำแล้ว กำรใช้เครื่องฯ ดังกล่ำวยัง ช่วยลด

ปัญหำด้ำนสุขภำพท่ีเกิดจำกกำรออกแรง เสียงกระแทก และกำร

นั่งอยู่ในทำ่เดิมเป็นเวลำนำนในขั้นตอนกำรนวดกล้วยได้อีกด้วย
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อำคำรศูนย์วิทยำศำสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคำน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4281-4674

การพัฒนาผลิตภัณฑ์14

จากเสาวรส
“เสำวรส” เป็นผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีมีมำกใน

อ�ำเภอภูเรือและอ�ำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเลย ซึ่งเกษตรกร

น�ำมำจ�ำหน่ำยทัง้ผลสดและแปรรปูเป็นน�ำ้เสำวรส จ�ำหน่ำย

ให้นักท่องเท่ียว แต่ด้วยกระบวนกำรผลิตท่ีไม่ได้คุณภำพ  

วิธีกำรผลิตที่ไม่ถูกต้องท�ำให้เกิดกำรเน่ำเสีย เก็บได้ไม่นำน 

อีกทั้งยังขำดควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ด้วย

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ได้ลงพื้นที่

เพือ่ส�ำรวจข้อมลูเบือ้งต้นจำกกลุม่แม่บ้ำนและเกษตรกรใน

อ�ำเภอภูเรือ พบว่ำ เกษตรกรสนใจท่ีจะพัฒนำผลิตภัณฑ์  

จึงได้ด�ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์

จำกเสำวรส หลังจำกอบรมกระบวนกำรผลิตน�้ำเสำวรสท่ี 

ถกูต้องตำมหลกัวชิำกำรเพือ่ควำมปลอดภยัในกำรบรโิภคแล้ว 

จงึส่งเสรมิต่อยอดผลติภณัฑ์จำกเสำวรสให้มคีวำมหลำกหลำย 

เป็นแยมเสำวรส น�ำ้สลดัครมีเสำวรส เยลลี ่เพิม่ทำงเลอืกให้

กับผู้บริโภค เป็นกำรช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 

ด้วยยอดจ�ำหน่ำยและมำตรฐำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์  

ซึง่กส็ร้ำงควำมพึง่พอใจให้กบันักท่องเท่ียวท่ีนิยมซือ้ของฝำก 

จำกอ�ำเภอภูเรือ กำรพัฒนำไม่ได้หยุดเพียงแค่สร้ำง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังเพิ่มมูลค่ำสินค้ำด้วยกำรออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงำม สะดุดตำ เก็บไว้ได้นำน ท�ำให้

ผลิตภัณฑ์จำกเสำวรสของอ�ำเภอภูเรือเป็นสินค้ำท่ีต้องกำร

ของนักท่องเที่ยวต้องกำร
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เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5

+ + + + +64

การแปรรูปผลิตภัณฑ์15

จากแก้วมังกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  
เลขที่ 2 ถ.นำงลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 – 2287 – 9600 ต่อ 1177 

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี

รำชมงคลกรงุเทพ ได้รบักำรสนับสนุนงบประมำณจำก

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวทิยำศำสตร์ฯ ในกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกแก้วมังกร  

ให ้แก ่กลุ ่มแม ่บ ้ำนเกษตรกร อ�ำเภอบ ้ำนแพ้ว  

จังหวัดสมุทรสำคร และชุมชนในต�ำบลบ้ำนโป่ง  

อ�ำเภองำว จังหวัดล�ำปำง โดยน�ำแนวคิดให้เกิด 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์เดิม เช่น  

ท�ำแยมแก้วมังกร ไอศกรีมแก้วมังกร ชำแก้วมังกร  

เยลลี่แก้วมังกร แก้วมังกรกวน น�้ำแก้วมังกรพร้อมดื่ม 

พบว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรทั้ง 2 พื้นที่ ได้น�ำควำมรู้

และเทคนิคต่ำงๆ ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำก

แก้วมังกร ไปสรำ้งอำชีพในครัวเรือนและรวมกลุ่มเพื่อ

กำรผลิตในระดับอุตสำหกรรมขนำดย่อม โดยน�ำไป

จ�ำหน่ำยในงำนเทศกำลต่ำง ๆ หรืองำนออกร้ำน 

ของผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่ำกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 

มีควำมสนใจ กระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน และใน

กำรฝึกอบรมครัง้น้ีส่ือกำรสอนท่ีใช้ คือ ตัวอย่ำงของจรงิ

และเอกสำรประกอบกำรสอน ซึ่งจ�ำหน่ำยได้ดีใน 

ระดับหนึ่ง สรำ้งรำยได้และพัฒนำอำชีพ เกิดช่องทำง 

ในกำรประกอบอำชพีมำกยิง่ขึน้ เกดิกำรเรยีนรูร้ะหว่ำง

คนในชุมชนและสำมำรถน�ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่

ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจได้ 



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
168 ถนนศรีอยุธยำ แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9756-8ต่อ2209 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด16

และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรสวนเก้ำแสน ต�ำบลบำงปลำ 

อ�ำเภอบำงพล ี จงัหวดัสมทุรปรำกำร  มอีำชพีเพำะเห็ด  โดยมกีำรรวมกลุ่ม

กันภำยในกลุ่มสมำชิกด้วยกันจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันน�ำเห็ดสด ที่

ออกดอกน�ำไปส่งขำยและมกีำรน�ำเหด็สดทีเ่หลอืจำกกำรขำยน�ำมำแปรรปู

บ้ำงบำงส่วน อย่ำงเช่น น�ำ้พรกิเหด็สมนุไพร สเปรดเหด็ (น�ำ้สลดั) ไอศกรมี

เห็ด และเฉำก๊วยเห็ด จัดจ�ำหน่ำยในชุมชนใกล้เคียงแต่ไม่สำมำรถขำยได้

ตำมแหล่งจ�ำหน่ำยท่ัวไป เน่ืองจำกยงัขำดควำมรูเ้รือ่งบรรจภุณัฑ์ กำรเลือก

ใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์อำหำร กำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำ

ของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังมีชนิดของอำหำรไม่หลำกหลำย จึงท�ำให้จ�ำหน่ำย

ได้แต่ในชมุชนใกล้เคยีง ดงันัน้ หำกชมุชนได้รบักำรพฒันำด้ำนบรรจภุณัฑ์

กำรแปรรปูผลติภณัฑ์จำกเหด็ ควำมรูใ้นกำรเกบ็รกัษำผลติภณัฑ์ไว้ได้นำน 

และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์พัฒนำจำกเดิมให้มีควำมแปลกใหม่ ก็จะเป็น 

กำรสรำ้งโอกำสในกำรขยำยตลำดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มำกยิ่งขึ้น

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ (วิทยำเขตโชติเวช) โดยกำรสนับสนุน

งบประมำณจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได้รับทรำบถึง

ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนดังกล่ำว จึงได้ด�ำเนินกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนคหกรรมศำสตร์ด้ำนกำรแปรรูปอำหำรจำกเห็ด 

ได้แก่ ไส้กรอกเห็ด นักเก็ตเห็ด ตะโก้เห็ด ซอสเห็ด ซอสตะไคร้และ 

ชำตะไคร้ รวมถึงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แปรรูปจำกเห็ด ให้แก่

กลุ ่มวิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรสวนเก้ำแสน อ�ำเภอบำงพลี  

จังหวัดสมุทรปรำกำร ท�ำให้ชุมชนสำมำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีได้มำตรฐำน

และเพิม่มลูค่ำของสนิค้ำเพือ่จดัจ�ำหน่ำยให้มรีำยได้เพิม่มำกขึน้ ทำงคลนิกิ

เทคโนโลยีฯ ยังมีกำรให้ค�ำปรึกษำเพิ่มเติมอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่ม

สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อยำ่งต่อเนื่องและยั่งยืน



กลุ่มเทคโนโลยี
พลังงาน

กลุ่มเทคโนโลยี
เกษตร

กลุ่มเทคโนโลยี
อาหาร

กลุ่มเทคโนโลยี
สิ่งทอ

กลุ่มเทคโนโลยี
อื่นๆ1 2 3 4 5
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การแปรรูปข้าวแต๋น17

เสริมคุณค่าทางโภชนาการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อำคำร 35 ชั้น 6 ส�ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
80 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลำด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 44000
โทร. 0 – 4372 – 2118 ต่อ 6555

ข้ำวแต๋น เป็นขนมพื้นบ้ำนประเภทขบเค้ียวชนิดหน่ึงท่ี 

ชำวอีสำนรู้จักเป็นอย่ำงดี เป็นอำหำรที่แสดงถึงเอกลักษณ์ และ

ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน ท่ีบริโภคข้ำวเหนียวเป็นหลัก กรรมวิธีในกำร

ผลิตไม่ยุ่งยำก เพียงน�ำข้ำวเหนียวน่ึงมำกดใส่พิมพ์แล้วน�ำไปผ่ึง

แดดให้แห้ง และน�ำไปทอด จำกนั้นน�ำไปรำดด้วยน�้ำอ้อย เรียกวำ่ 

ข้ำวแต๋นหนำ้น�้ำอ้อย ส�ำหรับขำ้วแต๋นที่ไม่รำดด้วยน�้ำอ้อย เรียกว่ำ 

ข้ำวแต๋นขำว (ขำ้วแต๋นแบบดั้งเดิม) 

ผูป้ระกอบกำร ชมุชน หมูท่ี ่1 ต�ำบลดงเมอืง อ�ำเภอยำงสสีรุำช 

จังหวัดมหำสำรคำม ท่ีผลิตข้ำวแต๋นแต่ละรำยได้ท�ำกำรผลิตข้ำว

แต๋นขำว และข้ำวแต๋นหน้ำน�ำ้อ้อย ไม่ได้รบัควำมสนใจจำกผูบ้รโิภค 

ซ่ึงต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ และใส่ใจต่อสุขภำพ คลินิก

เทคโนโลยมีหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม ร่วมกบักลุม่ผูป้ระกอบ

กำรทีผ่ลติข้ำวแต๋น มคีวำมต้องกำรจะพฒันำรปูแบบผลติภณัฑ์ของ

ข้ำวแต๋น โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนมำแปรรูปเป็นข้ำวแต๋นหนำ้ต่ำงๆ 

(ข้ำวแต๋นหน้ำใบหม่อน ผัดกะเพรำปลำ ผัดพริกเผำปลำ ผัดพริก

แกงปลำ) ให้ได้ผลติภณัฑ์ใหม่ทีม่คีณุภำพด ีเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค 

และเป็นผลติภณัฑ์ทีส่ำมำรถผลติเพือ่จ�ำหน่ำยได้ในระดบัอตุสำหกรรม 

ชมุชนต่อไป ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวทิยำศำสตร์ฯ จงึได้สนับสนุน

งบประมำณให้คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

ถ่ำยทอดฯ ให้แก่ผู ้ประกอบกำร ซึ่งได้ทดลองแปรรูปข้ำวแต๋น 

หน้ำต่ำงๆ ออกจ�ำหน่ำย ได้รบัผลกำรตอบรบัจำกลกูค้ำเป็นอย่ำงดี 

และคลนิกิเทคโนโลยมีหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำมให้ค�ำปรกึษำ 

แก่ชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้ชุมชนมีอำชีพ มีกำรพัฒนำอย่ำง 

ต่อเนื่อง และชุมชนมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อำคำร 35 ชั้น 6 ส�ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
80 ถนนนครสวรรค์ ต�ำบลตลำด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 44000
โทร. 0 – 4372 – 2118 ต่อ 6555

ผงปรุงรส18

จากสมุนไพรพื้นบ้าน
ในอดีต ภูมิปัญญำท้องถิ่นอีสำนน�ำพืชผักบำงชนิดมำใช้ปรุงอำหำรเพื่อ

เพิ่มรสชำติให้อร่อย เช่น น�ำใบหม่อน ใบน้อยหนำ่ มำใส่ต้มไก่ ต่อมำมีผู้น�ำพืช
ผักสมุนไพรหลำยชนิดมำแปรรูปเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรสเรียกว่ำ”ผงนัว”เก็บไว้
ใช้ท�ำต้มแกงลำบก้อยและอำหำรอืน่ๆ ใช้ได้สะดวก เกบ็ไว้ได้นำน เช่น ใน จงัหวดั
สกลนคร มีกำรท�ำผงนัว โดยใช้สมุนไพร 12 ชนิด ได้แก่ ใบผักหวำน ใบมะรุม  
ใบหม่อน ใบกระเทียม ใบหอม ใบมะขำม ใบกระเจี๊ยบ ผักโขม ใบส้มป่อย  
ใบน้อยหน่ำ ใบชะมวง (หรือผักรสเปรี้ยวอื่น เช่น ผักติ้ว ยอดกระเจี๊ยบ  
ยอดมะขำม) และใบกยุช่ำย โดยน�ำมำตำกแดดให้แห้ง ต�ำให้ละเอยีดแล้วผสมกนั 
เก็บไว้ใส่อำหำรเวลำต้มแกง ส�ำหรับจังหวัดมหำสำรคำม นำงประดง แสนแก้ว 
เกษตรกรอนิทรย์ี ทีบ้่ำนโนนธรรม ต�ำบลโนนแดง อ�ำเภอบรบอื จงัหวดัมหำสำรคำม 
ได้น�ำสมนุไพร 15 ชนดิ ได้แก่ ผกัหวำนบ้ำน อ่อมแซบ หม่อน กยุช่ำย (ผกัแป้น) 
กรดน�ำ้ (สะเดำดนิ) ชะมวง ย่ำนำง ผกัโขม น้อยหน่ำ ผกัหวำนป่ำหรอืหน่อไม้ฝรัง่ 
มะรุม มะกล�่ำต้น ดอกขจร (ผักขิก) หัวหอม หัวกระเทียม และข้ำวสำรเหนียว 
เป็นตัวประสำน น�ำมำสด ๆ แล้วโขลกให้ละเอียด ตำกแห้ง บดเป็นผงแล้วเก็บ
ใส่ภำชนะไว้ปรุงอำหำร ผักพ้ืนบ้ำนเหล่ำนี้นอกจำกจะท�ำให้มีรสชำติอำหำรด ี
โดยไม่ต้องใส่ผงชูรส (MSG) ยังมีสรรพคุณทำงยำอีกด้วย 

คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม โดยกำรสนับสนุน 
งบประมำณจำกส�ำนกังำนปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์ฯ ได้ถ่ำยทอดฯ องค์ควำมรู้ 
ในเรือ่งพชืสมนุไพรและกำรท�ำ ผงปรงุรสจำกสมนุไพรพืน้บ้ำน ให้กบัคนสำมวยั 
คือ ผู้ใหญ่ เด็ก และคนแก่ ที่บ้ำนกุดแคน หมู่ 6 ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอเมือง และ
บ้ำนโนนจำน หมู ่7 และ 22 ต�ำบลเมอืงเตำ อ�ำเภอพยคัฆภมูพิสิยั จงัหวดัมหำสำรคำม  
ซึง่ผูเ้ข้ำรบักำรถ่ำยทอดฯ  สำมำรถรวมกลุม่กนัผลติไว้ใช้ในครวัเรอืน และบำงกลุม่
มกีำรปรบัสตูรกำรผลติ จนได้ผลติภณัฑ์ทีเ่ขยีว มสีมนุไพรมำก เมือ่ปรงุรสอำหำร 
เช่น คลุกผสมแหนมเนื้อ มีรสชำติอร่อยมำก ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ผงชูรสอีกเลย  
กำรท�ำผงปรุงรสจำกพืชสมุนไพร อำจไม่ได้สร้ำงรำยได้ให้แก่ผู้ผลิตมำกมำย  
แต่ช่วยลดรำยจ่ำย สำมำรถพึง่พำตนเองได้  เกดิควำมรกั สำมคัค ีในกำรท�ำงำน
ร่วมกัน เยำวชนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นกำรเดินตำมรอยแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวฯ ของเรำชำวไทย
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การพัฒนากระบวนการผลิตและ19

ขึ้นรูปครองแครงกรอบจากแป้งข้าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำคำรสถำบนัวจิยัและพฒันำ ชัน้ 1 156 หมู ่5 ต�ำบลพลำยชุมพล อ�ำเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณโุลก 65000  http://clinic.psru.ac.th
โทร. 0 – 5526 - 7000 ต่อ 7226, 7737

“ครองแครงกรอบ” เป็นขนมไทยโบรำณท�ำจำกแป้งสำลี  

ไข่และกะทิ จำกน้ันน�ำไปทอดฉำบด้วยน�ำ้ตำล มลัีกษณะตัวเป็นริว้ 

เนื้อสัมผัสกรอบ รสชำติหอมหวำน คนไทยนิยมรับประทำนเป็น

อำหำรว่ำง แต่ปัจจบุนัแป้งสำลทีีใ่ช้เป็นส่วนผสมหลกัในครองแครง

กรอบมีรำคำสูงกว่ำแป้งข้ำวประมำณ 2-3 เท่ำตัว ผนวกกับ 

ต�ำบลนครป่ำหมำก อ�ำเภอบำงกระทุ ่ม จังหวัดพิษณุโลก  

เป็นแหล่งผลิตขำ้วปลอดสำรพิษ จึงท�ำให้ชำวบ้ำนมีควำมต้องกำร

องค์ควำมรู้ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขำ้ว

คลนิกิเทคโนโลยมีหำวทิยำลยัรำชภฏัพบิลูสงครำม โดยผูช่้วย

ศำสตรำจำรย์ ดร. น�ำ้ทพิย์ วงษ์ประทปี จงึได้ท�ำกำรวจิยัและพฒันำ

ต่อยอดเทคโนโลยกีำรผลติครองแครงจำกข้ำว โดยอำศยัคณุสมบตัิ

ของชนิดขำ้ว และศึกษำขั้นตอนกำรผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยชำวบ้ำน

สำมำรถไปผลิตเองโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือน ท�ำให้ได้

ผลิตภัณฑ์ครองแครงกรอบจำกข้ำวท่ีมีเน้ือสัมผัสท่ีกรอบ และม ี

จดุเด่นของกล่ินข้ำวเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว รสชำตถิกูใจแก่ผู้ท่ีได้

ลิ้มลอง

จำกกำรน�ำผลกำรศึกษำดังกล่ำวไปเผยแพร่และถ่ำยทอดฯ

ให้แก่ชุมชน ในกิจกรรมวิทยำศำสตร์สู ่ชุมชนร่วมกับคลินิก

เทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์เรียนรู ้ด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชนหัวดง ต�ำบลแม่พลู  

อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และชุมชนในต�ำบลนครป่ำหมำก 

อ�ำเภอบำงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งชุมชนเกิดกำรเรียนรู้กำรใช้

ประโยชน์จำกข้ำวอย่ำงคุ้มค่ำและหลำกหลำยมำกขึ้น รวมทั้งเป็น

แนวทำงในกำรพัฒนำอำชีพต่อไปในอนำคต
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตึก 14 อำคำรศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
64 ถนนทหำร ต�ำบลหมำกแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 41000
โทร. 0 – 4221 - 1040 ต่อ203, 0 – 4224 - 0448 

การผลิตน�้าหมากเบนโดยใช้หลักเกณฑ์20

และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
หมำกเบนเป็นชือ่พืน้บ้ำนทำงภำคอสีำนของผลไม้ป่ำชนดิหนึง่  มรีสหวำน

ฝำด ซึ่งมีชื่ออื่นๆ ได้แก่ ตะขบป่ำ ตำนเส้ียน มะเกว๋นนก มะเกว๋นป่ำ ชื่อทำง
วิทยำศำสตร์ Flacourtia indica (Burn.f.) Merr. เป็นไม้ต้นขนำดกลำง หรือ 
ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร กิ่งก้ำนมีขนและมีหนำมแหลมแข็ง สรรพคุณทำงสมุนไพร
ใช้ล�ำต้นเข้ำต�ำหรับยำ แก้โรคอีสุกอีใส แก่นและรำกน�ำไปต้มดื่มรักษำโรคไต
พิกำร หรือแก่นต้มดื่มแก้ท้องร่วง บิด เป็นยำขับเหงื่อด้วย ออกผลช่วงเดือน
กรกฎำคมถึงสิงหำคม ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนสินเจริญ ต�ำบลเตำไห อ�ำเภอเพ็ญ 
จงัหวดัอดุรธำน ีจะเกบ็ผลหมำกเบน ทีข่ึน้อยูบ่รเิวณหวัไร่ปลำยนำมำรบัประทำน 
ทั้งผลสดและแปรรูปเป็นน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม โดยใช้กระบวนกำรต้มกับน�้ำตำล
และกรองรับประทำน ดร.อรุณศรี อ้ือศรีวงศ์ ได้น�ำหมำกเบนมำแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น แยมหมำกเบน น�้ำหมำกเบนเข้มข้น และน�้ำหมำกเบน 
พร้อมดื่ม โดยมีวิธีกำรผลิต ดังนี้ ล้ำงผลหมำกเบน แช่น�้ำเกลือ ปั่นหมำกเบน  
1 ส่วน/น�้ำ 1 ส่วน จะได้วัตถุดิบที่เรียกว่ำน�้ำหมำกเบนข้น น�ำน�้ำหมำกเบนข้น  
1 ถ้วย เกลือ 1 ถ้วย น�้ำตำล 2 ขีด และเกลือ 2 ช้อนชำ ต้มรวมกัน เคี่ยวให้เดือด 
แล้วกรอง ต้มอีกครั้งใส่น�้ำตำลตำมควำมหวำนที่ชอบ จะได้น�้ำหมำกเบนพร้อม
ดืม่สำมำรถเกบ็ไว้รบัประทำนได้ทนัท ีแต่กระบวนกำรผลติดงักล่ำว ยงัไม่สำมำรถ
เกบ็รกัษำน�ำ้หมำกเบนให้คงสภำพไว้ได้นำน เนือ่งจำกชำวบ้ำนขำดเทคนคิและ
วิธีกำรที่ถูกต้อง ขำดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมำะสม จึงผลิตจ�ำนวน 
ไม่มำก เนื่องจำกกลัวน�้ำหมำกเบนเสีย 

จำกปัญหำดงักล่ำวองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเตำไห อ�ำเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธำนี 
จึงขอควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต
อำหำร (GMP : Good Manufacturing Practice) มำยังคลินิกเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี เพื่อท�ำให้น�้ำหมำกเบนพร้อมดื่มเป็นสินคำ้ที่ผลิต
แล้วได้มำตรฐำน สำมำรถเก็บไว้ได้นำน และพัฒนำเป็นสินค้ำหนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วม
กบัองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเตำไห ได้ร่วมกนัสนบัสนนุงบประมำณในกำรอบรม
ให้ควำมรูใ้นเรือ่งนี ้รวมทัง้องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเตำไหได้จดัสถำนทีจ่�ำหน่ำย
สนิค้ำ ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กบัประชำชนในพืน้ที ่จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้หมำกเบน 
สนับสนุนให้เกิดควำมสำมัคคีขึ้นในชุมชน ลดปัญหำกำรย้ำยถ่ินฐำนเข้ำมำ
ท�ำงำนในเมือง ท�ำให้ครอบครัวอยู่อย่ำงมีควำมสุขอีกทำงหนึ่งด้วย 
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์21

จากข้าวลืมผัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลนิิกเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม
อำคำรสถำบนัวจิยัและพฒันำ ชัน้ 1 
156 หมู ่5 ต�ำบลพลำยชมุพล อ�ำเภอเมอืง จังหวดัพษิณโุลก 65000
http://clinic.psru.ac.t
โทร. 0 – 5526 - 7000 ต่อ 7226, 7737

โครงกำรดงักล่ำวเกดิจำกควำมต้องกำรของศูนย์เรยีนรูก้สิกร

ธรรมชำตเิพือ่ขับเคล่ือนปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ต�ำบลสำยค�ำโห้ 

อ�ำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ที่ต้องกำรเพิ่มมูลค่ำให้ข้ำวไทย  

โดยเฉพำะ “ข้ำวพนัธุลื์มผัว” ซึง่เป็นข้ำวเหนียวท่ีมกีล่ินหอม รสชำติ

อร่อยและอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มำกมำย อำทิ โอเมกำ้ 3, 6, 9  

วิตำมินบี 3 วิตำมินซี เกลือของกรดไฟทิก ธำตุเหล็ก ซึ่งสำมำรถ

ป้องกันกำรเกิดโรคหัวใจ กำรลดกำรแข็งตัวของเลือด ลดกำร 

ขยำยตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยบ�ำรุงตับ ป้องกันโรคสมองเสื่อม 

หรือโรคอัลไซเมอร์ ลดไขมันในเส้นเลือด โรคเบำหวำน รวมไปถึง 

โรคหย่อนสมรรถภำพทำงเพศในชำยและหญิง โดยมีหลักสูตร 

กำรแปรรูปอำกำร 6 หลักสูตร แบ่งกำรอบรมเป็น 2 วัน ดังนี้

1) กำรเลือกใช้วัตถุดิบและน�้ำมันทอด กรรมวิธีกำรผลิตและ

กำรบรรจุ

2) กำรผลิตน�้ำชำจำกขำ้วลืมผัว

3) กำรท�ำวุ้นชำข้ำว

4) กำรผลิตน�้ำขำ้วกล้อง

5) กำรท�ำน�้ำอัญชันมะนำวพร้อมดื่มและเข้มข้น

6) กำรแปรรูปข้ำวเม่ำหมี่ลืมผัวสมุนไพรสำมรส

มีผู้สนใจเขำ้รับกำรอบรม 120 คน แบ่งกำรอบรมออกเป็น 3 

รุ่นๆ ละ 40 คน ใช้เวลำในกำรอบรม 2 วันต่อรุ่น ผู้เขำ้รับกำรอบรม

ส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจเกนิกว่ำร้อยละ 85 และมจี�ำนวน 117 คน

ทีค่ำดว่ำจะน�ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์ และจำกผลกำรตดิตำมพบว่ำ

มผีูน้�ำไปใช้ประโยชน์จนสร้ำงมลูค่ำทำงเศรษฐกจิกว่ำ 82,000 บำท
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถำบันวิจัยและพัฒนำ) 399 ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-0492

การเพิ่มมูลค่าสับปะรด22

เป็นน�้าส้มสายชู และน�้าผลไม้พร้อมดื่ม
คลินิกเทคโนโลยี  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ

สมำชกิอำสำสมคัรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี(อสวท.) 

นำงสำววำวัลย์ พลจันทร์ ได้จัดอบรมกำรเพิ่มมูลค่ำ

สับปะรดเป็นน�้ำส้มสำยชูและน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม ให้กับ

กลุม่แม่บ้ำนชมุชนบ้ำนห้วยทรำยใต้ เทศบำลเมอืงชะอ�ำ 

จงัหวดัเพชรบรุ ีจ�ำนวน 47 คน ทีต้่องกำรแปรรปูสบัปะรด

ท่ีดิบหรือสุกไม่ได้ท่ี สุกเกินไปหรือก�ำลังจะเน่ำเสีย 

สับปะรดไม่ได้ขนำด สับปะรดท่ีมแีกนใหญ่เกนิไป ไม่เป็น

ท่ีต้องกำรของตลำด จำกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ

เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด รวมทั้ง

ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด และแนวทำงในกำรจัดท�ำแผน

ธุรกิจฉบับประยุกต์ให้เหมำะสมกับเศรษฐกิจชุมชน  

ผลจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผู้รับบริกำรมีควำมพึง

พอใจร้อยละ 90.6 และสำมำรถน�ำควำมรูไ้ปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 97.3 ในจ�ำนวนน้ีท�ำให้เกิดผู้ประกอบกำรท่ี

สำมำรถน�ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 2 รำย
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์23

กล้วยหินฉาบกรอบแก้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
คลนิิกเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
ส�ำนกังำนโครงกำรคลนิกิเทคโนโลย ีอำคำรศนูย์วทิยำศำสตร์และวทิยำศำสตร์ประยกุต์ 
มหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ 133 ถนนเทศบำล 3  ต�ำบลสะเตง 
อ�ำเภอเมอืง  จงัหวดัยะลำ 95000
โทร. 0 – 7322 – 7150 - 161 ต่อ 9902

“กล้วยหิน” เป็นผลไม้ที่ปลูกมำกในจังหวัดยะลำ มีลักษณะ

พเิศษเฉพำะตัวเองเมือ่เทียบกบักล้วยชนิดอืน่ คือ มรีสเปรีย้วเล็กน้อย 

ผลดิบเนื้อแน่นแข็ง ไม่นิยมบริโภคผลสด แต่เมื่อน�ำมำผลิตเป็น

กล้วยฉำบจะท�ำให้ได้ลักษณะเฉพำะ เช่น ทำงดำ้นสี กลิ่น รสชำติ

และเนือ้สมัผสัทีด่ ีจึงได้รบัควำมนยิมอย่ำงแพร่หลำยจำกผูบ้รโิภค 

ผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉำบจึงจัดเป็นของฝำกที่มีคุณค่ำจำกจังหวัด

ยะลำ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน 

ภำครัฐ อำทิ ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด ในกำร

ผลักดันสู่กำรเป็น ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจ�ำจังหวัดยะลำ ปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์มีหลำกหลำยรสชำติ ส่วนใหญ่เป็นกำรปรุงรสด้วย 

ผงปรงุรสส�ำเรจ็รปูเช่นเดยีวกบัผลติภณัฑ์ในกลุม่มนัฝรัง่ทอด ได้แก่ 

กล้วยหินฉำบรสปำปริก้ำ กล้วยหินฉำบรำโนริสำหร่ำย เป็นต้น

กล้วยหินฉำบกรอบแก้ว เป็นกำรเคลือบกล้วยหินที่ทอดแล้ว

ด้วยน�ำ้เชือ่มปรงุรสอกีชัน้หน่ึง ซึง่ผลิตภณัฑ์กล้วยหินกรอบแก้วท่ีมี

กำรผลิตและจ�ำหน่ำยขณะนี้ยังขำดควำมหลำกหลำยด้ำนรสชำติ 

คลนิกิเทคโนโลยมีหำวทิยำลยัรำชภฏัยะลำ โดยผูช่้วยศำสตรำจำรย์

จริยำ สุขจันทรำ จึงได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยสู่กำรน�ำไป

ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำย เพิ่มคุณค่ำทำง

โภชนำกำรและเป็นกำรสร้ำงจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ อันจะก่อให้

เกดิกำรผลิตและสร้ำงรำยได้ให้กบักลุ่มต่อไป  โดยได้ให้ควำมรูเ้ก่ียวกบั 

สุขลักษณะที่ดีในกำรผลิตอำหำร กำรผลิตกล้วยฉำบกรอบแก้ว 

ในรสชำติต่ำงๆ เช ่น รสกระเทียมพริกไทย รสช็อคโกแลต  

รสสมุนไพรรวม รสนมเย็น รสชำเขียว รสกระเทียมและรสกำแฟ
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เทคโนโลยีผ้ามัดย้อม1

เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

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

ด้วยเหตุที่ชุมชนต�าบลบางคนที ต�าบลนางตะเคียน  

ต� าบลแม ่กลอง  ต� าบลบางขันแตก  อ� า เภอ เมื อง  

จังหวัดสมุทรสงคราม รวมตัวกันเพื่อท�าผ้ามัดย้อมจ�าหน่าย 

โดยใช้เทคนิคท่ีได้รับการฝึกอบรมมาก่อน คือ เทคนิคการ 

มัดย้อมสีเดียว ท�าเป็นผืนผ้าและแปรรูปเป็นเสื้อบุรุษและ

เสื้อสตรี ซึ่งสามารถจ�าหน่ายได้ในระดับหนึ่ง แต่ต่อมา

ประสบปัญหาเน่ืองจากรูปแบบของลวดลายและสีท่ีไม่ได้

รับการพัฒนา ส่งผลกระทบท�าให้ยอดการจ�าหน่ายลดลง

ดังน้ัน คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร จึงได้ให้ความร่วมมือกับชุมชน ด้วยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผ้ามัดย้อมลวดลายใหม่ โดยใช้

เทคนิคการย้อมหลายสี ท�าเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าเช็ดหน้า 

กระเป๋า เสื้อยืด ผ้าคลุมไหล่ ผ้าผืนเอนกประสงค์ และบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีใช้ส�าหรับบรรจุ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนดังกล่าว จ�านวน 61 คน  

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผลที่ได้รับคือ ชุมชน

จ�านวน 7 คน หรือร้อยละ 13.73 ได้มีการรวมตัวผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดย้อม และพัฒนาลวดลายตามท่ีได้รับการฝึกอบรม 

และจ�านวน 6 คน หรือร้อยละ 11.76 สามารถเพิ่มรายได้

โดยการน�าไปท�าเป็นอาชีพเสริม



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”

+ + + + +

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอ�านวยการ ชั้น 2 ต�าบลบ้านกร่าง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 – 5529 - 8438 ต่อ 1120 

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่า2

ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม
ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ต�าบลนิคมพัฒนา อ�าเภอบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก โดย

เฉพาะเกษตรกร ผูส้งูอายแุละกลุม่แม่บ้าน ซึง่ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปลกูหม่อน
เลีย้งไหม การสาวไหม และย้อมผ้าไหมด้วยสธีรรมชาต ิโดยคลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มาตั้งแต่ปี 2550 – 2551 จากการสนับสนุน 
งบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
จ�านวนหนึ่ง แต่มีมูลค่าไม่มากนัก 

ต่อมาในปี 2552 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก ได้เติมความรู้โดยการเพ่ิมทักษะการออกแบบลวดลายที่มีความเด่นชัด  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากต้นหม่อน ได้แก่  
การท�าชาใบหม่อน น�้าลูกหม่อนพร้อมดื่ม เป็นต้น

หลงัการด�าเนนิงาน 3 ปีต่อเนือ่ง มกีลุม่เลีย้งไหม จ�านวน 4 กลุม่ กลุม่ทอผ้า จ�านวน 
5 กลุ่ม สามารถเลี้ยงไหมได้ประมาณ 10 รุ่นต่อปี และได้เส้นไหม 70 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่า 84,000 บาทต่อปี มีแปลงหม่อน 5 แปลง เนื้อที่รวม 10 ไร่ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ 
มกีจิกรรมการเลีย้งไหม การสาวไหม การคดัเลอืกรงัไหม การย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาต ิและ
การทอผ้า อย่างต่อเนื่อง

ในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่น กลุ่มผู้เลี้ยงไหมได้รับความอนุเคราะห์แผ่นไข่ไหมจาก
ศนูย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัแพร่ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้โรคจากรังไหมทีก่ลุม่
เลี้ยง ปัจจุบันกลุ่มเลี้ยงไหมดังกล่าวได้จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา
ชาวบ้านสู่ลูกหลานต่อไป

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้
กับกิจกรรมทอผ้า โดยการพัฒนาการผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ท�าให้ผลผลิต
ตรงตามที่ผู้บริโภคต้อง และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยแต่ละรุ่นสามารถผลิต 
เส้นไหมได้ 7 กิโลกรัมต่อรุ่น เพ่ือน�าไปทอผ้า และผ้าทอส่วนใหญ่เป็นผ้าถุง ผ้าขาวม้า 
โสร่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า ในด้านคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มทอผ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สตรีสูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีการพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นในกลุม่ ท�าให้สมาชกิในกลุม่มสีขุภาพจติทีด่ ีนอกจากนีก้ารจดัตัง้ศนูย์เรียน
รู ้ชมุชน  ท�าให้บตุรหลานและเยาวชนได้มส่ีวนร่วมเข้ามารบัการถ่ายทอดภมูปัิญญาสบืต่อ
ไป สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างผู้สูงอายุกับกลุ่มเยาวชนในชุมชน และให้เห็นความส�าคัญของภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น สามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และสืบสานวัฒนธรรมไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไป
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เทคนิคการท�า3

ผ้าบาติก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชด�าเนินนอก ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0 - 7431 - 7199

คลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

สงขลา ได้เข้าไปส�ารวจข้อมลูความต้องการในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 11  

บ้านเกาะหม ีต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ซึง่ในพืน้ทีม่กีลุม่วสิาหกจิผลติเครือ่งแกงสมนุไพร ประธาน

กลุม่ คือ นางสาวมารีผล บิลยแม ได้มีการรวมกลุ่มผู้ที่สนใจ 

เก่ียวกับการท�าผ้าบาติกและผู้ท่ีมีความรู ้ความสามารถ 

ในพืน้ทีป่ระมาณ 20 คนเพือ่เสนอความต้องการขอรบับรกิาร

ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การท�าผ้าบาติก” 

เป็นที่มาของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผ้า 

บาติก ซึ่งมีผศ.สมศรี มุสิกวงศ์ อาจารย์ประจ�าสาขา

คหกรรมศาสตร์ เป็นผู ้ให้ความรู ้และถ่ายทอดวิธีการ

และเทคนิคต่างๆ ในการท�าผ้าบาติกให้กับกลุ่มฯ จนเกิด

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น กระเป๋า  

ผ้าเชด็หน้า กรอบรปู ผ้าพนัคอ ผ้าคลมุผม ผ้าส�าหรบัตดัเสือ้

และกางเกง เป็นต้น ส�าหรับแหล่งหรือช่องทางการจ�าหน่าย

จะเป็นลักษณะของการออกจ�าหน่ายตามงานต่างๆ และมี

แหล่งจ�าหน่ายประจ�าท่ีเป็นลักษณะของการฝากขายอยู่ท่ี

ร้านค้าในตลาดน�า้คลองแห ซึง่มทีกุวนัศกุร์ – เสาร์ – อาทติย์ 

ท�าให้สามารถสร้างรายได้ให้กบัสมาชกิในกลุม่ฯ เป็น

แหล่งเรยีนรูส้�าหรบัเยาวชนในพืน้ที ่ เป็นการใช้เวลาว่างจาก

การท�าอาชีพหลักให้เกิดประโยชน์ ได้รู้จักการท�างานเป็น 

กลุ่ม/ทีม และเป็นการสร้างประสบการณ์ส�าหรับผู้ที่ไม่เคย

สัมผัสกับการท�าผ้าบาติกมาก่อน



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”

+ + + + +

การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมแพรวา4

ด้วยการย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้าน

ลวดลาย เทคนคิการทอ และสสีนั เป็นผลติภณัฑ์ชมุชนทีส่ร้างชือ่เสยีง 

ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ ์และท�ารายได้สูงให้กับชุมชน พบว่าใน 

ความสะดวกและง่ายจากการใช้สเีคมสีงัเคราะห์ย้อมไหม  ประกอบกบั 

ผู้ที่ย้อมไม่ให้ความส�าคัญกับการป้องกันตนเองจากการสูดกลิ่นไอ 

ของสเีคมสีงัเคราะห์ ซึง่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ จงึพบการระคายเคอืง

ที่ผิวหนัง มีผ่ืนคัน และจากการสูดดมกล่ินสีเคมีเข้าไปมีการระคาย

เคืองที่โพรงจมูก เงินที่ขายผ้าแพรวามาได้บางส่วนต้องแบ่งมาเป็น

ค่ารกัษาพยาบาล นอกจากนีย้งัพบว่าน�า้ย้อมส ีเคมสีงัเคราะห์ทีเ่ททิง้  

ไม่มีการบ�าบัดก่อนเททิ้ง  เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้สนบัสนนุงบประมาณ

ให้กับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 

ด�าเนนิการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยใีนเรือ่งการย้อมสธีรรมชาติ

มาตั้งแต่ปี 2551 – 2553 จึงได้น�าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ 

มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติท่ีมี

ในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้สีเคมีสังเคราะห์ และช่วย

เพิม่มลูค่าให้กบัผ้าไหมแพรวาด้วย เพราะผ้าทอพืน้เมอืงย้อมสธีรรมชาต ิ

จะขายได้ราคาจะสูงกว่าผ้าย้อมสีเคมีสังเคราะห์ ท�าให้มีการผลิต 

ผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาติออกสู่ตลาด  และผลิตภัณฑ์บางส่วน

ได้ขอการรับรองคุณภาพจากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในการใช้ตรานกยูงพระราชทานสีน�้าเงิน เป็นการรับรอง

คณุค่าของผ้าไหมแพรวาทีช่ดัเจนขึน้ ตวัอย่างกลุม่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

เช่น ร้านจุกแพรวา สมาชิกกลุ่มทอผ้าจากบ้านดินจี่ บ้านโคกสนาม 

และบ้านนาบอน อ�าเภอค�าม่วง เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อเดิม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต�าบลกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 – 864584360, 043 – 811 - 128
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การทอผ้าไหมพื้นเมือง5

และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังไหม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอ�านวยการ ชั้น 2 
ต�าบลบ้านกร่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0 – 5529 - 8438 ต่อ 1120 

บ้านทุ ่งใหญ่ และบ้านหนองบัวนา ต�าบลนิคมพัฒนา  

อ�าเภอบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก หลังจากการด�าเนินงานมา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ

ลวดลายผ้าไหมและการแปรรปูผลติภณัฑ์จากหม่อน ท�าให้ได้ลวดลาย

ดอกแก้ว 25 ล�า ท่ีใช้ในการทอผ้าถุง ท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่ 

ความต้องการของชมุชนทีจ่ะพฒันากระบวนการผลติภณัฑ์จากผ้าไหม

ยังมีสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ท�าให้ใน 

ปี 2553 ได้ด�าเนนิโครงการต่อ ซึง่ได้น�าเอาเทคโนโลยมีาใช้ในการทอผ้า 

ทีเ่พิม่ความเรว็ในการผลติ เช่น เครือ่งเมดเดลรจีกัรา (Medleri Charkha)  

ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอ  

(ฝ้ายแกมไหม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ตีเกลียวและ

ป่ันเส้นไหมได้รวดเรว็ โดยปกตจิะใช้เวลา 1 สปัดาห์ ต่อ 1 กโิลกรมัเส้นไหม 

แต่ปัจจุบันได้ใช้เครื่องดังกล่าว ใช้เวลาแค่ 2 วัน ต่อ 1 กิโลกรัม ท�าให้

การทอผ้าไหมได้ปริมาณเยอะขึ้น

นอกจากน้ีทางกลุ่มยังได้รับการฝึกอบรม โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบลวดลาย โดยให้ลูกหลานช่วยในการ

ออกแบบให้ได้ลวดลายที่มีความหลากหลายขึ้น

น�ามาใช้ในการทอผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ซึ่งการออกแบบ

ดังกล่าวสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการออกแบบในกระดาษ เพราะ

จะเห็นสี และลวดลายการทอได้ชัดเจน ซึ่งกลุ่มฯ ได้น�าผลิตภัณฑ์ขอ 

การรับรองมาตรฐานผ้าไหม จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ผลติภณัฑ์ผ้าไหม (ตรานกยงูทอง)  จากกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม จ�านวน 1,000 บาท/คน/เดือน 

รวมทั้งชุมชนได้ประโยชน์จากรังไหมโดยน�ามาท�าเป็นพวงกุญแจเพิ่ม

รายได้อีกทางหนึ่งด้วย



เรื่องเล่าชุมชน
“คลินิกเทคโนโลยี”

+ + + + +

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 – 2281 - 0492 

การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์6

เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กลุม่ป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหบุกะพง จ�ากดั ต�าบลเขาใหญ่  

อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุร ีมอีาชพีปลูกป่านศรนารายณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากป่านศรนารายณ์ ซึง่เมือ่ศกึษากระบวนการผลติป่านฯ ก่อนน�ามาพฒันาเป็น 
ผลติภณัฑ์ พบว่า เส้นใยป่านมขีัน้ตอนการผลติ เริม่จากการขดูป่าน/การแยก 
เส้นใยป่าน การล้างเส้นใย การท�าให้เส้นใยแห้งโดยการใช้พลงังานแสงอาทติย์  
(การผึง่แดด) การสางเส้นใยป่าน การถักเปีย การย้อม และการพัฒนาเป็นผลิตภณัฑ์  
โดยขั้นตอนเหล่านี้ ก่อให้เกิดเศษเหลือใช้รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

1) ขัน้ตอนการขดูป่าน มเีศษป่านสดทีเ่หลอืจากการขดูเป็นส่วนเปลือก
นอกของเส้นใย และเศษเส้นใยเป็นจ�านวนมาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้น�าไปใช้ 
ประโยชน์

2) ขัน้ตอนการสางเส้นใย มเีศษป่านทีท่�าให้แห้งแล้ว และเป็นเศษที่เหลือ
จากการสาง  ซึง่ปัจจบุนัใช้ประโยชน์บางส่วนในการรองก้นกล่องกนักระแทก 
แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

3) ขั้นตอนการถักเปีย เกิดปัญหา คือ เส้นใยมีความกระด้างเมื่อน�า 
มาตัดเย็บเป็นกระเป๋า เข็มขัด หรือหมวก จะสร้างความระคายเคืองต่อผู้ใช้ 
และส่งผลกระทบต่อเสือ้ผ้าและร่างกายของผูบ้รโิภค ซึง่ถอืเป็นจดุอ่อนของ 
ผลิตภัณฑ์

ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยสีถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครได้ช่วยเหลอืในการแก้ปัญหาโดย พฒันากระดาษจากป่านสด 
ทีเ่หลอืจากการขดูและการสาง พฒันาเส้นใยเพือ่งานจดัดอกไม้จากส่วนเหลอืใช้  
ในขัน้ตอนการสางเส้นใย เพ่ือทดแทนการใช้ป่านราม ีและสร้างส่ิงประดษิฐ์ส�าหรบั 
นวดเส้นใยป่านทีผ่่านขัน้ตอนการถกัเปียแล้วเป็นสิง่ประดษิฐ์ทีช่่วยให้เส้นใยให้ 
นุ่มขึ้นแก้ปัญหาเส้นใยกระด้าง

ซึง่พบว่า สมาชกิกลุม่ป่านศรนารายณ์ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ 
รับค�าปรึกษาแนะน�า จ�านวน 40 คน ได้ใช้ประโยชน์จากผลการด�าเนินงาน
ดงักล่าวในการพฒันาผลติภาพของชมุชนได้ ซึง่ส่งผลต่อการเพิม่รายได้ของ
กลุ่มสมาชิก ดังกล่าว
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การย้อมสี7

ผักตบชวา

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

กลุม่จกัสานผลติภณัฑ์ผกัตบชวา หมู ่10 บ้านมะค่า

พัฒนา ต�าบลบ้านโพธ์ิ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

มีสมาชิกท้ังส้ิน 20 คน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้แก่  

กระเป๋าผักตบชวา โคมไฟผักตบชวา คลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

ได้เข้าไปส�ารวจพบว่า ผลิตภัณฑ์มีการย้อมสีที่ไม่มี

คุณภาพ เมื่อน�ามาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์แล้วในระหว่าง

การเกบ็รกัษาสนิค้ามกีารขึน้ราเกดิขึน้ ผลติภณัฑ์มรีปูแบบ

จ�ากดั  คลินิกเทคโนโลยมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน นครราชสีมา จึงได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 

ย้อมสี การน�าเฉดสีมาใช้ในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์  

เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

เมื่อกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผักตบชวา จากคลินิก

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา พบว่า สามารถเพิ่มรูปแบบของสินค้า ที่

มีสีสันทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาด กลุ่มฯ

สามารถจ�าหน่ายได้มากขึ้น
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ฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติ8

บ้านโคกสนาม และบ้านโพนแพง ต�าบลดินจี่  อ�าเภอค�าม่วง  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ยงัคงมกีารปลกูฝ้ายตามเชงิเขาภพูาน เพือ่ใช้ในครอบครวั
หรือจ�าหน่ายในท้องถ่ิน โดยปุยฝ้ายที่เก็บเก่ียวมาได้จะรวมกลุ่มกันใส่ 
รถอีแต๋น ข้ามภูพานไปที่โรงงานเล็ก ๆ ในอ�าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
เพือ่แยกเอาเมลด็ออก ถ้าคณุภาพของปยุฝ้ายทีไ่ด้ไม่ดนีกัจะน�าไปท�าไส้ผ้านวม 
แต่ถ้าปยุฝ้ายคณุภาพดจีะน�ามาเขน็ด้วยมอืเพือ่ท�าเป็นเส้นส�าหรบัทอต่อไป 
แต่มีปัญหาคือ สีที่ใช้ย้อมส่วนมากเป็นสีเคมี เส้นฝ้ายที่ได้น�ามาทอเป็นผืน
แล้วน�ามาตัดเยบ็เป็นเสือ้แต่ไม่ได้ขนาดทีเ่ป็นมาตรฐาน รปูแบบของผลติภณัฑ์ 
ไม่น่าสนใจ  ผลิตมาแล้วขายไม่ได้ ปัจจุบันแนวโน้มที่ปริมาณฝ้ายและ
พื้นที่ปลูกฝ้ายจะลดลงไปเรื่อยๆ เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านก็ไม่สนใจผ้า
ฝ้ายที่มีในชุมชน ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้กลุ่มคนปลูกฝ้ายเหล่านี้คงเลิกปลูก ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายทุนทางสังคมที่ชุมชนเหล่านี้มีอยู่แล้ว ไม่สามารถ
ด�ารงสิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษส่งต่อไปยังลูกหลานหรือปลูกฝังให้มี
ความภาคภูมิใจในคุณค่าของฝ้ายจากชุมชนตนเองได้ คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งมีองค์ความ
รู้เรื่องการท�าผงสีจากธรรมชาติ การย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น จึง
ได้จัดท�าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเข็นมือ
ย้อมสีธรรมชาติ โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานปลัดกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติและ 
ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของผ้าฝ้ายจากชุมชน

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ ได้ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย เก็บ
ฝ้าย แยกเมล็ดฝ้าย ฟื้นฟูประเพณีเกี่ยวกับฝ้าย เช่น การอิ้วฝ้าย การดีด
ฝ้าย การล้อฝ้าย การเข็นฝ้าย การเปียฝ้าย เป็นต้น เมื่อได้เส้นฝ้ายแล้วจึง
ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีฝ้ายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และได้
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง
การเย็บเสื้อผ้าด้วยมือและการออกแบบที่ได้มาตรฐานขึ้น ท�าให้ปัจจุบัน
นี้ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเย็บมือของทั้ง 2 หมู่บ้าน มีการส่ังซื้อ 
มากขึ้น ผลิตไม่ทัน จากเดิมที่ขายเส้ือได้ในราคาตัวละไม่เกิน 500 บาท  
ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน สามารถขายได้สูงถึงตัวละ 1,500 – 1,700 บาท 
เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้
ชมุชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความส�าคญักบัการปลกูฝ้ายของ
ชุมชนและรื้อฟื้นประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาเกี่ยวกับฝ้าย เพื่อให้ด�ารงอยู่
ในสังคมปัจจุบันและเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานสืบไป
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การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม9

เพื่อผลิตผ้าไหมแพรวา
ผ้าไหมแพรวากาฬสนิธุ ์เป็นสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP)  

ทีท่�ารายได้และน�าชือ่เสียงให้กบัจงัหวดักาฬสินธุเ์ป็นอย่างมาก  ทางจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์ได้ให้ความส�าคญัจดัเป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั  

“เพือ่พฒันาผ้าไหมแพรวาสูส่ากล” ในยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

ปี 2553 – 2556 ก�าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหม

แพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม สังคมน่าอยู่” แต่ในกระบวนการ

ผลิตผ้าไหมแพรวาน้ันประสบกับปัญหาการขาดแคลนเส้นไหมซึ่งเริ่มมา

ตั้งแต่ปีการผลิต 2553 และต่อเนื่องมาถึงปีการผลิต 2555 ส่งผลให้ราคา

เส้นไหมสูงข้ึน โดยในปีการผลิต 2554 ราคาเส้นไหมสูงถึง กิโลกรัมละ 

2,200-2,500 บาท และหาซือ้ได้ยากมาก เน่ืองจากประเทศจนีลดการผลิต

เส้นไหมในหลายมณฑล กอร์ปกบัสภาวะอากาศทีเ่ปลีย่น แปลงท�าให้เกดิ

ปัญหากับการเล้ียงไหม ปริมาณเส้นไหมจึงไม่พอเพียงกับความต้องการ 

เส้นไหมที่ใช้ในการทอผ้าไหมแพรวามีการผลิตเองในพื้นท่ีน้อยมาก ไม่

พอกับความต้องการ ต้องสั่งซื้อจากโรงงานต่างจังหวัด และบางส่วนใช้

เส้นไหมคุณภาพต�่าท่ีลักลอบน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้ยากต่อ

การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของเส้นไหมที่จะน�ามาทอผ้าไหมแพรวา 

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงเป็น “ต้นน�า้” ของการผลิตผ้าไหมแพรวา   

ต�าบลหนองช้าง อ�าเภอสามชยั เป็นแหล่งผลติผ้าไหมแพรวาทีส่�าคญั

อกีแห่งหนึง่ของจงัหวดักาฬสินธุ ์อยูห่่างจากจงัหวดัประมาณ 89 กโิลเมตร 

อยู่ห่างจากบ้านโพน อ�าเภอค�าม่วง ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิด และจ�าหน่ายผ้า

ไหมแพรวาเพียง 3 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนภูไท จึงมีความ

สามารถในการทอผ้าไหมแพรวาได้เช่นเดียวกับคนภูไทที่บ้านโพน โดย

ประกอบอาชีพท�านา ท�าไร่และเลี้ยงสัตว์ แต่มีอาชีพเสริมที่ท�ารายได้หลัก

ให้กับชุมชน คือ การทอผ้าไหมแพรวา เดิมไม่ได้มีการรวมกลุ่ม ต่างคน 

ต่างทอ และขายให้คนบ้านโพน จึงมีปัญหาเรื่องการก�าหนดราคา การ 

เอารัดเอาเปรียบ การควบคุมมาตรฐานการผลิต เป็นต้น องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองช้าง จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าไหม

แพรวาต�าบลหนองช้างข้ึน เพือ่สืบสานวฒันธรรมการทอผ้าไหมแพรวาของ 

ชนเผ่าภไูทด�า และเป็นการเพิม่รายได้ให้กบัครอบครวั เดมิมกีารปลกูหม่อน
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เล้ียงไหมพนัธุพ์ืน้เมอืง แต่ปัจจบุนัพบว่า การปลกูหม่อนเลีย้งไหมลดน้อยลงไป

มาก เพราะไปซือ้เส้นไหมมาทอผ้าแพรวาง่ายและสะดวกกว่า แต่เมือ่ราคาเส้น

ไหมแพงขึน้ หาซือ้ยากข้ึน และมมีาตรฐานผ้าไหมนกยงูพระราชทานของกรมหม่อน

ไหม เช่น ถ้าเป็นเส้นไหมที่ผลิตจากพันธุ์พื้นเมืองและสาวมือ สามารถขอรับการ

รบัรองนกยงูพระราชทานสทีอง แต่ถ้าเส้นไหมผลติจากไหมลกูผสมและสาวมอื

สามารถขอการรับรองนกยูงพระราชทานสีเงิน และสาวไหมด้วยเครื่องจะขอ

การรบัรองเพยีงนกยงูพระราชทานสนี�า้เงนิ เป็นต้น ซึง่ทกุคนเข้าใจดว่ีาถ้ามตีรา

รับรองมาตรฐานต่างๆ จะท�าให้ขายได้ราคาสูงขึ้น จากการจัดเวทีประชาคมได้

ข้อสรปุตรงกนั โดยทกุคนเหน็ความส�าคญัของการปลกูหม่อนเลีย้งไหม ต้องการ

ให้มกีารฟ้ืนฟกูารปลกูหม่อนเลีย้งไหมในต�าบลหนองช้าง แต่ปัญหาของชมุชนคอื  

ถ้าท�าตามที่บรรพบุรุษเคยท�ากันมา ใบหม่อนที่มีก็ไม่พอเล้ียงไหม เส้นไหมท่ี

ผลติได้กค็ณุภาพไม่ด ีจงึต้องการเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใช้ในการปลกูหม่อน

และเลี้ยงไหม 

ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองช้าง ได้จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุ

ในการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีฯ และได้บรรจุแผนงานดังกล่าวไว้ใน

แผนพัฒนา 3 ปี (2555-2557) และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์(ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็นมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ)์

น�าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ เทคโนโลยี 

การปลูกหม่อน การดูแลรักษา การขยายพันธุ์หม่อนที่ให้ผลผลิตสูง เทคโนโลยี

การเลี้ยงไหมส�าหรับเกษตรกรรายย่อย เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมคุณภาพ

ด ี โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ด�าเนนิการใน 8 หมูบ้่านของต�าบลหนองช้าง ได้แก่ บ้านหนองช้าง บ้านค้อ บ้านจาน 

บ้านหนองแก่นทราย บ้านห้วยยาง บ้านนาดูน บ้านดงตาว และบ้านพรเจริญ  

มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 164 คน ซ่ึงผลจากการเข้าไปถ่ายทอด

เทคโนโลยีดังกล่าว ท�าให้กลุ่มเกษตรกรและแม่บ้านในต�าบลหนองช้าง จ�านวน 

36 ครอบครัว มีโรงสาธิตการเลี้ยงไหม และขยายพื้นทีปลูกหม่อนไหม จ�านวน

กว่า 140 ไร่ สร้างรายได้ให้กบัชมุชน น�าไปสูก่ารพึง่ตนเองของชมุชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์ (ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็นมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ)์  

จะเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษาในการเลอืกเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมทีจ่ะถ่ายทอดให้กบัชมุชน และ 

ประสานความร่วมมอืกบัศนูย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถขอนแก่น และผลิตผ้าไหมแพรวาให้ได้มาตรฐานต่อไป
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การย้อมผ้าทอพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์10

ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)  

ได้ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าทอพื้นเมือง และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ย้อมสธีรรมชาติด้วยวสัดุในท้องถิน่ ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตผ้าทอ

พื้นเมืองให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาผ้าพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน การด�าเนินโครงการเป็น 

การให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง จ�านวน 215 คน ดังนี้

1. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าไหมบ้านกุดตาใกล้ ประธาน  

นางประทมุวนั วลิาศร ีบ้านเลขที ่3 หมู ่4 ต�าบลสายนาวงั อ�าเภอนาคู 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์โทรศัพท์ 0807661976

2. กลุ่มภูไทกุดตาใกล้เก็บขิด ประธาน นางเตือนใจ วรสาร  

บ้านเลขที่ 79/1 หมู่ 7 ต�าบลสายนาวัง อ�าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 0879477966

3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต�าบลดินจี่ อ�าเภอค�าม่วง  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน นายแท่น การถัก โทรศัพท์ 0857595709

4. กลุม่วสิาหกจิชมุชนไหมสมเดจ็ อ�าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

ประธานนายอดุลย์ มูลละชาติ บ้านเลขที่ 82 หมู่ 6 บ้านหนองอีดุม 

ต�าบลศรสีมเดจ็ อ�าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์โทรศพัท์ 0811832084

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ประกอบด้วย
1. เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติ องค์ความรู้ท่ีจะถ่าย

ทอดฯ มี 3 เทคโนโลยี ได้แก่ การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อย้อมสีธรรมชาติ  

การย้อมสีธรรมชาติ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

2. เทคโนโลยนีาโนเพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์ผ้าทอพืน้เมอืง 

โดยได้ใช้เทคโนโลยแีละองค์ความรูจ้ากศนูย์เทคโนโลยนีาโนแห่งชาติ 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

ให้ความรู้ในด้านนาโน เพื่อการตบแต่งและพัฒนาคุณสมบัติผ้าทอ 
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พื้นเมืองท้ังผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึ่งองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับผ้า

นาโนเทคโนโลยี ประกอบด้วย

1. การพัฒนาคุณสมบัติผ้าทอพื้นเมืองในการยับยั้ง

แบคทีเรีย

2. การพัฒนาคุณสมบัติผ้าทอพื้นเมืองฝ้ายให้ม ี

กลิ่นหอม

3. การพัฒนาคุณสมบัติผ ้าทอพื้นเมืองแบบ 2 

คุณสมบัติ (Duo Function) ได้แก่ คุณสมบัติกันน�า้ร่วมกับ

กันเชื้อแบคทีเรีย และคุณสมบัติกันเชื้อแบคทีเรียร่วมกับ 

มีกลิ่นหอม

4. การพฒันาคณุสมบตัผ้ิาทอพืน้เมอืงย้อมสธีรรมชาติ 

ให้สีติดทนสีไม่ตก

5.  การพฒันาคณุสมบตัผ้ิาไหมให้มคีณุสมบตัผ้ิาไหม

ให้มีคุณสมบัติดูแลรักษาง่าย นุ่มและไม่ยับ

6.  การพฒันาคณุสมบตัผ้ิาทอพืน้เมอืงให้มคีณุสมบตัิ

หน่วงไฟ

ผลการด�าเนินงานพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ 

พึงพอใจในภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

(X=4.65) และจากการติดตามผลผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน 

215 คน พบว่าสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิด

เป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ลดรายจ่ายได้ประมาณ 2,001 

– 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 โดยน�าความรู้ท่ีได้ไปใช ้

หลังการอบรมภายใน 1 เดือน และน�าไปใช้ประโยชน์ใน

ครอบครัว
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อเดิม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต�าบลกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 – 864584360 , 043 – 811 - 128
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การเลี้ยงไหมอีรี่11

ครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริหารงานวิจัย อาคารส�านักงานมหาวิทยาลัย 2 ชั้น 1
239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0 – 5394 – 4146 – 8 ต่อ 423

คลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ร่วมกบัศนูย์

วชิาการและเทคโนโลยสีิง่ทอพืน้บ้าน (ฝ้ายแกมไหม : Fai 

Gaem Mai) จดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเล้ียงไหม

อรีีค่รบวงจร เป็นโครงการขยายผลการวจิยัพฒันาการเลีย้ง

ไหมอีรี่และได้ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่ม 

ผู้ผลิตส่ิงทอ และเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังในพื้นท่ี

ภาคเหนือ เพื่อเสริมรายได้จากการใช้ประโยชน์ใบมัน

ส�าปะหลังหรือละหุ่งที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ

ธรรมชาติส�าหรับการผลิตสิ่งทอที่หมู่บ้านป่าซางเหนือ  

หมู ่1 และบ้านป่าซางใต้ หมู ่2 ต�าบลโป่งแพร่ อ�าเภอแม่ลาว  

จังหวัดเชียงราย คือ กลุ ่มผู ้เลี้ยงไหมอีรี่บ ้านป่าซาง  

กลุ่มน�้าพริกตาแดงแม่บ้าน และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร

เมืองเชียงราย บ้านป่าซางใต้ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ได้แก่ 

(1) กระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่ (2) การพัฒนาเครื่องมือ

และวิธีการการผลิตเส้นไหมปั่นมือให้ง่าย สามารถน�าไป

ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ โดยได้มีการขยายการผลิตไหมอีรี ่

ไปในจงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา ล�าพนู ล�าปาง ตาก 

นครสวรรค์ และอุทัยธานี (3) การบริหารจัดการผลิตใน 

รูปแบบ Supply Chain (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ 

ให้เป็น Green Product ที่มีคุณภาพ
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ถนนราชธานี ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0 – 4535 – 2000 ต่อ 1400 , 1426

เครื่องกรอไหม12

กึ่งอัตโนมัติ การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องกรอไหมและตีเกลียว

ไหมเส้นพุ ่งก่ึงอัตโนมัติได้ท�าการวิจัยและพร้อมท่ีจะ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

กระบวนการเตรียมเส้นไหมรูปแบบด่ังเดิม เพื่อลดข้ันตอน

ท่ีมีความซับซ้อนท่ีท�าให้ล่าช้าสูญเสียเวลาในการท�างาน  

ท้ังเป็นการส้ินเปลืองบุคลากร และต้นทุนในกระบวนการ

ผลิตผ้าไหม ดังน้ันการน�าเครื่องกรอไหมเส้นพุ่งไปใช้ใน

การกระบวนการทอผ้า จะช่วยลดเวลาในการกรอไหมเส้น

พุง่ลงได้ ท�าให้ชาวบ้านมเีวลาในการทอผ้าไหมมากขึน้ การ

ทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยเส้นด้าย 2 ชดุ คือ “เส้นด้ายยนื” 

จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดในเครื่องทอ หรือแกนม้วน

ด้านยนื อกีชนดิหนึง่คอื “เส้นด้ายพุง่” จะถกูกรอเข้ากระสวย 

เพือ่ให้กระสวยเป็นตัวน�าเส้นด้ายพุง่สอดขัดเส้นด้ายยนืเป็น

มุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอด

ด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้านแล้วจึง 

วกกลบัมา จะท�าให้เกดิรมิผ้าเป็นเส้นตรงทัง้สองด้าน การน�า

องค์ความรู้เทคโนโลยีมาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญหาท้อง

ถิ่นให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์และ

สินค้าท้องถ่ินให้มีมาตรฐานมากข้ึน โดยมีกลุ่มอาชีพทอ

ผ้าไหม บ้านปะอาว หมูท่ี ่3 บ้านปะอาว ต�าบลปะอาว อ�าเภอ

เมอืง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ส�าหรับการถ่ายทอด

เทคโนโลย ีดงักล่าว ปรากฏว่าสมาชกิในกลุม่ไม่น้อยกว่า 80 

สามารถใช้งานเครื่องกรอไหมกึ่งอัตโนมัติได้ สร้างชื่อเสียง

และลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่สวยงาม

แห่งหนึ่งในจังหวัด
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การมัดย้อมสีธรรมชาติไหม13

และการเพิ่มมูลค่าไหมจากกาวไหม
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลง 

พื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติไหม

และการเพิ่มมูลค่าไหมจากกาวไหม 3 ครั้ง ได้แก่

 1. ครัง้ที ่1 ณ เทศบาลเมอืงปัก ต�าบลเมอืงปัก อ�าเภอปักธงชยั 

จังหวัดนครราชสีมา ผู้อบรม 47 คน

 2. ครั้งท่ี 2 ณ บ้านหนองกระทุม ต�าบลหนองบัวสะอาด 

อ�าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้อบรม 20 คน

 3. ครั้งที่ 3 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านทับหวาย หมู่ที่ 1 อ�าเภอ

ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผู้อบรม 24 คน

 การด�าเนินงานทั้ง 3 ครั้ง จะปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมด  

แต่จะแตกต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่ใช้เป็นสีธรรมชาติที่น�ามาย้อม 

ไม่เหมือนกัน โดยให้ท้ัง 3 กลุ่ม น�าวัตถุดิบท่ีใช้เป็นสีธรรมชาติใน

พื้นที่มาประมาณ 1-3 ชนิด ขั้นตอนการอบรมมีดังนี้

1. กระบวนการย้อมสเีพือ่ให้สธีรรมชาตติดิทน โดยได้รบั

ความร่วมมือวิทยากรท้องถิ่น คือ คุณนิยม เทศชารี จากโครงการ

หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี อ.คง และคุณชูศรี คะเรียงรัมย์ ที่เป็น

เครอืข่ายคลินิกเทคโนโลย ีเพือ่ให้ทราบกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ 

ที่มีคุณภาพ ผู้ย้อมจะต้องเอาใจใส่ในทททุกกระบวนการของการ

ย้อม เร่ิมจากการสังเกตการณ์ บันทึก ชนิดของวัตถุดิบที่น�ามาใช้

ท�าน�้าสีเป็นส่วนใดของพืช ข้ึนอยู่บริเวณใด ฤดูกาลท่ีเก็บใช้ เวลา

ที่เก็บเช้าหรือเย็น วิธีการสกัดน�า้สี สารประกอบอื่นๆ ช่วยติดสีหรือ

เปลีย่นส ีรวมถงึการชัง่ตวงวสัด ุทัง้วสัดใุห้ส ีน�า้ทีใ่ช้ต้ม อณุหภมูขิอง

น�า้ ฯลฯ ทกุอย่างล้วนมคีวามส�าคญัในการสกดัน�า้สธีรรมชาตทิัง้สิน้

2. การท�าสบู่จากกาวไหม โดยได้รับความร่วมมือวิทยากร

จากคุณนิยม เทศชารี ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) หน่วยงาน

ในสังกัด วท. มาถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีน

ธรรมชาติจากกาวไหมไทยบริสุทธิ์ท่ีมีประโยชน์ต่อผิวหนังสามารถ

ซึมซับเข้าไปในทุกอนุภาคของเซลล์ผิวหนัง ช่วยขจัดเซลล์ผิวหนัง 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 0 – 4424 - 7390

ที่เสื่อมสภาพ ท�าให้ผิวหนังกระชับ เนียนนุ่ม และชุ่มชื่น กาวไหม

ไทยมีคุณมหาศาลทั้งด้านการเป็นเวชภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม  

และเครือ่งส�าอาง กาวไหมไทยทีใ่ช้มีโปรตนีธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิถ์งึ  

18 ชนิด มีสานต้านอนุมูลอิสระ และมีสารที่ช่วยก�าจัดจุลินทรีย์

บางชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังของมนุษย์ ต่อต้านไวรัสโรค

เริมและงูสลัด รักษาปริมาณน�้าในผิวหนัง ช่วยท�าให้ผิวชุ่มชื่น  

เนียนนุ่ม ซึ่งพิสูจน์ได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ก�าลังสูงสุด 

ดอูนภุาคของกาวไหม และเหน็ว่าเป็นอนภุาคขนาดเลก็ทีส่ามารถ

ซมึซบัเข้าไปในผวิหนงัได้อย่างน่าอศัจรรย์ นอกจากนัน้ยงัสามารถ

ก�าจดัสิง่สกปรกในเซลล์ท�าให้เซลล์ผวิหนงัแขง็แรงเป็นการยดือายุ

เซลล์และช่วยให้เซลล์ที่เกิดอาการอักเสบซ่ึงอาจจะมีสาเหตุจาก

สิวฝ้าให้คืนสภาพได้เร็วขึ้น น�้าผึ้งเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นตาม

ธรรมชาต ิท�าให้ผวิหนงัมคีวามอ่อนนุม่ และยดืหยุน่และไม่ระคาย

เคืองต่อผิวหนัง พร้อมทั้งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ ซ่ึงมีบทบาท 

ในการปกป้องผิวหนังจากการท�าลายของแสง UV และช่วยใน 

การเสริมสร้างผิวหนังใหม่

ผลการประเมินทั้งหมดสามารถน�าไปใช้ประโยชน์และ

ประยุกต์ในชีวิตประจ�าวัน สามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้ 

อยู่ในระดับร้อยล่ะ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 3 กลุ่ม

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์

http://www.clinictech.most.go.th/online/usermanage/

FinalReport/201311241350291.pdf
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร. 0 – 4375 – 4416, 085 - 596 - 9967 

อิฐบล็อกท�ำ1

จากเปลือกหอยเชอรี่
หอยเชอรี่ นอกจากจะกัดกินล�าต้นข้าวท�าให้เกิดความเสียหายอย่าง

มากมายแล้ว  เปลือกของหอยเชอรี่ที่มีจ�านวนมากยังก่อให้เกิดปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อม เมื่อปลายปี 2550 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
โจทย์ปัญหาจากอบต.ผักแว่น อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ช่วยเหลือใน
การก�าจดัเปลอืกหอยเชอรี ่จงึได้สนบัสนนุงบประมาณภายใต้โครงการคลนิกิ
เทคโนโลยี ให้แก่คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการน�า 
หอยเชอรี่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์  อิฐบล็อกท�าจากเปลือกหอยเชอรี่เป็น 
ผลงานหนึง่ซึง่เกดิจากการคดิค้นของ อ.ทะนงศกัดิ ์มลูตร ีอาจารย์ประจ�าสาขา
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยคิดค้นเครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่ เพ่ือน�ามาใช้
ประโยชน์ในการท�าอฐิบลอ็ก อฐิตวัหนอน ทีใ่ช้ในการเป็นวสัดกุ่อสร้างอาคาร 
ก�าแพง ตกแต่งสวน ฯลฯ

หลักการในการท�างาน : เมื่อเปิดเครื่องท�างาน น�าเปลือกหอยเชอรี่ที่
แห้งแล้วเทใส่สายพานล�าเลยีง เครือ่งจะบดเปลอืกหอยให้ละเอยีดในขัน้ตอน
เดียว เปลือกหอยที่ได้จากการบดละเอียดแล้ว จะน�าไปท�าอิฐบล็อก

ขั้นตอนการท�าอิฐบล็อก 
1)  อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องอัดอิฐบล็อก ทราย ปูนซีเมนต์ และเปลือก

หอยเชอรี่ที่บดละเอียดแล้ว
2) อัตราส่วนในการผสม
 • เปลือกหอยเชอรี่บดละเอียด 5 ส่วน
 • ทราย 3 ส่วน
 • ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน
3) ต้นทนุในการผลติอยูท่ี ่1.50 – 2 บาท/ก้อน  สามารถน�าไปจ�าหน่าย

ได้ในราคาก้อนละ  5  บาท
ประสิทธิภาพ : สามารถรับแรงอัดได้เฉล่ียที่ 70 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร จึงมีคุณสมบัติที่ดี ได้มาตรฐานเทียบเท่าอิฐบล็อกที่มีจ�าหน่ายใน
ท้องตลาดทัว่ไป และเหมาะสมทีจ่ะน�ามาเป็นวสัดกุ่อสร้างและตกแต่ง อกีทัง้
ยังช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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กำรพัฒนำ2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ต�าบลไม้ฝาด อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  92150
โทร. 0 – 7520 – 4051 - 5 

กลุ่มมีดพร้านาป้อ ต�าบลควนปริง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นกลุ่มที่มี

อาชีพในการผลิตมีดพร้า ซึ่งมีวิธีแบบด้ังเดิมในการใช้สายตาในการชุบมีด 

และดูความคมของมีด ท�าให้ได้มีดที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ซึ่งท�าให้ประสบ

ปัญหาในส่วนนี้ เนื่องจากบางครั้งมีฝนตกท�าให้กระบวนการในการผลิตมีด 

ไม่สามารถท�าได้ เพราะในกระบวนการตีมีดต้องใช้แสงแดดเข้ามาช่วยด้วย

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรวีชัิย วทิยาเขตตรงั ได้เชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญในด้านนี ้จากคลนิกิ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มาให้

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตมีดพร้า ได้แก่ การคัดเลือกเหล็กท่ี 

น�ามาใช้ในการตีมีด การควบคุมความร้อน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท�าให้กลุ่มฯ  

ได้รับองค์ความรู้ เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตมีดให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

   

การยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
แกงไตปลาส�าเร็จรูป

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์ ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง ผลิตแกงไตปลาส�าเร็จรูปเพื่อจ�าหน่าย และเป็นสินค้า OTOP  

มียอดจ�าหน่ายค่อนข้างดี แต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเหม็นหืนของน�า้มัน

คลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั 

ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับทางกลุ่มฯ โดยให้ค�าแนะน�าในการปรับเปล่ียน 

วิธีการผลิต จากเดิมปลาและส่วนผสมอื่นๆ ใช้วิธีการทอด เปลี่ยนเป็นการ 

อบแห้งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีการเหม็นหืนของน�า้มัน

จากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท�าให้ทางกลุ่มฯ สามารถเก็บ

รกัษาผลติภณัฑ์แกงไตปลาส�าเรจ็รปูไว้ได้นานขึน้ มยีอดจ�าหน่ายเพิม่มากขึน้ 

ท�าให้สมาชิกกลุ่มมีก�าลังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป

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

คอนกรีต3

เสริมใยกล้วย

การท�าผลิตภณัฑ์คอนกรตีเสรมิใยกล้วย   เกดิขึน้จาก

การลงไปเห็นปัญหาของชาวบ้านท่ีหมู่บ้านหนองผักก้าม 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยในแต่ละปีต้องตัดต้นกล้วย

ทิ้งเกือบ 2 ล้านต้นต่อรอบการปลูก กลายเป็นวัสดุเหลือใช้

ที่เน่าเสียโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร จากวัสดุไร้ค่า ในช่วง

เวลาที่ผ่านมา ล�ากล้วยที่เหลือทิ้งได้ถูกน�ากลับมาแปรรูป

ให้เกดิประโยชน์ จากคณุสมบตัขิองต้นกล้วย เมือ่น�ามาตาก

ให้แห้งจะมีความเหนียวและรับแรงดึงได้ดี ได้ถูกน�ามา

เสริมจุดด้อยของคอนกรีตท่ีไม่สามารถรับแรงดึงได้ กลาย

เป็นคอนกรีตเสริมใยกล้วย เทคโนโลยีการสร้างแผ่นพื้น

คอนกรีตแนวใหม่  จากความคิดริเริ่มของคลินิกเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   

ด้วยแนวคดิเพือ่ก�าจดัวสัดเุหลอืทิง้มาเพิม่มลูค่าเป็น

คอนกรีต จากคุณสมบัติไม่แตกต่างจากคอนกรีตทั่วไป   

ท�าใช้เองได้ ลดต้นทุน สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับ

เกษตรกรคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้

ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรในชุมชนที่มี

ความต้องการ โดยเฉพาะในอ�าเภอเมอืง ทีช่าวบ้านส่วนใหญ่ 

มีอาชีพปลูกกล้วยขาย ท�าให้มีวัตถุดิบมากในการผลิต

เส้นใย อย่างไรก็ตามแม้ว่าเทคโนโลยีคอนกรีตเสริม 

ใยกล้วย จะยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นต้นกล้วย  

แต่หากได้รบัการต่อยอด และสานต่ออย่างจรงิจงั คอนกรตี

เสริมใยกล้วยจะสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร

และลดต้นทุนการผลิตอย่างมากในอนาคต
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