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ค�ำน�ำ

โลกปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ถกูน�าไปใช้ในทุกกระบวนการด�าเนินชวีติของมนุษย์ เพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตและสังคมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ดังนั้น

การน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดลงสู่ชุมชนจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมกีารน�าผลงานวจิยัและพฒันา ทีม่คีวามพร้อมสามารถ

ถ่ายทอดสูช่มชนและภาคการผลติ ไปสนบัสนนุกระบวนการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ในท้องถิน่ อกีทัง้

วจิยัและพฒันางานต่อยอดภมูปัิญญาท้องถิน่ไทย เพือ่ขยายผลสูก่ารประยกุต์ใช้ ตามความต้องการ

ของผู้ใช้ในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไป มีส่วนผลักดันให้เกิดการเพิ่มรายได้ 

ลดรายจ่าย พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

 

ผลงาน “รวมเทคโนโลยี วท.” เล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนา ค้นคว้า ของ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีพร้อม

ถ่ายทอดสู่สาธารณชน โดยจัดเรียงเป็นสาขาเทคโนโลยี ดังนี้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี

การเกษตร เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอาหารแปรรูป เทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเภสัช เทคโนโลยีภาคบริการ

 

ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เห็นเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีไปใช้ในภาค 

การผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐาน กระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

นางวนิดา บุญนาคค้า
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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สถานการณ์การเกษตรในปัจจุบัน ช้ีให้เห็นว่าสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับเกษตรกรคือ ความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและการเชื่อมโยงกับตลาด ซึ่งจะช่วยให้ภาคการเกษตรซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ.  

เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ประเทศ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องคือ กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อใช้

ในการแก้ไขปัญหาการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งการน�าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคตาม

ลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)

สทอภ. ได้บูรณาการข้อมูลดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเป็น

ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อให้บริการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ด้านเกษตรกรรม ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. รูปแปลงที่ดินของเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวรายครัวเรือน พร้อมการเชื่อมโยงกับทะเบียน

เกษตรกร เพื่อให้สามารถจ�าแนกพื้นที่เพาะปลูกและคาดการณ์ผลผลิตข้าวได้อย่างแม่นย�า ผลการด�าเนินงาน  

ขณะนีไ้ด้จดัท�าแผนทีร่ปูแปลงพืน้ทีเ่พาะปลกูเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ครอบคลมุพืน้ทีป่ลกูข้าวทัว่ประเทศ โดยให้บรกิาร

ข้อมูลผ่านระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) 

2. แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวปัจจุบันจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยจัดท�าแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวทุกๆ 

2 สัปดาห์จากข้อมูลดาวเทียม MODIS ซ่ึงแผนที่ดังกล่าว ช่วยให้สามารถคาดการณ์วันเก็บเกี่ยวและผลผลิตได้

อย่างใกล้เคียง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนด้านการบริหารจัดการน�า้ การเฝ้าระวังโรค

และแมลง รวมถึงการวางแผนด้านการตลาด

3. การสนับสนุนจังหวัดให้ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการภาคการเกษตร (GISagro) สทอภ.  

ได้สนับสนุนการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด 

เพื่อน�าเสนอรายละเอียด และแนวทางการใช้ประโยชน์ พร้อมการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ใช้งานระบบใน 

การค้นหาข้อมลูเกีย่วกบัพืน้ทีเ่พาะปลกูระดบัรายแปลง และข้อมลูเกษตรกร ซึง่จงัหวดัมคีวามสนใจขอรบัการพฒันา

บุคลากรเพื่อใช้งานระบบและได้มีการฝึกอบรมในจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาค

ระบบบริการภูมิสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร (GISagro)
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ประโยชน์ที่จะได้รับ
ระบบบรกิารภมูสิารสนเทศเพือ่บรหิารจดัการภาคการเกษตร (GISagro) เป็นระบบทีพ่ฒันาเพือ่รองรบั

การบรหิารจดัการเชงิพืน้ที ่โดย สทอภ. จัดหาข้อมลูดาวเทยีมรายละเอยีดสงูทีม่คีวามทนัสมยั เพือ่ใช้เป็นข้อมลูฐาน 

และจัดท�าชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศซ้อนทับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยระบบนี้จะสามารถให้บริการข้อมูล 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาคการเกษตร ได้ดังนี้

1) จ�านวนพื้นที่ปลูกทั้งหมด จ�านวนแปลงปลูก เกษตรกรผู้ปลูก วันปลูก และวันเก็บเกี่ยวโดยประมาณการ

2) จ�านวนแปลงที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและไม่เหมาะสม

3) ประมาณการผลผลิตรายเดือน คุณภาพของผลผลิต โรงงานและแหล่งรับซื้อ เพื่อวางแผนด้านการตลาด 

และการแปรรูป

4) จ�านวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โรคแมลงระบาดและจ�านวนเกษตรกร 

ที่ได้รับผลกระทบ

5) การบริหารจัดการน�้าชลประทาน และการเตรียมการรองรับสภาพอากาศที่แปรปรวน

แผนการด�าเนินงานในอนาคต
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของระบบบริหารจัดการภาคการเกษตร (GISagro) เป็นข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ 

ที่ส�าคัญในการวางแผนบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการก�าหนดพื้นที่ปลูกที ่

เหมาะสมกบัชนดิของพชื และการวางแผนด้านผลผลติทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาด ซึง่จะช่วยลดปัญหา

ผลผลิตล้นตลาด การเพิ่มข้ึนของต้นทุนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกร และ

สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณนางร�าพึง สิมกิ่ง ส�านักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ: สทอภ.
โทรศัพท์ 02-141-4554  โทรศัพท์มือถือ 084-751-8252  โทรสาร 02-143-9605  E-mail : ramping@gistda.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3
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ทามิส เป็น Mobile Application ที่ใช้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (Tablet) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

(Android) ร่วมกบัเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็และระบบประมวลผลแบบกลุ่มเฆม (Cloud computing) พร้อมรองรบัการ

ใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด (Smart card) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (Smart officer) ใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไทย

ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว และเก็บพิกัดพื้นที่ทางเกษตรด้วยเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) 

บนแผนที่กูเกิลแมป (Google Maps) และให้ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) สามารถน�าไปใช้ตรวจประเมินแปลง

เพาะปลูกตามมาตรฐานการตรวจประเมินทางเกษตร เช่น พืช GAP (Good Agriculture Practice) ข้าวอินทรีย์ 

และรองรับมาตรฐานใหม่ในอนาคต ใช้งานได้ทุกสถานที่ แม้แต่พื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรูปแบบใหม่

ในการให้บรกิารของรฐัแบบเคลือ่นที ่ท�าให้ได้ข้อมลูถกูต้อง แม่นย�า น่าเชือ่ถอื สะดวก รวดเรว็ พร้อมรวบรวม 

สรุป และออกใบรับรองอย่างเป็นระบบ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tamis.in.th

การใช้ระบบทามสิขึน้ทะเบยีนเกษตรกรด้วย
บตัรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดบนแทบ็เลต็  
ร่วมกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

การใช้ระบบทามสิขึน้ทะเบยีนพืน้ท่ีทางการ
เกษตรบนแผนที่กูเกิลพร้อมระบุพิกัด GPS 
และค�านวณเนื้อที่ ไร่-งาน-ตารางวา

• ภาพแสดงแผนผังการท�างานระบบ 
TAMIS Platform

1
1

2

2

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา 

(TAMIS: Thailand Agriculture Mobile Information System)



MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY • 13 

อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2356  โทรสาร 02-5646901-2  E-mail: btt@nnet.nectec.or.th

• ภาพแสดงแบบตรวจรับรองแหล่งผลิต 
ข้าวอินทรีย์ตามระบบการจัดการคุณภาพ  
ข้าวอินทรีย์ ของกรมการข้าว ที่ถูกออกแบบไว้
ในระบบทามิสบนแท็บเล็ต เพื่อให้ผู ้ตรวจ 
ประเมินฯ ใช้ตรวจประเมินฯ ทดแทนแบบ
ประเมินแบบกระดาษแบบเก่า

• ภาพแสดงพกิดัภมูศิาสตร์พืน้ทีท่างการเกษตรทีข่ึน้มาจากแทบ็เลต็

• ภาพแสดงรายละเอียดขอบเขตแปลงเพาะปลูกทางการเกษตร

• หน้าเว็ปไซด์ของระบบทามสิ ใช้ลงทะเบยีนใช้งาน พร้อม
ดูรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนและผลรายงานต่างๆ 

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3 3
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ตรวจแปลงนา 

ความรู้ด้านการตรวจรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
ส�าหรับเกษตรกร

ในปี 2557ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ตรวจ 

แปลงนาและให้ความรู้ด้านการตรวจรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ (เพื่อลดต้นทุน

การผลติและมุง่เน้นการเพิม่รายได้ของเกษตรกร) ให้ผ่านการรบัรองมาตรฐานท้ังในระดับประเทศ และต่างประเทศ 

รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการท�างานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กร

ชุมชน เทคโนโลยีผู้ตรวจแปลงนา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การเตรียมพื้นท่ี การปลูก การดูแล 

และการเก็บเกี่ยว 

2) การพฒันาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถในการบนัทึก การจดัท�าเอกสาร การตรวจแปลง การควบคุม

คุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นอกจากน้ี ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานเว็บ 

แอปพลิเคชันให้กับเกษตรกร ซ่ึงช่วยอ�านวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่ต้องการยื่นค�าร้องขอขึ้นทะเบียนรับรอง

แหล่งผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.gapthailand.in.th  

แทนการกรอกข้อมูลลงในกระดาษแบบเดิม จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเกษตรกรและแหล่งผลิตไปยังอุปกรณ์ 

แอนดรอยด์แท็บเล็ต (Android Tablet) อัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจประเมินใช้ส�าหรับการตรวจประเมิน 

แหล่งน�้า พื้นที่ปลูก การใช้วัสดุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง  

การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ เป็นต้น ท้ังน้ี ประโยชน์ท่ีเกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน 

ได้รับ ได้แก่ การตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และบันทึกข้อมูลต่างๆ รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งลดความ

ผิดพลาดและความซ�้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล เป็นต้น

• ภาพหน้าจอของแอปพลิเคชัน GAP Thailand (Good Agriculture Practices) บนอุปกรณ์แอนดรอยด์แท็บเล็ต

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ท่ี : ดร.วชัรากร หนูทอง นักวจัิย สังกดัศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิวิเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2513  E-mail: watcharakon.noothong@nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3
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เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชน

ต�าบลขวญัเมอืง เป็นต�าบลหนึง่ของอ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท�าการเกษตร โดยเกษตรกร

ใช้ประโยชน์ในการท�านา ท�าไร่ ด้วยการอาศัยน�้าฝนและแหล่งน�้าจากธรรมชาติ ซึ่งในบางปีก็ประสบปัญหา 

ภัยแล้ง และอุทกภัย ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบข้อมูลของเทศบาลต�าบล

เสลภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่พบว่า ในต�าบลขวัญเมืองยังไม่ได้มีการจัดท�าฐานข้อมูลการใช้

ประโยชน์ทีด่นิทางการเกษตร และฐานข้อมลูทะเบยีนเกษตรกรท่ีใช้ในการติดตามการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ี ท�าให้

เมื่อเกิดอุทกภัย หรือภัยแล้ง การให้การช่วยเหลือหรือการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย ก็ตรวจสอบและท�าได้

ยาก และการที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบบริหารจัดการภาคการเกษตร (โซนนิ่งเกษตร) ด้วยการก�าหนดพื้นที่ที่

เหมาะสมกับการปลูกพืช เศรษฐกิจทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส�าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ามัน อ้อยโรงงาน  

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นั้น ท�าให้หน่วยงานในท้องถิ่นเห็นถึงความส�าคัญของการมีระบบภูมิสารสนเทศ ที่สามารถ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินและทะเบียนเกษตรกรเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้าน

การเกษตรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่พื้นที่หรือชุมชนหรือจังหวัดได้รับ
1.  ฐานข้อมูลดาวเทียมไทยโชติ ของต�าบลขวัญเมือง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.  ฐานข้อมูลภูมิสารเทศ ได้แก่ ทะเบียนเกษตรกร ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินรายแปลง ของต�าบล 

ขวัญเมือง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  โปรแกรม GIS (Free Ware) และระบบสบืค้นข้อมลูภมูสิารสนเทศการเกษตรผ่านระบบออนไลน์ (Internet)

4. วิธีการจัดเก็บ น�าเข้า ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบสืบค้นของมูลภูมิสารสนเทศ  

ด้านการเกษตร ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามารถด�าเนินการเองได้

• ชี้แจงท�าความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่

• การชี้แปลงที่ดินร่วมกับเกษตรกร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 
แล้วเขียนลงบนภาพจากดาวเทียม

• การวาดรูป
แปลงที่ดินลงบน
ภาพดาวเทียม

• รูปถ่ายเกษตรกรที่
ถ่ายร่วมกับแผ่นป้ายที่
กรอกรายละเอียดแล้ว

1. การจัดท�าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการเกษตรและระบบสืบค้นข้อมูลการเกษตร
เพื่อบูรณาการ และบรหิารจดัการ ต�าบลขวญัเมือง อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัรอ้ยเอด็



16 • MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

• ชี้แจงท�าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

• ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภูมิ
สารสนเทศแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นก�าลัง
ส�าคัญให้กับชุมชนในการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่

• อบรมการใช้งานแผนที่ภาพ
ดาวเทียม เพื่อใช้ในการส�ารวจข้อมูล
ขอบเขตหมู่บ้าน, แปลงที่ดินท�ากิน 
และต�าแหน่งสถานที่ส�าคัญๆ ในพื้นที่

สภาองค์กรชุมชนต�าบลดอนศิลา ได้มีการขับเคลื่อนงานเก่ียวกับการ
พฒันาระบบข้อมลู โดยได้รบัการสนบัสนนุข้อมลูจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ดอนศิลา และส�านักงานเกษตรอ�าเภอเวียงชัย ก�านันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  โดยได้
มีการสร้างความเข้าใจ ในการจัดเก็บ/ส�ารวจข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้น�า 5 หมู่บ้าน
ทีม่คีวามพร้อมก่อน  โดยใช้ระบบข้อมลูน�าการพฒันาและแก้ไขปัญหาของชมุชน  
รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการด�าเนิน
งานทีผ่่านมาดงักล่าว ยงัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพฒันายกระดบัต่อไป เพือ่สร้าง
พืน้ทีร่ปูธรรมจดัการตนเองและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรชมุชน พร้อม
กับการขับเคลื่อนงานนโยบาย การปฏิรูปสังคม หรือการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคตต่อไป อนึ่ง สภาองค์กรชุมชนต�าบล
ดอนศิลา เล็งเห็นความส�าคัญของระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในด้านการพัฒนาระบบข้อมูล GIS แผนที่ระดับหมู่บ้าน 
ต�าบล เพือ่น�าไปสูก่ารวางแผนพฒันา แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพืน้ทีไ่ด้อย่างเป็นระบบ การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรจงึเป็น
สิ่งที่ส�าคัญมาก การได้มาซึ่งข้อมูลในพื้นที่จากคนในพื้นที่ เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ และมีความถูกต้องที่สุด โดย สทอภ. มีความ
เชี่ยวชาญด้านระบบดังกล่าว สามารถเติมเต็มความรู้ เทคนิค วิธีการ ให้กับบุคลากรในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดระบบ
ข้อมูลจากฐานราก และน�ามาซึ่งการพัฒนาพื้นที่แบบยั่งยืนต่อไป 

 
ประโยชน์ที่พื้นที่หรือชุมชนหรือจังหวัดได้รับ

1. มีระบบฐานข้อมูล GIS และแผนที่ระดับหมู่บ้าน ต�าบล เพื่อน�าไปสู่การวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
ได้อย่างเป็นระบบ 

2. บุคลากรในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคนในพื้นที่ กับภาคีความร่วมมือ ทุกภาคส่วน 
4. เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
พื้นที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
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ขอบเขตของหมูบ้่านทีอ่ยูต่ดิกนั ภายใน 1 ต�าบล มปัีญหาในเรือ่งของการแบ่งปันเขตหมูบ้่าน ท�าให้ประชาชน

ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีบ่างรายตกส�ารวจจากเขตหมูบ้่าน ดงันัน้ เมือ่มปัีญหาในเรือ่งภยัพบิตั/ิ ผลผลติทางการเกษตร 

หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสิทธิข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค จะไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจาก 

หน่วยงานของรัฐได้ ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�า้และเป็นปัญหาในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

         

ประโยชน์ที่พื้นที่หรือชุมชนหรือจังหวัดได้รับ
1. เทศบาลต�าบลแม่ลานนา อ�าเภอลอง มีข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศชุมชน ที่เป็นระบบ สามารถสืบค้น

ข้อมูลรายครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เทศบาลต�าบลแม่ลานนา อ�าเภอลอง สามารถน�าข้อมูลสารสนเทศไปบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ใน 

อนาคตได้

3. สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าเทศบาลต�าบลแม่ลานนา จะได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น 

ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง

• ชี้แจงท�าความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการฯร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

• ฝึกอบรมการอ่านแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
และการใช้งานโปรแกรมด้าน GIS 

• ส่งมอบแผนที่แนวเขตหมู่บ้าน
แก่ผู้บริหารเทศบาลต�าบลแม่ลานนา

3. จัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขัน้พื้นฐาน 
ในพื้นที่เทศบาลต�าบลแม่ลานนา อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : 1. คุณธนากร สงวนตระกูล  2. คุณมิ่งขวัญ กันธา  3. คุณสุรศักดิ์ ศิริรัตน์ 
สังกัด : 1. สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)
          2. ส�านักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร  3. ส�านักบริหารกลาง
โทรศัพท์ 1. 0 2141 4598  2. 0 2141 4638  3. 0 2141 4481  3. 0 2143 9585-6
E-mail : 1. thanakorn@gistda.or.th  2. mingkwan@gistda.or.th  3. surasak@gistd.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 33อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................

• แบบจ�าลองและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิด
ไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน 

• การวิเคราะห์และค�านวณพื้นท่ีเผาไหม้ 
(Burnt scar)

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 

หรือ GISTDA ได้ด�าเนินการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและ

สาธารณสุข อีกทั้งได้ด�าเนินการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ

จดัการด้านภัยพบัิต ิโดยเฉพาะในเดอืนมกราคม ถงึ เมษายน ประเทศไทย

เข้าสู่ฤดูกาลเกิดไฟป่า ท�าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากหมอกควัน  

อันเกิดจากการเผาในที่โล่งเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม และในบางกรณี

เกิดจากการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ ซึ่งเป็นการเผาโดยไม่มีการควบคุม  

ท�าให้ไฟป่าเผาไหม้เป็นบริเวณกว้าง เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่ต่างๆ 

โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ของประเทศ เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2558 สทอภ. ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ�าใน

พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ดังนั้น สทอภ. จึงได้สนับสนุนทั้งบุคคลากร 

อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลจุดความร้อนรายวัน 

รายสปัดาห์ พืน้ทีเ่ผาไหม้ราย 16 วนั และแบบจ�าลองคาดการณ์พืน้ทีเ่สีย่ง

เกดิไฟป่าล่วงหน้า 7 วนั เพือ่ใช้ในการเฝ้าระวงั ช่วยเหลอื และประเมนิ 

ความเสียหายในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมร่วมกับ

ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เก่ียวข้อง อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน�าส่งข้อมูล

ผ่านทาง e-mail เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

ทัว่ถงึ และน�าไปใช้ในการบรหิารจัดการไฟป่าได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป

ภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมเพื่อ
การบริหารจัดการข้อมูลไฟป่าหมอกควัน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณกัมปนาท ดีอุดมจันทร์ สังกัด ส�านักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ: สทอภ.
โทรศัพท์ 0 2141 4552  โทรศัพท์มือถือ 08 9117 9233  โทรสาร 0 2143 9605  E-mail : kampanat@gistda.or.th

3 3
เจ้าหน้าที่ประจ�า war room ชาติ
และจังหวัด ช่วงเดือน กพ.-พค.

• ต�าแหน่งจุดความร้อนตามชนิด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

• ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 
มองเห็นกลุ่มควันไฟ

• ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่

3
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วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................

ระบบวัดปริมาณน�้าฝนอัตโนมัติ
ส�าหรับเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม

และน�้าป่าไหลหลาก

ระบบวัดปริมาณน�้าฝนอัตโนมัติส�าหรับเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากถูกพัฒนาข้ึนโดย

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการพัฒนาสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ซึ่งเป็น 

อุปกรณ์ช่วยอ�านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาพื้นฐาน และบันทึกค่าจากเซนเซอร์และ 

ส่งข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูล เช่น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ปริมาณน�้าฝน ความเร็วลม ทิศทางลม 

ความดันบรรยากาศ เป็นต้น โดยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุมการท�างานของสถานีจากเว็บบราวเซอร์

ได้ จากการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ GPRS ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติม

เซนเซอร์อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อวัดข้อมูลตามที่ต้องการได้อีก เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิและความชื้นดิน ระดับ 

ความลกึของน�า้ เป็นต้น ปัจจบุนัส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้น�าระบบวดัปรมิาณ

น�้าฝนอัตโนมัติ ขยายผลการติดตั้งระบบในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 22 อ�าเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่จ�านวน 243 ชุด  

เพื่อบูรณาการความรู้สู่การเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

• ระบบวัดปริมาณน�้าฝนอัตโนมัติส�าหรับเฝ้าระวัง 
เตือนภัยดินถล่มและน�้าป่าไหลหลาก

• ก)  ผู้ใช้สามารถบันทึกและควบคุมข้อมูลผ่าน
  เครือข่าย GPRS บนเว็บบราวเซอร์
 ข) ภายในตู้ควบคุมระบบวัดปริมาณน�า้ฝนอัตโนมัติ

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2460

3
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนา 

ภูมิสารสนเทศน�้าระดับต�าบล พัฒนาศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นให้สามารถใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ 

องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน�้า ดังนี้ 

1. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
พัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานท้องถ่ิน โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน�้าระดับท้องถิ่น” เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่ 

การดแูละตคีวามหมายแผนที ่การใช้โปรแกรมในการจดัท�าแผนที ่(QGIS) และร่วมกนัจดัท�าแผนทีน่�า้ระดบัต�าบล 

ให้หน่วยงานท้องถิน่สามารถเพิม่เตมิ/แก้ไขข้อมลูแหล่งน�า้ในพืน้ทีข่องตนเองได้ และหลกัสตูร “การใช้ภมูสิารสนเทศ 

(GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน�า้ระดับท้องถิ่น” ต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แผนที่น�้าระดับต�าบลสู่การปฏิบัติงาน 
ใช้ข้อมลูแผนทีน่�า้ระดบัต�าบลร่วมกบัข้อมลูอทุกวทิยาในการวางแผนโครงการ/แนวทางการบรหิารจดัการน�า้

ในพื้นที่ และจัดท�าผังน�้าร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

3. การติดตามสถานการณ์น�้า
สสนก. ได้พัฒนาอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น�้าอัตโนมัติ (Media Box) และมอบให้กับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) แล้วจ�านวน 584 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา Mobile Application “NHC” ส�าหรับ

ติดตามสถานการณ์น�้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์น�้า 

ในพื้นที่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ระดับท้องถิ่นต่อไป

การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน�้า
ระดับต�าบล

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0 2642 7132 ต่อ 515  โทรสาร 0 2642 7133  E-mail  suchada@haii.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).....................................3
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• การทดสอบความทนน�้าท่วมเฉียบพลัน (ในบ่อทดลอง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�าแพงแสน ที่ความลึก 1.2 เมตร 
น�า้ท่วมขัง 12 วัน 
ก) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่โดนน�้าท่วม 
ข) ลักษณะข้าว กข 51 ที่สามารถทนต่อสภาวะน�้าท่วมได้

• ต้นข้าวฟื้นตัวและให้รวงภายหลังน�้าลด จากน�้าท่วมนาน  
17 วัน ณ แปลงเกษตรการ ต�าบล อ�าเภอปากคาด จังหวัด
หนองคาย

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 3435 5192-5 ต่อ 113-120  E-mail: theerayut@biotec.or.th

พันธุ์ข้าว กข51 ทนน�้าท่วมฉับพลัน

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ(สวทช.) ร่วมกับกรมกำรข้ำว และมหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ พัฒนำพันธุ์ข้ำว กข51 ทนน�้ำท่วมฉับพลัน โดยผสมระหว่ำงพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ 

IR49830 ซึ่งเป็นพันธุ์ทนน�้ำท่วมฉับพลัน จำกนั้นผสมกลับเขำ้หำพันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 และคัดเลือกตำมวิธีกำร

ปรบัปรงุพนัธุโ์ดยใช้เครือ่งหมำยโมเลกลุทีเ่กีย่วข้องกบัยนีทนน�ำ้ท่วมฉบัพลนัและคณุภำพกำรหงุต้ม จนได้สำยพนัธุ์

ทีม่คีวำมคงตวัและมยีนีทนน�ำ้ท่วม น�ำไปทดสอบกำรทนน�ำ้ท่วม ณ สถำนีทดลองข้ำวหันตรำ จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 

และบ่อทดลองน�้ำท่วมของภำควิชำพืชไร่นำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

น�ำสำยพันธุ์ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกไปปลูกทดสอบเพื่อประเมินกำรให้ผลผลิต กำรปรับตัว และกำรทนน�้ำท่วมในพื้นที่

เป้ำหมำยทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิน�ำ้ท่วมฉบัพลนั จ�ำนวน 10 แห่ง ในพืน้ที ่จงัหวดัเชยีงรำย จงัหวดัพะเยำ จงัหวดัหนองคำย  

จังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยร่วมมือกับกรมกำรข้ำว คัดเลือกจนได้พันธุ์ข้ำวที่ให้

ผลผลิตดี ทนน�้ำท่วมฉับพลัน และผ่ำนกำรประเมินกำรยอมรับของเกษตรกรในด้ำนลักษณะทำงกำยภำพและ

คุณภำพกำรหุงต้ม

ลักษณะเด่น ของพันธุ์ข้าว กข51 คือสำมำรถทนน�้ำท่วมฉับพลัน ในระยะข้ำวแตกกอได้นำน 12 วัน  

ภำยหลังน�้ำลดฟื้นตัวให้ผลผลิตดีกว่ำพันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 ถึงร้อยละ 82 และผลผลิตในสภำพนำน�้ำฝนทั่วไป  

550 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 ลักษณะทำงกำรเกษตร อำยุเก็บเกี่ยว คุณภำพเมล็ด

ทำงกำยภำพ เคมี กำรหุงต้ม รับประทำนและควำมหอมใกล้เคียงกับพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 โดยเมื่อ 

วันที่ 12 มีนำคม 2556 กรมกำรข้ำวประกำศรับรองพันธุ์ข้ำวเจ้ำพันธุ์ใหม่ กข51 ทนน�้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็น 

ข้ำวพันธุ์แรกที่ได้จำกกำรปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุลช่วยในกำรคัดเลือกและได้รับกำรรับรองพันธุ ์

ทั้งนี้ กรมกำรข้ำวจะด�ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกรน�ำไปปลูกต่อไป

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 3435 5192-5 ต่อ 113-120  E-mail: theerayut@biotec.or.th

พันธุ์ข้าวเหนียว กข18 
ต้านทานโรคไหม้ 

หน่วยปฏิบัติกำรค้นหำและใช้ประโยชน์ยีนข้ำว โดยส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

(สวทช.) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ร่วมกับกรมกำรข้ำวและมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล�ำปำง  

ได้พัฒนำพันธุ์ข้ำวเหนียว กข18 ต้ำนทำนโรคไหม้โดยกำรผสมระหว่ำงพันธุ์ข้ำวเหนียว กข6 ท่ีมีคุณภำพหุงต้มดี  

กบัพนัธุข้์ำวเจ้ำหอมนลิทีต้่ำนทำนต่อโรคไหม้ โดยใช้เครือ่งหมำยโมเลกลุทีเ่กีย่วข้องกบัยนีต้ำนทำนต่อโรคไหม้และ

คุณภำพหุงต้มในกำรคัดเลือกร่วมกับกำรปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมำตรฐำน ปลูกคัดเลือกควำมต้ำนทำนโรคไหม้ที่

แปลงนำของหน่วยปฏิบัติกำรค้นหำและใช้ประโยชน์ยีนข้ำวมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม และปลูกทดสอบกำรให้ผลผลิต กำรปรับตัว และควำมต้ำนทำนโรคไหม้ ณ ศูนย์วิจัยข้ำว

อบุลรำชธำน ีและศนูย์วจัิยข้ำวหนองคำย กรมกำรข้ำว จนได้พนัธุข้์ำวทีใ่ห้ผลผลติด ีต้ำนทำนโรคไหม้ และผ่ำนกำร

ยอมรับทั้งด้ำนกำยภำพและกำรหุงต้มจำกเกษตรกร

พันธุ์ข้ำวเหนียว กข18 ต้ำนทำนโรคไหม้ มีคุณสมบัติต้ำนทำนโรคไหม้ในระยะกล้ำ เหมำะส�ำหรับพื้นท่ีนำ 

น�้ำฝนในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือตอนบนที่มีกำรระบำดของโรคไหม้ไวต่อช่วงแสง โดยล�ำต้น

มีควำมสูงประมำณ 158 เซนติเมตร ใบสีเขียว คอรวงยำว ทรงกอแบะลักษณะข้ำวเปลือกมีสีน�้ำตำล คุณภำพ 

กำรขัดสีดี คุณภำพกำรหุงต้มดี เม่ือนึ่งสุกมีเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกล่ินหอมใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 อำยุกำรเก็บเกี่ยว  

110 - 120 วัน ช่วงปลูกที่เหมำะสม : กรกฎำคม – สิงหำคม สำมำรถผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 609 กิโลกรัมต่อไร่  

โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2556 กรมกำรข้ำวประกำศรับรองพันธุ์ข้ำวเหนียวใหม่ “พันธุ์ กข18 ต้านทานโรคไหม้” 

ทั้งนี้ กรมกำรข้ำวจะด�ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้เกษตรกรน�ำไปปลูกต่อไป

ก) ลักษณะล�าต้นข้าวพันธุ์ กข18 
ต้านทานโรคไหม้เปรียบเทียบกับพันธุ์อื่น 
ข) ขนาดและลักษณะเมล็ดข้าว 
ค) ตัวอย่างข้าวพันธุ์ กข18 ต้านทานโรคไหม

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3



24 • MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

พันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย 
ต้านทานโรคไหม้และขอบโรคใบแห้ง

พันธุ์ กข6 เป็นพันธุ์ข้ำวเหนียวที่เกษตรกรภำคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกและบริโภค แต่ต้นข้ำวสูง  

หักล้มง่ำย อ่อนแอต่อโรคใบไหม้และขอบใบแห้ง ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 

ร่วมกับกรมกำรข้ำว และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ พัฒนำพันธุ์ข้ำวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ตำ้นทำน

โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุลท่ีเก่ียวข้องกับยีนต้ำนทำนโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งและ

คุณภำพหุงต้มในกำรคัดเลือกร่วมกับกำรปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมำตรฐำน จนได้พันธุ์ข้ำวท่ีให้ผลผลิตสูง ต้ำนทำน

ต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ต้นเตี้ย ไม่หักล้มง่ำย และมีคุณภำพหุงต้ม ใกล้เคียงกับพันธุ์ขำวเหนียว กข6 เดิม 

นอกจำกนี้คุณสมบัติเด่นของพันธุ์ข้ำวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ตำ้นทำนโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้งคือ ปรับตัวได้ดีใน

พื้นที่นำน�้ำฝนภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเส่ียงต่อกำรระบำดของโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 

ออกดอกช่วงวันที่ 17 – 25 ตุลำคมของทุกปี ควำมสูงประมำณ 130 เซนติเมตร สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ง่ำยด้วย

เครื่องจักร จ�ำนวนรวงต่อกอประมำณ 13 รวง (นำด�ำ) และแตกกอได้ดี ล�ำต้นแข็งแรง ไม่หักล้ม ใบยำยสีเขียวเข้ม 

ใบธงตั้ง มีลักษณะข้ำวเปลือกคลำ้ยพันธุ์ กข6 เดิม อำยุในกำรเก็บเกี่ยว 110 – 120 วัน ช่วงปลูกที่เหมำะสมคือ 

ช่วงเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยประมำณ 700– 750 กิโลกรัมต่อไร่

ในปี 2557 เริม่ปลกูทดสอบข้ำวเหนยีว กข6 ต้นเตีย้ ต้ำนทำนโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ในแปลงเกษตรกร 

ภำคเหนือ เช่น อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงหม่ อ�ำเภอเกำะคำ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปำง และ 

อ�ำเภอ แม่สำยจังหวัดเชียงรำย ส่วนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ อ�ำเภอเต่ำงอย อ�ำเภอเจริญศิลป์ อ�ำเภอ

ค�ำตำกล้ำ จงัหวดัสกลนคร อ�ำเภอรตันวำปี อ�ำเภอสระใคร อ�ำเภอท่ำบ่อ จงัหวดัหนองคำย และอ�ำเภอเมอืง จงัหวดั

บึงกำฬ โดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล�ำปำง และ สวทช. ร่วมงำนกับหน่วยงำนในพื้นท่ี เช่น  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงำนสภำเกษตรจังหวัด  

ในกำรประสำนเครือข่ำยเกษตรกรและติดตำมกำรปลูกทดสอบพันธุ์ขำ้วในพื้นที่

ก) ระยะแตกกอ ข) ระยะออกดอกของข้าว กข6 ต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
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ก)  ระยะเก็บเกี่ยว 
ข) ลกัษณะเมลด็ข้าวเปลอืกและข้าวสารของ
 ข้าว กข6 ต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้ และ
 โรคขอบใบแห้ง

 ผลจำกกำรปลูกทดลองพันธุ์ข้ำวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้ำนทำนโรคไหม้และขอบใบแห้ง ในภำคเหนือและ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกพันธุ์ท่ีเหมำะสมกับพื้นท่ี พบว่ำ เกษตรกร 

ยอมรับพันธุ์ เนื่องจำกสำมำรถตำ้นทำนโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งได้ ท�ำให้ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันและ

ก�ำจัดโรค ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต ล�ำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่ำย ได้ผลผลิตสูง เหมำะส�ำหรับพื้นที่กำรปลูกข้ำวโดยใช้

เครื่องจักรกลในกำรเก็บเกี่ยว

• รูปที่ 2 การปลูกทดสอบข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ในแปลงเกษตรกร
จากความร่วมมือของ สวทช. และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านน้า ล�าปาง กับหน่วยงานในพื้นที่

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 3435 5192-5 ต่อ 113-120  E-mail: theerayut@biotec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์
ถ่ายทอดสู่เกษตรกร

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ 

กรรมพัฒนำพันธุ์ข้ำวหอมชลสิทธิ์ทนน�้ำท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อช่วงแสงจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำง พันธุ์ข้ำว 

IR57514 ที่มีคุณสมบัติทนต่อน�้ำท่วมฉับพลัน กับพันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีคุณภำพกำรหุงต้มดี และมีกลิ่นหอม

โดยใช้เครือ่งหมำยโมเลกลุทีเ่กีย่วข้องกบัยนีทนน�ำ้ท่วมและคณุภำพกำรหงุต้มในกำรคดัเลอืกพนัธุข้์ำวหอมชลสทิธิ์ 

สำมำรถทนอยูใ่ต้น�ำ้ได้นำน 2-3 สปัดำห์โดยไม่ตำย และไม่ไวต่อช่วงแสง ท�ำให้สำมำรถปลกูได้มำกกว่ำปีละ 1 ครัง้ 

มีผลผลิตประมำณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภำพนำปักด�ำ ที่ควำมชื้นร้อยละ 12

สวทช.ได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมชลสิทธิ์ ระหวำ่งเดือนสิงหำคม – ธันวำคม 2553 จ�ำนวน 

400 กิโลกรัม ให้แก่สหกรณ์กำรเกษตร อ�ำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยใช้กลไกของสหกรณ์กำรเกษตร 

อ�ำเภอผักไห่ เป็นผู้ด�ำเนินกำรคัดสรรพื้นที่และเกษตรกร มีเกษตรกรเขำ้ร่วมโครงกำร 4 รำย มีพื้นที่ปลูกรวม 30 ไร่ 

และได้อบรมให้ควำมรู้เรื่อง “เทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี” กับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมกำรผลิตเมล็ด

พันธุ์ดี พบวำ่ พื้นที่ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจำกน�้ำท่วมสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 21,190 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 

848 กโิลกรมัต่อไร่) ส่วนพืน้ที ่ได้รบัผลกระทบจำกน�ำ้ท่วมเรอืนยอดจมมดิอยูใ่ต้น�ำ้ เป็นเวลำ 12 วนั ในช่วงดงักล่ำว

ต้นข้ำวอยู่ในระยะออกดอกท�ำให้ไม่สำมำรถผสมเกสรใต้น�้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังน�้ำลดต้นข้ำวฟื้นตัวได้เร็ว

และมีกำรเจริญเติบโตแทงช่อดอกใหม่ โดยยังสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมำณ 150 - 200 กิโลกรัมต่อไร่  

จำกผลกำรสนับสนุนของ สวทช. เกษตรกรได้น�ำไปปลูกจนเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถแปรรูปเป็นข้ำวสำรบรรจุถุง 

ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “อ่อนหวำน”

• รูปที่ 1 การถ่ายทอดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ให้กลุ่มเกษตรกร อ�าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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• ศช. สวทช. ร่วมกบั สหกรณ์การเกษตรผกัไห่ 
จ�ากัด น้อมเกล้าถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชล
สิทธิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

• การจัดเวทีชุมชนเรื่องการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�านา
แบบครบวงจร ณ อบต.ชัยบุรี 
อ�าเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง มีผู้เข้าร่วม 42 คน

• การสนับสนุนเมล็ดพันธุ ์ข้าวหอมมะลิชลสิทธิ์ 
จ�านวน 3,000 กโิลกรมั ให้เกษตรกรทีป่ระสบปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง

• ผู ้บริหาร ศช. ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวหอม 
ชลสิทธิ์ บ้านคอกวัว ต�าบลชัยบุรี อ�าเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง

จำกสถำนกำรณ์อุทกภัยในจังหวัดพัทลุง ปี 2557 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพัทลุงได้ขอสนับสนุน 

เมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมชลสิทธิ์จำกมูลนิธิชัยพัฒนำดังนั้น สวทช. ร่วมกับสหกรณ์กำรเกษตรผักไห่ จ�ำกัด จึงได้ 

น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมชลสิทธ์ิทนน�้ำท่วมฉับพลัน แด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

สยำมบรมรำชกมุำร ีองค์ประธำนกรรมกำรมลูนธิชัิยพฒันำจ�ำนวน 3,000 กโิลกรมั เพือ่พระรำชทำนให้แก่เกษตรกร

ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2557 ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ

องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัพทัลงุ ได้มอบเมลด็พนัธุข้์ำวพระรำชทำนให้กับเกษตรกรในเขต อ�ำเภอเมอืงพทัลงุ 

อ�ำเภอควนขนุน และ อ�ำเภอป่ำพะยอม รวม 94 รำย เพื่อน�ำไปปลูกในพื้นที่ 413 ไร่  ในกำรนี้ สวทช. โดยศูนย์พันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ศช.) ได้คัดเลือกบำ้นคอกวัว ต�ำบลชัยบุรี อ�ำเภอเมืองพัทลุง เป็นพื้นที่

ผลติเมลด็พนัธุข้์ำวหอมชลสทิธิ ์เพือ่ไว้ใช้ในพืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรถกูน�ำ้ท่วม โดยจดักำรอบรมให้ควำมรูเ้รือ่งเทคโนโลยี

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีแก่เกษตรกร และติดตำมตรวจสอบคุณภำพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้ง 

ให้ค�ำแนะน�ำในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงเกษตรกรตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์  02 564 6700 ต่อ 3626 - 3628  โทรสาร 0-2564-6586

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3 3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................



28 • MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

การขยายผลการปลูก
ข้าวเหนียวต้านโรคไหม้ “พันธุ์ธัญสิริน”

ส�ำนักงำนพฒันำวทิยำศำตร์และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ(สวทช.) มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ รว่มกับส�ำนักวิจัย

และพัฒนำข้ำวกรมกำรข้ำว และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พัฒนำพันธุ์ข้ำวเหนียวต้ำนโรคไหม้  

โดยใช้เครือ่งหมำยโมเลกลุในกำรคดัเลอืกร่วมกบักำรปรบัปรงุพนัธุแ์บบวธิมีำตรฐำน จนได้ข้ำวเหนยีวทีม่คีณุภำพ

ใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 แต่มีควำมต้ำนทำนโรคไหม้ ซึ่งเริ่มพัฒนำตั้งแต่ปี 2545 ใช้เวลำในกำรพัฒนำประมำณ 4 ปี 

โดยได้รับพระรำชทำนช่ือพันธุ์ข้ำว “ธัญสิริน” จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีข้ำวธัญสิริน  

มจีดุเด่นคอื สำมำรถต้ำนทำนต่อเช้ือโรคไหม้ทีร่ะบำดในพืน้ทีน่ำน�ำ้ฝนปรบัตวัได้ดใีนพืน้ทีน่ำน�ำ้ฝนในเขตภำคเหนอื 

และภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืต้นข้ำวแตกกอดแีขง็แรงทนกำรหกัล้มคณุภำพกำรหงุต้มด ีอ่อนนุม่เหนยีวนุม่ ข้ำวสกุ 

เมื่อเย็นยังคงควำมนิ่มซ่ึงในปีเพำะปลูก 2557 สวทช. ได้ขยำยผลกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว

คณุภำพดรีะดบัชัน้จ�ำหน่ำยให้แก่เกษตรกรในพืน้ที ่จงัหวดัร้อยเอด็ สกลนคร มกุดำหำร อบุลรำชธำน ีมหำสำรคำม 

และขอนแก่น จ�ำนวน 465 ครอบครัว พื้นที่เพำะปลูก 659 ไร่ โดยจำกกำรติดตำมกำรผลิตเมล็ดขำ้ว “ธัญสิริน”  

หลงัจำกได้มกีำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลติเมลด็พนัธุแ์ล้วพบว่ำ ได้ผลผลติเมลด็พนัธุข้์ำวรวม 428,733 กโิลกรมั 

แบ่งเป็นเมลด็พนัธุข้์ำวคณุภำพด ี319,302 กโิลกรมั และข้ำวเปลือก 163,431 กโิลกรมั รวมรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย

เมล็ดพันธุ์ 7.98 ล้ำนบำท และขำยข้ำวเปลือก 1.28 ล้ำนบำท รวมสร้ำงมูลค่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำร 

ส่งเสรมิกำรผลติเมลด็พนัธุข้์ำวธญัสรินิ 9.26 ล้ำนบำท นอกจำกน้ีได้มกีำรขยำยผลกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีให้แก่เกษตกรในพื้นที่ภำคเหนือ (จังหวัดนำ่น) จ�ำนวน 30 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 64 ไร่ ได้

ผลผลติเมลด็พนัธุข้์ำวคณุภำพด ี35,000 กโิลกรมั สร้ำงรำยได้ให้กบัเกษตรกรจำกกำรขำยเมลด็พนัธุข้์ำวคณุภำพดี 

โดยมกีลุม่ผูซ้ือ้ในจงัหวดัน่ำน แพร่ พะเยำ เชยีงรำย เชยีงใหม่ และภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�ำนวน 0.88 ล้ำนบำท

• ข้าวพันธุ ์ธัญสิรินที่สามารถ
ต้านทานต่อเชือ้โรคไหม้ทีร่ะบาด
ในพื้นที่นาน�า้ฝน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่: ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 3435 5192-5 ต่อ 113-120  E-mail : theerayut@biotec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ประเทศไทยมพีืน้ทปีลกูข้ำวเหนยีว 18.2 ล้ำนไร่ เป็นพืน้ทีป่ลกูข้ำวเหนยีว กข6 15 ล้ำนไร่ หรอืร้อยละ 83 ของ
พื้นที่ปลูกข้ำวเหนียวทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 26 ของพื้นที่ปลูกข้ำวทั้งหมดของประเทศ ข้ำวเหนียวพันธุ์ กข6 
เป็นพันธุ์ข้ำวที่ปลูกเป็นอันดับสองรองจำกข้ำวเจ้ำพันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 เกษตรกรนิยมปลูกข้ำวเหนียว กข6 
เนื่องจำกเป็นพันธุ์ข้ำวเหนียวที่ข้ำวสุก อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหมอม แต่ข้ำวเหนียวพันธุ์ กข6 เป็นข้ำวที่ไวต่อช่วงแสง  
จงึปลกูได้เฉพำะฤดนูำปีเท่ำนัน้ ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) ได้ให้กำรสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมกำรข้ำว พัฒนำข้ำวพันธุ์ กข6 ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยปรับปรุงพันธุ์แบบมำตรฐำน 
(Conventional breeding) และใช้เครื่องหมำยโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงและคุณภำพหุงต้ม 
ช่วยในกำรคัดเลือก มีกำรปลูกทดสอบเพื่อศึกษำผลผลิตเบื้องต้นในนำทดลองของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยข้ำวแพร่ พบว่ำ ฤดูนำปีมีผลผลิต 454 – 697 กิโลกรัมต่อไร่ มีลักษณะทำงกำรเกษตร  
ทำงกำยภำพของเมล็ดข้ำวเปลือกและเมล็ดขำ้วสำร ไม่แตกตำ่งจำกพันธุ์ กข6 เดิม นอกจำกนี้คุณภำพกำรหุงยัง
คงเดิมอีกด้วย และในฤดูนำปรัง มีผลผลิต 507 – 675 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกตำ่งจำกพันธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่พันธุ์
สันป่ำตอง1 พันธุ์ กข10 และพันธุ์แพร่1 มีลักษณะทำงกำรเกษตร ทำงกำยภำพของเมล็ดข้ำวเปลือกและเมล็ด
ข้ำวสำร ไม่แตกต่ำงจำกพันธุ์เปรียบเทียบ ปัจจุบัน ได้สำยพันธุ์ กข6 ไม่ไวต่อช่วงแสงที่ปลูกได้ทั้งฤดูนำปีและ 
ฤดนูำปรงั จ�ำนวน 3 สำยพนัธุ ์ทีม่ผีลผลติ คณุภำพกำรหงุต้มและลกัษณะอืน่ๆ เหมอืนกบัพนัธุข้์ำวเหนยีว กข6 เดมิ 
พร้อมส่งให้กรมกำรข้ำว เพื่อน�ำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่ำงสถำนีและในแปลงเกษตรกรในปี 2555 ต่อไป 
นอกจำกนี้ คณะนกัวจิยัยงัปรบัปรงุพนัธุ ์ กข6 ให้ไม่ไวต่อช่วงแสงและมลีกัษณะต้นเตีย้ด้วย เพือ่เป็นทำงเลอืกให้
เกษตรกรต่อไป 

พันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 
ไม่ไวต่อช่วงแสง

• การปลูกทดสอบในนาทดลอง 
ของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ในฤดนูาปรงั  
จะเห็นว่าพันธุ์ กข6 เดิมไม่ออกดอก

• การปลูกทดสอบในนาทดลองของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฤดูนาปี

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.วราภรณ์ แสงทอง สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3000

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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BaiKhaoNK: เครื่องประมาณความต้องการธาตุ
ไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้าวในนา โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

BaiKhaoNK: เครื่องประมำณควำมต้องกำรธำตุไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้ำวในนำ โดยใช้โทรศัพท ์
มอืถอืเป็นเครือ่งวดัสใีบข้ำวเพือ่ใช้ในกำรประมำณควำมต้องกำรธำตไุนโตรเจนและโพแทสเซยีมของต้นข้ำวในนำ 
โดยใช้สมำร์ทโฟน พร้อมกับแสดงปริมำณปุ๋ยไนโตรเจนท่ีเหมำะสมท่ีเกษตรกรควรใส่ให้กับต้นข้ำวในนำในแต่ละ
ช่วงของกำรเจริญเติบโตเพื่อเป็นกำรลดต้นทุนในกำรเพำะปลูก ส�ำหรับปริมำณธำตุอำหำรไนโตรเจนได้มีกำร 
สอบเทยีบและอ้ำงองิปรมิำณกำรใส่ปุย๋ยเูรยีด้วยวธิกีำรวดัแบบก�ำหนดเวลำจำกแถบวดัสใีบข้ำว (Leaf Color Chart) 
มำตรฐำนที่มีแถบสี 4 ระดับ และ 6 ระดับของกรมกำรขำ้ว  

จำกกำรทดสอบภำคสนำม พบว่ำ อุปกรณ์สำมำรถตรวจวัดสีของใบข้ำวแล้วประมำณออกมำเป็นปริมำณ
กำรใส่ปุย๋ยเูรยีได้ถกูต้องตำมควำมต้องกำรของต้นข้ำวในนำในแต่ละช่วงของกำรเจรญิเตบิโต โดยมคีณุสมบตัดิงันี้

1) ใช้อ่ำนสีของใบข้ำว เพื่อกำรประเมินควำมต้องกำรธำตุอำหำรไนโตรเจนของต้นข้ำวในนำโดยไม่ต้องใช้
สำรเคมี และไม่ต้องท�ำลำยในข้ำว

2) ให้ค่ำแถบสีของใบข้ำว 5 ระดับ พร้อมกับแสดงปริมำณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมำะสมที่เกษตรกรควรใส่ให้กับ
ต้นขำ้วในนำในระยะต่ำงๆ ของกำรเจริญเติบโต

3) ส�ำหรับธำตุอำหำรโพแทสเซียม อยู่ระหวำ่งท�ำกำรทดสอบ
4) ท�ำงำนบนโทรศพัท์มอืถอืหรอื Tablet ทีม่กีล้องด้ำนหลงัแบบออโต้โฟกสั และใช้ระบบปฏบิตักิำร Android 

2.2 ขึ้นไป

ขัน้ตอนการติดตัง้
1. เข้ำไปที่ Play สโตร์ (Play Store) 2. เลือก ค้นหำ แล้วพิมพ์ค�ำว่ำ “NECTEC”
3. เลือก BaiKhaoNK   4. เลือก ติดตั้ง (Install)
5. เลือก ยอมรับและดำวน์โหลด (Accept & download)
Link ส�าหรับ download: https://play.google.com/store/apps/details?id=ptl.baikhaonk

• หน้าต่างการใช้งาน • หน้าต่างแสดงผลลัพธ์ • หน้าต่างแสดงเมนสู�าหรบั ตัง้ค่า
และดูข้อมูลการช่วยเหลือ

• หน้าต่างเลือกระยะการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2356  โทรสาร 02-5646901-2  E-mail: btt@nnet.nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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• ตัวอย่างการค�านวณสัดส่วนแม่ปุ๋ย • ตรวจสอบสูตรจากสัดส่วนแม่ปุ๋ย • เลือกพืชจากฐานข้อมูล

• เลือกรายละเอียดของพืช

แอปพลิเคชันค�านวณการผสมปุ๋ยเคมี 
(Fertilizer Mixing Calculator)

 โปรแกรมช่วยค�ำนวณสดัส่วนผสมแม่ปุย๋ให้ได้ปุย๋ผสมตำมสตูรทีม่ี

ค่ำธำตุอำหำรหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)  

ที่ต้องกำร กำรค�ำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน�้ำหนักของแม่ปุ๋ยจ�ำนวน 

สำมตัวคือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) รวมถึง

สำรตวัเตมิ (Filler) (ในกรณทีีต้่องกำรใช้) สำมำรถค�ำนวณสดัส่วนผสมต่อ

พืน้ทีเ่พำะปลกู และเลอืกกำรค�ำนวณเพือ่กำรตวงเป็นปรมิำตรได้ สำมำรถ

ค�ำนวณย้อนกลับด้วยกำรป้อนปริมำณน�้ำหนักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวว่ำ 

เมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ยผสมสูตรอะไร รวมถึงตรวจสอบเทียบกับ

มำตรฐำนอุตสำหกรรมปุ๋ยว่ำผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดของปุ๋ยสูตรท่ีระบุ

หรือไม่ นอกจำกนี้สำมำรถดึงข้อมูลค่ำธำตุอำหำรที่เหมำะสมส�ำหรับพืช

เศรษฐกจิส�ำคญัจำกฐำนข้อมลูซึง่ได้รวบรวมจำกข้อแนะน�ำกำรใช้ปุย๋พชื

ของกรมวชิำกำรเกษตรและหน่วยงำนภำครฐัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องมำใส่ลงบน

ฐำนข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ำย

Application Requirements: รองรับระบบปฏิบัติกำร Android 2.3 

ขึ้นไป สำมำรถ download ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/

details?id=th.or.th.nectec.android.fmc

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2356  โทรสาร 0 2564 6901-2  E-mail: btt@nnet.nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................

 เซนเซอร์วัดความช้ืนข้าวเปลือก
แบบเสียบในกองข้าว

คุณสมบัติเฉพาะของนวัตกรรม:
1)  เป็นเครือ่งวดัควำมชืน้เมลด็ข้ำวเปลอืกส�ำหรบัเสยีบในกองข้ำวได้โดยตรง โดยไม่ต้องมกีำรสุม่เกบ็ตวัอย่ำง 

2) สำมำรถเสียบในกองขำ้วแบบลึก 30 ซม. และแบบควำมลึกตำมที่ต้องกำร   

3) แสดงค่ำบนหน้ำจอเป็นตัวเลขขนำดใหญ่ 

4) สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้วัดควำมชื้นเมล็ดพืชทำงกำรเกษตรอื่นๆ ได้อีกตำมที่ต้องกำร

5) ใช้งำนง่ำยด้วยกำรใช้งำนเพียงปุ่มเดียว 

คุณสมบัติด้านเทคนิค:
ช่วงกำรวัด: 10-30%    

ช่วงอุณภูมิกำรใช้งำน: 20-40 องศำเซลเซียส                                                                                         

ขนำดของเครื่อง: ยำว 50ซม. กวำ้ง 11.5 ซม. หนำ 4 ซม. 

แบตเตอรี่:  9V  

น�้ำหนัก: 600 กรัม             

ค่ำควำมถูกต้อง: +/-0.5% ถึง 4.5% (ขึ้นกับช่วงควำมชื้นที่ใช้วัด)

• มีขนาด 11.5 x 50.0 x 4.0 เซนติเมตร น�า้หนัก 0.6 
กิโลกรัม

• เวลาใช้งานเสยีบลงไปในกองข้าวให้มดิส่วนรบัค่า

• ถือได้ด้วยมือข้างเดียว มืออีกข้างหนึ่งใช้กดปุ่ม
เพื่ออ่านค่า

• กดปุ่มอ่านค่าจะได้ค่าความชื้นแสดงเป็นตัวเลข
ที่จอแสดงผล

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2356  โทรสาร 0 2564 6901-2  E-mail: btt@nnet.nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3
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เครื่องลดความช้ืนข้าวเปลือก
ระดับเกษตรกร

เครื่องลดควำมชื้นข้ำวเปลือก ระดับเกษตรกร ท�ำกำรออกแบบมำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกำรลดควำมชื้น

ข้ำวเปลือกช่วงฤดูฝน โดยใช้หลักกำรออกแบบงำ่ยๆ ที่ไม่ซับซ้อน ประหยัดพลังงำน มีประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

สูง ได้ข้ำวเปลือกที่มีคุณภำพ 

คุณลักษณะของเครื่อง
 ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 

 1. ชุดกระจำยลมร้อน ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนลำ่งของตัวเครื่อง ออกแบบท�ำให้เกิดกระแสลมหมุนวนส่งผลให้

ลมร้อนที่ไหลออกจำกห้องกระจำยลมมีควำมสม�่ำเสมอ

 2. ถังบรรจุข้ำวเปลือก ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนกลำงของเครื่องมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก บริเวณส่วนล่ำง

ติดตั้งตะแกรงท�ำหน้ำที่รองรับขำ้วเปลือก และปล่อยให้ลมร้อนไหลผำ่นชั้นขำ้วเปลือก 

 3. ชดุใบกวน ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำด 1 แรงม้ำ  ท�ำหน้ำทีก่ลบักองข้ำวเปลอืก และช่วยเพิม่ประสทิธภิำพ

ในกำรลดควำมชื้นข้ำวเปลือก 

หลักการท�างาน 
เครื่องลดควำมช้ืนข้ำวเปลือก ระดับเกษตรกร ออกแบบให้สำมำรถใช้งำนง่ำยและสะดวก โดยกำรบรรจ ุ

ข้ำวเปลือกลงในถังบรรจุ ซึ่งสำมำรถได้สูงสุด 500 กิโลกรัมต่อครั้ง จำกนั้นเปิดชุดกระจำยลมร้อนและชุดใบกวน 

ตำมล�ำดับ โดยเครื่องลดควำมชื้นข้ำวเปลือก ระดับเกษตรกร มีควำมสำมำรถในกำรลดควำมชื้นข้ำวเปลือก  

จำกค่ำควำมชื้นเริ่มต้น 20% ลดลงเหลือ 14% โดยใช้ระยะเวลำเพียง 3 ชั่วโมง มีก�ำลังกำรผลิตสูงสุด 2 ตันต่อวัน 

ใช้แก๊สเอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง และสำมำรถน�ำไปใช้อบลดควำมชื้นธัญพืชหรือสมุนไพรอื่นๆ ได้หลำกหลำย เช่น  

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง ข้ำวโพด กำแฟ ขิง ข่ำ พริก ตะไคร้ ขมิ้น เป็นต้น

• เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ระดับเกษตรกร

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์. 0 2577 9611  โทรสาร.  0 2577 9436  E-mail: samphan@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ส�าหรับครัวเรือนและชุมชน

ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวจ�ำนวน 3.7 ล้ำนครัวเรือน หรือร้อยละ 66 ของเกษตรกรในประเทศ  

กำรปลูกข้ำวมีทั้งที่จ�ำหน่ำยและเพื่อกำรบริโภคเอง ปริมำณข้ำวที่เกษตรกรปลูกเพื่อบริโภคมีปริมำณ 2.5 ลำ้นตัน 

คิดเป็นมูลค่ำ 2.75 หม่ืนล้ำนบำท ทั้งนี้ เกษตรกรต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งข้ำวและค่ำจ้ำงให้กับโรงสีใน 

ท้องถิน่ทีร่บัจ้ำงสข้ีำว เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรผลติเครือ่งสีข้ำวขนำดเล็ก ในประเทศมจี�ำนวนน้อยประมำณ 10 รำย 

จ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศในรำคำสงู อกีทัง้เสยีเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรสัง่ซือ้ชิน้ส่วนจำกต่ำงประเทศใน

กำรซ่อมแซมหรือบ�ำรุงรักษำเครื่อง ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท 

สหภณัฑ์กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ออกแบบและสร้ำงต้นแบบเครือ่งสข้ีำวขนำดเลก็ขนำด 6 แรงม้ำทีส่ข้ีำวได้ 200 

กิโลกรัม (ข้ำวเปลือก) ต่อชั่วโมง โดยออกแบบกำรกะเทำะเปลือกขำ้วเป็นแบบลูกยำงคู่หมุนในทิศทำงตรงกันข้ำม 

เพือ่ให้ประสทิธภิำพในกำรกะเทำะเปลอืกสงูกว่ำและเมลด็ข้ำวหกัน้อยกว่ำเครือ่งสข้ีำว ทีม่จี�ำหน่ำยทัว่ไปในประเทศ

ที่ใช้กำรกะเทำะเปลือกแบบจำนหมุนแรงเหวี่ยง หรือแบบลูกหินนอนกับยำงเส้น เพื่อลดข้ันตอนกำรท�ำงำนของ

เครื่องให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน เกษตรกรได้ข้ำวหลังกำรสีท่ีมีคุณภำพและมูลค่ำเพิ่มขึ้นจำกปริมำณเมล็ดข้ำวหักท่ี 

น้อยลง ลดกำรสูญเสียเวลำในกำรปรับตั้งเคร่ืองเม่ือเทียบกับเครื่องสีข้ำวขนำดเล็กจำกต่ำงประเทศท่ีเกษตรกร 

ใช้อยู่ในปัจจุบัน ลดกำรน�ำเข้ำเคร่ืองสีข้ำวขนำดเล็กและชิ้นส่วนส�ำหรับกำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำจำกต่ำงประเทศ 

ซึ่งมีรำคำสูงและต้องรอเป็นระยะเวลำนำน อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรผลิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร

ภำยในประเทศให้มีควำมเข้มแข็งและแข่งขันกับต่ำงประเทศได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

ทีมวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ทดสอบประสิทธิภำพกำรใช้งำน

ของเครื่องสีข้ำวขนำดเล็กกับกลุ่มเกษตรกรของ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ดอกค�ำ อ�ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่  

ในกำรสข้ีำวเปลอืกพนัธุห์อมนลิ พนัธุห์อมมะลแิดง พนัธุข้์ำวขำวดอกมะล ิ105 พบว่ำ เครือ่งสข้ีำวมปีระสทิธภิำพด ี

ได้ข้ำวกล้องร้อยละ 68–72 ได้ข้ำวขำวเต็มเมล็ดร้อยละ 55–60 ปลำยขำ้วร้อยละ 13–14 สูงกว่ำกำรจ้ำงสีที่โรงสีอื่น

ที่ได้ข้ำวกล้องเพียงร้อยละ 64 ได้ข้ำวขำวร้อยละ 50 และได้ปลำยขำ้วร้อยละ 14 ช่วยลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรจ้ำงสีข้ำว

• รูปที่ 1 ซ้าย) เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�าหรับครัวเรือนและชุมชนสีข้าวได้ 200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง 
ขวา) ข้าวพันธุ์หอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิก่อนและหลังสีด้วยเครื่องสีฯ
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ของสหกรณ์ จ�ำนวน 400,000 บำทต่อปีและสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกร นอกจำกน้ี ยังมีสหกรณ์กำรเกษตร

ผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ ทีส่ัง่ผลติเครือ่งสข้ีำวขนำดเลก็ไปใช้งำน ปัจจบุนัให้บรกิำรสข้ีำวส�ำหรบัชมุชน และ

สร้ำงรำยได้เพิม่ขึน้ให้สหกรณ์ฯ เครือ่งสข้ีำวขนำดเลก็ส�ำหรบัครวัเรอืนและชมุชน ช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำรพฒันำ 

อุตสำหกรรมผู้ผลิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรในประเทศให้มีกำรปรับปรุงเครื่องสีข้ำวขนำดเล็กให้มีประสิทธิภำพ 

สูงขึ้น มีรำคำที่เหมำะสมส�ำหรับจ�ำหนำ่ยในชุมชน และช่วยลดกำรน�ำเข้ำเครื่องสีขำ้วขนำดเล็กจำกตำ่งประเทศ

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�าหรับครัวเรือนและชุมชน

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพ

โครงสร้าง

ระบบไฟฟ้า

ระบบชุดกะเทาะ
เปลือกข้าว

ระบบการขัดข้าวขาว

ได้ข้ำวขำว ร้อยละ 55-60 ข้ำวกล้อง 
ร้อยละ68-72 ได้ข้ำวเต็มเมล็ดปริมำณสูงข้ำว
หักน้อย

ออกแบบให้มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน 
ถอดประกอบและซ่อมบ�ำรุงได้ง่ำย อะไหล่
รำคำถูก

ใช้ได้กับระบบไฟฟ้ำในครัวเรือน 
(ระบบไฟซิงเกิลเฟส) ใช้มอเตอร์แยกอิสระ
ก�ำลังรวม 8 แรงม้ำ

ออกแบบให้มีประสิทธิภำพกำรกะเทำะ
เปลือกข้ำวสูง และลูกยำงกระเทำะสึกหรอ
เรียบสม�่ำเสมอ ไม่สึกหรอเป็นร่อง

ออกแบบพัฒนำระบบลมดูดให้ดูดลมเย็น
ภำยนอกผ่ำนแกนขัดสีข้ำวได้ตลอดแนว 
ลดควำมร้อนในกระบวนกำรขัดขำว 
ลดกำรแตกหักของเมล็ดข้ำว ไม่มีปัญหำ
ร�ำข้ำวติดเมล็ดขำ้วที่ผ่ำนกำรสีแล้ว

ได้ขำ้วขำว ร้อยละ 30-45 ข้ำวกล้อง 
ร้อยละ 45-50

ต้องใช้ระบบไฟฟำ้สำมเฟสมอเตอร์มีก�ำลังสูง 
เนื่องจำกมอเตอร์ตัวเดียวในกำรขับสำยพำน
แบนที่ต่อพ่วงกันทั้งระบบ

เป็นแบบหินพอกแกนนอนท�ำให้ข้ำวหัก
ปริมำณมำก  หรือเป็นลูกยำงกะเทำะที่สึกหรอ
เป็นร่องเมื่อใช้งำนเป็นเวลำนำนท�ำให้
ประสิทธิภำพกำรกะเทำะเปลือกขำ้วลดลงจึง
ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรกลึงหน้ำยำงให้เรียบ

เป็นแบบหินพอกแกนนอนที่ปรับระดับกำรขัด
ขำวยำกท�ำให้เมล็ดข้ำวแตกหักได้มำกมีร�ำข้ำว
ติดเมล็ดข้ำวที่ผ่ำนกำรขัดสีและท�ำให้เกิดกำร
เหม็นหืนจำกน�้ำมันร�ำข้ำวที่ท�ำปฏิกิริยำกับ
อำกำศได้ง่ำย เมื่อเก็บขำ้วสำรไว้นำน

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้น เครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่มีจ�าหน่ายทั่วไป 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4711  E-mail : dusitt@mtec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ระบบการผลิตไมโครกรีนพืช
พื้นบ้านอินทรีย์

ไมโครกรีน (microgreens) คือ ต้นพืชขนำดเล็กที่เพำะจำกเมล็ดผักหรือสมุนไพร โดยมี

ควำมสูงของต้นประมำณ 1 - 3 นิ้ว ประกอบด้วยล�ำต้น ใบเลี้ยง และใบจริงประมำณ 1 - 2 ใบ 

ไมโครกรนีของพชืแต่ละชนดิ  จะมลีกัษณะของต้นและใบทีแ่ตกต่ำงกนั รวมทัง้มสีสีนัหลำกหลำย

ไม่ว่ำจะเป็นสเีขียว สม่ีวง และสแีดง ท�ำให้ไมโครกรนีมกัถกูน�ำไปใช้เป็นวตัถดุบิหลกัในกำรตกแต่ง

บนจำนอำหำรประจ�ำชำติต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงอำหำรยุโรปและญี่ปุ่น ทว่ำ คุณประโยชน ์

ของไมโครกรีนไม่ได้มีแค่เพียงควำมสวยงำมเท่ำนั้น หำกแต่ยังอุดมด้วยสำรพฤกษเคมี  

(phytonutrients) ประเภทต่ำงๆ เช่น กลูโคไซโนเลท ฟินอลิก โพลิฟินอล และไฟโตสเตอรอล 

เป็นต้น ซึ่งสำรส�ำคัญเหล่ำนี้จะมีส่วนช่วยในกำรป้องกันโรคที่เกิดจำกควำมบกพร่องของระบบ

ต่ำงๆ ภำยในร่ำงกำยมนุษย์ได้

ชนดิและปรมิำณสำรพฤกษเคมทีีม่อียูใ่นพชืแต่ละชนดิ คอืสำเหตสุ�ำคญัทีท่�ำให้ไมโครกรนี 

แต่ละชนิด มีกลิ่นรสเฉพำะตัว เช่น รสเผ็ดซ่ำคล้ำยวำซำบิ รสขม และรสหวำน เป็นต้น ในปี  

ค.ศ. 2012 Zhenlei Xiao และคณะ ได้ศึกษำถึงคุณค่ำทำงโภชนำกำรของไมโครกรีนท่ีนิยม 

ผลิตในเชิงกำรค้ำจ�ำนวนทั้งสิ้น 25 ชนิด โดยพบว่ำไมโครกรีนหลำยชนิด อำทิ Red cabbage, 

Cilantro, Garnet amaranth และ Green daikon radish เป็นต้น มีกำรสะสมของสำรต้ำน 

อนุมูลอิสระ ได้แก่ Ascorbic acid (vitamin C), Carotenoids (pro vitamin A), Phylloquinone 

(vitamin K1) และ Tocopherols (vitamin E) ในปริมำณท่ีสูงกว่ำพืชระยะโตเต็มวัย (mature 

green) (เปรียบเทียบจำกน�้ำหนักสด 100 กรัม) ซึ่งโดยปกติ ผู้บริโภคจะรับประทำนไมโครกรีน 

ในลักษณะที่เป็น Raw product คือไม่ผ่ำนควำมร้อนในระหว่ำงกำรประกอบอำหำร ดังนั้น  

ผู้บริโภคจึงได้รับสำรอำหำรที่มีคุณประโยชน์ต่อร่ำงกำยอย่ำงเต็มที่

ส�ำหรบัประเทศไทยมกีำรใช้ไมโครกรนีในกลุม่ Horeca หรอื “ธรุกจิทีใ่ห้บรกิำรด้ำนอำหำร” 

ได้แก่ โรงแรม ภัตตำคำร และร้ำนอำหำร ทั้งยังมีจ�ำหน่ำยอยู่ในร้ำนค้ำสุขภำพบำงแห่งใน

กรงุเทพมหำนคร ปรมิณฑล และจงัหวดัภเูกต็ โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลติไมโครกรนีของผูป้ระกอบ

กำรไทยทีผ่ลติผกัสลดัไฮโดรโปนกิส์ ซึง่จ�ำเป็นต้องใช้เมล็ดผักสำยพนัธุต่์ำงประเทศเท่ำน้ัน ตลอด

จนต้องน�ำเข้ำวสัดปุลกู (culture media) ประเภทพทีมอส (peat moss) ทีม่เีฉพำะในแถบประเทศ

เขตหนำวและมีรำคำค่อนข้ำงสูง นอกจำกนี้ ยังมีร้ำนค้ำสุขภำพบำงแห่งที่น�ำเข้ำผลผลิต 

ไมโครกรีนโดยตรงจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศอีกด้วย

จำกช่องวำ่งของธุรกิจกำรผลิตไมโครกรีนดังกลำ่ว ท�ำให้ หจก. สำยน�้ำ ออร์แกนิกส์ ฟำร์ม 

ซึ่งมีควำมสนใจในธุรกิจกำรผลิตพืชที่สอดคล้องกับมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ จึงได้ร่วมมือกับ 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพืชศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภมู ิในกำรรเิริม่โครงกำร “ระบบกำรผลติไมโครกรนีพชืพืน้บ้ำนอนิทรย์ี” 

ที่มุ่งเน้นกำรน�ำเสนอคุณค่ำของพืชพื้นบ้ำน เช่น เขียวน้อย ขี้หูด กระถิน ผักปลัง ฮ้วนหมู โหระพำ 
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และแมงลัก เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใดท่ีน�ำพืชพื้นบ้ำนมำผลิตเป็นไมโครกรีน

ในเชิงกำรค้ำ ดังนั้น จึงเป็นโอกำสส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงทำงธุรกิจให้กับ หจก. สำยน�้ำ 

ออร์แกนิกส์ ฟำร์ม

ในเบื้องต้น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ศึกษำวิจัยทำงด้ำนคุณคำ่ทำงโภชนำกำร สรรพคุณทำงยำ สีสัน กลิ่น และ

รสชำติของพืชพื้นบ้ำน จ�ำนวน 14 ชนิด และพบว่ำมีศักยภำพในกำรผลิตเป็นไมโครกรีนได้ไม่ด้อย

กว่ำพืชสำยพันธุ์ต่ำงประเทศ ซึ่งภำยใต้โครงกำรนวัตกรรมนี้จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำสูตรวัสดุปลูก  

โดยเลือกใช้วัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรหรืออุตสำหกรรมเกษตรที่ไม่มีสำรเคมีตกค้ำง รำคำถูก  

และสำมำรถให้ปริมำณผลผลิตภำยใต้กำรผลิตในโรงเรือน  ได้เทียบเท่ำหรือใกล้เคียงกับวัสดุปลูก

จำกต่ำงประเทศ ตลอดจนวิเครำะห์ปริมำณสำรพฤกษเคมี สำรต้ำนอนุมูลอิสระ และวิตำมินใน 

ไมโครกรีนพืชพื้นบ้ำนแต่ละชนิด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่พืชพื้นบ้ำนและท�ำให้ 

ผู้บริโภคยุคใหม่ได้รู้จักพืชพื้นบำ้นในเชิงคุณประโยชน์มำกยิ่งขึ้น

• ไมโครกรีนผักปลังแดง

• ไมโครกรีนโหระพา

• ไมโครกรีนผักบุ้ง

• ไมโครกรีนขี้หูด

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณจันทร์เพ็ญ ประจ�า หจก. สายน�้า ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม 
(สนับสนุนโครงการโดย สนช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
โทรศัพท์มือถือ 094-591 4614  E-mail: sainahmecofarm@gmail.com

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
33อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ปัจจบุนัสภำพดนิเพือ่กำรเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศเส่ือมสภำพลงมำก มพีืน้ท่ี

ขำดอินทรียวัตถุไม่เหมำะสมในกำรเพำะปลูกอยู่ถึงร้อยละ 59.5 ของพื้นที่ทั่วประเทศ  

กำรปรับปรุงบ�ำรุงดินจึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก กำรใช้ปุ๋ยหมักเพื่อปรับสภำพดินให้มี

ระบบนเิวศทีเ่หมำะสมต่อกำรเจรญิเตบิโตของระบบรำกพชืเป็นวธิกีำรหนึง่ทีจ่�ำเป็นอย่ำงยิง่

ต่องำนเกษตรกรรม กำรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ ๋ยหมักใช้เองมีควำมส�ำคัญใน 

ระดับนโยบำยของประเทศ โดยมีกำรรณรงค์ให้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นวำระแห่งชำติ  

แต่ปุ๋ยหมักกลับไม่เป็นที่นิยมเพรำะต้องเสียเวลำและสิ้นเปลืองแรงงำนจ�ำนวนมำกใน 

ขั้นตอนกำรพลิกกลับกองปุ๋ย

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ให้กำรสนับสนุน 

มหำวทิยำลยัแมโ่จ ้พฒันำเทคโนโลยกีำรผลติปุย๋หมักแบบไมพ่ลิกกลับกอง ด้วยระบบกอง

เติมอำกำศที่ใช้หลักกำรควบคุมปัจจัยในกองปุ๋ยให้เหมำะสมกับกระบวนกำรย่อยสลำย 

เศษพืชของจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนให้มำกท่ีสุด ใช้เศษพืชและมูลโคในสัดส่วน 3 ต่อ 1 

โดยปริมำตรเป็นวัตถุดิบ เติมอำกำศผ่ำนท่อพีวีซีขนำด 4 นิ้ว วันละ 2 ครั้งๆ ละ 15 นำที  

ด้วยพัดลมโบลเวอร์ 15 นิ้ว มอเตอร์ 3 แรงม้ำ ระยะเวลำหมัก 1 เดือน (ปุ๋ยหมักปกติ 

ระยะเวลำหมัก 3-6 เดือน) ช่วยลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี โดยน�ำวัตถุดิบเหลือทิ้ง

ทำงกำรเกษตรมำเพิ่มมูลค่ำ และลดมลพิษทำงอำกำศจำกกำรเผำเศษพืช

เทคโนโลยีนี้เผยแพร่และถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงำน สถำนศึกษำ และเกษตรกรผู้สนใจกว่ำ 20,000 คน มีกลุ่มเกษตรกรน�ำไปใช้แล้ว

มำกกว่ำ 446 แห่งทัว่ประเทศ เช่น กลุม่เกษตรกรผลิตปุย๋ชวีภำพตรำววัทอง อ�ำเภอดอกค�ำใต้ 

จังหวัดพะเยำ ผลิตปุ๋ยหมักเดือนละ 50 ตัน สร้ำงรำยได้ 2 แสนบำทต่อเดือน หรือ 2.4  

ล้ำนบำทต่อปี ลดต้นทุนกำรซื้อปุ๋ยปีละ 8 แสนบำท บริษัท ซันสวีท จ�ำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก
แบบไม่พลิกกลับกองด้วยระบบกองเติมอากาศ

ก) ขั้นตอนการน�ากิ่งไม้วางทับท่อพีวีซี 4 นิ้วและเจาะรูก่อนวางกองปุ๋ย 

ข) การใช้ไม้แทงกองปุ๋ยเพื่อเติมน�้าบริเวณกลางกองปุ๋ย 

ค) ปุ๋ยที่หมักเสร็จแล้ว
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• รูปที่ 2 การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ ครั้งละหลายกอง

ใช้เศษข้ำวโพดผลิตปุ๋ยหมัก รำคำจ�ำหน่ำยกิโลกรัมละ 5 บำท จำกเดิมรำคำกิโลกรัมละ  

20 สตำงค์ สร้ำงมีมูลค่ำเพิ่มจำกเดิม 24 เท่ำ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ บ้ำนโพธิ์ทองเจริญ  

อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ปุ๋ยหมักท�ำเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชผักปลอดสำรพิษ 

สร้ำงสขุภำพทีด่ต่ีอตนเองและชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรย์ี บ้ำนแพะพฒันำ อ�ำเภอพร้ำว จงัหวดั

เชียงใหม่ ท�ำปุ๋ยหมักครั้งละ 10.6 ตัน ส่วนใหญ่แบ่งกันใช้ภำยในกลุ่ม สร้ำงรำยได้ครั้งละ  

8 พันบำท ปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของท้องถิ่น

จำกควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิงำน ศนูย์วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีพือ่สังคม สวทช. 

จัดท�ำสื่อเผยแพร่เทคโนโลยีในรูปแบบหนังสือ คู่มือ และบทเรียนออนไลน์ส�ำหรับนักเรียน 

นักศึกษำ เกษตรกร และผู้สนใจน�ำไปศึกษำด้วยตนเอง นอกจำกนี้เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย

หมักแบบไม่พลิกกลับกองด้วยระบบกองเติมอำกำศยังได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

ด้ำนสังคม ในกำรประกวดนวัตกรรมแห่งชำติ ประจ�ำปี 2549

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ผศ.ดร.ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3 000

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเช้ือราบิวเวอเรีย
เพื่อป้องกันก�าจัดเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล

เชือ้ราบวิเวอเรยี (Beauveriabassiana) เป็นเชือ้รำทีท่�ำให้เกดิโรค
ในแมลง สำมำรถควบคุมแมลงปำกดูด เช่น เพล้ียอ่อน เพล้ียกระโดด 
สนี�ำ้ตำล และเพลีย้แป้งได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ จงึมกีำรน�ำเชือ้รำบวิเวอเรยี 
มำใช้ควบคมุและก�ำจดัแมลงศตัรพูชืแทนกำรใช้สำรเคม ีซึง่ก่อให้เกดิควำม
ย่ังยืนในกำรควบคุมและป้องกันกำรระบำดของแมลงศัตรูพืช มีควำม
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ในอนำคต แต่ปัญหำของกำรใช้เชื้อรำ บิวเวอเรีย
คือ เจริญเติบโตได้ชำ้กว่ำเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ และพบกำรปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชำติ 

ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) โดย 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ศช.) ได้เล็งเห็นควำม
ส�ำคญัของกำรเลีย้งเชือ้รำบวิเวอเรยีให้มมีำตรฐำน จงึได้พฒันำเทคโนโลยี
กำรเลี้ยงเช้ือรำบนอำหำรแข็งโดยใช้ข้ำวสำรซึ่งท�ำให้ได้ปริมำณสปอร์สูง
ถึง 1012 สปอร์ต่อกิโลกรัมข้ำว และพัฒนำกระบวนกำรผลิตและควบคุม
คุณภำพให้ได้มำตรฐำนท�ำให้ได้เชื้อรำที่มีประสิทธิภำพ กำรเก็บรักษำ 
เช้ือรำในระบบท่ีได้มำตรฐำนเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ในระยะยำวและ
เพื่อส่งเสริมให้มีกำรน�ำเชื้อรำบิวเวอเรียไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชใน
ทำงกำรเกษตร ศช. จึงได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรคัดแยก กำร
จ�ำแนกและลักษณะท่ัวไปของเชื้อ กำรเตรียมหัวเชื้อและผลิตก้อนเชื้อ  
กำรผลิตสปอร์หัวเชื้อบิวเวอเรียบนอำหำรแข็ง กำรผลิตเชื้อรำบิวเวอเรีย
แบบเลีย้งในถงุพลำสติก และกำรตรวจสอบคณุภำพเชือ้สดให้กบัเจ้ำหน้ำที่ 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำ
พืช กรมส่งเสริมกำรเกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยรีำชมงคลสวุรรณภมู ิและกลุม่เกษตรกร
หมู ่บ ้ำนนำคู ต.นำคู อ�ำเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จ�ำนวน 50 คน

• เมื่อสังเกตเห็นเช้ือราสีขาวเดินเต็มถุง ให้เปิดปากถุงเพื่อระบายความช้ืนแล้วคลุม 
ทับด้วยผ้าขาวบางที่ผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเช้ืออื่น  
แล้วบ่มต่ออีกเป็นเวลา 2-3 วัน เมื่อเห็นสปอร์ราเป็นผงแป้งสีขาวขึ้นปกคลุมเมล็ดข้าว 
ให้ปิดปากถุงด้วยหนังยาง เก็บไว้ท่ีแห้งและเย็นเพื่อรอน�าไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมแมลง
ศัตรูพืช

• การเตรยีมข้าวสารใส่ถุงพลาสตกิร้อนเตมิ
น�้าและปิดปากถุงด้วยคอขวดพลาสติก 
อุดคอขวดด้วยจุกส�าลี หุ้มกระดาษและรัด
หนังยาง น�าไปนึ่งฆ่าเชื้อ

• การน�าถุงข้าวออกจากหม้อนึ่งและทิ้งไว้
ให้เย็น พร้อมท้ังขย้ีข้าวในถุงไม่ให้จับตัว 
เป็นก้อน

• การถ่ายสารแขวนลอยสปอร์จากหัวเชื้อ
มาตรฐาน ลงในข้าวแต่ละถุง ขั้นตอนนี้ให้
ท�าในตู้ปลอดเชื้อ หลังจากนั้นน�าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสทิ้งไว้เป็นเวลา 
5-7 วัน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์. 0 2564 6700 ต่อ 3626-3628  โทรสาร 0 2564 6586

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
333อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เซนเซอร์วัดความช้ืนดินรุ่น SM-02

ปัจจุบันเซนเซอร์วัดควำมชื้นดินที่มีขำยในท้องตลำดมีรำคำ

สูงมำก เกษตรกรไม่สำมำรถจัดซื้อได้ จึงท�ำให้กำรให้น�้ำในปัจจุบัน

ขึน้กบัควำมช�ำนำญของเกษตรกรเป็นรำยๆ และเป็นอปุสรรคต่อกำร

ตดิตัง้ระบบให้น�ำ้อตัโนมตัโิดยกำรควบคมุควำมชืน้ดนิให้เหมำะสม 

ซึ่งจะเป็นกำรประหยัดน�้ำและช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น 

  

คุณสมบัติเฉพาะของนวัตกรรม:
เป็นกำรวัดควำมชื้นโดยอำศัยหลักกำรว่ำ ตรวจจับกำร

เปลีย่นแปลงของสญัญำณไฟฟ้ำในสำยน�ำสญัญำณว่ำจะมลีกัษณะ

เปลี่ยนไปเมื่อคุณสมบัติสำยน�ำสัญญำณเปล่ียนไป โดยออกแบบ

ให้ดินเป็นส่วนหนึ่งของสำยน�ำสัญญำณ เมื่อดินที่มีควำมชื้นแตก

ต่ำงกนั จะได้สัญญำนท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมควำมชืน้ ท�ำให้สำมำรถ

แปรผลเป็นควำมชื้นที่อยู่ในดินได้

 1) ใช้ตรวจวัดควำมชื้นและอุณหภูมิดิน

 2) ต้นทุนกำรผลิตต�่ำ

 3) ควำมแม่นย�ำพอเพียงส�ำหรับงำนดำ้นเกษตรกรรม

• การติดตั้งเซนเซอร์เพื่อท�างานร่วมกับอุปกรณ์

ควบคุมวาล์วน�้าอัตโนมัติ

• เซนเซอร์วัดความชื้นดิน รุ่น SM-02 • การติดตั้งเซนเซอร์แบบปักเหนือผิวดิน - ขณะยังอยู่ระหว่างการติดตั้ง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2356  โทรสาร 0 2564 6901-2  E-mail: btt@nnet.nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตพริก
คุณภาพดีที่ใช้เทคโนโลยีต้นทุนต�่า

โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

พริกเป็นพืชที่ส�ำคัญของประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ จังหวัดล�ำปำง มีพื้นที่ปลูกพริกใหญ่

และพริกขี้หนู ประมำณ 1200 ไร่ ผลผลิตประมำณ 1500 ตัน โรคท่ีส�ำคัญของกำรปลูกพริก ได้แก่ โรครำกเน่ำ  

หน่อโคนเน่ำและเหี่ยวที่เกิดจำกเชื้อรำในดิน โรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุ้งแห้งที่เกิดจำกเชื้อรำ โรคยอดไหม้ที่เกิด

จำกเชือ้รำ (Phytophthora) และโรคใบหงกิทีเ่กดิจำกเชือ้ไวรสัเป็นต้น รวมถงึแมลงศตัรสู�ำคญั ได้แก่ หนอนแมลงวนั

พรกิ เพลีย้อ่อน เพลีย้ไฟ และไรขำว ซ่ึงก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อต้นและผลผลติพรกิ กำรก�ำจดัโรคและแมลงส่วน

ใหญ่เกษตรกรมักใช้สำรเคมีมำกเกินควำมจ�ำเป็นและใช้อย่ำงไม่ถูกวิธี ท�ำให้กำรระบำดเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ

รุนแรง เกิดปัญหำสำรตกคำ้งในพริก เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ในปี 2554 ส�ำนักงำนพัฒนำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ให้กำรสนับสนุนมหำวิทยำลัยเรำชมงคลล้ำนำ ล�ำปำงถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรใช้รำ T.virens ให้กลุ ่มเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดล�ำปำง ในกำรลดกำรเกิดโรคโคนเน่ำและ 

แอนแทรคโนส และกำรบริหำรจัดกำรแปลงแบบต้นทุนต�่ำ เน่ืองจำกมีกำรผสมผสำนวิธีกำรท่ีหลำกหลำย เช่น  

กำรใช้เหยื่อพิษล่อ กำรถอนต้นพริกที่เป็นโรคและน�ำไปเผำทิ้งนอกแปลง กำรเด็ดพริกที่ถูกหนอนแมลงวันเจำะ

ท�ำลำย กำรริดกิ่งแขนงที่ล�ำต้นใกล้ดิน กำรลดควำมหนำแน่นของทรงพุ่ม เป็นต้น โดยมีเป้ำหมำยกำรลดต้นทุน 

กำรผลิตไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 และสำมำรถเพิ่มปริมำณผลผลิตได้มำกขึ้น จำกผลกำรด�ำเนินงำนพบว่ำ เกษตรกร 

30 คน ทีไ่ด้รบักำรถ่ำยทอดเทคโนโลยนี�ำองค์ควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ ในกำรปลกูพรกิ มพีืน้ทีก่ำรปลกู 31.25 ไร่ ผลผลติ

ต่อไร่ที่ได้รับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจำก 828 เป็น 1,323 กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตรวม 46,966 กิโลกรัม ได้รับเงินตอบแทน 

จำกกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตพริกทั้งสิ้น 587,037 บำท

• รปูที ่2 ผูว้จิยัถ่ายทอดวธิกีารใช้เหยือ่ล่อให้กบั

เกษตรกร

• รูปที่ 1 ซ้าย) ต้นพริกที่ได้รับการใช้รา T.Virens เพื่อลดการเกิดโรคโคนเน่าและ

แอนแทรคโนส ขวา) ต้นพริกที่ไม่ได้รับการใช้รา T.Virens และเป็นโรคโคนเน่าและ

แอนแทรคโนส

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ผศ.ทิพวรรณ มานนท์ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง
โทรศัพท์ 0 5434 2547

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
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เนื่องจำกกำรตรวจหำเชื้อไวรัสด้วยเทคนิค Loop-mediated 
isothermal amplification (LAMP) น้ีมีควำมไว (sentivity) สูง  
ดงันัน้ในกำรเคล่ือนย้ำยสำรตัวอย่ำงเพือ่ไปท�ำกำรตรวจวดัท่ีจ�ำนวน
มำกครั้งอำจเกิดกำรปนเปื้อนของผลผลิต LAMP ข้ำมตัวอย่ำง

ระหวำ่งกำรตรวจ ส่งผลให้กำรตรวจวัดผิดพลำดได้ (ผลบวกปลอม) ซึ่งเทคนิคและเครื่องมือนี้สำมำรถอ่ำนผลกำร
ตรวจได้โดยไม่ต้องมกีำรเปิดหลอดทดสอบเมือ่ปฏกิริยิำ LAMP ด�ำเนนิไปแล้ว อกีทัง้เครือ่งวดัควำมขุน่ส�ำหรบัตรวจ
เชือ้ไวรสัในกุง้นี ้ได้ท�ำกำรออกแบบให้มช่ีองส�ำหรบัใส่หลอดสำรตวัอย่ำงให้มลีกัษณะเป็นทรงกรวยทีเ่หมำะสมกบั
หลอดพลำสติกส�ำหรับใส่สำรตัวอยำ่งที่มีใช้ในห้องปฏิบัติกำรทั่วไป จึงไม่จ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ำยสำรตัวอย่ำงไปใส่
ในคิวเวทท์ (cuvette) อีกเมื่อต้องกำรตรวจวัด เดิมเทคนิคกำรตรวจผลผลิต LAMP ด้วยกำรดูบน gel electropho-
resis จะใช้เวลำรวม 1 ชัว่โมงครึง่ ถงึ 2 ชัว่โมง ซึง่จำกเทคนคิกำรตรวจวดัควำมขุน่นีจ้ะใช้เวลำในกำรตรวจตวัอย่ำง
ทั้งสิ้นเพียงครึ่งชั่วโมงเท่ำนั้น

คุณสมบัติเฉพาะของนวัตกรรม:
 1)  เครื่องวัดควำมขุ่นส�ำหรับตรวจหำเชื้อไวรัสในกุ้ง
 2)  สำมำรถวัดได้ 8 ตัวอยำ่งพร้อมกัน
 3) สำมำรถวัดได้ทั้งแบบ End point detection แสดงผลบนจอ 

LCD และ แบบ Real-time detection เชือ่มต่อกบัคอมพวิเตอร์ผ่ำน USB 
port โดยสำมำรถวัดค่ำได้ทุกๆ 1 วินำที

 4)  แบบ Real-time detection สำมำรถวัดค่ำได้ต้ังแต่เริ่มต้น
ปฏิกิริยำ

 5)  โปรแกรมแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ติดตั้งและใช้งำนง่ำย

อุปกรณ์ส�าหรับวัดความขุ่นเพื่อ
ตรวจหาการติดเช้ือไวรัสในกุ้ง

• แสดงผลการทดลองการวดัความขุน่แบบ Real-time ของตวัอย่าง
ไวรสัในกุง้ทีร่ะดบัความเข้มข้นต่างๆ ซึง่เหน็ว่าค่าความขุน่จะเกดิกบั
เชือ้ไวรสัทีม่คีวามเข้มข้นมากก่อนในขณะทีค่่าความขุน่เป็นศนูย์ของ
ตัวอย่างที่ไม่มีไวรัส (Negative)

• รูปเครื่องวัดความขุ่นเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัส

• กระบวนการตรวจวัดเริ่มจาก Heater ให้ความร้อนที่ 65 
องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันแสงจากแหล่งก�าเนิดแสงจะ
เดินทางไปยังหลอดทดลองที่มีสารตัวอย่างและไปตก 
กระทบตัวรับแสงและท�าการรายงานค่าความขุ่นออกมา

• ลักษณะของโปรแกรมแสดงผลที่ใช้ร่วมกับ

เครื่องวัดความขุ่นเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัส

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
ศนูย์พันธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ศช.) ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2356  โทรสาร 02-5646901-2  E-mail: btt@nnet.nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ไรแดงสยำม (Moina siamensis (n. sp.) เป็นไรน�้ำ ในสกุลเดียวกับไรแดง (Moina 

macrocopa) ซึ่งเป็นอำหำรธรรมชำติที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงและนิยมน�ำมำอนุบำล

สตัว์น�ำ้วยัอ่อน ไรแดงสยำมเป็นสตัว์ชนดิใหม่ทีค้่นพบในปี 2550 มคีณุสมบตัพิเิศษแตกต่ำง

จำกไรแดงหลำยประกำร เช่น มไีข่ดกและสำมำรถควบคุมให้ผลิตไข่ได้อย่ำงต่อเน่ือง มขีนำด

ล�ำตวัเลก็กว่ำไรแดงประมำณครึง่หนึง่ มช่ีวงชวีติทีย่ำวกว่ำไรแดง ไรแดงสยำมสำมำรถเพำะ

เลี้ยงอยำ่งต่อเนื่องได้นำนกว่ำไรแดง 

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) สนับสนุน วิทยำลัย

เกษตรและเทคโนโลยสีพุรรณบรุ ีด�ำเนนิกำรศกึษำกำรผลติ ศกัยภำพกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 

และต้นทุนกำรผลิตไรแดงสยำม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นแนวทำงส�ำหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องน�ำไป

ประกอบกำรผลติ และกำรใช้ประโยชน์ในล�ำดบัต่อไป โดยผลกำรศกึษำ พบว่ำไรแดงสยำม

สร้ำงไข่พัก (resting egg) ได้ในสภำพกำรเลี้ยงปกติ โดยเลี้ยงไรแดงสยำมให้เจริญเติบโต

และมีจ�ำนวนมำกขึ้นจนมีควำมหนำแน่นทั่วทั้งบ่อ กำรควบคุมไรแดงสยำมให้มีควำมหนำ

แน่นอย่ำงต่อเนื่องท�ำได้โดยกำรระบำยน�้ำลงบ่อเลี้ยงไรแดงสยำมในปริมำณที่เหมำะสม  

วิธีกำรนี้ท�ำให้ไรน�้ำสำมำรถผลิตไข่ได้ต่อเนื่องอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ ได้ผลผลิตไข่จ�ำนวน 

404.87 ฟองต่อวนัต่อพืน้ที ่26 ตำรำงเซนติเมตร นอกจำกน้ี ยงัพบว่ำกำรช้อนตัวไรแดงสยำม

ออกร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่บ่อเลี้ยงวันเว้นวัน จะท�ำให้ผลผลิตไข่สูงกว่ำกำรเลี้ยงที่ไม่มี

กำรช้อนตัวออก

การเพาะเลี้ยงและผลิตไข่ไรแดงสยาม

• ก) ไรแดงสยาม ข)ไรแดงสยามในบ่อเลี้ยงที่เกิดอย่างหนาแน่น
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กำรเลี้ยงไรแดงสยำมสำมำรถใช้คลอเรลลำและน�้ำมูลสุกรเป็นอำหำรได้ กำรเลี้ยงด้วย 

น�้ำมูลสุกรให้ผลผลิตตัวไรแดงสยำมประมำณสองในสำมถึงครึ่งหนึ่งของกำรเลี้ยงด้วยคลอเรลลำ 

และได้ผลผลิตไข่ประมำณร้อยละ 20 ของกำรเลี้ยงด้วยคลอเรลลำ ไข่ไรแดงสยำมที่รวบรวมจำก

บ่อเลี้ยงมีอัตรำกำรฟักมำกกวำ่ร้อยละ 80 ส่วนไข่เมื่ออยู่ในสภำพแห้งจะมีอัตรำกำรฟักลดลงตำม

ระยะเวลำ กำรเกบ็รกัษำไข่ไรแดงสยำมไว้ในสภำพสญุญำกำศทีอ่ณุหภมู ิ–20 องศำเซลเซยีส และ 

4 องศำเซลเซียส สำมำรถเก็บรักษำไข่ได้นำนไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ไรแดงสยำมมีโปรตีนร้อยละ 

61.04 ไขมันร้อยละ 7.93 เถ้ำร้อยละ 6.57 และมีกรดอะมิโนรวม 666.70 มิลลิกรัมต่อน�้ำหนักแห้ง 

1 กรัม โดยมีกรดอะมิโนที่จ�ำป็น (EEA) ครบทั้ง 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 46.96 ของกรดอะมิโน

ทัง้หมด ไรแดงสยำมสำมำรถทนควำมเคม็ในระยะสัน้ทีร่ะดบั 10.2 ส่วนในพนั (part per thousand: 

ppt) ได้ไอย่ำงน้อย 30 นำที และทนควำมเค็มในระยะยำวท่ีระดับ 6.6 ส่วนในพัน ได้อย่ำงน้อย  

1 ชั่วโมง ต้นทุนกำรเลี้ยงไรแดงสยำมในบ่อขนำด 5×5×0.6 เมตร จ�ำนวน 6 บ่อ คิดเป็นเงิน 9,300 

บำทต่อเดือน เก็บผลผลิตไข่ไรแดงสยำมได้ประมำณ 280 ล้ำนฟองต่อเดือน

ไรแดงสยำมใช้ในกำรอนุบำลลูกปลำที่มีปำกขนำดเล็กที่กินไรแดงไม่ได้ และใช้ทดแทน 

ไรแดงส�ำหรับกำรอนุบำลลูกสัตว์น�้ำทั่วไป ไรแดงสยำมเก็บไว้ในสภำพที่เป็นไข่แห้งเมื่อต้องกำร

เพำะเลี้ยงสำมำรถน�ำมำใช้ได้ตลอดเวลำ และช้อนตัวไรแดงสยำมไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้ที่เพำะเลี้ยงยังสำมำรถเก็บรวบรวมไข่ไรแดงสยำมจำกบ่อเล้ียงไว้ใช้เองโดยไม่ต้องซื้อไข่หรือ 

ตัวไรน�้ำส�ำหรับกำรเพำะเลี้ยงในครั้งต่อไปอีก

• ก) ไข่ไรแดงสยามที่ถูกแช่ในน�้า ข) ไข่ไรแดงสยามที่แห้งแล้ว

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.นุกูล แสงพันธุ์  สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 3559 5055-6, 0 3559 5875

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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การปรับปรุงการเพาะเลี้ยง
ชันโรงหลังลาย T.fuscobalteata (Cameron)

ชนัโรง “stingless bee” เป็นผึง้ไม่มเีหลก็ในทีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรผสมเกสรดอกไม้ในธรรมชำต ิซึง่มกัท�ำรงัอยูต่ำม

โครงธรรมชำติและโพรงเทียม เป็นสำเหตุให้เกษตรกรที่ท�ำสวนผลไม้ เช่น เงำะ ล�ำไย ทุเรียน มักน�ำชันโรงมำเลี้ยงไว้ในสวน

เพื่อช่วยผสมเกสร และเก็บน�้ำหวำนที่เป็นผลพลอยได้น�ำมำขำยเพื่อเสริมรำยได้ ส�ำหรับกำรเลี้ยงชันโรงในสวนนั้น จะต้อง

เลือกบริเวณที่มีดอกประมำณ 20 – 30 ช่อต่อตำรำงเมตร ซึ่งบนพื้นที่ 1 ไร่ จะเลี้ยงชันโรงได้ 160 รัง ซึ่งชันโรง 1 รัง เลี้ยงได้

นำนถึง 20 ปี

โดยทัว่ไปกำรเลีย้งชนัโรงม ี2 รปูแบบ คอืกำรเลีย้งแบบตัง้รงัถำวรอยูก่บัที ่(stationary stingless beekeepings) และ

กำรเลีย้งแบบเคลือ่นย้ำยรงัชนัโรงไปตำมแหล่งดอกไม้บำน หรอืแหล่งอำหำร (migratory stingless beekeeping) โดยสำย

พันธุ์ชันโรงที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงมำกที่สุดคือ ชันโรงหลังลำย (T. fuscobalteata (Cameron)) เพรำะเป็นชนิดที่ปรับตัวได้ดี

และอำศัยได้หลำยพื้นที่ แต่ปัญหำที่ส�ำคัญต่อกำรเพำะเลี้ยงชัน คือ กำรเกิดรังสำยเลือดชิด (inbred colony) ซึ่งมีสำเหตุ

มำจำกกำรผสมพันธุ์กันเองในหมู่รังที่เป็นเครือญำติกัน ท�ำให้อัตรำกำรเพิ่มประชำกรต�่ำ ส่งผลให้ผลผลิตต�่ำและท�ำให้รัง 

ล่มสลำยในที่สุด

ในปี 2554 ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) เลง็เหน็ควำมส�ำคญัในกำรใช้วทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยช่ีวยยกระดบัและกำรสร้ำงอำชพี จงึสนบัสนนุมหำวทิยำลยัรำมค�ำแหงเพือ่ศกึษำกำรปรบัปรงุกำรเลีย้งชนัโรง

หลงัลำย T.fuscobalteata (Cameron) เพือ่แก้ไขปัญหำกำรเกดิรงัสำยเลอืดชดิผูว้จิยัได้พฒันำวธิกีำรผลติชนัโรหลงัลำยผสม 

โดยท�ำกำรคัดแยกรังชันโรงที่มีลักษณะดี ได้แก่ ไข่ดก เก็บน�้ำผ้ึงได้มำก ปรับตัวได้ดี ใช้เป็นแม่พันธุ์ และพ่อพันธุ์ที่ต่ำง 

สำยเลือดกัน จำกกำรทดสอบพบวำ่ ชันโรงหลังลำยลูกผสมมีกำรปรับตัวและอยู่รอดได้ โดยน�ำไปทดสอบในสวนเกษตกร

ในพืน้ทีจ่งัหวดั จงัหวดัเชยีงใหม่ สมทุรสงครำม  สรุำษฎร์ธำน ีจนัทบรุ ีนครศรธีรรมรำช และปัตตำน ีนอกจำกนี ้ผูว้จิยัประสบ

ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำวิธีกำรผลิตนำงพญำพรหมจรรย์ เพ่ือแก้ไขปัญหำนำงพญำพรหมจรรย์ที่มีจ�ำนวนน้อยในพ้ืนที่

ธรรมชำติ ซึ่งส่งผลให้จ�ำนวนชันโรงมีจ�ำนวนมำกขึ้นด้วย

จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คณะผู้วิจัยได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้ประกอบกำรเพำะเล้ียงชันโรงจ�ำนวน 30 ชุมชน  

ในจังหวัดทำงภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก และภำคใต้ สำมำรถสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงอยำ่งยั่งยืน 

ไม่น้อยกว่ำ 20 ปี โดยในปี 2555 เกษตรกรสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยน�้ำผ้ึงโดยตั้งรำคำขวดละ (750 มิลลิลิตร)  

1,000 บำท และขำยรังได้รังละ 700 บำท คิดเป็นรำยได้รวมปีละ 200,000 บำทต่อคน ปัจจุบันมีเกษตรที่เล้ียงทั้งหมด  

150 รำย จำก 30 ชุมชน คิดเป็นรำยได้รวมทั้งสิ้น 30.6 ล้ำนบำทต่อปี

ก) ชันโรงหลังลาย T.fuscobalteata 

(Cameron) 

ข) ลักษณะการเพาะเลี้ยงชันโรงหลัง

ลายในสวนผลไม้เพือ่ช่วยเพิม่การผสม

เกสร

ก ข

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : รศ.ดร.สมนึก  บุญเกิด  สังกัด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
โทรศัพท์ 0 2310 8000 

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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กำรเลีย้งโคนมเป็นอำชพีทีส่ร้ำงงำนและรำยได้ให้กบัเกษตรกรไทยมำกกว่ำ 40 ปี ประกอบกบัภำครฐั ให้กำรสนบัสนนุ

และรณรงค์ให้มีกำรบริโภคนมเพิ่มมำกขึ้น ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรวม 23,439 ครอบครัว มีจ�ำนวนโคนมทั้งหมด 

408,350 ตัว ให้ผลผลิตน�้ำนม 2,045 ตันต่อวัน อยำ่งไรก็ตำม ผลผลิตน�้ำนมในประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร

ภำยในประเทศ ทั้งนี้ ปริมำณน�้ำนมดิบที่ผลิตได้ ในปี 2547 ประมำณ 746,646 ตัน ในขณะที่กำรบริโภคภำยในประเทศสูง

ถึง 1.5 - 1.6 ล้ำนตันต่อปี ซึ่งปัญหำส�ำคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คือ ควำมสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมในฟำร์ม กำรเลี้ยง

โคนมในประเทศเกือบทั้งหมดใช้วิธีผสมเทียมเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมของแม่โค และลดภำระกำรเล้ียงดูพ่อโค แต่ปัญหำที่

มักพบคือแม่โคไม่แสดงอำกำรเป็นสัด รวมทั้งปัญหำทำงด้ำนของระบบสืบพันธุ์ แม่โคจ�ำนวนมำกจึงพลำดโอกำสได้รับ 

กำรผสมเทียมและตั้งท้อง วิธีแก้ปัญหำวิธีหนึ่งคือ ใช้กำรเหนี่ยวน�ำให้เกิดกำรตกไข่และผสมเทียมตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด  

โดยไม่ต้องสงัเกตอำกำรเป็นสดัของแม่โค เทคโนโลยนีีไ้ด้พฒันำและเริม่ประยกุต์ใช้ครัง้แรกในสหรฐัอเมรกิำ ในปี พ.ศ. 2538 

แต่วิธีกำรนี้มีค่ำใช้จ่ำยสูงมำกและให้ผลไม่ดีนักในแม่โคที่เลี้ยงในประเทศไทย เนื่องจำกควำมแตกต่ำงทำงสรีระวิทยำของ

แม่โคที่เลี้ยงในสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกัน

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ประสบผลส�ำเร็จในกำรพัฒนำเทคโนโลยีเหนี่ยวน�ำ

กำรตกไข่และผสมเทียมตำมเวลำที่ก�ำหนด วิธีกำรนี้ได้ทดสอบมำแล้วระยะหนึ่ง พบว่ำได้ผลดี เป็นที่น่ำพอใจและมีรำคำ

ถูก (ครั้งละ 200 บำท) ซึ่งถูกกว่ำวิธีที่พัฒนำในมลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกำถึง 5 เท่ำ ที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง คือ ใช้ได้

ผลค่อนข้ำงดีกับโคที่เลี้ยงในประเทศไทย  

ปัจจุบันเกษตรกรจ�ำนวนมำกให้ควำมสนใจกับเทคโนโลยีเหนี่ยวน�ำกำรตกไข่ฯ โดย สวทช.ได้ด�ำเนินกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยแีละให้บรกิำรเหนีย่วน�ำกำรตกไข่ให้กบัแม่โค โดยให้ฟำร์ม/สหกรณ์เป็นผูผ้สมเทยีม ด�ำเนนิกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

และให้บริกำรไปแล้วกับสหกรณ์และบริษัทหลำยแห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมพิมำยและสหกรณ์โคนมปำกช่อง จังหวัด

นครรำชสมีำ สหกรณ์โคนมหนองโพและสหกรณ์โคนมเขำขลงุ จงัหวดัรำชบรุ ีรวมทัง้บรษิทัทีด่�ำเนนิกจิกำรฟำร์มโคนมขนำด

ใหญ่หลำยแห่ง ได้น�ำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท เอพีพีเดรีฟำร์ม 

จ�ำกัด หจก. น�้ำฝนฟำร์ม ฟำร์มคุณคมสัน และ หจก. ยินดีฟำร์ม เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังให้บริกำรเหนี่ยวน�ำกำรตกไข่และ

ผสมเทียมแก่เกษตรกรรำยย่อย ท�ำให้แม่โคของเกษตรกรที่มีปัญหำเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์กลับมำตั้งท้องได้

สวทช. ได้ปรับเทคโนโลยีนี้เพื่อใช้กับแม่โคเนื้อและถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในอ�ำเภอเมือง จังหวัด

มหำสำรคำม ผลกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวท�ำให้แม่โคที่มีปัญหำกำรผสมพันธ์ุติดยำกกลับมำตั้งท้องได้ ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2552 ได้ด�ำเนนิกำรให้บรกิำรแก่เกษตรกรผูผ้ลติโคนมประมำณ 2,800 ตวั กำรใช้เทคโนโลยดีงักล่ำว ท�ำให้มลูค่ำ

ของแม่โคที่มีปัญหำเรื่องระบบสืบพันธุ์มีรำคำเพิ่มขึ้นจำกกำรเป็นโคคัดทิ้งที่มีรำคำเพียงตัวละ 12,000 - 15,000 บำท  

กลำยเป็นแม่โคที่มีมูลค่ำถึงตัวละ 30,000 - 32,000 บำท

กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหำระบบสืบพันธุ์ในแม่โคคัดทิ้ง จำกกำรใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ในแม่โค 

ท�ำให้แม่โคกลับมำตั้งท้องได้ สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม คิดเป็นมูลค่ำผลกระทบในปี 2553 จ�ำนวน 272  

ล้ำนบำท ในปี 2554 จ�ำนวน 315 ลำ้นบำท และในปี 2555 จ�ำนวน 380 ลำ้นบำท ดังนั้น มูลคำ่ผลกระทบ ในปี 2553-2555 

รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 967 ล้ำนบำท

เทคโนโลยีเพื่อเหนี่ยวน�าการตกไข่
และผสมเทียมโคนมตามระยะเวลาก�าหนด

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6700

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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การวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง (%DRC) 
เพื่อยืนยันความถูกต้องและสร้างความเป็นธรรม

แก่ผู้ซ้ือ-ขายน�้ายางสด

ห้องปฎิบัติกำรควำมหนำแน่น ฝ่ำยมำตรวิทยำเชิงกล สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ มีแนวคิดท่ีจะช่วยสร้ำง

ควำมเป็นธรรมในกำรซือ้-ขำยน�ำ้ยำงสด จงึได้ร่วมมอืกบั สถำบนัวจิยัยำง กรมวชิำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในกำรท�ำโครงกำรร่วมศึกษำวิจัย “กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมหนำแน่นของน�้ำยำงสดกับปริมำณ

เนือ้ยำงแห้ง Dry Rubber Content (% DRC)” โดยใช้เครือ่งมอืวดั Hydrometer เพือ่ศึกษำหำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง

ควำมหนำแน่นของน�้ำยำงสดกับปริมำณเนื้อยำงแห้ง ในกำรตรวจปริมำณเนื้อยำงแห้ง แทนวิธีกำรอบและชั่งที่ใช้

เวลำนำน และวิธีที่ใช้ Metrolac (ปรอทวัดยำง) ซึ่งอำจเกิดคำ่ควำมคลำดเคลื่อนได้สูงถึง 16% DRC

พบวำ่กำรใช้เครื่อง Hydrometer ของ มว. เพื่อวัดปริมำณน�้ำยำงสดโดยตรงนั้น จะช่วยลดปัญหำด้ำนวิธีกำร 

และควำมผิดพลำดของผลกำรวัด โดยมีคำ่ควำมคลำดเคลื่อนในช่วงไม่เกิน 3% DRC เปรียบเทียบกับกำรวัดตำม

มำตรฐำน ISO 126: 2005 อกีทัง้ Hydrometer สำมำรถสอบเทียบได้จงึมัน่ใจได้ว่ำผลกำรวดัสำมำรถสอบย้อนกลับ

สู่หน่วยวัดมำตรฐำนสำกล

จุดเด่น:  • เชื่อมั่นในกำรถำ่ยทอดควำมถูกต้องในกำรวัดและสำมำรถสอบย้อนกลับสู่หน่วยวัดมำตรฐำนสำกล

  • สำมำรถพัฒนำต่อเป็นชุดหิ้วกระเปำ๋เครื่องมือ ที่จะสะดวกในกำรใช้งำน

กลุ่มเป้าหมายถ่ายทอดในอนาคต: สถำบันวิจัยยำง ส�ำนักงำนชั่งตวงวัด กลุ่มพ่อคำ้ - เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง 

  บคุคลและ/หรอืหน่วยงำน ท่ีเกีย่วข้องกบัปรมิำณเน้ือยำงแห้งในน�ำ้ยำงสด

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ชื่อ ร.อ.ธวัช ช่างปั้น  สังกัด สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 1119 และ 1117  โทรสาร 0 2577 3658  E-mail: rungsiya@nimt.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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น�้ำตำลเป ็นสินค ้ำส ่งออกท่ีส�ำคัญของ

ประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน�้ำตำล

เป็นอันดับสองของโลก รองจำกประเทศบรำซิล 

กำรวัดค่ำควำมหวำนมีควำมส�ำคัญอย่ำง

มำกส�ำหรับอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำย 

เพรำะค่ำควำมหวำนของอ้อยเป็นปัจจัยส�ำคัญ

อย่ำงหนึง่ทีโ่รงงำนน�ำ้ตำลใช้ในกำรก�ำหนดรำคำซือ้ขำยอ้อยจำกชำวไร่  ดงันัน้ ถ้ำเครือ่งมอืตรวจวดัค่ำควำมหวำน

ไม่ได้มำตรฐำน วดัได้ค่ำควำมหวำนต�ำ่เกนิไป ชำวไร่อ้อยกจ็ะเสยีเปรยีบ เพรำะขำยได้รำคำต�ำ่ หำกค่ำควำมหวำน

สูงที่วัดได้สูงกว่ำควำมเป็นจริง โรงงำนน�้ำตำลก็จะขำดทุน 

เพื่อให้กำรวัดมีควำมน่ำเช่ือถือ เกิดควำมม่ันใจในคุณภำพของผลผลิตและได้มำตรฐำนตำมที่ก�ำหนด  

ในกระบวนกำรผลติน�ำ้ตำลทรำยต้องมกีำรทดสอบเพือ่หำค่ำควำมหวำน โดยกำรวดัค่ำ Pol (Polarization) และค่ำ 

Brix ด้วยเครื่อง Polarimeter และ Refractometer 

ดังนั้น เครื่อง Polarimeter และ Refractometer จึงต้องมีกำรสอบเทียบโดยอำศัยวัสดุอำ้งอิงที่ได้มำตรฐำน 

และค่ำที่วัดได้สำมำรถสอบกลับไปยังหน่วยวัดพื้นฐำน SI Units ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ำยมำตร

วทิยำเคมแีละชวีภำพ สถำบนัมำตรวทิยำแห่งชำต ิจึงได้ผลติวสัดอุ้ำงองิเพือ่สอบเทยีบเครือ่งมอืส�ำหรบัวดัค่ำควำม

หวำนขึ้นมำเพื่อให้ห้องปฏิบัติกำรทดสอบและสอบเทียบรวมทั้งภำคอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้ใช้

วัสดุอ้ำงอิงที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนเช่ือถือได้ อีกทั้งยังช่วยลดกำรน�ำเข้ำวัสดุอ้ำงอิงจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมี 

รำคำสูงกว่ำได้อีกด้วย

จุดเด่น:  • รำคำวัสดุอ้ำงอิงที่ผลิตในประเทศถูกกวำ่ที่น�ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ

  • มีกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิงเพื่อใช้ภำยในประเทศ

  • เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจวัดได้รับกำรสอบเทียบ

ผู้รับการถ่ายทอด: ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์และทดสอบทำงเคมี 

  โรงงำนอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำล โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง โรงงำนผลิตน�้ำผลไม้ 

  โรงงำนผลิตน�้ำอัดลม โรงงำนผลิตน�้ำเชื่อม น�้ำผึ้ง

วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดค่า
ความหวาน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ชื่อ คุณสาวนิตยา สุดศิริ  สังกัด สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 2350  โทรสาร 0 2577 3658  E-mail: nittayas@nimt.or.th   

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 33อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ไคติน-ไคโตซำน เป็นวัสดุชีวภำพเกิดในธรรมชำติ จัดอยู่ในกลุ่มคำร์โบไฮเดรต 

หรือแป้ง มีโครงสร้ำงโมเลกุลคล้ำยเซลลูโลส ซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืช  

ไคตนิ-ไคโตซำน ประกอบด้วยอนพุนัธ์ของน�ำ้ตำลกลโูคสทีม่ธีำตไุนโตรเจนตดิอยูด้่วย ท�ำให้

มีคุณสมบัติที่ย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ ดังนั้น จึงเป็นสำรที่มีควำมปลอดภัยในกำรใช้กับ

มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไคตินสกัดได้จำกเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก เป็นต้น 

สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้มำกมำยอยำ่งน่ำอัศจรรย์ เช่น ใช้งำนดำ้นกำรเกษตร โดยใช้

เป็นปุ๋ย เป็นสำรเคลือบเมล็ดพันธุ์ และยืดอำยุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว เป็นต้น เน่ืองจำก 

ไคโตซำนที่ได้มำจำกไคตินที่สกัดจำกเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึกน้ันจะมีขนำด

โมเลกุลใหญ่ไม่เหมำะกับพืชที่จะดูดซึม ดังนั้นจึงต้องท�ำกำรย่อยโมเลกุลของไคโตซำนให้

สั้นลง ซึ่งสำมำรถท�ำได้หลำยวิธี เช่น ใช้เอนไซม์ ใช้สำรเคมี และใช้รังสีแกมมำ 

 การใช้รังสีแกมมาในการย่อยสายไคโตซาน มีข้อดีกว่าวิธีอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. ช่วยตัดสำยโมเลกุลไคโตซำนให้สั้นลง ท�ำให้พืชสำมำรถดูดซึมได้ดีกวำ่ 

 2. รงัสแีกมมำยงัจะช่วยฆ่ำเช้ือโรคต่ำงๆ ทีป่นเป้ือนมำกบัไคโตซำน ท�ำให้โรคไม่แพร่

ไปสู่พืช 

 3. ไม่มีสำรเคมีตกคำ้ง เนื่องจำกไม่มีกำรเติมสำรเคมีใดๆ ลงไป ท�ำให้ปลอดภัยต่อ 

ผู้ใช้สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติของไคโตซานฉายรังสี

 1. เป็นสำรสกัดจำกธรรมชำติ ไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์

 2. ช่วยเร่งกำรเจริญเติบโตของล�ำต้นและรำก พืชกินปุ๋ยได้ดี ออกดอกออกผลดี  

ผลดกใหญ่ ผิวของใบเป็นมันวำว 

 3. ช่วยปรับสภำพดินให้ดีขึ้น

 4. กระตุ้นกำรเจริญเติบโตของเมล็ด

 วิธีการใช้สารละลายไคโตซานฉายรังสีในการฉีดพ่น 

 1. เติมน�้ำสะอำดลงในถังจ�ำนวน 20 ลิตร 

 2. เติมสำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี ลงไป 20-80 ซีซี ขึ้นกับชนิดของพืช  

 3. คนให้เข้ำกัน 

 4. น�ำไปฉีดพ่นที่ต้นและใบ ในเวลำเช้ำ เพื่อให้ดูดซึมได้ทัน หลีกเลี่ยงกำรฉีดขณะมี

แสงแดดจัด เพรำะจะท�ำให้น�้ำระเหยเร็วเกินไป พืชดูดไปใช้ไม่ทัน 

 5. แนะน�ำให้ท�ำกำรฉีดพ่นทุก 15 วัน

สารละลายไคโตซานฉายรังสี
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• ไคโตซานที่ได้มาจากไคตินที่สกัดจากเปลือกกุ้ง 

กระดองปู และแกนหมึก

• การใช้สารละลายไคโตซานฉายรงัสกัีบข้าวโพดท�าให้ข้าวโพดมี

ล�าต้นที่โตสมบูรณ์แข็งแรง และมีเมล็ดแน่นเต็มฟัก

• การใช้รังสีแกมมาช่วยตัดสายโมเลกุลไคโตซานให้สั้นลง 

ท�าให้พืชสามารถดูดซึมได้ดีกว่า

• สารละลายไคโตซานฉายรังสี บรรจุขวด ขนาด 1 ลิตร

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ชื่อ ดร. ปรารถนา คิ้วสุวรรณ
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 5990, 02-579-0743

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
33อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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รำยละเอยีด ไส้เดอืนฝอยสกลุ Steinernema sp. จดัเป็นไส้เดือนฝอยท่ีเป็นประโยชน์ด้ำนกำรเกษตร เน่ืองจำก      

มีควำมสำมำรถในกำรก�ำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยมีกลไกกำรเข้ำท�ำลำย คือ 

เคลือ่นทีเ่ข้ำสูต่วัแมลงผ่ำนทำงช่องเปิดตำมธรรมชำต ิได้แก่ ช่องปำก ช่องขบัถ่ำย หรอืรหูำยใจทำงผวิหนงั จำกนัน้

เข้ำสู่ช่องว่ำงภำยในตัวแมลงซ่ึงมีน�้ำเลือด โดยไส้เดือนฝอยจะปลดปล่อยแบคทีเรียแกรมลบ Xenorhabdus sp.  

ที่อำศัยอยู่บริเวณล�ำไส้ส่วนหน้ำของไส้เดือนฝอยระยะเข้ำท�ำลำย (ตัวอ่อนระยะท่ี 3) ลงสู่กระแสเลือดของแมลง 

ซึ่งแบคทีเรียดังกล่ำวจะสร้ำงสำรพิษที่มีผลท�ำให้แมลงเกิดภำวะเลือดเป็นพิษ และตำยอย่ำงรวดเร็วภำยในเวลำ 

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

จำกควำมสำมำรถในกำรก�ำจดัแมลงศตัรพูชืของไส้เดอืนฝอย ท�ำให้ในต่ำงประเทศน�ำไส้เดอืนฝอย มำพฒันำ

เป็นชีวภัณฑ์ในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ ไส้เดือนฝอยในดินทรำย ไส้เดือนฝอยในดินเหนียว ไส้เดือนฝอย ในสำรอัลจิเนต 

เป็นต้น ส�ำหรบัประเทศไทย กรมวชิำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่เป็นหน่วยงำนหลกัทีร่บัผดิชอบใน

ดำ้นกำรวิจัยพัฒนำพืช จึงได้ส�ำรวจรวบรวมและศึกษำสำยพันธุ์ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย 

และพบว่ำไส้เดือนฝอยสำยพนัธุไ์ทย Steinernema siamkayai มีคณุสมบัตทินตอ่อณุหภมูิสูง เหมำะส�ำหรับน�ำมำ

ใช้เป็นชวีภณัฑ์ก�ำจดัแมลงศตัรพูชืในสภำพภมูอิำกำศเขตร้อนในประเทศไทย ปัจจบุนั กรมวชิำกำรเกษตร สำมำรถ

พัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อขยำยปริมำณไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทยในอำหำรเทียมชนิดแข็งกึ่งเหลวโดยใช้แหล่ง

อำหำรที่หำได้ง่ำยและมีรำคำถูก

ผลติภณัฑ์ไส้เดอืนฝอยสำยพนัธุไ์ทยชนดิพร้อมใช้ (เชือ้สด) เป็นรปูแบบชวีภณัฑ์ไส้เดอืนฝอยในกล่องพลำสตกิ

ที่มีควำม active สูง เนื่องจำกถูกบ่มเพำะในอำหำรที่อุดมด้วยโปรตีนและไขมันจำกสัตว์ ซึ่งช่วยส่งเสริมกำรเจริญ

เติบโตของไส้เดือนฝอยให้อยู่ในระยะที่พร้อมเขำ้ท�ำลำยแมลงศัตรูพืช โดยไส้เดือนฝอย จะเจริญเติบโตและขยำย

พันธุ์ในอำหำรผสมฟองน�้ำ (เรียกว่ำ “ก้อนอำหำร”) จนมีปริมำณสุดท้ำยประมำณ 15 ล้ำนตัวต่อกล่อง และเมื่อ

เกษตรกรต้องกำรใช้งำน ให้ใช้น�ำ้ชะล้ำงไส้เดอืนฝอยออกจำกก้อนอำหำร แล้วน�ำไปฉดีพ่นเพือ่ก�ำจดัแมลงศตัรพูชื

ในแปลงเพำะปลูกได้ทันที ทั้งนี้ ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. จัดเป็นชีวภัณฑ์ท่ีมีควำมปลอดภัยต่อพืช  

สัตว์เลือดอุ่น มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนกำรศึกษำควำมปลอดภัยในระดับสัตว์ทดลองแล้ว

 ผลงำนวิจัยดังกล่ำวของกรมวิชำกำรเกษตร ได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกเกษตรกรในหลำยพื้นที่ที่กรมฯ เขำ้ไป

ให้ควำมรูแ้ละส่งเสรมิกำรใช้งำน ทว่ำ ผลติภณัฑ์ดงักล่ำวยงัคงไม่แพร่หลำยมำกนกัในกลุม่เกษตรกร ดงันัน้ บรษิทั 

ไบโอ-อะกริ จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรผลิตพืชอินทรีย์ และมีประสบกำรณ์ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์

มำกว่ำ 7 ปี ตลอดจนได้รับกำรสนับสนุนในกำรด�ำเนินโครงกำรส�ำคัญดำ้นเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ โครงกำร “ระบบ 

ICM ส�ำหรับกำรผลิตพืชอินทรีย์” สนับสนุนโดยส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)) และโครงกำร  

“กำรจัดกำรเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจำกกำรผลิตสู่กำรตลำด” สนับสนุนโดยส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ จึงเล็งเห็นโอกำสที่ดีในกำรน�ำผลงำนวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสำยพันธุ์ไทยชนิด

พร้อมใช้” มำต่อยอดผลติในเชงิพำณชิย์ เพือ่เป้ำหมำยส�ำคญั คอื ท�ำให้เกษตรกรได้เข้ำถงึปัจจยักำรผลติทีม่ศีกัยภำพ

มำกยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
ชนิดพร้อมใช้ส�าหรับก�าจัดแมลงศัตรูผักอินทรีย์
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ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอ-อะกริ จ�ากัด 
(สนับสนุนโครงการโดย ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมวิชาการเกษตร)
โทรศพัท์ 02-921 8370  โทรสาร 02-921 8370  โทรศพัท์มอืถอื 081-626 5628  E-mail  tum_tum0027@hotmail.com

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
33อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................

• ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดพร้อมใช้ (เชื้อสด)

• วิธกีารใช้งานไส้เดอืนฝอยในการก�าจดัแมลงศตัรพูชืในพชืผกัอนิทรย์ี
โดยวิธีฉีดพ่น ซึ่งสามารถก�าจัดได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย 

• หัวเชื้อไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

• กรมวชิาการเกษตรน�าเสนอเทคโนโลยไีส้เดอืนฝอย
ต่อ พณฯ นายกรัฐมนตรี





03
เทคโนโลยีพลังงาน
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อินเวอร์เตอร์ส�าหรับเครื่องสูบน�้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump Inverter)

อินเวอร์เตอร์ส�ำหรับเครื่องสูบน�้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Pump Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ส�ำหรับ

ปั๊มน�้ำที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ และสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพแม้ว่ำจะต้องเผชิญกับควำมเข้ม

แสงอำทิตย์ที่ไม่แน่นอน เหมำะกับกำรใช้งำนกลำงแจ้ง พร้อมทั้งระบบป้องกันควำมเสียหำยจำกฟ้ำผ่ำ กำรกันฝุ่น 

กนัน�ำ้ตำมมำตรฐำน IP55 อนิเวอร์เตอร์ส�ำหรบัเครือ่งสบูน�ำ้จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ เพือ่ส่งเสรมิเกษตรกรด้ำนกำร

ใช้พลังงำนทำงเลือกใหม่ได้อย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ

 

คุณสมบัติเฉพาะของนวัตกรรม:
1) สำมำรถใช้กับแผงโซล่ำร์โดยปรับลดจ�ำนวนกำรใช้แผงโซล่ำร์เพื่อลดกำรลงทุนแผงโซล่ำเซลได้ตำมกำร 

ใช้งำนและสำมำรถขับมอเตอร์หรือปั้มน�้ำ 220Vac ได้เต็มก�ำลังโดยแรงดันโซลำ่ร์อยู่ระหว่ำง 60-440Vdc ดังนี้*

  • 2 แผง ส�ำหรับขับมอเตอร์ 1/2 แรงม้ำ (60-88Vdc 8A)

  • 4 แผง ส�ำหรับขับมอเตอร์ 1 แรงม้ำ (120-176Vdc 8A)

  • 7-8 แผง ส�ำหรับขับมอเตอร์ 2 แรงมำ้ (210-352Vdc 8A)

  • 10 แผง ส�ำหรับขับมอเตอร์ 3 แรงมำ้ (300-440Vdc 8A)

     *Base on 285w 72 cells panel

2)  สำมำรถใช้กับมอเตอร์ได้หลำยชนิด

  • 220 V 1-phase capacitor run

  • 220 V 2-phase without capacitor run

  • 220 V 3-phase

3)  สำมำรถใช้กับปั้มน�้ำและเครื่องเติมอำกำศได้หลำยชนิด

  • ปั้มหอยโข่ง

  • ปั้มจุ่ม

  • ปั้มบำดำล

  • ท่อพญำนำค

  • เครื่องเติมอำกำศแบบกังหันส�ำหรับบ่อกุ้ง

  • เครื่องเติมอำกำศแบบ Jet หรือแบบอื่นๆ ส�ำหรับบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย   

4)  มีกำรป้องกันฟ้ำผ่ำตำมมำตรฐำน IEC61000-4

5)  มีกำรป้องกันฝุ่นและน�้ำ IP55 (กันฝุ่นระดับ 5 กันแมลงเขำ้ได้ และกันน�้ำ (ฝนสำดได้จำกทุกทิศทำง))

6)  มี Dry run protection หยุดกำรท�ำงำนเมื่อปั้มน�้ำเมื่อไม่มีน�้ำ กันไม่ให้มอเตอร์ไหม้ และปั้มน�้ำเสียหำย

7) สำมำรถโปรแกรมค่ำกระแสสงูสดุของมอเตอร์ได้ กนัมอเตอร์ไหม้จำกกำร Over load หรอืมเีศษวสัดเุข้ำไป

ติดใบพัดปั้มน�้ำ

8)  มรีะบบระบำยควำมร้อนตวัเครือ่งแบบ Conventional Cooling ท�ำให้ไม่มเีสียงรบกวนและอำยขุองเครือ่ง

ยืนยำว

• การทดสอบโซล่าร์อนิเวอร์เตอร์สบูน�า้
บาดาล ความลึก 75 เมตรขึ้นเก็บในหอ
เก็บน�้าความสูง 20 เมตร

• โซล่าร์ปั้มอินเวอร์เตอร์ทดสอบกับปั้ม 
น�า้บาดาลของกรมทรพัยากรน�า้บาดาล
ในจังหวัดนครสวรรค์
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• พื้นที่ทดสอบในสภาพใช้งานจริง ในการใช้โซล่าร์ปั้มกับปั้มน�้า
บาดาลแบบ Single phase ของกรมทรพัยากรน�า้บาดาล โครงการ
พัฒนาแหล่งน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งใน
จังหวัดนครสวรรค์ใช้แผงขนาด 250W 14 แผง (3,500W)

• รูปลักษณ์ที่ออกแบบส�าหรับผู้สนใจน�าไปผลิตจ�าหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ มีข้อมูลครบถ้วนทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ
สามารถน�าไปสร้างแม่พิมพ์เพื่อการผลิตในจ�านวนมาก

• พื้นที่ทดสอบในสภาพใช้งานจริง ในโครงการชาวนา
อัจฉรยิะท�านาหนึง่ไร่ได้หนึง่แสน ถนน 345 นนทบรุ ีระบบ
โซล่าร์ปั้มขนาด 3 แรงม้า เลี้ยงพื้นที่ท�านา 30ไร่ ประหยัด
ค่าน�้ามันดีเซลได้เดือนละ 9,000.-บาท สามารถคุ้มทุนได้
ใน 2 ปี

• น�า้ที่ได้จากโซล่าร์ปั้มอินเวอร์เตอร์จากท่อพญานาคขนาด 6 นิ้ว 
ติดตั้งมอเตอร์ 3 แรงม้า ปริมาณน�า้ที่วัดได้ 400,000-1,000,000 
ลิตร ต่อวัน

• ถงัเกบ็น�า้จากน�า้บาดาลทีส่บูได้ความจ ุ30 ลบ.เมตร สงู 20 เมตร

• ท่อพญานาค 6 นิ้ว ที่ติดตั้ง
มอเตอร์ 3 แรงม้า ในโครงการ
ชาวนาอัจฉริยะ

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (NSTDA) ฝำ่ยพัฒนำธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BTT)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2350  โทรสำร 0 2564 6901-2  E-mail: btt@nnet.nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ระบบสกัดปาล์มน�้ามันแบบไม่ใช้ไอน�้า

โรงสกดัน�ำ้มนัปำล์มจดัเป็นอตุสำหกรรมต้นน�ำ้ส�ำคญัของสำยโซ่กำรผลติและแปรรปูน�ำ้มนั

ปำล์ม และมีบทบำทต่อกำรเพิ่มรำยได้ของเกษตรผู้ปลูกปำล์ม โรงสกัดน�้ำมันปำล์มเหล่ำนี้ 

ส่วนใหญ่มีรูปแบบกำรผลิตที่ต้องใช้ระบบไอน�้ำ ส่งผลให้กำรลงทุนสร้ำงโรงงำนต้องค�ำนึงถึง 

ขนำดทีเ่พยีงพอกบัควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกจิ (Economy of Scale) โดยต้องมกี�ำลงักำรผลติสงู 

กว่ำ 1 ตนัผลปำล์มต่อชั่วโมง นอกจำกนี ้กำรใชไ้อน�ำ้ในระบบกำรสกดัน�ำ้มันปำล์มส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อระดับคุณภำพของน�้ำมันปำล์มดิบและปัญหำสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับน�้ำเสียจำก

ระบบกำรสกัดน�้ำมันปำล์ม

จำกแผนกำรส่งเสรมิของภำครฐัในกำรเพ่ิมพืน้ท่ีกำรปลูกปำล์ม เพือ่รองรบักำรเพิม่ข้ึนของ

ควำมต้องกำรใช้พลงังำนทดแทนประเภทไบโอดเีซล ส่งผลให้มกีำรขยำยตวัของพืน้ทีป่ลกูปำล์ม

ในแต่ละภมูภิำคของประเทศไทยเพิม่มำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่พืน้ทีใ่หม่นอกเขตกำรปลกูปำล์ม

ดั้งเดิม เช่น จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดกำญจนบุรี เป็นต้น กำรปลูกปำล์มในพื้นที่ใหม่เหลำ่นี้แม้ว่ำ

จะได้ผลผลติสงู แต่ต้องพบอปุสรรคด้ำนกำรขนส่งทะลำยปำล์มสดเข้ำสูโ่รงงำนสกดัน�ำ้มนัปำล์ม

ทีม่รีะยะทำงเพิม่มำกขึน้ ท�ำให้ต้นทนุด้ำนกำรขนส่งเพิม่ขึน้ และกำรลดลงของระดบัคณุภำพของ

น�ำ้มนัปำล์มดบิทีไ่ด้จำกกำรสกดั ประกอบกบักำรตัง้โรงสกดัน�ำ้มนัปำล์มขนำดใหญ่ทมีศีกัยภำพ

รองรับผลผลิตปำล์มในพื้นที่ใหม่ของกำรปลูกปำล์มไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในเวลำอันรวดเร็ว 

เนื่องจำก กำรปลูกปำล์มในพื้นที่ใหม่มีกำรขยำยตัวช้ำส่งผลให้มีผลปำล์มไม่เพียงเป็นวัตถุดิบ

เพื่อป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต ท�ำให้ผู้ลงทุนตั้งโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มขำดควำมเชื่อมั่นต่อ

พื้นที่ใหม่ของกำรปลูกปำล์ม ดังนั้น เพื่อร่วมผลักดันแผนกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทำงเลือก

ประเภทไบโอดีเซลให้ประสบควำมส�ำเร็จ พร้อมกับแก้ไขปัญหำในอุตสำหกรรมต้นน�้ำของกำร

ผลิตน�้ำมันปำล์ม ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงได้ให้กำร

สนับสนุนพัฒนำเทคโนโลยี “ระบบสกัดน�้ำมันปำล์มแบบไม่ใช้ไอน�้ำขนำด 1 ตันผลปำล์ม 

ต่อชั่วโมงต้นแบบระดับชุมชน” โดยเทคโนโลยีกำรสกัดน�้ำมันปำล์มนี้เหมำะส�ำหรับน�ำไปใช้งำน

ก) ผลปาล์มร่วงส�าหรับเข้าเครื่องสกัดน�้ามัน ข) น�า้มันปาล์มที่ไดจากเครื่องสกัดฯ ค) กากปาล์มที่ได้จากระบบการสกัดฯ สามารถน�า

ไปบดผสมเป็นอาหารสัตว์ได้
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ในพื้นที่ใหม่ที่มีขนำดเล็ก ซึ่งได้รับกำรพัฒนำขึ้นโดย สวทช. ร่วมกับ บริษัท เกรท อะโกร จ�ำกัด 

เป็นระบบซึ่งเหมำะส�ำหรับใช้ในกำรผลิตน�้ำมันปำล์มระดับชุมชนที่มีก�ำลังกำรผลิตประมำณ  

1 ตนัผลปำล์มต่อชัว่โมง หรอืรองรบัพืน้ทีก่ำรเพำะปลกูปำล์มขนำดประมำณ 1,500 ไร่ ปรำศจำก

อุปกรณ์ก�ำเนิดไอน�้ำใช้งำนในระบบ ท�ำให้ช่วยเพิ่มควำมสะดวกในกำรควบคุมกำรท�ำงำน 

ของระบบผลิต และไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย นอกจำกนี้ ยังเป็นระบบกำร 

สกัดน�้ำมันปำล์มที่มีกำรท�ำงำนต่อเนื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้พื้นท่ีต้ังโรงงำนเล็ก ดูแลรักษำง่ำย 

สำมำรถเคลื่อนที่ได้ ผลิตน�้ำมันปำล์มเกรดเอ และกำกเหลือจำกกระบวนผลิตสำมำรถใช้เป็น

อำหำรสัตว์ได้

ก�ำลังกำรผลิต

อุณหภูมิกำรอบผลปำล์ม

อุณหภูมิเฉลี่ยกำรท�ำงำน 

กำรติดตั้งเครื่องจักรหลัก

เชื้อเพลิงส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดควำมร้อน

ระบบไฟฟ้ำ 

กำรควบคุมกำรท�ำงำน

รูปแบบกำรท�ำงำน

ควำมชื้นของน�้ำมันปำล์ม

ปริมำณกรดไขมันอิสระ

ระดับคุณภำพน�้ำมัน

ประมำณ 1.0 ตันผลปำล์มต่อชั่วโมง

80 – 120 องศำเซลเซียส

80 – 100 องศำเซลเซียส

ภำยในตู้คอนเทนเนอร์ขนำด 40 ฟุต

ก๊ำซธรรมชำติเหลว

สำมเฟส และ เฟสเดี่ยว

PLC

ท�ำงำนต่อเนื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ

< 0.5%

0.9 – 2.0 % 

เกรด เอ

ตารางข้อมูลทางเทคนิคของระบบสกัดปาล์มน�้ามันแบบไม่ใช้ไอน�้า

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4734  E-mail: ekkarutv@mtec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
33อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ประเทศไทยมีทรัพยำกรธรรมชำติมำกมำย กรมวิทยำศำสตร ์บริกำรจึงเล็งเห็นควำมส�ำคัญใน 

กำรน�ำทรพัยำกรธรรมชำตนิัน้มำใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและเพือ่กำรเพิม่มลูค่ำ จำกกำรศึกษำวจิยัผลิตถ่ำนกมัมนัต์ 

จำกกะลำมะพร้ำวและให้บรกิำรวเิครำะห์ทดสอบถ่ำนและถ่ำนกมัมนัต์ ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรและผูส้นใจหลำยรำย

สนใจสอบถำมและขอค�ำปรกึษำเกีย่วกบักำรผลติถ่ำนและกำรแปรรปูถ่ำน เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรและผู้สนใจเหล่ำน้ัน 

มีแหล่งวัตถุดิบได้แก่กะลำมะพร้ำว เศษไม้ยำงพำรำ ข้อไม้ไผ่ กะลำปำล์ม เป็นต้น เพื่อน�ำไปประกอบอำชีพอิสระ 

โดยไม่ต้องลงทนุมำกนกั ซึง่ถ่ำนอดัแท่งหรอืก้อน (briquette) เป็นผลติภณัฑ์ทีผู่ป้ระกอบกำรให้ควำมสนใจกนัมำก 

เพรำะปัจจบุนัพ่อค้ำ แม่ค้ำ แม่บ้ำน ผูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำร นยิมใช้ถ่ำนอดัแท่งในกำรประกอบอำหำร เนือ่งจำก

ใช้สะดวก ไม่มคีวนั และเผำไหม้ได้นำน  แต่ส่วนใหญ่ถ่ำนอดัแท่งยงัขำดประสิทธภิำพในกำรใช้งำน ได้แก่ มลัีกษณะ

เปรำะ มคีวำมชืน้เมือ่ตัง้ทิง้ไว้ในอณุหภมูห้ิอง ท�ำให้เกดิเชือ้รำ จดุตดิยำก ระยะเวลำเผำไหม้สัน้ และมคีวนั นอกจำก

นี้ผู้ประกอบกำรยังมีควำมต้องกำรใช้กะลำมะพร้ำว กิ่งไม้จำกกำรตัดแต่งซำงข้ำวโพดเป็นวัตถุดิบผสมในกำรผลิต

เพรำะเป็นวตัถดุบิทีม่อียูใ่นชมุชนของตนเองและมปีรมิำณมำก ซึง่เป็นวสัดุท่ีมมีลูค่ำน้อยให้มมีลูค่ำเพิม่ขึน้ทดแทน

กำรใช้ไม้ และแก๊สหุงต้มซึ่งมีรำคำแพง

ประเทศไทยมีบริษัท/กลุ่มผู้ผลิตถ่ำนอัดแท่งหลำยบริษัทเพื่อใช้ในกำรปรุงอำหำร ปิ้ง ย่ำง ซึ่งส่วนมำกเป็น

ถ่ำนอดัแท่งจำกขีเ้ลือ่ย กะลำมะพร้ำว ส่วนถ่ำนอดัแท่งจำกเศษวสัดอุืน่ยงัไม่แพร่หลำย และมชีมุชนอกีหลำยชมุชน

ในตำ่งจังหวัดที่มีแหล่งวัตถุดิบที่สำมำรถผลิตถำ่นอัดแท่งใช้เองหรือเพื่อขำยได้ ปัจจุบันชำวบ้ำนสำมำรถรวมกลุ่ม

เป็นผู้ผลิตชุมชนผลิตสินค้ำจำกวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองออกจ�ำหน่ำย โดยกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

ทั้งด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตและด้ำนกำรตลำด เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ในโครงกำร “หนึ่งต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์”

การผลิตถ่านอัดแท่ง
จากวัสดุทางการเกษตร

• เครื่องถ่านอัดแท่ง • ถ่านอัดแท่ง
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ประโยชน์
1.ถ่ำยทอดเทคโนโลยเีกีย่วกบักำรผลติถ่ำนอดัแท่ง เพือ่เข้ำไปพฒันำกระบวนกำรผลติและคณุภำพผลติภณัฑ์ 

สินค้ำ OTOP ให้ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำวัสดุและผลิตผลทำงกำรเกษตร

3. ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองในด้ำนกำรแปรรูปถ่ำน

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร ได้ท�ำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีระบวนกำรผลติถ่ำนอดัแท่งให้แก่ผูป้ระกอบกำรและ

ชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ถ่ำนอัดแท่งให้มีสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ำนอัดแท่ง 

(มผช.238/2547) เป็นกำรน�ำทรพัยำกรธรรมชำตนิัน้มำใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และเป็นกำรเพิม่มลูค่ำของวตัถดุบิ  

นอกจำกนีเ้ป็นกำรเพิม่พลงังำนทำงเลอืกให้แก่ชุมชนเป็นกำรสร้ำงอำชพีและเสรมิสร้ำงรำยได้ พร้อมทัง้ให้ค�ำปรกึษำ 

ผู้สนใจยังสำมำรถติดต่อได้ที่ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร โทรศัพท์ 0 2201 7116 

• การน�าวัตถุดิบต่างๆ มาเผาให้เป็นถ่าน • ลักษณะการเกิดควันของถ่านอัดแท่ง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณนงลักษณ์ บรรยงวิมลณัฐ 
ส�านักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7116  โทรสำร 0 2201 7102  โทรศัพท์มือถือ 08 9956 2294  E-mail : nongluk@dss.go.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เทคโนโลยีการแยกก๊าซไฮโดรเจน
หรือก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์

“เทคโนโลยีการแยกก๊าซไฮโดรเจนหรือก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์” กำรวิจัยน้ีถือเป็นกำรพัฒนำวิธีกำร

ท�ำควำมสะอำดกำ๊ซไฮโดรเจนชีวภำพ หรือ ก๊ำซชีวภำพ ให้มีควำมบริสุทธิส์ูงขึ้น โดยใช้สำรดูดซับชนิดซีโอไลต์จำก

ตะกรันเหล็กหรือเถ้ำลอยจำกกำรเผำไหม้ชีวมวลผลิตเป็นสำรกรองก๊ำซให้สำมำรถเลือกดูดซับเฉพำะก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์โดยในเครื่องแยกกำ๊ซสลับควำมดัน (Pressure Swing Adsorbtion : PSA) ซึ่งเครื่องแยกกำ๊ซ

ที่พัฒนำขึ้นสำมำรถถอดเปลี่ยนไส้กรองที่บรรจุสำรดูดซับก๊ำซได้ และมีข้อดีกว่ำกำรใช้หอดูดซึมด้วยสำรเคมีชนิด

เบส (Scrubber) เนื่องจำกกำรใช้หอดูดซึมชนิดเบส นิยมใช้สำรละลำยชนิดโซเดียมไฮดรอกไซด์ และ น�้ำปูนขำว  

ที่สำรละลำยเบสเหล่ำนี้มีอำยุในกำรใช้งำนที่สั้นกว่ำ กำรใช้สำรดูดซับก๊ำซ อีกทั้งก่อให้เกิดปริมำณน�้ำเสียที่มีฤทธิ์

เป็นเบส อีกทั้งไม่สำมำรถน�ำ CO2 กลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งอำจส่งผลต่อต้นทุนกำรใช้สำรเคมีเพื่อท�ำให้เป็น 

กลำง และมีผลต่อต้นทุนกำรก�ำจัดของเสียภำยหลังกำรบ�ำบัด

หลักกำรกำรแยกก๊ำซไฮโดรเจนหรือก๊ำซชีวภำพให้บริสุทธ์ิด้วยเครื่องแยกก๊ำซสลับควำมดันน้ี มีหลักกำร

ท�ำงำนคือกำรใช้ควำมดันสลับเพื่อช่วยกำรแยกก๊ำซให้บริสุทธิ์ ภำยในประกอบด้วยหอดูดซับ 2 หอที่มีตะแกรง

ส�ำหรับถอดเปลี่ยนไส้กรองสำรดูดซับก๊ำซ หอดูดซับท่ีมีควำมดันสูงจะสำมำรถก�ำจัดก๊ำซปนเปื้อน เช่น ก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ได้ หรือก๊ำซปนเปื้อนอื่นๆ และหอดูดซับที่มีควำมดันด�่ำจะมีหนำ้ที่ในกำรท�ำควำมสะอำดกำ๊ซ 

และแยกก๊ำซทีด่ดูซบัในสำรดดูซับออกเพือ่เกบ็ในส่วนถงัเกบ็ก๊ำซ และมกีำรสลบัควำมดนั เพือ่ให้ก๊ำซภำยหลงักำร

แยกมคีวำมบรสิทุธิม์ำกขึน้ เครือ่งแยกก๊ำซแบบสลบัควำมดนัมปีระสทิธภิำพในกำรก�ำจดัก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

มำกกว่ำ รอ้ยละ 98% และสำมำรถปรบัให้มีก๊ำซไฮโดรเจนในก๊ำซไนโตรเจนทีม่ีควำมบริสทุธิเ์พิม่สงูขึน้หรอืพฒันำ

คุณภำพก๊ำซชีวภำพเทื่ออัดเขำ้สู่ถัง (Compressed biogas : CBG) เมื่อทดแทนกำ๊ซ NGV

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : กองการตลาด สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทร 0 2577 9436-38 หรือ Call Center 0 2577 9300  E Mail :  marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เทคโนโลยีการแช่อิ่มอบแห้ง
“เทคโนโลยกีารแช่อิม่อบแห้ง” เป็นการแปรรปูผลไม้เพือ่เกบ็รกัษาไว้ทีอ่ณุหภมูห้ิองได้นาน โดยไม่เกดิการ

เน่าเสีย และขึ้นรา และเนื้อสัมผัสเหมือนผลไม้สด และช่วยแก้ปัญหาผลผลิตออกมาเป็นจ�านวนมากเกินความ

ต้องการในการบริโภคผลสดจนท�าให้เกิดปัญหาราคาตกต�่า การน�าไปแปรรูปด้วยวิธีการต่างๆ เป็นการช่วยลด

ปริมาณที่เกินต้องการลงได้เป็นอย่างดี ซึ่ง วว. ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดต่างๆ ดังกล่าว

มาแล้วข้างต้น ซึง่สามารถผลติได้ทัง้ระดบัอตุสาหกรรมและระดบัครวัเรอืน สามารถท�าได้โดยไม่ต้องใช้เครือ่งมอืที่

ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะท�าให้ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเป็นอาชีพได้

• กระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง

• มะขามยักษ์แช่อิ่มอบแห้ง • มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง • มะละกอแช่อิ่มอบแห้ง

• แกนสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง • ขนุนแช่อิ่มอบแห้ง • ฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9135  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: panida_b@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง

“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถ

บริโภคนอกฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมด้วยวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม และ 

สารแทนนิน

1. ผลิตภัณฑ์น�้าลองกองพร้อมดื่ม พัฒนาจากน�้าลองกองท่ีผ่านการสกัดจากเครื่องค้ันน�้าลองกอง  

ปรับรสชาติเล็กน้อยด้วยน�้าตาลฟรุกโตส ได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีรสชาติกลมกล่อม โดยท�าการฆ่าเชื้อ 2 แบบคือ  

พาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวด มีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 เดือนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ พาสเจอร์ไรซ ์

บรรจุกล่อง มีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

2. ผลิตภณัฑ์แยมและเยลลี ่ในส่วนของเนือ้ลองกอง น�ามาแปรรปูด้วยการกวนจนได้เนือ้สมัผสัทีเ่หมาะสม 

โดยมีการปรุงรสชาติด้วยน�้าตาล เพื่อความกลมกล่อม สามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 3 เดือนในตู้เย็น

ส�าหรับเยลลี่ลองกอง ท�าการแปรรูปโดยการน�าน�้าลองกองมาใส่สารให้ความคงตัว และขึ้นรูปเป็นเยลล่ี  

บรรจุถ้วยพร้อมรับประทาน เยลลี่ลองกองมีรสชาติกลมกล่อม ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค   

3. ผลิตภัณฑ์ลองกองลอยแก้ว มีอายุเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง 1-2 เดือน รสชาติกลมกล่อม 

4. ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภค 

นอกฤดูกาล โดยใช้กรรมวิธีการแปรรูปจากผลลองกองสดหรืออาจจะผ่านการแช่สารละลายไว้ ประมาณ 3 เดือน 

น�าไปแช่ในน�้าเชื่อมที่มีความเข้มข้นต่างๆ แล้วอบด้วยตู้อบลมร้อน จนได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเน้ือสัมผัสนุ่ม ไม่แข็งหรือ

เหนียวจนเกินไป รสชาติหวานน้อยและสะดวกต่อการบริโภค

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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ผลิตภัณฑ์ “แปรรูปเงาะครบวงจร” 
: ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ

“ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ” มีคุณค่าทางโภชนาการ ดังน้ี โปรตีน 36.15% ไขมัน 

29.85% ใยอาหารชนิดละลายน�้า 0.91% ใยอาหารชนิดไม่ละลายในน�้า 2.81% นอกจากน้ี  

ใน 100 กรัม เงาะแผ่นกรอบจะให้พลังงาน 537.65 กิโลแคลอรี จึงเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่

เหมาะส�าหรับผู้บริโภคทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีรสชาติเทียบเคียงกับมันฝรั่งทอด

กรอบ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�าผลไม้ท่ีมีในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ

สุขภาพ

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ที ่: ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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รายละเอียด
“ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส” เมล็ดเงาะสดปริมาณ 100 กรัม มีทริฟโทแฟน 

(Tryptophan) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้นอนหลับ มีโปรตีน 1.0 ไขมัน 0.4 ไฟเบอร์ 2.8 และ

ส่วนประกอบวิตามินและเกลือแร่ (มิลลิกรัม) คือ แคลเซียม 8 ธาตุเหล็ก 0.1 แมกเนเซียม 10 

โพแทสเซียม 138 โซเดียม 2 สังกะสี 0.6 และวิตามินซี 70 เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรสผ่าน

กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ปราศจากสารพิษ  

มีความปลอดภัยในการบริโภค มีเนื้อสัมผัสและรสชาติแปลกใหม่ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ “แปรรูปเงาะครบวงจร” 
: ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรส

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ที ่: ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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ผลไม้ในน�้าเช่ือมบรรจุในถุงรีทอร์ต
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยส�านกัเทคโนโลยชีมุชน ได้ศกึษาวจิยัพฒันาการผลติผลไม้ใน

น�า้เชือ่มบรรจถุงุรทีอร์ต  ได้แก่ ทเุรยีนในน�า้เชือ่ม  เงาะในน�า้เชือ่ม  ล�าไยในน�า้เชือ่ม  ล้ินจีใ่นน�า้เชือ่ม 

มงัคดุในน�า้เชือ่ม ลองกองในน�า้เช่ือม เพือ่เป็นผลติภณัฑ์ต้นแบบ ศกึษาอณุหภมูแิละเวลาในการ

ให้ความร้อน โดยการให้ความร้อน ที ่100 องศาเซลเซยีส หรอืต�า่กว่า เช่นที ่90-95  องศาเซลเซยีส 

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นไอน�า้ร้อน (Hot Water Spray Retort) ซึ่งจะใช้

เวลาสั้นๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อสี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อของผลไม้ พบว่า ผลไม้ในน�้าเชื่อม 

บรรจุในถุงรีทอร์ต ที่ปรับค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) ให้มีค่าต�่ากว่า 4.5 เมื่อให้ความร้อนที่ 

90-95 องศาเซลเซียส สามารถท�าลายจุลินทรีย์ได้ท้ังหมด ได้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อจุลินทรีย์   

ในงานวิจัยนี้ค้นพบเทคนิคใหม่ คือการบรรจุผลไม้ในน�าเชื่อมที่เข้มข้น มากกว่า 50 องศาบริกซ์  

เช่น ทุเรียนในน�้าเชื่อม 55 องศาบริกซ์ พบว่าการให้ความร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส เพียงพอ

ท�าลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ตรวจไม่พบจุลินทรีย์  

กระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ผลไม้ท่ีบรรจุในถุงรีทอร์ตซึ่งมีท้ังชนิดใสและ

ชนดิทบึแสง ซ่ึงโครงสร้างเป็นแผ่นฟิล์มทีผ่นกึตดิกนั ทนความร้อนได้สงู บรรจภุณัฑ์ชนดินีม้ข้ีอดี 

คือ มีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรของอาหารในอัตราส่วนท่ีสูง  

การส่งผ่านความร้อนเข้าไปในอาหารในขั้นตอนการให้ความร้อนเพื่อท�าลายเชื้อจุลินทรีย์  

ความร้อนกระจายได้อย่างทัว่ถงึและเรว็กว่าอาหารบรรจกุระป๋อง ผลิตภณัฑ์อาหารจงึมคุีณภาพ

ดทีัง้ในด้าน ส ีกลิน่รส และลกัษณะเนือ้ ซึง่ได้เผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยสีูก่ลุม่แม่บ้านเกษตรกร

ในจังหวัดสงขลา ภูเก็ต ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ เช่น การผลิตเงาะ และทุเรียน

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. งานวิจัยนี้ท�าให้ได้เทคนิคและกระบวนการผลิตผลไม้ในน�า้เชื่อม 

2. ได้ผลติภณัฑ์ต้นแบบผลไม้บรรจใุนถงุรทีอร์ต และกระบวนการผลิตน�าไปใช้ในการผลิต

เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  
 1. วิสาหกิจชุมขน OTOP

2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
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ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณวรรณดี มหรรณพคุณ สังกัด ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7420  โทรสาร 0 2201 7416  E-mail: wannadee@dss.go.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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โรงอบแห้งผลไม้ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับ

เตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

1. ส่วนประกอบหลักของโรงอบแห้งผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผาเศษวัสด ุ

ทางการเกษตร ขนาดอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

และเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 

2. การท�างานของโรงอบแห้งผลไม้พลงังานแสงอาทติย์แบบเรอืนกระจกร่วมกบัเตาเผาเศษวสัดทุางการเกษตร

สามารถท�างานได้ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

3. คุณภาพของผลไม้อบแห้งหลังผ่านการอบแห้งด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

ร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตรจะสูงกว่าการอบแห้งด้วยการตากแดด

4. ก�าลังการผลิตของการอบแห้งผลไม้ด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผา

เศษวัสดุทางการเกษตรจะสูงกว่าการอบแห้งผลไม้ด้วยการตากแดด

5. ค่าใช้จ่ายพลงังานในการอบแห้งผลไม้ด้วยโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์แบบเรอืนกระจกร่วมกบัเตาเผา

เศษวัสดุทางการเกษตรจะต�่ากว่าการอบแห้งไม้ด้วยโรงอบแห้งผลไม้ทั่วไป เนื่องจากใช้อากาศร้อนในการอบแห้ง

จากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

6. เศษวัสดุทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาเผาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้ 

7. โครงสร้างของโรงอบแห้งผลไม้พลงังานแสงอาทติย์แบบเรอืนกระจกร่วมกบัเตาเผาเศษวสัดทุางการเกษตร

เป็นระบบแบบ Knock-Down ซึ่งสามารถติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย และสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก

• ภาพร่างส่วนประกอบของเครื่องจักร
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การลงทุน:
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างจะแปรผันตามขนาด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

1. โรงอบแห้งผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกโดยใช้การพาอากาศร้อนแบบธรรมชาติ (ไม่ใช้

พัดลม) ประมาณ 90,000 บาท – 500,000 บาท

2. โรงอบแห้งผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกโดยใช้การพาอากาศร้อนแบบบังคับ (ใช้พัดลม) 

ประมาณ 130,000 บาท – 700,000 บาท

3. โรงอบแห้งผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ประมาณ 

250,000 บาท – 1,200,000 บาท

• การใช้งานและการทดสอบอบแห้งกล้วย

• ภาพส่วนของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการขยายสเกลใหญ่ขึ้น• ส่วนของโรงอบพลงังานแสงอาทติย์ และแสดงให้เหน็
ช่องลมด้านขาออกท่ีอยู่ด้านบน เพื่อเป็นการปล่อย
ความชื้นออกจากระบบหรือโรงอบ

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ท่ี : โครงการ ITAP (พรกมล) สงักดั ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)
โทรศัพท์ 0 4375 4788 (ต่อ คุณพรกมล)  โทรสาร 0 4375 4788  โทรศัพท์มือถือ 08 3342 4565  
E-mail: phacharakamol- pp@hotmail.com

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุงรสเพ่ือสุขภาพ                                               

อาหารว่างประเภทแผ่นกรอบซึง่ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดต้องผ่านการทอด เป็นที่

นิยมของคนทุกเพศทุกวัย ผลิตภัณฑ์อาหารทอด มีผลเสียต่อสุขภาพ ถ้าผู้ผลิตใช้น�้ามันไม่ได้

คุณภาพ หรือใช้น�้ามันที่ผ่านการทอดแล้วหลายครั้งท�าให้ผลิตภัณฑ์มีกล่ินหืน ไม่เป็นท่ียอมรับ

ของผู้บริโภค และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บสั้นลง

คณะผูว้จิยัของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) ได้เล็งเห็นถงึปัญหาดังกล่าวจงึได้ศึกษาสูตร

และกรรมวธิกีารผลติผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์แผ่นกรอบปรงุรสเพือ่สขุภาพขึน้ โดยไม่ใช้น�า้มนัเพือ่เป็น

ทางเลือกของผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารกรอบและไม่ต้องผ่านการทอด ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่น

กรอบมีโปรตีนสูงร้อยละ 30-40 ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บได้นาน 6 เดือน                                                                                                                                

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการอาหารและผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณปฏิญญา จิยิพงศ์, คุณอรอนงค์ หุ่นฉายศรี
สังกัด ส�านักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7415-16  โทรสาร 0 2201 7415-16  E-mail: patinya@dss.go.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
33อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร

สู่มาตรฐานสากล

จากนโยบายการส่งเสรมิให้ชมุชนร่วมพฒันาผลติภณัฑ์ของชมุชนภายใต้โครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ 

(OTOP) เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  

และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน Good 

Manufacturing Practice (GMP) มาใช้กับผู้ประกอบการอาหารแปรรูปซึ่งครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็น

กลไกในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต แต่พบว่าอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชนคือขาดความรู้ความ

เข้าใจด้าน GMP และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน แนวทางหนึ่งที่สามารถ

ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้คือ การจัดการให้ความรู้ในด้านการแปรรูปอาหารที่ถูกต้อง และความรู้ด้านสุขลักษณะ

ที่ดีในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัย Good Hygiene Practice (GHP)

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) โดย ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ

แห่งชาติ (ศช.) ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อมุ่ง 

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร

เบื้องต้น และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร สร้างความรู้พื้นฐาน GHP และ GMP สร้างเครือข่ายวิทยากร 

ท้องถิน่ขึน้ในทกุภมูภิาคของประเทศไทยทีส่ามารถถ่ายทอดความรูด้้านสขุลกัษณะทีด่ใีนการผลติอาหารทีม่คีวาม

ปลอดภยัให้แก่กลุม่ผูผ้ลติอาหารในระดบัวสิาหกจิชุมชน นอกจากนีไ้ด้ให้ค�าปรกึษาและตรวจประเมนิเบือ้งต้นด้าน

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP เพื่อน�าไปสู่การเตรียมความพร้อมขอการรับรองมาตรฐาน

จากการด�าเนนิงานดงักล่าวส่งผลให้กลุม่วสิาหกจิชมุชนทีร่บัการถ่ายทอดเทคโนโลยมีคีวามรูค้วามเข้าใจใน

เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน GMP สามารถน�าองค์ความรู้และ 

ข้อแนะน�าต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องในการปฏิบัติงานและสถานที่การผลิตเพื่อน�าไปสู่การขอรับรองจาก

หน่วยงานทีใ่ห้การรบัรองมาตรฐานในพืน้ที ่เป็นการยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนประเภทอาหาร ผลติภณัฑ์

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

• การอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบ
การอาหาร ข) ลงส�ารวจพืน้ท่ีประกอบ
อาหาร พร้อมให้ค�าแนะน�าในการ
จัดการเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
GHP/GMP

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์. 02-5646700 ต่อ 3626-3628 โทรสาร 0-2564-6586 

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
33อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เทคนิคการผลิตน�้าพริกเพื่อยืดอายุ
การเก็บให้นานขึ้น และปลอดภัยต่อผู้บริโภค       

น�้าพริก เป็นอาหารไทยที่คนรู้จักและนิยมบริโภค มีเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นส่วนผสมหลัก แต่ผลิตภัณฑ์

น�า้พริกมักพบปัญหามีอายุการเก็บสั้น มักเสียและขึ้นราเมื่อเก็บได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญ

เติบโตของจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณน�้าอิสระ (aw) ปริมาณความชื้น ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) และปริมาณ

ออกซิเจน จึงหาวิธีลดและป้องกันปัจจัยดังกล่าวข้างต้น คือ การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เพื่อลดปริมาณ

จุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบ ผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนในระหว่างกระบวนการแปรรูปและอบแห้ง ท�าให้จุลินทรีย์

บางส่วนถูกท�าลายปริมาณความชื้นลดลง และเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ ท่ีสภาวะสุญญากาศ ท�าให้จุลินทรีย์ท่ี

ต้องการออกซเิจนและราไม่สามารถเจรญิเตบิโต แต่ไม่สามารถท�าลายสปอร์ของจลุนิทรย์ีได้จงึเป็นการช่วยยดือายุ

ของผลิตภัณฑ์น�้าพริกให้เก็บรักษาได้นานขึ้น ผลิตภัณฑ์น�้าพริกที่ได้มีรสชาติดี และได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของน�้าพริกนั้นๆ เช่น น�า้พริกกุ้งเสียบ (มผช.322/2549)                                                                                 

ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                                                                             
ได้เทคนิคการผลิตน�้าพริกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์น�้าพริก และปลอดภัยต่อผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์ได้น�าความรู้ไปถ่ายทอด เทคโนโลยี และส่งเสริม 

การผลิตน�้าพริกให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตให้กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร จ.ภูเก็ตในหลักสูตร 

“การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น�้าพริกและเคร่ืองแกง” ซึ่งทางกลุ่มแม่บ้านเกาะค้างคาวได้น�าเทคโนโลย ี

ไปใช้ และได้รับรางวัลประกวดน�้าพริกกุ้งเสียบชนะเลิศ                                                                                                            

กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                             
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคใต้                                                                                              .

 2. ผู้สนใจทั่วไป                                                                

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ
ส�านักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7186-7  โทรสาร 0 2201 7373  E-mail: khanittha@dss.go.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้
โดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุผลิตภัณฑ์  

เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
1. ส่วนประกอบหลักของเคร่ืองอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้โดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ

ผลติภณัฑ์ ขนาดอตุสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ เครือ่งอบแห้งแบบตูโ้ดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อนด้วยแก๊สร่วมกับรังสีอินฟราเรด หรือเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางอยู่บนถาดแต่ละถาดจากถาดด้านล่างถึงถาดด้านบนจะแห้งพร้อมกันอย่าง

สม�่าเสมอ โดยไม่ต้องสลับถาด เหมือนกับการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ทั่วไป

3. อากาศร้อนในการอบแห้งสามารถเลือกใช้ได้ท้ังจากอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อนด้วยแก๊สร่วมกับรังสี

อินฟราเรด และเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

4. เศษวัสดุทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาเผาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้ 

การลงทุน:
ค่าใช้จ่ายในการลงทนุก่อสร้างจะแปรผนัตามขนาด ซึง่แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

1. เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้โดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ

ผลิตภัณฑ์จากอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อนด้วยแก๊สร่วมกับรังสีอินฟราเรด ประมาณ 

80,000 บาท – 250,000 บาท (วัสดุที่ใช้สร้างเป็นสเตนเลสทั้งหมด)

2. เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้โดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ

ผลิตภัณฑ์จากเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ประมาณ 200,000 บาท–400,000 บาท 

(วัสดุที่ใช้สร้างเป็นสแตนเลสทั้งหมด)

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : โครงการ ITAP (พรกมล) ต�าแหน่ง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี
สังกัด ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 043-754788 (ต่อ คุณพรกมล)  โทรสาร 043-754788  โทรศัพท์มือถือ 083-3424565  
E-mail : phacharakamol-pp@hotmail.com

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3

• ภาพเตาเผาท่ีใช้ร่วม
กับตู้อบ

• ลกัษณะภายในของเครือ่ง
อบแห้ง และลกัษณะการจดั
วางถาด

• การจัดวางเครื่องจักรกรณี
ใช้ร่วมกับเตาเผา

• ลักษณะการจัดวางผลิตภัณฑ์บนถาด

• ภาพเครื่องอบแห้งแบบตู้
โดยใช้อากาศร้อนแบบไหล
ขวางถาด

อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เครื่องจักรกลด้านอาหาร
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เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร

“เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร”  เป็นเครื่องที่สามารถท�างานได้อย่างครบวงจร 

นับตั้งแต่ การป้อนวัตถุดิบ การล้าง การท�าแห้ง การเคลือบแว็กซ์ การอบลมร้อน  

การตดิสติก๊เกอร์ และการคดัขนาดตามทีต้่องการ ซึง่โครงสร้างส่วนทีส่มัผสักบัอาหาร

ท�าด้วยสแตนเลส เกรด 304 จึงนับเป็นอีกนวัตกรรมที่สามารถช่วยทดแทน การน�า

เข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องนี้เหมาะเป็นพิเศษกับผลไม้

ตระกูลส้ม ที่มีลักษณะทรงกลม เช่น มะนาว ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มสายน�้าผึ้ง 

และ มังคุด เป็นต้น

รายละเอียดเครื่อง
      (กว้าง x ยาว x สูง) 

ความยาวตลอดสายการผลิต  20 เมตร

ก�าลังไฟฟ้า    220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 40 แอมแปร์

ก�าลังการผลิต   1,000 - 1,500 กิโลกรัม/ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9611  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: samphan@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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เครื่องหั่นผักและผลไม้

“เครื่องหั่นผักและผลไม้” เป็นเครื่องท่ีสามารถห่ันผักและผลไม้เป็นรูปทรง

ต่างๆ ตามความต้องการของการกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ 

หัน่สไลด์ช้ินบาง หัน่เป็นเส้น และหัน่เป็นลกูเต๋า นอกจากนีย้งัสามารถปรบัขนาดการ

หัน่ได้ ผกัและผลไม้ทีห่ัน่มคีวามสวยงาม สม�า่เสมอกนัและผกัไม่บอบช�า้ การท�างาน

ของเครื่องไม่ซับซ้อน โครงสร้างตัวเครื่องท�าด้วยสแตนเลสเกรดงานอาหาร ไม่เป็น

สนิม เคลื่อนย้ายสะดวกและบ�ารุงรักษาท�าความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดเครื่อง
      (กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง    80 x 100 x 180 เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง   200 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า    2 แรงม้า 380 โวลต์, 5 แอมแปร์

ก�าลังการผลิต   300 – 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9611  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: samphan@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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เครื่องสกัดน�้าผลไม้

“เครื่องสกัดน�้าผลไม้” เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการค้ันน�้าผลไม้ได้หลายชนิดท้ัง 

ลองกอง ล�าไย องุ่น แตงโม ส�ารอง เป็นต้น โดยสามารถแยกกากและน�้าออกจากกันได้อย่าง

สมบรูณ์ สะอาด ถกูสขุอนามยั โดยไม่ท�าให้เมลด็แตก ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า หลกัการท�างาน 

อาศัยใบกวาดวัตถุดิบส�าหรับคั้นน�้าผลไม้ออกจากกากและเมล็ด ผ่านรูตะแกรงกรอง 2 ชั้น  

โดยน�าวัตถุดิบที่ต้องการสกัดน�า้ เช่น ผลไม้ที่แกะเปลือกออกแล้ว ใส่ลงถังป้อนวัตถุดิบบริเวณ

ด้านบนของเคร่ือง จากนั้นวัตถุดิบจะถูกกวาดเบียดกับชุดตะแกรงกรองหยาบและชุดตะแกรง

กรองละเอียด โดยใบกวาดจะกวาดส่วนที่ไม่สามารถผ่านรูตะแกรงกรองได้ ให้เคลื่อนไป 

ยังจุดปล่อยกากและเมล็ดออก ของเหลวส่วนท่ีถูกบีบผ่านชุดกรองหยาบจะถูกส่งผ่านไปยัง 

ชดุกรองละเอยีดเพือ่กรองอกีครัง้หนึง่ น�า้ผลไม้ทีไ่ด้จะปราศจากการปนเป้ือนของกากและเมลด็ 

รายละเอียดเครื่อง
    (กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง  75 x 90 x 165  เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง  120 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า  2 แรงม้า 220 โวลต์

ก�าลังการผลิต  200 ลิตร/ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9611  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: samphan@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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เครื่องผลิตน�้ามะขามเข้มข้น

“เครื่องผลิตน�้ามะขามเข้มข้น” เป็นเครื่องที่สามารถแยกกาก ใย และเมล็ดออกจาก 

น�้ามะขามได้อย่างสมบูรณ์ ใช้หลักการของใบกวาดวัตถุดิบผ่านตะแกรงกรอง 2 ชั้น คือ ตะแกรง

กรองหยาบและตะแกรงกรองละเอียด โดยการน�าเนื้อมะขามผสมกับน�้าเปล่าอัตราส่วน 1:2 คน

ผสมให้เข้ากัน แล้วใส่ลงถังป้อนวัตถุดิบ บริเวณด้านบนของเครื่อง จากน้ันวัตถุดิบจะถูกกวาด

เบียดกับชุดตะแกรงกรองหยาบและชุดตะแกรงกรองละเอียดตามล�าดับ  ส่งผลให้ได้น�า้มะขาม

เข้มข้นปราศจากกากใยและเมล็ด สะอาด ถูกสุขอนามัย โครงสร้างท�าด้วยสแตนเลสเกรดงาน

อาหาร นอกจากนีเ้ครือ่งผลติน�า้มะขามเข้มข้น ยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัวตัถดิุบอืน่ได้ เช่น 

องุ่น มะม่วง มะเขือเทศ 

รายละเอียดเครื่อง
 (กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง 100 x 120 x 150 เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง 200 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า 3 เฟส, 380 โวลต์

มอเตอร์ 5 แรงม้า

ก�าลังการผลิต 500 ลิตร/ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9611  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: samphan@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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เครื่องขึ้นรูปขนมกวน

“เครื่องขึ้นรูปขนมกวน” เป็นเครื่องที่ช่วยขึ้นรูปขนมกวนต่างๆ ให้มีลักษณะเป็นแท่งทรง 

กระบอกผนึกหัวท้าย ท�าให้การขึ้นรูปขนมกวนสะดวกรวดเร็ว มีขนาดสม�่าเสมอ และเป็น

ผลติภณัฑ์ทีส่ะอาดและปลอดภยัต่อการบรโิภคมากข้ึน อกีท้ังยงัช่วยเพิม่ศักยภาพของผลิตภณัฑ์ 

โดยออกแบบและพฒันาโครงสร้างจากเหลก็เคลือบสี มลูีกกล้ิงท�าจากเหล็กสแตนเลส 3 ตัว เป็น

ส่วนประกอบ ขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้า เพือ่ขับเคล่ือนลูกกล้ิงท้ัง 3 ตัว โดยสามารถ

ปรับระยะ เพื่อก�าหนดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ขนาด 20 - 60 มิลลิเมตร ความยาว 25-300 

มิลลิเมตร สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน วิธีบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาดได้ง่าย 

รายละเอียดเครื่อง
   (กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง 55 x 110 x 100 เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง 70 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า 0.5 แรงม้า 220 โวลต์ 

ก�าลังการผลิต 100 – 500 ชิ้น/ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9611  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: samphan@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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“เครื่องบรรจุซอสปรุงรส” เป็นเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุเครื่องปรุงรสอาหาร 

ทัดเทียมกับเครื่องน�าเข้าจากต่างประเทศ เหมาะส�าหรับน�าไปใช้งานระดับวิสาหกิจชุมชน   

โครงสร้างประกอบจาก สแตนเลสเกรดอาหาร ทีไ่ม่ก่อให้เกดิสนมิ ตวัเครือ่งประกอบด้วยหวับรรจุ 

1 หัว ถังพักวัตถุดิบขนาด 30 ลิตร และใช้ปั๊มลมท่ีมีก�าลังลม 6 บาร์ ผลจากการทดสอบ

ประสทิธภิาพการท�างานพบว่า เครือ่งสามารถบรรจซุอสท่ีมลัีกษณะเป็นของเหลวทุกชนิดรวมท้ัง

ชนิดที่มีกากใย มีความหนืด เช่น ซีอิ๊ว น�้าพริก น�้าจิ้มไก่ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น�้าจิ้มต่างๆ 

โดยสามารถปรับปริมาตรการบรรจุตั้งแต่ 50-1,000 มิลลิลิตร ด้วยระบบการท�างานแบบกึ่ง

อัตโนมัติ

รายละเอียดเครื่อง
   (กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง 70 x 120 x 170  เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง 60 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า 220  โวลต์

ก�าลังลม 6 บาร์

ก�าลังการผลิต 8 – 12 ขวด/นาที

เครื่องบรรจุซอสปรุงรส

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9611  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: samphan@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................



เครื่องทอดสุญญากาศ : 
Vacuum Fryer

“เครื่องทอดสุญญากาศ : Vacuum Fryer” เป็นเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพในการทอดผัก  

ผลไม้และเคร่ืองเทศต่างๆ ลดการเปลี่ยนแปลงสีและการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการอาหาร

จากการทอด โดยมรีะบบสลดัน�า้มนัในตวัด้วยการหมนุ (900 rpm) ท�าให้ผลติภณัฑ์มคีวามกรอบ

ไม่อมน�้ามันและเก็บรักษาได้นาน ด้วยแรงดันสุญญากาศท่ีท�าได้ 0 ถึง -700 มิลลิเมตรปรอท 

(mmHg) ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า (ขดลวดความร้อน) ควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบ

ดิจิตอล (0-120C) มีชุดกรองเศษอาหารจากการทอด สามารถถอดท�าความสะอาดได้ สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้กับวัตถุดิบหลากหลายประเภท ขนาดและรูปร่าง

วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครื่องเครื่องทอดสุญญากาศ ให้แก่ผู้ประกอบการ

เพื่อน�าไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

รายละเอียดเครื่อง
 (กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดความจุถัง (Capacity) 100 ลิตร (l) – [Size: d50xh50cm]

 200 ลิตร (l) – [Size: d60xh60cm]

ใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบแรงดัน 380V, 220V (3 Phase 4 Wire)

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ที ่: ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3 3
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อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................



เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส
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“เครือ่งผนกึสญุญากาศและเตมิแก๊ส” เป็นเครือ่งทีอ่อกแบบพฒันาขึน้เพือ่อ�านวยความ

สะดวกในการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับงาน

อตุสาหกรรมทีม่กีารบรรจภุณัฑ์ประเภทต่างๆ ไว้ในเครือ่งเดยีว ได้แก่ ประเภทของการผนกึ ชนดิ

ของวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ถุงพลาสติกชนิดหนา/บาง ขนาดความกว้างตั้งแต่ 

10-40 ซม. หนา 80-200 ไมครอน เพื่อความสะดวก ลดต้นทุนการผลิตและเป็นการสนับสนุน 

การสร้างศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรไทย

รายละเอียดเครื่อง
 (กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง 75 x 40 x 40 เซนติเมตร

ใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC 220V 50/60Hz

ก�าลังไฟฟ้า 700 วัตต์

แรงดันลม 5 บาร์

ขนาดความหนาของพลาสติกที่ใช้ได้  80 - 200 ไมครอน 

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ที ่: ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส�าหรับไก่

ผลิตภัณฑ์วัคซีนส�าหรับไก่

“ผลติภณัฑ์โพรไบโอตกิส�ำหรบัไก่”  เป็นผลติภณัฑ์

เสริมอาหารของไก่ ที่ช ่วยส่งเสริมการเจริญของไก่  

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ท่ีก่อโรคในระบบ 

ทางเดินอาหารของไก่ และท�าให้ไก่มีระบบการดูดซึมและ

การย่อยอาหารได้ดีข้ึน ท�าให้ไก่เจรญิเติบโตได้อย่างรวดเรว็

แข็งแรงมีอัตราการเพิ่มของเนื้อมากขึ้น 

สามารถน�ามาใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและ 

สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายท่ีเคยใช้ในการเล้ียงไก่ รวมท้ัง 

อาหารเสริม และฮอร์โมนต่างๆ จึงช่วยลดการน�าเข้าสินค้า

จากต่างประเทศ และที่ส�าคัญไม่ท�าให้เกิดสารอันตราย

ตกค้างในผลิตภัณฑ์เน้ือไก่และรวมถึงส่ิงแวดล้อม ท�าให้

ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

“ผลติภณัฑ์วคัซนีส�ำหรบัไก่”  เป็นผลติภณัฑ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนั

การติดเช้ือ Salmonella ในไก่เนื้อและไก่ไข่ โดยวัคซีนที่พัฒนาขึ้น มี 2 ชนิด  

คือ “วัคซีนเชื้อเป็น” ที่ผลิตจากเชื้อ S. Typhimurium และจากเชื้อ S. Enteritidis 

ผลการทดลองโดยความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ พบว่า วัคซีนเชื้อเป็นสูตร Bio 5 

และ สูตร Bio 11 จากเชื้อ S. Typhimurium เมื่อป้อนเชื้อเข้าทางปากให้ลูกไก่อายุ  

14 วัน จ�านวน 2 ครั้ง และหลังจากนั้นจึงให้เชื้อพิษทับ เพื่อดูความสามารถของ

วัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันไม่ให้ไก่ติดเชื้อของไก่ พบว่าวัคซีน 

Bio11 มปีระสทิธภิาพดกีว่า Bio5 ในด้านการลดระยะเวลาและจ�านวนไก่ทีข่บัเชือ้

พษิ การลดความรนุแรงของเชือ้พษิทับในการท�าให้เกดิวกิารท่ีอวยัวะต่างๆ รวมถงึ 

ความคุม้โรคต่อเช้ือพษิทบัโดยสามารถลดการเพิม่จ�านวนของเชือ้พษิทบัในอวยัวะ

ภายต่างๆ ส่วนผลการศึกษาเบื้องต้นด้านความปลอดภัยของ Bio5 และ Bio11  

พบว่าไก่ที่ได้รับเชื้อ Bio5 หรือ Bio11 ไม่มีอาการป่วยหรือตาย รวมถึงเชื้อทั้งสอง

ชนิดไม่มีผลต่อการเพิ่มน�้าหนักตัวของไก่ แสดงว่าท้ัง Bio5 และ Bio11 มีความ

ปลอดภัยในระดับหนึ่งรูปภาพเทคโนโลยี

ตดิต่อเจ้ำของผลงำนได้ที ่: ฝ่ำยเทคโนโลยอีำหำร สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสำร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ำยทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีก

“ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก” โครงการน้ีมุ่งเป้าในการผลิตแอนต้ีบอด้ีเพื่อใช้ในการตรวจ

คัดกรองโรคไข้หวัดนกจากสัตว์ปีก โรคที่บ้านเราเรียกกันโดยท่ัวไปว่าไข้หวัดนกน้ันคือ โรคติดต่อท่ีเกิดจากเชื้อ  

Influenza virus type A ซ่ึงเป็นอาร์เอนเอไวรัสใน family Orthomyxoviridaeโดยไวรัสใน family น้ีมีอยู่ด้วยกัน  

5 ชนิดคือ Influenza virus type A, B, and C, Isavirus, และ Thogotovirus ด้วยข้อมูลการระบาดที่ผ่าน ๆ มาพบ

ว่าเฉพาะเชื้อInfluenza virus type A เท่านั้นที่สามารถก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์ปีกได้ ดังน้ันทาง ฝวช  

จึงได้พัฒนาแอนตี้บอดี้ต่อ nucleoprotein (NP) ของ Influenza virus type A จากสายพันธุ์ Influenza A/VietNam/

HG-178/2004 (H5N1) เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเพื่อแยกโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกออกจากไวรัสตัวอื่นๆ  

และเนื่องจาก Influenza virus type A ชนิด H5 จากสายพันธุ์ Influenza A chicken/ Nakhonsawan/ Thailand/ 

CU-39/04 (H5N1), H7 จากสายพันธุ์ Influenza A/ chicken/ Italy/ 445/99 (H7N1), และ H9 จากสายพันธุ์  

Influenza A/HongKong/1073/99(H9N2) เป็น subtype ของเชือ้ไวรสัไข้หวดันกทีก่่อโรคและท�าให้เกดิการระบาด

ของโรคได้รุนแรง ทาง ฝวช จึงได้พัฒนาแอนตี้บอดี้ต่อ hemagglutinin protein (HA) ต่อ subtype H5, H7, และ 

H9 เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าการเกิดโรคไข้หวัดนกอยู่นั้นเป็นสาเหตุมาจาก H5, H7, และ H9 หรือไม่

ตดิต่อเจ้ำของผลงำนได้ที ่: ฝ่ำยเทคโนโลยอีำหำร สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
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“ผลิตภัณฑ์ CE – Chick” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกลุ่มเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้จากไก่ 

ที่มีสุขภาพดี แล้วน�ามาเพิ่มจ�านวนโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ภายใต้สภาวะพิเศษที่เหมาะสม  

ผลการทดสอบในห้องทดลอง พบว่า CE มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ Escherichia coli,  

Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis, Campylobacter jejunii และ Clostridium  

perfringens ได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ คือ ชนิดผงและชนิดน�า้ 

ผลการศึกษาเบ้ืองต้นถึงประสิทธิภาพของ CE – Chick ในการป้องกันการติดเชื้อ  

S. Enteritidis ในลูกไก่ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันไม่

ให้ลูกไก่ติดเชื้อ S. Enteritidis ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ 50-80% ของจ�านวนไก่

ทดลอง นอกจากนีผ้ลการศกึษาในระดบัฟาร์ม พบว่า CE – Chick มปีระสทิธภิาพในด้านของการ

เป็นสารเร่งการเจริญไก่ มีผลการเลี้ยงที่ดี ทั้งในเรื่องของน�้าหนักตัว อัตราการแลกเน้ือ และ 

ค่าดัชนีผลการเลี้ยง 
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ผลิตภัณฑ์สารพรีไบโอติกและ 
โพรไบโอติกส�าหรับสุกร

“ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส�ำหรับสุกร” เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ของสกุรจากจลุนิทรย์ี ทีม่ปีระโยชน์และปลอดภยัต่อสตัว์เลีย้ง โดยจลุนิทรย์ี

เหล่านี้ได้มาจากการแยกจากแหล่งทางเดินอาหารของสุกร มีคุณสมบัติ

ในส่งเสรมิสขุภาพของสกุร  มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้จลิุนทรย์ีก่อโรคใน

ระบบทางเดนิอาหาร เช่น E. coli, Salmonella Typhymurium, Salmonella  

enteritidis, Staphylococcus sp. เป็นต้น มีความสามารถที่จะอยู่รอดได้

ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ที่ค่าความเป็นกรด และน�้าย่อยในระบบ

ทางเดินอาหาร ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร และเพิ่ม 

ภมูคิุม้กนั ท�าให้สกุรมสีขุภาพดเีจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ มภีมูต้ิานทานต่อโรค

ระบบทางเดินอาหาร และสามารถที่จะมาทดแทนหรือการใช้ยาปฏิชีวนะ 

หรือสารเคมีในการเลี้ยงสุกร จึงท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่ปราศจาก 

สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ท�าให้ได้อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

“ผลิตภัณฑ์สำรพรีไบโอติกส�ำหรับกำรเลี้ยงสุกร” เป็นสารเสริม

สภุาพทีผ่ลติจากข้าวไทยซึง่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทีเ่หมาะสมหาได้ง่าย

และราคาไม่แพง ในกระบวนการผลติจะใช้เทคโนโลยกีารหมกัโดยคดัเลอืก

จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยคาร์โบไฮเดรตและการผลิตสาร 

พรไีบโอตกิ ภายหลงัจากกระบวนการหมกัทีเ่หมาะสมจะได้สารพรไีบโอตกิ  

isomalto-oligosaccharides ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมจุลินทรีย ์

ที่มีประโยชน์ในล�าไส้สุกร โดยเฉพาะจุลินทรีย์โพรไบโอติก นอกจากนี้สาร 

พรีไบโอติกยังมีส่วนช่วยปรับสมดุลล�าไส้ ลดการติดเชื้อก่อโรคในระบบ 

ทางเดินอาหาร สารพรีไบโอติกจึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพสุกร 

สามารถลดการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุกรท่ีมี

ความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกและ
โพรไบโอติกส�าหรับโคนม

รายละเอียด
“ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส�ำหรับโคนม” เป็นผลิตภัณฑ์เสริม 

สุขภาพของโคนมจาก ที่มาจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่

ขนาดโครงสร้างขนาดเล็ก ท่ีมีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ส�าหรับโคนม ซึ่งอยู่ในระบบทางเดินอาหาร

ของโคนม จึงเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการท�างานของจุลินทรีย์ท่ี

คุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของโคนม มีประสิทธิภาพในการยับย้ัง

จุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ช่วยในระบบการย่อยอาหาร

และดดูซมึอาหาร และเพิม่ภมูคิุม้กนั ท�าให้โคนมมสีขุภาพดเีจรญิเตบิโต

ที่ดี มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร และสามารถที่จะให้ได้

ผลผลิตน�้านมที่ดีและมีคุณภาพทางโภชนาการ

รายละเอียด
“ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส�ำหรับโคนม” เป็นผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารของโคนมจากจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์และปลอดภัยส�าหรับสัตว์ 

(Beneficial and friendly microorganisms) ท่ีแยกมาจากระบบ 

ทางเดินอาหารของโคนม ที่มีคุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของโคนม  

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร  

เช่น E. coli, Salmonella Typhymurium, Salmonella enteritidis, 

Staphylococcus sp. เป็นต้น ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึม

อาหาร และเพิ่มภูมิคุ้มกัน ท�าให้โคนมมีสุขภาพดีเจริญเติบโตท่ีดี  

มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร และสามารถที่จะให้น�้านม 

ที่ดีและมีคุณภาพ

ตดิต่อเจ้ำของผลงำนได้ที ่: ฝ่ำยเทคโนโลยอีำหำร สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
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ผลิตภัณฑ์ยีสต์โปรตีน

รายละเอียด
“ผลิตภัณฑ์ยีสต์โปรตีน” เป็นผลิตภัณฑ์แหล่งโปรตีนที่มาจากจุลินทรีย์ คือยีสต์ 

ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ส่วนประกอบของโปรตีนในเซลล์สูง โดยมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ

ประมาณ 40-50% (โดยน�้าหนักแห้ง) สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนได้ในภาวะ 

ที่แหล่งอาหารโปรตีนทั่วไปขาดแคลน เนื่องจากเป็นโปรตีนที่มาจากแหล่งจุลินทรีย์   

ดังนั้นจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่าแหล่งโปรตีน ที่มาจากเนื้อสัตว์หรือพืชโปรตีน กล่าวคือ

ใช้ระยะเวลาเพาะเลีย้งทีส่ัน้และรวดเรว็ในการผลติ  เมือ่เทยีบกบัการเลีย้งสตัว์ หรอืการ

ปลูกพืชโปรตีน เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ในช่วงเวลา 24- 48 

ชั่วโมง อีกประการหนึ่งคือ ใช้พื้นที่ในการผลิตท่ีน้อยกว่า การใช้ฟาร์มในการเล้ียงสัตว์ 

หรือพื้นที่ดินในการเพาะปลูกพืชโปรตีน สามารถท่ีจะใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนได้ใน

กรณแีหล่งอาหารโปรตนีขาดแคลน จลุนิทรย์ียสีต์ คดัมาจากยสีต์ทีม่าจากแหล่งอาหาร

เช่น ผลไม้ หรือ อาหารหมักดองพื้นบ้าน น�ามาคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีปริมาณโปรตีนสูง 

และเป็นสายพันธุ์ปลอดภัยต่อการบริโภคและสิ่งมีชีวิต 

ตดิต่อเจ้ำของผลงำนได้ที ่: ฝ่ำยเทคโนโลยอีำหำร สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
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วิธีถ่ำยทอดเทคโนโลยี
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ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการบ�าบัด
สิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม

รายละเอียด
“ผลติภณัฑ์จลุนิทรย์ีเพือ่กำรบ�ำบดัสิง่ปฏกิลูจำกกำรเลีย้งโคนม” เป็นผลติภณัฑ์

จากจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการก�าจัดสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดจากการเล้ียงโคนม เช่นกล่ินเหม็น 

สิง่สกปรก ในฟาร์มเลีย้งโคนมของเกษตรกร ผลติภณัฑ์จลุนิทรย์ีเหล่านี ้มาจากการคดัเลอืก

จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารประกอบก๊าซระเหยสารอินทรีย์ (Volatile  

organic compounds) สารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds) และกรดอินทรีย ์

บางชนิดที่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งมาจากการท�าปฏิกิริยาของสารอินทรีย์จากสิ่งขับถ่ายของสัตว์ 

ท�าให้เกิดเหม็นในฟาร์มโคนม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

เพื่อการบ�าบัดสิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม มีความสะดวกใช้ง่ายและได้ผล เกษตรกร 

มีความพึงพอใจ

ตดิต่อเจ้ำของผลงำนได้ที ่: ฝ่ำยเทคโนโลยอีำหำร สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสำร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถำ่ยทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์

“ผลติภณัฑ์พลมูกิซ์” เป็นผลติภณัฑ์จากสารสกดัพลูท่ีมผีลยบัยัง้เชือ้ก่อโรคในระบบ

ทางเดนิอาหารในไก่ซึง่ผลติภณัฑ์พลมูกิซ์นีไ้ด้มกีารทดสอบประสทิธภิาพในการเลีย้งไก่เนือ้ 

ในขนาด 200 - 400 ppm ของสารสกัดพลูเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยทดลองกับไก่

ในช่วงอายุ 0 - 49 วัน กลุ่มละ 800 ตัว พบว่ากลุ่มที่ได้รับพลูมิกซ์มีอัตราการแลกเนื้อและ

ประสิทธภิาพการเลี้ยงที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิที่ช่วงอาย ุ28 – 49 วนั

ตดิต่อเจ้ำของผลงำนได้ที ่: ฝ่ำยเทคโนโลยอีำหำร สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสำร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ำยทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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  เทคโนโลยีป้องกันการเกิดเช้ือรา
ในผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่                         

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติท่ีมีการผลิตมากในทุกภาคของ

ประเทศไทย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติคือการเกิดเชื้อรา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน                                                                                          

ปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับผลิตภัณฑ์ จักสาน เพราะนอกจากท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่

เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว ยังส่งผลต่อการขอการรับรองมาตรฐาน มผช. เพราะข้อก�าหนดในมาตรฐาน มผช. 

๔๐/๒๕๔๖ (ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่) ได้ก�าหนดคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์จากกกว่าจะต้องไม่มีรา

ปรากฏให้เหน็ตลอดชิน้งาน ดงันัน้ หากแก้ไขปัญหาการเกดิเชือ้ราได้ จะเพิม่โอกาสในการได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 

มผช. และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขื้น                                                                                                   .

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน ได้ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อรา 

ในผลิตภัณฑ์จากกก ที่สามารถป้องกันการเกิดเช้ือราได้เป็นเวลานาน ปลอดภัยต่อคนและส่ิงแวดล้อม วิธีการ 

ไม่ยุ่งยาก จึงน�าเทคโนโลยีดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกก เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สูงขึ้น                                                       .

การป้องกันการเกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ปฎิบัติได้โดยน�าเส้นไม้ไผ่สดมาล้างน�้าให้สะอาด  

ผึ่งให้สะเด็ดน�้า แล้วแช่ลงในสารละลายโซเดียมเบนโซเอต เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที จากนั้นน�าขึ้นไปผึ่งลม

ให้แห้งสนิท แล้วจึงน�าไปท�าเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆด้วยวิธีการนี้สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดี                                                                                        

.

ประโยชน์ที่จะได้รับ                                                                                         .
1. ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ปราศจากเชื้อรา ท�าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด 

ทั้งในและต่างประเทศ                                                                        .    

2. ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อราได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช.                               .

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่

ติดต่อเจ้ำของผลงำนได้ที่ : คุณสุพะไชย์ จินดำวุฒิกุล สังกัด ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
โทรศัพท์ 0 2201 7116  โทรสำร 0 2201 7102  E-mail: supachai@dss.go.th.  

วิธีถ่ำยทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
สบู่ธรรมชาติ เป็นสบู่ที่เกิดจากการท�าปฏิกิริยาระหว่างน�า้มันกับสารละลายด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์) เกิด

เป็นสบู่กับกลีเซอริน   ซึ่งกลีเซอรินที่เกิดขึ้นเป็นสารให้ความชุ่มชื้นกับผิว สบู่ที่ได้จึง มักมีลักษณะละลายน�า้ได้ดี ใช้

แล้วผิวไม่แห้งเพราะมีสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติอยู่ในเนื้อสบู่ ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่จะใช้นั้น

ต้องค�านวณให้ท�าปฏิกิริยาพอดีกับน�า้มันที่ใช้ โดยน�า้มันแต่ละชนิดจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่เท่ากัน ซึ่งหากใช้

โซเดียมไฮดรอกไซด์มากเกินไปจะท�าให้เกิดการระคายเคือง ต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบู่ก้อน  

(มผช.94/2553) ได้ก�าหนดให้สบู่ก้อนต้องมีปริมาณไขมันไม่ต�า่กว่าร้อยละ 76.5 และมีปริมาณไฮดรอกไซด์อิสระ

ไม่เกนิร้อยละ 0.05 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ศกึษาถงึปรมิาณทีเ่หมาะสมของส่วนผสมต่าง ๆ  ในการผลติสบูก้่อน

เพื่อให้ได้สบู่ที่มีความสามารถในการท�าความสะอาดที่ดี และไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองแก่ผู้ใช้

ประโยชน์ที่ได้รับ
เทคโนโลยีนี้ได้ถูกน�าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพสบู่สมุนไพรของชุมชนต่าง ๆ ท�าให้ชุมชนสามารถผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพและสามารถจ�าหน่ายได้มากขึ้น

• ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

•  การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

•  การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสุบงกช ทรัพย์แตง สังกัด ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 02-201-7179  โทรสาร 02-201-7102  E-mail: subongkoch@dss.go.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์โลชันน�้ำมันร�ำขำ้ว
น�้ามันร�าข้าว ประกอบด้วย กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปาล์มมิติก สเตียริก   

โอเลอิก ไลโนเลอิก ไลโนเลนิก วิตามินอี กลุ ่มโทโคฟีรอล และกลุ่มโทโคไตรอีนอล แกมมา-ออริซานอล  

สารโทโคไตรอีนอล และ แกมมา-ออริซานอล เป็นสารท่ีมีบทบาทในการควบคุมปริมาณคลอเรสเทอรอล  

โดยจะช่วยลดปรมิาณคลอเรสเทอรอลทีไ่ม่ด ี(LDL, Low Density Lipoprotein Cholesterol)  และช่วยเพิม่ปรมิาณ

คลอเรสเทอรอลที่ดี (HDL, High Density Lipoprotein Cholesterol) ให้กับร่างกาย อีกท้ังยังเป็นสารกันหืน  

ท�าให้น�้ามันร�าข้าวสามารถเก็บไว้ได้นานซ่ึงสารทั้งสองนี้พบเฉพาะใน ร�าข้าวเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าแกมมา- 

ออริซานอล มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินอีถึง 6 เท่า (ในสภาวะท่ีอยู่ในน�้า) และ 

มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงยูวี โดยน�า้มัน ร�าข้าวเพียงอย่างเดียวมีค่า SPF อยู่ที่ประมาณ 50 ท�าให้ผิวหนัง

ชุ่มชื้น ช่วยป้องกันการอักเสบ                                                                                    

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน ได้พัฒนาสูตรโลชันบ�ารุงผิวท่ีมีส่วนผสมของ 

น�้ามันร�าข้าว ซึ่งเป็นการน�าวัตถุดิบภายในประเทศมาใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน�้ามันร�าข้าว 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ท�าให้ผิวหนังชุ่มชื้น ลดความหยาบกร้านของผิว                                                                          

ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                                                             
1. ได้เทคโนโลยีการผลิตโลชันบ�ารุงผิวที่มีส่วนผสมของน�้ามันร�าข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน                                                                            

 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน�้ามันร�าข้าว

กลุ่มเป้าหมาย   
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางสมุนไพร กลุ่มชุมชน และ 

ผู้สนใจทั่วไป

• ผลิตภัณฑ์โลชันน�้ามันร�าข้าว • ผลิตภัณฑ์โลชันน�า้มันร�าข้าว • การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสุบงกช ทรัพย์แตง สังกัด ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 02-201-7179  โทรสาร 02-201-7102  E-mail: subongkoch@dss.go.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................3
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ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดและอัญชัน

แชมพู หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช�าระล้างคราบไข ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก ออกจากเส้นผมและหนังศีรษะได้
โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สามารถน�าความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างหมดจด ไม่ระคายเคือง ไม่ท�าลายไขมัน
ตามธรรมชาติของเส้นผม ไม่ท�าให้เส้นผมหรือหนังศีรษะแห้ง สมุนไพรที่นิยมใส่ในแชมพูที่ผลิตโดยชุมชนคือมะกรูดและ
อัญชัน มะกรูดจะช่วยปรับสภาพหนังศีรษะให้เป็นกรดอ่อนๆ และช่วยบ�ารุงหนังศีรษะ ให้ผมดกด�าเป็นเงางาม และอัญชัน
มีสรรพคุณในการรักษาอาการผมร่วง และท�าให้ผมดกด�า อย่างไรก็ดี แชมพูสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาตรวจวิเคราะห์ 
พบว่ามีการปนเปื้อนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณสูงเกินกว่าที่ก�าหนด ไม่คงสภาพ และมีค่าความเป็นกรด-ด่างต�่ากว่าที่
ก�าหนดไว้ ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการระคายเคืองแก่หนังศีรษะ

การผลติแชมพเูพือ่ให้มคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ช้และได้มาตรฐานเท่ากนัทกุครัง้จ�าเป็นต้องทราบถงึส่วนผสมพืน้ฐานใน
แชมพู การใช้เครื่องมือตวงวัด รวมทั้งมีสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนาสูตรแชมพูได้ด้วยตนเอง 
มีสรรพคุณที่ดีเหมาะสมกับเส้นผม และมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ศกึษาหาวธิกีารทีจ่ะท�าให้ได้แชมพทูีม่สีมบตัเิป็นไปตาม มผช. 92/2552 โดยได้พฒันาสตูรแชมพใูสซึง่มส่ีวนผสมของ
สมุนไพรคือมะกรูดและอัญชัน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ผลิต จนกระทั่งได้ตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ
เป็นที่น่าพอใจของผู้บริโภค ซึ่งทาง วศ. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน
สถานทีท่่องเทีย่ว ให้แก่ผูส้นใจ ซึง่จดัในต่างจงัหวดัและกรงุเทพฯ ตัง้แต่ปี 2548 ถงึปัจจบุนั นอกจากนีย้งัให้บรกิารวเิคราะห์
ทดสอบแชมพูสมุนไพรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 92/2552) ได้แก่ การตรวจลักษณะทั่วไป การทดสอบความ
คงสภาพ ความเป็นกรด-ด่าง และจ�านวนจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผลติภณัฑ์แชมพสูมนุไพรได้รบัการพฒันาคณุภาพให้มสีมบตัเิป็นไป

ตามข้อก�าหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
2. ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการควบคุมคุณภาพของแชมพู

กลุ่มเป้าหมาย .
1. ชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร
2. ผู้สนใจผลิตแชมพูสมุนไพ

• ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด
และอัญชัน.

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี• ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดและอัญชัน.

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสุบงกช ทรัพย์แตง สังกัด ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 02-201-7179  โทรสาร 02-201-7102  E-mail: subongkoch@dss.go.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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กำรพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ลำ้งจำนส�ำหรับสินค้ำชุมชน

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญอยู่ในสภาพของเหลว ใช้ล้าง
ท�าความสะอาดจานชามและภาชนะเครือ่งครวัโดยใช้มอื การผลติผลติภณัฑ์ล้างจานส�าหรบัชมุชนโดยมากผลติเพือ่จ�าหน่าย
ในชุมชนทีอ่ยูแ่ละชุมชนใกล้เคยีง เพือ่ให้ชมุชนมรีายได้และเกดิการพึง่พาตนเองตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงจงึผลติในปรมิาณ
ไม่มาก ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน ผลติภณัฑ์ล้างจาน (มผช.177/2546) ได้ก�าหนดคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ล้างจาน
ไว้ว่าลกัษณะทัว่ไป ต้องเป็นของเหลวเนือ้เดยีวกนั ไม่แยกชัน้ ไม่มสีิง่แปลกปลอมอืน่ใด และให้ฟองเมือ่ละลายน�้า มสีารลด
แรงตึงผิวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยน�า้หนัก และความเป็นกรด-ด่างต้องอยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 9.5 แต่ปัญหาที่พบได้บ่อย
ในผลิตภัณฑ์ล้างจานของชุมชนคือ ปริมาณสารลดแรงตึงผิวน้อยกว่าที่มาตรฐานก�าหนด ผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรดสูง  
(pH น้อยกว่า 5) มีตะกอนแขวนลอยโดยเฉพาะส่วนผสมที่ใช้น�า้มะกรูดหรือน�้าด่างขี้เถ้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้ผลิต
ขาดความรู้เชิงวิชาการในกระบวนการผลิต 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเทคนิคการ ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่เหมาะสมส�าหรับผู้ประกอบการ ชุมชน พร้อมทั้งให้ 
ค�าปรึกษา แนะน�าให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ชมุชน ผลติภณัฑ์ล้างจานมคีวามหนดึทีเ่หมาะสม มคีวามคงสภาพทีด่แีละอายกุารเกบ็รกัษานาน มปีระสทิธภิาพ

ดีในการใช้งาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ         
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถจัดฝึกอบรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่เหมาะสมส�าหรับผู้ประกอบการชุมชน 

พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�า โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมกับระบบคุณภาพเข้ามาควบคุมการผลิต 
ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 

2. ชมุชนสามารถผลติผลติภณัฑ์ล้างจานทีม่คีณุภาพตามมาตรฐาน ไว้ใช้ในครวัเรอืนและจ�าหน่ายในชมุชนทีอ่ยูแ่ละ 

ชมุชนใกล้เคยีง เป็นผลติภณัฑ์ชมุชนและท้องถิน่ เพือ่ให้ชมุชนม ีรายได้และเกดิการพึง่พาตนเองตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

กลุ่มเป้าหมาย
1. ชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจาน
2. ผู้สนใจทั่วไป

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี• ผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างจาน • ผลิตภัณฑ์น�า้ยาล้างจาน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณจิตต์เรขา ทองมณี สังกัด ส�านักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 02-201-7179  โทรสาร 02-201-7102  E-mail: jitrakha@dss.go.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสุบงกช ทรัพย์แตง  สังกัด ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 02-201-7179  โทรสาร 02-201-7102  E-mail: subongkoch@dss.go.th

ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจำกสมุนไพร
ผลติภัณฑ์ขดัผวิ เป็นผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ส�าหรบัขดัผวิทัว่ร่างกาย  เพือ่ขจดัคราบสกปรก  อาจมส่ีวนผสมของเกลือ

ธรรมชาติชนิดเดียวหรือหลายชนิด หรือมีส่วนผสมของสมุนไพร หรือผงเมล็ดธัญพืช และอาจมีส่วนผสมอื่น เช่น 

น�้านม วิตามิน โดยผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดจะมีลักษณะเป็นผงแห้ง หรือเป็นผงแช่ในของเหลว หรือเป็นของ 

เหลวข้น  

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) โดยส�านกัเทคโนโลยชีมุชน ได้มกีารทดสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์ขดัผวิตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (มผช.1350/2554) พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งยังไม่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มผช. นัน้คอืมกีารปนเป้ือนของจลุนิทรย์ีเกนิกว่าทีม่าตรฐานก�าหนด และไม่มคีวามคงสภาพเมือ่ทดสอบ

ตามวธิทีีก่�าหนดไว้ใน มผช. กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จงึได้พฒันาสูตรเกลือขัดผิวข้ึนมาโดยมส่ีวนประกอบของ เกลือ  

สมนุไพร น�า้หอม และอืน่ๆ และกรรมวธิกีารผลติซึง่จ�าท�าให้ผลติภณัฑ์นีม้คีณุภาพตามมาตรฐาน  ปัจจบุนัได้มกีาร

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการโดยด�าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาแล้วในหลายพื้นที่ ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร ระนอง เพชรบูรณ์ ชลบุรี และ น่าน นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการใน

โครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ของผูป้ระกอบการได้รบั การรบัรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากสมุนไพร

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากสมุนไพร

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ระบบประมวลผลและวิเครำะห์
ภำพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในกำรเฝ้ำระวังผู้สูงอำยุ

ชื่อ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์  074 282000

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3

ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ได้สนบัสนนุงบประมาณส�าหรบัพฒันาระบบ

ประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตอย่าง

เป็นอสิระด้วยตนเอง รองรบัสงัคมผูส้งูอายทุีก่�าลงัจะเกดิข้ึน เน่ืองจากอตัราการเกดิของเด็กมจี�านวนลดลงอย่างต่อ

เนือ่ง ขณะทีพ่ฒันาการด้านวทิยาศาตร์การแพทย์มคีวามก้าวหน้า โดยเฉพาะวธิป้ีองกนัและรกัษาโรคท�าให้มนษุย์

มอีายยุนืยาวขึน้ “ระบบประมวลผลและวเิคราะห์ภาพเคลือ่นไหวเพือ่ใช้ในการเฝ้าระวงัผูส้งูอาย”ุ มุง่เน้นการพฒันา

ระบบต้นแบบที่ประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ ระบบการท�างานหลัก การควบคุมระบบด้วยการวิเคราะห์ภาพการ

วเิคราะห์กจิกรรมของผูส้งูอายดุ้วยการประมวลผลภาพ และระบบการเฝ้าระวงัทางไกล โดยระบบสามารถวเิคราะห์

พฤติกรรมของผู้สูงอายุจากภาพวิดีโอ รวมถึงตรวจจับการล้มและส่งสัญญาณไปยังผู้ดูแลท�าให้สามารถลดความ

รุนแรงจากการบาดเจ็บและอันตรายจนถึงแก่ชีวิตเนื่องจากการล้มได้ จุดเด่นของระบบประมวลผลและวิเคราะห์

ภาพเคลื่อนไหวฯ คือผู้สูงอายุสามารช่วยเหลือตัวเองได้

และด�ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระด้วยตนเองมากขึ้น ลดค่าใช้

จ่ายในการจ้างพนักงานดูแลผู้สูงอายุลดการน�าเข้าระบบ

ประมวลผลและวเิคราะห์ภาพเคลือ่นไหวจากต่างประเทศ 

โดยระบบนี้ได้น�าไปถ่ายทอดให้กับมูลนิธิจงฮ้ัวสงเคราะห์

คนชราอนาถา อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

• เส้นกราฟทีไ่ด้จากการประมวลผลท่าทางการเคลือ่นไหวแบบ
ต่างๆ ของผู้สูงอายุ

• ภาพกล้องวงจรปิดจากมุมต่างๆ เพื่อน�าไปเข้ารูประบบ
ประมวลผลผลฯ 

• การถ่ายทอดระบบฯ ให้กับมูลนิธิจงฮั้วสงเคราะห์คนชรา
อนาถา อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ไพลออรัลเฟรช

“ไพลออรลัเฟรช” เป็นผลติภณัฑ์เพือ่สขุอนามยัในช่องปาก ในรปูแบบของน�า้ยาบ้วนปาก 

มีลักษณะสีเขียวใส กลิ่นเฉพาะของสมุนไพรไทย และส่วนผสมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต�า่

คุณสมบัติพิเศษ มีมีส่วนผสมของสารสกัดจากไพล ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียก่อให้

เกิดโรคฟันผุ เพื่อความสดชื่นและสุขอนามัยที่ดีของช่องปากและฟัน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณศิริเพ็ญ จริเกษม
สังกัด ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9109  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: siripen@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เครื่องพ่นละอองยำอัลตรำโซนิกส์

“เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์” ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ  

1) หัวเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก บรรจุอยู่ในภาชนะที่สามารถแช่อยู่ในน�้า เป็นตัวให้ก�าเนิดคลื่น 

อุลตราซาวด์ 2) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) ภาชนะส�าหรับใส่ยา 

เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์ มีขนาดเล็ก สะดวกในการพกพา และไม่มีเสียงดังใน

เวลาใช้งานมหีลกัการท�างานคอื เมือ่หวัเพยีโซอเิลก็ทรกิทีเ่ป็นสารทรานสดวิเซอร์ได้รบักระแสไฟฟ้า 

จะเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกลในรปูของคลืน่อลุตราซาวด์ความถี ่2 MHz ส่งผ่านไปยงั

น�้าและภาชนะบรรจุยา ผ่านไปยังตัวยา ซึ่งเป็นของเหลว ความถ่ีดังกล่าวท�าให้โมเลกุลของยา

เกิดการสั่นสะเทือนและเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก ท�าให้อนุภาค 

ของยาหลุดออกจากผิวหน้า เกิดเป็นละอองยาขนาดประมาณ 5 ไมครอนลอยไปในอากาศได้ 

เมือ่ต่อท่อผ่านไปยงัปากหรอืจมกูของผูป่้วยทีเ่ป็นโรคหดื กจ็ะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรค

หรือรักษาอาการของโรคได้ สามารถซึมผ่านเข้าไปถึงปอดส่วนบน ท�าให้สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น 

อีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา

รายละเอียดเครื่อง
   (กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง 6x 10x 13 เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง 0.3  กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า 70 วัตต์

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ที ่: ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เครื่องอัลตรำซำวด์กำยภำพบ�ำบัด

“เครือ่งอลัตราซาวด์กายภาพบ�าบดั” วจิยัและพฒันา โดยฝ่ายนวตักรรมวสัด ุสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีคุณสมบัติพิเศษ ส�าหรับบ�าบัดกล้ามเน้ือ

เป็นเครื่องมือส�าหรับบ�าบัดผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเน้ือจากการออกก�าลังกาย หรือการ

เคลือ่นไหวในท่าทีซ่�า้ ๆ  กนัเป็นเวลานาน หรอืผูป่้วยหลงัได้รบัการผ่าตดัทีม่อีาการยดึของเส้นเอน็ 

โดยเครื่องน้ี จะส่งคลื่นเหนือเสียงความถ่ีที่สูงระดับเมกกะเฮิร์ตท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของ

อนุภาคที่มากกว่าล้านครั้งต่อวินาที ผ่านผิวหนังไปยังกล้ามเน้ือ ท�าให้ของเหลวภายในเซลล์ 

กล้ามเนื้อเกิดการสั่นสะเทือนและมีความร้อนเกิดขึ้น ท�าให้เกิดการหมุนเวียนของของเหลว เช่น 

เลอืดภายในร่างกายบรเิวณทีไ่ด้รบัคลืน่เกดิการหมนุเวยีนดขีึน้ อาการเจบ็ปวดจะลดน้อยลงและ

ท�าให้กล้ามเนื้อที่มีอาการอักเสบกลับคืนสู่สภาพปกติได้รวดเร็วขึ้น

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ที ่: ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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เฝือกอ่อนย่อยสลำยได้จำกวัสดุ
พลำสติกชีวภำพ “ไบโอสปลินท์:Biosplint”

“ไบโอสปลินท์:Biosplint” ที่ วว. พัฒนาขึ้นสามารถจ�ารูปร่างต้นแบบได้ มีลักษณะเป็น

แผ่น มคีวามยดืหยุน่เมือ่ถกูความร้อนจะอ่อนตวั สามารถดดัแปลงเป็นรปูร่างต่างๆ และคงสภาพ

นั้นขณะใช้งาน 

การประยกุต์ใช้งานท�าเฝือกอ่อนส�าหรบัดามกระดกูหรอืข้อ เพือ่ควบคมุการเคลือ่นไหวหรอื

จัดอวัยวะที่บาดเจ็บให้อยู่ในท่าที่ต้องการได้เป็นอย่างดีการข้ึนรูปไบโอสปลินท์ท�าโดยน�าแผ่น 

ไบโอสปลินท์ไปแช่ในน�้าอุ่นที่อุณหภูมิ 65-70oC ประมาณ 2-3 นาที ไบโอสปลินท์จะมีลักษณะ

อ่อนตวั ดดัรปูร่างตามอวยัวะทีไ่ด้รบับาดเจบ็ให้อยูใ่นท่าทีเ่หมาะสม และเมือ่ทิง้ไว้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง

ไบโอสปลินท์จะสามารถคงรูปร่างที่ดัดไว้ 

ขณะใช้งานสามารถล้างท�าความสะอาดด้วยน�า้ได้ มนี�า้หนกัเบา สามารถน�ามาขึน้รปูใหม่

ได้หลายครั้ง มีความแข็งแรงสูง ถึง 69 shore D มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดเท่ากับ 

367สามารถระบายอากาศได้ดี ไม่มีกลิ่นและไม่ระคายเคืองผิว

ตดิต่อเจ้าของผลงานได้ที ่: ฝ่ายเทคโนโลยอีาหาร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300  โทรสาร 0 2577 9436  E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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 Derma Promp ถุงเท้ำลอกผิว
ส�ำหรับผู้ป่วยเบำหวำน

เป็นนวตักรรมระดบัประเทศด้านผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ส�าหรบัผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยเป็นการ น�าพฒันา

ผลติภณัฑ์ถงุเท้าทีส่ามารถลอกผวิทีต่ายแล้วโดยไม่ท�าอนัตรายกบัผวิปกต ิเป็นการใช้สารยเูรยีผสมร่วมกบัสารฆ่า

เชือ้แบบอ่อนเพือ่เป็นส่วนประกอบของถงุเท้าส�าหรบัลอกเซลล์ผวิทีต่ายแล้วพร้อมฆ่าเชือ้ทีเ่ท้าของผูป่้วยเบาหวาน

โรคเบาหวานจัดเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญทั่วโลก ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเป็นจ�านวน

มากกว่า 5 ล้านคน และเพิ่มสูงขึ้น 7% ทุกปี ปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานในระยะรุนแรง คือ 

การเกดิบาดแผลโดยเฉพาะบาดแผลทีเ่ท้า ในบางกรณปัีญหาอาจรนุแรงมากจนท�าให้ผูป่้วยต้องตดันิว้หรอืตดัเท้า

ทิง้ไปเพือ่ป้องกนัการลกุลาม สาเหตขุองการเกดิแผลคอืการไหลของเลอืดทีป่ลายเท้าไม่ด ีท�าให้เซลล์ประสาทและ

ผิวหนังเท้าตายมาก เมื่อเดินทุกวันท�าให้เกิดแผลและไม่รู้สึกเจ็บ

มาตรฐานการรักษาและป้องกันปัญหาที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานประการหนึ่ง คือ การลอกผิวหนังที่ตายแล้ว

ที่เท้าของผู้ป่วยออก แพทย์จึงจ�าเป็นต้องตัดหรือขูดผิวหนังดังกล่าวออกเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือนเพื่อลด

โอกาสการเกิดบาดแผลและติดเชื้อ อย่างไรก็ตามขั้นตอนการขูดนอกจากจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว การขูดที่

น้อยเกนิไปอาจท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการตดิเชือ้ได้ แต่การขูดท่ีรนุแรงอาจท�าให้เกดิบาดแผลและติดเชือ้ตามมา 

ด้วยช่องว่างของการรักษาในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงเท้าลอกเท้า ที่สามารถลอกเฉพาะผิวหนังที่

ตายแล้วโดยไม่ท�าอนัตรายต่อผวิหนงัปกต ิซึง่จะมปีระโยชน์มากต่อผูป่้วยในกลุม่นี ้การใช้ผลติภณัฑ์ Derma-Promp 

สามารถลดค่าใช้จ่ายของผูป่้วย เพิม่คณุภาพชีวติ พร้อมทัง้ลดปัญหาการเสยีอวยัวะและชวีติให้แก่ผูป่้วยเบาหวานได้

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณภาคภูมิ เพิ่มมงคล สังกัด บริษัท พีไอพี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
โทรศัพท์ 02-276 5764  โทรสาร 02-275 8921  โทรศัพท์มือถือ 081-855-1825  E-mail: pakphoom@pipinter.com

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย  อบรมมีค่าใช้จ่าย  ให้บริการค�าปรึกษา/ข้อมูล  ให้บริการเครื่องมือ  เพื่อการพาณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).......................................
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ระบบแนะนําแผนที่ท่องเที่ยว
บนมือถือ (Pi-Pe)

ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) ร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม 

และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนำระบบแผนท่ีท่องเท่ียวบนโทรศัพท์มือถือ (Pi-Pe) 

โดยกำรรวบรวมข้อมลูสถำนทีท่่องเทีย่วทีส่�ำคญัในแต่ละจงัหวดั เพือ่ควำมสะดวกในกำรวำงแผน

กำรท่องเทีย่ว เช่น ลดกำรค้นคว้ำข้อมลูซึง่กระจำยอยูห่ลำยแห่ง เส้นทำงกำรเดนิทำงทีเ่หมำะสม

ทีส่ดุ ข้อมลูเกีย่วกบัสถำนทีต่่ำงท่องเทีย่ว หรอืข้อมลูสถำนกำรณ์ปัจจบุนัหำกมกีำรเปลีย่นแปลง

ระบบ Pi-Pe พัฒนำขึ้นช่วยเพื่อให้บุคคลสำมำรถวำงแผนกำรท่องเท่ียวได้ด้วยตนเองโดยม ี

ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยำก ซ่ึงผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกสถำนท่ีท่ีต้องกำรจะไป โดยก�ำหนดเวลำเริ่มต้น  

เวลำสิ้นสุด จุดตั้งต้นกำรเดินทำง โดยระบบ Pi-Pe จะประมวลผลเพื่อแนะน�ำตำรำงกำรเดินทำง

ตำมสถำนทีท่ีผู่ใ้ช้เลอืกไว้ ด้วยกำรล�ำดบัสถำนทีเ่ทีย่วชมก่อนหลงั ค�ำนวณระยะเวลำทีค่วรใช้ใน

แต่ละแห่ง พร้อมทั้งเส้นทำงขับข่ีตลอดเส้นทำง ในเบื้องต้น ระบบ Pi-Pe เริ่มน�ำร่องให้ข้อมูล 

สถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำเป็นแห่งแรก

 • ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา และทีมงานผู้พัฒนาแสดงการท�างานของ
ระบบ Pi-Pe

• ระบบ Pi-Pe ทีไ่ด้รบัการพฒันาน�าร่องส�าหรบัสถานทีท่่องเทีย่ว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 5646900 ต่อ 2518  E-mail: rattapoom.tuchinda@nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).....................................3



MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY • 111 

ระบบให้บริการความรู้เรื่อง
การฟ้ืนฟูบ้านหลังน้ําท่วมแบบเฉพาะบุคคล

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.มารุต บูรณรัช สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646900ต่อ2258  E-mail: marut.buranarach@nectec.or.th

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ)......................................

จำกปัญหำอทุกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศไทยในปี 2555 ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ  

(สวทช.) พฒันำเวบ็ไซต์ให้บรกิำรควำมรูแ้บบเฉพำะบคุคลเรือ่งกำรฟ้ืนฟบู้ำนหลงัน�ำ้ท่วม โดยได้รวบรวมข้อมลูจำก

เว็บไซต์ “ข้อมูลจดหมำยเหตุอุทกภัยของประเทศไทย (technology.in.th/thaiflood/)” อีกท้ังได้รับกำรอนุเครำะห์

ฐำนข้อมูลจำกเครือข่ำยกับกลุ่มองค์กรภำคต่ำงๆ ในนำมกลุ่มเพื่อน สวทช. หรือ Friends of NSTDA (FoN)  

(www.friends-nstda.com) รวมถึงทีมงำน Builk.com เพื่อน�ำเทคโนโลยีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรให้ควำมรู้กับผู้ประสบปัญหำน�้ำท่วม ภำยใต้โครงกำรวิจัย WebChangeและทีมงำน Builk.com พัฒนำ

เว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ในเร่ืองกำรฟื้นฟูบ้ำนหลังน�้ำท่วมในแบบฐำนควำมรู้ออนโทโลยี (Ontology) โดยระบบ

ให้บริกำรควำมรู้เรื่องกำรฟื้นฟูบ้ำนหลังน�้ำท่วมแบบเฉพำะบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกผู้ใช้

ที่เป็นเจ้ำของบำ้นในกำรเข้ำถึง และสืบค้นข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อกำรฟื้นฟูบ้ำนหลังจำกเหตุกำรณ์น�้ำท่วม ให้ผู้ใช้ได้รับ

ข้อมูลที่ตรงกับควำมต้องกำร และสนับสนุนกำรแก้ปัญหำของตนเองได้อย่ำงดียิ่งข้ึน รวมถึงแนะน�ำเน้ือหำข้อมูล

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่อำจเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำของผู้ใช้ เช่น ข้อมูลติดต่อของบริษัทรับซ่อมบำ้น 

และผู้ค้ำวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น ทั้งนี้ระบบให้บริกำรควำมรู้ฯ ยังได้รับรำงวัล Best Special Session 

Paper Award ในงำนประชุม The 1st AsianConference on Information Systems Special Session on  

Service Sciences ณ เมืองเสียมรำฐรำชอำณำจักรกัมพูชำโดยผู้ใช้สำมำรหำข้อมูลกำรฟื้นฟูได้จำกเว็บไซต์  

http://technology.in.th/rebuild

• ระบบให้บรกิารความรูเ้รือ่งการฟ้ืนฟบู้าน
หลงัน�า้ท่วมแบบเฉพาะบคุคลด้วยเวบ็ไซต์ 
http://technology.in.th/rebuild

3
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 “Local Alike” ระบบบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

โลเคิล อไลค์ เป็นกิจกำรเพื่อสังคมด้ำนกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีกำรด�ำเนินกำร 

ในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อเชื่อมต่อนักท่องเท่ียวและชุมชนผ่ำนทำงเว็บไซต์  

www.localalike.com ออกแบบ พัฒนำโปรแกรมท่องเที่ยว และพัฒนำระบบกำรจัดกำร 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนออนไลน์ให้บริกำรกับชุมชนที่อยู่ในเครือข่ำย ตอบสนองควำมต้องกำร 

ของนักท่องเที่ยวในกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเรื่องกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน เพื่อสร้ำง 

ผลกระทบทำงสังคม (Social Impact) ให้เกิดขึ้นอยำ่งเป็นรูปธรรม 5 ประกำร ได้แก่ กำรส่งเสริม

คุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ

ท้องถิน่ รวมทัง้มคีวำมพยำยำมในกำรลดกำรย้ำยถิน่ฐำนจำกชนบทเข้ำสูเ่มอืง โดยกำรสร้ำงงำน

สร้ำงรำยได้เสรมิจำกกำรท่องเทีย่วและส่งเสรมิกำรแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่ำงกนั พร้อมสร้ำง

ทำงเลอืกให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสัถงึวถิชีวีติและวฒันธรรมพืน้ถิน่อย่ำงอย่ำงลกึซึง้ในทกุกจิกรรม

กำรท่องเที่ยว

โลเคิล อไลค์ มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ 

และปลำยน�ำ้ ในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรกำรท่องเทีย่วยัง่ยนื (Sustainable Tourism Development) 

เพื่อตอบโจทย์กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอยำ่งยั่งยืนในทุกมิติ มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทำงสังคมเพื่อช่วยในกำรจัดกำรตนเองได้ของชุมชน มีกำรจัดกำรผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบ และใช้กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ แนวคิดกำรสร้ำง

คณุค่ำ และมลูค่ำเพิม่ให้แก่สนิค้ำและบรกิำรทำงกำรท่องเทีย่ว มคีวำมพร้อมในกำรส่งเสรมิด้ำน

กำรตลำดท่องเที่ยว และน�ำแนวทำงกำรตลำดแนวใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริมกำรขำย

• โครงสร้างระบบ
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 ระบบบรหิำรจัดกำรกำรท่องเทีย่วโดยชุมชน (Community-based tourism management 

platform) เป็นระบบบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของหมู่บ้ำน ช่วยในกำรบริหำรและจัดกำร 

ท่องเที่ยวในหมู่บ้ำนให้มีประสิทธิภำพ โปรแกรมจะช่วยชุมชนบริหำรงำนแบบรำยวัน และ 

รำยเดือน โดยส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ข้อมูลหมู่บ้ำน ระบบที่เอื้อ

อ�ำนวยต่อกำรลงข้อมลูขำยส�ำหรบัหมูบ้่ำน  ระบบกำรจองห้องพกั จองทัวร์ (Reservation) ระบบ

กำรเช็คอิน-เช็คเอำท์ ระบบข้อมูลนักท่องเที่ยว ระบบกำรกระจำยนักท่องเท่ียวลง Homestay  

ในกลุ่ม ระบบตรวจสอบรำยได้ ระบบกำรจัดกำรกองทุนท่องเที่ยวโดยชุมชน ระบบกำรค�ำนวณ

ต้นทุน และรำคำทัวร์ ระบบงำนเอกสำรต่ำงๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก�ำกับภำษี เป็นต้น รวมไป

ทั้งระบบกำรรำยงำนรำยวัน รำยงำนแบบสรุป และ รำยงำนเชิงวิเครำะห์ เชิงลึก เช่น รำยงำน

ประวัติผู้เข้ำพักรำยงำนกำรเข้ำพัก รำยงำนสรุปยอด ยอดกำรจองทัวร์ล่วงหน้ำและค�ำนวณ

รำยรับ-รำยจ่ำยต่ำงๆ จำกกำรท่องเที่ยวของหมู่บำ้นที่เกิดขึ้น

• กิจกรรม

• ข้อมูลการท่องเที่ยว• ข้อมูลการท่องเที่ยว

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสมศักดิ์ บุญค�า
สังกัด บริษัท โลเคิล อไลค์ จ�ากัด พัฒนาร่วมกับ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์มือถือ 083-076-3593  E-mail: pai@localalike.com 

วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 3อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ)......................................
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อบรมไม่มีค่ำใช้จำ่ย  อบรมมีคำ่ใช้จ่ำย  ให้บริกำรค�ำปรึกษำ/ข้อมูล  ให้บริกำรเครื่องมือ  เพื่อกำรพำณิชย์  อื่นๆ  (ระบุ).....................................

 พืน้ทีห่ลำยแห่งในประเทศไทยมรีะบบน�ำ้ประปำเพือ่กำรอปุโภคบรโิภคยงัไม่ทัว่ถงึ ประชำชนจ�ำเป็นต้องเจำะ

น�้ำบำดำลใต้ดินขึ้นมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่น�้ำบำดำลมีสำรสนิมเหล็กและสำรประกอบอื่นๆ ปะปนอยู่ท�ำให้มี

ผลกระทบต่อสุขภำพและอนำมัยของประชำชน รวมถึงก่อให้เกิดปัญหำน�้ำมีสีแดง มีกลิ่น เมื่อน�ำมำใช้ซักล้ำงก็จะ

ท�ำให้เสื้อผ้ำเปรอะเปื้อนและเกิดครำบสนิมขึ้นกับเครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้พักน�้ำ “สนิมเหล็ก” เป็นค�ำพูดที่

ชำวบ้ำนใช้เรยีกตะกอนของเหลก็ทีอ่ยูใ่นน�ำ้  เหลก็ทีล่ะลำยอยูใ่นน�ำ้เมือ่สมัผสักบัออกซเิจนจำกอำกำศหรอืออกซเิจน

ทีล่ะลำยอยูใ่นน�ำ้กจ็ะเกดิปฏกิริยิำตกตะกอนเป็นสส้ีมแดง  ถงึแม้ว่ำกรองเอำตะกอนออกแล้วน�ำ้นัน้กส็ำมำรถเกดิ

ตะกอนขึน้ใหม่ ทัง้นีเ้พรำะเหลก็ทีล่ะลำยอยูใ่นน�ำ้ไม่สำมำรถท�ำปฏกิริยิำกบัออกซเิจนจำกอำกำศได้อย่ำงสมบรูณ์  

จึงจ�ำเป็นต้องใช้สำรเคมีหรือตัวกรองบำงชนิดในกำรตกตะกอนเหล็กให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะกรองสนิมออกได้หมด 

ในปัจจุบันนอกจำกใช้สำรเคมีในกำรตกตะกอนแล้ว สำรกรองเคลือบผิวแมงกำนีสไดออกไซด์ก็เป็นอีกทำงเลือกที่

นยิมใช้ในกำรแยกสนมิเหลก็ออกจำกน�ำ้บำดำล  เพรำะสำรกรองดงักล่ำวสำมำรถตกตะกอนเหลก็ได้อย่ำงสมบรูณ์

สำมำรถกรองตะกอนที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ในอดีตที่ผำ่นมำเนื่องจำกเครื่องกรองและสำรกรองยังมีรำคำค่อนขำ้งสูง

เพรำะต้องน�ำเข้ำสำรกรองจำกต่ำงประเทศท�ำให้มปีระชำชนไม่มำกนกัสำมำรถตดิตัง้เครือ่งกรองน�ำ้เพือ่กรองสนมิ

เหล็กดังกล่ำวได้  

ในปัจจุบันกรมวิทยำศำสตร์บริกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ท�ำกำรศึกษำวิจัยค้นคว้ำ 

เกีย่วกบักำรผลติสำรกรองสนมิเหลก็และผลติเครือ่งกรองน�ำ้เพือ่กำรอปุโภคและบรโิภคจนประสบควำมส�ำเรจ็ และ

องค์ควำมรู้นั้นท�ำให้ประชำชนสำมำรถผลิตสำรกรองและเครื่องกรองน�้ำได้เองในรำคำต้นทุนต�่ำ ดังน้ันทำง 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจึงจัดแผนกำรด�ำเนินงำนกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “การ

ผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน�้าและผลิตเครื่องกรองน�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค” ขึ้น โดยมีเป้ำหมำย 

ให้ชุมชนมีน�้ำอุปโภคที่ปรำศจำกสนิมเหล็ก และพัฒนำให้ชุมชนสำมำรถผลิตน�้ำดื่มที่สะอำดและปลอดภัย 

เพื่อกำรบริโภคได้เอง

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ําและ
การผลิตเครื่องกรองนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ สังกัด ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7107  โทรสาร 0 2201 7102  โทรศัพท์มือถือ 08 9667 4071  E-mail : chaiwat@dss.go.th
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• การบรรยายให้ความรูใ้นเรือ่ง
การปรับปรุงคุณภาพน�้าเพื่อ
การอุปโภคและบริ โภคใน
ระดับครัวเรือนและประปา
หมู่บ้าน

• สาธติการผลติสารกรองสนมิ
เหล็ก

• การปฏิบัติการผลิตเครื่อง
กรองน�้าดื่มและเครื่องกรอง
สนิมเหล็ก

• ความส�าเร็จหลังการฝึกอบรมผู้
เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับเครื่อง
กรองสนมิเหลก็และเครือ่งกรองน�า้
ดื่มไปใช้ในครัวเรือน
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คู่มือตรวจวัดระดับเสียงจำกรถยนต์ จัดท�ำโดยส�ำนัก

จดักำรคณุภำพอำกำศและเสยีง กรมควบคมุมลพษิ ร่วมกบั

ห้องปฏิบัติกำรเสียง ฝ่ำยมำตรวิทยำเสียงและกำรส่ัน

สะเทือน สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ คู่มือฉบับน้ีมีเน้ือหำ

ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมเทคนิควิธีกำรเตรียมควำม

พร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ วิธีกำรปรับเทียบควำม 

ถูกต้องของเครื่องวัดระดับเสียงและตั้งค่ำกำรตรวจวัด  

ตลอดจนกำรรำยงำนผล และสรุปผลกำรวัดระดับเสียง  

ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงของรถยนต์ ฉบับลงวันท่ี 

9 มกรำคม 2558 ซึ่งได้ประกำศบังคับใช้ใหม่แทนประกำศ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนด

ระดับเสียงของรถยนต์ ฉบับลงวันท่ี 7 กรกฎำคม 2546  

โดยประเดน็หลกัทีไ่ด้มกีำรปรบัปรงุ ได้แก่ ควำมเรว็รอบของ

เครื่องยนต์ที่ใช้ในกำรตรวจวัดระดับเสียง และค่ำมำตรฐำน

ระดบัเสยีงของรถยนต์แยกตำมวนัทีจ่ดทะเบยีนและน�ำ้หนกั

รถเปล่ำ

คูม่อืฉบบันี ้นบัได้ว่ำเป็นคูม่อืทีม่ปีระโยชน์อย่ำงยิง่ใน

กำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในกำรตรวจวดัระดบัเสยีงจำกรถยนต์ เนือ่งจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรวดัระดบั

เสียงจำกรถยนต์ มีหลำยหน่วยงำน เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมกำรขนส่งทำงบก กรมต�ำรวจจรำจรทำงบก  

สถำนตรวจสภำพรถเอกชน (ตรอ.)  และส�ำนกังำนสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิำนภำคสนำมสำมำรถใช้เป็นแนวทำง

หลกัในกำรปฏิบตังิำน ในด้ำนกำรตดิตำม ตรวจสอบและเฝ้ำระวงั กำรตรวจวดัระดับเสียง และกำรตรวจจบัรถยนต์

ที่มีระดับเสียงเกินกว่ำระดับที่ก�ำหนด รวมทั้งกำรส่งเสริมให้มีกำรตรวจวัดอย่ำงถูกวิธี และเป็นวิธีกำรเดียวกัน 

ทั้งประเทศ ส่งผลให้ผลกำรวัดมีควำมถูกต้อง และมีควำมน่ำเชื่อถือ น�ำไปสู่ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อ 

หน่วยงำนภำครัฐ และเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของประชำชนไทย

คู่มือการตรวจวัดระดับเสียง
ของรถยนต์
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