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ค�ำน�ำ
โลกปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกน�ำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ถูกน�ำไปใช้ในทุกกระบวนการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
การน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดลงสู่ชุมชนจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการน�ำผลงานวิจยั และพัฒนา ทีม่ คี วามพร้อมสามารถ
ถ่ายทอดสูช่ มชนและภาคการผลิต ไปสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่ อีกทัง้
วิจยั และพัฒนางานต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไทย เพือ่ ขยายผลสูก่ ารประยุกต์ใช้ 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�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เห็นเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ค้นคว้าหาเทคโนโลยีไปใช้ในภาค
การผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐาน กระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

นางวนิดา บุญนาคค้า
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ระบบบริการภูมิสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร (GISagro)

สถานการณ์การเกษตรในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับเกษตรกรคือ ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและการเชื่อมโยงกับตลาด ซึ่งจะช่วยให้ภาคการเกษตรซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ.
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหาการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งการน�ำผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคตาม
ลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)
สทอภ. ได้บูรณาการข้อมูลดาวเทียมส�ำรวจทรัพยากร ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเป็น
ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านเกษตรกรรม ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. รูปแปลงที่ดินของเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวรายครัวเรือน พร้อมการเชื่อมโยงกับทะเบียน
เกษตรกร เพื่อให้สามารถจ�ำแนกพื้นที่เพาะปลูกและคาดการณ์ผลผลิตข้าวได้อย่างแม่นย�ำ ผลการด�ำเนินงาน
ขณะนีไ้ ด้จดั ท�ำแผนทีร่ ปู แปลงพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ลูกข้าวทัว่ ประเทศ โดยให้บริการ
ข้อมูลผ่านระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)
2. แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวปัจจุบันจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยจัดท�ำแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวทุกๆ
2 สัปดาห์จากข้อมูลดาวเทียม MODIS ซึ่งแผนที่ดังกล่าว ช่วยให้สามารถคาดการณ์วันเก็บเกี่ยวและผลผลิตได้
อย่างใกล้เคียง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนด้านการบริหารจัดการน�ำ้ การเฝ้าระวังโรค
และแมลง รวมถึงการวางแผนด้านการตลาด
3. การสนับสนุนจังหวัดให้ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการภาคการเกษตร (GISagro) สทอภ.
ได้สนับสนุนการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด
เพื่อน�ำเสนอรายละเอียด และแนวทางการใช้ประโยชน์ พร้อมการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ใช้งานระบบใน
การค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกระดับรายแปลง และข้อมูลเกษตรกร ซึง่ จังหวัดมีความสนใจขอรับการพัฒนา
บุคลากรเพื่อใช้งานระบบและได้มีการฝึกอบรมในจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาค
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ประโยชน์ท่จี ะได้รับ

ระบบบริการภูมสิ ารสนเทศเพือ่ บริหารจัดการภาคการเกษตร (GISagro) เป็นระบบทีพ่ ฒ
ั นาเพือ่ รองรับ
การบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ โดย สทอภ. จัดหาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงทีม่ คี วามทันสมัย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลฐาน
และจัดท�ำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศซ้อนทับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยระบบนี้จะสามารถให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาคการเกษตร ได้ดังนี้
1) จ�ำนวนพื้นที่ปลูกทั้งหมด จ�ำนวนแปลงปลูก เกษตรกรผู้ปลูก วันปลูก และวันเก็บเกี่ยวโดยประมาณการ
2) จ�ำนวนแปลงที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและไม่เหมาะสม
3) ประมาณการผลผลิตรายเดือน คุณภาพของผลผลิต โรงงานและแหล่งรับซื้อ เพื่อวางแผนด้านการตลาด
และการแปรรูป
4) จ�ำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โรคแมลงระบาดและจ�ำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบ
5) การบริหารจัดการน�้ำชลประทาน และการเตรียมการรองรับสภาพอากาศที่แปรปรวน

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต

ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของระบบบริหารจัดการภาคการเกษตร (GISagro) เป็นข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่
ที่ส�ำคัญในการวางแผนบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการก�ำหนดพื้นที่ปลูกที่
เหมาะสมกับชนิดของพืช และการวางแผนด้านผลผลิตทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึง่ จะช่วยลดปัญหา
ผลผลิตล้นตลาด การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกร และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณนางร�ำพึง สิมกิ่ง ส�ำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ: สทอภ.
โทรศัพท์ 02-141-4554 โทรศัพท์มือถือ 084-751-8252 โทรสาร 02-143-9605 E-mail : ramping@gistda.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ระบบสารสนเทศ
เพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา

(TAMIS: Thailand Agriculture Mobile Information System)
ทามิส เป็น Mobile Application ที่ใช้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (Tablet) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(Android) ร่วมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบประมวลผลแบบกลุม่ เฆม (Cloud computing) พร้อมรองรับการ
ใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ด (Smart card) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (Smart officer) ใช้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไทย
ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียว และเก็บพิกัดพื้นที่ทางเกษตรด้วยเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS)
บนแผนที่กูเกิลแมป (Google Maps) และให้ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) สามารถน�ำไปใช้ตรวจประเมินแปลง
เพาะปลูกตามมาตรฐานการตรวจประเมินทางเกษตร เช่น พืช GAP (Good Agriculture Practice) ข้าวอินทรีย์
และรองรับมาตรฐานใหม่ในอนาคต ใช้งานได้ทุกสถานที่ แม้แต่พื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นรูปแบบใหม่
ในการให้บริการของรัฐแบบเคลือ่ นที่ ท�ำให้ได้ขอ้ มูลถูกต้อง แม่นย�ำ น่าเชือ่ ถือ สะดวก รวดเร็ว พร้อมรวบรวม
สรุป และออกใบรับรองอย่างเป็นระบบ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tamis.in.th

1

2

1
การใช้ระบบทามิสขึน้ ทะเบียนเกษตรกรด้วย
บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดบนแท็บเล็ต
ร่วมกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

2
การใช้ระบบทามิสขึน้ ทะเบียนพืน้ ทีท่ างการ
เกษตรบนแผนที่กูเกิลพร้อมระบุพิกัด GPS
และค�ำนวณเนื้อที่ ไร่-งาน-ตารางวา

• ภาพแสดงแผนผังการท�ำงานระบบ
TAMIS Platform
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• ภาพแสดงพิกดั ภูมศิ าสตร์พนื้ ทีท่ างการเกษตรทีข่ นึ้ มาจากแท็บเล็ต

• หน้าเว็ปไซด์ของระบบทามิส ใช้ลงทะเบียนใช้งาน พร้อม
ดูรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนและผลรายงานต่างๆ

• ภาพแสดงรายละเอียดขอบเขตแปลงเพาะปลูกทางการเกษตร

• ภาพแสดงแบบตรวจรั บ รองแหล่ ง ผลิ ต
ข้ า วอิ น ทรี ย ์ ต ามระบบการจั ด การคุ ณ ภาพ
ข้าวอินทรีย์ ของกรมการข้าว ที่ถูกออกแบบไว้
ในระบบทามิ ส บนแท็ บ เล็ ต เพื่ อ ให้ ผู ้ ต รวจ
ประเมินฯ ใช้ตรวจประเมินฯ ทดแทนแบบ
ประเมินแบบกระดาษแบบเก่า

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

อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย 3 อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล 3 ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู ้ตรวจแปลงนา

• ภาพหน้าจอของแอปพลิเคชัน GAP Thailand (Good Agriculture Practices) บนอุปกรณ์แอนดรอยด์แท็บเล็ต

ความรู ้ด้านการตรวจรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั น
ส�ำหรับเกษตรกร

ในปี 2557ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ตรวจ
แปลงนาและให้ความรู้ด้านการตรวจรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ (เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและมุง่ เน้นการเพิม่ รายได้ของเกษตรกร) ให้ผา่ นการรับรองมาตรฐานทัง้ ในระดับประเทศ และต่างประเทศ
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการท�ำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กร
ชุมชน เทคโนโลยีผู้ตรวจแปลงนา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การปลูก การดูแล
และการเก็บเกี่ยว
2) การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการบันทึก การจัดท�ำเอกสาร การตรวจแปลง การควบคุม
คุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานเว็บ
แอปพลิเคชันให้กับเกษตรกร ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่ต้องการยื่นค�ำร้องขอขึ้นทะเบียนรับรอง
แหล่งผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.gapthailand.in.th
แทนการกรอกข้อมูลลงในกระดาษแบบเดิม จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเกษตรกรและแหล่งผลิตไปยังอุปกรณ์
แอนดรอยด์แท็บเล็ต (Android Tablet) อัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจประเมินใช้ส�ำหรับการตรวจประเมิน
แหล่งน�้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัสดุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง
การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เกษตรกรและผู้ตรวจประเมิน
ได้รับ ได้แก่ การตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และบันทึกข้อมูลต่างๆ รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งลดความ
ผิดพลาดและความซ�ำ้ ซ้อนในการบันทึกข้อมูล เป็นต้น
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.วัชรากร หนูทอง นักวิจยั สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิววิ เตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2513 E-mail: watcharakon.noothong@nectec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อวางแผนการพัฒนาชุ มชน
1. การจัดท�ำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการเกษตรและระบบสืบค้นข้อมูลการเกษตร
เพื่อบู รณาการ และบริหารจัดการ ต�ำบลขวัญเมือง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

• ชี้แจงท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่

• การชี้แปลงที่ดินร่วมกับเกษตรกร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
แล้วเขียนลงบนภาพจากดาวเทียม

• การวาดรูป
แปลงที่ดินลงบน
ภาพดาวเทียม

• รูปถ่ายเกษตรกรที่
ถ่ายร่วมกับแผ่นป้ายที่
กรอกรายละเอียดแล้ว

ต�ำบลขวัญเมือง เป็นต�ำบลหนึง่ ของอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ทำ� การเกษตร โดยเกษตรกร
ใช้ประโยชน์ในการท�ำนา ท�ำไร่ ด้วยการอาศัยน�้ำฝนและแหล่งน�้ำจากธรรมชาติ ซึ่งในบางปีก็ประสบปัญหา
ภัยแล้ง และอุทกภัย ท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบข้อมูลของเทศบาลต�ำบล
เสลภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่พบว่า ในต�ำบลขวัญเมืองยังไม่ได้มีการจัดท�ำฐานข้อมูลการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ทางการเกษตร และฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทีใ่ ช้ในการติดตามการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่ ท�ำให้
เมื่อเกิดอุทกภัย หรือภัยแล้ง การให้การช่วยเหลือหรือการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย ก็ตรวจสอบและท�ำได้
ยาก และการที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบบริหารจัดการภาคการเกษตร (โซนนิ่งเกษตร) ด้วยการก�ำหนดพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการปลูกพืช เศรษฐกิจทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส�ำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน อ้อยโรงงาน
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นั้น ท�ำให้หน่วยงานในท้องถิ่นเห็นถึงความส�ำคัญของการมีระบบภูมิสารสนเทศ ที่สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ ที่ดินและทะเบียนเกษตรกรเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ท่พ
ี ื้นที่หรือชุมชนหรือจังหวัดได้รับ

1. ฐานข้อมูลดาวเทียมไทยโชติ ของต�ำบลขวัญเมือง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ฐานข้อมูลภูมิสารเทศ ได้แก่ ทะเบียนเกษตรกร ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ของต�ำบล
ขวัญเมือง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. โปรแกรม GIS (Free Ware) และระบบสืบค้นข้อมูลภูมสิ ารสนเทศการเกษตรผ่านระบบออนไลน์ (Internet)
4. วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ น� ำ เข้ า ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศและระบบสื บ ค้ น ของมู ล ภู มิ ส ารสนเทศ
ด้านการเกษตร ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามารถด�ำเนินการเองได้
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2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
พื้นที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชั ย จ.เชี ยงราย

• ชี้แจงท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

• ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภูมิ
สารสนเทศแก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญให้กับชุมชนในการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่

• อบรมการใช้งานแผนที่ภาพ
ดาวเทียม เพื่อใช้ในการส�ำรวจข้อมูล
ขอบเขตหมู่บ้าน, แปลงที่ดินท�ำกิน
และต�ำแหน่งสถานที่สำ� คัญๆ ในพื้นที่

สภาองค์กรชุมชนต�ำบลดอนศิลา ได้มีการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบข้อมูล โดยได้รบั การสนับสนุนข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ดอนศิลา และส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเวียงชัย ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยได้
มีการสร้างความเข้าใจ ในการจัดเก็บ/ส�ำรวจข้อมูลชุมชนร่วมกับผู้น�ำ 5 หมู่บ้าน
ทีม่ คี วามพร้อมก่อน โดยใช้ระบบข้อมูลน�ำการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กระบวนการด�ำเนิน
งานทีผ่ า่ นมาดังกล่าว ยังมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนายกระดับต่อไป เพือ่ สร้าง
พืน้ ทีร่ ปู ธรรมจัดการตนเองและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน พร้อม
กับการขับเคลื่อนงานนโยบาย การปฏิรูปสังคม หรือการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคตต่อไป อนึ่ง สภาองค์กรชุมชนต�ำบล
ดอนศิลา เล็งเห็นความส�ำคัญของระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในด้านการพัฒนาระบบข้อมูล GIS แผนที่ระดับหมู่บ้าน
ต�ำบล เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญมาก การได้มาซึ่งข้อมูลในพื้นที่จากคนในพื้นที่ เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ และมีความถูกต้องที่สุด โดย สทอภ. มีความ
เชี่ยวชาญด้านระบบดังกล่าว สามารถเติมเต็มความรู้ เทคนิค วิธีการ ให้กับบุคลากรในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดระบบ
ข้อมูลจากฐานราก และน�ำมาซึ่งการพัฒนาพื้นที่แบบยั่งยืนต่อไป

ประโยชน์ท่พ
ี ื้นที่หรือชุมชนหรือจังหวัดได้รับ

1. มีระบบฐานข้อมูล GIS และแผนที่ระดับหมู่บ้าน ต�ำบล เพื่อน�ำไปสู่การวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
ได้อย่างเป็นระบบ
2. บุคลากรในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคนในพื้นที่ กับภาคีความร่วมมือ ทุกภาคส่วน
4. เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ
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3. จัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขนั้ พื้นฐาน
ในพื้นที่เทศบาลต�ำบลแม่ลานนา อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่

• ส่งมอบแผนที่แนวเขตหมู่บ้าน
แก่ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลแม่ลานนา
• ชี้แจงท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการฯร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

• ฝึกอบรมการอ่านแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
และการใช้งานโปรแกรมด้าน GIS

ขอบเขตของหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูต่ ดิ กัน ภายใน 1 ต�ำบล มีปญ
ั หาในเรือ่ งของการแบ่งปันเขตหมูบ่ า้ น ท�ำให้ประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ างรายตกส�ำรวจจากเขตหมูบ่ า้ น ดังนัน้ เมือ่ มีปญ
ั หาในเรือ่ งภัยพิบตั /ิ ผลผลิตทางการเกษตร
หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค จะไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐได้ ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำและเป็นปัญหาในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน

ประโยชน์ท่พ
ี ื้นที่หรือชุมชนหรือจังหวัดได้รับ

1. เทศบาลต�ำบลแม่ลานนา อ�ำเภอลอง มีข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศชุมชน ที่เป็นระบบ สามารถสืบค้น
ข้อมูลรายครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เทศบาลต�ำบลแม่ลานนา อ�ำเภอลอง สามารถน�ำข้อมูลสารสนเทศไปบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ใน
อนาคตได้
3. สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าเทศบาลต�ำบลแม่ลานนา จะได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : 1. คุณธนากร สงวนตระกูล 2. คุณมิ่งขวัญ กันธา 3. คุณสุรศักดิ์ ศิริรัตน์
สังกัด : 1. สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)
2. ส�ำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร 3. ส�ำนักบริหารกลาง
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
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล 3 ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมเพื่อ
การบริหารจัดการข้อมู ลไฟป่ าหมอกควัน

• ต�ำแหน่งจุดความร้อนตามชนิด • ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต • ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
มองเห็นกลุ่มควันไฟ
เชียงใหม่

ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
หรือ GISTDA ได้ด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและ
สาธารณสุข อีกทั้งได้ด�ำเนินการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการด้านภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะในเดือนมกราคม ถึง เมษายน ประเทศไทย
เข้าสู่ฤดูกาลเกิดไฟป่า ท�ำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากหมอกควัน
อันเกิดจากการเผาในที่โล่งเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรม และในบางกรณี
เกิ ด จากการเผาป่ า เพื่ อ ล่ า สั ต ว์ ซึ่ ง เป็ น การเผาโดยไม่ มี ก ารควบคุ ม
ท�ำให้ไฟป่าเผาไหม้เป็นบริเวณกว้าง เกิดหมอกควันปกคลุมพื้นที่ต่างๆ
โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ของประเทศ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2558 สทอภ. ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำใน
พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ดังนั้น สทอภ. จึงได้สนับสนุนทั้งบุคคลากร
อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลจุดความร้อนรายวัน
รายสัปดาห์ พืน้ ทีเ่ ผาไหม้ราย 16 วัน และแบบจ�ำลองคาดการณ์พนื้ ทีเ่ สีย่ ง
เกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน เพือ่ ใช้ในการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือ และประเมิน
ความเสียหายในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมร่วมกับ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน�ำส่งข้อมูล
ผ่านทาง e-mail เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
ทัว่ ถึง และน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

• แบบจ�ำลองและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิด
ไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน

• การวิเคราะห์และค�ำนวณพื้นที่เผาไหม้
(Burnt scar)

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณกัมปนาท ดีอุดมจันทร์ สังกัด ส�ำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ: สทอภ.
โทรศัพท์ 0 2141 4552 โทรศัพท์มือถือ 08 9117 9233 โทรสาร 0 2143 9605 E-mail : kampanat@gistda.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เจ้าหน้าที่ประจ�ำ war room ชาติ

และจังหวัด ช่วงเดือน กพ.-พค.
เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................

ระบบวัดปริมาณน�้ำฝนอัตโนมัติ
สําหรับเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม
และน�้ำป่ าไหลหลาก
• ระบบวั ด ปริ ม าณน�้ ำ ฝนอั ต โนมั ติ สํ า หรั บ เฝ้ า ระวั ง
เตือนภัยดินถล่มและน�ำ้ ป่าไหลหลาก

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

ระบบวัดปริมาณน�้ำฝนอัตโนมัติสําหรับเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่มและน�้ำป่าไหลหลากถูกพัฒนาขึ้นโดย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการพัฒนาสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ช่วยอํานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาพื้นฐาน และบันทึกค่าจากเซนเซอร์และ
ส่งข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูล เช่น อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ปริมาณน�้ำฝน ความเร็วลม ทิศทางลม
ความดันบรรยากาศ เป็นต้น โดยผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุมการทํางานของสถานีจากเว็บบราวเซอร์
ได้ จากการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ GPRS ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติม
เซนเซอร์อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อวัดข้อมูลตามที่ต้องการได้อีก เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิและความชื้นดิน ระดับ
ความลึกของน�ำ้ เป็นต้น ปัจจุบนั สาํ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นาํ ระบบวัดปริมาณ
น�้ำฝนอัตโนมัติ ขยายผลการติดตั้งระบบในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 22 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 243 ชุด
เพื่อบูรณาการความรู้สู่การเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2460
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน�้ำ
ระดับต�ำบล

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนา
ภูมิสารสนเทศน�้ำระดับต�ำบล พัฒนาศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นให้สามารถใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
องค์ความรู้ด้านทรัพยากรน�้ำ ดังนี้

1. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

พัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน�้ำระดับท้องถิ่น” เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่
การดูและตีความหมายแผนที่ การใช้โปรแกรมในการจัดท�ำแผนที่ (QGIS) และร่วมกันจัดท�ำแผนทีน่ ำ�้ ระดับต�ำบล
ให้หน่วยงานท้องถิน่ สามารถเพิม่ เติม/แก้ไขข้อมูลแหล่งน�ำ้ ในพืน้ ทีข่ องตนเองได้ และหลักสูตร “การใช้ภมู สิ ารสนเทศ
(GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน�ำ้ ระดับท้องถิ่น” ต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แผนที่น้ำ� ระดับต�ำบลสู่การปฏิบัติงาน

ใช้ขอ้ มูลแผนทีน่ ำ�้ ระดับต�ำบลร่วมกับข้อมูลอุทกวิทยาในการวางแผนโครงการ/แนวทางการบริหารจัดการน�ำ้
ในพื้นที่ และจัดท�ำผังน�้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

3. การติดตามสถานการณ์น้ำ�

สสนก. ได้พัฒนาอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น�้ำอัตโนมัติ (Media Box) และมอบให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) แล้วจ�ำนวน 584 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา Mobile Application “NHC” ส�ำหรับ
ติดตามสถานการณ์น�้ำผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์น�้ำ
ในพื้นที่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ระดับท้องถิ่นต่อไป
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0 2642 7132 ต่อ 515 โทรสาร 0 2642 7133 E-mail suchada@haii.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).....................................

02

เทคโนโลยีการเกษตร

พันธุ ์ข้าว กข51 ทนน�้ำท่วมฉับพลัน
• การทดสอบความทนน�้ำท่วมเฉียบพลัน (ในบ่อทดลอง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำ� แพงแสน ที่ความลึก 1.2 เมตร
น�ำ้ ท่วมขัง 12 วัน
ก) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่โดนน�ำ้ ท่วม
ข) ลักษณะข้าว กข 51 ที่สามารถทนต่อสภาวะน�ำ้ ท่วมได้

• ต้นข้าวฟื้นตัวและให้รวงภายหลังน�้ำลด จากน�้ำท่วมนาน
17 วัน ณ แปลงเกษตรการ ต�ำบล อ�ำเภอปากคาด จังหวัด
หนองคาย

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับกรมการข้าว และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ข้าว กข51 ทนน�้ำท่วมฉับพลัน โดยผสมระหว่างพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์
IR49830 ซึ่งเป็นพันธุ์ทนน�้ำท่วมฉับพลัน จากนั้นผสมกลับเข้าหาพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และคัดเลือกตามวิธีการ
ปรับปรุงพันธุโ์ ดยใช้เครือ่ งหมายโมเลกุลทีเ่ กีย่ วข้องกับยีนทนน�ำ้ ท่วมฉับพลันและคุณภาพการหุงต้ม จนได้สายพันธุ์
ทีม่ คี วามคงตัวและมียนี ทนน�ำ้ ท่วม น�ำไปทดสอบการทนน�ำ้ ท่วม ณ สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และบ่อทดลองน�้ำท่วมของภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
น�ำสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปปลูกทดสอบเพื่อประเมินการให้ผลผลิต การปรับตัว และการทนน�้ำท่วมในพื้นที่
เป้าหมายทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดน�ำ้ ท่วมฉับพลัน จ�ำนวน 10 แห่ง ในพืน้ ที่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดหนองคาย
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมมือกับกรมการข้าว คัดเลือกจนได้พันธุ์ข้าวที่ให้
ผลผลิตดี ทนน�้ำท่วมฉับพลัน และผ่านการประเมินการยอมรับของเกษตรกรในด้านลักษณะทางกายภาพและ
คุณภาพการหุงต้ม
ลักษณะเด่น ของพันธุ์ข้าว กข51 คือสามารถทนน�้ำท่วมฉับพลัน ในระยะข้าวแตกกอได้นาน 12 วัน
ภายหลังน�้ำลดฟื้นตัวให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ถึงร้อยละ 82 และผลผลิตในสภาพนาน�้ำฝนทั่วไป
550 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะทางการเกษตร อายุเก็บเกี่ยว คุณภาพเมล็ด
ทางกายภาพ เคมี การหุงต้ม รับประทานและความหอมใกล้เคียงกับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยเมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2556 กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ กข51 ทนน�้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็น
ข้าวพันธุ์แรกที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกและได้รับการรับรองพันธุ์
ทั้งนี้ กรมการข้าวจะด�ำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรน�ำไปปลูกต่อไป
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 3435 5192-5 ต่อ 113-120 E-mail: theerayut@biotec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

พันธุ ์ข้าวเหนียว กข18
ต้านทานโรคไหม้
ก) ลักษณะล�ำต้นข้าวพันธุ์ กข18
ต้านทานโรคไหม้เปรียบเทียบกับพันธุ์อื่น
ข) ขนาดและลักษณะเมล็ดข้าว
ค) ตัวอย่างข้าวพันธุ์ กข18 ต้านทานโรคไหม

หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว โดยส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมการข้าวและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�ำปาง
ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว กข18 ต้านทานโรคไหม้โดยการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ที่มีคุณภาพหุงต้มดี
กับพันธุข์ า้ วเจ้าหอมนิลทีต่ า้ นทานต่อโรคไหม้ โดยใช้เครือ่ งหมายโมเลกุลทีเ่ กีย่ วข้องกับยีนต้านทานต่อโรคไหม้และ
คุณภาพหุงต้มในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน ปลูกคัดเลือกความต้านทานโรคไหม้ที่
แปลงนาของหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม และปลูกทดสอบการให้ผลผลิต การปรับตัว และความต้านทานโรคไหม้ ณ ศูนย์วิจัยข้าว
อุบลราชธานี และศูนย์วจิ ยั ข้าวหนองคาย กรมการข้าว จนได้พนั ธุข์ า้ วทีใ่ ห้ผลผลิตดี ต้านทานโรคไหม้ และผ่านการ
ยอมรับทั้งด้านกายภาพและการหุงต้มจากเกษตรกร
พันธุ์ข้าวเหนียว กข18 ต้านทานโรคไหม้ มีคุณสมบัติต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า เหมาะส�ำหรับพื้นที่นา
น�้ำฝนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ไวต่อช่วงแสง โดยล�ำต้น
มีความสูงประมาณ 158 เซนติเมตร ใบสีเขียว คอรวงยาว ทรงกอแบะลักษณะข้าวเปลือกมีสีน�้ำตาล คุณภาพ
การขัดสีดี คุณภาพการหุงต้มดี เมื่อนึ่งสุกมีเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอมใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 อายุการเก็บเกี่ยว
110 - 120 วัน ช่วงปลูกที่เหมาะสม : กรกฎาคม – สิงหาคม สามารถผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 609 กิโลกรัมต่อไร่
โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ขา้ วเหนียวใหม่ “พันธุ์ กข18 ต้านทานโรคไหม้”
ทั้งนี้ กรมการข้าวจะด�ำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรน�ำไปปลูกต่อไป
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 3435 5192-5 ต่อ 113-120 E-mail: theerayut@biotec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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พันธุ ์ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย
ต้านทานโรคไหม้และขอบโรคใบแห้ง

ก) ระยะแตกกอ ข) ระยะออกดอกของข้าว กข6 ต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

พันธุ์ กข6 เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกและบริโภค แต่ต้นข้าวสูง
หักล้มง่าย อ่อนแอต่อโรคใบไหม้และขอบใบแห้ง ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาพันธุ์ขา้ วเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทาน
โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งและ
คุณภาพหุงต้มในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน จนได้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทาน
ต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ต้นเตี้ย ไม่หักล้มง่าย และมีคุณภาพหุงต้ม ใกล้เคียงกับพันธุ์ขาวเหนียว กข6 เดิม
นอกจากนี้คุณสมบัติเด่นของพันธุ์ขา้ วเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้งคือ ปรับตัวได้ดีใน
พื้นที่นาน�้ำฝนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
ออกดอกช่วงวันที่ 17 – 25 ตุลาคมของทุกปี ความสูงประมาณ 130 เซนติเมตร สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วย
เครื่องจักร จ�ำนวนรวงต่อกอประมาณ 13 รวง (นาด�ำ) และแตกกอได้ดี ล�ำต้นแข็งแรง ไม่หักล้ม ใบยายสีเขียวเข้ม
ใบธงตั้ง มีลักษณะข้าวเปลือกคล้ายพันธุ์ กข6 เดิม อายุในการเก็บเกี่ยว 110 – 120 วัน ช่วงปลูกที่เหมาะสมคือ
ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 700– 750 กิโลกรัมต่อไร่
ในปี 2557 เริม่ ปลูกทดสอบข้าวเหนียว กข6 ต้นเตีย้ ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ในแปลงเกษตรกร
ภาคเหนือ เช่น อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงหม่ อ�ำเภอเกาะคา อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง และ
อ�ำเภอ แม่สายจังหวัดเชียงราย ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ อ�ำเภอเต่างอย อ�ำเภอเจริญศิลป์ อ�ำเภอ
ค�ำตากล้า จังหวัดสกลนคร อ�ำเภอรัตนวาปี อ�ำเภอสระใคร อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และอ�ำเภอเมือง จังหวัด
บึงกาฬ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล�ำปาง และ สวทช. ร่วมงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานสภาเกษตรจังหวัด
ในการประสานเครือข่ายเกษตรกรและติดตามการปลูกทดสอบพันธุ์ขา้ วในพื้นที่
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• รูปที่ 2 การปลูกทดสอบข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ในแปลงเกษตรกร
จากความร่วมมือของ สวทช. และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านน้า ล�ำปาง กับหน่วยงานในพื้นที่

ก) ระยะเก็บเกี่ยว
ข) ลักษณะเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวสารของ
ข้าว กข6 ต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้ และ
โรคขอบใบแห้ง

ผลจากการปลูกทดลองพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ พบว่า เกษตรกร
ยอมรับพันธุ์ เนื่องจากสามารถต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งได้ ท�ำให้ลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและ
ก�ำจัดโรค ช่วยลดต้นทุนการผลิต ล�ำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ได้ผลผลิตสูง เหมาะส�ำหรับพื้นที่การปลูกข้าวโดยใช้
เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 3435 5192-5 ต่อ 113-120 E-mail: theerayut@biotec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ
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เมล็ดพันธุ ์ข้าวหอมชลสิทธิ์
ถ่ายทอดสู่เกษตรกร

• รูปที่ 1 การถ่ายทอดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ให้กลุ่มเกษตรกร อ�ำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
กรรมพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน�้ำท่วมฉับพลันและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ข้าว
IR57514 ที่มีคุณสมบัติทนต่อน�้ำท่วมฉับพลัน กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มดี และมีกลิ่นหอม
โดยใช้เครือ่ งหมายโมเลกุลทีเ่ กีย่ วข้องกับยีนทนน�ำ้ ท่วมและคุณภาพการหุงต้มในการคัดเลือกพันธุข์ า้ วหอมชลสิทธิ์
สามารถทนอยูใ่ ต้นำ�้ ได้นาน 2-3 สัปดาห์โดยไม่ตาย และไม่ไวต่อช่วงแสง ท�ำให้สามารถปลูกได้มากกว่าปีละ 1 ครัง้
มีผลผลิตประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพนาปักด�ำ ที่ความชื้นร้อยละ 12
สวทช.ได้ดําเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2553 จํานวน
400 กิโลกรัม ให้แก่สหกรณ์การเกษตร อ�ำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้กลไกของสหกรณ์การเกษตร
อ�ำเภอผักไห่ เป็นผู้ดําเนินการคัดสรรพื้นที่และเกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4 ราย มีพื้นที่ปลูกรวม 30 ไร่
และได้อบรมให้ความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” กับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์ดี พบว่า พื้นที่ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 21,190 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย
848 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วนพืน้ ที่ ได้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมเรือนยอดจมมิดอยูใ่ ต้นำ�้ เป็นเวลา 12 วัน ในช่วงดังกล่าว
ต้นข้าวอยู่ในระยะออกดอกทําให้ไม่สามารถผสมเกสรใต้น�้ำได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังน�้ำลดต้นข้าวฟื้นตัวได้เร็ว
และมีการเจริญเติบโตแทงช่อดอกใหม่ โดยยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 150 - 200 กิโลกรัมต่อไร่
จากผลการสนับสนุนของ สวทช. เกษตรกรได้น�ำไปปลูกจนเป็นที่ยอมรับ และสามารถแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุง
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน”
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• ศช. สวทช. ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรผักไห่
จ�ำกัด น้อมเกล้าถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชล
สิทธิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

• ผู้บริหาร ศช. ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวหอม
ชลสิทธิ์ บ้านคอกวัว ต�ำบลชัยบุรี อ�ำเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง
• การจัดเวทีชุมชนเรื่องการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำนา
แบบครบวงจร ณ อบต.ชัยบุรี
อ� ำ เภอเมื อ งพั ท ลุ ง จั ง หวั ด
พัทลุง มีผู้เข้าร่วม 42 คน

• การสนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วหอมมะลิ ช ลสิ ท ธิ์
จ�ำนวน 3,000 กิโลกรัม ให้เกษตรกรทีป่ ระสบปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง

จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพัทลุง ปี 2557 องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ขอสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์จากมูลนิธิชัยพัฒนาดังนั้น สวทช. ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จ�ำกัด จึงได้
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน�้ำท่วมฉับพลัน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธชิ ยั พัฒนาจ�ำนวน 3,000 กิโลกรัม เพือ่ พระราชทานให้แก่เกษตรกร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้มอบเมล็ดพันธุข์ า้ วพระราชทานให้กบั เกษตรกรในเขต อ�ำเภอเมืองพัทลุง
อ�ำเภอควนขนุน และ อ�ำเภอป่าพะยอม รวม 94 ราย เพื่อน�ำไปปลูกในพื้นที่ 413 ไร่ ในการนี้ สวทช. โดยศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ได้คัดเลือกบ้านคอกวัว ต�ำบลชัยบุรี อ�ำเภอเมืองพัทลุง เป็นพื้นที่
ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วหอมชลสิทธิ์ เพือ่ ไว้ใช้ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการถูกน�ำ้ ท่วม โดยจัดการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกร และติดตามตรวจสอบคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้ง
ให้ค�ำแนะน�ำในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงเกษตรกรตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 6700 ต่อ 3626 - 3628 โทรสาร 0-2564-6586
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี

3 อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย 3 อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์
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การขยายผลการปลูก
ข้าวเหนียวต้านโรคไหม้ “พันธุ ์ธัญสิริน”
• ข้ า วพั น ธุ ์ ธั ญ สิ ริ น ที่ ส ามารถ
ต้านทานต่อเชือ้ โรคไหม้ทรี่ ะบาด
ในพื้นที่นาน�ำ้ ฝน

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับส�ำนักวิจัย
และพัฒนาข้าวกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านโรคไหม้
โดยใช้เครือ่ งหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุแ์ บบวิธมี าตรฐาน จนได้ขา้ วเหนียวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 แต่มีความต้านทานโรคไหม้ ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2545 ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 4 ปี
โดยได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ข้าว “ธัญสิริน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีข้าวธัญสิริน
มีจดุ เด่นคือ สามารถต้านทานต่อเชือ้ โรคไหม้ทรี่ ะบาดในพืน้ ทีน่ าน�ำ้ ฝนปรับตัวได้ดใี นพืน้ ทีน่ าน�ำ้ ฝนในเขตภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้นข้าวแตกกอดีแข็งแรงทนการหักล้มคุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุม่ เหนียวนุม่ ข้าวสุก
เมื่อเย็นยังคงความนิ่มซึ่งในปีเพาะปลูก 2557 สวทช. ได้ขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดีระดับชัน้ จ�ำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพืน้ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร มุกดาหาร อุบลราชธานี มหาสารคาม
และขอนแก่น จ�ำนวน 465 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 659 ไร่ โดยจากการติดตามการผลิตเมล็ดข้าว “ธัญสิริน”
หลังจากได้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุแ์ ล้วพบว่า ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วรวม 428,733 กิโลกรัม
แบ่งเป็นเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดี 319,302 กิโลกรัม และข้าวเปลือก 163,431 กิโลกรัม รวมรายได้จากการจ�ำหน่าย
เมล็ดพันธุ์ 7.98 ล้านบาท และขายข้าวเปลือก 1.28 ล้านบาท รวมสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วธัญสิรนิ 9.26 ล้านบาท นอกจากนีไ้ ด้มกี ารขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตกรในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดน่าน) จ�ำนวน 30 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 64 ไร่ ได้
ผลผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดี 35,000 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรจากการขายเมล็ดพันธุข์ า้ วคุณภาพดี
โดยมีกลุม่ ผูซ้ อื้ ในจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 0.88 ล้านบาท
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่: ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 3435 5192-5 ต่อ 113-120 E-mail : theerayut@biotec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

พันธุ ์ข้าวเหนียว กข 6
ไม่ไวต่อช่ วงแสง
• การปลูกทดสอบในนาทดลองของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฤดูนาปี

• การปลู ก ทดสอบในนาทดลอง
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฤดูนาปรัง
จะเห็นว่าพันธุ์ กข6 เดิมไม่ออกดอก

ประเทศไทยมีพนื้ ทีปลูกข้าวเหนียว 18.2 ล้านไร่ เป็นพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเหนียว กข6 15 ล้านไร่ หรือร้อยละ 83 ของ
พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 26 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของประเทศ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6
เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นอันดับสองรองจากข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เกษตรกรนิยมปลูกข้าวเหนียว กข6
เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ข้าวสุก อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหมอม แต่ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง
จึงปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีเท่านัน้ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การสนับสนุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมการข้าว พัฒนาข้าวพันธุ์ กข6 ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน
(Conventional breeding) และใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงและคุณภาพหุงต้ม
ช่วยในการคัดเลือก มีการปลูกทดสอบเพื่อศึกษาผลผลิตเบื้องต้นในนาทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พบว่า ฤดูนาปีมีผลผลิต 454 – 697 กิโลกรัมต่อไร่ มีลักษณะทางการเกษตร
ทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดข้าวสาร ไม่แตกต่างจากพันธุ์ กข6 เดิม นอกจากนี้คุณภาพการหุงยัง
คงเดิมอีกด้วย และในฤดูนาปรัง มีผลผลิต 507 – 675 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่พันธุ์
สันป่าตอง1 พันธุ์ กข10 และพันธุ์แพร่1 มีลักษณะทางการเกษตร ทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ด
ข้าวสาร ไม่แตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบ ปัจจุบัน ได้สายพันธุ์ กข6 ไม่ไวต่อช่วงแสงที่ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและ
ฤดูนาปรัง จ�ำนวน 3 สายพันธุ์ ทีม่ ผี ลผลิต คุณภาพการหุงต้มและลักษณะอืน่ ๆ เหมือนกับพันธุข์ า้ วเหนียว กข6 เดิม
พร้อมส่งให้กรมการข้าว เพื่อน�ำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีและในแปลงเกษตรกรในปี 2555 ต่อไป
นอกจากนี้ คณะนักวิจยั ยังปรับปรุงพันธุ์ กข6 ให้ไม่ไวต่อช่วงแสงและมีลกั ษณะต้นเตีย้ ด้วย เพือ่ เป็นทางเลือกให้
เกษตรกรต่อไป
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.วราภรณ์ แสงทอง สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3000
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ
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BaiKhaoNK: เครื่องประมาณความต้องการธาตุ

ไนโตรเจน-โพแทสเซี ยมของต้นข้าวในนา โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

• หน้ า ต่ า งเลื อ กระยะการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว

• หน้าต่างการใช้งาน

• หน้าต่างแสดงผลลัพธ์

• หน้าต่างแสดงเมนูสำ� หรับ ตัง้ ค่า
และดูข้อมูลการช่วยเหลือ

BaiKhaoNK: เครื่องประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้าวในนา โดยใช้โทรศัพท์
มือถือเป็นเครือ่ งวัดสีใบข้าวเพือ่ ใช้ในการประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมของต้นข้าวในนา
โดยใช้สมาร์ทโฟน พร้อมกับแสดงปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมที่เกษตรกรควรใส่ให้กับต้นข้าวในนาในแต่ละ
ช่วงของการเจริญเติบโตเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเพาะปลูก ส�ำหรับปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนได้มีการ
สอบเทียบและอ้างอิงปริมาณการใส่ปยุ๋ ยูเรียด้วยวิธกี ารวัดแบบก�ำหนดเวลาจากแถบวัดสีใบข้าว (Leaf Color Chart)
มาตรฐานที่มีแถบสี 4 ระดับ และ 6 ระดับของกรมการข้าว
จากการทดสอบภาคสนาม พบว่า อุปกรณ์สามารถตรวจวัดสีของใบข้าวแล้วประมาณออกมาเป็นปริมาณ
การใส่ปยุ๋ ยูเรียได้ถกู ต้องตามความต้องการของต้นข้าวในนาในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1) ใช้อ่านสีของใบข้าว เพื่อการประเมินความต้องการธาตุอาหารไนโตรเจนของต้นข้าวในนาโดยไม่ต้องใช้
สารเคมี และไม่ต้องท�ำลายในข้าว
2) ให้ค่าแถบสีของใบข้าว 5 ระดับ พร้อมกับแสดงปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมที่เกษตรกรควรใส่ให้กับ
ต้นข้าวในนาในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต
3) ส�ำหรับธาตุอาหารโพแทสเซียม อยู่ระหว่างท�ำการทดสอบ
4) ท�ำงานบนโทรศัพท์มอื ถือหรือ Tablet ทีม่ กี ล้องด้านหลังแบบออโต้โฟกัส และใช้ระบบปฏิบตั กิ าร Android
2.2 ขึ้นไป

ขัน้ ตอนการติดตัง้

1. เข้าไปที่ Play สโตร์ (Play Store)
2. เลือก ค้นหา แล้วพิมพ์ค�ำว่า “NECTEC”
3. เลือก BaiKhaoNK			
4. เลือก ติดตั้ง (Install)
5. เลือก ยอมรับและดาวน์โหลด (Accept & download)
Link ส�ำหรับ download: https://play.google.com/store/apps/details?id=ptl.baikhaonk

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

แอปพลิเคชั นค�ำนวณการผสมปุ๋ ยเคมี
(Fertilizer Mixing Calculator)

• ตัวอย่างการค�ำนวณสัดส่วนแม่ปุ๋ย

• ตรวจสอบสูตรจากสัดส่วนแม่ปุ๋ย

โปรแกรมช่วยค�ำนวณสัดส่วนผสมแม่ปยุ๋ ให้ได้ปยุ๋ ผสมตามสูตรทีม่ ี
ค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
ที่ต้องการ การค�ำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน�้ำหนักของแม่ปุ๋ยจ�ำนวน
สามตัวคือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) รวมถึง
สารตัวเติม (Filler) (ในกรณีทตี่ อ้ งการใช้) สามารถค�ำนวณสัดส่วนผสมต่อ
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก และเลือกการค�ำนวณเพือ่ การตวงเป็นปริมาตรได้ สามารถ
ค�ำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน�้ำหนักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวว่า
เมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ยผสมสูตรอะไร รวมถึงตรวจสอบเทียบกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ยว่าผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุ
หรือไม่ นอกจากนี้สามารถดึงข้อมูลค่าธาตุอาหารที่เหมาะสมส�ำหรับพืช
เศรษฐกิจส�ำคัญจากฐานข้อมูลซึง่ ได้รวบรวมจากข้อแนะน�ำการใช้ปยุ๋ พืช
ของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาใส่ลงบน
ฐานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย
Application Requirements: รองรับระบบปฏิบัติการ Android 2.3
ขึ้นไป สามารถ download ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/
details?id=th.or.th.nectec.android.fmc

• เลือกพืชจากฐานข้อมูล

• เลือกรายละเอียดของพืช

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เซนเซอร์วัดความชื้ นข้าวเปลือก
แบบเสียบในกองข้าว

• มีขนาด 11.5 x 50.0 x 4.0 เซนติเมตร น�ำ้ หนัก 0.6
กิโลกรัม

• ถือได้ด้วยมือข้างเดียว มืออีกข้างหนึ่งใช้กดปุ่ม
เพื่ออ่านค่า

• เวลาใช้งานเสียบลงไปในกองข้าวให้มดิ ส่วนรับค่า

• กดปุ่มอ่านค่าจะได้ค่าความชื้นแสดงเป็นตัวเลข
ที่จอแสดงผล

คุณสมบัติเฉพาะของนวัตกรรม:

1) เป็นเครือ่ งวัดความชืน้ เมล็ดข้าวเปลือกส�ำหรับเสียบในกองข้าวได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งมีการสุม่ เก็บตัวอย่าง
2) สามารถเสียบในกองข้าวแบบลึก 30 ซม. และแบบความลึกตามที่ต้องการ 		
3) แสดงค่าบนหน้าจอเป็นตัวเลขขนาดใหญ่
4) สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้วัดความชื้นเมล็ดพืชทางการเกษตรอื่นๆ ได้อีกตามที่ต้องการ
5) ใช้งานง่ายด้วยการใช้งานเพียงปุ่มเดียว

คุณสมบัติด้านเทคนิค:

ช่วงการวัด: 10-30%			
ช่วงอุณภูมิการใช้งาน: 20-40 องศาเซลเซียส
ขนาดของเครื่อง: ยาว 50ซม. กว้าง 11.5 ซม. หนา 4 ซม.
แบตเตอรี่: 9V
น�้ำหนัก: 600 กรัม
ค่าความถูกต้อง: +/-0.5% ถึง 4.5% (ขึ้นกับช่วงความชื้นที่ใช้วัด)

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

เครื่องลดความชื้ นข้าวเปลือก
ระดับเกษตรกร
• เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ระดับเกษตรกร

เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ระดับเกษตรกร ท�ำการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดความชื้น
ข้าวเปลือกช่วงฤดูฝน โดยใช้หลักการออกแบบง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน ประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
สูง ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ

คุณลักษณะของเครื่อง

ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ
1. ชุดกระจายลมร้อน ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนล่างของตัวเครื่อง ออกแบบท�ำให้เกิดกระแสลมหมุนวนส่งผลให้
ลมร้อนที่ไหลออกจากห้องกระจายลมมีความสม�่ำเสมอ
2. ถังบรรจุข้าวเปลือก ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของเครื่องมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก บริเวณส่วนล่าง
ติดตั้งตะแกรงท�ำหน้าที่รองรับข้าวเปลือก และปล่อยให้ลมร้อนไหลผ่านชั้นข้าวเปลือก
3. ชุดใบกวน ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า ท�ำหน้าทีก่ ลับกองข้าวเปลือก และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการลดความชื้นข้าวเปลือก

หลักการท�ำงาน

เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ระดับเกษตรกร ออกแบบให้สามารถใช้งานง่ายและสะดวก โดยการบรรจุ
ข้าวเปลือกลงในถังบรรจุ ซึ่งสามารถได้สูงสุด 500 กิโลกรัมต่อครั้ง จากนั้นเปิดชุดกระจายลมร้อนและชุดใบกวน
ตามล�ำดับ โดยเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก ระดับเกษตรกร มีความสามารถในการลดความชื้นข้าวเปลือก
จากค่าความชื้นเริ่มต้น 20% ลดลงเหลือ 14% โดยใช้ระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง มีก�ำลังการผลิตสูงสุด 2 ตันต่อวัน
ใช้แก๊สเอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง และสามารถน�ำไปใช้อบลดความชื้นธัญพืชหรือสมุนไพรอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง ข้าวโพด กาแฟ ขิง ข่า พริก ตะไคร้ ขมิ้น เป็นต้น
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์. 0 2577 9611 โทรสาร. 0 2577 9436 E-mail: samphan@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ส�ำหรับครัวเรือนและชุ มชน

• รูปที่ 1 ซ้าย) เครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�ำหรับครัวเรือนและชุมชนสีข้าวได้ 200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง
ขวา) ข้าวพันธุ์หอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิก่อนและหลังสีด้วยเครื่องสีฯ

ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ�ำนวน 3.7 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 66 ของเกษตรกรในประเทศ
การปลูกข้าวมีทั้งที่จ�ำหน่ายและเพื่อการบริโภคเอง ปริมาณข้าวที่เกษตรกรปลูกเพื่อบริโภคมีปริมาณ 2.5 ล้านตัน
คิดเป็นมูลค่า 2.75 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวและค่าจ้างให้กับโรงสีใน
ท้องถิน่ ทีร่ บั จ้างสีขา้ ว เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการผลิตเครือ่ งสีขา้ วขนาดเล็ก ในประเทศมีจำ� นวนน้อยประมาณ 10 ราย
จ�ำเป็นต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศในราคาสูง อีกทัง้ เสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการสัง่ ซือ้ ชิน้ ส่วนจากต่างประเทศใน
การซ่อมแซมหรือบ�ำรุงรักษาเครื่อง ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท
สหภัณฑ์กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ออกแบบและสร้างต้นแบบเครือ่ งสีขา้ วขนาดเล็กขนาด 6 แรงม้าทีส่ ขี า้ วได้ 200
กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) ต่อชั่วโมง โดยออกแบบการกะเทาะเปลือกข้าวเป็นแบบลูกยางคู่หมุนในทิศทางตรงกันข้าม
เพือ่ ให้ประสิทธิภาพในการกะเทาะเปลือกสูงกว่าและเมล็ดข้าวหักน้อยกว่าเครือ่ งสีขา้ ว ทีม่ จี ำ� หน่ายทัว่ ไปในประเทศ
ที่ใช้การกะเทาะเปลือกแบบจานหมุนแรงเหวี่ยง หรือแบบลูกหินนอนกับยางเส้น เพื่อลดขั้นตอนการท�ำงานของ
เครื่องให้ง่ายต่อการใช้งาน เกษตรกรได้ข้าวหลังการสีที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณเมล็ดข้าวหักที่
น้อยลง ลดการสูญเสียเวลาในการปรับตั้งเครื่องเมื่อเทียบกับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจากต่างประเทศที่เกษตรกร
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ลดการน�ำเข้าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กและชิ้นส่วนส�ำหรับการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาจากต่างประเทศ
ซึ่งมีราคาสูงและต้องรอเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
ของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กกับกลุ่มเกษตรกรของ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ดอกค�ำ อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ในการสีขา้ วเปลือกพันธุห์ อมนิล พันธุห์ อมมะลิแดง พันธุข์ า้ วขาวดอกมะลิ 105 พบว่า เครือ่ งสีขา้ วมีประสิทธิภาพดี
ได้ข้าวกล้องร้อยละ 68–72 ได้ข้าวขาวเต็มเมล็ดร้อยละ 55–60 ปลายข้าวร้อยละ 13–14 สูงกว่าการจ้างสีที่โรงสีอื่น
ที่ได้ข้าวกล้องเพียงร้อยละ 64 ได้ข้าวขาวร้อยละ 50 และได้ปลายข้าวร้อยละ 14 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างสีขา้ ว
34 • MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กส�ำหรับครัวเรือนและชุมชน
คุณสมบัติ

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้น

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่มีจำ� หน่ายทั่วไป

ประสิทธิภาพ

ได้ข้าวขาว ร้อยละ 55-60 ข้าวกล้อง
ได้ข้าวขาว ร้อยละ 30-45 ข้าวกล้อง
ร้อยละ68-72 ได้ข้าวเต็มเมล็ดปริมาณสูงข้าว ร้อยละ 45-50
หักน้อย

โครงสร้าง

ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน
ถอดประกอบและซ่อมบ�ำรุงได้ง่าย อะไหล่
ราคาถูก

ระบบไฟฟ้า

ใช้ได้กับระบบไฟฟ้าในครัวเรือน
(ระบบไฟซิงเกิลเฟส) ใช้มอเตอร์แยกอิสระ
ก�ำลังรวม 8 แรงม้า

ต้องใช้ระบบไฟฟ้าสามเฟสมอเตอร์มีก�ำลังสูง
เนื่องจากมอเตอร์ตัวเดียวในการขับสายพาน
แบนที่ต่อพ่วงกันทั้งระบบ

ระบบชุดกะเทาะ
เปลือกข้าว

ออกแบบให้มีประสิทธิภาพการกะเทาะ
เปลือกข้าวสูง และลูกยางกระเทาะสึกหรอ
เรียบสม�่ำเสมอ ไม่สึกหรอเป็นร่อง

เป็นแบบหินพอกแกนนอนท�ำให้ข้าวหัก
ปริมาณมาก หรือเป็นลูกยางกะเทาะที่สึกหรอ
เป็นร่องเมื่อใช้งานเป็นเวลานานท�ำให้
ประสิทธิภาพการกะเทาะเปลือกข้าวลดลงจึง
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการกลึงหน้ายางให้เรียบ

ระบบการขัดข้าวขาว ออกแบบพัฒนาระบบลมดูดให้ดูดลมเย็น
ภายนอกผ่านแกนขัดสีข้าวได้ตลอดแนว
ลดความร้อนในกระบวนการขัดขาว
ลดการแตกหักของเมล็ดข้าว ไม่มีปัญหา
ร�ำข้าวติดเมล็ดข้าวที่ผ่านการสีแล้ว

เป็นแบบหินพอกแกนนอนที่ปรับระดับการขัด
ขาวยากท�ำให้เมล็ดข้าวแตกหักได้มากมีร�ำข้าว
ติดเมล็ดข้าวที่ผ่านการขัดสีและท�ำให้เกิดการ
เหม็นหืนจากน�้ำมันร�ำข้าวที่ท�ำปฏิกิริยากับ
อากาศได้ง่าย เมื่อเก็บข้าวสารไว้นาน

ของสหกรณ์ จ�ำนวน 400,000 บาทต่อปีและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์การเกษตร
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีส่ งั่ ผลิตเครือ่ งสีขา้ วขนาดเล็กไปใช้งาน ปัจจุบนั ให้บริการสีขา้ วส�ำหรับชุมชน และ
สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ให้สหกรณ์ฯ เครือ่ งสีขา้ วขนาดเล็กส�ำหรับครัวเรือนและชุมชน ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศให้มีการปรับปรุงเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น มีราคาที่เหมาะสมส�ำหรับจ�ำหน่ายในชุมชน และช่วยลดการน�ำเข้าเครื่องสีขา้ วขนาดเล็กจากต่างประเทศ
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4711 E-mail : dusitt@mtec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล 3 ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ระบบการผลิตไมโครกรีนพืช
พื้นบ้านอินทรีย์
ไมโครกรีน (microgreens) คือ ต้นพืชขนาดเล็กที่เพาะจากเมล็ดผักหรือสมุนไพร โดยมี
ความสูงของต้นประมาณ 1 - 3 นิ้ว ประกอบด้วยล�ำต้น ใบเลี้ยง และใบจริงประมาณ 1 - 2 ใบ
ไมโครกรีนของพืชแต่ละชนิด จะมีลกั ษณะของต้นและใบทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ มีสสี นั หลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็นสีเขียว สีมว่ ง และสีแดง ท�ำให้ไมโครกรีนมักถูกน�ำไปใช้เป็นวัตถุดบิ หลักในการตกแต่ง
บนจานอาหารประจ�ำชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยุโรปและญี่ปุ่น ทว่า คุณประโยชน์
ของไมโครกรี น ไม่ ไ ด้ มี แ ค่ เ พี ย งความสวยงามเท่ า นั้ น หากแต่ ยั ง อุ ด มด้ ว ยสารพฤกษเคมี
(phytonutrients) ประเภทต่างๆ เช่น กลูโคไซโนเลท ฟินอลิก โพลิฟินอล และไฟโตสเตอรอล
เป็นต้น ซึ่งสารส�ำคัญเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคที่เกิดจากความบกพร่องของระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ได้
ชนิดและปริมาณสารพฤกษเคมีทมี่ อี ยูใ่ นพืชแต่ละชนิด คือสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ไมโครกรีน
แต่ละชนิด มีกลิ่นรสเฉพาะตัว เช่น รสเผ็ดซ่าคล้ายวาซาบิ รสขม และรสหวาน เป็นต้น ในปี
ค.ศ. 2012 Zhenlei Xiao และคณะ ได้ศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการของไมโครกรีนที่นิยม
ผลิตในเชิงการค้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 25 ชนิด โดยพบว่าไมโครกรีนหลายชนิด อาทิ Red cabbage,
Cilantro, Garnet amaranth และ Green daikon radish เป็นต้น มีการสะสมของสารต้าน
อนุมูลอิสระ ได้แก่ Ascorbic acid (vitamin C), Carotenoids (pro vitamin A), Phylloquinone
(vitamin K1) และ Tocopherols (vitamin E) ในปริมาณที่สูงกว่าพืชระยะโตเต็มวัย (mature
green) (เปรียบเทียบจากน�้ำหนักสด 100 กรัม) ซึ่งโดยปกติ ผู้บริโภคจะรับประทานไมโครกรีน
ในลักษณะที่เป็น Raw product คือไม่ผ่านความร้อนในระหว่างการประกอบอาหาร ดังนั้น
ผู้บริโภคจึงได้รับสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มที่
ส�ำหรับประเทศไทยมีการใช้ไมโครกรีนในกลุม่ Horeca หรือ “ธุรกิจทีใ่ ห้บริการด้านอาหาร”
ได้แก่ โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ทั้งยังมีจ�ำหน่ายอยู่ในร้านค้าสุขภาพบางแห่งใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดภูเก็ต โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตไมโครกรีนของผูป้ ระกอบ
การไทยทีผ่ ลิตผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้เมล็ดผักสายพันธุต์ า่ งประเทศเท่านัน้ ตลอด
จนต้องน�ำเข้าวัสดุปลูก (culture media) ประเภทพีทมอส (peat moss) ทีม่ เี ฉพาะในแถบประเทศ
เขตหนาวและมีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าสุขภาพบางแห่งที่น�ำเข้ าผลผลิต
ไมโครกรีนโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศอีกด้วย
จากช่องว่างของธุรกิจการผลิตไมโครกรีนดังกล่าว ท�ำให้ หจก. สายน�้ำ ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม
ซึ่งมีความสนใจในธุรกิจการผลิตพืชที่สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จึงได้ร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการริเริม่ โครงการ “ระบบการผลิตไมโครกรีนพืชพืน้ บ้านอินทรีย”์
ที่มุ่งเน้นการน�ำเสนอคุณค่าของพืชพื้นบ้าน เช่น เขียวน้อย ขี้หูด กระถิน ผักปลัง ฮ้วนหมู โหระพา
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และแมงลัก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่น�ำพืชพื้นบ้านมาผลิตเป็นไมโครกรีน
ในเชิงการค้า ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส�ำคัญในการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจให้กับ หจก. สายน�้ำ
ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม
ในเบื้องต้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ศึกษาวิจัยทางด้านคุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณทางยา สีสัน กลิ่น และ
รสชาติของพืชพื้นบ้าน จ�ำนวน 14 ชนิด และพบว่ามีศักยภาพในการผลิตเป็นไมโครกรีนได้ไม่ด้อย
กว่าพืชสายพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งภายใต้โครงการนวัตกรรมนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาสูตรวัสดุปลูก
โดยเลือกใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง ราคาถูก
และสามารถให้ปริมาณผลผลิตภายใต้การผลิตในโรงเรือน ได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับวัสดุปลูก
จากต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินใน
ไมโครกรีนพืชพื้นบ้านแต่ละชนิด เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชพื้นบ้านและท�ำให้
ผู้บริโภคยุคใหม่ได้รู้จักพืชพื้นบ้านในเชิงคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้น

• ไมโครกรีนผักปลังแดง

• ไมโครกรีนผักบุ้ง

• ไมโครกรีนโหระพา

• ไมโครกรีนขี้หูด

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

อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย 3 อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยหมัก
แบบไม่พลิกกลับกองด้วยระบบกองเติมอากาศ

ก) ขั้นตอนการน�ำกิ่งไม้วางทับท่อพีวีซี 4 นิ้วและเจาะรูก่อนวางกองปุ๋ย
ข) การใช้ไม้แทงกองปุ๋ยเพื่อเติมน�้ำบริเวณกลางกองปุ๋ย
ค) ปุ๋ยที่หมักเสร็จแล้ว

ปัจจุบนั สภาพดินเพือ่ การเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศเสือ่ มสภาพลงมาก มีพนื้ ที่
ขาดอินทรียวัตถุไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกอยู่ถึงร้อยละ 59.5 ของพื้นที่ทั่วประเทศ
การปรับปรุงบ�ำรุงดินจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก การใช้ปุ๋ยหมักเพื่อปรับสภาพดินให้มี
ระบบนิเวศทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของระบบรากพืชเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่
ต่ อ งานเกษตรกรรม การส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรผลิ ต ปุ ๋ ย หมั ก ใช้ เ องมี ค วามส� ำ คั ญ ใน
ระดับนโยบายของประเทศ โดยมีการรณรงค์ให้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ
แต่ปุ๋ยหมักกลับไม่เป็นที่นิยมเพราะต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองแรงงานจ�ำนวนมากใน
ขั้นตอนการพลิกกลับกองปุ๋ย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ หมักแบบไม่พลิกกลับกอง ด้วยระบบกอง
เติมอากาศที่ใช้หลักการควบคุมปัจจัยในกองปุ๋ยให้เหมาะสมกับกระบวนการย่อยสลาย
เศษพืชของจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนให้มากที่สุด ใช้เศษพืชและมูลโคในสัดส่วน 3 ต่อ 1
โดยปริมาตรเป็นวัตถุดิบ เติมอากาศผ่านท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว วันละ 2 ครั้งๆ ละ 15 นาที
ด้วยพัดลมโบลเวอร์ 15 นิ้ว มอเตอร์ 3 แรงม้า ระยะเวลาหมัก 1 เดือน (ปุ๋ยหมักปกติ
ระยะเวลาหมัก 3-6 เดือน) ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยน�ำวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า และลดมลพิษทางอากาศจากการเผาเศษพืช
เทคโนโลยีนี้เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน สถานศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจกว่า 20,000 คน มีกลุ่มเกษตรกรน�ำไปใช้แล้ว
มากกว่า 446 แห่งทัว่ ประเทศ เช่น กลุม่ เกษตรกรผลิตปุย๋ ชีวภาพตราวัวทอง อ�ำเภอดอกค�ำใต้
จังหวัดพะเยา ผลิตปุ๋ยหมักเดือนละ 50 ตัน สร้างรายได้ 2 แสนบาทต่อเดือน หรือ 2.4
ล้านบาทต่อปี ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยปีละ 8 แสนบาท บริษัท ซันสวีท จ�ำกัด จังหวัดเชียงใหม่
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ใช้เศษข้าวโพดผลิตปุ๋ยหมัก ราคาจ�ำหน่ายกิโลกรัมละ 5 บาท จากเดิมราคากิโลกรัมละ
20 สตางค์ สร้างมีมูลค่าเพิ่มจากเดิม 24 เท่า กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ บ้านโพธิ์ทองเจริญ
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ปุ๋ยหมักท�ำเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
สร้างสุขภาพทีด่ ตี อ่ ตนเองและชุมชนกลุม่ เกษตรอินทรีย์ บ้านแพะพัฒนา อ�ำเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ ท�ำปุ๋ยหมักครั้งละ 10.6 ตัน ส่วนใหญ่แบ่งกันใช้ภายในกลุ่ม สร้างรายได้ครั้งละ
8 พันบาท ปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของท้องถิ่น

• รูปที่ 2 การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ ครั้งละหลายกอง

จากความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ สังคม สวทช.
จัดท�ำสื่อเผยแพร่เทคโนโลยีในรูปแบบหนังสือ คู่มือ และบทเรียนออนไลน์ส�ำหรับนักเรียน
นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจน�ำไปศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
หมักแบบไม่พลิกกลับกองด้วยระบบกองเติมอากาศยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ด้านสังคม ในการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2549

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3 000
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้ อราบิวเวอเรีย
เพื่อป้องกันก�ำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้�ำตาล

• การเตรียมข้าวสารใส่ถงุ พลาสติกร้อนเติม
น�้ ำ และปิ ด ปากถุ ง ด้ ว ยคอขวดพลาสติ ก
อุดคอขวดด้วยจุกส�ำลี หุ้มกระดาษและรัด
หนังยาง น�ำไปนึ่งฆ่าเชื้อ

• การน�ำถุงข้าวออกจากหม้อนึ่งและทิ้งไว้
ให้เย็น พร้อมทั้งขยี้ข้าวในถุงไม่ให้จับตัว
เป็นก้อน

• การถ่ายสารแขวนลอยสปอร์จากหัวเชื้อ
มาตรฐาน ลงในข้าวแต่ละถุง ขั้นตอนนี้ให้
ท�ำในตู้ปลอดเชื้อ หลังจากนั้นน�ำไปบ่มที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสทิ้งไว้เป็นเวลา
5-7 วัน

เชือ้ ราบิวเวอเรีย (Beauveriabassiana) เป็นเชือ้ ราทีท่ ำ� ให้เกิดโรค
ในแมลง สามารถควบคุมแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด
สีนำ�้ ตาล และเพลีย้ แป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการน�ำเชือ้ ราบิวเวอเรีย
มาใช้ควบคุมและก�ำจัดแมลงศัตรูพชื แทนการใช้สารเคมี ซึง่ ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืช มีความ
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การ
ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต แต่ปัญหาของการใช้เชื้อรา บิวเวอเรีย
คือ เจริญเติบโตได้ชา้ กว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ และพบการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) ได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการเลีย้ งเชือ้ ราบิวเวอเรียให้มมี าตรฐาน จึงได้พฒ
ั นาเทคโนโลยี
การเลี้ยงเชื้อราบนอาหารแข็งโดยใช้ข้าวสารซึ่งท�ำให้ได้ปริมาณสปอร์สูง
ถึง 1012 สปอร์ต่อกิโลกรัมข้าว และพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพให้ได้มาตรฐานท�ำให้ได้เชื้อราที่มีประสิทธิภาพ การเก็บรักษา
เชื้อราในระบบที่ได้มาตรฐานเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวและ
เพื่อส่งเสริมให้มีการน�ำเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชใน
ทางการเกษตร ศช. จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคัดแยก การ
จ�ำแนกและลักษณะทั่วไปของเชื้อ การเตรียมหัวเชื้อและผลิตก้อนเชื้อ
การผลิตสปอร์หัวเชื้อบิวเวอเรียบนอาหารแข็ง การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย
แบบเลีย้ งในถุงพลาสติก และการตรวจสอบคุณภาพเชือ้ สดให้กบั เจ้าหน้าที่
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา
พื ช กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และกลุม่ เกษตรกร
หมู ่ บ ้ า นนาคู ต.นาคู อ� ำ เภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 50 คน
• เมื่อสังเกตเห็นเชื้อราสีขาวเดินเต็มถุง ให้เปิดปากถุงเพื่อระบายความชื้นแล้วคลุม
ทับด้วยผ้าขาวบางที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้ออื่น
แล้วบ่มต่ออีกเป็นเวลา 2-3 วัน เมื่อเห็นสปอร์ราเป็นผงแป้งสีขาวขึ้นปกคลุมเมล็ดข้าว
ให้ปิดปากถุงด้วยหนังยาง เก็บไว้ที่แห้งและเย็นเพื่อรอน�ำไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมแมลง
ศัตรูพืช

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

3อบรมไม่มีคา่ ใช้จ่าย 3 อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

เซนเซอร์วัดความชื้ นดินรุ ่น SM-02

• เซนเซอร์วัดความชื้นดิน รุ่น SM-02

• การติดตั้งเซนเซอร์แบบปักเหนือผิวดิน - ขณะยังอยู่ระหว่างการติดตั้ง

ปัจจุบันเซนเซอร์วัดความชื้นดินที่มีขายในท้องตลาดมีราคา
สูงมาก เกษตรกรไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงท�ำให้การให้น�้ำในปัจจุบัน
ขึน้ กับความช�ำนาญของเกษตรกรเป็นรายๆ และเป็นอุปสรรคต่อการ
ติดตัง้ ระบบให้นำ�้ อัตโนมัตโิ ดยการควบคุมความชืน้ ดินให้เหมาะสม
ซึ่งจะเป็นการประหยัดน�้ำและช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเฉพาะของนวัตกรรม:

เป็ น การวั ด ความชื้ น โดยอาศั ย หลั ก การว่ า ตรวจจั บ การ
เปลีย่ นแปลงของสัญญาณไฟฟ้าในสายน�ำสัญญาณว่าจะมีลกั ษณะ
เปลี่ยนไปเมื่อคุณสมบัติสายน�ำสัญญาณเปลี่ยนไป โดยออกแบบ
ให้ดินเป็นส่วนหนึ่งของสายน�ำสัญญาณ เมื่อดินที่มีความชื้นแตก
ต่างกัน จะได้สญ
ั ญานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามความชืน้ ท�ำให้สามารถ
แปรผลเป็นความชื้นที่อยู่ในดินได้
1) ใช้ตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิดิน
2) ต้นทุนการผลิตต�่ำ
3) ความแม่นย�ำพอเพียงส�ำหรับงานด้านเกษตรกรรม
• การติดตั้งเซนเซอร์เพื่อท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์
ควบคุมวาล์วน�้ำอัตโนมัติ

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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การพัฒนากลุ่มผู ้ผลิตพริก
คุณภาพดีท่ใี ช้เทคโนโลยีต้นทุนต�่ำ
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

• รูปที่ 1 ซ้าย) ต้นพริกที่ได้รับการใช้รา T.Virens เพื่อลดการเกิดโรคโคนเน่าและ
แอนแทรคโนส ขวา) ต้นพริกที่ไม่ได้รับการใช้รา T.Virens และเป็นโรคโคนเน่าและ
แอนแทรคโนส

• รูปที่ 2 ผูว้ จิ ยั ถ่ายทอดวิธกี ารใช้เหยือ่ ล่อให้กบั
เกษตรกร

พริกเป็นพืชที่สําคัญของประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ จังหวัดลําปาง มีพื้นที่ปลูกพริกใหญ่
และพริกขี้หนู ประมาณ 1200 ไร่ ผลผลิตประมาณ 1500 ตัน โรคที่สําคัญของการปลูกพริก ได้แก่ โรครากเน่า
หน่อโคนเน่าและเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราในดิน โรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุ้งแห้งที่เกิดจากเชื้อรา โรคยอดไหม้ที่เกิด
จากเชือ้ รา (Phytophthora) และโรคใบหงิกทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสเป็นต้น รวมถึงแมลงศัตรูสําคัญ ได้แก่ หนอนแมลงวัน
พริก เพลีย้ อ่อน เพลีย้ ไฟ และไรขาว ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นและผลผลิตพริก การกําจัดโรคและแมลงส่วน
ใหญ่เกษตรกรมักใช้สารเคมีมากเกินความจําเป็นและใช้อย่างไม่ถูกวิธี ทําให้การระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง เกิดปัญหาสารตกค้างในพริก เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค ในปี 2554 ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเราชมงคลล้านา ลําปางถ่ายทอด
เทคโนโลยี การใช้ รา T.virens ให้ก ลุ่ม เกษตรกรในพื้ นที่ จัง หวั ดล� ำ ปาง ในการลดการเกิ ดโรคโคนเน่าและ
แอนแทรคโนส และการบริหารจัดการแปลงแบบต้นทุนต�่ำ เนื่องจากมีการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การใช้เหยื่อพิษล่อ การถอนต้นพริกที่เป็นโรคและน�ำไปเผาทิ้งนอกแปลง การเด็ดพริกที่ถูกหนอนแมลงวันเจาะ
ท�ำลาย การริดกิ่งแขนงที่ล�ำต้นใกล้ดิน การลดความหนาแน่นของทรงพุ่ม เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุน
การผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้มากขึ้น จากผลการดําเนินงานพบว่า เกษตรกร
30 คน ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีนําองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ ในการปลูกพริก มีพนื้ ทีก่ ารปลูก 31.25 ไร่ ผลผลิต
ต่อไร่ที่ได้รับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก 828 เป็น 1,323 กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตรวม 46,966 กิโลกรัม ได้รับเงินตอบแทน
จากการจําหน่ายผลผลิตพริกทั้งสิ้น 587,037 บาท

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ผศ.ทิพวรรณ มานนท์ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง
โทรศัพท์ 0 5434 2547
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

อุ ปกรณ์สำ� หรับวัดความขุ่นเพื่อ
ตรวจหาการติดเชื้ อไวรัสในกุ้ง
เนื่องจากการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยเทคนิค Loop-mediated
isothermal amplification (LAMP) นี้มีความไว (sentivity) สูง
ดังนัน้ ในการเคลือ่ นย้ายสารตัวอย่างเพือ่ ไปท�ำการตรวจวัดทีจ่ ำ� นวน
• รูปเครื่องวัดความขุ่นเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัส
มากครั้งอาจเกิดการปนเปื้อนของผลผลิต LAMP ข้ามตัวอย่าง
ระหว่างการตรวจ ส่งผลให้การตรวจวัดผิดพลาดได้ (ผลบวกปลอม) ซึ่งเทคนิคและเครื่องมือนี้สามารถอ่านผลการ
ตรวจได้โดยไม่ตอ้ งมีการเปิดหลอดทดสอบเมือ่ ปฏิกริ ยิ า LAMP ด�ำเนินไปแล้ว อีกทัง้ เครือ่ งวัดความขุน่ ส�ำหรับตรวจ
เชือ้ ไวรัสในกุง้ นี้ ได้ทำ� การออกแบบให้มชี อ่ งส�ำหรับใส่หลอดสารตัวอย่างให้มลี กั ษณะเป็นทรงกรวยทีเ่ หมาะสมกับ
หลอดพลาสติกส�ำหรับใส่สารตัวอย่างที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป จึงไม่จ�ำเป็นต้องเคลื่อนย้ายสารตัวอย่างไปใส่
ในคิวเวทท์ (cuvette) อีกเมื่อต้องการตรวจวัด เดิมเทคนิคการตรวจผลผลิต LAMP ด้วยการดูบน gel electrophoresis จะใช้เวลารวม 1 ชัว่ โมงครึง่ ถึง 2 ชัว่ โมง ซึง่ จากเทคนิคการตรวจวัดความขุน่ นีจ้ ะใช้เวลาในการตรวจตัวอย่าง
ทั้งสิ้นเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะของนวัตกรรม:

1) เครื่องวัดความขุ่นส�ำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
2) สามารถวัดได้ 8 ตัวอย่างพร้อมกัน
3) สามารถวัดได้ทั้งแบบ End point detection แสดงผลบนจอ
LCD และ แบบ Real-time detection เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ผา่ น USB
port โดยสามารถวัดค่าได้ทุกๆ 1 วินาที
4) แบบ Real-time detection สามารถวัดค่าได้ตั้งแต่เริ่มต้น • ลักษณะของโปรแกรมแสดงผลที่ใช้ร่วมกับ
เครือ่ งวัดความขุ่นเพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัส
ปฏิกิริยา
5) โปรแกรมแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ติดตั้งและใช้งานง่าย

• กระบวนการตรวจวัดเริ่มจาก Heater ให้ความร้อนที่ 65
องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันแสงจากแหล่งก�ำเนิดแสงจะ
เดินทางไปยังหลอดทดลองที่มีสารตัวอย่างและไปตก
กระทบตัวรับแสงและท�ำการรายงานค่าความขุ่นออกมา

• แสดงผลการทดลองการวัดความขุน่ แบบ Real-time ของตัวอย่าง
ไวรัสในกุง้ ทีร่ ะดับความเข้มข้นต่างๆ ซึง่ เห็นว่าค่าความขุน่ จะเกิดกับ
เชือ้ ไวรัสทีม่ คี วามเข้มข้นมากก่อนในขณะทีค่ า่ ความขุน่ เป็นศูนย์ของ
ตัวอย่างที่ไม่มีไวรัส (Negative)

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ศช.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2356 โทรสาร 02-5646901-2 E-mail: btt@nnet.nectec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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การเพาะเลี้ยงและผลิตไข่ไรแดงสยาม

• ก) ไรแดงสยาม ข)ไรแดงสยามในบ่อเลี้ยงที่เกิดอย่างหนาแน่น

ไรแดงสยาม (Moina siamensis (n. sp.) เป็นไรน�้ำ ในสกุลเดียวกับไรแดง (Moina
macrocopa) ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและนิยมน�ำมาอนุบาล
สัตว์นำ�้ วัยอ่อน ไรแดงสยามเป็นสัตว์ชนิดใหม่ทคี่ น้ พบในปี 2550 มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษแตกต่าง
จากไรแดงหลายประการ เช่น มีไข่ดกและสามารถควบคุมให้ผลิตไข่ได้อย่างต่อเนือ่ ง มีขนาด
ล�ำตัวเล็กกว่าไรแดงประมาณครึง่ หนึง่ มีชว่ งชีวติ ทีย่ าวกว่าไรแดง ไรแดงสยามสามารถเพาะ
เลี้ยงอย่างต่อเนื่องได้นานกว่าไรแดง
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสพุ รรณบุรี ด�ำเนินการศึกษาการผลิต ศักยภาพการน�ำไปใช้ประโยชน์
และต้นทุนการผลิตไรแดงสยาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำไป
ประกอบการผลิต และการใช้ประโยชน์ในล�ำดับต่อไป โดยผลการศึกษา พบว่าไรแดงสยาม
สร้างไข่พัก (resting egg) ได้ในสภาพการเลี้ยงปกติ โดยเลี้ยงไรแดงสยามให้เจริญเติบโต
และมีจ�ำนวนมากขึ้นจนมีความหนาแน่นทั่วทั้งบ่อ การควบคุมไรแดงสยามให้มีความหนา
แน่นอย่างต่อเนื่องท�ำได้โดยการระบายน�้ำลงบ่อเลี้ยงไรแดงสยามในปริมาณที่เหมาะสม
วิธีการนี้ท�ำให้ไรน�้ำสามารถผลิตไข่ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ได้ผลผลิตไข่จ�ำนวน
404.87 ฟองต่อวันต่อพืน้ ที่ 26 ตารางเซนติเมตร นอกจากนี้ ยังพบว่าการช้อนตัวไรแดงสยาม
ออกร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่บ่อเลี้ยงวันเว้นวัน จะท�ำให้ผลผลิตไข่สูงกว่าการเลี้ยงที่ไม่มี
การช้อนตัวออก
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• ก) ไข่ไรแดงสยามที่ถูกแช่ในน�้ำ ข) ไข่ไรแดงสยามที่แห้งแล้ว

การเลี้ยงไรแดงสยามสามารถใช้คลอเรลลาและน�้ำมูลสุกรเป็นอาหารได้ การเลี้ยงด้วย
น�้ำมูลสุกรให้ผลผลิตตัวไรแดงสยามประมาณสองในสามถึงครึ่งหนึ่งของการเลี้ยงด้วยคลอเรลลา
และได้ผลผลิตไข่ประมาณร้อยละ 20 ของการเลี้ยงด้วยคลอเรลลา ไข่ไรแดงสยามที่รวบรวมจาก
บ่อเลี้ยงมีอัตราการฟักมากกว่าร้อยละ 80 ส่วนไข่เมื่ออยู่ในสภาพแห้งจะมีอัตราการฟักลดลงตาม
ระยะเวลา การเก็บรักษาไข่ไรแดงสยามไว้ในสภาพสุญญากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมิ –20 องศาเซลเซียส และ
4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไข่ได้นานไม่น้อยกว่า 12 เดือน ไรแดงสยามมีโปรตีนร้อยละ
61.04 ไขมันร้อยละ 7.93 เถ้าร้อยละ 6.57 และมีกรดอะมิโนรวม 666.70 มิลลิกรัมต่อน�้ำหนักแห้ง
1 กรัม โดยมีกรดอะมิโนที่จ�ำป็น (EEA) ครบทั้ง 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 46.96 ของกรดอะมิโน
ทัง้ หมด ไรแดงสยามสามารถทนความเค็มในระยะสัน้ ทีร่ ะดับ 10.2 ส่วนในพัน (part per thousand:
ppt) ได้ไอย่างน้อย 30 นาที และทนความเค็มในระยะยาวที่ระดับ 6.6 ส่วนในพัน ได้อย่างน้อย
1 ชั่วโมง ต้นทุนการเลี้ยงไรแดงสยามในบ่อขนาด 5×5×0.6 เมตร จ�ำนวน 6 บ่อ คิดเป็นเงิน 9,300
บาทต่อเดือน เก็บผลผลิตไข่ไรแดงสยามได้ประมาณ 280 ล้านฟองต่อเดือน
ไรแดงสยามใช้ในการอนุบาลลูกปลาที่มีปากขนาดเล็กที่กินไรแดงไม่ได้ และใช้ทดแทน
ไรแดงส�ำหรับการอนุบาลลูกสัตว์น�้ำทั่วไป ไรแดงสยามเก็บไว้ในสภาพที่เป็นไข่แห้งเมื่อต้องการ
เพาะเลี้ยงสามารถน�ำมาใช้ได้ตลอดเวลา และช้อนตัวไรแดงสยามไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่เพาะเลี้ยงยังสามารถเก็บรวบรวมไข่ไรแดงสยามจากบ่อเลี้ยงไว้ใช้เองโดยไม่ต้องซื้อไข่หรือ
ตัวไรน�้ำส�ำหรับการเพาะเลี้ยงในครั้งต่อไปอีก
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.นุกูล แสงพันธุ์ สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 3559 5055-6, 0 3559 5875
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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การปรับปรุ งการเพาะเลี้ยง
ชั นโรงหลังลาย T.fuscobalteata (Cameron)
ก

ก) ชันโรงหลังลาย T.fuscobalteata
(Cameron)
ข) ลักษณะการเพาะเลี้ยงชันโรงหลัง
ลายในสวนผลไม้เพือ่ ช่วยเพิม่ การผสม
เกสร

ข

ชันโรง “stingless bee” เป็นผึง้ ไม่มเี หล็กในทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการผสมเกสรดอกไม้ในธรรมชาติ ซึง่ มักท�ำรังอยูต่ าม
โครงธรรมชาติและโพรงเทียม เป็นสาเหตุให้เกษตรกรที่ท�ำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ล�ำไย ทุเรียน มักน�ำชันโรงมาเลี้ยงไว้ในสวน
เพื่อช่วยผสมเกสร และเก็บน�้ำหวานที่เป็นผลพลอยได้น�ำมาขายเพื่อเสริมรายได้ ส�ำหรับการเลี้ยงชันโรงในสวนนั้น จะต้อง
เลือกบริเวณที่มีดอกประมาณ 20 – 30 ช่อต่อตารางเมตร ซึ่งบนพื้นที่ 1 ไร่ จะเลี้ยงชันโรงได้ 160 รัง ซึ่งชันโรง 1 รัง เลี้ยงได้
นานถึง 20 ปี
โดยทัว่ ไปการเลีย้ งชันโรงมี 2 รูปแบบ คือการเลีย้ งแบบตัง้ รังถาวรอยูก่ บั ที่ (stationary stingless beekeepings) และ
การเลีย้ งแบบเคลือ่ นย้ายรังชันโรงไปตามแหล่งดอกไม้บาน หรือแหล่งอาหาร (migratory stingless beekeeping) โดยสาย
พันธุ์ชันโรงที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงมากที่สุดคือ ชันโรงหลังลาย (T. fuscobalteata (Cameron)) เพราะเป็นชนิดที่ปรับตัวได้ดี
และอาศัยได้หลายพื้นที่ แต่ปัญหาที่ส�ำคัญต่อการเพาะเลี้ยงชัน คือ การเกิดรังสายเลือดชิด (inbred colony) ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการผสมพันธุ์กันเองในหมู่รังที่เป็นเครือญาติกัน ท�ำให้อัตราการเพิ่มประชากรต�่ำ ส่งผลให้ผลผลิตต�่ำและท�ำให้รัง
ล่มสลายในที่สุด
ในปี 2554 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นความส�ำคัญในการใช้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชว่ ยยกระดับและการสร้างอาชีพ จึงสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงเพือ่ ศึกษาการปรับปรุงการเลีย้ งชันโรง
หลังลาย T.fuscobalteata (Cameron) เพือ่ แก้ไขปัญหาการเกิดรังสายเลือดชิดผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาวิธกี ารผลิตชันโรหลังลายผสม
โดยท�ำการคัดแยกรังชันโรงที่มีลักษณะดี ได้แก่ ไข่ดก เก็บน�้ำผึ้งได้มาก ปรับตัวได้ดี ใช้เป็นแม่พันธุ์ และพ่อพันธุ์ที่ต่าง
สายเลือดกัน จากการทดสอบพบว่า ชันโรงหลังลายลูกผสมมีการปรับตัวและอยู่รอดได้ โดยน�ำไปทดสอบในสวนเกษตกร
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด จังหวัดเชียงใหม่ สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และปัตตานี นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ประสบ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาวิธีการผลิตนางพญาพรหมจรรย์ เพื่อแก้ไขปัญหานางพญาพรหมจรรย์ที่มีจ�ำนวนน้อยในพื้นที่
ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้จ�ำนวนชันโรงมีจ�ำนวนมากขึ้นด้วย
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงชันโรงจ�ำนวน 30 ชุมชน
ในจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงอย่างยั่งยืน
ไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยในปี 2555 เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการขายน�้ำผึ้งโดยตั้งราคาขวดละ (750 มิลลิลิตร)
1,000 บาท และขายรังได้รังละ 700 บาท คิดเป็นรายได้รวมปีละ 200,000 บาทต่อคน ปัจจุบันมีเกษตรที่เลี้ยงทั้งหมด
150 ราย จาก 30 ชุมชน คิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 30.6 ล้านบาทต่อปี
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : รศ.ดร.สมนึก บุญเกิด สังกัด มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
โทรศัพท์ 0 2310 8000
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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เทคโนโลยีเพื่อเหนี่ยวน�ำการตกไข่
และผสมเทียมโคนมตามระยะเวลาก�ำหนด

การเลีย้ งโคนมเป็นอาชีพทีส่ ร้างงานและรายได้ให้กบั เกษตรกรไทยมากกว่า 40 ปี ประกอบกับภาครัฐ ให้การสนับสนุน
และรณรงค์ให้มีการบริโภคนมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรวม 23,439 ครอบครัว มีจ�ำนวนโคนมทั้งหมด
408,350 ตัว ให้ผลผลิตน�้ำนม 2,045 ตันต่อวัน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตน�้ำนมในประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ภายในประเทศ ทั้งนี้ ปริมาณน�้ำนมดิบที่ผลิตได้ ในปี 2547 ประมาณ 746,646 ตัน ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศสูง
ถึง 1.5 - 1.6 ล้านตันต่อปี ซึ่งปัญหาส�ำคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คือ ความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคนมในฟาร์ม การเลี้ยง
โคนมในประเทศเกือบทั้งหมดใช้วิธีผสมเทียมเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมของแม่โค และลดภาระการเลี้ยงดูพ่อโค แต่ปัญหาที่
มักพบคือแม่โคไม่แสดงอาการเป็นสัด รวมทั้งปัญหาทางด้านของระบบสืบพันธุ์ แม่โคจ�ำนวนมากจึงพลาดโอกาสได้รับ
การผสมเทียมและตั้งท้อง วิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งคือ ใช้การเหนี่ยวน�ำให้เกิดการตกไข่และผสมเทียมตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
โดยไม่ตอ้ งสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค เทคโนโลยีนไี้ ด้พฒ
ั นาและเริม่ ประยุกต์ใช้ครัง้ แรกในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2538
แต่วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากและให้ผลไม่ดีนักในแม่โคที่เลี้ยงในประเทศไทย เนื่องจากความแตกต่างทางสรีระวิทยาของ
แม่โคที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประสบผลส�ำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีเหนี่ยวน�ำ
การตกไข่และผสมเทียมตามเวลาที่ก�ำหนด วิธีการนี้ได้ทดสอบมาแล้วระยะหนึ่ง พบว่าได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจและมีราคา
ถูก (ครั้งละ 200 บาท) ซึ่งถูกกว่าวิธีที่พัฒนาในมลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 5 เท่า ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ ใช้ได้
ผลค่อนข้างดีกับโคที่เลี้ยงในประเทศไทย
ปัจจุบันเกษตรกรจ�ำนวนมากให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเหนี่ยวน�ำการตกไข่ฯ โดย สวทช.ได้ด�ำเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและให้บริการเหนีย่ วน�ำการตกไข่ให้กบั แม่โค โดยให้ฟาร์ม/สหกรณ์เป็นผูผ้ สมเทียม ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และให้บริการไปแล้วกับสหกรณ์และบริษัทหลายแห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมพิมายและสหกรณ์โคนมปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา สหกรณ์โคนมหนองโพและสหกรณ์โคนมเขาขลุง จังหวัดราชบุรี รวมทัง้ บริษทั ทีด่ ำ� เนินกิจการฟาร์มโคนมขนาด
ใหญ่หลายแห่ง ได้น�ำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอพีพีเดรีฟาร์ม
จ�ำกัด หจก. น�้ำฝนฟาร์ม ฟาร์มคุณคมสัน และ หจก. ยินดีฟาร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้บริการเหนี่ยวน�ำการตกไข่และ
ผสมเทียมแก่เกษตรกรรายย่อย ท�ำให้แม่โคของเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์กลับมาตั้งท้องได้
สวทช. ได้ปรับเทคโนโลยีนี้เพื่อใช้กับแม่โคเนื้อและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการด�ำเนินงานดังกล่าวท�ำให้แม่โคที่มีปัญหาการผสมพันธุ์ติดยากกลับมาตั้งท้องได้ ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2552 ได้ดำ� เนินการให้บริการแก่เกษตรกรผูผ้ ลิตโคนมประมาณ 2,800 ตัว การใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว ท�ำให้มลู ค่า
ของแม่โคที่มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์มีราคาเพิ่มขึ้นจากการเป็นโคคัดทิ้งที่มีราคาเพียงตัวละ 12,000 - 15,000 บาท
กลายเป็นแม่โคที่มีมูลค่าถึงตัวละ 30,000 - 32,000 บาท
การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ในแม่โคคัดทิ้ง จากการใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ในแม่โค
ท�ำให้แม่โคกลับมาตั้งท้องได้ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คิดเป็นมูลค่าผลกระทบในปี 2553 จ�ำนวน 272
ล้านบาท ในปี 2554 จ�ำนวน 315 ล้านบาท และในปี 2555 จ�ำนวน 380 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าผลกระทบ ในปี 2553-2555
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 967 ล้านบาท
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6700
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
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การวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง (%DRC)
เพื่อยืนยันความถูกต้องและสร้างความเป็นธรรม
แก่ผู้ซื้อ-ขายน�้ำยางสด

ห้องปฎิบัติการความหนาแน่น ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีแนวคิดที่จะช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมในการซือ้ -ขายน�ำ้ ยางสด จึงได้รว่ มมือกับ สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการท�ำโครงการร่วมศึกษาวิจัย “การหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของน�้ำยางสดกับปริมาณ
เนือ้ ยางแห้ง Dry Rubber Content (% DRC)” โดยใช้เครือ่ งมือวัด Hydrometer เพือ่ ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นของน�้ำยางสดกับปริมาณเนื้อยางแห้ง ในการตรวจปริมาณเนื้อยางแห้ง แทนวิธีการอบและชั่งที่ใช้
เวลานาน และวิธีที่ใช้ Metrolac (ปรอทวัดยาง) ซึ่งอาจเกิดค่าความคลาดเคลื่อนได้สูงถึง 16% DRC
พบว่าการใช้เครื่อง Hydrometer ของ มว. เพื่อวัดปริมาณน�้ำยางสดโดยตรงนั้น จะช่วยลดปัญหาด้านวิธีการ
และความผิดพลาดของผลการวัด โดยมีคา่ ความคลาดเคลื่อนในช่วงไม่เกิน 3% DRC เปรียบเทียบกับการวัดตาม
มาตรฐาน ISO 126: 2005 อีกทัง้ Hydrometer สามารถสอบเทียบได้จงึ มัน่ ใจได้วา่ ผลการวัดสามารถสอบย้อนกลับ
สู่หน่วยวัดมาตรฐานสากล
จุดเด่น: • เชื่อมั่นในการถ่ายทอดความถูกต้องในการวัดและสามารถสอบย้อนกลับสู่หน่วยวัดมาตรฐานสากล
		 • สามารถพัฒนาต่อเป็นชุดหิ้วกระเป๋าเครื่องมือ ที่จะสะดวกในการใช้งาน
กลุ่มเป้าหมายถ่ายทอดในอนาคต: สถาบันวิจัยยาง ส�ำนักงานชั่งตวงวัด กลุ่มพ่อค้า - เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง
		
บุคคลและ/หรือหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับปริมาณเนือ้ ยางแห้งในน�ำ้ ยางสด
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
อบรมไม่มีคา่ ใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดค่า
ความหวาน
น�้ ำ ตาลเป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาล
เป็นอันดับสองของโลก รองจากประเทศบราซิล
การวัดค่าความหวานมีความส�ำคัญอย่าง
มากส�ำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย
เพราะค่าความหวานของอ้อยเป็นปัจจัยส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลใช้ในการก�ำหนดราคาซือ้ ขายอ้อยจากชาวไร่ ดังนัน้ ถ้าเครือ่ งมือตรวจวัดค่าความหวาน
ไม่ได้มาตรฐาน วัดได้คา่ ความหวานต�ำ่ เกินไป ชาวไร่ออ้ ยก็จะเสียเปรียบ เพราะขายได้ราคาต�ำ่ หากค่าความหวาน
สูงที่วัดได้สูงกว่าความเป็นจริง โรงงานน�้ำตาลก็จะขาดทุน
เพื่อให้การวัดมีความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด
ในกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทรายต้องมีการทดสอบเพือ่ หาค่าความหวาน โดยการวัดค่า Pol (Polarization) และค่า
Brix ด้วยเครื่อง Polarimeter และ Refractometer
ดังนั้น เครื่อง Polarimeter และ Refractometer จึงต้องมีการสอบเทียบโดยอาศัยวัสดุอา้ งอิงที่ได้มาตรฐาน
และค่าที่วัดได้สามารถสอบกลับไปยังหน่วยวัดพื้นฐาน SI Units ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตร
วิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้ผลิตวัสดุอา้ งอิงเพือ่ สอบเทียบเครือ่ งมือส�ำหรับวัดค่าความ
หวานขึ้นมาเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้ใช้
วัสดุอ้างอิงที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเชื่อถือได้ อีกทั้งยังช่วยลดการน�ำเข้าวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ ซึ่งมี
ราคาสูงกว่าได้อีกด้วย
จุดเด่น: • ราคาวัสดุอ้างอิงที่ผลิตในประเทศถูกกว่าที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
		 • มีการผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้ภายในประเทศ
		 • เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดได้รับการสอบเทียบ
ผู้รับการถ่ายทอด: ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี
		
โรงงานอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง โรงงานผลิตน�้ำผลไม้
		
โรงงานผลิตน�้ำอัดลม โรงงานผลิตน�้ำเชื่อม น�้ำผึ้ง
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ชื่อ คุณสาวนิตยา สุดศิริ สังกัด สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 2350 โทรสาร 0 2577 3658 E-mail: nittayas@nimt.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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สารละลายไคโตซานฉายรังสี
ไคติน-ไคโตซาน เป็นวัสดุชีวภาพเกิดในธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต
หรือแป้ง มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายเซลลูโลส ซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของพืช
ไคติน-ไคโตซาน ประกอบด้วยอนุพนั ธ์ของน�ำ้ ตาลกลูโคสทีม่ ธี าตุไนโตรเจนติดอยูด่ ว้ ย ท�ำให้
มีคุณสมบัติที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงเป็นสารที่มีความปลอดภัยในการใช้กับ
มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไคตินสกัดได้จากเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึก เป็นต้น
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น ใช้งานด้านการเกษตร โดยใช้
เป็นปุ๋ย เป็นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ และยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว เป็นต้น เนื่องจาก
ไคโตซานที่ได้มาจากไคตินที่สกัดจากเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนหมึกนั้นจะมีขนาด
โมเลกุลใหญ่ไม่เหมาะกับพืชที่จะดูดซึม ดังนั้นจึงต้องท�ำการย่อยโมเลกุลของไคโตซานให้
สั้นลง ซึ่งสามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น ใช้เอนไซม์ ใช้สารเคมี และใช้รังสีแกมมา
การใช้รังสีแกมมาในการย่อยสายไคโตซาน มีข้อดีกว่าวิธีอื่นๆ ดังต่อไปนี้
1. ช่วยตัดสายโมเลกุลไคโตซานให้สั้นลง ท�ำให้พืชสามารถดูดซึมได้ดีกว่า
2. รังสีแกมมายังจะช่วยฆ่าเชือ้ โรคต่างๆ ทีป่ นเปือ้ นมากับไคโตซาน ท�ำให้โรคไม่แพร่
ไปสู่พืช
3. ไม่มีสารเคมีตกค้าง เนื่องจากไม่มีการเติมสารเคมีใดๆ ลงไป ท�ำให้ปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของไคโตซานฉายรังสี
1. เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์
2. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของล�ำต้นและราก พืชกินปุ๋ยได้ดี ออกดอกออกผลดี
ผลดกใหญ่ ผิวของใบเป็นมันวาว
3. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
4. กระตุ้นการเจริญเติบโตของเมล็ด
วิธีการใช้สารละลายไคโตซานฉายรังสีในการฉีดพ่น
1. เติมน�้ำสะอาดลงในถังจ�ำนวน 20 ลิตร
2. เติมสารละลายไคโตซานฉายรังสี ลงไป 20-80 ซีซี ขึ้นกับชนิดของพืช
3. คนให้เข้ากัน
4. น�ำไปฉีดพ่นที่ต้นและใบ ในเวลาเช้า เพื่อให้ดูดซึมได้ทัน หลีกเลี่ยงการฉีดขณะมี
แสงแดดจัด เพราะจะท�ำให้น�้ำระเหยเร็วเกินไป พืชดูดไปใช้ไม่ทัน
5. แนะน�ำให้ท�ำการฉีดพ่นทุก 15 วัน
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• ไคโตซานที่ได้มาจากไคตินที่สกัดจากเปลือกกุ้ง
กระดองปู และแกนหมึก

• การใช้รังสีแกมมาช่วยตัดสายโมเลกุลไคโตซานให้สั้นลง
ท�ำให้พืชสามารถดูดซึมได้ดีกว่า

• การใช้สารละลายไคโตซานฉายรังสีกบั ข้าวโพดท�ำให้ขา้ วโพดมี
ล�ำต้นที่โตสมบูรณ์แข็งแรง และมีเมล็ดแน่นเต็มฟัก

• สารละลายไคโตซานฉายรังสี บรรจุขวด ขนาด 1 ลิตร

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล 3 ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ ์ไทย
ชนิดพร้อมใช้ส�ำหรับก�ำจัดแมลงศัตรู ผักอินทรีย์
รายละเอียด ไส้เดือนฝอยสกุล Steinernema sp. จัดเป็นไส้เดือนฝอยทีเ่ ป็นประโยชน์ดา้ นการเกษตร เนือ่ งจาก
มีความสามารถในการก�ำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยมีกลไกการเข้าท�ำลาย คือ
เคลือ่ นทีเ่ ข้าสูต่ วั แมลงผ่านทางช่องเปิดตามธรรมชาติ ได้แก่ ช่องปาก ช่องขับถ่าย หรือรูหายใจทางผิวหนัง จากนัน้
เข้าสู่ช่องว่างภายในตัวแมลงซึ่งมีน�้ำเลือด โดยไส้เดือนฝอยจะปลดปล่อยแบคทีเรียแกรมลบ Xenorhabdus sp.
ที่อาศัยอยู่บริเวณล�ำไส้ส่วนหน้าของไส้เดือนฝอยระยะเข้าท�ำลาย (ตัวอ่อนระยะที่ 3) ลงสู่กระแสเลือดของแมลง
ซึ่งแบคทีเรียดังกล่าวจะสร้างสารพิษที่มีผลท�ำให้แมลงเกิดภาวะเลือดเป็นพิษ และตายอย่างรวดเร็วภายในเวลา
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
จากความสามารถในการก�ำจัดแมลงศัตรูพชื ของไส้เดือนฝอย ท�ำให้ในต่างประเทศน�ำไส้เดือนฝอย มาพัฒนา
เป็นชีวภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ไส้เดือนฝอยในดินทราย ไส้เดือนฝอยในดินเหนียว ไส้เดือนฝอย ในสารอัลจิเนต
เป็นต้น ส�ำหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบใน
ด้านการวิจัยพัฒนาพืช จึงได้ส�ำรวจรวบรวมและศึกษาสายพันธุ์ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย
และพบว่าไส้เดือนฝอยสายพันธุไ์ ทย Steinernema siamkayai มีคณ
ุ สมบัตทิ นต่ออุณหภูมิสูง เหมาะส�ำหรับน�ำมา
ใช้เป็นชีวภัณฑ์กำ� จัดแมลงศัตรูพชื ในสภาพภูมอิ ากาศเขตร้อนในประเทศไทย ปัจจุบนั กรมวิชาการเกษตร สามารถ
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อขยายปริมาณไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในอาหารเทียมชนิดแข็งกึ่งเหลวโดยใช้แหล่ง
อาหารที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก
ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุไ์ ทยชนิดพร้อมใช้ (เชือ้ สด) เป็นรูปแบบชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยในกล่องพลาสติก
ที่มีความ active สูง เนื่องจากถูกบ่มเพาะในอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนและไขมันจากสัตว์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของไส้เดือนฝอยให้อยู่ในระยะที่พร้อมเข้าท�ำลายแมลงศัตรูพืช โดยไส้เดือนฝอย จะเจริญเติบโตและขยาย
พันธุ์ในอาหารผสมฟองน�้ำ (เรียกว่า “ก้อนอาหาร”) จนมีปริมาณสุดท้ายประมาณ 15 ล้านตัวต่อกล่อง และเมื่อ
เกษตรกรต้องการใช้งาน ให้ใช้นำ�้ ชะล้างไส้เดือนฝอยออกจากก้อนอาหาร แล้วน�ำไปฉีดพ่นเพือ่ ก�ำจัดแมลงศัตรูพชื
ในแปลงเพาะปลูกได้ทันที ทั้งนี้ ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. จัดเป็นชีวภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อพืช
สัตว์เลือดอุ่น มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการศึกษาความปลอดภัยในระดับสัตว์ทดลองแล้ว
ผลงานวิจัยดังกล่าวของกรมวิชาการเกษตร ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่กรมฯ เข้าไป
ให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการใช้งาน ทว่า ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวยังคงไม่แพร่หลายมากนักในกลุม่ เกษตรกร ดังนัน้ บริษทั
ไบโอ-อะกริ จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้ค�ำปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเกษตรอินทรีย์
มากว่า 7 ปี ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในการด�ำเนินโครงการส�ำคัญด้านเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ โครงการ “ระบบ
ICM ส�ำหรับการผลิตพืชอินทรีย์” สนับสนุนโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) และโครงการ
“การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจากการผลิตสู่การตลาด” สนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ จึงเล็งเห็นโอกาสที่ดีในการน�ำผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิด
พร้อมใช้” มาต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์ เพือ่ เป้าหมายส�ำคัญ คือ ท�ำให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทีม่ ศี กั ยภาพ
มากยิ่งขึ้น
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• ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดพร้อมใช้ (เชื้อสด)

• หัวเชื้อไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

• วิธกี ารใช้งานไส้เดือนฝอยในการก�ำจัดแมลงศัตรูพชื ในพืชผักอินทรีย์
โดยวิธีฉีดพ่น ซึ่งสามารถก�ำจัดได้ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย
• กรมวิชาการเกษตรน�ำเสนอเทคโนโลยีไส้เดือนฝอย
ต่อ พณฯ นายกรัฐมนตรี

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอ-อะกริ จ�ำกัด
(สนับสนุนโครงการโดย ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมวิชาการเกษตร)
โทรศัพท์ 02-921 8370 โทรสาร 02-921 8370 โทรศัพท์มอื ถือ 081-626 5628 E-mail tum_tum0027@hotmail.com
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี

อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย 3 อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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03

เทคโนโลยีพลังงาน

อินเวอร์เตอร์สำ� หรับเครื่องสูบน�้ำ
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump Inverter)
อินเวอร์เตอร์ส�ำหรับเครื่องสูบน�้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ส�ำหรับ
ปั๊มน�้ำที่ไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ และสามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้วา่ จะต้องเผชิญกับความเข้ม
แสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอน เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง พร้อมทั้งระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า การกันฝุ่น
กันน�ำ้ ตามมาตรฐาน IP55 อินเวอร์เตอร์สำ� หรับเครือ่ งสูบน�ำ้ จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ ส่งเสริมเกษตรกรด้านการ
ใช้พลังงานทางเลือกใหม่ได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะของนวัตกรรม:

1) สามารถใช้กับแผงโซล่าร์โดยปรับลดจ�ำนวนการใช้แผงโซล่าร์เพื่อลดการลงทุนแผงโซล่าเซลได้ตามการ
ใช้งานและสามารถขับมอเตอร์หรือปั้มน�้ำ 220Vac ได้เต็มก�ำลังโดยแรงดันโซล่าร์อยู่ระหว่าง 60-440Vdc ดังนี้*
		 • 2 แผง ส�ำหรับขับมอเตอร์ 1/2 แรงม้า	 (60-88Vdc 8A)
		 • 4 แผง ส�ำหรับขับมอเตอร์ 1 แรงม้า	
(120-176Vdc 8A)
		 • 7-8 แผง ส�ำหรับขับมอเตอร์ 2 แรงม้า	 (210-352Vdc 8A)
		 • 10 แผง ส�ำหรับขับมอเตอร์ 3 แรงม้า	
(300-440Vdc 8A)
					
*Base on 285w 72 cells panel
2) สามารถใช้กับมอเตอร์ได้หลายชนิด
		 • 220 V 1-phase capacitor run
• การทดสอบโซล่าร์อนิ เวอร์เตอร์สบู น�ำ้
บาดาล ความลึก 75 เมตรขึ้นเก็บในหอ
		 • 220 V 2-phase without capacitor run
เก็บน�้ำความสูง 20 เมตร
		 • 220 V 3-phase
3) สามารถใช้กับปั้มน�้ำและเครื่องเติมอากาศได้หลายชนิด
		 • ปั้มหอยโข่ง
		 • ปั้มจุ่ม
		 • ปั้มบาดาล
		 • ท่อพญานาค
		 • เครื่องเติมอากาศแบบกังหันส�ำหรับบ่อกุ้ง
• โซล่าร์ปั้มอินเวอร์เตอร์ทดสอบกับปั้ม
น�ำ้ บาดาลของกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
		 • เครื่องเติมอากาศแบบ Jet หรือแบบอื่นๆ ส�ำหรับบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย			
ในจังหวัดนครสวรรค์
4) มีการป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC61000-4
5) มีการป้องกันฝุ่นและน�้ำ IP55 (กันฝุ่นระดับ 5 กันแมลงเข้าได้ และกันน�้ำ (ฝนสาดได้จากทุกทิศทาง))
6) มี Dry run protection หยุดการท�ำงานเมื่อปั้มน�้ำเมื่อไม่มีน�้ำ กันไม่ให้มอเตอร์ไหม้ และปั้มน�้ำเสียหาย
7) สามารถโปรแกรมค่ากระแสสูงสุดของมอเตอร์ได้ กันมอเตอร์ไหม้จากการ Over load หรือมีเศษวัสดุเข้าไป
ติดใบพัดปั้มน�้ำ
8) มีระบบระบายความร้อนตัวเครือ่ งแบบ Conventional Cooling ท�ำให้ไม่มเี สียงรบกวนและอายุของเครือ่ ง
ยืนยาว
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• พื้นที่ทดสอบในสภาพใช้งานจริง ในการใช้โซล่าร์ปั้มกับปั้มน�้ำ • ถังเก็บน�ำ้ จากน�ำ้ บาดาลทีส่ บู ได้ความจุ 30 ลบ.เมตร สูง 20 เมตร
บาดาลแบบ Single phase ของกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล โครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งใน
จังหวัดนครสวรรค์ใช้แผงขนาด 250W 14 แผง (3,500W)

• รูปลักษณ์ที่ออกแบบส�ำหรับผู้สนใจน�ำไปผลิตจ�ำหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ มีข้อมูลครบถ้วนทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ
สามารถน�ำไปสร้างแม่พิมพ์เพื่อการผลิตในจ�ำนวนมาก

• น�ำ้ ที่ได้จากโซล่าร์ปั้มอินเวอร์เตอร์จากท่อพญานาคขนาด 6 นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ 3 แรงม้า ปริมาณน�ำ้ ที่วัดได้ 400,000-1,000,000
ลิตร ต่อวัน

• ท่อพญานาค 6 นิ้ว ที่ติดตั้ง
มอเตอร์ 3 แรงม้า ในโครงการ
ชาวนาอัจฉริยะ
• พื้นที่ทดสอบในสภาพใช้งานจริง ในโครงการชาวนา
อัจฉริยะท�ำนาหนึง่ ไร่ได้หนึง่ แสน ถนน 345 นนทบุรี ระบบ
โซล่าร์ปั้มขนาด 3 แรงม้า เลี้ยงพื้นที่ท�ำนา 30ไร่ ประหยัด
ค่าน�้ำมันดีเซลได้เดือนละ 9,000.-บาท สามารถคุ้มทุนได้
ใน 2 ปี

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2350 โทรสาร 0 2564 6901-2 E-mail: btt@nnet.nectec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ระบบสกัดปาล์มน�้ำมันแบบไม่ใช้ไอน�้ำ
โรงสกัดน�ำ้ มันปาล์มจัดเป็นอุตสาหกรรมต้นน�ำ้ ส�ำคัญของสายโซ่การผลิตและแปรรูปน�ำ้ มัน
ปาล์ม และมีบทบาทต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรผู้ปลูกปาล์ม โรงสกัดน�้ำมันปาล์มเหล่านี้
ส่วนใหญ่มีรูปแบบการผลิตที่ต้องใช้ระบบไอน�้ำ ส่งผลให้การลงทุนสร้างโรงงานต้องค�ำนึงถึง
ขนาดทีเ่ พียงพอกับความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ (Economy of Scale) โดยต้องมีกำ� ลังการผลิตสูง
กว่า 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง นอกจากนี้ การใช้ไอน�ำ้ ในระบบการสกัดน�ำ้ มันปาล์มส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระดับคุณภาพของน�้ำมันปาล์มดิบและปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับน�้ำเสียจาก
ระบบการสกัดน�้ำมันปาล์ม
จากแผนการส่งเสริมของภาครัฐในการเพิม่ พืน้ ทีก่ ารปลูกปาล์ม เพือ่ รองรับการเพิม่ ขึน้ ของ
ความต้องการใช้พลังงานทดแทนประเภทไบโอดีเซล ส่งผลให้มกี ารขยายตัวของพืน้ ทีป่ ลูกปาล์ม
ในแต่ละภูมภิ าคของประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีใ่ หม่นอกเขตการปลูกปาล์ม
ดั้งเดิม เช่น จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น การปลูกปาล์มในพื้นที่ใหม่เหล่านี้แม้วา่
จะได้ผลผลิตสูง แต่ตอ้ งพบอุปสรรคด้านการขนส่งทะลายปาล์มสดเข้าสูโ่ รงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์ม
ทีม่ รี ะยะทางเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ตน้ ทุนด้านการขนส่งเพิม่ ขึน้ และการลดลงของระดับคุณภาพของ
น�ำ้ มันปาล์มดิบทีไ่ ด้จากการสกัด ประกอบกับการตัง้ โรงสกัดน�ำ้ มันปาล์มขนาดใหญ่ทมี ศี กั ยภาพ
รองรับผลผลิตปาล์มในพื้นที่ใหม่ของการปลูกปาล์มไม่สามารถด�ำเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็ว
เนื่องจาก การปลูกปาล์มในพื้นที่ใหม่มีการขยายตัวช้าส่งผลให้มีผลปาล์มไม่เพียงเป็นวัตถุดิบ
เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ท�ำให้ผู้ลงทุนตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มขาดความเชื่อมั่นต่อ
พื้นที่ใหม่ของการปลูกปาล์ม ดังนั้น เพื่อร่วมผลักดันแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
ประเภทไบโอดีเซลให้ประสบความส�ำเร็จ พร้อมกับแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมต้นน�้ำของการ
ผลิตน�้ำมันปาล์ม ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ให้การ
สนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี “ระบบสกัดน�้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน�้ำขนาด 1 ตันผลปาล์ม
ต่อชั่วโมงต้นแบบระดับชุมชน” โดยเทคโนโลยีการสกัดน�้ำมันปาล์มนี้เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้งาน

ก) ผลปาล์มร่วงส�ำหรับเข้าเครื่องสกัดน�ำ้ มัน ข) น�ำ้ มันปาล์มที่ไดจากเครื่องสกัดฯ ค) กากปาล์มที่ได้จากระบบการสกัดฯ สามารถน�ำ
ไปบดผสมเป็นอาหารสัตว์ได้
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ในพื้นที่ใหม่ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดย สวทช. ร่วมกับ บริษัท เกรท อะโกร จ�ำกัด
เป็นระบบซึ่งเหมาะส�ำหรับใช้ในการผลิตน�้ำมันปาล์มระดับชุมชนที่มีก�ำลังการผลิตประมาณ
1 ตันผลปาล์มต่อชัว่ โมง หรือรองรับพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกปาล์มขนาดประมาณ 1,500 ไร่ ปราศจาก
อุปกรณ์ก�ำเนิดไอน�้ำใช้งานในระบบ ท�ำให้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมการท�ำงาน
ของระบบผลิต และไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย นอกจากนี้ ยังเป็นระบบการ
สกัดน�้ำมันปาล์มที่มีการท�ำงานต่อเนื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้พื้นที่ตั้งโรงงานเล็ก ดูแลรักษาง่าย
สามารถเคลื่อนที่ได้ ผลิตน�้ำมันปาล์มเกรดเอ และกากเหลือจากกระบวนผลิตสามารถใช้เป็น
อาหารสัตว์ได้

ตารางข้อมูลทางเทคนิคของระบบสกัดปาล์มน�้ำมันแบบไม่ใช้ไอน�ำ้
ก�ำลังการผลิต
ประมาณ 1.0 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง
อุณหภูมิการอบผลปาล์ม
80 – 120 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยการท�ำงาน
80 – 100 องศาเซลเซียส
การติดตั้งเครื่องจักรหลัก
ภายในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
เชื้อเพลิงส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดความร้อน
ก๊าซธรรมชาติเหลว
ระบบไฟฟ้า
สามเฟส และ เฟสเดี่ยว
การควบคุมการท�ำงาน
PLC
รูปแบบการท�ำงาน
ท�ำงานต่อเนื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ
ความชื้นของน�้ำมันปาล์ม
< 0.5%
0.9 – 2.0 %
ปริมาณกรดไขมันอิสระ
เกรด เอ
ระดับคุณภาพน�้ำมัน

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล 3 ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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การผลิตถ่านอัดแท่ง
จากวัสดุทางการเกษตร

• เครื่องถ่านอัดแท่ง

• ถ่านอัดแท่ง

ประเทศไทยมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ม ากมาย กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารจึ ง เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ใน
การน�ำทรัพยากรธรรมชาตินนั้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเพือ่ การเพิม่ มูลค่า จากการศึกษาวิจยั ผลิตถ่านกัมมันต์
จากกะลามะพร้าวและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบถ่านและถ่านกัมมันต์ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการและผูส้ นใจหลายราย
สนใจสอบถามและขอค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการผลิตถ่านและการแปรรูปถ่าน เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการและผูส้ นใจเหล่านัน้
มีแหล่งวัตถุดิบได้แก่กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม เป็นต้น เพื่อน�ำไปประกอบอาชีพอิสระ
โดยไม่ตอ้ งลงทุนมากนัก ซึง่ ถ่านอัดแท่งหรือก้อน (briquette) เป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ ปู้ ระกอบการให้ความสนใจกันมาก
เพราะปัจจุบนั พ่อค้า แม่คา้ แม่บา้ น ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร นิยมใช้ถา่ นอัดแท่งในการประกอบอาหาร เนือ่ งจาก
ใช้สะดวก ไม่มคี วัน และเผาไหม้ได้นาน แต่สว่ นใหญ่ถา่ นอัดแท่งยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน ได้แก่ มีลกั ษณะ
เปราะ มีความชืน้ เมือ่ ตัง้ ทิง้ ไว้ในอุณหภูมหิ อ้ ง ท�ำให้เกิดเชือ้ รา จุดติดยาก ระยะเวลาเผาไหม้สนั้ และมีควัน นอกจาก
นี้ผู้ประกอบการยังมีความต้องการใช้กะลามะพร้าว กิ่งไม้จากการตัดแต่งซางข้าวโพดเป็นวัตถุดิบผสมในการผลิต
เพราะเป็นวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนของตนเองและมีปริมาณมาก ซึง่ เป็นวัสดุทมี่ มี ลู ค่าน้อยให้มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ ทดแทน
การใช้ไม้ และแก๊สหุงต้มซึ่งมีราคาแพง
ประเทศไทยมีบริษัท/กลุ่มผู้ผลิตถ่านอัดแท่งหลายบริษัทเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร ปิ้ง ย่าง ซึ่งส่วนมากเป็น
ถ่านอัดแท่งจากขีเ้ ลือ่ ย กะลามะพร้าว ส่วนถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุอนื่ ยังไม่แพร่หลาย และมีชมุ ชนอีกหลายชุมชน
ในต่างจังหวัดที่มีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถผลิตถ่านอัดแท่งใช้เองหรือเพื่อขายได้ ปัจจุบันชาวบ้านสามารถรวมกลุ่ม
เป็นผู้ผลิตชุมชนผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองออกจ�ำหน่าย โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในโครงการ “หนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์”
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• การน�ำวัตถุดิบต่างๆ มาเผาให้เป็นถ่าน

• ลักษณะการเกิดควันของถ่านอัดแท่ง

ประโยชน์

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับการผลิตถ่านอัดแท่ง เพือ่ เข้าไปพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร
3. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในด้านการแปรรูปถ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ทำ� การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งให้แก่ผปู้ ระกอบการและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งให้มีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง
(มผช.238/2547) เป็นการน�ำทรัพยากรธรรมชาตินนั้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็นการเพิม่ มูลค่าของวัตถุดบิ
นอกจากนีเ้ ป็นการเพิม่ พลังงานทางเลือกให้แก่ชมุ ชนเป็นการสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ พร้อมทัง้ ให้คำ� ปรึกษา
ผู้สนใจยังสามารถติดต่อได้ที่ ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7116

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณนงลักษณ์ บรรยงวิมลณัฐ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7116 โทรสาร 0 2201 7102 โทรศัพท์มือถือ 08 9956 2294 E-mail : nongluk@dss.go.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เทคโนโลยีการแยกก๊าซไฮโดรเจน
หรือก๊าซชี วภาพให้บริสุทธิ์

“เทคโนโลยีการแยกก๊าซไฮโดรเจนหรือก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์” การวิจัยนี้ถือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ท�ำความสะอาดก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ หรือ ก๊าซชีวภาพ ให้มีความบริสุทธิส์ ูงขึ้น โดยใช้สารดูดซับชนิดซีโอไลต์จาก
ตะกรันเหล็กหรือเถ้าลอยจากการเผาไหม้ชีวมวลผลิตเป็นสารกรองก๊าซให้สามารถเลือกดูดซับเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยในเครื่องแยกก๊าซสลับความดัน (Pressure Swing Adsorbtion : PSA) ซึ่งเครื่องแยกก๊าซ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถถอดเปลี่ยนไส้กรองที่บรรจุสารดูดซับก๊าซได้ และมีข้อดีกว่าการใช้หอดูดซึมด้วยสารเคมีชนิด
เบส (Scrubber) เนื่องจากการใช้หอดูดซึมชนิดเบส นิยมใช้สารละลายชนิดโซเดียมไฮดรอกไซด์ และ น�้ำปูนขาว
ที่สารละลายเบสเหล่านี้มีอายุในการใช้งานที่สั้นกว่า การใช้สารดูดซับก๊าซ อีกทั้งก่อให้เกิดปริมาณน�้ำเสียที่มีฤทธิ์
เป็นเบส อีกทั้งไม่สามารถน�ำ CO2 กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนการใช้สารเคมีเพื่อท�ำให้เป็น
กลาง และมีผลต่อต้นทุนการก�ำจัดของเสียภายหลังการบ�ำบัด
หลักการการแยกก๊าซไฮโดรเจนหรือก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องแยกก๊าซสลับความดันนี้ มีหลักการ
ท�ำงานคือการใช้ความดันสลับเพื่อช่วยการแยกก๊าซให้บริสุทธิ์ ภายในประกอบด้วยหอดูดซับ 2 หอที่มีตะแกรง
ส�ำหรับถอดเปลี่ยนไส้กรองสารดูดซับก๊าซ หอดูดซับที่มีความดันสูงจะสามารถก�ำจัดก๊าซปนเปื้อน เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ หรือก๊าซปนเปื้อนอื่นๆ และหอดูดซับที่มีความดันด�่ำจะมีหน้าที่ในการท�ำความสะอาดก๊าซ
และแยกก๊าซทีด่ ดู ซับในสารดูดซับออกเพือ่ เก็บในส่วนถังเก็บก๊าซ และมีการสลับความดัน เพือ่ ให้กา๊ ซภายหลังการ
แยกมีความบริสทุ ธิม์ ากขึน้ เครือ่ งแยกก๊าซแบบสลับความดันมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่า ร้อยละ 98% และสามารถปรับให้มีก๊าซไฮโดรเจนในก๊าซไนโตรเจนทีม่ ีความบริสทุ ธิเ์ พิม่ สูงขึน้ หรือพัฒนา
คุณภาพก๊าซชีวภาพเทื่ออัดเข้าสู่ถัง (Compressed biogas : CBG) เมื่อทดแทนก๊าซ NGV
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : กองการตลาด สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทร 0 2577 9436-38 หรือ Call Center 0 2577 9300 E Mail : marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

04

เทคโนโลยีอาหารแปรรู ป

เทคโนโลยีการแช่ อ่มิ อบแห้ง
“เทคโนโลยีการแช่อมิ่ อบแห้ง” เป็นการแปรรูปผลไม้เพือ่ เก็บรักษาไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งได้นาน โดยไม่เกิดการ
เน่าเสีย และขึ้นรา และเนื้อสัมผัสเหมือนผลไม้สด และช่วยแก้ปัญหาผลผลิตออกมาเป็นจ�ำนวนมากเกินความ
ต้องการในการบริโภคผลสดจนท�ำให้เกิดปัญหาราคาตกต�่ำ การน�ำไปแปรรูปด้วยวิธีการต่างๆ เป็นการช่วยลด
ปริมาณที่เกินต้องการลงได้เป็นอย่างดี ซึ่ง วว. ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดต่างๆ ดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น ซึง่ สามารถผลิตได้ทงั้ ระดับอุตสาหกรรมและระดับครัวเรือน สามารถท�ำได้โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือที่
ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะท�ำให้ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเป็นอาชีพได้

• กระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง

• แกนสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง

• ขนุนแช่อิ่มอบแห้ง

• ฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง

• มะขามยักษ์แช่อิ่มอบแห้ง

• มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง

• มะละกอแช่อิ่มอบแห้ง

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................

ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากลองกอง

“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกอง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถ
บริโภคนอกฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมด้วยวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม และ
สารแทนนิน
1. ผลิตภัณฑ์น�้ำลองกองพร้อมดื่ม พัฒนาจากน�้ำลองกองที่ผ่านการสกัดจากเครื่องคั้นน�้ำลองกอง
ปรับรสชาติเล็กน้อยด้วยน�้ำตาลฟรุกโตส ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติกลมกล่อม โดยท�ำการฆ่าเชื้อ 2 แบบคือ
พาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวด มีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 เดือนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ พาสเจอร์ไรซ์
บรรจุกล่อง มีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
2. ผลิตภัณฑ์แยมและเยลลี่ ในส่วนของเนือ้ ลองกอง น�ำมาแปรรูปด้วยการกวนจนได้เนือ้ สัมผัสทีเ่ หมาะสม
โดยมีการปรุงรสชาติด้วยน�้ำตาล เพื่อความกลมกล่อม สามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 3 เดือนในตู้เย็น
ส�ำหรับเยลลี่ลองกอง ท�ำการแปรรูปโดยการน�ำน�้ำลองกองมาใส่สารให้ความคงตัว และขึ้นรูปเป็นเยลลี่
บรรจุถ้วยพร้อมรับประทาน เยลลี่ลองกองมีรสชาติกลมกล่อม ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
3. ผลิตภัณฑ์ลองกองลอยแก้ว มีอายุเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง 1-2 เดือน รสชาติกลมกล่อม
4. ผลิตภัณฑ์ลองกองแช่อิ่มอบแห้ง พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภค
นอกฤดูกาล โดยใช้กรรมวิธีการแปรรูปจากผลลองกองสดหรืออาจจะผ่านการแช่สารละลายไว้ ประมาณ 3 เดือน
น�ำไปแช่ในน�้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นต่างๆ แล้วอบด้วยตู้อบลมร้อน จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ไม่แข็งหรือ
เหนียวจนเกินไป รสชาติหวานน้อยและสะดวกต่อการบริโภค
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์ “แปรรู ปเงาะครบวงจร”
: ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ

“ผลิตภัณฑ์เนื้อเงาะแผ่นกรอบ” มีคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้ โปรตีน 36.15% ไขมัน
29.85% ใยอาหารชนิดละลายน�้ำ 0.91% ใยอาหารชนิดไม่ละลายในน�้ำ 2.81% นอกจากนี้
ใน 100 กรัม เงาะแผ่นกรอบจะให้พลังงาน 537.65 กิโลแคลอรี จึงเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่
เหมาะส�ำหรับผู้บริโภคทุกวัย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรสชาติเทียบเคียงกับมันฝรั่งทอด
กรอบ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�ำผลไม้ที่มีในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
สุขภาพ

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

66 • MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................

ผลิตภัณฑ์ “แปรรู ปเงาะครบวงจร”
: ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะเคลือบปรุ งรส

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�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปราศจากสารพิษ
มีความปลอดภัยในการบริโภค มีเนื้อสัมผัสและรสชาติแปลกใหม่ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลไม้ในน�้ำเชื่ อมบรรจุ ในถุงรีทอร์ต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน ได้ศกึ ษาวิจยั พัฒนาการผลิตผลไม้ใน
น�ำ้ เชือ่ มบรรจุถงุ รีทอร์ต ได้แก่ ทุเรียนในน�ำ้ เชือ่ ม เงาะในน�ำ้ เชือ่ ม ล�ำไยในน�ำ้ เชือ่ ม ลิน้ จีใ่ นน�ำ้ เชือ่ ม
มังคุดในน�ำ้ เชือ่ ม ลองกองในน�ำ้ เชือ่ ม เพือ่ เป็นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ศึกษาอุณหภูมแิ ละเวลาในการ
ให้ความร้อน โดยการให้ความร้อน ที่ 100 องศาเซลเซียส หรือต�ำ่ กว่า เช่นที่ 90-95 องศาเซลเซียส
ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นไอน�ำ้ ร้อน (Hot Water Spray Retort) ซึ่งจะใช้
เวลาสั้นๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อสี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อของผลไม้ พบว่า ผลไม้ในน�้ำเชื่อม
บรรจุในถุงรีทอร์ต ที่ปรับค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) ให้มีค่าต�่ำกว่า 4.5 เมื่อให้ความร้อนที่
90-95 องศาเซลเซียส สามารถท�ำลายจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด ได้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อจุลินทรีย์
ในงานวิจัยนี้ค้นพบเทคนิคใหม่ คือการบรรจุผลไม้ในน�ำเชื่อมที่เข้มข้น มากกว่า 50 องศาบริกซ์
เช่น ทุเรียนในน�้ำเชื่อม 55 องศาบริกซ์ พบว่าการให้ความร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส เพียงพอ
ท�ำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ตรวจไม่พบจุลินทรีย์
กระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ผลไม้ที่บรรจุในถุงรีทอร์ตซึ่งมีทั้งชนิดใสและ
ชนิดทึบแสง ซึง่ โครงสร้างเป็นแผ่นฟิลม์ ทีผ่ นึกติดกัน ทนความร้อนได้สงู บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดนีม้ ขี อ้ ดี
คือ มีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของอาหารในอัตราส่วนที่สูง
การส่งผ่านความร้อนเข้าไปในอาหารในขั้นตอนการให้ความร้อนเพื่อท�ำลายเชื้อจุลินทรีย์
ความร้อนกระจายได้อย่างทัว่ ถึงและเร็วกว่าอาหารบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีคณ
ุ ภาพ
ดีทงั้ ในด้าน สี กลิน่ รส และลักษณะเนือ้ ซึง่ ได้เผยแพร่ถา่ ยทอดเทคโนโลยีสกู่ ลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
ในจังหวัดสงขลา ภูเก็ต ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ เช่น การผลิตเงาะ และทุเรียน

การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. งานวิจัยนี้ท�ำให้ได้เทคนิคและกระบวนการผลิตผลไม้ในน�ำ้ เชื่อม
2. ได้ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลไม้บรรจุในถุงรีทอร์ต และกระบวนการผลิตน�ำไปใช้ในการผลิต
เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................
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โรงอบแห้งผลไม้ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับ
เตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
1. ส่วนประกอบหลักของโรงอบแห้งผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร ขนาดอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
และเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
2. การท�ำงานของโรงอบแห้งผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
สามารถท�ำงานได้ทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
3. คุณภาพของผลไม้อบแห้งหลังผ่านการอบแห้งด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
ร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตรจะสูงกว่าการอบแห้งด้วยการตากแดด
4. ก�ำลังการผลิตของการอบแห้งผลไม้ด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผา
เศษวัสดุทางการเกษตรจะสูงกว่าการอบแห้งผลไม้ด้วยการตากแดด
5. ค่าใช้จา่ ยพลังงานในการอบแห้งผลไม้ดว้ ยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผา
เศษวัสดุทางการเกษตรจะต�ำ่ กว่าการอบแห้งไม้ด้วยโรงอบแห้งผลไม้ทั่วไป เนื่องจากใช้อากาศร้อนในการอบแห้ง
จากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
6. เศษวัสดุทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาเผาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้
7. โครงสร้างของโรงอบแห้งผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
เป็นระบบแบบ Knock-Down ซึ่งสามารถติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย และสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก

• ภาพร่างส่วนประกอบของเครื่องจักร
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• ส่วนของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และแสดงให้เห็น • ภาพส่วนของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการขยายสเกลใหญ่ขึ้น
ช่องลมด้านขาออกที่อยู่ด้านบน เพื่อเป็นการปล่อย
ความชื้นออกจากระบบหรือโรงอบ

• การใช้งานและการทดสอบอบแห้งกล้วย

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
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : โครงการ ITAP (พรกมล) สังกัด ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 4375 4788 (ต่อ คุณพรกมล) โทรสาร 0 4375 4788 โทรศัพท์มือถือ 08 3342 4565
E-mail: phacharakamol- pp@hotmail.com
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์แผ่นกรอบปรุ งรสเพื่อสุขภาพ

อาหารว่างประเภทแผ่นกรอบซึง่ ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ในท้องตลาดต้องผ่านการทอด เป็นที่
นิยมของคนทุกเพศทุกวัย ผลิตภัณฑ์อาหารทอด มีผลเสียต่อสุขภาพ ถ้าผู้ผลิตใช้น�้ำมันไม่ได้
คุณภาพ หรือใช้น�้ำมันที่ผ่านการทอดแล้วหลายครั้งท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืน ไม่เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บสั้นลง
คณะผูว้ จิ ยั ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ศกึ ษาสูตร
และกรรมวิธกี ารผลิตผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์แผ่นกรอบปรุงรสเพือ่ สุขภาพขึน้ โดยไม่ใช้นำ�้ มันเพือ่ เป็น
ทางเลือกของผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารกรอบและไม่ต้องผ่านการทอด ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แผ่น
กรอบมีโปรตีนสูงร้อยละ 30-40 ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บได้นาน 6 เดือน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการอาหารและผู้สนใจทั่วไป
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณปฏิญญา จิยิพงศ์, คุณอรอนงค์ หุ่นฉายศรี
สังกัด ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7415-16 โทรสาร 0 2201 7415-16 E-mail: patinya@dss.go.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร
สู่มาตรฐานสากล
• การอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบ
การอาหาร ข) ลงส�ำรวจพืน้ ทีป่ ระกอบ
อาหาร พร้อมให้ค�ำแนะน�ำในการ
จัดการเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
GHP/GMP

จากนโยบายการส่งเสริมให้ชมุ ชนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนภายใต้โครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
(OTOP) เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
และส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน Good
Manufacturing Practice (GMP) มาใช้กับผู้ประกอบการอาหารแปรรูปซึ่งครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็น
กลไกในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต แต่พบว่าอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชนคือขาดความรู้ความ
เข้าใจด้าน GMP และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน แนวทางหนึ่งที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้คือ การจัดการให้ความรู้ในด้านการแปรรูปอาหารที่ถูกต้อง และความรู้ด้านสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัย Good Hygiene Practice (GHP)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
แห่งชาติ (ศช.) ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงได้ด�ำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อมุ่ง
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร
เบื้องต้น และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร สร้างความรู้พื้นฐาน GHP และ GMP สร้างเครือข่ายวิทยากร
ท้องถิน่ ขึน้ ในทุกภูมภิ าคของประเทศไทยทีส่ ามารถถ่ายทอดความรูด้ า้ นสุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิตอาหารทีม่ คี วาม
ปลอดภัยให้แก่กลุม่ ผูผ้ ลิตอาหารในระดับวิสาหกิจชุมชน นอกจากนีไ้ ด้ให้คำ� ปรึกษาและตรวจประเมินเบือ้ งต้นด้าน
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP เพื่อน�ำไปสู่การเตรียมความพร้อมขอการรับรองมาตรฐาน
จากการด�ำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทีร่ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยีมคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน GMP สามารถน�ำองค์ความรู้และ
ข้อแนะน�ำต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องในการปฏิบัติงานและสถานที่การผลิตเพื่อน�ำไปสู่การขอรับรองจาก
หน่วยงานทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐานในพืน้ ที่ เป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์. 02-5646700 ต่อ 3626-3628 โทรสาร 0-2564-6586
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี

อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย 3 อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เทคนิคการผลิตน�้ำพริกเพื่อยืดอายุ
การเก็บให้นานขึ้น และปลอดภัยต่อผู ้บริโภค

น�้ำพริก เป็นอาหารไทยที่คนรู้จักและนิยมบริโภค มีเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นส่วนผสมหลัก แต่ผลิตภัณฑ์
น�้ำพริกมักพบปัญหามีอายุการเก็บสั้น มักเสียและขึ้นราเมื่อเก็บได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญ
เติบโตของจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณน�้ำอิสระ (aw) ปริมาณความชื้น ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) และปริมาณ
ออกซิเจน จึงหาวิธีลดและป้องกันปัจจัยดังกล่าวข้างต้น คือ การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เพื่อลดปริมาณ
จุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบ ผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนในระหว่างกระบวนการแปรรูปและอบแห้ง ท�ำให้จุลินทรีย์
บางส่วนถูกท�ำลายปริมาณความชื้นลดลง และเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ ที่สภาวะสุญญากาศ ท�ำให้จุลินทรีย์ที่
ต้องการออกซิเจนและราไม่สามารถเจริญเติบโต แต่ไม่สามารถท�ำลายสปอร์ของจุลนิ ทรียไ์ ด้จงึ เป็นการช่วยยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ์น�้ำพริกให้เก็บรักษาได้นานขึ้น ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกที่ได้มีรสชาติดี และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของน�ำ้ พริกนั้นๆ เช่น น�ำ้ พริกกุ้งเสียบ (มผช.322/2549)

ประโยชน์ท่ไี ด้รับ

ได้เทคนิคการผลิตน�้ำพริกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์น�้ำพริก และปลอดภัยต่อผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์ได้น�ำความรู้ไปถ่ายทอด เทคโนโลยี และส่งเสริม
การผลิตน�้ำพริกให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตให้กับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร จ.ภูเก็ตในหลักสูตร
“การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น�้ำพริกและเครื่องแกง” ซึ่งทางกลุ่มแม่บ้านเกาะค้างคาวได้น�ำเทคโนโลยี
ไปใช้ และได้รับรางวัลประกวดน�ำ้ พริกกุ้งเสียบชนะเลิศ

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคใต้
2. ผู้สนใจทั่วไป

.

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7186-7 โทรสาร 0 2201 7373 E-mail: khanittha@dss.go.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้
โดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ ผลิตภัณฑ์
เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
1. ส่วนประกอบหลักของเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้โดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ ขนาดอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ เครือ่ งอบแห้งแบบตูโ้ ดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ก�ำเนิดความร้อนด้วยแก๊สร่วมกับรังสีอินฟราเรด หรือเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่วางอยู่บนถาดแต่ละถาดจากถาดด้านล่างถึงถาดด้านบนจะแห้งพร้อมกันอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยไม่ต้องสลับถาด เหมือนกับการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ทั่วไป
3. อากาศร้อนในการอบแห้งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งจากอุปกรณ์ก�ำเนิดความร้อนด้วยแก๊สร่วมกับรังสี
อินฟราเรด และเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
4. เศษวัสดุทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาเผาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้

การลงทุน:

ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนก่อสร้างจะแปรผันตามขนาด ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1. เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้โดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ
ผลิตภัณฑ์จากอุปกรณ์ก�ำเนิดความร้อนด้วยแก๊สร่วมกับรังสีอินฟราเรด ประมาณ
80,000 บาท – 250,000 บาท (วัสดุที่ใช้สร้างเป็นสเตนเลสทั้งหมด)
2. เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้โดยใช้อากาศร้อนไหลขวางถาดบรรจุ
ผลิตภัณฑ์จากเตาเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ประมาณ 200,000 บาท–400,000 บาท • ภาพเครื่องอบแห้งแบบตู้
โดยใช้อากาศร้อนแบบไหล
(วัสดุที่ใช้สร้างเป็นสแตนเลสทั้งหมด)
ขวางถาด

• ลักษณะภายในของเครือ่ ง • ลักษณะการจัดวางผลิตภัณฑ์บนถาด
อบแห้ง และลักษณะการจัด
วางถาด

• ภาพเตาเผาที่ใช้ร่วม • การจัดวางเครื่องจักรกรณี
กับตู้อบ
ใช้ร่วมกับเตาเผา

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เครื่องจักรกลด้านอาหาร

เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร

“เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร” เป็นเครื่องที่สามารถท�ำงานได้อย่างครบวงจร
นับตั้งแต่ การป้อนวัตถุดิบ การล้าง การท�ำแห้ง การเคลือบแว็กซ์ การอบลมร้อน
การติดสติก๊ เกอร์ และการคัดขนาดตามทีต่ อ้ งการ ซึง่ โครงสร้างส่วนทีส่ มั ผัสกับอาหาร
ท�ำด้วยสแตนเลส เกรด 304 จึงนับเป็นอีกนวัตกรรมที่สามารถช่วยทดแทน การน�ำ
เข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องนี้เหมาะเป็นพิเศษกับผลไม้
ตระกูลส้ม ที่มีลักษณะทรงกลม เช่น มะนาว ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มสายน�้ำผึ้ง
และ มังคุด เป็นต้น

รายละเอียดเครื่อง
						
ความยาวตลอดสายการผลิต		
ก�ำลังไฟฟ้า				
ก�ำลังการผลิต			

(กว้าง x ยาว x สูง)
20 เมตร
220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 40 แอมแปร์
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
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

78 • MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................

เครื่องหั่นผักและผลไม้

“เครื่องหั่นผักและผลไม้” เป็นเครื่องที่สามารถหั่นผักและผลไม้เป็นรูปทรง
ต่างๆ ตามความต้องการของการกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่
หัน่ สไลด์ชนิ้ บาง หัน่ เป็นเส้น และหัน่ เป็นลูกเต๋า นอกจากนีย้ งั สามารถปรับขนาดการ
หัน่ ได้ ผักและผลไม้ทหี่ นั่ มีความสวยงาม สม�ำ่ เสมอกันและผักไม่บอบช�ำ้ การท�ำงาน
ของเครื่องไม่ซับซ้อน โครงสร้างตัวเครื่องท�ำด้วยสแตนเลสเกรดงานอาหาร ไม่เป็น
สนิม เคลื่อนย้ายสะดวกและบ�ำรุงรักษาท�ำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดเครื่อง
						
ขนาดเครื่อง				
น�้ำหนักเครื่อง			
ก�ำลังไฟฟ้า				
ก�ำลังการผลิต			

(กว้าง x ยาว x สูง)
80 x 100 x 180 เซนติเมตร
200 กิโลกรัม
2 แรงม้า 380 โวลต์, 5 แอมแปร์
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
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เครื่องสกัดน�้ำผลไม้
“เครื่องสกัดน�้ำผลไม้” เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการคั้นน�้ำผลไม้ได้หลายชนิดทั้ง
ลองกอง ล�ำไย องุ่น แตงโม ส�ำรอง เป็นต้น โดยสามารถแยกกากและน�้ำออกจากกันได้อย่าง
สมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขอนามัย โดยไม่ทำ� ให้เมล็ดแตก ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า หลักการท�ำงาน
อาศัยใบกวาดวัตถุดิบส�ำหรับคั้นน�้ำผลไม้ออกจากกากและเมล็ด ผ่านรูตะแกรงกรอง 2 ชั้น
โดยน�ำวัตถุดิบที่ต้องการสกัดน�้ำ เช่น ผลไม้ที่แกะเปลือกออกแล้ว ใส่ลงถังป้อนวัตถุดิบบริเวณ
ด้านบนของเครื่อง จากนั้นวัตถุดิบจะถูกกวาดเบียดกับชุดตะแกรงกรองหยาบและชุดตะแกรง
กรองละเอียด โดยใบกวาดจะกวาดส่วนที่ไม่สามารถผ่านรูตะแกรงกรองได้ ให้เคลื่อนไป
ยังจุดปล่อยกากและเมล็ดออก ของเหลวส่วนที่ถูกบีบผ่านชุดกรองหยาบจะถูกส่งผ่านไปยัง
ชุดกรองละเอียดเพือ่ กรองอีกครัง้ หนึง่ น�ำ้ ผลไม้ทไี่ ด้จะปราศจากการปนเปือ้ นของกากและเมล็ด

รายละเอียดเครื่อง

				 (กว้าง x ยาว x สูง)
ขนาดเครื่อง		 75 x 90 x 165 เซนติเมตร
น�้ำหนักเครื่อง		 120 กิโลกรัม
ก�ำลังไฟฟ้า		 2 แรงม้า 220 โวลต์
ก�ำลังการผลิต		 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
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................

เครื่องผลิตน�้ำมะขามเข้มข้น
“เครื่องผลิตน�้ำมะขามเข้มข้น” เป็นเครื่องที่สามารถแยกกาก ใย และเมล็ดออกจาก
น�้ำมะขามได้อย่างสมบูรณ์ ใช้หลักการของใบกวาดวัตถุดิบผ่านตะแกรงกรอง 2 ชั้น คือ ตะแกรง
กรองหยาบและตะแกรงกรองละเอียด โดยการน�ำเนื้อมะขามผสมกับน�ำ้ เปล่าอัตราส่วน 1:2 คน
ผสมให้เข้ากัน แล้วใส่ลงถังป้อนวัตถุดิบ บริเวณด้านบนของเครื่อง จากนั้นวัตถุดิบจะถูกกวาด
เบียดกับชุดตะแกรงกรองหยาบและชุดตะแกรงกรองละเอียดตามล�ำดับ ส่งผลให้ได้นำ�้ มะขาม
เข้มข้นปราศจากกากใยและเมล็ด สะอาด ถูกสุขอนามัย โครงสร้างท�ำด้วยสแตนเลสเกรดงาน
อาหาร นอกจากนีเ้ ครือ่ งผลิตน�ำ้ มะขามเข้มข้น ยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั วัตถุดบิ อืน่ ได้ เช่น
องุ่น มะม่วง มะเขือเทศ

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
น�ำ้ หนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
มอเตอร์
ก�ำลังการผลิต

(กว้าง x ยาว x สูง)
100 x 120 x 150 เซนติเมตร
200 กิโลกรัม
3 เฟส, 380 โวลต์
5 แรงม้า
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
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เครื่องขึ้นรู ปขนมกวน

“เครื่องขึ้นรูปขนมกวน” เป็นเครื่องที่ช่วยขึ้นรูปขนมกวนต่างๆ ให้มีลักษณะเป็นแท่งทรง
กระบอกผนึกหัวท้าย ท�ำให้การขึ้นรูปขนมกวนสะดวกรวดเร็ว มีขนาดสม�่ำเสมอ และเป็น
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ศักยภาพของผลิตภัณฑ์
โดยออกแบบและพัฒนาโครงสร้างจากเหล็กเคลือบสี มีลกู กลิง้ ท�ำจากเหล็กสแตนเลส 3 ตัว เป็น
ส่วนประกอบ ขับเคลือ่ นด้วยมอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้า เพือ่ ขับเคลือ่ นลูกกลิง้ ทัง้ 3 ตัว โดยสามารถ
ปรับระยะ เพื่อก�ำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ขนาด 20 - 60 มิลลิเมตร ความยาว 25-300
มิลลิเมตร สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน วิธีบำ� รุงรักษาและท�ำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดเครื่อง
			
ขนาดเครื่อง
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังการผลิต

(กว้าง x ยาว x สูง)
55 x 110 x 100 เซนติเมตร
70 กิโลกรัม
0.5 แรงม้า 220 โวลต์
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
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................

เครื่องบรรจุ ซอสปรุ งรส

“เครื่องบรรจุซอสปรุงรส” เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุเครื่องปรุงรสอาหาร
ทัดเทียมกับเครื่องน�ำเข้าจากต่างประเทศ เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้งานระดับวิสาหกิจชุมชน
โครงสร้างประกอบจาก สแตนเลสเกรดอาหาร ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดสนิม ตัวเครือ่ งประกอบด้วยหัวบรรจุ
1 หัว ถังพักวัตถุดิบขนาด 30 ลิตร และใช้ปั๊มลมที่มีก�ำลังลม 6 บาร์ ผลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท�ำงานพบว่า เครือ่ งสามารถบรรจุซอสทีม่ ลี กั ษณะเป็นของเหลวทุกชนิดรวมทัง้
ชนิดที่มีกากใย มีความหนืด เช่น ซีอิ๊ว น�้ำพริก น�้ำจิ้มไก่ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ น�้ำจิ้มต่างๆ
โดยสามารถปรับปริมาตรการบรรจุตั้งแต่ 50-1,000 มิลลิลิตร ด้วยระบบการท�ำงานแบบกึ่ง
อัตโนมัติ

รายละเอียดเครื่อง
			
ขนาดเครื่อง
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังลม
ก�ำลังการผลิต

(กว้าง x ยาว x สูง)
70 x 120 x 170 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
220 โวลต์
6 บาร์
8 – 12 ขวด/นาที

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เครื่องทอดสุญญากาศ :
Vacuum Fryer

“เครื่องทอดสุญญากาศ : Vacuum Fryer” เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการทอดผัก
ผลไม้และเครื่องเทศต่างๆ ลดการเปลี่ยนแปลงสีและการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการอาหาร
จากการทอด โดยมีระบบสลัดน�ำ้ มันในตัวด้วยการหมุน (900 rpm) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มคี วามกรอบ
ไม่อมน�้ำมันและเก็บรักษาได้นาน ด้วยแรงดันสุญญากาศที่ท�ำได้ 0 ถึง -700 มิลลิเมตรปรอท
(mmHg) ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า (ขดลวดความร้อน) ควบคุมอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์ควบคุมแบบ
ดิจิตอล (0-120C) มีชุดกรองเศษอาหารจากการทอด สามารถถอดท�ำความสะอาดได้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับวัตถุดิบหลากหลายประเภท ขนาดและรูปร่าง
วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครื่องเครื่องทอดสุญญากาศ ให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อน�ำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดความจุถัง (Capacity)
ใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบแรงดัน

(กว้าง x ยาว x สูง)
100 ลิตร (l) – [Size: d50xh50cm]
200 ลิตร (l) – [Size: d60xh60cm]
380V, 220V (3 Phase 4 Wire)

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

“เครือ่ งผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส” เป็นเครือ่ งทีอ่ อกแบบพัฒนาขึน้ เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับงาน
อุตสาหกรรมทีม่ กี ารบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ ไว้ในเครือ่ งเดียว ได้แก่ ประเภทของการผนึก ชนิด
ของวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ถุงพลาสติกชนิดหนา/บาง ขนาดความกว้างตั้งแต่
10-40 ซม. หนา 80-200 ไมครอน เพื่อความสะดวก ลดต้นทุนการผลิตและเป็นการสนับสนุน
การสร้างศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรไทย

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
ใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ก�ำลังไฟฟ้า
แรงดันลม
ขนาดความหนาของพลาสติกที่ใช้ได้

(กว้าง x ยาว x สูง)
75 x 40 x 40 เซนติเมตร
AC 220V 50/60Hz
700 วัตต์
5 บาร์
80 - 200 ไมครอน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์ 3 อื่นๆ (ระบุ).......................................
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06

เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส�ำหรับไก่
“ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส�ำหรับไก่” เป็นผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารของไก่ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ของไก่
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารของไก่ และท�ำให้ไก่มีระบบการดูดซึมและ
การย่อยอาหารได้ดขี นึ้ ท�ำให้ไก่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
แข็งแรงมีอัตราการเพิ่มของเนื้อมากขึ้น
สามารถน�ำมาใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและ
สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายที่เคยใช้ในการเลี้ยงไก่ รวมทั้ง
อาหารเสริม และฮอร์โมนต่างๆ จึงช่วยลดการน�ำเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ และที่ส�ำคัญไม่ท�ำให้เกิดสารอันตราย
ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และรวมถึงสิ่งแวดล้อม ท�ำให้
ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์วัคซี นส�ำหรับไก่
“ผลิตภัณฑ์วคั ซีนส�ำหรับไก่” เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกัน
การติดเชื้อ 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�ำนวน 2 ครั้ง และหลังจากนั้นจึงให้เชื้อพิษทับ เพื่อดูความสามารถของ
วัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันไม่ให้ไก่ติดเชื้อของไก่ พบว่าวัคซีน
Bio11 มีประสิทธิภาพดีกว่า Bio5 ในด้านการลดระยะเวลาและจ�ำนวนไก่ทขี่ บั เชือ้
พิษ การลดความรุนแรงของเชือ้ พิษทับในการท�ำให้เกิดวิการทีอ่ วัยวะต่างๆ รวมถึง
ความคุม้ โรคต่อเชือ้ พิษทับโดยสามารถลดการเพิม่ จ�ำนวนของเชือ้ พิษทับในอวัยวะ
ภายต่างๆ ส่วนผลการศึกษาเบื้องต้นด้านความปลอดภัยของ Bio5 และ Bio11
พบว่าไก่ที่ได้รับเชื้อ Bio5 หรือ Bio11 ไม่มีอาการป่วยหรือตาย รวมถึงเชื้อทั้งสอง
ชนิดไม่มีผลต่อการเพิ่มน�้ำหนักตัวของไก่ แสดงว่าทั้ง Bio5 และ Bio11 มีความ
ปลอดภัยในระดับหนึ่งรูปภาพเทคโนโลยี
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

ชุ ดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีก
“ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก” โครงการนี้มุ่งเป้าในการผลิตแอนตี้บอดี้เพื่อใช้ในการตรวจ
คัดกรองโรคไข้หวัดนกจากสัตว์ปีก โรคที่บ้านเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าไข้หวัดนกนั้นคือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ
Influenza virus type A ซึ่งเป็นอาร์เอนเอไวรัสใน family Orthomyxoviridaeโดยไวรัสใน family นี้มีอยู่ด้วยกัน
5 ชนิดคือ Influenza virus type A, B, and C, Isavirus, และ Thogotovirus ด้วยข้อมูลการระบาดที่ผ่าน ๆ มาพบ
ว่าเฉพาะเชื้อInfluenza virus type A เท่านั้นที่สามารถก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์ปีกได้ ดังนั้นทาง ฝวช
จึงได้พัฒนาแอนตี้บอดี้ต่อ nucleoprotein (NP) ของ Influenza virus type A จากสายพันธุ์ Influenza A/VietNam/
HG-178/2004 (H5N1) เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเพื่อแยกโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกออกจากไวรัสตัวอื่นๆ
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 ของเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนกทีก่ อ่ โรคและท�ำให้เกิดการระบาด
ของโรคได้รุนแรง ทาง ฝวช จึงได้พัฒนาแอนตี้บอดี้ต่อ hemagglutinin protein (HA) ต่อ subtype H5, H7, และ
H9 เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าการเกิดโรคไข้หวัดนกอยู่นั้นเป็นสาเหตุมาจาก H5, H7, และ H9 หรือไม่

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์ CE – Chick

“ผลิตภัณฑ์ CE – Chick” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกลุ่มเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้จากไก่
ที่มีสุขภาพดี แล้วน�ำมาเพิ่มจ�ำนวนโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ภายใต้สภาวะพิเศษที่เหมาะสม
ผลการทดสอบในห้องทดลอง พบว่า CE มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ Escherichia coli,
Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis, Campylobacter jejunii และ Clostridium
perfringens ได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ คือ ชนิดผงและชนิดน�ำ้
ผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ CE – Chick ในการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
S. Enteritidis ในลูกไก่ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันไม่
ให้ลูกไก่ติดเชื้อ S. Enteritidis ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ 50-80% ของจ�ำนวนไก่
ทดลอง นอกจากนีผ้ ลการศึกษาในระดับฟาร์ม พบว่า CE – Chick มีประสิทธิภาพในด้านของการ
เป็นสารเร่งการเจริญไก่ มีผลการเลี้ยงที่ดี ทั้งในเรื่องของน�้ำหนักตัว อัตราการแลกเนื้อ และ
ค่าดัชนีผลการเลี้ยง

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

ผลิตภัณฑ์สารพรีไบโอติกและ
โพรไบโอติกส�ำหรับสุกร
“ผลิตภัณฑ์สารพรีไบโอติกส�ำหรับการเลี้ยงสุกร” เป็นสารเสริม
สุภาพทีผ่ ลิตจากข้าวไทยซึง่ เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทีเ่ หมาะสมหาได้งา่ ย
และราคาไม่แพง ในกระบวนการผลิตจะใช้เทคโนโลยีการหมักโดยคัดเลือก
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยคาร์โบไฮเดรตและการผลิตสาร
พรีไบโอติก ภายหลังจากกระบวนการหมักทีเ่ หมาะสมจะได้สารพรีไบโอติก
isomalto-oligosaccharides ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมจุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์ในล�ำไส้สุกร โดยเฉพาะจุลินทรีย์โพรไบโอติก นอกจากนี้สาร
พรีไบโอติกยังมีส่วนช่วยปรับสมดุลล�ำไส้ ลดการติดเชื้อก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร สารพรีไบโอติกจึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพสุกร
สามารถลดการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุกรที่มี
ความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

“ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส�ำหรับสุกร” เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของสุกรจากจุลนิ ทรีย์ ทีม่ ปี ระโยชน์และปลอดภัยต่อสัตว์เลีย้ ง โดยจุลนิ ทรีย์
เหล่านี้ได้มาจากการแยกจากแหล่งทางเดินอาหารของสุกร มีคุณสมบัติ
ในส่งเสริมสุขภาพของสุกร มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคใน
ระบบทางเดินอาหาร เช่น E. coli, Salmonella Typhymurium, Salmonella
enteritidis, Staphylococcus sp. เป็นต้น มีความสามารถที่จะอยู่รอดได้
ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ที่ค่าความเป็นกรด และน�้ำย่อยในระบบ
ทางเดินอาหาร ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร และเพิ่ม
ภูมคิ มุ้ กัน ท�ำให้สกุ รมีสขุ ภาพดีเจริญเติบโตทีร่ วดเร็ว มีภมู ติ า้ นทานต่อโรค
ระบบทางเดินอาหาร และสามารถที่จะมาทดแทนหรือการใช้ยาปฏิชีวนะ
หรือสารเคมีในการเลี้ยงสุกร จึงท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่ปราศจาก
สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ท�ำให้ได้อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกและ
โพรไบโอติกส�ำหรับโคนม
รายละเอียด

“ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส�ำหรับโคนม” เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพของโคนมจาก ที่มาจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่
ขนาดโครงสร้างขนาดเล็ก ที่มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำ� หรับโคนม ซึ่งอยู่ในระบบทางเดินอาหาร
ของโคนม จึงเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการท�ำงานของจุลินทรีย์ที่
คุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของโคนม มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
จุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ช่วยในระบบการย่อยอาหาร
และดูดซึมอาหาร และเพิม่ ภูมคิ มุ้ กัน ท�ำให้โคนมมีสขุ ภาพดีเจริญเติบโต
ที่ดี มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร และสามารถที่จะให้ได้
ผลผลิตน�้ำนมที่ดีและมีคุณภาพทางโภชนาการ

รายละเอียด

“ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส�ำหรับโคนม” เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของโคนมจากจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์และปลอดภัยส�ำหรับสัตว์
(Beneficial and friendly microorganisms) ที่แยกมาจากระบบ
ทางเดินอาหารของโคนม ที่มีคุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของโคนม
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
เช่น E. coli, Salmonella Typhymurium, Salmonella enteritidis,
Staphylococcus sp. เป็นต้น ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึม
อาหาร และเพิ่มภูมิคุ้มกัน ท�ำให้โคนมมีสุขภาพดีเจริญเติบโตที่ดี
มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร และสามารถที่จะให้น�้ำนม
ที่ดีและมีคุณภาพ

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

ผลิตภัณฑ์ยีสต์โปรตีน

รายละเอียด

“ผลิตภัณฑ์ยีสต์โปรตีน” เป็นผลิตภัณฑ์แหล่งโปรตีนที่มาจากจุลินทรีย์ คือยีสต์
ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ส่วนประกอบของโปรตีนในเซลล์สูง โดยมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 40-50% (โดยน�้ำหนักแห้ง) สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนได้ในภาวะ
ที่แหล่งอาหารโปรตีนทั่วไปขาดแคลน เนื่องจากเป็นโปรตีนที่มาจากแหล่งจุลินทรีย์
ดังนั้นจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่าแหล่งโปรตีน ที่มาจากเนื้อสัตว์หรือพืชโปรตีน กล่าวคือ
ใช้ระยะเวลาเพาะเลีย้ งทีส่ นั้ และรวดเร็วในการผลิต เมือ่ เทียบกับการเลีย้ งสัตว์ หรือการ
ปลูกพืชโปรตีน เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ในช่วงเวลา 24- 48
ชั่วโมง อีกประการหนึ่งคือ ใช้พื้นที่ในการผลิตที่น้อยกว่า การใช้ฟาร์มในการเลี้ยงสัตว์
หรือพื้นที่ดินในการเพาะปลูกพืชโปรตีน สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนได้ใน
กรณีแหล่งอาหารโปรตีนขาดแคลน จุลนิ ทรียย์ สี ต์ คัดมาจากยีสต์ทมี่ าจากแหล่งอาหาร
เช่น ผลไม้ หรือ อาหารหมักดองพื้นบ้าน น�ำมาคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีปริมาณโปรตีนสูง
และเป็นสายพันธุ์ปลอดภัยต่อการบริโภคและสิ่งมีชีวิต
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการบ�ำบัด
สิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม

รายละเอียด

“ผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรียเ์ พือ่ การบ�ำบัดสิง่ ปฏิกลู จากการเลีย้ งโคนม” เป็นผลิตภัณฑ์
จากจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเลี้ยงโคนม เช่นกลิ่นเหม็น
สิง่ สกปรก ในฟาร์มเลีย้ งโคนมของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์จลุ นิ ทรียเ์ หล่านี้ มาจากการคัดเลือก
จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารประกอบก๊าซระเหยสารอินทรีย์ (Volatile
organic compounds) สารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds) และกรดอินทรีย์
บางชนิดที่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งมาจากการท�ำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์จากสิ่งขับถ่ายของสัตว์
ท�ำให้เกิดเหม็นในฟาร์มโคนม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
เพื่อการบ�ำบัดสิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม มีความสะดวกใช้ง่ายและได้ผล เกษตรกร
มีความพึงพอใจ
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

ผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์

“ผลิตภัณฑ์พลูมกิ ซ์” เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพลูทมี่ ผี ลยับยัง้ เชือ้ ก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารในไก่ซงึ่ ผลิตภัณฑ์พลูมกิ ซ์นไี้ ด้มกี ารทดสอบประสิทธิภาพในการเลีย้ งไก่เนือ้
ในขนาด 200 - 400 ppm ของสารสกัดพลูเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยทดลองกับไก่
ในช่วงอายุ 0 - 49 วัน กลุ่มละ 800 ตัว พบว่ากลุ่มที่ได้รับพลูมิกซ์มีอัตราการแลกเนื้อและ
ประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ช่วงอายุ 28 – 49 วัน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถา่ ยทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เทคโนโลยีป้องกันการเกิดเชื้ อรา
ในผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติที่มีการผลิตมากในทุกภาคของ
ประเทศไทย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติคือการเกิดเชื้อรา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
ปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อราเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับผลิตภัณฑ์ จักสาน เพราะนอกจากท�ำให้ผลิตภัณฑ์ไม่
เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว ยังส่งผลต่อการขอการรับรองมาตรฐาน มผช. เพราะข้อก�ำหนดในมาตรฐาน มผช.
๔๐/๒๕๔๖ (ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่) ได้กำ� หนดคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์จากกกว่าจะต้องไม่มีรา
ปรากฏให้เห็นตลอดชิน้ งาน ดังนัน้ หากแก้ไขปัญหาการเกิดเชือ้ ราได้ จะเพิม่ โอกาสในการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
มผช. และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขื้น
.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชื้อรา
ในผลิตภัณฑ์จากกก ที่สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้เป็นเวลานาน ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม วิธีการ
ไม่ยุ่งยาก จึงน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกก เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สูงขึ้น
.
การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ปฎิบัติได้โดยน�ำเส้นไม้ไผ่สดมาล้างน�้ำให้สะอาด
ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ แล้วแช่ลงในสารละลายโซเดียมเบนโซเอต เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที จากนั้นน�ำขึ้นไปผึ่งลม
ให้ แ ห้ ง สนิ ท แล้ ว จึ ง น� ำ ไปท� ำ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รู ป แบบต่ า งๆด้ ว ยวิ ธี ก ารนี้ ส ามารถป้ อ งกั น การเกิ ด เชื้ อ ราได้ ดี
.

ประโยชน์ท่จี ะได้รับ

.

1. ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ปราศจากเชื้อรา ท�ำให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ
.
2. ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อราได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช.
.

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล สังกัด ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7116 โทรสาร 0 2201 7102 E-mail: supachai@dss.go.th.
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

07

เทคโนโลยีเภสัช

ผลิตภัณฑ์สบู ่ก้อน
สบู่ธรรมชาติ เป็นสบู่ที่เกิดจากการท�ำปฏิกิริยาระหว่างน�้ำมันกับสารละลายด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์) เกิด
เป็นสบู่กับกลีเซอริน ซึ่งกลีเซอรินที่เกิดขึ้นเป็นสารให้ความชุ่มชื้นกับผิว สบู่ที่ได้จึง มักมีลักษณะละลายน�ำ้ ได้ดี ใช้
แล้วผิวไม่แห้งเพราะมีสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติอยู่ในเนื้อสบู่ ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่จะใช้นั้น
ต้องค�ำนวณให้ท�ำปฏิกิริยาพอดีกับน�้ำมันที่ใช้ โดยน�ำ้ มันแต่ละชนิดจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่เท่ากัน ซึ่งหากใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์มากเกินไปจะท�ำให้เกิดการระคายเคือง ต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบู่ก้อน
(มผช.94/2553) ได้ก�ำหนดให้สบู่ก้อนต้องมีปริมาณไขมันไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 76.5 และมีปริมาณไฮดรอกไซด์อิสระ
ไม่เกินร้อยละ 0.05 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ศกึ ษาถึงปริมาณทีเ่ หมาะสมของส่วนผสมต่าง ๆ ในการผลิตสบูก่ อ้ น
เพื่อให้ได้สบู่ที่มีความสามารถในการท�ำความสะอาดที่ดี และไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองแก่ผู้ใช้

ประโยชน์ท่ไี ด้รับ

เทคโนโลยีนี้ได้ถูกน�ำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพสบู่สมุนไพรของชุมชนต่าง ๆ ท�ำให้ชุมชนสามารถผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและสามารถจ�ำหน่ายได้มากขึ้น

• ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

• ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

ผลิตภัณฑ์โลชั นน�้ำมันร�ำข้าว
น�้ำมันร�ำข้าว ประกอบด้วย กรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปาล์มมิติก สเตียริก
โอเลอิ ก ไลโนเลอิ ก ไลโนเลนิก วิต ามินอี กลุ่ม โทโคฟี ร อล และกลุ ่ มโทโคไตรอี นอล แกมมา-ออริ ซานอล
สารโทโคไตรอี นอล และ แกมมา-ออริซานอล เป็นสารที่ มีบทบาทในการควบคุมปริมาณคลอเรสเทอรอล
โดยจะช่วยลดปริมาณคลอเรสเทอรอลทีไ่ ม่ดี (LDL, Low Density Lipoprotein Cholesterol) และช่วยเพิม่ ปริมาณ
คลอเรสเทอรอลที่ดี (HDL, High Density Lipoprotein Cholesterol) ให้กับร่างกาย อีกทั้งยังเป็นสารกันหืน
ท�ำให้น�้ำมันร�ำข้าวสามารถเก็บไว้ได้นานซึ่งสารทั้งสองนี้พบเฉพาะใน ร�ำข้าวเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าแกมมาออริซานอล มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินอีถึง 6 เท่า (ในสภาวะที่อยู่ในน�้ำ) และ
มีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงยูวี โดยน�ำ้ มัน ร�ำข้าวเพียงอย่างเดียวมีค่า SPF อยู่ที่ประมาณ 50 ท�ำให้ผิวหนัง
ชุ่มชื้น ช่วยป้องกันการอักเสบ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร โดยส� ำ นั ก เทคโนโลยี ชุ ม ชน ได้ พั ฒ นาสู ต รโลชั น บ� ำ รุ ง ผิ ว ที่ มี ส ่ ว นผสมของ
น�้ำมันร�ำข้าว ซึ่งเป็นการน�ำวัตถุดิบภายในประเทศมาใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน�้ำมันร�ำข้าว
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ท�ำให้ผิวหนังชุ่มชื้น ลดความหยาบกร้านของผิว

ประโยชน์ท่ไี ด้รับ

1. ได้เทคโนโลยีการผลิตโลชันบ�ำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน�้ำมันร�ำข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน�้ำมันร�ำข้าว

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสมุนไพร กลุ่มชุมชน และ
ผู้สนใจทั่วไป
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ผลิตภัณฑ์โลชันน�ำ้ มันร�ำข้าว

• ผลิตภัณฑ์โลชันน�ำ้ มันร�ำข้าว

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์แชมพู มะกรู ดและอัญชั น

• ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด • ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดและอัญชัน.
และอัญชัน.

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

แชมพู หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช�ำระล้างคราบไข ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก ออกจากเส้นผมและหนังศีรษะได้
โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สามารถน�ำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างหมดจด ไม่ระคายเคือง ไม่ท�ำลายไขมัน
ตามธรรมชาติของเส้นผม ไม่ท�ำให้เส้นผมหรือหนังศีรษะแห้ง สมุนไพรที่นิยมใส่ในแชมพูที่ผลิตโดยชุมชนคือมะกรูดและ
อัญชัน มะกรูดจะช่วยปรับสภาพหนังศีรษะให้เป็นกรดอ่อนๆ และช่วยบ�ำรุงหนังศีรษะ ให้ผมดกด�ำเป็นเงางาม และอัญชัน
มีสรรพคุณในการรักษาอาการผมร่วง และท�ำให้ผมดกด�ำ อย่างไรก็ดี แชมพูสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ส่งเข้ามาตรวจวิเคราะห์
พบว่ามีการปนเปื้อนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณสูงเกินกว่าที่ก�ำหนด ไม่คงสภาพ และมีค่าความเป็นกรด-ด่างต�่ำกว่าที่
ก�ำหนดไว้ ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดการระคายเคืองแก่หนังศีรษะ
การผลิตแชมพูเพือ่ ให้มคี วามปลอดภัยต่อผูใ้ ช้และได้มาตรฐานเท่ากันทุกครัง้ จ�ำเป็นต้องทราบถึงส่วนผสมพืน้ ฐานใน
แชมพู การใช้เครื่องมือตวงวัด รวมทั้งมีสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนาสูตรแชมพูได้ด้วยตนเอง
มีสรรพคุณที่ดีเหมาะสมกับเส้นผม และมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ศึกษาหาวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้ได้แชมพูทมี่ สี มบัตเิ ป็นไปตาม มผช. 92/2552 โดยได้พฒ
ั นาสูตรแชมพูใสซึง่ มีสว่ นผสมของ
สมุนไพรคือมะกรูดและอัญชัน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ผลิต จนกระทั่งได้ตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ
เป็นที่น่าพอใจของผู้บริโภค ซึ่งทาง วศ. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ให้แก่ผสู้ นใจ ซึง่ จัดในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ ตัง้ แต่ปี 2548 ถึงปัจจุบนั นอกจากนีย้ งั ให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบแชมพูสมุนไพรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 92/2552) ได้แก่ การตรวจลักษณะทั่วไป การทดสอบความ
คงสภาพ ความเป็นกรด-ด่าง และจ�ำนวนจุลินทรีย์ปนเปื้อน

ประโยชน์ท่จี ะได้รับ

1. ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรได้รบั การพัฒนาคุณภาพให้มสี มบัตเิ ป็นไป
ตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
2. ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการควบคุมคุณภาพของแชมพู

กลุ่มเป้าหมาย .

1. ชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร
2. ผู้สนใจผลิตแชมพูสมุนไพ

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ลา้ งจานส�ำหรับสินค้าชุ มชน

• ผลิตภัณฑ์น�้ำยาล้างจาน

• ผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาล้างจาน

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ในสภาพของเหลว ใช้ล้าง
ทําความสะอาดจานชามและภาชนะเครือ่ งครัวโดยใช้มอื การผลิตผลิตภัณฑ์ลา้ งจานสําหรับชุมชนโดยมากผลิตเพือ่ จําหน่าย
ในชุมชนทีอ่ ยูแ่ ละชุมชนใกล้เคียง เพือ่ ให้ชมุ ชนมีรายได้และเกิดการพึง่ พาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงผลิตในปริมาณ
ไม่มาก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ผลิตภัณฑ์ลา้ งจาน (มผช.177/2546) ได้กาํ หนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ลา้ งจาน
ไว้วา่ ลักษณะทัว่ ไป ต้องเป็นของเหลวเนือ้ เดียวกัน ไม่แยกชัน้ ไม่มสี งิ่ แปลกปลอมอืน่ ใด และให้ฟองเมือ่ ละลายน�้ำ มีสารลด
แรงตึงผิวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยน�ำ้ หนัก และความเป็นกรด-ด่างต้องอยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 9.5 แต่ปัญหาที่พบได้บ่อย
ในผลิตภัณฑ์ล้างจานของชุมชนคือ ปริมาณสารลดแรงตึงผิวน้อยกว่าที่มาตรฐานกําหนด ผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรดสูง
(pH น้อยกว่า 5) มีตะกอนแขวนลอยโดยเฉพาะส่วนผสมที่ใช้นำ�้ มะกรูดหรือน�้ำด่างขี้เถ้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้ผลิต
ขาดความรู้เชิงวิชาการในกระบวนการผลิต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเทคนิคการ ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการ ชุมชน พร้อมทั้งให้
คําปรึกษา แนะนําให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ผลิตภัณฑ์ลา้ งจานมีความหนึดทีเ่ หมาะสม มีความคงสภาพทีด่ แี ละอายุการเก็บรักษานาน มีประสิทธิภาพ
ดีในการใช้งาน

ประโยชน์ท่ไี ด้รับ

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถจัดฝึกอบรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการชุมชน
พร้อมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมกับระบบคุณภาพเข้ามาควบคุมการผลิต
ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
2. ชุมชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ลา้ งจานทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ไว้ใช้ในครัวเรือนและจาํ หน่ายในชุมชนทีอ่ ยูแ่ ละ
ชุมชนใกล้เคียง เป็นผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและท้องถิน่ เพือ่ ให้ชมุ ชนมี รายได้และเกิดการพึง่ พาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจาน
2. ผู้สนใจทั่วไป

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากสมุ นไพร
ผลิตภัณฑ์ขดั ผิว เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้สำ� หรับขัดผิวทัว่ ร่างกาย เพือ่ ขจัดคราบสกปรก อาจมีสว่ นผสมของเกลือ
ธรรมชาติชนิดเดียวหรือหลายชนิด หรือมีส่วนผสมของสมุนไพร หรือผงเมล็ดธัญพืช และอาจมีส่วนผสมอื่น เช่น
น�้ำนม วิตามิน โดยผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดจะมีลักษณะเป็นผงแห้ง หรือเป็นผงแช่ในของเหลว หรือเป็นของ
เหลวข้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน ได้มกี ารทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขดั ผิวตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (มผช.1350/2554) พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งยังไม่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มผช. นัน้ คือมีการปนเปือ้ นของจุลนิ ทรียเ์ กินกว่าทีม่ าตรฐานก�ำหนด และไม่มคี วามคงสภาพเมือ่ ทดสอบ
ตามวิธที กี่ ำ� หนดไว้ใน มผช. กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้พฒ
ั นาสูตรเกลือขัดผิวขึน้ มาโดยมีสว่ นประกอบของ เกลือ
สมุนไพร น�ำ้ หอม และอืน่ ๆ และกรรมวิธกี ารผลิตซึง่ จ�ำท�ำให้ผลิตภัณฑ์นมี้ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ปัจจุบนั ได้มกี าร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการโดยด�ำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาแล้วในหลายพื้นที่ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ระนอง เพชรบูรณ์ ชลบุรี และ น่าน นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการใน
โครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการได้รบั การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

• ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากสมุนไพร

• ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากสมุนไพร

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การถ่ายทอดเทคโนโลยี

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

ระบบประมวลผลและวิเคราะห์
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู ้สูงอายุ

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนงบประมาณส�ำหรับพัฒนาระบบ
ประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอย่าง
เป็นอิสระด้วยตนเอง รองรับสังคมผูส้ งู อายุทกี่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากอัตราการเกิดของเด็กมีจำ� นวนลดลงอย่างต่อ
เนือ่ ง ขณะทีพ่ ฒ
ั นาการด้านวิทยาศาตร์การแพทย์มคี วามก้าวหน้า โดยเฉพาะวิธปี อ้ งกันและรักษาโรคทาํ ให้มนุษย์
มีอายุยนื ยาวขึน้ “ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลือ่ นไหวเพือ่ ใช้ในการเฝ้าระวังผูส้ งู อายุ” มุง่ เน้นการพัฒนา
ระบบต้นแบบที่ประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ ระบบการทํางานหลัก การควบคุมระบบด้วยการวิเคราะห์ภาพการ
วิเคราะห์กจิ กรรมของผูส้ งู อายุดว้ ยการประมวลผลภาพ และระบบการเฝ้าระวังทางไกล โดยระบบสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้สูงอายุจากภาพวิดีโอ รวมถึงตรวจจับการล้มและส่งสัญญาณไปยังผู้ดูแลทําให้สามารถลดความ
รุนแรงจากการบาดเจ็บและอันตรายจนถึงแก่ชีวิตเนื่องจากการล้มได้ จุดเด่นของระบบประมวลผลและวิเคราะห์
ภาพเคลื่อนไหวฯ คือผู้สูงอายุสามารช่วยเหลือตัวเองได้
และดํารงชีวิตอย่างเป็นอิสระด้วยตนเองมากขึ้น ลดค่าใช้
จ่ายในการจ้างพนักงานดูแลผู้สูงอายุลดการนําเข้าระบบ
ประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลือ่ นไหวจากต่างประเทศ
โดยระบบนี้ได้น�ำไปถ่ายทอดให้กับมูลนิธิจงฮั้วสงเคราะห์
คนชราอนาถา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
• ภาพกล้ อ งวงจรปิ ดจากมุ มต่ า งๆ เพื่ อ น� ำ ไปเข้ า รู ป ระบบ
ประมวลผลผลฯ

• เส้นกราฟทีไ่ ด้จากการประมวลผลท่าทางการเคลือ่ นไหวแบบ
ต่างๆ ของผู้สูงอายุ

• การถ่ายทอดระบบฯ ให้กับมูลนิธิจงฮั้วสงเคราะห์คนชรา
อนาถา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 282000
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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ไพลออรัลเฟรช

“ไพลออรัลเฟรช” เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขอนามัยในช่องปาก ในรูปแบบของน�ำ้ ยาบ้วนปาก
มีลักษณะสีเขียวใส กลิ่นเฉพาะของสมุนไพรไทย และส่วนผสมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ตำ�่
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
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................

เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์

“เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์” ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ
1) หัวเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก บรรจุอยู่ในภาชนะที่สามารถแช่อยู่ในน�้ำ เป็นตัวให้ก�ำเนิดคลื่น
อุลตราซาวด์ 2) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) ภาชนะส�ำหรับใส่ยา
เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์ มีขนาดเล็ก สะดวกในการพกพา และไม่มีเสียงดังใน
เวลาใช้งานมีหลักการท�ำงานคือ เมือ่ หัวเพียโซอิเล็กทริกทีเ่ ป็นสารทรานสดิวเซอร์ได้รบั กระแสไฟฟ้า
จะเปลีย่ นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในรูปของคลืน่ อุลตราซาวด์ความถี่ 2 MHz ส่งผ่านไปยัง
น�้ำและภาชนะบรรจุยา ผ่านไปยังตัวยา ซึ่งเป็นของเหลว ความถี่ดังกล่าวท�ำให้โมเลกุลของยา
เกิดการสั่นสะเทือนและเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก ท�ำให้อนุภาค
ของยาหลุดออกจากผิวหน้า เกิดเป็นละอองยาขนาดประมาณ 5 ไมครอนลอยไปในอากาศได้
เมือ่ ต่อท่อผ่านไปยังปากหรือจมูกของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคหืด ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรค
หรือรักษาอาการของโรคได้ สามารถซึมผ่านเข้าไปถึงปอดส่วนบน ท�ำให้สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น
อีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา

รายละเอียดเครื่อง
			
ขนาดเครื่อง
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า

(กว้าง x ยาว x สูง)
6x 10x 13 เซนติเมตร
0.3 กิโลกรัม
70 วัตต์

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบ�ำบัด

“เครือ่ งอัลตราซาวด์กายภาพบ�ำบัด” วิจยั และพัฒนา โดยฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีคุณสมบัติพิเศษ ส�ำหรับบ�ำบัดกล้ามเนื้อ
เป็นเครื่องมือส�ำหรับบ�ำบัดผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการออกก�ำลังกาย หรือการ
เคลือ่ นไหวในท่าทีซ่ ำ�้ ๆ กันเป็นเวลานาน หรือผูป้ ว่ ยหลังได้รบั การผ่าตัดทีม่ อี าการยึดของเส้นเอ็น
โดยเครื่องนี้ จะส่งคลื่นเหนือเสียงความถี่ที่สูงระดับเมกกะเฮิร์ตที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของ
อนุภาคที่มากกว่าล้านครั้งต่อวินาที ผ่านผิวหนังไปยังกล้ามเนื้อ ท�ำให้ของเหลวภายในเซลล์
กล้ามเนื้อเกิดการสั่นสะเทือนและมีความร้อนเกิดขึ้น ท�ำให้เกิดการหมุนเวียนของของเหลว เช่น
เลือดภายในร่างกายบริเวณทีไ่ ด้รบั คลืน่ เกิดการหมุนเวียนดีขนึ้ อาการเจ็บปวดจะลดน้อยลงและ
ท�ำให้กล้ามเนื้อที่มีอาการอักเสบกลับคืนสู่สภาพปกติได้รวดเร็วขึ้น

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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อื่นๆ (ระบุ).......................................

เฝื อกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุ
พลาสติกชี วภาพ “ไบโอสปลินท์:Biosplint”

“ไบโอสปลินท์:Biosplint” ที่ วว. พัฒนาขึ้นสามารถจ�ำรูปร่างต้นแบบได้ มีลักษณะเป็น
แผ่น มีความยืดหยุน่ เมือ่ ถูกความร้อนจะอ่อนตัว สามารถดัดแปลงเป็นรูปร่างต่างๆ และคงสภาพ
นั้นขณะใช้งาน
การประยุกต์ใช้งานท�ำเฝือกอ่อนส�ำหรับดามกระดูกหรือข้อ เพือ่ ควบคุมการเคลือ่ นไหวหรือ
จัดอวัยวะที่บาดเจ็บให้อยู่ในท่าที่ต้องการได้เป็นอย่างดีการขึ้นรูปไบโอสปลินท์ท�ำโดยน�ำแผ่น
ไบโอสปลินท์ไปแช่ในน�้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 65-70oC ประมาณ 2-3 นาที ไบโอสปลินท์จะมีลักษณะ
อ่อนตัว ดัดรูปร่างตามอวัยวะทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บให้อยูใ่ นท่าทีเ่ หมาะสม และเมือ่ ทิง้ ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
ไบโอสปลินท์จะสามารถคงรูปร่างที่ดัดไว้
ขณะใช้งานสามารถล้างท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ได้ มีนำ�้ หนักเบา สามารถน�ำมาขึน้ รูปใหม่
ได้หลายครั้ง มีความแข็งแรงสูง ถึง 69 shore D มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดเท่ากับ
367สามารถระบายอากาศได้ดี ไม่มีกลิ่นและไม่ระคายเคืองผิว
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9300 โทรสาร 0 2577 9436 E-mail: marketing_tistr@tistr.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).......................................
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Derma Promp ถุงเท้าลอกผิว
ส�ำหรับผู ้ป่วยเบาหวาน
เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำ� หรับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน โดยเป็นการ น�ำพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ถงุ เท้าทีส่ ามารถลอกผิวทีต่ ายแล้วโดยไม่ทำ� อันตรายกับผิวปกติ เป็นการใช้สารยูเรียผสมร่วมกับสารฆ่า
เชือ้ แบบอ่อนเพือ่ เป็นส่วนประกอบของถุงเท้าส�ำหรับลอกเซลล์ผวิ ทีต่ ายแล้วพร้อมฆ่าเชือ้ ทีเ่ ท้าของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
โรคเบาหวานจัดเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญทั่วโลก ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเป็นจ�ำนวน
มากกว่า 5 ล้านคน และเพิ่มสูงขึ้น 7% ทุกปี ปัญหาที่ส�ำคัญประการหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานในระยะรุนแรง คือ
การเกิดบาดแผลโดยเฉพาะบาดแผลทีเ่ ท้า ในบางกรณีปญ
ั หาอาจรุนแรงมากจนท�ำให้ผปู้ ว่ ยต้องตัดนิว้ หรือตัดเท้า
ทิง้ ไปเพือ่ ป้องกันการลุกลาม สาเหตุของการเกิดแผลคือการไหลของเลือดทีป่ ลายเท้าไม่ดี ท�ำให้เซลล์ประสาทและ
ผิวหนังเท้าตายมาก เมื่อเดินทุกวันท�ำให้เกิดแผลและไม่รู้สึกเจ็บ
มาตรฐานการรักษาและป้องกันปัญหาที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานประการหนึ่ง คือ การลอกผิวหนังที่ตายแล้ว
ที่เท้าของผู้ป่วยออก แพทย์จึงจ�ำเป็นต้องตัดหรือขูดผิวหนังดังกล่าวออกเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 เดือนเพื่อลด
โอกาสการเกิดบาดแผลและติดเชื้อ อย่างไรก็ตามขั้นตอนการขูดนอกจากจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว การขูดที่
น้อยเกินไปอาจท�ำให้ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาการติดเชือ้ ได้ แต่การขูดทีร่ นุ แรงอาจท�ำให้เกิดบาดแผลและติดเชือ้ ตามมา
ด้วยช่องว่างของการรักษาในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงเท้าลอกเท้า ที่สามารถลอกเฉพาะผิวหนังที่
ตายแล้วโดยไม่ทำ� อันตรายต่อผิวหนังปกติ ซึง่ จะมีประโยชน์มากต่อผูป้ ว่ ยในกลุม่ นี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ Derma-Promp
สามารถลดค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ย เพิม่ คุณภาพชีวติ พร้อมทัง้ ลดปัญหาการเสียอวัยวะและชีวติ ให้แก่ผปู้ ว่ ยเบาหวานได้

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย

ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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08

เทคโนโลยีภาคบริการ

ระบบแนะนําแผนที่ท่องเที่ยว
บนมือถือ (Pi-Pe)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบแผนที่ท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือ (Pi-Pe)
โดยการรวบรวมข้อมูลสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ําคัญในแต่ละจังหวัด เพือ่ ความสะดวกในการวางแผน
การท่องเทีย่ ว เช่น ลดการค้นคว้าข้อมูลซึง่ กระจายอยูห่ ลายแห่ง เส้นทางการเดินทางทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ ข้อมูลเกีย่ วกับสถานทีต่ า่ งท่องเทีย่ ว หรือข้อมูลสถานการณ์ปจั จุบนั หากมีการเปลีย่ นแปลง
ระบบ Pi-Pe พัฒนาขึ้นช่วยเพื่อให้บุคคลสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองโดยมี
ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานที่ที่ต้องการจะไป โดยกําหนดเวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด จุดตั้งต้นการเดินทาง โดยระบบ Pi-Pe จะประมวลผลเพื่อแนะนําตารางการเดินทาง
ตามสถานทีท่ ผี่ ใู้ ช้เลือกไว้ ด้วยการลําดับสถานทีเ่ ทีย่ วชมก่อนหลัง คํานวณระยะเวลาทีค่ วรใช้ใน
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งเส้นทางขับขี่ตลอดเส้นทาง ในเบื้องต้น ระบบ Pi-Pe เริ่มนําร่องให้ข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแห่งแรก

• ระบบ Pi-Pe ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาน�ำร่องส�ำหรับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

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

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

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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อื่นๆ (ระบุ).....................................

ระบบให้บริการความรู ้เรื่อง
การฟื้ นฟู บ้านหลังน�้ำท่วมแบบเฉพาะบุ คคล

• ระบบให้บริการความรูเ้ รือ่ งการฟืน้ ฟูบา้ น
หลังน�ำ้ ท่วมแบบเฉพาะบุคคลด้วยเว็บไซต์
http://technology.in.th/rebuild

จากปัญหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ของประเทศไทยในปี 2555 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) พัฒนาเว็บไซต์ให้บริการความรูแ้ บบเฉพาะบุคคลเรือ่ งการฟืน้ ฟูบา้ นหลังน�ำ้ ท่วม โดยได้รวบรวมข้อมูลจาก
เว็บไซต์ “ข้อมูลจดหมายเหตุอุทกภัยของประเทศไทย (technology.in.th/thaiflood/)” อีกทั้งได้รับการอนุเคราะห์
ฐานข้อมูลจากเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรภาคต่างๆ ในนามกลุ่มเพื่อน สวทช. หรือ Friends of NSTDA (FoN)
(www.friends-nstda.com) รวมถึงทีมงาน Builk.com เพื่อน�ำเทคโนโลยีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ความรู้กับผู้ประสบปัญหาน�้ำท่วม ภายใต้โครงการวิจัย WebChangeและทีมงาน Builk.com พัฒนา
เว็บไซต์การจัดการความรู้ในเรื่องการฟื้นฟูบ้านหลังน�้ำท่วมในแบบฐานความรู้ออนโทโลยี (Ontology) โดยระบบ
ให้บริการความรู้เรื่องการฟื้นฟูบ้านหลังน�้ำท่วมแบบเฉพาะบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกผู้ใช้
ที่เป็นเจ้าของบ้านในการเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลที่จําเป็นต่อการฟื้นฟูบา้ นหลังจากเหตุการณ์น�้ำท่วม ให้ผู้ใช้ได้รับ
ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างดียิ่งขึ้น รวมถึงแนะนําเนื้อหาข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของผู้ใช้ เช่น ข้อมูลติดต่อของบริษัทรับซ่อมบ้าน
และผู้คา้ วัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น ทั้งนี้ระบบให้บริการความรู้ฯ ยังได้รับรางวัล Best Special Session
Paper Award ในงานประชุม The 1st AsianConference on Information Systems Special Session on
Service Sciences ณ เมืองเสียมราฐราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผู้ใช้สามารหาข้อมูลการฟื้นฟูได้จากเว็บไซต์
http://technology.in.th/rebuild
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : ดร.มารุต บูรณรัช สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646900ต่อ2258 E-mail: marut.buranarach@nectec.or.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ)......................................
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“Local Alike” ระบบบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุ มชน
โลเคิ ล อไลค์ เป็นกิจการเพื่อ สังคมด้า นการท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนที่ มีก ารด� ำ เนิ นการ
ในรูปแบบแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวและชุมชนผ่านทางเว็บไซต์
www.localalike.com ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยว และพัฒนาระบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนออนไลน์ให้บริการกับชุมชนที่อยู่ในเครือข่าย ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
ผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 5 ประการ ได้แก่ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ รวมทัง้ มีความพยายามในการลดการย้ายถิน่ ฐานจากชนบทเข้าสูเ่ มือง โดยการสร้างงาน
สร้างรายได้เสริมจากการท่องเทีย่ วและส่งเสริมการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างกัน พร้อมสร้าง
ทางเลือกให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสถึงวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ อย่างอย่างลึกซึง้ ในทุกกิจกรรม
การท่องเที่ยว
โลเคิล อไลค์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ
และปลายน�ำ้ ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรการท่องเทีย่ วยัง่ ยืน (Sustainable Tourism Development)
เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อช่วยในการจัดการตนเองได้ของชุมชน มีการจัดการผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการสร้าง
คุณค่า และมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าและบริการทางการท่องเทีย่ ว มีความพร้อมในการส่งเสริมด้าน
การตลาดท่องเที่ยว และน�ำแนวทางการตลาดแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการขาย

• โครงสร้างระบบ
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• ข้อมูลการท่องเที่ยว

• ข้อมูลการท่องเที่ยว

• กิจกรรม

ระบบบริหารจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน (Community-based tourism management
platform) เป็นระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ช่วยในการบริหารและจัดการ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ โปรแกรมจะช่วยชุมชนบริหารงานแบบรายวัน และ
รายเดือน โดยส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ข้อมูลหมู่บ้าน ระบบที่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการลงข้อมูลขายส�ำหรับหมูบ่ า้ น ระบบการจองห้องพัก จองทัวร์ (Reservation) ระบบ
การเช็คอิน-เช็คเอาท์ ระบบข้อมูลนักท่องเที่ยว ระบบการกระจายนักท่องเที่ยวลง Homestay
ในกลุ่ม ระบบตรวจสอบรายได้ ระบบการจัดการกองทุนท่องเที่ยวโดยชุมชน ระบบการค�ำนวณ
ต้นทุน และราคาทัวร์ ระบบงานเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก�ำกับภาษี เป็นต้น รวมไป
ทั้งระบบการรายงานรายวัน รายงานแบบสรุป และ รายงานเชิงวิเคราะห์ เชิงลึก เช่น รายงาน
ประวัติผู้เข้าพักรายงานการเข้าพัก รายงานสรุปยอด ยอดการจองทัวร์ล่วงหน้าและค�ำนวณ
รายรับ-รายจ่ายต่างๆ จากการท่องเที่ยวของหมู่บา้ นที่เกิดขึ้น
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณสมศักดิ์ บุญค�ำ
สังกัด บริษัท โลเคิล อไลค์ จ�ำกัด พัฒนาร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์มือถือ 083-076-3593 E-mail: pai@localalike.com
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จา่ ย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล

ให้บริการเครื่องมือ 3 เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ)......................................

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY • 113

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน�้ำและ
การผลิตเครื่องกรองน�้ำเพื่อการอุ ปโภคและบริโภค
• การบรรยายให้ความรูใ้ นเรือ่ ง • สาธิตการผลิตสารกรองสนิม • การปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต เครื่ อ ง
การปรับปรุงคุณภาพน�้ำเพื่ อ เหล็ก
กรองน�้ ำ ดื่ ม และเครื่ อ งกรอง
การอุ ป โภคและบริ โ ภคใน
สนิมเหล็ก
ระดั บ ครั ว เรื อ นและประปา
หมู่บ้าน

• ความส�ำเร็จหลังการฝึกอบรมผู้
เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับเครื่อง
กรองสนิมเหล็กและเครือ่ งกรองน�ำ้
ดื่มไปใช้ในครัวเรือน

พืน้ ทีห่ ลายแห่งในประเทศไทยมีระบบน�ำ้ ประปาเพือ่ การอุปโภคบริโภคยังไม่ทวั่ ถึง ประชาชนจ�ำเป็นต้องเจาะ
น�้ำบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่น�้ำบาดาลมีสารสนิมเหล็กและสารประกอบอื่นๆ ปะปนอยู่ท�ำให้มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาน�้ำมีสีแดง มีกลิ่น เมื่อน�ำมาใช้ซักล้างก็จะ
ท�ำให้เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนและเกิดคราบสนิมขึ้นกับเครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้พักน�้ำ “สนิมเหล็ก” เป็นค�ำพูดที่
ชาวบ้านใช้เรียกตะกอนของเหล็กทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ เหล็กทีล่ ะลายอยูใ่ นน�ำ้ เมือ่ สัมผัสกับออกซิเจนจากอากาศหรือออกซิเจน
ทีล่ ะลายอยูใ่ นน�ำ้ ก็จะเกิดปฏิกริ ยิ าตกตะกอนเป็นสีสม้ แดง ถึงแม้ว่ากรองเอาตะกอนออกแล้วน�ำ้ นัน้ ก็สามารถเกิด
ตะกอนขึน้ ใหม่ ทัง้ นีเ้ พราะเหล็กทีล่ ะลายอยูใ่ นน�ำ้ ไม่สามารถท�ำปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนจากอากาศได้อย่างสมบูรณ์
จึงจ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือตัวกรองบางชนิดในการตกตะกอนเหล็กให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะกรองสนิมออกได้หมด
ในปัจจุบันนอกจากใช้สารเคมีในการตกตะกอนแล้ว สารกรองเคลือบผิวแมงกานีสไดออกไซด์ก็เป็นอีกทางเลือกที่
นิยมใช้ในการแยกสนิมเหล็กออกจากน�ำ้ บาดาล เพราะสารกรองดังกล่าวสามารถตกตะกอนเหล็กได้อย่างสมบูรณ์
สามารถกรองตะกอนที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย ในอดีตที่ผา่ นมาเนื่องจากเครื่องกรองและสารกรองยังมีราคาค่อนข้างสูง
เพราะต้องน�ำเข้าสารกรองจากต่างประเทศท�ำให้มปี ระชาชนไม่มากนักสามารถติดตัง้ เครือ่ งกรองน�ำ้ เพือ่ กรองสนิม
เหล็กดังกล่าวได้
ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท�ำการศึกษาวิจัยค้นคว้า
เกีย่ วกับการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครือ่ งกรองน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคและบริโภคจนประสบความส�ำเร็จ และ
องค์ความรู้นั้นท�ำให้ประชาชนสามารถผลิตสารกรองและเครื่องกรองน�้ำได้เองในราคาต้นทุนต�่ำ ดังนั้นทาง
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดแผนการด�ำเนินงานการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
ผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน�้ำและผลิตเครื่องกรองน�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค” ขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ให้ชุมชนมีน�้ำอุปโภคที่ปราศจากสนิมเหล็ก และพัฒนาให้ชุมชนสามารถผลิตน�้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย
เพื่อการบริโภคได้เอง
ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ : คุณชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ สังกัด ส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทรศัพท์ 0 2201 7107 โทรสาร 0 2201 7102 โทรศัพท์มือถือ 08 9667 4071 E-mail : chaiwat@dss.go.th
วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยี
อบรมไม่มีคา่ ใช้จ่าย

อบรมมีค่าใช้จ่าย 3 ให้บริการค�ำปรึกษา/ข้อมูล
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ให้บริการเครื่องมือ

เพื่อการพาณิชย์

อื่นๆ (ระบุ).....................................

คู่มือการตรวจวัดระดับเสียง
ของรถยนต์
คู่มือตรวจวัดระดับเสียงจากรถยนต์ จัดท�ำโดยส�ำนัก
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเสี ย ง ฝ่ า ยมาตรวิ ท ยาเสี ย งและการสั่ น
สะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหา
ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมเทคนิควิธีการเตรียมความ
พร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ วิธีการปรับเทียบความ
ถู ก ต้ อ งของเครื่ อ งวั ด ระดั บ เสี ย งและตั้ ง ค่ า การตรวจวั ด
ตลอดจนการรายงานผล และสรุปผลการวัดระดับเสียง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ ฉบับลงวันที่
9 มกราคม 2558 ซึ่งได้ประกาศบังคับใช้ใหม่แทนประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนด
ระดับเสียงของรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546
โดยประเด็นหลักทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุง ได้แก่ ความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับเสียง และค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงของรถยนต์แยกตามวันทีจ่ ดทะเบียนและน�ำ้ หนัก
รถเปล่า
คูม่ อื ฉบับนี้ นับได้วา่ เป็นคูม่ อื ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ ใน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจวัดระดับเสียงจากรถยนต์ เนือ่ งจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดระดับ
เสียงจากรถยนต์ มีหลายหน่วยงาน เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กรมต�ำรวจจราจรทางบก
สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และส�ำนักงานสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านภาคสนามสามารถใช้เป็นแนวทาง
หลักในการปฏิบตั งิ าน ในด้านการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง การตรวจวัดระดับเสียง และการตรวจจับรถยนต์
ที่มีระดับเสียงเกินกว่าระดับที่ก�ำหนด รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการตรวจวัดอย่างถูกวิธี และเป็นวิธีการเดียวกัน
ทั้งประเทศ ส่งผลให้ผลการวัดมีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ น�ำไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
หน่วยงานภาครัฐ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทย
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