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สวัสดีครับสมาชิกครอบครัวอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ (อสวท.) ทุกเครือข่ายและท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน 
จดหมายข่าว อสวท. ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2557 ที่คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 
ผูด้�าเนนิการจดัพมิพ์ มีวตัถุประสงค์เพือ่แจ้งข้อมลูข่าวสาร ตลอดจนสาระความรู้ต่างๆ ของคลนิกิเทคโนโลยเีครือข่าย 
ทัว่ประเทศให้แก่ ครอบครวั อสวท. และท่านทีส่นใจ ในฉบบันีค้ลินกิเทคโนโลย ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ประสานงานข้อมูลจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีสาระหลากหลายและประโยชน์แก่ทุกท่าน 
ซึ่งทีมงานบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นับต้ังแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีพิธีถวายราชสักการะเพื่อเทิด 
พระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  
โดยจดัให้มกีารถวายพานพุม่ของหน่วยงานในสงักดั วท. และหน่วยงานภายนอก ณ อาคารพระจอมเกล้าเจ้า กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  
อกีกจิกรรมหนึง่กค็อื งานวนัสถาปนากระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจ�าปี ๒๕๕๗ ซึง่ครบรอบปีที ่๓๕ จดัให้ 
มพีธิสีงฆ์ การไหว้พระภมูเิจ้าทีแ่ละถวายราชสักการะพระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานและมี่ข้าราชการ สป.วท. และหน่วยงานใน
สังกัด วท. เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรม
เป็นเครือ่งหมายท่ีแสดงให้เห็นถึงการพฒันาการของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่ตบิโตก้าวหน้า มผีลงาน 
วิจัยพัฒนาท่ีสามารถต่อยอดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ และเกษตรกรสามารถน�า 
ผลงานวิจัยไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมสามารถน�าผลงานวิจัยไปใช้ได้  
โดยไม่ต้องน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

อนึ่ง ในจดหมายข่าวฉบับนี้ มีแบบสอบถามแนบมาด้วย ขอให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดกรุณาให้ข้อมูลและ
จดัส่งไปทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องตดิแสตมป์ เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัคลนิกิเทคโนโลย ีส�านกังานปลดั 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้จัดท�าท�าเนยีบสมาชกิให้เป็นปัจจุบนั เพ่ือประโยชน์ในการจดัส่งเอกสารและ
เตรียมกิจกรรมให้แก่สมาชิก อสวท. ทุกท่านและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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จดหมายข่าว อสวท.

จากเทคโนโลยีของผู้วิจัย (สุขทัย, 2544) ที่ได้ประดิษฐ์เซรามิกรูพรุน (Porous ceramics) เพื่อการ
ให้น�้าแก่พืชทางใต้ผิวดิน (เลขที่ค�าขอจดสิทธิบัตร คือ 0701001913 และ 0801000767) และทดสอบ
ประสทิธภิาพการให้น�า้แก่พชืแบบประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ร่วมกบัการใช้เส้นใยคลมุดนิในพืน้ทีเ่กษตร 
เพือ่เป็นวธิกีารเพิม่ผลผลติและเพิม่ศกัยภาพการใช้ประโยชน์พืน้ทีเ่สือ่มโทรมในรปูแบบการอนรุกัษ์น�า้และ
ดินได้

เซรามิกรูพรุน เป็นวัสดุส�าหรับให้น�้าที่มีความพรุนตัวสูง มีความสามารถในการดูดซับน�้าและปลด
ปล่อยน�า้ได้ ด้วยคุณสมบัติเบื้องต้น ท�าให้เซรามิกรูพรุนสามารถให้น�า้แก่พืชได้ โดยการฝังลงใต้ผิวดินตรง
บริเวณเขตรากพืช แล้วต่อสายยางส่งน�า้จากถังเก็บน�า้ เซรามิกรูพรุนจะดูดซับน�า้จากสายยางที่ถูกส่งมาจน
อิม่ตวัแล้วจะค่อยๆ ปลดปล่อยน�า้ออกมาอย่างช้าๆ แล้วจะถกูดนิดดูซบัไว้ จงึท�าให้รากพชืสามารถดดูน�า้ไป
ใช้ในการเจรญิเตบิโตได้ เมือ่ให้น�า้แก่พชืในระยะเวลาหนึง่รากพชืจะเจรญิมาเกาะตดิทีเ่ซรามกิรพูรนุเพือ่ดดู
น�้าได้โดยตรง หากมีการเติมปุ๋ยหรือสารอาหารละลายน�า้จะท�าให้การปลูกพืชด้วยระบบการให้น�า้ใต้ผิวดิน
โดยใช้เซรามิกรูพรุนมีประสิทธิภาพในการให้น�้าสูงมากยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ ่าน ทิศทางการพัฒนาประเทศและในระบบชุมชน จากสังคม
เกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะวิถีชีวิตและค่านิยมในการบริโภคของคนในชุมชนที่เคยปลูกผักสวนครัว
หรือหาเก็บผักพื้นบ้านกินเอง ได้หันมาพึ่งพิงตลาดเพียงอย่างเดียว อาจท�าให้ขาดทักษะในการพึ่งตนเอง
ด้านอาหาร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เคยสืบทอดต่อกันมาในอดีต ดังน้ันการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในบ้านโดย
การปลูกผักสวนครัวกินเองที่บ้าน ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงที่มีส่วนช่วยให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองด้าน
อาหารได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถช่วยท�าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ อีกทั้ง 
ยงัมส่ีวนช่วยแก้ปัญหาความยากจน ลดโลกร้อน และเสรมิสร้างสขุภาพให้แขง็แรงสมบรูณ์ทัง้กายใจได้อย่างดี  
ที่ส�าคัญการปลูกผักยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสานสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

เทคนิกการปลูกพืช
โดยใช้เซรามิกรูพรุน
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อสวท.น�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นน้ี หากมีการประยุกต์ใช้กับรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพื้นที่ได้นั้นจะ
สามารถสร้างคณุประโยชน์ได้มาก จงึมคีวามมุง่หวงัทีจ่ะน�าเอาเทคโนโลยนีีม้าประยกุต์ใช้ร่วมกบัวธิกีารปลกู
พืชลอยฟ้า (sky plant) โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นวิธีการปลูกผักรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
ผลิตอาหารให้พอเพียงต่อความต้องการของคนในครอบครัวได้ โดยไม่เปลืองพื้นที่ เหมาะสมกับบ้านเรือน
ที่มีพื้นที่อย่างจ�ากัด และสามารถเคลื่อนย้ายได้ เป็นต้น

จากแนวคิดภูมิปัญญาธรรมชาติ (Nature’s wisdom) คณะวิจัยได้ออกแบบและผลิตวัสดุเพื่อผลิต
อาหารปลอดภัยและพืน้ทีสี่เขียวทีส่ามารถเป็นปอดธรรมชาต ิสามารถทดแทนปุย๋เคมแีละไม่มสีารพษิตกค้าง
ท้ังในดินและพืช โดยน�าผักตบชวาจากพื้นที่ชุมน�้ากว๊านพะเยา เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน 
รูปแบบกระถางปลูก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ (Eco-product) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้
เส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นในเปือกข้าวโพด และเส้นใยเปลือกมะพร้าว น�ามาเป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุ
ปลกูพชื หรอืการใช้แผ่นเส้นใยธรรมชาตเิป็นภาชนะในการห่อวสัดปุลกูพชื เพือ่เป็นการใช้ผลติภณัฑ์เชงินเิวศ 
ร่วมกับระบบการให้น�้าแก่พืชทางใต้ผิวดินเพื่อการปลูกผักลอยฟ้า

 ภาพ 1 การปลูกพริกด้วยระบบการให้
น�้าทางใต้ผิวดินโดยใช้เซรามิกรูพรุน

 ภาพ 2 การปลูกมะเขือเทศ
ด้วยระบบการให้น�้าทางใต้ผิว
ดินโดยใช้เซรามิกรูพรุน



 ภาพ 3 วัสดุปลูกอินทรีย์จากผักตบชวาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ

 ภาพ 4 เส้นในธรรมชาติที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในการปลูกผักลอยฟ้า
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จดหมายข่าว อสวท.

ด้วยแนวคิดการใช้ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศร่วมกับระบบการให้น�้าแก่พืชทางใต้ผิวดินเพื่อการปลูกผัก 
ลอยฟ้าปลอดสารพิษกินเองที่บ้านแบบพึ่งตนเอง ด้านอาหาร จะสามารถช่วยท�าให้เกิดความม่ันคง 
ทางอาหารและเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี หรือเป็นจุดเร่ิมต้น 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ (Eco-product) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่การเตรียมความพร้อม 
ที่จะเป็นฐานทรัพยากรเขตร้อนของโลกของไทย หรือ Food Bank จากผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจต่างๆ  
รวมทั้งผลผลิตคุณภาพช้ันสูงหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) หรือแม้กระทั้งปลูกพืชอาหารแบบ 
สวนลอยฟ้าบนอาคารธุรกิจและที่บ้าน ตลอดจนกระแสของการลดภาวะโลกร้อนเป็นผลให้เกิดทางเลือกสู่
โอกาสทางธุรกิจสีเขียว (Green Business) โดยท�าให้คนคิดถึงความอยู่รอดอย่างปลอดภัยร่วมกับโลกมาก
ขึ้นกว่าเดิม และหากชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และขยายออกไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต่อๆ ไป

เอกสารอ้างอิง
สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ. 2544 การพัฒนาระบบการให้น�้าใต้ผิวดินโดยใช้เซรามิก เพื่อการใช้น�้าแบบ

ประหยัด
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การเลี้ยงไก่

พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี

เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

ไก่ช ีเป็นไก่พืน้เมอืงไทยทีม่ขีนสขีาวปลอดสอดคล้องกบัการผลติไก่เนือ้เพือ่ใช้ในประเทศและเพือ่การ
ส่งออก ไก่พื้นเมืองไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพเนื้อ ทนความเครียดจากความร้อนและโรคแมลงเขต
ร้อนได้ด ีคลอเรสเตอรอลต�า่กว่าไก่เนือ้ แต่อตัราการเจรญิเตบิโตด้อยกว่าไก่เนือ้ แม่ไก่พืน้เมอืงแต่ละตวัจะให้
ไข่ปีละประมาณ 3 ชดุ หรอืผลติลกูไก่ได้ประมาณ 20-30 ตวั มอีตัราการเลีย้งรอดจนถงึอาย ุ4 เดอืน น�า้หนกั
ตัว 1.0-1.2 กิโลกรัม ไก่มีสมรรถภาพการให้ผลผลิตที่ดี เข้ากับบริบทในระบบเกษตรและสภาพการด�าเนิน
ชีวิตของเกษตรกร  พบว่าเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและวิชาการเหล่านั้นในช่วงที่มีโครงการด�าเนินอยู่ 
ภายหลงัทีโ่ครงการฯ สิน้สดุ เกษตรกรจะปรบัวธิกีารเลีย้งให้เข้ากบับรบิทของตนเองเช่นในอดตีทีเ่คยปฏบิตัิ  
ปัจจบุนันีเ้นือ่งจากรายได้ของเกษตรกรในพืน้ค่อนข้างน้อย ควรมอีาชพีเสรมิทีส่ร้างรายได้ โดยใช้ทรพัยากรที่
มใีนท้องถ่ิน เช่น การเลีย้งไก่พืน้เมอืง ทีไ่ม่มปัีญหาเรือ่งการตลาด ผลติได้เพยีงพอกบัความต้องการของตลาด  

ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช
สถานที่ติดต่อ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 08 6458 4368  โทรสาร : 043 813 070  E-mail : Watharin3399@yahoo.com
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ชุมชนเองมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมาบ้างแล้ว แต่ขาดพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองที่ให้ผลผลิตที่ดี  
ขาดความรูใ้นเรือ่งการจดัการเลีย้ง การขยายพนัธุ ์การผลติทีม่มีาตรฐาน การวางแผนการผลติและการตลาด 
จึงสนใจไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี ที่ผ่านการวิจัยและปรับปรุงทางด้านพันธุกรรมท�าให้มีสมรรถนะการผลิตสูงขึ้น

คลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์ได้รบัการสนบัสนนุจาก
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในการน�าความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เช่น 
เทคโนโลยกีารขยายพนัธุ ์การจดัการเลีย้ง เทคโนโลยกีารป้องกนัโรค เป็นต้น เพือ่สนบัสนนุให้เป็นอาชพีหลกั
หรอือาชพีเสรมิในชมุชนของจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยคณุภาพของไก่ทีผ่ลติได้มคีณุภาพ ตามมาตรฐานการผลติ   
สร้างรายได้ให้กบัชมุชน น�าไปสูก่ารพึง่ตนเองของชมุชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างยัง่ยนืต่อไป โดย
คลนิกิเทคโนโลย ีมทร.อสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์ร่วมกบัปศสุตัว์อ�าเภอ เป็นผูด้แูลและให้ค�าปรกึษาตลอดไป
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มะละกอ (Carica papaya L.) จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจระดับท้องถิ่น 1 ใน 4 ชนิดที่ได้รับความนิยม
ของคนทั่วโลกประกอบด้วย กล้วย มะละกอ สับปะรดและมะม่วง มะละกอเป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี  
ให้ผลผลิตเร็วและสามารถติดผลได้หลายปี จึงมีการปลูกแพร่หลายไปทั่วทุกประเทศทั้งในเขตร้อนและ 
เขตก่ึงร้อน โดยเฉพาะมะละกอดิบเป็นส่วนประกอบส�าคัญที่ขาดไม่ได้ในการท�าส้มต�า ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
ความต้องการบริโภคมะละกอดิบของคนอีสานจึงมีมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
เขตภาคกลางหรอืเขตอืน่ๆ ทีม่กีารปลกูมะละกอกป็ระสบกบัปัญหาการระบาดของโรคใบจดุวงแหวน ซึง่เป็น 
แล้วไม่หายได้ผลผลิตที่ด้อยคุณภาพหรือบางคร้ังไม่ได้ผลผลิตเลย แม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ปลูกตามสวน 
หลงับ้านก็ประสบกบัปัญหาโรคนี ้อกีทัง้ไม่สามารถปลกูมะละกอในพืน้ทีเ่ดมิได้อกีเนือ่งจากการสะสมของโรค 
(รชัดาภรณ์และกติตพินัธ์, 2548) ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อปรมิาณผลผลติมะละกอสดลดลงทัง้ประเทศก่อให้เกดิ
ผลต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้มะละกอเป็นวัตถุดิบ จากการส�ารวจผู้บริโภคและขายส้มต�าใน
ภาคอีสานตอนล่างพบว่า มีการซื้อ-ขายมะละกอจากสวนเกษตรกรหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็น
สวนขนาดเล็ก เพื่อให้มีมะละกอพอเพียงต่อการบริโภค (รัชดาภรณ์และศรีประไพ, 2550) นอกจากปัญหา

มะละกอศรีราชภัฏ
ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.รภัสสรา จันทาศรี  ผศ.ดร.ณัฎฐชัย จันทชุม
สถานที่ติดต่อ : ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043 722 118 ต่อ 6555 โทรสาร : 043 712 445 E-mail : adc.rmu@gmail.com

เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน
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การระบาดของโรคดงักล่าวข้างต้น ยงัมผีลกระทบต่อการผลติเมลด็พนัธุ ์มะละกอต่างประเทศบางพนัธุต้์อง
น�าเข้าเมลด็พนัธ์ุจากต่างประเทศ บางพนัธุเ์ป็นพนัธุล์กูผสมทีเ่มือ่น�าเมลด็ไปปลกูต่อท�าให้พนัธุเ์พีย้น คณุภาพ
ไม่เหมือนเดิม เมล็ดพันธุ์หาซื้อยาก มีราคาแพง ท�าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและอาจท�าให้เกิดการระบาด
ของโรคใบจดุวงแหวนมากขึน้ เนือ่งจากพนัธุเ์หล่านัน้ส่วนใหญ่ล้วนอ่อนแอต่อโรคและยงัไม่มกีารคดัพนัธุใ์ห้
เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย (วิไล, 2550)

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอเพื่อบริโภคผลดิบ โดย
การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมคือ มะละกอสายพันธุ์
ครั่งเนื้อเหลือง เกิดการกลายพันธุ์มาจากพันธุ์ครั่งเนื้อแดง ที่ปลูกอยู่ในบริเวณสถานีวิจัยพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง 
อ.เชยีงยนื จ.มหาสารคาม มลีกัษณะทีด่แีตกต่างจากพนัธุค์รัง่เนือ้แดง คอื ผวิเรยีบ ความหนาเนือ้มาก จดุเด่น 
ท่ีส�าคญั คอื มคีวามกรอบของเนือ้และมคีวามทนทานต่อการเกดิโรคใบจดุวงแหวนมากกว่าพนัธุค์รัง่เนือ้แดง  
ซ่ึงลักษณะดีท้ัง 3 อย่างนี้ไม่ปรากฏในพันธุ์ครั่งเน้ือแดง ส่วนลักษณะเด่นอื่นๆ พบว่า มีความเหมือนกัน  
คือ ลูกยาวรี เนื้อกรอบสีเหลืองส้ม เมื่อสุกเนื้อไม่เละ รสชาติหวาน และไม่แข็งกระด้าง ผลจากต้นตัวเมีย 
มีลักษณะรูปร่างผลยาวต่างจากมะละกอพันธุ์อ่ืนๆ คุณภาพของเน้ือเหมาะต่อการบริโภคผลดิบ เป็นต้น  
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางตลาดการเกษตร
ท่ีใหญ่ทีส่ดุในเขตภาคอสีานซึง่ท�าให้ได้เปรยีบเรือ่งการขนส่ง อกีทัง้ยงัมปีรมิาณความต้องการมะละกอสงูขึน้
เร่ือยๆ (เน้นใช้มะละกอลูกยาวอย่างพันธุ์แขกนวล) จากการศึกษาความต้องการใช้มะละกอดิบของคนใน
จังหวัดขอนแก่นในปี 2550 พบว่า ต้องการซื้อมะละกอดิบปริมาณ 60-65 ตัน/วัน เป็นเงินกว่า 650,000 
บาท/วัน หรือ 236,160,000 บาท/ปี ด้วยเป็นหนึ่งพันธะกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการ
ผลิตงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะละกอเพื่อบริโภคผลดิบโดยการปรับปรุงพันธุ์ใน
เขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง ซึง่เป็นแหล่งผลติมะละกอดบิมพีืน้ทีข่นาดใหญ่ในประเทศ จะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส�าคัญที่จะเป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถช่วยเกษตรกรให้มีความมั่นใจในระบบการผลิต 
ผลผลิตมีปริมาณ คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมะละกอดิบ ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้
กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนมะละกอดิบในประเทศ
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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ลักษณะประจ�าพันธุ์ของศรีราชภัฎ
1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะของล�าต้น
บริเวณโคนต้นจนถึงความสูงประมาณ 50 ซม. จะปรากฏวงแหวนสีม่วงแดงเข้มรอบล้อมล�าต้น  

เส้นรอบวงโคนต้นเมื่ออายุโตเต็มที่ประมาณ 80 ซม. ถัดจากความสูงที่ 50 ซม. ขึ้นไปจะเริ่มปรากฏช่อดอก
ให้เห็นตามซอกของใบจนถึงยอด บริเวณวงแหวนสีม่วงแดงมักมีกลุ่มก้านใบ 3-4 ก้าน แทรกตามตาเล็กๆ  
ที่ขึ้นตามล�าต้นเป็นกลุ่มๆ ต้นสูงประมาณ 155 เซนติเมตร

ลักษณะใบ
ใบอ่อนสีเขียวอ่อนเมื่ออายุ 1-2 เดือน จะมีประมาณ 3 – 4 แฉก เมื่อโตใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม  

มแีฉกประมาณ 11 แฉก ตามขอบใบจะมรีอยหยกัถี่ๆ  ซึง่เป็นลกัษณะประจ�าพนัธุข์องใบทีท่�าให้สายพนัธุค์รัง่ 
แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ ที่ขอบใบจะมีรอยหยักไม่ถี่มากเหมือนสายพันธุ์นี้

ลักษณะดอก
อายเุมือ่ดอกแรกออก ประมาณ 3 เดอืนครึง่ ดอกมสีขีาวเขยีว มกัเกดิเป็นกลุม่ตามซอกก้านใบกลุม่ละ 

3 ดอก โดยเป็นดอกตัวผู้ 1 และดอกสมบรูณ์เพศ 2 ดอก ความยาวดอกสมบรูณ์เพศที่พร้อมรับละอองเกสร
ยาวประมาณ 6-10 ซม. เพื่อแสดงเพศดอก หลังจากนั้นจะร่วง เริ่มติดดอกครั้งใหม่หลังจากนั้น 2 อาทิตย์

ลักษณะผล
ผลจะมีการพัฒนาด้านความยาวผล ผลที่เจริญเต็มที่จะมีขนาดความยาว ประมาณ 40 ซม. ขึ้นไป 

เส้นรอบวงผล ประมาณ 19-20 ซม. ผลมสีเีขยีวอ่อน ผลสกุเป็นแต้มสเีหลอืงทีป่ลายผลเมือ่อาย ุ6 เดอืนครึง่  
น�้าหนักผล ประมาณ 1 กิโลกรัมขึ้นไป

ลักษณะเมล็ด
เมล็ดอ่อนสีขาวขุ่นเมื่อผลมีอายุ 5-6 เดือน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลด�า เมื่อผลเริ่มปรากฏ

สีแต้มเหลือง มะละกออายุ 7 – 8 เดือน มะละกอ 1 ผล จะมีเมล็ดประมาณ 300 เมล็ด
ลักษณะเด่นพิเศษ 
1. ออกดอกเร็วประมาณ 3 เดือนครึ่ง
2. จ�านวนผลต่อต้นสูงประมาณ 90-100 ผล
3. รูปร่างผลยาวรีประมาณ 40 ซม. ขึ้นไป
4. ผลสุกเนื้อสีเหลืองอมส้ม
5. ผลดิบรสชาติกรอบมาก
6. มีความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนระดับปานกลาง
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บ้านป่าหลวง อยูห่มูท่ี่ 3 ต�าบลยาม ูอ�าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตาน ีซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีลองยะหริง่ล้อมรอบ  
มสีภาพเหมอืนเป็นเกาะ มชีาวไทยมสุลมิอาศยัอยูร้่อยเปอร์เซน็สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปเป็นทีร่าบลุม่เหมาะสม
ส�าหรับอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจากการไหลเวียนของน�า้ในคลองยะหริ่งเปลี่ยนทิศทาง น�้าเค็มแทรกซึม
มาเกิดปัญหาดินเปรี้ยว ปัจจุบันชาวบ้านเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลากะพง เลี้ยงปลาในบ่อดินและ
เลี้ยงกุ้งกุลาด�าซึ่งปัญหาของผู้ประกอบการเหล่านี้คือ สาหร่าย

กลุ่มกัทลี (ศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย) หัตกรรมกาบกล้วย หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผลิตสินค้าคือ  
ของที่ระลึกของช�าร่วยและกล่องบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วย เนื่องจากในกระบวนการผลิต มีเศษกาบกล้วย 
เหลือเป็นจ�านวนมากเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าอย่างที่สุดจึงเกิดการทดลองท�า 
กระดาษสาจากกาบกล้วยหรอืเรยีกว่าหยวกกล้วย โดยร่วมมอืกบักลุม่ชมรมแตะกระป่อง ซึง่เป็นกลุม่เยาวชน
ในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง มีเกษตรกร ซึ่งท�านากุ้งและบ่อปลา

ปัญหาของเกษตรกรคอืมสีาหร่ายเป็นจ�านวนมากในบ่อปลา จงึมกีารน�าเอาสาหร่ายมาเป็นส่วนผสม
ของกาบกาบกล้วย จงึเป็นทีม่าของกระดาษ ลมูกุอืตะ แต่สาหร่ายกม็เีป็นบางฤดกูาลจงึต้องมกีารเกบ็สตอ็ก 
เอาไว้

  
ลูมุกือตะ เป็นภาษายาวี     ลูมุ คือ สาหร่าย     กือตะ คือ กระดาษ

ทางกลุ่มได้รับความอนุเคราะห์จากแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีและกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่ม
คงจะท�าให้การด�าเนนิงานของกลุม่ได้รบัความสะดวกและคล่องตวัมากขึน้ หลงัจากนัน้ คงจะท�าให้เกดิการ
ขยายงานจากสมาชิกเดิม เพิ่มจ�านวนสมาชิกให้มากขึ้น เนื่องจากงานของกลุ่มเป็นงานที่สมาชิกใช้เวลาว่าง
จากการท�างานหลัก บ้างก็ใช้เวลาว่างจากการเรียนบ้างก็ใช้เวลาว่างหลังจากการเลิกงาน แต่ที่กลุ่มมีความ
ภาคภูมิใจคือ งานของกลุ่มสามารถช่วยกันท�าได้ทั้งครอบครัว จึงท�าให้เกิดความรู้ความสามัคคีขึ้นภายใน
ชุมชน ซึ่งความรัก ความสามัคคีนี้จะท�าให้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรเทาลงได้

เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ : นายประยูร แก้วยอดจันทร์
สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073 331 853 โทรสาร : 073 274 803 E-mail : prayoon@hotmail.com

หมู่บ้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์จากหยวกกล้วย
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กระบวนการผลิตกระดาษจากสาหร่าย “ลูมุกือตะ”

หมู่บ้านหยวกกล้วยมคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้หลากหลายรปูแบบ
โดยการใช้เทคโนโลยอีย่าจิงจังและให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นทีย่อบรับของคนทัว่ไปมคีวามภาค
ภูมิใจคือ งานของกลุ่มหมู่บ้านหยวกกล้วยสามารถช่วยกันท�าได้ทั้งครอบครัว จึงท�าให้เกิด
ความรูค้วามสามคัคขีึน้ภายในชมุชน ซึง่ความรกั ความสามคัคน้ีีจะท�าให้ปัญหาความไม่สงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรเทาลงได้ และเป็นการพัฒนาคนในพื้นที่ด้วย

ขอบคุณทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้จัดให้มีโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยการด�าเนินการของวิทยาลัย
เทคนิคปัตตานี เพื่อช่วยลดการว่างงานในพื้นท่ีได้บ้างและลดปัญหาความไม่สงบใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยครับ.
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กระบวนการผลิตกระดาษสาจากหยวกกล้วย

ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย
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บ้านโคกล่าม ต�าบลดงลิง อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น หมู่บ้านที่ได้มีการใช้ประโยชน์จาก
คลองส่งน�า้และเครือ่งสบูน�า้ด้วยพลงังานไฟฟ้าที ่กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ให้การสนบัสนนุไว้
ตั้งแต่ปี 2524-2525 และมีการใช้ประโยชน์ในการท�าการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่ส�าคัญ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11 เมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 6 เมล็ดพันธุ์แตงโม เป็นต้น 
สามารถท�านาได้ปีละ 2 ครั้ง ปลูกเมล็ดแตงโมปีละ 3 ครั้ง   

ในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวจ้าวเหลือง 11 ซึ่งเป็นข้าวนาปี มีเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่อ�าเภอ
กมลาไสย  อ�าเภอฆ้องชยั  และบางส่วนของอ�าเภอร่องค�า  ซึง่ปลกูเพือ่การบรโิภคโดยตรง  และเพือ่ส่งโรงงาน
แปรรปูเป็นแป้งข้าวจ้าว ขนมจนี และเส้นก๋วยเตีย๋ว ผลติภณัฑ์มคีณุภาพด ีไม่เน่าเสยีง่าย เป็นทีต้่องการของ
ตลาดต่างประเทศ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างต�่าคือประมาณ 400 – 500 กก./ไร่ ประกอบกับในการผลิต
เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายกับปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี สารก�าจัดศัตรูพืชค่อนข้างสูง ท�าให้เพิ่มต้นทุนการผลิต 
อกีทัง้อาจไม่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค จากสภาพปัญหา/ความต้องการดงักล่าว ถ้าเกษตรกรใช้วธิกีารผลติแบบ
ดั้งเดิมอาจก่อให้เกิดปัญหาการสะสมสารเคมีในสภาพแวดล้อม เช่น ดิน อาหาร ส่งผลมายังสุขภาพของ 

เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

หมู่บ้าน

ข้าวเหลืองอินทรีย์
ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วัชรินทร์ สราวิช
สถานที่ติดต่อ : คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 08 6458 4368 โทรสาร : 043 813 070 E-mail : Watharin3399@yahoo.com
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ผู้บริโภคด้วย คลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์โดยการสนบัสนนุ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดเวทีเสวนาร่วมกับชาวบ้าน ท�าให้ได้ข้อสรุปว่าชาวบ้าน
ต้องการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  

การด�าเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จนถึงปี 2556 พบว่า เกษตรกรที่บ้านโคกล่ามสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เพราะมีแปลงนาสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร และมีการติดตามประเมินผลตลอด
เวลา ทางคลินิกเทคโนโลยีฯ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรของ วว. เพื่อ
ลดต้นทุนในส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมี และจากการที่มีเปลือกของแตงมาก ก็ได้ร่วมกับส�านักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวดักาฬสนิธุใ์นการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท�าปุย๋ชวีภาพไว้ใช้เอง เป็นการปรบัสภาพของดนิทีเ่สือ่มโทรม
ให้ดีข้ึน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเด่ียวแบบประณีตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหลือง
แบบปลอดสาร ซึ่งช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าเมล็ดพันธุ์ 

จากผลการสรปุจากการจดัเวทคีนืข้อมลูสูช่มุชนทีบ้่านโคกล่าม ต.ดงลงิ อ.กมลาไสย สรปุได้ว่าการใช้
เทคโนโลยกีารปลกูข้าวต้นเดีย่ว การใช้ปุย๋อนิทรย์ีคณุภาพสงู และการใช้ปุย๋ชวีภาพในการท�านาข้าว ในเบือ้งต้น 
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แน่นอนโดยเฉพาะในส่วนของค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมี และค่าสารเคมีก�าจัด 
ศัตรูพชื ไม่น้อยกว่า 1,230 บาท/ไร่ ได้ผลผลติของข้าวต่อไร่ 800 กโิลกรมั นอกจากนีย้งัได้ข้อสรปุในเรือ่งของ 
การจะน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาด�าเนินในโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ตอบสนองนโยบายของจังหวัดอีกด้วย
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ก่อนท่ีดิฉันจะมาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) นั้น ดิฉันได้ท�าการ
เกษตรแบบปลูกผักบนดินซึ่งมักมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
การระบาดของโรคและแมลง นอกจากนีก้ารปลกูผกัในแต่ละฤดกูาลยงัเกดิปัญหาทีต่่างกนั คอื ในฤดรู้อนผกั
ต้องการการให้น�า้อย่างสม�า่เสมอเพราะถ้าขาดน�า้ ผกักจ็ะชะงกัการเจรญิเตบิโตและแคระแกรน็ ส่วนในฤดฝูน
จะประสบกบัปัญหาวชัพชื โรคและแมลงศตัรพูชืหลายชนดิ จงึมกีารใช้สารเคมใีนปรมิาณมากท�าให้ต้นทนุใน
การผลติสงู และมสีารตกค้างในผลผลติเป็นสาเหตใุห้เกษตรกรเกดิปัญหาสขุภาพ ดงันัน้ การใช้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาโดยการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว สามารถเก็บเกี่ยว
ได้เร็วกว่าการปลูกผักบนดินประมาณ 7 - 14 วัน แต่การปลูกผักแบบนี้มีต้นทุนค่อนข้างสูงท�าให้เกษตรกร 
ไม่สามารถท�าได้ คลินกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาจงึได้รเิริม่ปลกูผกัไร้ดนิเชงิการค้า 
ในชมุชน ซึง่ดฉินัได้มาเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้ารบัการอบรมการปลกูผกัไร้ดนิ  
และน�าความรูท้ีไ่ด้รบัมาท�าการปลกูทีบ้่านปงชยั อ�าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล�าปาง โดยเน้นการผลติทีใ่ช้ต้นทนุต�า่  
เช่น การน�าเอาไม้ไผ่มาท�าเป็นรางปลูก เป็นต้น ท�าให้สามารถปลูกผักได้หลายชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผักคะน้า 
ผักกวางตุ้งและผักสลัดชนิดต่าง ๆ เช่น ผักคื่นฉ่าย ผักชี ต้นหอม ผักวอเตอร์เคส มะเขือเทศ และซูกินี 
จ�าหน่ายได้กิโลกรัมไม่ต�่ากว่า 40 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กับดิฉันเป็นอย่างมาก เมื่อมีการขยายผล 
โครงการในปี 2555 ท�าให้มีเกษตรกรและผู้สนใจหันมาปรับเปลี่ยนการผลิตผักแบบปลูกไร้ดินกันมากขึ้น  

เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก อสวท.

การปลูกผักไร้ดิน
โดย : นางสุนันท์ เลสัก
สมาชิก อสวท. : จังหวัดล�าปาง
การติดต่อ : คุณสุนันท์ เลสัก กลุ่มปลูกพืชไร้ดินแม่เมาะ
ต.แม่เมาะ อ.เมืองเมาะ จ.ล�าปาง 52220
โทรศัพท์ : 08 5033 4550
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โดยมีบ้านของดิฉันเป็นจุดสาธิต ต่อมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานเป็นจ�านวนมาก 
เนือ่งจากมวีธิกีารผลติทีไ่ม่ซบัซ้อนและมต้ีนทนุต�า่กว่าการปลกูผกัแบบไร้ดนิทีเ่ป็นชดุส�าเรจ็ประมาณ 10 เท่า  
ในส่วนของสารละลายก็สามารถเตรียมใช้เองได้ การปลูกผักไร้ดินจะมุ่งเน้นให้ผู้ปลูกผลิตผักไว้บริโภคและ
จ�าหน่ายในชุมชน จึงมีการผลักดันให้รวมกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษและมีการขอรับรองมาตรฐานการผลิต 
(GAP) และมีการใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มปลูกผักไร้ดินแม่เมาะ  โดยมีดิฉันเป็นแกนน�าในการด�าเนินการและเป็น
วิทยากรในการส่งเสริมกลุ่มผู้ปลูกรายอื่นในพื้นที่ ต่อมามีการขยายผล

โครงการเข้าสู่โครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยภีายใต้ชือ่โครงการ “หมูบ้่านปลกูพชืไร้ดนิ 
ต้นทุนต�่าเชิงการค้าในชุมชน” เพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปลูกพืชไร้ดิน ที่เป็นศูนย์เรียนรู้และมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการปรับเปล่ียนการผลิตผักอย่างปลอดภัย และเกิดการสร้างอาชีพในชุมชน  
ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ด้านสุขอนามัยเพิ่มขึ้น ปัจจุบันนอกจากจะมีตลาดรองรับภายในท้องถิ่นแล้ว  
ยงัมกีารตดิต่อส่งไปจ�าหน่ายตามห้างสรรพสนิค้าอกีด้วย แต่ปรมิาณผลผลติยงัไม่เพยีงพอกบัความต้องการ
ของตลาดและการผลิตผักของกลุม่ทีผ่ลติใหม่ยงัมคีณุภาพทีไ่ม่สม�า่เสมอ จงึต้องมกีารขยายเครอืข่ายการปลกู 
ไปยังผูท้ีส่นใจในชมุชนอืน่ ๆ  เช่น บ้านเวยีงสวรรค์ บ้านเมาะหลวง และต�าบลสบป้าด อ�าเภอแม่เมาะ จงัหวดั
ล�าปาง สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ดิฉัน



ตอนที่ผมมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) กับคลินิก 
เทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพ่ือเข้ารับการอบรมเร่ืองการเพาะเห็ดในหมู่บ้านของผมนั้น  
ผมได้มีโอกาสปรึกษากับอาจารย์วัชรินทร์ สราวิช ถึงปัญหาของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในชุมชนของผม 
ที่ท�ากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งมีลักษณะที่ต่างคนต่างท�า ยังไม่มีการรวมกลุ่มแต่อย่างใด และปัญหาในการ
ผลิตก็คือ ทอผ้าไม่สวย ลักษณะเส้นไหมที่สาวไม่สม�่าเสมอ สีย้อมไม่สวย ท�าให้ขายยากและได้ราคาไม่ดีนัก 
จึงได้ทราบว่าคลินิกเทคโนโลยีฯ สามารถแก้ไขปัญหาน้ีได้และรับปากว่าจะมาด�าเนินการให้ ต่อมาคลินิก
เทคโนโลยฯี ได้มาแก้ปัญหาต่างๆ ทีม่อียูเ่ดมิจนหมดสิน้ โดยเฉพาะคณุภาพของเส้นไหมและเทคนคิการย้อม
สีธรรมชาติ จนพวกผมสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อ 
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เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก อสวท.

การย้อมผ้า

ด้วยสีธรรมชาติ
โดย : นายอดุลย์ มูลละชาติ
สมาชิก อสวท. : จังหวัดกาฬสินธุ์
การตดิต่อ : คุณอดุลย์ มูลละชาต ิกลุม่ไหมสมเดจ็ 
82 หมู ่6 บ้านหนองอดิมุ ต.ศรสีมเดจ็ อ.สมเดจ็ จ.กาฬสนิธุ์
โทรศัพท์ : 08 1183 2084



“กลุ่มไหมสมเด็จ” และพัฒนาการทอผ้าซิ่นย้อมสีธรรมชาติ โดยไปศึกษาตามแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ ของ
ชาวอีสานโบราณ แล้วน�ามาประยุกต์ให้เข้ากับฝีมือของตัวเอง โดยใช้วัสดุธรรมชาติในการย้อมสีเส้นไหม 
และจากการออกร่วมงานแสดงสนิค้ากบัหน่วยงานราชการต่างๆ จนสนิค้าเป๊นทีย่อมรบัและได้รบัความสนใจ
อย่างแพร่หลาย ท�าให้สมาชิกของกลุ่มมีรายได้จากการเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมปีละ 30,000 - 40,000 บาท  
สามารถน�ารายได้มาจุนเจือครอบครวัสลบักบัการท�านา โดยมคีลนิกิเทคโนโลย ีมทร. อสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ์  
เป็นพี่เลี้ยงตลอดเวลา นอกจากน้ีผมยังได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรไปกับอาจารย์ของคลินิกเทคโนโลยีฯ เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้สนใจจนถึงทุกวันนี้
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“วิทยาศาสตร์” กับ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” 2 สิ่งนี้หลายคนคงสงสัย 
เป็นแน่หากมีคนบอกว่ามีความเก่ียวพันกัน เพราะออกจะต่างกันคนละขั้ว
ระหว่างภาพของ “สมัยใหม่” และ “ด้ังเดิม” ที่ยากจะผสานกันลงตัว ทว่า 
นักสัตววิทยารุ่นใหม่จาก ม.เกษตรศาสตร์ก็ยืนยันว่าทั้ง 2 สิ่งนี้มีความสัมพันธ์ 
กันจริง ผ่านการวิจัยเรื่อง “เห็ดโคนกับการจัดการที่ยั่งยืน” ที่สะท้อนว่าบางที
ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ให้รู้สึกทึ่งได้เช่นกัน

อ.จิรนันท์ ธีระกุลพิสุทธิ์ นักสัตววิทยารุ่นใหม่จาก ม.เกษตรศาสตร์  
ก�าแพงแสน เล่าว่า การวิจัยนี้เริ่มต้นจากตัวเองสนใจและได้ท�างานวิจัยเรื่อง
ดังกล่าวในชุมชนห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยการสนับสนุนของ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (บีอาร์ที) เพื่อศึกษาถึงการด�ารงอยู่ของเห็ดโคนซึ่งเป็นของป่าหายากของสวนป่าทองผาภูมิ 
อันเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านจ�านวนมากที่มีอาชีพรองคือการเก็บของป่าไปขาย

พร้อมกนันัน้ ชาวบ้านกไ็ด้อนรุกัษ์และมกีารจดัการอย่างยัง่ยนืด้วยภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่ไม่ให้เหด็โคน 
หมดไปอย่างสิ้นเชิง อย่างที่ชุมชนห้วยเขย่งเองซึ่งเป็นแหล่งรวมของหลายเชื้อชาติด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไทย 
พม่า กระเหรี่ยง ลาว และมอญ จึงท�าให้เป็นแหล่งรวมของภูมิปัญญาหลายสายไว้ในแหล่งเดียวกัน

อ.จรินนัท์ ชีว่้า ในส่วนนีเ้อง ภมูปัิญญาชาวบ้านในการเกบ็หาเหด็โคนของแต่ละชาตพินัธุจ์งึล้วนแฝง 
ความหมายไว้ซึ่งการพึ่งพิงประโยชน์จากเห็ดโคนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชาวบ้านสมัยก่อนซึ่งได้ดูแลพื้นที ่

ป่าชุมชนไว้ได้ดี เพราะไม่ได้คิดถึงเรื่องของการ 
ค้าขายและผลก�าไรจากการขายของป่ามาเป็น 
หลักคิดส�าคัญ แต่เห็นว่าป่าเป็นพื้นที่ที่มีบุญคุณ

เน่ืองจากป่าได้ให้ก�าเนิดของป่าไว้หลาก 
หลายชนิดด้วยกัน เช่น พืชผักกินได้ ปลา กบ  
หน่อไม้ หญ้าแฝก และไผ่ป่า รวมไปถึงเห็ดโคน 
โดยปีหนึง่ๆ ชาวบ้านแต่ละครวัเรอืนจะเข้าไปหา
ของป่ากันบ่อยมากเฉลี่ย 100-150 ครั้ง/ปี พวก
เขาจงึสร้างกฎ ข้อห้าม และและขนบธรรมเนยีม
ประเพณีต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้
มากมาย

อ.จิรนันท์ ธีระกุลพิสุทธิ์ 
นักสัตววิทยารุ่นใหม่จาก 

ม.เกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน

วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน

วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาที่อยู่ใน

“เห็ดโคน”
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หากมองด้วยสายตาของนกัวทิยาศาสตร์แล้ว อาจคดิ
ว่าคนสมัยก่อนล้าสมัย มีความเชื่อที่งมงาย แต่ถ้ามองย้อน
ไปในแง่สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา จะพบว่าคนสมยัก่อน
อยู่กบัธรรมชาตแิละอนรุักษเ์หด็โคนไดด้ีกวา่ในยคุปัจจบุัน 

“สรุปก็คือชาวบ้านรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ 
พฒันาแบบยัง่ยนืมายาวนาน ดงัเช่นความเชือ่ทีว่่ารงัปลวก 
ที่แก่แล้วจะไม่มีดอกเห็ดโคนขึ้นมาอีก วิธีสังเกตให้ดูว่ามี 
น�า้ซมึออกมาจากรงัปลวกหรอืไม่ ถ้ามนี�า้กแ็สดงว่ารงัปลวก

ดังกล่าวยังไม่แก่และสามารถพบเห็ดโคนขึ้นได้อีก น�้าในที่น้ีก็หมายถึงน�้าลายปลวกที่หลั่งออกมานั่นเอง” 
อ.จินันท์ เล่าถึงวิธีการดูจอมปลวกและว่า

ปลวกเป็นสัตว์ทีม่คีวามส�าคญัต่อการเกดิของเหด็โคนมาก เพราะหากไม่มปีลวกอาศยัอยูใ่นจอมปลวก 
แล้ว เห็ดโคนก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนการหาเห็ดโคนนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ยังมีเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ  
ด้วยว่า หากจะหาเห็ดโคนให้เจอง่ายๆ แล้วต้องหาตอนกลางคืนเท่านั้น เพราะใต้ต้นเห็ดโคนจะ 
มีสารเรืองแสงอ่อนๆ คือธาตุฟอสฟอรัสอยู ่ การหาเห็ดโคนตอนกลางคืนจึงหาเจอได้ง ่ายกว่าหา 
ตอนกลางวันมาก

“อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ภูมิปัญญาวิธีการเก็บเห็ดโคน  
ต้องใช้มือถอน ไม่ให้ใช้มีด จอบ หรือไม้ปลายแหลมที่อาจ 
ไปท�าลายสวนเห็ดรา (fungus garden) ของปลวกซึ่งเป็น 
จุดก�าเนิดท่ีท�าให้เห็ดโคนเกิดขึ้นมาได้ และเพื่อป้องกัน 
ไม่ให้รบกวนช่องรูพรุนๆ ภายในสวนเห็ดราหรือโนดูล  
(nodule) ทีอ่ยูใ่นรงัปลวก และเวลาเดด็เหด็โคนไปกใ็ห้เดด็ 
ให้เหลือก้านติดอยู่ท่ีเดิม ไม่ให้ถอนส่วนที่เป็นสวนเห็ดรา 
ออกมาด้วย” นักสัตววิทยาสาวกล่าว

นอกจากนัน้แล้ว จากการวจิยัของ อ.จรินนัท์ ยงัพบอกีว่า จากภมูปัิญญาท้องถิน่ทีม่อียูน่ีเ่อง จงึเป็นสิง่ที ่
คนสมัยก่อนใช้รักษาเห็ดโคนให้มีอยู่ในชุมชนห้วยเขย่งต่อไป ซึ่งเฉพาะมูลค่าของเห็ดโคนในห้วยเขย่งนี้เอง 
ก็มีมูลค่าสุทธิรวมไม่ต�่ากว่า 685,000 บาท/ปีแล้ว อีกทั้งหากรวมมูลค่าของของป่าที่ชาวบ้านได้พึ่งพิงเป็น
ประจ�าตัวอื่นๆ ด้วยก็จะมีมูลค่าของป่าที่งอกเงยออกมาหลายล้านบาท/ปีเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม อ.จิรนันท์ ก็ได้แสดงความเป็นห่วงในอนาคตของเห็ดโคนในชุมชนห้วยเขย่งด้วย คือ 
ความตื่นตัวและความสนใจจริงในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนห้วยเขย่ง
ที่นับวันจะเหลือน้อยลงไป ซึ่งต้องเร่งให้ความรู้และสร้างจิตส�านึกให้กลับมาอีกครั้ง เพื่อให้เห็ดโคนยังคง
อยูต่่อไปได้อย่างยัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เพราะแม้ว่าคนสมยัใหม่ในห้วยเขย่งจะมคีวามรูเ้รือ่ง
การจดัการมากขึน้กต็าม แต่กอ็าจละเลยเรือ่งการอนรุกัษ์ไปได้เพราะเหน็เรือ่งของผลก�าไรจากการขายของ
ป่าเป็นเรื่องที่เย้ายวนกว่านั่นเอง
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วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน

น�้าปูนใส ภูมิปัญญาไทย กับ 

วิทยาศาสตร์
เคยสงสัยกันหรือไม่ ท�าไมถึงต้องใช้น�้าปูนใส เวลาท�าขนมหวาน
บางสูตร 

น�้าปูนใส คือ น�้าท่ีเราเอาน�้าไปผสมกับปูนแดงที่คนเฒ่าคนแก่ท่าน 

เอาไว้ทานกับหมากนั้นแหละครับ แล้วปล่อยให้ตกตะกอน แล้วเราก็ใช้น�้าส่วน 

ที่ลอยเหนือปูนที่ตกตะกอนเอามาใช้ครับ 

ปูนแดง .....  

ก่อนจะมาเป็นปูนแดง ปูนขาว เป็นวัสดุที่ได้จากการ 

เผาหนิปนู (แคลเซยีมคาร์บอเนต) โดยใช้ความร้อนสงู จะได้เป็น

ปนูสกุ (แคลเซยีมออกไซด์, CaO) เมือ่เยน็ตวัลงแล้วพรมน�า้ให้ชุม่ 

ปูนสกุจะท�าปฏกิริยิากบัน�า้ได้เป็น แคลเซยีมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่

เป็นผงแห้งได้เป็น ปูนขาว .... ปนูแดง ได้มากจากการผสมปนูขาว 

กับผงขมิ้น (มาถึงตรงนี้ผมก็งงๆ กับวลีที่ว่า ขมิ้นกับปูน เข้ากัน

ไม่ได้) จากนั้นทางปฎิกริยาเคมี ก็จะเปลี่ยนปูนขาวเป็นสีแดง 

เลยเรียกว่าปูนแดง

จาก CaO + H2O = Ca(OH)2 ก็คือเอาปูนขาวหรือปูนแดง ผสมกับน�้า  

กจ็ะได้ สารละลาย แคลเซยีมไฮดรอกไชค์ หรอืน�้าปนูใสนัน่เอง (คณุสมบตัเิป็นด่าง)  

คุณสมบัติของสารละลายตัวนี้ก็คือ เมื่อจับตัวกับก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไชค์ จะได้

ผลึกหินปูนเล็กๆ ครับ   

จากหลกัการนีเ้อง เราทราบว่าในท่อน�า้เลีย้งของพชืมก๊ีาซคาร์บอนไดอ๊อก

ไชค์อยู่ เมือน�า้พืชเหล่านั้นเช่น กล้วย ฝักทอง ไปแช่น�า้ปูนใส ก็จะเกิดผลึกหินบูน

เล็กๆ ในท่อน�้าเลี้ยงท�าให้อาหารมีความกรอบไงครับ

คนโบราณนี่ท่านเก่งจริงๆ นะครับ 
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จดหมายข่าว อสวท.

กิจกรรมข่าว

แวดวง อสวท.
ท่านสมาชิก อสวท. ทั้งที่เป็นอยู่แล้วและสมาชิกใหม่ทุกท่าน ในช่วงระหว่างเดือน

มีนาคม – ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา อสวท. ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้กับสมาชิก อสวท.  
อยู่หลายกิจกรรม อาทิเช่น
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1. กิจกรรมสรรหา อสวท. ได้จัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค (ระหว่างเดือนมีนาคม -ธันวาคม 2556) คือ
 • ภาคเหนือ จัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมที่จังหวัดสุรินทร์ ยโสธร บุรีรัมย์
 • ภาคกลาง จัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรี
 • ภาคใต้ จัดกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่ ปัตตานี
ได้สมาชิก อสวท. น้องใหม่รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ท่าน ต้องขอแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิก 

อสวท. ป้ายแดงทุกท่านครับ               
2. กิจกรรมเติมความรู้พัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ประจ�าปี 2556 ได้ด�าเนินการร่วมกับคลินิก

เทคโนโลยีเครือข่ายใน 4 ภูมิภาค คือ
 • ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่จัดกิจกรรมที่

จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2556)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน สกลนครจัดกีจกรรมที่จังหวัด

สกลนคร (ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2556)
 • ภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ระหว่างวันที่ 

5 – 6 กันยายน 2556)
 • ภาคใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัยสงขลา ที่จังหวัดสงขลา (ระหว่างวันที่ 

9 – 10 กันยายน 2556)
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จดหมายข่าว อสวท.

มีสมาชิก อสวท. เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 588 คนและท�าให้เกิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนจ�านวน 7 โครงการ คือ                    

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนอบแห้งตามมาตรฐาน GMP 
2. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นบ้าน
4. การพัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
5. การพัฒนาปลาสลิดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าสู่มาตรฐาน
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากผ้าบาติก
ซึง่จะเป็นโครงการน�าร่องจากกจิกรรมเตมิความรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพด้าน วทน. ให้กบัสมาชกิ อสวท. 

ระดับภูมิภาค 
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อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาว อสวท. คือ MR. Peter Kepon ชาวนิวซีแลนด์ ได้มา 
ขอศกึษาเรียนรูก้ารเพาะเห็ดจากคลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ์  
โดยมี ผช.วัชรินทร์ สราวิช และนายไพบูลย์ นวลงาม (อสวท.กาฬสินธุ์) ร่วมให้ความรู้และบอกเล่า 
ประสพการณ์เพื่อจะได้น�ากลับไปใช้ประโยชน์ ในการเพาะเลี้ยงเห็ดที่นิวซีแลนด์ต่อไป จะเห็นได้ว่า 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เครือข่าย อสวท. มี ไม่เพียงจะช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพแก่คนไทยเท่านั้น 
ยังช่วยแก้ปัญหาให้กับคนต่างชาติได้อีกด้วย
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จดหมายข่าว อสวท.

สุดท้ายนี้ คณะบรรณาธิการหวังว่าบทความและสาระน่ารู้ต่าง ๆ ที่ได้น�ามาเสนอในจดหมายข่าว  
อสวท. ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก อสวท. ที่จะน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น หากสมาชิกท่านใดมีข่าวสารหรือข้อมูลใดที่ต้องการเผยแพร่แก่เพื่อนสมาชิก ขอให้ 
ท่านเขียนรายละเอียดพร้อมแนบภาพถ่าย (ถ้ามี) ส่งไปที่คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี หรือคลินิกเทคโนโลยีที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ เพ่ือคณะบรรณาธิการจะได้ประสานข้อมูลและ
พิจารณาน�าเสนอในโอกาสต่อไป และพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้อีกในจดหมายข่าว อสวท.ฉบับต่อไป

สวัสดี
หรือติดตามผ่านทางทางเว็ปไซต์ 
“คลินิกเทคโนโลยี” www.clinictech.most.go.th
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