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สวัสดีครับสมาชิกครอบครัวอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ (อสวท.) ทุกเครือข่ายและท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน
จดหมายข่าว อสวท. ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2557 ที่คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป็นผูด้�าเนนิการจดัพมิพ์ โดยเนือ้หาในฉบบันีไ้ด้รบัความอนเุคราะห์ข้อมลูจากเครือข่ายสมาชกิ ซึง่มสีาระท่ีหลากหลาย 
และเป็นประโยชน์อย่างมาก อาทิ เช่น หมู่บ้านหมากเม่า หมู่บ้านทอถัก จักสาน หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ 
หมู่บ้านทอผ้านายาว-นาอุดม เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก อสวท. เป็นต้น

เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สูญเสยีผูบ้ริหารระดบัสงู ทีจ่ากไปอย่างกะทนัหนั คอื 
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคเส้นโลหิตใน
สมองตบี นบัเป็นการสญูเสยีครัง้ส�าคญัของประเทศ เนือ่งจากท่านได้ชือ่ว่าเป็นนักกฎหมายผมีอืด ีไม่มปีระวตัด่ิางพร้อย  
ใช้ชีวิตเรียบง่าย กองบรรณาธิการ ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

อนึง่ ในช่วงเดอืนมถินุายน ถงึกนัยายน 2557 นี ้กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้จดักจิกรรมระดบัชาติ  
คือ งานเทคโนโลยีและนวัตนกรรมของไทย ประจ�าปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ไบเทค บางนา 
กรงุเทพมหานครและงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาตริะหว่าง 12-28 สงิหาคม 2557 ณ ศนูย์ประชมุ
และจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าชมงานกันอย่างคับคั่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เพราะเป็นครั้งแรกที่จัดตามภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการกระจายการจัด
กิจกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าชมงานโดยทั่วกัน

และเนื่องจากในปี 2557 เรามีบุคลากรที่ทรงคุณค่าของครอบครัว อสวท. ได้ครบก�าหนดเกษียณอายุ 1 ท่าน 
คือ ท่าน ผอ.นิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบุคคลที่คอยผลักดัน  
สนับสนุนให้ อสวท. ประสบความส�าเร็จ และมีความก้าวหน้ามาจนถึงวันนี้ 

ในโอกาสน้ีกองบรรณาธิการ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง และพักผ่อนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หลังการ
เกษียณอายุ

สุดท้ายน้ี บรรณาธิการหวังว่าสาระความรู้ต่างๆ ที่มีในจดหมายข่าวฉบับน้ี คงจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
อสวท. ทุกท่าน

บทบรรณาธิการ	 2
เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม 3
 • หมู่บ้านทอถัก จักสาน 6
 • หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้  10
	 •	หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  15
  หมู่บ้านหมากเม่า
เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก	อสวท.	
 • การพัฒนามีดพร้านาป้อ 20

บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดท�า

CONTENT
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 นางนิตยา	พัฒนรัชต์	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.
 นางสุวิมล	อินทะแสน ผู้อ�านวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สส.
คณะบรรณาธิการ	 นายเอกพงศ์	มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการพิเศษ
 นายฤทธิรงค์	วิภาตะศิลปิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ
	 นายชุมพล	เยาวภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ

 • การพัฒนาเทคนิกการขยายพันธุ์หัวเชื้อหมักเต้าเจี้ยว 21 
 • การยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์แกงไตปลา      22
  ส�าเร็จรูป  
 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานชาสมุนไพร 23 
  เหงือกปลาหมอ
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จดหมายข่าว อสวท.

จงัหวดับรุรีมัย์ เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างกว้างขวางในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่มทีรพัยากรการท่องเทีย่ว
ที่ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที่มีอยู่มากมายกระจายอยู่ในพื้นที่ 
ทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ 
ทีม่คีณุภาพด ีและเป็นแหล่งทอผ้าไหมทีส่วยงามดงัค�าขวญัของจงัหวดัทีว่่า “เมอืงปราสาทหนิ	ถิน่ภเูขาไฟ 
ผ้าไหมสวย	 รวยวัฒนธรรม” ด้วยสภาพพื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ท�าให้มีความ 
หลากหลายของเชื้อชาติ และประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะการผลิตผ้าไหม จังหวัดบุรีรัมย์มีการผลิต
ผ้าไหมกระจายตัวในอ�าเภอต่างๆ มากกว่า 20 อ�าเภอ อ�าเภอที่มีก�าลังการผลิตมาก ได้แก่ อ�าเภอนาโพธิ์ 
อ�าเภอพุทไธสง อ�าเภอนางรอง อ�าเภอละหานทราย อ�าเภอกระสัง อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอ�าเภอ
หนองหงส์ มีกลุ่มผลิตผ้าไหมทั้งแบบครัวเรือน และที่ท�าเป็นธุรกิจขาดเล็ก โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประจ�าจังหวัด 
ในหลายกลุ่มทอผ้า (วิไลกรณ์ : 2555)

ผ้าไหม เป็นผลติภณัฑ์ทีท่รงคณุค่า และเป็นการสบืทอดภมูปัิญญาทีภ่าคภมูใิจของคนไทย โดยแสดง
ถึงเอกลักษณ์ของคนไทย ทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งจากลวดลายที่คิดค้น
ด้วยภูมิปัญญา สีของผ้าและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ผ้าไหมยังเป็นอาภรณ์ที่
เชิดชูบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้สง่างาม สร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างน่าประหลาดใจ จังหวัดบุรีรัมย์เป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีช่ือเสียงในด้านการทอผ้าไหมมาแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ หรือ ผ้าไหมพื้นเรียบ  
จากการรับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ มีการพัฒนารูปแบบและลวดลายประยุกต์ โดยอาศัย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ติดต่อ	:	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท	์:	044 661 221     โทรสาร	: 044 621 858  E-mail	: boompeak@hotmail.com

เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน
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อสวท.น�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การจินตนาการผสานกับความช�านาญของผู้ผลิตในการผลิตผ้าไหม ปัจจุบันผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์เป็น
ที่รู้จักและมีช่ือเสียง  มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การส่งเสริม สนับสนุนการทอผ้าไหม ในด้าน
เทคนิควิธีการผลิตและการจัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนท�าให้ผ้าไหมของไทยเป็นท่ีรู้จัก
ไปทั่วโลก ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้จากการทอผ้าเป็นอาชีพหลัก 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนายาว-นาอุดม อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณและการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี จากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์      
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนายาว-นาอุดม  
ผลิตผ้าไหมทอมือ ด้วยเส้นไหมที่ได้จากการปลูกทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งในพื้นที่อ�าเภอหนองหงส์ ผลิต 
ผ้าไหมคณุภาพด ีเนือ้หนานุม่ มนี�า้หนกั ด้วยภมูปัิญญาการทอผ้าทีส่บืทอดจากบรรพบรุษุกลุม่ชาตพินัธุ์ลาว  
ผ้าไหมทอมอื (ผ้าลวดลายมดัหมีอ่ย่างหลากหลาย ผ้ามดัหมีล่ายหงษ์) ถกัทอได้อย่างสวยงาม ทัง้สสีนั โดยม ี
เอกลักษณ์ของตนเองอย่างเด่นชัด จากรูปหงส์ที่ปรากฏบนผืนผ้า ต�านานเมืองหนองหงส์ เป็นสัญลักษณ์
ของความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ ปรากฏอยู่ให้เห็นในปัจจุบัน        

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วย
วัสดุธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาการย้อมที่เป็นด่าง หรือสีไม่ติดหรือติดไม่สม�า่เสมอ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมโดยค�านึงถึงลวดลาย สีย้อมผ้า/ไหม จากตารางการผสมสารสี เพื่อเป็นมาตรฐาน มีหลักสูตร/เนื้อหา
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่น�าหลักทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เช่น การชั่ง ตวง วัด เป็นต้น เทคนิคการฟอก
ย้อมไหม ได้แก่ การลอกกาวไหมและการฟอกขาวไหม การย้อมสีไหม ได้แก่ การย้อมด้วยสีแอสิค การย้อม
ด้วยสธีรรมชาต ิโดยได้เพิม่เตมิเทคนคิการผสมส ีการลอกส ีและเทคนคิการย้อมสไีหมไม่ให้ตก และตวัอย่าง
วิธีการย้อมด้วยสีธรรมชาติชนิดต่างๆ ได้แก่ กลีบดอกดาวเรืองแห้ง ใบมะกรูด เปลือกมะพร้าว ใบสบู่แดง 
โคลนด�า/แดง เปลือกประดู่ เปลือกนนทรี และใบหูกวาง ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน�าความรู้ที่
ได้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต ท�าให้ผ้าไหมที่ได้มีคุณลักษณะตามต้องการ
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จดหมายข่าว อสวท.

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม
เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่คุณย่าคุณยายนับร้อยปีมาแล้ว ในเรื่องการทอผ้าไหมหรือ 

ผ้าฝ้ายใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกหม่อนเล้ียงไหมที่เล้ียงเองโดยการหาพันธุ์ไหมพื้นเมืองที่เลี้ยงง่ายใช ้
เวลาการเลีย้งไม่นาน ประมาณ 25-35 วนัต่อรุน่ และการทอผ้าไหมใช้เองในครอบครวัหรอืจ�าหน่ายในชมุชน
ของตวัเอง วธิที�าแต่ละขัน้ตอนแต่ละชิน้แต่ละผนืท�าด้วยความพิถพีถินั ไม่ว่าจะเป็นการมดั การย้อม ล้วนแต่ 
ใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนทั้งนั้น เช่น 

การมัดหมี่ ใช้เชือกจากกาบกล้วยนวล ปั่นเป็นเส้นเล็กๆ เพื่อน�ามามัดลายหมี่
การลอกกาว ใช้ด่างจากธรรมชาติ โดยได้จากการเผาเอาขี้เถ้าของเปลือกนุ่น ขี้เถ้าจากกาบกล้วย 

หรือขี้เถ้าทั่วไปเป็นต้น 
การย้อมส	ีใช้สธีรรมชาตทิีห่าได้ในชมุชน ประเภทเปลอืกไม้  เช่น ประเภทเปลอืกสะเดา, เปลอืกประดู่  
• ประเภทแก่น  เช่น แก่นฝาง, แก่นขนุน, ครั่ง
• ประเภทใบ เช่น ใบสบู่เลือด, ใบแก้ว, ใบหูกวาง
• ประเภทดอก เช่น  ดอกดาวเรือง, ดอกอัญชัน
จงึท�าให้ผ้าไหมสวยนาน สคีงทนไม่มสีารเคม ีไม่ท�าลายทรพัยากรสิง่แวดล้อม ส่วนการมดัลายจะเน้น

เป็นลายโบราณ และลายทั่วไป 
ต่อมา รุ่นคุณแม่ คุณป้า เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�าสะดวกและรวดเร็ว ใช้สีเคมีตามสมัยนิยม 

เพราะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และได้สีสันที่สดใสตามที่ลูกค้า
ต้องการ วิธีการท�า เริ่มตั้งแต่การลอกกาว การมัดหมี่ก็ใช้เชือกฟาง 
การย้อมสีก็ใช้สีเคมีและการาย้อมแต่ละครั้งไม่มีสูตรค�านวณในการ
ใช้สีโดยการใส่มากก็สวยมาก ใช้น้อยสีจืด ไม่สวย จึงท�าให้มีต้นทุน
ในการผลิตสูงและสีตกค้างเยอะ

ปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้รุ่นต่อรุ่นเพื่อให้สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการทอผ้าและได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานของภาครฐั 
และภาคเอกชนเข้ามาช่วยในเรื่องการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยการน�าเอาวัสดุธรรมชาติมาย้อมสีไหม
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ข้อแตกต่าง 
• การย้อมสีเคม ีจะได้สทีีส่ดใส เวลาในการท�ารวดเรว็ หาซือ้ง่าย  

ราคาแพง ต้นทุนสูง สตีกค้างเยอะ เพราะใช้สจี�านวนมาก เป็นอนัตราย 
ต่อสุขภาพผู้บริโภค

• การย้อมสด้ีวยวสัดธุรรมชาต ิเราหาได้ในชมุชน ไม่ได้ซือ้ ได้ส ี
สวยงาม ไม่มีสีตกค้างจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ต้นทุนน้อย แต่ใช้เวลาในขบวนการการท�ามากกว่าสีเคมี 

เอกลักษณ ์เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกต์แบบผสมผสาน
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เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ	: สุดารัตน์ สกุลคู และ กรรณิการ์ สมบุญ
สถานที่ติดต่อ	: หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านทอถัก จักสาน
โทรศัพท์	: 08Ȯ7222 5256      โทรสาร	: 042 772 393     E-mail	: pata_aw@hotmail.com

บ้านนาเชอืกตัง้อยูท่ี ่หมูท่ี ่9 ต�าบลแร่ อ�าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร เป็นหมูบ้่านแยกออก
มาจากบ้านโคกสะอาด หมูท่ี ่6 ต�าบลแร่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทโส้  พืน้ทีห่มูบ้่านตัง้อยูใ่นเขต
ป่าสงวนแห่งชาตเิทอืกเขาภพูาน แต่เดมิบ้านนาเชอืกตัง้อยูบ่รเิวณทีเ่กบ็กกัน�า้เขือ่นน�า้อนู  วดัดอย
เทพนมิติในปัจจบุนั  แต่ปรมิาณน�า้อนูเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทกุปี ท�าให้ชาวบ้านนาเชอืกอพยพครอบครวั 
ไปสร้างบ้านใหม่ในบริเวณที่เป็นบ้านนาเชือกปัจจุบันแต่คงใช้ชื่อหมู่บ้านเดิมว่า บ้านนาเชือก 
สภาพพื้นที่รอบหมู่บ้านทั้งหมดเป็นป่าเขาและโขดหินขรุขระ ในฤดูร้อนจะมีความแห้งแล้งมาก
การเดินทางเข้าหมู่บ้านในสมัยก่อนทุรกันดารกว่าปัจจุบันมาก ท�าให้การคมนาคมติดต่อกับ 
หน่วยงานราชการ และหมูบ้่านอืน่ๆ ล�าบากมาก สภาพภมูปิระเทศอยูร่ะหว่างเขตป่าสงวนชายเขา 
และอ่างเกบ็น�า้เขือ่นน�า้อนู แม้ว่าสภาพภมูปิระเทศจะมทีวิทศัน์สวยงาม  แต่สภาพดนิขาดความอดุม
สมบูรณ์ ไม่มเีอกสารสทิธิ ์ไม่สามารถผนัน�า้จากอ่างเกบ็น�า้มาใช้ประโยชน์ได้ ประชากรวยัแรงงานจงึ
ต้องอพยพไปขายแรงงานนอกพืน้ที ่รวมถงึนางสายสณุ ีและนายสะไกร ไชยหงษา ทีต้่องไปรบัจ้าง
เป็นแรงงานเกษตรในประเทศตะวันออกกลาง โดยมีความมุ่งมั่นว่าเก็บหอมรอมริบ ได้ทุนจ�านวน
หนึง่จะกลบัมาประกอบอาชพีในถิน่ฐานบ้านนาเชอืก แต่เมือ่กลบัมาพบว่าสภาพพืน้ทีไ่ม่เหมาะสม 

หมู่บ้านทอถัก จักสาน
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 3  ศูนย์เรียนรู้หลังแรกของกลุ่ม

ภาพที่ 5  พระอาจารย์ฉัฐกรณ์ที่ได้ติดต่อคลินิก
เทคโนโลยี มทร.สกลนคร

ภาพที่ 4 ศูนย์เรียนรู้หลังปัจจุบันของกลุ่ม

ภาพที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมมูลควาย 
หรือ จากสีธรรมชาติที่ได้รับความนิยม
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จดหมายข่าว อสวท.

แม้ชาวบ้านจะขยนั และสามคัคมีอีปุนสิยัซือ่ตรง โอบอ้อมอารย์ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในการประกอบ
อาชีพเกษตรเป็นหมู่บ้านที่ยังมีวัฒนธรรมในการ “เอาแรง” หรือ “ลงแขก”การท�านา และท�าไร่
มันส�าปะหลัง แต่ผลผลิตต�า่ไม่เพียงพอที่จะด�ารงชีวิตได้ดี นางสายสุณี ไชยหงษา จึงได้รวบรวม 
เพื่อน และญาติในหมู่บ้านเพื่อรวมกลุ่มประกอบอาชีพทอผ้าพื้นเมือง แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ 
เนือ่งจากรปูแบบของผลติภณัฑ์ผ้าพืน้เมอืงไม่ทนัสมยัสวยงาม จงึได้ขอค�าแนะน�าจากพระอาจารย์
ฉัฐกรณ์	มหาภิญโญภิกขุ	พระภิกษุที่มีความสามารถในด้านการออกแบบเนื่องจากอาชีพเดิมคือ
นักออกแบบ ก่อนท่ีท่านจะอุปสมบท และเมื่ออุปสมบทแล้ว ได้มีเมตตาช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า
กลุม่ให้พฒันารปูแบบผลติภณัฑ์ ทัง้วธิกีารถกัทอ การให้ส ีโดยแนะน�าให้ใช้สธีรรมชาต ิแต่กลุม่ของ
นางสายสุณีมีปัญหาเรื่องการย้อมสีไม่สม�า่เสมอ พระอาจารย์ฉัฐกรณ์จึงได้ติดต่อคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้จัดการอบรมการย้อมฝ้ายด้วย 
สีธรรมชาติให้มีความสม�่าเสมอ และได้หารือในเรื่องการเสนอให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลย ีซึง่จะต้องมศีนูย์เรยีนรูข้องชมุชน ด้วยแรงปรารถนาทีจ่ะผลกัดนัให้เกดิอาชพีของชมุชน 
กลุม่ของนางสายสณุ ีจงึร่วมแรงร่วมใจสร้างศนูย์เรยีนรูด้้วยวสัดทุีม่ ีจาการร่วมทนุ และร่วมแรงของ 
คนในหมู่บ้าน จากงบประมาณในปีแรกของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,000 บาท 
ประกอบกับการฝึกฝนเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ	 ผ้าย้อมมูลควาย	 

���������� ���� 2.indd   7 10/21/2557 BE   3:00 PM



ภาพที่ 8 นางสายสุณี  ไชยหงษา 
ประธานกลุ่มก็ฝ้าย

8

SCIENCE AND TECHNOLOGY VOLUNTEER NEWSLETTER

อสวท.น�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 หมู่บ้าน
ทอถกั	จกัสาน	พฒันาอย่างรวดเรว็	และการได้ร่วม
แสดงนิทรรศการกับคลินิกเทคโนโลยี	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ท�าให้ผลิตภัณฑ์ผ้า
ย้อมมูลควายเป็นที่รู้จัก	 ทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต	ิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	เป็นการพฒันา
ใช้วัสดุธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีที่อาจก่อให้
เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	 เป็นการ
พัฒนาใช้สีจากธรรมชาติที่มาจากพืชที่ผ่านการ
หมักจากระบบย่อยของสัตว์เค้ียวเอ้ือง	 แล้วน�า
มาต้มกับสมุนไพรที่มีกล่ินหอมดับกล่ินมูลควาย	

ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ	โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติโดยไม่ได้มีการตัด	หรือถาก
ต้นไม้มาย้อมผ้า	ประกอบกับสีธรรมชาติที่สวยงามนุ่มนวล	เย็นตาและการออกแบบที่ทันสมัย
สวยงามแตกต่างจากผ้าพืน้เมอืงทัว่ไป	จงึท�าให้หมูบ้่านนาเชอืกได้รบัความสนใจจากสือ่มวลชน	 
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ	 ได้เข้ามาสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ	 ประกอบกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม 
มูลควาย	ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์	OTOP	5	ดาวในป	ีพ.ศ.	2555	ที่เสนอเพื่อคัดสรร	
และต่อมาในปี	พ.ศ.	2556	ได้รบัการคัดเลอืกเป็นผลติภณัฑ์เด่น	UNSEEN	THAILAND	อกีด้วย	

• ปัจจุบันชุมชนบ้านนาเชือกมีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเริ่มต้นด้วยสมาชิก 12 คนรวมหุ้นคนละ 
100 บาท ไม่มีการปันผลเน่ืองจากรายได้ต้องน�ามาหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบในการผลิต ปัจจุบันมี
สมาชิกในกลุ่มที่มีการคัดกรองโดยสมาชิกในกลุ่ม จ�านวน 39 คน โดยสมาชิกที่ร่วมท�างานในกลุ่ม
ได้ค่าแรงเพิม่ขึน้จากเดมิ 300 % และยงัได้รบัเงนิปันผลปีละ 2,000 บาท มกีารขยายฐานการผลติ
โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ทันต่อค�าสั่งซื้อจากลูกค้า

• ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต�าบล จัดสร้างศูนย์
เรียนรู้ถาวรที่มีความคงทนและชาวบ้านใช้เป็นที่ท�ากิจกรรมร่วมกันในวาระต่างๆ 

• มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนอกจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ คือผลิตภัณฑ์จาก 
ปลาน�้าอูน คือปลาแผ่นปรุงรส และปลาแดดเดียว โดยได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัด
สกลนครในการก่อต้ังกลุ ่มผลิตภัณฑ์ปลาและได้รับการอบรมจากการพัฒนาปลาแผ่นโดย 
อาจารย์ ศุกฤชญา เหมะธุลิน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

• มีแรงงานที่ไปท�างานต่างถิ่นกลับมาภูมิล�าเนาเพิ่มขึ้น 
• ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต�าบลแร่ ในการสร้างที่พักแบบ

โฮมสเตย์ต้นแบบ
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• ชาวบ้านร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพักอาศัย และในชุมชนเพื่อการพัฒนา 
ไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอนาคต

• ชาวบ้านร่วมใจลดปริมาณการใช้สารเคมีเกษตร และปลูกสวนครัวรั้วกินได้ในแต่ละ 
ครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรในชุมชน

• จากความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาทั้งด้านอาชีพ และความเป็นอยู่ด้าน
ต่างๆ ท�าให้ได้รับเลือกเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตัวแทนระดับอ�าเภอเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป 

• จากผลการด�าเนินงานการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านนาเชือก หมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมู่บ้านทอถัก จักสานนี้มีปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่น่าพอใจดังนี้

• ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความสามัคคีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง และ
มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อชุมชนเป็นที่รู้จักในสังคม

• คณะท�างานที่มีความจริงใจต่องานที่ท�า มีความมุ่งม่ันในการท�างานอย่างต่อเน่ือง 
สม�่าเสมอ สร้างความเชื่อถือ และความมั่นใจให้กับชุมชน

• หน่วยงานพันธมิตรที่มีความจริงใจ และร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมมูลควาย
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เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ	: นางจิตตา สาตร์เพ็ชร์
สถานที่ติดต่อ	: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า  อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์	: 08 9492 8627   โทรสาร	: 0 2577 9164    E-mail	:	Chitta@tistr.or.th 

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ตั้งอยู่เลขที่ 
17/1 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี มีการบริหารงานของกลุ่มในรูปแบบของกลุ่ม มีคณะ
กรรมการ ประธานกลุ่ม (นางชลธิชา วิริยะ) รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ มีสมาชิก
รวม 68 คน โดยสมาชิกถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้นๆ ละ 100 บาท ปัจจุบันมีหุ้นทั้งหมด 318 หุ้น โดย
จะเปิดรับขายหุ้นเพิ่มขึ้นทุกปี

การด�าเนินกิจกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ชมพู่สามรส ชมพู่หยี (ส่งคัดสรร 
OTOP ติด 5 ดาว ระดับชาติ) ชมพู่คลุกบ๊วย มังคุดกวน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น แชมพู
อัญชัน ครีมนวดผมอัญชัน ครีมอาบน�า้ผสมน�้าผึ้ง สบู่มังคุด เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ชมพู่หยี       ชมพู่สามรส  ชมพู่คลุกบ๊วย
แชมพูสมุนไพรอัญชัน      ครีมนวดผมอัญชัน           ครีมอาบน�า้ผสมน�า้ผึ้ง          สบู่มังคุด
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เงาะ จัดเป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในรูปผลไม้สดและการแปรรูป ปัจจุบัน
ราคาเงาะตกต�่ามาก เนื่องจากในแต่ละปี มีฤดูการผลิตออกมามากในช่วงสั้นและพร้อมกัน จ�าหน่ายไม่ทัน  
ผลผลิตเน่าเสีย สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและผู้เพาะปลูกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย
ด้านการผลิตซึ่งมีราคาแพง และปัญหาด้านแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเก็บเกี่ยวท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

แนวทางทีจ่ะด�าเนินการแก้ไขปัญหาดงัทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ จ�าเป็นต้องมกีระบวนการแปรรปูผลติภณัฑ์
และสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการบริโภคและยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร 
อีกด้วย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และเลี่ยงปัญหาการกีดกันด้านแมลง สารเคมีตกค้าง  

เมือ่นกัวจิยัมแีรงบนัดาลใจและเหน็หนทางการน�าผลงานวจิยั ไปถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กบัเกษตรกร 
หรือผู้ท่ีสนใจการแปรรูปผลิตผลเพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถน�าไปเป็นสินค้าตัวใหม่ ท�าให้เกิดการเชื่อมต่อ
ระหว่างกันกับกลุ่มที่จะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

นางจิตตา สาตร์เพ็ชร์ (นักวิจัย) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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เส้นทางการก้าวเดินไปด้วยกันจึงเกิดขึ้น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยี

อาหาร ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีประสบการณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และเป็น
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ให้บริการ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าเงาะ  
ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับงบประมาณประจ�าปี 2556 จากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้ด�าเนินโครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ ให้กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี 17/1 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

จากองค์ความรู้ของนักวิจัย นักวิชาการ วว. ท�าให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน 
สามารถมีอาชีพ เสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดผู้ประกอบอาชีพ
รายใหม่ภายในชุมชน ทั้งยังน�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียง  
ซึง่เป็นหมูบ้่านแม่ข่ายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้อกีด้วย นบัว่า เป็นการขยายผลความส�าเรจ็
ไปยังชุมชนใกล้เคียง และจะขยายผลไปยังชุมชนเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป

ความส�าเร็จที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น คือ การน�าเงาะไปแปรรูปเป็นเงาะแช่อิ่มอบแห้ง ซึ่งมี
ลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีผิวนอกแห้ง เนื้อในนุ่ม ชุ่มด้วยน�า้หวาน สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ
ห้องได้นานโดยไม่เกิดการเน่าเสีย

นอกจากน้ี ยังมีเงาะแช่อ่ิมอบแห้งในน�้าเสาวรส ซึ่งเป็นการแปรรูป โดยการน�าผลไม้
ไปแช่ในน�้าเชื่อมปรุงรสประกอบไปด้วย น�้าตาล น�้าเสาวรส กรดอินทรีย์ จนได้ความหวาน 
ที่ต้องการ โดยทั่วไปความหวานของน�้าเชื่อมปรุงรสเริ่มต้นที่น�้าตาลร้อยละ 40 ของน�้าหนัก 
น�้าเช่ือมจนถึงร้อยละ 60 ของน�้าเชื่อม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความหวานของผลไม้แต่ละชนิดและ 
ความหวานในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

การด�าเนินโครงการเริม่ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 (ตลุาคม 2556 จนถงึเดอืนกรกฎาคม 
2557 ไม่นานเกินรอ เราจะได้ลิ้มรสเงาะแช่อิ่มอบแห้ง และเงาะแช่อิ่มอบแห้งในน�้าเสาวรส  
ที่จะออกสู่ท้องตลาดอย่างแน่นอน

���������� ���� 2.indd   12 10/21/2557 BE   3:00 PM



13www.clinictech.most.go.th

จดหมายข่าว อสวท.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้ง

การอบรมการปฏิบัติเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เงาะและมังคุด
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรด 

สามัคคี ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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การอบรมการปฏิบัติเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เงาะและมังคุด
ในระหว่างวันที่ ๒๒–๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

โป่งแรดสามัคคี) ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เทคโนโลยีการผลิตเงาะแช่อิ่มอบแห้งในน�้าเสาวรส”																					
ณ ห้อง GRAND BALLROOM 1 โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี วันที่ 13 พฤษภาคม 2557  

จัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
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จดหมายข่าว อสวท.

ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ	: สุดารัตน์ สกุลคู และ กรรณิการ์ สมบุญ
สถานที่ติดต่อ	:	คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
โทรศพัท์	:	08 1964 2793  โทรสาร	: 042 734723 Email	: thomaskhu@gmail.com,  jakae.03@gmail.com

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันคือคณะ 
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) ได้เข้าร่วมโครงการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชุดา สยามบรมราชกุมารี  
ในปี พ.ศ. 2538 ได้พบไม้ผลที่ชนิดหนึ่งที่มีผลดก เป็นช่อผลสีแดง และม่วงด�าสวยงามน่าสนใจ (ภาพที่ 1)  
และพบว่าไม้ผลชนิดน้ีมีวางขายในตลาด ราคา 5-10 บาท/30 กรัม (ภาพที่ 2) ประกอบกับในช่วงเวลา 
ดังกล่าว กลุ่มอินแปง และส�านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ก็มีความสนใจ และต้องการพัฒนา 
ใช้ประโยชน์ไม้ผลชนิดน้ี ซึ่งทราบต่อมาผลไม้ดังกล่าว คือ หมากเม่า หรือเม่าหลวงซึ่งเป็นพืชในตระกูล  
Antidesma จึงได้ทดลองพัฒนาน�้าผลไม้จากหมากเม่า โดยผลงานชิ้นแรกที่เผยแพร่ในการประชุม 
วิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปี 2539 คือ ผลงานของสาทิสรัตน์ เหียงแก้ว ได้พัฒนาเครื่องดื่มผลไม้ 
จากผลหมากเม่า พบว่าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปเป็นอย่างดีจึงได้มีการส่งตัวอย่างผลหมากเม่า 
ไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ โดยการอนุเคราะห์จากโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องจาก 
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่าผลหมากเม่าสุกมีคุณค่าของ 
สารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อความต้องการของร่างกายมนุษย์ และมีคุณค่าทางอาหารสูงไม่แพ้ผลไม้ที่นิยม 
บรโิภคกนัทัว่ไป (ตารางที ่1 และตารางที ่2) นอกจากนีย้งัทราบว่าชาวบ้านนยิมคัน้น�า้หมากเม่าปรงุรสด้วย 
น�า้ตาลและเกลือ แล้วกรอง น�าไปถวายพระสงฆ์เป็นน�า้ปานะ จึงได้พัฒนาน�้าเม่าพร้อมดื่ม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อให้มีกาผลิตที่ถูกสุขลักษณะ 

ภาพที่ 1 ผลหมากเม่า ภาพที่ 2 การจ�าหน่ายผลหมากเม่าสด

เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่บ้านหมากเม่า
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การปลูกสร้างสวนหมากเม่าเร่ิมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในเขตจังหวัดสกลนคร 
และในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ในช่วงที่ไวน์หมากเม่าเริ่มเป็นที่รู้จัก และคุณค่าทาง 
โภชนะของหมากเม่าได้ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในปี 2544  
ไวน์หมากเม่าของสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนครได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ 
คิดค้นในระดบันานาชาต ิได้รบัเหรยีญบรอนซ์ ในงาน BRUSSEL EUREKA 2001 ณ. กรงุบรสัเซลส์  
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมท�าให้ไวน์หมากเม่าสกลนคร ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ประกอบ

กรดอะมิโน	 ปริมาณ	 กรดอะมิโน	 ปริมาณ
	 	 (mg/100g)	 	 (mg/100g)
Aspartic â 599.43 Methionine 22.87
Theonine 227.47 Iso-leucine 226.87
Serine 285.75 Leucine 392.53
Glutamic â 618.62 Tyrosine 175.17
Proline 234.94 Phenylalanine 317.70
Glycine 250.23 Histidine 129.43
Alanine 255.17 Lysine 389.08
Valine 57.36 Arginine 213.33
Cystine 247.60 Teyptophan 189.54

ตารางที่	1	แสดงปริมาณกรดอะมิโนชนิดต่างๆ	ที่พบในผลหมากเม่าหลวง

ที่มา: กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2539

ตารางที่	 2	 แสดงคุณค่าทางอาหารของผลหมากเม่าเทียบกับองุ่นและ
แอปเปิ้ล	(อร่าม	และวินัย,	2540	)	NI	=	no		information

NI = no  information    

Nutitive	values	 Ma-mao	 Grape	 Apple	
	 	 (Antidesma		sp.)  
Moisture content (%) 79.60 81.10 85.30
Protein  (%) 0.63 0.68 0.34
Fat  (%) 0.15 0.25 0.40
Fiber  (%) 0.79 1.62 2.30
Carbohydrate  (%) 17.96 16.20 11.90
Calcium  (%) 0.01 NI NI
Phosphorus  (%) NI NI NI
Iron  (%) 1.00 NI NI
Caloritic value 75.2 NI NI
(Kcal/100g)
Vitamin B (ug/100g) 6.46 NI NI
Vitamin B1 (ug/100g) 96.9 46.00 35.00
Vitamin B2 (ug/100g) 0.03 0.25 0.32
Vitamin E (1.U./100g) 0.48 NI NI
Vitamin C (mg./100g) 8.97 4.20 12.00
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กับนโยบายเปิดเสรีสุราแช่ของรัฐบาลขณะน้ันท�าให้มีโรงงาน 
ผลิตไวน์หมากเม่าเกิดขึ้นทั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ 
ไม่ถูกกฎหมายรวมแล้ว 43 โรงงานท�าให้ต้องการผลหมากเม่า 
เพื่อใช้ในการผลิตไวน์เพิ่มขึ้นอย่างมากมีการกว้านซื้อผลหมาก
เม่าจากจงัหวดัข้างเคยีงจ�านวนมาก ท�าให้ราคาผลหมากเม่าสงู
ขึน้ถงึกโิลกรมัละ 40-50 บาท ผูป้ระกอบการขายพนัธุห์มากเม่า 
ท�ารายได้จากการเปลีย่นยอดหมากเม่าจากต้นหมากเม่าพนัธุด์ี 
1 ต้น ได้ถึง 30,000 บาท / ปี 

เนื่องจากความหลากหลายทางพันธุกรรมของหมากเม่า   
ท�าให้ไวน์แต่ละรุ่นที่ผลิตมีรสชาติแตกต่างกัน และคุณสมบัติ 
ไม่เหมือนกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ไวน์เม่าจากโรงงานจ�านวนมาก 
ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ  เนือ่งจากผูผ้ลติเรยีนรูจ้ากเพือ่นข้างเคยีง 
ด้วยตนเองไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ท�าให้ 
ผู ้บริโภคเส่ือมความนิยม ไวน์หมากเม่าที่ผลิตกันจ�านวน
มากขายไม่ได้ โรงงานไวน์จ�านวนมากขาดทุน และปิดตัวลง 
คงเหลืออยู่เพียง 10 กว่าโรงงานที่ยังคงยืนหยัดผลิตผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปจากหมากเม่าโดยหันมาเพ่ิมจ�านวนการผลิตน�้าผลไม้ 
จากหมากเม่า และลดปริมาณการผลิตไวน์ลง ประกอบกับ 
กระแสยางพารา และมนัสมัปะหลงัมรีาคาดจีงึมกีารเปลีย่นพืน้ที่
ปลกูหมากเม่า เป็นยางพารา และมนัส�าปะหลงัเป็นจ�านวนมาก  
คงเหลือแปลงหมากเม่าจ�านวนเล็กน้อย

ในปี พ.ศ. 2545 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร 
สกลนครได้จัดงานวันหมากเม่าสกลนครขึ้นเป็นคร้ังแรก 
มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หมากเม่าสกลนคร 
ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายออกไป และเป็นเวทีส�าหรับการพบ 
ปะระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้แปรรูป และผู้บริโภค โดยได้รับการ 
สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี คือส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ส�านกังานพฒันาชมุชน ส�านกังานสรรพสามติจงัหวดั ส�านกังาน 
สาธารณสุขจังหวัด  มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร  มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร เป็นต้น  
โดยได้จัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์หมากเม่า และประกวด 
ผลหมากเม่า มีเกณฑ์การประกวดเพื่อให้ได้พันธุ์หมากเม่าที่มี
ผลโต ช่อยาว ผลสุกด�าทั้งช่อ และมีรสหวาน โดยทางสถาบันฯ  
จะเดินทางไปเก็บยอดกิ่งพันธุ์ที่ชนะการประกวดอันดับที่ 1 2  
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และ 3 เพือ่การรวบรวมพนัธุต่์อไป จากการประกวดดงักล่าวนบัเป็นการเริม่ต้นการประชาสมัพนัธ์ 
หมากเม่าพันธุ์ดี ท�าให้ธุรกิจขายกิ่งพันธุ์หมากเม่าพันธุ์ดีฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง และมีการปลูกสร้าง 
สวนหมากเม่าพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดน�า้ผลไม้จากหมากเม่า ได้รับการตอบรับดี เนื่องจาก 
ผู้บริโภคพบว่าการดื่มน�้าผลไม้หมากเม่ามีผลดีต่อสุขภาพ และมีการประชาสัมพันธ์งานวิจัย 
การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในหมากเม่า และการวิจัยการน�าสารสกัดจากเนื้อไม้ และราก 
หมากเม่าในการรักษาโรคมะเร็ง และเอดส์ จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์จากหมากเม่าได้รับความสนใจ 
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ ่มผู ้ รักสุขภาพ การปลูกสร้างสวนหมากเม่าพันธุ ์ดีจึงมีเพิ่มขึ้น  
โดยสวนหมากเม่าที่ปลูกหลังปี พ.ศ. 2545 จะเป็นแปลงหมากเม่าพันธุ์ดี โดยมีการปลูกสร้าง 
สวนหมากเม่าในจงัหวดัต่างๆ ดงัแสดงในแผนทีแ่สดงพืน้ทีป่ลกูสร้างสวนหมากเม่า (ภาพที ่1.20)  
ในด้านมาตรฐานผลติภณัฑ์ ท�าให้ธรุกจิการแปรรปูไวน์หมากเม่าชะลอตวัลงอย่างมากจงึเกดิการ 
รวมกลุ่มของผู้ประกอบการแปรรูปไวน์และน�้าผลไม้จากหมากเม่า ด้วยความสนับสนุนจาก 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนครและจังหวัดสกลนคร ก่อตั้ง “ชมรมสุราแช่และ 
น�้าผลไม้สกลนคร” (ปัจจุบันคือชมรมหมากเม่าสกลนคร) ขึ้นในเดือนเมษายน 2547 เพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้จังหวัดสกลนครยังได้สนับสนุน 
ในการก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จ�ากัด ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ผู ้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในการผลิตเคร่ืองด่ืมของชุมชนในปี  
พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสกลนครมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีธุรกิจหมากเม่ายังไม่ขยายตัวมากนัก ในช่วงปี  
พ.ศ. 2550-2552 เป็นช่วงที่ผลหมากเม่าล้นตลาดเนื่องจากมีวัตถุดิบมากเกินก�าลังการแปรรูป 
ของผู้ประกอบการฯ จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยคลินิกเทคโนโลยี 
ได้เชิญประธานชมรมหมากเม่าไปบรรยายในงานประชุมที่โรงแรมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 
ท�าให้ผลิตภัณฑ์หมากเม่าสกลนครได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากขึ้น และจากการที ่

ภาพที่ 4 การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการขายของหมู่บ้านลูกข่าย
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บ้านโนนหวัช้าง ต�าบลสร้างค้อ อ�าเภอภพูาน จงัหวดัสกลนคร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสหกรณ์การเกษตร
โนนหวัช้างได้รบัการสนนัสนนุให้เป็นหมูบ้่านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีหมูบ้่านหมากเม่า ในปี 
พ.ศ. 2553 ท�าให้มหาวทิยาลยัได้มกีารจดัอบรม แลตดิตามคณุภาพการผลติของผลติภณัฑ์หมากเม่า 
สกลนครอย่างใกล้ชิด และได้มีโอกาสในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หมากเม่าสกลนครในการจัด 
นิทรรศการร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ประชาสัมพันธ์ 
ถึงคุณค่าทางอาหาร และทางเภสัช รวมถึงผลิตภัณฑ์จากหมากเม่า ที่ได้จากงานวิจัย และพัฒนา 
ทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนครได้มกีารวจิยั และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง  
ด้วยคณุค่าทัง้ในด้านคณุลกัษณะและคณุภาพทางอาหารของหมากเม่า ทีไ่ด้พฒันาผลติภณัฑ์อืน่ๆ  
ตามมา ได้แก่ ไวน์หมากเม่าแยมหมากเม่า น�า้หมากเม่าเข้มข้น น�า้หมากเม่าพร้อมด่ืม น�า้หมากเม่าแท้  
ออกสู่ตลาดพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของผลหมากเม่าสู่สาธารณะ และจาก 
การวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัสารคาม  
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตท�าให้ทราบว่าหมากเม่ามีสารต้านอนุมูลอิสระในทุกส่วน 
ของล�าต้น และสารสกัดจากใบเม่ามีศักยภาพการสร้างภูมิต้านทาน และท�าลายเซลมะเร็งได้โดย 
ไม่มีผลต่อเซลล์ข้างเคียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครจึงได้พัฒนา  
ผลติภณัฑ์จากส่วนต่างๆ ของเม่าและถ่ายทอดสูช่มุชนอย่างต่อเนือ่ง เช่น ชาใบเม่า ขนมหนบึเคีย้ว
จากเปลือกและเนื้อผลเม่า และคุ้กกี้สอดใส้ เม่ากวน สบู่เม่า และโลชั่นฟองเม่าเป็นต้น ท�าให้มี
สื่อมวลชน ท้ังโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ได้สนใจน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหมากเม่าสกลนคร 
กระจายออกไปอย่างมาก จึงมีนักธุรกิจสนใจท�าตลาดหมากเม่าสกลนครเพ่ิมขึ้น จนในปัจจุบัน 
น�้าผลไม้จากหมากเม่าสกลนครเป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญต่อสุขภาพอย่าง
มาก ท�าให้ผลหมากเม่าท่ีมีในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น�า้ผลไม้หมากเม่าสกลนคร

จากงบประมาณในการด�าเนินงานหมูบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม้งบประมาณ 
จะมีจ�านวนไม่มากนัก แต่ได้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสร้างผลกระทบ ท�าให้ 
ผู้ประกอบการธุรกจิหมากเม่าทกุภาคส่วนไม่เฉพาะในหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหมูบ้่าน 
หมากเม่า มีความก้าวหน้าทางธุรกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น ปัจจุบันสามารถพบ 
ผลิตภัณฑ์น�า้ผลไม้ และไวน์หมากเม่าได้ในที่จ�าหน่ายต่อไปนี้ เช่น เซ็นทรัลฟู้ดแลนด์ ท้อปซูเปอร์
มาร์เก็ต เลมอนฟาร์ม ดอยค�า ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ ฯ) และร้านพลังบุญ  
เป็นต้น
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ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ	: กลุ่มมีดพร้านาป้อ โดยนายประเวช ชิตจันทร์
สถานที่ติดต่อ	: ต�าบลควนปริง อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์	:	08Ȯ3507Ȯ6452
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เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก อสวท.

(ด้านภูมิปัญญา)

“การพัฒนามีดพร้านาป้อ”

เป็นกลุม่ทีม่อีาชพีในการผลติมดีพร้า ซึง่มวีธิแีบบดัง้เดมิในการใช้สายตาในการชบุมดี และดคูวามคม 
ของมีด ท�าให้ได้มีดท่ีมีคุณภาพแตกต่างกัน ซ่ึงท�าให้ประสบปัญหาในส่วนนี้ เนื่องจากบางครั้งมีฝนตก 
ท�าให้กระบวนการในการผลติมีดไม่สามารถท�าได้ เพราะในกระบวนการตีมดีต้องใช้แสงแดดเข้ามาช่วยด้วย

จากประเดน็ปัญหา ทางคลนิกิเทคโนโลย ี มทร.ศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั จงึได้เชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญใน
ด้านนี ้จาก มทร.ศรวีชิยั วทิยาเขตสงขลา เข้ามาอบรมในโครงการ “การพฒันามดีพร้านาป้อแบบครบวงจร  
เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตมีดพร้า, การคัดเลือกเหล็กที่
น�ามาใช้ในการตีมีด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท�าให้ท�ากลุ่มได้รับองค์ความรู้ เพื่อน�าไปใช้
ในการผลิตมีดให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
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เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก อสวท.

การพัฒนาเทคนิกการขยายพันธุ์
หัวเชื้อหมักเต้าเจี้ยว
ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ	: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดบ้านกลางพัฒนา โดย นางปราณี ชูเมฆา
สถานที่ติดต่อ	: 90 หมู่ 5 ถนนนาโยง-นาหมื่นศรี ต�าบลนาโยงเหนือ อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์	:	08Ȯ4625Ȯ4693

แรกเริ่มมีการอบรมสตรีผู้สนใจด้านการถนอมอาหาร และมีผู้สนใจจริงประมาณ 10 คน ในการท�า
เต้าเจี้ยว เพื่อแปรรูปอาหาร ให้เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นธุรกิจขนาดย่อม โดยจัดท�าในรูปกลุ่ม 
ปรับปรุงขบวนการและกรรมวิธีการผลิต วางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ และการน�าเงินทุนมาหมุนเวียนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้เป็นมาตรฐานตามความต้องการของตลาด แต่ประสบกับปัญหาหัวเชื้อหมักเต้าเจี้ยวที่ซื้อมาจาก
นอกพืน้ทีไ่ม่ได้มาตรฐานขาดการควบคมุคณุภาพท�าให้เต้าเจ้ียวทีห่มกัออกมานัน้ไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของกลุ่ม และต้นทุนการผลิตสูง

จากประเด็นปัญหา ทางคลินิกเทคโนโลยี  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านนี ้จาก มทร.ศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั เข้ามาอบรมในโครงการฝึกอบรม “การผลติหวัเชือ้หมกัเต้าเจีย้ว” 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขยายพันธุ์เชื้อหมักเต้าเจี้ยว และการบริหารจัดการให้สามารถน�ามาใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีท�าให้ท�ากลุม่ได้รบัองค์ความรู ้เพือ่น�าไปใช้ใน
การขยายพันธุห์วัเชือ้หมกัเต้าเจีย้วทีม่คีณุภาพ ท�าให้เต้าเจ้ียวทีห่มกัออกมามคีณุภาพ และลดต้นทนุการผลติ
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เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์ มีการผลิตแกงไตปลาส�าเร็จรูปเพื่อจ�าหน่าย และ 
เป็นสินค้า OTOP มียอดจ�าหน่ายค่อนข้างดี แต่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ทางคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ก็ได้เข้าไปมีส่วนในการช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้กบัทางกลุ่ม ในการเข้าไปช่วยยดือายกุารเกบ็รกัษาของผลติภณัฑ์ให้สามารถเกบ็ไว้ได้นาน โดยจากเดมิปลา  
และส่วนผสมอืน่ๆ ใช้วธิกีารทอด กเ็ปลีย่นเป็นการอบแห้งจะช่วยให้สามารถยดือายขุองผลติภณัฑ์ เนือ่งจาก
ไม่มีการเหม็นหืนของน�้ามัน

จากการได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั ท�าให้ทางกลุม่สามารถสามารถเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์แกงไตปลาส�าเร็จรูปไว้ได้นานขึ้น ท�าให้มียอดจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ทางกลุ่มมีรายได้
เพิ่มขึ้น ท�าให้สมาชิกกลุ่มมีก�าลังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป

เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก อสวท.

การยืดอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์แกงไตปลาส�าเร็จรูป
ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ	: นางสาวสุภัทร สุวรรณรัตน์
สถานที่ติดต่อ	: ต�าบลท่าข้าม  อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์	:	089592300

���������� ���� 2.indd   22 10/21/2557 BE   3:00 PM



23

จดหมายข่าว อสวท.

www.clinictech.most.go.th

เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก อสวท.

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และมาตรฐาน
ชาสมุนไพรเหงือกปลาหมอ

(ด้านภูมิปัญญา)

ชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบ	 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพรบ้านตะเสะ โดยนางอุไรวรรณ ขาวดี
สถานที่ติดต่อ	: ม.4 ต�าบลตะเสะ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง
โทรศัพท์	:	082-2858839

เป็นกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันข้ึนเพ่ือลดภาวะการว่างงาน 
เพือ่รายได้แก่สมาชกิ และการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ซึง่มี
การผลิตชาสมนุไพรอยู ่2 ชนดิได้แก่ ชาเหงอืกปลาหมอ และชา
หญ้าแห้วหม ูเมือ่ผลติเสรจ็กจ็ะน�าไปบรรจใุนถงุพลาสตกิ และ
สอดฉลากในถุงแล้วซีนปากถุงเพ่ือจ�าหน่าย ท�าให้ผลิตภัณฑ์
ไม่มีความโดดเด่นและเป็นที่ดึงดูดใจของผู ้บริโภค อีกทั้ง
กระบวนการผลิตที่ยังไม่ได้มาตรฐาน

จากประเดน็ดงักล่าว ทางคลนิกิเทคโนโลย ีมทร.ศรวีชิยั  
วิทยาเขตตรัง จึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จาก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และส�านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดตรัง เข้ามาอบรมในโครงการ “พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานชาสมุนไพรจากต้น
เหงือกปลาหมอ”เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
รวมถึงเรื่องการน�าพลังงานธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการวัตถุดิบ และการตลาด นอกจาก
นี้ยังได้รับการแนะน�าในการพัฒนาอาคารสถานที่รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับมาตรฐาน อย. 
มผช. และฮาลาล ต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท�าให้กลุ่มได้รับองค์ความรู้เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
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ชือ่เจ้าของเทคโนโลย/ีผูร้บัผดิชอบ	: นายชมุพล ศริภิกัดิ ์ประธานศนูย์เรยีนรูห้มูบ้่านข้าวเหลอืงอนิทรย์ี
สถานที่ติดต่อ	: บ้านโคกล่าม ต�าบลดงลิง อ�าเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทรศัพท์	:	08 9943 1948

เรื่องเล่าความส�าเร็จของสมาชิก อสวท.

ศูนย์เรียนรู้

หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์

แต่ก่อนเข้าเป็นสมาชิกอสวท.กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกล่าม พบว่า ยิ่งท�ามากก็เป็นหนี้มากขึ้น เพื่อให้
ได้ผลผลติในปรมิาณตามต้องการ ต้องเพิม่การใส่ปุย๋ มกีารใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืจ�านวนมากขึน้ตามล�าดบั
ในทุกครั้งที่ท�าการเกษตร เพราะเกรงว่าจะไม่ได้ผลผลิตมากตามที่ต้องการ โดยที่เกษตรกรต้องแบกรับ 
ภาระค่าครองชีพทีสู่งขึน้ทกุปี ต้องรบัสารเคมซีึง่เป็นสารพษิอยูต่ลอดเวลา สภาพดนิเสือ่มโทรม เสือ่มคณุภาพ 
จุลินทรีย์ในดินถูกท�าลาย สารเคมีตกค้างในดิน ในน�า้ และในพืชที่เกษตรกรผลิตด้วย ซึ่งเป็นปัญหาซ�า้ซาก
ของเกษตรกรทั่วประเทศ กลายมาเป็นสังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่มุง่เน้นการผลิตเพื่อขาย โดยใช้สารเคมี
เร่งการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตร ซึ่งมีราคาแพงท�าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น และไม่ค�านึงถึง
ผู้บริโภค การกระท�าดังกล่าวเป็นการกระท�าที่ขาดจิตส�านึก ขาดความเข้าใจหลักการที่ถูกต้องของการท�า
เกษตร และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย สิ่งแวดล้อม และชุมชนในระยะยาวอันเนื่องมาจากการตกค้าง
ของสารพิษในธรรมชาติ

สาเหตุท่ีมาสมัครสมาชิก อสวท. เพราะว่า ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบ้านโคกล่าม 
ให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่นี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการท�านา  
และค�านึงถึงสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนโดยทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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ราชมงคลอสีาน วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์ ได้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติปุย๋อนิทรย์ีคณุภาพสงูสตูรของ วว. 
เพื่อลดต้นทุนในส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมี มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง เป็นการปรับ
สภาพของดินที่เส่ือมโทรมให้ดีขึ้น และลดปัญหาจากศัตรูพืชช่วยลดต้นทุนในส่วนของสารเคมีก�าจัดศัตรู
พืชได้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเด่ียวแบบประณีตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งช่วย
ลดต้นทุนในส่วนของค่าเมล็ดพันธุ์ได้และลดความเสี่ยงในเรื่องของการตกกล้าแล้วไม่มีน�า้  

เม่ือทางคลนิกิเทคโนโลยฯี เข้ามา ปัญหาต่างๆ ของทางกลุม่ ได้ถกูแก้ไขจนหมดสิน้ โดยเฉพาะในส่วนของ 
การลดต้นทุนในการท�านา ได้แก่ ปุ๋ยเคมีลดลงกระสอบละ 430 บาท สารก�าจัดศัตรูพืช 200 บาทต่อไร่  
ต้นทุนเมล็ดพันธุ์ลดลง 600 บาทต่อไร่ ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อไร่เป็น 
ประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ศูนย์เรียนรู้ข้าวเหลืองอินทรีย์จึงเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรทั่วไป 
ปัจจบุนันีข้้าพเจ้าได้ร่วมเป็นวทิยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่การขยายผลไปยงัหมูบ้่านอืน่ในเรือ่งของ  
การท�าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรของ วว. การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ การด�านาข้าวต้นเด่ียวแบบประณีต  
เทคโนโลยกีารคดัเมลด็พนัธุ ์เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากมลูสตัว์ไว้ใช้ในครวัเรอืน เทคโนโลยกีารเพาะ
เห็ด ในนามของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
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กิจกรรมข่าว

แวดวง อสวท.
สวัสดีท่านสมาชิก อสวท. เดิมและสมาชิกใหม่ทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่ง กับจดหมาย

ข่าว อสวท. ฉบับที่ 2 ของปี 2557 นี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2557 ที่ผ่านมา อสวท.
ได้จัดกิจกรรมให้กับสมาชิก อสวท. หลายกิจกรรม เช่น

 
1.		กิจกรรมสรรหา	อสวท.	ได้จัดใน	2	ภูมิภาค	คือ

• ภาคเหนือ จัดกิจกรรมที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
• ภาคใต้ จัดกิจกรรมที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 
มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก อสวท. ใหม่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 ท่าน ต้องขอแสดงความ

ยินดีต้อนรับสมาชิก อสวท. น้องใหม่ทุกท่านครับ

2.	 กิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลย	ี
และนวัตกรรมให้กับสมาชิก	อสวท. 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างวนัที ่9-11 กนัยายน 2557 ณ โรงแรมกรนีเนอรี่  
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิก อสวท. เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 ท่าน

 
สุดท้ายน้ี คณะบรรณาธิการหวังว่าบทความและสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ได้น�ามาเสนอใน

จดหมายข่าว อสวท. ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก อสวท. ที่จะน�าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ เพือ่พฒันาชวีติความเป็นอยูใ่ห้ดขีึน้ และหากสมาชกิท่านใดมคีวามรู ้ข้อมลูหรอืข่าวสารใด 
ที่ต้องการจะเผยแพร่แก่เพื่อนสมาชิก ขอให้ส่งบทความรายละเอียด พร้อมแนบภาพถ่าย (ถ้า
มี) ส่งไปที่คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือคลินิกเทคโนโลยีที่ท่าน 
เป็นสมาชกิอยู ่เพือ่คณะบรรณาธกิารจะได้ประสานข้อมลูและพจิารณาน�ามาเผยแพร่ ในโอกาส
ต่อไปพบกับเนื้อหา และความรู้ที่น่าสนใจได้อีก ในจดหมายข่าว อสวท. ฉบับต่อไป  

                    สวัสดี
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