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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นในการใช้ชีวิตประจ�าวัน  
การประกอบอาชีพ การพฒันาประเทศ รวมถงึการแข่งขนัทางเศรษฐกจิ และนบัวนัจะยิง่มคีวามส�าคญัมากขึน้  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความส�าคัญในการน�า วทน. ไปสู่ประชาชน ชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ไปจนถึงผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มมูลค่าสินค้า และผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ผ่านโครงการต่างๆ และกลไกการสนับสนุนของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าให้ขายได้ทั้งในและต่างประเทศ 

จดหมายข่าว อสวท. ฉบบันี ้น�าเสนอเทคโนโลยแีละนวตักรรมใกล้ตวั เช่น การปลกูพชืผกั การเพาะเหด็   
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่ากล้วยและผักตบชวา ที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับมะพร้าว เครื่องสับย่อยซากพืช  
ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนการสร้างเคร่ืองจักร เครืองมือและอุปกรณ์เป็นเครื่องทุ่นแรง 
ระดับชุมชน และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และแวดวง อสวท.  

ในฉบับหน้า จดหมายข่าว อสวท. จะน�าเสนอ OTOP ก้าวใหม่ หรือ OTOP 2.0 และแนวทาง 
การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาชุมชน ให้มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนด้วย วทน.

สวัสดีปีใหม่ 2559 สมาชิก อสวท. ทุกท่านค่ะ                                          พสุภา ชินวรโสภาค 
                                                                                                            บรรณาธิการ
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ที่ปรึกษา  นางวนิดา   บุญนาคค้า ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 นางสุวิมล อินทะแสน ผูอ้�านวยการส่วนส่งเสรมิการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 นางกัญญา ศรีนวลชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ
 นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
 นางสาวอัญชลี งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
 นางสาวชลธิชา มากบุญ  
ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-333-3917
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ป็นกลไกทีส่่งเสรมิให้เกดิการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลย ีทีเ่ป็นผลงานวจิยัและ 
พัฒนา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของหน่วยงาน วท.และสถาบันการศึกษา ไปยังชุมชน/ท้องถิ่น 
นอกจากสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน
ของ วท. สนับสนุนงานด้าน วทน. โดยท�างานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหาร
วทิยาศาสตร์จงัหวดัระดับสงู (Provincial Chief Science Officer: PCSO) และศนูย์ประสานงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�าภูมิภาค (ศวภ.) อีกบทบาทหนึ่งด้วย ซึ่ง ศวภ. ใน
ภูมิภาค มีจ�านวน 5 แห่ง ได้แก่

ศวภ. 1 (ภาคเหนือตอนบน) ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ศวภ.2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 
         ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น 
ศวภ.3 (ภาคใต้) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา
ศวภ.4 (ภาคตะวันออก) ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 
    ศวภ.5 (ภาคกลาง) ตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  ลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 -  
2558 ได้ส่งเสรมิให้มกีารน�าผลงานด้าน วทน. ถ่ายทอดฯ 
สูช่มุชน/ท้องถิน่ จ�านวน 1,446 โครงการ ผูร้บับรกิารฯ  
(ปี 2547 - 2557) จ�านวนกว่า 110,000 คน มีชุมชน/ 
วิสาหกิจชุมชน น�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการ 
เพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน จ�านวน 60 แห่ง มฐีานข้อมลู
เทคโนโลยพีร้อมถ่ายทอดฯ กว่า 1,390 รายการ มผีูข้อรบั
บริการค�าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีผ่านช่องทาง 
ต่างๆ ของเครือข่ายฯ (ในพื้นท่ีจังหวัด ทางโทรศัพท์ 
ทางเวบ็ไซต์ นทิรรศการเคลือ่นที ่เอกสารสิง่พมิพ์ ฯลฯ)  
จ�านวน 2,106,618 ราย 

เ

ผ
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ปัจจบุนั ผูค้นจ�านวนมากหันมาใส่ใจดแูลสขุภาพกนัมากขึน้ แต่พืน้ทีใ่นการปลกูผกั 
นั้นน้อยลง เนื่องด้วยวิถีทางการด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ใครจะรู ้
ว่าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเข้ามามบีทบาทอย่างไรกบักนิของเรา ???? สงสยักนัใช่ไหมคะ

วันนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดินอย่างง่ายกัน

เทคโนโลยี การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
เป็นการน�าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ

กระบวนการสร้างอาหารเพือ่ความเจรญิเตบิโตของพชื
มาใช้ประโยชน์ ด้วยการให้สารอาหารต่าง ๆ  ที่จ�าเป็น
แก่พืชโดยไม่ผ่านดิน เทคโนโลยีนี้ที่เป็นที่ยอมรับใน
นานาอารยประเทศว่า เป็นวิธีการที่สามารถควบคุม
การผลิตไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ผลิตสามารถควบคุมไม่
ให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษหรือยาฆ่าแมลงและ
โรคพืชจากดินที่อาจติดไปกับผลผลิต ท�าให้ผู้บริโภค
มีความปลอดภัยในการบริโภค และผลผลิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ทั่วโลกยอมรับ
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1. รู้จักผัก 
ก่อนอื่นเราต้องเลือกกลุ่มผัก

ที่เราต้องการจะปลูกก่อน เราสนใจจะปลูก
ผักกินใบ เช่น ผักสลัด ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ฯลฯ 

หรือผักกินผล เช่น แตงแคนตาลูป/เมลอน 
มะเขือเทศ พริกยักษ์ ฯลฯ เพราะมีการจัดการ

ด้านการปลูกและดูแลรักษาที่มี
รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน

ระหว่างกลุ่มพืชที่เลือก

2. รู้จักพันธุ์ผัก 
       หากตัดสินใจปลูกผักกินใบ 

เช่น ผักโขม ก็ต้องรู้ว่าพันธุ์ที่จะเลือกปลูก
เป็นพันธุ์ผักโขมขาวหรือผักโขมแดง 

ผักกวางตุ้งใบหรือกวางตุ้งดอก 
ผักคะน้ายอดหรือคะน้าฮ่องกง 

เป็นต้น

4. รู้จักวัฏจักรผัก
   รู้อย่างไร? รู้ว่าตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
ที่เลือกปลูกจนถึงเป็นต้นกล้าพร้อมย้าย ตั้งแต่

ระยะต้นกล้าพร้อมย้ายจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่
ระยะเก็บเกี่ยวจนถึงระยะติดเมล็ด แต่ละระยะ
  ใช้เวลาเท่าใด เพื่อน�าข้อมูลเหล่านี้มาประกอบ

     การวางแผนปลูก ให้ได้ต้นพืชคุณภาพ 
ในวันเวลาที่ก�าหนด

5.รู้จักการจัดการผัก
รู้จักการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ดี 

รู้จักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง 
รู้จักการปฏิบัติและดูแลรักษาต้นกล้า

ให้แข็งแรงจนถึงระยะเก็บเกี่ยว 
รู้จักวิธีการปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยว 

ระหว่างการเก็บเกี่ยว และ
หลังการเก็บเกี่ยวที่ดี

ที่มา : เอกสารการปลูกพืชไร้ดิน 
โดย ผศ.ดร. อารักษ์ ธีรอ�าพน
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ : 044-224820, 08-1718-3727
เว็บไซต์ : http://www.technopolis.sut.ac.th
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เหด็ต้องการไนโตเจนไปใช้ในการสงัเคราะห์  
โปรตีน ขึ้นภายในเซลล์ในรูปแบบของเปปโทน   
หรือ กรดอะมิโน แหล่งไนโตรเจนของเห็ด 
ทีเ่หมาะสม คือ ยเูรยี เกลือแอมโมเนยี กรดอะมโิน  
ซึง่เป็นแหล่งของไนโตเจนทีด่ ีส่วนในกองปุย๋หมกั 
เพื่อเพาะเห็ดนั้นจะได ้โปรตีนจากจุลชีพที ่
เจริญเติบโตในกองปุ๋ยหมักนั่นเอง 

เน่ืองจากเห็ดเป็นพืชชั้นต�่าไม่มีคลอโรฟิล จึงไม่ 
สามารถสังเคราะห์แสงได้ ต ้องอาศัยอาหารจาก 
สารอนนิทรย์ี และสารอนิทรย์ีจากดนิ ปุย๋หมกั อนิทรย์ีวตัถุ
เพือ่ใช้ในการเจรญิเตบิโต ดงันัน้ การเตรยีมวสัดเุพาะเหด็ 
จะต้องให ้วัสดุเพาะมีสารอาหารครบส�าหรับการ 
เจริญเติบโต ปกติวัสดุเพาะเห็ดจะมีสารอาหารของเห็ด
ดังต่อไปนี้

วัสดุในการเพาะเห็ด ส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วย สารประกอบคาร์บอน  
การเจริญเติบโตของเส้นใยของเห็ดต้องการ
คาร์โบไฮเดรต เพือ่ใช้เป็นแหล่งของพลงังาน 
ซึ่งได้แก่ น�้าตาล ซึ่งเป็นพวกที่มีโมเลกุลเล็ก 
หรือแป้งข้าวเจ้า ในวัสดุเพาะเห็ดที่มีสาร
คาร์โบไฮเดรตโมเลกลุใหญ่ เช่น พวกฟางข้าว  
หรือขี้เลื่อย ต้องอาศัยจุลินทรีย์ย่อยสลาย 
คาร์โบไฮเดรตโมเลกลุใหญ่นีเ้ป็นคาร์โบไฮเดรต 
โมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อเห็ดจะใช้เพื่อการ
เจริญเติบโตได้
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ในการเจริญเติบโตของเห็ดต้องการแร่ธาตุพวกแคลซียมโปรแตสเซียม แมกนีเซียม  
เหลก็ ทองแดง และแมงกานีส ช่วยในการเจริญเติบโต เช่นเดยีวกนั แม้ว่าจะต้องการน้อยกช่็วยให้
เส้นใยเจริญเตบิโตตามปกติ  เนือ่งจากแร่ธาตุนีช่้วยท�าให้ขบวนการทางสรรีวทิยาของเส้นใยเหด็ 
เป็นไปตามปกติ ดังนั้น ในวัสดุเพาะเห็ดมักจะใส่พวกยิปซั่ม หรือปูนขาว ซึ่งมีแคลเซียม 
เป็นองค์ประกอบหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ดีเกลือซึ่งมีแมกนีเซียมเข้าไป เพื่อการเจริญท่ีดีของ
เส้นใยเห็ดนั้นเอง

ช่วยให้เส้นใยเจริญดีขึ้นหรือแข็งแรง เช่น วิตามินบี 1 จะช่วยกระตุ้นในการเจริญเติบโต

ของเหด็หอมได้ จะเหน็ได้ว่าวสัดุเพาะเหด็ทีเ่ตรียมจากพวกฟางข้าว ข้ีเลือ่ยหรอืวสัดอุืน่ท่ีผสมกบั 

มูลสัตว์ก็เพื่อให้ธาตุอาหารครบ สารเหล่าน้ีจะเป็นตัวช่วยปรับแหล่งอาหารคาร์บอน และ 

ไนโตเจนให้มอัีตราส่วนเหมาะสมในกองปุย๋หมกันัน้ส่วนใหญ่จะมอียูใ่นอตัรา 17: 1 ซึง่เหมาะสม

ต่อการเจริญเติบโตโดยทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                       

ที่มา : เอกสารรู้จักเห็ด โดย นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏภูเก็ต  
เบอร์โทรศัพท์ : 076-211959 ต่อ 4000 
เว็บไซต์ : http://clinictech.pkru.ac.th/

3. แร่ธาตุต่างๆ

4. วิตามิน
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เห็ดฟาง 
(ชื่อวิทยาศาสตร์: Volvariella 

volvacea) มีการเพาะปลูกในแถบ

เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ใช้เป็นส่วนผสมในการ

ประกอบอาหารเอเชียอย่างแพร่หลาย 

ชื่อเรียกของมันแม้แตกต่างกันไปใน

หลายประเทศ แต่กย็งัมคีวามหมายว่า  

เห็ดฟาง เหมือนกัน เห็ดฟางมักพบได้ 

ในรูปแบบสด แต่ก็สามารถพบได้ใน 

รูปแบบบรรจุกระป๋องหรืออบแห้ง

จ�าหน่ายนอกฤดูเก็บเกี่ยวด้วย

(คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์)

พลังงาน 35 kcal     โปรตีน 3.2 กรัม
ไขมัน 0.2 กรัม        คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม
แคลเซียม 8 มิลลิกรัม    ฟอสฟอรัส 18 มิลลิกรัม
เหล็ก 1.1 มิลลิกรัม
ไนอะซิน 3.0 มิลลิกรัม
วิตามินซี 7 มิลลิกรัม

8
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เห็ดฟาง เป็นเห็ดที่มีคุณค่าอาหารสูง และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก 
ในการวิเคราะห์เห็ดฟาง 100 กรัม มีคุณค่าอาหาร ดังต่อไปนี้

���������� ����. ����-�����-58.indd   8 1/5/2559 BE   9:59 AM



9

���������� ����. ����-�����-58.indd   9 1/5/2559 BE   9:59 AM



10

���������� ����. ����-�����-58.indd   10 1/5/2559 BE   9:59 AM



11

���������� ����. ����-�����-58.indd   11 1/5/2559 BE   9:59 AM



12

แป้งกล้วยจะมกีลิน่เฉพาะตวั มคีณุสมบตัทิางกายภาพทีด่รีวมตวักบัน�า้ได้ด ีคอื เมือ่ได้รบัความ
ร้อนจะพองตัวใส เมือ่ปล่อยให้เยน็จะเกดิลกัษณะคล้ายวุน้ เนือ่งจากเป็นแป้งทีม่อีะไมโลสสูง จงึท�าให้
มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะน�ามาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบได้ดี บางชนิดของผลิตภัณฑ์
สามารถทดแทนได้สูงถึงร้อยละ 50

แป้งกล้วย เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการน�ากล้วยดิบ 
มาแปรรูปเป็นแป้ง เพ่ือเป็นการถนอมอาหารและสามารถ
น�าไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ขนมไทย

SCIENCE AND TECHNOLOGY VOLUNTEER NEWSLETTER
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แป้งกล้วยที่ผลิตโดยกรรมวิธีอบแห้ง หรือตากแดดจนแห้งที่อุณหภูมิ 55-60 
องศาเซลเซียส แป้งท่ีได้สีจะไม่ขาวเหมือนแป้งจากธัญพืชประเภทหัว เนื่องจากไม่ได ้
ผ่านกระบวนการฟอกสี เมื่อน�าไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ขนมอบหรือขนมไทย 
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีได้จะมีสีค่อนข้างคล�้า ซึ่งผู้บริโภคจะพึงพอใจมากกว่าใช้แป้งกล้วย 
ที่ผ่านกระบวนการฟอกสี ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มีลักษณะทางกายภาพดี จัดเป็นอาหาร
สุขภาพ นอกจากนี้ แป้งกล้วยดิบมีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร 
ได้นานกว่าใช้แป้งสาลหีรอืแป้งข้าวเจ้าอย่างเดยีว เนือ่งจากแป้งกล้วยดบิมฤีทธิต้์านเชือ้รา 
และแบคทีเรีย

              คุณภาพของแป้งกล้วย จะขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต  
ความสะอาด และความสุกของกล้วยเป็นส�าคัญ กล้วยดิบจะมีปริมาณแป้งและ 
แทนนินสงู ปรมิาณน�า้ตาลน้อย การสกุของกล้วยท�าให้คณุค่าทางอาหารเปล่ียนแปลงไป  
โดยเฉพาะแป้ง จะลดลงเปลี่ยนเป็นน�้าตาลมากขึ้น ท�าให้กล้วยมีรสหวาน โดยเฉพาะ  
กล้วยหอม กล้วยไข่ แป้งจะลดลงอย่างมาก เมื่อกล้วยสุก และปริมาณกรดค่อนข้างต�่า  
แต่กล้วยน�า้ว้า กล้วยหกัมกุมกัมแีป้งมากเมือ่ดบิ เมือ่สกุปรมิาณแป้งกย็งัมมีากอยู ่จงึท�าให้
กล้วยมีลักษณะเหนียวและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย
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“ผักตบชวา” วัชพืชท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต
และแพร่ขยายอย่างรวดเรว็ ใน 1 เดอืน ผกัตบชวาเพยีง 
1 ต้น อาจขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น ปัจจุบันผัก
ตบชวาในแหล่งน�้ามีปริมาณมาก กีดขวางการจราจร
ทางน�้า กลายเป็นขยะเน่าเสียก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบนิเวศท�าให้รัฐบาลต้องเสียงบในการก�าจัด 
ผักตบชวาจ�านวนมาก

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงคิดค้นผลิตและพัฒนากระดาษจากผักตบชวา 
ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษวัชพืช ช่วยลดการสูญเสียงบประมาณในการก�าจัด
วชัพชื ตามกรอบแนวทางการจดัการกบัปัญหาสิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี และ ดร.กาญจนา  
ลือพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ การผลิตกระดาษ 
จากผักตบชวา กล่าวว่า “ในปัจจุบันมีการน�าผักตบชวา 
มาท�าให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น งานหัตถกรรม 
งานจักสาน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการน�าผักตบชวามาผลิต
ในรูปแบบ “ผ้าไม่ทอ” (Non Woven) มีลักษณะเป็น 
แผ่นบางๆ คล้ายกระดาษ ถือว่าเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ สามารถน�าไปใช้กับงานผลิตภัณฑ์ 
สิ่งทอในท้องตลาดได้ แต่จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการน�าผักตบชวามาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลตินัน้ยงัมปัีญหาตรงทีป่รมิาณเยือ่ค่อนข้างน้อย ดงันัน้ทางคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชั่น จึงมีการต่อยอดแนวความคิดเรื่องการน�าผักตบชวามาใช้เพื่อผลิตกระดาษ” 
โดยมี น.ส.อารีย์ ส�าเภาทอง และ น.ส.ศรินยา อิ้ววังโส นักศึกษาร่วมท�าวิจัย
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กระบวนการผลิตกระดาษจากผักตบชวาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถก�าหนดความ

หนาบางและน�ามาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์หลากหลายชนดิ อาท ิถงุปลกูต้นไม้ กล่องใส่

กระดาษโน้ต กรอบรปู ทีใ่ส่ปากกา กระดาษท�าแบบตดั หมวก ปกนอกและปกในสมดุ 

เป็นต้น นบัว่าเป็นผลงานของคนไทย ทีย่งัเห็นคณุค่าของการน�าวชัพชืทีไ่ร้ประโยชน์

มาสร้างมูลค่า เป็นการส่งเสริมรณรงค์ให้คนหันมาใช้วัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติเพื่อ

รักษาสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งในภาคธุรกิจก็อาจมีการต่อยอด ขยายชนิดและ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตพร้อมส่งออก ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย

15

1. เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยน�าผักตบชวา ใบสับปะรด กาบกล้วย มาล้าง
ท�าความสะอาด 

2. แล้วตัดวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็กๆ มีความยาวประมาณ 1 นิ้ว แช่น�้าทิ้งไว้ค้างคืน 
เพื่อให้วัตถุดิบอ่อนตัวและท�าให้สารเคมีซึมเข้าไปทั่วเส้นใยได้ดี 

3. เตรยีมเส้นใยด้วยโซเดยีมไฮดรอกไซด์ปรมิาณ 10 g/l อณุหภมู ิ100 0C เวลา 3 ชัว่โมง  
ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 5 g/l อุณหภูมิ 90 0C เวลา 30 นาที

4. เพิ่มคุณสมบัติด้านการกระจายเยื่อด้วยสารช่วยกระจายเยื่อ (Acramin) 5 g/l 
และสารเพิ่มความแข็งแรง (น�้าถ่านกัมมันต์) 5%

ที่มา : เอกสารเรื่องเส้นใยผักตบชวา โดย อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี และ ดร.กาญจนา ลือพงษ์

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

โทร. 0-2629-9153-7 ต่อ 2006
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กระถางแก้มลิง ถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชได้หลายชนิด 
ซึ่งอาศัยหลักการของน�้าใต้ดิน โดยน�ากระถางเปล่าที่ออกแบบ ให้มีช่องด้านข้างเป็นช่อง ซึ่งเจาะไว้
สูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อใช้ระบายน�้าออก แล้วน�ากระถางที่มีขนาดเล็กกว่าคว�่าลง
ไปในกระถางใบแรก พร้อมท้ังติดท่อขนาดสูงกว่ากระถางใบแรกนั้นไว้ใส่น�้าหรือดูดน�้าออก จากนั้น 
ใส่หินปิดกระถางใบท่ีคว�่าเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกร่วงลงไปในก้นกระถางใบใหม่ แล้วจึงใส่วัสดุปลูกลงไป
จนมิดกระถางใบเล็ก หินนี้อาจเลือกเป็นหินก่อสร้างหรือหินภูเขาไฟ ขนาดไม่ใหญ่มาก แล้วตามด้วย
ดนิปลกูเลก็น้อย น�าก่ิงพนัธุล์งปลกู จากนัน้ใส่ดนิทีเ่หลอืลงไปจนเตม็ขอบกระถาง จากนัน้หาไม้มาค�้า 
และมัดก่ิงเพื่อป้องกันก่ิงพันธุ์โยก อันอาจท�าให้รากขาด สุดท้ายเอาน�้าใส่ทางท่อน�้าจนน�้าไหลออก 
ทางรูระบายน�า้ เสร็จแล้วรดน�า้ที่โคนต้น เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
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คุณสุนันท์ เลสัก อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (อสวท.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน

มหีน้าทีห่ลกัเป็นวทิยากรของสถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปางที่ให้ความรู้เกษตรกร

ทั่วประเทศ ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.แม่เมาะ 

ปราชญ์ชาวบ้าน

จากจุดเล็กๆ ที่คิดว่าอยากปลูกพืชผักเองบ้าง โดยเริ่มจากการปลูกผัก 
และผลไม้ในดินตามท่ีเราชอบ จนได้รู้จักกับการปลูกผักไร้ดินจากโครงการหลวง ซึ่งผัก 
มีความสวยงาม สามารถปลกูได้ทัง้ปี ต่างจากการปลกูผกัโดยใช้ดนิ จงึสนใจและประจวบ
เหมาะกับที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ล�าปาง ได้เปิดอบรมเรือ่งนีพ้อดจีงึเป็นจดุเปลีย่นในการหนัมาปลกูผกัไร้ดินของคณุสนุนัท์
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ส�าหรับหลายๆ คนที่ลองปลูกผักไร้ดินไม่ส�าเร็จอาจจะ
ล้มเลิกความตัง้ใจ แต่ส�าหรบัคณุสนุนัท์ หลงัจากกลบัมาปลูกผักไร้ดิน 
เองที่บ้านแล้ว ก็ได้คอยสังเกต ปรับปรุง เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เช่น  
การปรบัโครงวางแปลงผกั ท่ีเดมิเป็นโครงสร้างไม้ไผ่ และมกัประสบ 
ปัญหา คอื มอดกนิและมเีศษไม้ตกลงบนผกัท�าให้ไม่น่ารับประทาน  
จึงดัดแปรงมาเป็นโครงสร้างไม้ไผ่ผสมกับท่อพีวีซีดัดโค้งแทน ซึ่ง 
หลงัจากการปรบัปรงุ คณุสนุนัท์กไ็ด้น�าโครงสร้างนีไ้ปให้สถาบนัวจัิย 
ดจูนได้น�าไปออกงานร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี ้คณุสนุนัท์ ยงัได้ร่วมมอืกบัคณาจารย์ในสถาบนัการศกึษาเรยีนรูร่้วมกนัอย่าง
ต่อเนื่อง ในลักษณะที่อาจารย์เป็นผู้ช่วยด้านวิชาการและทฤษฎี ทั้งเรื่อง ธาตุอาหารที่จ�าเป็นของผัก
แต่ละชนดิ อณุหภมู ิวสัดกุารปลกู และคณุสนุนัท์เป็นผูป้ฏบิตั ิบนแปลงสาธติของสถาบนัฯ จนกระทัง่ 
เกิดการผสานกันระหว่างความรู้วิชาการสู่แนวทางการปฏิบัติที่สามารถท�าได้จริง ต่อมาสถาบันฯ  
จึงได้เริ่มให้เข้าไปช่วยสอนชาวบ้านท่ี อ.แม่เมาะ ตั้งแต่ช่วง 8-9 ปีที่แล้ว จนปัจจุบันคุณสุนันท์  
เป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สอนเกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน ร่วมกับกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ
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คุณคณุตน์ ศิโรทศ หรือ ผู้ช่วย

ต่อเป็น อสวท. ที่มีใจรักที่จะพัฒนาพื้นที่ 

บ้านลิพอนหวัหาร – บ่อแร่ หมูท่ี ่8 ต.ศรสีนุทร  

อ.ถลาง จังหวัดภู เก็ต ให ้ เป ็นหมู ่บ ้าน 

ผลติเหด็อนิทรย์ี ทีม่แีนวคดิเดด็ๆ ว่า ท�าอย่างไร  

ให้คนภูเก็ต กินเห็ดแล้วรักกัน โดยได้รับ 

การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่า 

จะเป็นด้านการผลิตหัวเช้ือเห็ดที่มีคุณภาพ 

การเพาะเหด็แบบครบวงจร การแปรรปูผลติภณัฑ์ 

จากเห็ด และอื่นๆ อีกมากมาย

ส�าหรับผม การเป็น อสวท. ไม่ได้ให้แค่ความรู้แค่ผมคนเดียว แต่ผมคิดว่า  

การเป็น อสวท. ท�าให้เรามกีารสือ่สารกนัเหมอืนเครือข่ายคอยช่วยเหลือกัน แลกเปล่ียน

ความรู้ซึ่งกันและกัน และก็ท�าให้ผมสามารถน�าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมานั้น  

น�าไปต่อยอดเพือ่พฒันาหมูบ้่านของผมได้ ท�าให้หมูบ้่านของผมมคีวามรักและสามคัคี

กันมากขึ้น ผมจึงภูมิใจในการเป็น อสวท. เป็นอย่างมาก
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ปีพทุธศกัราช 2558 ถอืเป็นการครบรอบ 12 ปี ของคลนิกิเทคโนโลยกีบัการน�า วทน. สูช่มุชน  
ซ่ึงจัดโดยส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ แบ่งเป็น ผู้แทนจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ผู้แทนชุมชน 
หมูบ้่าน วท. ผูแ้ทนสมาชกิ อสวท. แต่ละจงัหวดั ผูป้ระกอบการ OTOP ผูว่้าราชการจงัหวดั ทีเ่ป็น 
ผูบ้รหิารวทิยาศาสตร์จงัหวดัระดบัสงู (Provincial Chief Science Officer : PCSO) หรอืผูแ้ทน
จงัหวดั และผูแ้ทนหน่วยงานในสงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ รวมจ�านวนผูเ้ข้าร่วมทัง้สิน้ 725 คน

ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
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กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้จดังานนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่ 

SMEs ภายใต้สโลแกน “นวัตกรรมไทยสร้างช่ือ เทคโนโลยไีทยสร้างชาต ิวทิยาศาสตร์ไทย

สร้างสุข” โดยน�าผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริม

และพฒันาโดยฝีมอืคนไทย จากหน่วยงานในสงักดัและเครอืข่ายมาจดัแสดงและจ�าหน่าย 

เพื่อให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs ซึ่งมียอดจ�าหน่าย 4,846,778 บาท มีผู้เข้ารับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอด 23 หลักสูตร จ�านวนทั้งสิ้น 890 คน 

รวมยอดสั่งซ้ือและยอดการท�า
สัญญาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือทางการ
เกษตร รวม 161,328,700 บาท รวม 
มูลค่าทั้งส้ิน 166,175,478 บาท ซ่ึง 
ทัง้หมดได้รบัการพฒันาด้วยวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีท่ีได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งนอกเหนือ
จากนั้นกระทรวงวิทย์ฯ ยังมีบริการ
ให้ค�าปรึกษาและการให้การสนับสนุน
ส�าหรับผู ้ประกอบการ SMEs ผ่าน
บริการ MOST SERVICES ซึ่งมีผู้เข้า
รับบริการจ�านวน 1,849 คน
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็น 
การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่อนาคตของชาติ ส�าหรับปีนี้จัดข้ึน
ระหว่างวันที่ 14-25 พศจิกายน ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี

เติมเต็มความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ซึง่การจดังานในคร้ังน้ี ทางส่วนส่งเสริมการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กไ็ด้

เชญิเครอืข่ายคลนิกิเทคโนโลยเีทคโนโลย ีจ�านวน 12 แห่ง เข้าร่วมจดันทิรรศการ

ในครั้งนี้ด้วย โดยใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
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สวัสดีค่ะ สมาชิก อสวท. ทุกท่านพบกับ กิจกรรมข่าวสาร แวดวง อสวท.  
กนัอกีครัง้ ในจดหมายข่าว อสวท. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 ประจ�าเดือนตุลาคม 2558-มนีาคม 2559 
โดยในช่วงทีผ่่านมากระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ร่วมกบัคลินกิเทคโนโลยเีครือข่าย 
ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัเลอืกให้จดัโครงการสรรหาสมาชิก อาสาสมคัรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสวท. และเป็นการน�า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(วทน.) ลงสู่พื้นที่โดยตรงซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการจัดการสรรหาสมาชิก อสวท. 
รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง 5 ภูมิภาค

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท.  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี
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วันที่ 17 สิงหาคม 2558 กิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. จังหวัดมุกดาหาร  
โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 กิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. จังหวัดก�าแพงเพชร 

โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 กิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
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วันที่ 2 กันยายน 2558 กิจกรรม
สรรหาสมาชิก อสวท. จังหวัดนครปฐม 
โดย คลินิกเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัมหดิล

วันที่ 5 กันยายน 2558 สรรหา
สมาชิก อสวท. จังหวัดศรีสะเกษ  
โดย คลนิกิเทคโนโลยวีทิยาลยัเทคนคิ
ศรีสะเกษ ณ หอประชุมวิทยาลัย
เทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  9 กันยายน 2558 กิจกรรม
สรรหาสมาชิก อสวท. จังหวัดแพร่ โดย 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 กันยายน 2558 กิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. จังหวัดชัยนาท  
โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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วันท่ี 25 กนัยายน 2558 กจิกรรมสรรหาสมาชกิ อสวท. จงัหวดัสมทุรสาคร โดย 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. จังหวัดนราธิวาส 

โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. จังหวัดพิษณุโลก  
โดย คลินกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยันเรศวร 
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