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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทบรรณาธิการ Editor

จดหมายข่าว อสวท.

	 สวัสดีครับสมาชิกครอบครัวอาสาสมัครวิทยาศาสตร์	
(อสวท.)	ทุกเครือข่ายและท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน		จดหมายข่าว	
อสวท.	ฉบับนี้เป็นฉบับที่สองที่คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา	 ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศให้แก่
ครอบครัว	 อสวท.	 และท่านที่สนใจ	 ในฉบับนี้สำานักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย	ี	สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้กรุณา
ประสานข้อมูลจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย	 จนได้ข้อมูลที่ 
หลากหลายมีสาระที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน	 ทีมงานบรรณาธิการ 
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้
	 ในชว่งเดอืนสงิหาคมเปน็ตน้มา		หนว่ยงานในสงักดักระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานใหญ่ระดับชาติ	2	 งาน	 คือ 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ประจำาปี	2555		
ในระหว่างวันที่		16	-	31		สิงหาคม		2555		งานนี้มีจุดเน้นที่นักเรียน		
นกัศกึษา	ครอูาจารย	์	บคุลากรทางดา้นการศกึษาทกุระดบัการศกึษา
ทั่วประเทศ	 และประชาชนที่สนใจ	 จะได้มีโอกาสรับความรู้และ
ประสบการณ์แปลกใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลักคือ	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 
งานที่สองเป็นงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย	ประจำาปี	2555		
(TechnoMart	 InnoMart	 2012)	 ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักคือ	 
สำานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 สำานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์	 จุดเน้นของงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ในฐานะทรงเป็น	 ”พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย”	และ	“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”	มีการเผยแพร่
ผลงานเทคโนโลยแีละนวตักรรมของคนไทย	สรา้งโอกาสการซือ้ขาย
และเปลี่ยนสินค้า	และการบริการด้านเทคโนโลยี	กระตุ้นให้คนไทย
เกดิแรงบนัดาลใจในการคดิคน้	พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ปน็
ประโยชน์		ฝกึอบรมเพือ่พฒันาและสรา้งเสรมิอาชพี		ตลอดจนสรา้ง
เอกลักษณ์ของ	 “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย”	 ให้เป็นไป
ในรูปแบบ		Thailand		Expo	Technology		ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่	
25-28	 ตุลาคม	2555	 ทั้งสองงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชมุไบเทค	บางนา	และคลนิกิเทคโนโลย	ี	มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลา	ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทั้งสองนี้	 เช่นเดียวกับ
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายอีกหลาย	ๆ	แห่ง	จึงขอขอบคุณหน่วยงาน	
ผู้รับผิดชอบทั้งสองหน่วยที่ให้โอกาสแก่เราในครั้งนี้
	 คงมาถึงโอกาสที่เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ.	2556	คณะบรรณาธิการขอถือโอกาสส่งความสุขความปรารถนาดี
มายังครอบครัว	อสวท.	และท่านผู้อ่านทุกท่าน
	 	 	 	 	 สวัสดี
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ติดต่อขอรับบริการให้คำาปรึกษากับคลินิกเทคโนโลย	ี1313
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กระทรวงวิทยาศาสตร	์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คลินิกเทคโนโลยี	 สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
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จดหมายข่าว อสวท.

	 สวัสดีครับสมาชิกครอบครัวอาสาสมัครวิทยาศาสตร์	
(อสวท.)	ทุกเครือข่ายและท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน		จดหมายข่าว	
อสวท.	ฉบับนี้เป็นฉบับที่สองที่คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา	 ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศให้แก่
ครอบครัว	 อสวท.	 และท่านที่สนใจ	 ในฉบับนี้สำานักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี		สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้กรุณา
ประสานข้อมูลจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย	 จนได้ข้อมูลที่ 
หลากหลายมีสาระที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน	 ทีมงานบรรณาธิการ 
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้
	 ในชว่งเดอืนสงิหาคมเปน็ตน้มา		หนว่ยงานในสงักดักระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานใหญ่ระดับชาติ	2	 งาน	 คือ 
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ประจำาปี	2555		
ในระหว่างวันที่		16	-	31		สิงหาคม		2555		งานนี้มีจุดเน้นที่นักเรียน		
นกัศกึษา	ครอูาจารย	์	บคุลากรทางดา้นการศกึษาทกุระดบัการศกึษา
ทั่วประเทศ	 และประชาชนที่สนใจ	 จะได้มีโอกาสรับความรู้และ
ประสบการณ์แปลกใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลักคือ	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 
งานที่สองเป็นงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย	ประจำาปี	2555		
(TechnoMart	 InnoMart	 2012)	 ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักคือ	 
สำานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 สำานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์	 จุดเน้นของงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ในฐานะทรงเป็น	 ”พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย”	และ	“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”	มีการเผยแพร่
ผลงานเทคโนโลยแีละนวตักรรมของคนไทย	สรา้งโอกาสการซือ้ขาย
และเปลี่ยนสินค้า	และการบริการด้านเทคโนโลยี	กระตุ้นให้คนไทย
เกดิแรงบนัดาลใจในการคดิคน้	พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ปน็
ประโยชน์		ฝกึอบรมเพือ่พฒันาและสรา้งเสรมิอาชพี		ตลอดจนสรา้ง
เอกลักษณ์ของ	 “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย”	 ให้เป็นไป
ในรูปแบบ		Thailand		Expo	Technology		ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่	
25-28	 ตุลาคม	2555	 ทั้งสองงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชมุไบเทค	บางนา	และคลนิกิเทคโนโลย	ี	มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลา	ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานทั้งสองนี้	 เช่นเดียวกับ
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายอีกหลาย	ๆ	แห่ง	จึงขอขอบคุณหน่วยงาน	
ผู้รับผิดชอบทั้งสองหน่วยที่ให้โอกาสแก่เราในครั้งนี้
	 คงมาถึงโอกาสที่เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ.	2556	คณะบรรณาธิการขอถือโอกาสส่งความสุขความปรารถนาดี
มายังครอบครัว	อสวท.	และท่านผู้อ่านทุกท่าน
	 	 	 	 	 สวัสดี

	 สืบ เนื่ องมาจากบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือ	 ”การพัฒนาจังหวัดด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	 ระหว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

กระทรวงมหาดไทย	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

นำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา 

จังหวัด	 เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 

ให้กับประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศ	 

คลนิกิเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	 

เป็น	 1	 ใน	10	 คลินิกเทคโนโลยีที่เริ่ม

โครงการนำารอ่ง	โดยมกีารประชมุรบัความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทน

ประชาชนจากหลากหลายอาชีพ	 จำานวน	 

92	 คน	 เมื่อวันที่	 20	 กันยายน	2553	 

ณ	หอ้งประชมุชัน้	3	อาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ

50	 พรรษา	 มหาวชิราลงกรณ	 และได้ 

ข้อสรุปเป็นความต้องการจากชุมชนบรรจุ

ในแผนปฏิบัติราชการจังหวัด	 ประจำาปี	 

งบประมาณ	2555	 จำานวน	2	 โครงการ	

โครงการแรก	 เป็นการแปรรูปสินค้า 

โครงการ

การบริหารจัดการ

และการกำาจัดขยะ

โดยเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม
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หมู่บ้านแก๊สชีวมวล

จดหมายข่าว อสวท.

นำาไปคัดแยกโลหะ	 แก้ว	 นำาไปจำาหน่ายใน
กระบวนการนำากลับมาใช้ใหม่	 ขยะที่เหลือ
จะส่งเข้าเตาเผาในระบบก๊าซซิไฟเออร์ไม่
ปล่อยควันไอเสีย	 หรือเขม่าออกไปรบกวน
สิง่แวดล้อม	ผลจากการเผาในระบบดงักล่าว	
จะได้ผลิตภัณฑ์เป ็นก๊าซเชื้อเพลิงและ 
นำ้ามัน	 ซึ่งจะนำาไปใช ้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์	 โครงการนี้กำาลังดำาเนินการจัดตั้ง
และเตรียมส่งมอบงานตามระยะเวลาของ
แต่ละส่วนงาน	 และคาดว่าจะทำาพิธีเปิดได้
ประมาณวันที่	 19	 พฤศจิกายน	 2555	 
ในการนี้จะเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด	
ตัวแทนผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา	 และผู้บริหารจากองค์การ
บรหิารส่วนตำาบลลำาพะยา	ผูบ้รหิารเทศบาล
และอบต.	 อื่น	 ๆ	 ในจังหวัดยะลา	 มาร่วม 
ในพิธีดังกล่าวด้วย	 เพื่อจะเป็นแนวทาง 
ในการนำาไปดำาเนินการกับเทศบาลและ	
อบต.	อื่น	ๆ	ต่อไป
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เกษตรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	 ซึ่งได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ	 ตาม
รายละเอียดที่นำาเสนอในจดหมายข่าว	
อสวท.	ขอบอก	ฉบับที	่1	ปี	2555	ไปแล้ว	
กับโครงการที่สอง	 เป็นการบริหารจัดการ
และการกำาจดัขยะโดยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	
ซึ่งได้เลือกพื้นที่ดำาเนินการที่ตำาบลลำาพะยา	
อำาเภอเมือง	 จังหวัดยะลา	 มีการเตรียม 
ความพร้อมและสร้างความเข้าใจในบริบท
ของการดำาเนินการ	 โดยทุกครัวเรือนใน 
ตำาบลลำาพะยาจะต้องมส่ีวนร่วม	โดยเริม่ต้น
สร้างความตระหนักในการจัดการคัดแยก
ขยะสด	หรือขยะเปียกในครัวเรือน	เพื่อนำา
ไปใช้ประโยชน์ด้วยการใช้ถังย่อยขยะเปียก	
ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้สนับสนุนงบประมาณนำาร่องให้	 200	 
ครัวเรือน	ส่วนในอีก	600	ครัวเรือนที่เหลือ	
อบต.ลำาพะยาจะดำาเนินการเอง	 โดยบรรจุ
ในแผนงบประมาณปี	2556	 ส่วนขยะแห้ง 
อื่นๆ	 ซึ่งส ่วนใหญ่เป ็นเศษโลหะ	 แก้ว	
พลาสตกิหรอืเศษวสัดบุรรจภุณัฑ์อืน่ๆ	จะถกู
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	 หมู่บ้านแก๊สชีวมวล	 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
กบัศนูยว์จิยัพลงังาน	มหาวทิยาลยัแมโ่จ	้โดยชมุชน
และส่วนราชการในพื้นที่มีส่วนร่วม	 ซึ่งได้เริ่ม
โครงการตั้งแต่ปี	2553	ณ	หมู่บ้านวังป้อง	อำาเภอ
แม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อเป็นต้นแบบชุมชน 
ในการใช้เทคโนโลยีพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส	 
ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน	และ
เปน็แนวทางในการสง่เสรมิการประกอบอาชพีใหม่
ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน	 การดำาเนินงาน 
ในครั้งแรก	 เป็นการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน	 และ 
ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้แก๊สชีวมวลแทนแก๊ส 
หงุตม้	โดยการนำาความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยดีา้นการเผาไหมม้าประยกุตใ์ช	้จากการ
เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 ได้แก่	 แกลบ	 
เศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ผลหรือไม้โตเร็ว	 
ใหเ้กดิเปน็แกส๊เชือ้เพลงิ	มกีารนำาแกส๊มาใชท้ดแทน
แก๊สหุงต้ม	นอกจากจะได้พลังงานทดแทนแล้ว	ยัง
สามารถลดหมอกควันจากการเผาในที่โล่งแจ้ง 
ที่เป็นปัญหาหมอกควันเป็นประจำาทุกป	ีซึ่งก็ได้รับ
การตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

หมู่บ้านแก๊สชีวมวล

5
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	 ปัจจุบัน	 บ้านวังป้องมีสมาชิกในหมู่บ้านผ่านการฝึกอบรม	
สามารถสร้างเตาแก๊สชีวมวลที่ใช้แกลบ	และเตาชีวมวลที่ใช้ฟืนเป็น
เชื้อเพลิง	 สร้างเตาเพื่อใช้เองและจำาหน่ายแก่บุคคลทั่วไป	 มีการ 
รวมกลุ่มผู้ที่มีทักษะทางช่าง	 ให้มีอาชีพการสร้างเตาขายเป็นอาชีพ
หนึง่ของชมุชนดว้ย	ในป	ี	2554	ภายในหมูบ่า้นทีม่ปีระชากรประมาณ	
160	หลังคาเรือน	มีการใช้เตาแบบใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงจำานวน	98	
ตัว	แบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง	20	ตัว	เตาชีวมวลขนาดใหญ่สำาหรับใช้
ในงานส่วนรวมของหมู่บ้าน	2	 ตัว	 คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัด	 การใช้
แกส๊หงุตม้ปลีะ	2	แสนบาท	ไดม้กีารตอ่ยอดนำาเอาพลงังานความรอ้น
จากเตาชวีมวลชมุชน	มาดดัแปลงใชก้บัเครือ่งอบแหง้ขา้วเปลอืก	เพือ่
ลดความชื้นของข้าวเปลือกก่อนนำาไปจำาหน่าย	 สามารถลดความชื้น
ได้อย่างรวดเร็ว	 เฉลี่ยประมาณ	500	-	1,000	 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	 
ขึน้อยูก่บัความชืน้ของขา้วเปลอืก	โดยดดัแปลงระบบการทำางานแบบ
อัตโนมัติ	 ตั้งเป้าหมายในการผลิตข้าวชุมชนครบวงจรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงครบวงจร	 บนพื้นฐานแนวพระราชดำาริ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 จนถือเป็นชุมชนตัวอย่างในการประยุกต์ใช้
พลังงานทดแทนชุมชนหนึ่ง
	 ผลจากความรว่มมอืของชมุชนและสว่นราชการ	ทำาใหห้มูบ่า้น
แก๊สชีวมวลบ้านวังป้อง	 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ	 ที่มีฐานการเรียนรู้
พลงังานทดแทนทีป่ระสบผลสำาเรจ็แหง่หนึง่	และมกีารขยายผลไปยงั
ชุมชนใกล้เคียง	ได้แก่	บ้านดอนตัน	หมู่ที	่4	,	บ้านหนองเขียว	หมู่ที	่
5	 และบ้านทุ่งข้าวเน่า	 หมู่ที่	 8	 ส่งผลให้มีพัฒนาการของชุมชน 
เกิดเป็น	“หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	และขยายเติบโตขึ้น
ได้ตามลำาดับต่อไป

ผู้เรียบเรียง
นางสาวสาริสา	บุญเนตร	ผู้ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

������ ����.����������.indd   6 11/12/2555   11:51



7

Science and Technology Volunteer Newsletter
จดหมายข่าว อสวท.

	 	 ชุมชนตำาบลหรเทพ	 โคกใหญ่	 และ 

ตลาดน้อย	 อำาเภอบ้านหมอ	 จังหวัดสระบุรี	 

มีอาชีพหลักในการทำาเกษตร	 คือ	 นาเผือก 

สลับกับนาข้าว	 เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนมี 

ระบบสาธารณูปโภคที่เอื้ออำานวย	 มีปริมาณ 

นำา้ทีเ่หมาะสมและสมบรูณ์ตลอดปี	ประกอบกบั

เกษตรกรมีศักยภาพในการทำานาเผือกและ 

นาข้าว	 โดยผลผลิตของนาเผือกได้จำาหน่าย 

เป็นหวัสด	แบ่งเป็นเกรด	1	เกรด	2	เกรด	3	และ

ส่วนที่มีความบกพร่อง	 คือ	 เน่าเสียบางส่วน	

เรียกว่า	“เผือกปาด”	จึงเป็นที่มาของโครงการ

หมู่บ้านเผือกหอมระยะที่	1	 ภายใต้โครงการ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยการ

สนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลย	ี

	 การทำางานของโครงการเป็นการบรูณาการ

ผลของงานวิจัย	 เรื่องการทำาแป้งเผือกและ

ผลิตภัณฑ์	 สู่บทบาทการบริการวิชาการแบบมี

ส ่วนร ่วมระหว่าง	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 

ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น	 คือ	 สำานักงานเกษตร

อำาเภอบ้านหมอ	 องค์การบริหารส่วนตำาบล 

โคกใหญ่	 หรเทพ	 สำานักงานเกษตรจังหวัด

สระบุรี	 และชุมชนเจ้าของพื้นที่	 ในลักษณะ 

การทำางานแบบไตรภาคี	เริ่มต้นจากการศึกษา

ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน	 

ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำาแผนพัฒนาชุมชน	 โดยใน 

ปีที	่1	เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ของ	“เผอืกปาด”	

แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ

	 1.		การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องสไลด์

เผือกทดแทนการสไลด์ด้วยมือในการทำาเผือก

ทอดกรอบ	 ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู ้บริโภคให้การ

ยอมรับในคุณลักษณะและรสชาติ	แต่มีปัญหา

คือ	 ผลิตไม่ทันความต้องการของผู้สั่งสินค้า	

เครื่องสไลด์เผือกจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ 

ช่วยลดเวลาในการผลิต	 สามารถทำาให้ชุมชน

ผลิตเผือกทอดกรอบได้เพิ่มขึ้น	ประมาณ	4-5	

เท่าต่อวัน

	 2.		การพัฒนาแป้งเผือกจากเผือกปาด	

โดยวิธีการแบบครัวเรือน	กล่าวคือ	ทำาเผือกให้

เป็นแผ่นบางหรือแท่ง	 ด้วยเครื่องสไลด์เผือก	

แล ้วทำาให ้แห ้งด ้วยพลังงานแสงอาทิตย ์	 

จากนั้น	 ทำาให้เป็นผงแล้วร่อนผ่านตะแกรง	 

นำาไปใช้ในการผลิตอาหารได้หลายอย่าง	 

การพัฒนาหมู่บ้านเผือกหอมปีที่ 1	 ปัจจุบัน	 บ้านวังป้องมีสมาชิกในหมู่บ้านผ่านการฝึกอบรม	
สามารถสร้างเตาแก๊สชีวมวลที่ใช้แกลบ	และเตาชีวมวลที่ใช้ฟืนเป็น
เชื้อเพลิง	 สร้างเตาเพื่อใช้เองและจำาหน่ายแก่บุคคลทั่วไป	 มีการ 
รวมกลุ่มผู้ที่มีทักษะทางช่าง	 ให้มีอาชีพการสร้างเตาขายเป็นอาชีพ
หนึง่ของชมุชนดว้ย	ในป	ี	2554	ภายในหมูบ่า้นทีม่ปีระชากรประมาณ	
160	หลังคาเรือน	มีการใช้เตาแบบใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงจำานวน	98	
ตัว	แบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง	20	ตัว	เตาชีวมวลขนาดใหญ่สำาหรับใช้
ในงานส่วนรวมของหมู่บ้าน	2	 ตัว	 คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัด	 การใช้
แกส๊หงุตม้ปลีะ	2	แสนบาท	ไดม้กีารตอ่ยอดนำาเอาพลงังานความรอ้น
จากเตาชวีมวลชมุชน	มาดดัแปลงใชก้บัเครือ่งอบแหง้ขา้วเปลอืก	เพือ่
ลดความชื้นของข้าวเปลือกก่อนนำาไปจำาหน่าย	 สามารถลดความชื้น
ได้อย่างรวดเร็ว	 เฉลี่ยประมาณ	500	-	1,000	 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง	 
ขึน้อยูก่บัความชืน้ของขา้วเปลอืก	โดยดดัแปลงระบบการทำางานแบบ
อัตโนมัติ	 ตั้งเป้าหมายในการผลิตข้าวชุมชนครบวงจรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงครบวงจร	 บนพื้นฐานแนวพระราชดำาริ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 จนถือเป็นชุมชนตัวอย่างในการประยุกต์ใช้
พลังงานทดแทนชุมชนหนึ่ง
	 ผลจากความรว่มมอืของชมุชนและสว่นราชการ	ทำาใหห้มู่บา้น
แก๊สชีวมวลบ้านวังป้อง	 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ	 ที่มีฐานการเรียนรู้
พลงังานทดแทนทีป่ระสบผลสำาเรจ็แหง่หนึง่	และมกีารขยายผลไปยงั
ชุมชนใกล้เคียง	ได้แก่	บ้านดอนตัน	หมู่ที่	4	,	บ้านหนองเขียว	หมู่ที่	
5	 และบ้านทุ่งข้าวเน่า	 หมู่ที่	 8	 ส่งผลให้มีพัฒนาการของชุมชน 
เกิดเป็น	“หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”	และขยายเติบโตขึ้น
ได้ตามลำาดับต่อไป

ผู้เรียบเรียง
นางสาวสาริสา	บุญเนตร	ผู้ประสานงานโครงการหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อาทิ	 ไอศกรีม	 ทองม้วน	 ทองพับ	 เม็ดขนุน	

ซาลาเปา	 ขนมเปี ๊ยะบัวหิมะ	 เผือกกรอบ 

ทรงเครื่อง	 โดยในอาหารแต่ละชนิดจะใช้แป้ง

เผือกหรือเผือกผลเป็นส่วนประกอบ	 มีขั้นตอน

การทำาที่ไม่ยุ่งยาก	 สำาหรับบางชนิดใช้หัวเผือก

ปาดสดเป็นส่วนประกอบ	 ได้แก่	 เผือกกรอบ 

ทรงเครื่อง	 ในการทำาเผือกกรอบทรงเครื่อง	 

จะมีวิธีการหลัก	ๆ	3	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนแรก

เป็นขั้นตอนการทอดส่วนประกอบต่างๆ	 ได้แก่	 

เผอืกสดทีห่ัน่เป็นเส้นเลก็ๆ	เมด็มะม่วงหมิพานต์	

กระเทยีมกลบีใหญ่ซอย	หอมแดงซอย	ปลาข้าวสาร	

พริกขี้หนูแห้ง	 ใบมะกรูดฉีก	 ทอดแล้วพักไว	้ 

ขัน้ตอนที	่2	คอื	การเตรยีมนำา้ปรงุ	ประกอบด้วย	

การผัดกระเทียมให้หอม	 ปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยว	

นำ้าส้มสายช	ู นำ้าปลา	 นำ้าตาลปี๊บ	 ผัดจนเหนียว	

ใส่นำ้ามะนาว	 หรือส้มซ่าผัดให้เข้ากัน	 ส่วน 

ขั้นตอนสุดท้าย	 คือ	 การนำาส่วนประกอบของ 

ขั้นตอนที	่1	 กับขั้นตอนที่	2	 มาคลุกให้เข้ากัน	

โดยคลกุเคล้าผสมเผอืกทอด	กบันำา้ปรงุทีเ่ตรยีม

ไว้ด้วยไฟอ่อนในกระทะ	 ค่อยๆ	 เติมนำ้าปรุง 

ทีละน้อย	คลุกเคล้าให้เข้ากัน	โรยนำา้ตาลทราย

ขณะคลกุ	คลกุเคล้าให้ส่วนผสมทั่วด	ีก่อนยกลง	

โรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์	 กระเทียมเจียว	 

หอมเจียว	 ปลาข้าวสารทอด	 พริกขี้หนูทอด	 

ใบมะกรดู	คลกุเคล้าให้เข้ากนัอกีครัง้	พกัให้เยน็

สนิท	ใส่ภาชนะบรรจุ

	 ความสำาเรจ็ของโครงการ	วดัได้จากผลผลติ

และรายได้ของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเผือกหอม 

ในกระบวนการผลิตที่รวดเร็วขึ้น	โดยใช้เครื่อง

สไลด์เผือกช่วยในการผลิต	สามารถผลิตเผือก

ทอดกรอบได้เพิ่มขึ้น	 4-5	 เท่า	 ลดปัญหา 

แถวคอยของสินค ้าที่ผู ้รับบริการต้องการ	

สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ของเผอืกปาดในรปูแบบ

ของเผอืกสดและแป้งเผอืก	หรอืเผอืกผงในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 ให้เป็นสินค้าประจำา

ท้องถิ่นของชุมชนหมู่บ้านเผือกหอม	ดังกล่าว

������ ����.����������.indd   8 11/12/2555   11:51



จดหมายข่าว อสวท.
9

Science and Technology Volunteer Newsletter

	 	 กลุ่มนำ้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ	

สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ได้รวมกลุ ่มเพื่อทำาผลิตภัณฑ์อาหารประเภท 

นำ้าพริกเผา	 นำ้าพริกแกง	 บรรจุในถุงพลาสติก	 

ปิดสติ๊กเกอร์ที่ออกแบบเอง	 ที่ผ ่านมาได้นำา

ผลิตภัณฑ์ออกวางจำาหน่ายในงานของเทศบาล

เมืองชะอำา	หรืองานออกร้านของผลิตภัณฑ	์OTOP	

อย่างสมำ่าเสมอ	 ซึ่งจำาหน่ายได้ดีในระดับหนึ่ง	 เมื่อเวลาผ่านไป	 

ได้พบปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ใหม	่ 

เพราะมกีารแข่งขนัจากกลุม่ชมุชนอืน่เพิม่มากขึน้	ในขณะเดยีวกนั

พบว่า	บรรจุภัณฑ์มีจุดอ่อนที่ไม่สะท้อนเอกลักษณ์ของกลุ่ม

	 	 จากการสำารวจพื้นที่ของศูนย์คลินิกเทคโนโลย	ีสถาบันวิจัยและพัฒนา

เพื่อสำารวจสภาพปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ	โดยการทำางานของเครือข่าย	3	ฝ่าย	ได้แก่	

มหาวิทยาลัย	เทศบาลเมืองชะอำา	โดยนางจุนารีรัตน	์	นวลละออง	ผู้อำานวยการกองสวัสดิการ

สงัคม	และชมุชนกลุม่ผูส้งูอายบุ้านห้วยทรายเหนอื	ซึง่พบว่า	ชมุชนต้องการรบัความรูแ้ละทกัษะ

การทำานำ้าพริกชนิดใหม่	 นอกเหนือจากนำ้าพริกเผาที่ทำาอยู่เดิม	 นอกจากนี้	 ยังมีความต้องการ

บรรจุภัณฑ์สำาหรับบรรจุนำ้าพริกที่พัฒนาขึ้นใหม่	 โดยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีกระบวนการบรรจุ 

ไม่ซับซ้อน	แต่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้

	 	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำานำ้าพริกต่างๆ	 อาทิ	 นำ้าพริกขิงหมูกรอบไข่เค็ม	 นำ้าพริก

สมุนไพร	นำ้าพริกปลาป่น	นำ้าพริกมะขาม	รวมทั้งให้ความรู้ด้านการออกแบบและใช้บรรจุภัณฑ์	

น�้ำพริกบ้ำนห้วยทรำยเหนือ
ผลผลิตของสมำชิก อสวท.
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จึงเกิดขึ้นโดยดำาเนินการต่อเนื่อง	 ซึ่งพบว่า	 การดำาเนินโครงการนี้ทำาให้กลุ ่มชุมชน 

มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	เป็นความผูกพันในฐานะสมาชิกของสังคมที่อยู่ร่วมกัน	เกิดการ 

บรูณาการองค์ความรูจ้ากการสอนกบับทบาทการบรกิารวชิาการแก่สงัคม	และผลทีเ่กดิขึน้

คือ	การยอมรับของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการของกลุ่มนำ้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ

ที่มีลักษณะเด่นเรื่องความสามัคคี	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ที่ตกผลึก	 จนพัฒนาเป็น 

ศนูย์เรยีนรูข้องชมุชน	ทำาให้บคุคลและหน่วยงานภาครฐั	ขอเข้าศกึษาดงูานเพือ่เป็นต้นแบบ 

การจดักลุม่อย่างสมำ่าเสมอ	และทีส่ำาคญัคอื	สามารถเพิม่รายการผลติภณัฑ์ใหม่ของชมุชน	 

ซึ่งส่งผลให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น	

	 สำาหรับการทำานำ้าพริกชนิดต่างๆ	นั้น	ก็มีกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	สามารถใช้

อุปกรณ์ง่ายๆ	 ภายในครัวเรือนได้	 ในที่นี้จึงขอถ่ายทอดสูตรการทำานำ้าพริกที่เรียกชื่อว่า	 

“ผัดพริกขิงหมูกรอบ-ไข่เค็มสมุนไพร”	 ซึ่งเป็นสูตรต้นตำารับของวิทยาการจากคณะ

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์	แถมถ่ายทอดด้วยเคลด็ลบัในการทำาให้อร่อยตดิปากมากยิง่ขึน้	

กระบวนการทำานำ้าพริกนี้เริ่มต้นจากการโขลกเครื่องปรุงต่างๆ	 ให้ละเอียด	 ประกอบด้วย

ตะไคร้	ผิวมะกรูด	หอมแดง	กระเทียม	ที่ซอยเรียบร้อยแล้ว	ตามด้วยกะปิหอม	จากนั้นผัด

เครื่องนำ้าพริกด้วยนำ้ามันให้หอม	ใส่กุ้งแห้งป่น	พริกขี้หนูป่น	มันหมูแข็งทอดกรอบ	ปรุงรส

ด้วยนำ้าตาลทรายและเกลือ	 แล้วใส่ใบมะกรูดฉีกทอดกรอบ	 พริกชี้ฟ้าแห้งทอดกรอบ	 พัก

ส่วนผสมทั้งหมดให้เย็นดีเสียก่อน	 จึงใส่ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ	 โรยหน้าด้วย 

ไข่เค็มหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า	 ปิดฝาภาชนะให้สนิท	 ทั้งนี้คณะอาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า	

กุ้งแห้งที่จะใช้ควรล้างนำ้าให้สะอาด	 ผึ่งให้แห้งแล้วจึงโขลกหรือปั่นให้ละเอียด	 อ่านแล้วมี 

ข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 คลินิกเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครค่ะ
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  เห็ดถั่งเช่าทิเบต	 หรือถั่งเช่าแท้	 จัดว่ามีชื่อเสียงและมีค่ามากที่สุดในบรรดาเห็ด 

ทั้งหลาย	ในภาษาจีนเรียกว่า		“ตังถั่งเช่า”		หากเรียกว่า		“ถั่งเช่า”		อาจเป็นถั่งเช่าสีทอง		

ถั่งเช่าหิมะ	(เกาหลี)	 หรือตัวอื่นๆ	 ก็ได้	 เห็ดสกุลถั่งเช่าจัดเป็นเชื้อรากินแมลงในกลุ่ม	 

Ascomycetes		ซึ่งมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างสูง		โดยเฉพาะอย่างยิ่งราแมลง

ในสกุลคอร์ไดเซพ	[Cordyceps	(Fr.)	Link]	ซึ่งมีการจัดจำาแนกไว้มากกว่า	750	สายพันธุ์

ทั่วโลก	ประมาณ		400	สายพันธุ	์ ค้นพบที่เอเชีย	(เนปาล	จีน	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 เวียตนาม	 

และไทย)	มีความหลากหลายในสภาพชื้น	และป่าเขตร้อน	(Sung	et	al.,	2007)

	 วงจรชวีติเข้าใจกนัว่าเมือ่เชือ้ราแมลงได้ล่วงลำ้าเข้าไปในวงจรชวีติของแมลง		อาจเกดิ

จากการที่สปอร์เชื้อราตกลงบนตัวแมลง	 หรือจากการที่แมลงกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา

เข้าไป	เส้นใยของราจะฝังตวัเข้าสูอ่วยัวะภายใน		และเจรญิเตบิโตอยู่ในเจ้าบ้าน		(ตวัแมลง)		

ด้วยการกนิอาหารจากตวัแมลงนัน้		จากนัน้ราทีเ่ป็นปรสติจะเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็		จน

สามารถเข้าไปแทนที่อยู่ในลำาตัวของแมลงนั้นทั้งตัว	 และกลายเป็นกลุ่มเป็นเส้นใยของรา

หรอืไมซเีลยีม	เส้นใยของราแมลงเมือ่เจรญิเตบิโตรวมตวักนั	เกดิเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่

เรียกว่า	 ดอกเห็ด	 มีรูปร่างและสีที่แตกต่างกัน	 ไม่ว่าจะเป็นก้านสปอร์ราที่เหมือนกิ่งไม	้	

หรือเหมือนตาข่ายคลุมตัวแมลง	 ก้านสปอร์นี้พร้อมที่จะกระจายไปตกบนแมลงเป้าหมาย

ตัวต่อไป

	 	 แมลงเจ้าบ้านของราแมลงสกลุนีม้มีากมายหลายชนดิ	เช่น	มด	ผึง้	ต่อ		แตน		แมงมมุ		

เพลี้ย	 ด้วง	 แมลงปอ	 	 ผีเสื้อ	 และหนอน	 โดยทั่วไปราแมลงจะมีความจำาเพาะกับแมลง 

เจ้าบ้านชนดิใดชนดิหนึง่เท่านัน้		หรอืใกล้เคยีงแมลงเจ้าบ้านชนดินัน้	ๆ 	และไม่เป็นอนัตราย

กับคน	 แต่อย่างไรก็ตามมีเชื้อราเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถรับประทานได้	 และใน 

ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ก็อาจเกิดอาการแพ้เชื้อราเหล่านี้ได	้(ธัญญาม,	2555)

เห็ดสกุลถั่งเช่า
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ถั่งเช่าทิเบต  (Ophiocordyceps  sinensis	หรือชื่อเดิม	Cordyceps  sinensis)

	 ถั่งเช่าทิเบตหรือถั่งเช่าแท้	 มีชื่อเสียงและมีค่ามากที่สุดในบรรดาราแมลงในสกุล 

ถั่งเช่า	 เห็ดชนิดนี้จะเจริญเติบโตจากตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัย 

ที่มีความสูงกว่า		3,500		เมตร	จากระดับนำ้าทะเลเท่านั้น

	 สรรพคุณของถั่งเช่าถูกค้นพบอย่างบังเอิญ	 เล่ากันว่า	 สมัยโบราณคนเลี้ยงสัตว์ 

บนที่ราบสูงทิเบตสังเกตเห็นว่า	 สัตว์ที่เลี้ยงไปกินเห็ดดอกเล็กๆ	 ที่มีลักษณะคล้าย 

ใบหญ้าเข้าไปแล้วมีสุขภาพแข็งแรง	ไม่เป็นโรค	และในสัตว์ที่มีอายุมาก	พบว่า	มีท่าทาง 

กระฉบักระเฉงเหมอืนเป็นหนุม่สาว	จงึเกบ็มากนิบ้าง		หลงัจากทานแล้ว	พบว่า	ดต่ีอสขุภาพ

จดัเป็นยาบำารงุชัน้เลศิทีร่ำา่ลอืกนัไปทัว่		ประเทศจนีสามารถทำาการเพาะถัง่เช่าทเิบตในห้อง

ปฏิบัติการได้

ถั่งเช่าสีทอง  (Cordyceps  militaris)

	 เห็ดถั่งเช่าสีทองมีการเพาะกันเป็นการค้ามานานหลายสิบปีแล้วที่ประเทศจีน	 ญี่ปุ่น		

เกาหลี		มาเลเซีย		และอเมริกา		เห็ดถั่งเช่าสีทองสามารถทำาการเพาะได้โดยใช้ตัวหนอน

เพาะ	หรือใช้อาหารสังเคราะห์		สามารถชักนำาให้เป็นดอกเห็ดได้โดยใช้อากาศเย็น		ถั่งเช่า

ที่วางขายทั่วไปในขณะนี้โดยมากเป็นถั่งเช่าสีทอง	 มีรายงานหลายฉบับยืนยันว่า	 ถั่งเช่า 

สีทองมีคุณสมบัติเทียบเท่าถั่งเช่าทิเบต
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ถั่งเช่าหิมะ   (lsaria  tenuipes (=lsaria  japonica	Yasuda)	หรือชื่อเดิม	
         Paecilomyces tenuipes	(Peck)	Samson)

 ถั่งเช่าหิมะหรือถั่งเช่าเกาหลี	 มีสรรพคุณในการลดความอ้วน	 ลดคอเรสเตอรอล		 

ไขมัน	 นำ้าตาลในเลือด	 ลดฝ้าทำาให้หน้าขาว	 นิยมเพาะเลี้ยงโดยใช้หนอนไหม	 ชาวเกาหลี

นิยมบริโภคเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง	โดยนำามาอบแห้งทำาเป็นผงใช้ปรุงอาหารต่าง	ๆ

ถั่งเช่าจักจั่น   (Paecilomyces cicadae or  lsaria  sinclairii)

	 ถัง่เช่าจกัจัน่		ว่านจกัจัน่		หรอืว่านเรไร		เป็นดอกเหด็ทีข่ึน้บนตวัอ่อนของจกัจัน่	สามารถ

เพาะเลีย้งได้โดยไม่ต้องอาศยัห้องเยน็		มสีรรพคณุช่วยลดความดนั		บำารงุสายตา		ป้องกนั

ต้อหิน	 การติดเชื้อไวรัสลงตา	(งูสวัด)	 รักษาโรคสะเก็ดเงิน	 โรคลมชักในเด็ก	 และโรคที่

เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
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สรรพคุณ

 การวิจัยค้นคว้าทางเภสัชวิทยา	 พบว่า	 ถั่งเช่าอุดมไปด้วยสารสำาคัญหลายชนิดที่มี 

ผลทางชีวภาพ	 เช่น	 โมโนแซคคาไรด์	 ไดแซคคาไรด์	 โพลีแซคคาไรด์	(เบต้า-กลูแคน)	 

แมนนิทอล		กาแล็กโทส		อะดีโนซีน		คอร์ไดเซปิน		กรดคอร์เซปิก		กรดอะมิโน		โปรตีน		

สเตอรอล		วติามนิ		และแร่ธาตหุลายชนดิ		เหด็ถัง่เช่าถกูใช้ในการป้องกนัและรกัษาสารพดั

โรค	เช่น		โรคหอบหืด		วัณโรค		โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง		โรคไต		โรคหัวใจ		รวมถึง

โรคระบบไหลเวียนโลหิต	 ความดันโลหิตสูง	 ภาวะที่เม็ดเลือดขาวตำ่ากว่าปกติ	 โรคนอน 

ไม่หลับ	 อ่อนล้า	 ความเครียด	 ระบบประสาท	 โรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง	 

เพิ่มภูมิคุ้มกัน	เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้ต้านทานต่อแบคทีเรีย	และไวรัส	ต่อต้าน 

การเกิดเนื้องอก	 แก้ความผิดปกติทางเพศทั้งในผู้ชายและผู้หญิง	 และชะลอความชรา	 

(อ้างตาม	ธัญญา,	2555	;	Bhandari		et		al.,	2010)

เอกสารอ้างอิง

ธัญญา		ทะพิงค์แก.	(2555)	รู้จักกับเห็ดสกุลถั่งเช่า.	เคหการเกษตร	36(4)	:	113-117.

Bhandari,	A.K.,	Negi	,	J.	S.,	Bisht,		V.	K.,	Rana		C.	S.,	Bharti,	M.	K.	and	Singh,	N.	(2010).	 

											Chemical		constituent,	inorganic		elements		and		properties		of		Cordyceps									 

	 	 						 sinensis	-	a	review.	Nature		and		Science.	8	(9):	253-256.	

Sung,		G.		H.,	Hywel	-	Jones,		N.	L.,		Sung,	J.	M.,		Luangsaard,	J.	J.,		

	 	 		 		 Shrestha,		B.	and		Spatafora,	J.	W.(2007)	Phylogenetic	classification	of		

	 	 		 		 Cordyceps		and		the		clavicipitaceous		fungi.	Studies	in		Mycology.	57:	5-59.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

           ดร.ธัญญา		ทะพิงค์แก

	 	 	 	 			 	 	 	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 	 	 	 			 	 	 	 	 อ.เมือง		จ.เชียงใหม	่	50300	โทร.		053-885408
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บทน�า
  ในการเพาะเชือ้เหด็ทกุวธิ	ีเชือ้เหด็จดัว่าเป็นหวัใจสำาคญัของการเพาะเหด็มเีกษตรกรและ

ชาวบ้านมากมายที่มีความสนใจจะเพาะเห็ดไว้บริโภคเอง	 หรือเพื่อสร้างรายได้เป็นอาชีพ	 แต่

เนือ่งจากเชือ้เหด็ทีจ่ะนำามาเพาะนัน้หาซือ้ได้ยากในบางพืน้ที	่	หรอืทีม่ขีายกม็กัจะไม่ค่อยมคีณุภาพ

ที่แน่นอน	 ทำาให้ผลผลิตที่ได้ไม่สมำ่าเสมอ	 และไม่มีคุณภาพหรือเชื้อเห็ดมีราคาแพงเกินไป		

เกษตรกรน้อยรายนกัทีจ่ะผลติเชือ้เหด็เอง	เพราะใช้ทนุทรพัย์ค่อนข้างสงู	ต้องมเีครือ่งมอืทีจ่ำาเป็น

หลายอย่าง	ต้องใช้เทคนคิปลอดเชือ้	เพือ่ควบคมุการปนเป้ือนจากเชือ้จลุนิทรย์ีแปลกปลอมทีต่ดิ

มากบัวสัดทุี่ใช้เป็นวสัดเุพาะ	และสภาพแวดล้อม	ซึง่ผูป้ฏบิตัต้ิองมกีารเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัจิงึจะ

สามารถทำาได้	ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึพฒันาวธิกีารผลติเชือ้เหด็โดยแบบง่าย		และสามารถใช้วสัดอุปุกรณ์

ที่มีอยู่ในครัวเรือนมาใช้ในการผลิตเชื้อเห็ดได้

การผลิตเชื้อเห็ดแบบง่าย
Simple method of making mushroom spawn

วิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด
 1.		 ใส่เมลด็ธญัพชื	1	กโิลกรมั		ลงในหม้อหงุข้าว

	 2.		นำาสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด	์3	%	

w/v	 จำานวน	100	 ซีซี.	 ผสมกับนำ้าส้มสายชู	10	 ซีซี.	 

ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงในขวดพลาสติก	 จากนั้นเติมนำ้าลงไป

ให้ครบ	1	ลติร	แล้วเทลงไปในหม้อหงุข้าวให้ท่วมเมลด็

ธัญพืช

	 3.		กดสวิตซ์หุงข ้าว	 จนกระทั่งสัญญาณไฟ 

เปลี่ยนจากหุงเป็นอุ่น

	 4.		 ใช้ช้อนตักเมล็ดธัญพืชใส่ลงในถ้วยพลาสติก		

ปิดฝาแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น	พอเย็นให้ใช้ทันที

ธัญญา		ทะพิงค์แก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส่วนผสมส�าหรับท�าเชื้อเห็ด

เมล็ดธัญพืช				 	 	 	 1	 	 ก.ก.

นำ้าส้มสายชู			 	 	 	 	 10		 ซีซี.

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์	 100	 ซีซี.

นำ้า	 	 	 	 			 	 	 	 	 1	 	 ลิตร

ดอกเห็ด		 			 	 	 	 	

จดหมายข่าว อสวท.
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วิธีการ
 1.		ทำาการคัดเลือกดอกเห็ด 
ที่สมบูรณ	์ดอกไม่แก่หรืออ่อนเกินไป	
สะอาด	สดใหม่
	 2.		นำาดอกเหด็มาวางบนกระดาษ
ที่สะอาด	 ใช้มีดที่ฆ่าเชื้อแล้วตัดแต่ง
บริเวณที่สกปรกออกให้หมด
	 3.		 เทแอลกอฮอล์ล้างแผลลง 
ในแก้วประมาณครึ่งแก้ว	 แล้วนำา 
ดอกเห็ดที่ตัดแต่งแล้วจุ่มลงไปจนมิด
ดอกเหด็แล้วนำาออกมาวางบนกระดาษ
ทีส่ะอาด	 ปล่อยให้แอลกอฮอล์ระเหย
ออกจากดอกเห็ดจนแห้ง	 จากนั้น
ทำาการผ่าเอาเนื้อเยื่อเห็ดแล้วตักขึ้น
ถ่ายใส่ถ้วยอาหารแล้วทำาการปิดฝา
ถ้วย
	 4.		นำาไปเก็บไว้ในห้องที่สะอาด		
อณุหภมูห้ิองปกต	ิประมาณ	7-10	วนั	
จะเห็นเส้นใยเห็ดสีขาวเจริญจาก
เนื้อเยื่อเห็ด	 จะนำาไปใช้เป็นแม่เชื้อ 
ต่อไปได้

ขั้นตอนการผลิตเชื้อเห็ดแบบง่าย

16
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ขนมดอกจอก
	 	 ขนมดอกจอกเป็นขนมที่ได้รับความนิยม	 และเป็นขนมที่อยู่คู่กับประเทศไทย 

มาเป็นเวลานาน	คลนิกิเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก	วทิยาเขต

จันทบุรี	 จึงได้ถ่ายทอดวิธีการทำาขนมดอกจอกลงสู่ชุมชน	 ให้ความรู้แก่เกษตรกร	 

กลุ่มแม่บ้าน	และประชาชนที่สนใจ	เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริม	ซึ่งขนม 

ที่ได้ทำาออกมานั้นมีความหอม	มัน	กรอบ	อร่อย	เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ที่ใครได้ชิม

แล้วก็ติดใจ

ส่วนผสม
	 	 แป้งว่าว		 	 	 150		 กรัม

	 	 แป้งมัน			 	 60			 กรัม

	 	 แป้งข้าวเจ้า			 145		 กรัม

	 	 กะท	ิ											 50				 กรัม

	 	 นำ้าปูนใส					 300		 กรัม

	 	 นำ้าตาลทราย		 150			กรัม

	 	 ไข่แดง				 	 34					กรัม

	 	 นำ้ามันพืช					 66					กรัม

	 	 เกลือ									 7.5				กรัม

	 	 งาดำา											 20			 กรัม

วิธีการท�า 
	 	 1.	ร่อนแป้งทั้ง		3		ชนิด	รวมกัน		1		ครั้งพักไว้

	 	 2.	ใส่ไข่แดง	กะทิ	นำ้าตาลทราย	เกลือ	และนำ้าปูนใส	ผสมพอเข้ากัน

	 	 3.	ใส่นำ้ามันพืช	งาดำา	ผสมส่วนผสมให้เข้ากันดี

	 	 4.	เตรียมพิมพ์ดอกจอกให้ร้อน	โดยแช่ในนำ้ามันที่เตรียมไว้จนพิมพ์ร้อน

	 	 5.	ตัง้กระทะใส่นำา้มนัมากประมาณ	4	ถ้วยตวง	ใช้ไฟค่อนข้างอ่อน	พอนำา้มนัร้อน	

นำาพมิพ์ดอกจอกจุม่นำา้มนัจนพมิพ์ร้อนจดั	ยกพมิพ์ขึน้จากนำา้มนั	แล้วนำาไปซบันำา้มนัออก

บนกระดาษซับนำ้ามัน	ก่อนจุ่มพิมพ์ลงในแป้ง	ประมาณ	3/4	ของพิมพ	์แล้วนำาไปทอด 

ในนำ้ามัน	พอแป้งอยู่ตัวก่อนให้กลับพิมพ์ให้นาบกับก้นกระทะ

	 	 6.	ค่อย	ๆ	เขย่าพิมพ์ให้แป้งหลุด	จากพิมพ์

	 	 7.	ทอดต่อจนกระทั่งแป้งเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองทั้ง		2	ด้าน

	 	 8.	ตักขึ้นจากนำ้ามัน	วางลงบนก้นถ้วยเพื่อให้ชิ้นขนมโค้งสวย	และอยู่ตัว	วางพัก

บนตะแกรงรองกระดาษให้สะเด็ดนำ้ามัน

Science and Technology Volunteer Newsletter
จดหมายข่าว อสวท.
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คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจันทบุรี	ตำาบลพวง	อำาเภอเขาคิชกูฏ	จังหวัดจันทบุรี	22210

โทร.	087-833-6469,	086-145-4530

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

18

	 	 ชันโรง	 (Trigona spp.)	 มีชื่อสามัญว่า	stingless	bee	 ซึ่งผึ้งสกุลนี้ 

มีลักษณะเด่นคือ	 ไม่มีเหล็กใน	ทำาให้ไม่สามารถต่อยได้เหมือนผึ้งสายพันธุ์อื่น	 

แต่จะป้องกันตัวโดยใช้ปากกัด	 ชันโรงเป็นผึ้งที่ขนาดเล็ก	 เป็นแมลงสังคมที่ใช้

ผสมเกสรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เลี้ยง	และขยายพันธุ์ง่าย	เคลื่อนย้ายสะดวก	 

อีกทั้งยังพบแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย	

คนจันทร์ชันโรง
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	 ผลิตภัณฑ์เด่นของชันโรงที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้คือ	 ชัน	 (batumen)	 

โดยนำาไปยากระชุนใช้ตักนำ้า	ทำายา	ผสมเครื่องสำาอาง	เป็นต้น

	 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 วิทยาเขตจันทบุรี	 เข้าไป 

ส่งเสริม	 และให้ความรู้ทางด้านการเกษตรที่ถูกต้อง	 เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการ 

สร้างงาน	สร้างเงิน	สร้างอาชีพ	เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง	และยั่งยืนในอนาคต

19
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	 การแยก	ชันโรง	 เพื่อเพิ่มจำานวนนั้น	สามารถแยกได้ 

ทั้งจากไม้ขอนตามธรรมชาติ	 หรือจากกล่องที่เลี้ยงไว้อยู่

ก่อนแล้ว	ซึง่จะต้องตรวจสอบความสมดลุของไข่	ดกัแด้	และ

ตัวเต็มวัยก่อนแยกรัง	โดยฤดูที่เหมาะสมในการแยกนั้นคือ

ฤดูฝน	เพราะเป็นช่วงที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์

20

การแยกขยายพันธ์ุชันโรง

	 	 แยกไข่	 ดักแด้	 ตัวเต็มวัย	(ชันโรงที่เลี้ยง)	 ปริมาณครึ่งหนึ่งของเดิมโดยมีหลอด

นางพญาติดไปด้วย	นำาไปใส่ในรังใหม	่โดยรังใหม่ต้องแห้งไม่ชื้น	ชันโรงพี่เลี้ยงจะช่วยกัด

หลอดดักแด้ตัวเต็มวัยออกจากหลอดตัวอ่อน	 มิเช่นนั้นดักแด้ในหลอดตัวอ่อนจะตาย	 

พร้อมกันนี้ต้องทำางานการสำารวจดูนางพญา	หรือหลอดนางพญาให้สัมพันธ์กับกลุ่มหลอด

ไข่	 และหลอดดักแด้	 เพื่อรังชันโรงจะได้มีนางพญาเพื่อพร้อมออกเป็นตัวเต็มวัย	 และ 

ทำาการผสมพันธุ์กับชันโรงตัวผู้

	 	 จากนั้นนำาถ้วยอาหารที่ประกอบด้วยถ้วยเกสร	และถ้วยนำ้าผึ้ง	ใส่ลงในรัง	โดยวาง

ใกล้ปากทางเข้าออก

	 	 นำาไข	(ขี้ชัน)	 มาแปะบริเวณทางเข้าเพื่อล่อตัวเต็มวัยชันโรงงานให้กลับเข้ารัง 

เพาะเลี้ยง

	 	 ปิดทางเข้ารังชันโรง	(รังเดิม)	 ด้วยไขชันโรงหรือกระดาษแล้วจึงนำาชันโรงที่มี

นางพญา	(รังเดิม)	แยกออกไป	นำารังชันโรงที่ทำาการแยกขยาย	(รังใหม่)	มาตั้งไว้ที่ทำาการ

แยกรัง	เพื่อให้ชันโรงงานกลับเข้ารังใหม่

	 การแยกรังเลี้ยงชันโรง	 ควรเตรียมวัสดุกันศัตรูชันโรง	 โดยเฉพาะพวกมดที่ชอบกิน 

นำา้หวาน	ป้องกนัโดยการใช้นำา้	หรอืนำา้มนัเครือ่งเก่าทาตามขาตัง้	หรอืหลกัทีจ่ะนำารงัชนัโรง

ไปตั้งเลี้ยงและขยายพันธุ์
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 รถไฟ สรรหาสมาชิก อสวท. ขบวนสุดท้าย ประจ�าปีนี้ 

ก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว พบกันใหม่ กับการเดินทาง สรรหาสมาชิก 

อสวท.ในปีหน้า จะขึ้นเหนือ ล่องใต้หรือจะไปอีสาน 

ติดตามชมกันต่อไปนะค่ะ

 ปู๊น...ปู๊น...รถไฟขบวนสุดท้าย	ของการสรรหา	

สมาชิก	อสวท.	ประจำาปี	2555	มาจอดเทียบชานชาลา	ที่	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 มหาวิทยาลัย

สุดท้ายประจำาปีนี้	ก็คือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	

โดยเจ้าภาพให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง		

	 	 โดยได้รบัเกยีรตจิากท่าน	ผศ.เอนก	เทพสภุรณ์กลุ	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 มาเป็น

ประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้	 ตามด้วยการจัดกิจกรรม

ต่างๆ	มากมาย	จากทมีงานของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร่วมกบัองค์การพพิธิภณัฑ์

วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	เช่น	การสาธติชวีติกบัวทิยาศาสตร์	ต่างทีม่าแต่จดุหมายเดยีวกนั	

ชมวีดิทัศน์	 เส้นทางชีวิต	ของ	อสวท.	และใครๆ	ก็เป็น	อสวท.ได้	นอกจากนี้	ยังมีการร้องรำา	 

ทำาเพลง	โยกย้าย	ส่ายเอว	กันเต็มที่	ทุกกิจกรรมล้วนแต่ได้รับความร่วมมือ	จาก	(ว่าที่)	อสวท	

ทุกท่านเป็นอย่างดี	อยู่ด้วยกันตลอดจนปิดงาน	น่ารักทุกท่านเลย

	 	 ถ้าถามถึงช่วงเวทีเสวนา	“สมาชิก	อสวท.”	โดยส่วนใหญ่	(ว่าที่)	อสวท.ที่นี่	ยังมีความ

ต้องการเทคโนโลยีในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 การทำาปุ ๋ยหมักชีวภาพ	 การแก้ปัญหาขยะและ 

นำ้าเสียในชุมชน	การผลิตถ่านอัดแท่ง	และความรู้เรื่องการแปรรูป	มะม่วง	กล้วย	เห็ด	ปลาร้า				

เป็นต้น	…
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  สวั ส ดี ค ่ ะ  	 ส ม า ชิ ก ค ร อบค รั ว	 

อาสาสมคัรวทิยาศาสตร์	(อสวท.)	ทกุท่าน	หลงัจาก

ที่การสรรหา	 สมาชิก	 อสวท.	 ประจำาปี	2555	 ได้ 

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ก็ได้มีการจัดงาน

ประชมุ	รวมพล	อสวท.	ขึน้ทกุปี	โดยในปี	2555	จดัขึน้

เป็นครั้งที่	6	 ณ	 โรงแรมริมปาว	 จังหวัดกาฬสินธุ	์

สมาชกิ	อสวท.	มาประชมุกนัโดยนดัหมาย	มาพร้อม

กันทั่วฟ้าเมืองไทย	 ทั้งจากภาคกลาง	 ภาคเหนือ	 

ภาคใต้	และเจ้าภาพ	ภาคอีสาน

	 	 ในการประชมุครัง้นี	้ได้รบัเกยีรตอิย่างยิง่	จาก	นางสาวเสาวณ	ีมสุแิดง	รองปลดักระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี มากล่าวเปิดงาน	 อีกทั้งยังมี	 นางนิตยา	 พัฒนรัชต์	 ผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี,	นายคณิต	ถิรวณิชย์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และอีกหลายๆ	 ท่านจากสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 

ให้เกยีรตมิาร่วมในพธิเีปิดอกีด้วย	โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์	นายสมศกัดิ์	สวุรรณสจุรติ	

กล่าวต้อนรับ	และ	ผศ.ดร.นวลจันทร์	สิมะสุวรรณรงค์	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตกาฬสินธุ	์(มทร.อีสาน	กาฬสินธุ์)	ขึ้นกล่าวรายงาน	หลังจากนั้นเริ่ม

กจิกรรมแรกของงาน	“เดีย่วไมโครโฟน”	ในหวัข้อ	การสือ่สารด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และ

นวตักรรม	(วทน.)	โดย	นายธนากร	พละชยั	รองผูอ้ำานวยการองค์การพพิธิภณัฑ์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	 

ต่อด้วยการนำาเสนอกิจกรรมของโครงการ	 อสวท.	 ปีที่ผ่านมา	 โดยนางสุวิมล	 อินทะแสน	 
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ผู้อำานวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และ

นายเอกพงศ์	 มุสิกะเจริญ	 และแล้ว 

ก็มาถึ งกิ จกรรมสานสัมพันธ ์	 

ที่ ให้สมาชิก	 อสวท.จากแต่ละ

เครือข่ายได้รู้จักกันมากขึ้น				

	 	 ความตื่นเต้นไม่ได้มีแค่นี้ 

นะค ่ะ	 ทางเจ ้ าภาพนำาทีมโดย	

ผศ.วชัรนิทร์,	ผศ.สจุติรา	สราวชิ	และทมีงาน

จาก	มทร.อีสาน	กาฬสินธุ	์ได้พาสมาชิก	อสวท.ไปศึกษาดูงาน	หมู่บ้าน	ว	และ	ท	ข้าวเหลือง 

11	 ณ	 บ้านโคกล่าม	 อ.กมลาไสย	 จ.กาฬสินธุ์	 ต่อด้วยการไปศึกษาดูงาน	 การผลิตผ้าไหม 

แพรวา	การย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาต	ิการสาวไหม	การปลูกหม่อน	เลี้ยงไหม	ณ	บ้านหนองช้าง	

อ.สามชัย	 จ.กาฬสินธุ์	 และแล้วเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า	 พวกเราชาว	 อสวท.	 ทุกท่านก็ 

ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันพร้อมกับชมการแสดงของชาวไทยเผ่าภูไท	 บรรยากาศ 

เต็มไปด้วยความอบอุ่น	ความสุข	สนุกสนาน	รื่นเริง	เป็นอย่างมาก	สุดท้ายนี้	ต้องขอบพระคุณ

ทางเจ้าภาพ	มทร.อสีาน	กาฬสนิธุ	์เป็นอย่างมากทีด่แูลและต้อนรบัเป็นอย่างด	ีตลอดการประชมุ

ครั้งนี้

เรามาช่วยลุ้นกันดีกว่าค่ะ ปีหน้า
การประชุมรวมพล อสวท. 

ครั้งที่ 7 ในปี 2556 จะจัดขึ้นที่ใด
โปรดติดตามตอนต่อไป บ๊าย บาย
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กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวความส�าเร็จ

ส่วนประกอบของเครื่องสีข้าว

“โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน”

	 	 ปัจจบุนั	เกษตรกร	ผูป้ลกูข้าวส่วนใหญ่นัน้	เมือ่ถงึฤดเูกบ็เกีย่วข้าวจะแบ่งข้าวออกเป็นสอง

ส่วน	 คือ	 จะเก็บข้าวไว้บริโภคเองและอีกส่วนหนึ่งจะขายข้าวให้กับโรงส	ี ซึ่งแต่ละครั้งจะต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	 และค่าบริการในการสีข้าว	 ทำาให้ชุมชนมีความต้องการเครื่องสีข้าว

ประจำาครัวเรือนสำาหรับใช้งาน	 แต่เครื่องสีข้าวปัจจุบันมีขนาดใหญ	่ ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม	

อีกทั้งมีราคาสูง	

	 	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย	 และบริษัท 

นาทว	ี เทคโนโลยี่	 จำากัด	 จึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก	 ให้สามารถใช้ได้เอง 

ในครัวเรือน	 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ	 สามารถสีข้าวไว้บริโภคเอง	 ตัวเครื่องมี 

ขนาดเล็กกระทัดรัด	ไม่กินเนื้อที่	นำ้าหนักเบา	ใช้สำาหรับสีข้าวขาว	สามารถสีได้ทั้งข้าวเมล็ดสั้น	

และข้าวเมล็ดยาว	 เน้นให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่สีมาใหม่ๆ	 เพราะข้าวจะหอม	 รสชาติดี	 

มีวิตามินมากกว่า	 ประหยัดกว่าซื้อข้าวสาร	 นอกจากนี้	 สามารถนำารำาข้าวและแกลบที่ได้ 

ใช้เลี้ยงสัตว์	หรือทำาปุ๋ยได้	

	 	 1.	ฝาปิดกรวยใส่ข้าวเปลือก

	 	 2.	กรวยใส่ข้าวเปลือก

	 	 3.	ตะแกรงกรองเศษหิน	ขนาด	3	หุน	

4.	 ลิ้นกั้นข้าวเปลือก	 เปิด/ปิด	 ข้าวเปลือก 

	 ในกรวยใส่ข้าวเปลือกลงสู่เครื่องสีข้าว

5.	 ฟิวส์	ขนาด	20	แอมป์	ยาว	30	มม.

6.	 สวิตซ์	เปิด/ปิด	เครื่องสีข้าว

7.	 ตัวปรับการขัดขาว	ขัดมาก-ขัดน้อย

8.	 รางข้าวสาร

9.	 ท่อเป่ารำา

10.	ตะแกรงคัดขนาดสามารถเอียงจากแนว 

	 ระดับโดยเริ่มองศาระดับความเอียงที่มาก 

	 ที่สุด	ไปน้อยที่สุด	0,1,2,3	ตามลำาดับ	และ	

	 ปรับพับกลับในแนวดิ่ง	P

11.	ลวดกั้นการไหลของข้าว

12.	จุดติดตั้งสายดิน
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ข้อมูลจ�าเพาะเครื่องสีข้าว

ประเภทการสีข้าว

กำาลังการผลิต

ความจุกรวยใส่ข้าว

ต้นกำาลัง

ความต้องการด้านไฟฟ้า

ขนาดตัวเครื่อง

นำ้าหนักเครื่อง

สีเป็นข้าวขาว

ประมาณ	35-45	ก.ก.	ข้าวเปลอืก	/ชัว่โมง

4.5	ก.ก.	ข้าวเปลือก

มอเตอร์ไฟฟ้า	ขนาด	1	แรงม้า

หม้อไฟฟ้า	 ขนาด	5	 แอมป์	220	 โวลต์	

คุณลักษณะเฉพาะ	 ขนาดสายไฟฟ้า	2	x	

1.5	มม.

0.30	x	0.52	x	0.82	เมตร	(กว้าง	x	ลึก	x	

สูง	)

33	กิโลกรัม
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เครื่องสีข้าว ระดับครัวเรือน

“เล็ก สะดวก ง่าย คุ้มค่า ปลอดภัย”
	 	 เป็นเครื่องสีข้าวขาว	สำาหรับสีข้าวบริโภคเองภายในครัวเรือน	ซึ่งออกแบบให้มีขนาดเล็ก	

ใช้งานสะดวก	 ดูแลรักษาง่าย	 สามารถแยกข้าวหักและข้าวเต็มเมล็ดมีถุงผ้าเก็บและป้องกัน 

การฟุ้งกระจายของแกลบและรำาข้าว	 เพื่ออำานวยความสะดวกและคุ้มค่าในการใช้งาน	 มีระบบ

ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
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	 1.		 เพื่อมุ ่งเน้นให้ผู ้บริโภคได้ 

รับประทานข้าวที่สีใหม่ๆ	 เพราะข้าว 

จะหอม	 รสชาติดี 	 อุดมไปด ้วย 

สารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์

	 2.		การสี ข ้ า ว เ อ งสามารถ

ประหยัดกว่าการซื้อข้าวสาร	 ซึ่ง

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง	 40	%	

เพราะปัจจุบันราคาข้าวเปลือกนั้น 

ถูกกว่าข้าวสารถึง	3	เท่า	นอกจากนี	้ยังได้รำาข้าว	ปลายข้าว	และแกลบ	มาใช้เลี้ยงสัตว	์ทำาปุ๋ย

หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย

	 3.		การเก็บรักษาที่ยาวนาน	 เนื่องจากเปลือกข้าว	 เป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถ 

คงคุณภาพข้าวได้ดีที่สุด	 โดยข้าวจะเริ่มเสื่อมคุณภาพทันที	 หลังจากโดนกะเทาะเปลือก	 

โดยปกติข้าวสารที่มีคุณภาพจะมีอายุไม่เกิน	1-2	 เดือน	 แต่ข้าวเปลือกสามารถเก็บรักษา 

โดยคงคุณภาพไว้ได้นานนับปี	โดยปราศจากมอด	และกลิ่นอับ

ผลิตโดย : บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จ�ากัด

	 	 	 	 		 5/2	ม.14	ถ.สุวินทวงศ	์	ต.ศาลาแดง	อ.บางนำ้าเปรี้ยว	จ.ฉะเชิงเทรา		24000

โทรศัพท์	:		038-846200-2		มือถือ		081-3504270-1	โทรสาร	038-846203

เว็บไซต์	:		www.natrawee.co.th

สนับสนุนการพัฒนาโดย	:	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมาคมเครื่องจักรกลไทย		:		86/6	อาคารสำานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน	

ซ.ตรีมิตร	ถ.พระรามที่	4	(กล้วยนำ้าไท)	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

โทรศัพท์	:	02-712	-	2079,	02-712-2096	โทรสาร	02-712-2979

ประโยชน์ที่ได้รับ
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วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 
๑๐๐ หมู่ ๕ ต�าบลสะเตงนอก อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐-๗๓๒๗-๔๘๐๖

ชื่อผู้ประดิษฐ์ :		 ๑.	นางสาวมนัสพร	มะเก็งกะทิง

	 	 	 	 			 	 	 ๒.	นางสาวสุรีย์		มะตาดี

อาจารย์ที่ปรึกษา  E-mail      โทรศัพท์

นายสิปนนท	์			 ชายแก้ว	 	 Sipa_sippa@hotmail.com	 ๐๘-๗๒๙๘-๕๙๕๗

นางสาวปนัดดา		 ลำากูล	 	 Lomkool@hotmail.com	 ๐๘-๗๙๑๙-๓๕๙๖

นางสาวลินจง			 สุวรรณรัตน์		 Linjong2010@hotmail.com	 ๐๘-๖๒๘๙-๐๓๓๐

นางสุภาพรรณ		คล้ายมณ	ี	 	 -	 	 	 	 	 	 	 ๐๘-๙๖๕๓-๔๙๕๖

ขนม หนมจีนขนม หนมจีน

สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับ อศจ./ภาค ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๓ ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป  ระดับ ปวช. ภาคใต้

	 	 	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม	หนมจีน		 

มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสม

ที่สุดในผลิตภัณฑ์	 โดยเปรียบเทียบความ 

พึงพอใจจากแบบสอบถามแต่ละสูตรจาก 

ผูท้ดสอบชมิ	จำานวน	100	คน	โดยมวีธิกีารศกึษา

ดงันี	้ขัน้ตอนที	่1	ทำาการทดลองผลติภณัฑ์นำา้ยา

ขนมจีนด้วยสูตรพื้นฐาน	นำาเข้าเครื่องอบลม

ร้อนที่อุณหภูม	ิ60	องศาเซลเซียส	 จำานวน	3	 ซำ้า	 โดยใช้เวลดังนี	้21,	24	และ	27	ชั่วโมง	 

ตามลำาดบั	ขัน้ตอนที	่2	การทดลองใช้เวลาทีเ่หมาะสมในการทำาเส้นขนมจนีแห้งทอดกรอบ

Science and Technology Volunteer Newsletter
จดหมายข่าว อสวท.
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ทดลองที่อุณหภูมิ	 60	 องศาเซลเซียส	 จำานวน	3	ซำ้า	 เป ็นเวลาดังนี้ 	 ใช ้

เวลา	9,	12	และ	15	ชั่วโมง	 โดยทำาการทดสอบจนได้เวลาที่เหมาะสม	 คือ	 นำ้ายา

ขนมจีนที่อุณหภูมิ	60		องศาเซลเซียส	ใช้เวลา	24	ชั่วโมงและเส้นขนมจีนที่

อุณหภูมิ	60	องศาเซลเซียส	ใช้เวลา	12	ชั่วโมง	 จากนั้นนำาผลิตภัณฑ์ไปศึกษา 

การยอมรับของผู้บริโภค	 โดยวางแผนการทดสอบ	จากผู้ทดสอบชิมที่เป็นบุคคล

ทั่วไป	100	คน	โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับของผู้บริโภค 

ทางด้านประสาทสมัผสั	ด้านส	ีกลิน่	รส	เนือ้สมัผสัและความชอบโดยรวม	โดยการ

ใช้ค่าร้อยละในการทดสอบทำาเป็น	3	สูตรดังนี้	สูตรที่	 1เส้นขนมจีน	:	นำ้ายา 

ในอัตราส่วน	1	:	1	สูตรที่	2	 เส้นขนมจีน	:	นำ้ายา	ในอัตราส่วน	2	:	1	สูตรที่	3 

เส้นขนมจีน	:	นำ้ายา	 ในอัตราส่วน		3	:	1	จากผลการทดลอง	 พบว่า	 ในสูตรที่	2 

ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุดในทุกด้านและมีการยอมรับจากผู้บริโภค 

ร้อยละ	72

 ประโยชน์และคุณลักษณะ 

	 	 1.		เป็นการเพิม่มลูค่าให้กบัขนมจนีนำา้ยาและเป็นทางเลอืกใหม่ให้แก่ผูบ้รโิภค

	 	 2.		เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก

	 	 ผลิตภัณฑ์ขนม	 หนมจีน	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยืดอายุการเก็บรักษาและเป็นการ

เพิ่มมูลค่าให้กับขนมจีนนำ้ายา	 และยังเป็นการทำาขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการ	 เนื่องจากนำ้ายาขนมจีนนั้นมีส่วนผสมหลักเป็นพวกสมุนไพรต่างๆ	 ทั้งมี

คุณค่าทางสารอาหารและสรรพคุณทางยา	 เช่น	 ขมิ้นมีวิตามินเอ	 วิตามินซ	ี 

มีสรรพคุณ	แก้โรคผิวหนัง	ขับลม	แก้ผื่นคัน	แก้ท้องร่วง	อาการท้องอืด	ท้องเฟ้อ	

แน่น	จุกเสียด	เป็นต้น
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	 	 จากการสำารวจหมู่บ้านโคกล่าม	 โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อสีาน	วทิยาเขตกาฬสนิธุ	์ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากกระทรวงวทิยาศาสตร์	พบปัญหาต้นทนุ

การเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัญหาระยะยาวที่หมู่บ้านโคกล่ามและหมู่บ้านใกล้เคียงประสบ

มาโดยตลอด	เนือ่งจากพึง่พาสารเคมีในการเพาะปลกูอย่างเตม็รปูแบบ	ทัง้นีจ้งึมกีารรณรงค์

ให้ชาวบ้านผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกแตงโม	 โดยใช้เปลือกแตงโม	 เปลือกแคนตาลูป	 

ที่เหลือทิ้งเป็นจำานวนมากจากการปลูก	 เพื่อส่งออกเมล็ดพันธุ์	 มาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ 

ตัดวงจรการใช้สารเคมีแบบถึงรากถึงโคนอีกด้วย

เปลือกแตงโม		40		ก.ก.	:	กากนำ้าตาล		10	ก.ก.		:		นำ้า	10	ลิตร	

สารเร่งซุปเปอร	์พด.	2	จำานวน	1	ซอง	

อัตราการใช้		นำ้าหมักชีวภาพ	:	นำ้า		=	1:	500	-	1:	1,000	

การท�าปุ๋ยชีวภาพ

จากเปลือกแตงโม

สูตรและวิธีการท�าปุ๋ยชีวภาพ

วิธีการท�า

จดหมายข่าว อสวท.
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1.	นำาเปลือกแตงโม	40	ก.ก.	สับเป็นชิ้น

เล็ก	ๆ	ใส่ลงไปในถังหมัก	50	ลิตร

2.	ละลายสารเร่งซุปเปอร์	พด.	2	จำานวน	 

1	ซอง	ในนำ้า	10	ลิตร	ผสมให้เข้ากันนาน	

5	นาที
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3.	 เทกากนำ้าตาล	10	 ก.ก.	 ลงในถังที่ใส่

เปลือกแตงโมไว้แล้ว	 ผสมให้เข ้ากัน	 

เทสารละลายของซุปเปอร์	พด.	2		ลงไป

ในถังหมัก

4.	คลุกให้เข้ากันและปิดฝาไม่ต้องสนิท

5.	ทิ้งไว้ประมาณ	7	วันก็นำาไปใช้ได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ (กองวิจัยและพัฒนา)
คลินกิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3068

จดหมายข่าว อสวท.
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