หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป

ศูนย์เรียนรู้ส�ำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
หมู่บ้าน “ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป” เป็นหมู่บ้านในความ

รับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึง่ ด�ำเนินการตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2553 ที่มาจากการประชุมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม ในปี 2551 ผลจากการประชุมมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องการ
เทคโนโลยีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กล้วยเล็บมือนาง และ
ผลไม้ในท้องถิ่น โดย วศ. มีเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น
แป้งกล้วย การผลิตแยมผลไม้โดยใช้เพคตินธรรมชาติจากกล้วย
น�้ำกล้วยพร้อมดื่ม เครื่องดื่มน�้ำกล้วยชนิดพร้อมดื่มและชนิดหวาน
เข้มข้น กล้วยม้วนกรอบ ทองม้วนกล้วย และในปี 2553 ได้วิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกล้วยเล็บมือนาง กล้วยน�้ำว้า และกล้วยไข่ คือ เครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน “ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป”
หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป อ. เมือง จ.ชุมพร

เทคโนโลยี
ส่งเสริมความรู้ ว และ ท

หมู่บ้านแม่ข่ายและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแปรรูปกล้วย

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ
ชุมชนใช้วิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้

หมู่บ้านเครือข่าย (หมู่บ้านลูกข่าย 3 หมู่บ้าน)
1. อ�ำเภอละแม 2. อ�ำเภอท่าแซะ 3. อ�ำเภอหลังสวน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

1. ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จัดท�ำห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็น
ต้นแบบในการเรียนรู้ ใช้อบแห้งกล้วยมือนางอบ และกล้วยม้วนอบ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนาง ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดใหม่จากกล้วยเล็บมือนาง เช่น กล้วย
เล็บมือนางทอดกรอบปรุงรส โยเกิร์ตกล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต ท๊อฟฟี่กล้วยเล็บมือนาง
ผสมกาแฟ และกล้วยเล็บมือนางอัดแท่ง (Banana snack)
3. การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกล้วย เช่น การผลิตแป้งกล้วย และเพคติน
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2553-2555 วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 หลักสูตร คือ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางและชาสมุนไพร ผู้เข้าอบรม 44 คน
2. การผลิตสบู่ก้อน สบู่เหลวและแชมพูจากกล้วย ผู้เข้าอบรม 39 คน
3. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง ผู้เข้าอบรม 47 คน
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางชนิดใหม่ ผู้เข้าอบรม 35 คน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กล้วยเล็บมือนาง สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มสมาชิก ประมาณเดือนละ 3,000-4,000 บาท
ต่อคน

ด้านสังคม

การรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางจ�ำหน่ายรวม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-10 คน สร้างวิทยากรในชุมชน
ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง (Function) ระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น (Area Base) เพื่องานวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมูบ่ า้ นผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ผลส�ำเร็จของผลิตภัณฑ์
ทีผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมแสดงนิทรรศการ ในงานวัน
เทคโนโลยีไทย 25-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุม
ไบเทค บางนา และให้การสัมภาษณ์สดออกรายการ
ทีวี เกษตรกรออนไลน์ ซึ่งออกอากาศทางทีวี MOAC
TV วันที่ 2 ธันวาคม 2555
นางวรรณดี มหรรณพกุล หัวหน้าโครงการ

สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมแรง
ร่วมใจในการเรียนรู้ และน�ำความรู้มาสร้างผลิตภัณฑ์
กล้วยเล็บมือนาง รวมทั้งการต่อยอดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
และมีการรวมกลุ่มผลิตจ�ำหน่าย ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ
พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับชุมชน
อื่นๆ
นางเยาวภา ฉิมพลีวัฒน์ ประธานกลุ่ม

หมูบ้านต้นแบบแปรรูปล�ำไยระดับชุมชน
หมู่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 70/1

หมู่ 3 ต�ำบลท่ากว้าง อ�ำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ สมาชิกในกลุ่มส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพการท�ำนา ท�ำสวน รวมทั้งการปลูกพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน พื้นที่โดยมากเป็นสวนล�ำไย เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านว่างงานและขาดรายได้ จึงได้มีการเริ่ม
ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านแควขึ้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2538
เพื่ อ แปรรู ป ล� ำ ไยและผลผลิ ต เกษตรตามฤดู ก าลโดยการอบแห้ ง
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และยังสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บ
รักษา ท�ำให้จ�ำหน่ายได้ตลอดทั้งปี
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต้องการทีจ่ ะต่อยอดผลิตภัณฑ์
ล�ำไยและลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงในการแปรรูป แต่เดิมต้องใช้ก๊าซหุงต้มเป็นหลักซึ่งนับ
วันจะมีราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ต่อเนือ่ ง จึงได้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ. ทวีชัย นิมาแสง
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้พัฒนาโรงอบแห้งล�ำไย
เนือ้ สีทอง โดยใช้ฟนื จากไม้ลำ� ไยมาเป็นเชือ้ เพลิงหลังจาก
ฤดูเก็บเกีย่ วล�ำไยแล้วก็น�ำเอาผลผลิตในท้องถิน่ น�ำมาแปรรูป ซึง่ ได้แก่ กล้วย มะเฟือง
มะขาม ขิง ตะไคร้ มะเขือเทศ และมะม่วง เป็นต้น ส่งขายในท้องถิ่นและขยายตลาด
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ที่ รู ้ จั ก ในท้ อ งตลาด ผลผลิ ต มี คุ ณ ภาพผ่ า นการรั บ รองจากส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้รบั อนุญาตจากส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
ให้ใช้เลขสารบบอาหารกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด (อย.) และได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากเลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และเครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal)

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว มีระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ทั้งในกลุ่มและชุมชน ดังนี้
1. การจัดท�ำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นรูปธรรม โดย
การส�ำรวจพัฒนาบุคลากรตามความถนัดและตามความสามารถ
2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ เป็นการเพิม่ สมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ าน เช่น การจัดวางคนลงต�ำแหน่ง การจัดประชุมกลุม่
ฝึกอบรม การเสนอผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพ
4. ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
6. การน�ำผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาให้ดีขึ้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร
หมู่ที่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ต�ำบลนานกกก อยู่ในเขต อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอลับแล ประมาณ

15 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 70.10 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 43,813.37 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็น
ป่าไม้เบญจพรรณ สวนไม้ผล ท�ำไร่หมุนเวียน พื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ บางส่วนเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารไหล
ไปตามคลองผ่านสวนผลไม้ หมู่ที่ 4 บ้านนานกกกใต้ มีประชากร ชาย 365 คน หญิง 370 คน จ�ำนวน
247 ครัวเรือน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท�ำสวนผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 95 มูลค่า 150 ล้านบาทต่อปี
และการจ�ำหน่ายผลิตอื่น ๆ ทางการเกษตร เป็นเงิน 2 ล้านบาท
ชุมชนบ้านนานกกกใต้ หมู่ที่ 4 เป็นผู้มีทักษะและภูมิปัญญาในการปลูกถั่วลิสงเป็นอย่างมากจึง
ท�ำให้ต�ำบลนานกกก เป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงที่ส�ำคัญแห่ง
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
หนึง่ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย 1. การจัดท�ำฐานข้อมูลพื้นฐานของชุมชม
หลังสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ เกษตรกรจะใช้พื้นที่นาและพื้นที่บริเวณเชิงเขาปลูกถั่วลิสงพันธ์ุไทนาน 9 พืชเศรษฐกิจส�ำคัญอีก 2. การจัดเวทีสาธารณะเพือ่ ประเมินปัญหาและ
ศักยภาพชุมชน
อย่าง โดยจะปลูก 3 ช่วง ประกอบด้วย ฤดูการปลูกถัว่ ร้อน(ถัว่ ทุง่ ) เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม การปลูกถัว่ ฝน เดือนมิถนุ ายน- 3. การจัดเวทีนักวิชาการพบชุมชน
กันยายน และการปลูกถั่วหนาว (ถั่วเหมือย) เดือนตุลาคม-มกราคม ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ การขาดการจัดการเมล็ด 4. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานในพื้นที่และภาคีเครือข่าย
พันธุถ์ วั่ ลิสงทีด่ ี การจัดการแปลงปลูกถัว่ ลิสงเพือ่ การเพิม่ ผลผลิต การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การลดต้นทุนการผลิต การใช้ประโยชน์ 5. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ
จากเศษเหลือทิง้ จาการปลูกถัว่ ลิสง การแปรรูปถัว่ ลิสงเพือ่ การเพิม่ มูลค่า จึงท�ำให้เกิดกระบวนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. การติดตามประเมินผล
น�ำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นของชุมชน
การพัฒนาหมู่บ้านนานกกกใต้ไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. เริ่มจากแกนน�ำร่วมกับคณะ
ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�ำงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน การวิเคราะห์ 1. การได้รับแรงสนับสนุนจากกระทรวงวิทย์ฯ
ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค (SWOT) ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้เทคโนโลยีและผูร้ บั เทคโนโลยี อุตรดิตถ์
เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง และน�ำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นการคิดร่วมกันของทั้ง 2. เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่เหมาะสม
3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
2 ฝ่าย น�ำไปสูแ่ นวความคิดทีต่ อ้ งการพัฒนาหมูบ่ า้ นไปสูห่ มูบ่ า้ นถัว่ ลิสงเพือ่ การผลิตแบบครบวงจร 4. ผู้น�ำกลุ่มและแกนน�ำมีความเข้มแข็ง
5. ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน
น�ำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
นายธวัช ดีมูล
6. หน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุน

แกนน�ำ

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
การด�ำเนินงานเริม่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2553-2554 พบว่า เกษตรกร
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วลิสงเป็น
ที่บ้านนานกกก สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นเพราะมีการด�ำเนินกิจกรรม
ส่วนผสมหลัก เช่น ถั่วทอด ท๊อฟฟี่ถั่วลิสง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและมี
2. การผลิตปุ๋ยหมัก และดินปลูกส�ำหรับเพาะ
พันธุ์กล้าไม้ (สูตรที่มีส่วนผสมของเศษ และ
การติดตามประเมินผลตลอดเวลา สรุปประเด็นปัญหาหลัก 4 เรื่อง คือ
กากเปลือกถั่วลิสง)
(1) การลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพของปลูกถัว่ ลิสง จัดกิจกรรม
3. การปลูกถั่วลิสงในพื้นที่สวนผลไม้
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต (ปลูก) ถั่วลิสงเพื่อการเพิ่มผลผลิต และ
4. การเพาะเห็ดถั่วนอกฤดูกาล
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การปลูกถั่วลิสงเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการพัฒนาเม็ดพันธุ์
6. เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง
จ�ำนวน 35 คน
7. เครื่องคั่วถั่วลิสง
(2) เทคโนโลยีเครื่องมือที่เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปถั่วลิสง ได้
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูป
ถัว่ ลิสงขัน้ ต้น ทีส่ ำ� คัญคือ เครือ่ งกะเทาะเปลือกถัว่ ลิสง เครือ่ งคัว่ และเครือ่ ง
ท�ำถั่วป่น
(3) การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จาก
การปลูกถัว่ ลิสง เพือ่ การบ�ำรุงดินจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถัว่ ลิสง เช่น ท๊อฟฟีถ่ วั่ ลิสง โดยอาจารย์
รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรธุรกิจการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) การเพาะเห็ดถั่วหรือเห็ดโคนน้อย เป็นเห็ดที่ขึ้นง่าย ลักษณะ
คล้ายเห็ดโคน ก้านดอกขนาดเท่าดินสอด�ำความยาวของต้นเห็ดประมาณ 2–3 นิ้ว มีคุณค่าทางอาหารสูง มีสรรพคุณทางสมุนไพรช่วยในการย่อยอาหารและลดเสมหะ
ราคาขายกิโลกรัมละ 200 บาท มีผู้เข้าอบรม 43 คน สอนทั้งภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะ ดังนี้ 1. ฟางข้าวต้มกับปุ๋ยยูเรีย 2. ต้นถั่วลิสง
ต้มกับปุ๋ยยูเรีย 3. ต้นถั่วลิสงต้ม 4. ปุ๋ยหมักจากซากถั่วลิสง 5. ต้นถั่วลิสงไม่ต้ม 6.หยวกกล้วย จากการทดลองดังกล่าวพบว่า การใช้ฟางข้าวต้มกับปุ๋ยยูเรียให้ผลผลิต
เห็ดถั่วได้ดีที่สุด คือในช่วงวันที่ 7 จะให้ผลผลิต 10 % วันที่ 8 ให้ผลผลิต 80 % และวันที่ 9 ให้ผลผลิต 10 %

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• การเพาะเห็ดถั่ว สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน
• ราคาจ�ำหน่ายถั่วลิสงฝักสดในราคา 15-20 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนฝักแห้งจ�ำหน่ายได้ราคา 30-35 บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งเมื่อน�ำมาผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้นด้วยการกะเทาะเปลือกแล้วสามารถจ�ำหน่ายได้ในราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม
• เปลือกถั่วที่ได้หลังจากการกะเทาะด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงแล้วจะมีเกษตรกรในพื้นที่อ�ำเภอลับแล มารับซื้อ
ในราคากระสอบละ 40 บาท (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)

ด้านสังคม

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลนานกกก
• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ.ลับแล
• ศูนย์วจิ ยั พัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ส�ำนักวิจยั
และพัฒนาการเกษตรเขตพื้นที่ 2 กรมวิชาการ
เกษตร
• ส�ำนักงานเกษตร อ.ลับแล
• ส�ำนักงานสหกรณ์การเกษตร อ.ลับแล
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
• ส�ำนักงานหอการค้าจังหวัด
• ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ส.เกษตรยนต์ จ.อุตรดิตถ์

• สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกัน
• บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง (Function) ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น (Area Base)
• การจ้างงานและงานวิจัยชุมชนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในอ�ำเภอเดียวกันและต่างอ�ำเภอ โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
• บ้านน�้ำริดเหนือ (กลุ่มต้นน�้ำ) หมู่ 1 ต�ำบลน�้ำริด อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านแม่เฉย หมู่ 3 ต�ำบลแม่เฉย อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านนานกกกเหนือ หมู่ 3 ต�ำบลนานกกก อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านหัวนา หมู่ 5 ต�ำบลนานกกก อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภามอบ
ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ดร.กันต์
อินทุวงศ์ เรือ่ ง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ การพัฒนาชุมชน” ซึง่ ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ
ณ วุฒิสภา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

หมู่บ้านน�้ำปูสันสลี

บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ได้รับการเชิญจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้ไปน�ำเสนอและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำปู ของดีเมืองพะเยา ในงานประจ�ำปีของจังหวัดต่างๆ
ในภาคเหนือ และนิทรรศการระดับชาติ

บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ต�ำบลเจริญราษฎร์ เดิมรวมกับบ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 5 ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2512 ได้แยกมาเป็นหมูท่ ี่ 7 ต�ำบลป่าแฝก (ตอนนัน้ ขึน้ กับต�ำบลป่าแฝก) ประชากร
ส่วนใหญ่อพยพมาจากต�ำบลศรีถ้อย อ�ำเภอแม่ใจ และมาจากอ�ำเภอห้างฉัตร และอ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง เดิมชื่อบ้าน “สันเต้เข้” เพราะมีต้นมะค่าขนาดใหญ่ถูกฟ้าผ่าตาย
ยืนต้นอยู่ เวลามีสัตว์ตายชาวบ้านจะน�ำไปทิ้งตรงที่ต้นไม้ต้นนี้ และมีบวกน�้ำซึ่งวัวควาย
จะไปนอนในบวก จะมีนกแร้งไปจกินสัตว์ตายที่ชาวบ้านน�ำไปทิ้ง จึงเรียกว่า “สันเต้เข้”
และอีกอย่างก่อนหน้านี้หมู่บ้านนี้จะเป็นที่พักแรมเลี้ยงวัวควายของประชาชนบ้านศรีถ้อย
นานเข้าเลยกลายเป็นที่พักอาศัยถาวร ต่อมาชื่อบ้าน “สันเต้เข้” เพี้ยนมมาเป็น “สันแข้”
ซึ่งหมายถึงการด้อยพัฒนา การอดอยาก จึงได้ชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น “สันสลี” ตามที่มีต้นโพธิ์
หรือทางภาคเหนือเรียกว่า “ต้นสลี” อยู่หัวบ้านและท้ายบ้านในขณะนั้น โดยเปลี่ยนในสมัย
การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายป่าย ใจมิภักดิ์ ใน พ.ศ. 2512 บ้านสันสลีอยู่ห่างจาก
จังหวัดพะเยา 29 กิโลเมตร ห่างจากอ�ำเภอแม่ใจ 4 กิโลเมตร
น�้ำปู หรือ น�้ำปู๋ เป็นอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคเหนือ น�้ำปูนั้น
เป็นการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินเป็นแรมปี น�้ำปูที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น�้ำปูที่มาจาก
จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดพะเยา โดยแหล่งผลิตน�้ำปูในอ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ที่
บ้านสันสลี ต�ำบลเจริญราษฎร์ และกลุ่มผู้ผลิตน�้ำปูบ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 ต�ำบลศรีถ้อย โดยมี
นางหอม มาชม เป็นผู้น�ำกลุ่ม
ปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัย เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการ
ผลิ ต การใช้ พ ลั ง งานจากเชื้ อ เพลิ ง ในปริ ม าณมาก ปั ญ หามลภาวะด้ า นควั น จาก
การผลิต การจัดการกับกากปูที่เหลือจากการย่อยปูและจ�ำนวนปูที่มีเฉพาะในช่วงฤดูฝน
จ�ำนวนปูไม่พอต้องรับซื้อจากต่างพื้นที่ ท�ำให้การผลิตนอกฤดูไม่สามารถท�ำได้ ซึ่ง
คณะผู้ด�ำเนินโครงการจึงได้เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
แก้ปญ
ั หาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ผลิตน�ำ้ ปูปลอดภัยและเพิม่
มูลค่าน�้ำปูให้มากขึ้น อีกทั้งท�ำให้เกิดความโดดเด่นของน�้ำปูที่ผลิตจากชุมชนบ้านสันสลี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุม่ อาชีพต่างๆ ในพืน้ ที่ เช่น การผลิตน�ำ้ ปูทมี่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน การลดปัญหาเรือ่ งพลังงานและการจัดการ
ของเสียจากกระบวนการผลิต โดยทางกลุ่มได้รับจากการถ่ายทอด ไปใช้แก้ไขปัญหา พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
1. แท่งเชื้อเพลิงแข็งชีวมวล (biomass briquette) คือเชื้อเพลิงที่
ได้จากการอัดแท่งจากวัสดุชวี มวล เศษวัชพืชต่างๆ หรือเศษวัสดุทเี่ หลือจาก
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ชานอ้อยเน่าเปื่อย, ผักตบชวา, มูลสัตว์
ที่เหลือจากการผลิตปลาส้ม มาอัดเป็นแท่ง โดยอาศัยความเหนียวของยาง
ในวัสดุเหล่านั้นเป็นตัวเชื่อมประสานและมีความชื้นพอดี เมื่ออัดออกมา
เป็นแท่งแล้วก็จะได้แท่งอัดเชื้อเพลิง ที่ใช้ประโยชน์แทนฟืน, ถ่าน หรือ
แก๊สหุงต้ม ได้เป็นอย่างดี
การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนในการให้
ความร้อนในการหุงต้มและการผลิตน�้ำปู แทนฟืน ถ่านและแก๊สหุงต้ม
2. เตาดักควัน (Smokeless Stove) อาศัยหลักการของการไหลของ
อากาศ ที่อาศัยอากาศร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงในขณะจุดไฟ ไฟจากต�ำแหน่ง
ของเชื้อเพลิงจะแผ่ไปยังช่องไฟทั้งสองต�ำแหน่ง จุดที่ 1 และ 2 และควัน
ที่เกิดจากแท่งเชื้อเพลิงจะไหลเข้าสู่ตัวกรองควันที่สามารถดูดซับควันและ
กลิ่นได้ ส่วนควันที่เหลือจะถูกปลดปล่อยออกมาตามช่องปล่อยควันซึง่ ท�ำให้ควันถูกส่งพุ่งออกไปยังปล่องไฟและควันจะถูกปล่อยออกไปนอกสถานที่
ตัวเตาก่อด้วยอิฐทนไฟ หรือบล็อกประสาน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ รายได้อยู่ระหว่า ง 5,000-10,000 บาท ต่อเดือนในช่วงฤดูฝ นและจัดจ�ำ หน่า ยนอกฤดูที่มีปูน ารายได้อ ยู่ระหว่า ง
2,000-5,000 บาท ต่อเดือน สมาชิกในหมู่บ้านบางส่วนลดรายจ่ายได้ ประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อเดือนจากการลดการใช้พลังงานและใช้
กากปูหว่านในนาข้าวลดค่าปุ๋ยเคมีได้ประมาณเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือน
ด้านสังคม จ�ำนวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มน�้ำปูเพิ่มขึ้น เงินออมเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งทางด้านรายได้จากการผลิตน�้ำปูร่วมกัน และ
วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบการแปรรูปน�้ำปูจากผลก�ำไรของกลุ่มในแต่ละปี
ด้านบุคลากร สามารถสร้างวิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ นางวัลภา ก่ายแก้ว ความเชี่ยวชาญ การแปรรูปผลผลิตน�้ำปู นาย ธรา ศรีใจติ๊บ
ความเชี่ยวชาญ การแปรรูปผลผลิตน�้ำปู
พื้นที่หมู่บ้านลูกข่าย ได้แก่ บ้านต้นผึ้ง บ้านต้นตะเคียน ต.สันต้นม่วง และบ้านสันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
หมู่บ้านน�้ำปูสันสลี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำปู โดยการใช้เทคโนโลยี
อย่างจริงจัง ท�ำให้นำ�้ ปูเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับของ
คนทั่วทุกภาค สร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ขอบคุณกระทรวงวิทย์ฯ ที่จัดให้มีโครงการหมู่บ้าน
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์ เข้ามาในพื้นที่โดยมหาวิทยาลัย
พะเยา ท�ำให้น�้ำปูคนเมืองเป็นอาหารของคนทุกภาค
ไปแล้ว ได้รู้จักเพื่อนใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก
โครงการ ขอบคุณจัดนักเจ้า.....
นาง หอม ธิราใจ ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์

บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 ต�ำบลน�้ำหมัน อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 ต.น�้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโคลน

ดินถล่มในปี พ.ศ. 2549 ท�ำให้ผู้คนล้มตายและบ้านผังเสียหายจ�ำนวนมาก สภาพธรรมชาติหลายแห่งถูกท�ำลาย เช่น
ล�ำห้วยน�้ำลีและแก่งทรายงาม เป็นต้น สภาพพื้นที่หมู่บ้านเป็นเนินเขาสูงและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีน�้ำจาก
ล�ำห้วยน�้ำลีไหลผ่านตลอดปี มีประชากรทั้งหมด 420 คน 134 ครอบครัว (ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำหมัน,
2552) มีพื้นที่ปกครอง 2,839 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 192 ไร่ ที่ท�ำกิน 2,647 ไร่
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ท�ำข่าตากแห้ง สมุนไพรตากแห้ง เช่น รางจืด เพกา สะค้าน มีการท�ำสวน
ผลไม้ สวนกล้วยและท�ำนา หลังเสร็จฤดูกาลท�ำนา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะท�ำข่าตากแห้ง โดยจะท�ำการขุดข่าที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติในป่าและที่ปลูกแซมในสวนกล้วย โดยชาวบ้านจะน�ำข่าที่ได้มาแปรรูปโดยการหั่นเป็นแผ่นบางๆ และ
ตากให้ แ ห้ ง ซึ่ ง จะมี พ ่ อ ค้ า คนกลางมารั บ ซื้ อ ในกิ โ ลกรั ม ละ
32-40 บาท ขึ้นกับคุณภาพของข่าแห้งในแต่ละปี ระยะเวลา
ในการเก็บเกี่ยวข่าอยู่ที่ 4-7 เดือน (เดือนตุลาคม-เมษายน
ของทุกปี) ผลผลิตโดยรวมมากกว่า 100 ตัน (น�้ำหนักแห้ง/ปี)
โดยข่าสด 100 ตัน เมื่อท�ำให้แห้งจะมีน�้ำหนัก 30 ตัน มีจ�ำนวน
ครัวเรือนที่ท�ำข่าทั้งสิ้น 128 ครัวเรือน บางครัวเรือนสามารถ
ท�ำได้ถึง 10 ตัน/ปี รายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ครัวเรือนละ 30,000200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีแรกของการเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านแม่ขาย วท. เริ่มจากการเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
ขอความร่วมมือในการจัดเวทีประชาคม
สิ่งที่ต้องการใช้ ว & ท
การแก้ปัญหาด้วย ว & ท
่เกษตรไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากอยู่ใน
1. ท�ำแผนผังแหล่งท�ำกินด้วย GPS
และการท�ำ SWOT ร่วมกับชุมชน พบว่าหมู่บ้านทรายงาม เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีความ 1.เขตป่พื้นาทีสงวน
2. จัดท�ำการปลูกข่าให้ได้รับมาตรฐาน GAP และพัฒนาการตากข่า
2. ผลผลิตได้มาตรฐาน
3. อบรมแปรรูปข่าโดยท�ำลูกประคบ ยาแคปซูล น�้ำพริกข่า
สามั ค คี อ ยู ่ กั น แบบเครื อ ญาติ แ ละช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น เป็ น อย่ า งดี จากการพั ฒ นา 3. เพิ่มมูลค่าแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์
4. ท�ำกระดาษจากล�ำต้นข่า และแปรรูปเป็นของที่ระลึก
4. ท�ำผลผลิตแบบครบวงจร
่อมโยงแหล่งเรียนรู้
5. เชือ่ มโยงแหล่งเรียนรูจ้ ดั ท�ำทีเ่ ก็บข่าอเนกประสงค์ ตูอ้ บข่าไบโอแก๊ส
กระบวนการผลิตข่า ท�ำให้ผลผลิตข่าตากแห้งที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านได้สูงถึง 5.6. จัเพิด่มท�มูำลและเชื
ค่าให้กับสินค้าชุมชน
6. อบรมการท�ำบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับบรรจุสินค้าส�ำหรับชุมชน
500-600 ตันต่อปี ราคาข่าตากแห้งอยู่ที่ 40-45 บาทต่อกิโลกรัม

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน

ปัจจัยน�ำเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต
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ผลลัพธ์

• การก�ำหนดพื้นที่การปลูกข่า เพื่อไม่ให้เข้าไปล่วงล�้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน 4 จุด จากท�ำเนียบผู้ปลูก ขุด และหั่นข่าบ้านทรายงาม จ�ำนวน 76 ราย
และจัดท�ำแปลงสาธิตเปรียบเทียบวิธีการเพิ่มผลผลิตข่าให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น โดยการปลูกแบบคว�่ำกอข่า
• อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสมุนไพรตามข้อก�ำหนด GAP (Good Agriculture Practices) อบรม 87 ครอบครัว ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน GAP
ของกรมวิชาการเกษตร 64 ราย
• การจัดตั้งกองทุนกลุ่มแปรรูปข่า โดยมีทุนเริ่มต้นจากเงินทุนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 40,000 บาท และเงินสมัครหุ้นของสมาชิก โดยมี
การร่างระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุน และตั้งคณะกรรมการดูแลกองทุน
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• อบรมการแปรรูปข่าในรูปสมุนไพร ลูกประคบ แคปซูลข่า ทิงเจอร์ข่า น�้ำพริกข่า ยาดมสูตรโบราณ
• อบรมการท�ำกระดาษจากล�ำต้นข่า และผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด

ขั้นตอนการท�ำกระดาษจากล�ำต้นข่า
หั่นข่าให้มีขนาด 1 นิ้ว
ต้มล�ำต้นที่ได้ในเตา 200 ลิตร หนัก 50 กิโลกรัมใส่น�้ำให้ท่วม
เติม NaOH 3 กิโลกรัม ต้มให้เดือด 6 ชั่วโมง
ล้างน�้ำในวงบ่อ 2-3 ครั้ง
น�ำมาตีเยื่อในเครื่องตี สามารถจุได้ 100 กิโลกรัม ใส่น�้ำให้ท่วม ตีเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง
จนเยื่อยุ่ยเป็นปุยขาว ถ้าต้องการย้อมสีให้น�ำสีที่ต้มและกรองแล้วใส่ลงไปตีจนสีเข้ากับเยื่อดี
น�ำเยื่อที่ได้มาใส่ถุงน�ำไปปันให้น�้ำออก 2-3 นาที ปั้นเป็นก้อนหนัก 2.5-3 ขีด/ก้อน
หรือบีบน�้ำออก แล้วปั่นเป็นก้อนหนัก 5 ขีด/ก้อน น�ำก้อนที่ได้ไปตีเป็นแผ่นบนแฟรม
ในอ่างน�้ำที่มีน�้ำ 3/4 ของอ่างให้แตกทั่วแฟรม
ยกขึ้นจากน�้ำ น�ำมาวางเอียง 45 องศา เมื่อหมาดน�้ำแล้วน�ำใส่รถเข็นไปตาก
ท�ำมุม 45 องศา ประกบ 2 แผ่น จนแห้ง ถ้าเป็นการย้อมสีไม่ควร ตากแดดนานสีจะซีด

อบรมการท�ำบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับบรรจุสินค้าของชุมชน

ถุงบรรจุข่าตากแห้งประกอบด้วยถุงใช้ในการบรรจุ 2 ชั้น ถุงนอกเป็นถุงกระสอบ และเลือกตราสัญลักษณ์ข่าอบแห้งบ้านทรายงาม ถุงชั้นในเป็นถุงพลาสติก
พับปากถุง 2 ครั้ง และเย็บปากถุงด้วยเครื่องเย็บกระสอบ ปัจจุบันสามารถเก็บได้เกิน 13 เดือน โดยไม่ขึ้นรา และไม่ต้องน�ำมาตากแดดซ�้ำใหม่
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• การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไบโอแก๊ส
• การอบรมการอบแห้งข่าด้วยตู้อบข่าอย่างง่าย โดยใช้เชื้อเพลิงจากถ่านและไบโอแก๊ส
• การสร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยน และสนับสนุนวัตถุดิบในท้องถิ่นร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้น�ำชุมชนในต�ำบลน�้ำหมัน เพื่อเข้าไป
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ มีรายได้เพิม่ มากขึน้ จากเดิมผลิตได้ 200-300 ตัน รายได้เฉลีย่ ครัวเรือนละ 30,000-200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เมือ่ ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าช่วย เช่น การปลูกแบบอินทรีย์ การจัดการให้ได้มาตรฐาน GAP สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 500-600 ตัน มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 30,000-300,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี แต่ในบางครัง้ เมือ่ ท้องฟ้าปิด มีเมฆ หรือฝนตกบ่อยๆ จะท�ำให้ขา่ ทีต่ ากไว้ขนึ้ ราได้งา่ ย ท�ำให้เสียราคาหรือได้ราคาต�ำ่ ลง จึงมีการใช้ไบโอแก๊สในการอบแห้งข่า
ด้วยตู้อบข่าอย่างง่าย เน้นการใช้เชื้อเพลิงประหยัดและเสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยมีวัตถุดิบ และต้นทุนในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มและ/หรือค่าเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละ ประมาณ 320 บาท/เดือน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีส�ำหรับการเกษตรลดลงได้ประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายเดิม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จากการหมักมูลสัตว์ไปใช้กับแปลงพืชผักหรือพื้นที่เกษตรอื่นๆ ท�ำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น (ในรายที่ไม่เคยซื้อ/ ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ 600 บาท/เดือน
ด้านสังคม ชุมชนบ้านทรายงามมีความเข้มแข็งสามารถน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตในชุมชน
และเกิดการเรียนรู้เชื่อมโยงในต�ำบล จังหวัด
กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้าน ได้มีการขยายผลเข้าสู่เครือข่ายหมู่บ้านน�้ำหมันใต้ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านวังหัวดอย หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านผามูบ หมู่ที่ 7 อ�ำเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเป็นหมู่บ้านลูกข่ายในปี 2556
การส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข่าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในพื้นที่ของตนเอง ให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงดิน การปลูกข่า
เพื่อลดจ�ำนวนการเข้าไปขุดข่าในเขตป่าสงวน การพัฒนา
กระบวนการผลิตสมุนไพร ตามมาตรฐาน GAP น�ำไปสู่การ
พัฒนาหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์ที่เกิดความยั่งยืน
ผศ. รัชนี เพ็ชร์ช้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ

แม้ว่าชาวบ้านจะท�ำอาชีพผลิตข่ามานาน
แต่ก็ยังใช้วิธีแบบชาวบ้านๆ ง่ายๆ ท�ำให้ไม่
ได้มาตรฐานในการผลิต จึงท�ำให้ราคาขึ้นๆ
ลงๆ เมื่ อ หมู ่ บ ้ า นกลายเป็ น หมู ่ บ ้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชน เกิดการสร้างรายได้
หมุนเวียนในชุมชน ลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็น
ท�ำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
นายประสิทธิ์ ทองหล่อ
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทรายงาม

หมู่บ้านเผือกหอม

ต.หรเทพ ต.โคกใหญ่ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ชุมชนต�ำบลหรเทพ ต�ำบลโคกใหญ่ ต�ำบลตลาดน้อย

อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร ค้าขาย และ
รับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามต�ำบลดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้านเผือกหอม เนื่องจากชุมชนมีอาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากข้อมูล
พบว่า ต�ำบลหรเทพ มีเกษตรกร จ�ำนวน 53 ราย เพาะปลูกเผือกในพื้นที่ 644 ไร่ ต�ำบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จ�ำนวน
807 ไร่ และต�ำบลตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูกเผือก จ�ำนวน 780 ไร่ ปัจจุบันมีการด�ำเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับกับ การ
ท�ำนาข้าว ซึง่ พิจารณาตามความเหมาะสมและด้านการตลาดของเผือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พืน้ ทีข่ องชุมชน
ดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำนาเผือกสลับกับ การท�ำนาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณน�้ำที่
เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบกับเกษตรกรมีศักยภาพในการท�ำนาเผือกและนาข้าว โดยผลผลิตของ
นาเผือกได้จ�ำหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสีย
บางส่วน เรียกว่า “เผือกปาด” เป็นเผือกที่มีคุณภาพต�่ำต้องใช้มีดปาดส่วนที่เสียทิ้งไป แล้วชั่งน�้ำหนักจ�ำหน่ายใน
ราคาถูก ปัจจุบันส่งขายในตลาดสดและน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน ส�ำหรับผลผลิตข้าว จ�ำหน่าย
ส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่ง กรมการข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพื่อท�ำเป็นเมล็ดพันธุ์ และอีกลักษณะหนึ่งคือ
จ�ำหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทัว่ ไป ในการท�ำนาเผือกประกอบกับนาข้าว รวมทัง้ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
บางส่วน อยูใ่ นความสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิน่ อาทิ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหรเทพ ตลาดน้อย ส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอบ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียนต�ำบลโคกใหญ่ อ�ำเภอบ้านหมอ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภอ
บ้านหมอ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนาตลาดน้อย มีสมาชิกกลุ่มจ�ำนวน 40 คน ได้รับค�ำแนะน�ำ
การหารายได้จากก้านเผือกอบแห้ง ซึ่งสามารถส่งจ�ำหน่ายในราคาสูงแก่ผู้รับซื้อเพื่อส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน โดยในขั้นตอนการท�ำก้านเผือกอบแห้งจะตัดก้านเผือก
ในนาเผือกโดยวิธกี ารซือ้ จากเกษตรกรด้วยกันในราคาไร่ละ 500 บาท ช่วงหน้าฝนจะสามารถรวบรวม
ก้านเผือกได้ประมาณ 3 ตันต่อวัน และช่วงปกติคอื นอกเหนือจากหน้าฝน จะรวบรวมได้ 12 ตันต่อวัน
หลังจากนัน้ ส่งต่อสมาชิกต�ำบลตลาดน้อยและต�ำบลใกล้เคียงคือ หรเทพ และโคกใหญ่ ท�ำการลอกเปลือก
และตัดแต่ง ในขัน้ ตอนนีจ้ ะมีเปลือกนอกของก้านเผือกทีถ่ กู ลอกแล้วประมาณวันละ 1.5-6 ตัน ปัจจุบนั
ใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้บางส่วน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
1. การท�ำแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนากระดาษและเส้นใยผักตบชวา
ต่อยอดสู่การพัฒนากระดาษและเส้นใยเผือก

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ปี 2553 จดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องสไลด์เผือกส�ำหรับใช้ใน
กระบวนการท�ำเผือกทอดกรอบ ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการท�ำบัญชีในครัวเรือน การท�ำอาหารจากแป้งเผือก
เช่น การท�ำเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่พัฟพ์ไส้เผือก และการเผยแพร่
ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย
ปี 2554 ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์
จากกระดาษจากฟางข้าว
ปี 2555 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ำผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยเผือก กระดาษจากเส้นใย
เผือก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก

ด้านเศรษฐกิจ

• เครื่องสไลด์เผือกช่วยเพิ่มผลผลิตต่อวัน 4 - 6 เท่า จากเดิมผลิตได้ 10 กิโลกรัม เพิ่มเป็น 60 กิโลกรัม
• สร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อเดือน/ครอบครัว
• ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาด ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเปลือกนอกของก้านเผือกเป็นผลิตภัณฑ์
ประจ�ำกลุ่ม

ด้านสังคม

• การท�ำงานแบบบูรณาการในลักษณะไตรภาคี คือ มหาวิทยาลัย องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชน
• มีการรวมกลุ่มในการท�ำกิจกรรมของชุมชน เกิดความสัมพันธ์ของกลุ่ม
โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ประสบความส�ำเร็จวัดได้จาก
ผลผลิตและรายได้ของกลุม่ ทีจ่ ดั ท�ำเผือดทอดกรอบจากเผือก
ปาด ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการผลิตที่รวดเร็วขึ้นโดยใช้
เครื่องสไลด์เผือกช่วยในการผลิต สามารถผลิตเผือกทอด
กรอบ ได้เพิ่มขึ้น 4-5 เท่า ลดปัญหาแถวคอยของสินค้าที่
ผูร้ บั บริการต้องการ สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ของสินค้าและ
สามารถพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านเผือก
หอม ท�ำให้ชุมชนอ�ำเภอบ้านหมอมีรายได้
เพิ่มขึ้น ช่วยสร้างอาชีพเสริมและอาชีพ
หลักได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังมี
ความรู ้ ส ามารถน� ำ ไปพั ฒ นาต่ อ ยอดได้
โดยเผยแพร่ต่อให้กับชุมชนข้างเคียง
นางนงคราญ เชาวนเมธา ผู้น�ำชุมชน

