โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชน
ประจาปี งบประมาณ 2561
1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพชุ มชนด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามผลการให้บริ การวิชาการของเครื อข่ายชุมชนที่เคยได้รับบริ การและสร้างเครื อข่ายเพิม่
2. เพื่อให้ความรู ้ /อบรมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์การเกษตรแก่ชุมชนตามที่
ชุ มชนความต้องการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และลดความเหลี่ อมล้ าในสั งคม ลดรายจ่าย
ครัวเรื อน และสร้างศักยภาพการสร้างรายได้ โดยการส่ งเสริ มให้ชุมชนมีเป้ าหมายในการพัฒนาอาชีพ
3. เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพนิสิตให้มีอตั ลักษณ์ และมีจิตสาธารณะ
4. เพื่อบูรณาการงานบริ การวิชาการ กับการเรี ยนการสอน และการวิจยั
5. เพื่อให้บริ การทางด้านวิชาการ โดยการให้คาปรึ กษา/วิจยั / พัฒนานวัตกรรมและ/หรื อนาวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อการวิจยั และพัฒนา
3. พืน้ ทีเ่ ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายในการให้บ ริ ก ารทางวิช าการเพื่ อพัฒ นาด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ ผูน้ าชุ ม ชน/ชุ มชน/
ประชาชนที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม แปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรและชุ มชนที่มีความสนใจในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เช่น ในจังหวัดนครนายก ได้แก่
1.กลุ่ ม เกษตรแปรรู ป น้ าพริ ก จากปลา ต าบลดงละคร อาเภอเมื อง จังหวัด นครนายก และกลุ่ ม
OTOP ผู้ ผลิต ปลาทู จั งหวัด นครนายก โดยไปส ารวจศึ ก ษากระบวนการผลิ ตและให้ ค าแนะน าเบื้ องต้น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
2. กลุ่มบ้ านภูกะเหรี่ ยง ตาบลศรีนาวา อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก พัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรี มจาก
นมจากข้าวระยะน้ านมเสริ มต้นอ่อนข้าว
3.กลุ่ม เกษตรกรแม่ บ้านแปรรู ปน้านมข้ าวโพดหนองจิ กพัฒ นา อาเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก
และกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกรเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จั งหวั ด นครนายก ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ตเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของกลุ่มเพื่อขอการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร (GMP) เกษตรกร
4.กลุ่มแม่ บ้าน และผู้ทสี่ นใจ เข้าอบรมการแปรรู ปผักและผลไม้โดยแปรรู ปถัว่ เคลือบรสน้ าตาลและ
ถัว่ เคลือบรสวาซาบิ เครื่ องดื่มมะยงชิดเข้มข้น มะยงชิดแช่อิ่มอบแห้ง
5.กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พ แปรรู ป กุ้ งบ้ านคลอง 1 หมู่ 2 ต าบลทรายมู ล อ าเภอองครั ก ษ์
จังหวัดนครนายก เป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์กุง้ แห้งและทางจังหวัดเห็ นควรส่ งเสริ มให้
เป็ นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายกด้วยการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ได้
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โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วธิ ี การที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) และการขอรับ
รองผลิตภัณฑ์อาหารเครื่ องหมาย อย.
4. ผลการดาเนินการ / ผลตัวชี้วดั
โครงการพัฒนาศักยภาพชุ มชนด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยโครงการย่อย
4 โครงการ ซึ่ งมีการดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การติดตามเครื อข่ าย และเสริ มศั กยภาพโดยการบ่ ม เพาะชุ มชนต้ นแบบเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กิ จกรรมนี้ มีเป้ าหมายในการติ ดตามเครื อข่ายชุ มชนที่ เคยได้รับการอบรมให้ความรู้ และเสริ ม
ทัก ษะต่ าง ๆ เพื่ อดู ผ ลสั ม ฤทธิ์ ของการพัฒ นา มี ก ารประชุ ม ร่ วมกัน ระหว่างบุ ค ลากร นิ สิ ตกับ ชุ ม ชนใน
เครื อข่าย และนาประสบการณ์ จากการประชุ มแลกเปลี่ ยนความรู ้ กบั ชุ มชนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อต่อ
ยอดนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตามโจทย์ปัญหาจากชุ มชนเพื่ อให้สามารถนาไปสู่ การต่อยอดเชิงพาณิ ชย์
หรื อการปรับปรุ งคุ ณภาพเดิ มให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน จากการสารวจเครื อข่ายชุ มชนทั้งที่เป็ นเครื อข่ายเดิมและ
เครื อข่ายใหม่ พบว่า เครื อข่ายเดิมยังคงดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ตัวอย่างเช่น กลุ่มแปรรู ปน้ านมข้าวโพด และ
กลุ่มแปรรู ปผักผลไม้ แปรรู ปปลาดู เป็ นชุ มชนที่มีศกั ยภาพแต่ยงั ต้องการการต่อยอดในมิติของการจัดการ
ผลิ ต ความรู ้ เกี่ ยวกับ มาตรฐานอาหารปลอดภัย และฉลากโภชนาการ เป็ นต้น ส าหรั บ กลุ่ ม ชุ ม ชนที่ เป็ น
เครื อข่ายใหม่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรแปรรู ปน้ าพริ กจากปลา ตาบลดงละคร อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก และ
กลุ่ ม OTOP ผูผ้ ลิ ตปลาทู จงั หวัดนครนายก สาหรับ การเสริ มศักยภาพโดยการบ่ มเพาะชุ มชนต้นแบบ ได้
คัดเลื อกกลุ่ มชุ มชน กลุ่ มบ้านภูกะเหรี่ ยง ตาบลศรี นาวา อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก และชุ มชนอื่นๆ ที่
สนใจในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากข้าว นาข้าวระยะน้ านม และต้นข้าวอ่ อน ร่ วมพัฒ นาพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์
ไอศกรี มจากนมจากข้าวระยะน้ านมเสริ มต้นอ่อนข้าวซึ่ งให้สีเขียวแบบธรรมชาติ และได้ประโยชน์สารต้าน
อนุมูลอิสระจากต้นข้าวอีกด้วย
กิจ กรรมที่ 2 การพั ฒ นากระบวนการผลิต ผลิต ภั ณ ฑ์ ของกลุ่ ม เกษตรกรเพื่ อ เตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่
มาตรฐานหลักเกณฑ์ วธิ ีการทีด่ ีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMP)
ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรแม่บา้ นแปรรู ปน้ านมข้าวโพดหนองจิกพัฒนา อาเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก และกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อให้
ความรู้และความเข้าใจในเรื่ องกระบวนการล้างท าความสะอาดวัตถุ ดิบการเกษตร วัสดุ และอุ ปกรณ์ ใน
กระบวนการผลิ ตอาหารมากขึ้น ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสามารถนาไปปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมของกลุ่มเพื่อขอการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
กิจ กรรมที่ 3 โครงการการอบรมเชิ งปฏิบัติการแปรรู ปผักผลไม้ กิ จ กรรมนี้ เป็ นการอบรมเชิ ง
ปฏิ บตั ิก ารเกี่ ย วกับ การอบรมเทคโนโลยีการแปรรู ป ผัก และผลไม้ เพื่อที่ จะสามารถช่ วยยืดอายุก ารเก็บ
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โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
รั ก ษาวัต ถุ ดิ บ จากภาคเกษตร ช่ วยแก้ปั ญ หาผลิ ตผลล้นตลาด และสร้ า งมูล ค่า เพิ่ม ให้ก บั ผลิ ต ภัณ ฑ์จาก
วัต ถุ ดิ บ ในท้อ งถิ่ น ทาให้เกิ ด การสร้ า งรายได้แ ก่ ชุ ม ชนอี ก ทางหนึ่ ง ในปี พ.ศ.2561 ได้รับ การตอบรับ
อย่างมากขึ้นจากกลุ่มเดมและได้ผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจในผลิ ตภัณฑ์ที่อบรมเป็ นอย่างยิ่ง เช่ น
ถัว่ เคลื อบรสน้ าตาลและถัว่ เคลื อบรสวาซาบิ เครื่ องดื่มมะยงชิ ดเข้มข้น มะยงชิ ดแช่อิ่มอบแห้ง ซึ่ ง เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดรายได้ของชุ มชนเพิ่มขึ้ นอย่างเป็ นรู ปธรรม
กิจกรรมที่ 4 โครงการคลีนิคเทคโนโลยีอาหารแปรรู ปเพือ่ เกษตรกร
ข้อมูลจากทางสานักงานเกษตรจังหวัดนครนายกว่ากลุ่มอาชี พแปรรู ปกุง้ บ้านคลอง 1 นั้นเป็ น
กลุ่ ม ที่ มี ศ ัก ยภาพในการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ กุ้ง แห้ ง และทางจัง หวัด เห็ น ควรส่ ง เสริ ม ให้ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์
เอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ด้วยการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) และการขอรับรองผลิตภัณฑ์
อาหารเครื่ องหมาย อย.ได้ จึ งได้จดั อบรมให้กบั ทางกลุ่ ม เกษตรกรผูผ้ ลิ ตกุ้งอบแห้ง โดยจัดการอบรมใน
สถานที่ จริ งที่ทางกลุ่ มต้องการจะสร้ างโรงเรื อนในการผลิ ต วิทยากรได้อบรมหลักการผลิ ตตามมาตรฐาน
GMP นอกจากนี้ ท างกลุ่ ม สนใจแปรรู ป กุ้งให้ เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ท านง่ ายและขายง่ ายอย่างเช่ น ลู ก ชิ้ น โดย
นอกจากทางกลุ่มจะมีกุง้ แล้วก็จะยังมีวตั ถุดิบอื่น เช่ น ปลาดุก ปลานิ ล ปลาน้ าจืดอีกหลายชนิ ด ดังนั้นจึงได้
จัดการอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ ก ารในการแปรรู ป วัตถุ ดิบ กุ้งและปลาให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ลู กชิ้ นกุ้งและปลาดุ ก ยอ
รวมถึ งการบรรจุ ในซองพลาสติ ก สุ ญ ญากาศเพื่ อให้ รูป ร่ างผูเ้ ข้าร่ วมมี ค วามพึ งพอใจอย่างมากและเห็ น
ช่ องทางในการแปรรู ป เพื่ อ ผลิ ต และจาหน่ าย เช่ น การน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ท อดขายหน้าโรงเรี ยน หรื อการท า
ผลิตภัณฑ์เป็ นยา หรื อการส่ งขายร้านอาหารทัว่ ไป ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นการเพิ่มมูลค่าทั้งสิ้ น
กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรด้ านคุณภาพทางจุลนิ ทรีย์
เป็ นกิจกรรมที่ดาเนิ นการต่อเนื่ องจากกิจกรรมที่ 4 ณ กลุ่มอาชี พแปรรู ปกุง้ บ้านคลอง 1 หมู่ 2 ตาบล
ทรายมูล อาเภอองครัก ษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อช่ วยวิเคราะห์ คุณ ภาพทางจุ ลินทรี ยข์ องกุ้งแห้ง ซึ่ งพบว่า
ปั จจัยในกระบวนการผลิต เช่น อุณหภูมิในการผลิตยังไม่คงที่ จึงส่ งผลให้ตวั อย่างกุง้ แห้งมีจานวนจุลินทรี ย ์
ในแต่ละครั้งของการผลิตแตกต่างกัน โดยเฉพาะในส่ วนของความแห้งของตัวกุง้ แห้งถ้าหากกุง้ แห้งไม่แห้ง
มากพอจะส่ งผลให้มีน้ าอิสระในตัวกุง้ แห้งปริ มาณมากซึ่ งเอื้อให้จุลินทรี ยส์ ามารถเจริ ญได้ดี แต่ท้ งั นี้ จากการ
ตรวจวิเคราะห์ พบว่ามี จานวนจุ ลิ นทรี ยเ์ พิ่ มขึ้ นตามระยะเวลาเก็ บ ที่ เพิ่ มขึ้ น แต่ ภายในระยะเวลาการเก็ บ
ประมาณ 2 สัปดาห์ จานวนจุ ลินทรี ยท์ ้ งั หมดยังไม่เกิ นเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด และเมื่ อเก็บที่ อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซี ยส หรื อในตูแ้ ช่เย็น พบจานวนจุลินทรี ยน์ อ้ ยกว่าที่อุณหภูมิห้อง และหากรอบการผลิตที่ตวั อย่าง
กุง้ แห้งไม่แห้งพอจะส่ งผลให้มีโอกาสเกิดการเจริ ญของเชื้ อราได้สูง ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงยังต้องปรับปรุ งในส่ วน
การควบคุมอุณหภูมิในการผลิตให้คงที่ และหากสามารถควบคุมให้กุง้ แห้งมีความแห้งที่มากพอจะสามารถ
เก็บกุ้งแห้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เป็ นระยะเวลานานโดยไม่ตอ้ งเก็บในที่ เย็น ในส่ วนของแบคทีเรี ยที่ บ่งถึ ง
สุ ขลักษณะตรวจไม่พบแสดงให้เห็ นว่ากระบวนการผลิ ตหรื อผูผ้ ลิ ตดาเนิ นการผลิ ตและปฏิ บตั ิตนระหว่าง
การผลิตได้อย่างถูกสุ ขลักษณะ
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ผลการบู รณาการกับการเรี ยนการสอน
การดาเนิ นโครงการบริ ก ารวิชาการนอกจากจะเป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างชุ ม ชนกับ
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น ยังเป็ นการเสริ มสร้างอัตลักษณ์ดา้ นการสื่ อสารให้กบั นิสิต และทาให้นิสิตเกิดการ
พัฒนาการเรี ยนรู้แบบองค์รวมโดยใช้ความรู้จากหลายวิชา และสามารถนาความรู ้หรื อปั ญหาของกลุ่มชุมชน
ต้นแบบมาบรู ณาการร่ วมกับการเรี ยนการสอนได้หลายรายวิชา ตัวอย่างเช่น
รายวิชา วอภ 101 วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการเบื้องต้น และ รายวิชา วอภ 442 ในรู ปแบบ
ของการเรี ย นรู้ โดยใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก (Problem – based Learning: PBL) ซึ่ งจะใช้ปั ญ หาที่ เกิ ด จากความ
ต้องการในการแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุ มชนเป็ นพื้นฐานให้นิสิตได้นาความรู ้ ที่ได้จากการ
เรี ยนและการทาปฏิบตั ิการมาประยุกต์ใช้กบั สถานะการจริ ง เน้นให้นิสิตเกิดการใฝ่ หาความรู ้เพื่อแก้ปัญหา
และมีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และรู้จกั การทางานเป็ นทีม และฝึ กทักษะการสื่ อสาร ซึ่ งเป็ นทักษะ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
รายวิชา วอภ 401 วิทยาการผูบ้ ริ โภคอาหาร และ ทนก 421 การออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์และ
การจัดการนวัตกรรม ในรู ปแบบของการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem – based Learning: PBL) ซึ่ ง
จะใช้ ปั ญ หาที่ เกิ ด จากความต้อ งการในการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรของชุ ม ชน เน้ น ให้ นิ สิ ต
สร้างสรรค์แนวความคิดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค
รายวิชา วอภ 344 การประกันคุณภาพอาหาร โดยให้นิสิตใช้เป็ นต้นแบบในการวิเคราะห์จุดอันตราย
และการควบคุ ม คุ ณ ภาพในด้านต่ าง ๆ ได้ และ รายวิชา ทชว 323 จุล ชี ววิทยาอุตสาหกรรม ที่ นิสิ ตจะได้
วิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรี ยข์ องผลิตภัณฑ์จากความต้องการของชุมชน
ผลกระทบกับเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ
คนในชุมชนจังหวัดสระแก้ว/นครนายก สามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อให้เกิดมูลค่า เกิดอาชีพเสริ ม
ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นาไปสู่ การลดความเหลี่อมล้ าในทางเศรษฐกิจ และการ
เรี ยนรู ้กระบวนการแปรรู ปอาหารทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ไว้บริ โภคเอง ทาให้เกิดการลดรายจ่ายในภาคครัวเรื อนได้
ผลกระทบต่ อสั งคม
- ในการแปรรู ปเกิดการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเนื่ องจากแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน จึงทาให้
เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
- เกษตรกรมี ค วามรู้ เรื่ อ งเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป รวมทั้ง มี ก ารพัฒ นาทัก ษะบุ ค คลากรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น สามารถประยุกต์ใช้และพึ่งพาตนเองได้
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- สร้ างเสริ มคุ ณภาพชี วิตของประชาชนในชุ มชน เสริ มทักษะบุ คคลากรสาหรับ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
อาหารเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิต และเป็ นแรงงานมีฝีมือลดอัตราการถูกเลิกจ้าง หรื อว่างงานของ
คนในชุมชน
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ชุ มชนสามารถใช้ท รัพ ยากรในพื้ นที่ อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ลดการสร้ าง
มลพิษออกสู่ สิ่งแวดล้อม
รู ปภาพประกอบ
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้ างและติดตามเครือข่ ายเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน และการเสริมศักยภาพโดยการบ่ มเพาะ
ชุมชนต้ นแบบ

กิจ กรรมที่ 2 การพั ฒ นากระบวนการผลิต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม เกษตรกรเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มเข้ า สู่ มาตรฐาน
หลักเกณฑ์ วธิ ีการทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMP)

กิจกรรมที่ 3 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแปรรู ปผักผลไม้

กิจกรรมที่ 4 โครงการคลีนิคเทคโนโลยีอาหารแปรรูปเพือ่ เกษตรกร

กิจกรรมที่ 5 การวิเคราะห์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรด้ านคุณภาพทางจุลนิ ทรีย์
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