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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
และการตลาดอาหารอินทรีย์
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ชุมชน และสถานประกอบการ
3. เพื่อบูรณาการการวิจัยสู่การบริการวิชาการและการเรียนการสอน
หลักการส�ำคัญในการแปรรูปอาหารอินทรีย์
1. วัตถุดิบ ส่วนผสม สารปรุงแต่ง และสารช่วยแปรรูป
- วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ ต้องเป็นผลิตผลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ที่ไม่ได้มีส่วนผสมมาจากผลิตผลอินทรีย์
ทั้งหมด สามารถขอรับรองได้เมื่อมีส่วนผสมจากผลิตผลอินทรีย์ไม่ต�่ำกว่า 95 %
โดยน�้ำหนัก ทั้งนี้ไม่รวมน�้ำและเกลือ และมีส่วนผสมอื่นที่อนุญาตให้ใช้ได้ รวมแล้ว
ไม่เกิน 5 %
- ใช้สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปให้น้อยที่สุด ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้ อนุญาตให้
ใช้สารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปเฉพาะที่ระบุไว้เท่านั้น
- ไม่อนุญาตให้ใช้สารต่อไปนี้ในการแปรรูป: ขัณฑสกรหรือซัคคาริน สารบอแรกซ์
ผงชูรส สารกันหืน สารกันบูดสังเคราะห์ สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ สารฟอกสีจ�ำพวก
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และห้ามเติมวิตามินและแร่ธาตุในผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร
อินทรีย์
- วัตถุดิบจากเกษตรเคมีหรือเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ สารปรุง
แต่ง สารช่วยแปรรูป เชื้อจุลินทรีย์ และเอนไซม์ ที่ใช้ในการแปรรูป ต้องไม่มาจาก
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม
2. กระบวนการแปรรูป
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตได้มาตรฐาน จึงมักก�ำหนดไว้ดังนี้
2.1 อนุญาตให้ใช้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
1) กระบวนการทางกายภาพ เช่น การสี การคั้นน้า การหีบน้ามัน
2) กระบวนการทางชีวภาพ เช่น การหมัก การดอง แต่ต้องไม่ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่
ได้มาจากการท�ำพันธุวิศวกรรม

3) การผึ่งลมการตากแดด การอบแห้งด้วยความร้อน การทอด การกวน การเคี่ยว
และการรมควัน
4) การสกัด เฉพาะด้วยน�ำ้ เอทานอล น�ำ้ มัน น�ำ้ ส้มสายชู ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์
5) การตกตะกอน
6) การกรอง
7) การกลั่น
2.2 ไม่อนุญาตให้มีการจัดการวัตถุดิบ ส่วนผสม สารปรุงแต่ง ด้วยระบบไมโครเวฟ และ
การใช้รังสีที่ท�ำให้เกิดการแตกตัวของไอออน
2.3 ห้ามใช้สารและเทคนิคต่างๆ เพื่อชดเชยคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ซึ่งสูญเสียไป
เนื่องจากกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา
2.4 ไม่อนุญาตให้ฉายรังสีกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์
2.5 อนุญาตให้ใช้วิธีการกรองที่ไม่ท�ำปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวผลิตภัณฑ์
2.6 อนุญาตให้ใช้เอธิลีนในการบ่มผลิตผล
2.7 ของเสียที่ได้จากการแปรรูปต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและควรน�ำของเสียมาใช้ประโยชน์ในกรณีที่สามารถนามาใช้ได้

การน�ำข้าวโพดอินทรีย์มาใช้ในสูตรอาหารไก่เนื้อ
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
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ที่มาและความส�ำคัญ
ผู ้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพกั น มากขึ้ น ดั ง
จะเห็ น ได้ จ ากการเจริ ญ เติ บ โตของตลาดอาหารปลอดภั ย ที่ มี ก ารขยายตั ว
เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งทางโครงการ
เล็งเห็นความส�ำคัญอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการส่งเสริมในเกษตรกรผูป้ ลูกพืชหันมาสนใจ
ในการปลูกวัตถุดบิ อาหารสัตว์อนิ ทรียใ์ ห้มากขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ อีกทั้งทางโครงการฯยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการศึกษาการน�ำเอาวัตถุดิบที่ได้จากการเพาะปลูกของเกษตรกรมาใช้ใน
การเลีย้ งสัตว์เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถน�ำวัตถุดบิ อาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี

การทดสอบสูตรในลูกไก่เนื้อ
ท�ำการทดสอบสูตรอาหาร 4 สูตร ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมไม่ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์
กลุ่มที่ 2 อาหารอินทรีย์ที่ใช้ข้าวโพดอินทรีย์ และถั่วเหลืองอินทรีย์เอ็กซ์ทรูด
เป็นส่วนประกอบ
กลุ่มที่ 3 อาหารอินทรีย์ที่ใช้ข้าวโพดอินทรีย์ ถั่วเหลืองอินทรีย์เอ็กซ์ทรูด และ
ปลายข้าวอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ
กลุ่มที่ 4 อาหารทางการค้าไม่ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์

สรุปผลการทดสอบสูตรอาหารไก่เนื้อ
จากการทดสอบสูตรอาหารอินทรีย์ พบว่าไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารอินทรีย์ การ
เจริญเติบโตช้ากว่าอาหารควบคุมที่ไม่ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ และอาหาร
ทางการค้า โดยพิจารณาน�้ำหนักเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ อย่างไรก็ตามสูตร
อาหารไก่เนือ้ อินทรียส์ ามารถปรับปรุงให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ ได้โดยการเสริมเอนไซม์
กลุ่มย่อยเยื่อใยในการทดสอบสูตรต่อไป

การปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์
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หลักการ
ปัจจุบันมีเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงสัตว์อินทรีย์เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น แต่ยังประสบ
ปัญหาขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบอินทรีย์และอาหารสัตว์อินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์โครงการฯ ได้มีการส่งเสริม
และสร้างเครือข่าย ปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ โดยมีการจัดอบรมการ
ปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ และให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ให้
กับเกษตรกร และรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ และน�ำวัตถุดิบอาหารสัตว์
อินทรีย์ที่ได้ มาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ เพื่อใช้ในฟาร์มต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนทีจ่ ะท�ำการขยายไปยังกลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์อนิ ทรีย์
ในจังหวัดต่าง ๆ
หลักการในการปลูกพืชอินทรีย์
1. เลือกพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เสีย่ งกับการปนเปือ้ นของสารเคมีจากแปลงอืน่ แหล่งน�ำ้ ไม่ไหล
ผ่านแปลงเคมีมาก่อน
2. มีการปรับปรุงดินก่อนปลูกด้วยปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกก่อนปลูก
3. มีการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยสารที่ได้จากธรรมชาติ หรือน�้ำหมักชีวภาพ ปราศจากการใช้สารเคมี
ข้อควรระวังในการปลูกพืชอินทรีย์
1. แหล่งน�้ำที่ใช้ต้องไม่ผ่านมาจากแปลงปลูกที่ใช้สารเคมี
2. ปุย๋ ทีใ่ ช้ในการเพาะปลูกต้องมีแหล่งทีม่ าทีเ่ ป็นอินทรียท์ สี่ ามารถตรวจสอบได้
3. ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการระบบอินทรีย์จะมีปริมาณที่ต�่ำกว่าปริมาณที่ได้
จากผลผลิตทั่วไป จึงควรเพิ่มปริมาณเมล็ดที่ใช้ในการปลูกต่อไร่
ข้อควรระวังในการปลูกพืชอินทรีย์
โดยในปัจจุบนั ทีโ่ ครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสตั ว์อนิ ทรียไ์ ด้มกี ารส่งเสริมและ
สร้างเครือข่ายเกษตรกรผูป้ ลูกวัตถุดบิ อาหารสัตว์อนิ ทรีย์ โดยมีการจัดอบรมการ
ปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ และให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และ
ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับเกษตรกร จากนั้นเมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตให้คืนเมล็ดพันธุ์
เท่าจ�ำนวนที่ได้รับไป และรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ดังกล่าวในราคา
ทีก่ ำ� หนดไว้รว่ มกัน ในเบือ้ งต้นได้มกี ารสร้างเครือข่ายเกษตรกรผูป้ ลูกพืชอาหาร
สัตว์อินทรีย์ ในจังหวัดต่าง ๆ

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งรวบรวมงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
เอกสารเป็นรูปเล่มที่ให้บริการ
- ผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
- วารสารวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
- ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- รายงานการประชุม, สัมมนาวิชาการ, เอกสารแนะน�ำ, คู่มือ
- วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เอกสารโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารออนไลน์
- วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
- วารสารแม่โจ้ปริทัศน์
- จดหมายข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการแม่โจ้
(อ่านข่าว : https://issuu.com/valuechainmaejo)
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รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ให้บริการส�ำหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวลจากปาล์มน�้ำมันและการลดทาร์ด้วยเทคนิคทางพลาสมาความร้อนต�่ำ
เสริมสุข บัวเจริญ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 74
Synthetic Gas Production from Biomass pellet of Palm oil by Gasification and tar Reduction by Non-Thermal
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