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	 ในปี	 พ.ศ.	 2523	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรบ้านนางอย	
ตำาบลเต่างอย	อำาเภอเต่างอย	จังหวัดสกลนคร	โดยไม่มีหมายกำาหนดการ	และทรงประทับแรมที่วัดบ้านนางอย	ทำาให้
พระองค์ท่านได้รับทราบถึงปัญหาของคนในหมู่บ้านนางอย	จึงทรงมีพระราชดำาริในการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร	
โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน	 ทรงมีพระราชดำาริสร้างอ่างเก็บนำ้าห้วยค้อเพื่อเป็นแหล่งนำ้าสำาหรับ
การบริโภคและการเกษตร	และทรงมีพระราชดำาริก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่	3	(เต่างอย)	จังหวัดสกลนคร	เพื่อ
รองรับผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืช	 เพื่อส่งจำาหน่ายให้แก่โรงงานหลวงฯ	 ซึ่งมะเขือเทศ
เป็นพืชสำาคัญลำาดับต้นๆ	ที่มีการส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชหลังนา	ในปี	พ.ศ.	2527	โรงงานหลวงสร้างเสร็จ	ทำาให้เกษตรกร
บ้านนางอยได้ขายผลผลิตมะเขือเทศให้กับโรงงานหลวงฯ	 นับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 ส่งผลให้มะเขือเทศเป็น
พืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของหมู่บ้าน	สร้างอาชีพสร้างรายได้เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงท้องถิ่นชุมชนนางอย

พระเมตตาเปี่ยมล้นสู่ประชาชนบ้านนางอย



	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลนคร	 ร่วมกับสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น	 “โครงการวิจัยกระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน			
นางอย	 ตำาบลเต่างอย	 อำาเภอเต่างอย	 จังหวัดสกลนคร”	
โดย	 ดร.ปิยะจินต์	 ปัทมดิลก	 ผศ.ยุพิน	 สมคำาพี่	 และคณะ	
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนบ้านนางอยได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างมูลค่าและคุณค่าของมะเขือเทศ	 เพื่อเป็นทางเลือก
ในการประกอบอาชีพท่ีม่ันคงและสามารถพัฒนาสู่ความ 

อยู่ดีกินดีของชุมชนตามแนวพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยเริ่มต้นจากการจัดเวทีระดมความ
คิดร่วมกับชาวบ้านที่ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย	 โดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย	
พบว่า	กระบวนการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ	
บ้านนางอยเกิดจากการศึกษาเพื่อค้นหาคำาตอบทั้ง	 4	 ข้อ		
ที่ผ่านมาทำาให้ทราบว่ามะเขือเทศบ้านนางอยมีคุณค่ามาก
ต่อชุมชนบ้านนางอย	โดยมะเขือเทศทำาให้เกิดอาชีพในชุมชน
บ้านนางอย	เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น	มีงานทำาที่บ้านไม่ต้อง
ออกไปทำางานนอกหมู่บ้าน	 ดินดีขึ้น	 ปลูกข้าวงาม	 ที่ดินถูก
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	 สามารถนำามาใช้เลี้ยงโคและเลี้ยง
ไก่	 ก่อให้เกิดรายได้จากการขายมะเขือเทศ	 นอกจากนำาไป	
ชำาระหนี้		เกษตรกรยังนำาไปใช้ในส่วนอื่น	ๆ		ได้แก่	เป็น	
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 เป็นเงินส่งลูกเรียนหนังสือ	 เป็นเงิน
ซื้อพาหนะ	เป็นเงินซื้อโคกระบือ	และซื้อที่ดิน	
	 	จากคุณค่าที ่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
มะเขือ เทศมีความสำาคัญต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ ของ
เกษตรกรบ้านนางอยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยหล่อ
เลี้ยงชุมชน	 อย่างไรก็ตามมูลค่าของมะเขือเทศบ้านนางอย
ยังถือว่ามีค่าน้อยเนื่องจากยังไม่มีการเพิ่มมูลค่าอะไรเลย
นอกจากขายเป็นผลสดให้โรงงานหลวง	 และบางส่วนขาย
ให้กับพ่อค้าคนกลาง	 ดังนั้นหากมีแนวทางในการเพิ่มมูลค่า
ของมะเขือเทศบ้านนางอยในหลากหลายรูปแบบ	เกษตรกร
น่าจะมีทางเลือกมากกว่านี้ในการจัดการผลผลิตมะเขือเทศ
ของตนให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถใช้มูลค่านี้ในการสร้าง
คุณค่าเพิ่มของมะเขือเทศให้แก่ชุมชนได้	

การเพิ่ม “มูลค่า” และ “คุณค่า”
มะเขือเทศบ้านนางอย



ทำ�ให้เกิดอ�ชีพ

ทำ�ให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น

ทำ�ให้มีง�นทำ�ที่บ้�น

ทำ�ให้ดินดีขึ้นปลูกข้�วง�ม

ทำ�ให้ที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่�งคุ้มค่�

นำ�ม�ใช้เลี้ยงโคและเลี้ยงไก่

ทำ�ให้มีเงินไปชำ�ระหนี้

มีร�ยได้เป็นค่�ใช้จ่�ยในครัวเรือน

สรุปคุณค่ามะเขือเทศต่อชุมชนบ้านนางอย

	 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรในเรื่อง	“การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า”	เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกิดมุมมองใหม่	ๆ	เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า
ของมะเขือเทศ

การระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
มะเขือเทศบ้านนางอยเพื่อสร้างกระบวนการ
เพิ่ม “มูลค่า” และ “คุณค่า”มะเขือเทศ 
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	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เพ่ือค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมะเขือเทศที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านนางอย	 โดยใช้วิธีการ
ระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 สรุปว่าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมะเขือเทศที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านนางอยควรจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วจำาหน่ายได้	 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถ
หาได้ง่าย	ข้ันตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก	ปริมาณการผลิตเหมาะสม
ในเบื้องต้นชุมชนได้ข้อสรุปเป็น		3		ผลิตภัณฑ์ได้แก่		สบู่
มะเขือเทศ	มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง	และนำ้าหมักมะเขือเทศ	
ทีมวิจัยจึงได้เสนอให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อทดลอง
ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่เกษตรกรท่ีสนใจ	เพ่ือให้ทราบถึง
วัสดุอุปกรณ์	 ขั้นตอนการผลิต	 รวมถึงการคิดต้นทุน	 ก่อนที่
จะตัดสินใจเลือกแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป

	 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การผลิต
สบู่มะเขือเทศ”	“การผลิตมะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง”	และ	
“การผลิตนำ้าหมักมะเขือเทศ”

	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อสรุปผลจาก
การทดลองผลิต	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเขือเทศทั้ง	
3	ผลิตภัณฑ์	ซึ่งพบว่า	ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากที่สุด
คือ	สบู่มะเขือเทศ	รองลงมาคือ	มะเขือเทศแช่อิ่มอบ
แห้ง	และนำ้าหมักมะเขือเทศตามลำาดับ

2

3

4



อาหารเสริม (ไลโคปีน) อาหารสุขภาพ

อาหารแปรรูป

สัตว์ปีก กลุ่มสัตว์นํ้า

โคขุน

ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิต

ผลิตภัณฑ์สําหรับบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

การเพิ่มมูลค่า
มะเขือเทศผลสด

บ้านนางอย

ปุ๋ยหมัก

ผลิตภัณฑ์ความงาม

สารเสริมการเจริญเติบโต

- ผู้สูงอายุ
- สุภาพสตรี
- สุภาพบุรุษ
- ผู้ป่วย

- แยม
- นํ้าผลไม้
- ซอส

มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง

ขนมขบเคี้ยว

มะเขือเทศผง

ผลิตภัณฑ์ความงาม
- เครื่องสําอาง
- ผลิตภัณฑ์สปา

แชมพู
สบู่

- มะเขือเทศผลสด
- มะเขือเทศอินทรีย์

ปุ๋ยชีวภาพ



          การสร้างกระบวนการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่ามะเขือเทศ
จากการดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั ้งนี ้	 ทำาให้
เกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศบ้านนางอยส่วนหนึ่งมีแนวคิด
ร่วมในการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน	 โดยใช้ชื ่อว่า	
“วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศปลอดสาร
พิษและการแปรรูปบ้านนางอย”	ขึ้นเมื่อวันที่	1	มีนาคม	
พ.ศ.	 2559	 มี	 นางวัดชัย	 ยะพลหา	 เป็นประธานกลุ่มฯ	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำาการผลิตมะเขือเทศปลอดสารพิษ
เพื ่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพื ่อเพิ ่มมูลค่า		โดย

ในเบื้องต้นจะผลิตเป็นสบู่มะเขือเทศเพื่อสุขภาพบ้าน								
นางอย	ทั้งนี้กลุ่มมีเป้าหมายว่า	

 “มูลค่าเพิ่มที่ จะ เกิดขึ้ นจากการแปรรูป
มะเขือเทศนี้ จะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มคุณค่าของ
มะเขือเทศบ้านนางงอยเพื่อสร้างการอยู่ดีกินดีให้แก่
ชุมชนได้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้มีพระเมตตาชาวบ้านนางอย
ตั้งแต่ต้น”



 มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum 
P.Mill.)	มีสารแคโรทีนอยด์อยู่มากซึ่งเป็นรงควัตถุ	สีส้ม
แดง	2	ชนิด	คือ	บีตา-แคโรทีน	(Beta-carotene)	และ	
ไลโคปิน		(Lycopene)		ที่จัดอยู่ในกลุ่มย่อยของแคโร-					
ทีนอยด์ที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถ
ยับยั้งอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกัน
การก่อตัวของเซลล์มะเร็งในต่อมลูกหมาก	 ปอดและ
กระเพาะอาหาร		
	 วิธีการห่อหุ้มสารสำาคัญ	 หรือ	 วิธีเอนแคป
ซูเลชั่น	(encapsulation)		คือ	กระบวนการที่สารหรือ

ส่วนผสมของสาร	 ถูกเคลือบ		
ยึดจับ	 หรือ	 ห่อหุ้มอย่างมิดชิด
ด้วยสารชนิดอื่น	เพื่อรักษาและ
คงคุณค่าของสารสำาคัญเอาไว้
ให้อยู ่ในรูปของไมโครแคปซูล
ในมะเขือเทศมีสารสำาคัญคือ
บีตาแคโรทีนและไลโคปีน				การ
เอนแคปซูเลชั่นสารสำาคัญใน
มะเขือเทศโดยวิธีระเหยนำ้าแบบ
พ่นฝอย	(spray	drying)		เป็น	
กระบวนการที่นำาไปเป็นสาร
เคลือบที่เป็นคอร์	 (core)	ซึ่งมัก
จะเป็นสารอิมัลชันของสารที่ไม่
ละลายนำ้า	ผสมลงในสารละลาย
เชลล์	(shell)	ซึ่งเป็นสารเคลือบ

การห่อหุ้มสารสําคัญในนํ้ามะเขือเทศ
ด้วยวิธีระเหยนํ้าแบบพ่นฝอย

Encapsulation of Tomato juice by Spray Drying
ดร.ธนกร  ราชพิลา  
กิ่งกาญจน์  ป้องทอง

แล้วนำาไปบรรจุใน	เคร่ืองระเหยนำา้แบบพ่นฝอย	(spray	dryer)	
และฉีดพ่นออกมาผ่านหัวพ่น	 นำ้าจะระเหยไปกับลมร้อนที่มี
อุณหภูมิ	100-190	องศาเซลเซียส	ทำาให้ได้อนุภาคขนาดเล็ก	
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	10-150	 ไมครอน	ซึ่งเป็น
วิธีที่นิยมมากในอุตสาหกรรมอาหาร	 	 ตัวอย่างสารที่ใช้เป็น
สารเคลือบ	เช่น		มอลโทเด็กซ์ทริน	(maltodextrin)	กัมอารบิก	
(gum	 arabic)	 โซเดียมอัลจิเนต	 (sodium	 alginate)	 และ
แป้งดัดแปร	(modif ified	starch)	เป็นต้น	
	 วิธีการทำามะเขือเทศผงด้วยวิธีการห่อหุ้มสาร
สำาคัญด้วยเครื่องระเหยนำ้าแบบพ่นฝอยมีขั้นตอนดังนี้



 1. คัดเลือกมะเขือเทศผลสดที่มีลักษณะสุกแดง
มากกว่าร้อยละ	80	(มีอายุไม่น้อยกว่า	50	วัน	นับจากวัน
ออกดอก)	และมีปริมาณของแข็งท่ีละลายนำ้าได้ท้ังหมดไม่น้อย
กว่าร้อยละ	4.0		นำามาล้างด้วยนำ้าสะอาด	จากนั้นนำาผล
มะเขือเทศไปแช่ในนำ้าเย็นที่อุณหภูมิ	 8-15	 องศาเซลเซียส	
เป็นระยะเวลา	5	นาที
 2. นำาผลมะเขือเทศไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ	 12-15	
องศาเซลเซียส
 3.	 นำาผลมะเขือเทศไปบดและแยกส่วนที่เป็นเนื้อ
ออกจากส่วนที่เป็นเมล็ด	 และเปลือก	 โดยเครื่องสลัดกาก	
(pulper)	เพื่อคั้นเป็นนำ้ามะเขือเทศ
 4.	นำานำ ้ามะเขือเทศไปผสมกับสารเคลือบชนิด					
มอลโทเดกซ์ทริน	(maltodextrin)		ที่มีค่าสมมูลเด็กซ์โทรส
(Dextrose	Equivalent,	DE)	อยู่ระหว่าง	10-20	ในอัตราส่วน
ร้อยละ		5-15		ละลายและผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปรับให้ได้
ปริมาณของแข็งที่ละลายนำ้าได้ทั้งหมดร้อยละ	10-	20		
 5. นำานำ้ามะเขือเทศจากข้อ	4	ทำาแห้งโดยใช้เครื่อง
ระเหยนำ้าแบบพ่นฝอย	 โดยใช้วิธีการไหลของการฉีดพ่นนำ้า
มะเขือเทศแบบสวนทางกับความร้อน	(counter	f low	dryer)	
กำาหนดอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า	 160-180	 องศาเซลเซียส		
อุณหภูมิลมร้อนขาออก	90	องศาเซลเซียส	ความความเร็วลม
90	เมตร/นาที	จนกระทั่งความชื้นลดลงเหลือร้อยละ	2-5	
มาตรฐานแห้ง
	 สำาหรับผลิตภัณฑ์มะเขือเทศผงที่ได้จาก
วิธีการผลิตดังกล่าวประกอบด้วยผงมะเขือเทศและ
มอลโทเดกซ์ทรินในอัตราส่วนระหว่าง	 80-95	 และ	

3.5	-	4.2	ปริมาณกรดร้อยละ	0.35	-	0.41	ค่าสีของ
ในระบบ	 Hunter	 Lab	 พบว่า	 ค่าความสว่าง	 เท่ากับ	
51.15	ค่าสีแดงเท่ากับ	65.08	และค่าสีเหลือง	เท่ากับ	
40.24	 ค่าการละลายในเทอมของร้อยละตะกอนที่เหลือ
เท่ากับ	1.23	-1.85		ค่าดัชนีการแยกชั้นเมื่อตั้งทิ้งไว้	
30	นาที	 ร้อยละ	0.08-0.17	ค่าความหนาแน่น	 (Bulk	
density)	0.35	-	0.47	กรัม/มิลลิลิตร
  
	 “ผงมะเขือเทศที่ได้สามารถนำาไปใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ในหลายรูปแบบ  ได้แก่ ใช้
บริโภคโดยตรงในรูปของแคปซูลอัดเม็ด หรือบรรจุซอง
เพ่ือใช้ผสมในอาหารหรือเคร่ืองด่ืมตามความต้องการ 
ใช้เป็นสารเสริมอาหารผสมในผลิตภัณฑ์อาหารท่ัวไป  
เช่น เครื่องดื่มมะเขือเทศสำาเร็จรูปพร้อมชง ลูกอม
อัดเม็ดกลิ่นรสมะเขือเทศ เป็นต้น” 

5-20	ร้อยละโดยนำ้าหนัก	ผลการศึกษาอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในถุงลามิเนต	 (PE/
AL/PE)	 แบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ	 25	
องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 20	 สัปดาห์พบ
ว่า	ปริมาณ	นำา้อิสระ	 (Water	activity,	 a

w
)	

0.45	-	0.51	ค่าความเป็นกรด	-	ด่าง	(pH)				



สบู่เหลวมะเขือเทศผสมนํ้าผึ้งป่า

สบู่เหลวมะเขือเทศผสมกากกาแฟ

สบู่เหลวมะเขือเทศผสมจมูกข้าว

มะเขือเทศสุก
นํ้าสะอาด / หัวเชื้อสบู่

ภาชนะผสม

คนให้เข้ากัน

เทใส่บรรจุภัณฑ์

สบู่เหลว

ล้างให้สะอาด

หั่นเป็นชิ้น

ปั่นให้ละเอียด

กรองเอาเฉพาะนํ้า

กลิ่นสังเคราะห์
(เติม/ไม่เติม)

นํ้าผึ้งป่า

กากกาแฟ

จมูกข้าว



สบู่มะเขือเทศผสมนํ้าผึ้งป่า

สบู่มะเขือเทศผสมกากกาแฟ

สบู่มะเขือเทศผสมจมูกข้าว

สบู่เบสกลีเซอรีน

ตุ๋นไฟ

เทใส่พิมพ์

รอให้แห้ง

แกะออกจากพิมพ์

สบู่แบบก้อนใส

นํ้าผึ้งป่า

กากกาแฟ

จมูกข้าว
รังไหม/ใยบวบ

(ใส่/ไม่ใส่)

กลิ่นสังเคราะห์
(เติม/ไม่เติม)

กระบวนการผลิต
สบู่มะเขือเทศ



ขั้นตอนการผลิตสบู่จากมะเขือเทศ

ขั้นตอนการผลิตสบู่มะเขือเทศ

ขั้นตอนการผลิตสบู่มะเขือเทศ

1.	นำาผลมะเขือเทศสุกมาล้างด้วยนำา้สะอาด	พักไว้ให้สะเด็ดนำา้
2.	นำาผลมะเขือเทศมาห่ันเป็นช้ินเล็กๆ	ใส่ลงในเคร่ืองป่ันให้ละเอียด
3.	กรองมะเขือเทศท่ีป่ันแล้วเพ่ือแยกเปลือกและเมล็ดออก	เหลือไว้เฉพาะส่วนท่ีเป็นนำา้

	 1.	นำาเบสสบู่กลีเซอรีนใส่ลงในภาชนะตุ๋นตั้งไฟ
ความร้อนขนาดปานกลาง	 ใช้ทัพพีหรือไม้พายคนไปเรื่อยๆ	
ในทิศทางเดียวกันจนกระทั่งเบสสบู่กลีเซอรีนหลอมละลาย
เป็นนำ้า	ขณะรอเบสสบู่กลีเซอรีนหลอมละลาย	ให้เตรียมพิมพ์
สบู่	 โดยวางในถาดพื้นเรียบให้มีระยะห่างกันพอสมควร	 จาก
นั้นใส่รังไหมลงไปในพิมพ์ให้เต็มพิมพ์	แล้วพักรอไว้
	 2.	เมื่อเบสสบู่กลีเซอรีนหลอมละลายหมดแล้ว	ให้
ปิดไฟ	 จากนั้นเติมนำ้ามะเขือเทศที่เตรียมไว้ลงไปผสมค่อยๆ	
คนให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน	เติมนำ้าผึ้งลงไป	คนให้เข้ากัน	
(ถ้าต้องการเติมกลิ่นให้เติมลงไปหลังจากการเติมนำ้าผึ้ง)
	 3.	 นำาส่วนผสมที่ได้จากข้อ	 2	 เทลงในพิมพ์ที่
เตรียมไว้	 โดยค่อยๆ	 เทประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์	 จากนั้น
ใช้ไม้ปลายแหลมกดให้รังไหมจมแล้วจึงเทส่วนผสมลงไปอีก
จนกระทั่งเต็มพิมพ์	พักทิ้งไว้ประมาณ	15-20	นาที	แล้วแต่
ขนาดของพิมพ์หรือจนกว่าสบู่จะแข็งตัว	
	 4.	เมื่อสบู่แข็งตัวแล้ว	แกะสบู่ออกจากพิมพ์	พักไว้
ให้แห้งสนิท	จากนั้นจึงนำาไปหุ้มพลาสติกก่อนนำาไปใส่ในบรรจุ
ภัณฑ์ที่เตรียมไว้

	 1.	นำาหัวเชื้อสบู่เทลงในภาชนะผสม	เติมนำ้าสะอาดที่
ต้มจนเดือดลงไป	ใช้ไม้พายคนในทิศทางเดียวกันจนส่วนผสมผสม
เข้ากันดี
	 2.	เติมนำ้ามะเขือเทศลงไป	คนให้ส่วนผสมเข้ากัน	
	 3.	เติมนำ้าผึ้งลงไป	คนให้เข้ากัน	(ถ้าต้องการเติมกลิ่น
ให้เติมลงไปหลังจากการเติมนำ้าผึ้ง)
	 4.	พักทิ้งไว้ให้ฟองยุบตัว		แล้วจึงบรรจุใส่ภาชนะที่
เตรียมไว้

ขั้นตอนการเตรียมนํ้ามะเขือเทศ

แบบก้อนใส

แบบสบู่เหลว



Tel. : 08 6230 2924
ID Line : Tomato Ban-na

ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย 
ใส่ใจผู้บริโภค

ทางเลือกสําหรับผู้ที่รักสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศปลอดสารพิษ



      มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้มองเห็นความสําคัญของการแก้ปัญหาให้ชุมชน 
จึงร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลักดัน       
ให้เกิด CBR  ผ่านการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวิเคราะห์ ร่วมจัดการ 
ร่วมวางแผนของชุมชน ในการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง สู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่น

2549

2555 - 2556
      “การวิจัยชุมชน” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดย 
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
       โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา     
ท้องถิ่นอีสานตอนบน

    “การวิจัยเพื่อท้องถิ่น”  โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง
     โครงการ มรสน. กับ บทบาทการพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถิ่น สังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และพัฒนาชุมชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     MOU (สกว.+มรสน.) 3 ปี
     วางแผนการทํางานร่วมกับเครือข่าย (TRF+IERD+SNRU)
     โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
     โครงการระบบและกลไกในการขับเคล่ือนงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และโครงการวิจัย 5 โครงการ
โดยใช้พื้นที่อําเภอเต่างอยเป็นฐานการวิจัย  

2557 - 2558
2559
CBR-SNRU #1
    โครงการวิจัยดําเนินการแล้วเสร็จ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 5 โครงการ 
    ระบบกลไกการสนับสนุนและติดตามงานวิจัยเพื่อให้งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสามารถขับเคลื่อน
ได้ต่อไป

     งานวิจัยเพื่อการบริการวิชาการในพื้นที่ ภูพาน หนองหาร 
และหมู่บ้านราชภัฏ
     โหนดวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้ปิดตัวลงเนื่องจากขาดกลไก 
การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Community Based Research

SNRU



ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น
 การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถพัฒนาศักยภาพอาจารย์
นักวิจัย นักวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักวิจัย
ชาวบ้าน ในพื้นที่อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จำานวน            
107 คน ทำาให้เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบและกลไกการ

สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระบบและกลไกการขับเคลื่อน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุดความรู้การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเกิดโครงการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น จำานวน 6 
โครงการ ดังนี้

SNRU



Tel. : 08 6230 2924
ID Line : Tomato Ban-na

ผลิตภัณฑ์
Tomato Ban~Na

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 4010 
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