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บຌานนายม จังหวัดพชรบูรณ์ ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ละยีไยมกลุมผูຌประกอบการ OTOP 
ปรรูปมะขามจ านวน ใ กลุม ท า฿หຌทราบประดในปัญหาการปนป้อนของชื อจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์ ท า฿หຌเม
สามารถกใบรักษามะขามเวຌเดຌนาน วศ. จึงเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส พืไอ฿หຌเดຌ
สูตร ทคนิค ละผลิตภัณฑ์ตຌนบบ พรຌอมถายทอดทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไม
บຌานนายม จังหวัดพชรบูรณ์ ดยมีปງาหมายพัฒนา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส พืไอสรຌาง
มูลคาพิไม฿หຌกับมะขาม ละยืดอายุการกใบรักษา พรຌอมสงสริมผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการ
รับรองมาตรฐาน ละพิไมชองทางการตลาด฿นการสงออก 

7. ความป็นมาของครงการ  
มะขามมีชืไอวิทยาศาสตร์วา Tamarindus indica  Linn. อยู฿นวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE 

มีถิไนก านิดมาจากอชีย฿ตຌ ละอฟริกาตะวันออก ลักษณะทัไวเปป็นเมຌยืนตຌน ออกดอกป็นชอทีไกิไงหรือปลาย
ยอด ผลป็นฝักยาวคอนขຌางกลม มีหลายมใด มลใดมีสีน  าตาลดง พื นทีไสงสริมการปลูกมะขาม คือ ภาคหนือ 
ิพชรบูรณ์ พร นาน ล าปาง พิษณุลก อุตรดิตถ์ ละพะยาี ภาคตะวันออกฉียงหนือ ิลย มุกดาหาร 
นครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ อุดรธานี ละขอนกนี ละภาคตะวันออก ิจันทบุรี สระกຌวี มะขามมี
สรรพคุณมากมาย คือ ยอดออนละฝักออนมีวิตามินอมากกวา มะขามปียกรสปรี ยว ท า฿หຌชุมคอ ลดความ
รຌอนของรางกายเดຌดี นื อ฿นฝักมะขามทีไกจัด รียกวา มะขามปียก ประกอบดຌวยกรดอินทรีย์หลายตัว ชน 

mailto:wannadee@dss.go.th
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กรดทาร์ทาริค กรดซิตริก ป็นตຌน ท า฿หຌออกฤทธิ์ระบายละลดความรຌอนของรางกายเดຌดี พทย์เทยชืไอวารส
ปรี ยวนี จะกัดสมหะ฿หຌละลายเดຌ  

฿นพื นทีไ จังหวัดพชรบูรณ์ มีการปลูกมะขามกันมาก เดຌชืไอวาป็น มืองมะขามหวาน นืไองจาก
มะขามหวานป็นพืชศรษฐกิจของจังหวัดนี มาตดั งดิม ภาย฿นจังหวัดมีพื นทีไปลูกมะขามหวานนับหมืไนเร ปลูก
มากทีไสุด฿นอ าภอหลมสักละอ าภอมือง พันธุ์ทีไนิยมปลูกกันมาก เดຌก พันธุ์ประกายทอง หรือ ตาปຈะ พันธุ์
สีทอง ิพันธุ์นายหยัดี พันธุ์ศรีชมพู พันธุ์ขันตี พันธุ์หมืไนจง พันธุ์อินทผาลัม  ป็นตຌน ดยสวนมากมะขามจะริไม
สุก ละกใบผลสุกพรຌอมรับประทานเดຌประมาณดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์  ทางจังหวัดพชรบูรณ์จึงจัดงาน
ทศกาลมะขามหวานขึ นป็นประจ าทุกปี฿นชวงนั น ละชวงดือนกุมภาพันธ์ป็นชวงทีไมะขามกจัดตยังเมสุก 
ซึไงป็นมะขามทีไหมาะกการน ามาผลิตป็นมะขามชอิไม กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌจัดท าครงการ
พัฒนาการผลิตมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคา฿หຌกับมะขาม ละชวยยืดอายุ
การกใบรักษา นอกจากนี ชวยพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 พืไอวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสบรรจุ฿นถุงรีทอร์ต สามารถกใบเดຌทีไ

อุณหภูมิหຌอง 
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส ฿หຌก

ผูຌประกอบการ 
8.3 พืไอผลักดันผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย. ละขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ศึกษาพัฒนาสูตร กระบวนการผลิตมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสพืไอการผลิตชิงพาณิชย์ 
9.2 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
9.3 ถายทอดทคนลยีการผลิต ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ ละติดตามผลการน าผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 

10. หลักการละหตุผล 
มะขามชอิไม฿นน  าปรุงรส ป็นผลิตภัณฑ์มะขามปรรูป ดย฿ชຌนื อมะขามสดฝัก฿หญทีไกะปลือกลຌว 

ผานการชน  าชืไอม พิไมความขຌมขຌนน  าชืไอมประมาณ ใ-ไ วัน พืไอ฿หຌเดຌรสชาติหวานอมปรี ยวละกลมกลอม 
การผลิตจ าหนาย฿นชิงการคຌามี โ รูปบบ คือ 1) มะขามชอิไมทีไผานการอบหຌง 2) มะขามชอิไมบรรจุ฿น
น  าชืไอมปรุงรส ซึไงกลุมผูຌบริภคนิยม฿นรูปบบทีไ โ มาก นืไองจากเดຌความกรอบ ละมีรสชาติดี ทีไมีรสชาติ
ผสมระหวาง รสผลเมຌชอิไม ละมีรสผลเมຌดองผสมอยูดຌวย  

฿นปัจจุบันการผลิตมะขามชอิไมทางการคຌา ผูຌประกอบการระดับชุมชน฿นหลายพื นทีไ  ยัง฿ชຌ
กระบวนการผลิตทีไเมหมาะสม มะขามชอิไมจึงมีปัญหาดຌานอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ดยอาจมีการสืไอม
สียคุณภาพ ละกใบเมเดຌนาน อีกทั งจ าป็นตຌองกใบรักษาทีไอุณหภูมิตูຌยใน พืไอปງองกันการบูดปรี ยวทีไกิดจาก
ชื อจุลินทรีย์ นอกจากนี มีผลเมຌชนิดอืไน ทีไปรรูปดยกรรมวิธีการดอง ชอิไม฿นน  าชืไอมพืไอ฿หຌมีรสชาติดี ละ 
บรรจุ฿นน  าชืไอมปรุงรส ชน มะมวงชอิไม มะดันชอิไม ตะลิงปลิงชอิไม ผลิตภัณฑ์กลุมนี  หากมีการพัฒนา
ทคนิคการยืดอายุการกใบรักษา ฿หຌสามารถกใบเดຌทีไอุณหภูมิหຌอง จะสงสริมการขาย ละมีอกาสขยายตลาด
พืไอการสงออกเดຌมากขึ น  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน เดຌพัฒนาสูตร
มะขามชอิไม฿นน  าปรุงรส ซึไงมีนวคิดการ฿ชຌทคนิคบรรจุถุงรีทอร์ต ลຌวฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อชนิด ฉีดพนเอ
น  ารຌอน ิHot water spray retort)  พืไอกຌปัญหาการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ฿หຌสามารถกใบเดຌนานขึ น ละ
พัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌผูຌประกอบการ ป็นการชวยขยายชองทางการตลาด ละพิไมความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌ
ผูຌประกอบการ   
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11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไม  

บຌานนายม  ทีไขຌารวมกิจกรรมครงคูปองวิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ. ละผูຌประกอบการ OTOP ปรรูปมะขาม 
จ านวน ใ กลุม เดຌก กลุมผูຌประกอบการรายดียว (เรสุชิน) กลุมวิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌบຌานยาวี ละกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมสงสริมอาชีพปรรูปมะขามหวานบຌานนนสาธง ทีไสน฿จรับการถายทอดความรูຌดຌานการปร
รูปผลิตภัณฑ์มะขาม ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืไอขอขຌอมูลประดในปัญหา  ละความตຌองการทคนลยี ละลง
พื นทีไส ารวจละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ OTOP.฿นพื นทีไจังหวัดพชรบูรณ์ ระหวางวันทีไ โใ – โ5 
กุมภาพันธ์ โ5ๆเ พรຌอมกใบตัวอยาง พืไอศึกษาพัฒนาสูตรตอเป  

11.2 ศึกษาพัฒนาสูตร ทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิต สภาวะทีไดีหรือหมาะสม ฿นการ
ฆาชื อจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส มีลักษณะนื อสัมผัส สี ละกลิไน
รสทีไดี ละสามารถกใบรักษาเดຌทีไอุณหภูมิหຌอง ดยปรียบทียบกับมะขามชอิไมทีไเมเดຌผานการ฿หຌความ
รຌอน ิControlี พรຌอมทั งสงตรวจวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์ 

11.3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
11.4 รวบรวมขຌอมูล จัดท าอกสาร ละถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษา

ชิงลึก ละสาธิตการผลิตมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส ฿นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป กผูຌประกอบการ 
OTOP ประภทอาหาร วันทีไ โโ – โไ  มิถุนายน โ5ๆเ 

11.4.1 ขຌาติดตอประสานงาน฿นการตรียมความพรຌอม พืไอการสาธิตการปรรูปมะขาม 
11.4.2 ถายทอดทคนลยี ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไมบຌานนายม แโไ หมูทีไ ้ 

ต าบลนายม อ าภอมือง จังหวัดพชรบูรณ์ อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ  ดังนี  
แี บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตมะขามปรรูป  
โี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ 

- การตรียมมะขามพืไอป็นสวนประกอบ฿นผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสบรรจุถุงรีทอร์ต ละการฆาชื อจุลินทรีย์ 
- การผลิตน  ามะขามขຌมขຌนบรรจุขวดกຌว ยมมะขาม ละมะขามกຌว 

11.5 ติดตาม ละประมินผล. 
11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ  
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.ละขอรับรอง

มาตรฐาน มผช.  
11.6 สรุป ละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน 
12.1 ผลการลงพื นทีไส ารวจละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไม

บຌานนายม แโไ หมูทีไ ้ ต าบลนายม อ าภอมือง จังหวัดพชรบูรณ์ ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ปี 
โ5ๆเ กลุมจຌงความประสงค์฿หຌชวยพัฒนากระบวนการผลิต ทีมนักวิจัย วศ. จึงกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์มะขาม
ชอิไม พืไอน ามาศึกษาพัฒนายืดอายุการกใบรักษา นอกจากนี ยีไยมกลุมผูຌประกอบการ OTOP ปรรูปมะขาม
อีก ใ กลุม เดຌก กลุมผูຌประกอบการรายดียว (เรสุชิน) วิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌบຌานยาวี ละวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสงสริมละปรรูปมะขามหวานบຌานนนสาธง สดงดังภาพกิจกรรมทีไ แ 

12.2 ผลการพัฒนาสูตร ทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิตสภาวะทีไหมาะสม พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์
มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส มีลักษณะนื อสัมผัส สี ละกลิไนรสทีไดี ดยการ ฿ชຌทคนิคบรรจุถุงรีทอร์ต 
ลຌวฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retort) พืไอยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์ ดยมีขั นตอนการผลิต คือ ตรียมน  าชืไอม฿หຌมีความขຌมขຌน ใ5 องศาบริกซ์ ิอัตราสวนน  าตอน  าตาล 
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ทากับ ๆ5เ มิลลิลิตร : ใ5เ กรัมี กลือรຌอยละ เ.5 ละกรดซิตริกรຌอยละ 0.28 ของปริมาณน  าชืไอม 
ละบรรจุมะขามชอิไมประมาณรຌอยละ ไ5-5เ ของน  าหนักทั งหมด ละติมน  าชืไอมลง฿นถุงรีทอร์ต น าขຌา
ครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retort) ดยทดลองพืไอศึกษาสภาวะ ิอุณหภูมิ ละวลาี 
฿นการฆาชื อทีไหมาะสม ดังสดง฿นตารางทีไ แ ศึกษาปรียบทียบ฿หຌความรຌอนฆาชื อจุลินทรีย์ทีไอุณหภูมิ ่5 
ละ ้เ องศาซลซียส ทีไระยะวลา แเ – แ5 นาท ี

ตำรำงทีไ แ ศึกษาปรียบทียบอุณหภูมิ (C) ละวลา฿นการฆาชื อมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส 
กำรทดลอง อุณหภูมิ (C) วลำ ินำทีี ลักษณะนื อสัมผัส สีผลิตภัณฑ์ 

แ ่5 แ5 กรอบ สีหลือง 
โ ้เ แเ กรอบ สีหลือง 
ใ ้เ แ5 กรอบนຌอย สีหลืองขຌม 

จากผลการทดลองพบวา ทั ง ใ สภาวะ฿นการฆาชื อสงผลตอความตกตางทางดຌานลักษณะนื อ
สัมผัสละสี ตเมสงผลตอความตกตางทางดຌานรสชาติ กลาวคือ มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสทีไฆาชื อดຌวย
เอน  าทีไอุณหภูมิ ่5 องศาซลซียส ป็นวลา แ5 นาที มีลักษณะนื อสัมผัสดຌานความกรอบทีไสุด ละทั ง ใ 
สภาวะ สงผล฿หຌมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสมีสีขຌมกวามะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสทีไเมผานการ฿หຌความ
รຌอน ิControlี มืไอปรียบทียบผลการตรวจวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์   พบวาสภาวะการฆาชื อทีไอุณหภูมิ 85 
องศาซลซียส ป็นวลา แ5 นาที ละทีไอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา แเ นาที มีปริมาณชื อจุลินทรีย์
อยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐานของอาหาร฿นภาชนะปຂดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ิฉ.ใ55ี พ.ศ. โ55ๆ 
ก าหนด ดังสดง฿นตารางทีไ โ ตมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสทีไฆาชื อทีไอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา 
แเ นาท ีมีปริมาณชื อจุลินทรีย์ Total plate count นຌอยกวา จึงลือกสภาวะนี ฿นการฆาชื อผลิตภัณฑ์มะขาม
ชอิไม฿นน  าชืไอมปรุง พืไอกใบรักษาเวຌเดຌนานขึ น ผลิตภัณฑ์ป็นทีไยอมรับตอผูຌบริภค ละถายทอดทคนลยี
฿หຌกผูຌประกอบการตอเป  

ตำรำงทีไ โ  ผลการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส 
รำยกำรทดสอบ ปริมำณทีไพบ 

T ่5 C แ5 นำที T 9เ C แเ นำที 
Bacillus cereus cfu/g < 10 < 10 
Clostridium perfringens cfu/g < 10 < 10 
Coliform Bacteria MPN/g < 3.0 < 3.0 
Salmonella spp. per 25 g Not Detected Not Detected 
Staphylococcus aureus per 0.1 g Not Detected Not Detected 
Total Plate Count cfu/g < 2.5 x 102 EAPC < 10  
Yeasts and molds cfu/g <10 est. <10 est. 

หมายหตุ : EAPC = Estimated Aerobic Plate Count 
est : Estimated Counts 
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ขั นตอนกำรผลิตทีไส ำคัญ : ตรียมสวนผสมน  าชืไอมปรุงรส บรรจุถุงรีทอร์ต ละฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อ 
  ชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retort) 

12.3 ผลการศึกษาอายุการกใบของมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสบรรจุถุงรีทอร์ตทีไฆาชื อดຌวยเอน  าทีไ
อุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา แเ นาที มืไอวลาผานเป เ แ ใ ละ ๆ ดือน ดยมีสภาวะ฿นการกใบ
รักษาผลิตภัณฑ์ โ สภาวะ คือ กใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌอง ละอุณหภูมิตูຌยใน ิอุณหภูมิ 5 Cี ละทดสอบ
คุณภาพดຌานประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ เดຌผลดังสดง฿นตารางทีไ ใ 

ตำรำงทีไ ใ  ผลการศึกษาอายุการกใบของมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสบรรจุถุงรีทอร์ต      
ระยะวลา

การกใบรักษา 
ิดือนทีไี 

ผลการทดสอบทางดຌานประสาทสัมผัส 
อุณหภูมิหຌอง อุณหภูมิตูຌยใน ิอุณหภูมิ 5 Cี 

เ - มะขามกรอบปานกลาง มีสีหลืองขຌมกวา 
Control  
- น  าชืไอม฿สมีรสหวานปานกลาง คใมละ
ปรี ยวลใกนຌอย  

- มะขามกรอบ มีสีหลืองขຌมกวา 
Control  
- น  าชืไอม฿สมีรสหวานปานกลาง คใมละ
ปรี ยวลใกนຌอย  

แ - มะขามกรอบนຌอยกวา ละมีสีหลืองขຌม
กวา Control  
- น  าชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใมละ
ปรี ยวลใกนຌอย  

- มะขามกรอบปานกลาง มีสีหลืองขຌม
กวา Control  
- น  าชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใม
ละปรี ยวลใกนຌอย  

ใ - มะขามนิไมลใกนຌอย ละมีสีน  าตาลหลือง
ขຌมอมน  าตาลมากกวา Control  
- น  าชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใมละ
ปรี ยวลใกนຌอย มีรสฝาดพิไมขึ น อาจ
นืไองจากน  า฿นมลใดมะขามซึมผานออกมา
ผสมกับน  าชืไอม 

- มะขามกรอบลใกนຌอย ละมีสีหลืองขຌม
กวา Control  
- น  าชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใม
ละปรี ยวลใกนຌอย  

6 - มะขามนิไมปานกลาง ละมีสีหลืองขຌม
กวา Control  
- น  าชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใมละ
ปรี ยวลใกนຌอย มีรสฝาดพิไมขึ น อาจ
นืไองจากน  า฿นมลใดมะขามซึมผานออกมา
ผสมกับน  าชืไอม ซึไงเมป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค 

- มะขามนิไมลใกนຌอย ละมีสีหลืองขຌม
กวา Control  
- น  าชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใม
ละปรี ยวลใกนຌอย มีรสฝาดพิไมขึ น อาจ
นืไองจากน  า฿นมลใดมะขามซึมผานออกมา
ผสมกับน  าชืไอม ซึไงเมป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค 

หมำยหตุ : Control คือชุดตัวอยางควบคุมทีไเมผานกระบวนการฆาชื อดຌวยเอน  า 
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จากผลการทดสอบทางดຌานประสาทสัมผัส พบวามืไอวลาผานเป ใ ดือน ผลิตภัณฑ์ทีไกใบเวຌ
อุณหภูมิหຌอง มีสีน  าตาลหลืองขຌมขึ น นื อสัมผัสของมะขามเมกรอบ นิไม น  าชืไอมริไมมีรสฝาด อาจนืไองจากน  า
฿นมลใดมะขามซึมผานออกมาผสมกับน  าชืไอม สงผล฿หຌผลิตภัณฑ์เมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค มืไอปรียบทียบ
กับผลิตภัณฑ์ทีไกใบเวຌอุณหภูมิตูຌยใน ิอุณหภูมิ 5 องศาซลซียสี นืไองจากการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ทีไอุณหภูมิตไ า
จะชวยรักษาลักษณะนื อสัมผัส สี ละรสชาติของผลิตภัณฑ์เดຌดี สดง฿หຌหในวา การกใบรักษาผลิตภัณฑ์ทีไ
อุณหภูมิตูຌยใน จะท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีการปลีไยนปลงคุณภาพชຌาลง 

12.4 รวบรวมขຌอมูล ละจัดท าอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
ละสมาชิก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไมบຌานนายม แโไ หมูทีไ ้ ต าบลนายม อ าภอมือง 
จังหวัดพชรบูรณ์ 

12.5 ถายทอดทคนลยี ดยอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรสละ
มะขามปรรูป เดຌก ผลิตน  ามะขามขຌมขຌนบรรจุขวดกຌว ยมมะขาม ละมะขามกຌว พืไอยืดอายุการกใบรักษา 
ละพิไมมูลคา฿หຌกับมะขามกผูຌประกอบการ OTOP.ประภทอาหาร  ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละ
ครืไองดืไมบຌานนายม แโไ หมูทีไ ้ ต าบลนายม  อ าภอมือง  จังหวัดพชรบูรณ์ ระหวางวันทีไ โโ – โไ 
มิถุนายน โ5ๆเ มีจ านวน ใ กลุมทีไขຌารวมอบรม เดຌก กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไมบຌาน
นายม กลุมวิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌบຌานยาวี ละกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสงสริมอาชีพปรรูปมะขาม
หวานบຌานนนสาธง  ทั งหมด แเ คน ใ ราย สดงดังภาพกิจกรรมทีไ โ 
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สดงภำพกิจกรรมทีไ แ : การส ารวจขຌอมูล ิกอนการด านินงานี จ านวน ไ กลุม เดຌก 
1) กลุมวิสำหกิจชุมชนกลุมผลิตอำหำรละครืไองดืไมบຌำนนำยม ทีไขຌำรวมครงกำรคูปองวิทย์พืไออทอป 

ป โ56เ 

 

2) กลุมผูຌประกอบกำรรำยดียว (ไรสุชิน) 

 

3) วิสำหกิจชุมชนปรรูปผลไมຌบຌำนยำวี  

 

4) วิสำหกิจชุมชนกลุมสงสริมละปรรูปมะขำมหวำนบຌำนนนสำธง 
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ภำพกิจกรรมทีไ โ  การถายทอดทคนลยี ผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส ละมะขามปรรูป เดຌก 
ผลิตน  ามะขามขຌมขຌนบรรจุขวดกຌว ยมมะขาม ละมะขามกຌว ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละ
ครืไองดืไมบຌานนายม ฿นวันทีไ โใ มิถุนายน โ5ๆเ 
1. บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส ละมะขามปรรูป  
   

โ. การตรียมมะขามพืไอป็นสวนประกอบ฿นผลิตภัณฑ์ 
   

ใ. การผลิตมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส ละมะขามปรรูป เดຌก ผลิตน  ามะขามขຌมขຌนบรรจุขวดกຌว         
ยมมะขาม ละมะขามกຌว 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

กอนการด านินงาน : ผูຌประกอบการเมมีความรูຌ ทคนิค สูตรสวนประกอบ ละกระบวนการผลิตมะขาม
ชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส฿หຌเดຌมาตรฐาน 

หลังการด านินงาน : ผูຌประกอบการ OTOP เดຌรับความรูຌ ละทคนิค฿นกระบวนการผลิตมะขาม
ชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส ทีไ฿ชຌกระบวนการผลิตทีไหมาะสม  สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เวຌเดຌนาน ละตรงกับ
ความตຌองการของผูຌประกอบการ ดยอยู฿นระหวางการยืไนขอ อย. ละขอรับรองมาตรฐาน มผช.  
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไมบຌานนายม มีความพอ฿จป็นอยางมากทีไกรมวิทยาศาสตร์
บริการเดຌ฿หຌค าปรึกษานะน าถึงทคนิค ละขั นตอนกระบวนการผลิต ท า฿หຌกลุมเดຌรียนรูຌทคนิคตางโ 
฿นการผลิต ซึไงกลุมจะเดຌน าองค์ความรูຌทีไเดຌเปผลิต จ าหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ ละขยาย
อกาสทางการตลาด ขณะนี ผลิตภัณฑ์อยู฿นระหวางตรียมการยืไนจดทะบียน อย. ละขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี กลุมหในถึงประยชน์ทีไหนวยงานภาครัฐสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถายทอด
ความรูຌการผลิต จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์ชวยสนับสนุนกลุม OTOP ตอเป ละมีขຌอสนอนะ
฿หຌมีการสงสริมดຌานการตลาด 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
ดຌวยขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ การพัฒนาการผลิตมะขามชอิไม฿นน  าชืไอมปรุงรส ท า฿หຌเดຌขຌอมูล

ทคนิคกระบวนการผลิตทีไหมาะสม ซึไงสามารถยืดอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ ละวางจ าหนายเดຌทีไ
อุณหภูมิหຌองเดຌ ตควรกใบรักษาทีไอุณหภูมิตไ า จะชวยรักษาสี นื อสัมผัส กลิไน รสของผลิตภัณฑ์เดຌดี  
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางวรรณดี  มหรรณพกุล   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
16.2 นางสาวจนจิรา  อยูพะนียด   นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี    นักวิทยาศาสตร์ 
16.4 นางสาวสุพัตรา  คชสิทธิ์  นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภำพ 
ชนิดขຌมขຌน 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร   
นำยวสุ ตันติวงศ์ ละ นำงบญจวรรณ  ตันติวงศ ์

 

 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ ๊  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน 
   Development of Healthy concentrate juice products  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊  นางวรรณดี  มหรรณพกุล  ต าหนง  ๊นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ  
    นางสาวจนจิรา  อยูพะนียด ต าหนง  ๊นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
   นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี   ต าหนง  ๊นักวิทยาศาสตร์ 

หนวยงาน ๊  กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท์ ๊ 0 2201 7420  ทรสาร ๊ 0 2201 7416 
อีมล์ ๊ wannadee@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายวสุ ตันติวงศ์ ละ นางบญจวรรณ  ตันติวงศ์    
ทีไตั ง ๊ ิบริษัท กิจการ 55 ฮิร์บี  ็็/แไ หมู ใ ต าบลสมใด อ าภอมือง จังหวัดชลบุรี 
ทรศัพท์ ๊ 08 8089 1565  - 

4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี ๊ 8 ดือน 
5. งบประมาณครงการ ๊  35,000 บาท 
6. บทสรุปผูຌบริหาร  

ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ป็นภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการ
ขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความส าคัญทีไจะ฿ชຌ
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยส านักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพ
ผูຌประกอบการ OTOP 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน 
ทีมนักวิจัยเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ละกระบวนการผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน ทีไมีสวนประกอบของ
ฟักขຌาวละผลหมอนชนิดขຌมขຌนพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละยังคงรักษาสารตຌานอนุมูลอิสระเวຌเดຌ฿หຌก
ผูຌประกอบการบริษัท กิจการ 55 ฮิร์บ พืไอป็นการพิไมศักยภาพการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ ซึไงจะมีสินคຌาทีไ
ตอบสนอง฿หຌกผูຌบริภคมากขึ น ละมีผล฿นการขยายการตลาดสูการสงออก฿นอนาคตเดຌมากขึ น 

7. ความป็นมาของครงการ 
฿นปัจจุบันทุกประทศ฿หຌความสน฿จประชากรผูຌสูงอายุดຌวยหตุผลวา มีการพิไมจ านวนมากขึ น ละประทศ

เทยเดຌขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ ิAgeing Society or Aging Societyี คือ การทีไประทศหนึไงมีประชากรอายุ ๆเ ปีขึ นเป 
รวมทั งพศชายละพศหญิงมากกวารຌอยละ แเ ของประชากรทั งประทศ หรือมีประชากรอายุตั งต ๆ5 ปีขึ นเป
กินรຌอยละ ็ ของประชากรทั งประทศ ซึไงการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรสูงอายุลกเดຌริไมขຌามามีบทบาทตอ
การพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละมีความจ าป็นตຌองมีการพัฒนานวัตกรรมดຌานตางโ พืไอผูຌบริภค฿นกลุมผูຌสูงอายุ 
ละมีขຌอมูลวาประชากรกลุมผูຌสูงอายุสวน฿หญมีปัญหาสุขภาพ ชน เขมัน฿นลือดสูง น  าตาล฿นลือดสูงละมีปัจจัย
สีไยงป็นรคบาหวาน รคหลอดลือดหัว฿จ รคหัว฿จขาดลือด คนสวน฿หญจึงมีความตຌองการอาหารละครืไองดืไม
พืไอสุขภาพ 

บริษัท กิจการ 55 ฮิร์บ มีปງาหมาย฿นการผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน จึงเดຌขຌารวมครงการ
คูปองวิทย์พืไออทอปปี โ5ๆเ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึไงมีความตຌองการ฿หຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ละ

mailto:wannadee@dss.go.th
https://www.facebook.com/ข้าวหลามกลุ่มแม่บ้านจังหวัดระยอง-437173866493201/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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กระบวนการปรรูปครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน ทีไมีสวนประกอบของฟักขຌาวละผลหมอนชนิดขຌมขຌน พืไอ฿หຌ
เดຌกระบวนการผลิตทีไยังคงรักษาสารตຌานอนุมูลอิสระเวຌเดຌ ละเดຌกระบวนการผลิตสูชิงพาณิชย์  
8. วัตถุประสงค์ 

พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 วิจัยพัฒนากระบวนการผลิต ละทคนิคตรียมสกัดน  าฟักขຌาว  หรือน  าผลหมอน 
9.2 วิจัยพัฒนาสภาวะทีไดี฿นการผลิตน  าฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน หรือน  าผลหมอนขຌมขຌน 
9.3 วิจัยพัฒนาปรับกระบวนการผลิต สภาวะทีไดีหรือหมาะสมพืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไมีลักษณะนื อสัมผัสสี 

ละกลิไนรสดี ชนิดพรຌอมดืไมทีไมีสารตຌานอนุมูลอิสระสูง  
9.4 ติมสาร หรือปรับสภาวะ฿หຌหมาะตอคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพ฿หຌป็นตามมาตรฐาน 
9.5 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีการทดสอบทางประสาทสัมผัส ละป็นทีไยอมรับพืไอผลิตชิงพาณิชย์ 
9.6 ศึกษาอายุการกใบครืไองดืไมน  าฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน ละครืไองดืไมน  าผลหมอนขຌมขຌน 
9.7 วิคราะห์คุณคาทางภชนาการ สารตຌานอนุมูลอิสระ สมบัติทางคมี  กายภาพ ละชีวภาพ 
9.8 ถายทอดทคนลยี ละฝຄกอบรม 
9.9 รวบรวมผล สรุปท ารายงาน จดัท าป็นขຌอมูลทคนลยี  

10. หลักการละหตุผล 
ฟักขຌาว จัดป็นผลเมຌกลุมพืชสมุนเพร มีชืไอวิทยาศาสตร์ Momorodica cochinchinensis ิLour.ี 

Spreng. มีชืไอภาษาอังกฤษ Baby Jackfruit, Cochinchin Gourd, Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd  
ผลฟักขຌาว มีลักษณะคลຌายรูปเขกลมรี ปลือกมีหนามลใก โ อยูรอบผล ผลออนจะมีสีขียวอมหลือง ตมืไอสุกผล
จะมีสีดงหรือสีสຌมสด ผลสุกนื อป็นสีหลือง มียืไอกลางหุຌมมลใดป็นสีดง มีการนะน าการบริภคนื อ฿นผล 
น ามาท าป็นครืไองดืไมน  าฟักขຌาว ซึไงมีสารตຌานอนุมูลอิสระสูง ละมีประยชน์ตอรางกายมาก ชวยสริมสรຌาง
ภูมิคุຌมกัน฿หຌกับรางกาย  

หมอน หรือ มัลบอร์รีไ ิMulberryี ชนิดทีไปลูกพืไอรับประทานผล มีชืไอสามัญคือ Black Mulberry 
มีชืไอวิทยาศาสตร์คือ Morus nigra L. หมอนชนิดนี มืไอสุกผลจะป็นสีด า มีรสปรี ยวอมหวาน นิยมน ามา
รับประทาน ท ายม หรือน าเปปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ตาง โ  ผลหมอนสดมีสารส าคัญหลายชนิด อาทิ ฟลาวนอยด์ 
ิflavonoidsี ละอนทเซยานิน ิanthocyaninี  ซึไ งป็นสารสี  ิpigmentี มีฤทธิ์ตຌานอนุมูลอิสระ
ิantioxidantี ฿นผลหมอนบางพันธุ์มีปริมาณอนทเซยานินทีไชืไอวา คูรมานิน ิkuromaninี ละคอราเซยานิดิน 
ิkeracyanidinี สูงกวาผลชอร์รีไ ผลบลใคคอร์รในต์ ละผลรดราสบอร์รีไประมาณ 10 ทา ละสูงกวาผล
บลใคบอร์รีไประมาณ 2 ทา ซึไงป็นผลเมຌตระกูลบอร์รีไทีไมีชืไอสียง฿นตางประทศละบางพันธุ์มีอนทเซยานิน 
ทีไชืไอวา เซยานิดินเตรรูตินเซด์ ิcyanidin-3-rutinosideี หรือคอราเซยานิดิน ิkeracyanidinี ปริมาณสูง
กวา฿นผลชอร์รีไประมาณ 5 ทา ดยมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมายจากคุณสมบัติการตຌานออกซิดชันของอนุมูลอิสระ 
เดຌก ตຌานการกลายพันธุ์ ละตຌานสารกอมะรใง  

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌท าการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌนจาก
ฟักขຌาวละผลหมอน พืไอป็นการพิไมศักยภาพการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอตอบสนองความตຌองการ฿หຌก
ผูຌบริภคมากขึ น ละมีอกาส สามารถขยายการตลาดสูการสงออก฿นอนาคตเดຌมากขึ น  
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 วิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นน  าฟักขຌาวสด  
11.2 พัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิต   
11.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  
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11.4 ถายทอดทคนลยีการผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน   
11.5 ติดตามละประมินผล . 

11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ  
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.ละขอการรับรอง

มาตรฐาน มผช.  
11.6 สรุป ละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน 
12.1 ผลการตรวจวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นน  าฟักขຌาวสด ดังสดง฿นตารางทีไ แ  

ตำรำงทีไ แ ปริมาณสารตຌานอนุมูลอิสระ฿นน  าฟักขຌาวสด 
รำยกำรทดสอบ ผลกำรทดสอบ 

Beta-carotene                 µg/100g 11,115.94 
Lycopene                       µg/100g 61,853.57 

Total Antioxidant ิtroloxี  mg eq trolox/100g 60.70 
Gallic acid                       mg/kg 38.18 
Eriodictyol                       mg/kg เมพบ 
Apiginin                           mg/kg เมพบ 
Isoquercetin                    mg/kg 62.12 
Kaempferol                     mg/kg เมพบ 
Quercetin                        mg/kg 16.40 
Hydroquinin                     mg/kg เมพบ 
Rutin                               mg/kg 44.02 
Catechin                          mg/kg 32.16 
Tannic acid                      mg/kg 23.27 

12.2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน บงออกป็น ครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 
แเเั ละครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 60ั  

ขั นตอน฿นการผลิตครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน ดังนี  
แ. ตรียมน  าชืไอมขຌมขຌนรຌอยละ ไเ ละติมกรดซิตริกลงเปรຌอยละ เ.แ5 ของปริมาณ

น  าชืไอม 
โ. ตรียมวัตถุดิบ 

 ฿นกรณีทีไป็นผลฟักขຌาว ฿หຌยกสวนนื อละมลใดออกจากปลือก ละคั นน  า
ออกมาดยยีผานตะกรง   

 ฿นกรณีทีไป็นผลหมอน ลຌางท าความสะอาดผลหมอน ดใดกຌานออก ละน าเปปัດน
บบหยาบดย฿ชຌครืไองปัດน   

ใ. กรณีทีไป็นครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 60ั ฿หຌติมน  าชืไอมทีไตรียมเวຌ฿นขຌอ แ รຌอยละ ไเ ดย
น  าหนักของน  าฟักขຌาวหรือน  าผลหมอน ละน าเปอุน฿นน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ °C 

ไ. บรรจุขณะรຌอนลง฿นขวดกຌวทีไผานการท าความสะอาดละฆาชื อลຌว 
5. ตຌมเลอากาศดยวาง฿นอางน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา 5 นาที ละปຂดฝา฿หຌสนิท  
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ๆ. น าขຌาครืไองฆาชื อ ดย฿ชຌครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retortี 
ทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา แ5 นาที 

จากนั นน าผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมาตรวจสอบคุณภาพทางคมี เดຌก คาองศาบริกซ์ ิ °Brixี ดยมีคา
ดังสดง฿นตารางทีไ โ ละผูຌประกอบการทดสอบทางดຌานประสาทสัมผัสดยการชิม พบวาผูຌประกอบการ
มีความชอบครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 60ั มากกวาครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 100ั จึงเดຌน าสูตรครืไองดืไมชนิด
ขຌมขຌน ๆเั มา฿ชຌ฿นการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 

ตำรำงทีไ โ คาองศาบริกซ์ ิ°Brixี ฿นครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน แเเั ละครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 60ั 
รายการครืไองดืไม คาองศาบริกซ์ ิ°Brixี 

ครืไองดืไมน  าฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน แเเั แๆ.เ 
ครืไองดืไมน  าฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน 60ั 23.0 

ครืไองดืไมน  าผลหมอนชนิดขຌมขຌน แเเั 16.0 
ครืไองดืไมน  าผลหมอนชนิดขຌมขຌน 60ั 20.0 

12.3 ผลการตรวจวิคราะห์คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าฟักขຌาวละครืไองดืไมน  า
ผลหมอน พบวาปริมาณชื อจุลินทรีย์ผานตามมาตรฐานครืไองดืไมขຌมขຌนตามทีไก าหนด฿นประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับทีไ ใ5ๆ พ.ศ. โ55ๆ ดังสดง฿นตารางทีไ ใ ละผลการตรวจวิคราะห์
คุณคาภชนาการของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าฟักขຌาว ดังสดง฿นตารางทีไ ไ 

ตำรำงทีไ ใ คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าฟักขຌาวขຌมขຌนละครืไองดืไมน  าผล
หมอนขຌมขຌน 

รำยกำรทดสอบ ผลกำรทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ 

ครืไองดืไมน  ำฟักขຌำวขຌมขຌน 
ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไม
น  ำผลหมอนขຌมขຌน 

Bacillus cereus cfu/g < 10 5.0 
Clostridium perfringens cfu/g < 10 < 10 
Coliform Bacteria MPN/g < 3.0 < 3.0 
Salmonella spp. per 25 g เมพบ เมพบ 
Staphylococcus aureus per เ.แ g เมพบ เมพบ 
Total Plate Count cfu/g <10 est. 1.0×10 est. 
Yeasts and Molds cfu/g <10 est. <10 est. 
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ตำรำงทีไ ไ คุณคาทางภชนาการของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าฟักขຌาว 

รำยกำรทีไทดสอบ ปริมำณตอ แเเ g 
พลังงานทั งหมด         kcal แแใ.เโ 
พลังงานจากเขมัน      kcal แๆ.็ไ 
เขมันทั งหมด            g แ.่ๆ 
เขมันอิไมตัว              g เ.ไ็ 
คลสตอรอล           mg เมพบ 
ปรตีน                   g เ.่5 
คาร์บเฮดรต           g โใ.โโ 
฿ยอาหาร                 g โ.โเ 
น  าตาล                    g แ็.5โ 
ซดียม                   mg 5.ใ5 
วิตามินอ                 µg ไ่5.เเ 
วิตามิน บี แ              mg นຌอยกวา เ.เใเ 
วิตามิน บี โ              mg เ.เโๆ 
คลซียม                 mg โ็.ใ้ 
หลใก                      mg เ.โ็ 
ถຌา                        g เ.5โ 
ความชื น                  g ็ใ.55 

12.4 มีถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติการผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิด
ขຌมขຌน ิครืไองดืไมน  าฟักขຌาว ละครืไองดืไมน  าผลหมอนี  ณ อาคารหຌองปฏิบัติการทคนลยี
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ แเ สิงหาคม  โ5ๆเ 
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ภำพกิจกรรมทีไ แ  การถายทอดทคนลยีปฏิบัติการผลิตครืไองดืไมน  าฟักขຌาวขຌมขຌน ณ อาคารหຌองปฏิบัติการ
ทคนลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ แเ สิงหาคม โ5ๆเ 

1. ยกสวนนื อละมลใดออกจากปลือก ละคั นน  าออกมาดยยีผานตะกรง   

   
2. ติมน  าชืไอมรຌอยละ ไเ ดยน  าหนักของน  าฟักขຌาว ละน าเปอุน฿นน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ °C 

   
ใ. บรรจุขณะรຌอนลง฿นขวดกຌวทีไผานการท าความสะอาดละฆาชื อลຌว  

   
ไ. ตຌมเลอากาศดยวาง฿นอางน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา 5 นาที ปຂดฝา฿หຌสนิท ละน าขຌาครืไองฆาชื อ 
ดย฿ชຌครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retortี ทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา แ5 นาที  

   
5. ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าฟักขຌาวขຌมขຌนทีไเดຌ 
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ภำพกิจกรรมทีไ  โ  การถายทอดทคนลยีปฏิบัติการผลิตครืไองดืไมน  าผลหมอนขຌมขຌน ณ อาคาร
หຌองปฏิบัติการทคนลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ แเ สิงหาคม โ5ๆเ 

1. ลຌางท าความสะอาดผลหมอน ดใดกຌานออก ละน าเปปัດนบบหยาบดย฿ชຌครืไองปัດน   

   
โ. ติมน  าชืไอมรຌอยละ ไเ ดยน  าหนักของน  าผลหมอน ละน าเปอุน฿นน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ °C 

   
ใ. บรรจุขณะรຌอนลง฿นขวดกຌวทีไผานการท าความสะอาดละฆาชื อลຌว  

   
ไ. ตຌมเลอากาศดยวาง฿นอางน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา 5 นาที ปຂดฝา฿หຌสนิท ละน าขຌาครืไองฆาชื อ ดย
฿ชຌครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retortี ทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา แ5 นาที 

   
5. ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าผลหมอนขຌมขຌนทีไเดຌ 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากฟักขຌาวละผลหมอนซึไง

ผูຌประกอบการเมมีความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิต 
หลังการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตครืไองดืไมน  าฟักขຌาวละ

ครืไองดืไมน  าผลหมอนชนิดขຌมขຌน ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี สามารถกใบรักษาเวຌเดຌนาน ละป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
นายวสุ  ตันติวงศ์ ละนางบญจวรรณ  ตันติวงศ์   มีความพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการ

คูปองวิทย์พืไออทอป ละพอ฿จทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ฿หຌค าปรึกษา นะน ากระบวนการผลิต ละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าฟักขຌาวละครืไองดืไมน  าผลหมอนชนิดขຌมขຌน ซึไงสามารถน านวทางกระบวนการผลิต 
องค์ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿นการผลิต จ าหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ ขณะนี ตรียมผลิต
พืไอการยืไนจดทะบียน อย. ละขอการรับรอง มผช. ฿นอกาสตอเปเดຌ ละมีความคิดหในวาครงการคูปอง
วิทย์พืไออทอปนี มีประยชน์อยางมาก 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
ดຌวยขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน นี ด านินงาน

฿นปีงบประมาณ 2560 ฿นระยะวลา ่ ดือน ท า฿หຌเดຌขຌอมูลกระบวนการผลิต ละสูตรพื นฐานจ านวน 2 สูตร
คือ 1ี ครืไองดืไมน  าฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน  2ี ครืไองดืไมน  าผลหมอนชนิดขຌมขຌน  ซึไงสามารถชวยพิไมมูลคา฿หຌกับ
ฟักขຌาวละผลหมอน สามารถกใบรักษาเวຌบริภคเดຌนาน ละพัฒนา฿หຌกิดผลิตภัณฑ์฿หม ทีไสามารถน าเปผลิต
จ าหนาย฿นชิงพาณิชย์เดຌ   

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางวรรณดี  มหรรณพกุล     นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
16.2 นางสาวจนจิรา  อยูพะนียด    นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี    นักวิทยาศาสตร์ 
16.4 นางสาวการ์ตูน  พใงพรม   นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา 
16.5 นางสาวสุพัตรา  คชสิทธิ์    นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กะปຂ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงสงวน  รัตนวิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂ  
Development of Shrimp Paste Products 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางวรรณดี  มหรรณพกุล ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ 

หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท์ : 0 2201 7420  ทรสาร : 0 2201 7416 
อีมล์ : wannadee@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
นางสงวน  รัตนวิจิตร  ทีไตั ง : 29 หมู 3 ต าบลชากดน อ าภอกลง จังหวัดระยอง 
ทรศัพท์ : 08 1781 6635    

4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี : ่ ดือน  
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท 
6. บทสรุปผูຌบริหาร  

ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ป็นภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี มีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌน
การพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌน
ความส าคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหาร ฿หຌตอบสนองความ
ตຌองการของผู ຌบริภค ซึ ไงกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยส านักทคนลยีชุมชน มีภารกิจ ฿นงานวิจัยดຌาน
ทคนลยีอาหาร ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ .ี ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน 
ทีมนักวิจัยเดຌลงพื นทีไส ารวจละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุญนาค  
จังหวัดระยอง ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ท า฿หຌทราบประดในปัญหาละความตຌองการของ
ผูຌประกอบการ OTOP พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับกะปຂ จึงเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปกะปຂป็นกะปຂอัดกຌอน 
ละกะปຂผง พืไอสะดวกตอการจัดกใบละขนสง อีกทั งสามารถกใบรักษาเวຌเดຌนาน ดยทีไ ความขຌมขຌน คุณคา
ทางภชนาการ หรือสารอาหารยังคงทาดิม พืไอ฿หຌเดຌสูตร ทคนิค ละผลิตภัณฑ์ตຌนบบ พรຌอมถายทอด
ทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค จังหวัดระยอง ดยมีปງาหมายพัฒนา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์กะปຂอัด
กຌอน ละกะปຂผง พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับกะปຂ ละยืดอายุการกใบรักษา พรຌอมสงสริมผูຌประกอบการ OTOP 
฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน พิไมชองทางการตลาด฿นการสงออก฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไม
ทางลือก฿หຌกผูຌบริภค 

7. ความป็นมาของครงการ 
กะปຂ ป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะลพื นบຌานของจังหวัดระยอง กะปຂทีไดีนั นตຌองป็นกะปຂของต าบลกรไ า 

อ าภอกลง ป็นกะปຂทีไท ามาจากคยหรือกุຌงคย ซึไงป็นสัตว์น  าคใมชนิดหนึไง คลຌายกุຌงมน  าตัวลใกมาก ปลือก
฿สบาง ดຌวยหตุนี กะปຂจึงรียกกันอีกอยางหนึไงวา ยืไอคย กะปຂทีไดีตຌองท าจากคยน  าลึก พราะตัว฿หญ฿สเมมี
ลูกปลาปน ซึไงกะปຂของมืองระยองนั น สันนิษฐานวามีการผลิตมาเมนຌอยกวา โเเ ปีลຌว ฿นปี พ.ศ. โไแ้ 
รัชกาลทีไ 5 เดຌสดใจประพาสจังหวัดระยอง ลຌวเดຌสดใจเปทอดพระนตรการท ากะปຂทีไบริวณคลองกรุน  

นวคิดของการพัฒนากะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง  คือกะปຂทีไผานการอบหຌง฿หຌความชื นลดลง ละมีคา
ปริมาณน  าอิสระ ิWater activity; awี นຌอยกวา เ.ๆ5 พืไอปງองกันการจริญของชื อรา ดยคงความขຌมขຌน 
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คุณคาทางภชนาการหรือสารอาหารเวຌ ละท า฿หຌตຌนทุนการขนสงตอหนวยลดลง ขนาดของกะปຂกຌอนอบหຌงมี
ขนาดดียวกันหรือจะ฿หຌมีขนาด฿หญกวากຌอนซุปทีไมีขายตามทຌองตลาด ผูຌปรุงอาหารสามารถค านวณปริมาณ
การ฿ชຌเดຌอยางหมาะสมละสะดวก พืไอปງองกันการ฿สกะปຂ฿นครืไองกงมากกินเป สงผล฿หຌรสชาติละกลิไน
ของครืไองกงอาหารเทยสียเป กะปຂอัดกຌอนป็นกะปຂทีไอบสุกลຌว สามารถ฿ชຌเดຌทันที ดยฉพาะการปรุง
น  าพริกกะปຂหรือน  าพริกกุຌงสด กุຌงสียบ หรือน  าพริกลงรือ หรือมຌตการ฿ชຌ฿นน  าพริกของครืไองกง พืไอป็น
การกຌเขปัญหา฿นกะปຂสดรืไองการพรกระจายของกลิไน ละการกิดชื อรา฿นระหวางการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ 
ท า฿หຌเมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน เดຌจัดท า
ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂ ดยป็นการพัฒนากะปຂ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง ทีไสะดวก฿นการ          
฿ชຌงาน ฿หຌกผูຌประกอบการ  พืไอยืดอายุการกใบรักษา สามารถขนสงเดຌงาย สรຌางมูลคาพิไม ละพิไมชองทาง
การตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค   
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 พืไอวิจัยละกะปຂ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง พืไอยืดอายุการกใบรักษา 
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง ฿หຌกผูຌประกอบการ 
8.3 พืไอผลักดันผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย. 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ศึกษาพัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง 
9.2 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
9.3 ถายทอดทคนลยีการผลิต ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการละติดตามผลการน าผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 

10. หลักการละหตุผล 
กะปຂอัดกຌอน ป็นกะปຂทีไผานกระบวนการอบหຌง฿หຌความชื นลดลงประมาณรຌอยละ 5เ พืไอปງองกันการ

กิดชื อรา ท า฿หຌมีน  าหนักลดลงเปประมาณครึไงหนึไง ตความขຌมขຌน คุณคาทางภชนาการหรือสารอาหาร
ยังคงทาดิม ท า฿หຌสะดวก฿นการขนสง ละชวยลดตຌนทุน฿นรืไองคาขนสง ขนาดของกะปຂอัดกຌอนอบหຌงมี
ขนาดดียวกับกຌอนซุปคนอหรือจะ฿หຌมีขนาด฿หญกวานั นกใเดຌ ท า฿หຌพอครัวหรือผูຌปรุงอาหารสามารถทีไค านวณ
ปริมาณการ฿ชຌเดຌอยางหมาะสมละคลองตัวมากยิไงขึ น พราะบอยครั งทีไพอครัวมักทีไจะ฿สกะปຂ฿นครืไองกง
มากกินเป ท า฿หຌรสละกลิไนของครืไองกงอาหารเทยสียเป   ดยฉพาะครืไองกงทีไปรุง฿หຌกับชาว
ตางประทศทีไเมมีความคุຌนคยกับกลิไนของกะปຂ฿นอาหารเทย  กะปຂกຌอนบบนี จะป็นกะปຂกຌอนทีไอบสุกลຌว 
สามารถทีไจะ฿ชຌเดຌทันที ดยฉพาะการปรุงน  าพริกกะปຂหรือน  าพริกกุຌงสด กุຌงสียบ หรือน  าพริกลงรือ ิปกติกอน
ปรุงน  าพริกกะปຂตຌองท ากะปຂ฿หຌสุกกอนี หรือมຌตการ฿ชຌ฿นน  าพริกของครืไองกง  

กะปຂผง ป็นกะปຂทีไผานกระบวนการอบหຌงชนดียวกันกับกะปຂอัดกຌอน ตมีทคนิคการผลิตตกตาง
กันเป คือ น ากะปຂรีดป็นผนบาง อบหຌง฿หຌความชื นลดลงเมกินรຌอยละ โเ ละบด฿หຌละอียด สามารถกใบเวຌ
เดຌนาน ดยสี กลิไนรส คุณคาทางภชนาการหรือสารอาหารยังคงทาดิม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน เดຌพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กะปຂ ดย฿ชຌทคนิคการอบหຌงดຌวยตูຌอบลมรຌอน พืไอ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัดกຌอน หรือกะปຂผงทีไพรຌอม
สะดวก฿นการ฿ชຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รวมทั งป็นการพิไมมูลคา  ยืดอายุการกใบ ชวยขยายชองทางการตลาด 
ละพิไมความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌผูຌประกอบการ    
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11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค อ าภอกลง 

จังหวัดระยอง ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป พืไอลงพื นทีไส ารวจ ละกใบตัวอยาง กะปຂ 
พืไอน ามาศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂ  

11.2 ศึกษาทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง
ทีไมีสี ละกลิไนรสทีไดี ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค 

11.3 ศึกษาอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
11.4 รวบรวมขຌอมูล จัดท าอกสาร ละถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 

ละสาธิตการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง พืไอยืดอายุการกใบรักษา พรຌอมผลักดันผูຌประกอบการ 
OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน วันทีไ โไ กรกฎาคม โ5ๆเ 
11.4.1 ขຌาติดตอประสานงาน฿นการตรียมความพรຌอม พืไอการสาธิตการปรรูปกะปຂ 
11.4.2 ถายทอดทคนลยี ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค โ้ หมูทีไ ใ ต าบลชากดน 

อ าภอกลง จังหวัดระยอง อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ  ดังนี  
แี บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง  
โี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ 

- การผลิตกะปຂอัดกຌอน กะปຂผง ละครืไองกงอัดกຌอน 
11.5 ติดตาม ละประมินผล. 

11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ  
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.ละขอรับรองมาตรฐาน มผช.  
11.5.3 สรุป ละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน 
12.1 ผลการลงพื นทีไส ารวจละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค ลขทีไโ้  

หมูทีไ ใ ต าบลชากดน อ าภอกลง จังหวัดระยอง ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอ ปี โ5ๆเ ฿นวันทีไ แ็ 
กุมภาพันธ์ โ5ๆเ ดยกลุมจຌงความประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนากระบวนการผลิต ทีมนักวิจัย วศ. จึงกใบ
ตัวอยางกะปຂ พืไอน ามาศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂ ป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์สดงดังภาพ
กิจกรรมทีไ แ 

12.2 ผลการศึกษาทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน 
ละกะปຂผงทีไมีสี ละกลิไนรสทีไดี ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌทคนิคการอบลดความชื น พืไอยืดอายุการ
กใบรักษาผลิตภัณฑ ์ดยมีขั นตอนการทดลองผลิตกะปຂอัดกຌอน ดังนี   

12.2.1 ผลการศึกษาระยะวลาทีไหมาะสมทีไ฿ชຌ฿นการอบหຌงกะปຂอัดกຌอน 
ท าการทดลองขึ นรูปกะปຂป็นกຌอน ขนาดกวຌาง x ยาว x หนา ทากับ โ.5 x โ.5 x 0.8 

ซนติมตร นืไองจากมีขนาดพอหมาะกการน าเปปรุงรส แ ครั ง จากนั นน าเปอบหຌงดย฿ชຌตูຌอบ
ลมรຌอน ดย฿ชຌอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ละ฿ชຌระยะวลา฿นการอบหຌง ่ แโ ละแ5 นาที ดัง
สดง฿นตารางทีไ แ  
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ตำรำงทีไ  แ ผลการศึกษาอุณหภูมิ ละวลาทีไ฿ชຌ฿นการอบหຌงกะปຂอัดกຌอน 

หมายหตุ : Control = ชุดตัวอยางควบคุม  oC = องศาซลซยีส 

จากผลการทดลอง พบวา กะปຂอัดกຌอนหลังการอบหຌงมีน  าหนัก คาความชื น ละคา
ปริมาณน  าอิสระ ตไ ากวาชุดตัวอยางควบคุม ิControlี ละมืไอ฿ชຌระยะวลา฿นการอบหຌงนานขึ น จะท า฿หຌ
กะปຂอัดกຌอนมีน  าหนัก คาความชื น ละคาปริมาณน  าอิสระลดลงตามล าดับ สงผล฿หຌมีปริมาณชื อจุลินทรีย์
ลดลง ละสามารถกใบรักษาเวຌเดຌนานขึ น ผลสดง฿นตารางทีไ แ ซึไงกะปຂอัดกຌอนทีไอบหຌงทีไอุณหภูมิ ๆเ องศา
ซลซียส ป็นวลา ่ ชัไวมง มีลักษณะปรากฏภายนอกหຌงปานกลาง ภาย฿นเมคอยหຌง กดลຌวยุบตัว
ลใกนຌอย มีกลิไนกะปຂ สีน  าตาลขຌมปานกลาง ิสีกะปຂี นืไองจากกะปຂอัดกຌอนยังมีความชื นพอสมควรมืไอ
ปรียบทียบกับชุดตัวอยางควบคุม ิControlี สวนกะปຂอัดกຌอนอบหຌงทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็น
วลา แโ ชัไวมง ละ แ5 ชัไวมง มีลักษณะปรากฏภายนอกหຌงมาก ภาย฿นคอยขຌางหຌง กดลຌวเมยุบตัว 
มีกลิไนกะปຂ สีน  าตาลออนปานกลาง ิสีกะปຂหຌงี ดังนั นระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการอบหຌงกะปຂอัดกຌอนทีไ
หมาะสม คือ อบหຌงทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลาอยางนຌอย แ5 ชัไวมง ซึไงมีคาความชื น ละ
ปริมาณน  าอิสระ อยู฿นชวงทีไก าหนด ดยก าหนด฿หຌมีความชื นตไ ากวารຌอยละ โเ  ละ฿หຌมีคาปริมาณน  า
อิสระ (Water activity; aw) ตไ ากวา เ.ๆ5 

12.2.2 ผลการศึกษาทคนิคการผลิตกะปຂอัดกຌอนทีไหมาะสม 
ท าการทดลองขึ นรูปกะปຂป็นกຌอน ดຌวยมพิมพ์ป็นชิ นสีไหลีไยม ขนาดกวຌาง x ยาว x หนา 

ทากับ โ.5 x โ.5 x 0.8 ซนติมตร อัดกะปຂ฿หຌตใมมพิมพ์ กลีไยกะปຂ ทั งดຌานหนຌาละหลัง฿หຌสมไ าสมอ
กัน ละทดลองวิธีการน ากะปຂออกจากมพิมพ์ ดังนี  

วิธีทีไ แ : น ากะปຂออกจากมพิมพ์กอนอบ จากนั นอบดຌวยตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศา
ซลซียส ป็นวลา แ5 ชัไวมง 

วิธีทีไ โ : น ากะปຂพรຌอมมพิมพ์อบดຌวยตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส  ป็น
วลา 5 ชัไวมง พืไอ฿หຌกะปຂซใตตัวหรือยึดกาะกันดีกอน จากนั นกดออกจาก
มพิมพ์ ฿สถาด ละอบตอทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลา แใ ชัไวมง ดัง
สดง฿นตารางทีไ โ จากนั นหอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ บรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขนำดขึ นรูป 

(กวຌำง x ยำว x 
หนำ) 

อุณหภูมิ 

ิ oCี 
ระยะวลำ 

ิชม.ี 

น  ำหนัก ิกรัมี คำ
ควำมชื น 

ิ%ี 

คำ
ปริมำณ
น  ำอิสระ; 

aw 

กอนอบ หลังอบ 

กะปຂสด ิControlี Control Control - - ใ้.ไใ เ.็แ้ 

กะปຂทีไขึ นรูปป็น
กຌอน 

ๆเ  8 ใ่.5  โ่.ไ5  โ็.แ็ เ.ๆ่ไ 

ๆเ  12 ใ่.5  โเ.ใไ  แ่.ๆใ < เ.ๆ 

ๆเ  แ5 โใ  แ่.โ่  แ่.5ใ < เ.ๆ 
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ตำรำงทีไ โ ผลของความชื น฿นกะปຂอัดกຌอนทีไมีทคนิคการผลิตตางกัน 

จากการทดลองพบวา วิธีทีไ โ ป็นวิธีทีไท า฿หຌกะปຂรอนออกจากมพิมพ์เดຌงายกวาวิธีทีไ แ 
ละมืไอน าเปวัดคาความชื น ปรากฏวา วิธีทีไ โ มีความชื นตไ ากวาวิธีทีไ แ ซึไงชวยปງองการจริญติบตของ
ชื อจุลินทรีย์ สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เวຌเดຌนาน ดังนั นการน ากะปຂพรຌอมมพิมพ์อบดຌวยตูຌอบลมรຌอนทีไ
อุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลา 5 ชัไวมง พืไอ฿หຌกะปຂซใตตัวหรือยึดกาะกันดีกอน สงผล฿หຌกะปຂรอน
ออกจากมพิมพ์งาย ละอบตอดຌวยอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลาประมาณ แใ ชัไวมง พืไอลด
ความชื น ป็นทคนิคการผลิตกะปຂอัดกຌอนทีไหมาะสม ซึไงมีความชื นตไ ากวารຌอยละ โเ คือวัดเดຌรຌอยละ 
แไ.ใเ ิ฿หຌมีคาปริมาณน  าอิสระ; aw ตไ ากวา เ.ๆ5ี มืไอปรียบทียบกับกะปຂสด ิControlี ดังสดง฿น
ตารางทีไ โ  

12.2.3 ศึกษาทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสมของกะปຂผง 
ท าการผลิตกะปຂผง ดยน ากะปຂ฿สถุงรຌอนชนิดหนา฿สลຌวรีดป็นผนบาง พืไอชวยลด

ความชื น฿นกะปຂเดຌรใวขึ น จากนั น าเปอบดຌวยตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลา ่ ชัไวมง 
ลຌวกะกะปຂออกจากถุง พืไอ฿หຌกะปຂหຌงรใว จากนั นอบตอดຌวยอุณหภูมิ  ๆเ องศาซลซียส ป็นวลา ็ 
ชัไวมง ปรียบทียบกับกะปຂสด ิControlี ดังสดง฿นตารางทีไ 3 

 

 

 

 

 

 

วิธีกำร คำควำมชื น 
ิ%ี ลักษณะปรำกฏ รูปภำพประกอบ 

กะปຂสด ิControlี โๆ.ไเ สีน  าตาลขຌม กลิไน
กะปຂ มีรสคใม 
 
 

 
 

วิธีทีไ แ แ่.็่ หຌง ป็นกຌอน  
สีน  าตาลขຌม กลิไน
กะปຂ มีรสคใม 

 
 

วิธีทีไ โ แไ.ใเ หຌง ป็นกຌอน  
สีน  าตาลขຌม กลิไน
กะปຂ มีรสคใม 
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ตำรำงทีไ ใ ปริมาณความชื น฿นกะปຂผงมืไอปรียบทียบกับกะปຂสด ิControlี 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 

 

จากผลการทดลองพบวา กะปຂผงทีไเดຌมีลักษณะป็นผงหຌง ละอียด มีสีน  าตาลดง กลิไน
กะปຂ รสคใมซึไงวัดความชื นเดຌรຌอยละ ่.5 ละ฿หຌมีคาปริมาณน  าอิสระ ิWater activity; aw) ตไ ากวา เ.ๆ5 
ชวยปງองกันการจริญติบตของชื อจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์ ละป็นเปตามขຌอก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกะปຂผงละสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เวຌเดຌนาน 
12.3 ผลการศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ศึกษาการกใบผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน โ บบ คือ หอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ ละเมหอดຌวยอลูมินียม
ฟอยล์ ลຌวบรรจุถุงชนิดหนาชนิด฿ส ละกะปຂผงบรรจุ฿นถุงชนิดหนา฿ส ป็นวลา เ แ ใ ละ ๆ ดือน  ทีไ
อุณหภูมิหຌอง พบวากะปຂอัดกຌอนหอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ ละเมหอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ เมมีความ
ตกตางกัน฿นรืไองลักษณะนื อสัมผัส สี กลิไน ละรสชาติ ตถຌาหอดຌวยอลูมินียมฟอยล์สงผล฿หຌ
ผลิตภัณฑ์มีมูลคามากขึ น ละสามารถกใบรักษากะปຂอัดกຌอนเวຌทีไอุณหภูมิหຌองเดຌอยางนຌอย ๆ ดือน 
ส าหรับการกใบรักษากะปຂผง พบวามืไอวลาผานเป ๆ ดือน ผลิตภัณฑ์ริไมมีความชื นมากขึ น ละริไมจับ
ตัวป็นกຌอน ทั งนี ขึ นอยูกับบรรจุภัณฑ์ทีไ฿ชຌ ผลการวิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง 
สดงดัง฿นตารางทีไ ไ 

ตำรำงทีไ ไ  คุณภาพของผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง 
รำยกำรทดสอบ ผลวิครำะห์ 

กะปຂอัดกຌอน กะปຂผง 
Moisture g/100g 19.22 5.64 
Water Activity  at 25 C 0.60 0.47 

Nitrogen g/100g 5.70 6.58 
Escherichia coli MPN/g < 3.0 < 3.0 
Total Plate Count cfu/g 3.7 x 103  6.8 x 103 
Yeasts and molds cfu/g <10 est. <10 est. 

    หมำยหตุ : est : Estimated Counts 

 

รำยกำร คำควำมชื น 
ิ%ี ลักษณะปรำกฏ รูปภำพประกอบ 

กะปຂสด ิControlี โๆ.ไเ สีน  าตาลขຌม กลิไน
กะปຂ มีรสคใม 
 
 
 

  
กะปຂผง 8.5 หຌง ป็นผง

ละอียด กลิไนกะปຂ 
มีรสคใม 
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จากผลการวิคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน พบวามีกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของกะปຂ 
ปราศจากกลิไนอืไนทีไเมพึงประสงค์ มีรสทีไดีตามธรรมชาติของกะปຂ เมมีรสขม มีลักษณะป็นกຌอนเมตกหัก 
ละมีสีมวงอมชมพู สวนกะปຂผง มีกลิไน รส ทีไดีชนดียวกับกะปຂอัดกຌอน ป็นผงหຌง เมจับตัวกันป็นกຌอน 
มีสีน  าตาลดง ิขຌอมูลจากบริษัท หຌองปฏิบัติการกลาง ิประทศเทยี จ ากัดี ละมืไอน ากะปຂอัดกຌอนเป
ตรวจวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบวา ชื อจุลินทรีย์อยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนก าหนด อຌางอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของปลารຌากຌอน ิมผช.แใ5/โ5ไๆี สวน
กะปຂผง มีชื อจุลินทรีย์อยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก าหนด อຌางอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกะปຂผง (มผช.ๆ็5/โ5ไ็) 

 

ขั นตอนกำรผลิตกะปຂอัดกຌอนทีไส ำคัญ : อัดกะปຂ฿หຌตใมมพมิพ์ อบหຌงพรຌอมมพิมพ์ กดออกจากมพิมพ์ ฿สถาด จากนั น
อบหຌงตอมีความชื นตไ ากวารຌอยละ โเ หอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ บรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ ์

12.4 รวบรวมขຌอมูล ละจัดท าอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการละ
สมาชิก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค โ้ หมูทีไ ใ ต าบลชากดน อ าภอกลง จังหวัดระยอง 

12.5 ถายทอดทคนลยี: อบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตกะปຂ เดຌก ผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง 
พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมมูลคา฿หຌกับกะปຂกผูຌประกอบการ OTOP ประภทอาหาร ณ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค โ้ หมูทีไ ใ ต าบลชากดน อ าภอกลง จังหวัดระยอง ฿นวันทีไ โไ กรกฎาคม โ5ๆเ 
มีจ านวนทั งหมด แโ คน แโ ราย สดงดังภาพกิจกรรมทีไ โ 

สดงภำพกิจกรรมทีไ แ : การส ารวจขຌอมูล ิกอนการด านินงานี   
  

 
 
 
 
 

 

 

การลงพื นทีไส ารวจ ละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการกลุมวิสาหกจิชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค  
ซึไงมีความตຌองการสนับสนุนทคนลยี การปรรูปกะปຂ ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไม  

สามารถขยายตลาดพืไอการสงออกมากขึ น 
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ภำพกิจกรรมทีไ โ  การถายทอดทคนลยี ละสาธิตการผลิตกะปຂอัดกຌอน  ละกะปຂผง 
วันทีไถำยทอดทคนลยี : 24 กรกฎาคม โ5ๆเ ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค โ้  หมูทีไ ใ   

ต าบลชากดน  อ าภอกลง  จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

1. บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง 

   

โ. การผลิตกะปຂกຌอน ละกะปຂผง 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

กอนการด านินงาน : ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาทคนิคละกระบวนการผลิตกะปຂอัดกຌอน 
ละกะปຂผง฿หຌเดຌมาตรฐาน ซึไงผูຌประกอบการเมมีความรูຌ ละทคนิค ฿นกระบวนการผลิต 

หลังการด านินงาน : ผูຌประกอบการ OTOP เดຌรับความรูຌละทคนิค฿นการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂ
ผง฿หຌเดຌมาตรฐาน ละอยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ อย. เดຌผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไมกกะปຂ ป็นการ
พิไมรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการละพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์ 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค  อ าภอกลง  จังหวัดระยอง มีความพอ฿จทีไเดຌรับความรูຌจาก

การถายทอดทคนลยีการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง ทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ซึไงกลุมจะเดຌน านวทางกระบวนการผลิตเป฿ชຌ฿นการผลิต จ าหนาย ละน าผลิตภัณฑ์ยืไนจดทะบียน อย.  

กลุมมีความหในวาครงการคูปองวิทย์พืไออทอปนี มีประยชน์มาก ทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ิOTOPี เดຌรับความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ฿นการชวยวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไ
สามารถสรຌางมูลคาพิไม ละขยายอกาสทางการตลาด จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์ชวยสนับสนุน 
OTOP ด านินการตอเป 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
วศ. ดยทีมนักวิจัย ควรติดตามประดในความตຌองการทคนลยี อยางตอนืไอง พืไอสนับสนุนตอยอด

ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละสงสริมศักยภาพ฿นการผลิตละการสงออก  
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางวรรณดี  มหรรณพกุล   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
16.2 นางสาวจนจิรา  อยูพะนียด   นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี    นักวิทยาศาสตร์ 
16.4 นางสาวสุพัตรา  คชสิทธิ์  นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สตรอบอร์รีไ ละกระบวนกำรผลิต 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยวชิระ ศุภนิรัติศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 
ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอบอร์รีไ ละกระบวนการผลิต  
Development of  Strawberry products and Process. 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางวรรณดี  มหรรณพกุล  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
นางสาวจันทร์จิรา  อยูพนียด  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ 

หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท์ : 0 2201 7420  ทรสาร : 0 2201 7416  อีมล์ : wannadee@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
นายวชิระ  ศุภนิรัติศัย   ทีไตั ง : 1/92 หมู ใ ต าบลบงกช 5้ ถนนลียบคลองสอง อ าภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี   ทรศัพท์ : 09 8972 8999   ทรสาร :  - 

4. ระยะวลาของครงการ ิวันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการี : ่ ดือน   
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท 
6. บทสรุปผูຌบริหาร  

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  ิวท.ี เดຌด านินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป (STI 
coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿น
การสรຌางผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน  นຌน
การพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ดยมี ปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมี
ศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตั งตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน 
(Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสู  SME (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัด วท. ละครือขาย 
฿นปัจจุบันผูຌประกอบการมีความตຌองการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหาร
ละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยส านักทคนลยีชุมชน
มีภารกิจ฿นงานวิจัยดຌานทคนลยีอาหาร ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุมวิจัยละพัฒนาทคนลยีอาหาร ส านักทคนลยีชุมชน           
ทีมนักวิจัยเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน พืไอ฿หຌเดຌทคนิคการผลิต ละกระบวนการ
ผลิตทีไดี พรຌอมถายทอดทคนลยี฿หຌก นายวชิระ ศุภนิรัติศัย ประธานกลุม ดยมีปງาหมายชวยยืดอายุการ
กใบรักษาครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไ ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ ซึไงป็นการสรຌางอกาสขยายชองทาง
การตลาดกผูຌประกอบการ  
7. ความป็นมาของครงการ 

สตรอบอร์รีไ ป็นผลเมຌพืไอสุขภาพละความงาม นัไนกใพราะอุดมเปดຌวยสารตຌานอนุมูลอิสระ ละมี
หลากหลายชนิดมืไอปรียบทียบกับผลเมຌชนิดอืไน มากกวาสຌม 1.5 ทา องุน 2 ทา กีวี 3 ทา มะขือทศละ
กลຌวยหอม 7 ทา ละมากกวาลูกพร์ 15 ทา ฿นสตรอบอร์รีไ 100 กรัม มีวิตามินซีสูงถึง 58 มิลลิกรัม สตรอ
บอร์รีไมีสารตຌานอนุมูลอิสระสูง ละวิตามินอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 กรดฟลิก สຌน฿ยอาหาร ละรธาตุ
ตางโ เดຌก สังกะสี พทสซียม มกนีซียม ฟลาวนอยด์ ละหลใก ป็นตຌน สตรอบอร์รีไชวยชะลอวัย 
ปງองกันมะรใง ป็นทีไทราบกันดีวาอนุมูลอิสระคือสาหตุส าคัญของรคมะรใงหลายโ ชนิด ต฿นสตรอบอร์รีไมี
สารตຌานอนุมูลอิสระทีไส าคัญอยางควอซิติน ิQuercetin) คมฟอรอล ิKaempferol) ละอนทเซยานิน 
ิAnthocyanin) ทีไชวยลดละชะลอการท างานของอนุมูลอิสระ ยับยั งละปງองกันการกิดรคมะรใง สตรอบอร์รีไ
ชวยบ ารุงสายตา สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นสตรอบอร์รีไมีสวนชวยดูลสายตา ดยฉพาะยิไงอายุมากขึ น สายตากใ
ยิไงสืไอมลงตามเปดຌวย ตสารตຌานอนุมูลอิสระอยางฟลาวนอยด์ กรดฟีนอลิก ละวิตามินซี จะชวยชะลอ
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กระบวนการสืไอมของดวงตา ปງองกันรคตຌอกระจก ละสตรอบอร์รีไชวยบ ารุงผิวพรรณ พราะวิตามินซีละ
สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นสตรอบอร์รีไมีสวน฿นการปງองกันการสืไอมของผิว 

บริษัท น  าผลเมຌเฮซจ ากัด ตั งอยู฿นพื นทีไจังหวัดปทุมธานี มีการผลิตน  าสตอบอร์รีไบรรจุขวดจ าหนาย 
ซึไงป็นสุดยอดน  าผลเมຌอันดับ 1 ฿นปัจจุบัน ดຌานการตลาดมีการขยายตัวดี เดຌการตอบรับจากผูຌบริภคเดຌดี  
ละเดຌรับรางวัล ึึTHE BEST OF PRODUCT น  าผลเมຌสตรอเฮซ คือนวัตกรรมครืไองดืไมพืไอสุขภาพ วัตถุดิบ
ทีไมคีุณภาพ ซึไงป็นผลเมຌตระกูลบอร์รีไ ิBerry) ทั งหมด ปรรูปพืไอตอบจทย์ผูຌบริภคทุกพศ ทุกวัย รวมถึงรับ
ผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพทุกชนิด  

ผลเมຌตระกูลบอร์รีไ ิสตรอบอร์รีไ ราสบอร์รีไ บลใคบอร์รีไ บลูบอร์รีไ ฯลฯี นั น นอกจากจะมีรสชาติดี
ลຌว ยังอุดมเปดຌวยสิไงทีไป็นประยชน์กรางกาย อาทิ สารยับยั งซลล์มะรใง สารตຌานอนุมูลอิสระ ลดคาน  าตาล
฿นลือด บ ารุงระบบการเหลวียนลหิตละสมอง ป็นตຌน  ถึงมຌกิจการของบริษัทน  าผลเมຌเฮซจ ากัด มีการ
ขยายตลาดดี ตนายวชิระ ศุภนิรัติศัย เดຌขຌามาปรึกษากับ จຌาหนຌาทีไของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดย฿หຌชวย
พัฒนากระบวนการผลิต ละทคนิคการยืดอายุการกใบรักษาของครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไ ฿หຌมีคุณภาพดี  
ทั ง฿นรืไองสี ละกลิไนรส ดยปัจจุบันพบวาครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไมีสีคล  าขึ น฿นระหวางการกใบรักษา 
นอกจากนี ผลิตภัณฑ์เดຌครืไองหมาย อย. ลຌว ตตຌองการครืไองหมายมาตรฐานอืไนโ ชน มผช. หรือ มอก. 
ปງาประสงค์ของการขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปของกรมวิทยาศาสตร์บริการ คือมีความตຌองการ฿หຌ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  ละกระบวนการปรรูปสตรอบอร์รีไอืไนโ ชน สตรอบอร์รีไ฿นน  าชืไอม ละครืไองดืไม
น  าสตรอบอร์รีไ แเเ% หรือขຌมขຌน ิชนิดมีนื อสตรอบอร์รีไอยูดຌวย) ละตຌองการเดຌรับการรับรองมาตรฐาน
อืไนโ นอกจาก อย. ชน มผช. หรือ มอก. พืไอป็นการพิไมศักยภาพการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ ซึไงจะมีสินคຌา
ทีไตอบสนอง฿หຌกผูຌบริภคมากขึ น ละมีผล฿นการขยายการตลาดสูการสงออก฿นอนาคตเดຌมากขึ น  

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ละกระบวนการผลิต  
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยี ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน  

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ศึกษาพัฒนาสูตร กระบวนการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 
9.2 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
9.3 ถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ ละติดตามผลการน าผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 

10. หลักการละหตุผล 
ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ป็นครืไองดืไมทีไมีสตรอบอร์รีผสมอยูเมนຌอยกวารຌอยละ 25 ดยน  าหนัก 

ดยน าผลสตรอบอร์รีไชขใงสับละอียด ิชนิดมีนื อสตรอบอร์รีไอยูดຌวยี ติมน  าชืไอมรຌอยละ ไเ พืไอท า฿หຌ
ขຌมขຌน ละพิไมรสชาติ อาจติมกรดซิตริก ละน าเปฆาชื อดຌวยความรຌอนทีไอุณหภูมิละระยะวลาทีไหมาะสม 
บรรจุ฿นภาชนะบรรจุขณะรຌอน ตຌมเลอากาศ ดยวาง฿นอางน  ารຌอนทีไ ้5 องศาซลซียส ประมาณ 5 นาที ละ
ปຂดฝา฿หຌสนิท ฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retort) ทีไอุณหภูมิ ้5 องศา
ซลซียส แ5 นาที กรณีประยุกต์ฆาชื อดยวาง฿นหมຌอน  ารຌอนควบคุมอุณหภูมิทีไ ้5 องศาซลซียส นาน
ประมาณ แ5-แ่ นาที ตั งทิ งเวຌสักครู พืไอลดอุณหภูมิ กอนบริภคตຌองท า฿หຌจือจางกอน 

บริษัท น  าผลเมຌเฮซจ ากัด บริษัท เดຌขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ ดย มี
คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมวิจัยละพัฒนาทคนลยีอาหาร ส านักทคนลยีชุมชน ป็น
ทีไปรึกษา฿นครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอบอร์รีไ ละกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ ละพิไมความ
หลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์พืไอพัฒนาครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ละยืดอายุการกใบ
รักษาครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์฿นการ

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0792/beverage-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1339/citric-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0558/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8
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ทดลองพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละสามารถน าเปปรับปรุงสูตรละกระบวนการผลิต 
พืไอจ าหนาย฿นตลาดป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌผลิตภัณฑ์ 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ บริษัท น  าผลเมຌเฮซ จ ากัด อ าภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทีไ

ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ดย฿หຌน าตัวอยางผลิตภัณฑ์มาสง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พืไอ
ศึกษาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน  

11.2 ศึกษาพัฒนาสูตร ละวิธีการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌนทีไ
มีลักษณะนารับประทาน สามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌ ละป็นทีไยอมรับของผูຌประกอบการ  

11.3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
11.4 รวบรวมขຌอมูล จัดท าอกสาร ละถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษา

ชิงลึก ละสาธิตการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน พืไอยืดอายุการกใบรักษา สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับ
ผลิตภัณฑ์ละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับน  าสตรอบอร์รีไ  พรຌอมผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการ
รับรองมาตรฐาน  

11.4.1 ถายทอดทคนลยี ณ  สถานทีไผลิต บริษัท น  าผลเมຌเฮซ จ ากัด แ/้โ  หมู ใ ต าบล
คลองสอง อ าภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ  ดังนี  
แี บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน  
โี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ 

- การผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 
11.5 ติดตาม ละประมินผล. 

11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ  
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย. 
11.5.3 สรุป ละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน 
12.1 ผูຌประกอบการ บริษัท น  าผลเมຌเฮซ จ ากัด เดຌน าตัวอยางผลิตภัณฑ์มาสง ณ กรมวิทยาศาสตร์

บริการ ละจຌงความประสงค์฿หຌชวยพัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไ ขຌมขຌน ทีม
นักวิจัย วศ. เดຌวิจัยละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน พืไอยืดอายุการกใบรักษา ดย฿หຌ
มีการปลีไยนปลงคุณภาพดຌานสี ละกลิไนรสชຌาลง  

12.2 ผลการศึกษาพัฒนาสูตร ละวิธีการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌนทีไมีลักษณะนารับประทาน ละป็นทีไยอมรับของผูຌประกอบการ ดย฿ชຌทคนิคการฆาชื อดຌวยครืไองฆา
ชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retort) พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ดยมีขั นตอนการ
ทดลองผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ดังนี   

12.2.1 ศึกษาพัฒนาสูตรละวิธีการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 
ละลายสตรอบอร์รีไชขใงทีไอุณหภูมิหຌอง ละน าเปผลิตป็นครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไดย

บงป็น โ การทดลอง ดยมีวิธีการดังสดง฿นตารางทีไ แ ละผลการทดลองสดง฿นตารางทีไ โ 
การตรียมน  าชืไอม ตຌมน  า฿หຌดือด ติมน  าตาลทรายดຌวยอัตราสวนน  าตอน  าตาล ทากับ ๆเเ 
มิลลิลิตร ตอ ไเเ กรัม คน฿หຌละลาย ปຂดเฟ ละ฿สกรดซิตริกรຌอยละ 0.15 ของปริมาณน  าชืไอม  
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ตำรำงทีไ แ สดงวิธีการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 100% ละ ๆเ% 
ผลิตภัณฑ์ วิธีกำรตรียม กำรฆำชื อจุลินทรีย์ 

แ. ครืไองดืไม 
น  าสตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน แเเ% 
 

A1: สับละอียด ครืไองดืไมน  า
สตรอบอร์รีไ 
100% (เม
ติมน  าชืไอม) 

บรรจุถุง     
รีทอร์ต* 
ละปຂด
ผนึกถุง 

ขຌาครืไอง     
รีทอร์ต  
อุณหภูมิ 90 
องศา
ซลซียส,  
แ5 นาที 

ลดอุณหภูมิ
ดยการชน  า 
ปลีไยนน  า โ-ใ 
ครั ง หลังจาก
ยในลຌว น ามา
ผึไงลม฿หຌหຌง 

A2: ปัດนละอียด 
กรองยกมใด
ออก ขຌาครืไอง 
Colloid mill 

โ. ครืไองดืไม 
น  าสตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน ๆเ% 
 

A1: สับละอียด ครืไองดืไมน  า
สตรอบอร์รีไ 

60% ื
น  าชืไอม 
ไเ% 

บรรจุถุง     
รีทอร์ตึ 
ละปຂด
ผนึกถุง 

ขຌาครืไอง     
รีทอร์ต  
อุณหภูมิ 90 
องศา
ซลซียส,  
แ่ นาที 

A2: ปัດนละอียด 
กรองยกมใด
ออก ขຌาครืไอง 
Colloid mill 

 หมายหตุ : * ถุงรีทอร์ตชนิด฿ส 

ตำรำงทีไ โ สดงผลการทดลองสูตรการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 
ครืไองดืไม วิธีกำรผลิต ผลกำรทดลอง 

pH Brix ลักษณะทำงประสำทสัมผัส รูปภำพประกอบ 

แ. ครืไองดืไมน  า 
สตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน แเเ% 

A1: สับละอียด ใ ็ มีสีดง-น  าตาล  
นื อหยาบ มีนื อละมใดปน 
กลิไนสตรอบอร์รีไ รสปรี ยว  

 

A2: ปัດนละอียด 
กรองยกมใด
ออก ขຌาครืไอง 
Colloid mill 

ใ ่ มีสีดง-น  าตาล  
นื อนียนละอียด  
กลิไนสตรอบอร์รีไ รสปรี ยว 

โ. ครืไองดืไมน  า 
สตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน ๆเ% 

A1: สับ ละอียด ใ โโ มีสีดง-น  าตาลลใกนຌอย  
นื อหยาบ มีนื อละมใดปน 
กลิไนสตรอบอร์รีไ รสหวาน
ละปรี ยวปานกลาง 

 

A2: ปัດนละอียด 
กรองยกมใด
ออก ขຌาครืไอง 
Colloid mill 

ใ โใ มีสีดง-น  าตาล นื อนียน
ละอียด กลิไนสตรอบอร์รีไ    
รสหวานละปรี ยวปาน
กลาง 

จากผลการทดลอง จะหในเดຌวาผลิตภัณฑ์มีสีตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ คือ ครืไองดืไมน  า
สตรอบอร์รีไขຌมขຌน แเเ% มืไอผานการฆาชื อจะมีสีดง-น  าตาลคล  ากวาครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน ๆเ% ละมืไอครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌนทีไ฿ชຌวัตถุดิบทีไผานการปัດนละอียด กรองยก
มใดออก ลຌวขຌาครืไอง Colloid mill จะมีสีขຌมกวาการสับละอียด นืไองจากสตรอบอร์รีไมีสาร
อนทเซยานิน ซึไงถูกท าลายเดຌงายดຌวยความรຌอน ดยฉพาะอยางยิไงมืไอมีออกซิจนอยูดຌวย 
อัตราการสลายตัวของอนทเซยานินจะรใวขึ น ความรຌอนท า฿หຌมีการปลีไยนปลงครงสรຌางหรือ
ตกเปป็นมลกุลทีไลใกลง ท า฿หຌสีดงซีดลง กิดสีน  าตาลพิไมขึ น  

A1 (100%)   A2 

A1 (60%)   A2 
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ละมืไอน าเปตรวจวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์อาหาร฿นภาชนะปຂดสนิท ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  ิฉ.ใ55ี พ.ศ. โ55ๆ พบวา ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน แเเ% สับละอียดทีไผาน
การฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา แ5 นาที
ละครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ๆเ% สับละอียดทีไผานการฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อชนิดฉีด
พนเอน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา แ่ นาที ทั งสองสภาวะของการฆาชื อมี
ปริมาณชื อจุลินทรีย์ ยีสต์ ละราอยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐานก าหนด ผลสดง฿นตารางทีไ ใ  

ดังนั นสรุปเดຌวาวิธีการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไบรรจุถุงรีทอร์ตทีไหมาะสม คือ 
ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ๆเ% ดยน าสตรอบอร์รีไสับละอียด ลຌวผสมน  าชืไอมรຌอยละ 
ไเ ซึไงความขຌมขຌนน  าชืไอมจะชวยรักษาสีของผลิตภัณฑ์เดຌ ละการฆาชื อดຌวยเอน  าทีไอุณหภูมิ 
้เ องศาซลซียส ป็นวลา แ่ นาที ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยตอชื อจุลินทรีย์ทีไ
กอ฿หຌกิดรคมากทีไสุด ท า฿หຌกใบรักษาเดຌนานขึ น ละผลิตภัณฑ์ป็นทีไยอมรับ 

ตำรำงทีไ ใ สดงผลการวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์ของครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 
 อุณหภู

มิละ
วลำ฿น
กำรฆำ
ชื อ 

รำยกำรทดสอบชื อจุลินทรีย์ 
Bacillus 
cereus 
(cfu/g) 

Clostridium 
perfringens 
(cfu/g) 

Coliforms 
bacteria 
(MPN/g) 

Salmonel
la spp. 
(per 25 
g) 

Staphyloc
occus 
aureus  
(per 0.1 g) 

Total 
plate 
count 
(cfu/g) 

Yeasts 
and 
molds 
(cfu/g) 

แ.ครืไองดืไมน  า
สตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน แเเ% 

90C 
แ5 นาที 

<10 <10 <3.0 Not 
detected 

Not 
detected 

<10est <10est 

โ.ครืไองดืไมน  า
สตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน ๆเ% 

90C  
แ่ นาที 

<10 <10 <3.0 Not 
detected 

Not 
detected 

<10est <10est 

หมายหตุ : est : Estimated Counts 

12.3 ผลการศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ทีไอุณหภูมิหຌอง ป็นวลา เ แ ละ ใ ดือน พบวามืไอกใบ

ตัวอยางเวຌทีไอุณหภูมิหຌอง ป็นวลา แ ดือน ดยบรรจุถุงรีทอร์ต฿ส ปຂดสนิท ผลิตภัณฑ์ทีไผานการ฿หຌความรຌอนมี
สีคล  ากวา มืไอปรียบทียบกับตัวอยางชุดควบคุมทีไเมผานการ฿หຌความรຌอน ิControl) ท า฿หຌผลิตภัณฑ์เมนา
รับประทาน ละเมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภคสดงดังภาพทีไ แ  

   
ภำพทีไ แ  ลักษณะตัวอยางกใบทีไอุณหภมูิหຌองมืไอวลาผานเป แ ดือน 

ปรียบทยีบกับชุดตัวอยางควบคมุ 
 

ตวัอยา่งที่ผา่นไป  ตวัอยา่ง



37 

 

ตำรำงทีไ ไ  ผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน แเเ% บรรจุขวด 
รำยกำรทดสอบ ผลวิครำะห์ 

Bacillus cereus  cfu/g <10 
Clostridium perfringens cfu/g <10 
Coliforms bacteria MPN/g <3.0 
Salmonella spp. per 25 g Not detected 
Staphylococcus aureus  per 0.1 g Not detected 
Total Plate Count cfu/g <10est 
Yeasts and molds cfu/g <10 est. 

         หมายหตุ : est : Estimated Counts 

นอกจากนี เดຌมีการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน แเเ% บรรจุขวด 
พบวามีกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของสตรอบอร์รีไ ปราศจากกลิไนอืไนทีไเมพึงประสงค์ มีรสทีไดีตามธรรมชาติของ
สตรอบอร์รีไ มีรสหวานอมปรี ยว มีลักษณะป็นของหลว ิขຌอมูลจากบริษัท หຌองปฏิบัติการกลาง ิประทศเทยี 
จ ากัดี ละมีผลตรวจวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์อาหาร฿นภาชนะปຂดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ิฉ.ใ55ี 
พ.ศ. โ55ๆ พบวา ชื อจุลินทรีย์อยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐานก าหนด ดังสดง฿นตารางทีไ ไ ซึไงสูตรละกระบวนการ
ผลิตครืไองดืไม น  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ๆเ% ทีไผานการฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอนทีไอุณหภูมิ
ประมาณ ้เ - 95 องศาซลซียส ป็นวลา แ5 - 18 นาที ป็นทางลือกหนึไงทีไผูຌประกอบการยอมรับ 

 

ขั นตอนกำรผลิตครืไองดืไมน  ำสตรอบอร์รีไขຌมขຌนทีไส ำคัญ : สับสตรอบอรีสตรอบอร์รีไละอียด ติมน  าชืไอมรຌอยละ ไเ พืไอ
ท า฿หຌขຌมขຌน ติมกรดซิตริก ฆาชื อดຌวยความรຌอน บรรจุ฿นภาชนะบรรจุขณะรຌอน ตຌมเลอากาศ ฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อชนิดฉีด
พนเอน  ารຌอน ิHot water spray retort) ทีไอุณหภูมิ ้5 องศาซลซียส แ5 นาที ตั งทิ งเวຌสักครู พืไอลดอุณหภูมิ  

12.4 รวบรวมขຌอมูล ละจัดท าอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ละสมาชิก ณ บริษัท น  าผลเมຌเฮซ จ ากัด แ/้โ  หมู ใ ต าบลคลองสอง อ าภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 

12.5 ถายทอดทคนลยีดยอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌนพืไอ
ยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์กผูຌประกอบการ ณ บริษัท น  าผลเมຌเฮซ จ ากัด แ/้โ หมู 
ใ ต าบลคลองสอง อ าภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันทีไ โแ สิงหาคม โ5ๆเ มีจ านวนทั งหมด ใ คน แ ราย 
สดงดังภาพกิจกรรมทีไ แ 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1339/citric-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0558/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8
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ภำพกิจกรรมทีไ แ  การถายทอดทคนลยี ละสาธิตการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 
วันทีไถำยทอดทคนลยี : 21 สิงหาคม โ5ๆเ     
ณ บริษัท น  าผลเมຌเฮซ จ ากัด แ/้โ  หมู ใ ต าบลคลองสอง  อ าภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

1. บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 

   

โ. การผลิตครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 

   

   

   

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

กอนการด านินงาน : ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาสูตร ทคนิคละกระบวนการผลิตครืไองดืไม
น  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน฿หຌเดຌมาตรฐาน ซึไงผูຌประกอบการเมมีความรูຌ ละสูตร ทคนิค ฿นกระบวนการผลิต 

หลังการด านินงาน : ผูຌประกอบการ เดຌรับความรูຌละทคนิค฿นการผลิตครืไองน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
฿หຌเดຌมาตรฐาน ละอยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ อย. เดຌผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไมกผลิตภัณฑ์ป็นการ
พิไมรายเดຌละพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์ 
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
กลุมบริษัท น  าผลเมຌเฮซ จ ากัด มีความพอ฿จทีไเดຌรับความรูຌจากการถายทอดทคนลยีการผลิต

ครืไองดืไมน  าสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดยกลุมจะเดຌน านวทาง
กระบวนการผลิตเป฿ชຌ฿นการผลิต จ าหนาย ละน าผลิตภัณฑ์ยืไนจดทะบียน อย.  

กลุมมีความหในวาครงการคูปองวิทย์พืไออทอปนี มีประยชน์มาก ทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ิOTOPี เดຌรับความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ฿นการชวยวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไ
สามารถสรຌางมูลคาพิไม ละขยายอกาสทางการตลาด จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์ชวยสนับสนุน 
OTOP ด านินการตอเป 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
วศ. ดยทีมนักวิจัย ควรติดตามประดในความตຌองการทคนลยี อยางตอนืไอง พืไอสนับสนุนตอยอด

ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละสงสริมศักยภาพ฿นการผลิตละการสงออก  
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางวรรณดี  มหรรณพกุล   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
16.2 นางสาวจนจิรา  อยูพะนียด   นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี    นักวิทยาศาสตร์ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขຌำวหลำม 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยขวัญมือง  รณชิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลาม  
Development of Khao Larm ิBamboo Rice) 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางวรรณดี  มหรรณพกุล ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ 

หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท์ : 0 2201 7420  ทรสาร : 0 2201 7416   อีมล์ : wannadee@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายขวัญมือง  รณชิต   
ทีไตั ง : 90/6 หมู 6 ต าบลนาตาขวัญ อ าภอมือง จังหวัดระยอง 
ทรศัพท์ : 08 6142 4135    

4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี : ่ ดือน  
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท 
6. บทสรุปผูຌบริหาร  

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  ิวท.ี เดຌด านินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป  
(STI coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ
นวัตกรรม ฿หຌสอดรับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไว
ประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตั งตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุม
อทอปทีไตຌองการกຌาวเปสู SME (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัด วท. ละครือขาย ฿นปัจจุบันผูຌประกอบการ
มีความตຌองการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหารละ ครื ไองดื ไม ฿หຌ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยส านักทคนลยีชุมชน  มีภารกิจ฿น
งานวิจัยดຌานทคนลยีอาหาร ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุมวิจัยละพัฒนาทคนลยีอาหาร ส านักทคนลยีชุมชน  
ทีมนักวิจัยเดຌลงพื นทีไส ารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร ซึไงเดຌยีไยมกลุมขຌาว
หลาม 3 รส ฿นจังหวัดระยองท า฿หຌเดຌรับทราบประดในปัญหารืไองของขຌาวหลามมีอายุการกใบรักษาสั น วศ. จึงเดຌ
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นตงหนຌา พืไอ฿หຌเดຌสูตรละผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ถายทอดทคนลยี  สู
กลุมขຌาวหลาม ใ รส ดยมีปງาหมายชวยยืดอายุการกใบรักษาขຌาวหลาม ละพิไมมูลคาขຌาวหลาม฿นรูปบบ
ของขຌาวหลามชิ นตงหนຌาซึไงป็นผลิตภัณฑ์ทางลือก฿หมกผูຌบริภค ละสรຌางอกาสขยายชองทางการตลาด
กกลุมผูຌประกอบการ OTOP 

7. ความป็นมาของครงการ 
ขຌาวหลาม Khao Larm (Bamboo Rice)  ป็นอาหารวางชนิดหนึไง ทีไชาวลຌานนานิยมท ารับประทาน

กัน฿นฤดูหนาว หรือมืไอเดຌขຌาว฿หม ฿ชຌเผขຌาวหลาม หรือเมຌปງางป็นกระบอก฿สขຌาวหลาม การท าขຌาวหลามตาม
ประพณีนิยมของชาวลຌานนา จะป็นพิศษพืไอถวายพระ฿นวันพใญดือนสีไ หรือประมาณดือนมกราคม ซึไงป็น
การรับประทานรวมกับขຌาวจีไ ละขຌาวลຌนบาตร สวนประกอบหลักของขຌาวหลาม เดຌก ขຌาวหนียว กะทิ 
น  าตาล การท าขຌาวหลามป็นภูมิปัญญาทีไสงตอกันมาจากรุนสูรุน การผลิตขຌาวหลามมีหลายภูมิภาคของ
ประทศเทย ทคนิคการผลิตละรสชาติตกตางกันเปบຌางขึ นกับสูตร สวนประกอบ การท าขຌาวหลามทีไดีริไม
จากคัดลือกเมຌเผทีไมีปลຌองยาว 30-60 ซนติมตร มีหลายขนาดทั งลใก กลาง ฿หญ  วิธีท าน าขຌาวหนียวทีไชเวຌ 1 
คืน ลຌางน  า ละน ามา฿สกะทิ น  าตาล กลือ ลຌวบรรจุลง฿นกระบอกเมຌเผ ฿สน  า฿หຌทวมมลใดขຌาวหนียว  น าเป

mailto:wannadee@dss.go.th
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjr1ufF9q_PAhWGv48KHSOkB_IQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sahavicha.com%2F%3Fname%3Dknowledge%26file%3Dreadknowledge%26id%3D3866&usg=AFQjCNEzowdaf9jPs3DR9z5_olgH_fc9bQ&bvm=bv.133700528,d.c2I
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjr1ufF9q_PAhWGv48KHSOkB_IQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sahavicha.com%2F%3Fname%3Dknowledge%26file%3Dreadknowledge%26id%3D3866&usg=AFQjCNEzowdaf9jPs3DR9z5_olgH_fc9bQ&bvm=bv.133700528,d.c2I
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วางรียงผา฿หຌสุกดຌวยความรຌอนปานกลางจากเฟถาน ฿ชຌวลาประมาณ 2 ชัไวมง มีการพลิกกลับดຌานพืไอ฿หຌสุก
สมไ าสมอ 

กลุมขຌาวหลาม ใ รส ฿นต าบลนาตาขวัญ เดຌถูกรวบรวม฿หຌอยู฿นรายชืไอรຌานอาหาร งานทศกาลอาหาร
อรอยมืองระยอง ครั งทีไ 4 ปกติขຌาวหลามมีอายุการกใบรักษาเดຌ 2 วัน ทีไอุณหภูมิหຌอง ซึไงมีผูຌประกอบการหลาย
รายทีไตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอยืดอายุการกใบขຌาวหลาม฿หຌสามารถกใบรักษาเดຌเมนຌอยกวา 1 ดือน 
ผลิตภัณฑ์ของกลุมขຌาวหลาม ใ รส เดຌรับครืไองหมาย อย. ลຌว ตมีนวคิดตຌองการพัฒนารูปบบขຌาวหลามทีไ
ตกตางเปจากรูปบบขຌาวหลามทีไมีอยูดิม ดย฿หຌอยู฿นรูปขຌาวหลามอบหรือทอดละตงหนຌาหรือตง
รสชาติตางโ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายตอบสนองผูຌบริภค กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌจัดท า
ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลาม฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคา฿หຌกับขຌาวหลาม ยืดอายุการกใบรักษา 
ละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลาม ฿นรูปบบขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสชาติตางโ 
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยี ผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นตงหนຌา  

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ศึกษาพัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสชาติตางโ 
9.2 ถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ  
9.3 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละติดตามผลการน าผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 

10. หลักการละหตุผล 
ขຌาวหลามชิ นตงหนຌา ป็นการปรรูปผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามบบ฿หม พืไอยืดอายุการกใบรักษา พิไม

ความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ขຌาวหลาม ดยมีกระบวนการผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌา คือ น าขຌาวหลามทีไ
ป็นกระบอกชตูຌยใน พืไอ฿หຌซะออกจากกระบอก ละตัดป็นชิ นเดຌงาย มืไอซะขຌาวหลามออกจากกระบอก 
ลຌว฿หຌตัดป็นวนโ ดຌวยความหนาประมาณ แ ซนติมตร (1 กระบอก เดຌขຌาวหลาม 5 – ๆ ชิ นี อบหຌงพืไอ
ลดความชื นบางสวน ตงหนຌาหรือปรุงรส ิToppingี ดຌวยรสชาติตางโ เดຌก ชใอกกลตผสมสตรอบอร์รีไ
อบหຌง ละ ธัญชาติ (ถัไวหลืองซีกอบ งาขาวคัไว ละงาด าคัไวี พืไอพิไมสีสันนารับประทาน สามารถพิไมมูลคา
฿หຌกับขຌาวหลาม ละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ 

กลุมขຌาวหลาม ใ รส เดຌขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ ดยมีคณะวิจัยจากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมวิจัยละพัฒนาทคนลยีอาหาร ส านักทคนลยีชุมชนป็นทีไปรึกษา฿นครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามพืไอยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอพัฒนาขຌาวหลามชิ นตงหนຌาทีไสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกขຌาวหลาม ละยืดอายุการกใบรักษาขຌาว
หลาม฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์฿นการวิจัยละพัฒนากระบวนการผลิต 
พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละสามารถน าเปปรับปรุงสูตรละกระบวนการผลิต พืไอจ าหนาย฿นตลาดป็นการ
สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP กลุมขຌาวหลาม ใ รส อ าภอมือง จังหวัดระยอง ทีไขຌารวม

ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป พืไอลงพื นทีไส ารวจ ละกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ พืไอน ามาศึกษาพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสชาติตางโ   

11.2 ศึกษาพัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นตงหนຌาทีไมี
ลักษณะนารับประทาน ละป็นทีไยอมรับของผูຌประกอบการ 

11.3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xKvY-q_PAhWLvo8KHSnjCCYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rayonghip.com%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%2F&usg=AFQjCNHjoAIMm0UbDV7rKUW8_owmSzYsDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xKvY-q_PAhWLvo8KHSnjCCYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rayonghip.com%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%2F&usg=AFQjCNHjoAIMm0UbDV7rKUW8_owmSzYsDw&bvm=bv.133700528,d.c2I
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11.4 รวบรวมขຌอมูล จัดท าอกสาร ละถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรม ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษา
ชิงลึก ละสาธิตการผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌา พืไอยืดอายุการกใบรักษา สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ละ
พิไมความหลากหลาย฿หຌกับขຌาวหลาม พรຌอมผลักดันผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน  

11.4.1 ติดตอประสานงาน฿นการตรียมความพรຌอม พืไอการสาธิตการปรรูปขຌาวหลาม 
11.4.2 ถายทอดทคนลยี ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ต าบลนาตาขวัญ อ าภอมือง 

จังหวัดระยอง อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ  ดังนี  
แี บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสชาติตางโ  
โี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ 

- การผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสชาติตางโ 
11.5 ติดตาม ละประมินผล. 

11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ  
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.  
11.5.3 สรุป ละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน 
12.1 ผลการลงพื นทีไส ารวจละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ต าบลนาตา

ขวัญ อ าภอมือง จังหวัดระยอง ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ ฿นวันทีไ แ5 กุมภาพันธ์ 
โ5ๆเ ดยทางกลุมจຌงความประสงค์฿หຌชวยพัฒนากระบวนการผลิต ทีมนักวิจัย วศ. เดຌกใบตัวอยางขຌาวหลาม 
พืไอน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์สดงดังภาพกิจกรรมทีไ แ 

12.2 ผลการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นตงหนຌาทีไมี
ลักษณะนารับประทาน ละป็นทีไยอมรับของผูຌประกอบการ ดย฿ชຌทคนิคการอบหຌงลดความชื น พืไอยืดอายุ
การกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ละตงหนຌาดຌวยรสชาติตางโ พืไอพิไมสีสัน฿หຌกับขຌาวหลาม ดยมีขั นตอนการทดลอง
ผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสชาติตางโ ดังนี   

12.2.1 ศึกษาทคนิคการผลิตขຌาวหลามชิ นทีไหมาะสม 
น าขຌาวหลามทีไผานการชยในออกจากกระบอก พืไอตัดป็นชิ นเดຌงาย หัไนป็นชิ นหนา

ประมาณ แ ซนติมตร พืไอ฿หຌมีขนาดพอหมาะกการบริภค จากนั นท าหຌงดຌวยวิธีตางโ พืไอลด
ความชื นบางสวน ดังนี   

วิธีทีไ แ : การอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส ป็นวลา แ ชัไวมง 
ละผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ นาที 

วิธีทีไ โ : การอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ 55 องศาซลซียส ป็นวลา ใเ นาที 
ละผิงยาง ิGrill)  ดย฿ชຌเมครวฟบบอบ ทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส 
แ5 นาทีอีกครั ง 

วิธีทีไ ใ : การผิงยาง ิGrill)  ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ นาที  
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ตำรำงทีไ แ ผลการศึกษาทคนิคการผลิตขຌาวหลามชิ นทีไหมาะสม 

จากผลการศึกษาทคนิคการผลิตขຌาวหลามชิ นทีไหมาะสมพืไอลดความชื นบางสวนจ านวน 3 วิธี 
สดงผล฿นตารางทีไ แ พบวา การอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส ป็นวลา แ ชัไวมง ละผิงยาง 
ิGrill)  ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ นาที ิวิธีทีไ 1ี สงผล฿หຌขຌาวหลามชิ นหຌง ละมืไอทิ งเวຌทีไอุณหภูมิหຌองขຌาว
หลามชิ นมีลักษณะขใงทั งดຌานนอกละ฿น เมนารับประทาน การอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ 55 องศา
ซลซียส ป็นวลา ใเ นาที ละผิงยาง ิGrill)  ดย฿ชຌเมครวฟบบอบ ทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส ป็นวลา 
แ5 นาทีอีกครั ง ิวิธีทีไ โี  สงผล฿หຌขຌาวหลามชิ นมีลักษณะนุม มีกลิไนขຌาวหลามปานกลาง ผิวมันวาว นืไองจากน  ามัน
จากกะทิออก มืไอทิ งเวຌทีไอุณหภูมิหຌองขຌาวหลามชิ นกิดการซใตตัวมีลักษณะหຌง ตขຌาง฿นมีความนุมลใกนຌอย ละ
ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ละการผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ นาที ิวิธีทีไ ใี สงผล฿หຌขຌาวหลาม
ชิ นขຌางนอกกรอบ ขຌาง฿นนุม ละยังคงความป็นขຌาวหลาม มีกลิไนขຌาวหลาม ผิวมันวาว นืไองจากน  ามันจากกะทิ
ออก มืไอทิ งเวຌทีไอุณหภูมิหຌองขຌาวหลามชิ นกิดการซใตตัวมีลักษณะหຌง ตขຌาง฿นมีความนุมปานกลาง ละป็นทีไ
ยอมรับของผูຌบริภค มืไอวัดคาความชื นละคาปริมาณน  าอิสระ ิawี ฿นขຌาวหลามชิ นทีไ฿ชຌทคนิคการผลิตทั ง ใ วิธี 
พบวามีคาตไ ากวามืไอปรียบทียบกับชุดตัวอยางควบคุม นืไองจากกระบวนการท าหຌงจะชวยลดความชื นของ
ผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นเดຌ สงผล฿หຌกใบรักษาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามเดຌนานกวาปกติ  

วิธีกำร คำควำมชื น 
ิ%ี 

คำปริมำณน  ำ
อิสระ ิawี 

ลักษณะ
ปรำกฏ 

รูปภำพประกอบ 

ขຌาวหลาม 
ิControlี 

โ็.้เ เ.่้เ นุม หวาน มัน 

 

วิธีทีไ แ 17.9เ 0.491 มีลักษณะหຌง 
นื อขใง 
หวาน 

 
วิธีทีไ โ 20.43 0.511 ผิวมันวาว นื อ

นุม หวาน  

 

วิธีทีไ ใ  20.90 0.429 ขຌางนอกกรอบ 
ขຌาง฿นนื อนุม 

หวาน 
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ดังนั นทคนิคการผลิตขຌาวหลามชิ นทีไหมาะสม คือ การผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ 
นาที ตถຌาผลิต฿นปริมาณมาก฿หຌ฿ชຌการอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ 55 องศาซลซียส ป็นวลา ใเ นาที ละ
ผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌเมครวฟบบอบ ทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส ป็นวลา แ5 นาทีอีกครั ง นืไองจากชวย
ควบคุมอุณหภูมิ ละวลา฿นการผลิต พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีความสมไ าสมอกันเดຌ 

12.2.2 ผลการศึกษาการตงหนຌา ิToppingี ขຌาวหลามชิ นดຌวยรสชาติตางโ ทีไหมาะสม 
ท าการตงหนຌา ิToppingี ขຌาวหลามชิ นดຌวยรสชาติตางโ จ านวน โ รสชาติ คือ 

ชใอกกลตผสมผลเมຌอบหຌง ละธัญชาติ (ถัไวหลืองซีกอบ งาขาวคัไว ละงาด าคัไวี พืไอพิไมสีสัน 
ความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ นารับประทาน ละป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดยการตงหนຌา
ตละรสชาติมีวิธีดังนี  

รสชำติทีไ แ : รสชใอกกลตผสมผลเมຌอบหຌง  
- ละลายชใอกกลต ละหัไนผลเมຌอบหຌงป็นชิ นลใกโ จากนั นน ามา

ตงหนຌาขຌาวหลามชิ น ดังสดง฿นภาพดຌานลาง 

 

รสชำติทีไ โ : รสธัญชาติ  
- คัไวงาขาว งาด า ละถัไวหลืองซีก฿หຌสุกดຌวยเฟออน จากนั นน าขຌาวหลาม

ชิ นอุนดຌวยเมครวฟ ใเ วินาที รยธัญชาติบนหนຌาขຌาวหลามชิ น ลຌว
กดบาโ พืไอ฿หຌธัญชาติกาะติดกับขຌาวหลามชิ น ดังสดง฿นภาพ
ดຌานลาง 

 

12.3 ผลการศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
กใบผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นตงหนຌาจ านวน โ รสชาติ คือ ชใอกกลตผสมผลเมຌอบหຌง ละธัญชาติ 

ดยบรรจุลง฿นถุงชนิดหนาละ฿ส ศึกษาอายุการกใบรักษา เ แ โ ใ ละ ไ สัปดาห์ ทีไอุณหภูมิหຌอง ละ
สงตรวจวิคราะห์ตัวอยาง ิขຌอมูลจากบริษัท หຌองปฏิบัติการกลาง ิประทศเทยี จ ากัดี ดังสดง฿นตารางทีไ โ 
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   ตำรำงทีไ โ  ผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นตงหนຌา 
รำยกำรทดสอบ รสช็อกกลตผสม         

ผลไมຌอบหຌง 
รสธัญชำติ 

เ สัปดำห์ ไ สัปดำห์ เ สัปดำห์ ไ สัปดำห์ 
Moisture g/100g 24.20 ใแ.่ไ โใ.โ็ 28.51 
Water Activity  at 25 c 0.81 0.90 เ.้เ 0.91 

Bacillus cereus cfu/g <10 <10 <10 6.5 x 10 
Escherichia coli MPN/g <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 
Staphylococcus 
aureus 

cfu/g <10 est. <10 est. <10 est. <10 est. 

Total Plate Count cfu/g <2.5 x 102 

EAPC  
1.2 x 103 6.3 x 102 3.7 x 103  

Yeasts and molds cfu/g <10 est. <10 est. <10 est. 8.3 x 104 
    หมายหตุ : EAPC = Estimated AEROBIC Plate Count 

est : Estimated Counts 

จากตาราง พบวา มืไอวลาผานเป ไ สัปดาห์ กใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌอง ขຌาวหลามชิ นตงหนຌา
รสชใอกกลตผสมผลเมຌอบหຌงมีคาความชื น คาปริมาณน  าอิสระ ิWater activity; awี ละชื อจุลินทรีย์
ทีไกอ฿หຌกิดรค Total Plate Count พิไมขึ น อีกทั งผลิตภัณฑ์มีลักษณะขใง ละมีกลิไนหืนจากกะทิ เม
ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ชนดียวกับขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสธัญชาติ  ตรสธัญชาติจะมีปริมาณยีสต์ละ
ชื อรา ิYeasts and moldsี พิไมขึ น ซึไงกินกณฑ์ทีไมาตรฐานก าหนด อาจกิดจากธัญชาติ ชน ถัไวหลืองซีกอบ 
งาขาวคัไว ละงาด าคัไว ทีไ฿ชຌตกตงหนຌาขຌาวหลามชิ น สวนชื อจุลินทรีย์ชนิดอืไนอยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนก าหนด อຌางอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของขຌาวหลาม ิมผช.็ไๆ/โ5ไ่ี  ดังนั  น
ผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชิ นตงหนຌามีอายุการกใบรักษา ไ สัปดาห์ หรือ แ ดือน ละควรกใบผลิตภัณฑ์เวຌทีไ
อุณหภูมิตไ า พืไอยืดอายุการกใบรักษา ซึไงควรอุนดຌวยเมครวฟกอนรับประทาน 

 

ขั นตอนกำรผลิตขຌำวหลำมชิ นตงหนຌำทีไส ำคัญ : หัไนขຌาวหลามป็นชิ นผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ตงหนຌาดຌวย
ชใอกกลตผสมสตรอบอร์รีไอบหຌง ละธัญชาติ บรรจุ฿สบรรจุภัณฑ์ 

12.4 รวบรวมขຌอมูล ละจัดท าอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ละสมาชิก ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ต าบลนาตาขวัญ อ าภอมือง จังหวัดระยอง 

12.5 ถายทอดทคนลยีดยอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌา เดຌก  
ผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสชใอกกลตผสมสตรอบอร์รีไอบหຌง ละรสธัญชาติ (ถัไวหลืองซีกอบ  งาขาวคัไว 
ละงาด าคัไวี พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมมูลคา฿หຌกับขຌาวหลามกผูຌประกอบการ OTOP.ประภทอาหาร 
ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ต าบลนาตาขวัญ อ าภอมือง จังหวัดระยอง วันทีไ โ5 กรกฎาคม โ5ๆเ 
มีจ านวนทั งหมด แใ คน แโ ราย สดงดังภาพกิจกรรมทีไ โ      
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สดงภำพกิจกรรมทีไ แ : การส ารวจขຌอมูล ิกอนการด านินงานี  

 
การลงพื นทีไส ารวจ ละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการกลุมขຌาวหลาม ใ รส ซึไงมีความตຌองการสนับสนนุทคนลยี การปรรูป

ขຌาวหลาม ฿หຌป็นผลติภณัฑ์฿หมทีไสรຌางมลูคาพิไม ละสามารถขยายชองทางการตลาด 

ภำพกิจกรรมทีไ โ  การถายทอดทคนลยี ละสาธิตการผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌา 
วันทีไถำยทอดทคนลยี : 25 กรกฎาคม โ5ๆเ ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส  90/6 หมู 6 ต าบลนาตาขวัญ อ าภอมือง 

จังหวัดระยอง 
1. บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌา 

   
โ. การผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌารสชาติตางโ 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

กอนการด านินงาน : ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาสูตร ทคนิคละกระบวนการผลิตขຌาว
หลามชิ นตงหนຌา฿หຌเดຌมาตรฐาน ซึไงผูຌประกอบการเมมีความรูຌ ละสูตร ทคนิค ฿นกระบวนการผลิต 

หลังการด านินงาน : ผูຌประกอบการ OTOP เดຌรับความรูຌละทคนิค฿นการผลิตขຌาวหลามชิ นตงหนຌา
฿หຌเดຌมาตรฐาน ละอยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ อย. เดຌผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไมกขຌาวหลาม  
ป็นการพิไมรายเดຌละพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์ 
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

กลุมขຌาวหลาม ใ รส มีความพอ฿จทีไเดຌรับความรูຌจากการถายทอดทคนลยีการผลิตขຌาวหลามชิ น
ตงหนຌา ทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึไงทางกลุมจะเดຌน านวทางกระบวนการผลิตเป
฿ชຌ฿นการผลิต จ าหนาย ละน าผลิตภัณฑ์ยืไนจดทะบียน อย.  

นอกจากนี กลุมมีความหในวาครงการคูปองวิทย์พืไออทอปนี มีประยชน์มาก ทีไปຂดอกาส฿หຌ
ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี เดຌรับความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ฿นการชวยวิจัยละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีไสามารถสรຌางมูลคาพิไม ละขยายอกาสทางการตลาด จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์
ชวยสนับสนุน OTOP ด านินการตอเป 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
วศ. ดยทีมนักวิจัย ควรติดตามประดในความตຌองการทคนลยีอยางตอนืไอง พืไอสนับสนุนตอยอด

ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละสงสริมศักยภาพ฿นการผลิตละการสงออก  
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางวรรณดี  มหรรณพกุล   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
16.2 นางสาวจนจิรา  อยูพะนียด   นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี    นักวิทยาศาสตร์ 
16.4 นางสาวสุพัตรา  คชสิทธิ์  นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยว 

จำกทุรียนผสมธัญชำติละน  ำผลไมຌ 
 

 

 

 
ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงชนิดำ  จันทร์บัว   

 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ 
Development of durian snack bar mixed with cereal and fruit juice.  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางวรรณดี  มหรรณพกุล   ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ   
นางสาวจนจิรา  อยูพะนียด ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี    ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์  

หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน  
ทรศัพท์ : 0 2201 7420  ทรสาร : 0 2201 7416  
อีมล์ : wannadee@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางชนิดา จันทร์บัว ิกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส) 
ทีไตั ง : แ5ไ/แโ ม.แโ ต.ตะพง อ.มือง จ.ระยอง โแเเเ  
ทรศัพท์ : 08 3583 7898   

4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี : ่ ดือน 
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท 
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ป็นภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี  รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี มีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน พิไม
ศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ฿นปัจจุบันผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความตຌองการ
฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหารละครืไองดืไม฿หຌตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌบริภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยส านักทคนลยีชุมชน มีภารกิจ฿นงานวิจัยดຌานทคนลยีอาหาร 
ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน  ทีม
นักวิจัยเดຌลงพื นทีไส ารวจกลุมวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดระยอง ซึไงเดຌยีไยมกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส ท า฿หຌ
เดຌรับทราบประดในปัญหาทุรียนทอดกรอบ ิชิ นศษี จ าหนายเมเดຌราคา วศ . จึงเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ พืไอ฿หຌเดຌสูตรละผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ถายทอดทคนลยีสูกลุม
สตรีอาสาพัฒนาหนองตารส ดยมีปງาหมายพิไมมูลคาทุรียนชิ นศษ ละเดຌผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวชนิด฿หมจาก
ทุรียน฿นรูปบบของสนคบาร์ทุรียน ทีไผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ ซึไงป็นผลิตภัณฑ์ทางลือก฿หมกผูຌบริภค 
ละสรຌางอกาสทางการตลาดกกลุมผูຌประกอบการ OTOP  

7. ความป็นมาของครงการ 
ทุรียนทอดกรอบ ป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภคมาก ชวยพิไมมูลคา฿หຌก

วัตถุดิบทุรียนซึไงป็นราชาของผลเมຌเทย ทุรียนทอดกรอบผลิตดยหัไนนื อทุรียนป็นชิ นบางทอด฿นน  ามันดย
มีการควบคุมอุณหภูมิ฿นการทอด฿หຌหมาะสม ซึไงทุรียนทีไผานการทอดมีลักษณะหຌงกรอบ ฿นการบรรจุจึงมี
ทุรียนทีไป็นชิ นตกหักจ านวนมาก นอกจากนี ผูຌผลิตบางรายเมเดຌคัดขนาดของชิ นนื อทุรียนกอนทอดท า฿หຌมี
ขนาดชิ นเมสมไ าสมอ ละมีชิ นลใกปะปนจ านวนมาก หากป็นทุรียนชิ นลใกละชิ นหัก จะขายเดຌราคาทีไตไ าลง  
ดังนั นการปรรูปป็นของสนคบาร์ทุรียนดยน าทุรียนทอดกรอบชิ นลใกหรือชิ นศษมาท าจึงป็นการสรຌาง
มูลคาพิไม ละสรຌางผลิตภัณฑ์ทีไปลก฿หมจากดิม ชวย฿หຌผลิตภัณฑ์ป็นทีไตຌองการของตลาดมากขึ น กลุมสตรี
อาสาพัฒนาหนองตารส ป็นผูຌผลิตสินคຌาผลเมຌปรรูปตางโ มีตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียน
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พืไอพิไมมูลคา฿หຌกผลิตภัณฑ์ ดยน าทุรียนทอดกรอบทีไป็นชิ นศษมาผลิตป็นขนมขบคี ยวชนิดอัดทง 
(Durian Snack) ทีไผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ  

ตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวมีอัตราการติบตพิไมขึ นทุกปี ฿นปี 2557 มีมูลคาสูงถึง 2.9 หมืไน
ลຌานบาท ละมีอัตราการติบต฿นปี 2552 - 2557 ฉลีไยรຌอยละ 9 ตอปี ท า฿หຌตลาดของขนมขบคี ยวมีการ
ขงขันกันสูง ดยการพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์ทีไดีตอสุขภาพมากขึ น กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌจัดท าครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคาชิ นศษทีไ
กิดจากทุรียนทอด ป็นการพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนทอดกรอบ (ชิ นศษี ผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ 
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยีผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ  
8.3 เดຌผลิตภัณฑ์สนคบาร์ทุรียนทีไสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกทุรียนทอดกรอบ (ชิ นศษี 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 พัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ     
9.2 ถายทอดทคนลยีการผลิตละฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ  
9.3 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละติดตามผลการน าผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 

10. หลักการละหตุผล 
ธัญชาติอัดทง ิCereal Snack barsี ป็นผลิตภัณฑ์ขบคี ยวพืไอสุขภาพ ิHealthy Snackี ธัญชาติ

อัดทงมีการผลิต฿นครัวรือน ิHome madeี พืไอบริภค ละมีการผลิตจ าหนาย฿นชิงการคຌาหลากหลาย
รูปบบ ผลิตภัณฑ์ซึไงป็นสูตรพืไอสุขภาพ ควรมีรสหวานนຌอยละมีเขมันตไ า สวนประกอบดยทัไวเป
ประกอบดຌวย ธัญชาติหลายชนิดทีไอยู฿นรูปธัญชาติตใมมลใด ิWhole grain cerealี ชน ขຌาวอຍต  ขຌาวบาร์ลย์ 
อัลมอนด์ มลใดฟลกซ์ ิFlax seedี  มีการพิไมรสชาติดยพืชมลใดขใง ิNutี ถัไวตางโ ละงา  สวนประกอบ
ตางโ หลานี มีน  าชืไอมหรือของหลวจากสารละลายอืไน ท าหนຌาทีไป็นตัวชวยยึดกาะ ิBinderี ละผานการขึ น
รูปอัดทง  

กระบวนการผลิตธัญชาติอัดทง คือ฿ชຌธัญชาติชนิดตางโทีไอยู฿นรูปธัญชาติตใมมลใด ิWhole grain 
cerealี หรือชิ นลใก อาจผสมผลเมຌหຌงปลือกขใง ิNutี ถัไวตางโ ฿นอัตราสวนทีไหมาะสม มีการ฿ชຌน  าชืไอม
หรือของหลวจากสารละลายอืไน฿นสัดสวนทีไหมาะสม พืไอท าหนຌาทีไป็นตัวยึดกาะ฿หຌสวนผสมตางโ กาะกัน
เดຌ ละสงผลตอลักษณะนื อสัมผัสละกลิไนรสทีไดีของธัญชาติอัดทง ดย฿หຌความรຌอนน  าชืไอมหรือของหลวทีไ
ระดับเฟปานกลาง ลຌวคีไยวพอ฿หຌขຌน ติมสวนผสมตางโ ลงเป นิยมติมน  าผึ งพืไอปรุงตงกลิไนรส  ละท
สวนผสม฿นถาดทีไรยงาคัไว  จากนั นรยทับผิวหนຌาดຌวยงา ละ฿ชຌเมຌลูกกลิ งรีด฿หຌป็นผน พัก฿หຌสวนผสมคงรูป 
ิSetี ป็นผน จึงตัดป็นชิ นสีไหลีไยมหรือน าขຌาพิมพ์อัดป็นรูปตางโ ชน ป็นผนกลม ป็นตຌน  
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ. OTOP กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส ฿นพื นทีไจังหวัดระยอง  
พืไอ฿หຌขຌอมูลประดในปัญหาละความตຌองการทคนลยี 

11.2 พัฒนาสูตร กระบวนการผลิต ละการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ   
11.3 ถายทอดทคนลยีการผลิตดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ   
11.4 กใบตัวอยางพืไอสงตรวจวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์  คุณคาทางภชนาการ  ละคาปริมาณน  าอิสระ 
11.5 ติดตามละประมินผล. 

11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ  
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11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.ละขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช.  

11.6 สรุป ละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน 
12.1 ผลการลงพื นทีไส ารวจความตຌองการทคนลยี ณ กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส  ดยกลุมจຌง

ความประสงค์฿หຌชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุรียนทอดกรอบ ิชิ นศษี ฿นพื นทีไจังหวัดระยอง วันทีไ แ5 – แ็ 
กุมภาพันธ์  โ5ๆเ 

12.2 ผลการพัฒนาสูตรการผลิตขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมี
ลักษณะนื อสัมผัส  สี  กลิไนรส  ละรสชาติทีไดี   

ทีมนักวิจัย วศ. เดຌทดลองพัฒนาสูตรพื นฐาน฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสม
ธัญชาติละน  าผลเมຌ ซึไงประกอบดຌวยสวนประกอบหลัก  คือ ทุรียนทอดกรอบ ิชิ นศษ) ขຌาวพองกรอบ ธัญชาติ 
ิงาขาว งาด า ละมลใดฟักทองี น  าผลเมຌ ิน  าสับปะรดี สาร฿หຌกลิไนรสละรสชาติ ิน  าผึ ง ละน  าตาลทรายี 
สารยึดกาะ ิกลูคสเซรัป ิGlucose syrup) หรือสารละลายน  าปງงดัดปรี ละพิไมสีสัน฿หຌกับผลิตภัณฑ์ดย
การติมผลเมຌอบหຌง ิลูกกด ละมะขือทศอบหຌงี ดยมีขั นตอนละทคนิคการผลิต ดังสดง฿นตารางทีไ แ 

ตำรำงทีไ แ ขั นตอนละทคนิคการผลิตขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ 
ขั นตอนกำรผลิต ทคนิคกำรผลิต 

แ. ตรียมวัตถุดิบ ดังนี  
- ทุรียนชิ นศษละขຌาวพองกรอบ 
 
- มลใดฟักทอง 
- มลใดงา ิงาขาวละงาด าี 
- น  าสบัปะรด   

 
 

- ผลเมຌอบหຌง  

 
- อบ฿นตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ ๆเ °C ฿หຌกรอบ ละบดหยาบดຌวยเมຌลูกกลิ ง 
- น ามากะ฿หຌป็นซีกลใก  
- คัไวดຌวยเฟออน ป็นวลา 5 - แเ นาที  
- ปอกปลือก ละยกกน หัไนนื อสับปะรดปน็ชิ นลใกโ ปัດนนื อ

สับปะรดกับน  าสบัปะรดทีไคั นเดຌสวนหนึไง บด฿หຌละอียด  ละกรอง
ผานผຌาขาวบาง โ ชั น น าน  าสับปะรดทีไเดຌเปตຌมดຌวยเฟปานกลาง นาที 
พืไอฆาชื อ ลຌวพัก฿หຌยใน 

- หัไนป็นชิ นลใกโ 

2. ชัไงสวนประกอบ ชัไงสวนประกอบตามสูตรยกสวนของหຌง ิทุรียนชิ นศษ ขຌาวพอง  ละ
ธัญชาติยกวຌนงายกตางหากี ผสมขຌาดຌวยกัน งาคัไวยกเวຌสวนหนึไงรย
ถาด ละเวຌรยทบัสวนบนของสวนผสมทีไขึ นรูป 

ใ. ตรียมสำรทีไชวย฿นกำรยึดกำะ ฿ชຌสวนของสารทีไ฿ชຌพืไอท าหนຌาทีไป็นสารยึดกาะ ิBinder) 
น าน  าผลเมຌผสมน  าตาลทราย ละกลูคสเซรัปหรือสารละลายน  าปງงดัด
ปร คีไยว฿หຌมีความขຌนพอหมาะ ละติมน  าผึ ง 

ไ. กำรผสม สวนประกอบกับสำรทีไ
ชวย฿นกำรยึดกำะ 

ติมสวนประกอบตางโ ฿นสารทีไชวย฿นการยึดกาะ 

5. กำรขึ นรูป 
 ิท าเดຌสอง โ ลักษณะ คืออัด฿สพิมพ์  
หรืออัด฿สถาด ละตัดปน็ชิ น) 
 

- การอัด฿สพิมพ์ น าสวนผสม อัด฿สกระบอกสตนลส กด฿หຌปน็ผน
กลมลงบนถาดทีไมงีารยเวຌ ฿หຌมีขนาดสຌนผาศนูย์กลางประมาณ  แ ½ นิ ว 
ละหนาประมาณ ¼ นิ ว  
- การอัด฿สถาดสตนลส ฿หຌรยงาทีไถาด ทสวนผสม รยงา ปຂดทับดຌวย
ผนพลาสติก฿สทนรຌอน ฿ชຌถาดกดทับ หรือการออกบบอุปกรณ์ ทีไป็น
ลูกกลิ งลหะ สตนลส พืไอกดทับ฿หຌป็นผนบน 
มีความหนาตามทีไตຌองการ 
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ขั นตอนกำรผลิต ทคนิคกำรผลิต 
6. กำรอบไลควำมชื น น าผลิตภัณฑเ์ปอบเลความชื น฿นตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ ๆเ องศา

ซลซียส  ประมาณ ประมาณ แ-แ ½ ชัไวมง จากนั นน าออกมาตั งทิ งเวຌ
฿หຌยใน ส าหรับผลิตภัณฑ์ทีไอัด฿สถาดสตนลส มืไอยในลຌว฿หຌตัดป็นชิ น
ตามขนาดทีไตຌองการ 

็. กำรบรรจุ บรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์ทีไปຂดสนิท 

จากการศึกษาพัฒนาสูตร฿นหຌองปฏิบัติการ พบวา การ฿ชຌขຌาวพองละทุรียนทอดกรอบชิ นศษ ฿น
อัตราสวน แ: 3 จะท า฿หຌมีกลิไนรสของทุรียนนຌอย ละมืไอปรับสูตร฿หຌมีทุรียนทอดกรอบชิ นศษมากกวาขຌาว
พอง ดยมีอัตราสวนทุรียนชิ นศษประมาณ ็ ทา ถึง ่ ทา ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสทุรียนพิไมขึ น การ฿ชຌ
งาละมลใดฟักทองป็นสวนประกอบมีผลกระทบตอรสชาติผลิตภัณฑ์ดຌวย  ตควรติมงาขาวหรืองาขาวผสม
งาด า฿นปริมาณทีไหมาะสม พืไอ฿หຌกลิไนรสทุรียนคงมีอยู พบวาสูตรทีไดี คือ฿ชຌธัญชาติ฿นปริมาณรຌอยละ โ5  
ของสวนประกอบทุรียนชิ นศษ  

การปรุงตงรสชาติ ฿ชຌน  าตาลทรายพียงลใกนຌอย ปริมาณทีไ฿ชຌจะขึ นกับชนิดละรสชาติน  าผลเมຌทีไ฿ชຌ
ป็นสวนประกอบดຌวย การตงกลิไนรสดຌวยน  าผึ งท า฿หຌมีกลิไนรสหอมดีมากขึ น ตควร฿ส฿นปริมาณนຌอย พืไอ฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ยังคงมีกลิไนรสทุรียนทีไผูຌบริภคสามารถรับรูຌเดຌ 

ส าหรับปัจจัยทีไสงผลตอลักษณะนื อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทีไดี คือ สารทีไชวย฿หຌผลิตภัณฑ์สามารถยึด
กาะกันเดຌ ดยเดຌมีการศึกษาผลของสารทีไชวย฿นการยึดกาะ เดຌก กลูคสเซรัป ิ Glucose syrup) 
ละ สารละลายน  าปງงดัดปร จากการศึกษาพบวา ทั งกลูคสเซรัปละสารละลายน  าปງงดัดปร สามารถ
ชวย฿หຌผลิตภัณฑ์ยึดกาะกันเดຌดี ตมืไอปรียบทียบสัดสวนการ฿ชຌสารละลายน  าปງงดัดปรทีไทากับการ฿ชຌ
กลูคสเซรัป  พบวาการ฿ชຌสารละลายน  าปງงดัดปรท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีความชื นสูง  นืไองจากสารละลายน  าปງง
ดัดปรมีสวนทีไป็นของหลวมากกวากลูคสเซรัป ดังนั นถຌาตຌองการลือก฿ชຌสารละลายน  าปງงดัดปร  ป็นสาร
ทีไชวย฿นการยึดกาะ ตຌองลดปริมาณน  าผลเมຌทีไ฿ชຌ  พืไอป็นการลดความชื น฿นผลิตภัณฑ์  สงผล฿หຌผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะนื อสัมผัสละคุณภาพป็นเปตามทีไตຌองการ 

จากผลการศึกษาทดลอง รวบรวมขຌอมูล ละจัดท าอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการ
ผลิตขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ ดยมีสูตรการผลิตขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญ
ชาติละน  าผลเมຌ จ านวน โ สูตร ดังสดง฿นตารางทีไ โ 

ตำรำงทีไ โ สูตรการผลิตขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ 
วัตถุดิบ สูตร แ ิรຌอยละี สูตร โ ิรຌอยละี 

ขຌาวพองกรอบ ิขຌาวขาวี 5.ใ 
ไเ.เ 

ๆ.เ 
ทุรียนทอดกรอบ ิชิ นศษี ไไ.่ 
มลใดฟักทอง 
งาขาวคัไว 
งาด าคัไว 
ลูกกด 
มะขือทศอบหຌง 

ไ.เ 
4.0 
2.7 
5.ไ 
5.ไ 

4.5 
4.5 
3.0 
6.0 
6.0 

น  าผึ ง ไ.เ ไ.5 
น  าตาลทราย โ.็ ใ.เ 

กลูคสเซรัป ิglucose syrup) 
สารละลายน  าปງงดัดปร 
น  าสบัปะรด  

โ.็ 
- 

โไ.เ 

- 
โ.็ 
แไ.้ 
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12.3 มีการถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ ณ กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนอง
ตารส แ5ไ/แโ หมู แโ ต าบลตะพง อ าภอมือง จังหวัดระยอง ฿นวันทีไ โใ กรกฎาคม โ5ๆเ ฿หຌกผูຌประกอบการ 
ละสมาชิก จ านวน แ กลุม 6 คน 1 ราย ณ สถานทีไผลิต ดยมีหัวขຌอ ดังนี  

แี กระบวนการผลิตขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌสูตรตางโ 
โี การขึ นรูปผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌสูตรตางโ 
การถายทอดทคนลยี ณ สถานทีไผลิตกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส เดຌน าสูตรทีไเดຌจากทดลอง

฿นหຌองปฏิบัติการ คือ สูตรทีไ฿ชຌกลูคสเซรัป  ป็นสารทีไชวย฿นการยึดกาะ ทดสอบชิมดยประธานกลุมละ
สมาชิกของกลุม ละปรียบทียบกับสูตรทีไกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารสก าลังผลิตอยู จากนั นลือกสูตรทีไ
ประธานกลุมละสมาชิกของกลุมชอบ ซึไงกใคือ สูตรทีไเดຌจากการทดลอง฿นหຌองปฏิบัติการ จากนั น รวมพัฒนา
สูตร ณ สถานทีไผลิตของกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส จนเดຌผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติ
ละน  าผลเมຌทีไมีกลิไนรสดี เดຌกลิไนรสทุรียนละมีกลิไนรสขຌาวพองละธัญชาติลใกนຌอย ละเดຌรสชาติกลมกลอม
หวานอมปรี ยวลใกนຌอยจากน  าสับปะรด พรຌอมทั งมีสีสันนารับประทานจากการติมผลเมຌอบหຌง  
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ภำพกิจกรรม  การถายทอดทคนลยีผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ ณ  
กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส วันทีไ โใ กรกฎาคม โ5ๆเ 

แ. ตรียมวัตถุดิบละชัไงน  าหนัก฿หຌเดຌตามสูตร  

   
2. ตรียมของหลวทีไป็นสารทีไชวย฿นการยึดกาะ ิน  าผลเมຌ น  าตาลทราย น  าผึ ง ละกลูคสเซรัปี 

   
3. ผสมสวนผสม ิทุรียนชิ นศษ ธัญชาติ ละผลเมຌอบหຌงี ขຌาดຌวยกัน  

   
ไ. ขึ นรูปดยการอัด฿สพิมพ์ ละน าเปขຌาตูຌอบลมรຌอน พืไอลดความชื น 

   
5. ผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌทีไเดຌ 
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12.4 ผลการตรวจวิคราะห์คุณคาภชนาการละผลการตรวจวิคราะห์คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์ของ
การผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ  ดังสดง฿นตารางทีไ ใ ละ ไ ตามล าดับ ดย
พบวามีปริมาณชื อจุลินทรีย์ผานตามกณฑ์ทีไก าหนดเวຌ฿นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขຌาวตน ิมผช.ใๆ/โ55ไี 
ซึไงป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน  ละปริมาณน  าอิสระหรือคาวอตอร์อกติวิตี ของ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ  มีคาทากับ  เ.ใ็  

ตำรำงทีไ ใ คุณคาภชนาการของผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ   
รำยกำรทีไทดสอบ ปริมำณตอ แเเ g 

พลังงานทั งหมด         kcal ไ้้.ไไ 
พลังงานจากเขมัน      kcal โโๆ.เ่ 
เขมันทั งหมด            g โ5.แโ 
เขมันอิไมตัว              g ้.โ้ 
คลสตอรอล           mg เมพบ 
ปรตีน                   g ๆ.แแ 
คาร์บเฮดรต           g ๆโ.โใ 
฿ยอาหาร                 g ใ.ไ่ 
น  าตาล                    g โ็.ใเ 
ซดียม                   mg แ้้.ๆแ 
วิตามินอ                 µg เมพบ 
วิตามิน บี แ              µg เ.เ่เ 
วิตามิน บี โ              µg นຌอยกวา  เ.เโ5 
คลซียม                 µg ็็.ไแ 
หลใก                      µg แ.ๆ็ 
ถຌา                        g โ.แๆ 
ความชื น                  g ไ.ใ่ 

ตำรำงทีไ 4 คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวจากทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ 
รำยกำรทดสอบ ผลกำรทดสอบ 

Bacillus cereus cfu/g < 10 
Clostridium perfringens cfu/g < 10 
Escherichia  coli MPN/g < 3.0 
Salmonella spp. per 25 g เมพบ 
Staphylococcus aureus cfu/g <10 est. 
Total Plate Count cfu/g 6.4 × 102 
Yeasts and Molds cfu/g 2.0 × 10 est. 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนการด านินงาน : ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนากระบวนการผลิตขนมขบคี ยวจากทุรียน

ผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ฿หຌเดຌมาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาทุรียนชิ นศษ ละเดຌผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยวชนิด฿หม 
หลังการด านินงาน : ผูຌประกอบการ OTOP เดຌรับความรูຌละทคนิค฿นการผลิตขนมขบคี ยวจาก

ทุรียนผสมธัญชาติละน  าผลเมຌ฿หຌเดຌมาตรฐาน ละอยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ อย.ละขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช. เดຌผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไมกทุรียนชิ นศษ ป็นการพิไมรายเดຌละพิไมมูลคา฿หຌกับ
ผลิตภัณฑ์ 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส มีความพอ฿จทีไเดຌรับความรูຌจากการถายทอดทคนลยีการผลิตขนม

ขบคี ยวจากทุรียนชิ นศษ ทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยละพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์ ซึไงกลุมจะเดຌน านวทาง
กระบวนการผลิตเป฿ชຌ฿นการผลิต จ าหนาย ละน าผลิตภัณฑ์ยืไนจดทะบียน อย. ละขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 

กลุมมีความหในวาครงการคูปองวิทย์พืไออทอปนี มีประยชน์มาก ทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ิOTOPี เดຌรับความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ฿นการชวยวิจัยละพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ทีไ
สามารถสรຌางมูลคาพิไม ละขยายอกาสทางการตลาด จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์ชวยสนับสนุน 
OTOP ด านินการตอเป 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ      
ทีมนักวิจัย วศ. ควรติดตามประดในความตຌองการทคนลยีอยางตอนืไอง พืไอสนับสนุนตอยอดภูมิ

ปัญญาทຌองถิไน ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์  
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางวรรณดี  มหรรณพกุล   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
16.2 นางสาวจนจิรา  อยูพะนียด    นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี     นักวิทยาศาสตร์ 
16.4 นางสาวสุพัตรา  คชสิทธิ์     นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขำหลือง 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยสิรวิชญ์  ทัดกลำง 
 

 

 

 

 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวทิยำศำสตร์ละทคนลยี 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลือง 
Development of Yellow Galanga Products. 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี  มหรรณพกุล  ต าหนง  ๊นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ   
นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี   ต าหนง  ๊นักวิทยาศาสตร์ 

หนวยงาน ๊  กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท์ ๊ 0 2201 7420  ทรสาร ๊ 0 2201 7416   อีมล์ ๊ wannadee@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายสิรวิชญ์  ทัดกลาง  
ทีไตั ง ๊ ิบริษัท ขาหลืองคราช จ ากัด จังหวัดนครราชสีมาี  800/4 ถนนมิตรภาพ ต าบล฿นมือง อ าภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมา  ทรศัพท์ ๊ 08 9583 0041 ทรสาร ๊  - 

4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี ๊ 6 ดือน 
5. งบประมาณครงการ ๊  35,000 บาท 
6. บทสรุปผูຌบริหาร  

ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ป็นภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการ
ขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความส าคัญทีไจะ฿ชຌ
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยส านักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพ
ผูຌประกอบการ OTOP 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ส านักทคนลยีชุมชน ทีม
นักวิจัยเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลือง พืไอ฿หຌเดຌสูตรละผลิตภัณฑ์ตຌนบบถายทอด฿หຌก บริษัทขาหลือง
คราช จ ากัด ดยมีปງาหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส ซึไง
ป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีประยชน์ป็นทางลือก฿หมกผูຌบริภค ละสรຌางอกาสทางการตลาดกผูຌประกอบการ 
OTOP 

7. ความป็นมาของครงการ 
ขาหลือง ิYellow Galangaี จัดอยู฿นพืชตระกูลขา มีชืไอทางพฤกษศาสตร์วา Alpinia galanga ิ L.ี 

มีลักษณะฉพาะคือ นื อออกสีหลือง ฿นสวนของหงຌาซึไงป็นล าตຌน฿ตຌดิน฿ชຌป็นสวนประกอบของอาหาร
ชนดียวกับขาทัไวโเป ชน ฿ส฿นสวนประกอบน  าพริกกง หรือน ามาป็นสวนหนึไงของครืไองตຌมย า ตຌมคลຌง  
ขาหลือง ป็นพืชศรษฐกิจท ารายเดຌสูง฿หຌกับกษตรกร มีการปลูกมาก฿นพื นทีไจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ
ละภาค฿ตຌ มีกลิไนหอมจึงป็นทีไนิยมบริภค  

ขาหลือง จัดป็นพืชสมุนเพรมีสรรพคุณชวยขับลม กຌทຌองอืด ทຌองฟງอ ละขับสมหะ ลักษณะของ
ขาหลืองจะมีกลิไนละรสชาติรงละหอม นื อมีสีหลือง  ขาหลืองนับวาป็นพืชศรษฐกิจทีไท าราคาดีมาอยาง
ตอนืไอง บางครั งจึงรียกขาหลืองวา ขางินลຌาน 

บริษัท ขาหลืองคราช จ ากัด ละกษตรกร฿นพื นทีไ฿กลຌคียงมีการปลูกขาหลืองจ านวนมาก 
ละตຌองการปรรูปขาหลืองป็นผลิตภัณฑ์ ดยมีกลุมปງาหมายคือผูຌบริภคทีไมีความตຌองการอาหารพืไอ
สุขภาพ บริษัท ขาหลืองคราช จ ากัด มีผนด านินการติดตั งครืไองจักรปรรูปอาหาร พืไอปรรูปขาหลือง
ป็นผลิตภัณฑ์ชิงพาณิชย์ ละมีปງาหมายขออนุญาตสถานทีไผลิตละการผลิตอาหาร ดยขอรับรองมาตรฐาน อย. 

mailto:wannadee@dss.go.th
https://www.facebook.com/ข้าวหลามกลุ่มแม่บ้านจังหวัดระยอง-437173866493201/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌ฿ชຌองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร ฿นการศึกษาวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรรูปจากขาหลือง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพิไมมูลคาขาหลืองสด กใบถนอมเวຌบริภคเดຌ
นาน ละพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์฿หม ทีไสามารถน าเปผลิตจ าหนาย฿นชิงพาณิชย์เดຌ  ซึไงป็นนวทางหนึไง฿นการ
พิไมมูลคา ละกຌปัญหาขาหลืองทีไอาจมีราคาตกตไ า฿นฤดูกาลทีไมีผลผลิตมาก หรือ฿นกรณีทีไมีการสงสริมการ
ปลูกปริมาณมาก 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 พืไอวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลือง฿หຌมีมูลคาพิไมขึ น  
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยี ผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นน  า

ปรุงรส 
8.3 พืไอผลักดันผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย. ละขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส   
9.2 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละติดตามผลการน าผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 
9.3 ถายทอดทคนลยีการผลิตละฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ  

10. หลักการละหตุผล 
ผลิตผลทางการกษตรทีไ฿ชຌป็นวัตถุดิบสวน฿หญมีอายุการกใบรักษาสั น จึงตຌองมีการปรรูป ซึไงสาหตุ

ส าคัญทีไท า฿หຌอาหารสืไอมสีย เดຌก การปลีไยนปลงทางคมีละการปลีไยนปลงทีไกิดจาก ชื อจุลินทรีย์ 
ดังนั นหลักการ฿นการยืดอายุการกใบรักษาละการปรรูปอาหารคือ การยับยั งหรือชะลอการสืไอมสียทีไ
นืไองมาจากการปลีไยนปลงดังกลาว ดยการปรับปลีไยนอุณหภูมิ ปริมาณน  า฿นอาหาร ความป็นกรด -ดาง 
ปริมาณออกซิจน ซึไงป็นปัจจัยทีไตຌองควบคุม฿นกระบวนการปรรูปละการกใบรักษา พืไอ฿หຌอาหารมีอายุการ
กใบรักษาหรือ฿ชຌประยชน์เดຌนานขึ น 

฿นระหวางกระบวนการปรรูปละการกใบรักษาจะตຌองควบคุมปัจจัยตางโทีไกีไยวขຌองกับการ
กิดปฏิกิริยาทางคมีละการพิไมจ านวนของชื อจุลินทรีย์ดังตอเปนี   

แ. อุณหภูมิ ป็นปัจจัยส าคัญทีไสุด นืไองจากอุณหภูมิมีผลตอการกิดปฏิกิริยาทางคมี การท างานของ
อนเซม์ ละการพิไมจ านวนของชื อจุลินทรีย์ พราะอัตราการปลีไยนปลงของอุณหภูมิ฿นระหวาง
กระบวนการปรรูปหรือการกใบรักษาจะมีความสัมพันธ์กับอัตรารใวของการกิดปฏิกิริยาคมีละอัตรารใว฿น
การท าลายชื อจุลินทรีย์ อุณหภูมิตไ าเมสามารถท าลายชื อจุลินทรีย์พียงตยับยั งการจริญ ถຌาอาหารชยใน
หรือชขใงมีอุณหภูมิสูงขึ น จุลินทรีย์สามารถจริญเดຌ ท า฿หຌอาหารนาสียหรือป็นอันตรายตอผูຌบริภค 
อุณหภูมิสูงกวา ๆเ   C สามารถท าลายชื อจุลินทรีย์ทีไเมสรຌางสปอร์เดຌ  

โ. ความป็นกรด - ดาง ิpHี ฿นอาหาร มีอิทธิพลตอการกิดปฏิกิริยาคมีละการท างานของอนเซม์ 
ตลอดจนการจริญของชื อจุลินทรีย์ การปลีไยนปลงของความป็นกรด-ดาง อาจจะรงหรือท า฿หຌกิดปฏิกิริยา
คมี฿นอาหารชຌาลง บงอาหารออกป็นสองกลุม฿หญ คือ อาหารทีไมีความป็นกรด ิAcid foodsี ซึไงมีความ
ป็นกรด-ดางตไ ากวา ไ.ๆ ชน ผักละผลเมຌทีไมีรสปรี ยว อาหารดอง ป็นตຌน ละอาหารทีไมีความป็นกรดตไ า 
ิLow acid foodsี ซึไงมีความป็นกรด-ดางสูงกวา ไ.ๆ ชน นื อ นม เข ผักบางประภท ชน หใด หนอเมຌ ป็นตຌน 

กลือ ิซดียมคลอเรด์ี ป็นสวนประกอบทีไท า฿หຌกิดรสชาติ ชวย฿นการถนอมอาหาร฿นดຌานท า฿หຌกิด
การยอมรับทางประสาทสัมผัสดยฉพาะกลิไนรสละนื อสัมผัส กลาวคือ มืไอผสมผักหรือผลเมຌกับกลือหรือช
฿นน  ากลือ จะท า฿หຌกิดการออสมซิสของสารทีไละลายเดຌ฿นผักหรือผลเมຌพรกระจายสูน  ากลือ ละ
สารละลาย฿นน  ากลือจะซึมขຌาสูซลล์ของผักหรือผลเมຌ สารทีไละลายเดຌนอกจากป็นสารอืไน โ ลຌวยังมีน  าตาล
ทีไท า฿หຌสามารถกิดการหมักดຌวย ปริมาณน  าตาล฿นผักหรือผลเมຌจึงมีผลตอการผลิตกรด ความป็นกรด฿น
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น  ากลือพิไมขึ น จึงสามารถยับยั งการจริญของชื อจุลินทรีย์ทีไท า฿หຌกิดการนาสียทีไมีอยู฿นกระบวนการหมัก 
ละท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสละรสชาติทีไนารับประทาน นอกจากนี กลือสามารถท าหนຌาทีไป็นตัวลือกชนิด
ชื อจุลินทรีย์ ความขຌมขຌนของกลือ฿นระดับตาง โ ป็นปัจจัย฿นการควบคุมหรือยับยั งการจริญติบตของ
ชื อจุลินทรีย์฿นอาหาร นืไองจากปริมาณกลือละอุณหภูมิของน  ากลือมีผลตอการผลิตกรดละชนิดของ
จุลินทรีย์ทีไกีไยวขຌอง ปริมาณกลือทีไพิไมขึ นท า฿หຌอัตราการกิดกรดชຌาลงละจ านวนชนิดของ ชื อจุลินทรีย์ทีไ
กีไยวขຌองมีนຌอยลงดຌวย฿นอาหารทีไมีกลือท าหนຌาทีไป็นสารกันสีย 

การติมกรด ชน กรดอะซิติก หรือน  าสຌมสายชู ฿นน  ากลือริไมตຌนนั น พืไอท า฿หຌน  ากลือมีความป็น
กรดดาง ิpHี ฿นชวง 2.8-3.3 ซึไงสามารถชวยยับยั งการจริญติบตของชื อจุลินทรีย์ ทีไท า฿หຌกิดกลิไนหมใน
ละนาสียทีไกิดการปนป้อนจากวัตถุดิบ พราะชื อจุลินทรีย์ท า฿หຌผลิตภัณฑ์นาสียจะจริญติบตเดຌ฿น
น  ากลือทีไมีความขຌมขຌนของกรดตไ า น  าสຌมสายชูยังท า฿หຌกิดรสชาติดຌวย ตรสชาติของน  าสຌมสายชูหรือกรดอะซิติก
จะตกตางจากรสชาติทีไกิดจากกรดลคติก฿นกระบวนการหมัก ดยน  าสຌมสายชูทีไ฿ชຌควรมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP บริษัท ขาหลืองคราช จ ากัด ทีไขຌารวมกิจกรรมครงคูปอง
วิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ. ทีไสน฿จรับการถายทอดความรูຌการปรรูปผลิตภัณฑ์ขาหลือง พืไอ฿หຌขຌอมูลประดใน
ปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอตัวอยางขาหลืองสด พืไอน ามาวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ละสง
ตรวจวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ 

11.2 พัฒนาสูตร ทคนิคการผลิต ละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือ ละขา
หลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส ิอุณหภูมิ ละวลา฿นการฆาชื อจุลินทรีย์ี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ขาหลืองมีลักษณะนื อ
สัมผัส สี ละกลิไนรสทีไดี  

11.3 น าผลิตภัณฑ์ขาหลืองสงวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ ละทางดຌานชื อจุลินทรีย์ 
11.4 ถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละชิงปฏิบัติ  
11.5 ติดตามละประมินผล.  

11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ  
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย. ละขอการรับรอง

มาตรฐาน มผช.  
11.6 สรุป ละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน 
12.1 ผลการตรวจวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นขาหลืองสด ดังสดง฿นตารางทีไ แ 
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ตำรำงทีไ แ ผลการตรวจวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นขาหลืองสด 
รำยกำรทดสอบ ผลกำรทดสอบ 

Beta-carotene                 µg/100g 46.44 
Total Antioxidant ิtroloxี  mg eq trolox/100g 143.05 
Gallic acid                      mg/kg 41.41 
Eriodictyol                     mg/kg เมพบ 
Apiginin                         mg/kg เมพบ 
Isoquercetin                   mg/kg โโ.ใแ 
Kaempferol                    mg/kg เมพบ 
Quercetin                      mg/kg โ็.ๆแ 
Hydroquinin                   mg/kg เมพบ 
Rutin                             mg/kg โเ.5้ 
Catechin                        mg/kg แไ.ไไ 
Tannic acid                    mg/kg โ็.ใแ 

12.2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส ดย ฿ชຌทคนิค
บรรจุถุงรีทอร์ต ละฆาชื อดຌวยครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retortีพืไอยืดอายุการ
กใบรักษาผลิตภัณฑ ์ 

12.2.1 ตรียมวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิตขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือละขาหลืองบรรจุ฿นน  า
ปรุงรส ดังสดง฿นตารางทีไ  โ 

ตำรำงทีไ โ วัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิตขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส 
สวนผสม ขำหลืองบรรจุ฿นน  ำกลือ ขำหลืองบรรจุ฿นน  ำปรุงรส 

ขาหลืองสด ิgี ไเเ 400 
น  าสะอาด ิLี แ แ 
กลือ ิgี แ5 แเ 
กรดซิตริก ิgี โ - 
น  าสຌมสายชู ิmlี - 75 
น  าตาลทรายขาว ิgี - แเเ 

12.2.1.1 ขูดผิวขาหลือง ลຌางน  า฿หຌสะอาด  
12.2.1.2 หัไนป็นชิ นบางโ ละน าเปช฿นสารละลายกรดซิตริกรຌอยละ เ.แ ป็นวลา แเ นาท ี

พืไอปງองกันการปลีไยนปลงสีของขาหลือง 
12.2.1.3 ลวก฿นน  าดือด ป็นวลา โ นาที ละพัก฿หຌสะดใดน  า 
12.2.1.4 ตรียมน  ากลือ/น  าปรุงรส ดังสดง฿นตารางทีไ โ ละตຌม฿หຌดือด 

12.2.2 บรรจุขาหลืองลง฿นถุงรีทอร์ต   
12.2.3 ติมน  ากลือ/น  าปรุงรสขณะรຌอนทีไตรียมเวຌ ละปຂดปากถุง฿หຌสนิท 
12.2.4 ฆาชื อดย฿ชຌครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retortี ทีไอุณหภูมิ ้5-

แเเ °C ป็นวลา แเ-แ5 นาท ี
12.3 ผลการวิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส ดยมี

ผลวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระลดลงลใกนຌอยมืไอปรียบทียบกับขาหลืองสด  ดังสดง฿นตารางทีไ ใ 
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ละทางดຌานชื อจุลินทรีย์ พบวาผานตามมาตรฐานอาหาร฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิทตามทีไก าหนด฿นประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับทีไ ใ55 พ.ศ. โ55ๆ ดังสดง฿นตารางทีไ ไ 

ตำรำงทีไ ใ ปริมาณสารตຌานอนุมูลอิสระ฿นผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส 

รำยกำรทดสอบ 

ผลกำรทดสอบ 
ผลิตภัณฑ์ 

ขำหลืองบรรจุ฿น
น  ำกลือ 

ผลิตภัณฑ์ขำหลือง
บรรจุ฿นน  ำปรุงรส 

Beta-carotene                 µg/100g เมพบ 10.48 
Total Antioxidant ิtroloxี  mg eq trolox/100g แแๆ.โแ 104.87 
Gallic acid                      mg/kg แ็.โใ 15.15 
Eriodictyol                     mg/kg เมพบ เมพบ 
Apiginin                         mg/kg เมพบ เมพบ 
Isoquercetin                   mg/kg แใ.้เ 7.14 
Kaempferol                    mg/kg เมพบ เมพบ 
Quercetin                      mg/kg แ็.ใ็ 16.49 
Hydroquinin                   mg/kg เมพบ เมพบ 
Rutin                             mg/kg ่.่ใ 5.22 
Catechin                        mg/kg ้.ๆ้ 8.10 
Tannic acid                    mg/kg แ5.โเ 12.27 

ตำรำงทีไ ไ คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส 

รำยกำรทดสอบ 
ผลกำรทดสอบ 

ผลิตภัณฑ์ 
ขำหลืองบรรจุ฿นน  ำกลือ 

ผลิตภัณฑ์ขำหลือง
บรรจุ฿นน  ำปรุงรส 

Bacillus cereus cfu/g < 10 < 10 
Clostridium perfringens cfu/g < 10 < 10 
Coliform Bacteria MPN/g < 3.0 < 3.0 
Salmonella spp. per 25 g เมพบ เมพบ 
Staphylococcus aureus per เ.แ g เมพบ เมพบ 
Total Plate Count cfu/g <10 est. <10 est. 
Yeasts and Molds cfu/g <10 est. <10 est. 

12.4 มีถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือ
ละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส ณ อาคารหຌองปฏิบัติการทคนลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ โ่ 
มษายน โ5ๆเ  
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ภำพกิจกรรม  การถายทอดทคนลยีการผลิตขาหลืองบรรจุ฿นน  ากลือละผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นน  า
ปรุงรส ณ อาคารหຌองปฏิบัติการทคนลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ โ่ มษายน โ5ๆเ 
แ. ขูดผิวขาหลือง ลຌางน  า฿หຌสะอาด หัไนป็นชิ นบางโ ละช฿นสารละลายกรดซิตริก รຌอยละ เ.แ ป็นวลา แเ 
นาที 

   

   
2. ลวก฿นน  าดือด ป็นวลา โ นาที พัก฿หຌสะดใดน  า ละบรรจุขาหลืองลง฿นถุงรีทอร์ต 

   

   
ใ. ติมน  ากลือ/น  าปรุงรสขณะรຌอน ละปຂดปากถุง฿หຌสนิท 
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ไ. ฆาชื อดย฿ชຌครืไองฆาชื อชนิดฉีดพนเอน  ารຌอน ิHot water spray retortี ทีไอุณหภูมิ ้5-แเเ °C ป็น
วลา แเ-แ5 นาท ี

   
5. ผลิตภัณฑ์ขาหลือง฿นน  ากลือละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรสบรรจุถุงรีทอร์ตทีไเดຌ 

   

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากขาหลือง ซึไงผูຌประกอบการ

เมมีความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิต 
หลังการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขาหลือง

บรรจุ฿นน  ากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ป็นการพิไมมูลคาขาหลือง ละ
สามารถกใบรักษาเวຌเดຌนา 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
นายสิรวิชญ์  ทัดกลาง  มีความพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ละ

พอ฿จทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ฿หຌค าปรึกษา นะน ากระบวนการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿น
น  ากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส ซึไงสามารถน านวทางกระบวนการผลิต องค์ความรูຌทีไเดຌรับเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นการผลิต จ าหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับขาหลือง ขณะนี เดຌตรียมผลิตพืไอการยืไนจด
ทะบียน อย. ละขอการรับรองมาตรฐาน มผช. ฿นอกาสตอเปเดຌ ละมีความคิดหในวาครงการคูปองวิทย์
พืไออทอปนี มีประยชน์อยางมาก 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
ดຌวยขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลือง นี ด านินงาน฿นปีงบประมาณ 2560 

฿นระยะวลาสั นพียง 6 ดือน ท า฿หຌเดຌขຌอมูลกระบวนการผลิต ละสูตรพื นฐานจ านวน 2 สูตร คือ 1ี ขาหลือง
บรรจุ฿นน  ากลือ  2ี ขาหลืองบรรจุ฿นน  าปรุงรส  ซึไงสามารถชวยพิไมมูลคาขาหลืองสด กใบถนอมเวຌบริภคเดຌ
นาน ละพัฒนา฿หຌกิดผลิตภัณฑ์฿หม ทีไสามารถน าเปผลิตจ าหนาย฿นชิงพาณิชย์เดຌ  ป็นนวทางหนึไง฿นการ
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พิไมมูลคา  ละกຌเขปัญหาขาหลือง ทีไอาจมีราคาตกตไ า฿นฤดูกาลทีไมีผลผลิตมาก หรือ฿นกรณีทีไมีการสงสริม
การปลูกปริมาณมากเดຌ 
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางวรรณดี  มหรรณพกุล  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
16.2 นางสาวฤทัยรัตน์  กຌวดี    นักวิทยาศาสตร์ 
16.3 นางสาวการ์ตูน  พใงพรม   นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป 2560 

 
 
 
 

ครงกำร พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ละยืดอำยุกำรก็บรักษำ
ของกลຌวยตำก 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยพิพัฒพงษ์  คันธ ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี     พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบรักษาของกลຌวยตาก  
 ิภาษาอังกฤษี   Quality development and shelf life of dried banana product  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์ 
นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                

ต าหนง ๊  นักวิทยาศาสตร์               หนวยงาน ๊  กรมวิทยาศาสตร์บริการ    
ทรศัพท์ ๊  เ โโเแ-็ไแ5    ทรสาร ๊  เ โโเแ-็ไแๆ    

3. อีมล์ ๊ patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th 
4. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :     นายพิพัฒพงษ์  คันธี                

ทีไตั ง :  ้ๆ หมู แ ต าบลสังคม อ าภอสังคม จังหวัดหนองคาย  ไใเเเ                                    
ทรศัพท์ :  08 ไ็แ5-5ๆ5ๆ  ทรสาร :                           

5. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ๆ  ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี     
6. งบประมาณครงการ :  5เุเเเ บาท                                                            
7. บทสรุปผูຌบริหาร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌด านินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป (STI 
coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌ
สอดรับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน 
บรรจุภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุก
กลุมตั งตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาว
เปสูอสอใมอี (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ิวศ)..ดยส านักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม 
ด านินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพื นทีไ
ส ารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับด านินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ ต าบลสังคม อ าภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ป็นกลุมหนึไงทีไมีความมุงมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพสินคຌา OTOP ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลຌวยตาก฿หຌผานการรับรองมาตรฐานละยืดอายุการกใบเดຌนานขึ น พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละ
ความสามารถ฿นการขงขัน 

8. ความป็นมาของครงการ 
จังหวัดหนองคาย ป็นจังหวัดทีไมีพื นทีไปลูกกลຌวยมากดยฉพาะอ าภอสังคม ป็นพืชศรษฐกิจของ

ชุมชน฿นอ าภอสังคม ถือป็นอ าภอทีไป็นหลงปลูกกลຌวยสงออกราย฿หญ กลຌวยทีไชาวบຌานปลูกสวน฿หญ คือ 
กลຌวยน  าวຌาสายพันธุ์มะลิออง ละกลຌวยหอมสຌมหรือกลຌวยหอมกษตร ซึไงปลูกตามปຆาขาทีไป็นหลงธรรมชาติ
ท า฿หຌมีลักษณะละรสชาติตกตางจากหลงปลูกอืไน ปัจจุบันมีการปลูกกลຌวยกันมากท า฿หຌมีราคาตกตไ า จึงมี
กลุมผูຌประกอบการ฿นพื นทีไน าวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนมาปรรูป฿หຌกิดมูลคาสูงขึ น ดยจัดตั งกลุมวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ ซึไงป็นกลุมผูຌประกอบการ OTOP ทีมีรຌานคຌาจ าหนายของฝาก฿นอ าภอ
สังคม ทีไน ากลຌวยน  าวຌาละกลຌวยหอม฿นพื นทีไมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ตางโ ชน กลຌวยตาก กลຌวยสุกทอด กลຌวย
ทอดปรุงรส กลຌวยอบนย กลຌวยกรอบคใม กลຌวยกระทบปลือก ป็นตຌน  
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คณะท างานครงการ เดຌลงพื นทีไส ารวจปัญหาละหในความส าคัญของการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์
กลຌวยตาก฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐานละตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค ละผูຌประกอบการมีความประสงค์
จะด านินงานครงการคูปองวิทย์พืไออทอป รวมกับ วศ. คณะท างานครงการจึงเดຌจัดท าครงการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กลຌวยตากพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานละยืดอายุ
การกใบเดຌมากกวา แ ดือน พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ 

9. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก฿หຌสามารถยืดอายุการกใบเดຌมากกวา แ ดือน  
10. ขอบขตของการด านินงาน 

10.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต  
10.2 ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก  
10.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แแโ/โ5ไๆ  
10.4 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
10.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 
10.6 สรุปละจัดท ารายงาน 

11. หลักการละหตุผล 
กลຌวยตากหรือกลຌวยอบ ป็นผลิตภัณฑ์ทีไท าจากกลຌวย ชน กลຌวยน  าวຌา กลຌวยลใบมือนาง กลຌวยเข ป็นตຌน 

กลຌวยตากป็นการถนอมอาหารทีไเดຌจากการตากหຌง มีหลายรูปบบ คือ การตากดดธรรมดา ตากบบตูຌอบ
หຌงบบ฿ชຌพลังงานสงอาทิตย์หรือตากบบตูຌอบหຌงเฟฟງาอบถาด นืไองจากกลຌวยตากมีปริมาณน  าตาลฟรุกตส 
ละพทสซียม฿นปริมาณสูง จึงป็นลักษณะอาหารพืไอสุขภาพ พราะมีความหวานจากธรรมชาติทีไเดຌจากกลຌวย 
ท า฿หຌบริภคเดຌทุกพศทุกวัย กลຌวยตากทีไมีคุณภาพละลักษณะปรากฏทีไดี  คือ มีสีน  าตาลอมหลือง รสหวาน 
ละนื อนิไม ผลิตภัณฑ์กลຌวยตากทีไมีคุณภาพตาม มผช. แแโ/โ5ไๆ รืไอง กลຌวยอบ มีลักษณะส าคัญเดຌก  
วอตอร์อกทิวิตีเมกิน เ.็5 ละจุลินทรีย์  ยีสต์ละรามีคาเมกินกณฑ์มาตรฐาน นืไองจากกลุม
ผูຌประกอบการพบปัญหาผลิตภัณฑ์ปลีไยนสีป็นน  าตาลขຌมคล  ามีจุดขาวละมีอายุการกใบพียง แ ดือน ท า฿หຌ
ขาดอกาสทางการตลาด ดยธรรมชาติของการกใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌองจะกิดการปลีไยนสีป็นน  าตาลขຌมถึง
น  าตาลด า นืไองจากปฎิกิริยาทางชีวคมีท า฿หຌกลຌวยตากมีอายุการกใบคอนขຌางสั น ฿นสภาวะการกใบทีไ฿ชຌบรรจุ
ภัณฑ์ทีไอากาศสามารถซึมผานเดຌ สิไงส าคัญทีไอาจชวยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์กลຌวยตากเดຌ คือ การปรับปรุง
ขั นตอนการผลิตกลຌวยตาก การ฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสม พืไอพัฒนาละปรับปรุงการผลิต฿หຌถูกตຌองตาม
หลักกณฑ์วิธีการทีไดี฿นการผลิต ละการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน ฿หຌป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภคทั ง฿นประทศละตางประทศ 

วศ. หในความตຌองการของผูຌประกอบการทีไจะพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก฿หຌมีคุณภาพเดຌ
มาตรฐานละตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค จึงเดຌจัดท าครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการ
กใบรักษาของกลຌวยตาก พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก฿หຌผานการรับรองมาตรฐาน มผช. ละยืดอายุการกใบ
เดຌมากกวา แ ดือน พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ  

12. ขั นตอนการด านินงาน 
12.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอหานวทาง฿นการยืดอายุการกใบ

ผลิตภัณฑ์ 
12.2 ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ 
12.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ   
12.4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
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12.5 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
12.6 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

13. ผลการด านินงาน   
13.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา 

ลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ ต าบล
สังคม อ าภอสังคม จังหวัดหนองคาย พบวาผูຌประกอบการพบปัญหากลຌวยตากปลีไยนป็นสีน  าตาลคล  าละนื อขใง
กระดຌางมืไอกใบเวຌนาน ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบรักษาของ
กลຌวยตาก ละยืดอายุการกใบเดຌมากกวา แ ดือน  

13.2 ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ 
ศึกษาทดลอง฿ชຌกลຌวยตากของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ ซึไงป็นกลຌวย

น  าวຌาสายพันธุ์มะลิอองทีไตากดดดຌวยวิธีธรรมชาติ฿นพาลาบลาดม กอนบรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์น ากลຌวยตากเป
วิคราะห์คาวอตอร์อกทิวิตี ละคาสี จากนั นทดลองยืดอายุการกใบดยลือก฿ชຌถุงมทัลเลซ์ บงสภาวะ฿นการ
กใบรักษาป็น โ บบ คือ สภาวะการกใบรักษา฿นอุณหภูมิหຌอง ละสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ แเ ±โ 
องศาซลซียส จากนั นน ามาศึกษาการปลีไยนปลงคุณภาพทางดຌานสีละลักษณะของกลຌวยตาก ฿นระยะวลา
การกใบ ไ ดือน 

ผลการวิคราะห์กลຌวยตากกอนบรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์ ละระยะวลากใบรักษา ไ ดือน ฿นสภาวะการ
กใบรักษา โ บบ ฿นตารางทีไ แ สดงวลา฿นการกใบรักษาตอคาสีของกลຌวยตากพบวาคา L* a* b* ของกลຌวยตาก
ทั งสองสภาวะ฿นการกใบรักษามีนวนຌมตามวลาของการกใบรักษา ดยคาความสวาง ิL*ี ละคาความป็นสี
หลือง (b*ี มีนวนຌมลดลง สวนคาความป็นสีดง (a*ี มีนวนຌมพิไมขึ น จากตารางทีไแ จะหในวาสภาวะการกใบ
รักษา฿นอุณหภูมิหຌองมีคาความป็นสีดงพิไมขึ นมากกวาสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ แเ ±โ องศาซลซียส 
ดยสภาวะการกใบรักษา฿นอุณหภูมิหຌองริไมพิไมขึ นชัดจน฿นดือนทีไ แ ละสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ แเ 
±โ องศาซลซียสริไมพิไมขึ นพียงลใกนຌอยตามระยะวลาการกใบ  
ตำรำงทีไ แ ผลวิคราะห์สภาวะการกใบของกลຌวยตากละระยะวลาการกใบ 

ตัวอยาง 
กลຌวยตาก 

ระยะวลา 
การกใบ 
ิดือนี 

คาวอตอร์อกทิวิตี 
คาสี 

L* a* b* 

กอนบรรจุ  เ.ๆใ็ ไใ.่้ 6.18 5โ.่่ 
สภาวะการกใบ
รักษา฿น
อุณหภูมิหຌอง 

แ เ.ๆ5็ ไไ.ไใ แเ.็ใ 5แ.้ใ 
โ เ.ๆ55 ไใ.ๆโ แแ.ๆ้ 5แ.ๆไ 
ใ เ.ๆ5็ ไโ.ใ้ แโ.โ็ 5เ.ไ้ 
ไ เ.ๆๆไ ไแ.่โ แโ.ไ็ 5เ.แแ 

สภาวะการกใบ
รักษาทีไอุณหภูมิ 
แเ ±โ องศา
ซลซียส 

แ เ.ๆใ็ ไใ.็เ ็.ไแ 5แ.แแ 
โ เ.ๆไเ ไใ.แ่ ็.แ่ 5แ.ใ5 
ใ เ.ๆๆเ ไโ.่็ ่.็5 5แ.โๆ 
ไ เ.ๆแ็ ไโ.ๆโ ่.้5 5แ.เแ 

จากผลทดลองสดง฿หຌหในวาการปลีไยนสีของกลຌวยตากระหวางการกใบรักษาขึ นอยูกับ
ระยะวลากใบรักษาละสภาวะการกใบรักษา การปลีไยนสีของกลຌวยตากระหวางการกใบทีไอุณหภูมิหຌองมักกิด
จากปฏิกิริยามลลาร์ดคือการปลีไยนสีกลຌวยตากจากสีน  าตาลทองป็นสีน  าตาลคล  า รวมทั งมีคาวอตอร์อกทิวิตี 
เ.ๆ – เ.็ อยู฿นชวงทีไรงการกิดปฏิกิริยามลลาร์ดเดຌดี พราะฉะนั นการกใบรักษากลຌวยตากทีไบรรจุถุงมทัลเลซ์
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ทีไอุณหภูมิหຌองจะกใบเดຌนาน โ ดือน ตถຌาตຌองการชะลอการปลีไยนสีของกลຌวยตากคือการกใบรักษาทีไ
อุณหภูมิ แเ ±โ องศาซลซียสจะป็นวิธีทีไดี฿นการกใบรักษากลຌวยตาก฿หຌนานขึ น 

13.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แแโ/โ55่ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ   
จากนั นน ากลຌวยตากเปตรวจวิคราะห์ตาม มผช.แแโ/โ55 จะพบวากลຌวยตากทีไบรรจุ฿นถุงมทัลเลซ์ 

มีคาสีน  าตาลตามธรรมชาติของกลຌวยตาก มีคาวอตอร์อกทิวิตีทากับ เ.ๆๆ ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด ยีสต์ละ
ราอยูตามกณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ  

ผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของกลຌวยตากมีคุณคาทางภชนาการตอหนึไงหนวยบริภคทีไส าคัญ
สดงดังตารางทีไ โ 

ตำรำงทีไ โ ขຌอมูลภชนาการกลຌวยตาก ปริมาณ โ5 กรัมตอ แ ชิ น 
รายการ กลຌวยตาก 

พลังงานทั งหมด ิกิลคลอรีไ) ็เ 
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไ) เ 
ปรตีน ิกรัมี (%Nx6.25) นຌอยกวา แ 
คาร์บเฮดรต ิกรัมี แ่.เ 
฿ยอาหาร ิกรัมี แ.เ  
น  าตาล ิกรัมี แเ.เ 
คลซียม ิมิลลิกรัมี ๆ.ไเ 
หลใก ิมิลลิกรัมี เ.แ่ 

13.4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
วศ. เดຌด านินการถายทอดทคนลยีการผลิตกวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป ม

อารักษ์ ฿นวันทีไ ็ ธันวาคม โ55้ พืไอ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 

14. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนด านินการทดลองผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบ
รักษาของกลຌวยตาก พราะกลຌวยตากมีการปลีไยนสีระหวางการกใบรักษาจึงอยากกใบรักษากลຌวยตาก฿หຌเดຌนาน
ขึ น 
 หลังด านินงาน วศ. ทดลองยืดอายุการกใบรักษากลຌวยตากดยปลีไยนบรรจุภัณฑ์ป็นถุงมทัลเลซ์ จะ
ชวยยืดอายุการกใบเดຌ โ ดือน ทีไอุณหภูมิหຌอง ละยืดอายุการกใบเดຌมากกวา ไ ดือน ทีไอุณหภูมิ แเ ±โ องศา
ซลซียส ดย วศ. จะติดตามความกຌาวหนຌาของผูຌประกอบการตอเป 

15. ขຌอสนอนะ 
 ควรติดตามความกຌาวหนຌาอยางตอนืไอง นืไองจากป็นกลุมทีไมีศักยภาพทางการตลาดอยูระหวางริไม
ปลีไยนปลงบรรจุภัณฑ์พืไอน าเป฿ชຌ 
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางปฏิญญา  จิยิพงศ์ 
16.2 นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี 
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ภำพกิจกรรมกำรศึกษำทดลอง 

 

 

 
 

 

 

                              

ศกึษากระบวนการผลติของกล้วยตาก 

 

ภาพทีไ 1 

ภาพทีไ แ-6 ขั นตอนการผลติกลຌวยตากของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ 

ภาพทีไ 2 ภาพทีไ 3 

ภาพทีไ 4 ภาพทีไ 5 ภาพทีไ 6 

ทดลองยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ ์

ภาพทีไ 7-9 ปลีไยนบรรจภุัณฑ์กลຌวยตากพืไอทดลองยดือายุการกใบ 

ภาพทีไ 9 ภาพทีไ ่ ภาพทีไ ็ 

ภาพทีไ แเ ภาพทีไ แแ ภาพทีไ แโ 
ภาพทีไ แเ-12 วิคราะห์คณุภาพผลิตภณัฑ์กลຌวยตาก 
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ภาพทีไ แใ กลຌวยตาก฿นสภาวะกใบ
รักษาทีไอุณหภูมิหຌอง 

ภาพทีไ แไ กลຌวยตาก฿นสภาวะ
กใบรักษา ทีไอุณหภูม ิแเ ±โ 
องศาซลซียส

ภาพทีไ แ5 ปรียบทียบสีของกลຌวย
ตาก ฿นสภาวะการกใบ โ สภาวะ 

ภาพทีไ แ3-15 ผลิตภัณฑ์กลຌวยตากทีไทดลอง ณ อุณหภมูิทีไตางกัน 
 

ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 

ภาพทีไ แ6-18 จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลกึกวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์กลຌวยปรรปูม
อารักษ์ 

ภาพทีไ แ6 ภาพทีไ แ8 ภาพทีไ แ7 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป 2560 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ละยืดอำยุกำรก็บรักษำ
ปลำยำง 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยพงศภัค  อุณำรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอคงการ  : ิภาษาเทยี   พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบรักษาปลายาง               
ิภาษาอังกฤษี Process development and prolong shelf life of grill dried fish Products. 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์ 

นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                
ต าหนง ๊  นักวิทยาศาสตร์               หนวยงาน ๊  กรมวิทยาศาสตร์บริการ    
ทรศัพท์ ๊  เ โโเแ ็ไแ5    ทรสาร ๊  เ โโเแ ็ไแๆ    
อีมล์ ๊ patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นายพงศภัค  อุณารักษ์                    
ทีไตั ง :  โๆๆ  ม.ใ  ต.ปะค  อ.มือง  จ.หนองคาย  ไใเเเ                                           
ทรศัพท์ :  เๆ แ55ๆ ็5้เ  ทรสาร :    -                       

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ๆ  ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี     
5. งบประมาณครงการ :  5เุเเเ บาท                                                            
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌด านินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป (STI 
coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌ
สอดรับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน 
บรรจุภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุก
กลุมตั งตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาว
เปสูอสอใมอี (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ิวศ)..ดยส านักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม 
ด านินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพื นทีไ
ส ารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับด านินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ 

กลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง ต าบลปะค อ าภอมือง จังหวัดหนองคาย ป็นกลุมหนึไงทีไมี
ความมุงมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพสินคຌา OTOP ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลายาง฿หຌ
ผานการรับรองมาตรฐานละยืดอายุการกใบเดຌนานขึ น พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการ
ขงขัน      
7. ความป็นมาของครงการ 

กลุมมบຌานกษตรบຌานคกปຆาฝาง เดຌตั งกลุมผลิตอาหารปรรูปจากปลา ทีไหมูบຌานคกปຆาฝาง ต าบล
ปะค อ าภอมือง จังหวัดหนองคาย ซึไงผลิตผลิตภัณฑ์ปลายาง ภาย฿ตຌชืไอ ปลาอบรมควัน ป็นการพิไมมูลคา
ผลิตภัณฑ์ทีไผลิตจากวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน คือ ปลานวลจันทร์ ละปลาลຌงฮื อ ทีไป็นปลาราคาถูกละมีกຌางมากจึง 
เมนิยมเปประกอบอาหาร เดຌน าวัตถุดิบทีไมี฿นทຌองถิไนมาท าปลามาปรรูปดຌวยวิธีอบรมควัน ท า฿หຌนื อปลาทีไเดຌ
มีลักษณะกรอบทานเดຌทั งกຌาง ป็นทีไนิยมของผูຌบริภค ละป็นการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ท า฿หຌ สรຌางรายเดຌ
฿หຌกับสมาชิก฿นกลุม ปลายางของกลุมป็นผลิตภัณฑ์อาหารปรรูปทีไมีการปรุงรสชาติ฿หຌอรอย นารับประทาน 
นืไองจากผลิตภัณฑ์ป็นทีไตຌองการของตลาดมากขึ น ท า฿หຌมีการขยายการผลิตพืไอสงจ าหนายเมทันตามยอด
สัไงซื อ จึงพบปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีไมีรสชาติเมคงทีไ ละอายุการกใบรักษาเมนาน จากการรงผลิต
สินคຌา พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงตຌองพัฒนากระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิตทีไ
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หมาะสม ฿หຌเดຌรสชาติป็นทีไยอมรับ สะดวก฿นการรับประทาน ละยืดอายุการกใบเดຌนานขึ น พืไอพิไมชอง
ทางการจ าหนายละขยายตลาดสงออกเปยังตลาดตางประทศ 

คณะท างานครงการ เดຌลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆา
ฝาง ต าบลปะค อ าภอมือง จังหวัดหนองคาย ท า฿หຌทราบวาผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายาง
หรือปลาอบรมควัน ฿หຌผานการรับรองมาตรฐาน มผช. ละยืดอายุการกใบเดຌนานขึ นพืไอสงจ าหนายยังตลาด
ตางประทศ จึงเดຌจัดท าครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบรักษาปลายาง พืไอชวย฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพละอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์เดຌนานขึ น 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลายาง฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ละสามารถยืดอายุการ

กใบเดຌนานกวา ใ ดือนขึ นเป  
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต  
9.2 ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์ปลายาง 
9.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ  
9.4 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
9.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 
9.6 สรุปละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 

ปลายาง ป็นผลิตภัณฑ์จากการปรรูปอาหารจากปลา ทีไน าปลาสดทั งตัวหรืออาเสຌออก อาจผาตาม
ความยาวหรือหัไนป็นชิ นลຌาง฿หຌสะอาด ลຌวน าเปยางหรือรมควันจนหຌง ปลายางป็นหลงปรตีนทีไมี
ประยชน์ตอรางกาย ปรตีนจากปลายอยงายกวาปรตีนจากนื อสัตว์ชนิดอืไน ละมีกรดอะมินทีไจ าป็นตอ
รางกาย ปรตีน฿นปลามีรຌอยละ โ่ ซึไงป็นหลงปรตีนทีไมีคุณภาพทีไ฿หຌเขมันตไ าละป็นเขมันทีไประกอบดຌวย
กรดเขมันทีไเมอิไมตัว จึงมีประยชน์ตอผูຌบริภคทุกพศทุกวัย ปลายางทีไถูกสุขลักษณะตຌองตรงตามมาตรฐาน 
มผช. แ5แ/โ5ไๆ มีลักษณะส าคัญ เดຌก ตຌองมีความชื นเมกินรຌอยละ แเ วอตอร์อกทิวิตีเมกิน เ.ๆ ป็นตຌน 

การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารภาย฿ตຌสภาวะควบคุมบรรยากาศละสุญญากาศ มีหลายวิธี ส าหรับการ
บรรจุบบ Gas-Flushing ป็นอีกวิธีหนึไงทีไปัจจุบันนิยม฿ชຌกัน ดยบรรจุผลิตภัณฑ์฿หຌอยูภาย฿ตຌบรรยากาศของ
กຍาซชนิด฿ดชนิดหนึไง ชน กຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ หรือกຍาซเนตรจน ดยการพนกຍาซชนิดทีไตຌองการขຌาเป
ทนทีไอากาศภาย฿นภาชนะบรรจุหรือเลกຍาซออกซิจน฿นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ทีไเวตอปฏิกิริยาออกซิดชัน 
ท า฿หຌสามารถลดการกิดปฏิกิริยาออกซิดชัน ละการหมในหืนเดຌ ซึไงป็นวิธีการหนึไงทีไนิยม฿ชຌกันอยาง
พรหลาย กຍาซทีไ฿ชຌส าหรับพนขຌาเปทนทีไอากาศภาย฿นภาชนะบรรจุนิยม฿ชຌกຍาซเนตรจน พราะป็นกຍาซทีไ
เมมีสี เมมีกลิไน เมมีรส ละเมป็นพิษ จึงสามารถ฿ชຌเดຌกับผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด ละวิธีนี สามารถยืดอายุ
การกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ เดຌนานยิไงขึ น 

ผูຌประกอบการมีความตຌองการทีไจะพัฒนาการผลิตภัณฑ์ปลายาง฿หຌมีคุณภาพเดຌตามมาตรฐานละป็น
ทีไยอมรับของผูຌบริภคพืไอกຌเขปัญหา฿หຌกผูຌประกอบการ วศ. จึงเดຌจัดท าครงการพัฒนากระบวนการผลิต
ละอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ปลายาง ฿หຌผานการรับรองมาตรฐานละยืดอายุการกใบนานเมตไ ากวา ใ 
ดือน  
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอหา นวทางกຌเข กรรมวิธีการ
ผลิต ละอายุการกใบผลิตภัณฑ์ของกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง  



77 

 

11.2 ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษาบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสม ละสภาวะการกใบรักษา฿หຌอยูเดຌนาน 
11.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม  มผช.แ5แ/โ5ไๆ   
11.4 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
11.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

12. ผลการด านินงาน   
12.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา 

ลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง ต าบลปะค 
อ าภอมือง จังหวัดหนองคาย พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทีไ฿ชຌ฿นการบรรจุ
ปลายาง นืไองจากปัจจุบันผูຌประกอบการ฿ชຌบรรจุภัณฑ์บบถุงพลาสติก฿ส ิpolypropylene) พบวาปลายาง
สูญสียความกรอบ กิดกลิไนหืน฿นผลิตภัณฑ์ ละถูกสงคืนจากลูกคຌา  

12.2 ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษาบรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ 
จากการทดลอง ฿ชຌปลายางจากกลุมกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง ดยน าปลาเปอบ฿นตูຌอบลมรຌอนหรือ

ตายางบบสายพานซึไงป็นครืไองทีไ฿ชຌยางปลาท าวัตถุดิบ฿หຌหຌงกรอบ จากนั นทดลองยืดอายุการกใบดย
ลือก฿ชຌถุงมทัลเลท์ ฿นตัวอยางขนาด ใเ กรัม ละ แเเ กรัม บงสภาวะ฿นการกใบรักษาป็น โ บบ คือ 
สภาวะการกใบรักษา฿นบรรยากาศปกติ ละสภาวะการกใบรักษา฿นบรรยากาศดัดปร ดย฿ชຌกຍาซเนตรจน 
้้.้้% ดังตารางทีไ แ พนขຌาเปทนทีไอากาศภาย฿นบรรจุภัณฑ์พืไอก าจัดออกซิจนออก กใบรักษาเวຌทีไ
อุณหภูมิหຌอง ป็นวลา โไ สัปดาห์ จากนั นน ามาศึกษาการปลีไยนปลงปริมาณกຍาซออกซิจน ิ%) ละ
ปริมาณกຍาซบอนเดออกเซด์ ิ%)หมดการ฿ชຌ 

ตำรำงทีไ แ ปรกรมการ฿ชຌครืไอง Nozzle vacuum and gas flushing sealer 
 vacuum 1  

(kPa) 
gas1  
(sec) 

vacuum 2 
(kPa) 

gas2  
(sec) 

seal  
(sec) 

cool  
(sec) 

ตัวอยาง ใเ กรัม -15 3.5 -10 4.5 1 5 
ตัวอยาง แเเ กรัม -ใเ ไ.5 -โเ 5.เ แ 5 

ปลายาง฿นบรรจุภัณฑ์ทีไกใบรักษา฿นสภาวะบรรยากาศปกติ มีปริมาณออกซิจนประมาณ แ้ - โเ % 
ละปริมาณคาร์บอนเดออกเซด์ เ.แ - เ.ใ %  พบวาบรรจุภัณฑ์บบถุงมทัลเลท์มีนวนຌมยืดอายุการกใบ
รักษาเดຌนานกวาถุงพลาสติก฿ส ป็นวลา แ ดือน ส าหรับปลายาง฿นบรรจุภัณฑ์ทีไสภาวะการกใบรักษา฿น
บรรยากาศดัดปรละพนกຍาซเนตรจนขຌาเปทนทีไจนกระทัไงมีปริมาณออกซิจนประมาณ โ – ใ % ละปริมาณ
คาร์บอนเดออกเซด์ เ % พบวาบรรจุภัณฑ์บบถุงมทัลเลท์สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌเมนຌอยกวา ไ 
ดือน 

ดังนั นหากตຌองการยืดอายุการกใบรักษาปลายาง฿หຌอยูเดຌนานควร฿ชຌถุงมทัลเลท์ นืไองจาก
ถุงพลาสติก฿สมีอัตราการซึมผานของออกซิจนสูงกวาถุงมทัลเลท์ละบรรจุ฿น฿นบรรยากาศดัดปรดยการพน
กຍาซเนตรจนขຌาเปทนทีไอากาศ฿นบรรจุภัณฑ์ป็นการลดอัตราการกิดกลิไนหืนทีไกิดจากปฏิกิริยออกซิดชัน
ระหวางเขมันละออกซิจนเดຌ 

12.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ  
หลังจากศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ น าตัวอยางเปตรวจวิคราะห์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ พบวา

ปลายางทีไบรรจุ฿นถุงพลาสติก฿ส มีความชื นทากับรຌอยละ ้.ไไ ละวอตอร์อกทิวิตีทากับ เ.ไ5 มืไอ
ปรียบทียบกับปลายางทีไบรรจุ฿นถุงมทัลเลท์ มีความชื นทากับรຌอยละ ๆ.่ๆ ละวอตอร์อกทิวิตีทากับ เ.ไเ 
สวนปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมดละยีสต์ละรา อยู฿นกณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ คือปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมดเมกิน 
แเไ CFU ละยีสต์ละรานຌอยกวา แเแ CFU จากผลวิคราะห์ทีไเดຌเมกินกณฑ์มาตรฐาน มผช. มืไอปลีไยนบรรจุ

โหมดการใช้ 

ตวัอยา่ง 
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ภัณฑ์จากถุงพลาสติก฿สป็นถุงมทัลเลท์ นืไองจากถุงพลาสติก฿สมีคุณสมบัติยอม฿หຌอากาศซึมผานขຌาออกเดຌ
ดีกวาถุงมทัลเลทท์ีไมีคุณสมบัติ฿นการตຌานทานการซึมผาน ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 

วศ. เดຌด านินการถายทอดทคนลยีการผลิตกกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง ฿นวันทีไ แๆ 
มิถุนายน โ5ๆเ พืไอ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
รวมทั งติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

กอนด านินงาน ผลิตภัณฑ์ปลายางของกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง บรรจุ฿นถุงพลาสติก฿ส
ลຌวซีลปຂดสนิท มีอายุการกใบรักษา 1 ดือน หลังจากนั นจะมีกลิไนหืนละสูญสียความกรอบ  

หลังด านินงาน วศ. ทดลองผลิตภัณฑ์ปลายางดยปลีไยนบรรจุภัณฑ์จากถุงพลาสติก฿สป็นถุง
มทัลเลท์ บรรจุภาย฿ตຌสภาวะการกใบรักษา฿นบรรยากาศดัดปรดยพนกຍาซเนตรจนขຌาเปทนทีไจนกระทัไง
มีปริมาณออกซิจน฿นถุงบรรจุพียง โ - โ.5 % กใบรักษา฿นอุณหภูมิหຌอง ป็นวลา ๆ ดือน พบวาผลิตภัณฑ์
ปลายางมีอายุการกใบรักษาเดຌประมาณ ไ ดือน ฿นบรรจุภัณฑ์บบถุงมทัลเลท์บรรจุภาย฿ตຌบรรยากาศดัด
ปรจะสามารถยืดอายุการกใบรักษาของปลายางเดຌนานกวาถุงพลาสติก฿ส  

ดังนั นการบรรจุปลายาง฿นถุงมทัลเลท์ จึงสามารถกใบผลอตภัณฑ์เดຌนานเมนຌอยกวา ไ ดือน ซึไง วศ. 
เดຌผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌยืไนขอการรับรองมาตรฐานตอเป 

14. ขຌอสนอนะ 

ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พราะป็นกลุมมีศักยภาพทางการตลาด ละ
฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนมาพิไมมูลคาชวยสรຌางงานสรຌางรายเดຌ฿หຌกຌชุมชนเดຌป็นอยางดี 
15. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

15.1 นางปฏิญญา  จิยิพงศ์ 
15.2 นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศ 
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ภาพกิจกรรมครงการ 

 

 

กระบวนการผลติและบรรจผุลติภณัฑ์ 

ภาพทีไ แ 
ภาพทีไ แ-3 การตากปลา ดยตากหຌง฿นรงอบหຌงพลังงานสงอาทิตย์บบรือนกระจก ิพาราบลาดม) 

 

ภาพทีไ 2 ภาพทีไ 3 

ภาพทีไ ไ-6 การอบปลายาง 
 

ภาพทีไ 4 ภาพทีไ 5 ภาพทีไ 6 

ทดลองยืดอายกุารเก็บผลติภณัฑ์ปลายา่งในห้องปฏิบตัิการ  
 

ภาพทีไ ็-9 การบรรจุปลายาง฿นสภาวะบรรยากาศดัดปร 
 

ภาพทีไ 7 ภาพทีไ 8 ภาพทีไ 9 

ภาพทีไ แเ 
ภาพทีไ แเ-12 การวิคราะห์ความชื นละวอตอร์อกทิวิตี฿นผลิตภณัฑ์ปลายาง 

 

ภาพทีไ แ1 ภาพทีไ แ2 

ภาพทีไ แ3 ภาพทีไ แไ ภาพทีไ แ5 
ภาพทีไ แใ-15 การวิคราะห์ปรมิาณกຍาซออกซิจนละคาร์บอนเดออกเซด์฿นบรรจุภณัฑ์พืไอศึกษาอายุการกใบ 
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ภาพทีไ แๆ ภาพทีไ แ็ ภาพทีไ แ่ 

ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 
 

ภาพทีไ แๆ-18 จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก฿หຌกกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง 
 

ผลิตภัณฑ์ปลายางหรือปลาอบรมควัน กอนละทดลอง 

ภาพทีไ แ9 ภาพทีไ โเ ภาพทีไ 21 
ภาพทีไ แ้-21 ผลิตภัณฑ์ปลายางกอนการทดลอง 

 

ภาพทีไ 22 ภาพทีไ 23 ภาพทีไ 24 
ภาพทีไ โโ-โไ ผลิตภัณฑ์ปลายางหลังการทดลอง 

 

ผลิตภัณฑ์ปลายางหลังทดลอง 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป 2560 

 
 
 
 

ครงกำร พัฒนำกระบวนกำรผลติผลิตภัณฑ์ขຌำวตຎนมูนคลุก 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยสมจตน์  ทีไยงตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี   พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก                              
ิภาษาอังกฤษี  Quality development of khao - tan moon kluk products           

2. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นายสมจตน์  ทีไยงตรง                
ทีไตั ง :  ไ5 หมู 5 ต าบลบัว฿หญ อ าภอน  าพอง จังหวัดขอนกน                                             
ทรศัพท์ :  0้-โไๆเ-เ็็5  ทรสาร :                           

3. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ๆ  ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี     
4. งบประมาณครงการ :  5เุเเเ บาท                                                            
5. บทสรุปผูຌบริหาร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌด านินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป (STI 
coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌ
สอดรับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน 
บรรจุภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุม
ตั งตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสู
อสอใมอี (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ิวศ)..ดยส านักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม 
ด านินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพื นทีไ
ส ารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับด านินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ 

กลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice ต าบลบัว฿หญ อ าภอน  าพอง จังหวัดขอนกน ป็นกุลมหนึไงทีไมี
ความมุงมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพสินคຌา OTOP ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌผาน
การรับรองมาตรฐานละยืดอายุการกใบเดຌนานขึ น พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการ
ขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ 
6. ความป็นมาของครงการ 

ขຌาวตຎน ป็นขนมขบคี ยวพื นบຌานหรืออาหารวางทีไสดงอกลักษณ์ของภูมิปัญญาพื นบຌาน  ทีไ
บริภคขຌาวหนียวป็นอาหารหลัก ละน ามาถนอมอาหารท าป็นขนมขบคี ยว ดยน าขຌาวหนียวผานการท า฿หຌ
สุก ขึ นรูปละท า฿หຌหຌงลຌวน ามาทอด฿หຌพองตัวตงหนຌาดຌวยน  าอຌอยคีไยวหรือธัญพืช ปัจจุบันการผลิตขຌาว
ตຎนมีการพัฒนาสูตรละดัดปลงผลิตภัณฑ์ ชน ขຌาวตຎนหนຌาตางโ ขຌาวตຎนบบทง ป็นตຌน จากการลง
พื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการ฿นการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ฿นพื นทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ 
พบวากลุมขຌาวตຎนมนูคลุก PASSiOn rice อ าภอน  าพอง จังหวัดขอนกน มีนวคิดน าขຌาวตຎนมาประยุกต์฿หຌ
ป็นขຌาวมูนคลุกพืไอสรຌางความตกตางจากคูขงทีไมีผูຌผลิตขຌาวตຎนป็นจ านวนมากทีไ฿ชຌวัตถุดิบหลักคือ ขຌาว
หนียวพันธุ์ขี ยวงูซึไงป็นขຌาวมใดยาวรียวหลมคลຌายขี ยวงู วลานึไงจะนุมหอมน ามามูนละทอดจะเดຌขຌาวทีไ
กรอบเมขใงกระดຌาง มืไอทียบกับขຌาวหนียวพันธุ์อืไนพบวาขຌาวหนียวขี ยวงูเดຌคุณภาพตามทีไตຌองการทั ง
รสชาติละลักษณะรูปราง ซึไงกลุมผูຌประกอบการเดຌผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุกทีไมีหลายรสชาติทีไยังคงความป็น
ขຌาวตຎน มี โ ชนิด คือ รสชาติอาหารคาวบบเทยดั งดิม ิThai oriental delicious) ทีไมีสวนผสมของ
ครืไองทศ ละรสชาติของหวานบบผสม ิPassion mix favor) ทีไมีสวนผสมของยมผลเมຌ ผลเมຌอบหຌง คา
รามล ชใอกกลต ป็นตຌน ซึไงผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการป็นทีไตຌองการของผูຌบริภคพราะมีลักษณะสะดุดตา 
รสชาติดี ละยังเมมีคูขงทางการตลาดจึงป็นชองทางทีไสามารถขยายตลาดสงออกเปยังตางประทศ ดังนั นจึง
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ตຌองพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฿หຌมีคุณภาพละลักษณะปรากฏทีไรับประทานงาย ป็นอกลักษณ์ เมมีกลิไนหืน 
มีอายุการกใบรักษาเดຌนาน ละตຌองผานการรับรองมาตรฐานพืไอ฿หຌเดຌขຌาวตຎนมูนคลุกทีไป็นอกลักษณ์ของ
เทยสามารถสงจ าหนายเปยังยังตลาด฿นตางประทศ  

คณะท างานครงการ เดຌลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูน
คลุกของผูຌประกอบการ฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค คณะท างานจึงเดຌจัดท า
ครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ เมมีกลิไนหืน  มีอายุ
การกใบรักษาเดຌนานขึ น ละผลักดัน฿หຌขอการรับรองมาตรฐาน  ชวยพิไมอกาสทางการตลาดละ
ความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ 

7. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌเดຌมาตรฐานละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค 

8. ขอบขตของการด านินงาน 

8.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหาความตຌองการ฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัย 

8.2. ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก 

8.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ   
8.4. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

8.5. ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

8.6. สรุปละจัดท ารายงาน 

9. หลักการละหตุผล 

ขຌาว ป็นพืชทีไมีความส าคัญอยางยิไงตอสังคม ละศรษฐกิจของประทศซึไงป็นอาหารหลักละสินคຌา
สงออกอันดับหนึไงของคนเทย ขຌาวทีไบริภคมีทั งขຌาวจຌาละขຌาวหนียว ปัจจุบันการผลิตละการสงออกขຌาวตຌอง
ประสบปัญหาหลายประการ ดยฉพาะปัญหาการขงขันจากประทศทีไมีตຌนทุนการผลิตตไ ากวา ซึไงสงผลกระทบ
ดยตรงตอกษตรกรผูຌปลูกขຌาว การปรรูปผลิตภัณฑ์จากขຌาวป็นอีกทางลือกหนึไงทีไชวยหลือกษตรกร ป็น
การสรຌางมูลคาสินคຌา฿หຌป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค พืไอ฿ชຌขຌาวป็นวัตถุดิบหลักส าหรับปรรูปอาหาร ชน 
ผลิตภัณฑ์ขຌาวกึไงส ารใจรูป ผลิตภัณฑ์ขนมขบคี ยว ป็นตຌน ป็นการสรຌางมูลคาพิไมผลิตภัณฑ์ขຌาวปรรูปซึไงจะ
ชวยพิไมอกาส฿นการสงออกอีกดຌวย  

ขຌาวตຎนป็นผลิตภัณฑ์อาหารวางทีไท าจากขຌาวหนียวป็นสวนประกอบหลัก ดยน าขຌาวหนียวมาช
น  า นึไง฿หຌสุกลຌวคลุกกับสวนประกอบตางโ ชน น  าตงม น  าอຌอย น  ากะทิ งา ลຌวขึ นรูปป็นผน ท า฿หຌหຌง
ดย฿ชຌความรຌอน จากนั นทอด฿หຌพองอาจตงหนຌา฿หຌสวยงาม ซึไงปัจจุบันขຌาวตຎนเดຌมีการพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์
ทีไพิไมมูลคา฿หຌตัวองเดຌมากขึ น ชน ขຌาวตຎนทง ขຌาวตຎนหนຌาผลเมຌ ขຌาวตຎนสมุนเพร  ขຌาวตຎนมูนคลุก ต
ผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนป็นอาหารทอดทีไมีการหมในหืนจึงมีอายุการกใบสั น กลุมผูຌประกอบการขຌาวตຎนมูนคลุกพบ
ปัญหาจากการผลิต ชน คุณภาพผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนเมสมไ าสมอ รักษาความกรอบเดຌเมนาน ระยะวลาการกใบ
รักษา ซึไงการชวยยืดอายุผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนเดຌคือการปรับปรุงขั นตอนการผลิตขຌาวตຎน การ฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไ
หมาะสม ละควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน 

วศ. หในความส าคัญทีไจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค 
เมมีกลิไนหืน มีอายุการกใบรักษาเดຌนานขึ น ละผลักดัน฿หຌขอการรับรองมาตรฐานทีไสอดคลຌองกับนยบายของ 
วศ. ซึไงป็นหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการน าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี ละนวัตกรรม สูภาคการผลิตดยฉพาะผูຌผลิต฿นชุมชนทีไตຌองเดຌรับการชวยหลือจากหนวยงาน
ภาครัฐ พืไอ฿หຌผูຌผลิตระดับชุมชนหรือ OTOP สามารถพัฒนาสินคຌา฿หຌเดຌมาตรฐาน พิไมอกาสทางการตลาด
ละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ 
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10. ขั นตอนการด านินงาน 
10.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา พืไอหานวทาง฿นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละหืน ละยืด

อายุการกใบรักษาเดຌนาน 

10.2. ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ  
10.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ   
10.4. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 

10.5. ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

11. ผลการด านินงาน   
11.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา 

วศ. เดຌด านินการลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของกลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn 
rice ต าบลบัว฿หญ อ าภอน  าพอง จังหวัดขอนกน พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค เมมีกลิไนหืน มีอายุการกใบรักษาเดຌนานขึ น 

11.2. ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ 

จากการทดลอง฿ชຌผลิตภัณฑ์ชຌาวตຎนจากกลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice ซึไงคณะท างานเดຌ
นะน าขั นตอนการผลิตขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌมีรูปบบทีไงายตอการรั บประทานพราะวาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการริไมผลิตบรรจุ฿นกลองพลาสติกขใงทรงกลม มีขนาด฿หญ ท า฿หຌขຌาวตຎนกาะตัวนน  มืไอจะ
รับประทานตຌอง฿ชຌชຌอนตักหรือมีดตัด ท า฿หຌรับประทานเมสะดวก คณะท างานเดຌนะน า฿หຌผูຌประกอบการผลิต
ขຌาวตຎนมูนคลุก฿นลักษณะป็นชิ นมีขนาดพอดีค าบรรจุ฿สถุง฿สบบซีล ละทดลองยืดอายุการกใบขຌาวตຎนมูน
คลุก โ รสชาติ คือขຌาวตຎนมูนคลุกรสทีราสุกาฟ ละขຌาวตຎนมูนคลุกรสสຌมซา ฿นสภาวะการกใบทีไ
อุณหภูมิหຌองละวิคราะห์คุณภาพทีไส าคัญ เดຌก ลักษณะปรากฏ ความชื น ละคาวอตอร์อกทิวิตี   

ผลทดลองผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก พบวามีอายุการกใบรักษาเดຌ 3 ดือน ฿นบรรจุภัณฑ์ถุง฿ส
บบซีลละ฿สสารกันชื น ขนาด แ กรัม หลังจาก ใ ดือน ลักษณะขຌาวตຎนมูนคลุกทั งสองรสชาติจะริไมหมใน
หืนลใกนຌอย ดยรสสຌมซา มีความชื นรຌอยละ 5.ใ่ คาวอตอร์อกทิวิตี เ.ไไ ละรสทีราสุกาฟมีความชื นรຌอย
ละ ไ.้โ คาวอตอร์อกทิวิตี เ.ใแ ส าหรับความกรอบของรสสຌมซาอัลมอนล์คลุกตຌาหูทอดลดลงมากกวารสที
ราสุกาฟ นืไองจากความชื นสูงจึงท า฿หຌผลิตภัณฑ์กิดการปลีไยนปลงคุณภาพละมีอายุการกใบสั นกวา 

ดังนั นหากตຌองการยืดอายุการกใบรักษาขຌาวตຎนมูนคลุก ตຌองมีขั นตอนการอบเลน  ามันหลังทอด
ทีไอุณหภูมิทีไประมาณ ๆเ - ่เ องศาซลซียส วลา 5 - แเ นาที พืไอลดปริมาณน  ามันติดจากการทอด ละบรรจุ
฿นบรรจุภัณฑ์ทีไปງองกันการซึมผานของอากาศเดຌดี ละ฿สสารกันชื นพืไอลดการดูดความชื นของผลิตภัณฑ์ลง 

11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ 
หลังจากพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบของผลิตภัณฑ์ จากนั นเดຌน า

ผลิตภัณฑ์ตรวจวิคราะห์คุณภาพตาม มผช.ใๆ/โ55ไ พบวา ขຌาวตຎนมูนคลุกรสชาตสຌมซา มีความชื นทากับ
รຌอยละ 5.49 คาพอร์ออกเซด์ โๆ.เเ มิลลิกรัมสมมูลพอร์ออกเซด์ออกซิจนตอกิลกรัม ปริมาณจุลินทรีย์
ทั งหมด ยีสต์ ละราอยู฿นกณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ สวนขຌาวตຎนมูนคลุกรสชาติทีราสุกาฟ มีความชื น
ทากับรຌอยละ 5.เใ คาพอร์ออกเซด์ โโ.่่ มิลลิกรัมสมมูลพอร์ออกเซด์ออกซิจนตอกิลกรัม ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั งหมดละยีสต์ละราอยู฿นกณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ 

ผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของขຌาวตຎนมูนคลุกทั งสองรสชาติ มีคุณคาทางภชนาการตอ
หนึไงหนวยบริภคทีไส าคัญสดงดังตารางทีไ แ 
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ตำรำงทีไ แ ขຌอมูลภชนาการขຌาวตຎนมูนคลุก ปริมาณ ใเ กรัมตอ แ ซอง 
รายการ ขຌาวตຎนมูนคลุกรสสຌมซา ขຌาวตຎนมูนคลุกรสทีราสุกาฟ 

พลังงานทั งหมด ิกิลคลอรีไ) แ5เ แไเ 
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไ) ็เ 5เ 
เขมันทั งหมด ิกรัมี ่.0 ๆ.เ 
เขมันอิไมตัว ิกรัมี โ.5 แ.5 
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี นຌอยกวา 5 เ 
ปรตีน ิกรัมี (%Nx6.25) โ.เ  แ.เ 
คาร์บเฮดรต ิกรัมี แ่.เ โแ.เ 
฿ยอาหาร ิกรัมี นຌอยกวา แ  นຌอยกวา แ 
น  าตาล ิกรัมี ้.เ ่.เ 
ซดียม ิมิลลิกรัมี ็เ.เ ใเ.เ 
วิตามินอ ิเมครกรัมี แเ.้ไ แแ.ไๆ 
คลซียม ิมิลลิกรัมี แ้.ไโ 5.ใ่ 
หลใก ิมิลลิกรัมี เ.โแ เ.แแ 

11.4. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
วศ. เดຌด านินการถายทอดทคนลยีการผลิตกกลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice ฿นวันทีไ แ็ 

สิงหาคม โ5ๆเ พืไอ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

12. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

กอนด านินการทดลองผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌมี
คุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค เมมีกลิไนหืน ละมีอายุการกใบรักษาเดຌนานขึ น 

หลังการด านินงาน วศ. ทดลองยืดอายุการกใบขຌาวตຎนมูนคลุก โ รสชาติ คือขຌาวตຎนมูนคลุกรสทีราสุ
กาฟ ละขຌาวตຎนมูนคลุกรสสຌมซา ดยปรับปรุงขั นตอนการผลิต฿หຌมีการอบพืไอลดปริมาณน  ามันหลังทอดลຌว
คลุกดຌวยรสชาติทีไตรียมเวຌ บงบรรจุปริมาณ ใเ กรัม ฿นบรรจุภัณฑ์ถุง฿สบบซีลละ฿สซองดูดกันชื นพืไอยืดอายุ
การกใบของผลิตภัณฑ์  
13. ขຌอสนอนะ 

คณะท างาน วศ. จะติดตามความกຌาวหนຌาอยางตอนืไองมຌจะสิ นสุดครงการ นืไองจากป็นกลุมทีไมี
ศักยภาพทางการตลาดละอยูระหวางผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอมาตรฐาน มผช. 
14. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

14.1. นางปฏิญญา  จิยิพงศ ์

14.2. นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี 
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ภำพกิจกรรมกำรศึกษำทดลอง 

 

 

 
 
 
 
 

 

กระบวนการผลิตละบรรจุผลิตภัณฑ์ 

ภาพทีไ แ 

ภาพทีไ แ-6 ขั นตอนการผลิตขຌาวตຎนมูนคลุก 
 

ภาพทีไ โ ภาพทีไ ใ 

ภาพทีไ ไ ภาพทีไ 5 ภาพทีไ ๆ 

ภาพทีไ ๆ ภาพทีไ 7 ภาพทีไ 8 

ภาพทีไ ้ ภาพทีไ แเ ภาพทีไ แแ 
ภาพทีไ ๆ-11 การพัฒนาบรรจภุณัฑ์พืไอ฿หຌหมาะสมกับผูຌบริภค 
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ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿นหຌองปฏิบัติการ 

ภาพทีไ 12 ภาพทีไ 13 ภาพทีไ 14 
ภาพทีไ 12-14 วิคราะห์คณุภาพผลิตภณัฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก 

฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์กผูຌประกอบการ 

ภาพทีไ 15 ภาพทีไ 16 ภาพทีไ 17 

ภาพทีไ แ5-17 จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกกกลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรยืดอำยุกำรก็บรักษำผลิตภัณฑ์น  ำปรุงรสผัดไทยไชยำ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร..นำยกียรติศักดิ์..ทอง฿ส 
บริษัท..ลูกชุบรัตนำขนมไทย..จ ำกัด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี  ยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าปรุงรสผัดเทยเชยา   
        ิภาษาอังกฤษี The Extension of Shelf-life of Pat Thai Chai Ya Sauce   

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
2.1 นายปัญจ์ยศ  มงคลชาติ   ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  

หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน ทรศัพท์ : 0 2201 7188    
ทรสาร :  0 2201 7416  อีมล์ :  panyot@dss.go.th   

2.2 นางสาวขนิษฐา  อินทร์ประสิทธิ์  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน ทรศัพท์ : 0 2201 7188    
ทรสาร :  0 2201 7416  อีมล์ :  khanittha@dss.go.th   

2.3 นางสาวลลิตา..ชูกຌว    ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  

หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน ทรศัพท์ : 0 2201 7188    
ทรสาร :  0 2201 7416  อีมล์ :  panyot@dss.go.th    

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นายกียรติศักดิ์  ทอง฿ส  
ทีไตั ง :  ็้/โ  หมูทีไ แ  ต าบลหัวตย  อ าภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ่ไแใเ      
ทรศัพท์ :   0 7724 0545,  09 1259 5652 ทรสาร :  0 7726 8320    

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : มษายน..โ55้ - กันยายน..โ5ๆเ  
5. งบประมาณครงการ : 50,000  บาท  
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

ครงการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าปรุงรสผัดเทยเชยา..฿นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ปี..โ5ๆเ..
มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าปรุงรสผัดเทยเชยาของ.บริษัท.ลูกชุบรัตนาขนมเทย.
จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี.฿หຌมีอายุการกใบรักษานานกวา.แ.ดือน.จากการพัฒนากระบวนการผลิตละศึกษา
อายุการกใบรักษาน  าปรุงรสผัดเทยเชยาสามารถท าเดຌดยการควบคุมกระบวนการผลิตดิม .฿หຌมีการตรวจวัด
ละควบคุมคาพีอช.ิpH)..น  าปรุงรสผัดเทยเชยากอนน าเปคีไยว฿หຌมีคาเมกิน.ไ.ๆ ละ฿หຌมีการตรวจวัดละ
ควบคุมอุณหภูมิการคีไยวเมตไ ากวา.่เ.องศาซลซียส..ซึไงวิธีการดังกลาวจะชวย฿หຌ น  าปรุงรสผัดเทยเชยาคง
คุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ..เวຌเดຌนานกวา.แ.ดือน.ตเมถึง.โ ดือน.ละการควบคุม
กระบวนการผลิตดิมรวมกับการพิไมขั นตอนการนึไงฆาชื อทีไอุณหภูมิน  าดือด.ป็นวลา โเ.นาที.จะชวย฿หຌน  า
ปรุงรสผัดเทยเชยาคงคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ.เวຌเดຌถึง..โ.ดือนส ารใจตามปງาหมายของ
ครงการ.ซึไงผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทย์พืไออทอปนี .ละมีผน
จะด านินการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน.อย..฿นปี.โ5ๆแ 

7. ความป็นมาของครงการ 
บริษัท.ลูกชุบรัตนาขนมเทย.จ ากัด.ผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด านิน

กิจการผลิตละจ าหนายสຌนผัดเทยกรอบมาตั งตปี .โ55ไ.ละริไมท าน  าปรุงรสผัดเทยเชยา.฿นปี โ55่.
มาจนถึงปัจจุบัน.ดยมีนวคิดผลิตน  าปรุงรสผัดเทยเชยา฿หຌป็นต ารับอาหารของมืองสุราษฎร์ธานี..฿หຌมีรสชาติ
ป็นอกลักษณ์.ละกใบรักษาเวຌเดຌนาน.จากการลงพื นทีไส ารวจพบวาน  าปรุงรสผัดเทยเชยาทีไผลิตมีอายุการกใบ
รักษาประมาณ.แ.ดือน.ท า฿หຌสูญสียอกาสทางการตลาด.นืไองจากวางจ าหนายผลิตภัณฑ์เดຌเมนานละเม
สามารถกระจายผลิตภัณฑ์เปจ าหนาย฿นพื นทีไหางเกลเดຌ.ผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์น  าปรุงรสผัดเทยเชยา฿หຌกใบเวຌเดຌนานขึ น 

mailto:panyot@dss.go.th
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ดยคณะผูຌวิจัยเดຌหารือนวทาง฿นการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าปรุง
รสผัดเทยเชยารวมกับผูຌประกอบการ..ละเดຌวางผนการด านินงาน฿นการพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌเดຌ
ผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหวางการกใบรักษา..พืไอประมินอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์..ซึไงป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์..OTOP..ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี..ตามความตຌองการของ
ผูຌประกอบการ..ละชืไอมยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ..฿นการพิไมศักยภาพการขงขัน 
ภาคกษตรละอุตสาหกรรมกษตร..มุงนຌนการสงสริมละพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคຌากษตร     
8. วัตถุประสงค์ 

พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าปรุงรสผัดเทยเชยา 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

ศึกษาคุณลักษณะของน  าปรุงรสผัดเทยเชยา..พัฒนากระบวนการผลิตละศึกษาอายุการกใบรักษา    
น  าปรุงรสผัดเทยเชยา 
10. หลักการละหตุผล 

ผัดเทยเชยา 
ผัดเทยเชยา..ดิมรียกวา..ผัดหมีไ..ป็นทีไนิยมพรหลายมากวา.แเเ.ปีลຌว.นับป็นอาหารพื นมืองทีไป็น

อกลักษณ์ของชาวเชยา.จังหวัดสุราษฎร์ธานี..มีความตกตางจากผัดเทยทัไวเปคือ..ผัดเทยเชยาจะมีครืไองปรุงทีไ
รียกวา.น  าปรุงรสผัดเทยเชยา. ดยวลารับประทานตຌองน าสຌนหมีไมาผัดกับน  าผัดเทยเชยาจนหຌงหมาะกับการ
รับประทาน.น  าผัดเทยเชยาจะมีสวนผสมของครืไองทศหลายชนิด.ชน.พริกหຌง.หอมดง.กะปຂ กะทิ.กลือ 
น  าตาล.ละมะขามปียก.฿นการผลิตผัดเทยเชยาตຌองคัดลือกวัตถุดิบทีไมีคุณภาพดี.พืไอทีไจะเดຌผัดเทยเชยาทีไอรอย
ละมีคุณภาพ..ซึไงมีกรรมวิธีการผลิตหลักโ.คือตรียมหัวกะทิ.ดยน ามะพรຌาวทีไขูดรียบรຌอยลຌวน ามาคั นน  า
น าหัวกะทิเปตั งเฟ฿หຌดือดดຌวยเฟปานกลาง.น าครืไองกง฿สลงเปคีไยว฿หຌขຌากัน ติมหอมดงหัไนละอียดลงเป.
฿สน  าตาล.กะปຂ.กลือ.ละน  ามะขามปียกคน฿หຌขຌากัน.ลຌวคอย.โ.ติมหางกะทิ.คีไยวจนหลือประมาณหนึไง฿นสีไ
ของกะทะ.น าน  าผัดเทยทีไตรียมเวຌตัก฿สกระทะผัด฿สสຌนหมีไ.ผัดจนหຌงพอดี.จัด฿สจานรับประทานคูกับผักสด 

น  าปรุงรสผัดเทยเชยา.. 
 รสชาติหลักโ..ของผัดเทยนั น.มาจากสวนประกอบของน  าปรุงรสผัดเทย.หรือซอสผัดเทย.ซึไงมีลักษณะ
หวานอมปรี ยวละตามดຌวยคใม.รสหวานมาจากสวนประกอบของน  าตาลทรายหรือน  าตาลปีຖบ.รสปรี ยวมาจาก
น  ามะขามปียกหรือน  าสຌมสายชูหมักจากขຌาว.สวนรสคใมนั นมาจากน  าปลาละกลือ.น  าปรุงรส ผัดเทยตຌองมี
รสชาติทีไขຌมขຌนละเมหลวกินเป..จงึตຌองน าเปตั งเฟคีไยว฿หຌขຌากันละขຌนขึ นกอนน ามา฿ชຌปรุงรส..ทั งนี ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา..ิโ5ไใี..เดຌออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข.ฉบับทีไ.โเแ.พ.ศ. โ5ไใ รืไอง.ซอสบางชนิด
กลุมของซอสผสม.เวຌวาป็นผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสฉพาะ..มีความป็นกรดเมกินรຌอยละ แเ ของน  าหนัก.มีปริมาณสาร
ทั งหมด.ิTotal Solid).เมนຌอยกวารຌอยละ.โเ.ของน  าหนัก มีบคทีรียเมกิน แเ,เเเ ฿นตัวอยาง.แ.กรัม.
มีบคทีรียชนิด อี.คเล ิEscherichia coli) นຌอยกวา.ใ .฿นอาหาร.แ.กรัม มียีสต์ละราเมกิน.แเ.฿นอาหาร.
แ..กรัม.เมมีจุลินทรีย์ทีไท า฿หຌกิดรค..เมมีสารป็นพิษจากจุลินทรีย์฿นปริมาณทีไอาจป็นอันตรายตอสุขภาพ.ละเม
มีการ฿ชຌวัตถุจือปนอาหาร.  
 การถนอมอาหารดยการ฿ชຌความรຌอน 
 การลือก฿ชຌครืไองจักรละอุปกรณ์฿นการถนอมอาหารดยการ฿ชຌความรຌอนขึ นอยูกับอุณหภูมิทีไตຌองการ
ฆาชื อจุลินทรีย์ .การฆาชื อดยการ฿ชຌความรຌอน. หมายถึง..การ฿ชຌความรຌอนหรือระดับอุณหภูมิสูง฿นชวงวลา
สั นโ.พืไอท าลายสารพิษ..จุลินทรีย์..อนเซม.์.พยาธิ..ละมลงตางโ..฿นการปรรูปละถนอมรักษาอาหารบงการ
฿หຌความรຌอนออกป็น..โ. ระดับ..คือ 
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 -  การฆาชื อบบพาสจอเรซ์..ิpasteurization)..วตัถุประสงค์พืไอท าลายจุลินทรีย์กอ฿หຌกิดรคละเม
สรຌางสปอร์..คุณภาพของอาหารจะตกตางจากวัตถุดิบเมมากนัก..ตการฆาชื อ฿นระดับพาสจอเรซ์เมสามารถ
ท าลายสปอร์ของชื อจุลินทรีย์ทีไป็นอันตรายตอผูຌบริภค..ควรกใบรักษาผลิตภัณฑ์ทีไผานการพาสจอเรซ์ทีไ
อุณหภูมิตไ ากวา..ไ..องศาซลซียส..หรืออุณหภูมิตูຌยใน..พราะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิตไ าสามารถยับยั งการงอก
ของสปอร์..จึงเมป็นอันตรายตอผูຌบริภค 
 -  การฆาชื อบบสตอริเลซ์..ิsterilization)..พืไอท าลายชื อจุลินทรีย์..รวมทั งสปอร์ทีไท า฿หຌอาหารป็น
อันตรายตอผูຌบริภค.ละสปอร์สวน฿หญทีไท า฿หຌอาหารนาสียปริมาณความรຌอนทีไ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมอาหาร.จะ
อยู฿นระดับทีไรียกวา..การฆาชื อชิงการคຌา..ิcommercial sterilization)..นืไองจากมิเดຌท าลายชื อจุลินทรีย์
ทั งหมดบบทีไ฿ชຌ฿นการฆาชื อทางการพทย์..อาหารทีไผานการปรรูป฿นระดับการฆาชื อชิงการคຌาอาจยังมี
สปอร์ของบคทีรียทนรຌอน..ิthermophiles)..หลงหลืออยู..ตเมป็นปัญหา..นืไองจากอาหารถูกกใบรักษาทีไ
อุณหภูมิหຌองหรือตไ ากวา..ไ5..องศาซลซียส..สปอร์ของบคทีรียทนรຌอนจึงเมงอกละพิไมจ านวนท า฿หຌอาหาร
นาสีย  
 นอกจากนี ..ตຌองควบคุมการบรรจุละการเลอากาศ..ดยการบรรจุ..ภาชนะทีไน ามาบรรจุควรท าความ
สะอาด..ชน..ผานการอบเอน  าประมาณ แ5.นาที.ส าหรับขวดกຌว..ละท า฿หຌสะดใดน  า..สวนการเลอากาศป็น
ขั นตอนหนึไงของการบรรจุขณะรຌอน..พราะอากาศรຌอนจะลอยตัวออกเปละถูกทนทีไดຌวยเอน  าหนืออาหาร 
มืไออากาศถูกเลออกเป..สวนทีไอยูหนืออาหาร฿นขวดกຌวจะมีตเอน  า..อุณหภูมิทีไจุดกึไงกลางภาชนะตຌองเมตไ า
กวา.ๆ5.องศาซลซียส..การท า฿หຌยใน..มืไอครบก าหนดวลา฿นการ฿หຌความรຌอนลຌวจะตຌองท า฿หຌอาหารยในลง
อยางรวดรใว..พืไอปງองกันเม฿หຌอาหารเดຌรับความรຌอนนานจนกินเป..ละจะชวยท าลายจุลินทรีย์ทนรຌอนละ
จริญเดຌทีไอุณหภูมิสูง..พราะอุณหภูมิปลีไยนปลงอยางฉับพลัน..สามารถท าเดຌดยการชน  าหรือ฿ชຌลมปຆาจน
ภาชนะมอุีณหภูม.ิ.ไเ-ไ5..องศาซลซียส..ิศันสนีย์ุ..โ55ไี 
 การศึกษาอายุการกใบรักษา  
 อายุการกใบรักษา.หมายถึง.ระยะวลา฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ตั งตผลิตภัณฑ์นั นถูกผลิตออกมา
จนกระทัไงผลิตภัณฑ์นั นอยู฿นสภาพทีไผูຌบริภคเมยอมรับ..ดยวัตถปุระสงคข์องการศึกษาอายุการกใบรักษาพืไอคง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทีไหมาะสมส าหรับชวงวลาทีไตຌองการภาย฿ตຌสภาวะการขนสงหนึไงโ.มຌวาอายุการกใบรักษา
ของอาหารตละชนิดจะมีความตกตางกัน.ละขึ นอยูกับอุณหภูมิ฿นการกใบรักษาดຌวย..ิรุงนภา,..โ5ไเี  
 การทดสอบอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถท าเดຌหลายวิธี..ดังนี  
 -  ทบทวนวรรณกรรม..ิLiterature)..ดยสืบคຌนละศึกษาอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ทีไมีความ
คลຌายคลึงกันจากอกสารทีไมีการตีพิมพ์ 
 -  ศึกษาชวงวลาฉลีไยทีไผลิตภัณฑ์อยูบนชั นขายปลีก.ิTurn over time) ท าเดຌดยติดตามการขาย.
ท า฿หຌประมาณอายุการกใบรักษาทีไตຌองการเดຌ  คาทีไเดຌเมเดຌ฿หຌคาอายุการกใบรักษาทีไทຌจริงของผลิตภัณฑ์ตป็น
อายุการกใบของผลิตภัณฑ์ดยสมมติวาผลิตภัณฑ์ยังป็นทีไยอมรับ฿นชวงวลาหนึไงหลังจากชวงวลาฉลีไยบนชั น
ขายปลีก  
 -  ศึกษาดยสุมซื อตัวอยางผลิตภัณฑ์จากรຌานคຌาปลีกละท าการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ  ิEnd point 
study)..จากขຌอมูลนี จะสามารถประมาณอายุการกใบรักษาทีไหมาะสมเดຌ..นืไองจากผลิตภัณฑ์อยู฿นสภาวะ
วดลຌอมจริง 
 -  ศึกษา฿นหຌองปฏิบัติการดยรงสภาวะวดลຌอมหนึไงทีไทราบคา พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์สืไอมสียดຌวยอัตราทีไ
รใวกวาปกติ..(Accelerated shelf life testing)..วิธีการนี จะ฿ชຌพืไอประมินสภาวะวดลຌอมตออายุการกใบรักษา
ของผลิตภัณฑ.์.ิรุงนภา, โ5ไเี 
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 อกสารอຌางอิง 
 รุงนภา วิสิฐอุดรการ. โ5ไเ. การประมินอายุการกใบรักษาของอาหาร. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ุ  

คณะอุตสาหกรรมกษตร, มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 
 ศันสนีย์  อุตมอาง. โ55ไ. การพัฒนาการผลิตซอสผัดกระพราพืไอป็นตຌนบบการผลิตชิง

อุตสาหกรรม.มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณ์. 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา. 2543. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ โเแ รืไอง ซอส

บางชนิด. กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี. 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา. 2556. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ ใๆไ รืไอง 

มาตรฐานอาหารดຌานจุลินทรีย์ทีไท า฿หຌกิดรค. กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี. 
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ศึกษาคุณลักษณะของน  าปรุงรสผัดเทยเชยา 
11.2 ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตน  าปรุงรสผัดเทยเชยา 
11.3 ศึกษาอายุการกใบรักษาน  าปรุงรสผัดเทยเชยา 
11.4 สรุปละรายงานผล 

12. ผลการด านินงาน   
12.1 ศึกษาคุณลักษณะของน  าปรุงรสผัดเทยเชยา 

กใบตัวอยางน  าปรุงรสผัดเทยเชยาของ.บริษัท.ลูกชุบรัตนาขนมเทย.จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มาทดสอบคุณลักษณะบื องตຌน.พบวาผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสฉพาะของน  าปรุงรสผัดเทยเชยา.บคทีรียเมกิน
แเ,เเเ.คลนี฿นตัวอยาง.แ.กรัม..ละมียีสต์ละราเมกิน.แเ.฿นตัวอยาง.แ.กรัม..ตระหวางการกใบรักษาทีไ
ระยะวลา.ใ.สัปดาห์.พบวาบรรจุภัณฑ์มีลักษณะบวม..ผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสปรี ยวผิดปกต ิ

12.2 ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตน  าปรุงรสผัดเทยเชยา 
การพัฒนากระบวนการผลิตน  าปรุงรสผัดเทยเชยา..บงป็น..โ..ตัวอยาง 
ตัวอยาง A ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตจากขั นตอนการผลิตดิมของ..ริษัท.ลูกชุบรัตนา ขนมเทย 

จ ากัด..ดยก าหนด฿หຌขั นตอนการผลิตดิมมีการควบคุมคาพีอช..ิpH)..ของน  าปรุงรสผัดเทยเชยากอนน าเป
คีไยว..เมกินกวา..ไ.ๆ..ละควบคุมอุณหภูมิ฿นขั นตอนการคีไยว..เมตไ ากวา..่เ..องศาซลซียส..ลຌวบรรจุ฿นถุง
อะลูมินียมฟอยล์ขณะรຌอนทนการบรรจุ฿นขวดพลาสติก..กใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌอง  

ตัวอยาง B ป็นการพัฒนากระบวนการผลิต..พิไมขั นตอนการผลิตจากดิม..ดยน าตัวอยาง A เปนึไง
ฆาชื อทีไอุณหภูมิน  าดือด..ป็นวลา..โเ..นาท.ี.น าออกมาชน  ายใน..ชใด฿หຌหຌง..กใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌอง 

ทดสอบคุณลักษณะตัวอยาง..A..ละ..B..ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข..ฉบับทีไ..โเแ.พ.ศ. โ5ไใ..
พบวาผลิตภัณฑ์ทั ง..โ..ตัวอยาง..มีคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ..ก าหนด..มีความป็นกรดเมกิน
รຌอยละ.แเ..ของน  าหนัก..มีปริมาณสารทั งหมด..ิTotal Solid)..เมนຌอยกวารຌอยละ..โเ..ของน  าหนัก  มีบคทีรียเม
กิน.แเ,เเเ..คลนี฿นตัวอยาง..แ..กรัม..มีบคทีรียชนิด อี.คเล ิEscherichia coli)..นຌอยกวา..ใ  ฿นอาหาร.แ..
กรัม..มียีสต์ละราเมกิน.แเ..คลนี฿นตัวอยาง..แ..กรัม..เมมีจุลินทรีย์ทีไท า฿หຌกิดรค.เมมีสารป็นพิษจาก
จุลินทรีย์฿นปริมาณทีไอาจป็นอันตรายตอสุขภาพ..ละเมมีการ฿ชຌวัตถุจือปนอาหาร. 

12.3 ศึกษาอายุการกใบรักษาน  าปรุงรสผัดเทยเชยา 
ศึกษาอายุการกใบรักษาตัวอยาง..A..ละ..B..บบ..Turn over time..ทีไระยะวลาการกใบรักษา

เุ..แุ..โุ..ละ..ใ..ดือน..พบวาทีไระยะวลาการกใบรักษา..ใ..ดือน..ตัวอยาง..B..ยังคงคุณลักษณะประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ..ก าหนด สวนตัวอยาง..A..ทีไระยะวลาการกใบรักษา..โ..ดือน..มียีสต์ละรากิน
กระทรวงสาธารณสุขฯ..ก าหนด..ดังสดง฿นตารางทีไ แ ละ โ 
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ตำรำงทีไ แ..ผลการศึกษาอายุการกใบรักษาน  าปรุงรสผัดเทยเชยา ตัวอยาง A 

รายการทดสอบ 
ระยะวลาการกใบรักษา (ดือนี คาทดสอบตาม

ประกาศ กระทรวง
สาธารณสุขฯ 

หนวย เ แ โ 

กลิไนรส ปกติ ปกติ ปกติ กลิไนรสฉพาะของ
ซอส 

- 

ความป็นกรด 0.26 0.31 0.31  10 g/100g 

ปริมาณสารทั งหมด ไเ.ใแ 5้.เ5 55.โ็  โเ g/100g 

บคทีรีย <10 1.6x102 4.5x103  1.0x104 cfu/g 

บคทีรียชนิด อี.คเล        <3        <3        <3 <3 MPN/g 
ยีสต์ละรา <10 <10 8.5x103 10 cfu/g 
ซลมนลลา เมพบ เมพบ เมพบ เมพบ โ5 g 
สตฟຂลคใอกคัส ออรียส เมพบ เมพบ เมพบ เมพบ 0.1 g 
บซิลลัส ซีรียส  10  10  10  1.0x103 cfu/g 

คลอสทิดียม พอร์ฟริง
จน 

 10  10  10  1.0x102 cfu/g 

ตำรำงทีไ โ..ผลการศึกษาอายุการกใบรักษาน  าปรุงรสผัดเทยเชยา ตัวอยาง B 

รายการทดสอบ 
ระยะวลาการกใบรักษา (ดือนี คาทดสอบตาม

ประกาศ กระทรวง
สาธารณสุขฯ 

หนวย เ แ โ 

กลิไนรส ปกติ ปกติ ปกติ กลิไนรสฉพาะของ
ซอส 

- 

ความป็นกรด 0.27 0.30 0.30  10 g/100g 

ปริมาณสารทั งหมด ไเ.้ไ 5็.็เ 5ๆ.่้  โเ g/100g 

บคทีรีย <2.5x102 2.5x10  <10  1.0x104 cfu/g 

บคทีรียชนิด อี.คเล        <3        <3        <3 <3 MPN/g 
ยีสต์ละรา <10 <10 <10 10 cfu/g 
ซลมนลลา เมพบ เมพบ เมพบ เมพบ โ5 g 
สตฟຂลคใอกคัส ออ
รียส 

เมพบ เมพบ เมพบ เมพบ 0.1 g 

บซิลลัส ซีรียส 8.0x10  10  10  1.0x103 cfu/g 

คลอสทิดียม พอร์ฟ
ริงจน 

 10  10  10  1.0x102 cfu/g 

หมายหตุ :   ตัวอยาง A คือตัวอยางทีไผลิตตามกระบวนการผลิตดิม ละพิไมการคุม pH ละอุณหภูมิการคีไยว 
  ตัวอยาง B คือตัวอยางทีไผลิตตาม A ละพิไมขั นตอนการนึไงฆาชื อ  
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
จากการพัฒนากระบวนการผลิตละศึกษาอายุการกใบน  าปรุงรสผัดเทยเชยา฿หຌก..บริษัท..ลูกชุบรัตนา

ขนมเทย.จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี..ทีไดิมมีอายุการกใบรักษาประมาณ..แ..ดือน.฿หຌมีอายุการกใบรักษานานขึ น.
สรุปเดຌวาสามารถท าเดຌดย  ิแี..การควบคุมกระบวนการผลิตดิม..฿หຌมีการตรวจวัดละควบคุมคาพีอช.
(pH)..น  าปรุงรสผัดเทยเชยากอนน าเปคีไยว฿หຌมีคาเมกิน..ไ.ๆ..ละ฿หຌมีการตรวจวัดละควบคุมอุณหภูมิการ
คีไยวเมตไ ากวา..่เ..องศาซลซียส  ป็นการฆาชื อผลิตภัณฑ์ทียบทาการพาสจอร์เรซ์..ซึไงวิธีการดังกลาวจะ
ชวย฿หຌน  าปรุงรสผัดเทยเชยาคงคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ..เวຌเดຌนานกวา..แ..ดือน..ตเมถึง
..โ..ดือน..ิโี..ควบคุมกระบวนการผลิตดิม..ละพิไมขั นตอนการนึไงฆาชื อทีไอุณหภูมิน  าดือด..ป็นวลาเมนຌอย
กวา..โเ..นาท.ี.วิธีการดังกลาวจะชวย฿หຌน  าปรุงรสผัดเทยเชยาคงคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
..เวຌเดຌถึง..โ..ดือน..ส ารใจตามปງาหมายของครงการ 
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 บริษัท..ลูกชุบรัตนาขนมเทย..จ ากัด..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..มีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจาก
ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป฿นปี..โ5ๆเ..ละมีผนจะด านินการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน..อย...฿นปี..โ5ๆแ 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
ครงการนี วิจัยพัฒนา ละทดสอบคุณลักษณะผลิตลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข.ฉบับทีไ

โเแ.พ.ศ.โ5ไใ.รืไอง.ซอสบางชนิด.กรณีหากผูຌประกอบการตຌองการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน มผช. .พิไม
จ าป็นตຌองศึกษาละทดสอบปริมาณพอร์ออกเซด์พิไม..ตามขຌอก าหนดของมาตรฐาน..มผช.ไ้็/โ55ๆ..รืไอง
ซอสผัดเทย 

แ6.  รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
 นายปัญจ์ยศ..มงคลชาติ 
 นางสาวขนิษฐา..อินทร์ประสิทธิ์ 
 นางสาวลลิตา..ชูกຌว 
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ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน-หลังการด านินงานี 

 
ภาพทีไ..แ..การลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก..บริษัท..ลูกชุบรัตนาขนมเทย..จ ากัด..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..฿นวันทีไ   

โ้..มิถุนายน. 2559..รับจทย์วิจัยละคัดลือกขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป..ปี..โ55้ 

 
ภาพทีไ โ..การศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตน  าปรุงรสผัดเทยเชยา 

 
ภาพทีไ..ใ..การลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก..บริษัท..ลูกชุบรัตนาขนมเทย..จ ากัด..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..฿นวันทีไ  

24..กุมภาพันธ์..2560..รายงานความกຌาวหนຌาละก าหนดวิธีการตรียมตัวอยางพืไอศึกษาอายุการ   
กใบรักษาผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพทีไ..ไ ตัวอยางผลิตภัณฑ์น  าปรุงรสผัดเทยเชยาทีไพัฒนา.. 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร พัฒนำสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดไทยพรຌอมบริภค 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงสำววำรุณี  งำมบรรพต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทย ี  การพัฒนาสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค                         .  
ิภาษาอังกฤษี  The Developmemt Of Process For Sauce Pad thai Production .  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                
  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                 

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์               หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
ทรศัพท์ :  0 2201 7415   ทรสาร :  0 2201 7416   
อีมล์ : patinya@dss.go.th ,  Janchay@dss.go.th                          

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ  นางสาววารุณี  งามบรรพต                             . 
ทีไอยู : 5่/โ็ หมู 5  ต.บางพลี฿หญ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ    
ทรศัพท์ :  เ่ ๆใ้ๆ แ55ไ   ทรสาร :  -                 
อีมล์ :  AMY-NGAMBANPOTH@YAHOO.COM                                            

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ  ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี         
5. งบประมาณครงการ :    50,000                      
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยส านักทคนลยีชุมชน เดຌด านินครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP 
ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอพิไมขีดความสามารถของผูຌประกอบการ OTOP 
วิสาหกิจชุมชน ละบุคคลทัไวเป  มีรูปบบพัฒนา ๆ ดຌาน ดังนี  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาละ
ออกบบบรรจุภัณฑ์  การพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาละ
ออกบบครืไองจักร  ละการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตຌนน  า  ดยกลุมปງาหมายของครงการประกอบเปดຌวย 3 กลุม 
คือ กลุม New Otop กลุม Existing ละกลุม Growth ทั งนี เดຌสงสริม฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึไง
สอดคลຌองกับ นยบายของรัฐบาลทีไตຌองการยกระดับผลิตภัณฑ์สินคຌา OTOP ฿หຌมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการ
ของผูຌบริภค การด านินงานคูปองวิทย์ประกอบดຌวยการลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของ
ผูຌประกอบการละท าการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมขຌารวมครงการน าปัญหามาวิคราะห์ละหา
นวทาง฿นการกຌเขพืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะน าเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌ
ผูຌประกอบการละพิไมอกาสทางการคຌา 

ผูຌประกอบการผลิตซอสผัดเทยขຌารวมครงการฯ ฿นดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต 
ดยพบปัญหาของผลิตภัณฑ์ซอสผัดเทยพรຌอมบริภคมีสูตรเมคงทีไ  ละมีอายุการกใบรักษาสั น  วศ. เดຌลใงหใน
ปัญหาดังกลาวฯ จึงเดຌทดลองพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค  ฿หຌกับกลุมฯ ซึไงพัฒนาสูตร
คงทีไ ละสามารถยืดอายุกใบรักษาเดຌนาน ๆ ดือน ท า฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค  
7. ความป็นมาของครงการ 

ผูຌประกอบการผลิตซอสผัดเทยปรุงรสตรารือนผัดเทยประสบปัญหา฿นการจ าหนายผลิตภัณฑ์ 
นืไองจากกระบวนการผลิตซอสผัดเทยปรุงรส  มีรสชาติเมคงทีไ  ละมีอายุการกใบสั น  จึงตຌองการ฿หຌ
กรมวิทยาศาสตร์บริการชวยพัฒนากรรมวิธีกระบวนการผลิต฿หຌคงทีไ ดยเม฿สสารกันบูด มีสี กลิไน รสชาติ ป็น
ทีไยอมรับของผูຌบริภค ละยืดอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสผัดเทย฿หຌมีอายุการกใบมากกวา แ ดือน
สามารถจ าหนาย฿นประทศละ฿นการปຂดตลาด฿นตางประทศ ชน จีน เตຌหวัน  มาลชีย ละ฿นยุรปเดຌ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเดຌจัดท าครงการการพัฒนากรรมวิธีการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค ดย
น าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหารมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต รวมทั ง
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สงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน ชวยสรຌางความขຌมขใง฿หຌกผูຌประกอบการของ
เทย สรຌางงาน สรຌางรายเดຌ฿หຌกชุมชนละประทศ 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอการพัฒนากรรมวิธีการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภคละขຌาสู

กระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1. ศึกษาพัฒนาสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค 
9.2. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
9.3. วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ละติดตามผลการน าเป฿ชຌประยชน์ 

10. หลักการละหตุผล 
ซอสผัดเทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการน าครืไองปรุงรส ชน น  าตาล น  าปลา น  ามะขาม กลือ  

มาผสมกัน อาจติมสวนประกอบอืไน ชน พริกหຌง หอมดง กระทียม สารพิไมความป็นกรด ละ สตบิเลซอร์ 
฿หຌความรຌอนจนมีความขຌนตามความตຌองการ คุณลักษณะทีไส าคัญตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ รืไอง ซอสผัดเทย เดຌก 
หຌาม฿ชຌสีสั ง คราะห์ทุกชนิด  ละคาจุลินทรีย์ เม กินตามมาตรฐานก าหนด ิส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, โ55ๆี  ซอสผัดเทยสามารถกใบเดຌนานหากมีการฆาชื อทีไอุณหภูมิ ละวลาหมาะสม
พืไอท าลายจุลินทรีย์ทีไท า฿หຌอาหารนาสีย ละจุลินทรีย์ทีไป็นอันตรายตอสุขภาพของผูຌบริภคเดຌจากการศึกษา
กงกะทิทีไเมมีชิ นนื อสัตว์ผสม สามารถลือก฿ชຌสภาวะทีไอุณหภูมิ 116 องศาซลซียส วลา฿นการฆาชื อ แเ 
นาที ผลิตภัณฑ์สามารถกใบเดຌมากวา แ ปี ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภคิสมจิต,2547ี การศึกษาการ฿ชຌน  า
มะขามปียก฿นสวนผสมน  าปรุงรสผัดเทยส ารใจรูป฿ชຌอุณหภูมิ฿นการฆาชื อทีไ ่เ องศาซลซียสป็นวลา แ5 
นาที พบวาป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ิวันดี,2555ี   

คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงเดຌจัดท าครงการพัฒนาสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดเทย
พรຌอมบริภค ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพัฒนากระบวนการผลิตผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค฿หຌสามารถกใบรักษา
เดຌนาน ดย฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตร์฿นการทดลองมาพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษา 
ละถายทอดทคนลยีการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค฿หຌกผูຌประกอบการ  
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1. รวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค พืไอหานวทาง฿นการพัฒนาสูตรละ
กระบวนการผลิต 

11.2. ศึกษากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ ดยศึกษาสภาวะการฆาชื อ฿นผลิตภัณฑ์ 
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ 
11.4. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
11.5. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์  
11.6. ติดตาม ประมินผล 
11.7. สรุปละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน  
12.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา 

วศ. เดຌด านินการส ารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการผลิตซอสผัดเทยปรุงรสตรา
รือนผัดเทย พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค 
นืไองจากทางผูຌประกอบการเดຌผลิตซอสผัดเทยตพบวารสชาติเมคงทีไ ชน ความหวานความปรี ยว ละมีอายุ
การกใบสั น  
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12.2. ศึกษากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ ดยศึกษาสภาวะการฆาชื อ฿นผลิตภัณฑ์ 
ทดลองผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค ดยมีสวนผสมทีไส าคัญเดຌก น  ามะขามปียก พริกหຌง  

น  าตาลปีຖบ กลือปຆน น  าปลา ละซอสปรุงรส  ผสมกัน฿นอัตราสวนทีไหมาะสม  ควบคุมอัตราสวนผสมของซอส
ผัดเทย  ละ฿ชຌวลา฿นการฆาชื อดຌวยความรຌอน แแ5 องศาซลซียส นาน โเ นาที ซึไงมีขั นตอนการผลิตดัง
ภาพทีไ แ  ลຌวน ามาวิคราะห์ตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ 

 

12.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
หลังจากการพัฒนากระบวนการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภคดยเดຌสูตรทีไดี จากนั นทดลองกใบ

ตัวอยางป็นวลา ๆ ดือน น าเปตรวจวิคราะห์ตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ จะพบวาซอสผัดเทย มีลักษณะของหลว 
มีความขຌนหนืดลใกนຌอย มีสีทีไดีตามธรรมชาติ สวนปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมดเมกิน แเไ CFU  ซลมนลลา 
เมพบ  สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส เมกิน แเแ CFU  อสชอริชีย คเล นຌอยกวา ใ  MPN/g   ยีสต์ละรานຌอย
กวา แเแ CFU  ซึไงผานกณฑ์มาตรฐาน มผช.ไ้็/โ55ๆ  ละผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของผลิตภัณฑ์
ซอสผัดเทยทีไส าคัญประกอบดຌวย พลังงานทั งหมด โแไ กิลคลอรีไ  ฿ยอาหารรຌอยละ โ  คลซียมรຌอยละ โโ  
หลใกรຌอยละ เ.ไ  ละวิตามินบีรຌอยละ เ.เใ   

12.4. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดຌด านินการถายทอดทคนลยีการผลิตกผูຌประกอบการซอสผัดเทย  

ดย฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ รืไองการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมความป็นกรด 
ปริมาณความหวาน฿นผลิตภัณฑ์  การควบคุมอุณหภูมิวลา฿นการฆาชื อ ละการควบคุมความสะอาดของ
บรรจุภัณฑ์  ป็นตຌน 

 

ตรียมสวนผสม ชน  พริกหຌงมาคัไวดຌวยความรຌอนบดบบหยาบ 
น  าตาล น  าปลา ซอสปรุงรส น  ามะขามปียก 

ผสมสวนทั งหมด฿หຌขຌากันดยควบคุมปริมาณองศา Brix 45  
ละคาความป็นกรด pH 2.8 

คีไยวดຌวยเฟปานกลางจนมีความขຌนหนืดลใกนຌอย 

บรรจุ฿สขวด ฆาชื อดຌวยความรຌอน แแ5 องศาซลซยีส  
นาน โเ นาที 

 

ทิ งเวຌ฿หຌยในทีไอุณหภมูิหຌอง 

ผลิตภณัฑ์ซอสผัดเทย 

ภำพทีไ แ ขั นตอนกำรผลิตซอสผัดไทย 
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12.5. ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด านินการติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรอง

มาตรฐาน ดยพบวาผูຌประกอบการอยูระหวางการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

ผลิตภัณฑ์ซอสผัดเทยกอนด านินงาน พบวา สูตรกระบวนการผลิตมีปริมาณความหวาน ความปรี ยวของ
ผลิตภัณฑ์เมคงทีไ อายุการกใบรักษาเมกิน แ ดือน มืไอน ามาวิคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์พบวาปริมาณจุลินทรีย์
กินกณฑ์มาตรฐาน มผช.ไ้็/โ55ๆ หลังจาก วศ. เดຌน าองค์ความรูຌทคนลยีกระบวนการผลิตละการยืด
อายุซอสผัดเทย พบวาผลิตภัณฑ์มีสูตรคงทีไ ละมีอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ๆ ดือน อຌางอิงจากผลการตรวจ
ตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ ละอยูระหวางด านินการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนิมผช.ี ทั งนี 
ผูຌประกอบการฯ เดຌจຌาง บริษัท นสจรัล จ ากัด หมูทีไ ใ ต าบลหนຌาเมຌ อ าภอลาดหลุมกຌว  จังหวัดปทุมธานี 
ป็นผูຌผลิตซอสผัดเทยนืไองจากสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต ความสะอาด ละสามารถผลิตเดຌจ านวนมาก
พียงพอตอความตຌองการของตลาด 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
ตຌองการ฿หຌ วศ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมโ ทีไป็นทีไตຌองการของ

ตลาดละผูຌบริภค 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
นืไองจากผูຌประกอบการยังขาดความรูຌความขຌา฿จรืไองหลักการฆาชื อ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไถูกวิธี จึง

จ าป็นตຌองค านึงถึงหลักการฆาชื อป็นสิไงส าคัญพืไอท า฿หຌอาหารมีความปลอดภัยกผูຌบริภค 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1. นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี 
16.2. นางปฏิญญา จิยิพงศ์ 
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ภำพกิจกรรมกำรด ำนินงำน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกำรลงพื นทีได ำนินงำน 
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ภาพทีไ1  การตรียมสวนผสม ภาพทีไ2 การตรียมซอสผัดเทย ภาพทีไ3 การวัดคาความป็นกรด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ4 การวัดปริมาณหวาน ภาพทีไ5  ปริมาณองศาบริกซ์฿นซอสผัดเทย ภาพทีไ6 การคีไยวซอสผัดเทยจนมีความขຌน 

 

 

 

 

  

ภาพทีไ7 ซอสผัดเทยหลังจากการคีไยว ภาพทีไ8 การชัไงน  าหนกักอนบรรจุ ภาพทีไ9 การบรรจุลง฿นภาชนะตรียมขຌา
ครืไองฆาชื อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ10 ฆาชื อทีไอุณหภูมิ แแ5 องศา
ซลซียส นาน โเ นาท ี

ภาพทีไ11 ลักษณะของซอสผัดเทยหลัง    
การฆาชื อ 

ภาพทีไ12 ผลิตภัณฑ์ซอสผัดเทยหลังการ
พัฒนา 

กำรทดลองปรับปรุงกรรมวิธีกระบวนกำรผลิต 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร  กำรพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตคุกกี จำกปງงขຌำวจຌำ
หอมมะลิ 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงทองค ำ  พิมพ์ศักดิ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทย ี    การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ  .  
ิภาษาอังกฤษี  Product  Developmemt Of Jasmine Rice Flour Cookie .   

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี 
นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                 

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์               หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
ทรศัพท์ :  0 2201 7415    ทรสาร :  0 2201 7416  
อีมล์ : patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :   นางทองค า  พิมพ์ศักดิ์    . 
ทีไอยู : 5เ ม.ใ  ต.ขี หลใก  อ.ปทุมรัตน์  จ.รຌอยอใด   
ทรศัพท์ :  08 2115 0422 , 06 1079 8046    

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ  ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี        
5. งบประมาณครงการ :    50,000     
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยส านักทคนลยีชุมชน เดຌด านินครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP 
ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี สงสริม฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึไงสอดคลຌองกับ
นยบายของรัฐบาลทีไตຌองการยกระดับผลิตภัณฑ์สินคຌา OTOP ฿หຌมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค 

การด านินงานคูปองวิทย์ประกอบดຌวยการลงพื นทีไส ารวจปัญหา ละความตຌองการของผูຌประกอบการ
ละท าการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมขຌารวมครงการ น าปัญหามาวิคราะห์ละหานวทาง฿นการ
กຌเขพืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะน าเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการละพิไม
อกาสทางการคຌา 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา พบปัญหาผลิตภัณฑ์คุกกี นื อขใงกระดຌางมีกลิไนปງงขຌาวยอะกินเป  
รสชาติเมสมไ าสมอ วศ.เดຌท าการทดลองละพัฒนากระบวนการผลิตคุกกี จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ ฿หຌกับกลุม
ผูຌประกอบการฯ พรຌอมทั งถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต ละการยืดอายุการกใบรักษาพบวาผลิตภัณฑ์
คุกกี จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนาน แ ดือน การทดลอง฿นครั งนี สามารถ฿ชຌป็น
นวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอเป   
7. ความป็นมาของครงการ 

จากการลงพื นทีไส ารวจปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.฿นพื นทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ 
พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา ต าบลขี หลใก อ าภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด ป็นผูຌประกอบการ .OTOP.
ซึไงผลิตขนมคุกกี จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ ตมีปัญหาการผลิตนืไองจากผลิตภัณฑ์คุกกี นื อขใงกระดຌางมีกลิไน
ปງงขຌาวยอะกินเป รสชาติเมสมไ าสมอ ท า฿หຌเมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภคจึงตຌองการ฿หຌ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ  ชวยพัฒนาสูตรคุกกี จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌลใงหในปัญหาดังกลาว ฯ จึงเดຌจัดท าครงการพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี 
จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ  ดยน าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหารมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสูตร
ละกระบวนการผลิต รวมทั งสงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานป็นการตอยอดจากการ
฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนพืไอพิไมมูลคา฿หຌกขຌาวหอมมะลิเทย 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิเทยดยพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี ฿หຌเดຌสูตรกระบวนการผลิตทีไดีป็นทีไยอมรับ

ของผูຌบริภค ละสงสริม฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรองมาตรฐาน 
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9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตคุกกี จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ 
9.2. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
9.3. วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ละติดตามผลการน าเป฿ชຌประยชน์ 

10. หลักการละหตุผล 
คุกกี  หมายถึง ขนมอบชนิดหนึไงทีไท าจากปງงสาลีหรือผสมปງงสาลีกับปງงชนิดอืไน ผสมกับน  าตาล 

เขมัน น  ามัน เข บຌกกิ งซดา ผงฟู นม วัตถุตงกลิไนรส กลือ อาจมีการติมสวนผสมอืไน ชน กกຌ มลใดธัญพืช 
สมุนเพร ผลเมຌหຌง ผสม฿หຌขຌากัน ท าป็นชิ นดยการหยอด หัไน ปั้น กดดຌวยพิมพ์ หรือวิธีอืไนทีไหมาะสม 
ลຌวน าเออบจนสุก ิส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน , โ555ี คุกกี บงออกป็น 2 ชนิด คือ แ.บงตาม
วัตถุดิบหลักทีไ฿ชຌผลิต ชน คุกกี เข เดຌก มอร์รงคุกกี  มาการูนคุกกี  สปันจ์คุกกี  คุกกี นย เดຌก คุกกี นยชนิด
ออน คุกกี นยชนิดขใง คุกกี รวน โ. บงตามกรรมวิธีการผลิต ชน คุกกี กด คุกกี คลึง คุกกี ทง คุกกี หยอด 
คุกกี ปั้น ป็นตຌน  คุกกี ป็นอาหารวางทีไเดຌรับความนิยม฿นสังคมปัจจุบัน มีรสชาติหวาน ป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภคทุกพศ ทุกวัย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์คุกกี หลากหลายชนิด ชน การติม฿ยอาหาร การลดปริมาณเขมัน 
การลดปริมาณน  าตาล ละการพิไมคุณคาทางภชนาการ ป็นตຌน วัตถุดิบหลักทีไส าคัญ฿นการผลิตคุกกี  คือ ปງง
สาลี ซึไงมีการน าขຌาจากตางประทศ ถຌาหากมีการน าปງงขຌาวหอมมะลิเทยมาป็นสวนประกอบหลัก฿นการผลิต
คุกกี จะป็นประยชน์อยางมาก฿นการสงสริมกษตรกร นืไองจากประทศเทยมีการปลูกขຌาวพืไอสงออกป็น
อันดับตຌนโของลก ตมีผลิตภัณฑ์ขຌาวสงออกคอนขຌางนຌอย การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี จากขຌาวหอมมะลิเทย฿หຌ
ป็นอาหารวางจึงถือป็นนวทางทีไจะชวยพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิเทย  

กลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา  ต าบลขี หลใก อ าภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด เดຌขຌารวมครงการ   
คูปองวิทย์พืไออทอป  ดยมีคณะวิจัยจาก วศ. ป็นทีไปรึกษา฿นครงการพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี จากปງง
ขຌาวจຌาหอมมะลิ มีวัตถุประสงค์พืไอพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิเทยดยพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี ฿หຌเดຌสูตรกระบวนการ
ผลิตทีไดีป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์฿นการทดลองพัฒนากระบวนการผลิต
สามารถน าเปปรับปรุงสูตรละกระบวนการผลิตพืไอจ าหนาย฿นตลาดป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌผลิตภัณฑ์ 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา  
11.2. ทดลองพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตคุกกี    
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม  มผช.แแ่/โ555  
11.4. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการละ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก พืไอกຌเขปัญหา

ผลิตภัณฑ์ 
11.5. ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

12. ผลการด านินงาน   
12.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา 

กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌด านินการลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
บຌานพิลา ต าบลขี หลใก อ าภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์
บริการชวยพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี ทีไมีสวนผสมจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ฿หຌป็นอกลักษณ์ของกลุม
นืไองจาก฿นพื นทีไมีการพาะปลูกขຌาวจຌาหอมมะลิจ านวนมากดยทางกลุมเดຌท าคุกกี จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ
ทดทนปງงสาลีบางสวน  ตมืไอผลิตออกมาลຌวพบปัญหาคุกกี มีนื อขใงกระดຌาง รสชาติเมคงทีไ มีกลิไนปງง
ขຌาวยอะกินเป ท า฿หຌเมป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค 
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12.2. ทดลองพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตคุกกี    
จากการทดลองพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิของกลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา  

ดยศึกษาสูตรกระบวนการผลิตเดຌหาสูตรทีไดี  ดยควบคุมอัตราสวนผสมของปງงขຌาวจຌาหอมมะลิตอปງงสาลี
อนกประสงค์  ควบคุมตัวปรคงทีไ ละ฿ชຌวลา฿นการอบทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส  วลา฿นการอบ ใเ นาที  
ซึไงมีขั นตอนการผลิตคุกกี ดังภาพทีไ แ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าปງงขຌาวจຌาหอมมะลผิสมกบัปງงสาลีอนกประสงค์ ทผงฟู กลอื 
ขຌาดຌวยกันรอน฿หຌสวนผสมขຌากัน พักเวຌ 

 

ตีนย฿หຌขึ น ฿สน  าตาลทรายทีละนຌอยจนหมด ฿สเขตี฿หຌขຌากัน 

฿สนมสด  กลิไนวนิลลา  คอนฟลก มใดมะมวงหิมพานต ์ คน฿หຌขຌากัน 

ทานยทีไถาดอบคุกกี ขึ นรูปดຌวยพิมพ์กดหรือขึ นรูปเดຌตามชอบ 

น าขຌาตาอบ฿ชຌเฟ แ่เ องศาซลซียส ฿ชຌวลา ใเ นาที  อบจนขนม
สุก ซะขนมออกจากถาดพักบนตะกรงทิ ง฿หຌยใน 

บรรจุ฿นภาชนะทีไหຌง สะอาด ละปຂดสนิท 
 

ภำพทีไ แ ขั นตอนกำรผลิตคุกกี  
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จากทดลอง฿ชຌปງงขຌาวจຌาหอมมะลิทดทนปງงสาลีอนกประสงค์฿นผลิตภัณฑ์คุกกี ดยควบคุมปริมาณปງงขຌาว
จຌาหอมมะลิรຌอยละ  10, 20, 30, 40, 50, 60  ละ 70 ของน  าหนักปງงสาลีอนกประสงค์ทั งหมด  ดย
ควบคุมตัวปรคงทีไ  ฿นผลิตภัณฑ์คุกกี ตามสวนผสมดังตารางทีไ  1 
ตำรำงทีไ 1 สวนผสมของคุกกี ดย฿ชຌปງงขຌาวจຌาหอมมะลิทดทนปງงสาลี       

สวนผสม 

สวนผสมคุกกี ดย฿ชຌปງงขຌาวจຌาหอมมะลิทดทนปງงสาลี 
แเ% 

ิกรัมี 
โเ% 

ิกรัมี 
ใเ% 

ิกรัมี 
ไเ% 

ิกรัมี 
5เ% 

ิกรัมี 
ๆเ% 

ิกรัมี 
็เ% 

ิกรัมี 
ปງงสาลีอนกประสงค์ โเเ แ็ๆ แ5ไ แใโ แแเ ่่ ๆๆ 

ปງงขຌาวหอมมะลิ โโ ไไ ๆๆ ่่ แแเ แใโ แ5ไ 

น  าตาลทราย แเเ แเเ แเเ แเเ แเเ แเเ แเเ 

นยสด แ่เ แ่เ แ่เ แ่เ แ่เ แ่เ แ่เ 

เขเก ไเ ไเ ไเ ไเ ไเ ไเ ไเ 

นมสด 55 55 55 55 55 55 55 

กลือ แ.5 แ.5 แ.5 แ.5 แ.5 แ.5 แ.5 

กลิไนวานิลา 3 3 3 3 3 3 3 

มใดมะมวงหิมพานต์ 40 40 40 40 40 40 40 

คอนฟลกบดหยาบ 40 40 40 40 40 40 40 

ซดาเบคาร์บอนต 1 1 1 1 1 1 1 

ผงฟู 2 2 2 2 2 2 2 

รวม ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 

น าคุกกี จากสูตร฿นตารางทีไ แ มาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  ดยท าการทดสอบ
คุณลักษณะปรากฏ  สี  กลิไน รส ความกรอบ ละความชอบดยรวม ดຌวยวิธี 9 - point hedonic scale ดย
฿ชຌผูຌทดสอบชิม 30 คน เมพบความตกตางทางสถิติ (p>0.05) ของคุณสมบัติทางดຌานลักษณะปรากฏ สี กลิไน 
รส ความกรอบ ละความชอบดยรวม..คุกกี สูตรทีไทดทนปງงขຌาวจຌาหอมมะลิรຌอยละ50  ฿หຌคาคะนน
ความชอบดยรวมสูงสุด 

12.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แแ่/โ555 ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ   
หลังจากศึกษาทดลองพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตคุกกี ดยเดຌสูตรทีไดี คือ อัตราสวนปງงขຌาวจຌา

หอมมะลิตอปງงสาลีอนกประสงค์ 5เ : 50 จากนั นทดลองกใบตัวอยางป็นวลา แ ดือน น าเปตรวจวิคราะห์
ตาม มผช.แแ่/โ555 จะพบวาผลิตภัณฑ์คุกกี  มีความชื นทากับรຌอยละ ไ.ใแ สวนปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมดเม
กิน  แเไ CFU ยีสต์ละรานຌอยกวา แเแ CFU ซึไงผานกณฑ์มาตรฐาน มผช.แแ่/โ555 ละผลวิคราะห์คุณคา
ทางภชนาการของผลิตภัณฑ์คุกกี ทีไส าคัญประกอบดຌวย พลังงานทั งหมด แๆเ กิลคลอรีไ  พลังงานจากเขมัน 
็เ กิลคลอรีไ  ซดียมรຌอยละ ไ  หลใกรຌอยละ ไ  ละวิตามินอรຌอยละ โ   

12.4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌด านินการถายทอดทคนลยีการผลิตกกลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา

ต าบลขี หลใก  อ าภอปทุมรัตน์  จังหวัดรຌอยอใด  ฿นวันทีไ แ็ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ  พืไอ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก
฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
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12.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌด านินการลงพื นทีไ฿นวันทีไ แ้ สิงหาคม  โ5ๆเ พืไอติดตามละผลักดัน

พืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน..ดยพบวาผูຌประกอบการเดຌผลิตสินคຌาเดຌมากขึ นคุกกี ริไมป็นทีไ
ตຌองการของตลาดมากขึ น ดยขาย฿นรຌานคຌาชุมชน มีพอคຌารับเปขาย  ละมีออดอร์ตามงานตางโ สวนการ
ยืไนขอรับรองมาตรฐานอยูระหวางการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

ผลิตภัณฑ์คุกกี ของกลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา  กอนด านินงานพบวาสูตรกระบวนการผลิต เมคงทีไ       
นื อขใงกระดຌาง รสชาติเมสมไ าสมอ อายุการกใบรักษา โ สัปดาห์  หลังจาก วศ.   เดຌน าองค์ความรูຌทคนลยี
กระบวนการผลิตละการยืดอายุผลิตภัณฑ์คุกกี ฿หຌกับกลุมผูຌประกอบการฯ  พบวาผลิตภัณฑ์มีสูตรคงทีไละมี  
อายุการกใบรักษาเดຌ แ ดือน อຌางอิงจากผลการตรวจวิคราะห์ปริมาณความชื น สิไงปลกปลอม ปริมาณ
จุลินทรีย์ตาม มผช.แแ่/โ555  ละอยูระหวางด านินการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี  
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

ตຌองการ฿หຌ วศ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความหลากหลายป็น
ทีไตຌองการของผูຌบริภค  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

กลุมผูຌประกอบการยังขาดความรูຌ ละทักษะ฿นการปรรูปผลิตภัณฑ์ นืไองจากป็นผูຌสูงอายุจึง
จ าป็นตຌองมีการถายทอดทคนลยี฿หຌขຌา฿จงายละ฿ชຌวลานาน  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการมีความขຌา฿จอยาง
ละอียดสามารถน าเปปฏิบัติงานเดຌ  
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

แ. นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี 
โ. นางปฏิญญา จิยิพงศ์ 
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ภำพกิจกรรมกำรด ำนินงำน 

 
 

 
 
 
 
 

 

   
ภาพทีไ1 ลงพื นทีไส ารวจสอบถามขຌอมูล

จากผูຌประกอบการ      
ภาพทีไ2 สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ภาพทีไ3 การจัดตรียมอปุกรณ์ 

   
ภาพทีไ4 ผลิตภัณฑ์คุกกี กอนพัฒนา ภาพทีไ5  สวนประกอบของวัตถุดิบ ภาพทีไ6 ขั นตอนการรอนปງงกอนผสม 

   

ภาพทีไ7 ขั นตอนการตีนยละน  าตาล฿หຌ
ขึ นฟู 

ภาพทีไ8 ขั นตอนการผสม ภาพทีไ9 ขั นตอนการขึ นรูป 

   
ภาพทีไ10 ขั นตอนการควบคุมวลาละ

อุณหภูมิ฿นการอบ 
ภาพทีไ11 ขั นตอนการพกัคุกกี  ภาพทีไ12 ผลิตภัณฑ์คุกกี ปງงขຌาวหอม

มะลิหลังการพัฒนา 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร พัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตยลลีไมะนำวคี ยวหนึบ 
จำกปลือกมะนำวหลือทิ ง 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยลิศพิสิฐ  กิจศรีสกุล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทย ี    การพัฒนากรรมวิธีการผลิตยลลีไมะนาวคี ยวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิ ง  
ิภาษาอังกฤษี Process Developmemt Of Jellies Lemon By Waste Lemon peel  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                 
นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                 

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์               หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ    
ทรศัพท์ :  0 22017415    ทรสาร :  0 2201 7416    
อีมล์ : patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th                                  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :   นายลิศพิสิฐ  กิจศรีสกุล                              . 
ทีไอยู : แแๆ/แ หมู้  ต.ทาเมຌรวก อ.ทายาง จ.พชรบุรี ็ๆแใเ                     
ทรศัพท์ :  เ่ ๆใโ่ ๆแใไ                   
อีมล์ :  lemongoldslmg@hotmail.com                                            

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ  ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี         
5. งบประมาณครงการ :    50,000                       
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวทน.ี เดຌด านินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป ิSTI coupon 
for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌสอดรับ 
OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ 
ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตั งตกลุมอ
ทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสูอสอใมอี (Growth) 
รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย การด านินงานคูปองวิทย์
ประกอบดຌวยการลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการพืไอท าการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมี
ความพรຌอมขຌารวมครงการ น าปัญหามาวิคราะห์ดยหานวทาง฿นการกຌเขผลิตภัณฑ์ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะน าเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการละพิไมอกาสทางการคຌา 

หຌางหุຌนสวนจ ากัด ลมอนกลด์ อล อใม จี อ าภอทายาง  จังหวัดพชรบุรี  ตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยลลีไมะนาวคี ยวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิ ง พืไอพิไมอกาสขยายชองทางการตลาดก
ผูຌประกอบการตอเป 

7. ความป็นมาของครงการ 
 หຌางหุຌนสวนจ ากัด ลมอนกลด์ อล อใม จี  อ าภอทายาง  จังหวัดพชรบุรี  พบปัญหามีของหลือทีไกิด
จากกระบวนการผลิต คือปลือกมะนาวจ านวนมากซึไงท า฿หຌกิดขยะละของสียป็นจ านวน ใ-ไ ตันตอวัน เม
สามารถฝังกลบละท าป็นปุຉยเดຌหมดสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ทางผูຌประกอบการจึงคิดตอยอดปลือกมะนาว
ป็นผลิตภัณฑ์ยลลีไคี ยวหนึบดยเดຌลองทดลองปรรูปตเมสามารถท าเดຌนืไองจากกใบเวຌ พียง แ วัน พบวา
ลักษณะยลลีไกาะติดกันป็นกຌอน ท า฿หຌเมสามารถผลิตป็นสินคຌาเดຌ วศ. เดຌลใงหในปัญหาละมีนวคิด฿น
การศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ  นืไองจากกลุมนี มีศักยภาพ฿นการผลิตละมีชองทางการ
จ าหนาย รวมทั งสงสริมการ฿ชຌวัตถุดิบทีไป็นของหลือทิ งทีไมีอยูจ านวนมากพืไอสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอ฿ชຌประยชน์จากของหลือทิ งทีไกิดขึ นจากกระบวนการผลิตน  ามะนาวชขใง฿หຌมีมูลคาพิไมดย

พัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตมะนาวคี ยวหนึบ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค 
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9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตยลลีไมะนาวคี ยวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิ ง 
9.2. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
9.3. วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ละติดตามผลการน าเป฿ชຌประยชน์ 

10. หลักการละหตุผล 
ยลลีไหຌง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการผลเมຌ ผัก ธัญชาติ หรือสมุนเพรมาคั นหรือสกัดลຌวผสมกับ

สาร฿หຌความหวานละสารทีไท า฿หຌกิดจล ชน จลาติน คาราจีนน วุຌน฿นปริมาณทีไหมาะสมทีไท า฿หຌผลิตภัณฑ์
อยู฿นลักษณะหຌงละหนียว มีลักษณะส าคัญตาม มผช. 5โเ/โ5ไ็ เดຌก นื อหนียว นุม ป็นชิ นหຌงเมกาะ
ติดกันปริมาณจุลินทรีย์ยีสต์ละรา ตຌองเมกิน 100 คลนีตอตัวอยาง แ กรัม ิส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,โ5ไๆี ขั นตอนการผลิตยลลีไมีขั นตอนการตรียมสวนผสมลຌวน าเปตຌมคีไยวจนดือด 
฿ชຌอุณหภูมิชวง ๆเ-ๆ5 องศาซลซียส ปรุงตง สี กลิไน กรด ละน  าตาล คีไยวจนเดຌปริมาณของขใงรຌอยละ ็5 
ท า฿หຌยในขึ นรูปตามตຌองการ ตกตง จนเดຌผลิตภัณฑ์ยลลีไ (สุวรรณ,2543) จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยลลีไรสมะนาววิตามินซีสูงผลของปริมาณจลลาติน ็% อัตราสวนของซูครส/กลูคสเซรัป 1% ละปริมาณ
กรดซิตริก ใ.5% มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยลลีไ ละป็นทีไชืไนชอบของผูຌบริภคมากทีไสุด ิศิมาภรณ์  
มีสง โ5ไๆี  ละการ฿ชຌสารทีไท า฿หຌกิดจล ชน จลาติน พคติน ปງง ติมลง฿นเซรัปทีไมีความชื นสูง จะท า฿หຌ
เซรัปถูกกักอยู฿นครงสรຌางจล น  าตาลละกลูคสเซรัปจะชวย฿หຌกิดรสหวานละชวยยืดอายุการกใบรักษา
ของผลิตภัณฑ์เดຌ (Delgado & Banon, 2014ี สดงวาขั นตอนการผลิตยลลีไ฿นชวงอุณหภูมิ ตั งต ๆเ องศา
ซลซียส  สามารถขึ นรูปละชวยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์ยลลีไเดຌ  

คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงเดຌจัดท าครงการพัฒนากรรมวิธีการผลิตยลลีไมะนาว
คี ยวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิ งของหຌางหุຌนสวนจ ากัด ลมอนกลด์ อล อใม จี อ าภอทายาง จังหวัด
พชรบุรี ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌประยชน์จากของหลือทิ ง฿หຌมีมูลคาพิไมดยพัฒนาสูตรละกระบวนการ
ผลิตมะนาวคี ยวหนึบ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต  

  -  ลงพื นทีไหຌางหุຌนสวนจ ากัด ลมอนกลด์ อล อใม จี อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี ดยส ารวจ
สถานทีไผลิตรวมทั งปัญหาของผลิตภัณฑ์ยลลีไมะนาวคี ยวหนึบทีไเมสามารถกใบเวຌเดຌนานนืไองจาก มี
ความชื นสูง 

11.2. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ  
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช. 5โเ/โ5ไ็ 
11.4. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
11.5. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์  
11.6. ติดตาม ประมินผล 
11.7. สรุปละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน   
12.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา 

วศ. เดຌด านินการลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของหຌางหุຌนสวนจ ากัด ลมอนกลด์ อล    
อใม จี  อ าภอทายาง  จังหวัดพชรบุรี  พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาตอยอดปลือกมะนาว
ซึไงป็นของหลือทิ ง฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ยลลีไคี ยวหนึบ  นืไองจากทางผูຌประกอบการทดลองปรรูปตเมสามารถ
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ท าเดຌ พอกใบเวຌพียง แ วัน พบวาลักษณะยลลีไกาะติดกันป็นกຌอน  มีความชื นสูง  รูปทรงปลีไยนปลงเม
สามารถกใบรักษาเดຌ  

12.2. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ  
ทดลองผลิตยลลีไคี ยวหนึบดยมีสวนผสมทีไส าคัญเดຌก  ปลือกมะนาวบดละอียด  น  าตาลทราย  

กลือ กรดซิตริก สาร฿หຌความคงตัว (CMC) ซนทนกัม (X-gum) ละสาร฿หຌความหวาน ิIsomaltี มีขั นตอน
การผลิตยลลีไปลือกมะนาว ดังภาพทีไ แ ลຌวน ามาวิคราะห์ตามมาตรฐาน มผช. 5โเ/โ5ไ็  

 

12.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
หลังจากศึกษาทดลองพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตยลลีไคี ยวหนึบจากปลือกมะนาวดยเดຌสูตรทีไดี  

จากนั นทดลองกใบตัวอยางป็นวลา แ ดือน น าเปตรวจวิคราะห์ตาม มผช. 5โเ/โ5ไ็ พบวายลลีไคี ยวหนึบ
จากปลือกมะนาวมีลักษณะป็นชิ น เมกาะติดกัน  มีสีทีไดีตามธรรมชาติ ลักษณะนื อมีความหนียวเมขใง
กระดຌาง  สวนปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมดเมกิน แเไ CFU  สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส เมพบ  อสชอริชีย คเล
นຌอยกวา ใ  MPN/g  ละยีสต์ละรานຌอยกวา แเแ CFU ซึไงผานกณฑ์มาตรฐาน มผช. 5โเ/โ5ไ็             
ผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของผลิตภัณฑ์ยลลีไจากปลือกมะนาวประกอบดຌวย พลังงานทั งหมด ใ5ไ   
กิลคลอรีไ คลซียมรຌอยละ ๆแ  หลใกรຌอยละ โ  ละวิตามินซีรຌอยละ เ.ใ   

 
 
 

฿สน  าตาล กรดซติริก ละกลือ  ควบคุมอุณหภูมิทีไ  ่5 องศาซลซยีส นาน โ.ใเ ชัไวมง จนนื อสัมผสัมีความหนืด
จับกันป็นกຌอน 

น าปลือกมะนาวบดละอียด กวน฿หຌความรຌอนดยควบคุมอณุหภมูทิีไ  ่5 องศาซลซียส ฿สสาร฿หຌความคงตัว cmc 
ละ X-gum กวนจนป็นนื อดียวกัน 

ภาพทีไ แ ขั นตอนการผลติยลลีไปลือกมะนาวหลือทิ ง 

น ามากลีไย฿สถาดพักเวຌ 10 นาทีพืไอคลายความรຌอน  ตัดป็นสຌนขึ นรูปรยสาร.isomalt..ละน  าตาลทรายบน
ผลิตภณัฑ์พืไอปງองกันการจับตัวปน็กຌอน  บรรจุ฿สถุงปຂดสนิท 
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12.4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌด านินการถายทอดทคนลยีการผลิตก หຌางหุຌนสวน ลมอนกลด์ อล    

อใม จี อ าภอทายาง จังหวัดพชรบุรี ฿นวันทีไ แ5 กรกฎาคม โ5ๆเ  พืไอ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก฿นการกຌเข
ปัญหาผลิตภัณฑ์ 

12.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌด านินการติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรอง

มาตรฐาน ดยพบวาผูຌประกอบการอยูระหวางการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

ผลิตภัณฑ์ยลลีไมะนาวคี ยวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิ งของหຌางหุຌนสวน ลมอนกลด์ อล อใม จ ี 
พบวา สูตรกระบวนการผลิตเมคงทีไอายุการกใบรักษาเดຌพียง แ วัน ลักษณะยลลีไกาะติดกันป็นกຌอน มี
ความชื นสูงรูปทรงปลีไยนปลง  หลังจาก วศ. เดຌน าองค์ความรูຌทคนลยีกระบวนการผลิตยลลีไมะนาวคี ยว
หนึบจากปลือกมะนาวหลือทิ ง฿หຌกับกลุมผูຌประกอบการฯ พบวาผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบรักษาเดຌ แ ดือน  
อຌางอิง  จากผลการตรวจวิคราะห์ตาม  มผช. 5โเ/โ5ไ็ ละอยูระหวางด านินการยืไนขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี  
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

ตຌองการ฿หຌ วศ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความหลากหลายป็น
ทีไตຌองการของผูຌบริภค  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

นืไองจากกลุมผูຌประกอบการ฿ชຌปลือกมะนาวหลือทิ งมาผลิตป็นผลิตภัณฑ์ยลลีไคี ยวหนึบ อาจมีการ
ปนป้อนจากปลือกมะนาวคอนขຌางมาก  จึงจ าป็นตຌองค านึงถึงความสะอาดป็นส าคัญพืไอ฿หຌอาหารมีความ
ปลอดภัยกผูຌบริภค 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.4 นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี 
16.5 นางปฏิญญา จิยิพงศ์ 
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ภำพกิจกรรมกำรด ำนินงำน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภำพกิจกรรมลงพื นทีไละผลิตภัณฑ์กอนด ำนินกำร 
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ภำพขั นตอนกำรทดลองละผลิตภัณฑ์หลังด ำนินกำร 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป 2560 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตมะมวงอบหຌง 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงรตันำวดี  กระจำงพจน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี   การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะมวงอบหຌง                               
 ิภาษาอังกฤษี    The Developmemt of  process for mango dry production     . 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์ 
นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                

ต าหนง ๊  นักวิทยาศาสตร์               หนวยงาน ๊  กรมวิทยาศาสตร์บริการ    
ทรศัพท์ ๊  เ โโเแ ็ไแ5    ทรสาร ๊  เ โโเแ ็ไแๆ    
อีมล์ ๊ patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :     นางรัตนาวดี  กระจางพจน์               
ทีไตั ง :     โโแ ม.ไ  ต.หนองบัว  อ.ภูรือ  จ.ลย                                                               
ทรศัพท์ :     เ่ แแโโ แแ็็  ทรสาร :                           

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  ๆ  ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี     

5. งบประมาณครงการ :  5เุเเเ บาท                                                            

6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌด านินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป (STI coupon 
for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌสอดรับ 
OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ 
ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตั งตกลุม
อทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสูอสอใมอี 
(Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ิวศ)..ดยส านักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม 
ด านินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพื นทีไ
ส ารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับการด านินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ 

กลุมเรภูผาศักดิ์ ต าบลหนองบัว อ าภอภูรือ จังหวัดลย ป็นผูຌประกอบการทีไมีความมุงมัไน฿นการ
พัฒนาผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพ ดีตอสุขภาพของผูຌบริภค ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาสูตรละกรรมวิธี฿นการ
ผลิตมะมวงอบหຌง฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน 

7. ความป็นมาของครงการ 

ภาคตะวันออกฉียงหนือป็นพื นทีไทีไมีความหมาะสมทีไ฿นการพาะปลูกพืชผักละผลเมຌหลายชนิด
ละมีผลผลิตออกสูตลาดป็นจ านวนมาก ท า฿หຌมีปริมาณมากกินความตຌองการของตลาดผูຌบริภค สงผล฿หຌ
ราคาผลผลิตทีไออกสูทຌองตลาดนั นมีราคาตไ าละประสบกับปัญหาสินคຌานาสียเดຌนืไองจากป็นสินคຌาทีไกใบเวຌเดຌ
เมนาน ดยผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ อ าภอภูรือ จังหวัดลย เดຌจัดตั งขึ นภาย฿ตຌบรนด์ Nine NaNa (นายนานาี 
ซึไงป็นผลิตภัณฑ์ผลเมຌอบหຌงบบธรรมชาติ แเเ % ทีไมีรสชาติหวานปราศจากน  าตาล เมจือสี เมตงกลิไน
สังคราะห ์฿ชຌกระบวนการปรรูปป็นผลเมຌอบหຌงทีไดีตอสุขภาพส าหรับผูຌบริภค ดຌวยการอบหຌงจากพลังงาน
สงอาทิตย์ดຌวยครืไองอบหຌงบบพาราบลาดมขนาดลใก พืไอสรຌางมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์ทีไตຌองสูญสียเปดย
ปลาประยชน์ จึงริไมจากการน าผลเมຌ฿นพื นทีไมาผานกระบวนการปรรูปการตากหຌงดຌวยพลังงานสงอาทิตย์
พืไอกใบเวຌบริภคนอกฤดูกาล การปรรูปน าผลเมຌดยกระบวนการอบหຌงป็นวิธีการปรรูปชนิดหนึไงซึไงป็นทีไ
นิยมกันมากละสามารถน ามาผลิต฿นระดับอุตสาหกรรมเดຌ ละสามารถจ าหนายภาย฿นประทศละสงออกเป
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ยังตางประทศ฿นลักษณะป็นอาหารพืไอการบริภคป็นอาหารวางซึไงยังคงรักษาสี กลิไน รสชาติธรรมชาติของ
ผลเมຌชนิดนั นเวຌ 

คณะท างานครงการ เดຌลงพื นทีไส ารวจปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ฿นพื นทีไภาค
ตะวันออกฉียงหนือ พบวาผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ ต าบลหนองบัว อ าภอภูรือ จังหวัดลย ซึไงผลิตมะมวง
อบหຌง ตมีปัญหาการผลิตนืไองจากสีของมะมวงป็นสีน  าตาลคล  าปน฿นนื อ สีเมสมไ าสมอ ละมีความชื น
ละจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์กินกณฑ์มาตรฐาน มผช. เมสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌนาน จึงตຌองการ฿หຌ วศ. 
ชวยพัฒนาสูตรกรรมวิธี฿นการผลิตมะมวงอบหຌง฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค  นืไองจากตຌองการสงออก
ผลิตภัณฑ์เปยังตลาดตางประทศ ชน จีน เตຌหวัน ฮองกง วียดนาม ป็นตຌน 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพิไมมูลคาผลเมຌเทยดยพัฒนาผลิตภัณฑ์มะมวงอบหຌง฿หຌเดຌสูตรกระบวนการผลิตทีไดีป็นทีไยอมรับ

ของผูຌบริภค ละสงสริม฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรองมาตรฐาน  

9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ลงพื นทีไส ารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตละรวบรวมขຌอมูลของผูຌประกอบการกลุมเรภูผาศักดิ์  
9.2 พัฒนาสูตรกระบวนการผลิตมะมวงอบหຌง  
9.3 ศึกษาสภาวะการกใบ ละศึกษาอายุการกใบ 

9.4 ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตาม มผช.แใๆ/โ55่  
9.5 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 

9.6 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

9.7 สรุปละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 
ปัจจุบันตลาดผักผลเมຌสด ชยใน ชขใง ละผักผลเมຌอบหຌงของเทยป็นทีไนิยมของผูຌบริภค฿น

ตางประทศ  มีการสงออกผักผลเมຌสด ชยใน ชขใง ละผลเมຌอบหຌง  ดยตลาดหลักทีไสงออกคือ จีน 

วียดนาม ฮองกง ญีไปุຆน ละสหรัฐอมริกา ความตຌองการผลเมຌอบหຌงมีนวนຌมพิไมขึ นทุกปี นืไองจากผูຌบริภค
฿นประทศละตางประทศหันมา฿หຌความนิยมบริภคผลเมຌอบหຌง฿นรูปบบของขนมขบคี ยวพืไอสุขภาพ การ
ปรรูปผลเมຌอบหຌงจึงป็นอีกทางลือกหนึไงทีไชวยหลือกษตรกร฿นชวงทีไมีสินคຌาลຌนตลาด ท า฿หຌราคาตกตไ า 
ละป็นการสรຌางมูลคาพิไมสามารถสรຌางอกาส฿นการสงออกอีกดຌวย  

ผลเมຌอบหຌง ป็นวิธีปรรูปผลเมຌอยางหนึไงพืไอยืดอายุการกใบ ละพิไมมูลคา฿หຌกับผลเมຌ การผลิต
มะมวงอบหຌงดยการอบหຌงดຌวยพลังงานสงอาทิตย์ดຌวยรงอบหຌงบบพาราบลาดมขนาดลใก ท า฿หຌ
ความชื นหรือน  าทีไระหยออกจากนื อมะมวงทีไตຌองการอบหຌงออก ซึไงชวยยืดอายุการกใบของมะมวงดยการ
ลดคาวอตอร์อกทิวิตี ซึไงมีผลการการยับยั งการจริญติบตของจุลินทรีย์ ตปัญหาทีไพบ฿นการผลิตมะมวง
อบหຌงคือมีสีน  าตาลคล  าปน฿นนื อ เมสมไ าสมอ มีความชื นสูง ละจุลินทรีย์กินกณฑ์มาตรฐาน มผช. เม
สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌนาน  

กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไมจึงเดຌจัดท าครงการพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตมะมวงอบหຌง ดย
น าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหารมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิต รวมทั ง
สงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน ป็นการตอยอดจากการ฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนพืไอ
พิไมมูลคา฿หຌกกับผลเมຌเทย  
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ลงพื นทีไส ารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ 
11.2 ศึกษาการพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะมวงอบหຌง 



120 

 

11.3 ทดลองยืดอายุการกใบ ละสภาวะการกใบ 
11.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แใๆ/โ5ไๆ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ   
11.5 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
11.6 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 

12. ผลการด านินงาน  
12.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา 

วศ. เดຌด านินการลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการเรภูผาศั กดิ์ ต าบล
หนองบัว อ าภอภูรือ  จังหวัดลย พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาสูตรละกรรมวิธี฿นการผลิต
มะมวงอบหຌง฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ละมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มผช. 

12.2 ศึกษาการพัฒนากรรมวิธีมะมวงอบหຌง 
ศึกษาทดลองมะมวงอบหຌง ดังสดงตารางทีไ แ วัตถุดิบทีไ฿ชຌคือมะมวงกຌวหรือมะมวงน  าดอกเมຌ 

กใบมะมวงทีไกจัดตยังเมสุก฿นชวงดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมพราะมีมะมวงยอะ ลຌวน าเปอบหຌงดຌวยรง
อบหຌงบบพาราบลาดม ตนืไองจากลงพื นทีไส ารวจปัญหาพบวาผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์มะมวงอบ฿น
ปริมาณมากท า฿หຌกิดการซຌอนทับกัน วลาตากหຌงจึงหຌงเมสมไ าสมอกิดคาความชื นกินมาตรฐานจึงควรมี
การวางรียง฿หຌสมไ าสมอกอนตากหຌง฿นครืไองอบหຌงบบพาราบลาดมจนหຌง  

 

12.3 ทดลองยืดอายุการกใบ สภาวะการกใบ 
จากการทดลอง ฿ชຌมะมวงอบหຌงจากผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ ดยทดลองยืดอายุการกใบมะมวง

อบหຌงบรรจุ฿สถุงสุญญากาศ บงสภาวะ฿นการกใบรักษาป็น โ บบ คือ สภาวะการกใบรักษา฿นอุณหภูมิหຌอง 
ละสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ แเ ±โ องศาซลซียส จากนั นน ามาศึกษาการปลีไยนปลงคุณภาพ
ทางดຌานลักษณะของสี ละความชื น พบวามะมวงอบหຌงทีไอุณหภูมิหຌองปลีไยนป็นสีคล  ารใว มีคาความชื นรຌอย
ละ แๆ.ๆโ ละมีคาวอตอร์อกทิวิตี เ.ๆไ  สวนมะมวงอบหຌงทีไอุณหภูมิ แเ ±โ องศาซลซียส  เมกิดการปลีไยน
สีของผลิตภัณฑ์ มีคาความชื นรຌอยละ ้.แ5 ละมีคาวอตอร์อกทิวิตี เ.5็ 

ดังนั นหากตຌองการยืดอายุการกใบรักษามะมวงอบหຌง฿หຌเดຌนานควรกใบ฿นถุงสูญญากาศทีไปຂดมิดชิด 
ละนืไองจากมะมวงอบหຌงมีปริมาณน  าตาลท า฿หຌมืไออุณหภูมิสูงขึ นจะกิดปฏิกิริยาสีน  าตาลบบมีอนเซม์฿น
ผลเมຌทีไอบหຌง ท า฿หຌผลิตภัณฑ์กิดการปลีไยนปลงสีของผลิตภัณฑ์ปลีไยนป็นสีคล  าจึงกຌเขดยช฿น
สารละลายซดียมมตาเบซัลเฟต์กอนน าเปตากพืไอปງองกันการกิดปฏิกิริยาสีน  าตาล ละควรตาก฿หຌหຌงพืไอ

มะมวงสุกกึไงดิบ 

ลຌางผลมะมวง฿หຌสะอาด ปอกปลอืก หัไนนื อมะมวงป็นชิ นบางโ 

ช฿นสารละลายซดียมมตาเบซลัเฟต์ เ.เแ-เ.เโ% ประมาณ แเ นาที 

ลຌางมะมวงดຌวยน  าสะอาด 

วางรียงบนตะกรง น าเปตากดด฿นรงอบพลังงานสงอาทิตย์บบพาราบลา 

ตากจนหຌง ความชื นเมกินรຌอยละ แ่ ละลຌวบรรจุ฿นถุงสุญญากาศ กใบเวຌ฿นอุณหภูมิหຌอง 

กรรมวิธีกำรผลิตมะมวงอบหຌง 
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ลดความชื นซึไงมีผลตอการกิดปฏิกิริยาการปลีไยนปลงสีของผลติภัณฑ์ ตถຌาตຌองการกใบรักษามะมวงอบหຌง
ควรกใบ฿นหຌองยใน฿หຌมีอุณหภูมิตไ าพืไอรักษาคุณภาพละชะลอการปลีไยนสีน  าตาลจะป็นวิธีทีไดี฿นการกใบ
รักษามะมวงอบ฿หຌนานขึ น 

12.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แใๆ/โ5ไๆ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ   
หลังจากศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบของผลิตภัณฑ์ จากนั นน าเปตรวจ

วิคราะห์ตาม มผช.แใๆ/โ5ไๆ พบวามะมวงอบหຌงทีไบรรจุ฿นถุงสุญญากาศ มีความชื นทากับรຌอยละ แแ.่โ 
ละวอตอร์อกทิวิตีทากับ เ.ๆเ สวนปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมดละยีสต์ละรา อยู฿นกณฑ์ตาม มผช.
แใๆ/โ5ไๆ  

ผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของมะมวงอบมีคุณคาทางภชนาการตอหนึไงหนวยบริภคทีไส าคัญ
สดงดังตารางทีไ แ  
ตำรำงทีไ แ ขຌอมูลภชนาการมะมวงอบ ปริมาณ ใเ กรัมตอ แ/ไ ถุง 

รายการ มะมวงอบ 
พลังงานทั งหมด ิกิลคลอรีไ) ้เ 
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไ) เ 
ปรตีน ิกรัมี (%Nx6.25) เ 
คาร์บเฮดรต ิกรัมี โโ.เ 
฿ยอาหาร ิกรัมี แ.เ  
น  าตาล ิกรัมี แๆ.เ 
ซดียม ิมิลลิกรัมี ไ5.เ 
คลซียม ิมิลลิกรัมี แเ.ๆ่ 
หลใก ิมิลลิกรัมี เ.แ้ 

12.5 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
วศ. เดຌด านินการถายทอดทคนลยีการผลิตกผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ ฿นวันทีไ แไ มิถุนายน 

โ5ๆเ พืไอ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนด านินงานผลิตภัณฑ์มะมวงอบหຌงของผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ มีปัญหาการผลิตนืไองจากสี

ของมะมวงป็นสีน  าตาลคล  าปน฿นนื อ สี เมสมไ าสมอ ละมีความชื นละจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์กินกณฑ์
มาตรฐาน มผช. เมสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌนาน 

หลังด านินงานนะน าผูຌประกอบการ฿นขั นตอนกรรมวิธีการผลิตเป฿ชຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิต 
ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตาม มผช. ละเดຌรับการรับรอง มผช  
14. ขຌอสนอนะ 

ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พราะป็นกลุมทีไมีศักยภาพทางการตลาด วศ. 
จะติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์สินคຌาทีไมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค 

15. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงกา 
15.1 นางปฏิญญา  จิยิพงศ์ 
15.2 นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี 
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ภาพกิจกรรมการศึกษาทดลอง   

 
ภาพทีไ แ-ใ ขั นตอนการผลิตมะมวงอบหຌงของผูຌประกอบการเรภผูาศักดิ์ 

 

 
ภาพทีไ 4-ๆ ผลิตภณัฑ์มะมวงอบหຌงของผูຌประกอบการเรภผูาศักดิ์ 

 
ภาพทีไ ็-้ วิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑม์ะมวงอบหຌง 

 
ภาพทีไ แเ-แโ จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกกผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ 

 
 

ศกึษากระบวนการผลติของมะมว่งอบ 

 

ภาพทีไ แ ภาพทีไ 2 ภาพทีไ 3 

ทดลองยืดอายกุารเก็บรักษา 

 

ภาพทีไ 6 ภาพทีไ 4 ภาพทีไ 5 

ภาพทีไ 7 ภาพทีไ 9 ภาพทีไ 8 

ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 

ภาพทีไ 10 ภาพทีไ 11 ภาพทีไ 12 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป 2560 

 
 
 
 

ครงกำร พัฒนำผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภำพ 
ส ำหรับครืไองดืไมกำฟปรุงส ำร็จ 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงธิติรัตน์ ธรรมกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี    พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภาพส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ   . 
 ิภาษาอังกฤษี  Development of healthy non-dairy creamer for mixed coffee 

drink 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์ 

นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี               
ต าหนง ๊  นักวิทยาศาสตร์               หนวยงาน ๊  กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
ทรศัพท์ ๊  เ โโเแ ็ไแ5    ทรสาร ๊  เ โโเแ ็ไแๆ   
อีมล์ ๊ patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นางธิติรัตน์ ธรรมกุล                
ทีไตั ง :   140 หมูทีไ 10 ต าบลหนองหญຌาปลຌอง อ าภอวังสะพุง จังหวัดลย                                
ทรศัพท์ :  080-188-5454   

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ๆ  ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี    
5. งบประมาณครงการ :  5เุเเเ บาท                                                            
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌด านินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป (STI coupon 
for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌสอดรับ 
OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุ
ภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตั งต
กลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสูอสอใมอี 
(Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ิวศ)..ดยส านักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม 
ด านินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพื นทีไ
ส ารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับการด านินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ 

บริษัท พฤกษาเพร จ ากัด ต าบลหนองหญຌาปลຌอง อ าภอวังสะพุง จังหวัดลย ป็นกลุมหนึไงทีไมีความ
มุงมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพสินคຌา OTOP ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียมสุขภาพ 
ส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ
฿นการขงขัน   
7. ความป็นมาของครงการ 

บริษัท พฤกษาเพร จ ากัด ผูຌผลิตผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจผสมสมุนเพรยีไหຌอ p-mix coffee 
ป็นสินคຌาอทอปของจังหวัดลย จุดขายทีไส าคัญคือป็นกาฟทีไดีตอสุขภาพของผูຌบริภคผสมสมุนเพรทีไมี
ประยชน์ตอรางกาย ชน กระชายด า มะขามปງอม สมอเทย ละมีสลกนดใดทีไวา เม฿ชคดืไมกาฟ ต
ดูลคุณทั งชีวิต จากการสอบถามขຌอมูลผูຌประกอบการ฿หຌความส าคัญกับสวนผสมทีไดีตอสุขภาพของผูຌบริภค
ป็นส าคัญ ซึไงสวนผสมทีไส าคัญคือครีมทียม฿นผลิตภัณฑ์กาฟปรุงส ารใจ บริษัทเดຌซื อมาจากบริษัทคูคຌา ต
ป็นครีมทียมทีไมีกรดเขมันทรานส์ ิtrans-fatty acid) ปัจจุบันมีผลงานวิจัยยืนยันวาครีมทียมทีไมีกรด
เขมันทรานส์ป็นอันตรายตอผูຌบริภค นืไองจากกรดเขมันทรานส์ป็นสาหตุส าคัญทีไท า฿หຌกิดรคหลอดลือด
หัว฿จตีบ สงผล฿หຌ LDL cholesterol หรือเขมันทีไมีทษตอรางกายพิไมขึ น ละลด HDL cholesterol ซึไงป็น

mailto:Janchay@dss.go.th
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เขมันทีไมีประยชน์ตอรางกายลง ท า฿หຌผูຌทีไเดຌรับทราบขຌอมูลปฏิสธการบริภคครืไองดืไมทีไมีสวนประกอบของ
ครีมทียม มีผลกระทบตอยอดการจ าหนาย  บริษัทจึงตຌองการผลิตภัณฑ์ครีมทียมทีไดีตอสุขภาพ เมมีกรด
เขมันทรานส์ ละมีสวนผสมทีไดีตอสุขภาพ ฿หຌกผลิตภัณฑ์กาฟปรุงส ารใจสูตรผสมสมุนเพรเดຌ   

คณะท างานครงการ เดຌลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของบริษัทพฤกษาเพร จ ากัด ต าบล
หนองหญຌาปลຌอง อ าภอวังสะพุง จังหวัดลย ตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียม฿หຌมีคุณภาพพืไอ
สุขภาพส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ผูຌประกอบการมีความประสงค์จะด านิน
ครงการคูปองวิทย์พืไออทอปรวมกับ วศ. คณะท างานครงการจึงเดຌด านินครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีม
ทียมพืไอสุขภาพส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจละมีการติดตามผลการพัฒนาป็นระยะตอเป 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียมพืไอสุขภาพส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ฿หຌป็นทีไยอมรับ

ของผูຌบริภค   
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัย  
9.2 ทดลองพัฒนาสูตรครีมทียม  
9.3 ศึกษาสูตรครีมทียมส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ 
9.4 ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตาม มผช.แเๆ้/โ5ไ่   
9.5 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
9.6 ติดตามละสอบถามความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการตอผลิตภัณฑ์  
9.7 สรุปละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 
ครีมทียมชนิดผงป็นผลิตภัณฑ์ทีไนิยม฿ชຌผสม฿นครืไองดืไมประภทกาฟซึไงป็นครืไองดืไมป็นทีไนิยมของ

ทุกประทศ พราะกาฟมีกลิไนละรสชาติทีไป็นอกลักษณ์ของชนิดกาฟ ท า฿หຌผูຌผลิตตຌองการพัฒนากาฟ
ส ารใจรูป฿นรูปบบทรีอินวันซึไงมีสวนประกอบกาฟ ครีมทียม ละน  าตาล ทีไมีอกลักษณ์รสชาติป็นทีไนิยม
ส าหรับผูຌบริภค การ฿ชຌผลิตภัณฑ์ครีมทียมชวย฿หຌครืไองดืไมมีความขຌนมันต฿นครีมทียมป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีกรด
เขมันทรานส์สูง ซึไงเขมันทรานส์กิดจากกระบวนการติมเฮดรจนลงเป฿นน  ามันทีไมีกรดเขมันเมอิไมตัวสูง 
นืไองจาก฿ชຌสวนประกอบของน  ามันพืชทีไผานกระบวนการเฮดรจินชันป็นหลงของกรดเขมันทรานส์ทีไป็น
เขมันทีไมีทษตอรางกาย ท า฿หຌระดับคอรสตอรอลชนิดเมดีละเตรกลีซอเรด์พิไมขึ น ซึไงป็นการพิไมความ
สีไยงตอการกิดรคหัว฿จละหลอดลือด   

วศ. เดຌศึกษาทดลองผลิตภัณฑ์ครีมทียมทีไปราศจากกรดเขมันทรานส์ ดยศึกษาสูตรละกระบวนการ
ผลิตอิมัลชันของครีมทียม น าอิมัลชันมาผานกระบวนการอบหຌงบบพนฝอย วิคราะห์ปริมาณกรด
เขมันทรานส์ของครีมทียมชนิดผงสูตรทดลองดຌวยครืไอง Gas Chromatography พบวาครีมทียมชนิดผงสูตร
ทดลอง มีปริมาณกรดเขมันชนิดทรานส์ตไ ากวา เ.5 กรัมตอหนวยบริภค หรือถือวาปราศจากกรดเขมันชนิด
ทรานส์  องค์ความรูຌทีไเดຌจากการวิจัยสามารถน ามา฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภาพ
ตามความตຌองการของผูຌประกอบการเดຌ กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไมจึงเดຌจัดท าครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภาพส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ พืไอพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียม฿หຌ มี
คุณภาพพืไอสุขภาพส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค    
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ลงพื นทีไส ารวจขຌอมูลปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการของบริษัทพฤกษาเพร 
จ ากัด  
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11.2 ทดลองพัฒนาสูตรครีมทียมชนิดผง ดยศึกษาสมบัติทางกายภาพของครีมทียมละวิคราะห์ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ โเ่ พ.ศ.โ5ไใ รืไองครีม 

11.3 ศึกษาสูตรครีมทียมชนิดผงส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจของผูຌประกอบการ 
11.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ ตาม มผช. แเๆ้/โ5ไ่ 
11.5 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกของความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมกาฟปรุง

ส ารใจ 
11.6 ติดตามผลละความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการตอครีมทียมชนิดผงส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุง

ส ารใจของผูຌประกอบการ 
12. ผลการด านินงาน   

12.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมปัญหา฿นกระบวนการผลิต 
ลงพื นทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของบริษัทพฤกษาเพร จ ากัด ต าบลหนองหญຌาปลຌอง อ าภอ

วังสะพุง จังหวัดลย พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียมชนิดผง฿หຌมี
คุณภาพพืไอสุขภาพส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค 

12.2 ทดลองพัฒนาสูตรครีมทียม 
ศึกษาทดลองผลิตครีมทียมชนิดผงละศึกษาสูตรทีไหมาะสม ดังสดงตารางทีไแ ดย฿ชຌวัตถุดิบ คือ 

น  าลูกดือยรวมกับอิมัลซิเฟออร์ น ามาผสมทีไอุณหภูมิ ็เ องศาซลซียส จากนั นน าเปปัດนผสมดຌวยครืไองปัດน
ผสมละน ามาผานครืไองฮมจิเนซอร์จนป็นนื อดียวกัน น าสวนผสมเปท าหຌงป็นผงดຌวยครืไองอบหຌงบบ
พนฝอย ทีไอุณหภูมิลมขຌา โเเ องศาซลซียส อุณหภูมิลมออก แเ5 องศาซลซียส ละระดับความรใวรอบ
ของปัຖมทีไ 5 รอบ/นาที จะเดຌครีมทียมทีไมีลักษณะป็นผง 

ตารางทีไแ สูตรการผลิตอิมัลชันครีมทียม 

สวนผสม 
อัตราสวน 

รຌอยละดยน  าหนัก 
น  าลูกดือย 5เ.โโ 
มอลทดกซ์ทริน ใเ 
ซดียมคซีนต โเ.้ 
เดพทสซียม ฟอสฟต เ.แ 
เขมันจากขຌาว แ5 
ลซิติน เ.5 
มนกลีซอเรด์ โ.เ้ 

น าครีมทียมชนิดผงเปวิคราะห์สมบัติทางกายภาพ คือคาสี ละวิคราะห์คุณภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ โเ่ พ.ศ.โ5ไใ จากผลการวิคราะห์คุณภาพครีมทียมชนิดผง พบวาครีมทียม     
มีลักษณะป็นผงสีขาวครีม มีคาความสวาง ิL*) ่็.้้ ซึไงอยู฿นกณฑ์ทีไดี มีปริมาณเขมันทั งหมดรຌอยละ ใเ.โแ 
มีความชื นรຌอยละ ใ.ไ่ เมพบจุลินทรีย์ทีไกอ฿หຌกิดรค ละตรวจพบบคทีรียเมกิน แเเุเเเ ฿นตัวอยาง แ 
กรัม ทั งนี คาทีไเดຌอยูกณฑ์ คือ ครีมทียมทีไผานการท าหຌงตຌองมีลักษณะป็นผง เมกาะกຌอน มีเขมันทั งหมดเม
นຌอยกวารຌอยละ ใเ ของน  าหนัก มีความชื นเมกินรຌอยละ 5 ของน  าหนัก เมมีกลิไนหืน เมมีวัตถุกันสีย เมมี
จุลินทรีย์ทีไกอ฿หຌกิดรค ละตรวจพบบคทีรียเมกิน แเเุเเเ ฿น แ กรัม   

12.3 ศึกษาสูตรครีมทียมส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ 
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หลังจากพัฒนาสูตรละวิคราะห์คุณภาพครีมทียมชนิดผง จากนั นทดลองน าครีมทียมชนิดผงมา
ผสมกับกาฟปรุงส ารใจผสมสมุนเพร ยีไหຌอ..p-mix..coffee..ของผูຌประกอบการ฿นอัตราสวนคือ กาฟรຌอยละ 
แโ น  าตาลฟรุคตสรຌอยละ ใ็ ครีมทียมรຌอยละ ใๆ ละสวนผสมสมุนเพรรຌอยละ แ5  

12.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช. แเๆ้/โ5ไ่ 
หลังจากศึกษาสูตรครีมทียมส าหรับครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ จากนั นน าตัวอยางเปตรวจวิคราะห์

ตาม มผช. แเๆ้/โ5ไ่ พบวาคาทีไเดຌอยูตามกณฑ์ของมาตรฐานครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ คือสามารละลาย฿น
น  ารຌอนเดຌหมด มีกลิไนรสตามธรรมชาติของกาฟปรุงส ารใจชนิดผง มีปริมาณกาฟอีนเมกิน แเเ มิลลิกรัมตอ
แเเ ลูกบาศก์ซนติมตร มีความชื นรຌอยละ โ.็เ ปริมาณจุลินทรีย์ทั งหมด ไ.5x10โ CFU ละยีสต์ละรานຌอย
กวา แเ CFU ละเมพบสีสังคราะห์ทุกชนิด 

12.5 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
วศ. เดຌลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกกบริษัทพฤกษาเพร จ ากัด ต าบลหนองหญຌาปลຌอง  ฿นวันทีไ 

แ5 มิถุนายน โ5ๆเ พืไอติดตามความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการตอผลิตภัณฑ์ครีมทียม 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนด านินงาน ผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์กาฟปรุงส ารใจผสมสมุนเพร ยีไหຌอ..p-mix..coffee ต

ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียมชนิดผง฿หຌมีคุณภาพพืไอสุขภาพส าหรับ
ครืไองดืไมกาฟปรุงส ารใจพืไอ฿หຌประยชน์ตอสุขภาพของผูຌบริภค 

หลังด านินงาน ทดลองครีมทียมชนิดผงดยการปลีไยนสวนประกอบวัตถุดิบจากเขมันปาล์มป็น
เขมันจากขຌาว ผลการทดลองครีมทียม ใ กรัมตอ แ หนวยบริภค เมพบปริมาณเขมันทรานส์ ละมีคุณภาพ
ตรงตาม มผช.แเๆ้/โ5ไ่ มืไอน าครีมทียมมา฿ชຌ฿นผลิตภัณฑ์ครีไองดืไมกาฟปรุงส ารใจ ยีไหຌอ p-mix coffee 
ของบริษัทพฤกษาเพร จ ากัด พบวาผูຌประกอบการมีความพอ฿จกับครีมทียมทดลอง นืไองจากหในความส าคัญ
ของสุขภาพของผูຌบริภค ตตຌองทดลองการยอมรับจากผูຌบริภคทีไป็นลูกคຌาของผูຌประกอบการซึไงน าครีมทียม
สูตรทดลองเป฿ชຌ฿นสวนผสมตຌอง฿ชຌระยะวลา ดย วศ. จะติดตามละชวยกຌ เขปัญหารวมกับผูຌประกอบการ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถน าครีมทียมสูตรทดลองเป฿ชຌเดຌจริง฿นชิงพาณิชย์ 
14. ขຌอสนอนะ 

14.1 ควรติดตามความกຌาวหนຌาของผูຌประกอบการอยางตอนืไอง นืไองจากอยูระหวางการทดลอง฿น
หຌองปฎิบัติการละ฿หຌผูຌประกอบการน าเป฿ชຌเดຌจริง 

14.2 ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. วิคราะห์สาระส าคัญ฿นผลิตภัณฑ์ หลังจากน าครีมทียมสูตรทดลอง
มา฿ชຌป็นสวนผสม฿นผลิตภัณฑ์กาฟปรุงส ารใจ พืไอป็นขຌอมูล฿หຌผูຌบริภคทราบละสรຌางความมัไน฿จ รวมทั ง
พิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการเดຌ 
15. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

แ. นางปฏิญญา  จิยิพงศ์ 
โ. นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี 
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ภาพกิจกรรมครงการ   

 
ภาพทีไ แ-ๆ ขั นตอนการตรียมสวนผสมส าหรับการผลติอิมลัชันครีมทียม 

 
ภาพทีไ ็-่ ขั นตอนน าสวนผสมอมิัลชันครีมทียมขຌาครืไองฮมจิเนซอร์ 

 
 

  

 
 

ทดลองพัฒนาสูตรครีมทียม 

ภาพทีไ แ ภาพทีไ 2 ภาพทีไ 3 

ภาพทีไ 4 ภาพทีไ 5 ภาพทีไ 6 

ภาพทีไ 7 ภาพทีไ 8 ภาพทีไ 9 

ภาพทีไ แเ-แโ ขั นตอนน าสวนผสมอิมัลชันครีมทียมน าขຌาครืไองอบหຌงบบพนฝอย 

ภาพทีไ 10 ภาพทีไ 11 ภาพทีไ 12 
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- วิคราะห์ทดสอบครีมทียม 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ แใ-แ5 วิคราะห์ทดสอบครีมทียมดຌวยครืไองวัดความชื นละครืไองวัดส ี
ภาพทีไ 1ใ ภาพทีไ 14 ภาพทีไ 15 

ศึกษาสูตรครีมทียมส าหรับครืไองดืไมกาฟ
ปรุงส ารใจ

ภาพทีไ แ6-แ8 กาฟปรุงส ารใจผสมสมุนเพร ยีไหຌอ..p-mix..coffee ผสมกับครีมทียมทดลอง 
ภาพทีไ 16 ภาพทีไ 17 ภาพทีไ 18 

ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลกึ 

ภาพทีไ แ้-โแ จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกกบรษิัทพฤกษาเพร จ ากัด 
ภาพทีไ 20 ภาพทีไ 19 ภาพทีไ 21 

ผลิตภณัฑ์ครมีทียมทีไเดຌพัฒนาของ วศ. 

ภาพทีไ 22-24 ครีมทียมทดลองละกาฟปรุงส ารใจชนดิผงทีไเดຌพัฒนาบรรจภุณัฑ์  
ภาพทีไ 22 ภาพทีไ 23 ภาพทีไ 24 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปรรูปจำกไขขำวค็ม 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงประสงค์  หีตอนันต์ 
กลุมวิสำหกิจชุมชนไขค็ม..อสม...ไชยำ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี  พัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใม              
ิภาษาอังกฤษี Product Development from White Salty Egg          

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
2.1. นายปัญจ์ยศ  มงคลชาติ  ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน  ทรศัพท์ :  0 2201 7188  
ทรสาร :  0 2201 7416   อีมล์ :  panyot@dss.go.th 
2.2. นางสาวขนิษฐา  อินทร์ประสิทธิ์  ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน  ทรศัพท์ :  0 2201 7188  
ทรสาร :  0 2201 7416   อีมล์ :  khanittha@dss.go.th     

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นางประสงค์  หีตอนันต์ 
ทีไตั ง :  ็แ  หมูทีไ 5  ต าบลลมใด  อ าภอเชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ่ไแแเ   
ทรศัพท์ :   08 1787 6490 ทรสาร :  -     

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 6  ดือน  ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติ)  
5. งบประมาณครงการ : 50,000  บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใม..฿นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป..ปี..โ5ๆเ..มีวัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม฿หຌกกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..ดยศึกษาหา
อัตราสวนของเขขาวคใมตอเขขาวของเขป็ด..฿นอัตราสวน..แเเ๊เ, ็เ๊ใเ, 5เ๊5เ,..ใเ๊็เ..ละ..เ๊แเเ..฿นการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสຌกรอกเขขาวคใม 

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์..พบวาเขขาวคใมทีไระยะวลาการกใบรักษาเมกิน แ5 วัน นับจากวันครบ
ก าหนดนะน า฿หຌตຌม..สามารถน ามาผลิตป็นเสຌกรอกเขขาวคใมเดຌ..ละพบวาการพิไมอัตราสวนของเขขาวคใม
มีผลตอคุณลักษณะทางกายภาพดຌานนื อสัมผัส..ละคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส..ดยผูຌบริภค฿หຌการ
ยอมรับ เสຌกรอกเขขาวคใมทีไมีอัตราสวนของเขขาวคใมตอเขขาว..ใเ๊็เ..มากทีไสุด..ละมีคุณภาพตามตาม
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์..รืไอง..กณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารละภาชนะสัมผัสอาหาร 
ฉบับทีไ..ใ ทีไระยะวลาการกใบรักษา..ใเ..วัน      
7. ความป็นมาของครงการ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..ผูຌประกอบการ..OTOP..ประภทอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ด านินกิจการผลิตละจ าหนายน  าปรุงรสผัดเทยเชยามาตั งตปี ..2545..ดยผูຌประกอบการตຌองการพิไมมูลคา  
เขขาวคใมทีไหลือทิ ง..จากการลงพื นทีไส ารวจพบวามืไอถึงก าหนดวลาการตຌมเขคใม..ผูຌประกอบการจะยกเข
ดงคใมจากเขคใมทีไยังขายเมเดຌพืไอจ าหนาย  สวนเขขาวคใมนั นจะทิ งเปเมเดຌ฿ชຌประยชน์ ..ดังนั นประดใน
ปัญหาทีไผูຌประกอบการตຌองการคือ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใมทีไหลือทิ ง 

คณะผูຌวิจัยเดຌหารือกับผูຌประกอบการถึงนวคิด฿นการปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใม ..ซึไง
ชืไอมยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ฿นการพิไมศักยภาพการขงขันภาคกษตรละ
อุตสาหกรรมกษตร  มุงนຌนการสงสริมละพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคຌากษตร  
8. วัตถุประสงค์ 

พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม 
 

mailto:panyot@dss.go.th
mailto:panyot@dss.go.th


132 

 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
ศึกษาคุณลักษณะของเขขาวคใม พัฒนาละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม 

10. หลักการละหตุผล 
เขคใม..ป็นผลิตภัณฑ์เดຌจากการน าเขทั งฟองทีไผานการคัดลือกละท าความสะอาดลຌว ..ชน..เขป็ด 

เขนกกระทาเปดองคใมดຌวยวิธีการดองปียก..หรือการดองหຌง..฿นชวงระยะวลาทีไหมาะสม..ดยอาจมีการ
จ าหนาย฿นลักษณะของเขคใมดิบ..หรือตຌมสุกกใเดຌ..(ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมุ โ55เี..เขคใมเชยา..ป็น
ของฝากขึ นชืไอของอ าภอเชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..ดองคใมดຌวยวิธีการดองหຌง..ดยผสมดินจอมปลวกกับ
กลือ..ติมน  าตຌมสุกคลุก฿หຌขຌากัน..พักเวຌ..แ..คืน..จึงน ามาพอกเขคใมละคลุกดຌวยขี ถຌากลบ..บรรจุลง฿น
ถุงพลาสติกลຌวจึงบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก..ค านะน า฿นการบริภคทีไระยะวลาการกใบรักษา..ใ-็..วัน
สามารถทอดหรือดาวเดຌ..แเ-แ็..วัน..น ามาตຌม..แ้-ใเ..วัน..ยกอาเขดงเปท าเสຌขนมเดຌ..(สุกัญญา ละคณะุ 
โเเไี..สวนเขขาวคใมนั นจะทิ งเปเมเดຌ฿ชຌประยชน์.. 

เสຌกรอกวียนนา..ป็นผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการน านื อสัตว์ละเขมัน..ครืไองทศ..ครืไองปรุงรส..ละวัตถุ
จือปนอาหารอืไนมาบดผสมกันอยางละอียดจนอยู฿นรูปอิมัลชัน..ลຌวบรรจุ฿นเสຌซลลูลส.ขนาดบอร์..แ5..ถึง
โเ.มัดป็นปลຌองโ..ยาวประมาณ..้-แแ.ซนติมตร.อาจรมควันหรือดยวิธีอืไนทีไทียบทา..ลຌวท า฿หຌสุกดยมี
อุณหภูมิภาย฿นเมตไ ากวา.็โ.องศาซลซียส..ิกระทรวงอุตสาหกรรมุ..โ5ไ้ี.. 

เสຌกรอกเขขาวคใม..ิSalty..egg..white..sausage)..฿นครงการวิจัยนี ป็นผลิตภัณฑ์ลียนบบเสຌกรอก
ดຌวยการบรรจุเขขาวคใมทีไผสมกับเขขาวของเขป็ดลง฿นเสຌคอลลาจน..ซึไงป็นเสຌทียมบบรับประทานเดຌ 

เชยสิทธิ์ ิโ555ี..ศึกษาปรียบทียบการผลิตเสຌกรอกเขขาวสด.เขขาวพาสจอร์เรซ์..ละเขขาวผง฿น
เสຌหมู..ละเสຌคอลลาจน..ละปรียบทียบการตຌมสุกทีไอุณหภูมิ.่เ.้เ.ละแเเ.องศาซลซียส ทีไระยะวลา.
แเ.ละ แ5.นาท.ีพบวาการตຌมสุกทีไอุณหภูมิ.แเเ.องศาซลซียส..ทีไระยะวลา.แเ.นาที..ท า฿หຌเสຌกรอกเขขาวสุก
ทัไวถึง..มีความคงตัวดี..นื อนุมละนียน..ละเดຌรับคะนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงทีไสุด.การ฿ชຌเขขาว
สด฿นเสຌหมูหรือเสຌคอลลาจน..เดຌรับคะนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงกวาการ฿ชຌเขขาวชนิดอืไน..ละการ฿ชຌ
ถุงพลาสติกชนิด.LDPE บรรจุเสຌกรอก฿นสภาวะปกติละ฿นสภาวะสุญญากาศ..กใบรักษาทีไอุณหภูมิ.ไ-แเ.องศา
ซลซียส..ทีไระยะวลาการกใบรักษา..โ่.วัน.พบวาเสຌกรอกเขขาวทั ง.ๆ.สูตร ยังคงมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ อาหารปรุงสุกทีไชยในลຌวน ามาอุนกอนบริภค 

ณรงค์..ละสุชาดา..ิโ55ใี..ศึกษาวิธีการผลิตละการกใบรักษาเขคใมหลอด..พบวาการบรรจุเขลง฿น
เสຌคอลลาจนหมัก฿นกลือป็นวลา..โไ..ชัไวมง..ลຌวน ามาดอง฿นน  ากลือทีไความขຌมขຌนรຌอยละ..5.ทีไระยะวลา 
ไ..ชัไวมง..ลຌวน าเปนึไง฿หຌสุกทีไระยะวลา..5..นาท ี.เขคใมหลอดทีไเดຌมีสีขຌม..กลิไนดี..ละมีลักษณะคอนขຌางนน 
มีกลือรຌอยละ..โ.้ใ..เขทีไหมาะสมส าหรับการผลิตป็นเขป็ดทีไมีอายุเมกิน..แเ..วัน.หรือเขเกทีไมีอายุเมกิน.ไ.
วัน.ถຌาเขมีอายุมากกวานี จะท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีรสคใมกินเป..สวนการกใบรักษาพบวาเขคใมหลอดทีไบรรจุ฿นถุง
สุญญากาศ..(Nylon-PE)..มีอายุการกใบรักษามากกวา..เ.วัน..อุณหภูมิ..5..งศาซลซียสละทีไอุณหภูมิ.ใเ..
องศาซลซียส 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1. ศึกษาคุณลักษณะของเขขาวคใม 
11.2. ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม 
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
11.4. สรุปละรายงานผล 
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12. ผลการด านินงาน   
12.1. ศึกษาคุณลักษณะของเขขาวคใม 

12.1.1. การหาปริมาณเขขาว฿นเขป็ดละเขคใม  
ผลการทดลองชัไงน  าหนักของเขทั งฟอง.เขขาว.ละเขดงของเขป็ดบอร์.แ.ทีไซื อ฿นทຌองตลาด ละ

เขคใมทีไเดຌจากกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม..เชยา.จังหวัดสุราษฎร์ธานี.จ านวนตัวอยางละ.แเ.ฟอง พืไอหา
น  าหนักคาฉลีไยทีไจะน าเป฿ชຌ฿นการผลิตเสຌกรอกเขขาวคใม฿หຌมีปริมาณทียบคียงเดຌกับเขคใม .แ.ฟองพบวา
ปริมาณของน  าหนักเขขาวของเขป็ด ..ละเขขาวคใมมีความตกตางกันอยางเมมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ิp<0.05)..ดยน  าหนักเขขาวของเขป็ดคือ ใแ.่โ ± แ.ไแ กรัม ปริมาณเขขาวของเขป็ดทียบทากับรຌอยละ 
47.46..ของน  าหนักเขทั งฟอง..ละน  าหนักเขขาวคใมคือ ไ5.แไ ± โ.็โ..กรัม..ปริมาณเขขาวคใมทากับรຌอยละ 
ๆๆ.่้.ของน  าหนักเขคใมทั งฟอง..ดังสดง฿นตารางทีไ.แ.ทั งนี .ลือกผลิตเสຌกรอกเขขาวคใมทียบตามปริมาณของ
เขขาวคใม.แ.ฟอง..คือ ไ5.แไ กรัม..ดยปรับ฿หຌป็นลขจ านวนตใมพืไอ฿หຌงายตอการปฏิบัติคือ ไ5.กรัม 

การทีไปริมาณของเขขาวของเขคใมมากกวาเขขาวของเขป็ด..นืไองจากกลือทีไขຌาเป฿นเขท า฿หຌ  เข
ดงกิดปฏิกิริยาพลาสมเลซิส..น  าทีไอยู฿นเขดงออกมาอยู฿นเขขาวท า฿หຌเขขาวมีปริมาณพิไมขึ น 

ตำรำงทีไ แ น  าหนักเขทั งฟอง..เขขาว..ละเขดงของเขป็ดบอร์..แ..ทีไซื อ฿นทຌองตลาด..ละเขคใมทีไเดຌ
จากกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ิn=10) 

ตัวอยาง น  าหนัก ิกรัมี 
เขทั งฟอง เขดง เขขาว 

เขป็ดบอร์ แ ๆ็.เ5a โไ.็แa 31.82a 
ิรຌอยละี (100) (36.85) (47.46) 
เขคใม ๆ็.ไ่a แใ.โๆb 45.14a 

ิรຌอยละี (100) (19.65) (66.89) 

หมายหตุ:. a, b..ทีไก ากับบน..คาฉลีไย..± สวนบีไยงบนมาตรฐาน..สดงถึงคูของตัวอยาง฿นนวตั งทีไมีความตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ิp≤เ.เ5ี 

12.1.2. การวิคราะห์องค์ประกอบทางคมีของเขขาวคใม 
วิคราะห์องค์ประกอบทางคมี..เดຌก.ความชื น. ปรตีน.ถຌา.คาร์บเฮดรตเขมัน..ละเขมัน ของเข

ขาวคใมทีไเดຌจากกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..พบวาเขขาวคใมมีความชื นรຌอยละ..
่ใ.็้..ปรตีนรຌอยละ..้.เโ..ถຌารຌอยละ..ๆ.โแ..คาร์บเฮดรตรຌอยละ..เ.้โ..ละเขมันรຌอยละ..เ.เๆ  

12.1.3. การตรวจวัดคาความคใมของเขขาวคใม 
วัดคาความคใมดย฿ชຌครืไองตรวจวัดความคใม .(salinity..refractometer)..พบวาเขคใมหลัง

ก าหนดวลาการตຌม..ทีไระยะวลาการกใบ..เ-แ5..วัน..มีคาความคใมระหวาง..แเ.่-แแ.โ..สามารถน าเขขาวคใมมา
ปรรูปป็นเสຌกรอกเขขาวคใมเดຌ..ละพบวาทีไระยะวลาการกใบนานกวา.แ5.วัน..มีคาความคใมมากกวา แโ.เ..
เมสามารถน าเขขาวคใมมาปรรูปป็นเสຌกรอกเขขาวคใมเดຌ 
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ภำพทีไ..โ..กระบวนการผลติเสຌกรอกเขขาวคใม 

12.2. การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม   
12.2.1. การหาอัตราสวนของเขขาวคใมตอเขขาวของเขป็ดทีไหมาะสม฿นการผลิตเสຌกรอกเข

ขาวคใม..ดยน าเขขาวคใมทีไระยะวลาการกใบรักษา แ5 วัน นับจากวันครบก าหนดนะน า฿หຌตຌม ..ละเขขาว
ของเขป็ดมาผสมกัน฿นอัตราสวน.แเเ:0,.็เ:30,.50:50,.30:70..ละ..0:100..บรรจุลง฿นเสຌคอลลาจนปริมาตร 
ไ5.มิลลิลิตรตอทง..น าเปตຌมทีไอุณหภูมิ..แเเ..องศาซลซียส..ป็นวลา.แเ.นาที..พัก฿หຌสะดใดน  า.ลຌวจึงบรรจุ
บบสุญญากาศลง฿นถุงลามินต..น าเปทดสอบคุณภาพทางกายภาพละประสาทสัมผัส..ดังภาพทีไ..2 

1) การทดสอบคุณภาพทางกายภาพดຌานสี 
วัดคาสีตามระบบ..CIE..L*..a*..b*..ดย฿ชຌ ครืไอง .Hunter..Lab.พบวาการพิไม

อัตราสวนของเขขาวคใมมีผลท า฿หຌเสຌกรอกเขขาวคใมมีฉดสีออกเปทางสีดง ิa*)..ละฉดสี
ออกเปทางสีหลือง ิb*)  มีนวนຌมพิไมขึ น..ละการติมเขขาวคใมท า฿หຌเสຌกรอกเขขาวคใมมีคา
ความสวาง..ิL*)..มากกวาเสຌกรอกเขขาวทีไเมติมเขขาวคใม..ดังตารางทีไ..ใ  

ตำรำงทีไ ใ การทดสอบทางกายภาพดຌานสีของเสຌกรอกเขขาวคใม  
           (n=3) 

เสຌกรอกเขขาวคใม 
ิเขขาวคใม : เขขาวี 

คาทดสอบ 
L* aึ b* 

แเเ : 0 ่่.้่c -เ.่็d 1.47b 

็เ : 30 ่้.เ้cd -เ.่5d 1.58b 

5เ : 50 ่้.โ่d -แ.เ่c 1.91c 

ใเ : 70 ่่.ใ5b -แ.โเb 1.78c 

เ : 100 71.06a -2.35a -4.35a 

หมายหต:ุ. a, b, c, d..ทีไก ากับบนคาทดสอบสดงถึงคูของตัวอยาง฿นนวตั งทีไมีความตกตางกันอยางมีนัยส าคญัทางสถิต ิ

ิp≤เ.เ5ี 

ตຌม แเเC 10 นาท ี

เขขาวคใม เขขาวของเขป็ด 

ผสม 

แเเ๊0 ็เ๊ใเ 5เ๊5เ ใเ๊็เ เ๊แเเ 

กรอก฿สเสຌคอลลาจน 

กรอง 

พัก฿หຌสะดใดน  า 

บรรจุถุงทีไสภาวะสุญญากาศ 

ทดสอบคุณภาพทางประสาทสมัผัส..ละกายภาพ  
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2) การทดสอบคุณภาพทางกายภาพดຌานนื อสัมผัส 
วัดนื อสัมผัสดย฿ชຌครืไองวัดนื อสัมผัสของอาหาร Texture analyzer รุน TA Plus 

ดยท าการวัดบบ..Texture Profile Analysis..(TPA)..ละวัดความนนนื อ..ิfirmness)..ดยวัด
รงฉือน ิblade set with warner bratzer)..พบวาเสຌกรอกเขขาวคใมทุกตัวอยางมีคาความ
ขใง..ิhardness)..คาการยึดติด ิadhesiveness)..นຌอยกวาเสຌกรอกเขขาวทีไเมติมเขขาวของเข
คใม..ตมีคาความยืดหยุน ิspringiness)..ละคาความนนนื อมากกวาเสຌกรอกเขขาวทีไเมติมเข
ขาวของเขคใม..สวนคาการชืไอมติด (chhesiveness)..คาความหนียวลืไน.ิgumminess)..ละคา
ความหนียว..ิchewiness)..ของทุกตัวอยางเมมีความตกตาง.ดังตารางทีไ..ไ..นืไองจากปรตีน
ของเขขาวคใมตกตะกอนนืไองจากกลือ.ท า฿หຌนื อสัมผัสของเสຌกรอกเขขาวคใมมีความนุมพิไมขึ น
ละมีความขใงลดลง     

ตำรำงทีไ ไ การทดสอบทางกายภาพดຌานนื อสัมผัสของเสຌกรอกเขขาวคใม  

(n=3) 

คุณลักษณะ 
คาทดสอบเสຌกรอกเขขาวคใม ิอัตราสวนเขขาวคใม : เขขาวี 

100 : 0 70 : 30 50 : 50 30 : 70 0 : 100 
Hardness (gf) 85.80b 85.09b 96.35b 99.13b 212.95a 

Adhesiveness (kgf.mm) -0.007b -0.006b -0.007b -0.007b -0.002a 

Springiness ิmm) 0.99b 1.04b 1.00b 0.97b 1.21a 

Cohesivenessns 0.14 0.10 0.12 0.23 -0.17 
Gumminess ิgf)ns 11.68 8.45 11.30 22.23 -2.89 
Chewiness (kgf.mm)ns 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.003 
Firmness (gf) 

1898.4c 1848.9bc 1799.0b 1801.8±
b 1170.5a 

หมายหตุ:. a, b..ทีไก ากับบนคาทดสอบสดงถึงคูของตัวอยาง฿นนวตั งทีไมีความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ิp≤เ.เ5ี ละ ns ทีไก ากับบนคาทดสอบสดงถึงทุกตัวอยางมีความตกตางกันอยางเมมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ิp≤เ.เ5ี 

3ี การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส..ดยวิธี..้..point..hedonic..scale..ทดสอบผูຌบริภค

จ านวน..โเ..คน..พบวาการพิไมอัตราสวนของเขขาวคใมมีผลท า฿หຌการยอมรับของผูຌบริภคตอลักษณะ
ปรากฎกลิไน..รสชาติ..ความนียน..ละความชอบรวมของเสຌกรอกเขขาวคใมลดลง 

ทั งนี ..ผูຌบริภค฿หຌการยอมรับเสຌกรอกเขขาวคใมทีไมีอัตราสวนของเขขาวคใมตอเขขาว
ใเ:70..มากทีไสุด.ทีไระดับความชอบลใกนຌอย.นืไองจากกลือมีคุณสมบัติ฿นการปรับปรุงนื อสัมผัสของ
อาหาร เขปดสดตมจะมีลักษณะยืดหยุน ิrubbery) ละขใง มีสีขาวหลือง.มืไอป็นเขคใม นื อสัมผัส
จะนุมขึ น มีสีขาวขุน..นอกจากนี กลือยังชวยปรับปรุง฿หเขคใมมีรสชาติดีขึ น..ตอาหารทีไมีกลืออยู฿น
ปริมาณมากกินเปจะมีผลตอความชอบละการยอมรับของผูຌบริภค..จึงคัดลือกเสຌกรอกเขขาวคใมทีไ
มีอัตราสวนของเขขาวคใมตอ เขขาว..ใเ:70..เปทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ละอายุการกใบรักษา 
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ตำรำงทีไ 5 การทดสอบทางประสาทสัมผัสเสຌกรอกเขขาวคใม 
  (n=20) 

เสຌกรอกเขขาวคใม 
ิเขขาวคใม : เขขาวี 

ระดับความชอบ 
ลักษณะ
ปรากฏ 

สีns กลิไน รสชาต ิ ความ  
นุมns 

ความ
นียน 

ความชอบ
ดยรวม 

       แเเ : 0 4.40a 5.60 4.40a 4.00a 4.95 4.30a 4.30a 

        ็เ : 30 6.20b 6.00 5.20ab 4.75ab 5.05 5.70b 5.05ab 

        5เ : 50 6.55b 6.30 5.30ab 5.55b 6.05 6.30b 5.85b 

        ใเ : 70 6.65b 6.50 5.35ab 6.10b 6.05 6.30b 6.05b 

0 : 100 6.70b 6.40 6.05b 5.25ab 5.90 5.85b 5.80b 

หมายหตุ:. a, b..ทีไก ากับบนคาทดสอบสดงถึงคูของตัวอยาง฿นนวตั งทีไมีความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ิp≤เ.เ5ี ละ ns ทีไก ากับบนคาทดสอบสดงถึงทุกตัวอยางมีความตกตางกันอยางเมมีนัยส าคัญทางสถิติ ิp≤เ.เ5ี  

12.3. การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  
คัดลือกเสຌกรอกเขขาวคใม ิเขขาวคใม ๊ เขขาวี อัตราสวน ใเ ๊ ็เ เปวิคราะห์องค์ประกอบทาง

คมีละวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ รืไอง กณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารละภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับทีไ ใ ิอาหารปรุงสุกลຌวชยในี 

12.3.1. การวิคราะห์องค์ประกอบทางคมีของเสຌกรอกเขขาวคใม 
วิคราะห์องค์ประกอบทางคมี..เดຌก.ความชื น.ปรตีน.คาร์บเฮดรต.ถຌา.ละเขมันของเสຌกรอก

เขขาวคใม..พบวาเขขาวคใมมีความชื นรຌอยละ.่ไ.็ๆ.ปรตีนรຌอยละ.แแ.้ๆ.คาร์บเฮดรตรຌอยละ แ.ๆ่.ถຌารຌอย
ละ.แ.5โ.ละเขมันรຌอยละ.เ.เ่  

12.3.2. การวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์ 
การวิคราะห์ชื อจุลินทรีย์ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ .รืไอง.กณฑ์คุณภาพทางจุล

ชีววิทยาของอาหารละภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับทีไ .ใ.ิอาหารปรุงสุกลຌวชยในี.เดຌก.Total..plate 
countุ . .Escherichia..coli,. .Staphylococcus..aureusุ . .Clostridium..perfringensุ . .Bacillus..cereus, 
Salmonella..spp.,..Vibrio..parahaemolyticus..ละ..Listeria monocytogenes..พบวาเสຌกรอกเขขาวมี
คุณภาพตามตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ ..พบวาเสຌกรอกเขขาวคใมมีชื อจุลินทรีย์เมกินประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์การพทย์..ทีไระยะวลาการกใบรักษา.เ-ใเ.วัน.. 
ตำรำงทีไ 6  ผลการศึกษาอายุการกใบรักษาน  าปรุงรสผัดเทยเชยา ตัวอยาง B 

รายการทดสอบ 
ระยะวลาการกใบรักษา (ดือนี คาทดสอบตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุขฯ 
หนวย เ แ โ 

กลิไนรส ปกติ ปกติ ปกติ กลิไนรสฉพาะของซอส - 
ความป็นกรด 0.27 0.30 0.30  10 g/100g 

ปริมาณสารทั งหมด ไเ.้ไ 5็.็เ 5ๆ.่้  โเ g/100g 

บคทีรีย <2.5x102 2.5x10  <10  1.0x104 cfu/g 

บคทีรียชนิด อี.โคไล        <3        <3        <3 <3 MPN/g 
ยีสต์ละรา <10 <10 <10 10 cfu/g 
ซลโมเนลลา เมพบ เมพบ เมพบ เมพบ โ5 g 
สตฟิโลคใอกคัส ออเรียส เมพบ เมพบ เมพบ เมพบ 0.1 g 
บซิลลสั ซีเรียส 8.0x10  10  10  1.0x103 cfu/g 

คลอสทิเดียม เพอร์ฟริงเจน  10  10  10  1.0x102 cfu/g 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
จากพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใม..ดยการน าเปผลิตป็นเสຌกรอกเขขาวคใมพืไอสรຌาง

มูลคาพิไม฿หຌกับเขขาวคใมหลือทิ งของ.กลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม.อสม..เชยา.จังหวัดสุราษฎร์ธานี.พบวาเขขาว
คใมคใมทีไระยะวลาการกใบรักษาเมกิน แ5 วัน นับจากวันครบก าหนดนะน า฿หຌตຌม..สามารถน ามาผลิตป็นเสຌ
กรอกเขขาวคใมเดຌ..นืไองจากทีไระยะวลาการกใบรักษากิน.แ5.วันนับจากวันครบก าหนดนะน า฿หຌตຌม การติม
เขขาวของเขป็ดจะเมสามารถลดความคใมลงเดຌ..ทั งนี ตัวอยางเสຌกรอกเขขาวคใมทีไมีอัตราสวนของเขขาวคใม ๊ 
เขขาว ิใเ ๊ ็เี..เดຌรับการยอมรับจากผูຌบริภคมากทีไสุดมืไอปรียบทียบกับตัวอยางอืไน..ละมีคุณภาพตาม
ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์..รืไอง..กณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารละภาชนะสัมผัส
อาหาร ฉบับทีไ..ใ..ทีไระยะวลาการกใบรักษา..ใเ..วัน      
14.  ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 วิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..มีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจาก
ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป฿นปี..โ5ๆเ..ซึไงพรຌอมรับการถายทอดทคนลยี..฿นปี..โ5ๆแ 

15.  ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 ขຌอจ ากัดทีไส าคัญของผลิตภัณฑ์จากเขขาว คือ.กลิไนคาวของเขขาวซึไงมีผลตอการยอมรับของผูຌบริภค
การตຌมเสຌกรอกเขขาวคใมกับ฿บตยป็นวิธีการหนึไงทีไจะสามารถชวยลดกลิไนคาวเดຌ 
16.  รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
 นายปัญจ์ยศ..มงคลชาติ 
 นางสาวขนิษฐา..อินทร์ประสิทธิ์ 
 นางสาวลลิตา..ชูกຌว 

ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน-หลังการด านินงานี 

 
ภาพทีไ..แ..การลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก..กลุมวสิาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสรุาษฎร์ธานี..฿นวันทีไใเ..มิถุนายน..

โ55้..รับจทย์วิจัยละคัดลือกขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปปี..โ5ๆเ 

 
ภาพท่ี . การศกึษาพฒันาผลติภณัฑ์จากไขข่าวเค็ม 

 

ภาพท่ี . การทดสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยล็บมือนำงอบ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร..นำยภำณุพงษ์  สียง฿ส 
กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี   พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ 
ิภาษาอังกฤษี  Development of Cookies Product from Dried Ladyfinger Banana  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :   
2.1. นายปัญจ์ยศ  มงคลชาติ   ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน  ทรศัพท์ :  0 2201 7188  
ทรสาร :  0 2201 7416    อีมล์ :  panyot@dss.go.th 
2.2. นางสาวขนิษฐา  อินทร์ประสิทธิ์  ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน  ทรศัพท์ :  0 2201 7188  
ทรสาร :  0 2201 7416    อีมล์ :  khanittha@dss.go.th 
2.3. นางสาวลลิตา..ชูกຌว    ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน  ทรศัพท์ :  0 2201 7188  
ทรสาร :  0 2201 7416   อีมล์ :  panyot@dss.go.th     

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นายภาณุพงษ์  สียง฿ส 
ทีไตั ง :  แ้  หมูทีไ ไ  ต าบลทะลทรัพย์  อ าภอปะทิว  จังหวัดชุมพร..่ๆแๆเ  
ทรศัพท์ :   08 4839 6061 ทรสาร :  -     

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : มษายน..โ55้ - กันยายน..โ5ๆเ   
5. งบประมาณครงการ : 50,000  บาท                                   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ.฿นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป.ปี.โ5ๆเ มี
วัตถุประสงค์พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี จากกลຌวยลใบมือนางอบ฿หຌกกลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์ ..จังหวัดชุมพร
ดยศึกษาองค์ประกอบทางคมีของกลຌวยลใบมือนางอบ..ละพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี จากกลຌวยลใบมือนางอบ
ปรียบทียบผลการติมกลຌวยลใบมือนางอบ.รຌอยละ.แเ.โเ.ละ.ใเ.ของน  าหนักสูตรพื นฐาน.ตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ.. 

ผลการศึกษาองค์ประกอบทางคมีของกลຌวยลใบมือนางอบ..พบวาองค์ประกอบหลักของกลຌวย
ลใบมือนางอบคือคาร์บเฮดรต.น  าตาล.ละ฿ยอาหาร.ซึไง฿นกลຌวยลใบมือนางอบ.100.กรัม.มีความชื น 17.84..
คาร์บเฮดรต.74.69..กรัม.น  าตาล.45.44.กรัม..฿ยอาหาร.5.03.กรัม..ปรตีน.3.57.กรัม..เขมันทั งหมด.0.30..
กรัม.เขมันอิไมตัว.0.12.กรัม..ละถຌา.3.60.กรัม..ตามล าดับ 

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี จากกลຌวยลใบมือนางอบ..พบวาการพิไมปริมาณกลຌวยลใบมือนางอบ       
ลง฿นสูตรการผลิตคุกกี ท า฿หຌความชื นของผลิตภัณฑ์พิไมขึ นละความกรอบรวนลดลง ..ซึไง฿นการทดสอบการ
ยอมรับของผูຌบริภคดยผูຌประกอบการ..พบวาผูຌประกอบการ฿หຌการยอมรับคุกกี กลຌวยลใบมือนางอบทีไติมกลຌวย
ลใบมือนางอบ.รຌอยละ.ใเ.ของน  าหนักสูตรพื นฐาน..ละ฿นการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์..พบวามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน.มผช. แ่่/โ555.ก าหนด.. 
7. ความป็นมาของครงการ 
 กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..ผูຌประกอบการ OTOP ประภทอาหารจังหวัดชุมพร.ด านินกิจการผลิตละ
จ าหนายกลຌวยลใบมือนางอบ..ละเดຌรับการรับรองมาตรฐาน.อย..฿นปี.โ55้.ซึไงผูຌประกอบการมีนวคิดพิไม
มูลคากลຌวยลใบมือนางอบ..ผลผลิตทางการกษตรทีไป็นสิไงบงชี ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพร..ดยตຌองการ฿หຌ.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ..พัฒนาป็นผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ 
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 กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ดยคณะผูຌวิจัยเดຌหารือนวทาง฿นการพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์คุกกี จากกลຌวย
ลใบมือนางอบรวมกับผูຌประกอบการ..พบวาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอยอดจากกลຌวยลใบมือนางอบป็นนวคิดทีไดี
฿นการประกันความสีไยงจากการผลิตละจ าหนายผลิตภัณฑ์กลຌวยอบพียงอยางดียว ..ละพิไมความสามารถ
฿นการขงขัน..ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกลาวชืไอมยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร.ปี.โ5ๆเ.฿นการ
พิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคากษตร..พืไอสรางขีดความสามารถ฿นการขงขันบนพื นฐานการผลิตชิง
คุณภาพละกษตรปลอดภัยดຌวย  
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
 ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

10.  หลักการละหตุผล 
 กลຌวยลใบมือนางอบ..ป็นผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการถนอมอาหารดยวิธีการอบหຌง..ซึไงป็นการปรรูป
อาหารดย฿ชຌความรຌอน..มีวัตถุประสงค์พืไอลดปริมาณน  าอิสระหรือคาวอตอร์อคทิวิตี  ิwater activity,..aw)
฿นอาหาร..฿หຌตไ าลงจนถึงระดับทีไสามารถยับยั งการจริญของชื อจุลินทรีย์เดຌ..ทั งนี .อาหารทีไมีน  าหรือความชื นสูง
จะนาสียงาย.ินิธิยา,..โ5ไ5ี..ซึไงมาตรฐาน.มผช. แแโ/โ55่..รืไอง.กลຌวยอบ.ก าหนด฿หຌกลຌวยอบตຌองมีคาวอ
ตอร์อคทิวิตีเมกิน เ.็5 ิส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, โ55เี  

 การสืไอมสียของกลຌวยลใบมือนางอบ  ระหวางการกใบรักษา..กิดจากการปลีไยนปลงทีไส าคัญ.โ  
ประการ..คือ การปลีไยนปลงทางคมีนืไองจากปฏิกิริยาการกิดสีน  าตาลท า฿หຌกลຌวยลใบมือนางอบปลีไยนป็น
สีน  าตาลคล  าซึไงป็นลักษณะทีไผูຌบริภคเมตຌองการ..ละการปลีไยนปลงทางจุลินทรีย์นืไองจากชื อจุลินทรีย์พิไม
จ านวนจนถึงระดับทีไป็นอันตรายกการบริภค.อยางเรกใตาม.มีผูຌประกอบการหลายรายน ากลຌวยลใบมือนางอบ
ทีไปลีไยนป็นสีน  าตาลตยังมีชื อจุลินทรีย์เมถึงระดับทีไป็นอันตรายกการบริภคมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์พืไอ
พิไมมูลคา..ชน..กลຌวยลใบมือนางชุบอบปງงทอด..กลຌวยลใบมือนางอบคลือบชใอคกลต.ป็นตຌน ดังนั นการน า
กลຌวยลใบมือนางอบมาปรรูปป็นคุกกี จึงป็นอีกหนึไงทางลือก฿นการสรຌางมูลคาพิไม.ลดปริมาณของสีย..ละ
พิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการกลຌวยลใบมือนางอบ 
 คุกกี  จัดป็นอาหารกลุมทีไมีความชื นตไ า .คือมีความชื นเมกินรຌอยละ.็.ิส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมุ โ555ี..มีคาวอตอร์อคทิวิตีเมกิน.0.60 .ดยทัไวเปสูตรคุกกี ประกอบดຌวยน  าตาล.3.สวน..สิไงทีไ
ชวย฿หຌนุม.1.สวน เข.0.5-0.75..สวน..ละปງง..4.สวน.ความรຌอนจากการอบนอกอาจจะท า฿หຌคุกกี หຌงละ
กรอบรวนลຌว..ยังชวยปງองกันการจริญติบตของชื อจุลินทรีย์ทีไท า฿หຌอาหารนาสียดຌวย..ิศิริลักษณ์,..โ5ไ่ี
ทั งนี สามารถบงประภทคุกกี ตามลักษณะของรูปรางเดຌ..ดังนี  

- คุกกี หยอด..ป็นคุกกี ทีไมีรูปรางเมคงทีไ..ละเมสมไ าสมอ..ขึ นรูปดย฿ชຌชຌอนตักหยอดบนถาด 
- คุกกี กด.ป็นคุกกี ทีไมีความขຌนหนืดมากกวาคุกกี หยอด.ขึ นรูปดย฿ชຌกระบอกกด฿หຌป็นรูปราง

ตาง.โ.. 
- คุกกี ปั้น..ป็นคุกกี ทีไมีสวนผสมคอนขຌางหຌง.มีปริมาณเขมันสูง.อาจสอดเสຌ฿นคุกกี ลຌวปั้นป็น

รูปรางตาง.โ 
- คุกกี คลึง..ป็นคุกกี ทีไมีสวนผสมหຌง..สามารถ฿ชຌเมຌคลึงป็นผนเดຌ..ลຌว฿ชຌพิมพ์กด฿หຌป็นรูปราง

ตาง.โ.  
- คุกกี บบทง.ป็นคุกกี ทีไมีสวนผสม฿กลຌคียงกับคຌก.ตมีปริมาณของหลวนຌอยกวา.มักท

สวนผสม฿หຌตใมพิมพ์กอนอบลຌวตัดป็นชิ น 
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- คุกกี ชยใน..สวน฿หญจะมຌวนป็นทง..มีปริมาณเขมันสูงจึงตຌองชยใน฿หຌคงตัว..ลຌวจึงน ามาหัไน
ป็นชิ นกอนน าเปอบ..ิศรษฐพงศ์ุ..โ55โี  

 การสืไอมสียของคุกกี   คุกกี ป็นอาหารทีไมีอายุการกใบรักษาคอนขຌางนาน..การสืไอมสียของคุกกี 
ระหวางการกใบรักษากิดจากการปลีไยนปลงทีไส าคัญ.โ.ประการ..คือการกิดกลิไนหมในหืน..ิRancidity)..ละ
การสูญสียความกรอบนืไองจากผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื น..ิศิริลักษณ์ุ..โ5ไ่ี 
 อกสารอຌางอิง 
 นิธิยา รัตนาปนนท์. 2545. คมีอาหาร. ส านักพิมพ์อดียนสตร์, กรุงทพมหานคร. 
 ศิริลักษณ์..สินธวาลับ...โ5ไ่...วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการผลิตขนมอบ II..ลม..โ: ทคนลยีการ

ผลิตขนมอบ..ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ุ.คณะอุตสาหกรรมกษตร,.มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 
 ศรษฐพงษ.์.อัปมะย...โ55โ...สารพัดคุกกี ...กรุงทพฯ:..วาดศิลปຊ. 

ส านักงานจังหวัดชุมพร. โ55่. ผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ิพ.ศ.โ55็-โ5ๆเี ฉบับทบทวน฿หม ิรอบปี 
โ5ๆเี. ชุมพร.  

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...2555. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน..คุกกี ..มผช.แแ่/โ555. 
กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงทพฯ. 

11.  ขั นตอนการด านินงาน 
11.1. ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ 
11.2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
11.3. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 
11.4. สรุปละรายงานผล 

12.  ผลการด านินงาน   
12.1. ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ 

12.1.1. การศึกษาองค์ประกอบทางคมีของกลຌวยลใบมือนางอบ 

 กใบตัวอยางกลຌวยลใบมือนางอบของ . .กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์ .จังหวัดชุมพร..มาศึกษา
องค์ประกอบทางคมีฟຂสิกส์..พบวากลຌวยลใบมือนางอบ..แเเ..กรัม..มีความชื น..แ็.่ไ..เขมันทั งหมด..เ.ใเ..กรัม 
เขมันอิไมตัว..เ.แโ..กรัม..ปรตีน..ใ.5็..กรัม..คาร์บเฮดรต..็ไ.ๆ้..กรัม..น  าตาล..ไ5.ไไ..กรัม..฿ยอาหาร.5.เใ กรัม
..ละถຌา..ใ.ๆเ..กรัม 

12.1.2. การผลิตคุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ 
ผลิตคุกกี กลຌวยลใบมือนางอบดยดัดปรจากสูตรคุกกี พื นฐานของ..กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ดังสดง

฿นตารางทีไ แ..ดยอุนตาอบทีไอุณหภูมิ แๆเ องศาซลซียส..รอนปງงอนกประสงค์ละผงฟูขຌาดຌวยกันพักเวຌ..ตี
เขเก฿หຌพอตกติมกลิไนวนิลาลຌวคน฿หຌพอขຌากันพักเวຌ..ตีผสมนยจืด฿หຌพอขึ นฟู..ติมน  าตาลทรายขาวบด..ละ
กลือจนตีผสมสวนผสมขຌากันดี..ติมเขเกทีละนຌอยตีตอจนสวนผสมขຌากันดี ..ติมนมพรองมันนยละติม
สวนผสมของปງง฿ชຌพายยางตะลอม฿หຌสวนผสมขຌากัน ..ลຌวจึงติมกลຌวยลใบมือนางอบหัไนหยาบ ปรียบทียบ
ปริมาณการติมรຌอยละโเ.ใเ.ละ.ไเ.ของน  าหนักสูตรพื นฐาน..ดังสดง฿นตารางทีไ.โ..หยอดสวนผสมลงบน
ถาดทีไทานยขาวละปูดຌวยกระดาษเข฿ชຌชຌอนกดคุกกี ฿หຌบนลงลใกนຌอย .น าเปอบทีไอุณหภูมิ แๆเ.องศา
ซลซียส.ป็นวลา.แ5 นาทีน าคุกกี ออกจากตาอบ..พักเวຌบนตะกรง฿หຌคลายรຌอน..ลຌวจึงบรรจุ฿นภาชนะทีไ
หຌงสะอาดละปຂดสนิท  
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ตำรำงทีไ แ..สูตรคุกกี พื นฐานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สวนประกอบ ปริมาตร (กรัมี ปริมาตร ิรຌอยละี 
ปງงสาลี 325.0 39.88 
นยสด ิชนิดจืดี 175.0 21.47 
น  าตาลทรายบด 175.0 21.47 
นมพรองมันนย 55.เ 6.75 
เขเก 47.0 5.77 
กลิไนวนิลา โเ.0 2.45 
ผงฟ ู แๆ.5 2.02 
กลือ 1.5 0.18 
รวม ่แ5 100 

ตำรำงทีไ โ..ปรียบทียบปริมาณการติมกลຌวยลใบมือนางลง฿นสูตรคุกกี พื นฐาน  
กลຌวยลใบมือนางอบ ปริมาตร (กรัมี ปริมาตร ิรຌอยละี 

สูตรทีไ แ 163.0 20 
สูตรทีไ โ 244.5 30 
สูตรทีไ ใ 326.0 40 

คัดลือกสูตรคุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ..ดยสงตัวอยางคุกกี กลຌวยลใบมือนางอบเป฿หຌผูຌประกอบการ  
กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..จังหวัดชุมพร..ท าการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส..พบวาการติมกลຌวย
ลใบมือนางอบ.รຌอยละ.ใเ.ของน  าหนักสูตรพื นฐาน..หมาะส าหรับการผลิตคุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ 

12.2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กลຌวยลใบมือนางอบทีไคัดลือกดยผูຌประกอบการ..ตามมาตรฐาน มผช. 
แ่่/โ555..รืไอง..คุกกี ..พบวาผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบมีคุณภาพตามมาตรฐาน มผช. ก าหนด        
ดังสดง฿นตารางทีไ ใ 

ตำรำงทีไ ใ..ผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ คาทดสอบตาม มผช.  หนวย 
ลักษณะทัไวเป ป็นชิ น มีรูปทรงทีไดีละ   มี

ขนาด฿กลຌคียงกัน 
ป็นชิ น มีรูปทรงทีไดีละ   มี
ขนาด฿กลຌคียงกัน 

- 

ลักษณะนื อสัมผัส กรอบรวน กรอบรวน - 
ส ีละกลิไนรส 
 

สีของนื อคุกกี  
L* 
a* 
b* 

สีของนื อกลຌวย฿นคุกกี  
L* 
a* 
b* 

ตามธรรมชาติของคุกกี ละ 
กลຌวยลใบมือนางอบ 
 
ๆแ.้เ 
แเ.่โ 
ใ็.็ใ 
 
โ5.5่ 
  ่.ๆแ 
แแ.โ่ 

ตามธรรมชาติของคุกกี ละ
สวนประกอบทีไ฿ชຌ 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
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รายการทดสอบ ผลการทดสอบ คาทดสอบตาม มผช.  หนวย 
สิไงปลกปลอม เมพบ เมพบ - 
ความชื น 6.45  7.เ g/100g 

วัตถุจือปนอาหาร    
- วัตถุกันสีย เมพบ หຌาม฿ส mg/kg 
- สีผสมอาหาร เมพบ หຌาม฿ส mg/kg 

จุลินทรีย์    
- จ านวนจุลินทรีย์ทั งหมด 4.0 x 10 < 1.0 x 104 cfu/g 
- ซลโมเนลลา เมพบ เมพบ per 25 g 
- สตฟิโลคใอกคัส ออเรียส <10 < 10 cfu/g 
- บาซิลลัส ซีเรียส <10  1.0 x 103 cfu/g 

- คลอสทริเดียม เพอร์ฟริง
เจนส์ 

<10  1.0 x 103 cfu/g 

- เอสเชอริเชีย โคไล < 3 < 3 MPN/g 
- ยีสต์ละรา <10 < 100 cfu/g 

 สิไงปลกปลอม เมพบ เมพบ - 

12.3. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 
ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก..กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..จังหวัดชุมพร..มืไอวันทีไ..29..มีนาคม..โ5ๆเ 

พืไอรายงานความกຌาวหนຌาการด านินครงการ..จຌงก าหนดการถายทอดวิธีการผลิต฿นปี..โ5ๆแ 

13.  สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ฿หຌก .กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์.จังหวัดชุมพร 

ทีไตຌองการพิไมสายการผลิต฿หม..ดยตอยอดจากผลิตภัณฑ์กลຌวยลใบมือนางอบทีไผลิตอยูดิม..สรุปเดຌวากลຌวย
ลใบมือนางอบรຌอยละ.ใเ.ของน  าหนักสูตรพื นฐานหมาะส าหรับการผลิตคุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ ซึไง
ผูຌประกอบการ฿หຌการยอมรับ..ละพรຌอมถายทอดวิธีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ฿นปี..โ5ๆแ 

14.  ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..จังหวัดชุมพร..มีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทย์

พืไออทอป฿นปี.โ5ๆเ..ซึไงมีผนจะผลิตคุกกี กลຌวยลใบมือนางอบละทดลองตลาด.฿นปี.โ5ๆแ 

15.  ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
จากการด านินครงการพบวาขนาดของตาอบมีผลอยางมากตออุณหภูมิละระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการอบ

คุกกี ..ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์..การผลิตพืไอจ าหนายจ าป็นตຌองทดสอบประสิทธิภาพตาอบชิงพาณิชย์
ละกระบวนการผลิตพิไมติมจากวิธีการทีไนะน ากอน..นืไองจากตาอบขนาดตางกันมีความสามารถ฿นการ   
ถายทความรຌอนตางกัน  
16.  รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1. นายปัญจ์ยศ..มงคลชาติ 
16.2. นางสาวขนิษฐา..อินทร์ประสิทธิ์ 
16.3. นางสาวลลิตา..ชูกຌว 
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ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน-หลังการด านินงานี 

 

ภาพทีไ..แ..การลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก..กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย.์.จังหวัดชุมพร..฿นวันทีไ..แ5..พฤศจิกายนโ55้..รับจทย์
วิจัยละคดัลือกขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป..ปี..โ5ๆเ 

 
ภาพทีไ โ. การศึกษาพัฒนาผลิตภณัฑ์คุกกี กลຌวยลใบมือนางอบ..ละการทดสอบคุณภาพ 

 
ภาพทีไ ใ. การลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก..กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..จังหวัดชมุพร..มืไอวันทีไ..โ้..มีนาคม..โ5ๆเพืไอรายงาน

ความกຌาวหนຌาการด านินครงการ..จຌงก าหนดการถายทอดวิธีการผลิต฿นป.ี.โ5ๆแ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำรกำรยืดอำยุผลิตภัณฑ์น  ำพริกตຌมย ำ 
ของวิสำหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌำนตีน 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงนจิพร บุญรืองรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี การยืดอายุผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า  
ิภาษาอังกฤษี The Development of Tom yam Paste  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน    ทรศัพท์ : 0 2201 7188  
ทรสาร : 0 2201 7416     อีมล์ : khanittha@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นางนิจพร บุญรืองรุง  
ทีไตั ง : ็แ หมู ใ ต าบลกาะสะบຌา อ าภอทพา จังหวัดสงขลา ้เแ5เ  
ทรศัพท์ : 08 7855 5857     ทรสาร :   

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 6 ดือน นับจากวันทีไอนุมัติ  
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท    
6. บทสรุปผูຌบริหาร   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยส านักทคนลยีชุมชนเดຌด านินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP 
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทั งประทศ ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี  จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP 
ละเดຌปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการยืดอายุการกใบ
ผลิตภัณฑ์น  าพริกกง รวมทั งพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หม ขຌารวมครงการ  

วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีนเดຌรวมพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย ากับ วศ. ฿นปี โ55้ ละกลุมฯ 
สน฿จขຌารวมครงการคูปองวิทย์ฯ ฿นปี โ5ๆเ พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า฿หຌยาวนานขึ น 
ทั งนี เดຌจัดฝຄกอบรมถายทอดทคนลยีการยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์น  าพริก฿หຌกับกลุมฯ ดยวิธีการฆาชื อ฿น
ภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมิน  าดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส โเ นาที ละ ใเ นาที ละท าการ
วิคราะห์ทดสอบทางดຌานกายภาพ ดຌานคมี ละดຌานจุลินทรีย์ ทุกโ โ สัปดาห์ ป็นระยะวลา ใ ดือน พบวา
ผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย าของกลุมฯ สามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌนานมากกวา ใ ดือน ละ
ผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า฿นทุกชุดการทดลอง฿กลຌคียงกับผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย ากอนการน าเปฆาชื อ ทั งนี 
ผูຌประกอบการจะยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย าตอเป 

7. ความป็นมาของครงการ 
 ตຌมย า ป็นอาหารพื นมืองทีไคุຌนคยกันดีละป็นอาหารทีไชาวตางชาตินิยมสัไงทานกันอยูเมนຌอยพราะ
ตຌมย าจะมีอกลักษณ์ฉพาะ คือ มีสวนผสมของสมุนเพรหลากหลายทีไดีตอสุขภาพ เมวาจะป็น (ตะเครຌ ขา ฿บ
มะกรูด) ละยังมีรสชาติทีไครบรส คือ ปรี ยว คใม ผใด หวานลใกนຌอย ท า฿หຌตຌมย าป็นมนูทีไดงดังเปทัไวลก  
 ฿นปัจจุบันดຌานพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไปลีไยนเป฿นการท าอาหารทีไมีขຌอจ ากัดดຌานวลา จึงคิดวาจะ
พัฒนาน  าพริกตຌมย าส ารใจรูปทีไครบครืไอง ครบรส ละยังประหยัดวลา ลดความยุงยาก฿นการท าอาหาร
ส าหรับครอบครัวยุค฿หม ดยมีการ฿ชຌทคนลยีขຌามาชวยพืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์กใบเวຌเดຌนาน ละมีความสะดวก
ตอผูຌบริภคมากขึ น อีกทั งยังป็นการขยายตลาดพืไอสามารถสงสินคຌาออกเปจ าหนายยังตางประทศเดຌ ดังนั น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดຌจัดท าครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาค฿ตຌ 
ดยมุงนຌนพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ฿หຌเดຌมาตรฐานละป็นทีไยอมรับ จึงมีการส ารวจความตຌองการ 
ละปัญหา จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการพืไอยกระดับการผลิตสินคຌา OTOP ประภทอาหารละครืไองดืไม ละลง
พื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกรายสถานประกอบการพืไอกຌเขปัญหากระบวนการผลิต ละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
พบวาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย าของวิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน ต.กาะสะบຌา อ.ทพา จ.สงขลา ตຌองการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า฿หຌมีอายุการกใบรักษาเดຌนาน พืไอพิไมศักยภาพ฿นการจ าหนายสินคຌา ทั งนี กลุมฯ 

mailto:khanittha@dss.go.th
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จึงมีความสน฿จท าวิจัยรวมกับ วศ. ฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า  พืไอยืดอายุการกใบรักษาน  าพริก
ตຌมย า฿หຌยาวนานขึ นพืไอยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกงชุมชนจังหวัดสงขลาตอเป   
8. วัตถุประสงค์ 

พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า ละ฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตร์฿นการทดลองมาพัฒนา
กระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า฿หຌเดຌมากกวา ใ ดือน  

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนากระบวนการผลิตน  าพริกตຌมย า 

- ส ารวจพื นทีไทีไท าการผลิตจริง เดຌก สภาพรงรือน บริวณผลิต อุปกรณ์ ครืไองมือ ตลอดจน
กระบวนการผลิต รวบรวมประดในปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ 

9.2. พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า 
- ศึกษาวิธีการยืดอายุน  าพริกตຌมย า฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท 
- ศึกษาอายุการกใบรักษาน  าพริกตຌมย า  

9.3. วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
9.4. จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ ละการถายทอดทคนลยี 
9.5. ติดตามผลการน าผลวิจัยเป฿ชຌ 
9.6. สรุปละรายงานผล 

10.  หลักการละหตุผล 
การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกกง สามารถท าเดຌดยอาศัยหลักการฆาชื อจุลินทรีย์฿น

ภาชนะบรรจุปຂดสนิทดຌวยความรຌอน นริศรา ละวรารัตน์ (โ55ใ) เดຌศึกษาการปลีไยนปลงคุณสมบัติของ
น  าพริกอปปຂ้ล฿นระหวางการวางจ าหนาย ดยฆาชื อน  าพริกดຌวยความรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส ป็น
วลา ใเ นาที จากนั นน าเปบรรจุขวดกຌว ละน าเปท า฿หຌยในทันทีจนอุณหภูมิของน  าพริกทากับ โ5 องศา
ซลซียส พบวาผลิตภัณฑ์พริกกงอปปຂ้ลสามารถกใบรักษาเดຌนาน ็ สัปดาห์ ดยมีชื อจุลินทรีย์เมกิน
มาตรฐานสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุภาพร ละกฤตภาส (โ55ๆ) เดຌศึกษาบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสมส าหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑ์น  าพริกกงพรຌอมบริภค เดຌก น  าพริกตะลิงปลิง ละน  าพริกสวรรค์หอยนางรม ปรียบทียบ
ระหวางการบรรจุขวดกຌว กับถุงรีทอร์ต ลຌวน าเปนึไงฆาชื อทีไอุณหภูมิน  าดือด แเเ องศาซลซียส ป็นวลา 
ใเ นาที พบวาผลิตภัณฑ์น  าพริกกงทั ง โ ชนิด เมมีการปลีไยนปลงดຌานสี กลิไน รสชาติ นื อสัมผัส ละ
ปริมาณชื อจุลินทรีย์เมกินมาตรฐานก าหนดทีไระยะวลาการกใบรักษา แโ สัปดาห์ สดงวาการฆา
ชื อจุลินทรีย์฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิทดຌวยความรຌอนป็นวิธีการนึไงทีไสามารถชวยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์
น  าพริกกงเดຌ  
 คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงเดຌจัดท าครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า ฿หຌก 
วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน ต.กาะสะบຌา อ.ทพา จ.สงขลา ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์
น  าพริกตຌมย า ละ฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตร์฿นการทดลองมาพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการ
กใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย าของวิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน฿หຌนานขึ น ละจัดฝຄกอบรมพืไอ
ถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า฿หຌเดຌมาตรฐาน ดยประยุกต์฿หຌขຌากันเดຌกับสภาวะการ
ท างานจริง 
11.  ขั นตอนการด านินงาน 

11.1. ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนากระบวนการผลิตน  าพริกตຌมย า 
- ส ารวจพื นทีไทีไท าการผลิตจริง เดຌก สภาพรงรือน บริวณผลิต อุปกรณ์ ครืไองมือ ตลอดจน

กระบวนการผลิต 
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- รวบรวมประดในปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ 
11.2. พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า 

- ศึกษาวิธีการยืดอายุน  าพริกตຌมย า฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท 
- ศึกษาอายุการกใบรักษาน  าพริกตຌมย า 

11.3. วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
11.4. จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ ละการถายทอดทคนลยี 
11.5. ติดตามผลการน าผลวิจัยเป฿ชຌ 
11.6. สรุปละรายงานผล 

12.  ผลการด านินงาน    
วศ. เดຌท าการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า ละยืดอายุการกใบรักษาน  าพริกตຌมย าของ

วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน ดยท าการศึกษากระบวนการผลิต วิธีการยืดอายุ ละศึกษาอายุการกใบ
รักษาน  าพริกตຌมย า ฿นการทดลองครั งนี เดຌน าน  าพริกตຌมย าของกลุมฯมาท าการฆาชื อ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไ
อุณหภูมิน  าดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส โเ นาที ละ ใเ นาที ดยท าการวิคราะห์ทดสอบทางดຌาน
กายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรีย์ ตามประกาศ มผช. ใโแ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑ์น  าพริกผัด ทุกโ โ สัปดาห์ ป็น
ระยะวลา ใ ดือน ละทดสอบการยอมรับของผูຌบริภค ดยลือกชุดทดลองทีไมีปริมาณจุลินทรีย์อยู฿นกณฑ์
มาตรฐานก าหนด หลังจากการกใบป็นระยะวลา ใ ดือน พบวาผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย าทุกชุดการทดลองเมมี
การปลีไยนปลงดຌานสี กลิไนรส ละนื อสัมผัส ละพบวาชื อจุลินทรีย์อยู฿นปริมาณกณฑ์มาตรฐานก าหนดทีไ
ระยะวลาการกใบ แโ สัปดาห์ (3 ดือน) มืไอทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย าดยรวม พบวา
ผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย า฿นทุกชุดการทดลอง฿กลຌคียงกับผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย ากอนการน าเปฆาชื อ  ทั ง
ทางดຌานของสี กลิไนรส ละนื อสัมผัสของผลิตภัณฑ์  
13.  สรุปผลการด านินงานกอนหลัง  

ผลิตภัณฑ์น  าพริกตຌมย าของวิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน กอนการด านินงาน พบวา ผลิตภัณฑ์
น  าพริกตຌมย ามีอายุการกใบรักษาเดຌเมกิน แ ดือน หลังจาก วศ. เดຌน าทคนลยีการยืดอายุน  าพริกตຌมย า
ถายทอด฿หຌกับกลุมฯ พบวา ผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบรักษาเดຌมากกวา ใ ดือน อຌางอิงจากผลการวิคราะห์
ทดสอบดຌานจุลินทรีย์ตามประกาศ มผช. ใโแ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑ์น  าพริกผัด 

14.  ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
มีความพอ฿จมากทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทย์ฯ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จຌาหนຌาทีไ วศ.คอย฿หຌ

ค าปรึกษาละชี นะถึงกระบวนการตางโ พรຌอมติดตามผล ท า฿หຌผลิตภัณฑ์สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌ
นานขึ น อีกทั งยังชวยวิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ท า฿หຌผูຌประกอบการมัไน฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากยิไงขึ น  
15.  ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พืไอชวยกຌเขปัญหา
ละตอยอดความรูຌของผูຌประกอบการ ถึงมຌวาผูຌประกอบการจะเดຌมาตรฐานลຌวอยางตอนืไอง 
16.  รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงกา 

16.1. นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์   
16.2. นายปัญจ์ยศ     มงคลชาติ  
16.3. นางสาวลลิตา   ชูกຌว  
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ภาพสถานประกอบการละผลิตภัณฑ์กอนกำรด ำนินงำน  ภาพผลิตภัณฑ์หลังกำรด ำนินงำน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  

ประจ ำป โ560 
 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำกำรยืดอำยุกำรก็บรักษำผลิตภัณฑ์ขนมไทย 
ิฝอยทองสดี  

ของกลุมขนมไทยนงลักษณ ์
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  
นำงนงลักษณ์ กิมสุวรรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รูปบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ขนมเทย (ฝอยทองสด) 
ิภาษาอังกฤษี  To study Shelf life Extension of Foithong 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์  
ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ   หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท์ : 0 2201 7188 ทรสาร : 0 2201 7416 
อีมล์ : khanittha@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นางนงลักษณ์ กิมสุวรรณ์  
ทีไตั ง : 165 ถ.ฉะชิงทรา – บางน  าปรี ยว ต.หนຌามือง อ.มือง จ.ฉะชิงทรา 24000 
ทรศัพท์ : 08 1555 4153 ทรสาร :   -                        

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 6 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี         
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท     
6. บทสรุปผูຌบริหาร   
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยส านักทคนลยีชุมชนเดຌด านินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP 
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทั งประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไ ยอมรับ
ของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี  จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP 
ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการ
ผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั งพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หม ขຌารวมครงการ  
 กลุมขนมเทยนงลักษณ์ พบปัญหาผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองสดมีอายุการกใบรักษาเดຌเมนาน ประมาณ ไ 
วัน ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยกຌปัญหา รืไองการยืดอายุขนมฝอยทองสดของกลุมฯ วศ. จึงเดຌศึกษาทดลองละ
พัฒนาสูตรกระบวนการผลิตฝอยทองสด พรຌอมถายทอดทคนลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด฿หຌกับกลุมฯ 
ดยการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลทราย฿นผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด เดຌก ซอร์บิทอล มอลทิทอลเอซ
มอลท์ ละมนนิทอล ทีไระดับการทดทน โ5% 50% 75% ละ 100% พบวาการติมสาร฿หຌความหวาน
สงผลตอปริมาณความชื นพิไมขึ น คา L* ฿กลຌคียงกับสูตรควบคุม คา a* มีคาลดลง ส าหรับคา b* มีคาพิไมขึ น 
ละยังท า฿หຌมีคา Tensile Strength Toughness ละ Extensibility พิไมขึ น มืไอทดสอบการยอมรับของ
ผูຌบริภคตอผลิตภัณฑ์ฝอยทอง พบวาการ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนน  าตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% มอลทิทอล
ทดทนน  าตาลทรายทีไระดับ โ5 % ฿กลຌคียงกับสูตรควบคุมทั งดຌานลักษณะสຌน สี ละนื อสัมผัสของฝอยทอง 
ส าหรับผูຌประกอบการลือกการ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนน  าตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% ฿นผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด 
นืไองจาก ผลิตภัณฑ์สามารถกใบเดຌนานมากกวา แ สัปดาห์ ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะห์ทดสอบดຌาน
จุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รืไองขนมเทย ทั งนี เดຌมีการถายทอดทคนลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์
ฝอยทองสด฿หຌกับกลุมฯ พรຌอมสูการน าเป฿ชຌประยชน์ตอเป 

7. ความป็นมาของครงการ 
 ขนมเทย ป็นของหวานทีไมีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจ าชาติเทย มีความละอียดออนประณีต฿น
การลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการท าทีไพิถีพิถัน รสชาติอรอยหอมหวาน สีสันสวยงาม ละมีรูปลักษณ์ชวน
รับประทาน ตการจ าหนายขนมเทยหลายประภทยังมีขຌอจ ากัด นืไองจากขนมเทยมีอายุการกใบรักษาสั น 
ทั งนี มาจากขนมเทยประกอบ ดຌวยปງง กะทิ เข น  าตาล ป็นสวนมาก สวนประกอบหลานี ป็นหลงทีไดีของ
การจริญติบตของชื อจุลินทรีย์ ประกอบกับขนมเทยมีความชื นสูง จึงท า฿หຌขนมเทยอายุการกใบสั นมาก 
ิสยามธุรกิจ, โ55เี การจัดจ าหนายเปสถานทีไหางเกลจากทีไผลิตหรือตางประทศท าเดຌยาก รัฐบาลซึไงมี
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นยบาย฿นการผลักดันละสงสริม฿หຌอุตสาหกรรมขนมเทยมีมาตรฐาน฿นการผลิตละสามารถสงออกเดຌ 
ิกฤษณา, โ5ไๆี 

ดังนั นการควบคุมกระบวนการผลิตพืไอลดปริมาณชื อจุลินทรีย์ริไมตຌน฿นขนมเทย ป็นวิธีหนึไงทีไชวยยืด
อายุขนมเทยเดຌ ชนดียวกับการลดความชื น฿นผลิตภัณฑ์ขนมเทย ชน การอบหຌง หรือการ฿ชຌ สาร฿หຌความ
หวานทนน  าตาล ชน ซอร์บิทอล ติมลง฿นผลิตภัณฑ์พืไอลดคาวอตอร์อคทิวิตี พืไอชะลอการจริญของ
จุลินทรีย์ ซึ ไงป็นสาหตุของการนาสีย ป็นอีกวิธีหนึไงทีไนาจะสามารถยืดอายุการกใบรักษาขนมเทย    
เดຌสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ิหทัยรัตน์ละคณะ, โ5ไ้ี พบวา การติมซอร์บิทอล฿นอัตราสวนของน  าตาล
ทรายตอซอร์บิทอล แเเ ๊ ใเ มีผลท า฿หຌคา aw ลดลงจาก เ.้แ่ ป็น เ.็ๆ็ ละกใบฝอยทองทีไพัฒนาเดຌ฿น
บรรจุภัณฑ์ทีไมีสารดูดออกซิจนละปຂดผนึกบบสุญญากาศ ฝอยทองสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานถึง 
แไ วัน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค      

กลุมขนมเทยนงลักษณ์ ต าบลหนຌามือง อ าภอมือง จังหวัดฉะชิงทรา พบวาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
ของกลุมฯ สามารถกใบรักษาเดຌพียง ใ วัน พบชื อราขึ น กลุมฯจึงมีความตຌองการท างานวิจัยรวมกับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด฿หຌสามารถกใบรักษาเดຌนานขึ น 
พืไอจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ขนมเทยของกลุมฯเดຌกวຌางขึ น 

คณะวิจัยกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌวางนวทางการวิจัยดยท าการศึกษาขຌอมูลบื องตຌนกีไยวกับ
ปัจจัย฿นกระบวนการผลิตตั งตวัตถุดิบ กระบวนการผลิตทีไมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ศึกษาชนิดละ
ปริมาณของสาร฿หຌความหวานทนน  าตาลทีไหมาะสม฿นการผลิตฝอยทองสด ชน ซอร์บิทอล มอลทิทอล ป็น
ตຌน พืไอลดปริมาณความชื นละลดปริมาณชื อจุลินทรีย์ริไมตຌน฿นขนมฝอยทองสด รวมกับการลือก฿ชຌบรรจุ
ภัณฑ์ทีไหมาะสมพืไอพัฒนา คุณภาพดຌานอายุการกใบรักษาของขนมเทย฿หຌนานขึ น ดยทีไคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ป็นทีไยอมรับตอผูຌบริภค 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด฿หຌสามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌนานมากกวา แ 

สัปดาห์ 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ส ารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการผลิตฝอยทองสด 
9.2 ศึกษาสูตรละพัฒนากระบวนการผลิตฝอยทองสดพืไอยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด 
9.3 ถายทอดทคนลยีวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด 
9.4 ติดตามผลการน าผลวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 
9.5 สรุปละรายงานผล 

10  หลักการละหตุผล  
 การยืดอายุขนมเทยสามารถท าเดຌดย฿ชຌการควบคุมกระบวนการผลิตพืไอลดความชื น฿นผลิตภัณฑ์
ขนมเทย ชน การอบหຌง หรือการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทนน  าตาล ชน ซอร์บิทอล ติมลง฿นผลิตภัณฑ์พืไอ
ลดคาวอตอร์อคทิวิตี ทั งนี พืไอชะลอการจริญของจุลินทรีย์ ซึไงป็นสาหตุของการนาสีย ซึไงป็นอีกวิธีหนึไงทีไ
นาจะสามารถยืดอายุการกใบรักษาขนมเทยเดຌ สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ิหทัยรัตน์ละคณะ , โ5ไ้ี พบวา 
การติมซอร์บิทอล฿นอัตราสวนของน  าตาลทรายตอซอร์บิทอล แเเ ๊ ใเ มีผลท า฿หຌคา Aw ลดลงจาก เ.้แ่ 
ป็น เ.็ๆ็ ละกใบฝอยทองทีไพัฒนาเดຌ฿นบรรจุภัณฑ์ทีไมีสารดูดออกซิจนละปຂดผนึกบบสุญญากาศ 
ฝอยทองสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานถึง แไ วัน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค 
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 คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงเดຌจัดท าครงการการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์
ขนมเทย (ฝอยทองสด) ฿หຌก กลุมขนมเทยนงลักษณ์ ต.หนຌามือง อ.มือง จ.ฉะชิงทรา มีวัตถุประสงค์พืไอ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด฿หຌสามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌนานมากกวา แ สัปดาห์ ดยเมตຌอง
ชยใน ทั งนี เดຌท าการศึกษาชนิดละปริมาณของสาร฿หຌความหวานทนน  าตาลทีไหมาะสม฿นการผลิตฝอยทอง
สด ไ ชนิด เดຌก ซอร์บิทอล มอลทิทอล เอซมอลท์ ละมนนิทอล ทีไอัตราสวน โ5% 50% 75% ละ 
100% พืไอลดปริมาณความชื นละลดปริมาณชื อจุลินทรีย์ริไมตຌน฿นขนมฝอยทองสด รวมกับการศึกษาอายุ
การกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑ์ป็นทีไยอมรับตอผูຌบริภคละป็นเปตาม
มาตรฐานชุมชน รืไอง ขนมเทย (มผช. แ/โ55โ) ทั งนี พืไอจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ขนมเทยของกลุมฯ เดຌกวຌาง
ขึ น 

11  ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการผลิตฝอยทองสด         
11.2 ศึกษาสูตรละพัฒนากระบวนการผลิตฝอยทองสดพืไอยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด 

- ศึกษาชนิดละปริมาณสารความหวานทีไ฿ชຌ฿นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด 
- ศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด 

11.3 วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
11.4 ถายทอดทคนลยี 
11.5 ติดตามผลการน าผลวิจัยเป฿ชຌ 
11.6 สรุปละรายงานผล 

12  ผลการด านินงาน     
จากการลงพื นทีไส ารวจฯ พบวาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดของกลุมขนมเทยนงลักษณ์มีอายุการกใบรักษา

ผลิตภัณฑ์เดຌเมกิน ใ วัน  พบราขึ นบนผลิตภัณฑ์ วศ.จึงเดຌศึกษาทดลองละพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตฝอย- 
ทองสด ดยการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลทราย฿นผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด เดຌก ซอร์บิทอล 
มอลทิทอล เอซมอลท์ ละมนนิทอล ทีไระดับการทดทน โ5% 50% 75% ละ 100 รวมกับการศึกษาอายุ
การกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด มีรายละอียด ดังนี  

12.1 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลตอลักษณะทางกายภาพของฝอยทองสด 
จากการทดลอง พบวา การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานพิไมขึ นท า฿หຌสຌนฝอยทองมีลักษณะคอนขຌางบน  

นืไอง จากน  าตาลอลกอฮอล์ (ซอร์บิทอล มอลทิทอล) จะพิไมอุณหภูมิ฿นการปลีไยนสภาพ (denaturation) 
ของปรตีน  (Lee (Timasheff, 1981) ละมืไอรยเขดงดิบลงเป฿นน  าชืไอมของน  าตาลอลกอฮอล์ท า฿หຌ
ปรตีนของเขสุกชຌาลง ส าหรับการพิไมการทดทนน  าตาลทรายดຌวยมอลทิทอล ละมนนิทอลทีไระดับ50% 
75% ละ 100% พบวาสຌนฝอยทองสดคอนขຌางบนละสຌนติดกัน จับป็นกลุมกຌอน ขใงกระดຌาง ละขาด
งาย นืไองจากกิดการตกผลึกของเอซมอลท์ ละมนนิทอลท า฿หຌจลปรตีนกิดการฉีกขาด   

12.2 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลตอปริมาณความชื นของฝอยทองสด 
จากผลการทดลองการ฿ชຌสาร฿หຌ฿หຌความหวานมีผลตอคาความชื น มืไอทดทน฿นปริมาณทีไพิไมขึ น

คาความชื นของฝอยทองมีนวนຌมลดลง ถຌาปรียบทียบการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานตางชนิดกันการ฿ชຌซอร์บิทอล
ปริมาณความชื นของฝอยทองสดนຌอยกวาการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานอืไน สดงผลตามตารางทีไแ 
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  ตำรำงทีไ 1: ปริมาณความชื น (moisture content) ของฝอยทองสดทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทน   
น  าตาลทรายตกตางกัน 

สำร฿หຌควำม ระดับกำรทดทนน  ำตำลทรำย 

หวำน 0% 25% 50% 75% 100% 

sorbital 19.89±0.83 ns C 24.65±0.90 b A 21.09±0.13 c B 21.61±0.09 b B 21.39±0.75 b B 

maltital 19.98±0.86 ns C 27.09±0.34 a A 24.93±1.10 b B 24.53±0.77 a B 25.36±0.07 a B 

isomalt 19.91±0.79 ns C 24.70±0.40 b B 24.54±0.53 b B 24.15±0.27 a B * 

mannital 19.87±0.75 ns B 26.70±1.03 a A 27.03±1.42 a A * * 
หมำยหต ุตัวอักษรล็กก ำกบัคำฉลีไยตำมนวตั ง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญก ำกับคำฉลีไยตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง 

12.3 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลตอคาสีของฝอยทองสด 
จากผลการทดลอง พบวา การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานท า฿หຌขนมมีคา L*(สดงถึงความสวาง) พิไมขึ นคา 

a* (สดงถึงสีดง)  มีคาลดลง สวนคา b* (สดงถึงสีหลือง-น  างิน) มีคาลดลง การ฿ชຌซอร์บิทอล ฿หຌคุณสมบัติ
ของสี฿กลຌคียงกับสูตรควบคุมมากทีไสุดมืไอปรียบทียบกับการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานชนิดอืไน สดงผลตามตารางทีไ 
โ-4  ซึไงสาร฿หຌความหวานตละชนิดมีอุณหภูมิจุดดือดของน  าชืไอมตางกันจึงสงผลตอสีของสຌนฝอยทองสด
ตางกัน 

ตำรำงทีไ 2: คา L* ของฝอยทองสดทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลทรายตกตางกัน 
สำร฿หຌควำม ระดับกำรทดทนน  ำตำลทรำย 

หวำน 0% 25% 50% 75% 100% 

sorbital 51.72±0.15 ns B 52.32±0.02 c A 52.23±0.15 c A 52.03±0.15 c C 52.64±0.08 b B 

maltital 51.64±0.31 ns E 53.96±0.05 b C 53.46±0.03 b D 53.72±0.08 b A 53.17±0.02 a  B 

isomalt 51.75±0.19 ns C 51.67±0.10 d C 52.24±0.13 d B 52.14±0.09 a A * 

mannital 51.83±0.46 ns B 55.09±0.08 a A 55.33±0.15 a A * * 
หมำยหต ุตัวอักษรล็กก ำกบัคำฉลีไยตำมนวตั ง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญก ำกับคำฉลีไยตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง 

 ตำรำงทีไ 3: คา a* ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลทรายตกตางกัน 
สำร฿หຌควำม ระดับกำรทดทนน  ำตำลทรำย 

หวำน 0% 25% 50% 75% 100% 

sorbital 18.71±0.09 ns A 16.14±0.02 c C 15.43±0.12 d D 15.47±0.06 b D 16.39±0.12 b B 

maltital 18.78±0.06 ns A 16.65±0.02 a D 17.20±0.05 a C 17.14±0.02 a C 17.87±0.06 a B 

isomalt 18.74±0.02 ns A 15.61±0.03 d D 16.97±0.01 b C 17.14±0.04 a B * 

mannital 18.76±0.05 ns A 16.27±0.06 b C 16.67±0.05 c B * * 
หมำยหต ุตัวอักษรล็กก ำกบัคำฉลีไยตำมนวตั ง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญก ำกับคำฉลีไยตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง 
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ตำรำงทีไ 4 คา b* ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลทรายตกตางกัน 
สำร฿หຌควำม ระดับกำรทดทนน  ำตำลทรำย 

หวำน 0% 25% 50% 75% 100% 

sorbital 51.98±0.24 ns A 49.77±0.08 d B 49.46±0.38 c B 48.81±0.25 c C 48.43±0.24 b C 

maltital 51.91±0.08 ns A 51.61±0.07 a AB 51.23±0.23 a B 51.57±0.15 a AB 50.32±0.24 a C 

isomalt 51.89±0.32 ns A 51.07±0.08 b B 50.79±0.12 b AB 50.49±0.40 b B * 

mannital 51.92±0.18 ns A 50.15±0.14 c B 49.62±0.12 c C * * 
หมำยหต ุตัวอักษรล็กก ำกบัคำฉลีไยตำมนวตั ง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญก ำกับคำฉลีไยตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำงกัน
อยำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง 

12.4 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลตอลักษณะนื อสัมผัสของฝอยทองสด 
จากผลการทดลองพบวา คา Tensile Strength Toughness ละ Extensibility พิไมขึ น 

- Tensile Strength (การทนตอรงดึง) การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานท า฿หຌฝอยทองสงผล฿หຌมีคา 
Tensile Strength พิไมขึ นละมืไอทดทนพิไมขึ นท า฿หຌมีคา Tensile Strength พิไมขึ นดຌวย สຌนฝอยทองมี
ความขใงรงพิไมขึ นนืไองจากน  าตาลอลกอฮอล์ทีไมีมลกุลลใก (ซอร์บิทอล) สามาถทรกตัวระหวางพอลิ
มอร์ของปรตีน กิดพันธะเฮดรจนระหวางสายปรตีนเดຌดีกวาน  าตาลทรายละน  าตาลอลกอฮอล์มลกุล
฿หญ (มอลทิทอล เอซมอลท์) สดงผลตามตารางทีไ 5 

ตำรำงทีไ 5: คา Tensile strength (N)ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลทรายตกตางกัน 
สำร฿หຌควำม ระดับกำรทดทนน  ำตำลทรำย 

หวำน 0% 25% 50% 75% 100% 

sorbital 0.25±0.04 ns C 0.52±0.11 ns B 0.54±0.05 a AB 0.56±0.02 ns AB 0.69±0.14 a A 

maltital 0.24±0.06 ns C 0.49±0.01 ns B 0.56±0.07 a AB 0.54±0.05 ns B 0.62±0.38 b A 

isomalt 0.24±0.02 ns C 0.51±0.08 ns A 0.40 ±0.14 b B 0.51±0.06 ns A * 

mannital 0.25±0.08 ns C 0.54±0.06 ns A 0.48±0.06 ab B * * 
หมำยหต ุตัวอักษรล็กก ำกบัคำฉลีไยตำมนวตั ง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญก ำกับคำฉลีไยตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง 

- Toughness (ความหนียว) การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานท า฿หຌฝอยทองสงผล฿หຌมีคา Toughness
ละมืไอทดทนพิไมขึ นท า฿หຌมี Toughness พิไมขึ นดຌวย ยกวຌนการ฿ชຌมอลทิทอลทดทนทีไระดับ  100% 
สวนการ฿ชຌเอซมอลท์ทีไระดับ 75% ละ฿ชຌมนนิทอลทีไระดับ 50% คา Toughness ลดลงสอดคลຌองกับคา 
Extensibility สดงผลตามตารางทีไ 6 

ตำรำงทีไ 6: คา Toughness (N.mm) ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลทรายตกตางกัน 
สำร฿หຌควำม ระดับกำรทดทนน  ำตำลทรำย 

หวำน 0% 25% 50% 75% 100% 

sorbital 1.40±0.44 ns C 4.59±0.84 ns B 4.62±1.20a B 4.69±0.70ab B 6.92±1.24a A 

maltital 1.42±0.61 ns B 4.51±1.04 ns A 5.21±1.82a A 4.32±0.98b A 4.35±0.62b A 

isomalt 1.47±0.09 ns B 5.01±1.84 ns A 2.09±1.39b B 4.88±0.99a A * 

mannital 1.44±0.74 ns B 3.80±1.22 ns A 3.44±0.38ab A * * 
หมำยหต ุตัวอักษรล็กก ำกบัคำฉลีไยตำมนวตั ง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญก ำกับคำฉลีไยตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง 
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- Extensibility (การยืดตัว) การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานท า฿หຌฝอยทองสงผล฿หຌมีคา Extensibility 
พิไมขึ นละมืไอทดทนพิไมขึ นท า฿หຌมีคา Extensibility พิไมขึ นดຌวย ยกวຌนการ฿ชຌมอลทิทอล
ทดทนทีไระดับ 100% สวนการ฿ชຌ เอซมอลท์ทีไระดับ 75% ละ ฿ชຌมนนิทอลทีไระดับ 50% 
คา Extensibility ลดลงนืไองจากการตกผลึกของเอซมอลท์ ละมนนิทอล ท า฿หຌจลของ
ปรตีนเขดงกิดการฉีกขาด สงผล฿หຌสຌนขนมมีความขใงตปราะ หรือขาดงาย สดงผล
ตามตารางทีไ ็ 

ตำรำงทีไ 7 คา Extensibility (mm) ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลทรายตกตางกัน 
สำร฿หຌควำม ระดับกำรทดทนน  ำตำลทรำย 

หวำน 0% 25% 50% 75% 100% 

sorbital 8.67±0.96 ns B 13.63±1.59 ns  A  13.81±1.85ab A 13.70±0.92 ns  A  14.86±1.52 a A 

maltital 8.64±0.91 ns  B  13.59±2.06 ns  A  15.23±1.64a A  13.32±2.36 ns A  13.52±0.22 b  AB  

isomalt 8.61±0.74 ns  B  13.68±1.18 ns A  8.31±2.79 c  B 13.17±2.45 ns AB  * 

mannital 8.63±0.36 ns  B  11.51±2.61 ns A 10.49±1.65 ab  A * * 
หมำยหต ุตัวอักษรล็กก ำกบัคำฉลีไยตำมนวตั ง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญก ำกับคำฉลีไยตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถติิ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง 

12.5 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลตอความชอบดຌานประสาทสัมผัสของฝอยทอง 

จากผลการทดสอบ พบวา การ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนน  าตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% มอลทิทอล 
ทดทนน  าตาลทรายทีไระดับ โ5 % ฿กลຌคียงกับสูตรควบคุม ทั งดຌานลักษณะสຌน สี ละนื อสัมผัสของฝอยทองสด 

จากขຌอมูลละผลการด านินงานครงการฯ สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดเดຌนานขึ น ซึไง
ผูຌประกอบการลือกการ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนน  าตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด 
นืไองจากผลิตภัณฑ์฿กลຌคียงสูตรควบคุมทั งดຌานลักษณะของสຌน สี ละนื อสัมผัสของฝอยทองสด฿กลຌคียงกับ
สูตรพื นฐาน ละยังสามารถกใบเดຌนานมากกวา แ สัปดาห์ ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะห์ทดสอบดຌาน
จุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รืไองขนมเทย ทั งนี คณะท างาน วศ. เดຌมีการถายทอดทคนลยีการยืด
อายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด฿หຌกับกลุมฯ พรຌอมสูการน าเป฿ชຌประยชน์ตอเป  

13  สรุปผลการด านินงานกอนหลัง  
ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดของกลุมขนมเทยนงลักษณ์ กอนการด านินงาน พบวา ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดมี

อายุการกใบรักษาเดຌเมกิน ใ วัน หลังจาก วศ. เดຌท าการศึกษาสาร฿หຌความหวาน 4 ชนิด ทดทนน  าตาลทราย
฿นฝอยทอง เดຌก ซอร์บิทอล มอลทิทอล เอซมอลท์ ละมนนิทอล ทีไระดับการทดทน โ5% 50% 75% 
ละ 100% พบวา การ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนน  าตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% มอลทิทอลทดทนน  าตาลทรายทีไ
ระดับ โ5 % ฿กลຌคียงกับสูตรควบคุม ทั งดຌานกายภาพ สี ละนื อสัมผัส ส าหรับผูຌประกอบการลือกการ฿ชຌซอร์
บิทอลทดทนน  าตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% ฿นผลิตภัณฑ์ฝอยทองนืไองจาก ผลิตภัณฑ์สามารถกใบเดຌนาน
มากกวา แ สัปดาห์ ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะห์ทดสอบดຌานจุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รืไอง
ขนมเทย ทั งนี เดຌมีการถายทอดองค์ความรูຌ฿หຌกับกลุมฯ พรຌอมสูการน าเป฿ชຌประยชน์ตอเป 

14  ความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 พึงพอ฿จกับการรวมครงการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครงการคูปองฯสามารถตอบจทย์ละชวย
กຌเขปัญหา฿หຌกลับทางกลุมฯเดຌ ประทับ฿จกับทีมจຌาหนຌา วศ. ฿ส฿จละคอย฿หຌค านะน า ขอขอบคุณครงการ
ดีโของ วศ. ละยินดีทีไเดຌรวมงานกับทีมจຌาหนຌา วศ.  
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15 ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พืไอชวยกຌเขปัญหา
ละตอยอดความรูຌของผูຌประกอบการ ถึงมຌวาผูຌประกอบการจะเดຌมาตรฐานลຌวอยางตอนืไอง 
16 รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางสาวขนษิฐา อินทร์ประสิทธิ์  
16.2 นายปัญจ์ยศ  มงคลชาติ   
16.3 นางสาวลลิตา ชูกຌว 

ภำพกำรด ำนินงำนละผลิตภัณฑ์  

     รูปภำพทีไ ่ : ผลิตภณัฑฝ์อยทองสดดยการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานชนิดตางโทดทนน  าตาล 

 

 

รูปภำพทีไ แเ :  ลักษณะปรากฎของฝอยทองทีไชนดละ
ปริมาณสาร฿หຌความหวานทดทนน  าตาลระดับบตางกัน 

รูปภำพทีไ 9 : การด านินงาน฿นหຌองปฏิบัติการ
วิคราะห์ทดสอบทางดຌานกายภาพ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น  ำพริกหอยนำงรมไขค็ม 
ของกลุมมบຌำนกษตรกรสนธิวัฒน์ 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงสำวบญจนำฏ  คงจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรม (น  าพริกหอยนางรมเขคใม) 
ิภาษาอังกฤษี The Development of Thai Chili Paste - Oyster 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ   
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน    ทรศัพท์ : 0 2201 7188  
ทรสาร : 0 2201 7416     อีมล์ : khanittha@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นางสาวบญจนาฏ  คงจริญ 
ทีไตั ง : 12/1 ม.9 ต.กะดะ  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธาน ี84160   
ทรศัพท์ : 08 1829 2214      ทรสาร :   -                    

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 6 ดือน นับจากวันทีไอนุมัติ           
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร   
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยส านักทคนลยีชุมชนเดຌด านินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP 
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทั งประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี  จึงเดຌมีครงการคูปองวิ ทย์พืไอ OTOP 
ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการยืดอายุการกใบ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั งพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หม ขຌารวมครงการ  

กลุมมบຌานกษตรกรสนธิวัฒน์เดຌรวมพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมเขคใมกับ วศ. ฿นปี โ55้ 
ละกลุมฯ สน฿จขຌารวมคูปองวิทย์฿นปี โ5ๆเ พัฒนากระบวนการผลิตพืไอเดຌผลิตภัณฑ์น  าพริกทีไ฿หຌคุณคาดຌาน
ปรตีนละสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ เดຌนาน  วศ. จึงเดຌท าการศึกษาปริมาณปรตีน
หอยนางรมสดจากหลงพาะลี ยง฿นพื นทีไ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  รวมกับพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ พืไอเดຌผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ ทีไมีปริมาณปรตีนสูง 
ดยท าการศึกษากระบวนการผลิต  ละศึกษาการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ  ละถึง
ปรียบทียบปริมาณปรตีนของหอยนางรมสดจากหลงตางโ เดຌก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดระยอง  พบวานื อหอยนางรมสดจากหลงพาะลี ยง฿นพื นทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณปรตีนสูงกวา
หลงพาะลี ยง฿นจังหวัดขຌางตຌน  คิดป็นรຌอยละประมาณ  โใ.่  ปอร์ซในต์ ทั งนี กลุมฯ เดຌน าหอยนางรม
อบหຌงมา฿ชຌป็นวัตถุดิบ฿นการผลิตน  าพริกหอยนางรมฯ  ทนการ฿ชຌหอยนางรมสด  ลຌวน าผลิตภัณฑ์น  าพริก
หอยนางรมฯ ทีไผลิตเดຌมาบรรจุ฿นขวดกຌวท าการฆาชื อทีไอุณหภูมิน  าดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส  ป็น
วลา ใเ นาที  จากนั นท าการวิคราะห์ทดสอบทางดຌานกายภาพ  ดຌานคมี  ดຌานจุลินทรีย์  ดยการสงตรวจ
วิคราะห์จุลินทรีย์ตามประกาศ  มผช. แใเ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑ์น  าพริกปຆนหຌง ทุกโ โ สัปดาห์ ป็นระยะวลา 
ใ ดือน  พบวาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ  เมมีการปลีไยนปลงดຌานสี  กลิไนรส  ละนื อสัมผัส  
ชื อจุลินทรีย์อยู฿นปริมาณกณฑ์มาตรฐานก าหนดทีไระยะวลาการกใบมากกวา 3 ดือน   

7. ความป็นมาของครงการ 
หอยนางรม หรือทีไรียกวาหอยตะกรมกรามขาวป็นสัตว์น  าศรษฐกิจทีไส าคัญละป็นอกลักษณ์ของ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนเดຌถูกน ามา฿ชຌป็นสวนหนึไง฿นค าขวัญของจังหวัด นอกจากนี ยังเดຌรับการรับรอง฿หຌป็น
สินคຌาซึไงมีสิไงบงชี ทางภูมิศาสตร์ ิGIี พราะป็นหลงพาะลี ยงทีไมีความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารละ
สภาพวดลຌอมหมาะสมตอการจริญติบต ท าเหຌผลผลิตทีไมีอกลักษณ์ฉพาะ ชน ตัวภายนอกมีขนาด฿หญ  
นื อมาก สีสวย นื อสัมผัสละรสชาติดี จึงท า฿หຌป็นทีไนิยมบริภคของทั งคน฿นละนอกพื นทีไ นอกจากหอย
นางรมมีรสชาติอรอยลຌว ยังป็นหลงของสารอาหารละรธาตุทีไส าคัญ ฿นนื อหอยนางรมน  าหนัก แเเ กรัม
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ประกอบดຌวยน  ารຌอยละ ็ๆ.แ มีปรตีนประมาณ ๆ กรัม คลซียม แไ็ มิลลิกรัม หลใก 5.้ มิลลิกรัม สังกะสี 
็.ๆ มิลลิกรัม ปตสซียม ใๆ มิลลิกรัม ละวิตามินอ 33.9 เมครกรัม ิพงษ์ทพุ โ55ๆี ดังนั นกรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดຌจัดท าครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาค฿ตຌ ดย
มุงนຌนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินคຌา OTOP ฿หຌเดຌมาตรฐานละป็นทีไยอมรับ จึงมีการส ารวจความตຌองการ 
ละปัญหา จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประภทอาหารละครืไองดืไม ละ
ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกรายสถานประกอบการพืไอกຌเขปัญหาการผลิตละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบวา
ผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมของกลุมมบຌานกษตรกรสนธิวัฒน์ ต.กะดะ  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี  
ป็นกลุมทีไมีภูมิปัญญาดຌานการท าน  าพริกป็นฐานดิมทีไขຌมขใงละตຌองการสรຌางอัตลักษณ์สินคຌาของกลุมฯ จึง
น าหอยนางรมมาป็นสวนประกอบ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมทีไหลากหลาย เดຌก น  าพริกตาดง
หอยนางรม น  าพริกเตปลาหอยนางรม น  าพริกคัไวกลิ งหอยนางรม ป็นตຌน  ประกอบกับกลุมฯมีความสน฿จทีไจะ
ท าวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์น  าพริกปรตีนสูงจาก
หอยนางรม พืไอ฿หຌผูຌบริภคเดຌรับสารอาหารละคุณคาทางภชนาการพิไมมากขึ น    
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอศึกษาละพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมเขคใม พืไอเดຌผลิตภัณฑ์น  าพริก
หอยนางรมฯ ทีไมีปริมาณปรตีนสูง ละสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ เดຌนาน  

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนากระบวนการผลิตน  าพริกหอยนางรมเขคใม 
9.2 ศึกษาองค์ประกอบของวัตถุดิบละพัฒนากระบวนการผลิตพืไอเดຌผลิตภัณฑ์น  าพริกทีไ฿หຌคุณคา

ดຌานปรตีนสูงหรือปริมาณปรตีนทียบทากับหอยนางรมสด  
9.3 วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์     
9.4 ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตน  าพริกหอยนางรมเขคใม 
9.5 ติดตามผลการน าผลวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 
9.6 สรุปละรายงานผล 

10. หลักการละหตุผล 
การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกกง สามารถท าเดຌดยอาศัยหลักการฆาชื อจุลินทรีย์฿น

ภาชนะบรรจุปຂดสนิทดຌวยความรຌอน นริศรา ละวรารัตน์ (โ55ใ) เดຌศึกษาการปลีไยนปลงคุณสมบัติของ
น  าพริกอปปຂล฿นระหวางการวางจ าหนาย ดยฆาชื อน  าพริกดຌวยความรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส ป็น
วลา ใเ นาที จากนั นน าเปบรรจุขวดกຌว ละน าเปท า฿หຌยในทันทีจนอุณหภูมิของน  าพริกทากับ โ5 องศา
ซลซียส พบวาผลิตภัณฑ์พริกกงอปปຂลสามารถกใบรักษาเดຌนาน ็ สัปดาห์ ดยมีชื อจุลินทรีย์เมกิน
มาตรฐานสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุภาพร ละกฤตภาส (โ55ๆ) เดຌศึกษาบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสมส าหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑ์น  าพริกกงพรຌอมบริภค เดຌก น  าพริกตะลิงปลิง ละน  าพริกสวรรค์หอยนางรม ปรียบทียบ
ระหวางการบรรจุขวดกຌว กับถุงรีทอร์ต ลຌวน าเปนึไงฆาชื อทีไอุณหภูมิน  าดือด แเเ องศาซลซียส ป็นวลา 
ใเ นาที พบวาผลิตภัณฑ์น  าพริกกงทั ง โ ชนิด เมมีการปลีไยนปลงดຌานสี กลิไน รสชาติ นื อสัมผัส ละ
ปริมาณชื อจุลินทรีย์เมกินมาตรฐานก าหนดทีไระยะวลาการ กใบรักษา แโ สัปดาห์ สดงวาการฆา
ชื อจุลินทรีย์฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิทดຌวยความรຌอนป็นวิธีการนึไงทีไสามารถชวยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์
น  าพริกกงเดຌ 
 จากการศึกษาคຌนควຌาพบวา นื อหอยนางรมสดมืไอผานกระบวนการ฿หຌความรຌอนจะมีปริมาณปรตีน
พิไมมากขึ น สอดคลຌองกับฐานขຌอมูลของ United States Department of Agriculture (USDA) พบวา นื อ
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หอยนางรมอบหຌง มีปรตีนประมาณ 8.87 กรัม นื อหอยนางรมอบเอน  า มีปรตีนประมาณ 11.42 กรัม 
(USDA, 2559) 
 คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี จึงเดຌน าขຌอมูลขຌางตຌน฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมเขคใม พืไอเดຌผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมทีไมีปรตีนสูง         
ละสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ เดຌนาน  

11.  ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ลงพื นทีไส ารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนากระบวนการผลิตน  าพริกหอยนางรมเขคใม 

- ส ารวจพื นทีไทีไท าการผลิตจริง เดຌก สภาพรงรือน บริวณผลิต อุปกรณ์ ครืไองมือ 
ตลอดจนกระบวนการผลิต 

- รวบรวมประดในปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ 
11.2 ศึกษาองค์ประกอบของวัตถุดิบละพัฒนากระบวนการผลิตพืไอเดຌผลิตภัณฑ์น  าพริกทีไ฿หຌคุณคา  

ดຌานปรตีนสูงหรือปริมาณปรตีนทียบทากับหอยนางรมสด 
- วิคราะห์ปรียบทียบปริมาณปรตีน฿นนื อหอยนางรม 
- ศึกษาวิธีการยืดอายุน  าพริกหอยนางรมเขคใม฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท 
- ศึกษาอายุการกใบรักษาน  าพริกหอยนางรมเขคใม 

11.3 วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
11.4 ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตน  าพริกหอยนางรมเขคใม 
11.5 ติดตามผลการน าผลวิจัยเป฿ชຌประยชน์ 
11.6 สรุปละรายงานผล 

12.  ผลการด านินงาน    
 วศ. เดຌท าการศึกษาละพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมเขคใม พืไอเดຌผลิตภัณฑ์
น  าพริกหอยนางรมฯ ทีไมีปริมาณปรตีนสูง ดยท าการศึกษากระบวนการผลิต  ละศึกษาการยืดอายุการกใบ
รักษาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ  รวมถึงปรียบทียบปริมาณปรตีนของหอยนางรมสดจากหลงตางโ 
เดຌก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  ฿นการทดลองครั งนี กลุมฯ  เดຌน าหอยนางรมอบหຌง
มา฿ชຌป็นวัตถุดิบ฿นการท าน  าพริกหอยนางรมฯ ทนหอยนางรมสด  ละน าผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ 
ของกลุมฯ   มาท าการฆาชื อ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมิน  าดือดประมาณ ใเ นาที จากนั นท าการ
วิคราะห์ทดสอบทางดຌานกายภาพ  ดຌานคมี  ดຌานจุลินทรีย์  ดยการสงตรวจวิคราะห์จุลินทรีย์ตามประกาศ  
มผช. แใเ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑ์น  าพริกปຆนหຌง ทุกโ โ สัปดาห์ ป็นระยะวลา ใ ดือน ละวิคราะห์ปริมาณ
ปรตีน฿นนื อหอยนางรมสด฿นหลงพาะลี ยงตางโ  พบวาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ เมมีการ
ปลีไยนปลงดຌานสี กลิไนรส ละนื อสัมผัส  ชื อจุลินทรีย์อยู฿นปริมาณกณฑ์มาตรฐานก าหนดทีไระยะวลาการ
กใบมากกวา 3 ดือน  ละพบวานื อหอยนางรมสดจากหลงพาะลี ยง฿นพื นทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณ
ปรตีนสูงกวาหลงพาะลี ยง฿นจังหวัดอืไนโ  
13.  สรุปผลการด านินงานกอนหลัง  
 ผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมเขคใมของกลุมมบຌานกษตรกรสนธิวัฒน์ กอนการด านินงาน พบวา
ผลิตภัณฑ์น  าพริกดิม฿ชຌหอยนางรมสดป็นสวนผสมของวัตถุดิบ ท า฿หຌผลิตภัณฑ์กใบรักษาเดຌเมนานจึงปลีไยน
จากหอยนางรมสดป็นหอยนางรมอบหຌง พรຌอมกับ วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์น  าพริก
หอยนางรมฯ ดยวิธีการนึไงฆาชื อดຌวยความรຌอน฿หຌกับกลุมฯ พบวาผลิตภัณฑ์น  าพริกหอยนางรมฯ มีอายุการ
กใบเดຌนานมากกวา ใ ดือน อຌางอิงจากผลการวิคราะห์ทดสอบดຌานจุลินทรีย์ตามประกาศ มผช. แใเ/โ55ๆ 
฿นผลิตภัณฑ์น  าพริกปຆนหຌง  
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14.  ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 พอ฿จละดี฿จมากทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทย์ฯ ครงการนี ป็นประยชน์กับผูຌประกอบการมาก 
สงผล฿นดຌานการตลาดท า฿หຌมียอดขายทีไพิไมขึ น จຌาหนຌาทีไ วศ . คอย฿หຌค าปรึกษาละนะน า รืไอง การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตดย฿ชຌทคนลยีการฆาชื อ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท มาดยตลอด ท า฿หຌผลิตภัณฑ์
สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานขึ น อีกทั งยังชวยวิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ท า฿หຌผูຌประกอบการมัไน฿จ฿น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มากยิไงขึ น ซึไงป็นนวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌคุณภาพละปลอดภัยตอผูຌบริภค  
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พืไอชวยกຌเขปัญหา
ละตอยอดความรูຌของผูຌประกอบการ ถึงมຌวาผูຌประกอบการจะเดຌมาตรฐานลຌว 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์   
16.2 นายปัญจ์ยศ     มงคลชาติ  
16.3 นางสาวลลิตา   ชูกຌว         

 
 

     ภาพสถานประกอบการละผลิตภัณฑ์ กอน – หลัง การด านินงาน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพิไมมูลคำผลิตภัณฑ์กระดำษจำกผักตบชวำ” 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงจันทิพย์ ชวงบุญศร ี
กลุมวิสำหกิจชุมชนต ำบลบำงมวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  ๊  ิภาษาเทยี   การพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์กระดาษจากผักตบชวา                             . 
  ิภาษาอังกฤษี  To Value Added of Paper Water Hyacinth Products    . 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊   นายยุทธนาพงศ์  ดงพใง ต าหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ   
หนวยงาน ๊ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ทรศัพท์ ๊  เ โโเแ ็แโใ    ทรสาร ๊ เ โโเแ ็ใเ็    
อีมล์ ๊ yutthanapong@dss.go.th                  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางจันทิพย์ ชวงบุญศรี  
ทีไอยู ๊  ่แ/แ หมู โ ซอยวัดอัมพวัน ถนนตลิไงชัน-สุพรรณบุรี ต าบลบางมวง อ าภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี 
ทรศัพท์ ๊    เ่ใ เ่เ 5ไโโ  ทรสาร ๊       

4. ระยะวลาของครงการ ิวันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการี ๊   แ ปี ิตุลาคม โ55้ - กันยายน โ5ๆเี   
5. งบประมาณครงการ ๊  ไ5,เเเ บาท  ิวศ. ใแ,5เเ บาท ผูຌประกอบการ แใ,5เเ บาที 
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌด านินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿นการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทั งประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี  จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไ
มีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หมขຌารวมครงการ  

วศ. เดຌท าการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษผักตบชวาของผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน
ต าบลบางมวง ดยมุงนຌนทีไจะกຌเขปัญหาคุณภาพของกระดาษผักตบชวาเดຌคุณภาพ฿หຌป็นเปตามทีไมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี ก าหนด รวมทั งน ายืไอละกระดาษผักตบชวา เปผลิตป็นผลิตภัณฑ์ชนิดตางโ ฿หຌมี
ความหลากหลายตรงตามความตຌองการของตลาด ป็นการพิไมอกาสทางการคຌา สงผล฿หຌผูຌประกอบการ 
OTOP มีศักยภาพ฿นการขงขันพรຌอมสูตลาดสงออกตอเป  
7. ความป็นมาของครงการ 

 กระดาษผักตบ หมายถึง กระดาษทีไท าจากผักตบชวา ดยการน าผักตบชวา มาตຌมดຌวยซดีไยมเฮดรอก
เซด์ อาจมีการฟอก ลຌวผานการกระจายยืไอ ลຌวท าป็นผนบนตะกรง น าเปตาก฿หຌหຌง มีลวดลายตาม
ธรรมชาติทีไกิดขึ นอง อาจยຌอมสี คลือบดຌวยสารคลือบงา ละตกตง฿หຌป็นลวดลายตางโ ดย฿ชຌวัสดุอืไน 
ชน ดอกเมຌหຌงดຌวยกใเดຌ 

฿นชวงวลาทีไผานมา กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม เดຌท าการถายทอดทคนลยี
การผลิตกระดาษผักตบชวา฿หຌกชาวบຌาน/ประชาชน฿นขต ต าบลบางมวง อ าภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี ซึไง
ปัจจุบันป็นกลุมวิสาหกิจชุมชนต าบลบาง อ าภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรีกลุม ละมีการผลิตกระดาษ
ผักตบชวาออกมาจ าหนาย ตนืไองดຌวยผลิตภัณฑ์กระดาษทีไผลิตเดຌยังดຌอยคุณภาพ รูปบบ ละลวดลาย เม
หลากหลาย ท า฿หຌเมป็นทีไตຌองการของตลาด จึงจ าป็นตຌองมีการปรับปรุง พัฒนาทั งดຌานคุณภาพของกระดาษ
ผักตบชวา รูปบบ ละลวดลายผลิตภัณฑ์฿หຌมีความป็นอกลักษณ์ ดดดน ป็นทีไตຌองการของตลาด รวมทั ง
การน ายืไอละกระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌเปผลิตป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ ชน ภาพนูนตไ า วัสดุตกตง ป็นตຌน พืไอ
ป็นการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ 

กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย นอกจากจะเปชวยพัฒนาการผลิตกระดาษผักตบชวาลຌว ยังจะมีการ
สอน฿หຌทางกลุมฯ ผลิตภาพนูนตไ าดย฿ชຌกระดาษผักตบชวาทีไผลิตเดຌพืไอป็นการพิไมมูลคา฿หຌมาก ป็นการสรຌาง
รายเดຌอีกทางหนึไง 

mailto:yutthanapong@dss.go.th
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ภำพนูนตไ ำจำกกระดำษรีไซคิล 

8. วัตถุประสงค์ 
 พัฒนาคุณภาพกระดาษผักตบชวาละผลิตภัณฑ์จากกระดาษผักตบชวาพืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
 ฿หຌค าปรึกษา ถายทอดทคนลยีการผลิต ละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกระดาษผักตบชวา ฿น
พื นทีไต าบลบางมวง อ าภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี 
10.  หลักการละหตุผล 

฿นปัจจุบันปัญหา฿หญทีไพบ฿นมน  าล าคลองคือ ผักตบชวา พราะผักตับชวาป็นพืชทีไทนทาน
สภาพวดลຌอมละมีการขยายพันธ์เดຌรวดรใวจึงสงผลกระทบดยตรงตอสิไงวดลຌ อม สิไงมีชีวิต฿ตຌน  า การ
คมนาคมทางน  า ละชาวบຌานทีไอาศัยอยูตามริมมน  าล าคลอง ฿นบางครั งราเดຌรับทราบปัญหาของผักตบชวาทีไ
สงผลกระทบตอการคมนาคมขนสงหรือการระบายน  าตามล าคลอง จุดระบายน  าของกรุงทพมหานครละการ
สะสมนาปດอยของผักตบชวา฿นสวนทีไน  าทวมขัง ดั งนั นจึงมีความจ าป็นตຌองมีการควบคุมอยางมีระบบ 

ผักตบชวาป็นพืชทีไมีอัตราการจริญติมตรใวทนทานตอสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเป฿นตละ
พื นทีไ ป็นพืชทีไมีทุนลอยตามธรรมชาติสามารถอยูเดຌทั ง฿นน  านิไงละน  าเหล มีการขยายพันธุ์อยางรวดรใวทั ง
ทางมลใดละการตกหนอ ดังนั นจึงท า฿หຌผักตบชวาสามารถพรระบาดอยางรุนรงกอ฿หຌกิดปัญหาตอหลง
น  าตางโ ทัไวประทศ ละกอ฿หຌกิดผลสียตอศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ผักตบชวา มีการสะสมมวล
ชีวภาพเดຌสูงถึง โเ กรัม น  าหนักหຌงตอตารางมตรตอวัน ดยมีอัตราการจริญติบต สัมพันธ์สูงสุดทากับรຌอย
ละ แ.5 ตอวัน ถຌาปลอย฿หຌผักตบชวาติบต฿นหลงน  าดยริไมตຌนจาก 5เเ กรัมตอตารางมตร ิน  าหนักสดี ฿น
ระยะวลาพียง ใ ดือนครึไง ผักตบชวาสามารถจริญติบตละขยายพันธุ์฿หຌมวลชีวภาพสูงถึง ไเ ,5่เ กรัม 
ิน  าหนักสดี ตอตารางมตร ฿นระยะวลา แ ปี ผักตบชวาจะจริญติบตสูงสุดอยู฿นชวงดือนมษายนละมี
การจริญติบตตไ าสุด฿นชวงดือนมกราคม ผักตบชวา แ ตຌน สามารถ฿หຌมลใดเดຌถึง 5 ,เเเ มลใด มลใด
ผักตบชวามืไออยู฿นหลงน  าจะมีชีวิตเดຌนานถึง แ5 ปี สามารถขยายพันธุ์เดຌดຌวยการตกหนอ ผักตบชวา โ ตຌน 
สามารถตก฿บละจริญติบตป็นตຌนเดຌถึง ใเ ตຌน ภาย฿นวลา โเ วัน หรือพิไมน  าหนักขึ น แ ทาตัว ภาย฿น 
แเ วัน สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวน  าเดຌอัตรารຌอยละ ่ ตอวัน ถຌาริไมปลอยผักตบชวา฿นหลงน  าพียง แเ 
ตຌนจะสามารถพรกระจายพิไมปริมาณป็น แ ลຌานตຌน ภาย฿นระยะวลา แ ปี  
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ผักตบชวาจึงกอ฿หຌกิดปัญหากวงการทีไกีไยวขຌองกับหลงน  า ชน การชลประทานละการเฟฟງาพลัง
น  า ผักตบชวาจะสงผล฿หຌลดการเหลของน  าลงประมาณ ไเั การระหยของน  าสูงกวา฿นทีไซึไงเมมีผักตบชวา 
ประมาณ ใ-่ ทา สวนตางโ ของผักตบชวาทีไจมลง฿ตຌน  ากอ฿หຌกิดอุปสรรคกับการระบายน  าของฝายประตู 
ระบายละอืไนโ ท า฿หຌทางดินของน  ากิดการตื นขินรใวกวาปกติ ป็นอุปสรรคกการจริญติบตของปลาละ
การประมง ยงน  าละอาหารจากพืชทีไปลูก ป็นทีไอาศัยของสัตว์ทีไป็นพาหะน ารค ละป็นอุปสรรคส าคัญทีไ
กีดขวางการคมนาคมทางน  า ท า฿หຌทางกรมชลประทาน฿ชຌงบประมาณส าหรับการก าจัดผักตบชวาประมาณ โ.ไ 
ลຌานบาท 

พืไอป็นการลดปัญหาทีไกิดขึ นดังกลาวขຌางตຌน ละป็นการน าผักตบชวามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์เดຌตใมทีไ 
คณะผูຌด านินงานเดຌลใงหในประยชน์ตางโ ทีไจะกิดขึ นจึงมีความหในวา ผักตบชวาสามารถน ามาปรรูปป็น
ผลิตภัณฑ์ตางโ ฿หຌกิดประยชน์กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ละทຌองถิไนเดຌอยางมาก  การน ามาผลิตป็น
กระดาษ ป็นอีกนวทางหนึไงทีไป็นการน ามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ละปรับปลีไยนพืไอ฿ชຌ฿นงานอืไนอันป็นการ
พิไมมูลคา฿หຌสูงขึ น ตกลุมผูຌประกอบการ ประชาชน฿นพื นทีไยังขาดความรูຌ฿นดຌานกระบวนการผลิตป็นยืไอ
กระดาษ กระบวนการฟอกยืไอ ละการท าผนกระดาษทีไมีคุณภาพดี ทั งดຌานความหนียว ความคงทน ความ
สมไ าสมอ฿นดຌานความขาวสวาง ของยืไอกระดาษ ความสมไ าสมอของนื อกระดาษ ละตຌนทุนการผลิตสูง
กินเป  

ดังนั นพืไอ฿หຌกิดประยชน์ดังกลาว จึงควรสนอกิจกรรม การพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์กระดาษผักตบชวา 
ป็นการผลิตยืไอกระดาษผักตบชวา  การพัฒนาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ตางโ จากกระดาษผักตบชวา ฿หຌป็น
หลงผลิตละสนับสนุนกลุมผูຌประกอบการครือขายตางโ ฿หຌมีศักยภาพ การน าผักตบชวามา฿ชຌประยชน์ตอ
ชุมชนดຌวยวิธีการทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมตอเป ประกอบกับเดຌรับจຌงจากกลุมผูຌประกอบการวาบริวณชุมชน
ดังกลาวซึไงมีล าคลอง โ ดຌาน ก าลังเดຌรับการพัฒนาป็นหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์ ดังนั น ผลิตภัณฑ์ทีไป็น
อกลักษณ์ของทຌองถิไนจึงป็นจุดขายของกลุม ป็นการสรຌางอาชีพ พิไมรายเดຌ฿หຌกับชุมชน 

11.  ขั นตอนการด านินงาน 

กิจกรรม ปีงบประมาณ โ5ๆเ 
ต.ค.-ธ.ค.5้ ม.ค.-มี.ค.ๆเ ม.ย.-มิ.ย.ๆเ ก.ค.-ก.ย.ๆเ 

แ. ลงพื นทีไพืไอส ารวจปัญหาละรวบรวมขຌอมูล
ดຌานตางโ กีไยวกับการผลิตกระดาษผักตบชวา
จากผูຌประกอบการ 

    

โ. ทดลองหาสวนผสมทีไหมาะสมส าหรับการ
ผลิตกระดาษผักตบชวาละผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษผักตบชวา 

    

ใ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก พืไอตรวจสอบ
คุณภาพของกระดาษทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ 

    

ไ. สรุปครงการละจัดท ารายงาน     

12.  ผลการด านินงาน 
 คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นว.ชพ. ยุทธนาพงศ์ ดง
พใง จพ.ชง. สุรดช  พานพใง ละจพ.ชง. ขวัญ฿จ  สมบุญ เดຌดินทางลงพื นทีไพืไอ฿หຌค าปรึกษาละตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์บื องตຌน ฿นการยืไน มผช. รวมทั ง฿หຌค านะน า฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษ
ผักตบชวาละการพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์กระดาษจากผักตบชวาพืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุนการผลิต  ฿นวันทีไ 
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โไ – โ5 มษายน โ5ๆเ ณ ทีไท าการกลุมวิสาหกิจชุมชนต าบลบางมวง ่แ/แ หมู โ ซอยวัดอัมพวัน ถนนตลิไง
ชัน-สุพรรณบุรี ต าบลบางมวง อ าภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี ดยคณะจຌาหนຌาทีไดินทางออกจาก วศ. ฿นวันทีไ  
โไ มษายน โ5ๆเ ละดินทางกลับ฿นวันทีไ  โ5 มษายน โ5ๆเ ฿นการลงพื นทีไเดຌ฿หຌค านะน าพืไอปรับปรุง
กระบวนการผลิตกระดาษผักตบชวาพืไอพิไมคุณภาพ฿หຌสูงขึ นตรงกับความตຌองการของลูกคຌา  ละเดຌสอน
ผูຌประกอบการ฿นการน ากระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌเปผลิตป็นภาพนูนตไ า ทีไมีลวดลายสวยงาม ป็นการพิไมมูลคา
฿หຌผลิตภัณฑ์ยืไอละกระดาษรีเซคิลอีกทางหนึไงนอกหนือจากการจ าหนาย฿นรูปบบของกระดาษรีเซคิล
อยางดียว  

             

            

13.  สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
   กระดาษผักตบชวาของกลุ มวิสาหกิจชุมชนต าบลบางมวง อ าภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี กอน
ด านินการพบวา ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพเมดีนัก มีการหดตัว เมผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
วศ. เดຌลงพื นทีไถายทอดทคนลยีการปรับปรุงการผลิตตั งตขั นตอนการผลิตยืไอกระดาษผักตบชวา การตรียม
สูตรน  ายืไอส าหรับการผลิตกระดาษผักตบชวาละขั นตอนการท าผนกระดาษผักตบชวา กผูຌประกอบการ
จนสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษผักตบชวามีคุณภาพดีขึ น มีการหดตัวลดลง ดยทั งนี 
ผูຌประกอบการเดຌขຌาสูระบบการยืไนขอมาตรฐาน มผช. กระดาษรีเซคิล มืไอวันทีไ โไ มษายน โ5ๆเ ทั งนี  วศ.
จะเดຌด านินการติดตามผลการยืไนขอละชวยหลือผูຌประกอบการจนเดຌรับการรับรอง มผช. ตอเป 
 วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการการผลิตภาพนูนตไ าบนกระดาษผักตบชวาละกระดาษรีเซคิล ก
ผูຌประกอบการพืไอป็นการพิไมมูลคาของยืไอละกระดาษผักตบชวาละกระดาษรีเซคิล 

14.  ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

  พึงพอ฿จมาก฿นการขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป วศ. พราะทีไผานมาผูຌประกอบการผลิตกระดาษ
ผักตบชวาซึไงคุณภาพเมดีนักจนเดຌรับถายทอดทคนลยีจนสามารถผลิตกระดาษทีไคุณภาพดีขึ นตรงกับความ
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ตຌองการของลูกคຌา ส าหรับขຌอสนอนะตຌองการ฿หຌ วศ. มาถายทอดทคนลยี฿หมโ ชน การสรຌางลวดลาย 
การสรຌางสีสันบนกระดาษผักตบชวา รวมทั งการท ากระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบชนิดโ อืไน฿นทຌองถิไน ชน 
ฟางขຌาวละขຌาวพด ป็นตຌน  
15.  ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 วศ. ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นการพัฒนาคุณภาพ ลวดลาย ความ
หลากหลายของรูปบบของผลิตภัณฑ์จากกระดาษผักตบชวาอยางตอนืไอง พืไอชวยกຌปัญหาละตอยอด
ความรูຌของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถผลิตภัณฑ์ทีไตรงกับความตຌองการของลูกคຌา 
16.  รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1. นายยุทธนาพงศ์  ดงพใง 
16.2. นายจิระศักดิ์  ชัยสนิท 
16.3. นายสุรดช  พานพใง 
16.4. นางสาวขวัญ฿จ  สมบุญ 

 

     

ผลิตภัณฑ์กอนกำรด ำนินกำร    ผลิตภัณฑ์หลังกำรด ำนินกำร 

     

ผลิตภัณฑ์กอนกำรด ำนินกำร    ผลิตภัณฑ์หลังกำรด ำนินกำร 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำคุณภำพกระดำษรีไซคิลละผลิตภัณฑ์จำก
ยืไอละกระดำษรีไซคิลพืไอพิไมมูลคำของผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยบำไท  รัตนวงศ ์
กลุมวิสำหกิจชุมชนผลิตละพัฒนำผลิตภัณฑ์หมูบຌำนด็ก 

 
 
 
 
 
 
 

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 

1. ชืไอครงการ  ๊  ิภาษาเทยี   การพัฒนาคุณภาพกระดาษรีเซคิลละผลิตภัณฑ์จากยืไอละกระดาษรี 
เซคิลพืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ 

ิภาษาอังกฤษี The improvement of recycled paper quality and the  
development of recycled paper products to increase products 
value. 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายกอพงศ์  หงษ์ศรี  ต าหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
หนวยงาน ๊กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ทรศัพท์ ๊  0-2201-7121     ทรสาร ๊  0 2201 7307  
อีมล์ ๊ korpong@dss.go.th      

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายบาเท  รัตนวงศ์  
ทีไอยู ๊ 16/1 หมูทีไ โ ต าบลวังดຌง อ าภอมือง  จังหวัดกาญจนบุรี ็แแ้เ  
ทรศัพท์ ๊ เ่ ้ไแเ ไไโ็  ทรสาร ๊ 03 4510 835     

4. ระยะวลาของครงการ ิวันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการี ๊   1 ปี ิ ตุลาคม โ55้- กันยายน โ5ๆเี   
5. งบประมาณครงการ ๊  60,000 บาท ิวศ. 42,000 บาท ผูຌประกอบการ แ่,000  บาที  
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌด านินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿นการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทั งประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี  จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไ
มีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หมขຌารวมครงการ  
 วศ. เดຌท าการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษรีเซคิลของผูຌประกอบการกลุมวิสหกิจชมุชนผลิต
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูบຌานดใก หมู โ ต าบลวังดຌง อ าภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดยมุงนຌนทีไจะกຌเขปัญหา
คุณภาพของกระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌคุณภาพ฿หຌป็นเปตามทีไมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี ก าหนด รวมทั ง
น ายืไอละกระดาษรีเซคิลเปผลิตป็นผลิตภัณฑ์ชนิดตางโ ฿หຌมีความหลากหลายตรงตามความตຌองการของ
ตลาด ป็นการพิไมอกาสทางการคຌา สงผล฿หຌผูຌประกอบการ OTOP มีศักยภาพ฿นการขงขันพรຌอมสูตลาด
สงออกตอเป  
7. ความป็นมาของครงการ 

 กระดาษรีเซคิล หรือทีไรียกวา กระดาษวียนท า฿หม หมายถึง กระดาษทีไท าจากยืไอวียนท า฿หม ดย
การน ากระดาษทีไ฿ชຌลຌว ชน กระดาษหนังสือพิมพ์ กลองกระดาษ กระดาษส านักงาน หนังสือทัไวเป มาผาน
การกระจายยืไอ อาจผานกระบวนการดึงหมึกออกละการฟอกยืไอ ลຌวท าป็นผนบนตะกรง น าเปตาก฿หຌ
หຌง มีลวดลายตามธรรมชาติทีไกิดขึ นอง อาจยຌอมสี คลือบดຌวยสารคลือบงา ละตกตาง฿หຌป็นลวดลาย
ตางโ ดย฿ชຌวัสดุอืไน ชน ขี ลืไอย ดอกเมຌหຌงดຌวยกใเดຌ 

฿นชวงวลาทีไผานกลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม เดຌท าการถายทอดทคนลยีการ
ผลิตกระดาษรีเซคิล฿หຌกชาวบຌาน/ประชาชน฿นขต ต าบลวังดຌง อ าภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี จนปัจจุบันเดຌ
มีการจัดตั งป็นกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูบຌานดใก หมู โ ต าบลวังดຌง อ าภอมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ละมีการผลิตกระดาษรีเซคิลออกมาจ าหนาย ตนืไองดຌวยผลิตภัณฑ์กระดาษทีไ ผลิตเดຌยังมี
คุณภาพ รูปบบ ละลวดลาย เมหลากหลาย ท า฿หຌเมป็นทีไตຌองการของตลาด จึงจ าป็นตຌองมีการปรับปรุง 
พัฒนาทั งดຌานคุณภาพของกระดาษรีเซคิล รูปบบ ละลวดผลิตภัณฑ์฿หຌมีความป็นอกลักษณ์ ดดดน ป็นทีไ
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ตຌองการของตลาด รวมทั งการน ายืไอละกระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌเปผลิตป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ ชน ภาพนูนตไ า 
วัสดุตกตง ป็นตຌน พืไอป็นการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ 

กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย นอกจากจะเปชวยพัฒนาการผลิตกระดาษรีเซคิลลຌว ยังจะมีการสอน
฿หຌทางกลุมฯ ผลิตภาพนูนตไ าดย฿ชຌกระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌพืไอป็นการพิไมมูลคา฿หຌมากขึ น ละสอนการผลิต
วัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์ทีไมีการพิไมยืไอกระดาษรีเซคิลขຌาเป฿นวัสดุท า฿หຌคุณสมบัติทางกายภาพละ
ชิงกลของวัสดุฯ ดีขึ น ป็นการสรຌางรายเดຌอีกทางหนึไง 

 
ภาพนูนตไ าจากกระดาษรีเซคิล 

 

วัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์ทีไมียืไอกระดาษรีเซคิลป็นสวนผสม 
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8. วัตถุประสงค์ 
 พัฒนาคุณภาพกระดาษรีเซคิลละผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีเซคิลพืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
฿หຌค าปรึกษาละถายทอดทคนลยีการผลิตกระดาษรีเซคิลละผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีเซคิลก

ผูຌประกอบการ฿นพื นทีไ ต าบลวงดຌง อ าภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
10. หลักการละหตุผล 
 การปรับปรุงคุณภาพดຌานกายภาพละชิงกลของวัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์ดຌวยศษกระดาษหลือ
฿ชຌ  ดยการน ายืไอจากกระดาษประภทตาง โ อาทิชน กระดาษพิมพ์ขียน กระดาษหนังสือพิมพ์ กลอง
กระดาษละศษกระดาษรวม ผสมลง฿นปูนซีมนต์ ยิปซัไม ทราย น  า ดยอัตราสวนของยืไอกระดาษ ปูนซีมนต์ 
ยิปซัไม ทราย ละน  า ป็น  0.1 ๊ 1.0 ๊ 0.25 ๊ 0.25 ๊ 4.0 ตามล าดับ มืไอติมยืไอจากศษกระดาษลงเป฿นวัสดุ
ตกตงประภทปูนซีมนต์ท า฿หຌวัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์มีคาความหนานนละมอดูลัสการตกรຌาวลดลง  
การดูดซึมน  า การพองตัวทางความหนาละมอดูลัสยืดหยุนพิไมขึ น วัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์ทีไผสมยืไอ
จากศษกระดาษสามารถน าเปผลิตป็นผลิตภัณฑ์ประภทตางโ ท า฿หຌขึ นรูปบบเดຌหลากหลายมากขึ น  มี
น  าหนักบา การตัด ดัด จาะละยึดท าเดຌงายขึ น อีกทั งยังป็นการลดตຌนทุนการผลิตพราะมีการน าวัสดุหลือ
฿ชຌมาป็นวัตถุดิบอีกดຌวย 

ภาพนูนตไ าบนกระดาษ หมายถึง ภาพทีไท าจากกระดาษชนิดตางโ มีความนูนของภาพพียงลใกนຌอย
ดยการออกบบละขึ นรูปดຌวยวัสดุตางโ ชน ดินน  ามัน ปูนพลาสตอร์ พืไอป็นตัวบุຎม ลຌวน ากระดาษผสม
กาวหรือปງงปียกผสมปูนพลาสตอร์ติดลงเปตามบบจนหนาพอประมาณ ถอดบบออก น าเปตาก฿หຌหຌง 
ประมาณ โ-ใ วัน อาจตกตงดຌวยวัสดุหรือสีตางโ พืไอ฿หຌภาพดนชัดขึ นละอาจคลือบดຌวยสารคลือบงา
พืไอ฿หຌสวยงาม คงทน ฿ชຌส าหรับป็นของประดับตกตง กระดาษทีไ฿ชຌท าจะป็นกระดาษจากยืไอกระดาษ
บริสุทธิ์ หรือยืไอกระดาษรีเซคิลกใเดຌ ตดยทัไวเปมัก฿ชຌกระดาษรีเซคิลพราะมีราคาถูกกวา 

กระดาษทุกชนิดทีไรา฿ชຌทุกวันนี สวน฿หญผลิตจากนื อยืไอของตຌนเมຌ ละมีกระดาษหลายชนิดทีไมืไอ฿ชຌ
ลຌวสามารถน ามาผลิต฿ชຌเดຌอีก ชน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษบันทึก กระดาษส านา กระดาษพิมพ์ดีด 
กระดาษคอมพิวตอร์ บัตรรายการ ละซองจดหมายสีขาว ส าหรับกระดาษทีไเมสามารถน าหลับมาผลิต฿หม 
ชน กระดาษทีไติดกาวหรืออาบมัน นืไองจากความรຌอนจะท า฿หຌสารคลือบกระดาษละลายลຌวเปอุดตัน
ครืไองจักรท า฿หຌกิดความสียหายเดຌ  

การรีเซคิลกระดาษริไมตຌนดຌวยกระบวนการ฿ชຌน  าละสารคมีก าจัดหมึกทีไปนป้อนออกเป ท า฿หຌ
กระดาษหลานั นกลายป็นนื อยืไอ จากนั นจึงท าความสะอาดนื อยืไอ พืไอน าขຌาสูกระบวนการผลิตสຌน฿ยทีไ
สามารถน าเปผลิตป็นกระดาษตอเป กระดาษทีไ฿ชຌลຌวมืไอน ามาผลิตขึ น฿ชຌ฿หมมีกระบวนการทีไคอนขຌางซับซຌอน
ดยฉพาะ จะตຌองก าจัดสีทีไปนป้อนออก฿หຌหมดพราะการจือปนมຌพียงลใกนຌอยกใอาจท า฿หຌกระดาษทีไผลิต
฿หม฿ชຌประยชน์เมเดຌ เฟบอร์฿นนื อยืไอกระดาษจะลดนຌอยลงทุกขึ นตอนของกระบวนการรีเซคิล กระดาษทีไ
ผลิตขึ น฿หมจึงมีคุณภาพดຌอยลง มีพียงรຌอยละ ใ ปอร์ซในต์ของกระดาษหนังสือพิมพ์ทานั นทีไสามารถน าเป
ผลิตป็นสิไงพิมพ์เดຌ฿หม กระดาษรีเซคิลสวน฿หญจึงหมาะส าหรับท าป็นกลองบรรจุสินคຌาท าป็นฝງาพดาน
หรือฉนวนกันความรຌอน 

การผลิตกระดาษรีเซคิล ฿นระดับหัตถกรรม มีความงายละสะดวกมากกวา การผลิตกระดาษจาก
สຌน฿ยพืชชนิดตางโ ชน ปอสา ฟางขຌาว ผักตบชวา ละกลຌวย ป็นตຌน พราะจะเมมีขั นตอนการตຌมยืไอละ
ฟอกสียืไอกระดาษ หลือเวຌคขั นตอนการกระจายยืไอละการขึ นผนกระดาษทานั น นอกจากนี ตຌนทุนทีไ฿ชຌ฿น
การผลิตกใถูกกวามากดຌวยพราะกระดาษทุกชนิดสามารถรีเซคิลเดຌ ดยฉพาะกลองกระดาษสีน  าตาล มี
ปริมาณมากละมีราคาถูกมากมืไอทียบกับราคาของวัตถุอืไนโ ทีไ฿ชຌผลิตกระดาษ ชน ปอสา เผ ป็นตຌน ต
อยางเรกใตามถึงจะมีขั นตอนการผลิตทีไงาย ตຌนทุนการผลิตทีไถูกกวา ตคุณภาพของกระดาษรีเซคิลกใเมดีทา
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กระดาษจากยืไอบริสุทธิ์ พราะคุณภาพของสຌน฿ยทีไเดຌสั นกวา สงผล฿หຌคุณภาพของกระดาษรีเซคิลทีไยกวา 
รวมทั งความหลากหลายของลวดลายละสีสันของกระดาษรีเซคิลท าเดຌยากพราะควบคุมสีพื นของกระดาษ 
ิป็นสีน  าตาลออนของกลองกระดาษี ท า฿หຌการยຌอมสีท าเดຌยาก ปัจจุบันกระดาษรีเซคิลประภทหัตถกรรมทีไมี
จ าหนาย฿นทຌองตลาดจึงมีสีดียว คือ สีน  าตาลออน ละราคาทีไจ าหนายกใถูกกวากระดาษจากยืไอบริสุทธิ์มาก 
ดังนั น฿นครงการฯ นอกจากจะมุงพัฒนาคุณภาพกระดาษรีเซคิล฿หຌป็นเปตามมาตรฐาน มผช. ลຌว ยังจะ
มุงนຌนทีไการปรรูปกระดาษรีเซคิล฿หຌป็นสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์อืไน คือ ภาพนูนตไ าละวัสดุตกตงปรภท
ปูนซีมนต์ผสมยืไอกระดาษรีเซคิล พืไอป็นการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์  พิไมผลก าเรกผูຌประกอบการ 
สงสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษรีเซคิล฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
กิจกรรม ปีงบประมาณ โ5ๆเ 

ตค.-ธค.5้ มค.-มีค.ๆเ มย.-มิย.ๆเ กค.-กย.ๆเ 
แ. ลงพื นทีไพืไอส ารวจปัญหาละรวบรวมขຌอมูล
ดຌานตางโ กีไยวกับการผลิตกระดาษรีเซคิลจาก
ผูຌประกอบการ 

    

2. ทดลองหาสวนผสมทีไหมาะสมส าหรับการ
ผลิตกระดาษรีเซคิลละผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รีเซคิล 

    

3. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก พืไอตรวจสอบ
คุณภาพของกระดาษทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ 

    

ไ. สรุปครงการละจัดท ารายงาน     

12.  ผลการด านินงาน   
 คณะจຌาหนຌาทีไของ  กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นว.ชพ. กอพงศ์  หงษ์ศรี 
จว.ชก. ขวัญ฿จ  สมบุญ ละ นว. สุวิมล  หลใกหมืไนเวย เดຌดินทางลงพื นทีไพืไอ฿หຌค าปรึกษาละตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์บื องตຌน ฿นการยืไน มผช. รวมทั ง฿หຌค านะน า฿นการปรับปรุ งกระบวนการผลิตกระดาษสา
พืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุนการผลิต  ฿นวันทีไ แ – ใ พฤษภาคม โ5ๆเ ณ ทีไท าการกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิต
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูบຌานดใก หมู โ ต าบลวังดຌง อ าภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดยคณะจຌาหนຌาทีไดินทาง
ออกจาก วศ. ฿นวันทีไ  แ พฤษภาคม โ5ๆเ  ละดินทางกลับ฿นวันทีไ  ใ  พฤษภาคม  โ5ๆเ  
 ฿นการลงพื นทีไเดຌ฿หຌค านะน าพืไอปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษรีเซคิลพืไอพิไมคุณภาพ฿หຌสูงขึ น
ตรงกับความตຌองการของลูกคຌา  ละเดຌสอนผูຌประกอบการ฿นการน ายืไอกระดาษรีเซคิลมาผสมกับปูนซีมนต์
ลຌวน าเปผลิตป็นวัสดุตกตงทีไมีน  าหนักบา สามารถตัด ดัด จาะละยึดเดຌ งายขึ น นอกจากนี ยังเดຌสอน
ผูຌประกอบการน ากระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌเปผลิตป็นภาพนูนตไ า ทีไมีลวดลายสวยงาม ป็นการพิไมมูลคา฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ยืไอละกระดาษรีเซคิลอีกทางหนึไงนอกหนือจากการน าหนาย฿นรูปบบของกระดาษรีเซคิลอยาง
ดียว  
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

   กระดาษรีเซคิลของกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูบຌานดใก หมู โ ต าบลวังดຌง 
อ าภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี กอนด านินการพบวา ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพเมดีนัก เมผานกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี วศ. เดຌลงพื นทีไถายทอดทคนลยีการปรับปรุงการผลิตตั งตขั นตอนการผลิตยืไอ
กระดาษรีเซคิล การตรียมสูตรน  ายืไอส าหรับการผลิตกระดาษรีเซคิล ละขั นตอนการท าผนกระดาษรี
เซคิล กผูຌประกอบการจนสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตละผลิตกระดาษรีเซคิลมีคุณภาพตามกณฑ์ 
มผช.๔์๕/๎๑๐๔ กระดาษรีเซคิล ดยผูຌประกอบการเดຌขຌาสูระบบการยืไนขอมาตรฐาน มผช. กระดาษรี
เซคิลมืไอวันทีไ  ๎ พฤษภาคม ๎๑๒์ ทั งนี  วศ.จะเดຌด านินการติดตามผลการยืไนขอละชวยหลือ
ผูຌประกอบการจนเดຌรับการรับรอง มผช. ตอเป 
 วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการการผลิตภาพนูนตไ าบนกระดาษรีเซคิล ละวัสดุตกตงประภท
ปูนซีมนต์ผสมยืไอกระดาษรีเซคิล กผูຌประกอบการพืไอป็นการพิไมมูลคาของยืไอละกระดาษรีเซคิล 
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

 พึงพอ฿จมาก฿นการขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป วศ. ซึไงนอกจากจะชวยพัฒนาคุณภาพ฿นการผลิต
กระดาษรีเซคิล฿หຌดีขึ นจนสามารถผานกณฑ์คุณภาพของ มผช. ลຌวยังชวยสอนทคนิคการน ากระดาษรีเซคิล
เปผลิตภัณฑ์ป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ คือภาพนูนตไ าละวัสดุตกตง ท า฿หຌป็นการพิไมมูลคาของกระดาษรีเซคิล
ละพิไมรายเดຌอีกทางหนึไง ส าหรับขຌอสนอนะตຌองการ฿หຌ วศ. มาถายทอดทคนลยี฿หมโ ชน การสรຌาง
ลวดลาย การสรຌางสีสันบนกระดาษรีเซคิล รวมทั งการท ากระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบชนิดโ อืไน฿นทຌองถิไน
ชน ธูปฤษีละฟางขຌาว ป็นตຌน  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 วศ. ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นการพัฒนาคุณภาพ ลวดลาย ความ
หลากหลายของรูปบบของผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีเซคิลอยางตอนืไอง พืไอชวยกຌปัญหาละตอยอดความรูຌ
ของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถผลิตภัณฑ์ทีไตรงกับความตຌองการของลูกคຌา 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงกา 
16.1 นายกอพงศ์  หงส์ศร ี
16.2 นางสาวภูวดี  ตูຌจินดา 

 
 

    

ผลิตภณัฑ์ก่อนการด าเนินการ       ผลิตภณัฑ์หลังการด าเนินการ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตกระดำษสำพืไอพิไมคุณภำพ
ละลดตຌนทุนกำรผลิต 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร 
1. นำยบุญชวย  ศรีมอย 
2. นำยสำร์ค ำ   จันทร์ตำ 
3. นำยธนตร    ตຍะมำ 
4. นำงอินทรศรี วงศ์ทพบุตร 
5. นำยณฤทธิ์    ฤำลูน 

 ต ำบลมะขุนหวำน อ ำภอสันปຆำตอง  จังหวัดชียง฿หม  
 
 
 

 

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี  การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุนการผลิต 
ิภาษาอังกฤษี Process improvement for producing mulberry handicraft paper to 

improve product quality and reduce cost.    
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายกอพงศ์  หงษ์ศรี  ต าหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 

หนวยงาน ๊ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย    กองวัสดุวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท์ ๊  0-2201-7121    ทรสาร ๊  0-2201-7307 
อีมล์ ๊ korpong@dss.go.th      

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ ิจ านวน 5 ฿บสมัครขอรับคูปองวิทย์พืไออทอปี 
1) นายบุญชวย  ศรีมอย   

ทีไอยู ๊ แเโ/ๆ หมู ๆ ต าบลมะขุนหวาน อ าภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ   
ทรศัพท์ ๊ เ่-้้5ใ-่่โโ   ทรสาร ๊  -    

โี นายสาร์ค า  จันทร์ตา   
ทีไอยู ๊ ็ใ หมู ๆ ต าบลมะขุนหวาน อ าภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ   
ทรศัพท์ ๊  08-1938 1864  ทรสาร ๊  -    

ใี นายธนตร  ตຍะมา   
ทีไอยู ๊ ไ็/โ หมู ๆ ต าบลมะขุนหวาน อ าภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ   
ทรศัพท์ ๊ 09-5414 8452  ทรสาร ๊  -    

ไี นางอินทรศรี  วงศ์ทพบุตร   
ทีไอยู ๊ ๆแ หมู ๆ ต าบลมะขุนหวาน อ าภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ   
ทรศัพท์ ๊ เ่-็็เใ ้้็ไ   ทรสาร ๊  -    

5ี นายณฤทธิ์  ฤาลูน   
ทีไอยู ๊ แเโ/5 หมู ๆ ต าบลมะขุนหวาน อ าภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ   
ทรศัพท์ ๊ เ้-้่้แ ๆแ่็   ทรสาร ๊  -    

4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี ๊   1 ปี ิ ตุลาคม โ55้- กันยายน โ5ๆเี   
5. งบประมาณครงการ ๊    100,000 บาท ิวศ. ็เ,000 บาท ผูຌประกอบการ ใเ,000  บาที  
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌด านินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿น
การยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทั งประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌ
วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี  จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับ
สมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั งพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หมขຌารวมครงการ  

วศ. เดຌท าการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาของผูຌประกอบการ หมู ๆ ต าบลมะขุนหวาน 
อ าภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม ดยมุงนຌนทีไจะกຌเขปัญหาคุณภาพของกระดาษสาทีไผลิตเดຌ ละพยายาม
หาวัตถุดิบชนิดอืไนพืไอ฿ชຌทดทนยืไอ฿ยยาวทีไน าขຌาจากตางประทศ฿นราคาสูง ิยืไอ฿ยยาวจะถูกน ามาผสม
กับยืไอปอสา฿นกระบวนการผลิตกระดาษสาี ดยมุงนຌนเปทีไยื ไอชานอຌอยทีไสามารถผลิตเดຌ฿นประทศ  
นอกจากจะสามารถกຌปัญหารืไองการลดตຌนทุนการผลิตลຌว ยังท า฿หຌเดຌกระดาษสาทีไมีคุณภาพทีไดีขึ นดຌวย 
ป็นการพิไมอกาสทางการคຌา สงผล฿หຌผูຌประกอบการ OTOP มีศักยภาพ฿นการขงขันพรຌอมสูตลาดสงออก
ตอเป  
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7. ความป็นมาของครงการ 
กระดาษสาป็นกระดาษหัตถกรรมทีไมีผลิตป็นจ านวนมาก฿นจังหวัดชียง฿หม ดยฉพาะ฿นอ าภอสัน

ก าพงละสันปຆาตอง จะป็นหลงผลิตราย฿หญของจังหวัด  ส าหรับผลิตภัณฑ์กระดาษสา฿นหมูบຌานดงปຆาซาง
จะตกตางจากกระดาษสาจากอ าภอสันก าพง คือ จะมีการน าอาวัสดุธรรมชาติมาตกตง ตงตຌมลวดลาย
บนกระดาษสาดยจะมีทั งวัสดุธรรมชาติทีไป็นดอกเมຌ ชน ดาวรือง ดาวกระจาย ฟ้องฟງา อัญชัน ขใม ป็นตຌน 
วัสดุธรรมชาติทีไป็น฿บเมຌชน ฿บมะขาม ฿บฟຂร์น ฿บพธิ์ ฿บสน ฿บมะละกอ ฿บฉ าฉา ฿บเผ ป็นตຌน ละวัสดุ
ธรรมชาติอืไนโ ชน ปลือกขຌาว กาบมะพรຌาว ฿ยขຌาวพด ยืไอหญຌา มลใดประดู ป็นตຌน ซึไงถือวาป็นการพิไม
มูลคาของผลิตภัณฑ์   

   
กระดาษทีไมีการตกตงลวดลายดຌวยวัสดุธรรมชาติ฿นทຌองถิไน 

   
กระดาษทีไมีการตกตงลวดลายดຌวยดอกเมຌ฿นทຌองถิไน 

กลุมชาวบຌานดงปຆาซาง มีการผลิตกระดาษสามาป็นวลานานมากกวา โเ ปี ดยการผลิต฿นปัจจุบัน
ยัง฿ชຌทคนลยีบบดั งดิมซึไงป็นกระบวนการผลิตกระดาษสาทีไมีขั นตอนยุงยาก การขึ นผน฿ชຌวิธีตะดຌวยมือ 
ซึไง฿ชຌวลานานละตຌองมีทักษะฉพาะ ท า฿หຌเดຌกระดาษสมีคุณภาพทีไเมดีนัก ปัญหาดຌานวัตถุดิบ฿นการผลิต
กระดาษกใป็นปัญหาหลักของกลุมชาวบຌานนืไองจากปัจจุบันมีการน าขຌาปอสาจากประทศพืไอนบຌาน แเเั 
ละมีการน ายืไอ฿ยยาว ิยืไอเมຌสนี จากตางประทศพืไอผสมกับยืไอปอสา฿นอัตราสวน ใเ ๊ ็เ ท า฿หຌตຌนทุน฿น
การผลิตสูงขึ น  

กลุมยืไอละกระดาษ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ จึงมุงนຌนทีไจะกຌปัญหาดຌานกระบวนการ
ผลิต฿หຌเดຌคุณภาพกระดาษทีไดีขึ น ลดระยะวลา ตຌนทุนดຌานสารคมีละชื อพลิง฿นการผลิต พรຌอมทั งน ายืไอ
ชานอຌอยทีไสามารถผลิตเดຌ฿นประทศ มา฿ชຌทดทนยืไอ฿ยยาวพืไอลดการน าขຌาจากตางประทศ ท า฿หຌ ตຌนทุน
การผลิตลดลง  ซึไงนอกจากจะตอบจทย์ปัญหาบื องตຌนลຌวยังป็นการสงสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
หัตถกรรม฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน 

8. วัตถุประสงค์ 
 พัฒนากระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพ ลดระยะวลา ละลดตຌนทุนการผลิต 
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9. ขอบขตของการด านินงาน 
฿หຌค าปรึกษาละถายทอดทคนลยีการผลิตกระดาษกระดาษสาดย฿ชຌยืไอชานอຌอยกผูຌประกอบการ

฿นพื นทีไ ต าบลมะขุนหวาน อ าภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 
10. หลักการละหตุผล 
 ผลิตภัณฑ์จากระดาษสามีความหลากหลายขึ นอยูกับความตຌองการของตลาดทั ง฿นประทศละ
ตางประทศ กระดาษสาละผลิตภัณฑ์จัดป็นสินคຌาหัตถกรรมทีไมีคุณคาละมีความป็นอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมทีไดดดนนอกจากจะอนุรักษ์ป็นมรดกทางวัฒนธรรมลຌว ยังสามารถพัฒนา฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ทีไ
สริมสรຌางศรษฐกิจชุมชนตามนยบายหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ละอุตสาหกรรมขนาดลใกละขนาดกลาง  
ิSMEsี เดຌ  

กลุมลูกคຌาหัตถกรรมกระดาษสา บงออกป็น 2 กลุม คือ 
1. กลุมลูกคຌาหัตถกรรมกระดาษสาตลาด฿นประทศ มูลคาตลาดฉพาะของผูຌผลิตจากบຌานอนุรักษ์

กระดาษสา กลุมปງาหมาย฿นประทศมีพียง 5ั จากตลาดผูຌบริภคหัตถกรรมกระดาษสา สวน
฿หญเมเดຌมาสัไงซื อหรือสัไงผลิตพืไอน าเปจ าหนาย ตป็นการสัไงซื อผลิตภัณฑ์พืไอน าเปป็นของฝาก 
หรือของช ารวย  รูปบบการซื อจะ฿ชຌชองทางตรง คือ ซื อจากหลงผลิตดยตรง หรือ฿ชຌชองทาง
การตลาดทางอຌอม คือ ผานคนกลาง฿นพื นทีไ  

2. กลุมลูกคຌาหัตถกรรมกระดาษสาตลาดตางประทศ  ป็นตลาดหลักทีไส าคัญของผูຌประกอบการทีไ
ผลิตกระดาษสา ดยสวน฿หญป็นรูปบบพืไอการสงออก ซึไงความตຌองการของลูกคຌาของตลาด
ตางประทศของตละหงจะตกตางกันเป ชน 
o ตลาดยุรป พฤติกรรมของลูกคຌากลุมนี จะนຌนรูปบบ Design ฿นดຌานของศิลปหัตถกรรม 

ละคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
o ตลาดอมริกา นຌนรูปบบ Design ทีไตกตางตยังคงความคุຌมคากับราคาทีไตຌองสีย 
o ตลาดจีน ฿หຌความส าคัญกับผลิตภัณฑ์กระดาษสา฿นรูปบบผน พืไอน าเปพัฒนา฿หຌกับสินคຌา

ของตนอง 
o ตลาดญีไปุຆน ผลิตภัณฑ์ทีไสน฿จจะป็นสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์ทีไป็นชิ นลใกโ ของกระจุกกระจิก 
o กลุมตลาด฿หมกลุมตะวันออกกลาง กลุมนี ซื อสิ นคຌาหรือผลิตภัณฑ์ทุกประภท ชน ดอกเมຌ

ประดิษฐ์ทีไท ามาจากกระดาษสา ป็นตຌน 
การตัดสิน฿จซื อผลิตภัณฑ์ของกลุมลูกคຌาตลาดตางประทศ จะซื อผลิตภัณฑ์ตามชวงฤดูกาล หรือทศกาล 

ดยรูปบบของผลิตภัณฑ์จะปลีไยนเปตามฤดูกาลหรือทศกาลนั นโ ดຌวย ชน ทศกาลคริสต์มาส ทศกาลปี฿หม 
ป็นตຌน 

จากการลงพื นทีไ ณ ชุมชนบຌานตຌนปา อ าภอสันก าพง ละ ชุมชนบຌางดงปຆาซาง อ าภอสันปຆาตอง 
จังหวัดชียง฿หม ซึไงป็นชุมชนทีไผลิตสินคຌาหัตถกรรมทีไท าจากกระดาษสาราย฿หญทีไสุดของภาคหนือ ประกอบเป
ดຌวยประชากรมากกวา แโ,000 คน ิไ,895 ครัวรือนี ประชากร฿นหมูบຌานมีอาชีพผลิตกระดาษ-สา มีรงงานทั ง
ขนาดลใกละขนาด฿หญประมาณ 5แ รงงาน ผลิตกระดาษสาสง฿หຌลูกคຌาราย฿หญคือกลุมประทศ฿นถบยุรป
ละอชีย มีมูลคาการขายปี โ55ๆ ประมาณ ่เ ลຌานบาท ปัจจุบัน฿นการด านินธุรกิจยังประสบปัญหานอกจาก
รืไองของคุณภาพ สีสัน รูปบบผลิตภัณฑ์ดีตามความตຌองการของลูกคຌาลຌวปัญหา฿หญคือวัตถุทีไ฿ชຌน ามาผลิตคือ 
ตຌนปอสา ขาดคลนตຌองน าขຌาจากประทศพืไอนบຌาน คือลาวละพมา กือบ แเเั ฿นราคาสูง ซึไงจากกิลกรัม
ละ 20-30 บาทพิไมป็นกิลกรัมละ 45 บาท กอ฿หຌกิดสารสียดุลทางการคຌา ดย ปอสาป็นพืชยืนตຌนขนาดกลาง
พบมาก฿นจังหวัดตางโ ทางภาคหนือ ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละภาคตะวันตก ทั งทีไพบมาก฿นประทศเทยต
ยังคงตຌองน าขຌาจากประทศพืไอนบຌาน พราะสวนทีไน ามาผลิตกระดาษจะป็นปลือกปอสาซึไงมีขั นตอนทีไยุงยาก฿น

http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://tisc.feu.ac.th/f_content.aspx?tag=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81


180 

 

การตัดละลอกปลือกปอสา ตຌองน าเปตากหຌงพืไอปງองกันการนาสียละขึ นรากอนการจัดกใบกอนน าเปผลิต
ป็นกระดาษตอเป จากขั นตอนทีไยุงยากละ฿ชຌวลานานท า฿หຌประชาชน฿นพื นทีไเมตัดละลอกตຌนปอสามา
จ าหนาย ท า฿หຌตຌองซื อจากประทศพืไอนบຌานพืไอ฿ชຌป็นวัตถุดิบ ท า฿หຌมีราคาสูง  
 กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ รับจทย์จากผูຌประกอบการ OTOP 
ดยตรง฿นการกຌเขปัญหาความขาดคลนดຌานวัตถุดิบ พืไอลดระยะวลาการผลิต ลดตຌนทุนละการน าขຌาจาก
ตางประทศ งานวิจัยนี จึงมุงนຌนทีไจะพัฒนากระบวนการตรียมวัตถุดิบปอสาภาย฿นประทศ ฿นขั นตอนการตรียม
วัตถุดิบ฿หຌมีความสะดวก รวดรใว เดຌยืไอกระดาษทีไมีคุณภาพสูงท า฿หຌสามารถผลิตกระดาษทีไมีคุณภาพสูงเดຌ
มาตรฐานตรงตามความตຌองการของลูกคຌาทั ง฿นละตางประทศ ดยมุงนຌนทีไจะ฿ชຌยืไอชานอຌอยทีไผลิต฿นประทศ
ทดทนยืไอ฿ยยาวทีไน าขຌาจากตางประทศ฿นราคาสูง ละลดการ฿ชຌปริมาณปอสาลง ซึไงนอกจากจะตอบจทย์
ปัญหาบื องตຌนลຌว ยังป็นการกระตุຌน฿หຌกิดการจຌางงาน สรຌางรายเดຌ฿หຌคน฿นพื นทีไทีไมีตຌนปอสา฿นธรรมชาติ 
สงสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษหัตถกรรม฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน 

11. ขั นตอนการด านินงาน 

กิจกรรม ปีงบประมาณ โ5ๆเ 
ตค.-ธค.5้ มค.-มีค.ๆเ มย.-มิย.ๆเ กค.-กย.ๆเ 

แ. ลงพื นทีไพืไอส ารวจปัญหาละรวบรวมขຌอมูลดຌานตางโ 
กีไยวกับการผลิตกระดาษสาจากผูຌประกอบการ 

    

โ. จัดซื อวัตถุดิบตางโ ชน สารคมี ยืไอประภทตางโ พืไอ
ท าการทดลองหาสวนผสมทีไดีทีไสุด 

    

3. ศึกษาทดลองวิธีผลิตกระดาษสาดย฿ชຌยืไอชานอຌอย พืไอ
ทดทนการ฿ชຌยืไอ฿ยยาว ิยืไอสนี ซึไงน าขຌาจากตางประทศ 

    

5. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก พืไอตรวจสอบคุณภาพของ
กระดาษทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ 

    

ๆ. สรุปครงการละจัดท ารายงาน     

12. ผลการด านินงาน   
 คณะจຌาหนຌาทีไของ  กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นว.ชพ. ภูวดี  ตูຌจินดา 
ละ นว.ชพ.กอพงศ์  หงษ์ศรี เดຌดินทางลงพื นทีไพืไอ฿หຌค าปรึกษาละตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์บื องตຌน  
฿นการยืไน มผช. รวมทั ง฿หຌค านะน า฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุน
การผลิต  ฿นวันทีไ แ้ – โแ มษายน โ5ๆเ ณ ทีไท าการกลุมหัตถกรรมกระดาษสาสันปຆาตอง บຌานดงปຆาซาง 
หมู ๆ ต าบลมะขุนหวาน อ าภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม ดยคณะจຌาหนຌาทีไ ดินทางออกจาก วศ. ฿นวันทีไ  
แ้ มษายน โ5ๆเ  ละดินทางกลับ฿นวันทีไ  โแ  มษายน  โ5ๆเ  
 ฿นการลงพื นทีไเดຌ฿หຌค านะน าพืไอปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพ฿หຌสูงขึ น
ตรงกับความตຌองการของลูกคຌา ละน ายืไอชานอຌอยทีไมีราคาถูกมา฿ชຌทดทนยืไอ฿ยยาวทีไน า ขຌาจาก
ตางประทศ฿นราคาสูง ท า฿หຌตຌนทุนการผลิตลดลง  ซึไงนอกจากจะป็นการลดตຌนทุนลຌวยังป็นการสงสริม
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษหัตถกรรม฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน  ดย฿หຌค านะกผูຌสมัครคูปองวิทย์พืไออทอป 
จ านวน 5 ราย ดังนี  
  แ. นายบุญชวย  ศรีมอย ทีไอยู แเโ/ๆ หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม 
  โ. นายสาร์ค า จันทร์ตา ทีไอยู ็ใ หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม 

ใ. นายธนตร  ตຍะมา     ทีไอยู ไ็/โ หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม 
ไ. นางอินทรศรี วงศ์ทพบุตร ทีไอยู ๆแ หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม 
5. นายณฤทธิ์  ฤาลูน      ทีไอยู แเโ/5 หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
ผลิตภัณฑ์กระดาษของกลุมชาวบຌานดงปຆาซาง หมู ๆ ต าบลมะขุนหวาน อ าภอสันปຆาตอง จังหวัด

ชียง฿หมกอนด านินการพบวา ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพเมดีนัก เมผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
วศ. เดຌลงพื นทีไถายทอดทคนลยีการปรับปรุงการผลิตตั งตขั นตอนการผลิตยืไอกระดาษสา การตรียมสูตร
น  ายืไอส าหรับการผลิตกระดาษ ละขั นตอนการท าผนกระดาษสา กผูຌประกอบการจนสามารถปรับปรุง
กระบวนการผลิตละผลิตกระดาษสามีคุณภาพตามกณฑ์ มผช. ๐ํ/๎๑๐๒ กระดาษสา ดยผูຌประกอบการทีไ
เดຌรับ มผช. ดังกลาวลຌวประกอบดຌวย  

แ. นายสาร์ค า จันทร์ตา  
โ. นายธนตร  ตຍะมา      
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 ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นชวงด านินการยืไนขอ มผช. ประกอบดຌวย 
  แ. นายบุญชวย  ศรีมอย ทีไอยู  
  โ. นางอินทรศรี วงศ์ทพบุตร  
  ใ. นายณฤทธิ์  ฤาลูน   
 วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการน ายืไอชานอຌอยมาผสม฿นกระดาษสาทดทนการ฿ชຌยืไอ฿ยยาวทีไน าขຌา
จากตางประทศท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถลดตຌนทุนการผลิต พิไมก าเรกผูຌประกอบการเดຌ 
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 พึงพอ฿จมาก฿นการขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป วศ. พราะทีไผานมาผูຌประกอบการผลิตกระดาษสา
฿ชຌทคนลยีบบดั งดิม฿นการผลิตท า฿หຌคุณภาพเมดีนัก จนเดຌรับการถายทอดทคนลยีจนสามารถผลิต
กระดาษสาทีไมีคุณภาพผานกณฑ์ทีไ มผช. ก าหนด พรຌอมทั งเดຌรับการถายทอดทคนลยีการ฿ชຌยืไอชานอຌอย
ป็นสวนผสมทนยืไอ฿ยยาวทีไมีการสูง ป็นการลดตຌนทุนอีกทางหนึไง ส าหรับขຌอสนอนะตຌองการ฿หຌ วศ. มา
ถายทอดทคนลยี฿หมโ ชน การสรຌางลวดลาย การสรຌางสีสันบนกระดาษสา รวมทั งการท ากระดาษ
หัตถกรรมจากวัตถุดิบชนิดโ อืไน฿นทຌองถิไนชน ฟางขຌาวละขຌาวพด ป็นตຌน  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 ผูຌประกอบการตຌองการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบชนิดอืไนโ ชน ศษผຌา ดังนั น  กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ควรมีวิจัย฿นการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากศษผຌาพืไอป็นการลดตຌนทุนการผลิตละลด
การ฿ชຌเมຌ฿นการผลิตกระดาษ 
แ6.  รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
 นายกอพงศ์  หงษ์ศรี 
 นางสาวภูวดี  ตูຌจินดา 

         ผลิตภณัฑ์ก่อนการด าเนินการ                                         ผลิตภณัฑ์หลังการด าเนินการ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จำกสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชำติ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงสำวนำวรัตน์  วรรณประสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ                        
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นายสุพะเชย์  จินดาวุฒิกุล      

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ    หนวยงาน :  ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท์ :  0 โโเแ ็ใเ5        ทรสาร :  0 2201 7102    
อีมล์ :  supachai@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :    นางสาวนาวรัตน์  วรรณประสริฐ       
ทีไตั ง : กลุมอาชีพสตรีท าครืไองประดับทศบาลมืองอางทอง ็ใ ถนนอางทอง – สิงห์บุรี  ต าบลยานซืไอ 

อ าภอมือง  จังหวัดอางทอง  แไเเเ. ทรศัพท์ : 0้ 5แแไ 5่้แ    

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ภาย฿น 2 ดือน ิก.ค.– ส.ค. โ560ี    
5. งบประมาณครงการ : 15,170  บาท                                                                   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 - 

7. ความป็นมาของครงการ 
กลุมอาชีพสตรีท าครืไองประดับทศบาลมืองอางทอง  ็ใ  ถนนอางทอง – สิงห์บุรี  ต าบลยานซืไอ  

อ าภอมือง  จังหวัดอางทอง  ป็นกลุมผูຌประกอบการ OTOP ทีไมีนวความคิดทีไตกตางจากการท าผลิตภัณฑ์
จักสานทัไวเป กลาวคือมีการน าสຌน฿ยจากพืช ชน ผักตบชวา  ตຌนขา ละกຌานกลຌวย มาท าผลิตภัณฑ์
ครืไองประดับ ตมืไอทดลองท าผลิตภัณฑ์ละสวม฿ส  พบวาสຌน฿ยหลานี มืไอสัมผัสกับผิวหนังจะรูຌสึกขใง
กระดຌาง ขูดขีดผิวหนังป็นรอย นอกจากนี  ยังสังกตหในวามีชื อรากิดขึ นจึงติดตอประสานมายังกลุมวิจัยละ
พัฒนาทคนลยี ส านักทคนลยีชุมชน ฿หຌชวยหลือ฿น  โ ประดในดังกลาว  ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌ
จຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบวายังมีความตຌองการทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความ
นาสน฿จ฿นผลิตภัณฑ์฿หຌมากขึ น     
8. วัตถุประสงค์ 

พืไอ฿หຌกลุมอาชีพสตรีท าครืไองประดับทศบาลมืองอางทอง สามารถยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสี
ธรรมชาติ 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1. ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน 
1. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืช 
2. ติดตามละประมินผล 
3. สรุปผล ละจัดท ารายงาน  

9.2. ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
โ560 
ดือนทีไ  

ก.ค. ส.ค. 
แ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ 
฿หຌสຌน฿ยพืช 

  

โ. ติดตามละประมินผล   
ใ. สรุปผล ละจัดท ารายงาน    
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10.  หลักการละหตุผล 
จากการลงพื นทีไฝຄกอบรมละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกของจຌาหนຌาทีไ ทช. ฿นหลักสูตร การพัฒนา

ครืไองประดับจากสຌน฿ยพืช มืไอวันทีไ ่ - ้ สิงหาคม โ55้ พบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการทคนลยีการ
ยຌอมสีสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ  ดังนั น฿นปีงบประมาณ  โ5ๆเ  ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เดຌจัดท าขຌอสนอคูปองวิทย์ฯ พัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ พืไอพัฒนา
กระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ ละพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน฿หຌมีความปลก฿หม ทีไหลากหลายมากขึ น 

11.  ขั นตอนการด านินงาน 
คณะจຌาหนຌาทีไ ทช. เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการกลุมอาชีพสตรีท าครืไองประดับทศบาล มือง

อางทอง จังหวัดอางทอง  ละดินทางลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืช
ดຌวยสีธรรมชาติ ระหวางวันทีไ ๆ - ็ กรกฎาคม โ5ๆเ ณ ทีไท าการกลุมอาชีพสตรีท าครืไองประดับทศบาลมือง
อางทอง ต าบลยานซืไอ อ าภอมือง จังหวัดอางทอง 
12.  ผลการด านินงาน   
 ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จาก
สຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ  ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ครืไองประดับจากสຌน฿ยพืชเดຌ ทั งนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการด านินงานทั งสิ น แ5ุแ็เ บาท ดยคิดป็น
งบประมาณของ วศ. แเุใ็เ บาท ิคิดป็น ๆ่.ใๆ%) ละงบประมาณของผูຌประกอบการ ไุ่เเ บาท ิคิดป็น 
ใแ.ๆไ%) 

13.  สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ 
ผูຌประกอบการสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกต์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ 
14.  ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ ละการนะน าการพัฒนารูปบบ
ผลิตภัณฑ์ ซึไงสามารถน าความรูຌละทคนิคตางโทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทีไดี มีความหลากหลาย 
ละผลิตภัณฑ์สามารถจ าหนาย฿นราคาทีไสูงขึ นเดຌ  
15.  ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 

เมมีขຌอสนอ 

16.  รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1. นายสุพะเชย์  จินดาวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
16.2. นายอภิวัฒน์  นียมจຌอย จຌาพนักงานวิทยาศาสตร์ 
16.3. นางสาวจามรี  นันทะพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ 
16.4. นางสาวพนิดา  จิตตะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ 
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ภาพประกอบการด าเนินงาน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงอำรีย์  คตรทวยหำญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ                        
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นายสุพะเชย์  จินดาวุฒิกุล      

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ    หนวยงาน :   ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
ทรศัพท์ :  0 โโเแ ็ใเ5    ทรสาร :  0 2201 7102    
อีมล์ :  supachai@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :    นางอารีย์  คตรทวยหาญ               
ทีไตั ง :   กลุมทอสืไอกกบຌานค าตานา  47 หมู 6  ต าบลทุง฿หญ  อ าภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี  ไ131เ 
ทรศัพท์ :  09 7192 4603     ทรสาร :  -                         

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  ภาย฿น 3 ดือน ิพ.ค.– ก.ค. โ560ี     
5. งบประมาณครงการ : 1ไ,็่0  บาท                                                                   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 - 
7. ความป็นมาของครงการ 

ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดຌด านินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน     
ดยการถายทอดทคนลยีปງองกันการกิดชื อราละพัฒนารูปบบ฿นผลิตภัณฑ์จักสานจากกก  ฿หຌก
ผูຌประกอบการ฿นพื นทีไจังหวัดอุดรธานี  คือ กลุมทอสืไอกกบຌานค าตานา 47 หมู 6 ต าบลทุง฿หญ อ าภอทุงฝน  
จังหวัดอุดรธานี ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบวายังมีความตຌองการ
ทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิตภัณฑ์฿หຌมากขึ น นืไองจากผลิตภัณฑ์ของกลุมจะ
ยຌอมสีดຌวยสีคมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑ์จักสานป็นหลัก     
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากกกดຌวยสีธรรมชาติ 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน 
แ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑ์จากกก 
โ. ติดตามละประมินผล 
ใ. สรุปผล ละจัดท ารายงาน  

9.2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
โ560 
ดือนทีไ  

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
แ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ 
฿นผลิตภัณฑ์จากกก 

   

โ. ติดตามละประมินผล    
ใ. สรุปผล ละจัดท ารายงาน     
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10.  หลักการละหตุผล 
จากการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกการปງองกันการกิดชื อรา฿นผลิตภัณฑ์จากกก มืไอ วันทีไ โเ 

พฤศจิกายน โ55่ ละฝຄกอบรมหลักสูตร การพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์จากกก ระหวางวันทีไ โ5 – โๆ 
ธันวาคม โ55้ พืไอ฿หຌกลุมมีความสามารถ฿นการปรรูปสืไอกก฿หຌป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ ชน กลองทิชชู  กระปຉา
บบทันสมัย ของทีไระลึก ป็นตຌน ยังพบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการทคนลยี฿นการยຌอมสีธรรมชาติ 
ดังนั น฿นปีงบประมาณ  โ5ๆเ ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌจัดท าขຌอสนอคูปองวิทย์ฯ การ
ยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ พืไอ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ กกลุม
ดังกลาว 

11.  ขั นตอนการด านินงาน 
 คณะจຌาหนຌาทีไ ทช. เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการ ละดินทางลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอ
พัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  ฿นวันทีไ ็ พฤษภาคม โ5ๆเ ณ ทีไท าการกลุมทอสืไอกก
บຌานค าตานา  47 หมู 6  ต าบลทุง฿หญ  อ าภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี   
12.  ผลการด านินงาน   

ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑ์  
จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑ์จัก
สานจากกกเดຌ  ทั งนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการด านินงานทั งสิ น แโุ่ใเ บาท  ดยคิดป็นงบประมาณของ 
วศ. แเุเใเ บาท ิคิดป็น ๆ็.่6%)  ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 4ุ็5เ บาท ิคิดป็น ใโ.แไ%) 

13.  สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  
ผูຌประกอบการสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกต์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ 
14.  ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถน าความรูຌละทคนิค
ตางโทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทีไดี  มีความหลากหลาย  ละผลิตภัณฑ์สามารถจ าหนาย฿นราคา
ทีไสูงขึ นเดຌ  
15.  ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 

เมมีขຌอสนอ 

16.  รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นายสุพะเชย์  จินดาวุฒิกุล       นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
16.2 นายอภิวัฒน์  นียมจຌอย          จຌาพนักงานวิทยาศาสตร์ 
16.3 นางสาวจามรี  นันทะพันธ์       นักวิทยาศาสตร์ 
16.4 นางสาวพนิดา  จิตตะรักษ์       นักวิทยาศาสตร์ 
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ภำพประกอบกำรด ำนินงำน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงนวิรรณ์  ทิพมอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาไทยี การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ                        
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นายสุพะเชย์  จินดาวุฒิกุล      

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ    หนวยงาน :  ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท์ :  0 โโเแ ็ใเ5   ทรสาร :  0 2201 7102    
อีมล์ :  supachai@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :    นางนิวรรณ์  ทิพมอม               
ทีไตั ง :   กลุมทอสืไอกก  แๆ้ หมู ไ  ต าบลวังยาง  อ าภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ไ็แใเ       . 
ทรศัพท์ :  0่ 5ไๆโ ็5โเ      ทรสาร :  -                         

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  ภาย฿น 3 ดือน ิพ.ค.– ก.ค. โ560ี     
5. งบประมาณครงการ : 1ไ,730  บาท                                                                   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 - 

7. ความป็นมาของครงการ 
ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดຌด านินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน     

ดยการถายทอดทคนลยีปງองกันการกิดชื อราละพัฒนารูปบบ฿นผลิตภัณฑ์จักสานจากกก  ฿หຌก
ผูຌประกอบการ฿นพื นทีไจังหวัดสกลนคร  คือกลุมทอสืไอกก หมู ไ  ต าบลวังยาง  อ าภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร  ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบวายังมีความตຌองการทคนลยี
การยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิตภัณฑ์฿หຌมากขึ น นืไองจากผลิตภัณฑ์ของกลุมจะยຌอมสีดຌวยสี
คมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑ์จักสานป็นหลัก     
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากกกดຌวยสีธรรมชาติ 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน 
แ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑ์จากกก 
โ. ติดตามละประมินผล 
ใ. สรุปผล ละจัดท ารายงาน  

9.2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
โ560 
ดือนทีไ  

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
แ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ 
฿นผลิตภัณฑ์จากกก 

   

โ. ติดตามละประมินผล    
ใ. สรุปผล ละจัดท ารายงาน     
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10. หลักการละหตุผล 
จากการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกการปງองกันการกิดชื อรา฿นผลิตภัณฑ์จากกก มืไอดือนมิถุนายน 

โ55้ ละฝຄกอบรมหลักสูตร การพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์จากกกระหวางวันทีไ โ่ – โ้ ธันวาคม โ55้ 
พืไอ฿หຌกลุมมีความสามารถ฿นการปรรูปสืไอกก฿หຌป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ ชน กลองทิชชู  กระปຉาบบทันสมัย 
ของทีไระลึก ป็นตຌน ยังพบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการทคนลยี฿นการยຌอมสีธรรมชาติ ดังนั น฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆเ ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌจัดท าขຌอสนอคูปองวิทย์ฯ การยຌอมสี
ผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ พืไอ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ กกลุมดังกลาว 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
คณะจຌาหนຌาทีไ ทช. เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการกลุมทอสืไอกก  จังหวัดสกลนคร  ละดินทาง

ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  ฿นวันทีไ  ๆ พฤษภาคม 
โ5ๆเ ณ ทีไท าการกลุมทอสืไอกก  หมู ไ  ต าบลวังยาง  อ าภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

12. ผลการด านินงาน   
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑ์  

จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑ์
จักสานจากกกเดຌ ทั งนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการด านินงานทั งสิ น 12,730 บาท ดยคิดป็นงบประมาณของ 
วศ. แเุเใเ บาท ิคิดป็น 6่.09%)  ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 4ุ7เเ บาท ิคิดป็น 3แ.91%) 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  
ผูຌประกอบการสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกต์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ 
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถน าความรูຌละทคนิค
ตางโทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทีไดี  มีความหลากหลาย  ละผลิตภัณฑ์สามารถจ าหนาย฿นราคา
ทีไสูงขึ นเดຌ            
 
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 

 เมมีขຌอสนอ 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นายสุพะเชย์  จินดาวุฒิกุล       นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
16.2 นายอภิวัฒน์  นียมจຌอย          จຌาพนักงานวิทยาศาสตร์ 
16.3 นางสาวจามรี  นันทะพันธ์       นักวิทยาศาสตร์ 
16.4 นางสาวพนิดา  จิตตะรักษ์       นักวิทยาศาสตร์ 
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ภำพประกอบกำรด ำนินงำน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวปริยะมำต  สุขสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาไทยี การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ                        
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นายสุพะเชย์  จินดาวุฒิกุล      

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ    หนวยงาน :  ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท์ :  0 โโเแ ็ใเ5    ทรสาร :  0 2201 7102    
อีมล์ :  supachai@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :    นางสาวปริยะมาต  สุขสมบัติ               
ทีไตั ง :   กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพบຌานนนสะอาด  หมู 6 ต าบลนาพง  อ าภอคกพธิ์ชัย     . 
          จังหวัดขอนกน ไเแๆเ      . 
ทรศัพท์ :  0่ 5455 6619      ทรสาร :  -                         

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  ภาย฿น 3 ดือน ิพ.ค.– ก.ค. โ560ี     
5. งบประมาณครงการ :  17,420  บาท                                                                   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 - 

7. ความป็นมาของครงการ 
ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดຌด านินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน     

ดยการถายทอดทคนลยีปງองกันการกิดชื อรา฿นผลิตภัณฑ์จักสานจากกก  ฿หຌกผูຌประกอบการ฿นพื นทีไ
จังหวัดขอนกน  คือกลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพบຌานนนสะอาด  หมู ๆ  ต าบลนาพง  อ าภอคกพธิ์
ชัย  จังหวัดขอนกน ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบวายังมีความตຌองการ
ทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิตภัณฑ์฿หຌมากขึ น  นืไองจากผลิตภัณฑ์ของกลุมจะ
ยຌอมสีดຌวยสีคมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑ์จักสานป็นหลัก     
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากกกดຌวยสีธรรมชาติ 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน 
แ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑ์จากกก 
โ. ติดตามละประมินผล 
ใ. สรุปผล ละจัดท ารายงาน  

9.2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
โ560 
ดือนทีไ  

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
แ. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ 
฿นผลิตภัณฑ์จากกก 

   

โ. ติดตามละประมินผล    
ใ. สรุปผล ละจัดท ารายงาน     
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10. หลักการละหตุผล 
 จากการลงพื นทีไฝຄกอบรมละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกของจຌาหนຌาทีไ ทช.  ฿นหลักสูตร ทคนลยี
ปງองกันการกิดชื อรา฿นผลิตภัณฑ์จากกก มืไอวันทีไ 22 พฤศจิกายน โ556 พบวาผูຌประกอบการมีความ
ตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  ดังนั น฿นปีงบประมาณ  โ5ๆเ  ส านักทคนลยีชุมชน  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌจัดท าขຌอสนอคูปองวิทย์ฯ การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ 
พืไอ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ กกลุมดังกลาว 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
คณะจຌาหนຌาทีไ ทช. เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพบຌานนน

สะอาด จังหวัดขอนกน  ละดินทางลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกก
ดຌวยสีธรรมชาติ ฿นวันทีไ ่ พฤษภาคม โ5ๆเ ณ ทีไท าการกลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพบຌานนนสะอาด ต าบล
นาพง  อ าภอคกพธิ์ชัย จังหวัดขอนกน 

12. ผลการด านินงาน   
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑ์  

จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑ์จัก
สานจากกกเดຌ  ทั งนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการด านินงานทั งสิ น แ7ุไโเ บาท  ดยคิดป็นงบประมาณของ 
วศ. แแุใโเ บาท ิคิดป็น ๆไ.98%)  ละงบประมาณของผูຌประกอบการ ๆุแเเ บาท ิคิดป็น 35.เ2%) 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  
ผูຌประกอบการสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกต์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ 
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถน าความรูຌละทคนิค
ตางโ ทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทีไดี  มีความหลากหลาย  ละผลิตภัณฑ์สามารถจ าหนาย฿นราคา
ทีไสูงขึ นเดຌ   
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 

 เมมีขຌอสนอ 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นายสุพะเชย์  จินดาวุฒิกุล       นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
16.2 นายอภิวัฒน์  นียมจຌอย          จຌาพนักงานวิทยาศาสตร์ 
16.3 นางสาวจามรี  นันทะพันธ์       นักวิทยาศาสตร์ 
16.4 นางสาวพนิดา  จิตตะรักษ์       นักวิทยาศาสตร์ 
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ภำพประกอบกำรด ำนินงำน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิค 
กำรยຌอมบบหลำกสี 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร 
แ.นำงทอง฿ส  ละมูลนอก 
2.นำงพยำว์  สนบุรำณ 
3. นำงบัวดี  งำมวงษ์ 
4. นำงบัวทิพย์  ลิไมทองนຌอย 

 
 
 

 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี   การพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี                 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุข ต าหนง :  นว.ชก.  

หนวยงาน :  ส านักทคนลยีชุมชน   ทรศัพท์ :  02-201-7108  
ทรสาร :  02-201-7102    อีมล์ :  saijit@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  
ใ.แ นางทอง฿ส ละมูลนอก (กลุมวิสาหกิจชุมชนผสมผสานลี ยงเหมทอผຌาเหมบຌานถนนงาม) 
ทีไอยู ๊ กลุมวิสาหกิจชุมชนผสมผสานลี ยงเหมทอผຌา บຌานถนนงาน ไโ ม.โ ต.บຌานหัน  

อ.นนศิลา จ.ขอนกน  ทรศัพท์ ๊ เ่-้5่แ-่ไแแ 
ใ.โ นางพยาว์ สนบุราณ (กลุมชฎาพรผຌาเทย) 
ทีไอยู ๊ กลุมชฎาผຌาเทย ม.ทพทวัณ ่แ ม.แใ ต.จระขຌ อ.หนองรือ จ.ขอนกน 

ทรศัพท์ ๊ เ่-้ๆโเ-ๆเ้ๆ 
ใ.ใ นางบัวดี งามวงษ์  (กลุมกษตรกรชุมชนถนนงาม) 
ทีไอยู ๊ กลุมกษตรกรชุมชนถนนงาม  โเๆ ม.โ ต.บຌานหัน อ.นนศิลา จ.ขอนกน 

ทรศัพท์ ๊ เ่-่ใใไ-้เโเ 
ใ.ไ นางบัวทิพย์ ลิไมทองนຌอย (กลุมผຌาทอยา) 
ทีไอยู ๊ ผຌาทอยา ม.พระคือ ่่ ม.แ่ ถ.ภูมิธรรม ต.พระลับ อ.มือง จ.ขอนกน  

ทรศัพท์ ๊ เ-ไใไๆ-ๆใๆ่ , เ่-แไ5แ-โ็ๆ5 
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  1 ธ.ค. 5้ - ใเ ก.ย. ๆเ                        
5. งบประมาณครงการ :    โๆใ,ๆไเ บาท    ิรวมทั งหมด฿บสมัครคูปองวิทย์ จ านวน ไ รายี        
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 - 

7. ความป็นมาของครงการ 
 ผูຌประกอบการดຌานผຌาทอเดຌมีค ารຌองขอการพัฒนาทคนลยีดຌานทคนลยีละรูปบบการยຌอม฿หຌกิด
สีสันละลวดลายบบ฿หมพืไอ฿หຌเดຌสินคຌาทีไปลก฿หม พืไอ฿หຌกิดนวัตกรรมละผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความ
ทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรมชน ผຌาคลุมเหลฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน 

8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌความรูຌผูຌประกอบการผຌารืไองทคนิคการยຌอมบบหลากสี (Spaced Dye Technique) ซึไงป็น
กระบวนการยຌอมสຌนดຌาย฿หຌมีหลากสี฿นการยຌอมครั งดียว ซึไงกระบวนการยຌอมดังกลาวสามารถลดวลา฿นการยຌอม 
ลดการ฿ชຌพลังงาน ละลดการ฿ชຌน  า฿นกระบวนการยຌอม รวมถึงสีทีไ฿ชຌป็นสีทีไปลอดภัย ทีไสามารถยຌอมติดเดຌทีไ
สภาวะป็นกลาง ท า฿หຌลดปัญหารืไองความป็นกรดดาง฿นผຌา ละปลอดภัยตอสุขภาพของผูຌยຌอมละผูຌ฿ส 
9. ขอบขตของการด านินงาน 
 ถายทอดทคนลยีดยการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกดຌานการ฿ชຌทคนิคการยຌอมบบหลากสี  ิSpaced 
Dye Technique) ฿หຌกกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพื นทีไ จังหวัดขอนกน                        . 
10. หลักการละหตุผล 
 จากการลงพื นทีไฝຄกอบรมละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกของคณะวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิไงทอ ฿นปี โ55้ พบวาผูຌประกอบการมีตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป ดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ  ดังนั น ฿นปีงบประมาณ 
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โ5ๆเ ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌจัดท าขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ฯ การพัฒนาการ
ยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี พืไอพัฒนาสินคຌา฿หຌมีความปลก฿หม กิดนวัตกรรมละ
ผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรม ชน ผຌาคลุมเหล
ฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
 คณะจຌาหนຌาทีไของ  ทช. เดຌประสานงานกับกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพื นทีไจังหวัดขอนกน ละ 
ดินทางลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอการพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ระหวางวันทีไ 
2 – 7 มษายน โ5ๆเ ณ ทีไท าการกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพื นทีไจังหวัดขอนกน ิตามรายละอียด฿นขຌอทีไ ใี              
12. ผลการด านินงาน   
 ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปจ านวน ไ ราย เดຌรับความรูຌดຌานการยຌอมสีผຌา
ทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นล าดับตอเป ทั งนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการด านินงานทั งสิ น โๆใ,ๆไเ บาท ดย
คิดป็นงบประมาณของ วศ. แ็้,แไเ บาท ิคิดป็น ๆ็.้5%ี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ ่ไุ5เเ บาท 
ิคิดป็น ใโ.เ5%ี 
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 ภายหลังการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี  ละ
สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นล าดับตอเป   
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 เดຌรับความรูຌ฿นการฟอกยຌอมละทคนิค฿นการยຌอมหลากสี ซึไงสามารถน าความรูຌละทคนิคตางโหลานี 
เปพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌมีความหลากหลายละผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีคุณภาพทีไดีท า฿หຌการจ าหนายผลิตภัณฑ์เดຌ
มูลคาพิไม 

15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 
 - 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นว.ชก.สายจิต  ดาวสุข    
16.2 นว.ปก.สรญา  รอดประสริฐ           
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ภำพประกอบกำรด ำนินงำน 

นางทอง฿ส ละมูลนอก              
ิกลุมวิสาหกจิชุมชนผสมผสาน

ลี ยงเหมทอผຌาเหมบຌาน          
ถนนงามี 

  
  

นางบัวดี งามวงษ์                     
(กลุมกษตรกรชุมชนถนนงาม) 

  
  

นางพยาว์ สนบุราณ           
(กลุมชฎาพรผຌาเทย) 

  
  

นางบัวทิพย์ ลิไมทองนຌอย          
(ผຌาทอยา) 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 

 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิค 
กำรยຌอมบบหลำกสี 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยอกสิทธ์  กมลกิตติพงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี      การพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี                . 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุข  ต าหนง :  นว.ชก.  

หนวยงาน :       ส านักทคนลยีชุมชน    ทรศัพท์ :  02-201-7108 
ทรสาร :  02-201-7102     อีมล์ :  saijit@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  
ใ.แ นายอกสิทธ์  กมลกิตติพงศ์ (กลุมอิมปานี ผຌาขาวมຌา) 
ทีไอยู ๊ โเ/5  ถนนอุดมสิน  ต.หนຌามือง  อ.มือง  จ.ราชบุรี   
ทรศัพท์ ๊ 08-9666-2029 

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  1 ธ.ค. 5้ - ใเ ก.ย. ๆเ                        
5. งบประมาณครงการ :    ๆไ,โ่เ บาท  
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 - 

7. ความป็นมาของครงการ 
 ผูຌประกอบการดຌานผຌาทอเดຌมีค ารຌองขอการพัฒนาทคนลยีดຌานทคนลยีละรูปบบการยຌอม฿หຌกิด
สีสันละลวดลายบบ฿หมพืไอ฿หຌเดຌสินคຌาทีไปลก฿หม พืไอ฿หຌกิดนวัตกรรมละผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความ
ทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรมชน ผຌาคลุมเหลฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน 

8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌความรูຌผูຌประกอบการผຌารืไองทคนิคการยຌอมบบหลากสี (Spaced Dye Technique) ซึไงป็น
กระบวนการยຌอมสຌนดຌาย฿หຌมีหลากสี฿นการยຌอมครั งดียว ซึไงกระบวนการยຌอมดังกลาวสามารถลดวลา฿นการ
ยຌอม ลดการ฿ชຌพลังงาน ละลดการ฿ชຌน  า฿นกระบวนการยຌอม รวมถึงสีทีไ฿ชຌป็นสีทีไปลอดภัย ทีไสามารถยຌอมติด
เดຌทีไสภาวะป็นกลาง ท า฿หຌลดปัญหารืไองความป็นกรดดาง฿นผຌา ละปลอดภัยตอสุขภาพของผูຌยຌอมละผูຌ฿ส 
9. ขอบขตของการด านินงาน 
 ถายทอดทคนลยีดยการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกดຌานการ฿ชຌทคนิคการยຌอมบบหลากสี   
ิSpaced Dye Technique) ฿หຌกกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพื นทีไ จังหวัดราชบุรี                        . 
10. หลักการละหตุผล 
 จากการลงพื นทีไฝຄกอบรมละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกของคณะวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิไงทอ ฿นปี โ55้ พบวาผูຌประกอบการมีตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป ดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ  ดังนั น฿นปีงบประมาณ 
โ5ๆเ ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌจัดท าขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ฯ การพัฒนาการ
ยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี พืไอพัฒนาสินคຌา฿หຌมีความปลก฿หม กิดนวัตกรรมละ
ผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรม ชน ผຌาคลุมเหล
ฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
 คณะจຌาหนຌาทีไของ  ทช.  เดຌประสานงานกับกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพื นทีไจังหวัดราชบุรี ละ 
ดินทางลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอการพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสีละทดลอง
ขึ นรูปผลิตภัณฑ์รวมกับผูຌประกอบการ  ระหวางวันทีไ โเ–โแ มษายน โ5ๆเ  ณ ทีไท าการกลุมอิมปานี 
ผຌาขาวมຌา. 
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12. ผลการด านินงาน    
 ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปจ านวน 1 ราย เดຌรับความรูຌดຌานการยຌอม
สีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นล าดับตอเป  ทั งนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการด านินงานทั งสิ น 
ๆไ,โ่เ บาท ดยคิดป็นงบประมาณของ วศ. ไใ ,ใ่เ บาท ิคิดป็น ๆ็.ไ้%ี ละงบประมาณของ
ผูຌประกอบการ โเุ้เเ บาท ิคิดป็น ใโ.5แ%ี 
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 ภายหลังการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี               
ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿น
ล าดับตอเป   
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 เดຌรับความรูຌ฿นการฟอกยຌอมละทคนิค฿นการยຌอมหลากสี ซึไงสามารถน าความรูຌละทคนิคตางโ
หลานี เปพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌมีความหลากหลายละผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีคุณภาพทีไดีท า฿หຌการจ าหนาย
ผลิตภัณฑ์เดຌมูลคาพิไม 

15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 
 -  

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นว.ชก.สายจิต  ดาวสุข      
16.2 นว.ปก.สรญา  รอดประสริฐ 
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ภำพประกอบกำรด ำนินงำน 
 

นายอกสิทธ์  กมลกิตติพงศ ์            

 ิกลุมอิมปานี ผຌาขาวมຌาี 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิค 
กำรยຌอมบบหลำกสี 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงกรรณิกำ  สนธิละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
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1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี      การพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี                 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุข  ต าหนง :  นว.ชก. 

หนวยงาน :       ส านักทคนลยีชุมชน    ทรศัพท์ :  02-201-7108 
ทรสาร :  02-201-7102     อีมล์ :  saijit@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  
ใ.แ นางกรรณิกา  สนธิละ (กลุมกรรณิกาผຌาเหมมัดหมีไฮล) 
ทีไอยู ๊ กลุมกลุมกรรณิกาผຌาเหมมัดหมีไฮล  5โ ม. ไ ต.ปราสาททอง อ.ขวาสินรินทร์  จ.สุรินทร์   
ทรศัพท์ ๊ 08-9578-6173 

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  1 ธ.ค. 5้ - ใเ ก.ย. ๆเ                        
5. งบประมาณครงการ :    ๆใ,้ๆเ บาท                                                            
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 -  

7. ความป็นมาของครงการ 
 ผูຌประกอบการดຌานผຌาทอเดຌมีค ารຌองขอการพัฒนาทคนลยี  ดຌานทคนลยีละรูปบบการยຌอม฿หຌ
กิดสีสันละลวดลายบบ฿หมพืไอ฿หຌเดຌสินคຌาทีไปลก฿หม พืไอ฿หຌ กิดนวัตกรรมละผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมี
ความทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรมชน ผຌาคลุมเหลฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน 

8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอ฿หຌความรูຌผูຌประกอบการผຌารืไองทคนิคการยຌอมบบหลากสี (Spaced Dye Technique) ซึไงป็น
กระบวนการยຌอมสຌนดຌาย฿หຌมีหลากสี฿นการยຌอมครั งดียว ซึไงกระบวนการยຌอมดังกลาวสามารถลดวลา฿นการ
ยຌอม ลดการ฿ชຌพลังงาน ละลดการ฿ชຌน  า฿นกระบวนการยຌอม รวมถึงสีทีไ฿ชຌป็นสีทีไปลอดภัย ทีไสามารถยຌอมติด
เดຌทีไสภาวะป็นกลาง ท า฿หຌลดปัญหารืไองความป็นกรดดาง฿นผຌา ละปลอดภัยตอสุขภาพของผูຌยຌอมละผูຌ฿ส 
9. ขอบขตของการด านินงาน 
 ถายทอดทคนลยีดยการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกดຌานการ฿ชຌทคนิคการยຌอมบบหลากสี   ิSpaced 
Dye Technique) ฿หຌกกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพื นทีไ จังหวัดสุรินทร์                          . 
10. หลักการละหตุผล 
 จากการลงพื นทีไฝຄกอบรมละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกของคณะวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิไงทอ ฿นปี โ55้ พบวาผูຌประกอบการมีตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป ดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ  ดังนั น฿นปีงบประมาณ 
โ5ๆเ ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌจัดท าขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ฯ การพัฒนาการ
ยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี พืไอพัฒนาสินคຌา฿หຌมีความปลก฿หม กิดนวัตกรรมละ
ผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรม ชน ผຌาคลุมเหล
ฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
 คณะจຌาหนຌาทีไของ  ทช.  เดຌประสานงานกับกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพื นทีไจังหวัดสุรินทร์ ละ 
ดินทางลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอการพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ฿นวันทีไ  แๆ  
พฤษภาคม  โ5ๆเ  ณ  ทีไท าการกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพื นทีไจังหวัดสุรินทร์   
12. ผลการด านินงาน    
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 ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปจ านวน 1 ราย เดຌรับความรูຌดຌานการยຌอม
สีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นล าดับตอเป  ทั งนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการด านินงานทั งสิ น 
ๆใ,้ๆเ บาท ดยคิดป็นงบประมาณของ วศ. ไโ ,แๆเ บาท ิคิดป็น ๆ5.้โ%ี ละงบประมาณของ
ผูຌประกอบการ โเุ้เเ บาท ิคิดป็น ใไ.เ่%ี 
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 ภายหลังการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี  ละ
สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นล าดับ
ตอเป   
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 เดຌรับความรูຌ฿นการฟอกยຌอมละทคนิค฿นการยຌอมหลากสี ซึไงสามารถน าความรูຌละทคนิคตางโ
หลานี เปพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌมีความหลากหลายละผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีคุณภาพทีไดีท า฿หຌการจ าหน าย
ผลิตภัณฑ์เดຌมูลคาพิไม 

15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 
 - 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นว.ชก.สายจิต  ดาวสุข       

16.2 นว.ปก.สรญา  รอดประสริฐ                                              

ภำพประกอบกำรด ำนินงำน 
นางกรรณิกา สนธิละ              

ิกลุมกรรณิกาผຌาเหมมัดหมีไฮลี 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจำกรังไหม 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร 
แ. นำงกรองจิตต์  ขจรภัย 
2. นำยกิตติศักดิ์  ขจรภัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาไทยี      การพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี                . 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุข  ต าหนง :  นว.ชก.  

หนวยงาน :       ส านักทคนลยีชุมชน    ทรศัพท์ :  02-201-7108 
ทรสาร :  02-201-7102     อีมล์ :  saijit@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  
ใ.แ นางกรองจิตต์  ขจรภัย (กลุมรังเหมประดิษฐ์) 
ทีไอยู ๊ 68/1 ม.6 ต.ตลาดนຌอย อ.บຌานหมอ จ.สระบุรี 
ทรศัพท์ ๊ 09-0429-3602 
3.2 นายกิตติศักดิ์ ขจรภัย ิกลุมอาชีพยาวชนต าบลตลาดนຌอยี 
ทีไอยู ๊ 35  ม.8 ต.ตลาดนຌอย อ.บຌานหมอ จ.สระบุรี 
ทรศัพท์ ๊ 09-0429-3602 

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  1 ธ.ค. 5้ - ใเ ก.ย. ๆเ                        
5. งบประมาณครงการ :    ไใ,แๆเ บาท                                                            
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 -  

7. ความป็นมาของครงการ 
 ฿นปีงบประมาณ โ55้ ทีไผานมา ผูຌประกอบการกลุมรังเหมประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี เดຌขຌามาขอความรูຌ 
ละค าปรึกษา฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังเหม ทั งทางทรศัพท์ละการขຌามาพบนักวิทยาศาสตร์ทีไ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึไงปัญหาส าคัญทีไผูຌประกอบการดังกลาวตຌองการความชวยหลือ คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากรังเหมบบ฿หมโ ละการลดการ฿ชຌสารคมีทีไป็นอันตราย฿นกระบวนการยຌอมสีรังเหม ทางคณะ 
ผูຌวิจัยจึงเดຌคຌนหาขຌอมูลรืไองการพัฒนาสຌนเหมพรมจากรังเหมพืไอ฿ชຌ฿นงานถักละหัตถกรรม ละเดຌลอง
ทดสอบกระบวนการผลิต฿นระดับหຌองปฏิบัติการทีไเดຌผลดีป็นทีไนาพอ฿จ กลาวคือสามารถดึงรังเหมเดຌป็นทั ง
บบสຌน฿ยเหมพรม ละขึ นรูปบนครง฿หຌเดຌรูปบบตามตຌองการ ละสามารถฟอกละยຌอมรังเหมดย฿ชຌ
สารคมีทีไปลอดภัย 

8. วัตถุประสงค์ 
 ดังนั น ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌจัดท าหลักสูตร 
การพัฒนาสຌน฿ยจากรังเหมพืไอ฿ชຌ฿นงานหัตถกรรม ดยมีวัตถุประสงค์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สຌน฿ยจากรัง
เหม รวมถึง฿หຌความขຌา฿จ฿นการลือก฿ชຌสารคมีทีไปลอดภัย฿นการฟอกยຌอมละ ทคนิคการยຌอมทีไลดวลาละ
ลดการ฿ชຌสารคมี พืไอป็นผลิตภัณฑ์฿หมละสามารถพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกับสินคຌา OTOP ประภทของ
฿ชຌทีไท ามาจากรังเหมเดຌ 
9. ขอบขตของการด านินงาน 
 ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก฿นการพัฒนาละ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ชน การฟอกรังเหมดຌวยดางจากธรรมชาติ 
ละดางทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ทคนิคการสาวสຌน฿ยจากรังเหม ความขຌา฿จรืไองปัญหากรดดางทีไตกคຌาง฿น
สຌนดຌายละการทดสอบบื องตຌน ฿หຌกกลุมผูຌประกอบการดຌานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรังเหม฿นพื นทีไ จังหวัด 
หลักการละหตุผล 
 ฿นปีงบประมาณ โ55้ ทีไผานมา ผูຌประกอบการกลุมรังเหมประดิษฐ์ ละกลุมอาชีพยาวชนต าบล
ตลาดนຌอย จังหวัดสระบุรี เดຌขຌามาขอความรูຌ ค าปรึกษา฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังเหม ละมี ความ
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ประสงค์ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ซึไงปัญหาส าคัญทีไผูຌประกอบการดังกลาวตຌองการความ
ชวยหลือ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังเหมบบ฿หมโ ละการลดการ฿ชຌสารคมีทีไป็นอันตราย฿น
กระบวนการยຌอมสีรังเหม ทางคณะผูຌวิจัยจึงเดຌคຌนหาขຌอมูลรืไองการพัฒนาสຌนเหมพรมจากรังเหมพืไอ฿ชຌ฿นงาน
ถักละหัตถกรรม ละเดຌลองทดสอบกระบวนการผลิต฿นระดับหຌองปฏิบัติการทีไเดຌผลดีป็นทีไนาพอ฿จ กลาวคือ
สามารถดึงรังเหมเดຌป็นทั งบบสຌน฿ยเหมพรม ละขึ นรูปบนครง฿หຌเดຌรูปบบตามตຌองการ ละสามารถฟอก
ละยຌอมรังเหม ดย฿ชຌสารคมีทีไปลอดภัย พืไอป็นผลิตภัณฑ์฿หมละสามารถพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกับ
สินคຌา OTOP ประภทของ฿ชຌทีไท ามาจากรังเหมเดຌ  

10. ขั นตอนการด านินงาน 
 คณะจຌาหนຌาทีไของ  ทช.  เดຌประสานงานกับกลุมผูຌประกอบการ OTOP ประภทของ฿ชຌทีไท ามาจากรัง
เหม ฿นพื นทีไจังหวัดสระบุรี ละ ดินทางลงพื นทีไ฿หຌ ค าปรึกษาชิงลึกพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม             
จากรังเหม ฿นวันทีไ  ็  กรกฎาคม  โ5ๆเ  ณ  ทีไท าการกลุมรังเหมประดิษฐ์ ละกลุมอาชีพยาวชนต าบลตลาด
นຌอย จังหวัดสระบุรี          .   
11. ผลการด านินงาน    
 ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป จ านวน 2 ราย เดຌรับความรูຌดຌานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรังเหม ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทของ฿ชຌทีไท ามาจากรังเหม฿นล าดับตอเป  ทั งนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการ
ด านินงานทั งสิ น 43,16เ บาท ดยคิดป็นงบประมาณของ วศ. 28,16เ บาท ิคิดป็น ๆ5.โ5%ี ละ
งบประมาณของผูຌประกอบการ แ5ุเเเ บาท ิคิดป็น ใไ.็5%ี 
12. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 ภายหลังการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรังเหม               
ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทของ฿ชຌทีไท า
มาจากรังเหม฿นล าดับตอเป   
13. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 เดຌรับความรูຌส าหรับน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชน ความรูຌกีไยวกับการฟอกรังเหมดຌวย ตางจาก
ธรรมชาติ ละดางทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม  ทราบถึงทคนิคการสาวสຌน฿ยจากรังเหม  ละความขຌา฿จรืไอง
ปัญหากรดดางทีไตกคຌาง฿นสຌนดຌายละการทดสอบบื องตຌน  

14. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 
 - 

15. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
15.1 นว.ชก.สายจิต  ดาวสุข      
15.2 นว.ปก.สรญา  รอดประสริฐ                                 
 

 

 

 

 

 

             . 
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ภำพประกอบกำรด ำนินงำน 

 

นางกรองจิตต์  ขจรภยั 

 (กลุม่รังไหมประดิษฐ์) 

  

นายกิตติศกัดิ์ ขจรภยั  (กลุม่อาชีพ
เยาวชนต าบลตลาดน้อย) 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของประดับตกตง 
ชนิดพอร์ซลน 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงอุดม  ลออวงศ์ไพศำล 

กลุมซรำมิกบຌำนหำดสຌมปງน 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน  
 ิภาษาอังกฤษี  A Development of Porcelain Decoration 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวจุติภา  บุญวิศษ  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์    
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ :0 2201 7ใ็โ   
ทรสาร : 0 2201 7372     อีมล์ : jutipa@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางอุดม  ลออวงศ์เพศาล 

ทีไตั ง : กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน  บຌานลขทีไ แเ5 หมู ใ ต าบลหาดสຌมปງน อ าภอมือง จังหวัดระนอง    
ทรศัพท์ : เ้ ่้โๆ เๆ็แ  

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  8 ดือน 
5. งบประมาณครงการ : จ านวนงิน 5เ,000 บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน  ป็นการน าองค์ความรูຌรืไองการพัฒนานื อดิน
ละรูปบบ  เปถายทอด฿หຌกกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดระนอง  ดยการน านื อดินพอร์ซลนมา฿ชຌ
฿นการขึ นรูปผลิตภัณฑ์  นืไองจากนื อดินพอร์ซลนมีความขาว  ละมีความขใงรงสูง  สามารถขึ นรูปดย
วิธีการหลอบบเดຌ  หมาะกการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ทีไมีความซับซຌอน  ท า฿หຌเดຌรูปบบทีไมีความหลากหลาย  
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  ป็นการพิไมอกาสทางการตลาด  ละพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เดຌ 
7. ความป็นมาของครงการ 

กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน ต าบลหาดสຌมปງน อ าภอมือง จังหวัดระนอง ป็นกลุมทีไมีความพรຌอม
฿นรืไองครืไองมือตางโทีไจ าป็นตอกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิก นืไองจากป็นศูนย์การรียนรูຌตຌนบบ฿น
การน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีมาชวยพัฒนาอาชีพของคน฿นชุมชน จึงท า฿หຌกลุมฯ ป็นหลงรียนรูຌละ
ป็นสถานทีไทีไเดຌรับความสน฿จจากยาวชน สถาบันการศึกษา หนวยงานภาย฿นละภายนอกจังหวัด฿นการขຌา
มาศึกษาดูงานอยางตอนืไอง ตปัจจุบันทางกลุมประสบปัญหา คือ สมาชิกสวน฿หญป็นผูຌสูงอายุ ละขาดองค์
ความรูຌ฿นการตรียมน  าดินส าหรับ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จึงมีรูปบบเมหลากหลาย จึงขาดอกาส฿น
การขงขันทางการตลาด  
 จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  ผูຌประกอบการสน฿จสมัครขຌารวมครงการ  
นืไองจากจังหวัดระนองป็นจังหวัดทีไมีหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียง  ท า฿หຌมีรงรมละทีไพักปຂด฿หมจ านวนมาก  
พืไอรองรับนักทองทีไยว  ผูຌประกอบการจึงมองหในชองทาง฿นการขยายตลาด  ดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ประดับตกตงชนิดพอร์ซลน  ดยการน าดินขาวทีไมีอยู฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต  พืไอลดตຌนทุนการผลิต  
ละตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เปถายทอดองค์ความรูຌรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตง
ชนิดพอร์ซลน  ฿หຌกกลุม 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนารูปบบ นื อดิน  ละทคนิคการตกตงผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ออกบบผลิตภัณฑ์ละท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ 
9.2 ทดลองสูตรสวนผสมละตรียมน  าดินพอร์ซลน 
9.3 ทดสอบสมบัติทางกายภาพของน  าดิน   
9.4 ทดลองขึ นรูปผลิตภัณฑ์ตຌนบบ 
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9.5 ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก  
9.6 สรุปผลละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 
 ครืไองปั้นดินผาพอร์ซลน หมายถึง ครืไองปั้นดินผานื อละอียด นน กรง ละมีความพรุนตัวตไ า 
นื อดินพอร์ซลนมืไอผาถึงจุดสุกตัว ิVitrious ware)  จะมีสีขาว  มีความปรงสง ิTranslucent) วัตถุดิบ
หลัก฿นการผลิต เดຌก ดิน ิClay) หินฟันมຌา (Feldspar) ละหินขี ยวหนุมาน ิOuartz)  ดยผาทีไอุณหภูมิสูง 
แโ5เ – แไเเ องศาซลซียส จึงท า฿หຌนื อดินหลังผามีความขใงกรงสูง มีคาการดูดซึมน  าตไ า เมกินรຌอยละ 
เ.โ  เมบิไน หรือตกหักงายมืไอกระทบกัน ปรงสง ละทนทานตอการ฿ชຌงาน  หมาะส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์
ซรามิกประภทครืไอง฿ชຌบนตຍะอาหาร ละของประดับตกตง ป็นตຌน 
 กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน ป็นพื นทีไทีไมีหลงดินขาวทีไมีคุณภาพ ละตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ประดับตกตงชนิดพอร์ซลน  ดย฿ชຌดินขาว฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต นืไองจากนื อดินพอร์ซลน
มีความขาว  ละมีความขใงรงสูง  สามารถขึ นรูปดยวิธีการหลอบบเดຌ  หมาะกการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ทีไมี
ความซับซຌอน  ท า฿หຌเดຌรูปบบทีไมีความหลากหลาย  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  ป็นการพิไมอกาสทางการตลาด  
ละพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เดຌ  นอกจากนี ผูຌประกอบการยังตຌองการน าดินขาวทีไมีอยู฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิต  พืไอ฿ชຌทรัพยากร฿นทຌองถิไนเดຌอยางคุຌมคา ป็นการลดตຌนทุนละพิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ  

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ติดตอประสานงาน  กับผูຌประกอบการพืไอหารือกีไยวกับรายละอียดของครงการ 
11.2 ประสานกับผูຌประกอบการ รืไองรูปบบทีไตຌองการผลิตป็นวัสดุตกตง  ดยทางผูຌประกอบการลือก

รูปบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ  นืไองจากสามารถน าเปตกตงเดຌกับหลายผลิตภัณฑ์ 
11.3 ออกบบผลิตภัณฑ์ละท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์  
11.4 ทดลองสูตรสวนผสมละตรียมนื อดินพอร์ซลน  ดยมีสูตรคือ ดินขาวรຌอยละ โ่ ดินด ารຌอยละ 5 

ปตสฟลด์สปารຌอยละ 5็ ละซิลิกຌารຌอยละ แเ ผาทีไอุณหภูมิ แโเเ oC 
11.5 ทดสอบสมบัติทางกายภาพของน  าดิน  เดຌก  รຌอยละการหดตัวมืไอหຌงละหลังผา  รຌอยละการดูด

ซึมน  า  ความขใงรงกอนผาละหลังผา ทีไอุณหภูมิ แโเเ oC  
11.6 ทดลองขึ นรูปผลิตภัณฑ์ตຌนบบ  
11.7 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก ดยการถายทอดองค์ความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับ

ตกตงชนิดพอร์ซลน ระหวางวันทีไ โ้ – ใเ  มิถุนายน โ5ๆเ  ณ กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน  ต าบลหาด
สຌมปງน  อ าภอมือง จังหวัดระนอง 

11.8 สรุปผล ละจัดท ารายงาน 

12. ผลการด านินงาน 
ผูຌประกอบการเดຌรียนรูຌขั นตอน  การท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์  การตรียมน  าดินละการทดสอบ

สมบัติ  การขึ นรูปละตกตง  การตรียมคลือบ การชุบคลือบ การทดสอบคลือบอยางถูกวิธี ละการผา
คลือบ สามารถน าองค์ความรูຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน  ท า฿หຌผลิตภัณฑ์ของกลุมมี
มูลคาพิไม  
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ขั นตอน วิธีกำร ผลทีไไดຌ 
1. การท าบบพิมพ์ปูน

ปลาสตอร ์
สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ ดย฿ชຌปูน
ปลาสตอร์กับน  า ฿นอัตราสวนทีไหมาะสม 

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละท าบบพิมพ์
ปูนปลาสตอรเ์ดຌ 

2. การตรียมน  าดิน สอนรืไองวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการตรียมน  าดิน 
การชัไงวัตถุดิบ การหาความถวงจ าพาะละ
การปรับสมบัติของน  าดิน฿หຌมีการเหลตัวทีไดี 

1. สามารถค านวณสัดสวนของวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการ
ตรียมน  าดิน ละปรับสมบัติของน  าดิน฿หຌหมาะ
กการ฿ชຌงานเดຌ  

3. การขึ นรูปละการ 
ตกตงชิ นงาน 

สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยวิธีการหลอบบ  ละ
สอนวิธีการตกตงชิ นงานบื องตຌน ดຌวยการ
฿ชຌฟองน  าชใดชิ นงาน ละท าการขูดนื อดิน
สวนกินออก  

4. เดຌชิ นงานทีไมีผิวรียบ ละสวยงาม 

1. การตรียมคลือบ ฿หຌความรูຌรืไองวัตถุดิบทีไ฿ชຌตรียมคลือบ  สามารถตรียมคลือบตามสตูรเดຌ 
2. การชุบคลือบ สอนทคนิคการทดสอบคลือบกอน฿ชຌงาน  

การชุบคลือบ การวัดความหนาของชั น
คลือบ 

สามารถชุบคลือบผลติภณัฑ์เดຌ  

3. การผาผลิตภณัฑ ์ สอนวิธีการผาชิ นงาน ละการจัดรียง
ชิ นงาน฿นการผา 

สามารถผาชิ นงานเดຌ ผลิตภัณฑห์ลังผาสวยงาม 
ละเมตกรຌาว 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนการด านินงานผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นการคัดลือกวัตถุดิบ  พืไอน ามา฿ชຌ฿นการ

ตรียมน  าดิน  จึงท า฿หຌกลุมเมสามารถตรียมน  าดินส าหรับ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตเดຌอง รวมถึงขาดทักษะ฿นการ
ขึ นรูป  ละการตกตงชิ นงาน฿หຌมีความสวยงาม  

หลังการด านินงานผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองการคัดลือกวัตถุดิบ  การตรียมน  าดิน  การขึ นรูป
ละการตกตงชิ นงาน  สามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน 
ท า฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีความหลากหลายละสวยงาม  
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับ
ตกตงชนิดพอร์ซลน  ผูຌประกอบการเดຌน าความรูຌทีไเดຌ  มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตง  ดยน านื อดิน
฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นกระบวนการตรียมน  าดินชนิดพอร์ซลน  ท า฿หຌกลุมสามารถลดตຌนทุนการผลิต มีรายเดຌทีไ
พิไมขึ น นอกจากนั นลຌวยังท า฿หຌกลุมฯเดຌผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมออกจ าหนาย฿นทຌองตลาด  
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 

15.1 ควรมีการพัฒนาคลือบ฿หมโพืไอพิไมทางลือก฿หຌผูຌบริภค 
15.2 ควรมีการออกบบผลิตภัณฑ์฿หมโพืไอพิไมชองทาง฿นการขาย 
15.3 สรຌางผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์ป็นของตัวอง 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางสาวจุติภา         บุญวิศษ       หัวหนຌาครงการ 
16.2 นางสาวสุนีย์พร      พธิ์กຌว         คณะท างาน 
16.3 นางสาวอินทิรา      มาฆพัฒนสิน คณะท างาน 
16.4 นางสาวอภัสนันท์    สงสวาง  คณะท างาน 
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รูปกิจกรรมการลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน 

฿หຌกสมาชิกกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดระนอง ระหวางวันทีไ โ้ - ใเ มิถุนายน โ5ๆเ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรกำรท ำตຌนบบซลิิคน 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำรนำยสุนทร ชืไนชม 
กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนกลำง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  :ิภาษาเทยี การท าตຌนบบซิลิคน  
ิภาษาอังกฤษี Silicone Mould  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นายวรวิทย์  คนหงส์  ต าหนง :    นักวิทยาศาสตร์ 
3. หนวยงาน : ทคนลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ :   เ โโเแ ็ใ็โ  

ทรสาร :     เ โโเแ ็ไเ่    อีมล์ :   worawit@dss.go.th  
4. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :   นายสุนทร  ชืไนชม 

ทีไอยู :กลุมครืไองดินผาบຌานกลาง  134/4 หมูทีไ 1 ต.นนตาล อ.ทาอุทนจ.นครพนม   
ทรศัพท์ :  09 3319 7455   

5. ระยะวลาของครงการ : ่ ดือน  
6. งบประมาณครงการ : จ านวนงิน 5เ,000 บาท 
7. บทสรุปผูຌบริหาร 

การท าตຌนบบซิลิคน ป็นการน าองค์ความรูຌดຌานการการท าบบพิมพ์มาพัฒนาการท าตຌนบบดยมี
การ฿ชຌยางซิลิคน฿นการท าตຌนบบทนการ฿ชຌปูนปลาสตอร์ นืไองจากซิลิคนมีคุณสมบัติสามารถทนความรຌอน
สูง น  าเมจับผิว มีความยืดหยุนเมมีรูพรุน น  าหนักบา ละเมตกหักหรือฉีกขาดจึงท า฿หຌตຌนบบทีไท าจาก
ซิลิคนสามารถ฿ชຌงานเดຌนานกวาตຌนบบทีไท าจากปูนปลาสตอร์ อีกทั งยังสามารถกใบลายละอียดทีไซับซຌอน฿น
บบพิมพ์ ท า฿หຌเดຌบบพิมพ์ทีไมีลวดลายชัดจน นอกจากนั นยังชวย฿หຌการกใบรักษาตຌนบบเดຌงายขึ น  
8. ความป็นมาของครงการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌมีการถายทอดความรูຌ฿หຌก กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกลาง จังหวัด
นครพนม ฿นรืไองการพัฒนาทคนิคการขึ นรูปดຌวยครืไองจิ๊กกอร์ ทางผูຌประกอบการเดຌมีการน าทคนิคทีไเดຌเป฿ชຌ 
ละผลิตผลิตภัณฑ์ออกจ าหนายตลอดมา ตประสบปัญหารืไองตຌนบบทีไป็นปูนปลาสตอร์ กิดการตกหัก
สียหายจากการหลอบบพิมพ์ละการกใบรักษาตຌนบบท า฿หຌตຌองสียวลา฿นการท าตຌนบบ฿หม ทางกลุมจึงมี
ความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดความรูຌ ละทคนิคการท าตຌนบบซิลิคน พืไอ฿หຌทางกลุม
สามารถผลิตตຌนบบซิลิคนเดຌ ซึไงจะชวยรืไองการลดปัญหาการสียหายของตຌนบบละชวยลดวลา฿นการท า
ตຌนบบ฿หม อีกทั งยังน าองค์ความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมของทางกลุมเดຌ 
9. วัตถุประสงค์ 

 พืไอพัฒนาทคนิคการท าตຌนบบ  ดຌวยยางซิลิคน  

10. ขอบขตของการด านินงาน 
10.1 ออกบบ ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการ  
10.2 ทดลองขึ นรูปตຌนบบ 
10.3 ทดลองขึ นรูปบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ ละตຌนบบซิลิคน  
10.4 ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก   
10.5 สรุปผลละจัดท ารายงาน 

11. หลักการละหตุผล 
การขึ นรูปผลิตภัณฑ์ซรามิกมีหลายวิธี ชน การปั้นดຌวยมือ การหลอบบ การอัด ละการจิ๊กกอร์ป็นตຌน 

วิธีการขึ นรูปดยวิธีการจิ๊กกอร์ป็นวิธีการขึ นรูปดยอาศัยความหนียวของนื อดินละครืไองจิ๊กกอร์ ผลิตภัณฑ์ทีไ
เดຌมีลักษณะป็นทรงกลมหรือบน หมาะส าหรับการขึ นรูปจาน ชาม ถຌวย ละชุดกาฟ ผูຌประกอบการซรามิกทีไ
ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกลาว จึงลือก฿ชຌวิธีนี ฿นการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ นืไองจากป็นวิธีทีไสามารถขึ นรูปเดຌ฿นปริมาณมาก 
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ละรวดรใว อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการขึ นรูปดຌวยวิธีจิ๊กกอร์ เดຌก ปງนหมุนทีไมีความรใวสูง บบพิมพ์ ละ฿บมีด  ดย
บบพิมพ์ทีไ฿ชຌ฿นการขึ นรูป มี โ บบ คือ (1) บบพิมพ์ทีไขึ นรูปภายนอก ริไมจากการตรียมดินป็นผน ละอัดเป
บนบบพิมพ์ มืไอปງนหมุนหมุน ฿บมีดจะขูดดินสวนกินออก ท า฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ตามรูปรางของบบพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์ทีไขึ นรูปดຌวยบบพิมพ์ชนิดนี  ชน จาน ละ (2) บบพิมพ์ทีไขึ นรูปภาย฿น ดยท าการตรียมดินป็นกຌอน
กลม ลຌวอัดลงเป฿นบบพิมพ์ทีไตรียมเวຌ หลังจากนั น฿ชຌ฿บมีดกดลงเป฿นบบ ฿นขณะทีไครืไองหมุน ฿บมีดจะตัดดิน
สวนกินออก ละดินจะถูกอัดตามบบ ท า฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปทรงตามตຌองการ ผลิตภัณฑ์ทีไขึ นรูปดຌวยบบพิมพ์
ชนิดนี  ชน ถຌวย วิธีจิ๊กกอร์ป็นวิธีทีไตຌอง฿ชຌน  าชวย฿นการขึ นรูป พืไอชวยท า฿หຌผิวของดินรียบนียน นอกจากนี บบ
พิมพ์ทีไ฿ชຌควรหຌงสนิท พืไอ฿หຌบบพิมพ์สามารถดูดความชื นจากดินเดຌ บบพิมพ์จึงควรมีจ านวนมากพอ฿นการ฿ชຌ
งานทั งนี ตຌนบบทีไ฿ชຌ฿นการหลอบบพิมพ์฿นการขึ นรูปกใมีความส าคัญชนกัน 

ตຌนบบทีไ฿ชຌ฿นงานซรามิกสวนมากนิยม฿ชຌปูนปลาสตอร์฿นการผลิต ซึไงมีขຌอจ ากัด฿นการ฿ชຌงานคือ  
เมสามารถท ารูปบบทีไซับซຌอน ละกะลวดลายทีไละอียดลง฿นตຌนบบเดຌ อีกทั งปูนปลาสตอร์เมมีความยืดหยุน 
฿นขั นตอนการหลอบบพิมพ์อาจกิดบบพิมพ์ติดละตกหักเดຌ  สงผล฿หຌอายุการ฿ชຌงานของตຌนบบสั นลงปัจจุบัน
จึงเดຌมีการพัฒนาน ายางซิลิคนมา฿ชຌป็นตຌนบบ฿นงานซรามิก นืไองจากตຌนบบทีไท าจากซิลิคนสามารถ฿ชຌงานเดຌ
นานกวาดยซิลิคนมีคุณสมบัติ คือ น  าเมจับผิว ทนความรຌอนสูง มีความยืดหยุน เมมีรูพรุน น  าหนักบา เมตกหัก
หรือฉีกขาด ทั งนี ยังสามารถกใบรายละอียดทีไซับซຌอน฿นบบพิมพ์เดຌ 

ขຌอปรียบทียบระหวางบบพิมพ์ซิลิคนละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ 
บบพิมพ์ซิลิคน บบพิมพ์ปูนปลาสตอร ์

แ. อายุการ฿ชຌงานนาน แ. อายุการ฿ชຌงานนຌอย 
โ. ทนความรຌอนเดຌสูง ประมาณ ใเเ องศาซลซียส โ. ทนความรຌอนเดຌนຌอย 
ใ.มีความยืดหยุน สูงสามารถกใบรายละอียดเดຌด ี ใ.เมมีความยืดหยุน สามารถกใบรายละอียดเดຌนຌอย 
ไ.หลอบบพิมพ์เดຌสะดวกนืไองจากเมตຌอง฿ชຌน  าสบูทาบบ ไ. เมสะดวก฿นการหลอบบพิมพ์นืไองจากตຌองสียวลา฿น

การ฿ชຌน  าสบูทาบบพิมพ์กอนการหลอบบพิมพ ์
5.ถอดบบพิมพ์งาย 5.ถอดบบพิมพ์ยาก 
ๆ.เมตกหรือฉีกขาด ๆ. ตกละหักงาย 

12. ขั นตอนการด านินงาน 
12.1 ติดตอประสานงานผูຌประกอบการหารือ฿นรายละอียดการด านินครงการ 
12.2 ออกบบผลิตภัณฑ์ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการ 
12.3 ทดลองขึ นรูปบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ละตຌนบบซิลิคน  
12.4 ลงพื นทีไถายทอดความรูຌ฿นการท าตຌนบบซิลิคน   ณ  กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกลาง ต าบลนน

ตาล อ าภอทาอุทน จังหวัดนครพนม ระหวางวันทีไ  13-16 กุมภาพันธ์ โ5ๆเ ละ 14-17 มิถุนายน 2560 

13. ผลการด านินงาน 
ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 

แ. การท าบบพิมพ์
ปูนปลาสตอร ์

- สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการท า
บบพิมพ์ 
- สอนวิธีการท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ดຌวยครืไอง
จิ๊กกอร์  

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละท าบบ
พิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ 
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ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 
โ.การท าตຌนบบ
ดຌวยซิลิคน 

- สอนวิธีการท าตຌนบบดຌวยซิลิคน  ดังนี  
     ทคนิคการออกบบลวดลายลงบนชิ นงาน 
     ทคนิคการกะลวดลายลงบนบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร ์
      ทคนิคการตรียมบบพิมพป์ูนปลาสตอร์กอน
การทซิลิคน  
      ทคนิคการผสมซลิิคนละการทซิลิคน  
 

- สามารถท าตຌนบบดຌวยซลิิคนเดຌ 
- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการออกบบลวดลายลงบน
ชิ นงาน 
- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการกะลวดลายลงบนบบ
พิมพ์ปูนปลาสตอร ์
- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการตรยีมบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์กอนการทซิลิคน 
- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการตรียมซิลิคน฿นการท า
ตຌนบบ 

14. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงานสมาชิกกลุมเมมีความรูຌ฿นรืไองการท าตຌนบบดຌวยซิลิคน  
 หลังการด านินงานสมาชิกกลุมเดຌรับองค์ความรูຌ รืไองการท าตຌนบบซิลิคนละสามารถน าความรูຌทีไเดຌ 
เปประยุกต์฿ชຌ฿นการท าตຌนบบผลิตภัณฑ์฿หมทีไมีความหลากหลายมากขึ น  
15. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ 

จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌ฿หຌความรูຌรืไองการท าตຌนบบซิลิคน ทางกลุมมีความรูຌความขຌา฿จ ฿น
การท าบบพิมพ์มากขึ น กลุมจะน าความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม พืไอผลิตผลิตภัณฑ์ออกจ าหนาย฿น
ทຌองตลาด 

16. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
16.1 ควรมีการฝຄกการกะลวดลายลงบนปูนปลาสตอร์พืไอพิไมทักษะ฿นการกะลวดลายลงบนบบพิมพ์ 
16.2 ควรมีการฝຄกท าบบพิมพ์ป็นประจ า พืไอพิไมทักษะ฿นการท าบบพิมพ์ 

17. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
17.1 นายวรวิทย์  คนหงส์  หัวหนຌาครงการ 
17.2 นายฉัตรชัย            บาลศรี  คณะท างาน 
17.3 นางสาวอินทิรา       มาฆพัฒนสิน     คณะท างาน 
17.4 นางสาวอภัสนันท์    สงสวาง คณะท างาน 
17.5 นายนรินทร            ทองศรี  คณะท างาน 

ภำพประกอบกำรด ำนินงำน กำรลงพื นทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง กำรท ำตຌนบบซิลิคน ฿หຌก สมำชิกกลุม
ครืไองป้ันดินผำบຌำนกลำง ต ำบลนนตำล อ ำภอทำอุทน จังหวัดนครพนม ระหวำงวันทีไ  13-16 

กุมภำพันธ์ โ56เ ละ 14-17 มิถุนำยน 2560 
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กิจกรรมการลงพืน้ท่ีการถา่ยทอดความรู้ เร่ืองการท าต้นแบบซิลโิคน 

  

   

  

 

การท าตຌนบบซลิิคน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรกำรท ำตຌนบบซิลิคน 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยสรำยุทธ  ยุทธศิลป์ 
กลุมซรำมิกบຌำนหำดสຌมปງน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  :ิภาษาไทยี การท าตຌนบบซิลิคน  
ิภาษาอังกฤษี Silicone Mould  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นายวรวิทย์  คนหงส์  ต าหนง :    นักวิทยาศาสตร์ 
หนวยงาน :    ทคนลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ :  เ โโเแ ็ใ็โ  
ทรสาร :     เ โโเแ ็ไเ่    อีมล์ :      worawit@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ: นายสรายุทธ ยุทธศิลปຊ 
ทีไอยู : ๆ็ หมูทีไ 2 ต าบลหาดสຌมปງน อ าภอมือง จังหวัดระนอง  
ทรศัพท์ :081 968 7493 ทรสาร :  -     

4. ระยะวลาของครงการ: ่ ดือน   
5. งบประมาณครงการ : จ านวนงิน 5เ,000 บาท 
6. บทสรปุผูຌบริหาร 

การท าตຌนบบซิลิคน ป็นการน าองค์ความรูຌดຌานการการท าบบพิมพ์มาพัฒนาการท าตຌนบบ ดยมี
การ฿ชຌยางซิลิคน฿นการท าตຌนบบทนการ฿ชຌปูนปลาสตอร์ นืไองจากซิลิคนมีคุณสมบัติสามารถทนความรຌอนสูง 
น  าเมจับผิว มีความยืดหยุนเมมีรูพรุน น  าหนักบา ละเมตกหักหรือฉีกขาดจึงท า฿หຌตຌนบบทีไท าจากซิลิคน
สามารถ฿ชຌงานเดຌนานกวาตຌนบบทีไท าจากปูนปลาสตอร์ อีกทั งยังสามารถกใบลายละอียดทีไซับซຌอน฿นบบ
พิมพ์ ท า฿หຌเดຌบบพิมพ์ทีไมีลวดลายชัดจน นอกจากนั นยังชวย฿หຌการกใบรักษาตຌนบบเดຌงายขึ น 

7. ความป็นมาของครงการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌมีการถายทอดความรูຌ฿หຌก กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดน

ระนอง ฿นรืไองการพัฒนาทคนิคการขึ นรูปดຌวยครืไองจิ๊กกอร์ ทางผูຌประกอบการเดຌมีการน าทคนิคทีไเดຌเป฿ชຌ 
ละผลิตผลิตภัณฑ์ออกจ าหนายตลอดมา ตประสบปัญหารืไองตຌนบบทีไป็นปูนปลาสตอร์ กิดการตกหัก
สียหายจากการหลอบบพิมพ์ละการกใบรักษาตຌนบบท า฿หຌตຌองสียวลา฿นการท าตຌนบบ฿หม ทางกลุมจึงมี
ความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดความรูຌ ละทคนิคการท าตຌนบบซิลิคน พืไอ฿หຌทางกลุม
สามารถผลิตตຌนบบซิลิคนเดຌ ซึไงจะชวยรืไองการลดปัญหาการสียหายของตຌนบบละชวยลดวลา฿นการท า
ตຌนบบ฿หม อีกทั งยังน าองค์ความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมของทางกลุมเดຌ 
8. วัตถุประสงค์ 

พืไอพัฒนาทคนิคการท าตຌนบบ  ดຌวยยางซิลิคน  

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ออกบบ ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการ  
9.2 ทดลองขึ นรูปตຌนบบ 
9.3 ทดลองน าบบพิมพ์ทีไเดຌมาขึ นรูปผลิตภัณฑ์ตัวอยาง 
9.4 ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก   
9.5 สรุปผลละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 
การขึ นรูปผลิตภัณฑ์ซรามิกมีหลายวิธี ชน การปั้นดຌวยมือ การหลอบบ การอัด ละการจิ๊กกอร์ ป็นตຌน 

วิธีการขึ นรูปดยวิธีการจิ๊กกอร์ป็นวิธีการขึ นรูปดยอาศัยความหนียวของนื อดินละครืไองจิ๊กกอร์ ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
มีลักษณะป็นทรงกลมหรือบน หมาะส าหรับการขึ นรูปจาน ชาม ถຌวย ละชุดกาฟ ผูຌประกอบการซรามิกทีไผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกลาว จึงลือก฿ชຌวิธีนี ฿นการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ นืไองจากป็นวิธีทีไสามารถขึ นรูปเดຌ฿นปริมาณมาก ละ
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รวดรใว อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการขึ นรูปดຌวยวิธีจิ๊กกอร์ เดຌก ปງนหมุนทีไมีความรใวสูง บบพิมพ์ ละ฿บมีด  ดยบบ
พิมพ์ทีไ฿ชຌ฿นการขึ นรูป มี โ บบ คือ (1) บบพิมพ์ทีไขึ นรูปภายนอก ริไมจากการตรียมดินป็นผน ละอัดเปบน
บบพิมพ์ มืไอปງนหมุนหมุน ฿บมีดจะขูดดินสวนกินออก ท า฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ตามรูปรางของบบพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ทีไ
ขึ นรูปดຌวยบบพิมพ์ชนิดนี  ชน จาน ละ (2) บบพิมพ์ทีไขึ นรูปภาย฿น ดยท าการตรียมดินป็นกຌอนกลม ลຌวอัดลง
เป฿นบบพิมพ์ทีไตรียมเวຌ หลังจากนั น฿ชຌ฿บมีดกดลงเป฿นบบ ฿นขณะทีไครืไองหมุน ฿บมีดจะตัดดินสวนกินออก ละ
ดินจะถูกอัดตามบบ ท า฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปทรงตามตຌองการ ผลิตภัณฑ์ทีไขึ นรูปดຌวยบบพิมพ์ชนิดนี  ชน ถຌวย 
วิธีจิ๊กกอร์ป็นวิธีทีไตຌอง฿ชຌน  าชวย฿นการขึ นรูป พืไอชวยท า฿หຌผิวของดินรียบนียน นอกจากนี บบพิมพ์ทีไ฿ชຌควรหຌง
สนิท พืไอ฿หຌบบพิมพ์สามารถดูดความชื นจากดินเดຌ บบพิมพ์จึงควรมีจ านวนมากพอ฿นการ฿ชຌงานทั งนี ตຌนบบทีไ฿ชຌ
฿นการหลอบบพิมพ์฿นการขึ นรูปกใมีความส าคัญชนกัน 

ตຌนบบทีไ฿ชຌ฿นงานซรามิกสวนมากนิยม฿ชຌปูนปลาสตอร์฿นการผลิต ซึไงมีขຌอจ ากัด฿นการ฿ชຌงานคือ เม
สามารถท ารูปบบทีไซับซຌอน ละกะลวดลายทีไละอียดลง฿นตຌนบบเดຌ อีกทั งปูนปลาสตอร์เมมีความยืดหยุน ฿น
ขั นตอนการหลอบบพิมพ์อาจกิดบบพิมพ์ติดละตกหักเดຌ  สงผล฿หຌอายุการ฿ชຌงานของตຌนบบสั นลงปัจจุบันจึง
เดຌมีการพัฒนาน ายางซิลิคนมา฿ชຌป็นตຌนบบ฿นงานซรามิก นืไองจากตຌนบบทีไท าจากซิลิคนสามารถ฿ชຌงานเดຌนาน
กวาดยซิลิคนมีคุณสมบัติ คือ น  าเมจับผิว ทนความรຌอนสูง มีความยืดหยุนเมมีรูพรุน น  าหนักบา เมตกหักหรือฉีก
ขาด ทั งนี ยังสามารถกใบลายละอียดทีไซับซຌอน฿นบบพิมพ์เดຌ 

ขຌอปรียบทียบระหวางบบพิมพ์ซิลิคนละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ 
บบพิมพ์ซิลิคน บบพิมพ์ปูนปลาสตอร ์

แ. อายุการ฿ชຌงานนาน แ. อายุการ฿ชຌงานนຌอย 
โ. ทนความรຌอนเดຌสูง ประมาณ ใเเ องศาซลซียส โ. ทนความรຌอนเดຌนຌอย 
ใ.มีความยืดหยุน สูงสามารถกใบรายละอียดเดຌด ี ใ.เมมีความยืดหยุน สามารถกใบรายละอียดเดຌนຌอย 
ไ.หลอบบพิมพ์เดຌสะดวกนืไองจากเมตຌอง฿ชຌน  าสบูทาบบ ไ. เมสะดวก฿นการหลอบบพิมพ์นืไองจากตຌองสียวลา฿น

การ฿ชຌน  าสบูทาบบพิมพ์กอนการหลอบบพิมพ ์
5.ถอดบบพิมพ์งาย 5.ถอดบบพิมพ์ยาก 
ๆ.เมตกหรือฉีกขาด ๆ. ตกละหักงาย 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ติดตอประสานงานผูຌประกอบการหารือ฿นรายละอียดการด านินครงการ 
11.2 ออกบบผลิตภัณฑ์ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการณ์ 
11.3 ทดลองขึ นรูปบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ละตຌนบบซิลิคน  
11.4 ลงพื นทีไถายทอดความรูຌ฿นการท าตຌนบบซิลิคน  ณ  กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງนต าบลหาดสຌม

ปງน อ าภอมือง จังหวัดระนองระหวางวันทีไ  29-30 มิถุนายน 2560 
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12. ผลการด านินงาน 
ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 

แ. การท าบบพิมพ์
ปูนปลาสตอร ์

- สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการ
ท าบบพิมพ์ 
- สอนวิธีการท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ดຌวย
ครืไองจิ๊กกอร์  

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละท าบบ
พิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ 

โ.การท าตຌนบบ
ดຌวยซิลิคน 

- สอนวิธีการท าตຌนบบดຌวยซิลิคน  ดังนี  
     ทคนิคการออกบบลวดลายลงบนชิ นงาน 
     ทคนิคการกะลวดลายลงบนบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร ์
      ทคนิคการตรียมบบพิมพป์ูนปลาสตอร์
กอนการทซิลิคน  
      ทคนิคการผสมซลิิคนละการทซิลิคน  
 

- สามารถท าตຌนบบดຌวยซลิิคนเดຌ 
- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการออกบบลวดลายลง
บนชิ นงาน 
- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการกะลวดลายลงบน
บบพิมพ์ปูนปลาสตอร ์
- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการตรยีมบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์กอนการทซิลิคน 
- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการตรียมซิลิคน฿นการ
ท าตຌนบบ 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน สมาชิกกลุมเมมีความรูຌ฿นรืไองการท าตຌนบบดຌวยซิลิคน  
 หลังการด านินงานสมาชิกกลุมเดຌรับองค์ความรูຌ รืไองการท าตຌนบบซิลิคนละสามารถน าความรูຌทีไเดຌ 
เปประยุกต์฿ชຌ฿นการท าตຌนบบผลิตภัณฑ์฿หมทีไมีความหลากหลายมากขึ น  
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ 

จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌ฿หຌความรูຌรืไองการท าตຌนบบซิลิคน ทางกลุมมีความรูຌความขຌา฿จ ฿น
การท าบบพิมพ์มากขึ น กลุมจะน าความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม พืไอผลิตผลิตภัณฑ์ออกจ าหนาย฿น
ทຌองตลาด 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
15.1 ควรมีการฝຄกการกะลวดลายลงบนปูนปลาสตอร์ พืไอพิไมทักษะ฿นการกะลวดลายลงบนบบพิมพ์ 
15.2 ควรมีการฝຄกท าบบพิมพ์ป็นประจ า พืไอพิไมทักษะ฿นการท าบบพิมพ์ 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นายวรวิทย์        คนหงส ์  หัวหนຌาครงการ 
16.2 นางสาวสุนีย์พร     พธิ์กຌว  คณะท างาน 
16.3 นางสาวอินทิรา      มาฆพัฒนสิน คณะท างาน 
16.4 นางสาวอภัสนันท์   สงสวาง  คณะท างาน 

ภำพประกอบกำรด ำนินงำน กำรลงพื นทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง กำรท ำตຌนบบซิลิคน ฿หຌก กลุมซรำมิก  
บຌำนหำดสຌมปງน ต ำบลหำดสຌมปງน อ ำภอมือง จังหวัดระนองระหวำงวันทีไ  29-30 มิถุนำยน 2560 
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กิจกรรมการลงพืน้ท่ีการถา่ยทอดความรู้ เร่ืองการท าต้นแบบซิลโิคน 

   

   

   

   

   

การท าต้นแบบซิลโิคน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ศิลำดล 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยอดุลย์  ชื อจิต 
 

กลุมปั้นซะปຈะดงหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ิA Development of celadon productี 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน 

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท์ :  เ โโเแ ็ไแเ   ทรสาร : เ โโเแ ็ไเ่   
อีมล์     :    inthira@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายอดุลย์  ชื อจิต   
ทีไอยู      :    286/1 หมูทีไ 5  ต าบลวังผาง  อ าภอวียงหนองลอง  จังหวัดล าพูน    
ทรศัพท์ :  08 6186 9437    

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 8 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี    
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท   
6. บทสรปุผูຌบริหาร 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ฿หຌกผูຌประกอบการกลุมปั้นซะปຈะดงหลวง จังหวัดล าพูน ป็นการพัฒนา
ทคนิคการคลือบซึไงตຌอง฿ชຌความรูຌดຌานการตรียมน  าคลือบ การทดสอบสมบัติคลือบ การน าคลือบเป฿ชຌงาน
ละการผาผลิตภัณฑ์ ผูຌประกอบการสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมจ าหนาย  พืไอ
สรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป 

7. ความป็นมาของครงการ 
 กลุมปั้นซะปຈะดงหลวง  ต าบลวังผาง  อ าภอวียงหนองลอง  จังหวัดล าพูน  ผลิตผลิตภัณฑ์
ครืไองปั้นดินผานื อดินดงประภทของทีไระลึก ของตกตง เดຌก ตุຍกตา จกัน กระถาง  ดย฿ชຌนื อดิน฿น
ทຌองทีไจังหวัดล าพูน ผาทีไอุณหภูมิ ่เเ - ้เเ ˚C ฿นปีงบประมาณ โ55้  กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌขຌาเป
ปรับปรุงประสิทธิภาพของตาผากຍส ฿หຌสามารถผาเดຌทีไอุณหภูมิสูงถึง แ ,โ5เ ˚C ดย฿หຌความรูຌ฿นการ฿ชຌงาน
ละการบ ารุงรักษาตาผาอยางถูกตຌอง  ผูຌประกอบการมีความพรຌอมทางดຌานตาผา  อุปกรณ์ละวัตถุดิบ จึงมี
ความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม พืไอพิไมมูลคาละพิไมอกาสทางการตลาด ดยผลิตภัณฑ์฿หมทีไ
ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ศิลาดล ซึไงตຌอง฿ชຌความรูຌดຌานการตรียมน  าคลือบ การทดสอบ
สมบัติคลือบ การน าคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์  ตทางผูຌประกอบการยังขาดความรูຌทางดຌานนี  จึง
มีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดความรูຌ พืไอ฿หຌสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ศิลาดลละสรຌางป็น
ผลิตภัณฑ์฿หมทีไป็นอกลักษณ์ของกลุมเดຌ  รวมทั งการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของกลุม   
 จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ทางผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการ
พืไอพัฒนา รืไ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ศิลาดล พืไอ฿หຌมีความรูຌ ละสามารถท าผลิตภัณฑ์ ฿หม เดຌ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌน าองค์ความรูຌรืไอง การตรียมน  าคลือบศิลาดล การทดสอบสมบัติคลือบ การน า
คลือบศิลาดลเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีมูลคาพิไม  ถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ 

8. วัตถปุระสงค์ 
พืไอพัฒนาคลือบส าหรับท าผลิตภัณฑ์ศิลาดลทีไป็นอกลักษณ์ 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง   
9.2 ทดลองหาสูตรคลือบ ผาทีไอุณหภูมิ 1ุ200 °C ละทดสอบสมบัติ 
9.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ 
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9.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกละถายทอดความรูຌ   
9.5 สรุปผลละจัดท ารายงาน    

10. หลักการละหตุผล 
ผลิตภัณฑ์ศิลาดล ป็นครืไองปั้นดินผาคลือบดຌวยวัสดุธรรมชาติ กิดจากขี ถຌาเมຌ หลใกออกเซด์ 

หินปูน หินขี ยวหนุมาน รฟันมຌา มีลักษณะป็นคลือบ฿สสีขียวหยก มองทะลุนื อดินเดຌ ผิวคลือบมีรอยราน
หรือตกลายงา ิcrack) ซึไงป็นอกลักษณ์ฉพาะตัว  มักตกตง฿หຌสวยงามดยการขูดกะสลัก ซาะรองหรือ 
กดประทับ สิไงทีไป็นอกลักษณ์ มีลักษณะฉพาะตัว คือ มีสีขียวเขกา หรือสีขียวหยก กระบวนการผาของ
ผลิตภัณฑ์ศิลาดลจะผา฿นบรรยากาศบบรีดักชัไน ิreduction) คือ การผาเหมຌเมสมบูรณ์ดยออกซิจนมี
สัดสวนนຌอยกวาชื อพลิงซึไงตรงขຌามกับวิธีการผาบบ ออกซิดชัไนิoxidation) วิธีการผาบบรีดักชัไนละมี
ผลท า฿หຌคลือบกิดสีขียวจากหลใกทีไถูกรีดิวส์  สีขียวนี เดຌจากหลใกออกเซด์ ซึไงจะมีตั งตสีขียว฿ส ขียวอมฟງา 
ขียวอม ทากออน  การรานตัวหรือการตกลายงาของผลิตภัณฑ์ศิลาดลนั น กิดจากสัมประสิทธิ์การขยายตัว
นืไองจากความรຌอนของคลือบสูงกวานื อดินมาก  จะท า฿หຌกิดการรานเดຌทั งละอียดละทั งหยาบ การรานตัวนี 
ถือวาป็นความสวยงามของคลือบอยางหนึไง ตเมหมาะส าหรับ฿ชຌป็นภาชนะ฿สอาหารรับประทาน พราะ
อาหารจะสะสมตามรอยรานเดຌ 
 ทางผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม  ฿หຌมีความดดดน  สวยงาม  ละป็นอกลักษณ์
ของทຌองถิไนตน คือ ผลิตภัณฑ์ศิลาดล   ดยผูຌประกอบการมีความพรຌอมทางดຌานตาผา  อุปกรณ์ละวัตถุดิบ 
ตขาดองค์ความรูຌ฿นรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ดยฉพาะวิธีการตรียมน  าคลือบ  การทดสอบสมบัติ
คลือบ การน าคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ รวมทั งการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ิมผช.ี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของกลุม    

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง   

จากการทดลองพบวา  วัตถุดิบทีไมีสมบัติหมาะสม฿นการท าคลือบศิลาดล คือ ซดียมฟลด์สปาร์  
บรีไยมคาร์บอนต  คลซียมคาร์บอนต  ควอตซ์  ซิงค์ออกเซด์ ละหลใกออกเซด์ 

11.2 ทดลองหาสูตรคลือบทีไอุณหภูมิ แุโเเ °C ละทดสอบสมบัติ 
จากการทดลองพบวา สูตรสวนผสมของคลือบศิลาดลทีไหมาะสม คือ ซดียมฟลด์สปาร์รຌอยละ ่เ  

บรีไยมคาร์บอนตรຌอยละ ใ.5  คลซียมคาร์บอนตรຌอยละ แใ  ควอตซ์รຌอยละ ๆ  ซิงค์ออกเซด์รຌอยละ ใ.5  
ละหลใกออกเซด์รຌอยละ แ.5  ผาทีไอุณหภูมิ แุโเเ oC 

11.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ  
- ขึ นรูปดยวิธีการปั้นอิสระ  
- การชุบคลือบละตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยคลือบ 
- การผาผลิตภัณฑ์฿นบรรยากาศบบรีดักชัไน ผาทีไอุณหภูมิ แุ2เเ °C 

11.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกดยการถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ฿หຌก
ผูຌประกอบการ ระหวางวันทีไ  โโ - โใ มิถุนายน โ5ๆเ  ณ  กลุมปั้นซะปຈะดงหลวง  ต าบลวังผาง  อ าภอวียง
หนองลอง จังหวัดล าพูน  
12. ผลการด านินงาน 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ  รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล  
ดยสอนวิธีการตรียมน  าคลือบ  การทดสอบสมบัติคลือบ การน าคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์   
฿นบรรยากาศบบรีดักชัไน ทีไอุณหภูมิ แุโเเ oC  ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีความดดดน  สวยงาม  ละป็น
อกลักษณ์มีมูลคาพิไม 
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ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 
แ. การตรยีมน  า
คลือบ 

สอนรืไองวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการตรียมคลือบ การ
ทดสอบสมบัติคลือบ ชน การหาคาความ
ถวงจ าพาะ ละอัตราการเหลตัวของน  าคลือบ ละ
การน าคลือบเป฿ชຌงาน  

ขຌา฿จถึงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการตรียม
คลือบ ขั นตอนการตรยีมน  าคลอืบ 
การปรับสมบัติน  าคลือบ 
฿หຌสามารถน าเป฿ชຌงานเดຌ 

โ. ทคนิคการคลือบ สอนวิธีการคลือบ ดຌวยวิธีการชุบคลือบ การพน
คลือบละตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยคลือบ 

สามารถคลือบผลิตภัณฑ์ดຌวยทคนิค
ตางโเดຌ ชน วิธีการชุบคลือบ การพน
คลือบละการน าน  าคลือบเปตกตง
ผลิตภัณฑ์฿หຌสวยงามเดຌ 

ใ. การผา สอนวิ ธี กา ร ผาผลิ ตภัณฑ์ ฿นบรรยากาศบบ 
รีดักชัไน ละการจัดรียงชิ นงาน฿นการผา  

ผลิตภณัฑ์หลังผาเดຌคลือบ฿สสีขยีวเข
กา ผิวคลือบมีรอยรานหรือตกลายงา 
ซึไงป็นอกลักษณ์ฉพาะตัว 

13.  สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน  ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นดຌานการตรียมน  าคลือบ การทดสอบ
สมบัติคลือบ การน าคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ผูຌประกอบการสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมจ าหนาย  พืไอสรຌางรายเดຌตอเป 

หลังการด านินงาน  ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว  สามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล  ละท าผลิตภัณฑ์฿หมเปยืไนขอ มผช. ตอเป 

14.  ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไอง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล  ท า฿หຌ
ทางผูຌประกอบการสามารถตรียมน  าคลือบ ทดสอบสมบัติคลือบ การน าคลือบเป฿ชຌงานละการผา
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการควบคุมคุณภาพเดຌ  ซึไงผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการน า
ทคนลยีอืไนโทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก  

จากการส ารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากผูຌประกอบการ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกจ าหนาย ท า฿หຌมีรายเดຌมากขึ น 

15.  ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
15.1 ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความช านาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ ละน า

ผลิตภัณฑ์เปยืไนขอ มผช. ตอเป  
15.2 ผูຌประกอบการควรพัฒนารูปบบ฿หมโ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ป็นทางลือก฿หຌกผูຌซื อ 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  หัวหนຌาครงการ 
16.2 นายฉัตรชัย  บาลศรี    คณะท างาน 
16.3 นางสาวอภัสนันท์  สงสวาง  คณะท างาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

  

  

  

  

รูปกิจกรรมการลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล   
ระหวางวันทีไ 22 - 23 มิถุนายน 2560   ณ  กลุมปั้นซะปຈะดงหลวง ต าบลวังผาง  

อ าภอวียงหนองลอง จังหวัดล าพูน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำอุปกรณ์฿หຌน  ำส ำหรับไมຌกระถำง 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงพิกุล ศรีสงครำม 
กลุมครืไองปั้นดินผำปຆำตำล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง 
: A development of water retaintion container for potted plants 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสาวอภัสนันท์  สงสวาง  ต าหนง :  นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑ์ 
หนวยงาน ๊ ส านักทคนลยชีุมชน   ทรศัพท์ :  0 2201 7273       
ทรสาร :  0 2201 7372    อีมล์  :  Apussanun@dss.go.th    

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางพิกุล  ศรีสงคราม      
ทีไตั ง : แๆ หมูทีไ ไ  ต าบลสันผักหวาน   อ าภอหางดง   จังหวัดชียง฿หม 
ทรศัพท์ : 08 3285 3522      

4. ระยะวลาของครงการ : 7 ดือน 
5. งบประมาณครงการ : 40,000  บาท  
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง ป็นการน าองค์ความรูຌรืไองการผลิตอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌ
กระถางเปถายทอด฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ดยขั นตอนการผลิต เดຌก การออกบบผลิตภัณฑ์ 
การท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ดยท าการตรียมนื อดิน การขึ นรูป การตกตง การผา ละการทดสอบการดูดซึม
น  าของผลิตภัณฑ์ มีการมุงนຌนรืไองการพัฒนารูปบบ ท า฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบหลากหลาย พืไอพิไมมูลคา
ของผลิตภัณฑ์ ละตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีคุณภาพ เดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี  
7. ความป็นมาของครงการ 

กลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง จังหวัดชียง฿หม ป็นกลุมทีไมีชืไอสียง฿น
รืไองประติมากรรมดินผาประดับตกตงบຌานละสวน ชน ภาชนะครืไองปั้นดินผา ตุຍกตาดินผารูปดใกเทย 
ละรูปสัตว์ตางโ ป็นตຌน ดยงานประติมากรรมดินผาบຌานปຆาตาลจะมีอกลักษณ์ฉพาะผลิตภัณฑ์  

จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป นางพิกุล ศรีสงคราม สมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผา
ปຆาตาล มีความตຌองการการพัฒนา฿นรืไองรูปบบของผลิตภัณฑ์฿หຌมีความหลากหลาย จึงสน฿จขຌารวมสมัคร
ครงการพืไอพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง นืไองจากจังหวัดชียง฿หมป็นจังหวัดทีไมีหลงทองทีไยวทีไมี
ชืไอสียง นักทองทีไยวนิยมซื อของทีไระลึก กลุมลูกคຌาปງาหมายทีไทางกลุมตຌองการคือผูຌทีไชืไนชอบการปลูกตຌนเมຌ 
ของ฿ชຌตกตงสวน  จึงตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการน าองค์ความรูຌรืไองการพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌ
กระถางละพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ เปถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอ฿หຌผูຌประกอบเดຌความรูຌ ละสามารถ
พัฒนารูปบบ พืไอสรຌางมูลคาพิไมของผลิตภัณฑ์เดຌ 
8. วัตถุประสงค์ 

 พืไอพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมของกลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ออกบบผลิตภัณฑ์ ฿หຌมีรูปบบตางโ 
9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือปั้น ครืไองมือขูดตง ฯ 
9.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิตรียมนื อดิน ขึ นรูปดຌวยวิธีการปั้น ตกตง ผา ละทดสอบการดูดซึมน  าี   
9.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก   
9.5 สรุปผล ละจัดท ารายงานรืไอง การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง 
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10. หลักการละหตุผล 
 กลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ป็นกลุมผลิตครืไองปั้นดินผาส าหรับประดับตกตงบຌานละสวน ป็นทีไ
รูຌจักของนักทองทีไยวละคนทัไวเป ดยนักทองทีไยวทีไมายีไยมชมกลุมสวน฿หญ ป็นผูຌทีไชืไนชอบการปลูกตຌนเมຌ 
ละของประดับตกตงสวน นักทองทีไยวกลุมนี จึงป็นกลุมปງาหมายหลัก ผูຌประกอบการจึงตຌองการพัฒนา
สินคຌาทีไมีรูปบบ฿หม ตอบสนองความตຌองการของตลาด สามารถขຌากับยุคสมัยทีไปลีไยนเป ละป็นการสรຌาง
มูลคาพิไมของสินคຌา ซึไงผลิตภัณฑ์฿หมทีไกลุมตຌองการ คือ อุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง  

การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง ทนการ฿หຌน  าบบทัไวเป ป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไท าจาก
จากนื อดินผาทีไมีรูพรุนขนาดลใก จึงมีคุณสมบัติดูดซึมน  าเดຌดี ท า฿หຌน  าสามารถซึมผานออกมายังดิน฿นกระถาง
เดຌ ชวยลดการระหยของน  าทีไผิวดิน การผลิตอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง ประกอบดຌวยขั นตอน ดังนี  การ
ออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌมีรูปบบตางโ การตรียมนื อดิน การขึ นรูปดຌวยวิธีการปั้น การตกตง ละการผา 
นอกจากนี ยังตຌองมีองค์ความรูຌรืไองการดูดซึมน  าของนื อดิน ตผูຌประกอบการยังขาดองค์ความรูຌ฿นรืไองดังกลาว 
จึงตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดองค์ความรูຌ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
รูปบบ฿หม ตยังคงรักษาอัตลักษณ์ของหมูบຌานปຆาตาล รวมทั งการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ิมผช.ี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์      
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ติดตอประสานงานกับผูຌประกอบการ พืไอหารือ฿นรายละอียดการด านินครงการ 
11.2 ออกบบ ฿หຌมีรูปบบตางโ  
11.3 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือขูดตง เมຌปั้น ฯ  
11.4 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ (ตรียมนื อดิน ขึ นรูปดຌวยวิธีการปั้น ตกตง ผา ละทดสอบการดูดซึมน  าี   
11.5 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกถายทอดองค์ความรูຌ รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌ

กระถาง  ระหวางวันทีไ 23 พฤษภาคม โ560 ณ กลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง 
จังหวัดชียง฿หม 

11.6 สรุปผล ละจัดท ารายงาน รืไอง การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง           
12. ผลการด านินงาน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับ
เมຌกระถาง  ดยการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินผา ซึไงมีคุณสมบัติซึมน  าเดຌดี นืไองจากนื อดินผามีรูพรุน
ขนาดลใก ท า฿หຌสามารถซึมผานออกมายังดิน฿นกระถางเดຌ  ลดการระหยของน  าทีไผิวดิน เดຌผลิตภัณฑ์รูปบบ
฿หม ส าหรับการจ าหนาย฿หຌนักทองทีไยวทีไมายีไยมชมการท างาน ป็นการพิไมอกาสทางการตลาด        

ขั นตอน วิธีกำร ผลทีไไดຌ 
1. การออกบบ สอนการออกบบอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌ

กระถางตามหลักองค์ประกอบศิลปຊ ละ
สอนรืไองการดูดซึมน  าของนื อดิน 

2. สามารถออกบบอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌ
กระถางตามหลักองค์ประกอบศิลปຊเดຌ ละมี
ความรูຌความชຌา฿จรืไองการดูดซึมน  าของนื อดิน 

2. การตรียมดิน 
 

สอนวิธีการนวดดินพืไอเลฟองอากาศ 3. นื อดินทีไ น ามา ฿ชຌ เม มีฟองอากาศ ท า ฿หຌ
ผลิตภัณฑ์เมตกหลังหຌงละหลังผา 

3.  การขึ นรูปชิ นงาน สอนการขึ นรูปดຌวยวิธีการรีดดินละบบ
การขึ นขด ดย฿หຌดินมีความหนาสมไ าสมอ 

เดຌชิ นงานหลังขึ นรูปทีไสวยงาม ชิ นงานมีความ
หนาของดินทีไสมไ าสมอ ละเมตกรຌาวหรือบิด
บี ยวหลังผา 

4.  การตกตง 
 

สอนทคนิคการตกต ง ชิ นงาน ดຌ วย
ครืไองมือปั้นละขูด  

ชิ นงานทีไเดຌมีพื นผิวรียบนียน กิดลวดลายจาก
การขูดละการตกตงลวดลาย เดຌชิ นงานทีไมี
ความสวยงามตามตຌองการ 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน ผูຌประกอบการขาดองค์ความรืไองการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์ ละการผลิต
อุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง ซึไงตຌองอาศัยความรูຌรืไองกระบวนการผลิต ละการดูดซึมน  าของนื อดิน  

หลังการด านินงาน ผูຌประกอบการมีองค์ความรูຌรืไองการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์ ละการผลิต
อุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง สามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง฿หຌ
ป็นผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมเดຌ ละมีการตอยอดดยการพัฒนารูปบบ฿หຌมีความหลากหลาย ละจะยืไนขอ 
มผช. ตอเป 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 จากการส ารวจผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จป็นอยางมาก ทีไเดຌรับการการถายทอดทคนลยี
นืไองจากเดຌรับองค์ความรูຌละมีการน าองค์ความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม ซึไงนักทองทีไยว฿หຌความสน฿จ
ป็นอยางมาก สามารถพิไมอกาสทางการตลาด ท า฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึ น  
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ 

แ5.แ  ควรมีการออกบบผลิตภัณฑ์฿หมโ พืไอพิไมชองทาง฿นการจ าหนาย 
แ5.โ  สรຌางผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์ป็นของตัวอง 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
แๆ.แ. นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง   หัวหนຌาครงการ /ผูຌประสานงานครงการ 
16.2. นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  คณะท างาน 
16.3. นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว                   คณะท างาน 
 

     

     
รูปกิจกรรมการลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาอุปกรณ์฿หຌน  าส าหรับเมຌกระถาง 

฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง จังหวัดชียง฿หม 
วันทีไ 23 พฤษภาคม โ5ๆเ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรผลิตผลิตภัณฑ์กระถำงบอนไซ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยชษิณุ อ ำมสุทธิ์ 
กลุมมะยมม็ดดินผำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี การผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ                                    
 ิภาษาอังกฤษี  Production  of  Bonsai Pot 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :   
2.1 นางวรรณา  ต.สงจันทร์  ต าหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ   

หนวยงาน ๊ ส านักทคนลยชีุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ ๊0 2201 7410 
ทรสาร ๊ 0 2201 7372 อีมล์ ๊ wanna@dss.go.th       

2.2 นางสาวสุนีย์พร  พธิ์กຌว ต าหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ           
หนวยงาน ๊ ส านักทคนลยชีุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ ๊0 2201 7410 
ทรสาร ๊ 0 2201 7372 อีมล์ ๊ suneeporn@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายชิษณุ อ ามสุทธิ์ 
ทีไตั ง : กลุมมะยมมใดดินผา บຌานลขทีไ ็็ หมูทีไ ไ ต.พระทน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี    
ทรศัพท์ : 08 9779 1968                 ทรสาร : - 

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  6 ดือน 
5. งบประมาณครงการ : จ านวนงิน 5เ,000 บาท   
6. บทสรปุผูຌบริหาร 

การผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ป็นการน าองค์ความรูຌรืไองการผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซเปถายทอด
฿หຌกกลุมมะยมมใดดินผา จังหวัดกาญจนบุรี ดยมีขั นตอนการผลิต ดังนี  การตรียมตຌนบบ การตรียมน  าดิน ละ
นื อดินปั้น การขึ นรูป การตกตงชิ นงาน การตรียมน  าคลือบ การคลือบ ละการผาผลิตภัณฑ์ ท า฿หຌสมาชิกกลุม
สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับ เปผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป   
7. ความป็นมาของครงการ 

กลุมมะยมมใดดินผา ป็นกลุมผลิตผลิตภัณฑ์มใดดินผาทีไ฿ชຌส าหรับการดูลตຌนเมຌ ชน เมຌน  า บอนเซ 
กลຌวยเมຌ กระบองพชร หรือ฿ชຌส าหรับจัดจกันดอกเมຌ พืไอดูดซับน  าละคลายความชื น฿หຌกับตຌนเมຌ ดยการน าดิน
฿นทຌองถิไนของอ าภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มาป็นวัตถุดิบละผสมกับปุຉยชีวภาพ ฿บกຌามปู กลบ ฿ยมะพรຌาว 
ละน  า หลังจากนั นท าการหมักดิน น าดินมาปั้นป็นมใดรูปทรงตางโ ละน าเปผาทีไอุณหภูมิ  900 องศาซลซียส 

จนเดຌป็นมใดดินผาทีไมีสมบัติอุຌมน  าเดຌดีละมีปุຉยอยู฿นนื อดินผา นอกจากกลุมฯ จะผลิตละจ าหนายผลิตภัณฑ์
มใดดินผาลຌว ยังมีการจ าหนายตຌนเมຌ ละกระถางซรามิกดຌวย ตกระถางซรามิกทีไน ามาจ าหนายนั น มีการรับ

มะยมมใดดินผา 
รูปภาพจาก amorna.blogspot.com/โเเ่/แเ/blog-post.html 
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ซื อจากผูຌประกอบการรายอืไน กอนหนຌานี กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌขຌาเปปรับปรุงประสิทธิภาพของตาผากใส
฿หຌกับกลุมฯ พรຌอม฿หຌความรูຌ฿นดຌานการ฿ชຌงานละการบ ารุงรักษาตาผา ปัจจุบันกลุมฯ มีศักยภาพ ละมีความ
พรຌอมทางดຌานอุปกรณ์ละวัตถุดิบ จึงมีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมของกลุมฯ พืไอพิไมมูลคาละพิไมอกาส
ทางการตลาด ดยผลิตภัณฑ์฿หมทีไกลุมฯ ตຌองการ คือ กระถางบอนเซ ทีไมีการ฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนป็นวัตถุดิบ 

บอนเซ คือ การปลูกตຌนเมຌคระของชาวญีไปุຆน มีตຌนบบมาจากประทศจีน ป็นการจ าลองตຌนเมຌ฿หຌหมือน
ตຌนเมຌ฿หญทีไอยูตามธรรมชาติ ดยน าตຌนเมຌทีไมีขนาด฿หญมาปลูก ละยอสวน฿หຌมีขนาดลใกลง ดย฿ชຌทคนิคหรือ
วิธีการตางโ ชน การตัด การมัด การลใม ป็นตຌน ปัจจุบันเดຌรับความนิยมอยางมาก฿นการน ามาตกตงบຌาน 
นืไองจากมีความป็นศิลปะ ละความสวยงาม การปลูกบอนเซตຌอง฿ชຌกระถางส าหรับปลูกบอนเซดยฉพาะ ดย
กระถางบอนเซควรท าจากวัสดุดินผา ซึไงมีทั งชนิดคลือบละเมคลือบซรามิก นืไองจากกระถางทีไท าจากวัสดุดิน
ผาสามารถระบายความชื นละความรຌอนของดินภาย฿นกระถางเดຌ ละทีไส าคัญกระถางบอนเซทีไดีควรมีรูขนาด
฿หญทีไกຌนกระถางอยางนຌอย โ รู ธุรกิจการผลิตกระถางบอนเซก าลังเดຌรับความนิยม มีตลาดทั ง฿นประทศละ
ตางประทศ ผูຌประกอบการบางราย฿นประทศเทยมีการน าขຌากระถางบอนเซจากตางประทศมาขาย฿นประทศ
เทยดຌวย การสรຌางธุรกิจละการผลิตกระถางบอนเซ฿นประทศเทยจึงป็นทีไนาสน฿จ 

 

การผลิตกระถางบอเซ ตຌอง฿ชຌความรูຌดຌานทคนิคการขึ นรูปดยการหลอบบ อัดบบ การตกตง การ
ตรียมน  าคลือบ การคลือบ ละการผาผลิตภัณฑ์เม฿หຌกิดการตกรຌาวสียหาย ตทางกลุมฯ ยั งขาดความรูຌ
ทางดຌานนี  จึงมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดความรูຌ พืไอ฿หຌกลุมฯ สามารถผลิตกระถางบอน
เซเดຌตามบบทีไตຌองการ ละสรຌาง฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมซึไงตรงกับความตຌองการของตลาด 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมของกลุมมะยมมใดดินผา  

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน 

ิชน วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิคราะห์ละตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาทดลอง การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ละการฝຄกอบรมพนักงานทางวิชาการ ป็นตຌนี 

9.2 ออกบบผลิตภัณฑ์ 
9.3   ตรียมวัตถุดิบ ละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน น  าดิน นื อดินปั้น อุปกรณ์ส าหรับกวนน  าดิน บบปูน

ปลาสตอร์ส าหรับหลอบบ อุปกรณ์ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ น  าคลือบ ป็นตຌน 
9.4 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ดยท าตามขั นตอน ดังนี  

รูปภาพจาก www.bonsai-thai.com/โเแไ/แแ/containers-bonsai-
techniques.html 

รูปทรงของกระถางบอนเซบบตางโ 

http://www.bonsai-thai.com/2014/11/containers-bonsai-techniques.html
http://www.bonsai-thai.com/2014/11/containers-bonsai-techniques.html
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 การท าตຌนบบ ละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ 
 ตรียมน  าดิน  
 ขึ นรูปดยวิธีการหลอบบ  
 ตกตงชิ นงาน 

 ตรียมน  าคลือบ  
 การคลือบ 

 การผาผลิตภัณฑ์ (ทดลองผาทีไอุณหภูมิ แุ2เเ °C) 
9.5 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สรุปผล ละจัดท ารายงาน                                                    

10. หลักการละหตุผล 
การปลูกบอนเซ ตຌองท าการปลูกดย฿ชຌกระถางส าหรับปลูกบอนเซดยฉพาะ กระถางบอนเซควรท าจาก

วัสดุดินผาซึไงป็นซรามิก นืไองจากกระถางทีไท าจากวัสดุดินผาสามารถระบายความชื นละความรຌอนของดิน
ภาย฿นกระถางเดຌ ดยการผลิตกระถางบอนเซ ประกอบดຌวยขั นตอน ดังนี  การท าตຌนบบ ละบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์ การตรียมน  าดิน การขึ นรูป การตกตงชิ นงาน การตรียมน  าคลือบ การคลือบ ละการผาผลิตภัณฑ์ 
ซึไงตຌองอาศัยองค์ความรูຌทางดຌานกระบวนการผลิตซรามิก   
 ปัจจุบันกลุมมะยมมใดดินผา ท าการผลิตผลิตภัณฑ์มใดดินผาทีไ฿ชຌส าหรับการดูลตຌนเมຌ ซึไงขึ นรูปดຌวย
วิธีการปั้น ดยท าการปั้นดิน฿หຌป็นรูปทรงตางโ ชน ทรงกลม ละทรงสีไหลีไยม ทางกลุมฯ มีความตຌองการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หม พืไอพิไมมูลคาละพิไมอกาสทางการตลาด ดยผลิตภัณฑ์฿หมทีไทางกลุมฯ ตຌองการ คือ กระถาง
บอนเซ ทีไมีการ฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนป็นวัตถุดิบ นอกจากนี ประธานกลุมยังมีความตຌองการ฿หຌสมาชิกกลุมเดຌศึกษาละ
รียนรูຌกีไยวกับกระบวนการผลิตซรามิก พืไอ฿หຌมีความรูຌละความสามารถ ซึไงสามารถน าความรูຌทีไเดຌเปประยุกต์฿ชຌ
฿นกระบวนการผลิตเดຌ 
11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ติดตอ่ประสานงาน ละพบผูຌประกอบการพืไอหารือ฿นรายละอียดการด านินครงการ 

11.2 การทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิการท าตຌนบบละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ การตรียมน  าดิน การขึ น
รูปดยวิธีการหลอบบ การตรียมน  าคลือบ การคลือบ ละการผาี 

11.3 ลงพื นทีไถายทอดความรูຌ฿นการท าผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ณ กลุมมะยมมใดดินผา ต าบลพระทน 
อ าภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันทีไ  ใ-5 สิงหาคม โ5ๆเ                
12. ผลการด านินงาน 

ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 
แ. การท าบบพิมพ์
ปูนปลาสตอร์ 

- สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการท า
บบพิมพ์ 
- สอนวิธีการท าบบพิมพ์ พืไอ฿ชຌ฿นการขึ นรูปชิ นงาน
ดຌวยวิธีการหลอบบ  

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละท า
บบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ 

โ. การตรยีมน  าดิน - สอนวิธีการตรียมน  าดิน 
- สอนการหาความถวงจ าพาะ ละอัตราการเหลตัว
ของน  าดิน พรຌอมทั งสอนวิธีการปรบัสมบัตดิังกลาว฿หຌ

มีคาอยู฿นชวงทีไตຌองการเดຌ 

- ขຌา฿จถึงขึ นตอนการตรยีมน  าดนิ 
- สามารถหาความถวงจ าพาะ ละ
อัตราการเหลตัวของน  าดิน ละ
สามารถปรับสมบัตดิังกลาว฿หຌมีคาอยู
฿นชวงทีไตຌองการเดຌ 
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ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 
ใ. การขึ นรูป สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยวิธีการหลอบบ   สามารถขึ นรูปดຌวยวิธีการหลอบบ 

ละสามารถกะชิ นงานออกจาก
ตຌ นบบ เดຌ  ชิ น ง านมี ค ว ามหนา
สมไ าสมอ 

ไ. การตกตง
ชิ นงาน 

สอนวิธีการตกตงชิ นงานบื องตຌน ดຌวยการ฿ชຌฟองน  า
ชใดชิ นงาน ละท าการขูดนื อดินสวนกินออก 
หลังจากนั นน าชิ นงานเปผึไง฿หຌหຌง ดຌวยการผึไงดด
ออน 

เดຌชิ นงานทีไมีผิวรียบนยีน ละ
สวยงาม  

5. การตรยีมน  า
คลือบ 

- สอนรืไองวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการตรียมคลือบ ละ
อธิบายหนຌาทีไของวัตถุดิบตละตัวทีไ฿ชຌ฿นสูตรคลือบ 
วา฿ส฿นคลือบลຌวมีผลอยางเร 
- สอนขั นตอนการตรียมน  าคลือบ  
- สอนการหาความถวงจ าพาะ ละอัตราการเหลตัว
ของน  าคลือบ พรຌอมทั งสอนวิธีการปรับสมบัติ
ดังกลาว฿หຌมีคาอยู฿นชวงทีไตຌองการเดຌ 

- ขຌา฿จถึงหนຌาทีไของวัตถดุิบตละตัว
฿นน  าคลือบ 
- ขຌ า ฿จวิ ธี การ ตรี ยมน  า คลื อบ 
- สามารถหาความถวงจ าพาะ ละ
อัตราการเหลตัวของน  าคลือบ ละ
สามารถปรับสมบัติดังกลาว฿หຌมีคาอยู
฿นชวงทีไตຌองการเดຌ 

ๆ. การคลือบ สอนวิธีการคลือบ ดຌวยวิธีการชุบคลือบ สามารถคลือบดຌวยวิธีการชุบคลือบ
เดຌ 

็. การผา สอนวิธีการผาชิ นงาน ละการจัดรียงชิ นงาน฿นการ
ผา  

- สามารถผาชิ นงานเดຌ 
- ผลิตภัณฑ์หลังผาสวยงาม ละเม
ตกรຌาว 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน: กลุมมะยมมใดดินผา เมมีความรูຌ฿นรืไองการผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ  
 หลังการด านินงาน: สมาชิกกลุมเดຌรียนรูຌ มีความรูຌขຌา฿จ รืไองการผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซตลอด
กระบวนการผลิต เดຌผลิตภัณฑ์หลังผาทีไสวยงาม เมกิดการตกรຌาว สมาชิกสามารถน าความรูຌทีไเดຌ เปประยุกต์
฿ชຌเดຌ ละจะผลักดันกลุม฿หຌยืไน มผช. ปี โ5ๆแ 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ 

ขอขอบคุณวิทยากรทุกทาน ทีไเดຌมา฿หຌความรูຌกสมาชิกกลุมมะยมมใดดินผาอยางตใมทีไ฿นวลาทีไจ ากัด  
ทางกลุมมีความตຌองการ฿หຌมีการจัดอบรมอีกครั ง พืไอทบทวนความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอด฿นครั งนี  ละถายทอด
ความรูຌละทคนิค฿นการผลิตกระถางบอนเซพิไมติม  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

 จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌ รืไอง การผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ  
ท า฿หຌกลุมมีความขຌา฿จ฿นการตรียมบบพิมพ์ สามารถตรียมน  าดิน ขึ นรูปชิ นงาน ตกตงชิ นงาน ตรียมน  าคลือบ 
การคลือบ ละการผาเดຌ  ทางกลุมสามารถน าความรูຌเป฿ชຌ฿นการผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ซึไงป็นผลิตภัณฑ์฿หม
ของกลุม ป็นการชวยพิไมความหลายหลายของสินคຌา ละพิไมรายเดຌ฿หຌกกลุม จากการส ารวจทางกลุมมีความพึง
พอ฿จมาก ทีไเดຌรับการถายทอดทคนลยี นืไองจากเดຌองค์ความรูຌทีไจะเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม ละป็นชองทาง฿น
การพิไมอกาสทางการตลาด ท า฿หຌมีรายเดຌพิไม 
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16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางวรรณา         ต. สงจันทร์        หัวหนຌาครงการ 
16.2 นางสาวสุนีย์พร      พธิ์กຌว          วิทยากร 
16.3 นายศิวนันท์         ศรีสุริยวงษ์               วิทยากร 
16.4 นายวรวิทย์          คนหงส์                วิทยากร 
16.5 นายฉัตรชัย           บาลศร ี   วิทยากร     
ภำพประกอบกำรด ำนินงำน กำรลงพื นทีไถำยทอดควำมรูຌ รืไอง กำรผลิตผลิตภัณฑ์กระถำงบอนไซ” 

฿หຌก สมำชิกกลุมมะยมม็ดดินผำ ต ำบลพระทน อ ำภอทำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี    
ระหวำงวันทีไ  ใ - 5 สิงหำคม 2560 

 
ผลิตภัณฑ์ตຌนบบ 

 
การท าบบพิมพ์ 
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การขึ นรูป 

 
ชิ นงานหลังการตกตง 

 
การผาชิ นงานทีไผานการชุบคลือบลຌว  

 
ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌหลังการผา 
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วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์ละสมาชิกกลุมมะยมมใดดินผา 

ภำคผนวก 
อกสำรกำรอบรมชิงปฏิบัติกำร 

หลักสูตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กระถำงบอนไซ” 
อกสารการอบรมชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ จัดท าพืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌมี

ความขຌา฿จ฿นขั นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ซึไงประกอบดຌวย  
1) การออกบบละขียนบบ  
2) การท าตຌนบบละบบพิมพ์  
3) การขึ นรูปผลิตภัณฑ์  
4) การตรียมน  าคลือบ 
5) สูตรคลือบ 
6) ลักษณะผิวละสีของคลือบหลังผา฿นตละสูตร มืไอผาทีไอุณหภูมิ แโเเ °C  
7) การคลือบ  
8) การผา  
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1. กำรออกบบละขียนบบ 

ผนผังกระบวนกำรผลิตกระถำงบอนไซ 

 

 

 

 

①การขึ นรูปดຌวย 
การอัดบบ : ฿ชຌดิน 

กะผลติภณัฑ์ออกจากบบ
พิมพ์ 

ตกตงผลิตภณัฑ ์

อบผลิตภัณฑ ์

②การขึ นรูปดຌวย 
การหลอบบ : ฿ชຌน  าดิน

หนองคาย

- ความ
ถวงจ าพาะ 
- อัตราการ

ผาดิบผลิตภณัฑ์ทีไอุณหภูมิ 800 °C,    
อัตราการ฿หຌความรຌอน 2.5 °C/นาทีุ ยืนเฟ 30 นาที 

ผาคลือบทีไอุณหภูมิ 1200 °C,   

อัตราการ฿หຌความรຌอน 2.5 °C/นาทีุ ยืนเฟ 30 นาที 

จุมคลือบ 

การออกบบละการขียน
บบกระถางบอนเซ 

ท าตຌนบบละบบพิมพ ์

ขึ นรูปผลติภณัฑ ์

วัตถุดิบ 

ชัไงวัตถุดิบตามสตูร
คลือบ 

บดผสม 

น  าคลือบ 

กรองผานตะกรง
รอนขนาด 200 มช 

- ความถวงจ าพาะ 
- อัตราการเหล 

กำรตรียมคลือบ 
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หลักกำรพื นฐำน฿นกำรออกบบผลิตภัณฑ์ 
การออกบบมีหลักการพื นฐาน ดยอาศัยสวนประกอบขององค์ประกอบ คือ จุด สຌน รูปราง รูปทรง 

น  าหนัก สี ละพื นผิว น ามาจัดวางพืไอ฿หຌกิดความสวยงามดยมีหลักการ ดังนี  
1. ความป็นหนวย ิUnity) ฿นการออกบบ ผูຌออกบบจะตຌองค านึงถึงงานทั งหมด฿หຌอยู฿นหนวยงาน

ดียวกันป็นกลุมกຌอน หรือมีความสัมพันธ์กันทั งหมดของงานนั นโ ละพิจารณาสวนยอยลงเปตามล าดับ฿น
สวนยอยโกใคงตຌองถือหลักนี ชนกัน 

2. ความสมดุลหรือความถวง ิBalancing) ป็นหลักทัไวโเปของงานศิลปะทีไจะตຌองดูความสมดุลของงาน
นั นโ ความรูຌสึกทางสมดุลของงานนี ป็นความรูຌสึกทีไกิดขึ น฿นสวนของความคิด฿นรืไองของความงาม฿นสิไงนั นโ มี
หลักความสมดุลอยู 3 ประการ 

2.1 ความสมดุ ล ฿นลั กษณะท ากั น  ิ Symmetry Balancing)  คื อมี ลั กษณะป็นซຌ าย -ขวา  
บน-ลาง ป็นตຌน ความสมดุล฿นลักษณะนี ดูละขຌา฿จงาย 

2.2 ความสมดุล฿นลักษณะเมทากัน ิNonsymmetry Balancing) คือมีลักษณะสมดุลกัน฿นตัวอง 
เมจ าป็นจะตຌองทากันตดู฿นดຌานความรูຌสึกลຌวกิดความสมดุลกัน฿นตัว  ลักษณะการสมดุลบบนี ผูຌออกบบ
จะตຌองมีการประลองดู฿หຌน฿จ฿นความรูຌสึกของผูຌพบหในดຌวย ซึไงป็นความสมดุลทีไกิด฿นลักษณะทีไตกตางกันเดຌ 
ชน ฿ชຌความสมดุลดຌวยผิว ิTexture) ดຌวยสง-งา ิShade) หรือดຌวยสี ิColour) 

2.3 จุดศูนย์ถวง ิGravity Balance) การออกบบ฿ดโทีไป็นวัตถุสิไงของละจะตຌอง฿ชຌงาน การทรงตัว
จ าป็นทีไผูຌออกบบจะตຌองค านึงถึงจุดศูนย์ถวงเดຌก การเมยกอียง หรือ฿หຌความรูຌสึกเมมัไนคงขใงรง ผูຌออกบบ
จะตຌองรูຌละวางรูปเดຌถูกตຌอง รืไองของจุดศูนย์ถวงจึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุสิไงของนัไนอง 

3. ความสัมพันธ์ทางศิลปะ ิRelativity of Arts) ฿นรืไองของศิลปะนั น ป็นสิไงทีไจะตຌองพิจารณากันหลาย
ขั นตอนพราะป็นรืไองความรูຌสึกทีไสัมพันธ์กัน อันเดຌก 

3.1 การนຌนหรือจุดสน฿จ ิEmphasis or CentreofInterest) จุดนຌน฿หຌกิดสิไงทีไประทับ฿จกผูຌพบ
หใน ดยมีขຌอบอกกลาวป็นความรูຌสึกรวมทีไกิดขึ นองจากตัวของศิลปกรรมนั นโ  

3.2 จุดส าคัญรอง ิSubordinate) คลຌายกับจุดนຌนนัไนอง ตมีความส าคัญรองลงเปตามล าดับ 
3.3 จังหวะ ิRhythem) ดยทัไวโเปสิไงทีไสัมพันธ์กัน฿นสิไงนั นโยอมมีจังหวะ                 
3.4 ความตางกัน ิContrast) ป็นความรูຌสึกทีไกิดขึ นพืไอชวย฿หຌมีการคลืไอนเหวเมซ  าซากกินเป 
3.5 ความกลมกลืน ิHarmomies)  
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2. กำรท ำตຌนบบละบบพิมพ ์
2.1 การท าตຌนบบสามารถท าเดຌทั งดินละปูนปลาสตอร์ ดยตຌองค านวณขนาดกอนผาละตຌอง

ออกบบ฿หຌ สามารถถอดท าบบพิมพ์เดຌงาย 

 
รูปทีไ แ 

2.2 การท าบบพิมพ์ตຌองบง฿หຌสามารถถอดเดຌงาย เม฿หຌตຌนบบสียหาย ควรลือกท าจากดຌานขຌางของ
ผลิตภัณฑ์ป็นชิ นรก ของชิ นงาน 

 
รูปทีไ โ 

2.3 จากนั นทปูนอีกขຌางพืไอประกบ฿หຌพิมพ์ดຌานขຌางสามารถถอดเดຌงายดังรูปทีไ ใ ละทดຌานพื นของ
ผลิตภัณฑ์ดังรูปทีไ ไ  

 
รูปทีไ ใ                                                                   รูปทีไ ไ 
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2.4 จากนั นทปูนดຌานบนของผลิตภัณฑ์พรຌอมท าชองทน  าดิน ดังรูปทีไ 5   ละยกชิ นบบพิมพ์พืไอตาก
฿หຌพิมพ์หຌง ดังรูปทีไ ๆ 

 

รูปทีไ 5                                                      รูปทีไ ๆ                                  

3. กำรขึ นรูปผลิตภัณฑ ์

 
3.1 มืไอพิมพ์หຌง ฿หຌท าการน าน  าดินมาทลง฿นบบพิมพ์ บบพิมพ์จะท าหนຌาทีไ฿นการดูดน  า ท า฿หຌเดຌ

ความหนาของชิ นงาน มืไอชิ นงานมีความหนาตามตຌองการลຌว ฿หຌท าการทน  าดินออก ละรอ฿หຌชิ นงานหมาด จึง
ท าการกะชิ นานออกจากบบพิมพ์ 

 
รูปทีไ ็ 

ดินทีไ฿ชຌ฿นการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ 
1. ขึ นรูปดຌวยวิธีกำรหลอบบ   น  าดินหนองคาย  

ความถวงจ าพาะของน  าดิน ซึไงสดงปริมาณน  าทีไมีอยู฿นน  าดิน ควรอยู฿นชวง 1.65 - 1.80 ละมี
อัตราการเหลตัวประมาณ โเ-ใเ  วินาทีตอน  าดิน 100 มิลลิลิตร หากน  าดินมีการเหลตัวทีไชຌากวา
ทีไก าหนด ฿หຌท าการปรับดຌวยการหยดสารซดียมซิลิกต 

2. ขึ นรูปดຌวยวิธีกำรอัดบบ    นื อดินปั้น PBB 
กอนการน านื อดินมาขึ นรูปดຌวยวิธีการอัดบบ ฿หຌท าการนวดดินกอน พืไอป็นการเลอากาศ
ภาย฿นนื อดิน 
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3.2 รอดินหຌงตัว ดยอยา฿หຌดินสัมผัสกับอากาศดยตรง ควร฿ชຌถุงพลาสติกจาะรูมาคลุมชิ นงานเวຌ 

 
รูปทีไ ่ 

 

3.3 หลังจากนั นน าเปผาดิบทีไอุณหภูมิ ่เเ องศาซลซียส อัตราการ฿หຌความรຌอน 2.5 องศาซลซียสตอ
นาที  ละยืนเฟทีไอุณหภูมิสูงสุดป็นวลา 30 นาที พืไอ฿หຌชิ นงานมีความขใงรง  
ดังรูปทีไ ้  

 
รูปทีไ ้ 
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4. กำรตรียมน  ำคลือบ 
ชัไงสวนผสมของวัตถุดิบตามสูตรคลือบทีไ฿ชຌ ละบดผสมคลือบดຌวยวิธีการบดปียก ดย฿สน  าประมาณ 80 

ปอร์ซในต์ดยน  าหนักของวัตถุดิบ บดดຌวยหมຌอบดอะลูมินา ฿ชຌวลาบด 4 ชัไวมง (1 batch = 2 กิลกรัม) กรองน  า
คลือบผานตะกรงรอนขนาด 200 มช พืไอ฿หຌเดຌน  าคลือบทีไมีความละอียดตามตຌองการดยมีการควบคุม
คุณสมบัติของน  าคลือบ ฿หຌน  าคลือบมีความถวงจ าพาะ (specific gravity) ฿หຌอยู฿นชวง 1.3 - 1.4 ละอัตราการ
เหลตัวอยู฿นชวง 10 - 12 วินาทีตอน  าคลือบ 100 มิลลิลิตร  

4.1 กำรหำควำมถวงจ ำพำะของน  ำคลือบ 
หาความถวงจ าพาะของน  าคลือบ ดຌวยการ฿ชຌถຌวยหาความถวงจ าพาะของน  าคลือบ  ชัไงน  าหนักถຌวยสตน

ลสละฝาซึไงทราบปริมาตรทีไนนอน บันทึกน  าหนักของถຌวยสตนลสป็น W (กรัม) ละปริมาตรของถຌวยป็น V 
(ลูกบาศก์ซนติมตร) หลังจากนั นทน  าคลือบลง฿นถຌวยสตนลสละปຂดฝา ลຌวชัไงน  าหนักละบันทึกป็น Ws 
(กรัม) ค านวณความถวงจ าพาะของน  าคลือบตามสูตร 

specific gravity =  
�−

 

มืไอ  Ws = น  าหนักของถຌวยสตนลส + ฝา + น  าคลือบ (กรัม) 
W = น  าหนักของถຌวยสตนลส + ฝา (กรัม) 
V = ปริมาตรของน  าคลือบ฿นถຌวยสตนลสขนาด 100 มิลลิลิตร (ลูกบาศก์ซนติมตร) 

4.2 อัตรำกำรไหลตัวของน  ำคลือบ 
วัดอัตราการเหลตัวของน  าคลือบดย฿ชຌถຌวยฟอร์ดหมายลข โ ซึไงป็นถຌวยอะลูมินียมปริมาตร แเเ 

มิลลิลิตร ทางดຌานกຌนถຌวยมีลักษณะคลຌายกรวยละมีรูพืไอ฿หຌน  าคลือบเหลออก วางครืไองมือ฿หຌเดຌระดับ ปຂดรูทีไกຌน
ถຌวยดຌวยนิ วมือ หลังจากนั นติมน  าคลือบลงเป฿หຌลຌนถຌวยละ฿ชຌเมຌพายปาดสวนทีไลຌนออกหลังจากนั นน านิ วทีไปຂดรู
ออก พืไอปลอย฿หຌน  าคลือบเหล จับวลาการเหลตัวของน  าคลือบตั งตคลือบริไมเหลตัวจนกระทัไงน  าคลือบเหล
ออกหมด บันทึกวลาการเหลป็นวินาที 
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สูตรคลือบ 

W31
W31+

T5

W31+

T5+F5

W31+T5

+F10

W31+T5

+F15

W31+

T10

W31+T10

+F5

W31+T10

+F10

W31+T10

+F15

W31+

Z5

W31+Z5

+F5

W31+Z5

+F10

W31+Z5

+F15

W31+

Z10

W31+Z10

+F5

W31+Z10

+F10

W31+Z10

+F15

พทสซียมฟลดส์ปำร์ (KAlSi3O8)

หนิปูน (CaCO3)

ทลัคัม (3MgO4.SiO2.H2O)

ซิงค์ออกไซด ์(ZnO)

ดนินำรำตนั
ควอตซ์ (SiO2)

ซอร์คนียมซิลิกต (ZrSiO4) - - - - - - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00

ไททำนียมไดออกไซด ์(TiO2) - 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - -

หลก็ (Fe2O3) - - 5.00 10.00 15.00 - 5.00 10.00 15.00 - 5.00 10.00 15.00 - 5.00 10.00 15.00

สูตร

วัตถุดบิ

4.80

35.20

13.60

28.50

11.10

6.80
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ลักษณะผิวละสีของคลือบหลังผำ฿นตละสูตร มืไอผำทีไอุณหภูมิ แโเเ °C 
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5. กำรคลือบ  
 น าผลิตภัณฑ์ทีไท าการผาดิบลຌวมาคลือบ ดຌวยวิธีการจุมคลือบ เดຌชิ นงานหลังคลือบ ตามรูปทีไ แเ ซึไงวิธี
นี จ าป็นตຌอง฿ชຌน  าคลือบปริมาณมากพอทีไจะสามารถจุมผลิตภัณฑ์เดຌทั ง฿บ การจุมคลือบตຌองอาศัยความช านาญ 
นืไองจากตຌองมีการประมาณวลา฿นการจุมคลือบ พืไอ฿หຌเดຌความหนาทีไหมาะสม ละตຌองทราบถึงลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ดຌวย 
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6. กำรผำ 
ท าการผาคลือบทีไอุณหภูมิ 1200 องศาซลซียส อัตราการ฿หຌความรຌอน 2.5 องศาซลซียสตอนาที  ละ

ยืนเฟทีไอุณหภูมิสูงสุดป็นวลา 30 นาที หลังการผาคลือบ จะเดຌผลิตภัณฑ์สุดทຌาย ดังรูปทีไ แแ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปทีไ แแ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ0 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำตุຍกตำดินผำน  ำหนักบำ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยสมบัต ิตปຂน 
นำยธนพล สำยธรรม 

กลุมประติมำกรรมบຌำนปຆำตำล 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  :  การพัฒนาตุຍกตาดินผาน  าหนักบา 
A Development of the light weight clay doll      

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวศศิธร พละบุญ  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์   
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ :0 2201 7372   
ทรสาร : 0 2201 7372     อีมล์ : sasithorn@dss.go  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  
3.1 นายสมบัติ ตปຂน 

ทีไตั ง : กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล บຌานลขทีไ ่ หมู ไ ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง  
จังหวัดชียง฿หม ทรศัพท์ : เ่ โ็ๆเ 5่ๆใ     

3.2 นายธนพล สายธรรม  
ทีไตั ง : กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล บຌานลขทีไ ้/แ หมู แ ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง  
จังหวัดชีย฿หม ทรศัพท์ : เ่ โ็ๆเ 5่ๆใ     

4. ระยะวลาของครงการ  :  6 ดือน  
5. งบประมาณครงการ : จ านวนงิน 5เ,000 บาท  ิวศ. ใ5,เเเ บาท ผูຌประกอบการ แ5,000 บาที 
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

การพัฒนาตุຍกตาดินผาน  าหนักบา ป็นการน าองค์ความรูຌ฿นรืไองการตรียมสูตรนื อดินน  าหนักบาละ
ทคนิคการปั้นลอยตัว ดยมีขั นตอนการตรียมดิน การบดถาน การปั้นขึ นรูปผลิตภัณฑ์ตุຍกตาบบตางโ เปถายทอด
฿หຌกกลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล จังหวัดชียง฿หม ท า฿หຌสมาชิกกลุมสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปท าผลิตภัณฑ์
ตุຍกตาดินผาน  าหนักบาจ าหนาย ชวยพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกกลุมตอเป 

7. ความป็นมาของครงการ 

ปัจจุบันกลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง จังหวัดชียง฿หม ผลิตผลิตภัณฑ์
ตุຍกตาดินผา ดยมีอกลักษณ์ คือ ตุຍกตายิ ม ส าหรับทีไ฿ชຌตกตงบຌานละสวน มีรูปบบตางโ ชน ตุຍกตานัไงบนขอนเมຌ 
ตุຍกตาดใกเหวຌ ฿ชຌดินหนียว฿นทຌองถิไน ขึ นรูปดยการปั้นอิสระ ละผาดຌวยตาฟนทีไอุณหภูมิประมาณ ้เเ องศา
ซลซียส ฿ชຌทคนิคการตกตงหลังผาดຌวยสีน  ามัน ผลิตภัณฑ์ของกลุม มีตั งตขนาดลใกจนถึงขนาด฿หญ ซึไง
ผลิตภัณฑ์ขนาด฿หญ จะมีน  าหนักมาก ท า฿หຌการขนสง฿หຌลูกคຌาเมสะดวก ทางกลุมฯ จึงตຌองการพัฒนาตุຍกตาดินผา 
฿หຌมีน  าหนักบา ละ฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีองค์ความรูຌ รืไอง ดินผาน  าหนักบา ดย฿ชຌสวนผสมของดินหนียวละผงถาน 
ท า฿หຌผลิตภัณฑ์หลังผามีน  าหนักลดลง รຌอยละโเ หากน าผลงานดังกลาวเปถายทอด฿หຌกับกลุมฯ จะท า฿หຌกลุม
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุຍกตาดินผาน  าหนักบาเดຌ 
8. วัตถปุระสงค์ 

พืไอพัฒนาตุຍกตาดินผา฿หຌมีน  าหนักบา 

9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ตรียมวัตถุดิบ ละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน นื อดิน ถานบดละอียด อุปกรณ์ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์  
ป็นตຌน 
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9.2 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ดยท าตามขั นตอน ดังนี  
- ตรียมนื อดิน  ดยการบดผสมดินละถานบดละอียด 
- ขึ นรูปดยวิธีการปั้นอิสระ 
- ตกตงชิ นงาน 
- ผาผลิตภัณฑ์  ้00 °C 

9.3 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สรุปผล ละจัดท ารายงาน 
- ออกบบ ละคัดลือกรูปบบ รวมกับผูຌประกอบการ 
- ตรียมวัตถุดิบละอุปกรณ์ ชน ครืไองมือปั้นขนาดตางโ ละครืไองมือตกตง   
- ท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิการตรียมนื อดิน  การขึ นรูป  การตกตง ละการผาี     
- สรุปผลละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 

ผลิตภัณฑ์ตุຍกตาดินผาน  าหนักบา เดຌน าองค์ความรูຌ รืไอง ดินผาน  าหนักบา การศึกษาพืไอพัฒนานื อดิน
หนียว บຌานปຆาตาล ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง จังหวัดชียง฿หม ทีไ฿ชຌส าหรับการผลิตครืไองปั้นดินผา ฿หຌมี
น  าหนักบาละความหนานนลดลง ดยนื อดินมีความขใงรงมืไอผาทีไอุณหภูมิ แเเเ องศาซลซียส ฿กลຌคียง
นื อดินหนียวทีไผลิตซรามิก ฿นปัจจุบันการศึกษาเดຌคัดลือกวัตถุดิบทีไมีสารประกอบอินทรีย์สาร รวมถึงมี
องค์ประกอบคมีของธาตุทีไมีสมบัติลดอุณหภูมิสุกตัวของนื อดิน เดຌก ถาน กลบ ถຌากลบ ละยืไอกระดาษ ติม
ลง฿นนื อดินหนียวรຌอยละ5 ผาทีไอุณหภูมิ ่เเ ้เเ แเเเ องศาซลซียส น าตัวอยางทีไเดຌเปหาคุณสมบัติ การหด
ตัว การดูดซึมน  า ความหนานน ความตຌานรงดัด 

ผลการศึกษา การติมถาน รຌอยละ 5 ฿นนื อดินหนียว บຌานปຆาตาล ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง 
จังหวัดชียง฿หม หลังผาทีไอุณหภูมิ ่เเ ้เเ ละ แเเเ องศาซลซียส มีผล฿หຌความหนานนของนื อดินลดลง 
ดยมีความตຌานรงดัดพิไมขึ น ป็นผล฿หຌนื อดินหนียวมีน  าหนักบาละมีความขใงรง 
 ทางกลุมฯ ตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน มีความสวยงาม กลุมฯมีความพรຌอม
ทางดຌานตาผา วัตถุดิบละอุปกรณ์ ตขาดองค์ความรูຌ รืไอง การพัฒนาตุຍกตาดินผาน  าหนักบา ดยฉพาะวิธีการ
ตรียมนื อดิน฿หຌมีน  าหนักบาหลังผา การทดสอบสมบัตินื อดิน การน านื อดินทีไเดຌเปพัฒนาการปั้นตุຍกตา รวมทั ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของกลุม 

11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ติดตอประสานงานกับกลุมพืไอตรียมวัตถุดิบ ชน นื อดิน บดถาน รวมกัน 

11.2 การทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ (การตรียมดิน การขึ นรูป การตกตง การอบหຌง ตกตงสีละการผาี 
11.3 ลงพื นทีไถ ายทอดความรูຌ ฿นการท าผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงสวน ณ กลุม ประติมากรรม

ครืไองปั้นดินผาบຌานปຆาตาล ต าบลสຌมผักหวาน อ าภอหางดง  จังหวัดชียง฿หม ระหวางวันทีไ  โโ-โใ พฤษภาคม 
โ5ๆเ 

12. ผลการด านินงาน 

ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 
แ.การตรียมดิน - สอนวิธีการบดถาน฿หຌละอียด 

- สอนวิธีการตรยีมนื อดิน  ชัไงวัตถุดิบ ผสมวัตถุดิบ หมักทิ ง
เวຌ฿หຌขຌากัน สอนวิธีการนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก ละ
นื อดินจะตຌองมีความสมไ าสมอทัไวทั งกຌอน กอนทีไจะน าเปปั้น 

- ขຌา฿จถึงขั นตอนการตรียมถาน 
- สามารถตรียมนื อดินเดຌ ละนวดนื อ
ดินละอียดป็นนื อดียวกันสมไ าสมอ ท า
฿หຌผลิตภัณฑ์เมตกรຌาว มืไอปลอย฿หຌหຌง 
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ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 
โ. การขึ นรูป สอนวิธีการขึ นรูปบบตุຍกตา สตัว์ ชน ตุຍกตาดใกยิ ม ปลา 

ดย฿หຌขຌา฿จถึงความสมดุลของรูปบบ ละปั้น฿หຌมีความ
หนาบางของนื อดินสมไ าสมอ 
 

สามารถขึ นรูปบบป้ันลอยตัวเดຌด ีเมมี
การลຌม หรืออียงเปดຌาน฿ดดຌานหนึไง  
ชิ นงานมีความหนาบางสมไ าสมอ ท า฿หຌ
ผลิตภณัฑ์เมลຌมหรืออียง ละเมตกรຌาว
หลังผา 

3.การตกตง สอนวิธีการตกตงรายละอียดดຌวยครืไองมือ ละการกใบ
รายละอียด฿หຌเดຌสัดสวน มีมติิละสวยงาม 
สอนวิธีการ฿ชຌครืไองมือตกตงขูดขีดลวดลายบนผลติภณัฑ ์

ท า฿หຌผลิตภัณฑ์ตกตงดຌวยครืไองมือ มี
รายละอียดสวยงามละรียบรຌอยมาก
ขึ น 

ไ. การอบหຌง การผึไง฿หຌหຌงดຌวยการผึไงดดออนเวຌ฿นอาคาร ดยเมผึไงดด
จัด 

ผลิตภณัฑ์คอยโหຌงทุกมุม การตกรຌาว 
จึงเมกิดขึ น 

5.การผา สอนการตรวจสอบผลติภณัฑ์฿หຌมคีวามชื นนຌอยทีไสุด จึงน าขຌา
ตาผา 

ผลิตภณัฑ์หลังผาเมตกรຌาว 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

กอนการด านินงานกลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล เมมีความรูຌ฿นรืไองการตรียมนื อดินผาน  าหนักบาการ
ปั้นครงสรຌางรูปตุຍกตาสัตว์ละการตกตงกใบรายละอียด   

หลังการด านินงานกลุมเดຌรียนรูຌ มีความรูຌขຌา฿จ รืไองการตรียมนื อดินน  าหนักบาปั้นตุຍกตา สัตว์ ฿หຌมีความ
สมไ าสมอ ผลิตภัณฑ์หลังผาเมกิดการตกรຌาว ละการกใบรายละอียดรูปบบตุຍกตา สัตว์ตางโเดຌ ดี ท า฿หຌ
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ละจะผลักดัน฿หຌกลุมท าผลิตภัณฑ์ตุຍกตาดินผาน  าหนักบายืไนขอการรับรอง มผช. ฿นปี โ5ๆแ 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จ ของผูຌรับการสนับสนุนครงการ 

จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌ รืไอง การพัฒนาตุຍกตาดินผาน  าหนักบาท า
฿หຌกลุมสามารถตรียมนื อดิน การนวดดินดຌวยมือ การขึ นรูปอิสระ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ละการน าเป฿ชຌ
งานเดຌ ละกลุมยังน าทคนลยีเปถายทอด฿หຌกับยาวชนของกลุมบຌานปຆาตาลละยาวชน฿นจังหวัดชียง฿หม   

จากการส ารวจทางกลุมมีความพึงพอ฿จมาก ทีไเดຌรับการถายทอดทคนลยี นืไองจากเดຌป็นองค์ความรูຌทีไ
จะเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ละป็นชองทาง฿นการพิไมอกาสทางการตลาด ท า฿หຌมีรายเดຌพิไม 

คุณสมบัติ ตปຂน น าสูตรการพัฒนาตุຍกตาดินผาน  าหนักบา เปพัฒนาการปั้นขึ นรูปบบผลิตภัณฑ์รูปสัตว์
ตางโทีไลูกคຌามีความตຌองการละสามารถมีรายเดຌพิไม คุณธนพล สายธรรม น าความรูຌมาถายทอด฿หຌกับยาวชน฿น
หมูบຌานพัฒนางานฝีมือ ละน าทคนลยีการตรียมนื อดินน  าหนักบาเปปั้นผลิตภัณฑ์รูปบบตางโพืไอพิไมมูลคา 
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล มีความขຌา฿จ฿นการตรียมนื อดินน  าหนักบาละขั นตอนการปั้น ควร
ฝຄกฝนการปั้นผลิตภัณฑ์มีรายละอียดพิไมบบชิ นดียว฿หຌกิดทักษะละความช านาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมี
คุณภาพ สามารถพิไมอกาสทางการตลาด ท า฿หຌมีรายเดຌพิไม 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางสาวศศิธร พละบุญ         หัวหนຌาครงการ 

16.2 นายเพฑูรย์ จ ารัสฉาย           วิทยากร 
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รูป การลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาตุຍกตาดินผาน  าหนักบา฿หຌก สมาชิกกลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล 
ต าบลสຌมผักหวาน อ าภอหางดง  จังหวัดชียง฿หม ระหวางวันทีไ  โโ-โใ พฤษภาคม โ5ๆเ 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำยสุดสำคร  ไชยยชน์  
กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนหมຌอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา 
A Development of  Toll  Decorating  Materials for Pottery 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  ต าหนง :   นักวิทยาศาสตร์         
หนวยงาน ๊ ส านักทคนลยชีุมชน    ทรศัพท์ :    02 201 7ใ็โ   
ทรสาร :    02 201 7372     อีมล์     :     inthira@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายสุดสาคร  เชยยชน์ 
ทีไอยู : 5้ หมูทีไ แแ  ต าบลขวา   อ าภอมือง   จังหวัดมหาสารคาม 
ทรศพัท์ ๊ เ้ ไใ5็ ไ5ๆ้  

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :   6  ดือน ินับจากวันทีไอนุมัติี 
5. งบประมาณครงการ : 40,000  บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีลวดลายตอนืไอง  สมไ าสมอละลดวลาการผลิต  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเดຌมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์
บริการเดຌน าองค์ความรูຌรืไอง การท าวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผาจากนื อดินทຌองถิไนดยการออกบบละ
พัฒนาวัสดุตกตง฿หຌมีลวดลายสวยงามป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน เปถายทอด฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผา
บຌานหมຌอ จังหวัดมหาสารคาม ท า฿หຌสมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบสวยงาม ดดดน หลากหลาย ละมี
ความป็นอกลักษณ์ ชวยพิไมอกาสทางการตลาด 

7. ความป็นมาของครงการ 
กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานหมຌอ ต าบลขวา อ าภอมือง จังหวัดมหาสารคาม ป็นกลุมทีไผลิต

ครืไองปั้นดินผานื อดินดง ผลิตภัณฑ์หลักทีไผลิต เดຌก หมຌอกง หมຌอตຌม ละของประดับตกตงบຌานละสวน 
ดย฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนป็นวัตถุดิบ วิธีการปั้นหมຌอยังป็นบบดั งดิม คือ฿ชຌวิธีการตีขึ นรูป ผาผลิตภัณฑ์ดຌวยวิธีสุมดຌวย
ฟางละฟน฿นทีไลงจຌง ลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ คือ ลายลืไอย ลายขຌาวหลามตัด ละลายดอกพิกุล ซึไงผลิตภัณฑ์
ดังกลาวป็นผลิตภัณฑ์ทีไขายเดຌ฿นราคาเมสูงนัก กลุมจ าป็นตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก
฿หมละ฿หຌป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไนตน จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ชน ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการ
ติดลายบนผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม กิดความหลากหลาย  มีมูลคาพิไมละดึงดูด฿หຌผูຌบริภคสน฿จซื อ
มากขึ น 

จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการ รืไอง 
การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์ของ
ตนอง ส าหรับน าเปพัฒนากระบวนการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌน าองค์
ความรูຌรืไอง การท าวัสดุตกตงลวดลายดินผาจากนื อดินทຌองถิไน การออกบบละการตกตงผลิตภัณฑ์ถายทอด
฿หຌกผูຌประกอบการ    
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1  ออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน 
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9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง   
9.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิ ตรียมนื อดิน  ขึ นรูป ตกตง  ผา ี 
9.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก   
9.5 สรุปผล ละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 
การตกตงผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผานื อดินดงมีหลายวิธี ซึไงตละวิธีจะ฿หຌลวดลายละความสวยงามทีไ

ตางกัน ชน การขูดขีดลาย การซาะรอง ละการกะลาย ลวดลายสวน฿หญกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ชน ลายกลีบ
บัว ลาย฿บเมຌ ลายครือถา ลายดอกเมຌตางโ ดย฿ชຌครืไองมือกะสลักผิว฿หຌป็นลวดลายทีไมีความตื นลึก ป็นลาย
นูนตไ า ซึไงวิธีดังกลาวตຌอง฿ชຌวลาละอาศัยความช านาญของผูຌท างาน  ดังนั นการตกตงลวดลายดย฿ชຌครืไองมือหรือ
วัสดุ฿ด โ กดผิวผลิตภัณฑ์฿หຌกิดรอยป็นลวดลาย จึงป็นวิธีทีไประหยัดวลา฿นการผลิต สะดวก฿นการ฿ชຌงาน ผลิต
ลายซ  ากันเดຌจ านวนมาก  สามารถท าลวดลายเดຌตอนืไองบนผิวผลิตภัณฑ์ วัสดุตกตงลวดลายจะท าจากดินผา  ซึไง
ดินผาป็นวัสดุทีไมีสมบัติขใงรงทนทาน ฿ชຌงานเดຌยาวนาน  สามารถกดตกตงลวดลายเดຌชัดจน ดยการสรຌาง
ตຌนบบจากยางซิลิคนซึไง฿หຌรายละอียดทีไคมชัด มีความยืดหยุนสูง จากนั นน าเปท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
ส าหรับอัดดิน  ทีไเดຌพัฒนาจากนื อดินทຌองถิไน฿หຌมีสมบัติขึ นรูปเดຌ พืไอท าวัสดุตกตงลวดลายดินผา ละมีความ
ขใงรงหลังผาทีไอุณหภูมิ ่เเ - ้เเ เC   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผาจ าป็นตຌอง฿หຌมีความดดดน  สวยงาม  ปลก฿หม  ละป็น
อกลักษณ์ของทຌองถิไนตน การออกบบละตกตงสามารถชวยท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีความสวยงามละกิดความ
หลากหลายเดຌ จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ซึไงการตกตงดຌวยการกดลาย ละการติดลายตางโ พืไอ฿หຌกิด
ลวดลายสวยงาม ป็นวิธีหนึไงทีไชวย฿หຌสินคຌามีมูลคาพิไม ผูຌประกอบการจึงตຌองการทีไจะสรຌางผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม  
พืไอ฿หຌสามารถสืบสานงานของกลุม฿หຌคงอยูตอเป 

11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน  

เดຌออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์  ออกบบรูปทรงละการวางลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ดย฿หຌมีรูปทรงละลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน  

11.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง  ชน ครืไองมือขูดตง ปງนหมุนเฟฟງา ละตะกรงรอน 

ท าบบพิมพ์ลวดลายตຌนบบดຌวยซิลิคน  บบพิมพ์อัดลายดຌวยปูนปลาสตอร์ ดยออกบบลวดลายทีไ
ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน ส าหรับการตกตงผลิตภัณฑ์ 

11.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ  
การตรียมนื อดินทຌองถิไน  การขึ นรูปดຌวยปງนหมุน การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายตางโ จาก

นื อดินทຌองถิไน การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์ 

11.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 

ลงพื นทีไถ ายทอดความรูຌ ฿น รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ณ กลุ ม
ครืไองปั้นดินผาบຌานหมຌอ ต าบลขวา อ าภอมือง จงัหวัดมหาสารคาม วันทีไ 13 มีนาคม 2560 

12. ผลการด านินงาน   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย

ครืไองปั้นดินผา ชน  การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายจากนื อดินทຌองถิไน การตกตงดຌวยทคนิคการกดลวด
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ลายบนผลิตภัณฑ์ ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสี
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา 
 

ขั นตอน วิธีกำร ผลทีไไดຌ 
แ.การตรียมดิน สอนการตรียมนื อดิน฿หຌหมาะสมกับการท าวัสดุ

ตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ซึไงตຌองการนื อ
ดินทีไมีความละอียดมาก  ดยผานตะกรงรอน 
็เ มช  
หมักละนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก ซึไงนื อดิน
จะตຌองมีความสมไ าสมอทัไวทั งกຌอน กอนทีไจะน าเป 
฿ชຌงาน 

ท า฿หຌเดຌวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผาทีไมผีิวนียนรียบ  
มีความคมชัด มืไอน าเปกด
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์  

โ.การท าบบ
พิมพ์ปู
ปลาสตอร์ 

- สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการ
ท าบบพิมพ์ 
- สอนวิธีการท าบบพิมพ์ พืไอ฿ชຌ฿นการขึ นรูป
ชิ นงานดຌวยวิธีการอัดบบ 

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละ
ท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ 

ใ.การท าวัสดุ
ตกตงลวดลาย 

- สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยการอัดบบ  ดยอัดนื อ
ดินลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์พืไอสรຌางลวดลาย
บนวัสดุตกตงลวดลายดินผา   
- สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยการปั้นอิสระพืไอท าดຌาม
จับ วัสดุตกตงลวดลายดินผา  ป็นรูปทรงตางโ 
ชน ทรงกระบอก สีไหลีไยม สามหลีไยม   
- สอนวิธีการตกตงชิ นงาน การกใบรายละอียด 
พืไอ฿หຌลวดลายมีความคมชัด ละน าขຌาผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ – ้เเ องศาซลซียส 

สามารถท าวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทีไป็นอกลักษณ์
ของกลุมตามตຌองการเดຌ ลวดลายทีไ
เดຌมีความคมชัด เมตกรຌาว ละมี
ความขใงรงหลังผา 
 

4.การตกตง
ดຌวยวัสดุตกตง
ลวดลายดินผา 

สอนวิธีการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยวัสดุตกตง
ลวดลายดินผา  การออกบบการวางลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์ ละการกดลายจะตຌองกด฿หຌลึกขຌา฿น 
นื อดิน  

ผลิตภัณฑ์ทีไตกตงดຌวยการกดลาย
มีลวดลายชัดจนหลังผา ละมี
ความสวยงาม  

5.การตกตง
ดຌวยการติด
ลวดลายละ
การตกตงสี 

สอนวิธีการอัดดินลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์  
พืไอ฿ชຌติดลวดลายตกตงผลิตภัณฑ์หลังผา การ
ตกตงสีละการกใบรายละอียด 

สามารถตกตงลวดลาย  ตกตงสี
ผลิตภัณฑ์หลังผา฿หຌมีความ
สวยงามเดຌ    

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนการด านินงาน  ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์

ครืไองปั้นดินผา  การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการการติดลวดลาย  ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์พิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา 
นืไองจากผูຌประกอบการมีอาชีพปั้นหมຌอดย฿ชຌวิธีการตีขึ นรูป  
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หลังการด านินงาน  ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว  สามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละสามารถท าผลิตภัณฑ์฿หมพืไอจ าหนายเดຌ ละผูຌประกอบการจะน าผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
พัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไอง  การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา  ท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์
ดຌวยทคนิคการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับตกตง
ผลิตภัณฑ์เดຌ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เดຌรวดรใวมากขึ นละผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ น า
ทคนลยีทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก  

จากการส ารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจาก ผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์฿หมออกจ าหนาย ท า฿หຌมีรายเดຌมากขึ น  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

 ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความช านาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพเดຌมาตรฐานน าเป
ยืไนขอ มผช. ตอเป 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  หัวหนຌาครงการ 
16.2 นางสาวสุนีย์พร  พธ์กຌว  คณะท างาน 
16.3 นางสาวอภัสนันท์  สงสวาง  คณะท างาน 
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รูปกิจกรรมกำรลงพื นทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง  กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ 

ณ  กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนหมຌอ ต ำบลขวำ อ ำภอมือง  จังหวัดมหำสำรคำม 

วันทีไ แใ มีนำคม โ56เ   
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  นำงสำวสุขสันต์  พรม   
กลุมครืไองปัน้ดินผำบຌำนกลำงกຌำวหนຌำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา 
A Development of  Toll  Decorating  Materials for Pottery 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  ต าหนง :   นักวิทยาศาสตร์        
หนวยงาน ๊ ส านักทคนลยชีุมชน    ทรศัพท์ : 0 2201 7ใ็โ       
ทรสาร :  0 2201 7372     อีมล์     :     inthira@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวสุขสันต์  พรม  
ทีไอยู : 5ใ  หมูทีไ แ  ต าบลนนตาล  อ าภอทาอุทน  จังหวัดนครพนม 
ทรศัพท์ : 08 4514 4259  

4. ระยะวลาของครงการ (วันท่ีเริ่มต้น/วันท่ีจบโครงการ) :  6  ดอืน ินับจากวันทีไอนุมัติี                                      
5. งบประมาณครงการ : 40,000  บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีความสมไ าสมอละลดวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเดຌมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌน า
องค์ความรูຌรืไอง การท าวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผาจากนื อดินทຌองถิไนดยการออกบบละพัฒนาวัสดุ
ตกตง฿หຌมีลวดลายสวยงามป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน เปถายทอด฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกลาง
กຌาวหนຌา จังหวัดนครพนม ท า฿หຌสมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบสวยงาม ดดดน หลากหลาย ละมี
ความป็นอกลักษณ์ ชวยพิไมอกาสทางการตลาด 

7. ความป็นมาของครงการ 
 กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกลาง ต าบลนนตาล  อ าภอทาอุทน  จังหวัดนครพนม ผลิตผลิตภัณฑ์นื อดิน
ดงประภท ครก กระถาง จกัน ละของประดับตกตง ดย฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนป็นวัตถุดิบ  ขึ นรูปดຌวยปງนหมุน
ละจิ๊กกอร์ ผาผลิตภัณฑ์ดຌวยตาฝนละตากຍส ซึไงผลิตภัณฑ์ดังกลาวป็นผลิตภัณฑ์ทีไขายเดຌ฿นราคาเมสูงนัก
กลุมจ าป็นตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก฿หมละ฿หຌป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไนตน จึงตຌอง
อาศัยทคนิคการตกตง ชน ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการติดลายบนผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม 
กิดความหลากหลาย มีมูลคาพิไมละดึงดูด฿หຌผูຌบริภคสน฿จซื อมากขึ น 
 จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการรืไอง 
การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์ของ
ตนอง  ส าหรับน าเปพัฒนากระบวนการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ  กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌน าองค์
ความรูຌรืไอง การท าวัสดุตกตงลวดลายดินผาจากนื อดินทຌองถิไน การออกบบละการตกตงผลิตภัณฑ์ถายทอด
฿หຌกผูຌประกอบการ   
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน 
9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง  ชน ครืไองมือกะสลัก  ถุงพลาสติก 
9.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิ ตรียมนื อดิน  ขึ นรูป ตกตง  ผา ี 
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9.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก   
9.5 สรุปผล ละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 
 การตกตงผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผานื อดินดงมีหลายวิธี ซึไงตละวิธีจะ฿หຌลวดลายละความสวยงามทีไ
ตางกัน ชน การขูดขีดลาย การซาะรอง ละการกะลาย ลวดลายสวน฿หญกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ชน ลายกลีบบัว 
ลาย฿บเมຌ ลายครือถา ลายดอกเมຌตางโ ดย฿ชຌครืไองมือกะสลักผิว฿หຌป็นลวดลายทีไมีความตื นลึก ป็นลายนูนตไ า 
ซึไงวิธีดังกลาวตຌอง฿ชຌวลาละอาศัยความช านาญของผูຌท างาน ดังนั นการตกตงลวดลายดย฿ชຌครืไองมือหรือวัสดุ฿ด โ 
กดผิวผลิตภัณฑ์฿หຌกิดรอยป็นลวดลาย จึงป็นวิธีทีไประหยัดวลา฿นการผลิต สะดวก฿นการ฿ชຌงาน ผลิตลายซ  ากัน
เดຌจ านวนมาก  สามารถท าลวดลายเดຌตอนืไองบนผิวผลิตภัณฑ์ วัสดุตกตงลวดลายจะท าจากดินผา  ซึไงดินผาป็น
วัสดุทีไมีสมบัติขใงรงทนทาน ฿ชຌงานเดຌยาวนาน สามารถกดตกตงลวดลายเดຌชัดจน ดยการสรຌางตຌนบบจาก
ยางซิลิคนซึไง฿หຌรายละอียดทีไคมชัด มีความยืดหยุนสูง จากนั นน าเปท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับอัดดิน ทีไเดຌ
พัฒนาจากนื อดินทຌองถิไน฿หຌมีสมบัติขึ นรูปเดຌ พืไอท าวัสดุตกตงลวดลายดินผา ละมีความขใงรงหลังผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ - ้เเ เC   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผาจ าป็นตຌอง฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก฿หม ละป็นอกลักษณ์
ของทຌองถิไนตน การออกบบละตกตงสามารถชวยท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีความสวยงามละกิดความหลากหลายเดຌ 
จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ซึไงการตกตงดຌวยการกดลาย ละการติดลายตางโ พืไ อ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม 
ป็นวิธีหนึไงทีไชวย฿หຌสินคຌามีมูลคาพิไม ผูຌประกอบการจึงตຌองการทีไจะสรຌางผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม  พืไอ฿หຌสามารถสืบ
สานงานของกลุม฿หຌคงอยูตอเป 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1 ออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน 

เดຌออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์  ออกบบรูปทรงละการวางลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ดย฿หຌมีรูปทรงละลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน  

11.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง  ชน ครืไองมือขูดตง ปງนหมุนเฟฟງา ละตะกรงรอน 
ท าบบพิมพ์ลวดลายตຌนบบดຌวยซิลิคน  บบพิมพ์อัดลายดຌวยปูนปลาสตอร์ ดยออกบบลวดลายทีไ

ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน ส าหรับการตกตงผลิตภัณฑ์ 
11.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ  

การตรียมนื อดินทຌองถิไน  การขึ นรูปดຌวยปງนหมุน การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายตางโ จากนื อ
ดินทຌองถิไนการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์ 

11.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 
ลงพื นทีไถายทอดความรูຌ฿นรืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ณ กลุมครืไองปั้นดินผา

บຌานกลางกຌาวหนຌา  ต าบลนนตาล  อ าภอทาอุทน  จังหวัดนครพนม ระหวางวันทีไ  แไ - แ5 กุมภาพันธ์ โ5ๆเ   
12. ผลการด านินงาน   
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ  รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ชน  การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายจากนื อดินทຌองถิไน การตกตงดຌวยทคนิคการ 
กดลวดลายบนผลิตภัณฑ์  ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ 
พืไอพิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา 
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ขั นตอน วิธีกำร ผลทีไไดຌ 
แ.การตรียมดิน สอนการตรียมนื อดิน฿หຌหมาะสมกับการท าวัสดุ

ตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ซึไงตຌองการนื อดิน
ทีไมีความละอียดมาก ดยผานตะกรงรอน  
็เ มช  หมักละนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก 
ซึไงนื อดินจะตຌองมีความสมไ าสมอทัไวทั งกຌอน กอนทีไ
จะน าเป฿ชຌงาน 

ท า฿หຌเดຌวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
ทีไมผีิวนียนรียบ มคีวามคมชัด มืไอน าเปกด
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์  

โ.การท าบบพิมพ์
ปูปลาสตอร ์

- สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการท า
บบพิมพ์ 
- สอนวิธีการท าบบพิมพ์ พืไอ฿ชຌ฿นการขึ นรูป
ชิ นงานดຌวยวิธีการอัดบบ 

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละท าบบ
พิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ 

ใ.การท าวัสดุ
ตกตงลวดลาย 

- สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยการอัดบบ  ดยอัดนื อดิน
ลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์พืไอสรຌางลวดลายบน
วัสดุตกตงลวดลายดินผา   
- สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยการปั้นอิสระพืไอท าดຌามจับ 
วัสดุตกตงลวดลายดินผา  ป็นรปูทรงตางโ ชน 
ทรงกระบอก สีไหลีไยม สามหลีไยม   
- สอนวิธีการตกตงชิ นงาน การกใบรายละอียด 
พืไอ฿หຌลวดลายมีความคมชัด ละน าขຌาผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ – ้เเ องศาซลซยีส 

สามารถท าวัสดตุกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทีไป็นอกลักษณข์องกลุม
ตามตຌองการเดຌ ลวดลายทีไเดຌมีความคมชัด 
เมตกรຌาว ละมีความขใงรงหลังผา 
 

4.การตกตงดຌวย
วัสดุตกตงลวดลาย
ดินผา 

สอนวิธีการตกตงผลติภณัฑ์ดຌวยวสัดุตกตง
ลวดลายดินผา  การออกบบการวางลวดลายบน
ผลิตภณัฑ์ ละการกดลายจะตຌองกด฿หຌลึกขຌา฿น 
นื อดิน  

ผลิตภณัฑ์ทีไตกตงดຌวยการกดลายมีลวดลาย
ชัดจนหลังผา ละมีความสวยงาม  

5.การตกตงดຌวย
การติดลวดลายละ
การตกตงส ี

สอนวิธีการอัดดินลง฿นบบพิมพ์ปนูปลาสตอร์  
พืไอ฿ชຌติดลวดลายตกตงผลิตภณัฑ์หลังผา การ
ตกตงสีละการกใบรายละอียด 

สามารถตกตงลวดลาย  ตกตงสีผลิตภณัฑ์
หลังผา฿หຌมีความสวยงามเดຌ    

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน  ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย

ครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ ์ นืไองจากสมาชิกกลุมมีอาชีพปั้นครก ดย฿ชຌวิธีการขึ นรูปดຌวยปງนหมุนละจิ๊กกอร์ 

หลังการด านินงาน  ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว  สามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละสามารถท าผลิตภัณฑ์฿หมพืไอจ าหนายเดຌ ละผูຌประกอบการจะน าผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
พัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไอง  การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา  ท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์
ดຌวยทคนิคการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับตกตง
ผลิตภัณฑ์เดຌ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เดຌรวดรใวมากขึ นละผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ น า
ทคนลยีทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก  
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จากการส ารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจาก ผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์฿หมออกจ าหนาย ท า฿หຌมีรายเดຌมากขึ น  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความช านาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน น าเป
ยืไนขอ มผช. ตอเป 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  หัวหนຌาครงการ 
16.2 นางสาวอภัสนันท์  สงสวาง  คณะท างาน 
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รูปกิจกรรมกำรลงพื นทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง  กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ 
ณ  กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนกลำงกຌำวหนຌำ ต ำบลนนตำล อ ำภอทำอุทน  จังหวัดนครพนม 

วันทีไ แไ -แ5 กุมภำพันธ์ โ56เ    
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงดำรุณี  นันท  
กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา 
A Development of  Toll  Decorating  Materials for Pottery 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์        
หนวยงาน ๊ ส านักทคนลยชีุมชน    ทรศัพท์ :  0 2201 7ใ็โ       
ทรสาร :    0 2201 7372     อีมล์     :  inthira@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางดารุณี  นันท  
ทีไอยู : แ หมูทีไ ๆ  ต าบลหารกຌว   อ าภอหางดง   จังหวัดชียง฿หม 
ทรศัพท์ : 08 7324 9835       

4. ระยะวลาของครงการ (วันท่ีเริ่มต้น/วันท่ีจบโครงการ) :  6  ดอืน ินับจากวันทีไอนุมัติี                                      
5. งบประมาณครงการ : 40,000  บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีความสมไ าสมอละลดวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเดຌมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌน า
องค์ความรูຌรืไอง  การท าวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผาจากนื อดินทຌองถิไน ดยการออกบบละพัฒนาวัสดุ
ตกตง฿หຌมีลวดลายสวยงามนຌนอกลักษณ์ของทຌองถิไน เปถายทอด฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกวน 
จังหวัดชียง฿หม ท า฿หຌสมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบสวยงาม ดดดน หลากหลาย ละมีความป็น
อกลักษณ ์ชวยพิไมอกาสทางการตลาด 

7. ความป็นมาของครงการ 

 กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกวน  ต าบลหารกຌว  อ าภอหางดง  จังหวัดชียง฿หม  ป็นกลุมหัตถกรรมทีไมี
การอนุรักษ์สืบสานการปั้นหมຌอน  า ละป็นศูนย์การรียนรูຌละถายทอดภูมิปัญญาทຌองถิไน ผลิตภัณฑ์หลักทีไผลิตมี
อยูหลายอยาง ชน หมຌอกง หมຌอตຌม หมຌอน  า  ซึไงผลิตภัณฑ์ดังกลาวป็นผลิตภัณฑ์ทีไขายเดຌ฿นราคาเมสูงนัก  กลุม
จ าป็นตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความดดดน  สวยงาม  ปลก฿หมละ฿หຌป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไนตน  จึงตຌอง
อาศัยทคนิคการตกตง ชน  ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการติดลายบนผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม 
กิดความหลากหลาย  มีมูลคาพิไมละดึงดูด฿หຌผูຌบริภคสน฿จซื อมากขึ น 
 จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการ 
รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์
ของตนอง  ส าหรับน าเปพัฒนากระบวนการผลิต ละสามารถท าผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ  กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌ
น าองค์ความรูຌรืไอง การท าวัสดุตกตงลวดลายดินผาจากนื อดินทຌองถิไน การออกบบละการตกตงผลิตภัณฑ์
ถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ    
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน 

9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง    
9.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิ ตรียมนื อดิน  ขึ นรูป ตกตง  ผา ี  
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9.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก    
9.5 สรุปผล ละจัดท ารายงาน  

10. หลักการละหตุผล 

การตกตงผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผานื อดินดงมีหลายวิธี ซึไงตละวิธีจะ฿หຌลวดลายละความสวยงามทีไ
ตางกัน ชน การขูดขีดลาย การซาะรอง ละการกะลาย ลวดลายสวน฿หญกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ชน ลายกลีบบัว 
ลาย฿บเมຌ ลายครือถา ลายดอกเมຌตางโ ดย฿ชຌครืไองมือกะสลักผิว฿หຌป็นลวดลายทีไมีความตื นลึก ป็นลายนูนตไ า 
ซึไงวิธีดังกลาวตຌอง฿ชຌวลาละอาศัยความช านาญของผูຌท างาน ดังนั นการตกตงลวดลายดย฿ชຌครืไองมือหรือวัสดุ฿ด โ 
กดผิวผลิตภัณฑ์฿หຌกิดรอยป็นลวดลาย จึงป็นวิธีทีไประหยัดวลา฿นการผลิต สะดวก฿นการ฿ชຌงาน ผลิตลายซ  ากัน
เดຌจ านวนมาก  สามารถท าลวดลายเดຌตอนืไองบนผิวผลิตภัณฑ์ วัสดุตกตงลวดลายจะท าจากดินผา  ซึไงดินผาป็น
วัสดุทีไมีสมบัติขใงรงทนทาน ฿ชຌงานเดຌยาวนาน สามารถกดตกตงลวดลายเดຌชัดจน ดยการสรຌางตຌนบบจาก
ยางซิลิคนซึไง฿หຌรายละอียดทีไคมชัด มีความยืดหยุนสูง จากนั นน าเปท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับอัดดิน ทีไเดຌ
พัฒนาจากนื อดินทຌองถิไน฿หຌมีสมบัติขึ นรูปเดຌ พืไอท าวัสดุตกตงลวดลายดินผา ละมีความขใงรงหลังผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ - ้เเ เC   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จ าป็นตຌอง฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก฿หม ละป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไนตน 
การออกบบละตกตงสามารถชวยท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีความสวยงามละกิดความหลากหลายเดຌ จึงตຌองอาศัย
ทคนิคการตกตง ซึไงการตกตงดຌวยการกดลาย ละการติดลายตางโ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม ป็นวิธีหนึไงทีไ
ชวย฿หຌสินคຌามีมูลคาพิไม ผูຌประกอบการจึงตຌองการทีไจะสรຌางผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม  พืไอ฿หຌสามารถสืบสานงานของ
กลุม฿หຌคงอยูตอเป 

11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน 
เดຌออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์  ออกบบรูปทรงละการวางลวดลายบนผลิตภัณฑ์

ดย฿หຌมีรูปทรงละลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน  
11.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง  ชน ครืไองมือขูดตง ปງนหมุนเฟฟງา ละตะกรงรอน 

ท าบบพิมพ์ลวดลายตຌนบบดຌวยซิลิคน  บบพิมพ์อัดลายดຌวยปูนปลาสตอร์ ดยออกบบลวดลายทีไ
ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน ส าหรับการตกตงผลิตภัณฑ์ 

11.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ  
การตรียมนื อดินทຌองถิไน  การขึ นรูปดຌวยปງนหมุน การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายตางโ จากนื อ

ดินทຌองถิไน การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์ 

11.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 
ลงพื นทีไถายทอดความรูຌ฿นรืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ณ กลุมครืไองปั้นดินผา

บຌานกวน ต าบลหารกຌว อ าภอหางดง  จังหวัดชียง฿หม วันทีไ 23 พฤษภาคม 2560 

12. ผลการด านินงาน   
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย

ครืไองปั้นดินผา ชน  การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายจากนื อดินทຌองถิไน การตกตงดຌวย ทคนิคการ 
กดลวดลายบนผลิตภัณฑ์  ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ 
ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา 
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ขั นตอน วิธีกำร ผลทีไไดຌ 

แ.การตรียมดิน สอนการตรียมนื อดิน฿หຌหมาะสมกับการท าวัสดุ
ตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ซึไงตຌองการนื อดิน
ทีไมีความละอียดมาก  ดยผานตะกรงรอน ็เ 
มช  หมักละนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก ซึไง
นื อดินจะตຌองมีความสมไ าสมอทัไวทั งกຌอน กอนทีไ
จะน าเป฿ชຌงาน 

ท า฿หຌเดຌวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผาทีไมผีิวนียนรียบ  
มีความคมชัด มืไอน าเปกด
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์  

โ.การท าบบ
พิมพ์ปู
ปลาสตอร์ 

- สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการท า
บบพิมพ์ 
- สอนวิธีการท าบบพิมพ์ พืไอ฿ชຌ฿นการขึ นรูป
ชิ นงานดຌวยวิธีการอัดบบ 

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละ
ท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ 

ใ.การท าวัสดุ
ตกตงลวดลาย 

- สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยการอัดบบ  ดยอัดนื อดิน
ลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์พืไอสรຌางลวดลายบน
วัสดุตกตงลวดลายดินผา   
- สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยการปั้นอิสระพืไอท าดຌามจับ 
วัสดุตกตงลวดลายดินผา  ป็นรูปทรงตางโ ชน 
ทรงกระบอก สีไหลีไยม สามหลีไยม   
- สอนวิธีการตกตงชิ นงาน การกใบรายละอียด 
พืไอ฿หຌลวดลายมีความคมชัด ละน าขຌาผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ – ้เเ องศาซลซียส 

สามารถท าวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทีไป็นอกลักษณ์
ของกลุมตามตຌองการเดຌ ลวดลายทีไ
เดຌมีความคมชัด เมตกรຌาว ละมี
ความขใงรงหลังผา 
 

4.การตกตง
ดຌวยวัสดุตกตง
ลวดลายดินผา 

สอนวิธีการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยวัสดุตกตง
ลวดลายดินผา  การออกบบการวางลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์ ละการกดลายจะตຌองกด฿หຌลึกขຌา฿น 
นื อดิน  

ผลิตภัณฑ์ทีไตกตงดຌวยการกดลาย
มีลวดลายชัดจนหลังผา ละมี
ความสวยงาม  

5.การตกตง
ดຌวยการติด
ลวดลายละ
การตกตงสี 

สอนวิธีการอัดดินลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์  
พืไอ฿ชຌติดลวดลายตกตงผลิตภัณฑ์หลังผา การ
ตกตงสีละการกใบรายละอียด 
 

สามารถตกตงลวดลาย  ตกตงสี
ผลิตภัณฑ์หลังผา฿หຌมีความ
สวยงามเดຌ    

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน  ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์

ครืไองปั้นดินผา  การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการการติดลวดลาย  ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์พิไมมูลคา฿หຌ 
กสินคຌา นืไองจากผูຌประกอบการมีอาชีพปั้นหมຌอดย฿ชຌวิธีการตีขึ นรูป  

หลังการด านินงาน  ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว  สามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละสามารถท าผลิตภัณฑ์฿หมพืไอจ าหนายเดຌ ละผูຌประกอบการจะน าผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
พัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป 
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไอง  การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา  ท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์
ดຌวยทคนิคการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับตกตง
ผลิตภัณฑ์เดຌ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เดຌรวดรใวมากขึ นละผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ น า
ทคนลยีทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก  

จากการส ารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจาก ผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์฿หมออกจ าหนาย ท า฿หຌมีรายเดຌมากขึ น  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความช านาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพเดຌมาตรฐานน าเป
ยืไนขอ  มผช. ตอเป 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  หัวหนຌาครงการ 
16.2 นางสาวสุนีย์พร  พธ์กຌว  คณะท างาน 
16.3 นางสาวอภัสนันท์  สงสวาง  คณะท างาน 
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รูปกิจกรรมกำรลงพื นทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง  กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ 

ณ  กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนกวน ต ำบลหำรกຌว อ ำภอหำงดง  จังหวัดชียง฿หม 
วันทีไ โใ พฤษภำคม โ56เ    
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวศิวะพร  สุวรรณ               
กลุมประติมำกรรมดินผำบຌำนปຆำตำล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา 
A Development of  Toll  Decorating  Materials for Pottery 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์        
หนวยงาน ๊ ส านักทคนลยชีุมชน    ทรศัพท์ :   0 2201 7ใ็โ  
ทรสาร :    0 2201 7372     อีมล์     :   inthira@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวศิวะพร  สุวรรณ 
ทีไอยู : ใเ/1 หมูทีไ ไ  ต าบลสันผักหวาน  อ าภอหางดง  จังหวัดชียง฿หม 
ทรศัพท์ : 08 7324 9835        

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  6  ดอืน ินับจากวันทีไอนุมัติี                                      
5. งบประมาณครงการ : 40,000  บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีความสมไ าสมอละลดวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเดຌมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌน า
องค์ความรูຌรืไอง  การท าวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผาจากนื อดินทຌองถิไน ดยการออกบบละพัฒนาวัสดุ
ตกตง฿หຌมีลวดลายสวยงามป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน เปถายทอด฿หຌกสมาชิกประติมากรรมดินผาบຌานปຆาตาล 
จังหวัดชียง฿หม ท า฿หຌสมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบสวยงาม ดดดน หลากหลาย ละมีความป็น
อกลักษณ ์ชวยพิไมอกาสทางการตลาด 

7. ความป็นมาของครงการ 

 กลุมประติมากรรมดินผาบຌานปຆาตาล  ต าบลสันผักหวาน  อ าภอหางดง  จังหวัดชียง฿หม  กลุมผลิต
ผลิตภัณฑ์นื อดินดง ดย฿ชຌนื อดิน฿นทຌองถิไน  งานปั้นของบຌานปຆาตาลจะมีอกลักษณ์ฉพาะตัว คือ ตุຍกตา 
ดินผาทุกตัวจะมีรอยยิ ม ซึไงเดຌน านวคิดการปั้นตุຍกตาทีไมีรอยยิ มนี เปผสมผสานกับรูปบบการปั้นบบดิม ชน 
ภาชนะครืไองปั้นดินผา ตุຍกตาดินผารูปดใกเทยละรูปสัตว์นานาชนิด ป็นตຌน  ซึไงผลิตภัณฑ์ดังกลาวป็นผลิตภัณฑ์
ทีไขายเดຌ฿นราคาเมสูงนัก  กลุมจ าป็นตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความดดดน  สวยงาม  ปลก฿หมละ฿หຌป็น
อกลักษณ์ของทຌองถิไนตน  จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ชน  ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการติดลายบน
ผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม กิดความหลากหลาย  มีมูลคาพิไมละดึงดูด฿หຌผูຌบริภคสน฿จซื อมากขึ น 
 จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการ 
รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์
ของตนอง  ส าหรับน าเปพัฒนากระบวนการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ  กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌน า
องค์ความรูຌรืไอง การท าวัสดุตกตงลวดลายดินผาจากนื อดินทຌองถิไน การออกบบละการตกตงผลิตภัณฑ์
ถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ    
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน 
9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง   
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9.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิ ตรียมนื อดิน  ขึ นรูป ตกตง  ผา ี 
9.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก   
9.5 สรุปผล ละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 

 การตกตงผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผานื อดินดงมีหลายวิธี ซึไงตละวิธีจะ฿หຌลวดลายละความสวยงามทีไ
ตกตางกัน ชน การขูดขีดลาย การซาะรอง ละการกะลาย ลวดลายสวน฿หญกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ชน ลาย
กลีบบัว ลาย฿บเมຌ ลายครือถา ละลายดอกเมຌตางโ ดย฿ชຌครืไองมือกะสลักผิว ฿หຌป็นลวดลายทีไมีความตื นลึก  
ป็นลายนูนตไ า ซึไงวิธีดังกลาวตຌอง฿ชຌวลาละอาศัยความช านาญของผูຌท างาน  ดังนั นการตกตงลวดลายดย฿ชຌ
ครืไองมือหรือวัสดุ฿ด โ กดผิวผลิตภัณฑ์฿หຌกิดรอยป็นลวดลาย จึงป็นวิธีทีไประหยัดวลา฿นการผลิต สะดวก฿นการ
฿ชຌงาน ผลิตลายซ  ากันเดຌจ านวนมาก  สามารถท าลวดลายเดຌตอนืไองบนผิวผลิตภัณฑ์ วัสดุตกตงลวดลายจะท า
จากดินผา  ซึไงดินผาป็นวัสดุทีไมีสมบัติขใงรงทนทาน ฿ชຌงานเดຌยาวนาน  สามารถกดตกตงลวดลายเดຌชัดจน 
ดยการสรຌางตຌนบบจากยางซิลิคนซึไง฿หຌรายละอียดทีไคมชัด มีความยืดหยุนสูง จากนั นน าเปท าบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์ส าหรับอัดดิน  พืไอท าวัสดุตกตงลวดลายดินผาทีไเดຌพัฒนาจากนื อดินทຌองถิไน฿หຌมีสมบัติขึ นรูปเดຌ ละ
มีความขใงรงหลังผาทีไอุณหภูมิ ่เเ - ้เเ เC   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผาจ าป็นตຌอง฿หຌมีความดดดน  สวยงาม  ปลก฿หม  ละป็น
อกลักษณ์ของทຌองถิไนตน การออกบบละตกตงสามารถชวยท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีความสวยงามละกิดความ
หลากหลายเดຌ จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ชน  ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการติดลายบนผลิตภัณฑ์ 
พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม ป็นวิธีหนึไงทีไชวย฿หຌสินคຌามีมูลคาพิไม ผูຌประกอบการจึงตຌองการทีไจะสรຌางผลิตภัณฑ์
รูปบบ฿หม  พืไอ฿หຌสามารถสืบสานงานของกลุม฿หຌคงอยูตอเป  

11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน 
เดຌออกบบลวดลายพืไอท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์  ออกบบรูปทรงละการวางลวดลายบนผลิตภัณฑ์

ดย฿หຌมีรูปทรงละลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน  
11.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง  ชน ครืไองมือขูดตง ปງนหมุนเฟฟງา ละตะกรงรอน 

ท าบบพิมพ์ลวดลายตຌนบบดຌวยซิลิคน  บบพิมพ์อัดลายดຌวยปูนปลาสตอร์ ดยออกบบลวดลายทีไ
ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน ส าหรับการตกตงผลิตภัณฑ์ 

11.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ  
การตรียมนื อดินทຌองถิไน  การขึ นรูปดຌวยปງนหมุน การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายตางโ จากนื อ

ดินทຌองถิไน การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์ 

11.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก 
ลงพื นทีไถายทอดความรูຌ฿นรืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ณ กลุมประติมากรรม

ดินผาบຌานปຆาตาล  ต าบลสันผักหวาน อ าภอหางดง จังหวัดชียง฿หม วันทีไ 22 พฤษภาคม 2560 

12. ผลการด านินงาน   
  กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ชน  การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายจากนื อดินทຌองถิไน การตกตงดຌวยทคนิคการ 
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กดลวดลายบนผลิตภัณฑ์  ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์ 
พืไอพิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา  

ขั นตอน วิธีกำร ผลทีไไดຌ 
แ.การตรียมดิน สอนการตรียมนื อดิน฿หຌหมาะสมกับการท าวัสดุ

ตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ซึไงตຌองการนื อดินทีไ
มีความละอียดมาก  ดยผานตะกรงรอน ็เ มช  
หมักละนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก ซึไงนื อดิน
จะตຌองมีความสมไ าสมอทัไวทั งกຌอน กอนทีไจะ
น าเป฿ชຌงาน 

ท า฿หຌเดຌวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผาทีไมผีิวนียนรียบ 
มีความคมชัด มืไอน าเปกด
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์  

โ.การท าบบ
พิมพ์ปู
ปลาสตอร์ 

- สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการท า
บบพิมพ์ 
- สอนวิธีการท าบบพิมพ์ พืไอ฿ชຌ฿นการขึ นรูป
ชิ นงานดຌวยวิธีการอัดบบ 

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ 
ละท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ 

ใ.การท าวัสดุ
ตกตงลวดลาย 

- สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยการอัดบบ  ดยอัดนื อดิน
ลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์พืไอสรຌางลวดลายบน
วัสดุตกตงลวดลายดินผา   
- สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยการปั้นอิสระพืไอท าดຌามจับ 
วัสดุตกตงลวดลายดินผา  ป็นรูปทรงตางโ ชน 
ทรงกระบอก สีไหลีไยม สามหลีไยม   
- สอนวิธีการตกตงชิ นงาน การกใบรายละอียด 
พืไอ฿หຌลวดลายมีความคมชัด ละน าขຌาผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ – ้เเ องศาซลซียส 

สามารถท าวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทีไป็นอกลักษณ์
ของกลุมตามตຌองการเดຌ ลวดลาย
ทีไเดຌมีความคมชัด เมตกรຌาว 
ละมีความขใงรงหลังผา 
 

4.การตกตงดຌวย
วัสดุตกตง
ลวดลายดินผา 

สอนวิธีการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยวัสดุตกตง
ลวดลายดินผา  การออกบบการวางลวดลายบน
ผลิตภัณฑ์ ละการกดลายจะตຌองกด฿หຌลึกขຌา฿น
นื อดิน 

ผลิตภัณฑ์ทีไตกตงดຌวยการกด
ลายมีลวดลายชัดจนหลังผา 
ละมีความสวยงาม  

5.การตกตงดຌวย
การติดลวดลาย
ละการตกตงสี 

สอนวิธีการอัดดินลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ พืไอ
฿ชຌติดลวดลายตกตงผลิตภัณฑ์หลังผา การตกตง
สีละการกใบรายละอียด 

สามารถตกตงลวดลาย  ตกตง
สีผลิตภัณฑ์หลังผา฿หຌมีความ
สวยงามเดຌ    

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนการด านินงาน  ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง การท าวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์

ครืไองปั้นดินผา  การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการการติดลวดลาย  ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์พิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา 
นืไองจากผูຌประกอบการมีอาชีพปั้นหมຌอดย฿ชຌวิธีการตีขึ นรูป  

หลังการด านินงาน  ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว  สามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละสามารถท าผลิตภัณฑ์฿หมพืไอจ าหนายเดຌ ละผูຌประกอบการจะน าผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
พัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป 
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไอง  การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา  ท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์
ดຌวยทคนิคการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ส าหรับตกตง
ผลิตภัณฑ์เดຌ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เดຌรวดรใวมากขึ นละผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ น า
ทคนลยีทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก  

จากการส ารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์฿หมออกจ าหนาย ท า฿หຌมีรายเดຌมากขึ น  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

กลุมควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความช านาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน น าเปยืไนขอ 
มผช. ตอเป 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
16.1 นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  หัวหนຌาครงการ 
16.2 นางสาวสุนีย์พร  พธ์กຌว  คณะท างาน 
16.3 นางสาวอภัสนันท์  สงสวาง  คณะท างาน 
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รูปกิจกรรมกำรลงพื นทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง  กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ 
ณ  กลุมประติมำกรรมดินผำปຆำตำล  ต ำบลสันผักหวำน  อ ำภอหำงดง  จังหวัดชียง฿หม   

วันทีไ โ2 พฤษภำคม โ56เ  
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำซรำมิกกลิไนหอม 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวสุรีย์พร  สรรพกุล 
กลุมซรำมิกบຌำนหำดสຌมปງน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม 
 A Development of  Ceramic Fragrance 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์  
หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ :  เ โโเแ ็ไแเ    
ทรสาร : เ โโเแ ็ไเ่     อีมล์     :   inthira@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวสุรีย์พร  สรรพกุล   
ทีไอยู  :  72/2 หมูทีไ 2  ต าบลหาดสຌมปງน  อ าภอมืองระนอง  จังหวัดระนอง     
ทรศัพท์ :  08 0040 2425 

4. ระยะวลาของครงการ (วันท่ีเริ่มต้น/วันท่ีจบโครงการ) : 8 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี    
5. งบประมาณครงการ :   50,000   บาท   
6. บทสรปุผูຌบริหาร 
 การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม ฿หຌกผูຌประกอบการกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดระนอง ป็นการ
พัฒนาสูตรนื อดิน฿หຌมีความพรุนตัว ท า฿หຌนื อดินมีสมบัติดูดน  าหอมละ฿หຌกลิไนหอม฿นขณะ฿ชຌงาน ซึไงตຌอง฿ชຌความรูຌ
ดຌานการตรียมน  าดิน การทดสอบสมบัติน  าดิน การน าน  าดินเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ผูຌประกอบการสามารถ
น าความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมจ าหนาย  พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป 

7. ความป็นมาของครงการ 

กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน อ าภอมืองระนอง จังหวัดระนอง ป็นหมูบຌานทีไมีชืไอสียง฿นรืไองการผลิต
ซรามิกทีไมีคุณภาพ มีรูปทรงละสีสันทีไสวยงาม มีคุณสมบัติทีไดดดน นืไองจากป็นผลิตภัณฑ์ทีไท ามาจากดินขาว
ซึไงมีอยู฿นพื นทีไต าบลหาดสຌมปງนทานั น กลุมยังเดຌรับคัดลือก฿หຌป็นหมูบຌานมขายวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
ดยกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌน าองค์ความรูຌ฿นรืไองกระบวนการผลิต เดຌก การขึ นรูปดຌวยวิธีหลอ จิ๊กกอร์ การท า
บบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ การตกตงสี ละการผาดຌวยตากຍส  เปถายทอดละพัฒนากลุม฿หຌสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ซรามิก ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน   

ปัจจุบันจังหวัดระนอง มีนักทองทีไยวพิไมขึ น รวมถึงธุรกิจการคຌา  มีรงรม  รีสอร์ทละสปาปຂด฿หมป็น
จ านวนมาก  ท า฿หຌผลิตภัณฑ์ของกลุมป็นทีไตຌองการมากขึ น  ทางผูຌประกอบการจึงตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม฿หม คือ ผลิตภัณฑ์ซรามิกหอม  พืไอจ าหนาย฿หຌกับทางรงรม  รีสอร์ทละสปา ดยผูຌประกอบการมี
ความพรຌอม฿นรืไองครืไองมือ วัตถุดิบตางโทีไจ าป็นตอการผลิต ชน ครืไองรีดดิน หมຌอบดน  าคลือบ ครืไองจิ๊กกอร์  
ละตากຍส  ตขาดองค์ความรูຌ฿นรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม  จึงมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเป
ถายทอดความรูຌ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกกลิไนหอมละสรຌางป็นผลิตภัณฑ์฿หม  รวมทั ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี  
 จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ทางผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการพืไอ
พัฒนา รืไอง การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม พืไอ฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌละสามารถท าผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌน าองค์ความรูຌรืไอง การท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์  การตรียมน  าดิน การทดสอบ
สมบัติน  าดิน  การน าน  าดินเป฿ชຌงาน ละการผาผลิตภัณฑ์ ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีมูลคาพิไม ถายทอด฿หຌก
ผูຌประกอบการ  
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8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนานื อดิน ส าหรับ฿ชຌท าผลิตภัณฑ์ซรามิกกลิไนหอม 

9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง   
9.2 ทดลองหาสูตรสวนผสมของนื อดินละทดสอบสมบัติ 
9.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ 
9.4 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกละถายทอดความรูຌ   
9.5 สรุปผลละจัดท ารายงาน 

10. หลักการละหตุผล 

ผลิตภัณฑ์ซรามิกทีไ฿ชຌ฿นสปามีหลากหลายรูปบบ  ชน ทีไปักธูปหอม ทีไวางก ายาน ละตาผาน  ามันหอม  
ซึไงตาผาน  ามันหอมป็นผลติภัณฑ์ทีไนิยม฿ชຌป็นอยางมาก ขณะ฿ชຌตຌอง฿หຌความรຌอนดຌวยเฟพืไอ฿หຌน  ามันหอมระหย
สงกลิไนหอมออกมา ซึไงจ าป็นตຌองระวังระหวาง฿ชຌงาน ชน เฟเหมຌ น  ารຌอนลวก ดังนั นหากสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
หลานี ฿หຌ฿ชຌงานเดຌดยเมตຌอง฿ชຌความรຌอน จะพิไมความสะดวก ละปลอดภัย฿นการ฿ชຌงาน ดยการ฿ชຌผลิตภัณฑ์
ซรามิกทีไมีกลิไนหอมทดทน  

ผลิตภัณฑ์ซรามิกกลิไนหอม กิดจากการปรับสูตรนื อดิน กอนขຌาสูกระบวนการขึ นรูปละผาดຌวย
อุณหภูมิ แุโเเ °C  ดยคุณสมบัติหลังผาจะพิไมความพรุน฿หຌกนื อดิน นื อดินทีไท าการขึ นรูปป็นกนดูดสามารถ
ควบคุมรงดูดของน  าหอม ละปลดปลอยกลิไนหอมออกมาเดຌ สามารถน าเปผลิตป็นผลิตภัณฑ์ซรามิก 
ประดับตกตงละ฿หຌกลิไนหอม฿นขณะ฿ชຌงาน 
 ทางผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม  ฿หຌมีความดดดน  สวยงาม  ละป็นอกลักษณ์ของ
ทຌองถิไนตน  ดยผูຌประกอบการมีความพรຌอมทางดຌานตาผา  อุปกรณ์ละวัตถุดิบ ตขาดองค์ความรูຌ฿นรืไอง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซรามิกทีไมีกลิไนหอม  ดยฉพาะวิธีการตรียมน  าดิน฿หຌมีความพรุนตัวหลังผา  การทดสอบสมบัติ
น  าดิน การน าน  าดินเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ รวมทั งการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ิมผช.ี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของกลุม    

11. ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง   
คัดลือกนื อดินส ารใจรูปทีไมีสมบัติหมาะสมกับงานหลอ เดຌก นื อดินส า รใจรูปพอร์ซลน ชนิด ,PFB 

ละอะลูมินา ชนิด Aใแ อนุภาคของนื อดินละอะลูมินามีขนาดมัธยฐานทีไ ใ.แโ เมครอน ละ ใ.ใ็ เมครอน 
ตามล าดับ  

11.2 ทดลองหาสูตรสวนผสมของนื อดินละทดสอบสมบัต 
จากการทดสอบ พบวาสูตรสวนผสมของนื อดินทีไหมาะสม คือ นื อดินส ารใจรูปพอร์ซลนชนิด PFB 

ติมอะลูมินารຌอยละ 8 ผาทีไอุณหภูมิ 1,200 °C ฿หຌคาการดูดซึมน  าละมีระยะดูดน  าสูงทีไสุด 
11.3 ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตຌนบบ 

- การท าตຌนบบ ละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ 
- ตรียมน  าดิน  
- ขึ นรูปดยวิธีการหลอบบ  
- การตกตงสีผลิตภัณฑ์ 
- การผาผลิตภัณฑ์ ผาทีไอุณหภูมิ แ,โเเ °C 
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11.4 ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกดยการถายทอดความรูຌ รืไอง การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม ฿หຌก
ผูຌประกอบการ ระหวางวันทีไ โ0 - โแ มษายน โ5ๆเ  ณ  กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน  อ าภอมืองระนอง  
จังหวัดระนอง 
12. ผลการด านินงาน 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกสมาชิกกลุม รืไอง การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม 
เดຌน าองค์ความรูຌรืไองการท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์  การตรียมน  าดิน  การทดสอบสมบัติน  าดิน การน าน  าดินเป
฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ทีไอุณหภูมิ แุโเเ °C  ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีความดดดน  สวยงาม  ละป็นอกลักษณ์มี
มูลคาพิไม  

ขั นตอน วิธีการ ผลทีไเดຌ 
แ. การท าบบ
พิมพ์ปูน 
ปลาสตอร์ 

สอนวิธีการท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ
฿นการขึ นรูปชิ นงานดຌวยวิธีการหลอบบ  

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละ
ท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ 

โ. การตรียม
น  าดิน 

สอนวิธีการตรียมน  าดิน  การทดสอบสมบัติ 
น  าดิน การหาความถวงจ าพาะ ละอัตรา
การเหลตัวของน  าดิน  

ขຌา฿จถึงขึ นตอนการตรียมน  าดิน
การปรับสมบัติน  าดิน฿หຌสามารถ
หลอผลิตภัณฑ์เดຌ 

ใ. การขึ นรูป สอนวิธีการขึ นรูปดຌวยวิธีการหลอบบ   สามารถขึ นรูปผลิตภัณฑ์ดຌวยวิธีการ
หลอบบเดຌ ชิ นงานมาตกรຌาวหลัง
ถอดออกจากบบ  

ไ. การตกตงสี
ผลิตภัณฑ์ 

สอนวิธีการออกบบ การตกตงสีผลิตภัณฑ์
ดຌวยสี฿ตຌคลือบ  

เดຌ ผ ลิ ตภัณฑ์ ทีไ มี ล ว ดลาย ป็ น
อกลักษณ์ละสวยงาม  

5. การผา สอนวิธีการผาชิ นงาน ละการจัดรียง
ชิ นงาน฿นการผา  

สามารถผาผลิตภัณฑ์เดຌ ละ 
ผลิตภัณฑ์หลังผามีความสวยงาม 
เมตกรຌาว 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

 กอนการด านินงาน  ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นดຌาน การท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์   
การตรียมน  าดิน การทดสอบสมบัติน  าดิน การน าน  าดินเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ผูຌประกอบการสามารถน า
ความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมจ าหนาย  พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป 

หลังการด านินงาน  ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว  สามารถน าความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซรามิกกลิไนหอม ละผูຌประกอบการจะน าผลิตภัณฑ์ทีไเดຌพัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาซรามิกลิไนหอม ท า฿หຌทาง
ผูຌประกอบการสามารถท าบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์  ตรียมนื อดิน  ทดสอบสมบัติน  าดิน น าน  าดินเป฿ชຌงานละการ
ผาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ  ซึไงผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการน าทคนลยี
อืไนโ ทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก  

จากการส ารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
ออกจ าหนาย ท า฿หຌมีรายเดຌมากขึ น 
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15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

15.1 ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความช านาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ ละน าผลิตภัณฑ์
เปยืไนขอ มผช. ตอเป  

15.2 ผูຌประกอบการควรพัฒนารูปบบ ละทคนิคการตกตง฿หมโ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ป็น
ทางลือก฿หຌกผูຌซื อ 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

16.1 นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน  หัวหนຌาครงการ 

16.2 นางสาวสุนีย์พร  พธิ์กຌว   คณะท างาน 

16.3 นางสาวอภัสนันท์  สงสวาง  คณะท างาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 

  
 

  
 

  
 

  

รูปกิจกรรมการลงพื นทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม 
ระหวางวันทีไ 20 - 21 มษายน 2560   ณ  กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน  

ต าบลหาดสຌมปງน  อ าภอมืองระนอง  จังหวัดระนอง 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ 
ชมพูสมุนไพร 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  
นำงสำวปรมฤดี  ธำรณกุล 
นำงจิติมำ  พันธ์รัตนำนนท ์

นำงขนิษฐำ รักขียว 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาไทยี  การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร       
 ิภาษาอังกฤษี   The process development of herbal shampoo product.   

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    นางจิตต์รขา ทองมณี ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ            
หนวยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ   ทรศัพท์ :  เ โโเแ ็แแแ 
ทรสาร :  0 22017119    อีมล์ :  jitrekha@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1 นางสาวปรมฤดี  ธารณ  

ทีไตั ง :   กลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม  ลขทีไ โเ็/แ5 ต.฿นมือง อ.มือง  จ.ขอนกน  
ทรศัพท์ :  08 5597 3623                

3.2 นางจิติมา  พันธ์รัตนา 
ทีไตั ง :  วิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร  1609/3  ม.6  ต.อูทอง  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี         
ทรศัพท์ : 09 26192463               

3.3 นางขนิษฐา รักขียว 
ทีไตั ง :    กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ  ลขทีไ 115/1  ม.4  ต.ขาถาน อ.ทาฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี  
ทรศัพท์ :  08 4053 3106              

4. ระยะวลาของครงการ (วันท่ีเริ่มต้น/วันท่ีจบโครงการ) :   ิตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเี      
5. งบประมาณครงการ :   120ุ000 บาท    
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี  เดຌน าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพร 3 กลุม  คือ แ.ี กลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม  อยู฿นพื นทีไจังหวัด
ขอนกน  โ.ี วิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร  อยู฿นพื นทีไจังหวัดสุพรรณบุรี  ใ.ี กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ  
อยู฿นพื นทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึไงผูຌประกอบการทั ง ใ กลุม เดຌผลิตผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร  ดย฿ชຌสมุนเพรทีไ
ปลูกอง฿นชุมชน ตยังวางจ าหนายเมเดຌ  นืไองจากผลิตภัณฑ์ยังเมเดຌการรับรองมาตรฐาน  พราะมีปริมาณ
จุลินทรีย์ละคา กรด-บส ิpH) กินมาตรฐานก าหนด ชมพูกิดการยกชั น ตกตะกอน มืไอ฿ชຌสระผมลຌวท า฿หຌ
สຌนผมกระดຌาง ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค  ผูຌประกอบการจึงตຌองการพัฒนาละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ชมพู฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐาน  วศ. เดຌพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชมพู ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิต  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมาตรฐาน ปลอดภัย  ป็นทีไพึงพอ฿จ
ของผูຌบริภค สามารถจ าหนายป็นการพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ  

7. ความป็นมาของครงการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป  มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละ

ยกระดับของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี รวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ของผูຌประกอบการฉพาะราย  ท า฿หຌผูຌประกอบการมีความขຌา฿จกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌมี
คุณภาพ พืไอตอยอดการผลิต฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ตลอดจนสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวย
ตนอง สงผล฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌมาตรฐาน  วางจ าหนายเดຌ กิดการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองยัไงยืน 

 วศ. เดຌด านินครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  ครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชมพู
สมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพร 3 กลุม คือ แ.ี กลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพร 
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คุณครูปรม  โ.ี วิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร  ใ.ี กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ  ซึไงผูຌประกอบการประสบ
ปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์ชมพูผสมสมุนเพรยังเมเดຌคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  นืไองจากมีปริมาณ
จุลินทรีย์กินมาตรฐานละคา pH กินมาตรฐานก าหนด ชมพูเมป็นนื อดียวกัน กิดการตกตะกอน หลังการ฿ชຌ
ท า฿หຌสຌนผมกระดຌาง ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จกผูຌบริภค  ผูຌประกอบการจึงขຌารวมครงการาฯ  พืไอ฿หຌ 
วศ.  ขຌามาชวยพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  พรຌอมทั ง฿หຌความรูຌละค าปรึกษา฿น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ  หลักกณฑ์วิธีการทีไดี฿นการผลิตครืไองส าอาง (Good Manufacturing 
Practice: GMP) พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌการรับรองมาตรฐาน  สามารถผลิตจ าหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยาง
ยัไงยืน 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ  ฿หຌสามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน ิมผช.ี 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

9.1 พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌผูຌประกอบการ  ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ 

9.2 ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ 
9.3 ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
9.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ 
9.5 ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง ละขอมาตรฐาน มผช. 
9.6 สรุปละประมินผล 

10. หลักการละหตุผล 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนเพรเดຌรับความนิยมป็นอยางมาก นืไองจากประชาชนหันมาดูล฿ส฿จละรักษา
สุขภาพมากขึ น  ผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของสมุนเพรจึงป็นทางลือกหนึไงทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภค 
ผูຌประกอบการ เดຌผลิตชมพูสมุนเพรพืไอจ าหนาย  มຌผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพรจะมีคูขงทางการคຌาสูงตทาง
ผูຌประกอบการหในวา ถຌาผลิตภัณฑ์มีอกลักษณ์ละคุณสมบัติทีไดดดน มีการตลาดทีไดี สามารถยืไนขอมาตรฐานเดຌ  
ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีมูลคาพิไมขึ น ป็นทีไนาสน฿จตอผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงเดຌพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร ต
ยังมีอุปสรรคละปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐาน  กิดการยกชั น มีตะกอน มีคา pH กิน
มาตรฐาน ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค จากปัญหาดังกลาว ผูຌประกอบ จึงตຌองการพัฒนาละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌเดຌตามมาตรฐาน  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชมพู  ิมผช.้โ/โ55โี 
ก าหนดเวຌวา ชมพูตຌองป็นนื อดียวกัน เมยกชั นเมตกตะกอน เมมีสิไงปลกปลอม มีสีละกลิไนทีไดีตามธรรมชาติ
ของชมพูละสวนประกอบทีไ฿ชຌ คาความป็นกรด-ดาง อยูระหวาง ไ.5 - ่.เ จ านวนจุลินทรีย์ ิบคทีรีย ยีสต์
ละราี ตຌองเมกิน 1 x แเใ  คลนีตอตัวอยาง แ กรัม หรือ แ ลูกบาศก์ซนติมตร  ตຌองเมพบ แ.ี ซูดมนส 
อรูจินซา  โ.ี สตาฟຂลคใอกคัส  ออรียส  3.ี คนดิดา อัลบิคนส์  ไ.ี คลอสตริดียม  ละสามารถขจัดสิไง
สกปรก ฝุຆนละอองบนสຌนผมละหนังศีรษะเดຌ  ละท า฿หຌสຌนผมนุมสลวย หวีละจัดรูปทรงเดຌงาย รวมทั งสถานทีไ
ผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีได ี  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภท
สมุนเพรทีไเม฿ชอาหารละยา สามารถน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพรของ
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ผูຌประกอบการ  ดยการลงพื นทีไส ารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ  ละถายทอดทคนลยีการ
ผลิต  พรຌอมทั ง฿หຌค าปรึกษา฿นการคัดลือกวัตถุดิบ การตรียมสารสกัดสมุนเพร ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  พัฒนา
กระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พืไอยืดอายุผลิตภัณฑ์  ละปลอดภัยตอผูຌบริภค 
การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ละขຌอมูลบนฉลาก  ละผลักดัน฿หຌขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน  ป็นการพิไม
มูลคาผลิตภัณฑ์บบยัไงยืน 

11. ขั นตอนการด านินงาน   

กิจกรรม/วิธีกำร 
ระยะวลาการด านินงานป ีโ5ๆเ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุง 

ผลิตภัณฑ์ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ 

            

2. ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ หຌ  ก ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร 

            

3. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเข
ปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ 

            

4. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง
หຌองปฏิบัติการ 

            

5. ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ
ยืไนขอจดจຌง ละขอมาตรฐาน มผช. 

            

6. สรุปละประมินผล             

12. ผลการด านินงาน 

จากการลงพื นทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์  พบวามืไอผูຌประกอบการมีการผลิตชมพู
สมุนเพร ดย฿ชຌสมุนเพรทีไพาะปลูกองหรือปลูก฿นชุมชน ละน ามาตรียมป็นผลิตภัณฑ์ ตมืไอกใบผลิตภัณฑ์เวຌ
ประมาณ แ ดือน ผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐาน  กิดการยกชั น มตีะกอน คา pH ตไ ากวา ไ.5  ซึไงเม
ป็นเปตามมาตรฐานก าหนด วศ. เดຌท าการทดลองพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เดຌก การ
ตรียมสารสกัดสมุนเพร ปริมาณสารสกัด การลือก฿ชຌสวนประกอบ วิธีท าผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ เดຌก ปริมาณจุลินทรีย์  คา pH  ความคงสภาพ  จากการทดลอง พบวาผลิตภัณฑ์มี
เมพบจุลินทรีย์ มีคา pH อยู฿นชวงทีไมาตรฐานก าหนด  

วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ ละ฿หຌค านะน าการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พืไอเม฿หຌกิดการยกชั นละตะกอน ละ฿หຌคา pH อยู฿นชวง 4.5 - 8.0 การทดสอบผลิตภัณฑ์
บื องตຌน หลักกณฑ์วิธีการทีไดี฿นการผลิตครืไองส าอาง (Good Manufacturing Practice: GMP)  ตลอดจนการ฿ชຌ
ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไจ าป็น฿นการผลิต  รวมทั ง฿หຌความรูຌ฿นการจดจຌงครืไองส าอางควบคุมของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี ละหลักกณฑ์ ขั นตอนการขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ละลงขຌอความฉลาก  ท า฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ  สามารถพัฒนา



299 

กระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึไงขณะนี ผูຌประกอบการเดຌยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานป็นทีไรียบรຌอยลຌว ละอยู฿นระหวางการรอผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

13. สรุปผลการด านินงานกอนละหลัง  

 กอนการด านินงาน 
จากการลงพื นทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบครืไองส าอางสมุนเพร 

3 กลุม พรຌอมทั งกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ทดสอบ พบวา    
1.) กลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม  อยู฿นพื นทีไจั งหวัดขอนกน  เดຌผลิตชมพูผสม

สมุนเพร฿บหมีไ ตยังมีปัญหา คือ มีปริมาณจุลินทรีย์ละคา pH กินมาตรฐาน  ชมพูมีการตกตะกอน  นืไองจาก
การตรียมสารสกัดสมุนเพรยังเมถูกตຌอง ละหลังการ฿ชຌสระผมท า฿หຌสຌนผมกระดຌาง  ซึไงกิดจากการลือก฿ชຌ
สวนประกอบละกระบวนการผลิตทีไเมถูกตຌอง ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค  ผูຌประกอบการตຌองการ
พัฒนาละปรับปรุงชมพูสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพละเดຌการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชมพู  

2.) วิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร  อยู฿นพื นทีไจังหวัดสุพรรณบุรี  เดຌผลิตชมพูผสมสมุนเพรบอระพใดต
ยังมีปญัหา คือ ตผลิตภัณฑ์ยังเมผานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี  นืไองจากมีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐาน  
ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค จึงตຌองการ฿หຌหนวยงานราชการขຌามามีสวนชวยหลือละสนับสนุน฿น
การพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน    

3.) กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ อยู฿นพื นทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการผลิตครืไองส าอางสมุนเพร
ละน  ามันมะพรຌาวสกัดยใน ิvirgin coconut oilี ผูຌประกอบการมีการผลิตชมพูสมุนเพรอยูลຌว  ตตຌองการการ
ขยายตลาดสินคຌาละพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ชมพูดยการผสมน  ามันมะพรຌาวสกัดยใน ตผลิตภัณฑ์ชมพูทีไผลิตเดຌ
กิดการยกชั น  ละมี pH สูงกวามาตรฐาน ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค ผูຌประกอบการตຌองการ
พัฒนาละปรับปรุงชมพูผสมน  ามันมะพรຌาว฿หຌมีคุณภาพละเดຌการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชมพู 
 หลังการด านินงาน 
 วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตละ฿หຌค าปรึกษานะน า  การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์  ละกใบตัวอยางทดสอบป็นระยะ  ซึไงผูຌประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูเดຌ  รวมทั งผลักดัน
฿หຌผูຌประกอบการทั ง ใ กลุม  ยืไนขอจดจຌงครืไองส าอางควบคุมของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี เดຌ
ลຌว ละผูຌประกอบการเดຌยืไนขอการรับรองมาตรฐานลຌว  

 แ. ผลิตภัณฑ์ชมพูผสมน  ามันมะพรຌาว  ของกลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ เดຌการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนชมพู ิมผช. ้โ/โ55โี ลຌว    

โ. ผลิตภัณฑ์ชมพูผสมสมุนเพร฿บหมีไ   ของกลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม  อยู฿นระหวาง
รอผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ใ. ผลิตภัณฑ์ชมพูผสมสมุนเพรบอระพใด  ของวิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร  อยู฿นระหวางรอผลการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน         
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ  ทีไ วศ. ฿หຌการสนับสนุนครงการฯ ดยการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน า  
การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  ละสถานทีไผลิต   ซึไงสามารถน าองค์ความรูຌละ
ทักษะตางโ ทีไเดຌรับ  เปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจ าหนายป็นรายเดຌ  นอกจากนี 
ยังสามารถน าองค์ความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ครืไองส าอางอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพ
มาตรฐานเดຌดຌวย ละประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ ฿นอกาสตอเปดຌวย  
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15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

ผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ละน าความรูຌทีไเดຌรับเป
พัฒนาผลิตภัณฑ์อืไน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานชนกัน  ตผูຌประกอบการควรมีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ์ละมี
การสงผลิตภัณฑ์ทดสอบทางหຌองปฏิบัติการอยางสมไ าสมอ  นอกจากนี หนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ 

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :   นางจิตต์รขา ทองมณี ขียนครงการ  ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถาม 
                                  ขຌอมูลการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ถายทอดทคนลยี ละสนอนะ 
                                  นวทางกຌเข 

ผูຌรวมด านินงาน :  
1. นางสุวรรณี ทนธานี  ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว

ทางกຌเข 
โ. นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา  ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          

จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ  ละสรุปรายงานการด านินงาน 
 ใ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง  ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          
      จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการด านินงาน  
 ไ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          
      จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ  ละสรุปรายงานการด านินงาน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

 นำงสำวปรมฤดี  ธำรณกุล  กลุมวิสำหกิจชุมชนรือนสมุนไพรคุณครูปรม จังหวัดขอนกน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

 นำงจิติมำ  พันธ์รัตนำนนท์  วิสำหกิจชุมชนจิติมำสมุนไพร จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำงขนิษฐำ รักขียว กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสำรพิษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว 
ผสมสมุนไพร 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  
นำงมุกดำ  ตต็ม  

นำงอุดมสิน  ธรรมณัฐสกุล 
 
 
 
 

 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสม  
ิภาษาอังกฤษ) The development of herbal skin care product  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสุวรรณี  ทนธานี  ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ   
หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ    ทรศัพท์ :  0 2201 71็้  
ทรสาร :  0 2201 7102    อีมล์ :  suwannee@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1 นางมุกดา  ตตใม (กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์  

ทีไตั ง :  ลขทีไ  62/แ  ม.5  ต.องครักษ์  อ.พธิ์ทอง  จ.อางทอง   
ทรศัพท์ :   เ่ ๆแใไ แ5็ๆ    

3.2 นางอุดมสิน  ธรรมณัฐสกุล ิกลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชนี                              
ทีไตั ง :   10/369 ม.็  ต.คกขาม  หมูบຌานสารินซืไอตรง  อ.มือง  จ.สมุทรสาคร                          
ทรศัพท์ : 08 6849 3210 ุ เ้ 5เ5ๆ ่5ใ่ 

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  ิ ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเี                                                   
5. งบประมาณครงการ : ็0,000 บาท                                                                                   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

ปัจจุบันผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมีการผสมสารสกัดจากสมุนเพรทีไมีประวัติ฿นการบ ารุง ดูลรักษาผิว ชน 
มะหาด เหม ละมะฟอง กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์   ละกลุมทรัพย์สมุนเพร
วิสาหกิจชุมชน มีความตຌองการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพร พืไอพิไมรายเดຌละป็นผลิตภัณฑ์อีกทางลือก
หนึไงของผูຌบริภค ตยังประสบปัญหากีไยวกับการตรวจพบชื อจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์  ละผลิตภัณฑ์ขาดความคง
สภาพ มืไอกใบเวຌระยะวลาหนึไงจะกิดการยกชั น ท า฿หຌผลิตภัณฑ์เมผานกณฑ์มาตรฐานละเมป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. ขຌามาพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ดย฿หຌ
ค านะน ากีไยวกับสูตรการผลิต ละนวทางการปรับปรุงสูตรบ ารุงผิวผสมสมุนเพร รวมทั งผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช. 55แ/โ55ใี ซึไง฿นขณะนี กลุมผูຌประกอบการทั ง โ 
กลุมเดຌด านินการยืไนขอการรับรอง มผช. รียบรຌอยลຌว ละอยู฿นระหวางการรอผลการรับรอง 
7. ความป็นมาของครงการ 

วัตถุดิบจากสมุนเพรก าลังป็นทีไนิยม฿นอุตสาหกรรมครืไองส าอาง มีอัตราการขยายตัวละมีนวนຌม฿นการ
สงออกพิไมขึ น  นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองส าอางมากขึ น  
ทางกลุมฯ จึงผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของสมุนเพรทีไมีคุณสมบัติบ ารุงดูลผิว ท า฿หຌผิวกระจาง฿ส พืไอลดการ฿ชຌ
สารคมี ชน มะหาด มะฟอง ละปรตีนเหม จึงมีความตຌองการพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสม
สมุนเพร฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน พืไอป็นผลิตภัณฑ์ทางลือกหนึไงของผูຌบริภคละพิไมรายเดຌ฿หຌก
ผูຌประกอบการตอเป 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌส าหรับทาผิวกายพืไอบ ารุงผิว฿หຌออนนุมละชุมชื น ดยอาจมี
ลักษณะป็นของหลว ของหลวขຌน หรือครีม ปัจจุบันมีการ฿ชຌสารสกัดสมุนเพรชนิดตาง โ ทีไมีประวัติการ ฿ชຌงาน
กีไยวกับการบ ารุงผิวพรรณติมลงเป฿นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว จึงทดลอง฿ชຌสารสกัดสมุนเพร ป็นสวนผสม฿นผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิว ตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌยังเมป็นทีไนาพอ฿จ นืไองจากมีการตรวจพบชื อจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์  ละความคง
สภาพของผลิตภัณฑ์เมป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช. 55แ/โ55ใี  ผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการ
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฿นการปรับปรุงละพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว฿หຌทีไหมาะสม ดย฿หຌหนวยงานของรัฐขຌามามีสวนชวยหลือละ
ผลักดัน ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความรูຌพื นฐานกีไยวกับสถานทีไผลิตทีไดี (GMP) ละความรูຌ
กีไยวกับการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พืไอป็นการพิไมการขายสินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึ นเดຌ 

ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางทีไเดຌจาก
งานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงเดຌน าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวย
พัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพรของกลุมดังกลาวขຌางตຌน ดยการลงพื นทีไพืไอส ารวจปัญหา฿นกระบวนการ
ผลิตของผูຌประกอบการ พรຌอมทั ง฿หຌค าปรึกษา฿นการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ การตรียมสารสกัดสมุนเพร 
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌ
ผลิตภัณฑ์เดຌรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ สามารถยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน ิมผช.ี 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

แี ส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ  
โี ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพรทีไหมาะสมละทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ 
ใี ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพร฿หຌกับ

ผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
ไี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
5ี สรุปละประมินผลการด านินงาน  

10. หลักการละหตุผล 
 ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย  ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน 
 ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์ ละกลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจ
ชุมชน เดຌผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพร ชน มะหาด เหม ละมะฟอง ส าหรับทาผิวกายพืไอบ ารุงผิว฿หຌออน
นุมละชุมชื น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพรทีไมีคุณภาพตามมาตรฐาน มผช.55แ/โ55ใ จะตຌองป็นนื อดียวกัน 
เมยกชั น เมตกตะกอน เมมีสิไงปลกปลอม มีสีละกลิไนทีไดีตามสวนประกอบทีไ฿ชຌ ซึไงพบวากลุมผูຌประกอบการทั ง 
โ กลุมมปีัญหา฿นรืไองการตรวจพบชื อจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์  ละผลิตภัณฑ์ขาดความคงสภาพ เมเดຌคุณภาพตาม  
มผช.551/2553 ละผลิตภัณฑ์ยังเมป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค   
 วศ. จึงเดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอปครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสม
สมุนเพรของกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์  ละกลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชน ดย
ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิตสูตรผลิตภัณฑ์ เดຌนะน าวิธีการ
กຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ กใบตัวอยางพืไอวิคราะห์ตามมาตรฐาน รวมทั งประสานงานพืไอผลักดันขຌาสูการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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11. ขั นตอนการด านินงาน 

กิจกรรม/วิธีกำร 

ระยะวลาการด านินงานป ีโ5ๆเ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แ. ส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต 
สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ 

            

โ. ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว
ผสมสมุนเพร ทีไหมาะสมละ
ทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ 

            

ใ. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพร
฿หຌกับผูຌประกอบการ พืไอกຌเข
ปัญหาผลิตภัณฑ์ 

            

ไ. ติดตามละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

            

5. สรุปละประมินผลการ
ด านินงาน 

            

12. ผลการด านินงาน 

 จากการลงพื นทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์  พบวาผูຌประกอบการยังขาดความรูຌละ
ความขຌา฿จผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพร วศ.เดຌลงพื นทีไชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวผสมสมุนเพร ฿หຌค านะน ากีไยวกับการปรับปรุงละพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสกัดสารสกัดสมุนเพร ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถน าเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพรพืไอ
จ าหนายเดຌ ซึไง฿นขณะนี กลุมผูຌประกอบการทั ง โ กลุมเดຌด านินการยืไนขอการรับรอง มผช. รียบรຌอยลຌว ละอยู
฿นระหวางการรอผลการรับรอง 
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

กอนการด านินงาน 
นางมุกดา ตตใม  ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์ ิจังหวัดอางทองี 

ผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของสมุนเพรละพืช ชน ลูกประคบสมุนเพร ยาหมอง ละยาสมุนเพร อยางเรกใตาม 
ผูຌประกอบการมีความตຌองการพิไมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พราะลใงหในวาผลิตภัณฑ์กีไยวกับสมุนเพร
ก าลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค ทีไจะชวยพิไมตลาด ละสรຌาง
รายเดຌ฿หຌพิไมขึ นเดຌ  จึงผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวสมุนเพรมะหาดขึ น  ดยเดຌสกัดสารสกัดมะหาดองละผสมลง฿น
สูตรลชัไนทีไซื อมาป็นชุด ละเดຌจดจຌงครืไองส าอางควบคุมของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี ลຌว 
อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการยังขาดความรูຌกีไยวกับการผลิตละการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ รวมทั งเมสามารถ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดຌวยตนองเดຌ 
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นางอุดมสิน  ธรรมณัฐสกุล  ผูຌประกอบการกลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชน ิจังหวัดสมุทรสาครี  เดຌ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนเพรทีไมีสวนผสมของมะฟอง  พราะลใงหในวามะฟองป็นผลเมຌทีไมีมาก฿นพื นทีไ อีกทั งมะฟอง
มีความป็นกรดตามธรรมชาติ ชวยผลัดซลล์ผิวกาท า฿หຌผิวกระจาง฿สเดຌ จึงเดຌพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวผสมมะฟองขึ น  ละเดຌจดจຌงกับ อย. ลຌว  ตอมาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตยังเมมัไน฿จ฿นผลิตภัณฑ์ทีไตนผลิตขึ น  

หลังการด านินงาน 
 จากการลงพื นทีไละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก  ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์  ละ
กลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชน เดຌมีการนะน าการกຌเขปัญหาบื องตຌน นวทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวผสมสมุนเพร พืไอพิไมความความหลากหลาย฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละ฿หຌค านะน ากณฑ์การขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ ารุงผิว ดยมีผลการด านินงาน  ดังนี  

1. กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์  เดຌยืไนขอการรับรองมาตรฐานป็นทีไรียบรຌอย
ลຌว ละอยู฿นระหวางการรอผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. กลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชน  อยูระหวางกรยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละจะด านินการ
ยืไนขอ มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ  
ผูຌประกอบการมีความรูຌสึกพึงพอ฿จป็นอยางมากทีไทาง วศ.  เดຌขຌาเป฿หຌความรูຌละนะน าการผลิต

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมสมุนเพร  ซึไงทางผูຌประกอบการเดຌน าความรูຌทีไ เดຌเปปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนป็นทีไ 
พึงพอ฿จ ละมีความตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑ์อืไนโ อีก฿นอนาคต 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 ผูຌประกอบการมีความสามารถผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมีคุณภาพละมาตรฐาน ละตຌองการการรับ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช. 55แ/โ55ใี 
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

 ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :   นางสุวรรณี  ทนธานี ขียนครงการละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการ ลง
พื นทีไ฿หຌ    ค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข 

ผูຌรวมด านินงาน :  
แ. นางสุบงกช ทรัพย์ตง ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว

ทางกຌเข  
2. นางจิตต์รขา  ทองมณี ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว

ทางกຌเข 
ใ. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂติกุล ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา จดบันทึก

ขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการด านินงาน  
ไ.  นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง  ลงพื นทีไ ฿หຌ ค าปรึกษาชิ งลึก  ฝຄกปฏิบั ติกระบวนการผลิตละ 

ประสานงานพืไอติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
5. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิ งลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          

จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ  ละสรุปรายงานการด านินงาน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
กลุมวิสำหกิจชุมชนสมนุไพรละสงสรมิอำชพีบຌำนหงส์ จังหวัดอำงทอง 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

กลุมทรัพย์สมุนไพรวิสำหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสำคร 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหนຌำ 
ผสมสมุนไพร 

 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร 
นำยวชิระ  จันทรวิทุร 
นำงสุคนธำ กຌวรอืง 

นำงสำวณัฐธิญำณ์  ธัญญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รูปบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร                                                                                              
 ิภาษาอังกฤษ) The development of facial skin care product formulation        n 

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์ตง  ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ   
หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ     ทรศัพท์ :   0 2201 7ใเแ  
ทรสาร :  0 2201 71แ้     อีมล์ :  subongkoch@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1 นายวชิระ  จันทรวิทุร  ิกลุมอาชีพบຌานสบูี                                             

ทีไตั ง :   ลขทีไ  ็ๆ  ม.4  ขวงจระขຌบัว  ขตลาดพรຌาว  กรุงทพมหานคร                           
ทรศัพท์ :   เ่ ๆ5โไ โ55โ           

3.2 นางสุคนธา กຌวรือง  (กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมนยบายศรษฐกิจพอพียงี            
ทีไตั ง : ลขทีไ  ใโโ/แ  ม.ใ  ต.ทัพหลวง  อ.หนองหญຌาเซ  จ.สุพรรณบุรี                           
ทรศัพท์ :   เ่ แแ้ใ เ5แแ      

3.3 นางสาวณัฐธิญาณ์  ธัญญลักษณ์ ิกลุมน  ามันมะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ี                  
ทีไตั ง :   ลขทีไ  แเ้  ม.ใ  ต.บาง฿บเมຌ  อ.มือง  จ.สุราษฎร์ธานี                                         
ทรศัพท์ :   เ้ เแ5โ แเ5็ , เ่ แ5่้ ่ๆใ5  

4. ระยะวลาของครงการ (วันท่ีเริ่มต้น/วันท่ีจบโครงการ) :  ิ ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเี           
5. งบประมาณครงการ : แ50,000 บาท                                                                                   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

ผูຌประกอบการกลุมอาชีพบຌานสบู กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมนยบายศรษฐกิจพอพียง ละกลุมน  ามัน
มะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ มีความตຌองการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร พืไอพิไมรายเดຌละป็น
ผลิตภัณฑ์อีกทางลือกหนึไงของผูຌบริภค ตพบวาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาทีไผูຌประกอบการพัฒนาขึ นยังเมผานการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา ิมผช. 550/2553)  นืไองจากขาดความรูຌ฿นรืไองของ
กระบวนการผลิต การตรียมสารสกัดสมุนเพร การพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์ ละการควบคุมคุณภาพ  วศ. เดຌลงพื นทีไ
฿หຌค าปรึกษาชิงลึก นะน าการกຌเขปัญหาบื องตຌน นวทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร 
฿หຌค านะน ากณฑ์ก าหนด฿นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอมาตรฐาน ซึไงขณะนี 
ผูຌประกอบการอยู฿นระหวางตรียมอกสารพืไอด านินการจดจຌง ละยืไนขอ มผช. ตอเป        
7. ความป็นมาของครงการ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมครืไองส าอางนิยม฿ชຌวัตถุดิบจากสมุนเพร นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จดูลสุขภาพ
ละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองส าอางมากขึ น ทางผูຌประกอบการ OTOP จึงผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของ
สมุนเพร พืไอลดการ฿ชຌสารคมี ชน  ชะอมทศ  มะหาด  สลดพังพอน  วานหางจระขຌ  ขมิ นชัน น  ามันมะพรຌาว  
ละมะขือทศ ละมีความตຌองการพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร พืไอพิไมรายเดຌละป็น
ผลิตภัณฑ์อีกทางลือกหนึไงของผูຌบริภค 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพรป็นอีกทางลือกหนึไง฿นการปງองกันหรือชะลอริ วรอยหีไยวยนของ
ผิวหนຌา  การขຌาสูวัยสูงอายุประกอบกับการผชิญมลภาวะ ฝุຆนควัน ละสงดด การอยู฿นหຌองปรับอากาศ  สภาพ
อากาศทีไหຌง รวมถึงการท าความสะอาดผิวหนຌาดຌวยสารช าระลຌาง ลຌวนป็นสาหตุ฿หຌผิวหนຌาขาดความชุมชื น  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌส าหรับทาผิวหนຌาพืไอบ ารุงผิว฿หຌออนนุมละชุมชื น  อาจผสม
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สมุนเพรรวมดຌวย  ดยทัไวเปสวนผสมหลักของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา ประกอบดຌวย น  ามัน  น  า ละสารอิมัลชัไน  
ซึไงชวย฿หຌน  ามันละน  าขຌากันป็นนื อครีม นอกจากนี ยังมีการติมสารอาหารบ ารุงผิว  ชน  สารสกัดจากธรรมชาติ
ละวิตามินตางโ  สารสกัดสมุนเพรถือวาป็นสารอาหารบ ารุงของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาทีไมาจากธรรมชาติ  ป็นการ
ลดการ฿ชຌสารคมีซึไงอาจกอ฿หຌกิดผลตอรางกาย฿นระยะยาว  ซึไงเดຌรับความสน฿จจากผูຌบริภคป็นอยางมาก  ทางกลุมฯ  
ตຌองการพิไมมูลคาของสินคຌา ละสรຌางผลิตภัณฑ์฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ทีไหลากหลาย จึงทดลอง฿ชຌสารสกัดสมุนเพรป็น
สวนผสม฿นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา ตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌยังเมป็นทีไนาพอ฿จ นืไองจากอายุการกใบรักษาสั น ความคง
สภาพของผลิตภัณฑ์เมป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผูຌประกอบจึงมีความตຌองการ฿นการปรับปรุงละ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว฿หຌป็นสูตรทีไหมาะสม ละตຌองการ฿หຌมีหนวยงานของรัฐขຌามามีสวนชวยหลือละ
ผลักดัน ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความรูຌพื นฐานกีไยวกับสถานทีไผลิตทีไดี (GMP) พราะลใงหในวา
ผลิตภัณฑ์กีไยวกับสมุนเพรก าลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการพิไมการขาย
สินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึ นเดຌ 

ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีองค์ความรูຌละทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร  จึงสามารถน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวย
พัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาของผูຌประกอบการ  ดยการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต  พรຌอมทั ง฿หຌ
ค าปรึกษา฿นการตรียมสารสกัดสมุนเพร การลือก฿ชຌสารคมี  การปรับปรุงกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์  สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต  การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสม  ละการปรับปรุงฉลาก฿หຌถูกตຌอง  
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค  ละเดຌรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาละถายทอดสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา  ฿หຌมีคุณภาพละมีความปลอดภัย  สามารถยืไนขอ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

แ)  ส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ  
โี  ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาทีไหมาะสมละทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ 
ใี  ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน/ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามสรรพคุณของสมุนเพร 
ไี  ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา฿หຌกับผูຌประกอบการ 

พืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ 
5ี  ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
ๆี  สรุปละประมินผลการด านินงาน  

10. หลักการละหตุผล 
 ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย  ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน  

วศ. เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอปครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสม
สมุนเพรของกลุมอาชีพบຌานสบู กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมนยบายศรษฐกิจพอพียง ละกลุมน  ามันมะพรຌาวสกัด
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ยในสวนลุงสงค์ ดยลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต เดຌนะน า
วิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ ฿หຌค าปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมกผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอผลักดัน
ขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

11. ขั นตอนการด านินงาน 

กิจกรรม/วิธีกำร 
ระยะวลาการด านินงานป ีโ5ๆเ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แ. ส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต 
สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ 

            

โ.ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหนຌาทีไหมาะสมละทดลองผลิต
฿นหຌองปฏิบัติการ 

            

ใ.ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน/
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามสรรพคุณ
ของสมุนเพร 

            

ไ.฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา฿หຌกับ 
ผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหา
ผลิตภัณฑ์ 

            

5.ติดตามละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

            

ๆ.สรุปละประมินผลการด านินงาน             

12. ผลการด านินงาน 
- จากการส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม฿น

การผลิตผลิตภัณฑ์ สถานทีไผลิตสะอาดละอยู฿นกณฑ์ดี 
- วศ. เดຌพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร  พัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงสวนผสม

ของผลิตภัณฑ์   
- ทดสอบคุณลักษณะผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา ิมผช. 

55เ/โ55ใี   
- วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร เดຌ฿หຌค านะน ากีไยวกับการ

ปรับปรุงสูตรกีไยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ความป็นกรด-ดาง ละวิธีการพิไมอายุการกใบรักษา ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถน าเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร 

- เดຌนะน า฿หຌผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา 
นะน าการสกัดสารสกัดสมุนเพรชนิดอืไนพืไอพัฒนา฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ พืไอการยืไนขอจดจຌงละการรับรอง 
มผช. ตอเป 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน 

นายวชิระ  จันทรวิทุร ิกรุงทพฯี ป็นผูຌประกอบการกลุมอาชีพบຌานสบู  มีความตຌองการพัฒนาสูตรต ารับ
ครีมบ ารุงผิวหนຌาทีไมีสวนผสมของสมุนเพรทีไมีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค พราะลใงหใน
วาผลิตภัณฑ์กีไยวกับสมุนเพรก าลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการพิไมการขาย
สินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึ นเดຌ 

นางสุคนธา  กຌวรือง ิสุพรรณบุรีี  กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมนยบายศรษฐกิจพอพียง  ป็น
ผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนเพรชมพู  สบูกลีซอรีน  ซึไงเดຌรับการรับรอง มผช. ลຌว  เดຌผลิตครีมบ ารุง
ผิวหนຌาขึ น ดยมีสวนผสมของสารสกัดจากวานหางจระขຌละน  ามันมะพรຌาวป็นสวนประกอบ  ผูຌประกอบการมี
ความประสงค์ทีไจะพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยละ
ป็นทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค ตผลิตภัณฑ์ทีไผลิตขึ นมีอายุการกใบรักษาสั นละความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เมป็นเป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

คุณณัฐธิญาณ์  ธัญญลักษณ์ (สุราษฎร์ธานีี  ป็นผูຌประกอบการกลุมน  ามันมะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ มี
ผลิตภัณฑ์กีไยวกับน  ามันมะพรຌาวสกัดยในทีไมีสูตรการผลิตฉพาะดยเดຌรับการถายทอดความรูຌจากภูมิปัญญา฿น
ทຌองถิไน ทางกลุมฯ มีผลิตภัณฑ์ทีไท าจากน  ามันมะพรຌาวสกัดยในหลายชนิด  ทั งชนิดทีไ฿ชຌส าหรับสปา ละ฿ชຌส าหรับ
ปรุงอาหาร  ดยผลิตภัณฑ์น  ามันมะพรຌาวสกัดยในของกลุมนี เดຌรับการรับรอง มผช.โ5้/โ55ใ ผลิตภัณฑ์น  ามันนวด
ตัวส าหรับสปาลຌว  ตอมาทางกลุมฯยังเดຌน าน  ามันมะพรຌาวสกัดยในมาพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาพืไอพิไม
ความหลากหลายของสินคຌา ตผลิตภัณฑ์ยังเมป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค ละมีปัญหาคาความป็นกรด-ดาง ละ
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ซึไงเมป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌา ิมผช. 55เ/โ55ใี 

 หลังการด านินงาน 
 จากการลงพื นทีไละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก ณ กลุมอาชีพบຌานสบู กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมนยบาย
ศรษฐกิจพอพียง ละกลุมน  ามันมะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ เดຌมีการนะน าการกຌเขปัญหาบื องตຌน นว
ทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร รืไองความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ความป็นกรด-ดาง 
ละวิธีการพิไมอายุการกใบรักษา ละ฿หຌค านะน ากณฑ์การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ ารุงผิวหนຌา ซึไงขณะนี 
กลุมอาชีพบຌานสบูอยูระหวางการยืไนจดจຌงตอส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริม
นยบายศรษฐกิจพอพียงอยูระหวางการยืไนขอ มผช. ละกลุมน  ามันมะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ผานการรับรอง 
มผช. รียบรຌอยลຌว 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ  
ผูຌประกอบการมีความรูຌสึกพึงพอ฿จป็นอยางมากทีไทาง วศ.  เดຌขຌาเป฿หຌความรูຌละนะน าการผลิต

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร  ซึไงทางผูຌประกอบการเดຌน าความรูຌทีไเดຌเปปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนป็นทีไพึงพอ฿จ 
ละมีความตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑ์อืไนโ อีก฿นอนาคต 
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15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
วศ. เดຌนะน าพิไมติมกีไยวกับการตรียมวัตถุดิบ สารคมี ละอุปกรณ์฿นการผลิตบ ารุงผิวหนຌาผสม

สมุนเพร ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบริภคมากยิไงขึ น พืไอท าการจดจຌงละ
ยืไนขอ มผช. ตอเป    
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
นางสุบงกช  ทรัพย์ตง ขียนครงการละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการ ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษา

ชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข 
 ผูຌรวมด านินงาน :  

แ. นางจิตต์รขา ทองมณี ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว
ทางกຌเข 

 โ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง  ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          
     จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ   

ใ. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂติกุล    ทรสอบถามละรวบรวมปัญหาละขຌอมูลบื องตຌนของ ผูຌประกอบการ 
ละมีสวน รวม฿นการขียนครงการ  
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
กลุมอำชีพบຌำนสบู  กรงุทพมหำนคร 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

กลุมวิสำหกิจชุมชนสงสริมนยบำยศรษฐกจิพอพียง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

กลุมน  ำมันมะพรຌำวสกดัย็นสวนลุงสงค ์ จังหวัดสุรำษฎรธ์ำน ี
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆน
สมุนไพรทองพันชัไง  

 
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  
นำงนภำ  ทองสุทธำ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี    การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพรทองพันชัไง   
ิภาษาอังกฤษี    The process development of herbal body powder with white crane 

flower powder.    
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางจิตต์รขา  ทองมณี  ต าหนง :   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ   

หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ     ทรศัพท์ :   0 2201 71แแ 
ทรสาร :  0 2201 7102     อีมล์ :  jitrekha@dss.go.th   

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางนภา  ทองสุทธา ิกลุมสุทธิอสถี 
ทีไตั ง :   กลุมสุทธิอสถ   ลขทีไ  ็5เ/ไ่  ม.โ  ต.ทามวง  อ.ทามวง  จ.กาญจนบุรี                            
ทรศัพท์ :  เ่ แใไไ 5ๆโใ   

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ิ ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเี 
5. งบประมาณครงการ : ใ5,000  บาท      
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี  เดຌน าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพร กลุมสุทธิอสถ อยู฿นพื นทีไจังหวัดกาญจนบุรี  ซึไงผูຌประกอบการตຌองการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค ปງงฝุຆนสมุนเพร 
มีสวนผสมของสมุนเพรทองพันชัไง  ซึไงมีคุณสมบัติชวยรักษารคผิวหนัง  กลากกลื อน  ผดผืไนคัน  วศ. เดຌถายทอด
ทคนลยีละ฿หຌค าปรึกษา฿นการพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร  พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมาตรฐาน ปลอดภัย  ป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค  สามารถจ าหนายป็น
การพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ 
7. ความป็นมาของครงการ 

ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  มีจุดประสงค์พืไอพิไมศักยภาพ
ละยกระดับผูຌประกอบการ OTOP  ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการกຌเขปัญหา
ผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการฉพาะราย  ท า฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ  พืไอป็นนวทาง฿นการน าเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิมละตอยอดป็น
ผลิตภัณฑ์฿หม  ละสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวยตนอง  สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันละรายเดຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน 

วศ. เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป  ครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร
ทองพันชัไง ฿หຌผูຌประกอบการกลุมสุทธิอสถ  ดยผูຌประกอบการปลูกสมุนเพรเวຌ฿ชຌท าผลิตภัณฑ์  ตผลิตภัณฑ์ยังมี
จุลินทรีย์ปนป้อนกินมาตรฐาน นืไองจากกระบวนการผลิตยังเมถูกสุขลักษณะ  ผูຌประกอบการจึงตຌองการ฿หຌ วศ. 
ขຌามามีสวนชวยหลือละสงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์  ละ
ตຌองการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตจ าหนาย พิไมรายเดຌอยางยัไงยืน 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาละปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพรทองพันชัไง฿หຌกผูຌประกอบการ            

฿หຌสามารถขอการรับรอง มผช. 
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9. ขอบขตของการด านินงาน 
แี พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร   
โี ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ 
ใี ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ไี ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ 
5ี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง  ละขอมาตรฐาน 
ๆี สรุปละประมินผล 

10. หลักการละหตุผล 
ปງงฝุຆนสมุนเพร  ป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีทัลคัม ป็นสวนประกอบหลัก  ผสมกับสมุนเพร ชน ขมิ น  เพล 

ทองพันชัไง ดยอาจมีสวนผสมอืไน ชน ดินสอพอง ปງงขຌาวพด ผงสารสຌมสะตุ ละอาจตงกลิไนดຌวยการบูร  
พิมสน มนทอล น  ามันหอมระหย ปัจจุบันมีการผลิตปງงฝุຆนสมุนเพรจ าหนายทัไวเป  นืไองจากประชาชนหันมา฿ส
฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองส าอางมากขึ น ผูຌประกอบการกลุมสุทธิอสถ  เดຌผลิตผลิตภัณฑ์
ปງงฝุຆน  ละสริมคุณภาพดຌวยการผสมสมุนเพรทองพันชัไง ซึไงมีชืไอวิทยาศาสตร์วา Rhinacanthus nasutus Kurz  
มีคุณสมบัติชวยรักษารคผิวหนัง  กลากกลื อน  ผดผืไนคัน ตผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการยังเมเดຌมาตรฐาน 
นืไองจากมีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐานก าหนด  ซึไงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปງงระงับกลิไน ิมผช. 55ไ/โ5ไ็ี  
ก าหนดเวຌวา ผลิตภัณฑ์ปງงระงับกลิไน ตຌองป็นผงละอียด ป็นนื อดียวกัน  เมจับตัวป็นกຌอน  มีกลิไนทีไดีตาม
ธรรมชาติของสวนประกอบทีไ฿ชຌ  คากรด-บส  5.5 ถึง ้.เ  จ านวนบคทีรีย ยีสต์ละราทั งหมด  ตຌองเมกิน แ × 103 
คลนีตอตัวอยาง แ กรัม มีความคงสภาพ ละสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี ผูຌประกอบการยังขาดความรูຌละ
ทคนลยี฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์  จึงประสงค์ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป พืไอ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌ มผช. 

ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร  วศ. สามารถน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนา
กระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ  ดยการถายทอดทคนลยีพรຌอมทั ง฿หຌ
ค าปรึกษา฿นการตรียมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ  การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อน กิดความปลอดภัยตอผูຌบริภคละยืดอายุผลิตภัณฑ์ 
ละผลักดัน฿หຌขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ป็นการพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ละ  ฿หຌป็นทีไสน฿จของ
ผูຌบริภค 

11. ขั นตอนการด านินงาน  

กิจกรรม/วิธีกำร 
ระยะวลาการด านินงานปี โ5ๆเ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ. พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร   

            

โ. ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ 

            

ใ. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเข
ปัญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ 
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กิจกรรม/วิธีกำร 
ระยะวลาการด านินงานปี โ5ๆเ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ไ.ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง
หຌองปฏิบัติการ 

            

5. ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการ
ยืไนขอจดจຌง  ละขอมาตรฐาน 

            

ๆ. สรุปละประมินผล             

12. ผลการด านินงาน 
จากการลงพื นทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ พรຌอมทั งกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ทดสอบ

ทางหຌองปฏิบัติการ  พบวาผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนผสมสมุนเพรทองพันชัไง   มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐานก าหนด  
นืไองจากการท าสมุนเพรหຌงละการกใบรักษาสมุนเพรยังเมถูกสุขลักษณะ วศ. จึงเดຌพัฒนากระบวนการผลิต ละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  ถายทอดทคนลยีการผลิตละ฿หຌค าปรึกษานะน า  รืไองหลักกณฑ์วิธีการทีไดี฿นการผลิต
ครืไองส าอาง (Good Manufacturing Practice: GMP) การกใบกีไยวสมุนเพร  การท าความสะอาด การท าหຌง 
การกใบรักษาสมุนเพรหຌง  การควบคุมความชื น การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ควบคุมคา
กรด-บส  พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อนยืดอายุผลิตภัณฑ์  รวมทั งการ฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทีไจ าป็น฿นการ
ผลิต  ท า฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองของกระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌตามกณฑ์
มาตรฐาน มผช.  ละ  วศ. เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ของกลุมทดสอบตามมาตรฐาน  เดຌก  จุลินทรีย์  คากรด-บส  
ความชื น รวมทั ง฿หຌค านะน า฿นการจดจຌงผลิตภัณฑ์ละการยืไนขอรับรอง มผช. 
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน 
 ผูຌประกอบการกลุมสุทธิอสถ อยู฿นพื นทีไจังหวัดกาญจนบุรี  เดຌผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพรทองพันชัไง 
ละกนจันทร์  ดยมีการปลูกสมุนเพรเวຌ฿ชຌ฿นการผลิต  จากการทีไ วศ. กใบตัวอยางทดสอบทางหຌองปฏิบัติการ 
พบวา สมุนเพรละผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐานก าหนด  นืไองจากสมุนเพรละกระบวนการผลิตยัง
มีการปนป้อนจุลินทรีย์ เดຌงาย  จึงจ าป็นตຌองถายทอดความรูຌ รืไองสุขลักษณะทีไดี ฿นการผลิต (Good 
Manufacturing Practice: GMP) ฿หຌกับผูຌประกอบการ 

หลังการด านินงาน 
 วศ. เดຌถายทอดทคนลยีละ฿หຌค าปรึกษานะน า  การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์  
ดยนຌนรืไอง GMP ฿นการตรียมวัตถุดิบสมุนเพรละกระบวนการผลิตละกใบตัวอยางทดสอบป็นระยะ  รวมทั ง
ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌงละขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึไงผูຌประกอบการ สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ  มีการจดจຌงสูตรการผลิตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี  รียบรຌอยลຌว  
ละจะด านินการยืไนขอ มผช. ฿นปีงบประมาณ  โ5ๆแ 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ  
 ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ วศ.  เดຌขຌาเป฿หຌความรูຌละนะน าการพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  ละสถานทีไผลิต  ซึไงสามารถน าองค์ความรูຌละทักษะตางโ ทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมี
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มาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจ าหนายป็นรายเดຌ  ละประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ พืไอ฿หຌเดຌ
มาตรฐานตอเป  

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
ผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนทีไมีสวนผสมของสมุนเพร อาจกิดการปนป้อนจุลินทรีย์เดຌงาย  ผูຌประกอบการจึงตຌอง

ดูลการผลิตทุกขั นตอน฿หຌดี  พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีตามมาตรฐานอยางสมไ าสมอ  นอกจากนี ผูຌประกอบการ
สามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไน  ฿หຌมีคุณภาพเดຌตามมาตรฐานชนกันหนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ 
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
นางจิตต์รขา  ทองมณี  ขียนครงการละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการ ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษา

ชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข 

 ผูຌรวมด านินงาน :  
แ. นางสาวปัทมาพร  จิตปรีดา ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          

จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ  ละสรุปผลการด านินงาน 
 โ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย ์ ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          
     จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ  ละสรุปผลการด านินงาน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
 นำงนภำ  ทองสุทธำ ิกลุมสุทธิอสถี จังหวัดกำญจนบุรี 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขำวจำก
สมุนไพรทียนกิไงทีไหมำะสมกับผูຌประกอบกำร OTOP 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  
นำงกำญจนำ อิศรพันธ์  
นำยสมหวัง  ฿จกงดี 
นำยขมชำติ ลิมทัย 

 
 
 

 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี    การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไง       ง                
ทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ OTOP                                              

ิภาษาอังกฤษี  The process development of Henna herbal hair dye for OTOP 
operators.                                                                   

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    นางจิตต์รขา ทองมณี  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ           
หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ    ทรศัพท์ :  เ โโเแ ็แแแ  
ทรสาร :  0 2201 7119     อีมล์ :  jitrekha@dss.go.th  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1 นางกาญจนา อิศรพันธ์ (กลุมกาญจนาสมุนเพรเทย)   

ทีไตั ง :  ลขทีไ ้/โ  หมู ็ ต.บຌาน฿หม อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา   
ทรศัพท์ :  08 1946 2421           

3.2  นายสมหวัง  ฿จกงดี (กลุมสมุนเพรสุวรรณหงส์)            
ทีไตั ง :  ลขทีไ แๆใ หมู แเ  ต.หัวพธิ ์ อ.สองพีไนຌอง  จ.สุพรรณบุรี   
ทรศัพท์ :  08 6688 3020  อีมล์ : suwannaaromsawa@gmail.com      

3.3 นายขมชาติ  ลิมทัย (กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา)   
ทีไตั ง :  ลขทีไ ใ5/โ หมู แ  ต.กงสี ยน  อ.มือง  จ.กาญจนบุรี    ร ี
ทรศัพท์ :  08 1736 2253     

4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :  ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ   
5. งบประมาณครงการ :   ่เุ000 บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี  เดຌน าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพร 3 กลุม คือ แ.ี กลุมกาญจนาสมุนเพรเทย อยู฿นพื นทีไจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โ.ี กลุมสมุนเพรสุวรรณหงส์ อยู฿นพื นทีไจังหวัดสุพรรณบุรี  ใ.ี กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา อยู฿นพื นทีไจังหวัดกาญจนบุรี  
ซึไงป็นผูຌประกอบการผลิตครืไองส าอางสมุนเพรอยูลຌว  ละตຌองการท าผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไง
พืไอจ าหนาย  นืไองจากผูຌประกอบการมีการพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไงอยู฿นพื นทีไพืไอเวຌ฿ชຌ  ตยังขาดองค์ความรูຌ
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงยังเมสามารถวางจ าหนาย  วศ. เดຌพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไง ละถายทอดทคนลยี  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ
เดຌมาตรฐาน ปลอดภัย  ป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค สามารถจ าหนายป็นการพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ 

7. ความป็นมาของครงการ 
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  มีจุดประสงค์พืไอพิไมศักยภาพ

ละยกระดับผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ของผูຌประกอบการฉพาะราย  ท า฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ  พืไอป็นนวทาง฿นการน าเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิมละตอยอดป็นผลิตภัณฑ์
฿หม  ละสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวยตนอง  สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละ
รายเดຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน  

mailto:suwannaaromsawa@gmail.co
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วศ. เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป  ครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจาก
สมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ OTOP  ของผูຌประกอบการ ใ กลุม คือ แ.ี กลุมกาญจนาสมุนเพร
เทย โ.ี กลุมสมุนเพรสุวรรณหงส์  ใ.ี กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา ซึไงผูຌประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑ์ครืไองส าอาง
สมุนเพรจ าหนายอยูลຌว  ละมีการพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไงเวຌ฿ชຌท าผลิตภัณฑ์ยຌอมผม ต พบปัญหา  คือ 
วัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐาน ละ฿ชຌบรรจุภัณฑ์เมหมาะสม  ท า฿หຌผลิตภัณฑ์
กิดการปนป้อนจุลินทรีย์เดຌงาย เมสามารถวางจ าหนายเดຌ  นืไองจากผูຌประกอบการขาดความรูຌละทคนลยี฿น
การน าสมุนเพรทียนกิไงมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวทีไเดຌมาตรฐาน จึงตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌามามีสวนชวยหลือ
ละสงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  ละตຌองการ
ขอรับรองมาตรฐาน  พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตจ าหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยางยัไงยืน 

8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับการผลิตของ
ผูຌประกอบการ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน    
9. ขอบขตของการด านินงาน 

แ) พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับการผลิต
ของผูຌประกอบการ ดยทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ 

โ) ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ 
ใ) ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ไ) ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบละผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ 
5) ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง ละขอมาตรฐาน 
ๆ) สรุปละประมินผล 

10. หลักการละหตุผล 
การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทย ประกอบกับการ฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌ

ครืไองส าอางมากขึ น ดยมีการ฿ชຌสมุนเพรทนสารคมี฿นการผลิตครืไองส าอาง  ซึไงผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจาก
สมุนเพรป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึไงชนิดทีไผูຌสูงอายุ฿หຌความสน฿จมาก นืไองจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวทีไป็น สารคมี 
ท า฿หຌสຌนผมมีความกระดຌางหຌงสีย อาจกอ฿หຌกิดความระคายคืองตอหนังศีรษะ  สงผลสียตอสุขภาพของ
ผูຌบริภค ดังนั นการหลีกลีไยงการ฿ชຌสารคมี฿นการยຌอมผม฿หຌนຌอยทีไสุด  จึงป็นทางลือกหนึไงทีไชวยพิไมความ
ปลอดภัย฿หຌผูຌบริภค  ดยผูຌประกอบการทั ง 3 กลุม คือ แ.ี กลุมกาญจนาสมุนเพรเทย  โ.ี กลุมสมุนเพรสุวรรณ
หงส์  ใ.ี กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา  มีการผลิตผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพรจ าหนายอยูลຌว ตผูຌประกอบการตຌองการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงป็นผลิตภัณฑ์฿หม นืไองจากมีการพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไง฿น
พื นทีไ  ตผูຌประกอบการยังขาดความรูຌละทคนลยี฿น  การน าสมุนเพรทียนกิไงมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ปຂดผม
ขาวทีไเดຌมาตรฐาน จึงประสงค์ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  พืไอ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ยຌอมผมทียนกิไง ิมผช.แแ่ไ/โ55โี ก าหนดเวຌวา ผลิตภัณฑ์ยຌอมผมทียนกิไง  
มีจุลินทรีย์ชนิดบคทีรีย ยีสต์ ละราทั งหมดทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศเมกิน 1 x แเใ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม 
หรือ แ ลูกบาศก์ซนติมตร  ตຌองเมพบ แ.ี ซูดมนส อรูจินซา  โ.ี สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส  3.ี คนดิดา 
อัลบิคนส์  ไ.ี คลอสตริดียม  ความป็นกรด-ดาง  ตຌองอยูระหวาง ไ.เ ถึง 7.0  มีสีทีไดีตามธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ์ยຌอมผมทียนกิไง  ตຌองสามารถปกปຂดผมขาวเดຌละเมระคายคืองตอผิวหนัง ละสถานทีไผลิตตຌองมี
สุขลักษณะทีได ี
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ทียนกิไง ชืไอทางพฤกษศาสตร์  Lawsonia inermis Linn มีชืไอรียกอืไนโ ชน ทียนขาว ทียน
ขຌาวปลือก ทียนดง ทียนเมຌ  หรือ ฮนนา สารสีทีไพบ฿นทียนกิไง รียกวา ลอซน ิLawsoneี มีประมาณรຌอยละ 
เ.5 – เ.้  พบมาก฿นสวนของ ฿บ กิไง ละกຌาน ชาวอินดียละตะวันออกกลางนิยม฿ชຌสารสีนี  สรຌางงานศิลปะบน
ผิวกาย  ขียนลวดลาย เดຌอยางสวยงาม ละยังมีการน ามายຌอมผมดຌวย สารสีลอซนมีสมบัติชวย฿นการปกปຂ ดผม
ขาว ปลีไยนสຌนผม฿หຌป็นสีน  าตาลดง หรือ ดงปนสຌม  การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทยประกอบกับการ
฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองส าอางมากขึ น  การ฿ชຌครืไองส าอางทีไมีสวนผสมของสมุนเพร
ทนสารคมีจึงป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค ผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวทีไป็นสารคมีจะท า฿หຌสຌนผมมีความกระดຌางหຌง
สีย  ละอาจกอ฿หຌกิดการระคายคืองตอหนังศีรษะ การ฿ชຌสารคมีทีไสัมผัสกับรางกายมีผลตอสุขภาพของผูຌ฿ชຌ  
ขึ นกับความถีไ ปริมาณ  ละความขຌมขຌนทีไ฿ชຌ฿นตละครั ง  ดังนั นการหลีกลีไยงการ฿ชຌสารคมี฿นการยຌอมผม ดย฿ชຌ
สมุนเพรทน เมกอกิดการระคายคือง จึงป็นทางลือกหนึไงทีไมีความปลอดภัย   

ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร วศ. สามารถน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนา
กระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ  ดยการอบรมชิง
ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพรຌอมทั ง฿หຌค าปรึกษา฿นการตรียมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ  ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พัฒนา
กระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสม ฿น
กระบวนการผลิตการท าสมุนเพรทียนกิไงหຌงละการกใบรักษาถือป็นสิไงส าคัญ  ทียนกิไงหຌงมืไอมีความชื นสูง
ละสัมผัสกับสงหรือความรຌอน  สงผล฿หຌสีของลอซนจางหายเปเมสามารถปลีไยนสีผมเดຌ  นอกจากนั น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตຌองควบคุมการปนป้อนจุลินทรีย์  คากรด-บส  พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌบริภค
ละยืดอายุผลิตภัณฑ์฿หຌสามารถวางจ าหนายเดຌนานหลายดือน        
11. ขั นตอนการด านินงาน   

กิจกรรม/วิธีกำร 
ระยะวลาการด านินงานปี โ5ๆเ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ. พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
สูตร  ผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพร
ทียนกิไงทีไ หมาะสมกับการผลิตของ
ผูຌประกอบการ ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ 

            

โ. ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต 
   ผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ 

            

ใ. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเข
ปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ ์

            

ไ. ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบละผลิตภัณฑ์
ทางหຌองปฏิบัติการ 

            

5. ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไน
ขอจดจຌงละขอมาตรฐาน 

            

ๆ. สรุปละรายงานผล             
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12. ผลการด านินงาน 
 จากการลงพื นทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละกใบผลิตภัณฑ์พืไอทดสอบ  พบวาผูຌประกอบการมี
การพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไง฿นพื นทีไ  ละน ามาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวชนิดผงละชนิดหลว ตพบ
ปัญหาวา มืไอกใบผลิตภัณฑ์เวຌนานจะมีการปนป้อนชื อรา จึงกใบตัวอยางวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์ทดสอบ
ทางหຌองปฏิบัติการ  พบวามีจุลินทรีย์กินมาตรฐานก าหนด  นืไองจากการท าสมุนเพรหຌงละการกใบรักษา
สมุนเพรยังเมถูกสุขลักษณะ  วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาว ดยการอบรมชิงปฏิบัติการ
ละ฿หຌค าปรึกษานะน าการกใบกีไยวสมุนเพรทียนกิไง การท าความสะอาด การท าหຌง การกใบรักษาสมุนเพรหຌง  
การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อนยืดอายุผลิตภัณฑ์  การควบคุม
คากรด-บส  การทดสอบยຌอมผม  รวมทั งการ฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทีไจ าป็น฿นการผลิต การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไ
หมาะสม  สุขลักษณะทีไดีของกระบวนการผลิตละสถานทีไผลิต  ท า฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง
ของกระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌตามกณฑ์มาตรฐาน มผช.  ละ วศ. เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ของ
กลุมทดสอบตามมาตรฐาน เดຌก  จุลินทรีย์  คากรด-บส  การทดสอบยຌอมผม  ความชื น รวมทั ง฿หຌค านะน า฿น
การจดจຌงผลิตภัณฑ์ละการจัดท าขຌอความฉลากทีไถูกตຌอง 
13. สรุปผลการด านินงานกอนละหลัง  
 กอนการด านินงาน 
 ผูຌประกอบการทั ง ใ กลุม   มีการพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไงละน ามาท าผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาว  
ผูຌประกอบการ  เดຌจຌงความประสงค์ตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน  วศ. จึงเดຌกใบตัวอยาง
วัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์ทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ  พบวาวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์มีจุลินทรีย์ปนป้อน
กินมาตรฐาน     
 หลังการด านินงาน 

วศ. เดຌ฿หຌการอบรมชิงปฏิบัติการละลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน า  การพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  ละกใบตัวอยางทดสอบป็นระยะ  รวมทั งผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌงละขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ยຌอมผมทียนกิไง ิมผช. แแ่ไ/โ55โี ซึไงผูຌประกอบการ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดຌ  ดยมีผลการด านินงาน  ดังนี  

 แี  กลุมกาญจนาสมุนเพรเทย อยู฿นพื นทีไจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดຌด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลຌว 
มีการจดจຌงสูตรการผลิตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี  ละยืไนขอ มผช. รียบรຌอยลຌว   
ซึไงอยูระหวางการรอผลการรับรอง มผช.  
 โี  กลุมสมุนเพรสุวรรณหงส์ อยู฿นพื นทีไจังหวัดสุพรรณบุรี อยู฿นระหวางขั นตอนการพัฒนาละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด 
 ใี  กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา อยู฿นพื นทีไจังหวัดกาญจนบุรี  เดຌด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลຌว มีการจดจຌงสูตร
การผลิตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี รียบรຌอยลຌว ละจะด านินการยืไนขอ มผช. 
฿นปีงบประมาณ  โ5ๆแ 

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ  ทีไ วศ. เดຌ฿หຌการอบรมชิงปฏิบัติการละลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน า  

การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์  ละสถานทีไผลิต  ซึไงสามารถน าองค์ความรูຌละทักษะตางโ 
ทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจ าหนายป็นรายเดຌ  นอกจากนี ยังสามารถน า
องค์ความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐานเดຌดຌวย   
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15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 การผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวซึไง฿ชຌสมุนเพรทียนกิไงป็นสวนประกอบหลัก สามารถกิดการปนป้อน    
จุลินทรีย์เดຌงาย ผูຌประกอบการจึงตຌองดูลการผลิตทุกขั นตอน฿หຌดี  พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน
อยางสมไ าสมอ  นอกจากนี หนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ครืไองส าอาง
สมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ 
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
นางจิตต์รขา ทองมณี   ขียนครงการ ถายทอดทคนลยีการผลิต ลงพื นทีไ฿หຌ  

ปรึกษาชิงลึก ละสนอนะนวทางกຌเขปัญหาการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ 
 
ผูຌรวมด านินงาน :  
1. นางสุวรรณี  ทนธานี  ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว

ทางกຌเข  
2. นางสาวปัทมาพร  จิตปรีดา ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          

จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานผลการด านินงาน  
3. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง  ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          

จดบันทึกขຌอมูล ละบันทึกภาพ   
4. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์  ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          

จดบันทึกขຌอมูล ละบันทึกภาพ 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

 นำงกำญจนำ อิศรพันธ์ ิกลุมกำญจนำสมุนไพรไทยี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำยสมหวัง  ฿จกงดี ิกลุมสมุนไพรสุวรรณหงส์ี  จังหวัดสุพรรณบรุี 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

 นำยขมชำติ ลิมทัย ิกลุมสำย฿ยตຌนกลຌำี  จังหวัดกำญจนบุรี 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ560 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัว 
จำกสมุนไพร 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  
นำยสมยศ  หล ำวรรณะ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี     การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร                                                                                               
 ิภาษาอังกฤษี  The development of natural body mask product  formulation.     t.                                                                                         

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์ตง         
ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ    
ทรศัพท์ :  0 2201 7301    ทรสาร :  0 2201 7119    
อีมล์ :  subongkoch@dss.go.th        

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :  นายสมยศ  หล าวรรณะ                    
ทีไตั ง :     กลุมปງงรไ าต าบลบางนางลีไ  แใเ  ม.ไ  ต.บางนางลีไ  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม                        
ทรศัพท์ :  เ่ ้ๆแใ ไ่55                 

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :   ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ       
5. งบประมาณครงการ :  ใ5,000  บาท      
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กลุมปງงรไ าต าบลบางนางลีไ  ป็นกลุมผูຌผลิตปງงรไ า หรือกลือจืดจากภูมิปัญญาพื นบຌาน ซึไงปງงรไ าหรือ
กลือจืดนี ป็นผลพลอยเดຌจากการท านากลือ  ดยมีนายสมยศ  หล าวรรณะ ป็นประธานกลุม  ดิมทางกลุมเดຌ
ผลิตปງงรไ าพียงอยางดียว  ภายหลังมีความตຌองการทีไจะพิไมผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางทีไ฿ชຌปງงรไ าป็นวัตถุดิบ  ดย
ตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกตัวพืไอ฿หຌมีการ฿ชຌสวนผสมจากสมุนเพรอืไนโ ป็นสวนประกอบ ชน ทานาคา มี
สรรพคุณชวยปງองกันการกิดสิว  ลดผดผืไนคัน  ลดการกิดจุดดางด า ฝງา  ลดการสรຌางมใดสีมลานิน  ขมิ นชันมี
สรรพคุณชวยลดการอักสบ  น  าผึ  งมีสรรพคุณชวยบ ารุงผิวละรักษาสิว  ละผลิตภัณฑ์ตຌองมีคุณภาพละ
ปลอดภัยตอผูຌบริภค ซึไง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ าป็นตຌอง฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไดี มีคุณภาพละปลอดภัย  รวมถึงความรูຌพื นฐานกีไยวกับสุขลักษณะทีไ
ด ี฿นการผลิต (Good Hygiene Practice: GHP)  สามารถยื ไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ช ุมชน ิมผช. 
ไ5แ/โ55ไ: ผลิตภัณฑ์พอกตัวี  พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึ น ซึไงขณะนี ผูຌประกอบการอยู฿นระหวางตรียมอกสาร
พืไอด านินการจดจຌงตอสาธารณสุขจังหวัด ละยืไนขอ มผช. ตอเป                             
7. ความป็นมาของครงการ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมครืไองส าอางมีการ฿ชຌวัตถุดิบจากสมุนเพรละพืช มีอัตราการขยายตัวละมีนวนຌม
฿นการสงออกพิไมขึ น  นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองส าอางมากขึ น  
ทางผูຌประกอบการ OTOP จึงผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของสมุนเพร  ละลดการ฿ชຌสารคมี  ชน ปງงรไ ากลือจืด 
ของทางกลุมปງงรไ าต าบลบางนางลีไ  พืไอพิไมรายเดຌละป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค 

ปງงรไ ากลือจืด  เดຌจากผลึกทีไหลืออยู฿นนากลือหลังจากทีไตักกลือออกหมดลຌว  ดยมีลักษณะกาะกัน
ป็นผนขใงอยูติดกับดิน  ซึไงจะตຌองขูดออกสียกอนทีไจะปลอยน  าทะลขຌามาท านากลือรอบ฿หม  จึงน า ผลึกทีไ
เดຌมาปรรูปป็นปງงรไ ากลือจืด ปງงรไ ากลือจืดสามารถผลิตเดຌดยการน าผลึกทีไเดຌจากนากลือมาชน  าทิ งเวຌ 
ประมาณ 8 – 10 วัน  พืไอ฿หຌกลือทีไกาะติดกันอยูละลายน  า฿หຌหมด  ปลอยน  าทิ ง฿หຌหลือตตะกอนกลือจืด  
จากนั นน ามาคัไวบนกระทะ฿ชຌเฟปานกลางนานประมาณ  2 - 3 ชัไวมง จนเดຌป็นกຌอนลใกโ น ามาบดป็นผงชน  า
ทิ งเวຌ 1 คืน พืไอท าความสะอาด ลຌวจึงน าตะกอนทีไเดຌมาหยอดป็นพิมพ์ลใกโ  น าเปตากดด฿หຌหຌง  ดยทาง
กลุมปງงรไ าต าบลบางนางลีไ มีความตຌองการพิไมมูลคาของสินคຌา ละสรຌางผลิตภัณฑ์จากปງงรไ ากลือจืด฿หຌป็น
ผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพรทีไมีคุณภาพ  ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค ดังนั น ผูຌประกอบจึงมี
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ความตຌองการ฿นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร฿หຌป็นสูตรทีไหมาะสม ละตຌองการ฿หຌมีหนวยงาน
ของรัฐขຌามามีสวนชวยหลือละผลักดัน ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พราะลใงหในวาผลิตภัณฑ์
กีไยวกับสมุนเพรก าลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการพิไมการขายสินคຌาละ
สรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึ นเดຌ 

ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงเดຌน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์พอก
ตัวจากสมุนเพร ของกลุมปງงรไ าต าบลบางนางลีไ ดยการลงพื นทีไพืไอถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต฿หຌก
ผูຌประกอบการ  พรຌอมทั ง฿หຌค าปรึกษา฿นการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ  การตรียมสารสกัดสมุนเพร  ปรับปรุง
สูตรสวนผสม  พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ  ละการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์฿หຌผานการรับรอง มผช. 
พืไอความปลอดภัยละป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาละถายทอดสูตรผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร  ฿หຌมีคุณภาพละมีความปลอดภัย  สามารถ

ยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

แ) ส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ  
2ี ทดสอบคุณภาพปງงรไ ากลือจืด฿นหຌองปฏิบัติการ เดຌก ลหะหนัก คากรด-บส ิpH) ละปริมาณ

จุลินทรีย์  
3) พัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพร ดยทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ 
4) ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพร฿หຌกับ

ผูຌประกอบการ 
5) ติดตามผลการด านินงาน พรຌอมทั งผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง อย. ละขอการรับรอง มผช. 
6) สรุปละรายงานผล 

10. หลักการละหตุผล 
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ

ของผูຌประกอบการ OTOP  ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย  ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน  

วศ. เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป ครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร
ของนายสมยศ หล าวรรณะ ประธานกลุมปງงรไ าต าบลบางนางลีไ ดยลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ 
พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต เดຌนะน าวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ ฿หຌค าปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์
฿หมกผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอผลักดันขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
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11. ขั นตอนการด านินงาน  

กิจกรรม/วิธีกำร 

ระยะวลาการด านินงานปี โ5ๆเ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ.  ส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต 
สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ 

            

โ. ทดสอบคุณภาพปງงรไ ากลือจืด฿น
หຌองปฏิบัติการ เดຌก ลหะหนัก คา
กรด-บส ิpH) ละปริมาณจุลินทรีย์ 

            

ใ .  พัฒนากระบวนการผลิต ละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพร 
ดยทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ 

            

ไ. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
พอกตัวสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ 

            

5. ติดตามผลการด านินงาน พรຌอมทั ง
ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง 
อย. ละขอการรับรอง มผช. 

            

ๆ. สรุปละรายงานผล             

12. ผลการด านินงาน 

-  จากการส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม฿น
การผลิตผลิตภัณฑ์ สถานทีไผลิตสะอาดละมีสุขลักษณะทีไดี 

-  ทดสอบคุณภาพปງงรไ ากลือจืดดยท าการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ เดຌก วิคราะห์รธาตุละลหะหนัก 
คากรด-บส ิpH) ละปริมาณจุลินทรีย์ 

-  วศ. เดຌพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพร  กระบวนการผลิต ละปรับปรุงสวนผสมของผลิตภัณฑ์  เดຌก 
ปริมาณปງงรไ ากลือจืด  ชนิดละปริมาณสารกันสีย  ละวิธีตรียมผลิตภัณฑ์ 

-  ทดสอบคุณลักษณะผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช. ไ5แ/โ55ไ๊ ผลิตภัณฑ์
พอกตัวี  

-  วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพร เดຌ฿หຌค านะน ากีไยวกับการพัฒนาละ
ปรับปรุงสูตร ท า฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถน าเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พอก
ตัวจากสมุนเพร 

-  เดຌนะน า฿หຌผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร 
พืไอการยืไนขอจดจຌงละการรับรอง มผช. ตอเป 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

 กอนการด านินงาน 
นายสมยศ หล าวรรณะ  ป็นผูຌประกอบผลิตปງงรไ ากลือจืด มีความตຌองการพิไมมูลคาของสินคຌา ละสรຌาง

ผลิตภัณฑ์จากปງงรไ ากลือจืด฿หຌป็นผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพรทีไมีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จ
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ผูຌบริภค พราะลใงหในวาผลิตภัณฑ์กีไยวกับสมุนเพรก าลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของ
ผูຌบริภค฿นการพิไมการขายสินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึ นเดຌ 
 หลังการด านินงาน 

วศ.  เดຌวิคราะห์รธาตุละลหะหนัก ฿นตัวอยางปງงรไ ากลือจืด  พบวาเมมีปริมาณลหะหนัก ิตะกัไว 
ปรอท สารหนูี กินกณฑ์ทีไมาตรฐานก าหนด ละเดຌลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการกลุมปງงรไ าต าบล
บางนางลีไ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เดຌมีการนะน าการกຌเขปัญหาบื องตຌน ถายทอดทคนลยีกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร  พรຌอมทั ง฿หຌค านะน ารืไองการจดจຌงละกณฑ์การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ซึไงขณะนี ผูຌประกอบการอยู฿นระหวางตรียมอกสารพืไอด านินการจดจຌง ละยืไนขอ มผช. ตอเป    
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ  
 ผูຌประกอบการมีความรูຌสึกพึงพอ฿จป็นอยางมากทีไทาง วศ.  เดຌวิคราะห์ตัวอยางละผลิตภัณฑ์ปງงรไ า
กลือจืดพรຌอมทั ง฿หຌความรูຌละนะน าการผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร  ซึไงทางผูຌประกอบการเดຌน าความรูຌทีไ
เดຌเปปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนป็นทีไพึงพอ฿จ ละมีความตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑ์อืไนโ อีก฿นอนาคต 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 วศ. เดຌนะน าพิไมติมกีไยวกับการตรียมวัตถุดิบ สารคมี ละอุปกรณ์฿นการผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจาก
สมุนเพร ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบริภคมากยิไงขึ น พืไอท าการจดจຌงละ
ยืไนขอ มผช. ตอเป    
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางสุบงกช ทรัพย์ตง   ขียนครงการละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการ   
ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต 
ละสนอนะนวทางกຌเข 

 ผูຌรวมด านินงาน :  
 แ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว

ทางกຌเข ละจดบันทึกขຌอมูล 
 โ. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂตกิุล ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต บันทึกภาพละ

ทรสอบถามขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

กลุมปງงรไ ำต ำบลบำงนำงลีไ จังหวัดสมุทรสงครำม 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว 
จำกนมผึ ง พืไอลดปริมำณจุลินทรีย์ปนปื้อน 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงลดำวัลย์  หีบกຌว  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี   การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ งพืไอลดปริมาณ 
จุลินทรีย์ปนป้อน    

 ิภาษาอังกฤษี   Development of skin care products from royal jelly to reduce           e  
microbial contamination.  

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :  นางจิตต์รขา  ทองมณี       
ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  หนวยงาน :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ    
ทรศัพท์ :  0 2201 7111    ทรสาร :  0 2201 7102    
อีมล์ :  jitrekha@dss.go.th         

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1     นางลดาวัลย์  หีบกຌว (กลุมดอะวนดอริงบีี                                                 
ทีไตั ง :     กลุมดอะวนดอริงบี  ลขทีไ  63  ม.ใ  ต.พนสูง  อ.เชยวาน  จ.อุดรธานี                          
ทรศัพท์ :  เ่ แใ่เ โๆเ5      

4. ระยะวลาของครงการ (วันท่ีเริ่มต้น/วันท่ีจบโครงการ) :   ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ                                                  
5. งบประมาณครงการ :   50,000  บาท                                                              
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

นืไองจากผูຌประกอบการกลุมดอะวนดอริงบี อยู฿นพื นทีไจังหวัดอุดรธานี มีกลุมสมาชิกลี ยงผึ งอง ทาง
กลุมฯ จึงน าน  าผึ งละนมผึ ง ิRoyal jelly) ทีไเดຌมาป็นสวนผสม฿นการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว น  าผึ งละนมผึ งมี
ประยชน์ชวยพิไมความชุมชื น฿หຌกผิว  ลดการระคายคืองละการอักสบของผิว  ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวมืไอผสมนมผึ งลง฿นผลิตภัณฑ์  ท า฿หຌจุลินทรีย์ปนป้อนละจริญเดຌงาย  ละกิดการตกตะกอน  ผลิตภัณฑ์
จึงสียสภาพรใว  เมสามารถวางจ าหนายเดຌ  กลุมฯ จึงตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการขຌามาชวยพัฒนา
กระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ ง  พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อน ละเมมีตะกอน ป็น
การยืดอายุ ิshelf life) ผลิตภัณฑ์ ท า฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ซึไงขณะนี   วศ. อยู฿นระหวางการทดสอบการยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการสามารถกใบผลิตภัณฑ์เดຌนาน  ๆ ดือนลຌว  ละจะท าการทดสอบยืด
อายุผลิตภัณฑ์ป็นระยะวลา แโ ดือน  จึงตຌองด านินการทดสอบตอนืไอง฿หຌครบตามระยะวลาทีไก าหนด  
ผูຌประกอบการจึงตຌองขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP  ตอนืไอง฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ  
7. ความป็นมาของครงการ 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมครืไองส าอางมีการ฿ชຌวัตถุดิบจากธรรมชาติมากขึ น  นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จ
ดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองส าอางมากขึ น  ผูຌประกอบการจึงผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของ
วัตถุดิบจากธรรมชาติ พืไอลดการ฿ชຌสารคมี ชน การ฿ชຌน  าผึ งละนมผึ งมีประยชน์฿นการชวยพิไมความชุมชื น
฿หຌกผิว  บ ารุงผิว฿หຌดูออนยาว์  ซึไงทางกลุมดอะวนดอริงบีตຌองการพิไมมูลคาของน  าผึ งละนมผึ ง  จึงน าปรรูป
ป็นผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางหลายประภท  ซึไงผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ งป็นอีกหนึไงผลิตภัณฑ์ทีไผูຌประกอบการ
ตຌองการพัฒนา฿หຌมีคุณภาพ ตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌยังเมป็นทีไนาพอ฿จ  นืไองจากผลิตภัณฑ์มีจุลินทรีย์ปนป้อนละกิด
การตกตะกอน  ผลิตภัณฑ์จึงสียสภาพภาย฿น แ ดือน  เมสามารถวางจ าหนายเดຌ  ดังนั น ผูຌประกอบจึงตຌองการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว฿หຌสามารถมีอายุการกใบนานขึ น  จึงตຌองการ฿หຌมีหนวยงาน
ของรัฐขຌามามีสวนชวยหลือ ดย฿หຌความรูຌ฿นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความรูຌพื นฐานกีไยวกับสถานทีไผลิตทีไดี 
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(GMP)  พราะลใงหในวาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวก าลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการ
พิไมการขายสินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึ นเดຌ 

ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ครืไองส าอาง  จึงเดຌน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ งของกลุม
ดอะวนดอริงบี  พืไอชวยลดปริมาณจุลินทรีย์ละสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์  ดยการพัฒนากระบวนการผลิต
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว฿นหຌองปฏิบัติการ  ละถายทอดทคนลยีการผลิต  พรຌอมทั ง฿หຌค าปรึกษา  พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานละสามารถมีอายุการกใบผลิตภัณฑ์นาน
ขึ น สามารถวางจ าหนายเดຌ  มีความปลอดภัยละป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

8. วัตถุประสงค์ 
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ งพืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อนละการกิดตะกอน    

9. ขอบขตของการด านินงาน 

1) พัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พืไอลดจุลินทรีย์ปนป้อนละการกิดตะกอน ดยทดลอง
ผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ 

โี  ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ ง฿หຌกผูຌประกอบการ  
ใี  ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหา  การปรับปรุงกระบวนการผลิตละสูตรผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว   
ไี  ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑท์างหຌองปฏิบัติการ เดຌก ปริมาณจุลินทรีย์ คากรด-บส (pH) ความคงสภาพ 
5ี  ติดตามผลการด านินงานของผูຌประกอบการ 
ๆี  สรุปละรายงานผล 

10. หลักการละหตุผล 
 ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป  มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  พืไอป็นนวทางทีไถูกตຌอง฿นการตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ ตอเป  ละสามารถกຌปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน  

วศ. เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป  ครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ ง  พืไอ
ลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อนของกลุมดอะวนดอริงบี  นมผึ ง ิRoyal jelly) ป็นอาหารของผึ งออนละผึ งนางพญา 
มีลักษณะกึไงขใงกึไงหลว สีหลืองออน  นมผึ งมีสารอาหารทีไมีประยชน์ ชน เขมัน ปรตีน วิตามิน ซึไงสารอาหาร
หลานี อาจท า฿หຌจุลินทรีย์จริญเดຌดีชนกัน วศ. เดຌท าการทดลองผลิตผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ งละทดสอบ
ผลิตภัณฑ์฿นหຌองปฏิบัติการ ดยการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ศึกษาวิธีตรียมสารละลายนมผึ ง 
ปริมาณละชนิดของสารกันสียทีไ฿ชຌปງองกันการจริญของจุลินทรีย์ การปรับปรุงสวนผสมพืไอเม฿หຌผลิตภัณฑ์กิดการ
ตกตะกอน  ป็นการ ยืดอายุผลิตภัณฑ์  ละถายทอดทคนลยีการผลิต รวมทั งการควบคุมกระบวนการผลิตละ
สถานทีไผลิต฿หຌมีสุขลักษณะทีไดี พืไอลดการปนป้อนจุลินทรีย์  ละ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ  สามารถจ าหนายเดຌ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ิมผช.55แ/โ55ใี ก าหนดเวຌวา ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมี  จลุินทรีย์
ชนิดบคทีรีย ยีสต ์ ละราทั งหมดทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศ  เมกิน 1 x แเใ  คลนีตอตัวอยาง แ กรัม หรือ แ 
ลูกบาศก์ซนติมตร  ตຌองเมพบ แ.ี ซูดมนส อรูจินซา  โ.ี สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส  3.ี คนดิดา อัลบิคนส์  
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ไ.ี คลอสตริดียม  ความป็นกรด-ดาง  ตຌองอยูระหวาง 5.เ ถึง 8.0  เมกิดการยกชั น ตกตะกอน  ละสถานทีไ
ผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี 
11. ขั นตอนการด านินงาน  

กิจกรรม/วิธีกำร 
ระยะวลำกำรด ำนินงำนป โ56เ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ. พัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุง 

ผลิตภัณฑ์ ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ 

            

โ. ถายทอดทคนลยีกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากนมผึ ง 

            

ใ. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอ
กຌเขปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

            

ไ. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌอง 
ปฏิบัติการ 

            

5. ติดตามผลการด านินงานของ
ผูຌประกอบการ 

            

ๆ. สรุปละรายงานผล             

12. ผลการด านินงาน 

 จากการลงพื นทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์  พบวามืไอผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวดยมีสวนผสมของนมผึ งละสารสกัดสมุนเพร  มืไอกใบผลิตภัณฑ์เวຌ ประมาณ แ ดือน ผลิตภัณฑ์กิดการ
ตกตะกอน ละมีจุลินทรีย์ขวนลอยอยู฿นผลิตภัณฑ์  ซึไงผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบอยาง
นຌอย แ ปี  วศ. จึงเดຌท าการทดลองพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงสวนผสมของผลิตภัณฑ์  เดຌก ปริมาณ
นมผึ ง  ชนิดละปริมาณสารกันสีย  วิธีตรียมผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ เดຌก 
ปริมาณจุลินทรีย์  คากรด-บส (pH) ความคงสภาพ  จากการทดลอง พบวาผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบทีไ ๆ ดือน ดย
เมพบจุลินทรีย์ เมมีตะกอน มีคากรด-บส อยู฿นกณฑ์มาตรฐาน   

วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว฿หຌกับผูຌประกอบการ ละ฿หຌค านะน าการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ ละเมมีตะกอน การ฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทีไจ าป็น฿นการผลิต  ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองของกระบวนการผลิต  การปรับปรุงสูตร ละมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ต
ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบอยางนຌอย แ ปี  จึงตຌองด านินการทดลองตอพืไอดูอายุการกใบ
ผลิตภัณฑ์ตอเป  ดังนั นครงการนี จึงตຌองขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP  ตอนืไอง฿นปี โ5ๆแ 

13. สรุปผลการด านินงานกอนละหลัง 

กอนการด านินงาน 
 กลุมดอะวนดอริงบี  ป็นผูຌประกอบการผลิตครืไองส าอางอยู฿นจังหวัดอุดรธานี  มีสถานทีไผลิตทีไถูก
สุขลักษณะ ละมีกลุมสมาชิกลี ยงผึ งอง  กลุมฯ จึงน านมผึ งละน  าผึ งทีไเดຌมาป็นสวนผสม฿นการผลิตครืไองส าอาง  
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ตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวทีไผูຌประกอบการผลิตขึ น  มืไอกใบเวຌประมาณ แ ดือน พบจุลินทรีย์ขวนลอยละมีตะกอน
กิดขึ น ผลิตภัณฑ์จึงสียสภาพรใว  เมสามารถวางจ าหนายเดຌ ผูຌประกอบการเมสามารถกຌปัญหาเดຌ จึงขอขຌารวม
ครงการคูปองวิทย์   

หลังการด านินงาน 
จากการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวผสมนมผึ ง฿นหຌองปฏิบัติการ  สามารถกใบผลิตภัณฑ์เวຌเดຌอยางนຌอย 

ๆ ดือน ผลตรวจทางหຌองปฏิบัติการ เมพบจุลินทรีย์ละเมมีตะกอน จึง฿หຌค าปรึกษานะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ละสุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต ดย฿หຌผูຌประกอบการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์  ซึไงอยู฿น
ระหวางทดสอบอายุการกใบผลิตภัณฑ์ ยังเมสามารถน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหนายเดຌ  
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ  

ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ วศ.  เดຌชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์ละ฿หຌความรูຌละนะน าการผลิตผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวจากน  านมผึ ง  พืไอ฿หຌสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจ าหนายป็นรายเดຌ   
นอกจากนี ยังสามารถน าองค์ความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครืไองส าอาง
อืไนโ ฿หຌมีคุณภาพเดຌดຌวย   
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 นืไองจากนมผึ งป็นวัตถุดิบทีไเดຌจากธรรมชาติ  จึงมีการปนป้อนจุลินทรีย์อยูลຌว  การน ามาท าผลิตภัณฑ์
ครืไองส าอางจึงพบการปนป้อนจุลินทรีย์เดຌงาย ท า฿หຌผลิตภัณฑ์สืไอมสภาพรใว การยืดอายุผลิตภัณฑ์฿หຌนานขึ น  
จึงตຌองหาวิธีการผลิตทีไหมาะสมส าหรับผูຌประกอบการ  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาการผลิตเดຌตอเป   
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

 ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
นางจิตต์รขา  ทองมณี   ขียนครงการละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการ ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิง

ลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข 
 ผูຌรวมด านินงาน :  
 แ. นางสาวปัทมาพร  จิตปรีดา ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          

จดบันทึกขຌอมลู บันทึกภาพ  ละสรุปรายงานการด านินงาน 
โ. นางสาวประวิณา  สีมาทรัพย์  ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          

จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ   
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

กลุมดอะวนดอริงบ ีจังหวัดอุดรธำน ี
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตลูกประคบสมุนไพรหຌง
฿หຌไดຌรับมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  
นำงทรงพร สุริยำสัก 

นำงประทิน  วงสำสิทธิ ์
นำงสำวปภำนิต  วิศษศร ี

 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี  การพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสมุนเพรหຌง฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ิภาษาอังกฤษี  The development of herbal compress product to meet Thai 

Community Products Standards (TCPS 176-2553: Herbal Compress).  
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :   นางจิตต์รขา ทองมณี       

ต าหนง :  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  หนวยงาน :   ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท ์:  0 2201 7111   ทรสาร :   0 2201 7102   
อีมล์ :    jitrekha@dss.go.th                                        

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1  นางประทิน  วงสาสิทธิ์ (กลุมสมุนเพรคุณทิน)                                              

ทีไตั ง :   ลขทีไ  ่  ม.ใ  ต.หຌวยยาง  อ.มือง จ.สกลนคร       
ทรศัพท์ :  เ่ 3963 3276                

3.2  นางทรงพร สุริยาสัก  
(กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืน บຌานทุงยาว  หมู ็)   
ทีไตั ง :  แไ5/แ  ม.็  ต.ศรีบัวบาน  อ.มือง  จ.ล าพูน       
ทรศัพท์ :  เ่ ไ่็ๆ เไ5ใ    

3.3  นางสาวปภานิต  วิศษศรี (กลุมนวดผนเทยละสมุนเพรบຌานลใก฿นปຆา฿หญ  ผานาง  ผากิ ง)  
ทีไตั ง : ลขทีไ  ้้้/โแ  ม.5  ต.ผาอินทร์ปลง  อ.อราวัณ  จ.ลย       
ทรศัพท์ :  เ่ 5โใใ 5ๆ้ใ     

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ     
5. งบประมาณครงการ :   แโ0ุ000   บาท    
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี  เดຌน าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพร 3 กลุม คือ  แ.ี กลุมสมุนเพรคุณทิน อยู฿นพื นทีไจังหวัดสกลนคร  โ.ี กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนพืไอการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืน บຌานทุงยาว หมู ็ อยู฿นพื นทีไจังหวัดล าพูน  ใ.ี 
กลุมนวดผนเทยละสมุนเพรบຌานลใก฿นปຆา฿หญ ผานาง ผากิ ง อยู฿นพื นทีไจังหวัดลย ซึไงผูຌประกอบการมีการ
พาะปลูกสมุนเพร฿นพื นทีไ จึงน าสมุนเพรผสานกับ ภูมิปัญญาทຌองถิไนผลิตป็นลูกประคบสมุนเพร ตผลิตภัณฑ์ลูก
ประคบยังมีการปนป้อนจุลินทรีย์ ละความชื นกินมาตรฐาน ท า฿หຌอายุการกใบรักษาสั น การบรรจุละฉลากยังเม
หมาะสม นืไองจากผูຌประกอบการยังขาดองค์ความรูຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน วศ. เดຌ พัฒนา
กระบวนการผลิต ละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ลูกประคบ  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตลูกประคบทีไเดຌมาตรฐาน 
ปลอดภัย  ป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค สามารถจ าหนายป็นการพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ 
7. ความป็นมาของครงการ 

ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  มีจุดประสงค์พืไอพิไมศักยภาพละ
ยกระดับผูຌประกอบการ OTOP  ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย  ท า฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌ
มีคุณภาพ  พืไอป็นนวทาง฿นการน าเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิมละตอยอดป็นผลิตภัณฑ์฿หม  ละ

http://tcps.tisi.go.th/public/en/StandardList.aspx
http://tcps.tisi.go.th/public/en/StandardList.aspx


349 

สามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวยตนอง  สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละรายเดຌก
ผูຌประกอบการอยางยัไงยืน  

วศ. เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป  ครงการพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสมุนเพรหຌง฿หຌเดຌรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผูຌประกอบการ ใ กลุม คือ แ.ี กลุมสมุนเพรคุณทิน  โ.ี กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอการ฿ชຌ
ประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืน บຌานทุงยาว หมู ็  ใ.ี กลุมนวดผนเทยละสมุนเพรบຌานลใก฿นปຆา฿หญ 
ผานาง ผากิ ง  ซึไงผูຌประกอบการมีพาะปลูกสมุนเพร฿นพื นทีไพืไอเวຌ฿ชຌ฿นการผลิตลูกประคบ ตผลิตภัณฑ์ลูกประคบมี
ปริมาณจุลินทรีย์ละความชื นกินมาตรฐาน ละมีการบรรจุละฉลากทีไเมหมาะสม  การหอละมัดลูกประคบยังเม
สวย เมดึงดูด฿จผูຌซื อ  นืไองจากผูຌประกอบการขาดความรูຌ฿นกระบวนการผลิตทีไมีมาตรฐาน  จึงตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌามามี
สวนชวยหลือละสงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ละ
ฉลาก  ละตຌองการขอรับรองมาตรฐาน  พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตจ าหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยาง
ยัไงยืน 

8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาคุณภาพลูกประคบสมุนเพรหຌงกผูຌประกอบการ ฿หຌสามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

แ) พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพรตามสูตรของผูຌประกอบการ         
โ) ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ 
ใ) ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ไ) ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ 
5) ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน 
ๆ) สรุปละประมินผล   

10.  หลักการละหตุผล 

การน าสมุนเพรพื นบຌานของเทยมาผสานกับภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไถายทอดกันมาจากรุนสูรุน ป็นผลิตภัณฑ์
ลูกประคบสมุนเพร ฿ชຌส าหรับนวดประคบรางกาย พืไอการผอนคลาย ละ฿หຌความรูຌสึก สดชืไน ผลิตภัณฑ์ลูก
ประคบ ป็นผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นสปาหรือการนวดผนบราณ ทีไมียอดการสงออกเปตางประทศป็นอันดับตຌนโ ของ
ดยทัไวเปการผลิตลูกประคบพืไอจ าหนายนิยม฿ชຌสมุนเพรบบทีไท า฿หຌหຌง  ลຌวน ามาหอป็นลูกประคบ  จะกใบเวຌ
เดຌนานหลายดือน ตการท าสมุนเพรหຌงดยการอบหรือตากดดนั น พบวาถຌากระบวนการท าสมุนเพรหຌงเมดี 
อาจมีราหรือมอดปรากฏ฿หຌหใน฿นสมุนเพรมืไอกใบเวຌนานหลายดือน ซึไงป็นปัญหา฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ละ
การจ าหนาย ดยฉพาะการสงออกเปตางประทศ ซึไงผูຌประกอบการ ทั ง ใ กลุม พบปัญหาวาผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
มีปริมาณจุลินทรีย์ละความชื นกินมาตรฐาน ละมีการบรรจุละฉลากทีไเมหมาะสม  การหอละมัดลูกประคบ
ยังเมสวย  อยางเรกใตามการผลิต  ลูกประคบสมุนเพรทีไเดຌมาตรฐาน ตຌองริไมตั งตการกใบกีไยวหรือคัดลือก
สมุนเพรทีไมีอายุการปลูก  ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌสมุนเพรมีสารส าคัญครบถຌวน  การท าความสะอาดสมุนเพรพืไอลด
การปนป้อนจุลินทรีย์  การท าสมุนเพรหຌงทีไตຌองควบคุมความชื น฿หຌหมาะสม สูตรสวนผสมของสมุนเพรทีไหมาะ
กับการ฿ชຌนวดประคบ  การหอลูกประคบทีไสวยงามดึงดูด฿จผูຌซื อ  ตลอดจนการบรรจุทีไหมาะสมละฉลากทีไถูกตຌอง 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกประคบสมุนเพร ิมผช. แ็ๆ/โ55ใี ก าหนดเวຌวา ลูกประคบสมุนเพรตຌอง
หุຌมหอ฿หຌรียบรຌอย ชิ นสวนภาย฿นเมหลุดรวงออกมา สมุนเพรทีไ฿ชຌตຌองป็นชิ นลใก  หง  เมมีกลิไนเมพึงประสงค์ มี
การปนป้อนของบคทีรียทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศ เมกิน 5 × แเ็ ยีสต์ละรา เมกิน 5× แเไ  คลนีตอ
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ตัวอยาง  แ กรัม ความชื นละสารทีไระหยเดຌเมกินรຌอยละ แไ ดยน  าหนัก  เมพบสิไงปลกปลอม  ชน  สຌนผม 
ดิน ทราย กรวด ชิ นสวนหรือสิไงปฏิกูลจากสัตว์  ตຌองบรรจุลูกประคบสมุนเพร ฿นภาชนะบรรจุทีไหมาะสม สะอาด 
ปຂดเดຌสนิท สามารถปງองกันการปนป้อนจากสิไงสกปรกภายนอก  ละความสียหายทีไอาจกิดขึ นกับลูกประคบ
สมุนเพรเดຌ  นอกจากนี สถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี 
 ส านักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีทคนลยีการผลิตลูกประคบสมุนเพรทีไมีคุณภาพ 
รวมทั งมีอายุการกใบรักษานานป็นปี   วศ. สามารถน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนากระบวนการผลิต
ละผลิตภัณฑ์ลูกประคบของผูຌประกอบการ  ดยการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตพรຌอมทั ง  ฿หຌค าปรึกษา
฿นการคัดลือกละตรียมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ  การท าสมุนเพรหຌงละการกใบรักษาถือป็นสิไงส าคัญ  ถຌาท า
ความสะอาดสมุนเพรเมดีพอจะมีจุลินทรีย์ปนป้อนสูง  สมุนเพรหຌงถຌามีความชื นสูงจะกิดราเดຌงาย  ดังนั นการ
พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะลดจุลินทรีย์ปนป้อน  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌสมไ าสมอ  การ
หอลูกประคบทีไสวยงาม  การบรรจุทีไหมาะสมละฉลากทีไถูกตຌอง พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌบริภคละยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์฿หຌสามารถวางจ าหนายเดຌนานหลายดือน พรຌอมทั งผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ มผช. 
11. ขั นตอนการด านินงาน 

กิจกรรม/วิธีการ 
ระยะวลาการด านินงานปี โ5ๆเ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ. พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพรตามสูตรของ
ผูຌประกอบการ 

            

โ. ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ 

            

ใ. ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึกพืไอกຌเขปัญหา
การกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

            

ไ. ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนเพรละ
ผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ 

            

5. ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ 
การรับรองมาตรฐาน 

            

ๆ. สรุปละประมินผล             

12. ผลการด านินงาน   
วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตลูกประคบสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ ดย฿หຌค าปรึกษานะน าการกใบ

กีไยวละการคัดลือกสมุนเพรทีไมีอายุการปลูกทีไหมาะสม  การท าความสะอาดสมุนเพรพืไอลดการปนป้อน
จุลินทรีย์  การท าสมุนเพรหຌงพืไอ฿หຌมีความชื นทีไหมาะสม การดูลละกใบรักษาสมุนเพรหຌงเวຌเดຌนานหลาย
ดือน  สูตรสวนผสมของสมุนเพรทีไหมาะกับการ฿ชຌนวดประคบ  การหอลูกประคบทีไสวยงามดึงดูด฿จผูຌซื อ  
ตลอดจนการบรรจุ฿นถุงทีไปຂดสนิทปງองกันการปนป้อนจากภายนอกละกใบรักษากลิไนของสมุนเพรเดຌ ชวยยืดอายุ
การกใบผลิตภัณฑ์  ฉลากทีไถูกตຌองเมระบุสรรพคุณทางยาหรือการรักษา พรຌอมทั งกใบตัวอยางลูกประคบทดสอบ
ทางหຌองปฏิบัติการป็นระยะ ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ มผช. 
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13. สรุปผลการด านินงานกอนละหลัง 

 กอนการด านินงาน 
ผูຌประกอบการทั ง ใ กลุม  มีการพาะปลูกสมุนเพรอยู฿นพื นทีไละน ามาท าผลิตภัณฑ์ลูกประคบ ตยังเม

สามารถขอการรับรอง มผช. นืไองจากผูຌประกอบการเมมัไน฿จวาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตาม มผช. จึงเดຌจຌงความ
ประสงค์ตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน  วศ. จึงเดຌกใบตัวอยางวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์
ทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ พบวาวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์มีจุลินทรีย์ปนป้อนกินมาตรฐาน นืไองจาก
ผูຌประกอบการยังขาดองค์ความรูຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงประสงค์฿หຌ วศ. ขຌาชวยหลือละ
สงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ละฉลาก ละ
ตຌองการขอรับรองมาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตจ าหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ     
 หลังการด านินงาน 

วศ. เดຌลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน า การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ละกใบตัวอยาง
ทดสอบป็นระยะ รวมทั งผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกประคบสมุนเพร 
ิมผช. แ็ๆ/โ55ใี  ซึไงผูຌประกอบการ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ ดยมีผลการด านินงาน  ดังนี  

 แ.ี กลุมสมุนเพรคุณทิน อยู฿นพื นทีไจังหวัดสกลนคร เดຌรับค าปรึกษาชิงลึกกีไยวกับการตรียมสมุนเพร 
ิการลຌาง ตัดตง การหัไนี กระบวนการท าสมุนเพรหຌง ขຌอควรระวัง฿นการกใบรักษาสมุนเพรหลังจากผานกระบวน
ท าหຌง การควบคุมคุณภาพการผลิตละผลิตภัณฑ์฿หຌสมไ าสมอ  วศ. เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ พืไอทดสอบตาม  
มผช.  ซึไงผลิตภัณฑ์ลูกประคบของผูຌประกอบการเดຌการรับรอง มผช. ลຌว ละผูຌประกอบการมีการสงลูกประคบเป
จ าหนาย฿นประทศลาว กัมพูชา ละรຌานประชารัฐ   วศ. จึงด านินการท าบรรจุภัณฑ์฿หຌ฿หม  พืไอพิไมมูลคาละ
ยกระดับสินคຌา฿หຌผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดเดຌมากขึ น ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึ นอยางยัไงยืน 

 โ.ี กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืน บຌานทุงยาว หมู ็ อยู฿นพื นทีไ
จังหวัดล าพูน จากการลงพื นทีไละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกนางทรงพร สุริยาสัก ตัวทนกลุมฯ วศ. เดຌมีการนะน า
กีไยวกับนวการตรียมสมุนเพร ิการลຌาง ตัดตง การหัไนี กระบวนการท าสมุนเพรหຌง ิอุณหภูมิละระยะวลาทีไ
หมาะสมี ขຌอควรระวัง฿นการกใบรักษาสมุนเพรหลังจากผานกระบวนท าหຌง การควบคุมคุณภาพการผลิตละ
ผลิตภัณฑ ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หลังจากการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต วศ. เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์
ทดสอบตาม มผช. แ็ๆ/โ55ใ ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบ ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขณะนี ผูຌประกอบการอยู
ระหวางรอยืไนขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณโ5ๆแ 

 ใ.ี กลุมนวดผนเทยละสมุนเพรบຌานลใก฿นปຆา฿หญ ผานาง ผากิ ง อยู฿นพื นทีไจังหวัดลย วศ. เดຌลงพื นทีไ
฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกับผูຌประกอบการ  ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การตรียมสมุนเพร 
ิการลຌาง ตัดตง การหัไนี กระบวนการท าสมุนเพรหຌง ขຌอควรระวัง฿นการกใบรักษาสมุนเพรหลังจากผานกระบวน
ท าหຌง การปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพร การหอลูกประคบ สุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การควบคุมคุณภาพการผลิตละผลิตภัณฑ์ ละกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ทดสอบป็นระยะ ขณะนี 
ผูຌประกอบการอยูระหวางการปรับปรุงกระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ ์

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ  
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ  ทีไ วศ. เดຌลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษานะน า การพัฒนากระบวนการผลิตละ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ละบรรจุภัณฑ์ รวมทั งผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรอง มผช. ซึไงผูຌประกอบการ
สามารถน าองค์ความรูຌละทักษะตางโ ทีไเดຌรับ  เปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละ
จ าหนายป็นรายเดຌ นอกจากนี ยังสามารถน าองค์ความรูຌทีไเดຌรับการถายทอด เปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์
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สมุนเพรอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน ท า฿หຌผูຌบริภคชืไอมัไน฿นคุณภาพผลิตภัณฑ์ สามารถจ าหนายป็นรายเดຌทีไ
ยัไงยืน   
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 การผลิตลูกประคบสมุนเพร  ซึไง฿ชຌสมุนเพรพื นบຌานหลายชนิด  สามารถกิดการปนป้อนจุลินทรีย์เดຌงาย 
ผูຌประกอบการจึงตຌองดูลการผลิตทุกขั นตอน฿หຌดี  พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีตามมาตรฐานอยางสมไ าสมอ  
นอกจากนี ลูกประคบสมุนเพรป็นผลิตภัณฑ์สมุนเพรทีไมีความป็นอัตลักษณ์บบเทย หนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ลูกประคบของเทยสูการสงออกเดຌ 
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
นางจิตต์รขา ทองมณี   ขียนครงการละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการ  สนอนะนวทาง

การกຌเข ละถายทอดทคนลยี                                        
ผูຌรวมด านินงาน :  
แ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต สนอนะนวทาง

กຌเข ถายทอดทคนลยี จดบันทึกขຌอมูล ละบันทึกภาพ   
โ. นายธวัชชัย กงการชาง  ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ตรียมอุปกรณ์ 

ละถายทอดทคนลยี 
3. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ รวบรวมขຌอมูลละสรุปผลการด านินงาน 
4. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂติกุล ทรสอบถามขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ ละมี

สวนรวม฿นการขียนครงการ 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
นำงประทิน วงสำสิทธิ์ กลุมสมุนไพรคุณทิน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
นางทรงพร สุริยาสัก กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืนบຌานทุงยาว หมู ็  
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
นำงสำวปภำนิต วิศษศรี กลุมนวดผนไทยละสมุนไพรบຌำนล็ก฿นปຆำ฿หญ ผำนำง ผำกิ ง 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 

 
 

ครงกำร   
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสบูกຌอนสมุนไพรธรรมชำติ 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร  
นำงกำนดำ  ศักดิ์ชนรด ี

  นำยสมกียรติ  ปันจันตำ 
นำยสืบพงษ์ ศรีหำนำม 
นำยวิฑูรย ์ วิไลตระกูล 
นำงรุจิรำ  หิรัญสำลี 

 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี    การพัฒนากระบวนการผลิตสบูกຌอนสมุนเพรธรรมชาติ                      
ิภาษาอังกฤษี  The formula development of natural herb soap product   

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    นางสุบงกช  ทรัพย์ตง        
ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ     หนวยงาน :       กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
ทรศัพท์ :  เ โโเแ ็ใเแ    ทรสาร :  0 2201 7119    
อีมล์ :  subongkoch@dss.go.th         

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1 นางกานดา  ศกัดิช์นรด ี(กลุม่เคร่ืองส าอางสมนุไพรวสารินทร์)                                  

ทีไตั ง : ลขทีไ  299 หมูทีไ ใ  ต.ชนบท  อ.ชนบท  จ.ขอนกน       
ทรศัพท์ :  09 8662 2040        

3.2 นายสมเกียรติ  ปันจนัตา (กลุม่พฒันาอาชีพสมนุไพร)                                         

ทีไตั ง :   ลขทีไ แโไ หมูทีไ แแ  ต.ค ามวง  อ.ขาสวนกวาง  จ.ขอนกน   
ทรศัพท์ :  เ่ แ็ๆ้ เ555    

3.3 นายสืบพงษ์ ศรีหานาม (ผูຌประกอบการรายดียว)                                              
ทีไตั ง :  ลขทีไ 290  ม.2  ถ.สุขาภิบาล 1  ต.ขืไอนอุบลรัตน์  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนกน    
ทรศัพท์ :  08 5917 8501      

3.4 นายวิฑูรย์  วิเลตระกูล (กลุมสิริกร ฮอร์บิล ฮัท)                                             
ทีไตั ง :   แแ้/ไๆ  หมูทีไ 5  ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี   
ทรศัพท์ :  08 9414 2999       

3.5 นางรุจิรา  หิรัญสาลี (กลุมสมุนเพรศาลาเทย)          
ทีไตั ง :   ลขทีไ ใใ/แแใ  หมูทีไ โ  ต.บางกุຌง  อ.มือง  จ.สุราษฎร์ธานี        
ทรศัพท์ :  เ่ ๆไ็เ ไ็เ้       

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ิตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ                              
5. งบประมาณครงการ :    แไเุเเเ บาท            
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพรทั ง 5 กลุมนี  ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไคยเดຌรับการถายทอด
ทคนลยี ดຌานองค์ความรูຌ กระบวนการผลิต สุขลักษณะทีไดี฿นการผลิตครืไองส าอาง ตนืไองจากผูຌประกอบการ
ตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความหลากหลายของสมุนเพร จึงคิดวิธีการสกัดสมุนเพรละตรียมสารสกัดสมุนเพร 
พืไอจะน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรพืไอน ามา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตสบูกຌอนพืไอ฿หຌกิดความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์฿นทຌองตลาด นอกจากนี ยังตຌองการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันสูตลาด
สากล วศ. เดຌลงพื นทีไพืไอส ารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ ดย฿หຌค านะน ากีไยวกับ
กระบวนการผลิต การปรับปรุงสูตรการผลิต ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนสบูกຌอน ิมผช.้ไ/โ55โ) จากการติดตามผลการด านินงานพบวาผลิตภัณฑ์ผานการรับรอง  มผช. แ 
ผลิตภัณฑ์ คือ  สบูกຌอนน  านมพะ ินายสืบพงษ์  ศรีหานามี  รอผลการรับรอง มผช. แ ผลิตภัณฑ์ คือ  สบูกຌอน
ขมิ นชัน ินางรุจิรา หิรัญสาลีี ละอยู฿นขั นตอนการตรียมพรຌอมพืไอด านินการยืไนขอ มผช. ฿นปีงบประมาณ 
โ5ๆแ จ านวน ใ ผลิตภัณฑ์ คือ สบูกຌอนปปปอร์มินท์ ินางกานดา  ศักดิ์ชนรดีี สบูกຌอนสลดพังพอน ินาย
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สมกียรติ  ปันจันตาี ละ สบูกຌอนฟักขຌาว ินายวิฑูรย์  วิเลตระกูลี  ซึไง วศ. จะติดตามละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการขอรับรอง มผช. ตอเป 

7. ความป็นมาของครงการ 
ปัจจุบันการผลิตสบู฿นระดับชุมชนก าลังเดຌรับความนิยมป็นอยางมาก นืไองจากผูຌผลิตสามารถพัฒนาเป

ป็นอาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌกับชุมชนเดຌจริง ดยสบูริไมถูกตงติมดຌวยสารตางโ ตามความตຌองการของผูຌบริภค 
เดຌก น  าหอม สี สารพิไมฟองรวมถึงสมุนเพรตางโ พืไอ฿หຌสบูมีคุณสมบัตินา฿ชຌ สมุนเพรทีไน ามาป็นสารตงติม฿น
สบูกຌอน จะท า฿หຌสบูมีคุณสมบัติตกตางกันละผลิตภัณฑ์ป็นทีไนาสน฿จ ตัวอยางชน ขมิ นชันมีคุณสมบัติตอตຌาน
หรือลดการอักสบ ลดปัญหารืไองการกิดสิว ลดผดผืไนคัน ท า฿หຌผิวกระจาง฿ส สลดพังพอนมีคุณสมบัติท า฿หຌผิวชุม
ชื น กระชับ ลดจุดดางด า ละบรรทาการอักสบของผิวหนังทีไกิดจากชื อบคทีรียตางโ นมพะมีคุณสมบัติ ฿หຌ
ความชุมชืไน ผิวนียน เมหยาบกระดຌาง สามารถซึมซับขຌาสูผิวเดຌอยางรวดรใว สงผล฿หຌผิวพรรณดูสด฿ส ฯลฯ ซึไง
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรสวน฿หญมักประสบปัญหารืไองสูตรการผลิตยังเมผาน มผช. จึงเดຌสมัคร
ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP  พืไอการพัฒนากระบวนการผลิตสบูกຌอนสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ละขอการ
รับรอง มผช. ตอเป 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภท
สมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร ทีไสามารถน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอน  ของกลุม
ผูຌประกอบการ  ดยการลงพื นทีไพืไอส ารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ อบรมชิงปฏิบัติการ
กระบวนการผลิต พรຌอมทั ง฿หຌค าปรึกษา฿นการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ การตรียมสมุนเพร ปรับปรุงสูตร
สวนผสม พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ  ละการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไ
ผูຌประกอบการพัฒนาขึ นเดຌรับการรับรอง มผช.   
8. วัตถุประสงค์ 

พืไอการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ฿หຌสามารถยืไนขอการรับรอง มผช. 
9. ขอบขตของการด านินงาน 

แี การ฿หຌค าปรึกษา  นะน า  การจัดตรียมอุปกรณ์  ครืไองมือ ทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต 
โี พัฒนาละปรับปรุงกระบวนการผลิตสบูกຌอนสมุนเพร฿นหຌองปฏิบัติการ 
ใี ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิตสบูกຌอนสมุนเพร 
ไี ทดสอบผลิตภัณฑ์ทีไท าส ารใจลຌวตาม มผช. 
5ี ติดตามผลการด านินการผลิต หลังจากการถายทอดทคนลยี   
ๆี สรุปละประมินผล 

10.  หลักการละหตุผล 

ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ พืไอป็นนวทาง฿นการ
น าเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิมละตอยอดป็นผลิตภัณฑ์฿หม ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌ
ดຌวยตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน 
 วศ. เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอปครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรของ
กลุมผูຌประกอบการ  ดยลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการพืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต  
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เดຌนะน าวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ ฿หຌค าปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมกผูຌประกอบการ ละผลักดัน฿หຌ
ขຌาสูกระบวนการขอการรับรอง มผช. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบูกຌอน ิมผช.้ไ/โ55โี ก าหนดคุณลักษณะเวຌวา ผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพร
ตຌองป็นกຌอน อาจมีกลิไนหอม เมมีสิไงปลกปลอม ปริมาณเขมันทั งหมดเมนຌอยกวารຌอยละ ็ๆ.5 ดยน  าหนัก 
ปริมาณเฮดรอกเซด์อิสระ ิค านวณป็นซดียมเฮดรอกเซด์ี ตຌองเมกินรຌอยละ เ.เ5 ดยน  าหนัก ปริมาณคลอเรด์ 
ิค านวณป็นซดียมคลอเรด์ี ตองเมกนิรຌอยละ เ.่ ดยน  าหนัก ละสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี 
11. ขั นตอนการด านินงาน 

กิจกรรม/วิธีการ 
ระยะวลาการด านินงานปี โ5ๆเ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

แ. การ฿หຌค าปรึกษา นะน า 
การจัดตรียมอุปกรณ์  
ครืไองมือ ทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิต 

            

โ. พัฒนาละปรับปรุง
กระบวนการผลิตสบูกຌอน
สมุนเพร฿นหຌองปฏิบัติการ 

            

3. ถายทอดทคนลยีการผลิต
สบูกຌอนสมุนเพร 

- นางกานดาฯ นายสมกียรติฯ 
ละนายสืบพงษ์ฯ 
-  นายวิฑูรย์  วิเลตระกูล 

-  นางรุจิรา หิรัญสาล ี

            

4. ทดสอบผลิตภัณฑ์ทีไท าส ารใจ
ลຌว  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ิมผช.ี  

            

5. ติดตามผลการด านินการ
ผลิต หลังจากการถายทอด
ทคนลยี   

            

6. สรุปละประมินผล             

12. ผลการด านินงาน 

จากการลงพื นทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์  พบวามืไอผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สบู
กຌอนสมุนเพรประสบปัญหากี ไยวกับ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเขมันทั  งหมดตไ ากวารຌอยละ ็ๆ.5  ดยน  าหนัก 
ปริมาณเฮดรอกเซด์อิสระกินรຌอยละ เ.เ5 ดยน  าหนัก ลักษณะเมนา฿ชຌละมีกระบวนการผลิตทีไยุงยาก วศ. 
เดຌด านินการดยลงพื นทีไชิงลึก พืไอกຌเขปัญหากระบวนการผลิต ปรับปรุงละพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอน฿หຌเดຌคุณภาพ
ตาม มผช.94/2552 สามารถท า฿หຌสบูกຌอนป็นทีไยอมรับกผูຌบริภค ป็นทีไนาชืไอถือ฿นทຌองตลาด พืไอพิไมมูลคาของ
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ผลิตภัณฑ์ ละ฿หຌผลประกอบการทีไพึงพอ฿จรวมเปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ระดับสากล  
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง    

กอนการด านินงาน 
นางกานดา  ศักดิ์ชนรดี ผูຌประกอบการกลุมครืไองส าอางสมุนเพรวสารินทร์  มีผลิตภัณฑ์ครืไองส าอาง

สมุนเพรหลายประภท ชน ผลิตภัณฑ์ก าจัดขน ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ละสบูกຌอนสมุนเพร ปัจจุบันทางกลุม
ผูຌประกอบการเดຌสน฿จน าปปปอร์มินท์มาท าป็นผลิตภัณฑ์สบู ตผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรปปปอร์มินท์ยังเมเดຌ
คุณภาพตาม  มผช.้ไ/โ55โ  นืไองจากผลิตภัณฑ์มีปริมาณเขมันทั งหมดตไ ากวารຌอยละ ็ๆ.5  ดยน  าหนัก ทางกลุม
ผูຌประกอบการจึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. มาชวย฿หຌความรูຌ฿นการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรขมิ นชัน฿หຌมี
คุณภาพตาม มผช. 

นายสมกียรติ  ปันจันตา ผูຌประกอบการกลุมพัฒนาอาชีพสมุนเพร  มีสมาชิกปลูกสมุนเพรพืไอ฿ชຌ฿นการท า
ผลิตภัณฑ์ตางโ จ าหนายป็นรายเดຌของกลุม  ซึไงทางกลุมเดຌผลิตสบูกຌอนสมุนเพรสลดพังพอน ตประสบปัญหา คือ 
ผลิตภัณฑ์ยังเมเดຌคุณภาพตาม มผช.94/โ552  นืไองจากผลิตภัณฑ์มีปริมาณเขมันทั งหมดตไ ากวารຌอยละ ็ๆ.5 ดย
น  าหนัก  ละมีปริมาณเฮดรอกเซด์อิสระกินรຌอยละ เ.เ5 ดยน  าหนัก  จึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. ขຌามาชวยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพตาม มผช.   

นายสืบพงษ์  ศรีหานาม ป็นผูຌประกอบการรายดียว เดຌมีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนเพรหลายชนิดออกจ าหนาย 
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนทีไมีสวนผสมของน  านมพะขึ น ตผลิตภัณฑ์สบูกຌอนนมพะ ยังเมเดຌมาตรฐานละมี
กระบวนการผลิตทีไยุงยาก  จึงตຌองการพัฒนาสบูกຌอนนมพะ฿หຌมีคุณภาพตาม มผช. ้ไ/โ55โ พืไอจ าหนายสรຌาง
รายเดຌละพิไมอกาส฿นการขยายตลาด  ทางผูຌประกอบการจึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมี
คุณภาพตาม  มผช.  ละป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค 

นายวิฑูรย์  วิเลตระกูล ป็นผูຌประกอบการ OTOP กลุมสิริกร ฮอร์บิล ฮัท  มีผลิตภัณฑ์ครืไองส าอาง
สมุนเพรหลากหลายประภท ชน ผลิตภัณฑ์น  าปรุง ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน  า น  าหอม ละสบูกຌอนสมุนเพร ดยทางกลุม
ประสบปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์สบูกຌอนฟักขຌาวยังเมเดຌคุณภาพตาม มผช.94/โ552  ทางกลุมผูຌประกอบการจึงมีความ
ประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพตาม  มผช.  

นางรุจิรา หิรัญสาลี ผูຌประกอบการกลุมสมุนเพรศาลาเทยทีไมีการสรຌางครือขายกับกลุมสมาชิกปลูกขมิ นชัน
฿นชืไอขมิ นชัน ขาวง สุราษฎร์ธานี ดยมีการน าขมิ นชันมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ขมิ นชันบรรจุคปซูลจ าหนายละเดຌ
น าขมิ นชันมาสวนผสมของผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพร  ตสบูกຌอนทีไผลิตขึ นยังเมเดຌมาตรฐาน คือ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ
เขมันทั งหมด  ละเฮดรอกเซด์อิสระเมป็นเปตาม มผช. ้ไ/โ55โ  ทางกลุมผูຌประกอบการจึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. 
ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพตาม มผช. ละป็นทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค    

หลังการด านินงาน 
จากการด านินงานลงพื นทีไละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกับกลุมผูຌประกอบการ เดຌมีการนะน าการกຌเขปัญหา

บื องตຌน นวทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์  รวมเปถึงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการ  ขอการรับรอง 
มผช.  ดยมีผลการด านินงาน  ดังนี  

นางกานดา  ศักดิ์ชนรดี ิสบูกຌอนปปปอร์มินท์ี  เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ ละอยู฿นระหวาง
ขั นตอนการด านินการตรียมผลิตภัณฑ์พืไอขຌาสูกระบวนการขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ิประมาณ
ดือนพฤศจิกายน โ5ๆเี   
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นายสมกียรติ  ปันจันตา ิสบูกຌอนสลดพังพอนี เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ ละอยู฿นระหวาง
ขั นตอนการด านินการตรียมผลิตภัณฑ์พืไอขຌาสูกระบานการขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ิประมาณ
ดือนพฤศจิกายน โ5ๆเี   

นายสืบพงษ์  ศรีหานาม เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบูกຌอนน  านมพะ  ละผลิตภัณฑ์เดຌรับการ
รับรอง มผช. 94/2552 

นายวิฑูรย์  วิเลตระกูล ิผลิตภัณฑ์สบูกຌอนฟักขຌาวี เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ ละอยู฿นระหวาง
ขั นตอนการด านินการตรียมผลิตภัณฑ์พืไอขຌาสูกระบวนการขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ิประมาณ
ดือนพฤศจิกายน โ5ๆเี   

นางรุจิรา หิรัญสาลี  เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบูกຌอนขมิ นชัน ละน าผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสูตร
ขมิ นชันเดຌยืไนขอการรับรอง มผช. รียบรຌอยลຌว  ละอยู฿นขั นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จป็นอยางมาก  ละยังตຌองการการสนับสนุนละพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ  
อีกตอเป  หลังจากเดຌรับการสนับสนุนครงการผูຌประกอบการเดຌท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ พืไอ฿หຌเดຌรับ การรับรอง 
มผช. พืไอป็นการขยายตลาดละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภค  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

ผูຌประกอบการตละรายมีความพรຌอม฿นการน าทคนลยีละองค์ความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปพัฒนา
ละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทีไตกตางกัน  จึงท า฿หຌผลการด านินงานของผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการบางรายเม
ป็นเปตามผนการด านินงาน     

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
นางสุบงกช  ทรัพย์ตง    ขียนครงการละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการ สอบถามขຌอมูลการ

ผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข 
ผูຌรวมด านินงาน :     

 แ. นางจิตต์รขา  ทองมณี  ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะ 
     นวทางกຌเข 
 2. นางสาวปัทมาพร  จิตปรีดา ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          
      จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการด านินงาน 

ใ. นางสาวประวิณา  สีมาทรัพย์ ลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา          
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการด านินงาน 

4. นางสาวจารุวรรณ  ตงทีไยง ทรสอบถามละรวบรวมปัญหาละขຌอมูลบื องตຌนของ ผูຌประกอบการ 
ละติดตามผลการด านินงาน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำงกำนดำ  ศักดิ์ชนรดี ิกลุมครืไองส ำอำงสมุนไพรวสำรินทร์ี  จังหวัดขอนกน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำยสมกียรติ  ปันจันตำ ิกลุมพัฒนำอำชีพสมุนไพร) จังหวัดขอนกน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำยสืบพงษ์ ศรีหำนำม จังหวัดขอนกน 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำยวิฑูรย์  วิไลตระกูล ิกลุมสิริกร ฮอร์บิล ฮัท) จังหวัดนนทบุร ี
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำงรุจิรำ  หิรัญสำลี ิกลุมสมุนไพรศำลำไทยี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนผสมสมุนไพร  
 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร 
นำงพัณณ์ชิตำ  พิทักษ์ภัคนันท ์

นำงพ็ญอ ำพันธ์  ธนชคชิยำนนท ์
นำงสำวสุวรรณำ กลัไนสง 

 
 

 
 
 
 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี    การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร                                         เ       

 ิภาษาอังกฤษี  The development of herbal glycerin soap product                            t             
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :   นางสุบงกช  ทรัพย์ตง       

ต าหนง :    นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ          หนวยงาน :  ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท ์:   0 2201 71็้            ทรสาร :   0 2201 7102   
อีมล์ :    subongkoch@dss.go.th                                       

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1 นางพัณณ์ชิตา  พิทักษ์ภัคนันท์  ิบริษัท สิริ นชอรัล บิวตี อนด์สปาี               

ทีไตั ง :   129/135 ม.โ  ต.ตຌนปา  อ.สันก าพง  จ.ชียง฿หม      
ทรศัพท์ :    เ่ ๆๆ5ไ ใ้้้    ทรสาร :               -            

3.2. นางพใญอ าพันธ์  ธนชคชิยานนท์  (กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม 2000)              
ทีไตั ง : แไเๆ  ถนนประชาสงคราะห์  ขวงดินดง  ขตดินดง  กรุงทพมหานคร                
ทรศัพท์ :    เ่ แ่็เ แโโ5    ทรสาร :               -            

3.3. นางสาวสุวรรณา กลัไนสง   (กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรกี        
ทีไตั ง : 19 ม.ใ ต.บຌานปรก อ.มือง จ.สมุทรสงคราม                  
ทรศัพท์ :    08 5917 8501   ทรสาร :               -            

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :    ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ    
5. งบประมาณครงการ :    100ุ000 บาท   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพรประกอบดຌวยผูຌประกอบการรายดียวจาก บริษัท สิริ 
นชอรัล บิวตี อนด์สปา กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ ละกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌาน
กษตรกรหมู ใ  ต.บຌานปรก มีความประสงค์จะขอรับการพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตสบูกลีซอรีนผสม
สมุนเพร พืไอ฿หຌสามารถผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.ๆๆ5/โ55ใ  ปัญหาทีไผูຌประกอบการมักพบ
ดยทัไวเปกีไยวขຌองกับคุณภาพของวัตถุดิบกลีซอรีน ซึไงมีปริมาณกลีซอรีนตไ ากวากณฑ์ทีไก าหนด หรือมีปริมาณ
คลอเรด์กินกณฑ์ทีไก าหนด สูตรละกระบวนการผลิตที ไ เมหมาะสม  ท า฿หຌผลิตภัณฑ์เมผานมาตรฐาน  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌวิคราะห์วัตถุดิบกลีซอรีนทั ง ใ ราย  ลຌวน าผลทีไเดຌมาทดลอง฿นหຌองปฏิบัติการ 
จากนั นจึงลงพื นทีไพืไอ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก฿นการสกัดสมุนเพร ละกระบวนการผลิตสบูกลีซอรีน ตลอดจนผลักดัน
฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึไง฿นขณะนี ผูຌประกอบการเดຌอยูระหวางการยืไนขอ
การรับรองมาตรฐาน 

7. ความป็นมาของครงการ 
฿นตลาดผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพรนั น สบูกลีซอรีนถือวาป็นผลิตภัณฑ์หนึไงทีไเดຌรับความสน฿จจาก

ผูຌบริภค นืไองจากป็นสบูทีไ฿หຌความชุมชื น ออนยนตอผิว ละเมอุดตันรูขุมขน นอกจากนี ยังมีรูปลักษณ์ทีไนา฿ชຌ 
นืไองจากนื อสบูมีลักษณะ฿สละผิวมันป็นงา สบูกลีซอรีนสามารถสรຌางจุดดนละพิไมมูลคาเดຌ ดยการติม
สมุนเพรทีไมีสมบัต฿ินการบ ารุงผิว น  าหอม หรือสารติมตงอืไนโ ตัวอยางของสมุนเพรทีไนิยม฿ชຌติม฿นสบูกลีซอรีน 
เดຌก กากกาฟ เหม ขมิ น น  าผึ ง ป็นตຌน    
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ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพร ซึไงประกอบดຌวยนางพัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ บริษัท สิริ 
นชอรัล บิวตี อนด์สปา นางพใญอ าพันธ์  ธนชคชิยานนท์ กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ 
ละนางสุวรรณา กลัไนสง กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรก ป็นกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑ์
ครืไองส าอางสมุนเพรชนิดอืไนอยูลຌว ตมีความตຌองการพัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิตสบูกลีซอรีนผสม
สมุนเพร ฿หຌสามารถผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบูกลีซอรีน ิมผช.ๆๆ5/โ55ใี พืไอพิไมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์฿นการจ าหนาย อยางเรกใตามผูຌประกอบการยังประสบปัญหา฿นรืไองของคุณภาพวัตถุดิบ 
ความปลอดภัยของสารสกัด สูตรละกระบวนการผลิต ท า฿หຌผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนยังเมเดຌคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร เดຌน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์
สบูกลีซอรีนของกลุมผูຌประกอบการ ดยการลงพื นทีไพืไอส ารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ 
อบรมชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิต วิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ พรຌอมทั ง฿หຌค าปรึกษา฿นการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมี
คุณภาพ การตรียมสารสกัดสมุนเพร ปรับปรุงสูตรสวนผสม พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พืไอผลิตภัณฑ์เดຌรับรอง มผช. ละปลอดภัยป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค  
8. วัตถุประสงค์ 

พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนกลีซอรีน฿หຌมีคุณภาพ สามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี   
9. ขอบขตของการด านินงาน 

ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน 
แ) ส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ  
โ) ทดลองผลิตสารสกัด฿นหຌองปฏิบัติการละผลิตสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพรดย฿ชຌสูตรมาตรฐาน 
ใ) การ฿หຌค าปรึกษานะน าชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร ฿หຌกบั

ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนเพรพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์   
ไ) ทดสอบผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีน  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.  
5) ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง ละขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
ๆ) สรุปละประมินผล 

10.  หลักการละหตุผล 

ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการด านินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุงสูตร
พืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึ นเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองยัไงยืน  

วศ. เดຌด านินการคูปองวิทย์พืไออทอปการพัฒนาการผลิตสบูกຌอนกลีซอรีนของกลุม บริษัท สิริ  
นชอรัล บิวตี อนด์สปา กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ ละกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌาน
กษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรก พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต เดຌนะน าวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ ฿หຌ
ค าปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมกผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอผลักดันขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
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11. ขั นตอนการด านินงาน 

กิจกรรม/วิธีกำร 

ระยะวลาการด านินงานปี โ560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แ. ส ารวจสภาพปัจจุบัน
การผลิต สถานทีไผลิต ของ
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์
สบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร  

            

โ. ทดลองผลิตสารสกัด฿น
หຌองปฏิบัติการละ ผลิต
สบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร
ดย฿ชຌสูตรมาตรฐาน  

            

ใ. การ฿หຌค าปรึกษานะน า
ชิ งลึ ก ละ ถ ายทอด
ทคนลยีการผลิตสบูกลี
ซอรีน฿หຌกับผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สมุนเพรพืไอ
กຌเขปัญหาผลิตภัณฑ ์ 

            

ไ. ทดสอบผลิตภัณฑ์สบูกลี
ซอรีนทีไกลุมผูຌประกอบการ
ผลิ ตขึ น ต ามมาต รฐ าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 

            

5. ติดตามละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอจด
จຌง ละรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 

            

ๆ. สรุปละประมินผล             

12. ผลการด านินงาน 

-  จากการส ารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม
฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ สถานทีไผลิตสะอาดละอยู฿นกณฑ์ดี 
 -  ทช. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตสบูกลีซอรีน ละนะน าการคัดลือกวัตถุดิบทีไมีคุณภาพมา฿ชຌ฿น
การผลิต รวมถึงวิธีการสกัดสารสกัดสมุนเพรพืไอติม฿นผลิตภัณฑ์ 

-  เดຌนะน า฿หຌผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของสบูกลีซอรีน น าผลิตภัณฑ์มา
วิคราะห์ตาม มผช. พืไอการยืไนขอการรับรอง มผช.  

-  ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌการผลิตสบูกลีซอรีนทีไมีคุณภาพพืไอยืไนขอการรับรอง มผช. สบูกลีซอรีน  
 
 



371 

 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนการด านินงาน 
นางพัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ ผูຌประกอบการบริษัท สิริ นชอรัล บิวตี อนด์สปา เดຌคิดพัฒนาสูตรการผลิต

สบูกลีซอรีน ดยน ากากกาฟมาป็นสวนผสม฿นการผลิตสบู ละเดຌยืไนขอจดจຌงสูตรการผลิต ตอส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา (อย.) ป็นทีไรียบรຌอยลຌว อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการมีความตຌองการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนทีไมีสวนผสมของกากกาฟ ฿หຌมีสูตรละกระบวนการผลิต฿หຌมีคุณภาพ อีกทั ง
ตຌองการพิไมชนิดของสมุนเพร฿นสบูกลีซอรีน พืไอพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ พืไอยืไนขอการรับรอง
คุณภาพ มผช.  

นางพใญอ าพันธ์  ธนชคชิยานนท์ ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ ป็น
ผูຌประกอบการ OTOP ทีไผลิตผลิตภัณฑ์สมุนเพรหลากหลายผลิตภัณฑ์ ชน ยาหมอง น  ามันนวด ฮร์ทนิค ละ
ชมพูสมุนเพร ทางกลุมฯ มีความตຌองการผลิตสบูกลีซอรีนทีไมีสวนผสมของสารสกัดปรตีนเหม  ทีไมีคุณภาพ 
พืไอ฿หຌเดຌรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบูกลีซอรีน ิมผช.ๆๆ5/โ55ใี  ซึไง วศ. เดຌชิญ฿หຌ
นางพใญอ าพันธ์  ธนชคชิยานนท์ ขຌารวมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางสมุนเพรบ ารุงผิวทีไมี
สวนผสมของสารสกัดจากรังเหม พืไอ฿หຌมีองค์ความรูຌ฿นการตรียมสกัดสารทีไปลอดภัยขึ น฿ชຌองเดຌ฿นผลิตภัณฑ์  

นางสาวสุวรรณา กลัไนสง ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรก 
มีความสน฿จทีไจะพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตสบูกลีซอรีนผสมสารสกัดมะฟองละน  าผึ ง ฿หຌมีคุณภาพละ
ปลอดภัยตอผูຌบริภค จากการลงพื นทีไพบวา ผูຌประกอบการเดຌสกัดมะฟองดຌวยวิธีการหมัก ดยการน ามะฟองเป
หมัก ซึไงจะเดຌน  าหมักทีไ฿ชຌป็นสวนผสมของสบูกลีซอรีน นอกจากนี ยังมีการติมน  าผึ ง ลง฿นผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีน
พืไอพิไมความชุมชื น฿หຌกผิวพรรณ จากการผลิตสบูกลีซอรีนผสมสารสกัดมะฟองละน  าผึ งของกลุม พบวา
ประสบปัญหารืไองคุณภาพของวัตถุดิบ นืไองจากปริมาณกลีซอรีนเมผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละการ
ปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ยังขาดความรูຌ฿นรืไองของสถานทีไผลิต  

หลังการด านินงาน 
 จากการลงพื นทีไละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกนางพัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ บริษัท สิริ นชอรัล บิวตี อนด์
สปา ฿นวันทีไ ้ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ อ าภอสันก าพง จังหวัดชียง฿หม วศ. เดຌมีการนะน ากีไยวกับวัตถุดิบกลีซอรีน 
การตรียมกากกาฟ สูตรละกระบวนการผลิต จากนั น วศ. เดຌน าผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนมาวิคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐาน มผช.ๆๆ5/โ55ใ ขณะนี ผูຌประกอบการอยูระหวางรอยืไนขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณตอเป 

นางพใญอ าพันธ์  ธนชคชิยานนท์ กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ เดຌขຌารับการถายทอด
ทคนลยีกระบวนการผลิตสบูกຌอนกลีซอรีน ระหวางวันทีไ โ้ – ใเ พฤศจิกายน โ55้ ณ จังหวัดสระบุรี ละ 
วศ. ยัง฿หຌค าปรึกษาชิงลึกดย฿หຌค านะน ากีไยวกับวัตถุดิบกลีซอรีน วิธีการตรียมสารสกัดจากรังเหม ละกระบวน
ผลิต พรຌอมทั งนะน า฿หຌผูຌประกอบการยืไนจดจຌงสูตรการผลิตครืไองส าอางกับสาธารณสุข ซึไงเดຌด านินการรียบรຌอย
ลຌว การด านินการตอมา วศ. เดຌน าผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนมาวิคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสบูกลีซอรีน ิมผช.
ๆๆ5/โ55ใี ขณะนี ผูຌประกอบการอยูระหวางรอยืไนขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณตอเป 

จากการลงพื นทีไละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกนางสาวสุวรรณา กลัไนสง กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌาน
กษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรก ฿นวันทีไ โ้ - ใเ มิถุนายน 2560 อ าภอมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เดຌมีการนะน า
กีไยวกับการลือกวัตถุดิบ การปรับปรุงสูตรการผลิตกผูຌประกอบการ วิธีการตรียมสารสกัดจากมะฟอง ขຌอควร
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ระวังของการ฿ชຌน  าหมักมะฟอง฿นสบูกลีซอรีน รวมทั งความรูຌ฿นรืไองของสถานทีไผลิต ขณะนี ผูຌประกอบการอยู
ระหวางการปรับสูตรการผลิต   
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

 ผูຌประกอบการมีความรูຌสึกพึงพอ฿จป็นอยางมากทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการิวศ.ี เดຌขຌาเป฿หຌความชวยหลือละ
นะน าการผลิตสบูกຌอนกลีซอรีน฿หຌเดຌคุณภาพตาม มผช. ๆๆ5/โ55ใ  ทางผูຌประกอบการเดຌน าความรูຌทีไเดຌเปปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์  ท า฿หຌผลิตภัณฑ์ป็นทีไพึงพอ฿จกผูຌบริภค สงผล฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌทีไพิไมขึ น  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

ผูຌประกอบการมีความตຌองการผลิตผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนพิไมติม ดยทีไสามารถพิไมสวนผสมของสารสกัด
สมุนเพร฿หຌหลากหลาย พืไอพิไมมูลคา฿นการตลาด      
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :    
นางสุบงกช  ทรัพย์ตง    ขียนครงการละ฿หຌค าปรึกษากผูຌประกอบการ  สอบถามขຌอมูลการ

ผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข 
ผูຌรวมด านินงาน :  

แ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง   สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข  มีสวนรวม฿น
การขียนครงการ 

โ. นางสาวประวิณา  สีมาทรัพย์ ทรสอบถามละรวบรวมปัญหาละขຌอมูลบื องตຌนของผูຌประกอบการ   
          3. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂติกุล    ทรสอบถามขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ  
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำงพัณณ์ชิตำ พิทักษ์ภัคนันท์ บริษัท สิริ นชอรัล บิวตี อนด์สปำ 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำงพ็ญอ ำพันธ์  ธนชคชิยำนนท์ กลุมวิสำหกิจชมุชนสมุนไพรละอำชีพสริม โเเเ 
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

นำงสำวสุวรรณำ กลัไนสง กลุมวสิำหกิจชุมชนกลุมมบຌำนกษตรกรหมู ใ ต ำบลบຌำนปรก 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรทคนิคกำรดินสຌนกั นขอบละกำรลงสีบน 
ผลิตภัณฑ์กຌว 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร 
นำงสุพรรษำ  หมวกชำ 

นำงสำวสำวรส  พธิ์฿คร 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี  ทคนคิการดินสຌนกั นขอบละการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวศิริวรรณ  ซภู 

ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์   หนวยงาน : ส านักทคนลยีชุมชน 
ทรศัพท์ : เ-โโเแ-็ใใๆ  ทรสาร : เ-โโเแ-็เ55 
อีมล์ : ssiriwan@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ  
3.1 นาง สุพรรษา หมวกชา                                                      

ทีไอยู : .5แ  หมู 1  ต าบลเกรนอก  อ าภอกงเกรลาศ  จังหวัดสุขทัย  ๆไแ็เ 
3.2 ทรศัพท์ : เ่-่่แโ-่ไ้โ                             
3.3 นางสาว สาวรส พธิ์฿คร                                                    .   

ทีไอยู : 100/3  หมู 4  ต าบลเกรนอก  อ าภอกงเกรลาศ  จังหวัดสุขทัย  ๆไแ็เ 
ทรศัพท์ : เ่-้ไไ5-ใเ5ไ                    อีมล์ : aomyok.yoyo@gmail.com                         

4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 9 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี     
5. งบประมาณครงการ : 8เุเเเ บาท  ิ 2 รายโ ละ 40ุเเเ บาที   
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ิวศ.ี  ดยส านักทคนลยีชุมชุนเดຌด านินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ  OTOP ตาม
นยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทั งประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค  ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์  ทคนลยี  ละนวัตกรรม ิวทน.ี 

การด านินงานคูปองวิทย์ประกอบดຌวยการคัดลือกผูຌประกอบการ ทีไมีความตຌองการยกระดับผลิตภัณฑ์
พืไอ฿หຌเดຌมาตรฐาน ิมผช.ี  ดยลงพื นทีไส ารวจสถานทีไผลิต  ผลิตภัณฑ์  ความพรຌอมของครืไองมือละอุปกรณ์ของ
กลุมฯ วิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการอทอป  พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลส าคัญ฿นการพัฒนา ทคนิค
การดินสຌนกั นขอบละการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว 

กลุมผูຌประกอบการทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยาศาสตร์จ านวนทั ง โ รายนั น ตางมีความตຌองการทีไจะ
พัฒนาทคนิคการตกตงกຌว  ฿หຌมีความสวยงามละเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดຌวยหตุนี กรมวิทยาศาสตร์
จึงเดຌด านินครงการทคนิคการดินสຌนกั นขอบละการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว  ดยการถายทอดองค์ความรูຌดຌาน
การพัฒนาคุณภาพการผลิตผลงานตามมาตรฐาน  มผช.  ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌว  มผช.ไโๆ/โ5ไ็  ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนาศักยภาพละสามารถยืไนขอรับการรับรองมาตรฐานเดຌ  ทคนิคการดินสຌนกั นขอบ
ละการการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว ป็นการพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์กຌว ทีไมีจ าหนาย฿นทຌองตลาด น ามาตกตง
ดຌวยกาวละสีทีไ฿ชຌส าหรับตกตงผลิตภัณฑ์กຌว ท า฿หຌผลิตภัณฑ์กຌวกิดความสวยงาม พิไมชองทางการจ าหนาย
ผลิตภัณฑ์กຌว ท า฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึ น  
7. ความป็นมาของครงการ 

ตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.ไโๆ/โ5ไ็ ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌว หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการน ากຌวมาท า฿หຌกิดลวดลาย ดยลอกลายลงบนกຌวลຌวดินสຌนดຌวยสีกั นขอบมืไอหຌงลຌว
น าสีปรง฿ส หรือ฿ชຌสีทึบสงระบายดยเมตຌอง฿ชຌสีกั นขอบ อาจกะลายดย฿ชຌสารกัดกຌวหรือการพนทรายละ
อาจตกตงดຌวยวัสดุอืไนโ ชน พลอย หิน ท าป็นของ฿ชຌทัไวเป ของประดับตกตง  
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จากขຌอมูลส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌว มีกลุมชุมชนหรือกลุม
อาชีพ ทีไเดຌรับ มผช. จ านวนประมาณ ่เ กลุม อยู฿นภาคกลาง ภาคหนือ ละภาค฿ตຌ สอบถามขຌอมูลจาก
ผูຌประกอบการท า฿หຌทราบวา ปัญหาของกຌวทีไมีการระบายละตกตงลຌวมีหลายประการ ชน การลงสี การ
ดินสຌนกั นขอบเมสมไ าสมอ  ปัญหาการกิดกຌวฝງาคราบขาวทีไผิวกຌวทีไน ามา฿ชຌ ท า฿หຌสินคຌามีคุณภาพเมสมไ าสมอ 
ละเมผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน฿นรายการตางโ ชน ลักษณะทัไวเป การประกอบดຌวยวัสดุอืไน 
ลวดลาย ละสี ป็นตຌน ท า฿หຌผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาองค์ความรูຌดຌานทคนิคการดินสຌนกั นขอบ การลงสี 
ละทคนิค฿หม฿นการสรຌางงานศิลปะบนกຌว พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาสินคຌา จนน าเปสูเดຌรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยส านักทคนลยีชุมชน จากการลงพื นทีไส ารวจพบวาผูຌประกอบการขาด
ทคนิคการดินสຌนกั นขอบ ละการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว ผูຌประกอบการเดຌสมัครขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป 
ละกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌน าองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพของครืไองกຌว ละทคนิคการ
ดินสຌนกั นของ การลงสี เดຌผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌวทีไมีคุณภาพสมไ าสมอ พืไอยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน จึง
เดຌจัดท าครงการกຌปัญหาการลงสีละดินสຌนกั นขอบศิลปะบนกຌวสูการรับรองมาตรฐาน ดย  ผูຌประกอบการ
ศิลปะบนกຌว จ านวนทั งสิ น 2 ราย มีการด านินงานสงสริมองค์ความรูຌดຌานการลงสี การดินสຌนกั นขอบ฿นการ
สรຌางงานศิลปะบนกຌว พืไอกຌปัญหากระบวนการผลิต รวมทั งป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคาละสรຌาง
รายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการตอเป 

8. วัตถุประสงค์ 
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌว฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
ปีงบประมาณ 2560 ลงพื นทีไพืไอหาขຌอมูล ผลิตภัณฑ์กຌวทีไจ าหนาย฿นทຌองตลาด คัดลือกผลิตภัณฑ์กຌวทีไ

มีคุณภาพ ท าความสะอาดผลิตภัณฑ์กຌวกอนการดินสຌนละการลงสี  การดินสຌนกั นขอบดຌวยกาวดินสຌนควร฿ชຌ
ปากกรวยพลาสติกทีไมีขนาดหมาะสม  จะท า฿หຌสຌนมีความคมชัดสมไ าสมอ ละการลงสี฿หຌสมไ าสมอดยการ฿ชຌ
พูกันระบาย  การ฿ชຌปลายพูกันป็นตัวน าทาง฿หຌสีเหลลงมาอยางสมไ าสมอเมกิดป็น ป็นกຌอนสีกองรวมกัน  นืไอง
การตกตงอาจกิดการป้อนของกาวละสีเดຌ  การท าความสะอาดผลิตภัณฑ์หลังจากตกตงลຌวดຌวยน  ามันสน  
10. หลักการละหตุผล 

 กຌว หมายถึง วัสดุทีไมีลักษณะ฿ส เดຌจากการหลอมทรายขาวซึไงป็นสวนประกอบทีไส าคัญกับสารทีไมีสมบัติ
ป็นดาง ชน ออกเซด์ของซดียม ออกเซด์ของคลซียม กรณีท าป็นผนรียกวา กระจก คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌตຌองปราณีตสวยงาม เมตก เมรຌาว ลวดลายประณีต สวยงาม สมไ าสมอ สีตຌองติดนน คงทน เมมีรู
ทีไรียกวา ตามดละมืไอลูบผลิตภัณฑลวสีตຌองเมติดมือ  ผลิตภัณฑ์กຌวทีไจ าหนาย฿นทຌองตลาด ตຌองลือกกຌวทีไ
ดีมีคุณภาพเมมีฟองอากาศ น ามาท าความสะอาดชใด฿หຌหຌง ดຌวยกระดาษช าระหรือผຌาทีไเมทิ งรอยศษผຌา฿หຌหຌง
สนิท รางบบทีไตຌองการน าเปติดเวຌดຌาน฿นของกຌวทีไตຌองการพในท์ รางบบดຌวยกาวดินสຌนซึไงมีความหนียว
พอหมาะกับการดินสຌนกั นขอบกอนลงสี  การดินสຌนควรยกปลายขวดกาว฿หຌหนือผิวกຌวลใกนຌอย ลຌวบีบกาว
พรຌอมกับการวาดเปตามบบ มืไอดินสຌนกั นขอบตามบบรียบรຌอย ทิ งเวຌ฿หຌกาวหຌงสนิทกอนการลงสี ผลิตภัณฑ์
ศิลปะบนกຌว หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการน ากຌวมาท า฿หຌ กิดลวดลายดยลอกลายลงบนกຌว ลຌวดินสຌน
ดຌวยสีกั นขอบ มืไอหຌงลຌวน าสีปรง฿สระบายกลีไยบาโ หรือ฿ชຌ สี ทึบสงระบายดยเม ตຌอง฿ชຌสีกั นขอบ หรือกะ
ลายดย฿ชຌสารกดักຌวหรือการพนทรายพืไอ฿หຌกิดมิติมากขึ น  อาจตกตงดຌวยวัสดุอืไน ชน พลอย หิน ท าป็นของ
฿ชຌทัไวเป ของประดับตกตง 
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11. ขั นตอนการด านินงาน 

1. ลงพื นทีไพืไอส ารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌว จ านวน 2 ราย พืไอวิคราะห์ปัญหา
ของผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌวทีไเมผาน มผช. 

2. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิบื องตຌนี  
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตดยการ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกดຌานทคนิคการขียนลายสຌนพืไอ฿หຌกิดลวดลาย

ปราณีตสวยงาม การลงทนสีตางโ ละทคนิค฿หม฿นการสรຌางงานศิลปะบนกຌว พืไอ฿หຌมัไน฿จวา
ผลิตภัณฑ์ป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไก าหนด  

4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิภายหลังการ฿หຌ
ค าปรึกษาชิงลึกี  

5. ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

12. ผลการด านินงาน   
 กลุมผูຌประกอบการคัดลือกผลิตภัณฑ์กຌวบื องตຌนทีไมีคุณภาพ  ลือกชนิดสีของกาว฿หຌหมาะสมกับบบทีไ
ตຌองการพในท์  สามารถดินสຌนกั นขอบเมกิดฟองอากาศ฿นสຌนกั นขอบขนาดความหนาของสຌนกั นขอบ ความ
สมไ าสมอ ลงสีเดຌรียบสมไ าสมอ สามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   
13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 จากการลงพื นทีไชิงลึกพบผูຌประกอบการทั ง โ ราย ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌนะน าการคัดลือก
ผลิตภัณฑ์กຌวทีไมีคุณภาพพืไอ฿ชຌ฿นการตกตง  เดຌสอนทคนิคการดินสຌนกั นขอบ฿หຌสมไ าสมอนั นผูຌประกอบการเดຌ
ปรับ การขียนดย฿ชຌการฝຄกฝนทดลองการดินสຌนบนพื นรียบ หลังจากนั นน ามาฝຄกบนผลิตภัณฑ์กຌ วท า฿หຌกิด
ความช านาญสຌนทีไเดຌบนผลิตภัณฑ์สมไ าสมอ การลงสีจากดิมมีสีสีเมสมไ าสมอนืไองจากผูຌประกอบการขาดความรูຌ
รืไองการ฿ชຌพูกัน฿นการระบายสีบนผลิตภัณฑ์กຌว การลงสีเมควร฿ชຌพูกัน฿นการระบายตรงบริวณสีทีไ฿กลຌหຌง ท า฿หຌ
กิดสีป็นกຌอนเมสมไ าสมอ  

14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

 ตຌองการบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถลดความสียหายของผลิตภัณฑ์  ละสามารถขนยຌายเดຌงาย 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

 ผูຌประกอบการควรปຂดตลาด฿หຌหลากหลายชองทางพืไอ สงสริมมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์    
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

 ผูຌรับผิดชอบ นางสาวศิริวรรณ  ซภู   นักวิทยาศาสตร์ 
 คณะท างาน นางอาภาพร  สินธุสาร   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
    นายสุทธิศักดิ์  กลิไนกຌวณรงค์  นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ 
    นางสาวภัทธิญา  สุวรรณสนธิ์  นักวิทยาศาสตร์   
    นางสาวภัทรานิษฐ์  ศศะทศานนท์ นักวิทยาศาสตร์ 
 ผูຌประสานงาน นายพงศธร  จຌอยประสริฐ  นักวิทยาศาสตร์ 
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ภำพประกอบกำรด ำนินงำน 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 
 
 

ครงกำร กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ผຌำทอดຌวยสีธรรมชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาไทยี  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ     
ิภาษาอังกฤษี  The development of quality products Textiles and Clothing into certification .                                                                                

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :   นางสาวภัทธิญา  สุวรรณสนธิ ์      
ต าหนง :   นักวิทยาศาสตร์      หนวยงาน :    กรมวิทยาศาสตร์บริการ     
ทรศัพท์ :   0 2201 7376    ทรสาร :   02 201 7055     
อีมล์ :       phatthiya@dss.go.th     

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ  
3.1  กลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌานยางนຌอย       . 

ทีไอยู :  ่ไ  หมู แไ  ต าบลยางนຌอย อ าภอกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ไไแไเ  . 
ทรศัพท์ :  เ้ โ5แไ ่็็็      

3.2  กลุมสตรีสหกรณ์บຌานผักหนอก          
ทีไอยู :. แใใ  หมู แแ  ต าบลยางนຌอย  อ าภอกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ไไแไเ  . 
ทรศัพท์ :  08 5544 4769   -   

3.3  นางสาวรจนา  สีมาพุฒ         . 
ทีไอยู ๊ .ๆ5  หมู โ  ต าบลหลา  อ าภอกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ไไแไเ  . 
ทรศัพท์ ๊ เ่ เ็5่ ไแโโ   -   

3.4  นางสาวกรกฎ  ถืไอนมูลละ         
ทีไอยู ๊ .็็  หมู ไ  ต าบลหลา  อ าภอกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ไไแไเ 
ทรศัพท์ ๊  เ่ ็โใเ แใ็โ    -    

3.5  กลุมผຌาเหมบຌานลอมคอม           
ทีไอยู : .แโ  หมู แเ  ต าบลนาขา  อ าภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ไไแโเ    
ทรศัพท์ :  08 5647 2612   -    

3.6  กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง           
ทีไอยู : .ๆ้  หมู แ  ต าบลกุดรัง  กิไงอ าภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  ไไแใเ   . 
ทรศัพท์ :  0 4372 8259     -    

3.7  กลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง          
ทีไอยู : .โๆ  หมู ไ  ต าบลกุดรัง  กิไงอ าภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  ไไแใเ     
ทรศัพท์ :  08 5457 3764  -    

4. ระยะวลาของครงการ (วันท่ีเริ่มต้น/วันท่ีจบโครงการ) :   9 ดือน  ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี    
5. งบประมาณครงการ :  315,000 บาท            
6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ดยส านักทคนลยีชุมชุนเดຌด านินการครงการคูปองวิทย์พืไออทอป 
ตามนยบายของรัฐบาล  มีปງาหมายพืไอพัฒนาละยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อทอป  ดยการน าวิทยาศาสตร์  
ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ิวทน.ี  เปสงสริมกลุมผูຌประกอบการกลุมปງาหมายทั ง ใ กลุม  คือ ผูຌผลิตหรือ
ผูຌประกอบการอทอปทีไพิไงริไมตຌนธุรกิจ ิNew OTOP)  ผูຌประกอบการอทอปทีไขึ นทะบียนลຌวละตຌองการยกระดับ



383 

ดาว ิExisting) ละผูຌประกอบการอทอปทีไป็นบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนละตຌองการพิไมศักยภาพ฿นการสงออก 
ิGrowth) 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  รืไองการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ  จ านวน  ็  ราย  ซึไงป็นผูຌประกอบการ฿นพื นทีไจังหวัดมหาสารคาม ดยการคัดลือก
ผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตามกณฑ์ ทั งนี ตຌองป็นผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพละมีความพรຌอมทีไจะขຌารับการ
ถายทอดทคนลยีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการดຌวย  ดยมีวิธีการด านินงานคือลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกีไยวกับ
กระบวนการผลิต฿นผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ  ละขั นตอนกระบวนการยืไนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ิมผช.ี  พืไอป็นการผลักดันละสงสริม฿หຌผลิตภัณฑ์ผຌาทอป็นสินคຌาชุมชนทีไมีคุณภาพ  พิไมศักยภาพ฿นการผลิต  ซึไง
ถือป็นจุดขใงทางดຌานการตลาด฿นปัจจุบัน 

7. ความป็นมาของครงการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  ดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดຌด านินการครงการคูปองวิทย์พืไออ

ทอป  ซึไงป็นการน าวิทยาศาสตร์  ทคนลยี  ละนวัตกรรม  ิวทน.ี  เปยกระดับละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการ
ขงขัน฿หຌกับผูຌประกอบการ  ใ  กลุม  คือ  กลุมประชาชนทัไวเปทีไตຌองการน า วทน.เปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌ
กับธุรกิจ฿หม ิNew OTOP)  กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนป็นผูຌประกอบการอทอปทีไตຌองการน า วทน.  เปพัฒนา
พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน ิExisting)ละกลุมผูຌประกอบการทีไป็นบริษัทละหຌางหุຌนสวนจ ากัด  ทีไมีการ
ผลิตละจ าหนายผลิตภัณฑ์อทอป ทีไตຌองการน า วทน. เปพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันทั งภาย฿นละภายนอก
ประทศ ิGrowth)  ดยมีรูปบบการพัฒนาภาย฿ตຌครงการ เดຌก พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  พัฒนาละออกบบ
บรรจุภัณฑ์ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน  พัฒนาละออกบบครืไองจักร  ละ
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ   

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอ฿นพื นทีไภาคอีสาน  ป็นภูมิปัญญาทีไสืบทอดกันมาตั งตอดีต  ซึไง฿นกระบวนการผลิต  
ชาวบຌาน฿นทຌองถิไนยังเมตระหนักถึงการผลิต฿หຌเดຌมาตรฐาน  ดยมุงผลิตสินคຌาพียงขายเดຌทานั น  จนปัจจุบันนวัตกรรม
การทอผຌาขຌามามีบทบาทตอการผลิต  สงผล฿หຌกิดการขงขัน฿นดຌานการตลาดมากขึ น ซึไงผูຌประกอบการจ าป็นตຌองมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยางตอนืไองพืไอ฿หຌสินคຌามีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับตอผูຌบริภค   

ดຌวยหตุนี ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ดยส านักทคนลยีชุมชน  เดຌลใงหในถึงความส าคัญทีไจะสงสริม
พัฒนากระบวนการผลิต฿หຌเดຌมาตรฐาน  ดยการลงพื นทีไพืไอ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกีไยวกับกระบวนการผลิตพืไอพัฒนา
คุณภาพละมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ  พืไอพิไมศักยภาพละสามารถ฿นการขงขันทั งตลาด฿นประทศละ
ตางประทศ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ 
8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอของจังหวัดมหาสารคาม฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

9. ขอบขตของการด านินงาน 

 ้.แ  ลงพื นทีไพืไอส ารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการผຌาทอ฿นจังหวัดมหาสารคาม ทั ง 7 ราย  พืไอ
วิคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ผຌาทอทีไเมผาน  มผช. 
 ้.โ  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ  ละคุณภาพน  าทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต  ิบื องตຌนี 
 ้.ใ  ปรับปรุงกระบวนการผลิตดยการ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก  ดຌานการควบคุมคุณภาพ ิQuality control – 
QC)  คือ  การควบคุมกระบวนการผลิต  การควบคุมวัตถุดิบ  ละผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌมัไน฿จวาผลิตภัณฑ์ป็นเปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไก าหนด 
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 ้.ไ  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ  ละคุณภาพน  าทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต  ิภายหลังการ฿หຌ
ค าปรึกษาชิงลึกี 
 ้.5  ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  จ านวน  ็  ราย 

10. หลักการละหตุผล 

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอพื นบຌาน  มรดกทางวัฒนธรรมทีไเดຌรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชัไวอายุคน กลุมทอ
ผຌา฿นจังหวัดมหาสารคาม มีผลิตภัณฑ์ผຌาทอทีไส าคัญ เดຌก ผຌาทอมือลายขัด ผຌามัดหมีไละผຌาขาวมຌา ซึไงปัจจุบันป็น
สินคຌาท ารายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ฿นจังหวัดมหาสารคาม  ตผูຌประกอบการสวน฿หญยังประสบปัญหาดຌาน
กระบวนการผลิตผຌาทอ  ท า฿หຌสินคຌามีคุณภาพเมสมไ าสมอ ละเมผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน฿นรายการ
ตางโ  ชน  ความป็นกรด-ดาง  ความคงทนของสีตอการซัก ความคงทนของสีตอหงืไอ  ป็นตຌน  ซึไงผูຌประกอบการเม
สามารถกຌปัญหาดังกลาวเดຌนืไองจากขาดองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีพืไอควบคุมกระบวนการผลิต   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ดยส านักทคนลยีชุมชน  จึงจัดท าครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอสูการ
รับรองมาตรฐาน  พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอของจังหวัดมหาสารคาม฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ดยผูຌประกอบการผຌาทอขຌารวมครงการ  จ านวนทั งสิ น  ็  ราย  มีการด านินงานสงสริมองค์ความรูຌดຌาน
กระบวนการผลิตผຌาทออยางมีประสิทธิภาพ  พืไอพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตอเป   
11. ขั นตอนการด านินงาน 

 
รายละอียดการด านนิงาน 

 

ปี โ560 
ดือนทีไ 

แ โ ใ ไ 5 ๆ 7 8 9 
แ.  ลงพื นทีไพืไอส ารวจละรวบรวมขຌอมูลจาก

ผูຌประกอบการผຌาทอ฿นจังหวัดมหาสารคาม ทั ง 7 
ราย พืไอวิคราะห์ปัญหาของผลติภัณฑ์ผຌาทอทีไเม
ผาน มผช. 

         

2.  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ละคุณภาพ
น  าทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลติ ิบื องตຌนี 

         

ใ.  ปรับปรุงกระบวนการผลติดยการ฿หຌค าปรึกษาชิง
ลึก ดຌานการควบคุมคุณภาพ ิQuality control – 
QC) เดຌก  
- การควบคุมกระบวนการผลิต 
- การควบคุมวัตถุดิบ  
- การควบคุมผลิตภัณฑ ์
พืไอ฿หຌมัไน฿จวาผลิตภัณฑ์ปน็เปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑช์ุมชนทีไก าหนด  

         

ไ.  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ละคุณภาพ
น  าทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลติ ิภายหลังการ฿หຌ
ค าปรึกษาชิงลึกี  

         

5.  ผลักดนั฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑช์ุมชน 
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12. ผลการด านินงาน   
 ครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ  ฿นพื นทีไจังหวัดมหาสารคาม  มีผูຌประกอบการ
ขຌารวมครงการจ านวน  ็  ราย  เดຌก  กลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌานยางนຌอย  กลุมสตรีสหกรณ์บຌานผักหนอก  
นางสาวรจนา  สีมาพุฒ  นางสาวกรกฎ  ถืไอนมูลละ  กลุมผຌาเหมบຌานลอมคอม  กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง  ละกลุม
ทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง   
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดຌด านินการลงพื นทีไ ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกพืไอผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการ 
ทีไประสบปัญหา฿นตละดຌาน  เดຌก  การพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ  ทคนิคการผลิตผຌาทอ
ดຌวยสีธรรมชาติละการพัฒนารูปบบละการตัดยใบสื อผຌาส ารใจรูป  ฿หຌสามารถยืไนขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเดຌ  ดยมีผูຌประกอบการทีไสามารถยืไนขอ  มผช.  จ านวน  ใ  ราย  เดຌก  กลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌาน
ยางนຌอย  กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง  ละกลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง  ซึไงผูຌประกอบการอีก ไ ราย จะด านินการ
ยืไนขอ  มผช.  ฿นปีงบประมาณ  โ5ๆเ  ตอเป 

13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

 13.1  กลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌานยางนຌอย 
 นืไองจากผูຌประกอบการกลุมนี ป็นผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพ฿นการผลิตผຌาทอ  ละการปรรูปผลิตภัณฑ์
ผຌาทออยูลຌว  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  จึงด านินการลงพื นทีไพืไอ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกีไยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผຌาทอดຌวยวิธีการยຌอมสีธรรมชาติ  ละนะน าขั นตอนกระบวนการยืไนขอ มผช.  พืไอ฿หຌสามารถยืไนขอรับการ
รับรองมาตรฐานเดຌ  หลังด านินงานผูຌประกอบการสามารถน าผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ  ประภทผลิตภัณฑ์
สื อผຌาส ารใจรูป  ยืไนขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ละเดຌผลิตภัณฑ์ทีไผานการรับรองมาตรฐาน 

 

 แใ.โ  กลุมสตรีสหกรณ์บຌานผักหนอก 
 กลุมผูຌประกอบการยังขาดองค์ความรูຌดຌานการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน  นืไองจากยึ ดหลักการทีไท า
ลຌวขายเดຌ  ตเมตระหนักถึงรืไองคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากนัก  ท า฿หຌผลิตภัณฑ์ของกลุมเมสามารถยืไนขอรับการ
รับรองมาตรฐานเดຌ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดຌด านินการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกละ฿หຌค านะน ากีไยวกับ
การทดสอบสภาพความป็นกรด – ดางของน  าทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต  การปลีไยนปลงขนาดภายหลังการซักละ
ท า฿หຌหຌง  ความคงทนของสีตอการซัก  ละนะน า฿หຌผูຌประกอบการ฿ชຌสียຌอมทีไมีมาตรฐาน  ป็นตຌน  ซึไง
ผูຌประกอบการเดຌน าอาองค์ความรูຌเปปรับ฿ชຌกับกระบวนการผลิตผຌาทอพืไอตรียมผลิตภัณฑ์ยืไนขอ  มผช.  ตอเป 
 
 

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌานยางนຌอย 
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แใ.ใ  นางสาวรจนา  สีมาพุฒ  ละนางสาวกรกฎ  ถืไอนมูลละ 
 ป็นผูຌประกอบการทีไท าผลิตภัณฑ์ผຌายຌอมคราม  ชน  ผຌาพันคอ  ผຌาคลุมเหล  ป็นตຌน  ซึไงผูຌประกอบการ
ประสบปัญหาการสงผลิตภัณฑ์พืไอยืไนขอรับการรับรองมาตรฐาน  นืไองจากผຌายຌอมครามมีสภาพความป็นดางสูง  
จึงท า฿หຌผลิตภัณฑ์เมผานกณฑ์การยืไนขอรับการรับรองมาตรฐาน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ด านินการลงพื นทีไ฿หຌ
ค าปรึกษาชิงลึกกีไยวกับกระบวนการผลิตผຌายຌอมคราม฿หຌเดຌมาตรฐาน  ดยนะน าวิธีการลຌางคราม  ตลอดจน
วิธีการทดสอบความป็นกรด – ดาง  บื องตຌน  ฿หຌกับผูຌประกอบการกอนการสงผลิตภัณฑ์พืไอยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 แใ.ไ  กลุมผຌาเหมบຌานลอมคอม 
 ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไผลิตผຌาเหมจากเหมทีไลี ยงองภาย฿นกลุม  ซึไงสมาชิกกลุมสวน฿หญมีอายุมาก  
ท า฿หຌ฿นกระบวนการผลิตจะป็นวิธีการบบดั งดิม  นຌนการทอผຌาเหมมากใบเวຌละมีลูกคຌามารับซื อทีไกลุม  ดย
กลุมตຌองการผลิตผลิตภัณฑ์ผຌาเหม฿หຌมีมาตรฐาน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ด านินการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก
กีไยวกับกระบวนการผลิตละการทอผຌาเหมพืไอยืไนขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  นะน าวิธีการ
ทดสอบสภาพความ ป็ น  กรด  – ด า ง   ละวิ ธี ต รวจสอบผຌ า เหม บื อ งตຌ นก อนการยืไ นขอ   มผช . 
ซึไงผูຌประกอบการหในถึงความส าคัญ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐานมากขึ น   

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมสตรีสหกรณ์บຌานผักหนอก 

ผຌายຌอมคราม  นางสาวรจนา  สีมาพุฒ  ละนางสาวกรกฎ  ถืไอนมูลละ 
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 แใ.5  กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง 

ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไผลิตผลิตภัณฑ์ผຌาเหม  ผຌาฝງายทอ  ชน  ผຌาถุง  ผຌาขຌาวมຌา  รวมถึงการปรรูปป็น
ผຌาส ารใจรูป  กลุมมีศักยภาพทางดຌานการผลิตละการตลาด  นຌนผลิตตามออดอร์ของลูกคຌา  ตผลิตภัณฑ์สวน
฿หญยังเมมีมาตรฐาน  กลุมจึงมีความตຌองการผลิตสินคຌาภาย฿นกลุม฿หຌมีมาตรฐาน  พืไอสรຌางความนาชืไอถือพิไมขึ น  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ด านินการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกนะน าวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์บื องตຌนกอนการ
ยืไนขอ มผช.  ละ฿หຌค านะน ากีไยวกับการขายสินคຌาทีไมีมาตรฐาน  นืไองจากป็นกลุมทีไมีศักยภาพควรเดຌรับการ
พัฒนาพืไอ฿หຌสินคຌาสามารถขงขันกับผูຌผลิตรายอืไนเดຌ  ดยกลุมน าผลิตภัณฑ์ผຌาทอ  ประภทผลิตภัณฑ์ผຌาทอลาย
ขัด  ยืไนขอ มผช.  ละเดຌผลิตภัณฑ์ทีไผานการรับรองมาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แใ.ๆ  กลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง 
 ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไผลิตผลิตภัณฑ์ประภทสื อผຌาปรรูปจากผຌาเหมละผຌาฝງาย  นຌนการขายสินคຌา
ตามงานตางโ  ซึไงกลุมมีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐาน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ด านินการลงพื นทีไ
฿หຌค าปรึกษาชิงลึกกีไยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์พืไอตรียมยืไนขอ  มผช.  ดยกลุมน าผลิตภัณฑ์ผຌาทอ  ประภท
ผลิตภัณฑ์ผຌาทอลายขัด  ยืไนขอ มผช.  ละเดຌผลิตภัณฑ์ทีไผานการรับรองมาตรฐาน  

 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมผຌาเหมบຌานลอมคอม 

 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง 
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

 ผูຌประกอบการทั ง ็ ราย  มีความพึงพอ฿จ฿นการขຌารวมครงการ  ดยเดຌตระหนักถึงการผลิตสินคຌา฿หຌมี
มาตรฐานพิไมขึ น  ทราบถึงวิธีการยຌอมสีธรรมชาติ  การยຌอมคราม  การ฿ชຌสียຌอมคมีทีไมีมาตรฐาน  การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์บื องตຌนกอนการยืไนขอ  มผช.  ซึไงถือป็นการน าอาวิทยาศาสตร์เปปรับ฿ชຌกับกกระบวนการผลิตพืไอ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน 

15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 

 จากการลงพื นทีไพืไอด านินครงการ  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ  ฿นพื นทีไจังหวัด
มหาสารคาม  ดยมีผูຌประกอบการขຌารวมทั งสิ น  ็  ราย  พบวา  ผูຌประกอบการยังเมตระหนักถึงการผลิตสินคຌา฿หຌ
เดຌมาตรฐาน  พราะยังคิดวาสามารถผลิตละขายเดຌ  ซึไงหลังจากการลงพื นทีไพบผูຌประกอบการ ตละรายลຌว  
ผูຌประกอบการเดຌ฿หຌความส าคัญมาขึ น  พราะการมีมาตรฐานเมพียงตท า฿หຌสินคຌาขายเดຌ  ตยังป็นการพิไม
อกาสทางการตลาดละสามารถขงขันกับผูຌผลิตรายอืไนโเดຌอีกดຌวย  

16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

 นางอารีรัตน์  พธ์สุวรรณ  ทีไปรึกษาครงการ 
 นางอาภาพร  สินธุสาร  ผูຌประสานงาน 
 นางสาวภัทธิญา  สุวรรณสนธิ์ ผูຌประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 

ครงกำรออกบบละพัฒนำบรรจุภัณฑ์สินคຌำ OTOP 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร 
นำงสำวอภิสำ  วงศ์สำคร ิปลำอินทรีย์คัไวหຌงตรำอภิสำี 

นำงนวลจันทร์  ครองสุข ิกลุมวิสำหกิจชุมชนนำวังประสำน฿จี 
นำงมำลำ  วรรณพงษ์ ิวิสำหกิจชุมชนกลุมสตรีทอผຌำไหมบຌำนสี ยวนຌอยี 

นำงสำวอรสำ  พยัคฆกุล ิบຌำนสຌนฝງำย฿ยไหมี 
นำงจ ำป  สีจันดำรี  ิกลุมทอผຌำสตรีสหกรณ์ยำงนຌอยี 

นำงวรำรัตน์  สงนียม ิกลุมทอผຌำพื นบຌำน บຌำนสกกຌำนหลืองี 
นำยกฤษกรณ์  สงไพรสน ิวิสำหกิจชุมชนกลุมทอผຌำไหมสำกต หมูทีไ 6ี 

นำยฉลิมพล  มหำปຂติ  ิบຌำนขนมคุณภัทรำี 
นำงสมศรี  รัตนบุตร ิกลุมวิสำหกิจชุมชนไขค็มหอมตรำมสมศรีี 

นำยบรรจง  วงส ิกลุมวิสำหกิจชุมชนครืไองดืไมสมุนไพรี 
นำงดำรำพร  รัตน์ประสิทธ์ ิกลุมมบຌำนชุมชนนนทัน 1ี 

นำยสมชำย  นຌอยจินดำ ิกຌวปຆำตรำศิลป์กຌวี 
นำยสุรชษฐ์  กตุฉม ิกຌวปຆำตรำอกลຍำสซีไี 
นำยภำณุพงษ์  สียง฿ส ิกลຌวยอบทะลทรัพย์ี 

นำงกชพร ป้ยสืบ ิน  ำพริกมมำะี 
นำงนิตยำ ไชยส ิมำลัยขนุนปรรูปี 

นำงวิยะนันท์ จุลละนันทน์ ิกำละมมบัวตองี 
นำงทิพย์สุคนธ์ จันทร์ตຍะ ิตรำทิพย์สมุนไพรี 
นำยพัชรพงศ์ ปัญญำคุณำนนท์ ิตรำดินสุขี 

นำงฉอุຌม บุปผำ ิกลຌวยตำกรวม฿จี 
 

 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  : ิภาษาเทยี ครงการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินคຌา OTOP  
2. ผูຌรับผิดชอบครงการ : นายสุทธิศักดิ์  กลิไนกຌวณรงค์ 

ต าหนง  :  นักวิชาการออกบบปฏิบัติการ  หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ใใๆ    ทรสาร : เ โโเแ ็เ55 
อีมลล์ :  

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ 
3.1 นางสาวอภิสา  วงศ์สาคร ิปลาอินทรีย์คัไวหຌงตราอภิสาี  

ทีไอยู : 197/38  ถนนชลประทาน  ม.1 ต.วังกระจะ อ.มืองตราด จ.ตราด โใเเเ  
ทรศัพท์ : 08 7828 0776  อีมล์ : cdd_chumphon@chaiyo.com  

3.2. นางนวลจันทร์  ครองสุข ิกลุมวิสาหกิจชุมชนนาวังประสาน฿จี 
ทีไอยู : บຌานนาวัง  ลขทีไ 200 หมูทีไ 10  ต าบลนาสีไยว อ าภอมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 
ทรศัพท์ : 08 1390 4819 

3.3. นางมาลา  วรรณพงษ์ ิวิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีทอผຌาเหมบຌานสี ยวนຌอยี 
ทีไอยู : บຌานสี ยวนຌอย  6/1  หมูทีไ 1  ต าบลบຌานลຌา อ าภอมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 
ทรศัพท์ :  08 7253 5284      

3.4. นางสาวอรสา  พยัคฆกุล ิบຌานสຌนฝງาย฿ยเหมี 
ทีไอยู : ลขทีไ 44  หมูทีไ 8  ถนนหลานาดี ต าบลมืองกา อ าภอมือง จังหวัดขอนกน 40000 
ทรศัพท์ : 09 9468 6219    

3.5. นางจ าปี  สีจันดารี  ิกลุมทอผຌาสตรีสหกรณ์ยางนຌอยี 
ทีไอยู : บຌานยางนຌอย ลขทีไ 84/1 หมูทีไ 14  ต าบลยางนຌอย อ าภอกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 
ทรศัพท์ : 08 1749 3211 ุ 09 โ5แไ ่็็็ 

3.6. นางวรารัตน์  สงนียม ิกลุมทอผຌาพื นบຌาน บຌานสกกຌานหลืองี 
ทีไอยู : บຌานสกกຌานหลือง ลขทีไ 223 หมูทีไ 5 ต าบลบຌานถิไน อ าภอนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 39140 
ทรศัพท์ : 08 4880 4089       

3.7. นายกฤษกรณ์  สงเพรสน ิวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผຌาเหมสากต หมูทีไ 6 
ทีไอยู : บຌานปอภาร ลขทีไ 65  หมูทีไ 6 ต าบลปอภาร อ าภอมือง จังหวัดรຌอยอใด 45000  
ทรศัพท์ : 08 9419 3430  

3.8. นายฉลิมพล  มหาปຂติ ิบຌานขนมคุณภัทราี 
ทีไอยู : ลขทีไ 415/4  หมูทีไ 20 ถนนมิตรภาพ  ต าบลบຌานเผ อ าภอบຌานเผ จังหวัดขอนกน 40110  
ทรศัพท์ : 08 4464 4344     

3.9. นางสมศรี  รัตนบุตร ิกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใมหอมตรามสมศรีี 
ทีไอยู : บຌานนนชัย 2 ลขทีไ 63/1 หมูทีไ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบล฿นมือง อ าภอมือง จังหวัดขอนกน 40000 
ทรศัพท์ : 04 333 0241 ุ 08 4798 6823  

3.10. นายบรรจง  วงส ิกลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองดืไมสมุนเพรี 
ทีไอยู : บຌานหຌวยมวง  ลขทีไ 95 หมูทีไ 3  ต าบลหຌวยมวง อ าภอภูผามาน จังหวัดขอนกน 40350 
ทรศัพท์ : 08 1369 8901  

mailto:cdd_chumphon@chaiyo.com
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3.11. นางดาราพร  รัตน์ประสิทธ์ ิกลุมมบຌานชุมชนนนทัน 1ี 
ทีไอยู : บຌานนนทัน 1  ลขทีไ 41/1  หมูทีไ 2 ถนนฉิมพลี ต าบล฿นมือง อ าภอมือง จังหวัดขอนกน  40000 
ทรศัพท์ : 0 4322 5370 ุ 08 9417 0114   อีมล์ : daraporn..drp@gmail.com 

3.12. นายสมชาย  นຌอยจินดา ิกຌวปຆาตราศิลปຊกຌวี 
ทีไอยู : หมูบຌานสหกรณ์ 3  ลขทีไ 12/9  หมูทีไ 9 ซอย 10/2  ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด อ าภอปากกรใด 

จังหวัดนนทบุรี  11120   ทรศัพท์ : 02 964 1705 ุ 08 9980 2073 ุ 08 1594 7076   
อีมล์ :  silpskaeo50@hotmail@com 

3.13. นายสุรชษฐ์  กตุฉม ิกຌวปຆาตราอกลຍาสซีไี 
ทีไอยู : หมูบຌานทาวน์ฮม  ลขทีไ 65/88  หมูทีไ 6 ซอย 19/8 ถนนตลิไงชัน-สุพรรณ  ต าบลสาธงหิน 

อ าภอบาง฿หญ  จังหวัดนนทบุรี 11140 ทรศัพท์ : 0 2047 8151 ุ 08 4130 6379    
ทรสาร : 0 2047 8151 อีมล์ : chet1199@gmail.com 

3.14. นายภาณุพงษ์  สียง฿ส ิกลຌวยอบทะลทรัพย์ี 
ทีไอยู : ลขทีไ แแ็ หมูทีไ็ ต าบลทะลทรัพย์ อ าภอปะทิว จังหวัดชุมพร ่ๆแๆเ  
ทรศัพท์ : เ็ ็ๆ5 5เ็ใ ุ เ่ ไ่ใ้ ๆเๆแ  อีมล์ :  talasup117@gmail.com   

3.15. นางกชพร ปี้ยสืบ ิน  าพริกมมาะี 
ทีไอยู : กลุมกษตรกรบຌานมาะหลวง ลขทีไ ไ41 หมู ่ ต.มมาะ อ.มมาะ จ.ล าปาง 5โ2โ0  
ทรศัพท์ : เ่ ้้5ใ แ้ๆไ  อีมล์ : jcmanaman@msn.com / yahoo / gmail  

3.16. นางนิตยา เชยส ิมาลัยขนุนปรรูปี 
ทีไอยู : กลุมปรรูปผลผลิตการกษตรมบຌานขาซຌอน ลขทีไ ่่ หมู แ ต.เหลาหิน อ.กาะคา จ.ล าปาง 5โแใ0  
ทรศัพท์ : เ่ ้่5โ ๆไใแ 

3.17. นางวิยะนันท์ จุลละนันทน์ ิกาละมมบัวตองี 
ทีไอยู : กลุมวิสาหกิจชุมชนกาละมมบัวตอง ลขทีไ แใเ/แ ทาชຌาง หมู ๆ ต.ทาผา อ.กาะคา จ.ล าปาง 5โแใ0  
ทรศัพท์ : เ่ แ็ๆไ ไ็่แ   

3.18. นางทิพย์สุคนธ์ จันทร์ตຍะ ิตราทิพย์สมุนเพรี 
ทีไอยู : ทิพย์สมุนเพร แ/ๆ หมูแโ ต.สันก าพง อ.สันก าพง จ.ชียง฿หม  
ทรศัพท์ : เ่ แ้่เ ไ่แ่ อีมล์ : thipsukhon@gmail.com Facebook : ทิพย์สมุนเพรลูกประคบ 

3.19. นายพัชรพงศ์ ปัญญาคุณานนท์ ิตราดินสุขี 
ทีไอยู : ทอปฮิร์บลพบุรี แใเ/แโ หมู้ ต.ขาพระงาม อ.มือง จ.ลพบุรี แ5เเเ 
ทรศัพท์ : เ้ ไโไแ ๆ็เ5 อีมล์ : toplopburi@outlook.com 

3.20. นางฉอุຌม บุปผา ิกลຌวยตากรวม฿จี 
ทีไอยู : กลุมมบຌานกษตรกรคลองมะพลบ ลขทีไ 90/1 หมูทีไ 9 ถนน ต าบลศรีภิรมย์ อ าภอพรหมพิราม 

จังหวัดพิษณุลก  ทรศัพท์ : เ่ ไใ5็ ็โ้5     
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :  ้ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี  
5. งบประมาณครงการ :  337ุเเเ บาท  
6. บทสรุปผูຌบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยส านักทคนลยีชุมชุนเดຌด านินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ  OTOP      
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทั งประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค  ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี 

mailto:chet1199@gmail.com
mailto:thipsukhon@gmail.com
mailto:toplopburi@outlook.com
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 การด านินงานคูปองวิทย์ประกอบดຌวยการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพทั งการผลิตละจัดจ าหนาย  
ดยลงพื นทีไส ารวจสถานทีไผลิต ผลิตภัณฑ์ ความพรຌอมของครืไองมือละอุปกรณ์ของกลุมฯ วิคราะห์ปัญหาละ
ความตຌองการของผูຌประกอบการอทอป พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลส าคัญ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมทั งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์  ละน าเปสูการพิไมอกาสทาง
การคຌาทั งภาย฿นละภาย฿นนอกประทศเดຌ   

 กลุมผูຌประกอบการทีไเดຌรับการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั ง โเ รายนั น ลຌวนมีความตຌองการทีไจะ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌมีความสวยงามละสามารถสรຌางความปลอดภัย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ รวมเปถึงน าอกลักษณ์หรือ
จุดดนของตละชุมชนมาป็นสวนหนึไง฿นการออกบบละพัฒนา อีกทั งบางกลุมยังมีความตຌองการตราสัญลักษณ์
พืไอป็นการสรຌางภาพลักษณ์หรือสรຌางความจดจ า฿หຌกับผูຌบริภค ดຌวยหตุนี กรมวิทยาศาสตร์จึงเดຌด านินครงการ
ออกบบบรรจุภัณฑ์ พืไอยกระดับ฿หຌกับผูຌประกอบการดังกลาว฿หຌมีศักยภาพละสามารถขงขัน฿นตลาดยุค
ปัจจุบันเดຌอยางขຌมขใงละยัไงยืนตอเป                                        

7. ความป็นมาของครงการ 
จากทีไกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี ดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌด านินการ ครงการคูปอง

นวัตกรรมส าหรับผูຌประกอบการ ฿นการพัฒนาละยกระดับคุณภาพสินคຌา OTOP ละ SME พืไอพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันละขยายอกาสทางการคຌา ดยการบริการวิจัยละพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์พัฒนา
ละออกบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาละออกบบ
บรรจุภัณฑ์ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร พัฒนา
ระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร พัฒนาวัตถุดิบตຌนน  ากผูຌประกอบการกลุม Start Up กลุม Existing 
ละกลุม Growth ดຌวยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

ดังนั นผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ละ SME จึงตຌองพัฒนาละยกระดับผลิตภัณฑ์ ฿หຌมีมูลคามาก
ยิไงขึ นพืไอพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน฿นตลาดสากล นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความปลอดภัยละเดຌ
มาตรฐานลຌว ผูຌประกอบการตຌอง฿หຌความส าคัญ฿นรืไองของบรรจุภัณฑ์ ทีไจะคุຌมครองปງองกันเม฿หຌผลิตภัณฑ์สียหาย
ละยังสามารถพิไมคุณคาทางดຌานจิตวิทยา ตอผูຌบริภค ดยอาศัยทั งศาสตร์ละศิลปຊ฿นการสรຌางสรรค์ซึไงจะป็นอีก
สิไงหนึไงทีไชวยสงสริม฿หຌผลิตภัณฑ์มีมูลคามากยิไงขึ น ตผูຌประกอบการบางรายยังมองขຌามความส าคัญ฿นสวนของ
บรรจุภัณฑ์ ท า฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไผลิตออกมานั นเมเดຌรับความสน฿จจากผูຌบริภคทาทีไควร จึงท า฿หຌกลุมผูຌประกอบการ
ดังกลาวนี สียอกาสทางการตลาดเป ละทั งนี อาจจะมีผูຌประกอบการบางรายทีไมีความตຌองการ฿นการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ดิม฿หຌมีคุณภาพละหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากยิไงขึ นดยตຌองอาศัย    องค์ความรูຌ นวคิดละทคนลยี฿น
การออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์มายกระดับมูลคาผลิตภัณฑ์ ดยมีผูຌประกอบการทีไมีความประสงค์ทีไจะพัฒนา
บรรจุภัณฑ์จ านวนทั งสิ น 20 ราย 

ดຌวยหตุนี ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยส านักทคนลยีชุมชน เดຌลใงหในถึงความส าคัญทีไจะ สงสริม
การพัฒนารูปบบบรรจุภัณฑ์฿หຌกับทางกลุมผูຌประกอบการ OTOP ละ SME กลุมดังกลาว฿หຌมีศักยภาพละ
ความสามารถ฿นการขงขันทั งตลาด฿นประทศละตางประทศ 

8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถปกปງองคุຌมครองสินคຌาเดຌ มีขຌอมูลถูกตຌอง สวยงาม 
ดึงดูดความสน฿จละป็นการสงสริมการขาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ 

9. ขอบขตละผนการด านินงาน 

แ. ลงพื นทีไพืไอส ารวจขຌอมูลละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการ พืไอ฿ชຌ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
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โ. ด านินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ิออกบบครงสรຌางี 
ใ. ด านินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ิออกบบกราฟฟຂกี 
ไ. ลงพื นทีไพืไอตรวจติดตามการด านินงาน 

10. หลักการละหตุผล 
จากทีไกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี ดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌด านินการ ครงการคูปอง

นวัตกรรมส าหรับผูຌประกอบการ ฿นการพัฒนาละยกระดับคุณภาพสินคຌา OTOP ละ SME พืไอพิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขันละขยายอกาสทางการคຌา ดยการบริการวิจัยละพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์พัฒนาละออกบบ
บรรจุภัณฑ์ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร พัฒนา
วัตถุดิบตຌนน  ากผูຌประกอบการกลุม Start Up กลุม Existing ละกลุม Growth ดຌวยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
 ฿นปัจจุบันกลุมผูຌประกอบการสินคຌา OTOP ละ SME ทั ง 5 ประภท ซึไงเดຌก อาหาร ครืไองดืไม ผຌาละ
ครืไองตงกาย ของ฿ชຌ ของประดับ ละของทีไระลึก ละประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร  ตางมีความตຌองการยกระดับ
คุณภาพสินคຌาดຌวยการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พราะนอกจากบรรจุภัณฑ์จะมีหนຌาทีไรักษาคุณภาพของสินคຌา
ลຌว บรรจุภัณฑ์ทีไมีความสวยงามดดดนสะดุดตา ยังมีบทบาททีไจะชวยสงสริมการตลาดพิไมยอดขาย฿หຌมากขึ น 
สามารถสรຌางความเดຌปรียบ฿นการดึงดูดความสน฿จละสงผลตอการตัดสิน฿จซื อของผูຌบริภคเดຌ นอกจากนี ยังสามารถ
สรຌางจุดขายดยน าเปป็นของฝากทีไสามารถสรຌางความประทับ฿จระหวางผูຌ฿หຌละผูຌรับเดຌป็นอยางดี  ดังนั นการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌาจึงป็นกลยุทธ์หนึไงทีไผูຌประกอบการตาง฿หຌความส าคัญ ละจากประดในดังกลาวมี
ผูຌประกอบการจ านวน โเ ราย ตางประสบกับปัญหาละความตຌองการ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไ
ตกตางกันออกเป 

11. ขั นตอนการด านินงาน / ผลการด านินงาน 
แแ.แ  ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน 

 

รายละอียดการด านินงาน 
ปี โ560 

ดือนทีไ 
ใ ไ 5 ๆ ็ ่ 

แ.  ลงพื นทีไพืไอส ารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการทั ง 
โเ ราย พืไอ฿ชຌ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

      

2. ออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ิออกบบครงสรຌางี       

ใ. ออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ิออกบบกราฟຂกี       

4. ทดลองผลิตบรรจุภัณฑ์ตຌนบบราง       

5. ลงพื นทีไพืไอตรวจติดตามผูຌประกอบการทั ง โเ ราย ทีไเดຌรับ
การออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

      

ๆ. สรุปขຌอมูลครงการ       

แแ.โ  ผลการด านินงาน 

฿นการด านินงานครงการออกบบบรรจุภัณฑ์ดังกลาวนี  ริไมจาการลงพื นทีไส ารวจละกใบขຌอมูลของ
ผูຌประกอบการทั ง โเ ราย พืไอด านินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌสวยงามละมีคุณภาพมากยิไงขึ น เมวา
จะป็นการปรับขนาดหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์หมาะสมกับความตຌองการของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันมากขึ นอีกทั ง
ยังมีลวดลายทีไสวยงามสอดคลຌองกับอกลักษณ์ของชุมชนละความตຌองการของผูຌประกอบการ รวมเปถึงการ
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ออกบบตราสัญลักษณ์฿หຌกับผูຌประกอบการพืไอ฿ชຌ฿นชิงพาณิชย์จ านวน 5 ราย ทั งนี ผูຌประกอบการทั ง โเ รายจะมี
เฟล์ตຌนฉบับทีไสมบูรณ์พรຌอมระทคนิคทีไ฿ชຌส าหรับการสัไงผลิตบรรจุภัณฑ์ทีไเดຌรับการออกบบละพัฒนาพืไอกใบเวຌ
ป็นตຌนฉบับ฿นการสัไงผลิตบรรจุภัณฑ์฿นครั งตอโเป ดยตลอดครงการผูຌประกอบการตางเดຌรวมลกปลีไยนองค์
ความรูຌ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมกันกับผูຌด านินครงการ พืไอป็นการสรຌางสริมองค์ความรูຌ รืไอง
การออกบบ การผลิต ละขຌอจ ากัดตางโ฿นการ ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

12. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 

12.1 นางสาวอภิสา  วงศ์สาคร ิผลิตภัณฑ์ปลาอินทรีย์คใมคัไวหຌงี 
ปัญหำละควำมตຌองกำร 
ผูຌประกอบการมีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับปลาอินทรีย์คใมคัไวหຌงซึไงป็นผลิตภัณฑ์฿หม

ยังขาดบรรจุภัณฑ์ทีไท า฿หຌมมีูลคามากขึ น ซึไงผูຌประกอบการคยท าตผลิตภัณฑ์ปลาคใมชิ น ดยป็นลักษณะกลองทีไ
มีสีสันสวยงามสามารถปງองกันเม฿หຌผลิตภัณฑ์กิดความสียหายเดຌ มีความหมาะสมกับภาพลักษณ์การป็นสินคຌา
สงออก฿นอนาคต นืไองจากผลิตภัณฑ์นี ป็นทีไคอนขຌางเดຌรับความสน฿จจากประทศกัมพูชา 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบปຂดฝาบน 
กลองกระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรมพิมพ์ ไ สี คลือบดຌาน Spot UV ปั้มKทอง ปั้มนูน 

บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 

 

แโ.โ นางนวลจันทร์  ครองสุข  ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 

มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีสีสันสวยงาม พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ดูมีมูลคามากยิไงขึ น นืไองจาก
ผลิตภัณฑ์ผຌาเหมทีไขายนั นมีราคามีคอนขຌางสูง ซึไงจากดิมจะ฿ชຌพียงคถุงกระดาษทัไวเปท า฿หຌดู เมสวยงามละเม
ตกตางจากรຌานจ าหนายผลิตภัณฑ์ผຌาเหมทัไวโเป อีกทั งทางกลุมยังมีความตຌองการตราสัญลักษณ์พืไอ฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์ตางโของกลุม 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : ถุงหูหิ ว 
ถุงกระดาษอาร์ตการ์ด แ้เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบพลาสติก PVCิมันี หูหิ วชือกสีตามความหมาะสม 



395 

บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 
 

 

แโ.ใ นางมาลา  วรรณพงษ์ ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 

มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ผຌาเหมพันคอนืไองจากทางกลุมยังขาดบรรจุภัณฑ์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกลาวจึง฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไมีอยูส าหรับผลิตภัณฑ์อืไนมา฿ชຌทนจึงท า฿หຌบรรจุภัณฑ์ละผลิตภัณฑ์
เมหมาะสมกัน 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบปຂดฝาขຌาง 
กลองกระดาษคราฟท์ ใ5เ กรม พิมพ์ โ สี จาะหนຌาตางตามลวดลายผຌา ปะพลาสติ 
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 
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แโ.ไ นางสาวอรสา  พยัคฆกุล ิผลิตภัณฑ์ผຌาฝງายี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการบรรจุภัณฑ์ทีไป็นลักษณะทีไหมาะส าหรับป็นของฝากหรือของทีไระลึกส าหรับกลุมลูกคຌาระดับบน 
พราะดิม฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไป็นลักษณะิถุงผຌาถุงผຌาดิบี ลຌวมีราคาตຌนทุนสูงกวากลองหรือถุงกระดาษทัไวเปละเมเดຌ
คุณภาพ อีกทั ง฿นการยืไนคัดสรรดาว OTOP ิเดຌรับ ใ ดาวี เดຌรับค านะน า฿หຌพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพมาก
ขึ น 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลิ นชัก ิกลักี 
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV จาะหนຌาตาง ปะพลาสติก 
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด 40เ กรม 
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 

 

 
แโ.5 นางจ าปี  สีจันดารี  ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี 

 ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุสื อผຌาเหมิชาย/หญิงี ละป็นการพิไมมูลคา฿หຌกับ

ผลิตภัณฑ์มากยิไงขึ น ซึไงตดิมผูຌประกอบการจะ฿ชຌพียงถุงกระดาษ จึงท า฿หຌเมกิดความตกตางจากผูຌประกอบการ
รายอืไนโ ละมักจะกิดปัญหาชนถุงกระดาษดนความชื นลຌวกิดขาดหรือทะลุ 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลิ นชัก ิกลักี 
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV จาะหนຌาตาง ปะพลาสติก 
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด 40เ กรม 
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บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 

 

 
แโ.ๆ นางวรารัตน์  สงนียม ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี  

 ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลักษณะทีไ มีการพิมพ์ลวดลายทีไเมยอะมากตมีความรียบหรู 

นืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมนั นป็นบบกลองสีไหลีไยมทรงวຌา ทีไเมสามารถบงบอกถึงอกลักษณ์ของผูຌประกอบการ
ทาทีไควร ละ฿ชຌงานยากจึงท า฿หຌบางครั งสียอกาสทางการจ าหนายเป ละทั งทางกลุมยังมีความตຌองการตรา
สัญลักษณ์พืไอ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ตางโของกลุมอีกดຌวย 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : ถุงหูหิ ว 
ถุงกระดาษอาร์ตการ์ด แ้เ กรม พิมพ์ แ สีคลือบพลาสติก PVCิดຌานี Spot UV แ จุด หูหิ วชือกสีตาม

ความหมาะสม 
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 
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แโ.็ นายกฤษกรณ์  สงเพรสน ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 

มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์บบกลองทีไมีสีสันสด฿สผสมผสานลวดลายผຌาทีไป็นลักษณะฉพาะ
ของชุมชนนืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมนั นป็นบบถุงกระดาษพิมพ์ แ สีทานั น ท า฿หຌเมหมาะสมกับมูลคาของ
ผลิตภัณฑ์ผຌาเหมทีไคอนขຌางมีราคาสูง 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลิ นชัก ิกลักี 
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบดຌาน SpotUV จาะหนຌาตาง ปะพลาสติก 
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด 40เ กรม 
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 
 

แโ.่ นายฉลิมพล  มหาปຂติ ิผลิตภัณฑ์ขนมเดฟุกุี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 

มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปบบ฿หมทีไสวยงามละชวยรักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ขนม฿หຌคง
สภาพเวຌซึไงความสมบูรณ์ทีไสุด นืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมป็นถาดพลาสติกส าหรับ฿สขนมนั นมีทรงสูงจนกินเปวลา
ขนสงจึงท า฿หຌขนมกลิ งหรือกิดการสัไนคลอนจึงท า฿หຌสียรูปทรง อีกทั งดຌวยความสูงละขอบทีไมีความคมของถาด
พลาสติกยังท า฿หຌกิดการฉีกขาดของถุงพลาสติกทีไหุຌมชั นนอก 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลิ นชัก ิกลักี 
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV  
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม 

บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 
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แโ.้ นางสมศรี  รัตนบุตร ิผลิตภัณฑ์เขคใมหอมี 
ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถขยายกลุมปງาหมายเปอีกระดับเดຌ นืไองจากบรรจุภัณฑ์

ดิมป็นลักษณะถาดวางพลาสติกขาย฿นกลุมลูกคຌาระดับลางทานั นจึงเมสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์เปยัง
กลุมปງาหมายทีไอยู฿นระดับบน อีกทั งยังขาดความสวยงามละสีสันทีไดึงดูดความสน฿จตยังคงเวຌซึไงความปลอดภัย
พืไอป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์เขคใมเม฿หຌกิดความสียหายกอนทีไจะเปถึงมือผูຌบริภค 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบลิ นลใอค 
กลองนอก : กระดาษ  แโ5KL/แโ5KL ใ ชั นลอน E ิลูกฟูกี จาะหนຌาตางรูปป็ด ปะพลาสติก 
ฉลาก : กระดาษอาร์ตการ์ด 250 กรม พิมพ์ 4 สี 
ชองรองเข : กระดาษกลองปງงหนຌาขาวหลังทา 450 กรม พิมพ์ 4 สี 
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

  
  
 

แโ.แเ นายบรรจง วงส ิผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมชงผงสมุนเพรี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 

มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌหมาะสมกับผลิตภัณฑ์฿หมของผูຌประกอบการทีไมีลักษณะป็นซอง
ลใกพรຌอมชงตอการบริภคหนึไงครั ง รวมเปถึงการพิไมภาพประกอบพืไอดึงดูดความสน฿จผูຌบริภค นืไองจากบรรจุ
ภัณฑ์รูปบบดิมป็นพียงถุงพลาสติกขนาด฿หญปຂดปากถุงผนึกดຌวยความรຌอน ปะฉลากสติ๊กกอร์กระดาษ ซึไงถຌา
หากกะหอลຌวตຌองบริภค฿หຌหมดทันทีหรือตຌองทปลีไยนผลิตภัณฑ์ผงครืไองดืไม฿นภาชนะอืไนโชนขวดกຌวป็นตຌน 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบปຂดฝาบน 
กลองกระดาษอาร์ตการ์ด ใเเ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV ิดຌานี Spot UV ตามต าหนงทีไส าคัญ 
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บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

  
 
แโ.แแ นางดาราพร  รัตน์ประสิทธ์ ิผลิตภัณฑ์ขนมทองมຌวนี 

 ปัญหำละควำมตຌองกำร  
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถคุຌมครองปງองกันเม฿หຌขนมทองมຌวนทีไมีความปราะบางนั น

กิดการตกหักกอนทีไจะถึงมือผูຌบริภค ผสมผสานสีสันของบรรจุภัณฑ์ทีไสด฿ส นืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมนั นป็น
พียงถุงพลาสติกผนึกดຌวยความรຌอน ปะฉลากสติ๊กกอร์กระดาษ ซึไงเมสามารถรักษาสภาพของขนมทองมຌวน฿น
ระหวางขั นตอนการขนสงหรือการจัดวางเวຌเดຌทาทีไควร 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองทรงตั งบบมีหูหิ ว 
กลองกระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม คลือบ UV จาะชองส าหรับหิ ว จาะหนຌาตางปะพลาสติก 

บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 
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แโ.แโ นายสมชาย  นຌอยจินดา ิผลิตภัณฑ์ปຆากຌวี 
ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความคงทน รียบหรูสีสันเมฉูดฉาดจนกินเป หมาะส าหรับ

ผลิตภัณฑ์กຌวปຆารูปรือสุพรรณหงส์ทีไมีมูลคาสามารถน าขึ นครืไองบินเดຌบบเมปลืองนื อทีไอีกทั งยังปງองกันเม฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ดังกลาวกิดความสียหาย อีกทั งผลิตภัณฑ์กຌวปຆารูปรือสุพรรณหงส์฿นขนาดจิ็วนั น ยังขาด         บรรจุ
ภัณฑ์ทีไหมาะสม ซึไงตดิมผูຌประกอบการจะผลิตตขนาดกลางถึง฿หญทานั น 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองหูหิ วกຌนขัด 
กลองกระดาษกลองปງง 310 กรมปะลูกฟูกลอน E พิมพ์ 4 สีคลือบพลาสติกมัน ปั้ม K ทอง 

บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 

 
 
 

แโ.แใ นายสุรชษฐ์  กตุฉม ิผลิตภัณฑ์ปຆากຌวี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 

มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความคงทน สวยงามหมาะส าหรับกຌวปຆารูปสัตว์ขนาดลใก ดูมี
มูลคา หมาะสมตอการซื อหาป็นของฝากเดຌ นืไองจากยังเมมีบรรจุภัณฑ์ขนาดลใกส าหรับผลิตภัณฑ์ดังกลาว อีกทั ง
ทางกลุมยังมีความตຌองการตราสัญลักษณ์พืไอ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ตางโของกลุม 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองหูหิ วกຌนขัด 
กลองกระดาษกลองปງง 310 กรมปะลูกฟูกลอน E พิมพ์ 4 สีคลือบพลาสติกมัน ปั้ม K ทอง 
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บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 

 
 

แโ.แไ นายภาณุพงษ์  สียง฿ส ิผลิตภัณฑ์กลຌวยอบี 
ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความสวยงาม ดูมีมูลคาละหมาะสมกับการป็นของฝากประจ า

จังหวัด พืไอป็นการขยายกลุมปງาหมายเปยังกลุมผูຌบริภค฿นระดับบน นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนั นป็นพียง
กลองพลาสติก฿สทัไวเปเมตกตางกับผูຌประกอบการรายอืไนขຌางคียงจนเมสามารถยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑ์เดຌ
ทาทีไควร อีกทั งทางกลุมยังมีความตຌองการตราสัญลักษณ์พืไอ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ตางโของกลุม 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลิ นชัก ิกลักี 
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV  
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม 
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 
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แโ.แ5 นางกชพร ปี้ยสืบ ิผลิตภัณฑ์น  าพริกี 
ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถบรรจุขวดน  าพริกเดຌ ไ ชิ น ละสวยงาม มีสีสันทีไดดดน 

หมาะสมกับป็นของฝาก ละสามารถ฿ชຌงานเดຌงาย นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนั นป็นบบขวดหอดຌวยซอง
กระดาษธรรมดา หากซื อ฿นปริมาณทีไมากขึ นจะ฿ชຌถุงพลาสติก฿สทัไวโเป ท า฿หຌเมหมาะกับการน าเปป็นของฝาก
หรือของทีไระลึก 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองหูหิ วกຌนขัด 
กระดาษกลองปງง 310 กรมปะลูกฟูกลอน E พิมพ์ 4 สี คลือบพลาสติกดຌาน Spot UV ปั้ม K ทอง 
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 
 

 
 

แโ.แๆ นางนิตยา เชยส ิผลิตภัณฑ์ขนุนอบกรอบี 
ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถ฿ชຌงานงาย ละดูมีมูลคา นืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมของ

ผูຌประกอบการป็นลักษณะกลองกระดาษทีไบรรจุถุง฿สขนุนอบกรอบนั น เมเดຌรับความสน฿จจากผูຌบริภคมากนัก 
ละภาพประกอบทีไดูลຌวเมสืไอถึงผลิตภัณฑ์ ฿ชຌงานยาก จึงเมหมาะสมกับการรับรูຌของผูຌบริภค฿นกลุมปງาหมาย
ของผูຌประกอบการ จะติดภาพลักษณ์ทีไวาขนมอบกรอบมักจะมา฿นรูปบบซองหรือถุงทานั น 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : ซองฟอยด์ซิบกຌนตั งหนຌา฿สหลังทึบ 
สติ๊กกอร์กระดาษพิมพ์ ไ สีคลือบ UV 
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บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 
 

แโ.แ็ นางวิยะนันท์ จุลละนันทน์ ิผลิตภัณฑ์กาละมี 
ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌงาย สีสันสด฿สสวยงาม สามารถบรรจุกาละมเดຌ 

โ5เ กรัม สามารถรียงซຌอนกันเดຌ฿นการจัดวางผลิตภัณฑ์ละมีหูหิ วหยิบจับเดຌสะดวก นืไองจากบรรจุภัณฑ์
บบดิมนั นป็นพียงถุงพลาสติก฿สเมสามารถปງองกันสงทีไสองละมลงตางโ ซึไงมีผลตออายุละการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์ดยตรง 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองหูหิ วกຌนขัด 
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 กรม พิมพ์ 4 สีคลือบพลาสติกดຌาน Spot UV 

บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 
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แโ.แ่ นางทิพย์สุคนธ์ จันทร์ตຍะ ิผลิตภัณฑ์ลูกประคบี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 

มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความสวยงามละมีรูปทรงทีไปลก ตกตางจากทัไวเป มีสีสัน 
ลวดลายทีไสวยงามบงบอกความป็นลຌานนา มีการ฿ชຌงานทีไเมซับซຌอน นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนั นป็นพียง
ถุงพลาสติก฿ส เมมีสิไงทีไสืไอถึงอกลักษณ์ของทຌองถิไนทาทีไควร 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองกຌนขัดทรงสีไหลีไยมคางหมู 
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 กรม พิมพ์ 4 สีคลือบ UV จาะรูรຌอยหูชือกกระดาษดຌานบน 

บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 
 

 

แโ.แ้ นายพัชรพงศ์ ปัญญาคุณานนท์ ิตราดินสุขี 
 ปัญหำละควำมตຌองกำร 

มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความสวยงามละมีรูปทรงทีไปลกตกตางจากทัไวเป มีสีสัน
สวยงาม ดูมีมูลคา หมาะสมกับราคาละบรรจุภัณฑ์กระปุกทีไอยูดຌาน฿น นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนั นป็นพียง      
บรรจุภัณฑ์รูปทรงสีไหลีไยมทัไวเป สีสันเมสด฿ส 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองกຌนขัดทรงสีไหลีไยมคางหมู 
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบพลาสติกดຌาน Spot UV  
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม 
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บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 

 

 

 
แโ.โเ นางฉอุຌม บุปผา ิผลิตภัณฑ์กลຌวยตากี 
ปัญหำละควำมตຌองกำร 
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความสวยงาม ดูมีมูลคาละหมาะสมกับการป็นของฝาก 

นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนั นป็นพียงกลองพลาสติก฿สทัไวเปเมตกตางกับผูຌประกอบการรายอืไนขຌางคียงจนเม
สามารถยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑ์เดຌทาทีไควร 

วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ 
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบปຂดฝาบน 
กลองกระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV ิดຌานี Spot UV จาะหนຌาตางปะพลาสติก 

บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา 
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13. ขຌอสนอนะ 

 จากการด านินครงการพัฒนาละออกบบบรรจุภัณฑ์  ตั งตการลงพื นทีไพืไอกใบกีไยวขຌอมูลทีไป็น
ประยชน์ตอการด านินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จนถึงกระบวนการออกบบบรรจุภัณฑ์ท า฿หຌพบวา 
ผูຌประกอบการควรทีไจะ฿หຌความส าคัญกับการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทั ง฿นดຌานการ฿ชຌงานหรือ
รูปลักษณ์ทีไมีความสวยงามบงบอกถึงอัตลักษณ์ของทຌองถิไน พืไอป็นปกปງอง฿หຌผลิตภัณฑ์฿หຌมีความปลอดภัยจาก
การขนสงจนเปถึงมือผูຌบริภคควบคูกับความหมาะสมกับราคาตຌนทุนของการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมเปถึงการสรຌาง 
Corporate identity design ิการสรຌางอัตลักษณ์฿หຌกับกลุม/ชุมชนี พืไอป็นการสรຌางอกลักษณ์หรือตัวตนของ
กลุมละยังป็นการสรຌางความจดจ าระหวางผูຌประกอบการกับผูຌบริภค ชนการออกบบตราสัญลักษณ์ ป็นตຌน  
14. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

แไ.แ นางอาภาพร สินธุสาร 
ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ ช านาญการพิศษ  หนวยงาน :   ส านักทคนลยีชุมชน                         
ทรศัพท์ :  02-201-7ใ็ไ              ทรสาร :                                                         
อีมล์ : apaporn@dss.go.th    .                       

แไ.โ นายสุทธิศักดิ์ กลิไนกຌวณรงค์       
ต าหนง : นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ หนวยงาน :       ส านักทคนลยีชุมชน                    
ทรศัพท์ :  02-201-7ใใๆ                ทรสาร :  -   
อีมล์ : sutthisak@dss.go.th                        . 
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป  
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 
 

ครงกำร กำรพิไมประสิทธิภำพตำผำกຍส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยชีุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลย ี
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 

1. ชืไอครงการ  :  การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส 

:  The Development of Gas Kiln 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นายฉัตรชัย บาลศรี  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์  

หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดั งดิม ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ไแ0  ทรสาร : 0 2201 7372  อีมล์ : cbalsri@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ  
3.1. นายอุทน  รินทร์ฟอง ิกลุมฮือนปฏิมาี 

ทีไอยู :  ๆๆ หมูทีไ แเ ต.มปม อ.มืองพะยา จ.พะยา 5ๆแใเ  
ทรศัพท ์เ่ แ้ๆเ ้่5้ 

3.2. นายสุขสันต์ ศิริวงค์  ิสุขสันต์ซรามิกี 
ทีไอยู :  แโ่ ม.ใ ต.บຌานหลา อ.ม฿ส จ.พะยา 5ๆแใเ   
ทรศัพท ์เ่ ้ๆใ็ ็้โ้ 

3.3. นางมัทนีย์ วงศ์ภูริวัฒน์   ิกลุมพญาดินี 
ทีไอยู :  ไ็/แ หมูทีไ ้ ต. ม฿จ อ.มืองพะยา จ.พะยา  5ๆแใเ   
ทรศัพท ์เๆ ใแแไ 5ๆเๆ 

3.4. นายธีรภัทร์  พูลพล  ิรงงานมดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ี 
ทีไอยู : แเๆ หมูทีไ ้ ต.ทาผา อ.กาะคา จ.ล าปาง  5โเเเ   
ทรศัพท ์เ่ ้้5ไ ไไแ5 

3.5. นางรัตนาภรณ์  จันทร์รือน   ิรงงานปั้นงานซรามิกี 
ทีไอยู : ่เ หมูทีไ แใ ถ.ล าปาง – มทะ ต. ชมพู  อ.มือง จ.ล าปาง 5โเเเ  
ทรศัพท ์เ่ ้ไใโ ใแไ่  

3.6. นายกฤตนู กิตติรจนา  (รง.กิตติรจน์ซรามิกี  
ทีไอยู : 5/แ หมูใ ถ.พระจຌาทัน฿จ ต.ตຌนธงชัย  อ.มือง จ.ล าปาง 5โเเเ 
ทรศัพท ์: เ้ แเ็่ โ5ใไ 

3.7. นายสัญญา บุพศิริ  ิสมาชิกกลุมบຌานกลางพัฒนาี 
ทีไอยู : แๆใ/ใ หมูทีไ แต.นนตาล อ.ทาอุทน   จ.นครพนม ไ่แโเ  
ทรศัพท ์เ้ ใไ่เ 55โไ 

3.8. นายพิรญาณ์ นวมดຌวง   ิศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ) 
ทีไอยู : ศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ วัดทาสุทธาวาส ต.บางสดใจ อ.วิศษชัยชาญ จ.อางทอง 
ทรศัพท์ 08 2699 6493 

3.9. นายประดิษฐ์ รจนพร  ิกลุมบຌานดินมดดงี 
ทีไอยู : ้่/โ หมูทีไ5 ต.คกตูม อ.มือง จ.ลพบุรี     
ทรศพัท ์เ่ แ55เ ้ๆ้็ 

3.10. นายนราพงษ์ ธุงจันทร์  ิรงงานน  าดินดีเซด์ี 
ทีไอยู ใเโ ม.็ ต.พระบาท อ.มืองล าปาง จ.ล าปาง 5โเเเ   
ทรศัพท ์เ้ เ่้ใ ้ๆไ็ 

mailto:cbalsri@dss.go.th
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3.11. นายวุฒิชัย พลายดຌวง  ิรงงานวุฒิชัยซรามิกี  
ทีไอยู : แโแ/็ ม.โ ต.น  าจຌ อ.มทะ จ.ล าปาง 5โเเเ    
ทรศัพท ์เ่ 5็โแ ๆ5เใ 

4. ระยะวลาของครงการ : 10 ดือน 
5. งบประมาณครงการ ิจ านวนผูຌประกอบการขอรับการสนับสนุน แแ ฿บสมัครี   :  646,983  บาท   
ิ วศ. 455,203 บาท  ผูຌประกอบการ 191,780 บาท ี 
 ตารางสดงการ฿ชຌงบประมาณครงการ 

ล าดับ ผูຌประกอบการ งบประมาณ วศ.  งบประมาณ ผปก.  ผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณ บาท รຌอยละ บาท รຌอยละ 

1 นายอุทน  รินทร์ฟอง 
 ิกลุมฮือนปฏิมาี 41,470 68 19,900 32 61,370 

2 นายสุขสันต์  ศิริวงค ์  
(สุขสันต์ซรามิกี 41,000 73 15,400 27 56,400 

3 นางมัทนีย์  วงศ์ภูริวฒัน์    
(กลุมพญาดนิี 41,235 71 17,080 29 58,315 

4 นายธีรภัทร ์ พูลพล   
(รงงานมดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ี 41,474 70 17,500 30 58,974 

5 นางรัตนาภรณ ์ จันทร์รือน    
(รงงานปัน้งานซรามิกี 41,474 70 17,500 30 58,974 

6 นาย กฤตนู  กิตติรจนา   
(รง.กิตติรจน์ซรามิก ี 41,474 70 17,500 30 58,974 

7 นายสญัญา  บุพศิริ   
(สมาชิกกลุมบຌานกลางพัฒนาี 40,849 69 18,000 31 58,849 

8 นายพิรญาณ์  นวมดຌวง    
(ศูนย์ตุຍกตาชาววงับຌานบางสดใจี 41,861 73 15,500 27 57,361 

9 นายประดิษฐ์  รจนพร   
(กลุมบຌานดินมดดงี 41,418 72 16,500 28 57,918 

10 นายนราพงษ์  ธุงจันทร์   
(รงงานน  าดินดีเซด์ี 41,474 68 19,900 32 61,374 

11 นายวฒุิชัย  พลายดຌวง   
(รงงานวุฒชิัยซรามิกี  41,474 71 17,000 29 58,474 

 
รวม 455,203 70 191,780 ใเ 646,983 

6. บทสรุปผูຌบริหาร 
 ครงการการพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตของผูຌประกอบการซรามิก  
ซึไงการด านินงานป็นการลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก  ฿นการปรับปรุงการผาเหมຌ การสงผานความรຌอน฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ ละการลดการสูญสียความรຌอนจากการช ารุดหรือสืไอมสภาพของอุปกรณ์ตา  ดย฿ชຌครืไองมือวัด
อุณหภูมิละครืไองมือวิคราะห์บรรยากาศการผาของ วศ. ควบคุมการผาท า฿หຌ ตาผามีประสิทธิภาพพิไมขึ น  
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ท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถผาผลิตภัณฑ์เดຌคุณภาพดีสมไ าสมอทัไวทั งตา  ลดตຌนทุนชื อพลิง฿นการผา ลงเดຌรຌอยละ 
แเ-ใเ  ซึไงผูຌประกอบการเดຌรับความพอ฿จป็นอยางมาก 

7. ความป็นมาของครงการ 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ดยส านักทคนลยีชุมชนเดຌด า นินงานครงการคูปองวิทย์ ประจ าปี
งบประมาณ โ5ๆเ รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส  นืไองจากผูຌประกอบการครืไองปั้นดินผาประสบปัญหา
฿นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์฿นกระบวนการผา ชน ผาตละครั งผลิตภัณฑ์สีคลือบเมหมือนดิม คลือบ
เมสุก สิ นปลืองชื อพลิง ป็นตຌน ซึไง วศ. มีทคนลยีทีไสามารถ฿หຌค าปรึกษา฿นการปรับปรุงการผา การจัดรียง
ผลิตภัณฑ์฿นตา รวมเปถึงการปรับปรุงอุปกรณ์ตางโ฿นตาผา ท า฿หຌตาผามีประสิทธิภาพพิไมขึ น ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
หลังผามีคุณภาพสมไ าสมอทัไวทั งตา 
8. วัตถุประสงค์ 
  พืไอปรับปรุงตาผากຍส ฿หຌมีประสิทธิภาพการผาพิไมขึ น 

9. ขอบขตของการด านินงาน 

10. หลักการละหตุผล 
 ประสิทธิภาพของตาผา คือ คุณสมบัติของตาผา฿นการน าพลังงานความรຌอนจากชื อพลิงสงผานเปยัง
ผลิตภัณฑ์ทีไผาพืไอ฿หຌเดຌคุณสมบัติตามตຌองการิแี ชน การดูดซึมน  า ความขใงรง  สีหลังผา ละคลือบสุกตัว
มันวาว ซึไงประสิทธิภาพของตาผา จะป็นสิไงทีไบงบอกถึงอัตราการสิ นปลืองชื อพลิง฿นการผาของตานั นโ 
ถຌาผูຌประกอบการสามารถพัฒนา฿หຌการผา มีประสิทธิภาพพิไมขึ น มีอุณหภูมิสมไ าสมอทัไวทั งตา จะท า฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถลดการสูญสียของผลิตภัณฑ์หลังผาละคา฿ชຌจายชื อพลิงทีไสิ นปลืองลง 

 

การด านินงาน จ านวนผลงาน 
แ. ลงพื นทีไส ารวจขຌอมูล ตรวจสภาพตาผา การ฿ชຌงานตรวจวัดการ
ผาเหมຌ ละปริมาณการ฿ชຌชื อพลิง 

ลงพื นทีไ โ ครั ง 

2. วางผนการปรับปรุงประสิทธิภาพตาผา  ตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ครืไองมือวัด ครืไองมือปรับปรุงตา 

ออกบบละทดลองพัฒนา
ทคนิคการผาตຌนบบ แ งาน 

3. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก ทคนิคการควบคุมตา ปรับปรุงตาผา  
ตรวจวัดประสิทธิภาพการผาละการ฿ชຌชื อพลิง ตรวจวัด
ประสิทธิภาพตาผาซ  า 

ลงพื นทีไ โ ครั ง 
 

4. สรุปผล  ละจัดท ารายงาน รายงาน 

ภาพทีไ แ การถายทความรຌอน฿นตาผา ภาพทีไ 2 สัดสวนอากาศออกปลอง 
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฿นกระบวนการผานั น  พลังงานความรຌอนทีไเดຌจากชื อพลิงเมเดຌถูกน ามาสงผาน฿หຌกับผลิตภัณฑ์ทั งหมด  
นืไองจากมีการถายทพลังงานความรຌอนเปยังสวนตางโ ภาย฿นตาผา ชน ผนังตา ชั นวางผลิตภัณฑ์ หรือสูญสีย
ออกสูปลอง  ท า฿หຌตาผามีประสิทธิภาพลดลง  รวมเปถึงการควบคุมสัดสวนของอากาศกับชื อพลิงของหัวผากใ
ป็นปัจจัยส าคัญตอประสิทธิภาพการผา  ซึไงปัจจัยหลักทีไกีไยวขຌอง฿นการควบคุมประสิทธิภาพของตาผามีหลักโ 
ใ สวน  ดังนี   

1. ปัจจัยจากการผาเหมຌของชื อพลิงกຍาซหุงตຌม 

 
ภาพทีไ ใ ลักษณะของการผาเหมຌบบตางโิใี 

 การผาเหมຌของชื อพลิงกຍาซหุงตຌม  ป็นการกิดปฏิกิริยาออกซิดชันของกຍาซหุงตຌมกับกຍาซ
ออกซิจน ท า฿หຌเดຌพลังงานความรຌอน  ซึไงกรณีทีไปฏิกิริยากิดขึ นอยางสมบูรณ์  จะเดຌคาพลังงานความรຌอนสูงสุด  
ละเดຌกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ ิCO2ี กับเอน  า ิH2Oี ตหากปฏิกิริยากิดขึ นอยางเมสมบูรณ์  คาพลังงานความ
รຌอนทีไเดຌจะลดลง  ละกิดกຍาซคาร์บอนมอนนอกเซด์ ิCO) ซึไงป็นมลภาวะตอสิไงวดลຌอม  
  สวนผสมของกຍาซหุงตຌมประกอบดຌวย พรพนรຌอยละ ็เ ละบิวทนรຌอยละ ใเ      

พรพน (C3H8)     C3H8  + 5O2                    3CO2  + 4H2O + ความรຌอน 

บิวทน (C4H10 )    C4H10 + 6.5O2                  4CO2 + 5H2O + ความรຌอน 

  การกิดปฏิกิริยาการผาเหมຌทีไสมบูรณ์พืไอ฿หຌเดຌคาพลังงานความรຌอนสูงสุดนั น จะตຌองมีสัดสวน
ของชื อพลิงกับอากาศทีไพอดีกัน คือ 15.5 : 1 (2) ดังนั นควรควบคุมสัดสวนของชื อพลิงละอากาศ฿นตาผา  ซึไง
ป็นปัจจัยทีไส าคัญ฿นการพิไมประสิทธิภาพของการผาเดຌ                 
   การผาเหมຌ฿นตาผาทีไ฿ชຌกຍาซหุงตຌมป็นชื อพลิงนั น  มีการบงบรรยากาศ฿นตาป็น ใ ชนิดคือ  

ิแี บรรยากาศนิวทรัล ิneutral) ป็นการผาเหมຌทีไสมบูรณ์ดยอากาศกับกຍาซมีสัดสวนพอดี
กัน  ละถูก฿ชຌ฿นการผาเหมຌจนหมด  

ิโี บรรยากาศบบออกซิดชัน ิoxidationี ป็นการผาเหมຌทีไสมบูรณ์ดยมีอากาศสวนกิน
ลใกนຌอย  วัดปริมาณกຍาซออกซิจนเดຌรຌอยละ โ-ไ ปริมาณกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์เดຌรຌอยละ ้-แเ ิโี ละ           

ิใี บรรยากาศบบรีดักชัน ิreductionี ป็นการผาเหมຌที ไเมสมบูรณ์  ดยอากาศเม
พียงพอ  ซึไงจะกิดกຍาซคาร์บอนมอนนอกเซด์฿นตาผา  ดยปริมาณกาซคาร์บอนมอนนอกเซด์จะบอกถึงระดับ
ของการกิดปฏิกิริยารีดักชัน฿นนื อดิน  สงผลตอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลังผาทีไตกตางกัน  ฿นการควบคุม
ตาผากຍส฿นการผาผลิตภัณฑ์ซรามิกนั น  คาพลังงานความรຌอนทีไ฿หຌกับผลิตภัณฑ์  คือคาความรຌอนทีไเดຌจาก
ปฏิกิริยาการผาเหมຌของกຍาซหุงตຌมกับออกซิจน฿นอากาศ  ซึไงคาพลังงานความรຌอนจะมีคาสูงสุดมืไอกิดปฏิกิริยา
การผาเหมຌทีไสมบูรณ์  สัดสวนของกຍสกับอากาศตຌองพอดีกัน฿นทางทฤษฏี  ต฿นทางปฏิบัติจะมีปัจจัยอืไนขຌามา
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กีไยวขຌอง  ชนความชื น฿นนื อดิน  ละสภาพอากาศบริวณตาผา  ป็นตຌน  ท า฿หຌคาปริมาณกຍาซทีไวัดเดຌมีคาตาง
เปจาก฿นทฤษฏี  
  ดังนั น฿นการผาจึงตຌองปรับสัดสวนของอากาศ฿หຌมีอากาศสวนกินลใกนຌอย  พืไอ฿หຌบรรยากาศ฿น
ตาป็นออกซิดชัน  ดยทัไวเปนั นชางตาสามารถสังกตบรรยากาศ฿นตาผาเดຌจากสภาวะภาย฿นตาผา  สีของ
ปลวเฟ  ละควันทีไปลองตา  ดยการผา฿นบรรยากาศออกซิดชันจะมีปลวเฟสีมวง-ฟງา  มองหในสวนลึกของ
ตาผาเดຌลางโ  สวนการผา฿นบรรยากาศรีดักชัน  ปลวเฟจะมีสีดง  มีควันด า  ละมีขมา  การสังกตสภาวะ
ภาย฿นตาผา  สีของปลวเฟ  ละควันทีไปลองตา  ตຌองอาศัยทักษะความช านาญละประสบการณ์อยางมาก  
ละหากมีการ฿ชຌครืไองมือทีไมนย า฿นการวัด  จะท า฿หຌทราบบรรยากาศ฿นการผาเดຌชัดจนละละอียดขึ น  
ผูຌประกอบการอุตสาหกรรมซรามิก  สามารถปรับการผาเหมຌละควบคุมบรรยากาศ฿นตา  พืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ละลดความรຌอนทีไสูญสียออกปลองตา 

2. ปัจจัยจากการสงผานความรຌอน  ดยความรຌอนจากหัวผาจะถูกสงผานเปยังผลิตภัณฑ์฿นรูปของลม
รຌอนเหลวน฿นหຌองผาผานผลิตภัณฑ์พืไอออกสูปลองตา ดังนั นการออกบบชั นวาง฿นตา  ทางดินลมพื นตา฿หຌลม
รຌอนเหลเปยังผลิตภัณฑ์เดຌอยางทัไวถึง  จะท า฿หຌอุณหภูมิสมไ าสมอทัไวทั งตา  ซึไงทางกรมวิทยาศาสตร์บริการมี
ครืไองมือวัดละบันทึกอุณหภูมิ  ทีไเดຌรับการรับรองการสอบทียบอุณหภูมิจากหຌองทดลองทีไเดຌมาตรฐาน  ทีไจะ
น ามา฿ชຌวัดอุณหภูมิทัไวทั งตา  พืไอปรับปรุงการจัดรียงชั นวางละผลิตภัณฑ์฿นตาผา  สงผล฿หຌตาผามี
ประสิทธิภาพพิไมขึ น 

3. ปัจจัยจากการสงผานความรຌอนเปยังสวนอืไนของตา  ชน  ฉนวนผนังตาทีไสืไอมสภาพหรือช ารุด  
ขอบประตูตาปຂดเมสนิท  รวมถึงการตั งระยะปຂด-ปຂด  การระบายของลมรຌอนสูปลอง  ละการลือก฿ชຌขาตั งละ
ผนรองผาทีไหมาะสมกับอุณหภูมิทีไผาละขนาดของผลิตภัณฑ์ทีไผา    
  ครงการนี ป็นการตรวจวัดปริมาณการผาเหมຌของตาผาผลิตภัณฑ์ซรามิก  ทีไ฿ชຌกຍาซหุงตຌมป็นชื อพลิง
ดยวัดอากาศสวนกินดຌวยครืไองวัดปริมาณออกซิจน  วัดอุณหภูมิภาย฿นตา  วิคราะห์ประสิทธิภาพการผาเหมຌ
พรຌอมทั งปรับตั งคาการผา ชน  ปรับสัดสวนอากาศกับชื อพลิงทีไหัวผา  ปรับการระบายออกปลอง ควบคุม
อากาศสวนกิน  ปรับปรุงอุปกรณ์ตา  พืไอ฿หຌการผากิดประสิทธิภาพการผาสูงสุด  ลดการสียหายของผลิตภัณฑ์
฿นขั นตอนการผา  ละลดการ฿ชຌชื อพลิงเดຌถึงรຌอยละ 10 – 30 

11. ขั นตอนการด านินงาน 
11.1. ลงพื นทีไส ารวจขຌอมูล  ขຌาพบผูຌประกอบการปรึกษาหารือการด านินงานครงการ  สอบถามประดใน

ปัญหาการ฿ชຌงานของตาผาทีไขຌารวมครงการ  ตรวจสภาพตาผา  การ฿ชຌงานตรวจวัดการผาเหมຌ ละปริมาณ
การ฿ชຌชื อพลิง  ซึไงตรวจพบปัญหา฿นการ฿ชຌงานของตาผาคือ  ตรวจวัดการผาเหมຌตามปกติของรงงาน  พบวา
ผูຌประกอบการผาวันตอวัน  ซึไงการผาตอนืไองจะท า฿หຌลดการสิ นปลืองชื อพลิง฿นชวงรกของการผา  นืไองจาก
เมตຌองสูญสียความรຌอน฿หຌอุปกรณ์ตา  ตผูຌประกอบการเมสามารถควบคุมการผา฿หຌรใวขึ นเดຌ  ท า฿หຌวลาทีไ฿ชຌ฿น
การผานาน ่ ชัไวมง  ท า฿หຌสิ นปลืองชื อพลิง 

11.2. วางผนการด านินการปรับปรุงตาผา  ตรียมวัสดุอุปกรณ์  ครืไองมือวัด  ครืไองมือปรับปรุงตาวาง
ผนการปรับปรุงประสิทธิภาพตาผา  จัดท าอุปกรณ์ตຌนบบส าหรับทดลองปรับปรุงตาผาพืไอพิไมประสิทธิภาพ
การผา 

11.3. ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก  ปรับปรุงการผาพืไอลดการสิ นปลืองชื อพลิง  
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12. ผลการด านินงาน   
12.1. นายอุทน  รินทร์ฟอง ิกลุมฮือนปฏิมาี 

กลุมฮือนปฏิมา  ป็นกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป  ละของประดับตกตง  ชน 
กຌวกาฟ  จกัน  ป็นตຌน  ผลิตภัณฑ์ของกลุมเดຌรับการรับรองมาตรฐาน มผช.  ครืไองปั้นดินผาสตนวร์  นื อ
ดินทีไ฿ชຌขึ นรูปผลิตภัณฑ์มีสีหลังผาทีไป็นอกลักษณ์  นืไองจากเดຌพัฒนาน าดินหนียวทຌองถิไน จ.พะยา มาผสมกับ
นื อดินปั้นส ารใจ  ผา฿นบรรยากาศรีดักชัน ิReduction) ทีไอุณหภูมิ 1270เC  จากการลงพื นทีไส ารวจขຌอมูล
ผูຌประกอบการซรามิกภาคหนือตอนบน  พบวากลุมประสบปัญหา฿นการควบคุมบรรยากาศ฿นตาผา฿หຌป็นบบ
รีดักชันสมไ าสมอกันทัไวทั งตา  ละตาผามีสภาพกา  อีกทั งทางกลุมยังเมมีความรูຌ฿นการซอมบ ารุงตา  จึงสมัคร
ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  ละตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการน าความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีมา฿ชຌ฿นการ  ปรับปรุงการผา฿หຌมีประสิทธิภาพการผาเหมຌสูงขึ น ลดการสิ นปลืองชื อพลิง  พรຌอมกับ
ตຌองการองค์ความรูຌรืไองการ฿ชຌงานตาผาอยางปลอดภัย  การบ ารุงรักษาตาผา  ละอุปกรณ์สวนตางโ  ของตา
พืไอยืดอายุการ฿ชຌงานตาผา฿หຌนานขึ น 
ตารางสดงผลการด านินงาน 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
แ. การ
ตรวจสอบ
สภาพของ
ตาผา 

- อุปกรณ์วัดละควบคุม
บางอยางสืไอมสภาพ  ชน 
รคูรตอร์ปรับความดันกຍส 
กจ์วัดความดันทอกຍส 
- ฉนวนเฟบอร์ผนังตาช ารุด 
สืไอมสภาพ ขาดรวงลงมาปຂด
ชองหัวผา 

- ปรับปรุงทอกຍสดยปลีไยนทอ
฿หมทนทอดิมทีไช ารุด ติดตั งร
คูรตอร์ควบคุมความดัน ละ
กจ์วัดความดัน฿หม พืไอควบคุม
การผาเดຌงาย ละสามารถอาน
คาละบนัทึกคาเดຌส าหรับ
ปรับปรุงการผาตอเป 
- ปลีไยนผนังเฟบอร์ชั น฿นสุด
ของตาทนของดิมทีไช ารุด 

- ตาผาควบคุมการผาเดຌ
งาย 
- สามารถผาผลิตภัณฑ์฿หຌ
คุณภาพตามตຌองการทัไวทั ง
ตา  
- ลดชื อพลิง LPG ลงรຌอยละ 
15 ิดูรายละอียด฿นสรุปผล
การด านินงาน น.โ็ี 
 

โ. วัด
บรรยากาศการ
ผาดຌวย
ครืไองวัด
ปริมาณ
ออกซิจน 

- ฿นชวงการผาออกซิดชัน 
ผูຌประกอบการควบคุมการผา
฿หຌป็นบรรยากาศรีดักชันตลอด
ชวงการผา   
ท า฿หຌสิ นปลืองชื อพลิงดยเม
จ าป็น 
- ตาควบคุมการผายาก 

- ตรวจวัดการผาเหมຌ฿นตาผา
ของผูຌประกอบการ จากนั นปรบั
คา฿หຌอยู฿นชวงทีไหมาะสม 
ดยฉพาะชวงทีไผา฿นบรรยากาศ
ออกซิดชันตຌองปรับคาออกซิจน
ออกปลอง฿หຌคาประมาณรຌอยละ 
ใ – 5 สวน฿นชวงการผารีดักชนั
ปรับคาตามดิมของ
ผูຌประกอบการ 

สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน ๊ ตาผาของกลุมฮือนปฏิมา  มีสภาพช ารุด นืไองจากการ฿ชຌงานมาป็นวลานานละ
เมเดຌรับการบ ารุงรักษา  อีกทั งบรรยากาศ฿นการผาเมหมาะสม  ท า฿หຌการผามีการ฿ชຌพลังงานทีไสิ นปลือง   
 หลังการด านินงาน ๊  ตาผาเดຌรับการปรับปรุง  มีสภาพพรຌอม฿ชຌงาน  สามารถควบคุมการผาเดຌงายละ
มีประสิทธิภาพการผาทีไดีขึ น  ท า฿หຌลดการ฿ชຌชื อพลิง  
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ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
 1. ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ แเเ % ทีไสามารถลดตຌนทุนชื อพลิง฿นการผาลงเดຌ 
 2. ผูຌประกอบการสามารถพัฒนาทคนิคการผาบบรีดักชัน฿หຌผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย 

ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
 แ. ผูຌประกอบการสามารถลดการสิ นปลืองชื อพลิง จากการสูญสียความรຌอนออกปลอง ดยตຌองควบคุม
การระบายของลมรຌอนออกสูปลองดຌวยการปรับระยะของผนกั น ิdamper) ฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสมกับตละ
ชวงการผา ซึไงผูຌประกอบการสวน฿หญมักจะปรับตั งคาระยะผนกั นลมเวຌป็นคาทีไมีการระบายมากทีไ สุดตลอดการ
ผา  ท า฿หຌตลอดชวงการผามีการระบายมากกิน  
    โ. ผูຌประกอบการมักตຌมถังกຍสดຌวยน  ารຌอนพืไอพิไมรงดันกຍส฿นระหวางการผา   ซึไงอาจท ากิดอันตราย 
ซึไงเดຌ฿หຌค านะน าผูຌประกอบการเดຌขຌา฿จวา การผา฿ชຌความดันกຍสขຌาหัวผานຌอยกวา แ.5 kg/cm2 นั น ความดัน
กຍสจากถังซึไงปกติมีคา2 - ๆ kg/cm2 นั นพียงพอตอการ฿ชຌผา สวนกรณีทีไจ าป็นตຌองการพิไมความดันของเอกຍส
จากถัง ควรติดตั งอุปกรณ์นิรภัย  ชน วาล์วควบคุมรงดัน อุปกรณ์ตรวจจับกຍสรัไว  ป็นตຌน  พืไอ฿หຌความ
ปลอดภัย฿นการปฏิบัติงาน 

 
   

                                      
 
 
 
 

12.2. นายสุขสันต์  ศิริวงค์  ิสุขสันต์ซรามิกี 
นายสุขสันต์ศิริวงศ์  สุขสันต์ซรามิค  ผลิตละจ าหนายซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป  ดยเดຌขึ น

ทะบียนอทอปป็นผูຌประกอบการครืไองปั้นดินผาประภท stoneware ปัญหา฿นการผลิตคือ  อุณหภูมิ฿นตาเม
ทากันดยผลิตภัณฑ์ดຌานบนตาสุกตัวมันวาว ขณะทีไดຌานลางเมสุก  ฿ชຌวลา฿นการผานานสิ นปลืองชื อพลิง  ละ
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิตาท างานผิดปกติ 

 
 
 

ปรับปรุงทอกຍส ปรับปรุงผนังตา 
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ตารางสดงผลการด านินงาน 

  กอนการด านินงาน : ตาผาสิ นปลืองชื อพลิง ผลิตภัณฑ์ทีไวางผาสวนหนຌาละดຌานลางของตาเมสุก
คลือบเมงา ควบคุมการผายาก รงเมขึ น฿นชวงอุณหภูมิหลัง ้เเ องศาซลซียส 
 หลังการด านินงาน : ผลิตภัณฑ์สวนหนຌา ละดຌานลางของตาสุกตัวดี ควบคุมการผางาย สามารถรง
อัตราการผาเดຌ ฿ชຌกຍส฿นการผาลดลง 

ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
  ผูຌประกอบการยังมีความประสงค์ทีไจะ฿ชຌวิธีการผาบบดิม ซึไง฿ชຌวลา฿นการผานานขึ น พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ซึไง
ป็นการขึ นรูปบบอิสระทีไมีขนาดละรูปรางหนา เมสีไยงกับการสูญสียจากการตกระหวางผา ดังนั นจึงนะน า฿หຌ
ผูຌประกอบการผารียงผลิตภัณฑ์฿หຌตใมตาผา฿นตละครั ง พืไอจะเมป็นการสิ นปลืองชื อพลิง฿นการผา 

ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน - หลัง การด านินงานี 

       

 

 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
ตรวจสอบ
สภาพตาผา 

-ทางดินลงพื นตามี
ขนาด฿หญป็นชองปຂด
ลงท า฿หຌลมรຌอนเมเหล
มาสวนหนຌา 
 
 
 
 

- ปูเฟบอร์พื นตา฿หຌชองทางดนิลมมี
ขนาดลใกลง ละจัดรียงชั นวางผา฿หຌ
ชิดผนงัดຌานหลัง พืไอ฿หຌลมรຌอนเหลผาน
มาดຌานหนຌากอนเหลลงสูพื นตาพืไอ
ออกปลอง 
- ขยายขนาดสຌนผานศนูย์กลางรูนมหนู
ของหัวผา พืไอ฿หຌหัวผาจายกຍส
เดຌมากขึ น เดຌความรຌอนสูงขึ น 

- ควบคุมการผางายขึ น 
- ลมรຌอนถูกกใบ฿หຌอยู฿น
หຌองผานานขึ น ละลม
รຌอนเหลวนมาสวนหนຌาเดຌ
มากขึ น ชิ นงานเดຌรบัความ
รຌอนทัไวถึงกัน ลดการ
สูญสียความรຌอน฿นตา
ออกสูปลอง  
- ผูຌประกอบการสามารถลด
การ฿ชຌชื อพลิงลงเดຌ รຌอย
ละ แ็ ิดูรายละอียด฿น
สรุปผลการด านินงาน น.
โ็ี 

ตรวจวัดการ
ผาเหมຌละ
ภาย฿นตาผา 

- ตรวจพบอากาศ
สวนกินปริมาณมากท า
฿หຌพาลมรຌอนเหลออกสู
ปลอง 

- ควบคุมปริมาณออกซิจนทีไออกสู
ปลองลดลง 

วัดอุณหภมูิผนังตาดຌานนอก วัดการผาเหมຌภาย฿นตา 
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12.3 นางมัทนีย์  วงศ์ภูริวัฒน์   ิกลุมพญาดินี 

กลุมพญาดิน  ป็นผูຌประกอบการผลิตละจ าหนายครืไองปั้นดินผานื อดินดง  ละเดຌจดทะบียนป็น
ผูຌประกอบการสินคຌาอทอปซรามิก ประภท฿ชຌงานทัไวเป  เดຌรับการรับรองมาตรฐาน มผช . ผลิตภัณฑ์ออร์ทน
วร์   ดย฿นกระบวนการผลิตผูຌประกอบการเดຌ฿ชຌดินหนียว฿นพื นทีไ จ .พะยา ขึ นรูป ละผาทีไอุณหภูมิ 800 – 
900 องศาซลซียส  ฿ชຌตาผากຍสขนาดความจุ 0.25 ลูกบาศก์มตร  ตนืไองจากตาผามีสภาพช ารุดจากการ฿ชຌ
งาน  ท า฿หຌตຌอง฿ชຌวลา฿นการผานานขึ น  สิ นปลืองชื อพลิง  ผูຌประกอบการจึงสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป  พืไอ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ  น าความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีมา฿ชຌ฿นการ ปรับปรุง
ตาผา  ละควบคุมการผา฿หຌมีประสิทธิภาพการผาเหมຌสูงขึ น  ลดการสิ นปลืองชื อพลิง ละสามารถ฿ชຌผาเดຌ
ถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาซลซียส  พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมโพิไมอกาสทางการตลาด  พรຌอมกับตຌองการ
องค์ความรูຌรืไองการ฿ชຌงานตาผาอยางปลอดภัย  การบ ารุงรักษาตาผา  ละอุปกรณ์สวนตางโ ของตา พืไอยืด
อายุการ฿ชຌงานตาผา฿หຌนานขึ น 

ตารางสดงผลการด านินงาน 

 กอนการด านินงาน ๊ ตาผาของกลุมพญาดิน  ฿ชຌผาอุณหภูมิเมกิน 1,000 องศาซลซียส  
มีสภาพทีไช ารุดนืไองจากการ฿ชຌงานมาป็นวลานาน  ละเมมีผนลหะหุຌมผนังซรามิกเฟบอร์ 
  หลังการด านินงาน ๊  ตาผาเดຌรับการปรับปรุง  มีสภาพพรຌอม฿ชຌงาน  หุຌมผนังดຌานนอกดຌวยผน
อลูมินียม  ตาสามารถควบคุมการผาเดຌงาย ประสิทธิภาพการผาทีไดีขึ น  ท า฿หຌลดการ฿ชຌชื อพลิง  ละ฿ชຌผาเดຌ
ถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาซลซียส  

ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ แเเ % ทีไตาผามีประสิทธิภาพมากขึ น  สามารถ฿ชຌงานตาผาเดຌ
อยางปลอดภัย  ลดตຌนทุนชื อพลิง฿นการผา  ละสามารถ฿ชຌผาเดຌถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาซลซียส 

  
 
 
 
 
 
 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
การตรวจสอบ
สภาพของตาผา 
 
 

- ตาผาสูญสียความรຌอน
ออกทางผนังตา  
- ฉนวนเฟบอร์ผนังตาช ารุด 
สืไอมสภาพ หลุดรวง 
- ฿ชຌวลา฿นการผานาน 

- ปลีไยนผนังซรามิกเฟบอร์฿หม
ทนของดิมทีไช ารุด  
- หุຌมผนังดຌานนอกดຌวยผน
อลูมินียม 

- สามารถผา
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ
ตามตຌองการทัไวทั งตา 
- ควบคุมการผางาย   
- ลดการสูญสียความ
รຌอนออกผนังตา 
- ลดชื อพลิง LPG ลง
รຌอยละ 25 ิดู
รายละอียด฿นสรุปผล
การด านินงาน น.โ็ี 

วัดบรรยากาศการ
ผาดຌวยครืไองวัด
ปริมาณออกซิจน 

- อากาศสวนกินสงู - ปຂดกั นชองระบายลมรຌอนขาออก 
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ภาพประกอบด านินงาน ิกอน-หลัง การด านินงานี 

  

 

 

 

                
               

 

        
                                 

 

ตาผาดิม การตาผาหลังปรับปรุง  

ชัไงน  าหนักกຍสทีไ฿ชຌ วัดอุณหภูมิผนังตาดຌานนอก 

ปลีไยนฉนวนซรามิกเฟบอร์ การซอมซมพื นตา  
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12.4 นายธีรภัทร์  พูลพล  ิรงงาน มดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ี 
รงงาน มดลลอร์  ซรามิก ดีเซด์  ผลิตละจ าหนายซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเปเดຌรับการรับรอง

มาตรฐาน มผช. ประภทครืไองปั้นดินผาสตนวร์  ประสบปัญหาสิ นปลืองชื อพลิง  นืไองจากตาผามีขนาด
฿หญละ฿ชຌวิธีการผาคลือบบบผาครั งดียว  ซึไง฿ชຌวลา฿นการผา ่ - แเ ชัไวมง  ผูຌประกอบการจึงตຌองการลด
วลา฿นการผา  ดย฿หຌผลิตภัณฑ์หลังผาสุกตัวทัไวทั งตา  ผลการตรวจสอบ ดยครืไองวัดอุณหภูมิพบวาอุณหภูมิ฿น
ตา฿นบริวณชั นบน ละชั นลางตกตางกันมาก  ตาผาสงผานความรຌอนเดຌเมทัไวถึง  กิดจากลมรຌอนออกปลอง
มากกินเป  ละการจัดรียงชั นวางผลิตภัณฑ์฿นตาผา  มีการวຌนระยะหางของชองทางดินลมรຌอนพื นตาบบ
วຌนชองดຌานหลังมากกินเป  ท า฿หຌลมรຌอนเหลออกสูปลองดยเมผานมาบริวณสวนหนຌาของตา  การด านินงาน
กຌเขดยจัดรียงพื นตาท า฿หຌลมรຌอนเหลมาสูสวนหนຌากอนลงสูพื นตา  พรຌอมทั งท าความสะอาดหัวผา ปรับสัดสวน
ชื อพลิงกับอากาศ฿หຌการผาเหมຌสมบูรณ์  ลดอากาศสวนกินทีไเมถูก฿ชຌ฿นการผาเหมຌ   
  ตารางสดงผลการด านินงาน 

กอนการด านินงาน ๊ ตาผา฿ชຌวลา฿นการผา ่-แเ ชัไวมง  ผลิตภัณฑ์สุขตัวเมสมไ าสมอทัไวทั งตา  หัวผา
มีการผาเหมຌเมสมบูรณ์ ปลวมีสีสຌม พิไมหรือลดสัดสวนชื อพลิงกับอากาศลຌวกใยังเมสามารถกຌปัญหา  ฿ชຌกຍส฿น
การผาตละครั งประมาณ แเเ – แแเ กิลกรัม 
 หลังการด านินงาน ๊  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ  ตาผา฿ชຌกຍสลดลงรຌอยละ แเ-แ5 หัวผาสามารถ
ผาเหมຌชื อพลิงเดຌอยางสมบูรณ์ ฿หຌความรຌอนสูง  ลมรຌอนเหลผานชิ นงานอยางทัไวถึง  ผาคลือบเดຌสุกตัวทัไงทั งตา
สมไ าสมอทุกครั ง  
  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จรຌอยละ แเเ ทีไสามรถลดการ฿ชຌชื อพลิงเดຌลดลง  
  

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
-วัดสัดสวนตา  
-ตรวจสภาพ
ตาผาละ 
อุปกรณ์ตา 

- อุณหภูมิ฿นตาตกตาง
กัน ดยอุณหภูมิสวนของ
พื นตาดຌานลางสงูกวา
ดຌานบน  
- การผาเหมຌชื อพลิง
ของหัวผามีปลวเฟสสีຌม 

- ถอดหัวผาท าความสะอาด  
- ปຂดดมปอร์ลดการระบายลม
รຌอนออกปลองชวงอุณหภูมิสูง 
- ปรับระยะหางของชองพื นตา 
- จัดรียงชั นวางของ฿นตา 
กระจายชั นสูงกับชั นตไ า บังคับ฿หຌ
ลมรຌอนเหลเดຌทัไวถึง 

- อุณหภูมิภาย฿นตา
ตกตางกันลดลง  
- ผลิตภัณฑ์ทีไวางผา฿น
สวนหนຌาตา สุกตัวงาย
ขึ น ดย฿ชຌ  วลายืน เฟ
ลดลง 
- ฿ชຌชื อพลิงลดลง รຌอย
ละ แ่  ิดูรายละอียด
฿นสรุปผลการด านนิงาน 
น.โ็ี 
 

- วัดการผาเหมຌ
ภาย฿นตา 
อุณหภูมิภาย฿นตา 

- วัดอากาศสวนกินออก
ปลองกินรຌอยละ แเ 
ขณะดียวกันวัดปริมาณ
คาร์บอนมอนอกเซด์สูง
ถึง โเเppm  
-ทอร์มคัปปຂลของ
ตาผาอานคาเดຌนຌอย
กวาครืไองวัดมาตรฐาน
ของ วศ. -แเเ องศา
ซลซียส 

- ลดอากาศสวนกินทีไออกสูปลอง 
- ฿ชຌคน฿นการวัดการท างานของ
ตาผา พรຌอมทั งชักตัวอยางดู
คลือบสุกกอนปຂดตา 
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 ขຌอสนอนะ   
 ตาผาของผูຌประกอบการมีปลองทีไสูง  ท า฿หຌลมรຌอน฿นตาเดຌผานเปอยางรวดรใว ซึไง ผปก.  ควรปຂดผน
ดมปอร์พืไอปຂดกั นการเหล ท า฿หຌความรຌอนอยู฿นตานานโ  พรຌอมกับจัดรียงชั นวาง฿นตา฿หຌความรຌอนเหลวียน
ทัไวตากอนออกสูปลอง  

 ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน-หลัง การด านินงานี 

 

 

  

ชัไงปริมาณกຍสทีไ฿ชຌผา ปรับการผาเหมຌ฿หຌป็นบบ
ออกซิดชัน

กจ์วัดความดันกຍสควบคุมการ฿ชຌชื อพลิง ปลองตาผาทีไสูงท า฿หຌอากาศออกสูปลองโเดຌ

ผลิตภัณฑ์หลังผา วัดการผาเหมຌ 
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12.5 นางรัตนาภรณ์  จันทร์รือน   ิรงงานปั้นงานซรามิกี 
รงงาน ปั้นงานซรามิก ผลิตละจ าหนายซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ของประดับตกตง เดຌรับการ

รับรองมาตรฐาน มผช. ประภทครืไองปั้นดินผาสตนวร์  ประสบปัญหาสิ นปลืองชื อพลิง  อุณหภูมิ฿นตาผาเม
ทากัน  ดยบริวณดຌานขຌางตาอุณหภูมิสูง สงผล฿หຌคลือบดือดป็นฟอง ฿นขณะทีไบริ วณพื นตาอุณหภูมิตไ ากวา 
ละบรรยากาศ฿นตาป็น รีดักชัไนมี  ทอร์มคัปปຂลของตาอานคาผิด  ซึไงกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เดຌสอบทียบ
ครืไองวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิทัไวทั งตา ละตรวจวัดการผาเหมຌภาย฿นตา  ฿หຌค าปรึกษา฿นการปรับปรุงการผา การ
จัดรียงผลิตภัณฑ์฿นตา ฿หຌความรຌอนเหลผานชิ นงานเดຌอยางทัไวถึง ท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถลดตຌนทุนชื อพลิง
การผาลงเดຌ รຌอยละ แ้    

ตารางสดงผลการด านินงาน 

กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากอุณหภูมิภาย฿นตา
ตกตางกัน ผลิตภัณฑ์ติดรีดักชันบางสวน สิ นปลืองชื อพลิง฿นการผา ทอร์มคัปปຂลอานคาผิดปกติ 

หลังการด านินงาน ๊  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ   นืไองจากลดการสียหายจากการผาผลิตภัณฑ์
อุณหภูมิสูงกินเป   ลดการสิ นปลืองชื อพลิง ผลิตภัณฑ์ทัไวทั งตาเดຌรับความรຌอนสมไ าสมอ 

ขຌอสนอนะ  
แ.ผลิตภัณฑ์ทีไน ามาผามีขนาดลใก  ท า฿หຌมีอกาสทีไจะกิดบรรยากาศรีดักชัน ภาย฿นหຌองผาผลิตภัณฑ์     

ดยทีไเมสามารถตรวจวัดเดຌ฿นภาพรวมทีไปลองตา  ดังนั นควรจัดรียงชั นวางตาผา฿หຌมีการกระจายความสูงตไ า฿หຌ
ลมรຌอนเหลวียนเดຌทัไวถึง 

โ. ฿นการควบคุมการผาดยชางผาตา ชางตาผาตละคนจะมีทคนิค฿นการควบคุมตา ละวิธีการ
กຌปัญหาการผาทีไตกตางกัน ขึ นอยูกับประสบการณ์ของชางตาตละคนกับตานั นโ  ดังนั นผูຌประกอบการตຌอง
ขຌา฿จหลักการผาเหมຌ ละการท างานของตานั นโป็นอยางดีพืไอควบคุมละพัฒนาการท างานของชางผาตา ฿หຌ
ผาตาเดຌมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 

 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
ตรวจวัดสภาพ
ตาผา วัดอุณหภูมิ
ตาผา 

- อุณหภูมิสวนกลางตา
สูงถึง แุโๆ5 องศา
ซลซียสขณะทีไทอร์
มคัปปຂลตาตาสดงผล 
แโเ่ องศาซลซียส 

- จัดวางชั นวางผลิตภัณฑ์฿นตาผา฿หຌมี
เหลวียนเดຌทัไวถึง มีชอง฿หຌลมรຌอนเหล
ผานชั นวางเดຌทัไวทั งตา 

- ตาผาควบคุมการผา
งาย  
- อุณหภูมิภาย฿นตา
฿กลຌคียงกันมากขึ น 
- ลดการ฿ชຌชื อพลิงลง 
รຌอยละ แ้ 
ิดูรายละอยีด฿นสรุปผล
การด านินงาน น.โ็ี 
 

วัดการผาเหมຌ  - พบอากาศสวนกิน ละ
คาร์บอนมอนอกเซด์
พรຌอมกัน 
- หัวผา โ หัวดับบอย 

- ปรับจูนชื อพลิงละอากาศ฿นตาผา  
- จัดรียงชั นวางผลิตภัณฑ์฿นตา฿หຌลม
รຌอนเหลวียน฿นตา ทางออกสูปลองเม
ถูกกีดขวาง 
- ปลีไยนนมหนูของหัวผาทีไดับบอย 
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ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน - หลัง การด านินงานี 

 

 

   

ผลิตภัณฑ์หลังผาา วัดอุณหภูมิผนังดຌานนอก 

ปรับปรุงการผาเหมຌหัวผา วัดอุณหภูมิปลองตาดຌานนอก 

วัดอุณหภูมิภาย฿นตาทัไวทั ง
ตา
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12.6 นายกฤตนู กิตติรจนา  (รง.กิตติรจน์ซรามิก ี 
รงงานกิตติรจน์ซรามิก ป็นรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ของประดับตกตง 

เดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นื อดินสตนวร์  ซึไงพบปัญหาจากการผา คือควบคุมบรรยากาศการผา 
เมเดຌ ท า฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไเดຌเมป็นเปตามตຌองการ ละสิ นปลืองกຍส ซึไงจากการตรวจวัดละควบคุมบรรยากาศ฿น
การผา ละ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก ท า฿หຌผูຌประกอบการควบคุมการผางายขึ น เดຌสีหลังผาตามตຌองการทัไวทั งตา  

ดังนั นจึงขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปพืไอ ขอรับค าปรึกษา฿นการควบคุมการผา฿หຌเดຌ
ผลิตภัณฑ์มีสีสมไ าสมอทัไวทั งตาเมสิ นปลืองชื อพลิง  
ตารางสดงผลการด านินงาน 

กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากสีหลังผาตกตาง
กัน ติดรีออกซิดชันบางสวน สิ นปลืองชื อพลิง฿นการผา 

หลังการด านินงาน ๊  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ   นืไองจากเดຌตรวจพบละ฿หຌค าปรึกษาการกຌเข
ปัญหาจากการรัไวของปลองตา ละ฿หຌค าปรึกษาการกຌปัญหา฿หຌสีหลังผาสมไ าสมอกันทัไวทั งตา 

ขຌอสนอนะ  
ผลิตภัณฑ์ทีไน ามาผามีขนาดลใก  ท า฿หຌมีอกาสทีไจะกิดบรรยากาศรีดักชันภาย฿นหຌองผาผลิตภัณฑ์

ดยทีไเมสามารถตรวจวัดเดຌ฿นภาพรวมทีไปลองตา ดังนั นควรจัดรียงชั นวางผา฿หຌมีการกระจายความสูงตไ า฿หຌลม
รຌอนเหลวียนเดຌทัไวถึง 

 
 
 
 
 
 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
 - ตรวจสอบ
สภาพตຌองผา 
-วัดขนาดสดัสวน
ทางดินลมรຌอน
ของตาผา 
 

-ปลองตาช ารุดมีรอย
ตกทีไปลองหลใก 
กิดรูรัไว ท า฿หຌลมจาก
ภายนอกขຌาเปขวาง
การเหลของลมทีไมาจาก
ภาย฿นตา 
- การจัดรียงชิ นงาน
ขวางทางดินลมรຌอน 

- อุดรูรัไวท า฿หຌการเหลของลมรຌอนการเหล
ออกปลองป็นปกติเมอุดตนั 
- ฿หຌค าปรึกษารืไองการจัดรียงชั นวาง฿น
ตาผา พืไอ฿หຌมีชองลมรຌอนผานเหลวนทัไว
ทั งตาสมไ าสมอกัน 

- ตาผาควบคุมเดຌ
งายสามารถผา฿น
อัตราทีไรใวขึ น 
- ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีสี
ตามตຌองการ ิดู
รายละอียด฿น
สรุปผลการ
ด านินงาน น.โ็ี 
 - วัดบรรยากาศ

การผาเหมຌดຌวย
ครืไองวัดปริมาณ
ออกซิจน 

ควบคุมบรรยากาศเดຌเม
สมไ าสมอทัไวทั งตาิผา
บรรยากาศรีดักชัน ต
ติดรีดักชันี 
 
 

ตรวจวัดบรรยากาศการผาเม฿นตาดຌวย
ครืไองวัดปริมาณออกซิจนพรຌอมปรับ
สัดสวนออกซิจน฿หຌอยู฿นชวง ทีไหมาะสม
฿นชวงการผาออกซิดชัน ละควบคุม
ปริมาณคาร์บอนมอนนอกเซด์฿หຌ
หมาะสม฿นชวงการผารีดักชนั 
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ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน-หลัง การด านินงานี 

 

 

 

12.7 นายสัญญา บุพศิริ  ิสมาชิกกลุมบຌานกลางพัฒนาี 
กลุมบຌานกลางพัฒนา  ป็นกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑ์฿นครัวรือน ชน ครก เห฿สปลา ป็นตຌน จากการลง

พื นทีไส ารวจขຌอมูล พบวาผูຌประกอบการประสบปัญหาปลืองกຍส  รงอุณหภูมิเมขึ น  ผลิตภัณฑ์หลังผาเมเดຌสีตาม
ตຌองการ  พราะผูຌประกอบการตຌองการควบคุมสี฿หຌเดຌสีทีไลียนบบการผาตาฟน ซึไงป็นการผา฿นบบรรยากาศ
รีดักชัน  ละตຌองการควบคุมการผา฿หຌลดวลาการผาลง  นืไองจากการผาดຌวยตาผากຍสทีไ฿ชຌวลาผานานโ จะ
ท า฿หຌสิ นปลืองมากกวาการผาดຌวยตาผาฟนตามปกติ ทาง วศ. เดຌปรับปรุงการจายชื อพลิงทีไหัวผา฿หຌมีขนาดรู
นมหนูพิไมขึ น จายชื อพลิงขຌาสูหัวผามากขึ น ท า฿หຌตาผารงอุณหภูมิเดຌรใวกวาดิม  ละปรับปรุงบรรยากาศ฿น
ตา฿หຌสีหลังผาออกมาตามตຌองการดຌวยการควบคุมปริมาณ  คาร์บอนมอนนอกเซด์฿นตาพรຌอมทั งชักตัวอยางดูสี
หลังผาก าหนดป็นคาอຌางอิง  ท า฿หຌผูຌประกอบการควบคุมการผาเดຌงายขึ น  เดຌผลิตภัณฑ์หลังผาทีไมีคุณภาพตาม
ตຌองการทัไวทั งตา 
 
 
 

฿หຌค าปรึกษารืไองการควบคุมการผาเหมຌตา 

฿หຌค าปรึกษารืไองการควบคุมการเหลวียนของลม
รຌอน฿นตา
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ตารางสดงผลการด านินงาน 

กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากสีหลังผาตกตาง
กัน ติดรีออกซิดชันบางสวน สิ นปลืองชื อพลิง฿นการผา 

หลังการด านินงาน ๊  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ   นืไองจากเดຌตรวจพบละ฿หຌค าปรึกษาการกຌเข
ปัญหาจากการรัไวของปลองตา ละ฿หຌค าปรึกษาการกຌปัญหา฿หຌสีหลังผาสมไ าสมอกันทัไวทั งตา 

ขຌอสนอนะ ผลิตภัณฑ์สวน฿หญมีขนาด฿หญละมีความหนาท า฿หຌตຌองผาดย฿ชຌวลานาน฿นชวงรก  
ผูຌประกอบการควรอบหຌงกอนน ามาผา  หรือปลีไยนรูปบบผลิตภัณฑ์฿หຌมีขนาดทีไบางลง  หรือลใกลง  จะท า฿หຌ
ลดวลา  ละลดชื อพลิง฿นการผาเดຌ 

ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน-หลัง การด านินงานี 
 

 
 
              
 

 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
ตรวจสอบสภาพตา -นมหนูอุดตัน 

กຍสรัไวตามหัวผา 
 
  
 
 
 

- ปลีไยนหัวผา พรຌอมทั ง฿หຌ
ค าปรึกษา฿นการควบคุมการ
ผา฿หຌลดการสูญสียชื อพลิง 
- ซอมซมผนัง ตา ละ฿หຌ
ค าปรึกษา฿นการ฿ชຌงานตาผา
฿หຌมีอายุยาวนาน 

- ตาผาควบคุมการผา
งาย ฿ชຌชื อพลิง฿นปริมาณ
ทีไทาดิม ตผาผลิตภัณฑ์
เดຌมากขึ น  
- ควบคุมการผา฿หຌการ
สงผานความรຌอนของ
ชื อพลิงสงเปยัง
ผลิตภัณฑเ์ดຌดีขึ น 
- ผูຌประกอบการลดการ฿ชຌ
ชื อพลิงลง รຌอยละ โเ 
ิดูรายละอียด฿นสรุปผล
การด านินงาน น.โ็ี 

วัดการผาเมຌ ละ
อุณหภูมิ฿นตาผา 

-ตาผามีการระบาย
ออกปลองมากกินเป 
การผาเหมຌของหัวผา
เมสมบูรณ์ 
- สีหลังผาเมเดຌตาม
ตຌองการ 

- ปรับจูนชื อพลิงละอากาศ
฿นหัวผาเหมຌการผาเหมຌกิดเดຌ
สมบูรณ ์
- ควบคุมอัตราการผา฿หຌความ
รຌอนเหลวียน฿นตาผาเดຌนาน
ขึ น 

ปรับตงขนากนมหนู฿หຌมีความหมาะสมรຌอน฿นตา ท าความสะอาดหัวผา 
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12.8 นายประดิษฐ์  รจนพร  ิกลุมบຌานดินมดดงี 
กลุมบຌานดินมดดง  ป็นกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทตุຍกตาดินผา  ละป็นหลงรียนรูຌการ

ท าบຌานดิน฿หຌกับชาวบຌาน฿นพื นทีไจังหวัดลพบุรี ละผูຌสน฿จทัไวเป  จากการลงพื นทีไส ารวจขຌอมูลผูຌประกอบการ  
พบวาผูຌประกอบการ ประสบปัญหารืไองผนังตาช ารุดมีการรัไวเหลของความรຌอนออกนอกตา ฉนวนเฟบอร์ตา
สืไอมสภาพ  ประตูตาปຂดเมสนิท ผลิตภัณฑ์ทีไผาออกมาสุขเมทัไวทั งตา฿ชຌวลา฿นการผายอะละปลืองกຍส  
การปรับปรุงป็นการซอมซมผนังตาพืไอลดการสูญสียออกทางผนัง  ซึไงภายหลังการปรับปรุง  ผูຌประกอบการ
ยังคง฿ชຌวิธีการผาหมือนดิม  ตสามารถลดการสิ นปลืองชื อพลิงลงเดຌ  
  ตารางสดงผลการด านินงาน 

 กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากสีหลังผาตกตางกัน 
฿ชຌวลาผานาน  สิ นปลืองชื อพลิง฿นการผา 
 หลังการด านินงาน ๊  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ   นืไองจากเดຌรับค าปรึกษา฿นการกຌเขปัญหาจาก
การรัไวของผนังตา ละประตูตา พรຌอมทั งเดຌตรวจวัดการผาเหมຌละ฿หຌค าปรึกษาการกຌปัญหา฿หຌสีหลังผา
สมไ าสอกันทัไวทั งตา 
 ขຌอสนอนะ  ผูຌประกอบการ฿ชຌตาผาตุຍกตาดินดง  ซึไงตຌอง฿ชຌอัตราการผาทีไชຌามากท า฿หຌปรับป็นการ
ผา฿นบรรยากาศบบรีดักชัน฿นชวงรก  จึงมีการสิ นปลืองชื อพลิงอยู  ซึไงเดຌนะน า฿หຌค าปรึกษา฿นการปງองกัน
การสูญสียออกทางผนังทน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
ตรวจสภาพทัไวเป - ฉนวน เฟบอร์ผนังตา

ช ารุดละฉนวนตา
ภายนอกสืไอมสภาพ 
วิธีกຌปัญหา   
- ประตูตาปຂดเมสนิท 

- ปลีไยน ผนังเฟบอร์ชั น฿น
สุดของตา ทดทนของดิม
ทีไช ารุด 
- บุเฟบอร์บริวณประตูตา
฿หຌประตูตาปຂดสนิท 

- ลดชื อพลิงลง  
- สามารถผาผลิตภัณฑ์ ฿หຌ
คุณภาพตามตຌองการตัวทั ง
ตา  
- สามารถควบคุมการผาเดຌ
งายละรใวขึ น 
- ผูຌประกอบการลดการ฿ชຌ
ชื อพลิงลง รຌอยละ แ็.5 
ิดูรายละอียด฿นสรุปผลการ
ด านินงาน น.โ็ี 
 

วัดบรรยากาศการ 
ดຌวยครืไองวัด
ปริมาณออกซิจน 
 

- การสงผานความรຌอนของ
หัวผา฿หຌกับชิ นงานเดຌเม
ทัไวถึง 
- มีปริมาณออกซิจนออก
ทางปลองสูง 
 

- จัดรียงผลิตภัณฑ์฿น
ตาผา฿หຌความรຌอนเหลผาน
ชิ นงานเดຌทัไวถึง 
- ตรวจวัด การผาเหมຌดຌวย
ครืไองวัดปริมาณออกซิจน
พรຌอมปรับสัดสวนออซิจน
฿หຌ฿หຌสูญสียอากาศออก
ปลองนຌอยทีไสุด    
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ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน - หลัง การด านินงานี 

 

 
12.9 นายนราพงษ์  ธุงจันทร์  ิรงงานน  าดินดีเซด์ี 

รงงานน  าดินดีเซน์  ผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ละของประดับตกตง ชน ถຌวย ชาม  
ขนาดตางโ ป็นตຌน  ผลิตภัณฑ์ของรงงานเดຌรับการรับรองมาตรฐาน มผช. ครืไองปั้นดินผาสตนวร์  จากการลง
พื นทีไส ารวจขຌอมูลผูຌประกอบการซรามิกภาคหนือตอนบน  พบวาผูຌประกอบการประสบปัญหา฿นการควบคุมการ
ผา฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌรับความรຌอนสุกตัวสมไ าสมอทัไวทั งตา  มีคา฿ชຌจาตຌนทุนชื อพลิงสูง  จึงสมัครขຌารวมครงการ
คูปองวิทย์พืไออทอป  พืไอตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการน าความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีมา฿ชຌ
฿นการ  ปรับปรุงการผา฿หຌมีประสิทธิภาพการผาเหมຌสูงขึ น  ลดการสิ นปลืองชื อพลิง พรຌอมกับตຌองการองค์
ความรูຌรืไองการ฿ชຌงานตาผาอยางปลอดภัย  การบ ารุงรักษาตาผา  ละอุปกรณ์สวนตางโ ของตาพืไอยืดอายุ
การ฿ชຌงานตาผา฿หຌนานขึ น 
  ซึไงหลังจากขຌารวมครงการเดຌรับค าปรึกษารืไองการพิไมการผาเหมຌทีไหัวผา ละการสงผานความรຌอน฿น
ตา ท า฿หຌผูຌประกอบการลดตຌนทุนการผาลงเดຌ รຌอยละ โ้ 
 
  

ผนังตาดຌานนอกหลังผนังตาดຌานนอกกอน
ปรับปรุง

ตาผาหลังปรับปรุงประตูตาภายหลังปรับปรุงขอบประตูตา 
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 ตารางสดงผลการด านินงาน 

   กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากความรຌอนเมกระจาย
มาสวนหนຌาของตา ฿ชຌวลาผานาน  สิ นปลืองชื อพลิง฿นการผา 
 หลังการด านินงาน ๊  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ   นืไองจากเดຌรับค าปรึกษา฿นการกຌเขปัญหาการ
สงผานความรຌอน฿นตา฿หຌลมรຌอนเหลกระจายเดຌทัไวถึง พรຌอมทั งเดຌตรวจวัดการผาเหมຌละ฿หຌค าปรึกษาการลด
อากาศสวนกิน ลดการสิ นปลืองชื อพลิง 
 ขຌอสนอนะ  ผูຌประกอบการเดຌ฿หຌความรวมมือ฿นการตรวจวัด ละการปรับปรุงวิธีการผาป็นอยางดี จึง
เดຌนะน า฿หຌผูຌประกอบการจัดหาครืไองชัไง ละปรับปรุงวิธีการผาตอนืไองดยการลดชัไวมงการผาลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั นตอน/ ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
แ. การตรวจสอบ
สภาพของตาผา 

-ตาควบคุมการผา
ยาก รงอุณหภูมิขึ น
เดຌชຌา 

-ขยายรูนมหน ู - ตาผาควบคุมการผา
เดຌงาย ผา฿นอัตราทีไรใว
ขึ น  
- สามารถผาผลิตภัณฑ์
฿หຌคุณภาพตามตຌองการ
ทัไวทั งตา  
- ลดชื อพลิง LPG ลง
รຌอยละ โ้ 
 ิดูรายละอียด฿น
สรุปผลการด านนิงาน 
น.โ็ี 
 
 

โ.ปรับปรุงตาละ
การควบคุมการผา  
วัดบรรยากาศการ
ผาดຌวยครืไองวัด
ปริมาณออกซิจน 
ละครืไองวัด
อุณหภูมิ฿นตาผา 

- ออกซิจนออกสู
ปลองมีปริมาณสูง
รຌอยละ ็ – แเ  
-อุณหภูมิ฿นตาเม
สมไ าสมอ 
 

- ตรวจวัดการผาเหมຌ฿นตาผาของ
ผูຌประกอบการ จากนั นปรับคา฿หຌอยู฿นชวง
ทีไหมาะสม ดยฉพาะชวงทีไผา฿น
บรรยากาศออกซิดชันตຌองปรับคา
ออกซิจนออกปลอง฿หຌคาประมาณรຌอยละ 
ใ–5 สวน฿นชวงการผารีดักชนัปรับคา
ตามดิมของผูຌประกอบการ 
- ฿หຌค าปรึกษารืไองการควบคุมลมรຌอน
ออกสูปลองดຌวยผนกั นทีไปลอง พืไอ฿หຌ
ความรຌอนอยู฿นตาผาเดຌนานขึ น 
- ฿หຌค าปรึกษารืไองการจัดรียงผนรอง
ผา฿หຌป็นรูปบบสมมาตร ฿หຌลมรຌอน
เหลวนเดຌทัไวทั งตา 
- ด านินการปรับปรุงหัวผา  ดยพิไม
ขนาดสຌนผานศูนย์กลางรูนมหนจูาก แ.เ 
มิลลิมตร ป็น แ.โ มิลลิมตร พืไอการจาย
ชื อพลิงปริมาณมากขึ น 
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ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน - หลัง การด านินงานี 

 

   
 
 
  
                 

จัดรียงชั นวาง฿นตา฿หຌความรຌอนเหลเดຌทัไวถึง ลงพื นทีไส ารวจขຌอมูล 

ซอมซมผนังซรามิกเฟบอร์ทีไช ารุด ท าความสะอาดหัวผาละปรับตงนมหนู 

วัดอุณหภูมิของผนังตาดຌานนอก ตรวจชใคอุณหภูมิภาย฿นตา 
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12.10 นายวุฒิชัย  พลายดຌวง  ิรงงานวุฒิชัยซรามิกี  
รงงานวุฒิชัยซรามิก ผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป เดຌจดทะบียนป็น

ผูຌประกอบการอทอป ละเดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประภทผลิตภัณฑ์ซรามิกสตนวร์ ประสบ
ปัญหาผลิตภัณฑ์คลือบดือดผิวผลิตภัณฑ์สียหาย ลักษณะคลຌายผิวปลือกสຌม  ละการผาสิ นปลืองกຍสมาก ซึไง
มืไอเดຌตรวจวัดลຌวพบวาตาผามีปลวเฟทีไสูงลามเปลียผลิตภัณฑ์ท า฿หຌกิดความสียหาย  ละอุณหภูมิสวนนั น
ของตาผาสูงกวาสวนอืไน ซึไงเดຌ฿หຌค าปรึกษารืไองการปรับปรุงสัดสวนลมกับกຍสการผาเหมຌ฿นหัวผา พืไอ฿หຌการ
ผาเหมຌทีไสมบูรณ์ ปลวเฟป็นสีมวง-ฟງา ปลวมีลักษณะสั นลง เมลามผลิตภัณฑ์  ละรืไองการควบคุมอัตราการผา
พืไอ฿หຌอุณหภูมิ฿นตาผาเมตกตางกันมากกินเป  ดยเดຌวัดการผาเหมຌละการกระจายอุณหภูมิ฿นตาผาควบคู
กันเป พรຌอมกันนั นเดຌตรวจชใคการรัไวเหลของทอกຍสพบวามีจุดรัไวตามรอบตอทอ แโ จุด ซึไงเดຌ นะน า฿หຌ
ผูຌประกอบการอุดรอยรัไว  ท า฿หຌผูຌประกอบการลดการสิ นปลืองชื อพลิงลง 
  ตารางสดงผลการด านินงาน 

  กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากเฟลามผลิตภัณฑ์   
สิ นปลืองชื อพลิง฿นการผา 
 หลังการด านินงาน ๊  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ   นืไองจากเดຌรับค าปรึกษาละกຌเขปัญหาจากจาก
ปลวเฟลามผลิตภัณฑ์ พรຌอมทั งเดຌตรวจวัดการผาเหมຌละ฿หຌค าปรึกษาการควบคุมอุณหภูมิ฿นตาสมไ าสมอกันทัไว
ทั งตา 
  ขຌอสนอนะ  ควบคุมการระบายลมรຌอนออกปลองตลอดการผา฿หຌสอดคลຌองกับอัตราการผาทีไพิไมขึ น
รืไอยโ จนถึงการผาสรใจสิ น  ดังนั นผูຌผาควรตຌอง฿หຌความส าคัญดยการ฿หຌวลากับควบคุมการผา 

ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน - หลัง การด านินงานี 

 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา/฿หຌค าปรึกษา ผลทีไเดຌ 
 ตรวจสภาพตา  กຍสรัไวตามหัวผา 

  
 ติดตั งทอกຍส฿หมพรຌอม
ตรวจชใคการรัไวซึมดຌวยน  าสบู 

 - ลดการสูญสียกใสจาก
การรัไวซึม 
- ลดปัญหาผิวคลือบป็น
ปลือกสຌม 
- ผูຌประกอบการลดการ฿ชຌ
ชื อพลิงลง รຌอยละ ็ 
ิดูรายละอียด฿นสรุปผล
การด านินงาน น.โ็ี 

ตรวจวัด
บรรยากาศการผา 
ละวัดอุณหภูมิ฿น
ตา 

- สีคลือบพี ยนนืไองจาก
ปลวเฟลีย 
 ผิวผลิตภัณฑ์หลังผาป็น
ปลือกสຌม 
-สิ นปลืองชื อพลิง 

-ปรับปรุงสัดสวนลมกับกຍส
การผาเหมຌ฿นหัวผา 
-ปรับตารางการผา฿นชวงรก
฿หຌ บรรยากาศบบ
ออกซิดชัน 

฿หຌค าปรึกษา ผปก. รืไองการผาเหมຌ ตรวจวัดการผาเหมຌ฿นตา 
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12.11. นายพิรญาณ์  นวมดຌวง   (ศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจี 
ศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ  ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไขึ นทะบียนป็นผูຌผลิตสินคຌาอทอป ละ

เดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประภทผลิตภัณฑ์ดินผาตุຍกตาชาววัง ซึไงปัจจุบันเดຌผาดย฿ชຌตาผา
กຍสขนาดลใกทีไพัฒนาดย วศ. ละจากอายุการ฿ชຌงานท า฿หຌตาผาสืไอมสภาพลง หัวผามีปัญหาดับบอย ละ
ควบคุมการผายาก ดังนั น ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป  จึงเดຌลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษารืไองการควบคุมความดัน฿น
ตาผาพืไอลดปัญหาการทีไหัวผาดับ พรຌอมทั งเดຌ฿หຌค าปรึกษา฿นการซอมซมผนังตาผาทีไช ารุดหลุดรวงลงมา  
ละตรวจวัดการผาเหมຌ  ละสาธิตการผาบบประหยัดพลังงานลดอากาศสวนกิน  ฿หຌ ป็นตัวอยางส าหรับการ
ผาครั งตอโ เป ดย฿นการผาบบประหยัดพลังงานตละครั ง  ฿ชຌชื อพลิง฿นการผา แ.5 – แ.่ kg ตอครั ง ขึ นอยู
กับปริมาณผลิตภัณฑ์฿นตาผา  ซึไงทางศูนย์ฯสามารถผาผลิตภัณฑ์เดຌจ านวนมากขึ นกวาดิมมืไอ฿ชຌจ านวนชื อพลิง
ทาดิม 

 ตารางสดงผลการด านินงาน 

กอนการด านินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ควบคุมการผายาก สิ นปลืองชื อพลิง 
หลังการด านินงาน ๊  ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ   นืไองจากเดຌรับค าปรึกษาละกຌเขปัญหา

วิธีการควบคุมการผา การปรับสัดสวนชื อพลิงทีไหัวผา ละซอมบ ารุงผนังตาลดการสูญสียความรຌอน 
ขຌอสนอนะ  ตาผาตຌองควบคุมการผาตลอดการผาท า฿หຌผูຌผาตຌอง฿ชຌวลา฿นการผา ไ – 5 ชัไวมง 

ซึไงหากตຌองการลดชื อพลิง฿นการผาลง  ผูຌผาควร฿หຌความส าคัญคอยปรับจูนสัดสวนการผาเหมຌ฿นตาผาตลอด
การผาตามทีไ จนท. วศ. ฿หຌค าปรึกษาเวຌ 

 
 
 
 
 
 
 

ขั นตอน ปัญหาทีไพบ วิธีกຌปัญหา ผลทีไเดຌ 
 ตรวจสภาพตา  - ผนังตาช ารุด

สืไอมสภาพ กิดสนิมทีไ
ปลองตา 
- หัวผา ดับบอย 

 - ซอมซม ผนังอิฐทีไ
ตกช ารุดปງองกันการ
รัไวซึมของอุณหภูมิ฿น
ตาผา  
- ซอมซมทางออกปลอง 
- ปลีไยนหัวผา 

 - ตาผาควบคุมการผางาย อณุหภูมิ
เหลวียนเดຌทัไวถึง ละเหลวียนอยู฿น
ตานานขึ นสงผาน฿หຌกผลิตภณัฑ์เดຌดี
ขึ น 
- หัวผา฿หຌความรຌอนสูง ปรับจนูสัดสวน
ชื อพลิงกับอากาศเดຌงาย 
- ตาผาสามารถจัดรียงผาผลติภัณฑ์
เดຌมากขึ น ดย฿ชຌชื อพลิงทาดิม 
- ผูຌประกอบการลดการ฿ชຌชื อพลิงลง 
รຌอยละ โ5  
ิดูรายละอียด฿นสรุปผลการด านินงาน 
น.โ็ี 

ตรวจวัด
บรรยากาศการผา 
ละวัดอุณหภูมิ฿น
ตา 

 - มีอากาศสวนกินมาก 
อุณหภูมิเหลผานออก
ปลองรวดรใว 
- ฿ชຌวลาผานาน ดยเม
จ าป็นนืไองจากการ
จัดรียงผลิตภัณฑ์ทบักัน 

- ฿หຌค าปรึกษา฿นการ
จัดรียงผลิตภัณฑ์฿น
ตาผา ละการควบคุม
การผาเหมຌ฿หຌความรຌอน
สงผาน฿หຌผลิตภัณฑ์
เดຌมากทีไสดุ 
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ภาพประกอบการด านินงาน ิกอน-หลัง การด านินงานี 

 
                   

       
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวผาดิม อุดตัน นมหนูดิม ิขวามือี ดับบอย 

ปลีไยนหัวผา฿หม ตรวจชใคการผาเหมຌ 
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13 สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
 กอนการด านินงาน ๊ ตาผาสวน฿หญมีการสูญสียชื อพลิงจากการผาเหมຌทีไเมสมบูรณ์ของหัวผา ละ
การผาเหมຌของผลิตภัณฑ์มีอากาศสวนกินมากกินเป  ละการสงผานความรຌอนยังเมทัไงถึงทั งตาท า฿หຌมีบางสวน
ของตาผลิตภัณฑ์เมเดຌคุณภาพ  พรຌอมทั งมีการรัไวซึมของความรຌอนออกทางผนังตาท า฿หຌสิ นปลืองชื อพลิงดยเม
จ าป็น 
 หลังการด านินงาน ๊  ตาผาเดຌรับการปรับปรุง  ฿หຌสามารถผาผลิตภัณฑ์คลือบเดຌสุกตัวทัไวทั งตา  
ควบคุมการผางาย  สามารถรงอัตราการผาเดຌงายท า฿หຌลดวลาการผาลง  ลดสิ นปลืองชื อพลิง  ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการลดตຌนทุน฿นการผา 
 ตารางสดงผลการด านินงาน  

ผูຌประกอบการ 

ปริมาณกຍสทีไ฿ชຌ 
ิkg) ปริมาณ

กຍส
ลดลง 

ิรຌอยละี 

ตຌนทุนทีไลดลง 
ิบาที/การ฿ชຌงาน 

หมายหตุ 

กอน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง แ ครั ง แดือน  

แ.นายอุทน  รินทร์ฟอง  
ิกลุมฮือนปฏิมาี 110 93 15 385.9 10,033.4 26 ครั ง/

ดือน 
โ.นายสุขสนัต์ ศิริวงค ์  
(สุขสันต์ซรามิกี 18 15 17 68.1 136.2 โ ครั ง/ดือน 

ใ.นางมัทนยี์ วงศ์ภูริวัฒน ์
(กลุมพญาดนิี 6 4.5 25 34.05 68.1 2 ครั ง/ดือน 

ไ.นายธีรภัทร์  พูลพล 
(รง.มดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ี 110 90 18 454 11,804 26 ครั ง/

ดือน 
5.นางรัตนาภรณ์  จันทร์รือน   
(รงงานปัน้งานซรามิกี 110 98.3 19 265.59 6,905.34 26 ครั ง/

ดือน 
ๆ.นาย กฤตนู กิตติรจนา 
(รง.กิตติรจน์ซรามิก ี - - - - 0 ปลองตาขาด 

็.นายสัญญา บุพศิร ิ  
(สมาชิกกลุมบຌานกลางพัฒนาี 240 192 20 1,089.6 1,089.6 1 ครั ง/ดือน 

่.นายพิรญาณ์ นวมดຌวง 
(ศูนย์ตุຍกตาชาววงับຌานบางสดใจี 2.0 1.5 25 11.35 295.1 26 ครั ง/

ดือน 
้.นายประดษิฐ์ รจนพร 
(กลุมบຌานดินมดดงี 20 16.5 17.5 79.45 158.9 2 ครั ง/ดือน 

แเ.นายนราพงษ์ ธุงจนัทร ์  
(รงงานน  าดินดีเซด์ี 155 110 29 1021.5 26,559 26 ครั ง/

ดือน 

แแ.นายวุฒิชยั พลายดຌวง   
(รงงานวุฒชิัยซรามิกี แไไ แ ็ โโใ แ,ใใ่ 

ผปก.฿ชຌวิธี
ผาดิม 
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14 ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 
- ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ้5 % ทีไสามารถลดตຌนทุนชื อพลิง฿นการผาลงเดຌ  
- ผูຌประกอบการ฿หຌความรวมมือ฿นการปรับปรุงการผาเหมຌตาม ครงการป็นอยางดี   ดยเดຌมีการวัด

ปริมาณกຍาซทีไ฿ชຌอยูรืไอยโ ท า฿หຌลดการ฿ชຌชื อพลิงลงเดຌมากขึ นหลังจบครงการ 

15 ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ 
ควรมีการตรวจวัดประสิทธิภาพการผาอยูสมอ อยางนຌอยปีละ แ ครั ง พราะประสิทธิภาพการผาขึ นอยู

กับคุณภาพของฉนวนผนังตา หรือมืไอมีการปลีไยนปลงรูปบบผลิตภัณฑ์ ปริมาณของผลิตภัณฑ์฿นตาผา  
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 

คณะท างาน 
แ. นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดั งดิม ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท ์: เ โโเแ ็ไแ0  ทรสาร : 0 2201 7372 
อีมล์ :  
โ. นายวรวิทย์ คนหงส์  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์  
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดั งดิม ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท ์: เ โโเแ ็ใ็โ  ทรสาร : 0 2201 7372 
อีมล์ : worawit@dss.go.th 
ใ. นายนรินทร ทองศรี  ต าหนง : ชางทคนิค  
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดั งดิม ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท ์: เ โโเแ ็ใ็โ  ทรสาร : 0 2201 7372 
อีมล์ : narinthorn@dss.go.th 

 
ทีไปรึกษา 
นางวรรณา ต.สงจันทร์  ต าหนง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิศษ 
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดั งดิม ส านักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ทรศัพท ์: เ โโเแ ็ไแ0  ทรสาร : 0 2201 7372 
อีมล์ : wanna@dss.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:narinthorn@dss.go.th
mailto:wanna@dss.go.th
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สรุปผลกำรด ำนนิงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
ประจ ำป โ56เ 

 
 
 
 

ครงกำรพัฒนำรูปบบละพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ซรำมิกพืไอยกระดับ
สินคຌำ OTOP & SMEs 

 
 
 
 

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำรรงงำนผลิตภัณฑ์ซรำมิก แโ  รงงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักทคนลยีชุมชน  กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป 
 
1. ชืไอครงการ  :ครงการพัฒนารูปบบละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซรามิกพืไอยกระดับสินคຌา   OTOP & 

SMEs 
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นายภาณุพงศ์  หลาบขาว 

ต าหนง :นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑ์ ชพ. หนวยงาน :ส านักทคนลยีชมุชน 
ทรศัพท์ :  เ โโเแ ็ใ็5   ทรสาร : 
อีมล์ : panupong@dss.go.th 

3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : 
3.1 นางอุเรวรรณ  พิสปຂงค า  รงงานอุเรวรรณซรามิก 

ทีไอยู :ลขทีไ ่้ หมู ่  ต. ทาผา อ. กาะคา จ. ล าปาง 
ทรศัพท์ :  เ่ แใ้เ ไ่แ้  ทรสาร : 

3.2 นางสาวลาวัลย์  สุจิตร์รงงานยัไงยืนซรามิก  สาขา  โ 
ทีไอยู : หมูบຌาน  ทาผา  ลขทีไ  ่่  หมูทีไ  8  ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง  
รหัสเปรษณีย์  5โแใเ  ทรศัพท์ :  08 7253 5284 

3.3 นางทียมจิตร  ชางกิจ  รงงานตຌนหนุนทองซรามิก 
ทีไอยู :หมูบຌาน  ศาลาบัวบก  ลขทีไ  72/1  หมูทีไ 8  ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง  
ทรศัพท์  เ5 4281 431 ทรสาร :   - 

3.4 นายภูมินทร์  สิทธิ์ชัย  รงงานกริกรุงมบาย 
ทีอยู : หมูบຌาน  ศาลาบัวบก  ลขทีไ  56  หมูทีไ  8  ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง  
รหัสเปรษณีย์  5โแใเ  ทรศัพท์ :  เ่ ้55้ ็่่แ     ทรสาร : 

3.5 นายสนิท  มืองนว  รงงานศาลางินซรามิก 
ทีไอยู : หมูบຌาน  ศาลาบัวบก  ลขทีไ  แเหมูทีไ  8  ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง ทรศัพท์ 
: 08 1287 5542 

3.6 นายสงัด  มืองนว  รงงานระฆังทองซรามิก 
ทีไอยู :หมูบຌาน  ศาลาบัวบก  ลขทีไ  9/1หมูทีไ  8   ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง  
รหัสเปรษณีย์  5โแใเทรศัพท์ : 08 9558 8069 

3.7 นายพร  ถิไนอวน  รงงานวินวฟซรามิก 
ทีไอยู หมูบຌานศาลาบัวบก  ลขทีไ ไใ หมูทีไ ่  ขวงทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง 
รหัสเปรษณีย์ 5โแใเ ทรศัพท์  เ่ แ็่ใ ่ๆ5ใ 

3.8 นางสงดือน  จนดาส  รงงานศาลาทองซรามิ 
ทีไอยู : หมูบຌาน  ศาลาบัวบก  ลขทีไ  โ/โ  หมูทีไ  ่  ต าบลทาผา  อ าภอมือง  จังหวัดล าปาง  
รหัสเปรษณีย์  5โแใเ  ทรศัพท์ :  08 3945 5089    ทรสาร :   - 

3.9 นายเกรศักดิ์  มาวัน  รงงานศรีวรรณ ซรามิก 
ทีไอยู : หมูบຌาน  ศาลาบัวบก  ลขทีไ  แเ5  หมูทีไ  ่  ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง
ทรศัพท์ :  0 5428 2030  ทรสาร : 
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3.10 นายธวัช  เชยวงศ์  รงงานกิมหันต์  ซรามิก 
ทีไอยู : หมูบຌาน  ศาลาบัวบก  ลขทีไ  แเโ   หมูทีไ  ่  ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง  
ทรศัพท์  09 9271 3988  

3.11 นางมาลี  มนธรรม  รงงานมหลวงซรามิก 
ทีไอยู : หมูบຌานศาลาบัวบกลขทีไ 57/1  หมู8  ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง  52130 
ทรศัพท์ : 08 1893 4899 

3.12 นางสาวกรรณิการ์  บาระมี  รงงานบาระมีซรามิก 
ทีไอยู  หมูบຌานศาลาบัวบก  ลขทีไแไ / แ หมู  ่  ต าบลทาผา  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง   
ทรศัพท์ เ่ เไ้ใ ใไแโ    

4. ระยะวลาของครงการ  : ้ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี 
5. งบประมาณครงการ : ไุ้่เเ บาท  

รายละอียดครงการ 
งบประมาณ วศ. 

(70%) 
งบประมาณ 
ผปก. (30%) 

ผลการ฿ชຌจาย
งบประมาณ 

งบด านินการ ไโเุเเเ 
 

ใโโุ5เเ 

1. คาวัสดุคาวัตถุดิบคาดิน คาสีคารงงาน
คาตกตงผลิตภัณฑ์คาคลือบผิวคาชื อพลิง
฿นการผาผลิตภัณฑ์คาด านินการผลิต
ผลิตภัณฑ์คาน  า-คาเฟฟງา 

 
แ็5ุ5เเ 

 

1.1 คาท าบบพิมพ์ ็ๆุแเเ 
  

1.2 
   

1.3 
   

1.4 
   

1.5 
   

2. คา฿ชຌจาย฿นการดินทางปฏิบัติราชการ 
   

2.1 การลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึกละ
ตรวจติดตาม 

7 ครั งิ โไๆุไเเ บาท ี 
 

 

6. บทสรุปผูຌบริหาร 
ครงการ  พัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿นการพัฒนารูปบบละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซรามิกละ

ยกระดับสินคຌา  OTOP  &  SMEs  จัดท าขึ นดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ด านินการชวยพัฒนาศักยภาพ
ผูຌประกอบการกลุมรงงาน  อ าภอกาะคา  จังหวัดล าปาง  ฿นการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์ซรามิ ก  ตามความ
ตຌองการของผูຌบริภค  ละสงสริมการควบคุมมาตรฐานสินคຌา  จ านวน  แโ  ราย  เดຌก  แ.ี รงงานอุเรวรรณ  
ซรามิก  โ.ี รงงานยัไงยืนซรามิกสาขา โ   ใ.ี รงงานตຌนหนุนทองซรามิก  ไ.ี รงงานกริกรุงมบาย  5.ี 
รงงานศาลางินซรามิก  ๆ.ี รงงานระฆังทองซรามิก  ็.ีรงงานวินวฟซรามิก  ่.ีรงงานศาลาทองซรามิก  
้.ี รงงานศรีวรรณซรามิก  แเ.ี รงงานคิมหันซรามิก  แแ.ี รงงานมหลวงซรามิก แโ.ี รงงานบาระมีซรามิก  
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จากการทีไรงงานทั ง  แโ  รง  ขຌารวมครงการท า฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม  สามารถผลิตจ าหนายพิไมยอดขาย
฿หຌกับรงงานทั ง  แโ  รง  ผลิตภัณฑ์ของละรงมีมาตรฐานดีขึ นพรຌอมจะยืไนขอ  มผช. 

7. ความป็นมาของครงการ 
 กลุมผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ซรามิก  ต. ทาผา  อ.กาะคา  จ.ล าปาง  ยืไน฿บสมัครคูปองวิทย์พืไออทอปกับ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการมาจ านวน  แโ  รายจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก  พืไอรับทราบ
ปัญหาละความตຌองการพรຌอมทิศทาง฿นการท าตลาดละออกบบพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของผูຌบริภค ด านินการผลิตตามกระบวนการผลิต  เดຌผลิตภัณฑ์ส ารใจรูปรูปบบ฿หมพรຌอมจ าหนาย 

8. วัตถุประสงค์ 
 พืไอพัฒนารูปบบละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซรามิกละยกระดับสินคຌา  OTOP  &  SMEs  ตามความ
ตຌองการของผูຌประกอบการ  ละ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางการตลาดทั งภาย฿นละตางประทศป็นการสรຌางรายเดຌ
พิไม฿หຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน 

9. ขอบขตของการด านินงาน 
9.1 จัดท าผนการด านินงานครงการ 
9.2 ลงพื นทีไกใบขຌอมูลรับทราบปัญหาความตຌองการ 
9.3 ด านินการพัฒนารูปบบตามความตຌองการของผูຌประกอบการ  แ-โ  รูปบบ 
9.4 ผูຌประกอบการทดลองผลิตตามกระบวนการผลิตทั ง  แโ  รงงาน  
9.5 ตามผลการด านินงาน 
9.6 สรุปละจัดท ารายงาน    

10. หลักการละหตุผล 
 ครงการ  พัฒนารูปบบละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซรามิกพืไอยกระดับสินคຌา  OTOP & SMEs  
ป็นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป จะสามารถชวยผูຌประกอบการ฿หຌเดຌรับอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  พัฒนาศักยภาพผูຌปะกอบการ฿หຌสามารถผลิตสินคຌามีมูลคาพิไมขีดความสามารถการ
ขงขันทางการตลาด  สามารถพิไมยอดจ าหนาย฿หຌกผูຌประกอบการกอ฿หຌกิดรายเดຌทีไมัไนคงยิไงขึ น 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีนยบายการน าองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  พืไอสนับสนุน
ชวยหลือผูຌประกอบการ  ฿นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยกระดับคุณภาพสินคຌา฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐานดีขึ น  
ผลิตภัณฑ์ขายเดຌสรຌางรายเดຌพิไม฿หຌกผูຌประกอบการ  ดยสนับสนุนการ฿ชຌขຌอมูลทางการตลาดพืไอออกบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมรวมกับผูຌประกอบการ  นຌนปງาหมายทางการตลาดป็นส าคัญ  กลุมตลาดปງาหมายคือกลุม
ลูกคຌาทั งภาย฿นละตางประทศ  การพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการจากการทีไเดຌท างานรวมกันกับจຌาหนຌาทีไกรม
วิทยาศาสตร์บริการ  กิดการพัฒนาตอยอด฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม  ควบคุมประสิทธิภาพ฿น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกขั นตอน  จนสามารถพัฒนาสินคຌาเดຌมาตรฐาน 
11.  ขั นตอนการด านินงาน 

11.1 ลงพื นทีไประสานงานกับผูຌประกอบการรับทราบประดในปัญหาความตຌองการ  กใบขຌอมูลระดมความ
คิดหในพืไอหานวทางการกຌปัญหารวมกัน  เดຌขຌอสรุปบรรลุการด านินงานรวมกับผูຌประกอบการ฿นการตอบจทย์
ทีไจะพัฒนารวมกัน                                                                                                    

11.2 หมูตามความตຌองการของผูຌประกอบการละนวนຌมทิศทางของการตลาด  
11.3 ลงพื นทีไ฿หຌชิงลึกสนอรูปบบ฿หຌผูຌประกอบการคัดลือกรูปบบพืไอด านินการผลิตตอเป 
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11.4 ด านินการสรຌางตຌนบบตามทีไผูຌประกอบการรวมคัดลือกเวຌจ านวน  แ - โ  รูปบบ  ตอ  ผปก. แ ราย 
11.5 ผูຌประกอบการลือกท าผลิตภัณฑ์ตามรูปบบทีไคัดลือก  จัดท าตຌนบบด านินการจัดจຌางท าบบพิมพ์

ส าหรับหลอขึ นรูปผลิตภัณฑ์ พรຌอม฿หຌค านะน าทคนิคการตกตงผลิตภัณฑ์ 
11.6 ลงพื นทีไ฿หຌค าปรึกษาชิงลึก  การตกตงผลิตภัณฑ์  การคลือบละการผาคลือบ  ติดตามผลงานหลัง

การผาเดຌผลิตภัณฑ์ส ารใจพรຌอมจ าหนาย                                         
12. ผลการด านินงาน  

12.1 นางอุเรวรรณพิสปຂงค า  รงงานอุเรวรรณซรามิกขຌารวมครงการด านินการผลิตผลิตภัณฑ์ออมสิน
รูปบบวัว  ราคาตຌนทุนชิ นละ  แ็  บาท  จ าหนายชิ นละ  ใเ  บาท  มีก าเรชิ นละ  แใ  บาท สามารถผลิต
จ าหนายดือนละ  ใเเ  ชิ น  รงงานมีรายเดຌพิไมจากดิมดือนละ  ใุ้เเ  บาท                                                                                                       

 
12.2 นางสาวลาวัลย์  สุจิตร  รงงานยัไงยืนซรามิก  โ  ขຌารวมครงการด านินการพัฒนารูปบบจกันทรง

องตามตามรูปบบทีไจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการนะน าละออกบบ฿หຌ  สามารถผลิตขายเดຌดือนละ  ใเเ  
ชิ น  ราคาตຌนทุนชิ นละ  แ5  บาท  ราคาขาย  ใเ  บาท  จ าหนายชิ นละ  ใเ  บาท  มีก าเรชิ นละ  แ5  บาท  
รงงานมีรายเดຌพิไมจากดิมดือนละ  ไุ5เเ  บาท    

 

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวม
ครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวม
ครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวม
ครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวม
ครงการ
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12.3 นางทียมจิตร  ชางกิจ  รงงานตຌนหนุนทองซรามิก  ขຌารวมพัฒนาผลิตภัณฑ์ออมสินรูปบบวัวขนาด
฿หญ  ราคาตຌนทุนชินละ  ้เ  บาท  จ าหนายชิ นละ  แ่เ  บาท  มีก าเรชิ นละ  ้เ  บาท  ผลิตเดຌดือนละ  ใเ  ชิ น  
ท ารายเดຌพิไม฿หຌกับรงงานดือนละ  ุ่แเเ  บาท 

 

12.4 นายภูมินทร์  สิทธิชัยรงงานกริกรุงมบาย  ขຌารวมครงการด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์มบาย
รูปบบผลเมຌมะมวง  ราคาตຌนทุนการผลิตพวงละ  ้  บาท  จ าหนายพวงละ  แโ  บาท  มีก าเรพวงละ  ใ  บาท  
ผลิตเดຌดือนละ  ใุเเเ  พวง  ท ารายเดຌพิไม฿หຌกับรงงานดือนละ  ุ้เเเ  บาท 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวม
ครงการครงการ 

รูปภาพหลังขຌารวมครงการ
ครงการ 

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวม
ครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวม
ครงการครงการครงการ
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12.5 นายสนิท  มืองนว  รงงานศาลางินซรามิก  ขຌารวมครงการด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จกัน
รูปบบ฿หม  ราคาตຌนทุนการผลิตชิ นละ  โเ  บาท  จ าหนายชิ นละ  5เ  บาท  ก าเรชิ นละ  ใเ  บาท  มีรายเดຌ
พิไมดือนละ  ุ้เเเ  บาท 

 
 

12.6 นายสงัด  มืองนว  รงงานระฆังทองซรามิก  ขຌารวมครงการด านินการพัฒนาชุดชิงทียนเหวຌพระ  
ราคาตຌนทุนการการผลิตชุดละ  โแ  บาท  จ าหนายชุดละ  5เ  บาท  มีก าเรชุดละ  โ้  บาท  ผลิตดือนละ  ใเเ  
ชุด  ท าราเดຌพิไม฿หຌกกับรงงานดือนละ  ุ่็เเ  บาท 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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12.7 นายพร  ถิไนอวน  รงงานวินวฟซรามิกขຌารวมครงการด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออมสินซรามิก 
รูปบบชຌาง  ราคาตຌนทุนชิ นละ  ใเ  บาท  จ าหนายชิ นละ  ๆเ  บาท  ก าเรชิ นละ  ใเบาท  ผลิตเดຌดือนละ  แ่เ  
ชิ น  มีรายเดຌพิไมดือนละ  5ุไเเ  บาท    

 

12.8 นางสงดือน  จนดาส  รงงานศาลาทองซรามิก  ขຌารวมครงการด านินการพัฒนารูปบบจกัน  
โ  ขนาด  ฿ชຌทคนิคการกะลวดลายป็นการพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์  ราคาตຌนทุนจกันขนาดลใกกวาชิ นละ  แโเ  
บาท  จ าหนายชิ นละ  โ5เ  บาท  มีก าเรชิ นละ  แใเ  บาท  ผลิตดือนละ  ็5  ชิ น  มีก าเรพิไมดือนละ  ุ้็5เ  
บาท  ราคาตຌนทุนจกันขนาด฿หญกวาชิ นละ  แไเ  บาท  จ าหนายชิ นละ  โ่เ  บาท  มีก าเรชิ นละ  แไเ  บาท  
ผลิตดือนละ  ็5  ชิ น  มีก าเรพิไมดือนละ  แเุ5เเ  บาท  รวมผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมจากการขายจกันทั ง  
โ  ขนาดดือนละ  = ุ้็5เ ื แเุ5เเ = โเุโ5เ  บาท 

 

รูปภาพหลังผลติภณัฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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12.9 นายเกรศักดิ์   มาวัน  รงงานศรีวรรณ   ซรามิก 

 

12.10 นายธวัช  เชยวงศ์  รงงานกิมหันต์  ซรามิก   ขຌารวมครงการด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จกัน
ประดับดอกเมຌ  ราคาตຌนทุนชิ นละ  ๆ  บาท  จ าหนายชิ นละ  แ5  บาท  ผลิตดือนละ  ็เเ  ชิ น  ผูຌประกอบการ มี
รายเดຌพิไมดือนละ  ๆุใเเ  บาท 

 

 

 

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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12.11 นางมาลี  มนธรรม  รงงานมหลลวง  ซรามิก  ขຌารวมครงการด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออมสิน
รูปบบหมูละสุนัข  ราคาตຌนทุนชิ นละ  ใเ  บาท  จ าหนายชิ นละ  ๆเ  บาท  ก าเรชิ นละ  ๆเ  บาท  ผลิตทั ง  โ  
อยางดือนละ  แใเ  ชิ น  ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมดือนละ  ใุ้เเ  บาท 

 

 

 

 

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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12.12 นางสาวกรรณิการ์  บาระมี  รงงานบาระมีซรามิก  ขຌารวมครงการด านินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จกันขนาด฿หญ  ราคาตຌนทุนชิ นละ  แ5เ  บาท  จ าหนายชิ นละ  5เเ  บาท  ก าเรชิ นละ  ใ5เ  บาท  ผลิตดือน
ละ  แโ  ชิ น  ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมดือนละ  ไุโเเ  บาท 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

ภาพผลติภณัฑส์ ารใจจาก แโ รงงานทีไขຌารวมครงการ 
ครงการครงการครงการครงการ
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13. สรุปผลการด านินงานกอนหลัง 
กอนขຌารวมครงการผูຌประกอบการตละรายประกอบกิจการท าผลิตภัณฑ์ซรามิกพืไอจ าหนายป็นอาชีพ

หลักหลังขຌารวมครงการเดຌพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบ฿หมพิไมขึ น  ท า฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ป็นตัวลือกพืไอจ าหนายมากขึ น 
ดยผูຌบริภคมาสัไงซื อสินคຌาจากรงงาน  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ น  ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมพรຌอมทีไจะยืไนขอ  
มผช. 
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ 

ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนารูปบบ฿หม฿นปีงบประมาณตอโเปพืไอการขงขันทางการตลาด  ละมี
ความพึงพอ฿จกับผลประกอบการทีไพิไมขึ น  
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงกา 

ควรหานวทางการขຌารวมครงการ฿หຌกับผูຌประกอบการ฿นการขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป  พราะป็น
การชวยหลือ฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมจริง 
16. รายชืไอคณะท างานละผูຌประสานงานครงการ 
      นายอรุณ  อุนวงศ์  ต าหนง  ชางปั้น  ใ  หนวยงาน  กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดั งดิม  ทรศัพท์ เโ-โเแ-็ใ็ไ 
 

 




