
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ความส าคัญกับการน าโจทย์ปัญหาที่ได้รับจากผู้ประกอบการโอทอป  
มาศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยสามารถแก้ปัญหา และตอบโจทย์ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการโอทอป ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสินค้า OTOP ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 88 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ (คิดเป็น
ร้อยละ 22.73) ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ (คิดเป็นร้อยละ 22.73)  
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์ (คิดเป็นร้อยละ 20.45) ผลิตภัณฑ์ประเภทของ
ใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก จ านวน 16 ผลิตภัณฑ์ (คิดเป็นร้อยละ 18.18)  และการพัฒนาเครื่อง
กรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต จ านวน 14 ผลิตภัณฑ์ (คิดเป็นร้อยละ 15.91) 

 การด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีส่วนส าคัญที่ช่วย
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และมีการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
 

 

กองเทคโนโลยีชุมชน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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8. เครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อย  
    (วิสาหกิจชุมชนเพาะกล้าไม้และแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย) 

23 
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146 

17. ผ้าไหมบ้านทอมือปักลายดอกไม้ด้วยเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ  
     (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช) 

148 

18. ผ้าไหมพ้ืนเรียบทอมือปักลายดอกไม้จากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ  
     (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช) 

150 

19. ผ้ายีนส์ย้อมครามทอมือปักลายช่อราชพฤกษ์ด้วยเส้นไหมย้อมครามธรรมชาติ  
     (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช) 

152 

20. ผ้าคลุมตู้ถักขอบปักลายขอเจ้าฟ้าฯ ประยุกต์ จากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ  
     (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช) 

154 

 



 
 

 
 

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ (กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต) หน้ำ 
1. น้ าจิ้มสุกี ้(ผลิตน้ าจิ้มสุกี้ (บ้านสามแยก) อ.เมือง จ.เลย) 157 

2. ผ้ามัดย้อมจากสีเคมี (วิสาหกิจชุมชนต้นน้ าตาปีแฮนด์เมด อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช) 159 

3. ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติจากพืชพ้ืนถิ่น  
   (วิสาหกิจชุมชนต้นน้ าตาปีแฮนด์เมด อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช) 

161 

4. ผ้าซิ่น (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองห้า อ.นาน้อย จ.น่าน) 163 

5. ผ้าเมตร (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า อ.นาน้อย จ.น่าน) 165 

6. ถุงย่าม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า อ.นาน้อย จ.น่าน) 167 

7. ผ้าขาวม้า (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า อ.นาน้อย จ.น่าน) 169 

8. ผ้าคลุมไหล่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า อ.นาน้อย จ.น่าน) 171 

9. ชาล าเพ็ง (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่) 173 

10. ปลาแดดเดียว (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่) 175 

11. กะปิ (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่) 177 

12. แยมมะขาม (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่) 179 

13. น้ าส้มควันไม้ (วิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนต าบลคนเอาถ่าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) 181 

14. แชมพูส าหรับสัตว์เลี้ยง  
     (วิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนต าบลคนเอาถ่าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) 

183 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแกง 
โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   เครื่องแกงกะทิ                                                         
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายอนนท์ พงศาปาน (วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านศาลาต าเสา)                         

ที่ตั้ง :  136 ม.3  ต.ชะมวง  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง                            
โทรศัพท์ :  080-8744631   อีเมล :       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์                                                     . 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7188   อีเมล :  khanittha@dss.go.th                                                                                     

4. ปัญหา/ความต้องการ :  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแกง  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการผลักดันให้ยื่นขอมาตรฐาน 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                         . 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2563-2565 
8. งบประมาณ :   - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแกง  
           โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล พร้อมถ่ายทอดฯ  

9.2  ผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 - 4 5 - 8  9 - 12 1 - 4 5 - 8  9 - 12 1 - 4 5 - 8  9 - 12 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
    เรื่องการพัฒนาปรับปรุง  
    กระบวนการผลิต 
    ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง  
    โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล  
    พร้อมถ่ายทอดฯ 

แผน          

ผล          

2. ผลักดันให้ยื่นขอการ 
    รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

แผน          

ผล          

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
 ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) น้ าพริกแกง  
      (น้ าพริกแกงกะท)ิ 
 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแกง  
โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   เครื่องแกงเผ็ด                                                         
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายอนนท์ พงศาปาน (วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านศาลาต าเสา)                         

ที่ตั้ง :  136  ม.3  ต.ชะมวง  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง                            
โทรศัพท์ :  080-8744631   อีเมล :       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์                                                     . 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท ์:  0 2201 7188   อีเมล :  khanittha@dss.go.th                                                                                     

4. ปัญหา/ความต้องการ :  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแกง  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการผลักดันให้ยื่นขอมาตรฐาน 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                         . 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2563-2565 
8. งบประมาณ :   - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแกง  
           โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล พร้อมถ่ายทอดฯ  

9.2  ผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1 - 4 5 - 8  9 - 12 1 - 4 5 - 8  9 - 12 1 - 4 5 - 8  9 - 12 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
   เรื่อง การพัฒนาปรับปรุง 
   กระบวนการผลิต 
   ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง  
   โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล  
   พร้อมถ่ายทอดฯ 

แผน          

ผล          

2. ผลักดันให้ยื่นขอการ 
   รับรองมาตรฐาน 
   ผลิตภัณฑ์ 

แผน          

ผล          

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
 ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) น้ าพริกแกง  
     (น้ าพริกแกงเผ็ด) 

 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจำกจิ งหรีด 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด                                          .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายบุญทัน  กันยาเนียม  (ชุมชนกลุ่มบ้านโนนพะยอม). 

ที่ตั้ง :  47 หมู่ 5  บ้านโนนพะยอม  ต าบลม่วงหวาน  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น                            ..  
โทรศัพท์ :  08 612-4648   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                             .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7416   อีเมล :  patinya@dss.go.th                                                                   

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด           .  
    เพ่ือทดลองผลิตออกจ าหน่าย ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน                                         .  
5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด                           .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ตุลาคม  2564 – กุมภาพันธ์ 2565   . 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ติดต่อประสานงานกับ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อส ารวจความต้องการ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป 

9.2 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด ภายในห้องปฏิบัติการ 
9.3 วิเคราะห์ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด 
9.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่อาจารย์ของ มทร. อีสาน และผู้ประกอบการในชุมชน 
9.5 สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  
1. ติดต่อประสานงานกับ มทร. อีสาน  
   วิทยาเขตขอนแก่น และผู้ประกอบการ 
   ในชุมชน เพื่อส ารวจความต้องการ 
   ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าวแปรรูป 

แผน          

ผล          

2. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต 
   ผลิตภณัฑ์ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีน 
   จากจิ้งหรีด ภายในห้องปฏิบตัิการ 

แผน          

ผล          

3. วิเคราะห์ปริมาณคณุค่าทาง 
   โภชนาการในผลติภณัฑ์ข้าวแผน่ 
   กรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด 

แผน          

ผล          
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษา 
   เชิงลึกแก่อาจารย์ของ มทร. อีสาน  
   และผู้ประกอบการในชุมชน 

แผน          

ผล          

5. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          
ผล          

mailto:patinya@dss.go.th
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  
     กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 
     แผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด  เพ่ือเป็นสินค้าที่สร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนบ้านโนนพะยอม  ต าบลม่วงหวาน  ซึ่งเป็น 
     ชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์  ต้องการองค์ความรู้ในการแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ 
     หลากหลาย แปลกใหม่  เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  โดยกองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)   
     ได้ส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มบ้านโนนพยอม  ซ่ึงพบว่าผู้ประกอบการต้องการให้   
     วศ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด  ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  วศ.  จึงได้พัฒนาสูตรและ 
     กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีดภายในห้องปฏิบัติการขึ้น  โดยการใช้ปลายข้าวหรือ 
     ข้าวหักเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป  ผสมกับแป้งมันส าปะหลัง  งาด า  และโปรตีนจากจิ้งหรีด  ในอัตราส่วนที่เหมาะสม   
     น าไปทอดกรอบ ได้เป็นผลิตภัณฑข์้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด  จากนั้นน าตัวอย่างผลิตภัณฑข์้าวแผ่นกรอบ 
     ผสมโปรตีนจากจิ้งหรีดที่พัฒนาขึ้น  เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ  ซึ่งผลการวิเคราะห์ต่อ 100 กรัม  พบว่ามี 
     พลังงานทั้งหมด 604.89  กิโลแคลอรี  ไขมันทั้งหมด  43.41  กรัม  โคเลสเตอรอล  18.42  กรัม  โปรตีน  6.33  กรัม   
     คาร์โบไฮเดรต  47.22  กรัม โซเดียม  195.32  มิลลิกรัม  และแคลเซียม  70.09  มิลลิกรัม  ในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่น 
     กรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด  ทั้งนี้ วศ.  ได้ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตาม 
     หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Primary GMP)  และให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรและกระบวนการ 
     ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบผสมโปรตีนจากจิ้งหรีด  เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์   
     ตลอดจนติดตาม  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  น ามาซึ่งความมั่นคง 
     ก้าวหน้าของกิจการต่อไป 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สแน็คบำร์ข้ำวผสมธัญชำต ิ

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ                                                      .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายบุญทัน  กันยาเนียม  (ชุมชนกลุ่มบ้านโนนพะยอม). 

ที่ตั้ง :  47 หมู ่5 บ้านโนนพะยอม  ต าบลม่วงหวาน  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น                            ..  
โทรศัพท์ :  08 612-4648  อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                             .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7416  อีเมล :  patinya@dss.go.th             

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตสแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ                        .  
เพ่ือทดลองผลิตออกจ าหน่าย ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน                                         .  

5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตสแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ                                         .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม  2564 – กุมภาพันธ์ 2565         . 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ติดต่อประสานงานกับมทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อส ารวจความต้องการ 
     ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป 
9.2 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ ภายในห้องปฏิบัติการ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่อาจารย์ของ มทร. อีสาน และผู้ประกอบการในชุมชน 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  
1. ติดต่อประสานงานกับ มทร. อีสาน 
   วิทยาเขตขอนแก่น และ 
    ผูป้ระกอบการในชุมชน เพื่อส ารวจ 
   ความต้องการในการพัฒนา 
   ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป 

แผน          

ผล          

2. การพัฒนาสตูรและกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ข้าวผสม 
   ธัญชาติ ภายในห้องปฏิบตัิการ 

แผน          

ผล          

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ 
   ค าปรึกษาเชิงลึกแก่อาจารย์ของ  
   มทร. อีสาน และผู้ประกอบการ 
   ในชุมชน 

แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          

 

mailto:patinya@dss.go.th


 
 

16 
 

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน  

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑส์แน็ค
บาร์ข้าวผสมธัญชาติ  เพ่ือเป็นสินค้าที่สร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนบ้านโนนพะยอม ต าบลม่วงหวาน ซึ่งเป็นชุมชนผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์  ต้องการองค์ความรู้ในการแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
แปลกใหม่  เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  โดยกองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)  ได้ส ารวจ 
ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มบ้านโนนพยอม  ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการต้องการให้ วศ.   
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ  ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  วศ.  จึงได้พัฒนาสูตรและกระบวนการ 
ผลิตผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติภายในห้องปฏิบัติการขึ้น  โดยการใช้ข้าวพองเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป  
ผสมกับธัญชาติ  เช่น  เมล็ดฟักทอง  งาขาว  งาด า  ผลไม้อบแห้ง  เป็นต้น  ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และมีกลูโคสไซรัป  
น้ าตาลทราย  น้ าผึ้ง  เป็นตัวช่วยยึดเกาะ  และปรับกรดด้วยน้ าสับปะรด  เพ่ือช่วยในการยืดอายุการเก็บ น าไปขึ้นรูป 
ได้เป็นผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ  ทั้งนี้ วศ.  ได้ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต  (Primary GMP)  และให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาสูตร
และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สแน็คบาร์ข้าวผสมธัญชาติ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนติดตาม  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  
น ามาซึ่งความมั่นคงก้าวหน้าของกิจการต่อไป 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยเลบ็มอืนำงอบแห้ง 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง                                                        
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางรพีพร  ศิลาน้อย  (ร้านระพี บานาน่า)                                                                 

ที่ตั้ง :  318  ม.2  ต.สลุย  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร                                      
โทรศัพท์ :  085-8825890   อีเมล :       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์                                                     . 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7188   อีเมล :  khanittha@dss.go.th                                                                                     

4. ปัญหา/ความต้องการ :  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต และการผลักดันให้ยื่นขอมาตรฐาน 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                         . 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564-2565 
8. งบประมาณ :   - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 
9.2  ผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :   

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
1 - 4 5 - 8  9 - 12 1 - 4 5 - 8  9 - 12 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
   เรื่องการพัฒนาปรับปรุง 
   กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ 
   กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 

แผน       

ผล       

2. ผลักดันให้ยื่นขอการรับรอง 
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

แผน       

ผล       

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน       

ผล       

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
     ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กล้วยอบ 
 
 
 
 



 
 

18 
 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : ปลำส้มชิ น 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ปลาส้มชิ้น                                                                                .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายสมศักดิ ์ จันทะแพน                                                                            . 

ที่ตั้ง :  13  ม.14  บ้านเปือยทอง ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150                             .                                                                                                                 
โทรศัพท์ :  087-6404156   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                             .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7416   อีเมล :  patinya@dss.go.th              

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มชิ้น  เพ่ือยื่นขอการรับรอง 
    มาตรฐาน                                                                                                                         
5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต         . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตปลาส้มชิ้น                                                                     .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ธันวาคม  2564 – พฤษภาคม 2565                 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มชิ้นภายในห้องปฏิบัติการ 
9.3 ถ่ายทอดเทคนิคการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
9.4 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
9.5 ติดตาม และผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. พัฒนากระบวนการผลิต 
   ผลิตภัณฑป์ลาส้มชิน้ภาย 
   ในห้องปฏิบัติการ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคนิคการลดเชื้อ 
   จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 

แผน           

ผล           

4. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการ 
   ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

แผน           

ผล           

5. ติดตาม และผลักดันให้ 
   ผู้ประกอบการยื่นขอการ 
   รับรองมาตรฐาน 

แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป ได้ส ารวจ
ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนปลาส้มถอดก้างพ่อสมศักดิ์บ้านเปือยทอง พบว่า
ผู้ประกอบการประสบปัญหาผลิตภัณฑ์ปลาส้มชิ้นยังไม่ได้รับเลขสารบบอาหารจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เพ่ือให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเพ่ิมช่องการจัดจ าหน่าย คณะนักวิจัย วศ. เห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาเทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้มข้ึนจนได้
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมและสามารถลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ลงได้ โดยได้ถ่ายทอดเทคนิคดังกล่าวฯ 
ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตร “เทคนิคการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าองค์ความรู้และเทคนิคการลดเชื้อจุลินทรีย์ไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ผลิตปลาส้มให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งคณะนักวิจัย วศ. ได้เชิญผู้ประกอบการให้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลา
ส้ม และน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาส้มในล าดับต่อไป 

ภายหลังการด าเนินงาน วศ. ได้ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) อย่างต่อเนื่อง ติดตาม และผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอเลขสา
รบบอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์ปลาส้มชิ้น นอกจากนี้ วศ. ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความส าคัญใน
การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ าเสมอ และค านึงถึงความปลอดภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้บริโภค 
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ชื่อเทคโนโลยี : ซุปปลำชนิดผง 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   น้ าซุปปลาชนิดผง                           
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางไพรัตน์ อุณารักษ์                            

ที่ตั้ง :  266 หมู่ 3 ต าบลปะโค  อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย     
โทรศัพท์ :  061-5567590 , 042-908024   อีเมล :  -      

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                             .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7416    อีเมล :  patinya@dss.go.th     

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ าซุปปลาชนิดผงจากเศษเหลือ 
ในกระบวนการผลิต                                                                                                                                                                                                                                       

5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ าซุปปลาชนิดผง                                        
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  พฤศจิกายน  2564 – มิถุนายน 2565                 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าซุปปลาชนิดผง 
9.3 วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ าซุปปลาชนิดผง 
9.4 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
9.5 สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อ 
   ส ารวจข้อมูลปัญหา/ความ 
   ต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. การพัฒนาสตูรและ 
   กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
   น้ าซุปปลาชนิดผง 

แผน           

ผล           

3. วิเคราะห์คุณค่าทาง 
   โภชนาการของผลิตภัณฑ ์
   น้ าซุปปลาชนิดผง 

แผน           

ผล           

4. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ 
   ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
   คุณภาพผลิตภัณฑ ์

แผน           

ผล           

5. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป ได้ติดต่อ
ประสานงานผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกป่าฝาง เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการ พบว่า
ผู้ประกอบการผลิตปลาส้มต้องการเพ่ิมมูลค่าให้แก่วัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตปลาส้ม วศ. เห็นความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเศษเหลือจากปลาทั้งส่วนหัวและก้างกลางยังคงมีสารอาหารจ าพวกโปรตีนเป็น
องค์ประกอบในปริมาณมาก จึงมีแนวความคิดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทซุปกึ่งส าเร็จรูป โดยการใช้เศษ
ปลาที่เหลือจากกระบวนการผลิตร่วมกับการใช้ผักและเครื่องเทศ เพ่ือลดการใช้สารสังเคราะห์ ทั้งผงชูรส หรือสารปรุง
แต่งกลิ่นรส ในแต่ละขั้นตอนจะใช้ผู้ทดสอบเพ่ือประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 9-
point hedonic scale ได้แก่ สี ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม เพ่ือประเมินสูตร
และกระบวนการผลิตที่เหมาะสม เมื่อน ามาวิเคราะห์คุณภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 0.03 0.02 และ 0.67 กรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดับ ให้พลังงาน 2.98 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม 
และมีปริมาณแคลเซียม 3.75 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ สะดวกพร้อมรับประทานตามวิถี
ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และสามารถเก็บรักษาได้นาน นอกจากจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือใช้แล้ว ยังเป็น
การลดปัญหาการก าจัดของเสีย ซึ่งต้องใช้ต้นทุนในการก าจัดเป็นจ านวนมาก รวมทั้งยกระดับผู้ประกอบการไปสู่
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่งภายหลังจากการวิจัยและพัฒนา วศ. ได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ผู้ประกอบการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิต 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบตลาด และการยอมรับของผู้บริโภคในพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ วศ. ยังได้ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ าเสมอ และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคมาเป็นอันดับแรก 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน  ำขิงกึ่งส ำเร็จรูปผสมน  ำตำลอ้อย 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   เครื่องดื่มน้ าขิงก่ึงส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อย                                           .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายสมคิด  พลเยี่ยม  (วิสาหกิจชุมชนเพาะกล้าไม้และแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านห้วยส้ม) 

ที่ตั้ง :  282 หมู่ 1  ต าบลห้วยส้ม  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย                                                        ..  
โทรศัพท์ :  082 9769785   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                             .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7416   อีเมล :  patinya@dss.go.th              

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อย       .  
    เพ่ือทดลองผลิตออกจ าหน่าย ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน                                         .  
5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อย                      .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม  2564 – มีนาคม 2565         . 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อยภายในห้องปฏิบัติการ 
9.3 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  

1. ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจ
ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ
ของผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

2. การพัฒนาสูตรและ
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ า
ขิงก่ึงส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อย
ภายในห้องปฏิบัติการ 

แผน          

ผล          

3. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ 
ผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  โดยกองเทคโนโลยีชุมชน  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  ได้ส ารวจ
ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจชุมชนเพาะกล้าไม้และแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านห้วยส้ม  
พบว่าผู้ประกอบการต้องการให้  วศ. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อย โดยใช้วัตถุดิบ
ขิงและน้ าตาลอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดเลย  ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค วศ. จึงได้พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต
เครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อยภายในห้องปฏิบัติการขึ้น  โดยการใช้น้ าตาลอ้อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มน ามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป  ผสมกับน้ าขิงเข้มข้น  แป้งข้าวโพด และน้ าตาลทราย ในอัตราส่วนที่
เหมาะสม  น าไปขึ้นรูปโดยการกดผ่านตะแกรง เบอร์ 8 (ขนาด 8 เมซ)  และท าแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน ได้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อยที่มีรสหวานเผ็ด  โดยได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส  ทั้งนี้ วศ. ได้ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิต  (GMP) เพ่ือเตรียมยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  และให้ค าปรึกษาในการพัฒนาสูตร
และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าขิงก่ึงส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อย  เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ที่
ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนติดตามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค  น ามาซึ่งความมั่นคงก้าวหน้าของกิจการต่อไป 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน  ำสมุนไพรผสมชนิดผง 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   เครื่องดื่มน้ าสมุนไพรผสมชนิดผง                                               .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  ภิรญา  ศรีสุดา  (บริษัท เอเชีย เฮอร์บัล ไทยแลนด์ จ ากัด) 

ที่ตั้ง :  23 ซอยราษฎร์บูรณะ 29  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140               ..  
โทรศัพท์ :  09 6245 1987   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                             .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7416   อีเมล :  patinya@dss.go.th          

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรผสมชนิดผง   
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของบริษัท                                                                                        .  

5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถปุระสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าขิงกึ่งส าเร็จรูปผสมน้ าตาลอ้อย                      .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม  2564 – มกราคม 2565         . 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 . การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรผงภายในห้องปฏิบัติการ 
9.3 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
 ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
 ของผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

2. การพัฒนาสูตรและกระบวนการ 
 ผลิตเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรผง 
 ภายในห้องปฏิบัติการ 

แผน          

ผล          

3. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ 
 ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนา 
 คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  โดยกองเทคโนโลยีชุมชน  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  ได้รับการ
ประสานจาก บริษัท เอเชีย เฮอร์บัล (ไทยแลนด์) จ ากัด  เนื่องจากบริษัทต้องการให้ วศ. ให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าสมุนไพรผสมชนิดผงให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยบริษัทยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมใน
การใช้เครื่องมือในการทดลองผลิต  วศ.  จึงได้พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรผสมชนิดผง
ภายในห้องปฏิบัติการขึ้น  โดยน าตัวอย่างน้ าสมุนไพรผสมของบริษัทมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทดลองที่ความ
เข้มข้น 2 ระดับ คือ น้ าสมุนไพรผสมที่ 6 OBrix และ 10 OBrix  โดยศึกษาปริมาณของ maltodextrin ที่ร้อยละ 
10 15 และ 20 เพ่ือเตรียมอิมัลชันของเครื่องดื่มสมุนไพรผสมชนิดผงให้มีความข้นหนืดในปริมาณที่เหมาะสม  
น าไปท าแห้งโดยเครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอย ใช้สภาวะการท าแห้งที่อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150 OC  และอุณหภูมิลม
ร้อนขาออก 90 OC จากการทดลองพบว่าการใช้ maltodextrin ที่ร้อยละ 20 ในเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรผสม 10 
OBrix เป็นสูตรที่ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจจากผลการทดสอบการละลายและการทดสอบทางประสาทสัมผัส
เพ่ือประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ วศ.  ได้ให้ค าแนะน าบริษัทและประสานงานในการจัดซื้อเครื่องมือที่ใช้
ในกระบวนการผลิต  และให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ า
สมุนไพรผสมชนิดผง  เพ่ือให้บริษัท เอเชีย เฮอร์บัล (ไทยแลนด์) จ ากัด  สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ตลอดจนติดตามและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  
น ามาซึ่งความมั่นคงก้าวหน้าของกิจการต่อไป 
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ชื่อเทคโนโลยี : ข้ำวแผ่นกรอบไรซ์เบอรร์รี่ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์รี่                           
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายปัญญา  ใคร่ครวญ  (วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน) 

ที่ตั้ง :  355/1 ม.5  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี       
โทรศัพท์ :  080-4322003   อีเมล :  -      

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                             .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7416   อีเมล :  patinya@dss.go.th        

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวแผ่นกรอบจากข้าวไรซ์เบอร์รี่  
ซึ่งเป็นผลผลิตจากการท าเกษตรอินทรีย์                                                                                                                       

5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต         . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์รี่ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม  2564 – กุมภาพันธ์ 2565                 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์รี่ 
9.3 วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์รี่ 
9.4 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
9.5 สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

2. การพัฒนาสตูรและกระบวน 
   การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ 
   ไรซ์เบอร์ร่ี 

แผน          

ผล          

3. วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 
   ของผลิตภัณฑ์ข้าวแผน่กรอบ 
   ไรซ์เบอร์ร่ี 

แผน          

ผล          

4. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก ่
   ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา 
   คุณภาพผลิตภัณฑ ์

แผน          

ผล          

5. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้ส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน โดยต้องการให้ วศ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบจากข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการท าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ปราศจากการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ 
เช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัดวัชพืช สารป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุก
ขั้นตอนการผลิต และในระหว่างการเก็บรักษา ท าให้มีความปลอดภัยและส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังอุดม
ไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี และโฟเลตสูง จึงเหมาะแก่การน ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเลือกรับประทาน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการและคุณค่าเชิงฟังก์ชันเพ่ิมมากขึ้น วศ. จึงได้พัฒนาสูตรและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์รี่ภายในห้องปฏิบัติการ โดยการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ท าให้
ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์รี่ที่กรอบและรสชาติดี จากนั้นได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์รี่มีปริมาณไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 39.9 3.87 และ 
53.17 กรัม ต่อ 100 กรัม ตามล าดับ และมีแคลเซียม 21 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม นอกจากนี้ วศ. ได้แนะน า
ผู้ประกอบการในการจัดการสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต 
(GMP) พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบไรซ์เบอร์รี่ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนติดตามและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค น ามาซึ่งความมั่นคงก้าวหน้าของกิจการต่อไป 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กล้วยม้วนอบแห้ง 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   กล้วยม้วนอบแห้ง                                                                .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายปัญญา  ใคร่ครวญ  (วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน). 

ทีต่ั้ง :  355/1 หมู่ 5 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                             ..  
โทรศัพท์ :  08 0432 2003   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                            .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7415   อีเมล :  janchay@dss.go.th           

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป   
พร้อมทั้งมีความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันส าหรับใช้ในสถานทีผ่ลิต 

5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตกล้วยม้วนอบแห้ง                                                   .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565  
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 คัดเลือกกล้วยน้ าว้าสุกก่อนการอบแห้งโดยคัดเลือกกล้วยสุกที่มีระดับความสุกที่เหมาะสมในการผลิต 
          กล้วยม้วนอบแห้ง 

9.2 ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตกล้วยม้วนอบแห้ง 
9.3 ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
9.4 ทดสอบคุณภาพของกล้วยม้วนอบแห้ง 
9.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย 

1. คัดเลือกกล้วยน้ าว้าสุกก่อนการ 
   อบแห้งโดยคัดเลือกกล้วยสุกที่มี 
   ระดับความสุกที่เหมาะสมในการ 
   ผลิตกล้วยม้วนอบแห้ง 

แผน          

ผล          

2. ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม 
   ต่อการผลิตกล้วยม้วนอบแห้ง 

แผน          

ผล          

3. ทดสอบการยอมรับทางประสาท 
   สัมผัส  

แผน          

ผล          

4. ทดสอบคุณภาพของกล้วยม้วน 
   อบแห้ง 

แผน          

ผล          

5. ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

วศ. โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ศึกษาทดลองพัฒนากล้วยม้วนอบแห้ง 
โดยการคัดเลือกกล้วยน้ าว้าที่มีความแก่สุกในระดับที่เหมาะสมโดยสังเกตจากลักษณะปรากฏของเปลือกกล้วย
น้ าว้าสุกต้องเนื้อไม่ช้ า และไม่เละ มีสีเหลืองและท าการทดสอบโดยการวัดสีที่เปลือกกล้วยน้ าว้า มีค่าสี L* 76.07 
– 79.85 ค่า a* 11.12 – 15.23 และมีค่า b* 50.22 – 64.89 พบว่า คุณภาพสีของเปลือกกล้วยมีสีเหลืองสว่าง
ขาวจึงเหมาะส าหรับน ามาท าเป็นกล้วยม้วนอบแห้งมากที่สุด เนื่องจากมี สี กลิ่น รสที่ดี ทั้งนี้การอบกล้วยต้องมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพของกลิ่นรส เนื้อสัมผัส จากการทดลองได้ควบคุมชิ้น
ผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตามความยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร โดยผ่าครึ่ง เพ่ือให้มีความหนาประมาณ 1 
เซนติเมตร แล้วคว้านไส้ออก น ากล้วยมาทับให้มีความยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร และมีความหนา 0.2 
มิลลิเมตร ศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมพบว่า การอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน  1 ชั่วโมง
และอบต่อท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีสี กลิ่น 
รส และเนื้อสัมผัสที่ดีผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด จากการทดลองได้ทดลองเก็บ
รักษากล้วยม้วนอบแห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 เดือน  พบว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส และ
ความชื้นอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน มผช. ก าหนด จึงได้น าองค์ความรู้จากการศึกษาทดลองถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือน าไปทดลองผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรส 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   กล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรส                                                      .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายปัญญา  ใคร่ครวญ  (วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน). 

ที่ตั้ง :  355/1 หมู่ 5 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                             ..  
โทรศัพท์ :  08 0432 2003   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                            .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  กองเทคโนโลยีชุมชน. 
โทรศัพท์ :  0 2201 7415   อีเมล :   janchay@dss.go.th   

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป   
พร้อมทั้งมีความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันส าหรับใช้ในสถานที่ผลิต 

5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตกล้วยม้วนอบแห้ง                                                   .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม  2564 – มีนาคม 2565         . 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 คัดเลือกกล้วยน้ าว้าก่อนการอบแห้ง โดยคัดเลือกกล้วยห่ามที่มีความเหมาะสมในการผลิต 
          กล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรส 

9.2 ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตกล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรส 
9.3 ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
9.4 ทดสอบคุณภาพของกล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรส 
9.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย 
1. คัดเลือกกล้วยน้ าว้าก่อนการ 
   อบแห้งโดยคัดเลือกกล้วยห่าม 
   ที่มีความเหมาะสมในการผลติ 
   กล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรส 

แผน          

ผล          

2. ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม 
   ต่อการผลิตกล้วยเส้นทอดกรอบ 
   ปรุงรส 

แผน          

ผล          

3. ทดสอบการยอมรับทาง 
   ประสาทสัมผสั  

แผน          

ผล          
4. ทดสอบคุณภาพของกล้วยเสน้ทอด 
   กรอบปรุงรส 

แผน          

ผล          

5. ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

 วศ. โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ได้ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยเส้น
ทอดกรอบปรุงรส  โดยเริ่มจากการคัดเลือกกล้วยดิบที่มีความแก่แต่ ไม่สุกมีเปลือกสีเขียว เนื้อไม่เละเหมาะส าหรับ
การทอดกล้วยมากที่สุด ซึ่งการทอดกล้วยต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมและขึ้นอยู่ กับขนาดและชิ้นของผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากอุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพของ กลิ่นรส เนื้อสัมผัสและค่าสีของผลิตภัณฑ์ (L* a* b*) จากการทดลองได้
ควบคุมขนาดของชิ้นผลิตภัณฑ์ให้มีความหนาตามแนวยาว 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร โดยหั่นตามยาวเป็นเส้นเล็กขนาด
ความยาว 7 - 8 เซนติเมตร และศึกษาอุณหภูมิในการทอดที่ 150  160  170 และ 180  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
3 นาที พบว่าการทอดกล้วยที่อุณหภูมิสูงกว่า 150 องศาเซลเซียส  มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์มีสีคล้ าหรือสีน้ าตาลไหม้ 
มีรสชาติค่อนข้างขม  จึงเลือกสภาวะที่ดีที่สุดใน การทอดกล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรสคือ ที่อุณหภู มิ 150 องศา
เซลเซียส นาน 3 นาที และน ามาเติมปริมาณผงปรุงรส  ซี ฟู๊ดส์ : ผงปรุงรสบาร์บีคิวในอัตราส่วน 1: 1, 1:2 และ 
2:1 จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสพบว่าการเติมผงปรุงรสในอัตราส่วนผงซีฟู๊ดส์ : ผงปรุงรสบาร์บี
คิว 1:1 ผู้ทดสอบให้การยอมรับมากที่สุด จึงเลือกการเติมผงปรุงรสในอัตราส่วนที่ 1:1 ทั้งนี้ได้ทดลองเก็บรักษา
กล้วยเส้นทอดกรอบปรุงรสที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 เดือนพบว่า ผลิตภัณฑ์กล้วยมีลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รส 
และความชื้นอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน มผช.ก าหนด และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการผลิตกล้วยทอด
กรอบปรุงรสให้ผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น  ำพริกไข่เค็มปลำป่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ผลิตภัณฑ์น้ าพริกไข่เค็มปลาป่น                                                      .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางธนกร  บัวสังข์  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเพาะเห็ดภูฐาน) 

ที่ตั้ง :  214  หมู่ 2 ต าบลบ้านใหม่คลองเคียน  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี                                      ..  
โทรศัพท์ :  06 2125 1782   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                            .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ :  0 2201 7415   อีเมล :  janchay@dss.go.th                                                                                                  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนากระบวนผลิตภัณฑ์น้ าพริกไข่เค็มปลาป่นเพ่ือลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์.  
5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ าพริกไข่เค็มปลาป่น                                                   .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม  2564 – มีนาคม 2565         . 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2  ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตน้ าพริกไข่เค็มปลาป่น 
9.3 ทดสอบคุณภาพของน้ าพริกไข่เค็มปลาป่น 
9.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย 

1..ส ารวจปัญหาและความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

2. ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิต 
   น้ าพริกไข่เค็มปลาป่น 

แผน          

ผล          

3. ทดสอบคุณภาพของน้ าพริก 
   ไข่เค็มปลาป่น 

แผน          

ผล          

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

 น้ าพริกป่นแห้งเป็นผลิตภัณฑ์น้ าพริกพร้อมรับประทานมักพบปัญหาการเกิดเชื้อรา และกลิ่นหืน สาเหตุ
เกิดจากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์และปัจจัยต่างๆ จากภายนอก เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิและการเก็บรักษา 
เป็นต้น  จากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการผู้ผลิตน้ าพริก และข้อมูลของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  พบว่าผู้ประกอบการที่ผลิตน้ าพริกและเครื่องแกงเป็นจ านวนมากที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.และ มผช.  ผู้ประกอบการจึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกและเครื่องแกงให้มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานก าหนด สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริก
และเครื่องแกงเพ่ิมเติม  เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ าพริกและเครื่องแกง    

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ได้พัฒนาสูตรและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าพริกและเครื่องแกงในห้องปฏิบัติการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ
โดยการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทน้ าพริกและ
เครื่องแกง)” เพ่ือน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
น้ าพริกและเครื่องแกง ให้ได้มาตรฐานตลอดจนสามารถยืดอายุการเก็บให้นานขึ้นซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการตลาดและเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ด 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ด                                                          .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางธิรักษ์  โต๊ะทอง  (วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์) 

ที่ตั้ง :  45 หมู่ 1 ต าบลหนองแก  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี                                                        ..  
โทรศัพท์ :  08 2177 7094   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                            .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป  กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท ์:  0 2201 7415   อีเมล :  janchay@dss.go.th                                                                                                  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนากระบวนผลิตภัณฑ์น้ าพริกและเครื่องแกงเพ่ือลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์.  
5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการพริกแกงเผ็ด                                                             .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม  2564 – มีนาคม 2565         . 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2  ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตพริกแกงเผ็ด 
9.3 ทดสอบคุณภาพของพริกแกงเผ็ด 
9.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1..ส ารวจปัญหาและความ 
   ต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาสูตรที่เหมาะสม 
    ในการผลิตพริกแกงเผ็ด 

แผน           

ผล           

3. ทดสอบคุณภาพของ 
    พริกแกงเผ็ด 

แผน           

ผล           

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน  

 ผลิตภัณฑ์น้ าพริกและเครื่องแกงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคู่ครัวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้เป็น
เครื่องปรุงของอาหารชนิดต่าง ๆ หรือใช้ในการรับประทานกับข้าวสวย ส่วนประกอบหลักของน้ าพริก ได้แก่ พริก
แห้ง พริกสด กะปิ กระเทียม และเครื่องปรุงรส อาจมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือผักเติมลงไปเพ่ือเพ่ิมรสชาติ  ถือ
เป็นอาหารสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหาร จากข้อมูลของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีผลิตภัณฑ์น้ าพริกและเครื่องแกงมักพบปัญหามีอายุการเก็บรักษาสั้นมักขึ้นราเมื่อเก็บ
ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ โดยมีปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ 
ปริมาณความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง  ปริมาณออกชิเจน และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  คณะท างานโครงการของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาพบว่าผู้ประกอบการที่ผลิตน้ าพริกและเครื่องแกงเป็นจ านวนมาก
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย. และ มผช. โดยผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกและ
เครื่องแกงให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานก าหนด สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ จึงต้องการให้กรม
วิทยาศาสตร์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ าพริกและเครื่องแกง  กรมวิทยาศาสตร์
บริการ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ได้พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
น้ าพริกและเครื่องแกงในห้องปฏิบัติการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการ
ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทน้ าพริกและเครื่องแกง)” เพ่ือน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ าพริกและเครื่องแกง ให้ได้มาตรฐานตลอดจน
สามารถยืดอายุการเก็บให้นานขึ้นซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเพ่ิมทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภค 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ลูกหยีสำมรส 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ลูกหยีสามรสไม่มีเมล็ด                                                                   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว                                                                                       

ที่ตั้ง :  104  ม.3  ต.ล าสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง                                     
โทรศัพท์ :  087-9371399   อีเมล :       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์                                                     . 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ :  0 2201 7188   อีเมล :  khanittha@dss.go.th                                                                                     

4. ปัญหา/ความต้องการ :  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต และการผลักดันให้ยื่นขอมาตรฐาน 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                         . 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :   - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกหยีสามรส 
9.2  ผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
1 - 4 5 - 8  9 - 12 1 - 4 5 - 8  9 - 12 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เรื่อง  
   การพัฒนาปรับปรุงกระบวน 
   การผลิตผลิตภัณฑ์ลูกหยี 
   สามรส 

แผน 
      

ผล       

2. ผลักดันให้ยื่นขอการรับรอง 
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

แผน       

ผล       

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน       

ผล       
 

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
     ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผักและผลไม้เคลือบน้ าตาล 
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ลูกหยีสำมรส 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ลูกหยีสามรสมีเมล็ด   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว                                                                                       

ที่ตั้ง :  104  ม.3  ต.ล าสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง                                     
โทรศัพท์ :  087-9371399   อีเมล :       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์                                                     . 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ : 0 2201 7188   อีเมล :  khanittha@dss.go.th                                                                                     

4. ปัญหา/ความต้องการ :  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต และการผลักดันให้ยื่นขอมาตรฐาน 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                         . 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :   - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกหยีสามรส        
9.2  ผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
1 - 4 5 - 8  9 - 12 1 - 4 5 - 8  9 - 12 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เรื่องการ 
   พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ลูกหยีสามรส 

แผน 
      

ผล 
      

2. ผลักดันให้ยื่นขอการรับรอง 
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

แผน       

ผล       

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน       

ผล       

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
     ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผักและผลไม้เคลือบน้ าตาล 
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยไข่กรอบแก้ว 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   กล้วยไข่กรอบแก้วรสหวาน                                                        
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว                                                                                       

ที่ตั้ง :  104  ม.3  ต.ล าสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง                                     
โทรศัพท์ :  087-9371399   อีเมล :       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์                                                     . 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท ์:  0 2201 7188   อีเมล :  khanittha@dss.go.th                                                                                     

4. ปัญหา/ความต้องการ :  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยไข่กรอบแก้วรสหวาน  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต และการผลักดันให้ยื่นขอมาตรฐาน 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                         . 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :   - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยไข่กรอบแก้ว  
9.2  ผลักดันให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
1 - 4 5 - 8  9 - 12 1 - 4 5 - 8  9 - 12 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
   เรื่อง การพัฒนาปรับปรุง 
   กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
   กล้วยไข่กรอบแก้ว 

แผน 
      

ผล 
      

2. ผลักดันให้ยื่นขอการรับรอง 
    มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

แผน       

ผล       

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน       

ผล       

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
     ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผักและผลไม้ทอดกรอบ 
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 
 

ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผงมะกอกป่ำ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ผลิตภัณฑ์ผงมะกอกป่า                                                         .  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวพูลทรัพย์  เทพนคร                   . 

ที่ตั้ง :  139  ม.3  ถ.วิระ  ต.อีสาณ  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์                                                                  ..  
โทรศัพท์ :  06-5491-5565   อีเมล :  -        .   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                             .  
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ :  0 2201 7416   อีเมล :  patinya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการแปรรูปมะกอกป่าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการปรุงอาหาร              .  
5. ประเด็นปัญหา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต       . 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตมะกอกป่า                                                             .  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  เมษายน – กรกฎาคม 2565         . 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
9.2 วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของมะกอกป่า 
9.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาข้อมูลเอกสารงาน  
    วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แผน          
ผล          

2..วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ 
    ของมะกอกป่า 

แผน          
ผล          

3..ให้ค าปรึกษาแนะน า 
    แก่ผู้ประกอบการ 

แผน          
ผล          

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน  
ผู้ประกอบการต้องการให้ วศ. ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์มะกอกป่าแปรรูปให้สามารถยืดอายุการเก็บได้

นานขึ้น เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร ช่วยปรุงรสให้รสเปรี้ยว เช่น ปรุงรสในส้มต าต่างๆ เนื่องจากในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งของวัตถุดิบเป็นจ านวนมาก และมีฤดูกาลในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนเท่านั้น แต่เมื่อไม่
มีวัตถุดิบจึงต้องการแปรรูปให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับมะกอกสด โดยใช้กระบวนการที่ผลิตได้ง่าย มีขั้นตอนไม่
ยุ่งยาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน จึงได้ศึกษาพัฒนาและกระบวนการผลิตเพ่ือยืด
อายุการเก็บรักษาและเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบดังกล่าว ผลจากการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพมะกอกป่าของ
ผู้ประกอบการ พบว่า มะกอกป่ามีค่า pH ที่ 2.00 – 2.05 ซึ่งมีค่า pH ต่ า และค่าความชื้นที่ 5.92 ซึ่งมีค่าความชื้น
น้อยท าให้มะกอกป่าสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ข้อดีของมะกอกป่า คือประกอบด้วยแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และวิตามินซี  

 

mailto:patinya@dss.go.th
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นอกจากนี้ยังประกอบด้วยไนอะซินและธาตุเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้มะกอกป่าเป็นเครื่องปรุง ได้แก่ 

ส้มต า น้ าพริกมะกอกป่า แจ่วมะกอก และแจ่วปลาร้า เป็นต้น โดยปริมาณที่เหมาะสมในการท าส้มต า 1 ครก ใช้
ผงมะกอก 5 กรัม หรือ 1 ช้อนโต๊ะ 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เจลล้ำงหน้ำสมุนไพร 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   เจลล้างหน้าสมุนไพร         
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวสรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์  (สรียาสมุนไพร)                 

ที่ตั้ง :  392/59  ม.3  ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี                   
โทรศัพท์ :  083-2321034   อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล : subongkoch@dss.go.th   

4. ปัญหา :  กลุ่มสรียาสมุนไพรผลิตภัณฑ์ล้างหน้ามีค่าความเป็นกรด - ด่าง สูงกว่ามาตรฐานก าหนด กลุ่มฯ จึงขอรับ 
    ค าปรึกษา และมีความประสงค์ให้ วศ. มาช่วยให้ความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มี 
    คุณภาพตาม มผช.                                                                                   
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสมุนไพร ให้สามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 
    ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 173/2554) 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสมุนไพรของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอจดแจ้ง   
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการผลิต 
   และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 
   สมุนไพรของผู้ประกอบการ   

แผน         
 

ผล          

2. การติดตามและผลักดันให้ 
   ผู้ประกอบการยื่นขอจดแจ้ง   

แผน         
 

ผล         
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          

ผล         
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11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแล้ว เรียบร้อยแล้ว 
  

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เจลว่ำนหำงจระเข้ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   เจลว่านหางจระเข้         
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวสรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์  (สรียาสมุนไพร)                 

ที่ตั้ง :  392/59  ม.3  ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี                   
โทรศัพท์ :  083-2321034   อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  กลุ่มสรียาสมุนไพรได้ผลิตผลิตภัณฑ์เจลว่านหางจระเข้ แต่มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เกินกว่ามาตรฐาน 
    ก าหนด จึงขอรับค าปรึกษา กับ วศ. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการผลิต     
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตเจลว่านหางจระเข้ ให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตเจลว่านหางจระเข้   
9.2 การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตเจลว่านหางจระเข้  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. 

1. การพัฒนากระบวนการผลิต 
   และปรับปรุงกระบวนการ 
   ผลิตเจลว่านหางจระเข้   

แผน           

ผล           

2. การติดตามผลการปรับปรุง 
   กระบวนการผลิต เจลว่าน 
   หางจระเข ้ 

แผน           

ผล           

3. สรุปและประเมินผล  
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด                 
   

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑค์รีมบ ำรุงผิวหน้ำ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ครีมบ ารุงผิวหน้า                    
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวสรียา ศรวิบูลย์ศักดิ์  (สรียาสมุนไพร)                 

ที่ตั้ง :  392/59 ม.3  ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี                   
โทรศัพท์ :  083-2321034   อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หนว่ยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th    

4. ปัญหา :  ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค มีเนื้อครีมท่ีหนืด และหนักเกินไป     
5. ประเด็นการพัฒนา  :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตครีมบ ารุงผิวหน้า ให้พึงพอใจต่อผู้บริโภค  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุ ลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตครีมบ ารุงผิวหน้าของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามการปรับปรุงสูตรการผลิตครีมบ ารุงผิวหน้า  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิต 
   ครีมบ ารุงผิวหนา้ของผู้ประกอบการ   

แผน          

ผล          

2. การติดตามการปรับปรุงสูตรการผลิต 
   ครีมบ ารุงผิวหนา้  

แผน          

ผล          

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          

ผล          
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ได้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าที่มีลักษณะเหมาะสม ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค  
   

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบู่แฟนซี 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่แฟนซี                             
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางธนัญญา ฉลาด                                                         

ที่ตั้ง :  48 ม. 6  ต.ชุมแสง  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์                                                    
โทรศัพท์ :  092 286 2257    อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศพัท์ :  0 2201 7179    อีเมล :  subongkoch@dss.go.th    

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการผลิตสบู่ก้อนแฟนซีที่มีลวดลายสวยงามเฉพาะตัว  แต่ผลิตภัณฑ์สบู่แฟนซีที่ผลิตขึ้น 
    มีการแยกชั้นของสี ท าให้ลายสบู่ไม่สวย และตัวเนื้อสบู่ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกัน จึงขอให้ วศ. ช่วยพัฒนาและปรับปรุง 
    สูตรการผลิตให้สบู่มีรูปลักษณ์ที่ดี และมีลวดลายสวยงาม สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนแฟนซี เพ่ือยื่นขอจดแจ้ง อย.   
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงสูตรการผลิตภัณฑ์สบู่แฟนซีของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอจดแจ้ง   
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตและ 
   ปรับปรุงสูตรการผลิตสบู่แฟนซี 
   ของผู้ประกอบการ   

แผน          

ผล          

2. การติดตามและผลักดันให้ 
   ผู้ประกอบการยื่นขอจดแจ้ง   

แผน          

ผล          

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          

ผล          

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 วศ.ได้พัฒนาสูตรสบู่ก้อนแฟนซีให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มคุณธนัญญา ฉลาด อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดย 
     ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนแฟนซี ให้มีเนื้อ 
     สัมผัสที่ดี และมีความสวยงาม พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอจดแจ้ง อย. แล้ว   
                     
 



 
 

52 
 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑบ์ ำรุงผมน  ำมันมะพร้ำว 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ผลิตภัณฑ์บ ารุงผม (ซิลค์กี้แฮร์โค๊ทน้ ามันมะพร้าว)                          
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางวลัยรัตน์ รัตนด ารงภิญโญ  (กลุ่มพลชาสมุนไพร)                                                                     

ที่ตั้ง :  70/1 ม. 2  ต.นาทุง่  อ.เมือง  จ.ชุมพร                                                    
โทรศัพท์ :  082- 4124861   อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th   

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการปรับปรุงสูตรการผลิตภัณฑ์บ ารุงผม ให้มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ จึงขอรับค าปรึกษาเรื่องน้ าหอมที่ใส่ในผลิตภัณฑ์ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
5. ประเด็นการพัฒนา  :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือรับปรุงสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผมน้ ามันมะพร้าวให้มีกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
    ของผลิตภัณฑ์  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงสูตรการผลิตของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามผลการปรับปรุงสูตรการผลิต  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. การพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตและปรับปรุงสูตรการ 
   ผลิตของผู้ประกอบการ   

แผน           

ผล           

2. การติดตามผลการปรับปรุง 
   สูตรการผลิต 

แผน           

ผล           

3. สรุปและประเมินผล  
แผน           

ผล           

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 วศ. ไดป้รับปรุงสูตรการผลิตของผู้ประกอบการให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน มผช. 346/2553 แล้ว
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑส์บู่ก้อนสมุนไพร 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่ก้อนสมุนไพร                                                                                   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางรจนา บุลสถาพร  (กลุ่มบ้านสวนบุลสถาพร)                                                                     

ที่ตั้ง :  227/3  ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์                                                                     
โทรศัพท์ :  083-2128488   อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการผลิตสบู่ก้อน แต่ผลิตภัณฑ์ยังผ่านมาตรฐาน มผช. จึงขอให้ วศ. ช่วยพัฒนา 
    และปรับปรุงสูตรการผลิตให้ได้มาตรฐาน มผช.  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือปรับปรุงสูตรการผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรเพ่ือให้ได้มาตรฐาน มผช.                                                                                                                                                   
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงสูตรการผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอจดแจ้ง   
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตและปรับปรุงสูตร 
   การผลิตสบู่ก้อนสมุนไพร 
   ของผู้ประกอบการ   

แผน            
 

ผล            
 

2. การติดตามและผลักดัน 
   ให้ผู้ประกอบการยื่นขอ 
   จดแจ้ง   

แผน            
 

ผล            
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน             

ผล            
 

 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนแล้ว พร้อมทั้งผลักดันให้ 
     ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.  
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ยาหม่องสมุนไพร                                                                                   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางฐิติรัตน์ โกษาธิป  (บริษัท อินทรชิตร์ จ ากัด)                                                                                                                 

ที่ตั้ง :  88 แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  จ.กรุงเทพฯ                                                                    
โทรศัพท์ :  02- 5138494-8 /089 8168844  อีเมล :                    

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179    อีเมล : subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการผลิตยาหม่องขึ้นแตเ่กิดการแยกชั้นในผลิตภัณฑ์ และพบสิ่งแปลกปลอมเม็ดสีขาว 
    ในผลิตภัณฑ์  จึงขอรับค าปรึกษาจาก วศ. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการผลิต  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต และขั้นตอนการผลิตยาหม่องสมุนไพร 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิตยาหม่องสมุนไพรของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามผลการผลิตหลังให้ค าปรึกษา และตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตและขัน้ตอนการ 
   ผลิตยาหม่องสมนุไพร 
   ของผู้ประกอบการ   

แผน            
 

ผล            
 

2. การติดตามผลการผลิต 
   หลังให้ค าปรึกษา และ 
   ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์   

แผน            
 

ผล            
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน            

 

ผล            
 

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ไดใ้ห้ค าปรึกษาเรื่องกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต  การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ 
     ยาหม่องให้ผู้ประกอบการแล้ว  
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตภัณฑ์เซรั่ม 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   อโล ไฮยา วิทซี เฟส อินเทนซีฟ เซรั่ม 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุนีย์ พ่วงพ ี (กลุม่วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน)        

ที่ตั้ง  :  64/1 ม.4  ต.ขุนทะเล  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท์ :  063-37376922   อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  จึงขอให้ วศ.  
    ช่วยพัฒนากระบวนการผลิตให้   
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน มผช.                                                                                                                                                   
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรั่มของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการขอ มผช.   
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวน 
   การผลิตเซรั่มของ 
   ผู้ประกอบการ   

แผน            
 

ผล             

2. การติดตามและผลักดัน 
   ให้ผู้ประกอบการขอ  
   มผช.     

แผน             

ผล            
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน            

 

ผล            
 

 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แล้ว  
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตภัณฑ์ลิปบำล์มผสมน  ำมันมะพร้ำว 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   โคโคนัท ลิป บาล์ม   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุนีย์ พ่วงพ ี (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน)        

ที่ตั้ง  :  64/1  ม.4  ม.ต.ขุนทะเล  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช   
โทรศัพท์ :  063-37376922    อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179    อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรการผลิตลิปบาล์มผสมน้ ามันมะพร้าว เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 
    ตามมาตรฐานที่ก าหนด  จึงขอให้ วศ. ช่วยพัฒนาสูตรการผลิตเพ่ือจดแจ้งสูตรการผลิตกับ อย.   
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรการผลิตลิปบาล์มผสมน้ ามันมะพร้าว                                                                                                                                                   
7. ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุ ลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตลิปบาล์มผสมน้ ามันมะพร้าวของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งกับ อย.  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตลปิบาล์มผสมน้ ามัน 
   มะพร้าวของผู้ประกอบการ     

แผน            
 

ผล            
 

2. การติดตามและผลักดัน 
   ให้ผู้ประกอบการ 
   ยื่นจดแจ้งกับ อย.     

แผน            
 

ผล            
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน            

 

ผล            
 

 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ผลิตภัณฑ์ได้จดแจ้งสูตรการผลิต กับ อย. แล้ว  
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตภัณฑ์สบู่น  ำผึ งผสมมังคุด 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ฮันนี่ มิกซ์แมงโก้สทีน โซป                                                                                            
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุนีย์ พ่วงพ ี (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน)                                                                                            

ที่ตั้ง :  64/1  ม.4  ต.ขุนทะเล  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช                                                                      
โทรศัพท์ :  063-37376922    อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179    อีเมล :  subongkoch@dss.go.th    

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีนน้ าผึ้ง ผสมมังคุด ให้มีคุณภาพผลิตภัณฑ์  
   เพ่ือจดแจ้งสูตรการผลิต กับ อย.                                                                                                        
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีนน้ าผึ้ง ผสมมังคุด                                          .                                                                                                                 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่กลีเซอรีนน้ าผึ้ง ผสมมังคุดของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งกับ อย.  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตสบู่กลีเซอรีนน้ าผึ้ง 
   ผสมมังคุดของ 
   ผู้ประกอบการ       

แผน            
 

ผล             

2. การติดตามและผลักดัน 
   ให้ผู้ประกอบการ 
   ยื่นจดแจ้งกับ อย.     

แผน            
 

ผล            
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน            

 

ผล            
 

 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ผลิตภัณฑ์ได้จดแจ้งสูตรการผลิต กับ อย. แล้ว  
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตภัณฑ์สบู่น  ำผึ งมะขำม 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่น้ าผึ้งมะขาม                                                                                                                 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุนีย์ พ่วงพ ี (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน)                                                                                            

ที่ตั้ง  :  64/1  ม.4  ม.ต.ขุนทะเล  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช                                                                      
โทรศัพท์ :  063-37376922   อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีนน้ าผึ้ง ผสมมะขาม ให้มีคุณภาพผลิตภัณฑ์  
    เพ่ือจดแจ้งสูตรการผลิต กับ อย.  จึง ขอรับค าปรึกษาเรื่องสูตรการผลิตกับ วศ.                                                                                                                              
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีนน้ าผึ้ง ผสมมะขาม                                          .                                                                                                                 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่กลีเซอรีนน้ าผึ้ง ผสมมะขามของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งกับ อย.  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. การพัฒนากระบวน  
   การผลิตสบู่กลีเซอรีน 
   น้ าผึง้ผสมมะขามของ 
   ผู้ประกอบการ       

แผน            

ผล            

2. การติดตามและผลักดัน  
   ให้ผู้ประกอบการ 
   ยื่นจดแจ้งกับ อย.     

แผน            

ผล            

3. สรุปและประเมินผล  
แผน            

ผล            

 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ผลิตภัณฑ์ได้จดแจ้งสูตรการผลิต กับ อย. แล้ว  
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนผสมใยกัญชง 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่กลีเซอรีนผสมใยกญัชง   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวภัคสุรีย์ ก่าแก้ว  (กลุ่มมิกก้ีทานาคา)                                                                                                                        

ที่ตั้ง  :  298 ม.2  ต.นาโบสถ์  อ.วังเจ้า  จ.ตาก                                                                                 
โทรศัพท์ :  095-9892086   อีเมล :        

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาสูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมเส้นใยกัญชง ให้มีคุณภาพ  
    เพ่ือจดแจ้งสูตรการผลิต กับ อย.  จึง ขอรับค าปรึกษาเรื่องสูตรการผลิตกับ วศ.                                                                                                                                                                                          
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมเส้นใยกัญชง                                          .                                                                                                                 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมเส้นใยกัญชงของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งกับ อย.  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่ 
   กลีเซอรีนผสมเส้นใยกัญชงของ 
   ผู้ประกอบการ   

แผน         
 

ผล         
 

2. การติดตามและผลักดันให้ 
   ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งกับ อย.     

แผน         
 

ผล         
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน         

 

ผล         
 

 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ก าลังด าเนินการพัฒนาสูตรการผลิต เพ่ือจดแจ้งสูตร กับ อย.  
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว(โลชั่นทำนำคำโปรตีนไหม) 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   โลชั่นทานาคาโปรตีนไหม     
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวภัคสุรีย์ ก่าแก้ว  (กลุ่มมิกก้ีทานาคา)    

ที่ตั้ง  :  298 ม.2  ต.นาโบสถ์  อ.วังเจ้า  จ.ตาก                                                                                 
โทรศัพท์ :  095-9892086   อีเมล :                       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th    

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการเคยเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับ วศ. แล้ว และผู้ประกอบการมีความต้องการ 
    พัฒนาสูตรการผลิตโลชั่นบ ารุงผิวทานาคาโปรตีนไหม  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด  จึงขอรับค าปรึกษา 
    เรื่องสูตรการผลิตเพ่ือจดแจ้งสูตรการผลิต กับ อย.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (โลชั่นทานาคาโปรตีนไหม)                                                                                                                          
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งกับ อย.  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. การพัฒนากระบวนการผลิต 
   ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของ 
   ผู้ประกอบการ   

แผน          

ผล          

2. การติดตามและผลักดันให้ 
   ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งกับ อย.     

แผน          

ผล          

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          

ผล          

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ผู้ประกอบการผลิตโลชั่นบ ารุงผิวทานาคาจดแจ้งกับ อย. และผผลิตจ าหน่ายแล้ว  
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แชมพูผสมมะกรูด  
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   แชมพูผสมมะกรูด   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวภัคสุรีย์ ก่าแก้ว  (กลุ่มมิกก้ีทานาคา)      

ที่ตั้ง  :  298 ม.2  ต.นาโบสถ์  อ.วังเจ้า  จ.ตาก    
โทรศัพท์ :  095-9892086   อีเมล :    

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาสูตรการผลิตแชมพูมะกรูด เพ่ือจ าหน่ายแต่ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
    วิธีการสกัดมะกรูดเพ่ือน ามาผลิตแชมพูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด  จึงขอรับค าปรึกษา กับ วศ.                               
5. ประเด็นการพัฒนา  :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาวิธีการสกัดและสูตรการผลิตแชมพูมะกรูด                                                                                                                         
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การให้ค าปรึกษาเชิงลึกวิธีการสกัดและการผลิตแชมพูมะกรูดของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามการสกัดผิวมะกรูดและการผลิตแชมพู  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2565 

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การให้ค าปรึกษาเชิงลึกวิธีการสกัดและ 
   การผลิตแชมพูมะกรูดของผู้ประกอบการ   

แผน          
ผล          

2. การติดตามการสกัดผิวมะกรูดและ 
   การผลิตแชมพู  

แผน          
ผล          

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          
ผล          

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการสกัดมะกรูดเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตแชมพูแล้ว  
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผม 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   แฮร์โค๊ท  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางวัชรี ชัยชมภู  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรูปสมุนไพรบ้านปีระกา)  

ที่ตั้ง :  326/3  ม.1  ต.ริมใต้  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่   
โทรศัพท์ :  087-5784199   อีเมล :  

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผม  แต่ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
    สารเคมีทีน่ ามาใส่ในผลิตภัณฑ์  จึงขอรับค าปรึกษา กับ วศ.เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผมให้ได้มาตรฐาน  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผม                                                                                                                       
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 การให้ค าปรึกษาเชิงลึกวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผมของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามกระบวนการผลิตหลังให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การให้ค าปรึกษาเชิงลึกวิธีการผลิต 
   ผลิตภัณฑบ์ ารุงผมของผู้ประกอบการ   

แผน          
ผล          

2. การติดตามกระบวนการผลิตหลังให้ 
   ค าปรึกษาเชิงลึก  

แผน          
ผล          

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          
ผล          

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการปรับสูตรการผลิตเพ่ือจดแจ้งสูตรการผลิตต่อไป  

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตภัณฑป์้องกันแสงแดด 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ผลิตภัณฑ์ครีมป้องกันแดด 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางวัชรี ชัยชมภู  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรูปสมุนไพรบ้านปีระกา)  

ที่ตั้ง :  326/3  ม.1  ต.ริมใต้  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  
โทรศัพท์ :  087-5784199   อีเมล :   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงาน :  กลุม่วิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดด 
    เพ่ือจ าหน่าย แต่ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่น ามาใส่ในผลิตภัณฑ์ จึงขอรับค าปรึกษากับ วศ. เพ่ือพัฒนา 
    เป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหนา้ผสมสารป้องกันแสงแดดให้ได้มาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดด  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -    
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดดของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการจดแจ้งสูตรการผลิต กับ อย.  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกวิธีการผลติ ผลิตภัณฑ ์
   บ ารุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดด 
   ของผู้ประกอบการ     

แผน          

ผล          

2. ติดตามและผลักดันให้ผู้ประกอบการ 
   จดแจ้งสูตรการผลติ กับ อย.  

แผน          
ผล          

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          
ผล          

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกและก าลังปรับปรุงสูตรการผลิตเพ่ือจดแจ้งสูตรการผลิตต่อไป                                              

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
  
 
 

 
 
 



 
 

74 
 

ชื่อเทคโนโลยี : กำรปรับปรุงสูตรกำรผลิตเจลล้ำงหน้ำสมุนไพร 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   เจลล้างหน้าสมุนไพร   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางพิมลวรรณ อ็อดสวัสดิ์  (หจก.โอมเฮิร์บ)  

ที่ตั้ง  :  126/9  หมู่ 2  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่                                                                                                                                        
โทรศัพท์ :  081-9616286   อีเมล :   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th   

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการมีความต้องการปรับปรุงสูตรการผลิตเจลล้างหน้าสมุนไพร แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขุ่น 
    มีตะกอน จึงขอรับค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหา กับ วศ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือปรับปรุงวิธีการผลิตเจลล้างหน้าสมุนไพร                                                                 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกวิธีการผลิตเจลล้างหน้าสมุนไพรของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑ์หลังให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึก วิธีการผลิต 
   เจลล้างหน้าสมุนไพรให้ 
   ผู้ประกอบการ      

แผน         
 

ผล         
 

2. การติดตามผลการผลิต 
   ผลิตภัณฑ์หลังให้ค าปรึกษา 
   เชิงลึก 

แผน         
 

ผล         
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          

ผล          

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน :   

    ลงพื้นทีใ่ห้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ เพ่ือแก้ไขปัญหาวิธีการผลิต 
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสบู่เหลวข้ำวหอมมะลิ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่เหลวข้าวหอมมะลิ   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางพิมลวรรณ อ็อดสวัสดิ์  (หจก.โอมเฮิร์บ)  

ที่ตั้ง  :  126/9  หมู่ 2  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   
โทรศัพท์ :  081-9616286   อีเมล :                       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการปรับปรุงสูตรการผลิตสบู่เหลวข้าวหอมมะลิ  โดยขอค าปรึกษาเรื่องสารเคมี 
    ที่ใช้ในการสกัดข้าวหอมมะลิ และอัตราส่วนที่ใช้สกัดข้าวหอมมะลิ กับ วศ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือปรับปรุงสูตรการผลิตสบู่เหลวข้าวหอมมะลิ    
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกการปรับปรุงสูตรการผลิตสบู่เหลวข้าวหอมมะลิของผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑ์หลังให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกการปรับปรุง 
   สูตรการผลิตสบู่เหลวข้าวหอมมะลิ 
   ของผู้ประกอบการ       

แผน          

ผล          

2. การติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑ์ 
   หลังให้ค าปรึกษาเชิงลึก  

แผน          

ผล          

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          

ผล          

 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องสารเคมีที่ใช้สกัด อัตราส่วนที่ใช่สกัด และสุขลักษณะที่ดี 
     ในการผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาวิธีการผลิตแล้ว 
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนกลีเซอรีน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่ก้อนกลีเซอรีน   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางทิพย์สุคนธ์  จันทร์ต๊ะ  (กลุ่มทิพย์สมุนไพรลูกประคบ)  

ที่ตั้ง  :  1/6 หมู่ 2  ต.สันก าแพง  อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่    
โทรศัพท์ :  081-9804818   อีเมล :   

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th     

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการผลิตสบู่กลีเซอรีนเพ่ือจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  ของกลุ่มจึงขอรับค าปรึกษา 
    ในเรื่องแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิต กับ วศ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรการผลิตสบู่ก้อนกลีเซอรีน  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องสูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีนกับผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑ์หลังให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องสูตรการ 
   ผลิตสบู่กลีเซอรีนกับผู้ประกอบการ   

แผน         
 

ผล          

2. การติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑ์ 
   หลังให้ค าปรึกษาเชิงลึก  

แผน         
 

ผล         
 

3. สรุปและประเมินผล  
แผน          

ผล          

 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ให้ค าปรึกษา เรื่อง สารเคมี วัตถุดิบ และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
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ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตแชมพูสมุนไพรขิง  
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   แชมพูสมุนไพรขิง  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางละอองทิพย์ เนติรัตน์    

ที่ตั้ง :  40  ม.2  ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด                                                                                                                      
โทรศัพท์ :  092-7249315   อีเมล :                       

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุบงกช  ทรัพย์แตง                                   
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน       
โทรศัพท์ :  0 2201 7179   อีเมล :  subongkoch@dss.go.th  

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาสูตรการผลิตแชมพูขิงเป็นผลิตใหม่ของกลุ่ม  แต่ยังขาดองค์ความรู้  
    เรื่องการสกัดขิง จึงขอรับค าปรึกษาวิธีการสกัดขิงเพ่ือน ามาใส่ในผลิตภัณฑ์ กับ วศ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาสูตรการผลิตแชมพูขิง  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
8. งบประมาณ :  -                                                                                                                  
9. วิธีการด าเนินงาน : 

9.1 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องวิธีการสกัดขิงกับผู้ประกอบการ   
9.2 การติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑ์หลังให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
9.3 สรุปและประเมินผล 

10. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเรื่องวิธีการ 
   สกัดขิงกับผู้ประกอบการ     

แผน          
ผล          

2. การติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑ์ 
   หลังให้ค าปรึกษาเชิงลึก  

แผน          
ผล          

3. สรุปและประเมินผล  แผน          
ผล          

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
 ให้ค าปรึกษา เรื่อง วิธีการสกัดขิง ปริมาณตัวท าละลายในการสกัดขิงแล้ว  

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเคลือบสีออกไซด์และเคลือบสีสะเตนส ำหรับเนื อดนิพอร์ซเลน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผลิตภัณฑ์เนื้อดินพอร์ซเลน 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายบุญยงค์ เยาวขันธ์  (ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้) 
   ที่ตั้ง :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ 156 หมู่ 8 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 
   โทรศัพท์ :  054-823138 , 062- 5505995  อีเมล : kobteerayut@gmail.com 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุโข 

หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว  กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ :  0 2201 7410    อีเมล :  Saijit@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารโดยใช้เนื้อดินพอร์ซเลน ให้มีความแข็งแรง  
  ลดปัญหาการราน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น 

5. ประเด็นการพัฒนา :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ได้ทดสอบสมบัติทางกายภาพเนื้อดิน และทดลอง 
    หาสูตรเคลือบออกไซด์และเคลือบสะเตนเพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อดินพอร์ซเลน และลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้  
    หลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 เรื่องการควบคุมคุณภาพของ 
    เนื้อดิน แนะน าให้สมาชิกเผาเนื้อดินพอร์ซเลนจนถึงจุดสุกตัว เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของเนื้อดิน รวมถึงเลือกใช้  
    เคลือบให้เหมาะสมกับเนื้อดินพอร์ซเลนเพ่ือลดปัญหาการราน การแตกร้าว ลดของเสียจากกระบวนการผลิต  
    ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเซรามิก สามารถน าไปประยุกค์ใช้เพ่ือพัฒนา 
    กระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564-2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลและทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินพอร์ซเลน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ 
9.2 ทดลองหาสูตรเคลือบออกไซด์และเคลือบสีสะเตนเพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อดินพอร์ซเลน 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการเตรียมเคลือบออกไซด์และเคลือบสีสะเตนเพ่ือให้เหมาะสมกับ 

          เนื้อดินพอร์ซเลน 
9.4 ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนการปฏิบัติงาน : 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ศึกษาข้อมูลและทดสอบสมบตัิ 
   ทางกายภาพของเนื้อดินพอร์ซเลน 

แผน          

ผล          

2. ทดลองหาสูตรเคลือบออกไซด์ 
   และเคลือบสีสะเตนเพื่อให้ 
   เหมาะสมกับเนื้อดินพอร์ซเลน 

แผน          

ผล          

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   เตรียมเคลือบออกไซด์และเคลือบ 
   สีสะเตนเพื่อให้เหมาะสมกับ 
   เนื้อดินพอร์ซเลน 

แผน          

ผล 
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กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

4. ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

แผน          

ผล          

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน 

    กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ได้ทดสอบสมบัติทางกายภาพเนื้อดิน และทดลองหาสูตรเคลือบ 
     ออกไซด์และเคลือบสีสะเตนเพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อดินพอร์ซเลน และลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร การ 
     พัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การควบคุมคุณภาพของเนื้อดิน  
     แนะน าให้สมาชิกเผาเนื้อดินพอร์ซเลนจนถึงจุดสุกตัว เพ่ือเพ่ิมความแข็งของเนื้อดิน รวมถึงเลือกใช้เคลือบให้ 
     เหมาะสมกับเนื้อดินพอร์ซเลนเพ่ือลดปัญหาการราน การแตกร้าว ลดของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งท าให้  
     ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำรูปแบบกระถำงลำยล้ำนนำ (หม้อดอกบูรณะฆฎะ) เคลือบดว้ยสีออกไซด์ 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระถางลายล้านนา (หม้อดอกบูรณฆฎะ) 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายประดิษฐ์ ฉัตรชัยสิทธิกุล  (ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า) 
   ที่ตั้ง :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า  ม.1  ต.เสริมงาม  อ.เสริมซ้าย  จ.ล าปาง 
   โทรศัพท์ :  098-7502504   อีเมล :  – 
3.ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุโข 

หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ : 0 2201 7410   อีเมล :  Saijit@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  า ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบใหม่ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
5. ประเดน็การพัฒนา :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ได้เตรียมท าต้นแบบกระถางปูนปลาสเตอร์ ตกแต่ง 
    ลวดลายล้านนา (หม้อลายดอกบูรณฆฎะ) ทดลองเตรียมเคลือบสีออกไซด์ส าหรับเคลือบกระถาง  และลงพ้ืนที่ 
    ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564  
    เรื่อง การเตรียมเคลือบสีออกไซด์ส าหรับตกแต่งกระถาง ท าต้นแบบปูนปลาสเตอร์รูปแบบกระถาง (วิธีการกลึง)  
    การตกแต่งลวดลายล้านนา (หม้อลายดอกบูรณฆฎะ) บนต้นแบบปูนปลาสเตอร์ เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  
    และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ท าให้ศูนย์มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเซรามิก สามารถน าไปประยุกค์ใช้เพ่ือพัฒนา 
    กระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบกระถางปูนปลาสเตอร์ ตกแต่งลวดลายล้านนา 
 (หม้อลายดอกบูรณฆฎะ) 

9.2 ทดลองเตรียมเคลือบสีออกไซด์ส าหรับตกแต่งกระถาง 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระถาง การเตรียมเคลือบสีออกไซด์ 
9.4 ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนการปฏิบัติงาน : 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต 
   ต้นแบบกระถางปนูปลาสเตอร์  
   ตกแต่งลวดลายลา้นนา 

แผน          

ผล          

2. ทดลองเตรียมเคลือบสีออกไซด์ 
   ส าหรับตกแต่งกระถาง 

แผน          
ผล          

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวน 
   การผลิตผลิตภัณฑ์ตน้แบบกระถาง  
   การเตรียมเคลือบสีออกไซด์ 

แผน          

ผล          

4. ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 

    กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิต 
     เซรามิก” ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564  เรื่อง  การเตรียมเคลือบสีออกไซด์ส าหรับตกแต่งกระถาง การ 
     ท าต้นแบบปูนปลาสเตอร์รูปแบบกระถาง (วิธีการกลึง)  การตกแต่งลวดลาย (หม้อดอกบูรณฆฎะ) บนต้นแบบ 
     ปูนปลาสเตอร์ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  ทางศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต  าได้พัฒนา 
     ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 1 ผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์กระถางลวดลายหม้อดอกบูรณฆฎะ 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำรูปแบบแก้วมัค และกำรตกแต่งลวดลำยอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยสีใต้เคลือบ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : แก้วมัค 
2. ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวฟากตี๊ะ ฮินนะ  (ศูนย์ศิลปาชีพบ้านรอตันบาตู) 
   ที่ตั้ง :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านรอตันบาตู 123/23  หมู่ 7  ต.กะลุวอ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 
   โทรศัพท์ :  092-6084139   อีเมล :  - 
3.ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุโข 

หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ : 0 2201 7410   อีเมล :  Saijit@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านรอตันบาตู ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การข้ึนรูปจิ๊กเกอร์ (แก้วมัค) เพ่ือให้สามารถ   
 เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์                                                                                                             

5. ประเด็นการพัฒนา :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก้วมัค และทดลอง 
    ขึ้นรูปจิ๊กเกอร์ และลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้  หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ระหว่างวันที่  
    29 - 30 มีนาคม 2565 เรื่องการข้ึนรูปจิ๊กเกอร์ แนะน าสมาชิกเก่ียวกับวิธีการข้ึนรูปจิ๊กเกอร์ การท าใบมีด การนวด 
    ดินเพ่ือไล่ฟองอากาศ และติดหูแก้วมัค การเผาเตา การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมเตาเผาเบื้องต้น เพ่ือเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้สมบูรณ์และลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์หลังเผา  
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเซรามิก สามารถน าไปประยุกค์ใช้เพ่ือพัฒนา 
    กระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ศึกษาข้อมูลและท าต้นแบบแก้วมัคและหูแก้ว 
9.2 ทดลองขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค พร้อมตกแต่งหูแก้ว 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค  
9.4 ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนการปฏิบัติงาน : 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ศึกษาข้อมูลและท า 
   ต้นแบบแก้วมัคและหูแก้ว 

แผน           

ผล           

2. ทดลองขึ้นรูปจิ๊กเกอร์ 
   แก้วมัค พร้อมตกแต่งหูแก้ว 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   การขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค 

แผน           

ผล           

4. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 

    กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค ตามแบบท่ีศูนย์ฯ ต้องการ 
     พัฒนา ได้ทดลองขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค และลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิต 
     เซรามิก” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2565 เรื่องการขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค เทคนิคการท าแบบพิมพ์ส าหรับ  
     จิ๊กเกอร์ การท าใบมีด และการทดลองขึ้นรูปพร้อมการตกแต่ง  แนะน าให้สมาชิกขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค  การนวด 
     ดินเพ่ือไล่ฟองอากาศ การติดหูแก้วมัค ต้องให้แก้วมัคและหูแก้วมีความชื้นของเนื้ อดินใกล้เคียงกันเพ่ือป้องกัน 
     การร้าวของหู หลังผึ่งไว้ให้แห้งหมาดๆ และตกแต่งเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย เตาเผา แนะน าการบ ารุงรักษา  
     เพ่ือยืดเวลาการใช้งานเตาเผาได้นานขึ้น การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเตาเผาเบื้องต้น และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     การเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ของเตาเผา ช่วยลดของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ มีคุณภาพ 
     และได้มาตรฐานมากข้ึน สามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ต่อไป                                                                                        
ม  

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอำหำรรูปแบบเรือกอและ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ชุดเครื่องปรุงแบบเรือกอและ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายรอสาลี มะลี  (ศูนย์ศิลปาชีพพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์) 
   ที่ตั้ง :  ศูนย์ศิลปาชีพพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 19/1 หมู่ 1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
   โทรศัพท์ :  083 – 171421    อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุโข 

หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ :  0 2201 7410    อีเมล :  Saijit@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ศูนย์ศิลปาชีพพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารแบบเรือกอและ  
มีอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่น การหล่อแบบปูนปลาสเตอร์ ตรวจสอบสมบัติของน้ าดินหล่อแบบเรือกอและ เขียน
ตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ การท าแบบพิมพ์ดอกบัวหลวงจากปูนปลาสเตอร์ มีความละเอียดอ่อนช้อยเป็นแบบ
ธรรมชาติ   

5. ประเด็นการพัฒนา :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารรูปแบบเรือกอและ  
    โดยทดลองเตรียมน้ าดินและทดสอบสมบัติของน้ าดิน ส าหรับใช้หล่อแบบเรือกอและ เขียนตกแต่งลวดลายด้วยสี  
    ใต้เคลือบ และลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ระหว่างวันที่ 29 - 30  
    มีนาคม 2565 เรื่อง การหล่อแบบเรือกอและ และการตกแต่งสีใต้เคลือบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ให้มี 
    ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงถ่ายทอดการท าแบบพิมพ์ดอกบัวหลวงจาก 
    ปูนปลาสเตอร์ และการท าแบบพิมพ์ซิลิโคน เพ่ือให้สมาชิกสามารถท าแบบพิมพ์ได้ และสามารถน าความรู้ไปต่อ 
    ยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ต่อไป                                                                                                                             
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเซรามิก สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา 
    กระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ศึกษาข้อมูลและท าต้นแบบชุดเครื่องปรุงรูปเรือกอและ 
9.2 ทดลองขึ้นรูปหล่อแบบรูปเรือกอและ ตกแต่งสีใต้เคลือบ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การหล่อแบบเรือกอและ และการตกแต่งสีใต้เคลือบ การท าแบบพิมพ์ 

          ดอกบัวหลวงจากปูนปลาสเตอร์ 
9.4 ติดตามผลการด าเนินงาน  

10. แผนการปฏิบัติงาน : 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ศึกษาข้อมูลและท าตน้แบบ 
   ชุดเครื่องปรุงรูปเรือกอและ 

แผน           

ผล           

2. ทดลองขึ้นรูปหล่อแบบรูป 
   เรือกอและตกแต่งสีใต้เคลือบ 
 

แผน           

ผล           
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการหล่อ 
   แบบเรือกอและการเขียน 
   ตกแต่งสีใต้เคลือบ และท า 
   แบบพิมพ์ดอกบัวหลวง 

แผน 
          

ผล 
          

4. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน           

ผล           

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน 
    กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว .ได้พัฒนาท าแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ดอกบัวหลวง และแบบพิมพ์  

     ซิลิโคน เพ่ือสามารถใช้งานได้นานคงทนส่วนแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์มีการสึกกร่อนท าให้ลวดลายหาย การเตรียม 
     น้ าดินส าหรับหล่อแบบพิมพ์เรือกอและ และเขียนตกแต่งลวดลายด้วยสีใต้เคลือบ และลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์  
     ความรู้หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 เรื่องการท าแบบ 
     พิมพ์ดอกบัวหลวง การหล่อแบบ และการตกแต่งสีใต้เคลือบ แนะน าให้สมาชิก  การท าแบบพิมพ์ดอกบัวหลวง  
     น าดอกบัวหลวงมาคัดกลีบดอก ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  อัดขึ้นรูปกลีบดอกประกอบดอก 2 แบบ ดอกตูม และ  
     ดอกบาน การหล่อแบบเรือกอและ ทดสอบสมบัติน้ าดินให้เหมาะสมการใช้งาน และการเขียนตกแต่งสีใต้เคลือบ  
     ให้สมาชิกเรียนรู้หลักการใช้ทฤษฎีในการผสมสีและเทคนิคการเขียนสีใต้ เคลือบ เทคนิคการเขียนสี   
     Monochrome หรือสีเอกรงค์ คือสีๆเดียวแล้วลดค่าน้ าหนักอ่อนแก่ในระยะที่แตกต่างกัน การใช้สีๆหนึ่งเป็นสีแท้ 
     หรือความสด (Intensity) เป็นตัวยืนเพียงสีเดียวให้เป็นจุดเด่นของภาพหรือลวดลาย ส่วนประกอบของภาพหรือ  
     ลายนั้นจะใช้สีเดียวกัน สามารถน าความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคนิคกำรขึ นรูปด้วยจิ๊กเกอร์และกำรตกแต่งผลิตภัณฑ์ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  แก้วมัค 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  พันโทอุดม เทียมเท่าเกิด  (ศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้ง) 
   ที่ตั้ง :  กรมพัฒนา 1 (ค่ายสุริยวงศ์)  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
   โทรศัพท์ :  089-5381426     อีเมล : - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสายจิต ดาวสุโข 

หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว  กองเทคโนโลยีชุมชน  
โทรศัพท์ : 0 2201 7410    อีเมล :  Saijit@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ้ง ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                                                                                            
5. ประเด็นการพัฒนา :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว ได้ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “เทคนิค 
    การขึ้นรูปด้วยจิ๊กเกอร์และการตกแต่งผลิตภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
    ด้านกระบวนการผลิตให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพฯ ในเรื่องเทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิ๊กเกอร์ และการตกแต่งผลิตภัณฑ์  
    เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย      
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเซรามิก สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา 
    กระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ศึกษาข้อมูลและท าต้นแบบแก้วมัคและหูแก้ว 
9.2 ทดลองขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค พร้อมตกแต่งหูแก้ว 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค  
9.4 ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนการปฏิบัติงาน : 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ศึกษาข้อมูลและ 
   ท าต้นแบบแก้วมัคและหูแก้ว 

แผน           

ผล           

2. ทดลองขึ้นรูปจิ๊กเกอร์ 
   แก้วมัค พร้อมตกแต่งหูแก้ว 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
   การขึ้นรูปจิ๊กเกอร์แก้วมัค 

แผน           

ผล           

4. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้วได้ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการขึ้นรูปด้วย 
     จิ๊กเกอร์และการตกแต่งผลิตภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 เพ่ือพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต  
     ให้แก่ สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพฯ ในเรื่องเทคนิคการขึ้นรูปด้วยจิ๊กเกอร์และการตกแต่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือพัฒนา 
     ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย      
 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรยอมสีเส้นใยป่ำนศรนำรำยณ์ด้วยสีธรรมชำติ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระเป๋าจักสานเส้นใยป่านศรนารายณ์   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี  (กลุ่มจักสานป่านศรนารายณ์) 

ที่ตั้ง :  เลขที่ 25  ม.8  ต าบลเขาใหญ่  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โทรศัพท ์:  -     อีเมล :   - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ : 0 2201 7108  อีเมล :  oilscicu@yahoo.com 

4. ปัญหา :  การลดใช้สีเคมีในการย้อมเส้นใย 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ต้องการเตรียมเส้นใยป่านสอนนารายณ์ก่อนการย้อมสีธรรมชาติเพ่ือให้ติดสีที่ดีขึ้น  

การปรับเปลี่ยนสีย้อมเคมีเป็นสีธรรมชาติ  เพ่ือให้เป็นช่องทางการขายและปลอดภัยกับผู้ประกอบการ  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้รูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย 

6. วัตถุประสงค์ :  พัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยปานศรนารายณ์  ให้มีความ
ปลอดภัย และเพ่ือให้ได้รูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย   

7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเส้นใยปานศรนารายณ์ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเส้นใยปานศรนารายณ์ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจข้อมูล 
   ปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสี 
    ธรรมชาติเส้นใยปานศรนารายณ์ 

แผน          

ผล          

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา 
   กระบวนการย้อมสีธรรมชาติเส้นใย 
   ปา่นศรนารายณ ์

แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน          

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 

   ผลิตภัณฑ์เส้นใยปานศรนารายณ์ของกลุ่มจักสานป่านศรนารายณ์  ก่อนด าเนินงาน พบว่า ผลิตภัณฑ์  
     เส้นใยจากปานศรนารายณ์มีเศษเส้นใยเกี่ยวเสื้อผ้า และต้องการใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นใยเพ่ือลดการใช้สี 
     เคมีหลังจากนั้น  วศ. ได้เข้าไปฝึกอบรมและให้ค าแนะน าเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ  ซึ่งต้องมีการเตรียมผิวเส้นใย  
     การท าเส้นใยให้นุ่ม ทางกลุ่มฯ ได้ความรู้เรื่องการเตรียมเส้นใยป่านสอนนารายณ์ก่อนการย้อมสีธรรมชาติ  เพ่ือให้ 
     ติดสีที่ดีขึ้น 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติและป้องกันเชื อรำในผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผลิตภัณฑ์จักสานกระติ๊บข้าวจากไม้ไผ่ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางมนูญ  กาหลิบ  (กลุ่มสตรีจักสานบ้านนาสะไมย์) 

ที่ตั้ง :  163  หมู่ 7  ต าบลนาสะไมย์  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 
โทรศัพท ์:  08-4958-5693   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุพะไชย์  จินดาวุฒิกุล 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7305   อีเมล :  supachai@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ผู้ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ มีผลิตภัณฑ์ประเภท กระติ๊บข้าวเหนียว  มวยหุงข้าวเหนียว และตะกร้า  
ใช้วัตถุดิบเป็นไม้ไผ่ที่ซื้อมาจากจังหวัดใกล้เคียง แล้วน ามาเหลาเป็นเส้นตอก มีการย้อมเส้นตอกด้วยสีเคมีเพ่ือสาน 
ให้เป็นลวดลายหรืออาจไม่ย้อมสี นอกจากนี้ในฤดูฝนยังมีปัญหาเส้นตอกเกิดเชื้อรา   

5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานและการป้องกันเชื้อรา 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติในการย้อม

ผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อ 
   ส ารวจข้อมูลปญัหา/ความ 
   ต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน             

ผล             

2. ศึกษาและพัฒนากระบวน 
   การย้อมสีธรรมชาติและ 
   การป้องกันเช้ือราใน 
   ผลิตภณัฑ์จักสาน 

แผน             

ผล             

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   พัฒนากระบวนการย้อมส ี
   ธรรมชาติและการป้องกัน 
   เชื้อราในผลิตภณัฑ์จักสาน 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             
ผล             

5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน             
ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่  ก่อนด าเนินงาน พบว่ามีการใช้สารสีเคมีในการย้อมเส้นตอกจากไม้ไผ่และการ 
     เกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ หลังจาก วศ. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติและป้องกัน 
     เชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน” ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม  2564 ให้สมาชิกกลุ่มฯ และเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบล 
     นาสะไมย์  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และลดการใช้สารเคมีที่เป็น 
     อันตรายต่อสุขภาพ 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติและป้องกันเชื อรำในผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าจากไม้ไผ่ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางมนูญ  กาหลิบ  (กลุ่มสตรีจักสานบ้านนาสะไมย์) 

ที่ตัง้ :  163  หมู่ 7  ต าบลนาสะไมย์  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 
โทรศัพท ์:  08-4958-5693   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุพะไชย์  จินดาวุฒิกุล 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7305   อีเมล :  supachai@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ผู้ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ มีผลิตภัณฑ์ประเภท กระติ๊บข้าวเหนียว  มวยหุงข้าวเหนียว และตะกร้า  
    ใช้วัตถุดิบเป็นไม้ไผ่ที่ซื้อมาจากจังหวัดใกล้เคียง แล้วน ามาเหลาเป็นเส้นตอก มีการย้อมเส้นตอกด้วยสีเคมีเพ่ือสาน  
    ให้เป็นลวดลายหรืออาจไม่ย้อมสี นอกจากนี้ในฤดูฝนยังมีปัญหาเส้นตอกเกิดเชื้อรา   
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานและการป้องกันเชื้อรา 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติในการย้อม 
    ผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 – 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อ 
   ส ารวจข้อมูลปญัหา/ความ 
   ต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน             

ผล             

2. ศึกษาและพัฒนากระบวน 
   การย้อมสีธรรมชาติและ 
   การป้องกันเช้ือราใน 
   ผลิตภณัฑ์จักสาน 

แผน             

ผล             

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   พัฒนากระบวนการย้อมส ี
   ธรรมชาติและการป้องกัน 
   เชื้อราในผลิตภณัฑ์จักสาน 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             
ผล             

5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน             
ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ก่อนด าเนินงานพบว่า มีการใช้สารสีเคมีในการย้อมเส้นตอกจากไม้ไผ่และ 
     การเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์  หลังจาก วศ. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติและ 
     ป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน” ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม  2564 ให้สมาชิกกลุ่มฯและเครือข่ายในพ้ืนที่ 
     ต าบลนาสะไมย์ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปผู้ประกอบการได้รับความรู้น าไปผลิตภัณฑ์ที่มี 
     ความหลากหลายขึ้น และลดการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

 
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติผลิตภัณฑ์จักสำนจำกตอก 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล่องจักสานจากไม้ไผ่   
2. ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวปราณี  บริบูรณ์  (ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่) 

ที่ตั้ง :  ต าบลพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท ์: 08-1899-4471   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ : 0 2201 7305   อีเมล : oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา : ผู้ประกอบการย้อมสีเคมีท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว จึงอยากได้การย้อมสีธรรมชาติ 
ที่ปลอดภัย และได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 

5. ประเด็นการพัฒนา : พัฒนานวัตกรรมย้อมสีธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ : พัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานจากตอก ให้มีความปลอดภัย และเพ่ือให้ได้

รูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย   
7. ระยะเวลาด าเนินงาน : ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1  ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2  ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจักสานจากเส้นตอก 
9.3  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจักสานจากเส้นตอก 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5  ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อ 
   ส ารวจข้อมูลปญัหา/ความ 
   ต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน             

ผล             

2. ศึกษาและพัฒนากระบวน  
   การย้อมสธีรรมชาติจักสาน 
   จากเส้นตอก 

แผน             

ผล             
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   พัฒนากระบวนการย้อมส ี
   ธรรมชาติจักสานจากเส้นตอก 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             

5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน             

ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่  ก่อนด าเนินงาน พบว่า มีการสารสีเคมีในการย้อมเส้นตอก  นอกจากนี้ 
     ทางกลุ่มฯ ต้องการใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นใยเพ่ือลดการใช้สีเคมี หลังจากนั้น  วศ. ได้เข้าไปฝึกอบรมและ  
     ให้ค าแนะน าเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ  ซึ่งต้องมีการเตรียมผิวเส้นใย การท าเส้นใยให้นุ่ม  ทางกลุ่มฯ ได้ความรู้ 
     เตรียมเส้นใยป่านสอนนารายณ์ก่อนการย้อมสีธรรมชาติเพ่ือให้ติดสีที่ดีขึ้น การเตรียมเส้นใยป่านสอนนารายณ์ 
     ก่อนการย้อมสีธรรมชาติเพ่ือให้ติดสีที่ดีขึ้น 
 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติในผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ตลับจักสานจากตอกไม้ไผ่ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางปราณี  บริบูรณ์  (ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่) 

ที่ตั้ง :  36 ซอย1 ถนนอินทอาษา  ต าบลพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท ์:  08-1899-4771   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการย้อมตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ  และการออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย 
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากตอกไม้ไผ่ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติ 

ในการย้อมผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ย้อมสีธรรมชาติและการป้องกัน 
   เชื้อราในผลิตภัณฑจ์ักสาน 

แผน          

ผล          

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา 
   กระบวนการย้อมสีธรรมชาตแิละ 
   การป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 

แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้จากการเรียนย้อมสีธรรมชาติมาพัฒนากระบวนการผลิต ท าให้ได้ 
     เส้นตอกไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติ และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติในผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระเป๋าครัชลายดอกพิกุล 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางปราณี  บริบูรณ์  (ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่) 

ที่ตั้ง :  36 ซอย1 ถนนอินทอาษา  ต าบลพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
โทรศพัท ์:  08-1899-4771   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการย้อมตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ  และการออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย 
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากตอกไม้ไผ่ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติ 

ในการย้อมผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1  ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2  ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.3  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5  ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจข้อมูล 
   ปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสี 
   ธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จักสาน 

แผน          

ผล          

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวน 
    การย้อมสีธรรมชาติในผลิตภณัฑ์จักสาน 

แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้จากการเรียนย้อมสีธรรมชาติมาพัฒนากระบวนการผลิต ท าให้ได้เส้นตอก 
     ไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติจากแก่นฝาง  และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนนิงาน 
 

 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระเป๋าจักสานย้อมสีขมิ้น 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางปราณี  บริบูรณ์  (ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่) 

ที่ตั้ง :  36 ซอย1 ถนนอินทอาษา  ต าบลพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท ์:  08-1899-4771   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการย้อมตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ  และการออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย 
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากตอกไม้ไผ่ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติในการย้อม

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1  ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2  ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.3  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5  ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจข้อมูล 
   ปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน          

ผล          

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสี 
   ธรรมชาติผลติภัณฑ์จักสาน 

แผน          

ผล          

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา 
   กระบวนการย้อมสีธรรมชาตผิลิตภัณฑ ์
   จักสาน 

แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน          

ผล          
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้จากการเรียนย้อมสีธรรมชาติมาพัฒนากระบวนการผลิต ท าให้ได้เส้นตอก 
     ไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติจากแก่นฝาง และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระเป๋าจักสานไม้ไผ่ย้อมสีจากแก่นฝาง 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางปราณี  บริบูรณ์  (ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่) 

ที่ตั้ง :  36 ซอย 1 ถนนอินทอาษา  ต าบลพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท ์:  08-1899-4771    อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108    อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการย้อมตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ  และการออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย 
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากตอกไม้ไผ่ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติในการย้อม

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ : - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1  ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2  ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.3  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5  ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

10.แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อ 
   ส ารวจข้อมูลปัญหา/ความ 
   ต้องการของประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนา 
   กระบวนการย้อมส ี
   ธรรมชาติผลติภัณฑ์จักสาน 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   พัฒนากระบวนการย้อมสี 
   ธรรมชาติผลติภัณฑ์จักสาน 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้จากการเรียนย้อมสีธรรมชาติมาพัฒนากระบวนการผลิต ท าให้ได้เส้นตอก 
     ไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติจากแก่นฝาง  และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด 
 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

     

 

 

 

 

 

  

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระเป๋าจักสานย้อมสีธรรมชาติสานลายปลา 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางปราณี  บริบูรณ์  (ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่) 

ที่ตั้ง :  36 ซอย 1 ถนนอินทอาษา  ต าบลพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท ์:  08-1899-4771    อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108    อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการย้อมตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ  และการออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย 
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากตอกไม้ไผ่ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติในการย้อม

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเส้นตอกจากไม้ไผ่ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติส้นตอกจากไม้ไผ่ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อ 
   ส ารวจข้อมูลปัญหา/ความ 
   ต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนา 
   กระบวนการย้อมส ี
   ธรรมชาติเส้นตอกจากไม้ไผ่ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   พัฒนากระบวนการย้อมสี 
   ธรรมชาติสน้ตอกจากไม้ไผ ่

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้จากการเรียนย้อมสีธรรมชาติมาพัฒนากระบวนการผลิต ท าให้ได้เส้นตอก 
     ไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติ และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระเป๋าสตางค์จักสานจากไม้ไผ่ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางปราณี  บริบูรณ์  (ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่) 

ที่ตั้ง :  36 ซอย 1 ถนนอินทอาษา  ต าบลพนัสนิคม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท ์: 08-1899-4771   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการย้อมตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ  และการออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย 
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากตอกไม้ไผ่ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติในการย้อม

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1  ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2  ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเส้นตอกจากไม้ไผ่ 
9.3  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติส้นตอกจากไม้ไผ่ 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5  ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อ 
   ส ารวจข้อมูลปัญหา/ความ 
   ต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนา 
   กระบวนการย้อมส ี
   ธรรมชาติเส้นตอกจากไม้ไผ่ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   พัฒนากระบวนการย้อมสี 
   ธรรมชาติสน้ตอกจากไม้ไผ ่

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้จากการเรียนย้อมสีธรรมชาติมาพัฒนากระบวนการผลิต ท าให้ได้เส้นตอก 
     ไม้ไผ่ย้อมสีธรรมชาติ และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด 
 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรย้อมสีธรรมชำติและกำรป้องกันเชื อรำในผลิตภัณฑ์จักสำน 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางฉวีวรรณ  คุ้มไพฑูรย์  (กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองตะครอง) 

ที่ตั้ง :  334 หมู ่11 ต าบลหนองตะครอง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท ์:  08-4349-2155   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายสุพะไชย์  จินดาวุฒิกุล 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  supachai@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการใช้สีเคมีย้อมเส้นกกซึ่งสีย้อมบางชนิดมีส่วนประกอบที่เป็นสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และน้ าทิ้งที่ปนเปื้อนท าให้มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ท าให้เกิดเสียหาย
สูญเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน 

5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อรา 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานมีความรู้ในการใช้สีธรรมชาติในการย้อม

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อ 
   ส ารวจข้อมูลปญัหา/ความ 
   ต้องการของผู้ประกอบการ 

แผน             

ผล             

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ย้อมสีธรรมชาติและป้องกัน 
   เชื้อราในผลิตภณัฑ์จักสาน 

แผน             

ผล             

3. ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
   กระบวนการย้อมสีธรรมชาต ิ
   และป้องกันเช้ือราในผลติภณัฑ ์
   จักสาน 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             

5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน             
ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน”  
     ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2564  ให้สมาชิกกลุ่มฯและเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลหนองตะครอง เพ่ือน าความรู้ 
     ที่ได้รับไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำทอด้วยสีธรรมชำติ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้ามัดหมี่คลุมไหลลายพญานาค   
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางพวงพะยอม  เสือแก้ว  (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 

ที่ตั้ง :  207 หมู่ 8  บ้านเหล่าใต้  ต าบลวังทอง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
โทรศัพท ์:  09-8698-0363   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com 

4. ปัญหา :  การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และความคงทนของสีต่อการซัก  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และการใช้สารช่วยให้ติดสี 

เพ่ือให้มีความคงทนของสีต่อการซัก 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มน าเทคโนโลยีการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ  

จากเศษวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและการใช้สารช่วยให้ติดสี 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการย้อมย้อมสีธรรมชาติและการใช้สารช่วยให้ติดสี 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ย้อมสีธรรมชาติและการใช้สาร 
   ช่วยให้ติดส ี

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ย้อมสีธรรมชาติและการใช้สาร 
   ช่วยให้ติดส ี

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติและความคงทนของสีเพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอและการน าดอกดาวเรืองจากการไหว้ที่ค าชะโนดเพ่ือลดปัญหา  
     การก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพหลังการด าเนินงาน 

 
        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

118 
 

ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำทอด้วยสีธรรมชำติ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าพื้นทอมือ    
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางพวงพะยอม  เสือแก้ว  (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 

ที่ตั้ง :  207 หมู่ 8  บ้านเหล่าใต้  ต าบลวังทอง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
โทรศัพท ์:  09-8698-0363   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และความคงทนของสีต่อการซัก  
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองเหลือทิ้ง ให้มีสีสวยสดใสและมีความ

คงทนของสีดีกว่าเดิม 
6. วัตถุประสงค์ :  พัฒนากระบวนการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และการใช้สารช่วยให้ติดสีเพื่อให้มีความคงทน

ของสีต่อการซัก 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน : ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ : 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติและการใช้สารช่วยให้ติดสี 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการย้อมสีธรรมชาติและการใช้สารช่วยให้ติดสี 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   การย้อมสีธรรมชาติและการใช้ 
   สารช่วยให้ติดส ี

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   การย้อมสีธรรมชาติและการใช้ 
   สารช่วยให้ติดส ี

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติและความคงทนของสีเพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอและการน าดอกดาวเรืองจากการไหว้ที่ค าชะโนดเพ่ือลดปัญหา  
     การก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
       
  
 

      
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำบำติกสีธรรมชำติจำกยำงกล้วย 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าบาติกยางกล้วย  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางบุญธรรม  มโนเพ็ชร  (กลุ่มผ้าบาติกสีธรรมชาติจากยางกล้วย) 

ที่ตั้ง :  100/7 ม.6 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา รหัส 90240 
โทรศัพท ์:  -     อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  การย้อมสีธรรมชาติจากยางกล้วยความไม่คงทนของสี การใช้อุปกรณ์ และวัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติ 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การแก้ปัญหาใช้อุปกรณ์ จากกระทะเหล็ก เป็น กระทะสแตนเลส และการเตรียมสีธรรมชาติ

ในการท าบาติก ความคงทนของสีในการย้อมสีธรรมชาติ การน าวัสดุเหลือทิ้งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาผสมยาง
กล้วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาด    

6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าติก โดยใช้สีธรรมชาติจากยางกล้วย และวัสดุ
อ่ืนๆที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  เพื่อให้ได้สีย้อมที่มีหลากหลายเฉดสีมากขึ้น 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าบาติกจากสีธรรมชาติยางกล้วย 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผ้าบาติกจากสีธรรมชาติยางกล้วย 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้บาติกจากสีธรรมชาติ 
   ยางกล้วย 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
   ผ้าบาติกจากสธีรรมชาติยางกล้วย 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติและสีเพ้นท์จากยางกล้วย และความ 
     คงทนของสีเพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุ 
     เหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

                
 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำบำติกสีเพ้นท์ธรรมชำติ 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าบาติกสีเพ้นท์ธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวกอบกุล  โชติสกุล  (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันหยาบาติก) 

ที่ตั้ง :  263 หมู่ 2 ต าบลละงู  อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
โทรศัพท ์:  09-7110-1314   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  ผู้ประกอบการต้องการพัฒนากระบวนการท าผ้าบาติกจากสีธรรมชาติส าหรับเพ้นท์ลวดลาย    
5. ประเด็นการพัฒนา :  พัฒนากระบวนการผลิตสีเพ้นท์บาติกจากธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าติก โดยใช้สีเพ้นท์จากวัตถุดิบที่หาได้ง่าย 

ในท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าบาติกสีเพ้นท์จากธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผ้าบาติกสีเพ้นท์จากธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้บาติกสีเพ้นทจ์ากธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผา้บาติกสีเพ้นทจ์ากธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้การสกัดสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาพัฒนากระบวนการ
ท าผ้าบาติกจากการใช้สีเคมีเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและสีที่คงทน 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระเป๋าคล้องข้อมือย้อมสีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางศิริพร  จึ่งสกุล  (กลุ่มศิริพรบาติกและผ้าเพ้นท์) 

ที่ตั้ง :  ต าบลบางม่วง  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:  08-1719-5595   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  เพ่ือผลิตผ้าบาติกสธรรมชาติ ให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :   

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าติกจากสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าติกจากสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ติกจากสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ติกจากสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าบาติกโดยใช้สีเพ้นท์จากธรรมชาติ  และความคงทนของสี 
     เพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

     

          
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

126 
 

ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าปูโต๊ะบาติกเพ้นท์สีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางศิริพร  จึ่งสกุล  (กลุ่มศิริพรบาติกและผ้าเพ้นท์) 

ที่ตั้ง :  ต าบลบางม่วง  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:  08-1719-5595   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com 

4. ปัญหา :  เพ่ือผลิตผ้าบาติกให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการสามารถท าผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากสีธรรมชาติให้มีความ

คงทนของสีต่อการซัก 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :   

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้บาติกจาก 
   สีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้บาติกจาก 
   สีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าบาติกโดยใช้สีเพ้นท์จากธรรมชาติ และความคงทนของสีเพ่ือ 
     ทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

             
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  หมวกมัดย้อมสีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุรีรัตน์  มีปิด  (กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล) 

ที่ตั้ง :  ต าบลโคกกลอย  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:  06-3934-1705   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com. 

4. ปัญหา :  เพ่ือลดการใช้สีเคมีในการท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หา ได้ง่ายในท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการสามารถใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นน ามาสกัดเป็นสีย้อม  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน :   

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ที่มีความคงทนต่อการซัก เพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 

 
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กระเป๋ามัดย้อมสีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุรีรัตน์  มีปิด  (กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล) 

ที่ตั้ง :  ต าบลโคกกลอย  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:     อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com 

4. ปัญหา :  เพ่ือผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ ให้เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  

เพ่ือลดปัญหาการพ่ึงพาการน าเข้าสีเคมีจากต่างถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ 
   ของผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ที่มีความคงทนต่อการซัก เพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุรีรัตน์  มีปิด  (กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล) 

ที่ตั้ง :  ต าบลโคกกลอย  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:  -    อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108  อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  เพ่ือผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ ให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

จากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ที่มีความคงทนต่อการซกั เพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

      

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้านุ่งมัดย้อมสีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุรีรัตน์  มีปิด  (กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล) 

ที่ตั้ง :  ต าบลโคกกลอย  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:  -     อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  เพ่ือลดการใช้สีเคมีผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ ให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

ให้มีความคงทนของสีต่อการซัก 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ที่มีความคงทนต่อการซัก เพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  เสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสุรีรัตน์  มีปิด  (กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล) 

ที่ตั้ง :  ต าบลโคกกลอย  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:  -     อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล์ :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการผลิตผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

จากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ ที่มีความคงทนต่อการซัก เพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  กล่องใส่ทิชชูมัดย้อมครามธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางศิริพร จึ่งสกุล  (กลุ่มศิริพรบาติกและผ้าเพ็นท์) 

ที่ตั้ง :  ต าบลบางม่วง  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:  08-1719-5595   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ : 0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติไดห้ลากหลายเฉดสี 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ที่มีความคงทนต่อการซัก เพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  เสื้อผู้หญิงมัดย้อมสีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางศิริพร จึ่งสกุล  (กลุ่มศิริพรบาติกและผ้าเพ็นท์) 

ที่ตั้ง :  ต าบลบางม่วง  อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
โทรศัพท ์:  08-1719-5595   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  oilscicu@yahoo.com 

4. ปัญหา :  ต้องการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติให้เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นทดแทนการใช้สีเคมี 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หา ได้ง่ายในท้องถิ่น 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

ที่มีความคงทนของสีต่อการซัก 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ผา้ย้อมสีธรรมชาติ 

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
      ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ที่มีความคงทนต่อการซัก เพ่ือทดแทนการย้อม 
     ด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
      

  
 
 
 
 
 
 

 

               
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมครามปักหลายปลาหลาดจากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ  
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางไพรินทร์ รุยแก้ว  (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก) 

ที่ตั้ง :  ต าบลควนชะลิก  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท ์:  08-4690-9502   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการลดการใช้สีเคมีย้อมเส้นด้ายส าหรับปักเพ่ือให้ด้ายปักมีเอกลักษณ์ 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นด้ายจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มสามารถย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติเป็น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
     ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มคีวามคงทนต่อการซัก  
     เพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าปักลายดอกไม้จากเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาต ิ
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางไพรินทร์  รุยแก้ว  (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก) 

ที่ตั้ง :  ต าบลควนชะลิก  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท ์:  08-4690-9502   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการลดการใช้สีเคมีย้อมเส้นด้ายส าหรับปักเพ่ือให้ด้ายปักมีเอกลักษณ์ 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นด้ายจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มสามารถย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติเป็น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ด้าย 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ด้าย 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
     ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มคีวามคงทนต่อการซัก  
     เพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

 

                
 
 
 
 

 
ภาพประกอบหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมปักลายนะโมจากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาต ิ
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางไพรินทร์  รุยแก้ว  (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก) 

ที่ตั้ง :  ต าบลควนชะลิก  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท ์:  08-4690-9502   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการลดการใช้สีเคมีย้อมเส้นด้ายส าหรับปักเพ่ือให้ด้ายปักมีเอกลักษณ์ 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นด้ายจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มสามารถย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติเป็น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
     ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มคีวามคงทนต่อการซัก  
     เพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชือ่เทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าไหมบ้านทอมือปักลายดอกไม้ด้วยเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางไพรินทร์  รุยแก้ว  (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก) 

ที่ตั้ง :  ต าบลควนชะลิก  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท ์:  08-4690-9502   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการลดการใช้สีเคมีย้อมเส้นด้ายส าหรับปักเพ่ือให้ด้ายปักมีเอกลักษณ์ 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นด้ายจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มสามารถย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติเป็น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
     ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มคีวามคงทนต่อการซัก 
เพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าไหมพ้ืนเรียบทอมือปักลายดอกไม้จากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางไพรินทร์  รุยแก้ว  (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก) 

ที่ตั้ง :  ต าบลควนชะลิก  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท ์:  08-4690-9502   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการลดการใช้สีเคมีย้อมเส้นด้ายส าหรับปักเพ่ือให้ด้ายปักมีเอกลักษณ์ 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นด้ายจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มสามารถย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติเป็น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
     ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มคีวามคงทนต่อการซัก 
     เพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้ายีนส์ย้อมครามทอมือปักลายช่อราชพฤกษ์ด้วยเส้นไหมย้อมครามธรรมชาติ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางไพรินทร์  รุยแก้ว  (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก) 

ที่ตั้ง :  ต าบลควนชะลิก  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท ์:  08-4690-9502   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการลดการใช้สีเคมีย้อมเส้นด้ายส าหรับปักเพ่ือให้ด้ายปักมีเอกลักษณ์ 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นด้ายจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มสามารถย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติเป็น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน 
     ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มคีวามคงทนต่อการซัก  
     เพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

         

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผ้ำย้อมสีธรรมชำติจำกวัตถุดิบท่ีหำได้ง่ำยในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าคลุมตู้ถักขอบปักลายขอเจ้าฟ้าฯ ประยุกต์จากเส้นไหมย้อมสีธรรมชาต ิ
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางไพรินทร์  รุยแก้ว  (กลุ่มผ้าปักควนชะลิก) 

ที่ตั้ง :  ต าบลควนชะลิก  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท ์:  08-4690-9502   อีเมล :  - 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 
หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนถิ่น  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7108   อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ต้องการลดการใช้สีเคมีย้อมเส้นด้ายส าหรับปักเพ่ือให้ด้ายปักมีเอกลักษณ์ 
5. ประเด็นการพัฒนา :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีเส้นด้ายจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มสามารถย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติเป็น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2564 - 2565 
8. งบประมาณ :  - 
9. วิธีด าเนินงาน : 

9.1 ติดต่อประสานงานเพ่ือส ารวจข้อมูลปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการ 
9.2 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 
9.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติ 
9.4 สรุปและจัดท ารายงาน 
9.5 ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อส ารวจ 
   ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของ 
   ผู้ประกอบการ 

แผน           

ผล           

2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ 
   ผลิตผา้ย้อมครามและเสน้ไหม 
   ย้อมสีธรรมชาต ิ

แผน           

ผล           

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน           

ผล           

5. ติดตามผลการด าเนนิงาน 
แผน           

ผล           
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11. สรุปผลการด าเนินงาน :   
     ผู้ประกอบการได้น าเทคโนโลยีการผลิตผ้าย้อมครามและเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่มคีวามคงทนต่อการซัก  
     เพ่ือทดแทนการย้อมด้วยสีเคมีเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม เพ่ือลดปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือทิ้ง 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพก่อนการด าเนินงาน 
 

             

                
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพหลังการด าเนินงาน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี ้
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางนภาพร  ชัชวาล  (ผลิตน้ าจิ้มสุกี้ บ้านสามแยก) 
    ที่ตั้ง :  294 หมู่ที่ 6  ต าบลเมือง  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000 
    โทรศัพท์ :  087-2348892   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 

หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 

4. ปัญหา :  ขาดแคลนน้ าที่สะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มนี้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ าจิ้มสุกี้ 
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1 สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพ 
   ปัญหา ขั้นตอนการผลิต 
   เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และ 
   หาแนวทางแก้ไข 

แผน             

ผล             

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   ผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อน 
   เพ่ือใช้ในกระบวนการ 
   ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 

แผน             

ผล             

3. ติดตามผลการ 
   ด าเนินงาน 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน :  

    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ 
     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรอง 
     น้ าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
     มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิต และลด 
     ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีเคมี 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวกมลวัทน์  ดั่งหั่งชิ้น  (วิสาหกิจชุมชนต้นน้ าตาปีแฮนด์เมด) 
    ที่ตั้ง :  22  หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งนาใหม่  ต าบลยางค้อม  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    โทรศัพท์ :  093-5787491   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 

หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 

4. ปัญหา :  เนื่องจากบ้านและที่ท าการกลุ่มอยู่ริมแม่น้ าตาปี ซึ่งจะมีน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี ปีละหลายครั้ง  
    ซึ่งส่งผลกระทบกับที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งมาจากบ่อบาดาลที่ขุดเองในบ้าน  ท าให้น้ าที่ใช้ในครัวเรือนและใช้ในการ 
    ผลิตผ้ามัดย้อม มีกลิ่นและมีค่า pH เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพน้ าท่วม บางช่วงเป็นน้ ามีสภาพกรด บางช่วงมีสภาพ 
    เป็นด่าง  ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้อุปโภค บริโภคและใช้ในกระบวนการผลิตผ้ามัดย้อม ซึ่งในกระบวนการล้างผ้ามัด 
    ย้อมต้องใช้น้ าที่มีค่า pH เป็นกลาง เพ่ือให้ผ้ามัดย้อมมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน มผช. คือ มีค่า pH 5.0 - 8.0  
    ดังนั้นกลุ่มจึงต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดที่มีมาตรฐานน้ าดื่มมาใช้ในกระบวนการล้างผ้ามัดย้อมเพ่ือให้ผ้ามีคุณลักษณะ 
    ตามต้องการ  การซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง และบางครั้งก็หาซื้อน้ าที่มีค่า pH เป็นกลางมาใช้ 
    ค่อนข้างยาก 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนด้วยการสาธิต 
    ติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง  และให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ 
    น้ า ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง  พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ าก่อนและหลังผ่านเครื่องกรองน้ ามา 
    วิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  
6. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กลุ่มมนี้ าสะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค มีค่า pH  
    เป็นกลางเหมาะส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตผ้ามัดย้อม  ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ า 
    อุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ลงพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตผ้ามัดย้อม และน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค  

          โดยสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงคุณภาพน้ า ตลอดจน 
          การดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอน 
   การผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ และหา 
   แนวทางแกไ้ข 

แผน          

ผล          
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กิจกรรม 
ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
   ที่ใช้ในกระบวนการผลติผ้ามดัย้อม และ 
   น้ าส าหรับอุปโภค บรโิภค โดยสาธิตการ 
   ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ าอ่อนพร้อมทั้งให้ 
   ค าปรึกษาเชิงลึกในการปรบัปรุงคุณภาพ 
   น้ าตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบ 
   กรองน้ าได้เอง   

แผน          

ผล          

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
    ก่อนการด าเนินงานผู้ประกอบการมีความจ าเป็นต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดที่มีค่า pH เป็นกลางส าหรับใช้ใน 

 กระบวนการล้างผ้ามัดย้อมเพ่ือให้ผ้ามีค่า pH 5.0 - 8.0 ตามมาตรฐาน มผช.  ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นต้นทุนการ  
 ผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า และสาธิตการติดตั้งเครื่องกรอง 
 น้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง และการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง  ท าให้ผู้ประกอบการมี 
 น้ าสะอาดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม   
 ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 

 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต  
  

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
จากพืชพ้ืนถิ่น 

2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวกมลวัทน์  ดั่งหั่งชิ้น  (วิสาหกิจชุมชนต้นน้ าตาปีแฮนด์เมด) 
    ที่ตั้ง :  22  หมูท่ี ่4  บ้านทุ่งนาใหม่  ต าบลยางค้อม  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    โทรศัพท์ :  093-5787491   อีเมล :  -   
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 

หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 
โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 

4. ปัญหา :  เนื่องจากบ้านและที่ท าการกลุ่มอยู่ริมแม่น้ าตาปี ซึ่งจะมีน้ าท่วมเป็นประจ าทุกปี ปีละหลายครั้ง ซึ่งส่งผล 
    กระทบกับที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งมาจากบ่อบาดาลที่ขุดเองในบ้าน  ท าให้น้ าที่ใช้ในครัวเรือนและใช้ในการผลิตผ้ามัด 
    ย้อม มีกลิ่นและมีค่า pH เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพน้ าท่วม บางช่วงเป็นน้ ามีสภาพกรด บางช่วงมีสภาพเป็นด่าง  
    ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้อุปโภค บริโภคและใช้ในกระบวนการผลิตผ้ามัดย้อม ซึ่งในกระบวนการล้างผ้ามัดย้อมต้องใช้ 
    น้ าที่มีค่า pH เป็นกลาง เพ่ือให้ผ้ามัดย้อมมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน มผช. คือ มีค่า pH 5.0 - 8.0 ดังนั้นกลุ่มจึง 
    ต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดที่มีมาตรฐานน้ าดื่มมาใช้ในกระบวนการล้างผ้ามัดย้อมเพ่ือให้ผ้ามีคุณลักษณะตามต้องการ   
    การซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง และบางครั้งก็หาซื้อน้ าที่มีค่า pH เป็นกลางมาใช้ค่อนข้างยาก 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนด้วยการสาธิต 
    ติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง  และให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ 
    น้ า ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง  พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ าก่อนและหลังผ่านเครื่องกรองน้ ามา 
    วิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ  
6. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กลุ่มมนี้ าสะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค มีค่า pH  
    เป็นกลางเหมาะส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตผ้ามัดย้อม ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ า 
    อุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ลงพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตผ้ามัดย้อม และน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค  

           โดยสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงคุณภาพน้ า ตลอดจน 
           การดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม 
ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอน 
   การผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ และหา 
   แนวทางแกไ้ข 

แผน          

ผล          
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กิจกรรม 
ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าที่ใช้ใน 
   กระบวนการผลิตผา้มัดย้อม และน้ าส าหรับ 
   อุปโภค บริโภค โดยสาธิตการติดตั้งเคร่ือง 
   กรองน้ าอ่อนพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
   ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า ตลอดจนการ 
   ดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

แผน          

ผล     
 

    

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน          

ผล          

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
    ก่อนการด าเนินงานผู้ประกอบการมีความจ าเป็นต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดที่มีค่า pH เป็นกลางส าหรับใช้ใน 

     กระบวนการล้างผ้ามัดย้อมเพ่ือให้ผ้ามีค่า pH 5.0 - 8.0 ตามมาตรฐาน มผช.  ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นต้นทุนการ 
     ผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า และสาธิตการติดตั้งเครื่องกรอง 
     น้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง และการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง  ท าให้ผู้ประกอบการมี 
     น้ าสะอาดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม   
     ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสายเงิน  แก้วกันทา  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า) 
    ที่ตั้ง :  เลขที่ 39  หมู่ที่ 8  ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 
    โทรศัพท์ :  085-7231103   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  ขาดแคลนน้ าที่สะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มนี้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตผ้าซิ่น 
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  
     9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
     9.2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
     9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
     9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 
 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพ 
   ปัญหา ขั้นตอนการผลิต  
   เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ 
   หาแนวทางแก้ไข 

แผน             

ผล             

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   ผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อน 
   เพื่อใช้ในกระบวนการ 
   ผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP  

แผน             

ผล             

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน :  

    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ 
    ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรอง 
    น้ าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม  ลดต้นทุนการผลิตและลด 
    ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 

 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าเมตร 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสายเงิน  แก้วกันทา  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า) 
    ที่ตั้ง :  เลขที่ 39  หมู่ที่ 8  ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 
    โทรศัพท์ :  085-7231103   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  ขาดแคลนน้ าที่สะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มนี้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตผ้าเมตร  
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพ 
   ปัญหา ขั้นตอนการผลิต  
   เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และ 
   หาแนวทางแก้ไข 

แผน             

ผล             

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   ผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อน 
   เพ่ือใช้ในกระบวนการ 
   ผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP  

แผน             

ผล             

3. ติดตามผลการ 
   ด าเนินงาน 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน : 
      ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ 
     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรอง 
     น้ าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
     มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและลด 
     ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ถุงย่าม 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสายเงิน  แก้วกันทา  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า) 
    ที่ตั้ง :  เลขที่ 39  หมู่ที่ 8  ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 
    โทรศัพท์ :  085-7231103   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  ขาดแคลนน้ าที่สะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มีน้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตถุงย่าม  
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพ 
   ปัญหา ขั้นตอนการผลิต 
    เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และ 
   หาแนวทางแก้ไข 

แผน             

ผล             

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   ผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อน 
   เพ่ือใช้ในกระบวนการ 
   ผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP  

แผน             

ผล             

3. ติดตามผลการ 
   ด าเนินงาน 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน :  

    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ 
     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรอง 
     น้ าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ท าให้ผู้ประกอบการมีน้ าสะอาด คุณภาพตามเกณฑ์ 
     มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม  ลดต้นทุนการผลิตและลด 
     ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสายเงิน  แก้วกันทา  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า) 
    ที่ตั้ง :  เลขที่ 39  หมู่ที่ 8  ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 
    โทรศัพท์ :  085-7231103   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  ขาดแคลนน้ าที่สะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มีน้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตผ้าขาวม้า 
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  
     9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
     9.2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
     9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
     9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 
 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพ 
   ปัญหา ขั้นตอนการผลิต 
   เพ่ือน ามาวิเคราะห์  
   และหาแนวทางแก้ไข 

แผน             

ผล             

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
   ผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อน 
   เพ่ือใช้ในกระบวนการ 
   ผลิต ผลิตภัณฑ์ OTOP  

แผน             

ผล             

3. ติดตามผลการ 
   ด าเนินงาน 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน :  

    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ 
     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรอง 
     น้ าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ท าให้ผู้ประกอบการมีน้ าสะอาด คุณภาพตามเกณฑ์ 
     มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม  ลดต้นทุนการผลิตและ 
     ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสายเงิน  แก้วกันทา  (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านหนองห้า) 
    ที่ตั้ง :  เลขที่ 39  หมู่ที่ 8  ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 
    โทรศัพท์ :  085-7231103   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  ขาดแคลนน้ าที่สะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มีน้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตผ้าคลุมไหล่ 
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  
     9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
     9.2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
     9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
     9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 
 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพ 
   ปัญหา ขั้นตอนการผลิต 
    เพ่ือน ามาวิเคราะห์  
   และหาแนวทางแก้ไข 

แผน             

ผล             

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   การผลิตเครื่องกรอง 
   น้ าอ่อนเพื่อใช้ใน 
   กระบวนการผลิต 
   ผลิตภัณฑ์ OTOP  

แผน             

ผล             

3. ติดตามผลการ 
   ด าเนินงาน 

แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             
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11. สรุปผลการด าเนินงาน :  

    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ 
     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรอง 
     น้ าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
     มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและ 
     ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ชาล าเพ็ง 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายนราธร  หงส์ทอง  (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง) 
    ที่ตั้ง :  58 หมู่ที่ 4  ต าบลศาลาด่าน  อ าเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 
    โทรศัพท์ :  089-5909173   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  กลุ่มเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
    ปริมาณมาก  เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ดีตามมารตฐาน  แต่กลุ่มไม่มีกระบวนการผลิตน้ าสะอาดมีคุณภาพ 
    ไว้ใช้เอง  ต้องซื้อน้ าดื่มเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภค  จึงต้องการเครื่องกรองน้ าที่มีก าลังการ  
    ผลิตสูง เพ่ือให้สามารถผลิตน้ าไว้ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอ  
5. ประเด็นการพัฒนา :  ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนด้วยการติดตั้ง 
    เครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า  
    ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง  และวิเคราะห์ทดสอบน้ าก่อนและหลังผ่านเครื่องกรองน้ า 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มีน้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตชาล าเพ็ง 
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  
      9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
      9.2  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อน  พร้อมทั้ง 
            ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอน 
   การผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ 
   หาแนวทางแก้ไข 

แผน          

ผล          
2. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไข 
   ปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรอง 
   น้ าอ่อนพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกใน 
   การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจน 
   การดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

แผน          

ผล          

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน          

ผล          
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กิจกรรม 
ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
 

 
11. สรุปผลการด าเนินงาน :  

    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ  
     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหา  
     คุณภาพน้ า และสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง การดูแลบ ารุงรักษาระบบ 
     กรองน้ าได้เอง  ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
     และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

175 
 

ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายนราธร  หงส์ทอง  (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง) 
    ที่ตั้ง :  58 หมู่ที่ 4  ต าบลศาลาด่าน  อ าเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 
    โทรศัพท์ :  089-5909173   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  กลุ่มเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
    ปริมาณมาก  เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ดีตามมารตฐาน  แต่กลุ่มไม่มีกระบวนการผลิตน้ าสะอาดมีคุณภาพ 
    ไว้ใช้เอง  ต้องซื้อน้ าดื่มเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภค  จึงต้องการเครื่องกรองน้ าที่มีก าลังการ 
    ผลิตสูง เพ่ือให้สามารถผลิตน้ าไว้ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอ  
5. ประเด็นการพัฒนา :  ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนด้วยการติดตั้ง 
    เครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า  
    ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง  และวิเคราะห์ทดสอบน้ าก่อนและหลังผ่านเครื่องกรองน้ า 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มีน้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า  ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตปลา 
    แดดเดียวและใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนพร้อมทั้ง 

            ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอน 
   การผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ 
   หาแนวทางแก้ไข 

แผน          

ผล          

2. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไข 
   ปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรอง 
   น้ าอ่อนพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการ 
   แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแล 
   บ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

แผน          

ผล          

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน          
ผล          
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กิจกรรม 
ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ  

     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหา  
     คุณภาพน้ า และสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง การดูแลบ ารุงรักษาระบบ 
     กรองน้ าได้เอง  ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
     และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์กะปิ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายนราธร  หงส์ทอง  (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง) 
    ที่ตั้ง :  58 หมู่ที่ 4  ต าบลศาลาด่าน  อ าเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 
    โทรศัพท์ :  089-5909173   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  กลุ่มเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
    ปริมาณมาก  เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ดีตามมารตฐาน  แต่กลุ่มไม่มีกระบวนการผลิตน้ าสะอาดมีคุณภาพ 
    ไว้ใช้เอง  ต้องซื้อน้ าดื่มเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภค  จึงต้องการเครื่องกรองน้ าที่มีก าลังการ 
    ผลิตสูง เพ่ือให้สามารถผลิตน้ าไว้ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอ  
5. ประเด็นการพัฒนา :  ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนด้วยการติดตั้ง 
    เครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
    ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มีน้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตกะปิ 
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนพร้อมทั้ง 

            ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอน 
   การผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ 
   หาแนวทางแก้ไข 

แผน          

ผล          
2. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไข 
   ปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรอง 
   น้ าอ่อนพร้อมทั้ง ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการ 
   แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแล 
   บ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

แผน          

ผล          

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน          
ผล          
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กิจกรรม 
ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ  

     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหา  
     คุณภาพน้ า และสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง การดูแลบ ารุงรักษาระบบ 
     กรองน้ าได้เอง  ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
     และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์แยมมะขาม 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นายนราธร  หงส์ทอง  (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทุ่งหยีเพ็ง) 
    ที่ตั้ง :  58 หมู่ที่ 4  ต าบลศาลาด่าน  อ าเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 
    โทรศัพท์ :  089-5909173   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท ์:  0 2201 7107   อีเมล :  arun@dss.go.th 
4. ปัญหา :  กลุ่มเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
    ปริมาณมาก เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่ดีตามมารตฐาน  แต่กลุ่มไม่มีกระบวนการผลิตน้ าสะอาด มีคุณภาพ 
    ไว้ใช้เอง ต้องซื้อน้ าดื่มเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภค  จึงต้องการเครื่องกรองน้ าที่มีก าลังการ 
    ผลิตสูง เพ่ือให้สามารถผลิตน้ าไว้ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการอุปโภคบริโภค ได้อย่างเพียงพอ  
5. ประเด็นการพัฒนา :  ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนด้วยการติดตั้ง 
    เครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า  
    ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง  และวิเคราะห์ทดสอบน้ าก่อนและหลังผ่านเครื่องกรองน้ า 
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มนี้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตแยมมะขาม 
    และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนพร้อมทั้ง  

            ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม ปี 2565 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการ 
   ผลิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ และหาแนว 
  ทางแก้ไข 

แผน          

ผล          
2. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไข 
   ปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรอง 
   น้ าอ่อนพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกใน 
   การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจน 
   การดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

แผน          

ผล          

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน          
ผล          
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กิจกรรม 
ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน          

ผล          
 

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ  

     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหา 
     คุณภาพน้ า และสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง การดูแลบ ารุงรักษาระบบ 
     กรองน้ าได้เอง  ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
     และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
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ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิตและ 
      กำรออกแบบและสร้ำงระบบควบแน่นส ำหรับน  ำส้มควันไม ้

 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต และออกแบบและสร้างระบบควบแน่น 
    ส าหรับผลิตน้ าส้มควันไม้ 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางอรุณพร  จันทรเสน  (วิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนต าบลคนเอาถ่าน) 
    ที่ตั้ง :  109/1 หมู่ที่ 8  ต าบลนาหลวงเสน  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    โทรศัพท์ :  081 – 6383538   อีเมล :  -  
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายอรุณ  คงแก้ว / นายชนก ท่วมจร / นายนพดล  สิงห์สุวรรณ์ 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  - 
4. ปัญหา :    
       4.1 กลุ่มตั้งอยู่ใกล้ภูเขาที่มีน้ าตก จึงได้ต่อท่อเพ่ือน าน้ าตกมาใช้ภายในที่ท าการกลุ่ม  โดยไม่ได้มีการปรับปรุง 
    คุณภาพน้ าให้เหมาะสม จึงไม่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการท าผลิตภัณฑ์และบริโภค  ซึ่ งต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพ 
    ตามมาตรฐานน้ าอุปโภคบริโภค  จึงต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดมาใช้ในกระบวนการท าผลิตภัณฑ์และบริโภค  ท าให้มี  
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตสูง 
 4.2 ระบบกลั่นน้ าส้มควันไม้ของกลุ่มท าด้วยท่อใยหินซึ่งแตกหักได้ง่าย และหลังจากการเผาถ่าน กลั่นน้ าส้ม  
    ควันไม้แล้วต้องพักเตา วันเว้นวัน ไม่สามารถเผาถ่านเพ่ือกลั่นน้ าส้มควันไม้ได้ทุกวัน 
5. ประเด็นการพัฒนา :  

5.1  ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนด้วยการติดตั้งเครื่องกรอง 
    น้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจน 
    การดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

5.2  ออกแบบและสร้างระบบควบแน่นส าหรับผลิตน้ าส้มควันไม้พร้อมติดตั้ง 
6. วัตถุประสงค์ :  

6.1  เพ่ือให้มีน้ าสะอาดสะอาด ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิต การอุปโภคและบริโภค และน้ ามีคุณภาพตาม 
    เกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 

6.2  เพ่ือให้สามารถผลิตน้ าส้มควันไม้ได้ต่อเนื่องและปริมาณเพ่ิมข้ึน 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาการผลิต และติดตั้งระบบควบแน่นส าหรับกลั่นน้ าส้มควันไม้ 
9.3  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อน พร้อมทั้งให้ 

            ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   
9.4  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.5  สรุปและจัดท ารายงาน 
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10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพปญัหา  
   ขั้นตอนการผลติ เพื่อน ามา 
   วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 

แผน             

ผล             

2. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกใน 
   การแก้ไขปัญหาการผลิต และ 
   ติดตั้งระบบควบแน่นส าหรับ 
   กลั่นน้ าส้มควันไม้  

แผน             

ผล             

3. ลงพ้ืนท่ีให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการ 
   แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าและตดิตั้ง 
   เครื่องกรองน้ าอ่อนพร้อมท้ังให้ค า 
   ปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหา 
   คุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแล 
   บ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   

แผน             

ผล             

4. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน             
ผล             

5. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             
ผล             

 

11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
          11.1 ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับ  
     กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากท่ีได้ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไข 
     ปัญหาคุณภาพน้ า และสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง การดูแลบ ารุงรักษา 
     ระบบกรองน้ าได้เอง  ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและ 
     บริโภค และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
          11.2 ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการสามารถผลิตน้ าส้มควันไม้ได้ประมาณ 22.5 ลิตรต่อเดือน ราคาลิตรละ  
     120 บาท รวมเป้นเงิน 2,700 บาท หลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ติดตั้งระบบควบแน่นที่ วศ. ได้  
     ออกแบบให้  สามารถผลิตน้ าส้มควันไม้ได้ประมาณ 225 ลิตรต่อเดือน ราคาลิตรละ 120 บาท เป็นเงิน 27,000  
     บาทต่อเดือน  ท าให้กลุ่มผลิตน้ าส้มควันไม้ได้เพ่ิมขึ้น 10 เท่า จึงมีรายได้เพ่ิมข้ึน 10 เท่า 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

183 
 

ชื่อเทคโนโลยี : กำรพัฒนำเครื่องกรองน  ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิต 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  การพัฒนาเครื่องกรองน้ าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับสัตว์เลี้ยง 
2. ชื่อผู้ประกอบการ :  นางอรุณพร  จันทรเสน  (วิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนต าบลคนเอาถ่าน) 
    ที่ตั้ง :  109/1 หมู่ที่ 8  ต าบลนาหลวงเสน  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    โทรศัพท์ :  081 – 6383538   อีเมล :  - 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางจิตต์เรขา  ทองมณี 
 หน่วยงาน :  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ :  0 2201 7107   อีเมล :  Jitrekha@dss.go.th 
4. ปัญหา :  กลุ่มตั้งอยู่ใกล้ภูเขาที่มีน้ าตก จึงได้ต่อท่อเพ่ือน าน้ าตกมาใช้ภายในที่ท าการกลุ่ม  โดยไม่ได้มีการปรับปรุง 
    คุณภาพน้ าให้เหมาะสม จึงไม่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการท าผลิตภัณฑ์และบริโภค  ซึ่งต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพ  
    ตามมาตรฐานน้ าอุปโภคบริโภค  จึงต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดมาใช้ในกระบวนการท าผลิตภัณฑ์และบริโภค  ท าให้มี  
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตสูง 
5. ประเด็นการพัฒนา :  ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนด้วยการติดตั้ง 
    เครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า  
    ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   
6. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้มีน้ าสะอาดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ า ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตแชมพู 
    ส าหรับสัตว์เลี้ยง และใช้ในการอุปโภคและบริโภค ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค 
    บริโภค 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ปี 2565 
8. งบประมาณ :  – 
9. วิธีด าเนินงาน :  

9.1  สอบถามข้อมูลสภาพปัญหา ขั้นตอนการผลิต เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 
9.2  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า และติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อน พร้อมทั้ง 

            ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้เอง   
9.3  ติดตามผลการด าเนินงาน 
9.4  สรุปและจัดท ารายงาน 

10. แผนปฏิบัติงาน :  

กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สอบถามข้อมูลสภาพปญัหา  
   ขั้นตอนการผลติ เพื่อน ามา 
   วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข 

แผน             

ผล             
2. ลงพ้ืนท่ีให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
   ในการแก้ไขปัญหาคณุภาพน้ า 
   และติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อน 
  พร้อมท้ังให้ค าปรึกษาเชิงลึกใน 
  การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า  
  ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษา 
  ระบบกรองน้ าไดเ้อง   

แผน             

ผล             
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กิจกรรม  ปี 2564 ปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ติดตามผลการด าเนินงาน 
แผน             

ผล             

4. สรุปและจัดท ารายงาน 
แผน             

ผล             
 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน :  
    ก่อนด าเนินการผู้ประกอบการต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดส าหรับอุปโภค บริโภค และใช้ส าหรับกระบวนการ  

     ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่หลังจากที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหา  
     คุณภาพน้ า และสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ าอ่อนขนาดก าลังผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง การดูแลบ ารุงรักษาระบบ 
     กรองน้ าได้เอง  ท าให้ผู้ประกอบการได้น้ าสะอาด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
     และใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าอุปโภค บริโภค 
 
 

รูปภำพประกอบผลกำรด ำเนินงำน 
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