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ค ำน ำ 
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ความส าคัญกับการน าโจทย์ปัญหาที่ได้รับจากผู้ประกอบการโอทอปมา
ศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยสามารถแก้ปัญหา และตอบโจทย์ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการโอทอป ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสินค้า OTOP ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 106 ราย เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการเพ่ิมกลยุทย์การตลาดมากที่สุด จ านวน 32 ราย 
(ร้อยละ 30)  รองลงมาคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 26) ผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 19) ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 
13) การพัฒนาเทคโนโลยีบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 7) และผลิตภัณฑ์เซรามิกดั้งเดิม จ านวน 5 ราย 
(ร้อยละ 5)  

 การด าเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีส่วนส าคัญท่ีช่วย
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และมีการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้าข้าวผสมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่มน ้ำข้ำวผสมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์    
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยสรำวุธ ยุทธศิลป์  (กลุ่มขนมหำดส้มแป้น) 

ที่ตั ง : 68/6 หมู ่2 ต้ำบลหำดส้มแป้น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
โทรศัพท์ : 080-2704274 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับวัตถุดิบใน

ท้องถิ่น 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :    
    พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต  
6. วัตถุประสงค์ :   
    เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ให้มีคุณภำพและมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
8. งบประมำณ :   -                        
9. วิธีด้ำเนินงำน :     

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
 9.2 พัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำข้ำวผสมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ให้มีคุณภำพ

และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
    9.3 วิเครำะห์คุณภำพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำข้ำวผสมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
9.4 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำข้ำวผสมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
9.5 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำข้ำวผสมเมล็ด
มะม่วงหิมพำนต ์
9.6 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน       

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำร 

แผน             

ผล             

2. พัฒนำสูตรและ
กระบวนกำรผลติ
ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มน ้ำข้ำว
ผสมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต ์

แผน             

ผล            
 

3. วิเครำะห์คณุภำพ
ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มน ้ำข้ำว
ผสมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต ์

แผน             

ผล             
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
น ้ำข้ำวผสมเมล็ดมะม่วง         
หิมพำนต ์

แผน             

ผล            
 

5. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบกำร 

แผน             
ผล             

6. ติดตำม และผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำร
รับรองมำตรฐำน 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้ทรำบประเด็นควำมต้องกำรในกำร
แปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์จำกเกษตรกรในพื นที่จังหวัดระนอง ผ่ำนกำรประสำนจำกเจ้ำหน้ำที่ของ
ส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง วศ. จึงได้พัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำข้ำวผสมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์  
และจัดท้ำแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรทั งปลำยข้ำวหัก
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรสีข้ำว มีมูลค่ำต่้ำ ส่วนใหญ่นิยมน้ำไปใช้เป็นอำหำรสัตว์ และเมล็ดมะม่วง
หิมพำนต์ที่ไม่ได้ขนำดหรือตกเกรด เช่น เมล็ดหักซีก ท้ำให้เกษตรกรต้องจ้ำหน่ำยในรำคำต่้ำกว่ำชนิดเต็ม
เมล็ด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีจ้ำนวนมำก และมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพรำะประกอบด้วยกรดไขมันลิโนเลอิกสูง 
สำมำรถป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ น้ำมำสู่กำรวิจัยและพัฒนำเป็นเครื่องดื่มสุขภำพที่ให้พลังงำนสูง 
เพ่ือเป็นหนึ่งทำงเลือกใหม่แก่ผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภำพ โดยกำรน้ำน ้ำปลำยข้ำวหักและน ้ำเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์
ที่ได้จำกกำรสกัด บรรจุในขวดแก้ว นึ่งไล่อำกำศ ผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเชื อด้วยควำมร้อนในระดับพำสเจอร์
ไรซ์ เพ่ือท้ำลำยจุลินทรีย์ที่ท้ำให้เกิดโรค ตลอดจนเอนไซม์ที่ท้ำให้อำหำรเน่ำเสีย ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
น ้ำข้ำวผสมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ที่มีคุณภำพตรงตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 
2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีขำวเนียน และรสชำติที่เป็นเอกลักษณ์ 
ปรำศจำกกำรเติมแต่งสี สำรกันเสียหรือวัตถุเจือปนอำหำร จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรแปรรูปดังกล่ำวฯ ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เทคโนโลยีกำรแปรรูปผัก
และผลไม้ (กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์)” ณ อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพ่ือน้ำองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  ช่วยเพ่ิมมูลค่ำวัตถุดิบที่มีมำกในท้องถิ่น  
และพัฒนำสินค้ำจำกผู้ผลิตในระดับชุมชนให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกยิ่งขึ น ภำยหลังจำกกำรด้ำเนินกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีพบว่ำผู้ประกอบกำรอยู่ระหว่ำงทดลองผลิตโดยจัดจ้ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคในพื นที่ เพ่ือ
ศึกษำแนวโน้มทำงกำรตลำด ซึ่งเบื องต้นได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี ทั งนี  วศ. จะติดตำมให้
ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตต่อไป เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน น้ำมำซึ่งควำมม่ันคงก้ำวหน้ำของกิจกำรต่อไป 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เค้กกล้วยหอมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงรุ่งทิวำ เมฆบุตร (กลุ่มถนอมอำหำร) 

ที่ตั ง : 90/4 หมู่ 3 ต้ำบลหำดส้มแป้น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
โทรศัพท์ : 091-0423143 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :    
     ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   
    พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :  
    เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
8. งบประมำณ : -. 
9. วิธีด้ำเนินงำน :    

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 พัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ให้มีคุณภำพ 
9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
9.4 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ เค้กกล้วยหอมเมล็ดมะม่วง           
หิมพำนต์   
9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน                                                                                                

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำร 

แผน             

ผล             

2. พัฒนำสูตรและ
กระบวนกำรผลติ
ผลิตภณัฑ์เค้กกล้วยหอม
เมลด็มะม่วงหิมพำนต ์

แผน             

ผล            
 

3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เค้กกล้วย
หอมเมล็ดมะม่วงหิมพำนต ์

แผน             

ผล             

4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบกำร 

แผน             
ผล             

5. ติดตำม และผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำร
รับรองมำตรฐำน 

แผน             

ผล             
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้ทรำบประเด็นควำมต้องกำรในกำร
แปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์จำกเกษตรกรในพื นที่จังหวัดระนอง ผ่ำนกำรประสำนจำกเจ้ำหน้ำที่ของ
ส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง วศ. จึงได้จัดท้ำแผนกำรน้ำเทคโนโลยีกำรแปรรูปมำใช้เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร และได้วิจัยพัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมเมล็ด
มะม่วงหิมพำนต์ภำยในห้องปฏิบัติกำรขึ น และได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปดังกล่ำวฯ ผ่ำนกำรจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้ (กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วง
หิมพำนต์)” ณ อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มมูลค่ำวัตถุดิบที่มีมำกในท้องถิ่น และเกิด
กำรพัฒนำสินค้ำในระดับชุมชนให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกยิ่งขึ น ภำยหลังจำกกำรด้ำเนินกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีพบว่ำผู้ประกอบกำรอยู่ระหว่ำงทดลองผลิตโดยจัดจ้ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคในพื นที่ เพ่ือศึกษำ
แนวโน้มทำงกำรตลำด ซึ่งเบื องต้นได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี ทั งนี  วศ. จะติดตำมให้
ค้ำแนะน้ำแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตต่อไป เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค 
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนสูงขึ น น้ำมำซึ่งควำมม่ันคงก้ำวหน้ำของกิจกำรต่อไป 

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าคาราเมลเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้ำวแต๋นหน้ำคำรำเมลเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสุธิษำ แก้วโสภำ  (กลุ่มสัมมำชีพบ้ำนบำงสังตี) 

ที่ตั ง : 17/9 หมู่ 2 ต้ำบลหำดส้มแป้น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
โทรศัพท์ : 062-3174260 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :   
    ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 
    พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
6. วัตถุประสงค์ :   
     เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
8. งบประมำณ :  -                 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 พัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ข้ำวแต๋นหน้ำคำรำเมลเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ให้มี
คุณภำพ 
9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวแต๋นหน้ำคำรำเมลเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำ 
9.4 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ข้ำวแต๋นหน้ำคำรำเมลเมล็ด
มะม่วงหิมพำนต ์
9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน         

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำร 

แผน             

ผล             

2. พัฒนำสูตรและ
กระบวนกำรผลติ
ผลิตภณัฑ์ข้ำวแต๋นหน้ำ  
คำรำเมลเมลด็มะม่วงหิม
พำนต์ 

แผน             

ผล            

 

3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวแต๋น 
หน้ำคำรำเมลเมล็ดมะม่วง
หิมพำนต ์
 

แผน             

ผล            
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบกำร 

แผน             
ผล             

5. ติดตำม และผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำร
รับรองมำตรฐำน 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้ทรำบประเด็นควำมต้องกำรในกำร
แปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์จำกเกษตรกรในพื นที่จังหวัดระนอง ผ่ำนกำรประสำนจำกเจ้ำหน้ำที่ของ
ส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดระนอง  วศ. จึงได้วิจัยพัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ข้ำวแต๋น 
หน้ำคำรำเมลเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ในห้องปฏิบัติกำรขึ น และได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปดังกล่ำวฯ 
ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้ (กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์)” ณ อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มมูลค่ำวัตถุดิบที่มีมำกในท้องถิ่น และเกิด
กำรพัฒนำสินค้ำในระดับชุมชนให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกยิ่งขึ น ภำยหลังจำกกำรด้ำเนินกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีพบว่ำผู้ประกอบกำรอยู่ระหว่ำงทดลองผลิตโดยจัดจ้ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคในพื นที่ เพ่ือศึกษำ
แนวโน้มทำงกำรตลำด ซึ่งเบื องต้นได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี โดยมีกำรสั่งซื อสินค้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น มีพ่อค้ำคนกลำงสนใจรับไปจ้ำหน่ำยในงำนเทศกำล งำนบุญต่ำงๆ หน่วยงำนรำชำกำรเชิญไป
จ้ำหน่ำยในกำรจัดงำนนิทรรศกำร เป็นต้น ทั งนี  วศ. จะติดตำมให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตต่อไป เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค เพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ผลิตให้ได้มำตรฐำนสูงขึ น น้ำมำซึ่งควำมม่ันคงก้ำวหน้ำของกิจกำรต่อไป 

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และการแปรรูปปลา 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำส้มตัว ปลำส้มฟัก 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยสมศักดิ์ จันทะแพน  (วิสำหกิจชุมชนปลำส้มถอดก้ำงพ่อสมศักดิ์บ้ำนเปือยทอง) 

ที่ตั ง : 14 หมู่14 บ้ำนเปือยทอง ต้ำบลขำมเฒ่ำพัฒนำ อ้ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 44150 
โทรศัพท์ : 087-6404156 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :   
4.1 ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำส้มให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด  
4.2 ผู้ประกอบกำรยังไม่ได้รับกำรรับรองสถำนที่ผลิต 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 

6. วัตถุประสงค์ : 
     เพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม และผลักดัน

ผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำส้มภำยในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปลำส้มมี
คุณภำพ  และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม 

 9.4 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร 
(Primary GMP) และกำรน้ำเทคนิคลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต   
9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

แผน  
 

          

ผล  
 

          

2. พัฒนำกระบวนกำรผลิต
ผลิตภณัฑ์ปลำส้มภำยใน
ห้องปฏิบัติกำร 

แผน             

ผล             

3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ลดกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำสม้ 

แผน             

ผล             
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน             

ผล             

5. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน 

แผน    
 

        

ผล    
 

        

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้คิดค้นเทคนิคกำรลดกำร
ปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม จนได้กระบวนกำรผลิตที่เหมำะสมและสำมำรถลดกำรปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ลงได้ จึงได้ถ่ำยทอดเทคนิคดังกล่ำวฯ ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เทคโนโลยี
กำรยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป (ประเภทปลำส้มและกำรแปรรูปปลำ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยกระดับกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งในกำรจัด
ฝึกอบรมฯ ในครั งนี นอกจำก วศ. จะถ่ำยทอดเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม
แล้ว ยังได้ถ่ำยทอดสูตรและกระบวนกำรผลิตกำรแปรรูปปลำทั งปลำส้มสูตรสมุนไพร ปลำส้มหยอง และ
ปลำจ๊ออีกด้วย อย่ำงไรก็ตำมก่อนกำรด้ำเนินงำนผู้ประกอบกำรยังประสบปัญหำผลิตภัณฑ์ปลำส้ม มีกำร
ปนเปื้อนจำกเชื อจุลินทรีย์ในปริมำณที่เกินเกณฑ์มำตรฐำนก้ำหนด ประกอบกับกระบวนกำรผลิตไม่ถูก
สุขลักษณะ จึงเป็นกำรเพิ่มโอกำสเสี่ยงจำกกำรปนเปื้อนมำกขึ น ภำยหลังกำรด้ำเนินงำนผู้ประกอบกำรได้น้ำ
เทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มที่ วศ. พัฒนำขึ นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำร
ผลิต  
 วศ. ได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีใน
กำรผลิตอำหำร ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำนจนสถำนที่ผลิตอำหำร (ท่ี
ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน) ได้รับกำรรับรองจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และผลิตภัณฑ์ปลำส้ม
ทั งปลำตะเพียนและปลำส้มฟักได้รับเลขสำรบบอำหำร นอกจำกนี  วศ. ไดส้่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรตระหนัก
ถึงควำมส้ำคัญในกำรรักษำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมสม่้ำ เสมอ และค้ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเป็นอันดับแรก 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และการแปรรูปปลา 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำส้มตัว ปลำส้มชิ น ปลำส้มฟัก แจ่วบอง. 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงฐิติพร กำรภักดี  (กลุ่มปลำส้มหนองระเวียง) 

ที่ตั ง : 26 หมู่ 13 บ้ำนหนองระเวียง ต้ำบลเวียงชัย อ้ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 44110 
โทรศัพท์ : 083-3616841 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
4.1 ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำส้มให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด  
4.2 ผู้ประกอบกำรยังไม่ได้รับกำรรับรองสถำนที่ผลิต 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 

6. วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม และผลักดัน

ผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำส้มภำยในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปลำส้มมี
คุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม 
9.4 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร  
(Primary GMP) และกำรน้ำเทคนิคลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต   
9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

แผน  
 

          

ผล  
 

          

2. พัฒนำกระบวนกำรผลิต
ผลิตภณัฑ์ปลำส้มภำยใน
ห้องปฏิบัติกำร 

แผน             

ผล             

3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ลดกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำสม้ 

แผน             

ผล             
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน             

ผล             

5. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน 

แผน    
 

        

ผล    
 

        

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

 ก่อนกำรยื่นขออนุญำตสถำนที่ผลิตและรำยกำรผลิตอำหำรจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (อย.) และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผู้ประกอบกำรประสบปัญหำกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในปริมำณที่เกินเกณฑ์มำตรฐำนก้ำหนด ท้ำให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนัก
เทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้คิดค้นเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มขึ น จนได้
กระบวนกำรที่สำมำรถลดกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ได้ จึงได้ถ่ำยทอดเทคนิคดังกล่ำวฯ ผ่ำนกำรจัด
ฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีกำรยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป (ประเภทปลำส้มและกำรแปร
รูปปลำ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ปลำส้ม ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
 วศ. ได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้มีควำมสม่้ำเสมอ โดยกำรใช้
กระดำษลิตมัสเพ่ือวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำสูตรเพื่อลดกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
และกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร เพ่ือลดกำร
ปนเปื้อนข้ำม รวมทั งแนะน้ำให้ใช้น ้ำในกระบวนกำรผลิตที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ทั งนี  วศ. ได้ประสำน
ควำมร่วมมือกับสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม (สสจ.) เพ่ือติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบกำรได้น้ำเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำส้มที่ วศ. ได้ถ่ำยทอดน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรผลิตจริง 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และการแปรรูปปลา 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำส้มตัว  
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงล้วน ศรีทองจักร  (กลุ่มแปรรูปอำหำรจำกปลำ) 

ที่ตั ง : 114 หมู่1 ต้ำบลแห่ใต้ อ้ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 44120 
โทรศัพท์ : 080-7561872 , 087-8526083 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ  จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :    
4.1 ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำส้มให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด  
4.2 ผู้ประกอบกำรยังไม่ได้รับกำรรับรองสถำนที่ผลิต 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 

6. วัตถุประสงค์ :   
   เพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำส้มภำยในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปลำส้มมี
คุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม 
9.4 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร  
(Primary GMP) และกำรน้ำเทคนิคลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต   
9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของประกอบกำร 

แผน  
 

          

ผล  
 

          

2. พัฒนำกระบวนกำร
ผลิตผลิตภณัฑ์ปลำส้ม
ภำยในห้องปฏิบัติกำร 

แผน             

ผล             

3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ลดกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำสม้ 

แผน             

ผล             
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน             

ผล             

5. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน : 

 .ก่อนกำรด้ำเนินงำนผู้ประกอบกำรประสบปัญหำที่ท้ำให้ผลิตภัณฑ์ปลำส้มไม่ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำน คือพบเชื อจุลินทรีย์ในปริมำณที่เกินเกณฑ์มำตรฐำนก้ำหนด ท้ำให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
(วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้คิดค้นเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำ
ส้มขึ น จนได้กระบวนกำรที่สำมำรถลดกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ จึงได้ถ่ำยทอดเทคนิคดังกล่ำวฯ ผ่ำน
กำรจัดฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีกำรยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป (ประเภทปลำส้มและ
กำรแปรรูปปลำ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ปลำส้ม ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
 วศ. ได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้มีควำมสม่้ำเสมอ โดยกำรใช้
กระดำษลิตมัสเพ่ือวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของผลิตภัณฑ์ และกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร เพ่ือลดกำรปนเปื้อนข้ำม รวมทั งแนะน้ำให้ใช้น ้ำในกระบวนกำร
ผลิตที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ทั งนี  วศ. ได้ประสำนควำมร่วมมือกับสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 
(สสจ.) เพ่ือติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบกำรได้
น้ำเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มที่ วศ. ได้ถ่ำยทอดน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ผลิตจริง 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำร้ำบอง 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวภัทร์ธีนันท์ เมืองจันทร์  (คุณโหน่งปลำร้ำบอง) 

ที่ตั ง : 142 ถนนศรีรำชวงศ์ ต้ำบลตลำด อ้ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม 44000 
โทรศัพท์ : 089-8629919 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
4.1 ผู้ประกอบกำรต้องกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ปลำร้ำบอง 
4.2 ผู้ประกอบกำรยังไม่ได้รับกำรรับรองสถำนที่ผลิต 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 

6. วัตถุประสงค์ : 
     เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิต กำรยืดอำยุกำรเก็บและ

ผลักดันผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563  
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 ประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำให้ผู้ประกอบกำรร่วมกับสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม 
9.3 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร  
(Primary GMP) และกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำร้ำบองเพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำ  
9.4 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน   

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

แผน  
 

          

ผล  
 

          

2. ประสำนงำนเพื่อแกไ้ข
ปัญหำให้ผู้ประกอบกำร
ร่วมกับสำธำรณสุขจังหวัด
มหำสำรคำม 

แผน             

ผล             

3. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน             

ผล             

4. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน 

แผน             

ผล             
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
 ผู้ประกอบกำรต้องกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ปลำร้ำบอง เนื่องจำกผลิตภัณฑ์เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงสีและกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่ำงกำรเก็บรักษำ และเป็นกลุ่มที่ส้ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดมหำสำรคำม ต้องกำรผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข จึงประสำน
ให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ). สนับสนุนองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรเพ่ือแก้ปัญหำดังกล่ำว วศ. จึงได้ให้
ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ฯ โดยกำรแนะน้ำให้ใช้วัตถุดิบที่สดและสะอำด และกำร
เลือกใช้น ้ำมันทอดซ ้ำในขั นตอนกำรคั่วใบมะกรูด และพริก ไม่ควรเกิน 2 ครั ง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์
ปลำร้ำบองมีสีคล ้ำและมีกลิ่นหืน และให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน  
 นอกจำกนี ผู้ประกอบกำรยังสนใจเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เทคโนโลยีกำร
ยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป (ประเภทปลำส้มและกำรแปรรูปปลำ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ปลำส้ม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยกระดับกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
กำรจัดฝึกอบรมฯ ครั งนี นอกจำก วศ. จะถ่ำยทอดเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำส้มแล้ว ยังมีกำรถ่ำยทอดกำรแปรรูปปลำทั งปลำส้มสูตรสมุนไพร ปลำส้มหยอง และปลำจ๊ออีกด้วย 
ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถน้ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบกำรกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้  

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และการแปรรูปปลา 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำส้มตัว  
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงวรรณำ ยำวดี  (กลุ่มแปรรูปอำหำรบ้ำนหนองโง้ง) 

ที่ตั ง : 67 หมู1่0 ต้ำบลบ้ำนหวำย อ้ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม 44120 
โทรศัพท์ : 082-3461239 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
4.1 ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำส้มให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด  
4.2 ผู้ประกอบกำรยังไม่ได้รับกำรรับรองสถำนที่ผลิต 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 

6. วัตถุประสงค์ :  
     เพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม และผลักดัน

ผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำส้มภำยในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปลำส้มมี
คุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม 
9.4 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร  
(Primary GMP) และกำรน้ำเทคนิคลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิต   
9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

แผน  
 

          

ผล  
 

          

2. พัฒนำกระบวนกำร
ผลิตผลิตภณัฑ์ปลำส้ม
ภำยในห้องปฏิบัติกำร 

แผน             

ผล             

3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ลดกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำสม้ 

แผน             

ผล             
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน             

ผล             

5. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน : 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) ได้รวบรวมประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรที่จ้ำเป็นของผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์ปลำส้ม เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรด้ำเนินงำน ซึ่งผลจำกกำรส้ำรวจข้อมูลพบว่ำกลุ่มแปรรูปอำหำร
บ้ำนหนองโง้ง มีควำมต้องกำรพัฒนำโรงเรือนหรือสถำนที่ผลิต เนื่องจำกโรงเรือนหรือสถำนที่ที่ใช้ในกำร
ผลิตยังไม่เป็นสัดส่วนและยังไม่ได้รับกำรรับรองสถำนที่ผลิต และต้องกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ได้
มำตรฐำน วศ. จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เทคโนโลยีกำรยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์อำหำร 
(ประเภทปลำส้มและกำรแปรรูปปลำ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์
ปลำส้ม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ตลอดจนยกระดับกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งในกำรจัดฝึกอบรมฯ ครั งนี นอกจำก วศ. จะ
ถ่ำยทอดเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มแล้ว ยังมีกำรถ่ำยทอดกระบวนกำร
แปรรูปปลำทั งปลำส้มสูตรสมุนไพร ปลำส้มหยอง และปลำจ๊ออีกด้วย  

วศ. ได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในประเด็นกำรพัฒนำโรงเรือนหรือสถำนที่ผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีใน
กำรผลิตอำหำร และประเด็นกำรพัฒนำควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิตปลำส้มให้ได้มำตรฐำนจำก
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) และ/หรือมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  วศ. ได้ประสำนควำม
ร่วมมือกับสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม (สสจ.) เพ่ือติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำร
รับรองมำตรฐำน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มแปรรูปอำหำรบ้ำนหนองโง้งมีกำรเตรียมควำมพร้อมเบื องต้น โดยน้ำควำมรู้
ที่ได้จำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกมำเป็นพื นฐำนในกำรด้ำเนินงำนต่อไป 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และการแปรรูปปลา 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำส้มตัว  
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยประสำน  สงนวน  (วิสำหกิจกลุ่มอำชีพท้ำปลำส้มบ้ำนตะคุ) 

ที่ตั ง : 75 หมู่ 5 ต้ำบลวังแสง อ้ำเภอแกด้ำ จังหวัดมหำสำรคำม 44000   
โทรศัพท์ : 080-1959488 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :   
4.1 ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำส้มให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด  
4.2 ผู้ประกอบกำรยังไม่ได้รับกำรรับรองสถำนที่ผลิต 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 

6. วัตถุประสงค์ : 
     เพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม และผลักดัน

ผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563 
8. งบประมำณ : -  
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำส้มภำยในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปลำส้มมี
คุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม 
9.4 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร  
(Primary GMP) 
9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร 

แผน  
 

          

ผล  
 

          

2. พัฒนำกระบวนกำร
ผลิตผลิตภณัฑ์ปลำส้ม
ภำยในห้องปฏิบัติกำร 

แผน             

ผล             
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กิจกรรม 
2562 2563 

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. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ลดกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำสม้ 

แผน             

ผล             

4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน             

ผล             

5. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน 

แผน    
 

        

ผล    
 

        

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้คิดค้นเทคนิคกำรลดกำร
ปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มขึ นจนได้กระบวนกำรผลิตที่เหมำะสมและสำมำรถลดกำร
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ลงได้ จึงได้ถ่ำยทอดเทคนิคดังกล่ำวฯ ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร 
“เทคโนโลยีกำรยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป (ประเภทปลำส้มและกำรแปรรูปปลำ)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยกระดับกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ซึ่งในกำรจัดฝึกอบรมฯ ครั งนี นอกจำก วศ. จะถ่ำยทอดเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำส้มแล้ว ยังมีกำรถ่ำยทอดกำรแปรรูปปลำทั งปลำส้มสูตรสมุนไพร ปลำส้มหยอง และปลำจ๊ออีกด้วย  
อย่ำงไรก็ตำมก่อนกำรด้ำเนินงำนผู้ประกอบกำรยังประสบปัญหำผลิตภัณฑ์ปลำส้ม มีกำรปนเปื้อนจำก
เชื อจุลินทรีย์ในปริมำณที่เกินเกณฑ์มำตรฐำนก้ำหนด ภำยหลังกำรด้ำเนินงำนผู้ประกอบกำรได้น้ำเทคนิค
กำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มที่ วศ. พัฒนำขึ นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิต 
และควบคุมสุขลักษณะในกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ นเพ่ือลดปัญหำกำรปนเปื้อนข้ำม และลดปริมำณ
เชื อจุลินทรีย์ให้ได้ตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
 วศ. ได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีใน
กำรผลิตอำหำร และไดส้่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรตระหนักถึงควำมส้ำคัญในกำรรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้มี
ควำมสม่้ำเสมอ และค้ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้บริโภคมำเป็นอันดับแรก  
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และการแปรรูปปลา 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : แจ่วบอง น ้ำพริกปลำร้ำผัด น ้ำปลำร้ำ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงภัทริน อรรถนีพรรณ  (กลุ่มน ้ำพริกคุณภัท) 

ที่ตั ง : 128 หมู ่3 ต้ำบลเมืองเสือ อ้ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 44110 
โทรศัพท์ : 097-1422666 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :    
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำแปรรูป เพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย  

5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   
   5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
    5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 
6. วัตถุประสงค์ : 
    เพ่ือผลักดันผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
8. งบประมำณ : - - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  
   9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

9.2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำส้มภำยในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปลำส้มมี
คุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

    9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม 
    9.4 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ปลำแปรรูป 
    9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน 
10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร 

แผน  
 

          

ผล  
 

          

2. พัฒนำกระบวนกำร
ผลิตผลิตภณัฑ์ปลำส้ม
ภำยในห้องปฏิบัติกำร 

แผน             

ผล             

3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ลดกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำสม้ 

แผน             

ผล             

4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
กำรพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภณัฑ์ปลำแปรรูป 

แผน             

ผล             
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้คิดค้นเทคนิคกำรลดกำร
ปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มขึ นจนได้กระบวนกำรผลิตที่เหมำะสมและสำมำรถลดกำร
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ จึงได้ถ่ำยทอดเทคนิคดังกล่ำวฯ ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร 
“เทคโนโลยีกำรยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป (ประเภทปลำส้มและกำรแปรรูปปลำ)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยกระดับกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
กำรจัดฝึกอบรมฯ ครั งนี นอกจำก วศ. จะถ่ำยทอดเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำ
ส้มแล้ว ยังมีกำรถ่ำยทอดกำรแปรรูปปลำทั งปลำส้มสูตรสมุนไพร ปลำส้มหยอง และปลำจ๊ออีกด้วย ซึ่ง
ผู้ประกอบกำรสำมำรถน้ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบกำรกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได ้
 สถำนที่ผลิตของผู้ประกอบกำรได้รับกำรรับรองจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)
วศ. จึงได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ปลำแปรรูป ตลอดจนติดตำม และผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคนิคการลดการปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และการแปรรูปปลา 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำส้มตัว แจ่วบอง 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยสมหมำย จันดี  (กลุ่มอีสำนปลำส้ม)   

ที่ตั ง : 46 หมู ่8 ต้ำบลกุดปลำดุก อ้ำเภอชื่นชม จังหวัดมหำสำรคำม 44160 
โทรศัพท์ : 083-35780373 

3.  ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
    4.1 ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำส้มให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด  
    4.2 ผู้ประกอบกำรยังไม่ได้รับกำรรับรองสถำนที่ผลิต 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :  
    5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
    5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 
6. วัตถุประสงค์ : 

    เพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – พฤษภำคม 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำส้มภำยในห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปลำส้มมี
คุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
9.3 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้ม 
9.4  ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร  
(Primary GMP) 
9.5 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำร 

แผน  
 

          

ผล  
 

          

2. พัฒนำกระบวนกำร
ผลิตผลิตภณัฑ์ปลำส้ม
ภำยในห้องปฏิบัติกำร 

แผน             

ผล             
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กิจกรรม 
2562 2563 

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. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ลดกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำสม้ 

แผน             

ผล             

4. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน             

ผล             

5. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอ
กำรรับรองมำตรฐำน 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้คิดค้นเทคนิคกำรลดกำร
ปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มขึ นจนได้กระบวนกำรผลิตที่เหมำะสมและสำมำรถลดกำร
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์ลงได้ จึงได้ถ่ำยทอดเทคนิคดังกล่ำวฯ ผ่ำนกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร 
“เทคโนโลยีกำรยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป (ประเภทปลำส้มและกำรแปรรูปปลำ)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรน้ำองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยกระดับกำรผลิตให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ซึ่งในกำรจัดฝึกอบรมฯ ครั งนี นอกจำก วศ. จะถ่ำยทอดเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
ปลำส้มแล้ว ยังมีกำรถ่ำยทอดกำรแปรรูปปลำทั งปลำส้มสูตรสมุนไพร ปลำส้มหยอง และปลำจ๊ออีกด้วย 
อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรอยู่ระหว่ำงปรับปรุงสถำนที่ผลิตและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิต เพ่ือยื่นขออนุญำตสถำนที่ผลิตจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
(อย.) จึงต้องกำรองค์ควำมรู้จำก วศ. เพ่ือน้ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตจึงเข้ำร่วมโครงกำรและ
รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก วศ. ภำยหลังกำรด้ำเนินงำนผู้ประกอบกำรได้น้ำเทคนิคกำรลดกำรปนเปื้อน
เชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลำส้มที่ วศ. พัฒนำขึ นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิต  
 วศ. ได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีใน
กำรผลิตอำหำร ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน ส่งผลให้สถำนที่ผลิตได้รับ
กำรรับรองจำก อย. และผลิตภัณฑ์ปลำส้มได้รับเลขสำรบบอำหำรทั งปลำตะเพียน ปลำจีน และปลำส้มสำย
เดี่ยว นอกจำกนี  วศ. ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรตระหนักถึงควำมส้ำคัญในกำรรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้
มีควำมสม่้ำเสมอ และค้ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้บริโภคมำเป็นอันดับแรก  
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรส้าเร็จรูป 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงเพ็ญศรี แก้วสมบัติ  (วิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนชมน้อย) 
   ที่ตั ง : 108 หมู ่2 ต้ำบลชมเจริญ อ้ำเภอปำกชม จังหวัดเลย 42150 
   โทรศัพท์ : 082-1235189  
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 

หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศพัท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
4.1 ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูปให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน
ก้ำหนด  
4.2 ผู้ประกอบกำรต้องกำรวิเครำะห์ปริมำณสีผสมอำหำรในผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูปตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร (ฉบับที่ 5) 
4.3 ผู้ประกอบกำรต้องกำรยื่นขอกำรรับรองและขอใช้เครื่องหมำยอำหำรฮำลำล 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 

6. วัตถุประสงค์ : 
    เพ่ือพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และผลักดันผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กระบวนกำรรับรองมำตรฐำน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – สิงหำคม 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1  ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2  ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร 
(GMP) 
9.3  วิเครำะห์ทดสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป   
9.4  ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำนอำหำรฮำลำล 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. ติดต่อประสำนงำน
เพื่อส้ำรวจข้อมลู
ปัญหำ/ควำมต้องกำร
ของผู้ประกอบกำร 

แผน           
  

ผล           
  

2. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก
เพื่อกำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลติตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดี
ในกำรผลติอำหำร 
(GMP) 

แผน           
  

ผล           
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กิจกรรม 
2562 2563 

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. วิเครำะห์ทดสอบ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์
ขนมจีนสมุนไพร
ส้ำเรจ็รูป   

แผน           
  

ผล           
  

4. ติดตำม และ
ผลักดันผู้ประกอบกำร
ให้ยื่นขอกำรรับรอง
มำตรฐำนอำหำรฮำ
ลำล 

แผน           
  

ผล           
  

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูปให้มีคุณภำพ เพ่ือขอกำรรับรองมำตรฐำน
อำหำรฮำลำลจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย (สกอท.) จึงได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก
แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต กำรบรรจุ และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์
ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป รวมทั งกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนที่ผลิตให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดี
ในกำรผลิตอำหำร ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือกำรยื่นขอกำรรับรองและขอใช้เครื่องหมำยอำหำร
ฮำลำลให้ถูกต้องตำมบัญญัติของศำสนำอิสลำม ซึ่งต่อมำผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำรตำมขั นตอนกำรขอกำร
รับรองและขอใช้เครื่องหมำยอำหำรฮำลำลตำมที่ สกอท. ก้ำหนด 

นอกจำกนี ผู้ประกอบกำรมีแผนกำรพัฒนำกำรกระจำยสินค้ำ โดยกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดไปยัง
ธุรกิจกำรค้ำปลีกขนำดใหญ่ (Modern trade) เช่น สยำมแมคโคร จึงต้องกำรให้ วศ. วิเครำะห์ทดสอบ
ปริมำณสีสังเครำะห์ในผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป จ้ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ขนมจีนสมุนไพร
ส้ำเร็จรูป (ใบเตย) ซึ่งให้สีเขียว 2) ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป (อัญชันผสมมะนำว) ซึ่งให้สีม่วง และ 3) 
ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป (ฝำง) ซึ่งให้สีชมพู ผลจำกกำรวิเครำะห์ทดสอบพบกำรเจือปนของสีสังเครำะห์
ตำร์ตรำซีนและบริลเลียน บลู เอ็ฟซีเอ็ฟในขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป (ใบเตย) พบกำรเจือปนของสี
สังเครำะห์คำร์โมอีซีนและบริลเลียน บลู เอ็ฟซีเอ็ฟในขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป (อัญชันผสมมะนำว) และ
พบกำรเจือปนของสีสังเครำะห์คำร์โมอีซีนในขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูป (ฝำง) โดยทั ง 3 ผลิตภัณฑ์ พบกำร
เจือปนของสีสังเครำะห์ในปริมำณที่ไม่เกินเกณฑ์ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 
เรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร (ฉบับที่ 5) ทั งนี  วศ. ได้ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรอง
มำตรฐำนอำหำรฮำลำล ซึ่งภำยหลังกำรด้ำเนินงำนพบว่ำผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรส้ำเร็จรูปของวิสำหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนชมน้อยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำหำรฮำลำลเป็นที่เรียบร้ อย
แล้ว 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้าฟักข้าวผสมน ้าเสาวรส 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่มน ้ำฟักข้ำวผสมน ้ำเสำวรส  
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงธัญญพร ขันทีท้ำว (วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรแปรรูปน ้ำผลไม้เหล่ำเหนือ) 

ที่ตั ง : 95/1 หมู่ 7 ต้ำบลเหล่ำโพนค้อ อ้ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 
โทรศัพท์ : 086-3359924 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
     ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำฟักข้ำวผสมน ้ำเสำวรสให้มีคุณภำพตรงตำม

มำตรฐำนก้ำหนด 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :    
    5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
    5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 
6. วัตถุประสงค์ : 
    เพ่ือผลักดันผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : มกรำคม 2563 – กันยำยน 2563 
8. งบประมำณ : -                          . 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำฟักข้ำวผสมน ้ำเสำวรส
ตำมหลักเกณฑว์ิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร (GMP)  
9.3 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

แผน          

ผล          

2. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน          

ผล          

3. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอกำร
รับรองมำตรฐำน 

แผน          

ผล          
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน : 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้ทรำบประเด็นปัญหำและควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำฟักข้ำวผสมน ้ำเสำวรสให้มีคุณภำพตรงตำม
มำตรฐำนก้ำหนด และยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ให้นำนขึ น จึงได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ื อให้
ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มน ้ำฟักข้ำวผสมน ้ำ
เสำวรสอย่ำงเข้มงวด เนื่องจำกสภำวะกำรผลิต ภำชนะบรรจุ และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์มีควำมเสี่ยงต่อ
กำรปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ โดยคณะเจ้ำหน้ำที่ได้แนะน้ำกำรปรับค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ของเครื่องดื่ม 
ให้มีค่ำต่้ำกว่ำหรือเท่ำกับ 4.6 ด้วยกำรเติมกรดซิตริกลงในเครื่องดื่ม  เพ่ือยับยั งกำรเจริญเติบโตของเชื อ
คลอสทริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium Botulinum) ที่สำมำรถสร้ำงสำรพิษโบทูลิซึม (Botulism) ซึ่งเป็น
อันตรำยรุนแรงถึงแก่ชีวิตต่อผู้บริโภค กำรปรับกรดในอำหำรเป็นกำรช่วยลดระดับควำมรุนแรงของกำรใช้
ควำมร้อนในกำรฆ่ำเชื อ ส้ำหรับอำหำรประเภทกรดต่้ำ ( low acid food) จำกระดับ commercial 
sterilization ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่ำ 100 องศำเซลเซียส ลงเป็นแค่ระดับกำรพำสเจอไรซ์ (pasteurization) 
ซึ่งใช้ควำมร้อนอุณหภูมิต่้ำกว่ำ 100 องศำเซลเซียส  ส่งผลดีต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์ทั งด้ำนกลิ่นและรส 
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และปลอดภัยจำกจุลินทรีย์ก่อโรค สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้นำนที่อุณหภูมิห้อง
โดยไม่ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่้ำ (cold storage) นอกจำกนี  วศ. ได้ให้ค้ำปรึกษำเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน ้ำฟักข้ำวผสมน ้ำเสำวรสตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร (GMP) 
รวมทั งติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอเลขสำรบบอำหำร 

 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 
 
 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1048/low-acid-food-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0740/commercial-sterilization-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0740/commercial-sterilization-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0428/pasteurization-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0429/pathogen-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0725/cold-storage-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลไม้อบแห้ง  
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงรัตนำวดี กระจ่ำงพจน์  (ไร่ภูผำสัก) 

ที่ตั ง : 221 หมู ่4 ต้ำบลหนองบัว อ้ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 
โทรศัพท์ : 081-122-1177  

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงปฏิญญำ จิยิพงศ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017416 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : patinya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
    ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :    
    5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
    5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน 
6. วัตถุประสงค์ : 

     เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอรับรอง
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                                                  

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : มกรำคม 2563 – กันยำยน 2563 
8. งบประมำณ : -                          . 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ติดต่อประสำนงำนเพื่อส้ำรวจข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
9.2 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร 
(GMP) และพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งเพ่ือให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
9.3 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ส้ำรวจข้อมลูปัญหำ/ควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำร 

แผน          

ผล          

2. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ผลิต 

แผน          

ผล          

3. ติดตำม และผลักดัน
ผู้ประกอบกำรให้ยื่นขอกำร
รับรองมำตรฐำน 

แผน          

ผล          

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน : 

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) โดยส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้ทรำบประเด็นปัญหำและ
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรไร่ภูผำสัก ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรที่แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภำพของผู้บริโภค เช่น ผลไม้อบแห้ง ข้ำวเกรียบผลไม้ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื นที่
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จังหวัดเลย ช่วยรับซื อวัตถุดิบจำกเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย สับปะรด แก้วมังกร ฯลฯ  
นอกจำกนี ผู้ประกอบกำรยังเห็นควำมส้ำคัญของกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน จึงต้องกำรให้ วศ. 
ให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลไม้อบแห้ง เพ่ือลดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพด้ำนสี 
กลิ่นรส เนื อสัมผัส และปริมำณควำมชื นในผลิตภัณฑ์ เช่น มะม่วงอบแห้ง สับปะรดอบแห้ง แก้วมังกร
อบแห้ง เป็นต้น  

วศ. จึงได้ให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง โดยใน
กระบวนกำรเตรียมวัตถุดิบ แนะน้ำให้เลือกใช้ชนิดของวัตถุเจือปนอำหำรในปริมำณที่กฎหมำยก้ำหนด 
เช่น กำรใช้กรดซิตริกร่วมกับโซเดียมเมตำไบซัลไฟต์ เพ่ือลดกำรเปลี่ยนแปลงของสีและกลิ่นรส ตลอดจน
แนะน้ำให้มีกำรควบคุมสภำวะกำรอบแห้ง (ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์) เช่น กำรใช้อุณหภูมิและ
เวลำในกำรอบแห้งที่เหมำะสม เพ่ือลดค่ำวอเตอร์แอกติวิตี ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั งนี  วศ. จะประสำนงำน
กับส้ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเลย เพ่ือผลักดันผู้ประกอบกำรให้เข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : มะม่วงหิมพำนต์ น ้ำมัลเบอร์รี่ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงกัลยำ  ชัยวัง (กลุ่มมะม่วงหิมพำนต์และผลผลิตทำงกำรเกษตรบ้ำนหัวทุ่ง)   

ที่ตั ง : 3 หมู่ที่ 3 ต้ำบลบ้ำนเสี ยว อ้ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ : 086-2123323 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวจันทร์ฉำย  ยศศักดิ์ศรี 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน     โทรศัพท์ :  02-2017415 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : janchay@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
      จำกกำรลงพื นที่ของเจ้ำหน้ำที่ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) พบว่ำต้ำบลบ้ำนเสี ยวและต้ำบลใกล้เคียง
ในอ้ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีพื นที่กำรปลูกพืชผักผลไม้เป็นจ้ำนวนมำก เช่น ฟักทอง กล้วย เมล็ด
มะม่วงหิมพำนต์ และมะขำมเป็นจ้ำนวนมำก  ผลผลิตส่วนหนึ่งที่ผลิตได้จะขำยส่งนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ที่ชำวบ้ำนปลูกจะขำยในรูปแบบสด เมื่อมีผลผลิตจ้ำนวนมำกท้ำให้มีปริมำณเกินกว่ำ
ควำมต้องกำรในกำรประกอบอำหำร และปรุงแต่งรสอำหำร จึงประสบปัญหำรำคำตกต่้ำ  จึงต้องกำรให้
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรช่วยถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำยเป็นที่
ต้องกำรของผู้บริโภค ทั งนี กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเล็งเห็นควำมต้องกำรของกลุ่มจึงน้ำเทคโนโลยีกำรแปร
รูปผักและผลไม้ เ พ่ือตอบโจทย์ของกลุ่มผู้ประกอบกำร จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร 
“เทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้”  ให้แก่ผู้ประกอบกำร OTOP วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 
และผู้สนใจทั่วไปในพื นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่วัตถุดิบ พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร
ให้น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เหมำะสมไปใช้ในกำรแปรรูปผักและผลไม้ เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 
ท้ำให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงตนเองได้น้ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเข้มแข็งต่อไป 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ :  
พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตกำรแปรรูปผักและผลไม้ 

6. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ให้สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีมี

คุณภำพตรงตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – มีนำคม  2563 
8. งบประมำณ :  11,468  บำท                                                                                  . 
9. วิธีด้ำเนินงำน : 

วิธีกำรฝึกอบรม  
           ภำคบรรยำย  - เทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้ 

- กำรควบคุมคุณภำพ และกำรทดสอบคุณภำพอำหำรตำม มผช. 
           ภำคปฏิบัติ - ฝึกปฏิบัติกำรแปรรูป : ผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบผักผลไม้ (ฟักทอง ข้ำวโพด           
                                 เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์) ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้หยี (ผลหม่อน มะม่วงหยี ผลิตภัณฑ์ 
                                 กล้วยทอด (กล้วยทอดปรุงรส กล้วยเส้นปรุงรส) 
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10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำร และจัดท้ำ
อนุมัติกำรจดัฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหลักสูตร 
“เทคโนโลยีกำรแปรรูปผัก
และผลไม้” 

แผน             

ผล            

 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสตูร “เทคโนโลยีกำร
แปรรูปผักและผลไม้ 
ระหว่ำงวันท่ี 20-21 
กุมภำพันธ์ 2563 

แผน             

ผล            

 

ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำน
หลังกำรถ่ำยทอดหลักสูตร 
“เทคโนโลยีกำรแปรรูปผัก
และผลไม้” 

แผน             

ผล            
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :     

วศ. ได้กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “เทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ข้ำวเกรียบผักผลไม้ (ฟักทอง ข้ำวโพด เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์) ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้หยี (ผลหม่อน มะม่วงหยี 
ผลิตภัณฑ์กล้วยทอด (กล้วยทอดปรุงรส กล้วยเส้นปรุงรส) ระหว่ำงวันที่  20 - 21 กุมภำพันธ์ 2563 ณ 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนเสี ยว อ้ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั งนี  วศ.  สนับสนุนกำรด้ำเนินงำน
ของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั งให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำนและเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคต่อไป 

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลไม้แปรรูป (มะขำมบ๊วย มะขำม3รส มะขำมไร้เมล็ดธรรมชำติ มะขำมแช่อิ่ม). 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงกลมรัตน์  ท้ำวน้อย (กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้ำนเสี ยว)   

ที่ตั ง : 128 หมู่ 1 ต้ำบลบ้ำนเสี ยว อ้ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ : 084-5778583 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวจันทร์ฉำย  ยศศักดิ์ศรี 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017415 
โทรสำร : 02-2017416      อีเมล : janchay@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
       จำกกำรลงพื นที่ของเจ้ำหน้ำที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) พบว่ำต้ำบลบ้ำนเสี ยวและต้ำบลใกล้เคียง

ในอ้ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีพื นที่กำรปลูกพืชผักผลไม้เป็นจ้ำนวนมำก เช่น ฟักทอง กล้วย เมล็ด
มะม่วงหิมพำนต์ และมะขำมเป็นจ้ำนวนมำก  ผลผลิตส่วนหนึ่งที่ผลิตได้จะขำยส่งนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ที่ชำวบ้ำนปลูกจะขำยในรูปแบบสด เมื่อมีผลผลิตจ้ำนวนมำกท้ำให้มีปริมำณเกินกว่ำ
ควำมต้องกำรในกำรประกอบอำหำร และปรุงแต่งรสอำหำร ท้ำให้ประสบปัญหำรำคำตกต่้ำ  จึงต้องกำรให้
กรมวิทยำศำสตร์บริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำยเป็นที่ต้องกำร
ของผู้บริโภค กรมวิทยำศำสตร์บริกำรเล็งเห็นควำมต้องกำรของกลุ่มจึงน้ำเทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและ
ผลไมต้อบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ประกอบกำร จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “เทคโนโลยี
กำรแปรรูปผักและผลไม้”  ให้แก่ผู้ประกอบกำร OTOP วิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร และผู้สนใจ
ในพื นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่วัตถุดิบในท้องถิ่น พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรให้น้ำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เหมำะสมไปใช้ในกำรแปรรูปผักและผลไม้ เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน ท้ำให้
ชุมชนสำมำรถพ่ึงตนเองได้น้ำไป สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเข้มแข็งต่อไป 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   
พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตกำรแปรรูปผักและผลไม้ 

6. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แปรรูป ให้สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีมี

คุณภำพตรงตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 – มีนำคม 2563. 
8. งบประมำณ : 11,468 บำท 
9. วิธีด้ำเนินงำน : 

วิธีกำรฝึกอบรม  
ภำคบรรยำย  - เทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้ 

- กำรควบคุมคุณภำพ และกำรทดสอบคุณภำพอำหำรตำม มผช. 
ภำคปฏิบัติ - ฝึกปฏิบัติกำรแปรรูป : ผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบผักผลไม้ (ฟักทอง ข้ำวโพด เมล็ด

มะม่วงหิมพำนต์) ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้หยี (ผลหม่อน มะม่วงหยี ผลิตภัณฑ์กล้วยทอด 
(กล้วยทอดปรุงรส กล้วยเส้นปรุงรส) 
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10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำร และจัดท้ำ
อนุมัติกำรจดัฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหลักสูตร 
“เทคโนโลยีกำรแปรรูปผัก
และผลไม้” 

แผน 
 

           

ผล    
 

       

 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสตูร “เทคโนโลยีกำร
แปรรูปผักและผลไม้ 
ระหว่ำงวันท่ี 20-21 
กุมภำพันธ์ 2563 

แผน     
 

       

ผล     
 

      

 

ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำน
หลังกำรถ่ำยทอดหลักสูตร 
“เทคโนโลยีกำรแปรรูปผัก
และผลไม้” 

แผน             

ผล            
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :     

วศ. ได้กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “เทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ข้ำวเกรียบผักผลไม้ (ฟักทอง ข้ำวโพด เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์) ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้หยี (ผลหม่อน มะม่วงหยี 
ผลิตภัณฑ์กล้วยทอด (กล้วยทอดปรุงรส กล้วยเส้นปรุงรส) ระหว่ำงวันที่  20 - 21 กุมภำพันธ์ 2563               
ณ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนเสี ยว อ้ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั งนี  วศ. สนับสนุนกำรด้ำเนินงำน
ของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั งให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำรในกำรแก้ไขปัญหำผลิตภัณฑ์ เรื่องกำร
ควบคุมวัตถุดิบ กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต  กำรอบแห้งผลิตภัณฑ์ และกำรควบคุมสุขลักษณะที่ดีใน
กำรผลิต เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหำพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำนและเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค
ต่อไป 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :  การปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน ้าเชื่อม     
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เฉำก๊วยในน ้ำเชื่อม. 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยเอกธนัช  น้อยศรี (โชคอนันต์เฉำก๊วย)   

ที่ตั ง : 102/705 หมู่ 3 ต้ำบลบำงเมืองใหม่ อ้ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
โทรศัพท์ : 095-5652693 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวขนิษฐำ  อินทร์ประสิทธิ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน     โทรศัพท์ :  02-2017188 
โทรสำร :  -        อีเมล : khanittha@dss.go.th 

4. ปัญหำ :   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรปรับปรุงเนื อสัมผัส (กำรเกิดเจล) ของเฉำก๊วยในน ้ำเชื่อมให้คงรูปหลัง ใช้กำรฆ่ำ

เชื อ (แบบสเตอริไรส์) ในภำชนะบรรจุปิดสนิท และผลักดันให้ยื่นขอกำรรับรองอำคำรสถำนที่ผลิต 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ  : 

- ปรับปรุง และพัฒนำกระบวนกำรผลิต 
- กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
- ผลักดันให้ยื่นขอกำรรับรองอำคำรสถำนที่ผลิต 

6. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำเนื อสัมผัส (กำรเกิดเจล) ของเฉำก๊วยในน ้ำเชื่อมให้คงรูปหลังใช้กำรฆ่ำเชื อ 

(แบบสเตอริไรส์) ในภำชนะบรรจุปิดสนิท และผลักดันให้ยื่นขอกำรรับรองอำคำรสถำนที่ผลิต 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ธันวำคม 2562 – เมษำยน 2563 
8. งบประมำณ :   -                        
9. วิธีด้ำเนินงำน : 

รวบรวมข้อมลูปัญหำและประเด็นควำมต้องกำร ปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ทดสอบคุณภำพ   
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.รวบรวมข้อมลูปัญหำและ
ประเด็นควำมต้องกำร 

แผน             
ผล             

2.ปรับปรุงและพัฒนำ
ผลิตภณัฑ ์

แผน             
ผล             

3.ทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ ์ แผน             
ผล             

4.ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี แผน             
ผล             

            แผนกำรด้ำเนินงำน                    ผลกำรด้ำเนินงำน 
 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

ผู้ประกอบกำรผลิตเฉำก๊วยตรำโชคอนันต์..พบปัญหำเนื อเฉำก๊วยในน ้ำเชื่อมเมื่อโดนควำมร้อนสูงท้ำ
ให้ลักษณะสัมผัสของเนื อเฉำก๊วยเละ..และไม่คงรูปเดิม..ผู้ประกอบกำรฯ..จึงมีควำมต้องกำรปรับปรุงและ
พัฒนำเนื อสัมผัส (กำรเกิดเจล) ของเฉำก๊วยในน ้ำเชื่อมให้มีควำมเหนียว ยืดหยุ่นและคงรูป.หลังน้ำผลิตภัณฑ์
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ฆ่ำเชื อ (แบบสเตอริไรส์) ในภำชนะบรรจุปิดสนิท วศ. ได้รวบรวมข้อมูลปัญหำและประเด็นควำมต้องกำร
ของผู้ประกอบกำร และได้ท้ำกำรศึกษำทดลองปรับกระบวนกำรผลิตโดยกำรเติมโมดิฟำยด์สตำร์ท 
(Modified Starch) เพ่ือช่วยเพ่ิมควำมคงตัวและควำมหนืดให้ผลิตภัณฑ์เมื่อโดนควำมร้อนจำกกำรฆ่ำเชื อ
แบบสเตอริไรส์ พร้อมกับกำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม หลักจำกปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์สำมำรถคงลักษณะเนื อสัมผัสของเฉำก๊วยในน ้ำเชื่อมได้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ก่อนกำรฆ่ำเชื อ และ
ได้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบกำรพร้อมสู่กำรน้ำไปใช้ประโยชน์ เชิงพำณิชย์ และ
ผู้ประกอบกำรก้ำลังยื่นขอกำรรับรองอำคำรสถำนที่ผลิต 

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาขี ตังแดดเดียวเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำขี ตังแดดเดียว. 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยปิยะศักดิ์  สุขแก้ว 

ที่ตั ง : 200/25 หมู่บ้ำนเมืองใหม่ 3 ซอย 5 ถนนลพบุรีรำเมศวร์ อ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
โทรศัพท์ : 085-8975000 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวลลิตำ  ชูแก้ว 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน     โทรศัพท์ :  02-2017188 
โทรสำร :  -        อีเมล : lalita@dss.go.th 

4. ปัญหำ :   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต เพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์

ปลำขี ตังแดดเดียวได้นำนขึ น 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   

- พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
- กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

6. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำของผลิตภัณฑ์ปลำขี ตังแดดเดียว 

และสำมำรถยืดอำยุเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ ที่อุณหภูมิห้อง 
 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ตุลำคม 2562 –กุมภำพันธ์ 2563 
8. งบประมำณ : -  
9. วิธีด้ำเนินงำน : 

9.1 รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรและประเด็นปัญหำ 
9.2 ศึกษำทดลอง และพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปลำขี ตังแดดเดียว 
9.3 ศึกษำอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์  
9.4 ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
9.5 5สรุปและรำยงำนผล 
                                                 ปลำขี ตัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ปลำขี ตังแดดเดียว 
 
 
 

ศึกษำทดลองกระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสม 

 

ศึกษำอำยุกำรเก็บของผลิตภัณฑ์ 
ปลำชี ตังแดดเดียว 

กำรทดสอบ 
 - กำยภำพ 
 - เคมี 
 - จุลินทรีย ์

แผนผังแสดงขั นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาขี ตังแดด
เดียว  
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10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.รวบรวมข้อมลูควำม
ต้องกำรและประเด็นปัญหำ 

แผน             
ผล             

2.ศึกษำทดลอง และพัฒนำ
กระบวนกำรผลติผลิตภัณฑ์
ปลำขี ตังแดดเดียว 

แผน             

ผล             

3.ศึกษำอำยุกำรเก็บรักษำ
ผลิตภณัฑ์  

แผน             
ผล             

4.ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี แผน             
ผล             

5.สรุปและรำยงำนผล แผน             
ผล             

หมำยเหตุ :  แผนกำรด้ำเนินงำน   ผลกำรด้ำเนินงำน  
 

11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน : 
  ก่อนกำรด้ำเนินงำน ผลิตภัณฑ์ปลำขี ตังแดดเดียว มีอำยุกำรเก็บสั น เก็บได้ไม่เกิน 3 วัน เกิดกลิ่นเหม็น 

ท้ำให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับ.และไม่สำมำรถส่งจ้ำหน่ำยไปยังสถำนที่ห่ำงไกลได้. 
           หลังกำรด้ำเนินงำน วศ. ได้เข้ำไปพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ ร่วมกับวิธีกำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

ให้เหมำะสม ใช้ระบบกำรบรรจุสุญญำกำศเพ่ือลดและป้องกันกำรเกิดกลิ่นเหม็น และศึกษำกำรยืดอำยุกำร  
เก็บรักษำผลิตภัณฑ์ พบว่ำ ผลิตภัณฑ์สำมำรถเก็บได้อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ และผู้บริโภคยังคงยอมรับด้ำนสี 
กลิ่นและรสชำติของผลิตภัณฑ์ 

           ผู้ประกอบกำรมีกำรน้ำเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรบรรจุโดยใช้ระบบบรรจุภัณฑ์แบบสุญญำกำศ     
มำใช้ในกำรป้องกันกำรเกิดกลิ่นเหม็น และกำรยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์ปลำขี ตังแดดเดียว ทั งนี 
ผู้ประกอบกำรก้ำลังอยู่ในช่วงปรับอำคำรสถำนที่ผลิต และ วศ. อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจะผลักดันให้ยื่นขอ
กำรรับรองอำคำรสถำนที่ผลิต และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ต่อไป 

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การผลิตน ้าพริกปลาทูสับปะรด  เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา. 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลำทูอบสับปะรด น ้ำพริกปลำทูสับปะรด น ้ำพริกปลำทูป่นสับปะรด. 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวประภัสสร  รังสิโรจน ์(กลุ่มสำมร้อยยอดฮอลิเดย์)   

ที่ตั ง : 184 หมู่ 4 ต้ำบลสำมร้อยยอด อ้ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โทรศัพท์ : 081-9344501 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวศิริวรรณ  จ้ำแนกสำร 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน     โทรศัพท์ :  02-2017402 
โทรสำร : 02-2017418      อีเมล : jsiriwan@dss.go.th 

4. ปัญหำ :    
กลุ่มสำมร้อยยอดฮอลิเดย์เป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่ท้ำธุรกิจรีสอร์ท และผลิตภัณฑ์อำหำร โดย

ผลิตภัณฑ์ที่จ้ำหน่ำยได้รับ อย. (เลขสำรบรรณ 13 หลัก) ดังนี คือ ปลำทูอบสับปะรด กุ้งเสวยในซอยมะขำม 
น ้ำพริกกะปิเคย น ้ำพริกสับปะรด โดยปลำทูสับปะรดได้รับกำรรับรอง มผช. ทั งนี กลุ่ มต้องกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ น ้ำพริกปลำทูสับปะรด โดยกำรน้ำเครื่องเทศ หอม กระเทียม และปลำทู ย่ำง คั่ว แล้ว
น้ำมำโขลกบรรจุกระปุก พบว่ำอำยุกำรเก็บที่อุณภูมิห้องเก็บได้เพียง 3 วัน โดยไม่เติมวัตถุกันเสีย กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนจึงต้องกำรให้นักวิจัยกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ช่วยพัฒนำสูตรส่วนผสมของน ้ำพริกปลำทู คือ 
เพ่ิมสับปะรด เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และยืดอำยุกำรเก็บที่อุณหภูมิห้องให้ได้นำน 2-3 เดือน จึงเข้ำ
ร่วมโครงกำรคูปองวิทย์เพ่ือ OTOP ปี 2562 หลังเสร็จสิ นโครงกำรปัจจุบันกลุ่มฯ ได้ขอขึ นทะเบียนเลขสำร
บรรณอำหำรแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ คือ น ้ำพริกปลำทูสับปะรดและน ้ำพริกปลำทูป่นสับปะรด เรียบร้อยแล้ว 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  : 
พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตน ้ำพริกปลำทูสับปะรด 

6. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์น ้ำพริกปลำปูสับปะรด และยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ให้อยู่ได้นำน 2 เดือน 

และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอรับรอง อย. ภำยในปี 2563 เนื่องจำกผู้ประกอบกำรมีโรงเรือนที่ได้
มำตรฐำน 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : กุมภำพันธ์ 2562 –  กรกฎำคม 2562 
8. งบประมำณ :  33,945 บำท                                                               . 
9. วิธีด้ำเนินงำน : 

9.1 พัฒนำสูตรส่วนผสมน ้ำพริกปลำทูสับปะรด 
9.2 ศึกษำกระบวนกำรผลิตที่เหมำะสม เพ่ือยืดอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์น ้ำพริกปลำทูสับปะรด 
9.3 ศึกษำคุณค่ำทำงโภชนำกำรน ้ำพริกปลำทูสับปะรด 
9.4 ให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำเชิงลึกเก่ียวกับเทคโนโลยีกำรผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์น ้ำพริกปลำทูสับประรด 
9.5.สรุปและจัดท้ำรำยงำน  
9.6 ติดตำม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้งขอรับรอง อย. 
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10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
โครงกำรกำรผลิต
น ้ำพริกปลำทูสบัปะรด 
เพื่อยืดอำยุเก็บรักษำ 

แผน               

ผล               

ผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นจด
แจ้งขอรับรอง อย. 

แผน               

ผล               

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

 นักวิจัยวิจัยพัฒนำน ้ำพริกปลำทูโดยใช้ปลำทูสด ใช้น ้ำสับปะรดทดแทนกำรใช้น ้ำตำลเพ่ือเพ่ิมควำม
หวำน และเติมสับปะรดอบแห้งเพ่ือเพ่ิมเนื อสัมผัส และได้รสชำติเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อได้สูตรส่วนผสมที่เหมำะสมน้ำ น ้ำพริกปลำทูสับปะรดบรรจุใส่ขวดแก้วที่ล้ำงและอบ
ฆ่ำเชื อแล้ว ขวดละ 100 กรัม น้ำไปนึ่งไล่อำกำศในลังถึงเป็นเวลำ 10 นำที และปิดฝำให้สนิท น้ำไปฆ่ำ
เชื อจุลินทรีย์โดยใช้หม้อควำมดัน (Auto clave) ที่ 3 ปอนด์ต่อตำรำงนิ ว  (105 องศำเซลเซียส) 30 นำที 
หรือ Auto clave ที่ 5 ปอนด์ต่อตำรำงนิ ว  (110 องศำเซลเซียส) 25 นำที จุลินทรีย์ทุกรำยกำรอยู่ใน
เกณฑ์ที่มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลำร้ำบอง มผช. 132/2556 นอกจำกนี ยังพบว่ำผลิตภัณฑ์สำมำรถ
เก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง 3 เดือน โดยไม่พบกำรเสื่อมเสีย จำกเดิมที่ผู้ประกอบกำรผลิตมีอำยุกำรเก็บเพียง 3 
วัน ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้ยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์โดยได้รับเลขสำรบบอำหำร จ้ำนวน 2 ผลิตภัณฑ์คือ น ้ำพริก
ปลำทูป่นสับปะรด (7720315660004) และ น ้ำพริกปลำทูสับปะรด (7720315660005) 

  

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกส้าเร็จรูปบรรจุขวด 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : รังนกแห้ง, เครื่องดื่มรังนก 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงจิรำพร รูปใหญ่ (วิสำหกิจชุมชนสยำมรังนกทอง) 

ที่ตั ง : 33/8 หมู่ 5 ต้ำบลพลับพลำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี5 
โทรศัพท์ : 090-9601117, 090-9909033 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงเจนจิรำ  สุขสวัสดิ์ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน     โทรศัพท์ :  02-2017188 
โทรสำร :  -        อีเมล : yjanejira@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกส้ำเร็จรูปบรรจุขวด 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต  และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  

6. วัตถุประสงค์  
 6.1 เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกส้ำเร็จรูปบรรจุขวด 

6.2 ต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกส้ำเร็จรูปบรรจุขวดสูตรน ้ำตำลน้อย 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ธันวำคม 2562 – เมษำยน 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน 

9.1 รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ปัญหำทั งห่วงโซ่กำรผลิต   
9.2 พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต   
9.3 วิเครำะห์ทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
9.4 ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
9.5 สรุปและรำยงำนผล 

10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.รวบรวมข้อมลูและวเิครำะห์
ปัญหำทั งห่วงโซ่กำรผลติ 

แผน             
ผล             

2.พัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรผลติ 

แผน             
ผล             

3.วิเครำะห์ทดสอบคณุภำพ
ผลิตภณัฑ ์

แผน             
ผล             

4.ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี แผน             
ผล             

5. สรุปและรำยงำนผล 
แผน             
ผล             

หมำยเหตุ :        แผนกำรด้ำเนินงำน 
        ผลกำรด้ำเนินงำน 
 
 
 

mailto:yjanejira@dss.go.th
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
ก่อนกำรด้ำเนินงำน : ผู้ประกอบกำรต้องกำรให้ วศ. พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ 

เครื่องดื่มรังนกส้ำเร็จรูปบรรจุขวด 
หลังกำรด้ำเนินงำน : วศ. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิต 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกส้ำเร็จรูปบรรจุขวด  และเม่ือน้ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์มำวิเครำะห์คุณภำพทำงเคมี  
และทำงจุลินทรีย์  พบว่ำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกบรรจุขวดมีคุณภำพเป็นไปตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท  รวมทั งต่อยอดกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกส้ำเร็จรูปบรรจุขวดสูตรน ้ำตำลน้อย  นอกจำกนี   วศ.  มีกำรผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นขอรับรองอำคำรสถำนที่ผลิต 

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : สเปรย์น ้ำแร่, เกลือขัดผิว, โลชั่นน ้ำมันมะพร้ำว, สบู่เหลว 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสมใจ  รถแก้ว  (กลุ่มบ้ำนน ้ำแร่พรรั ง)   

ที่ตั ง : 189/74 หมู่ 3 ต้ำบลบำงริ น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
โทรศัพท์ : 081-0455155 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวโสรญำ  รอดประเสริฐ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017108 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : soraya@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
ผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร

เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ เพ่ือให้มีลวดลำยที่มีเอกลักษณ์เพ่ิมมูลค่ำให้กับผ้ำทอมือ. 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   

5.1 พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร

เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ 
6. วัตถุประสงค์ : 

6.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ และวิธีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมและผ้ำเขียนลำยเบื องต้น 

6.2 เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือให้มีคุณภำพ สำมำรถขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  -. 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. มีเทคนิคกำรสร้ำงลวดลำยบนผ้ำทอมือจำกกำรมัดย้อมและกำรเขียนลำยเส้น จัดท้ำ  ผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ก้ำหนด มผช.  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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

ฝึ กอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก ำ ร   
ในปี งบประมำณ  2563
หลักสูตร “กำรมัดย้อมผ้ำทอ
มือด้วยสีธรรมชำติ และกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ” 

แผน            
 

ผล            
 

 
11.สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ได้ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ผ้ำทอมืออย่ำงยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยได้เพ่ิมขึ น และพัฒนำประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ภำยใน
กลุ่ม 
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ชื่อเทคโนโลยี : การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ำบำติก, ผำ้มัดย้อม 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยด้ำรงค์ศักดิ์  ฝอยทอง  (กลุ่มส่งเสริมอำชีพผ้ำบำติกมัดย้อม)   

ที่ตั ง : 83/11 หมู่ 5 ต้ำบลบำงริ น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
โทรศัพท์ : 094-1709075 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวโสรญำ  รอดประเสริฐ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017108 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : soraya@dss.go.th 

4.ปัญหำ : 
ผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร

เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ เพ่ือให้มีลวดลำยที่มีเอกลักษณ์เพ่ิมมูลค่ำให้กับผ้ำทอมือ. 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :  

5.1 พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
5.2 พัฒนำคุณภำพวัตถุดิบ 
5.3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ 

6. วัตถุประสงค์  
6.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ และวิธีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมและผ้ำเขียนลำยเบื องต้น 
6.2 เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือให้มีคุณภำพ สำมำรถขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. มีเทคนิคกำรสร้ำงลวดลำยบนผ้ำทอมือจำกกำรมัดย้อมและกำรเขียนลำยเส้น จัดท้ำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ก้ำหนด มผช. . 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร   
ในปีงบประมำณ  2563
หลักสูตร “กำรมัดย้อมผ้ำ
ทอมือด้ วยสีธรรมชำติ  
และกำรเขียนลำยเส้นบน
ผ้ำทอมือ” 

แผน            
 

ผล            
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ. ได้ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ผ้ำ

ทอมืออย่ำงยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยไดเ้พ่ิมขึ น และไดร้ับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :  การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื อยืดสกรีน, หมองรองคอ ผ้ำคลุมไหล่ เสื อมัดย้อม, ผ้ำปำเต๊ะ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงธันยพร  เกิดทรัพย์  (กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้ำน อบต.คลองท่อมเหนือ) 

ที่ตั ง : 60/8 หมู่ 3 ต้ำบลคลองท่อมเหนือ อ้ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
โทรศัพท์ : 081-4168150 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวโสรญำ  รอดประเสริฐ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017108 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : soraya@dss.go.th 

4.ปัญหำ :  
มีควำมต้องกำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น

บนผ้ำทอมือ เพ่ือให้มีลวดลำยที่มีเอกลักษณ์เพ่ิมมูลค่ำให้กับผ้ำทอมือ. 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :  

5.1 พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
5.2 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.3 พัฒนำคุณภำพวัตถุดิบ 
5.4 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ 

6.วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ และวิธีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมและผ้ำเขียนลำยเบื องต้น 
6.2 เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือให้มีคุณภำพ สำมำรถขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  -  
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. มีเทคนิคกำรสร้ำงลวดลำยบนผ้ำทอมือจำกกำรมัดย้อมและกำรเขียนลำยเส้น จัดท้ำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ก้ำหนด มผช.  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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

ฝึ กอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ กำร   
ในปี งบประมำณ  2563
หลักสูตร “กำรมัดย้อมผ้ำทอ
มือด้วยสีธรรมชำติ และกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ” 

แผน            
 

ผล            
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ. ได้ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์

ผ้ำทอมืออย่ำงยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยได้เพ่ิมขึ น และได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.)  
 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ำบำติก, มัดย้อม 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงนงนุช  ปวนละเอียด (กลุ่มบำกันบำติก)   

ที่ตั ง : 23/5 หมู่ 2 ต้ำบลอ่ำวลึกน้อย อ้ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ 
โทรศัพท์ : 091-7911742 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวโสรญำ  รอดประเสริฐ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017108 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : soraya@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
ผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร

เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ เพ่ือให้มีลวดลำยที่มีเอกลักษณ์เพ่ิมมูลค่ำให้กับผ้ำทอมือ. 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :  

5.1 พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี / ส่งเสริมกำรตลำด หลักสูตร กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ 

6. วัตถุประสงค์ : 
6.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ และวิธีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมและผ้ำเขียนลำยเบื องต้น 
6.2 เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ    
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือให้มีคุณภำพ สำมำรถขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. มีเทคนิคกำรสร้ำงลวดลำยบนผ้ำทอมือจำกกำรมัดย้อมและกำรเขียนลำยเส้น จัดท้ำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ก้ำหนด มผช. 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร   
ในปีงบประมำณ  2563
หลักสูตร “กำรมัดย้อมผ้ำ
ทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอ
มือ” 

แผน            
 

ผล            
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ได้ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ผ้ำทอมืออย่ำงยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยได้เพ่ิมขึ น และได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ และการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5ผ้ำบำติก, มัดย้อม                                                                55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  คุณสนธยำ ชลธี  (กลุ่มเก๋บำติก) 
ที่ตั ง :  75/4 หมู่ 10 ต้ำบลคลองพน อ้ำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
โทรศัพท์ :   081-0826928                                                                           5 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสำวโสรญำ รอดประเสริฐ5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017108 
โทรสำร : 02-2017102                                  อีเมล : soraya@dss.go.th 
4. ปัญหำ : 

ขำดบุคลำกรในงำนฝีมือเลยจ้ำเป็นต้องกำรเครื่องมือเทคโนโลยีมำใช้ในกำรผลิต 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 

5.1 พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
5.2 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.3 พัฒนำและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
5.4 พัฒนำและออกแบบเครื่องจักร 
5.5 พัฒนำคุณภำพวัตถุดิบ 
5.6 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ 

6. วัตถุประสงค์ : 
6.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ และวิธีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมและผ้ำเขียนลำยเบื องต้น 
6.2 เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือให้มีคุณภำพ สำมำรถขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

วศ. มีเทคนิคกำรสร้ำงลวดลำยบนผ้ำทอมือจำกกำรมัดย้อมและกำรเขียนลำยเส้น จัดท้ำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ก้ำหนด มผช. 

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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

ฝึ กอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ กำร   
ในปี งบประมำณ  2563
หลักสูตร “กำรมัดย้อมผ้ำทอ
มือด้วยสีธรรมชำติ และกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ” 

แผน            
 

ผล            
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ. ได้ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร

ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมืออย่ำงยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยได้เพ่ิมขึ น และได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) 
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ชือ่เทคโนโลยี : การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ำปัก, ผ้ำปำเต๊ะ                                                                55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวสิชำ ชัยชนะวงศ์ (กลุ่มผ้ำปักบำแต๊ะปำกจั่น ศูนย์ กศน.) 

ที่ตั ง : 76 หมู่ 4 ต้ำบลปำกจั่น อ้ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
โทรศัพท์ : 098-9326455                                                                           5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวโสรญำ รอดประเสริฐ5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017108 
โทรสำร : 02-2017102                                  อีเมล : soraya@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
ผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร

เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ เพ่ือให้มีลวดลำยที่มีเอกลักษณ์เพ่ิมมูลค่ำให้กับผ้ำทอมือ. 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติและกำรเขียน
ลำยเส้นบนผ้ำทอมือ 

6. วัตถุประสงค์ : 
6.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ และวิธีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมและผ้ำเขียนลำยเบื องต้น 
6.2 เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือให้มีคุณภำพ สำมำรถขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563   
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. มีเทคนิคกำรสร้ำงลวดลำยบนผ้ำทอมือจำกกำรมัดย้อมและกำรเขียนลำยเส้น จัดท้ำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ก้ำหนด มผช.  

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร   
ในปีงบประมำณ  2563
หลักสูตร “กำรมัดย้อมผ้ำทอ
มือด้วยสีธรรมชำติ และกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ” 

แผน            
 

ผล            
 

  
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ได้ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ผ้ำทอมืออย่ำงยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยได้เพ่ิมขึ น และได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 
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ชือ่เทคโนโลยี : การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋ำ                                                               55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวนิตยำ รำชภูติ  (กลุ่มตลำดระนองธำนี (เขำนิเวศน์)) 

ที่ตั ง :  37/144 ถนนท่ำเมือง ต้ำบลเขำนิเวศน์ อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง  
โทรศัพท์ : 081-6678501                                                                            

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวโสรญำ รอดประเสริฐ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017108 
โทรสำร : 02-2017102                                  อีเมล :  soraya@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
ขำดควำมรู้ในด้ำนกำรย้อมสีธรรมชำติ และกำรท้ำให้สีติดคงทน. 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติและกำรเขียน

ลำยเส้นบนผ้ำทอมือ 
6. วัตถุประสงค์ : 

6.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ และวิธีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมและผ้ำเขียนลำยเบื องต้น 

6.2 เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือให้มีคุณภำพ สำมำรถขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

วศ. มีเทคนิคกำรสร้ำงลวดลำยบนผ้ำทอมือจำกกำรมัดย้อมและกำรเขียนลำยเส้น จัดท้ำผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ก้ำหนด มผช.  

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร   
ในปีงบประมำณ  2563หลักสูตร 
“กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสี
ธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ” 

แผน            
 

ผล            
 

  
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ได้ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยไดเ้พ่ิมขึ น และพัฒนำประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ภำยในกลุ่ม 
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ชือ่เทคโนโลยี : การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและการเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : งำนประดิษฐ์จำกผ้ำ                                                               
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสุธิษำ แก้วโสภำ (กลุ่มสัมมำชีพบ้ำนบำงสังตี) 

ที่ตั ง : 17/9 หมู่ 2 ต้ำบลหำดส้มแป้น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง  
โทรศัพท์ : 062-3174260                                                                           

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสำวโสรญำ รอดประเสริฐ 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017108 
โทรสำร : 02-2017102                                  อีเมล : soraya@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
 ขำดควำมรู้ที่อยำกให้ลงได้ลึกๆ 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 
 5.1 พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.3 พัฒนำระบบมำตรฐำน 
5.5 พัฒนำและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
5.6 พัฒนำและออกแบบเครื่องจักร 
5.7 พัฒนำคุณภำพวัตถุดิบ 
5.8 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติและกำร
เขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือ 

6. วัตถุประสงค์ : 
6.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เรื่องกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้น
บนผ้ำทอมือ และวิธีกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้ำมัดย้อมและผ้ำเขียนลำยเบื องต้น 
6.2 เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคกำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสีธรรมชำติ และ
กำรเขียนลำยเส้นบนผ้ำทอมือให้มีคุณภำพ สำมำรถขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

วศ. มีเทคนิคกำรสร้ำงลวดลำยบนผ้ำทอมือจำกกำรมัดย้อมและกำรเขียนลำยเส้น จัดท้ำผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์ก้ำหนด มผช.  

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร   
ในปีงบประมำณ  2563หลักสูตร 
“กำรมัดย้อมผ้ำทอมือด้วยสี
ธรรมชำติ และกำรเขียนลำยเส้นบน
ผ้ำทอมือ” 

แผน            
 

ผล            
 

 
 

mailto:soraya@dss.go.th
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ. ได้ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำดและสำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์

ผ้ำทอมืออย่ำงยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรำยไดเ้พ่ิมขึ น และไดร้ับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 
555555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55                   55       555555 



64 
 

 

ชื่อเทคโนโลยี : การป้องกันการเกิดเชื อราและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื่อกก 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงนิตยำ  ภูมิลำ (กลุ่มทอเสื่อกกลำยขิด) 

ที่ตั ง : 85 หมู่ 5 บ้ำนโสกสว่ำง ต้ำบลหัวตะพำน อ้ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ้ำนำจเจริญ 
โทรศัพท์ : 082-2973386 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยสุพะไชย์  จินดำวุฒิกุล 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017305 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : supachai@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
 เสื่อกกมีกลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื น เนื่องจำกเกิดเชื อรำ และสมำชิกกลุ่มทอเสื่อกกลำยขิดมีควำมต้องกำร
แปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น หมวก  กระเป๋ำ 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
5.1 เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกกลำยขิดมีรูปแบบที่หลำกหลำย  นอกเหนือจำกกำรท้ำเสื่อม้วน    

เสื่อพับ 
5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหำผลิตภัณฑ์เกิดเชื อรำ 

6. วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์จักสำนจำกต้นกกสำมำรถพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย  

และปรำศจำกเชื อรำ 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ  2563 
8. งบประมำณ :  162,380  บำท 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  
 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันที่  18 – 20  ธันวำคม  62 

  –  อบรมกำรแปรรูปเสื่อกกโดยวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์จักสำน  
 – บรรยำยภำคทฤษฎี  และปฏิบัติเทคโนโลยีกำรป้องกันกำรเกิดเชื อรำในผลิตภัณฑ์จักสำน เพ่ือ
น้ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำเชื อรำ 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ใน
ปีงบประมำณ 2563 
หลักสตูร “กำรป้องกันกำร
เกิดเชื อรำและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์จักสำนจำกต้น
กก” 

แผน 
 
 

           
 

ผล            
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน  

สมำชิกกลุ่มทอเสื่อกกลำยขิดสำมำรถแปรรูปเสื่อกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูงขึ น และปรำศจำก
ปัญหำจำกเชื อรำ 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื่อกก 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยประพันธ์  มำตรปัญญำ (กลุ่มทอเสื่อกกบ้ำนโสกกล้ำ)   

ที่ตั ง : 122  หมู่ 1 ต้ำบลแก้งไก่ อ้ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย 
โทรศัพท์ : 093-4792219 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยสุพะไชย์  จินดำวุฒิกุล 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017305 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : supachai@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
 มีปัญหำเกี่ยวกับกำรก้ำจัดน ้ำสีที่เหลือหลังจำกกำรย้อมด้วยสีเคมี ประกอบกับเห็นแนวโน้มในกำรใช้สี
ธรรมชำติที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบกับสุขภำพของสมำชิกในชุมชน จึงสนใจรับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชำติเพ่ือน้ำไปใช้พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  : 
เปลี่ยนกระบวนกำรย้อมสีเส้นกกซึ่งเป็นวัตถุดิบในกำรท้ำผลิตภัณฑ์จำกกำรย้อมด้วยสีเคมีมำเป็นกำร

ย้อมด้วยสีธรรมชำติ 
6. วัตถุประสงค ์:  

เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์จำกกก สำมำรถย้อมเส้นกก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในกำรท้ำผลิตภัณฑ์ด้วยสี
ธรรมชำติได้   

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ  2563 
8. งบประมำณ : 50,135 บำท 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 มีนำคม 2563 ประกอบด้วยกำรบรรยำย
ภำคทฤษฎี กระบวนกำรย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชำติ กำรสำธิตเพ่ือให้ผู้เข้ำฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจยิ่งขึ น 
และกำรแบ่งกลุ่มในกำรฝึกภำคปฏิบัติ                                                                

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
ในปีงบประมำณ 2563 
หลักสตูร “กำรย้อมสีเส้นกก
และไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชำติ” 

แผน 
 
 

           
 

ผล             
 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

สมำชิกลุ่มทอเสื่อกกบ้ำนโสกกล้ำ สำมำรถน้ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชำติ 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมเป็น 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : การป้องกันการเกิดเชื อราและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื่อกก                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงบัวทิพย์ ศรีตระกำล  (กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่) 

ที่ตั ง : 93 หมู่ 7 ต้ำบลหนองแม่แตง อ้ำเภอไทรงำม จังหวัดก้ำแพงเพชร  
โทรศัพท์ : 090-7465196                                                                            5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยสุพะไชย์  จินดำวุฒิกุล5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017305 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : supachai@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
 4.1 ต้องกำรเพิ่มมูลค่ำของเสื่อกกให้สูงขึ น  
 4.2 ต้องกำรแปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น หมวก  กระเป๋ำ 
 4.3 ในช่วงหน้ำฝนผลิตภัณฑ์มีปัญหำเรื่องกำรเกิดเชื อรำ 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 

พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกต้นกก 
6. วัตถุประสงค์ : 

 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์จักสำนจำกต้นกกสำมำรถพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย  
และปรำศจำกเชื อรำ 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  115,660  บำท 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 พฤศจิกำยน 2562 
 – อบรมกำรแปรรูปเสื่อกกโดยวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์จักสำน  

– บรรยำยภำคทฤษฎี และปฏิบัติเทคโนโลยีกำรป้องกันกำรเกิดเชื อรำในผลิตภัณฑ์จักสำน เพ่ือ
น้ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำเชื อรำ 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ใน
ปีงบประมำณ 2563 
หลักสตูร “กำรป้องกันกำร
เกิดเชื อรำและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์จักสำนจำกต้น
กก” 

แผน 
 
 

           
 

ผล            
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ สำมำรถแปรรูปเสื่อกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูงขึ น 
และปรำศจำกปัญหำจำกเชื อรำ 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : การป้องกันการเกิดเชื อราและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5เสื่อกก                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงศุภลักษณ์  ทิศวงศ์ (กลุ่มสิริธรรมภรย์เสื่อกก) 

ที่ตั ง :  50/7 หมู่ 4 ต้ำบลเขำแก้วศรีสมบูรณ์ อ้ำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
โทรศัพท์ :   081-0386656                                                                           5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยสุพะไชย์ จินดำวุฒิกุล5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017305 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : supachai@dss.go.th 

4. ปัญหำ : 
 4.1 ต้องกำรเพิ่มมูลค่ำของเสื่อกกให้สูงขึ น  
 4.2 ต้องกำรแปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น หมวก  กระเป๋ำ 
 4.3 ในช่วงหน้ำฝนผลิตภัณฑ์มีปัญหำเรื่องกำรเกิดเชื อรำ 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 
 5.1 พัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสำนจำกต้นกก  นอกเหนือจำกกำรท้ำเสื่อม้วน  เสื่อพับ 

5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหลักสูตรกำรป้องกันกำรเกิดเชื อรำและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสำนจำกต้นกก 
6. วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์จักสำนจำกต้นกกสำมำรถพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย  

และปรำศจำกเชื อรำ 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  115,660  บำท 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันที่  18 – 20  พฤศจิกำยน  62 
 –  อบรมกำรแปรรูปเสื่อกกโดยวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์จักสำน  

– บรรยำยภำคทฤษฎี  และปฏิบัติเทคโนโลยีกำรป้องกันกำรเกิดเชื อรำในผลิตภัณฑ์จักสำน เพ่ือ
น้ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำเชื อรำ 

10. แผนปฏิบัติงำน :   

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ใน
ปีงบประมำณ 2563 
หลักสตูร “กำรป้องกันกำร
เกิดเชื อรำและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์จักสำนจำกต้น
กก” 

แผน 
 
 

           
 

ผล            
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

สมำชิกกลุ่มสิริธรรมภรย์เสื่อกก สำมำรถแปรรูปเสื่อกกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูงขึ น และปรำศจำก
ปัญหำจำกเชื อรำ 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การผลิตเครื่องกรองน ้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ดอกไม้ประดับ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงละออง สำยเคน  (กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับทุ่งพระศรี) 

ที่ตั ง : 96 หมู่ที่ 3 ต้ำบลโนนผึ ง อ้ำเภอวำรินช้ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
โทรศัพท์ : 081-0719856 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยอรุณ  คงแก้ว 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ : 02-2017306 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : arun@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถผลิตน ้ำที่สะอำดและปลอดภัยเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ และกำร

อุปโภค/บริโภคได้เอง ต้องซื อน ้ำมำใช้ท้ำให้ต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำสูงขึ น 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :  
  กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรผลิตเครื่องกรองน ้ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำร

ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
6. วัตถุประสงค์ : 

6.1 ให้ประชำชน วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำร OTOP สำมำรถดูแลบ้ำรุงรักษำระบบกรองน ้ำ
และผลิตน ้ำที่สะอำดปลอดภัยเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตได้เองในรำคำต้นทุนต่้ำ    
6.2 ช่วยเหลือประชำชนและผู้ประกอบกำร ที่ขำดแคลนน ้ำสะอำดให้มีน ้ำสะอำดได้คุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนน ้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ OTOP 
6.3 ให้ประชำชนและผู้ประกอบกำรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจำกสำรปนเปื้อนในน ้ำที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน มผช. 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ.มีกำรผลิตเครื่องกรองน ้ำอ่อน และสำมำรถผลิตน ้ำสะอำดปลอดภัยต่อกำรบริโภคและมีคุณภำพดี
ส้ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิต และลดค่ำใช้จ่ำยภำยในครัวเรือน 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร   
ในปีงบประมำณ  2563  
หลักสูตร “กำรผลิตเครื่องกรอง
น ้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” 

แผน 
            

ผล 
            

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ.ได้พัฒนำคุณภำพน ้ำ และลดค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดอกไม้ประดับทุ่งพระศรี 
และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อน ้ำอุปโภคบริโภคของครัวเรือนใกล้เคียง 
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ชื่อเทคโนโลยี : การผลิตเครื่องกรองน ้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ทอผ้ำพื นบ้ำน 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงเสำวณี  เอี่ยมสะอำด (กลุ่มทอผ้ำพื นบ้ำน) 

ที่ตั ง : 115  หมู่ที่ 8  ต้ำบลโนนผึ ง  อ้ำเภอวำรินช้ำรำบ  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
โทรศัพท์ : 090-0531652 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำยอรุณ  คงแก้ว 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน โทรศัพท์ :  02-2017306 
โทรสำร : 02-2017102      อีเมล : arun@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถผลิตน ้ำที่สะอำดและปลอดภัยเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ และกำร

อุปโภค/บริโภคได้เอง ต้องซื อน ้ำมำใช้ท้ำให้ต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำสูงขึ น 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :  

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/ส่งเสริมกำรตลำดหลักสูตร กำรผลิตเครื่องกรองน ้ำอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP  

6. วัตถุประสงค์ : 
6.1 ให้ประชำชน  วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำร OTOP สำมำรถดูแลบ้ำรุงรักษำระบบกรองน ้ำ
และผลิตน ้ำที่สะอำดปลอดภัยเพ่ือใช้ในกระบวนกำรผลิตได้เองในรำคำต้นทุนต่้ำ    
6.2 ช่วยเหลือประชำชนและผู้ประกอบกำร ที่ขำดแคลนน ้ำสะอำดให้มีน ้ำสะอำดได้คุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนน ้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค และใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ OTOP 
6.3 ให้ประชำชนและผู้ประกอบกำรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจำกสำรปนเปื้อนในน ้ำที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน มผช. 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ.มีกำรผลิตเครื่องกรองน ้ำอ่อน  และสำมำรถผลิตน ้ำสะอำดปลอดภัยต่อกำรบริโภคและมีคุณภำพดี
ส้ำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิต  และลดค่ำใช้จ่ำยภำยในครัวเรือน 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร   
ในปีงบประมำณ  2563  
หลักสูตร “กำรผลิตเครื่องกรอง
น ้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” 

แผน 
            

ผล 
            

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ.ได้พัฒนำคุณภำพน ้ำ  และลดค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรผลิตทอผ้ำ ของกลุ่มทอผ้ำพื นบ้ำน  ท้ำให้
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน มผช. และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อน ้ำอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือนใกล้เคียง 

mailto:arun@dss.go.th
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก  
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์: ตุ๊กตำดินเผำ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยธนพล สำยธรรม (กลุ่มประติมำกรรมดินเผำบ้ำนป่ำตำล)   

ที่ตั ง : 9/1 หมู่ 4 ต้ำบลสันผักหวำน อ้ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : 082-7456164 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรำมิกดั งเดิม 
หน่วยงำน : ส้ำนักเทคโนโลยชีุมชน  โทรศัพท์ :  02-2017372 
โทรสำร : 02-2017372   อีเมล์ : inthira@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
กลุ่มฯ มีควำมต้องกำรเรื่องกำรเตรียมเนื อดินท้องถิ่นส้ำหรับกำรขึ นรูปแบบอิสระ เทคนิคกำร

ตกแต่งด้วยสีและกำรขัดเงำ กำรเผำและกำรบ้ำรุงรักษำเตำเผำ  ซึ่งจะช่วย ให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เป็น
กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรตลำด 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  : 
 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 

6. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้ผู้อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิตเซรำมิก สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำ

กระบวนกำรผลิต และพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อไป 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : 13 – 14 กุมภำพันธ์ 2563 .                                                      
8. งบประมำณ : 38,990 บำท                                                           . 
9. วิธีด้ำเนินงำน : 

9.1 กำรขึ นรูป 
- กำรปั้นอิสระ  (วิธีกำรเตรียมเนื อดินแดง  กำรขึ นรูปแบบอิสระ ) 
9.2 กำรตกแต่ง 
- เทคนิคกำรตกแต่งสีและกำรขัดเงำ 
9.3 เทคนิคกำรเผำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- หลักกำรของเตำเผำแก๊ส   
- วิธีกำรจัดเรียงของ กำรเผำ และกำรบ้ำรุงรักษำเตำ 
- กำรตรวจวัดประสิทธิภำพเตำเผำ 

10. แผนปฏิบัติงำน :  
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเซรำมิก”  

ระหว่ำงวันที่13 – 14 กุมภำพันธ์  2563.  
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน : 

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเซรำมิก” โดยถ่ำยทอดควำมรู้เรื่อง
กำรเตรียมเนื อดินท้องถิ่นส้ำหรับกำรขึ นรูปแบบอิสระ เทคนิคกำรตกแต่งด้วยสีและกำรขัดเงำ กำรเผำและ
กำรบ้ำรุงรักษำเตำเผำ ท้ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มี
รูปแบบหลำกหลำยและมีคุณภำพได้มำตรฐำน  ลดต้นทุนกำรผลิต  และลดปัญหำของเสีย 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งเซรำมิก 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสุมำลี  มำลำ (กลุ่มเซรำมิกหำดส้มแป้น) 

ที่ตั ง : 72/2 หมู่ 3 ต้ำบลหำดส้มแป้น อ้ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
โทรศัพท์ : 087-2843479 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรำมิกดั งเดิม 
หน่วยงำน : ส้ำนักเทคโนโลยชีุมชน  โทรศัพท์ :  02-2017372 
โทรสำร : 02-2017372   อีเมล์ : inthira@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
กลุ่มฯ มีควำมต้องกำรเรื่องกำรท้ำแบบพิมพ์ที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ กำรเตรียมน ้ำดินส้ำหรับหล่อแบบ

เทคนิคกำรออกแบบและขึ นรูปบรรจุภัณฑ์ และกำรเคลือบผลิตภัณฑ์ 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ :   

พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
6. วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือให้ผู้อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิตเซรำมิก สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต และพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อไป 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : 28 – 29 พฤศจิกำยน 2562                                                                                            
8. งบประมำณ : 42,030 บำท       
9.วิธีด้ำเนินงำน : 

1. กำรท้ำแบบพิมพ์  กำรหล่อพิมพ์จำกเคสซิลิโคน (กำรชั่งส่วนผสม กำรตกแต่งแบบพิมพ์ )               
2. กำรเตรียมน ้ำดินส้ำหรับหล่อแบบ (วิธีกำรเตรียมน ้ำดิน  กำรทดสอบสมบัติ และกำรหล่อแบบและ
กำรขึ นรูปบรรจุภัณฑ์  )                                                                                                         
3. เทคนิคกำรเตรียมเคลือบ (กำรเตรียมเคลือบ กำรทดสอบสมบัติ และกำรน้ำเคลือบไปใช้งำน)      
4. เทคนิคกำรติดรูปลอกเซรำมิก 

10. แผนปฏิบัติงำน  : 
จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 พฤศจิกำยน 2562.  

11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน : 
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเซรำมิก” โดยถ่ำยทอดควำมรู้เรื่อง

กำรท้ำแบบพิมพ์ที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ กำรเตรียมน ้ำดินส้ำหรับหล่อแบบ  เทคนิคกำรออกแบบและขึ นรูป
บรรจุภัณฑ์ และกำรเคลือบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลำกหลำยและมีคุณภำพได้มำตรฐำน  ลดต้นทุนกำรผลิต  และลดปัญหำของเสีย 

. 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ตุ๊กตำเซรำมิก 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยอดุลย์  เชื อจิต (กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง)   

ที่ตั ง : 286/1 หมู่ 11 ต้ำบลวังผำง อ้ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล้ำพูน  
โทรศัพท์ : 087-2843479 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรำมิกดั งเดิม 
หน่วยงำน : ส้ำนักเทคโนโลยชีุมชน  โทรศัพท์ :  02-2017372 
โทรสำร : 02-2017372   อีเมล์ : inthira@dss.go.th 

4. ปัญหำ :  
กลุ่มฯ มีควำมต้องกำรเรื่องกำรเตรียมเนื อดินแดง เทคนิคกำรเตรียมเคลือบสีออกไซด์ และเทคนิคกำร

เผำอย่ำงมีประสิทธิภำพ    . 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   

พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้สมำชิกกลุ่มฯมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิตเซรำมิก สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนำกระบวนกำรผลิต และพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อไป 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : 26 – 27 ธันวำคม 2562                                                                                            
8. งบประมำณ : 36,690 บำท       
9. วิธีด้ำเนินงำน  

9.1 กำรขึ นรูป  - กำรเตรียมเนื อดินแดง (วิธีกำรเตรียมเนื อดินแดง  กำรทดสอบสมบัติ และกำร
ควบคุมคุณภำพ)                                                                                                        
9.2 กำรตกแต่ง -  เทคนิคกำรเตรียมเคลือบสีออกไซด์และกำรตกแต่งด้วยเคลือบ                                                                                                                                                                                       
9.3 เทคนิคกำรเผำอย่ำงมีประสิทธิภำพ - หลักกำรของเตำเผำแก๊ส   วิธีกำรจัดเรียงของ กำรเผำ และ
กำรบ้ำรุงรักษำเตำ  และกำรตรวจวัดประสิทธิภำพเตำเผำ                                                                                                                                                                                                                     

10. แผนปฏิบัติงำน :  
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเซรำมิก”  

ระหว่ำงวันที่ 26 – 27 ธันวำคม 2562                                                                                            
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน  

 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเซรำมิก” 
โดยถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรเตรียมเนื อดินแดง และวิธีกำรทดสอบสมบัติของเนื อดินแดง เทคนิคกำร
เตรียมเคลือบสีออกไซด์ส้ำหรับใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ กำรเผำและกำรบ้ำรุงรักษำเตำเผำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำร
อบรมสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลำกหลำยและมีคุณภำพได้มำตรฐำน  
ลดต้นทุนกำรผลิต  และลดปัญหำของเสีย. 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำกเนื อดินท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี                                                                     
.2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยเนตรนรินทร์  ค้ำเรืองบุญ (กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกเครื่องปั้นดินเผำซับจ้ำปำ) 

ที่ตั ง : 33 หมู่ 4 ต้ำบลซับจ้ำปำ อ้ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี 
โทรศัพท์ : 081-8522781 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรำมิกดั งเดิม 
หน่วยงำน : ส้ำนักเทคโนโลยชีุมชน  โทรศัพท์ :  02-2017372 
โทรสำร : 02-2017372   อีเมล์ : suneeporn@dss.go.th 

4. ปัญหำ :   
กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกเครื่องปั้นดินเผำซับจ้ำปำ มีควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีอัต

ลักษณ์ โดยใช้เนื อดินท้องถิ่นจังในกระบวนกำรผลิต                                                                                                               
5. ประเด็นกำรพัฒนำ : 

5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำเนื อดินท้องถิ่น  

6. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้ผู้อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิตเซรำมิก สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำ

กระบวนกำรผลิต และพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อไป 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : 3 – 4 ธันวำคม 2563                                                     
8. งบประมำณ : 36,855 บำท                                                                                                              
9. วิธีด้ำเนินงำน :    
 9.1 กำรเก็บตัวอย่ำงเนื อดินท้องถิ่น  

 9.2 เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดิน อุปกรณ์ส้ำหรับกวนน ้ำดิน ถัง ตะแกรงร่อน แบบ
ปูนปลำสเตอร์ส้ำหรับอัดแบบ ไม้ปำด อุปกรณ์ส้ำหรับตกแต่งผลิตภัณฑ์ น ้ำหอม เป็นต้น 

 9.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 9.4 ทดลองท้ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยท้ำตำมขั นตอน ดังนี  

- กำรท้ำต้นแบบ และแบบพิมพ์ปูนปลำสเตอร์ 
- กำรเตรียมเนื อดินปั้น โดยใช้เนื อดินท้องถิ่น  
- กำรท้ำแบบพิมพ์ปูนปลำสเตอร์  
- กำรขึ นรูปโดยวิธีกำรอัดแบบ 
- ตกแต่งชิ นงำน 
- กำรเผำผลิตภัณฑ์ ทดลองเผำที่อุณหภูมิ 900 °C 

 9.5 ลงพื นที่ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก ละสรุปผล            
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10. แผนปฏิบัติงำน :  
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. กำรเก็บตัวอย่ำงเนื อดินท้องถิ่น             

2. เตรียมวตัถุดิบ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

            

3. ออกแบบผลิตภณัฑ ์             
4. ทดลองท้ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ             
5. ลงพื นท่ีให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก และ
สรุปผล 

            

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน : 

 ผู้รับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง กำรเตรียมเนื อดินท้องถิ่น กำรท้ำแบบพิมพ์ กำรขึ นรูปด้วย
วิธีกำรอัดแบบ และกำรเผำผลิตภัณฑ์ด้วยเตำอั งโล่ ซึ่งสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำร
ผลิต และพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรมทั งหมด จ้ำนวน 33 รำย 

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก. 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยวีระพล  ใจชื่อ (ศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนกุดนำขำม) 

ที่ตั ง : ต้ำบลเจริญศิลป์ อ้ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท์ : 087-2843479 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรำมิกดั งเดิม 
หน่วยงำน : ส้ำนักเทคโนโลยชีุมชน  โทรศัพท์ :  02-2017372 
โทรสำร : 02-2017372   อีเมล์ : sasithorn@dss.go.th 

4. ปัญหำ  
 กำรสูญเสียในกระบวนกำรผลิต กำรแก้ปัญหำกำรเคลือบสี และกำรแตกร้ำวของผลิตภัณฑ์ 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   

พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิตเซรำมิก สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต และพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อไป 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : 16 – 19 ธันวำคม 2562                                                                                            
8. งบประมำณ : 91,860 บำท       
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

อบรมเชิงปฏิบัติกำร                                                        
10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หลักสตูร กำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลติเซรำมิก 

แผน   √          
ผล   16-19          

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

ของเสียในแต่ละขั นตอนกำรผลิตลดลง สินค้ำมีควำมสวยงำมและสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำได้ 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :  สบู่เหลวผสมสารสกัดโปรตีนไหม 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่เหลวผสมสำรสกัดโปรตีนไหม 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงจันทร์ศรี  พุทธรัตน์ (วิสำหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสำนบ้ำนป่ำก่อ)   

ที่ตั ง : 10 หมู่ 10 ต้ำบลท่ำสะอำด อ้ำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 
โทรศัพท์ : 080-1569506 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมสำรสกัดโปรตีนไหม ซึ่งผ่ำน มผช. แล้ว แต่มีควำมต้องกำรให้ วศ.

พัฒนำสูตรสบู่เหลวผสมสำรสกัดโปรตีนไหมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพ่ือจดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ต่อไป 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 

5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน มผช. 
6. วัตถุประสงค์  

พัฒนำสูตรกำรผลิตและผลักดันให้จดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :    ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :    -  
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

ผู้ประกอบกำรประสบปัญหำสบู่เหลวผสมโปรตีนไหมเกิดกำรแยกชั น วศ.จึงให้ค้ำปรึกษำและแนะน้ำ
กำรเลือกใช้วัตถุดิบในกำรผลิตสบู่เหลว  ขั นตอนกำรผลิตที่ถูกสุขลักษณะ  รวมทั งกำรสำรสกัดโปรตีนไหม
ให้มีคุณภำพ และผลักดันให้จดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ต่อไป  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ 
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำ 
กำรผลิตสบู่กลีเซอรีน 
ให้แก่ ผปก. 

แผน             

ผล            
 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรขอ  มผช. 

แผน             
ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

เมื่อได้รับค้ำแนะน้ำจำก วศ. ผู้ประกอบกำรสำมำรถน้ำไปปรับปรุงและพัฒนำสูตรกำรผลิตสบู่เหลว
ของตนเอง ตอนนี อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบควำมคงสภำพด้วยตนเองง่ำยๆที่บ้ำน และ วศ. จะผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรจดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ในอนำคต 

 
 
 



89 
 

 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 

ชื่อเทคโนโลยี : ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดมือ 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำดมือ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยวันนิวัติ  ดวงพัตรำ (บจก.ไม่จ้ำกัดควำมสุข)   

ที่ตั ง : 71 ถนนสำมัคคีชัย ต้ำบลในเมือง อ้ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โทรศัพท์ : 081-8885555 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำดมือ แต่ผลิตภัณฑ์ยังผ่ำนมำตรฐำน มผช. จึงขอให้ วศ. 

ช่วยพัฒนำและปรับปรุงสูตรกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน มผช. 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 

5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน มผช. 
6. วัตถุประสงค์  

น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงสูตรกำรผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน มผช. 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ .ช่ วยคิดค้นสู ตรส เปรย์แอลกอฮอล์ ให้มี ปริ มำณแอลกอฮอล์สู งกว่ ำ  70% v/v และ 
มีส่วนประกอบที่ดูแลผิวพรรณไม่ท้ำให้ผิวแห้งกร้ำน และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรจดแจ้งสูตรกำรผลิต 
พร้อมทั งยื่นขอ มผช.907/2563 ต่อไป 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ 
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำ 
กำรผลิตผลิตภณัฑ์ท้ำควำม
สะอำดมือให้แก่ ผปก. 

แผน             

ผล            
 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรขอ  มผช. 

แผน             
ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ.ได้พัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำดมือ ให้กับผู้ประกอบกำร บจก.ไม่จ้ำกัดควำมสุข               
คุณวันนิวัติ  ดวงพัตรำ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  แบรนด์ GREENIQUE ท้ำให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำดมือ มผช. 907/2563  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำมีควำมปลอดภัย และได้รับ
กำรจดแจ้งเรียบร้อยแล้ว 
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 ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : การสกัดสารส้าคัญในมะเฟือง 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5กำรสกัดสำรส้ำคัญในมะเฟือง55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงสุธิดำ สุกุมลจันทร์ (กลุ่มจันทร์ธำรำท่ำทอง) 

ที่ตั ง :  8/8 หมู่ 6 ต้ำบลท่ำทอง อ้ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท์ :  089-8561477                                                                               5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรปลูกมะเฟือง และมีผลผลิตมะเฟืองมำกต้องกำรน้ำมะเฟืองที่เหลือหรือตกเกรดมำ

เป็นส่วนผสมของสบู่เหลวสมุนไพร  จึงขอค้ำปรึกษำวิธีกำรสกัดมะเฟืองจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ  

พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตกำรสกัดมะเฟืองมำเป็นส่วนผสมของสบู่เหลวสมุนไพร 
6. วัตถุประสงค์ 

ผู้ประกอบกำรต้องกำรวิธีและกระบวนกำรสกัดสำรส้ำคัญจำกผลมะเฟืองที่ปลูกเอง 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ.  ศึกษำค้นคว้ำวิธีกำรสกัดสำรส้ำคัญในมะเฟือง โดยใช้ตัวท้ำละลำยที่สำมำรถสกัดสำรส้ำคัญและ
เหมำะแก่กำรน้ำมำใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง  สำรส้ำคัญในกลุ่มนี ที่พบในมะเฟือง เป็นสำรกลุ่ม             
โพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันมำก ได้แก่ Quercetin , Epicatechin , Gallic acid , Oxalic acid 
นิยมน้ำสำรสกัดมำใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องส้ำอำงช้ำระล้ำงผิวกำยและป้องกันกำรเกิดสิว ในส่วนของ
ผู้ประกอบกำรต้องกำรน้ำสำรสกัดมะเฟืองเป็นส่วนผสมในสบู่เหลว  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ
สำรส้ำคัญในมะเฟือง 

แผน             
ผล             

กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ 
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำ 
กำรผลิตสบู่เหลวให้แก่ 
ผปก. 

แผน              

ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำวิธีกำรสกัดมะเฟืองเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์สบู่เหลว โดยใช้ตัวท้ำละลำยที่นิยมใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง แนะน้ำอัตรำส่วนในกำรสกัด และวิธีกำรกรองน้ำส่วนใสมำใช้ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว
ที่ผลิตออกมำมีควำมใส และน่ำใช้ 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : น ้ามันมะพร้าวสกัดเย็นส้าหรับสปา 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นส้ำหรับสปำ55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงอรุณพร จันทรเสน (กลุ่มวิสำหกิจชุมชนคนเอำถ่ำนบ้ำนใสเหนือ) 

ที่ตั ง :  109/1 หมู่ 8 ต้ำบลน ้ำหลวงแสน อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
โทรศัพท์ :  081-6383538                                                                            5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรมีกำรผลิตน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นส้ำหรับสปำ พบว่ำน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นมีปัญหำเรื่อง

กำรเหม็นหืน จึงขอให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรช่วยปรับปรุงวิธีกำรผลิตให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   

พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 
6. วัตถุประสงค์ 

พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :    ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

ให้ค้ำแนะน้ำเรื่องกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิต สุขลักษณะที่ดีในกำรผลิต ข้อควรระวังในกำรผลิตเพ่ือ
ป้องกันกำรเกิดกลิ่นเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์ 

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับกำร
ผลิตน ำ้มันมะพร้ำวสกดัเย็น
ส้ำหรับสปำ 

แผน             

ผล             

กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ 
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำ 
กำรผลิตกำรผลิตน ้ำมัน
มะพร้ำวสกัดเย็น
ส้ำหรับสปำ ให้แก่ ผปก. 

แผน              

ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

ผลิตภัณฑ์น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นที่ได้รับกำรปรับปรุงใหม่ มีกลิ่นเหม็นหืนลดลง อยู่ในระหว่ำงขั นตอน
กำรทดลองใช้ และรับฟังค้ำติชมจำกลูกค้ำ เพ่ือน้ำมำพัฒนำผลิตภัณฑ์และจดแจ้ง อย. ต่อไป 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : สบู่กลีเซอรีนผสมฟักข้าว 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5สบู่กลีเซอรีนผสมฟักข้ำว55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงสำวก้ำไร นำควัชรดิลก (กลุ่มสวนสมรมบ้ำนดอนทือ) 

ที่ตั ง :  153 หมู่ 3 ต้ำบลสวนหลวง อ้ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
โทรศัพท์ :  086-9851621                                                                            5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำสูตรสบู่กลีเซอรีนที่มีส่วนผสมของสมุนไพรฟักข้ำวให้ได้มำตรฐำนและ

จ้ำหน่ำยได ้
5. ประเด็นกำรพัฒนำ  

พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนที่มีส่วนผสมของสมุนไพรฟักข้ำว 
6. วัตถุประสงค์ 

พัฒนำสูตรกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนที่มีส่วนผสมของสมุนไพรฟักข้ำว 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :    ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

วศ.  ศึกษำค้นคว้ำวิธีกำรสกัดสำรส้ำคัญในฟักข้ำว  โดยใช้ตัวท้ำละลำยที่สำมำรถสกัดสำรส้ำคัญและ
เหมำะแก่กำรน้ำมำใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง  ผลของฟักข้ำวรวมถึงเนื อเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีสีแดงสดมีคุณค่ำ
ทำงโภชนำสูงผลฟักข้ำวประกอบด้วย สำรเบต้ำแคโรทีนสูงมำก นอกจำกนี ผลของฟักข้ำวยังอุดมไปด้วย
สำรไลโคปีน และกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง สำรส้ำคัญเหล่ำนี เ พ่ือใช้เป็นส่วนประกอบส้ำคัญในกำรท้ำ
เครื่องส้ำอำงส้ำหรับใช้บนใบหน้ำ เพ่ือชะลอควำมเหี่ยวย่นบนใบหน้ำ เนื่องจำกสำรส้ำคัญเหล่ำนี มีฤทธิ์ต้ำน
อนุมูลอิสระสูง  ผู้ประกอบกำรจึงคิดที่จ้ำท้ำสบู่กลีเซอรีนผสมฟักข้ำวขึ น เป็นกำรดึงดูดควำมสนใจของ
ผู้บริโภค และใช้สมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ
สำรส้ำคัญในฟักข้ำว 

แผน             
ผล             

กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ 
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำ 
กำรผลิตแชมพูให้แก่ ผปก. 

แผน             
 

ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำวิธีกำรสกัดฟักข้ำวเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน โดยใช้ตัวท้ำละลำยที่นิยมใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง แนะน้ำอัตรำส่วนในกำรสกัด และวิธีกำรกรองน้ำส่วนใสมำใช้ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สบู่
กลีเซอรีนที่ผลิตออกมำมีควำมใส และน่ำใช้ 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 

 
55555555                   55       555555 
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ชือ่เทคโนโลยี : ลิบบาล์ม 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5ลิบบำล์ม                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงสุณีย์ พ่วงพี (กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเศรฐกิจพอเพียงในครัวเรือน) 

ที่ตั ง :  64/1 หมู่ 4 ต้ำบลขุนทะเล อ้ำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
โทรศัพท์ :  081-0899639, 063-7379622 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำสูตรกำรผลิตลิบบำล์มเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่มีปัญหำเรื่องกำรผลิตจึง

ขอให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรปรับปรุงสูตรกำรผลิตให้ และ วศ. ได้เชิญเข้ำกลุ่มมำฝึกอบรมกำรผลิตลิบ
บำล์ม จังหวัดนครศรีธรรมรำช เมื่อ วันที่ 19 – 20 ธันวำคม 2562 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ลิบบำล์ม 

6. วัตถุประสงค์ 
ให้ค้ำปรึกษำกำรผลิตลิบบำล์ม 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :    ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

วศ. ช่วยคิดค้นสูตรลิบบำล์มที่มีส่วนผสมเป็นน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นที่มีมำกในพื นที่ภำคใต้ เพ่ือ
ยกระดับมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ท้ำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีควำมหลำกหลำยพร้อมทั งผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์ต่อไป  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ 
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำ 
กำรผลิตลิบบำลม์ให้แก่ 
ผปก. 

แผน             

ผล            
 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรจดแจ้ง 
ผลิตภณัฑ ์

แผน             
ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

ผู้ประกอบอยู่ระหว่ำงกำรทดลองผลิตลิบบำล์มเพ่ือแจกให้ผู้บริโภคทดลองใช้ และน้ำจ้ำหน่ำยเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป 

 
 
 
 



99 
 

 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 

 
5 5 5 5 5 5 5 5                   55       555555 
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ชือ่เทคโนโลยี :  การน้าวัตถุดิบจากผึ งชันโรงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางสมุนไพร 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5ผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงสมุนไพรจำกผึ งชันโรง                                                             
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงวีระยำ สมณะ (Honey vee) 

ที่ตั ง : 191 หมู่ 11 ต้ำบลปันแต อ้ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
โทรศัพท์ :  091-8038881                                                                                5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรต้องกำรเ พ่ิมควำมหลำกหลำยในกำรผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงจำกผึ งชันโรง  

จึงต้องกำรค้ำปรึกษำจำก วศ. ในกำรน้ำน ้ำผึ งชันโรงมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงประเภทต่ำงๆ 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ  

5.1  พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงจำกผึงชันโรง 
5.2  พัฒนำระบบมำตรฐำน อย. 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1  เพ่ือให้กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์มีควำมถูกต้อง เหมำะสม ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  และเข้ำสู่ระบบกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.)  
6.2  เพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงจำกผึ งชันโรง 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  ....-              ....                                  ......................................................... 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

9.1 ให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำเชิงลึกเกี่ยวกับกำรน้ำวัตถุดิบจำกผึ งชันโรงมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องส้ำอำงประเภทต่ำงๆ  

9.2 ติดตำมกำรด้ำเนินงำนหลังกำรให้ค้ำปรึกษำ  โดยกำรประสำนงำนกับผู้ประกอบกำรทุกขั นตอน
กำรผลิตผลิตภัณฑ์  พร้อมทั งผลักดันให้เข้ำสู่กระบวนกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) 

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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) ให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำเชิงลึก
เกี่ยวกับกำรน้ำวัตถุดิบจำกผึ ง
ชันโรงมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องส้ำอำงประเภทต่ำงๆ 

แผน            
 

ผล             
2) ติดตำมกำรด้ำเนินงำนหลังกำร
ให้ค้ำปรึกษำ  โดยกำรประสำน 
งำนกับผู้ประกอบกำรทุกขั นตอน
กำรผลิตผลิตภัณฑ์  พร้อมทั ง
ผลักดันให้เข้ำสู่กระบวนกำรจด
แจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.)  

แผน            
 

ผล 
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :   
จำกกำรด้ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกำรในเรื่องของกำรน้ำ

วัตถุดิบจำกผึ งชันโรงมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงประเภทต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำย  เพ่ิม
มูลค่ำ  และสร้ำงควำมโดดเด่นให้กับผึ งชันโรง  ซึ่งผู้ประกอบได้มีกำรน้ำไขผึ งชันโรงมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
น ้ำหอมแห้ง  อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด  มีควำม
โดดเด่น   และจะด้ำเนินกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) ต่อไป 
 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น       
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น      น ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น       55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงจิรำภรณ์ พัฒนเจริญ 

ที่ตั ง :  105/2 หมู่ 12 ต้ำบลบ้ำนส้อง อ้ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
โทรศัพท์ :  081-9589124                                                                                5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรผลิตน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่ำนมำตรฐำน จึงขอให้ วศ. ช่วยพัฒนำ

และปรับปรุงสูตรกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน  และขอค้ำปรึกษำในเรื่องกำรจัดสถำนที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ  

พัฒนำผลิตภัณฑ์และปรับปรุงสูตรกำรผลิต 
6. วัตถุประสงค์ 

น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงสูตรกำรผลิต ทดสอบผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน  และผลักดันให้
จดแจ้งสูตรกำรผลิตต่อไป 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2561 - 2563 
8. งบประมำณ : 32,500 บำทลฒ15 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

วศ.ลงพื นที่ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในเรื่องกระบวนกำรน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็นให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน  
ให้ค้ำแนะน้ำเรื่องกำรจัดสถำนที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  และผลักดันให้จดแจ้ง อย. 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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.กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ผลิตน ้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น
ให้แก่ผู้ประกอบกำร 

แผน             

ผล            
 

2.ทดสอบผลิตภัณฑ์น ้ำมัน
มะพร้ำวสกัดเย็นก่อนและ
หลังกำรปรับปรุง 

แผน             

ผล             

3. ติดตำมกำรด้ำเนินงำน
หลังกำรให้ค้ำปรึกษำ และ 
ผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่น
จดแจ้ง 

แผน             

ผล            
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
เนื่องจำกผู้ประกอบกำรอยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิต เพ่ือยื่นขอกำรตรวจสถำนที่ผลิตกับ 

สสจ.ท้ำให้ผู้ประกอบกำรยังไม่สำมำรถยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์กับ อย. ได้ ดังนั น วศ. จึงให้ควำมช่วยเหลือ
ด้วยกำรติดตำมให้ค้ำปรึกษำกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิตแก่ผู้ประกอบกำร และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่น
จดแจ้ง อย.ต่อไป  

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 

 
 

55555555                   
5 5       555555 
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ชื่อเทคโนโลยี : ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวรัตนำภรณ์  ชำติวงศ์ (กรีนำร่ำ  ไทยแลนด์) 

ที่ตั ง : 99  หมู่ที่  9  ต้ำบลห้วยใต้  อ้ำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ : 090-8065570 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
กรีนำร่ำ  ไทยแลนด์ เป็นผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบ้ำรุงผิว ซึ่งผ่ำนกำรรับรอง มผช. 

551/2553 เรียบร้อยแล้ว  ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จึงมีควำมประสงค์ให้ วศ. เข้ำมำให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด เพ่ือยื่นขอจดแจ้ง อย. และขอกำรรับรอง มผช. 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนสมุนไพร 
6. วัตถุประสงค์  

น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงสูตรกำรผลิตตำมมำตรฐำน มผช. 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหำกระบวนกำรผลิตพร้อมทั งปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน
สมุนไพรให้แก่ผู้ประกอบกำร และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้งและขอกำรรับรอง มผช.  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
แก้ไขปัญหำกระบวนกำร
ผลิตผลิตภณัฑส์บู่กลเีซอรีน
สมุนไพรให้แก่ ผปก. 

แผน             

ผล            
 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง 
และขอกำรรับรอง  มผช. 

แผน             
ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ได้พัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพรให้กับผู้ประกอบกำร กรีนำร่ำ  ไทยแลนด์            
คุณรัตนำภรณ์  ชำติวงศ์  อ้ำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ท้ำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำมีควำม
ปลอดภัยและมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด  ซึ่งขณะนี ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรเตรียมกำรยื่น
จดแจ้ง อย. และขอกำรรับรอง มผช. ต่อไป 
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 ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร                                 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  แชมพูมะกรูด                                                                     . 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงปวีย์สุดำ  อัฒนพิศิษฐ์  (กลุ่มกัมปอ) 

ที่ตั ง : 414/19 หมู่ 3 ซอย 2 ต้ำบลสันทรำยน้อย อ้ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : 061-5491141 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำสูตรกำรผลิตแชมพูมะกรูดแบบมุกที่มีคุณภำพเพ่ือจดแจ้ง อย. จึงขอให้ 

วศ. ช่วยปรับปรุงสูตรกำรผลติ และกระบวนกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน และสำมำรถจดแจ้ง อย. ได้ 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   

พัฒนำและปรับปรุงสูตรกำรผลิต กระบวนผลิต 
6. วัตถุประสงค์  

น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พัฒนำสูตรกำรผลิตแชมพูสมุนไพรมะกรูด และปรับปรุงสูตรกำรผลิต 
เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรยื่นขอจดแจ้ง อย. และ มผช. 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2562                                                . 
8. งบประมำณ :  32,000 บำท. 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ช่วยปรับสูตรกำรผลิตแชมพูมะกรูดแบบมุก ขั นตอนกำรสกัดมะกรูด แนะน้ำสำรเคมีที่น้ำมำเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์  และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรจดแจ้ง อย. 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2561 2562 

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. กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำ
ปรับปรุงสตูรและ
กระบวนกำรผลติผลิตภัณฑ์
แชมพูมะกรูด 

แผน             

ผล            

 

2. ทดสอบผลติภณัฑ์แชมพู
มะกรูดตำมมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.
92/2552) 

แผน             

ผล            
 

3. ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง 
อย. 

แผน             

ผล             
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ.ได้ปรับสูตรกำรผลิตแชมพูมะกรูด  ให้กับผู้ประกอบกำร นำงปวีย์สุดำ  อัฒนพิศิษฐ์ กลุ่มกัมปอ  

ต้ำบลสันทรำยน้อย อ้ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ท้ำให้แชมพูมะกรูดแบบมุกเป็นไปตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.92/2552)  และได้รับกำรจดแจ้ง อย. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนำคม  2562                                                                        

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงธนัญญำ  ฉลำด   

ที่ตั ง :  48  หมู่ที่  6  ต้ำบลชุมแสง  อ้ำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ : 092-2862257 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรมีกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน เพ่ือจ้ำหน่ำยตำมเทศกำลส้ำคัญของจังหวัด แต่

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังไม่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด จึงมีควำมประสงค์ให้ วศ. เข้ำมำช่วยปรับปรุงสูตร
กำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนให้ได้มำตรฐำน สำมำรถยื่นจดแจ้ง อย. ได้ 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 5.1 พัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน 

5.2 ให้ค้ำปรึกษำเรื่องกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะที่ดี 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ.ช่วยพัฒนำสูตรกระบวนกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนให้มีคุณภำพ และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรจดแจ้ง
สูตรกำรผลิตต่อไป 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
แก้ไขปัญหำกำรผลิต
ผลิตภณัฑ์สบู่กลีเซอรีน 
พร้อมทั งแนะน้ำเรื่องกำร
ปรับปรุงสถำนท่ีผลติให้แก่ 
ผปก. 

แผน             

ผล            

 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำร พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์สบู่กลีเซอรีนให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน
ก้ำหนด ให้สำมำรถยื่นจด
แจ้ง อย. 

แผน             

ผล 
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ. ไดป้รับปรุงสูตรกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน ให้กับผู้ประกอบกำร คุณธนัญญำ  ฉลำด  

อ้ำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพและปลอดภัยตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด            
ซึ่งขณะนี ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิตเพ่ือเตรียมกำรยื่นขอจดแจ้งสบู่กลีเซอรีน
ต่อไป 

 
  ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงอรวรรณ  แดงประดับ (กลุ่มฌำมำร์)   

ที่ตั ง :  255  หมู่ 8  ต้ำบลปำกท่อ  อ้ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 
โทรศัพท์ : 089-2505679 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
กลุ่มฌำมำร์ เป็นผู้ประกอบกำรผลิตโลชั่นบ้ำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพร ซึ่งได้รับกำรรับรอง มผช. 

แล้ว แต่ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนที่ผู้ประกอบกำรพัฒนำขึ น ยังไม่ผ่ำนมำตรฐำน มผช. เนื่องจำกปริมำณ        
กลีเซอรีนต่้ำกว่ำเกณฑ์ที่มำตรฐำนก้ำหนด  จึงมีควำมประสงค์ให้ วศ. เข้ำมำช่วยพัฒนำและปรับปรุงสูตร
กำรผลิตให้ได้มำตรฐำน สำมำรถขอกำรรับรอง มผช. 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือปรับปรุงสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพรให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก เรื่องกำรปรับปรุงสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพรให้ได้มำตรฐำน
ให้แก่ผู้ประกอบกำร  และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอกำรรับรอง มผช. 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
แก้ไขปัญหำกำรผลิต
ผลิตภณัฑ์สบู่กลีเซอรีน
สมุนไพรให้แก่ ผปก. 

แผน             

ผล            
 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรขอกำรรบัรอง  
มผช. 

แผน             
ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ได้ปรับปรุงสูตรกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร ให้กับผู้ประกอบกำรกลุ่มฌำมำร์  
คุณอรวรรณ  แดงประดับ  อ้ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี ท้ำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมปลอดภัย และมีคุณภำพ
ตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด ซึ่งขณะนี ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรเตรียมกำรยื่นขอกำรรับรอง มผช. 
ต่อไป 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :  การพัฒนาและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวผสมสมุนไพร. 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   เจลบ้ำรุงผิวผสมสมุนไพร                                                                     . 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยวิรัตน์  จันดี (กลุ่มดีมำศ)   

ที่ตั ง : 75/15 หมู่ 7 ต้ำบลธำนี อ้ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
โทรศัพท์ : 089-2683392 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำสูตรกำรผลิตเจลบ้ำรุงผิวสมุนไพรให้สำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง 

มผช. 551/2563   แต่ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภำพไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด  คือ  มีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
(pH)  ต่้ำกว่ำมำตรฐำนก้ำหนด  จึงต้องกำรให้  วศ. เข้ำมำให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในกำรปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
เจลบ้ำรุงผิวให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด  

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
5.1  พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เจลบ้ำรุงผิว 
5.2  พัฒนำระบบมำตรฐำน มผช. 

6. วัตถุประสงค์  
พัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เจลบ้ำรุงผิวสมุนไพรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

ก้ำหนดและสำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรยื่นขอ มผช. 551/2553 ได้ 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :    ปีงบประมำณ 2563                                                                             
8. งบประมำณ :  -. 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

9.1 น้ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์เจลบ้ำรุงผิวสมุนไพรมำทดสอบคุณภำพเบื องต้นในห้องปฏิบัติกำร 
9.2 พัฒนำและปรับปรุงสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์เจลบ้ำรุงผิวในห้องปฏิบัติกำร 
9.3 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในเรื่องของกระบวนกำรผลิตและปรับสูตรผลิตภัณฑ์เจลบ้ำรุงผิวสมุนไพร   
9.4 ติดตำมและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอ  มผช. 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. น้ำตัวอย่ำงผลิตภณัฑ์เจล
บ้ำรุงผิวสมุนไพรมำทดสอบ
คุณภำพเบื องต้นใน
ห้องปฏิบัติกำร 

แผน            
 

ผล             

2. พัฒนำและปรับปรุงสูตร
กระบวนกำรผลติใน
ห้องปฏิบัติกำร 

แผน             

ผล             
3. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
เรื่องของกระบวนกำรผลิต
และปรับสูตรผลิตภัณฑ์เจล
บ้ำรุงผิวสมุนไพร   

แผน             

ผล            
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กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4.  ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรขอ  มผช. 

แผน             
ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ.  ได้พัฒนำและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เจลบ้ำรุงผิวผสมสมุนไพรให้กับผู้ประกอบกำร  ท้ำให้
ผลิตภัณฑ์เจลบ้ำรุงผิวผสมสมุนไพรมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ตำม  มผช. 551/2553  ก้ำหนด   มีควำม
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และสำมำรถเตรียมยื่นขอ มผช. ในปีงบประมำณ 2564 ต่อไปได้  

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การผลิตผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5ทิวำพัชรบอดี ครีมทิวำพัชร ทิวำ ไพน์แอปเปิ้ล บอดี ครีม 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงสำวกัลย์สุดำ สุขสวัสดิ์ (กลุ่มทิวำพัชรสมุนไพร) 

ที่ตั ง : 50 หมู่ 6 ต้ำบลธำตุพนม อ้ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม 
โทรศัพท์ :  094-9426946                                                                                5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรมีกำรผลิต ผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิวผสมสมุนไพร แต่พบว่ำผลิตภัณฑ์มีกำรปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์เกินมำตรฐำนก้ำหนด จึงต้องกำรให้ วศ. เข้ำไปพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์
บ้ำรุงผิวให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือลดกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
พัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิว   

6. วัตถุประสงค์ 
น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิว เพ่ือลดกำรปนเปื้อน

จุลินทรีย์ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพ สำมำรถจดแจ้ง อย.ได้ 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณ : 15,000  บำท 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ลงพื นที่ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก  และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในเรื่องของกระบวนกำรผลิตด้วยกำรปรับ
สูตรผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิว  และวิธีกำรสกัดสมุนไพรที่เหมำะสมต่อกำรน้ำมำเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิว  
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด   

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2561 2562 

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.กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ท้ ำควำม
สะอำดมือให้แก่ ผปก. 

แผน             

ผล            
 

2.ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ใน
เรื่องของกระบวนกำรผลิต 
กำรปรับสูตรผลิตภัณฑ์บ้ำรุง
ผิว   

แผน             

ผล            
 

3.ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรขอ  มผช. 

แผน             
ผล             
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ.ได้พัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์  ให้กับผู้ประกอบกำรนำงสำวกัลย์สุดำ สุขสวัสดิ์  กลุ่มทิวำพัชรสมุนไพร 

ต้ำบลธำตุพนม อ้ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม  ท้ำให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
กำรพัฒนำมีควำมปลอดภัย และได้รับกำรจดแจ้ง อย. จ้ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทิวำพัชร ทิวำ ไพน์แอป
เปิ้ล บอดี ครีม  ทิวำพัชร ทิวำ ทริปเปิ้ล ไรซ์ บอดี  ครีม  ทิวำพัชร ทิวำ วอร์เตอร์เมลอน บอดี  ครีม 

 
 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 

 
555555  

 
 
 
 
 
 

5 5                   
5 5       
555555 
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ชื่อเทคโนโลยี :  การพัฒนากระบวนการผลิตแชมพูสมุนไพร     . 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : แชมพูสมุนไพรอัญชัน. 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงนกเล็ก  ใจรักษ์ 

ที่ตั ง : 140 หมู่ 6 ต้ำบลสำมพวง อ้ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย 
โทรศัพท์ : 098-7505739 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรผลิตแชมพูสมุนไพรอัญชัน และสบู่เหลวสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มำตรฐำน จึงให้ 

วศ. ปรับสูตรกำรผลิต และกระบวนกำรผลิต วิธีกำรสกัดสมุนไพร ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   

พัฒนำสูตรกำรผลิตและกระบวนกำรผลิต 
6. วัตถุประสงค์  

น้ำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกระบวนกำรผลิตแชมพู สบู่เหลว 
เพ่ือผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง อย.  

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : 2563 
8. งบประมำณ : 5,000 บำท 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. เชิญผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง
สมุนไพร  ลงพื นที่ให้ค้ำปรึกษำเพ่ือแก้ไขปัญหำกระบวนกำรผลิต  ปรับปรุงสูตรกำรผลิต กำรสกัดสมุนไพร  
และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรจดแจ้ง อย. ต่อไป 

10. แผนปฏิบัติงำน : 

กิจกรรม 
2562 2563 

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. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพร 

แผน             

ผล             

2. กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ
เ ชิ ง ลึ ก เ พื่ อ แก้ ไ ขปัญห ำ
ป รั บ ป รุ ง สู ต ร แ ล ะ
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพร 

แผน             

ผล            

 

3. ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์ 

แผน             

ผล             

.  
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน  
วศ. ก้ำลังพัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรอัญชันให้กับผู้ประกอบกำร  นำงนกเล็ก  ใจรักษ์  กลุ่ม

บ้ำนสมุนไพรใจรักษ์ ต้ำบลสำมพวง อ้ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย  และผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำร
จัดสถำนที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือยื่นจดแจ้งสถำนที่ผลิต และจดแจ้งสูตรกำรผลิตต่อไป 

. 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : ผลิตภัณฑ์หมักผมสมุนไพร 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์หมักผมสมุนไพร 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงนวลจันทร์  จังอินทร์ (กลุ่มบ้ำนสวนสมุนไพรนวลจันทร์) 

ที่ตั ง : 12  หมู่ที่ 7  ต้ำบลสระก้ำแพงใหญ่  อ้ำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 
โทรศัพท์ : 089-8279059  

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
กลุ่มบ้ำนสวนสมุนไพรนวลจันทร์ เป็นผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์หมักผมสมุนไพร แต่ผลิตภัณฑ์ยัง

ไม่ผ่ำนมำตรฐำน มผช.  เนื่องจำกปริมำณจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่มำตรฐำนก้ำหนด จึงมีควำมประสงค์ให้ วศ. 
เข้ำมำช่วยพัฒนำและปรับปรุงสูตรกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน สำมำรถยื่นจดแจ้ง และขอกำรรับรอง มผช. 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 พัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หมักผมสมุนไพร 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์หมักผมสมุนไพรให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด สำมำรถ
ยื่นจดแจ้ง และขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเรื่องกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรผลิตผลิตภัณฑ์หมักผมสมุนไพรให้แก่ 
ผู้ประกอบกำร พร้อมทั งติดตำมและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง และขอกำรรับรอง มผช. ต่อไป 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ก ำ ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์หมักผมสมุนไพร
ให้แก่ ผปก. 
 

แผน             

ผล            

 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง 
และขอกำรรับรอง มผช. 
 

แผน             

ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ.  ไดพั้ฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์หมักผมสมุนไพรให้แกผู่้ประกอบกำรกลุ่ม
บ้ำนสวนสมุนไพรนวลจันทร์ คุณนวลจันทร์  จังอินทร์ อ้ำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ท้ำให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด ซึ่งขณะนี ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรเตรียมกำรยื่นจด
แจ้ง อย. และขอกำรรับรอง มผช. ต่อไป 
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 ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

ชื่อเทคโนโลยี : การสกัดสมุนไพร 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : กำรสกัดสมุนไพร 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงปำรวี  สมัยกลำง (กลุ่มปำรวีสมุนไพร)   

ที่ตั ง : 385/3  หมู่ 5  ต้ำบลหนองหัวฟำน  อ้ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 
โทรศัพท์ : 092-8575749 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
กลุ่มปำรวีสมุนไพร เป็นผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร และได้รับกำรจดแจ้ง อย. 

แล้ว  ผู้ประกอบกำรต้องกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย แต่ยังขำดควำมรู้ใน
เรื่องกำรควบคุมคุณภำพวัตถุดิบ และกำรเตรียมสำรสกัดสมุนไพร ท้ำให้ยำกต่อกำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ จึงมีควำมประสงค์ให้ วศ. เข้ำมำให้ควำมรู้เรื่องกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิต กำรสกัดสมุนไพร เพ่ือน้ำไป
พัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงสมุนไพรในอนำคต   

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 กำรสกัดสมุนไพรส้ำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง และกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิตให้มีสุขลักษณะที่ดี 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเรียนรู้กำรเตรียมสำรสกัดสมุนไพร สำมำรถน้ำไปพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง
สมุนไพรให้ปลอดภัยและมีคุณภำพ 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก เรื่องกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิต กำรเตรียมสำรสกัดสมุนไพร กำรเลือกใช้
สำรเคมีที่เหมำะสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง และกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสำมำรถยื่นจดแจ้ง อย. ต่อไป 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเรื่อง
กำรปรับปรุงสถำนที่ผลิต 
ก ำ ร ส กั ด ส มุ น ไ พ ร  ก ำ ร
เลือกใช้สำรเคมี  และกำร
ควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
ให้แก่ ผปก.  

แผน             

ผล            

 

ติ ด ต ำ ม แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิต
ผลิ ตภัณฑ์ เ ครื่ อ งส้ ำอำ ง
สมุนไพรที่มีคุณภำพ และ
สำมำรถยื่นจดแจ้ง อย. ได้ 

แผน             

ผล 
 

           

 

 



121 
 

 

11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ. ได้แนะน้ำและให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเรื่องกำรปรับปรุงสถำนที่ผลิตที่ถูกสุขลักษณะที่ดี กำรเตรียม

สำรสกัดสมุนไพร กำรเลือกใช้สำรเคมี  และกำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบกำร กลุ่มปำรวี
สมุนไพร คุณปำรวี  สมัยกลำง  อ้ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ  เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งขณะนี ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรปรับปรุง
สถำนที่ผลิต และพัฒนำสำรสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม ่ต่อไป 

 
 ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพร 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพร 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวจุฑำมำศ  พฤกษ์กำญจนำ (กลุ่มพัฒนำอำชีพภูผึ งหลวง) 

ที่ตั ง : 39  หมู่ 7  บ้ำนบำงบ่อ  ต้ำบลตะหนำวศรี  อ้ำเภอสวนผึ ง จังหวัดรำชบุร ี
โทรศัพท์ : 087-9849464 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่เหลว แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด จึงขอให้ 

วศ. ช่วยพัฒนำและปรับปรุงสูตรกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน สำมำรถยื่นจดแจ้ง อย. และขอกำรรับรอง มผช. 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 พัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพร 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือปรับปรุงสูตรกำรผลิตสบู่เหลวสมุนไพรให้มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก เรื่องกำรปรับปรุงสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรให้มีคุณภำพ 
ตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด พร้อมทั งผลักดันให้ผู้ประกอบกำรจดแจ้งสูตรกำรผลิต และขอกำรรับรอง มผช. 
ต่อไป  

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ก ำ ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลสมุนไพร
ให้แก่ ผปก. 

แผน             

ผล            
 

ติ ด ต ำ ม แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้
ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง
และขอกำรรับรอง  มผช. 

แผน             
ผล 
 

           
 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ได้ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรให้กับผู้ประกอบกำร กลุ่มพัฒนำอำชีพภูผึ งหลวง  
คุณจุฑำมำศ  พฤกษ์กำญจนำ  อ้ำเภอสวนผึ ง  จังหวัดรำชบุรี ท้ำให้ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรมีคุณภำพ
ตรงตำมมำตรฐำนก้ำหนด ซึ่งขณะนี ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรกำรยื่นขอจดแจ้ง อย. สบู่เหลวสมุนไพร 
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 ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :   การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนกลีเซอรีน 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่ก้อนกลีเซอรีนขมิ นชันผสมน ้ำผึ ง                                                                      
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงลัดดำ  แจ่มใส (กลุ่มพัฒนำอำชีพสตรีบ้ำนดู่ใน)   

ที่ตั ง : 97 หมู่ 6 ต้ำบลจิกดู่ อ้ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ้ำนำจเจริญ 
โทรศัพท์ : 089-0902254 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรผลิตสบู่ก้อนกลีเซอรีนขมิ นชันผสมน ้ำผึ ง  แต่ผลิตภัณฑ์ยังผ่ำนมำตรฐำน มผช. จึงขอให้ 

วศ. ช่วยปรับปรุงสูตรกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน เพ่ือยื่นขอมผช.  
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   

5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิต 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน มผช. 

6. วัตถุประสงค์  
พัฒนำสูตรกำรผลิตของผู้ประกอบกำร และตรวจวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์เพ่ือยื่นขอ มผช. ต่อไป 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   ปีงบประมำณ  2562  
8. งบประมำณ :  30,000 บำท                                                               . 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

เนื่องจำกผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนขมิ นชันผสมน ้ำผึ ง  ของผู้ประกอบกำรยังไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  
วศ. จึงให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนขมิ นชันผสมน ้ำผึ ง   ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมสมุนไพรให้กับผู้ประกอบกำร  กำรออกแบบพิมพ์สบู่ เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ให้
ผลิตภัณฑ์  และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรทั งยื่นขอ มผช. 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2561 2562 

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.กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน
ผ ส ม ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบกำร 

แผน             

ผล            

 

2. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน
ผ ส ม ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบกำร 

แผน             

ผล            
 

3. ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นขอจดแจ้ง 
และ ขอ มผช.    

แผน             

ผล             

 
 
 



125 
 

 

11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ.ได้ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนขมิ นชันผสมน ้ำผึ ง  ท้ำพิมพ์สบู่ให้กับผู้ประกอบกำร  ท้ำให้

ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมมำตรฐำนมีภำพลักษณ์ที่น่ำสนใจ และได้รับมำตรฐำน มผช. แล้ว 
                                                               . 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนผสมสมุนไพร                          . 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :  สบู่กลีเซอรีนผสมมะเฟือง                                                              . 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงบรรลุ  ต้นโพธิ์ (กลุ่มวิสำหกิจชุมชนสตรีออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนค้ำกลำง)   

ที่ตั ง : 250 หมู ่7 ต้ำบลโนนหนำมแท่ง อ้ำเภอเมือง จังหวัดอ้ำนำจเจริญ 
โทรศัพท์ : 081-7603396 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำสูตรกำรผลิตสบู่ก้อนกลีเซอรีนมะเฟือง  ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน     

จึงขอให ้วศ. ช่วยพัฒนำและปรับปรุงสูตรกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน มผช. 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   

พัฒนำกระบวนกำรผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำน มผช. 
6. วัตถุประสงค์  

น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พัฒนำสูตรกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมมะเฟือง กำรออกแบบพิมพ์สบู่  
    และเข้ำสู่กระบวนกำรยื่นขอ มผช.                                           
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2562 - 2563                                                                 
8. งบประมำณ :   30,000 บำท                                                               . 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมมะเฟือง  ให้ค้ำปรึกษำเรื่องวัตถุดิบที่มีคุณภำพ  
ท้ำพิมพ์สบู่ที่เป็นภำพลักษณ์ของกลุ่ม และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรยื่นขอ มผช.                                                                                           

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2561 2562 

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. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนผสมสมุนไพร
ให้กับผู้ประกอบกำรกำร 

แผน             

ผล             

2. ให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำเชิงลึกให้แก่
ผู้ประกอบกำร 

แผน             
ผล             

3. ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นขอ มผช.                                                                                           

แผน             
ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมสมุนไพร  แนะน้ำวัตถุดิบที่มีคุณภำพ  ท้ำพิมพ์สบู่
ให้กับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนสตรีออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนค้ำกลำง  ต้ำบลโนนหนำมแท่ง  อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดอ้ำนำจเจริญ  ท้ำให้สบู่ก้อนผสมมะเฟืองมีภำพลักษญ์ที่น่ำสนใจ  และได้รับมำตรฐำน มผช. เมื่อวันที่ 
13 พ.ค. 2562                  

 
 
                                             . 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : การปรับปรุงสูตรการผลิตแชมพูสมุนไพร    
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5 แชมพูสมุนไพร   55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำยภำนุ ชุติภำณุ (กลุ่มสมุนไพรดุจธำรำ) 

ที่ตั ง :  40/366 ต้ำบลควนธำนี อ้ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
โทรศัพท์ :  089-6815916                                                                            5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรผลิตแชมพูสมุนไพรแต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มำตรฐำน จึงขอให้ วศ.ช่วยปรับปรุงสูตรกำร

ผลิตให้ได้มำตรฐำน 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ  

ปรับปรุงสูตรกำรผลิต และออกแบบกระบวนกำรผลิตแชมพูสมุนไพร 
6. วัตถุประสงค์ 

น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงสูตรกำรผลิต และกระบวนกำรผลิตแชมพูสมุนไพร  
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :    ปีงบประมำณ 2562 - 2563 
8. งบประมำณ :  8,000  บำท 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. เชิญผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง
สมุนไพร ลงพื นที่ให้ค้ำปรึกษำกำรปรับปรุงสูตรกำรผลิต  กระบวนกำรผลิตแชมพูสมุนไพร และผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรจดแจ้ง อย. 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพร 

แผน             

ผล             

2. กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำ
ปรับปรุงสตูรและ
กระบวนกำรผลติผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพร 

แผน             

ผล            

 

3.ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์ 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ.ได้พัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรให้กับผู้ประกอบกำร นำยภำนุ ชุติภำณุ กลุ่มสมุนไพรดุจธำรำ 
ต้ำบลควนธำนี อ้ำเภอกันตัง จังหวัดตรังแล้ว ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรจัดสถำนที่ผลิตให้ถูก
สุขลักษณะเพ่ือยื่นจดแจ้งสถำนที่ผลิต และจดแจ้ง อย.ต่อไป 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 

 
5 5 5 5 5 5 5 5                   55       55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5555 



130 
 

 

ชื่อเทคโนโลยี :   การพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมสมุนไพร      
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   ผลิตภัณฑ์ปรับสภำพเส้นผมสมุนไพร                                                                      
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงละอองทิพย์ เนติรัตน์ (กลุ่มสมุนไพรโฟล์ค 101)   

ที่ตั ง : 40 หมู่ 2 ต้ำบลหนองแก้ว อ้ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โทรศัพท์ : 092-7249315 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปรับสภำพเส้นผมผสมสมุนไพร จึงประสงค์ให้ วศ. เข้ำมำ

ช่วยพัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด  ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค  และสำมำรถจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) ได้   

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปรับสภำพเส้นผม 
5.2 พัฒนำระบบมำตรฐำน อย. 

6. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ปรับสภำพเส้นผมผสมสมุนไพรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

ก้ำหนด  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และสำมำรถจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) ได้   
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  -. 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 น้ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ปรับสภำพเส้นผมผสมสมุนไพรมำทดสอบคุณภำพเบื องต้นในห้องปฏิบัติกำร 
9.2 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในเรื่องของกระบวนกำรผลิตและปรับสูตรผลิตภัณฑ์ปรับสภำพเส้นผมผสม    
สมุนไพร   
9.3 ติดตำมและผลักดันให้เข้ำสู่กำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. น้ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑป์รบั
สภำพเส้นผมผสมสมุนไพร
มำทดสอบคุณภำพเบื องต้น
ในห้องปฏิบัติกำร 

แผน            
 

ผล             

2. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกใน
เรื่องของกระบวนกำรผลิต
และปรับสูตรผลิตภัณฑ์ปรับ
สภำพเส้นผมผสมสมุนไพร   

แผน            
 

ผล             

3. ติดตำมและผลักดันให้เข้ำ
สู่กำรจดแจ้งผลิตภณัฑ์ (อย.) 

แผน             
ผล             
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ.  ได้ให้ค้ำแนะน้ำเชิงลึกในกำรปรับสูตรผลิตภัณฑ์ปรับสภำพเส้นผมกับผู้ประกอบกำร  ท้ำให้

ผลิตภัณฑ์ปรับสภำพเส้นผมผสมสมุนไพรมีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด  มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
และสำมำรถด้ำเนินกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) เรียบร้อยแล้ว   

 
 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิวหน้ำ 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำว ณัฐกมล หนูช่วย (เรือนสิตำเฮิร์บ) 

ที่ตั ง : 3/131  หมู่ 5  ต้ำบลศรีสุนทร  อ้ำเภอถลำง  จังหวัดภูเก็ต 
โทรศัพท์ : 062- 8195666, 095-4213516 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรมีกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิวหน้ำ เซรั่มบ้ำรุงผิว แต่ต้องกำรปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้มี

เนื อสัมผัสที่ดี และพึงพอใจต่อผู้บริโภค จึงมีควำมประสงค์ให้ วศ. เข้ำมำช่วยพัฒนำและปรับปรุงสูตร กำร
ผลิตผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิวหน้ำ ให้มีคุณภำพและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 พัฒนำและปรับปรุงสูตรกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิวหน้ำ 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือปรับปรุงสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิวหน้ำให้มีคุณภำพและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก เรื่องกำรปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิวหน้ำให้มีเนื อสัมผัสที่ดี ไม่แยกชั น 
และพึงพอใจต่อผู้บริโภค พร้อมทั งผลักดันให้ผู้ประกอบกำรจดแจ้งสูตรกำรผลิตต่อไป 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพื่อ
แก้ไขปัญหำกำรผลิต
ผลิตภณัฑ์บ้ำรุงผิวหน้ำให้แก่ 
ผปก. 

แผน             

ผล            
 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง 
อย. 

แผน             
ผล 
 

            

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ. ได้ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บ้ำรุงผิวหน้ำให้กับผู้ประกอบกำร เรือนสิตำเฮิร์บ  คุณณัฐกมล            
หนูช่วย  อ้ำเภอถลำง  จังหวัดภูเก็ต  ท้ำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน
ก้ำหนด ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับกำรพัฒนำมีควำมปลอดภัยและเป็นที่ พึงพอใจต่อผู้บริโภค ซึ่งขณะนี 
ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพ่ือเตรียมกำรยื่นขอจดแจ้งต่อไป 
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 ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชือ่เทคโนโลยี : 5การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนผสมสมุนไพร                                                              
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5สบู่ก้อนเซอรีนสมุนไพร55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  คุณพูลสุทธิบุญ ปุรินทรำภิบำล 

ที่ตั ง :  80/181 หมู่ 4 ต้ำบลวัดประดู่ อ้ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
โทรศัพท์ :  089-4726947                                                                                5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรยื่นขอ มผช. แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนก้ำหนด  

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
ปรับปรุงสูตรกำรผลิต พัฒนำกระบวนกำรผลิต   

6. วัตถุประสงค์ 
น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงสูตรกำรผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำน มผช. 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2562 - 2563 
8. งบประมำณ :  33,000 บำท00 น 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

วศ. จึงให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหำปรับปรุงสูตรกำรผลิต กระบวนกำรผลิตสบู่กลีเซอรีน  กำร
ทดสอบผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนผสมสมุนไพรตำม มผช. 665/2553 และผลักดันให้ผู้ประกอบกำรทั งยื่นขอ 
มผช. 

10. แผนปฏิบัติงำน :   

กิจกรรม 
2562 2563 

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. กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน
ผ ส ม ส มุ น ไ พ ร ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบกำร 

แผน             

ผล            

 

2. ทดสอบผลิตภัณฑ์สบู่กลี
เซอรีนผสมสมุนไพรตำม 
มผช. 665/2553 

แผน             

ผล             

3. ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร เ ข้ ำ สู่
กระบวนกำรยื่นขอ มผช. 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

วศ.ได้ลงพิ นที่ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึก  เพ่ือแก้ไขปัญหำปรับปรุงสูตรกำรผลิต กระบวนกำรผลิตสบู่ก้อน           
กลีเซอรีน  กำรทดสอบผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนผสมสมุนไพรตำม มผช. 665/2553  ผู้ประกอบกำรอยู่
ระหว่ำงกำรต่ออำยุใบจดแจ้ง อย. และเข้ำสู่กระบวนกำรยื่นขอ มผช. ต่อไป 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 

 

555555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55                   55       555555 
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ชือ่เทคโนโลยี : การพัฒนาและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงชลิดำ เจตุวงศ์ (บจก.วอร่ำครีมพลัส) 

ที่ตั ง : 21 ถนนสุดบรรทัด ต้ำบลแก่งคอย อ้ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
โทรศัพท์ :  098-2590990                                                                                5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำงสุบงกช ทรัพย์แตง5 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
ผู้ประกอบกำรมีกำรทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด แต่ผลิตภัณฑ์ยังมีปัญหำในเรื่องควำมคง

สภำพของผลิตภัณฑ์  คือเมื่อทิ งไว้ผลิตภัณฑ์จะแยกชั น  และไม่เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค จึงมีควำม
ประสงค์ให้ วศ. เข้ำไปช่วยพัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนก้ำหนด  ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิต  และสำมำรถยื่นขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ 
(อย.) ได้ 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
5.1 พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 
5.2  พัฒนำระบบมำตรฐำน อย. 

6. วัตถุประสงค์ 
พัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด  

และสำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) ได้ 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ :  - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :   

9.1 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในเรื่องของกระบวนกำรผลิตและปรับสูตรผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด เพ่ือแก้ไข
ปัญหำกำรแยกชั นของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบกำร  
9.2 ติดตำมและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเข้ำสู่กำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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.  ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในเรื่อง
ของกระบวนกำรผลิตและปรับ
สูตรผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรแยกชั นของผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้ประกอบกำร 

แผน            
 

ผล            
 

2.  ติดตำมและผลักดันให้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเข้ำ
สู่กำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) 

แผน             

ผล             
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :   
วศ. ได้ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในเรื่องของกระบวนกำรผลิตและปรับสูตรผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบกำร  ท้ำ

ให้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดไม่เกิดกำรแยกชั น  มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด  และเป็นที่พึงพอใจต่อ
ผู้บริโภค  โดยผู้ประกอบกำรด้ำเนินกำรยื่นขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) เรียบร้อยแล้ว และสำมำรถผลิต
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่มีควำมโดดเด่น  เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค  ออกวำงจ้ำหน่ำยทั่วไปใน
ท้องตลำดได ้

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 

 
 

55555555                   55       555555 
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ชื่อเทคโนโลยี :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางสมุนไพร. 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่เหลวขมิ นชัน                                                                         . 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : คุณจิณภัทร  ประโยชน์เจริญผล (ภัทรเฮิร์บ)   

ที่ตั ง : 142 หมู่ 5  ต้ำบลสันมหำพน อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : 089-4339221 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมี

คุณภำพได้มำตรฐำน 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ   

พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงสมุนไพร 
6. วัตถุประสงค์  

น้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงประบวนกำรผลิต สำรเคมีที่ใช้ในกำรผลิต และแหล่งจ้ำหน่ำย
วัตถุดิบ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรยื่นจดแจ้ง อย. ได้ 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ 2563                                                                     
8. งบประมำณ :   15,000 บำท                                                               . 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ.ให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำเชิงลึกกำรผลิตสบู่ เหลวสมุนไพรให้แก่ผู้ประกอบกำร  และผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรจดแจ้ง อย. 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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. กำรให้ค้ำปรึกษำแนะน้ำ
เชิงลึกกำรผลิตสบู่เหลว
สมุนไพรให้แก่
ผู้ประกอบกำร 

แผน             

ผล            
 

2. ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรขอจดแจ้ง 
อย. 

แผน             

ผล             

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน:  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำเกี่ยวกับสูตรกำรผลิตสบู่เหลวสมุนไพร  ให้กับผู้ประกอบกำร ภัทรเฮิร์บ  คุณจิณภัทร  
ประโยชน์เจริญผล ต้ำบลสันมหำพน อ้ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ท้ำให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมมำตรฐำน  
และได้รับกำรจดแจ้งเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพประกอบผลการด้าเนินการ 
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ชื่อเทคโนโลยี : การพัฒนาและปรับปรุงสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนผสมสมุนไพร. 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ :   สบู่ก้อนผสมสมุนไพร 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงกุลยำ  แย้มสุข (วิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรเมืองสองแคว)   

ที่ตั ง : 88/55 หมู่ 7 ต้ำบลบึงพระ อ้ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โทรศัพท์ : 061-3357579 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 
หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
ผู้ประกอบกำรต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร  แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีคุณภำพไม่เป็นไปตำม

มำตรฐำนก้ำหนด  และไม่เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค  จึงมีควำมประสงค์ให้ วศ. เข้ำมำให้ค้ำแนะน้ำเชิงลึก
ในเรื่องของกระบวนกำรผลิตและปรับสูตรผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด  
เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค  และสำมำรถยื่นขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) ได้ 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
5.1  พัฒนำและออกแบบกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
5.2  พัฒนำระบบมำตรฐำนจดแจ้ง อย. 

6. วัตถุประสงค์  
พัฒนำกระบวนกำรผลิตและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

ก้ำหนด  เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค  และสำมำรถจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) ได้ 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :  ปีงบประมำณ  2563. 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

9.1 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร   
9.2 ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในเรื่องของกระบวนกำรผลิตและปรับสูตรผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร   
9.3 ติดตำมและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรเข้ำสู่กระบวนกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ (อย.) 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

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.  ถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดย
กำรอบรมเ ชิงปฏิบั ติ  กำร  
หลักสูตรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
สบู่ก้อนสมุนไพร   

แผน            
 

ผล             

2.  ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกในเรื่อง
ของกระบวนกำรผลิตและปรับ
สูตรผลติภณัฑส์บู่ก้อน
สมุนไพร 

แผน            
 

ผล             

3.   ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร เ ข้ ำ สู่
กระบวนกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ 
(อย.) 
 

แผน            
 

ผล            
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ.  ได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร  และให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเรื่องกำร

ปรับสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนก้ำหนด  และเป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภคแก่ผู้ประกอบกำร  
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบควำมพึงพอใจต่อผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์  และจะด้ำเนินกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์ 
(อย.) ต่อไป  

 
ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การสกัดสมุนไพร 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : : กำรสกัดสมุนไพร 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงนพวรรณ ว่องประเสริฐ (วิสำหกิจชุมชนเห็ดและผักหลำกชนิดปลอดสำรพิษสู่ชีวิตพอเพียง) 
    ที่ตั ง :  99  หมู่ 8  ต้ำบลปำกท่อ  อ้ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี 

โทรศัพท์ : 089-9150333 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงสุบงกช  ทรัพย์แตง 

หน่วยงำน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส้ำนักเทคโนโลยีชุมชน    โทรศัพท์ :  02-2017179 
โทรสำร : 02-2017102               อีเมล : subongkoch@dss.go.th 

4. ปัญหำ   
วิสำหกิจชุมชนเห็ดและผักหลำกชนิดปลอดสำรพิษสู่ชีวิตพอเพียง เป็นผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์สบู่

กลีเซอรีนสมุนไพร ซึ่งได้รับกำรรับรอง มผช. แล้ว แต่ผู้ประกอบกำรขำดควำมรู้ในเรื่องกำรควบคุมคุณภำพ
วัตถุดิบ และกำรเตรียมสำรสกัดสมุนไพร ท้ำให้ยำกต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่  จึงมีควำมประสงค์ให้ วศ. 
เข้ำมำให้ควำมรู้เรื่องกำรสกัดสมุนไพร เพ่ือน้ำไปพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อไป   

5. ประเด็นกำรพัฒนำ   
 กำรสกัดสมุนไพรส้ำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำง 
6. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเรียนรู้กำรเตรียมสำรสกัดสมุนไพร สำมำรถน้ำไปพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส้ำอำงสมุนไพรให้
ปลอดภัยและมคีุณภำพ 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ปีงบประมำณ 2563 
8. งบประมำณ : - 
9. วิธีด้ำเนินงำน :  

วศ. ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเรื่องกำรเตรียมสำรสกัดสมุนไพร กำรเลือกใช้สำรเคมี  และกำรควบคุม
คุณภำพผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และ
สำมำรถยื่นจดแจ้ง อย. ต่อไป 

10. แผนปฏิบัติงำน :  

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กำรให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเรื่อง
กำรสกัดสมุนไพรเพื่อ
ควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์
เครื่องส้ำอำง ให้แก่ ผปก. 

แผน             

ผล            
 

ติดตำมและผลักดันให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลติ
ผลิตภณัฑ์เครื่องส้ำอำง
สมุนไพรที่มีคณุภำพ และ
สำมำรถยื่นจดแจ้ง อย. ได ้

แผน             

ผล 
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11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  
วศ.  ให้ค้ำปรึกษำเชิงลึกเรื่องกำรเตรียมสำรสกัดสมุนไพร กำรเลือกใช้สำรเคมี  และกำรควบคุม

คุณภำพผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบกำร วิสำหกิจชุมชนเห็ดและผักหลำกชนิดปลอดสำรพิษสู่ชีวิตพอเพียง  
คุณนพวรรณ  ว่องประเสริฐ  อ้ำเภอปำกท่อ  จังหวัดรำชบุรี  เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งขณะนี ผู้ประกอบกำรอยู่ในขั นตอนกำรพัฒนำสำรสกัดสมุนไพรเพ่ือ
ใช้ในผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ต่อไป 

 
 ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
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ชื่อเทคโนโลยี : การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน. 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร/ที่ตั ง/เบอร์โทร  
    2.1 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงภรภัทร  มำกผล.                                                       

      ที่ตั ง : ร้ำนกล้วยอบคุณอ๊ีดชุมพร 87 หมู่ 2 ต้ำบลสลุย อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร                     
      โทรศัพท์ : 09-9616-4414 
2.2 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงกุศล  ลิ มสุวรรณ 
      ที่ตั ง : นวัตวิถีโอทอป บำงนอนใน  86/28 หมู่ 1 ต้ำบลบำงนอน อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

          โทรศัพท์ : 08-8752-8167 
    2.3 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงบุษรินทร์  เหมทำนนท์ 

     ที่ตั ง : ขนมปั้นสิบคุณยำย  23 หมู่ 8 ต้ำบลชุมโค อ้ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
          โทรศัพท์ : 08-9978-9950 
    2.4 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวนิตยำ  รำชภูต ิ

     ที่ตั ง : กระเป๋ำหนังแท้  37/144 ถนนท่ำเมือง ต้ำบลเขำนิเวศน์ อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
     โทรศัพท์ : 08-1667-8501 

    2.5 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงนงเยำว์  แก้วบุตร 
         ที่ตั ง : 425 หมู่ 1 ต้ำบลบำงหิน อ้ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

     โทรศัพท์ : 08-2805-3435 
    2.6 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงประไพพรรณ  พรหมคง 

     ที่ตั ง : ปลำเค็มฝังทรำยไร้แดด  53/2 หมู่ 1 ต้ำบลบำงพระเหนือ อ้ำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
     โทรศัพท์ : 08-4441-8530 
2.7 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวพวงพรรณ์  ธนชำติบรรจง 

          ที่ตั ง : PR sting ray  บ้ำนเลขท่ี 248 หมู่ 5 ต้ำบลบำงริ น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง       
           โทรศัพท์ : 09-2536-9532 
    2.8 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยด้ำรงศักดิ์  ฝอยทอง 
          ที่ตั ง : ระนองบำติก บ้ำนเลขท่ี 83/11 หมู่ 5 ต้ำบลบำงริ น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
          โทรศัพท์ : 09-4170-9075 
    2.9 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสุมำลี มำอำ 
          ที่ตั ง :  กลุ่มเซรำมิกบ้ำนหำดส้มแป้น 
          โทรศัพท์ : 08-7284-3479 
    2.10 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงแดง  แสงจันทร์ 
           ที่ตั ง : บ้ำนเลขท่ี 126/3 หมู่ 3 ต้ำบลหำดส้มแป้น อ้ำเภอเมือง  จังหวัดระนอง 
           โทรศัพท์ : 08-1080-1361 
    2.12 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยกฎปกรณ์  นวลนิ่ม 

ที่ตั ง : 425 หมู่ 1 ถนนเพชรเษม ต้ำบลบำงหิน อ้ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
โทรศัพท์ : 08-8760-6474 2. 
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     2.11 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยวิทวัส  สิทธิเดช 

            ที่ตั ง : สิทธิเดชระนองกรุ๊ป บ้ำนเลขท่ี 399/35 หมู่ 3 ต้ำบลบำงนอน อ้ำเภอเมืองระนอง  
                    จังหวัดระนอง     
            โทรศัพท์ : 08-9727-9997 
     2.12 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยกฎปกรณ์  นวลนิ่ม 
            ที่ตั ง : บ้ำนเลขท่ี 425 หมู่ 1 ถนนเพชรเษม ต้ำบลบำงหิน อ้ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
            โทรศัพท์ : 08-8760-6474 2. 
     2.13 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงนิภำ  ยุทธศิลป์ 
            ที่ตั ง : บ้ำนเลขท่ี 195/13 หมู่ 3 ต้ำบลหำดส้มแป้น  
            โทรศัพท์ : 08-6951-9020                                                                          
     2.14 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวศณธิยำ  กรสวัสดิ์ 
            ที่ตั ง : บ้ำนเลขท่ี 28/11 หมู่ 2 ต้ำบลหำดส้มแป้น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 
            โทรศัพท์ : 08-8773-3595 
     2.15 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำววรรณี  แซ่อื อ 
            ที่ตั ง : บ้ำนเลขท่ี 51/15 หมู่ 5 ต้ำบลบำงริ น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
             โทรศัพท์ : 08-9724-0701 
     2.16 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวเจริญพร  แสงทอง  

        ที่ตั ง : อันดำมันซูวีเนียร์สแอนด์ทัวร์  90/61 หมู่ 1 ต้ำบลปำกน ้ำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
        โทรศัพท์ : 09-8017-4959 

     2.17 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงกนกวรรณ  นิมิตรพันธกุล 
        ที่ตั ง : 50/55 ถนนท่ำเมือง ต้ำบลเขำนิเวศน์ อ้ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
        โทรศัพท์ : 09-7147-8068 

     2.18 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยธวัช หนูด้ำ 
  ที่ตั ง : บ้ำนเลขท่ี 69 หมู่ 1 ต้ำบลบำงหิน อ้ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

            โทรศัพท์ : 08-1271-4814 
     2.19 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวอำรี  กรดแก้ว 

  ที่ตั ง : บ้ำนเลขท่ี 51/44 หมู่ 5 ต้ำบลบำงริ น อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
            โทรศัพท์ : 08-1271-4817 

2.20 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงดวงไพศรี  นิลเกตุ 
       ที่ตั ง : โฮมสเตย์บ้ำนสีกำย  23 หมู่ 6 บ้ำนสีกำยเหนือ ต้ำบลสีกำย อ้ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 
       โทรศัพท์ : 08-9577-4267 
2.21 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงส้ำหรัด  สุนำพรม 
       ที่ตั ง : กลุ่มทอผ้ำย้อมนำขำม  30/7 บ้ำนนำขำม ต้ำบลเชิงชุม อ้ำเภอพรรณนำนิคม  
               จังหวัดสกลนคร 

            โทรศัพท์ : 08-9899-3933 
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2.22 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงบุญเรือง  สุนำรักษ์ 
      ที่ตั ง : กลุ่มทอผ้ำย้อมครำมและสีธรรมชำติ 71 หมู่ 2 บ้ำนกุดเรือใหญ่ ต้ำบลนำซอ อ้ำเภอวำนรนิวำส 
           จังหวัดสกลนคร 
      โทรศัพท์ : 08-0623-7553 
2.23 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงคนิดำ  ปำละสำร 
       ที่ตั ง : บ้ำนแบงกลุ่มเลี ยงหม่อนไหม-ทอผ้ำไหม 99/2 บ้ำนแบง ต้ำบลหนองหลวง อ้ำเภอเฝ้ำไร่  
               จังหวัดหนองคำย 
       โทรศัพท์ : 08-1184-3714 
2.24 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงค้ำดี  อัศวอำรีย์ 
       ที่ตั ง : กลุ่มอำชีพชุมชนหนองใหญ่  115 หมู่ 8 ต้ำบลหมำกแข้ง อ้ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
       โทรศัพท์ : 08-7222-0153 
2.25 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงสำวธนำณัน  มูลกุล 
       ที่ตั ง : กลุ่มวิสำหกิจชุมชนพีแอนด์พีไทยเฮิร์บ  156 ถนนหมำกแข้ง ต้ำบลหมำกแข้ง อ้ำเภอเมือง  
               จังหวัดอุดรธำนี 
       โทรศัพท์ : 09-7269-7828 
2.26 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงดำรำภรณ์  บุญประกอบ 
       ที่ตั ง : กลุ่มทอเสื่อกกยกลำยไทย  9 หมู่ 9 ต้ำบลคอนล่ำย อ้ำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธำนี 
       โทรศัพท์ : 09-7026-1906 
2.27 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงถนอม  สมศรี 
       ที่ตั ง : กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรบ้ำนกองนำง หมู่ 11 29 หมู่ 11 บ้ำนกองนำง อ้ำเภอท่ำบ่อ  
               จังหวัดหนองคำย 
       โทรศัพท์ : 08-9419-5393 
2.28 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงมณี  อินทนู 
       ที่ตั ง : กลุ่มทอเสื่อกก  101 หมู่ 8 ต้ำบลคอนสำย อ้ำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธำนี 
       โทรศัพท์ : 06-4468-1906 
2.29 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงประหยัด  กินณะเสน 
       ที่ตั ง : วิสำหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยสีกำยใต้ 50 หมู่ 2 ต้ำบลสีกำย อ้ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 
       โทรศัพท์ : 08-9277-1105 
2.30 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำยอมร  ดอนกลอย 
       ที่ตั ง : วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปบ้ำนโพนเจริญ 110 หมู่ 8 ต้ำบลบ้ำนถ่อน อ้ำเภอท่ำบ่อ  
               จังหวัดหนองคำย 
       โทรศัพท์ : 08-1262-5670 
2.31 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงอรณิชำ หำบุญมี 
       ที่ตั ง : หมอนสมุนไพรบ้ำนสีกำยบ้ำนเลขที่ 50 หมู่ 6 บ้ำนสีกำย ต.สีกำย อ้ำเภอเมือง  
               จังหวัดหนองคำย 
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            โทรศัพท์ : 08-7949-9293 
2.32 ชื่อผู้ประกอบกำร : นำงพิมพ์มำดำ  ช้ำนำญณรงค์ศักดิ์ 
       ที่ตั ง : พะแพง ดีไซน์  466/3 ถนนพรหมประกำย ต้ำบลหมำกแข้ง อ้ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
       โทรศัพท์ : 08-2396-5464 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร : นำงอำภำพร  สินธุสำร 
หน่วยงำน : สต.ทช.   โทรศัพท์ : 0-2201-7056 
โทรสำร : 0-2201-7555  อีเมล์ : Apaporn@dss.go.th  .         

4. ปัญหำ : ต้องกำรพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด 
5. ประเด็นกำรพัฒนำ  :. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่อง กำรเพ่ิมกลยุทธ์กำรตลำดแก่ผู้ประกอบกำร OTOP และ  

วิสำหกิจชุมชน 
6. วัตถุประสงค์ : ผู้ประกอบกำร OTOP และวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำ   

รูปแบบบรรจุภัณฑ์และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด จ้ำนวน 30 คน 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : พฤศจิกำยน – ธันวำคม 2562. 
8. งบประมำณ : 290,00  บำท. 
9. วิธีด้ำเนินงำน : ภำคทฤษฏี   และภำคปฏิบัติ  . 
10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
อบรมหลักสูตร 
”กำรเพิ่มกลยุทธ์กำรตลำด
แก่ผู้ประกอบกำร OTOP 
และวิสำหกิจชุมชน”  
ครั งท่ี 1  
   - วันท่ี 18-19 พ.ย. 62  
     ณ จังหวัดระนอง 
ครั งท่ี 2  
   - วันท่ี 19-20 ธ.ค. 62 
     ณ จังหวัดหนองคำย 

แผน            
 

ผล            

 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน  

ผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์จำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ้ำนวน 33 คน จำกกลุ่มผู้ประกอบกำร 
OTOP และ SMEs ในจังหวัดระนอง และชุมพร  ซึ่งมีหัวข้อในกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ได้แก่   

1. กำรออกแบบและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรตลำด และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สำกล  

2. วิธีกำรสร้ำงเพจ Facebook  และกำรตั งค่ำเบื องต้น ส้ำหรับมือใหม่  
3. ฝึกปฏิบัติวิธีกำรสร้ำงเพจ Facebook   
4. กลยุทธ์ในกำรจัดแสดงสินค้ำ   
5. แนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลำดและกลยุทธ์ในกำรจัดแสดงสินค้ำ   
6. ขั นตอนกำรท้ำโฆษณำบน Facebook Ads และฝึกปฏิบัติ           
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7. วิธีกำรเปิดร้ำนขำยสินค้ำออนไลน์ (เว็บไซต์ส้ำเร็จรูป)   
8. วิธีกำรขำยสินค้ำผ่ำน Marketplace  
ซึ่งผู้ประกอบกำรได้น้ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำและออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ และเพ่ิมช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยสินค้ำแบบออนไลน์ 
 

ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
ครั งที่ 1 ณ จังหวัดระนอง 

 
    
 

 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ครั งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคำย 
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ชือ่เทคโนโลยี: 5  การบ้าบัดน ้าเสียจากการย้อมสีกก และการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่้า  
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5เสื่อกก, แปรรูป                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงสังเวียน จันลุทิน (กลุ่มทอเสื่อกกเพ่ือกำรท่องเที่ยวบ้ำนนำหมอม้ำ)                                                          

ที่ตั ง :  35 หมู่ 1 ต้ำบลนำหมอม้ำ อ้ำเภอเมือง  จังหวัดอ้ำนำจเจริญ5 
โทรศัพท์ :  087-2391918                                                                                  5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยอมรพล ช่ำงสุพรรณ55 
หน่วยงำน :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค       โทรศัพท์ :  502-2017142 
โทรสำร :  02-2017147                                   อีเมล :  amornpon@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก ก่อให้เกิดของเสีย คือ เศษกกที่เหลือจำกกำรจักสำน โดย

เศษกกถูกน้ำไปกองทิ งไว้หรือถูกน้ำไปกองรวมและเผำอย่ำงไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ 
นอกจำกปัญหำเศษกกที่ยังขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสมแล้ว กำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกยังก่อให้เกิดน ้ำ
เสีย แม้ว่ำจะเป็นกำรผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนเล็กๆ ก็ตำม โดยกระบวนกำรที่ก่อให้เกิดน ้ำเสียคือ
กระบวนกำรย้อมสีกก และน ้ำเสียที่เกิดขึ นถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำและแหล่งดินธรรมชำติในบริเวณท้องถิ่น
นั นๆ โดยไม่ได้รับกำรบ้ำบัดอย่ำงถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรน้ำเศษ
กกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรน้ำเศษเศษกกท้ำกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมโดย
ใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำยและประหยัด โดยเน้นกำร
จัดกำรแบบครบวงจรในพื นที่ที่ก้ำลังประสบปัญหำจริง และมีควำมต้องกำรกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมเพื่อกำรจัดกำรและก้ำจัดของเสียที่เกิดขึ น 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
- กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมชนิดใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง 
- กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีบ้ำบัดน ้ำเสียที่เหมำะสมส้ำหรับกำรย้อมกก  

6. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อม ชนิดใช้เชื อเพลิงจำกเศษเศษ
กกเพ่ือทดแทนกำรใช้ถ่ำนและฟืน 
1.2  เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรย้อมสีอย่ำงง่ำยส้ำหรับครัวเรือน และจัดกำรกำก
ตะกอนที่ได้จำกระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
1.3  น้ำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเศษเศษกก และกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่พัฒนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบกำร 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563                        
8. งบประมำณ :  34,000 บำท....                         ......................................................... 
9. วิธีด้ำเนินงำน  

9.1 ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำร OTOP ประเภท
เครื่องจักสำน 
9.2 พัฒนำเตำชีวมวลพลพิษต่้ำส้ำหรับกำรต้มสีย้อมชนิดใช้เพลิงจำกเศษกก 
9.3 พัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มประกอบกำร OTOP 
9.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และเทคโนโลยีกำร
บ้ำบัดน ้ำเสีย ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
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9.4 ติดตำม ประเมินผล รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร (cost-benefit analysis) จำกกำรใช้เทคโนโลยี
จัดกำรวัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย หลักจำกกำรผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำรใช้จริง 
9.5 จัดท้ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและ
ทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำ
เสียจำกสถำนประกอบกำร 
OTOP ประเภทเครื่องจักสำน 

แผน             

ผล            
 

2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และ
เทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
กลุ่มทอเสื่อกกเพื่อกำร
ท่องเที่ยวบ้ำนนำหมอม้ำ 

แผน             

ผล            

 

3.ติดตำม ประเมินผล 
รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร 
(cost-benefit analysis) 
จำกกำรใช้เทคโนโลยีจดักำร
วัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัด
น ้ำเสีย หลักจำกกำร
ผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำร
ใช้จริง 

แผน             

ผล            

 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

โครงกำรกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ งส้ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องจักสำนจำกกกได้ด้ำเนินกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำ และเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำย ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรย้อมสีกก เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ  

 

พื นที่ด้ำเนินกำร 

จ้ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย) 

 

จ้ำนวนสินค้ำ OTOP ที่เข้ำสู่
กระบวนกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำน 

(ผลิตภัณฑ์) 
เป้ำหมำย ผล เป้ำหมำย ผล 

กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP กลุ่ม
ทอเสื่อกกเพื่อกำรท่องเที่ยวบ้ำน
นำหมอม้ำ 

20 35 - - 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
555555                   55       555555 
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ชือ่เทคโนโลยี: 5  การบ้าบัดน ้าเสียจากการย้อมสีกก และการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่้า 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5เสื่อกก, ปลอกหมอนเป็นหลัก                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงแพงศรี สำยค้ำ (กลุ่มทอเสื่อกกลำยขิดบ้ำนเวียงหลวง)                                                          

ที่ตั ง :  64 หมู่ 9 ต้ำบลโพนเมืองน้อย อ้ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ้ำนำจเจริญ5 
โทรศัพท์ :  095-1324274                                                                                  5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยอมรพล ช่ำงสุพรรณ55 
หน่วยงำน :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค      โทรศัพท์ :  502-2017142 
โทรสำร :  02-2017147                                  อีเมล :  amornpon@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก ก่อให้เกิดของเสีย คือ เศษกกที่เหลือจำกกำรจักสำน โดย

เศษกกถูกน้ำไปกองทิ งไว้หรือถูกน้ำไปกองรวมและเผำอย่ำงไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ 
นอกจำกปัญหำเศษกกที่ยังขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสมแล้ว กำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกยังก่อให้เกิดน ้ำ
เสีย แม้ว่ำจะเป็นกำรผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนเล็กๆ ก็ตำม โดยกระบวนกำรที่ก่อให้เกิดน ้ำเสียคือ
กระบวนกำรย้อมสีกก และน ้ำเสียที่เกิดขึ นถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำและแหล่งดินธรรมชำติในบริเวณท้องถิ่น
นั นๆ โดยไม่ได้รับกำรบ้ำบัดอย่ำงถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรน้ำเศษ
กกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรน้ำเศษเศษกกท้ำกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมโดย
ใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำยและประหยัด โดยเน้นกำร
จัดกำรแบบครบวงจรในพื นที่ที่ก้ำลังประสบปัญหำจริง และมีควำมต้องกำรกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมเพื่อกำรจัดกำรและก้ำจัดของเสียที่เกิดขึ น 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
5.1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมชนิดใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง 
5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีบ้ำบัดน ้ำเสียที่เหมำะสมส้ำหรับกำรย้อมกก  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อม ชนิดใช้เชื อเพลิงจำกเศษเศษ
กกเพ่ือทดแทนกำรใช้ถ่ำนและฟืน 
6.2 เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรย้อมสีอย่ำงง่ำยส้ำหรับครัวเรือน และจัดกำรกำก
ตะกอนที่ได้จำกระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
6.3 น้ำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเศษเศษกก และกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่พัฒนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบกำร 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563                        
8. งบประมำณ :  34,000 บำท....                         ................... ...................................... 
9. วิธีด้ำเนินงำน  

9.1  ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำร OTOP ประเภท
เครื่องจักสำน 
9.2  พัฒนำเตำชีวมวลพลพิษต่้ำส้ำหรับกำรต้มสีย้อมชนิดใช้เพลิงจำกเศษกก 
9.3  พัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มประกอบกำร OTOP 
9.4  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และเทคโนโลยีกำร
บ้ำบัดน ้ำเสีย ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
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9.5  ติดตำม ประเมินผล รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร (cost-benefit analysis) จำกกำรใช้เทคโนโลยี
จัดกำรวัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย หลักจำกกำรผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำรใช้จริง 
9.6  จัดท้ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและ
ทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำ
เสียจำกสถำนประกอบกำร 
OTOP ประเภทเครื่องจักสำน 

แผน  
 

          

ผล   
 

        
 

2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และ
เทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
กลุ่มทอสื่อกกลำยขิดบ้ำน
เวียงหลวง 

แผน    
 

        

ผล     
 

      

 

3.ติดตำม ประเมินผล 
รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร 
(cost-benefit analysis) 
จำกกำรใช้เทคโนโลยีจดักำร
วัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัด
น ้ำเสีย หลักจำกกำร
ผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำร
ใช้จริง 

แผน          
 

  

ผล            

 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

โครงกำรกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ งส้ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องจักสำนจำกกกได้ด้ำเนินกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำ และเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำย ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรย้อมสีกก เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ 

 

พื นที่ด้ำเนินกำร 

จ้ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย) 

 

จ้ำนวนสินค้ำ OTOP ที่เข้ำสู่
กระบวนกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำน 

(ผลิตภัณฑ์) 
เป้ำหมำย ผล เป้ำหมำย ผล 

กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP กลุ่ม
ทอสื่อกกลำยขิดบ้ำนเวียงหลวง 

20 33 - - 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 555555                   55       555555 
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ชือ่เทคโนโลยี: 5  การบ้าบัดน ้าเสียจากการย้อมสีกก และการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่้า 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5เสื่อกก, แปรรูป                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำยบุญเพ็ง ไชยมำตย์ (กลุ่มแม่บ้ำนทอเสื่อกกลำย )                                                          

ที่ตั ง :  36 หมู่ 2 ต้ำบลค้ำพระ อ้ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ้ำนำจเจริญ5 
โทรศัพท์ :  089-2802099                                                                                  5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยอมรพล ช่ำงสุพรรณ55 
หน่วยงำน :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค       โทรศัพท์ :  502-201-7142 
โทรสำร :  02-201-7147                                   อีเมล :  amornpon@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก ก่อให้เกิดของเสีย คือ เศษกกที่เหลือจำกกำรจักสำน โดย

เศษกกถูกน้ำไปกองทิ งไว้หรือถูกน้ำไปกองรวมและเผำอย่ำงไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ 
นอกจำกปัญหำเศษกกที่ยังขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสมแล้ว กำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกยังก่อให้เกิดน ้ำ
เสีย แม้ว่ำจะเป็นกำรผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนเล็กๆ ก็ตำม โดยกระบวนกำรที่ก่อให้เกิดน ้ำเสียคือ
กระบวนกำรย้อมสีกก และน ้ำเสียที่เกิดขึ นถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำและแหล่งดินธรรมชำติในบริเวณท้องถิ่น
นั นๆ โดยไม่ได้รับกำรบ้ำบัดอย่ำงถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรน้ำเศษ
กกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรน้ำเศษเศษกกท้ำกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมโดย
ใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำยและประหยัด โดยเน้นกำร
จัดกำรแบบครบวงจรในพื นที่ที่ก้ำลังประสบปัญหำจริง และมีควำมต้องกำรกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมเพื่อกำรจัดกำรและก้ำจัดของเสียที่เกิดขึ น 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
5.1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมชนิดใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง 
5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีบ้ำบัดน ้ำเสียที่เหมำะสมส้ำหรับกำรย้อมกก  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อม ชนิดใช้เชื อเพลิงจำกเศษเศษ

กกเพ่ือทดแนกำรใช้ถ่ำนและฟืน 
6.2 เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรย้อมสีอย่ำงง่ำยส้ำหรับครัวเรือน และจัดกำรกำก

ตะกอนที่ได้จำกระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
6.3 น้ำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเศษเศษกก และกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่พัฒนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบกำร 

OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563                        
8. งบประมำณ :  34,000 บำท....                         ......................................................... 
9. วิธีด้ำเนินงำน  

9.1 ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำร OTOP ประเภท
เครื่องจักสำน 
9.2  พัฒนำเตำชีวมวลพลพิษต่้ำส้ำหรับกำรต้มสีย้อมชนิดใช้เพลิงจำกเศษกก 
9.3  พัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มประกอบกำร OTOP 
9.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และเทคโนโลยีกำร
บ้ำบัดน ้ำเสีย ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 

mailto:amornpon@dss.go.th


158 
 

 

9.5 ติดตำม ประเมินผล รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร (cost-benefit analysis) จำกกำรใช้เทคโนโลยี
จัดกำรวัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย หลักจำกกำรผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำรใช้จริง 
9.6  จัดท้ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและ
ทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำ
เสียจำกสถำนประกอบกำร 
OTOP ประเภทเครื่องจักสำน 

แผน  
 

          

ผล   
 

        
 

2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และ
เทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
กลุ่มแม่บ้ำนทอเสื่อกกลำย 

แผน    
 

        

ผล     
 

      

 

3.ติดตำม ประเมินผล 
รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร 
(cost-benefit analysis) 
จำกกำรใช้เทคโนโลยีจดักำร
วัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัด
น ้ำเสีย หลักจำกกำร
ผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำร
ใช้จริง 

แผน          
 

  

ผล            

 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

โครงกำรกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ งส้ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องจักสำนจำกกกได้ด้ำเนินกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำ และเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำย ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรย้อมสีกก เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ สมำชิกกลุ่มน้ำควำมรู้ไปต่อยอด สมำชิก
รู้จักประยุกต์ใช้เตำชีวมวล รู้วิธีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย  

 

พื นที่ด้ำเนินกำร 

จ้ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย) 

 

จ้ำนวนสินค้ำ OTOP ที่เข้ำสู่
กระบวนกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำน 

(ผลิตภัณฑ์) 
เป้ำหมำย ผล เป้ำหมำย ผล 

กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP กลุ่ม
แม่บ้ำนทอเสื่อกกลำย 

20 31 - - 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
555555                   55       
555555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55555555                   55       555555 
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ชือ่เทคโนโลยี: 5  การบ้าบัดน ้าเสียจากการย้อมสีกก และการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่้า 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : เสื่อ, แปรรูปเป็นกระเป๋ำ ที่รองจำน ที่นอน                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  คุณวันนำ  อภัยโครต  (กลุ่มอำชีพหนองสองห้อง)                                                           5 

ที่ตั ง :  34 หมู่ 5 ต้ำบลค้ำไผ่ อ้ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร5 
โทรศัพท์ :  061-1711766                                                                                   5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยอมรพล  ช่ำงสุพรรณ55 
หน่วยงำน :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค       โทรศัพท์ :  502-2017142 
โทรสำร :  02-2017147                                   อีเมล :  amornpon@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก ก่อให้เกิดของเสีย คือ เศษกกที่เหลือจำกกำรจักสำน โดย

เศษกกถูกน้ำไปกองทิ งไว้หรือถูกน้ำไปกองรวมและเผำอย่ำงไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ 
นอกจำกปัญหำเศษกกที่ยังขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสมแล้ว กำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกยังก่อให้เกิดน ้ำ
เสีย แม้ว่ำจะเป็นกำรผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนเล็กๆ ก็ตำม โดยกระบวนกำรที่ก่อให้เกิดน ้ำเสียคือ
กระบวนกำรย้อมสีกก และน ้ำเสียที่เกิดขึ นถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำและแหล่งดินธรรมชำติในบริเวณท้องถิ่น
นั นๆ โดยไม่ได้รับกำรบ้ำบัดอย่ำงถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรน้ำเศษ
กกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรน้ำเศษเศษกกท้ำกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมโดย
ใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำยและประหยัด โดยเน้นกำร
จัดกำรแบบครบวงจรในพื นที่ที่ก้ำลังประสบปัญหำจริง และมีควำมต้องกำรกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมเพื่อกำรจัดกำรและก้ำจัดของเสียที่เกิดขึ น 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
5.1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมชนิดใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง 
5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีบ้ำบัดน ้ำเสียที่เหมำะสมส้ำหรับกำรย้อมกก 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อม ชนิดใช้เชื อเพลิงจำกเศษเศษ

กกเพ่ือทดแทนกำรใช้ถ่ำนและฟืน 
6.2 เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรย้อมสีอย่ำงง่ำยส้ำหรับครัวเรือน และจัดกำรกำก

ตะกอนที่ได้จำกระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
6.3 น้ำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเศษเศษกก และกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่พัฒนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบกำร 

OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก 
7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563                        
8. งบประมำณ :  34,000 บำท  ...................................................         ......  
9. วิธีด้ำเนินงำน  

9.1 ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำร OTOP ประเภท
เครื่องจักสำน 
9.2  พัฒนำเตำชีวมวลพลพิษต่้ำส้ำหรับกำรต้มสีย้อมชนิดใช้เพลิงจำกเศษกก 
9.3  พัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มประกอบกำร OTOP 
9.4  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และเทคโนโลยีกำร
บ้ำบัดน ้ำเสีย ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
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9.5  ติดตำม ระเมินผล รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร (cost-benefit analysis) จำกกำรใช้เทคโนโลยี
จัดกำรวัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย หลักจำกกำรผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำรใช้จริง 
9.6  จัดท้ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและ
ทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำ
เสียจำกสถำนประกอบกำร 
OTOP ประเภทเครื่องจักสำน 

แผน  
 

          

ผล   
 

        
 

2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และ
เทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
กลุ่มอำชีพหนองสองห้อง 

แผน    
 

        

ผล     
 

      

 

3.ติดตำม ประเมินผล 
รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร 
(cost-benefit analysis) 
จำกกำรใช้เทคโนโลยีจดักำร
วัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัด
น ้ำเสีย หลักจำกกำร
ผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำร
ใช้จริง 

แผน          
 

  

ผล            

 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

โครงกำรกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ งส้ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องจักสำนจำกกกได้ด้ำเนินกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำ และเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำย ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรย้อมสีกก เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ  
 

พื นที่ด้ำเนินกำร 

จ้ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย) 

 

จ้ำนวนสินค้ำ OTOP ที่เขำ้สู่
กระบวนกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำน 

(ผลิตภัณฑ์) 
เป้ำหมำย ผล เป้ำหมำย ผล 

กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP กลุ่ม
อำชีพหนองสองห้อง 

20 30 - - 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 555555                   55       
555555 
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ชือ่เทคโนโลยี : การบ้าบัดน ้าเสียจากการย้อมสีกก และการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่้า 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5เสื่อลำยขิด, เสื่อผืน                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงยุพำ ผ่องแผ้ว (กลุ่มทอเสื่อกกลำยขิดทอมือบ้ำนเสำเล้ำ)                                                          

ที่ตั ง :  52 หมู่ 6 ต้ำบลดู่ลำด อ้ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร5 
โทรศัพท์ :  087-8286929, 087-2395978                                                                                  5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยอมรพล ช่ำงสุพรรณ55 
หน่วยงำน :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค       โทรศัพท์ :  502-2017142 
โทรสำร :  02-2017147                                  อีเมล :  amornpon@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก ก่อให้เกิดของเสีย คือ เศษกกที่เหลือจำกกำรจักสำน โดย

เศษกกถูกน้ำไปกองทิ งไว้หรือถูกน้ำไปกองรวมและเผำอย่ำงไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ 
นอกจำกปัญหำเศษกกที่ยังขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสมแล้ว กำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกยังก่อให้เกิดน ้ำ
เสีย แม้ว่ำจะเป็นกำรผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนเล็กๆ ก็ตำม โดยกระบวนกำรที่ก่อให้เกิดน ้ำเสียคือ
กระบวนกำรย้อมสีกก และน ้ำเสียที่เกิดขึ นถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำและแหล่งดินธรรมชำติในบริเวณท้องถิ่น
นั นๆ โดยไม่ได้รับกำรบ้ำบัดอย่ำงถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรน้ำเศษ
กกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรน้ำเศษเศษกกท้ำกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมโดย
ใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำยและประหยัด โดยเน้นกำร
จัดกำรแบบครบวงจรในพื นที่ที่ก้ำลังประสบปัญหำจริง และมีควำมต้องกำรกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมเพื่อกำรจัดกำรและก้ำจัดของเสียที่เกิดขึ น 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
5.1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมชนิดใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง 
5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีบ้ำบัดน ้ำเสียที่เหมำะสมส้ำหรับกำรย้อมกก  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1  เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อม ชนิดใช้เชื อเพลิงจำกเศษเศษ
กกเพ่ือทดแนกำรใช้ถ่ำนและฟืน 
6.2  เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรย้อมสีอย่ำงง่ำยส้ำหรับครัวเรือน และจัดกำรกำก
ตะกอนที่ได้จำกระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
6.3  น้ำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเศษเศษกก และกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่พัฒนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบกำร 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563                        
8. งบประมำณ :  34,000 บำท....                         ......................................................... 
9. วิธีด้ำเนินงำน  

9.1  ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำร OTOP ประเภท
เครื่องจักสำน 
9.2  พัฒนำเตำชีวมวลพลพิษต่้ำส้ำหรับกำรต้มสีย้อมชนิดใช้เพลิงจำกเศษกก 
9.3  พัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มประกอบกำร OTOP 
9.4  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และเทคโนโลยีกำร
บ้ำบัดน ้ำเสีย ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 

mailto:amornpon@dss.go.th
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9.5  ติดตำม ประเมินผล รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร (cost-benefit analysis) จำกกำรใช้เทคโนโลยี
จัดกำรวัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย หลักจำกกำรผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำรใช้จริง 
9.6  จัดท้ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและ
ทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำ
เสียจำกสถำนประกอบกำร 
OTOP ประเภทเครื่องจักสำน 

แผน             

ผล            
 

2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และ
เทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
กลุ่มทอเสื่อกกลำยขิดทอมือ
บ้ำนเสำเล้ำ 

แผน             

ผล            

 

3.ติดตำม ประเมินผล 
รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร 
(cost-benefit analysis) 
จำกกำรใช้เทคโนโลยีจดักำร
วัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัด
น ้ำเสีย หลักจำกกำร
ผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำร
ใช้จริง 

แผน             

ผล            

 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

โครงกำรกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ งส้ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องจักสำนจำกกกได้ด้ำเนินกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำ และเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำย ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรย้อมสีกก เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ  

 

พื นที่ด้ำเนินกำร 

จ้ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย) 

 

จ้ำนวนสินค้ำ OTOP ที่เข้ำสู่
กระบวนกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำน 

(ผลิตภัณฑ์) 
เป้ำหมำย ผล เป้ำหมำย ผล 

กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP กลุ่ม
ทอเสื่อกกลำยขดิทอมือบ้ำนเสำ
เล้ำ 

20 30 - - 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
555555                   55       5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55555 

55555555                   55       555555 
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ชือ่เทคโนโลยี : การบ้าบัดน ้าเสียจากการย้อมสีกก และการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่้า 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5เสื่อลำยขิด, เสื่อผืน                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  นำงร้ำไพ สิงห์จำรย์  (กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกบ้ำนนำโป่ง)                                                          

ที่ตั ง :  246 หมู่ 6 ต้ำบลทรำยมูล อ้ำเภอทรำยมูล จังหวัดยโสธร5 
โทรศัพท์ :  082-8610873                                                                                  5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยอมรพล ช่ำงสุพรรณ55 
หน่วยงำน :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค       โทรศัพท์ :  502-2017142 
โทรสำร :  02-2017147                                   อีเมล :  amornpon@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก ก่อให้เกิดของเสีย คือ เศษกกที่เหลือจำกกำรจักสำน โดย

เศษกกถูกน้ำไปกองทิ งไว้หรือถูกน้ำไปกองรวมและเผำอย่ำงไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ 
นอกจำกปัญหำเศษกกที่ยังขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสมแล้ว กำรผลิตผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกยังก่อให้เกิดน ้ำ
เสีย แม้ว่ำจะเป็นกำรผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนเล็กๆ ก็ตำม โดยกระบวนกำรที่ก่อให้เกิดน ้ำเสียคือ
กระบวนกำรย้อมสีกก และน ้ำเสียที่เกิดขึ นถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำและแหล่งดินธรรมชำติในบริเวณท้องถิ่น
นั นๆ โดยไม่ได้รับกำรบ้ำบัดอย่ำงถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรน้ำเศษ
กกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรน้ำเศษเศษกกท้ำกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมโดย
ใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำยและประหยัด โดยเน้นกำร
จัดกำรแบบครบวงจรในพื นที่ที่ก้ำลังประสบปัญหำจริง และมีควำมต้องกำรกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมเพื่อกำรจัดกำรและก้ำจัดของเสียที่เกิดขึ น 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
5.1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อมชนิดใช้เศษกกเป็นเชื อเพลิง 
5.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีบ้ำบัดน ้ำเสียที่เหมำะสมส้ำหรับกำรย้อมกก  

6. วัตถุประสงค์ 
6.1  เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเตำชีวมวลมลพิษต่้ำส้ำหรับต้มสีย้อม ชนิดใช้เชื อเพลิงจำกเศษเศษ
กกเพ่ือทดแทนกำรใช้ถ่ำนและฟืน 
6.2  เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรย้อมสีอย่ำงง่ำยส้ำหรับครัวเรือน และจัดกำรกำก
ตะกอนที่ได้จำกระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
6.3  น้ำเทคโนโลยีกำรจัดกำรเศษเศษกก และกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่พัฒนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบกำร 
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกก 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน :   1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563                        
8. งบประมำณ :  34,000 บำท ...                         ......................................................... 
9. วิธีด้ำเนินงำน  

9.1  ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำเสียจำกสถำนประกอบกำร OTOP ประเภท
เครื่องจักสำน 
9.2  พัฒนำเตำชีวมวลพลพิษต่้ำส้ำหรับกำรต้มสีย้อมชนิดใช้เพลิงจำกเศษกก 
9.3  พัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ณ กลุ่มประกอบกำร OTOP 
9.4  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และเทคโนโลยีกำร
บ้ำบัดน ้ำเสีย ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
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9.5  ติดตำม ประเมินผล รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร (cost-benefit analysis) จำกกำรใช้เทคโนโลยี
จัดกำรวัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย หลักจำกกำรผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำรใช้จริง 
9.6  จัดท้ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและ
ทดสอบวัสดุเหลือทิ งและน ้ำ
เสียจำกสถำนประกอบกำร 
OTOP ประเภทเครื่องจักสำน 

แผน  
 

          

ผล   
 

        
 

2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัสดุเหลือทิ ง และ
เทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
ณ กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
กลุ่มผลิตภัณฑ์แรรูปเสื่อกก
บ้ำนนำโป่ง 

แผน    
 

        

ผล     
 

      

 

3.ติดตำม ประเมินผล 
รวมทั งประเมินต้นทุน-ก้ำไร 
(cost-benefit analysis) 
จำกกำรใช้เทคโนโลยีจดักำร
วัสดุเหลือทิ งและกำรบ้ำบัด
น ้ำเสีย หลักจำกกำร
ผู้ประกอบกำรได้ด้ำเนินกำร
ใช้จริง 

แผน          
 

  

ผล            

 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

โครงกำรกำรจัดกำรวัสดุเหลือทิ งส้ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องจักสำนจำกกกได้ด้ำเนินกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำเตำชีวมวลมลพิษต่้ำ และเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงง่ำย ให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรย้อมสีกก เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำ 

  

พื นที่ด้ำเนินกำร 

จ้ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์จำกกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย) 

 

จ้ำนวนสินค้ำ OTOP ที่เข้ำสู่
กระบวนกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำน 

(ผลิตภัณฑ์) 
เป้ำหมำย ผล เป้ำหมำย ผล 

กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์แรรูปเสื่อกกบ้ำนนำ
โป่ง 

20 30 - - 
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ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
555555                   55       555555 

 
55555555                   55       555555 
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ชือ่เทคโนโลยี : การบ้าบัดน ้าเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขาว  
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ : 5มะพร้ำวขำว, มะพร้ำวด้ำ                                                                 55 
2. ชื่อผู้ประกอบกำร :  กลุ่มคุณประเสริฐ สำยทองค้ำ                                                          5 

ที่ตั ง :  99 หมู่ที่ 2 ต้ำบลยำยแพง อ้ำเภอบำงคนที จังหวัดสมุทรสงครำม                 5 
โทรศัพท์ :  083-109-1590                                                                                   5 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร :  นำยอมรพล ช่ำงสุพรรณ55 
หน่วยงำน :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค       โทรศัพท์ :  502-2017142 
โทรสำร :  02-2017147                                   อีเมล :  amornpon@dss.go.th 

4. ปัญหำ 
กำรท้ำมะพร้ำวขำวนั น ก่อให้เกิดน ้ำเสียในขั นตอนของกำรแช่ชิ นเนื อมะพร้ำวหรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ 

กำรดอง แม้ว่ำจะเป็นกำรผลิตในครัวเรือน ในชุมชนเล็กๆ หรือล้งมะพร้ำวขำวก็ตำม และน ้ำเสียที่เกิดขึ น 
หำกถูกปล่อยลงสู่คลองในท้องร่องสวน ที่เชื่อมกับคลองซอย ล้ำประโดง และเชื่อมโยงกับคลองสำขำ คลอง
หลัก แม่น ้ำสำยหลัก และแหล่งดินธรรมชำติในร่องสวนนั นๆ โดยไม่ได้รับกำรบ้ำบัดอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
อำจก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมตำมมำในวงกว้ำง ทำงกลุ่มผู้ประกอบกำร จึงต้องกำรระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย
เพ่ือบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตมะพร้ำว เพ่ือให้มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี และต้องกำรน้ำ
เทคโนโลยีบ้ำบัดน ้ำเสียที่พัฒนำขึ นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และสำมำรถปล่อยน ้ำทิ งที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
ไม่ก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

5. ประเด็นกำรพัฒนำ  
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีระบบบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรแปรรูปมะพร้ำวขำว 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1  พัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรท้ำมะพร้ำวขำวอย่ำงง่ำย และประหยัดรวมถึง กำร
จัดกำรกำกตะกอนที่ได้จำกระบบบ้ำบัดน ้ำเสียโดยหำวิธี และสภำวะที่เหมำะสมในกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย
จำกกำรท้ำมะพร้ำวขำวส้ำหรับผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
6.2  ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรท้ำมะพร้ำวขำว และให้ควำมรู้
เกี่ยวกับปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อม และผลกระทบผู้ประกอบกำร และชุมชน 

7. ระยะเวลำด้ำเนินงำน : ...1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563.........................................................  
8. งบประมำณ :  58,000 บำท         
9. วิธีด้ำเนินงำน  

9.1 กำรจัดซื อวัสดุ/สำรเคมี 
9.2 ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำงและทดสอบน ้ำเสียจำกผู้ประกอบกำรมะพร้ำว 
9.3 พัฒนำเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 
9.4จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย ณ ผู้ประกอบกำรและให้ควำมรู้
ด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในพื นที่เป้ำหมำย 
9.5ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรใช้เทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย และผู้ประกอบกำรได้
ด้ำเนินกำรใช้จริง 
9.6จัดท้ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
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7 10. แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
2562 2563 

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.ส้ำรวจเก็บตัวอย่ำง 
และทดสอบน ้ำเสียจำก
ผู้ประกอบกำรมะพร้ำวขำว 

แผน             

ผล             

2.ฝึกปฏิบัตสิ้ำหรับกำร
จัดท้ำระบบบำ้บัดน ้ำเสีย
ให้กับประธำนกลุม่
ผู้ประกอบกำร และติดตำม
ผลกำรจัดท้ำฐำนรำก วำง
ระบบบ้ำบดัน ้ำเสียจำกกำร
แปรรูปมะพร้ำวขำว ณ 
จังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่ม
คุณประเสริฐ สำยทองค้ำ 

แผน             

ผล            

 

3.ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล กำรใช้
เทคโนโลยีกำรบำ้บัดน ้ำเสีย 
และผูป้ระกอบกำรได้
ด้ำเนินกำรใช้จริง 

แผน             

ผล            

 

 
11. สรุปผลกำรด้ำเนินงำน :  

โครงกำรกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์มะพร้ำวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ด้ำเนินกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีฝึกปฏิบัติส้ำหรับกำรจัดท้ำระบบบ้ำบัดน ้ำเสียให้กับประธำนกลุ่มผู้ประกอบกำรแล้วนั น 
หลังจำกผู้ประกอบกำรได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกกำรแปรรูปมะพร้ำวขำว น ้ำทิ งที่
ผ่ำนระบบบ้ำบัดแล้วปล่อยสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ชุมชนมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
มีแหล่งน ้ำอุปโภคบริโภคที่สะอำด และปลอดภัย และได้เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ เช่น ขอกำรรับรองกำรผลิตสี
เขียว (Green production) และเพ่ือกำรส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศด้วยกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 

พื นที่ด้ำเนินกำร 

จ้ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์จำก
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (รำย) 

 

จ้ำนวนสินค้ำ OTOP ที่เข้ำสู่
กระบวนกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำน 

(ผลิตภัณฑ์) 
เป้ำหมำย ผล เป้ำหมำย ผล 

กลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP 
กลุ่มคุณประเสริฐ สำยทองค้ำ 

20 24 - - 
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.ภำพประกอบผลกำรด้ำเนินกำร 
 

 

55555555                   55       555555 
 
 



Facebook กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร

Facebook สํานักเทคโนโลยชุีมชน


