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 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้ด าเนินงานโครงการ
ยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
งานวิจัยและการทดสอบในห้องปฏิบัติการไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และด าเนินงานลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  ในทุกภูมิภาคทั้ง     
5 ประเภท ได้แก่ 1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม 3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4) ของใช้/ของประดับตกแต่ง/ของที่ระลึก       
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการให้องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า OTOP และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น จึงจัดท าหนังสือรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2562 โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
คาดหวังให้เกิดประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการน าวิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปปฏิบัติ
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน และขอขอบคุณ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โครงการฯ ประสบความส าเร็จด้วยดี  

 

ส านักเทคโนโลยีชุมชน  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

            กันยายน 2562 

ค าน า 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิ จั ยและ
นวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยด าเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจราย
ย่ อย เพื่ อยกร ะดั บสิ นค้ า  OTOP  ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดใน
พื้ นที่ ภู มิ ภาค   มี น โยบายผลั กดั น  และ
สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ า ก ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ใ น
ห้องปฏิบัติการไปพัฒนากระบวนการผลิต
สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถให้ผู้ประกอบการใน
การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้า เพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน และเกิดการสร้างงานให้กับชุมชน
และท้องถิ่น  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพ
สินค้า OTOP ประเภทต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
สร้างมูลค่า และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถ
ตอบโจทย์ประเทศและร่วมก้าวข้ามกับดักไปสู่
ประเทศ 4.0 ได้ 
 

บทน ำ 

 

 
วัตถุประสงค์การด าเนินงานโครงการ 
1. ผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยีจากผลงานวิจยัและการทดสอบ 
    ในห้องปฏิบัติการไปพัฒนากระบวนการผลิต 
    สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
2.  ด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ 
     ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท 
 
 

แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP  
 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ  โดยการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการใน
การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการขอ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า OTOP เบื้องต้นโดยห้องปฏิบัติการเพื่อหา
สาเหตุและแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและการแก้ไขให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การถ่ายทอด
เทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้
ค าปรึกษาเชิงลึก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริม
การตลาดแก่ผู้ประกอบการโดยการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานพานิชย์จังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทต่างๆ ท าให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ กับแผนพัฒนาสินค้า OTOP ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ในการสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

 1. ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ยังไม่ได้รับการ
ขอรับรองมาตรฐาน 
 2. ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ต้องการยกระดับ
คุณภาพสินค้า  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สินค้า OTOP มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความสามารถในการแข่งขัน 
 2. ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต 
 3. ลดการสูญเสียจากการส่งคืนสินค้า 
 4. ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
งบประมาณ 
 44.2282 ล้านบาท 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินงานในพื้นที่ทุกภูมิภาครวม 59 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 
จ านวน 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 18 จังหวัด ภาคกลาง จ านวน 13 จังหวัด ภาคตะวันออก จ านวน 5 จังหวดั 
และภาคใต้ จ านวน 9 จังหวัด สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า 
และผลักดันให้สินค้าเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน จ านวน 214 ผลิตภัณฑ์ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 4,410 คน ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จ านวน 
205 ราย แบ่งเป็นการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต จ านวน 112 ราย การพัฒนาระบบ
มาตรฐาน จ านวน 52 ราย การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 40 ราย และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ จ านวน 1 ราย 
มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น จ านวน 2,685 ราย สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ได้จ านวน 99.68 ล้านบาท
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตระหนักถึงปัญหาสินค้า OTOP ส่วนใหญ่จะมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานชุมชน (มผช.) มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ปัญหาด้านการผลิต ท าให้คุณภาพของสินค้าในการผลิตแตล่ะครั้งไม่
คงที่ จึงได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน มีความรู้     
ความเข้าใจ ตระหนักถึงการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน     
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับจังหวัด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการด าเนินการยุทธศาสตร์
ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้า เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิ ต 
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  ช่วยให้สินค้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองตาม
มาตรฐานได้ ท าให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่อง ผู้ประกอบการในจังหวัดหรือชุมชนได้รับประโยชน์และได้รับความ
ช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตรงตามความต้องการ  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อน าองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการไปพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ OTOP และ วิสาหกจิชุมชน ใน

กระบวนการผลติสินคา้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคและหน่วยงานเครือข่าย ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 
การด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด าเนินการจัดงานสัมมนาฯ จ านวน  3 ครั้ง โดยได้จัดสัมมนาใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ คือ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ได้รับทราบ ทิศทาง แนวนโยบาย มีความรู้และมีความตระหนักถึงการน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถยื่นขอการรับรอง
ตามมาตรฐานได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนได้มี โอกาสเข้าถึงข้อมูลองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจการให้บริการของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ สามารถเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการตอบโจทย์การช่วยแก้ปัญหา พัฒนาการผลิต เพื่อ
ยกระดับรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่า งยั่งยืน ซึ่งการจัดสัมมนาฯทั้ง 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
เร่ือง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 
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คร้ังท่ี 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 วันที่  19  พฤศจิก ายน  2561  ณ โ ร งแรมหนองคาย  ธาวิ ลล่ า  อ า เภอเมื อ ง  จั งหวั ดหนองคาย  
มีจ านวนผู้ เข้าร่วมสัมมนาฯ 415 คน  ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ  อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย และสกลนคร  
รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค พาณิชย์จังหวัด และธนาคาร  โดยการจัดกิจกรรมในงานสัมมนาฯ 
ประกอบด้วย 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง การยกระดับโอทอปด้วย วทน.  
โดย นางอุมาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   

 การเสวนา เร่ือง ยกระดับคุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด 
โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่  นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์  กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  นางปุณณดา วัฒนสขุ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และนางวิภาพร องคนุสสรณ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองคาย  
ด าเนินรายการเสวนา โดย นางสุวรรณี แทนธานี กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  

 แนะน าการสมัครคูปองวิทย์เพ่ือ OTOP 
โดย นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพรวมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับ
คุณภาพสินค้าในแบบต่างๆ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การออกแบบเครื่องจักรในการผลิต  และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับสินค้า OTOP ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สามารถน าผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. มผช.  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดแสดง
นิทรรศการในเรื่องเด่นๆ ได้แก่ 

1) การป้องกันการเกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
2) การย้อมสีกกด้วยสีธรรมชาติ 
3) การวิเคราะห์สารโพลาร์ในผลิตภัณฑ์อาหารทอด 
4) เทคนิคการย้อมผ้าไม่ให้สีตกและมีความปลอดภัย 
5) วศ. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
6) ผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งจากแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์หมดอายุการใช้งาน 
7) ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร 
8) ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพรจากสารสกัดโปรตีนกาวไหม 

 กิจกรรม STI For OTOP Upgrade Matching   
กิจกรรม STI For OTOP Upgrade Matching เป็นการให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป และมีการรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทาง       คูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดย
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์   และจากผลการรับสมัครฯ   ได้สรุปจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป  รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
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สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ 
 จากผู้เข้าร่วมสมัมนาฯจ านวน 415 คน ได้แจกแบบสอบถามให้แก่ผูป้ระกอบการ OTOP จ านวน 329คน ได้รับ
แบบประเมินคืน จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 สรุปได้ดังนี้ 
 - จากการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาฯ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการจัดสัมมนาฯ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 4.06 (ร้อยละ 81.21) โดยพบว่า มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดด้านความเหมาะสมของสถานท่ีจัดสัมมนา คะแนนเฉลี่ย 4.18 (ร้อยละ 83.51) รองลงมา คือ  การบรรยายพิเศษเรื่อง 
โครงการยกระดับโอทอปด้วย วทน. คะแนนเฉลี่ย 4.16 (ร้อยละ 83.16) และความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ได้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.13 (ร้อยละ 82.67)   
  - ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ :  
 1) ขอบคุณที่กรมวิทยาศาสตร์บรกิารไดจ้ัดงานนี้ มีประโยชน์มาก ผูป้ระกอบการไดร้ับความรู้เพิ่มมากขึ้น เช่น 
การผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐาน อย. (11 คน) 
 2) ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมท่ีมกีารลงพื้นที่ มีการให้ค าปรึกษาเชงิลึก เช่น การพัฒนากล่อง    บรรจุภัณฑ์
สินค้า OTOP วิธีการแก้ไขปัญหากระบวนย้อมสี (9 คน) 

3) การจัดสัมมนาได้รับความรู้และมีประโยชน์มาก สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสินคา้ พร้อมทั้ง
ได้พบและแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่ม OTOP อื่นๆมากข้ึน (9 คน) 

4) ถ้าจัดงานสัมมนาฯเฉพาะจังหวดันั้นๆได้ จะดมีาก เพราะเดินทางไกลมาก (3 คน) 
 5) ขยายงานการพัฒนา วทน. ลงสู่กลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชน พัฒนาต่อยอดให้มีอาชีพเสรมิเพิ่มรายได้ มี
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้มมีูลคา่เพิม่เติม (1 คน) 

6) ต้องการให้ช่วยหาตลาดให้ (1คน) 
 
 
 

 
 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ประเด็น/เง่ือนไข 

พัฒนา
คุณภาพ 
วัตถุดิบ 

พัฒนาและ
ออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ 

พัฒนาและ
ออกแบบ 
กระบวน 
การผลิต 

พัฒนา
ระบบ 

มาตรฐาน 

พัฒนาและ
ออกแบบ 
เครื่องจักร 

พัฒนา
นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ 

อาหารและเครื่องดื่ม 
จ านวน 37 ราย 

15 31 21 25 19 13 

ของใช้และของประดับตกแต่ง 
จ านวน 35 ราย 

25 29 24 14 19 19 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
จ านวน 42 ราย 

17 28 26 28 20 18 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
จ านวน 6 ราย 

5 7 4 2 0 1 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 120 ราย 

62 95 75 69 58 51 
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ภาพพิธีเปิดงานสัมมนาฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
โดยมนีางอุมาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เป็นประธานในพิธีเปิด   นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว  
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายรณชัย จิตวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  
เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จ านวน 415 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ  อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย และสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพการบรรยายพิเศษ เร่ือง การยกระดับโอทอปด้วย วทน.  โดย นางอุมาพร  สุขม่วง   
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการเสวนา เร่ือง ยกระดับคุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด 
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ภาพกิจกรรม STI For OTOP Upgrade Matching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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คร้ังท่ี 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มี
จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 445 คน  ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในภาคเหนือ จ านวน 7 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ล าปาง  ก าแพงเพชร และตาก รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานและ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค พาณิชย์จังหวัด และธนาคาร  โดยการจัดกิจกรรมในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง การยกระดับโอทอปด้วย วทน.  
โดย นางอุมาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   

 การเสวนา เร่ือง ยกระดับคุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด 
   โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่  นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  นางสาวเรณู จันค า 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย และนางสาวธันยาภรณ์ หนูหนุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ด าเนิน
รายการเสวนา โดย นางสุวรรณี แทนธานี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

  แนะน าการสมัครคูปองวิทย์เพ่ือ OTOP 
 โดย นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
     จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพรวมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ยกระดับคุณภาพสินค้าในแบบต่างๆ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบ
มาตรฐาน  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การออกแบบเครื่องจักรในการผลิต  และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงจัดแสดงตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับสินค้า OTOP ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สามารถน าผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. มผช.  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัด
แสดงนิทรรศการในเรื่องเด่นๆ ได้แก่ 

1) เทคนิคการย้อมสีผ้าทอให้สีไม่ตกและมีความปลอดภัย 
2) ผลิตภัณฑ์เซรามิกกลิ่นหอม    
3) เทคนิคการผลิตเครื่องดื่มน้ าผลไม้และสมุนไพรกึ่งส าเร็จรูป 
4) เทคโนโลยีการผลิตข้าวแผ่นกรอบปรุงรส 
5) เทคโนโลยีการผลิตสแนคธัญชาติผสมผลไม้ 
6) มะหาด  
7) น้ ามันร าข้าว 

 กิจกรรม STI For OTOP Upgrade Matching   
 กิจกรรม STI For OTOP Upgrade Matching เป็นการให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป และมีการรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทาง       คูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดย
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์   และจากผลการรับสมัครฯ    ได้สรุปจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป  รายละเอียดตามตาราง ดังนี ้
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ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ประเด็น/เง่ือนไข 

พัฒนา
คุณภาพ 
วัตถุดิบ 

พัฒนาและ
ออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ 

พัฒนาและ
ออกแบบ 

กระบวนการ
ผลิต 

พัฒนา
ระบบ 

มาตรฐาน 

พัฒนาและ
ออกแบบ 
เครื่องจักร 

พัฒนา
นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ 

อาหารและเครื่องดื่ม 
จ านวน 48 ราย 

24 35 19 14 15 4 

ของใช้และของประดับตกแต่ง 
จ านวน 39 ราย 

21 25 22 7 8 9 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
จ านวน 14 ราย 

11 6 3 3 2 2 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
จ านวน 15 ราย 

10 8 7 6 8 2 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 116 ราย 

66 74 51 30 33 17 

 
สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ  
 จากการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 377 คน ได้รับแบบประเมินคืนจ านวน 360 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.49 ได้ผลสรุปดังนี้ 
 - จากการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
โดยรวม ต่อการจัดกิจกรรมฯ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.25 (ร้อยละ 85.00) โดยพบว่า  มีความพึง
พอใจ ภาพรวมการจัดสัมมนาฯ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.42 (ร้อยละ 88.40) รองลงมาคือ  วิทยากรน าเสนอเนื้อหาการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับโอทอปด้วย วทน” คะแนนเฉลี่ย 4.36 (ร้อยละ 87.20)  และ ความเหมาะสมของ
สถานท่ีจัดสัมมนา  คะแนนเฉลี่ย 4.35  (ร้อยละ 87.00)   
  - ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ :  
 1) ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ผู้ประกอบมีความรู้มากขึ้น และเพื่อสร้าง
แรงผลักดันและกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อไป (12 คน)   
 2) ขอช่ืนชมกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ใช้องค์ความรู้ที่มี โดยเฉพาะบุคลากรที่ส าคัญของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ข้อมูลชัดเจน ให้ค าปรึกษาดีมาก  ยินดีเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป (9 คน) 
 3) ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ เพื่อสอนและสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชน และผลักดันให้คนใน
ชุมชนหันมาสนใจในการสร้างอาชีพนั้นๆ และมีตลาดรองรับเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  พร้อมทั้งพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์  
การขอ อย. (4 คน)  
 4) การสัมมนานี้สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้มีแนวคิด และเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ (2 คน) 
 5) ควรจัดอบรมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อจะน าข้อมูลต่างๆ ต่อยอดให้กลุ่มได้เข้าใจมากขึ้น (3 คน)  
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ภาพพิธีเปิดงานสัมมนาฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย  โดยมนีางอุมาพร สุขม่วง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวลดา พันธ์
สุขุมธนา  ประธานคณะท างานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในภาพรวม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุชาติ  
ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จ านวน 445 คน ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มจังหวัดซ่ึงประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในภาคเหนือ 
จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ล าปาง ก าแพงเพชร และตาก  
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพการบรรยายพิเศษ เร่ือง การยกระดับโอทอปด้วย วทน.  
โดย นางอุมาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 

 
 
 

 

ภาพการเสวนา เร่ือง ยกระดับคุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด 
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ภาพกิจกรรม STI For OTOP Upgrade Matching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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คร้ังท่ี 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
 วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 385 
คน  ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในภาคใต้ จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ตรัง และพัทลุง รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค พาณิชย์
จังหวัด และธนาคาร  โดยการจัดกิจกรรมในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย 

 การบรรยายพิเศษ เร่ือง การยกระดับโอทอปด้วย วทน.  
โดย นางอุมาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   

 การเสวนา เร่ือง ยกระดับคุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด 
   โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่  นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ  นางจริยา  ศิวาย
พราหมณ์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางนีรนาท รัตนลือรุ่งโรจน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ด าเนินรายการเสวนา โดย นางสาวดวงกมล  เชาวน์ศรีหมุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

  แนะน าการสมัครคูปองวิทย์เพ่ือ OTOP 
 โดย นางอาภาพร สินธุสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

  การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
     จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพรวมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
ยกระดับคุณภาพสินค้าในแบบต่างๆ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบ
มาตรฐาน  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  การออกแบบเครื่องจักรในการผลิต  และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงจัดแสดงตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับสินค้า OTOP ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สามารถน าผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. มผช.  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัด
แสดงนิทรรศการในเรื่องเด่นๆ ได้แก่ 

1) การป้องกันการเกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
 2) การย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ 
 3) การสร้างเตาเผาแก๊สขนาดเล็กเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP 
 4) เทคนิคการย้อมสผี้าทอไม่ให้สตีก และมคีวามปลอดภัย 
 5) เทคโนโลยีเฮอรเ์ดลิกับการยดือายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 6) ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางสมุนไพรจากสารสกดัเปลือกมังคุด 
 7) ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางสมุนไพรจากสารสกดัมะหาด 
 8) ผลิตภณัฑ์ประดับตกแต่งจากแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอรห์มดอายุการใช้งาน 
 

 กิจกรรม STI For OTOP Upgrade Matching   
กิจกรรม STI For OTOP Upgrade Matching เป็นการให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป และมีการรับสมัครผู้ประกอบการตามแนวทาง      คูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดย
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามประเภทของผลิตภัณฑ์   และจากผลการรับสมัครฯ   ได้สรุปจ านวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป  รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ประเด็น/เง่ือนไข 

พัฒนา
คุณภาพ 
วัตถุดิบ 

พัฒนาและ
ออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ 

พัฒนาและ
ออกแบบ 

กระบวนการ
ผลิต 

พัฒนา
ระบบ 

มาตรฐาน 

พัฒนาและ
ออกแบบ 
เครื่องจักร 

พัฒนา
นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ 

อาหารและเครื่องดื่ม 
จ านวน 71 ราย 

32 46 39 42 34 32 

ของใช้และของประดับตกแต่ง 
จ านวน 12 ราย 

9 7 5 2 7 6 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
จ านวน 11 ราย 

5 7 3 5 4 6 

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
จ านวน 19 ราย 

5 5 11 13 5 5 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 113 ราย 

51 65 58 62 50 49 

 
สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ 
 จากผู้เข้าร่วมสมัมนาฯจ านวน 385 คน ได้แจกแบบสอบถามให้แก่ผูป้ระกอบการ OTOP จ านวน 304คน ได้รับ
แบบประเมินคืน จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80 สรุปได้ดังนี้ 
 - จากการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนาฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
โดยรวม ต่อการจัดกิจกรรมฯ อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย 4.26 (ร้อยละ 85.20) โดยพบว่า  มีความพึง
พอใจมากที่สุดด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนา คะแนนเฉลี่ย 4.46 (ร้อยละ 89.20) รองลงมาคือ  วิทยากร
น าเสนอเนื้อหาการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับโอทอปด้วย วทน” คะแนนเฉลี่ย 4.38 (ร้อยละ 87.60)  และ 
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา คะแนนเฉลี่ย 4.32  (ร้อยละ 86.40)     
 - ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ :  
 1) โครงการดีมากๆ ควรจะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง  ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีเยี่ยม  (9 คน) 
 2) อยากให้มีการอบรมบ่อยๆ จะได้มีความรู้เพิ่ม และปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น มีคุณภาพปลอดภัยให้มาก
ขึ้น  (8 คน) 
 3) ควรมีเวลาเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการท าความเข้าใจรายละเอียดได้มากข้ึน (3 คน) 
 4) ควรจัดให้นักวิจัยด้านกลุ่มตา่งๆ ได้เจอกับผู้ประกอบการโดยตรง จะได้พัฒนา OTOP ในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ยกมาตรฐานของผลติภณัฑ์และศกัยภาพของผู้ประกอบการได้มากกว่านี้ และแก้ปัญหาไดต้รงจดุมากกว่าการค้นคว้าข้อมูล
เอง /การช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ควรเลือกเฉพาะกลุม่ที่เป็นแล้ว ควรเลือกเอากลุ่มทีส่มัครใจ ไมต่้องบังคับ แล้วในปีๆ
หนึ่งจะไดผ้ลติภณัฑ์ที่พร้อมออกสูต่ลาดโลก (2 คน) 
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ภาพพิธีเปิดงานสัมมนาฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนางอุ
มาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน 
และนางแจม่จิตร์ พูลสวัสด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
ประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP จากกลุม่จังหวัดภาคใต้  จ านวน 8 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ 
นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา ระนอง ตรัง และพัทลุง  
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพการบรรยายพิเศษ เร่ือง การยกระดับโอทอปด้วย วทน.  
โดย นางอุมาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 

 

 

ภาพการเสวนา เร่ือง ยกระดับคุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด 
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ภาพการแนะน าการสมัครคูปองวิทย์เพ่ือ OTOP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม STI For โอทอป Upgrade Matchin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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โครงกำรพฒันำศกัยภำพผ ูป้ระกอบกำร OTOP 

ประเภทอำหำรและเครือ่งด่ืม ในพ้ืนท่ีภำคเหนือ 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท าโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพ้ืนท่ีภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ด าเนินการใน 7 จังหวัด  
ได้แก่  น่าน  แม่ฮ่องสอน  อุตรดิตถ์  สุโขทัย  พิษณุโลก  นครสวรรค์  และเพชรบูรณ์  เพ่ือส ารวจความต้องการ
หรือปัญหาที่แท้จริงในการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้งแนะน าแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต  และคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม  ตลอดจนมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า  OTOP  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  
OTOP  รวมทั้งสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  และสามารถขยายตลาดสินค้า  OTOP  เพิ่มขึ้นได้ 
 

    วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคณุภาพสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคเหนือ  ให้มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 

     ผลการด าเนินงาน 

วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ ์ พ้ืนที่ 

14 มกราคม 2562 เอส ลูกช้ินหม ู ลูกช้ินหม ู
ต าบลเจริญผล   

อ าเภอบรรพตพิสัย   
จังหวัดนครสวรรค ์

15 มกราคม 2562 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

แม่ศรี  ลูกช้ิน 
ปลากราย 

ลูกช้ินปลากราย 
ต าบลปากน้ าโพ  
 อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค ์
 

 

 

 

ภาพลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
ระหว่างวันที่  14 – 15 มกราคม 2562 
 

บทน า 
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่ 
จ านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย) 

1 
20 -21  
ธันวาคม  
2561 

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป 

ต าบลไชยสถาน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

32 

2 
23 - 24  

มกราคม  2562 
เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ 

ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
33 

3 
6 - 7  

กุมภาพันธ์  
2562 

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป 

ต าบลผาสิงห์ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

64 

4 
20 - 21  

กุมภาพันธ์  
2562 

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป 

ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
55 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” 
ระหว่างวันที ่ 20 -21  ธันวาคม  2561 
ณ  หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองน่าน  ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน 
 

   
 
 
 
 
 

 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” 
ระหว่างวันที่  23 - 24  มกราคม  2562 
ณ  ศูนย์ข้อมูลชุมชนผาบ่อง  ต าบลผาบ่อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” 
ระหว่างวันที่  6 - 7  กุมภาพันธ์  2562 ณ  โรงแรมน่านตรึงใจบูทีค  ต าบลผาสิงห์  อ าเภอเมือง  จังหวัดน่าน 
  

 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” 
ระหว่างวันที่  20 - 21  กุมภาพันธ์  2562 
 ณ  โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท  ต าบลปางหมู  อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 
การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ ์

 

วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

26กุมภาพันธ์ 
2562 

หม่อนผลสดภูพยัคฆ ์
ต าบลขุนน่าน 
อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ
จังหวัดน่าน 

ผลหม่อนสด  
ผลิตภณัฑ์
เครื่องดื่มน้ าผล
หม่อน  และ
เมลด็กาแฟคั่ว 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการพัฒนาสูตร
ผลิตภณัฑ์จากผลหม่อน 

ใหค้ าปรึกษาพัฒนาสตูร
ผลิตภณัฑ์จากผลหม่อน  
 เช่น  แยมผลหม่อน 
 

26กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มขนมเฮือนนาง 
ต าบลพระพุทธบาท 
อ าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน 

กล้วยฉาบ 
ขนมเปี๊ยะ 

ผลิตภณัฑ์กล้วยฉาบมี
ความกรอบลดลง 
ในระหว่างการเก็บรักษา 

ใหค้ าปรึกษายืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑ์กล้วยฉาบ  
และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม  เพื่อให้กล้วยฉาบมี
ความกรอบคงที่ตลอดอายุการ
เก็บรักษา 

26กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านป่าเหยีง 
ต าบลสถาน 
อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

กล้วยฉาบ ผลิตภณัฑ์กล้วยฉาบมี
กลิ่นหืนในระหว่าง 
การเก็บรักษา 

ใหค้ าปรึกษาทางการยดือายุ
การเก็บรักษาผลติภณัฑ์
กล้วยฉาบ  การใช้ขิงในน้ ามัน
ที่ทอด  และการใช้บรรจุภณัฑ์
ที่เหมาะสม  เพื่อลดการเกดิ
กลิ่นหืนในกล้วยฉาบ 
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

26กุมภาพันธ์ 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี
ท าแหนมบ้านศาลา 
ต าบลเจดีย์ชัย   
อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

แหนมหม ู ผลิตภณัฑ์แหนมมีอายุ
การเก็บรักษาสั้น 
 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกบั
กระบวนการผลติแหนมที่ถูก
สุขลักษณะ 

27กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว ์
บ้านท่าค้ า  ต าบลริม 
อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

แหนม 
หมูยอ  
กุนเชียง 

ผลิตภณัฑ์แหนมมี
ลักษณะเนื้อสัมผสัและ
รสชาตไิม่เป็นท่ีต้องการ 
 

ใหค้ าปรึกษาการใช้เกลือนวด
ผสมกับเนื้อสตัว์และเก็บในที่
เย็น  จากน้ันจึงน าเนื้อสตัว์
ดังกล่าวออกมานวดผสม  
เพื่อท าให้แหนมมีลักษณะเนื้อ
สัมผสัและรสชาติที่ด ี

27กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มแปรรูปอาหารจาก
สาหร่ายน้ าจืดหนองบัว 
ต าบลป่าคา   
อ าเภอท่าวังผา   
จังหวัดน่าน 

สาหร่ายอบ
กรอบ 

ผลิตภณัฑ์สาหร่ายอบ
กรอบมีกลิ่นคาว 
และรสชาตฝิาด 
 

ใหค้ าปรึกษาโดยการน า
สาหร่ายแช่ในน้ าเกลืออุ่น  
ล้างด้วยน้ าสะอาด  ก่อนน าไป
อบแห้ง  เพื่อช่วยลดกลิ่นคาว  
และรสชาตฝิาดของสาหร่าย 

27กุมภาพันธ์ 
2562 

วิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้
อบแห้ง 
ต าบลผาตอ 
อ าเภอท่าวังผา   
จังหวัดน่าน 
 

แก้วมังกอบแห้ง 
ลูกชิดผสมแก้ว
มังกรอบแห้ง 
ลูกชิดผสม
เสาวรสอบแห้ง 

ผลิตภณัฑ์ลูกชิดอบแห้ง
มีลักษณะเนื้อสมัผสัไม่
สม่ าเสมอกัน  และมี
ลักษณะเกาะติดกัน
เนื่องจากความช้ืนไม่
สม่ าเสมอ 

ใหค้ าปรึกษาโดยคัดเลือก
วัตถุดิบให้มีระดับความแก่
อ่อนให้ใกล้เคียงกัน  ใส่
กลูโคสไซรัปลงในส่วนผสม
ของน้ าเชื่อม  และการใช้ตู้อบ
ลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 
50 - 55 องศาเซลเซียส  
เพื่อให้ลูกชิดหลังการอบแห้ง
มีความแห้งสม่ าเสมอกัน 
รวมทั้งมีลักษณะเนื้อสัมผัส 
ที่ดีขึน้ 

27กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มแปรรูปทาง 
การเกษตรผลิตภณัฑ ์
บุญยานุช 
ต าบลดู่พงษ์ 
อ าเภอสันตสิุข   
จังหวัดน่าน 
 

ผลิตภณัฑ์
ธัญพืช 10 ชนิด
แบบผง 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการผลติเครื่องดื่มกึ่ง
ส าเรจ็รูป 
 

ใหค้ าปรึกษาในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มกึ่ง
ส าเรจ็รูปจากพืชสมุนไพรชนิด
ต่างๆ ได้แก่ ขิง ใบบัวบก 
มะม่วงหาวมะนาวโห่และการ
ใช้แก่นตะวันผงเป็นสาร
ทดแทนความหวานใน
ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มกึ่ง
ส าเรจ็รูป 

27กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปเกษตรเมืองโพง 
ต าบลดู่พงษ์ 

กล้วยอบ  และ
แก่นตะวัน 
ชนิดผง 

ผลิตภณัฑ์กล้วยอบมีสี
คล้ า ไม่นา่รับประทาน 

- ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการ
เก็บรักษากล้วยอบในท่ี
อุณหภูมติ่ า  เพื่อให้กล้วยอบ
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

อ าเภอสันตสิุข   
จังหวัดน่าน 

มีสีไม่คล้ าน่ารับประทาน 
- ให้ค าแนะน าปรับ
กระบวนการผลติแก่นตะวัน
ผงเพื่อให้มีคุณภาพ  
มีสีขาว 

27กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มแปรรูปผลผลิต 
บ้านห้วยบง 
ต าบลหมอเมือง   
อ าเภอแม่จริม   
จังหวัดน่าน 

กล้วยแผ่นทอด
กรอบรสชาติ
ต่างๆ 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการผลติกล้วยแผ่น
ทอดกรอบให้มีความ
หลากหลาย 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่น
ทอดกรอบ  โดยการปรุง
รสชาตติ่างๆ  ได้แก่ ปาปริก้า  
บาร์บิคิว 

28กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มน้ าผึ้งเขียวสมบัติ
ฟาร์ม ต าบลไชยสถาน   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

น้ าผึ้งแท้ ต้องการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม ่

ใหค้ าปรึกษากระบวนการผลิต
และแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม ่

28กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มแปรรูปอาหาร 
 (ไข่เค็ม) 
ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

ไข่เค็ม  และ
น้ าพริกไข่เคม็ 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการผลติ 
ไข่เค็มให้เก็บไว้ได้นาน 

ใหค้ าปรึกษากระบวนการ
ผลิตไข่เคม็ที่ถูกสุขลักษณะ 

28กุมภาพันธ์ 
2562 

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี
ต าบลน้ าเกี๋ยน 
ต าบลน้ าเกี๋ยน   
อ าเภอภูเพียง  
จังหวัดน่าน 

เครื่องดื่ม
สมุนไพรผงจาก
ผักเชียงดา 

ต้องการผลิตชาจากพืช
สมุนไพรชนิดอื่น 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต
เครื่องดื่มสมุนไพรผงจากผัก
เชียงดา  และพืชสมุนไพร
ชนิดอื่น เช่น ชาใบบัวบก 
 

28กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าผึ้ง
ลุงแป๋ง ต าบลสา้น 
อ าเภอเวียงสา   
จังหวัดน่าน 

น้ าผึ้งแท้ ต้องการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม ่

ใหค้ าปรึกษากระบวนการผลิต
น้ าผึ้งบรรจุขวดแก้ว  และ
แนวทางการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม ่

28กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มปลูกสับปะรดบ้าน
จอมจันทร ์
ต าบลจอมจันทร์  อ าเภอ
เวียงสา   
จังหวัดน่าน 

สับปะรดผลสด  
และผลิตภัณฑ์
น้ าสับปะรด 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการพัฒนาสูตร
ผลิตภณัฑ์จากสับปะรด 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการแปร
รูปสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูป  และ
น้ าสับปะรดพร้อมดื่ม 
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

1 มีนาคม 
2562 

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านป่าคา 
ต าบลนาเหลือง   
อ าเภอเวียงสา   
จังหวัดน่าน 

กระท้อน มะไฟ
จีน และ
มะเฟืองแช่อิ่ม
อบแห้ง 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการผลติผลไม้แช่อิ่ม
อบแห้งให้เก็บไว้ได้นาน 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติผลิตภัณฑ์
กระท้อนแช่อิ่มอบแห้ง  มะไฟ
จีนแช่อิ่มอบแห้ง  และมะเฟือง
แช่อิ่มอบแห้ง เพื่อให้มีคุณภาพ
ดี  และมีอายุการเก็บ 
รักษานาน 

1 มีนาคม 
2562 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่า
ดอนไชย 
ต าบลนาเหลือง   
อ าเภอเวียงสา   
จังหวัดน่าน 

มะไฟจีนแช่อิ่ม
อบแห้ง 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการผลติ 
มะไฟจีนแช่อิ่มอบแห้งให้
เก็บไว้ได้นาน 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติผลิตภัณฑ์ 
มะไฟจีนแช่อิ่มอบแห้ง  เพื่อให้
มีคุณภาพดี  และมีอายุการเก็บ
รักษานาน 

1 มีนาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ 
ต าบลกลางเวียง   
อ าเภอเวียงสา   
จังหวัดน่าน 

ซอสปรุงรสจาก
มอลต ์

ตอ้งการค าแนะน าแนว
ทางการผลติซอสปรุงรส
จากข้าวสาล ี

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้
สารละลายโซเดียมไบ
คาร์บอเนตเพื่อให้ข้าวสาลมีี
กลิ่นรสดี  รวมทั้งลดปริมาณ
จุลินทรีย์ก่อนน าข้าวสาลไีปใช้
ในการผลติซอสปรุงรส 

1 มีนาคม 
2562 

กลุ่มแปรรูปพริก 
ต าบลบ่อแก้ว   
อ าเภอนาหมื่น   
จังหวัดน่าน 
 

น้ าพริกลาบ   
พริกข้ีหนูสวน
ป่น  น้ าจิ้มสุกี้  
และน้ าจิม้ซีฟู้ด 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการผลติน้ าจิ้มสุกี้ให้
เก็บไว้ได้นาน 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติน้ าจิ้มสุกี้
บรรจุขวดแก้ว  โดยมีการไล่
อากาศก่อนการปิดฝา  การ
นึ่งฆ่าเช้ือหลังการบรรจุ  เพื่อ
ช่วยยืดอาย ุ
การเก็บรักษาน้ าจิ้มสุกี ้
ให้สามารถเก็บได้นาน 

1 มีนาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปร
รูปข้าวและผลไม ้
ต าบลบ่อแก้ว  
อ าเภอนาหมื่น   
จังหวัดน่าน 

ปลาซิวตองอบ
สุก  ข้าวอบ
กรอบรสชาติ
ต่างๆ 

ต้องการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่   
และวิธีการลดกลิ่นคาว
ของปลา 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากปลา
ซิว  โดยผลิตเป็นผงโรยข้าว
จากปลาซิว และใช้น้ าตะไคร้
ในการลดกลิ่นคาวของปลาซิว 

11  มีนาคม 
2562 

กลุ่มเอื้องดอย 
ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กล้วยฉาบ ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน   
และวิธีการป้องกันไม่ให้
ผลิตภณัฑ์กล้วยมีสีคล้ า 
 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
การใช้กรดแอสคอร์บิค หรือ
สารละลายซติริก และการ
ลวก ก่อนการแปรรูป  
รวมทั้งแนะน าแนวทางการ
ยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภณัฑ์กล้วยฉาบ  และ
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  
เพื่อให้กล้วยฉาบมีความกรอบ
คงที่ตลอดอายุการเก็บรักษา 
 

11  มีนาคม 
2562 

กลุ่มน้ าพริกคั่วศภุาพร 
ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

น้ าพริกคั่ว ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ 
 
 

11  มีนาคม 
2562 

กลุ่มแปรรูปผลไม ้
ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กล้วยฉาบ ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน 

ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ 
 

11  มีนาคม 
2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรทางเลือกบ้านแม่สุ
ริน 
ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กล้วยฉาบ ผลิตภณัฑ์มีอายุการ 
เก็บรักษาสั้น และ
แตกหักง่าย 
 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติที่ถูก
สุขลักษณะ  และการใช้ 
บรรจภุัณฑ์ทีเ่หมาะสม 

12  มีนาคม 
2562 

กลุ่มสมัมาชีพแปรรูป
ผลผลติด้านการเกษตร 
ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ข้าวเม็ดก่าย
ทอด 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน   
และการปรับปรุง
คุณภาพในระหว่าง 
การเก็บรักษา 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติที่ถูก
สุขลักษณะ  และการใช้ 
บรรจภุัณฑ์ทีเ่หมาะสม 
 

12  มีนาคม 
2562 

กลุ่มถั่วคั่วสายฟ้า 
ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ถั่วลายเสือทอด 
ถั่วกาลาแป
ทอด 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน   
และวิธีป้องกันการเกดิ
กลิ่นหืนเมื่อเก็บรักษาเป็น
เวลานาน 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติที่ถูก
สุขลักษณะ การใช้ 
บรรจภุัณฑ์ทีเ่หมาะสม และ
การอบไล่น้ ามัน 

12  มีนาคม 
2562 

กลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพ 
ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ข้าวหอม 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
บรรจุถุง 

ตอ้งการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐานและ
ต้องการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ข้าวงอก 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติที่ถูก
สุขลักษณะ  และ
กระบวนการผลติข้าวกล้อง
งอก 
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

12  มีนาคม 
2562 

กลุ่มแปรรูปน้ าอ้อย 
บ้านป่าปุ ๊
ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนมน้ าอ้อย ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
และวิธีการผลิตไซรัปน้ าอ้อย 

12  มีนาคม 
2562 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ม่อนตะแลง 
ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนมงา ต้องการยื่นขอรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชนและพัฒนาสูตร
ผลิตภณัฑ์ใหม ่

ใหค้ าปรึกษาการยื่นขอรับรอง 
มผช.  และแนะน าการผลติ 
cereal snack bar รสผลไม ้

13  มีนาคม 
2562 

กลุ่มเกษตรกรบ้าน 
ไม้แงะ 
ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนมงา ต้องการยื่นขอการ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
และวิธีการป้องกัน
ผลิตภณัฑ์ไม่ให้มีความ
กรอบลดลงในระหว่าง
การเก็บรักษา 

ใหค้ าปรึกษาการยื่นขอการ
รับรอง มผช.  และแนะน าให้
น างาตัดที่ข้ึนรูปเป็นแผ่นแล้ว
ไปอบแห้งเพื่อไลค่วามช้ืน 

13  มีนาคม 
2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู
หวานบ้านดอนผึ้ง 
ต าบลแม่คะตวน   
อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

หมูทุบ 
หมูฝอย 
หมูยอ 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดต้ังสถานที่
ผลิตตามมาตรฐาน  
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หมูทุบ 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกสุขลักษณะ 
และวิธีการผลิตหมูทุบ 

13  มีนาคม 
2562 

กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบ้าน
ปางหมู 
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

น้ ามันงา ต้องการค าแนะน าด้าน
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร 

ใหค้ าปรึกษาวิธกีารล้าง
เคร่ืองมือผลิต โดยการฉีดลา้ง
ด้วยน้ าร้อน 

13  มีนาคม 
2562 

กลุ่มถั่วเน่าแผ่นบ้านปาง
หมู 
ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ถั่วเน่าแผ่น ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดต้ังสถานที่
ผลิตตามมาตรฐาน  และ
วิธีการป้องกันไม่ให้เกิด
การเน่าระหว่างการ 
หมักถั่ว 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
และค าแนะน าการแชถ่ั่วเหลอืง
ในน้ าร้อนและการผสมหัวเชื้อ
ในการหมัก เพือ่ลดระยะเวลา
และพลังงานที่ใช ้

13  มีนาคม 
2562 

น้ าเสาวรส ตราครูอุไร 
ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

น้ าเสาวรส - พบปัญหาการ
ตกตะกอนของน้ าเสาวรส
ในระหว่างการเก็บรักษา 

ใหค้ าปรึกษาการแก้ปัญหาโดย
การใช้สารให้ความคงตัว 
 

13  มีนาคม 
2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ภูมิไทย ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้าวโพดค่ัว  
ถั่วค่ัว 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ใหค้ าปรึกษาการขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชน 
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

13  มีนาคม 
2562 

กลุ่มขนมงาบา้น 
ชานเมือง ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนมงา ต้องการแกไ้ขปญัหา
เคร่ืองมือทีไ่ม่สามารถใช้
งานได้ให้กลับมาใช้งานได้
ตามปกต ิ

นายช่างเคร่ืองกล ทช. แก้ไขให้
เคร่ืองมือสามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

14  มีนาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
บ้านนาปลาจาด 
ต าบลห้วยผา 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กระเทียมดอง 
กระเทียมผง 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดต้ังสถานที่
ผลิตตามมาตรฐาน  และ
วิธีป้องกันการเปลี่ยนสี
ของน้ ากระเทียมดอง 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
และให้ค าแนะน ากระบวนการ
ผลิตเพื่อลด หรือชะลอการ
เปลี่ยนสีของกระเทียมดอง 

14  มีนาคม 
2562 

กลุ่มไข่เค็มสมุนไพรบ้าน
นาปลาจาด 
ต าบลห้วยผา 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ไข่เค็ม ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดต้ังสถานที่
ผลิตตามมาตรฐาน  และ
สูตรในการผลิตไข่เค็ม 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
และให้ค าแนะน ากระบวนการ
ผลิตไข่เค็มเพือ่ให้มีไขแ่ดงน่า
รับประทาน 

14  มีนาคม 
2562 

กลุ่มแปรรูปผักและผลไม้
บ้านนาปลาจาด 
ต าบลห้วยผา 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผักกาดดอง ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน  และ
สูตรในการผลิตผักกาด
ดอง 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
และค าแนะน ากระบวนการ
ผลิตผักกาดดองเค็ม 

14  มีนาคม 
2562 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เมืองสามหมอก 
ต าบลจองค า 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนมงา ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการต่ออายุ
ใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
 

น าตัวอย่างผลติภณัฑ์ชุมชน
มาตรวจคุณภาพทางเคมี และ
จุลินทรียต์าม มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนงาตัด มผช.
710/2547 

15  มีนาคม 
2562 

ผู้ประกอบการ OTOP 
ผลิตภณัฑ์นักเรยีนสู่ 
OTOP (หวานหลีจ๊ะ) 
ต าบลสบป่อง 
อ าเภอปางมะผ้า  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

คุกกี้ข้าว 
ชาข้าวดอย 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ 

15  มีนาคม 
2562 

กลุ่มมลัเบอรร์ี่เมืองปาย 
ต าบลแม่นาเติง    
อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

น้ ามัลเบอร์รี่
บรรจุขวดแก้ว 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน  และ
วิธีการยืดอายุการเก็บ
รักษา 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
และแนวทางการผลิตโดยปรบั 
pH ให้ต่ ากว่า 4.5 น าไปต้มให้
เดือด และบรรจุขณะร้อนลง
ในขวดที่ผ่านการฆา่เชื้อ วาง
ไล่อากาศโดยการนึ่ง 10 นาที 
ก่อนน าไปต้มฆ่าเช้ืออีกครั้ง 



โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 2562 

 
 

29 

วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

15  มีนาคม 
2562 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้าน
ท่าปาย 
ต าบลแม่ฮี้  อ าเภอปาย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้าวดอย 
บรรจุถุง 

ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน และ
วิธีการผลติชาข้าว 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
และแนะน าเทคนิคการผลติ
ชาข้าว 

28 พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
น้ าพริกจากปูนา 
(ฟาร์มปูชญาดา) 
ต าบลย่านยาว 
อ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 

น้ าพริกปูนา ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน  และ
กระบวนการผลติเพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา 

ใหค้ าปรึกษาในการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  
และสาธิตกระบวนการฆ่าเช้ือ
น้ าพริกปูนาโดยการใช้หม้อนึ่ง
ความดัน (Autoclave) และ
น าผลติภณัฑ์มาวเิคราะห์
คุณภาพ เพื่อให้
ผู้ประกอบการส่งยื่นขอ มผช. 
ต่อไป 

28 พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มเกษตรบ้าน 
เทพพนม 
ต าบลทุ่งเสลี่ยม 
อ าเภอทุ่งเสลีย่ม 
จังหวัดสุโขทัย 

กล้วยตาก ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน และ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์
จากกล้วย 

ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลติที่ถูก
สุขลักษณะ  และการใช้ บรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม  และ
แนะน าวิธีการผลิตแป้งกล้วย 
กล้วยกวนผสมสับปะรด และ
กล้วยหย ี

28 พฤษภาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
มะม่วง ต าบลศรีนคร 
อ าเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

ข้าวเกรียบ
มะม่วง 
มะม่วงกวน 

ต้องการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่จาก
มะม่วง 

ใหค้ าปรึกษาและสาธติ
กระบวนการผลติน้ ามะม่วงใน
ภาชนะปิดสนิท และสอน
เทคนิคการฆ่าเชื้อผลติภณัฑ ์

29พฤษภาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนเต้าเจี้ยว
บึงพระยอด 
ต าบลคลองมะพลับ 
อ าเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

เต้าเจีย้ว ผลิตภณัฑ์มีปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์เกิน
มาตรฐาน 

ให้ค าปรึกษาเกีย่วกบัแนว
ทางการผลิตโดยควบคุม
ปริมาณเกลือ ควบคมุความ
สะอาดในช่วงการหมักใหเ้ชื้อ
เดิน การบรรจุ และการฆ่า
เชื้อในน้ าเดือด 

29พฤษภาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามอย่างหมูเ่ก้าบ้าน 
เสาหิน 
ต าบลป่าแฝก 
อ าเภอกงไกรลาส 
จังหวัดสุโขทัย 

กล้วยม้วน ต้องการค าแนะน าแนว
ทางการจัดตั้งสถานท่ี
ผลิตตามมาตรฐาน  และ
การพัฒนาผลิตภณัฑ์จาก
กล้วย 

ให้ค าปรึกษาเกีย่วกบั
กระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ  และการใช้ 
บรรจภุัณฑ์ทีเ่หมาะสม และ
แนะน าวิธีการผลิตแป้งกล้วย 
กล้วยกวนผสมสับปะรด และ
กล้วยหย ี

30 พฤษภาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนรักษ์ลับแล 
ต าบลน้ าตกแม่พล ู

ทุเรียนกวน ต้องการทราบกรรมวิธี 
และกระบวนการผลติ

ใหค้ าปรึกษากระบวนการ
ผลิตขา้วเกรียบจากทุเรยีน 
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข้าวเกรียบทุเรียน และข้าวเกรียบจากผลไม้
ต่างๆ 

30 พฤษภาคม 
2562 

กลุ่มข้าวพันผักภูมิลับแล 
ต าบลฝายหลวง 
อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข้าวแคบโอ่โหล ่ ต้องการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

ใหค้ าปรึกษาการใช้พืชที่มีสี เช่น 
บีทรูท ในการให้สีจาก
ธรรมชาติ และประโยชน์จาก
สารพฤษเคมี รวมทั้งแนะน า
การใช้ข้าวกล้อง หรือข้าวเมล็ด
สีที่มีในชุมชนมาผลิตทดแทน
ข้าวจ้าวบางส่วนเพื่อเพิ่มแร่
ธาตุ และเส้นใยอาหาร 

31 พฤษภาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนงาด า และ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ต าบลหัวรอ   
อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 

งาด าคั่ว ต้องการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่จากงา 

แนะน าผลิตภณัฑ์ และสาธิต
การผลิตขนมงา  
และธัญชาติอดัแท่ง 

31 พฤษภาคม 
2562 

เอส ลูกช้ินหม ู
ต าบลเจริญผล   
อ าเภอบรรพตพิสัย  
จังหวัดนครสวรรค์ 

ลูกช้ินหม ู ต้องการยืดอายุการเก็บ
รักษาลูกช้ินหม ู

ใหค้ าปรึกษาวิธีการยดือายุ
การเก็บลูกช้ินหมู  และสาธิต
กระบวนการผลติ 
 

1 มิถุนายน
2562 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แมศ่รี 
ลูกช้ินปลากราย 
ต าบลปากน้ าโพ 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค ์

ลูกช้ินปลา
กราย 

ต้องการยืดอายุการเก็บ
รักษาลูกช้ินปลา 

ใหค้ าปรึกษาวิธีการยดือายุ
การเก็บลูกช้ินปลากราย  
และสาธิตกระบวนการผลติ 

1 มิถุนายน
2562 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตบ้านรวมทรัพย ์
ต าบลภูน้ าหยด 
อ าเภอวิเชียรบรุ ี
จังหวัดเพชรบูรณ ์

น้ าพริก 
ตาแดง 

ผลิตภณัฑ์น้ าพริก 
ตาแดง มคีวามช้ืนสูง 
และมเีชื้อจุลินทรียเ์กิน
เกณฑ์มาตรฐาน มผช. 
ก าหนด 

แนะน าเรื่องการคดัเลือก การ
ล้างวัตถุดิบ การจัดเก็บ
วัตถุดิบ การลดความชื้นใน
วัตถุดิบ ร่วมกับการฆ่าเชื้อ
ผลิตภณัฑ์ด้วยความร้อนใน
ภาชนะบรรจุปิดสนิท โดยนึ่ง
ไล่อากาศที่อุณหภมูิน้ าเดือด 
เป็นเวลา 15 นาที และฆา่เชื้อ
ที่อุณหภูมิน้ าเดือดประมาณ 
100 องศาเซลเซียส นาน 30 
นาที  เพื่อพัฒนากระบวนการ
ผลิตและผลติภณัฑไ์ด้ตาม
มาตรฐาน  และเก็บรักษา
ผลิตภณัฑ์ได้นานขึ้น 
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 

จังหวัด 
ผลิตภณัฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

1 มิถุนายน
2562 

กลุ่มสตรีบ้านเขาสัก 
ต าบลกุดไร 
อ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

น้ าพริกนรก
ปลาช่อน 

ผลิตภณัฑ์น้ าพริกนรก
ปลาช่อนมคีวามช้ืนสูง  
พบการปนเปื้อนของ
ตะกั่ว ปรอท น้ าหนัก
สุทธิไมผ่่านเกณฑ์ มผช. 

แนะน าเรื่องการควบคุม
คุณภาพวัตถดุิบ โดยวัตถุดิบ
ต้องได้จากแหล่งที่เช่ือถือได้ 
ปลอดภัย  มีการล้างท าความ
สะอาด น าไปตากแดด อบแห้ง
หรือ คั่ว ก่อนน าไปผสมเพื่อลด
ปริมาณเชื้อราที่ปนเปื้อน 
แนะน าวิธีการฆ่าเชื้อในภาชนะ
บรรจุปดิสนิท และการเลือกใช้
บรรจภุัณฑ์ใหเ้หมาะสมเพื่อยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑไ์ด้
นานข้ึน และในเรื่องน้ าหนัก
สุทธิไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 
วศ.ได้ท าการสอบเทียบตราช่ัง
เบื้องต้นพบว่า ตราช่ังไมต่รงท า
การซ่อมแซมและแนะน าการใช้
และการดูแลรักษาอุปกรณ ์

1 มิถุนายน
2562 

วิสาหกจิชุมชนไขเ่ค็ม 
สมุนไพรประดู่งาม 
ต าบลประดู่งาม 
อ าเภอศรีเทพ   
จังหวัดเพชรบูรณ ์

ไข่เค็ม ผลิตภณัฑ์ไข่เค็มตม้เกิด
มีรอยร้าวของเปลือกไข่  
และความเค็มไม่
สม่ าเสมอ 

แนะน าเรื่องการควบคมุ
กระบวนการผลิต เช่น ควบคุม
ปริมาณไข ่และอุณหภูมิในการ
ต้ม มีการตรวจเช็คอุณหภูมิใน
การต้มด้วยเทอร์โมมิเตอร์ใน
การต้มแต่ละหม้อ และจด
บันทึก รวมถึงแนะน า
ระยะเวลาในการดองผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มโดยน าไข่ท่ีท าความ
สะอาดแล้ว  แช่ในน้ าส้มสายชู 
นาน 1 – 2 นาที ล้างน้ าสะอาด 
และน าไข่ไปแช่ในสารละลาย
เกลือ ร้อยละ 30 ใส่ในภาชนะ
ปิดสนิท ทิ้งไว้นาน 15 วัน
สามารถน ามารับประทานได้ 
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ภาพลงพื้นทีใ่ห้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่าน   
ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม  2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพลงพื้นทีใ่ห้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่  10 -17 มีนาคม  2562 

 

ภาพลงพื้นทีใ่ห้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  และนครสวรรค์   
ระหว่างวันที่  25 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน  2562 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพลงพื้นทีใ่ห้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน   

พ้ืนที่ด าเนินการ 

 
จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ)์ 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

7 จังหวัด ได้แก่ น่าน  
แม่ฮ่องสอน  อุตรดิตถ์  สุโขทัย  
พิษณุโลก  นครสวรรค์  และ
เพชรบูรณ ์

190 184 27 27 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ         
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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โครงกำรพฒันำศกัยภำพผ ูป้ระกอบกำร OTOP 

ประเภทอำหำรและเครือ่งด่ืม ในพ้ืนท่ีภำคกลำง 

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท าโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  โดยมีพื้นที่ด าเนินการใน 6 จังหวัด  ได้แก่  
นครปฐม  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  นนทบุรี  และกรุงเทพมหานคร  เพื่อส ารวจความต้องการหรือ
ปัญหาที่แท้จริงในการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้งแนะน าแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงกระบวนการผลิต  และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า  OTOP   
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  OTOP  รวมทั้งสร้างอาชีพ  สร้างรายได้และสามารถขยายตลาดสินค้า  
OTOP  ได้เพิ่มขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคณุภาพสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคกลาง  
ให้มคีุณภาพตรงตามมาตรฐานและเป็นท่ีต้องการของผู้บรโิภค 
 

ผลการด าเนินงาน 

 

วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ ์ พ้ืนที่ 

24 ธันวาคม 2561 วิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าว
ทับสะแก 

มะพร้าวอบกรอบ
เคลือบรสชาติตา่งๆ 

ต าบลห้วยยาง  อ าเภอทับสะแก  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

25 ธันวาคม 2561 วิสาหกิจชุมชนบ้านหนอง
ข้าวเหนียวต าบลห้วยยาง  

มะพร้าวอบกรอบ ต าบลห้วยยาง  อ าเภอทับสะแก  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

25 ธันวาคม 2561 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหาร
ทะเลแปรรูปฮ่อยจ๊อแม่จินดา   

น้ าพริกกุ้งสวรรค์   
และน้ าพริกเผา 

ต าบลบางตะบูน   
อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรุี 

7  มกราคม 2562 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสวนหลวงสามัคคี    

ตะลิงปลิงเชื่อมแช่อิ่ม
อบแห้ง  และเปลือกส้ม
โอหย ี

ต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา   
จังหวัดสมุทรสงคราม 

7  มกราคม 2562 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ต าบลทรงคนอง 

น้ าพริกแกง  และ
น้ าพริกเผา 

ต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

 

บทน า 
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ภาพลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเพชรบุรี 

ระหว่างวันที่  24 – 25 ธันวาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  และนครปฐม   
วันที่  7 มกราคม 2562 

 

การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ ์
 

วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนที่ / 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

7  มิถุนายน 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรสวน
หลวงสามัคคี  
ต าบลสวนหลวง   
อ าเภออัมพวา   
จังหวัด สมุทรสงคราม 

ตะลิงปลิงเชื่อม
แช่อิ่มอบแห้ง   
และเปลือก 
ส้มโอหย ี

ต้องการให้  
วศ. วิจัยและพัฒนา
สูตรผลติภณัฑ์ทอปปิ้ง
มะม่วงหาวมะนาวโห่
ชนิดพลังงานต่ า 

ให้ค าปรึกษาและสาธติการ
ผลิตผลิตภณัฑ์ทอปปิ้ง
มะม่วงหาวมะนาวโห่ชนิด
พลังงานต่ า  การควบคุม
คุณภาพ  และการฆ่า
เช้ือจุลินทรีย์  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์เก็บได้นาน 

7  มิถุนายน 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ต าบลทรงคนอง 
ต าบลทรงคนอง   
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

น้ าพริกแกง   
และน้ าพริกเผา 

ต้องการให้  
วศ. วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลติ
ผลิตภณัฑ์น้ าพริกแกง
อัดก้อน 

ให้ค าปรึกษาและสาธติ
กระบวนการผลติผลิตภัณฑ์
น้ าพริกแกงอัดก้อน โดย
แนะน ากระบวนการอบแห้ง
การบรรจุที่เหมาะสม และ
การควบคุมคณุภาพ   

24 กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป
ปลาสลิดแดดเดียว 
ต าบลแพรกหนามแดง   
อ าเภออัมพวา   

น้ าพริกปลาสลิด ต้องการให้  
วศ. วิจัยและพัฒนา
กระบวนการฆ่าเช้ือ
น้ าพริกปลาสลดิ   

ให้ค าปรึกษาและสาธติ
กระบวนการผลติและ 
การฆ่าเชื้อจลุินทรีย์น้ าพริก
ปลาสลิด เพื่อใหผ้ลิตภณัฑ์
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ / พ้ืนที่ / 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 

วิธีด าเนินการ / 
แนวทางการแก้ไข 

จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษา 

เก็บได้นาน 
 

25 กรกฎาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนจั่น
มะพร้าวทับสะแก 
ต าบลห้วยยาง   
อ าเภอทับสะแก   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

มะพร้าวอบ
กรอบรสชาติ
ต่างๆ 

ต้องการให้  
วศ. วิจัยและพัฒนา
สูตรผลติภณัฑ์
มะพร้าวอบกรอบ
เคลือบช็อกโกแลต
ชนิดพลังงานต่ า 
 

ให้ค าปรึกษาและสาธติ
กระบวนการผลติมะพร้าว
อบกรอบเคลือบช็อกโกแลต
ชนิดพลังงานต่ า  และเก็บ
ตัวอย่างผลติภณัฑส์่งตรวจ
วิเคราะหค์ุณคา่ทาง
โภชนาการเปรียบเทียบกับ
สูตรดั้งเดิม   

25 กรกฎาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนอง
ข้าวเหนียวต าบล 
ห้วยยาง  
ต าบลห้วยยาง   
อ าเภอทับสะแก   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

มะพร้าวอบ
กรอบ 

ต้องการให้  
วศ. วิจัยและพัฒนา
สูตรผลติภณัฑ์ขนมขบ
เคี้ยวจากมะพร้าวอบ
กรอบ 
 

ให้ค าปรึกษาและสาธติ
กระบวนการผลติ 
สแน็คมะพร้าวผสมธัญพืช  
และเก็บตัวอย่างผลิตภณัฑ์
ตรวจวิเคราะหค์ุณค่าทาง
โภชนาการ และวิเคราะห์
ทางด้านจุลินทรีย ์

26 กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อาหารทะเลแปรรูป 
ฮ่อยจ๊อแม่จินดา 
ต าบลบางตะบูน   
อ าเภอบ้านแหลม   
จังหวัดเพชรบุรี   

น้ าพริกกุ้งสวรรค์  
และน้ าพริกเผา 

ต้องการให้  
วศ. วิจัยและพัฒนา
กระบวนการฆ่าเช้ือ
น้ าพริกกุ้งสวรรค์  เพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษา 

ให้ค าปรึกษาและสาธติ
กระบวนการผลติและ 
การฆ่าเชื้อจลุินทรีย์น้ าพริก
กุ้งสวรรค์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ ์
เก็บได้นาน 

30 กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสามร้อยยอด 
ฮอลิเดย ์
ต าบลสามร้อยยอด  
อ าเภอสามร้อยยอด  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ปลาทูอบ
สับปะรด  
กุ้งเสวยในซอส
มะขาม                        
น้ าพริกกะปิเคย  
น้ าพริกสับปะรด 

ต้องการให้ วศ. พัฒนา
สูตรน้ าพริกปลาทูป่น
ผสมสับปะรด  

ให้ค าปรึกษาและสาธติ
กระบวนการผลติน้ าพริก
ปลาทูป่นผสมสับปะรด 
และเก็บตัวอย่างผลิตภณัฑ์
ตรวจวิเคราะหค์ุณค่าทาง
โภชนาการ และวิเคราะห์
ทางด้านจุลินทรีย ์

 
    

   
 
 
 

 

ภาพลงพื้นทใีห้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และนครปฐม   
วันที่  7  มิถุนายน  2562 
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ภาพลงพื้นทีใ่ห้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  เพชรบุรี   
และประจวบคีรีขนัธ์  ระหว่างวันที่  24 – 26 กรกฎาคม  2562 
 

การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
 

วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 

14 
มิถุนายน 
2562 

บริษัท มายด์ จสู จ ากัด 
แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุี 
กรุงเทพมหานคร 

เครื่องดื่มน้ า
มะนาว
เข้มข้น 
 

- ผู้ประกอบการไดเ้ข้าร่วมคปูองวิทย์เพื่อโอทอป 
ปีงบประมาณ 2561 พัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องดื่ม
น้ ามะนาวเข้มข้น ลดการแยกชั้นของผลิตภณัฑ์
โดยใช้เจลแลนกัม และปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บผลติภณัฑ ์โดยใช้การฆ่า
เชื้อด้วยหม้อน่ึงแรงดันไอน้ าร้อนในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิท 
- วศ. ได้ให้ค าแนะน าเรื่องการปรบัปรุงอาคาร
สถานท่ีผลติให้ถูกต้องตามหลัก  Primary GMP 
ปัจจุบันผู้ประกอบการได้การรับรองสถานท่ีผลิต 
และได้ยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร สามารถเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดให้แกผู่้ประกอบการ 
และเพิ่มยอดขายสินค้า 

19 
สิงหาคม 
2562 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอ๊อด 
กรีนฟิช ต.บางรักพัฒนา 
อ าเภอบางบัวทอง  จงัหวัดนนทบุรี 

ปลาทูเค็ม 
อบโอโซน 

ผู้ประกอบยื่นขอมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนปลา
อินทรีย์เค็ม  (มผช. 312/2559) เรียบร้อยแล้ว 
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ภาพลงพื้นทีต่รวจติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
วันที่  14 มิถุนายน 2562 

   
 
 
 
 
 

 

 
ภาพลงพื้นทีต่รวจติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดนนทบรีุ 
วันที่  19  สิงหาคม 2562 
 
สรุปผลการด าเนินงาน  
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  
ในพื้นที่ภาคกลาง 

 

พ้ืนที่ด าเนินการ 

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ)์ 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม  
สมุทรสงคราม  เพชรบรุี  
ประจวบครีีขันธ์  นนทบุรี  
และกรุงเทพมหานคร 

9 9 4 4 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ         
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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โครงกำรพฒันำศกัยภำพผ ูป้ระกอบกำร OTOP 

ประเภทอำหำรและเครือ่งด่ืม ในพ้ืนท่ีภำคใต ้

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่
ภูมิภาคให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
 
ผลการด าเนินงาน 

 

วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ พ้ืนที่ 

8 พฤศจิกายน 
2561 

นางบุญสืบ แก้วนาง เครื่องแกง ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน 
 จังหวัดตรัง 

กลุ่มเหด็สมุนไพรรสหมูย่าง 
เมืองตรัง 

เห็ดสมุนไพร 
รสหมยู่าง 

ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

ข้าวย าทางเลือก ข้าวย าสมุนไพร/ 
ไอศกรีม 

ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

กลุ่มสตรีชุมชนท่าจีน แกงไตปลาแห้ง ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

9 พฤศจิกายน 
2561 

กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองเกียบ เครื่องแกง ต าบลนาท่วมใต้ อ าเภอเมืองตรัง   
จังหวัดตรัง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน 
ไสเดือย 

เครื่องแกง  ต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง   
จังหวัดตรัง 

บ้านขนมศุภวัลย ์
 

เต้าส้อ/เค้กตัง/คุกกี ้ ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด   
จังหวัดตรัง 

ร้านบ้านพะยูน 
 

ขนมเปี๊ยะปิ้ง ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด   
จังหวัดตรัง 

ในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภท
อาหารและเครื่องดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์

  ผู้ประกอบการขาดความพร้อมของสถานท่ี
ผลิต กระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่สม่่าเสมอ ท่าให้คุณภาพสินค้าในการผลิตแต่
ละครั้งไม่ได้ตามมาตรฐาน  เป็นต้น  
วศ. จึงได้ด าเนินการลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับน าไปแก้ไขปัญหาข้างต้นและพร้อม
ผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานต่อไป  

 

บทน า 
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วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ พ้ืนที่ 

14 มีนาคม 2562 วิสาหกิจชุมชนไข่เคม็ไชยา อสม. 
 

ไข่เค็ม 
 

ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกง
บ้านเสวียด     

เครื่องแกง ต าบลเสวียด  อ าเภอท่าฉาง  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นางสุพรรณี แน่นอน ไข่เค็ม ต าบลท่าข้าม  อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

15 มีนาคม 2562 นางสาวภัทรา วัชระสัมพันธ์ 
 

หมูสวรรค์ ตรา QM ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง   
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นายนิมิต มเีย็น 
 

เครื่องดื่มว่านหาง
จระเข้  ตรา เวลล่า 

ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง   
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กลุ่มคันธุลีฟาร์มเห็ดอินทรีย ์ น้ าพริกเห็ด/
เครื่องแกง 

ต าบลคันธลุี อ าเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นางสาวจิตตมิา วัฒนพฤกษ์ น้ าพริก/เครื่องแกง ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

26 มิถุนายน 2562 
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกาะยอ ที.
เอ็ม.พี.โปรดักส ์

 หนังปลากะพงขาว  
 ทอดกรอบ 

ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

ร้านขนมไทยแม่ฉว ี
 

ขนมไทย ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

กลุ่มอาชีพผลติภณัฑ์น้ าตาล
โตนด   

น้ าตาลแว่นจาก
ตาลโตนด 

ต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 

27 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลูก
ตาลบ้านชายเคือง 

ลูกตาลเชื่อม/ 
ลูกตาลอบแห้ง/  
ลูกตาลลอยแก้ว 

ต าบลระวะ อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 

กลุ่มน้ าพริกของดีเมืองปากพนัง
ตราน้ าพลอย 

น้ าพริก ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก    
อ าเภอปากพนัง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย ้ น้ าพริกแกงไตปลา
ส าเรจ็รูป 

ต าบลโพธิเ์สดจ็ อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิสาหกิจชุมชนต่อแอนด์ตั๊กมาร์
เก็ตติ้ง 
 

มันทอด/กล้วย
เล็บมือนางอบ
น้ าผึ้ง/กล้วยฉาบ/
เผือกอบน้ าผึ้ง/ 
ข้าวแต๋น 

ต าบลร่อนพิบูลย์  
อ าเภอร่อนพิบูลย์                  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สมัมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์
การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy” 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร/ หัวข้อบรรยาย พ้ืนที่ 

จ านวนผู้เข้า
รับการ

ฝึกอบรม 
(ราย) 

1 27-28 พฤศจิกายน 2561 หลักสตูร “การพัฒนากระบวนการผลิตอาหาร
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการ” 

จังหวัดตรัง 36 

2 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูร  “การพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารโดยใช้
ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular 
Gastronomy” 

จังหวัดพัทลุง 35 
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การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ ์
 

วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
ครั้งท่ี 1 วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561  ณ  จังหวัดตรัง 
8 พฤศจิกายน 

2561 
 
 
 
 

นางบุญสืบ  
แก้วนาง   
ต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปเหลียน   
จังหวัดตรัง 

เคร่ืองแกง  - ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงกะทิ   
   ไม่ผ่านตามเกณฑ์ มผช. 
   129/2556   เน่ืองจาก 
   ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย  
   Bacillus  Cereus  
   เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
  - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์เคร่ือง 
   แกงให้นานขึ้น อย่างน้อย  
   3 เดือน 
  

 

 - แนะน าเรื่องการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ   
   เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามทางด้าน 
   กายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ ตลอดจน 
   จัดเก็บรอจ าหน่าย และรวมถึง 
   การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคลตาม 
   หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร  
 - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การลา้งและ 
   การจัดเก็บวัตถุดิบ ร่วมกับการฆา่เชื้อ 

โดยใช้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
ด้วยหม้อนึ่งความดันไอ และการเลอืกใช ้

   บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม การจัดวาง  
ผลิตภัณฑใ์นขั้นตอนการน่ึงฆ่าเชื้อ  
เพื่อปอ้งกันบรรจุภัณฑ์แตกช ารุดหรือ 
การร่ัวซึมของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวน 
การฆ่าเชื้อ 

กลุ่มเห็ดสมุนไพร
รสหมูย่าง 
เมืองตรัง 
ต าบลทับเที่ยง  
อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 
 
 

เห็ด
สมุนไพร
รสหมูย่าง 
 
 
 
 
 

- ผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพรรส 
  หมูย่างเมืองตรังไม่ผ่าน 
  ตามเกณฑ์ มผช.  
  303/2547  เน่ืองจาก 
  ตรวจพบยีสต์และรา และ 
  วัตถุกันเสียเกินเกณฑ ์
  มาตรฐานก าหนด 
 - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
  รักษาผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพร   
  รสหมูย่างเมืองตรัง  
 
 
 
 
 
 
- ต้องการพัฒนกระบวนการ 
  ทอดแบบสญุญากาศ 

 - แนะน าเรื่องการคัดเลือกแหล่งวตัถุดิบที่ม ี
   คุณภาพโดยการจัดท าทะเบียนประวัติคู่ค้า 
   การเตรียม และการจัดเก็บวัตถุดบิตาม 
   หลักการบริหารจัดการวัตถุดิบทีด่ี เพื่อลด 
   การปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี และ 
   จุลินทรีย์เริ่มต้น และรวมถึงการปนเปื้อน 
   ข้ามระหว่างกระบวนการผลิต 
- แนะน าเรื่องการควบคุมปริมาณความชื้น 
   ของวัตถุดิบ (เห็ด) โดยน าไปตากแห้ง หรือ 
   อบที่อุณหภูมิ 65-70 0C ก่อนน าไปทอด  
   และสลัดอบไล่น้ ามันหลังทอดร่วมกับการ 
   ใช้ก๊าซไนโตรเจนพ่นเขา้ไปแทนทีอ่ากาศ 
   ภายในภาชนะบรรจุเพื่อลดปฏิกริิยาการ 
   เกิดออกซิเดชัน ลดการเกิดกลิ่นหืน ยังคง 
   รักษาคุณภาพและความกรอบท าให้ 
   ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บได้นานขึ้น 
 - แนะน าให้น าวัตถุดิบแช่แข็งอุณหภูมิ  
   -180C นาน 24 ชั่วโมง กอ่นการทอด 
   ด้วยเคร่ืองทอดสุญญากาศ และทอด 
   ที่อุณหภูมิประมาณ 80-90 0C เพื่อคง 
   คุณภาพด้านเน้ือสัมผัส ความกรอบ และสี  
   (อุณหภูมิการทอดขึ้นอยู่กับวัตถดุิบ) 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
8 พฤศจิกายน 

2561 
 

ข้าวย าทางเลือก 
ต าบลทับเที่ยง  
อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

ข้าวย า
สมุนไพร / 
ไอศกรีม 

 - ต้องการทราบอายุการเก็บ 
   รักษา และวิธีการควบคุม 
   คุณภาพกุ้งแห้งฝอยที่เป็น 
   ส่วนผสมของข้าวย า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ต้องการปรับปรุงเน้ือสัมผัส 
   ของไอศกรีม ให้มีความ 
   เนียนและไม่เป็นเกร็ด 
   น้ าแข็งที่ใหญ ่
 
 
 
 

 - แนะน าเรื่องการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มี 
   คุณภาพโดยการจัดท าทะเบียนประวัติคู่ค้า 
   การเตรียม และการจัดเก็บวัตถุดิบตาม 
   หลักการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ดี เพื่อลด 
   การปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี และ 
   จุลินทรีย์เริ่มต้น และรวมถึงการปนเปื้อน 
   ข้ามระหว่างกระบวนการผลิต ทั้งน้ี วศ.  
   ได้เก็บตัวอย่างวัตถุดิบกุ้งแห้งฝอยมาตรวจ 
   วิเคราะห์คุณภาพด้านเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อ 
   ประเมินอายุการเก็บรักษา และผลักดันให้ 
   ย่ืนขอการรับรอง มผช. ในผลิตภัณฑ์ข้าว 
   ย าต่อไป 
 - แนะน าการใช้แป้งกล้วยเป็นสารให้ความ 
   คงตัวในไอศกรีมโดยให้ความรู้วิธีการท า 
   แป้งกล้วยจากกล้วยน้ าว้าดิบ และในการ 
   ผลิตไอศกรีมเติมแป้งกล้วย 0.3 - 0.5  
   เปอร์เซ็นต์ เพิ่มความหนืด ลดการเกิด 
   เกร็ดน้ าแข็งที่มีขนาดใหญ่ และให้ปรับ 
   วิธีการแช่แข็งไอศกรีม โดยใช้อุณหภูมิ      
   ต่ ากว่า -18 0C 

กลุ่มสตรีชุมชน 
ท่าจีน   
ต าบลทับเที่ยง 
อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

แกงไตปลา
แหง้ 

 - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์แกงไต 
  ปลาแห้ง 
 

 - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การลา้งและ 
   การจัดเก็บวัตถุดิบ ร่วมกับการฆา่เชื้อ 

โดยใช้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
ด้วยหม้อนึ่งความดันไอ และการเลอืกใช ้
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมการจัดวางผลิตภัณฑ ์
ในขั้นตอนการน่ึงฆ่าเชือ้ เพือ่ป้องกนั 
บรรจุภัณฑ์แตกช ารุดหรือการร่ัวซึมของ  

   ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการฆา่เชื้อ 
  - ต้องการปรับบรรจุภัณฑ์ให้ 

   สะดวกต่อการจัดเก็บ  
   และลดต้นทุนในการขนส่ง 
 
 - ต้องการขอการรับรอง 
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  (มผช. 323/2556 แกงไตปลา 
  แห้ง) 

- แนะน าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มน้ี าหนัก   
  เบา และมีคุณสมบัติป้องกันผลิตภัณฑ ์
  ไม่ให้เสียหายในการขนส่ง เช่น ถุงลาม ิ
  เนต และถุงรีทอร์ต เป็นต้น 

  - แนะน าให้ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ 
    ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
    ผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ และผลักดัน 
    ให้ย่ืนขอการรับรอง มผช. ต่อไป 

9 พฤศจิกายน 
2561 

 
 
 

กลุ่มเคร่ืองแกง
บ้านหนองเกียบ  
ต าบลนาทว่มใต้ 
อ าเภอเมืองตรัง  
จังหวัดตรัง 

เคร่ืองแกง  - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกง 
   พริกได้อย่างน้อย 3 เดือน 
 
 

 - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การลา้งและ 
   การจัดเก็บวัตถุดิบ ร่วมกับการฆา่เชื้อ 

โดยใช้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
ด้วยหม้อนึ่งความดันไอ และการเลอืกใช ้
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมการจัดวางผลิตภัณฑ ์
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
 

9 พฤศจิกายน 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 - ต้องการทราบอายุการเก็บ 
   ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกง 
   เขียวหวาน 
  

  ในขั้นตอนการน่ึงฆ่าเชื้อ เพื่อปอ้งกัน 
บรรจุภัณฑ์แตกช ารุดหรือการร่ัวซึมของ  

  ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการฆา่เชื้อ 
  ทั้งน้ี วศ. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
  เคร่ืองแกงมาวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ 
  เบื้องต้น (Pre-test) เพื่อศึกษาการยืดอายุ 
  ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงต่อไป  

 - วศ. เก็บตัวอย่างเคร่ืองแกงเขียวหวาน       
   มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านเชือ้  
   จุลินทรีย์ เพื่อประเมินอายุการเกบ็ของ 
   ผลิตภัณฑ ์

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้าน 
ไสเดือย  
ต าบลนาหมื่นศรี   
อ าเภอนาโยง  
จังหวัดตรัง 

เคร่ืองแกง   - อาคารและสถานที่ผลิตไม่ 
   เป็นไป ตามหลัก Primary  
   GMP 
 
 
 

 - ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงเผ็ด      
   ไม่ผ่านตามเกณฑ์  มผช.  
   129/2556  เน่ืองจาก 
   ตรวจพบเชื้อยีสต์และรา 
   เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกง  
   ได้อย่างน้อย 3 เดือน 

 - แนะน าเร่ืองการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ใน 
   การผลิต ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น  
   ควรกั้นห้องและแบ่งสัดส่วนพื้นทีก่าร 
   ท างานให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
   ข้ามของจุลินทรีย์ระหว่างการผลติในพื้นที ่
   สะอาดกับพื้นทีส่กปรก 
 - แนะน าเรื่องการคัดเลือกแหล่งวตัถุดิบที่ม ี
   คุณภาพโดยการจัดท าทะเบียนประวัติคู่ค้า 
   การเตรียม และการจัดเก็บวัตถุดบิตาม 
   หลักการบริหารจัดการวัตถุดิบทีด่ี เพื่อลด 
   การปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี และ 
   จุลินทรีย์เริ่มต้น และรวมถึงการปนเปื้อน 
   ข้ามระหว่างกระบวนการผลิต  ทัง้น้ี วศ. 
   ได้เก็บตัวอย่างเคร่ืองแกงเผ็ดมาตรวจ 
   วิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้น (Pre-test) และ 
   ผลักดันให้ย่ืนขอการรับรอง มผช. ต่อไป 
 - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การลา้งและ 
   การจัดเก็บวัตถุดิบ ร่วมกับการฆา่เชื้อ 

โดยใช้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
ด้วยหม้อนึ่งความดันไอ และการเลอืกใช ้
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมการจัดวางผลิตภัณฑใ์น
ขั้นตอนการน่ึงฆ่าเชื้อ เพื่อปอ้งกัน 
บรรจุภัณฑ์แตกช ารุดหรือการร่ัวซึมของ  

   ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการฆา่เชื้อ 
บ้านขนมศุภวัลย ์
ต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 

เต้าส้อ/ 
เค้กตัง/
คุกกี ้

- น้ าหนักของผลิตภัณฑข์นม 
  เค้ก และเต้าส้อไม่คงที ่
 
 
 
 

 - แนะน าการตวงวัดโดยใช้ตาชั่งในการชั่ง 
   น้ าหนัก  ผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก และเต้าส้อ  
   เพื่อให้การตวงวัดได้มาตรฐาน และวิธีการ 
   ควบคุมปริมาณไส้ของเต้าสอ้ (ไขแ่ดงของ 
   ไข่เค็ม) โดยใช้อุปกรณ์ผ่าลักษณะทรงกลม  
   มีคมมีด 8 แฉก เพื่อใหไ้ด้ไสข้องเต้าส้อที่มี 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
 
 

9 พฤศจิกายน 
2561 

 

 
 
- ต้องการยืดอายุการเก็บ 
  รักษาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กได้ 
  อย่างน้อย 2 เดือน 

 
 
 
 
- ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
  ขนมเค้กเพื่อลดต้นทุน 
  การผลิต 
 
 
 
- ต้องการให้ วศ. วิเคราะห ์
  ฉลากโภชนาการของ  
  ผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ไข่เค็ม 

   ขนาดเท่าๆกัน 
 - แนะน าการปรับกระบวนการผลติ เพื่อลด 
   ความชื้นของผลิตภัณฑ์ และการควบคุม 
   ความร้อนที่ตู้อบ ให้มีการกระจายความ 
   ร้อนได้อย่างทั่วถึง ควบคุมกระบวนการ 
   บรรจุ การปิดผนึก ตรวจรอยซีลเพื่อป้องกัน 
   การร่ัวซึม และการเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ 
   เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
   ผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก  
 - แนะน าการเลือกใช้ฟิล์มพลาสติก (Shrink  
   Film) ที่เหมาะสมกับถาดพลาสตกิส าหรับ 
   บรรจุขนมเค้ก (การบรรจุแบบฟิล์มหด)  
   เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากเดิมที่ใช้การ 
   บรรจุ 3 ขั้นตอน คือ บรรจุในถาด บรรจุ 
   ถุงลามิเนต และบรรจุกล่องกระดาษ 
 - วศ. เก็บตัวอย่างน ามาวิเคราะห ์
   ฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ ์
   เต้าส้อไสไ้ข่เค็ม 

ร้านบ้านพะยูน 
ต าบลเขากอบ  
อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 

ขนมเปี๊ยะ
ป้ิง 

 - อาคารและสถานที่ผลิตไม ่
   เป็นไปตามหลัก Primary  
   GMP  
 
 
 
- ต้องการยืดอายุการเก็บ 
  รักษาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ 

    ได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 
 

 
- ต้องการตรวจวิเคราะห ์
  ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้หมู 
  แดงตามมาตรฐาน    
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน   
  (มผช. 115/2555 ขนมเป๊ียะ) 

 - แนะน าเร่ืองการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในการ 
   ผลิต ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ควรกั้นห้อง 
   และแบ่งสัดส่วนพื้นทีก่ารท างานให้ชัดเจน  
   เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขา้มของจุลินทรีย์ 
   ระหว่างการผลิตในพื้นที่สะอาดกบัพื้นที ่
   สกปรก  
 - แนะน าการปรับกระบวนการผลติเพื่อลด 
   ความชื้นของผลิตภัณฑ์ เช่น ปรับอุณหภูมิ  
   เวลาในการอบ หรือการใช้สารใหค้วาม 
   หวานแทนน้ าตาลทรายในการท าไส้  
   (ซอร์บิทอล และซูคราโรส) เพื่อลดค่า aw  
   ของไส้ผลิตภัณฑ ์
 - วศ. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบ 
   ตามมาตรฐาน มผช.115/2555 ขนมเปี๊ยะ 

ครั้งท่ี 2 วันที่ 14 - 15 มนีาคม 2562  ณ  จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
14 มีนาคม 

2562 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนไข่
เค็มไชยา อสม. 
ต าบลเลม็ด     
อ าเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์-

ไข่เค็ม  - ต้องการเพิ่มมูลค่าไข่แดง 
   เค็มที่ระยะเวลาการดอง 
   เค็มเกินก าหนด เน่ืองจาก 
   ผลิตภัณฑ์มีรสชาติเค็มเกิน 
   ไม่เหมาะจะน าไปรับประทาน 

 - แนะน าการแปรรูปไขแ่ดงเค็มในรูปแบบผง   
   ใช้วิธีการอบแห้ง และท าให้เป็นผง โดย 
   วิธีการแยกไข่ขาวเค็มออก แล้วน าไขแ่ดง 
   เค็มไปอบ ด้วยอุณหภูมิ 150 0C ใช้เวลา 
   ประมาณ 5-7 นาที น าไปขูดผา่นตะแกรง 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
 
 
 

14 มีนาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธานี  
 
 

 - ต้องการปรับบรรจุภัณฑ์ให้ 
   เหมาะสม ง่าย สะดวก 
   ในการบรรจุ การขนส่ง  
   และป้องกันการแตกของ 
   ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มระหว่าง 
   การขนส่ง 

   ได้ผลิตภัณฑ์เป็นผง เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบ 
   ตั้งต้น ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ 
   แปรรูป เช่น ผงปรุงรส  
 - แนะน าการเลือกใช้กลอ่งกระดาษลูกฟกู  
   และกระดาษกั้นช่องแบ่งไขแ่ต่ละใบ  
   คล้ายรวงผึ้งช่วยลดการกระแทก  
   นอกจากน้ีการเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ 
   เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
   (ค่าบรรจุภัณฑ์) และลดความสูญเสีย 
   ของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง 

วิสาหกิจชุมชนผลิต
เคร่ืองแกงบ้านเส
วียด     
ต าบลเสวียด   
อ าเภอทา่ฉาง  
จังหวัดสุราษฎร์-
ธานี 

เคร่ืองแกง  - ต้องการย่ืนขอการรับรอง  
   มผช. และยืดอายุการเก็บ 
   รักษา ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกง 
   ได้อย่างน้อย 1  เดือน  
   เน่ืองจากผลิตภัณฑ ์
   มีความชื้นสูง (ปัจจุบัน 
   อายุการเก็บ 5 วัน)  
 
 
 
 
 
 

 - ต้องการหาต้นทุนในการ 
   ผลิตสินค้า 
 
  

 - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การลา้ง การ 
   จัดเก็บ และการลดความชื้นในวตัถุดิบ  
   ร่วมกับวิธีการฆา่เชื้อโดยใช้ความร้อนใน      
   ภาชนะบรรจุปิดสนิทด้วยหม้อนึ่งความดันไอ     
   และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม  
  การจัดวางผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการน่ึง     
  ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันบรรจุภัณฑ์แตกช ารุด    
  หรือการร่ัวซึมของผลิตภัณฑ์ระหว่าง 

   กระบวนการฆ่าเชื้อ ทั้งน้ี วศ. ได้เก็บ 
   ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงมาวเิคราะห์ 
   ทดสอบคุณภาพเบือ้งต้น (Pre-test)  
   เพื่อยื่นขอ มผช. และศึกษาการยืดอายุ 
   ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกง ต่อไป 
 - แนะน าเรื่องการค านวณต้นทุนในการผลิต 
   สินค้า โดยใหแ้นวทางในการคิดค่าใช้จ่าย 
   พื้นฐานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือต้นทุนคงที่  
   เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเสื่อมราคา 
   เคร่ืองจักร ค่าเสื่อมราคาสถานทีผ่ลิตหรือ 
   เคร่ืองจักร ค่าเช่า และต้นทุนผันแปร เช่น  
   ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าจ้างแรงงานทางตรง 
   ค่าไฟฟา้ และค่าพาหนะ เป็นต้น 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
14 มีนาคม 

2562 
นางสุพรรณี 
แน่นอน 
ต าบลทา่ข้าม 
อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี    

ไข่เค็ม  - ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มต้มเกิดจุด 
   ด่างขาวบนเปลือกไข ่
   ระหว่างรอจ าหน่าย  
 
 
 
 
 

- ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม 
   พอกต้มสุก ได้อย่างน้อย  
   20 วัน  
 
 
 
 

 - ต้องการลดระยะเวลาการ 
   ผลิตไข่เค็มสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 

 - ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
   ไข่เค็มเพื่อลดต้นทุน 
   ค่าบรรจุภัณฑ์  
 
 
 
 

 - ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
   ใหม่ไข่ครอบ 

 
 

 

 - แนะน าเร่ืองการควบคุมกระบวนการผลิต     
   เช่น ควบคุมปริมาณไข่ ควบคุมอณุหภูมิ  
   มีการตรวจเช็คอุณหภูมิในการตม้ด้วย 
   เทอร์โมมิเตอร์ ในการต้มแตล่ะหม้อ  
   และจดบันทึก รวมถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑ ์
   ในพื้นที่โปร่ง ระบายอากาศได้ดี เพื่อลด 
   และป้องกันความชื้นสะสม กอ่ให้เกิดการ 
   เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได ้
- แนะน าเร่ืองการยืดอายุการเก็บรักษา 
   ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มต้มสุก ด้วยการบรรจุ 
   แบบสุญญากาศ หรือใช้วธิีการเคลือบ 
   เปลือกไข่เค็มต้มสกุด้วยไคโตซาน  
   (chitosan) ทั้งน้ี วศ. ได้เก็บตัวอย่างไข ่
   เค็มต้มสุก มาศึกษาทดลองเพือ่หา 
   แนวทางยืดอายุการเก็บรักษาผลติภัณฑ์  
   โดยใช้วิธีการบรรจุแบบสุญญากาศ ต่อไป 
 - แนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร  
   ด้วยวิธีการท าให้อาหารสุกดว้ยน้ าร้อน 
   ภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Sous-Vide)  
   น าไข่แช่ในน้ าส้มสายชู นาน 1-2 นาที  
   ล้างน้ าสะอาด น าไข่ไปแช่ในสารละลาย 
   เกลือ ร้อยละ 30 พร้อมกับสมุนไพรบด  
   (ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น ใบมะกรูด) ดองไขท่ี่ 
   อุณหภูมิ 50 0C นาน 10 - 20 ชั่วโมง 
 - แนะน าเรื่องการเลือกใช้กล่องกระดาษ 
   ลูกฟูก และกระดาษกั้นชอ่งแบ่งไข่แต่ละ 
   ใบ คล้ายรวงผึ้งช่วยลดการกระแทก       
   นอกจากน้ีการเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ให ้
   เหมาะสม เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต  
   (ค่าบรรจุภัณฑ์) และลดความสูญเสียของ 
   ผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งได ้
 - แนะน าวิธกีารท าไข่ครอบ โดยแยกไขแ่ดง 
   ไข่ขาวออกจากกัน น าไข่แดงแชน้่ าเกลอื  
   6 ชั่วโมง จากน้ันเตรียมเปลือกไขน่ าไขแ่ดง 
   ใส่ในเปลือกไข่  โดยใช้ไขแ่ดง 2 ฟองตอ่ 
   เปลือกไข่ 1 ฟอง น าไปน่ึง ตอนน่ึงใหเ้อา 
   เกลือละลายน้ าหยอดในไข ่

15 มีนาคม 
2562 

นางสาวภัทรา 
วัชระสัมพันธ์ 
ต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง  

หมูสวรรค์ 
ตรา QM 

 - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์  
   ได้อย่างน้อย 3 เดือน  
   (ป้องกันการเหม็นหืน  

 - แนะน าการคัดเลือก การเตรียม วิธีการ 
   ล้างท าความสะอาด และวิธีการเก็บ 
   วัตถุดิบแยกเก็บเป็นสัดส่วน เพื่อลด 
   ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นท่ีมากับวัตถุดิบ  
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
  

   และการเกิดเชื้อรา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ต้องการตรวจวิเคราะห์ 
   ผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์ตาม 
   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   
   (มผช. 150/2553  
   หมูปรุงรสพร้อมบริโภค) 

   และแนะน าเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ 
   ผลิต การตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพ 
   น้ ามันทอดซ้ า การปรับใช้ตะแกรงรองรับ 
   น้ ามันหลังการทอด และวิธีการอบไล่น้ ามัน  
   เพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่าง 
   กระบวนการผลิต การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์     
   ให้เหมาะสม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการ 
   บรรจุด้วยแก๊สไนโตรเจนเพื่อลดการเกิด  
   ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการเหม็นหืน  
   สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
   ได้นานยิ่งขึ้น 
 - วศ. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบ 
   ตามมาตรฐาน มผช.150/2553 หมูปรุงรส 
   พร้อมบริโภค 

15 มีนาคม 
2562 

 

นายนิมิต มีเย็น 
ต าบลบางกุ้ง 
อ าเภอเมือง   
จังหวัดสุราษฎร์

ธานี 
     
     
 

เคร่ืองดื่ม
ว่านหาง
จระเข้   
ตราเวลล่า 

 - อาคารและสถานที่ผลิตไม่  
   เป็นไปตามหลัก Primary  
   GMP  
 
 
 
 
 
 - ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม 
  ว่านหางจระเข้ไม่ผ่านตาม        
  เกณฑ์ มผช. 127/2556    
เน่ืองจากตรวจพบเชื้อโคลิ
ฟอร์มเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

 - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์ ได้อย่าง 
   น้อย 1 เดือน และยังคง 
   ความกรอบของเน้ือวุ้น 
   ว่านหางจระเข้ 

 - แนะน าเร่ืองการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ใน 
   การผลิต ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ควร 
   กั้นห้องและแบ่งสัดส่วนพื้นทีก่ารท างาน 
   ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการปนเปือ้นข้าม 
   ของจุลินทรีย์ระหว่างการผลิตในพื้นที ่
   สะอาดกับพื้นทีส่กปรก และติดตามการ 
   ท าแผนผังการผลิตส าหรับใช้ประกอบการ  
   ย่ืนขอการรับรองอาคารสถานทีผ่ลิต 
 - แนะน าการคัดเลอืก การล้างท าความ 
   สะอาดวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพ 
   น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ต้องได้คุณภาพ 
   ตามมาตรฐานน้ าดื่ม เพือ่ป้องกัน 
   เชื้อโคลิฟอร์มจากแหล่งน้ า 
 
 - แนะน าวิธกีารใช้ความร้อนฆ่าเชือ้แบบ 
   พาสเจอไรส์ ที่อุณหภูมิประมาณ 92- 950C  
   และบรรจุที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 600C  
   ปิดฝาและท าให้เย็นทันที เก็บแชเ่ย็นที่ 
   อุณหภูมิต่ ากว่า 80C ร่วมกับการใช้      
   สารเติมแต่งเพื่อช่วยให้เน้ือสัมผัสของ 
   ว่านหางจระเข้แข็ง คงความกรอบ เช่น  
   สารแคลเซียมคลอไรด์  ความเขม้ข้น  
   1 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิต่ ากวา่ 60 0C  
   นาน 1-2 นาท ี
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
กลุ่มคันธุลีฟาร์ม
เห็ดอินทรีย์ 
ต าบลคันธุลี 
อ าเภอทา่ชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

น้ าพริก
เห็ด/
เคร่ืองแกง 

 - ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
   จากเห็ดรูปแบบใหม่ 
 
 
- ต้องการยืดอายุการเก็บ 
  รักษาผลิตภัณฑ์น้ าพริก 
  และเคร่ืองแกง ได้อย่าง 
  น้อย 6 เดือน 

 - แนะน าเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
   จากเห็ดรูปแบบใหม่ โดยท าเป็นผง 
   โรยข้าว หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า  
   ฟูริกาเกะ (Furikake) 
 - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การลา้งและ 
   การจัดเก็บวัตถุดิบ ร่วมกับการฆา่เชื้อโดย 
   ใช้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิทด้วย    
   หม้อนึ่งความดันไอ และการเลือกใช้บรรจุ 
   ภัณฑ์ให้เหมาะสม การจัดวางผลิตภัณฑใ์น 
   ขั้นตอนการน่ึงฆ่าเชื้อ เพื่อปอ้งกนับรรจุ 
   ภัณฑ์แตกช ารุดหรือการร่ัวซึมของ  
   ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการฆา่เชื้อ 

15 มีนาคม 
2562 

นางสาวจิตติมา  
วัฒนพฤกษ์ 
ต าบลมะขามเตี้ย     
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

น้ าพริก/
เคร่ืองแกง 

- ต้องการยืดอายุการเก็บ 
  รักษาผลิตภัณฑ์น้ าพริก 
  และเคร่ืองแกงได ้
   อย่างน้อย 6 เดือน 
 
 
 
 
- ต้องการให้ วศ. วิเคราะห ์
  ฉลากโภชนาการของ 
  ผลิตภัณฑ์น้ าพริก 

 - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การลา้งและ 
   การจัดเก็บวัตถุดิบ ร่วมกับการฆา่เชื้อโดย 
   ใช้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิทด้วย    
   หม้อนึ่งความดันไอ และการเลือกใช้บรรจุ 
   ภัณฑ์ให้เหมาะสม การจัดวางผลติภัณฑใ์น 
   ขั้นตอนการน่ึงฆ่าเชื้อ เพื่อปอ้งกนับรรจุ 
   ภัณฑ์แตกช ารุดหรือการร่ัวซึมของ  
   ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการฆา่เชื้อ 
 - วศ. ประสานผู้ประกอบการเก็บตัวอย่าง 
   น ามาวิเคราะห์ฉลากโภชนาการของ 
   ผลิตภัณฑ์น้ าพริก 

ครั้งท่ี 3 วันที่ 26 - 27 มิถนุายน 2562  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา 
26 มิถุนายน

2562 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เกาะยอ ที.เอ็ม.พี.
โปรดักส ์
ต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

 หนังปลา 
 กะพง   
 ขาวทอด 
 กรอบ 

 - การปิดผนึกถุงผลิตภัณฑ ์
   หนังปลากะพงขาวทอด 
   กรอบ พบรอยปิดผนึกถุง 
   ผลิตภัณฑ์มีรอยย่น 
  ไม่เรียบสนิท 
 
 
 

 - ต้องการปรับปรุงกระบวน  
   การสลัดน้ ามันหลังจากการ 
   ทอดหนังปลากะพงขาว 
 
 
 

 - ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 - แนะน าเรื่องการปรับระดับความร้อนที่ใช ้
   ปิดผนึกถุงให้เหมาะสมกับความหนาและ 
   ชนิดของถุง การเติมปริมาณแก๊สไนโตรเจน  
   เพื่อไลก่๊าซออกซิเจนในถุง ท าให้ลดการเกิด 
   กลิ่นหืน ร่วมกับการให้ค าแนะน าเรื่องการ 
   ตรวจเช็คการควบคุมปริมาณแกส๊ไนโตรเจน   
   ในถังเพื่อลดการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอม 
   สู่ผลิตภัณฑ ์
 - แนะน าให้ใช้ถุงไนลอ่นเมท แทนการใช้ผ้า 
   ขาวบาง ส าหรับใส่หนังปลากะพงขาวทอด  
   ในขั้นตอนการสลัดน้ ามัน เน่ืองจากท า 
   ความสะอาดง่าย ช่วยลดและป้องกันการ 
   สะสมของเชื้อจุลินทรีย์ ที่เกิดจากเศษ 
   วัตถุดิบที่ตกค้างในถุง 
 - วศ. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแห้งโดย 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
   หนังปลากะพงขาวทอด 
   กรอบรสชาติใหม่ (รสไข่ 
   เค็ม) เพื่อขยายตลาด 
   ต่างประเทศ 
 
 
 

 - ต้องการทราบการแสดง 
   ฉลากทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 
  
 

   ใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : 
   Molecular Gastronomy ด้วยวิธีการ  
   dehydrate ด้วยเกลือ (เกลอืจะดึงน้ าออก 
   จากไข่แดง) ได้ผลิตภัณฑ์ไข่แดงมีลักษณะ 
   เน้ือแข็ง มัน วาว มีรสชาติเค็ม น ามาใช ้
   เป็นวัตถุดิบต้ังต้นในการท าผงปรุงรส  
   (Seasoning) ต่อไป 
 - แนะน าเรื่องการแสดงฉลากอาหาร  
   และฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์ 
   หนังปลากะพงขาวทอดกรอบที ่
   ถูกต้องตามกฎหมาย 

26 มิถุนายน
2562 

 

ร้านขนมไทยแม่ฉว ี
ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

 ขนมไทย 
  

 - ผลิตภัณฑ์ขา้วฟ่างกวน  
   ไม่ผ่านตามเกณฑ์ มผช.  
   1406/2559 เน่ืองจาก 
   ตรวจพบค่าวอเตอร์ 
   แอกทวิิตี้ (aw)  
   เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาขนมต้มสามเหลี่ยม 
   ใส่ไส้ ได้อย่างน้อย 1 เดือน  
   (ปัจจุบันเก็บที่อุณหภูมิห้อง  
   อายุการเก็บ 2 วัน และเก็บ 
   แบบแช่แข็ง อายุการเก็บ  
   7 วัน) 

 - แนะน าการใช้สารให้ความหวานทดแทน 
   น้ าตาล เพื่อลดค่า aw ในผลิตภัณฑ์ร่วมกับ 
   การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใหเ้หมาะสมกับ 
   ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความชื้นจากภายนอก  
   ทั้งน้ี วศ. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มา 
   ทดสอบค่า aw 
 - แนะน าเร่ืองการยืดอายุการเก็บรักษา 
   ผลิตภัณฑ์ขนมต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้  
   โดยการจัดการด้านวัตถุดิบ เช่น การ 
   คัดเลือก  การล้างวัตถุดิบใบกะพอ้ที่ใช้หอ่ 
   ต้มสามเหลี่ยมเพื่อลดและป้องกนัการ 
   ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากวัตถุดบิร่วมกับ 
   การบรรจุแบบสุญญากาศและแชแ่ข็ง  
   ทั้งน้ี วศ. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมต้ม 
   สามเหลี่ยมใส่ไส้ มาวิเคราะห์ทดสอบ 
   คุณภาพเบื้องต้น (Pre- test) เพื่อศึกษา 
   การยืดอายุผลิตภัณฑ์ ต่อไป 

กลุ่มอาชพี
ผลิตภัณฑ ์
น้ าตาลโตนด   
ต าบลชุมพล 
อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

น้ าตาล
แว่นจาก
ตาลโตนด 

 - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลแว่น 
   จากตาลโตนด ได้อยา่งน้อย  
   4 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - วศ. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุการ 
   เก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลแว่น โดย 
   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวธิีการป้องกันเชื้อรา 
   ในเสื่อกกของ วศ. ไปประยุกต์ใชก้ับแว่น 
   ใบตาลโตนด ภายใต้การด าเนินงาน คูปอง 
   วิทย์เพื่อ OTOP ปี 2562 ร่วมกบัการ 
   ตรวจสอบปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ ์
   น้ าตาลแว่น ทั้งน้ีไดแ้นะน าเร่ืองการดูแล 
   รักษา และการท าความสะอาดถาดไมไ้ผ่  
   (ภาชนะใช้รองรับในการหยอดน้ าตาลโตนด)  
   และเบ้าหล่อ น้ าตาลแว่นท าจากใบตาล  
   โตนด เพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อนของ 
   เชื้อราจากวัสดอุุปกรณ์สู่ผลิตภัณฑ์ 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
 - ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
   น้ าตาลแว่นจากตาลโตนด  
   เข้มข้นไม่ให้เกิดผลกึใน 
   ระหว่างการเก็บรักษา 
 

 - แนะน าเร่ืองการแก้ปัญหาน้ าตาลโตนด 
   เข้มข้นตกผลึกในระหว่างการเกบ็รักษา 
   ผลิตภัณฑ์โดยวิธีการปรับ pH เพือ่ให ้
   น้ าตาลโตนดฯ ตกตะกอนกอ่นน ามาเค่ียว 
   ระเหยน้ าออกหรือใช้วิธกีารเติมสารไฮโดร 
   คอลลอยด์ ชนิด carboxymethyl  
   cellulose (CMC) ร้อยละ 0.03 ในน้ าตาล 
   โตนดสดก่อนการเค่ียวเพื่อปอ้งกนั 
   การตกผลึก 
 

27 มิถุนายน
2562 

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูป 
ลูกตาล 
บ้านชายเคือง 
ต าบลระวะ 
อ าเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา 

ลูกตาล
เชื่อม/ 
ลูกตาล
อบแห้ง/  
ลูกตาล
ลอยแก้ว 

 - ต้องการยืดอายุการเก็บ 
   รักษาผลิตภัณฑ์ลูกตาล 
   อบแห้ง ได้อย่างน้อย  
   1 เดือน  
  
 
 
 
- ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
   ส าหรับผลิตภัณฑ์ลูกตาล 
   เชื่อมเสียบไม้ 
 

 - ต้องการลดระยะเวลาใน 
   การบรรจุ (ห่อ) 
   ลูกตาลกวน 

 - แนะน าเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
   โดยท าผลิตภัณฑ์ให้แห้งมากขึ้น และใช ้
   วิธีการอบด้วยเคร่ืองอบลมร้อน ร่วมกับ 
   สุขลักษณะที่ดีในการผลิต เพื่อลดและ 
   ป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างกระบวน  
   การผลิต รวมถึงการเลอืกบรรจุภณัฑ์ให ้
   เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ท าให้ยืดอายุการ 
   เก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ได้นานย่ิงขึ้น 
 - แนะน าเร่ืองการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ลูกตาล 
   เชื่อมเสียบไม้ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 
   ให้เหมาะสม เพื่อลดอากาศภายใน 
   บรรจุภัณฑ์ได้มากขึ้น 
 - แนะน าเรื่องการปรับวิธีการห่อขึน้รูป 
   ผลิตภัณฑ์ลูกตาลกวนจากทรงสามเหลี่ยม 
   เป็นทรงกระบอก ห่อด้วยกาบหมากแล้ว 
   ตัดเป็นแว่นๆ เพื่อความสะดวก ลดระยะ  
   เวลาในการผลิตได้ และสร้างสรรค์ 
   บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ 

กลุ่มน้ าพริกของดี
เมืองปากพนังตรา
น้ าพลอย 
ต าบลปากพนังฝั่ง
ตะวันตก    
อ าเภอปากพนัง  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

น้ าพริก  - อาคารและสถานที่ผลิตไม ่
   เป็นไปตามหลัก Primary  
   GMP 
 
 
 
 
 
 
- ต้องการควบคุมไตปลาหมกั 
   ให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม 
   มาตรฐาน มผช. 
 

 - แนะน าเร่ืองการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในการ 
   ผลิตให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ควรกัน้ห้อง 
   และแบ่งสัดส่วนพื้นทีก่ารท างานให้ชัดเจน 
   เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขา้มของจุลินทรีย์ 
   ระหว่างการผลติในพื้นที่สะอาดกบัพื้นที ่
   สกปรก และติดตามการท าแผนผังการ 
   ผลิตส าหรับใช้ประกอบการย่ืนขอการ 
   รับรองอาคารสถานที่ผลิต 
- แนะน าเร่ืองการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ม ี
   คุณภาพโดยการจัดทะเบียนประวัติคู่ค้า 
   และเก็บตัวอย่างวัตถุดิบไตปลาหมักมา 
   ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้น โดย    
   เปรียบเทียบระหว่างไตปลาหมักที่ม ี
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
 
 
 
 - ต้องการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
   น้ าพริกไตปลาแห้งไดอ้ย่าง 
   น้อย 3 เดือน 

   ลักษณะสีแดงและสีด า 
 - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การลา้งและ 
   การจัดเก็บวัตถุดิบ ร่วมกับการฆา่เชื้อโดย 
   ใช้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิทด้วย    
   หม้อนึ่งความดันไอ และการเลือกใช ้
   บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม การจัดวางผลิตภัณฑ ์

ในขั้นตอนการน่ึงฆ่าเชือ้ เพือ่ป้องกนับรรจุ
ภัณฑ์แตกช ารุดหรือการร่ัวซึมของ ผลิตภัณฑ์
ระหว่างกระบวนการฆา่เชือ้ ทั้งน้ี วศ. ได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกลา่วภายใต้การ
ด าเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อ OTOP ปี 2562 

27 มิถุนายน
2562 

 

กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้ 
ต าบลโพธิ์เสด็จ     
อ าเภอเมือง  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

น้ าพริก
แกงไตปลา
ส าเร็จรูป 

- ต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ ์
น้ าพริกแกงไตปลา       
ส าเร็จรูปได้อย่างน้อย  
3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
- ต้องการปรับบรรจุภัณฑ์ให ้
  สะดวกต่อการจัดเก็บ และ 
  ลดต้นทุนในการขนส่ง 
 
 
- ต้องการขอการรับรอง 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  (มผช. 1021/2548 
  แกงไตปลา) 

  - แนะน าเร่ืองการคัดเลือก การล้างและ 
   การจัดเก็บวัตถุดิบ ร่วมกับการฆา่เชื้อโดย 
   ใช้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิทด้วย    
   หม้อนึ่งความดันไอ และการเลือกใช ้
   บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม การจัดวางผลิตภัณฑ์

ในขั้นตอนการน่ึงฆ่าเชือ้ เพือ่ป้องกนับรรจุ
ภัณฑ์แตกช ารุดหรือการร่ัวซึม 

   ของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการฆ่าเชือ้  
  ทั้งน้ี วศ. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดงักล่าว  
  ภายใต้การด าเนินงานคูปองวทิย์เพื่อ  
  OTOP ปี 2562 
- แนะน าเรือ่งการเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ 
  ที่มีน้ าหนักเบา และมีคุณสมบัติป้องกัน  
  ผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ถุงลามิเนต  
  และถุงรีทอร์ต เป็นต้น 
- แนะน าให้ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ 
  ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลติ 
  ผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ และผลักดันให ้
  ย่ืนขอการรับรอง มผช. ต่อไป 

วิสาหกิจชุมชนต่อ
แอนด์ตั๊กมาร์เก็ต
ติ้ง 
ต าบลร่อนพิบูลย์ 
อ าเภอร่อนพิบูลย์                
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

มันทอด/
กล้วย
เล็บมือนาง
อบน้ าผึ้ง/
กล้วยฉาบ/
เผือกอบ
น้ าผึ้ง/ 
ข้าวแต๋น 

 - อาคารและสถานที่ผลิตไม ่
   เป็นไปตามหลัก Primary  
   GMP  
 
 
 
 
 

 - ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
   ของกล้วยฉาบเค็ม กล้วย 

 - แนะน าเร่ืองการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในการ 
   ผลิต ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ควรกั้นห้อง 
   และแบ่งสัดส่วนพื้นทีก่ารท างานให้ชัดเจน  
   เพื่อป้องกันการปนเปื้อนขา้มของจุลินทรีย์ 
   ระหว่างการผลิตในพื้นที่สะอาดกบัพื้นที ่
   สกปรก และติดตามการท าแผนผังการ 
   ผลิตส าหรับใช้ประกอบการย่ืนขอการ 
   รับรองอาคารสถานที่ผลิต 
 - แนะน าเรื่องการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
   ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงฟอยล์  
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ/ 

ปัญหา 
วิธีการด าเนินการ/ 

แนวทางแก้ไข 
   เล็บมือนางอบน้ าผึ้งรูปแบบ 
   ใหม่ชะลอการเปล่ียนแปลง 
   คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพือ่ 
   ขยายตลาดได้กว้างขึ้น 
- ต้องการทราบอายุการเก็บ 
  ของผลิตภัณฑ์เผอืกเค็ม  
  กล้วยฉาบเค็ม กลว้ยเล็บ  
  มือนางอบน้ าผึ้ง มันเทศ 
  อบน้ าผึ้ง และเผือกอบ 
  น้ าผึ้ง 

   ร่วมกับการใช้สารดูดซับออกซิเจน  
   (Oxygen Absorber) เพื่อรักษาความ 
   กรอบ สี กลิ่น ลดการเกิดกลิ่นหนื และยืด 
   อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น 
- วศ. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑเ์พือ่ประเมิน 
  อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์กลุม่นางบุญสืบ แก้วนาง  
คร้ังท่ี 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ณ  จังหวัดตรัง  

 
 
 
 
 

ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ กลุ่มเห็ดสมนุไพรหมูย่างเมืองตรัง คร้ังท่ี 1  
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ณ  จังหวัดตรัง 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ ข้าวย าทางเลือก 
คร้ังท่ี 1  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ณ  จังหวัดตรัง      
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ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองแกงบ้านหนองเกยีบ 
คร้ังท่ี 1  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ณ  จังหวัดตรัง  

  

 
 
 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้าน 
ไสเดือย คร้ังท่ี 1  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ณ  จังหวัดตรัง  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ บ้านขนมศุภวัลย์                
คร้ังท่ี 1  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ณ  จังหวัดตรัง    
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ ร้านบ้านพะยูน 
คร้ังท่ี 1  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ณ  จังหวัดตรัง  
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ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชมุชนไข่เค็มไชยา อสม.              
คร้ังท่ี 2  วันที่ 14 มีนาคม 2562  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชมุชนผลิตเคร่ืองแกงบ้านเสวียด   
คร้ังท่ี 2  วันที่ 14  มีนาคม 2562  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ นางสุพรรณี แน่นอน            
คร้ังท่ี 2  วันที่ 14 มีนาคม 2562  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ นางสาวภัทรา วชัระสัมพันธ์                 
คร้ังท่ี 2  วันที ่15 มีนาคม 2562  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ นายนิมิต มีเย็น 
คร้ังท่ี 2  วันที ่15 มีนาคม 2562  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ กลุ่มคนัธุลีฟาร์มเห็ดอินทรีย์ 
คร้ังท่ี 2  วันที่ 15 มีนาคม 2562  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ นางสาวจิตติมา วัฒนพฤกษ ์
คร้ังท่ี 2  วันที ่15 มีนาคม 2562  ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เกาะยอ ที.เอ็ม.พี.โปรดักส์  
คร้ังท่ี 3  วันที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ  จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ ร้านขนมไทยแม่ฉวี 
ครั้งที่ 3  วันที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ  จังหวัดสงขลา 
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ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ าตาลโตนด  
ครั้งที่ 3  วันที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ  จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลูกตาล
บ้านชายเคือง  คร้ังท่ี 3  วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ณ  จังหวัดสงขลา 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ าพริกของดีเมืองปากพนังตรา
น้ าพลอย  คร้ังท่ี 3  วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 
 
 

 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้   
คร้ังท่ี 3  วันที่ 27 มิถุนายน 2562  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์                   
วิสาหกิจชมุชนต่อแอนด์ต๊ักมาร์เก็ตต้ิง  คร้ังที่ 3  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
สรุปผลการด าเนินงาน  
สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ภาคใต้ 

พ้ืนที่ด าเนินการ 

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (ราย) 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ)์ 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ 
สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช 

และสงขลา (ด้านอาหาร) 

 
70 
 

 
114 

 
30 

 
34 
 

                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ      
    

-    ผู้ประกอบการบางรายประสบปัญหาความพร้อมของสถานท่ีผลิต และอุปกรณ์การผลิตอาหาร  
     รวมถึงปัญหาด้านเงินทุน ท าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานได้ 
- ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการวัตถุดิบ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในกระบวนการผลิต และการจัดการ supply chain เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

- กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ควรตดิตามปัญหาและความต้องการของผูป้ระกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหา 
และต่อยอดความรู้ของผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย  
ถึงแม้ผู้ประกอบการจะไดร้ับมาตรฐานแล้ว  

- ในปีงบประมาณ 2563 การเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการด้านการขนส่ง 
 (Logistic Management) เบื้องต้นเพื่อลดต้นทุนการผลติสินค้าใหก้ับผู้ประกอบการ  
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โครงกำรพฒันำศกัยภำพผ ูป้ระกอบกำร OTOP 

ประเภทอำหำรและเครือ่งด่ืม ในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออก 

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท าโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP    ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  โดยมีพื้นที่ด าเนินการใน  4  จังหวัด  ได้แก่  
ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  และจันทบุรี  เพื่อส ารวจความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงในการผลิตสินค้า OTOP ให้
ได้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมท้ังแนะน าแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต  และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า  
OTOP  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ OTOP  รวมทั้งสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  และสามารถขยาย
ตลาดสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นได้ 
 

วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคณุภาพสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคตะวันออก   
ให้มคีุณภาพตรงตามมาตรฐานและเป็นท่ีต้องการของผู้บรโิภค 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สมัมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี
ชื่อหลักสูตร / หัวข้อ

บรรยาย 
พ้ืนที่ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย) 

1 
20-21 

พฤศจิกายน 
2562 

เทคโนโลยีการแปรรูป 
พืชสมุนไพร 

ต าบลดงขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี 
35 

      

 

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยกีารแปรรูปพืชสมุนไพร” วันที่ 20 - 21 พฤศจกิายน 2562  
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรักษ์พอเพียง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 

บทน า 
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การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
 

วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

เขาบายศร ี
ทุเรียนทอดกรอบ สแน็ค
ทุเรียน ทุเรียนกวน 

มีความต้องการเทคโนโลยีการยืดอายุ
ผลิตภณัฑ์ทุเรยีนกวน 

31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
บุนนาค 
 

กะปิ  น้ าปลา ผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนอาหาร
ผลิตภณัฑ์กะปิอัดก้อนท่ี วศ. พัฒนาให้
ในโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 
และได้เลขสารระบบอาหารกะปิอดัก้อน
เรียบร้อยแล้ว 

1 สิงหาคม 2562 กลุ่ม ช. ปลากรอบ ปลาข้าวสารทอดกรอบ ผู้ประกอบการยื่นต่ออายมุาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนผลติภณัฑ์ปลากรอบ
ปรุงรสเรียบร้อยแล้ว 

1 สิงหาคม 2562 กลุ่มผลิตชาใบขลู่และ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ชาใบขลู่ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานท่ีผลิต 

2 สิงหาคม 2562 กลุ่ม Coconut Only มะพร้าวอบกรอบ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานท่ีผลิต 
 
 

ภาพลงพื้นทีต่รวจติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่จังหวัดจันทบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรา 
ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

พ้ืนท่ีด าเนนิการ 

จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(ราย) 

จ านวนสนิค้า OTOP ท่ีเข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลติภัณฑ์) 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

4 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี  
ฉะเชิงเทรา  ระยอง  และจันทบุรี   35 35 2 2 

                                                                                        ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ         
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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โครงกำรพฒันำศกัยภำพผ ูป้ระกอบ OTOP  

ประเภทอำหำรและเครือ่งด่ืม ในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

ผลการด าเนินงาน 
การส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ 

วันท่ี 12-15 
ธันวาคม 2561 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรแปรรูปน้ าผลไม้เหล่า
เหนือ 

น้ าหมากเม่าพร้อมด่ืม 
น้ าฟักข้าวผสมน้ าเสาวรส
พร้อมดื่ม  

ต าบลเหล่าโพนค้อ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
บ้านนางอย 

กล้วยอบ  กล้วยทอด  
และน้ ามัลเบอร์รี่ 

ต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย   
จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มปลาพันล้าน ปลาส้มตัว  ปลาแห้ง   
และปลาร้าบอง 

ต าบลแร ่ อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 

 

โดยส่วนใหญ่ปัญหาของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม คือ สินค้า 
มีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ การควบคุมคุณภาพ การขาดความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่ผลิตไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การพัฒนาคุณภาพของสินค้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมให้
มีการควบคุมคุณภาพ การพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น และกระจาย
ความช่วยเหลือจากภาครัฐสู่ภาคการผลิตในระดับชุมชน ด้วยการยกระดับคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน 
เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด  

ในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อ
ยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ส าหรับพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และสกลนคร 
โดยเจ้าหน้าที่ของ วศ. ได้น าสินค้ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่ามีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มจ านวน
มาก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานก าหนด ซึ่งเกิดจากสาเหตุทีส่ าคัญ ได้แก ่ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ความชื้น ค่าวอเตอร์
แอคทิวิตีเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด เป็นต้น วศ. จึงได้ด าเนินการลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้างต้นและผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 

 

 

 

บทน า 
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ภาพลงพื้นที่ส ารวจผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปน้ าผลไม้เหล่าเหนือ 
ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

 

ภาพลงพื้นที่ส ารวจผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย 
ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 

 
 

ภาพลงพื้นที่ส ารวจผู้ประกอบการกลุ่มปลาพันล้าน  ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สมัมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พ้ืนที่ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(ราย) 

1 
15 - 16 

พฤศจิกายน 
2561 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / 
เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแก้ว
ขวัญมะม่วงแช่อิ่ม  

อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 

36 

2 
14 - 15 

กุมภาพันธ ์
2562 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / 
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บ
ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป (ประเภท
ปลาสม้และการแปรรูปปลา) 

โรงเรียนบ้านนาเชือก 
อ าเภอพังโคน 

จังหวัดสกลนคร 
36 
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ภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้” ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแก้วขวัญมะม่วงแช่อิม่ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 

  

   

   
 

ภาพจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทปลาส้ม 
และการแปรรูปปลา)”  ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  โรงเรียนบ้านนาเชือก  อ าเภอพังโคน 
จงัหวัดสกลนคร 
 

การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ ์   

วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ / 

ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

28 พฤศจิกายน 
- 

1 ธันวาคม 
2561 

 
 
 
 
 

กลุ่มรัตนาวดี  
(ไร่ภูผาสัก) /  
ต าบลหนองบัว   
อ าเภอภูเรือ  
จังหวัดเลย 

- สับปะรดแช่อิ่ม
อบแห้ง 
- ผลไม้อบแห้งต่างๆ 
เช่น แก้วมังกร
อบแห้ง กล้วย
อบแห้ง 
- ข้าวเกรียบเห็ด 

- ต้องการลดปัญหาการ
เกิดสีน้ าตาลใน
ผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่
อิ่มอบแห้ง 
- สับปะรดแช่อิ่ม
อบแห้งไม่ผา่น มผช. 
เน่ืองจากมีค่าวอเตอร์
แอกติวิตเีกินเกณฑท์ี่
มาตรฐานก าหนด 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิต ลดการเกิดสี
น้ าตาลในผลิตภัณฑ์ และควบคุม
อุณหภูมิ ระยะเวลาในการอบแห้ง 
เพื่อลดค่าวอเตอร์แอกติวิต ี
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ / 

ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

28 พฤศจิกายน 
- 

1 ธันวาคม 
2561 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร
บ้านปากห้วย /  
ต าบลหนองผือ   
อ าเภอทา่ลี่  
จังหวัดเลย 

- กล้วยทอดกรอบ 
- กล้วยเบรคแตก 

- ต้องการลดปัญหาการ
เกิดกลิ่นหืนใน
ผลิตภัณฑ์กลว้ยทอด 
- ต้องการย่ืนขอ มผช. 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตพร้อมทั้งทดสอบ
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันที่ผ่าน
การทอดกล้วยด้วยชุดทดสอบ 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

เชียงคานมะพร้าว
แก้ว /  
ต าบลเชียงคาน   
อ าเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

- มะพร้าวแก้ว 
- กล้วยเบรคแตก 

- ต้องการให้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว
มีความหวานที่
สม่ าเสมอ 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตพร้อมทั้งทดสอบ
วัดปริมาณความหวาน (๐Brix)   
- แนะน าให้ผู้ประกอบการ ชั่ง ตวง 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพือ่ควบคุม
ให้มีความหวานสม่ าเสมอ 

แม่ละเอียด
มะพร้าวแกว้ /  
ต าบลเชียงคาน  
อ าเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

- มะพร้าวแก้ว 
- กล้วยฉาบเค็ม 

- ต้องการให้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว
มีความหวานที่
สม่ าเสมอ 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตพร้อมทั้งทดสอบ
วัดปริมาณความหวาน (๐Brix) 
- แนะน าให้ผู้ประกอบการ ชั่ง ตวง 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพือ่ควบคุม
ให้มีความหวานสม่ าเสมอ 

วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลผลิต
การเกษตรบ้านชม
น้อย /  
ต าบลชมเจริญ   
อ าเภอปากชม   
จังหวัดเลย 

- ขนมจีนสมุนไพร
อบแห้ง 

- ผู้ประกอบการต้องการ
ย่ืนขอเลข 
สารบบอาหาร 
- ผู้ประกอบการขอการ
รับรองและขอใช้
เคร่ืองหมายฮาลาลใน
ผลิตภัณฑข์นมจีน
สมุนไพรอบแห้ง 

- ให้ค าปรึกษาเพื่อปรับปรุงสถานที่
ผลิตให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต 
- แนะน าเกี่ยวกับการจัดเตรียม
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ 
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมของสถานที่ผลิต รวมทั้ง
จัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ในการย่ืนขอ
เคร่ืองหมาย ฮาลาล 

16-19 มกราคม 
2562 

 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนท า
ขนมทองมว้นบ้าน
พิลา /  
ต าบลขี้เหลก็ 
อ าเภอปทุมรัตต์  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- คุกกี้ 
- โดนัท 
- ทองม้วนจากแป้ง
ข้าวหอมมะล ิ
- ขนมผิง 

- ต้องการพัฒนาสูตร
ขนมผิงให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค 
 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมผิงจากแป้ง
ข้าวหอมมะลิในห้องปฏิบัติการ 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ / 

ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

16-19 มกราคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกร
แปรรูปปลาบ้าน
ขมิ้น /  
ต าบลดินด า   
อ าเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ปลาส้มชิ้น 
- แหนมปลา 

- ปลาส้มชิ้นไม่ผ่าน 
มผช. เน่ืองจากมี
ปริมาณจุลินทรีย์เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ถ่ายทอดเทคนิคการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ พร้อมทั้งสอนวัดค่า 
pH เพื่อควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

ปลาร้าบองคุณ
โหน่ง /  
ต าบลตลาด 
อ าเภอเมือง 
จังหวัด
มหาสารคาม 

- ปลาร้าบอง - ผู้ประกอบการ
ต้องการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกตอ้ง
ตามหลักเกณฑ์วธิีการที่
ดีในการผลิต 
- ต้องการย่ืนขอ 
เลขสาระบบอาหาร 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกตอ้งตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีในการผลิต 
และเน้นการควบคุมการผลิตทั้ง
กระบวนอย่างเคร่งครัดเพื่อปอ้งกัน
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 
- วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ปลาร้าบอง 

สมศักดิ์ปลาส้ม/ 
ต าบลขามเฒ่า
พัฒนา   
อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัด
มหาสารคาม 

- ปลาส้มตัว 
- ปลาส้มชิ้น 

- ผู้ประกอบการ
ต้องการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกตอ้ง
ตามหลักเกณฑ์วธิีการที่
ดีในการผลิต 
- ต้องการย่ืนขอเลข 
สารบบอาหาร 
- ต้องการพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อ
ลดปริมาณจุลินทรีย์ 

- วศ. และ สสจ. มหาสารคาม ได้ลง
พื้นที่ เพื่อให้ค าปรึกษาการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตและกระบวนการผลิต
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วธิีการที่ดี
ในการผลิต 
- ถ่ายทอดเทคนิคการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ พร้อมทั้งสอนวัดค่า 
pH เพื่อควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 

กลุ่มแปรรูปอาหาร
จากปลา /  
ต าบลแห่ใต้   
อ าเภอโกสุมพสิัย  
จังหวัด
มหาสารคาม 

- ปลาส้มตัว  
- หม่ าปลา 
- แหนมปลา 

- ผู้ประกอบการ
ต้องการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกตอ้ง
ตามหลักเกณฑ์วธิีการที่
ดีในการผลิต 
- ต้องการย่ืนขอเลข 
สารบบอาหาร 
 
 
 
- ต้องการพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อ
ลดปริมาณจุลินทรีย์ 

- วศ. และ สสจ. มหาสารคาม ได้ลง
พื้นที่ เพื่อให้ค าปรึกษาการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตและกระบวนการผลิต
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วธิีการที่ดี
ในการผลิต 
- ถ่ายทอดเทคนิคการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ พร้อมทั้งสอนวัดค่า 
pH เพื่อควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
- จัดท าข้อมูลสว่นประกอบและ
ออกแบบฉลากเพือ่ประกอบการย่ืน
ขอเลขสาระบบอาหาร 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ / 

ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

16-19 มกราคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 
บ้านกองนาง /  
ต าบลกองนาง   
อ าเภอทา่บ่อ  
จังหวัดหนองคาย 

- ไส้กรอกปลา 
- ปลาส้มตัว 

- ไส้กรอกปลาไมผ่่าน 
มผช. เน่ืองจากมี
ปริมาณโปรตีนใน
ผลิตภัณฑ์ไสก้รอกปลา
น้อยกว่ารอ้ยละ 13 
โดยน้ าหนัก 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยปรับสัดส่วน
ของเน้ือปลาบดเพือ่ให้มีปริมาณ
โปรตีนเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แก้วขวญัมะม่วงแช่
อิ่ม /  
ต าบลบ้านเดื่อ   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 

- มะม่วงแช่อิ่ม 
 

- มะม่วงแช่อิ่มไม่ผา่น 
มผช. เน่ืองจากมี
ปริมาณวัตถุเจือปนเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิต และแนะน าการ
ใช้วัตถุเจือปนในกระบวนการผลิต
ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

วิสาหกิจชุมชนบ้าน
โพนสวา่ง /  
ต าบลโพนแพง   
อ าเภอรัตนวาปี  
จังหวัดหนองคาย 
 

- ข้าวเกรียบผกัและ
ผลไม ้

- ข้าวเกรียบไม่ผา่น 
มผช. เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑมี์ปริมาณ
ความชื้นสูงกวา่เกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิต และควบคุม
สภาวะในการตากแห้ง เพือ่ให้
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ 12 โดยน้ าหนัก 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

กลุ่มสีกายโฮม 
สเตย์ /  
ต าบลสีกาย   
อ าเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัดหนองคาย 

- มะเขือเทศแช่อิ่ม
อบแห้ง 

- ผู้ประกอบการต้องการ
ย่ืนขอเลข 
สารบบอาหาร 
- ต้องการลดปัญหาการ
เกิดสีคล้ าในผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศแชอ่ิ่ม
อบแห้ง 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกตอ้งตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีในการผลิต  
- แนะน าให้ใช้สารละลายโซเดียมเม
ตาไบซัลไฟต์ในปริมาณที่เหมาะสม
ตามทีก่ฎหมายก าหนด เพือ่ป้องกัน
การเกิดสีคล้ าในผลิตภัณฑ ์

วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปกล้วยสีกายใต้ /  
ต าบลสีกาย   
อ าเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย  

- กล้วยทอดกรอบ 
- กล้วยฉาบเค็ม 
- กล้วยฉาบหวาน 

- ต้องการลดปัญหาการ
เกิดกลิ่นหืนใน
ผลิตภัณฑ์กลว้ยทอด 
 
- ต้องการย่ืนขอ มผช. 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตพร้อมทั้งทดสอบ
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันที่ผ่าน
การทอดกล้วยด้วยชุดทดสอบ  
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ / 

ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

27-30 มีนาคม 
2562 

บริษัท อีคอน แก็ค 
พลัส จ ากัด/  
ต าบลบ้านจ่ัน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

- น้ าหัวปลีผสม
สมุนไพรพร้อมดื่ม 
- น้ าฟักขา้ว   
- น้ าเสาวรส 

- ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าหัวปลี
ผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม
ให้มีคุณภาพตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 
- พัฒนาสูตรน้ าหัวปลีผสมสมุนไพร
พร้อมดื่มในห้องปฏิบัติการและ
ถ่ายทอดสูตรให้ผู้ประกอบการ 

น้ าจิ้มสุกี้ยี่ห้อ
โอชา/ 
ต าบลบ้านเลี่ยม   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

- น้ าจิ้มสุกี้ยากี้  
- ชาบูน้ าด า  

- ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาบูน้ าด าผง
กึ่งส าเร็จรูป 
 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตชาบูน้ าด าผงกึ่ง
ส าเร็จรูป 
- พัฒนาสูตรชาบูน้ าด าผงกึ่ง
ส าเร็จรูปในห้องปฏิบัติการและให้
ผู้ประกอบการน าสูตรไปทดลอง
ผลิตเพือ่จ าหน่าย 

เชียงคานมะพร้าว
แก้ว /  
ต าบลเชียงคาน   
อ าเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

- มะพร้าวแก้ว   
- กล้วยฉาบเค็ม 

- ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้
เศษเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต
มะพร้าวแกว้ 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ถกูต้องตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีในการผลิต 
- พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ซีเรียล  
อบกรอบจากเศษมะพร้าวแก้วใน
ห้องปฏิบัติการและให้
ผู้ประกอบการน าสูตรไปทดลอง
ผลิตเพือ่จ าหน่าย 

แม่ละเอียด
มะพร้าวแกว้ /  
ต าบลเชียงคาน   
อ าเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

- มะพร้าวแก้ว   
- กล้วยฉาบเค็ม 

- ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เศษ
เหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต
มะพร้าวแกว้ 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ถกูต้องตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีในการผลิต 
- พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ซีเรียล  
อบกรอบจากเศษมะพร้าวแก้ว 
ในห้องปฏิบัติการและให้
ผู้ประกอบการน าสูตรไปทดลอง
ผลิตเพือ่จ าหน่าย 

ติ๊กมะพร้าวแก้ว/  
ต าบลเชียงคาน   
อ าเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

- มะพร้าวแก้ว   
- กล้วยฉาบเค็ม 

- ต้องการลดปัญหาการ
เกิดกลิ่นหืนใน
ผลิตภัณฑ์กลว้ยทอด 
 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตพร้อมทั้งทดสอบ
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันที่ผ่าน
การทอดกล้วยด้วยชุดทดสอบ  
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ / 

ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

แม่นีมะพร้าวแก้ว / 
ต าบลเชียงคาน   
อ าเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 

- มะพร้าวแก้ว - ผู้ประกอบการต้องการ
ย่ืนขอเลข 
สารบบอาหาร 

- ให้ค าปรึกษาการปรับปรุงสถานที่
ผลิตให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต เพือ่เตรียม
ความพร้อมในการย่ืนขอการรับรอง
สถานทีผ่ลิตอาหาร 

วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลผลิต
การเกษตรบ้านชม
น้อย /  
ต าบลชมเจริญ  
อ าเภอปากชม  
จังหวัดเลย 

- ขนมจีนสมุนไพร
อบแห้ง 

- ผู้ประกอบการต้องการ
ย่ืนขอเลข 
สารบบอาหาร 
- ผู้ประกอบการขอการ
รับรองและขอใช้
เคร่ืองหมายฮาลาลใน
ผลิตภัณฑข์นมจีน
สมุนไพรอบแห้ง 
 

- ให้ค าปรึกษาเพื่อปรับปรุงสถานที่
ผลิตให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต 
- ได้มอบเอกสารค านวณก าลังการ
ผลิตของเคร่ืองจักรทั้งหมดที่ตอ้ง
ระบุไว้ในเอกสารการขอรับรอง 
ได้แก่ เคร่ืองบีบเส้น ถังนวดผสม 
และตู้อบลมร้อน เพื่อใช้เป็นขอ้มูล
ในการย่ืนขอมาตรฐานเคร่ืองหมาย
ฮาลาลใหถู้กตอ้งตามบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม 

11–14 
มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชพี 
บ้านเหม้า /  
ต าบลสระคู   
อ าเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ชาข้าวหอมมะล ิ - ต้องการสนับสนุน
ฉลากโภชนาการ
ผลิตภัณฑ์ชาข้าวหอม
มะล ิ

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูล
บนฉลากและการเตรียมตัวอย่าง
เพื่อตรวจวเิคราะห์ฉลาก
โภชนาการ 
- วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชาขา้วหอมมะล ิ

วิสาหกิจชุมชนท า
ขนมทองมว้นบ้าน
พิลา /  
ต าบลขี้เหลก็ 
อ าเภอปทุมรัตต์  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- คุกกี้ 
- โดนัท 
- ทองม้วนจากแป้ง
ข้าวหอมมะล ิ
- ขนมผิง 

- ต้องการพัฒนาสูตร
ขนมผิงให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค 
 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกพร้อมทั้งฝกึ
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตขนมผิงและมอบสูตรให้
ผู้ประกอบการน าสูตรไปทดลองผลิต
เพื่อจ าหน่าย 
 

วิสาหกิจชุมชนผลิต
แป้งข้าวหอมมะลิ
105 /  
ต าบลหนองแก้ว 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- โดนัท 
- แพนเค้ก   
- แป้งทอดกรอบจาก
แป้งข้าวหอมมะลิ 

- ผู้ประกอบการต้องการ
ย่ืนขอเลข 
สารบบอาหาร 
- ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แป้งทอด
กรอบจากแป้งขา้วหอม
มะลิที่ปราศจากกลูเตน 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้ถูกตอ้งตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีในการผลิต 
- พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แป้งทอด
กรอบจากแป้งขา้วหอมมะลทิี่
ปราศจากกลูเตนในห้องปฏิบัตกิาร
และให้ผู้ประกอบการน าสูตรไป
ทดลองผลิตเพือ่จ าหน่าย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ข้าวกล้อง 

- ข้าวกล้องงอกผสม
ธัญพืช 

- ต้องการสนับสนุน
ฉลากโภชนาการ

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูล
บนฉลากและการเตรียมตัวอย่าง
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ / 

ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

วันทน์กมล /  
ต าบลปอภาร   
อ าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- จ้ิงหรีดอบแห้ง ผลิตภัณฑ์จ้ิงหรีด
อบแห้ง 

เพื่อตรวจวเิคราะห์ฉลาก
โภชนาการ 
- วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์
จ้ิงหรีดอบแห้ง 
 

วิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกร
แปรรูปปลาบ้าน
ขมิ้น /  
ต าบลดินด า   
อ าเภอจังหาร  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ปลาส้มชิ้น 
- แหนมปลา 
 
 
 

- ปลาส้มชิ้นไม่ผ่าน 
มผช. เน่ืองจากมี
ปริมาณจุลินทรีย์เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิต ลดการปนเป้ือน
ของเชื้อจุลินทรีย์  
- แนะน าการใช้กระดาษลิตมัสวัด
ค่า pH เพื่อควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

18-22 มิถุนายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสีกายโฮม 
สเตย์ /  
ต าบลสีกาย   
อ าเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัดหนองคาย 

- มะเขือเทศแช่อิ่ม
อบแห้ง 

- ต้องการลดปัญหาการ
เกิดสีคล้ าในผลิตภัณฑ์
มะเขือเทศแชอ่ิ่ม
อบแห้ง 
- ผู้ประกอบการต้องการ
ย่ืนขอเลข 
สารบบอาหาร 
 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกพร้อมทั้งฝกึ
ปฏิบัตเิพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และแนะน าให้ใช้สารละลาย
โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในปริมาณที่
เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 
เพื่อปอ้งกันการเกิดสีคล้ าใน
ผลิตภัณฑ ์
- ผลักดันใหผู้้ประกอบการย่ืนขอ
เลขสารบบอาหาร 

วิสาหกิจชุมชนแปร
รูปกล้วยสีกายใต้ /  
ต าบลสีกาย   
อ าเภอเมือง
หนองคาย   
จังหวัดหนองคาย  

- กล้วยทอดกรอบ 
- กล้วยฉาบเค็ม 
- กล้วยฉาบหวาน 

- ต้องการลดปัญหาการ
เกิดกลิ่นหืนใน
ผลิตภัณฑ์กลว้ยทอด 
- ต้องการย่ืนขอ มผช. 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกพร้อมทั้งฝกึ
ปฏิบัตเิพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตโดยใช้น้ ามันที่มีส่วนผสมของ
ขิงผง เพื่อลดการเกิดกลิ่นหืนใน
ผลิตภัณฑ์กลว้ยทอด 
- ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอการรับรอง 
มผช. และผา่นเรียบร้อยแล้ว 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 
บ้านกองนาง /  
ต าบลกองนาง   
อ าเภอทา่บ่อ  
จังหวัดหนองคาย 

- ไส้กรอกปลา 
- ปลาส้มตัว 

- ไส้กรอกปลาไมผ่่าน 
มผช. เน่ืองจากมี
ปริมาณโปรตีนใน
ผลิตภัณฑ์ไสก้รอกปลา
น้อยกว่ารอ้ยละ 13 
โดยน้ าหนัก 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกพร้อมทั้งฝกึ
ปฏิบัตเิพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ลดการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ และปรับสัดส่วนของ
เน้ือปลาบดเพื่อให้มีปริมาณโปรตีน
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แก้วขวญัมะม่วงแช่
อิ่ม /  

- มะม่วงแช่อิ่ม 
 

- มะม่วงแช่อิ่มไม่ผา่น 
มผช. เน่ืองจากมี
ปริมาณวัตถุเจือปนเกิน

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกพร้อมทั้งฝกึ
ปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และแนะน าการใช้วัตถุเจือปน



โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 2562 

 
 

70 

วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์
ความต้องการ / 

ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

18-22 มิถุนายน 
2562 

ต าบลบ้านเดื่อ   
อ าเภอเมือง
หนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

เกณฑ์มาตรฐาน ในกระบวนการผลิตไม่ให้เกินเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนด 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร
บ้านปากห้วย /  
ต าบลหนองผือ 
อ าเภอทา่ลี่ จังหวัด
เลย 

- กล้วยทอดกรอบ 
- กล้วยเบรคแตก 

- ต้องการลดปัญหาการ
เกิดกลิ่นหืนใน
ผลิตภัณฑ์กลว้ยทอด 
- ต้องการย่ืนขอ มผช. 

- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกพร้อมทั้งฝกึ
ปฏิบัตเิพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตโดยใช้น้ ามันที่มีส่วนผสมของ
ขิงผง เพื่อลดการเกิดกลิ่นหืนใน
ผลิตภัณฑ์กลว้ยทอด 
- ผลักดันผู้ประกอบการให้ย่ืนขอ
การรับรอง มผช. 

 
 
 
 
 
 

  

   
 

ภาพกลุ่มรัตนาวดี (ไร่ภูผาศักดิ์)  ต าบลหนองบัว  อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

ภาพวิสาหกิจชมุชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากห้วย  ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

ภาพกลุ่มเชียงคานมะพร้าวแก้ว ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  
ระหว่างวันที ่28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 
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ภาพกลุ่มแมล่ะเอียดมะพร้าวแกว้  ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 

  

 
 

  

ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย  ต าบลชมเจริญ  อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย  ระหว่าง
วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 
 
  
 
 
 
 
 

  

ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนท าขนมทองม้วนบ้านพิลา  ต าบลขี้เหล็ก  อ าเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 16 -19 มกราคม 2562 
 
 
 

  

 
 

  

 
ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปปลาบ้านขมิ้น  ต าบลดินด า  อ าเภอจังหาร   
จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
 
 
 
 

  

 
 

  

ภาพกลุ่มปลาร้าบองคุณโหน่ง  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
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ภาพกลุ่มสมศักดิ์ปลาส้ม  ต าบลขามเฒ่าพัฒนา  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
 
 
 
 

  

 
 

  

ภาพกลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา  ต าบลแห่ใต้  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
   

 
 
 

   
ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านกองนาง  ต าบลกองนาง  อ าเภอท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย  ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
 
 

 
 

  

ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มแกว้ขวัญมะม่วงแช่อิม่  ต าบลบ้านเด่ือ  อ าเภอเมืองหนองคาย   
จังหวัดหนองคาย  ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านโพนสว่าง  ต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
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ภาพกลุ่มสีกายโฮมสเตย์  ต าบลสีกาย  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
 
 
 
 

  

 
 

  

ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยสีกายใต้  ต าบลสีกาย  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพบริษัท อีคอน แก็ค พลัส จ ากัด  ต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562 
 
 
 

  

 
 

  

 
ภาพกลุ่มน้ าจิ้มสุกี้ยี่ห้อโอชา  ต าบลบ้านเลี่ยม  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562 
 
 
 

  

   
 
 
ภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มเชียงคานมะพร้าวแก้ว  ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562 
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ภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มแม่ละเอียดมะพร้าวแก้ว  ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562 
 
 
 

  

 
 

  

 

ภาพกลุ่มติ๊กมะพร้าวแก้ว  ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562 
 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562 
 

 
 
 
 
ภาพกลุ่มแมน่ีมะพร้าวแก้ว  ต าบลเชียงคาน  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

  

   
ภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย  ต าบลชมเจริญ   
อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 256 
 
 
 

  

   
 
 
ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า  ต าบลสระคู  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 
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ภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท าขนมทองม้วนบ้านพลิา  ต าบลขี้เหลก็  อ าเภอปทุมรัตต์   
จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 

  

   
 
ภาพกลุ่มวิสาหกิจชมุชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ105  ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 
 
 
 

  

 
 

  

 
ภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มข้าวกล้องวันทนก์มล  ต าบลปอภาร  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 
 
 
 

  

 
 

  

 
ภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปปลาบ้านขมิน้  ต าบลดินด า  อ าเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 

  

 
 

  

 
ภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มสีกายโฮมสเตย์  ต าบลสีกาย  อ าเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2562 
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ภาพคร้ังท่ี 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยสีกายใต้  ต าบลสีกาย  อ าเภอเมืองหนองคาย   
จังหวัดหนองคาย  ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 

  

   
ภาพคร้ังท่ี 2 วิสาหกิจชุมชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง  ต าบลกองนาง  อ าเภอท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย  ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 

  

   
ภาพคร้ังท่ี 2 วิสาหกิจชุมชนกลุม่แก้วขวัญมะม่วงแช่อิ่ม  ต าบลบ้านเด่ือ  อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย  ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 

  

   
 
ภาพคร้ังท่ี 2 วิสาหกิจชุมชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านปากห้วย  ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่  
จังหวัดเลย  ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2562 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบ OTOP ประเททอาหารและเครื่องดืม่ ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ้ืนที่ด าเนินการ 

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ)์ 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
หนองคาย และสกลนคร 

70 72 15 18 

                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ 
     - ผู้ประกอบการบางรายขาดแรงจงูใจในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์ เพื่อยื่นขอการรับรอง มผช. เนื่องจาก
ไม่ใช่มาตรฐานบังคับและไมต่้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการซึ่งมขีั้นตอนยุ่งยาก 
 - ผู้ประกอบการบางรายประสบปัญหาด้านความพร้อมของสถานที่ผลิต และอุปกรณ์ รวมถึงปัญหาด้านเงินทุน 
ท าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - ผู้ประกอบการต้องการให้ วศ. ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อแนะน าการยื่นขอรับรองมาตรฐานและช่วย
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ  
 - ผู้ประกอบการต้องการให้ วศ. พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่ มผช. หรือมาตรฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันเป็นประเด็นส าคัญในสังคมไทย  น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าไม่เท่ากันของ
คนไทยในสังคม  เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ  รัฐบาลจึงได้วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศนคติประเทศ  จึงมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยเฉพาะใน
เร่ืองการพัฒนาผู้ประกอบการ  เศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
จึงได้ก าหนดทิศทางการท างานเพื่อลดความเหลื่อมล้ า  โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกุญแจส าคัญ 
ในการน าพาประเทศไปสู่ Thailand  4.0  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตสินค้า  รวมทั้งเร่ืองการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซ่ึงน้ าเป็นปัจจัยส าคญัในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แต่น้ าที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีประเด็นปัญหาดังน้ี 

1) ประชาชน  วิสาหกิจชุมชน  และผู้ประกอบการ  OTOP  ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่การประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค  
ต้องใช้น้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  เช่นน้ าผิวดิน  ตามบ่อ  หนอง  คลอง  บึง  แม่น้ า  และน้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาล มาใช้โดยตรง  หรือผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพระดับประปาหมู่บ้าน  ซ่ึงส่วนใหญ่ยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าที่จะใช้บริโภคหรือใช้ในกระบวนการผลิต   ยอม
เสี่ยงใช้น้ าทั้งที่น้ าไม่ได้คุณภาพ 

2) น้ าในธรรมชาติอาจมีสิ่งต่างๆละลายหรือเจือปนอยู่มากมาย  ทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  สิ่งเจือปนในน้ าอาจ
มีคุณประโยชน์หรืออาจเป็นโทษต่อผู้บริโภคได้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณ  น้ าที่มองด้วยตาเปล่าว่าใสอาจมีปริมาณสารบางตัวมากเกินไปและ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือส่งผลต่อคุณภาพสินค้าได้ จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพก่อน
น ามาใช้อุปโภคหรือบริโภค  หรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า   
แต่ผู้ประกอบการและประชาชนขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่จะน ามาใช้งาน 

3) ประชาชนและผู้ประกอบการขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากสารปนเป้ือนในน้ าที่มีผลต่อสุขภาพหรือส่งผลต่อ
คุณภาพสินค้า  ใช้น้ าทั้งๆที่น้ านัน้ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ส าหรับผู้ที่มีความตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวก็ต้องจัดซ้ือน้ าสะอาดมา
ใช้งานส่งผลให้ค่าครองชีพหรือต้นทุนสินค้าสูงขึ้น 

4) ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีระบบน้ าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนหน่ึงจ าเป็นต้องเจาะน้ าบาดาลใต้ดินขึ้นมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ในน้ าบาดาลน้ันจะมีสารสนิมเหล็กและสารประกอบอื่นๆ  ปะปนอยู่มากมายส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนท าให้เกิดโ รคต่าง ๆ  
และยังก่อให้เกิดปัญหาน้ ามีสีแดง มีกลิ่น  เกิดคราบสนิมขึ้นกับเคร่ืองสุขภัณฑ์และท าให้ผ้าเปื้อนอีกด้วย ในอดีตที่ผ่านมามีประชาชนไม่มากนัก
สามารถติดตั้งเคร่ืองกรองน้ าเพื่อกรองสนิมเหล็กดังกล่าวได้  เน่ืองจากเคร่ืองกรองและสารกรองยังมีราคาค่อนข้างสูงเพราะ ต้องน าเข้าสาร
กรองจากต่างประเทศ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
รายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า  OTOP  ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ได้มี
การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเคร่ืองกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  และผู้ประกอบการ  OTOP  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ในเรื่องแหล่งน้ า  คุณภาพน้ า  
การปรับปรุงคุณภาพน้ า  ปัญหาและแนวทางการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และฝึกปฏิบัติการในการผลิตสารกรองสนิม
เหล็กในน้ าและผลิตเคร่ืองกรองน้ าใช้เองได้  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ า  ผลิตเคร่ืองกรองน้ าใช้
ส าหรับผลิตน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใชเ้องและสามารถบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้  ช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชน 

 

บทน า 



โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 2562 

 
 

79 

วัตถุประสงค ์
 

1.  เพื่อใหป้ระชาชน  วิสาหกิจชุมชน  และผู้ประกอบการ  OTOP  ที่ขาดแคลนน้ าสะอาดใหม้ีน้ าสะอาด         
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการอุปโภคและบริโภค  และใช้ในกระบวนการผลติสินคา้  OTOP 

2.  เพื่อใหป้ระชาชนมีองค์ความรู้ในการดูแลบ ารุงรักษาระบบกรองน้ า  และผลิตน้ าทีส่ะอาดปลอดภัยเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลติได้เองในราคาต้นทุนต่ า    

3.  เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากสารปนเปื้อนในน้ า 
 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสตูร  “การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลติผลิตภณัฑ ์ OTOP”การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี พ้ืนท่ี 
จ านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย) 
เครือ่งกรองน้ าท่ีผลิตได ้

(ชุด) 
1 วันที ่ 16 – 21 ตุลาคม  

2561 
เทศบาลต าบลแมก่ลอง 
อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

30 30 

2 วันที ่ 14 – 17 
พฤศจิกายน 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม    
อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 

32 30 

3 วันที ่ 19 – 22 
พฤศจิกายน 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงมัส  
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

46 30 

4 วันที ่ 4 – 7 ธันวาคม  
2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปู่ป้อม  
อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

30 30 

5 วันที ่ 9 – 12 ธันวาคม  
2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลผาสิงห์   
อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

59 35 

6 วันที ่ 24 – 27 
ธันวาคม  2561 

เทศบาลต าบลสรรพยา 
อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 

30 30 

7 วันที ่ 12 – 15 
กุมภาพันธ ์ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 

51 30 

8 วันที ่ 11 – 14 
กุมภาพันธ ์ 2562 

เทศบาลต าบลปลาปาก 
อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

31 30 

9 วันที ่ 16 – 19 
กุมภาพันธ ์ 2562 

องค์การบริหารสว่นต าบลแมด   
อ าเภอลืออ านาจ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

33 30 

10 วันที ่ 18 – 21 
กุมภาพันธ ์ 2562 

เทศบาลต าบลแม่จัน 
อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

35 30 

11 วันที ่ 21 – 24 
กุมภาพันธ ์ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมอืงน้อย  
อ าเภอหัวสะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 

31 30 

12 วันที ่ 24 – 27 
กุมภาพันธ ์ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางหมู   
อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

33 30 

13 วันที ่26 กุมภาพันธ ์ - 
1 มีนาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร   
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

36 30 

14 วันที ่ 2 - 5มีนาคม  
2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่น่าน   
อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

43 33 

15 วันที ่ 3 - 6มีนาคม  
2562 

เทศบาลต าบลบ้านด่าน 
อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 

30 30 
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ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี พ้ืนท่ี 
จ านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย) 
เครือ่งกรองน้ าท่ีผลิตได ้

(ชุด) 
16 วันที ่ 8 – 11 

มีนาคม  2562 
เทศบาลต าบลหนองกี ่
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

45 30 

17 วันที ่ 25 – 28เมษายน  
2562 

ส านักงานเทศบาลนครสงขลา   
อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

35 35 

18 วันที ่ 22 – 25 
พฤษภาคม  2562 

เทศบาลต าบลหนองสอ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

39 30 

19 วันที ่ 27 – 30 
พฤษภาคม  2562 

เทศบาลต าบลโพน 
อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

35 30 

20 วันที ่ 11 – 14 
มิถุนายน  2562 

เทศบาลต าบลวัดธาต ุ
อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

37 30 

21 วันที ่ 3 - 6มีนาคม  
2562 

เทศบาลต าบลบ้านด่าน 
อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 

30 30 

22 วันที ่ 8 – 11 
มีนาคม  2562 

เทศบาลต าบลหนองกี ่
อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

45 30 

23 วันที ่ 25 – 28เมษายน  
2562 

ส านักงานเทศบาลนครสงขลา   
อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

35 35 

24 วันที ่ 22 – 25 
พฤษภาคม  2562 

เทศบาลต าบลหนองสอ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

39 30 

25 วันที ่ 27 – 30 
พฤษภาคม  2562 

เทศบาลต าบลโพน 
อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

35 30 

26 วันที ่ 11 – 14 
มิถุนายน  2562 

เทศบาลต าบลวัดธาต ุ
อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

37 30 

27 วันที ่ 17 – 20 
มิถุนายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง   
อ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ 

35 30 

28 วันที ่ 23 – 26 
มิถุนายน  2562 

เทศบาลต าบลหนองแวง 
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

50 40 

29 
วันที ่ 10 – 13 

กรกฎาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิงและ
คริสตจักรเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

40 31 

30 วันที ่ 16 – 19 
กรกฎาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาน้อย   
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

69 38 

31 วันที ่ 6 – 9 สิงหาคม  
2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

40 30 

32 วันที ่ 12 – 15 
สิงหาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง   
อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

46 30 

  รวม 1,242 997 
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 การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
หลังจากการอบรมและให้ผู้เข้ารับการอบรมทดลองใช้เครื่องกรองน้ าไประยะหนึ่งแล้ว  ทช. ได้ลงพื้นที่ จังหวัด

หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์  และบุรีรัมย์  เพื่อตรวจติดตามการใช้งานและตรวจสภาพระบบการกรอง
พร้อมท้ังให้ค าปรึกษาแนะน าในการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ าอย่างต่อเนื่อง  และได้เก็บตัวอย่างน้ าก่อนและหลังผ่านเครื่อง
กรอง  จ านวน 75 ตัวอย่าง  มาวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ าบริโภค มอก. 257 – 2549  
ซึ่งผลทดสอบน้ าที่ผ่านเครื่องกรองน้ าของ วศ. อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานก าหนด  เป็นน้ าสะอาดพร้อมอุปโภคบริโภค 

 
 

 

  

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 
  

 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาปู่ป้อม  อ าเภอปางมะผ้า   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
  

 
 

 
 
ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง   
อ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ 

 
 

 

 
 
 

 
 
ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเทศบาลต าบลหนองสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
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สรุปผลการด าเนินงาน  
 
การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน้ าอ่อนเพื่อใช้ใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP”  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ า  ผลิตเครื่อง
กรองน้ าใช้ส าหรับผลิตน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้เองและสามารถบ ารุงรักษาระบบกรองน้ าได้ช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 
จ านวนเคร่ืองกรองท่ีผลิตได้ (ชุด) 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
ด าเนินการในพื้นที่  14  จังหวัด 
ได้แก ่ตาก  แม่ฮ่องสอน  น่าน 
ชัยนาท  สงขลา  ปัตตานี 
นราธิวาส  หนองคาย 
อ านาจเจรญิ  นครพนม  บุรรีัมย์  
กาฬสินธุ์  บึงกาฬ และสกลนคร 

 
780 

 
1242 

 
780 

 
997 

                                                                                      ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ          

1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องการท าเครื่องกรองน้ าเพิ่มอีกหลังจากการฝึกอบรมเพื่อใช้ในครัวเรือน  แต่ไม่สามารถท า
ได้เนื่องจากขาดเครื่องเชื่อมพีวีซี  ส าหรับใช้เชื่อมประกอบเครื่องกรองน้ า  จึงให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาเบื้องต้น  โดยให้
ซื้อเครื่องเชื่อมขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้  รวมทั้งแนะน าให้ อบต. ในพื้นที่จัดท าโครงการเพื่อจัดซื้อเครื่องและอุปกรณ์
ต่อไป 

     2. ผู้เข้ารับการอบรมส่วนมากมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร  มีรายได้น้อย   จึงต้องการให้การ วศ. 
ทดสอบคุณภาพน้ าให้อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งหลังจากการอบรมแล้ว ทช. ได้ให้สารส าหรับทดสอบคุณภาพน้ าเบื้องต้นไว้แล้ว 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ในประเทศไทยมีหมู่บ้านหรือชุมชนที่ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน น้ าบ่อ น้ าบาดาล อยู่หลายพื้นท่ีของ 
ประเทศ  แต่น้ าประเภทนี้ยังมีการปนเปื้อน  คุณภาพยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องกรองน้ า  ซึ่ง ทช. สามารถน าเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน้ าที่มีต้นทุน
ต่ าและเหมาะสมกับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ 
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โครงกำรพฒันำศกัยภำพผ ูป้ระกอบกำร OTOP

ประเภทผลิตภณัฑส์มนุไพรท่ีไม่ใช่อำหำร 

 

สมุนไพรนับเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่อยู่คู่ภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนาน และมีศักยภาพในการต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมได้หลากหลายชนิด ได้แก่ อุตสาหกรรมยาสมุนไพร เครื่องส าอางสมุนไพร อาหารและ
เครื่องดื่มสมุนไพร และอาหารเสริมสมุนไพร ในปัจจุบันตลาดสมุนไพรโลกมีมูลค่ารวม 270,000 ล้านบาท ในขณะท่ีตลาด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย มีมูลค่า 39,200 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2564 จะขยายตัวเป็น 57,000 ล้านบาท กลุ่มสินค้าที่
มีศักยภาพมากท่ีสุด คือ อาหารเสริม (Nutraceuticals) และเวชส าอาง (Cosmeceuticals) ประเทศไทยส่งออกเครื่องส าอาง
ปีละ 140,000 ล้านบาท แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางมีสมุนไพร เป็นส่วนผสมในปริมาณน้อย อีกทั้งยังน าเข้าวัตถุดิบสารสกัด
สมุนไพรจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญม่ากกว่ารอ้ยละ 90 คิดเป็นมูลค่าน าเข้า 20,000 ล้านบาท ในขณะที่การส่งออกวัตถุดิบ
สมุนไพรมีมูลค่าเพียง 245 ล้านบาท ธุรกิจสมุนไพรของไทยยังมีช่องว่างการพัฒนาท่ีส าคัญ เช่น การบริหารจัดการสมุนไพรไม่
เป็นระบบ ท าให้วัตถุดิบขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม วัตถุดิบสมุนไพรไม่ผ่านมาตรฐาน รวมทั้ง
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสมุนไพรมีน้อยและเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กถึงร้อยละ 98 ท าให้มีความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดน้อย จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร อันเป็นที่มาของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก                 
พ.ศ.2560-2564 ทีต่้องการส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ผลักดันเป็นพืช
เศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อน Thailand 4.0 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย  โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและ
รักษาภูมิปัญญาด้านสมนุไพรไทย และพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ 
และครบวงจร   
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส านักเทคโนโลยีชุมชน มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น 
ลูกประคบสมุนไพร สบู่ก้อน สบู่ก้อนกลีเซอรีน สบู่เหลว แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวมา
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการระดับชุมชนและ SMEs รวมถึงการให้ค าปรึกษาในด้านระบบคุณภาพ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) การจดแจ้งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จากการส ารวจของกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ ใน
ปี 2561 น้ัน พบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ มผช. นั้นยังมีจ านวนมาก ปัญหาที่มักพบใน
ผลิตภัณฑ์คือ ผลิตภัณฑ์มีค่าความเป็นกรด - เบส สูงกว่าที่มาตรฐานก าหนด ผลิตภัณฑ์ขาดความคงสภาพ ปริมาณ
เช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์มากเกินที่มาตรฐานก าหนด ปริมาณไขมันในสบู่ก้อนต่ ากว่าที่มาตรฐานก าหนด การขาด
ความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ าเสมอทุกครั้งท่ีผลิต  โครงการนี้จึงมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริม
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านคุณภาพของสินค้า ท าให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง รวมถึงผลักดันให้
ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งเครื่องส าอางควบคุมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ ยื่นค าขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายโอกาสทางการตลาดซึ่งจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมภิาค 
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  
 

บทน า 
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วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร (OTOP) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้แก่ 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สามารถยื่นจดแจ้งเครื่องส าอาง
ควบคุมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
 
ผลการด าเนินงาน 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สมัมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

คร้ังท่ี 
วัน เดือน 

ปี 
ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พ้ืนที่ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (คน) 

1 15 - 16 
พฤศจิกายน 

2561 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง
สมุนไพร (สบู่เหลวสมุนไพร 
 ผลิตภัณฑ์หมักผม  และผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว) 

โรงแรมกรุงศรีรเิวอร ์
ต าบลกะมัง 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

30 

2 28 – 29 
พฤศจิกายน 

2561 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง
สมุนไพร (สบู่ก้อนสมุนไพร สบู่กลเีซอรีน  
และสบู่เหลวสมุนไพร) 

โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ   
ต าบลท่าช้าง   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดจันทบุร ี

30 

3 20 – 21 
ธันวาคม 
2561 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร 
(สบู่ก้อนสมุนไพร ผลิตภัณฑห์มักผม และ
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว) 

ณ  โรงแรมเชียงใหม่ฮลิล์  
2000 ต าบลสุเทพ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 

37 
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คร้ังท่ี 
วัน เดือน 

ปี 
ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พ้ืนที่ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (คน) 

4 23 – 24 
มกราคม 
2562 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร 
(สบู่ก้อนสมุนไพร  
แชมพูสมุนไพร และครีมนวดผมสมุนไพร) 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมวีวันโคราช   
ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

31 

5 27 – 28 
กุมภาพันธ์ 

2562 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร  
(สบู่ก้อนสมุนไพร สบู่กลีเซอรีน   
และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว) 
 
 
 
 

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  
ต าบลทับเที่ยง   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดตรัง 

37 

 
การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ ์ 
 

วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

22 –  25  
พฤษภาคม  

2562 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบ้านเทวินทร์สมุนไพร 
อ าเภอบา้นฉาง  
จังหวัดระยอง 

แชมพูสมุนไพร ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอ 
มผช. แชมพสูมุนไพร แต่
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ เน่ืองจากค่าความ
เป็นกรด-เบส (pH) ต่ า
กว่ามาตรฐาน และ
ต้องการปรับปรุงสถานที่
ผลิตให้เป็นสัดส่วน โดย
แยกกับทีพ่ักอาศัยอยา่ง
ชัดเจน 

แนะน าและสาธิตการวัดค่า 
pH ของผลิตภัณฑแ์ชมพู 
ตลอดจนการเลอืกใช้สารเคมี
ที่เหมาะต่อการปรับค่า pH 
และให้ค าปรึกษาเร่ืองสถานที่
ผลิตตามขอ้ก าหนด 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

22 –  25  
พฤษภาคม  

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสวนเอนกอนันต์  
อ าเภอเขาชะเมา       
จังหวัดระยอง 

แชมพูสมุนไพร ผู้ประกอบการตอ้งการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพู
สมุนไพรให้ถกูต้องตาม
มาตรฐาน ถกูต้องตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีใน
การผลิต และตอ้งการจด
แจ้งออนไลน์ (อย.)   

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตรการผลิต 
การวัดค่า pH ของแชมพู
สมุนไพร และลักษณะแชมพูที่
ตรงตาม มผช. พร้อมกับเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แชมพู
สมุนไพรมาเพื่อตรวจวิเคราะห์
ตาม มผช. และให้ค าปรึกษา
เรื่องสถานที่ผลิตตาม
ข้อก าหนด และความ
เหมาะสมของที่ตั้ง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรเพื่อสขุภาพและ
ความงาม 
อ าเภอบางละมุง   
จังหวัดชลบุรี 
 

แชมพูสมุนไพร ผู้ประกอบการตอ้งการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพู
สมุนไพรให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานถกูต้องตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีใน
การผลิตและขอ
ค าแนะน าเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต 
เน่ืองจากผู้ประกอบการ
ได้วางแผนย้ายสถานที่  
ผลิต  

แนะน าและสาธิต
กระบวนการผลิตแชมพูให้แก่
ผู้ประกอบการและสมาชิกใน
กลุ่ม และให้ค าปรึกษาเร่ือง
การเลอืกหอ้งผลิตและเก็บ 
บรรจุภัณฑ์ตามข้อก าหนด 
การจัดวางและองค์ประกอบ
ภายในห้องที่เหมาะสมตอ่
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ์

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรบ้านตม 
อ าเภอพนัสนิคม   
จังหวัดชลบุรี 

ผลิตภัณฑ์ปิดผม
ขาวจากสมุนไพร
เทียนกิ่ง 
 
 
 
 
 
 

ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวจากสมุนไพร
เทียนกิ่งให้ถกูต้องตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีใน
การผลิต 

แนะน าวิธีเก็บสมุนไพร
เทียนกิ่งการท าความสะอาด
และตากแห้ง  จากน้ันเก็บ
ตัวอย่างสมุนไพร มาตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ 
และได้ให้ค าปรึกษาเรื่อง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวจากสมุนไพร
เทียนกิ่ง  
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

22 –  25  
พฤษภาคม  

2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ผลิตไม้กฤษณาอ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง 
 

สบู่ 
กลีเซอรีน 

ต้องการปรับปรุงสถานที่
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 
และปรับสูตรและเพิ่ม
ชนิดของผลิตภัณฑ์ ให้
ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต การจัด
วางวัสดอุุปกรณ์ภายในห้อง 
และให้ค าแนะน าในการปรับ
สูตรการผลิตสบู่เหลว
สมุนไพร 
 
 
 

กลุ่ม Gypsy Serora 
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  
 

แชมพูสมุนไพร ต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร
และปรับปรุงสถานที่ผลิต
เคร่ืองส าอาง 

 ให้ค าปรึกษาเร่ือง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพร 
และให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิตการจัด
วางวัสดอุุปกรณ์ภายในห้อง
ผลิตให้เหมาะสม  

นายฐิติวัชร์  
ชุมเพชรกุลวัฒน์  
อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  

สบู่กลีเซอรีน ต้องการปรับปรุงสถานที่
ผลิตเคร่ืองส าอาง 
 
 
 
 
 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตตามข้อก าหนด 

นางสาวเจริญรัตน์   
ตันเจริญ 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 

สบู่กลีเซอรีน ต้องการค าแนะน าเร่ือง
สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์
สบู่กลีเซอรีน และสถานที่
ผลิต 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตร
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
สบู่กลีเซอรีนการสกัด
สมุนไพร และการจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ภายในห้องผลิตหอ้ง
บรรจุภัณฑ์ และการติดป้าย
หน้าห้อง 
 
 
 

 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ลูกประคบ
สมุนไพร 
หมอนสมุนไพร 

ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอ 
มผช.ลูกประคบสมุนไพร 
แต่ผลิตภัณฑ์ยังไมผ่่าน

ให้ค าแนะน าเร่ืองการเตรียม
สมุนไพร และกระบวนการ
ผลิตลูกประคบให้ได้คุณภาพ 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

26 – 30 
พฤษภาคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 

เกณฑ์ เน่ืองจากค่า
จุลินทรีย์เกินมาตรฐาน 
และต้องการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้เป็น
สัดส่วน โดยแยกกับทีพ่ัก
อาศัยอย่างชัดเจน  

และให้ค าปรึกษาเร่ืองสถานที่
ผลิตตามขอ้ก าหนด 

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม 
จักสานบ้านป่ากอ 
อ าเภอเซกา   
จังหวัดบึงกาฬ 
 

ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวผสมสมุนไพร 

ต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิตโลชั่น
บ ารุงผิวให้ถูกตอ้งตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีใน
การผลิต และตอ้งการ
ปรับสูตรและเพิ่มชนิด
ของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า
มากขึ้นพร้อมทั้งขอ
ค าแนะน าเร่ืองที่ตั้งและ
การปรับปรุงสถานที่ผลิต 
เน่ืองจากย้ายสถานที่ผลิต
ใหม่ และต้องการจดแจ้ง
ออนไลน์ (อย.)  แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากรอรับการตรวจ
สถานทีผ่ลิต 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตรการ
ผลิตโลชั่นบ ารุงผิว สูตรการ
ผลิตแชมพูสมุนไพร การวัด
ค่า pH พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวเพือ่
ตรวจวิเคราะห์ตาม มผช. 
และ ให้ค าปรึกษาเร่ืองความ
เหมาะสมของที่ตั้งและการจัด
สถานทีผ่ลิตตามข้อก าหนด
ของ อย. 

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 
รัศมีบึงกาฬ 
อ าเภอเมือง   
จังหวัดบึงกาฬ 
 
 

สบู่กลีเซอรีนผสม
สมุนไพร 

ต้องการจดแจ้งออนไลน์ 
(อย.)  แต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้น่ืองจากรอ
รับการตรวจสถานที่ผลิต
จาก สสจ. ต้องการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตสบู่กลีเซอรีน
สมุนไพรใหถู้กต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลติและ ขอค า 
แนะน าเร่ืองการปรับปรุง
สถานที่ผลิต เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการได้วางแผน
ย้ายสถานที่ผลิต ให้อยู่ห่าง
จากที่พักอาศัย  

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตร 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่
กลีเซอรีน และการสกัด
สมุนไพร รวมทั้งให้ค าปรึกษา
เรื่องการปรับปรุงสถานที่ผลิต  
การจัดวางวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องให้เหมาะสมต่อ
กระบวนการผลิตผลติภัณฑ์
ทั้งน้ีผู้ประกอบการอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงสถานที่ผลิตตาม
ค าแนะน าสาธารณสุขจังหวัด  
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

26 – 30 
พฤษภาคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย
และสมุนไพรพระพทุธบาท 
อ าเภอศรีเชียงใหม่   
จังหวัดหนองคาย 

สบู่เหลวสมุนไพร ต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิตสบู่
เหลวสับปะรดให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์วธิีการที่ดี
ในการผลิต และมี
คุณภาพตาม มผช.  
พร้อมขอค าแนะน าเร่ือง
ที่ตั้งและการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิต เน่ืองจาก
ย้ายสถานทีผ่ลิตใหม่ 
และต้องการจดแจ้ง
ออนไลน์ (อย.) แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากรอรับการตรวจ
สถานทีผ่ลิต 

ให้ค าแนะน าและสาธิต
กระบวนการผลิตสบู่เหลว
สับปะรดให้แก่ผู้ประกอบการ
และสมาชกิในกลุ่มและ ให้
ค าปรึกษาเร่ืองสูตรการผลิต 
วิธีเตรียมสารสกัดน้ าสับปะรด
และปริมาณที่เหมาะสมที่จะ
เติมลงในผลิตภัณฑ์ การวัดค่า 
pH ให้ค าปรึกษาเร่ืองสถานที่
ผลิตตามขอ้ก าหนด และ
ความเหมาะสมของที่ตั้ง 
 

กลุ่มปารวีสมุนไพร 
อ าเภอขามสะแกแสง  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

สบู่กลีเซอรีนผสม
สมุนไพร 

ต้องการค าแนะน าเร่ือง
สูตรการผลิตสบู่ 
กลีเซอรีน และสถานที่
ผลิต 
 
 
 
 

 ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต การจัด
วางวัสดอุุปกรณ์ภายในห้อง 
และให้ค าแนะน าในการปรับ
สูตรการผลิตสบู่กลีเซอรีน 

กลุ่มส่งเสริมอาชพีการเกษตร
สืบศิริสมุนไพรไทยท า  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

แชมพูสมุนไพร ต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิตแชมพู
สมุนไพรให้ถกูต้องตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีใน
การผลิตและ ปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตเคร่ืองส าอาง 
 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตรการ
ผลิต กระบวนการผลิตแชมพู
สมุนไพร การวัดค่า pH และ
ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต การจัด
วางวัสดอุุปกรณ์ภายในห้อง   
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

กลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรบ้าน
หนองบัว 
อ าเภอสีคิ้ว   
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

ลูกประคบ
สมุนไพร 

ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอ 
มผช. ลูกประคบสมุนไพร 
แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ เน่ืองจากพบสิ่ง
แปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ 
และ ต้องการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิตให้เป็น
สัดส่วน โดยแยกกับทีพ่ัก
อาศัยอย่างชัดเจน 

ได้แนะน าเร่ืองการเตรียม
สมุนไพร และกระบวนการ
ผลิตลูกประคบให้ได้คุณภาพ
และให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิตตาม
ข้อก าหนด 

24 – 25 
มิถุนายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ ์
บ ารุงผิวสรียา             
อ าเภอธญับุรี  
จังหวัดปทุมธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบู่ 
กลีเซอรีนผสม
สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอ 
มผช. สบู่กลีเซอรีน แต่
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ เน่ืองจากปริมาณ 
กลีเซอรีน ต่ ากว่า
มาตรฐาน และปริมาณ
คลอร์ไรด์เกินกว่า
มาตรฐาน จึงต้องการ
ปรับปรุงสูตรการผลิตสบู่ 
กลีเซอรีนสมุนไพรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด และต้องการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้
เป็นตามข้อก าหนดของ
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีใน
การผลิตเคร่ืองส าอาง 

ให้ค าแนะน าเร่ืองการ
ปรับปรุงสูตรการผลิต
ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด ให้ค าปรึกษาเร่ือง
การปรับปรุงสถานที่ผลิตให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีในการ
ผลิตเคร่ืองส าอาง รวมทั้งให้
ค าปรึกษาเร่ืองการปรับปรุง
สูตรผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่  แชมพู 
สบู่เหลว  และโลชั่นบ ารุงผิว  
วิธีการยืดอายุการเก็บรักษา
สารสกัดสมุนไพร พร้อมทั้ง
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แชมพู
สมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร
มาท าการตรวจวิเคราะห์
เบ้ืองต้นในห้องปฏิบัติการ 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

24 – 25 
มิถุนายน 
2562 

 

บจก. วอร่าครีมพลัส 
อ าเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี 
 

ผลิตภัณฑ์
ป้องกันแสงแดด 

ต้องการปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิต และสามารถย่ืน
ขอจดแจ้งออนไลน์ (อย.) 
ได ้

ได้พัฒนาและปรับปรุงสูตรการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดดในห้องปฏิบัติการ ให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนดและสาธิตกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดด พร้อมทั้งแนะน า
แหล่งวัตถุดิบที่ดี และ
เหมาะสมต่อการน ามาเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 

วิสาหกิจชุมชนรังไหม
ประดิษฐ์อ าเภอบา้นหมอ  
จังหวัดสระบุรี 
 

ผลิตภัณฑ์บ ารุง
หน้า 
ผสมสมุนไพร 

ต้องการน าสารสกัด
โปรตีนกาวไหมและ
น้ ามันดอกทานตะวันมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวหน้าที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด  
และสามารถยื่นขอจด
แจ้งออนไลน์ได ้
 

ได้พัฒนาและปรับปรุงสูตรการ
ผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าที่
มีส่วนผสมของสารสกัดโปรตีน
กาวไหมและน้ ามันดอก
ทานตะวันในห้องปฏิบัติการ 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด พร้อมกับสาธิต
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิวหน้า พร้อมทั้งแนะน า
แหล่งวัตถุดิบที่ดี และ
เหมาะสมต่อการน ามาเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์และ ให้
ค าปรึกษาเร่ืองการจัดสถานที่
ผลิตและจัดวางอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่างๆ 

ศูนย์ปัญญาทอ้งถิ่นต าบล
มิตรภาพ 
อ าเภอมวกเหล็ก   
จังหวัดสระบุรี 
 

สบู่ก้อน 
นมแพะ 

ต้องการค าแนะน าเร่ือง
การปรับปรุงสถานที่ผลิต 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต การจัด
วางวัสดอุุปกรณ์ภายในห้อง 
และแนะน ากระบวนการผลิต
สบู่ก้อนเน่ืองจากผลวเิคราะห์
สบู่ก้อนทีผ่่านมาของกลุ่มไม่
ผ่านมาตรฐาน มผช. 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

30 มิถุนายน 
– 

5 กรกฎาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนางสาวพูลสทุธิบญุ  
ปุรินทราภิบาล 
อ าเภอเมือง      
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

สบู่ก้อน 
กลีเซอรีน 

ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอ 
มผช. สบู่ก้อนกลีเซอรีน 
แต่ผลิตภัณฑ์ยังไมผ่่าน
เกณฑ์ เน่ืองจากปริมาณ
กลีเซอรีนต่ ากว่า
มาตรฐาน และตอ้งการ
ปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการปรับ
สูตรผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตสบู่ 
กลีเซอรีน และตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 
มผช. 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การเกษตรและการท่องเที่ยว
บึงขุนทะเล 
อ าเภอเมือง    
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ลูกประคบ
สมุนไพร 

ผู้ประกอบการต้องการย่ืน
ขอ มผช. ลูกประคบ แต่
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
เน่ืองจากปริมาณจุลินทรีย์
เกินมาตรฐาน  
และต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิตลูก
ประคบให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิต และมีคุณภาพ
ตาม มผช.   

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการเตรียม 
สมุนไพรตั้งแต่การท าความ
สะอาด การตัดแต่ง การ
อบแห้งเพื่อลดความชื้น และ
การป้องกันการปนเป้ือนของ
จุลินทรีย์ รวมทั้งการเก็บรักษา
สมุนไพรอย่างเหมาะสม 
 

กลุ่มสตรี หมู่ 12 บ้านราษฎร์
พัฒนา 
อ าเภอเวียงสระ   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

น้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น 
 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการตอ้งการ
ปรับปรุงกระบวน 
การผลิตน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็นให้ถูกตอ้งตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีใน
การผลิต และมีคุณภาพ
ตาม มผช. และขอ
ค าแนะน าเร่ืองการสร้าง
สถานที่ผลิตที่ตรงตาม
ข้อก าหนด อย. 
 
 
 
 

วศ. ได้เก็บตัวอยา่งน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นมาเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ตาม มผช. พบวา่ยัง
มีกลิ่นหืน จึงได้แนะน าวิธีการ
เตรียมวัตถุดิบ และ
กระบวนการผลิตน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นให้แก่
ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาเร่ืองสถานที่ผลิต 
และการจัดวางองค์ประกอบ
ภายในห้องที่เหมาะสมตอ่
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ์
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

30 มิถุนายน 
– 

5 กรกฎาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนายรังสรรค์  
ศรีพงษ์พันธ์กุล 
อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 
 

น้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น 

ผู้ประกอบการต้องการ
ค าปรึกษากระบวนการ 
ผลิตน้ ามันมะพร้าวสกัด
เย็นที่มีคุณภาพ และการ
จัดสถานที่ผลิตที่ตรงตาม
ข้อก าหนด อย. เพื่อรอ
การตรวจสถานที่ผลิต
จาก สสจ. 

แนะน าการเตรียมกระบวนการ
ผลิตน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ให้แก่ผู้ประกอบการ ข้อควร
ระวังจากการปนเป้ือน
จุลินทรีย์ การจัดสถานที่ผลิต
ให้ถูกสุขลักษณะที่ดี พร้อมทั้ง
เก็บตัวอย่างเพื่อน ามา
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มนางวลัยรัตน์  
รัตนด ารงภิญโญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ ์
บ ารุงผม 

ผู้ประกอบการตอ้งการน า
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ซ่ึงเป็นวัตถุดิบของกลุ่ม 
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่คือผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผมจากน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น 
 

พัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์
บ ารุงผมจากน้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น และสาธิต
กระบวนการผลิตที่ถกู
สุขลักษณะที่ดี ให้ค าแนะน า
เร่ืองฉลากบรรจุภัณฑ์ แนะน า
สูตรการผลิตส าหรับการจด
แจ้งออนไลน์ขณะน้ี
ผู้ประกอบการด าเนินการย่ืน
ขอจดแจ้งออนไลน์เรียบร้อย
แล้ว 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
บ้านบ่อน้ าร้อน 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์        
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

แชมพูสมุนไพร 
 

ผู้ประกอบการต้องการขอ
ค าแนะน าเร่ืองการปรับ
สูตรการผลิตแชมพู
สมุนไพร และการปรับปรุง
สถานที่ผลิตซ่ึงอยู่ใน
บริเวณที่พักให้เป็นสัดส่วน
อย่างชัดเจน  
 
 
 

แนะน าการเลอืกใช้สารเคมีที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สาธิต
การวัด และการปรับค่า pH 
รวมทั้ง การเลอืกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม ของ
ผลิตภัณฑ์แชมพู พร้อมกับให้
ค าปรึกษาเร่ืองสถานที่ผลิต
ตามข้อก าหนด อย. และเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑแ์ชมพู
สมุนไพรมาเพือ่ตรวจ
วิเคราะห์ตาม มผช. 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

30 มิถุนายน 
– 

5 กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มสมุนไพรวังโชกุล   
อ าเภอพุนพิน      
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สบู่ก้อน 
กลีเซอรีน 

ผู้ประกอบการตอ้งการ
ค าแนะน าเร่ืองการพฒันา
สูตรการผลิตสบู่ก้อนกลี
เซอรีนผสมสารสกัดฟกั
ข้าว เพื่อยื่นขอ มผช.  
 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ือง
กระบวนการผลิตสบู่ก้อนกลี
เซอรีนผสมสารสกัดฟกัข้าว 
วิธีการเตรียมสารสกัดรวมถึง
ปริมาณที่ควรเติมใน
ผลิตภัณฑ์ และเก็บตัวอย่าง
สบู่เพื่อวิเคราะห์คุณภาพตาม
มาตรฐาน มผช. 

กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนลุ่มน้ าตาปี   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

น้ ามันมะพร้าว
สกัดเย็น 

ต้องการค าแนะน าเร่ือง
กระบวนการผลิตน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
มผช. และการปรับปรุง
สถานที่ผลิต 
 
 
 
 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ือง
กระบวนการผลิตน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น และแนะน า
เรื่องการสร้างสถานที่ผลิต 
การจัดวางอุปกรณ์ภายในห้อง
ผลิต และการรักษาความ
สะอาดของสถานที่ผลิต 
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีในการ
ผลิต 

7 – 11
กรกฎาคม

2562 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชผกั
และสมุนไพร  
อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ 
 

ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้า 
 

ผู้ประกอบการตอ้งการจด
แจ้งผลติภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้าแต่ไมส่ามารถระบุ
ส่วนประกอบไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เน่ืองจากขาด
ความรู้ ความเข้าใจชื่อ
วิทยาศาสตร์ของสมุนไพร 
และสารเคมีที่ใชเ้ป็น
ส่วนผสมในเคร่ืองส าอาง 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองชื่อ
วิทยาศาสตร์ของสมุนไพร
และสารเคมี เพือ่ใช้ในการจด
แจ้งเคร่ืองส าอาง พร้อมการ
จัดวางวัสดุ อุปกรณ์ใน
สถานทีผ่ลิตให้เหมาะสม 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

7 – 11
กรกฎาคม

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มดีมาศ  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 

ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิว 
ผสมสมุนไพร 

ต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เจลบ ารุงผิวให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต และ
ต้องการปรับสูตร
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด      
เพื่อด าเนินการย่ืนขอ  
มผช.  ต่อไป และต้องการ
ค าแนะน าในเร่ืองที่ตั้ง  
และการปรับปรุง 
สถานที่ผลิต  

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตรการผลิต
ผลิตภัณฑ์เจลบ ารุงผิว สาธิต
การวัดค่า pH ของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางสมุนไพร ให้
ค าปรึกษาเร่ืองความ
เหมาะสมของที่ตั้งและการจัด
สถานทีผ่ลิตตามข้อก าหนด
ของ อย. พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เจลบ ารุงผิว
มาเพื่อตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
ขนมไทยบ้าน 
บางพยอมใต้   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

สบู่ก้อนน้ ามัน
มะพร้าว 

ผู้ประกอบการตอ้งการ
ปรับปรุงฉลาก 
บรรจุภัณฑ์ ที่ วศ.  
ได้ด าเนินการจัดท าให ้
เมื่อปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

ให้ค าแนะน าการปรับปรุง
แก้ไขข้อความบนฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ใหถู้กต้องตามที่ อย. 
ก าหนด และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ ภายในสถานที่ผลิต 

กลุ่มจันทร์ธาราทา่ทอง  
อ าเภอเมือง   
จังหวัดพิษณุโลก 
 

แชมพูสมุนไพร 
 

ต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิตแชมพู
สมุนไพรให้ถกูต้องตาม
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีใน
การผลิต และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด 
และต้องการค าแนะน า
เรื่องการปรับปรุงสถานที่
ผลิต เน่ืองจากอยู่
ระหว่างการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิต 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองกระบวนการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานก าหนด  
สาธิตการวัดค่า pH ของ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับให้
ค าปรึกษาเร่ืองสถานที่ผลิต
ตามข้อก าหนด  
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร 
จันทร์หอม 
อ าเภอตะพานหิน   
จังหวัดพิจิตร 
 
 

ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรปรับ
อากาศ 

ผู้ประกอบการยังขาด
ความม่ันใจในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑส์มุนไพร
ปรับอากาศ จึงต้องการ
ให้ วศ.ตรวจสอบใน
เบื้องต้นก่อนการย่ืนขอ 
มผช.  

ให้ค าปรึกษาด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับ
อากาศ และเก็บตัวอยา่ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับ
อากาศ  มาทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

กลุ่มสมุนไพรทุ่งทรายทอง   
อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 

ลูกประคบ
สมุนไพร 
 
 
 

ผู้ประกอบการไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับสถานที่ และ
กระบวนการผลิต แต่
ต้องการขยายตลาด และ
ฐานการผลิตให ้
มากขึ้น 

ให้ค าแนะน าในการจัดเก็บ
สมุนไพร และการสุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ ์
เพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน 

7 – 11
กรกฎาคม

2562 

วิสาหกิจชุมชนยาสีฟัน
สมุนไพรบุปผาวัน   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

แชมพูสมุนไพร ต้องการพัฒนาแชมพู
สมุนไพร แบบ 2 in 1 
เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของลกูค้า 
 
 
 
 
 

แนะน าการเลอืกใช้วัตถุดิบ
และสูตรการผลิตแชมพู
สมุนไพรแบบ 2 in 1 

กลุ่มสมุนไพรแปรรูปปิดผม
ขาวและบ ารุงเส้นผมอญัชัน
แฮร์  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
ปิดผมขาว 

ต้องการย่ืนขอ มผช. 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปิดผม
ขาว แต่ขาดความม่ันใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
และต้องการแบ่งสัดสว่น
สถานทีผ่ลิตให้ถูกตอ้ง
ตามหลักเกณฑ์วธิีการที่ดี
ในการผลิตเคร่ืองส าอาง 

แนะน าเร่ืองการเตรียม
สมุนไพร และกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรปิดผม
ขาวให้ได้คุณภาพ และให้
ค าปรึกษาเร่ืองการจัดสถานที่
ผลิตให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต
เคร่ืองส าอาง 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

7 – 13 
กรกฎาคม 

2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรบ้านปีระกา 
อ าเภอแม่ริม   
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สบู่ก้อน 
 

ต้องการองค์ความรู้ในการ
สกัดสมุนไพรพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภทอื่นๆไดแ้ก่ 
แชมพู สบู่ก้อนและโลชั่น
บ ารุงผิว ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด 
และต้องการย่ืนขอ มผช. 
ผลิตภัณฑ์เซร่ัมส้มโอ 
 
 

แนะน าเร่ืองการเลือกตัวท า
ละลายที่ดแีละปลอดภัย มา
ใช้สกัดสมุนไพร พร้อมให้
ค าปรึกษาเร่ืองการปรับปรุง
สูตรผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ แชมพู 
สบู่ก้อน และโลชั่นบ ารุงผิว 
พร้อมทั้งวิธกีารยืดอายุการ
เก็บรักษาสารสกัดสมุนไพร 
และได้เก็บตัวอยา่งเซร่ัมส้มโอ 
มาตรวจวิเคราะห์ตาม มผช.  

7 – 13 
กรกฎาคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์แม่ริม 
อ าเภอแม่ริม   
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เซร่ัมบ ารุง
ผิวหน้า 

ผู้ประกอบการขอ
ค าแนะน าเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต 
เน่ืองจากยังไม่มีสถานที่
ผลิต และต้องการ 
องค์ความรู้ในการสกัด
สารส าคัญในสมุนไพร  
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองที่ตั้งสถานที่
ผลิตให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของหลกัเกณฑว์ิธีการที่ดีใน
การผลิตเคร่ืองส าอาง และให้
ค าแนะน าวิธีการสกัด
สารส าคัญในสมุนไพร และการ
น าสารสกัดสมุนไพรมาเพิ่ม
ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่ม มะแอ เฮอร์เบิล  
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
อ าเภอดอยสะเก็ด   
จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลิตภัณฑ ์
บ ารุงผิว 
 

ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ 
แชมพู และโลชั่นบ ารุงผิว 
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทอื่นๆ 
ได้แก่ แชมพู และโลชั่น 
บ ารุงผิว   
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

กลุ่มละอองทอง 
อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ครีมบ ารุงผิวหน้า ต้องการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์กันแดดเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มผช. และตรง
กับความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น และ
ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่  
แชมพู สบู่เหลว ครีม
บ ารุงผิวหน้า และโลชั่น
บ ารุงผิว ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด 

แนะน าการเลอืกใช้วัตถุดิบที่
ดีและปลอดภัย 
ในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์กันแดด  
พร้อมกับให้ค าปรึกษาเร่ือง
การปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทอื่นๆ 
ได้แก่ แชมพู สบู่เหลว 
และโลชั่น 
บ ารุงผิว พร้อมทั้งวิธกีารยืด
อายุการเก็บรักษาสารสกัด
สมุนไพร และเก็บตัวอย่างสาร
สกัดสมุนไพรมาท าการตรวจ
วิเคราะห์เบ้ืองต้นใน
ห้องปฏิบัติการ 

7 – 13 
กรกฎาคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกัมปอ 
อ าเภอสันทราย   
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แชมพูสมุนไพร ต้องการปรับปรุงกระบวน 
การผลิตผลิตภัณฑ์แชมพู
สมุนไพรให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน  และสามารถ
ย่ืนขอจดแจ้งออนไลน์ 
และขอ มผช. ต่อไป และ
ต้องการค าแนะน าเร่ือง
การปรับปรุงสถานที่ผลิต 

วศ. ได้ท าการพัฒนาและ
ปรับปรุงสูตรการผลิต
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใน
ห้องปฏิบัติการ  ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด เป็นที่
พึงพอใจต่อผู้บริโภค และให้
ค าปรึกษาเร่ืองการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิต การจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ภายในห้อง  

กลุ่ม PATL’S  HERB 
อ าเภอสันทราย   
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แชมพูสมุนไพร ต้องการพัฒนา 
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ได้แก่  แชมพู  สบู่เหลว 
ครีมบ ารุงมือ และโลชั่น
บ ารุงผิวให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานก าหนด และขอ
ค าแนะน าเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต 
เน่ืองจากผู้ประกอบการได้
ย้ายสถานที่ผลิต  
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง ได้แก่  แชมพู  
สบู่เหลว ครีมบ ารุงมือ  
และโลชั่นบ ารุงผิว พร้อมทั้ง
วิธีการยืดอายุการเก็บรักษา
สารสกัดสมุนไพรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด และให้
ค าปรึกษาเร่ืองการเลือกห้อง
ผลิตและเก็บบรรจุภัณฑ์ตาม
ข้อก าหนด การจัดวาง และ
องค์ประกอบภายในห้องที่
เหมาะสมต่อกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ ์
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กลุ่มสวนไผ่หลวง 
อ าเภอสารภี   
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ครีมบ ารุงมือ ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภท  แชมพู ครีม
นวดผม สบู่เหลว สบู่ก้อน 
เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า   
ครีมบ ารุงมือ ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด และต้องการ
ค าแนะน าเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต 

ให้ค าปรึกษาการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภท แชมพูครีมนวดผม 
สบู่เหลว  
สบู่ก้อน เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า 
ครีมบ ารุงมือ ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด และให้
ค าปรึกษาเร่ืองการปรับปรุง
สถานทีผ่ลิต การจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ภายในห้องให้
เหมาะสมต่อกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์  

7 – 13 
กรกฎาคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท วริสา เฮิร์บ จ ากัด 
อ าเภอสารภี   
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ผลิตภัณฑ์แป้ง
ฝุ่นสมุนไพร 

ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภท แป้งฝุ่น  
บลัชออน จากสมุนไพร 
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานก าหนดและขอ
ค าแนะน าเร่ืองสถานที่
ผลิตเน่ืองจาก
ผู้ประกอบการได้ย้าย
สถานที่ผลิต  
 

ให้ค าปรึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
สมุนไพรประเภท  แป้งฝุ่น 
และบลัชออนจากสมุนไพร 
ให้มีคุณภาพ และเรื่องการจัด
วางวัสดอุุปกรณ์ภายในห้อง
ใหเ้หมาะสมต่อกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการ 
ฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ ์

กลุ่มพฒันาผลิตภัณฑ์น้ าแร่
เพื่อดแูลสขุภาพ 
อ าเภอเมืองปาน   
จังหวัดล าปาง 

สบู่ก้อน 
กลีเซอรีน 

ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่  
แชมพู สบู่กลีเซอรีน 
และโลชั่นบ ารุงผิว ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด  
 

ให้ค าแนะน าการใช้สมุนไพรที่
มี 
ในท้องถิ่นเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ ์

นายวิรัตน์   แรงจริง  
หจก.บุญวิรัตน์ เทรดด้ิง 
อ าเภอวังเหนือ   
จังหวัดล าปาง 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ปิดผม
ขาวจากสมุนไพร
เทียนกิ่ง 
 
 
 
 

ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวจากสมุนไพร
เทียนกิ่งเพื่อย่ืนจดแจ้ง
ออนไลน์ (อย.) รวมทั้ง
ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร 
ได้แก่ แชมพู สบู่ก้อน ให้มี

ให้ค าแนะน า เร่ืองการล้างท า
ความสะอาดสมุนไพรเทียนกิ่ง 
เพื่อลดการปนเป้ือนจุลินทรีย์ 
และการทดสอบค่า pH ของ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมกับสาธิต
กระบวนการผลิตสบู่ก้อน
น้ ามันให้แก่ผู้ประกอบการ
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คุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด แต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เน่ืองจาก
สถานที่ผลิตยังอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง จึงต้องการขอ
ค าแนะน า เร่ืองที่ตั้งและ
การปรับปรุงสถานที่ผลิต 
เน่ืองจากย้ายสถานที่ผลิต
ใหม่ 

และให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
สร้างสถานที่ผลิตใหม่ 

22 – 26 
กรกฎาคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก. ไม่จ ากัดความสุข  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

สบู่ก้อนผสม
สมุนไพร 

ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอ 
มผช. สบู่ก้อนสมุนไพร แต่
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
เน่ืองจากค่าปริมาณไขมัน
ต่ ากว่ามาตรฐานจึง
ต้องการปรับปรุงสูตรการ
ผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
รวมทั้งต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภทอื่นๆ ได้แก่  
แชมพู และครีมนวด ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
และต้องการจัดระเบียบ
ของสถานที่ผลิตให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานก าหนด 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตรการผลิต
สบู่ก้อนสมุนไพร แชมพูและ
ครีมนวด  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ให้ค าปรึกษาเร่ือง
การจัดวางวัสดุ และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตให้ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตพร้อม
ทั้งเก็บตัวอย่างสบู่ก้อน
สมุนไพรมาเพื่อตรวจวิเคราะห์
ตาม มผช. 
 
 
 
 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนหงส์หยก   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจลล้างหน้า
สมุนไพร 
ขมิ้นผสมใบ
บัวบก 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการต้องการองค์
ความรู้เกี่ยวกับสูตรและ
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า
สมุนไพรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ต้องการ 
องค์ความรู้เร่ืองการสกัด
สมุนไพร และการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผวิ  และ
สบู่กลเีซอรีน  ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

พัฒนาและปรับปรุงสูตรการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า
สมุนไพรในห้องปฏิบัติการ ให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้
ค าแนะน าเร่ืองการสกัด
สมุนไพรที่เหมาะสมต่อ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทต่างๆ พร้อมกับสาธิต
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์
เจลล้างหน้าสมุนไพร และ
แนะน าแหล่งวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ เหมาะส าหรับน ามา
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เจ
ลล้างหน้า นอกจากน้ีไดใ้ห้
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22 – 26 
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2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน ากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และสบู่กลี
เซอรีนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

กลุ่มสบู่สมุนไพรลอค า  
อ าเภอเชียงคาน    
จังหวัดเลย 
 

สบู่ก้อนผสม
สมุนไพร 

ต้องการค าแนะน าใน
เรื่องความคงสภาพของสี
ในผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
สมุนไพรและพัฒนา
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ให้มีความทันสมัยและ
สวยงามมากขึ้น 
 
 
 

ให้ค าแนะน าในเร่ืองแหล่ง
จ าหน่ายสีที่มีคุณภาพ 
เหมาะสมต่อการน ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
และให้ค าแนะน าในเร่ืองของ
การปรับปรุงรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีความทันสมัย  
สวยงาม  และการคิดต้นทุน
ของผลิตภัณฑ์ในเบ้ืองต้น 

กลุ่มสบู่สมุนไพรบัวค า  
อ าเภอปากชม 
จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบู่ก้อนผสม
สมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอ 
มผช. สบู่กอ้นสมุนไพร แต่
ผลิตภัณฑ์ยังไมผ่่านเกณฑ์ 
เน่ืองจากค่าปริมาณไขมัน
ต่ ากว่ามาตรฐานจึงตอ้งการ
ปรับปรุงสูตรการผลติสบู่
ก้อนสมุนไพรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และ
ต้องการค าแนะน าในเร่ือง
การเลือกใช้น้ าหอมที่
เหมาะสมในผลิตภัณฑ์สบู่
ก้อนสมุนไพร 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตรการ
ผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน และ
ให้ค าปรึกษาเร่ืองการเลือกใช้
น้ าหอมที่เหมาะสมต่อ
ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้นสมุนไพร  
พร้อมทั้งแนะน าแหล่ง
จ าหน่ายน้ าหอมที่มีคุณภาพ 
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กลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย  
(ภูขจี)  
อ าเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูม ิ
 
 

สบู่ก้อน 
กลีเซอรีน 

ต้องการค าแนะน าใน
เรื่องของการเลอืกใช้
วัตถุดิบและสารเคมีที่เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง  และ
ต้องการค าแนะน าในเร่ือง
ของการจัดระเบียบของ
สถานที่ผลติให้ถกูตอ้งตาม
หลักเกณฑ์วธิกีารที่ดขีอง
การผลติเคร่ืองส าอาง 

ให้ค าแนะน าในเรื่องของการ
เลือกใชว้ัตถุดิบและสารเคมีที่
มีคุณภาพ  เหมาะสมต่อการ
น ามาเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง  
พร้อมทั้งแนะน าแหล่ง
จ าหน่ายวัตถุดิบและสารเคมี
ที่มีคุณภาพ และให้ค าปรึกษา
เรื่องการจัดวางวัสดุ   
และอุปกรณ์ตา่งๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตให้ถกูต้อง
ตามหลักเกณฑ์วธิีการที่ดีใน
การผลิต 

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 
บ้านดอนกอก  
อ าเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูม ิ
 
 
 

แชมพูสมุนไพร ผู้ประกอบการได้
ด าเนินการจดแจ้ง (อย.) 
ผลิตภัณฑ์แชมพแูละครีม
นวดสมุนไพรแล้ว แต่
ต้องการค าแนะน าใน
เรื่องของสูตรและ
กระบวนการผลิตที่
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
และต้องการค าแนะน า
เรื่องการเลอืกชนิดของ
สมุนไพรที่เหมาะสมต่อ
การน ามาเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง  

ให้ค าแนะน าในเร่ืองของสูตร
และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์แชมพแูละครีมนวด
สมุนไพรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน รวมทั้งให้
ค าแนะน าในเรื่องการเก็บ
รักษาสมุนไพร และวิธกีาร
สกัดทีเ่หมาะสม พร้อมทั้งการ
เลือกชนิดของสมุนไพรให้
เหมาะสมในเคร่ืองส าอางแต่
ละประเภท 

30 
กรกฎาคม 

- 
3 สิงหาคม 

2562 
 
 
 
 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านค า
กลาง อ าเภอเมอืง  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

สบู่ก้อน 
กลีเซอรีน 

ผู้ประกอบการตอ้งการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตสบู่กลีเซอรีนให้
ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต 
เพื่อยื่นขอจดแจ้ง
ออนไลน์ (อย.) และย่ืน
ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) 

ให้ค าปรึกษาในเรื่องปรับปรุง
สูตร การผลิตสบู่กลเีซอรีน 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด  และเป็นทีพ่ึงพอใจ
ของผู้บริโภค พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาเร่ืองการจัดสถานที่
ผลิตและจัดวางอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่างๆ 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

30 
กรกฎาคม 

- 
3 สิงหาคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรีนาร่าไทยแลนด์  
อ าเภอขขุันธ์   
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบู่ก้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการได้ย่ืนขอ 
มผช. สบู่ก้อนสมุนไพร 
แต่ผลิตภัณฑ์ยังไมผ่่าน
เกณฑ์เน่ืองจากค่า
น้ าหนักน้อยกวา่ที่ระบุ 
ไว้บนฉลากและมี
ปริมาณไฮดรอกไซด์
อิสระเท่ากับ 0.5 ซ่ึง 
เป็นค่าสูงสุดที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานผู้ประกอบการ
จึงต้องการปรับปรุงสูตร
การผลิตสบู่ก้อนสมุนไพร
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน และเป็นที่
พอใจของลูกค้า รวมทั้ง
ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่  
สบู่กลีเซอรีน แชมพู
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้า ผลิตภัณฑ์หมัก
ผมสมุนไพรและโลชั่น
บ ารุงผิว ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และ
ต้องการองค์ความรู้เรื่อง
สถานทีผ่ลิต และ
ข้อก าหนดขอผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐาน มผช. 

ได้แนะน าเร่ืองการปรับปรุง
สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่
ก้อนสมุนไพรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ให้ค าปรึกษา
เรื่องการปรับปรุงสูตร
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่  
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า สบู่
กลีเซอรีน และโลชั่นบ ารุงผิว 
พร้อมทั้งวิธกีารยืดอายุการ
เก็บรักษาสารสกัดสมุนไพร 
ให้ค าปรึกษาเร่ืองการเลือก
ห้องผลิตและเก็บ 
บรรจุภัณฑ์ตามข้อก าหนด   
การจัดวางอุปกรณ์ภายใน
ห้องผลิตให้เหมาะสม และ
แนะน าแหล่งค้นคว้าข้อมูล
มาตรฐาน มผช.  
ของผลิตภัณฑ์ตา่งๆ 
 

กลุ่มบ้านสวนสมุนไพร
นวลจันทร์ 
อ าเภออทุุมพรพิสัย   
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ผลิตภัณฑ์หมัก
ผมจากสมุนไพร 

ต้องการปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ครีมหมักผมให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน  
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต  
และสามารถย่ืนขอจดแจ้ง
ออนไลน์ (อย.) ได้ และขอ
ค าแนะน าเร่ืองสถานที่
ผลิตเน่ืองจากสร้างสถานที่
ผลิตใหม่ 
 

ได้ท าการพัฒนาและปรับปรุง
สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ครีม
หมักผมในห้องปฏิบัติการ ให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก าหนด พร้อมทั้งสาธิต
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
หมักผม การวัดค่า pH และ
แนะน าแหล่งวัตถุดิบที่ดี 
เหมาะสมต่อการน ามาเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ให้ค าปรึกษาเร่ืองการจัดห้อง
ผลิตและการจัดวางอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่างๆ 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

30 
กรกฎาคม 

- 
3 สิงหาคม 

2562 
 

บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์    
อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ผลิตภัณฑ์พอก
หน้า 

ต้องการพฒันาเคร่ืองส าอาง
สมุนไพร ไดแ้ก่ ผลติภัณฑ์
พอกหน้ามะขาม สมนุไพรส
ปาเทา้ และเกลอืขดัผิว
สมุนไพร ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานก าหนด และ
ต้องการจดแจ้งออนไลน์ 
(อย.) แต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้น่ืองจากย้าย
สถานทีผ่ลิต 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทอื่นๆ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑพ์อกหน้า
มะขาม สมุนไพรสปาเท้า 
และเกลอืขัดผิวสมุนไพร 
วิธีการยืดอายุการเก็บรักษา
สารสกัดสมุนไพร พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาเร่ืองการจัดสถานที่
ผลิตและจัดวางอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่างๆ 

กลุ่มหนองรักษ์สมุนไพรสด 
อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ลูกประคบ
สมุนไพรแห้ง 

ต้องการท าลกูประคบ
สมุนไพรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สามารถยื่นขอ
มาตรฐาน มผช. ได้ และ
ต้องการปรับปรุงสถานที่
ผลิตให้เป็นสัดส่วน โดย
แยกกับทีพ่ักอาศัยอยา่ง
ชัดเจน  
 
 

ได้แนะน าเร่ืองการเตรียม
สมุนไพร สาธิต เทคนิคการ
ห่อลูกประคบสมุนไพร  และ
กระบวนการผลิตลกูประคบ
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
ให้ค าปรึกษาเร่ืองสถานที่ผลิต
ตามข้อก าหนด และ 
เก็บตัวอยา่งผลิตภัณฑ์ลกู
ประคบสมุนไพรและสมุนไพร
มาตรวจวิเคราะห์เบ้ืองต้นใน
ห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มคุณธนัญญา  ฉลาด 
อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

สบู่ก้อน ต้องการค าแนะน าเร่ือง
สูตรและกระบวนการ
ผลิตสบู่ก้อนน้ ามัน และ
ผู้ประกอบการขอ
ค าแนะน าเร่ืองการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต  
เน่ืองจากผู้ประกอบการ
ได้วางแผนย้ายสถานที่
ผลิต ให้อยู่ห่างจากที่พกั
อาศัยอย่างชัดเจน 
 

ได้แนะน าเร่ืองการปรับปรุง
สูตรการผลิตสบู่ก้อนน้ ามัน 
รวมถึงแนะน าการเลือกใช้
วัตถุดิบ และแหล่งวัตถุดิบที่ดี 
เหมาะสมต่อการน ามาเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ พร้อม
กับสาธิตกระบวนการการวัด
ค่า pH ของผลิตภัณฑ์ 
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ และให้
ค าปรึกษาเร่ืองสถานที่ผลิตให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
หลักเกณฑว์ิธกีารที่ดีในการ
ผลิตเคร่ืองส าอาง 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

กลุ่มบ้านดินภูเขาไฟ  
อ าเภอนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

สบู่ก้อน 
กลีเซอรีนถา่น
ภูเขาไฟ 

ต้องการย่ืนจดแจ้ง
ออนไลน์ (อย.) แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้  
เน่ืองจากสร้างสถานที่
ผลิตใหม่โดยแยกกับทีพ่ัก
อาศัยอย่างชัดเจน 

 ให้ค าปรึกษาเร่ือง การจัด
สถานทีผ่ลิตให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต
เคร่ืองส าอาง 
 

19 -24 
สิงหาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอารีย์ดัง   
อ าเภอกะปง  จังหวัดพังงา 
 

ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้า 

ผู้ประกอบการไดผ้ลิต
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
สมุนไพรหลากหลายชนิด 
ได้แก่ โลชั่นบ ารุงผิว  และ
เซร่ัมบ ารุงผิวหน้า และมี
การจดแจ้ง (อย.) 
เรียบร้อยแล้ว และ
ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอาง สมุนไพร
ประเภทผลิตภัณฑ์
ป้องกันแสงแดดออกมา
จ าหน่าย และต้องการย่ืน
ขอ  มผช. แต่ยังขาด
ความม่ันใจในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑท์ี่ผลิตขึ้น 
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ได้ให้ค าปรึกษาในเร่ือง
กระบวนการย่ืนขอ มผช. 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในเร่ือง
ของกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
สมุนไพรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน รวมถึงให้ค าแนะน า
ในเร่ืองของการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

19 -24 
สิงหาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย
บ้านแหลมสัก   
อ าเภออา่วลกึ  
จังหวัดกระบ่ี 
 

สบู่เหลว ผู้ประกอบการต้องการ
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวผสม
สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น  
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
พร้อมทั้งวิธีการสกัด
สาหร่ายพวงองุ่นที่
เหมาะสมต่อการน ามาเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง และต้องการ
ค าแนะน าในเร่ืองของการ
ต่อเตมิอาคารสถานที่ผลิต
ให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
วิธกีารที่ดขีองการผลติ
เคร่ืองส าอาง 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตรและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่
เหลวผสมสารสกัดสาหร่าย
พวงองุ่น  พร้อมทั้งสาธิต
วิธีการสกัดสาหร่ายพวงองุ่นที่
เหมาะสมต่อการน ามาเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง และให้ค าแนะน า
ในเร่ืองของการต่อเติม และ
การจัดพื้นที่ของสถานที่ผลิตที่
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
ดีของการผลิตเคร่ืองส าอาง 

กลุ่มวิสาหกิจ 
นาทะเลรวมทรัพย์   
อ าเภอหาดส าราญ 
จังหวัดตรัง 
 

ผลิตภัณฑ ์
พอกผิว 

ต้องการพัฒนา
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์โคลนพอกผิวให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
พร้อมทั้งต้องการทราบ
องค์ประกอบทางเคมีของ
โคลนที่น ามาผลิต และ
ต้องการค าแนะน าในเร่ือง
ของการเลือกใช้ 
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
ผลิตภัณฑ์โคลนพอกผิว 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
โคลนพอกผิว พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างโคลนมาวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีในห้อง 
ปฏิบัติการ รวมถึงแนะน าการ
ต่อเติมสถานที่ผลิต การ
เลือกใช้ 
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
ผลิตภัณฑ์โคลนพอกผิว 

กลุ่มบ้านวังอินทร์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  อ าเภอเมอืง 
จังหวัดตรัง 
 

สบู่ก้อนสมุนไพร ต้องการพัฒนา
กระบวนการผลิตและ
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบู่
ก้อนสมุนไพรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนด และ
ต้องการค าแนะน าในเร่ือง
ของการเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางแต่
ละประเภท 

ให้ค าปรึกษาในเร่ืองของ
การพัฒากระบวน การผลิต
และปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
แนะน าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางแต่ละประเภท 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ / ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

19 -24 
สิงหาคม 
2562 

 

กลุ่มสมุนไพรดุจธารา   
อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แชมพูสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการขาดองค์
ความรู้ในเร่ืองของสูตรและ
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
พร้อมทั้งวิธีการสกัด
สมุนไพรที่ถูกต้องและ
เหมาะสมต่อการน ามาเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางพร้อมกับ
ต้องการพัฒนา
เคร่ืองส าอางสมุนไพร
ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่  
ผลิตภณัฑ์ปรับสภาพ 
เส้นผม สบู่กลีเซอรีน 
และเจลบ ารุงผิวหน้าให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองสูตรและ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
แชมพูสมุนไพร พร้อมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพ 
เส้นผม สบู่กลีเซอรีน และเจล
บ ารุงผิวหน้า ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก าหนดรวมทั้ง
ให้ค าแนะน าในเรื่องการเก็บ
รักษาสมุนไพร และวิธกีาร
สกัดทีเ่หมาะสม พร้อมทั้งการ
เลือกชนิดของสมุนไพรให้
เหมาะสมในเคร่ืองส าอางแต่
ละประเภท และให้ค าแนะน า
ในเรื่องของการเลือกใช้
วัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการ
สร้างเน้ือเจลในผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง  
 

กลุ่มบ้านขุนเจริญ   
อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 

สบู่ก้อนสมุนไพร  ผู้ประกอบการได้ทดลองผลิต
ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
แต่ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพ
ไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดจึงต้องการค าแนะน า
ในเร่ืองของกระบวนการผลิต
สบู่ก้อนสมุนไพรที่ถูกต้อง
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า
เคร่ืองส าอางสมุนไพรประเภท
อื่นๆ ได้แก่  แชมพู และโลชั่น
บ ารุงผิว  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
สมุนไพรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนะน าการ
เลือกใช้ชนิดของน้ าหอมที่
เหมาะสมต่อการน ามาผสมใน
ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพร 
รวมถึงให้ค าแนะน าในเร่ือง
สูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์แชมพู  และโลชั่น
บ ารุงผิว 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลติภณัฑส์มุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

พ้ืนที่ด าเนินการ 

จ านวนผู้ประกอบการที่
ได้รับประโยชน์จากการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ)์ 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
29 จังหวัด ได้แก ่พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี 
เชียงใหม่ นครราชสมีา ตรัง ระยอง ชลบุรี สุโขทัย  
ฉะเชิงเทราสกลนคร  บึงกาฬ หนองคาย ปทุมธานี 
สระบรุี สุราษฎร์ธานี ชุมพร แพร ่พิษณุโลก พิจิตร  
นครสวรรค์ ล าปาง เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ 
อ านาจเจรญิ  ศรีสะเกษ  บุรีรมัย์ พังงา กระบี่      

150 215 70 94 

                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ  

 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการต่ออายุใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งการจดแจ้งดังกล่าวต้องด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถยื่นจดแจ้งได้ เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการ ใช้ระบบดังกล่าว จึงท าให้เกิดความล่าช้า 

 ผู้ประกอบการบางราย ไม่มีทายาทรุ่นใหม่ที่จะช่วยด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
การจดแจ้งออนไลน์ และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ เช่น การสร้างเพจ เฟสบุ๊ค  

 ผู้ประกอบการรายย่อยมีสถานท่ีผลิตไม่เหมาะสมและขาดความพร้อมด้านการลงทุน ด้านอุปกรณ์  
เครื่องมือ และสถานท่ีการผลิตให้เป็นไปตามหลักของ GMP  

 ผู้ประกอบการรายย่อยขาดข้อมูลแหล่งซื้อวัตถุดิบสมุนไพรและสารเคมี ขาดความรู้ความเข้าใจใน 
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ าเสมอ 

 ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และรูปแบบท่ี 
ทันสมัยท าให้รูปลักษณ์ของสินค้าไม่ดึงดูดใจผู้บริโภค 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรน าปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการมาเป็นโจทย์วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และน าไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและวัตถุดิบในท้องถิ่น                                

- ผู้ประกอบการยังขาดกระบวนการเขียนรูปแบบการเล่าเรื่องราวความส าคัญหรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์  
(story telling) ท าให้ผลิตภัณฑ์ขาดจุดสนใจ ควรอบรมวิธีการเล่าเรื่อง ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี 
ความน่าสนใจมากขึ้น       

- การใช้สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาของประเทศไทย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการด้านการใช้ 
สมุนไพร ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การสกัดสมุนไพร วิธีการใช้งาน การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาของผ้าทอที่มาจากกระบวนการย้อมสีผ้า   
ทั้งในเรื่อง ความคงทนของสีย้อม ความเป็นกรด – ด่าง การปนเปื้อนของสารเอโซ  

2.   เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรอง มผช. 
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จัก  เช่น  ผ้าแพรวา ผ้าขิด ผ้าไหมหาง
กระรอก  ผ้าโฮล   ผ้ามัดหมี่  เป็นต้น  ส่วนภาคใต้ก็มีผ้าทอที่มเีอกลักษณ์โดดเด่น  เช่น ผ้ายก เป็นต้น  ผ้าทอแต่ละพื้นที่ได้รับ
การสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน  ท าให้ผ้าทอมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  ไม่ซ้ ากัน  จากข้อมูลการส ารวจของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  และข้อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่า  ผู้ประกอบการผ้าทอจ านวนมากท่ีมี
ปัญหาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิต  
ได้แก่  การเลือกใช้สีและสารเคมีในการฟอกย้อม  ปริมาณสีและสารเคมีที่ตกค้าง  ค่าความเป็นกรด–ด่าง  ขนาดของผ้าที่ได้
ภายหลังการซักและท าให้แห้ง  ความคงทนของสีต่อการซัก  และสีย้อมมีการปนเปื้อนสารเอโซที่ให้สารอะโรมาติกเอมีน   
ท าให้ผ้าทอที่ได้มีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มผช.  ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพผ้าทอได้  
เนื่องจากขาดองค์ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีมาตรฐานคงที่  นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการบาง
กลุ่มที่ต้องการความรู้ด้านการย้อมผ้าทอด้วยสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้ผ่าน มผช. ด้วยเช่นกัน  
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเรื่อง  ความเป็นกรด-ด่าง  และการตกสี  อีกท้ังยังไม่มี
วัตถุดิบที่ท าให้ได้สีที่หลากหลาย  ดังนั้นหากสามารถพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  จะสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า  ท าให้ผลิตภัณฑ์  ผ้าทอก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
ได้อย่างเข้มแข็งและสามารถน าเอกลักษณ์ผ้าทอของประเทศออกสู่ผู้บริโภคในระดับสากลได้ 

ในปีงบประมาณ 2562  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุง
กระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทผ้าทอ   ทั้งในเรื่องการ
เลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัยในการฟอกย้อมเส้นใย  เทคนิคการย้อมที่ลดเวลาและลดการใช้สารเคมี การวัดค่าความเป็น
กรด-ด่างเบื้องต้น  และหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ” เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีความ
เข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการย้อมสีธรรมชาติ  และสามารถน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มีคุณภาพ
สม่ าเสมออย่างยั่งยืน  พร้อมท้ังผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรอง มผช.  ท าให้ผ้า
ทอได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการส่งออกให้กับ
สินค้า OTOP ประเภทผ้าทอของไทย 
 

บทน า 
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ผลการด าเนินงาน 
 

การส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ   
 

วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ พ้ืนท่ี 

วันที่  27 สิงหาคม 
2562 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาร 
(นายวิรัตน์ แผ่นทอง) 

 ผ้าย้อมคราม ต าบลซาง อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มผ้าทอบ้านศรีวิชัย ผ้าฝ้ายใบทอง 
(นางแถม ศรีวิชัย) 

 ผ้าทอมือย้อมสี
ธรรมชาต ิ

ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มแพลอ่งหนองเลิง 
(นายยงยุทธ โพธิ์บึงกาฬ) 

 ผ้าทอมือย้อมสเีคม ี
 ผ้าทอมือย้อมสี

ธรรมชาต ิ

ต าบลดอนหญา้นาง  
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม 
จักสานบ้านป่าก่อ 
(นางจันทร์ศรี พุทธรัตน์) 

 ผ้าทอมือย้อมสเีคม ี
 ผ้าทอมือย้อมสี

ธรรมชาต ิ

ต าบลทา่สะอาด  
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มทอผ้าบ้านสามหนอง  
(นายธงชัย ดวงสา) 

 ผ้าทอมือย้อมสเีคม ี
 ผ้าทอมือย้อมสี

ธรรมชาต ิ

ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย  
จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่  29 สิงหาคม 
2562 

กลุ่มทอผ้าบ้านทรายงาม 
(นางพรรณี คมข า) 

 ผ้าทอมือย้อมสเีคม ี
 ผ้าทอมือย้อมสี

ธรรมชาต ิ

ต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวล าภู 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโสกก้านเหลือง 
(นางวรารัตน์ แสงเนียม) 

 ผ้าทอมือย้อมสเีคม ี
 ผ้าทอมือย้อมสี

ธรรมชาต ิ

ต าบลบ้านถิ่น อ าเภอโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สมัมนา/ถ่ายทอดทคโนโลย ี

ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี ชื่อหลักสูตร / หวัขอ้บรรยาย พ้ืนท่ี 
จ านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย) 
1 ระหว่างวันที่   

26 – 27 ตุลาคม 
2561 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ   

ที่ท าการกลุ่มสตรีบ้านห้วย    
ต าบลพิงพวย  อ าเภอศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

39 

2 ระหว่างวันที่   
28 – 29 ตุลาคม 

2561 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ   

ที่ท าการกลุ่มสตรีพัฒนาบ้าน
หนองนา  ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

30 

3 ระหว่างวันที่   
19 – 20 ธันวาคม 

2561 

การพัฒนากระบวนการผลิตผา้ทอ
ด้วยสีธรรมชาต ิ

กองอ านวยการโครงการชัยพัฒนา 
– กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)  
 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี  
จังหวัดพังงา  

31 

4 ระหว่างวันที่   
12 – 13 กุมภาพันธ์ 

2562 

การพัฒนากระบวนการผลิตผา้ทอ
ด้วยสีธรรมชาต ิ

ที่ท าการกลุ่มทอผ้าไหมบ้าน 
หนองแสง  ต าบลบัวโคก   
อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์   

30 



โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 2562 

 
 

113 

ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี ชื่อหลักสูตร / หวัขอ้บรรยาย พ้ืนท่ี 
จ านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย) 
5 ระหว่างวันที่   

14 – 15 กุมภาพันธ์ 
2562 

การพัฒนากระบวนการผลิตผา้ทอ
ด้วยสีธรรมชาต ิ

ที่ท าการกลุ่มมัดหมี่โฮลโบราณ
ย้อมสีธรรมชาติ  
ต าบลเขวาสินรินทร์           
อ าเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

36 

6 ระหว่างวันที่   
22 - 23  เมษายน 

2562 

การพัฒนากระบวนการผลิตผา้ทอ
ด้วยสีธรรมชาต ิ

ที่ท าการกลุ่มทอผา้พิงพวยตะวนัตก  
ต าบลพิงพวย   
อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

37 
 
 

7 ระหว่างวันที่   
24 - 25  เมษายน 

2562 

การพัฒนากระบวนการผลิตผา้ทอ
ด้วยสีธรรมชาต ิ

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเปียง  
ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  จังหวดัศรีสะเกษ 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ าเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 



โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 2562 

 
 

114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ ์ 

วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / จังหวดั ผลิตภัณฑ ์
 

ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 

2562 
 

กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม-ทอผา้ไหม    
บ้านแบง ต าบลหนองหลวง     
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  

 ผ้าคลุมไหล ่
 ผ้าทอลายขัด 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 สีเอโซที่ให้สาร 
  อะโรมาติกเอมีน  
 ความคงทนของสี 
  ต่อการซัก 

แนะน าการย้อมสีเคมีที่
ปลอดภัย เพื่อปรับปรุง
กระบวนการย้อมให้สีติด
คงทนย่ิงขึ้น และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เบื้องต้น  

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่วังไฮ                                          
ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  

 ผ้าโสร่งทอมือ ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 ความคงทนของสี 
  ต่อการซัก 

แนะน าการย้อมสีเคมีที่
ปลอดภัย เพื่อปรับปรุง
กระบวนการย้อมให้สีติด
คงทนย่ิงขึ้น และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เบื้องต้น 

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ี 
บ้านแบงใหม่  ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 ผ้าทอลายขัด ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 ความคงทนของสี 
  ต่อการซัก 

แนะน าการย้อมสีเคมีที่
ปลอดภัย เพื่อปรับปรุง
กระบวนการย้อมให้สีติด
คงทนย่ิงขึ้น และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เบื้องต้น 

วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 

2562 

กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ 
ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็  
จังหวัดอุดรธานี 

 ผ้ามัดหมี ่ ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 สีเอโซที่ให้สาร 
  อะโรมาติกเอมีน  
 ความคงทนของสี 
   ต่อการซัก 

แนะน าการย้อมสีเคมีที่
ปลอดภัย เพื่อปรับปรุง
กระบวนการย้อมให้สีติด
คงทนย่ิงขึ้น และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เบื้องต้น 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / จังหวดั ผลิตภัณฑ ์
 

ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

วันที่ 24 
กุมภาพันธ์

2562 

กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีบ้านเชียงกรม 
ต าบลนาม่วง  
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
จังหวัดอุดรธานี 

 ผ้าคลุมไหล ่  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธกีาร

ผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพ
ตาม มผช. 

แนะน าวิธกีารย้อมสีเคมี
ปลอดภัยที่มีคุณภาพ 
เพื่อปรับปรุงความคงทน
ของสใีห้ดีขึ้น และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เบื้องต้น 

กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกรม หมู่ 8 
ต าบลนาม่วง  
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
จังหวัดอุดรธานี 

 ผ้าคลุมไหล ่  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธกีาร

ผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพ
ตาม มผช. 

แนะน าวิธกีารย้อมสีเคมี
ปลอดภัยที่มีคุณภาพ 
เพื่อปรับปรุงความคงทน
ของสีให้ดีขึ้น และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เบื้องต้น 

วันที่ 25 
กุมภาพันธ์

2562 

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแก 
ต าบลห้วยสามพาด  
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
จังหวัดอุดรธานี 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าคลุมไหล ่

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธกีาร

ผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพ
ตาม มผช. 

แนะน าวิธกีารย้อมสเีคมี
ปลอดภัยที่มีคุณภาพ เพือ่
ปรับปรุงความคงทนของสี
ให้ดีขึ้น และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบ้ืองต้น 

วันที่ 10 
มิถุนายน 
2562   
และ 

วันที่ 5 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มทอผ้าพิงพวยตะวันตก 
ต าบลพิงพวย  อ าเภอศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้ายกดอก 
 ผ้าหางกระรอก 

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ  

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มทอผ้าบ้านตรรกวน 
ต าบลพิงพวย  อ าเภอศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้าทอลายขัด  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มทอผ้าบ้านพิงพวยใต ้
ต าบลพิงพวย  อ าเภอศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

วันที่ 10 
มิถุนายน   
2562 

กลุ่มทอผ้าไหมลายขิด 
บ้านหนองควาย ต าบลวังหลวง  
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 ผ้าทอลายขัด  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธกีาร

ผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพ
ตาม มผช. 

แนะน าวธิีการย้อมสีเคมี
ปลอดภัยที่มีคุณภาพเพื่อ
ปรับปรุงความคงทนของสี
ให้ดีขึ้น และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ผา้ทอเบ้ืองต้น 

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนส าราญ 
ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่  
จังหวัดหนองคาย 

 ผ้าทอลายขัด  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธกีาร

ผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพ

แนะน าวิธกีารย้อมสเีคมี
ปลอดภัยที่มีคุณภาพ เพือ่
ปรับปรุงความคงทนของสี
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / จังหวดั ผลิตภัณฑ ์
 

ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

 ตาม มผช. ให้ดีขึ้น และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบ้ืองต้น 

วันที่ 11 
มิถุนายน 
2562  
และ 

วันที่ 6 
สิงหาคม 
2562 

 
 

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาเปียง 
ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 ความเป็นกรด –  ด่าง 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม 
และทอผ้า ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 
 ผ้าหางกระรอก 
 ผ้าโสร่ง 

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนามแท่ง 
ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 
 ผ้ายกดอก 
 
 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 ความเป็นกรด – ด่าง 
 ความคงทนของส ี
   ต่อเหงื่อ   

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจชุมชนขอนแต้พฒันา 
ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านขนวน  
ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 
 ผ้ายกดอก 
 ผ้าโสร่ง 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 
บ้านดงบังฮองขาม 
ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 
 ผ้ายกดอก 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนาส าราญ 
ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 
 ผ้ายกดอก 
 ผ้าโสร่ง 
 ผ้าหางกระรอก 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 สีเอโซที่ให้สาร 
  อะโรมาติกเอมีน  

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / จังหวดั ผลิตภัณฑ ์
 

ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 
บ้านศรีเมืองใหม่ 
ต าบลส าโรงปราสาท  
อ าเภอปรางค์กู่  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้ายกดอก 
 ผ้าทอลายขัด 
 ผ้าขาวม้า 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 ความเป็นกรด - ด่าง 
 ความคงทนของสีต่อ

เหง่ือ  
  

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

วันที่ 11 
มิถุนายน 
2562 

 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าส าราญ  
ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝา้ไร่  
จังหวัดหนองคาย 
 
 

 ผ้ามัดหมี ่  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธกีาร

ผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพ
ตาม มผช. 

แนะน าการย้อมสีเคมีที่
ปลอดภัย เพื่อปรับปรุง
กระบวนการย้อมให้สีติด
คงทนย่ิงขึ้น และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
เบ้ืองต้น 

วันที่ 12 
มิถุนายน 
2562  
และ     

วันที่ 7 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มหัตถกรรมทอผา้ไหม 
ต าบลบัวโคก อ าเภอทา่ตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ามัดหมี ่  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มแม่บ้านบ้านธรรมสา 
ต าบลบัวโคก อ าเภอทา่ตูม 
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าโสร่ง 

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแสง 
ต าบลบัวโคก อ าเภอทา่ตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าสไบ 
 ผ้าถุง 

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
  ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี 
ส่งเสริมอาชพีบ้านบัวโคก 
ต าบลบัวโคก อ าเภอทา่ตูม 
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 
 ผ้ายกดอก 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 สีเอโซที่ให้สาร 
  อะโรมาติกเอมีน  

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

วันที่ 12 
มิถุนายน  

2562 

กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงเหนือ 
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี 

 ผ้าคลุมไหล ่  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธกีาร

ผลิตผ้าทอให้มีคุณภาพ
ตาม มผช. 

แนะน าการท าความ
สะอาดเส้นฝา้ย, การย้อม
สีเส้นฝ้ายด้วยสีเคมีที่
ปลอดภัยที่มีคุณภาพ  
และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบือ้งต้น 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / จังหวดั ผลิตภัณฑ ์
 

ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

วันที่ 13 
มิถุนายน 

2562 และ      
วันที่ 8 

สิงหาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี 
ทอผา้ไหมบ้านบัวโคก   
ต าบลบัวโคก  อ าเภอท่าตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 

ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 
รายการ 
 ลักษณะทั่วไป 
 ความเป็นกรด –  
   ด่าง 
 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

วันที่ 13 
มิถุนายน 
2562  
และ      

วันที่ 8 
สิงหาคม 
2562 

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม 
บ้านหัวแร่ 
ต าบลบัวโคก อ าเภอทา่ตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้าทอลายขัด 

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มพฒันาสตรีบ้านบุใหญ ่
ต าบลบัวโคก อ าเภอทา่ตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้าทอลายขัด 
 ผ้าสไบ 
 ผ้าโสร่ง 

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธี  
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มสตรีทอผ้า หมู่ 14 
ต าบลบัวโคก อ าเภอทา่ตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ายกดอก 
 ผ้ามัดหมี ่

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธี  
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มหัตถกรรมบ้านโคกกลาง 
ต าบลบัวโคก อ าเภอทา่ตูม  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ามัดหมี ่
 ผ้ายกดอก 
 ผ้าโสร่ง 

 ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ต้องการทราบวิธ ี
   การย้อมสีเส้นไหม 
   ด้วยสีธรรมชาติ 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองการ
พัฒนากระบวนการฟอก
ย้อมและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ประกอบการ 

วันที่ 13 
มิถุนายน 
2562 

กลุ่มทอผ้าฝา้ยมัดหมี ่
บ้านดอนยางเดี่ยว 
ต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี 

 ผ้าคลุมไหล ่  ต้องการความรู้     ใน
เรื่องการย้อมสีเคมีที่
ปลอดภัย และการ
ทดสอบผ้าทอเบื้องต้น 
เพื่อยื่นขอ มผช. 

แนะน าการท าความ
สะอาดเส้นฝา้ย, การย้อม
สีเส้นฝ้ายด้วยสีเคมีที่
ปลอดภัยที่มีคุณภาพ  
และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบือ้งต้น 

วันที่ 14 
มิถุนายน 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าฝ้าย 
บ้านสามทอ  ต าบลแสงสว่าง 
อ าเภอหนองแสง  
จังหวัดอุดรธานี      

 ผ้าขาวม้า 
 ผ้าคลุมไหล ่

 ต้องการความรู้      ใน
เรื่องการทดสอบผ้าทอ
เบื้องต้น  

   เพื่อยื่นขอ มผช. 

การย้อมสีเส้นใยด้วยสี
เคมีที่ปลอดภัยที่มี
คุณภาพ และการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเบือ้งต้น 

ระหว่างวันที ่
25 – 26 
มิถุนายน 

2562 และ   

กลุ่ม OTOP นวัตวิถี 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย 

 ผ้าบาติก  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ขาดความรู้เร่ืองสารเคมี

ที่จะน ามาเพ้นท์ผ้า  

ให้ค าปรึกษาเร่ืองคุณภาพ
วัตถุดิบที่ใช้และการ
พัฒนากระบวนการผลิต 
เพื่อย่ืนขอรับรอง มผช 
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วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ / พ้ืนท่ี / จังหวดั ผลิตภัณฑ ์
 

ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

ระหว่างวันที่
21 – 22 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่ม OTOP นวัตวิถี 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย 

 ผ้าบาติก  ไม่เคยย่ืนขอ มผช. 
 ขาดความรู้เร่ืองสารเคมี

ที่จะน ามาเพ้นท์ผ้า 

ให้ค าปรึกษาเร่ืองคุณภาพ
วัตถุดิบที่ใช้และการ
พัฒนากระบวนการผลิต 
เพื่อย่ืนขอรับรอง มผช.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ภาพการลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ภาพการลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่  จังหวัดสุโขทัย 

 



โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 2562 

 
 

120 

การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
 

วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนนิงาน 

วันที่ 25  
สิงหาคม 2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผา้ฝ้ายบ้านสามทอ 
ต าบลแสงสว่าง อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี      

 ผ้าขาวม้า 
 ผ้าคลุมไหล ่

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการย่ืนขอ 

มผช. 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 26  
สิงหาคม 2562 

กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีบ้านเชียงกรม 
ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธาน ี

 ผ้าคลุมไหล ่

กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกรม หมู่ 8 
ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธาน ี

 ผ้าคลุมไหล ่

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแก 
ต าบลห้วยสามพาด  อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  
จังหวัดอุดรธาน ี

 ผ้ามัดหมี ่

กลุ่มทอผ้าฝา้ยมัดหมี่บ้านดอนยางเดี่ยว 
ต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

 ผ้าคลุมไหล ่

กลุ่มทอผ้าบ้านม่วงเหนือ 
ต าบลบ้านม่วง  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 

 ผ้าคลุมไหล ่

วันที่ 28 
สิงหาคม 2562 

 

กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม-ทอผา้ไหมบ้านแบง  
ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเฝา้ไร่  จังหวัดหนองคาย 

 ผ้าคลุมไหล ่

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่วังไฮ                                          
ต าบลหนองหลวง  อ าเภอเฝา้ไร่  จังหวัดหนองคาย 

 ผ้าโสร่งทอมือ 

วันที่ 28  
สิงหาคม 2562 

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านแบงใหม่  
ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 ผ้าทอลายขัด 

กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่   
ต าบลเพญ็ อ าเภอเพญ็ จังหวัดอุดรธานี 

 ผ้ามัดหมี ่

กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านหนองควาย 
ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 ผ้าทอลายขัด 

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนส าราญ 
ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 ผ้าทอลายขัด 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าส าราญ  
ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝา้ไร่  จังหวัดหนองคาย 

 ผ้ามัดหมี ่

วันที่ 12  กันยายน 
2562 

กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านดู่   
ต าบลนารุ่ง  อ าเภอศขีรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้าคลุมไหล ่
 

ได้รับตรานกยูง 
สีทอง 

ได้รับตรานกยูง 
สีเงิน 

ได้รับตรานกยูง 
สีน้ าเงิน 

วันที่ 13  กันยายน 
2562 

กลุ่มมัดหมี่โฮลโบราณย้อมสีธรรมชาต ิ 
ต าบลเขวาสินรินทร์  อ าเภอเขวาสนิรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 

 ผ้ามัดหมี ่ ได้รับตรานกยูง 
สีทอง 

ได้รับตรานกยูง  
สีน้ าเงิน 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 

พ้ืนที่ด าเนินการ 

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ)์ 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ในพื้นทีจ่ังหวัดพังงา   
สุรินทร์  และศรสีะเกษ 

210 256 10 12 

                                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ         

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  เป็นการท างานที่มุ่งเน้นการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าทอมือโดยเน้นเรื่องการลดเวลาในการผลิต ลด
ปัญหาการตกสี และแก้ปัญหาเรื่องการใช้สารเคมีต้องห้ามที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึงสุขภาพของผู้ทอ โดย
การเลือกใช้สารเคมีที่ปลอดภัยในการฟอกย้อมเส้นใย ซ่ึงการจะน าเทคโนโลยีต่างๆ ไปถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการในชุมชน 
วิทยากรต้องมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งทอในระดับหน่ึงจึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ 
และท าให้ผู้ประกอบการยอมปฏิบัติตามค าแนะน า ซ่ึงขณะน้ีกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสิ่งทอเพียงคนเดียว ท าให้บางคร้ังการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการหลายๆ กลุ่มพร้อมกัน มีปัญหาเร่ืองวิทยากร
ไม่สามารถดูแลผู้ประกอบการหรือตอบค าถามแก่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มได้อย่างทั่วถึง 

2. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร“การปรับปรุงกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ”และหลักสูตร “การพัฒนา
กระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ” เป็นการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังน้ันหลักสูตรต่างๆ จึงมุ่งเน้นให้
ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมแต่ละท่านได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามหัวข้อการอบรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ เช่น การฟอกกาวไหม
ด้วยด่างจากธรรมชาติ การทดลองย้อมสีเคมีที่ปลอดภัย การทดลองย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ให้แม่สีแตกต่าง
กัน และการทดลองผสมสีธรรมชาติต่างๆ ให้มีเฉดสีที่หลากหลายขึ้น ซ่ึงการสาธิตแต่ละคร้ังต้องใช้วัตถุดิบในปริมาณมาก แต่
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบันไม่เอื้อให้ไปหาซ้ือวัสดุในห้องถิ่น ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ” เพราะต้องใช้ แก่นเข เน้ือคราม และคร่ัง ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาซื้อ
ได้ตามตลาดทั่วไป 

3. ตัวชี้วัดผลความส าเร็จของการฝึกอบรมคือการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงการพัฒนา
กระบวนการผลิตต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพของผ้าทอมือ ทั้งเร่ืองของชนิดเส้นใย จ านวนฟันหวีของฟืม ความสม่ าเสมอ
ของสีย้อม และความช านาญของของผู้ทอ ท าให้การผลิตผ้าเพื่อขอการรับรองมาตรฐานต้องใช้เวลา และอุตสาหกรรมจังหวัดแต่
ละจังหวัดมีโควตาในการรับผลิตภัณฑ์เพื่อยื่นขอการรับรองจ านวนจ ากัด ท าให้บางคร้ังการย่ืนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจะ
ไม่สามารถย่ืนขอได้ทันในปีงบประมาณที่จัดฝึกอบรม ท าให้ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดของกรมที่ตั้งไว้  

4. กฎระเบียบของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผ้าทอบางข้อไม่เอื้อให้กับผู้ประกอบการผ้าทอในชุมชน เช่น 
ผู้ประกอบการที่ใช้ฝ้ายเข็นมือส่วนใหญ่มักจะตกมาตรฐานด้านการหดตัวหลังการซัก ซ่ึงปัญหาด้านการหดตัวของผ้าฝ้ายเข็นมือ
เป็นลักษณะเด่นของผ้าฝ้ายชนิดน้ี ท าให้ผู้ประกอบการที่ท าผ้าฝ้ายเขน็มือส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มจ านวนวิทยากรที่ส าเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสิ่งทอจากเดิมที่มีเพียง 1 คน เป็นอย่างน้อย 2 คน และมี
ผู้ช่วยวิทยากรที่เป็นผู้ชายอย่างน้อย 1 คน เพราะการท างานด้านการฟอกย้อม เป็นงานหนัก ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ ทั้งวัน เมื่อ
ฟอกย้อม แต่ละขั้นตอนเสร็จก็ต้องน าไปล้างน้ าให้สะอาด และใช้แรงในการกระตุกเส้นไหมให้เรียงเส้น มิเช่นน้ันเส้นใยจะพันกัน
ไม่สามารถน าไปทอได้  

2. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร“การปรับปรุงกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ”และหลักสูตร “การพัฒนา
กระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ” เป็นการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังน้ันหลักสูตรต่างๆ จึงมุ่งเน้นให้
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ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมแต่ละท่านได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามหัวข้อการอบรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ เช่น การฟอกกาวไหม
ด้วยด่างจากธรรมชาติ การทดลองย้อมสีเคมีที่ปลอดภัย การทดลองย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ให้แม่สีแตกต่าง
กนั และการทดลองผสมสีธรรมชาติต่างๆ ให้มีเฉดสีที่หลากหลายขึ้น ซ่ึงการสาธิตแต่ละคร้ังต้องใช้วัตถุดิบ รวมถึงเวลาในการ
สอนมาก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีทักษะ สามารถน าความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนางาน เพื่อน าผ้าเหล่าน้ันย่ืนขอการรับรอง
มาตรฐาน ดังน้ันการอบรมหลักสูตรเร่งรัดที่ใช้เวลา 2 วัน อาจไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการอย่างถ่องแท้ 
ดังน้ันจึงควรเพิ่มวันในการอบรมเป็น 3 วัน และมอบวัตถุดิบในปริมาณที่พียงพอที่จะทดลองท าผลติภัณฑ์ตัวอย่างส าหรับการย่ืน
ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. ควรก าหนดตัวชี้วัดผลการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าทอให้มีหลายมิติมากขึ้น เช่น          
การพิจารณามาตรฐานตรานกยูงพระราชทานควบคู่กับการย่ืนขอการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเก็บสถิติเร่ืองรายได้เพิ่ม
ของผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อดูพัฒนาการและจะได้ปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างย่ังยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไปใน
อนาคต 

4. ควรมีการทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดูแลคุณภาพ
และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการผ้าทอมือของไทยในอนาคต
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โครงกำรพฒันำศกัยภำพผ ูป้ระกอบกำร OTOP  

 ผลิตภณัฑเ์ซรำมิก
 

 

วัตถุประสงค ์
         1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตเซรามิกที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
         2. เพื่อผลักดันสินค้าเซรามกิ ให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 

สินค้าเซรามิกมีการผลิตทั้งที่เป็นแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เช่น กระเบื้อง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ซึ่งใช้
เทคโนโลยีน าเข้าจากต่างประเทศ และการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และชุมชน  ซึ่งมีมากกว่า
ร้อยละ 90  และส่วนใหญ่มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP    

ผู้ประกอบการเซรามิกที่เป็น SMEs และชุมชนส่วนใหญ่มักพ่ึงพาตนเอง ใช้ภูมิปัญญาในการผลิตและการแก้ปัญหา  
ไม่มีการควบคุมคุณภาพการผลิต นับตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเนื้อดิน  การขึ้นรูป การตกแต่ง และการเผา  ท าให้เกิดการ
สูญเสียจากกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ันแล้วสินค้าท่ีผลิตได้ยังมีคุณภาพต่ า และไม่ผ่าน มผช.  
นโยบายรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP โดยจัดให้มีการคัดสรรและประกวดผลิตภัณฑ์ หากสินค้าที่เข้าประกวด
ได้รับ 3-5 ดาว จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการตลาด โดยให้พื้นที่จ าหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้า OTOP 
ประจ าปีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าท่ีจะได้ดาว 3-5 ดาว  มีข้อก าหนดต่างๆ หนึ่งในข้อก าหนดนั้น คือ  
ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่าน มผช.          

จากข้อมูลของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐาน มผช.      
ได้รวบรวมรายชื่อสินค้าเซรามิกที่มีการยื่นขอมาตรฐาน มผช. พบว่า รายการที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มผช. ของผลิตภัณฑ์เซรามิ
กส่วนใหญ่ คือ ลักษณะทั่วไป การรั่วซึม การดูดซึมน้ า และลวดลาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากกระบวนการผลิต  ซึ่งหากไม่
มีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิต  จะส่งผลต่อคุณภาพสินค้าท่ีได้หลังเผา  ท าให้สินค้ามีต าหนิ เกิดการแตกร้าว 
และท าให้เกิดการรั่วซึมได้ นอกจากนั้นแล้วผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่มและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างตลาดใหม่   

กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเซรามิก  สามารถให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน  และมีผลงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเซรามิกเป็นจ านวนมากพร้อมถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ  เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่ม   ช่วยให้สินค้าเซรามิกมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ช่วย
เพิ่มโอกาสทางการตลาด และเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยส านักเทคโนโลยีชุมชน ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  
ผลิตภัณฑ์เซรามิกให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอด
ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อน าไปพัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้า ผลักดันให้ผู้ประกอบการน าสินค้าเข้าสู่
กระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)   ตลอดจนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายโอกาสทาง
การตลาด และเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียน และการวิจัยพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานและส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ 
     

บทน า 
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 ผลการด าเนินงาน 
 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สมัมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี ชื่อหลักสูตร / หวัขอ้บรรยาย พ้ืนท่ี 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(ราย) 
1. 5 – 6 

พฤศจิกายน  
2561 

 

การพัฒนากระบวนการขึ้นรูป 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านเตา
ไห ต าบลหัวรอ  
อ าเภอเมือง   
จังหวดัพิษณุโลก 

37 

 
 

 
 
 
 
 

2. 19 – 20  
พฤศจิกายน 

2561 
 

เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ ์
เซรามิกเน้ือดินแดง 

กลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผา
บ้านทุ่งหลวง 
ต าบลทุ่งหลวง   
อ าเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 

35 

 
 

  
 
 

 
 

3. 20 – 21 
ธันวาคม  2561 
 

เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ ์
เซรามิกเน้ือดินแดง 

กลุ่มป้ันหม้อเขียนสี   
ต าบลบ้านเชียง  
อ าเภอหนองหาน   
จังหวัดอุดรธาน ี

35 
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ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี ชื่อหลักสูตร / หวัขอ้บรรยาย พ้ืนท่ี 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(ราย) 
4.  25 – 26 

มกราคม  2562 
 

การพัฒนาการขึ้นรูป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มป้ัน
ตุ๊กตาชาววัง 
วัดท่าสุทธาวาส   
ต าบลบางเสด็จ  
อ าเภอป่าโมก   
จังหวัดอ่างทอง 

32 

 
 
 
 

 
 

5. 29 – 31 
มกราคม 2562 

การพัฒนาเน้ือดินและเคลือบ เพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร 
ส าหรับผู้ประกอบการจังหวัด
นครพนม 

กลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผา
บ้านกลางก้าวหน้า   
อ าเภอทา่อุเทน   
จังหวัดนครพนม 

41 

 
 
 
 
 
 
การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ ์ 
 

 

 

 

 

วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 
27 กุมภาพันธ์ – 
2 มีนาคม 2562 
 
 

วิสาหกิจชุมชน
เคร่ืองปั้นดินเผาบ่อ
สวก จังหวัดน่าน 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ ์
เซรามิกประเภท 
แจกัน ไห หม้อ 
คนโท และกระถาง
ต้นไม ้ 
โดยใช้เน้ือดินแดง
ท้องถิ่น 

ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ท้องถิ่น 
 
 
 

วศ. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ทอ้งถิ่น
จังหวัดน่านโดยใช้เน้ือดินแดง
ท้องถิ่นในการขึ้นรูป จากน้ัน วศ. 
ได้ลงพื้นที่ถา่ยทอดองค์ความรู้ 
เรื่อง การพัฒนาเน้ือดินแดง เพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน
เคร่ืองปั้นดินเผาบ่อสวก  
จังหวัดน่าน 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 
 6 - 7 มีนาคม 

2562 
 

กลุ่มสมชาย 
เบญจรงค์  
อ าเภอบางซ้าย  
จังหวัพระนครศรี
อยุธยา 
 

ผลิตภัณฑ ์
เซรามิกประเภท
ของใช้บนโต๊ะ
อาหาร ชุดน้ าชา  
ชุดกาแฟ แจกัน 
โกศ และผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน 

ต้องการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์แก้วมัค และ
ต้องการออกแบบโลโก้
ใหม่เพื่อน าไปใช้ส าหรับ
การเปิดหน้าร้าน
ส าหรับจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่อไป จึง
ต้องการรูปลอกเข้ามา
ช่วยลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาใน
กระบวนการผลิต  

วศ. ได้ออกแบบลวดลายเส้น
ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุดแก้วมัค 
และโลโก้ เพื่อจัดท าเป็นรูปลอก
เซรามิก(Decal) บนเคลือบ 
ทดแทนการเขียนเส้นทอง เพือ่
ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต 
และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
จากน้ัน วศ. ได้ลงพื้นที่มอบรูป
ลอกจ านวน 10 ชุด เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ตัวอยา่ง พร้อมให้
ค าปรึกษาเชิงลกึถึงกระบวนการ
ตกแต่งด้วยรูปลอก และแนวทาง
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์  

16 - 17 
พฤษภาคม  

2561 

กลุ่มอาชพีป้ันหม้อ 
คลองสระบัว  
อ าเภอเมือง  
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

เคร่ืองปั้นดินเผา
เน้ือดินแดง
ประเภท หม้อต้ม 
หม้อกา  
ที่ใช้ต้มน้ าหรือต้ม
ยา และผลิตภัณฑ์
ของที่ระลกึ 

ต้องการเทคนิคการ
ตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
 

วศ. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก โดยยังคงรูปแบบที่เป็น
เอกลกัษณ์ของทางกลุ่ม คือ หม้อ
ดินเผา โดยออกแบบหม้อดินเป็น
กระถางต้นไม้ เพิ่มความ
หลากหลายในการใช้งาน รวมถึง
ได้ออกแบบโลโก้ที่เป็นเอกลกัษณ์  
และท ารูปลอกเซรามิก (Decal) 
และท าตราประทับซิลิโคนตกแต่ง
บนชิ้นงานก่อนเผา เพื่อเพิ่มความ
โดดเด่นและสร้างมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์  

 
 
 
 
 
 
 

10 – 11  
มิถุนายน  2562 

กลุ่มหัตถกรรม
เคร่ืองปั้นดินเผา 
อ าเภอเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  

เคร่ืองปั้นดินเผา
ประเภทโคมไฟ 
เตาน้ ามันหอม
ระเหย แก้วกาแฟ 
และทีก่รวดน้ า 

ต้องการเทคนิคการ
ตกแต่งที่ช่วยลด
ระยะเวลาในการผลิต 
และเทคนิคการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่
เป็นเอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ่น 
 

วศ. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกให้เป็นเอกลกัษณ์ของเกาะ
เกร็ด โดยท าเป็นกระถางต้นไม้ที่
สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น 
ตั้งโต๊ะ และปลูกต้นไมแ้ขวน
ตกแต่งผนัง และถ่ายทอดเทคนิค
การตกแต่งผลิตภัณฑโ์ดยใช้สีน้ า
อะคลิลิคทาบนผลิตภัณฑ์เพือ่เพิ่ม
ความสวยงาม 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 
10 – 11  

มิถุนายน  2562 
โรงงาน
เคร่ืองปั้นดินเผา 
ป้าตุ่ม  
อ าเภอเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

เคร่ืองปั้นดินเผา
ประเภทโคมไฟ 
เตาน้ ามันหอม
ระเหย แก้วกาแฟ 
และทีก่รวดน้ า 

ต้องการเทคนิคการ
ตกแต่งที่ช่วยลด
ระยะเวลาในการผลิต 
และเทคนิคการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่
เป็นเอกลกัษณ์ของ
ท้องถิ่น 

วศ. ได้ออกแบบโลโกท้ี่เป็น
เอกลกัษณ์  และท ารูปลอก 
เซรามิก (Decal) เพื่อให้ทางกลุ่ม
น าไปติดบนผลิตภัณฑ์พรีเมียม  
เพื่อเพิ่มความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ของกลุ่ม  และให้
ค าปรึกษาเชิงลกึเรื่องการเตรียม
เน้ือดินให้มีความละเอียดมากขึ้น 
เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ ์

 
 
 
 

 
 
 

1 – 2  
กรกฎาคม  

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ้านเบญจรงค์บาง
ช้างเคร่ืองเคลือบศิลา
ดล  
อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

เคร่ืองเบญจรงค์ 
เคร่ืองเคลือบ 
ศิลาดล ประเภท
ของใช้บนโต๊ะ
อาหาร ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน และ
ของที่ระลกึ 

ต้องการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ขนาดเลก็ ที่เหมาะ
ส าหรับนักทอ่งเที่ยว
ต่างชาติ โดยใช้รูปลอก
เข้ามาช่วยลดขั้นตอน
และระยะเวลาใน
กระบวนการผลิตได ้

วศ. ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตุก๊ตา
เซรามิกแขวนประดับกระเป๋า 
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ
จัดท ารูปลอกเส้นทองบนเคลือบ 
ทดแทนการเขียนเส้นทอง 
จากน้ัน วศ. ได้ลงพื้นที่ให้
ค าปรึกษาเชิงลกึถึงกระบวนการ
ผลิตตุ๊กตาเซรามิกแขวนประดับ
กระเป๋า และแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ ์

กลุ่มสวนส้ม 
เบญจรงค์  
อ าเภอบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลิตภัณฑ ์
เซรามิกประเภท
ถ้วยรางวัล 
เซรามิกเขียนลาย
เบญจรงค์  
ถ้วยรางวัลเคลอืบสี
ด้วยระบบ
สุญญากาศ  
ชุดแกว้กาแฟ และ
ของตกแต่งบ้าน
ทั่วไป 

ต้องการเทคนิคการท า
รูปลอกเซรามกิ 
(Decal) เพื่อเข้ามาช่วย
ลดระยะเวลาการเขียน
ลวดลายตกแต่งบน
ผลิตภัณฑ์ และการ
พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ถ้วยรางวัลให้
มีรูปแบบโมเดิร์น  
ที่สามารถช่วยลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
ในกระบวนการผลิตได ้

วศ. ได้จัดท ารูปลอกเซรามิกสี 
ไฟต่ า ทดแทนการเขียนเส้นทอง 
เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วใน 
การผลิต และเพิ่มคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และออกแบบถ้วย
รางวัลเซรามิกแบบใหม่ โดย
ออกแบบให้ลดจ านวนต้นแบบและ
แบบพิมพ์จากผลิตภัณฑ์เดิม ซ่ึง
ผู้ประกอบการได้ด าเนินการจัดท า
แบบพิมพ์ และผลิตผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างโดยใช้การเคลือบสีด้วย
ระบบสุญญากาศ จากน้ัน วศ. ได้
ลงพื้นท่ีให้ค าปรึกษาเชิงลึกถึง
กระบวนการตกแต่งผลิตภัณฑ์ 
และแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์ 
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

 

 ศูนย์ฝึกวิชาชพี 
เคร่ืองเบญจรงค์ 
(รุ้งทองเบญจรงค์) 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลิตภัณฑ ์
เซรามิกประเภท
ของใช้บนโต๊ะ
อาหาร ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน และ
ของที่ระลกึ 

ปัจจุบันรับผลิตภัณฑ์
ของขาวมาจากผูผ้ลิต
เซรามิกรายอื่นมาท า
ต่อ จึงต้องการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของขาวเอง 
และต้องการพฒันา
รูปแบบผลิตภัณฑ์
แก้วมัครูปแบบใหม่ จึง
ต้องการรูปลอกเข้ามา
ช่วยลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาใน
กระบวนการผลิต  

วศ. ได้ออกแบบลวดลายเส้น
ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุดแก้วมัค และ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมท้ัง 
วศ. ได้จัดท าแบบพิมพ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ จ านวน 1 ชุด 
รวมถึงรูปลอก ส าหรับให้
ผู้ประกอบการสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อทดลอง
ตลาดได้ จากน้ัน วศ. ได้ลงพื้นท่ีให้
ค าปรึกษาเชิงลึกถึงกระบวนการ
ผลิตเซรามิก แหล่งรับผลิตของขาว 
และแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์ 

 

กลุ่มเป็นหน่ึง  
อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลิตภัณฑ ์
เบญจรงค์ประเภท
ของใช้บนโต๊ะ
อาหาร ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน ของที่
ระลึก 

ประสบปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพการ
เขียนลวดลาย 
เบญจรงค์บนผลิตภัณฑ์ 
เน่ืองจากต้องใช้
ระยะเวลาเขียนลายต่อ
ชิ้นค่อนข้างมาก จึง
ต้องการกระบวนการที่
สามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ลง 

วศ.ได้ด าเนินการออกแบบลวด
ลายเส้นส าหรับผลิตภัณฑ์ชุด
แก้วมัค และจัดท ารูปลอก 
เซรามิก (Decal) บนเคลือบ 
ทดแทนการเขียนเส้นทอง เพือ่
ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต 
และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
จากน้ัน วศ. ได้ลงพื้นที่ให้
ค าปรึกษาเชิงลกึถึงกระบวนการ
ตกแต่งด้วยรูปลอก และแนวทาง
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ ์
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

2 -6 
กรกฎาคม  

2562 
 

กลุ่มเคร่ืองเคลือบดิน
เผาเวียงกาหลง 
ต าบลเวียงกาหลง
อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

ผลิตภัณฑ์เคร่ือง
เคลือบดินเผา
ประเภทผลิตภัณฑ์
บนโต๊ะอาหาร ชุด
น้ าชา ชุดกาแฟ 
แจกัน และ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้าน 

ต้องการรูปลอกสไีฟ
ต่ าโลโก้ “เคร่ืองเคลือบ
ดินเผาเวียงกาหลง” 
และต้องการเพิ่ม
คุณภาพการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์จากเทคนิค
การขูดขีดบนเคลือบ 
ให้ลวดลายมีมิติมากขึ้น 
และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได ้

วศ. ได้ออกแบบ และผลิตรูปลอก
สีไฟต่ า โลโก้ “เคร่ืองเคลือบดิน
เผาเวียงกาหลง”และถา่ยทอด
เทคนิคการตกแต่งโดยการใชไ้ข
กันเคลือบ(Wax Resist) ร่วมกับ
เทคนิคการขูดขีดลวดลายบน
เคลือบ 
ซ่ึงสามารถชว่ยสร้างมิติ และ
ความสวยงามของลวดลายได้  
จากน้ัน วศ. ได้ลงพื้นที่ให้
ค าปรึกษาเชิงลกึถึงกระบวนการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ และแนวทาง
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ ์

     
 
 

    

     

16 – 20  
กรกฎาคม  

2562 

กลุ่มเคร่ืองเคลือบดิน
เผาเวียงกาหลง 
ต าบลเวียงกาหลง
อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย   

ผลิตภัณฑ์เคร่ือง
เคลือบดินเผา
ประเภทผลิตภัณฑ์
บนโต๊ะอาหาร ชุด
น้ าชา ชุดกาแฟ 
แจกัน และ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้าน 

ต้องการรูปลอกสไีฟ
ต่ าโลโก้ “เคร่ืองเคลือบ
ดินเผาเวียงกาหลง” 
และต้องการเพิ่ม
คุณภาพการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์จากเทคนิค
การขูดขีดบนเคลือบ 
ให้ลวดลายมีมิติมากขึ้น 
และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได ้

วศ. ได้ออกแบบ และผลิตรูปลอก
สีไฟต่ า โลโก้ “เคร่ืองเคลือบดิน
เผาเวียงกาหลง” และถา่ยทอด
เทคนิคการตกแต่งโดยการใชไ้ข
กันเคลือบ (Wax Resist) ร่วมกับ
เทคนิคการขูดขีดลวดลายบน
เคลือบ ซ่ึงสามารถชว่ยสร้างมิติ 
และความสวยงามของลวดลายได้  
จากน้ัน วศ. ได้ลงพื้นที่ให้
ค าปรึกษาเชิงลกึถึงกระบวนการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ และแนวทาง
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ ์
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 
16 – 20  
กรกฎาคม  

2562 

กลุ่มดินป้ันมือ ต าบล
แม่ไร ่
อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย  
(17 กรกฎาคม 
2562) 
 
 

เคร่ืองปั้นดินเผา
เน้ือดินแดง 
ประเภทของใช้
ทั่วไปของประดับ
ตกแต่ง เช่น ตุ๊กตา
เด็ก ตุ๊กตาโมบาย 
แจกัน 

ต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท
ตุ๊กตาเคลอืบ เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการตลาด 

วศ. ลงพื้นที่ถา่ยทอดองค์ความรู้ 
เรื่อง การควบคุมคุณภาพของ
วัตถุที่ใช้ในการเตรียมเคลือบ การ
ควบคุมคุณภาพของน้ าเคลือบ 
เทคนิคการชุบเคลอืบเพือ่ให้ได้
ความหนาของชั้นเคลือบตาม
ต้องการ และการตรวจสอบ
อุณหภูมิการเผา 

     

7 – 10  
กรกฎาคม  

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้านแม็ก-แบงค์ 
แฮนด์เมค 
ต าบลบ้านเชียง 
อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 
 

เคร่ืองปั้นดินเผา
ประเภทของที่
ระลึก เช่น หม้อ  
ไห  แจกันรูปแบบ
ต่างๆ  และ
เคร่ืองประดับดิน
เผา ซ่ึงมีลาย
เลียนแบบ
เคร่ืองปั้นดินเผาที่
ขุดค้นพบบริเวณ
บ้านเชียง   

มีการตกแต่งผลิตภัณฑ์ 
โดยการผสมสีฝุ่น
ส าหรับผสมซีเมนต์กับ
กาวลาเท็กซ์ เมื่อทิ้งสี
ไว้จะเกิดการบูดและ
แข็งตัวยากตอ่การ
น ามาใช้ใหม่ และหลัง
ท าการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ ์พบวา่
ผลิตภัณฑ์หลังเผามีสทีี่
ไม่สม่ าเสมอ และสีหลุด
ร่อนได้ง่าย   

วศ.ได้พัฒนาเทคนิคการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ  โดยใช้
วิธีประทับลวดลายที่เป็น
เอกลกัษณ์ของบ้านเชียง จากน้ัน
ตกแต่งด้วยน้ าดินสี โดยปรับสูตร
ส่วนผสมให้มีสมบัติที่เหมาะสม
กับการน าไปตกแต่งชุด
เคร่ืองประดับ  ซ่ึงจะท าให้สีหลัง
เผามีความคงทนและไม่หลุดร่อน
ในอุณหภูมิต่ า   

ศูนย์หัตถกรรมป้ัน
หม้อบ้านโค้งสวรรค์ 
ต าบลโนนทัน อ าเภอ
เมือง  
จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 

เคร่ืองปั้นดินเผา
เน้ือดินแดง 
ประเภทหม้อน้ า 
แจกัน  และของ
ตกแต่งสวน 
 

ผลิตภัณฑ์หลังเผามีสไีม่
สม่ าเสมอ เกิดเป็น
ต าหนิ ส่งผลให้มูลค่า
ของผลิตภัณฑล์ดลง 
ผู้ประกอบการจึง
ต้องการเทคนิคการ
ตกแต่งสีหลังเผาเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ ์

วศ. ลงพื้นที่ถา่ยทอดองค์ความรู้ 
เรื่อง เทคนิคการตกแต่งสีลายหิน
อ่อนส าหรับผลิตภัณฑเ์น้ือดินแดง
ประเภทแจกัน และผลิตภัณฑ์
ตกแต่งสวน    
เพื่อลดต าหนิ และเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ ์
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วัน เดอืน ป ี
ผู้ประกอบการ / 
พ้ืนท่ี / จังหวดั 

ผลิตภัณฑ ์ ความต้องการ/ปัญหา 
วิธีด าเนินการ / 

แนวทางการแก้ไข 

20 สิงหาคม  
2562 

 

โรงงาน
ผู้ประกอบการ  
(นายณทพงษ์  
พานาท) 
แขวงคลองจ่ัน 
เขตบางกะปิ 
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ผลิตภัณฑ ์
เซรามิกประเภท 
ช่องลมเซรามกิ 
และกระเบื้อง 
เซรามิก  

ผู้ประกอบการใช้
เคลือบส าเร็จซ่ึงมีราคา
แพง จึงมีความต้องการ
เตรียมเคลือบเอง เพือ่
ลดต้นทุนการผลิต 
พร้อมยังต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทกระเบื้องเขียน
ลาย เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่ม
โอกาสทางการตลาด   

วศ. ลงพื้นที่ถา่ยทอดองค์ความรู้ 
เรื่อง การควบคุมคุณภาพของ
วัตถุที่ใช้ในการเตรียมเคลือบ การ
ควบคุมคุณภาพของน้ าเคลือบ 
เทคนิคการชุบเคลอืบเพือ่ให้ได้
ความหนาของชั้นเคลือบตาม
ต้องการ และการตกแต่ง
กระเบื้องด้วยสีใต้เคลือบและสีบน
เคลือบ  
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การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
 

วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 

23 กันยายน 
2562 

 

วิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ่อสวก 
จังหวัดน่าน 

ผลิตภณัฑ์เซรามิกประเภท 
แจกัน ไห หม้อ คนโท และ
กระถางต้นไม้ โดยใช้เนื้อ 
ดินแดงท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการได้เทคนิคข้ึนรปู
ผลิตภณัฑ์ที่ช่วยลดระยะเวลาการ
ผลิต  และได้เทคนิคการตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์เนื้อดินแดงท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการมี
ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ที่สามารถ
ออกจ าหน่ายได้   

กลุ่มสมชายเบญจรงค์  
อ าเภอบางซ้าย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลิตภณัฑ์เซรามิกประเภทของ
ใช้บนโต๊ะอาหาร ชุดน้ าชา  
ชุดกาแฟ แจกัน โกศ และ
ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้าน 

ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย
การใช้รูปลอก ช่วยให้ควบคุม
คุณภาพลวดลายบนผลิตภณัฑ์ได้ด ี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการผลิต
ลดลงประมาณร้อยละ 65 ท าให้
สามารถรองรับการผลิตในจ านวน
มากได ้

กลุ่มอาชีพป้ันหม้อ 
คลองสระบัว อ าเภอเมือง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินแดง
ประเภท หม้อต้ม หม้อกา  
ที่ใช้ต้มน้ าหรือต้มยา และ
ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก 

ผู้ประกอบการได้เทคนิคการขึ้น
รูปแบบใหม่ และวิธีการตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์เนื้อดินแดงท่ีเป็น
เอกลักษณ์ และลดระยะเวลาการ
ผลิต  ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการมี
ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ออกจ าหน่าย   

กลุ่มหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา 
อ าเภอเกาะเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี  

เครื่องปั้นดินเผาประเภทโคม
ไฟ เตาน้ ามันหอมระเหย  
แก้วกาแฟ และที่กรวดน้ า 

ผู้ประกอบการได้เทคนิคการขึ้น
รูปแบบใหม่ และวิธีการตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์เนื้อดินแดงท่ีเป็น
เอกลักษณ์ และลดระยะเวลาการ
ผลิต  ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการมี
ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ออกจ าหน่าย   

โรงงานเครื่องปั้นดินเผา 
ป้าตุ่ม อ าเภอเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

เครื่องปั้นดินเผาประเภทโคม
ไฟ เตาน้ ามันหอมระเหย  
แก้วกาแฟ และที่กรวดน้ า 

ผู้ประกอบการได้เทคนิคการขึ้น
รูปแบบใหม่ และวิธีการตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์เนื้อดินแดงท่ีเป็น
เอกลักษณ์ และลดระยะเวลาการ
ผลิต  ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการมี
ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ออกจ าหน่าย   

บ้านเบญจรงค์บางช้าง
เครื่องเคลือบศิลาดล 
อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเคลือบ
ศิลาดล ประเภทของใช้บนโต๊ะ
อาหาร ผลิตภณัฑต์กแต่งบ้าน 
และของที่ระลึก 

ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑร์ูปแบบ
ใหม่ ท่ีสามารถเพิ่มมลูค่าจาก
ผลิตภณัฑ์เดมิได้ถึงร้อยละ 250 
นอกจากน้ันการน ารูปลอกมาใช้ยงั
ช่วยควบคุมคุณภาพลวดลายบน
ผลิตภณัฑ์ได้เป็นอย่างด ี
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วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 

23 กันยายน
2562 

กลุ่มสวนส้มเบญจรงค์  
อ าเภอบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลิตภณัฑ์เซรามิกประเภทถ้วย
รางวัลเซรามิกเขยีนลาย 
เบญจรงค์ ถ้วยรางวัลเคลือบสี
ด้วยระบบสุญญากาศ ชุดแก้ว
กาแฟ และของตกแต่งบ้าน
ทั่วไป 

ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑร์ูปแบบ
ใหม ่ที่สามารถขายได้ราคาเพิ่มขึ้น
จากผลติภณัฑ์เดิมที่ขนาดและ
รูปแบบเดยีวกันถึงร้อยละ 20 และ
มีกระบวนการผลิตที่ช่วยลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการขึ้นรูปได้
ประมาณร้อยละ 10   

24 กันยายน
2562 

 

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
เครื่องเบญจรงค ์
(รุ้งทองเบญจรงค์)  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลิตภณัฑ์เซรามิกประเภทของ
ใช้บนโต๊ะอาหาร ผลติภณัฑ์
ตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก 

ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑร์ูปแบบ
ใหม ่โดยการใช้รูปลอกสามารถช่วย
ลดระยะเวลาในการตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์ได้ประมาณร้อยละ 30 

กลุ่มเป็นหนึ่ง  
อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลิตภณัฑ์เบญจรงค์ประเภท
ของใช้บนโต๊ะอาหาร 
ผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้าน ของที่
ระลึก 

ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑร์ูปแบบ
ใหม ่ที่มีกระบวนการที่ช่วยควบคมุ
คุณภาพลวดลายบนผลิตภณัฑ์ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการผลิต
ลดลงประมาณร้อยละ 50  ท าให้
สามารถรองรับการผลิตในจ านวน
มากได้   

กลุ่มเคร่ืองเคลือบดินเผา
เวียงกาหลง ต าบลเวียง
กาหลงอ าเภอเวียงป่าเป้า  
จังหวัดเชียงราย   

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา
ประเภทผลิตภัณฑ์บนโต๊ะ
อาหาร ชุดน้ าชา ชุดกาแฟ 
แจกัน และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้าน 

ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ ซ่ึงสามารถช่วยลดระยะเวลาใน
การตกแต่งผลิตภัณฑ์ประมาณร้อย
ละ 20 และสามารถเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์ได ้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียง
กาหลงเซรามกิ  
ต าบลแม่เจดีย์   
อ าเภอเวียงป่าเป้า   
จังหวัดเชียงราย 
 

เคร่ืองปั้นดินเผาเน้ือดินสโตน
แวร์ ประเภทของใช้ทัว่ไป ไดแ้ก่ 
หม้อบูรณะกะตะมหาสมบัติ 
(หม้อทรงสูง มีฝาปิด เขียนลาย
เอกลกัษณ์เวียงกาหลง) แกว้ 
และจาน 

ผู้ประกอบการสามารถน าเทคนิคที่ 
วศ. ไปถ่ายทอด ไปแก้ปัญหาเคลือบ
ไหลที่เกิดจากอุณหภูมกิารเผาเกินได้ 
และมีการควบคุมการเผาได้ง่ายขึ้น 
ส่งผลให้ของเสียจากกระบวนการ
ผลิตลดลง  

กลุ่มดินป้ันมือ  
ต าบลแมไ่ร่ อ าเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย  
(17 กรกฎาคม 2562) 

เคร่ืองปั้นดินเผาเน้ือดินแดง 
ประเภทของใชท้ั่วไปของ
ประดับตกแต่ง เช่น ตุ๊กตาเดก็ 
ตุ๊กตาโมบาย แจกัน 

ผู้ประกอบการสามารถน าองค์ความรู้
ไปใช้เพือ่พฒันา และตอ่ยอด
ผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาสทาง
การตลาดได้  

ร้านแม็ก-แบงค์ แฮนด์เมค 
ต าบลบ้านเชียง  
อ าเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี 
 

เคร่ืองปั้นดินเผาประเภทของที่
ระลึก เช่น หม้อ  ไห  แจกัน
รูปแบบต่างๆ  และ
เคร่ืองประดับดินเผา ซ่ึงมีลาย
เลียนแบบเคร่ืองปั้นดินเผาที่ขุด
ค้นพบบริเวณบ้านเชียง   

ผู้ประกอบการได้เทคนิคการขึ้น
รูปแบบใหม่ และวิธีการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์เน้ือดินแดงที่เป็น
เอกลกัษณ์ และลดระยะเวลาการ
ผลิต  ซ่ึงท าให้ผู้ประกอบการมี
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกจ าหน่าย   



โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 2562 

 
 

135 

วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 

24 กันยายน
2562 

 

ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้าน
โค้งสวรรค์  
ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินแดง 
ประเภทหม้อน้ า แจกัน  และ
ของตกแต่งสวน 

ผู้ประกอบการได้เทคนิคการขึ้น
รูปแบบใหม่ และวิธีการตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์เนื้อดินแดงท่ีเป็น
เอกลักษณ์ และลดระยะเวลาการ
ผลิต  ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการมี
ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ออกจ าหน่าย   

โรงงานผู้ประกอบการ  
(นายณทพงษ์ พานาท) 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลิตภณัฑ์เซรามิกประเภท 
ช่องลมเซรามิก และกระเบื้อง
เซรามิก  

ผู้ประกอบการสามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาและต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ได ้

 
สรุปผลการด าเนินงาน  
  

 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภณัฑ์เซรามิก  
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ)์ 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
น่าน เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก  
อุดรธานี หนองบัวล าภู นครพนม  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรีและ
อ่างทอง 

160 180 15 14 

                                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ 
  

1. ผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ในการท าตลาดใหมส่ าหรบัผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ 
2. ผู้ประกอบการขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ เพื่อช่วยเตรียมเนื้อดินให้มีคณุภาพ 
3. กระบวนการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีการเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งผูป้ระกอบการจะแจง้ข้อมูล

การยื่นขอ มผช. ได้ ก็ต่อเมื่อผ่านมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนแล้ว ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการยื่นขอ 
มผช. นานขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการต้องมีการช้ีแจงให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ว่ามาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่วยท าให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินคา้ 

2. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการควรมีการส่งเสริมทางการตลาดควบคู่กับการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
 

 



โครงการยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 2562 

 
 

136 

โครงกำรพฒันำศกัยภำพผ ูป้ระกอบกำร OTOP 

ผลิตภณัฑจ์กัสำน 

 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา้ประเภทผลติภณัฑ์จักสานให้กับผู้ประกอบการ (OTOP) ด้วย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อผู้บรโิภคและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  

2. ส่งเสรมิและผลักดันให้ผู้ประกอบการน าผลิตภัณฑจ์ักสานยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) 
 
 

 ผลิตภัณฑ์จักสานเป็นภูมิปัญญาที่ท าสืบทอดกันมา จากรุ่ นสู่ รุ่น  โดยน าวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่   
ในท้องถิ่นมาท าเครื่องเรือน ของใช้ภายในครอบครัว เช่น ไม้ไผ่น ามาสร้างที่อยู่อาศัย ต้นกกและกระจูดมาสานเป็นเสื่อ  
ใบลานใช้ท างอบ  หมวก  ของประดับตกแต่ง  หวายท าเครื่องเรือนและตะกร้า  ผักตบชวาใช้ท าตะกร้าและกระเป๋า  เป็น
ต้น  การท าผลิตภัณฑ์จักสานมีในทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยมีรูปแบบลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไป  
ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ความนิยมและจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นตัวก าหนด  
นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์จักสานยังได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  โดยเปลี่ยนจากการผลิต
เพื่อใช้ในครอบครัว เป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน  และยังได้รับความนิยมสามารถ
เป็นสินค้าส่งออก  น ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนไม่น้อย  แต่พบว่าผู้ประกอบการส่วนมากท่ีผลิตผลิตภัณฑ์จักสาน
จากเส้นใยธรรมชาติพืชได้แก่  ผักตบชวา  ต้นกก  ต้นกระจูด และไม้ไผ่  มปีัญหาใหญ่เรื่องการเกิดเชื้อรากับผลิตภัณฑ์
เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติของพืชมีความช้ืนสูง ท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และเสียค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการจึงต้องการ
เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ์จักสาน  และต้องการย้อมเส้นใยพืชด้วยสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 

 ในปีงบประมาณ  2562  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (วศ.)  ได้ด าเนินโครงการส่งเสรมิวิสาหกจิ 
รายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า  OTOP  ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพ้ืนท่ีภูมิภาค โดยจัดหลักสูตร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง “การปอ้งกันการเกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ์จกัสาน” และเรื่อง “การย้อมเส้นใยกกด้วยสี
ธรรมชาติ” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสานพร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิงลึกใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ได้แก่ มหาสารคาม นครพนม  หนองคายอ านาจเจรญิ  ภาคตะวันออก 
ได้แก่ จันทบุรี  ภาคเหนือ  ได้แก่  อุตรดิตถ์  สโุขทัย  และก าแพงเพชร  นอกจากการแก้ปัญหาเรื่องการเกิดเชื้อราแล้ว 
ยังส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการย้อมเส้นใยกกด้วยสีจากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี  ซึ่งเส้นใยกกทีไ่ด้จะมีสสีดสม่ าเสมอ  
สีเด่นชัดและได้หลากหลายสี  สามารถน าเส้นใยกกไปผลติเป็นผลติภัณฑ์จักสานทีม่ีคณุภาพมีความปลอดภัย 
นอกจากน้ียังช่วยพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์จักสานให้มีความหลากหลาย ทันสมยัและน่าใช้  เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
มากยิ่งข้ึน  ทั้งยังสามารถน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน เปน็การเพิ่มมลูค่า
ให้กับผลิตภณัฑ์และยังขยายตลาดสู่การส่งออกได้ เพิ่มรายได้ให้กับผูป้ระกอบการ 

 

บทน า 
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ผลการด าเนินงาน 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สมัมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 

ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี
ชื่อหลักสูตร / หวัขอ้

บรรยาย 
พ้ืนท่ี 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย) 

1 31  ตุลาคม – 2  
พฤศจิกายน  2561 

การป้องกันเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จักสานและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

กลุ่มทอเสือ่กก   
ต าบลหนองซอน   
อ าเภอเชียงยืน   
จังหวัดมหาสารคาม 

29 

2 12–14 ธันวาคม2561 การป้องกันเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จักสานและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

กลุ่มสตรีเสื่อกกบ้าน 
เสม็ดงาม  ต าบลหนองบัว   
อ าเภอเมืองจันทบุรี   
จังหวัดจันทบุรี 

27 

3 21 – 23  มกราคม 2562 การป้องกันเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จักสานและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

กลุ่มเสื่อกกบ้านใหม่วงศ์ 
เขาทอง  ต าบลปางตาไว  
อ าเภอปางศิลาทอง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

30 

4 27 – 29  มีนาคม  2562 การป้องกันเชื้อราใน
ผลิตภัณฑ์จักสานและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเส้นกก
บ้านโคกพัฒนา   
ต าบลโคกกกม่วง  
 อ าเภอโพนทอง   
จังหวัดร้อยเอ็ด 

29 

  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ณ ที่ท าการกลุ่มทอเสื่อกก   
ต าบลหนองซอน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ณ  ที่ท าการกลุ่มสตรีเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม  ต าบลหนองบัว  
อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
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ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ณ  ที่ท าการกลุ่มเสื่อกกบ้านใหม่วงศ์เขาทอง  ต าบลปางตาไว  
อ าเภอปางศิลาทอง  จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
 

 

 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ ณ  ที่ท าการกลุม่ผลิตภัณฑ์จากเสน้กกบ้านโคกพัฒนา              
ต าบลโคกกกม่วง  อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 การให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ ์ 
 

วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ/พ้ืนที่/

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ ์

ความต้องการ/
ปัญหา 

วิธีการด าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข 

23 – 26  
เมษายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว 
บ้านรัตนวาปี   
อ าเภอรัตนวาปี   
จังหวัดหนองคาย 

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษา 
เชิงลึกการป้องกันการ
เกิดเช้ือราในผลิตภัณฑ ์
จากกก  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านหนองแก้ว   
อ าเภอรตันวาป ี 
จังหวัดหนองคาย 

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากกก    

กลุ่มบ้านโพนแพง  OTOP 
อ าเภอรัตนวาปี   
จังหวัดหนองคาย  

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากกก    

กลุ่มอาชีพบ้านดงนาค า   
อ าเภอท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย 
 

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากกก    

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อ   
อ าเภอท่าบ่อ   

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ/พ้ืนที่/

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ ์

ความต้องการ/
ปัญหา 

วิธีการด าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข 

 
 
 

23 – 26  
เมษายน 
2562 

 

จังหวัดหนองคาย 
 

 เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก    

เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากกก    
 

กลุ่มทอเสื่อบ้านสวยหลง 
อ าเภอเมือง   
จังหวัดหนองคาย  

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากกก    

กลุ่มทอเสื่อบ้านโสกกล้า  
อ าเภอสังคม   
จังหวัดหนองคาย  

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากกก    

27 –  30  
พฤษภาคม  

2562 
 

กลุ่มทอเสื่อนางัว   
อ าเภอนาหว้า   
จังหวัดนครพนม  

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ย้อมสีเส้นกกด้วย
สีธรรมชาต ิ

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการย้อมสผีลิตภณัฑ์
จักสานด้วยสีธรรมชาติ    

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก   
อ าเภอเมือง   
จังหวัดอ านาจเจริญ 

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ย้อมสีเส้นกกด้วย
สีธรรมชาต ิ

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการย้อมสผีลิตภณัฑ์
จักสานด้วยสีธรรมชาติ    

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ   
อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ  

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ย้อมสีเส้นกกด้วย
สีธรรมชาต ิ

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการย้อมสผีลิตภณัฑ์
จักสานด้วยสีธรรมชาต ิ
 

 26 – 28  
มิถุนายน  
2562 

 

กลุ่มสตรีเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม 
อ าเภอเมือง   
จังหวัดจันทบุรี         

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ย้อมสีเส้นกกด้วย
สีธรรมชาต ิ

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการย้อมสผีลิตภณัฑ์
จักสานด้วยสีธรรมชาติ    
 

กลุ่มกนกกรเสื่อกกจันทบูร 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุร ี

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยีการ
ย้อมสีเส้นกกด้วย
สีธรรมชาต ิ

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการย้อมสผีลิตภณัฑ์
จักสานด้วยสีธรรมชาติ   

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อ  
อ าเภอเมือง   
จังหวัดจันทบุรี     

ผลิตภณัฑ์จักสาน 
จากกก     
 

เทคโนโลยีการ
ย้อมสีเส้นกกด้วย
สีธรรมชาต ิ

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการย้อมสผีลิตภณัฑ์
จักสานด้วยสีธรรมชาติ  

31 
กรกฎาคม  – 
4  สิงหาคม 

2562 
 
 
 
 
 

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้าน
เต่าไหเหนือ   
อ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดติถ์  

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ผักตบชวา           
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิดเช้ือ
ราในผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวา    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ์จาก 
ผักตบชวา    

กลุ่มหัตถศลิปไ์ผส่าน   
อ าเภอวัดโบสถ์  
จังหวัดพิษณุโลก 

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ไม้ไผ่     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิดเช้ือ
ราในผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกนัการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ์จาก 
ไม้ไผ่    
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ/พ้ืนที่/

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ ์

ความต้องการ/
ปัญหา 

วิธีการด าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข 

31 
กรกฎาคม  – 
4  สิงหาคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มจักสานบ้านเนิน 
กะบาก   
อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก   

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ไม้ไผ่     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิดเช้ือ
ราในผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ์จาก
ไม้ไผ่    
 

กลุ่มจักสานไม้ไผ่  
อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก  
 

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ไม้ไผ่     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิดเช้ือ
ราในผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากไมไ้ผ่    

กลุ่มสริิธรรมภรณ ์
เสื่อกก    
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  
จังหวัดสโุขทัย  

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ต้นกก       
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก 

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากกก  

กลุ่มหัตถกรรมเทพพนม  
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  
จังหวัดสโุขทัย 
 

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ผักตบชวา           
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จาก
ผักตบชวา    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ์จาก 
ผักตบชวา    

กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย  
อ าเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 
 

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
เชือกกล้วย           
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จาก
เชือกกล้วย    

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ์จาก
เชือกกล้วย    

กลุ่มหัตถกรรมจักสานไมไ้ผ่
บ้านหางคลอง 
อ าเภอเมือง   
จังหวัดสุโขทัย 
  

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ไม้ไผ่     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากไม้
ไผ ่   

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ์จาก 
ไม้ไผ่    

กลุ่มจักสานบ้านเนิน 
กะบาก   
อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก   

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ไม้ไผ่     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากไม้
ไผ ่   

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ์จาก 
ไม้ไผ่    

กลุ่มจักสานไม้ไผ่  
อ าเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก  
 

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ไม้ไผ่     
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากไม้
ไผ ่   
 

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ์จาก 
ไม้ไผ่    
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วัน เดือน ป ี
ผู้ประกอบการ/พ้ืนที่/

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ ์

ความต้องการ/
ปัญหา 

วิธีการด าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ทฤษฎีใหม่    
อ าเภอไทรงาม   
จังหวัดก าแพงเพชร  

ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ต้นกก       
 

เทคโนโลยีการ
ป้องกันการเกิด
เชื้อราใน
ผลิตภณัฑ์จากกก 

ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาเชิง
ลึกการป้องกันการเกดิ
เชื้อราในผลติภณัฑ ์
จากกก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มทอเสื่อนางัว  ต าบลนางัว  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก  ต าบลนาหมอม้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 

 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ  ต าบลหัวตะพาน  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มสตรีเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มกนกกรเสื่อกกจันทบูรบ้านเสม็ดงาม  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มจกัสานผักตบชวาบ้านเต่าไหเหนือ  ต าบลท่าสัก  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มหัตถศิลป์ไผ่สาน  ต าบลท้อแท้  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มจกัสานบ้านเนินกะบาก  ต าบลเนินมะปราง  อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มจกัสานไม้ไผ่ ต าบลบ้านไร่  อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มสิริธรรมภรณ์เสื่อกก ต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 

 
 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มหัตถกรรมเทพพนม  ต าบลทุ่งเสลี่ยม อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มหัตถกรรมจกัสานไม้ไผ่บ้านหางคลอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 

 
 

 
 
 

 
ภาพการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่มวิสาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎีใหม่  ต าบลไทรงาม  อ าเภอไทรงาม   
จังหวัดก าแพงเพชร   
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สรุปผลการด าเนนิงาน  
  สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์จักสาน   

พ้ืนท่ีด าเนนิการ 
จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับประโยชน์

จากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(ราย) 
จ านวนสนิค้า OTOP ท่ีเข้าสู่กระบวนการ

ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์) 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

ด าเนินการในพื้นที่  11  จังหวัด ไดแ้ก ่
มหาสารคาม  จันทบุรี  
ก าแพงเพชร  ร้อยเอ็ด  หนองคาย  
อ านาจเจริญ  นครพนม  อุตรดิตถ์  
สุโขทัย พิษณุโลก และก าแพงเพชร 

120 302 15 3 

                                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ  
 1.  สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการ มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร หากเป็นช่วงฤดูท านาหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต จะไม่สะดวกใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น การฝึกอบรมจึงท าให้การผลักดั นเข้าสู่กระบวนการขอรับรอง 
มผช.  ล่าช้า 
 2.  มีหน่วยงานหลายหน่วยลงพื้นที่ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกับกรม
วิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ จึงท าให้ผู้ประกอบการต้องจัดสรรเวลาและในบางรายอาจไม่สะดวกในการรับฟังการแก้ไขปัญหา
เชิงลึกได ้
ขอ้เสนอแนะ 
         - 
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โครงกำรกำรจดักำรวสัดเุหลอืท้ิงส ำหรบัผลติภณัฑ์

 ชมุชนประเภทเครือ่งจกัสำนจำกกก
 

 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่ าส าหรับต้มสีย้อม ชนิดใช้เชื้อเพลิงจากเศษเพื่อ 
ทดแทนการใช้ถ่านและฟืน 

2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียจากการย้อมสีอย่างง่ายส าหรับครัวเรือน และจัดการกาก 
ตะกอนท่ีได้จากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

3. น าเทคโนโลยีการจัดการเศษกก และการบ าบัดน้ าเสียที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ใช้กับ 
ผู้ประกอบการOTOP ประเภทผลติภัณฑ์จักสานจากกก  

กกเป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตในแหล่งน้ าธรรมชาติ และบึงที่มีน้ าขังตลอดปี พบได้ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติของล าต้นกกท่ีสามารถท าให้เป็นเส้น เป็นแฉก เป็นริ้วได้ จึงนิยมน ามาท าเครื่องจักสาน 
เช่น เสื่อ กระเป๋าถือสตรี กล่องกระดาษ แจกันดอกไม้ เป็นต้น  โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้รับการสืบทอดมาจาก
รุ่นสู่รุ่น มีความละเอียดประณีตของลวดลาย ท าให้ผลิตภัณฑ์จักสานจากกกเป็นที่ยอมรับและนิยมอย่างแพร่หลาย
ในประเทศไทย ปัจจุบันนอกจากการจ าหน่ายในประเทศแล้วยังมีหลายประเทศสนใจสั่งซื้อผลิตจักสานจากกกจาก
ประเทศไทย แต่เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากกกยังขาดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและลูกค้าจาก
ต่างประเทศบางรายจึงชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จักสานจากกกจากประเทศไทย และจากข้อมูลการลงพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของคณะท างาน พบว่าผู้ประกอบการ OTOP ประเภทเครื่องจักสานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการเทคโนโลยีการจัดการและการก าจัดของเสียอย่างง่าย ต้นทุนต่ าและมี
ประสิทธิภาพดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่กับสถานประกอบการในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม พบว่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากกก 
ก่อให้เกิดของเสีย คือ เศษกกท่ีเหลือจากการจักสาน โดยเศษกกถูกน าไปกองท้ิงไว้หรือถูกน าไปกองรวมและเผา
อย่างไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา นอกจากปัญหาเศษกกที่ยังขาดการจัดการที่เหมาะสมแล้ว การ
ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากกกยังก่อให้เกิดน้ าเสีย แม้ว่าจะเป็นการผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนเล็กๆก็ตาม โดย
กระบวนการที่ก่อให้เกิดน้ าเสียคือกระบวนการย้อมสีกก และน้ าเสียที่เกิดขึ้นถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าและแหล่งดิน
ธรรมชาติในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ โดยไม่ได้รับการบ าบัดอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา กรม
วิทยาศาสตร์บริการ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการน าเศษกกไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาเตาชีวมวลมลพิษ
ต่ าส าหรับต้มสีย้อมโดยใช้เศษกกเป็นเช้ือเพลิง ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียอย่างง่ายและประหยัด 
โดยเน้นการจัดการแบบครบวงจรในพื้นที่ที่ก าลังประสบปัญหาจริง และมีความต้องการการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการและก าจัดของเสียที่เกิดขึ้น 

     

บทน า 
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ผลการด าเนินงาน 
การส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ  

วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ พ้ืนท่ี 

6 พฤศจิกายน 
2561 

 
 

กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์บ้านกุดกะเสียน  

ผ้า, เสื่อ, กระเป๋า, หมวก 
ฯลฯ 

ต าบลเขือ่งใน อ าเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มทอเสือ่บ้านโนนโพธิ์ใต ้ เสื่อ, กระเป๋า ฯลฯ ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มพฒันาอาชพีทอเสื่อ เสื่อพับ, กระเป๋า, กล่อง
อเนกประสงค์ ฯลฯ 

ต าบลหนองอ้ม อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

7 พฤศจิกายน 
2561 

กลุ่มทอเสือ่กกบ้านบุตาริด ทอเสือ่+แปรรูป เช่น  
เสื่อ กระเป๋า แจกัน 

ต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มทอเสือ่กกบ้านหนองสรวง- 
ศรีอุดม 

เสื่อปูน่ัง ลายดอกแก้ว 
ขนาดเสื่อกก 

ต าบลบัวทอง อ าเภอเมอืงบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

8 พฤศจิกายน 
2561 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสือ่กก
บ้านบุ 

เสื่อ แปรรูป กระเป๋า ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มทอเสือ่กกต าบลบ้านไทยเจริญ เสื่อ, แปรรูป ลายยกดอก ต าบลไทยเจริญ อ าเภอปะค า  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มเครือขา่ยวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากก 

เสื่อ, แปรรูป เป็นแผ่นรอง
จาน แผ่นรองโต๊ะ  
และกระเป๋า 

ต าบลทุ่งวัง อ าเภอสตึก  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

9 พฤศจิกายน 
2561 

 

กลุ่มแคนดง ต าบลหัวฝาย เสื่อ, ปลอกหมอน ต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มทอเสือ่กกม่วงทะเล เสื่อกก ปลอกหมอน  
ที่รองแก้ว 

ต าบลสระบัว อ าเภอแคนดง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

25 ธันวาคม 
2561 

กลุ่มหัตถกรรมบ้านแพง เสื่อแปรรูป ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสือ่กก เสื่อปูน่ัง แปรรูป ต าบลบ้านแพง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

26 ธันวาคม 
2561 

กลุ่มทอเสือ่กกบ้านหญา้ขาวพัฒนา เสื่อแบบพับ ต าบลหนองกุงสวรรค์ 
อ าเภอโกสุมพสิัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มทอเสือ่กกบ้านจานพัฒนา ท าเสือ่ผืน และเสือ่พับ ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม  

27 ธันวาคม 
2561 

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านป่าเป้า เสื่อ, แปรรูป เป็นกระเป๋า 
แจกัน เสื่อพับ ตามความ
ประสงค์ของลูกค้า 

ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มทอเสือ่กกบ้านหนองหวา้ เสื่อ, หมอน ต าบลงัวบา อ าเภอวาปีปทุม  
จังหวัดมหาสารคาม 
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

คร้ังท่ี วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พ้ืนที่ 

จ านวนผู้
เข้ารับการ

อบรม 
(ราย) 

1 
21 - 22 

มกราคม 2562 

หลักสตูรการจัดการของเสียส าหรบั
ผลิตภณัฑ์ OTOP ประเภทเครื่องจัก
สานจากกก 
- การสร้างความเข้าใจในการประกอบ 
  กิจการ 
- หลักการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่ า 
  ส าหรับตม้สีย้อม ชนิดใช้เชื้อเพลิง 
  จากเศษกกเพื่อทดแทนการใช้ถ่าน 
  และฟืน 
- ฝึกปฏิบัติการผลิตเตาชีวมวล 
- หลักการบ าบัดน้ าเสยีจากการย้อม 
  สีกก 
-  ฝึกปฏิบัติการบ าบัดน้ าเสียจากการ 
   ย้อมสีกก 
 
 

กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อและแปรรูป
ผลิตภณัฑ์บ้านกุดกะเสยีน ต าบลเขื่องใน 
อ าเภอเขื่องใน จงัหวัดอุบลราชธานี 

34 

2 
23 - 24 

มกราคม 2562 
กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ ต าบลหนองอ้ม 
อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

34 

3 
25 - 26 

มกราคม 2562 

กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ต าบลเมือง
เดช อ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

39 

4 
4 – 5 มีนาคม 

2562 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสรวง-ศรอีุดม 
ต าบลบัวทอง อ าเภอเมืองบรุีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรมัย ์

32 

5 
6 – 7 มีนาคม 

2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสือ่กก
บ้านบุ ต าบลจระเขม้าก  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย ์

30 

6 
8 – 9 มีนาคม 

2562 

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
จากกก ต าบลทุ่งวัง อ าเภอสตึก  
จังหวัดบุรีรมัย ์

32 

7 
22 – 23 

เมษายน 2562 

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านป่าเป้า  
ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

37 

8 
24 – 25 

เมษายน 2562 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก  
ต าบลบ้านแพง อ าเภอโกสุมพสิัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

31 

9 
26 – 27 

เมษายน 2562 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านจานพัฒนา  
ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน  
จังหวัดมหาสารคาม 

32 

ภาพครั้งที่ 1 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดกะเสียน ต าบลเขื่องใน  

อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพครั้งที่ 3 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาพครั้งที่ 4 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองสรวง-ศรีอุดม ต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ภาพครั้งที่ 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านบุ ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ภาพครั้งที่ 6 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกก ต าบลทุ่งวัง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ภาพครั้งที่ 2 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ ต าบลหนองอ้ม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 
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ภาพครั้งที่ 7 กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านป่าเป้า ต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ภาพครั้งที่ 8 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ต าบลบ้านแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ภาพครั้งที่ 9 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านจานพัฒนา ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
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การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 

วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 

2 กันยายน 
2562 

กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์บ้านกุด
กะเสียน ต าบลเขื่องใน 
อ าเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผ้า, เสื่อ, กระเป๋า, 
หมวก ฯลฯ 

- ผู้ประกอบการมีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสยีจากการย้อม
สีกก ความถี่การใช้งาน ประมาณ 1 ครั้ง (ใช้ช่วงออก
พรรษา) น้ าที่บ าบัดแล้วใส  
- ยังไม่พบปัญหาจากการใช้ระบบ 
- มีการใช้งานเตาชีวมวลในกิจกรรมอื่น 
อย่างต่อเนื่อง 
- อบต. แดงม่วง อ าเภอเขื่องใน มีความสนใจต่อยอด
การเผยแพร่เทคโนโลยีระบบบ าบดัน้ าเสยี และเตาชีว
มวลให้กับชาวบ้าน โดยก าลังด าเนนิการเขียนโครงการ
จัดตั้งงบประมาณปี   พ.ศ. 2564 

2 กันยายน 
2562 

กลุ่มพัฒนาอาชีพทอเสื่อ 
ต าบลหนองอ้ม  
อ าเภอทุ่งศรีอุดม  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เสื่อพับ, กระเป๋า, 
กล่องอเนกประสงค์ 
ฯลฯ 

- ผู้ประกอบการมีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสยีจากการย้อม
สกีกเป็นประจ า และใช้งานได้ด ี
- ปัญหาจากการใช้ระบบ คือ น้ าในถังกรองตะกอนไหล
ช้า 
- มีการใช้งานเตาชีวมวลเป็นประจ า  
- ปัญหาจากการใช้เตาชีวมวล คือ เตาไมม่ีหูหิ้ว
เคลื่อนย้ายล าบาก 

2 กันยายน 
2562 

กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์
ใต้ ต าบลเมืองเดช  
อ าเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เสื่อ, กระเป๋า ฯลฯ - ผู้ประกอบการยังไมม่ีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
การย้อมสีกกเนื่องจากยังไมม่ีการสั่งซื้อผลติภณัฑ์ แตม่ี
แผน ใช้ช่วงเดือนธันวาคม เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าสั่งซื้อ
สินค้ามาก  
- ปัญหาที่เกรงว่าจะเกิดจากการใช้ระบบ คือ ย้อมแตล่ะ
ครั้ง ระบบบ าบดัน้ าเสียไม่ทัน เนื่องจากมีผู้ที่ย้อมพร้อม
กันประมาณ 15 คน และย้อมพรอ้มกัน 1-2 วัน น้ าเสีย
จึงมีปริมาณมาก 
- เตาชีวมวล ได้ลองทดสอบแล้ว ใช้งานได้ดีมาก 

3 กันยายน 
2562 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สตรีทอเสื่อกก  
ต าบลจระเขม้าก  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรมัย ์

เสื่อ แปรรปู กระเปา๋ 
 
 
 
 

- ผู้ประกอบการมีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสยีจากการย้อม
สกีก ความถี่การใช้งาน ประมาณ 2 ครั้ง พบว่าใช้งานได้
ดี  
- มีการใช้เตาชีวมวล ประมาณ 2 ครั้ง แต่ใช้ในกิจกรรม
อื่นไม่ได้ย้อมสีกก พบว่าใช้งานได้ดี 

3 กันยายน 
2562 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนอง
สรวง-ศรีอุดม  
ต าบลบัวทอง  
อ าเภอเมืองบุรรีัมย์ 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เสื่อปูนั่ง ลายดอก
แก้ว ขนาดเสื่อกก 

- ผู้ประกอบการยังไมม่ีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
การย้อมสีกก 
- มีการใช้เตาชีวมวลเป็นประจ า พบว่าให้ความร้อนดี 
ประหยดัเช้ือเพลิง 
- ปัญหาจากการใช้เตาชีวมวล คือ เตาไมม่ีหูหิ้ว
เคลื่อนย้ายล าบาก 
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วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 

4 กันยายน 
2562 

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑจ์ากกก 
ต าบลทุ่งวัง อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรมัย ์

เสื่อ, แปรรูป เป็น
แผ่นรองจาน แผ่น
รองโต๊ะ และกระเป๋า 

- ผู้ประกอบการมีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสยีจากการย้อม
สกีก ความถี่การใช้งานเดือนละ 1 – 2 ครั้ง ชาวบ้าน
เก็บน้ ามาจากบ้าน แล้วน ามาบ าบดัที่กลุ่ม 
- ปัญหาจากการใช้ระบบ คือ เนื่องจากคนท่ีน าน้ ามา
บ าบัดเป็นผู้ที่มีอายุมาก น ามาบ าบัดที่กลุ่มค่อนข้าง
ล าบาก บ้านอยู่ไกล 
- ชาวบ้านมีความต้องการใช้เตาชีวมวลมาก อบต. ทุ่งวัง
จะมีการต่อยอดท าให้ชาวบานใช้ทุกครัวเรือน สามารถ
ใช้ ประโยชน์ได้หลายอยา่ง 
- ปัญหาจากการใช้เตาชีวมวล คือ ท่ีวางภาชนะใหญ่
มากเกินไป  
- การเพิ่มมูลค่า คือ ในการคัดสรร OTOP 5 ดาว หากมี
การจัดการสิ่งแวดล้อม จะได้เป็นคะแนนในการคัดสรร 
OTOP 5 ดาว 

4 กันยายน 
2562 

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านจาน
พัฒนา ต าบลเสือเฒ่า 
อ าเภอเชียงยืน  
จังหวัดมหาสารคาม 

ท าเสื่อผืน  
และเสื่อพับ 

- ผู้ประกอบการยังไมม่ีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
การย้อมสีกก เนื่องจากยังไมม่ีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 
- ยังไม่มีการใช้งานเตาชีวมวล 

5 กันยายน 
2562 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ ์
เสื่อกก  ต าบลบา้นแพง 
อ าเภอโกสมุพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

เสื่อปูนั่ง แปรรูป - ผู้ประกอบการยังไมม่ีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
การย้อมสีกก เนื่องจากยังไมม่ีลูกค้าสั่งซื้อผลิตภณัฑ์  
- มกีารใช้งานเตาชีวมวลประมาณ 1 ครั้ง พบว่าให้ความ
ร้อนดี ประหยัดเชื้อเพลิง 
- ปัญหาจากการใช้เตาชีวมวล คือ เตามีขนาดใหญ่
เกินไปเคลื่อนย้ายล าบาก จึงไม่สามารถน าไปใช้ในพื้นที่
อื่นได้  

5 กันยายน 
2562 

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านป่า
เป้า ต าบลยางน้อย  
อ าเภอโกสมุพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

เสื่อ, แปรรูป เป็น
กระเป๋า แจกัน  
เสื่อพับ ตามความ
ประสงค์ของลูกค้า 

- ผู้ประกอบการยังไมม่ีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
การย้อมสีกก เพิ่งมีการสั่งซื้อสินคา้จากลูกค้า จึงอยู่
ในช่วงเตรียมกกเพื่อย้อมสี  
- มีการใช้เตาชีวมวลเป็นบางครั้ง 
- ปัญหาจากการใช้เตาชีวมวล คือ เตามีขนาดเล็กย้อม
ได้ครั้งละไม่มาก 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดการวัสดเุหลือท้ิงส าหรับผลติภณัฑชุ์มชนประเภทเครื่องจักสานจากกก 

พ้ืนที่การด าเนินงาน 
จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่การะ
บวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ)์ 

3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดบุรีรมัย์ และจังหวัดมหาสารคาม 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

180 301 - - 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1. สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการ มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร หากเป็นช่วงฤดูท านา หรือเก็บเกี่ยวผลผลิต  
จะไมส่ะดวกในการด าเนินการ ฝึกอบรมปฏิบตัิการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงท าให้การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนดการ 

2.  กลุ่มผู้ประกอบการมีหน่วยงานหลายหน่วยงานลงพ้ืนท่ีมาให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ท าให้การ 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์บริการท าได้ไม่เต็มที่ 

3. กลุ่มผู้ประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม จึงไม่สนใจการจัดการของเสยี 
เนื่องจากเป็นการเพิม่ต้นทุนการผลิต   
ข้อเสนอแนะ 
            ควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อสิ่งแวดล้อม เผยแพร่สู่
ผู้ประกอบการ OTOP ที่ยังขาดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อยา่งครบถ้วนและยั่งยืน 
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มะพร้าว (Cocos nucifera) เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย มะพร้าวมีความ
ผูกพันกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน คนไทยคุ้นเคยและใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของมะพร้าวใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างคุ้มค่า มะพร้าวอุดมไปด้วยสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายของมนุษย์และเป็นแหล่งอาหารที่
สมบูรณ์ของจุลินทรีย์ คนไทยนิยมบริโภคน้ า และเนื้อมะพร้าวอ่อน เนื้อมะพร้าวแก่นิยมน ามาปรุงอาหารทั้งคาวหวาน 
นอกจากน้ี ยังสามารถน ามาท าอุตสาหกรรมน้ ามันมะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น มะพร้าวขูดแห้ง น้ าตาลมะพร้าว 
และสามารถน าส่วนอ่ืน ๆ ของมะพร้าว เช่น ล าต้น ใบ ก้าน เปลือก กะลา รกมะพร้าว กาบมะพร้าว รากมะพร้าว เป็น
ต้น  มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย สารพัดประโยชน์และคุณค่าจากมะพร้าวพืชมหัศจรรย์  และใน
ขั้นตอนการท ามะพร้าวขาวนั้น ก่อให้เกิดน้ าเสียในขั้นตอนของการแช่ช้ินเนื้อมะพร้าวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการดอง 
แม้ว่าจะเป็นการผลิตในครัวเรือน ในชุมชนเล็กๆ หรือล้งมะพร้าวขาวก็ตาม  และน้ าเสียที่เกิดขึ้น หากถูกปล่อยลงสู่
คลองในท้องร่องสวน ที่เช่ือมกับคลองซอย ล าประโดง และเช่ือมโยงกับคลองสาขา คลองหลัก แม่น้ าสายหลัก และ
แหล่งดินธรรมชาติในร่องสวนนั้น ๆ โดยไม่ได้รับการบ าบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่ง แวดล้อม
ตามมาในวงกว้าง จากข้อมูลการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบการผลิตมะพร้าวขาว
ที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีความต้องการเทคโนโลยีการจัดการและการก าจัดของเสียอย่างง่าย ต้นทุนต่ าและมี
ประสิทธิภาพดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่กับสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียอย่างง่ายและประหยัด โดยเน้นการจัดการน้ า
เสียแบบมีส่วนรวมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีท่ีก าลังประสบปัญหาจริง และมีความต้องการ
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการและ
บ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมกับชุมชน พร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้ อมและ
ผลกระทบ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
อุปโภค ร่วมกับสภาเกษตรแห่งชาติจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะแก้ไขปัญหานี้ จึงได้วางแผน
ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการท ามะพร้าวขาวด้วยการผสมผสานวิธีทางกายภาพ 
ชีวภาพและทางเคมี โดยเน้นวิธีการที่เดินระบบง่ายและราคาถูก เพื่อให้การท ามะพร้าวขาวเป็นกระบวนการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความ
ตระหนักรู้ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก โดยน าร่องที่จังหวัด
สมุทรสงคราม อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที และจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

 

บทน า 
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วัตถุประสงค ์
 1.พัฒนาเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขาวอย่างง่าย และประหยัด รวมถึงการจัดการกากตะกอนที่ได้
จากระบบบ าบัดน้ าเสียโดยหาวิธีและสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดน้ าเสียจากการท ามะพร้าวขาวส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย  
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียจากการแปรรูปมะพร้าวขาว และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบผู้ประกอบการ และชุมชน 
 
ผลการด าเนินงาน 
การส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ  

วัน เดอืน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ พ้ืนท่ี 
27 มีนาคม 

2562 
 

กลุ่มคุณสุรชัย ดวงแย้ม มะพร้าวขาว ต าบลคลองเขิน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มคุณทัศนา น้อยสกลุ มะพร้าวขาว ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มคุณอ าพล ไวพทิกัษ์วรกุล มะพร้าวขาว ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
28 มีนาคม 

2562 
 

กลุ่มคุณมณฑา รัตนพิทกัษ์ มะพร้าวขาว ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มคุณวีรพงษ์ พยัควัลย ์ มะพร้าวขาว ต าบลบางนางลี ่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มคุณนฤพนธ์ นุตรักษ์ มะพร้าวขาว ต าบลบางนางลี ่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มคุณธวัชชัย หน่องพงษ์ มะพร้าวขาว ต าบลบางนางลี ่อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
29 มีนาคม 

2562 
 

กลุ่มคุณประเสริฐ สายทองค า มะพร้าวขาว ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มคุณสมโภชน์ นาคพระวัน มะพร้าวขาว ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มคุณขนิษฐา ทองเชือ้ มะพร้าวขาว ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มคุณสุรินทร์ทพิย์ ขันธาฤทธิ ์
มะพร้าวด า 

และมะพร้าวขาว 
ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ครั้งท่ี วัน เดอืน ป ี ชื่อหลักสูตร / หัวขอ้บรรยาย พ้ืนท่ี 
จ านวนผู้เข้ารับการ

อบรม (ราย) 
1 17 – 21 

มิถุนายน 
2562 

การบ าบัดน้ าเสียจากการผลิตมะพร้าวขาว 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
- การสร้างความเข้าใจในการผลิตมะพร้าวขาวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
- การออกแบบและการเตรียมวัสดสุ าหรับการท า
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ฝึกปฏิบัติการเตรียมพื้นคอนกรีต/ส าหรับระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
- ฝึกปฏิบัติการท าถังส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ฝึกปฏิบัติการท าระบบดักไขมัน 
- ฝึกปฏิบัติการท าระบบเติมอากาศและระบบกรอง
อย่างง่าย 
- ฝึกปฏิบัติการทดสอบประสิทธภิาพระบบบ าบัด 
- ฝึกปฏิบัติการน าน้ าเสียที่บ าบัดแลว้กลับมาใช้ใหม่ 

กลุ่มคุณอ าพล ไวพทิกัษ์วรกุล
ต าบลทา้ยหาด อ าเภอเมอืง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

20 

2 22 - 26 
กรกฎาคม 

2562 

กลุ่มคุณสุรินทร์ทพิย์ ขันธา
ฤทธิ์ ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

28 

3 19 - 23 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มคุณขนิษฐา ทองเชือ้ 
ต าบลบางนกแขวก  
อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

25 
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การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 
วัน เดือน ป ี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
10 กันยายน 

2562 
กลุ่มคณุอ าพล ไว
พิทักษ์วรกุลต าบล
ท้ายหาด อ าเภอ
เมือง  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

มะพร้าวขาว - ผู้ประกอบการยังไม่มีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
จากการแปรรูปมะพร้าวขาว เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การ      ก่อสร้างโรงเรือน 

11 กันยายน 
2562 

กลุ่มคณุสรุินทร์
ทิพย์    ขันธาฤทธ์ิ 
ต าบลบางนางลี่ 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

มะพร้าวด า และมะพร้าวขาว  ผู้ประกอบการมีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียจากการ
แปรรูปมะพร้าวขาว อย่างต่อเนื่อง และใช้งานได้ดี 
แต่ยังพบปัญหาบ้าง กล่าวคือ  
- ปั๊มดูดน้ าเสียช ารุด เนื่องจากมี เศษช้ินส่วน
มะพร้าว อุดตัน แก้ไขโดย เปลี่ยนเป็นปั๊มส าหรับ
ดูดน้ าเสียโดยเฉพาะ  
- น้ าในบ่อเติมอากาศมีสีคล้ าและมีกลิ่น เนื่องจาก
เติมอากาศไม่เพียงพอ แก้ไขโดย เพิ่มระยะเวลาเตมิ
อากาศต่อรอบให้นานขึ้น 
- น้ าในบ่อดักไขมันไม่แยกช้ัน เนื่องจากน้ าเสียมีน้ า
เสียจากการล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างจานซึ่งเป็น
สารลดแรงตึงผิว แก้ไขโดย เติมสารส้มเพื่อให้เกิด
การรวมตะกอนและแยกช้ัน 
-มีน้ าขังในบ่อกรอง ส่งกลิ่นเหม็น แก้ไขโดย ยกบ่อ
กรองให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้น้ าขัง 

12 กันยายน 
2562 

กลุ่มคณุขนิษฐา 
ทองเชื้อ ต าบล
บางนกแขวก 
อ าเภอบางคนที 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

มะพร้าวขาว ผู้ประกอบการมีการใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียจากการ
แปรรูปมะพร้าวขาว อย่างต่อเนื่อง และใช้งานได้ดี 
แต่ยังพบปัญหาบ้าง กล่าวคือ  
- ปั๊มดูดน้ าเสียช ารุด เนื่องจากมี เศษช้ินส่วน
มะพร้าว  อุดตัน แก้ไขโดย เปลี่ยนเป็นปั๊มส าหรับ
ดูดน้ าเสียโดยเฉพาะ  
- น้ าในบ่อเติมอากาศมีสีคล้ าและมีกลิ่น เนื่องจาก
เติมอากาศไม่เพียงพอ แก้ไขโดย เพิ่มระยะเวลาเตมิ
อากาศต่อรอบให้นานขึ้น 
-มีน้ าขังในบ่อกรอง ส่งกลิ่นเหม็น แก้ไขโดย ยกบ่อ
กรองให้สูงข้ึน เพื่อไม่ให้น้ าขัง 

 
 
 
 
 

ภาพการลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ังท่ี 1 กลุ่มคุณอ าพล ไวพิทักษ์วรกุล ต าบลท้ายหาด 
อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

พ้ืนที่การ
ด าเนินงาน 

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จ านวนสนิค้า OTOP ที่เข้าสู่การะบวนการยื่น
ขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ)์ 

จังหวัด
สมุทรสงคราม 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 
30 73 - - 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพการลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ังท่ี 2 กลุ่มคุณสุรินทร์ทิพย์  ขันธาฤทธิ์ ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาพการลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงาน คร้ังท่ี 3 กลุ่มคุณขนิษฐา ทองเชื้อ ต าบลบางนกแขวก อ าเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

1.  ผู้ประกอบการมีความต้องการระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ผู้ประกอบการบางรายไม่ดูแลรักษาระบบตามข้อแนะน า
ที่ก าหนด จึงท าให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงเมื่อใช้งานได้ 1- 2 เดือน  

2.  น้ าเสียที่เข้าระบบของผู้ประกอบการบางรายมีน้ าเสียจากส่วนอื่นปะปนด้วยจึงท าให้ระบบบ าบัดน้ าเสียมี
ประสิทธิภาพลดลง ต้องมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับน้ าเสียของผู้ประกอบการแต่ละรายได้ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เผยแพร่สู่
ผู้ประกอบการ OTOP ที่ยังขาดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างครบถ้วนและยั่งยืน 
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การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค 

 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น “ตลาด
และฐานการผลิตเดียว” โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี รวมถึง
การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี 2558 เป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ส่งออก น าเขา้ หรือผู้ที่ท าธุรกิจภายในประเทศทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม  และยังรวมไปถึงผู้ประกอบการ
ชุมชนด้วย ในการที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ท้ังนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ  หรือแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจที่ท้าท้ายความส าเร็จ  

 ส าหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่
สืบเนื่องจากการเปิดเสรดีังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์แขง่ขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้
ความส าคญักับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภมูิปัญญา เพื่อเช่ือมโยง
สู่ภาคการผลิตและบริการ ในการสร้างสญัลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น วิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน อาจจะไดร้ับผลกระทบจากคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากสินค้า
จากชายแดนที่มีคณุภาพต่ า ราคาต้นทุนต่ า หรือสินค้าท่ีสามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาวางจ าหน่ายในประเทศได้มากข้ึน  
ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบรโิภคสินค้าท่ีหลากหลายและมีอ านาจในการต่อรองสูง ซึ่งน าไปสู่การกดดันทางราคา จึงท าให้
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและเกิดต้นทุนในการปรับตัว 

ดังน้ัน วิสาหกิจชุมชนจึงต้องเร่งพัฒนาสินค้าในด้านคุณภาพ อย่างนอ้ยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ 
คือมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บรโิภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปญัญากบัเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพัฒนารปูแบบ ความโดดเด่น เรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกดิการสร้างคุณค่าในตัว
สินค้า สามารถเพิม่มูลค่าและลดอุปสรรคการแข่งขันทางด้านราคา ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้
เป็นที่ยอมรับ ท้ังนี้ วิสาหกิจชุมชนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธรุกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า 
คู่สัญญา หรือสถาบันการเงิน  โดยการ

 ได้จัดท าโครงการเพิม่กลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค เพื่อสร้าง
ธุรกิจให้แกว่ิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเรจ็ในอาชีพท่ีมั่นคง โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อเน้นการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 
เสรมิสร้างโอกาสทางการตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปรับตัวในการด าเนินธุรกจิ
และขยายโอกาสทางการตลาดสู่กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคณุภาพสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคกลาง  
ให้มคีุณภาพตรงตามมาตรฐานและเป็นท่ีต้องการของผู้บรโิภค 

 

 

 

บทน า 
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ผลการด าเนินงาน 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา/ถ่ายเทคเทคโนโลยี 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พ้ืนที่ 
จ านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย) 
1 20 - 21 ธันวาคม 2561 หลักสูตร “การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ 

OTOP และวิสาหกิจชุมชน”  หัวข้อบรรยาย 
 - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ (Packaging 
Design) เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด และยกระดับ
ผลิตภณัฑ์สูส่ากล 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ และอ-ีคอมเมริ์ช     
- วิธีการสร้าง เพจ Facebook  ปี 2016 การตั้งค่า
เบื้องต้น ส าหรับมือใหม่                                  
-  ฝึกปฏิบัติ (Workshop) วิธีการสร้างเพจ Facebook ปี 
2016 การตั้งค่าเบื้องต้นส าหรับมอืใหม่                                  
-  เทคนิคการท า Facebook Ad  ฉบับมือใหม่                                           
-  ประโยชน์ของ Line@ การสมคัร  และใช้งาน Line@ 
อย่างละเอียด                                  
 -  ฝึกปฏิบัติ (Workshop)                            
-  วิธีการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ส าเร็จรูป)             

โรงแรม นิว  
แทรเวิล ลอด์จ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุร ี
 

31 
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คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พ้ืนที่ 
จ านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย) 
2 17 - 18 มกราคม  2562 หลักสูตร “การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่ผูป้ระกอบการ OTOP 

และวิสาหกิจชุมชน”  หัวข้อบรรยาย 
 - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางการตลาด และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สากล 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ และอี-คอมเมิร์ช     
- วิธีการสร้าง เพจ Facebook  ปี 2016 การตั้งค่าเบื้องต้น 
ส าหรับมือใหม่                                 
 -  ฝึกปฏิบัติ (Workshop) วิธีการสร้างเพจ Facebook ปี 2016 
การตั้งค่าเบื้องต้นส าหรับมือใหม่                                  
-  เทคนิคการท า Facebook Ad  ฉบับมือใหม่                                           
-  ประโยชน์ของ Line@ การสมัครและใช้งาน Line@ อย่าง
ละเอียด                                   
-  ฝึกปฏิบัติ (Workshop)                           
-  วิธีการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ส าเร็จรูป)   

โรงแรม ประตูน้ า 
โฮเต็ล  
อ าเภอเมือง   
จังหวัดขอนแก่น 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการด าเนนิงาน  
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค (59OTOP)  จากการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่
ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน”  ให้แก่ผู้ประกอบการ   ในพื้นที่ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวน 2 คร้ัง  ได้สรุปผลดังตาราง  ดังน้ี 

 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลย ี(ราย) 
เป้าหมาย ผล 

จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดขอนแกน่ 60 68 
                                                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ         

-   
ข้อเสนอแนะ 

-  
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การพัฒนาบรรจภุัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP 
 
 

 
วัตถุประสงค ์
 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ผ้า
และเครื่ องแต่ งกาย และ สมุ นไพรที่ ไม่ ใช่ อาหาร เพื่ อเพิ่ มมู ลค่ าและสร้ างโอกาสในการแข่ งขั นด้ านกา รตลาด 
ให้กับสินค้า OTOP จ านวน  40 ผลิตภัณฑ์ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์/

ผู้ประกอบการ 
วิธีด าเนินการ/แนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนา 

พะเยา เคร่ืองปั้นดินเผา 
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ (งานป้ันมือ) 
แม่ใจ 

กล่องกระดาษที่แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก  
เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ และสอดแทรกเอกลักษณ์
ของชุมชน ความสนุกสนานผสมผสานวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 
พะเยา เคร่ืองปั้นดินเผา 

ต้นไม้ป้ากระถางลุง 
กล่องกระดาษที่แข็งแรงเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์
ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย ใช้โทนสีเอิร์ทโทน 
ลวดลายสไตล์ลอฟท์  เพื่ อ ให้สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ ์

 
 

 

รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า OTOP ที่มีความคล้ายคลึงกันและมีสินค้าที่ออกสู่
ตลาดค่อนข้างมาก ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภยั ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า สวยงามโดดเด่น สะดุดตา หรือ
มีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าอ่ืนในตลาด จะมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างจุดขายโดยน าไปเป็นของฝากที่สามารถสร้างความ
ประทับใจระหว่างผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จะประสบผลส าเร็จได้ใน
ระยะยาวนั้น  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ควรให้
ความส าคัญ  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้มีการน า
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ไปประยุกต์ ใช้ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประ เทศและ เพิ่ ม โอกาสในการขยายตลาด กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 
เครื่องดื่ม  ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ให้มี
ความสวยงาม โดดเด่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า OTOP รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจใน
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านแนวคิดใน
การปรับปรุงบรรจุภัณฑ ์เพื่อการเก็บรกัษาซึ่งเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการค้า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปรับตัว

บทน า 
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จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์/

ผู้ประกอบการ 
วิธีด าเนินการ/แนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนา 

ล าปาง เคร่ืองปั้นดินเผา 
ห้างหุ้นส่วนสามัญป้ันงาน
เซรามิค 

กล่องกระดาษลวดลายรูปช้าง มีเอกลักษณ์ตรา
สินค้าผู้ประกอบการ อีกทั้งยังสื่อถึงความเป็นไทย
และผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ มีความ
แข็งแรง 

 

 
 

ล าปาง แชมพูสมุนไพรอญัชัน 
กลุ่มแชมพูสมุนไพร 
บ้านนาไผ ่

กล่องกระดาษลวดลายเป็นรูปดอกอัญชัน เพื่อบ่ง
บอกถึงส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ และการจัด
องค์ประกอบมีความเรียบง่าย 

 
เพชรบูรณ์ น้ าพริก 

กลุ่มสตรีบ้านเขาสัก 
ถุงกระดาษภายใต้แนวคิด “วัตถุดิบที่สดใหม่ ท า
ให้รสชาติอร่อย” จึงน ามาเป็นลวดลาย บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบต่างๆ และใช้โทนสีเหลืองทอง 

 
เพชรบูรณ์ ผ้าทอแปรรูป 

กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบน
ใต ้

ถุงกระดาษเคลือบด้วยลามิ เนต ใช้ลวดลาย
ผ้าขาวม้า ใช้โทนสีน้ าตาล สื่อถึงความเก่าแก่ของ
วัฒนธรรมการทอผ้าขาวม้า จัดองค์ประกอบ
มุ่งเน้นที่ตราสินค้ารอบด้วยลายผ้าขาวม้า 

 
น่าน ผ้าทอมือ 

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต 
ถุงผ้าโดยการจัดองค์ประกอบของถุงผ้าให้มีความ
ทันสมัย แปลกใหม่ตราสินค้าโดดเด่นย่ิงขึ้น 

 
เชียงใหม่ ลูกประคบส าหรับผิวหน้า 

ทิพย์สมุนไพร 
ถุงกระดาษที่มีลวดลายสื่อถึงความผ่อนคลายและ
ผสมผสานความเป็นไทย โดยใช้ลูกประคบเป็น
ภาพประกอบ 

 
เชียงใหม่ สบู่เหลว 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โอมเฮิร์บ 

ถุงกระดาษลวดลายหลักเป็นข้าว เพราะผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการมีข้าวเป็นส่วนประกอบส าคัญ 
โดยใช้ โทนสี เขียวและขาวที่สื่อถึ งความเป็น
ธรรมชาติ 
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จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์/

ผู้ประกอบการ 
วิธีด าเนินการ/แนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนา 

แพร่ ผ้าตีนจก 
ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมือง
ลอง 
และย้อมสีธรรมชาต ิ

ถุงผ้าโดยน าลายโคมช่อน้อยตุงชัยมาออกแบบเป็น
ตราสัญลักษณ์ และน ามาประยุกต์เป็นลวดลายบน
บรรจุภัณฑ ์

 
ร้อยเอ็ด คุกกี้ธญัพืช 

วิสาหกิจชุมชนท าขนม
ทองม้วนบ้านพิลา 

เป็นกล่องกระดาษ ออกแบบลวดลายเป็นการ์ตูน
น่ารักตามสมัยนิยม ใช้สีสันสดใส โดยมุ่งเน้น
ผู้บริโภคช่วงเด็ก-วัยรุ่น 

 
ร้อยเอ็ด สบู่ 

วิสาหกิจชุมชนรักษ์หนอง
แก้วแปรรูปเกษตร  

กล่องกระดาษที่มีลวดลายสีสันสดใส ใช้ลวดลาย
กราฟฟิก บ่งบอกถึงความสดชื่น สีสันสดใส 

 
เลย กล้วยเบรคแตก 

เชียงคานมะพร้าวแกว้ 
กล่องกระดาษ โดยมีภาพลิงและกล้วย เป็น
องค์ประกอบของลวดลายบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อให้
เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กล้วยเป็นหลัก สีสันสดใสใช้
กราฟิกสื่อถึงความน่ารักของลิง กล้วยที่สดใหม่  

 
เลย กล้วยเบรกแตก 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรบ้านปาก
ห้วย 

กล่องกระดาษใช้รูปผลิตภัณฑ์สื่อถึงสินค้าสดใหม่
น่ารับประทาน ใช้สีเหลืองเป็นโทนสีที่สื่อถึงกล้วย
ที่ปรุงใหม่ทุกวัน 

 
สกลนคร ผ้าทอลายขัด 

กลุ่มทอผ้าไทรุณณี 
ถุงกระดาษมีความสวยงาม เรียบหรู สื่อถึงภูมิ
ปัญญาไทย โดยมีตราสัญลักษณ์การค้าของกลุ่มใน
บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างตราสินค้า 

 
สกลนคร ผ้ามัดหมี ่

วิสาหกิจชุมชนสตรี   ทอ
ผ้าชุมชนที่ 2 

ถุงกระดาษมีลวดลายเป็นรูปผ้าสีครามและการทอ
ผ้ า  เ พื่ อ สื่ อ ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย  แ ล ะ ส ร้ า ง 
ตราสินค้าเป็นตัวอักษรสีทอง 

 
สกลนคร ผ้ามัดหมี ่

กลุ่มทอผ้าบ้านพันนา 
ถุงกระดาษโดยมีลวดลายและตราสินค้าเป็นลาย
ผ้า  สื่อถึ งความเป็นไทย และอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอท้องถิ่น 
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จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์/

ผู้ประกอบการ 
วิธีด าเนินการ/แนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนา 

นครพนม ผ้ามัดหมี ่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี
ทอผา้ฝ้ายหมู่ 8  
บ้านโคกสะอาด 

ถุงกระดาษลวดลายเป็นเส้นใยผ้า และรูปพระธาตุ
พนม เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด สื่อถึงตราสินค้า 
NAWA ตัวอักษรเป็นสีทอง 

 
ชัยภูม ิ ผ้ามัดหมี ่

วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
หนองบัวแดง 

ถุงกระดาษลวดลายเป็นผ้าทอใช้โทนสีชมพู
บานเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตราสินค้าคือ
หนองบัวแดง และออกแบบให้มีความเรียบหรู 
เน้นรูปกระสวยทอผ้า 

 
สุรินทร์ ผ้ามัดหมี ่

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหม่ี
บ้านดู่ 

ถุงกระดาษโดยใช้ตราสินค้าของผู้ประกอบการ 
ตะวันฉาย โดยสร้างลวดลายด้วยสีทองพื้นหลังสี
ด า สื่อถึงแสงสว่างจากพระอาทิตย์ที่ก าลังสว่าง
ไสว และมีรูปภาพปราสาทศีขรภูมิ  

 

 
ขอนแก่น ผลิตภัณฑ์จากกก 

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านโป่งแค 

ถุงกระดาษเน้นความเรียบหรู เพิ่มมูลค่าลวดลาย
ด้านข้างบรรจุภัณฑ์ใช้ลวดลายเสื่อ และเพิ่มจุดสี
ขาวเล็กๆเหมือนการต่อลวดลายไม่สนิท 

 
อ านาจเจริญ ผลิตภัณฑ์จากกก 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
ถุงกระดาษใช้โทนสีทองและสีเงิน เพื่อสื่อถึงตรา
สินค้าของผู้ประกอบการซ่ึงม้าเงินทอง 

 
สระบุรี ลูกประคบ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรหนอง 
เขื่อนชา้ง 

กระดาษใช้โทนสีเขียว เพื่อสื่อถึงสมุนไพรและ
เจาะช่องเพื่อโชว์ผลิตภัณฑ์ 

 
พระนครศรี 

อยุธยา 
แชมพู/ครีมหมักผม
อัญชัน 
กาญจนาสมุนไพรไทย 

ถุงกระดาษลวดลายพืชเพื่อสื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็น
สมุนไพร และใช้โทนสีน้ าตาล แสดงถึงความ
อ่อนโยนต่อร่างกาย 

 
ราชบุรี สบู่กลีเซอรีน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ด
และผักหลากชนิดปลอด
สารพิษสู่ชีวิตพอเพียง 

กล่องกระดาษลวดลายผึ้งและรังผึ้ง เพื่อสื่อถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากน้ าผึ้ง และใช้โทนสี
เหลืองเพื่อให้ดูสดใสและสวยงาม 
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จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์/

ผู้ประกอบการ 
วิธีด าเนินการ/แนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนา 

ราชบุรี ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพ 
เส้นผม 
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ ์
จากผึ้ง 

กล่องกระดาษมีลวดลายเป็นรังผึ้ง ตราสินค้าเป็น
รูปผึ้ งคล้ายการ์ตูน ใช้ โทนสี เหลือง เพื่อถึ ง
ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ 

 
สมุทรสาคร น้ าว่านหางจระเข้ผสมใน

น้ าองุ่นขาว 
คุณเมย์ น้ าว่านหาง
จระเข้ 

กล่องกระดาษสามารถบรรจุได้ 4 ขวด ต่อกล่อง 
ใช้โทนสีเขียวดูเป็นธรรมชาติ ออกแบบตราสินค้า
เป็นการ์ตูนเพื่อให้ผู้บริโภคจดจ าง่าย 

 
สมุทรสงครา

ม 
ขนมบ้าบิ่น 
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรวัดศรี 

กระดาษคีบถุงขนมออกแบบให้สามารถใชไ้ด้กบัถุง 
2 ขนาด โดยใช้รอยปะฉีกใช้ได้ตามที่ต้องการ โดย
ลวดลายสื่อถึงส่วนปรกอบของผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ 

 
ระยอง ชาชงเป็นซอง 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรผลิตไมก้ฤษณา 

ถุงกระดาษลวดลายเรียบง่าย โดยใช้โทนสีน้ าตาล 
ใช้รูปใบไม้แทนตัวอักษรเพื่อสื่อถึง วัตถุดิบที่ดี 

 
ระยอง ปลาข้าวสารทอดกรอบ 

กลุ่ม ช.ปลากรอบ 
ถุงฟอยด์ ฉลากใช้ชื่อตราสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยใช้โทนสีน้ าเงินและเหลืองที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

 
จันทบุรี ผลิตภัณฑ์จากกก 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสือ่
บ้านท่าแฉลบ 

ถุงกระดาษ โดยใช้โทนสีทองและน้ าตาล ลวดลาย
เป็นลายคล้ายเสื่อ เพื่อสื่อถึงผลิตภัณฑ์ 

 
ฉะเชิงเทรา น้ าพริกเผา 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่
หนู (ปลากุเลาเค็ม) 

ถุงกระดาษลวดลายเป็นปลาในท้องทะเล และตรา
สินค้าเป็นสีทอง โดยใช้สีฟ้ากับรูปปลาตัดกับสีแดง
ที่เป็นความร้อนแรงของน้ าพริกเผา 
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จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์/

ผู้ประกอบการ 
วิธีด าเนินการ/แนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนา 

ฉะเชิงเทรา มะพร้าวอบน้ าผึ้ง 
Coconut Only 

กล่องกระดาษเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์แตกหัก 
ลวดลายเป็นรูปมะพร้าวและน้ าผึ้ง เพื่อสื่อถึง
ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ โดยใช้โทนสี
น้ าตาลทอง 

 
เพชรบุรี ข้าวเกรียบ 

วิสาหกิจชุมชนทรัพย์
เจริญข้าวเกรียบปลา 

ถุงตาข่ายพร้อมป้ายห้อยเป็นกระดาษ ป้ายใช้โทน
สีน้ าเงิน ขาว ใช้ลวดลายคลื่นสื่อถึงวัตถุดิบที่สด
ใหม่ 

 
ชุมพร ทุเรียนทอดกรอบ 

ภูมทรัพย์เกษตร 
กล่องกระดาษบรรจุ 100 กรัม แบ่งเป็น 3 แพ็ค 
โดยบรรจุภัณฑ์สามารถใส่ทุเรียนทอดกรอบแบ่ง
ทานได้จ านวน 3 ส่วน โดยใช้โทนสีเหลือง และ
ออกแบบโดยใช้รูปทุเรียนซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักของ
ผลิตภัณฑ ์  

สุราษฎร์ธานี ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเจล
ขมิ้นศาลาไทย 

กล่องกระดาษลวดลายเป็นรูปไก่ แต่ใช้ลายของ
เรือก่อแระเป็นลายของตัวไก่ ใช้โทนสีส้มขาว และ
ภาพส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นขมิ้น 

 
พัทลุง กล้วยกรอบแก้ว 

วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว 
ถุงกระดาษโดยใช้ลวดลายรูปกล้วยและใบตองสื่อ
ถึงความสดใหม่ และด้านข้างกล่องเป็นภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ 

 
พัทลุง เคร่ืองแกง 

วิสาหกิจชุมชนธารน้ าใส 
กล่องกระดาษใช้ตราสิน ค้า รูปครก คู่สีทอง  
โดยใช้ภาพแกงจริงสื่อถึงความเผ็ดร้อน 

 
ตรัง เคร่ืองแกง 

บ้านสุดาเคร่ืองแกง 
กล่องกระดาษ เน้นตัวอักษรชัดเจน และใช้รูป
ประกอบเป็นเคร่ืองเทศหลากหลายที่ใช้ในการ
ผลิตเคร่ืองแกง ใช้โทนสีขาวแดง เพื่อสื่อถึงความ
เผ็ดร้อน  
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จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์/

ผู้ประกอบการ 
วิธีด าเนินการ/แนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม ่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนา 

สงขลา น้ าพริกกุ้งเสียบ 
ร้านน้ าพริกแม่ปลื้ม 

ถุงฟอยด์ ฉลากใช้รูปกุ้งและเคร่ืองแกงซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองเทศ
อื่น ใช้โทนสีส้มเหลืองด า  

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาบรรจภุัณฑเ์พื่อเพ่ิมมลูค่าผลติภัณฑ์ OTOP  
 

 
พ้ืนท่ีด าเนนิงาน 

จ านวนบรรจุภณัฑ์ที่ได้รับการพัฒนา(บรรจุ
ภัณฑ)์ 

เป้าหมาย ผล 
ภาคเหนือ 6 จังหวดั  
ได้แก่ พะเยา ล าปาง เพชรบูรณ์ น่าน เชียงใหม่และแพร่ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 9 จังหวดั  
ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ ชัยภูมิ  
สกลนคร หนองคาย และนครพนม 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 8 จงัหวัด  
ได้แก่ สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เพชรบุรี  สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม ระยอง และจันทบุรี 
ภาคใต ้5 จังหวดั  
ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธาน ีพัทลุง สงขลา และตรัง 

40 40 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ  
 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนินโครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การลงพื้นที่เพื่อส ารวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จนถึงกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท าให้พบว่า ผู้ประกอบการควรที่จะ
ให้ความส าคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพทั้งในด้านการใช้งานหรือรูปลักษณ์ที่มีความสวยงามบ่ง
บอกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยจากการขนส่งจนไปถึงมือผู้บริโภคควบคู่กับ
ความเหมาะสมกับราคาต้นทุนของการผลิต   บรรจุภัณฑ์ 
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 การทดสอบสินค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า OTOP
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อจัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าและทดสอบตลาดให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย  
2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 3.  เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดและเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. การส ารวจผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 31 ราย 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ พ้ืนท่ี 

5 - 10  
พ.ย. 2561 

 
 
 
 
 
 

 

1. วิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญ  
   ข้าวเกรียบปลา 

ข้าวเกรียบ 
64 ม.11 ต.หนองหญ้าปลอ้ง  
อ.หนองหญ้าปลอ้ง จ.เพชรบุรี 

2. ภูมทรัพย์เกษตร ทุเรียนทอดอบกรอบ 
183 ม.12 บ้านชุมทรัพย์ ซ.19  
ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

3. บ้านสุดาเคร่ืองแกง เคร่ืองแกง 
101 หมู่ 4 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 92130 

4. วิสาหกิจชุมชนตอ่&ตั๊ก ผักและผลไมแ้ปรรูป 
283/9 ม.7 ต.ร่อนพิบูลย์  
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 

5. ศาลาไทย 
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 
เจลขมิ้น 

33/113 ถนนกาญจนวถิ ีหมู่ 2  
ต.บางกุ้ง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

ปัจจุบันการขยายตลาดของสินค้า OTOP ยังมีอุปสรรคส าคัญดว้ยเหตทุีผู่้ประกอบการยงัขาดทักษะความ
ช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้รูปแบบสินค้ายังขาดความหลากหลายและ
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ประกอบการยังขาดการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ อีกทั้ งสินค้าส่วนใหญ่ยั งมีคุณภาพไม่ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557- ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
สร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้าและขยายโอกาสเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชน ในทุก
ภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ มีผลการผลักดันสินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรอง
มาตรฐาน จ านวนท้ังสิ้น 2,451 ผลิตภัณฑ์ (ปี 2557 จ านวน 365 ผลิตภัณฑ์    ปี 2558 จ านวน 834 ผลิตภัณฑ์ ปี 
2559 จ านวน 373 ผลิตภัณฑ์  ปี 2560 จ านวน 454 ผลิตภัณฑ์ ปี 2561 จ านวน 211 ผลิตภัณฑ์ และปี 2562 
จ านวน 214 ผลิตภัณฑ์) จากการด าเนินการ ดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
วิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ในพื้นที่ภูมิภาค มุ่งเน้น
การพัฒนาความรู้  เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
โดยการน าสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานไปทดสอบตลาดกับผู้บริโภค ในตลาดระดับประเทศ เพื่อ
รับทราบความต้องการอย่างแท้จริง พร้อมน ามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระดับสากลต่อไป 

 

บทน า 
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ พ้ืนท่ี 

5 - 10  
พ.ย. 2561 

6. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนา 
    อาชีพไร่ใหม่ 2003 

หมูเส้น 
559 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 

7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วง 
    กวนคุณเจ๊ียบ 

ผักและผลไมก้วน 
61 หมู่ 1 ต.หินเหล็กไฟ  อ.หัวหิน   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 

8. กลุ่มสามร้อยยอดฮอลิเดย ์ ปลาทอูบสับปะรด 
181 ม. 4 ต.สามร้อยยอด  
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 

11 - 17  พ.ย. 
2561 

9. วิสาหกิจชุมชนทอผา้หนอง 
    บัวแดง 

ผ้ามัดหมี ่
75 ม.13  ต.หนองบัวแดง   
อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ

10. ร้านแม่ละเอียดมะพร้าว 
     แก้ว 

กล้วยฉาบเค็ม 
1 ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน  
จ.เลย 

11. ร้านต๊ิกมะพร้าวแก้ว มะพร้าวแกว้เส้น 
40/17 ม.4 ต.เชียงคาน  
อ.เชียงคาน จ.เลย 

13 - 17 พ.ย. 
2561 

12. ร้านเรือนสมุนไพรคุณครูเปรม แชมพ ู 
401/3 ม.5 ต.เมืองเกา่ อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น  40000 

13. กลุ่มสตรีทอผ้าชุมชนที ่2 ผ้ามัดหมี ่
233 ม.3 ต.อากาศ อ.อากาศอ านวย 
จ.สกลนคร 47170 

14. กลุ่มทอผ้าย้อมคราม 
     บ้านนาขาม 

ผ้ามัดหมี ่
30 ม.7  ต.เชิงชุม   
อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร 

15. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี 
     ทอผ้าบ้านโคกสะอาด 

ผ้ามัดหมี ่
175 ม.8  ต.บ้านเสียว   
อ.นาหว้า  จ.นครพนม 

16. กลุ่มทอผ้าบ้านเหล่าใหญ ่ ผ้าทอลายขัด 
62 ม.2  ต.วัฒนา  อ.ส่องดาว   
จ.สกลนคร 

17. กลุ่มทอผ้าบ้านหนอง 
     ครอง 

ผ้ามัดหมี ่
29 ม.14 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม   
จ.สกลนคร 

18. passion rice ข้าว อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 
19 - 25 พ.ย. 

2561 
19. นางละอองทิพย์ เนติรัตน์    
     กลุ่มสมุนไพรโฟล์ค 101 

สบู่ก้อนกลเีซอรีน 
40 ม.2 ต.หนองแก้ว อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 45000 

20. กลุ่มทอผ้าบ้านดู่ ผ้ามัดหมี ่ ม.5  ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูม ิจ.สุรินทร์ 

21. กลุ่มศูนย์หัตกรรมพื้นบ้าน ผ้ามัดหมี ่ 111 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

22. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากกก 
9 หมู่ 1  ต.นาหมอม้า อ.เมือง   
จ.อ านาจเจริญ 

23. กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป  
     บ้านหัวช้าง  

ผ้าฝ้ายทอมอื 
26  ม.4  ต.กุดรัง อ.กุดรัง   
จ.มหาสารคาม 

24. วิสาหกิจชุมชนท าขนม 
     ทองม้วนบ้านพิลา 

คุกกี ้
50 ม. 3 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์  
จ.ร้อยเอ็ด 

5 - 6  
ธ.ค. 2561 

25. กลุ่ม Coconut Only มะพร้าวอบน้ าผึ้ง 
27/4 ม.3 ต.คลองนครเน่ืองเขต  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

11 - 15 ธ.ค. 
2561 

 
 

26. น้ าพริกแม่อัมพร  
     (นางอัมพร สมบูรณ์ชัย) 

น้ าพริกเผากุ้ง 
119/418 บ้านการเคหะถนนล าปาง 
แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง 

27. กลุ่มแชมพูสมุนไพรบ้านนาไผ ่
แชมพูสมุนไพร
มะกรูด 

6 หมู่ 4 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม  
จ.ล าปาง  52210  
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ ์ พ้ืนท่ี 

11 - 15 ธ.ค. 
2561 

28. กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต ผ้าทอลายขัด 
97 ม.2 บ้านเก็ต ต.วรนคร  อ.ปัว   
จ.น่าน 

29. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
     มะขามหวานแปรรูปบ้านยาว ี

มะขามคลุก 
120/1 หมู่ 1 ต.วังชมภู อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ์ 67210 

30. วิสาหกิจชุมชนน้ าพริก  
     มยุราสตรีศรีวัดพริก (น้ าพริก) 

น้ าพริก 
300/171  ม.5  ต.วัดพริก อ.เมอืง  
จ.พิษณุโลก 

31. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
     สมุนไพรสุวรรณหงษ์ 

ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
แสงแดด(ซิลิโคน ซัน
สกีน สปองจ่ี) 

163 หมู่ 10 ต.หัวโพธิ์  
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 

 
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สมัมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

คร้ังท่ี วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พ้ืนที่ 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
สัมมนา 
(ราย) 

1 26 มี.ค 2562 พิธีเปิด การสัมมนาเพื่อการพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับ
สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การตลาด ในพื้นที่ภูมิภาค 
กิจกรรมสมัมนา โดยวิทยากรผู้เชีย่วชาญด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/นวัตกรรมผลิตภณัฑ ์
กิจกรรมสมัมนา ทีมผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาเชิงลึก
ด้วยหลักวิชาการ แกผู่้ประกอบการแต่ละราย  

ณ ห้องต้นน้ า ช้ัน 2 
โรงแรมแกรนด์  
ทาวเวอร์ อินน์  
พระราม 6 
กรุงเทพมหานคร 

62 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

พิธีเปิดการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ 
โดยนางอุมาพร  สุขม่วง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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การสัมมนาเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ 
 
  การจัดกิจกรรมจ าหน่ายสนิค้าและทดสอบตลาด และพิธีเปิดงานจ าหน่ายสนิค้าและทดสอบตลาด 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี กิจกรรม / ผลการด าเนินงาน พ้ืนที่ 
จ านวน

ผู้ประกอบกา
ร (กลุ่ม) 

1 27-31  
มี.ค. 2562 

พิธีเปิด และกิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้ช่ืองาน 
“เสน่ห์วิถี ของดีภมูิปัญญาถิ่น”  
ผลการด าเนินงาน คือ ผู้ประกอบการได้ช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า  เน้นขายใหผู้้บริโภคโดยตรง และขาย
ผ่านตัวแทนจ าหน่าย ในการจัดงานจ าหน่ายสินค้า
และทดสอบตลาดครั้งนี้  ได้รับประโยชน์เป็นอย่าง
มาก สามารถสร้างรายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
มากเช่นกัน และได้น าองค์ความรูจ้ากการสมัมนามา
ใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ค่อนข้างมาก เป็นการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ (เกิดการเจรจาธรุกิจ/ขยายช่องทาง
การตลาด) และสามารถสร้างการรับรู้ ในผลิตภณัฑ์
ให้เป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น 

ณ ลานโปรโมชั่น ช้ัน 1 
ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ 
จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพิธีเปิดงานกิจกรรมทดสอบตลาดสินค้า OTOP  และเยี่ยมชมร้านค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯโดย
นางอุมาพร  สุขม่วง  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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ภาพกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์ การค้าเจเจมอลล์ จตจุักร  
 
 
สรุปผลการด าเนินงาน  

สรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสรมิวิสาหกจิรายย่อยเพื่อยกระดบัสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน  
เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการตลาด ในพื้นที่ภูมิภาค 

พื้นที่ด าเนินการ 
จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 
จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ

ตลาด (กลุ่ม) 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

กรุงเทพมหานคร  60 62 30 31 

    ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 

- 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

- 
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ภำคผนวก 
 
 
 

      (http://otop.dss.go.th) 

 ความเป็นมา 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือที่ทุกคนรู้จักกันในช่ือ OTOP นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่จ าหน่ายในแต่ละต าบล 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จึงเป็นเหมือนตัวกระตุ้นธุรกิจผู้ประกอบการท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่ง
กระบวนการในการผลิตและจัดการต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นนับเป็นหนึ่งพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการรวบรวมสารสนเทศ หรือองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบออนไลน์หรือเว็บไซต์ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) ใน
ฐานะหน่วยงานที่เป็นแหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้มีการน า
ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาในด้านดังกล่าว จึงได้จัดจัดท า “ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพสินค้า OTOP” ขึ้น ปัจจุบันมีการเข้าถึงองค์ความรู้เฉลี่ย ๓๕,๐๐๐ ครั้ง/ปี ซึ่งภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูล
ดังนี ้

1. ข่าวสารการลงพื้นที่ และกิจกรรมการสัมมนา/ฝึกอบรม  
2. บทความเฉพาะเรื่องที่รวบรวมเนือ้หาจากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลผลและจดัท าเป็นบทความที่มเีนื้อหาเข้าใจง่าย 

สามารถอ่านเนื้อหาท้ังหมดได้ แบง่ตามหมวดผลติภณัฑ์ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของ
ประดับตกแต่งและของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

3. บทความเกี่ยวกับ OTOP ที่เรียบเรียงโดยบคุลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
4. มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้ 
5. ปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ีไดร้ับจากการลงพื้นที่ สรุปประเด็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละผลิตภัณฑ์จากการ

ลงพื้นที่  
6. ค าถาม-ค าตอบเกีย่วกับการผลิต การควบคุมคณุภาพของสินคา้ 
7. ค าศัพท์เกี่ยวกับองค์ประกอบของการผลิตสินค้า 
8. องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการย้อมสี เอกสารประกอบการอบรม สาระน่ารู้ และบทความพร้อมใช้  

ที่น าเสนอทั้งรูปแบบบทความและสื่อมัลติมีเดีย 

ฐานข้อมลูนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ และเพิ่มองค์
ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและวสัดุศาสตร์ มรีายละเอียดดังนี้  

1. ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ เพิ่มหวัข้อ สารสนเทศพร้อมใช้ ในส่วนเมนูองค์ความรู้ (ภาพที่ 1) เมื่อคลกิเข้าไปใน
บทความจะปรากฏสารบญัออนไลน์ของเรื่องนั้นๆ สามารถเลือกอ่านหัวข้อท่ีต้องการได้ (ภาพที่ 2) 

ฐานข้อมูลส่งเสรมิและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP 

http://otop.dss.go.th/
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ภาพที่ 1 แสดงหัวข้อสารสนเทศพร้อมใช้ภายใต้เมนูองค์ความรู้  

  
ภาพที่ 2 แสดงสารบัญเรื่องการแปรรูปกล้วย (ซ้าย) 

และเนื้อหาเมื่อคลิกลิงค์หัวข้อ “การปลูกกล้วยเพื่อเป็นการค้าในประเทศไทย” (ขวา) 
2. เพิ่มข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัสดุศาสตร์ ในรูปแบบของบทความสาระน่ารู้ จ านวน 36 เรื่อง 

ตัวอย่างเช่น 
- ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
- การจัดการขยะโดยใช้หลัก ๓Rs 
- หลอดดูดน้ าทางเลือกใหม่ลดการใช้พลาสติก 
- ชนิด คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์ของเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic fibers) 
- เส้นใยธรรมชาติคืออะไร (Natural fibers) 

  
ภาพที่ 3 รายการบทความสารน่ารู้ที่จัดท าขึ้นใหม่ (ซ้าย) และ 

เนื้อหาของบทความเรื่อง ชนิด คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์ของเส้นใยสังเคราะห์ (ขวา) 
นอกจากน้ียังได้เพิ่มข้อมูลในเมนูผลิตภัณฑ์จ านวน ๖ เรื่อง (ได้แก่ กล้วย, ทุเรียน, ข้าวโพด, ถ่านกัมมันต์จากวัสดุ

เหลือท้ิง และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องที่คัดแยกและจัดประเภทให้สอด
คลองกับประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP น าเสนอในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 
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องค์ความรู้และสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในเว็บไซต์ยังมีอีกมาก ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถใช้บริการ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ได้ที่ http://otop.dss.go.th หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@dss.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 72850 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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 ตารางที ่1 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทผลติภัณฑแ์ละภาคต่างๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2553 

ที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
 

ตารางที่ 2 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคตา่งๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2554 
ล า 

ดับที ่
ประเภท 

ผลติภณัฑ ์
ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 

จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค าขอ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 อาหาร 252 142 110 371 238 133 45 31 14 242 124 118 417 197 220 1,327 732 595 

100% 56.35% 43.65% 100% 64.15% 35.85% 100% 68.89% 31.11% 100% 51.24% 48.76% 100% 47.24% 52.76% 100% 55.16% 44.84% 
2 เครื่องด่ืม 52 38 14 41 24 17 3 1 2 35 22 13 30 17 13 161 102 59 

100% 73.08% 26.92% 100% 58.54% 41.46% 100% 33.33% 66.67% 100% 62.86% 37.14% 100% 56.67% 43.33% 100% 63.35% 36.65% 
3 สมุนไพรท่ีไม่ใช่

อาหาร 
108 59 49 412 254 158 42 28 14 109 60 49 67 44 23 738 445 293 

100% 54.63% 45.37% 100% 61.65% 38.35% 100% 66.67% 33.33% 100% 55.05% 44.95% 100% 65.67% 34.33% 100% 60.30% 39.70% 
4 ผ้า  

เครื่องแต่งกาย 
463 270 193 277 210 67 29 25 4 1,125 370 755 128 90 38 2,022 965 1,057 

100% 58.32% 41.68% 100% 75.81% 24.19% 100% 86.21% 13.79% 100% 32.89% 67.11% 10000% 70.31% 42.22% 100% 47.73% 52.27% 
5 ของใช้  ของตกแต่ง 

ของท่ีระลึก 
854 637 217 918 803 115 92 87 5 880 778 102 214 180 34 2,958 2,485 473 

100% 74.59% 25.41% 100% 87.47% 14.32% 100% 94.57% 5.43% 100% 88.41% 11.59% 100% 84.11% 15.89% 100% 84.01% 15.99% 
รวม 1,729 1,146 583 2,019 1,529 490 211 172 39 2,391 1,354 1,037 856 528 328 7,206 4,729 2,477 

100% 66.28% 33.72% 100% 75.73% 24.27% 100% 81.52% 18.48% 100% 56.63% 43.37% 100% 61.68% 38.32% 100% 65.63% 34.37% 

ที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 

 
ล าดับที ่

 
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ 

ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 

จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค าขอ ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 
 

อาหาร 
 

251 123 128 645 335 310 67 27 40 325 139 186 345 169 176 1,633 793 840 

100% 49.00% 51.00% 100% 51.94% 48.06% 100% 40.30% 59.70% 100% 42.77% 57.23% 100% 48.99% 51.01% 100% 48.56% 51.44% 

2 
 

เครื่องดื่ม 
 

77 52 25 80 43 37 3 3 0 67 41 26 28 20 8 255 159 96 

100% 67.53% 32.47% 100% 53.75% 46.25% 100% 100% 0% 100% 61.19% 38.81% 100% 71.43% 28.57% 100% 62.35% 37.65% 

3 
 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

93 50 43 385 265 120 15 12 3 159 89 70 129 73 56 781 489 292 

100% 53.76% 46.24% 100% 68.83% 31.17% 100% 80.00% 20.00% 100% 55.97% 44.03% 100% 56.59% 43.41% 100% 62.61% 37.39% 

4 
 

ผ้า  
เครื่องแต่งกาย 

551 318 233 374 279 95 31 21 10 1,109 400 709 156 108 48 2,221 1,126 1,095 
100% 57.71% 42.29% 100% 74.60% 25.40% 100% 67.74% 32.26% 100% 36.07% 63.93% 10000% 69.23% 44.44% 100% 50.70% 49.30% 

5 
 

ของใช ้ของตกแต่ง 
ของที่ระลึก 

716 588 128 1,046 1,007 39 82 80 2 1,132 1,057 75 392 306 86 3,368 3,038 330 
100% 82.12% 17.88% 100% 96.27% 3.87% 100% 97.56% 2.44% 100% 93.37% 6.63% 100% 78.06% 21.94% 100% 90.20% 9.80% 

 
รวม 

1,688 1,131 557 2,530 1,929 601 198 143 55 2,792 1,726 1,066 1,050 676 374 8,258 5,605 2,653 

100% 67.00% 33.00% 100% 76.25% 23.75% 100% 72.22% 27.78% 100% 61.82% 38.18% 100% 64.38% 35.62% 100% 67.87% 32.13% 
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ตารางที่ 3 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคตา่งๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2555 

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
ผลิตภัณฑ์ 

ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 
จ านวน
ค าขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 อาหาร 263 147 116 331 229 102 105 75 30 287 143 144 300 171 129 1,286 765 521 
100% 55.89% 44.11% 100% 69.18% 30.82% 100% 71.43% 28.57% 100% 49.83% 50.17% 100% 57.00% 43.00% 100% 59.49% 40.51% 

2 เครื่องดื่ม 81 53 28 21 14 7 6 5 1 38 26 12 27 21 6 173 119 54 
100% 65.43% 34.57% 100% 66.67% 33.33% 100% 100% 0% 100% 68.42% 31.58% 100% 77.78% 22.22% 100% 68.79% 31.21% 

3 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 141 63 78 371 234 137 38 22 16 139 83 56 61 38 23 750 440 310 
100% 44.68% 55.32% 100% 63.07% 36.93% 100% 57.89% 42.11% 100% 59.71% 40.29% 100% 62.30% 37.70% 100% 58.67% 41.33% 

4 ผ้า  
เครื่องแต่งกาย 

680 362 318 470 307 163 29 23 6 1,416 585 831 144 97 47 2,739 1,374 1,365 
100% 53.24% 46.76% 100% 65.32% 34.68% 100% 79.31% 20.69% 100% 41.31% 58.69% 10000% 67.36% 48.45% 100% 50.16% 49.84% 

5 ของใช ้ของตกแต่ง 
ของที่ระลึก 

892 690 202 1,298 1,238 60 108 106 2 1,210 1,069 141 317 290 27 3,825 3,393 432 

100% 77.35% 22.65% 100% 95.38% 4.85% 100% 98.15% 1.85% 100% 88.35% 11.65% 100% 91.48% 8.52% 100% 88.71% 11.29% 
รวม 2,057 1,315 742 2,491 2,022 469 286 231 55 3,090 1,906 1,184 849 617 232 8,773 6,091 2,682 

100% 63.93% 36.07% 100% 81.17% 18.83% 100% 80.77% 19.23% 100% 61.68% 38.32% 100% 72.67% 27.33% 100% 69.43% 30.57% 

ที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กุมภาพันธ ์2558  รวบรวมโดย ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

ตารางที่ 4 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคตา่งๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2556 
ล าดับ

ที ่
ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ 
ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 

จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 อาหาร 148 89 59 189 125 64 17 12 5 107 48 59 127 77 50 588 351 237 
100% 60.14% 39.86% 100% 66.14% 33.86% 100% 70.59% 29.41% 100% 44.86% 55.14% 100% 60.63% 39.37% 100% 59.69% 40.31% 

2 เครื่องดื่ม 61 37 24 20 15 5 4 4 0 23 16 7 11 7 4 119 79 40 
100% 60.66% 39.34% 100% 75.00% 25.00% 100% 100% 0% 100% 69.57% 30.43% 100% 63.64% 36.36% 100% 66.39% 33.61% 

3 สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร 

46 24 22 155 105 50 17 14 3 68 39 29 22 16 6 308 198 110 
100% 52.17% 47.83% 100% 67.74% 32.26% 100% 82.35% 17.65% 100% 57.35% 42.65% 100% 72.73% 27.27% 100% 64.29% 35.71% 

4 ผ้า  
เครื่องแต่งกาย 

210 123 87 226 159 67 8 5 3 457 264 193 63 45 18 964 596 368 
100% 58.57% 41.43% 100% 70.35% 29.65% 100% 62.50% 37.50% 100% 57.77% 42.23% 10000% 71.43% 40.00% 100% 61.83% 38.17% 

5 ของใช ้ ของตกแต่ง 
ของที่ระลึก 

521 445 76 655 633 22 32 31 1 628 594 34 205 188 17 2,041 1,891 150 
100% 85.41% 14.59% 100% 96.64% 3.48% 100% 96.88% 3.13% 100% 94.59% 5.41% 100% 91.71% 8.29% 100% 92.65% 7.35% 

รวม 986 718 268 1,245 1,037 208 78 66 12 1,283 961 322 428 333 95 4,020 3,115 905 
100% 72.82% 27.18% 100% 83.29% 16.71% 100% 84.62% 15.38% 100% 74.90% 25.10% 100% 77.80% 22.20% 100% 77.49% 22.51% 

ที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
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ตารางที่ 5 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคตา่งๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2557 
ล าดับ

ที่ 
ประเภท 

ผลติภณัฑ ์
ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 

จ านวนค าขอ ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

                   

 
100% 64.60% 35.40% 100% 72.14% 27.86% 100% 86.00% 14.00% 100% 52.45% 47.55% 100% 59.07% 40.93% 100% 65.05% 34.95% 

2 เครื่องด่ืม 40 16 24 22 14 8 5 3 2 20 17 3 16 9 7 103 59 44 
100% 40.00% 60.00% 100% 63.64% 36.36% 100% 100% 0% 100% 85.00% 15.00% 100% 56.25% 43.75% 100% 57.28% 42.72% 

3 สมุนไพรท่ีไม่ใช่
อาหาร 

64 41 23 224 146 78 26 19 7 84 40 44 48 39 9 446 285 161 
100% 64.06% 35.94% 100% 65.18% 34.82% 100% 73.08% 26.92% 100% 47.62% 52.38% 100% 81.25% 18.75% 100% 63.90% 36.10% 

4 ผ้า  
เครื่องแต่งกาย 

344 230 114 277 229 48 34 28 6 1020 588 432 103 86 17 1,778 1161 617 
100% 66.86% 33.14% 100% 82.67% 17.33% 100% 82.35% 17.65% 100% 57.65% 42.35% 10000% 83.50% 19.77% 100% 65.30% 34.70% 

5 ของใช้ ของตกแต่ง 
ของที่ระลึก 

730 615 115 897 874 23 50 49 1 1165 1094 71 302 288 14 3,144 2,920 224 
100% 84.25% 15.75% 100% 97.44% 2.63% 100% 98.00% 2.00% 100% 93.91% 6.09% 100% 95.36% 4.64% 100% 92.88% 7.12% 

รวม 1,339 1,006 333 1,700 1,465 235 165 142 23 2,432 1,814 618 662 536 126 6,298 4,963 1,335 
100% 75.13% 24.87% 100% 86.18% 13.82% 100% 86.06% 13.94% 100% 74.59% 25.41% 100% 80.97% 19.03% 100% 78.80% 21.20% 

ที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
 

ตารางที่ 6 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคตา่งๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2558 
ล าดับ

ที่ 
ประเภท 

ผลติภณัฑ ์
ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 

จ านวน
ค าขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 อาหาร 299 165 134 245 173 72 45 40 5 179 79 100 296 183 113 1,064 640 424 
100% 55.18% 44.82% 100% 70.61% 29.39% 100% 88.89% 11.11% 100% 44.13% 55.87% 100% 61.82% 38.18% 100% 60.15% 39.85% 

2 เครื่องด่ืม 85 41 44 24 18 6 5 5 0 30 22 8 21 14 7 165 100 65 
100% 48.24% 51.76% 100% 75.00% 25.00% 100% 100% 0% 100% 73.33% 26.67% 100% 66.67% 33.33% 100% 60.61% 39.39% 

3 สมุนไพรท่ีไม่ใช่
อาหาร 

153 91 62 395 248 147 39 27 12 112 63 49 68 50 18 767 479 288 
100% 59.48% 40.52% 100% 62.78% 37.22% 100% 69.23% 30.77% 100% 56.25% 43.75% 100% 73.53% 26.47% 100% 62.45% 37.55% 

4 ผ้า  
เครื่องแต่งกาย 

479 339 140 340 283 57 26 19 7 1,306 794 512 138 108 30 2,289 1,543 746 
100% 70.77% 29.23% 100% 83.24% 16.76% 100% 73.08% 26.92% 100% 60.80% 39.20% 10000% 78.26% 27.78% 100% 67.41% 32.59% 

5 ของใช้ ของตกแต่ง 
ของท่ีระลึก 

724 587 137 893 840 53 83 81 2 863 803 60 322 302 20 2,885 2,613 272 
100% 81.08% 18.92% 100% 94.06% 6.31% 100% 97.59% 2.41% 100% 93.05% 6.95% 100% 93.79% 6.21% 100% 90.57% 9.43% 

รวม 1,740 1,223 517 1,897 1,562 335 198 172 26 2,490 1,761 729 845 657 188 7,170 5,375 1,795 
100% 70.29% 29.71% 100% 82.34% 17.66% 100% 86.87% 13.13% 100% 70.72% 29.28% 100% 77.75% 22.25% 100% 74.97% 25.03% 

ที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ 
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ตารางที่ 7 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคตา่งๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2559 

ล าดับที ่ ประเภท 
ผลิตภัณฑ์ 

ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 
จ านวนค า

ขอ 
ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า

ขอ 
ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า

ขอ 
ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า

ขอ 
ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า

ขอ 
ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า

ขอ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 อาหาร 275 180 95 318 225 93 49 43 6 127 86 41 221 149 72 990 683 307 
100% 65.45% 34.55% 100% 70.75% 29.25% 100% 87.76% 12.24% 100% 67.72% 32.28% 100% 67.42% 32.58% 100% 68.99% 31.01% 

2 เครื่องดื่ม 108 66 42 29 17 12 3 3 0 30 22 8 14 8 6 184 116 68 
100% 61.11% 38.89% 100% 58.62% 41.38% 100% 100% 0% 100% 73.33% 26.67% 100% 57.14% 42.86% 100% 63.04% 36.96% 

3 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 122 70 52 363 219 144 77 49 28 154 96 58 344 294 50 1060 728 332 
100% 57.38% 42.62% 100% 60.33% 39.67% 100% 63.64% 36.36% 100% 62.34% 37.66% 100% 85.47% 14.53% 100% 68.68% 31.32% 

4 ผ้า  
เครื่องแต่งกาย 

552 361 191 307 234 73 26 17 9 1,343 724 619 153 123 30 2,381 1,459 922 
100% 65.40% 34.60% 100% 76.22% 23.78% 100% 65.38% 34.62% 100% 53.91% 46.09% 10000% 80.39% 24.39% 100% 61.28% 38.72% 

5 ของใช ้ของตกแต่ง 
ของที่ระลึก 

614 497 117 839 798 41 87 77 10 991 928 63 17 17 0 2,548 2,317 231 
100% 80.94% 19.06% 100% 95.11% 5.14% 100% 88.51% 11.49% 100% 93.64% 6.36% 100% 100% 0.00% 100% 90.93% 9.07% 

รวม 1,671 1,174 497 1,856 1,493 363 242 189 53 2,645 1,856 789 749 591 158 7,163 5,303 1,860 
100% 70.26% 29.74% 100% 80.44% 19.56% 100% 78.10% 21.90% 100% 70.17% 29.83% 100% 78.91% 21.09% 100% 74.03% 25.97% 

ที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ        
 
 
 

  ตารางที ่8 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามประเภทผลติภัณฑแ์ละภาคต่างๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2560 

  
 

 

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
ผลิตภัณฑ์ 

ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 
จ านวน
ค าขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน
ค าขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวนค า
ขอ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 อาหาร 214 138 76 318 198 120 69 58 11 153 80 73 249 183 66 1,003 657 346 
100% 64.49% 35.51% 100% 62.26% 37.74% 100% 84.06% 15.94% 100% 52.29% 47.71% 100% 73.49% 26.51% 100% 65.50% 34.50% 

2 เครื่องดื่ม 37 24 13 34 19 15 4 2 2 31 22 9 18 10 8 124 77 47 
100% 64.86% 35.14% 100% 55.88% 44.12% 100% 50% 50% 100% 70.97% 29.03% 100% 55.56% 44.44% 100% 62.10% 37.90% 

3 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 169 116 53 266 145 121 45 32 13 173 70 103 90 54 36 743 417 326 
100% 68.64% 31.36% 100% 54.51% 45.49% 100% 71.11% 28.89% 100% 40.46% 59.54% 100% 60.00% 40.00% 100% 56.12% 43.88% 

4 ผ้า เครื่องแต่งกาย 383 269 114 263 189 74 34 33 1 1,010 486 524 111 89 22 1,801 1,066 735 
100% 70.23% 29.77% 100% 71.86% 28.14% 100% 97.06% 2.94% 100% 48.12% 51.88% 10000% 80.18% 24.72% 100% 59.19% 40.81% 

5 ของใช ้ของตกแต่ง  
ของที่ระลึก 

592 517 75 695 648 47 60 57 3 1005 913 92 331 316 15 2,683 2,451 232 
100% 87.33% 12.67% 100% 93.24% 7.25% 100% 95.00% 5.00% 100% 90.85% 9.15% 100% 95% 4.53% 100% 91.35% 8.65% 

รวม 1,395 1,064 331 1,576 1,199 377 212 182 30 2,372 1,571 801 799 652 147 6,354 4,668 1,686 
100% 76.27% 23.73% 100% 76.08% 23.92% 100% 85.85% 14.15% 100% 66.23% 33.77% 100% 81.60% 18.40% 100% 73.47% 26.53% 
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ตารางที่ 9 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทย จ าแนกตามผลิตภัณฑ์และภาคต่างๆ ของประเทศไทย ของปี พ.ศ. 2561 

 
 
  

ล าดับ
ที่ 

 
"ประเภท 

ผลติภณัฑ"์ 

ภาคเหนือ (ราย) ภาคกลาง (ราย) ภาคตะวันออก (ราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย) ภาคใต ้(ราย) รวม 

จ านวน 
ค าขอ 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

จ านวน 
ค าขอ 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

จ านวน 
ค าขอ 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

จ านวน 
ค าขอ 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

จ านวน 
ค าขอ 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

จ านวน 
ค าขอ 

 
ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

1 อาหาร 
184 137 47 197 134 63 42 40 2 130 70 60 162 121 41 715 502 213 

100% 74.46% 25.54% 100% 68.02% 31.98% 100% 95.24% 4.76% 100% 53.85% 46.15% 100% 74.69% 25.31% 100% 70.21% 29.79% 

2 เครื่องด่ืม 
47 39 8 30 25 5 2 2 0 22 14 8 7 4 3 108 84 24 

100% 82.98% 17.02% 100% 83.33% 16.67% 100% 100% 0.00% 100% 63.64% 36.36% 100% 57.14% 42.86% 100% 77.78% 22.22% 

3 สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
176 124 52 172 93 79 27 21 6 98 48 50 92 69 23 565 355 210 

100% 70.45% 29.55% 100% 54.07% 45.93% 100% 77.78% 22.22% 100% 48.98% 51.02% 100% 75% 25% 100% 62.83% 37.17% 

4 ผ้า และเครื่องแต่งกาย 
314 206 108 266 199 67 43 40 3 629 347 282 109 82 27 1,361 874 478 

100% 65.61% 34.39% 100% 74.81% 25.19% 100% 93.02% 6.98% 100% 55.17% 44.83% 100% 75.23% 24.77% 100% 64.22% 35.78% 

5 
ของใช้ ของตกแต่ง 

ของท่ีระลึก 
833 751 82 803 731 72 95 89 6 1066 922 144 608 599 9 3,405 3,092 243 

100% 90.16% 9.84% 100% 91.03% 8.97% 100% 93.68% 6.32% 100% 93.06% 13.51% 100% 98.52% 1.48% 100% 90.81% 9.19% 

รวม 
1554 1257 297 1468 1182 286 209 192 17 1945 1401 544 978 875 103 6,154 4,907 1177 
100% 80.89% 19.11% 100% 80.52% 19.48% 100% 91.87% 8.13% 100% 72.03% 27.97% 100% 89.47% 10.53% 100% 79.74% 20.26% 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook : www.facebook.com/BureauofCommunityTechnology 
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