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 คํานํา   

 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดดําเนินงาน
โครงการยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากงานวิจัยและการทดสอบในหองปฏิบัติการไปพัฒนากระบวนการผลิตสินคา OTOP ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และดําเนินงานลงพื้นที่ถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ 
OTOP ในทุกภูมิภาคท้ัง 5 ประเภท ไดแก 1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม 3) ผาและเครื่องแตงกาย 4) ของใช/ของ
ประดับตกแตง/ของท่ีระลึก 5) สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร รวมทั้งการใชประโยชนจากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ และการใหองคความรูดานกลยุทธการตลาด เพื่อเพิ่มมูลคา
สินคา OTOP และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ OTOP ใหสามารถแขงขันในตลาดทั้งในและตางประเทศ 

 กรมวิทยาศาสตรบริการไดบูรณาการรวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ ทุกภาคสวน ไดแก สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด 
สํานักงานพาณิชยจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น จึงจัดทําหนังสือ
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2563 โครงการยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน เพื่อเปนการ
เผยแพรผลการดําเนินงานโครงการฯ คาดหวังใหเกิดประโยชนในการสรางการรับรู ความเขาใจในการนํา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปปฏิบัติเพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนายกระดับคุณภาพสินคา สงเสริม
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน และขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการและชุมชนที่ไดมีสวนรวมใน
การสนับสนุนใหโครงการฯ ประสบความสําเร็จดวยดี  

 
สํานักเทคโนโลยีชุมชน 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 
กันยายน 2563 
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บทนํา 

   

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยดําเนินงานโครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย

เพ่ือยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในพ้ืนที่ภูมิภาค มีนโยบายผลักดัน 

และสนับสนุนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการทดสอบในหองปฏิบัติการไปพัฒนา

กระบวนการผลิตสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใหผูประกอบการใน

การผลิตสินคาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน และเกิดการ

สรางงานใหกับชุมชนและทองถ่ิน โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีทุกภาคสวน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

สินคา OTOP ประเภทตาง ๆ ใหมีคุณภาพ สรางมูลคา และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สามารถตอบโจทยประเทศ

และรวมกาวขามกับดักไปสูประเทศ 4.0 ได 
 

วัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการ 

1. ผลักดันและสนับสนุนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการทดสอบในหองปฏิบัติการ 

ไปพัฒนากระบวนการผลิตสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

2. ดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ OTOP ท้ัง 5 ประเภท 

แนวทางการดําเนินงาน 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ มีผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการ/วิสาหกิจ

ชุมชนในการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ OTOP โดยการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จากผลการวิจัยและพัฒนานําไปถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการสินคา OTOP ทั้ง 5 ประเภท ไดแก 

อาหาร เครื่องดื่ม ของใชของประดับและของที่ระลึก ผาและเครื่องแตงกาย และสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  

ตามความตองการของผูประกอบการ เพ่ือแกไขปญหาสินคา OTOP ที่ไมผานเกณฑมาตรฐานตาง ๆ เชน 

หลักเกณฑและวิธีที่ดีในการผลิตเบ้ืองตน (primary GMP) มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ในพื้นที่จังหวัด/

กลุมจังหวัดตาง ๆ หลังจากการถายทอดเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการจะลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก โดย

เก็บขอมูลและตัวอยางผลิตภัณฑ OTOP กอนและหลังการถายทอดเทคโนโลยี ไปตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จนกวาจะไดเขาสูกระบวนการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และไดรับรอง

ตามมาตรฐาน ซึ่งกรมวิทยาศาสตรบริการมีการบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ โดยไดประสานความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐและในระดับทองถ่ิน เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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กลุมเปาหมาย 

1. ผูประกอบการสินคา OTOP ที่ยังไมไดรับการขอรับรองมาตรฐาน 

2. ผูประกอบการสินคา OTOP ที่ตองการยกระดับคุณภาพสินคา 

พื้นท่ีกลุมเปาหมาย 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สินคา OTOP มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีความสามารถในการแขงขัน 

2. ลดตนทุนในกระบวนการผลิต 

3. ลดการสูญเสียจากการสงคืนสินคา 

4. ผูบริโภคไดรับสินคาที่มีคณุภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

งบประมาณ 

18.6940 ลานบาท 

ผลการดําเนินงาน 

 ผลการสนับสนุนและเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ OTOP วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจ

ชุมชน ดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี ้

1. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 การดําเนินงานในพื้นท่ีทุกภูมิภาค รวม 27 จังหวัด  ไดแก  
- ภาคเหนือ จํานวน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร เชียงใหม ลําพูน อุตรดิตถ นาน 

และลําปาง  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดอํานาจเจริญ สกลนคร มหาสารคาม 

หนองคาย อุบลราชธานี ยโสธร อุดรธานี เลย รอยเอ็ด และบุรีรัมย  
- ภาคกลาง จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี  
- ภาคตะวันออก จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี  
- ภาคใต จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง กระบี่ และนครศรีธรรมราช  
 

 การพัฒนาคุณภาพสินคาและผลักดันใหสินคาเขาสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน 
จํานวน 138 ผลิตภัณฑ แบงเปน 
- ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 56 ผลิตภัณฑ  
- ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 52 ผลิตภัณฑ  
- ผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 23 ผลิตภัณฑ  
- ผลิตภัณฑของใช ของประดับตกแตงและของที่ระลึก จํานวน 7 ผลิตภัณฑ  
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 ผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จํานวน 1,700 คน จากหลักสูตรถายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 17 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรดาน 
- ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 4 หลักสูตร 
- ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 4 หลักสูตร 
- ผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 1 หลักสูตร 
- ผลิตภัณฑของใช ของประดับและของที่ระลึก จํานวน 3 หลักสูตร 
- ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ไดแก การถายทอดเทคโนโลยีดานน้ํา จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจักสาน

จากกกและมะพราว การตลาดและบรรจุภัณฑ จํานวน 5 หลักสูตร 
 

 ผูประกอบการไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ จํานวน 106 ราย  
จากแผน 105 ราย (ตัวช้ีวัดแผนงานบูรณาการ) แบงเปนผูประกอบการประเภท 
- ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 30 ราย  
- ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 32 ราย  
- ผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 16 ราย 
- ผลิตภัณฑของใช ของประดับตกแตงและของที่ระลึก จํานวน 19 ราย  
- ประเภทอ่ืน ๆ จํานวน 9 ราย  

(การปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่ม จํานวน 2 ราย และการบําบัดน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
จักสานจากกกและมะพราว จํานวน 7 ราย)   

 

 จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เขาไปชวย
พัฒนา จํานวน 14 ชุมชน แบงเปนชุมชนดาน 
- ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 2 ชุมชน ไดแก 

1) กลุมบานบางสัง ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง 
  2) องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว ต.บานเสี้ยว อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  

- ผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 2 ชุมชน ไดแก 
1) กลุมเกบาติก ต.คลองพน อ.คลองทอม จ.กระบี่  

2) กลุมบากันบาติก ต.อาวลึกนอย อ.อาวลึก จ.กระบี่  

- ผลิตภัณฑของใชของประดับตกแตงและของท่ีระลึก จํานวน 6 ชุมชน ไดแก 
1) กลุมสิริธรรมภรณเสื่อกก ต.เขาแกวศรีสมบูรณ อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย  

2) กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร  

3) กลุมสตรีพัฒนาอาชีพ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ  

4) กลุมอนุรักษเครื่องปนดินเผาทรัพยจําปา ต.ทรัพยจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี  

5) กลุมปนซะปะดงหลวง ต.วังผา อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน  

          6) กลุมประติมากรรมเครื่องปนดินเผาบานปาตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชยีงใหม 
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- การบําบัดน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต จํานวน 3 ชุมชน ไดแก 

1) กลุมทอเสื่อกกลายขิดบานเวียงหลวง ต.โพนเมืองนอย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ  
2) กลุมแมบานทอเสื่อกกยกลาย ต.คาํพระ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ  
3) กลุมทอเสื่อกกเพ่ือการทองเที่ยวบานนาหมอมา ต.นาหมอมา อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ  

- การปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่ม จํานวน 1 ชุมชน ไดแก 
  1) ชุมชนในพ้ืนที่ อบต.โนนผึ้ง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี  

2. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

 ผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับการพัฒนาและมีรายไดเพิ่มขึ้น จํานวน 1,305 ราย แบงเปน 
- ผูประกอบการประเภทผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 381 ราย  
- ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 207 ราย  
- ผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 167 ราย  
- ผลิตภัณฑของใช ของประดับตกแตงและของที่ระลึก จํานวน 233 ราย  
- ประเภทอ่ืน ๆ จํานวน 317 ราย  

(การปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่ม จํานวน 38 ราย และการบําบัดน้ําท้ิงจากกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑจักสานจากกก จํานวน 279 ราย)   

 

 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จํานวน 61.3001 ลานบาท แบงเปน
ผูประกอบการประเภท 
- ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 15.9670 ลานบาท  
- ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 9.0590 ลานบาท  
- ผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 4.6680 ลานบาท 
- ผลิตภัณฑของใช ของประดับตกแตงและของที่ระลึก จํานวน 30.0029 ลานบาท  
- ประเภทอ่ืน ๆ จํานวน 1.6032 ลานบาท  

    -    (การปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่ม จํานวน 0.2880 ลานบาท และการบําบัดน้ําทิ้งจากกระบวนการ 

         ผลิตผลิตภัณฑจักสานจากกก จํานวน 1.3152 ลานบาท) 
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ประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม



 

 โครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพื่อยกระดับสินคา OTOP  
 ใหไดมาตรฐานในพ้ืนที่ภูมิภาค    

 

บทนํา 

 การผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เปนการนําวัตถุดิบที่มี

ในทองถ่ินมาผานกระบวนการแปรรูป โดยอาศัยภูมิปญญาของคนในชุมชนมาพัฒนาเปนสินคาที่มีเอกลักษณ

และเปนท่ีตองการของตลาด ซึ่งผูประกอบการที่ผลิตสินคาจําเปนตองไดรับอนุญาตสถานท่ีผลิตจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามที่กฎหมายกําหนด และสามารถยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.) เพ่ือยกระดับคุณภาพของสินคาชุมชน ทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ

ชุมชน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแขงขันในตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ในปงบประมาณ 2563 กลุมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร

บริการ (วศ.) ไดรวมจัดทําโครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพ่ือยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานในพื้นที่

ภูมิภาค โดยเจาหนาที่ วศ. ไดดําเนินกิจกรรมทั้งการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบการในพ้ืนท่ี

จังหวัดระนอง ระยอง มหาสารคาม และอุตรดิตถ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการนําองคความรูทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการผลิต และการลงพ้ืนทีใ่หคําปรึกษาเชิง

ลึกแกผูประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งใหคําปรึกษาผานชองทางออนไลนเนื่องจากเกิดสถานการณ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเจาหนาที่ วศ. ไดนําปญหาและความตองการของผูประกอบการมาเปนโจทยใน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑภายในหองปฏิบัติการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและ

กระบวนการผลิตใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกําหนด ตลอดจนไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ  

 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดืม่ให

มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและเปนที่ตองการของผูบริโภค 
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การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถายทอดเทคโนโลย ี
  

ครั้งที่ 
วัน เดือน 

ป 
ชื่อหลักสูตร / หัวขอบรรยาย พื้นท่ี 

จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม 

(ราย) 

1 20 - 21 

พฤศจิกายน 

2562 

หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผัก

และผลไม (การพัฒนาผลิตภัณฑเมล็ด

มะมวงหิมพานต)” 

ณ บานบางสังตี ตําบล

หาดสมแปน อําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง 

31  

2 21 - 22 

พฤศจิกายน 

2562 

หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

โดยใชศาสตรการปรุงอาหารแนวใหม : 

Molecular Gastronomy” 

ณ สวนสุภัทราแลนด 

ตําบลหนองละลอก 

อําเภอบานคาย จังหวัด

ระยอง 

38 

3 11 – 12

ธันวาคม 

2562 

หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการ

เก็บผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (ประเภท

ปลาสมและการแปรรูปปลา)” 

ณ โรงแรมสยามธารา

พาเลซ อําเภอเมือง

มหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม 

52 

 

4 20 - 21 

กุมภาพันธ 

2563 

หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผัก

และผลไม” 

 

ณ องคการบริหารสวน

ตําบลบานเสี้ยว อําเภอ

ฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 

40 
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จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม (การพัฒนาผลิตภัณฑเมล็ดมะมวงหิมพานต)” ระหวาง

วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บานบางสังตี ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 

  

 

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภณัฑอาหารโดยใชศาสตรการปรุงอาหารแนวใหม : Molecular 

Gastronomy” ระหวางวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสุภัทราแลนด ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัด

ระยอง 
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จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลติภณัฑอาหารแปรรปู (ประเภทปลาสมและการแปรรูป

ปลา)” ระหวางวันที ่11 – 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

   

 

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม” ระหวางวันท่ี  20 - 21 กุมภาพันธ 2563  ณ 

องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว  อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ 
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การใหคาํปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการเพื่อแกปญหาผลิตภัณฑ 
  

วัน เดือน ป 
ผูประกอบการ / 

พื้นท่ี / จังหวัด 
ผลิตภัณฑ 

ความตองการ / 

ปญหา 

วิธีดําเนินการ / 

แนวทางการแกไข 

23 กรกฎาคม 

2563 

หางหุนสวนจํากัด    

เลมอนโกลด แอล 

เอ็ม จี อําเภอทา

ยาง จังหวัด

เพชรบุรี 

 

- ผลิตภัณฑน้ํา

มะนาวพรอมดื่ม 

 

- ตองการปรับปรุง

กระบวนการผลิตให

ถูกสุขลักษณะและยืด

อายุการเก็บรักษาน้ํา

มะนาวพรอมดื่มใหมี

อายุการเก็บไดนาน

มากกวา 1 สัปดาห 

 

- แนะนําใหปรับปรุง

กระบวนการผลิตน้ํามะนาว

พรอมดื่มใหถูกตองตาม

หลัก GMP และการจัดวาง

เครื่องจักรในสายการผลิต

ใหเหมาะสม การยืดอายุ

การเก็บรักษาน้ํามะนาว

พรอมดื่ม โดยทดลองและ

พัฒนากระบวนการผลิตใน

หองปฏิบัติการและถายทอด

สูผูประกอบการ 

วิสาหกิจทองเท่ียว

โดยชุมชนตําบลถํ้า

รงค / ตําบลถ้ํารงค  

อําเภอบานลาด  

จังหวัดเพชรบุรี 

 

- ผลิตภัณฑ

น้ําตาลโตนดผง  

- ผลิตภัณฑ

ไซรัปน้ําตาล

โตนด 

- ตองการปรับปรุง

สถานที่ผลิตให

ถูกตองตามหลัก 

GMP  

- ตองการพัฒนา

กระบวนการผลิต

น้ําตาลโตนดผงจาก

น้ําตาลปบ และ

น้ําตาลปก  

- ตองการพัฒนา

กระบวนการผลิต

น้ําตาลโตนดเขมขน 

หรือไซรัปน้ําตาลโตนด  

- แนะนําแนวทางการวาง

แปลนสถานที่ผลิตตาม

หลัก GMP โดยการ

ก้ันหองผลิตแยกใหเปน

สัดสวน และมีการระบาย

อากาศไดอยางเหมาะสม 

- ใหทดลองผลิตผลิตภัณฑ

น้ําตาลโตนดผงจาก

น้ําตาลปบและน้ําตาลปก

ในหองปฏิบัติการและ

ถายทอดสูผูประกอบการ  

- ทดลองผลิตผลิตภัณฑ

ไซรัป โดยใชน้ําตาลโตนด

ในหองปฏิบตัิการและ

ถายทอดสูผูประกอบการ 
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ภาพหางหุนสวนจํากดั เลมอนโกลด แอล เอ็ม จี ตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบรีุ ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 
 

 

ภาพวิสาหกิจทองเท่ียวโดย

ชุมชนตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

 

สรุปผลการดําเนินงาน  

  สรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพ่ือยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานใน

พ้ืนที่ภูมิภาค (59OTOP) 
 

พื้นท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจาก

การถายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

 

จํานวนสินคา OTOP ที่เขาสู

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

4 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ระนอง ระยอง มหาสารคาม 

และอุตรดิตถ 

155 161 25 64 

                                                                                      ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ         

 ผูประกอบการบางรายประสบปญหาดานความพรอมของสถานที่ผลิต และอุปกรณ รวมถึงปญหาดาน

เงินทุน ทําใหไมสามารถเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานได 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูประกอบการตองการให วศ. ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึกเพ่ือถายทอดองคความรูอยางตอเนื่อง

และแนะนําการยื่นขอรับรองมาตรฐานและชวยประสานงานกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  

 2. ผูประกอบการตองการให วศ. พัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือใหสินคามีคุณภาพตรงตามท่ี มผช. หรือ

มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
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ประเภทสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร



 

โครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพื่อยกระดับสินคา OTOP  

 ใหไดมาตรฐานในพ้ืนที่ภูมิภาค (59OTOP)  
 

บทนํา 

 สมุนไพรนับเปนทรัพยากรอันมีคาที่อยูคูภูมิปญญาไทยมาอยางยาวนาน และมีศักยภาพในการตอยอด

เปนผลิตภัณฑในระดับอุตสาหกรรมไดหลากหลายชนิด ไดแก อุตสาหกรรมยาสมุนไพร เครื่องสําอางสมุนไพร 

อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร และอาหารเสริมสมุนไพร กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

คาดวาในป 2563 ผลิตภัณฑสมุนไพรเสริมอาหารและการรักษาดวยสมุนไพรในตลาดโลกมีมูลคาเพิ่มเปน 1.15 

แสนลานเหรียญสหรัฐฯ จากกวา 83,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ (จากการสํารวจตลาดป2550) เนื่องจากผูบริโภค

มีแนวโนมในการดูแลสุขภาพและความงามเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง ประกอบการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) สงผลใหประชากรทั่วโลกตองการสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึนอยางมาก ดังนั้น การ

สงออกสมุนไพรของไทยในแตละปไมสูงมากนัก เพราะความตองการสมุนไพรในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน กลุมสินคา

ที่มีศักยภาพมากในตลาด ไดแก กลุมอาหาร อาหารเสริม และเครื่องสําอาง (เวชสําอาง) ซึ่งมีการขยายตัว

ตลอด 10 ปที่ผานมา ปจจัยหนุนหลักมาจากการขยายตัวตามพฤติกรรมผูบริโภคท่ีใสใจสุขภาพและใช

ผลิตภัณฑธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งแรงหนุนจากธุรกิจเก่ียวเนื่อง และโครงสรางประชากรและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป สังคมผูสูงอายุ กระแสคานิยม รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในการเขาถึงยาสมุนไพร ซึ่งจะ

สงผลใหธุรกิจขยายตัวมากขึ้น  

ประเทศไทยมีขอไดเปรียบเนื่องจากอยูในเขตรอน เหมาะกับการเพาะปลูกสมุนไพรหลากหลายชนิด มี

ประวัติการใชสมุนไพรในการรักษาโรคตามภูมิปญญาแพทยแผนไทยและมีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑสมุนไพรมา

ยาวนาน มีสมุนไพร Product Champion สามารถแขงขันกับประเทศผูนําดานสมุนไพรได แตธุรกิจสมุนไพร

ของไทยยังมีชองวางการพัฒนาที่สําคัญ เชน การบริหารจัดการสมุนไพรไมเปนระบบ ทําใหวัตถุดิบขาดแคลน

ไมเพียงพอตอการผลิตในภาคอุตสาหกรรม วัตถุดิบสมุนไพรไมผานมาตรฐาน รวมทั้งผูประกอบการเก่ียวกับ

สมุนไพรมีนอยและเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กถึงรอยละ 98 ทําใหมีความสามารถในการ

แขงขันในตลาดนอย ภาครัฐจึงไดจัดทําแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ.2560 

– 2564 ที่ตองการสงเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยท้ังระบบอยางยั่งยืน เปนที่ยอมรับของนานาชาติ ผลักดัน

เปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมขับเคลื่อน Thailand 4.0 รวมทั้งการประกาศพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ.

2562 ซึ่งเปนประโยชนตออุตสาหกรรมสมุนไพร สงเสริมใหผลิตภัณฑสมุนไพรมีคุณภาพ มาตรฐานและ

ปลอดภัย และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑสมุนไพร  โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมและรักษาภูมิปญญาดาน

สมุนไพรไทย และพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนจากสมุนไพรไทยอยางมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และ

ครบวงจร   
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กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ดานผลิตภัณฑ

สมุนไพร เชน ลูกประคบสมุนไพร สบูกอน สบูกอนกลีเซอรีน สบูเหลว แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑปดผม

ขาว และผลิตภัณฑบํารุงผิวมาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการถายทอดเทคโนโลยีขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ

สมุนไพรใหมีคุณภาพและมาตรฐานใหกับกลุมผูประกอบการระดับชุมชนและ SMEs รวมถึงการใหคําปรึกษา

ในดานระบบคุณภาพ เชน หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) 

การจดแจงผลิตภัณฑ เปนตน จากการสํารวจของกรมวิทยาศาสตรบริการ ในป 2563 นั้น พบวา ผลิตภัณฑ

ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารท่ียังไมผานเกณฑ มผช. นั้นยังมีจํานวนมาก ปญหาที่มักพบในผลิตภัณฑ อาทิ 

ผลิตภัณฑมีคาความเปนกรด - เบส สูงกวาที่มาตรฐานกําหนด ผลิตภัณฑขาดความคงสภาพ ผลิตภัณฑมีการ

ปนเปอนเชื้อจุลินทรีย ปริมาณไขมันในสบูกอนต่ํากวาที่มาตรฐานกําหนด การขาดความสามารถในการควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑใหมีความสม่ําเสมอทุกครั้งที่ผลิต โครงการนี้จึงมุงเนนท่ีจะสงเสริมผูประกอบการสินคา 

OTOP เพ่ือเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ โดยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปชวยแกไขปญหาดาน

คุณภาพของสินคา ทําใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดดวยตนเอง รวมถึง

ผลักดันใหผูประกอบการยื่นจดแจงเครื่องสําอางควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ 

ยื่นคาํขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เพ่ือใหผูประกอบการสามารถขยายโอกาสทางการตลาด

ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑสมุนไพร และผูประกอบการ

สามารถพ่ึงพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมั่นคงและยัง่ยืนตอไป 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP) ประเภทสมุนไพรที่ไม ใชอาหาร 

ใหแกผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน สามารถ 

ยื่นจดแจงเครื่องสําอางควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสามารถยื่นขอ 

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
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ผลการดําเนินงาน 

การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตักิาร/สัมมนา/ถายทอดเทคโนโลยี  

 ครั้งที่ 
วัน เดือน 

ป 

ชื่อหลักสูตร / 

หัวขอบรรยาย 
พื้นท่ี 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (ราย) 

1 26 
พฤศจิกายน 

2562 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑสบู
เหลวดวยเทคนิค 
สปอนนิฟเคชั่น 

ศูนยฝกอาชีพ 
ตําบลหาดสมแปน  
อําเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 

33 คน 31 ราย 

2 27  

พฤศจิกายน 

2562 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง

สมุนไพร 

(แชมพูสมุนไพร 

และผลิตภัณฑ

โคลนพอกผิว) 

ศูนยฝกอาชีพ

ตําบลหาดสมแปน  

อําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง 

33 คน 31 ราย 

3 19 – 20 

ธันวาคม  

2562 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
สมุนไพร  
(เกลือขัดผิว   
ครีมอาบน้ํา 
ผลิตภัณฑบํารุง
ผิว และลิบ
บาลม)  
  

โรงแรมเมืองลิกอร  
ตําบลทาวัง  
อําเภอเมือง  
จังหวัดนครศรี 
ธรรมราช 

33 คน 28 ราย 
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 ครั้งที่ 
วัน เดือน 

ป 

ชื่อหลักสูตร / 

หัวขอบรรยาย 
พื้นท่ี 

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (ราย) 

4 27 – 28 

มกราคม  

2563 

การพัฒนาผลิต 
ภัณฑเครื่อง 
สําอางสมุนไพร   
(สบูกอนสมุนไพร  
สบูเหลวสมุนไพร 
ลิบบาลม  และ
ผลิตภัณฑบํารุง
ผิว) 
 

โรงแรมสุโขทัย 
เทรเชอร รีสอรท 
แอนด สปา   
ตําบลบานกลวย  
อําเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย 

34 คน 31 ราย  

 

 
 
 
การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการเพื่อแกปญหาผลิตภัณฑ  
 

วัน เดือน ป 
 

ผูประกอบการ / พื้นที่ / จังหวัด 
 

ผลิตภัณฑ 
 

ความตองการ/
ปญหา 

วิธีดําเนินการ /  
แนวทางการแกไข 

20     

กรกฎาคม  

2563 

กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพรบานตม 

ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสน ิคม  จ.ชลบุร ี

ผลิตภัณฑ

ยอมสีผมจาก

เทียนก่ิง 

เรื่องกระบวน 

การผลิต และ 

สูตรการผลิต ที่

มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน

กําหนด   

ใหคําแนะนําในเรื่อง
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑยอมสีผม
จากเทียนก่ิงใหมี
คุณภาพตามมาตร 
ฐานกําหนด และ
กระบวนการยอมสี
ผมเพ่ือใหติดสีไดดี 
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วัน เดือน ป 
 

ผูประกอบการ / พื้นที่ / จังหวัด 
 

ผลิตภัณฑ 
 

ความตองการ/
ปญหา 

วิธีดําเนินการ /  
แนวทางการแกไข 

21 

กรกฎาคม  

2563 

กลุมสบายไพร รานนุชธิวา ต.บานฉาง   
อ.บานฉาง จ.ระยอง 
 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ

ยอมสีผม  

จากเทียนก่ิง 

เรื่องกระบวน 

การผลิตสูตร

การผลิตที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

กําหนด 

ใหคําปรึกษาในการ
ปรับสูตรการผลิต
และกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑยอมสี
ผมจากเทียนก่ิงใหมี
คุณภาพตามมาตร 
ฐานกําหนด และ
แนะนําใหผูประกอก
การสงผลิตภัณฑ
ยอมสีผมจาก
เทียนก่ิงตามสูตรที่
ไดรับการปรับปรุง
แลวใหวศ. วิเคราะห
ทดสอบคุณภาพทาง
หอง ปฏิบัติการ 

4 

สิงหาคม  

2563 

กลุมไอริณจินดา  

ต.ปว  อ.ปว  จ.นาน   

สบูกอนกลี

เซอรีน 

เรื่องกระบวน 

การผลิต และ

สูตรการผลิต ที่

มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

เชิญผูประกอบการเขา
รวมการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให
ผูประกอบการสามารถ
ดําเนินการผลิต
ผลิตภัณฑสบูกอนกลี
เซอรีนและยื่นขอจด
แจง ตอไป 
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วัน เดือน ป 
 

ผูประกอบการ / พื้นที่ / จังหวัด 
 

ผลิตภัณฑ 
 

ความตองการ/
ปญหา 

วิธีดําเนินการ /  
แนวทางการแกไข 

4 

สิงหาคม 

2563 

กลุมวิสาหกิจชุมชนถ่ัวดาวอินคาอําเภอ

ทุงชาง ต.และ  อ.ทุงชาง  จ.นาน 

 

สบูกอนกลี

เซอรีน 

เรื่อง

กระบวนการ

ผลิตและ  สูตร

การผลิตที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

ใหคําปรึกษาในการ
ปรับสูตรการผลิต
และ กระบวนการ
ผลิตสบูกอนกลีเซอ
รีนผสม สารสกัดถั่ว
ด า ว อิ น ค า  เ พื่ อ
แกปญหาเรื่องการ
เกิดฟองอากาศใน
ผลิตภัณฑ และเชิญ
ผูประกอบการเขา
รวมการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ  
ใหผูประกอบการ
สามารถดําเนินการ
ผลิตสบู  ก อนกลี
เซอรีนที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

5 

สิงหาคม  

2563 

กลุมสวนมะเขือเทศปลอดสารพิษ โอนา 

เฮลธธี่ (ONA Healthy) ต.ทามะเฟอง      

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 

 

ผลิตภัณฑ

เครื่อง   

สําอางผสม

สารสกัด

มะเขือเทศ 

เรื่องสารเคมีท่ี

ใชในการผลิต  

การควบคุม

คุณภาพ

ผลิตภัณฑและ

เทคนิคการ

ผลิตมะเขือ

เทศผงเพ่ือ

จําหนายใน

รูปแบบอาหาร

เสริม 

ใหคําแนะนําเรื่อง
สารเคมีที่ใชในการ
สกัดที่มีความออน 
โยนตอผิว เหมาะแก
การนํามาเปนสวน  
ผสมในเครื่องสําอาง
ที่มี คุณภาพปลอด 
ภัยและไม เกิดการ
ระคายเคืองผิว และ
ประสานงานกับกลุม
ผลิ ตภัณฑ อาห าร
และเครื่องดื่ม  ใน
เ รื่ อ ง ก า ร แป ร รู ป
มะเขือเทศผง เพ่ือ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ  
ตอไป 
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วัน เดือน ป 
 

ผูประกอบการ / พื้นที่ / จังหวัด 
 

ผลิตภัณฑ 
 

ความตองการ/
ปญหา 

วิธีดําเนินการ /  
แนวทางการแกไข 

5 

สิงหาคม  

2563 

กลุมนนทชา เฮอรเบิล 

ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 

 

ผลิตภัณฑ

บํารุงผิวหนา

(เซรั่ม) 

เรื่องกระบวน 

การผลิต และ

สูตรการผลิตที่

ไดมาตรฐาน 

ใหคําแนะนําในเรื่อง 
สูตรการผลิต และ
กระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑบํารุงผิว 
หน า ให มี คุณภ าพ
ตามมาตรฐานเพ่ือ 
ให ผู ประกอบการ 
สามารถดําเนินการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ เ ข า สู
กระบวนการยื่นขอ
จดแจง ตอไป    

6 

สิงหาคม  

2563 

กลุมโฮมสเตยเมืองเกาสุโขทัย 

ต.เมืองเกา อ.เมือง  จ.สุโขทัย 

 

แชมพู  เรื่องกระบวน 

การผลิต และ

สูตรการผลิตที่มี

คุณภาพตาม

มาตร ฐาน   

ใหคําแนะนําในเรื่อง
กระบวนการผลิต 
และสูตรการผลิต
แชมพูสมุนไพรใหมี
คุณภาพตามมาตร 
ฐาน รานจําหนาย
สารเคมีที่ใชในการ
ผลิต  และจะเชิญ
ผูประกอบการเขา
ร วมการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการตอไป 

6 

สิงหาคม  

2563 

กลุม Nature herbs by praparat   
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

สบูกอน   เรื่องกระบวน 

การผลิต และ

สูตรการผลิต ที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน   

ใหคําแนะนําในเรื่อง
กระบวนการผลิต
สบูกอนสมุนไพรให
มี คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐาน  และให
คําแนะนําเรื่องการ
จัดสถานที่ผลิตให
ถูกสุขลักษณะ 
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วัน เดือน ป 
 

 
ผลิตภัณฑ 

 

ความตองการ/
ปญหา 

วิธีดําเนินการ /  
แนวทางการแกไข 

7 
สิงหาคม  
2563 

กลุมบานสมุนไพรใจรักษ 
ต.สามพวง อ.ครีีมาศ จ.สุโขทัย 

แชมพู เรื่องกระบวน 

การผลิต  สูตร

การผลิตที่มี

คุณภาพตาม

มาตรฐานและ

ขอคําแนะนํา

เรื่องการจัด

สถานที่ผลิต

เครื่องสําอาง 

ใหคําแนะนําในเรื่อง

สมุนไพรที่ใชในการ

ผลิตการสกัดสมุนไพร 

กระบวนการผลิต

แชมพูใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน และ

ใหคําแนะนําเรื่องการ

จัดสถานที่ผลิตใหถูก

สุขลักษณะ 

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน  

 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพ่ือยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานใน 

พ้ืนทภูมิภาค (59OTOP) 
 

พื้นท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจาก

การถายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จํานวนสินคา OTOP ที่เขาสู

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

ระนอง  นครศรีธรรมราช  

สุโขทัย  ชลบุรี  ระยอง นาน  

อุตรดิตถ  

120 142 38 54 

                                                                                      ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ  

 1. เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบตอการดําเนินการลงพ้ืนที่ให

คําปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแกไขปญหาดานกระบวนการผลิต การปรับสูตรการผลิต ทําใหผูประกอบการบางรายไม

สามารถยื่นจดแจงได เนื่องจากไมเขาใจเรื่องสูตรและสารเคมีที่ใชในการจดแจง รวมทั้งใชระบบดังกลาว การ

จดแจงจึงทําไดลาชาและอาจยื่นไมผานได 

 2. ผูประกอบการไมมีทายาทรุนใหม/ขาดผูชวยดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การจดแจง

ออนไลน รวมถึงการสรางชองทางการจําหนายและประชาสัมพันธสินคาออนไลน เชน การสรางเพจเฟซบุค  

 3. ผูประกอบการรายยอยมีสถานท่ีผลิตไมเหมาะสมและขาดความพรอมดานการลงทุนดานอุปกรณ 

เครื่องมือ และสถานที่การผลิตใหเปนไปตามหลักของ GMP  

 4. ผูประกอบการรายยอยขาดขอมูลแหลงซื้อวัตถุดิบสมุนไพรและสารเคมี รวมท้ังขาดระบบการ

จัดเก็บขอมูลองคความรูเรื่องกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอยางเปนระบบ 

 5. ผูประกอบการขาดความรูทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและรูปแบบท่ี

ทันสมัย ทําใหรูปลักษณของสินคาไมดึงดูดใจผูบริโภค 

6. ผูประกอบการไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหยอดการจําหนายสินคาลดลง 

ไมไดออกรานจําหนายสินคาตามงานตาง ๆ จึงชะลอการผลิตสินคาและการจดแจงผลิตภัณฑใหม 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. หลังการระบาดของโรคโควิด-19 ควรมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรที่ตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคและวิธีการเพ่ิมกระตุนการสงเสริมยอดขายสินคาใหผูประกอบการ                              

   2. ผูประกอบการควรไดรับการอบรมวิธีการเลาเรื่อง ความเปนมาของผลิตภัณฑ ความสําคัญหรือ

จุดเดนของผลิตภัณฑ (story telling) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีความนาสนใจมากขึ้น      

3. การใชสมุนไพรเปนภูมิปญญาของประเทศไทยที่มีหนวยงานที่เก่ียวของหลายหนวยงาน ควรมี

การบูรณาการดานการใชสมุนไพร ตั้งแตสายพันธุ กระบวนการปลูกสมุนไพร การแปรรูปเบื้องตน การสกัด

สมุนไพร วิธีการใชงาน การควบคุมคณุภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เพ่ือจัดทําใหเปนขอกําหนดคุณลักษณะและ

มาตรฐานในระดับประเทศ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคและการขยายตลาดตางประเทศ 
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ประเภทผ้าและเครื่อง
แต่งกาย



  

 โครงการ สงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพื่อยกระดับสินคา OTOP  
 ประเภทผาทอใหไดมาตรฐานในพื้นที่ภูมิภาค  
   

  

บทนํา 

 ภาคใตมีผลิตภัณฑผาทอที่มีเอกลักษณโดดเดนเปนที่รูจัก เชน ผาบาติก เปนตน ภาคเหนือมีผาทออัน

เปนเอกลักษณโดดเดนเปนที่รูจักอยางเชน ผาไทยวน ผาไทลื้อ ซึ่งแตละพื้นที่ไดรับการสืบทอดภูมิปญญามาจาก

บรรพบุรุษสูลูกหลานทําใหมีเอกลักษณท่ีโดดเดนไมซ้ํากัน   

 จากขอมูลการสํารวจของกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) พบวา ผูประกอบการ OTOP ประเภทผาและ
เครื่องแตงกายจํานวนหนึ่งมีความตองการรับการถายทอดเทคโนโลยีการมัดยอมผาทอมือดวยสีธรรมชาติ และ
การเขียนลายเสนบนผาทอมือ เพื่อใหมีลวดลายที่มีเอกลักษณเพ่ิมมูลคาใหกับผาทอมือ นอกจากนี้ยังมี
ผูประกอบการสินคาประเภทผาทอจํานวนหนึ่งมีความตองการเรื่องความรูดานการยอมสีธรรมชาติในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑสิ่งทอเพ่ือใหผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เนื่องจากผลิตภัณฑผาทอจากสีธรรมชาติ
สวนใหญยังไมผานเรื่องความเปนกรดดาง และการตกสี อีกทั้งยังไมมีวัตถุดิบที่ทําใหเกิดสีหลากหลายเฉด ซึ่ง
กระบวนการยอมสีธรรมชาตินั้นเปนการผสมผสานองคความรูดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้น
หากสามารถพัฒนากระบวนการผลิตผาทอใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับจะสามารถสรางความเชื่อมั่นแกลูกคา 
สามารถกาวเขาสูสนามแขงขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดอยางเขมแข็ง และสามารถนําเอกลักษณผา
ทอของประเทศออกสูผูบริโภคในระดับสากล   

ดังนั้น ในปงบประมาณ 2563 สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดจัดหลักสูตร 
“การมัดยอมผาทอมือดวยสีธรรมชาติและการเขียนลายเสนบนผาทอมือ” เปนการใชสีธรรมชาติในการยอมผา
ทอ เพื่อถายทอดองคความรูเรื่องการมัดยอมผาทอมือใหเกิดลวดลายตาง ๆดวยวัตถุดิบในทองถ่ินท่ีใหสีธรรมชาติ  
การเขียนลายเสนบนผาทอมือ การตรวจสอบชนิดเสนใยผาทอ การวัดคาความเปนกรด–ดาง และการประเมิน
คาความคงทนของสีตอการซัก ทําใหผูเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาวจะเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบลวดลายผาและเครื่องแตงกาย สามารถประยุกตใชสรางลวดลายบนกระเปาผา ผาคลุมไหล 
ผาพันคอ ผาเช็ดหนา ผาหม ปลอกหมอน และหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตผาทอดวยสีธรรมชาติ” 
เพ่ือชวยใหผูประกอบการมีความเขาใจเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการยอมสีธรรมชาติ และสามารถนําไปใช
พัฒนาผลิตภัณฑของตัวเองใหมีคุณภาพสม่ําเสมออยางยั่งยืน พรอมทั้งผลักดันใหผลิตภัณฑของผูประกอบการ
เขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรอง มผช. ทําใหผาทอไดรับมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล  
เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและการสงออกใหกับสินคา OTOP ประเภทผาทอของไทย และผลักดัน
ใหผูประกอบการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูประกอบการมีองคความรูเรื่องการมัดยอมผาทอมือดวยสีธรรมชาติและการเขียนลายเสน

บนผาทอมือ และวิธีการทดสอบผลิตภัณฑผามัดยอมและผาเขียนลายเบื้องตน 

 2. เพื่อใหผูประกอบการผาทอสามารถแกไขปญหาผลิตภัณฑที่มาจากกระบวนการยอมสีผา ทั้งในเรื่อง 

ความคงทนของสียอม ความเปนกรด-ดาง 

 3. เพื่อผลักดันใหผลิตภัณฑประเภทผาและเครื่องแตงกายของผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอการ

รับรอง มผช. 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. การสํารวจขอมูลผูประกอบการ   

วัน เดือน ป ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ พื้นท่ี 

วันที่ 28  

พฤศจิกายน  

2562 

กลุมมัดยอมสีธรรมชาติบานคีรีวง  

(นางอารีย   ขุนทน) 

 ผามัดยอม/

เขียนลายบาติก

สีธรรมชาติ 

ตําบลกําโลน  อําเภอลานสกา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

2. การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ครั้งที่ วัน เดือน ป 
ชื่อหลักสูตร / หัวขอ

บรรยาย 
พื้นท่ี 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

(ราย) 

1 วันที่ 29 – 30  
พฤศจิกายน  
2562   

การมัดยอมผาทอมือดวยสี
ธรรมชาติและการเขียน
ลายเสนบนผาทอมือ 

ที่ทําการกลุมเกบาติก          
ตําบลคลองพน  อําเภอคลองทอม  
จังหวัดกระบี่  

35 

2 วันที่ 1 – 2  
ธันวาคม  
2562   

การมัดยอมผาทอมือดวยสี
ธรรมชาติและการเขียน
ลายเสนบนผาทอมือ 

ที่ทําการกลุมบากันบาติกหนองนา  
ตําบลอาวลึกนอย  อําเภออาวลึก  
จังหวัดกระบี่ 

35 

3 วันที่ 10 – 11 
ธันวาคม   
2562   

การมัดยอมผาทอมือดวยสี
ธรรมชาติและการเขียน
ลายเสนบนผาทอมือ 

ที่ทําการกลุมชุมชนบานบางริน้  
ตําบลบางริ้น  อําเภอเมือง      
จังหวัดระนอง 

32 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบการในพื้นที่ 

อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบการในพื้นที่ 

อําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่ 
 
 

 

 

 

 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบการในพื้นที่ 

อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง 
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3. การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการเพื่อแกปญหาผลิตภัณฑ  

วัน เดือน 
ป 

ผูประกอบการ / พื้นที่ / 
จังหวัด 

ผลิตภัณฑ 
 ความตองการ/ปญหา วิธีดําเนินการ / 

แนวทางการแกไข 
วันที่ 12 
สิงหาคม
2563 

 

กลุมดวงกมลผาทอ                          
ตําบลน้ําอาง  อําเภอตรอน      
จังหวัดอุตรดิตถ 

 ผาซิ่นตีนจก  ไมเคยยื่นขอ มผช. 
 ตองการทราบวิธีการ 
ยอมสีเสนไหมดวยสี
ธรรมชาติ 

ใหคําปรึกษาเรื่องการ
พัฒนากระบวนการ
ฟอกยอมและทดสอบ
ผลิตภัณฑเบ้ืองตน
ใหกับผูประกอบการ 

วันที่ 13 
สิงหาคม
2563 

 

กลุมทอผาบานนาไรเดียว  
ตําบลสองหอง  อําเภอฟากทา 
จังหวัดอุตรดิตถ 
 

 ผาตีนจก  ตองการทราบวิธีการ 
  ยอมสีเสนไหมดวยสี

ธรรมชาติ 
 

ใหคําปรึกษาเรื่องการ
พัฒนากระบวนการ
ฟอกยอมและทดสอบ
ผลิตภัณฑเบ้ืองตน
ใหกับผูประกอบการ 

 

การลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการในพ้ืนที่ 
อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการในพ้ืนที่ 

อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ 
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สรุปผลการดําเนินงาน  

สรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพ่ือยกระดับสินคา  OTOP  ใหไดมาตรฐาน  

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในพ้ืนท่ีภูมิภาค  

พื้นท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจาก

การถายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จํานวนสินคา OTOP ที่เขาสู

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่  และ

ระนอง 

90 102 6 3 

                                                                                      ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ         

           เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การมัด
ยอมผาทอมือดวยสีธรรมชาติและการเขียนลายเสนบนผาทอมือ” และหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตผา
ทอดวยสีธรรมชาติ” ตามที่วางแผนไว นักวิจัยจึงไดจัดทําวิดีโอสื่อการสอนการพัฒนาผาทอมือดวยสีธรรมชาติ
จํานวน 5 เรื่อง  1.) การทําความสะอาดเสนใย  2.) ทําความรูจักกับเสนใยตาง ๆ  3.) วิธีการทดสอบผา  4.) 
วิธีการทําความสะอาดเสนใยฝาย  5.) วิธีการทําความสะอาดเสนใยไหม เพ่ือทดแทนการฝกอบรมหลักสูตร
ดังกลาว 

 

ขอเสนอแนะ 

 - 
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ประเภทของใช้ ของตกแต่ง    
ของที่ระลึก



 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเซรามิก OTOP ใหไดมาตรฐาน 

บทนํา 

 สินคาเซรามิกมีการผลิตทั้งที่เปนแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน กระเบื้อง เครื่องใชบนโตะอาหาร 
ซึง่ใชเทคโนโลยีนําเขาจากตางประเทศ และการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม (SMEs) และชุมชน  
ซึ่งมีมากกวารอยละ 90 และสวนใหญมีการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบการสินคา OTOP  

 ผูประกอบการเซรามิกที่เปน SMEs และชุมชนสวนใหญมักพึ่งพาตนเอง ใชภูมิปญญาในการผลิตและ
การแกปญหา ไมมีการควบคุมคุณภาพการผลิตนับตั้งแตขั้นตอนการเตรียมเนื้อดิน การขึ้นรูป การตกแตง และ
การเผา ทําใหเกิดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นแลวสินคาที่ผลิตไดยังมี
คุณภาพต่ําและไมผาน มผช. นโยบายรัฐบาลใหการสงเสริมสนับสนุนสินคา OTOP โดยจัดใหมีการคัดสรรและ
ประกวดผลิตภัณฑ หากสินคาที่เขาประกวดไดรับ 3-5 ดาว จะไดรับการสนับสนุน และสงเสริมทางดาน
การตลาด โดยใหพื้นที่จําหนายสินคาในงานแสดงสินคา OTOP ประจําป หลักเกณฑในการคัดเลือกสินคาที่จะ
ไดดาว 3 - 5 ดาว มีขอกําหนดตาง ๆ  หนึ่งในขอกําหนดนั้นคือ ผลติภัณฑจะตองผาน มผช. 

 จากขอมูลของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่กําหนดมาตรฐาน 
มผช. ไดรวบรวมรายชื่อ สินคาเซรามิกที่มีการยื่นขอมาตรฐาน มผช. พบวา รายการที่ไมผานมาตรฐาน มผช. 
ของผลิตภัณฑเซรามิกสวนใหญคือ ลักษณะทั่วไป การรั่วซึม การดูดซึมน้ํา และลวดลาย ซึ่งปญหาเหลานี้ลวน
มาจากกระบวนการผลิต ซึ่งหากไมมีการควบคุมคุณภาพในแตละขั้นตอนการผลิต จะสงผลตอคุณภาพสินคาท่ี
ไดหลังเผา ทําใหสินคามีตําหนิ เกิดการแตกราว และทําใหเกิดการรั่วซึมได นอกจากนั้นแลวผูประกอบการ
สินคา OTOP ยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมี
ความหลากหลายเพ่ือสรางตลาดใหม   

 กรมวิทยาศาสตรบริการมีหนวยงานวิจัยและพัฒนาทางดานเซรามิก สามารถใหคําแนะนําปรึกษา
แกไขปญหาเชิงลึกแกผูประกอบการ SMEs และชุมชน เพ่ือใหสามารถผลิตสินคาที่ผานการทดสอบตาม
มาตรฐาน และมีผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกเปนจํานวนมากพรอมถายทอดใหแก
ผูประกอบการ เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน หรือนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมใหมีมูลคาเพ่ิมชวยใหสินคาเซรามิกมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ชวยเพ่ิมโอกาสทางการตลาด และเตรียม
ความพรอมใหสามารถแขงขันไดในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
เซรามิก OTOP ใหไดมาตรฐาน ซึ่งเปนโครงการที่มุงเนนการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
ถายทอดใหแกผูประกอบการนําไปพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคา และผลักดันให
ผูประกอบการนําสินคาเขาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ตลอดจนพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหม เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาด และเตรียมความพรอมใหสามารถแขงขันในตลาดอาเซียน 
และการวิจัยพัฒนาเพ่ือแกปญหาใหแกผูประกอบการใหสามารถผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานและสงออกไปจําหนาย
ในตางประเทศ 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหสามารถผลิตเซรามิกที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 2. เพ่ือผลักดันสินคาเซรามิกใหยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 
 

การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ครั้งที่ วัน เดือน ป ชื่อหลักสูตร/หัวขอบรรยาย พื้นท่ี 
จํานวนผูเขารับการ 

   ฝกอบรม (ราย) 

 1. 28 – 29 

พฤศจิกายน 

2562 

หลักสูตร “การพัฒนากระบวน 

การผลิตเซรามิก” 

กลุมเซรามิกบานหาดสมแปน 

ตําบลหาดสมแปน  

อําเภอเมืองระนอง  

จังหวัดระนอง 

33 

 

 

ภาพการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ครั้งที่ วัน เดือน ป ชื่อหลักสูตร/หัวขอบรรยาย พื้นท่ี 
จํานวนผูเขารับการ 

ฝกอบรม (ราย) 

2. 3 – 4  

ธันวาคม  

2562 

หลักสูตร “การพัฒนากระบวน 

การผลิตเซรามิก” 

กลุมอนุรักษฟนฟูมรดกเครื่องปน 

ดินเผาซับจําปา  ตําบลซับจําปา 

อําเภอทาหลวง  จังหวัดลพบุรี 

33 

 

ภาพการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

ครั้งที่ วัน เดือน ป ชื่อหลักสูตร/หัวขอบรรยาย พื้นท่ี 
จํานวนผูเขารับการ 

ฝกอบรม (ราย) 
3. 26 – 27  

ธันวาคม 

 2562 

หลักสูตร “การพัฒนากระบวน 

การผลิตเซรามิก” 

กลุมปนซะปะดงหลวง  

ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง 

จังหวัดลําพูน 

33 

 

ภาพการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ครั้งที่ วัน เดือน ป ชื่อหลักสูตร/หัวขอบรรยาย พื้นท่ี 
จํานวนผูเขารับการ 

ฝกอบรม (ราย) 
4. 13 – 14 

กุมภาพันธ  
2563 

หลักสูตร “การพัฒนากระบวน 
การผลิตเซรามิก” 

กลุมประติมากรรมเครื่องปน 
ดินเผาบานปาตาล  
ตําบลสันผักหวาน  
อําเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม 

31 

 
ภาพการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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สรุปผลการดําเนินงาน  

พื้นท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับประโยชน 
จากการถายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

จํานวนสินคา OTOP ที่เขาสู
กระบวนการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

จังหวัดระนอง   ลําพูน  
ลพบุรี   และเชียงใหม   

120 130 25 5 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ  

 1. กระบวนการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) มีการเปลี่ยนแปลงระบบ ซึ่งผูประกอบการ
จะแจงขอมูลการยื่นขอ มผช. ไดก็ตอเมื่อผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว ทําใหตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการยื่นขอ มผช. นานขึ้น 

 2. ผูประกอบการสวนใหญยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ ทําใหไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหมที่มีวิธีการผลิตแตกตางจากเดิม  

 3. ผูประกอบการขาดประสบการณในการทําตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑรูปแบบใหม 

 4. ผูประกอบการใหชวยประสานเรื่องวัสดุ อุปกรณที่ตองใชในกระบวนการผลิตเพื่อชวยเตรียมเนื้อดิน
ใหมีคุณภาพ 

 5. ผูประกอบการแนะนําควรจัดใหมีการบันทึก VDO การจัดฝกอบรมเพ่ือที่จะสามารถนํามาดู
ยอนหลังได ตองการเรียนรูการขึ้นรูปดวยวิธีการปน และการออกแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหม 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. กรมวิทยาศาสตรบริการตองมีการชี้แจงใหผูประกอบการเขาใจถึงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน      
วามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเปนเครื่องมือในการบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ ชวยทําใหผูบริโภคมั่นใจใน
สินคา 
 2. ผูประกอบการควรจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานจากผูประกอบการรายอ่ืน ที่ประสบความสําเร็จใน
การผลิตผลิตภัณฑนวัตกรรม เพ่ือนําความรูกลับมาประยุกตใชกับการทํางานของกลุม 

 3. แนะนําใหผูประกอบการทําโครงการเสนอของบประมาณจากหนวยงานในทองถิ่น เชน อบต. 
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บทนํา 

 ผลิตภัณฑจักสาน เชน กระเปา หมวก ชุดรองจาน เฟอรนิเจอรจักสาน เสื่อ เปนตน เปนผลิตภัณฑที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจากพืช ไดแก ตนกก ไมไผ ผักตบชวา และกระจูด ลวนเปนผลิตภัณฑหัตถศิลปพื้นบาน
ที่เกิดจากภูมิปญญาพ้ืนถ่ินที่ถูกถายทอดจากรุนสูรุนจนถึงปจจุบันไดถูกยกระดับเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) สรางรายไดใหแกครอบครัวและชุมชน สามารถสงเปนสินคาออกนํารายไดเขาสูประเทศ
เปนจํานวนไมนอย แตในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจักสานจะพบปญหาอยู 2 เรื่อง คือ 1.) การใชสีเคมียอม
วัสดุธรรมชาติจากพืช เนื่องจากสีเคมีหรือสีสังเคราะหมรีาคาถูก วิธีการใชงาย มีสีสันสดและหลากหลาย  สีติด
คงทน ทนแดดทนฝน ยอมวัสดุธรรมชาติจากพืชติดไดทุกชนิด ผลิตไดทีละมาก ๆ แตสียอมเคมีบางชนิดมี
สวนประกอบท่ีเปนสารกอมะเร็ง ทั้งระหวางการยอมและในน้ําทิ้งที่ปนเปอนทําใหมีสารตกคางในสิ่งแวดลอม 
เมื่อคนไดรับสารตกคางเหลานี้ก็ไดรับสารกอมะเร็งเปนอันตรายตอสุขภาพเปนอยางมาก 2.) การเกิดเชื้อรากับ
ผลิตภัณฑจักสานและวัสดุจากพืชเมื่ออยูในสภาพอากาศชื้น ทําใหเกิดความเสียหาย สูญเสียคาใชจายที่เปน
ตนทุน และทําใหผลิตภัณฑไมเปนที่นิยม สําหรับการแกไขมักใชวิธีการอบ/รมควันกํามะถัน ซึ่งเปนวิธีที่
อันตรายทั้งผูผลิตและผูบริโภค เนื่องจากวิธกีารดังกลาวทําใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซดซึ่งเปนผลจากการเผา
กํามะถัน เปนสาเหตุทําใหระบบทางเดินหายใจเสียหาย มีอาการหายใจไมสะดวก ระคายเคือง ไอและมีเสมหะ  
เมื่ออากาศมีความชื้นแกสซัลเฟอรไดออกไซดจะทําปฏิกิริยากับไอน้ําในอากาศ กลายเปนละอองกรดซัลฟวริก 
ซึ่งเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อบุผิวของรางกาย เชน ตา จมูก ปอด ผิวหนัง ฯลฯ จากปญหาทั้ง 2 เรื่องนี้จึงมี
ผูประกอบการชุมชนตองการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจักสานใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค
และตนเอง 

 สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) สามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
แกปญหากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจักสานใหกับผูประกอบการชุมชน ดวยการถายทอดเทคโนโลยีการยอม
วัสดุธรรมชาติจากพืชดวยสีธรรมชาติทดแทนการใชสีเคมีแตมีสีสันสวยงามเดนชัดใกลเคียงกับสีเคมี และการ
ปองกันการเกิดเชื้อราในวัสดุธรรมชาติจากพืชซึ่งมีวิธีการผลิตที่ไมยุงยาก สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อรายืดอายุ
การใชงานใหนานขึ้น สามารถนําวัสดุธรรมชาติจากพืชที่ไดไปทําเปนผลิตภัณฑจักสานตาง ๆ เปนการแกปญหา
กระบวนการผลิตทําใหลดของเสีย ลดตนทุนการผลิต ผลิตภัณฑมีคุณภาพ ปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค ทํา
ใหผลิตภัณฑเปนที่นิยมของผูบริโภคที่ชื่นชอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น สงผล
ใหการประกอบอาชีพผลิตผลิตภัณฑจักสานทําไดอยางยั่งยืน 

ในปงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดดําเนินโครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพ่ือ
ยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นท่ีภูมิภาค โดยจัดหลักสูตรถายทอด
เทคโนโลยีเรื่อง “การปองกันเชื้อราในผลิตภัณฑจักสานและการออกแบบผลิตภัณฑ” และ “การยอมเสนใย
กกดวยสีธรรมชาติ” ใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑจักสานในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร อํานาจเจริญ   

 

โครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพื่อยกระดับสินคา  OTOP   

ใหไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค      
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และหนองคาย เพื่อชวยแกปญหาผลิตภัณฑจักสานเกิดเชื้อราและสงเสริมการใชสีธรรมชาติแทนการใชสี
เคมี พรอมทั้งชวยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจักสานใหมีความหลากหลาย ทันสมัยและนาใช เปนที่ตองการ
ของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหคําปรึกษาเชิงลึกที่กลุมผูประกอบการในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย กําแพงเพชร จันทบุรี อํานาจเจริญและบุรีรัมย โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ อันจะ
สงผลตอการเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑจักสาน ทั้งยังสามารถนําผลิตภัณฑจักสานเขาสู
กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนตอไป  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาประเภทผลิตภัณฑจักสานใหกับผูประกอบการ OTOP ดวยวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีที่ปลอดภัยตอผูบริโภค 

 2. สงเสริมและผลักดันใหผูประกอบการนําผลิตภัณฑจักสานยืน่ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน (มผช.) 
 

ผลการดําเนินงาน 

  1. การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ครั้ง

ที ่
วัน เดือน ป 

ชื่อหลักสูตร / หัวขอ

บรรยาย 
พื้นท่ี 

จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรม (ราย) 

1 วันที ่18 – 20 
พฤศจิกายน 

2562 

การปองกันเชื้อราใน
ผลิตภัณฑจักสานและ
การออกแบบผลิตภัณฑ 

กลุมสิริธรรมภรณเสื่อกก ตําบลเขา
แกวศรีสมบูรณ อําเภอทุงเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย 

30 

2 วันที่  21 – 23  
พฤศจิกายน  

2562 

การปองกันเชื้อราใน
ผลิตภัณฑจักสานและ
การออกแบบผลิตภัณฑ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎี                               
ใหม  ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม  
จังหวัดกําแพงเพชร 

30 

3 วันที่  18 – 20  
ธันวาคม  2562 

การปองกันเชื้อราใน
ผลิตภัณฑจักสานและ
การออกแบบผลิตภัณฑ 

กลุมสตรีพัฒนาอาชีพ  

ตําบลหัวตะพาน  อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ 

30 

4 วันที่  5 – 6  
มีนาคม  2563 

การยอมสีเสนกกและไม
ไผดวยสีธรรมชาติ 

กลุมทอเสื่อบานโสกกลา  ตําบลแกง
ไก  อําเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 

31 
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2. การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการเพื่อแกปญหาผลิตภัณฑ  

วัน เดือน ป ผูประกอบการ/พื้นที่/จังหวัด ผลิตภัณฑ ความตองการ/
ปญหา 

วิธีการดําเนินการ/ 
แนวทางแกไข 

วันที ่ 22 

กรกฎาคม  

2563 

กลุมสิริธรรมภรณเสื่อกก   
หมู 4 ตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ  
อําเภอทุงเสลี่ยม   
จังหวัดสุโขทัย  

ผลิตภัณฑ
จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยกีารยอมสี
เสนกกดวยสี
ธรรมชาติ 

ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา
เชิงลึกการยอมสีเสน
กกดวยสีธรรมชาติ     

วันที่  23 

กรกฎาคม  

2563 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ทฤษฎีใหม หมู 2 ตําบลไทรงาม  
อําเภอไทรงาม  
จังหวัดกําแพงเพชร 

ผลิตภัณฑ
จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยกีารยอมสี
เสนกกดวยสี
ธรรมชาติ      

ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา
เชิงลึกการยอมสีเสน
กกดวยสีธรรมชาติ     

วันที่  24 

กรกฎาคม  

2563 

กลุมทอเสื่อกกบานชุมตาบง  
หมู 8 ตําบลชุมตาบง   
อําเภอชุมตาบง   
จังหวัดนครสวรรค   

ผลิตภัณฑ
จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยกีารยอมสี
เสนกกดวยสี
ธรรมชาติ      

ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา
เชิงลึกการยอมสีเสน
กกดวยสีธรรมชาติ     

วันที่  25 

กรกฎาคม  

2563 

วิสาหกิจชุมชนกลุมทอเสื่อกก
บานทับลุม  หมู 5  ตําบลวงับอ  
อําเภอหนองบัว   
จังหวัดนครสวรรค   

ผลิตภัณฑ
จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยกีารยอมสี
เสนกกดวยสี
ธรรมชาติ      

ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา
เชิงลึกการยอมสีเสน
กกดวยสีธรรมชาติ     

วันที่  9 – 10  

สิงหาคม  

2563 

- กลุมผลิตภัณฑสื่อกก หมู 11 
ตําบลหนองบัว  อําเภอเมือง  
จ.จันทบุร ี
- กลุมสตรีเสื่อกกบานเสม็ดงาม  
หมู 10  ตําบลหนองบัว   
อําเภอเมือง  จ.จันทบุรี  
- กลุมนางกนกกร พลกิจ หมู 
10 ตําบลหนองบัว  อําเภอเมือง  
จ.จันทบุร ี

ผลิตภัณฑ 
จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยีการยอมสี
เสนกกดวยสี
ธรรมชาติ      

ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา
เชิงลึกการยอมสีเสน
กกดวยสีธรรมชาติ     

วันที่  17  

สิงหาคม   

2563 

กลุมทอเสื่อกกบานบุตาริด   
หมู 12 ตําบลทะเมนชัย    
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 

ผลิตภัณฑ 
จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยกีารยอมสี
เสนกกดวยสี
ธรรมชาติ      

ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา
เชิงลึกการยอมสีเสน
กกดวยสีธรรมชาติ     
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วัน เดือน ป ผูประกอบการ/พื้นที่/จังหวัด ผลิตภัณฑ ความตองการ/
ปญหา 

วิธีการดําเนินการ/ 
แนวทางแกไข 

วันที่  19  

สิงหาคม  

2563 

กลุมสตรีพัฒนาอาชีพ หมู 5  
ตําบลหัวตะพาน 
อําเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ 

ผลิตภัณฑ 
จักสาน 
จากกก     

เทคโนโลยกีารยอมสี
เสนกกดวยสี
ธรรมชาติ      

ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา
เชิงลึกการยอมสีเสน
กกดวยสีธรรมชาติ     

 

 3. การตรวจติดตามผลการดําเนินงาน 

 หลังการถายทอดเทคโนโลยแีละลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก ไดติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ  จักสาน

ของผูประกอบการอยางตอเนื่อง 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน  

  สรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพ่ือยกระดับสินคา  OTOP ใหไดมาตรฐาน

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในพ้ืนท่ีภูมิภาค   

พื้นท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับประโยชน

จากการถายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

 

จํานวนสินคา OTOP ที่เขาสู

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

ดําเนินการในพื้นที่  6  จังหวัด 

ไดแก สุโขทัย   กําแพงเพชร    

หนองคาย  อํานาจเจริญ    

จันทบุรี  บุรีรัมย 

120 209 10 - 

                                                                                      ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ         

        เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทําใหกลุมผูประกอบการจําหนายผลิตภัณฑจักสานไมได จึงหยุดการ
ผลิตชั่วคราว ทําใหไมมีผลิตภัณฑใหมที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานในปงบประมาณ 2563 
 

ขอเสนอแนะ 

         ในปงบประมาณ 2564 หนวยงานรัฐตองเขาไปชวยฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนที่เสียหายจากสถานการณ      
โควิด-19 ดวยการนําเทคโนโลยีที่ผูประกอบการตองการไปชวยสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถดําเนิน การ 
ผลิตและจําหนายตอได เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหดีขึ้น 
 

การฝกอบรมเชิงปฏิบตักิารใหแกผูประกอบการ 

ณ ที่ทําการกลุมสิริธรรมภรณเสื่อกก ตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

การฝกอบรมเชิงปฏิบตักิารใหแกผูประกอบการ 

ณ ทีท่ําการกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
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การฝกอบรมเชิงปฏิบตักิารใหแกผูประกอบการ 

 ณ ที่ทําการกลุมสตรีพัฒนาอาชีพ ตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

 

 
 
 
 
 

การฝกอบรมเชิงปฏิบตักิารใหแกผูประกอบการ 

ณ ที่ทําการกลุมทอเสื่อบานโสกกลา ตําบลแกงไก อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกกลุมสิริธรรมภรณเสื่อกก   

ตําบลเขาแกวศรีสมบูรณ อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
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การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม   

ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
 

 

 
 
 

 
     

 

   การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกกลุมทอเสื่อกกบานชุมตาบง 

        ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค 
 
 
 
 
 

 

 

 

การใหคําปรึกษาเชิงลึกแก 

กลุมผลิตภัณฑสื่อกก หมู 11 กลุมสตรีเสื่อกกบานเสม็ดงาม หมู 10 กลุมนางกนกกร พลกิจ หมู 10 

ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
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     การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกกลุมสตรีพัฒนาอาชีพ 

ตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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ประเภทอื่น ๆ



 

การปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ                        

ของวิสาหกิจชุมชน และอุปโภคบริโภคของชมุชน   

 
บทนํา 
 

 วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP และประชาชนท่ัวไป ท่ีอาศัยอยูนอกพื้นที่การประปานครหลวง 
หรือการประปาสวนภูมิภาคตองใชน้ําท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เชน น้ําผิวดิน ตามบอ หนอง คลอง บึง แมน้ํา น้ํา
บาดาล หรือน้ําใตดินมาใชโดยตรงหรือผานการปรับปรุงคุณภาพระดับประปาหมูบาน ซึ่งสวนใหญยังไมได
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานน้ําท่ีจะใชอุปโภคบริโภค กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคหรือสงผลตอ
คุณภาพสินคาได โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จําเปนตองเจาะน้ําบาดาลหรือน้ําใตดนิข้ึนมาใชในชีวิตประจําวันจะพบวา
ในน้ํามีสารสนิมเหล็กที่กอใหเกิดปญหาน้ํามีสีแดง มีกลิ่น เกิดคราบสนิมข้ึนกับเครื่องสุขภัณฑและทําใหผา
เปอนอีกดวย ท้ังยังมีสารประกอบอ่ืน ๆ ปะปนอยูมากมายสงผลตอสุขภาพและอนามัยของประชาชน มี
วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP และประชาชนไมมากนักที่สามารถติดตั้งเครื่องกรองน้ําเพ่ือกรองสนิม
เหล็กดังกลาวได เนื่องจากเครื่องกรองน้ําและสารกรองสนิมเหล็กมีราคาคอนขางสูง 

 สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม มีเทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค สามารถ
ถายทอดองคความรูการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก การผลิตเครื่องกรองน้ําที่มีตนทุนต่ําเหมาะสําหรับพ้ืนที่ที่ไมมี
น้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค รวมทั้งใหความรูในการดูแลรักษาระบบกรองน้ํา การวิเคราะหทดสอบ
คุณภาพน้ําเบี้องตนใหแกวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP และประชาชนท่ัวไปใหสามารถปรับปรุงและ
ผลิตน้ําสะอาดมีคุณภาพและปลอดภยัเพ่ือใชในกระบวนการผลิตสินคาและการอุปโภคบริโภคไดเอง    
 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือทําใหวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP และประชาชนท่ีขาดแคลนน้ําสะอาด สามารถผลิต

น้ําสะอาดมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค และใชในกระบวนการผลิตสินคา 

OTOP 

 2. เพ่ือใหความรูแกวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP และประชาชนสามารถดูแลบํารุงรักษา

ระบบกรองน้ําและการผลิตน้ําที่สะอาดปลอดภัยเพ่ือใชในกระบวนการผลิตไดเองในราคาตนทุนต่ํา และ

ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดจากสารปนเปอนในน้ําที่มีผลตอสุขภาพ 
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ผลการดําเนินการ 

1. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ถายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ป หลักสูตร/หัวขอบรรยาย พื้นท่ี จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม (ราย) 

1 วันที่ 23 - 26
ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

 

การผลิตเครื่องกรองน้ําออนเพ่ือใชใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ OTOP 
- การปรับปรุงคุณภาพน้ําในธรรมชาติ 

สําหรับกระบวนการผลิตสินคา 
OTOP 

- ระบบประปาหมูบานกับคุณภาพ       
น้ําที่ผลิตได  

- สารปนเปอนในน้ําและโทษ         
ของสารปนเปอน ในน้ํา 

- กระบวนการผลิตน้ําออน  
- สาธิตการผลิตสารกรองสนิมเหล็ก 
- สาธิตการผลิตและติดตั้งชุดเครื่อง

กรองน้ําออน  ประกอบดวย เครื่อง
กรองตะกอนสนิมเหล็กในน้ํา  เครื่อง
กรองบรรจุถานกัมมันต  และเครื่อง
กรองเรซิน 

ณ  ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล
โนนผึ้ง 
อําเภอวารินชําราบ   
จังหวัดอุบลราชธานี 

36 .ราย 
 
 
 
 
  

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน้ําออนเพื่อใชในกระบวนการผลิต 

ผลิตภัณฑ OTOP” 

ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน 2563 

48 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ 

วันที ่เดือน ป ผูประกอบการ/
พื้นท่ี/จังหวัด 

ความตองการ/ปญหา วิธีดําเนินการ/แนวทางการแกปญหา 

วันที ่22 
กรกฎาคม 2563 

โรงเรียนบานนา ม.4 
ต.สถาน อ.นานอย  
จ.นาน   

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง  
ตองการระบบกรองน้ําสําหรับ
บริโภคภายในโรงเรียน 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค 

วันที ่23 
กรกฎาคม 2563 

โรงเรียนบานน้ําลัด 
ม.6 ต.สถาน         
อ.นานอย จ.นาน   

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง 
ตองการระบบกรองน้ําสําหรับ
บริโภคภายในโรงเรียน 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค 
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วันที ่เดือน ป ผูประกอบการ/
พื้นท่ี/จังหวัด 

ความตองการ/ปญหา วิธีดําเนินการ/แนวทางการแกปญหา 

 วันที ่7   
สิงหาคม 2563 

กลุมเกษตรกรแปรรูป  
(ไขเค็ม) บ.โพนเจริญ 
เลขที่ 110 ม.8          
ต.บานถอน อ.ทาบอ    
จ.หนองคาย   

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง 
ตองการระบบกรองน้ําเพื่อ
ผลิตน้ําที่เหมาะกับการใชใน
กระบวนการผลิต 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค 

วันที ่8    
สิงหาคม 2563 

กลุมแมบานสมุนไพร  
ม.3  บ.ถอนใต   
ต.บานถอน  อ.ทาบอ   
จ.หนองคาย   

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง 
ตองการระบบกรองน้ําเพื่อ
ผลิตน้ําที่เหมาะกับการใชใน
กระบวนการผลิต 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบรโิภค 

วันที ่10   
สิงหาคม 2563 

ศูนยเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
หมูบานชุมชนหนอง
หลม  ม.11 และศูนย
ฝกเกษตร (ซําไกเข่ีย)  
มรภ.เลย  ต.เมือง    
อ.เมือง จ.เลย   

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง 
ตองการระบบกรองน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคเพ่ือลดรายจาย
คาน้ําในครัวเรือน 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค 

วันที ่11  
สิงหาคม 2563 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มรภ.
เลยและชุมชนบานนา 
ต.เมือง อ.เมือง  
จ.เลย   

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง  
ตองการระบบกรองน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคเพ่ือลดรายจาย
คาน้ําในชุมชน 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค 

วันที ่17  
สิงหาคม 2563 

บ.หวยดินดํา ม.10  
ต.คาํตากลา   
อ.คําตากลา   
จ.สกลนคร   

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง 
ตองการระบบกรองน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคเพ่ือลดรายจาย
คาน้ําในชุมชน 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค 
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วันที ่เดือน ป ผูประกอบการ/
พื้นท่ี/จังหวัด 

ความตองการ/ปญหา วิธีดําเนินการ/แนวทางการแกปญหา 

วันที ่18  
สิงหาคม 2563 

บ.แสนสุข ม.14     
ต.คาํตากลา            
อ.คําตากลา   
จ.สกลนคร 

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง 
ตองการระบบกรองน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคเพ่ือลดรายจาย
คาน้ําในชุมชน 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค 

วันที ่20  
สิงหาคม 2563 

วิสาหกิจชุมชนกลุมทอ
เสื่อกก ม.3            
ต.หนองขุนใหญ    
อ.หนองพอก  
จ.รอยเอ็ด   

น้ําประปาหมูบานมีกลิ่นสนิม
เหล็ก มีความกระดาง 
ตองการระบบกรองน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคเพ่ือลดรายจาย
คาน้ําในชุมชน 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อให
ชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค 

วันที ่21  
สิงหาคม 2563 

วสิาหกิจชุมชนกลุมทอ
เสื่อกก ม.9             
ต.หนองขุนใหญ    
อ.หนองพอก  
จ.รอยเอ็ด   

น้ําประปาหมูบานมีตะกอน มี
กลิ่นเหม็น และมีความ
กระดาง ไมเหมาะกับการใช
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
จักสาน 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน ที่
สามารถกําจัดสนิมเหล็ก และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อใหกลุม
มีน้ําสะอาดสําหรับใชในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑจักสานซึ่งเปนสินคา 
OTOP 

วันที ่25  
สิงหาคม 2563 

ที่ทําการกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเขมชาติหนอง
บัว ต.แกงเสี้ยน       
อ.เมือง   
จ.กาญจนบุร ี

น้ําประปาหมูบานมีตะกอน มี
กลิ่นเหม็น และมีความ
กระดาง ไมเหมาะกับการใช
ในกระบวนการผลิต
เครื่องสําอางสมุนไพร จึง
ตองการเครื่องกรองน้ําเพ่ือ
ผลิตน้ําที่มีคุณภาพเหมาะ
สําหรับผลิตเครื่องสําอาง
สมุนไพร 

สาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออน เพื่อ
กําจัดสนิมเหล็ก ตะกอน และความ
กระดางในน้ํา พรอมใหความรูในการ
บํารุงรักษาเครื่องกรองน้ํา และการ
ทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องตน เพื่อใหกลุม
มีน้ําสะอาดสําหรับใชในกระบวนการ
ผลิตเครื่องสําอางสมุนไพรซึ่งเปนสินคา 
OTOP 
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การลงพื้นท่ีใหคําปรึกษาเชิงลึกและสาธิตการติดตั้งเครื่องกรองน้ําออนใหแกผูประกอบการ OTOP และ

ชุมชน 
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ประโยชนที่ไดรับ 

          1. วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP และประชาชน  ในพ้ืนท่ีที่ขาดแคลนน้ําสะอาดสามารถผลิต
สารกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ําไดเองในราคาตนทุนต่ํา  ทําใหมีน้ําสะอาดมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  และใชในกระบวนการผลิตสินคา OTOP  

         2. วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP และประชาชนสามารถดูแลบํารุงรักษาระบบกรองน้ําและการ
ทดสอบคุณภาพน้ําในเบื้องตน  พรอมทั้งมีความตระหนักรูถึงผลกระทบจากสารปนเปอนในน้ําที่มีผลตอ
สุขภาพ 
 

 

สรุปผลการดําเนินการ 

โครงการการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพ่ือใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนและอุปโภค

บริโภคของชุมชน (รหัส 63TT1) 

พื้นท่ีดําเนินการ จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนในโครงการ (ราย) 

จํานวนเครื่องกรองน้ําที่ผลิตได/
ใชประโยชน (เครื่อง) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนผึ้ง              
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

36 30 

โรงเรียนบานนา หมู 4 ตําบลสถาน               
อําเภอนานอย จังหวัดนาน   

6 1 

โรงเรียนบานน้ําลัด หมู 6 ตําบลสถาน   
อําเภอนานอย จังหวัดนาน   

14 1 

กลุมเกษตรกรแปรรูป (ไขเค็ม) บานโพนเจริญ    
เลขที่ 110 หมู 8 ตําบลบานถอน อําเภอทาบอ  
จังหวัดหนองคาย   

13 1 

กลุมแมบานสมุนไพร หมู 3 บานถอนใต   
ตําบลบานถอน อําเภอทาบอ              
จังหวัดหนองคาย   

13 1 

ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมูบาน
ชุมชนหนองหลม หมู 11                        
และศูนยฝกเกษตร (ซําไกเข่ีย) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ตําบลเมือง อําเภอเมือง        
จังหวัดเลย   

30 2 
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พื้นท่ีดําเนินการ จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนในโครงการ (ราย) 

จํานวนเครื่องกรองน้ําที่ผลิตได/
ใชประโยชน (เครื่อง) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลย   
และชุมชนบานนา ตําบลเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดเลย   

28 2 

บานหวยดินดํา หมู 10 ตําบลคําตากลา  
อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร   

8 1 

บานแสนสุข หมู 14 ตําบลคาํตากลา  
อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

9 1 

วิสาหกิจชุมชนกลุมทอเสื่อกก หมู 3  
ตําบลหนองขุนใหญ อําเภอหนองพอก  
จังหวัดรอยเอ็ด   

12 1 

วิสาหกิจชุมชนกลุมทอเสื่อกก หมู 9  
ตําบลหนองขุนใหญ อําเภอหนองพอก  
จังหวัดรอยเอ็ด   

10  

ที่ทําการกลุมวิสาหกิจชุมชนเขมชาติหนองบัว  
ตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมือง              
จังหวัดกาญจนบุรี 

11 1 
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โครงการสงเสริมพัฒนาผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสนิคาเกษตร    
และผลติภัณฑ OTOP 

           โครงการการสงเสริมผูประกอบการผลิตภัณฑมะพราวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 

บทนํา 

 มะพราว (Cocos nucifera) เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย มะพราว
มีความผูกพันกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยมาชานาน คนไทยคุนเคยและใชประโยชนจากทุกสวนของ
มะพราวในชีวิตประจําวันไดอยางคุมคา มะพราวอุดมไปดวยสารอาหารที่จําเปนตอรางกายของมนุษยและเปน
แหลงอาหารที่สมบูรณของจุลินทรีย คนไทยนิยมบริโภคน้ํา และเนื้อมะพราวออน เนื้อมะพราวแกนิยมนํามา
ปรุงอาหารทั้งคาวหวาน นอกจากนี้ ยังสามารถนํามาทําอุตสาหกรรมน้ํามันมะพราว อุตสาหกรรมกะทิเขมขน 
มะพราวขูดแหง น้ําตาลมะพราว และสามารถนําสวนอื่น ๆ ของมะพราว เชน ลําตน ใบ กาน เปลือก กะลา รก
มะพราว กาบมะพราว รากมะพราว เปนตน มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ไดหลากหลายสารพัดประโยชน
และคุณคาจากมะพราวพืชมหัศจรรย และในขั้นตอนการทํามะพราวขาวนั้น กอใหเกิดน้ําเสียในข้ันตอนของ
การแชชิ้นเนื้อมะพราวหรือที่ชาวบานเรียกวาการดอง แมวาจะเปนการผลิตในครัวเรือน ในชุมชนเล็ก ๆ 
หรือลงมะพราวขาวก็ตาม และน้ําเสียที่เกิดขึ้น หากถูกปลอยลงสูคลองในทองรองสวน ที่เชื่อมกับคลองซอย ลํา
ประโดง และเชื่อมโยงกับคลองสาขา คลองหลัก แมน้ําสายหลัก และแหลงดินธรรมชาติในรองสวนนั้น ๆ โดย
ไมไดรับการบําบัดอยางถูกตองเหมาะสม อาจกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมาในวงกวาง จากขอมูลการลง
พ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมจากผูประกอบการผลิตมะพราวขาวที่จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ความตองการเทคโนโลยีการจัดการและการกําจัดของเสียอยางงาย ตนทุนต่ําและมีประสิทธิภาพดีเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการสงออกสินคาสูตลาดตางประเทศ 

 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมวิทยาศาสตรบริการไดทําลงพื้นที่กับสถานประกอบการในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสงคราม คือ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายและประหยัด โดยเนน
การจัดการน้ําเสียแบบมีสวนรวมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ที่กําลังประสบปญหาจริง 
และมีความตองการองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากการคนควาวิจัยและพัฒนาตอยอด
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการและบําบัดน้ําเสียที่เกิดข้ึนอยางถูกตองเหมาะสมกับชุมชน พรอมทั้งการใหความรู
เก่ียวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและผลกระทบ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนให
เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนควบคูไปกับยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพ่ือสรางความมั่นคงและยั่งยืนของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ กลุมงานคุณภาพสิ่งแวดลอม กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค รวมกับสภาเกษตรแหงชาติจังหวัด
สมุทรสงคราม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะแกไขปญหานี้ จึงไดวางแผนศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
บําบัดน้ําเสียจากกระบวนการทํามะพราวขาวดวยการผสมผสานวิธีทางกายภาพ ชีวภาพและทางเคมี โดยเนน
วิธีการที่เดินระบบงายและราคาถูก เพ่ือใหการทํามะพราวขาวเปนกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อันจะ
ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือสรางความเขาใจ ความตระหนักรู และ 
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ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก โดยนํารองที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที และจังหวัดอ่ืน ๆ ตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. พัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียจากการแปรรูปมะพราวขาวอยางงายและประหยัด รวมถึงการ
จัดการกากตะกอนที่ไดจากระบบบําบัดน้ําเสียโดยหาวิธีและสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียจากการทํา
มะพราวขาวสําหรับผูประกอบการรายยอย 

 2. ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียจากการแปรรูปมะพราวขาว และใหความรู
เก่ียวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและผลกระทบผูประกอบการและชุมชน 

 

ผลการดําเนินงาน 

การแถลงขาวและพิธีเปดโครงการฯ 

-  

การสํารวจขอมูลผูประกอบการ   

 

 

 

 

 

วัน เดือน ป ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ พื้นท่ี 

3 มีนาคม 2563 กลุมวิสาหกิจชุมชนอนุรักษฟนฟู
มะพราวครบวงจรตําบลเหมืองใหม 

มะพราวขาว, กลวยทอด, 
น้ํามันมะพราว, กระทง
ใบกลวย 

ตําบลเหมืองใหม  
อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

3 มีนาคม 2563 กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก น้ํามันมะพราวขาว, 
เครื่องสําอาง, ผามัดยอม
จากสีเปลือกมะพราว 

ตําบลบางยี่รงค  
อําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

3 มีนาคม 2563 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลาเกษตร มะพราวอบแหง (ใชทําเบ
เกอรี่, ทํากะทิสด) 

ตําบลบานปรก  
อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

4 มีนาคม 2563 กลุมคณุประเสริฐ สายทองคํา มะพราวขาว, ผลิตกะทิ
กลองสงโรงงาน 

ตําบลยายแพง  
อําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน 2563 

56 



 

 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ป ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ พื้นท่ี 

4 มีนาคม 2563 กลุมคณุนุกิจ ดวงภูมิเมศ มะพราวขาว ตําบลบางนางลี่  
อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

4 มีนาคม 2563 กลุมคณุดรุณี ใจเอ้ือเฟอ มะพราวขาว ตําบลยายแพง  
อําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5 มีนาคม 2563 กลุมคณุนวพล ภูษาภักดีนุภาพ ผลสดมะพราวขาวพรอม
ดื่ม (มีเปลือก), มะพราว
น้ําหอมปอกเปลือก 
พรอมดื่ม 

ตําบลประสาทสิทธิ์  
อําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุร ี

5 มีนาคม 2563 กลุมคณุอดิศักดิ์ ภูษาภักดีนุภาพ ผลสดมะพราวขาวพรอม
ดื่ม (มีเปลือก) 

ตําบลดอนไผ  
อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

6 มีนาคม 2563 กลุมคณุสุทิสา เอ่ียมสะอาด มะพราวขาวแยกน้ํา, 
มะพราวขาวแยกเนื้อ 

ตําบลเกาะศาลพระ  
อําเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุร ี

6 มีนาคม 2563 กลุมคณุกิตติศักดิ์ ถนอมดี มะพราวขาว ตําบลเกาะศาลพระ  
อําเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุร ี

6 มีนาคม 2563 กลุมคณุดรุณี ใจเอ้ือเฟอ มะพราวขาว ตําบลยายแพง  
อําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

6 มีนาคม 2563 กลุมคณุสมภูมิ ภูเอี่ยม 
 

มะพราวขาว มะพราวดํา ตําบลบางแค  
อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตักิาร/สัมมนา/ถายทอดเทคโนโลยี  

ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ป 
ชื่อหลักสูตร / หัวขอ

บรรยาย 
พื้นท่ี 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

(ราย) 

1 14 – 15 มิถุนายน 2563  
(ฝกปฏิบัติสําหรับการจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียใหกับประธานกลุม
ผูประกอบการ) 

16 – 20 มิถุนายน 2563 (ประธาน
กลุมผูประกอบการเปนผูจัด
ฝกอบรมใหกับสมาชิกในกลุม) 

การบําบัดน้ําเสียจากการ
ผลิตมะพราวขาว จังหวัด
สมุทรสงคราม/ 

- การสรางความเขาใจใน
การผลิตมะพราวขาวที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  
- การออกแบบและการ
เตรียมวัสดุสําหรับการทํา
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ฝกปฏิบัติการเตรียมพ้ืน
คอนกรีต/สําหรับระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
- ฝกปฏิบัติการทําถัง
สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ฝกปฏิบัติการทําระบบดัก
ไขมัน 
- ฝกปฏิบัติการทําระบบ
เติมอากาศและระบบกรอง
อยางงาย 
- ฝกปฏิบัติการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบบําบัด 
- ฝกปฏิบัติการนําน้ําเสียที่
บําบัดแลวกลับมาใชใหม 

กลุมคณุประเสริฐ  
สายทองคํา  
ตําบลยายแพง  
อําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

24 

2 16 – 17 มิถุนายน 2563  
(ฝกปฏิบัติสําหรับการจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียใหกับประธานกลุม
ผูประกอบการ) 

18 – 22 มิถุนายน 2563  
(ประธานกลุมผูประกอบการเปนผู
จัดฝกอบรมใหกับสมาชิกในกลุม) 

กลุมคณุกิตติศักดิ์ ถนอมดี  
ตําบลเกาะศาลพระ  
อําเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุร ี 26 

3 18 – 19 มิถุนายน 2563  
(ฝกปฏิบัติสําหรับการจัดทําระบบ
บําบัดน้ําเสียใหกับประธานกลุม
ผูประกอบการ) 

20 – 24 มิถุนายน 2563  
(ประธานกลุมผูประกอบการเปนผู
จัดฝกอบรมใหกับสมาชิกในกลุม) 

กลุมคณุสมภูมิ ภูเอี่ยม 
ตําบลบางแค  
อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 27 

 

การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการเพื่อแกปญหาผลิตภัณฑ  

วัน เดือน ป 
ผูประกอบการ / พื้นที่ 
/ จังหวัด 

ผลิตภัณฑ 
 
ความตองการ/ปญหา 

วิธีดําเนินการ /  
แนวทางการแกไข 

- - - - - 
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การตรวจติดตามผลการดําเนินงาน  

วัน เดือน 
ป 

ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ 
ผลการดําเนินงาน 

23 - 24  
สิงหาคม 
2563 

กลุมคณุประเสริฐ 
สายทองคํา 
ตําบลยายแพง  
อําเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

มะพราวขาว, 
ผลิตกะทิ
กลองสง
โรงงาน 

ผูประกอบการมีการใชระบบบําบัดน้ําเสียจากการแปรรูป
มะพราวขาว อยางตอเนื่อง และใชงานไดดี แตยังพบ
ปญหาบาง กลาวคือ 
- บอกรอง มีไขมันบางสวนหลุดออกมา จึงตองมีทรายเพ่ือ
ดักไขมันกอนที่จะปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
ปจจุบันปรับปรุงระบบบําบัดเรียบรอยแลว 

25 - 26  
สิงหาคม 
2563 

กลุมคณุกิตติศักดิ์ 
ถนอมดี  
ตําบลเกาะศาลพระ  
อําเภอวัดเพลง 
จังหวัดราชบุร ี

มะพราวขาว ผูประกอบการมีการใชระบบบําบัดน้ําเสียจากการแปรรูป
มะพราวขาว อยางตอเนื่อง และใชงานไดดี แตยังพบ
ปญหาบาง กลาวคือ 
- บอกรอง มีไขมันบางสวนหลุดออกมา จึงตองมีทรายเพ่ือ
ดักไขมันกอนที่จะปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
ปจจุบันปรับปรุงระบบบําบัดเรียบรอยแลว 

27 - 28  
สิงหาคม 
2563 

กลุมคณุสมภูมิ ภู
เอ่ียม 
ตําบลบางแค 
อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

มะพราวขาว ,
มะพราวดํา 

ผูประกอบการมีการใชระบบบําบัดน้ําเสียจากการแปรรูป
มะพราวขาว อยางตอเนื่อง และใชงานไดดี แตยังพบ
ปญหาบาง กลาวคือ 
- บอกรอง มีไขมันบางสวนหลุดออกมา จึงตองมีทรายเพ่ือ
ดักไขมันกอนที่จะปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
ปจจุบันปรับปรุงระบบบําบัดเรียบรอยแลว 

 

การแถลงขาวและพิธีปดโครงการฯ 

- 

สรุปผลการดําเนินงาน  

 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมผูประกอบการผลิตภัณฑมะพราวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(รหัส 59OTOP)  
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พื้นท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับ

ประโยชนจากการถายทอด

เทคโนโลยี (ราย) 

จํานวนสินคา OTOP ที่เขาสูกระบวนการยื่นขอรับ

รองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

2 จังหวัด ไดแก  

จังหวัดสมุทรสงคราม 

และจังหวัดราชบุร ี

60 77 - - 

 
 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ 

 1. ผูประกอบการมีความตองการระบบบําบัดน้ําเสีย แตผูประกอบการบางรายไมดูแลรักษาระบบตาม
ขอแนะนําที่กําหนด จึงทําใหประสิทธิภาพของระบบลดลงเม่ือใชงานได 1- 2 เดือน  

 2. น้ําเสียที่เขาระบบของผูประกอบการบางรายมีน้ําเสียจากสวนอ่ืนปะปนดวยจึงทําใหระบบบําบัดน้ํา
เสียมปีระสิทธิภาพลดลง ตองมีการปรับปรุงระบบเพ่ือใหรองรับน้ําเสียของผูประกอบการแตละรายได 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องเพื่อเปนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม 
เผยแพรสูผูประกอบการ OTOP ที่ยังขาดองคความรู และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่รวมถึงผูประกอบการในพ้ืนท่ีเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่วาง
ไวอยางครบถวนและยั่งยืน 
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ครั้งที่ 1 กลุมคุณประเสริฐ สายทองคํา  
ตําบลยายแพง อําเภอบางคนที จงัหวัดสมุทรสงคราม 
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ครั้งที่ 2 กลุมคุณกิตติศักดิ์ ถนอมด ี
ตําบลเกาะศาลพระ อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 
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คร้ังที่ 3 กลุมคุณสมภูมิ ภูเอ่ียม 
ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 



 

โครงการสงเสริมพัฒนาผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสนิคาเกษตร 

และผลติภัณฑ OTOP 

โครงการการจัดการวัสดุเหลือทิ้งสําหรับผลิตภัณฑชุมชนประเภทเคร่ืองจักสานจากกก 

 

 

บทนํา 

 กกเปนวัชพืชที่เจริญเติบโตในแหลงน้ําธรรมชาติและบึงที่มีน้ําขังตลอดป พบไดในทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย ดวยคุณสมบัติของลําตนกกที่สามารถทําใหเปนเสน เปนแฉก เปนริ้วได จึงนิยมนํามาทําเครื่องจัก

สาน เชน เสื่อ กระเปาถือสตรี กลองกระดาษ แจกันดอกไม เปนตน โดยมีกระบวนการผลิตท่ีไดรับการสืบทอด

มาจากรุนสูรุน มีความละเอียดประณีตของลวดลาย ทําใหผลิตภัณฑจักสานจากกกเปนท่ียอมรับและนิยมอยาง

แพรหลายในประเทศไทย ปจจุบันนอกจากการจําหนายในประเทศแลวยังมีหลายประเทศสนใจสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑจักสานจากกกจากประเทศไทย แตเนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑจักสานจากกกยังขาดการจัดการ

สิ่งแวดลอมที่ดีและลูกคาจากตางประเทศบางรายจึงชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑจักสานจากกกจากประเทศไทย 

และจากขอมูลการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอมจากผูประกอบการ OTOP ดานสิ่งทอของ

กรมวิทยาศาสตรบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะทํางาน พบวาผูประกอบการ OTOP ประเภท

เครื่องจักสานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความตองการเทคโนโลยีการจัดการและการกําจัดของเสีย

อยางงาย ตนทุนต่ําและมีประสิทธิภาพดีเพ่ือเตรียมความพรอมในการสงออกสินคาสูตลาดตางประเทศ 

 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมวิทยาศาสตรบริการไดทําลงพื้นที่กับสถานประกอบการในพ้ืนที่

จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุดรธานี พบวากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจักสานจากกก 

กอใหเกิดของเสีย คือ เศษกกที่เหลือจากการจักสาน โดยเศษกกถูกนําไปกองทิ้งไวหรือถูกนําไปกองรวมและ

เผาอยางไมถูกวิธี กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา นอกจากปญหาเศษกกที่ยังขาดการจัดการที่เหมาะสม

แลว การผลิตผลิตภัณฑจักสานจากกกยังกอใหเกิดน้ําเสีย แมวาจะเปนการผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนเล็ก ๆ

ก็ตาม โดยกระบวนการที่กอใหเกิดน้ําเสียคือกระบวนการยอมสีกก และน้ําเสียที่เกิดข้ึนถูกปลอยลงสูแหลงน้ํา

และแหลงดินธรรมชาติในบริเวณทองถิ่นนั้น ๆ โดยไมไดรับการบําบัดอยางถูกวิธีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม

ตามมา กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีการนําเศษกกไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยพัฒนา

เตาชีวมวลมลพิษต่ําสําหรับตมสียอมโดยใชเศษกกเปนเชื้อเพลิง ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย

อยางงายและประหยัด โดยเนนการจัดการแบบครบวงจรในพื้นที่ที่กําลังประสบปญหาจริง และมีความตองการ

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการจัดการและกําจัดของเสียท่ีเกิดข้ึน 
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วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลมลพิษต่ําสําหรับตมสียอม ชนิดใชเชื้อเพลิงจากเศษกกเพื่อ
ทดแทนการใชถานและฟน 

2. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียจากการยอมสีอยางงายสําหรับครัวเรือน และจัดการกาก
ตะกอนท่ีไดจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

3. นําเทคโนโลยีการจัดการเศษเศษกก และการบําบัดน้ําเสียที่พัฒนาข้ึน ไปประยุกตใชกับ
ผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑจักสานจากกก 

ผลการดําเนินงาน 

การแถลงขาวและพิธีเปดโครงการฯ 

- 

การสํารวจขอมูลผูประกอบการ  

วัน เดือน ป ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ พื้นท่ี 

25 พฤศจิกายน 2562 กลุมทอเสื่อกกลายขิดทอมือ
บานเสาเลา 

เสื่อลายขิด, เสื่อผืน ตําบลดูลาด อําเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร 

25 พฤศจิกายน 2562 กลุมแมบานสตรีทอเสื่อกก
ชุมชน หมูที่ 17 

เสื่อกก ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร 

25 พฤศจิกายน 2562 กลุมทอเสื่อกกลายขิดเพ่ือ
จําหนาย 

ทอเสื่อกกลายขิด ตําบลนาโส อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร 

26 พฤศจิกายน 2562 กลุมผลิตภัณฑแปรรูปเสื่อกก
บานนาโปง 

เสื่อกก, แปรรูป 
(กระเปา) 

ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล  
จังหวัดยโสธร 

26 พฤศจิกายน 2562 กลุมอาชีพหนองสองหอง เสื่อ, แปรรูป (กระเปา 
ที่รองจาน ที่นอน) 

ตําบลคําไผ อําเภอไทยเจริญ  
จังหวัดยโสธร 

26 พฤศจิกายน 2562 กลุมทอเสื่อกกลายขิดบาน
หนองสองหอง 

เสื่อกก, แปรรูป ตําบลคําไผ อําเภอไทยเจริญ  
จังหวัดยโสธร 

26 พฤศจิกายน 2562 กลุมทอเสื่อกก เสื่อกก, แปรรูป 
(ปลอกหมอน กระเปา) 

ตําบลคําไผ อําเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร 

27 พฤศจิกายน 2562 กลุมทอเสื่อกกเพ่ือการ
ทองเท่ียวบานนาหมอมา 

เสื่อกก, แปรรูป ตําบลนาหมอมา อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
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วัน เดือน ป ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ พื้นท่ี 

27 พฤศจิกายน 2562 กลุมแมบานทอเสื่อกกยก
ลาย  

เสื่อกก, แปรรูป ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

27 พฤศจิกายน 2562 กลุมทอเสื่อกกลายขิดบาน
ทาวังหิน 

เสื่อกก ตําบลหัวตะพาน อําเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

28 พฤศจิกายน 2562 กลุมทอเสื่อกกลายขิดบาน
เวียงหลวง 

เสื่อกก, กระเปา ตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

28 พฤศจิกายน 2562 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรทอเสื่อกก
บานหนองนกหอ 

เสื่อกก, แปรรูป ตําบลดงมะยาง อําเภอลือ
อํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

28 พฤศจิกายน 2562 กลุมทอเสื่อกกบานหินขัน เสื่อกก, แปรรูป ตําบลหินขัน อําเภอชานุมาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

25 ธันวาคม 2562 กลุมทอเสื่อกก ผาปูโตะ, เสื่อพับ 3 พับ,  
(กระเปา ที่รองจาน ) 

ตําบลอุมจาน อําเภอประจักษ
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

25 ธันวาคม 2562 กลุมทอเสื่อกกบานวังแสง ทอเสื่อ + แปรรูป  
(เสื่อพับ, 3 พับ) 

ตําบลนามวง อําเภอประจักษ
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

25 ธันวาคม 2562 กลุมทอเสื่อกก  เสื่อกก, แปรรูป  
(ที่รองแกว กระเปา 
กลองทิชชู) 

ตําบลโคกกลาง อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี 

26 ธันวาคม 2562 กลุมทอเสื่อกกบานทุงยั้ง เสื่อกก อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 

26 ธันวาคม 2562 กลุมทอเสื่อกกบานคอนสาย 
หมู 4 

เสื่อกก, แปรรูป  
(พวงกุญแจ ที่วางแกว  
เสื่อพับ) 

ตําบลคอนสาย  อําเภอกูแกว 
จังหวัดอุดรธานี 

26 ธันวาคม 2562 กลุมทอเสื่อกกบานคอนสาย  เสื่อกก ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว 
จังหวัดอุดรธานี 

 
  
 
  

โครงการยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน 2563 

65 



 
การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตักิาร/สัมมนา/ถายทอดเทคโนโลยี  

ครั้งที่ วัน เดือน ป 
ชื่อหลักสูตร / 
หัวขอบรรยาย 

พื้นท่ี 
จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

(ราย) 

1 3 – 4 กุมภาพันธ 2563 หลักสูตรการ
จัดการของเสีย
สําหรับผลิตภัณฑ 
OTOP ประเภท
เครื่องจักสานจาก
กก 

- การสรางความ
เขาใจในการ
ประกอบกิจการ 

- หลักการผลิต
เตาชีวมวลมลพิษ
ต่ําสําหรับตมสี
ยอม ชนิดใช
เชื้อเพลิงจากเศษ
กกเพื่อทดแทน
การใชถานและ
ฟน 

- ฝกปฏิบัติการ
ผลิตเตา 
ชีวมวล 

- หลักการบําบัด
น้ําเสียจากการ
ยอมสีกก 

-  ฝกปฏิบัติการ
บําบัดน้ําเสียจาก
การยอมสีกก 

 

กลุมทอเสื่อกกลายขิดบานเวียง
หลวง ตําบลโพนเมืองนอย 
อําเภอหัวตะพาน จังหวัด
อํานาจเจริญ 

33 

2 5 – 6 กุมภาพันธ 2563 กลุมแมบานทอเสื่อกกยกลาย 
ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

31 

3 7 – 8 กุมภาพันธ 2563 กลุมทอเสื่อกกเพ่ือการทองเท่ียว
บานนาหมอมา ตําบลนาหมอมา 
อําเภอเมืองฯ จังหวัด
อํานาจเจริญ 

35 

4 23 – 24 มีนาคม 2563 กลุมอาชีพหนองสองหอง ตําบล
คําไผ อําเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร 

30 

5 25 – 26 มีนาคม 2563 กลุมทอเสื่อกกลายขิดทอมือบาน
เสาเลา ตําบลดูลาด อําเภอทราย
มูล จังหวัดยโสธร 

30 

6 27 – 28 มีนาคม 2563 กลุมผลิตภัณฑแปรรูปเสื่อกกบาน
นาโปง ตําบลทรายมูล อําเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร 

30 

7 29 – 30 มิถุนายน 2563 (ฝก
ปฏิบัติใหกับประธานกลุม และ
มอบวัสดุ อุปกรณสําหรับจัด
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 

1 – 2 กรกฎาคม 2563 
(ประธานกลุมเปนผูจัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิกในกลุม) 

กลุมทอเสื่อกกบานคอนสาย  
ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว 
จังหวัดอุดรธานี 

30 
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การใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการเพื่อแกปญหาผลิตภัณฑ 

 

วัน เดือน ป ผูประกอบการ / พื้นที่ / จังหวัด ผลิตภัณฑ 
ความตองการ/

ปญหา 

วิธีดําเนินการ / 

แนวทางการแกไข 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ป 
ชื่อหลักสูตร / 
หัวขอบรรยาย 

พื้นท่ี 
จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

(ราย) 

8 1 – 2 กรกฎาคม 2563 

(ฝกปฏิบัติใหกับประธานกลุม 
และมอบวัสดุ อุปกรณสําหรับ
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 

3 – 4 กรกฎาคม 2563 
(ประธานกลุมเปนผูจัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิกในกลุม) 

 กลุมทอเสื่อกกดอนแคน  
ตําบลคอใหญ อําเภอกูแกว 
จังหวัดอุดรธานี 

30 

9 3 – 4 กรกฎาคม 2563 

(ฝกปฏิบัติใหกับประธานกลุม 
และมอบวัสดุ อุปกรณสําหรับ
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 

5 – 6 กรกฎาคม 2563 
(ประธานกลุมเปนผูจัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิกในกลุม) 

กลุมทอเสื่อกกบานวังแสง  
ตําบลนามวง อําเภอประจักษ
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

30 
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การตรวจติดตามผลการดําเนินงาน 

วัน เดือน ป ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ  ผลการดําเนินงาน 

10 สิงหาคม 
2563 

กลุมทอเสื่อกกบานคอน
สาย ตําบลคอนสาย 
อําเภอกูแกว จังหวัด
อุดรธานี 

เสื่อพับ เสื่อกก แปรรูป 
(กลองกระดาษทิชช ู
สมุดไดอารี่) หมอน
สมุนไพร พวงกุญแจ ที่
รองแกว  

ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก ยังไมมี
การใชระบบบําบัด เนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลทํา
นา 
2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา ยังไมมีการใชเตาชีวมวล 
เนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลทํานา 

10 สิงหาคม 
2563 

กลุมทอเสื่อกกดอนแคน  
ตําบลคอใหญ อําเภอกู
แกว จังหวัดอุดรธานี 

เสื่อกก ทอผา (มัดหมี่ 
ฝาย) ขาวแตน (เสื่อกก
ยาว 10 5 8 เมตร) 

ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก ยังไมมี
การใชระบบบําบัด เนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลทํา
นา 
2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา ยังไมมีการใชเตาชีวมวล 
เนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลทํานา 

10 สิงหาคม 
2563 

กลุมทอเสื่อกกบานวัง
แสง ตําบลนามวง 
อําเภอประจักษศลิปา
คม จังหวัดอุดรธานี 

ทอเสื่อ (เสื่อพับ, 3 พับ), 
แปรรูป 

 เสื่อกกลวดลาย (ดอก
แกว มา ปลา กระจับ ปู 
ดอกมะลิ ไก หมี่ขิด 
หัวใจ)  

 

ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก 
- ความถี่ในการใชระบบบําบัดน้ําเสีย 2 สัปดาห/
ครั้ง ยังไมมีปญหาจากการใชงาน 
2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา 
- ความถี่ในการใชเตาชีวมวล 4 - 5 ครั้ง/เดือน 
ใชงานไดด ี
3. การเพ่ิมมูลคา คือ ในการคัดสรร OTOP 5 
ดาว จะมีการอธิบายเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม 
จะใชเปนคะแนนในการคัดสรร OTOP 5 ดาว 

11 สิงหาคม 
2563 

กลุมทอเสื่อกกลายขิด
บานเวียงหลวง ตําบล
โพนเมืองนอย อําเภอ 
หัวตะพาน จังหวัด
อํานาจเจริญ 

เสื่อกก, กระเปา ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก 
- ความถี่ในการใชระบบบําบัดน้ําเสีย ใชไปครั้ง
เดียว เนื่องจากใสสารเคมีผิดวิธ ี
- ปญหาที่เกิดจากการใชระบบบําบัดน้ําเสีย คือ 
ผูประกอบการใสสารเคมีแบบไมถูกตอง โดยการ
ผสมคลอรีนกับสารสมเขาดวยกัน และผสมน้ํา
เล็กนอย แลวนํามาเทใสระบบ ทําใหมีไอระเหย
ออกมามากทําใหแสบตา 
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วัน เดือน ป ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ  ผลการดําเนินงาน 

   2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา 
- ความถี่ในการใชเตาชีวมวล ใชงานไดดี ใชบอย
ในกิจกรรมตาง ๆ 
- ปญหาท่ีเกิดจากการใชเตาชีวมวล ดินในเตา
แตกเล็กนอย และบริเวณชองนําขี้เถาออก ดิน
เหนียวที่อุดหลุดออกมา 

11 สิงหาคม 
2563 

กลุมแมบานทอเสื่อกก
ยกลาย  
ตําบลคําพระ อําเภอหัว
ตะพาน  
จังหวัดอํานาจเจริญ 

เสื่อกก, แปรรูป ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก 
- ความถี่ในการใชระบบบําบัดน้ําเสีย ใชไปครั้ง
เดียว  
- ปญหาที่เกิดจากการใชระบบบําบัดน้ําเสีย คือ 
ใบพัดไมทํางาน เวลามีน้ํ าใสเต็ม ไดทําการ
ทดลองแลวไมมีปญหา น้ํายอมสีอาจมีความหนืด
มากไปแนะนําใหใสน้ําปริมาณครั้งละนอย ๆ) 
2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา 
- ความถี่ในการใชเตาชีวมวล ใชงาน 1 ครั้ง ใช
งานงานไดด ี

12 สิงหาคม 
2563 

กลุมทอเสื่อกกเพ่ือการ
ทองเท่ียวบานนาหมอมา  
ตําบลนาหมอมา อําเภอ
เมืองฯ จังหวัด
อํานาจเจริญ 

เสื่อกก, แปรรูป ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก 
- ความถี่ในการใชระบบบําบัดน้ําเสีย 2 – 3 
ครั้ง/เดือน ยังไมมีปญหาจากการใชงาน 
2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา ยังไมไดใชงานเตาชีวมวล 
- ปญหาที่เกิดจากการใชเตาชีวมวล เตาชีวมวล
สูงเกินไป 

12 สิงหาคม 
2563 

กลุมอาชีพหนองสอง
หอง  
ตําบลคําไผ อําเภอไทย
เจริญ จังหวัดยโสธร 

เสื่อ, แปรรูป (กระเปา 
ที่รองจาน ที่นอน) 

ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก ยังไมมี
การใชระบบบําบัด เนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลทํา
นา 
2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา ยังไมมีการใชเตาชีวมวล 
เนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลทํานา 

13 สิงหาคม 
2563 

กลุมทอเสื่อกกลายขิด
ทอมือบานเสาเลา 
ตําบลดูลาด อําเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร 

เสื่อลายขิด,  
เสื่อผืน 

ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก 
ยังไมมีการใชระบบบําบัด เนื่องจากอยูในชวง
ฤดูกาลทํานา 
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วัน เดือน ป ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ  ผลการดําเนินงาน 

   2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา ยังไมมีการใชเตาชีวมวล 
เนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลทํานา 

13 สิงหาคม 
2563 

กลุมผลิตภัณฑแปรรูป
เสื่อกกบานนาโปง 
ตําบลทรายมูล อําเภอ
ทรายมูล  
จังหวัดยโสธร 

เสื่อกก, แปรรูป 
(กระเปา) 

ผูประกอบการมีการใชงาน 
1. ระบบบําบัดน้ําเสียจากการสียอมกก ใชไป
ครั้งเดียว ใชงานไดดี ไมมีปญหาจากการใชระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
2. เตาชีวมวลมลพิษต่ํา ใชงาน 1 ครั้ง/เดือน 
ใชงานไดดี ไมมีปญหาจากการใชเตาชีวมวล 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน  

 สรุปผลการดําเนินงานโครงการการจัดการวัสดุเหลือทิ้งสําหรับผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องจักสาน

จากกก (รหัส 59OTOP) 

พื้นท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับ

ประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี 

(ราย) 

จํานวนสินคา OTOP ที่เขาสู

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ) 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

3 จังหวัด ไดแก จังหวัด

อํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร 

และจังหวัดอุดรธานี 

180 279 - - 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ         

1. สมาชิกกลุมผูประกอบการ มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร หากเปนชวงฤดูทํานา หรือเก็บเก่ียวผลผลิต 
จะไมสะดวกในการดําเนินการ ฝกอบรมปฏิบัติการรวมกับกรมวิทยาศาสตรบริการ จึงทําใหการดําเนินการ
ลาชากวากําหนดการ 

     2. กลุมผูประกอบการบางรายยังขาดความตระหนักดานสิ่งแวดลอม จึงไมสนใจการจัดการของเสีย
เนื่องจากเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิต 
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ขอเสนอแนะ 

ควรมีการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องเพื่อเปนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม 
เผยแพรสูผูประกอบการ OTOP ที่ยังขาดองคความรู และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม โดยมีความรวมมือ
กับหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไวอยางครบถวน และยั่งยืน 
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ครั้งที่ 1 กลุมทอเสื่อกกลายขิดบานเวียงหลวง 

ตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอาํนาจเจริญ 

ครั้งที่ 2 กลุมแมบานทอเสื่อกกยกลาย 

ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอาํนาจเจริญ 
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ครั้งที่ 3 กลุมทอเสื่อกกเพ่ือการทองเท่ียวบานนาหมอมา 

ตําบลนาหมอมา อําเภอเมืองฯ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ครั้งที่ 4 กลุมอาชีพหนองสองหอง  
ตําบลคําไผ อําเภอไทยเจริญ จังหวดัยโสธร 

ครั้งที่ 5 กลุมทอเสื่อกกลายขิดทอมือบานเสาเลา  

ตําบลดูลาด อาํเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
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ครั้งที่ 6 กลุมผลติภัณฑแปรรูปเสื่อกกบานนาโปง  

ตําบลทรายมูล อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

ครั้งที่ 7 กลุมทอเสื่อกกบานคอนสาย  

ตําบลคอนสาย อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 8 กลุมทอเสื่อกกดอนแคน  

ตําบลคอใหญ อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 
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ครั้งที่ 9 กลุมทอเสื่อกกบานวังแสง  

ตําบลนามวง อําเภอประจักษศลิปาคม จงัหวัดอุดรธานี 



 

โครงการเพิ่มกลยุทธการตลาดแกวิสาหกจิชุมชนในภูมิภาค 
 

บทนํา 

การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งมีเปาหมายของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
เปน “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมือภายใน
อาเซียนอยางเสรี รวมถึงการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากข้ึนภายในป 2558 เปนความทาทายที่ผูประกอบการ
ไทยไมวาจะเปนผูประกอบการธุรกิจสงออก นําเขา หรือผูที่ทําธุรกิจภายในประเทศทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง 
และขนาดยอม และยังรวมไปถึงผูประกอบการชุมชนดวย ในการที่จะตองเรียนรูและปรับตัวรองรับความ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเปดเสรีภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ 
ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเปนภัยคุกคามตอธุรกิจ หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ทาทายความสําเร็จ  

สําหรับผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ซึ่งเปนสินคาเชิงวัฒนธรรม ก็ไมอาจหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่สืบเนื่องจากการเปดเสรีดังกลาวได เนื่องจากสถานการณแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง ในปจจุบัน 
ประเทศตาง ๆ ลวนหันมาใหความสําคัญกับการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และใชจุดแข็งของชุมชนทางดาน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญา เพื่อเชื่อมโยงสูภาคการผลิตและบริการ ในการสรางสัญลักษณและขยาย
โอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น วิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุมสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน อาจจะไดรับ
ผลกระทบจากคูแขงและสภาพการแขงขันในตลาดเพิ่มสูงข้ึน อันเนื่องมาจากสินคาจากชายแดนที่มีคุณภาพต่ํา 
ราคาตนทุนต่ํา หรือสินคาที่สามารถใชทดแทนกันได เขามาวางจําหนายในประเทศไดมากข้ึน ทําใหผูบริโภค
สามารถเลือกบริโภคสินคาที่หลากหลายและมีอํานาจในการตอรองสูง ซึ่งนําไปสูการกดดันทางราคา จึงทําให
ผูประกอบการตองปรับตัวรับการแขงขันที่เขมขนขึ้นและเกิดตนทุนในการปรับตัว 

ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงตองเรงพัฒนาสินคาในดานคุณภาพ อยางนอยใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระดับประเทศ คือมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสรางความเชื่อถือตอผูบริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบ ความโดดเดน เรื่องราวของสินคาใหเกิดการรับรูตอ
ผูบริโภคเพ่ือใหเกิดการสรางคุณคาในตัวสินคา สามารถเพ่ิมมูลคาและลดอุปสรรคการแขงขันทางดานราคา ให
ความสําคัญและตระหนักถึงการสรางตรายี่หอสินคาใหเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนจึงจําเปนตองพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจที่สรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา คูสัญญา หรือสถาบันการเงิน โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่มชองทางการตลาดที่สามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย กรม
วิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําหลักสูตร “การเพ่ิมกลยุทธการตลาดแกผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน” เพื่อสรางธุรกิจใหแกวิสาหกิจชุมชนสูความสําเร็จในอาชีพที่มั่นคง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเนนการ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เสริมสรางโอกาสทางการตลาดทั้งภายใน และตางประเทศ ซึ่งจะเปนการ
สงเสริมเพื่อใหเกิดการปรับตัวในการดําเนินธุรกิจและขยายโอกาส ทางการตลาดสูกลุมประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตอไป 
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑและเพ่ิมชองทางการตลาด ใหแก ผูประกอบการ OTOP  และ วิสาหกิจ
ชุมชน ที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจากกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ครั้งที่ วัน เดือน ป ชื่อหลักสูตร/หัวขอบรรยาย พื้นท่ี 
จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรม (ราย) 

1 18 - 19 
พฤศจิกายน 

2562 

หลักสูตร “การเพ่ิมกลยุทธการตลาดแก
ผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน”   
หัวขอบรรยาย 
 - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
(Packaging Design) เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
การตลาด และยกระดับผลิตภัณฑสูสากล 

- วิธีการสรางตลาดออนไลน และอี-คอมเมิรซ 
- วิธีการสราง เพจ Facebook และการตั้งคา
เบื้องตน สําหรับมือใหม     

-  ฝกปฏิบัติ (Workshop) วิธีการสรางเพจ 
Facebook  

-  กลยุทธในการจัดแสดงสินคา 
-  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหตอบโจทย
ตลาดและกลยุทธในการจัดแสดงสินคา                          

-  ขั้นตอนการทําโฆษณาบน Facebook Ads 
และฝกปฏิบัติ  (Workshop)   

-  วิธีการเปดรานขายสินคาออนไลน (เว็บไซต
สําเร็จรูป) 

-  วิธีการขายสินคาผาน Marketplace  

โรงแรมเดอะกาลลา 
อําเภอเมือง  
จังหวัดระนอง 
 

32 

 

ภาพการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ครั้งที่ วัน เดือน ป ชื่อหลักสูตร/หัวขอบรรยาย พื้นท่ี 
จํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรม (ราย) 

2 19 - 20 
ธันวาคม 
2562 

หลักสูตร “การเพ่ิมกลยุทธการตลาดแก
ผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน”   
หัวขอบรรยาย 
 - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

(Packaging Design) เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
การตลาด และยกระดับผลิตภัณฑสูสากล 

- วิธีการสรางตลาดออนไลน และอี-คอมเมิรซ 
- วิธีการสราง เพจ Facebook และการตั้งคา 

   เบื้องตนสําหรับมือใหม                                 
-  ฝกปฏิบัติ (Workshop) วิธีการสรางเพจ  
   Facebook  
-  กลยุทธในการจัดแสดงสินคา 
-  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหตอบโจทย 
   ตลาดและกลยุทธในการจัดแสดงสินคา                           
- ขั้นตอนการทําโฆษณาบน Facebook Ads   
   และฝกปฏิบัต ิ (Workshop)   
- วิธีการเปดรานขายสินคาออนไลน (เว็บไซต 
  สําเร็จรูป) 
- วิธีการขายสินคาผาน Marketplace           

โรงแรมรอยัลนา 
คารา และคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร  
อําเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย 

30 
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ภาพการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน  

  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ สงเสริมวิสาหกิจรายยอยเพ่ือยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในพ้ืนท่ีภูมิภาค (59OTOP) จากการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพ่ิม

กลยุทธการตลาดแกผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน” ใหแกผูประกอบการ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 ครั้ง ไดสรุปผลดังตาราง ดังนี้ 
 
 

 พื้นท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจาก

การถายทอดเทคโนโลยี (ราย) 

เปาหมาย ผล 

จังหวัดระนอง  และหนองคาย 60 62 

                                                                                      ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ         

- 

ขอเสนอแนะ 

- 

โครงการยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน 2563 

78 



 

โครงการกลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการตองรูในยุค 4.0 
 

 

บทนํา 
ตามที่รัฐบาลไดวางแผนการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ  

“ไทยแลนด 4.0” เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน “มั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจสําคัญ 
ในการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาพรอมกับ
การผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” รวมถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลภายใตการนําของ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มุงเปาการพฒันาประเทศโดยอาศัย
นโยบายหลัก จํานวน 12 ขอ และนโยบายเรงดวน 12 ขอ เพ่ือใหประเทศสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของโลกดิจิทัลในยุคปจจุบันและเตรียมความพรอมของประเทศเพ่ือมุงสูศตวรรษที่ 21  

ไทยแลนด 4.0 จึงเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยนวัตกรรม เปลี่ยนจากในอดีต
ภาพรวมของประเทศที่เนนการผลิตที่ใชแรงงานมาก แตไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจํานวนนอยมาเปนการ
ผลิตและบริการที่ใชแรงงานนอย แตไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจํานวนมหาศาล โดยการนําความคิด
สรางสรรคเปนแรงผลักดัน และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการปรับเปลี่ยน ดังนั้น
ผูประกอบการ SME ท่ีผลิตสินคาและบริการ จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเทาทันสถานการณของโลก 
โดยการนําเอานวัตกรรมเขาชวยเพ่ิมจุดแข็งและคุณคาใหธุรกิจ รวมท้ังการนําเรื่องของมาตรฐานเขามารับรอง
สินคาและบริการ เพ่ือใหกลายเปนสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สรางมูลคา และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม          จึง
สามารถตอบโจทยประเทศและกาวขามกับดักไปสูประเทศ 4.0 ได 

ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprise) คือ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานรวมไปถึงการทําการตลาดท่ีสะดวกกวาธุรกิจใหญ ๆ ไมวาจะเปนการคิด ตัดสินใจ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแกไขแผนการดําเนินงานตามสถานการณ เพราะดวยระบบการทํางานมีความซับซอน
นอยกวาธุรกิจใหญ แตในทางกลับกัน ธุรกิจ SME ก็มีขอเสียหลาย ๆ ขอเชนเดียวกันในเรื่องการดําเนินการ
และการทําการตลาด โดยเฉพาะเรื่อง กําลังทรัพยสิน บุคคลากร ทรัพยากร และอ่ืน ๆ ซึ่งเปนตนทุนในการทํา
การตลาดทั้งสิ้น กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงจัดทําหลักสูตร “กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการตองรูในยุค 
4.0” เพ่ือเปนแนวทางที่ชวยเพิ่มโอกาสใหกับธรุกิจ SME โดยเนนการใหองคความรูดานแผนธุรกิจ การกําหนด
กลุมเปาหมายและทําการตลาดใหตรงกับกลุมเปาหมาย การสรางแบรนดดวยเรื่องราว การหาพันธมิตรที่มี
กลุมเปาหมายเดียวกัน การสรางชองทางในการใหลูกคาสามารถติดตามขอมูลหรือติดตอกับธุรกิจ เชน เว็บไซต 
เฟซบุค ทวิตเตอร อินสตาแกรม และอ่ืน ๆ การหยิบเอากระแสนิยมมาใชในการทําการตลาด การจางรีวิวหรือ
การใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) ทําการรีวิวสินคาและบริการ รวมทั้งการดูแลลูกคาและบริการหลังการ
ขาย เพื่อให SME ของประเทศ มีกลยุทธการตลาดที่สามารถปรับตัวและสรางมูลคา GDP ในสาขาการผลิต 
การคา และการบริการ ที่มีมูลคาสูงและเติบโตอยางตอเนื่องตอไป 
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วัตถุประสงค 

  เพื่อเพิ่มองคความรูดานกลยุทธการตลาดใหแกผูประกอบการ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/สมาชิก

ศูนยศิลปาชีพ ท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจากกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ครั้งที่ วัน เดือน ป ชื่อหลักสูตร / หัวขอบรรยาย พื้นท่ี 

จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม 

(ราย) 

1 23 – 24 

มกราคม 

2563 

หลักสูตร “กลยุทธการตลาดที่ผูประกอบการ

ตองรูในยุค 4.0”   

หัวขอบรรยาย 

- การตลาดในยุค 4.0 

- การเตรียมตัวเพ่ือสรางลูกคาในยุค Digital 

- การสรางจุดขายทางการตลาดผานเรื่องเลา 

- การสรางรูปแบบสําหรับการวิเคราะหธุรกิจ 

(Business Model Canvas, BMC) และ

ประยุกตใช BMC ในการเขียนแผนธุรกิจ 

- การสรางรูปแบบการวิเคราะหธุรกิจ (BMC) 

โรงแรมฮอลิเดย

อินน เชียงใหม 

อําเภอเมือง   

จังหวัดเชียงใหม 

100 

 

ภาพการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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   ภาคผนวก 

 

ฐานขอมูลสงเสริมและยกระดับคุณภาพสินคา OTOP 

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

  

ความเปนมา 
 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือที่ทุกคนรูจักกันในชื่อ OTOP นั้น เปนผลิตภัณฑทองถ่ินที่จําหนายใน 
แตละตําบล การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP จึงเปนเหมือนตัวกระตุนธุรกิจผูประกอบการทองถ่ิน สรางงาน สราง
รายไดใหแกชุมชน ซึ่งกระบวนการในการผลิตและจัดการตองอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับขอมูลความรู  
ใหม ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ องคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้นนับเปน
หนึ่งพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน แตปจจุบันพบวายังไมมีการรวบรวมสารสนเทศ หรือองค
ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ OTOP ในรูปแบบออนไลนหรือเว็บไซต 
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สท.) ในฐานะหนวยงานที่เปนแหลงสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมใหมีการนําขอมูลทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไปใชพัฒนาในดานดังกลาว จึงไดจัดทํา “ฐานขอมูลสงเสริมและยกระดับคุณภาพสินคา OTOP” 
ขึ้น โดยในป 2563 นั้นมีการเขาถึงองคความรูในเว็บไซตจํานวน 56,002 ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 
2563) ภายในเว็บไซตประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

1. ขาวสารการลงพ้ืนที่ และกิจกรรมการสัมมนา/ฝกอบรม  
2. บทความเฉพาะเรื่องที่รวบรวมเนื้อหาจากแหลงตาง ๆ มาประมวลผลและจัดทําเปนบทความที่มี

เนื้อหาเขาใจงาย สามารถอานเนื้อหาทั้งหมดได แบงตามหมวดผลิตภัณฑประกอบดวย อาหารและ
เครื่องดื่ม ผาและเครื่องแตงกาย ของใชของประดับตกแตงและของที่ระลึก และสมุนไพรท่ีไมใช
อาหาร 

3. บทความเก่ียวกับ OTOP ที่เรียบเรียงโดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
4. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่ประกาศใช 
5. ปญหาและแนวทางแกไขที่ไดรับจากการลงพื้นที่ สรุปประเด็นและแนวทางการแกไขปญหาแตละ

ผลิตภัณฑจากการลงพ้ืนที่  
6. คําถาม - คําตอบเก่ียวกับการผลิต การควบคุมคณุภาพของสินคา 
7. คําศัพทเก่ียวกับองคประกอบของการผลิตสินคา 
8. องคความรูที่เก่ียวกับการยอมสี เอกสารประกอบการอบรม สาระนารู และบทความพรอมใช  

ที่นําเสนอทัง้รูปแบบบทความและสื่อมัลติมีเดีย 
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ภาพที่ 1 หนาหลักเว็บไซตฐานขอมูลสงเสริมและยกระดับคุณภาพสินคา OTOP (http://otop.dss.go.th) 

 

ฐานขอมูลนี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2563 ไดมีการปรับปรุงโครงสราง

เว็บไซต จัดกลุมขอมูลองคความรูเพ่ือใหเขาถึงไดงายโดยเพ่ิมเปนเมนูใหม ดังนี้ 

1. เมนู “องคความรูพรอมใช” เปนองค
ความรูในรูปแบบตางๆ ที่ผู จัดทําไดสืบคน
ขอมูล รวบรวม ประมวล และสังเคราะหข้ึน 
เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงและนําไปใชไดงาย
ประกอบดวยเมนูยอย ดังนี้  

1.1. สาระนารู  
1.2. สารสนเทศพรอมใช  
1.3. องคความรูเฉพาะเรื่อง  
1.4. คําถามนี้... มีคําตอบ 

 

2. เมนู “องคความรู วศ.” เปนองคความรูที่รวบรวมจากการลงพ้ืนท่ี หรือการทํางานที่เกี่ยวของกับ OTOP 
ของเจาหนาที่กรมวิทยาศาตรบริการ ประกอบดวยเมนูยอย ดังนี้ 
2.1. ปญหาและแนวทางแกไข  
2.2. บทความเผยแพรของ วศ. 
2.3. เอกสารประกอบการอบรม  
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ภาพที่ 2 แสดงผลเมนูยอยของเมนูองคความรูพรอมใช 



 

  

ภาพที่ 3 แสดงผลของเมนูยอยองคความรู วศ. 

องคความรูและสารสนเทศเก่ียวกับผลิตภัณฑ OTOP ภายในเว็บไซตยังมีอีกมาก ทั้งนีผู้สนใจสามารถใช

บริการเว็บไซตฐานขอมูลสงเสริมและยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ไดทีh่ttp://otop.dss.go.th หากมีขอสงสัย

ประการใดสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี info@dss.go.th หรือโทรศัพทหมายเลข 0 2201 7285 

 
หนวยงานรับผิดชอบ 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ตารางที่ 1 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2553 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

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 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 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 ผา เคร่ืองแตงกาย 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 ของตกแตง 716 588 128   1,046    1,007  39 82 80 2   1,132    1,057  75 392 306 86   3,368    3,038  330 
 ของท่ีระลึก 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% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
ตารางที่ 2 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2554 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

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 เครื่องดื่ม 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 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 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 ผา เคร่ืองแตงกาย 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 ของใช ของตกแตง 854 637 217 918 803 115 92 87 5 880 778 102 214 180 34   2,958    2,485  473 
 ของท่ีระลึก 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% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

84 



 
ตารางที่ 3 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2555 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

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 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 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 ผา เคร่ืองแตงกาย 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 ของตกแตง 892 690 202    1,298     1,238         60  108 106 2    1,210     1,069       141  317 290 27    3,825     3,393       432  
 ของท่ีระลึก 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% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
ตารางที่ 4 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2556 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

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 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 46 24 22 155 105 50 17 14 3 68 39 29 22 16 6 308 198 110 
  100% 52.17% 47.17% 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 ผา เคร่ืองแตงกาย 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 ของตกแตง 521 445 76 655 633 22 32 31 1 628 594 34 205 188 17  2,041   1,891     150  
 ของท่ีระลึก 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% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางที่ 5 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2557 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

1 อาหาร 161 104 57 280 202 78 50 43 7 143 75 68 193 114 79     827  538 289 
  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 เครื่องดื่ม 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 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 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 ผา เคร่ืองแตงกาย 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 ของใช ของตกแตง 730 615 115 897 874 23 50 49 1 1165 1094 71 302 288 14   3,144    2,920      224  
 ของท่ีระลึก 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% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
ตารางที่ 6 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2558 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

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 เครื่องดื่ม 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 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 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 ผา เคร่ืองแตงกาย 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 ของใช ของตกแตง 724 587 137 893 840 53 83 81 2 863 803 60 322 302 20   2,885    2,613       272  
 ของท่ีระลึก 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% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

86 



 
ตารางที่ 7 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2559 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

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% 26.67% 100% 63.04% 36.96% 
3 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 122 70 52 363 219 144 77 49 28 154 96 58 344 294 50 1060 728 332 
  100% 57.38% 42.62% 100% 63.64% 39.67% 100% 63.64% 36.36% 100% 62.34% 37.66% 100% 85.47% 14.53% 100% 68.68% 31.32% 
4 ผา เคร่ืองแตงกาย 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 ของตกแตง 614 497 117 839 798 41 87 77 10 991 928 63 17 17 0  2,548   2,317     231  
 ของท่ีระลึก 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% 19.59% 100% 78.10% 21.90% 100% 70.17% 29.83% 100% 78.91% 21.09% 100% 70.03% 25.95% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
ตารางที่ 8 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2560 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

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 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 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 ผา เคร่ืองแตงกาย 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 ของตกแตง 

592 517 75 695 648 47 60 57 3 1005 913 92 331 316 15   2,683  2,451    232  
 ของท่ีระลึก 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% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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ตารางที่ 9 : รอยละของการย่ืนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2561 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

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 เครื่องดื่ม 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 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 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% 75.00% 25.00% 100% 62.83% 37.13% 

4 ผา เคร่ืองแตงกาย   1043.04 206 108 266 199 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 ของใช ของตกแตง 833 751 82 803 731 72 95 89 6 1066 922 144 608 599 9  3,405      3,092  243 

 ของท่ีระลึก 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 2283.04 1257 297 1468 1182 286 209 192 17 1945 1401 544 978 875 103 6154 4907 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% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

 
ตารางที่ 10 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตาง ๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2562 

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

 ผลิตภัณฑ จํานวน   
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน
คาํขอ 

ผาน ไมผาน จํานวน  
คาํขอ 

ผาน ไมผาน 

1 อาหาร 166 144 22 153 122 31 30 30 0 56 41 15 188 159 29 593 496 97 

  100% 86.75% 13.25% 100% 79.74% 20.26% 100% 100% 0% 100% 73.21% 26.79% 100% 84.57% 15.43% 100% 83.64% 16.36% 

2 เครื่องดื่ม 50 48 2 19 12 7 3 2 1 16 9 7 18 15 3 106 86 20 

  100% 96% 4% 100% 63.16% 36.84% 100% 67% 33.33% 100% 56.25% 43.75% 100% 83.33% 16.67% 100% 81.13% 18.87% 

3 สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 113 94 19 230 139 91 30 21 9 104 77 27 58 45 13 535 376 159 

  100% 83.19% 16.81% 100% 60.43% 39.57% 100% 70% 30% 100% 74.04% 25.96% 100% 77.59% 22.41% 100% 70.28% 29.72% 

4 ผา เคร่ืองแตงกาย 956 915 41 542 468 74 56 53 3 3519 3295 224 335 308 27 5408 5039 369 

  100% 95.71% 4.29% 100% 86.35% 13.65% 100% 95% 5.36% 100% 93.63% 6.37% 100% 91.94% 8.06% 100% 93.18% 6.82% 

5 ของใช ของตกแตง 1276 1257 19 1294 1245 49 162 161 1 1716 1680 36 653 649 4 5101 4992 109 

 ของท่ีระลึก 100% 98.51% 1.49% 100% 96.21% 3.79% 100% 99% 0.62% 100% 97.90% 2.10% 100% 99.39% 0.61% 100% 97.86% 2.14% 

 รวม 2561 2458 103 2238 1986 252 281 267 14 5411 5102 309 1252 1176 76 11743 10989 754 

  100% 95.98% 4.02% 100% 88.74% 11.26% 100% 95% 4.98% 100% 94.29% 5.71% 100% 93.93% 6.07% 100% 93.58% 6.42% 

  ที่มาของขอมูล : สาํนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย สํานกัหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตรบริการ 
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Facebook : www.facebook.com/BureauofCommunityTechnology 
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โทรศพัท ์:    
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เว็บไซต ์: www.dss.go.th 
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