รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการคูปองวิทยเพื่อโอทอป
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2560
จัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตรบริการ

คำนำ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌ฿หຌความสาคัญกับการนาจทย์ปัญหาทีไเดຌรับจากผูຌประกอบการอทอป
มาศึกษาวิจัยละพัฒนาอยางตอนืไอง ดยมุงหวัง฿หຌผลงานวิจัยสามารถกຌปัญหาละตอบจทย์ตรงตาม
ความตຌองการของผูຌประกอบการอทอป สงสริม฿หຌกิดการสรຌางนวัตกรรมสินคຌา OTOP ฿หຌมีจานวนพิไมมากขึน
ดย฿นปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิท ยาศาสตร์บ ริก าร ดานิน การมอบ คูป องวิท ย์ พืไอ อทอป
กผูຌประกอบการกลุม Existing จานวน 130 ราย ป็นผูຌประกอบการกลุมของ฿ชຌ ของประดับตกตงละของ
ทีไระลึก มากทีไสุด จานวน 53 ราย ิรຌอยละ 40.77ี รองลงมาคือกลุม อาหารละครืไองดืไม จานวน 31 ราย
ิรຌอยละ 23.85ี กลุม สมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จานวน 27 ราย ิรຌอยละ 20.77ี กลุ มผຌาละครืไองตงกาย
จานวน 19 ราย ิรຌอยละ แ4.61ี ดยป็นการนา วทน. เปสนับสนุนการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต
มากทีไสุด จานวน ็เ ราย ิรຌอยละ 5ใ.่เี รองลงมาคือการพัฒนาระบบมาตรฐาน จานวน ใใ ราย ิรຌอยละ
โ5.ไเี การพัฒ นาละออกบบบรรจุภัณฑ์ จานวน 20 ราย ิรຌอยละ แ5.ไเี ละการพัฒ นานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ จานวน 7 ราย ิรຌอยละ 5.ไเี ดยดานินการ฿นภูมิภาคตางโ คือ ภาคตะวันออกฉียงหนือ 43 ราย
ภาคหนือ 41 ราย ภาคกลาง 29 ราย ภาค฿ตຌ 12 ราย ละภาคตะวันออก 5 ราย
การดานินงานครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีสวนสาคัญทีไชวย
สรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจดยสรຌางรายเดຌ฿หຌกครั วรือน ละมีการจຌางงาน฿นชุมชนทຌองถิไนทัไวประทศ
รวมทังการสรຌางนวัตกรรม฿หมโ ฿หຌกับผูຌประกอบการละชุมชน฿นทຌองถิไนอยางมัไนคงละยัไงยืน

สานักทคนลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โ5ๆเ

สำรบัญ
สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป ป พ.ศ. 2560
ครงกำรพัฒนำกำรผลิตมะขำมชอิไม฿นนำชืไอมปรุงรส
ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภำพชนิดขຌมขຌน
ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กะปຂ
ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สตรอบอร์รีไ ละกระบวนกำรผลิต
ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขຌำวหลำม
ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจำกทุรียนผสมธัญชำติละนำผลไมຌ
ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขำหลือง
ครงกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ละยืดอำยุกำรก็บรักษำของกลຌวยตำก
ครงกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ละยืดอำยุกำรก็บรักษำปลำยำง
ครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ขຌำวตຎนมูนคลุก
ครงกำรยืดอำยุกำรก็บรักษำผลิตภัณฑ์นำปรุงรสผัดไทยไชยำ
ครงกำรพัฒนำสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดไทยพรຌอมบริภค
ครงกำรกำรพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตคุกกีจำกปງงขຌำวจຌำหอมมะลิ
ครงกำรพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตยลลีไมะนำวคียวหนึบจำกปลือกมะนำวหลือทิง
ครงกำรกำรพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตมะมวงอบหຌง
ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภำพสำหรับครืไองดืไมกำฟปรุงสำร็จ
ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปรรูปจำกไขขำวค็ม
ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยล็บมือนำงอบ
ครงกำรกำรยืดอำยุผลิตภัณฑ์นำพริกตຌมยำของวิสำหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌำนตีน
ครงกำรพัฒนำกำรยืดอำยุกำรก็บรักษำผลิตภัณฑ์ขนมไทยิฝอยทองสดี
ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นำพริกหอยนำงรมไขค็มของกลุมมบຌำนกษตรกรสนธิวัฒน์
ครงกำรพิไมมูลคำผลิตภัณฑ์กระดำษจำกผักตบชวำ
ครงกำรพัฒนำคุณภำพกระดำษรีไซคิลละผลิตภัณฑ์จำกยืไอ
ละกระดำษรีไซคิลพืไอพิไมมูลคำของผลิตภัณฑ์
ครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตกระดำษสำพืไอพิไมคุณภำพละลดตຌนทุนกำรผลิต
ครงกำรกำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จำกสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชำติ ิจ.อำงทองี
ครงกำรกำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ ิจ.อุดรธำนีี
ครงกำรกำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ ิจ.สกลนครี
ครงกำรกำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ ิจ.ขอนกนี
ครงกำรกำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิคกำรยຌอมบบหลำกสี ิจ.ขอนกนี
ครงกำรกำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิคกำรยຌอมบบหลำกสี ิจ.รำชบุรีี
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สำรบัญ ิตอี
ครงกำรกำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิคกำรยຌอมบบหลำกสี ิจ.สุรินทร์ี
ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจำกรังไหม
ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน
ครงกำรกำรทำตຌนบบซิลิคน ิจ.นครพนมี
ครงกำรกำรทำตຌนบบซิลิคน ิจ.ระนองี
ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ศิลำดล
ครงกำรพัฒนำอุปกรณ์฿หຌนำสำหรับไมຌกระถำง
ครงกำรกำรผลิตผลิตภัณฑ์กระถำงบอนไซ
ครงกำรกำรพัฒนำตุຍกตำดินผำนำหนักบำ
ครงกำรกำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ ิจ.มหำสำรคำมี
ครงกำรกำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ ิจ.นครพนมี
ครงกำรกำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ ิจ.ชียง฿หมี
ครงกำรกำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ ิจ.ชียง฿หมี
ครงกำรกำรพัฒนำซรำมิกกลิไนหอม
ครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนไพร
ครงกำรกำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสมุนไพร
ครงกำรกำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหนຌำผสมสมุนไพร
ครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนไพรทองพันชัไง
ครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขำวจำกสมุนไพร
ทียนกิไงทีไหมำะสมกับผูຌประกอบกำร OTOP
ครงกำรกำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจำกสมุนไพร
ครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจำกนมผึง
พืไอลดปริมำณจุลินทรีย์ปนปื้อน
ครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตลูกประคบสมุนไพรหຌง฿หຌไดຌรับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสบูกຌอนสมุนไพรธรรมชำติ
ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนผสมสมุนไพร
ครงกำรทคนิคกำรดินสຌนกันขอบละกำรลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว
ครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ผຌำทอดຌวยสีธรรมชำติ
ครงกำรออกบบละพัฒนำบรรจุภัณฑ์สินคຌำ OTOP
ครงกำรพิไมประสิทธิภำพตำผำกຍส
ครงกำรพัฒนำรูปบบละพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ซรำมิกพืไอยกระดับสินคຌำ OTOP & SMEs
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำกำรผลิตมะขำมชอิไม฿นนำชืไอมปรุงรส

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงพจนีย์ มวงนຌอยจริญ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
2

รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาการผลิตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส
The Processing Development of sweet tamarind in seasoning syrup.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางวรรณดี มหรรณพกุล ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7420 ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : wannadee@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
นางพจนีย์ มวงนຌอยจริญ ทีไตัง : 124 หมู ้ ตาบลนายม อาภอมือง จังหวัดพชรบูรณ์
ทรศัพท์ : เ่ ไๆโเ ็แเใ,08 8273 7412
4. ระยะวลาของครงการ ิวันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการี : 8 ดือน
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูป องวิท ย์ พืไอ อทอป ป็ น ภารกิจ ทีไห นว ยงานภาย฿ตຌ สั ง กัด กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ละ
ทคนลยี รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี มีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน พืไอ
พิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิส าหกิจชุมชน ิOTOPี ดยมี
ปງาหมายสงสริม฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหาร ฿หຌตอบสนองความ
ตຌอ งการของผูຌบ ริ ภค ซึไง กรมวิท ยาศาสตร์บ ริก าร ดยส านัก ทคนลยีช ุม ชนมีภ ารกิจ ฿นงานวิจัยดຌาน
ทคนลยีอาหาร ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน ทีม
นักวิจัยเดຌลงพืนทีไสารวจละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไม
บຌานนายม จังหวัดพชรบูรณ์ ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ละยีไยมกลุมผูຌประกอบการ OTOP
ปรรูปมะขามจานวน ใ กลุม ทา฿หຌทราบประดในปัญหาการปนป้ อนของชือจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์ ทา฿หຌเม
สามารถกใบรักษามะขามเวຌเดຌนาน วศ. จึงเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส พืไอ฿หຌเดຌ
สูตร ทคนิค ละผลิตภัณฑ์ตຌนบบ พรຌอมถายทอดทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไม
บຌานนายม จังหวัดพชรบูรณ์ ดยมีปງาหมายพัฒนา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส พืไอสรຌาง
มูลคาพิไม฿หຌกับมะขาม ละยืดอายุการกใบรักษา พรຌอมสงสริมผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการ
รับรองมาตรฐาน ละพิไมชองทางการตลาด฿นการสงออก
7. ความป็นมาของครงการ
มะขามมีชืไอวิทยาศาสตร์วา Tamarindus indica Linn. อยู฿นวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE
มีถิไนกานิดมาจากอชีย฿ตຌ ละอฟริกาตะวันออก ลักษณะทัไวเปป็นเมຌยืนตຌน ออกดอกป็นชอทีไกิไงหรือปลาย
ยอด ผลป็นฝักยาวคอนขຌางกลม มีหลายมใด มลใดมีสีนาตาลดง พืนทีไสงสริมการปลูกมะขาม คือ ภาคหนือ
ิพชรบูรณ์ พร นาน ลาปาง พิษณุลก อุตรดิตถ์ ละพะยาี ภาคตะวันออกฉียงหนือ ิลย มุกดาหาร
นครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ อุดรธานี ละขอนกนี ละภาคตะวันออก ิจันทบุรี สระกຌวี มะขามมี
สรรพคุณมากมาย คือ ยอดออนละฝักออนมีวิตามินอมากกวา มะขามปียกรสปรียว ทา฿หຌชุมคอ ลดความ
รຌอนของรางกายเดຌดี นือ฿นฝักมะขามทีไกจัด รียกวา มะขามปียก ประกอบดຌวยกรดอินทรีย์หลายตัว ชน
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กรดทาร์ทาริค กรดซิตริก ป็นตຌน ทา฿หຌออกฤทธิ์ระบายละลดความรຌอนของรางกายเดຌดี พทย์เทยชืไอวารส
ปรียวนีจะกัดสมหะ฿หຌละลายเดຌ
฿นพืนทีไ จังหวัดพชรบูรณ์ มีการปลูกมะขามกันมาก เดຌชืไอวาป็น มืองมะขามหวาน นืไองจาก
มะขามหวานป็นพืชศรษฐกิจของจังหวัดนีมาตดังดิม ภาย฿นจังหวัดมีพืนทีไปลูกมะขามหวานนับหมืไนเร ปลูก
มากทีไสุด฿นอาภอหลมสักละอาภอมือง พันธุ์ทีไนิยมปลูกกันมาก เดຌก พันธุ์ประกายทอง หรือ ตาปຈะ พันธุ์
สีทอง ิพันธุ์นายหยัดี พันธุ์ศรีชมพู พันธุ์ขันตี พันธุ์หมืไนจง พันธุ์อินทผาลัม ป็นตຌน ดยสวนมากมะขามจะริไม
สุก ละกใบผลสุกพรຌอมรับประทานเดຌประมาณดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ทางจังหวัดพชรบูรณ์จึงจัดงาน
ทศกาลมะขามหวานขึนป็นประจาทุกปี฿นชวงนัน ละชวงดือนกุมภาพันธ์ป็นชวงทีไมะขามกจัดตยังเมสุก
ซึไง ป็ น มะขามทีไ หมาะก การน ามาผลิ ตป็น มะขามช อิไม กรมวิ ทยาศาสตร์ บ ริก ารจึง เดຌ จั ดท าครงการ
พัฒนาการผลิตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคา฿หຌกับมะขาม ละชวยยืดอายุ
การกใบรักษา นอกจากนีชวยพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
8.1 พืไอวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสบรรจุ฿นถุงรีทอร์ต สามารถกใบเดຌทีไ
อุณหภูมิหຌอง
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌ ทคนลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส ฿หຌก
ผูຌประกอบการ
8.3 พืไอผลักดันผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย. ละขอการรับรองมาตรฐาน มผช.
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ศึกษาพัฒนาสูตร กระบวนการผลิตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสพืไอการผลิตชิงพาณิชย์
9.2 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
9.3 ถายทอดทคนลยีการผลิต ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ ละติดตามผลการนาผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์
10. หลักการละหตุผล
มะขามชอิไม฿นนาปรุงรส ป็นผลิตภัณฑ์มะขามปรรูป ดย฿ชຌนือมะขามสดฝัก฿หญทีไกะปลือกลຌว
ผานการชนาชืไอม พิไมความขຌมขຌนนาชืไอมประมาณ ใ-ไ วัน พืไอ฿หຌเดຌรสชาติหวานอมปรียวละกลมกลอม
การผลิตจาหนาย฿นชิงการคຌามี โ รูปบบ คือ 1) มะขามชอิไมทีไผานการอบหຌง 2) มะขามชอิไมบรรจุ฿น
นาชืไอมปรุงรส ซึไงกลุมผูຌบริภคนิยม฿นรูปบบทีไ โ มาก นืไองจากเดຌความกรอบ ละมีรสชาติดี ทีไมีรสชาติ
ผสมระหวาง รสผลเมຌชอิไม ละมีรสผลเมຌดองผสมอยูดຌวย
฿นปั จ จุ บั น การผลิ ต มะขามช อิไ ม ทางการคຌ า ผูຌ ป ระกอบการระดั บ ชุ ม ชน฿นหลายพื นทีไ ยั ง ฿ชຌ
กระบวนการผลิตทีไเมหมาะสม มะขามชอิไมจึงมีปัญหาดຌานอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ดยอาจมีการสืไอม
สียคุณภาพ ละกใบเมเดຌนาน อีกทังจาป็นตຌองกใบรักษาทีไอุณหภูมิตูຌยใน พืไอปງองกันการบูดปรียวทีไกิดจาก
ชือจุลินทรีย์ นอกจากนีมีผลเมຌชนิดอืไน ทีไปรรูปดยกรรมวิธี การดอง ชอิไม฿นนาชืไอมพืไอ฿หຌมีรสชาติดี ละ
บรรจุ฿นนาชืไอมปรุ งรส ชน มะมวงชอิไม มะดันชอิไม ตะลิงปลิงชอิไม ผลิตภัณฑ์กลุมนี หากมีการพัฒนา
ทคนิคการยืดอายุการกใบรักษา ฿หຌสามารถกใบเดຌทีไอุณหภูมิหຌอง จะสงสริมการขาย ละมีอกาสขยายตลาด
พืไอการสงออกเดຌมากขึน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน เดຌพัฒนาสูตร
มะขามชอิไม฿นนาปรุงรส ซึงไ มีนวคิดการ฿ชຌทคนิคบรรจุถุงรีทอร์ต ลຌวฆาชือดຌวยครืไองฆาชือชนิด ฉีดพนเอ
นารຌอน ิHot water spray retort) พืไอกຌปัญหาการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ฿หຌสามารถกใบเดຌนานขึน ละ
พัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌผูຌประกอบการ ป็นการชวยขยายชองทางการตลาด ละพิไมความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌ
ผูຌประกอบการ
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11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานกับ ผูຌป ระกอบการ OTOP กลุมวิส าหกิจ ชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไม
บຌานนายม ทีไขຌารวมกิจกรรมครงคูปองวิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ. ละผูຌประกอบการ OTOP ปรรูปมะขาม
จานวน ใ กลุม เดຌก กลุมผูຌประกอบการรายดียว (เรสุชิน) กลุมวิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌบຌานยาวี ละกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมสงสริมอาชีพปรรูปมะขามหวานบຌานนนสาธง ทีไสน฿จรับการถายทอดความรูຌดຌานการปร
รูปผลิตภัณฑ์มะขาม ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืไอขอขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี ละลง
พืนทีไสารวจละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ OTOP.฿นพืนทีไจังหวัดพชรบูรณ์ ระหวางวันทีไ โใ – โ5
กุมภาพันธ์ โ5ๆเ พรຌอมกใบตัวอยาง พืไอศึกษาพัฒนาสูตรตอเป
11.2 ศึกษาพัฒ นาสู ตร ทคนิคการผลิ ต ละกระบวนการผลิต สภาวะทีไดีห รือ หมาะสม ฿นการ
ฆาชือจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส มีลักษณะนือสัมผัส สี ละกลิไน
รสทีไดี ละสามารถกใบ รักษาเดຌทีไอุณ หภูมิหຌอ ง ดยปรียบทีย บกับ มะขามชอิไม ทีไเมเดຌผานการ฿หຌความ
รຌอน ิControlี พรຌอมทังสงตรวจวิคราะห์ชือจุลินทรีย์
11.3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
11.4 รวบรวมขຌอมูล จัดทาอกสาร ละถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษา
ชิงลึก ละสาธิตการผลิตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส ฿นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป กผูຌประกอบการ
OTOP ประภทอาหาร วันทีไ โโ – โไ มิถุนายน โ5ๆเ
11.4.1 ขຌาติดตอประสานงาน฿นการตรียมความพรຌอม พืไอการสาธิตการปรรูปมะขาม
11.4.2 ถายทอดทคนลยี ณ วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไมบຌานนายม แโไ หมูทีไ ้
ตาบลนายม อาภอมือง จังหวัดพชรบูรณ์ อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ ดังนี
แี บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตมะขามปรรูป
โี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ
- การตรียมมะขามพืไอป็นสวนประกอบ฿นผลิตภัณฑ์
- ผลิตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสบรรจุถุงรีทอร์ต ละการฆาชือจุลินทรีย์
- การผลิตนามะขามขຌมขຌนบรรจุขวดกຌว ยมมะขาม ละมะขามกຌว
11.5 ติดตาม ละประมินผล.
11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ
11.5.2 ประสานงานกั บ ผูຌ ป ระกอบการผลั กดั น ขຌ าสู ก ระบวนการยืไ น ขอ อย.ละขอรั บ รอง
มาตรฐาน มผช.
11.6 สรุป ละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1 ผลการลงพืนทีไสารวจละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไม
บຌานนายม แโไ หมูทีไ ้ ตาบลนายม อาภอมือง จังหวัดพชรบูรณ์ ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ปี
โ5ๆเ กลุมจຌงความประสงค์฿หຌชวยพัฒนากระบวนการผลิต ทีมนักวิจัย วศ. จึงกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์มะขาม
ชอิไม พืไอนามาศึกษาพัฒนายืดอายุการกใบรักษา นอกจากนียีไยมกลุมผูຌประกอบการ OTOP ปรรูปมะขาม
อีก ใ กลุม เดຌก กลุมผูຌประกอบการรายดียว (เรสุชิน) วิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌบຌานยาวี ละวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสงสริมละปรรูปมะขามหวานบຌานนนสาธง สดงดังภาพกิจกรรมทีไ แ
12.2 ผลการพัฒนาสูตร ทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิตสภาวะทีไหมาะสม พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์
มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส มีลักษณะนือสัมผัส สี ละกลิไนรสทีไดี ดยการ฿ชຌทคนิคบรรจุถุงรีทอร์ต
ลຌวฆาชือดຌวยครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retort) พืไอยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์ ดยมีขันตอนการผลิต คือ ตรียมนาชืไอม฿หຌมีความขຌมขຌน ใ5 องศาบริกซ์ ิอัตราสวนนาตอนาตาล
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ทากับ ๆ5เ มิล ลิลิตร : ใ5เ กรัมี กลือรຌอยละ เ.5 ละกรดซิตริกรຌอยละ 0.28 ของปริมาณนาชืไอม
ละบรรจุมะขามชอิไมประมาณรຌอยละ ไ5-5เ ของนาหนักทังหมด ละติมนาชืไอมลง฿นถุงรีทอร์ต นาขຌา
ครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retort) ดยทดลองพืไอศึกษาสภาวะ ิอุณหภูมิ ละวลาี
฿นการฆาชือทีไหมาะสม ดังสดง฿นตารางทีไ แ ศึกษาปรียบทียบ฿หຌความรຌอนฆาชือจุลินทรีย์ทีไอุณหภูมิ ่5
ละ ้เ องศาซลซียส ทีไระยะวลา แเ – แ5 นาที

ตำรำงทีไ แ ศึกษาปรียบทียบอุณหภูมิ (C) ละวลา฿นการฆาชือมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส
กำรทดลอง
อุณหภูมิ (C) วลำ ินำทีี ลักษณะนือสัมผัส สีผลิตภัณฑ์
แ
่5
แ5
กรอบ
สีหลือง
โ
้เ
แเ
กรอบ
สีหลือง
ใ
้เ
แ5
กรอบนຌอย
สีหลืองขຌม

จากผลการทดลองพบวา ทัง ใ สภาวะ฿นการฆาชือสงผลตอความตกตางทางดຌานลักษณะนือ
สัมผัสละสี ตเมสงผลตอความตกตางทางดຌานรสชาติ กลาวคือ มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสทีไฆาชือดຌวย
เอนาทีไอุณหภูมิ ่5 องศาซลซียส ป็นวลา แ5 นาที มีลักษณะนือสัมผัสดຌานความกรอบทีไสุด ละทัง ใ
สภาวะ สงผล฿หຌมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสมีสีขຌมกวามะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสทีไเมผานการ฿หຌความ
รຌอน ิControlี มืไอปรียบทียบผลการตรวจวิคราะห์ชือจุลินทรีย์ พบวาสภาวะการฆาชือทีไอุณหภูมิ 85
องศาซลซียส ป็นวลา แ5 นาที ละทีไอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา แเ นาที มีปริมาณชือจุลินทรีย์
อยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐานของอาหาร฿นภาชนะปຂดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ิฉ.ใ55ี พ.ศ. โ55ๆ
กาหนด ดังสดง฿นตารางทีไ โ ตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสทีไฆาชือทีไอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา
แเ นาที มีปริมาณชือจุลินทรีย์ Total plate count นຌอยกวา จึงลือกสภาวะนี฿นการฆาชือผลิตภัณฑ์มะขาม
ชอิไม฿นนาชืไอมปรุง พืไอกใบรักษาเวຌเดຌนานขึน ผลิตภัณฑ์ป็นทีไยอมรับตอผูຌบริภค ละถายทอดทคนลยี
฿หຌกผูຌประกอบการตอเป
ตำรำงทีไ โ ผลการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส
รำยกำรทดสอบ
ปริมำณทีไพบ
T ่5 C แ5 นำที
T 9เ C แเ นำที
Bacillus cereus
cfu/g
< 10
< 10
Clostridium perfringens cfu/g
< 10
< 10
Coliform Bacteria
MPN/g
< 3.0
< 3.0
Salmonella spp.
per 25 g
Not Detected
Not Detected
Staphylococcus aureus per 0.1 g
Not Detected
Not Detected
2
Total Plate Count
cfu/g
< 2.5 x 10 EAPC
< 10
Yeasts and molds
cfu/g
<10 est.
<10 est.
หมายหตุ : EAPC = Estimated Aerobic Plate Count
est : Estimated Counts
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ขันตอนกำรผลิตทีไสำคัญ : ตรียมสวนผสมนาชืไอมปรุงรส บรรจุถุงรีทอร์ต ละฆาชือดຌวยครืไองฆาชือ
ชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retort)

12.3 ผลการศึกษาอายุการกใบของมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสบรรจุถุงรีทอร์ตทีไฆาชือดຌวยเอนาทีไ
อุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา แเ นาที มืไอวลาผานเป เ แ ใ ละ ๆ ดือน ดยมีสภาวะ฿นการกใบ
รักษาผลิตภัณฑ์ โ สภาวะ คือ กใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌอ ง ละอุณหภูมิตูຌยใน ิอุณหภูมิ 5 Cี ละทดสอบ
คุณภาพดຌานประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ เดຌผลดังสดง฿นตารางทีไ ใ
ตำรำงทีไ ใ ผลการศึกษาอายุการกใบของมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสบรรจุถุงรีทอร์ต
ระยะวลา
ผลการทดสอบทางดຌานประสาทสัมผัส
การกใบรักษา
อุณหภูมิหຌอง
อุณหภูมิตูຌยใน ิอุณหภูมิ 5 Cี
ิดือนทีไี
เ
- มะขามกรอบปานกลาง มีสีหลืองขຌมกวา - มะขามกรอบ มีสีหลืองขຌมกวา
Control
Control
- นาชืไอม฿สมีรสหวานปานกลาง คใมละ - นาชืไอม฿สมีรสหวานปานกลาง คใมละ
ปรียวลใกนຌอย
ปรียวลใกนຌอย
แ
- มะขามกรอบนຌอยกวา ละมีสีหลืองขຌม - มะขามกรอบปานกลาง มีสีหลืองขຌม
กวา Control
กวา Control
- นาชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใมละ - นาชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใม
ปรียวลใกนຌอย
ละปรียวลใกนຌอย
ใ
- มะขามนิไมลใกนຌอย ละมีสีนาตาลหลือง - มะขามกรอบลใกนຌอย ละมีสีหลืองขຌม
ขຌมอมนาตาลมากกวา Control
กวา Control
- นาชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใมละ - นาชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใม
ปรียวลใกนຌอย มีรสฝาดพิไมขึน อาจ
ละปรียวลใกนຌอย
นืไองจากนา฿นมลใดมะขามซึมผานออกมา
ผสมกับนาชืไอม
6
- มะขามนิไมปานกลาง ละมีสีหลืองขຌม
- มะขามนิไมลใกนຌอย ละมีสีหลืองขຌม
กวา Control
กวา Control
- นาชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใมละ - นาชืไอม฿ส มีรสหวานปานกลาง คใม
ปรียวลใกนຌอย มีรสฝาดพิไมขึน อาจ
ละปรียวลใกนຌอย มีรสฝาดพิไมขึน อาจ
นืไองจากนา฿นมลใดมะขามซึมผานออกมา นืไองจากนา฿นมลใดมะขามซึมผานออกมา
ผสมกับนาชืไอม ซึไงเมป็นทีไยอมรับของ
ผสมกับนาชืไอม ซึไงเมป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค
ผูຌบริภค
หมำยหตุ : Control คือชุดตัวอยางควบคุมทีไเมผานกระบวนการฆาชือดຌวยเอนา
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จากผลการทดสอบทางดຌานประสาทสัมผัส พบวามืไอวลาผานเป ใ ดือน ผลิตภัณฑ์ทีไกใบเวຌ
อุณหภูมิหຌอง มีสีนาตาลหลืองขຌมขึน นือสัมผัสของมะขามเมกรอบ นิไม นาชืไอมริไมมีรสฝาด อาจนืไองจากนา
฿นมลใดมะขามซึมผานออกมาผสมกับนาชืไอม สงผล฿หຌผลิตภัณฑ์เมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค มืไอปรียบทียบ
กับผลิตภัณฑ์ทีไกใบเวຌอุณหภูมิตูຌยใน ิอุณหภูมิ 5 องศาซลซียสี นืไองจากการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ทีไอุณหภูมิตไา
จะชวยรักษาลักษณะนือสัมผัส สี ละรสชาติของผลิตภั ณฑ์เดຌดี สดง฿หຌหในวา การกใบรักษาผลิตภัณฑ์ทีไ
อุณหภูมิตูຌยใน จะทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีการปลีไยนปลงคุณภาพชຌาลง
12.4 รวบรวมขຌอมูล ละจัดทาอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ละสมาชิก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไมบຌานนายม แโไ หมูทีไ ้ ตาบลนายม อาภอมือง
จังหวัดพชรบูรณ์
12.5 ถายทอดทคนลยี ดยอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรสละ
มะขามปรรูป เดຌก ผลิตนามะขามขຌมขຌนบรรจุขวดกຌว ยมมะขาม ละมะขามกຌว พืไอยืดอายุการกใบรักษา
ละพิไมมูลคา฿หຌกับมะขามกผูຌประกอบการ OTOP.ประภทอาหาร ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละ
ครืไอ งดืไ มบຌ านนายม แโไ หมูทีไ ้ ต าบลนายม อ าภอมือ ง จั งหวัด พชรบูร ณ์ ระหว างวัน ทีไ โโ – โไ
มิถุนายน โ5ๆเ มีจานวน ใ กลุมทีไขຌารวมอบรม เดຌก กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไมบຌาน
นายม กลุมวิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌบຌานยาวี ละกลุม วิสาหกิจชุมชนกลุมสงสริม อาชีพปรรูปมะขาม
หวานบຌานนนสาธง ทังหมด แเ คน ใ ราย สดงดังภาพกิจกรรมทีไ โ
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สดงภำพกิจกรรมทีไ แ : การสารวจขຌอมูล ิกอนการดานินงานี จานวน ไ กลุม เดຌก
1) กลุมวิสำหกิจชุมชนกลุมผลิตอำหำรละครืไองดืไมบຌำนนำยม ทีไขຌำรวมครงกำรคูปองวิทย์พืไออทอป
ป โ56เ

2) กลุมผูຌประกอบกำรรำยดียว (ไรสุชิน)

3) วิสำหกิจชุมชนปรรูปผลไมຌบຌำนยำวี

4) วิสำหกิจชุมชนกลุมสงสริมละปรรูปมะขำมหวำนบຌำนนนสำธง
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ภำพกิจกรรมทีไ โ การถายทอดทคนลยี ผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส ละมะขามปรรูป เดຌก
ผลิตนามะขามขຌมขຌนบรรจุขวดกຌว ยมมะขาม ละมะขามกຌว ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละ
ครืไองดืไมบຌานนายม ฿นวันทีไ โใ มิถุนายน โ5ๆเ
1. บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส ละมะขามปรรูป

โ. การตรียมมะขามพืไอป็นสวนประกอบ฿นผลิตภัณฑ์

ใ. การผลิตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส ละมะขามปรรูป เดຌก ผลิตนามะขามขຌมขຌนบรรจุขวดกຌว
ยมมะขาม ละมะขามกຌว
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน : ผูຌประกอบการเมมีความรูຌ ทคนิค สูตรสวนประกอบ ละกระบวนการผลิตมะขาม
ชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส฿หຌเดຌมาตรฐาน
หลังการดานินงาน : ผูຌประกอบการ OTOP เดຌรับความรูຌ ละทคนิค฿นกระบวนการผลิตมะขาม
ชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส ทีไ฿ชຌกระบวนการผลิตทีไหมาะสม สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เวຌเดຌนาน ละตรงกับ
ความตຌองการของผูຌประกอบการ ดยอยู฿นระหวางการยืไนขอ อย. ละขอรับรองมาตรฐาน มผช.
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตอาหารละครืไองดืไมบຌานนายม มีความพอ฿จป็นอยางมากทีไกรมวิทยาศาสตร์
บริก ารเดຌ฿หຌคาปรึกษานะนาถึงทคนิค ละขั นตอนกระบวนการผลิต ทา฿หຌกลุม เดຌ รียนรูຌทคนิค ตางโ
฿นการผลิต ซึไงกลุมจะเดຌนาองค์ความรูຌทีไเดຌเปผลิต จาหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ ละขยาย
อกาสทางการตลาด ขณะนีผลิตภัณฑ์อยู฿นระหวางตรียมการยืไนจดทะบียน อย. ละขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี กลุมหในถึงประยชน์ทีไหนวยงานภาครัฐสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถายทอด
ความรูຌการผลิต จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์ชวยสนับสนุนกลุม OTOP ตอเป ละมีขຌอสนอนะ
฿หຌมีการสงสริมดຌานการตลาด
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ดຌวยขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ การพัฒนาการผลิตมะขามชอิไม฿นนาชืไอมปรุงรส ทา฿หຌเดຌขຌอมูล
ทคนิคกระบวนการผลิตทีไหมาะสม ซึไงสามารถยืดอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ ละวางจาหนายเดຌทีไ
อุณหภูมิหຌองเดຌ ตควรกใบรักษาทีไอุณหภูมิตไา จะชวยรักษาสี นือสัมผัส กลิไน รสของผลิตภัณฑ์เดຌดี
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางวรรณดี มหรรณพกุล
16.2 นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
16.4 นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภำพ
ชนิดขຌมขຌน

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำยวสุ ตันติวงศ์ ละ นำงบญจวรรณ ตันติวงศ์

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน
Development of Healthy concentrate juice products
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ ๊ 0 2201 7420 ทรสาร ๊ 0 2201 7416
อีมล์ ๊ wannadee@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายวสุ ตันติวงศ์ ละ นางบญจวรรณ ตันติวงศ์
ทีไตัง ๊ ิบริษัท กิจการ 55 ฮิร์บี ็็/แไ หมู ใ ตาบลสมใด อาภอมือง จังหวัดชลบุรี
ทรศัพท์ ๊ 08 8089 1565 4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี ๊ 8 ดือน
5. งบประมาณครงการ ๊ 35,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูป องวิท ย์ พืไอ อทอป ป็ น ภารกิจ ทีไห นว ยงานภาย฿ตຌ สั ง กัด กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ละ
ทคนลยี รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการ
ข ง ขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ผูຌ ป ระกอบการวิส าหกิ จ ชุ มชน ิOTOPี นຌ น ความส าคั ญ ทีไจ ะ฿ชຌ
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพ
ผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตร์บ ริก าร ิวศ.ี ดยกลุม ผลิตภัณฑ์อาหารละครืไอ งดืไม สานักทคนลยีชุม ชน
ทีมนักวิจัยเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ละกระบวนการผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน ทีไมีสวนประกอบของ
ฟักขຌาวละผลหมอนชนิดขຌมขຌนพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละยังคงรักษาสารตຌานอนุมูลอิสระเวຌเดຌ฿หຌก
ผูຌประกอบการบริษัท กิจการ 55 ฮิร์บ พืไอป็นการพิไมศักยภาพการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ ซึไงจะมีสินคຌาทีไ
ตอบสนอง฿หຌกผูຌบริภคมากขึน ละมีผล฿นการขยายการตลาดสูการสงออก฿นอนาคตเดຌมากขึน
7. ความป็นมาของครงการ
฿นปัจจุบันทุกประทศ฿หຌความสน฿จประชากรผูຌสูงอายุดຌวยหตุผลวา มีการพิไมจานวนมากขึน ละประทศ
เทยเดຌขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ ิAgeing Society or Aging Societyี คือ การทีไประทศหนึไงมีประชากรอายุ ๆเ ปีขึนเป
รวมทังพศชายละพศหญิงมากกวารຌอยละ แเ ของประชากรทังประทศ หรือมีประชากรอายุตังต ๆ5 ปีขึนเป
กินรຌอยละ ็ ของประชากรทังประทศ ซึไงการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรสูงอายุลกเดຌริไมขຌามามีบทบาทตอ
การพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละมีความจาป็นตຌองมีการพัฒนานวัตกรรมดຌานตางโ พืไอผูຌบริภค฿นกลุมผูຌสูงอายุ
ละมีขຌอมูลวาประชากรกลุมผูຌสูงอายุสวน฿หญมีปัญหาสุขภาพ ชน เขมัน฿นลือดสูง นาตาล฿นลือดสูงละมีปัจจัย
สีไยงป็นรคบาหวาน รคหลอดลือดหัว฿จ รคหัว฿จขาดลือด คนสวน฿หญจึงมีความตຌองการอาหารละครืไองดืไม
พืไอสุขภาพ
บริษัท กิจการ 55 ฮิร์บ มีปງาหมาย฿นการผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน จึงเดຌขຌารวมครงการ
คูปองวิ ทย์พืไออทอปปี โ5ๆเ ของกรมวิ ทยาศาสตร์บริ การ ซึไงมี ความตຌ องการ฿หຌ วิจั ยพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ละ
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กระบวนการปรรูปครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน ทีไมีสวนประกอบของฟักขຌาวละผลหมอนชนิดขຌมขຌน พืไอ฿หຌ
เดຌกระบวนการผลิตทียไ ังคงรักษาสารตຌานอนุมูลอิสระเวຌเดຌ ละเดຌกระบวนการผลิตสูชิงพาณิชย์
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 วิจัยพัฒนากระบวนการผลิต ละทคนิคตรียมสกัดนาฟักขຌาว หรือนาผลหมอน
9.2 วิจัยพัฒนาสภาวะทีไดี฿นการผลิตนาฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน หรือนาผลหมอนขຌมขຌน
9.3 วิจัยพัฒนาปรับกระบวนการผลิต สภาวะทีไดีหรือหมาะสมพืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไมีลักษณะนือสัมผัสสี
ละกลิไนรสดี ชนิดพรຌอมดืไมทีไมีสารตຌานอนุมูลอิสระสูง
9.4 ติมสาร หรือปรับสภาวะ฿หຌหมาะตอคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพ฿หຌป็นตามมาตรฐาน
9.5 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีการทดสอบทางประสาทสัมผัส ละป็นทีไยอมรับพืไอผลิตชิงพาณิชย์
9.6 ศึกษาอายุการกใบครืไองดืไมนาฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน ละครืไองดืไมนาผลหมอนขຌมขຌน
9.7 วิคราะห์คุณคาทางภชนาการ สารตຌานอนุมูลอิสระ สมบัติทางคมี กายภาพ ละชีวภาพ
9.8 ถายทอดทคนลยี ละฝຄกอบรม
9.9 รวบรวมผล สรุปทารายงาน จัดทาป็นขຌอมูลทคนลยี
10. หลักการละหตุผล
ฟักขຌาว จัดป็นผลเมຌกลุมพืชสมุนเพร มี ชืไอวิทยาศาสตร์ Momorodica cochinchinensis ิLour.ี
Spreng. มีชืไอภาษาอังกฤษ Baby Jackfruit, Cochinchin Gourd, Spiny Bitter Gourd, Sweet Gourd
ผลฟักขຌาว มีลักษณะคลຌายรูปเขกลมรี ปลือกมีหนามลใก โ อยูรอบผล ผลออนจะมีสีขียวอมหลือง ตมืไอสุกผล
จะมีสีดงหรือสีสຌมสด ผลสุกนือป็นสีหลือง มียืไอกลางหุຌมมลใดป็นสีดง มีการนะนาการบริภคนือ฿นผล
นามาทาป็นครืไองดืไมนาฟักขຌาว ซึไงมีสารตຌานอนุมูลอิสระสูง ละมีประยชน์ตอรางกายมาก ชวยสริมสรຌาง
ภูมิคุຌมกัน฿หຌกับรางกาย
หมอน หรือ มัลบอร์รีไ ิMulberryี ชนิดทีไปลูกพืไอรับประทานผล มีชืไอสามัญคือ Black Mulberry
มีชืไอวิทยาศาสตร์คือ Morus nigra L. หมอนชนิดนีมืไอสุกผลจะป็นสีดา มีรสปรียวอมหวาน นิยมนามา
รับประทาน ทายม หรือนาเปปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ตาง โ ผลหมอนสดมีสารสาคัญหลายชนิด อาทิ ฟลาวนอยด์
ิflavonoidsี ละอนทเซยานิ น ิanthocyaninี ซึไ ง ป็ น สารสี ิpigmentี มี ฤ ทธิ์ ตຌ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ิantioxidantี ฿นผลหมอนบางพันธุ์มีปริมาณอนทเซยานินทีไชืไอวา คูรมานิน ิkuromaninี ละคอราเซยานิดิน
ิkeracyanidinี สูงกวาผลชอร์รีไ ผลบลใคคอร์รในต์ ละผลรดราสบอร์รีไประมาณ 10 ทา ละสูงกวาผล
บลใคบอร์รีไประมาณ 2 ทา ซึไงป็นผลเมຌตระกูลบอร์รีไทีไมีชืไอสียง฿นตางประทศละบางพันธุ์มีอนทเซยานิน
ทีไชืไอวา เซยานิดินเตรรูตินเซด์ ิcyanidin-3-rutinosideี หรือคอราเซยานิดิ น ิkeracyanidinี ปริมาณสูง
กวา฿นผลชอร์รีไประมาณ 5 ทา ดยมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมายจากคุณสมบัติการตຌานออกซิดชันของอนุมูลอิสระ
เดຌก ตຌานการกลายพันธุ์ ละตຌานสารกอมะรใง
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌทาการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌนจาก
ฟักขຌาวละผลหมอน พืไอป็นการพิไมศักยภาพการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอตอบสนองความตຌองการ฿หຌก
ผูຌบริภคมากขึน ละมีอกาส สามารถขยายการตลาดสูการสงออก฿นอนาคตเดຌมากขึน
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 วิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นนาฟักขຌาวสด
11.2 พัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิต
11.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
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11.4 ถายทอดทคนลยีการผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน
11.5 ติดตามละประมินผล .
11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.ละขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช.
11.6 สรุป ละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1 ผลการตรวจวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นนาฟักขຌาวสด ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตำรำงทีไ แ ปริมาณสารตຌานอนุมูลอิสระ฿นนาฟักขຌาวสด
รำยกำรทดสอบ
Beta-carotene
µg/100g
Lycopene
µg/100g
Total Antioxidant ิtroloxี mg eq trolox/100g
Gallic acid
mg/kg
Eriodictyol
mg/kg
Apiginin
mg/kg
Isoquercetin
mg/kg
Kaempferol
mg/kg
Quercetin
mg/kg
Hydroquinin
mg/kg
Rutin
mg/kg
Catechin
mg/kg
Tannic acid
mg/kg

ผลกำรทดสอบ
11,115.94
61,853.57
60.70
38.18
เมพบ
เมพบ
62.12
เมพบ
16.40
เมพบ
44.02
32.16
23.27

12.2 ผลการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน บงออกป็น ครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน
แเเั ละครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 60ั
ขันตอน฿นการผลิตครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน ดังนี
แ. ตรียมนาชืไ อมขຌ มขຌน รຌ อยละ ไเ ละติมกรดซิตริ กลงเปรຌอยละ เ.แ5 ของปริมาณ
นาชืไอม
โ. ตรียมวัตถุดิบ
 ฿นกรณีทีไ ป็น ผลฟักขຌาว ฿หຌ ยกส ว นนื อละมลใ ดออกจากปลื อก ละคันน า
ออกมาดยยีผานตะกรง
 ฿นกรณีทีไป็นผลหมอน ลຌางทาความสะอาดผลหมอน ดใดกຌานออก ละนาเปปัດน
บบหยาบดย฿ชຌครืไองปัດน
ใ. กรณีทีไป็นครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 60ั ฿หຌติมนาชืไอมทีไตรียมเวຌ฿นขຌอ แ รຌอยละ ไเ ดย
นาหนักของนาฟักขຌาวหรือนาผลหมอน ละนาเปอุน฿นนารຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ °C
ไ. บรรจุขณะรຌอนลง฿นขวดกຌวทีไผานการทาความสะอาดละฆาชือลຌว
5. ตຌมเลอากาศดยวาง฿นอางนารຌอนทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา 5 นาที ละปຂดฝา฿หຌสนิท
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ๆ. นาขຌาครืไองฆาชือ ดย฿ชຌครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retortี
ทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา แ5 นาที
จากนันนาผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมาตรวจสอบคุณภาพทางคมี เดຌก คาองศาบริกซ์ ิ°Brixี ดยมีคา
ดังสดง฿นตารางทีไ โ ละผูຌประกอบการทดสอบทางดຌานประสาทสัมผัสดยการชิม พบวาผูຌประกอบการ
มีความชอบครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 60ั มากกวาครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 100ั จึงเดຌนาสูตรครืไองดืไมชนิด
ขຌมขຌน ๆเั มา฿ชຌ฿นการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ตำรำงทีไ โ คาองศาบริกซ์ ิ°Brixี ฿นครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน แเเั ละครืไองดืไมชนิดขຌมขຌน 60ั
รายการครืไองดืไม
คาองศาบริกซ์ ิ°Brixี
ครืไองดืไมนาฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน แเเั
แๆ.เ
ครืไองดืไมนาฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน 60ั
23.0
ครืไองดืไมนาผลหมอนชนิดขຌมขຌน แเเั
16.0
ครืไองดืไมนาผลหมอนชนิดขຌมขຌน 60ั
20.0
12.3 ผลการตรวจวิคราะห์คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาฟักขຌาวละครืไองดืไมนา
ผลหมอน พบวาปริมาณชือจุลินทรีย์ผานตามมาตรฐานครืไองดืไมขຌมขຌนตามทีไกาหนด฿นประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับทีไ ใ5ๆ พ.ศ. โ55ๆ ดังสดง฿นตารางทีไ ใ ละผลการตรวจวิคราะห์
คุณคาภชนาการของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาฟักขຌาว ดังสดง฿นตารางทีไ ไ
ตำรำงทีไ ใ คุณภาพทางดຌานจุลิ นทรีย์ของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาฟักขຌาวขຌมขຌนละครืไองดืไมนาผล
หมอนขຌมขຌน
รำยกำรทดสอบ
ผลกำรทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไม
ครืไองดืไมนำฟักขຌำวขຌมขຌน นำผลหมอนขຌมขຌน
Bacillus cereus
cfu/g
< 10
5.0
Clostridium perfringens cfu/g
< 10
< 10
Coliform Bacteria
MPN/g
< 3.0
< 3.0
Salmonella spp.
per 25 g
เมพบ
เมพบ
Staphylococcus aureus per เ.แ g
เมพบ
เมพบ
Total Plate Count
cfu/g
<10 est.
1.0×10 est.
Yeasts and Molds
cfu/g
<10 est.
<10 est.
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ตำรำงทีไ ไ คุณคาทางภชนาการของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาฟักขຌาว
รำยกำรทีไทดสอบ
ปริมำณตอ แเเ g
พลังงานทังหมด
kcal
แแใ.เโ
พลังงานจากเขมัน
kcal
แๆ.็ไ
เขมันทังหมด
g
แ.่ๆ
เขมันอิไมตัว
g
เ.ไ็
คลสตอรอล
mg
เมพบ
ปรตีน
g
เ.่5
คาร์บเฮดรต
g
โใ.โโ
฿ยอาหาร
g
โ.โเ
นาตาล
g
แ็.5โ
ซดียม
mg
5.ใ5
วิตามินอ
µg
ไ่5.เเ
วิตามิน บี แ
mg
นຌอยกวา เ.เใเ
วิตามิน บี โ
mg
เ.เโๆ
คลซียม
mg
โ็.ใ้
หลใก
mg
เ.โ็
ถຌา
g
เ.5โ
ความชืน
g
็ใ.55
12.4 มีถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติการผลิต ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิด
ขຌมขຌน ิครืไองดืไมนาฟักขຌาว ละครืไองดืไมนาผลหมอนี ณ อาคารหຌองปฏิบัติการทคนลยี
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ แเ สิงหาคม โ5ๆเ
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ภำพกิจกรรมทีไ แ การถายทอดทคนลยีปฏิบัติการผลิตครืไองดืไมนาฟักขຌาวขຌมขຌน ณ อาคารหຌองปฏิบัติการ
ทคนลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ แเ สิงหาคม โ5ๆเ
1. ยกสวนนือละมลใดออกจากปลือก ละคันนาออกมาดยยีผานตะกรง

2. ติมนาชืไอมรຌอยละ ไเ ดยนาหนักของนาฟักขຌาว ละนาเปอุน฿นนารຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ °C

ใ. บรรจุขณะรຌอนลง฿นขวดกຌวทีไผานการทาความสะอาดละฆาชือลຌว

ไ. ตຌมเลอากาศดยวาง฿นอางนารຌอนทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา 5 นาที ปຂดฝา฿หຌสนิท ละนาขຌาครืไองฆาชือ
ดย฿ชຌครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retortี ทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา แ5 นาที

5. ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาฟักขຌาวขຌมขຌนทีไเดຌ
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ภำพกิ จ กรรมทีไ โ การถ า ยทอดทคนลยี ป ฏิ บั ติ ก ารผลิ ต ครืไ อ งดืไ ม น าผลหม อ นขຌ ม ขຌ น ณ อาคาร
หຌองปฏิบัติการทคนลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ แเ สิงหาคม โ5ๆเ
1. ลຌางทาความสะอาดผลหมอน ดใดกຌานออก ละนาเปปัດนบบหยาบดย฿ชຌครืไองปัດน

โ. ติมนาชืไอมรຌอยละ ไเ ดยนาหนักของนาผลหมอน ละนาเปอุน ฿นนารຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ °C

ใ. บรรจุขณะรຌอนลง฿นขวดกຌวทีไผานการทาความสะอาดละฆาชือลຌว

ไ. ตຌมเลอากาศดยวาง฿นอางนารຌอนทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา 5 นาที ปຂดฝา฿หຌสนิท ละนาขຌาครืไองฆาชือ ดย
฿ชຌครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retortี ทีไอุณหภูมิ ้5 °C ป็นวลา แ5 นาที

5. ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาผลหมอนขຌมขຌนทีไเดຌ
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากฟักขຌาวละผลหมอนซึไง
ผูຌประกอบการเมมีความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิต
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตครืไองดืไมนาฟักขຌาวละ
ครืไองดืไมนาผลหมอนชนิดขຌมขຌน ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี สามารถกใบรักษาเวຌเดຌนาน ละป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายวสุ ตันติวงศ์ ละนางบญจวรรณ ตันติวงศ์ มีความพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการ
คูปองวิทย์พืไออทอป ละพอ฿จทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ฿หຌคาปรึกษา นะนากระบวนการผลิต ละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาฟักขຌาวละครืไองดืไมนาผลหมอนชนิดขຌมขຌน ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิต
องค์ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿นการผลิต จาหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ ขณะนีตรียมผลิต
พืไอการยืไนจดทะบียน อย. ละขอการรับรอง มผช. ฿นอกาสตอเปเดຌ ละมีความคิดหในวาครงการคูปอง
วิทย์พืไออทอปนีมีประยชน์อยางมาก
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ดຌวยขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมพืไอสุขภาพชนิดขຌมขຌน นีดานินงาน
฿นปีงบประมาณ 2560 ฿นระยะวลา ่ ดือน ทา฿หຌเดຌขຌอมูลกระบวนการผลิต ละสูตรพืนฐานจานวน 2 สูตร
คือ 1ี ครืไองดืไมนาฟักขຌาวชนิดขຌมขຌน 2ี ครืไองดืไมนาผลหมอนชนิดขຌมขຌน ซึไงสามารถชวยพิไมมูลคา฿หຌกับ
ฟักขຌาวละผลหมอน สามารถกใบรักษาเวຌบริภคเดຌนาน ละพัฒนา฿หຌกิดผลิตภัณฑ์฿หม ทีไสามารถนาเปผลิต
จาหนาย฿นชิงพาณิชย์เดຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
16.2 นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
นักวิทยาศาสตร์
16.4 นางสาวการ์ตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา
16.5 นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กะปຂ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสงวน รัตนวิจิตร

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂ
Development of Shrimp Paste Products
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางวรรณดี มหรรณพกุล ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7420 ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : wannadee@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
นางสงวน รัตนวิจิตร ทีไตัง : 29 หมู 3 ตาบลชากดน อาภอกลง จังหวัดระยอง
ทรศัพท์ : 08 1781 6635
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี : ่ ดือน
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูป องวิท ย์ พืไอ อทอป ป็ น ภารกิจ ทีไห นว ยงานภาย฿ตຌ สั ง กัด กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ละ
ทคนลยี รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี มีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌน
การพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌน
ความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหาร ฿หຌตอบสนองความ
ตຌอ งการของผู ຌบ ริ ภค ซึไง กรมวิท ยาศาสตร์บ ริก าร ดยส านัก ทคนลยีช ุม ชน มีภ ารกิจ ฿นงานวิจัยดຌา น
ทคนลยีอาหาร ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ
กรมวิทยาศาสตร์บ ริการ ิวศ.ี ดยกลุม ผลิตภัณ ฑ์อ าหารละครืไองดืไม สานัก ทคนลยีชุม ชน
ทีมนักวิจัยเดຌล งพืนทีไส ารวจละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึ กกผูຌป ระกอบการวิสาหกิจ ชุมชนกลุมมบຌานบุญนาค
จังหวัดระยอง ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ทา฿หຌทราบประดในปัญหาละความตຌองการของ
ผูຌประกอบการ OTOP พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับกะปຂ จึงเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปกะปຂป็นกะปຂอัดกຌอน
ละกะปຂผง พืไอสะดวกตอการจัดกใบละขนสง อีกทังสามารถกใบรักษาเวຌเดຌนาน ดยทีไ ความขຌมขຌน คุณคา
ทางภชนาการ หรือสารอาหารยัง คงทาดิม พืไอ฿หຌเดຌสูตร ทคนิค ละผลิตภัณฑ์ตຌนบบ พรຌอมถายทอด
ทคนลยีสูวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค จังหวัดระยอง ดยมีปງาหมายพัฒนา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์กะปຂอัด
กຌอน ละกะปຂผง พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับกะปຂ ละยืดอายุการกใบรักษา พรຌอมสงสริมผูຌประกอบการ OTOP
฿หຌ ขຌาสู กระบวนการรับรองมาตรฐาน พิไมชองทางการตลาด฿นการส งออก฿หຌ กผูຌ ป ระกอบการ ละพิไม
ทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
7. ความป็นมาของครงการ
กะปຂ ป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะลพืนบຌานของจังหวัดระยอง กะปຂทีไดีนันตຌองป็นกะปຂของตาบลกรไา
อาภอกลง ป็นกะปຂทีไทามาจากคยหรือกุงຌ คย ซึไงป็นสัตว์นาคใมชนิดหนึไง คลຌายกุຌงมนาตัวลใกมาก ปลือก
฿สบาง ดຌวยหตุนีกะปຂจึงรียกกันอีกอยางหนึไงวา ยืไอคย กะปຂทีไดีตຌองทาจากคยนาลึก พราะตัว฿หญ฿สเมมี
ลูกปลาปน ซึไงกะปຂของมืองระยองนัน สันนิษฐานวา มีการผลิต มาเมนຌอยกวา โเเ ปีลຌว ฿นปี พ.ศ. โไแ้
รัชกาลทีไ 5 เดຌสดใจประพาสจังหวัดระยอง ลຌวเดຌสดใจเปทอดพระนตรการทากะปຂทีไบริวณคลองกรุน
นวคิดของการพัฒนากะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง คือ กะปຂทีไผานการอบหຌง฿หຌความชืนลดลง ละมีคา
ปริมาณนาอิสระ ิWater activity; awี นຌอยกวา เ.ๆ5 พืไอปງองกันการจริญของชือรา ดยคงความขຌมขຌน
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คุณคาทางภชนาการหรือสารอาหารเวຌ ละทา฿หຌตຌนทุนการขนสงตอหนวยลดลง ขนาดของกะปຂกຌอนอบหຌงมี
ขนาดดียวกันหรือจะ฿หຌมีขนาด฿หญกวา กຌอนซุปทีไมีขายตามทຌองตลาด ผูຌปรุงอาหารสามารถคานวณปริมาณ
การ฿ชຌเดຌอยางหมาะสมละสะดวก พืไอปງองกันการ฿สกะปຂ฿นครืไองกงมากกินเป สงผล฿หຌรสชาติละกลิไน
ของครืไองกงอาหารเทยสียเป กะปຂอัดกຌอนป็นกะปຂทีไอบสุกลຌว สามารถ฿ชຌเดຌทันที ดยฉพาะการปรุง
นาพริกกะปຂหรือนาพริกกุຌงสด กุຌงสียบ หรือนาพริกลงรือ หรือมຌตการ฿ชຌ฿นนาพริกของครืไองกง พืไอป็น
การกຌเขปัญหา฿นกะปຂสดรืไองการพรกระจายของกลิไน ละการกิดชือรา฿นระหวางการกใบรักษาผลิตภัณฑ์
ทา฿หຌเมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน เดຌจัดทา
ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂ ดยป็นการพัฒนากะปຂ ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง ทีไ สะดวก฿นการ
฿ชຌงาน ฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอยืดอายุการกใบรักษา สามารถขนสงเดຌงาย สรຌางมูลคาพิไม ละพิไมชองทาง
การตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
8.1 พืไอวิจัยละกะปຂ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง พืไอยืดอายุการกใบรักษา
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง ฿หຌกผูຌประกอบการ
8.3 พืไอผลักดันผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ศึกษาพัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง
9.2 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
9.3 ถายทอดทคนลยีการผลิต ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการละติดตามผลการนาผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์
10. หลักการละหตุผล
กะปຂอัดกຌอน ป็นกะปຂทีไผานกระบวนการอบหຌง฿หຌความชืนลดลงประมาณรຌอยละ 5เ พืไอปງองกันการ
กิดชือรา ทา฿หຌมีนาหนักลดลงเปประมาณครึไง หนึไง ตความขຌมขຌน คุณคา ทางภชนาการหรือสารอาหาร
ยังคงทาดิม ทา฿หຌ สะดวก฿นการขนสง ละชวยลดตຌนทุน฿นรืไองคาขนสง ขนาดของกะปຂ อัดกຌอนอบหຌงมี
ขนาดดียวกับกຌอนซุปคนอหรือจะ฿หຌมีขนาด฿หญกวานันกใเดຌ ทา฿หຌพอครัวหรือผูຌปรุงอาหารสามารถทีไคานวณ
ปริมาณการ฿ชຌเดຌอยางหมาะสมละคลองตัวมากยิไงขึน พราะบอยครังทีไพอครัวมักทีไจะ฿สกะปຂ฿นครืไองกง
มากกิ น เป ท า฿หຌ ร สละกลิไ น ของครืไ อ งกงอาหารเทยสี ย เป ดยฉพาะครืไ อ งกงทีไ ป รุ ง ฿หຌ กั บ ชาว
ตางประทศทีไเมมีความคุຌนคยกับกลิไนของกะปຂ฿นอาหารเทย กะปຂกຌอนบบนีจะป็นกะปຂกຌอนทีไอบสุกลຌว
สามารถทีไจะ฿ชຌเดຌทันที ดยฉพาะการปรุงนาพริกกะปຂหรือนาพริกกุຌงสด กุຌงสียบ หรือนาพริกลงรือ ิปกติกอน
ปรุงนาพริกกะปຂตຌองทากะปຂ฿หຌสุกกอนี หรือมຌตการ฿ชຌ฿นนาพริกของครืไองกง
กะปຂผง ป็นกะปຂทีไผานกระบวนการอบหຌงชนดียวกันกับกะปຂอัดกຌอน ตมีทคนิคการผลิตตกตาง
กันเป คือ นากะปຂรีดป็นผนบาง อบหຌง฿หຌความชืนลดลงเมกินรຌอยละ โเ ละบด฿หຌละอียด สามารถกใบเวຌ
เดຌนาน ดยสี กลิไนรส คุณคาทางภชนาการหรือสารอาหารยังคงทาดิม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุม ผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน เดຌพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กะปຂ ดย฿ชຌทคนิคการอบหຌงดຌวยตูຌอบลมรຌอน พืไอ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัดกຌอน หรือกะปຂผงทีไพรຌอม
สะดวก฿นการ฿ชຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รวมทังป็นการพิไมมูลคา ยืดอายุการกใบ ชวยขยายชองทางการตลาด
ละพิไมความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌผูຌประกอบการ
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11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานกับ ผูຌ ป ระกอบการ OTOP กลุ มวิส าหกิจ ชุมชนกลุ มมบຌานบุนนาค อาภอกลง
จังหวัดระยอง ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป พืไอ ลงพืนทีไสารวจ ละกใบตัวอยาง กะปຂ
พืไอนามาศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปຂ
11.2 ศึกษาทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง
ทีไมีสี ละกลิไนรสทีไดี ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
11.3 ศึกษาอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
11.4 รวบรวมขຌอมูล จัดทาอกสาร ละถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
ละสาธิตการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง พืไอยืดอายุการกใบรักษา พรຌอมผลักดันผูຌประกอบการ
OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน วันทีไ โไ กรกฎาคม โ5ๆเ
11.4.1 ขຌาติดตอประสานงาน฿นการตรียมความพรຌอม พืไอการสาธิตการปรรูปกะปຂ
11.4.2 ถายทอดทคนลยี ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค โ้ หมูทีไ ใ ตาบลชากดน
อาภอกลง จังหวัดระยอง อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ ดังนี
แี บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง
โี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ
- การผลิตกะปຂอัดกຌอน กะปຂผง ละครืไองกงอัดกຌอน
11.5 ติดตาม ละประมินผล.
11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.ละขอรับรองมาตรฐาน มผช.
11.5.3 สรุป ละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1 ผลการลงพืนทีไสารวจละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ณ กลุมวิสาหกิ จชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค ลขทีไ โ้
หมูทีไ ใ ตาบลชากดน อาภอกลง จังหวัดระยอง ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอ ปี โ5ๆเ ฿นวันทีไ แ็
กุมภาพันธ์ โ5ๆเ ดยกลุ มจຌงความประสงค์฿หຌ วศ. ชว ยพัฒนากระบวนการผลิต ทีมนักวิจัย วศ. จึงกใบ
ตัว อยางกะปຂ พืไอนามาศึกษาพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์กะปຂ ป็น การสรຌางมูล คาพิไม฿หຌ กับ ผลิ ตภัณฑ์ สดงดังภาพ
กิจกรรมทีไ แ
12.2 ผลการศึกษาทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน
ละกะปຂผงทีไมีสี ละกลิไนรสทีไดี ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌทคนิคการอบลดความชืน พืไอยืดอายุการ
กใบรักษาผลิตภัณฑ์ ดยมีขันตอนการทดลองผลิตกะปຂอัดกຌอน ดังนี
12.2.1 ผลการศึกษาระยะวลาทีไหมาะสมทีไ฿ชຌ฿นการอบหຌงกะปຂอัดกຌอน
ทาการทดลองขึนรูปกะปຂป็น กຌอน ขนาดกวຌาง x ยาว x หนา ทากับ โ.5 x โ.5 x 0.8
ซนติมตร นืไองจากมีขนาดพอหมาะกการนาเปปรุงรส แ ครัง จากนันนาเปอบหຌงดย฿ชຌตูຌอบ
ลมรຌอน ดย฿ชຌอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ละ฿ชຌระยะวลา฿นการอบหຌง ่ แโ ละแ5 นาที ดัง
สดง฿นตารางทีไ แ
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ตำรำงทีไ แ ผลการศึกษาอุณหภูมิ ละวลาทีไ฿ชຌ฿นการอบหຌงกะปຂอัดกຌอน
นำหนัก ิกรัมี
ขนำดขึนรูป
คำ
อุณหภูมิ ระยะวลำ กอนอบ หลังอบ
(กวຌำง x ยำว x
ควำมชืน
ิ oCี
ิชม.ี
หนำ)
ิ%ี
กะปຂสด ิControlี
กะปຂทีไขึนรูปป็น
กຌอน

Control

Control
8
ๆเ
ใ่.5
12
ๆเ
ใ่.5
แ5
ๆเ
โใ
o
หมายหตุ : Control = ชุดตัวอยางควบคุม C = องศาซลซียส

-

โ่.ไ5
โเ.ใไ
แ่.โ่

ใ้.ไใ
โ็.แ็
แ่.ๆใ
แ่.5ใ

คำ
ปริมำณ
นำอิสระ;
aw

เ.็แ้
เ.ๆ่ไ
< เ.ๆ
< เ.ๆ

จากผลการทดลอง พบวา กะปຂอัดกຌอนหลั งการอบหຌ งมีนาหนัก คาความชืน ละคา
ปริมาณนาอิสระ ตไากวาชุดตัวอยางควบคุม ิControlี ละมืไอ฿ชຌระยะวลา฿นการอบหຌงนานขึน จะทา฿หຌ
กะปຂอัดกຌอนมีนาหนัก คาความชืน ละคาปริมาณนาอิสระลดลงตามลาดับ สงผล฿หຌมี ปริมาณชือจุลินทรีย์
ลดลง ละสามารถกใบรักษาเวຌเดຌนานขึน ผลสดง฿นตารางทีไ แ ซึไงกะปຂอัดกຌอนทีไอบหຌงทีไอุณหภูมิ ๆเ องศา
ซลซียส ป็นวลา ่ ชัไวมง มีลักษณะปรากฏภายนอกหຌงปานกลาง ภาย฿นเมคอยหຌง กดลຌวยุบตัว
ลใกนຌอย มีกลิไนกะปຂ สีนาตาลขຌมปานกลาง ิสีกะปຂี นืไองจากกะปຂอัดกຌอนยังมีความชืนพอสมควรมืไอ
ปรียบทียบกับชุดตัวอยางควบคุม ิControlี สวนกะปຂอัดกຌอนอบหຌงทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็น
วลา แโ ชัไวมง ละ แ5 ชัไวมง มีลักษณะปรากฏภายนอกหຌงมาก ภาย฿นคอยขຌางหຌง กดลຌวเมยุบตัว
มีก ลิไ น กะปຂ สี น าตาลออ นปานกลาง ิสี กะปຂ หຌ ง ี ดั งนั นระยะวลาทีไ ฿ชຌ ฿ นการอบหຌ งกะปຂ อัด กຌอ นทีไ
หมาะสม คือ อบหຌงทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลาอยางนຌอย แ5 ชัไวมง ซึไงมีคาความชืน ละ
ปริมาณนาอิสระ อยู฿นชวงทีไกาหนด ดยกาหนด฿หຌมีความชืนตไากวารຌอยละ โเ ละ฿หຌมีคาปริมาณนา
อิสระ (Water activity; aw) ตไากวา เ.ๆ5
12.2.2 ผลการศึกษาทคนิคการผลิตกะปຂอัดกຌอนทีไหมาะสม
ทาการทดลองขึนรู ปกะปຂป็นกຌอน ดຌวยมพิมพ์ป็นชินสีไหลีไยม ขนาดกวຌาง x ยาว x หนา
ทากับ โ.5 x โ.5 x 0.8 ซนติมตร อัดกะปຂ฿หຌตใมมพิมพ์ กลีไยกะปຂ ทังดຌานหนຌาละหลัง฿หຌสมไาสมอ
กัน ละทดลองวิธีการนากะปຂออกจากมพิมพ์ ดังนี
วิธีทีไ แ : นากะปຂออกจากมพิมพ์กอนอบ จากนันอบดຌวยตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศา
ซลซียส ป็นวลา แ5 ชัไวมง
วิธีทีไ โ : นากะปຂพรຌอมมพิมพ์อบดຌว ยตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็น
วลา 5 ชัไว มง พืไอ฿หຌ กะปຂซใตตัว หรือยึดกาะกันดีกอน จากนันกดออกจาก
มพิมพ์ ฿สถาด ละอบตอทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลา แใ ชัไวมง ดัง
สดง฿นตารางทีไ โ จากนันหอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ บรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์
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ตำรำงทีไ โ ผลของความชืน฿นกะปຂอัดกຌอนทีไมีทคนิคการผลิตตางกัน
คำควำมชืน
วิธีกำร
ลักษณะปรำกฏ
รูปภำพประกอบ
ิ%ี
กะปຂสด ิControlี
โๆ.ไเ
สีนาตาลขຌม กลิไน
กะปຂ มีรสคใม

วิธีทีไ แ

แ่.็่

หຌง ป็นกຌอน
สีนาตาลขຌม กลิไน
กะปຂ มีรสคใม

วิธีทีไ โ

แไ.ใเ

หຌง ป็นกຌอน
สีนาตาลขຌม กลิไน
กะปຂ มีรสคใม

จากการทดลองพบวา วิธีทีไ โ ป็นวิธีทีไทา฿หຌกะปຂรอนออกจากมพิมพ์เดຌงายกวาวิธีทีไ แ
ละมืไอนาเปวัดคาความชืน ปรากฏวา วิธีทีไ โ มีความชืนตไากวาวิธีทีไ แ ซึไงชวยปງองการจริญติบตของ
ชือจุลินทรีย์ สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เวຌเดຌนาน ดังนันการนากะปຂพรຌอมมพิมพ์อบดຌวยตูຌอบลมรຌอนทีไ
อุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลา 5 ชัไวมง พืไอ฿หຌกะปຂซใตตัวหรือยึดกาะกันดีกอน สงผล฿หຌกะปຂรอน
ออกจากมพิมพ์งาย ละอบตอดຌวยอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลาประมาณ แใ ชัไวมง พืไอลด
ความชืน ป็นทคนิคการผลิตกะปຂอัดกຌอนทีไหมาะสม ซึไงมีความชืนตไากวารຌอยละ โเ คือวัดเดຌรຌอยละ
แไ.ใเ ิ฿หຌมีคาปริมาณนาอิสระ; aw ตไากวา เ.ๆ5ี มืไอปรียบทียบกับกะปຂสด ิControlี ดังสดง฿น
ตารางทีไ โ
12.2.3 ศึกษาทคนิคการผลิต ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสมของกะปຂผง
ทาการผลิตกะปຂผ ง ดยนากะปຂ฿สถุงรຌอนชนิดหนา฿สลຌ ว รีดป็นผนบาง พืไอชวยลด
ความชืน฿นกะปຂเดຌรใวขึน จากนันาเปอบดຌวยตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลา ่ ชัไวมง
ลຌวกะกะปຂออกจากถุง พืไอ฿หຌกะปຂหຌงรใว จากนันอบตอดຌวยอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ป็นวลา ็
ชัไวมง ปรียบทียบกับกะปຂสด ิControlี ดังสดง฿นตารางทีไ 3
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ตำรำงทีไ ใ ปริมาณความชืน฿นกะปຂผงมืไอปรียบทียบกับกะปຂสด ิControlี
คำควำมชืน
รำยกำร
ลักษณะปรำกฏ
รูปภำพประกอบ
ิ%ี
กะปຂสด ิControlี
โๆ.ไเ
สีนาตาลขຌม กลิไน
กะปຂ มีรสคใม

กะปຂผง

8.5

หຌง ป็นผง
ละอียด กลิไนกะปຂ
มีรสคใม

จากผลการทดลองพบวา กะปຂผงทีไเดຌมีลักษณะป็นผงหຌง ละอียด มีสีนาตาลดง กลิไน
กะปຂ รสคใมซึไงวัดความชืนเดຌรຌอยละ ่.5 ละ฿หຌมีคาปริมาณนาอิสระ ิWater activity; aw) ตไากวา เ.ๆ5
ชวยปງองกันการจริญติบตของชือจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์ ละป็นเปตามขຌอกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกะปຂผงละสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เวຌเดຌนาน
12.3 ผลการศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ศึกษาการกใบผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน โ บบ คือ หอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ ละเมหอดຌวยอลูมินียม
ฟอยล์ ลຌวบรรจุถุงชนิดหนาชนิด฿ส ละกะปຂผงบรรจุ฿นถุงชนิดหนา฿ส ป็นวลา เ แ ใ ละ ๆ ดือน ทีไ
อุณหภูมิหຌอง พบวากะปຂอัดกຌอนหอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ ละเมหอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ เมมีความ
ตกต า งกั น ฿นรืไ อ งลั ก ษณะนื อสั ม ผั ส สี กลิไ น ละรสชาติ ต ถຌ า ห อ ดຌ ว ยอลู มิ  นี ย มฟอยล์ ส ง ผล฿หຌ
ผลิ ตภัณฑ์มีมูล คามากขึน ละสามารถกใบ รักษากะปຂอัดกຌอนเวຌทีไอุณหภูมิหຌ องเดຌอยางนຌอย ๆ ดือน
สาหรับการกใบรักษากะปຂผง พบวามืไอวลาผานเป ๆ ดือน ผลิตภัณฑ์ริไมมีความชืนมากขึน ละริไมจับ
ตัวป็นกຌอน ทังนีขึนอยูกับบรรจุภัณฑ์ทีไ฿ชຌ ผลการวิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง
สดงดัง฿นตารางทีไ ไ
ตำรำงทีไ ไ คุณภาพของผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง
รำยกำรทดสอบ
ผลวิครำะห์
กะปຂอัดกຌอน
กะปຂผง
Moisture
g/100g
19.22
5.64
Water Activity
0.60
0.47
at 25 C
Nitrogen
g/100g
5.70
6.58
Escherichia coli
MPN/g
< 3.0
< 3.0
3
Total Plate Count
cfu/g
3.7 x 10
6.8 x 103
Yeasts and molds
cfu/g
<10 est.
<10 est.
หมำยหตุ : est : Estimated Counts
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จากผลการวิคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์กะปຂอัดกຌอน พบวามีกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของกะปຂ
ปราศจากกลิไนอืไนทีไเมพึงประสงค์ มีรสทีไดีตามธรรมชาติของกะปຂ เมมีรสขม มีลักษณะป็นกຌอนเมตกหัก
ละมีสีมวงอมชมพู สวนกะปຂผง มีกลิไน รส ทีไดีชนดียวกับกะปຂอัดกຌอน ป็นผงหຌง เมจับตัวกันป็นกຌอน
มีสีนาตาลดง ิขຌอมูลจากบริษัท หຌองปฏิบัติการกลาง ิประทศเทยี จากัดี ละมืไอนากะปຂอัดกຌอนเป
ตรวจวิคราะห์ชือจุลินทรีย์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบวา ชือจุลินทรีย์อยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกาหนด อຌางอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุ มชนของปลารຌากຌอน ิมผช.แใ5/โ5ไๆี สวน
กะปຂผง มีชือจุลินทรีย์อยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกาหนด อຌางอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกะปຂผง (มผช.ๆ็5/โ5ไ็)

ขันตอนกำรผลิตกะปຂอัดกຌอนทีสไ ำคัญ : อัดกะปຂ฿หຌตใมมพมิ พ์ อบหຌงพรຌอมมพิมพ์ กดออกจากมพิมพ์ ฿สถาด จากนัน
อบหຌงตอมีความชืนตไากวารຌอยละ โเ หอดຌวยอลูมินียมฟอยล์ บรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์

12.4 รวบรวมขຌอมูล ละจัดทาอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการละ
สมาชิก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค โ้ หมูทีไ ใ ตาบลชากดน อาภอกลง จังหวัดระยอง
12.5 ถายทอดทคนลยี: อบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตกะปຂ เดຌก ผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง
พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมมูลคา฿หຌกับกะปຂกผูຌประกอบการ OTOP ประภทอาหาร ณ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค โ้ หมูทีไ ใ ตาบลชากดน อาภอกลง จังหวัดระยอง ฿นวันทีไ โไ กรกฎาคม โ5ๆเ
มีจานวนทังหมด แโ คน แโ ราย สดงดังภาพกิจกรรมทีไ โ
สดงภำพกิจกรรมทีไ แ : การสารวจขຌอมูล ิกอนการดานินงานี

การลงพืนทีสไ ารวจ ละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการกลุม วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค
ซึไงมีความตຌองการสนับสนุนทคนลยี การปรรูปกะปຂ ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไม
สามารถขยายตลาดพืไอการสงออกมากขึน

28

ภำพกิจกรรมทีไ โ การถายทอดทคนลยี ละสาธิตการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง
วันทีไถำยทอดทคนลยี : 24 กรกฎาคม โ5ๆเ ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค โ้ หมูทีไ ใ
ตาบลชากดน อาภอกลง จังหวัดระยอง
1. บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง

โ. การผลิตกะปຂกຌอน ละกะปຂผง
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง

กอนการดานินงาน : ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาทคนิคละกระบวนการผลิตกะปຂอัดกຌอน
ละกะปຂผง฿หຌเดຌมาตรฐาน ซึไงผูຌประกอบการเมมีความรูຌ ละทคนิค ฿นกระบวนการผลิต
หลังการดานินงาน : ผูຌประกอบการ OTOP เดຌรับความรูຌละทคนิค฿นการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂ
ผง฿หຌเดຌมาตรฐาน ละอยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ อย. เดຌผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไมกกะปຂ ป็นการ
พิไมรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการละพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานบุนนาค อาภอกลง จังหวัดระยอง มีความพอ฿จทีไเดຌรับความรูຌจาก
การถายทอดทคนลยีการผลิตกะปຂอัดกຌอน ละกะปຂผง ทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซึไงกลุมจะเดຌนานวทางกระบวนการผลิตเป฿ชຌ฿นการผลิต จาหนาย ละนาผลิตภัณฑ์ยืไนจดทะบียน อย.
กลุมมีความหในวาครงการคูปองวิทย์พืไ ออทอปนีมีประยชน์มาก ทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ิOTOPี เดຌรับความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ฿นการชวยวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไ
สามารถสรຌางมูลคาพิไม ละขยายอกาสทางการตลาด จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์ชวยสนับสนุน
OTOP ดานินการตอเป
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศ. ดยทีมนักวิจัย ควรติดตามประดในความตຌองการทคนลยี อยางตอนืไอง พืไอสนับสนุนตอยอด
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละสงสริมศักยภาพ฿นการผลิตละการสงออก
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
16.2 นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
นักวิทยาศาสตร์
16.4 นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สตรอบอร์รีไ ละกระบวนกำรผลิต

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยวชิระ ศุภนิรัติศัย

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอบอร์รีไ ละกระบวนการผลิต
Development of Strawberry products and Process.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นางสาวจันทร์จิรา อยูพนียด ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7420 ทรสาร : 0 2201 7416 อีมล์ : wannadee@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
นายวชิระ ศุภนิรัติศัย ทีไตัง : 1/92 หมู ใ ตาบลบงกช 5้ ถนนลียบคลองสอง อาภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ทรศัพท์ : 09 8972 8999 ทรสาร : 4. ระยะวลาของครงการ ิวันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการี : ่ ดือน
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิท ยาศาสตร์ ละทคนลยี ิวท.ี เดຌดานิน ครงการ คูป องวิท ย์ พืไอ อทอป (STI
coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿น
การสรຌางผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌน
การพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ดยมี ปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมี
ศักยภาพทัไว ประทศ ครอบคลุ มทุกกลุ มตั งตกลุ มอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุ มอทอปปัจ จุบัน
(Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสู SME (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัด วท. ละครือขาย
฿นปัจจุบันผูຌประกอบการมีความตຌองการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหาร
ละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน
มีภารกิจ฿นงานวิจัยดຌานทคนลยีอาหาร ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุ มวิจัยละพัฒนาทคนลยีอาหาร ส านักทคนลยีชุมชน
ทีมนักวิจัยเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน พืไอ฿หຌเดຌทคนิคการผลิต ละกระบวนการ
ผลิตทีไดี พรຌอมถายทอดทคนลยี฿หຌก นายวชิระ ศุภนิรัติศัย ประธานกลุม ดยมีปງาหมายชวยยืดอายุการ
กใบรักษาครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไ ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ ซึไงป็นการสรຌางอกาสขยายชองทาง
การตลาดกผูຌประกอบการ
7. ความป็นมาของครงการ
สตรอบอร์รีไ ป็นผลเมຌพืไอสุขภาพละความงาม นัไนกใพราะอุดมเปดຌวยสารตຌานอนุมูลอิสระ ละมี
หลากหลายชนิดมืไอปรียบทียบกับผลเมຌชนิดอืไน มากกวาสຌม 1.5 ทา องุน 2 ทา กีวี 3 ทา มะขือทศละ
กลຌวยหอม 7 ทา ละมากกวาลูกพร์ 15 ทา ฿นสตรอบอร์รีไ 100 กรัม มีวิตามินซีสูงถึง 58 มิลลิกรัม สตรอ
บอร์รีไมีสารตຌานอนุมูลอิสระสูง ละวิตามินอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 กรดฟลิก สຌน฿ยอาหาร ละรธาตุ
ตางโ เดຌก สังกะสี พทสซียม มกนีซียม ฟลาวนอยด์ ละหลใก ป็นตຌน สตรอบอร์รีไชวยชะลอวัย
ปງองกันมะรใง ป็นทีไทราบกันดีวาอนุมูลอิสระคือสาหตุสาคัญของรคมะรใงหลายโ ชนิด ต฿นสตรอบอร์รีไมี
สารตຌานอนุมูลอิสระทีไสาคัญอยางควอซิติน ิQuercetin) คมฟอรอล ิKaempferol) ละอนทเซยานิน
ิAnthocyanin) ทีไชวยลดละชะลอการทางานของอนุมูลอิสระ ยับยังละปງองกันการกิดรคมะรใง สตรอบอร์รีไ
ชวยบารุงสายตา สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นสตรอบอร์รีไมีสวนชวยดูลสายตา ดยฉพาะยิไงอายุมากขึน สายตากใ
ยิไงสืไอมลงตามเปดຌวย ตสารตຌานอนุมูลอิสระอยางฟลาวนอยด์ กรดฟีนอลิก ละวิตามินซี จะชวยชะลอ
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กระบวนการสืไอมของดวงตา ปງองกันรคตຌอกระจก ละสตรอบอร์รีไชวยบารุงผิวพรรณ พราะวิตามินซีละ
สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นสตรอบอร์รีไมีสวน฿นการปງองกันการสืไอมของผิว
บริษัท นาผลเมຌเฮซจากัด ตั งอยู฿นพืนทีไจังหวัดปทุมธานี มีการผลิต นาสตอบอร์รีไบรรจุขวดจาหนาย
ซึไงป็นสุดยอดนาผลเมຌอันดับ 1 ฿นปัจจุบัน ดຌานการตลาดมีการขยายตัวดี เดຌการตอบรับจากผูຌบริภคเดຌดี
ละเดຌรับรางวัล ึึTHE BEST OF PRODUCT นาผลเมຌสตรอเฮซ คือนวัตกรรมครืไองดืไมพืไอสุขภาพ วัตถุดิบ
ทีไมคี ุณภาพ ซึไงป็นผลเมຌตระกูลบอร์รีไ ิBerry) ทังหมด ปรรูปพืไอตอบจทย์ผูຌบริภคทุกพศ ทุกวัย รวมถึงรับ
ผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพทุกชนิด
ผลเมຌตระกูลบอร์รีไ ิสตรอบอร์รีไ ราสบอร์รีไ บลใคบอร์รีไ บลูบอร์รีไ ฯลฯี นัน นอกจากจะมีรสชาติดี
ลຌว ยังอุดมเปดຌวยสิไงทีไป็นประยชน์กรางกาย อาทิ สารยับยังซลล์มะรใง สารตຌานอนุมูลอิสระ ลดคานาตาล
฿นลือด บารุงระบบการเหลวียนลหิตละสมอง ป็นตຌน ถึงมຌกิจการของบริษัทนาผลเมຌเฮซจากัด มีการ
ขยายตลาดดี ตนายวชิระ ศุภนิรัติศัย เดຌขຌามาปรึกษากับ จຌาหนຌาทีไของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดย฿หຌชวย
พัฒนากระบวนการผลิต ละทคนิคการยืดอายุการกใบรักษาของครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไ ฿หຌมีคุณภาพดี
ทัง฿นรืไองสี ละกลิไ น รส ดยปั จ จุบัน พบวาครืไองดืไ มนาสตรอบอร์รีไมีสี คล าขึ น฿นระหวางการกใ บ รักษา
นอกจากนีผลิตภัณฑ์เดຌครืไองหมาย อย. ลຌว ตตຌองการครืไองหมายมาตรฐานอืไนโ ชน มผช. หรือ มอก.
ปງาประสงค์ของการขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปของกรมวิทยาศาสตร์บริการ คือมีความตຌองการ฿หຌ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ละกระบวนการปรรูป สตรอบอร์รีไอืไน โ ชน สตรอบอร์รีไ฿นนาชืไอม ละครืไองดืไม
นาสตรอบอร์รีไ แเเ% หรือขຌมขຌน ิชนิดมีนือสตรอบอร์รีไอยูดຌวย) ละตຌองการเดຌรับการรับรองมาตรฐาน
อืไนโ นอกจาก อย. ชน มผช. หรือ มอก. พืไอป็นการพิไมศักยภาพการผลิต฿หຌก ผูຌประกอบการ ซึไงจะมีสินคຌา
ทีไตอบสนอง฿หຌกผูຌบริภคมากขึน ละมีผล฿นการขยายการตลาดสูการสงออก฿นอนาคตเดຌมากขึน
8. วัตถุประสงค์
8.1 พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ละกระบวนการผลิต
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยี ผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ศึกษาพัฒนาสูตร กระบวนการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
9.2 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
9.3 ถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ ละติดตามผลการนาผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์
10. หลักการละหตุผล
ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ป็นครืไองดืไมทีไมีสตรอบอร์รีผสมอยูเมนຌอยกวารຌอยละ 25 ดยนาหนัก
ดยนาผลสตรอบอร์รีไชขใงสับละอียด ิชนิดมีนือสตรอบอร์รีไอยูดຌวยี ติมนาชืไอมรຌอยละ ไเ พืไอทา฿หຌ
ขຌมขຌน ละพิไมรสชาติ อาจติมกรดซิตริก ละนาเปฆาชือดຌวยความรຌอนทีไอุณหภูมิละระยะวลาทีไหมาะสม
บรรจุ฿นภาชนะบรรจุขณะรຌอน ตຌมเลอากาศ ดยวาง฿นอางนารຌอนทีไ ้5 องศาซลซียส ประมาณ 5 นาที ละ
ปຂดฝา฿หຌสนิท ฆาชือดຌวยครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retort) ทีไอุณหภูมิ ้5 องศา
ซลซียส แ5 นาที กรณีประยุกต์ฆาชือดยวาง฿นหมຌอนารຌอนควบคุมอุณหภูมิทีไ ้5 องศาซลซียส นาน
ประมาณ แ5-แ่ นาที ตังทิงเวຌสักครู พืไอลดอุณหภูมิ กอนบริภคตຌองทา฿หຌจือจางกอน
บริษัท นาผลเมຌเ ฮซจากัด บริษัท เดຌ ขຌา รว มครงการคูป องวิท ย์ พืไอ อทอป ปี โ5ๆเ ดย มี
คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมวิจัยละพัฒนาทคนลยีอาหาร สานักทคนลยีชุมชนป็น
ทีไปรึกษา฿นครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอบอร์รีไ ละกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ ละพิไมความ
หลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์ พืไอพัฒนาครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ละยืดอายุการกใบ
รักษาครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์฿นการ
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ทดลองพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละสามารถนาเปปรับปรุงสูตรละกระบวนการผลิต
พืไอจาหนาย฿นตลาดป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌผลิตภัณฑ์
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ บริษัท นาผลเมຌเฮซ จากัด อาภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทีไ
ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ดย฿หຌนาตัวอยางผลิตภัณฑ์มาสง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พืไอ
ศึกษาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
11.2 ศึกษาพัฒนาสูตร ละวิธีการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌนทีไ
มีลักษณะนารับประทาน สามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌ ละป็นทีไยอมรับของผูຌประกอบการ
11.3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
11.4 รวบรวมขຌอมูล จัดทาอกสาร ละถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษา
ชิงลึ ก ละสาธิตการผลิ ตครืไ องดืไมนาสตรอบอร์รีไ ขຌมขຌน พืไอยืดอายุ การกใบรั กษา สรຌางมูลค าพิไม฿หຌ กั บ
ผลิตภัณฑ์ละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับนาสตรอบอร์รีไ พรຌอมผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการ
รับรองมาตรฐาน
11.4.1 ถายทอดทคนลยี ณ สถานทีไผลิต บริษัท นาผลเมຌเฮซ จากัด แ/้โ หมู ใ ตาบล
คลองสอง อาภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ ดังนี
แี บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
โี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ
- การผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
11.5 ติดตาม ละประมินผล.
11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.
11.5.3 สรุป ละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1 ผูຌประกอบการ บริษัท นาผลเมຌเฮซ จากัด เดຌนาตัวอยางผลิตภัณฑ์มาสง ณ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ละจຌงความประสงค์฿หຌ ชวยพัฒนาสู ตร ละกระบวนการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไ ขຌมขຌน ทีม
นักวิจัย วศ. เดຌวิจัยละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน พืไอยืดอายุการกใบรักษา ดย฿หຌ
มีการปลีไยนปลงคุณภาพดຌานสี ละกลิไนรสชຌาลง
12.2 ผลการศึกษาพัฒนาสูตร ละวิธีการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌนทีไมีลักษณะนารับประทาน ละป็นทีไยอมรับของผูຌประกอบการ ดย฿ชຌทคนิคการฆาชือดຌวยครืไองฆา
ชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retort) พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ดยมีขันตอนการ
ทดลองผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ดังนี
12.2.1 ศึกษาพัฒนาสูตรละวิธีการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
ละลายสตรอบอร์รีไชขใงทีไอุณหภูมิหຌอง ละนาเปผลิตป็นครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไดย
บงป็น โ การทดลอง ดยมีวิธีการดังสดง฿นตารางทีไ แ ละผลการทดลองสดง฿นตารางทีไ โ
การตรียมนาชืไอม ตຌมนา฿หຌดือด ติมนาตาลทรายดຌวยอัตราสวนนาตอนาตาล ทากับ ๆเเ
มิลลิลิตร ตอ ไเเ กรัม คน฿หຌละลาย ปຂดเฟ ละ฿สกรดซิตริกรຌอยละ 0.15 ของปริมาณนาชืไอม
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ตำรำงทีไ แ สดงวิธีการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน 100% ละ ๆเ%
ผลิตภัณฑ์
วิธีกำรตรียม
กำรฆำชือจุลินทรีย์
แ. ครืไองดืไม
A1: สับละอียด ครืไองดืไมนา บรรจุถุง ขຌาครืไอง
นาสตรอบอร์รีไ
A2: ปัດนละอียด สตรอบอร์รีไ รีทอร์ต* รีทอร์ต
ขຌมขຌน แเเ%
ละปຂด อุณหภูมิ 90 ลดอุณหภูมิ
กรองยกมใด 100% (เม
ออก ขຌาครืไอง ติมนาชืไอม) ผนึกถุง องศา
ดยการชนา
ซลซียส,
Colloid mill
ปลีไยนนา โ-ใ
แ5 นาที
ครัง หลังจาก
โ. ครืไองดืไม
A1: สับละอียด ครืไองดืไมนา บรรจุถุง ขຌาครืไอง
ยในลຌว นามา
นาสตรอบอร์รีไ
A2: ปัດนละอียด สตรอบอร์รีไ รีทอร์ตึ รีทอร์ต
ขຌมขຌน ๆเ%
60% ื
ละปຂด อุณหภูมิ 90 ผึไงลม฿หຌหຌง
กรองยกมใด
นาชืไอม
ผนึกถุง องศา
ออก ขຌาครืไอง
ซลซียส,
ไเ%
Colloid mill
แ่ นาที
หมายหตุ : * ถุงรีทอร์ตชนิด฿ส

ตำรำงทีไ โ สดงผลการทดลองสูตรการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
ครืไองดืไม
วิธีกำรผลิต
ผลกำรทดลอง
pH Brix ลักษณะทำงประสำทสัมผัส รูปภำพประกอบ
แ. ครืไองดืไมนา A1: สับละอียด ใ ็
มีสีดง-นาตาล
A1 (100%) A2
สตรอบอร์รีไ
นือหยาบ มีนือละมใดปน
ขຌมขຌน แเเ%
กลิไนสตรอบอร์รีไ รสปรียว
A2: ปัດนละอียด ใ ่
มีสีดง-นาตาล
กรองยกมใด
นือนียนละอียด
ออก ขຌาครืไอง
กลิไนสตรอบอร์รีไ รสปรียว
Colloid mill
โ. ครืไองดืไมนา A1: สับ ละอียด ใ โโ มีสีดง-นาตาลลใกนຌอย
สตรอบอร์รีไ
นือหยาบ มีนือละมใดปน
A1 (60%) A2
ขຌมขຌน ๆเ%
กลิไนสตรอบอร์รีไ รสหวาน
ละปรียวปานกลาง
A2: ปัດนละอียด ใ โใ มีสีดง-นาตาล นือนียน
กรองยกมใด
ละอียด กลิไนสตรอบอร์รีไ
ออก ขຌาครืไอง
รสหวานละปรียวปาน
Colloid mill
กลาง
จากผลการทดลอง จะหในเดຌวาผลิตภัณฑ์มีสีตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ คือ ครืไองดืไมนา
สตรอบอร์รีไขຌมขຌน แเเ% มืไอผานการฆาชือจะมีสีดง-นาตาลคลากวาครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน ๆเ% ละมืไอครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌนทีไ฿ชຌวัตถุดิบทีไผานการปัດนละอียด กรองยก
มใดออก ลຌวขຌาครืไอง Colloid mill จะมีสีขຌมกวาการสับละอียด นืไองจากสตรอบอร์รีไมีสาร
อนทเซยานิน ซึไงถูกทาลายเดຌงายดຌ วยความรຌอน ดยฉพาะอยางยิไงมืไอมีออกซิจนอยู ดຌวย
อัตราการสลายตัวของอนทเซยานินจะรใวขึน ความรຌอนทา฿หຌมีการปลีไยนปลงครงสรຌางหรือ
ตกเปป็นมลกุลทีไลใกลง ทา฿หຌสีดงซีดลง กิดสีนาตาลพิไมขึน
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ละมืไอนาเปตรวจวิคราะห์ชือจุลินทรีย์อาหาร฿นภาชนะปຂดสนิท ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ิฉ.ใ55ี พ.ศ. โ55ๆ พบวา ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน แเเ% สับละอียดทีไผาน
การฆาชือดຌวยครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอนทีไอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา แ5 นาที
ละครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ๆเ% สับละอียดทีไผานการฆาชือดຌวยครืไองฆาชื อชนิดฉีด
พนเอนารຌอนทีไอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส ป็นวลา แ่ นาที ทังสองสภาวะของการฆาชือมี
ปริมาณชือจุลินทรีย์ ยีสต์ ละราอยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐานกาหนด ผลสดง฿นตารางทีไ ใ
ดังนันสรุปเดຌวาวิธีการผลิ ตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไบ รรจุถุงรีทอร์ตทีไหมาะสม คือ
ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ๆเ% ดยนาสตรอบอร์รีไสับละอียด ลຌวผสมนาชืไอมรຌอยละ
ไเ ซึไงความขຌมขຌนนาชืไอมจะชวยรักษาสีของผลิตภัณฑ์เดຌ ละการฆาชือดຌวยเอนาทีไอุณหภูมิ
้เ องศาซลซีย ส ป็น วลา แ่ นาที ท า฿หຌ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์มี ค วามปลอดภั ยต อ ชื อจุลิ น ทรี ย์ ทีไ
กอ฿หຌกิดรคมากทีไสุด ทา฿หຌกใบรักษาเดຌนานขึน ละผลิตภัณฑ์ป็นทีไยอมรับ
ตำรำงทีไ ใ สดงผลการวิคราะห์ชือจุลินทรีย์ของครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน

แ.ครืไองดืไมนา
สตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน แเเ%
โ.ครืไองดืไมนา
สตรอบอร์รีไ
ขຌมขຌน ๆเ%

อุณหภู
มิละ
วลำ฿น
กำรฆำ
ชือ
90C
แ5 นาที

รำยกำรทดสอบชือจุลินทรีย์
Bacillus Clostridium Coliforms Salmonel Staphyloc
cereus perfringens bacteria la spp. occus
(cfu/g) (cfu/g)
(MPN/g) (per 25 aureus
g)
(per 0.1 g)
<10
<10
<3.0
Not
Not
detected detected

90C <10
แ่ นาที

<10

<3.0

Not
Not
detected detected

Total
plate
count
(cfu/g)
<10est

Yeasts
and
molds
(cfu/g)
<10est

<10est <10est

หมายหตุ : est : Estimated Counts

12.3 ผลการศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ศึกษาอายุการกใบ รักษาผลิตภัณฑ์ทีไอุณหภูมิหຌอง ป็นวลา เ แ ละ ใ ดือน พบวามืไอกใบ
ตัวอยางเวຌทีไอุณหภูมิหຌอง ป็นวลา แ ดือน ดยบรรจุถุงรีทอร์ต฿ส ปຂดสนิท ผลิตภัณฑ์ทีไผานการ฿หຌความรຌอนมี
สีคลากวา มืไอปรียบทียบกับตัวอยางชุดควบคุมทีไเมผานการ฿หຌความรຌอน ิControl) ทา฿หຌผลิตภัณฑ์เมนา
รับประทาน ละเมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภคสดงดังภาพทีไ แ
ตัวอย่างที่ผา่ นไป

ตัวอย่าง

ภำพทีไ แ ลักษณะตัวอยางกใบทีไอณ
ุ หภูมิหຌองมืไอวลาผานเป แ ดือน
ปรียบทียบกับชุดตัวอยางควบคุม
36

ตำรำงทีไ ไ ผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน แเเ% บรรจุขวด
รำยกำรทดสอบ
ผลวิครำะห์
Bacillus cereus
cfu/g
<10
Clostridium perfringens cfu/g
<10
Coliforms bacteria
MPN/g
<3.0
Salmonella spp.
per 25 g
Not detected
Staphylococcus aureus per 0.1 g
Not detected
Total Plate Count
cfu/g
<10est
Yeasts and molds
cfu/g
<10 est.
หมายหตุ : est : Estimated Counts

นอกจากนีเดຌมีการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน แเเ% บรรจุขวด
พบวามีกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของสตรอบอร์รีไ ปราศจากกลิไนอืไนทีไเมพึงประสงค์ มีรสทีไดีตามธรรมชาติของ
สตรอบอร์รีไ มีรสหวานอมปรียว มีลักษณะป็นของหลว ิขຌอมูลจากบริษัท หຌองปฏิบัติการกลาง ิประทศเทยี
จากัดี ละมีผลตรวจวิคราะห์ชือจุลินทรีย์อาหาร฿นภาชนะปຂดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ิฉ.ใ55ี
พ.ศ. โ55ๆ พบวา ชือจุลินทรีย์อยู฿นกณฑ์ทีไมาตรฐานกาหนด ดังสดง฿นตารางทีไ ไ ซึไงสูตรละกระบวนการ
ผลิตครืไองดืไม นาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ๆเ% ทีไผานการฆาชือดຌวยครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอนทีไอุณหภูมิ
ประมาณ ้เ - 95 องศาซลซียส ป็นวลา แ5 - 18 นาที ป็นทางลือกหนึไงทีไผูຌประกอบการยอมรับ

ขันตอนกำรผลิตครืไองดืไมนำสตรอบอร์รีไขຌมขຌนทีไสำคัญ : สับสตรอบอรีสตรอบอร์รีไละอียด ติมนาชืไอมรຌอยละ ไเ พืไอ
ทา฿หຌขຌมขຌน ติมกรดซิตริก ฆาชือดຌวยความรຌอน บรรจุ฿นภาชนะบรรจุขณะรຌอน ตຌมเลอากาศ ฆาชือดຌวยครืไองฆาชือชนิดฉีด
พนเอนารຌอน ิHot water spray retort) ทีไอุณหภูมิ ้5 องศาซลซียส แ5 นาที ตังทิงเวຌสักครู พืไอลดอุณหภูมิ

12.4 รวบรวมขຌอมูล ละจัดทาอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ละสมาชิก ณ บริษัท นาผลเมຌเฮซ จากัด แ/้โ หมู ใ ตาบลคลองสอง อาภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
12.5 ถายทอดทคนลยีดยอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌนพืไอ
ยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์กผูຌประกอบการ ณ บริษัท นาผลเมຌเฮซ จากัด แ/้โ หมู
ใ ตาบลคลองสอง อาภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันทีไ โแ สิงหาคม โ5ๆเ มีจานวนทังหมด ใ คน แ ราย
สดงดังภาพกิจกรรมทีไ แ
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ภำพกิจกรรมทีไ แ การถายทอดทคนลยี ละสาธิตการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
วันทีไถำยทอดทคนลยี : 21 สิงหาคม โ5ๆเ
ณ บริษัท นาผลเมຌเฮซ จากัด แ/้โ หมู ใ ตาบลคลองสอง อาภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1. บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน

โ. การผลิตครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง

กอนการดานินงาน : ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาสูตร ทคนิคละกระบวนการผลิตครืไองดืไม
นาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน฿หຌเดຌมาตรฐาน ซึไงผูຌประกอบการเมมีความรูຌ ละสูตร ทคนิค ฿นกระบวนการผลิต
หลังการดานินงาน : ผูຌประกอบการ เดຌรับความรูຌละทคนิค฿นการผลิตครืไองนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน
฿หຌเดຌมาตรฐาน ละอยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ อย. เดຌผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไมกผลิตภัณฑ์ป็นการ
พิไมรายเดຌละพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุ มบริษัท นาผลเมຌเฮซ จากัด มีความพอ฿จทีไเดຌรับความรูຌจากการถายทอดทคนลยีการผลิ ต
ครืไองดืไมนาสตรอบอร์รีไขຌมขຌน ทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดยกลุมจะเดຌนานวทาง
กระบวนการผลิตเป฿ชຌ฿นการผลิต จาหนาย ละนาผลิตภัณฑ์ยืไนจดทะบียน อย.
กลุมมีความหในวาครงการคูปองวิทย์พืไออทอปนีมีประยชน์มาก ทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ิOTOPี เดຌรับความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ฿นการชวยวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไ
สามารถสรຌางมูลคาพิไม ละขยายอกาสทางการตลาด จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคู ปองวิทย์ชวยสนับสนุน
OTOP ดานินการตอเป
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศ. ดยทีมนักวิจัย ควรติดตามประดในความตຌองการทคนลยี อยางตอนืไอง พืไอสนับสนุนตอยอด
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละสงสริมศักยภาพ฿นการผลิตละการสงออก
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
16.2 นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
นักวิทยาศาสตร์
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขຌำวหลำม

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยขวัญมือง รณชิต

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลาม
Development of Khao Larm ิBamboo Rice)
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางวรรณดี มหรรณพกุล ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7420 ทรสาร : 0 2201 7416 อีมล์ : wannadee@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายขวัญมือง รณชิต
ทีไตัง : 90/6 หมู 6 ตาบลนาตาขวัญ อาภอมือง จังหวัดระยอง
ทรศัพท์ : 08 6142 4135
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี : ่ ดือน
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี ิวท.ี เดຌ ดานิ น ครงการ คู ป องวิ ท ย์  พืไ อ อทอป
(STI coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละ
นวัตกรรม ฿หຌสอดรับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไว
ประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตังตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุม
อทอปทีไตຌองการกຌาวเปสู SME (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัด วท. ละครือขาย ฿นปัจจุบันผูຌประกอบการ
มี ค วามตຌ อ งการ฿ชຌ วิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี พืไ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระภทอาหารละครื ไอ งดื ไม ฿หຌ
ตอบสนองความตຌอ งการของผูຌบ ริ ภค กรมวิท ยาศาสตร์บ ริก าร ดยสานัก ทคนลยีชุม ชน มีภารกิจ฿น
งานวิจัยดຌานทคนลยีอาหาร ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ
กรมวิทยาศาสตร์บ ริการ ิวศ.ี ดยกลุมวิจัยละพัฒ นาทคนลยีอาหาร สานักทคนลยีชุมชน
ทีมนักวิจัยเดຌลงพืนทีไสารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร ซึไงเดຌยีไยมกลุมขຌาว
หลาม 3 รส ฿นจังหวัดระยองทา฿หຌเดຌรับทราบประดในปัญหารืไองของขຌาวหลามมีอายุการกใบรักษาสัน วศ. จึงเดຌ
วิจัยพัฒ นาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินตงหนຌา พืไอ฿หຌเดຌสูตรละผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ถายทอดทคนลยี สู
กลุมขຌาวหลาม ใ รส ดยมีปງาหมายชวยยืดอายุการกใบรักษาขຌาวหลาม ละพิไมมูลคาขຌาวหลาม฿นรูปบบ
ของขຌาวหลามชินตงหนຌาซึไงป็นผลิตภัณฑ์ทางลือก฿หมกผูຌบริภค ละสรຌางอกาสขยายชองทางการตลาด
กกลุมผูຌประกอบการ OTOP
7. ความป็นมาของครงการ
ขຌาวหลาม Khao Larm (Bamboo Rice) ป็นอาหารวางชนิดหนึไง ทีไชาวลຌานนานิยมทารับประทาน
กัน฿นฤดูหนาว หรือมืไอเดຌขຌาว฿หม ฿ชຌเผขຌาวหลาม หรือเมຌปງางป็นกระบอก฿สขຌาวหลาม การทาขຌาวหลามตาม
ประพณีนิยมของชาวลຌานนา จะป็นพิศษพืไอถวายพระ฿นวันพใญดือนสีไ หรือประมาณดือนมกราคม ซึไงป็น
การรับ ประทานรว มกับ ขຌาวจีไ ละขຌาวลຌ น บาตร ส วนประกอบหลั กของขຌาวหลาม เดຌก ขຌาวหนียว กะทิ
นาตาล การทาขຌาวหลามป็นภูมิปัญญาทีไสงตอกันมาจากรุนสูรุน การผลิตขຌาวหลามมีหลายภูมิภาคของ
ประทศเทย ทคนิคการผลิตละรสชาติตกตางกั นเปบຌางขึนกับสูตร สวนประกอบ การทาขຌาวหลามทีไดีริไม
จากคัดลือกเมຌเผทีไมีปลຌองยาว 30-60 ซนติมตร มีหลายขนาดทังลใก กลาง ฿หญ วิธีทานาขຌาวหนียวทีไชเวຌ 1
คืน ลຌางนา ละนามา฿สกะทิ นาตาล กลือ ลຌวบรรจุลง฿นกระบอกเมຌเผ ฿สนา฿หຌทวมมลใดขຌาวหนียว นาเป
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วางรียงผา฿หຌสุกดຌวยความรຌอนปานกลางจากเฟถาน ฿ชຌวลาประมาณ 2 ชัไวมง มีการพลิกกลับดຌานพืไอ฿หຌสุก
สมไาสมอ
กลุมขຌาวหลาม ใ รส ฿นตาบลนาตาขวัญ เดຌถูกรวบรวม฿หຌอยู฿นรายชืไอรຌานอาหาร งานทศกาลอาหาร
อรอยมืองระยอง ครังทีไ 4 ปกติขຌาวหลามมีอายุการกใบรักษาเดຌ 2 วัน ทีไอุณหภูมิหຌอง ซึไงมีผูຌประกอบการหลาย
รายทีไตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอยืดอายุการกใบขຌาวหลาม฿หຌสามารถกใบรักษาเดຌเมนຌอยกวา 1 ดือน
ผลิตภัณฑ์ของกลุมขຌาวหลาม ใ รส เดຌรับครืไองหมาย อย. ลຌว ตมีนวคิดตຌองการพัฒนารูปบบขຌาวหลามทีไ
ตกตางเปจากรูปบบขຌาวหลามทีไมี อยูดิม ดย฿หຌอยู฿นรูปขຌาวหลามอบหรือ ทอดละตง หนຌา หรือ ตง
รสชาติตางโ พืไอ฿หຌ ผ ลิ ตภัณ ฑ์มีค วามหลากหลายตอบสนองผูຌบ ริ ภค กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌจัดทา
ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลาม฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคา฿หຌกับขຌาวหลาม ยืดอายุการกใบรักษา
ละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
8.1 พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลาม ฿นรูปบบขຌาวหลามชินตงหนຌารสชาติตางโ
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยี ผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินตงหนຌา
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ศึกษาพัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌารสชาติตางโ
9.2 ถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ
9.3 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละติดตามผลการนาผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์
10. หลักการละหตุผล
ขຌาวหลามชินตงหนຌา ป็นการปรรูปผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามบบ฿หม พืไอยืดอายุการกใบรักษา พิไม
ความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ขຌาวหลาม ดยมีกระบวนการผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌา คือ นาขຌาวหลามทีไ
ป็นกระบอกชตูຌยใน พืไอ฿หຌซะออกจากกระบอก ละตัดป็นชินเดຌงาย มืไอซะขຌาวหลามออกจากกระบอก
ลຌว฿หຌตัดป็นวนโ ดຌวยความหนาประมาณ แ ซนติมตร (1 กระบอก เดຌขຌาวหลาม 5 – ๆ ชินี อบหຌงพืไอ
ลดความชืนบางสวน ตงหนຌาหรือปรุงรส ิToppingี ดຌวยรสชาติตางโ เดຌก ชใอกกลตผสมสตรอบอร์รีไ
อบหຌง ละ ธัญชาติ (ถัไวหลืองซีกอบ งาขาวคัไว ละงาดาคัไวี พืไอพิไมสีสันนารับประทาน สามารถพิไมมูลคา
฿หຌกับขຌาวหลาม ละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ
กลุ มขຌาวหลาม ใ รส เดຌขຌารว มครงการคูป องวิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ ดยมีคณะวิจัยจากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ดยกลุมวิจัยละพัฒนาทคนลยีอาหาร สานักทคนลยีชุมชนป็นทีไปรึกษา฿นครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามพืไอยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอพัฒนาขຌาวหลามชินตงหนຌาทีไสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกขຌาวหลาม ละยืดอายุการกใบรักษาขຌาว
หลาม฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์฿นการวิจัยละพัฒนากระบวนการผลิต
พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละสามารถนาเปปรับปรุงสูตรละกระบวนการผลิต พืไ อจาหนาย฿นตลาดป็นการ
สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP กลุมขຌาวหลาม ใ รส อาภอมือง จังหวัดระยอง ทีไขຌารวม
ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป พืไอลงพืนทีไสารวจ ละกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ พืไอนามาศึกษาพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินตงหนຌารสชาติตางโ
11.2 ศึกษาพัฒนาสูตร ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินตงหนຌาทีไมี
ลักษณะนารับประทาน ละป็นทีไยอมรับของผูຌประกอบการ
11.3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
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11.4 รวบรวมขຌอมูล จัดทาอกสาร ละถายทอดทคนลยีการผลิต ละฝຄกอบรม ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษา
ชิงลึก ละสาธิตการผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌา พืไอยืดอายุการกใบรักษา สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์ละ
พิไมความหลากหลาย฿หຌกับขຌาวหลาม พรຌอมผลักดันผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌ ขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน
11.4.1 ติดตอประสานงาน฿นการตรียมความพรຌอม พืไอการสาธิตการปรรูปขຌาวหลาม
11.4.2 ถายทอดทคนลยี ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ตาบลนาตาขวัญ อาภอมือง
จังหวัดระยอง อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ ดังนี
แี บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌารสชาติตางโ
โี อบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ
- การผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌารสชาติตางโ
11.5 ติดตาม ละประมินผล.
11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ
11.5.2 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย.
11.5.3 สรุป ละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1 ผลการลงพืนทีไสารวจละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ตาบลนาตา
ขวัญ อาภอมือง จังหวัดระยอง ทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ ฿นวันทีไ แ5 กุมภาพันธ์
โ5ๆเ ดยทางกลุมจຌงความประสงค์฿หຌชวยพัฒนากระบวนการผลิต ทีมนักวิจัย วศ. เดຌกใบตัวอยางขຌาวหลาม
พืไอนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์สดงดังภาพกิจกรรมทีไ แ
12.2 ผลการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิ ตทีไหมาะสม พืไอ฿หຌ เดຌผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินตงหนຌา ทีไมี
ลักษณะนารับประทาน ละป็นทีไยอมรับของผูຌประกอบการ ดย฿ชຌทคนิคการอบหຌงลดความชืน พืไอยืดอายุ
การกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ละตงหนຌาดຌวยรสชาติตางโ พืไอพิไมสีสัน฿หຌกับขຌาวหลาม ดยมีขันตอนการทดลอง
ผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌารสชาติตางโ ดังนี
12.2.1 ศึกษาทคนิคการผลิตขຌาวหลามชินทีไหมาะสม
นาขຌาวหลามทีไผ านการชยใน ออกจากกระบอก พืไอตัดป็นชินเดຌงาย หัไ นป็นชินหนา
ประมาณ แ ซนติมตร พืไอ฿หຌมีขนาดพอหมาะกการบริภค จากนันทาหຌงดຌวยวิธีตางโ พืไอลด
ความชืนบางสวน ดังนี
วิธีทีไ แ : การอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส ป็นวลา แ ชัไวมง
ละผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ นาที
วิธีทีไ โ : การอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ 55 องศาซลซียส ป็นวลา ใเ นาที
ละผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌเมครวฟบบอบ ทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส
แ5 นาทีอีกครัง
วิธีทีไ ใ : การผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ นาที
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ตำรำงทีไ แ ผลการศึกษาทคนิคการผลิตขຌาวหลามชินทีไหมาะสม
คำควำมชืน
ิ%ี
โ็.้เ

คำปริมำณนำ
อิสระ ิawี
เ.่้เ

ลักษณะ
ปรำกฏ
นุม หวาน มัน

วิธีทีไ แ

17.9เ

0.491

มีลักษณะหຌง
นือขใง
หวาน

วิธีทีไ โ

20.43

0.511

ผิวมันวาว นือ
นุม หวาน

วิธีทีไ ใ

20.90

0.429

ขຌางนอกกรอบ
ขຌาง฿นนือนุม
หวาน

วิธีกำร
ขຌาวหลาม
ิControlี

รูปภำพประกอบ

จากผลการศึกษาทคนิคการผลิตขຌาวหลามชินทีไหมาะสมพืไอลดความชืนบางสวนจานวน 3 วิธี
สดงผล฿นตารางทีไ แ พบวา การอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส ป็นวลา แ ชัไวมง ละผิงยาง
ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ นาที ิวิธีทีไ 1ี สงผล฿หຌขຌาวหลามชินหຌง ละมืไอทิงเวຌทีไอุณหภูมิหຌองขຌาว
หลามชินมี ลั กษณะขใงทั งดຌานนอกละ฿น เม นารั บประทาน การอบดย฿ชຌตูຌ อบลมรຌอน ทีไ อุณหภูมิ 55 องศา
ซลซียส ป็นวลา ใเ นาที ละผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌเมครวฟบบอบ ทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส ป็นวลา
แ5 นาทีอีกครัง ิวิธีทีไ โี สงผล฿หຌขຌาวหลามชินมีลักษณะนุม มีกลิไนขຌาวหลามปานกลาง ผิวมันวาว นืไองจากนามัน
จากกะทิออก มืไอทิงเวຌทีไอุณหภูมิหຌองขຌาวหลามชินกิดการซใตตัวมีลักษณะหຌง ตขຌาง฿นมีความนุมลใ กนຌอย ละ
ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ละการผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ นาที ิวิธีทีไ ใี สงผล฿หຌขຌาวหลาม
ชินขຌางนอกกรอบ ขຌาง฿นนุม ละยังคงความป็นขຌาวหลาม มีกลิไนขຌาวหลาม ผิวมันวาว นืไองจากนามันจากกะทิ
ออก มืไอทิงเวຌทีไอุณหภูมิหຌองขຌาวหลามชินกิดการซใตตัวมีลักษณะหຌง ตขຌาง฿นมีความนุมปานกลาง ละป็นทีไ
ยอมรับของผูຌบริภค มืไอวัดคาความชืนละคาปริมาณนาอิสระ ิawี ฿นขຌาวหลามชินทีไ฿ชຌทคนิคการผลิตทัง ใ วิธี
พบวามีคาตไากวามืไอปรียบทียบกับชุดตัวอยางควบคุม นืไองจากกระบวนการทาหຌง จะชวยลดความชืนของ
ผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินเดຌ สงผล฿หຌกใบรักษาผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามเดຌนานกวาปกติ
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ดังนันทคนิคการผลิตขຌาวหลามชินทีไหมาะสม คือ การผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ดຌานละ โ
นาที ตถຌาผลิต฿นปริมาณมาก฿หຌ฿ชຌการอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ 55 องศาซลซียส ป็นวลา ใเ นาที ละ
ผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌเมครวฟบบอบ ทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส ป็นวลา แ5 นาทีอีกครัง นืไองจากชวย
ควบคุมอุณหภูมิ ละวลา฿นการผลิต พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีความสมไาสมอกันเดຌ
12.2.2 ผลการศึกษาการตงหนຌา ิToppingี ขຌาวหลามชินดຌวยรสชาติตางโ ทีไหมาะสม
ทาการตงหนຌ า ิToppingี ขຌ าวหลามชิ นดຌวยรสชาติต างโ จ านวน โ รสชาติ คื อ
ชใอกกลตผสมผลเมຌอบหຌง ละธัญชาติ (ถัไวหลืองซีกอบ งาขาวคัไว ละงาดาคัไวี พืไอพิไมสีสัน
ความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ นารับประทาน ละป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดยการตงหนຌา
ตละรสชาติมีวิธีดังนี
รสชำติทีไ แ : รสชใอกกลตผสมผลเมຌอบหຌง
- ละลายชใอกกลต ละหัไ นผลเมຌ อบหຌ งป็นชินลใ กโ จากนันนามา
ตงหนຌาขຌาวหลามชิน ดังสดง฿นภาพดຌานลาง

รสชำติทีไ โ : รสธัญชาติ
- คัไวงาขาว งาดา ละถัไวหลืองซีก฿หຌสุกดຌวยเฟออน จากนันนาขຌาวหลาม
ชินอุนดຌวยเมครวฟ ใเ วินาที รยธัญชาติบนหนຌาขຌาวหลามชิน ลຌว
กดบาโ พืไอ฿หຌ ธัญชาติกาะติดกับขຌาวหลามชิน ดังสดง฿นภาพ
ดຌานลาง

12.3 ผลการศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
กใบผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินตงหนຌาจานวน โ รสชาติ คือ ชใอกกลตผสมผลเมຌอบหຌง ละธัญชาติ
ดยบรรจุลง฿นถุงชนิดหนาละ฿ส ศึกษาอายุการกใบ รักษา เ แ โ ใ ละ ไ สัป ดาห์ ทีไอุณหภูมิหຌอง ละ
สงตรวจวิคราะห์ตัวอยาง ิขຌอมูลจากบริษัท หຌองปฏิบัติการกลาง ิประทศเทยี จากัดี ดังสดง฿นตารางทีไ โ
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ตำรำงทีไ โ ผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินตงหนຌา
รำยกำรทดสอบ
รสช็อกกลตผสม
รสธัญชำติ
ผลไมຌอบหຌง
เ สัปดำห์ ไ สัปดำห์ เ สัปดำห์ ไ สัปดำห์
Moisture
g/100g
24.20
ใแ.่ไ
โใ.โ็
28.51
Water Activity
0.81
0.90
เ.้เ
0.91
at 25 c
Bacillus cereus
cfu/g
<10
<10
<10
6.5 x 10
Escherichia coli
MPN/g
<3.0
<3.0
<3.0
<3.0
Staphylococcus
cfu/g
<10 est.
<10 est.
<10 est. <10 est.
aureus
Total Plate Count cfu/g
<2.5 x 102 1.2 x 103 6.3 x 102 3.7 x 103
EAPC
Yeasts and molds cfu/g
<10 est.
<10 est.
<10 est. 8.3 x 104
หมายหตุ : EAPC = Estimated AEROBIC Plate Count
est : Estimated Counts

จากตาราง พบวา มืไอวลาผานเป ไ สัปดาห์ กใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌอง ขຌาวหลามชินตงหนຌา
รสชใอกกลตผสมผลเมຌอบหຌงมีคาความชืน คาปริมาณนาอิสระ ิWater activity; a wี ละชือจุลินทรีย์
ทีไกอ฿หຌกิดรค Total Plate Count พิไมขึน อีกทังผลิตภัณฑ์มีลักษณะขใง ละมีกลิไนหืนจากกะทิ เม
ป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ชนดียวกับขຌาวหลามชินตงหนຌารสธัญชาติ ตรสธัญชาติจะมีปริมาณยีสต์ละ
ชือรา ิYeasts and moldsี พิไมขึน ซึไงกินกณฑ์ทีไมาตรฐานกาหนด อาจกิดจากธัญชาติ ชน ถัไวหลืองซีกอบ
งาขาวคัไว ละงาดาคัไว ทีไ฿ ชຌ ตกต ง หนຌ าขຌ า วหลามชิน ส ว นชื อจุ ลิ น ทรีย์ ช นิด อืไ นอยู฿ นกณฑ์ทีไ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกาหนด อຌางอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ช ุมชนของขຌาวหลาม ิมผช.็ไๆ/โ5ไ่ี ดังนั น
ผลิตภัณฑ์ขຌาวหลามชินตงหนຌามีอายุการกใบ รักษา ไ สัป ดาห์ หรือ แ ดือน ละควรกใบ ผลิตภัณฑ์เวຌทีไ
อุณหภูมิตไา พืไอยืดอายุการกใบรักษา ซึไงควรอุนดຌวยเมครวฟกอนรับประทาน

ขันตอนกำรผลิตขຌำวหลำมชินตงหนຌำทีไสำคัญ : หัไนขຌาวหลามป็นชินผิงยาง ิGrill) ดย฿ชຌกระทะทปลอน ตงหนຌาดຌวย
ชใอกกลตผสมสตรอบอร์รีไอบหຌง ละธัญชาติ บรรจุ฿สบรรจุภัณฑ์

12.4 รวบรวมขຌอมูล ละจัดทาอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ละสมาชิก ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ตาบลนาตาขวัญ อาภอมือง จังหวัดระยอง
12.5 ถายทอดทคนลยี ดยอบรมชิง สาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตขຌาวหลามชินตง หนຌา เดຌ ก
ผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌารสชใอกกลตผสมสตรอบอร์รีไอบหຌง ละรสธัญชาติ (ถัไวหลืองซีกอบ งาขาวคัไว
ละงาดาคัไวี พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมมูลคา฿หຌกับขຌาวหลามกผูຌประกอบการ OTOP.ประภทอาหาร
ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ตาบลนาตาขวัญ อาภอมือง จังหวัดระยอง วันทีไ โ5 กรกฎาคม โ5ๆเ
มีจานวนทังหมด แใ คน แโ ราย สดงดังภาพกิจกรรมทีไ โ
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สดงภำพกิจกรรมทีไ แ : การสารวจขຌอมูล ิกอนการดานินงานี

การลงพืนทีสไ ารวจ ละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการกลุม ขຌาวหลาม ใ รส ซึไงมีความตຌองการสนับสนุนทคนลยี การปรรูป
ขຌาวหลาม ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมทสีไ รຌางมูลคาพิไม ละสามารถขยายชองทางการตลาด

ภำพกิจกรรมทีไ โ การถายทอดทคนลยี ละสาธิตการผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌา
วันทีไถำยทอดทคนลยี : 25 กรกฎาคม โ5ๆเ ณ กลุมขຌาวหลาม ใ รส 90/6 หมู 6 ตาบลนาตาขวัญ อาภอมือง
จังหวัดระยอง
1. บรรยายกีไยวกับทคนิคการผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌา

โ. การผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌารสชาติตางโ
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง

กอนการดานินงาน : ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาสูตร ทคนิคละกระบวนการผลิตขຌาว
หลามชินตงหนຌา฿หຌเดຌมาตรฐาน ซึไงผูຌประกอบการเมมีความรูຌ ละสูตร ทคนิค ฿นกระบวนการผลิต
หลังการดานินงาน : ผูຌประกอบการ OTOP เดຌรับความรูຌละทคนิค฿นการผลิตขຌาวหลามชินตงหนຌา
฿หຌเดຌมาตรฐาน ละอยู฿นระหวางการตรียมยืไน ขอ อย. เดຌผ ลิตภัณฑ์฿หมทีไส รຌางมูล คาพิไมกขຌาวหลาม
ป็นการพิไมรายเดຌละพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมขຌาวหลาม ใ รส มีความพอ฿จทีไเดຌรับความรูຌจากการถายทอดทคนลยีการผลิตขຌาวหลามชิน
ตงหนຌา ทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึไงทางกลุมจะเดຌนานวทางกระบวนการผลิตเป
฿ชຌ฿นการผลิต จาหนาย ละนาผลิตภัณฑ์ยืไนจดทะบียน อย.
นอกจากนี กลุ ม มี ค วามหใ น ว า ครงการคู ป องวิ ท ย์  พืไ อ อทอปนี มี ป ระยชน์ ม าก ทีไ  ปຂ ด อกาส฿หຌ
ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี เดຌรับความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ฿นการชวยวิจัยละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีไสามารถสรຌางมูลคาพิไม ละขยายอกาสทางการตลาด จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์
ชวยสนับสนุน OTOP ดานินการตอเป
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศ. ดยทีมนักวิจัย ควรติดตามประดในความตຌองการทคนลยีอยางตอนืไอง พืไอสนับสนุนตอยอด
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละสงสริมศักยภาพ฿นการผลิตละการสงออก
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางวรรณดี มหรรณพกุล
16.2 นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
16.4 นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมขบคียว
จำกทุรียนผสมธัญชำติละนำผลไมຌ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงชนิดำ จันทร์บัว

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
Development of durian snack bar mixed with cereal and fruit juice.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางวรรณดี มหรรณพกุล ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7420 ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : wannadee@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางชนิดา จันทร์บัว ิกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส)
ทีไตัง : แ5ไ/แโ ม.แโ ต.ตะพง อ.มือง จ.ระยอง โแเเเ
ทรศัพท์ : 08 3583 7898
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี : ่ ดือน
5. งบประมาณครงการ : 35ุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคู ป องวิท ย์ พืไอ อทอป ป็ น ภารกิจ ทีไห น ว ยงานภาย฿ตຌสั งกั ดกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ละ
ทคนลยี รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี มีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน พิไม
ศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ฿นปัจจุบันผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความตຌองการ
฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหารละครืไองดืไม฿หຌตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌบริภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน มีภารกิจ฿นงานวิจัยดຌานทคนลยีอาหาร
ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ซึไงป็นนยบายของภาครัฐ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน ทีม
นักวิจัยเดຌลงพืนทีไสารวจกลุมวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดระยอง ซึไงเดຌยีไยมกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส ทา฿หຌ
เดຌรับทราบประดในปัญหาทุรียนทอดกรอบ ิชินศษี จาหนายเมเดຌราคา วศ. จึงเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ พืไอ฿หຌเดຌสูตรละผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ถายทอดทคนลยีสู กลุม
สตรีอาสาพัฒนาหนองตารส ดยมีปງาหมายพิไมมูลคาทุรียนชินศษ ละเดຌผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวชนิด฿หม จาก
ทุรียน฿นรูปบบของสนคบาร์ทุรียน ทีไผสมธัญชาติละนาผลเมຌ ซึไงป็นผลิตภัณฑ์ทางลือก฿หมกผูຌบริภค
ละสรຌางอกาสทางการตลาดกกลุมผูຌประกอบการ OTOP
7. ความป็นมาของครงการ
ทุรียนทอดกรอบ ป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภคมาก ชวยพิไมมูลคา฿หຌก
วัตถุดิบทุรียนซึไงป็นราชาของผลเมຌเทย ทุรียนทอดกรอบผลิตดยหัไนนือทุรียนป็นชินบางทอด฿นนามันดย
มีการควบคุมอุณหภูมิ฿นการทอด฿หຌหมาะสม ซึไงทุรียนทีไผานการทอดมีลักษณะหຌงกรอบ ฿นการบรรจุจึงมี
ทุรียนทีไป็นชินตกหักจานวนมาก นอกจากนีผูຌผลิตบางรายเมเดຌคัดขนาดของชินนือทุรียนกอนทอดทา฿หຌมี
ขนาดชินเมสมไาสมอ ละมีชินลใกปะปนจานวนมาก หากป็นทุรียนชินลใกละชินหัก จะขายเดຌราคาทีไตไาลง
ดังนันการปรรูปป็นของสนคบาร์ทุรียนดยนาทุรียนทอดกรอบชินลใกหรือชินศษมาทาจึงป็นการสรຌาง
มูลคาพิไม ละสรຌางผลิตภัณฑ์ทีไปลก฿หมจากดิม ชวย฿หຌผลิตภัณฑ์ป็นทีไตຌองการของตลาดมากขึน กลุมสตรี
อาสาพัฒนาหนองตารส ป็นผูຌผลิตสินคຌาผลเมຌปรรูปตางโ มีตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียน
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พืไอพิไมมูลคา฿หຌกผลิตภัณฑ์ ดยนาทุรียนทอดกรอบทีไป็นชินศษมาผลิตป็นขนมขบคียวชนิดอัดทง
(Durian Snack) ทีไผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
ตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวมีอัตราการติบตพิไมขึนทุกปี ฿นปี 2557 มีมูลคาสูงถึง 2.9 หมืไน
ลຌานบาท ละมีอัตราการติบต฿นปี 2552 - 2557 ฉลีไยรຌอยละ 9 ตอปี ทา฿หຌตลาดของขนมขบคียวมีการ
ขงขันกันสูง ดยการพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์ทีไดีตอสุขภาพมากขึน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌจัดทาครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคา ชินศษทีไ
กิดจากทุรียนทอด ป็นการพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
8.1 พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนทอดกรอบ (ชินศษี ผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยีผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
8.3 เดຌผลิตภัณฑ์สนคบาร์ทุรียนทีไสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกทุรียนทอดกรอบ (ชินศษี
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 พัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
9.2 ถายทอดทคนลยีการผลิตละฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ
9.3 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละติดตามผลการนาผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์
10. หลักการละหตุผล
ธัญชาติอัดทง ิCereal Snack barsี ป็นผลิตภัณฑ์ขบคียวพืไอสุขภาพ ิHealthy Snackี ธัญชาติ
อัดทงมีการผลิต฿นครัวรือน ิHome madeี พืไอบริภค ละมีการผลิตจาหนาย฿นชิงการคຌาหลากหลาย
รู ป บบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึไ ง ป็ น สู ต รพืไ อ สุ ข ภาพ ควรมี ร สหวานนຌ อ ยละมี เ ขมั น ตไ า ส ว นประกอบดยทัไ ว เป
ประกอบดຌวย ธัญชาติหลายชนิดทีไอยู฿นรูปธัญชาติตใมมลใด ิWhole grain cerealี ชน ขຌาวอຍต ขຌาวบาร์ลย์
อัลมอนด์ มลใดฟลกซ์ ิFlax seedี มีการพิไมรสชาติดยพืชมลใดขใง ิNutี ถัไวตางโ ละงา สวนประกอบ
ตางโ หลานีมีนาชืไอมหรือของหลวจากสารละลายอืไน ทาหนຌาทีไป็นตัวชวยยึดกาะ ิBinderี ละผานการขึน
รูปอัดทง
กระบวนการผลิตธัญชาติอัดทง คือ฿ชຌธัญชาติชนิดตางโทีไอยู฿นรูปธัญชาติตใมมลใด ิWhole grain
cerealี หรือชินลใก อาจผสมผลเมຌหຌงปลือกขใง ิNutี ถัไวตางโ ฿นอัตราสวนทีไหมาะสม มีการ฿ชຌ นาชืไอม
หรือของหลวจากสารละลายอืไน ฿นสัดสวนทีไหมาะสม พืไอทาหนຌาทีไป็ นตัวยึดกาะ฿หຌสวนผสมตางโ กาะกัน
เดຌ ละสงผลตอลักษณะนือสัมผัสละกลิไนรสทีไดีของธัญชาติอัดทง ดย฿หຌความรຌอนนาชืไอมหรือของหลวทีไ
ระดับเฟปานกลาง ลຌวคีไยวพอ฿หຌขຌน ติมสวนผสมตางโ ลงเป นิยมติมนาผึงพืไอปรุงตงกลิไนรส ละท
สวนผสม฿นถาดทีไรยงาคัไว จากนันรยทับผิวหนຌาดຌวยงา ละ฿ชຌเมຌลูกกลิงรีด฿หຌป็นผน พัก฿หຌสวนผสมคงรูป
ิSetี ป็นผน จึงตัดป็นชินสีไหลีไยมหรือนาขຌาพิมพ์อัดป็นรูปตางโ ชน ป็นผนกลม ป็นตຌน
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ. OTOP กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส ฿นพืนทีไจังหวัดระยอง
พืไอ฿หຌขຌอมูลประดในปัญหาละความตຌองการทคนลยี
11.2 พัฒนาสูตร กระบวนการผลิต ละการขึนรูปผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
11.3 ถายทอดทคนลยีการผลิตดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ
11.4 กใบตัวอยางพืไอสงตรวจวิคราะห์ชือจุลินทรีย์ คุณคาทางภชนาการ ละคาปริมาณนาอิสระ
11.5 ติดตามละประมินผล.
11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ
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11.5.2 ประสานงานกั บผูຌ ป ระกอบการผลั กดั นขຌ าสู กระบวนการยืไนขอ อย.ละขอการรั บรอง
มาตรฐาน มผช.
11.6 สรุป ละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1 ผลการลงพืนทีไสารวจความตຌองการทคนลยี ณ กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส ดยกลุมจຌง
ความประสงค์฿หຌชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุรียนทอดกรอบ ิชินศษี ฿นพืนทีไจังหวัดระยอง วันทีไ แ5 – แ็
กุมภาพันธ์ โ5ๆเ
12.2 ผลการพัฒนาสูตรการผลิตขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมี
ลักษณะนือสัมผัส สี กลิไนรส ละรสชาติทีไดี
ทีมนักวิจัย วศ. เดຌทดลองพัฒนาสูตรพืนฐาน฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียน ผสม
ธัญชาติละนาผลเมຌ ซึไงประกอบดຌวยสวนประกอบหลัก คือ ทุรียนทอดกรอบ ิชินศษ) ขຌาวพองกรอบ ธัญชาติ
ิงาขาว งาดา ละมลใดฟักทองี นาผลเมຌ ินาสับปะรดี สาร฿หຌกลิไนรสละรสชาติ ินาผึง ละนาตาลทรายี
สารยึดกาะ ิกลูคสเซรัป ิGlucose syrup) หรือสารละลายนาปງงดัดปรี ละพิไมสีสัน฿หຌกับผลิตภัณฑ์ดย
การติมผลเมຌอบหຌง ิลูกกด ละมะขือทศอบหຌงี ดยมีขันตอนละทคนิคการผลิต ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตำรำงทีไ แ ขันตอนละทคนิคการผลิตขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ

ขันตอนกำรผลิต
ทคนิคกำรผลิต
แ. ตรียมวัตถุดิบ ดังนี
- ทุรียนชินศษละขຌาวพองกรอบ - อบ฿นตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ ๆเ °C ฿หຌกรอบ ละบดหยาบดຌวยเมຌลูกกลิง
- นามากะ฿หຌป็นซีกลใก
- มลใดฟักทอง
- คัไวดຌวยเฟออน ป็นวลา 5 - แเ นาที
- มลใดงา ิงาขาวละงาดาี
- ปอกปลือก ละยกกน หัไนนือสับปะรดป็นชินลใกโ ปันດ นือ
- นาสับปะรด
สับปะรดกับนาสับปะรดทีไคันเดຌสวนหนึไง บด฿หຌละอียด ละกรอง
ผานผຌาขาวบาง โ ชัน นานาสับปะรดทีไเดຌเปตຌมดຌวยเฟปานกลาง นาที
พืไอฆาชือ ลຌวพัก฿หຌยใน
- ผลเมຌอบหຌง
- หัไนป็นชินลใกโ
2. ชัไงสวนประกอบ
ใ. ตรียมสำรทีไชวย฿นกำรยึดกำะ
ไ. กำรผสม สวนประกอบกับสำรทีไ
ชวย฿นกำรยึดกำะ
5. กำรขึนรูป
ิทาเดຌสอง โ ลักษณะ คืออัด฿สพิมพ์
หรืออัด฿สถาด ละตัดป็นชิน)

ชัไงสวนประกอบตามสูตรยกสวนของหຌง ิทุรียนชินศษ ขຌาวพอง ละ
ธัญชาติยกวຌนงายกตางหากี ผสมขຌาดຌวยกัน งาคัไวยกเวຌสวนหนึไงรย
ถาด ละเวຌรยทับสวนบนของสวนผสมทีไขึนรูป
฿ชຌสวนของสารทีไ฿ชຌพืไอทาหนຌาทีไป็นสารยึดกาะ ิBinder)
นานาผลเมຌผสมนาตาลทราย ละกลูคสเซรัปหรือสารละลายนาปງงดัด
ปร คีไยว฿หຌมีความขຌนพอหมาะ ละติมนาผึง
ติมสวนประกอบตางโ ฿นสารทีชไ วย฿นการยึดกาะ
- การอัด฿สพิมพ์ นาสวนผสม อัด฿สกระบอกสตนลส กด฿หຌป็นผน
กลมลงบนถาดทีไมงี ารยเวຌ ฿หຌมีขนาดสຌนผาศูนย์กลางประมาณ แ ½ นิว
ละหนาประมาณ ¼ นิว
- การอัด฿สถาดสตนลส ฿หຌรยงาทีไถาด ทสวนผสม รยงา ปຂดทับดຌวย
ผนพลาสติก฿สทนรຌอน ฿ชຌถาดกดทับ หรือการออกบบอุปกรณ์ ทีไป็น
ลูกกลิงลหะ สตนลส พืไอกดทับ฿หຌป็นผนบน
มีความหนาตามทีไตຌองการ
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ขันตอนกำรผลิต
6. กำรอบไลควำมชืน

็. กำรบรรจุ

ทคนิคกำรผลิต
นาผลิตภัณฑ์เปอบเลความชืน฿นตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ ๆเ องศา
ซลซียส ประมาณ ประมาณ แ-แ ½ ชัไวมง จากนันนาออกมาตังทิงเวຌ
฿หຌยใน สาหรับผลิตภัณฑ์ทีไอัด฿สถาดสตนลส มืไอยในลຌว฿หຌตัดป็นชิน
ตามขนาดทีไตຌองการ
บรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์ทีไปຂดสนิท

จากการศึกษาพัฒนาสูตร฿นหຌองปฏิบัติการ พบวา การ฿ชຌขຌาวพองละทุรียนทอดกรอบชินศษ ฿น
อัตราสวน แ: 3 จะทา฿หຌมีกลิไนรสของทุรียนนຌอย ละมืไอปรับสูตร฿หຌมีทุรียนทอดกรอบชินศษมากกวาขຌาว
พอง ดยมีอัตราสวนทุรียนชินศษประมาณ ็ ทา ถึง ่ ทา ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสทุรียนพิไมขึน การ฿ชຌ
งาละมลใดฟักทองป็นสวนประกอบมีผลกระทบตอรสชาติผ ลิตภัณฑ์ดຌว ย ตควรติมงาขาวหรืองาขาวผสม
งาดา฿นปริมาณทีไหมาะสม พืไอ฿หຌกลิไนรสทุรียนคงมีอยู พบวาสูตรทีไดี คือ฿ชຌธัญชาติ฿นปริมาณรຌอยละ โ5
ของสวนประกอบทุรียนชินศษ
การปรุงตงรสชาติ ฿ชຌนาตาลทรายพียงลใกนຌอย ปริมาณทีไ฿ชຌจะขึนกับชนิดละรสชาตินาผลเมຌทีไ฿ชຌ
ป็นสวนประกอบดຌวย การตงกลิไนรสดຌวยนาผึงทา฿หຌมีกลิไนรสหอมดีมากขึน ตควร฿ส฿นปริมาณนຌอย พืไอ฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ยังคงมีกลิไนรสทุรียนทีไผูຌบริภคสามารถรับรูຌเดຌ
สาหรับปัจจัยทีไสงผลตอลักษณะนือสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทีไดี คือ สารทีไชวย฿หຌผลิตภัณฑ์สามารถยึด
กาะกัน เดຌ ดยเดຌมีก ารศึก ษาผลของสารทีไชว ย฿นการยึด กาะ เดຌ ก กลู คสเซรัป ิ Glucose syrup)
ละ สารละลายนาปງงดัดปร จากการศึกษาพบวา ทังกลูคสเซรัปละสารละลายนาปງงดัดปร สามารถ
ชวย฿หຌผลิตภัณฑ์ยึดกาะกันเดຌดี ตมืไอปรียบทียบสัดสวนการ฿ชຌสารละลายนาปງงดัดปรทีไทากับการ฿ชຌ
กลูคสเซรัป พบวาการ฿ชຌสารละลายนาปງงดัดปรทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีความชืนสูง นืไองจากสารละลายนาปງง
ดัดปรมีสวนทีไป็นของหลวมากกวากลูคสเซรัป ดังนันถຌาตຌองการลือก฿ชຌสารละลายนาปງงดัดปร ป็นสาร
ทีไชวย฿นการยึดกาะ ตຌองลดปริมาณนาผลเมຌทีไ฿ชຌ พืไอป็นการลดความชืน฿นผลิตภัณฑ์ สงผล฿หຌผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะนือสัมผัสละคุณภาพป็นเปตามทีไตຌองการ
จากผลการศึกษาทดลอง รวบรวมขຌอมูล ละจัดทาอกสารประกอบการถายทอดทคนลยีการ
ผลิตขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ ดยมีสูตรการผลิตขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญ
ชาติละนาผลเมຌ จานวน โ สูตร ดังสดง฿นตารางทีไ โ
ตำรำงทีไ โ สูตรการผลิตขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
วัตถุดิบ
ขຌาวพองกรอบ ิขຌาวขาวี
ทุรียนทอดกรอบ ิชินศษี
มลใดฟักทอง
งาขาวคัไว
งาดาคัไว
ลูกกด
มะขือทศอบหຌง
นาผึง
นาตาลทราย
กลูคสเซรัป ิglucose syrup)
สารละลายนาปງงดัดปร
นาสับปะรด

สูตร แ ิรຌอยละี
5.ใ
ไเ.เ
ไ.เ
4.0
2.7
5.ไ
5.ไ
ไ.เ
โ.็
โ.็
โไ.เ

สูตร โ ิรຌอยละี
ๆ.เ
ไไ.่
4.5
4.5
3.0
6.0
6.0
ไ.5
ใ.เ
โ.็
แไ.้
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12.3 มีการถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละฝຄกปฏิบัติ ณ กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนอง
ตารส แ5ไ/แโ หมู แโ ตาบลตะพง อาภอมือง จังหวัดระยอง ฿นวันทีไ โใ กรกฎาคม โ5ๆเ ฿หຌกผูຌประกอบการ
ละสมาชิก จานวน แ กลุม 6 คน 1 ราย ณ สถานทีไผลิต ดยมีหัวขຌอ ดังนี
แี กระบวนการผลิตขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌสูตรตางโ
โี การขึนรูปผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌสูตรตางโ
การถายทอดทคนลยี ณ สถานทีไผลิตกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส เดຌนาสูตรทีไเดຌจากทดลอง
฿นหຌองปฏิบัติการ คือ สูตรทีไ฿ชຌกลูคสเซรัป ป็นสารทีไชวย฿นการยึดกาะ ทดสอบชิมดยประธานกลุมละ
สมาชิกของกลุม ละปรียบทียบกับสูตรทีไกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารสกาลังผลิตอยู จากนันลือกสูตรทีไ
ประธานกลุมละสมาชิกของกลุมชอบ ซึไงกใคือ สูตรทีไเดຌจากการทดลอง฿นหຌองปฏิบัติการ จากนันรวมพัฒนา
สูตร ณ สถานทีไผลิตของกลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส จนเดຌผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติ
ละนาผลเมຌทมีไ ีกลิไนรสดี เดຌกลิไนรสทุรียนละมีกลิไนรสขຌาวพองละธัญชาติลใกนຌอย ละเดຌรสชาติกลมกลอม
หวานอมปรียวลใกนຌอยจากนาสับปะรด พรຌอมทังมีสีสันนารับประทานจากการติมผลเมຌอบหຌง
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ภำพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ ณ
กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส วันทีไ โใ กรกฎาคม โ5ๆเ
แ. ตรียมวัตถุดิบละชัไงนาหนัก฿หຌเดຌตามสูตร

2. ตรียมของหลวทีไป็นสารทีไชวย฿นการยึดกาะ ินาผลเมຌ นาตาลทราย นาผึง ละกลูคสเซรัปี

3. ผสมสวนผสม ิทุรียนชินศษ ธัญชาติ ละผลเมຌอบหຌงี ขຌาดຌวยกัน

ไ. ขึนรูปดยการอัด฿สพิมพ์ ละนาเปขຌาตูຌอบลมรຌอน พืไอลดความชืน

5. ผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌทีไเดຌ
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12.4 ผลการตรวจวิคราะห์คุณคาภชนาการละผลการตรวจวิคราะห์คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์ของ
การผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ ดังสดง฿นตารางทีไ ใ ละ ไ ตามลาดับ ดย
พบวามีปริมาณชือจุลินทรีย์ผานตามกณฑ์ทีไกาหนดเวຌ฿นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขຌาวตน ิมผช.ใๆ/โ55ไี
ซึไงป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน ละปริมาณนาอิสระหรือคาวอตอร์อกติวิตีของ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ มีคาทากับ เ.ใ็
ตำรำงทีไ ใ คุณคาภชนาการของผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
รำยกำรทีไทดสอบ
ปริมำณตอ แเเ g
พลังงานทังหมด
kcal
ไ้้.ไไ
พลังงานจากเขมัน
kcal
โโๆ.เ่
เขมันทังหมด
g
โ5.แโ
เขมันอิไมตัว
g
้.โ้
คลสตอรอล
mg
เมพบ
ปรตีน
g
ๆ.แแ
คาร์บเฮดรต
g
ๆโ.โใ
฿ยอาหาร
g
ใ.ไ่
นาตาล
g
โ็.ใเ
ซดียม
mg
แ้้.ๆแ
วิตามินอ
µg
เมพบ
วิตามิน บี แ
µg
เ.เ่เ
วิตามิน บี โ
µg
นຌอยกวา เ.เโ5
คลซียม
µg
็็.ไแ
หลใก
µg
แ.ๆ็
ถຌา
g
โ.แๆ
ความชืน
g
ไ.ใ่
ตำรำงทีไ 4 คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวจากทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ
รำยกำรทดสอบ
ผลกำรทดสอบ
Bacillus cereus
cfu/g
< 10
Clostridium perfringens cfu/g
< 10
Escherichia coli
MPN/g
< 3.0
Salmonella spp.
per 25 g
เมพบ
Staphylococcus aureus cfu/g
<10 est.
Total Plate Count
cfu/g
6.4 × 102
Yeasts and Molds
cfu/g
2.0 × 10 est.

56

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน : ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนากระบวนการผลิตขนมขบคียวจากทุรียน
ผสมธัญชาติละนาผลเมຌ฿หຌเดຌมาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาทุรียนชินศษ ละเดຌผลิตภัณฑ์ขนมขบคียวชนิด฿หม
หลังการดานินงาน : ผูຌประกอบการ OTOP เดຌรับความรูຌละทคนิค฿นการผลิตขนมขบคียวจาก
ทุรียนผสมธัญชาติละนาผลเมຌ฿หຌเดຌมาตรฐาน ละอยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ อย.ละขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช. เดຌผลิตภัณฑ์฿หมทีไสรຌางมูลคาพิไมกทุรียนชินศษ ป็นการพิไมรายเดຌละพิไมมูลคา฿หຌกับ
ผลิตภัณฑ์
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมสตรีอาสาพัฒนาหนองตารส มีความพอ฿จทีไเดຌรับความรูຌจากการถายทอดทคนลยีการผลิตขนม
ขบคียวจากทุรียนชินศษ ทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยละพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์ ซึไงกลุมจะเดຌนานวทาง
กระบวนการผลิตเป฿ชຌ฿นการผลิต จาหนาย ละนาผลิตภัณฑ์ยืไนจดทะบียน อย. ละขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
กลุมมีความหในวาครงการคูปองวิทย์พืไออทอปนีมีประยชน์มาก ทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ิOTOPี เดຌรับความชวยหลือจากหนวยงานภาครัฐ ฿นการชวยวิจัยละพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ทีไ
สามารถสรຌางมูลคาพิไม ละขยายอกาสทางการตลาด จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌมีครงการคูปองวิทย์ชวยสนับสนุน
OTOP ดานินการตอเป
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ทีมนักวิจัย วศ. ควรติดตามประดในความตຌองการทคนลยีอยางตอนืไอง พืไอสนับสนุนตอยอดภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางวรรณดี มหรรณพกุล
16.2 นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
16.3 นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
16.4 นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขำหลือง

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยสิรวิชญ์ ทัดกลำง

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลือง

Development of Yellow Galanga Products.

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ ๊ 0 2201 7420 ทรสาร ๊ 0 2201 7416 อีมล์ ๊ wannadee@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายสิรวิชญ์ ทัดกลาง
ทีไตัง ๊ ิบริษัท ขาหลืองคราช จากัด จังหวัดนครราชสีมาี 800/4 ถนนมิตรภาพ ตาบล฿นมือง อาภอ
มือง จังหวัดนครราชสีมา ทรศัพท์ ๊ 08 9583 0041 ทรสาร ๊ 4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี ๊ 6 ดือน
5. งบประมาณครงการ ๊ 35,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูป องวิท ย์ พืไอ อทอป ป็ น ภารกิจ ทีไห นว ยงานภาย฿ตຌ สั ง กัด กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ละ
ทคนลยี รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการ
ข ง ขัน ละขยายอกาสทางการตลาด ผูຌ ป ระกอบการวิส าหกิ จ ชุ มชน ิOTOPี นຌ น ความส าคั ญ ทีไจ ะ฿ชຌ
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพ
ผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยกลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน ทีม
นักวิจัยเดຌวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลือง พืไอ฿หຌเดຌสูตรละผลิตภัณฑ์ตຌนบบถายทอด฿หຌก บริษัทขาหลือง
คราช จากัด ดยมีปງาหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นนากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส ซึไง
ป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีประยชน์ป็นทางลือก฿หมกผูຌบริภค ละสรຌางอกาสทางการตลาดกผูຌประกอบการ
OTOP
7. ความป็นมาของครงการ
ขาหลือง ิYellow Galangaี จัดอยู฿นพืชตระกูลขา มีชืไอทางพฤกษศาสตร์วา Alpinia galanga ิ L.ี
มีลั กษณะฉพาะคือ นือออกสี หลื อง ฿นส วนของหงຌาซึไงป็น ล าตຌน฿ตຌดิน฿ชຌป็นส ว นประกอบของอาหาร
ชนดียวกับขาทัไวโเป ชน ฿ส฿นสวนประกอบนาพริกกง หรือนามาป็นสวนหนึไงของครืไองตຌมยา ตຌมคลຌง
ขาหลือง ป็นพืชศรษฐกิจทารายเดຌสูง฿หຌกับกษตรกร มีการปลูกมาก฿นพืนทีไจังหวัด ภาคตะวันออกฉียงหนือ
ละภาค฿ตຌ มีกลิไนหอมจึงป็นทีไนิยมบริภค
ขาหลือง จัดป็นพืชสมุนเพรมีสรรพคุณชวยขับลม กຌทຌองอืด ทຌองฟງอ ละขับสมหะ ลักษณะของ
ขาหลืองจะมีกลิไนละรสชาติรงละหอม นือมีสีหลือง ขาหลืองนับวาป็นพืชศรษฐกิจทีไทาราคาดีมาอยาง
ตอนืไอง บางครังจึงรียกขาหลืองวา ขางินลຌาน
บริษัท ขา หลือ งคราช จากัด ละกษตรกร฿นพื นทีไ฿ กลຌ คีย งมี ก ารปลูก ขา หลือ งจานวนมาก
ละตຌองการปรรูปขาหลืองป็นผลิตภัณฑ์ ดยมีกลุ มปງาหมายคือผูຌ บริ  ภคทีไมีความตຌองการอาหารพืไอ
สุขภาพ บริษัท ขาหลืองคราช จากัด มีผนดานินการติดตังครืไองจักรปรรูปอาหาร พืไอปรรูปขาหลือง
ป็นผลิตภัณฑ์ชิงพาณิชย์ ละมีปງาหมายขออนุญาตสถานทีไผลิตละการผลิตอาหาร ดยขอรับรองมาตรฐาน อย.
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌ฿ชຌองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหาร ฿นการศึกษาวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรรูปจากขาหลือง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพิไมมูลคาขาหลืองสด กใบถนอมเวຌบริภคเดຌ
นาน ละพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์฿หม ทีไสามารถนาเปผลิตจาหนาย฿นชิงพาณิชย์เดຌ ซึไงป็นนวทางหนึไง฿นการ
พิไมมูลคา ละกຌปัญหาขาหลืองทีไอาจมีราคาตกตไา฿นฤดูกาลทีไมีผลผลิตมาก หรือ฿นกรณีทีไมีการสงสริมการ
ปลูกปริมาณมาก
8. วัตถุประสงค์
8.1 พืไอวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลือง฿หຌมีมูลคาพิไมขึน
8.2 พืไอถายทอดองค์ความรูຌทคนลยี ผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นนากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นนา
ปรุงรส
8.3 พืไอผลักดันผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อย. ละขอการรับรองมาตรฐาน มผช.
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นนากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส
9.2 วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละติดตามผลการนาผลงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์
9.3 ถายทอดทคนลยีการผลิตละฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ
10. หลักการละหตุผล
ผลิตผลทางการกษตรทีไ฿ชຌป็นวัตถุดิบสวน฿หญมีอายุการกใบ รักษาสัน จึงตຌองมีการปรรูป ซึไงสาหตุ
สาคัญทีไทา฿หຌอาหารสืไอมสีย เดຌก การปลีไยนปลงทางคมีละการปลีไยนปลงทีไกิดจากชือจุลินทรีย์
ดังนันหลั กการ฿นการยืดอายุการกใบ รักษาละการปรรูปอาหารคือ การยับ ยังหรือชะลอการสืไ อมสี ยทีไ
นืไองมาจากการปลีไยนปลงดังกลาว ดยการปรับปลีไยนอุณหภูมิ ปริมาณนา฿นอาหาร ความป็นกรด-ดาง
ปริมาณออกซิจน ซึไงป็นปัจจัยทีไตຌองควบคุม฿นกระบวนการปรรูปละการกใบรักษา พืไอ฿หຌอาหารมีอายุการ
กใบรักษาหรือ฿ชຌประยชน์เดຌนานขึน
฿นระหว า งกระบวนการปรรู ป ละการกใ บ รั กษาจะตຌ อ งควบคุม ปั จ จั ย ต า งโทีไ กีไ ย วขຌ อ งกั บ การ
กิดปฏิกิริยาทางคมีละการพิไมจานวนของชือจุลินทรีย์ดังตอเปนี
แ. อุณหภูมิ ป็นปัจจัยสาคัญทีไสุด นืไองจากอุณหภูมิมีผลตอการกิดปฏิกิริยาทางคมี การทางานของ
อนเซม์ ละการพิไ ม จ านวนของชื อจุ ลิ น ทรี ย์ พราะอั ต ราการปลีไ ย นปลงของอุ ณ หภู มิ ฿ นระหว า ง
กระบวนการปรรูปหรือการกใบรักษาจะมีความสัมพันธ์กับอัตรารใวของการกิดปฏิกิริยาคมีละอัตรารใว฿น
การทาลายชือจุลินทรีย์ อุณหภูมิตไาเมสามารถทาลายชือจุลินทรีย์พียงตยับยังการจริ ญ ถຌาอาหารชยใน
หรือชขใงมีอุณหภูมิสู งขึน จุลิ นทรีย์สามารถจริญเดຌ ทา฿หຌ อาหารนาสี ยหรือป็นอันตรายตอผูຌบ ริ ภค
อุณหภูมิสูงกวา ๆเ C สามารถทาลายชือจุลินทรีย์ทีไเมสรຌางสปอร์เดຌ
โ. ความป็นกรด - ดาง ิpHี ฿นอาหาร มีอิทธิพลตอการกิดปฏิกิริยาคมีละการทางานของอนเซม์
ตลอดจนการจริญของชือจุลินทรีย์ การปลีไยนปลงของความป็นกรด-ดาง อาจจะรงหรือทา฿หຌกิดปฏิกิริยา
คมี฿นอาหารชຌาลง บงอาหารออกป็นสองกลุม฿หญ คือ อาหารทีไมีความป็นกรด ิAcid foodsี ซึไงมีความ
ป็นกรด-ดางตไากวา ไ.ๆ ชน ผักละผลเมຌทีไมี รสปรียว อาหารดอง ป็นตຌน ละอาหารทีไมีความป็นกรดตไา
ิLow acid foodsี ซึไงมีความป็นกรด-ดางสูงกวา ไ.ๆ ชน นือ นม เข ผักบางประภท ชน หใด หนอเมຌ ป็นตຌน
กลือ ิซดียมคลอเรด์ี ป็นสวนประกอบทีไทา฿หຌกิดรสชาติ ชวย฿นการถนอมอาหาร฿นดຌานทา฿หຌกิด
การยอมรับทางประสาทสัมผัสดยฉพาะกลิไนรสละนือสัมผัส กลาวคือ มืไอผสมผักหรือผลเมຌกับกลือหรือช
฿นน ากลื อ จะท า฿หຌ  กิ ด การออสมซิ ส ของสารทีไ ล ะลายเดຌ ฿ นผั ก หรื อ ผลเมຌ  พร ก ระจายสู น ากลื อ ละ
สารละลาย฿นนากลือจะซึมขຌาสูซลล์ของผักหรือผลเมຌ สารทีไละลายเดຌนอกจากป็นสารอืไน โ ลຌวยังมีนาตาล
ทีไทา฿หຌ สามารถกิดการหมักดຌว ย ปริมาณนาตาล฿นผัก หรือผลเมຌจึงมีผลตอการผลิตกรด ความป็นกรด฿น
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นากลือพิไมขึน จึงสามารถยับยังการจริญของชือจุลินทรีย์ทีไทา฿หຌกิดการนาสียทีไมีอยู฿นกระบวนการหมัก
ละทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสละรสชาติทีไนารับประทาน นอกจากนีกลือสามารถทาหนຌาทีไป็นตัวลือกชนิด
ชือจุลินทรีย์ ความขຌมขຌนของกลือ฿นระดับตาง โ ป็นปัจจัย฿นการควบคุมหรือยับยังการจริญติบตของ
ชือจุลินทรีย์฿นอาหาร นืไองจากปริมาณกลื อละอุณหภูมิของนากลือมีผ ลตอการผลิ ตกรดละชนิดของ
จุลินทรีย์ทีไกีไยวขຌอง ปริมาณกลือทีไพิไมขึนทา฿หຌอัตราการกิดกรดชຌาลงละจานวนชนิดของชือจุลินทรีย์ทีไ
กีไยวขຌองมีนຌอยลงดຌวย฿นอาหารทีไมีกลือทาหนຌาทีไป็นสารกันสีย
การติมกรด ชน กรดอะซิติก หรือนาสຌมสายชู ฿นนากลือริไมตຌนนัน พืไอทา฿หຌนากลือมีความป็น
กรดดาง ิpHี ฿นชวง 2.8-3.3 ซึไงสามารถชวยยับยังการจริญติบตของชือจุลินทรีย์ ทีไทา฿หຌกิดกลิไนหมใน
ละนาสียทีไกิดการปนป้อนจากวัตถุดิบ พราะชือจุลินทรีย์ทา฿หຌผลิตภัณฑ์นาสียจะจริญติบตเดຌ฿น
นากลือทีไมีความขຌมขຌนของกรดตไา นาสຌมสายชูยังทา฿หຌกิดรสชาติดຌวย ตรสชาติของนาสຌมสายชูหรือกรดอะซิติก
จะตกตางจากรสชาติทีไกิดจากกรดลคติ ก฿นกระบวนการหมัก ดยนาสຌมสายชูทีไ฿ชຌควรมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP บริษัท ขาหลืองคราช จากัด ทีไขຌารวมกิจกรรมครงคูปอง
วิทย์พืไออทอป ปี โ5ๆเ. ทีไสน฿จรับการถายทอดความรูຌการปรรูปผลิตภัณฑ์ขาหลือง พืไอ฿หຌขຌอมูลประดใน
ปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอตัวอยางขาหลืองสด พืไอนามาวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ละสง
ตรวจวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ
11.2 พัฒนาสูตร ทคนิคการผลิต ละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตขาหลืองบรรจุ฿นนากลือ ละขา
หลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส ิอุณหภูมิ ละวลา฿นการฆาชือจุลินทรีย์ี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ขาหลืองมีลักษณะนือ
สัมผัส สี ละกลิไนรสทีไดี
11.3 นาผลิตภัณฑ์ขาหลืองสงวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ ละทางดຌานชือจุลินทรีย์
11.4 ถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละชิงปฏิบัติ
11.5 ติดตามละประมินผล.
11.5.1 สงผลการตรวจวิคราะห์฿หຌกผูຌประกอบการ
11.5.2 ประสานงานกับผูຌ ประกอบการผลั กดันขຌาสู กระบวนการยืไนขอ อย. ละขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช.
11.6 สรุป ละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1 ผลการตรวจวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นขาหลืองสด ดังสดง฿นตารางทีไ แ
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ตำรำงทีไ แ ผลการตรวจวิคราะห์สารตຌานอนุมูลอิสระ฿นขาหลืองสด
รำยกำรทดสอบ
Beta-carotene
µg/100g
Total Antioxidant ิtroloxี mg eq trolox/100g
Gallic acid
mg/kg
Eriodictyol
mg/kg
Apiginin
mg/kg
Isoquercetin
mg/kg
Kaempferol
mg/kg
Quercetin
mg/kg
Hydroquinin
mg/kg
Rutin
mg/kg
Catechin
mg/kg
Tannic acid
mg/kg

ผลกำรทดสอบ
46.44
143.05
41.41
เมพบ
เมพบ
โโ.ใแ
เมพบ
โ็.ๆแ
เมพบ
โเ.5้
แไ.ไไ
โ็.ใแ

12.2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นนากลือละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส ดย฿ชຌทคนิค
บรรจุถุงรีทอร์ต ละฆาชือดຌวยครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retortีพืไอยืดอายุการ
กใบรักษาผลิตภัณฑ์
12.2.1 ตรีย มวัต ถุดิบ ทีไ฿ ชຌ฿ นการผลิต ขา หลือ งบรรจุ฿ นนากลือ ละขา หลือ งบรรจุ฿ นนา
ปรุงรส ดังสดง฿นตารางทีไ โ
ตำรำงทีไ โ วัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิตขาหลืองบรรจุ฿นนากลือละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส
สวนผสม
ขำหลืองบรรจุ฿นนำกลือ ขำหลืองบรรจุ฿นนำปรุงรส
ขาหลืองสด ิgี
ไเเ
400
นาสะอาด ิLี
แ
แ
กลือ ิgี
แ5
แเ
กรดซิตริก ิgี
โ
นาสຌมสายชู ิmlี
75
นาตาลทรายขาว ิgี
แเเ
12.2.1.1 ขูดผิวขาหลือง ลຌางนา฿หຌสะอาด
12.2.1.2 หันไ ป็นชินบางโ ละนาเปช฿นสารละลายกรดซิตริกรຌอยละ เ.แ ป็นวลา แเ นาที
พืไอปງองกันการปลีไยนปลงสีของขาหลือง
12.2.1.3 ลวก฿นนาดือด ป็นวลา โ นาที ละพัก฿หຌสะดใดนา
12.2.1.4 ตรียมนากลือ/นาปรุงรส ดังสดง฿นตารางทีไ โ ละตຌม฿หຌดือด
12.2.2 บรรจุขาหลืองลง฿นถุงรีทอร์ต
12.2.3 ติมนากลือ/นาปรุงรสขณะรຌอนทีไตรียมเวຌ ละปຂดปากถุง฿หຌสนิท
12.2.4 ฆาชือดย฿ชຌครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retortี ทีไอุณหภูมิ ้5แเเ °C ป็นวลา แเ-แ5 นาที
12.3 ผลการวิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นนากลือละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส ดยมี
ผลวิ คราะห์ส ารตຌา นอนุมูล อิส ระลดลงลใก นຌอ ยมืไอ ปรีย บทีย บกับ ขา หลือ งสด ดังสดง฿นตารางทีไ ใ
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ละทางดຌานชือจุลินทรีย์ พบวาผานตามมาตรฐานอาหาร฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิทตามทีไกาหนด฿นประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับทีไ ใ55 พ.ศ. โ55ๆ ดังสดง฿นตารางทีไ ไ
ตำรำงทีไ ใ ปริมาณสารตຌานอนุมูลอิสระ฿นผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นนากลือละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส
ผลกำรทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ขำหลือง
รำยกำรทดสอบ
ขำหลืองบรรจุ฿น บรรจุ฿นนำปรุงรส
นำกลือ
Beta-carotene
µg/100g
เมพบ
10.48
Total Antioxidant ิtroloxี mg eq trolox/100g
แแๆ.โแ
104.87
Gallic acid
mg/kg
แ็.โใ
15.15
Eriodictyol
mg/kg
เมพบ
เมพบ
Apiginin
mg/kg
เมพบ
เมพบ
Isoquercetin
mg/kg
แใ.้เ
7.14
Kaempferol
mg/kg
เมพบ
เมพบ
Quercetin
mg/kg
แ็.ใ็
16.49
Hydroquinin
mg/kg
เมพบ
เมพบ
Rutin
mg/kg
่.่ใ
5.22
Catechin
mg/kg
้.ๆ้
8.10
Tannic acid
mg/kg
แ5.โเ
12.27
ตำรำงทีไ ไ คุณภาพทางดຌานจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นนากลือละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส
ผลกำรทดสอบ
รำยกำรทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ขำหลือง
ขำหลืองบรรจุ฿นนำกลือ
บรรจุ฿นนำปรุงรส
Bacillus cereus
cfu/g
< 10
< 10
Clostridium perfringens cfu/g
< 10
< 10
Coliform Bacteria
MPN/g
< 3.0
< 3.0
Salmonella spp.
per 25 g
เมพบ
เมพบ
Staphylococcus aureus per เ.แ g
เมพบ
เมพบ
Total Plate Count
cfu/g
<10 est.
<10 est.
Yeasts and Molds
cfu/g
<10 est.
<10 est.
12.4 มีถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติ การผลิตขาหลืองบรรจุ฿นนากลือ
ละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส ณ อาคารหຌองปฏิบัติการทคนลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ โ่
มษายน โ5ๆเ
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ภำพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีการผลิตขาหลืองบรรจุ฿นนากลือละผลิตภัณฑ์ขาหลืองบรรจุ฿นนา
ปรุงรส ณ อาคารหຌองปฏิบัติการทคนลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันทีไ โ่ มษายน โ5ๆเ
แ. ขูดผิวขาหลือง ลຌางนา฿หຌสะอาด หัไนป็นชินบางโ ละช฿นสารละลายกรดซิตริก รຌอยละ เ.แ ป็นวลา แเ
นาที

2. ลวก฿นนาดือด ป็นวลา โ นาที พัก฿หຌสะดใดนา ละบรรจุขาหลืองลง฿นถุงรีทอร์ต

ใ. ติมนากลือ/นาปรุงรสขณะรຌอน ละปຂดปากถุง฿หຌสนิท

64

ไ. ฆาชือดย฿ชຌครืไองฆาชือชนิดฉีดพนเอนารຌอน ิHot water spray retortี ทีไอุณหภูมิ ้5-แเเ °C ป็น
วลา แเ-แ5 นาที

5. ผลิตภัณฑ์ขาหลือง฿นนากลือละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรสบรรจุถุงรีทอร์ตทีไเดຌ

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากขาหลือง ซึไงผูຌประกอบการ
เมมีความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิต
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขาหลือง
บรรจุ฿นนากลือ ละขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ป็นการพิไมมูลคาขาหลือง ละ
สามารถกใบรักษาเวຌเดຌนา
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายสิรวิชญ์ ทัดกลาง มีความพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ละ
พอ฿จทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการ฿หຌคาปรึกษา นะนากระบวนการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลื องบรรจุ฿น
นากลื อ ละขาหลื องบรรจุ฿นนาปรุงรส ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิ ต องค์ความรูຌทีไเดຌรับ เป
ประยุกต์ ฿ชຌ฿นการผลิ ต จาหนาย พืไอสรຌ างมูล ค าพิไม฿หຌ กับ ขาหลื อง ขณะนีเดຌ ตรียมผลิ ตพืไอการยืไนจด
ทะบียน อย. ละขอการรับรองมาตรฐาน มผช. ฿นอกาสตอเปเดຌ ละมีความคิดหในวาครงการคูปองวิทย์
พืไออทอปนีมีประยชน์อยางมาก
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ดຌวยขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาหลือง นีดานินงาน฿นปีงบประมาณ 2560
฿นระยะวลาสันพียง 6 ดือน ทา฿หຌเดຌขຌอมูลกระบวนการผลิต ละสูตรพืนฐานจานวน 2 สูตร คือ 1ี ขาหลือง
บรรจุ฿นนากลือ 2ี ขาหลืองบรรจุ฿นนาปรุงรส ซึไงสามารถชวยพิไมมูลคาขาหลืองสด กใบถนอมเวຌบริภคเดຌ
นาน ละพัฒนา฿หຌกิดผลิตภัณฑ์฿หม ทีไสามารถนาเปผลิตจาหนาย฿นชิงพาณิชย์เดຌ ป็นนวทางหนึไง฿นการ
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พิไมมูลคา ละกຌเขปัญหาขาหลือง ทีไอาจมีราคาตกตไา฿นฤดูกาลทีไมีผลผลิตมาก หรือ฿นกรณีทีไมีการสงสริม
การปลูกปริมาณมากเดຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
16.2 นางสาวฤทัยรัตน์ กຌวดี
นักวิทยาศาสตร์
16.3 นางสาวการ์ตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตร์จຌางหมา
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป 2560

ครงกำร พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ละยืดอำยุกำรก็บรักษำ
ของกลຌวยตำก

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยพิพัฒพงษ์ คันธี

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบรักษาของกลຌวยตาก
ิภาษาอังกฤษี Quality development and shelf life of dried banana product
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางปฏิญญา จิยิพงศ์
นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ ๊ เ โโเแ-็ไแ5
ทรสาร ๊
เ โโเแ-็ไแๆ
3. อีมล์ ๊
patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th
4. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายพิพัฒพงษ์ คันธี
ทีไตัง : ้ๆ หมู แ ตาบลสังคม อาภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไใเเเ
ทรศัพท์ : 08 ไ็แ5-5ๆ5ๆ ทรสาร :
5. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
6. งบประมาณครงการ : 5เุเเเ บาท
7. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิท ยาศาสตร์ ละทคนลยี ิวท.ี เดຌดานิน ครงการ คูป องวิท ย์ พืไอ อทอป (STI
coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌ
สอดรับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
บรรจุภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับ สนุน อทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุก
กลุมตังตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาว
เปสูอสอใมอี (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิ ทยาศาสตร์ บ ริ การ..ิวศ)..ดยส านั กทคนลยีชุ มชน กลุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารละครืไ องดืไ ม
ดานินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืนทีไ
สารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ ตาบลสังคม อาภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ป็นกลุมหนึไงทีไมีความมุงมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพสินคຌา OTOP ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลຌ ว ยตาก฿หຌ ผ า นการรั บ รองมาตรฐานละยื ด อายุ ก ารกใบ เดຌน านขึ น พืไ อ พิไ ม อกาสทางการตลาดละ
ความสามารถ฿นการขงขัน
8. ความป็นมาของครงการ
จังหวัดหนองคาย ป็นจังหวัดทีไมีพืนทีไปลูกกลຌวยมากดยฉพาะอาภอสังคม ป็นพืชศรษฐกิจของ
ชุมชน฿นอาภอสังคม ถือป็นอาภอทีไป็นหลงปลูกกลຌวยสงออกราย฿หญ กลຌวยทีไชาวบຌานปลูกสวน฿หญ คือ
กลຌวยนาวຌาสายพันธุ์มะลิออง ละกลຌวยหอมสຌมหรือกลຌวยหอมกษตร ซึไงปลูกตามปຆาขาทีไป็นหลงธรรมชาติ
ทา฿หຌมีลักษณะละรสชาติตกตางจากหลงปลูกอืไน ปัจจุบันมีการปลูกกลຌวยกันมากทา฿หຌมีราคาตกตไา จึงมี
กลุมผูຌประกอบการ฿นพืนทีไนาวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนมาปรรูป฿หຌกิดมูลคาสูงขึน ดยจัดตังกลุมวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ ซึไงป็นกลุมผูຌประกอบการ OTOP ทีมีรຌานคຌาจาหนายของฝาก฿นอาภอ
สังคม ทีไนากลຌวยนาวຌาละกลຌวยหอม฿นพืนทีไมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ตางโ ชน กลຌวยตาก กลຌวยสุกทอด กลຌวย
ทอดปรุงรส กลຌวยอบนย กลຌวยกรอบคใม กลຌวยกระทบปลือก ป็นตຌน
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คณะทางานครงการ เดຌลงพืนทีไสารวจปัญหาละหในความสาคัญของการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์
กลຌวยตาก฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐานละตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค ละผูຌประกอบการมีความประสงค์
จะดานินงานครงการคูปองวิทย์พืไออทอป รวมกับ วศ. คณะทางานครงการจึงเดຌจัดทาครงการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กลຌวยตากพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานละยืดอายุ
การกใบเดຌมากกวา แ ดือน พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
9. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก฿หຌสามารถยืดอายุการกใบเดຌมากกวา แ ดือน
10. ขอบขตของการดานินงาน
10.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต
10.2 ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก
10.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แแโ/โ5ไๆ
10.4 ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
10.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
10.6 สรุปละจัดทารายงาน
11. หลักการละหตุผล
กลຌวยตากหรือกลຌวยอบ ป็นผลิตภัณฑ์ทีไทาจากกลຌวย ชน กลຌวยนาวຌา กลຌวยลใบมือนาง กลຌวยเข ป็นตຌน
กลຌวยตากป็นการถนอมอาหารทีไเดຌจากการตากหຌง มีหลายรูปบบ คือ การตากดดธรรมดา ตากบบตูຌอบ
หຌงบบ฿ชຌพลังงานสงอาทิตย์หรือตากบบตูຌอบหຌงเฟฟງาอบถาด นืไองจากกลຌวยตากมีปริมาณนาตาลฟรุกตส
ละพทสซียม฿นปริมาณสูง จึงป็นลักษณะอาหารพืไอสุขภาพ พราะมีความหวานจากธรรมชาติทีไเดຌจากกลຌวย
ทา฿หຌบริภคเดຌทุกพศทุกวัย กลຌวยตากทีไมีคุณภาพละลักษณะปรากฏทีไดี คือ มีสีนาตาลอมหลือง รสหวาน
ละนือนิไม ผลิตภัณฑ์กลຌว ยตากทีไมีคุณภาพตาม มผช. แแโ/โ5ไๆ รืไอง กลຌว ยอบ มีลักษณะสาคัญเดຌก
วอตอร์  อกทิ วิ ตี เ ม  กิ น เ.็5 ละจุ ลิ น ทรี ย์ ยี ส ต์  ละรามี ค า เม  กิ น กณฑ์ ม าตรฐาน นืไ อ งจากกลุ ม
ผูຌประกอบการพบปัญหาผลิตภัณฑ์ปลีไยนสีป็นนาตาลขຌมคลามีจุดขาวละมีอายุการกใบพียง แ ดือน ทา฿หຌ
ขาดอกาสทางการตลาด ดยธรรมชาติของการกใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌองจะกิดการปลีไยนสีป็นนาตาลขຌมถึง
นาตาลดา นืไองจากปฎิกิริยาทางชีวคมีทา฿หຌกลຌวยตากมีอายุการกใบคอนขຌางสัน ฿นสภาวะการกใบทีไ฿ชຌบรรจุ
ภัณฑ์ทีไอากาศสามารถซึมผานเดຌ สิไงสาคัญทีไอาจชวยยืดอายุการกใบ ผลิตภัณฑ์กลຌวยตากเดຌ คือ การปรับปรุง
ขันตอนการผลิ ตกลຌ ว ยตาก การ฿ชຌบ รรจุภัณฑ์ทีไหมาะสม พืไอพัฒ นาละปรับ ปรุงการผลิ ต ฿หຌ ถูกตຌองตาม
หลักกณฑ์วิธีการทีไดี฿นการผลิต ละการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน ฿หຌป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภคทัง฿นประทศละตางประทศ
วศ. หใน ความตຌองการของผูຌ ประกอบการทีไจ ะพัฒนาการผลิตผลิ ตภัณฑ์กลຌว ยตาก฿หຌมีคุณภาพเดຌ
มาตรฐานละตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการ
กใบรักษาของกลຌวยตาก พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก฿หຌผานการรับรองมาตรฐาน มผช. ละยืดอายุการกใบ
เดຌมากกวา แ ดือน พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
12. ขันตอนการดานินงาน
12.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอหานวทาง฿นการยืดอายุการกใบ
ผลิตภัณฑ์
12.2 ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ
12.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ
12.4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
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12.5 ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
12.6 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
13. ผลการดานินงาน
13.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
ลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ ตาบล
สังคม อาภอสังคม จังหวัดหนองคาย พบวาผูຌประกอบการพบปัญหากลຌวยตากปลีไยนป็นสีนาตาลคลาละนือขใง
กระดຌางมืไอกใบเวຌนาน ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบรักษาของ
กลຌวยตาก ละยืดอายุการกใบเดຌมากกวา แ ดือน
13.2 ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ
ศึกษาทดลอง฿ชຌกลຌวยตากของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์ ซึไงป็นกลຌวย
นาวຌาสายพันธุ์มะลิอองทีไตากดดดຌวยวิธีธรรมชาติ฿นพาลาบลาดม กอนบรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์นากลຌวยตากเป
วิคราะห์คาวอตอร์อกทิวิตี ละคาสี จากนันทดลองยืดอายุการกใบดยลือก฿ชຌถุงมทัลเลซ์ บงสภาวะ฿นการ
กใบรักษาป็น โ บบ คือ สภาวะการกใบรักษา฿นอุณหภูมิหຌอง ละสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ แเ ±โ
องศาซลซียส จากนันนามาศึกษาการปลีไยนปลงคุณภาพทางดຌานสีละลักษณะของกลຌวยตาก ฿นระยะวลา
การกใบ ไ ดือน
ผลการวิคราะห์กลຌวยตากกอนบรรจุลง฿นบรรจุภัณฑ์ ละระยะวลากใบรักษา ไ ดือน ฿นสภาวะการ
กใบรักษา โ บบ ฿นตารางทีไ แ สดงวลา฿นการกใบรักษาตอคาสีของกลຌวยตากพบวาคา L* a* b* ของกลຌวยตาก
ทังสองสภาวะ฿นการกใบรักษามีนวนຌมตามวลาของการกใบรักษา ดยคาความสวา ง ิL*ี ละคาความป็นสี
หลือง (b*ี มีนวนຌมลดลง สวนคาความป็นสีดง (a*ี มีนวนຌมพิไมขึน จากตารางทีไแ จะหในวาสภาวะการกใบ
รักษา฿นอุณหภูมิหຌองมีคาความป็นสีดงพิไมขึนมากกวาสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ แเ ±โ องศาซลซียส
ดยสภาวะการกใบรักษา฿นอุณหภูมิหຌองริไมพิไมขึนชัดจน฿นดือนทีไ แ ละสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ แเ
±โ องศาซลซียสริไมพิไมขึนพียงลใกนຌอยตามระยะวลาการกใบ
ตำรำงทีไ แ ผลวิคราะห์สภาวะการกใบของกลຌวยตากละระยะวลาการกใบ
ระยะวลา
ตัวอยาง
คาวอตอร์อกทิวิตี
การกใบ
กลຌวยตาก
L*
ิดือนี
กอนบรรจุ
เ.ๆใ็
ไใ.่้
สภาวะการกใบ
แ
เ.ๆ5็
ไไ.ไใ
โ
เ.ๆ55
ไใ.ๆโ
รักษา฿น
อุณหภูมิหຌอง
ใ
เ.ๆ5็
ไโ.ใ้
ไ
เ.ๆๆไ
ไแ.่โ
สภาวะการกใบ
แ
เ.ๆใ็
ไใ.็เ
โ
เ.ๆไเ
ไใ.แ่
รักษาทีไอุณหภูมิ
ใ
เ.ๆๆเ
ไโ.่็
แเ ±โ องศา
ไ
เ.ๆแ็
ไโ.ๆโ
ซลซียส

คาสี
a*

b*

6.18
แเ.็ใ
แแ.ๆ้
แโ.โ็
แโ.ไ็
็.ไแ
็.แ่
่.็5
่.้5

5โ.่่
5แ.้ใ
5แ.ๆไ
5เ.ไ้
5เ.แแ
5แ.แแ
5แ.ใ5
5แ.โๆ
5แ.เแ

จากผลทดลองสดง฿หຌ  หใ น ว า การปลีไ ย นสี ข องกลຌ ว ยตากระหว า งการกใ บ รั ก ษาขึ นอยู กั บ
ระยะวลากใบรักษาละสภาวะการกใบรักษา การปลีไยนสีของกลຌวยตากระหวางการกใบทีไอุณหภูมิหຌองมักกิด
จากปฏิกิริยามลลาร์ดคือการปลีไยนสีกลຌวยตากจากสีนาตาลทองป็นสีนาตาลคลา รวมทังมีคาวอตอร์อกทิวิตี
เ.ๆ – เ.็ อยู฿นชวงทีไรงการกิดปฏิกิริยามลลาร์ดเดຌดี พราะฉะนันการกใบรักษากลຌวยตากทีไบรรจุถุงมทัลเลซ์
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ทีไอุณหภูมิหຌ องจะกใบ เดຌน าน โ ดือน ตถຌาตຌองการชะลอการปลีไ ยนสี ของกลຌ ว ยตากคือการกใบ รักษาทีไ
อุณหภูมิ แเ ±โ องศาซลซียสจะป็นวิธีทีไดี฿นการกใบรักษากลຌวยตาก฿หຌนานขึน
13.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แแโ/โ55่ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ
จากนันนากลຌวยตากเปตรวจวิคราะห์ตาม มผช.แแโ/โ55 จะพบวากลຌวยตากทีไบรรจุ฿นถุงมทัลเลซ์
มีคาสีนาตาลตามธรรมชาติของกลຌวยตาก มีคาวอตอร์อกทิวิตีทากับ เ.ๆๆ ปริมาณจุลินทรีย์ทังหมด ยีสต์ละ
ราอยูตามกณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ
ผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของกลຌวยตากมีคุณคาทางภชนาการตอหนึไงหนวยบริภคทีไสาคัญ
สดงดังตารางทีไ โ
ตำรำงทีไ โ ขຌอมูลภชนาการกลຌวยตาก ปริมาณ โ5 กรัมตอ แ ชิน
รายการ
พลังงานทังหมด ิกิลคลอรีไ)
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไ)
ปรตีน ิกรัมี (%Nx6.25)
คาร์บเฮดรต ิกรัมี
฿ยอาหาร ิกรัมี
นาตาล ิกรัมี
คลซียม ิมิลลิกรัมี
หลใก ิมิลลิกรัมี

กลຌวยตาก
็เ
เ
นຌอยกวา แ
แ่.เ
แ.เ
แเ.เ
ๆ.ไเ
เ.แ่

13.4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
วศ. เดຌ ดานินการถ า ยทอดทคนลยี ก ารผลิ ต ก วิส าหกิ จ ชุ มชนผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลຌ ว ยปรรูป ม
อารักษ์ ฿นวันทีไ ็ ธันวาคม โ55้ พืไอ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
14. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินการทดลองผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบ
รักษาของกลຌวยตาก พราะกลຌวยตากมีการปลีไยนสีระหวางการกใบรักษาจึงอยากกใบรักษากลຌวยตาก฿หຌเดຌนาน
ขึน
หลังดานินงาน วศ. ทดลองยืดอายุการกใบรักษากลຌวยตากดยปลีไยนบรรจุภัณฑ์ป็นถุงมทัลเลซ์ จะ
ชวยยืดอายุการกใบเดຌ โ ดือน ทีไอุณหภูมิหຌอง ละยืดอายุการกใบเดຌมากกวา ไ ดือน ทีไอุณหภูมิ แเ ±โ องศา
ซลซียส ดย วศ. จะติดตามความกຌาวหนຌาของผูຌประกอบการตอเป
15. ขຌอสนอนะ
ควรติดตามความกຌาวหนຌาอยางตอนืไอง นืไองจากป็นกลุมทีไมีศักยภาพทางการตลาดอยูระหวางริไม
ปลีไยนปลงบรรจุภัณฑ์พืไอนาเป฿ชຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางปฏิญญา จิยิพงศ์
16.2 นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
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ภำพกิจกรรมกำรศึกษำทดลอง
ศึกษากระบวนการผลิตของกล้ วยตาก

ภาพทีไ 1

ภาพทีไ 2

ภาพทีไ 3

ภาพทีไ 4

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ 6

ภาพทีไ แ-6 ขันตอนการผลิตกลຌวยตากของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูป มอารักษ์
ทดลองยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์

ภาพทีไ ็

ภาพทีไ ่

ภาพทีไ 9

ภาพทีไ 7-9 ปลีไยนบรรจุภัณฑ์กลຌวยตากพืไอทดลองยืดอายุการกใบ

ภาพทีไ แเ

ภาพทีไ แแ

ภาพทีไ แเ-12 วิคราะห์คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์กลຌวยตาก

ภาพทีไ แโ
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ภาพทีไ แใ กลຌวยตาก฿นสภาวะกใบ
รักษาทีไอุณหภูมิหຌอง

ภาพทีไ แไ กลຌวยตาก฿นสภาวะ
ภาพทีไ แ5 ปรียบทียบสีของกลຌวย
กใบรักษา ทีไอุณหภูมิ แเ ±โ
ตาก ฿นสภาวะการกใบ โ สภาวะ
องศาซลซี
ภาพทีไ แ3-15
ผลิตภัณยสฑ์กลຌวยตากทีไทดลอง ณ อุณหภูมิทีไตางกัน

ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก

ภาพทีไ แ6

ภาพทีไ แ7

ภาพทีไ แ8

ภาพทีไ แ6-18 จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพืนที฿ไ หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกกวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กลຌวยปรรูปม
อารักษ์
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป 2560

ครงกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ละยืดอำยุกำรก็บรักษำ
ปลำยำง

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยพงศภัค อุณำรักษ์

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอคงการ : ิภาษาเทยี พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบรักษาปลายาง
ิภาษาอังกฤษี Process development and prolong shelf life of grill dried fish Products.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางปฏิญญา จิยิพงศ์
นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ ๊ เ โโเแ ็ไแ5
ทรสาร ๊
เ โโเแ ็ไแๆ
อีมล์ ๊
patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายพงศภัค อุณารักษ์
ทีไตัง : โๆๆ ม.ใ ต.ปะค อ.มือง จ.หนองคาย ไใเเเ
ทรศัพท์ : เๆ แ55ๆ ็5้เ ทรสาร :
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 5เุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌดานิน ครงการ คูป องวิทย์พืไออทอป (STI
coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌ
สอดรับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
บรรจุภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับ สนุน อทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุก
กลุมตังตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาว
เปสูอสอใมอี (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิ ทยาศาสตร์ บ ริ การ..ิวศ)..ดยส านั กทคนลยีชุ มชน กลุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารละครืไ องดืไ ม
ดานินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืนทีไ
สารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ
กลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง ตาบลปะค อาภอมือง จังหวัดหนองคาย ป็นกลุมหนึไงทีไมี
ความมุงมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพสินคຌา OTOP ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลายาง฿หຌ
ผานการรับรองมาตรฐานละยืดอายุการกใบเดຌนานขึน พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการ
ขงขัน
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมมบຌานกษตรบຌานคกปຆาฝาง เดຌตังกลุมผลิตอาหารปรรูปจากปลา ทีไหมูบຌานคกปຆาฝาง ตาบล
ปะค อาภอมือง จังหวัดหนองคาย ซึไงผลิตผลิตภัณฑ์ปลายาง ภาย฿ตຌชืไอ ปลาอบรมควัน ป็นการพิไมมูลคา
ผลิตภัณฑ์ทีไผลิตจากวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน คือ ปลานวลจันทร์ ละปลาลຌงฮือ ทีไป็นปลาราคาถูกละมีกຌางมากจึง
เมนิยมเปประกอบอาหาร เดຌนาวัตถุดิบทีไมี฿นทຌองถิไนมาทาปลามาปรรูปดຌวยวิธีอบรมควัน ทา฿หຌนือปลาทีไเดຌ
มีลักษณะกรอบทานเดຌทังกຌาง ป็นทีไนิยมของผูຌบริภค ละป็นการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ทา฿หຌ สรຌางรายเดຌ
฿หຌกับสมาชิก฿นกลุม ปลายางของกลุมป็นผลิตภัณฑ์อาหารปรรูปทีไมีการปรุงรสชาติ฿หຌอรอย นารับประทาน
นืไองจากผลิตภัณฑ์ป็นทีไตຌองการของตลาดมากขึน ทา฿หຌมีการขยายการผลิตพืไอสงจาหนายเมทันตามยอด
สัไงซือ จึงพบปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีไมีรสชาติเมคงทีไ ละอายุการกใบรักษาเมนาน จากการรงผลิต
สิน คຌา พืไอ฿หຌ เดຌผ ลิ ตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงตຌองพัฒ นากระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิ ตทีไ
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หมาะสม ฿หຌเดຌรสชาติป็นทีไยอมรับ สะดวก฿นการรับประทาน ละยืดอายุการกใบเดຌนานขึน พืไอพิไมชอง
ทางการจาหนายละขยายตลาดสงออกเปยังตลาดตางประทศ
คณะทางานครงการ เดຌลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆา
ฝาง ตาบลปะค อาภอมือง จังหวัดหนองคาย ทา฿หຌทราบวาผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายาง
หรือปลาอบรมควัน ฿หຌผานการรับรองมาตรฐาน มผช. ละยืดอายุการกใบเดຌนานขึนพืไอสงจาหนายยังตลาด
ตางประทศ จึงเดຌ จัดทาครงการพัฒ นาคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ละยืดอายุการกใบ รักษาปลายาง พืไอชว ย฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพละอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์เดຌนานขึน
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลายาง฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ละสามารถยืดอายุการ
กใบเดຌนานกวา ใ ดือนขึนเป
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต
9.2 ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์ปลายาง
9.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ
9.4 ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
9.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
9.6 สรุปละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
ปลายาง ป็นผลิตภัณฑ์จากการปรรูปอาหารจากปลา ทีไนาปลาสดทังตัวหรืออาเสຌออก อาจผาตาม
ความยาวหรื อ หัไ น ป็ น ชิ นลຌ า ง฿หຌ ส ะอาด ลຌ ว นาเปยา งหรือ รมควั น จนหຌ ง ปลาย างป็ นหล ง ปรตี น ทีไ มี
ประยชน์ตอรางกาย ปรตีนจากปลายอยงายกวาปรตีนจากนือสัตว์ชนิดอืไน ละมีกรดอะมินทีไจาป็นตอ
รางกาย ปรตีน฿นปลามีรຌอยละ โ่ ซึไงป็นหลงปรตีนทีไมีคุณ ภาพทีไ฿หຌเขมันตไาละป็นเขมันทีไประกอบดຌวย
กรดเขมันทีไเมอิไมตัว จึงมีประยชน์ตอผูຌบริภคทุกพศทุกวัย ปลายางทีไถูกสุขลักษณะตຌองตรงตามมาตรฐาน
มผช. แ5แ/โ5ไๆ มีลักษณะสาคัญ เดຌก ตຌองมีความชืนเมกินรຌอยละ แเ วอตอร์อกทิวิตีเมกิน เ.ๆ ป็นตຌน
การบรรจุผลิต ภัณฑ์อาหารภาย฿ตຌสภาวะควบคุมบรรยากาศละสุญญากาศ มีหลายวิธี สาหรับ การ
บรรจุบบ Gas-Flushing ป็นอีกวิธีหนึไงทีไปัจจุบันนิยม฿ชຌกัน ดยบรรจุผลิตภัณฑ์฿หຌอยูภาย฿ตຌบรรยากาศของ
กຍาซชนิด฿ดชนิดหนึไง ชน กຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ หรือกຍาซเนตรจน ดยการพนกຍาซชนิดทีไตຌองการขຌาเป
ทนทีไอากาศภาย฿นภาชนะบรรจุ หรือเลกຍาซออกซิจน฿นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ทีไเวตอปฏิกิริยาออกซิดชัน
ทา฿หຌ ส ามารถลดการกิด ปฏิ กิริ ยาออกซิ ดชัน ละการหมใ น หื น เดຌ ซึไง ป็ นวิ ธีก ารหนึไ งทีไ นิย ม฿ชຌกั นอยา ง
พรหลาย กຍาซทีไ฿ชຌสาหรับพนขຌาเปทนทีไอากาศภาย฿นภาชนะบรรจุนิยม฿ชຌกຍาซเนตรจน พราะป็นกຍาซทีไ
เมมีสี เมมีกลิไน เมมีรส ละเมป็นพิษ จึงสามารถ฿ชຌเดຌกับผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด ละวิธีนีสามารถยืดอายุ
การกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ เดຌนานยิไงขึน
ผูຌประกอบการมีความตຌองการทีไจะพัฒนาการผลิตภัณฑ์ปลายาง฿หຌมีคุณภาพเดຌตามมาตรฐานละป็น
ทีไยอมรับของผูຌบริภคพืไอกຌเขปัญหา฿หຌกผูຌประกอบการ วศ. จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนากระบวนการผลิต
ละอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ปลายาง ฿หຌผานการรับรองมาตรฐานละยืดอายุการกใบนานเมตไากวา ใ
ดือน
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอหา นวทางกຌเข กรรมวิธีการ
ผลิต ละอายุการกใบผลิตภัณฑ์ของกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง
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11.2
11.3
11.4
11.5

ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษาบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสม ละสภาวะการกใบรักษา฿หຌอยูเดຌนาน
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ
฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน

12. ผลการดานินงาน
12.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
ลงพืนทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการของกลุ มมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง ตาบลปะค
อาภอมือง จังหวัดหนองคาย พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทีไ฿ชຌ฿นการบรรจุ
ปลายาง นืไองจากปัจจุบันผูຌประกอบการ฿ชຌบรรจุภัณฑ์บบถุงพลาสติก฿ส ิpolypropylene) พบวาปลายาง
สูญสียความกรอบ กิดกลิไนหืน฿นผลิตภัณฑ์ ละถูกสงคืนจากลูกคຌา
12.2 ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษาบรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ
จากการทดลอง ฿ชຌปลายางจากกลุม กษตรกรบຌานคกปຆาฝาง ดยนาปลาเปอบ฿นตูຌอบลมรຌอนหรือ
ตายางบบสายพานซึไงป็นครืไองทีไ฿ชຌยางปลาทาวัตถุดิบ฿หຌหຌงกรอบ จากนันทดลองยืดอายุการกใบดย
ลือก฿ชຌถุงมทัลเลท์ ฿นตัวอยางขนาด ใเ กรัม ละ แเเ กรัม บงสภาวะ฿นการกใบรักษาป็น โ บบ คือ
สภาวะการกใบรักษา฿นบรรยากาศปกติ ละสภาวะการกใบรักษา฿นบรรยากาศดัดปร ดย฿ชຌกຍาซเนตรจน
้้.้้% ดังตารางทีไ แ พน ขຌาเปทนทีไอากาศภาย฿นบรรจุภัณฑ์พืไอกาจัดออกซิจนออก กใบ รักษาเวຌทีไ
อุณหภูมิหຌ อง ป็น วลา โไ สัป ดาห์ จากนันนามาศึกษาการปลีไ ยนปลงปริมาณกຍาซออกซิจน ิ%) ละ
ปริมาณกຍาซบอนเดออกเซด์ ิ%)หมดการ฿ชຌ
ตำรำงทีไ แ ปรกรมการ฿ชຌครืไอง Nozzle vacuum and gas flushing sealer
vacuum 1
gas1
vacuum 2 gas2
seal
cool
โหมดการใช้
ตัวอย่าง
(kPa)
(sec)
(kPa)
(sec)
(sec) (sec)
ตัวอยาง ใเ กรัม
-15
3.5
-10
4.5
1
5
ตัวอยาง แเเ กรัม
-ใเ
ไ.5
-โเ
5.เ
แ
5
ปลายาง฿นบรรจุภัณฑ์ทีไกใบรักษา฿นสภาวะบรรยากาศปกติ มีปริมาณออกซิจนประมาณ แ้ - โเ %
ละปริมาณคาร์บอนเดออกเซด์ เ.แ - เ.ใ % พบวาบรรจุภัณฑ์บบถุงมทัลเลท์มีนวนຌมยืดอายุการกใบ
รักษาเดຌนานกวาถุงพลาสติก฿ส ป็นวลา แ ดือน สาหรับปลายาง฿นบรรจุภัณฑ์ทีไสภาวะการกใบรักษา฿น
บรรยากาศดัดปรละพนกຍาซเนตรจนขຌาเปทนทีไจนกระทัไงมีปริมาณออกซิจนประมาณ โ – ใ % ละปริมาณ
คาร์บอนเดออกเซด์ เ % พบวาบรรจุภัณฑ์บบถุงมทัลเลท์สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌเมนຌอยกวา ไ
ดือน
ดั ง นั นหากตຌ อ งการยื ด อายุ ก ารกใ บ รั ก ษาปลาย า ง฿หຌ อ ยู เ ดຌ น านควร฿ชຌ ถุ ง มทั ล เลท์ นืไ อ งจาก
ถุงพลาสติก฿สมีอัตราการซึมผานของออกซิจนสูงกวาถุงมทัลเลท์ละบรรจุ฿น฿นบรรยากาศดัดปรดยการพน
กຍาซเนตรจนขຌาเปทนทีไอากาศ฿นบรรจุภัณฑ์ป็นการลดอัตราการกิดกลิไนหืนทีไกิดจากปฏิกิริยออกซิดชัน
ระหวางเขมันละออกซิจนเดຌ
12.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ
หลังจากศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ นาตัวอยางเปตรวจวิคราะห์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ พบวา
ปลาย างทีไ บรรจุ ฿นถุ งพลาสติ ก฿ส มี ความชื นท ากั บรຌ อยละ ้.ไไ ละวอตอร์ อกทิ วิ ตี ท ากั บ เ.ไ5 มืไ อ
ปรียบทียบกับปลายางทีไบรรจุ฿นถุงมทัลเลท์ มีความชืนทากับรຌอยละ ๆ.่ๆ ละวอตอร์อกทิวิตีทากับ เ.ไเ
สวนปริมาณจุลินทรีย์ทังหมดละยีสต์ละรา อยู฿นกณฑ์ตาม มผช.แ5แ/โ5ไๆ คือปริมาณจุลินทรีย์ทังหมดเมกิน
แเไ CFU ละยีสต์ละรานຌอยกวา แเแ CFU จากผลวิคราะห์ทีไเดຌเมกินกณฑ์มาตรฐาน มผช. มืไอปลีไยนบรรจุ
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ภัณฑ์จากถุงพลาสติก฿สป็นถุงมทัลเลท์ นืไองจากถุงพลาสติก฿สมีคุณสมบัติยอม฿หຌอากาศซึมผานขຌาออกเดຌ
ดีกวาถุงมทัลเลท์ทีไมีคุณสมบัติ฿นการตຌานทานการซึมผาน ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
วศ. เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิต กกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆ าฝาง ฿นวันทีไ แๆ
มิถุนายน โ5ๆเ พืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑ์
รวมทังติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินงาน ผลิตภัณฑ์ปลายางของกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง บรรจุ฿นถุงพลาสติก฿ส
ลຌวซีลปຂดสนิท มีอายุการกใบรักษา 1 ดือน หลังจากนันจะมีกลิไนหืนละสูญสียความกรอบ
หลั ง ดานิน งาน วศ. ทดลองผลิ ต ภั ณ ฑ์ป ลาย า งดยปลีไ ยนบรรจุ ภัณ ฑ์ จากถุ งพลาสติ ก฿สป็ น ถุ ง
มทัลเลท์ บรรจุภาย฿ตຌสภาวะการกใบรักษา฿นบรรยากาศดัดปรดยพนกຍาซเนตรจนขຌาเปทนทีไจนกระทัไง
มีปริมาณออกซิจน฿นถุงบรรจุพียง โ - โ.5 % กใบรักษา฿นอุณหภูมิหຌอง ป็นวลา ๆ ดือน พบวาผลิตภัณฑ์
ปลายางมีอายุการกใบรักษาเดຌประมาณ ไ ดือน ฿นบรรจุภัณฑ์บบถุงมทัลเลท์บรรจุภ าย฿ตຌบรรยากาศดัด
ปรจะสามารถยืดอายุการกใบรักษาของปลายางเดຌนานกวาถุงพลาสติก฿ส
ดังนันการบรรจุปลายาง฿นถุงมทัลเลท์ จึงสามารถกใบผลอตภัณฑ์เดຌนานเมนຌอยกวา ไ ดือน ซึไง วศ.
เดຌผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌยืไนขอการรับรองมาตรฐานตอเป
14. ขຌอสนอนะ
ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พราะป็นกลุมมีศักยภาพทางการตลาด ละ
฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนมาพิไมมูลคาชวยสรຌางงานสรຌางรายเดຌ฿หຌกຌชุมชนเดຌป็นอยางดี
15. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
15.1 นางปฏิญญา จิยิพงศ์
15.2 นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศ
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ภาพกิจกรรมครงการ
กระบวนการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์

ภาพทีไ แ

ภาพทีไ 2

ภาพทีไ 4

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ 3

ภาพทีไ แ-3 การตากปลา ดยตากหຌง฿นรงอบหຌงพลังงานสงอาทิตย์บบรือนกระจก ิพาราบลาดม)

ภาพทีไ ไ-6 การอบปลายาง

ภาพทีไ 6

ทดลองยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ปลาย่างในห้ องปฏิบตั ิการ

ภาพทีไ 8

ภาพทีไ 7

ภาพทีไ 9

ภาพทีไ ็-9 การบรรจุปลายาง฿นสภาวะบรรยากาศดัดปร

ภาพทีไ แเ

ภาพทีไ แ1

ภาพทีไ แ3

ภาพทีไ แไ

ภาพทีไ แเ-12 การวิคราะห์ความชืนละวอตอร์อกทิวิตี฿นผลิตภัณฑ์ปลายาง

ภาพทีไ แ2

ภาพทีไ แ5

ภาพทีไ แใ-15 การวิคราะห์ปริมาณกຍาซออกซิจนละคาร์บอนเดออกเซด์฿นบรรจุภณ
ั ฑ์พืไอศึกษาอายุการกใบ
79

ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก

ภาพทีไ แๆ

ภาพทีไ แ็

ภาพทีไ แ่

ภาพทีไ แๆ-18 จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿หຌกกลุมมบຌานกษตรกรบຌานคกปຆาฝาง

ผลิตภัณฑ์ปลายางหรือปลาอบรมควัน กอนละทดลอง

ภาพทีไ แ9

ภาพทีไ โเ

ภาพทีไ 21

ภาพทีไ 23

ภาพทีไ 24

ภาพทีไ แ้-21 ผลิตภัณฑ์ปลายางกอนการทดลอง

ผลิตภัณฑ์ปลายางหลังทดลอง

ภาพทีไ 22

ภาพทีไ โโ-โไ ผลิตภัณฑ์ปลายางหลังการทดลอง
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป 2560

ครงกำร พัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ขຌำวตຎนมูนคลุก

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยสมจตน์ ทีไยงตรง

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก
ิภาษาอังกฤษี Quality development of khao - tan moon kluk products
2. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายสมจตน์ ทีไยงตรง
ทีไตัง : ไ5 หมู 5 ตาบลบัว฿หญ อาภอนาพอง จังหวัดขอนกน
ทรศัพท์ : 0้-โไๆเ-เ็็5 ทรสาร :
3. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
4. งบประมาณครงการ : 5เุเเเ บาท
5. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌดานิน ครงการ คูป องวิทย์พืไออทอป (STI
coupon for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌ
สอดรับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
บรรจุภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุม
ตังตกลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสู
อสอใมอี (Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิ ทยาศาสตร์ บ ริ การ..ิวศ)..ดยส านั กทคนลยีชุ มชน กลุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารละครืไ องดืไ ม
ดานินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืนทีไ
สารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ
กลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice ตาบลบัว฿หญ อาภอนาพอง จังหวัดขอนกน ป็นกุลมหนึไง ทีไมี
ความมุงมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพสินคຌา OTOP ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌผาน
การรับรองมาตรฐานละยืดอายุการกใบเดຌนานขึน พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการ
ขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
6. ความป็นมาของครงการ
ขຌา วตຎน ป็น ขนมขบคี ยวพื นบຌา นหรือ อาหารวา งทีไ สดงอกลัก ษณ์ข องภูมิปัญ ญาพื นบຌา น ทีไ
บริภคขຌาวหนียวป็นอาหารหลัก ละนามาถนอมอาหารทาป็นขนมขบคียว ดยนาขຌาวหนียวผานการทา฿หຌ
สุก ขึนรูปละทา฿หຌหຌงลຌวนามาทอด฿หຌพองตัวตงหนຌาดຌวยนาอຌอยคีไยวหรือธัญพืช ปัจจุบันการผลิตขຌาว
ตຎนมีการพัฒนาสูตรละดัดปลงผลิตภัณฑ์ ชน ขຌาวตຎนหนຌาตางโ ขຌาวตຎนบบทง ป็นตຌน จากการลง
พืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการ฿นการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ฿นพืนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ
พบวากลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice อาภอนาพอง จังหวัดขอนกน มีนวคิดนาขຌาวตຎนมาประยุกต์฿หຌ
ป็นขຌาวมูนคลุกพืไอสรຌางความตกตางจากคูขงทีไมีผูຌผลิตขຌาวตຎนป็นจานวนมากทีไ฿ชຌวัตถุดิบหลักคือ ขຌาว
หนียวพันธุ์ขียวงูซึไงป็นขຌาวมใดยาวรียวหลมคลຌายขียวงู วลานึไงจะนุมหอมนามามูนละทอดจะเดຌขຌาวทีไ
กรอบเมขใงกระดຌาง มืไอทียบกับ ขຌาวหนียวพันธุ์อืไน พบวาขຌาวหนียวขียวงูเดຌคุณภาพตามทีไตຌองการทัง
รสชาติละลักษณะรูปราง ซึไงกลุมผูຌประกอบการเดຌผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุกทีไมีหลายรสชาติทีไยังคงความป็น
ขຌาวตຎน มี โ ชนิด คือ รสชาติอาหารคาวบบเทยดังดิม ิThai oriental delicious) ทีไมีสวนผสมของ
ครืไองทศ ละรสชาติของหวานบบผสม ิPassion mix favor) ทีไมีสวนผสมของยมผลเมຌ ผลเมຌอบหຌง คา
รามล ชใอกกลต ป็นตຌน ซึไงผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการป็นทีไตຌองการของผูຌบริภคพราะมีลักษณะสะดุดตา
รสชาติดี ละยังเมมีคูขงทางการตลาดจึงป็นชองทางทีไสามารถขยายตลาดสงออกเปยังตางประทศ ดังนันจึง
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ตຌองพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ฿หຌมีคุณภาพละลักษณะปรากฏทีไรับประทานงาย ป็นอกลักษณ์ เมมีกลิไนหืน
มีอายุการกใบรักษาเดຌนาน ละตຌองผานการรับรองมาตรฐานพืไอ฿หຌเดຌขຌาวตຎนมูนคลุกทีไป็นอกลักษณ์ของ
เทยสามารถสงจาหนายเปยังยังตลาด฿นตางประทศ
คณะทางานครงการ เดຌลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูน
คลุกของผูຌประกอบการ฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค คณะทางานจึงเดຌ จัดทา
ครงการพัฒ นาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎน มูน คลุก พืไอพัฒ นาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ เมมีกลิไนหืน มีอายุ
การกใ บ รั ก ษาเดຌ น านขึ น ละผลั ก ดั น ฿หຌ ข อการรั บ รองมาตรฐาน ช ว ยพิไ ม อกาสทางการตลาดละ
ความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
7. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌเดຌมาตรฐานละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค
8. ขอบขตของการดานินงาน
8.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหาความตຌองการ฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัย
8.2. ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก
8.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ
8.4. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
8.5. ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
8.6. สรุปละจัดทารายงาน
9. หลักการละหตุผล
ขຌาว ป็นพืชทีไมีความสาคัญอยางยิไงตอสังคม ละศรษฐกิจของประทศซึไงป็นอาหารหลักละสินคຌา
สงออกอันดับหนึไงของคนเทย ขຌาวทีไบริภคมีทังขຌาวจຌาละขຌาวหนียว ปัจจุบันการผลิตละการสงออกขຌาวตຌอง
ประสบปัญหาหลายประการ ดยฉพาะปัญหาการขงขันจากประทศทีไมีตຌนทุนการผลิตตไากวา ซึไงสงผลกระทบ
ดยตรงตอกษตรกรผูຌปลูกขຌาว การปรรูปผลิตภัณฑ์จากขຌาวป็นอีกทางลือกหนึไงทีไชวยหลือกษตรกร ป็น
การสรຌางมูลคาสิ นคຌา฿หຌป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค พืไอ฿ชຌขຌาวป็นวัตถุดิบ หลักส าหรับปรรูปอาหาร ชน
ผลิตภัณฑ์ขຌาวกึไงสารใจรูป ผลิตภัณฑ์ขนมขบคียว ป็นตຌน ป็นการสรຌางมูลคาพิไมผลิตภัณฑ์ขຌาวปรรูปซึไงจะ
ชวยพิไมอกาส฿นการสงออกอีกดຌวย
ขຌาวตຎนป็นผลิตภัณฑ์อาหารวางทีไทาจากขຌาวหนียวป็นสวนประกอบหลัก ดยนาขຌาวหนียวมาช
นา นึไง฿หຌสุกลຌวคลุกกับสวนประกอบตางโ ชน นาตงม นาอຌ อย นากะทิ งา ลຌวขึนรูปป็นผน ทา฿หຌหຌง
ดย฿ชຌความรຌอน จากนันทอด฿หຌพองอาจตงหนຌา฿หຌสวยงาม ซึไงปัจจุบันขຌาวตຎนเดຌมีการพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์
ทีไพิไมมูลคา฿หຌตัวองเดຌมากขึน ชน ขຌาวตຎนทง ขຌาวตຎนหนຌาผลเมຌ ขຌาวตຎนสมุนเพร ขຌาวตຎนมูนคลุก ต
ผลิตภัณฑ์ขาຌ วตຎนป็นอาหารทอดทีไมีการหมในหืนจึงมีอายุการกใบสัน กลุมผูຌประกอบการขຌาวตຎนมูนคลุกพบ
ปัญหาจากการผลิต ชน คุณภาพผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนเมสมไาสมอ รักษาความกรอบเดຌเมนาน ระยะวลาการกใบ
รักษา ซึไงการชวยยืดอายุผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนเดຌคือการปรับปรุงขันตอนการผลิตขຌาวตຎน การ฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไ
หมาะสม ละควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน
วศ. หในความสาคัญทีไจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค
เมมีกลิไนหืน มีอายุการกใบรักษาเดຌนานขึน ละผลักดัน฿หຌขอการรับรองมาตรฐานทีไสอดคลຌองกับนยบายของ
วศ. ซึไง ป็น หนว ยงานสั ง กัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ละทคนลยี ฿นการน าองค์ความรูຌ ดຌานวิทยาศาสตร์
ทคนลยี ละนวัตกรรม สูภาคการผลิตดยฉพาะผูຌผลิต฿นชุมชนทีไตຌองเดຌรับการชวยหลือจากหนวยงาน
ภาครัฐ พืไอ฿หຌผูຌผลิตระดับชุมชนหรือ OTOP สามารถพัฒนาสินคຌา฿หຌเดຌมาตรฐาน พิไมอกาสทางการตลาด
ละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
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10. ขันตอนการดานินงาน
10.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา พืไอหานวทาง฿นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละหืน ละยืด
อายุการกใบรักษาเดຌนาน
10.2. ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ
10.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ
10.4. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
10.5. ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
11. ผลการดานินงาน
11.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศ. เดຌดานินการลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของกลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn
rice ตาบลบัว฿หญ อาภอนาพอง จังหวัดขอนกน พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขຌาวตຎนมูนคลุก฿หຌมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค เมมีกลิไนหืน มีอายุการกใบรักษาเดຌนานขึน
11.2. ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบ
จากการทดลอง฿ชຌผลิตภัณฑ์ชຌาวตຎนจากกลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice ซึไงคณะทางานเดຌ
นะน าขั นตอนการผลิ ต ขຌ า วตຎ น มู น คลุ ก ฿หຌ มี รู ป บบทีไ ง า ยต อ การรั บ ประทานพราะว า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ผูຌประกอบการริไมผลิตบรรจุ฿นกลองพลาสติกขใงทรงกลม มีขนาด฿หญ ทา฿หຌขຌาวตຎนกาะตัวนน มืไอจะ
รับประทานตຌอง฿ชຌชຌอนตักหรือมีดตัด ทา฿หຌรับประทานเมสะดวก คณะทางานเดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการผลิต
ขຌาวตຎนมูนคลุก฿นลักษณะป็นชินมีขนาดพอดีคาบรรจุ฿สถุง฿สบบซีล ละทดลองยืดอายุการกใบขຌาวตຎนมูน
คลุ ก โ รสชาติ คื อ ขຌ า วตຎ น มู น คลุ ก รสที ร าสุ ก าฟ ละขຌ า วตຎ น มู น คลุ ก รสสຌ ม ซ า ฿นสภาวะการกใ บ ทีไ
อุณหภูมิหຌองละวิคราะห์คุณภาพทีไสาคัญ เดຌก ลักษณะปรากฏ ความชืน ละคาวอตอร์อกทิวิตี
ผลทดลองผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก พบวามีอายุการกใบรักษาเดຌ 3 ดือน ฿นบรรจุภัณฑ์ถุง฿ส
บบซีลละ฿สสารกันชืน ขนาด แ กรัม หลังจาก ใ ดือน ลักษณะขຌาวตຎนมูนคลุกทังสองรสชาติจะริไมหมใน
หืนลใกนຌอย ดยรสสຌมซา มีความชืนรຌอยละ 5.ใ่ คาวอตอร์อกทิวิตี เ.ไไ ละรสทีราสุกาฟมีความชืนรຌอย
ละ ไ.้โ คาวอตอร์อกทิวิตี เ.ใแ สาหรับความกรอบของรสสຌมซาอัลมอนล์คลุกตຌาหูทอดลดลงมากกวารสที
ราสุกาฟ นืไองจากความชืนสูงจึงทา฿หຌผลิตภัณฑ์กิดการปลีไยนปลงคุณภาพละมีอายุการกใบสันกวา
ดังนันหากตຌองการยืดอายุการกใบรักษาขຌา วตຎนมูนคลุก ตຌองมีขันตอนการอบเลนามันหลังทอด
ทีไอุณหภูมิทีไประมาณ ๆเ - ่เ องศาซลซียส วลา 5 - แเ นาที พืไอลดปริมาณนามันติดจากการทอด ละบรรจุ
฿นบรรจุภัณฑ์ทีไปງองกันการซึมผานของอากาศเดຌดี ละ฿สสารกันชืนพืไอลดการดูดความชืนของผลิตภัณฑ์ลง
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ
หลังจากพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ละสภาวะการกใบของผลิตภัณฑ์ จากนันเดຌนา
ผลิตภัณฑ์ตรวจวิคราะห์คุณภาพตาม มผช.ใๆ/โ55ไ พบวา ขຌาวตຎนมูนคลุกรสชาตสຌมซา มีความชืนทากับ
รຌอยละ 5.49 คาพอร์ออกเซด์ โๆ.เเ มิลลิกรัมสมมูลพอร์ออกเซด์ออกซิจนตอกิลกรัม ปริมาณจุลินทรีย์
ทังหมด ยีสต์ ละราอยู฿นกณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ สวนขຌาวตຎนมูนคลุกรสชาติทีราสุกาฟ มีความชืน
ทากับรຌอยละ 5.เใ คาพอร์ออกเซด์ โโ.่่ มิลลิกรัมสมมูลพอร์ออกเซด์ออกซิจนตอกิลกรัม ปริมาณ
จุลินทรีย์ทังหมดละยีสต์ละราอยู฿นกณฑ์ตาม มผช.ใๆ/โ55ไ
ผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของขຌาวตຎนมูนคลุกทังสองรสชาติ มีคุณคาทางภชนาการตอ
หนึไงหนวยบริภคทีไสาคัญสดงดังตารางทีไ แ
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ตำรำงทีไ แ ขຌอมูลภชนาการขຌาวตຎนมูนคลุก ปริมาณ ใเ กรัมตอ แ ซอง
รายการ
ขຌาวตຎนมูนคลุกรสสຌมซา
ขຌาวตຎนมูนคลุกรสทีราสุกาฟ
พลังงานทังหมด ิกิลคลอรีไ)
แ5เ
แไเ
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไ)
็เ
5เ
เขมันทังหมด ิกรัมี
่.0
ๆ.เ
เขมันอิไมตัว ิกรัมี
โ.5
แ.5
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
นຌอยกวา 5
เ
ปรตีน ิกรัมี (%Nx6.25)
โ.เ
แ.เ
คาร์บเฮดรต ิกรัมี
แ่.เ
โแ.เ
฿ยอาหาร ิกรัมี
นຌอยกวา แ
นຌอยกวา แ
นาตาล ิกรัมี
้.เ
่.เ
ซดียม ิมิลลิกรัมี
็เ.เ
ใเ.เ
วิตามินอ ิเมครกรัมี
แเ.้ไ
แแ.ไๆ
คลซียม ิมิลลิกรัมี
แ้.ไโ
5.ใ่
หลใก ิมิลลิกรัมี
เ.โแ
เ.แแ
11.4. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
วศ. เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิตกกลุมขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice ฿นวันทีไ แ็
สิงหาคม โ5ๆเ พืไอ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
12. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานิน การทดลองผูຌป ระกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชว ยพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุ ก฿หຌ มี
คุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค เมมีกลิไนหืน ละมีอายุการกใบรักษาเดຌนานขึน
หลังการดานินงาน วศ. ทดลองยืดอายุการกใบขຌาวตຎนมูนคลุก โ รสชาติ คือขຌาวตຎนมูนคลุกรสทีราสุ
กาฟ ละขຌาวตຎนมูนคลุกรสสຌมซา ดยปรับปรุงขันตอนการผลิต฿หຌมีการอบพืไอลดปริมาณนามันหลังทอดลຌว
คลุกดຌวยรสชาติทีไตรียมเวຌ บงบรรจุปริมาณ ใเ กรัม ฿นบรรจุภัณฑ์ถุง฿สบบซีลละ฿สซองดูดกันชืนพืไอยืดอายุ
การกใบของผลิตภัณฑ์
13. ขຌอสนอนะ
คณะทางาน วศ. จะติดตามความกຌาวหนຌาอยางตอนืไองมຌจะสินสุดครงการ นืไองจากป็นกลุมทีไมี
ศักยภาพทางการตลาดละอยูระหวางผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอมาตรฐาน มผช.
14. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
14.1. นางปฏิญญา จิยิพงศ์
14.2. นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
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ภำพกิจกรรมกำรศึกษำทดลอง
กระบวนการผลิตละบรรจุผลิตภัณฑ์

ภาพทีไ แ

ภาพทีไ ไ

ภาพทีไ ๆ

ภาพทีไ ้

ภาพทีไ โ

ภาพทีไ ใ

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ ๆ

ภาพทีไ 7

ภาพทีไ 8

ภาพทีไ แเ

ภาพทีไ แแ

ภาพทีไ แ-6 ขันตอนการผลิตขຌาวตຎนมูนคลุก

ภาพทีไ ๆ-11 การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์พืไอ฿หຌหมาะสมกับผูຌบริภค
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ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก฿นหຌองปฏิบัติการ

ภาพทีไ 12

ภาพทีไ 13

ภาพทีไ 12-14 วิคราะห์คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์ขຌาวตຎนมูนคลุก

ภาพทีไ 14

฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์กผูຌประกอบการ

ภาพทีไ 15

ภาพทีไ 16

ภาพทีไ 17

ภาพทีไ แ5-17 จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกกกลุม ขຌาวตຎนมูนคลุก PASSiOn rice

87

สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรยืดอำยุกำรก็บรักษำผลิตภัณฑ์นำปรุงรสผัดไทยไชยำ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร..นำยกียรติศักดิ์..ทอง฿ส
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี

ิภาษาอังกฤษี

ยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาปรุงรสผัดเทยเชยา
The Extension of Shelf-life of Pat Thai Chai Ya Sauce

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
2.1 นายปัญจ์ยศ มงคลชาติ
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : panyot@dss.go.th
2.2 นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : khanittha@dss.go.th
2.3 นางสาวลลิตา..ชูกຌว
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : panyot@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายกียรติศักดิ์ ทอง฿ส
ทีไตัง : ็้/โ หมูทีไ แ ตาบลหัวตย อาภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ่ไแใเ
ทรศัพท์ : 0 7724 0545, 09 1259 5652 ทรสาร : 0 7726 8320
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : มษายน..โ55้ - กันยายน..โ5ๆเ
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาปรุงรสผัดเทยเชยา..฿นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ปี..โ5ๆเ..
มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาปรุงรสผัดเทยเชยาของ.บริษัท.ลูกชุบรัตนาขนมเทย.
จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี.฿หຌมีอายุการกใบรักษานานกวา .แ.ดือน.จากการพัฒนากระบวนการผลิตละศึกษา
อายุการกใบรักษานาปรุงรสผัดเทยเชยาสามารถทาเดຌดยการควบคุมกระบวนการผลิตดิม .฿หຌมีการตรวจวัด
ละควบคุมคาพีอช.ิpH)..นาปรุงรสผัดเทยเชยากอนนาเปคีไยว฿หຌมีคาเมกิน .ไ.ๆ ละ฿หຌมีการตรวจวัดละ
ควบคุมอุณหภูมิการคีไยวเมตไากวา .่เ.องศาซลซียส..ซึไงวิธีการดังกลาวจะชวย฿หຌ นาปรุงรสผัดเทยเชยาคง
คุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ..เวຌเดຌนานกวา .แ.ดือน.ตเมถึง.โ ดือน.ละการควบคุม
กระบวนการผลิตดิมรวมกับการพิไมขันตอนการนึไงฆาชือทีไอุณหภูมินาดือด.ป็นวลา โเ.นาที.จะชวย฿หຌนา
ปรุงรสผัดเทยเชยาคงคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ.เวຌเดຌถึง..โ.ดือนสารใจตามปງาหมายของ
ครงการ.ซึไงผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทย์พืไออทอปนี.ละมีผน
จะดานินการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน.อย..฿นปี.โ5ๆแ
7. ความป็นมาของครงการ
บริษัท.ลูกชุบรัตนาขนมเทย.จากัด.ผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดานิน
กิจการผลิตละจาหนายสຌนผัดเทยกรอบมาตังตปี . โ55ไ.ละริไมทานาปรุงรสผัดเทยเชยา.฿นปี โ55่.
มาจนถึงปัจจุบัน.ดยมีนวคิดผลิตนาปรุงรสผัดเทยเชยา฿หຌป็นตารับอาหารของมืองสุราษฎร์ธานี ..฿หຌมีรสชาติ
ป็นอกลักษณ์.ละกใบรักษาเวຌเดຌนาน.จากการลงพืนทีไสารวจพบวานาปรุงรสผัดเทยเชยาทีไผลิตมีอายุการกใบ
รักษาประมาณ.แ.ดือน.ทา฿หຌสูญสียอกาสทางการตลาด.นืไองจากวางจาหนายผลิตภัณฑ์เดຌเมนานละเม
สามารถกระจายผลิตภัณฑ์เปจาหนาย฿นพืนทีไหางเกลเดຌ.ผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์นาปรุงรสผัดเทยเชยา฿หຌกใบเวຌเดຌนานขึน
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ดยคณะผูຌวิจัยเดຌหารือนวทาง฿นการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาปรุง
รสผั ดเทยเชยารวมกับผูຌป ระกอบการ..ละเดຌวางผนการดานินงาน฿นการพัฒ นากระบวนการผลิต฿หຌเดຌ
ผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหวางการกใบรักษา..พืไอประมินอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์..ซึไงป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ..OTOP..ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี..ตามความตຌองการของ
ผูຌประกอบการ..ละชืไอมยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ..฿นการพิไมศักยภาพการขงขัน
ภาคกษตรละอุตสาหกรรมกษตร..มุงนຌนการสงสริมละพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคຌากษตร
8. วัตถุประสงค์
พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาปรุงรสผัดเทยเชยา
9. ขอบขตของการดานินงาน
ศึกษาคุณลักษณะของนาปรุงรสผัดเทยเชยา..พัฒนากระบวนการผลิต ละศึกษาอายุการกใบรักษา
นาปรุงรสผัดเทยเชยา
10. หลักการละหตุผล
ผัดเทยเชยา
ผัดเทยเชยา..ดิมรียกวา..ผัดหมีไ..ป็นทีไนิยมพรหลายมากวา.แเเ.ปีลຌว.นับป็นอาหารพืนมืองทีไป็น
อกลักษณ์ของชาวเชยา.จังหวัดสุราษฎร์ธานี..มีความตกตางจากผัดเทยทัไวเปคือ..ผัดเทยเชยาจะมีครืไองปรุงทีไ
รียกวา.นาปรุงรสผัดเทยเชยา. ดยวลารับประทานตຌองนาสຌนหมีไมาผัดกับนาผัดเทยเชยาจนหຌงหมาะกับการ
รับประทาน.นาผัดเทยเชยาจะมีสวนผสมของครืไองทศหลายชนิด .ชน.พริกหຌง.หอมดง.กะปຂ กะทิ.กลือ
นาตาล.ละมะขามปียก.฿นการผลิตผัดเทยเชยาตຌองคัดลือกวัตถุดิบทีไมีคุณภาพดี.พืไอทีไจะเดຌผัดเทยเชยาทีไอรอย
ละมีคุณภาพ..ซึไงมีกรรมวิธีการผลิต หลักโ.คือตรียมหัวกะทิ.ดยนามะพรຌาวทีไขูดรียบรຌอยลຌวนามาคันนา
นาหัวกะทิเปตังเฟ฿หຌดือดดຌวยเฟปานกลาง.นาครืไองกง฿สลงเปคีไยว฿หຌขຌากัน ติมหอมดงหัไนละอียดลงเป.
฿สนาตาล.กะปຂ.กลือ.ละนามะขามปียกคน฿หຌขຌากัน.ลຌวคอย.โ.ติมหางกะทิ.คีไยวจนหลือประมาณหนึไง฿นสีไ
ของกะทะ.นานาผัดเทยทีไตรียมเวຌตัก฿สกระทะผัด฿สสຌนหมีไ.ผัดจนหຌงพอดี.จัด฿สจานรับประทานคูกับผักสด
นาปรุงรสผัดเทยเชยา..
รสชาติหลักโ..ของผัดเทยนัน.มาจากสวนประกอบของนาปรุงรสผัดเทย.หรือซอสผัดเทย.ซึไงมีลักษณะ
หวานอมปรียวละตามดຌวยคใม.รสหวานมาจากสวนประกอบของนาตาลทรายหรือนาตาลปีຖบ.รสปรียวมาจาก
นามะขามปี ยกหรือนาสຌมสายชูหมักจากขຌ าว.สวนรสคใมนันมาจากนาปลาละกลือ.นาปรุงรส ผัดเทยตຌองมี
รสชาติทีไขຌมขຌนละเมหลวกินเป..จึงตຌองนาเปตังเฟคีไยว฿หຌขຌากันละขຌนขึนกอนนามา฿ชຌปรุงรส..ทังนีสานักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา..ิโ5ไใี..เดຌออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข.ฉบับที.ไ โเแ.พ.ศ. โ5ไใ รืไอง.ซอสบางชนิด
กลุมของซอสผสม.เวຌวาป็นผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสฉพาะ..มีความป็นกรดเมกินรຌอยละ แเ ของนาหนัก.มีปริมาณสาร
ทังหมด.ิTotal Solid).เมนຌอยกวา รຌอยละ.โเ.ของนาหนัก มีบคทีรียเมกิน แเ,เเเ ฿นตัวอยาง.แ.กรัม .
มีบคทีรียชนิด อี.คเล ิEscherichia coli) นຌอยกวา.ใ .฿นอาหาร.แ.กรัม มียีสต์ละราเมกิน.แเ.฿นอาหาร.
แ..กรัม.เมมีจุลินทรีย์ทีไทา฿หຌกิดรค..เมมีสารป็นพิษจากจุลินทรีย์฿นปริมาณทีไอาจป็นอันตรายตอสุขภาพ.ละเม
มีการ฿ชຌวัตถุจือปนอาหาร.
การถนอมอาหารดยการ฿ชຌความรຌอน
การลือก฿ชຌครืไองจักรละอุปกรณ์฿นการถนอมอาหารดยการ฿ชຌความรຌอนขึนอยูกับอุณหภูมิทีไตຌองการ
ฆาชือจุลินทรีย์ .การฆาชือดยการ฿ชຌความรຌอน. หมายถึง..การ฿ชຌความรຌอนหรือระดั บอุณหภูมิสูง฿นชวงวลา
สันโ.พือไ ทาลายสารพิษ..จุลินทรีย์..อนเซม์..พยาธิ..ละมลงตางโ..฿นการปรรูปละถนอมรักษาอาหารบงการ
฿หຌความรຌอนออกป็น..โ. ระดับ..คือ
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- การฆาชือบบพาสจอเรซ์..ิpasteurization)..วัตถุประสงค์พือไ ทาลายจุลินทรีย์กอ฿หຌกิดรคละเม
สรຌางสปอร์..คุณภาพของอาหารจะตกตางจากวัตถุดิบเมมากนัก..ตการฆาชือ฿นระดับพาสจอเรซ์เมสามารถ
ทาลายสปอร์ของชื อจุลินทรีย์ ทีไป็นอันตรายต อผูຌบริภค..ควรกใบรักษาผลิ ตภั ณฑ์ทีไ ผานการพาสจอเรซ์ทีไ
อุณหภูมิตไากวา..ไ..องศาซลซียส..หรืออุณหภูมิตูຌยใน..พราะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิตไาสามารถยับยังการงอก
ของสปอร์..จึงเมป็นอันตรายตอผูຌบริภค
- การฆาชือบบสตอริเลซ์..ิsterilization)..พืไอทาลายชือจุลินทรีย์..รวมทังสปอร์ทีไทา฿หຌอาหารป็น
อันตรายตอผูຌบริภค.ละสปอร์สวน฿หญทีไทา฿หຌอาหารนาสียปริมาณความรຌอนทีไ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมอาหาร.จะ
อยู฿นระดับทีไรียกวา..การฆาชือชิงการคຌา..ิcommercial sterilization)..นืไองจากมิเดຌทาลายชือจุลินทรีย์
ทังหมดบบทีไ฿ชຌ฿นการฆาชือทางการพทย์..อาหารทีไผานการปรรูป฿นระดั บการฆาชื อชิงการคຌาอาจยั งมี
สปอร์ของบคทีรียทนรຌอน..ิthermophiles)..หลงหลืออยู..ตเมป็นปัญหา..นืไองจากอาหารถูกกใบรักษาทีไ
อุณหภูมิหຌองหรือตไากวา..ไ5..องศาซลซียส..สปอร์ของบคทีรียทนรຌอนจึงเมงอกละพิไมจานวนทา฿หຌอาหาร
นาสีย
นอกจากนี..ตຌองควบคุมการบรรจุละการเลอากาศ..ดยการบรรจุ..ภาชนะทีไนามาบรรจุควรทาความ
สะอาด..ชน..ผานการอบเอนาประมาณ แ5.นาที.สาหรับขวดกຌว..ละทา฿หຌสะดใดนา..สวนการเลอากาศป็น
ขันตอนหนึไงของการบรรจุขณะรຌอน..พราะอากาศรຌอนจะลอยตั วออกเปละถูกทนทีไดຌวยเอนาหนืออาหาร
มืไออากาศถูกเลออกเป..สวนทีไอยูหนืออาหาร฿นขวดกຌวจะมีตเอนา..อุณหภูมิทีไจุดกึไงกลางภาชนะตຌองเมตไา
กวา.ๆ5.องศาซลซียส..การทา฿หຌยใน..มืไอครบกาหนดวลา฿นการ฿หຌความรຌอนลຌวจะตຌองทา฿หຌอาหารยในลง
อยางรวดรใว..พืไอปງองกันเม฿หຌอาหารเดຌรับความรຌอนนานจนกินเป..ละจะชวยทาลายจุลินทรีย์ทนรຌอนละ
จริญเดຌทีไอุณหภูมิสูง..พราะอุณหภูมิปลีไยนปลงอยางฉับพลัน..สามารถทาเดຌดยการชนาหรือ฿ชຌลมปຆาจน
ภาชนะมีอุณหภูม.ิ .ไเ-ไ5..องศาซลซียส..ิศันสนีย์ุ..โ55ไี
การศึกษาอายุการกใบรักษา
อายุการกใบรักษา.หมายถึง.ระยะวลา฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ตังต ผลิตภัณฑ์นันถูกผลิตออกมา
จนกระทังไ ผลิตภัณฑ์นันอยู฿นสภาพทีไผูຌบริภคเมยอมรับ..ดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาอายุการกใบรักษาพืไอคง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทีไหมาะสมสาหรับชวงวลาทีไตຌองการภาย฿ตຌสภาวะการขนสงหนึไงโ.มຌวาอายุการกใบรักษา
ของอาหารตละชนิดจะมีความตกตางกัน.ละขึนอยูกับอุณหภูมิ฿นการกใบรักษาดຌวย..ิรุงนภา,..โ5ไเี
การทดสอบอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถทาเดຌหลายวิธี..ดังนี
- ทบทวนวรรณกรรม..ิLiterature)..ดยสืบคຌนละศึกษาอายุ การกใบรักษาของผลิตภัณฑ์ทีไมีความ
คลຌายคลึงกันจากอกสารทีไมีการตีพิมพ์
- ศึกษาชวงวลาฉลีไยทีไผลิตภัณฑ์อยูบนชันขายปลีก .ิTurn over time) ทาเดຌดยติดตามการขาย.
ทา฿หຌประมาณอายุการกใบรักษาทีไตຌองการเดຌ คาทีเไ ดຌเมเดຌ฿หຌคาอายุการกใบรักษาทีไทຌจริงของผลิตภัณฑ์ตป็น
อายุการกใบของผลิตภัณฑ์ดยสมมติวาผลิตภัณฑ์ยังป็นทีไยอมรับ฿นชวงวลาหนึไงหลังจากชวงวลาฉลีไยบนชัน
ขายปลีก
- ศึกษาดยสุมซือตัวอยางผลิตภัณฑ์จากรຌานคຌาปลีกละทาการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ ิEnd point
study)..จากขຌ อมูลนี จะสามารถประมาณอายุ การกใบรักษาทีไหมาะสมเดຌ ..นืไองจากผลิ ตภัณฑ์อยู฿นสภาวะ
วดลຌอมจริง
- ศึกษา฿นหຌองปฏิบัติการดยรงสภาวะวดลຌอมหนึไงทีไทราบคา พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์สืไอมสียดຌวยอัตราทีไ
รใวกวาปกติ..(Accelerated shelf life testing)..วิธีการนีจะ฿ชຌพืไอประมินสภาวะวดลຌอมตออายุการกใบรักษา
ของผลิตภัณฑ์..ิรุงนภา, โ5ไเี
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อกสารอຌางอิง
รุงนภา วิสิฐอุดรการ. โ5ไเ. การประมินอายุ การกใบรักษาของอาหาร. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ุ
คณะอุตสาหกรรมกษตร, มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์.
ศั น สนี ย์ อุ ต มอ า ง. โ55ไ. การพั ฒ นาการผลิ ต ซอสผั ด กระพราพืไ อ ป็ น ตຌ น บบการผลิ ต ชิ ง
อุตสาหกรรม.มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบูรณ์.
สานักงานคณะกรรมการอาหารละยา. 2543. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ โเแ รืไอง ซอส
บางชนิด. กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี.
สานักงานคณะกรรมการอาหารละยา. 2556. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ ใๆไ รืไอง
มาตรฐานอาหารดຌานจุลินทรีย์ทีไทา฿หຌกิดรค. กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี.
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ศึกษาคุณลักษณะของนาปรุงรสผัดเทยเชยา
11.2 ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตนาปรุงรสผัดเทยเชยา
11.3 ศึกษาอายุการกใบรักษานาปรุงรสผัดเทยเชยา
11.4 สรุปละรายงานผล
12. ผลการดานินงาน
12.1 ศึกษาคุณลักษณะของนาปรุงรสผัดเทยเชยา
กใบตัวอยางนาปรุงรสผัดเทยเชยาของ.บริษัท.ลูกชุบรัตนาขนมเทย.จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มาทดสอบคุณลักษณะบืองตຌน .พบวาผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสฉพาะของนาปรุงรสผัดเทยเชยา.บคทีรียเมกิน
แเ,เเเ.คลนี฿นตัวอยาง.แ.กรัม..ละมียีสต์ละราเมกิน.แเ.฿นตัวอยาง.แ.กรัม..ตระหวางการกใบรักษาทีไ
ระยะวลา.ใ.สัปดาห์.พบวาบรรจุภัณฑ์มีลักษณะบวม..ผลิตภัณฑ์มีกลิไนรสปรียวผิดปกติ
12.2 ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตนาปรุงรสผัดเทยเชยา
การพัฒนากระบวนการผลิตนาปรุงรสผัดเทยเชยา..บงป็น..โ..ตัวอยาง
ตัวอยาง A ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตจากขันตอนการผลิตดิมของ..ริษัท.ลูกชุบรัตนา ขนมเทย
จากัด..ดยกาหนด฿หຌขันตอนการผลิตดิมมีการควบคุมคาพีอช..ิpH)..ของนาปรุงรสผัดเทยเชยากอนนาเป
คีไยว..เมกินกวา..ไ.ๆ..ละควบคุมอุณหภูมิ฿นขันตอนการคีไยว..เมตไากวา..่เ..องศาซลซียส..ลຌวบรรจุ฿นถุง
อะลูมินียมฟอยล์ขณะรຌอนทนการบรรจุ฿นขวดพลาสติก..กใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌอง
ตัวอยาง B ป็นการพัฒนากระบวนการผลิต..พิไมขันตอนการผลิตจากดิม..ดยนาตัวอยาง A เปนึไง
ฆาชือทีไอุณหภูมินาดือด..ป็นวลา..โเ..นาที..นาออกมาชนายใน..ชใด฿หຌหຌง..กใบรักษาทีไอุณหภูมิหຌอง
ทดสอบคุณลักษณะตัวอยาง..A..ละ..B..ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข..ฉบับทีไ..โเแ.พ.ศ. โ5ไใ..
พบวาผลิตภัณฑ์ทัง..โ..ตัวอยาง..มีคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ..กาหนด..มีความป็นกรดเมกิน
รຌอยละ.แเ..ของนาหนัก..มีปริมาณสารทังหมด..ิTotal Solid)..เมนຌอยกวารຌอยละ..โเ..ของนาหนัก มีบคทีรียเม
กิน.แเ,เเเ..คลนี฿นตัวอยาง..แ..กรัม..มีบคทีรียชนิด อี.คเล ิEscherichia coli)..นຌอยกวา..ใ ฿นอาหาร.แ..
กรัม..มียีสต์ละราเมกิน .แเ..คลนี ฿นตัวอยาง..แ..กรัม..เมมีจุลิ นทรีย์ทีไทา฿หຌ กิดรค.เมมีสารป็นพิษจาก
จุลินทรีย์฿นปริมาณทีไอาจป็นอันตรายตอสุขภาพ..ละเมมีการ฿ชຌวัตถุจือปนอาหาร.
12.3 ศึกษาอายุการกใบรักษานาปรุงรสผัดเทยเชยา
ศึกษาอายุการกใบรักษาตัวอยาง..A..ละ..B..บบ..Turn over time..ทีไระยะวลาการกใบรักษา
เุ..แุ..โุ..ละ..ใ..ดือน..พบวาทีไระยะวลาการกใบรักษา..ใ..ดือน..ตัวอยาง..B..ยังคงคุณลักษณะประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ..กาหนด สวนตัวอยาง..A..ทีไระยะวลาการกใบรักษา..โ..ดือน..มียีสต์ละรากิน
กระทรวงสาธารณสุขฯ..กาหนด..ดังสดง฿นตารางทีไ แ ละ โ
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ตำรำงทีไ แ..ผลการศึกษาอายุการกใบรักษานาปรุงรสผัดเทยเชยา ตัวอยาง A
รายการทดสอบ

ระยะวลาการกใบรักษา (ดือนี
เ
แ
โ

กลิไนรส

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ความป็นกรด
ปริมาณสารทังหมด
บคทีรีย
บคทีรียชนิด อี.คเล
ยีสต์ละรา
ซลมนลลา
สตฟຂลคใอกคัส ออรียส
บซิลลัส ซีรียส
คลอสทิดียม พอร์ฟริง
จน

0.26
ไเ.ใแ
<10
<3
<10
เมพบ
เมพบ
 10
 10

0.31
5้.เ5
1.6x102
<3
<10
เมพบ
เมพบ
 10
 10

0.31
55.โ็
4.5x103
<3
8.5x103
เมพบ
เมพบ
 10
 10

คาทดสอบตาม
ประกาศ กระทรวง หนวย
สาธารณสุขฯ
กลิไนรสฉพาะของ
ซอส
g/100g
 10
g/100g
 โเ
4
cfu/g
 1.0x10
<3
MPN/g
10
cfu/g
เมพบ
โ5 g
เมพบ
0.1 g
3
cfu/g
 1.0x10
2
cfu/g
 1.0x10

ตำรำงทีไ โ..ผลการศึกษาอายุการกใบรักษานาปรุงรสผัดเทยเชยา ตัวอยาง B
รายการทดสอบ
กลิไนรส
ความป็นกรด
ปริมาณสารทังหมด
บคทีรีย
บคทีรียชนิด อี.คเล
ยีสต์ละรา
ซลมนลลา
สตฟຂลคใอกคัส ออ
รียส
บซิลลัส ซีรียส
คลอสทิดียม พอร์ฟ
ริงจน

ระยะวลาการกใบรักษา (ดือนี
เ
แ
โ
ปกติ

ปกติ

ปกติ

0.27
ไเ.้ไ
<2.5x102
<3
<10
เมพบ
เมพบ

0.30
5็.็เ
2.5x10
<3
<10
เมพบ
เมพบ

0.30
5ๆ.่้
<10
<3
<10
เมพบ
เมพบ

8.0x10
 10

 10
 10

 10
 10

คาทดสอบตาม
ประกาศ กระทรวง หนวย
สาธารณสุขฯ
กลิไนรสฉพาะของ
ซอส
g/100g
 10
g/100g
 โเ
4
cfu/g
 1.0x10
<3
MPN/g
10
cfu/g
เมพบ
โ5 g
เมพบ
0.1 g
 1.0x103
 1.0x102

cfu/g
cfu/g

หมายหตุ : ตัวอยาง A คือตัวอยางทีไผลิตตามกระบวนการผลิตดิม ละพิไมการคุม pH ละอุณหภูมิการคีไยว
ตัวอยาง B คือตัวอยางทีไผลิตตาม A ละพิไมขันตอนการนึไงฆาชือ
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
จากการพัฒนากระบวนการผลิตละศึกษาอายุการกใบนาปรุงรสผัดเทยเชยา฿หຌก..บริษัท..ลูกชุบรัตนา
ขนมเทย.จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี..ทีไดิมมีอายุการกใบรักษาประมาณ..แ..ดือน.฿หຌมีอายุการกใบรักษานานขึน.
สรุปเดຌวาสามารถทาเดຌดย ิแี..การควบคุมกระบวนการผลิ ตดิม ..฿หຌมีการตรวจวัดละควบคุมคา พีอช.
(pH)..นาปรุงรสผัดเทยเชยากอนนาเปคีไยว฿หຌมีคาเมกิน ..ไ.ๆ..ละ฿หຌมีการตรวจวัดละควบคุมอุณหภูมิการ
คีไยวเมตไากวา..่เ..องศาซลซียส ป็นการฆาชือผลิตภัณฑ์ทียบทาการพาสจอร์เรซ์ ..ซึไงวิธีการดังกลาวจะ
ชวย฿หຌนาปรุงรสผัดเทยเชยาคงคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ..เวຌเดຌนานกวา..แ..ดือน..ตเมถึง
..โ..ดือน..ิโี..ควบคุมกระบวนการผลิตดิม..ละพิไมขันตอนการนึไงฆาชือทีไอุณหภูมินาดือด..ป็นวลาเมนຌอย
กวา..โเ..นาที..วิธีการดังกลาวจะชวย฿หຌนาปรุงรสผัดเทยเชยาคงคุณลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
..เวຌเดຌถึง..โ..ดือน..สารใจตามปງาหมายของครงการ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
บริษัท..ลูกชุบรัตนาขนมเทย..จากัด..จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..มีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจาก
ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป฿นปี..โ5ๆเ..ละมีผนจะดานินการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน..อย...฿นปี..โ5ๆแ
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ครงการนีวิจัยพัฒนา ละทดสอบคุณลักษณะผลิตลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข .ฉบับทีไ
โเแ.พ.ศ.โ5ไใ.รืไอง.ซอสบางชนิด .กรณีหากผูຌ ประกอบการตຌองการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน มผช..พิไม
จาป็นตຌองศึกษาละทดสอบปริมาณพอร์ออกเซด์พิไม ..ตามขຌอกาหนดของมาตรฐาน..มผช.ไ้็/โ55ๆ..รืไอง
ซอสผัดเทย
แ6. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นายปัญจ์ยศ..มงคลชาติ
นางสาวขนิษฐา..อินทร์ประสิทธิ์
นางสาวลลิตา..ชูกຌว
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ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน-หลังการดานินงานี

ภาพที.ไ .แ..การลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก..บริษัท..ลูกชุบรัตนาขนมเทย..จากัด..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..฿นวันทีไ
โ้..มิถุนายน. 2559..รับจทย์วิจัยละคัดลือกขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป..ปี..โ55้

ภาพทีไ โ..การศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตนาปรุงรสผัดเทยเชยา

ภาพทีไ..ใ..การลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ..บริษัท..ลูกชุบรัตนาขนมเทย..จากัด..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..฿นวันทีไ
24..กุมภาพันธ์..2560..รายงานความกຌาวหนຌาละกาหนดวิธีการตรียมตัวอยางพืไอศึกษาอายุการ
กใบรักษาผลิตภัณฑ์

ภาพทีไ..ไ ตัวอยางผลิตภัณฑ์นาปรุงรสผัดเทยเชยาทีไพัฒนา..
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร พัฒนำสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดไทยพรຌอมบริภค

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำววำรุณี งำมบรรพต

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
96

รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
.
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทย ี การพัฒนาสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค
ิภาษาอังกฤษี The Developmemt Of Process For Sauce Pad thai Production .
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
นางปฏิญญา จิยิพงศ์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 2201 7415
ทรสาร :
0 2201 7416
อีมล์ :
patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ นางสาววารุณี งามบรรพต
.
ทีไอยู : 5่/โ็ หมู 5 ต.บางพลี฿หญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทรศัพท์ : เ่ ๆใ้ๆ แ55ไ
ทรสาร :
อีมล์ :
AMY-NGAMBANPOTH@YAHOO.COM
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 50,000
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌดานินครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP
ดย฿ชຌ อ งค์ ค วามรูຌ ดຌา นวิ ทยาศาสตร์ ละทคนลยี พืไ อ พิไม ขี ดความสามารถของผูຌ ป ระกอบการ OTOP
วิสาหกิจชุมชน ละบุคคลทัไวเป มีรูปบบพัฒนา ๆ ดຌาน ดังนี การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาละ
ออกบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาละ
ออกบบครืไองจักร ละการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตຌนนา ดยกลุมปງาหมายของครงการประกอบเปดຌวย 3 กลุม
คือ กลุม New Otop กลุม Existing ละกลุม Growth ทังนีเดຌสงสริม฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึไง
สอดคลຌองกับ นยบายของรัฐบาลทีไตຌองการยกระดับผลิ ตภัณฑ์สินคຌา OTOP ฿หຌมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการ
ของผูຌ บ ริ  ภค การด านิ น งานคู ป องวิ ท ย์ ป ระกอบดຌ ว ยการลงพื นทีไ ส ารวจปั ญ หาละความตຌ อ งการของ
ผูຌประกอบการละทาการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมขຌารวมครงการนาปัญหามาวิคราะห์ละหา
นวทาง฿นการกຌเขพืไอ฿ชຌ฿นการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ซึไงการพัฒ นาผลิตภัณฑ์จะนาเปสู การสรຌางรายเดຌ฿หຌ
ผูຌประกอบการละพิไมอกาสทางการคຌา
ผูຌประกอบการผลิตซอสผัดเทยขຌารวมครงการฯ ฿นดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต
ดยพบปัญหาของผลิตภัณฑ์ซอสผัดเทยพรຌอมบริภคมีสูตรเมคงทีไ ละมีอายุการกใบรักษาสัน วศ. เดຌลใงหใน
ปัญหาดังกลาวฯ จึงเดຌทดลองพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค ฿หຌกับกลุมฯ ซึไงพัฒนาสูตร
คงทีไ ละสามารถยืดอายุกใบรักษาเดຌนาน ๆ ดือน ทา฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
7. ความป็นมาของครงการ
ผูຌ ป ระกอบการผลิ ต ซอสผั ด เทยปรุ ง รสตรารื อนผั ด เทยประสบปั ญหา฿นการจ าหน ายผลิ ต ภั ณ ฑ์
นืไอ งจากกระบวนการผลิต ซอสผัด เทยปรุง รส มีร สชาติเ มค งทีไ ละมีอ ายุก ารกใบ สั น จึง ตຌอ งการ฿หຌ
กรมวิทยาศาสตร์บริการชวยพัฒนากรรมวิธีกระบวนการผลิต฿หຌคงทีไ ดยเม฿สสารกันบูด มีสี กลิไน รสชาติ ป็น
ทีไยอมรับของผูຌบริภค ละยืดอายุการกใบของผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงรสผัดเทย฿หຌมีอายุการกใบมากกวา แ ดือน
สามารถจาหนาย฿นประทศละ฿นการปຂดตลาด฿นตางประทศ ชน จีน เตຌหวัน มาลชีย ละ฿นยุรปเดຌ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเดຌจัดทาครงการการพัฒนากรรมวิธีการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค ดย
นาองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหารมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต รวมทัง
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สงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน ชวยสรຌางความขຌมขใง฿หຌกผูຌประกอบการของ
เทย สรຌางงาน สรຌางรายเดຌ฿หຌกชุมชนละประทศ
8. วัตถุประสงค์
พืไอการพัฒ นากรรมวิธี การผลิ ตซอสผั ด เทยพรຌอมบริ ภค฿หຌ ป็ น ทีไย อมรับ ของผูຌ บ ริ ภคละขຌา สู
กระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1. ศึกษาพัฒนาสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค
9.2. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
9.3. วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ละติดตามผลการนาเป฿ชຌประยชน์
10. หลักการละหตุผล
ซอสผัดเทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการนาครืไองปรุงรส ชน นาตาล นาปลา นามะขาม กลือ
มาผสมกัน อาจติมสวนประกอบอืไน ชน พริกหຌง หอมดง กระทียม สารพิไมความป็นกรด ละ สตบิเลซอร์
฿หຌความรຌอนจนมีความขຌนตามความตຌองการ คุณลักษณะทีไสาคัญตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ รืไอง ซอสผัดเทย เดຌก
หຌ า ม฿ชຌ สี สั ง คราะห์ ทุ ก ชนิ ด ละค า จุ ลิ น ทรี ย์ เ ม  กิ น ตามมาตรฐานก าหนด ิส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, โ55ๆี ซอสผัดเทยสามารถกใบเดຌนานหากมีการฆาชือทีไอุณหภูมิ ละวลาหมาะสม
พืไอทาลายจุลินทรีย์ทีไทา฿หຌอาหารนาสีย ละจุลินทรีย์ทีไป็นอันตรายตอสุขภาพของผูຌบริภคเดຌจากการศึกษา
กงกะทิทีไเมมีชินนือสัตว์ผสม สามารถลือก฿ชຌสภาวะทีไอุณหภูมิ 116 องศาซลซียส วลา฿นการฆาชือ แเ
นาที ผลิ ตภัณฑ์ ส ามารถกใบ เดຌมากว า แ ปี ป็น ทีไ ยอมรับ ของผูຌ บ ริ ภคิสมจิต ,2547ี การศึ กษาการ฿ชຌน า
มะขามปียก฿นสวนผสมนาปรุงรสผัดเทยสารใจรูป฿ชຌอุณหภูมิ฿นการฆาชือทีไ ่เ องศาซลซียสป็นวลา แ5
นาที พบวาป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ิวันดี,2555ี
คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาสูตรกรรมวิธีผลิตซอสผัดเทย
พรຌอมบริภค ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพัฒนากระบวนการผลิตผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค฿หຌสามารถกใบรักษา
เดຌนาน ดย฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตร์฿นการทดลองมาพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษา
ละถายทอดทคนลยีการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค฿หຌกผูຌประกอบการ
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1. รวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิตซอสผัดเทยพรຌอมบริภค พืไอหานวทาง฿นการพัฒนาสูตรละ
กระบวนการผลิต
11.2. ศึกษากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ ดยศึกษาสภาวะการฆาชือ฿นผลิตภัณฑ์
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ
11.4. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
11.5. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
11.6. ติดตาม ประมินผล
11.7. สรุปละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศ. เดຌดานินการสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการผลิตซอสผัดเทยปรุงรสตรา
รือนผั ดเทย พบวาผูຌ ป ระกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชว ยพัฒ นาสู ตรกรรมวิธีผ ลิ ตซอสผั ดเทยพรຌอมบริ ภค
นืไองจากทางผูຌประกอบการเดຌผลิตซอสผัดเทยตพบวารสชาติเมคงทีไ ชน ความหวานความปรียว ละมีอายุ
การกใบสัน
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12.2. ศึกษากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ ดยศึกษาสภาวะการฆาชือ฿นผลิตภัณฑ์
ทดลองผลิ ตซอสผั ด เทยพรຌ อ มบริ  ภค ดยมี ส ว นผสมทีไ ส าคัญ เดຌ  ก น ามะขามปี ยก พริ ก หຌ ง
นาตาลปีຖบ กลือปຆน นาปลา ละซอสปรุงรส ผสมกัน฿นอัตราสวนทีไหมาะสม ควบคุมอัตราสวนผสมของซอส
ผัดเทย ละ฿ชຌวลา฿นการฆาชือดຌวยความรຌอน แแ5 องศาซลซียส นาน โเ นาที ซึไงมีขันตอนการผลิตดัง
ภาพทีไ แ ลຌวนามาวิคราะห์ตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ
ตรียมสวนผสม ชน พริกหຌงมาคัไวดຌวยความรຌอนบดบบหยาบ
นาตาล นาปลา ซอสปรุงรส นามะขามปียก
ผสมสวนทังหมด฿หຌขຌากันดยควบคุมปริมาณองศา Brix 45
ละคาความป็นกรด pH 2.8
คีไยวดຌวยเฟปานกลางจนมีความขຌนหนืดลใกนຌอย
บรรจุ฿สขวด ฆาชือดຌวยความรຌอน แแ5 องศาซลซียส
นาน โเ นาที
ทิงเวຌ฿หຌยในทีไอุณหภูมิหຌอง
ผลิตภัณฑ์ซอสผัดเทย
ภำพทีไ แ ขันตอนกำรผลิตซอสผัดไทย

12.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
หลังจากการพัฒนากระบวนการผลิต ซอสผัดเทยพรຌอมบริภคดยเดຌสูตรทีไดี จากนันทดลองกใบ
ตัวอยางป็นวลา ๆ ดือน นาเปตรวจวิคราะห์ตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ จะพบวาซอสผัดเทย มีลักษณะของหลว
มีความขຌนหนืดลใกนຌอย มีสีทีไดีตามธรรมชาติ สวนปริมาณจุลินทรีย์ทังหมดเมกิน แเ ไ CFU ซลมนลลา
เมพบ สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส เมกิน แเแ CFU อสชอริชีย คเล นຌอยกวา ใ MPN/g ยีสต์ละรานຌอย
กวา แเแ CFU ซึไงผานกณฑ์มาตรฐาน มผช.ไ้็/โ55ๆ ละผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของผลิตภัณฑ์
ซอสผัดเทยทีไสาคัญประกอบดຌวย พลังงานทังหมด โแไ กิลคลอรีไ ฿ยอาหารรຌอยละ โ คลซียมรຌอยละ โโ
หลใกรຌอยละ เ.ไ ละวิตามินบีรຌอยละ เ.เใ
12.4. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิตก ผูຌประกอบการซอสผัดเทย
ดย฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ รืไองการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมความป็นกรด
ปริมาณความหวาน฿นผลิตภัณฑ์ การควบคุมอุณหภูมิวลา฿นการฆาชือ ละการควบคุมความสะอาดของ
บรรจุภัณฑ์ ป็นตຌน
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12.5. ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด านินการติด ตามละผลั กดั น พืไอ ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการยืไ นขอการรับ รอง
มาตรฐาน ดยพบวาผูຌประกอบการอยูระหวางการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑ์ซอสผัดเทยกอนดานินงาน พบวา สูตรกระบวนการผลิตมีปริมาณความหวาน ความปรียวของ
ผลิตภัณฑ์เมคงทีไ อายุการกใบรักษาเมกิน แ ดือน มืไอนามาวิคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์พบวาปริมาณจุลินทรีย์
กินกณฑ์มาตรฐาน มผช.ไ้็/โ55ๆ หลังจาก วศ. เดຌนาองค์ความรูຌทคนลยีกระบวนการผลิตละการยืด
อายุซอสผัดเทย พบวาผลิตภัณฑ์มีสูตรคงทีไ ละมีอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ๆ ดือน อຌางอิงจากผลการตรวจ
ตาม มผช.ไ้็/โ55ๆ ละอยู ร ะหว า งด านิ น การยืไ น ขอรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนิมผช.ี ทั งนี
ผูຌประกอบการฯ เดຌจຌาง บริษัท นสจรัล จากัด หมูทีไ ใ ตาบลหนຌาเมຌ อาภอลาดหลุมกຌว จังหวัดปทุมธานี
ป็นผูຌผลิตซอสผัดเทยนืไองจากสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต ความสะอาด ละสามารถผลิตเดຌจานวนมาก
พียงพอตอความตຌองการของตลาด
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ตຌองการ฿หຌ วศ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมโ ทีไป็นทีไตຌองการของ
ตลาดละผูຌบริภค
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
นืไองจากผูຌประกอบการยังขาดความรูຌความขຌา฿จรืไองหลักการฆาชือ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไถูกวิธี จึง
จาป็นตຌองคานึงถึงหลักการฆาชือป็นสิไงสาคัญพืไอทา฿หຌอาหารมีความปลอดภัยกผูຌบริภค
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1. นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
16.2. นางปฏิญญา จิยิพงศ์
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ภำพกิจกรรมกำรดำนินงำน
กิจกรรมกำรลงพืนทีไดำนินงำน
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กำรทดลองปรับปรุงกรรมวิธีกระบวนกำรผลิต

ภาพที1ไ การตรียมสวนผสม

ภาพที2ไ การตรียมซอสผัดเทย

ภาพที3ไ การวัดคาความป็นกรด

ภาพที4ไ การวัดปริมาณหวาน

ภาพที5ไ ปริมาณองศาบริกซ์฿นซอสผัดเทย

ภาพที6ไ การคีไยวซอสผัดเทยจนมีความขຌน

ภาพที7ไ ซอสผัดเทยหลังจากการคีไยว

ภาพที8ไ การชัไงนาหนักกอนบรรจุ

ภาพที9ไ การบรรจุลง฿นภาชนะตรียมขຌา
ครืไองฆาชือ

ภาพที1ไ 0 ฆาชือทีไอุณหภูมิ แแ5 องศา
ซลซียส นาน โเ นาที

ภาพที1ไ 1 ลักษณะของซอสผัดเทยหลัง
การฆาชือ

ภาพที1ไ 2 ผลิตภัณฑ์ซอสผัดเทยหลังการ
พัฒนา
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตคุกกีจำกปງงขຌำวจຌำ
หอมมะลิ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงทองคำ พิมพ์ศักดิ์

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทย ี การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกีจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ .
ิภาษาอังกฤษี Product Developmemt Of Jasmine Rice Flour Cookie .
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
นางปฏิญญา จิยิพงศ์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 2201 7415
ทรสาร :
0 2201 7416
อีมล์ :
patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางทองคา พิมพ์ศักดิ์ .
ทีไอยู : 5เ ม.ใ ต.ขีหลใก อ.ปทุมรัตน์ จ.รຌอยอใด
ทรศัพท์ : 08 2115 0422 , 06 1079 8046
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 50,000
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌดานินครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP
ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี สงสริม฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึไงสอดคลຌอ งกับ
นยบายของรัฐบาลทีไตຌองการยกระดับผลิตภัณฑ์สินคຌา OTOP ฿หຌมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค
การดานินงานคูปองวิทย์ประกอบดຌวยการลงพืนทีไสารวจปัญหา ละความตຌองการของผูຌประกอบการ
ละทาการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมขຌารวมครงการ นาปัญหามาวิคราะห์ละหานวทาง฿นการ
กຌเขพืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะนาเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการละพิไม
อกาสทางการคຌา
กลุมวิสาหกิจชุมชนบຌ านพิลา พบปัญหาผลิตภัณฑ์คุกกีนือขใงกระดຌางมีกลิไนปງงขຌาวยอะกินเป
รสชาติเมสมไาสมอ วศ.เดຌทาการทดลองละพัฒนากระบวนการผลิตคุกกีจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ ฿หຌกับ กลุม
ผูຌประกอบการฯ พรຌอมทังถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต ละการยืดอายุการกใบรักษาพบวาผลิตภั ณฑ์
คุกกีจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนาน แ ดือน การทดลอง฿นครังนีสามารถ฿ชຌป็น
นวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
จากการลงพืนทีไสารวจปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.฿นพืนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ
พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา ตาบลขีหลใก อาภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด ป็นผูຌประกอบการ.OTOP.
ซึไงผลิตขนมคุกกีจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ ตมีปัญหาการผลิตนืไองจากผลิตภัณฑ์คุกกีนือขใงกระดຌางมีกลิไน
ปງงขຌาวยอะกินเป รสชาติเมสมไาสมอ ทา฿หຌเมป็นทีไยอมรับของผูຌ บริภคจึงตຌองการ฿หຌ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ชวยพัฒนาสูตรคุกกีจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌลใงหในปัญหาดังกลาว ฯ จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี
จากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ ดยนาองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหารมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสูตร
ละกระบวนการผลิต รวมทังสงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานป็นการตอยอดจากการ
฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนพืไอพิไมมูลคา฿หຌกขຌาวหอมมะลิเทย
8. วัตถุประสงค์
พืไอพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิเทยดยพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี฿หຌเดຌสูตรกระบวนการผลิตทีไดีป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภค ละสงสริม฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรองมาตรฐาน
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9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตคุกกีจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ
9.2. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
9.3. วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ละติดตามผลการนาเป฿ชຌประยชน์
10. หลักการละหตุผล
คุกกี หมายถึง ขนมอบชนิดหนึไงทีไทาจากปງงสาลีหรือผสมปງงสาลีกับปງงชนิดอืไน ผสมกับนาตาล
เขมัน นามัน เข บຌกกิงซดา ผงฟู นม วัตถุตงกลิไนรส กลือ อาจมีการติมสวนผสมอืไน ชน กกຌ มลใดธัญพืช
สมุน เพร ผลเมຌหຌง ผสม฿หຌขຌากัน ทาป็น ชินดยการหยอด หัไน ปั้น กดดຌว ยพิมพ์ หรือวิธีอืไนทีไหมาะสม
ลຌวนาเออบจนสุก ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, โ555ี คุกกีบงออกป็น 2 ชนิด คือ แ.บงตาม
วัตถุดิบหลักทีไ฿ชຌผลิต ชน คุกกีเข เดຌก มอร์รงคุกกี มาการูนคุกกี สปันจ์คุกกี คุกกีนย เดຌก คุกกีนยชนิด
ออน คุกกีนยชนิดขใง คุกกีรวน โ. บงตามกรรมวิธีการผลิต ชน คุกกีกด คุกกีคลึง คุกกีทง คุกกีหยอด
คุกกีปั้น ป็นตຌน คุกกีป็น อาหารวางทีไเดຌรับความนิยม฿นสังคมปัจจุบัน มีรสชาติหวาน ป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภคทุกพศ ทุกวัย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์คุกกีหลากหลายชนิด ชน การติม฿ยอาหาร การลดปริมาณเขมัน
การลดปริมาณนาตาล ละการพิไมคุณคาทางภชนาการ ป็นตຌน วัตถุดิบหลักทีไสาคัญ฿นการผลิตคุกกี คือ ปງง
สาลี ซึไงมีการนาขຌาจากตางประทศ ถຌาหากมีการนาปງงขຌาวหอมมะลิเทยมาป็นสวนประกอบหลัก฿นการผลิต
คุกกีจะป็นประยชน์อยางมาก฿นการสงสริมกษตรกร นืไองจากประทศเทยมีการปลูกขຌาวพืไอสงออกป็น
อันดับตຌนโของลก ตมีผลิตภัณฑ์ขຌาวสงออกคอนขຌางนຌอย การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีจากขຌาวหอมมะลิเทย฿หຌ
ป็นอาหารวางจึงถือป็นนวทางทีไจะชวยพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิเทย
กลุมวิส าหกิจชุมชนบຌานพิล า ตาบลขีหลใก อาภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด เดຌขຌารวมครงการ
คูปองวิทย์พืไออทอป ดยมีคณะวิจัยจาก วศ. ป็นทีไปรึกษา฿นครงการพัฒนากรรมวิธีการผลิ ตคุกกีจากปງง
ขຌาวจຌาหอมมะลิ มีวัตถุประสงค์พืไอพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิเทยดยพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี฿หຌเดຌสูตรกระบวนการ
ผลิตทีไดีป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์฿นการทดลองพัฒนากระบวนการผลิต
สามารถนาเปปรับปรุงสูตรละกระบวนการผลิตพืไอจาหนาย฿นตลาดป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌผลิตภัณฑ์
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
11.2. ทดลองพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตคุกกี
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แแ่/โ555
11.4. ถายทอดทคนลยีการผลิต ฿หຌกผูຌประกอบการละ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก พืไอกຌเขปัญหา
ผลิตภัณฑ์
11.5. ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
12. ผลการดานินงาน
12.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌดานินการลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของกลุมวิสาหกิจชุมชน
บຌานพิลา ตาบลขีหลใก อาภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ กรมวิทยาศาสตร์
บริการชว ยพัฒ นากรรมวิธีการผลิ ต คุกกีทีไมีส ว นผสมจากปງงขຌาวจຌา หอมมะลิ ฿หຌ ป็นอกลั ก ษณ์ของกลุ ม
นืไองจาก฿นพืนทีไมีการพาะปลูกขຌาวจຌาหอมมะลิจานวนมากดยทางกลุมเดຌทาคุกกีจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิ
ทดทนปງงสาลีบางสวน ตมืไอผลิตออกมาลຌวพบปัญหาคุกกีมีนือขใงกระดຌาง รสชาติเมคงทีไ มีกลิไนปງง
ขຌาวยอะกินเป ทา฿หຌเมป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค
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12.2. ทดลองพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตคุกกี
จากการทดลองพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกีจากปງงขຌาวจຌาหอมมะลิของกลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา
ดยศึกษาสูตรกระบวนการผลิตเดຌหาสูตรทีไดี ดยควบคุมอัตราสวนผสมของปງงขຌาวจຌาหอมมะลิตอปງงสาลี
อนกประสงค์ ควบคุมตัวปรคงทีไ ละ฿ชຌวลา฿นการอบทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส วลา฿นการอบ ใเ นาที
ซึไงมีขันตอนการผลิตคุกกีดังภาพทีไ แ
นาปງงขຌาวจຌาหอมมะลิผสมกับปງงสาลีอนกประสงค์ ทผงฟู กลือ
ขຌาดຌวยกันรอน฿หຌสวนผสมขຌากัน พักเวຌ
ตีนย฿หຌขึน ฿สนาตาลทรายทีละนຌอยจนหมด ฿สเขตี฿หຌขຌากัน
฿สนมสด กลิไนวนิลลา คอนฟลก มใดมะมวงหิมพานต์ คน฿หຌขຌากัน
ทานยทีไถาดอบคุกกีขึนรูปดຌวยพิมพ์กดหรือขึนรูปเดຌตามชอบ
นาขຌาตาอบ฿ชຌเฟ แ่เ องศาซลซียส ฿ชຌวลา ใเ นาที อบจนขนม
สุก ซะขนมออกจากถาดพักบนตะกรงทิง฿หຌยใน
บรรจุ฿นภาชนะทีไหຌง สะอาด ละปຂดสนิท
ภำพทีไ แ ขันตอนกำรผลิตคุกกี
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จากทดลอง฿ชຌปງงขຌาวจຌาหอมมะลิทดทนปງงสาลีอนกประสงค์฿นผลิตภัณฑ์คุกกีดยควบคุมปริมาณปງงขຌาว
จຌาหอมมะลิรຌอยละ 10, 20, 30, 40, 50, 60 ละ 70 ของนาหนักปງงสาลีอนกประสงค์ทังหมด ดย
ควบคุมตัวปรคงทีไ ฿นผลิตภัณฑ์คุกกีตามสวนผสมดังตารางทีไ 1
ตำรำงทีไ 1 สวนผสมของคุกกีดย฿ชຌปງงขຌาวจຌาหอมมะลิทดทนปງงสาลี
สวนผสม
ปງงสาลีอนกประสงค์
ปງงขຌาวหอมมะลิ
นาตาลทราย
นยสด
เขเก
นมสด
กลือ
กลิไนวานิลา
มใดมะมวงหิมพานต์
คอนฟลกบดหยาบ
ซดาเบคาร์บอนต
ผงฟู
รวม

แเ%
ิกรัมี
โเเ
โโ
แเเ
แ่เ
ไเ
55
แ.5
3
40
40
1
2
ๆ่โ.5

สวนผสมคุกกีดย฿ชຌปງงขຌาวจຌาหอมมะลิทดทนปງงสาลี
โเ%
ใเ%
ไเ%
5เ%
ๆเ%
ิกรัมี ิกรัมี ิกรัมี ิกรัมี ิกรัมี
แ็ๆ
แ5ไ
แใโ
แแเ
่่
ไไ
ๆๆ
่่
แแเ
แใโ
แเเ
แเเ
แเเ
แเเ
แเเ
แ่เ
แ่เ
แ่เ
แ่เ
แ่เ
ไเ
ไเ
ไเ
ไเ
ไเ
55
55
55
55
55
แ.5
แ.5
แ.5
แ.5
แ.5
3
3
3
3
3
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 ๆ่โ.5 ๆ่โ.5

็เ%
ิกรัมี
ๆๆ
แ5ไ
แเเ
แ่เ
ไเ
55
แ.5
3
40
40
1
2
ๆ่โ.5

นาคุกกีจากสูตร฿นตารางทีไ แ มาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ดยทาการทดสอบ
คุณลักษณะปรากฏ สี กลิไน รส ความกรอบ ละความชอบดยรวม ดຌวยวิธี 9 - point hedonic scale ดย
฿ชຌผูຌทดสอบชิม 30 คน เมพบความตกตางทางสถิติ (p>0.05) ของคุณสมบัติทางดຌานลักษณะปรากฏ สี กลิไน
รส ความกรอบ ละความชอบดยรวม..คุกกีสูตรทีไทดทนปງงขຌาวจຌาหอมมะลิรຌอยละ50 ฿หຌคาคะนน
ความชอบดยรวมสูงสุด
12.3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แแ่/โ555 ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ
หลังจากศึกษาทดลองพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตคุกกีดยเดຌสูตรทีไดี คือ อัตราสวนปງงขຌาวจຌา
หอมมะลิตอปງงสาลีอนกประสงค์ 5เ : 50 จากนันทดลองกใบตัวอยางป็นวลา แ ดือน นาเปตรวจวิคราะห์
ตาม มผช.แแ่/โ555 จะพบวาผลิตภัณฑ์คุกกี มีความชืนทากับรຌอยละ ไ.ใแ สวนปริมาณจุลินทรีย์ทังหมดเม
กิน แเไ CFU ยีสต์ละรานຌอยกวา แเแ CFU ซึไงผานกณฑ์มาตรฐาน มผช.แแ่/โ555 ละผลวิคราะห์คุณคา
ทางภชนาการของผลิตภัณฑ์คุกกีทีไสาคัญประกอบดຌวย พลังงานทังหมด แๆเ กิลคลอรีไ พลังงานจากเขมัน
็เ กิลคลอรีไ ซดียมรຌอยละ ไ หลใกรຌอยละ ไ ละวิตามินอรຌอยละ โ
12.4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิต กกลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา
ตาบลขีหลใก อาภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด ฿นวันทีไ แ็ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ พืไอ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก
฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
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12.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการลงพืนทีไ฿นวันทีไ แ้ สิงหาคม โ5ๆเ พืไอติดตามละผลักดัน
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน..ดยพบวาผูຌประกอบการเดຌผลิตสินคຌาเดຌมากขึนคุกกีริไมป็นทีไ
ตຌองการของตลาดมากขึน ดยขาย฿นรຌานคຌาชุมชน มีพ อคຌารับเปขาย ละมีออดอร์ ตามงานตางโ สวนการ
ยืไนขอรับรองมาตรฐานอยูระหวางการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑ์คุกกีของกลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพิลา กอนดานินงานพบวาสูตรกระบวนการผลิต เมคงทีไ
นือขใงกระดຌาง รสชาติเมสมไาสมอ อายุการกใบรักษา โ สัปดาห์ หลังจาก วศ. เดຌนาองค์ความรูຌทคนลยี
กระบวนการผลิตละการยืดอายุผลิตภัณฑ์คุกกี฿หຌกับกลุมผูຌประกอบการฯ พบวาผลิตภัณฑ์มีสูตรคงทีไละมี
อายุการกใบรักษาเดຌ แ ดือน อຌางอิงจากผลการตรวจวิคราะห์ป ริมาณความชืน สิไงปลกปลอม ปริมาณ
จุลินทรีย์ตาม มผช.แแ่/โ555 ละอยูระหวางดานินการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ตຌองการ฿หຌ วศ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความหลากหลายป็น
ทีไตຌองการของผูຌบริภค
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
กลุ มผูຌ ป ระกอบการยัง ขาดความรูຌ ละทั กษะ฿นการปรรูป ผลิ ต ภัณ ฑ์ นืไอ งจากป็ นผูຌ สู ง อายุ จึ ง
จาป็นตຌองมีการถายทอดทคนลยี฿หຌขຌา฿จงายละ฿ชຌวลานาน พืไอ฿หຌผูຌประกอบการมีความขຌา฿จอยาง
ละอียดสามารถนาเปปฏิบัติงานเดຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แ. นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
โ. นางปฏิญญา จิยิพงศ์
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ภำพกิจกรรมกำรดำนินงำน

ภาพที1ไ ลงพืนทีไสารวจสอบถามขຌอมูล
จากผูຌประกอบการ

ภาพที2ไ สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ

ภาพที3ไ การจัดตรียมอุปกรณ์

ภาพที4ไ ผลิตภัณฑ์คุกกีกอนพัฒนา

ภาพที5ไ สวนประกอบของวัตถุดิบ

ภาพที6ไ ขันตอนการรอนปງงกอนผสม

ภาพที7ไ ขันตอนการตีนยละนาตาล฿หຌ
ขึนฟู

ภาพที8ไ ขันตอนการผสม

ภาพที9ไ ขันตอนการขึนรูป

ภาพที1ไ 0 ขันตอนการควบคุมวลาละ
อุณหภูมิ฿นการอบ

ภาพที1ไ 1 ขันตอนการพักคุกกี

ภาพที1ไ 2 ผลิตภัณฑ์คุกกีปງงขຌาวหอม
มะลิหลังการพัฒนา
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร พัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตยลลีไมะนำวคียวหนึบ
จำกปลือกมะนำวหลือทิง

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยลิศพิสิฐ กิจศรีสกุล

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทย ี การพัฒนากรรมวิธีการผลิตยลลีไมะนาวคียวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิง
ิภาษาอังกฤษี Process Developmemt Of Jellies Lemon By Waste Lemon peel
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
นางปฏิญญา จิยิพงศ์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 22017415
ทรสาร :
0 2201 7416
อีมล์ :
patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายลิศพิสิฐ กิจศรีสกุล
.
ทีไอยู : แแๆ/แ หมู้ ต.ทาเมຌรวก อ.ทายาง จ.พชรบุรี ็ๆแใเ
ทรศัพท์ : เ่ ๆใโ่ ๆแใไ
อีมล์ : lemongoldslmg@hotmail.com
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 50,000
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวทน.ี เดຌดานินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป ิSTI coupon
for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌสอดรับ
OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์
ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตังตกลุมอ
ทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสูอสอใมอี (Growth)
ร ว มกั บ หน ว ยงานสั งกั ดกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี ละครื อข าย การด านิ นงานคู ป องวิ ท ย์
ประกอบดຌวยการลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการพืไอทาการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมี
ความพรຌอมขຌารวมครงการ นาปัญหามาวิคราะห์ดยหานวทาง฿นการกຌเขผลิตภัณฑ์ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะนาเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการละพิไมอกาสทางการคຌา
หຌางหุຌนสวนจากัด ลมอนกลด์ อล อใม จี อาภอทายาง จังหวัดพชรบุรี ตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยลลีไมะนาวคียวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิง พืไอพิไมอกาสขยายชองทางการตลาดก
ผูຌประกอบการตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
หຌางหุຌนสวนจากัด ลมอนกลด์ อล อใม จี อาภอทายาง จังหวัดพชรบุรี พบปัญหามีของหลือทีไกิด
จากกระบวนการผลิต คือปลือกมะนาวจานวนมากซึไงทา฿หຌกิดขยะละของสีย ป็นจานวน ใ-ไ ตันตอวัน เม
สามารถฝังกลบละทาป็นปุຉยเดຌหมดสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ทางผูຌประกอบการจึงคิดตอยอดปลือกมะนาว
ป็นผลิตภัณฑ์ยลลีไคียวหนึบดยเดຌลองทดลองปรรูปตเมสามารถทาเดຌนืไองจากกใบเวຌ พียง แ วัน พบวา
ลั กษณะยลลีไ กาะติดกันป็นกຌอน ท า฿หຌ เมสามารถผลิ ตป็นสิ นคຌาเดຌ วศ. เดຌลใ งหใ นปัญหาละมีนวคิด฿น
การศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ นืไองจากกลุมนีมีศักยภาพ฿นการผลิตละมีชองทางการ
จาหนาย รวมทังสงสริมการ฿ชຌวัตถุดิบทีไป็นของหลือทิงทีไมีอยูจานวนมากพืไอสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ
8. วัตถุประสงค์
พืไอ฿ชຌประยชน์จากของหลือทิงทีไกิดขึนจากกระบวนการผลิตนามะนาวชขใง฿หຌมีมูลคาพิไม ดย
พัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตมะนาวคียวหนึบ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
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9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตยลลีไมะนาวคียวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิง
9.2. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
9.3. วิคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ละติดตามผลการนาเป฿ชຌประยชน์
10. หลักการละหตุผล
ยลลีไหຌง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการผลเมຌ ผัก ธัญชาติ หรือสมุนเพรมาคันหรือสกัดลຌวผสมกับ
สาร฿หຌความหวานละสารทีไทา฿หຌกิดจล ชน จลาติน คาราจีนน วุຌน฿นปริมาณทีไหมาะสมทีไทา฿หຌผลิตภัณฑ์
อยู฿นลักษณะหຌงละหนียว มีลักษณะสาคัญตาม มผช. 5โเ/โ5ไ็ เดຌก นือหนียว นุม ป็นชินหຌงเมกาะ
ติ ด กั น ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ยี ส ต์  ละรา ตຌ อ งเม  กิ น 100 คลนี ต อ ตั ว อย า ง แ กรั ม ิส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,โ5ไๆี ขันตอนการผลิตยลลีไมีขันตอนการตรียมสวนผสมลຌวนาเปตຌมคีไยวจนดือด
฿ชຌอุณหภูมิชวง ๆเ-ๆ5 องศาซลซียส ปรุงตง สี กลิไน กรด ละนาตาล คีไยวจนเดຌปริมาณของขใงรຌอยละ ็5
ทา฿หຌยในขึนรูปตามตຌองการ ตกตง จนเดຌผลิตภัณฑ์ยลลีไ (สุวรรณ,2543) จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยลลีไรสมะนาววิตามินซีสูงผลของปริมาณจลลาติน ็% อัตราสวนของซูครส/กลูคสเซรัป 1% ละปริมาณ
กรดซิตริก ใ.5% มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยลลีไ ละป็นทีไชืไนชอบของผูຌบริภคมากทีไสุด ิศิมาภรณ์
มีสง โ5ไๆี ละการ฿ชຌสารทีไทา฿หຌกิดจล ชน จลาติน พคติน ปງง ติมลง฿นเซรัปทีไมีความชืนสูง จะทา฿หຌ
เซรัปถูกกักอยู฿นครงสรຌางจล นาตาลละกลูคสเซรัปจะชวย฿หຌกิดรสหวานละชวยยืดอายุการกใบรักษา
ของผลิตภัณฑ์เดຌ (Delgado & Banon, 2014ี สดงวาขันตอนการผลิตยลลีไ฿นชวงอุณหภูมิ ตังต ๆเ องศา
ซลซียส สามารถขึนรูปละชวยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์ยลลีไเดຌ
คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนากรรมวิธีการผลิตยลลีไมะนาว
คียวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิงของหຌางหุຌนสวนจากัด ลมอนกลด์ อล อใม จี อาภอทายาง จังหวัด
พชรบุรี ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌประยชน์จากของหลือทิง฿หຌมีมูลคาพิไม ดยพัฒนาสูตรละกระบวนการ
ผลิตมะนาวคียวหนึบ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต
- ลงพืนทีไ หຌางหุຌนสวนจ ากัด ลมอนกลด์ อล อใม จี อาภอทายาง จั งหวัดพชรบุ รี ดยสารวจ
สถานทีไผลิตรวมทังปัญหาของผลิตภัณฑ์ยลลีไมะนาวคียวหนึบทีไเมสามารถกใบเวຌเดຌนานนืไองจาก มี
ความชืนสูง
11.2. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช. 5โเ/โ5ไ็
11.4. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
11.5. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
11.6. ติดตาม ประมินผล
11.7. สรุปละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศ. เดຌดานินการลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของหຌางหุຌนสวนจากัด ลมอนกลด์ อล
อใม จี อาภอทายาง จังหวัดพชรบุรี พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาตอยอดปลือกมะนาว
ซึไงป็นของหลือทิง฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ยลลีไคียวหนึบ นืไองจากทางผูຌประกอบการทดลองปรรูปตเมสามารถ
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ทาเดຌ พอกใบเวຌพียง แ วัน พบวา ลักษณะยลลีไกาะติดกันป็นกຌอน มีความชืนสูง รูปทรงปลีไยนปลงเม
สามารถกใบรักษาเดຌ
12.2. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ
ทดลองผลิตยลลีไคียวหนึบดยมีสวนผสมทีไสาคัญเดຌก ปลือกมะนาวบดละอียด นาตาลทราย
กลือ กรดซิตริก สาร฿หຌความคงตัว (CMC) ซนทนกัม (X-gum) ละสาร฿หຌความหวาน ิIsomaltี มีขันตอน
การผลิตยลลีไปลือกมะนาว ดังภาพทีไ แ ลຌวนามาวิคราะห์ตามมาตรฐาน มผช. 5โเ/โ5ไ็
นาปลือกมะนาวบดละอียด กวน฿หຌความรຌอนดยควบคุมอุณหภูมทิ ีไ ่5 องศาซลซียส ฿สสาร฿หຌความคงตัว cmc
ละ X-gum กวนจนป็นนือดียวกัน

฿สนาตาล กรดซิตริก ละกลือ ควบคุมอุณหภูมิทีไ ่5 องศาซลซียส นาน โ.ใเ ชัไวมง จนนือสัมผัสมีความหนืด
จับกันป็นกຌอน

นามากลียไ ฿สถาดพักเวຌ 10 นาทีพืไอคลายความรຌอน ตัดป็นสຌนขึนรูปรยสาร.isomalt..ละนาตาลทรายบน
ผลิตภัณฑ์พืไอปງองกันการจับตัวป็นกຌอน บรรจุ฿สถุงปຂดสนิท

ภาพทีไ แ ขันตอนการผลิตยลลีไ ปลือกมะนาวหลือทิง

12.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
หลังจากศึกษาทดลองพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตยลลีไคียวหนึบจากปลือกมะนาวดยเดຌสูตรทีไดี
จากนันทดลองกใบตัวอยางป็นวลา แ ดือน นาเปตรวจวิคราะห์ตาม มผช. 5โเ/โ5ไ็ พบวายลลีไคียวหนึบ
จากปลือกมะนาวมีลักษณะป็นชิน เมกาะติดกัน มีสีทีไดีตามธรรมชาติ ลักษณะนือมีความหนียวเมขใง
กระดຌาง สวนปริมาณจุลินทรีย์ทังหมดเมกิน แเ ไ CFU สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส เมพบ อสชอริชีย คเล
นຌ อ ยกว า ใ MPN/g ละยี ส ต์  ละรานຌ อ ยกว า แเ แ CFU ซึไ ง ผ า นกณฑ์ ม าตรฐาน มผช. 5โเ/โ5ไ็
ผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของผลิตภัณฑ์ยลลีไจากปลือกมะนาวประกอบดຌวย พลังงานทังหมด ใ5ไ
กิลคลอรีไ คลซียมรຌอยละ ๆแ หลใกรຌอยละ โ ละวิตามินซีรຌอยละ เ.ใ
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12.4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิตก หຌางหุຌนสวน ลมอนกลด์ อล
อใม จี อาภอทายาง จังหวัดพชรบุรี ฿นวันทีไ แ5 กรกฎาคม โ5ๆเ พืไอ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการกຌเข
ปัญหาผลิตภัณฑ์
12.5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการติดตามละผลักดันพืไอ ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรอง
มาตรฐาน ดยพบวาผูຌประกอบการอยูระหวางการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑ์ยลลีไมะนาวคียวหนึบจากปลือกมะนาวหลือทิงของหຌางหุຌนสวน ลมอนกลด์ อล อใม จี
พบวา สู ตรกระบวนการผลิ ตเมคงทีไอายุการกใบรักษาเดຌพียง แ วัน ลักษณะยลลีไ กาะติดกันป็นกຌอน มี
ความชืนสูงรูปทรงปลีไยนปลง หลังจาก วศ. เดຌนาองค์ความรูຌทคนลยีกระบวนการผลิตยลลีไ มะนาวคียว
หนึบจากปลือกมะนาวหลือทิง฿หຌกับกลุมผูຌประกอบการฯ พบวาผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบรักษาเดຌ แ ดือน
อຌางอิง จากผลการตรวจวิคราะห์ตาม มผช. 5โเ/โ5ไ็ ละอยูระหวางดานินการยืไนขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ตຌองการ฿หຌ วศ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความหลากหลายป็น
ทีไตຌองการของผูຌบริภค
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
นืไองจากกลุมผูຌประกอบการ฿ชຌปลือกมะนาวหลือทิงมาผลิตป็นผลิตภัณฑ์ยลลีไคียวหนึบ อาจมีการ
ปนป้อนจากปลือกมะนาวคอนขຌางมาก จึงจาป็นตຌองคานึงถึงความสะอาดป็นสาคัญพืไอ฿หຌอาหารมีความ
ปลอดภัยกผูຌบริภค
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.4 นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
16.5 นางปฏิญญา จิยิพงศ์
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ภำพกิจกรรมกำรดำนินงำน
ภำพกิจกรรมลงพืนทีไละผลิตภัณฑ์กอนดำนินกำร

115

ภำพขันตอนกำรทดลองละผลิตภัณฑ์หลังดำนินกำร
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป 2560

ครงกำร กำรพัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตมะมวงอบหຌง

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงรัตนำวดี กระจำงพจน์

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะมวงอบหຌง
.
ิภาษาอังกฤษี The Developmemt of process for mango dry production
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6. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌดานินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป (STI coupon
for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌสอดรับ
OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์
ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตังตกลุม
อทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสูอสอใมอี
(Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิ ทยาศาสตร์ บ ริ การ..ิวศ)..ดยส านั กทคนลยีชุ มชน กลุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารละครืไ องดืไ ม
ดานินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืนทีไ
สารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ
กลุมเรภูผาศักดิ์ ตาบลหนองบัว อาภอภูรือ จังหวัดลย ป็นผูຌประกอบการทีไมีความมุง มัไน฿นการ
พัฒนาผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพ ดีตอสุขภาพของผูຌบริภค ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาสูตรละกรรมวิธี฿นการ
ผลิตมะมวงอบหຌง฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน
7. ความป็นมาของครงการ
ภาคตะวันออกฉียงหนือป็นพืนทีไทีไมีความหมาะสมทีไ฿นการพาะปลูกพืชผักละผลเมຌ หลายชนิด
ละมีผลผลิตออกสูตลาดป็นจานวนมาก ทา฿หຌมีปริมาณมากกินความตຌองการของตลาดผูຌบริภค สงผล฿หຌ
ราคาผลผลิตทีไออกสูทຌองตลาดนันมีราคาตไาละประสบกับปัญหาสินคຌานาสียเดຌนืไองจากป็นสินคຌาทีไกใบเวຌเดຌ
เมนาน ดยผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ อาภอภูรือ จังหวัดลย เดຌจัดตังขึนภาย฿ตຌบรนด์ Nine NaNa (นายนานาี
ซึไงป็นผลิตภัณฑ์ผลเมຌอบหຌงบบธรรมชาติ แเเ % ทีไมีรสชาติหวานปราศจากนาตาล เมจือสี เมตงกลิไน
สังคราะห์ ฿ชຌกระบวนการปรรูปป็นผลเมຌอบหຌงทีไดีตอสุขภาพสาหรับผูຌบริภค ดຌวยการอบหຌงจากพลังงาน
สงอาทิตย์ดຌวยครืไองอบหຌงบบพาราบลาดมขนาดลใก พืไอสรຌางมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์ทีไตຌองสูญสียเปดย
ปลาประยชน์ จึงริไมจากการนาผลเมຌ฿นพืนทีไมาผานกระบวนการปรรูปการตากหຌงดຌวยพลังงานสงอาทิตย์
พืไอกใบเวຌบริภคนอกฤดูกาล การปรรูปนาผลเมຌดยกระบวนการอบหຌงป็นวิธีการปรรูปชนิดหนึไงซึไงป็นทีไ
นิยมกันมากละสามารถนามาผลิต฿นระดับอุตสาหกรรมเดຌ ละสามารถจาหนายภาย฿นประทศละสงออกเป
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ยังตางประทศ฿นลักษณะป็นอาหารพืไอการบริภคป็นอาหารวางซึไงยังคงรักษาสี กลิไน รสชาติธรรมชาติของ
ผลเมຌชนิดนันเวຌ
คณะท างานครงการ เดຌ ล งพื นทีไ ส ารวจปั ญ หาการผลิ ต ของผูຌ ป ระกอบการ OTOP ฿นพื นทีไ ภ าค
ตะวันออกฉียงหนือ พบวาผูຌประกอบการเร ภูผาศักดิ์ ตาบลหนองบัว อาภอภูรือ จังหวัดลย ซึไงผลิตมะมวง
อบหຌง ตมีปัญหาการผลิตนืไองจากสีของมะมวงป็นสีนาตาลคลาปน฿นนือ สีเมสมไาสมอ ละมีความชืน
ละจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์กินกณฑ์มาตรฐาน มผช. เมสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌนาน จึงตຌองการ฿หຌ วศ.
ชวยพัฒนาสูตรกรรมวิธี฿นการผลิตมะมวงอบหຌง฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค นืไองจากตຌองการสงออก
ผลิตภัณฑ์เปยังตลาดตางประทศ ชน จีน เตຌหวัน ฮองกง วียดนาม ป็นตຌน
8. วัตถุประสงค์
พืไอพิไมมูลคาผลเมຌเทยดยพัฒนาผลิตภัณฑ์มะมวงอบหຌง฿หຌเดຌสูตรกระบวนการผลิตทีไดีป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภค ละสงสริม฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรองมาตรฐาน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ลงพืนทีไสารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตละรวบรวมขຌอมูลของผูຌประกอบการกลุมเรภูผาศักดิ์
9.2 พัฒนาสูตรกระบวนการผลิตมะมวงอบหຌง
9.3 ศึกษาสภาวะการกใบ ละศึกษาอายุการกใบ
9.4 ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตาม มผช.แใๆ/โ55่
9.5 ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
9.6 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
9.7 สรุปละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
ปัจจุบัน ตลาดผักผลเมຌสด ชยใน ชขใง ละผักผลเมຌอบหຌงของเทยป็นทีไนิยมของผูຌบริภค฿น
ตางประทศ มีการสงออกผักผลเมຌสด ชยใน ชขใง ละผลเมຌอบหຌง ดยตลาดหลักทีไสงออกคือ จีน
วียดนาม ฮองกง ญีไปุຆน ละสหรัฐอมริกา ความตຌองการผลเมຌอบหຌงมีนวนຌมพิไมขึนทุกปี นืไองจากผูຌบริภค
฿นประทศละตางประทศหันมา฿หຌความนิยมบริภคผลเมຌอบหຌง฿นรูปบบของขนมขบคียวพืไอสุขภาพ การ
ปรรูปผลเมຌอบหຌงจึงป็นอีกทางลือกหนึไงทีไชวยหลือกษตรกร฿นชวงทีไมีสินคຌาลຌนตลาด ทา฿หຌราคาตกตไา
ละป็นการสรຌางมูลคาพิไมสามารถสรຌางอกาส฿นการสงออกอีกดຌวย
ผลเมຌอบหຌง ป็นวิธีปรรูปผลเมຌอยางหนึไงพืไอยืดอายุการกใบ ละพิไมมูลคา฿หຌกับผลเมຌ การผลิต
มะมวงอบหຌงดยการอบหຌงดຌวยพลังงานสงอาทิตย์ ดຌวยรงอบหຌงบบพาราบลาดมขนาดลใก ทา฿หຌ
ความชืนหรือนาทีไระหยออกจากนือมะมวงทีไตຌองการอบหຌงออก ซึไงชวยยืดอายุการกใบของมะมวงดยการ
ลดคาวอตอร์อกทิวิตี ซึไงมีผลการการยับยังการจริญติบตของจุลินทรีย์ ตปัญหาทีไพบ฿นการผลิตมะมวง
อบหຌงคือมีสีนาตาลคลาปน฿นนือ เมสมไาสมอ มีความชืนสูง ละจุลินทรีย์กินกณฑ์มาตรฐาน มผช. เม
สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌนาน
กลุมผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไมจึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตมะมวงอบหຌง ดย
นาองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีการอาหารมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิต รวมทัง
สงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน ป็น การตอยอดจากการ฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนพืไอ
พิไมมูลคา฿หຌกกับผลเมຌเทย
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ลงพืนทีไสารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ
11.2 ศึกษาการพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะมวงอบหຌง
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11.3
11.4
11.5
11.6

ทดลองยืดอายุการกใบ ละสภาวะการกใบ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แใๆ/โ5ไๆ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ
฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน

12. ผลการดานินงาน
12.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศ. เดຌดานินการลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการเรภูผาศั กดิ์ ตาบล
หนองบัว อาภอภูรือ จังหวัดลย พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาสูตรละกรรมวิธี฿นการผลิต
มะมวงอบหຌง฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ละมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มผช.
12.2 ศึกษาการพัฒนากรรมวิธีมะมวงอบหຌง
ศึกษาทดลองมะมวงอบหຌง ดังสดงตารางทีไ แ วัตถุดิบทีไ฿ชຌคือมะมวงกຌวหรือมะมวงนาดอกเมຌ
กใบมะมวงทีไกจัดตยังเมสุก฿นชวงดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมพราะมีมะมวงยอะ ลຌวนาเปอบหຌงดຌวยรง
อบหຌงบบพาราบลาดม ตนืไองจากลงพืนทีไสารวจปัญหาพบวาผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์มะมวงอบ฿น
ปริมาณมากทา฿หຌกิดการซຌอนทับกัน วลาตากหຌงจึงหຌงเมสมไาสมอกิดคาความชืนกินมาตรฐานจึงควรมี
การวางรียง฿หຌสมไาสมอกอนตากหຌง฿นครืไองอบหຌงบบพาราบลาดมจนหຌง
กรรมวิธีกำรผลิตมะมวงอบหຌง
มะมวงสุกกึไงดิบ
ลຌางผลมะมวง฿หຌสะอาด ปอกปลือก หัไนนือมะมวงป็นชินบางโ
ช฿นสารละลายซดียมมตาเบซัลเฟต์ เ.เแ-เ.เโ% ประมาณ แเ นาที
ลຌางมะมวงดຌวยนาสะอาด
วางรียงบนตะกรง นาเปตากดด฿นรงอบพลังงานสงอาทิตย์บบพาราบลา
ตากจนหຌง ความชืนเมกินรຌอยละ แ่ ละลຌวบรรจุ฿นถุงสุญญากาศ กใบเวຌ฿นอุณหภูมิหຌอง

12.3 ทดลองยืดอายุการกใบ สภาวะการกใบ
จากการทดลอง ฿ชຌมะมวงอบหຌงจากผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ ดยทดลองยืดอายุการกใบมะมวง
อบหຌงบรรจุ฿สถุงสุญญากาศ บงสภาวะ฿นการกใบรักษาป็น โ บบ คือ สภาวะการกใบรักษา฿นอุณหภูมิหຌอง
ละสภาวะการกใบ รักษาทีไอุณหภูมิ แเ ±โ องศาซลซียส จากนันนามาศึกษาการปลีไ ยนปลงคุณภาพ
ทางดຌานลักษณะของสี ละความชืน พบวา มะมวงอบหຌงทีไอุณหภูมิหຌองปลีไยนป็นสีคลารใว มีคาความชืนรຌอย
ละ แๆ.ๆโ ละมีคาวอตอร์อกทิวิตี เ.ๆไ สวนมะมวงอบหຌงทีไอุณหภูมิ แเ ±โ องศาซลซียส เมกิดการปลีไยน
สีของผลิตภัณฑ์ มีคาความชืนรຌอยละ ้.แ5 ละมีคาวอตอร์อกทิวิตี เ.5็
ดังนันหากตຌองการยืดอายุการกใบรักษามะมวงอบหຌง฿หຌเดຌนานควรกใบ฿นถุงสูญญากาศทีไปຂดมิดชิด
ละนืไองจากมะมวงอบหຌงมีปริมาณนาตาลทา฿หຌมืไออุณหภูมิสูงขึนจะกิดปฏิกิริยาสีนาตาลบบมีอนเซม์฿น
ผลเมຌทีไอ บหຌ ง ท า฿หຌ ผ ลิ ตภัณ ฑ์กิ ดการปลีไ ย นปลงสี ของผลิ ตภัณ ฑ์ปลีไ ยนป็น สี ค ล าจึ งกຌ เขดยช฿ น
สารละลายซดียมมตาเบซัลเฟต์กอนนาเปตากพืไอปງองกันการกิดปฏิกิริยาสีนาตาล ละควรตาก฿หຌหຌงพืไอ
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ลดความชืนซึไงมีผลตอการกิดปฏิกิริยาการปลีไยนปลงสีของผลติภัณฑ์ ตถຌาตຌองการกใบรักษามะมวงอบหຌง
ควรกใบ฿นหຌองยใน฿หຌมีอุณหภูมิตไาพืไอรักษาคุณภาพละชะลอการปลีไยนสีนาตาลจะป็นวิธีทีไดี฿นการกใบ
รักษามะมวงอบ฿หຌนานขึน
12.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช.แใๆ/โ5ไๆ ละวิคราะห์คุณคาทางภชนาการ
หลังจากศึกษากระบวนการผลิต บรรจุ ภัณฑ์ ละสภาวะการกใบของผลิตภัณฑ์ จากนันนาเปตรวจ
วิคราะห์ตาม มผช.แใๆ/โ5ไๆ พบวามะมวงอบหຌงทีไบรรจุ฿นถุงสุญญากาศ มีความชืนทากับรຌอยละ แแ.่โ
ละวอตอร์อกทิวิตีทากับ เ.ๆเ ส ว นปริมาณจุลิ น ทรีย์ทังหมดละยีส ต์ละรา อยู฿ นกณฑ์ตาม มผช.
แใๆ/โ5ไๆ
ผลวิคราะห์คุณคาทางภชนาการของมะมวงอบมีคุณคาทางภชนาการตอหนึไงหนวยบริภคทีไสาคัญ
สดงดังตารางทีไ แ
ตำรำงทีไ แ ขຌอมูลภชนาการมะมวงอบ ปริมาณ ใเ กรัมตอ แ/ไ ถุง
รายการ
มะมวงอบ
พลังงานทังหมด ิกิลคลอรีไ)
้เ
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไ)
เ
ปรตีน ิกรัมี (%Nx6.25)
เ
คาร์บเฮดรต ิกรัมี
โโ.เ
฿ยอาหาร ิกรัมี
แ.เ
นาตาล ิกรัมี
แๆ.เ
ซดียม ิมิลลิกรัมี
ไ5.เ
คลซียม ิมิลลิกรัมี
แเ.ๆ่
หลใก ิมิลลิกรัมี
เ.แ้
12.5 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
วศ. เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิต กผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ ฿นวันทีไ แไ มิถุนายน
โ5ๆเ พืไอ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินงานผลิตภัณฑ์มะมวงอบหຌงของผูຌประกอบการเรภูผาศักดิ์ มีปัญหาการผลิตนืไองจากสี
ของมะมวงป็น สีนาตาลคลาปน฿นนือ สี เมสมไาสมอ ละมีความชืนละจุลิ นทรีย์฿นผลิ ตภัณฑ์กินกณฑ์
มาตรฐาน มผช. เมสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์เดຌนาน
หลังดานินงานนะนาผูຌประกอบการ฿นขันตอนกรรมวิธีการผลิตเป฿ชຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิต
ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตาม มผช. ละเดຌรับการรับรอง มผช
14. ขຌอสนอนะ
ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พราะป็นกลุมทีไมีศักยภาพทางการตลาด วศ.
จะติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์สินคຌาทีไมีคุณภาพละป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค
15. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงกา
15.1 นางปฏิญญา จิยิพงศ์
15.2 นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
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ภาพกิจกรรมการศึกษาทดลอง
ศึกษากระบวนการผลิตของมะม่วงอบ

ภาพทีไ แ

ภาพทีไ 2

ภาพทีไ แ-ใ ขันตอนการผลิตมะมวงอบหຌงของผูຌประกอบการเรภผู าศักดิ์

ภาพทีไ 3

ทดลองยืดอายุการเก็บรักษา

ภาพทีไ 4

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ 6

ภาพทีไ 8

ภาพทีไ 9

ภาพทีไ 4-ๆ ผลิตภัณฑ์มะมวงอบหຌงของผูຌประกอบการเรภผู าศักดิ์

ภาพทีไ 7

ภาพทีไ ็-้ วิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์มะมวงอบหຌง
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก

ภาพทีไ 10

ภาพทีไ 11

ภาพทีไ 12

ภาพทีไ แเ-แโ จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกกผปูຌ ระกอบการเรภูผาศักดิ์
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป 2560

ครงกำร พัฒนำผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภำพ
สำหรับครืไองดืไมกำฟปรุงสำร็จ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงธิติรัตน์ ธรรมกุล

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภาพสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ .
ิภาษาอังกฤษี Development of healthy non-dairy creamer for mixed coffee
drink
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางปฏิญญา จิยิพงศ์
นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ ๊ เ โโเแ ็ไแ5
ทรสาร ๊
เ โโเแ ็ไแๆ
อีมล์ ๊
patinya@dss.go.th , Janchay@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางธิติรัตน์ ธรรมกุล
ทีไตัง : 140 หมูทีไ 10 ตาบลหนองหญຌาปลຌอง อาภอวังสะพุง จังหวัดลย
ทรศัพท์ : 080-188-5454
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ :
5เุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี เดຌดานินครงการ คูปองวิทย์พืไออทอป (STI coupon
for OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌสอดรับ
OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุ
ภัณฑ์ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตังต
กลุมอทอป สตาร์ทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสูอสอใมอี
(Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิ ทยาศาสตร์ บ ริ การ..ิวศ)..ดยส านั กทคนลยีชุ มชน กลุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารละครืไ องดืไ ม
ดานินงานครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืนทีไ
สารวจขຌอมูลปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ.OTOP.ประภทอาหาร พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเม
ผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ละสงสริมผูຌประกอบการ.OTOP.฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน ควบคูกับการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ
บริษัท พฤกษาเพร จากัด ตาบลหนองหญຌาปลຌอง อาภอวังสะพุง จังหวัดลย ป็นกลุมหนึไงทีไมีความ
มุงมัไน฿นการพัฒนาคุณภาพสินคຌา OTOP ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียมสุขภาพ
สาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ
฿นการขงขัน
7. ความป็นมาของครงการ
บริษัท พฤกษาเพร จากัด ผูຌผลิตผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจผสมสมุนเพรยีไหຌอ p-mix coffee
ป็นสินคຌาอทอปของจังหวัดลย จุดขายทีไสาคัญคือป็นกาฟทีไดีตอสุ ขภาพของผูຌบริภคผสมสมุนเพรทีไมี
ประยชน์ตอรางกาย ชน กระชายดา มะขามปງอม สมอเทย ละมีสลกนดใดทีไวา เม฿ชคดืไมกาฟ ต
ดูลคุณทังชีวิต จากการสอบถามขຌอมูลผูຌประกอบการ฿หຌความสาคัญกับสวนผสมทีไดีตอสุขภาพของผูຌบริภค
ป็นสาคัญ ซึไงสวนผสมทีไสาคัญคือครีมทียม฿นผลิตภัณฑ์กาฟปรุงสารใจ บริษัทเดຌซือมาจากบริษั ทคูคຌา ต
ป็นครีมทียมทีไมีกรดเขมันทรานส์ ิtrans-fatty acid) ปัจจุบัน มีผลงานวิจัยยืนยันวาครีมทียมทีไมีกรด
เขมันทรานส์ป็นอันตรายตอผูຌบริภค นืไองจากกรดเขมันทรานส์ป็นสาหตุสาคัญทีไทา฿หຌกิดรคหลอดลือด
หัว฿จตีบ สงผล฿หຌ LDL cholesterol หรือเขมันทีไมีทษตอรางกายพิไมขึน ละลด HDL cholesterol ซึไงป็น
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เขมันทีไมีประยชน์ตอรางกายลง ทา฿หຌผูຌทีไเดຌรับทราบขຌอมูลปฏิสธการบริภคครืไองดืไมทีไมีสวนประกอบของ
ครีมทียม มีผลกระทบตอยอดการจาหนาย บริษัทจึงตຌองการผลิตภัณฑ์ครีมทียมทีไดีตอสุขภาพ เมมีกรด
เขมันทรานส์ ละมีสวนผสมทีไดีตอสุขภาพ ฿หຌกผลิตภัณฑ์กาฟปรุงสารใจสูตรผสมสมุนเพรเดຌ
คณะทางานครงการ เดຌลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของบริษัทพฤกษาเพร จากัด ตาบล
หนองหญຌาปลຌ อง อาภอวังสะพุง จังหวัดลย ตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียม฿หຌ มีคุณ ภาพพืไอ
สุขภาพสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ผูຌประกอบการมีความประสงค์จะดานิน
ครงการคูปองวิทย์พืไออทอปรวมกับ วศ. คณะทางานครงการจึงเดຌดานินครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีม
ทียมพืไอสุขภาพสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจละมีการติดตามผลการพัฒนาป็นระยะตอเป
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียมพืไอสุขภาพสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ฿หຌป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภค
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัย
9.2 ทดลองพัฒนาสูตรครีมทียม
9.3 ศึกษาสูตรครีมทียมสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ
9.4 ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตาม มผช.แเๆ้/โ5ไ่
9.5 ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
9.6 ติดตามละสอบถามความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการตอผลิตภัณฑ์
9.7 สรุปละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
ครีมทียมชนิดผงป็นผลิตภัณฑ์ทีไนิยม฿ชຌผสม฿นครืไองดืไมประภทกาฟซึไงป็นครืไองดืไมป็นทีไนิยมของ
ทุกประทศ พราะกาฟมีกลิไนละรสชาติทีไป็นอกลักษณ์ของชนิดกาฟ ทา฿หຌผูຌผลิตตຌองการพัฒนากาฟ
สารใจรูป฿นรูปบบทรีอินวันซึไงมีสวนประกอบกาฟ ครีม ทียม ละนาตาล ทีไมีอกลักษณ์รสชาติป็นทีไนิยม
สาหรับผูຌบริภค การ฿ชຌผลิตภัณฑ์ครีมทียมชวย฿หຌครืไองดืไมมีความขຌนมันต฿นครีมทียมป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีกรด
เขมันทรานส์สูง ซึไงเขมันทรานส์กิดจากกระบวนการติมเฮดรจนลงเป฿นนามันทีไมีกรดเขมันเมอิไมตัวสูง
นืไองจาก฿ชຌสวนประกอบของนามันพืชทีไผานกระบวนการเฮดรจินชันป็นหลงของกรดเขมันทรานส์ทีไป็น
เขมันทีไมีทษตอรางกาย ทา฿หຌระดับคอรสตอรอลชนิดเมดีละเตรกลีซอเรด์พิไมขึน ซึไงป็นการพิไมความ
สีไยงตอการกิดรคหัว฿จละหลอดลือด
วศ. เดຌศึกษาทดลองผลิตภัณฑ์ครีมทียมทีไปราศจากกรดเขมันทรานส์ ดยศึกษาสูตรละกระบวนการ
ผลิต อิมัล ชัน ของครีม ทีย ม นาอิมัล ชัน มาผา นกระบวนการอบหຌง บบพน ฝอย วิ คราะห์ป ริม าณกรด
เขมันทรานส์ของครีมทียมชนิดผงสูตรทดลองดຌวยครืไอง Gas Chromatography พบวาครีมทียมชนิดผงสูตร
ทดลอง มีปริมาณกรดเขมันชนิ ดทรานส์ตไากวา เ.5 กรัมตอหนวยบริภค หรือถือวาปราศจากกรดเขมันชนิด
ทรานส์ องค์ความรูຌทีไเดຌจากการวิจัยสามารถนามา฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภาพ
ตามความตຌอ งการของผูຌ ป ระกอบการเดຌ กลุ ม ผลิ ตภั ณฑ์ อาหารละครืไ องดืไ มจึ งเดຌจั ดท าครงการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ครีมทียมพืไอสุขภาพสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ พืไอพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียม฿หຌ มี
คุณภาพพืไอสุขภาพสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1
ลงพืนทีไส ารวจขຌอมูล ปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการของบริษัทพฤกษาเพร
จากัด
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11.2 ทดลองพัฒนาสูตรครีมทียมชนิดผง ดยศึกษาสมบัติทางกายภาพของครีมทียมละวิคราะห์ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ โเ่ พ.ศ.โ5ไใ รืไองครีม
11.3 ศึกษาสูตรครีมทียมชนิดผงสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจของผูຌประกอบการ
11.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ ตาม มผช. แเๆ้/โ5ไ่
11.5 ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกของความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมกาฟปรุง
สารใจ
11.6 ติดตามผลละความพึงพอ฿จของผูຌ ประกอบการตอครีมทียมชนิดผงส าหรับ ครืไองดืไมกาฟปรุง
สารใจของผูຌประกอบการ
12. ผลการดานินงาน
12.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา฿นกระบวนการผลิต
ลงพืนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของบริษัทพฤกษาเพร จากัด ตาบลหนองหญຌาปลຌอง อาภอ
วังสะพุง จังหวัดลย พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียมชนิดผง฿หຌมี
คุณภาพพืไอสุขภาพสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ฿หຌป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
12.2 ทดลองพัฒนาสูตรครีมทียม
ศึกษาทดลองผลิตครีมทียมชนิดผงละศึกษาสูตรทีไหมาะสม ดังสดงตารางทีไแ ดย฿ชຌวัตถุดิบ คือ
นาลูกดือยรวมกับอิมัลซิเฟออร์ นามาผสมทีไอุณหภูมิ ็เ องศาซลซียส จากนันนาเปปัດนผสมดຌวยครืไองปัດน
ผสมละนามาผานครืไองฮมจิเนซอร์จนป็นนือดียวกัน นาสวนผสมเปทาหຌงป็นผงดຌวยครืไองอบหຌงบบ
พนฝอย ทีไอุณหภูมิลมขຌา โเเ องศาซลซี ยส อุณหภูมิลมออก แเ5 องศาซลซียส ละระดับความรใวรอบ
ของปัຖมทีไ 5 รอบ/นาที จะเดຌครีมทียมทีไมีลักษณะป็นผง
ตารางทีไแ สูตรการผลิตอิมัลชันครีมทียม
สวนผสม
นาลูกดือย
มอลทดกซ์ทริน
ซดียมคซีนต
เดพทสซียม ฟอสฟต
เขมันจากขຌาว
ลซิติน
มนกลีซอเรด์

อัตราสวน
รຌอยละดยนาหนัก
5เ.โโ
ใเ
โเ.้
เ.แ
แ5
เ.5
โ.เ้

นาครีมทียมชนิดผงเปวิคราะห์สมบัติทางกายภาพ คือคาสี ละวิคราะห์คุณภาพตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ โเ่ พ.ศ.โ5ไใ จากผลการวิคราะห์คุณภาพครีมทียมชนิดผง พบวาครีมทียม
มีลักษณะป็นผงสีขาวครีม มีคาความสวาง ิL*) ่็.้้ ซึไงอยู฿นกณฑ์ทีไดี มีปริมาณเขมันทังหมดรຌอยละ ใเ.โแ
มีความชืนรຌอยละ ใ.ไ่ เมพบจุลินทรีย์ทีไกอ฿หຌกิดรค ละตรวจพบบคทีรียเมกิน แเเุเเเ ฿นตัวอยาง แ
กรัม ทังนีคาทีไเดຌอยูกณฑ์ คือ ครีมทียมทีไผานการทาหຌงตຌองมีลักษณะป็นผง เมกาะกຌอน มีเขมันทังหมดเม
นຌอยกวารຌอยละ ใเ ของนาหนัก มีความชืนเมกินรຌอยละ 5 ของนาหนัก เมมีกลิไนหืน เมมีวัตถุกันสีย เมมี
จุลินทรีย์ทีไกอ฿หຌกิดรค ละตรวจพบบคทีรียเมกิน แเเุเเเ ฿น แ กรัม
12.3 ศึกษาสูตรครีมทียมสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ
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หลังจากพัฒนาสูตรละวิคราะห์คุณภาพครีมทียมชนิดผง จากนันทดลองนาครีมทียมชนิดผงมา
ผสมกับกาฟปรุงสารใจผสมสมุนเพร ยีไหຌอ ..p-mix..coffee..ของผูຌประกอบการ฿นอัตราสวนคือ กาฟรຌอยละ
แโ นาตาลฟรุคตสรຌอยละ ใ็ ครีมทียมรຌอยละ ใๆ ละสวนผสมสมุนเพรรຌอยละ แ5
12.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม มผช. แเๆ้/โ5ไ่
หลังจากศึกษาสูตรครีมทียมสาหรับครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ จากนันนาตัวอยางเปตรวจวิคราะห์
ตาม มผช. แเๆ้/โ5ไ่ พบวาคาทีไเดຌอยูตามกณฑ์ของมาตรฐานครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจ คือสามารละลาย฿น
นารຌอนเดຌหมด มีกลิไนรสตามธรรมชาติของกาฟปรุงสารใจชนิดผง มีปริมาณกาฟอีนเมกิน แเเ มิลลิกรัมตอ
แเเ ลูกบาศก์ซนติมตร มีความชืนรຌอยละ โ.็เ ปริมาณจุลินทรีย์ทังหมด ไ.5x10โ CFU ละยีสต์ละรานຌอย
กวา แเ CFU ละเมพบสีสังคราะห์ทุกชนิด
12.5 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
วศ. เดຌลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกกบริษัทพฤกษาเพร จากัด ตาบลหนองหญຌาปลຌอง ฿นวันทีไ
แ5 มิถุนายน โ5ๆเ พืไอติดตามความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการตอผลิตภัณฑ์ครีมทียม
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินงาน ผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์กาฟปรุงสารใจผสมสมุนเพร ยีไหຌอ ..p-mix..coffee ต
ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนากระบวนการผลิตครีมทียมชนิดผง฿หຌมีคุณภาพพืไอสุขภาพสาหรับ
ครืไองดืไมกาฟปรุงสารใจพืไอ฿หຌประยชน์ตอสุขภาพของผูຌบริภค
หลังดานินงาน ทดลองครีมทียมชนิดผงดยการปลีไยนสวนประกอบวัตถุดิบจากเขมันปาล์มป็น
เขมันจากขຌาว ผลการทดลองครีมทียม ใ กรัมตอ แ หนวยบริภค เมพบปริมาณเขมันทรานส์ ละมีคุณภาพ
ตรงตาม มผช.แเๆ้/โ5ไ่ มืไอนาครีมทียมมา฿ชຌ฿นผลิตภัณฑ์ครีไองดืไมกาฟปรุงสารใจ ยีไหຌอ p-mix coffee
ของบริษัทพฤกษาเพร จากัด พบวาผูຌประกอบการมีความพอ฿จกับครีมทียมทดลอง นืไองจากหในความสาคัญ
ของสุขภาพของผูຌบริภค ตตຌองทดลองการยอมรับจากผูຌบริภคทีไป็นลูกคຌาของผูຌประกอบการซึไงนาครีมทียม
สูตรทดลองเป฿ชຌ฿นสวนผสมตຌอง฿ชຌระยะวลา ดย วศ. จะติดตามละชวยกຌ เขปัญหารวมกับผูຌประกอบการ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถนาครีมทียมสูตรทดลองเป฿ชຌเดຌจริง฿นชิงพาณิชย์
14. ขຌอสนอนะ
14.1 ควรติดตามความกຌาวหนຌาของผูຌ ป ระกอบการอย างตอนืไอง นืไองจากอยู ระหวางการทดลอง฿น
หຌองปฎิบัติการละ฿หຌผูຌประกอบการนาเป฿ชຌเดຌจริง
14.2 ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศ. วิคราะห์สาระสาคัญ฿นผลิตภัณฑ์ หลังจากนาครีมทียมสูตรทดลอง
มา฿ชຌป็นสวนผสม฿นผลิตภัณฑ์กาฟปรุงสารใจ พืไอป็นขຌอมูล฿หຌผูຌบริภคทราบละสรຌางความมัไน฿จ รวมทัง
พิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการเดຌ
15. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แ. นางปฏิญญา จิยิพงศ์
โ. นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี
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ภาพกิจกรรมครงการ
ทดลองพัฒนาสูตรครีมทียม

ภาพทีไ แ

ภาพทีไ 2

ภาพทีไ 3

ภาพทีไ 4

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ 6

ภาพทีไ 8

ภาพทีไ 9

ภาพทีไ 11

ภาพทีไ 12

ภาพทีไ 7

ภาพทีไ แ-ๆ ขันตอนการตรียมสวนผสมสาหรับการผลิตอิมลั ชันครีมทียม

ภาพทีไ ็-่ ขันตอนนาสวนผสมอิมัลชันครีมทียมขຌาครืไองฮมจิเนซอร์

ภาพทีไ 10

ภาพทีไ แเ-แโ ขันตอนนาสวนผสมอิมัลชันครีมทียมนาขຌาครืไองอบหຌงบบพนฝอย
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- วิคราะห์ทดสอบครีมทียม

ภาพทีไ 1ใ

ภาพทีไ 14

ภาพทีไ 15

ภาพทีไ 17

ภาพทีไ 18

ภาพทีไ แใ-แ5 วิคราะห์ทดสอบครีมทียมดຌวยครืไองวัดความชืนละครืไองวัดสี

ศึกษาสูตรครีมทียมสาหรับครืไองดืไมกาฟ
ปรุงสารใจ

ภาพทีไ 16

ภาพทีไ แ6-แ8 กาฟปรุงสารใจผสมสมุนเพร ยีไหຌอ..p-mix..coffee ผสมกับครีมทียมทดลอง
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก

ภาพทีไ 19

ภาพทีไ 20

ภาพทีไ 21

ภาพทีไ แ้-โแ จຌาหนຌาทีไ วศ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกกบริษัทพฤกษาเพร จากัด

ผลิตภัณฑ์ครีมทียมทีเไ ดຌพัฒนาของ วศ.

ภาพทีไ 22

ภาพทีไ 23

ภาพทีไ 22-24 ครีมทียมทดลองละกาฟปรุงสารใจชนิดผงทีเไ ดຌพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

ภาพทีไ 24
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปรรูปจำกไขขำวค็ม

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงประสงค์ หีตอนันต์
กลุมวิสำหกิจชุมชนไขค็ม..อสม...ไชยำ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานคูปองวิทย์ เพื่อโอทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใม
ิภาษาอังกฤษี Product Development from White Salty Egg
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
2.1. นายปัญจ์ยศ มงคลชาติ
ตาหนง :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : panyot@dss.go.th
2.2. นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
ตาหนง :
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : khanittha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางประสงค์ หีตอนันต์
ทีไตัง : ็แ หมูทีไ 5 ตาบลลมใด อาภอเชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ่ไแแเ
ทรศัพท์ : 08 1787 6490 ทรสาร : 4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 6 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติ)
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใม..฿นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป..ปี..โ5ๆเ..มีวัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม฿หຌกกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..ดยศึกษาหา
อัตราสวนของเขขาวคใมตอเขขาวของเขป็ด..฿นอัตราสวน..แเเ๊เ, ็เ๊ใเ, 5เ๊5เ,..ใเ๊็เ..ละ..เ๊แเเ..฿นการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสຌกรอกเขขาวคใม
ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ..พบวาเขขาวคใมทีไระยะวลาการกใบรักษาเมกิน แ5 วัน นับจากวันครบ
กาหนดนะนา฿หຌตຌม..สามารถนามาผลิตป็นเสຌกรอกเขขาวคใมเดຌ..ละพบวาการพิไมอัตราสวนของเขขาวคใม
มีผ ลตอคุณลั กษณะทางกายภาพดຌานนือสั มผั ส ..ละคุณลั กษณะทางประสาทสั มผั ส ..ดยผูຌ บริ ภค฿หຌการ
ยอมรับ เสຌกรอกเขขาวคใมทีไมีอัตราสวนของเขขาวคใมตอเขขาว..ใเ๊็เ..มากทีไสุด..ละมีคุณภาพตามตาม
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์..รืไอง..กณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารละภาชนะสัมผัสอาหาร
ฉบับที.ไ .ใ ทีไระยะวลาการกใบรักษา..ใเ..วัน
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..ผูຌประกอบการ..OTOP..ประภทอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดานินกิจการผลิตละจาหนายนาปรุงรสผัดเทยเชยามาตังตปี ..2545..ดยผูຌประกอบการตຌองการพิไมมูลคา
เขขาวคใมทีไหลือทิง..จากการลงพืนทีไสารวจพบวามืไอถึงกาหนดวลาการตຌมเขคใม ..ผูຌประกอบการจะยกเข
ดงคใมจากเขคใมทีไยังขายเมเดຌพืไอจาหนาย สวนเขขาวคใมนันจะทิงเปเมเดຌ฿ชຌประยชน์ ..ดังนันประดใน
ปัญหาทีไผูຌประกอบการตຌองการคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใมทีไหลือทิง
คณะผูຌวิจัยเดຌหารือกับผูຌประกอบการถึงนวคิด฿นการปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ปรรูปจากเขขาวคใม ..ซึไง
ชืไ อมยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี ฿นการพิไม ศักยภาพการขงขันภาคกษตรละ
อุตสาหกรรมกษตร มุงนຌนการสงสริมละพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคຌากษตร
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม
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9. ขอบขตของการดานินงาน
ศึกษาคุณลักษณะของเขขาวคใม พัฒนาละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม
10. หลักการละหตุผล
เขคใม..ป็นผลิตภัณฑ์เดຌจากการนาเขทังฟองทีไผานการคัดลือกละทาความสะอาดลຌว ..ชน..เขป็ด
เขนกกระทาเปดองคใมดຌวยวิธีการดองปียก..หรือการดองหຌง..฿นชวงระยะวลาทีไหมาะสม..ดยอาจมีการ
จาหนาย฿นลักษณะของเขคใมดิบ..หรือตຌมสุกกใเดຌ..(สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมุ โ55เี..เขคใมเชยา..ป็น
ของฝากขึนชืไอของอาภอเชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..ดองคใมดຌวยวิธีการดองหຌง ..ดยผสมดินจอมปลวกกับ
กลือ..ติมนาตຌมสุกคลุก฿หຌขຌากัน ..พักเวຌ..แ..คืน..จึงนามาพอกเขคใมละคลุกดຌวยขีถຌากลบ..บรรจุลง฿น
ถุงพลาสติกลຌวจึงบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก ..คานะนา฿นการบริภคทีไระยะวลาการกใบรักษา..ใ-็..วัน
สามารถทอดหรือดาวเดຌ..แเ-แ็..วัน..นามาตຌม..แ้-ใเ..วัน..ยกอาเขดงเปทาเสຌขนมเดຌ..(สุกัญญา ละคณะุ
โเเไี..สวนเขขาวคใมนันจะทิงเปเมเดຌ฿ชຌประยชน์..
เสຌกรอกวียนนา..ป็นผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการนานือสัตว์ละเขมัน..ครืไองทศ..ครืไองปรุงรส..ละวัตถุ
จือปนอาหารอืไนมาบดผสมกันอยางละอียดจนอยู฿นรูปอิมัลชัน ..ลຌวบรรจุ฿นเสຌซลลูลส.ขนาดบอร์..แ5..ถึง
โเ.มัดป็นปลຌองโ..ยาวประมาณ..้-แแ.ซนติมตร.อาจรมควันหรือดยวิธีอืไนทีไทียบทา ..ลຌวทา฿หຌสุกดยมี
อุณหภูมิภาย฿นเมตไากวา.็โ.องศาซลซียส..ิกระทรวงอุตสาหกรรมุ..โ5ไ้ี..
เสຌกรอกเขขาวคใม..ิSalty..egg..white..sausage)..฿นครงการวิจัยนีป็นผลิตภัณฑ์ลียนบบเสຌกรอก
ดຌวยการบรรจุเขขาวคใมทีไผสมกับเขขาวของเขป็ดลง฿นเสຌคอลลาจน..ซึไงป็นเสຌทียมบบรับประทานเดຌ
เชยสิทธิ์ ิโ555ี..ศึกษาปรียบทียบการผลิตเสຌกรอกเขขาวสด.เขขาวพาสจอร์เรซ์..ละเขขาวผง฿น
เสຌหมู..ละเสຌคอลลาจน..ละปรียบทียบการตຌมสุกทีไอุณหภูมิ .่เ.้เ.ละแเเ.องศาซลซียส ทีไระยะวลา.
แเ.ละ แ5.นาที.พบวาการตຌมสุกทีไอุณหภูมิ.แเเ.องศาซลซียส..ทีไระยะวลา.แเ.นาที..ทา฿หຌเสຌกรอกเขขาวสุก
ทัไวถึง..มีความคงตัวดี..นือนุมละนียน..ละเดຌรับคะนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงทีไสุด .การ฿ชຌเขขาว
สด฿นเสຌหมูหรือเสຌคอลลาจน..เดຌรับคะนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงกวาการ฿ชຌเขขาวชนิดอืไน..ละการ฿ชຌ
ถุงพลาสติกชนิด.LDPE บรรจุเสຌกรอก฿นสภาวะปกติละ฿นสภาวะสุญญากาศ..กใบรักษาทีไอุณหภูมิ.ไ-แเ.องศา
ซลซียส..ทีไระยะวลาการกใบรักษา..โ่.วัน.พบวาเสຌกรอกเขขาวทัง.ๆ.สูตร ยังคงมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ อาหารปรุงสุกทีไชยในลຌวนามาอุนกอนบริภค
ณรงค์..ละสุชาดา..ิโ55ใี..ศึกษาวิธีการผลิตละการกใบรักษาเขคใมหลอด..พบวาการบรรจุเขลง฿น
เสຌคอลลาจนหมัก฿นกลือป็นวลา..โไ..ชัไวมง..ลຌวนามาดอง฿นนากลือทีไความขຌมขຌนรຌอยละ..5.ทีไระยะวลา
ไ..ชัไวมง..ลຌวนาเปนึไง฿หຌสุกทีไระยะวลา..5..นาที .เขคใมหลอดทีไเดຌมีสีขຌม..กลิไนดี..ละมีลักษณะคอนขຌางนน
มีกลือรຌอยละ..โ.้ใ..เขทีไหมาะสมสาหรับการผลิตป็นเขป็ดทีไมีอายุเมกิน..แเ..วัน.หรือเขเกทีไมีอายุเมกิน.ไ.
วัน.ถຌาเขมีอายุมากกวานีจะทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีรสคใมกินเป..สวนการกใบรักษาพบวาเขคใมหลอดทีไบรรจุ฿นถุง
สุญญากาศ..(Nylon-PE)..มีอายุการกใบรักษามากกวา ..เ.วัน..อุณหภูมิ..5..งศาซลซียสละทีไอุณหภูมิ .ใเ..
องศาซลซียส
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1. ศึกษาคุณลักษณะของเขขาวคใม
11.2. ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม
11.3. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
11.4. สรุปละรายงานผล
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12. ผลการดานินงาน
12.1. ศึกษาคุณลักษณะของเขขาวคใม
12.1.1. การหาปริมาณเขขาว฿นเขป็ดละเขคใม
ผลการทดลองชัไงนาหนักของเขทังฟอง.เขขาว.ละเขดงของเขป็ดบอร์.แ.ทีไซือ฿นทຌองตลาด ละ
เขคใมทีไเดຌจากกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม ..อสม..เชยา.จังหวัดสุราษฎร์ธานี .จานวนตัวอยางละ.แเ.ฟอง พืไอหา
นาหนักคาฉลีไ ยทีไจะนาเป฿ชຌ฿นการผลิตเสຌกรอกเขขาวคใม฿หຌมีปริมาณทียบคียงเดຌกับเขคใม .แ.ฟองพบวา
ปริ ม าณของน าหนั ก เข ข าวของเข  ป็ ด ..ละเข ข าวคใ ม มี ค วามตกต า งกั น อย า งเม มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ิp<0.05)..ดยนาหนักเขขาวของเขป็ดคือ ใแ.่โ ± แ.ไแ กรัม ปริมาณเขขาวของเขป็ดทียบทากับรຌอยละ
47.46..ของนาหนักเขทังฟอง..ละนาหนักเขขาวคใมคือ ไ5.แไ ± โ.็โ..กรัม..ปริมาณเขขาวคใมทากับรຌอยละ
ๆๆ.่้.ของนาหนักเขคใมทังฟอง..ดังสดง฿นตารางทีไ.แ.ทังนี.ลือกผลิตเสຌกรอกเขขาวคใมทียบตามปริมาณของ
เขขาวคใม.แ.ฟอง..คือ ไ5.แไ กรัม..ดยปรับ฿หຌป็นลขจานวนตใมพืไอ฿หຌงายตอการปฏิบัติคือ ไ5.กรัม
การทีไปริมาณของเขขาวของเขคใมมากกวาเขขาวของเขป็ด..นืไองจากกลือทีไขຌาเป฿นเขทา฿หຌ เข
ดงกิดปฏิกิริยาพลาสมเลซิส..นาทีไอยู฿นเขดงออกมาอยู฿นเขขาวทา฿หຌเขขาวมีปริมาณพิไมขึน
ตำรำงทีไ แ นาหนักเขทังฟอง..เขขาว..ละเขดงของเขป็ดบอร์ ..แ..ทีไซือ฿นทຌองตลาด..ละเขคใมทีไเดຌ
จากกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตัวอยาง
เขป็ดบอร์ แ
ิรຌอยละี
เขคใม
ิรຌอยละี

เขทังฟอง
ๆ็.เ5a
(100)
ๆ็.ไ่a
(100)

นาหนัก ิกรัมี
เขดง
โไ.็แa
(36.85)
แใ.โๆb
(19.65)

ิn=10)

เขขาว
31.82a
(47.46)
45.14a
(66.89)

หมายหตุ:. a, b..ทีไกากับบน..คาฉลีไย..± สวนบีไยงบนมาตรฐาน..สดงถึงคูของตัวอยาง฿นนวตังทีไมีความตกตางกัน
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ ิp≤เ.เ5ี

12.1.2. การวิคราะห์องค์ประกอบทางคมีของเขขาวคใม
วิคราะห์องค์ประกอบทางคมี..เดຌก.ความชืน. ปรตีน.ถຌา.คาร์บเฮดรตเขมัน..ละเขมัน ของเข
ขาวคใมทีไเดຌจากกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..พบวาเขขาวคใมมีความชืนรຌอยละ..
่ใ.็้..ปรตีนรຌอยละ..้.เโ..ถຌารຌอยละ..ๆ.โแ..คาร์บเฮดรตรຌอยละ..เ.้โ..ละเขมันรຌอยละ..เ.เๆ
12.1.3. การตรวจวัดคาความคใมของเขขาวคใม
วั ด ค า ความคใ ม ดย฿ชຌ  ครืไ อ งตรวจวั ด ความคใ ม .(salinity..refractometer)..พบว า เข  คใ ม หลั ง
กาหนดวลาการตຌม..ทีไระยะวลาการกใบ..เ-แ5..วัน..มีคาความคใมระหวาง..แเ.่-แแ.โ..สามารถนาเขขาวคใมมา
ปรรูปป็นเสຌกรอกเขขาวคใมเดຌ..ละพบวาทีไระยะวลาการกใบนานกวา.แ5.วัน..มีคาความคใมมากกวา แโ.เ..
เมสามารถนาเขขาวคใมมาปรรูปป็นเสຌกรอกเขขาวคใมเดຌ
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เขขาวคใม

เขขาวของเขป็ด
ผสม

แเเ๊0

็เ๊ใเ

5เ๊5เ

ใเ๊็เ

เ๊แเเ

กรอง
กรอก฿สเสຌคอลลาจน
ตຌม แเเC 10 นาที
พัก฿หຌสะดใดนา
บรรจุถุงทีไสภาวะสุญญากาศ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส..ละกายภาพ
ภำพที.ไ .โ..กระบวนการผลิตเสຌกรอกเขขาวคใม

12.2. การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขขาวคใม
12.2.1. การหาอัตราสวนของเขขาวคใมตอเขขาวของเขป็ดทีไหมาะสม฿นการผลิตเสຌกรอกเข
ขาวคใม..ดยนาเขขาวคใมทีไระยะวลาการกใบรักษา แ5 วัน นับจากวันครบกาหนดนะนา฿หຌตຌม ..ละเขขาว
ของเขป็ดมาผสมกัน฿นอัตราสวน.แเเ:0,.็เ:30,.50:50,.30:70..ละ..0:100..บรรจุลง฿นเสຌคอลลาจนปริมาตร
ไ5.มิลลิลิตรตอทง..นาเปตຌมทีไอุณหภูมิ..แเเ..องศาซลซียส..ป็นวลา.แเ.นาที..พัก฿หຌสะดใดนา.ลຌวจึงบรรจุ
บบสุญญากาศลง฿นถุงลามินต..นาเปทดสอบคุณภาพทางกายภาพละประสาทสัมผัส..ดังภาพที.ไ .2
1) การทดสอบคุณภาพทางกายภาพดຌานสี
วั ด ค า สี ต ามระบบ..CIE..L*..a*..b*..ดย฿ชຌ  ครืไ อ ง.Hunter..Lab.พบว า การพิไ ม
อัตราสวนของเขขาวคใมมีผลทา฿หຌเสຌกรอกเขขาวคใมมีฉดสีออกเปทางสีดง ิa*)..ละฉดสี
ออกเปทางสีหลือง ิb*) มีนวนຌมพิไมขึน..ละการติมเขขาวคใมทา฿หຌเสຌกรอกเขขาวคใมมีคา
ความสวาง..ิL*)..มากกวาเสຌกรอกเขขาวทีไเมติมเขขาวคใม..ดังตารางที.ไ .ใ
ตำรำงทีไ ใ การทดสอบทางกายภาพดຌานสีของเสຌกรอกเขขาวคใม

(n=3)

คาทดสอบ
เสຌกรอกเขขาวคใม
ิเขขาวคใม : เขขาวี
L*
aึ
b*
c
d
แเเ : 0
่่.้่
-เ.่็
1.47b
็เ : 30
่้.เ้cd
-เ.่5d
1.58b
5เ : 50
่้.โ่d
-แ.เ่c
1.91c
ใเ : 70
่่.ใ5b
-แ.โเb
1.78c
เ : 100
71.06a
-2.35a
-4.35a
หมายหตุ:. a, b, c, d..ทีไกากับบนคาทดสอบสดงถึงคูของตัวอยาง฿นนวตังทีไมีความตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ิp≤เ.เ5ี
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2) การทดสอบคุณภาพทางกายภาพดຌานนือสัมผัส
วัดนือสัมผัสดย฿ชຌครืไองวัดนือสัมผัสของอาหาร Texture analyzer รุน TA Plus
ดยทาการวัดบบ..Texture Profile Analysis..(TPA)..ละวัดความนนนือ..ิfirmness)..ดยวัด
รงฉือน ิblade set with warner bratzer)..พบวาเสຌกรอกเขขาวคใมทุกตัวอยางมีคาความ
ขใง..ิhardness)..คาการยึดติด ิadhesiveness)..นຌอยกวาเสຌกรอกเขขาวทีไเมติมเขขาวของเข
คใม..ตมีคาความยืดหยุน ิspringiness)..ละคาความนนนือมากกวาเสຌกรอกเขขาวทีไเมติมเข
ขาวของเขคใม..สวนคาการชืไอมติด (chhesiveness)..คาความหนียวลืไน.ิgumminess)..ละคา
ความหนียว..ิchewiness)..ของทุกตัวอยางเมมีความตกตาง.ดังตารางทีไ..ไ..นืไองจากปรตีน
ของเขขาวคใมตกตะกอนนืไองจากกลือ.ทา฿หຌนือสัมผัสของเสຌกรอกเขขาวคใมมีความนุมพิไมขึน
ละมีความขใงลดลง
ตำรำงทีไ ไ การทดสอบทางกายภาพดຌานนือสัมผัสของเสຌกรอกเขขาวคใม
คุณลักษณะ
Hardness (gf)
Adhesiveness (kgf.mm)
Springiness ิmm)
Cohesivenessns
Gumminess ิgf)ns
Chewiness (kgf.mm)ns
Firmness (gf)
หมายหตุ:.

(n=3)

คาทดสอบเสຌกรอกเขขาวคใม ิอัตราสวนเขขาวคใม : เขขาวี
100 : 0
70 : 30
50 : 50
30 : 70
0 : 100
b
b
b
b
85.80
85.09
96.35
99.13
212.95a
-0.007b
-0.006b
-0.007b
-0.007b
-0.002a
0.99b
1.04b
1.00b
0.97b
1.21a
0.14
0.10
0.12
0.23
-0.17
11.68
8.45
11.30
22.23
-2.89
0.01
0.01
0.01
0.02
-0.003
1801.8±
1898.4c
1848.9bc
1799.0b
1170.5a
b

a, b

..ทีไ กากับ บนคา ทดสอบสดงถึงคูข องตัว อย าง฿นนวตังทีไมี ความตกต างกัน อยา งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ
ิp≤เ.เ5ี ละ ns ทีไกากับบนคาทดสอบสดงถึงทุกตัวอยางมีความตกตางกันอยางเมมีนัยสาคัญทางสถิติ
ิp≤เ.เ5ี

3ี การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส..ดยวิธี..้..point..hedonic..scale..ทดสอบผูຌบริภค
จานวน..โเ..คน..พบวาการพิไมอัตราสวนของเขขาวคใมมีผลทา฿หຌการยอมรับของผูຌบริภคตอลักษณะ
ปรากฎกลิไน..รสชาติ..ความนียน..ละความชอบรวมของเสຌกรอกเขขาวคใมลดลง
ทังนี..ผูຌบริภค฿หຌการยอมรับเสຌกรอกเขขาวคใมทีไมีอัตราสวนของเขขาวคใมตอเขขาว
ใเ:70..มากทีไสุด.ทีไระดับความชอบลใกนຌอย.นืไองจากกลือมีคุณสมบัติ฿นการปรับปรุงนือสัมผัสของ
อาหาร เขปดสดตมจะมีลักษณะยืดหยุน ิrubbery) ละขใง มีสีขาวหลือง.มืไอป็นเขคใม นือสัมผัส
จะนุมขึน มีสีขาวขุน..นอกจากนีกลือยังชวยปรับปรุง฿หเขคใมมีรสชาติดีขึน..ตอาหารทีไมีกลืออยู฿น
ปริมาณมากกินเปจะมีผลตอความชอบละการยอมรับของผูຌบริภค..จึงคัดลือกเสຌกรอกเขขาวคใมทีไ
มีอัตราสวนของเขขาวคใมตอ เขขาว..ใเ:70..เปทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ละอายุการกใบรักษา
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ตำรำงทีไ 5 การทดสอบทางประสาทสัมผัสเสຌกรอกเขขาวคใม
เสຌกรอกเขขาวคใม
ิเขขาวคใม : เขขาวี
แเเ : 0
็เ : 30
5เ : 50
ใเ : 70
0 : 100

ลักษณะ
ปรากฏ
4.40a
6.20b
6.55b
6.65b
6.70b

สี

ns

5.60
6.00
6.30
6.50
6.40

(n=20)

ระดับความชอบ
กลิไน
รสชาติ
ความ
นุมns
4.40a
4.00a
4.95
ab
ab
5.20
4.75
5.05
ab
b
5.30
5.55
6.05
ab
b
5.35
6.10
6.05
b
ab
6.05
5.25
5.90

ความ
นียน
4.30a
5.70b
6.30b
6.30b
5.85b

ความชอบ
ดยรวม
4.30a
5.05ab
5.85b
6.05b
5.80b

หมายหตุ:. a, b..ทีไก ากั บบนค าทดสอบสดงถึ งคู ของตั วอยา ง฿นนวตังทีไมี ค วามตกตา งกั นอยา งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ
ิp≤เ.เ5ี ละ ns ทีไกากับบนคาทดสอบสดงถึงทุกตัวอยางมีความตกตางกันอยางเมมีนัยสาคัญทางสถิติ ิp≤เ.เ5ี

12.3. การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
คัดลือกเสຌกรอกเขขาวคใม ิเขขาวคใม ๊ เขขาวี อัตราสวน ใเ ๊ ็เ เปวิคราะห์องค์ประกอบทาง
คมีละวิคราะห์ชือจุลินทรีย์ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ รืไอง กณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารละภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับทีไ ใ ิอาหารปรุงสุกลຌวชยในี
12.3.1. การวิคราะห์องค์ประกอบทางคมีของเสຌกรอกเขขาวคใม
วิคราะห์องค์ประกอบทางคมี..เดຌก.ความชืน.ปรตีน.คาร์บเฮดรต.ถຌา.ละเขมันของเสຌกรอก
เขขาวคใม..พบวาเขขาวคใมมีความชืนรຌอยละ.่ไ.็ๆ.ปรตีนรຌอยละ.แแ.้ๆ.คาร์บเฮดรตรຌอยละ แ.ๆ่.ถຌารຌอย
ละ.แ.5โ.ละเขมันรຌอยละ.เ.เ่
12.3.2. การวิคราะห์ชือจุลินทรีย์
การวิคราะห์ชือจุลินทรีย์ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ .รืไอง.กณฑ์คุณภาพทางจุล
ชี ว วิ ท ยาของอาหารละภาชนะสั ม ผั ส อาหาร ฉบั บ ทีไ . ใ.ิอาหารปรุ ง สุ ก ลຌ ว ช  ยใ น ี.เดຌ  ก . Total..plate
countุ..Escherichia..coli,..Staphylococcus..aureusุ..Clostridium..perfringensุ..Bacillus..cereus,
Salmonella..spp.,..Vibrio..parahaemolyticus..ละ..Listeria monocytogenes..พบวาเสຌกรอกเขขาวมี
คุณภาพตามตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ ..พบวาเสຌกรอกเขขาวคใมมีชือจุลินทรีย์เมกินประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์การพทย์..ทีไระยะวลาการกใบรักษา.เ-ใเ.วัน..
ตำรำงทีไ 6 ผลการศึกษาอายุการกใบรักษานาปรุงรสผัดเทยเชยา ตัวอยาง B
รายการทดสอบ
กลิไนรส
ความป็นกรด
ปริมาณสารทังหมด
บคทีรีย
บคทีรียชนิด อี.โคไล
ยีสต์ละรา
ซลโมเนลลา
สตฟิโลคใอกคัส ออเรียส
บซิลลัส ซีเรียส
คลอสทิเดียม เพอร์ฟริงเจน

ระยะวลาการกใบรักษา (ดือนี
เ
แ
โ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
0.27
0.30
0.30
ไเ.้ไ
5็.็เ
5ๆ.่้
2
<2.5x10
2.5x10
<10
<3
<3
<3
<10
<10
<10
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
8.0x10
 10
 10
 10
 10
 10

คาทดสอบตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ
กลิไนรสฉพาะของซอส
 10
 โเ
 1.0x104
<3
10
เมพบ
เมพบ
 1.0x103
 1.0x102

หนวย
g/100g
g/100g
cfu/g
MPN/g
cfu/g
โ5 g
0.1 g
cfu/g
cfu/g
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
จากพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ปรรูป จากเข ขาวคใม ..ดยการน าเปผลิ ตป็นเสຌ กรอกเขข าวคใ มพืไอ สรຌา ง
มูลคาพิไม฿หຌกับเขขาวคใมหลือทิงของ.กลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม.อสม..เชยา.จังหวัดสุราษฎร์ธานี.พบวาเขขาว
คใมคใมทีไระยะวลาการกใบรักษาเมกิน แ5 วัน นับจากวันครบกาหนดนะนา฿หຌตຌม..สามารถนามาผลิตป็นเสຌ
กรอกเขขาวคใมเดຌ..นืไองจากทีไระยะวลาการกใบรักษากิน.แ5.วันนับจากวันครบกาหนดนะนา฿หຌตຌม การติม
เขขาวของเขป็ดจะเมสามารถลดความคใมลงเดຌ..ทังนีตัวอยางเสຌกรอกเขขาวคใมทีไมีอัตราสวนของเขขาวคใม ๊
เขขาว ิใเ ๊ ็เี..เดຌรับการยอมรับจากผูຌบริภคมากทีไสุดมืไอปรียบทียบกับตัวอยางอืไน ..ละมีคุณภาพตาม
ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ ..รืไอง..กณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารละภาชนะสัมผัส
อาหาร ฉบับที.ไ .ใ..ทีไระยะวลาการกใบรักษา..ใเ..วัน
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
วิสาหกิจชุมชนเขคใม ..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..มีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจาก
ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป฿นปี..โ5ๆเ..ซึไงพรຌอมรับการถายทอดทคนลยี..฿นปี..โ5ๆแ
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ขຌอจากัดทีไสาคัญของผลิตภัณฑ์จากเขขาว คือ.กลิไนคาวของเขขาวซึไงมีผลตอการยอมรับของผูຌบริภค
การตຌมเสຌกรอกเขขาวคใมกับ฿บตยป็นวิธีการหนึไงทีไจะสามารถชวยลดกลิไนคาวเดຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นายปัญจ์ยศ..มงคลชาติ
นางสาวขนิษฐา..อินทร์ประสิทธิ์
นางสาวลลิตา..ชูกຌว
ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน-หลังการดานินงานี

ภาพที.ไ .แ..การลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก..กลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใม..อสม...เชยา..จังหวัดสุราษฎร์ธานี..฿นวันทีไใเ..มิถุนายน..
โ55้..รับจทย์วิจัยละคัดลือกขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปปี..โ5ๆเ

ภาพที่ . การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ขาวเค็ม

ภาพที่ . การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยล็บมือนำงอบ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร..นำยภำณุพงษ์ สียง฿ส
กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ
ิภาษาอังกฤษี Development of Cookies Product from Dried Ladyfinger Banana
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
2.1. นายปัญจ์ยศ มงคลชาติ
ตาหนง :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : panyot@dss.go.th
2.2. นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
ตาหนง :
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : khanittha@dss.go.th
ตาหนง :
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
2.3. นางสาวลลิตา..ชูกຌว
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : panyot@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายภาณุพงษ์ สียง฿ส
ทีไตัง : แ้ หมูทีไ ไ ตาบลทะลทรัพย์ อาภอปะทิว จังหวัดชุมพร..่ๆแๆเ
ทรศัพท์ : 08 4839 6061 ทรสาร : 4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : มษายน..โ55้ - กันยายน..โ5ๆเ
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌว ยลใบ มือนางอบ.฿นครงการคูป องวิทย์พืไออทอป.ปี. โ5ๆเ มี
วัตถุประสงค์พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีจากกลຌวยลใบมือนางอบ฿หຌกกลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์ ..จังหวัดชุมพร
ดยศึกษาองค์ประกอบทางคมีของกลຌวยลใบมือนางอบ..ละพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีจากกลຌวยลใบมือนางอบ
ปรียบทียบผลการติมกลຌวยลใบมือนางอบ.รຌอยละ.แเ.โเ.ละ.ใเ.ของนาหนักสูตรพืนฐาน.ตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ..
ผลการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางคมี ของกลຌ ว ยลใ บ มื อ นางอบ..พบว า องค์ ป ระกอบหลั ก ของกลຌ ว ย
ลใบมือนางอบคือคาร์บเฮดรต.นาตาล.ละ฿ยอาหาร.ซึไง฿นกลຌวยลใบมือนางอบ.100.กรัม.มีความชืน 17.84..
คาร์บเฮดรต.74.69..กรัม.นาตาล.45.44.กรัม..฿ยอาหาร.5.03.กรัม..ปรตีน.3.57.กรัม..เขมันทังหมด.0.30..
กรัม.เขมันอิไมตัว.0.12.กรัม..ละถຌา.3.60.กรัม..ตามลาดับ
ผลการพัฒ นาผลิตภัณฑ์คุกกีจากกลຌว ยลใบ มือนางอบ..พบวาการพิไมปริมาณกลຌ วยลใบ มือนางอบ
ลง฿นสูตรการผลิตคุกกีทา฿หຌความชืนของผลิตภัณฑ์พิไมขึนละความกรอบรวนลดลง..ซึไง฿นการทดสอบการ
ยอมรับของผูຌบริภคดยผูຌประกอบการ..พบวาผูຌประกอบการ฿หຌการยอมรับคุกกีกลຌวยลใบมือนางอบทีไติมกลຌวย
ลใบมือนางอบ.รຌอยละ.ใเ.ของนาหนักสูตรพืนฐาน..ละ฿นการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์..พบวามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน.มผช. แ่่/โ555.กาหนด..
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..ผูຌประกอบการ OTOP ประภทอาหารจังหวัดชุมพร.ดานินกิจการผลิตละ
จาหนายกลຌวยลใบมือนางอบ..ละเดຌรับการรับรองมาตรฐาน.อย..฿นปี.โ55้.ซึไงผูຌประกอบการมีนวคิดพิไม
มูลคากลຌวยลใบมือนางอบ..ผลผลิตทางการกษตรทีไป็นสิไงบงชีทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพร..ดยตຌองการ฿หຌ.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ..พัฒนาป็นผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ดยคณะผูຌวิจัยเดຌหารือนวทาง฿นการพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์คุกกีจากกลຌวย
ลใบมือนางอบรวมกับผูຌประกอบการ..พบวาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอยอดจากกลຌวยลใบมือนางอบป็นนวคิดทีไดี
฿นการประกันความสีไยงจากการผลิตละจาหนายผลิตภัณฑ์กลຌวยอบพียงอยางดียว..ละพิไมความสามารถ
฿นการขงขัน..ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกลาวชืไอมยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร.ปี.โ5ๆเ.฿นการ
พิไมประสิทธิภ าพการผลิ ตสิ น คากษตร..พืไอสรางขีดความสามารถ฿นการขงขันบนพืนฐานการผลิตชิง
คุณภาพละกษตรปลอดภัยดຌวย
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ
9. ขอบขตของการดานินงาน
ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
10. หลักการละหตุผล
กลຌวยลใบมือนางอบ..ป็นผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการถนอมอาหารดยวิธีการอบหຌง ..ซึไงป็นการปรรูป
อาหารดย฿ชຌความรຌอน..มีวัตถุประสงค์พืไอลดปริมาณนาอิสระหรือคาวอตอร์อคทิวิตี ิwater activity,..aw)
฿นอาหาร..฿หຌตไาลงจนถึงระดับทีไสามารถยับยังการจริญของชือจุลินทรีย์เดຌ..ทังนี.อาหารทีไมีนาหรือความชืนสูง
จะนาสียงาย.ินิธิยา,..โ5ไ5ี..ซึไงมาตรฐาน.มผช. แแโ/โ55่..รืไอง.กลຌวยอบ.กาหนด฿หຌกลຌวยอบตຌองมีคาวอ
ตอร์อคทิวิตีเมกิน เ.็5 ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, โ55เี
การสืไอมสียของกลຌวยลใบมือนางอบ ระหวางการกใบรักษา..กิดจากการปลีไยนปลงทีไสาคัญ .โ
ประการ..คือ การปลีไยนปลงทางคมีนืไองจากปฏิกิริยาการกิดสี นาตาลทา฿หຌกลຌวยลใบมือนางอบปลีไยนป็น
สีนาตาลคลาซึไงป็นลักษณะทีไผูຌบริภคเมตຌองการ..ละการปลีไยนปลงทางจุลินทรีย์นืไองจากชือจุลินทรีย์พิไม
จานวนจนถึงระดับทีไป็นอันตรายกการบริภค.อยางเรกใตาม.มีผูຌประกอบการหลายรายนากลຌวยลใบมือนางอบ
ทีไปลีไยนป็นสีนาตาลตยังมีชือจุลินทรีย์เมถึงระดับทีไป็นอันตรายกการบริภคมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์พืไอ
พิไมมูลคา..ชน..กลຌวยลใบมือนางชุบอบปງงทอด..กลຌวยลใบมือนางอบคลือบชใอคกลต.ป็นตຌน ดังนันการนา
กลຌวยลใบมือนางอบมาปรรูปป็นคุกกีจึงป็นอีกหนึไงทางลือก฿นการสรຌางมูลคาพิไม .ลดปริมาณของสีย..ละ
พิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการกลຌวยลใบมือนางอบ
คุ ก กี จั ด ป็ น อาหารกลุ ม ทีไ มี ค วามชื นตไ า.คื อ มี ค วามชื นเม  กิ น รຌ อ ยละ.็.ิส านั ก งานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมุ โ555ี..มีคาวอตอร์อคทิวิตีเมกิน .0.60 .ดยทัไวเปสูตรคุกกีประกอบดຌวยนาตาล.3.สวน..สิไงทีไ
ชวย฿หຌนุม.1.สวน เข.0.5-0.75..สวน..ละปງง..4.สวน.ความรຌอนจากการอบนอกอาจจะทา฿หຌคุกกีหຌงละ
กรอบรวนลຌว..ยังชวยปງองกันการจริญติบตของชือจุลินทรีย์ทีไทา฿หຌอาหารนาสียดຌวย..ิศิริลักษณ์,..โ5ไ่ี
ทังนีสามารถบงประภทคุกกีตามลักษณะของรูปรางเดຌ..ดังนี
- คุกกีหยอด..ป็นคุกกีทีไมีรูปรางเมคงที.ไ .ละเมสมไาสมอ..ขึนรูปดย฿ชຌชຌอนตักหยอดบนถาด
- คุกกีกด.ป็นคุกกีทีไมีความขຌนหนืดมากกวาคุกกีหยอด.ขึนรูปดย฿ชຌกระบอกกด฿หຌป็นรูปราง
ตาง.โ..
- คุกกีปั้น..ป็นคุกกีทีไมีสวนผสมคอนขຌางหຌง .มีปริมาณเขมันสูง.อาจสอดเสຌ฿นคุกกีลຌวปั้นป็น
รูปรางตาง.โ
- คุกกีคลึง..ป็นคุกกีทีไมีสวนผสมหຌง..สามารถ฿ชຌเมຌคลึงป็นผนเดຌ..ลຌว฿ชຌพิมพ์กด฿หຌป็นรูปราง
ตาง.โ.
- คุกกีบบทง .ป็น คุก กีทีไมีส ว นผสม฿กลຌ คี ยงกับ คຌก .ต มีป ริม าณของหลวนຌ อยกวา .มักท
สวนผสม฿หຌตใมพิมพ์กอนอบลຌวตัดป็นชิน
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- คุกกีชยใน..สวน฿หญจะมຌวนป็นทง..มีปริมาณเขมันสูงจึงตຌองชยใน฿หຌคงตัว..ลຌวจึงนามาหัไน
ป็นชินกอนนาเปอบ..ิศรษฐพงศ์ุ..โ55โี
การสืไอมสียของคุกกี คุกกีป็นอาหารทีไมีอายุการกใบรักษาคอนขຌางนาน..การสืไอมสียของคุกกี
ระหวางการกใบรักษากิดจากการปลีไยนปลงทีไสาคัญ.โ.ประการ..คือการกิดกลิไนหมในหืน..ิRancidity)..ละ
การสูญสียความกรอบนืไองจากผลิตภัณฑ์ดูดซับความชืน..ิศิริลักษณ์ุ..โ5ไ่ี
อกสารอຌางอิง
นิธิยา รัตนาปนนท์. 2545. คมีอาหาร. สานักพิมพ์อดียนสตร์, กรุงทพมหานคร.
ศิริลักษณ์..สินธวาลับ...โ5ไ่...วิทยาศาสตร์ละทคนลยีการผลิตขนมอบ II..ลม..โ: ทคนลยีการ
ผลิตขนมอบ..ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ุ.คณะอุตสาหกรรมกษตร,.มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์.
ศรษฐพงษ์..อัปมะย...โ55โ...สารพัดคุกกี...กรุงทพฯ:..วาดศิลปຊ.
สานักงานจังหวัดชุมพร. โ55่. ผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ิพ.ศ.โ55็-โ5ๆเี ฉบับทบทวน฿หม ิรอบปี
โ5ๆเี. ชุมพร.
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...2555. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน..คุกกี..มผช.แแ่/โ555.
กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงทพฯ.
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1. ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ
11.2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
11.3. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
11.4. สรุปละรายงานผล
12. ผลการดานินงาน
12.1. ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ
12.1.1. การศึกษาองค์ประกอบทางคมีของกลຌวยลใบมือนางอบ
กใ บ ตั ว อย า งกลຌ ว ยลใ บ มื อ นางอบของ..กลุ ม กลຌ ว ยอบทะลทรั พ ย์ . จั ง หวั ด ชุ ม พร..มาศึ ก ษา
องค์ประกอบทางคมีฟຂสิกส์..พบวากลຌวยลใบมือนางอบ..แเเ..กรัม..มีความชืน..แ็.่ไ..เขมันทังหมด..เ.ใเ..กรัม
เขมันอิไมตัว..เ.แโ..กรัม..ปรตีน..ใ.5็..กรัม..คาร์บเฮดรต..็ไ.ๆ้..กรัม..นาตาล..ไ5.ไไ..กรัม..฿ยอาหาร.5.เใ กรัม
..ละถຌา..ใ.ๆเ..กรัม
12.1.2. การผลิตคุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ
ผลิตคุกกีกลຌวยลใบมือนางอบดยดัดปรจากสูตรคุกกีพืนฐานของ..กรมวิทยาศาสตร์บริการ..ดังสดง
฿นตารางทีไ แ..ดยอุนตาอบทีไอุณหภูมิ แๆเ องศาซลซียส..รอนปງงอนกประสงค์ละผงฟูขຌาดຌวยกันพักเวຌ..ตี
เขเก฿หຌพอตกติมกลิไนวนิลาลຌวคน฿หຌพอขຌากันพักเวຌ..ตีผสมนยจืด฿หຌพอขึนฟู..ติมนาตาลทรายขาวบด..ละ
กลือจนตีผสมสวนผสมขຌากันดี ..ติมเขเกทีละนຌอยตีตอจนสวนผสมขຌากันดี ..ติมนมพรองมันนยละติม
สวนผสมของปງง฿ชຌพายยางตะลอม฿หຌสวนผสมขຌากัน ..ลຌวจึงติมกลຌวยลใบมือนางอบหัไนหยาบ ปรียบทียบ
ปริมาณการติมรຌอยละโเ.ใเ.ละ.ไเ.ของนาหนักสูตรพืนฐาน..ดังสดง฿นตารางทีไ.โ..หยอดสวนผสมลงบน
ถาดทีไท านยขาวละปูดຌ ว ยกระดาษเข฿ชຌ ชຌอ นกดคุก กี฿หຌ บนลงลใ กนຌ อย.นาเปอบทีไอุณ หภู มิ แๆเ.องศา
ซลซียส.ป็นวลา.แ5 นาทีนาคุกกีออกจากตาอบ..พักเวຌบนตะกรง฿หຌคลายรຌอน..ลຌวจึงบรรจุ฿นภาชนะทีไ
หຌงสะอาดละปຂดสนิท
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ตำรำงทีไ แ..สูตรคุกกีพืนฐานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สวนประกอบ
ปງงสาลี
นยสด ิชนิดจืดี
นาตาลทรายบด
นมพรองมันนย
เขเก
กลิไนวนิลา
ผงฟู
กลือ
รวม

ปริมาตร (กรัมี
325.0
175.0
175.0
55.เ
47.0
โเ.0
แๆ.5
1.5
่แ5

ปริมาตร ิรຌอยละี
39.88
21.47
21.47
6.75
5.77
2.45
2.02
0.18
100

ตำรำงทีไ โ..ปรียบทียบปริมาณการติมกลຌวยลใบมือนางลง฿นสูตรคุกกีพืนฐาน
กลຌวยลใบมือนางอบ
ปริมาตร (กรัมี
ปริมาตร ิรຌอยละี
สูตรทีไ แ
163.0
20
สูตรทีไ โ
244.5
30
สูตรทีไ ใ
326.0
40
คัดลือกสูตรคุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ..ดยสงตัวอยางคุกกีกลຌวยลใบมือนางอบเป฿หຌผูຌประกอบการ
กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์ ..จังหวัดชุมพร..ทาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ..พบวาการติมกลຌวย
ลใบมือนางอบ.รຌอยละ.ใเ.ของนาหนักสูตรพืนฐาน..หมาะสาหรับการผลิตคุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ
12.2. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลຌวยลใบมือนางอบทีไคัดลือกดยผูຌประกอบการ..ตามมาตรฐาน มผช.
แ่่/โ555..รืไอง..คุ กกี..พบว าผลิ ตภัณฑ์คุ กกี กลຌ วยลใ บ มือนางอบมี คุณภาพตามมาตรฐาน มผช. กาหนด
ดังสดง฿นตารางทีไ ใ
ตำรำงทีไ ใ..ผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ
รายการทดสอบ
ลักษณะทัไวเป
ลักษณะนือสัมผัส
สี ละกลิไนรส
สีของนือคุกกี
L*
a*
b*
สีของนือกลຌวย฿นคุกกี
L*
a*
b*

ผลการทดสอบ
ป็นชิน มีรูปทรงทีไดีละ มี
ขนาด฿กลຌคียงกัน
กรอบรวน
ตามธรรมชาติของคุกกีละ
กลຌวยลใบมือนางอบ

คาทดสอบตาม มผช.
ป็นชิน มีรูปทรงทีไดีละ มี
ขนาด฿กลຌคียงกัน
กรอบรวน
ตามธรรมชาติของคุกกีละ
สวนประกอบทีไ฿ชຌ

หนวย
-

ๆแ.้เ
แเ.่โ
ใ็.็ใ

-

-

โ5.5่
่.ๆแ
แแ.โ่

-

-

-
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รายการทดสอบ
สิไงปลกปลอม
ความชืน
วัตถุจือปนอาหาร
- วัตถุกันสีย
- สีผสมอาหาร
จุลินทรีย์
- จานวนจุลินทรีย์ทังหมด
- ซลโมเนลลา
- สตฟิโลคใอกคัส ออเรียส
- บาซิลลัส ซีเรียส
- คลอสทริเดี ยม เพอร์ฟริง
เจนส์
- เอสเชอริเชีย โคไล
- ยีสต์ละรา
สิไงปลกปลอม

คาทดสอบตาม มผช.
เมพบ
 7.เ

หนวย
g/100g

เมพบ
เมพบ

หຌาม฿ส
หຌาม฿ส

mg/kg
mg/kg

4.0 x 10
เมพบ
<10
<10
<10

< 1.0 x 104
เมพบ
< 10
 1.0 x 103
 1.0 x 103

cfu/g
per 25 g
cfu/g
cfu/g
cfu/g

<3
<10
เมพบ

<3
< 100
เมพบ

MPN/g
cfu/g
-

เมพบ
6.45

ผลการทดสอบ

12.3. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก..กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..จังหวัดชุมพร..มืไอวันทีไ..29..มีนาคม..โ5ๆเ
พืไอรายงานความกຌาวหนຌาการดานินครงการ..จຌงกาหนดการถายทอดวิธีการผลิต฿นปี..โ5ๆแ
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
จากการพัฒ นาผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌว ยลใบ มือนางอบ฿หຌก . กลุมกลຌว ยอบทะลทรัพย์ . จังหวัดชุมพร
ทีไตຌองการพิไมสายการผลิต฿หม ..ดยตอยอดจากผลิตภัณฑ์กลຌวยลใบมือนางอบทีไผลิตอยูดิม ..สรุปเดຌวากลຌวย
ลใ บ มื อ นางอบรຌ อ ยละ.ใเ.ของน าหนั ก สู ต รพื นฐานหมาะส าหรั บ การผลิ ต คุ ก กี กลຌ ว ยลใ บ มื อ นางอบ ซึไ ง
ผูຌประกอบการ฿หຌการยอมรับ..ละพรຌอมถายทอดวิธีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ฿นปี..โ5ๆแ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..จังหวัดชุมพร..มีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป฿นปี.โ5ๆเ..ซึไงมีผนจะผลิตคุกกีกลຌวยลใบมือนางอบละทดลองตลาด.฿นปี.โ5ๆแ
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการดานินครงการพบวาขนาดของตาอบมีผลอยางมากตออุณหภูมิละระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการอบ
คุกกี..ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์..การผลิตพืไอจาหนายจาป็นตຌองทดสอบประสิทธิภาพตาอบชิงพาณิชย์
ละกระบวนการผลิตพิไมติมจากวิธีการทีไนะนาก อน..นืไองจากตาอบขนาดตางกันมีความสามารถ฿นการ
ถายทความรຌอนตางกัน
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1. นายปัญจ์ยศ..มงคลชาติ
16.2. นางสาวขนิษฐา..อินทร์ประสิทธิ์
16.3. นางสาวลลิตา..ชูกຌว
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ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน-หลังการดานินงานี

ภาพที.ไ .แ..การลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก..กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..จังหวัดชุมพร..฿นวันทีไ..แ5..พฤศจิกายนโ55้..รับจทย์
วิจัยละคัดลือกขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป..ปี..โ5ๆเ

ภาพทีไ โ. การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกีกลຌวยลใบมือนางอบ..ละการทดสอบคุณภาพ

ภาพทีไ ใ. การลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก..กลุมกลຌวยอบทะลทรัพย์..จังหวัดชุมพร..มืไอวันทีไ..โ้..มีนาคม..โ5ๆเพืไอรายงาน
ความกຌาวหนຌาการดานินครงการ..จຌงกาหนดการถายทอดวิธีการผลิต฿นปี..โ5ๆแ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำรกำรยืดอำยุผลิตภัณฑ์นำพริกตຌมยำ
ของวิสำหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌำนตีน

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงนิจพร บุญรืองรุง

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การยืดอายุผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา
ิภาษาอังกฤษี The Development of Tom yam Paste
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : khanittha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางนิจพร บุญรืองรุง
ทีไตัง : ็แ หมู ใ ตาบลกาะสะบຌา อาภอทพา จังหวัดสงขลา ้เแ5เ
ทรศัพท์ : 08 7855 5857 ทรสาร :
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 6 ดือน นับจากวันทีไอนุมัติ
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยสานักทคนลยีชุมชนเดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทังประทศ ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP
ละเดຌปຂ ดรับ สมัค รผูຌ ป ระกอบการทีไ มีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไ ผ ลิ ต ความตຌ องการยื ดอายุการกใ บ
ผลิตภัณฑ์นาพริกกง รวมทังพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีนเดຌรวมพัฒนาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยากับ วศ. ฿นปี โ55้ ละกลุมฯ
สน฿จขຌารวมครงการคูปองวิทย์ฯ ฿นปี โ5ๆเ พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา฿หຌยาวนานขึน
ทังนีเดຌจัดฝຄกอบรมถายทอดทคนลยีการยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์นาพริก฿หຌกับกลุมฯ ดยวิธีการฆาชือ฿น
ภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส โเ นาที ละ ใเ นาที ละทาการ
วิคราะห์ทดสอบทางดຌานกายภาพ ดຌานคมี ละดຌานจุลินทรีย์ ทุกโ โ สัปดาห์ ป็นระยะวลา ใ ดือน พบวา
ผลิ ตภัณฑ์นาพริกตຌมยาของกลุ มฯ สามารถยืดอายุการกใบ รักษาผลิ ตภัณฑ์เดຌนานมากกวา ใ ดือน ละ
ผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา฿นทุกชุดการทดลอง฿กลຌคียงกับผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยากอนการนาเปฆาชือ ทังนี
ผูຌประกอบการจะยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยาตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
ตຌมยา ป็นอาหารพืนมืองทีไคุຌนคยกันดีละป็นอาหารทีไชาวตางชาตินิยมสัไงทานกันอยูเมนຌ อยพราะ
ตຌมยาจะมีอกลักษณ์ฉพาะ คือ มีสวนผสมของสมุนเพรหลากหลายทีไดีตอสุขภาพ เมวาจะป็น (ตะเครຌ ขา ฿บ
มะกรูด) ละยังมีรสชาติทีไครบรส คือ ปรียว คใม ผใด หวานลใกนຌอย ทา฿หຌตຌมยาป็นมนูทีไดงดังเปทัไวลก
฿นปัจจุบันดຌานพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไปลีไยนเป฿นการทาอาหารทีไมีขຌอจากัดดຌานวลา จึงคิดวาจะ
พัฒนานาพริกตຌมยาสารใจรูป ทีไครบครืไอง ครบรส ละยังประหยัดวลา ลดความยุงยาก฿นการทาอาหาร
สาหรับครอบครัวยุค฿หม ดยมีการ฿ชຌทคนลยีขຌามาชวยพืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์กใบเวຌเดຌนาน ละมีความสะดวก
ตอผูຌบริภคมากขึน อีกทังยังป็นการขยายตลาดพืไอสามารถสงสินคຌาออกเปจาหนายยังตางประทศเดຌ ดังนัน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดຌจัดทาครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาค฿ตຌ
ดยมุงนຌนพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ฿หຌเดຌมาตรฐานละป็นทีไยอมรับ จึงมีการสารวจความตຌองการ
ละปัญหา จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการพืไอยกระดับการผลิตสินคຌา OTOP ประภทอาหารละครืไองดืไม ละลง
พืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกรายสถานประกอบการพืไอกຌเขปัญหากระบวนการผลิต ละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
พบวาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยาของวิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน ต.กาะสะบຌา อ.ทพา จ.สงขลา ตຌองการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา฿หຌมีอายุการกใบรักษาเดຌนาน พืไอพิไมศักยภาพ฿นการจาหนายสินคຌา ทังนีกลุมฯ
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จึงมีความสน฿จทาวิจัยรวมกับ วศ. ฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา พืไอยืดอายุการกใบรักษานาพริก
ตຌมยา฿หຌยาวนานขึนพืไอยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกงชุมชนจังหวัดสงขลาตอเป
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์นาพริกตຌมยา ละ฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตร์฿นการทดลองมาพัฒ นา
กระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา฿หຌเดຌมากกวา ใ ดือน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนากระบวนการผลิตนาพริกตຌมยา
- สารวจพืนทีไทีไทาการผลิตจริง เดຌก สภาพรงรือน บริวณผลิต อุปกรณ์ ครืไองมือ ตลอดจน
กระบวนการผลิต รวบรวมประดในปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ
9.2. พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา
- ศึกษาวิธีการยืดอายุนาพริกตຌมยา฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท
- ศึกษาอายุการกใบรักษานาพริกตຌมยา
9.3. วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
9.4. จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ ละการถายทอดทคนลยี
9.5. ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌ
9.6. สรุปละรายงานผล
10. หลักการละหตุผล
การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกกง สามารถทาเดຌดยอาศัยหลักการฆาชือจุลินทรีย์฿น
ภาชนะบรรจุปຂดสนิทดຌวยความรຌอน นริศรา ละวรารัตน์ (โ55ใ) เดຌศึกษาการปลีไยนปลงคุณสมบัติของ
นาพริกอปปຂ้ล฿นระหวางการวางจาหนาย ดยฆาชือนาพริกดຌวยความรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส ป็น
วลา ใเ นาที จากนันนาเปบรรจุขวดกຌว ละนาเปทา฿หຌยในทันทีจนอุณหภูมิของนาพริกทากับ โ5 องศา
ซลซียส พบวาผลิตภัณฑ์พริกกงอปปຂ้ ล สามารถกใบรักษาเดຌนาน ็ สัปดาห์ ดยมีชือจุลินทรีย์เมกิน
มาตรฐานสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุภาพร ละกฤตภาส (โ55ๆ) เดຌศึกษาบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสมสาหรับบรรจุ
ผลิ ตภัณฑ์นาพริกกงพรຌอมบริ ภค เดຌก นาพริกตะลิ งปลิ ง ละนาพริกสวรรค์ห อยนางรม ปรียบทียบ
ระหวางการบรรจุขวดกຌว กับถุงรีทอร์ต ลຌวนาเปนึไงฆาชือทีไอุณหภูมินาดือด แเเ องศาซลซียส ป็นวลา
ใเ นาที พบวาผลิตภัณฑ์นาพริกกงทัง โ ชนิด เมมีการปลีไ ยนปลงดຌานสี กลิไน รสชาติ นือสัมผัส ละ
ปริ ม าณชื อจุ ลิ น ทรี ย์ เ ม  กิ น มาตรฐานก าหนดทีไ ร ะยะวลาการกใ บ รั ก ษา แโ สั ป ดาห์ สดงว า การฆ า
ชือจุลิ นทรีย์฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิทดຌว ยความรຌอนป็น วิธีการนึไงทีไส ามารถชว ยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์
นาพริกกงเดຌ
คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา ฿หຌก
วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน ต.กาะสะบຌา อ.ทพา จ.สงขลา ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์
นาพริกตຌมยา ละ฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตร์฿นการทดลองมาพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการ
กใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยาของวิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน฿หຌ นานขึน ละจัดฝຄกอบรมพืไอ
ถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา฿หຌเดຌมาตรฐาน ดยประยุกต์฿หຌขຌากันเดຌกับสภาวะการ
ทางานจริง
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1. ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนากระบวนการผลิตนาพริกตຌมยา
- สารวจพืนทีไทีไทาการผลิตจริง เดຌก สภาพรงรือน บริวณผลิต อุปกรณ์ ครืไองมือ ตลอดจน
กระบวนการผลิต
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- รวบรวมประดในปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ
11.2. พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา
- ศึกษาวิธีการยืดอายุนาพริกตຌมยา฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท
- ศึกษาอายุการกใบรักษานาพริกตຌมยา
11.3. วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
11.4. จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ ละการถายทอดทคนลยี
11.5. ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌ
11.6. สรุปละรายงานผล
12. ผลการดานินงาน
วศ. เดຌทาการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา ละยืดอายุการกใบรักษานาพริกตຌมยาของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน ดยทาการศึกษากระบวนการผลิต วิธีการยืดอายุ ละศึกษาอายุการกใบ
รักษานาพริกตຌมยา ฿นการทดลองครังนีเดຌนานาพริกตຌมยาของกลุมฯมาทาการฆาชือ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไ
อุณหภูมินาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส โเ นาที ละ ใเ นาที ดยทาการวิคราะห์ทดสอบทางดຌาน
กายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรีย์ ตามประกาศ มผช. ใโแ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑ์นาพริกผัด ทุกโ โ สั ปดาห์ ป็น
ระยะวลา ใ ดือน ละทดสอบการยอมรับของผูຌบริภค ดยลือกชุดทดลองทีไมีปริมาณจุลินทรีย์อยู฿นกณฑ์
มาตรฐานกาหนด หลังจากการกใบป็นระยะวลา ใ ดือน พบวาผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยาทุกชุดการทดลองเมมี
การปลีไยนปลงดຌานสี กลิไนรส ละนือสัมผัส ละพบวาชือจุลินทรีย์อยู฿นปริมาณกณฑ์มาตรฐานกาหนดทีไ
ระยะวลาการกใบ แโ สั ป ดาห์ (3 ดือน) มืไอทดสอบการยอมรับ ผลิ ตภัณฑ์นาพริกตຌมยาดยรวม พบว า
ผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยา฿นทุกชุดการทดลอง฿กลຌคียงกับผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยากอนการนาเปฆาชือ ทัง
ทางดຌานของสี กลิไนรส ละนือสัมผัสของผลิตภัณฑ์
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑ์นาพริกตຌมยาของวิสาหกิจชุมชนกลุมพริกกงบຌานตีน กอนการดานินงาน พบวา ผลิตภัณฑ์
นาพริกตຌมยามีอายุการกใบรักษาเดຌเมกิน แ ดือน หลังจาก วศ. เดຌนาทคนลยีการยืดอายุ นาพริกตຌมยา
ถายทอด฿หຌกับกลุมฯ พบวา ผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบรักษาเดຌมากกวา ใ ดือน อຌางอิงจากผลการวิคราะห์
ทดสอบดຌานจุลินทรีย์ตามประกาศ มผช. ใโแ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑ์นาพริกผัด
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
มีความพอ฿จมากทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทย์ฯ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ จຌาหนຌาทีไ วศ.คอย฿หຌ
คาปรึกษาละชีนะถึงกระบวนการตางโ พรຌอมติดตามผล ทา฿หຌผลิตภัณฑ์สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌ
นานขึน อีกทังยังชวยวิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทา฿หຌผูຌประกอบการมัไน฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากยิไงขึน
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พืไอชวยกຌเขปัญหา
ละตอยอดความรูຌของผูຌประกอบการ ถึงมຌวาผูຌประกอบการจะเดຌมาตรฐานลຌวอยางตอนืไอง
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงกา
16.1. นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
16.2. นายปัญจ์ยศ มงคลชาติ
16.3. นางสาวลลิตา ชูกຌว
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ภาพสถานประกอบการละผลิตภัณฑ์กอนกำรดำนินงำน ภาพผลิตภัณฑ์หลังกำรดำนินงำน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำรพัฒนำกำรยืดอำยุกำรก็บรักษำผลิตภัณฑ์ขนมไทย
ิฝอยทองสดี
ของกลุมขนมไทยนงลักษณ์

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงนงลักษณ์ กิมสุวรรณ์

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รูปบบรำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ขนมเทย (ฝอยทองสด)
ิภาษาอังกฤษี To study Shelf life Extension of Foithong
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7188 ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : khanittha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางนงลักษณ์ กิมสุวรรณ์
ทีไตัง : 165 ถ.ฉะชิงทรา – บางนาปรียว ต.หนຌามือง อ.มือง จ.ฉะชิงทรา 24000
ทรศัพท์ : 08 1555 4153 ทรสาร :
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 6 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยสานักทคนลยีชุมชนเดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทังประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไ ยอมรับ
ของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP
ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการ
ผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทังพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
กลุมขนมเทยนงลักษณ์ พบปัญหาผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทองสดมีอายุการกใบรักษาเดຌเมนาน ประมาณ ไ
วัน ละตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยกຌปัญหา รืไองการยืดอายุขนมฝอยทองสดของกลุมฯ วศ. จึงเดຌศึกษาทดลองละ
พัฒนาสูตรกระบวนการผลิตฝอยทองสด พรຌอมถายทอดทคนลยีการยืดอายุผลิตภั ณฑ์ฝอยทองสด฿หຌกับกลุมฯ
ดยการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลทราย฿นผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด เดຌก ซอร์บิทอล มอลทิทอลเอซ
มอลท์ ละมนนิทอล ทีไระดับการทดทน โ5% 50% 75% ละ 100% พบวาการติมสาร฿หຌความหวาน
สงผลตอปริมาณความชืนพิไมขึน คา L* ฿กลຌคียงกับสูตรควบคุม คา a* มีคาลดลง สาหรับคา b* มีคาพิไมขึน
ละยังทา฿หຌมีคา Tensile Strength Toughness ละ Extensibility พิไมขึน มืไอทดสอบการยอมรับของ
ผูຌบริ ภคตอผลิ ตภัณฑ์ฝอยทอง พบวาการ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนนาตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% มอลทิทอล
ทดทนนาตาลทรายทีไระดับ โ5 % ฿กลຌคียงกับสูตรควบคุมทังดຌานลักษณะสຌน สี ละนือสัมผัสของฝอยทอง
สาหรับผูຌประกอบการลือกการ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนนาตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% ฿นผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
นืไองจาก ผลิ ตภัณฑ์ส ามารถกใบ เดຌน านมากกวา แ สั ป ดาห์ ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะห์ ทดสอบดຌา น
จุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รืไองขนมเทย ทังนีเดຌมีการถายทอดทคนลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์
ฝอยทองสด฿หຌกับกลุมฯ พรຌอมสูการนาเป฿ชຌประยชน์ตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
ขนมเทย ป็นของหวานทีไมีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจาชาติเทย มีความละอียดออนประณีต฿น
การลื อ กสรรวั ต ถุ ดิ บ วิ ธี ก ารท าทีไ พิ ถี พิ ถั น รสชาติ อ ร อ ยหอมหวาน สี สั น สวยงาม ละมี รู ป ลั ก ษณ์ ช วน
รับประทาน ตการจาหนายขนมเทยหลายประภทยังมีขຌอจากัด นืไองจากขนมเทยมีอายุการกใบรักษาสัน
ทังนีมาจากขนมเทยประกอบ ดຌวยปງง กะทิ เข นาตาล ป็นสวนมาก สวนประกอบหลานีป็นหลงทีไดีของ
การจริญติบตของชือจุลินทรีย์ ประกอบกับขนมเทยมีความชืนสูง จึงทา฿หຌขนมเทยอายุการกใบสันมาก
ิสยามธุรกิจ , โ55เี การจัดจาหนายเปสถานทีไหางเกลจากทีไผลิตหรือตางประทศทาเดຌยาก รัฐบาลซึไงมี
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นยบาย฿นการผลักดันละส งสริม฿หຌอุตสาหกรรมขนมเทยมีมาตรฐาน฿นการผลิ ตละสามารถส งออกเดຌ
ิกฤษณา, โ5ไๆี
ดังนันการควบคุมกระบวนการผลิตพืไอลดปริมาณชือจุลินทรีย์ริไมตຌน฿นขนมเทย ป็นวิธีหนึไงทีไชวยยืด
อายุขนมเทยเดຌ ชนดียวกับการลดความชืน฿นผลิตภัณฑ์ขนมเทย ชน การอบหຌง หรือการ฿ชຌ สาร฿หຌความ
หวานทนนาตาล ชน ซอร์บิทอล ติมลง฿นผลิตภัณฑ์พืไอลดคาวอตอร์อคทิวิตี พืไอชะลอการจริญของ
จุลิน ทรีย์ ซึไง ป็น สาหตุข องการนา สีย ป็น อีก วิธีห นึไง ทีไนา จะสามารถยืด อายุก ารกใบ รัก ษาขนมเทย
เดຌสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ิหทัยรัตน์ละคณะ, โ5ไ้ี พบวา การติมซอร์บิทอล฿นอัตราสวนของนาตาล
ทรายตอซอร์บิทอล แเเ ๊ ใเ มีผลทา฿หຌคา aw ลดลงจาก เ.้แ่ ป็น เ.็ๆ็ ละกใบฝอยทองทีไพัฒนาเดຌ฿น
บรรจุภัณฑ์ทีไมีสารดูดออกซิจนละปຂดผนึกบบสุญญากาศ ฝอยทองสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานถึง
แไ วัน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
กลุมขนมเทยนงลักษณ์ ตาบลหนຌามือง อาภอมือง จังหวัดฉะชิงทรา พบวาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
ของกลุม ฯ สามารถกใบ รัก ษาเดຌ พีย ง ใ วัน พบชื อราขึ น กลุม ฯจึง มีค วามตຌอ งการทางานวิจัย รว มกับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด฿หຌสามารถกใบรักษาเดຌนานขึน
พืไอจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ขนมเทยของกลุมฯเดຌกวຌางขึน
คณะวิจัยกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌวางนวทางการวิจัยดยทาการศึกษาขຌอมูลบืองตຌนกีไยวกับ
ปัจจัย฿นกระบวนการผลิตตังตวัตถุดิบ กระบวนการผลิตทีไมี ผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ศึกษาชนิดละ
ปริมาณของสาร฿หຌความหวานทนนาตาลทีไหมาะสม฿นการผลิตฝอยทองสด ชน ซอร์บิทอล มอลทิทอล ป็น
ตຌน พืไอลดปริมาณความชืนละลดปริมาณชือจุลินทรีย์ริไมตຌน฿นขนมฝอยทองสด รวมกับการลือก฿ชຌบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ทีไ  หมาะสมพืไ อ พั ฒ นา คุ ณ ภาพดຌ า นอายุ ก ารกใ บ รั ก ษาของขนมเทย฿หຌ น านขึ น ดยทีไ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ป็นทีไยอมรับตอผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ฝ อยทองสด฿หຌ ส ามารถยืดอายุการกใบ รักษาผลิ ตภัณฑ์฿หຌ เดຌนานมากกวา แ
สัปดาห์
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 สารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการผลิตฝอยทองสด
9.2 ศึกษาสูตรละพัฒนากระบวนการผลิตฝอยทองสดพืไอยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
9.3 ถายทอดทคนลยีวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
9.4 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชน์
9.5 สรุปละรายงานผล
10 หลักการละหตุผล
การยืดอายุขนมเทยสามารถทาเดຌดย฿ชຌการควบคุมกระบวนการผลิตพืไอลดความชืน฿นผลิตภัณฑ์
ขนมเทย ชน การอบหຌง หรือการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทนนาตาล ชน ซอร์บิทอล ติมลง฿นผลิตภัณฑ์พืไอ
ลดคาวอตอร์อคทิวิตี ทังนีพืไอชะลอการจริญของจุลินทรีย์ ซึไงป็นสาหตุของการน าสีย ซึไงป็นอีกวิธีหนึไงทีไ
นาจะสามารถยืดอายุการกใบรักษาขนมเทยเดຌ สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ิหทัยรัตน์ละคณะ, โ5ไ้ี พบวา
การติมซอร์บิทอล฿นอัตราสวนของนาตาลทรายตอซอร์บิทอล แเเ ๊ ใเ มีผลทา฿หຌคา Aw ลดลงจาก เ.้แ่
ป็น เ.็ๆ็ ละกใบ ฝอยทองทีไ พัฒ นาเดຌ฿ นบรรจุ ภัณ ฑ์ทีไมี ส ารดู ดออกซิ จนละปຂ ดผนึก บบสุ ญ ญากาศ
ฝอยทองสามารถยืดอายุการกใบ รักษาเดຌนานถึง แไ วัน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังป็นทีไยอมรับ ของ
ผูຌบริภค
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คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จึงเดຌจัดทาครงการการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์
ขนมเทย (ฝอยทองสด) ฿หຌก กลุมขนมเทยนงลักษณ์ ต.หนຌามือง อ.มือง จ.ฉะชิงทรา มีวัตถุประสงค์พืไอ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด฿หຌสามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌนานมากกวา แ สัปดาห์ ดยเมตຌอง
ชยใน ทังนีเดຌทาการศึกษาชนิดละปริมาณของสาร฿หຌความหวานทนนาตาลทีไหมาะสม฿นการผลิตฝอยทอง
สด ไ ชนิด เดຌก ซอร์บิทอล มอลทิทอล เอซมอลท์ ละมนนิทอล ทีไอัตราสวน โ5% 50% 75% ละ
100% พืไอลดปริมาณความชืนละลดปริมาณชือจุลินทรีย์ริไมตຌน฿นขนมฝอยทองสด รวมกับการศึกษาอายุ
การกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑ์ป็นทีไยอมรับตอผูຌบริภคละป็นเปตาม
มาตรฐานชุมชน รืไอง ขนมเทย (มผช. แ/โ55โ) ทังนีพืไอจะขยายตลาดผลิตภัณฑ์ขนมเทยของกลุมฯ เดຌกวຌาง
ขึน
11 ขันตอนการดานินงาน
11.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการผลิตฝอยทองสด
11.2 ศึกษาสูตรละพัฒนากระบวนการผลิตฝอยทองสดพืไอยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
- ศึกษาชนิดละปริมาณสารความหวานทีไ฿ชຌ฿นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
- ศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
11.3 วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
11.4 ถายทอดทคนลยี
11.5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌ
11.6 สรุปละรายงานผล
12 ผลการดานินงาน
จากการลงพืนทีไสารวจฯ พบวาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดของกลุมขนมเทยนงลักษณ์มีอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์เดຌเมกิน ใ วัน พบราขึนบนผลิตภัณฑ์ วศ.จึงเดຌศึกษาทดลองละพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตฝอยทองสด ดยการ฿ชຌ ส าร฿หຌ ค วามหวานทดทนน าตาลทราย฿นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฝ อยทองสด เดຌ  ก ซอร์ บิ ท อล
มอลทิทอล เอซมอลท์ ละมนนิทอล ทีไระดับการทดทน โ5% 50% 75% ละ 100 รวมกับการศึกษาอายุ
การกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด มีรายละอียด ดังนี
12.1 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลตอลักษณะทางกายภาพของฝอยทองสด
จากการทดลอง พบวา การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานพิไมขึนทา฿หຌสຌนฝอยทองมีลักษณะคอนขຌางบน
นืไอง จากนาตาลอลกอฮอล์ (ซอร์บิทอล มอลทิทอล) จะพิไมอุณหภูมิ฿นการปลีไยนสภาพ (denaturation)
ของปรตีน (Lee (Timasheff, 1981) ละมืไอรยเขดงดิบลงเป฿นนาชืไอมของนาตาลอลกอฮอล์ทา฿หຌ
ปรตีนของเขสุกชຌาลง สาหรับการพิไมการทดทนนาตาลทรายดຌวยมอลทิทอล ละมนนิทอลทีไระดับ 50%
75% ละ 100% พบวาสຌนฝอยทองสดคอนขຌางบนละสຌนติดกัน จับป็นกลุมกຌอน ขใงกระดຌาง ละขาด
งาย นืไองจากกิดการตกผลึกของเอซมอลท์ ละมนนิทอลทา฿หຌจลปรตีนกิดการฉีกขาด
12.2 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลตอปริมาณความชืนของฝอยทองสด
จากผลการทดลองการ฿ชຌสาร฿หຌ฿หຌ ความหวานมีผลตอคาความชืน มืไอทดทน฿นปริมาณทีไพิไมขึน
คาความชืนของฝอยทองมีนวนຌมลดลง ถຌาปรียบทียบการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานตางชนิดกันการ฿ชຌซอร์บิทอล
ปริมาณความชืนของฝอยทองสดนຌอยกวาการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานอืไน สดงผลตามตารางทีไแ
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ตำรำงทีไ 1: ปริมาณความชืน (moisture content) ของฝอยทองสดทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทน
นาตาลทรายตกตางกัน

สำร฿หຌควำม
หวำน
sorbital
maltital
isomalt
mannital

0%
19.89±0.83 ns C
19.98±0.86 ns C
19.91±0.79 ns C
19.87±0.75 ns B

ระดับกำรทดทนนำตำลทรำย
25%
50%
75%
bA
cB
24.65±0.90
21.09±0.13
21.61±0.09 b B
27.09±0.34 a A 24.93±1.10 b B
24.53±0.77 a B
24.70±0.40 b B 24.54±0.53 b B 24.15±0.27 a B
26.70±1.03 a A 27.03±1.42 a A
*

100%
21.39±0.75 b B
25.36±0.07 a B
*
*

หมำยหตุ ตัวอักษรล็กกำกับคำฉลียไ ตำมนวตัง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญกำกับคำฉลียไ ตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง

12.3 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลตอคาสีของฝอยทองสด
จากผลการทดลอง พบวา การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทา฿หຌขนมมีคา L*(สดงถึงความสวาง) พิไมขึนคา
a* (สดงถึงสีดง) มีคาลดลง สวนคา b* (สดงถึงสีหลือง-นางิน) มีคาลดลง การ฿ชຌซอร์บิทอล ฿หຌคุณสมบัติ
ของสี฿กลຌคียงกับสูตรควบคุมมากทีไสุดมืไอปรียบทียบกับการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานชนิดอืไน สดงผลตามตารางทีไ
โ-4 ซึไงสาร฿หຌความหวานตละชนิดมีอุณหภูมิจุดดือดของนาชืไอมตางกันจึงสงผลตอสีของสຌนฝอยทองสด
ตางกัน
ตำรำงทีไ 2: คา L* ของฝอยทองสดทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลทรายตกตางกัน
สำร฿หຌควำม
หวำน
sorbital
maltital
isomalt
mannital

0%
51.72±0.15 ns B
51.64±0.31 ns E
51.75±0.19 ns C
51.83±0.46 ns B

ระดับกำรทดทนนำตำลทรำย
25%
50%
75%
cA
cA
52.32±0.02
52.23±0.15
52.03±0.15 c C
53.96±0.05 b C 53.46±0.03 b D 53.72±0.08 b A
51.67±0.10 d C 52.24±0.13 d B 52.14±0.09 a A
55.09±0.08 a A 55.33±0.15 a A
*

100%
52.64±0.08 b B
53.17±0.02 a B
*
*

หมำยหตุ ตัวอักษรล็กกำกับคำฉลียไ ตำมนวตัง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญกำกับคำฉลียไ ตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง

ตำรำงทีไ 3: คา a* ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลทรายตกตางกัน
สำร฿หຌควำม
หวำน
sorbital
maltital
isomalt
mannital

0%
18.71±0.09 ns A
18.78±0.06 ns A
18.74±0.02 ns A
18.76±0.05 ns A

ระดับกำรทดทนนำตำลทรำย
25%
50%
75%
cC
dD
16.14±0.02
15.43±0.12
15.47±0.06 b D
16.65±0.02 a D 17.20±0.05 a C 17.14±0.02 a C
15.61±0.03 d D 16.97±0.01 b C 17.14±0.04 a B
16.27±0.06 b C 16.67±0.05 c B
*

100%
16.39±0.12 b B
17.87±0.06 a B
*
*

หมำยหตุ ตัวอักษรล็กกำกับคำฉลียไ ตำมนวตัง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญกำกับคำฉลียไ ตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง
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ตำรำงทีไ 4 คา b* ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลทรายตกตางกัน
สำร฿หຌควำม
หวำน
sorbital
maltital
isomalt
mannital

0%
51.98±0.24 ns A
51.91±0.08 ns A
51.89±0.32 ns A
51.92±0.18 ns A

ระดับกำรทดทนนำตำลทรำย
25%
50%
75%
dB
cB
49.77±0.08
49.46±0.38
48.81±0.25 c C
51.61±0.07 a AB 51.23±0.23 a B 51.57±0.15 a AB
51.07±0.08 b B 50.79±0.12 b AB 50.49±0.40 b B
50.15±0.14 c B 49.62±0.12 c C
*

100%
48.43±0.24 b C
50.32±0.24 a C
*
*

หมำยหตุ ตัวอักษรล็กกำกับคำฉลียไ ตำมนวตัง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญกำกับคำฉลียไ ตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำงกัน
อยำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง

12.4 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลตอลักษณะนือสัมผัสของฝอยทองสด
จากผลการทดลองพบวา คา Tensile Strength Toughness ละ Extensibility พิไมขึน
- Tensile Strength (การทนตอรงดึง) การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทา฿หຌฝอยทองสงผล฿หຌมีคา
Tensile Strength พิไมขึนละมืไอทดทนพิไมขึนทา฿หຌมีคา Tensile Strength พิไมขึนดຌวย สຌนฝอยทองมี
ความขใงรงพิไมขึนนืไองจากนาตาลอลกอฮอล์ทีไมีมลกุลลใก (ซอร์บิทอล) สามาถทรกตัวระหวางพอลิ
มอร์ของปรตีน กิดพันธะเฮดรจนระหวางสายปรตีนเดຌดีกวานาตาลทรายละนาตาลอลกอฮอล์มลกุล
฿หญ (มอลทิทอล เอซมอลท์) สดงผลตามตารางทีไ 5
ตำรำงทีไ 5: คา Tensile strength (N)ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลทรายตกตางกัน
สำร฿หຌควำม
หวำน
sorbital
maltital
isomalt
mannital

0%
0.25±0.04 ns C
0.24±0.06 ns C
0.24±0.02 ns C
0.25±0.08 ns C

ระดับกำรทดทนนำตำลทรำย
25%
50%
75%
ns B
a AB
0.52±0.11
0.54±0.05
0.56±0.02 ns AB
0.49±0.01 ns B 0.56±0.07 a AB
0.54±0.05 ns B
0.51±0.08 ns A 0.40 ±0.14 b B
0.51±0.06 ns A
0.54±0.06 ns A 0.48±0.06 ab B
*

100%
0.69±0.14 a A
0.62±0.38 b A
*
*

หมำยหตุ ตัวอักษรล็กกำกับคำฉลียไ ตำมนวตัง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญกำกับคำฉลียไ ตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง

- Toughness (ความหนียว) การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทา฿หຌฝอยทองสงผล฿หຌมีคา Toughness
ละมืไอทดทนพิไมขึนทา฿หຌมี Toughness พิไมขึนดຌวย ยกวຌนการ฿ชຌมอลทิทอลทดทนทีไระดับ 100%
สวนการ฿ชຌเอซมอลท์ทีไระดับ 75% ละ฿ชຌมนนิทอลทีไระดับ 50% คา Toughness ลดลงสอดคลຌองกับคา
Extensibility สดงผลตามตารางทีไ 6
ตำรำงทีไ 6: คา Toughness (N.mm) ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลทรายตกตางกัน
สำร฿หຌควำม
หวำน
sorbital
maltital
isomalt
mannital

0%
1.40±0.44 ns C
1.42±0.61 ns B
1.47±0.09 ns B
1.44±0.74 ns B

ระดับกำรทดทนนำตำลทรำย
25%
50%
75%
ns B
aB
4.59±0.84
4.62±1.20
4.69±0.70ab B
4.51±1.04 ns A 5.21±1.82a A 4.32±0.98b A
5.01±1.84 ns A 2.09±1.39b B 4.88±0.99a A
3.80±1.22 ns A 3.44±0.38ab A
*

100%
6.92±1.24a A
4.35±0.62b A
*
*

หมำยหตุ ตัวอักษรล็กกำกับคำฉลียไ ตำมนวตัง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญกำกับคำฉลียไ ตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง
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- Extensibility (การยืดตัว) การ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทา฿หຌฝอยทองสงผล฿หຌมีคา Extensibility
พิไมขึนละมืไอทดทนพิไมขึนทา฿หຌมีคา Extensibility พิไมขึนดຌวย ยกวຌนการ฿ชຌมอลทิทอล
ทดทนทีไระดับ 100% สวนการ฿ชຌ เอซมอลท์ทีไระดับ 75% ละ ฿ชຌมนนิทอลทีไระดับ 50%
คา Extensibility ลดลงนืไองจากการตกผลึกของเอซมอลท์ ละมนนิทอล ทา฿หຌ จลของ
ปรตีนเขดงกิดการฉีกขาด สงผล฿หຌสຌนขนมมีความขใงตปราะ หรือขาดงาย สดงผล
ตามตารางทีไ ็
ตำรำงทีไ 7 คา Extensibility (mm) ของฝอยทองทีไติมสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลทรายตกตางกัน
สำร฿หຌควำม
หวำน
sorbital
maltital
isomalt
mannital

0%
8.67±0.96 ns B
8.64±0.91 ns B
8.61±0.74 ns B
8.63±0.36 ns B

ระดับกำรทดทนนำตำลทรำย
25%
50%
75%
100%
ns A
ab A
ns A
13.63±1.59
13.81±1.85
13.70±0.92
14.86±1.52 a A
13.59±2.06 ns A
15.23±1.64a A 13.32±2.36 ns A 13.52±0.22 b AB
13.68±1.18 ns A
8.31±2.79 c B
13.17±2.45 ns AB
*
ns A
ab A
11.51±2.61
10.49±1.65
*
*

หมำยหตุ ตัวอักษรล็กกำกับคำฉลียไ ตำมนวตัง หรือตัวอักษรพิมพ์฿หญกำกับคำฉลียไ ตำมนวนอนทีไตกตำงกัน สดงถึงควำมตกตำง
กันอยำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) * ไมป็นสຌนฝอยทอง

12.5 ศึกษาผลของการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลตอความชอบดຌานประสาทสัมผัสของฝอยทอง
จากผลการทดสอบ พบวา การ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนนาตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% มอลทิทอล
ทดทนนาตาลทรายทีไระดับ โ5 % ฿กลຌคียงกับสูตรควบคุม ทังดຌานลักษณะสຌน สี ละนือสัมผัสของฝอยทองสด
จากขຌอมูล ละผลการดานิน งานครงการฯ สามารถยืดอายุผ ลิ ตภัณฑ์ฝ อยทองสดเดຌนานขึน ซึไง
ผูຌประกอบการลือกการ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนนาตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด
นืไองจากผลิตภัณฑ์฿กลຌคียงสูตรควบคุมทังดຌานลักษณะของสຌน สี ละนือสัมผัสของฝอยทองสด฿กลຌคียงกับ
สู ตรพืนฐาน ละยั งสามารถกใบ เดຌ น านมากกว า แ สั ป ดาห์ ดยอຌางอิงจากผลการวิ คราะห์ ทดสอบดຌา น
จุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รืไองขนมเทย ทังนีคณะทางาน วศ. เดຌมีการถายทอดทคนลยีการยืด
อายุผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด฿หຌกับกลุมฯ พรຌอมสูการนาเป฿ชຌประยชน์ตอเป
13 สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดของกลุมขนมเทยนงลักษณ์ กอนการดานินงาน พบวา ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดมี
อายุการกใบรักษาเดຌเมกิน ใ วัน หลังจาก วศ. เดຌทาการศึกษาสาร฿หຌความหวาน 4 ชนิด ทดทนนาตาลทราย
฿นฝอยทอง เดຌก ซอร์บิทอล มอลทิทอล เอซมอลท์ ละมนนิทอล ทีไระดับการทดทน โ5% 50% 75%
ละ 100% พบวา การ฿ชຌซอร์บิทอลทดทนนาตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% มอลทิทอลทดทนนาตาลทรายทีไ
ระดับ โ5 % ฿กลຌคียงกับสูตรควบคุม ทังดຌานกายภาพ สี ละนือสัมผัส สาหรับผูຌประกอบการลือกการ฿ชຌซอร์
บิทอลทดทนนาตาลทราย฿นระดับทีไ แเเ% ฿นผลิตภัณฑ์ฝอยทองนืไองจาก ผลิตภัณฑ์สามารถกใบเดຌนาน
มากกวา แ สัปดาห์ ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะห์ทดสอบดຌานจุลินทรีย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รืไอง
ขนมเทย ทังนีเดຌมีการถายทอดองค์ความรูຌ฿หຌกับกลุมฯ พรຌอมสูการนาเป฿ชຌประยชน์ตอเป
14 ความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
พึงพอ฿จกับการรวมครงการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครงการคูปองฯสามารถตอบจทย์ละชวย
กຌเขปัญหา฿หຌกลับทางกลุมฯเดຌ ประทับ฿จกับทีมจຌาหนຌา วศ. ฿ส฿จละคอย฿หຌคานะนา ขอขอบคุณครงการ
ดีโของ วศ. ละยินดีทีไเดຌรวมงานกับทีมจຌาหนຌา วศ.
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15 ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พืไอชวยกຌเขปัญหา
ละตอยอดความรูຌของผูຌประกอบการ ถึงมຌวาผูຌประกอบการจะเดຌมาตรฐานลຌวอยางตอนืไอง
16 รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
16.2 นายปัญจ์ยศ มงคลชาติ
16.3 นางสาวลลิตา ชูกຌว
ภำพกำรดำนินงำนละผลิตภัณฑ์

รูปภำพทีไ ่ : ผลิตภัณฑ์ฝอยทองสดดยการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานชนิดตางโทดทนนาตาล

รูปภำพทีไ 9 : การดานินงาน฿นหຌองปฏิบัติการ
วิคราะห์ทดสอบทางดຌานกายภาพ

รูปภำพทีไ แเ : ลักษณะปรากฎของฝอยทองทีไชนดละ
ปริมาณสาร฿หຌความหวานทดทนนาตาลระดับบตางกัน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นำพริกหอยนำงรมไขค็ม
ของกลุมมบຌำนกษตรกรสนธิวัฒน์

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวบญจนำฏ คงจริญ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7188
ทรสาร : 0 2201 7416
อีมล์ : khanittha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวบญจนาฏ คงจริญ
ทีไตัง : 12/1 ม.9 ต.กะดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
ทรศัพท์ : 08 1829 2214 ทรสาร :
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 6 ดือน นับจากวันทีไอนุมัติ
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยสานักทคนลยีชุมชนเดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทังประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับ
ของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี จึงเดຌมีครงการคูปองวิ ทย์พืไอ OTOP
ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการยืดอายุการกใบ
ผลิตภัณฑ์ รวมทังพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
กลุมมบຌานกษตรกรสนธิวัฒน์เดຌรวมพัฒนาผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมเขคใมกับ วศ. ฿นปี โ55้
ละกลุมฯ สน฿จขຌารวมคูปองวิทย์฿นปี โ5ๆเ พัฒนากระบวนการผลิตพืไอเดຌผลิตภัณฑ์นาพริกทีไ฿หຌคุณคาดຌาน
ปรตีนละสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ เดຌนาน วศ. จึงเดຌทาการศึกษาปริมาณปรตีน
หอยนางรมสดจากหลงพาะลียง฿นพืนทีไ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง รวมกับพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ พืไอเดຌผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ ทีไมีปริมาณปรตีนสูง
ดยทาการศึกษากระบวนการผลิต ละศึกษาการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ ละถึง
ปรียบทียบปริมาณปรตีนของหอยนางรมสดจากหลงตางโ เดຌก จังหวัดสุราษฎร์ธ านี จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง พบวานือหอยนางรมสดจากหลงพาะลียง฿นพืนทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณปรตีนสูงกวา
หลงพาะลียง฿นจังหวัดขຌางตຌน คิดป็นรຌอยละประมาณ โใ.่ ปอร์ซในต์ ทังนีกลุมฯ เดຌนาหอยนางรม
อบหຌงมา฿ชຌป็นวัตถุดิบ฿นการผลิตนาพริกหอยนางรมฯ ทนการ฿ชຌหอยนางรมสด ลຌวนาผลิตภัณฑ์นาพริก
หอยนางรมฯ ทีไผลิตเดຌมาบรรจุ฿นขวดกຌวทาการฆาชือทีไอุณหภูมินาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส ป็น
วลา ใเ นาที จากนันทาการวิคราะห์ทดสอบทางดຌานกายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรีย์ ดยการสงตรวจ
วิคราะห์จุลินทรีย์ตามประกาศ มผช. แใเ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑ์นาพริกปຆนหຌง ทุกโ โ สัปดาห์ ป็นระยะวลา
ใ ดื อ น พบว า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น าพริ ก หอยนางรมฯ เม มี ก ารปลีไ ย นปลงดຌ า นสี กลิไ น รส ละนื อสั ม ผั ส
ชือจุลินทรีย์อยู฿นปริมาณกณฑ์มาตรฐานกาหนดทีไระยะวลาการกใบมากกวา 3 ดือน
7. ความป็นมาของครงการ
หอยนางรม หรือทีไรียกวาหอยตะกรมกรามขาวป็นสัตว์นาศรษฐกิจทีไสาคัญละป็นอกลักษณ์ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนเดຌถูกนามา฿ชຌป็นสวนหนึไง฿นคาขวัญของจังหวัด นอกจากนียังเดຌรับการรับรอง฿หຌป็น
สินคຌาซึไงมีสิไงบงชีทางภูมิศาสตร์ ิGIี พราะป็นหลงพาะลียงทีไมีความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารละ
สภาพวดลຌอมหมาะสมตอการจริญติบต ทาเหຌผลผลิตทีไมีอกลักษณ์ฉพาะ ชน ตัวภายนอกมีขนาด฿หญ
นือมาก สีสวย นือสัมผัสละรสชาติดี จึงทา฿หຌป็นทีไนิยมบริภคของทั งคน฿นละนอกพืนทีไ นอกจากหอย
นางรมมีรสชาติอรอยลຌว ยังป็นหลงของสารอาหารละรธาตุทีไสาคัญ ฿นนือหอยนางรมนาหนัก แเเ กรัม
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ประกอบดຌวยนารຌอยละ ็ๆ.แ มีปรตีนประมาณ ๆ กรัม คลซียม แไ็ มิลลิกรัม หลใก 5.้ มิลลิกรัม สังกะสี
็.ๆ มิลลิกรัม ปตสซียม ใๆ มิลลิ กรัม ละวิตามินอ 33.9 เมครกรัม ิพงษ์ทพุ โ55ๆี ดังนันกรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เดຌจัดทาครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาค฿ตຌ ดย
มุงนຌนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินคຌา OTOP ฿หຌเดຌมาตรฐานละป็นทีไยอมรับ จึงมีการสารวจความตຌองการ
ละปัญหา จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประภทอาหารละครืไองดืไม ละ
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกรายสถานประกอบการพืไอกຌเขปัญหาการผลิตละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบวา
ผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมของกลุมมบຌานกษตรกรสนธิวัฒน์ ต.กะดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ป็นกลุมทีไมีภูมิปัญญาดຌานการทานาพริกป็นฐานดิมทีไขຌมขใงละตຌองการสรຌางอัตลักษณ์สินคຌาของกลุมฯ จึง
นาหอยนางรมมาป็นสวนประกอบ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมทีไหลากหลาย เดຌก นาพริกตาดง
หอยนางรม นาพริกเตปลาหอยนางรม นาพริกคัไวกลิงหอยนางรม ป็นตຌน ประกอบกับกลุมฯมีความสน฿จทีไจะ
ทาวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์นาพริกปรตีนสูงจาก
หอยนางรม พืไอ฿หຌผูຌบริภคเดຌรับสารอาหารละคุณคาทางภชนาการพิไมมากขึน
8. วัตถุประสงค์
พืไอศึกษาละพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมเขคใม พืไอเดຌผลิตภัณฑ์นาพริก
หอยนางรมฯ ทีไมีปริมาณปรตีนสูง ละสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ เดຌนาน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนากระบวนการผลิตนาพริกหอยนางรมเขคใม
9.2 ศึกษาองค์ประกอบของวัตถุดิบละพัฒนากระบวนการผลิตพืไอเดຌผลิตภัณฑ์นาพริกทีไ฿หຌคุณคา
ดຌานปรตีนสูงหรือปริมาณปรตีนทียบทากับหอยนางรมสด
9.3 วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
9.4 ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตนาพริกหอยนางรมเขคใม
9.5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชน์
9.6 สรุปละรายงานผล
10. หลักการละหตุผล
การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกกง สามารถทาเดຌดยอาศัยหลักการฆาชือจุลินทรีย์฿น
ภาชนะบรรจุปຂดสนิทดຌวยความรຌอน นริศรา ละวรารัตน์ (โ55ใ) เดຌศึกษาการปลีไยนปลงคุณสมบัติของ
นาพริกอปปຂล฿นระหวางการวางจาหนาย ดยฆาชือนาพริกดຌวยความรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส ป็น
วลา ใเ นาที จากนันนาเปบรรจุขวดกຌว ละนาเปทา฿หຌยในทันทีจนอุณหภูมิของนาพริกทากับ โ5 องศา
ซลซียส พบวาผลิตภัณฑ์ พริกกงอปปຂล สามารถกใบรักษาเดຌนาน ็ สัปดาห์ ดยมีชือจุลินทรีย์เมกิน
มาตรฐานสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุภาพร ละกฤตภาส (โ55ๆ) เดຌศึกษาบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสมสาหรับบรรจุ
ผลิ ตภัณฑ์นาพริกกงพรຌอมบริ ภค เดຌก นาพริกตะลิ งปลิ ง ละนาพริกสวรรค์ห อยนางรม ปรียบทีย บ
ระหวางการบรรจุขวดกຌว กับถุงรีทอร์ต ลຌวนาเปนึไงฆาชือทีไอุณหภูมินาดือด แเเ องศาซลซียส ป็นวลา
ใเ นาที พบวาผลิตภัณฑ์นาพริกกงทัง โ ชนิด เมมีการปลีไ ยนปลงดຌานสี กลิไน รสชาติ นือสัมผัส ละ
ปริ ม าณชื อจุ ลิ น ทรี ย์ เ ม  กิ น มาตรฐานก าหนดทีไ ร ะยะวลาการกใ บ รั ก ษา แโ สั ป ดาห์ สดงว า การฆ า
ชือจุลิ นทรีย์฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิทดຌว ยความรຌอนป็น วิธีการนึไงทีไส ามารถชว ยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑ์
นาพริกกงเดຌ
จากการศึกษาคຌนควຌาพบวา นือหอยนางรมสดมืไอผานกระบวนการ฿หຌความรຌอนจะมีปริมาณปรตีน
พิไมมากขึน สอดคลຌองกับฐานขຌอมูลของ United States Department of Agriculture (USDA) พบวา นือ
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หอยนางรมอบหຌง มีปรตีนประมาณ 8.87 กรัม นือหอยนางรมอบเอนา มีปรตีนประมาณ 11.42 กรัม
(USDA, 2559)
คณะวิจั ยจากกรมวิ ทยาศาสตร์ บ ริ การ ิวศ.ี จึง เดຌ นาขຌอ มูล ขຌา งตຌ น฿ชຌ ป็น นวทาง฿นการพั ฒ นา
กระบวนการผลิ ตผลิ ต ภั ณฑ์ นาพริ ก หอยนางรมเข คใม พืไ อเดຌผ ลิ ต ภั ณฑ์ นาพริ กหอยนางรมทีไ มี ปรตีน สู ง
ละสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ เดຌนาน
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ลงพืนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนากระบวนการผลิตนาพริกหอยนางรมเขคใม
- ส ารวจพื นทีไ ทีไ ท าการผลิ ต จริ ง เดຌ  ก สภาพรงรื อ น บริ  วณผลิ ต อุ ป กรณ์ ครืไ อ งมื อ
ตลอดจนกระบวนการผลิต
- รวบรวมประดในปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ
11.2 ศึกษาองค์ประกอบของวัตถุดิบละพัฒนากระบวนการผลิตพืไอเดຌผลิตภัณฑ์นาพริกทีไ฿หຌคุณคา
ดຌานปรตีนสูงหรือปริมาณปรตีนทียบทากับหอยนางรมสด
- วิคราะห์ปรียบทียบปริมาณปรตีน฿นนือหอยนางรม
- ศึกษาวิธีการยืดอายุนาพริกหอยนางรมเขคใม฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท
- ศึกษาอายุการกใบรักษานาพริกหอยนางรมเขคใม
11.3 วิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
11.4 ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตนาพริกหอยนางรมเขคใม
11.5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชน์
11.6 สรุปละรายงานผล
12. ผลการดานินงาน
วศ. เดຌทาการศึกษาละพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมเขคใม พืไอเดຌผลิตภัณฑ์
นาพริกหอยนางรมฯ ทีไมีปริมาณปรตีนสูง ดยทาการศึกษากระบวนการผลิต ละศึกษาการยืดอายุการกใบ
รักษาผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ รวมถึงปรียบทียบปริมาณปรตีนของหอยนางรมสดจากหลงตางโ
เดຌก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ฿นการทดลองครังนีกลุมฯ เดຌนาหอยนางรมอบหຌง
มา฿ชຌป็นวัตถุ ดิบ฿นการทานาพริกหอยนางรมฯ ทนหอยนางรมสด ละนาผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ
ของกลุมฯ มาทาการฆาชือ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินาดือดประมาณ ใเ นาที จากนันทาการ
วิคราะห์ทดสอบทางดຌานกายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรีย์ ดยการสงตรวจวิคราะห์จุลินทรีย์ตามประกาศ
มผช. แใเ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑ์นาพริกปຆนหຌง ทุกโ โ สัปดาห์ ป็นระยะวลา ใ ดือน ละวิคราะห์ปริมาณ
ปรตี น ฿นนื อหอยนางรมสด฿นหล ง พาะลี ยงต า งโ พบว า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น าพริ ก หอยนางรมฯ เม มี ก าร
ปลีไยนปลงดຌานสี กลิไนรส ละนือสัมผัส ชือจุลินทรีย์อยู฿นปริมาณกณฑ์มาตรฐานกาหนดทีไระยะวลาการ
กใบมากกวา 3 ดือน ละพบวานือหอยนางรมสดจากหลงพาะลียง฿นพืนทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณ
ปรตีนสูงกวาหลงพาะลียง฿นจังหวัดอืไนโ
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมเขคใมของกลุมมบຌานกษตรกรสนธิวัฒน์ กอนการดานินงาน พบวา
ผลิตภัณฑ์นาพริกดิม฿ชຌหอยนางรมสดป็นสวนผสมของวัตถุดิบ ทา฿หຌผลิตภัณฑ์กใบรักษาเดຌเมนานจึงปลีไยน
จากหอยนางรมสดป็นหอยนางรมอบหຌง พรຌอมกับ วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์นาพริก
หอยนางรมฯ ดยวิธีการนึไงฆาชือดຌว ยความรຌอน฿หຌกับกลุมฯ พบวาผลิตภัณฑ์นาพริกหอยนางรมฯ มีอายุการ
กใบเดຌนานมากกวา ใ ดือน อຌางอิงจากผลการวิคราะห์ทดสอบดຌานจุลินทรีย์ตามประกาศ มผช. แใเ/โ55ๆ
฿นผลิตภัณฑ์นาพริกปຆนหຌง
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
พอ฿จละดี฿จมากทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทย์ฯ ครงการนีป็นประยชน์กับผูຌประกอบการมาก
ส งผล฿นดຌ านการตลาดทา฿หຌ มียอดขายทีไพิไมขึน จຌาหนຌา ทีไ วศ. คอย฿หຌ คาปรึ กษาละนะนา รืไอง การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตดย฿ชຌทคนลยีการฆาชือ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท มาดยตลอด ทา฿หຌผลิตภัณฑ์
สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานขึน อีกทังยังชวยวิคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทา฿หຌผูຌประกอบการมัไน฿จ฿น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มากยิไงขึน ซึไงป็นนวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌคุณภาพละปลอดภัยตอผูຌบริภค
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พืไอชวยกຌเขปัญหา
ละตอยอดความรูຌของผูຌประกอบการ ถึงมຌวาผูຌประกอบการจะเดຌมาตรฐานลຌว
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
16.2 นายปัญจ์ยศ มงคลชาติ
16.3 นางสาวลลิตา ชูกຌว
ภาพสถานประกอบการละผลิตภัณฑ์ กอน – หลัง การดานินงาน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพิไมมูลคำผลิตภัณฑ์กระดำษจำกผักตบชวำ”

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงจันทิพย์ ชวงบุญศรี
กลุมวิสำหกิจชุมชนตำบลบำงมวง

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาเทยี การพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์กระดาษจากผักตบชวา
.
ิภาษาอังกฤษี To Value Added of Paper Water Hyacinth Products .
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายยุทธนาพงศ์ ดงพใง ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ ๊ เ โโเแ ็แโใ
ทรสาร ๊ เ โโเแ ็ใเ็
อีมล์ ๊ yutthanapong@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางจันทิพย์ ชวงบุญศรี
ทีไอยู ๊ ่แ/แ หมู โ ซอยวัดอัมพวัน ถนนตลิไงชัน-สุพรรณบุรี ตาบลบางมวง อาภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี
ทรศัพท์ ๊ เ่ใ เ่เ 5ไโโ ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการี ๊ แ ปี ิตุลาคม โ55้ - กันยายน โ5ๆเี
5. งบประมาณครงการ ๊ ไ5,เเเ บาท ิวศ. ใแ,5เเ บาท ผูຌประกอบการ แใ,5เเ บาที
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿นการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทังประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์
ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไ
มีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทัง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หมขຌารวมครงการ
วศ. เดຌทาการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษผักตบชวาของผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน
ตาบลบางมวง ดยมุงนຌนทีไจะกຌเขปัญหาคุณภาพของกระดาษผักตบชวาเดຌคุณภาพ฿หຌป็นเปตามทีไมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี กาหนด รวมทังนายืไอละกระดาษผักตบชวา เปผลิตป็นผลิตภัณฑ์ชนิดตางโ ฿หຌมี
ความหลากหลายตรงตามความตຌองการของตลาด ป็น การพิไมอกาสทางการคຌา ส งผล฿หຌผูຌ ประกอบการ
OTOP มีศักยภาพ฿นการขงขันพรຌอมสูตลาดสงออกตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
กระดาษผักตบ หมายถึง กระดาษทีไทาจากผักตบชวา ดยการนาผักตบชวา มาตຌมดຌวยซดีไยมเฮดรอก
เซด์ อาจมีการฟอก ลຌวผานการกระจายยืไอ ลຌวทาป็นผนบนตะกรง นาเปตาก฿หຌหຌง มีลวดลายตาม
ธรรมชาติทีไกิดขึนอง อาจยຌอมสี คลือบดຌวยสารคลือบงา ละตกตง฿หຌป็นลวดลายตางโ ดย฿ชຌวัสดุอืไน
ชน ดอกเมຌหຌงดຌวยกใเดຌ
฿นชวงวลาทีไผานมา กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม เดຌทาการถายทอดทคนลยี
การผลิตกระดาษผักตบชวา฿หຌกชาวบຌาน/ประชาชน฿นขต ตาบลบางมวง อาภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี ซึไง
ปัจ จุ บัน ป็ น กลุ มวิ ส าหกิจ ชุม ชนตาบลบาง อาภอบาง฿หญ จั งหวั ดนนทบุรีก ลุ ม ละมี การผลิ ตกระดาษ
ผักตบชวาออกมาจาหนาย ตนืไองดຌวยผลิตภัณฑ์กระดาษทีไ ผลิตเดຌยังดຌอยคุณภาพ รูปบบ ละลวดลาย เม
หลากหลาย ทา฿หຌเมป็นทีไตຌองการของตลาด จึงจาป็นตຌองมีการปรับปรุง พัฒนาทังดຌานคุณภาพของกระดาษ
ผักตบชวา รูปบบ ละลวดลายผลิตภัณฑ์฿หຌมีความป็นอกลักษณ์ ดดดน ป็นทีไตຌองการของตลาด รวมทัง
การนายืไอละกระดาษรีเซคิ ลทีไผลิตเดຌเปผลิตป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ ชน ภาพนูนตไา วัสดุตกตง ป็นตຌน พืไอ
ป็นการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์
กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย นอกจากจะเปชวยพัฒนาการผลิตกระดาษผักตบชวาลຌว ยังจะมีการ
สอน฿หຌทางกลุมฯ ผลิตภาพนูนตไาดย฿ชຌกระดาษผักตบชวาทีไผลิตเดຌพืไอป็นการพิไมมูลคา฿หຌมาก ป็นการสรຌาง
รายเดຌอีกทางหนึไง
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ภำพนูนตไำจำกกระดำษรีไซคิล
8. วัตถุประสงค์
พัฒนาคุณภาพกระดาษผักตบชวาละผลิตภัณฑ์จากกระดาษผักตบชวาพืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์
9. ขอบขตของการดานินงาน
฿หຌคาปรึกษา ถายทอดทคนลยีการผลิต ละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกระดาษผักตบชวา ฿น
พืนทีไตาบลบางมวง อาภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี
10. หลักการละหตุผล
฿นปั จ จุ บั น ปั ญ หา฿หญ ทีไ พ บ฿นม น าล าคลองคื อ ผั ก ตบชวา พราะผั ก ตั บ ชวาป็ น พื ช ทีไ ท นทาน
สภาพวดลຌ อมละมีการขยายพันธ์เดຌรวดรใวจึงส งผลกระทบดยตรงตอสิไ งวดลຌ อม สิไ งมีชีวิต฿ตຌนา การ
คมนาคมทางนา ละชาวบຌานทีไอาศัยอยูตามริมมนาลาคลอง ฿นบางครังราเดຌรับทราบปัญหาของผักตบชวาทีไ
สงผลกระทบตอการคมนาคมขนสงหรือการระบายนาตามลาคลอง จุดระบายนาของกรุงทพมหานครละการ
สะสมนาปດอยของผักตบชวา฿นสวนทีไนาทวมขัง ดังนันจึงมีความจาป็นตຌองมีการควบคุมอยางมีระบบ
ผักตบชวาป็นพืชทีไมีอัตราการจริญติมตรใวทนทานตอสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเป฿นตละ
พืนทีไ ป็นพืชทีไมีทุนลอยตามธรรมชาติสามารถอยูเดຌทัง฿นนานิไงละนาเหล มีการขยายพันธุ์อยางรวดรใวทัง
ทางมลใดละการตกหนอ ดังนันจึงทา฿หຌผักตบชวาสามารถพรระบาดอยางรุนรงกอ฿หຌกิดปัญหาตอหลง
นาตางโ ทัไวประทศ ละกอ฿หຌกิดผลสียตอศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ผักตบชวา มีการสะสมมวล
ชีวภาพเดຌสูงถึง โเ กรัม นาหนักหຌงตอตารางมตรตอวัน ดยมีอัตราการจริญติบต สัมพันธ์สูงสุดทากับรຌอย
ละ แ.5 ตอวัน ถຌาปลอย฿หຌผักตบชวาติบต฿นหลงนาดยริไมตຌนจาก 5เเ กรัมตอตารางมตร ินาหนักสดี ฿น
ระยะวลาพียง ใ ดือนครึไง ผักตบชวาสามารถจริญติบตละขยายพันธุ์฿หຌมวลชีวภาพสูงถึง ไเ,5่เ กรัม
ินาหนักสดี ตอตารางมตร ฿นระยะวลา แ ปี ผักตบชวาจะจริญติบตสูงสุดอยู฿นชวงดือนมษายนละมี
การจริญ ติบ ตตไาสุ ด฿นชว งดือ นมกราคม ผั กตบชวา แ ตຌน สามารถ฿หຌ มลใ ดเดຌถึง 5,เเเ มลใ ด มลใ ด
ผักตบชวามืไออยู฿นหลงนาจะมีชีวิตเดຌนานถึง แ5 ปี สามารถขยายพันธุ์เดຌดຌวยการตกหนอ ผักตบชวา โ ตຌน
สามารถตก฿บละจริญติบตป็นตຌนเดຌถึง ใเ ตຌน ภาย฿นวลา โเ วัน หรือพิไมนาหนักขึน แ ทาตัว ภาย฿น
แเ วัน สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวนาเดຌอัตรารຌอยละ ่ ตอวัน ถຌาริไมปลอยผักตบชวา฿นหลงนาพียง แเ
ตຌนจะสามารถพรกระจายพิไมปริมาณป็น แ ลຌานตຌน ภาย฿นระยะวลา แ ปี
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ผักตบชวาจึงกอ฿หຌกิดปัญหากวงการทีไกีไยวขຌองกับหลงนา ชน การชลประทานละการเฟฟງาพลัง
นา ผักตบชวาจะสงผล฿หຌลดการเหลของนาลงประมาณ ไเั การระหยของนาสูงกวา฿นทีไซึไงเมมีผักตบชวา
ประมาณ ใ-่ ทา สวนตางโ ของผักตบชวาทีไจมลง฿ตຌนากอ฿หຌกิดอุปสรรคกับการระบายนาของฝายประตู
ระบายละอืไนโ ทา฿หຌทางดินของนากิดการตืนขินรใวกวาปกติ ป็นอุปสรรคกการจริญติบตของปลาละ
การประมง ยงนาละอาหารจากพืชทีไปลูก ป็นทีไอาศัยของสัตว์ทีไป็นพาหะนารค ละป็นอุปสรรคสาคัญทีไ
กีดขวางการคมนาคมทางนา ทา฿หຌทางกรมชลประทาน฿ชຌงบประมาณสาหรับการกาจัดผักตบชวาประมาณ โ.ไ
ลຌานบาท
พืไอป็นการลดปัญหาทีไกิดขึนดังกลาวขຌางตຌน ละป็นการนาผักตบชวามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์เดຌตใมทีไ
คณะผูຌดานินงานเดຌลใงหในประยชน์ตางโ ทีไจะกิดขึนจึงมีความหในวา ผักตบชวาสามารถนามาปรรูปป็น
ผลิตภัณฑ์ตางโ ฿หຌกิดประยชน์กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ละทຌองถิไ นเดຌอยางมาก การนามาผลิตป็น
กระดาษ ป็นอีกนวทางหนึไงทีไป็นการนามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ละปรับปลีไยนพืไอ฿ชຌ฿นงานอืไนอันป็นการ
พิไมมูลคา฿หຌสูงขึน ตกลุมผูຌประกอบการ ประชาชน฿นพืนทีไยังขาดความรูຌ฿นดຌานกระบวนการผลิตป็นยืไอ
กระดาษ กระบวนการฟอกยืไอ ละการทาผนกระดาษทีไมีคุณภาพดี ทังดຌานความหนียว ความคงทน ความ
สมไาสมอ฿นดຌานความขาวสวาง ของยืไอกระดาษ ความสมไาสมอของนือกระดาษ ละตຌนทุนการผลิตสูง
กินเป
ดังนันพืไอ฿หຌกิดประยชน์ดังกลาว จึงควรสนอกิจกรรม การพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์กระดาษผักตบชวา
ป็นการผลิตยืไอกระดาษผักตบชวา การพัฒนาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ตางโ จากกระดาษผักตบชวา ฿หຌป็น
หลงผลิตละสนับสนุนกลุมผูຌประกอบการครือขายตางโ ฿หຌมีศักยภาพ การนาผักตบชวามา฿ชຌประยชน์ตอ
ชุมชนดຌวยวิธีการทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมตอเป ประกอบกับเดຌรับจຌงจากกลุมผูຌประกอบการวาบริวณชุมชน
ดังกลาวซึไงมีลาคลอง โ ดຌาน กาลังเดຌรับการพัฒนาป็นหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์ ดังนัน ผลิตภัณฑ์ทีไป็น
อกลักษณ์ของทຌองถิไนจึงป็นจุดขายของกลุม ป็นการสรຌางอาชีพ พิไมรายเดຌ฿หຌกับชุมชน
11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม
แ. ลงพืนทีไพืไอสารวจปัญหาละรวบรวมขຌอมูล
ดຌานตางโ กีไยวกับการผลิตกระดาษผักตบชวา
จากผูຌประกอบการ
โ. ทดลองหาสว นผสมทีไหมาะสมสาหรับ การ
ผลิ ต กระดาษผั ก ตบชวาละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
กระดาษผักตบชวา
ใ. ลงพืนทีไ฿หຌ คาปรึกษาชิงลึก พืไอตรวจสอบ
คุณภาพของกระดาษทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ
ไ. สรุปครงการละจัดทารายงาน

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

12. ผลการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นว.ชพ. ยุทธนาพงศ์ ดง
พใง จพ.ชง. สุรดช พานพใง ละจพ.ชง. ขวัญ฿จ สมบุญ เดຌดินทางลงพืนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาละตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์บืองตຌน ฿นการยืไน มผช. รวมทัง฿หຌคานะนา฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษ
ผักตบชวาละการพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์กระดาษจากผักตบชวาพืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุนการผลิต ฿นวันทีไ
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โไ – โ5 มษายน โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมวิสาหกิจชุมชนตาบลบางมวง ่แ/แ หมู โ ซอยวัดอัมพวัน ถนนตลิไง
ชัน-สุพรรณบุรี ตาบลบางมวง อาภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี ดยคณะจຌาหนຌาทีไดินทางออกจาก วศ. ฿นวันทีไ
โไ มษายน โ5ๆเ ละดินทางกลับ฿นวันทีไ โ5 มษายน โ5ๆเ ฿นการลงพืนทีไเดຌ฿หຌคานะนาพืไอปรับปรุง
กระบวนการผลิตกระดาษผักตบชวาพืไอพิไมคุณภาพ฿หຌสูงขึนตรงกับความตຌองการของลูกคຌา ละเดຌสอน
ผูຌประกอบการ฿นการนากระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌเปผลิตป็นภาพนูนตไา ทีไมีลวดลายสวยงาม ป็นการพิไมมูลคา
฿หຌผลิตภัณฑ์ยืไอละกระดาษรีเซคิลอีกทางหนึไงนอกหนือจากการจาหนาย฿นรูปบบของกระดาษรีเซคิล
อยางดียว

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กระดาษผั กตบชวาของกลุ ม วิส าหกิจ ชุม ชนตาบลบางมว ง อาภอบาง฿หญ จังหวั ดนนทบุรี กอ น
ดานินการพบวา ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพเมดีนัก มีการหดตัว เมผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
วศ. เดຌลงพืนทีไถายทอดทคนลยีการปรับปรุงการผลิตตังตขันตอนการผลิตยืไอกระดาษผักตบชวา การตรียม
สูตรนายืไอสาหรับการผลิตกระดาษผักตบชวาละขันตอนการทาผนกระดาษผักตบชวา กผูຌประกอบการ
จนสามารถปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต กระดาษผั ก ตบชวามี คุ ณ ภาพดี ขึ น มี ก ารหดตั ว ลดลง ดยทั งนี
ผูຌประกอบการเดຌขຌาสูระบบการยืไนขอมาตรฐาน มผช. กระดาษรีเซคิล มืไ อวันทีไ โไ มษายน โ5ๆเ ทังนี วศ.
จะเดຌดานินการติดตามผลการยืไนขอละชวยหลือผูຌประกอบการจนเดຌรับการรับรอง มผช. ตอเป
วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการการผลิตภาพนูนตไาบนกระดาษผักตบชวาละกระดาษรีเซคิล ก
ผูຌประกอบการพืไอป็นการพิไมมูลคาของยืไอละกระดาษผักตบชวาละกระดาษรีเซคิล
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
พึงพอ฿จมาก฿นการขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป วศ. พราะทีไผานมาผูຌประกอบการผลิตกระดาษ
ผักตบชวาซึไงคุณภาพเมดีนักจนเดຌรับ ถายทอดทคนลยีจนสามารถผลิตกระดาษทีไคุณภาพดีขึนตรงกับความ
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ตຌองการของลูกคຌา สาหรับขຌอสนอนะตຌองการ฿หຌ วศ. มาถายทอดทคนลยี฿หมโ ชน การสรຌางลวดลาย
การสรຌางสีสันบนกระดาษผักตบชวา รวมทังการทากระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบชนิดโ อืไน฿นทຌองถิไน ชน
ฟางขຌาวละขຌาวพด ป็นตຌน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศ. ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นการพัฒนาคุณภาพ ลวดลาย ความ
หลากหลายของรูปบบของผลิตภัณฑ์จากกระดาษผักตบชวาอยางตอนืไอง พืไอชวยกຌปัญหาละตอยอด
ความรูຌของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถผลิตภัณฑ์ทีไตรงกับความตຌองการของลูกคຌา
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1. นายยุทธนาพงศ์ ดงพใง
16.2. นายจิระศักดิ์ ชัยสนิท
16.3. นายสุรดช พานพใง
16.4. นางสาวขวัญ฿จ สมบุญ

ผลิตภัณฑ์กอนกำรดำนินกำร

ผลิตภัณฑ์หลังกำรดำนินกำร

ผลิตภัณฑ์กอนกำรดำนินกำร

ผลิตภัณฑ์หลังกำรดำนินกำร
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำคุณภำพกระดำษรีไซคิลละผลิตภัณฑ์จำก
ยืไอละกระดำษรีไซคิลพืไอพิไมมูลคำของผลิตภัณฑ์

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยบำไท รัตนวงศ์
กลุมวิสำหกิจชุมชนผลิตละพัฒนำผลิตภัณฑ์หมูบຌำนด็ก

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานคูปองวิทย์ เพื่อโอทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาเทยี การพัฒนาคุณภาพกระดาษรีเซคิลละผลิตภัณฑ์จากยืไอละกระดาษรี
เซคิลพืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์
ิภาษาอังกฤษี The improvement of recycled paper quality and the
development of recycled paper products to increase products
value.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายกอพงศ์ หงษ์ศรี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ ๊ 0-2201-7121
ทรสาร ๊
0 2201 7307
อีมล์ ๊ korpong@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายบาเท รัตนวงศ์
ทีไอยู ๊ 16/1 หมูทีไ โ ตาบลวังดຌง อาภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี ็แแ้เ
ทรศัพท์ ๊ เ่ ้ไแเ ไไโ็ ทรสาร ๊ 03 4510 835
4. ระยะวลาของครงการ ิวันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการี ๊ 1 ปี ิ ตุลาคม โ55้- กันยายน โ5ๆเี
5. งบประมาณครงการ ๊
60,000 บาท ิวศ. 42,000 บาท ผูຌประกอบการ แ่,000 บาที
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿นการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทังประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์
ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไ
มีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทัง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หมขຌารวมครงการ
วศ. เดຌทาการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษรีเซคิลของผูຌประกอบการกลุมวิสหกิจชมุชนผลิต
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูบຌานดใก หมู โ ตาบลวังดຌง อาภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดยมุงนຌนทีไจะกຌเขปัญหา
คุณภาพของกระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌคุณภาพ฿หຌป็นเปตามทีไมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี กาหนด รวมทัง
นายืไอละกระดาษรีเซคิลเปผลิตป็นผลิตภัณฑ์ชนิดตางโ ฿หຌมีความหลากหลายตรงตามความตຌองการของ
ตลาด ป็นการพิไมอกาสทางการคຌา สงผล฿หຌผูຌประกอบการ OTOP มีศักยภาพ฿นการขงขันพรຌอมสูตลาด
สงออกตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
กระดาษรีเซคิล หรือทีไรียกวา กระดาษวียนทา฿หม หมายถึง กระดาษทีไทาจากยืไอวียนทา฿หม ดย
การนากระดาษทีไ฿ชຌลຌว ชน กระดาษหนังสือพิมพ์ กลองกระดาษ กระดาษสานักงาน หนังสือทัไวเป มาผาน
การกระจายยืไอ อาจผานกระบวนการดึงหมึกออกละการฟอกยืไอ ลຌวทาป็นผนบนตะกรง นาเปตาก฿หຌ
หຌง มีลวดลายตามธรรมชาติทีไกิดขึนอง อาจยຌอมสี คลือบดຌวยสารคลือบงา ละตกตาง฿หຌป็นลวดลาย
ตางโ ดย฿ชຌวัสดุอืไน ชน ขีลืไอย ดอกเมຌหຌงดຌวยกใเดຌ
฿นชวงวลาทีไผานกลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม เดຌทาการถายทอดทคนลยีการ
ผลิตกระดาษรีเซคิล฿หຌกชาวบຌาน/ประชาชน฿นขต ตาบลวังดຌง อาภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี จนปัจจุบันเดຌ
มีการจัดตังป็นกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูบຌานดใก หมู โ ตาบลวังดຌง อาภอมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ละมีการผลิ ตกระดาษรีเซคิล ออกมาจาหนาย ตนืไองดຌว ยผลิ ตภัณฑ์กระดาษทีไ ผ ลิ ตเดຌยังมี
คุณภาพ รูปบบ ละลวดลาย เมหลากหลาย ทา฿หຌเมป็นทีไตຌองการของตลาด จึงจาป็นตຌองมีการปรับปรุง
พัฒนาทังดຌานคุณภาพของกระดาษรีเซคิล รูปบบ ละลวดผลิตภัณฑ์฿หຌมีความป็นอกลักษณ์ ดดดน ป็นทีไ
170

ตຌองการของตลาด รวมทังการนายืไอละกระดาษรีเซคิลทีไผลิ ตเดຌเปผลิตป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ ชน ภาพนูนตไา
วัสดุตกตง ป็นตຌน พืไอป็นการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์
กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย นอกจากจะเปชวยพัฒนาการผลิตกระดาษรีเซคิลลຌว ยังจะมีการสอน
฿หຌทางกลุมฯ ผลิตภาพนูนตไาดย฿ชຌกระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌพืไอป็นการพิไมมูลคา฿หຌมากขึน ละสอนการผลิต
วัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์ทีไมีการพิไมยืไอกระดาษรีเซคิลขຌาเป฿นวัสดุทา฿หຌคุณสมบัติทางกายภาพละ
ชิงกลของวัสดุฯ ดีขึน ป็นการสรຌางรายเดຌอีกทางหนึไง

ภาพนูนตไาจากกระดาษรีเซคิล

วัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์ทีไมียืไอกระดาษรีเซคิลป็นสวนผสม
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8. วัตถุประสงค์
พัฒนาคุณภาพกระดาษรีเซคิลละผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีเซคิลพืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์
9. ขอบขตของการดานินงาน
฿หຌคาปรึกษาละถายทอดทคนลยีการผลิตกระดาษรีเซคิลละผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีเซคิลก
ผูຌประกอบการ฿นพืนทีไ ตาบลวงดຌง อาภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี
10. หลักการละหตุผล
การปรับปรุงคุณภาพดຌานกายภาพละชิงกลของวัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์ดຌวยศษกระดาษหลือ
฿ชຌ ดยการนายืไอจากกระดาษประภทตาง โ อาทิชน กระดาษพิมพ์ขียน กระดาษหนังสือพิมพ์ กลอง
กระดาษละศษกระดาษรวม ผสมลง฿นปูนซีมนต์ ยิปซัไม ทราย นา ดยอัตราสวนของยืไอกระดาษ ปูนซีมนต์
ยิปซัไม ทราย ละนา ป็น 0.1 ๊ 1.0 ๊ 0.25 ๊ 0.25 ๊ 4.0 ตามลาดับ มืไอติมยืไอจากศษกระดาษลงเป฿นวัสดุ
ตกตงประภทปูนซีมนต์ทา฿หຌวัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์มีคาความหนานนละมอดูลัสการตกรຌาวลดลง
การดูดซึมนา การพองตัวทางความหนาละมอดูลัสยืดหยุนพิไมขึน วัสดุตกตงประภทปูนซีมนต์ทีไผสมยืไอ
จากศษกระดาษสามารถนาเปผลิตป็นผลิตภัณ ฑ์ประภทตางโ ทา฿หຌขึนรูปบบเดຌหลากหลายมากขึน มี
นาหนักบา การตัด ดัด จาะละยึดทาเดຌงายขึน อีกทังยังป็นการลดตຌนทุนการผลิตพราะมีการนาวัสดุหลือ
฿ชຌมาป็นวัตถุดิบอีกดຌวย
ภาพนูนตไาบนกระดาษ หมายถึง ภาพทีไทาจากกระดาษชนิดตางโ มีความนูนของภาพพียงลใกนຌอ ย
ดยการออกบบละขึนรูปดຌวยวัสดุตางโ ชน ดินนามัน ปูนพลาสตอร์ พืไอป็นตัวบุຎม ลຌวนากระดาษผสม
กาวหรือปງงปียกผสมปูนพลาสตอร์ติดลงเปตามบบจนหนาพอประมาณ ถอดบบออก นาเปตาก฿หຌหຌง
ประมาณ โ-ใ วัน อาจตกตงดຌวยวัสดุหรือสีตางโ พืไอ฿หຌภาพดนชัดขึนละอาจคลือบดຌวยสารคลือบงา
พืไอ฿หຌสวยงาม คงทน ฿ชຌสาหรับป็นของประดับตกตง กระดาษทีไ฿ชຌทาจะป็นกระดาษจากยืไอกระดาษ
บริสุทธิ์ หรือยืไอกระดาษรีเซคิลกใเดຌ ตดยทัไวเปมัก฿ชຌกระดาษรีเซคิลพราะมีราคาถูกกวา
กระดาษทุกชนิดทีไรา฿ชຌทุกวันนีสวน฿หญผลิตจากนือยืไอของตຌนเมຌ ละมีกระดาษหลายชนิดทีไมืไอ฿ชຌ
ลຌวสามารถนามาผลิต฿ชຌเดຌอีก ชน กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษบันทึก กระดาษสานา กระดาษพิมพ์ดีด
กระดาษคอมพิวตอร์ บัตรรายการ ละซองจดหมายสีขาว สาหรับกระดาษทีไเมสามารถนาหลับมาผลิต฿หม
ชน กระดาษทีไติดกาวหรืออาบมัน นืไองจากความรຌอนจะทา฿หຌ ส ารคลื อบกระดาษละลายลຌ ว เปอุดตั น
ครืไองจักรทา฿หຌกิดความสียหายเดຌ
การรีเซคิลกระดาษริไมตຌนดຌวยกระบวนการ฿ชຌนาละสารคมีกาจัดหมึกทีไปนป้อนออกเป ทา฿หຌ
กระดาษหลานันกลายป็นนือยืไอ จากนันจึงทาความสะอาดนือยืไอ พืไอนาขຌาสูกระบวนการผลิตสຌน฿ยทีไ
สามารถนาเปผลิตป็นกระดาษตอเป กระดาษทีไ฿ชຌลຌวมืไอนามาผลิตขึน฿ชຌ฿หมมีกระบวนการทีไคอนขຌางซับซຌอน
ดยฉพาะ จะตຌองกาจัดสีทีไปนป้อนออก฿หຌหมดพราะการจือปนมຌพียงลใกนຌอยกใอาจทา฿หຌกระดาษทีไผลิต
฿หม฿ชຌประยชน์เมเดຌ เฟบอร์฿นนือยืไอกระดาษจะลดนຌอยลงทุกขึนตอนของกระบวนการรีเซคิล กระดาษทีไ
ผลิตขึน฿หมจึงมีคุณภาพดຌอยลง มีพียงรຌอยละ ใ ปอร์ซในต์ของกระดาษหนังสือพิมพ์ทานันทีไสามารถนาเป
ผลิตป็นสิไงพิมพ์เดຌ฿หม กระดาษรีเซคิลสวน฿หญจึงหมาะสาหรับทาป็นกลองบรรจุสินคຌาทาป็นฝງาพดาน
หรือฉนวนกันความรຌอน
การผลิตกระดาษรีเซคิล ฿นระดับหัตถกรรม มีความงายละสะดวกมากกวา การผลิตกระดาษจาก
สຌน฿ยพืชชนิดตางโ ชน ปอสา ฟางขຌาว ผักตบชวา ละกลຌวย ป็นตຌน พราะจะเมมีขันตอนการตຌมยืไอละ
ฟอกสียืไอกระดาษ หลือเวຌคขันตอนการกระจายยืไอละการขึนผนกระดาษทานัน นอกจากนีตຌนทุนทีไ฿ชຌ฿น
การผลิตกใถูกกวามากดຌวยพราะกระดาษทุกชนิดสามารถรีเซคิล เดຌ ดยฉพาะกลองกระดาษสี นาตาล มี
ปริมาณมากละมีราคาถูกมากมืไอทียบกับราคาของวัตถุอืไนโ ทีไ฿ชຌผลิตกระดาษ ชน ปอสา เผ ป็นตຌน ต
อยางเรกใตามถึงจะมีขันตอนการผลิตทีไง าย ตຌนทุนการผลิตทีไถูกกวา ตคุณภาพของกระดาษรีเซคิลกใเมดีทา
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กระดาษจากยืไอบริสุทธิ์ พราะคุณภาพของสຌน฿ยทีไเดຌสันกวา สงผล฿หຌคุณภาพของกระดาษรีเซคิลทีไยกวา
รวมทังความหลากหลายของลวดลายละสีสันของกระดาษรีเซคิลทาเดຌยากพราะควบคุมสีพืนของกระดาษ
ิป็นสีนาตาลออนของกลองกระดาษี ทา฿หຌการยຌอมสีทาเดຌยาก ปัจจุบันกระดาษรีเซคิลประภทหัตถกรรมทีไมี
จาหนาย฿นทຌองตลาดจึงมีสีดียว คือ สีนาตาลออน ละราคาทีไจาหนายกใถูกกวากระดาษจากยืไอบริสุทธิ์มาก
ดังนัน฿นครงการฯ นอกจากจะมุงพัฒนาคุณภาพกระดาษรีเซคิล฿หຌป็ นเปตามมาตรฐาน มผช. ลຌว ยังจะ
มุงนຌนทีไการปรรูปกระดาษรีเซคิล฿หຌป็นสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์อืไน คือ ภาพนูนตไาละวัสดุตกตงปรภท
ปูน ซีมนต์ผ สมยืไ อกระดาษรีเซคิล พืไ อป็น การพิไมมู ล คาของผลิ ตภัณ ฑ์ พิไมผลกาเรกผูຌ ป ระกอบการ
สงสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษรีเซคิล฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน
11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม
แ. ลงพืนทีไพืไอสารวจปัญหาละรวบรวมขຌอมูล
ดຌานตางโ กีไยวกับการผลิตกระดาษรีเซคิลจาก
ผูຌประกอบการ
2. ทดลองหาส ว นผสมทีไ หมาะสมส าหรั บ การ
ผลิตกระดาษรีเซคิลละผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
รีเซคิล
3. ลงพืนทีไ฿หຌ ค าปรึกษาชิงลึ ก พืไ อตรวจสอบ
คุณภาพของกระดาษทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ
ไ. สรุปครงการละจัดทารายงาน

ปีงบประมาณ โ5ๆเ
ตค.-ธค.5้ มค.-มีค.ๆเ มย.-มิย.ๆเ กค.-กย.ๆเ

12. ผลการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นว.ชพ. กอพงศ์ หงษ์ศรี
จว.ชก. ขวัญ฿จ สมบุญ ละ นว. สุวิมล หลใกหมืไนเวย เดຌดินทางลงพืนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาละตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์บืองตຌน ฿นการยืไน มผช. รวมทัง฿หຌคานะนา฿นการปรับปรุ งกระบวนการผลิตกระดาษสา
พืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุนการผลิต ฿นวันทีไ แ – ใ พฤษภาคม โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิต
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูบຌานดใก หมู โ ตาบลวังดຌง อาภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดยคณะจຌาหนຌาทีไดินทาง
ออกจาก วศ. ฿นวันทีไ แ พฤษภาคม โ5ๆเ ละดินทางกลับ฿นวันทีไ ใ พฤษภาคม โ5ๆเ
฿นการลงพืนทีไเดຌ฿หຌคานะนาพืไอปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษรีเซคิลพืไอพิไมคุณภาพ฿หຌสูงขึน
ตรงกับความตຌองการของลูกคຌา ละเดຌสอนผูຌประกอบการ฿นการนายืไอกระดาษรีเซคิลมาผสมกับปูนซีมนต์
ลຌวนาเปผลิตป็นวัสดุตกตงทีไมีนาหนักบา สามารถตัด ดัด จาะละยึดเดຌ งายขึน นอกจากนียังเดຌสอน
ผูຌประกอบการนากระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌเปผลิตป็นภาพนูนตไา ทีไมีลวดลายสวยงาม ป็นการพิไมมูลคา฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ยืไอละกระดาษรีเซคิลอีกทางหนึไงนอกหนือจากการนาหนาย฿นรูปบบของกระดาษรีเซคิลอยาง
ดียว
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กระดาษรีเซคิลของกลุมวิส าหกิจ ชุมชนผลิตละพัฒ นาผลิตภัณฑ์ห มูบ ຌานดใก หมู โ ตาบลวังดຌง
อาภอมือง จังหวัดกาญจนบุรี กอนดานินการพบวา ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพเมดีนัก เมผานกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี วศ. เดຌลงพืนทีไถายทอดทคนลยีการปรับปรุงการผลิตตังตขันตอนการผลิตยืไอ
กระดาษรีเซคิล การตรียมสูตรนายืไอสาหรับการผลิตกระดาษรีเซคิล ละขันตอนการทาผนกระดาษรี
เซคิล กผูຌประกอบการจนสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตละผลิตกระดาษรีเซคิลมีคุณภาพตามกณฑ์
มผช.๔์๕/๎๑๐๔ กระดาษรีเซคิล ดยผูຌประกอบการเดຌขຌาสูระบบการยืไนขอมาตรฐาน มผช. กระดาษรี
เซคิ ล มืไ อ วั น ทีไ ๎ พฤษภาคม ๎๑๒์ ทั งนี วศ.จะเดຌ ด านิ น การติ ด ตามผลการยืไ น ขอละช ว ยหลื อ
ผูຌประกอบการจนเดຌรับการรับรอง มผช. ตอเป
วศ. เดຌ ถายทอดทคนลยีการการผลิ ตภาพนูน ตไาบนกระดาษรี เซคิล ละวัส ดุตกตง ประภท
ปูนซีมนต์ผสมยืไอกระดาษรีเซคิล กผูຌประกอบการพืไอป็นการพิไมมูลคาของยืไอละกระดาษรีเซคิล
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
พึงพอ฿จมาก฿นการขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป วศ. ซึไงนอกจากจะชวยพัฒนาคุณภาพ฿นการผลิต
กระดาษรีเซคิล฿หຌดีขึนจนสามารถผานกณฑ์คุณภาพของ มผช. ลຌวยังชวยสอนทคนิคการนากระดาษรีเซคิ ล
เปผลิตภัณฑ์ป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ คือภาพนูนตไาละวัสดุตกตง ทา฿หຌป็นการพิไมมูลคาของกระดาษรีเซคิล
ละพิไมรายเดຌอีกทางหนึไง สาหรับขຌอสนอนะตຌองการ฿หຌ วศ. มาถายทอดทคนลยี฿หมโ ชน การสรຌาง
ลวดลาย การสรຌางสีสันบนกระดาษรีเซคิล รวมทังการทากระดาษหัตถกรรมจากวัตถุ ดิบชนิดโ อืไน฿นทຌองถิไน
ชน ธูปฤษีละฟางขຌาว ป็นตຌน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศ. ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นการพัฒนาคุณภาพ ลวดลาย ความ
หลากหลายของรูปบบของผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีเซคิลอยางตอนืไอง พืไอชวยกຌปัญหาละตอยอดความรูຌ
ของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถผลิตภัณฑ์ทีไตรงกับความตຌองการของลูกคຌา
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงกา
16.1 นายกอพงศ์ หงส์ศรี
16.2 นางสาวภูวดี ตูຌจินดา

ผลิตภัณฑ์ ก่อนการดาเนินการ

ผลิตภัณฑ์ หลังการดาเนินการ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตกระดำษสำพืไอพิไมคุณภำพ
ละลดตຌนทุนกำรผลิต

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
1. นำยบุญชวย ศรีมอย
2. นำยสำร์คำ จันทร์ตำ
3. นำยธนตร ตຍะมำ
4. นำงอินทรศรี วงศ์ทพบุตร
5. นำยณฤทธิ์ ฤำลูน
ตำบลมะขุนหวำน อำภอสันปຆำตอง จังหวัดชียง฿หม

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุนการผลิต
ิภาษาอังกฤษี Process improvement for producing mulberry handicraft paper to
improve product quality and reduce cost.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายกอพงศ์ หงษ์ศรี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย
กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ ๊ 0-2201-7121
ทรสาร ๊
0-2201-7307
อีมล์ ๊ korpong@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ ิจานวน 5 ฿บสมัครขอรับคูปองวิทย์พืไออทอปี
1) นายบุญชวย ศรีมอย
ทีไอยู ๊ แเโ/ๆ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
ทรศัพท์ ๊ เ่-้้5ใ-่่โโ
ทรสาร ๊
โี นายสาร์คา จันทร์ตา
ทีไอยู ๊ ็ใ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
ทรศัพท์ ๊ 08-1938 1864
ทรสาร ๊
ใี นายธนตร ตຍะมา
ทีไอยู ๊ ไ็/โ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
ทรศัพท์ ๊ 09-5414 8452 ทรสาร ๊
ไี นางอินทรศรี วงศ์ทพบุตร
ทีไอยู ๊ ๆแ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
ทรศัพท์ ๊ เ่-็็เใ ้้็ไ
ทรสาร ๊
5ี นายณฤทธิ์ ฤาลูน
ทีไอยู ๊ แเโ/5 หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
ทรศัพท์ ๊ เ้-้่้แ ๆแ่็
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการี ๊ 1 ปี ิ ตุลาคม โ55้- กันยายน โ5ๆเี
5. งบประมาณครงการ ๊ 100,000 บาท ิวศ. ็เ,000 บาท ผูຌประกอบการ ใเ,000 บาที
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿น
การยกระดับ ผลิต ภัณ ฑ์ อทอปทั งประทศ฿หຌมีคุณ ภาพละมาตรฐานป็น ทีไย อมรับ ของผูຌบ ริ ภค ดย฿ชຌ
วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี จึงเดຌมีครงการคูป องวิทย์พืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับ
สมัค รผูຌป ระกอบการทีไมีความพรຌอ มดຌา นอาคารสถานทีไผ ลิต ความตຌองการพัฒ นากระบวนการผลิต ละ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทังพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิต฿หมขຌารวมครงการ
วศ. เดຌทาการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาของผูຌประกอบการ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน
อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม ดยมุงนຌนทีไจะกຌเขปัญหาคุณภาพของกระดาษสาทีไผลิตเดຌ ละพยายาม
หาวัตถุดิบชนิดอืไนพืไอ฿ชຌทดทนยืไอ฿ยยาวทีไนาขຌาจากตางประทศ฿นราคาสูง ิยืไอ฿ยยาวจะถูกนามาผสม
กับ ยืไอ ปอสา฿นกระบวนการผลิต กระดาษสาี ดยมุงนຌน เปทีไ ยืไอชานอຌอ ยทีไส ามารถผลิตเดຌ฿นประทศ
นอกจากจะสามารถกຌปัญหารืไองการลดตຌนทุนการผลิตลຌว ยังทา฿หຌเดຌกระดาษสาทีไมีคุณภาพทีไดีขึนดຌวย
ป็นการพิไมอกาสทางการคຌา สงผล฿หຌผูຌประกอบการ OTOP มีศักยภาพ฿นการขงขันพรຌอมสูตลาดสงออก
ตอเป
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7. ความป็นมาของครงการ
กระดาษสาป็นกระดาษหัตถกรรมทีไมีผลิตป็นจานวนมาก฿นจังหวัดชียง฿หม ดยฉพาะ฿นอาภอสัน
กาพงละสันปຆาตอง จะป็นหลงผลิตราย฿หญของจังหวัด สาหรับผลิตภัณฑ์กระดาษสา฿นหมูบຌานดงปຆาซาง
จะตกตางจากกระดาษสาจากอาภอสันกาพง คือ จะมีการนาอาวัสดุธรรมชาติมาตกตง ตงตຌมลวดลาย
บนกระดาษสาดยจะมีทังวัสดุธรรมชาติทีไป็นดอกเมຌ ชน ดาวรือง ดาวกระจาย ฟ้องฟງา อัญชัน ขใม ป็นตຌน
วัสดุธรรมชาติทีไป็น฿บเมຌชน ฿บมะขาม ฿บฟຂร์น ฿บพธิ์ ฿บสน ฿บมะละกอ ฿บฉาฉา ฿บเผ ป็นตຌน ละวัสดุ
ธรรมชาติอืไนโ ชน ปลือกขຌาว กาบมะพรຌาว ฿ยขຌาวพด ยืไอหญຌา มลใดประดู ป็นตຌน ซึไงถื อวาป็นการพิไม
มูลคาของผลิตภัณฑ์

กระดาษทีไมีการตกตงลวดลายดຌวยวัสดุธรรมชาติ฿นทຌองถิไน

กระดาษทีไมีการตกตงลวดลายดຌวยดอกเมຌ฿นทຌองถิไน

กลุมชาวบຌานดงปຆาซาง มีการผลิตกระดาษสามาป็นวลานานมากกวา โเ ปี ดยการผลิต฿นปัจจุบัน
ยัง฿ชຌทคนลยีบบดังดิมซึไงป็นกระบวนการผลิตกระดาษสาทีไมีขันตอนยุงยาก การขึนผน฿ชຌวิธีตะดຌวยมือ
ซึไง฿ชຌวลานานละตຌองมีทักษะฉพาะ ทา฿หຌเดຌกระดาษสมีคุณภาพทีไเมดีนั ก ปัญหาดຌานวัตถุดิบ฿นการผลิต
กระดาษกใป็นปัญหาหลักของกลุมชาวบຌานนืไองจากปัจจุบันมีการนาขຌาปอสาจากประทศพืไอนบຌาน แเเั
ละมีการนายืไอ฿ยยาว ิยืไอเมຌสนี จากตางประทศพืไอผสมกับยืไอปอสา฿นอัตราสวน ใเ ๊ ็เ ทา฿หຌตຌนทุน฿น
การผลิตสูงขึน
กลุมยืไอละกระดาษ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ จึงมุงนຌนทีไจะกຌปัญหาดຌานกระบวนการ
ผลิต฿หຌเดຌคุณภาพกระดาษทีไดีขึน ลดระยะวลา ตຌนทุนดຌานสารคมีละชือพลิง฿นการผลิต พรຌอมทังนายืไอ
ชานอຌอยทีไสามารถผลิตเดຌ฿นประทศ มา฿ชຌทดทนยืไอ฿ยยาวพืไอลดการนาขຌาจากตางประทศ ทา฿หຌ ตຌนทุน
การผลิตลดลง ซึไงนอกจากจะตอบจทย์ปัญหาบืองตຌนลຌวยังป็นการสงสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ
หัตถกรรม฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน
8. วัตถุประสงค์
พัฒนากระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพ ลดระยะวลา ละลดตຌนทุนการผลิต
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9. ขอบขตของการดานินงาน
฿หຌคาปรึกษาละถายทอดทคนลยีการผลิตกระดาษกระดาษสาดย฿ชຌยืไอชานอຌอยกผูຌประกอบการ
฿นพืนทีไ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม
10. หลักการละหตุผล
ผลิ ตภั ณฑ์จ ากระดาษสามีความหลากหลายขึนอยูกับ ความตຌองการของตลาดทัง฿นประทศละ
ตางประทศ กระดาษสาละผลิ ตภัณ ฑ์จั ดป็น สิ น คຌ าหั ตถกรรมทีไ มีคุ ณคา ละมี ความป็น อกลั ก ษณ์ ทาง
วัฒนธรรมทีไดดดนนอกจากจะอนุรักษ์ป็นมรดกทางวัฒนธรรมลຌว ยังสามารถพัฒนา฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ทีไ
สริมสรຌางศรษฐกิจชุมชนตามนยบายหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ละอุตสาหกรรมขนาดลใกละขนาดกลาง
ิSMEsี เดຌ
กลุมลูกคຌาหัตถกรรมกระดาษสา บงออกป็น 2 กลุม คือ
1. กลุมลูกคຌาหัตถกรรมกระดาษสาตลาด฿นประทศ มูลคาตลาดฉพาะของผูຌผลิตจากบຌานอนุรักษ์
กระดาษสา กลุมปງาหมาย฿นประทศมีพียง 5ั จากตลาดผูຌบริภคหัตถกรรมกระดาษสา สวน
฿หญเมเดຌมาสัไงซือหรือสัไงผลิตพืไอนาเปจาหนาย ตป็นการสัไงซือผลิตภัณฑ์พืไอนาเปป็นของฝาก
หรือของชารวย รูปบบการซือจะ฿ชຌชองทางตรง คือ ซือจากหลงผลิตดยตรง หรือ฿ชຌชองทาง
การตลาดทางอຌอม คือ ผานคนกลาง฿นพืนทีไ
2. กลุมลูกคຌาหัตถกรรมกระดาษสาตลาดตางประทศ ป็นตลาดหลักทีไสาคัญของผูຌประกอบการทีไ
ผลิตกระดาษสา ดยสวน฿หญป็นรูปบบพืไอ การสงออก ซึไงความตຌองการของลูกคຌาของตลาด
ตางประทศของตละหงจะตกตางกันเป ชน
o ตลาดยุรป พฤติกรรมของลูกคຌากลุมนีจะนຌนรูปบบ Design ฿นดຌานของศิลปหัตถกรรม
ละคุณภาพของผลิตภัณฑ์
o ตลาดอมริกา นຌนรูปบบ Design ทีไตกตางตยังคงความคุຌมคากับราคาทีไตຌองสีย
o ตลาดจีน ฿หຌความสาคัญกับผลิตภัณฑ์กระดาษสา฿นรูปบบผน พืไอนาเปพัฒนา฿หຌกับสินคຌา
ของตนอง
o ตลาดญีไปุຆน ผลิตภัณฑ์ทีไสน฿จจะป็นสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์ทีไป็นชินลใกโ ของกระจุกกระจิก
o กลุมตลาด฿หมกลุมตะวันออกกลาง กลุมนีซือสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์ทุกประภท ชน ดอกเมຌ
ประดิษฐ์ทีไทามาจากกระดาษสา ป็นตຌน
การตัดสิน฿จซือผลิตภัณฑ์ของกลุมลูกคຌาตลาดตางประทศ จะซือผลิตภัณฑ์ตามชวงฤดูกาล หรือทศกาล
ดยรูปบบของผลิตภัณฑ์จะปลีไยนเปตามฤดูกาลหรือทศกาลนันโ ดຌวย ชน ทศกาลคริสต์มาส ทศกาลปี฿หม
ป็นตຌน
จากการลงพืนทีไ ณ ชุมชนบຌานตຌนปา อาภอสันกาพง ละ ชุมชนบຌางดงปຆาซาง อาภอสันปຆาตอง
จังหวัดชียง฿หม ซึไงป็นชุมชนทีไผลิตสินคຌาหัตถกรรมทีไทาจากกระดาษสาราย฿หญทีไสุดของภาคหนือ ประกอบเป
ดຌวยประชากรมากกวา แโ,000 คน ิไ,895 ครัวรือนี ประชากร฿นหมูบຌานมีอาชีพผลิตกระดาษ-สา มีรงงานทัง
ขนาดลใกละขนาด฿หญประมาณ 5แ รงงาน ผลิตกระดาษสาสง฿หຌลูกคຌาราย฿หญคือกลุมประทศ฿นถบยุรป
ละอชีย มีมูลคาการขายปี โ55ๆ ประมาณ ่เ ลຌานบาท ปัจจุบัน฿นการดานินธุรกิจยังประสบปัญหานอกจาก
รืไองของคุณภาพ สีสัน รูปบบผลิตภัณฑ์ดีตามความตຌองการของลูกคຌาลຌวปัญหา฿หญคือวัตถุทีไ฿ชຌนามาผลิตคือ
ตຌนปอสา ขาดคลนตຌองนาขຌาจากประทศพืไอนบຌาน คือลาวละพมา กือบ แเเั ฿นราคาสูง ซึไงจากกิลกรัม
ละ 20-30 บาทพิไมป็นกิลกรัมละ 45 บาท กอ฿หຌกิดสารสียดุลทางการคຌา ดย ปอสาป็นพืชยืนตຌนขนาดกลาง
พบมาก฿นจังหวัดตางโ ทางภาคหนือ ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละภาคตะวันตก ทังทีไพบมาก฿นประทศเทยต
ยังคงตຌองนาขຌาจากประทศพืไอนบຌาน พราะสวนทีไนามาผลิตกระดาษจะป็นปลือกปอสาซึไงมีขันตอนทีไยุงยาก฿น
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การตัดละลอกปลือกปอสา ตຌองนาเปตากหຌงพืไอปງองกันการนาสียละขึนรากอนการจัดกใบกอนนาเปผลิต
ป็นกระดาษตอเป จากขั นตอนทีไยุงยากละ฿ชຌวลานานทา฿หຌ ประชาชน฿นพืนทีไ เมตัดละลอกตຌ นปอสามา
จาหนาย ทา฿หຌตຌองซือจากประทศพืไอนบຌานพืไอ฿ชຌป็นวัตถุดิบ ทา฿หຌมีราคาสูง
กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ รับจทย์จากผูຌประกอบการ OTOP
ดยตรง฿นการกຌเขปัญหาความขาดคลนดຌานวัตถุดิบ พืไอลดระยะวลาการผลิต ลดตຌนทุนละการนาขຌาจาก
ตางประทศ งานวิจัยนีจึงมุงนຌนทีไจะพัฒนากระบวนการตรียมวัตถุดิบปอสาภาย฿นประทศ ฿นขันตอนการตรียม
วัตถุดิบ฿หຌมีความสะดวก รวดรใว เดຌยืไอกระดาษทีไมีคุณภาพสูงทา฿หຌ สามารถผลิ ตกระดาษทีไมีคุณภาพสู งเดຌ
มาตรฐานตรงตามความตຌองการของลูกคຌาทัง฿นละตางประทศ ดยมุงนຌนทีไจะ฿ชຌยืไอชานอຌอยทีไผลิต฿นประทศ
ทดทนยืไอ฿ยยาวทีไนาขຌาจากตางประทศ฿นราคาสูง ละลดการ฿ชຌปริมาณปอสาลง ซึไงนอกจากจะตอบจทย์
ปัญหาบืองตຌนลຌ ว ยังป็นการกระตุຌน฿หຌกิดการจຌางงาน สรຌางรายเดຌ฿หຌคน฿นพืนทีไทีไมีตຌนปอสา฿นธรรมชาติ
สงสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษหัตถกรรม฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน
11. ขันตอนการดานินงาน

กิจกรรม

แ. ลงพืนทีไ พืไ อ สารวจปัญ หาละรวบรวมขຌ อมู ล ดຌา นตา งโ
กีไยวกับการผลิตกระดาษสาจากผูຌประกอบการ
โ. จัดซือวัตถุดิบตางโ ชน สารคมี ยืไอประภทตางโ พืไอ
ทาการทดลองหาสวนผสมทีไดีทีไสุด
3. ศึกษาทดลองวิธีผลิตกระดาษสาดย฿ชຌยืไอชานอຌอย พืไอ
ทดทนการ฿ชຌยืไอ฿ยยาว ิยืไอสนี ซึไงนาขຌาจากตางประทศ
5. ลงพืนทีไ฿หຌ ค าปรึ กษาชิ งลึ ก พืไอตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
กระดาษทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ
ๆ. สรุปครงการละจัดทารายงาน

ตค.-ธค.5้

ปีงบประมาณ โ5ๆเ
มค.-มีค.ๆเ มย.-มิย.ๆเ กค.-กย.ๆเ

12. ผลการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นว.ชพ. ภูวดี ตูຌจินดา
ละ นว.ชพ.กอพงศ์ หงษ์ศรี เดຌดินทางลงพืนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาละตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์บืองตຌน
฿นการยืไน มผช. รวมทัง฿หຌคานะนา฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุน
การผลิต ฿นวันทีไ แ้ – โแ มษายน โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมหัตถกรรมกระดาษสาสันปຆาตอง บຌานดงปຆาซาง
หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม ดยคณะจຌาหนຌาทีไ ดินทางออกจาก วศ. ฿นวันทีไ
แ้ มษายน โ5ๆเ ละดินทางกลับ฿นวันทีไ โแ มษายน โ5ๆเ
฿นการลงพืนทีไเดຌ฿หຌคานะนาพืไอปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพ฿หຌสูงขึน
ตรงกั บ ความตຌ อ งการของลู ก คຌ า ละน ายืไ อ ชานอຌ อ ยทีไ มี ร าคาถู ก มา฿ชຌ ท ดทนยืไ อ ฿ยยาวทีไ น า ขຌ า จาก
ตางประทศ฿นราคาสูง ทา฿หຌตຌนทุนการผลิตลดลง ซึไงนอกจากจะป็นการลดตຌนทุนลຌวยังป็นการสงสริม
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษหัตถกรรม฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน ดย฿หຌคานะกผูຌสมัครคูปองวิทย์พืไออทอป
จานวน 5 ราย ดังนี
แ. นายบุญชวย ศรีมอย ทีไอยู แเโ/ๆ หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม
โ. นายสาร์คา จันทร์ตา ทีไอยู ็ใ หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม
ใ. นายธนตร ตຍะมา ทีไอยู ไ็/โ หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม
ไ. นางอินทรศรี วงศ์ทพบุตร ทีไอยู ๆแ หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม
5. นายณฤทธิ์ ฤาลูน ทีไอยู แเโ/5 หมู ๆ ต.มะขุนหวาน อ.สันปຆาตอง จ.ชียง฿หม
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑ์กระดาษของกลุมชาวบຌานดงปຆาซาง หมู ๆ ตาบลมะขุน หวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัด
ชียง฿หมกอนดานินการพบวา ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพเมดีนัก เมผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
วศ. เดຌลงพืนทีไถายทอดทคนลยีการปรับปรุงการผลิตตังตขันตอนการผลิตยืไอ กระดาษสา การตรียมสูตร
นายืไอสาหรับการผลิตกระดาษ ละขันตอนการทาผนกระดาษสา กผูຌประกอบการจนสามารถปรับปรุง
กระบวนการผลิตละผลิตกระดาษสามีคุณภาพตามกณฑ์ มผช. ๐ํ/๎๑๐๒ กระดาษสา ดยผูຌประกอบการทีไ
เดຌรับ มผช. ดังกลาวลຌวประกอบดຌวย
แ. นายสาร์คา จันทร์ตา
โ. นายธนตร ตຍะมา
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ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นชวงดานินการยืไนขอ มผช. ประกอบดຌวย
แ. นายบุญชวย ศรีมอย ทีไอยู
โ. นางอินทรศรี วงศ์ทพบุตร
ใ. นายณฤทธิ์ ฤาลูน
วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการนายืไอชานอຌอยมาผสม฿นกระดาษสาทดทนการ฿ชຌยืไอ฿ยยาวทีไนาขຌา
จากตางประทศทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถลดตຌนทุนการผลิต พิไมกาเรกผูຌประกอบการเดຌ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
พึงพอ฿จมาก฿นการขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป วศ. พราะทีไผานมาผูຌประกอบการผลิตกระดาษสา
฿ชຌทคนลยีบบดังดิม฿นการผลิตทา฿หຌคุณภาพเมดีนัก จนเดຌรับการถายทอดทคนลยีจนสามารถผลิต
กระดาษสาทีไมีคุณภาพผานกณฑ์ทีไ มผช. กาหนด พรຌอมทังเดຌรับการถายทอดทคนลยีการ฿ชຌยืไอชานอຌอย
ป็นสวนผสมทนยืไอ฿ยยาวทีไมีการสูง ป็นการลดตຌนทุนอีกทางหนึไง สาหรับขຌอสนอนะตຌองการ฿หຌ วศ. มา
ถา ยทอดทคนลยี ฿ หม โ ช น การสรຌา งลวดลาย การสรຌ างสี สั น บนกระดาษสา รวมทั งการทากระดาษ
หัตถกรรมจากวัตถุดิบชนิดโ อืไน฿นทຌองถิไนชน ฟางขຌาวละขຌาวพด ป็นตຌน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌ ป ระกอบการตຌ อ งการผลิ ต กระดาษหั ต ถกรรมจากวั ต ถุ ดิ บ ชนิ ด อืไ น โ ช น ศษผຌ า ดั ง นั น กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ควรมีวิจัย฿นการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากศษผຌาพืไอป็นการลดตຌนทุนการผลิตละลด
การ฿ชຌเมຌ฿นการผลิตกระดาษ
แ6. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นายกอพงศ์ หงษ์ศรี
นางสาวภูวดี ตูຌจินดา

ผลิตภัณฑ์ ก่อนการดาเนินการ

ผลิตภัณฑ์ หลังการดาเนินการ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จำกสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชำติ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวนำวรัตน์ วรรณประสริฐ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นายสุพะเชย์ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร : 0 2201 7102
อีมล์ :
supachai@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวนาวรัตน์ วรรณประสริฐ
ทีไตัง : กลุมอาชีพสตรีทาครืไองประดับทศบาลมืองอางทอง ็ใ ถนนอางทอง – สิงห์บุรี ตาบลยานซืไอ
อาภอมือง จังหวัดอางทอง แไเเเ. ทรศัพท์ : 0้ 5แแไ 5่้แ
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ภาย฿น 2 ดือน ิก.ค.– ส.ค. โ560ี
5. งบประมาณครงการ : 15,170 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมอาชีพสตรีทาครืไองประดับทศบาลมืองอางทอง ็ใ ถนนอางทอง – สิงห์บุรี ตาบลยานซืไอ
อาภอมือง จังหวัดอางทอง ป็นกลุมผูຌประกอบการ OTOP ทีไมีนวความคิดทีไตกตางจากการทาผลิตภัณฑ์
จั ก สานทัไ ว เป กล า วคื อ มี ก ารน าสຌ น ฿ยจากพื ช ช น ผั ก ตบชวา ตຌ น ข า ละกຌ า นกลຌ ว ย มาท าผลิ ต ภั ณ ฑ์
ครืไองประดับ ตมืไอทดลองทาผลิตภัณฑ์ละสวม฿ส พบวาสຌน฿ยหลานีมืไอสัมผัสกับผิวหนังจะรูຌสึกขใง
กระดຌาง ขูดขีดผิวหนังป็นรอย นอกจากนี ยังสังกตหในวามีชือรากิดขึนจึงติดตอประสานมายังกลุมวิจัยละ
พัฒนาทคนลยี สานักทคนลยีชุมชน ฿หຌชวยหลือ฿น โ ประดในดังกลาว ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌ
จຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบวายังมีความตຌองการทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความ
นาสน฿จ฿นผลิตภัณฑ์฿หຌมากขึน
8. วัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌกลุมอาชีพสตรีทาครืไองประดับทศบาลมืองอางทอง สามารถยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสี
ธรรมชาติ
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1. ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
1. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืช
2. ติดตามละประมินผล
3. สรุปผล ละจัดทารายงาน
9.2. ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
โ560
กิจกรรม
ดือนทีไ
ก.ค.
ส.ค.
แ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿หຌสຌน฿ยพืช
โ. ติดตามละประมินผล
ใ. สรุปผล ละจัดทารายงาน
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10. หลักการละหตุผล
จากการลงพื นทีไ ฝຄ ก อบรมละ฿หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก ของจຌ า หนຌ า ทีไ ทช. ฿นหลั ก สู ต ร การพั ฒนา
ครืไองประดับจากสຌน฿ยพืช มืไอวันทีไ ่ - ้ สิงหาคม โ55้ พบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการทคนลยีการ
ยຌอมสีสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ ดังนัน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เดຌ จั ด ท าขຌ อ สนอคู ป องวิ ท ย์ ฯ พั ฒนาการยຌ อ มสี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสຌ น ฿ยพื ช ดຌ ว ยสี ธ รรมชาติ  พืไ อ พั ฒ นา
กระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ ละพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน฿หຌมีความปลก฿หม ทีไหลากหลายมากขึน
11. ขันตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไ ทช. เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการกลุมอาชีพสตรีทาครืไองประดับทศบาล มือง
อางทอง จังหวัดอางทอง ละดินทางลงพืนทีไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืช
ดຌวยสีธรรมชาติ ระหวางวันทีไ ๆ - ็ กรกฎาคม โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมอาชีพสตรีทาครืไองประดับทศบาลมือง
อางทอง ตาบลยานซืไอ อาภอมือง จังหวัดอางทอง
12. ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จาก
สຌ น ฿ยพื ช ดຌ ว ยสี ธ รรมชาติ ละสามารถน าความรูຌ ทีไ เดຌ รั บ การถ า ยทอดเปประยุ กต์ ฿ ชຌ ฿นพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์
ครืไองประดั บจากสຌ น฿ยพืชเดຌ ทังนี มีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการด านิ นงานทั งสิ น แ5ุแ็เ บาท ดยคิ ดป็ น
งบประมาณของ วศ. แเุใ็เ บาท ิคิดป็น ๆ่.ใๆ%) ละงบประมาณของผูຌประกอบการ ไุ่เเ บาท ิคิดป็น
ใแ.ๆไ%)
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกต์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากสຌน฿ยพืชดຌวยสีธรรมชาติ ละการนะนาการพัฒนารูปบบ
ผลิตภัณฑ์ ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทีไดี มีความหลากหลาย
ละผลิตภัณฑ์สามารถจาหนาย฿นราคาทีไสูงขึนเดຌ
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1. นายสุพะเชย์ จินดาวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
16.2. นายอภิวัฒน์ นียมจຌอย
จຌาพนักงานวิทยาศาสตร์
16.3. นางสาวจามรี นันทะพันธ์ นักวิทยาศาสตร์
16.4. นางสาวพนิดา จิตตะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์
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ภาพประกอบการดาเนินงาน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงอำรีย์ คตรทวยหำญ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นายสุพะเชย์ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์
บริการ
ทรศัพท์ : 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร :
0 2201 7102
อีมล์ :
supachai@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางอารีย์ คตรทวยหาญ
ทีไตัง : กลุมทอสืไอกกบຌานคาตานา 47 หมู 6 ตาบลทุง฿หญ อาภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ไ131เ
ทรศัพท์ : 09 7192 4603
ทรสาร :
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : ภาย฿น 3 ดือน ิพ.ค.– ก.ค. โ560ี
5. งบประมาณครงการ : 1ไ,็่0 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความป็นมาของครงการ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ดยการถา ยทอดทคนลยีปງอ งกัน การกิดชือราละพั ฒ นารูป บบ฿นผลิ ตภั ณฑ์จั กสานจากกก ฿หຌ  ก
ผูຌประกอบการ฿นพืนทีไจังหวัดอุดรธานี คือ กลุมทอสืไอกกบຌานคาตานา 47 หมู 6 ตาบลทุง฿หญ อาภอทุงฝน
จังหวัดอุดรธานี ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบวายังมีความตຌองการ
ทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิ ตภัณฑ์฿หຌมากขึน นืไองจากผลิตภัณฑ์ของกลุมจะ
ยຌอมสีดຌวยสีคมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑ์จักสานป็นหลัก
8. วัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากกกดຌวยสีธรรมชาติ
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑ์จากกก
โ. ติดตามละประมินผล
ใ. สรุปผล ละจัดทารายงาน
9.2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
โ560
กิจกรรม
ดือนทีไ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
แ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑ์จากกก
โ. ติดตามละประมินผล
ใ. สรุปผล ละจัดทารายงาน
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10. หลักการละหตุผล
จากการลงพืนทีไ฿ หຌ ค าปรึก ษาชิ งลึ กการปງอ งกั น การกิด ชื อรา฿นผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากกก มืไอ วัน ทีไ โเ
พฤศจิกายน โ55่ ละฝຄกอบรมหลักสูตร การพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์จากกก ระหวางวันทีไ โ5 – โๆ
ธันวาคม โ55้ พืไอ฿หຌกลุมมีความสามารถ฿นการปรรูปสืไอกก฿หຌป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ ชน กลองทิชชู กระปຉา
บบทันสมัย ของทีไระลึก ป็นตຌน ยังพบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการทคนลยี฿นการยຌอมสีธรรมชาติ
ดังนัน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌจัดทาขຌอสนอคูปองวิทย์ฯ การ
ยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ  พืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ กกลุม
ดังกลาว
11. ขันตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไ ทช. เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการ ละดินทางลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอ
พัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ฿นวันทีไ ็ พฤษภาคม โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมทอสืไอกก
บຌานคาตานา 47 หมู 6 ตาบลทุง฿หญ อาภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี
12. ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑ์
จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑ์จัก
สานจากกกเดຌ ทังนีมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทังสิน แโุ่ใเ บาท ดยคิดป็นงบประมาณของ
วศ. แเุเใเ บาท ิคิดป็น ๆ็.่6%) ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 4ุ็5เ บาท ิคิดป็น ใโ.แไ%)
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกต์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิค
ตางโทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทีไดี มีความหลากหลาย ละผลิตภัณฑ์สามารถจาหนาย฿นราคา
ทีไสูงขึนเดຌ
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นายสุพะเชย์ จินดาวุฒิกุล
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
16.2 นายอภิวัฒน์ นียมจຌอย
จຌาพนักงานวิทยาศาสตร์
16.3 นางสาวจามรี นันทะพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
16.4 นางสาวพนิดา จิตตะรักษ์
นักวิทยาศาสตร์
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงนิวรรณ์ ทิพมอม

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
191

รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาไทยี การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นายสุพะเชย์ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร :
0 2201 7102
อีมล์ :
supachai@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางนิวรรณ์ ทิพมอม
.
ทีไตัง : กลุมทอสืไอกก แๆ้ หมู ไ ตาบลวังยาง อาภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไ็แใเ
ทรศัพท์ : 0่ 5ไๆโ ็5โเ
ทรสาร :
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : ภาย฿น 3 ดือน ิพ.ค.– ก.ค. โ560ี
5. งบประมาณครงการ : 1ไ,730 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความป็นมาของครงการ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ดยการถา ยทอดทคนลยีปງอ งกัน การกิดชือราละพั ฒ นารูป บบ฿นผลิ ตภั ณฑ์จั กสานจากกก ฿หຌ  ก
ผูຌประกอบการ฿นพืนทีไจังหวัดสกลนคร คือกลุมทอสืไอกก หมู ไ ตาบลวังยาง อาภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบวายั งมีความตຌองการทคนลยี
การยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิตภัณฑ์฿หຌมากขึน นืไองจากผลิตภัณฑ์ของกลุมจะยຌอมสีดຌวยสี
คมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑ์จักสานป็นหลัก
8. วัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากกกดຌวยสีธรรมชาติ
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑ์จากกก
โ. ติดตามละประมินผล
ใ. สรุปผล ละจัดทารายงาน
9.2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
โ560
กิจกรรม
ดือนทีไ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
แ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑ์จากกก
โ. ติดตามละประมินผล
ใ. สรุปผล ละจัดทารายงาน
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10. หลักการละหตุผล
จากการลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการปງองกันการกิดชือรา฿นผลิตภัณฑ์จากกก มืไอดือนมิถุนายน
โ55้ ละฝຄกอบรมหลักสูตร การพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์จากกกระหวางวันทีไ โ่ – โ้ ธันวาคม โ55้
พืไอ฿หຌกลุมมีความสามารถ฿นการปรรูปสืไอกก฿หຌป็นผลิตภัณฑ์อืไนโ ชน กลองทิชชู กระปຉาบบทันสมัย
ของทีไ ระลึ ก ป็ น ตຌน ยั งพบว าผูຌ ป ระกอบการมี ความตຌอ งการทคนลยี ฿ นการยຌ อมสี ธ รรมชาติ ดั งนั น฿น
ปีงบประมาณ โ5ๆเ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌจัดทาขຌอสนอคูปองวิทย์ฯ การยຌอมสี
ผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ พืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ กกลุมดังกลาว
11. ขันตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไ ทช. เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการกลุมทอสืไอกก จังหวัดสกลนคร ละดินทาง
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ฿นวันทีไ ๆ พฤษภาคม
โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมทอสืไอกก หมู ไ ตาบลวังยาง อาภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
12. ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑ์
จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌ รับการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑ์
จักสานจากกกเดຌ ทังนีมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทังสิน 12,730 บาท ดยคิดป็นงบประมาณของ
วศ. แเุเใเ บาท ิคิดป็น 6่.09%) ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 4ุ7เเ บาท ิคิดป็น 3แ.91%)
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกต์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิค
ตางโทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทีไดี มีความหลากหลาย ละผลิตภัณฑ์สามารถจาหนาย฿นราคา
ทีไสูงขึนเดຌ
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นายสุพะเชย์ จินดาวุฒิกุล
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
16.2 นายอภิวัฒน์ นียมจຌอย
จຌาพนักงานวิทยาศาสตร์
16.3 นางสาวจามรี นันทะพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
16.4 นางสาวพนิดา จิตตะรักษ์
นักวิทยาศาสตร์
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวปริยะมำต สุขสมบัติ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
195

รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาไทยี การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นายสุพะเชย์ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร :
0 2201 7102
อีมล์ :
supachai@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวปริยะมาต สุขสมบัติ
ทีไตัง : กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพบຌานนนสะอาด หมู 6 ตาบลนาพง อาภอคกพธิ์ชัย .
จังหวัดขอนกน ไเแๆเ .
ทรศัพท์ : 0่ 5455 6619
ทรสาร :
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : ภาย฿น 3 ดือน ิพ.ค.– ก.ค. โ560ี
5. งบประมาณครงการ :
17,420 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความป็นมาของครงการ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
ดยการถายทอดทคนลยีปງองกันการกิดชือรา฿นผลิตภัณฑ์จักสานจากกก ฿หຌกผูຌประกอบการ฿นพืนทีไ
จังหวัดขอนกน คือกลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพบຌานนนสะอาด หมู ๆ ตาบลนาพง อาภอคกพธิ์
ชัย จังหวัดขอนกน ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการทราบวายังมีความตຌองการ
ทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิตภัณฑ์฿หຌมากขึน นืไองจากผลิตภัณฑ์ของกลุมจะ
ยຌอมสีดຌวยสีคมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑ์จักสานป็นหลัก
8. วัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑ์จากกกดຌวยสีธรรมชาติ
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑ์จากกก
โ. ติดตามละประมินผล
ใ. สรุปผล ละจัดทารายงาน
9.2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
โ560
กิจกรรม
ดือนทีไ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
แ. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑ์จากกก
โ. ติดตามละประมินผล
ใ. สรุปผล ละจัดทารายงาน
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10. หลักการละหตุผล
จากการลงพื นทีไฝຄก อบรมละ฿หຌคาปรึก ษาชิง ลึกของจຌาหนຌา ทีไ ทช. ฿นหลัก สูต ร ทคนลยี
ปງองกัน การกิดชือรา฿นผลิตภัณฑ์จ ากกก มืไอวันทีไ 22 พฤศจิกายน โ556 พบวาผูຌประกอบการมีความ
ตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ดังนัน฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ สานักทคนลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌจัดทาขຌอสนอคูปองวิทย์ฯ การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ 
พืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ กกลุมดังกลาว
11. ขันตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไ ทช. เดຌป ระสานงานกับ ผูຌ ประกอบการกลุ มวิส าหกิจ ชุมชนสงสริมอาชีพบຌานนน
สะอาด จังหวัดขอนกน ละดินทางลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกก
ดຌวยสีธรรมชาติ ฿นวันทีไ ่ พฤษภาคม โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพบຌานนนสะอาด ตาบล
นาพง อาภอคกพธิ์ชัย จังหวัดขอนกน
12. ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑ์
จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑ์จัก
สานจากกกเดຌ ทังนีมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทังสิน แ7ุไโเ บาท ดยคิดป็นงบประมาณของ
วศ. แแุใโเ บาท ิคิดป็น ๆไ.98%) ละงบประมาณของผูຌประกอบการ ๆุแเเ บาท ิคิดป็น 35.เ2%)
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกต์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิค
ตางโ ทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทีไดี มีความหลากหลาย ละผลิตภัณฑ์สามารถจาหนาย฿นราคา
ทีไสูงขึนเดຌ
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1นายสุพะเชย์ จินดาวุฒิกุล
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
จຌาพนักงานวิทยาศาสตร์
16.2นายอภิวัฒน์ นียมจຌอย
16.3นางสาวจามรี นันทะพันธ์
นักวิทยาศาสตร์
16.4นางสาวพนิดา จิตตะรักษ์
นักวิทยาศาสตร์
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิค
กำรยຌอมบบหลำกสี

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
แ.นำงทอง฿ส ละมูลนอก
2.นำงพยำว์ สนบุรำณ
3. นำงบัวดี งำมวงษ์
4. นำงบัวทิพย์ ลิไมทองนຌอย

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวสายจิต ดาวสุข
ตาหนง : นว.ชก.
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
02-201-7108
ทรสาร : 02-201-7102
อีมล์ : saijit@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
ใ.แ นางทอง฿ส ละมูลนอก (กลุมวิสาหกิจชุมชนผสมผสานลียงเหมทอผຌาเหมบຌานถนนงาม)
ทีไอยู ๊ กลุมวิสาหกิจชุมชนผสมผสานลียงเหมทอผຌา บຌานถนนงาน ไโ ม.โ ต.บຌานหัน
อ.นนศิลา จ.ขอนกน
ทรศัพท์ ๊ เ่-้5่แ-่ไแแ
ใ.โ นางพยาว์ สนบุราณ (กลุมชฎาพรผຌาเทย)
ทีไอยู ๊ กลุมชฎาผຌาเทย ม.ทพทวัณ ่แ ม.แใ ต.จระขຌ อ.หนองรือ จ.ขอนกน
ทรศัพท์ ๊ เ่-้ๆโเ-ๆเ้ๆ
ใ.ใ นางบัวดี งามวงษ์ (กลุมกษตรกรชุมชนถนนงาม)
ทีไอยู ๊ กลุมกษตรกรชุมชนถนนงาม โเๆ ม.โ ต.บຌานหัน อ.นนศิลา จ.ขอนกน
ทรศัพท์ ๊ เ่-่ใใไ-้เโเ
ใ.ไ นางบัวทิพย์ ลิไมทองนຌอย (กลุมผຌาทอยา)
ทีไอยู ๊ ผຌาทอยา ม.พระคือ ่่ ม.แ่ ถ.ภูมิธรรม ต.พระลับ อ.มือง จ.ขอนกน
ทรศัพท์ ๊ เ-ไใไๆ-ๆใๆ่ , เ่-แไ5แ-โ็ๆ5
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 1 ธ.ค. 5้ - ใเ ก.ย. ๆเ
5. งบประมาณครงการ : โๆใ,ๆไเ บาท ิรวมทังหมด฿บสมัครคูปองวิทย์ จานวน ไ รายี
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความป็นมาของครงการ
ผูຌประกอบการดຌานผຌาทอเดຌมีคารຌองขอการพัฒนาทคนลยีดຌานทคนลยีละรูปบบการยຌอม฿หຌกิด
สีสันละลวดลายบบ฿หมพืไอ฿หຌเดຌสินคຌาทีไปลก฿หม พืไอ฿หຌกิดนวัตกรรมละผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความ
ทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรมชน ผຌาคลุมเหลฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน
8. วัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌความรูຌผูຌประกอบการผຌารืไองทคนิคการยຌอมบบหลากสี (Spaced Dye Technique) ซึไงป็น
กระบวนการยຌอมสຌนดຌาย฿หຌมีหลากสี฿นการยຌอมครังดียว ซึไงกระบวนการยຌอมดังกลาวสามารถลดวลา฿นการยຌอม
ลดการ฿ชຌพลังงาน ละลดการ฿ชຌนา฿นกระบวนการยຌอม รวมถึงสีทีไ฿ชຌป็นสีทีไปลอดภัย ทีไสามารถยຌอมติดเดຌทีไ
สภาวะป็นกลาง ทา฿หຌลดปัญหารืไองความป็นกรดดาง฿นผຌา ละปลอดภัยตอสุขภาพของผูຌยຌอมละผูຌ฿ส
9. ขอบขตของการดานินงาน
ถายทอดทคนลยีดยการลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกดຌานการ฿ชຌทคนิคการยຌอมบบหลากสี ิSpaced
Dye Technique) ฿หຌกกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพืนทีไ จังหวัดขอนกน
.
10. หลักการละหตุผล
จากการลงพืนทีไฝຄกอบรมละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกของคณะวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิไงทอ ฿นปี โ55้ พบวาผูຌประกอบการมีตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป ดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ ดังนัน฿นปีงบประมาณ
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โ5ๆเ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌจัดทาขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ฯ การพัฒนาการ
ยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี  พืไอพัฒนาสินคຌา฿หຌมีความปลก฿หม กิดนวัตกรรมละ
ผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรม ชน ผຌาคลุมเหล
ฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน
11. ขันตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ ทช. เดຌประสานงานกับกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพืนทีไจังหวัดขอนกน ละ
ดินทางลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอการพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ระหวางวันทีไ
2 – 7 มษายน โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพืนทีไจังหวัดขอนกน ิตามรายละอียด฿นขຌอทีไ ใี
12. ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปจานวน ไ ราย เดຌรับความรูຌดຌานการยຌอมสีผຌา
ทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นลาดับตอเป ทังนีมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทังสิน โๆใ,ๆไเ บาท ดย
คิดป็นงบประมาณของ วศ. แ็้,แไเ บาท ิคิดป็น ๆ็.้5%ี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ ่ไุ5เเ บาท
ิคิดป็น ใโ.เ5%ี
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌ อมสีผຌ าทอดຌวยทคนิคการยຌ อมบบหลากสี ละ
สามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นลาดับตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการฟอกยຌอมละทคนิค฿นการยຌอมหลากสี ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโหลานี
เปพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌมีความหลากหลายละผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีคุณภาพทีไดีทา฿หຌการจาหนายผลิตภัณฑ์เดຌ
มูลคาพิไม
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นว.ชก.สายจิต ดาวสุข
16.2 นว.ปก.สรญา รอดประสริฐ
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ภำพประกอบกำรดำนินงำน
นางทอง฿ส ละมูลนอก
ิกลุมวิสาหกิจชุมชนผสมผสาน
ลียงเหมทอผຌาเหมบຌาน
ถนนงามี

นางบัวดี งามวงษ์
(กลุมกษตรกรชุมชนถนนงาม)

นางพยาว์ สนบุราณ
(กลุมชฎาพรผຌาเทย)

นางบัวทิพย์ ลิไมทองนຌอย
(ผຌาทอยา)
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ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิค
กำรยຌอมบบหลำกสี

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยอกสิทธ์ กมลกิตติพงศ์

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี
2. ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางสาวสายจิต ดาวสุข
ตาหนง :
นว.ชก.
หนวยงาน :
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
02-201-7108
ทรสาร : 02-201-7102
อีมล์ : saijit@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
ใ.แ นายอกสิทธ์ กมลกิตติพงศ์ (กลุมอิมปานี ผຌาขาวมຌา)
ทีไอยู ๊ โเ/5 ถนนอุดมสิน ต.หนຌามือง อ.มือง จ.ราชบุรี
ทรศัพท์ ๊ 08-9666-2029
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 1 ธ.ค. 5้ - ใเ ก.ย. ๆเ
5. งบประมาณครงการ : ๆไ,โ่เ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
-

.

7. ความป็นมาของครงการ
ผูຌประกอบการดຌานผຌาทอเดຌมีคารຌองขอการพัฒนาทคนลยีดຌานทคนลยีละรูปบบการยຌอม฿หຌกิด
สีสันละลวดลายบบ฿หมพืไอ฿หຌเดຌสินคຌาทีไปลก฿หม พืไอ฿หຌกิดนวัตกรรมละผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความ
ทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรมชน ผຌาคลุมเหลฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน
8. วัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌความรูຌผูຌประกอบการผຌารืไองทคนิคการยຌอมบบหลากสี (Spaced Dye Technique) ซึไงป็น
กระบวนการยຌอมสຌนดຌาย฿หຌมีหลากสี฿นการยຌอมครังดียว ซึไงกระบวนการยຌอมดังกลาวสามารถลดวลา฿นการ
ยຌอม ลดการ฿ชຌพลังงาน ละลดการ฿ชຌนา฿นกระบวนการยຌอม รวมถึงสีทีไ฿ชຌป็นสีทีไปลอดภัย ทีไสามารถยຌอมติด
เดຌทีไสภาวะป็นกลาง ทา฿หຌลดปัญหารืไองความป็นกรดดาง฿นผຌา ละปลอดภัยตอสุขภาพของผูຌยຌอมละผูຌ฿ส
9. ขอบขตของการดานินงาน
ถา ยทอดทคนลยี  ดยการลงพื นทีไ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก ดຌ านการ฿ชຌ  ทคนิ ค การยຌ อมบบหลากสี
.
ิSpaced Dye Technique) ฿หຌกกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพืนทีไ จังหวัดราชบุรี
10. หลักการละหตุผล
จากการลงพืนทีไฝຄกอบรมละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกของคณะวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิไงทอ ฿นปี โ55้ พบวาผูຌประกอบการมีตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป ดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ ดังนัน฿นปีงบประมาณ
โ5ๆเ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌจัดทาขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ฯ การพัฒนาการ
ยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี  พืไอพัฒนาสินคຌา฿หຌมีความปลก฿หม กิดนวัตกรรมละ
ผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌ าชิงหัตถกรรม ชน ผຌาคลุมเหล
ฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน
11. ขันตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ ทช. เดຌประสานงานกับกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพืนทีไจังหวัดราชบุรี ละ
ดินทางลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอการพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสีละทดลอง
ขึ นรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ว มกั บ ผูຌ ป ระกอบการ ระหว า งวั น ทีไ โเ–โแ มษายน โ5ๆเ ณ ทีไ ท าการกลุ มอิ มปานี
ผຌาขาวมຌา.
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12. ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปจานวน 1 ราย เดຌรับความรูຌดຌานการยຌอม
สีผຌ าทอดຌว ยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับ จากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นลาดับตอเป ทังนีมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทังสิน
ๆไ,โ่เ บาท ดยคิดป็น งบประมาณของ วศ. ไใ,ใ่เ บาท ิคิดป็น ๆ็.ไ้%ี ละงบประมาณของ
ผูຌประกอบการ โเุ้เเ บาท ิคิดป็น ใโ.5แ%ี
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลั งการเดຌรับ การถ ายทอดทคนลยี ดຌานการยຌอมสี ผຌ าทอดຌว ยทคนิค การยຌ อมบบหลากสี
ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿น
ลาดับตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการฟอกยຌอมละทคนิค฿นการยຌอมหลากสี ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโ
หลานีเปพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌมีความหลากหลายละผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีคุณภาพทีไดีทา฿หຌการจาหนาย
ผลิตภัณฑ์เดຌมูลคาพิไม
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นว.ชก.สายจิต ดาวสุข
16.2 นว.ปก.สรญา รอดประสริฐ
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ภำพประกอบกำรดำนินงำน
นายอกสิทธ์ กมลกิตติพงศ์
ิกลุมอิมปานี ผຌาขาวมຌาี
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำกำรยຌอมสีผຌำทอดຌวยทคนิค
กำรยຌอมบบหลำกสี

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงกรรณิกำ สนธิละ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
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1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางสาวสายจิต ดาวสุข
ตาหนง :
นว.ชก.
หนวยงาน :
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
02-201-7108
ทรสาร : 02-201-7102
อีมล์ : saijit@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
ใ.แ นางกรรณิกา สนธิละ (กลุมกรรณิกาผຌาเหมมัดหมีไฮล)
ทีไอยู ๊ กลุมกลุมกรรณิกาผຌาเหมมัดหมีไฮล 5โ ม. ไ ต.ปราสาททอง อ.ขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
ทรศัพท์ ๊ 08-9578-6173
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 1 ธ.ค. 5้ - ใเ ก.ย. ๆเ
5. งบประมาณครงการ : ๆใ,้ๆเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความป็นมาของครงการ
ผูຌประกอบการดຌานผຌาทอเดຌมีคารຌองขอการพัฒนาทคนลยี ดຌานทคนลยีละรูปบบการยຌอม฿หຌ
กิดสีสันละลวดลายบบ฿หมพืไอ฿หຌเดຌสินคຌาทีไปลก฿หม พืไอ฿หຌ กิดนวัตกรรมละผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมี
ความทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌาชิงหัตถกรรมชน ผຌาคลุมเหลฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน
8. วัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌความรูຌผูຌประกอบการผຌารืไองทคนิคการยຌอมบบหลากสี (Spaced Dye Technique) ซึไงป็น
กระบวนการยຌอมสຌนดຌาย฿หຌมีหลากสี฿นการยຌอมครังดียว ซึไงกระบวนการยຌอมดังกลาวสามารถลดวลา฿นการ
ยຌอม ลดการ฿ชຌพลังงาน ละลดการ฿ชຌนา฿นกระบวนการยຌอม รวมถึงสีทีไ฿ชຌป็นสีทีไปลอดภัย ทีไสามารถยຌอมติด
เดຌทีไสภาวะป็นกลาง ทา฿หຌลดปัญหารืไองความป็นกรดดาง฿นผຌา ละปลอดภัยตอสุขภาพของผูຌยຌอมละผูຌ฿ส
9. ขอบขตของการดานินงาน
ถายทอดทคนลยีดยการลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกดຌานการ฿ชຌทคนิคการยຌอมบบหลากสี ิSpaced
Dye Technique) ฿หຌกกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพืนทีไ จังหวัดสุรินทร์
.
10. หลักการละหตุผล
จากการลงพืนทีไฝຄกอบรมละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกของคณะวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฿นรืไองการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิไงทอ ฿นปี โ55้ พบวาผูຌประกอบการมีตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป ดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ ดังนัน฿นปีงบประมาณ
โ5ๆเ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌจัดทาขຌอสนอครงการคูปองวิทย์ฯ การพัฒนาการ
ยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี  พืไอพัฒนาสินคຌา฿หຌมีความปลก฿หม กิดนวัตกรรมละ
ผลิตภัณฑ์ดຌานสิไงทอทีไมีความทันสมัยละสามารถประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นงานทอผຌ าชิงหัตถกรรม ชน ผຌาคลุมเหล
ฝງาย หรือผຌามัดหมีไ ป็นตຌน
11. ขันตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ ทช. เดຌประสานงานกับกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพืนทีไจังหวัด สุรินทร์ ละ
ดินทางลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอการพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ฿นวันทีไ แๆ
พฤษภาคม โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมผูຌประกอบการดຌานผຌาทอ฿นพืนทีไจังหวัดสุรินทร์
12. ผลการดานินงาน
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ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอปจานวน 1 ราย เดຌรับความรูຌดຌานการยຌอม
สีผຌ าทอดຌว ยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับ จากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทผຌาทอ฿นลาดับตอเป ทังนีมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทังสิน
ๆใ,้ๆเ บาท ดยคิดป็น งบประมาณของ วศ. ไโ,แๆเ บาท ิคิดป็น ๆ5.้โ%ี ละงบประมาณของ
ผูຌประกอบการ โเุ้เเ บาท ิคิดป็น ใไ.เ่%ี
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี ละ
สามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภั ณฑ์ประภทผຌาทอ฿นลาดับ
ตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการฟอกยຌอมละทคนิค฿นการยຌอมหลากสี ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโ
หลานีเปพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌมีความหลากหลายละผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีคุณภาพทีไดีทา฿หຌการจาหน าย
ผลิตภัณฑ์เดຌมูลคาพิไม
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นว.ชก.สายจิต ดาวสุข
16.2 นว.ปก.สรญา รอดประสริฐ
นางกรรณิกา สนธิละ
ิกลุมกรรณิกาผຌาเหมมัดหมีไฮลี

ภำพประกอบกำรดำนินงำน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจำกรังไหม

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
แ. นำงกรองจิตต์ ขจรภัย
2. นำยกิตติศักดิ์ ขจรภัย

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาไทยี การพัฒนาการยຌอมสีผຌาทอดຌวยทคนิคการยຌอมบบหลากสี
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางสาวสายจิต ดาวสุข
ตาหนง :
นว.ชก.
หนวยงาน :
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ :
02-201-7108
ทรสาร : 02-201-7102
อีมล์ : saijit@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
ใ.แ นางกรองจิตต์ ขจรภัย (กลุมรังเหมประดิษฐ์)
ทีไอยู ๊ 68/1 ม.6 ต.ตลาดนຌอย อ.บຌานหมอ จ.สระบุรี
ทรศัพท์ ๊ 09-0429-3602
3.2 นายกิตติศักดิ์ ขจรภัย ิกลุมอาชีพยาวชนตาบลตลาดนຌอยี
ทีไอยู ๊ 35 ม.8 ต.ตลาดนຌอย อ.บຌานหมอ จ.สระบุรี
ทรศัพท์ ๊ 09-0429-3602
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 1 ธ.ค. 5้ - ใเ ก.ย. ๆเ
5. งบประมาณครงการ : ไใ,แๆเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
-

.

7. ความป็นมาของครงการ
฿นปีงบประมาณ โ55้ ทีไผานมา ผูຌประกอบการกลุมรังเหมประดิษฐ์ จังหวัดสระบุรี เดຌขຌามาขอความรูຌ
ละคาปรึก ษา฿นการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์จ ากรัง เหม ทั งทางทรศั พ ท์ ละการขຌา มาพบนัก วิท ยาศาสตร์ ทีไ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึไงปัญหาส าคัญทีไผูຌ ประกอบการดังกล าวตຌองการความชว ยหลื อ คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากรังเหมบบ฿หมโ ละการลดการ฿ชຌสารคมีทีไป็นอันตราย฿นกระบวนการยຌอมสีรังเหม ทางคณะ
ผูຌวิจัยจึงเดຌคຌน หาขຌอมูลรืไองการพัฒนาสຌนเหมพรมจากรังเหมพืไอ฿ชຌ฿นงานถักละหัตถกรรม ละเดຌลอง
ทดสอบกระบวนการผลิต฿นระดับหຌองปฏิบัติการทีไเดຌผลดีป็นทีไนาพอ฿จ กลาวคือสามารถดึง รังเหมเดຌป็นทัง
บบสຌน฿ยเหมพรม ละขึนรูปบนครง฿หຌเดຌรูปบบตามตຌองการ ละสามารถฟอกละยຌอมรังเหมดย฿ชຌ
สารคมีทีไปลอดภัย
8. วัตถุประสงค์
ดังนัน ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาสຌน฿ยจากรังเหมพืไอ฿ชຌ฿นงานหัตถกรรม ดยมีวัตถุประสงค์฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สຌน฿ยจากรัง
เหม รวมถึง฿หຌความขຌา฿จ฿นการลือก฿ชຌสารคมีทีไปลอดภัย฿นการฟอกยຌอมละ ทคนิคการยຌอมทีไลดวลาละ
ลดการ฿ชຌสารคมี พืไอป็นผลิตภัณฑ์฿หมละสามารถพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกับสินคຌา OTOP ประภทของ
฿ชຌทีไทามาจากรังเหมเดຌ
9. ขอบขตของการดานินงาน
฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นการพัฒนาละ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ชน การฟอกรังเหมดຌวยดางจากธรรมชาติ
ละดางทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ทคนิคการสาวสຌน฿ยจากรังเหม ความขຌา฿จรืไองปัญหากรดดางทีไตกคຌาง฿น
สຌนดຌายละการทดสอบบืองตຌน ฿หຌกกลุมผูຌประกอบการดຌานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรังเหม฿นพืนทีไ จังหวัด
หลักการละหตุผล
฿นปีงบประมาณ โ55้ ทีไผานมา ผูຌประกอบการกลุมรังเหมประดิษฐ์ ละกลุมอาชีพยาวชนตาบล
ตลาดนຌอย จังหวัดสระบุรี เดຌขຌามาขอความรูຌ คาปรึกษา฿นการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์จ ากรังเหม ละมี ความ
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ประสงค์  ขຌา ร ว มครงการคู ป องวิ ทย์  พืไ ออทอป ซึไง ปั ญ หาส าคั ญ ทีไ ผูຌ ป ระกอบการดัง กล าวตຌ องการความ
ช ว ยหลื อ คื อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากรั ง เหมบบ฿หม โ ละการลดการ฿ชຌ ส ารคมี ทีไ  ป็ น อั น ตราย฿น
กระบวนการยຌอมสีรังเหม ทางคณะผูຌวิจัยจึงเดຌคຌนหาขຌอมูลรืไองการพัฒนาสຌนเหมพรมจากรังเหมพืไอ฿ชຌ฿นงาน
ถักละหัตถกรรม ละเดຌลองทดสอบกระบวนการผลิต฿นระดับหຌองปฏิบัติการทีไเดຌผลดีป็นทีไนาพอ฿จ กลาวคือ
สามารถดึงรังเหมเดຌป็นทังบบสຌน฿ยเหมพรม ละขึนรูปบนครง฿หຌเดຌรูปบบตามตຌองการ ละสามารถฟอก
ละยຌอมรังเหม ดย฿ชຌสารคมีทีไปลอดภัย พืไ อป็นผลิตภัณฑ์฿หมละสามารถพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกับ
สินคຌา OTOP ประภทของ฿ชຌทีไทามาจากรังเหมเดຌ
10. ขันตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ ทช. เดຌประสานงานกับกลุมผูຌประกอบการ OTOP ประภทของ฿ชຌทีไทามาจากรัง
เหม ฿นพื นทีไ จั ง หวั ด สระบุ รี ละ ดิ น ทางลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก พืไ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรม
จากรังเหม ฿นวันทีไ ็ กรกฎาคม โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุมรังเหมประดิษฐ์ ละกลุมอาชีพยาวชนตาบลตลาด
นຌอย จังหวัดสระบุรี
.
11. ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป จานวน 2 ราย เดຌรับความรูຌดຌานการ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์หั ต ถกรรมจากรั งเหม ละสามารถน าความรูຌทีไ เดຌ รับ จากการถา ยทอดเปประยุ กต์ ฿ชຌ ฿ น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทของ฿ชຌทีไทามาจากรังเหม฿นลาดับตอเป ทังนีมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการ
ดานินงานทังสิ น 43,16เ บาท ดยคิดป็นงบประมาณของ วศ. 28,16เ บาท ิคิดป็น ๆ5.โ5%ี ละ
งบประมาณของผูຌประกอบการ แ5ุเเเ บาท ิคิดป็น ใไ.็5%ี
12. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลั ง การเดຌ รั บ การถ า ยทอดทคนลยี ดຌ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมจากรั ง เหม
ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปประยุกต์฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประภทของ฿ชຌทีไทา
มาจากรังเหม฿นลาดับตอเป
13. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌสาหรับนามา฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชน ความรูຌกีไยวกับการฟอกรังเหมดຌวย ตางจาก
ธรรมชาติ ละดางทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ทราบถึงทคนิคการสาวสຌน฿ยจากรังเหม ละความขຌา฿จรืไอง
ปัญหากรดดางทีไตกคຌาง฿นสຌนดຌายละการทดสอบบืองตຌน
14. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
15. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
15.1 นว.ชก.สายจิต ดาวสุข
15.2 นว.ปก.สรญา รอดประสริฐ

.
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ภำพประกอบกำรดำนินงำน
นางกรองจิตต์ ขจรภัย
(กลุม
่ รังไหมประดิษฐ์ )

นายกิตติศกั ดิ์ ขจรภัย (กลุม่ อาชีพ
เยาวชนตาบลตลาดน้ อย)
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของประดับตกตง
ชนิดพอร์ซลน

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงอุดม ลออวงศ์ไพศำล
กลุมซรำมิกบຌำนหำดสຌมปງน

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน
ิภาษาอังกฤษี A Development of Porcelain Decoration
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวจุติภา บุญวิศษ
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ :0 2201 7ใ็โ
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : jutipa@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางอุดม ลออวงศ์เพศาล
ทีไตัง : กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน บຌานลขทีไ แเ5 หมู ใ ตาบลหาดสຌมปງน อาภอมือง จังหวัดระนอง
ทรศัพท์ : เ้ ่้โๆ เๆ็แ
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 8 ดือน
5. งบประมาณครงการ : จานวนงิน 5เ,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน ป็นการนาองค์ความรูຌรืไองการพัฒนานือดิน
ละรูปบบ เปถายทอด฿หຌกกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดระนอง ดยการนานือดินพอร์ซลนมา฿ชຌ
฿นการขึนรูปผลิตภัณฑ์ นืไองจากนือดินพอร์ซลนมีความขาว ละมีความขใงรงสูง สามารถขึนรูปดย
วิธีการหลอบบเดຌ หมาะกการขึนรูปผลิตภัณฑ์ทีไมีความซับซຌอน ทา฿หຌเดຌรูปบบทีไมีความหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ป็นการพิไมอกาสทางการตลาด ละพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เดຌ
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน ตาบลหาดสຌมปງน อาภอมือง จังหวัดระนอง ป็นกลุมทีไมีความพรຌอม
฿นรืไองครืไองมือตางโทีไจาป็นตอกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิก นืไองจากป็นศูนย์การรียนรูຌตຌนบบ฿น
การนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีมาชวยพัฒนาอาชีพของคน฿นชุมชน จึงทา฿หຌกลุมฯ ป็นหลงรียนรูຌละ
ป็นสถานทีไทีไเดຌรับความสน฿จจากยาวชน สถาบันการศึกษา หนวยงานภาย฿นละภายนอกจังหวัด฿นการขຌา
มาศึกษาดูงานอยางตอนืไอง ตปัจจุบันทางกลุมประสบปัญหา คือ สมาชิกสวน฿หญป็นผูຌสูงอายุ ละขาดองค์
ความรูຌ฿นการตรียมนาดินสาหรับ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จึงมีรูปบบเมหลากหลาย จึงขาดอกาส฿น
การขงขันทางการตลาด
จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ผูຌประกอบการสน฿จสมัครขຌารวมครงการ
นืไองจากจังหวัดระนองป็นจังหวัดทีไมีหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียง ทา฿หຌมีรงรมละทีไพักปຂด฿หมจานวนมาก
พืไอรองรับนักทองทีไยว ผูຌประกอบการจึงมองหในชองทาง฿นการขยายตลาด ดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ประดับตกตงชนิดพอร์ซลน ดยการนาดินขาวทีไมีอยู฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต พืไอลดตຌนทุนการผลิต
ละตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปถายทอดองค์ความรูຌรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตง
ชนิดพอร์ซลน ฿หຌกกลุม
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนารูปบบ นือดิน ละทคนิคการตกตงผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ออกบบผลิตภัณฑ์ละทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
9.2 ทดลองสูตรสวนผสมละตรียมนาดินพอร์ซลน
9.3 ทดสอบสมบัติทางกายภาพของนาดิน
9.4 ทดลองขึนรูปผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
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9.5 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
9.6 สรุปผลละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
ครืไองปั้นดินผาพอร์ซลน หมายถึง ครืไองปั้นดินผานือละอียด นน กรง ละมีความพรุนตัวตไา
นือดินพอร์ซลนมืไอผาถึงจุดสุกตัว ิVitrious ware) จะมีสีขาว มีความปรงสง ิTranslucent) วัตถุดิบ
หลัก฿นการผลิต เดຌก ดิน ิClay) หินฟันมຌา (Feldspar) ละหินขียวหนุมาน ิOuartz) ดยผาทีไอุณหภูมิสูง
แโ5เ – แไเเ องศาซลซียส จึงทา฿หຌนือดินหลังผามีความขใงกรงสูง มีคาการดูดซึมนาตไา เมกินรຌอยละ
เ.โ เมบิไน หรือตกหักงายมืไอกระทบกัน ปรงสง ละทนทานตอการ฿ชຌงาน หมาะสาหรับผลิตผลิตภัณฑ์
ซรามิกประภทครืไอง฿ชຌบนตຍะอาหาร ละของประดับตกตง ป็นตຌน
กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน ป็นพืนทีไทีไมีหลงดินขาวทีไมีคุณภาพ ละตຌองการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ของ
ประดับตกตงชนิดพอร์ซลน ดย฿ชຌดินขาว฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต นืไองจากนือดินพอร์ซลน
มีความขาว ละมีความขใงรงสูง สามารถขึนรูปดยวิธีการหลอบบเดຌ หมาะกการขึนรูปผลิตภัณฑ์ทีไมี
ความซับซຌอน ทา฿หຌเดຌรูปบบทีไมีความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ ป็นการพิไมอกาสทางการตลาด
ละพิไ ม มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดຌ นอกจากนี ผูຌ ป ระกอบการยั ง ตຌ อ งการน าดิ น ขาวทีไ มี อ ยู ฿ นทຌ อ งถิไ น มา฿ชຌ ฿ น
กระบวนการผลิต พืไอ฿ชຌทรัพยากร฿นทຌองถิไนเดຌอยางคุຌมคา ป็นการลดตຌนทุนละพิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานงาน กับผูຌประกอบการพืไอหารือกีไยวกับรายละอียดของครงการ
11.2 ประสานกับผูຌประกอบการ รืไองรูปบบทีไตຌองการผลิตป็นวัสดุตกตง ดยทางผูຌประกอบการลือก
รูปบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ นืไองจากสามารถนาเปตกตงเดຌกับหลายผลิตภัณฑ์
11.3 ออกบบผลิตภัณฑ์ละทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
11.4 ทดลองสูตรสวนผสมละตรียมนือดินพอร์ซลน ดยมีสูตรคือ ดินขาวรຌอยละ โ่ ดินดารຌอยละ 5
ปตสฟลด์สปารຌอยละ 5็ ละซิลิกຌารຌอยละ แเ ผาทีไอุณหภูมิ แโเเ oC
11.5 ทดสอบสมบัติทางกายภาพของนาดิน เดຌก รຌอยละการหดตัวมืไอหຌงละหลังผา รຌอยละการดูด
ซึมนา ความขใงรงกอนผาละหลังผา ทีไอุณหภูมิ แโเเ oC
11.6 ทดลองขึนรูปผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
11.7 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ดยการถายทอดองค์ความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับ
ตกตงชนิดพอร์ซลน ระหวางวันทีไ โ้ – ใเ มิถุนายน โ5ๆเ ณ กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน ตาบลหาด
สຌมปງน อาภอมือง จังหวัดระนอง
11.8 สรุปผล ละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการเดຌรียนรูຌขันตอน การทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ การตรียมนาดินละการทดสอบ
สมบัติ การขึนรูปละตกตง การตรียมคลือบ การชุบคลือบ การทดสอบคลือบอยางถูกวิธี ละการผา
คลือบ สามารถนาองค์ความรูຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน ทา฿หຌผลิตภัณฑ์ของกลุมมี
มูลคาพิไม
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ขันตอน
1. การทาบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์

วิธีกำร
ผลทีไไดຌ
สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ ดย฿ชຌปูน สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละทาบบพิมพ์
ปลาสตอร์กับนา ฿นอัตราสวนทีไหมาะสม ปูนปลาสตอร์เดຌ

2. การตรียมนาดิน

สอนรืไ อ งวั ต ถุ ดิ บ ทีไ ฿ ชຌ ฿ นการตรี ย มน าดิ1.น สามารถคานวณสัดสวนของวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการ
การชัไงวัตถุดิบ การหาความถวงจาพาะละ ตรียมนาดิน ละปรับสมบัติของนาดิน฿หຌหมาะ
การปรับสมบัติของนาดิน฿หຌมีการเหลตัวทีไดี กการ฿ชຌงานเดຌ

3. การขึนรูปละการ
ตกตงชินงาน

สอนวิธีการขึนรูปดຌวยวิธีการหลอบบ ละ4.
สอนวิธีการตกตงชินงานบืองตຌน ดຌวยการ
฿ชຌฟองนาชใดชินงาน ละทาการขูดนือดิน
สวนกินออก
฿หຌความรูຌรืไองวัตถุดิบทีไ฿ชຌตรียมคลือบ
สอนทคนิคการทดสอบคลือบกอน฿ชຌงาน
การชุบคลือบ การวัดความหนาของชัน
คลือบ
สอนวิธีการผาชินงาน ละการจัดรียง
ชินงาน฿นการผา

1. การตรียมคลือบ
2. การชุบคลือบ
3. การผาผลิตภัณฑ์

เดຌชินงานทีไมีผิวรียบ ละสวยงาม

สามารถตรียมคลือบตามสูตรเดຌ
สามารถชุบคลือบผลิตภัณฑ์เดຌ
สามารถผาชินงานเดຌ ผลิตภัณฑ์หลังผาสวยงาม
ละเมตกรຌาว

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงานผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นการคัดลือกวัตถุดิบ พืไอนามา฿ชຌ฿นการ
ตรียมนาดิน จึงทา฿หຌกลุมเมสามารถตรียมนาดินสาหรับ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตเดຌอง รวมถึงขาดทักษะ฿นการ
ขึนรูป ละการตกตงชินงาน฿หຌมีความสวยงาม
หลังการดานินงานผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองการคัดลือกวัตถุดิบ การตรียมนาดิน การขึนรูป
ละการตกตงชินงาน สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน
ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีความหลากหลายละสวยงาม
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพืนทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับ
ตกตงชนิดพอร์ซลน ผูຌประกอบการเดຌนาความรูຌทีไเดຌ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตง ดยนานือดิน
฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นกระบวนการตรียมนาดินชนิดพอร์ซลน ทา฿หຌกลุมสามารถลดตຌนทุนการผลิต มีรายเดຌทีไ
พิไมขึน นอกจากนันลຌวยังทา฿หຌกลุมฯเดຌผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมออกจาหนาย฿นทຌองตลาด
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
15.1 ควรมีการพัฒนาคลือบ฿หมโพืไอพิไมทางลือก฿หຌผูຌบริภค
15.2 ควรมีการออกบบผลิตภัณฑ์฿หมโพืไอพิไมชองทาง฿นการขาย
15.3 สรຌางผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์ป็นของตัวอง
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวจุติภา
บุญวิศษ
16.2 นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว
16.3 นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
16.4 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง

หัวหนຌาครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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รูปกิจกรรมการลงพืนทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประดับตกตงชนิดพอร์ซลน
฿หຌกสมาชิกกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดระนอง ระหวางวันทีไ โ้ - ใเ มิถุนายน โ5ๆเ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรกำรทำตຌนบบซิลิคน

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำรนำยสุนทร ชืไนชม
กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนกลำง

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ :ิภาษาเทยี
การทาตຌนบบซิลิคน
ิภาษาอังกฤษี Silicone Mould
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นายวรวิทย์ คนหงส์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
3. หนวยงาน : ทคนลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ใ็โ
ทรสาร : เ โโเแ ็ไเ่
อีมล์ : worawit@dss.go.th
4. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายสุนทร ชืไนชม
ทีไอยู :กลุมครืไองดินผาบຌานกลาง 134/4 หมูทีไ 1 ต.นนตาล อ.ทาอุทนจ.นครพนม
ทรศัพท์ : 09 3319 7455
5. ระยะวลาของครงการ : ่ ดือน
6. งบประมาณครงการ : จานวนงิน 5เ,000 บาท
7. บทสรุปผูຌบริหาร
การทาตຌนบบซิลิคน ป็นการนาองค์ความรูຌดຌานการการทาบบพิมพ์มาพัฒนาการทาตຌนบบดยมี
การ฿ชຌยางซิลิคน฿นการทาตຌนบบทนการ฿ชຌปูนปลาสตอร์ นืไองจากซิลิคนมีคุณสมบัติสามารถทนความรຌอน
สูง นาเมจับผิว มีความยืดหยุนเมมีรูพรุน นาหนักบา ละเมตกหักหรือฉีกขาดจึงทา฿หຌตຌนบบทีไทาจาก
ซิลิคนสามารถ฿ชຌงานเดຌนานกวาตຌนบบทีไทาจากปูนปลาสตอร์ อีกทังยังสามารถกใบลายละอียดทีไซับซຌอน฿น
บบพิมพ์ ทา฿หຌเดຌบบพิมพ์ทีไมีลวดลายชัดจน นอกจากนันยังชวย฿หຌการกใบรักษาตຌนบบเดຌงายขึน
8. ความป็นมาของครงการ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารเดຌ มี การถ า ยทอดความรูຌ ฿ หຌ  ก กลุ ม ครืไ องปั้ น ดิ นผาบຌ านกลาง จั ง หวั ด
นครพนม ฿นรืไองการพัฒนาทคนิคการขึนรูปดຌวยครืไองจิ๊กกอร์ ทางผูຌประกอบการเดຌมีการนาทคนิคทีไเดຌเป฿ชຌ
ละผลิตผลิตภัณฑ์ออกจาหนายตลอดมา ตประสบปัญหารืไองตຌนบบทีไป็นปูนปลาสตอร์ กิดการตกหัก
สียหายจากการหลอบบพิมพ์ละการกใบรักษาตຌนบบทา฿หຌตຌองสียวลา฿นการทาตຌนบบ฿หม ทางกลุมจึงมี
ความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดความรูຌ ละทคนิคการทาตຌนบบซิลิคน พืไอ฿หຌทางกลุม
สามารถผลิตตຌนบบซิลิคนเดຌ ซึไงจะชวยรืไองการลดปัญหาการสียหายของตຌนบบละชวยลดวลา฿นการทา
ตຌนบบ฿หม อีกทังยังนาองค์ความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมของทางกลุมเดຌ
9. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาทคนิคการทาตຌนบบ ดຌวยยางซิลิคน
10. ขอบขตของการดานินงาน
10.1 ออกบบ ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการ
10.2 ทดลองขึนรูปตຌนบบ
10.3 ทดลองขึนรูปบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ ละตຌนบบซิลิคน
10.4 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
10.5 สรุปผลละจัดทารายงาน
11. หลักการละหตุผล
การขึนรูปผลิตภัณฑ์ซรามิกมีหลายวิธี ชน การปั้นดຌวยมือ การหลอบบ การอัด ละการจิ๊กกอร์ป็นตຌน
วิธีการขึนรูปดยวิธีการจิ๊กกอร์ป็นวิธีการขึนรูปดยอาศัยความหนียวของนือดินละครืไองจิ๊กกอร์ ผลิตภัณฑ์ทีไ
เดຌมีลักษณะป็นทรงกลมหรือบน หมาะสาหรับการขึนรูปจาน ชาม ถຌวย ละชุดกาฟ ผูຌประกอบการซรามิกทีไ
ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกลาว จึงลือก฿ชຌวิธีนี฿นการขึนรูปผลิตภัณฑ์ นืไองจากป็นวิธีทีไสามารถขึนรูปเดຌ฿นปริมาณมาก
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ละรวดรใว อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการขึนรูปดຌวยวิธีจิ๊กกอร์ เดຌก ปງนหมุนทีไมีความรใวสูง บบพิมพ์ ละ฿บมีด ดย
บบพิมพ์ทีไ฿ชຌ฿นการขึนรูป มี โ บบ คือ (1) บบพิมพ์ทีไขึนรูปภายนอก ริไมจากการตรียมดินป็นผน ละอัดเป
บนบบพิ มพ์ มืไ อปງ นหมุ นหมุ น ฿บมี ดจะขู ดดิ นส วนกิ นออก ท า฿หຌ เดຌ ผลิ ตภั ณฑ์ ตามรู ปร างของบบพิ มพ์
ผลิตภัณฑ์ทีไขึนรูปดຌวยบบพิมพ์ชนิดนี ชน จาน ละ (2) บบพิมพ์ทีไขึนรูปภาย฿น ดยทาการตรียมดินป็นกຌอน
กลม ลຌวอัดลงเป฿นบบพิมพ์ทีไตรียมเวຌ หลังจากนัน฿ชຌ฿บมีดกดลงเป฿นบบ ฿นขณะทีไครืไองหมุน ฿บมีดจะตัดดิน
สวนกินออก ละดินจะถูกอัดตามบบ ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปทรงตามตຌองการ ผลิตภัณฑ์ทีไขึนรูปดຌวยบบพิมพ์
ชนิดนี ชน ถຌวย วิธีจิ๊กกอร์ป็นวิธีทีไตຌอง฿ชຌนาชวย฿นการขึนรูป พืไอชวยทา฿หຌผิวของดินรียบนียน นอกจากนีบบ
พิมพ์ทีไ฿ชຌควรหຌงสนิท พืไอ฿หຌบบพิมพ์สามารถดูดความชืนจากดินเดຌ บบพิมพ์จึงควรมีจานวนมากพอ฿นการ฿ชຌ
งานทังนีตຌนบบทีไ฿ชຌ฿นการหลอบบพิมพ์฿นการขึนรูปกใมีความสาคัญชนกัน
ตຌนบบทีไ฿ชຌ฿นงานซรามิกสวนมากนิยม฿ชຌปูนปลาสตอร์฿นการผลิต ซึไงมีขຌอจากัด฿นการ฿ชຌงานคือ
เมสามารถทารูปบบทีไซับซຌอน ละกะลวดลายทีไละอียดลง฿นตຌนบบเดຌ อีกทังปูนปลาสตอร์เมมีความยืดหยุน
฿นขันตอนการหลอบบพิมพ์อาจกิดบบพิมพ์ติดละตกหักเดຌ สงผล฿หຌอายุการ฿ชຌงานของตຌนบบสันลงปัจจุบัน
จึงเดຌมีการพัฒนานายางซิลิคนมา฿ชຌป็นตຌนบบ฿นงานซรามิก นืไองจากตຌนบบทีไทาจากซิลิคนสามารถ฿ชຌงานเดຌ
นานกวาดยซิลิคนมีคุณสมบัติ คือ นาเมจับผิว ทนความรຌอนสูง มีความยืดหยุน เมมีรู พรุน นาหนักบา เมตกหัก
หรือฉีกขาด ทังนียังสามารถกใบรายละอียดทีไซับซຌอน฿นบบพิมพ์เดຌ
ขຌอปรียบทียบระหวางบบพิมพ์ซิลิคนละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์

บบพิมพ์ซิลิคน
แ. อายุการ฿ชຌงานนาน
โ. ทนความรຌอนเดຌสูง ประมาณ ใเเ องศาซลซียส
ใ.มีความยืดหยุน สูงสามารถกใบรายละอียดเดຌดี
ไ.หลอบบพิมพ์เดຌสะดวกนืไองจากเมตຌอง฿ชຌนาสบูทาบบ
5.ถอดบบพิมพ์งาย
ๆ.เมตกหรือฉีกขาด

บบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
แ. อายุการ฿ชຌงานนຌอย
โ. ทนความรຌอนเดຌนຌอย
ใ.เมมีความยืดหยุน สามารถกใบรายละอียดเดຌนຌอย
ไ. เมสะดวก฿นการหลอบบพิมพ์นืไองจากตຌองสียวลา฿น
การ฿ชຌนาสบูทาบบพิมพ์กอนการหลอบบพิมพ์
5.ถอดบบพิมพ์ยาก
ๆ. ตกละหักงาย

12. ขันตอนการดานินงาน
12.1 ติดตอประสานงานผูຌประกอบการหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
12.2 ออกบบผลิตภัณฑ์ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการ
12.3 ทดลองขึนรูปบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ละตຌนบบซิลิคน
12.4 ลงพืนทีไถายทอดความรูຌ฿นการทาตຌนบบซิลิคน ณ กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกลาง ตาบลนน
ตาล อาภอทาอุทน จังหวัดนครพนม ระหวางวันทีไ 13-16 กุมภาพันธ์ โ5ๆเ ละ 14-17 มิถุนายน 2560
13. ผลการดานินงาน

ขันตอน
วิธีการ
ผลทีไเดຌ
แ. การทาบบพิมพ์ - สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการทา สามารถตรี ย มปู น ปลาสตอร์ ละท าบบ
ปูนปลาสตอร์
บบพิมพ์
พิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ
- สอนวิธีการทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ดຌวยครืไอง
จิ๊กกอร์
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ขันตอน
โ.การทาตຌนบบ
ดຌวยซิลิ คน

วิธีการ
- สอนวิธีการทาตຌนบบดຌวยซิลิคน ดังนี
ทคนิคการออกบบลวดลายลงบนชินงาน
ทคนิคการกะลวดลายลงบนบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์
ทคนิคการตรียมบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์กอน
การทซิลิ คน
ทคนิคการผสมซิลิคนละการทซิลิ คน

ผลทีไเดຌ
- สามารถทาตຌนบบดຌวยซิลิคนเดຌ
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการออกบบลวดลายลงบน
ชินงาน
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการกะลวดลายลงบนบบ
พิมพ์ปูนปลาสตอร์
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการตรียมบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์กอนการทซิลิ คน
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการตรียมซิลิคน฿นการทา
ตຌนบบ

14. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงานสมาชิกกลุมเมมีความรูຌ฿นรืไองการทาตຌนบบดຌวยซิลิคน
หลังการดานินงานสมาชิกกลุมเดຌรับองค์ความรูຌ รืไองการทาตຌนบบซิลิคนละสามารถนาความรูຌทีไเดຌ
เปประยุกต์฿ชຌ฿นการทาตຌนบบผลิตภัณฑ์฿หมทีไมีความหลากหลายมากขึน
15. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌ฿หຌความรูຌรืไองการทาตຌนบบซิลิคน ทางกลุมมีความรูຌความขຌา฿จ ฿น
การท าบบพิ มพ์ มากขึ น กลุ มจะน าความรูຌ ทีไ เดຌ เปพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ฿หม พืไ อผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ออกจ าหน าย฿น
ทຌองตลาด
16. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
16.1 ควรมีการฝຄกการกะลวดลายลงบนปูนปลาสตอร์พืไอพิไมทักษะ฿นการกะลวดลายลงบนบบพิมพ์
16.2 ควรมีการฝຄกทาบบพิมพ์ป็นประจา พืไอพิไมทักษะ฿นการทาบบพิมพ์
17. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
17.1 นายวรวิทย์
คนหงส์
หัวหนຌาครงการ
17.2 นายฉัตรชัย
บาลศรี
คณะทางาน
17.3 นางสาวอินทิรา
มาฆพัฒนสิน คณะทางาน
17.4 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง
คณะทางาน
17.5 นายนรินทร
ทองศรี
คณะทางาน
ภำพประกอบกำรดำนินงำน กำรลงพืนทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง กำรทำตຌนบบซิลิคน ฿หຌก สมำชิกกลุม
ครืไองปั้นดินผำบຌำนกลำง ตำบลนนตำล อำภอทำอุทน จังหวัดนครพนม ระหวำงวันทีไ 13-16
กุมภำพันธ์ โ56เ ละ 14-17 มิถุนำยน 2560
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กิจกรรมการลงพื ้นที่การถ่ายทอดความรู้ เรื่ องการทาต้ นแบบซิลโิ คน

การทาตຌนบบซิลิคน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรกำรทำตຌนบบซิลิคน

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยสรำยุทธ ยุทธศิลป์
กลุมซรำมิกบຌำนหำดสຌมปງน

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ :ิภาษาไทยี
การทาตຌนบบซิลิคน
ิภาษาอังกฤษี Silicone Mould
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ: นายวรวิทย์ คนหงส์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : ทคนลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทรศัพท์ :
เ โโเแ ็ใ็โ
ทรสาร : เ โโเแ ็ไเ่
อีมล์ : worawit@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ:
นายสรายุทธ ยุทธศิลปຊ
ทีไอยู : ๆ็ หมูทีไ 2 ตาบลหาดสຌมปງน อาภอมือง จังหวัดระนอง
ทรศัพท์ :081 968 7493 ทรสาร : 4. ระยะวลาของครงการ: ่ ดือน
5. งบประมาณครงการ : จานวนงิน 5เ,000 บาท
6. บทสรปุผูຌบริหาร
การทาตຌนบบซิลิคน ป็นการนาองค์ความรูຌดຌานการการทาบบพิมพ์มาพัฒนาการทาตຌนบบ ดยมี
การ฿ชຌยางซิลิคน฿นการทาตຌนบบทนการ฿ชຌปูนปลาสตอร์ นืไองจากซิลิคนมีคุณสมบัติสามารถทนความรຌอนสูง
นาเมจับผิว มีความยืดหยุนเมมีรูพรุน นาหนักบา ละเมตกหักหรือฉีกขาดจึงทา฿หຌตຌนบบทีไทาจากซิลิคน
สามารถ฿ชຌงานเดຌนานกวาตຌนบบทีไทาจากปูนปลาสตอร์ อีกทังยังสามารถกใบลายละอียดทีไซับซຌอน฿นบบ
พิมพ์ ทา฿หຌเดຌบบพิมพ์ทีไมีลวดลายชัดจน นอกจากนันยังชวย฿หຌการกใบรักษาตຌนบบเดຌงายขึน
7. ความป็นมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌมีการถายทอดความรูຌ฿หຌก กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดน
ระนอง ฿นรืไองการพัฒนาทคนิคการขึนรูปดຌวยครืไองจิ๊กกอร์ ทางผูຌประกอบการเดຌมีการนาทคนิคทีไเดຌเป฿ชຌ
ละผลิตผลิตภัณฑ์ออกจาหนายตลอดมา ตประสบปัญหารืไองตຌนบบทีไป็นปูนปลาสตอร์ กิดการตกหัก
สียหายจากการหลอบบพิมพ์ละการกใบรักษาตຌนบบทา฿หຌตຌองสียวลา฿นการทาตຌนบบ฿หม ทางกลุมจึงมี
ความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดความรูຌ ละทคนิคการทาตຌนบบซิลิคน พืไอ฿หຌทางกลุม
สามารถผลิตตຌนบบซิลิคนเดຌ ซึไงจะชวยรืไองการลดปัญหาการสียหายของตຌนบบละชวยลดวลา฿นการทา
ตຌนบบ฿หม อีกทังยังนาองค์ความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมของทางกลุมเดຌ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาทคนิคการทาตຌนบบ ดຌวยยางซิลิคน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ออกบบ ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการ
9.2 ทดลองขึนรูปตຌนบบ
9.3 ทดลองนาบบพิมพ์ทีไเดຌมาขึนรูปผลิตภัณฑ์ตัวอยาง
9.4 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
9.5 สรุปผลละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
การขึนรูปผลิตภัณฑ์ซรามิกมีหลายวิธี ชน การปั้นดຌวยมือ การหลอบบ การอัด ละการจิ๊กกอร์ ป็นตຌน
วิธีการขึนรูปดยวิธีการจิ๊กกอร์ป็นวิธีการขึนรูปดยอาศัยความหนียวของนือดินละครืไองจิ๊กกอร์ ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
มีลักษณะป็นทรงกลมหรือบน หมาะสาหรับการขึนรูปจาน ชาม ถຌวย ละชุดกาฟ ผูຌประกอบการซรามิกทีไผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกลาว จึงลือก฿ชຌวิธีนี฿นการขึนรูปผลิตภัณฑ์ นืไองจากป็นวิธีทีไสามารถขึนรูปเดຌ฿นปริมาณมาก ละ
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รวดรใว อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการขึนรูปดຌวยวิธีจิ๊กกอร์ เดຌ ก ปງนหมุนทีไมีความรใวสูง บบพิมพ์ ละ฿บมีด ดยบบ
พิมพ์ทีไ฿ชຌ฿นการขึนรูป มี โ บบ คือ (1) บบพิมพ์ทีไขึนรูปภายนอก ริไมจากการตรียมดินป็นผน ละอัดเปบน
บบพิมพ์ มืไอปງนหมุนหมุน ฿บมีดจะขูดดินสวนกินออก ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ตามรูปรางของบบพิมพ์ ผลิตภั ณฑ์ทีไ
ขึนรูปดຌวยบบพิมพ์ชนิดนี ชน จาน ละ (2) บบพิมพ์ทีไขึนรูปภาย฿น ดยทาการตรียมดินป็นกຌอนกลม ลຌวอัดลง
เป฿นบบพิมพ์ทีไตรียมเวຌ หลังจากนัน฿ชຌ฿บมีดกดลงเป฿นบบ ฿นขณะทีไครืไองหมุน ฿บมีดจะตัดดินสวนกินออก ละ
ดินจะถูกอัดตามบบ ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปทรงตามตຌองการ ผลิตภัณฑ์ทีไขึนรูปดຌวยบบพิมพ์ชนิดนี ชน ถຌวย
วิธีจิ๊กกอร์ป็นวิธีทีไตຌอง฿ชຌนาชวย฿นการขึนรูป พืไอชวยทา฿หຌผิวของดินรียบนียน นอกจากนีบบพิมพ์ทีไ฿ชຌควรหຌง
สนิท พืไอ฿หຌบบพิมพ์สามารถดูดความชืนจากดินเดຌ บบพิมพ์จึงควรมีจานวนมากพอ฿นการ฿ชຌงานทังนีตຌนบบทีไ฿ชຌ
฿นการหลอบบพิมพ์฿นการขึนรูปกใมีความสาคัญชนกัน
ตຌนบบทีไ฿ชຌ฿นงานซรามิกสวนมากนิยม฿ชຌปูนปลาสตอร์฿นการผลิต ซึไงมีขຌอจากัด฿นการ฿ชຌงานคือ เม
สามารถทารูปบบทีไซับซຌอน ละกะลวดลายทีไละอียดลง฿นตຌนบบเดຌ อีกทังปูนปลาสตอร์เมมีความยืดหยุน ฿น
ขันตอนการหลอบบพิมพ์อาจกิดบบพิมพ์ติดละตกหักเดຌ สงผล฿หຌอายุการ฿ชຌงานของตຌนบบสันลงปัจจุบันจึง
เดຌมีการพัฒนานายางซิลิคนมา฿ชຌป็นตຌนบบ฿นงานซรามิก นืไองจากตຌนบบทีไทาจากซิลิคนสามารถ฿ชຌงานเดຌนาน
กวาดยซิลิคนมีคุณสมบัติ คือ นาเมจับผิว ทนความรຌอนสูง มีความยืดหยุนเมมีรูพรุน นาหนักบา เมตกหักหรือฉีก
ขาด ทังนียังสามารถกใบลายละอียดทีไซับซຌอน฿นบบพิมพ์เดຌ
ขຌอปรียบทียบระหวางบบพิมพ์ซิลิคนละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์

บบพิมพ์ซิลิคน
แ. อายุการ฿ชຌงานนาน
โ. ทนความรຌอนเดຌสูง ประมาณ ใเเ องศาซลซียส
ใ.มีความยืดหยุน สูงสามารถกใบรายละอียดเดຌดี
ไ.หลอบบพิมพ์เดຌสะดวกนืไองจากเมตຌอง฿ชຌนาสบูทาบบ
5.ถอดบบพิมพ์งาย
ๆ.เมตกหรือฉีกขาด

บบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
แ. อายุการ฿ชຌงานนຌอย
โ. ทนความรຌอนเดຌนຌอย
ใ.เมมีความยืดหยุน สามารถกใบรายละอียดเดຌนຌอย
ไ. เมสะดวก฿นการหลอบบพิมพ์นืไองจากตຌองสียวลา฿น
การ฿ชຌนาสบูทาบบพิมพ์กอนการหลอบบพิมพ์
5.ถอดบบพิมพ์ยาก
ๆ. ตกละหักงาย

11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานงานผูຌประกอบการหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
11.2 ออกบบผลิตภัณฑ์ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการณ์
11.3 ทดลองขึนรูปบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ละตຌนบบซิลิคน
11.4 ลงพืนทีไถายทอดความรูຌ฿นการทาตຌนบบซิลิคน ณ กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน ตาบลหาดสຌม
ปງน อาภอมือง จังหวัดระนองระหวางวันทีไ 29-30 มิถุนายน 2560
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12. ผลการดานินงาน

ขันตอน
วิธีการ
แ. การทาบบพิมพ์ - สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการ
ปูนปลาสตอร์
ทาบบพิมพ์
- สอนวิ ธี ก ารท าบบพิ ม พ์ ปู น ปลาสตอร์ ดຌ ว ย
ครืไองจิ๊กกอร์
โ.การทาตຌนบบ
- สอนวิธีการทาตຌนบบดຌวยซิลิคน ดังนี
ดຌวยซิลิ คน
ทคนิคการออกบบลวดลายลงบนชินงาน
ทคนิคการกะลวดลายลงบนบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์
ทคนิคการตรียมบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
กอนการทซิลิ คน
ทคนิคการผสมซิลิคนละการทซิลิ คน

ผลทีไเดຌ
สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละทาบบ
พิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ
- สามารถทาตຌนบบดຌวยซิลิคนเดຌ
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการออกบบลวดลายลง
บนชินงาน
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการกะลวดลายลงบน
บบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการตรียมบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์กอนการทซิลิ คน
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการตรียมซิลิคน฿นการ
ทาตຌนบบ

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน สมาชิกกลุมเมมีความรูຌ฿นรืไองการทาตຌนบบดຌวยซิลิคน
หลังการดานินงานสมาชิกกลุมเดຌรับองค์ความรูຌ รืไองการทาตຌนบบซิลิคนละสามารถนาความรูຌทีไเดຌ
เปประยุกต์฿ชຌ฿นการทาตຌนบบผลิตภัณฑ์฿หมทีไมีความหลากหลายมากขึน
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌ฿หຌความรูຌรืไองการทาตຌนบบซิลิคน ทางกลุมมีความรูຌความขຌา฿จ ฿น
การทาบบพิมพ์มากขึน กลุมจะนาความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม พืไอผลิตผลิตภัณฑ์ออกจาหนาย฿น
ทຌองตลาด
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
15.1 ควรมีการฝຄกการกะลวดลายลงบนปูนปลาสตอร์ พืไอพิไมทักษะ฿นการกะลวดลายลงบนบบพิมพ์
15.2 ควรมีการฝຄกทาบบพิมพ์ป็นประจา พืไอพิไมทักษะ฿นการทาบบพิมพ์
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นายวรวิทย์
คนหงส์
16.2 นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว
16.3 นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
16.4 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง

หัวหนຌาครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

ภำพประกอบกำรดำนินงำน กำรลงพืนทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง กำรทำตຌนบบซิลิคน ฿หຌก กลุมซรำมิก
บຌำนหำดสຌมปງน ตำบลหำดสຌมปງน อำภอมือง จังหวัดระนองระหวำงวันทีไ 29-30 มิถุนำยน 2560
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กิจกรรมการลงพื ้นที่การถ่ายทอดความรู้ เรื่ องการทาต้ นแบบซิลโิ คน

การทาต้ นแบบซิลโิ คน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ศิลำดล

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยอดุลย์ ชือจิต
กลุมปั้นซะปຈะดงหลวง

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ิA Development of celadon productี
2. ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ไแเ ทรสาร : เ โโเแ ็ไเ่
อีมล์ : inthira@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายอดุลย์ ชือจิต
ทีไอยู : 286/1 หมูทีไ 5 ตาบลวังผาง อาภอวียงหนองลอง จังหวัดลาพูน
ทรศัพท์ : 08 6186 9437
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 8 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรปุผูຌบริหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ฿หຌกผูຌประกอบการกลุมปั้นซะปຈะดงหลวง จังหวัดลาพูน ป็นการพัฒนา
ทคนิคการคลือบซึไงตຌอง฿ชຌความรูຌดຌานการตรียมนาคลือบ การทดสอบสมบัติคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงาน
ละการผาผลิตภัณฑ์ ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมจาหนาย พืไอ
สรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
กลุ ม ปั้ น ซะปຈ ะ ดงหลวง ต าบลวั ง ผาง อ าภอวี ย งหนองล อ ง จั ง หวั ด ล าพู น ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ครืไองปั้นดินผานือดินดงประภทของทีไระลึก ของตกตง เดຌก ตุຍกตา จกัน กระถาง ดย฿ชຌนือดิน฿น
ทຌองทีไจังหวัดลาพูน ผาทีไอุณหภูมิ ่เเ - ้เเ ˚C ฿นปีงบประมาณ โ55้ กรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌขຌาเป
ปรับปรุงประสิทธิภาพของตาผากຍส ฿หຌสามารถผาเดຌทีไอุณหภูมิสูงถึง แ,โ5เ ˚C ดย฿หຌความรูຌ฿นการ฿ชຌงาน
ละการบารุงรักษาตาผาอยางถูกตຌอง ผูຌประกอบการมีความพรຌอมทางดຌานตาผา อุปกรณ์ละวัตถุดิบ จึงมี
ความตຌ อ งการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ หม พืไ อ พิไ ม มู ล ค า ละพิไ ม อกาสทางการตลาด ดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ หม ทีไ
ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ศิลาดล ซึไงตຌอง฿ชຌความรูຌดຌานการตรียมนาคลือบ การทดสอบ
สมบัติคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ตทางผูຌประกอบการยังขาดความรูຌทางดຌานนี จึง
มีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดความรูຌ พืไอ฿หຌสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ศิลาดลละสรຌางป็น
ผลิตภัณฑ์฿หมทีไป็นอกลักษณ์ของกลุมเดຌ รวมทังการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของกลุม
จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ทางผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการ
พืไ อ พั ฒ นา รืไ อ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล าดล พืไ อ ฿หຌ มี ค วามรูຌ  ละสามารถท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ หม เ ดຌ
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌนาองค์ความรูຌรืไอง การตรียมนาคลือบศิลาดล การทดสอบสมบัติคลือบ การนา
คลือบศิลาดลเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีมูลคาพิไม ถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาคลือบสาหรับทาผลิตภัณฑ์ศิลาดลทีไป็นอกลักษณ์
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง
9.2 ทดลองหาสูตรคลือบ ผาทีไอุณหภูมิ 1ุ200 °C ละทดสอบสมบัติ
9.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
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9.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกละถายทอดความรูຌ
9.5 สรุปผลละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
ผลิ ตภัณฑ์ศิลาดล ป็น ครืไองปั้น ดินผาคลื อบดຌว ยวัสดุธ รรมชาติ กิดจากขีถຌาเมຌ หลใ กออกเซด์
หินปูน หินขียวหนุมาน รฟันมຌา มีลักษณะป็นคลือบ฿สสีขียวหยก มองทะลุนือดินเดຌ ผิวคลือบมีรอยราน
หรือตกลายงา ิcrack) ซึไงป็นอกลักษณ์ฉพาะตัว มักตกตง฿หຌสวยงามดยการขูดกะสลัก ซาะรองหรือ
กดประทับ สิไงทีไป็นอกลักษณ์ มีลักษณะฉพาะตัว คือ มีสีขียวเขกา หรือสีขียวหยก กระบวนการผาของ
ผลิตภัณฑ์ศิลาดลจะผา฿นบรรยากาศบบรีดักชัไ น ิreduction) คือ การผาเหมຌเมสมบูรณ์ดยออกซิจนมี
สัดสวนนຌอยกวาชือพลิงซึไงตรงขຌามกับวิธีการผาบบ ออกซิดชัไนิoxidation) วิธีการผาบบรีดักชัไนละมี
ผลทา฿หຌคลือบกิดสีขียวจากหลใกทีไถูกรีดิวส์ สีขียวนีเดຌจากหลใกออกเซด์ ซึไงจะมีตังตสีขียว฿ส ขียวอมฟງา
ขียวอม ทากออน การรานตัวหรือการตกลายงาของผลิตภัณฑ์ศิลาดลนัน กิดจากสัมประสิทธิ์การขยายตัว
นืไองจากความรຌอนของคลือบสูงกวานือดินมาก จะทา฿หຌกิดการรานเดຌทังละอียดละทังหยาบ การรานตัวนี
ถือวาป็นความสวยงามของคลือบอยางหนึไง ตเมหมาะสาหรับ฿ชຌป็นภาชนะ฿สอาหารรับประทาน พราะ
อาหารจะสะสมตามรอยรานเดຌ
ทางผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม ฿หຌมีความดดดน สวยงาม ละป็นอกลักษณ์
ของทຌองถิไนตน คือ ผลิตภัณฑ์ศิลาดล ดยผูຌประกอบการมีความพรຌอมทางดຌานตาผา อุปกรณ์ละวัตถุดิบ
ตขาดองค์ความรูຌ฿นรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ดยฉพาะวิธีการตรียมนาคลือบ การทดสอบสมบัติ
คลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ รวมทังการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ิมผช.ี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของกลุม
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง
จากการทดลองพบวา วัตถุดิบทีไมีสมบัติหมาะสม฿นการทาคลือบศิลาดล คือ ซดียมฟลด์สปาร์
บรีไยมคาร์บอนต คลซียมคาร์บอนต ควอตซ์ ซิงค์ออกเซด์ ละหลใกออกเซด์
11.2 ทดลองหาสูตรคลือบทีไอุณหภูมิ แุโเเ °C ละทดสอบสมบัติ
จากการทดลองพบวา สูตรสวนผสมของคลือบศิลาดลทีไหมาะสม คือ ซดียมฟลด์สปาร์รຌอยละ ่เ
บรีไยมคาร์บอนตรຌอยละ ใ.5 คลซียมคาร์บอนตรຌอยละ แใ ควอตซ์รຌอยละ ๆ ซิงค์ออกเซด์รຌอยละ ใ.5
ละหลใกออกเซด์รຌอยละ แ.5 ผาทีไอุณหภูมิ แุโเเ oC
11.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
- ขึนรูปดยวิธีการปั้นอิสระ
- การชุบคลือบละตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยคลือบ
- การผาผลิตภัณฑ์฿นบรรยากาศบบรีดักชัไน ผาทีไอุณหภูมิ แุ2เเ °C
11.4 ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึก ษาชิ ง ลึ ก ดยการถ า ยทอดความรูຌ  รืไ อ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ ศิ ล าดล ฿หຌ  ก
ผูຌประกอบการ ระหวางวันทีไ โโ - โใ มิถุนายน โ5ๆเ ณ กลุมปั้นซะปຈะดงหลวง ตาบลวังผาง อาภอวียง
หนองลอง จังหวัดลาพูน
12. ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล
ดยสอนวิธีการตรียมนาคลือบ การทดสอบสมบัติคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์
฿นบรรยากาศบบรีดักชัไน ทีไอุณหภูมิ แุโเเ oC
ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีความดดดน สวยงาม ละป็น
อกลักษณ์มีมูลคาพิไม
231

ขันตอน
แ. การตรียมนา
คลือบ

วิธีการ
สอนรืไองวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการตรียมคลือบ การ
ทดสอบสมบัติคลือบ ชน การหาคาความ
ถวงจาพาะ ละอัตราการเหลตัวของนาคลือบ ละ
การนาคลือบเป฿ชຌงาน
โ. ทคนิคการคลือบ สอนวิ ธี ก ารคลื อ บ ดຌ ว ยวิ ธี ก ารชุ บ คลื อ บ การพ น
คลือบละตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยคลือบ
ใ. การผา

ผลทีไเดຌ
ขຌา฿จถึงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการตรียม
คลือบ ขันตอนการตรียมนาคลือบ
การปรับสมบัตินาคลือบ
฿หຌสามารถนาเป฿ชຌงานเดຌ
สามารถคลือบผลิตภัณฑ์ดຌวยทคนิค
ตางโเดຌ ชน วิธีการชุบคลือบ การพน
คลือบละการนานาคลือบเปตกตง
ผลิตภัณฑ์฿หຌสวยงามเดຌ
สอนวิ ธี ก ารผาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ นบรรยากาศบบ ผลิตภัณฑ์หลังผาเดຌคลือบ฿สสีขียวเข
รีดักชัไน ละการจัดรียงชินงาน฿นการผา
กา ผิวคลือบมีรอยรานหรือตกลายงา
ซึไงป็นอกลักษณ์ฉพาะตัว

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นดຌานการตรียมนาคลือบ การทดสอบ
สมบัติคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมจาหนาย พืไอสรຌางรายเดຌตอเป
หลังการดานินงาน ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ละทาผลิตภัณฑ์฿หมเปยืไนขอ มผช. ตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพืนทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล ทา฿หຌ
ทางผูຌ ป ระกอบการสามารถตรี ย มนาคลื อ บ ทดสอบสมบั ติ  คลื อ บ การน าคลื อ บเป฿ชຌ ง านละการผา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ลอดจนการควบคุ ม คุ ณ ภาพเดຌ ซึไ ง ผูຌ ป ระกอบการยั ง ตຌ อ งการ฿หຌ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารน า
ทคนลยีอืไนโทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก
จากการส ารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌ ป ระกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากผูຌ ประกอบการ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกจาหนาย ทา฿หຌมีรายเดຌมากขึน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
15.1 ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความชานาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ ละนา
ผลิตภัณฑ์เปยืไนขอ มผช. ตอเป
15.2 ผูຌประกอบการควรพัฒนารูปบบ฿หมโ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ป็นทางลือก฿หຌกผูຌซือ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
หัวหนຌาครงการ
16.2 นายฉัตรชัย บาลศรี
คณะทางาน
16.3 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง
คณะทางาน
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รูปกิจกรรมการลงพืนทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลาดล
ระหวางวันทีไ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ กลุมปั้นซะปຈะดงหลวง ตาบลวังผาง
อาภอวียงหนองลอง จังหวัดลาพูน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำรพัฒนำอุปกรณ์฿หຌนำสำหรับไมຌกระถำง

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงพิกุล ศรีสงครำม
กลุมครืไองปั้นดินผำปຆำตำล

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง
: A development of water retaintion container for potted plants
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง ตาหนง : นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑ์
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7273
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : Apussanun@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางพิกุล ศรีสงคราม
ทีไตัง : แๆ หมูทีไ ไ ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม
ทรศัพท์ : 08 3285 3522
4. ระยะวลาของครงการ : 7 ดือน
5. งบประมาณครงการ : 40,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง ป็นการนาองค์ความรูຌรืไองการผลิตอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌ
กระถางเปถายทอด฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ดยขันตอนการผลิต เดຌก การออกบบผลิตภัณฑ์
การทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ดยทาการตรียมนือดิน การขึนรูป การตกตง การผา ละการทดสอบการดูดซึม
นาของผลิตภัณฑ์ มีการมุงนຌนรืไองการพัฒนารูปบบ ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบหลากหลาย พืไอพิไมมูลคา
ของผลิตภัณฑ์ ละตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมีคุณภาพ เดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม ป็นกลุมทีไมีชืไอสียง฿น
รืไองประติมากรรมดินผาประดับตกตงบຌานละสวน ชน ภาชนะครืไองปั้นดินผา ตุຍกตาดินผารูปดใกเทย
ละรูปสัตว์ตางโ ป็นตຌน ดยงานประติมากรรมดินผาบຌานปຆาตาลจะมีอกลักษณ์ฉพาะผลิตภัณฑ์
จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป นางพิกุล ศรีสงคราม สมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผา
ปຆาตาล มีความตຌองการการพัฒนา฿นรืไองรูปบบของผลิตภัณฑ์฿หຌมีความหลากหลาย จึงสน฿จขຌารวมสมัคร
ครงการพืไอพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง นืไองจากจังหวัดชียง฿หมป็นจังหวัดทีไมีหลงทองทีไยวทีไมี
ชืไอสียง นักทองทีไยวนิยมซือของทีไระลึก กลุมลูกคຌาปງาหมายทีไทางกลุมตຌองการคือผูຌทีไชืไนชอบการปลูกตຌนเมຌ
ของ฿ชຌตกตงสวน จึงตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการนาองค์ความรูຌรืไองการพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌ
กระถางละพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ เปถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอ฿หຌผูຌประกอบเดຌความรูຌ ละสามารถ
พัฒนารูปบบ พืไอสรຌางมูลคาพิไมของผลิตภัณฑ์เดຌ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมของกลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ออกบบผลิตภัณฑ์ ฿หຌมีรูปบบตางโ
9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือปั้น ครืไองมือขูดตง ฯ
9.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิตรียมนือดิน ขึนรูปดຌวยวิธีการปั้น ตกตง ผา ละทดสอบการดูดซึมนาี
9.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
9.5 สรุปผล ละจัดทารายงานรืไอง การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง
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10. หลักการละหตุผล
กลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ป็นกลุมผลิตครืไองปั้นดินผาสาหรับประดับตกตงบຌานละสวน ป็นทีไ
รูຌจักของนักทองทีไยวละคนทัไวเป ดยนักทองทีไยวทีไมายีไยมชมกลุมสวน฿หญ ป็นผูຌทีไชืไนชอบการปลูกตຌนเมຌ
ละของประดับตกตงสวน นักทองทีไยวกลุมนีจึงป็นกลุมปງาหมายหลัก ผูຌประกอบการจึง ตຌองการพัฒนา
สินคຌาทีไมีรูปบบ฿หม ตอบสนองความตຌองการของตลาด สามารถขຌากับยุคสมัยทีไปลีไยนเป ละป็นการสรຌาง
มูลคาพิไมของสินคຌา ซึไงผลิตภัณฑ์฿หมทีไกลุมตຌองการ คือ อุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง
การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง ทนการ฿หຌนาบบทัไวเป ป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไทาจาก
จากนือดินผาทีไมีรูพรุนขนาดลใก จึงมีคุณสมบัติดูดซึมนาเดຌดี ทา฿หຌนาสามารถซึมผานออกมายังดิน฿นกระถาง
เดຌ ชวยลดการระหยของนาทีไผิวดิน การผลิตอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง ประกอบดຌวยขันตอน ดังนี การ
ออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌมีรูปบบต างโ การตรียมนือดิน การขึนรูปดຌวยวิธีการปั้น การตกตง ละการผา
นอกจากนียังตຌองมีองค์ความรูຌรืไองการดูดซึมนาของนือดิน ตผูຌประกอบการยังขาดองค์ความรูຌ฿นรืไองดังกลาว
จึงตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดองค์ความรูຌ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
รูปบบ฿หม ตยังคงรักษาอัตลักษณ์ของหมูบຌานปຆาตาล รวมทังการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ิมผช.ี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานงานกับผูຌประกอบการ พืไอหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
11.2 ออกบบ ฿หຌมีรูปบบตางโ
11.3 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือขูดตง เมຌปั้น ฯ
11.4 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ (ตรียมนือดิน ขึนรูปดຌวยวิธีการปั้น ตกตง ผา ละทดสอบการดูดซึมนาี
11.5 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกถายทอดองค์ความรูຌ รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌ
กระถาง ระหวางวันทีไ 23 พฤษภาคม โ560 ณ กลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง
จังหวัดชียง฿หม
11.6 สรุปผล ละจัดทารายงาน รืไอง การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง
12. ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับ
เมຌกระถาง ดยการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินผา ซึไงมีคุณสมบัติซึมนาเดຌดี นืไองจากนือดินผามีรูพรุน
ขนาดลใก ทา฿หຌสามารถซึมผานออกมายังดิน฿นกระถางเดຌ ลดการระหยของนาทีไผิวดิน เดຌผลิตภัณฑ์รูปบบ
฿หม สาหรับการจาหนาย฿หຌนักทองทีไยวทีไมายีไยมชมการทางาน ป็นการพิไมอกาสทางการตลาด
ขันตอน
1. การออกบบ

วิธีกำร
สอนการออกบบอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌ2.
กระถางตามหลักองค์ประกอบศิลปຊ ละ
สอนรืไองการดูดซึมนาของนือดิน
สอนวิธีการนวดดินพืไอเลฟองอากาศ 3.

ผลทีไไดຌ
สามารถออกบบอุ ป กรณ์ ฿ หຌ น าส าหรั บ เมຌ
กระถางตามหลัก องค์ ประกอบศิล ปຊเดຌ ละมี
ความรูຌความชຌา฿จรืไองการดูดซึมนาของนือดิน
2. การตรียมดิน
นื อดิ น ทีไ น ามา฿ชຌ เ ม มี ฟ องอากาศ ท า฿หຌ
ผลิตภัณฑ์เมตกหลังหຌงละหลังผา
3. การขึนรูปชินงาน สอนการขึนรูปดຌวยวิธีการรีดดินละบบ เดຌชินงานหลังขึนรูปทีไสวยงาม ชินงานมีความ
การขึนขด ดย฿หຌดินมีความหนาสมไาสมอ หนาของดินทีไสมไาสมอ ละเมตกรຌาวหรือบิด
บียวหลังผา
4. การตกตง

สอนทคนิ ค การตกต ง ชิ นงาน ดຌ ว ย ชินงานทีไเดຌมีพืนผิวรียบนียน กิดลวดลายจาก
ครืไองมือปั้นละขูด
การขูดละการตกตงลวดลาย เดຌชินงานทีไมี
ความสวยงามตามตຌองการ
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานิ น งาน ผูຌประกอบการขาดองค์ความรืไองการพัฒนารูปบบผลิ ตภัณฑ์ ละการผลิ ต
อุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง ซึไงตຌองอาศัยความรูຌรืไองกระบวนการผลิต ละการดูดซึมนาของนือดิน
หลั งการดานิน งาน ผูຌ ป ระกอบการมีองค์ ความรูຌรืไอ งการพัฒ นารูป บบผลิ ต ภัณฑ์ ละการผลิ ต
อุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง฿หຌ
ป็นผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมเดຌ ละมีการตอยอดดยการพัฒนารูปบบ฿หຌมีความหลากหลาย ละจะยืไนขอ
มผช. ตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการส ารวจผูຌ ป ระกอบการมีความพึงพอ฿จป็ น อยางมาก ทีไเดຌรับ การการถายทอดทคนลยี
นืไองจากเดຌรับองค์ความรูຌละมีการนาองค์ความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม ซึไงนักทองทีไยว฿หຌความสน฿จ
ป็นอยางมาก สามารถพิไมอกาสทางการตลาด ทา฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึน
15. ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
แ5.แ ควรมีการออกบบผลิตภัณฑ์฿หมโ พืไอพิไมชองทาง฿นการจาหนาย
แ5.โ สรຌางผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์ป็นของตัวอง
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆ.แ. นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง
หัวหนຌาครงการ /ผูຌประสานงานครงการ
16.2. นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
คณะทางาน
16.3. นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว
คณะทางาน

รูปกิจกรรมการลงพืนทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาอุปกรณ์฿หຌนาสาหรับเมຌกระถาง
฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผาปຆาตาล ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม
วันทีไ 23 พฤษภาคม โ5ๆเ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรผลิตผลิตภัณฑ์กระถำงบอนไซ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยชิษณุ อำมสุทธิ์
กลุมมะยมม็ดดินผำ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ
ิภาษาอังกฤษี Production of Bonsai Pot
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
2.1 นางวรรณา ต.สงจันทร์
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ ๊0 2201 7410
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมล์ ๊ wanna@dss.go.th
2.2 นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ ๊0 2201 7410
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมล์ ๊ suneeporn@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายชิษณุ อามสุทธิ์
ทีไตัง : กลุมมะยมมใดดินผา บຌานลขทีไ ็็ หมูทีไ ไ ต.พระทน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
ทรศัพท์ : 08 9779 1968
ทรสาร : 4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 6 ดือน
5. งบประมาณครงการ : จานวนงิน 5เ,000 บาท
6. บทสรปุผูຌบริหาร
การผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ป็นการนาองค์ความรูຌรืไองการผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซเปถายทอด
฿หຌกกลุมมะยมมใดดินผา จังหวัดกาญจนบุรี ดยมีขันตอนการผลิต ดังนี การตรียมตຌนบบ การตรียมนาดิน ละ
นือดินปั้น การขึนรูป การตกตงชินงาน การตรียมนาคลือบ การคลือบ ละการผาผลิตภัณฑ์ ทา฿หຌสมาชิกกลุม
สามารถนาความรูຌทีไเดຌรับ เปผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมมะยมมใดดินผา ป็นกลุมผลิตผลิตภัณฑ์มใดดินผาทีไ฿ชຌสาหรับการดูลตຌนเมຌ ชน เมຌนา บอนเซ
กลຌวยเมຌ กระบองพชร หรือ฿ชຌสาหรับจัดจกันดอกเมຌ พืไอดูดซับนาละคลายความชืน฿หຌกับตຌนเมຌ ดยการนาดิน
฿นทຌองถิไนของอาภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มาป็นวัตถุดิบละผสมกับปุຉยชีวภาพ ฿บกຌามปู กลบ ฿ยมะพรຌาว
ละนา หลังจากนันทาการหมักดิน นาดินมาปั้นป็นมใดรูปทรงตางโ ละนาเปผาทีไอุณหภูมิ 900 องศาซลซียส

รูปภาพจาก amorna.blogspot.com/โเเ่/แเ/blog-post.html

มะยมมใดดินผา
จนเดຌป็นมใดดินผาทีไมีสมบัติอุຌมนาเดຌดีละมีปุຉยอยู฿นนือดินผา นอกจากกลุมฯ จะผลิตละจาหนายผลิตภัณฑ์
มใดดินผาลຌว ยังมีการจาหนายตຌนเมຌ ละกระถางซรามิกดຌวย ตกระถางซรามิกทีไนามาจาหนายนัน มีการรับ
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ซือจากผูຌประกอบการรายอืไน กอนหนຌานีกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌขຌาเปปรับปรุงประสิทธิภาพของตาผากใส
฿หຌกับกลุมฯ พรຌอม฿หຌความรูຌ฿นดຌานการ฿ชຌงานละการบารุงรักษาตาผา ปัจจุบันกลุมฯ มีศักยภาพ ละมีความ
พรຌอมทางดຌานอุปกรณ์ละวัตถุดิบ จึงมีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมของกลุมฯ พืไอพิไมมูลคาละพิไมอกาส
ทางการตลาด ดยผลิตภัณฑ์฿หมทีไกลุมฯ ตຌองการ คือ กระถางบอนเซ ทีไมีการ฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนป็นวัตถุดิบ
บอนเซ คือ การปลูกตຌนเมຌคระของชาวญีไปุຆน มีตຌนบบมาจากประทศจีน ป็นการจาลองตຌนเมຌ฿หຌหมือน
ตຌนเมຌ฿หญทีไอยูตามธรรมชาติ ดยนาตຌนเมຌทีไมีขนาด฿หญมาปลูก ละยอสวน฿หຌมีขนาดลใกลง ดย฿ชຌทคนิคหรือ
วิธีการตางโ ชน การตัด การมัด การลใม ป็นตຌน ปัจจุบั นเดຌรั บความนิย มอย างมาก฿นการน ามาตกตงบຌาน
นืไองจากมีความป็นศิลปะ ละความสวยงาม การปลูกบอนเซตຌอง฿ชຌกระถางสาหรับปลูกบอนเซดยฉพาะ ดย
กระถางบอนเซควรทาจากวัสดุดินผา ซึไงมีทังชนิดคลือบละเมคลือบซรามิก นืไองจากกระถางทีไทาจากวัสดุดิน
ผาสามารถระบายความชืนละความรຌอนของดินภาย฿นกระถางเดຌ ละทีไสาคัญกระถางบอนเซทีไดีควรมีรูขนาด
฿หญทีไกຌนกระถางอยางนຌอย โ รู ธุรกิจการผลิตกระถางบอนเซกาลังเดຌรับความนิยม มีตลาดทัง฿นประทศละ
ตางประทศ ผูຌประกอบการบางราย฿นประทศเทยมีการนาขຌากระถางบอนเซจากตางประทศมาขาย฿นประทศ
เทยดຌวย การสรຌางธุรกิจละการผลิตกระถางบอนเซ฿นประทศเทยจึงป็นทีไนาสน฿จ

รูปภาพจาก www.bonsai-thai.com/โเแไ/แแ/containers-bonsaitechniques.html
รูปทรงของกระถางบอนเซบบตางโ

การผลิตกระถางบอเซ ตຌอง฿ชຌความรูຌดຌานทคนิคการขึนรูปดยการหลอบบ อัดบบ การตกตง การ
ตรียมนาคลือบ การคลือบ ละการผาผลิตภัณฑ์เม฿หຌกิดการตกรຌาวสียหาย ตทางกลุมฯ ยั งขาดความรูຌ
ทางดຌานนี จึงมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเปถายทอดความรูຌ พืไอ฿หຌกลุมฯ สามารถผลิตกระถางบอน
เซเดຌตามบบทีไตຌองการ ละสรຌาง฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมซึไงตรงกับความตຌองการของตลาด
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์฿หมของกลุมมะยมมใดดินผา
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
ิชน วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิคราะห์ละตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาทดลอง การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ละการฝຄกอบรมพนักงานทางวิชาการ ป็นตຌนี
9.2 ออกบบผลิตภัณฑ์
9.3 ตรี ย มวัตถุดิบ ละอุปกรณ์ทีไกีไย วขຌอง ชน น าดิน นื อดินปั้ น อุป กรณ์สาหรั บ กวนนาดิน บบปู น
ปลาสตอร์สาหรับหลอบบ อุปกรณ์สาหรับตกตงผลิตภัณฑ์ นาคลือบ ป็นตຌน
9.4 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ดยทาตามขันตอน ดังนี
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การทาตຌนบบ ละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
 ตรียมนาดิน
 ขึนรูปดยวิธีการหลอบบ
 ตกตงชินงาน
 ตรียมนาคลือบ
 การคลือบ
 การผาผลิตภัณฑ์ (ทดลองผาทีไอุณหภูมิ แุ2เเ °C)
9.5 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สรุปผล ละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
การปลูกบอนเซ ตຌองทาการปลูกดย฿ชຌกระถางสาหรับปลูกบอนเซดยฉพาะ กระถางบอนเซควรทาจาก
วัสดุดินผาซึไงป็นซรามิก นืไองจากกระถางทีไทาจากวัสดุดินผาสามารถระบายความชืนละความรຌอนของดิน
ภาย฿นกระถางเดຌ ดยการผลิตกระถางบอนเซ ประกอบดຌวยขันตอน ดังนี การทาตຌนบบ ละบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์ การตรียมนาดิน การขึนรูป การตกตงชินงาน การตรียมนาคลือบ การคลือบ ละการผาผลิตภัณฑ์
ซึไงตຌองอาศัยองค์ความรูຌทางดຌานกระบวนการผลิตซรามิก
ปัจจุบันกลุมมะยมมใดดินผา ทาการผลิตผลิตภัณฑ์มใดดินผาทีไ฿ชຌสาหรับการดูลตຌนเมຌ ซึไงขึนรูปดຌวย
วิธีการปั้น ดยทาการปั้นดิน฿หຌป็นรูปทรงตางโ ชน ทรงกลม ละทรงสีไหลีไยม ทางกลุมฯ มีความตຌองการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หม พืไอพิไมมูลคาละพิไมอกาสทางการตลาด ดยผลิตภัณฑ์฿หมทีไทางกลุมฯ ตຌองการ คือ กระถาง
บอนเซ ทีไมีการ฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนป็นวัตถุดิบ นอกจากนีประธานกลุมยังมีความตຌองการ฿หຌ สมาชิกกลุมเดຌศึกษาละ
รียนรูຌกีไยวกับกระบวนการผลิตซรามิก พืไอ฿หຌมีความรูຌละความสามารถ ซึไงสามารถนาความรูຌทีไเดຌเปประยุกต์฿ชຌ
฿นกระบวนการผลิตเดຌ
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดต่อประสานงาน ละพบผูຌประกอบการพืไอหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
11.2 การทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิการทาตຌนบบละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ การตรียมนาดิน การขึน
รูปดยวิธีการหลอบบ การตรียมนาคลือบ การคลือบ ละการผาี
11.3 ลงพืนทีไถายทอดความรูຌ฿นการทาผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ณ กลุมมะยมมใดดินผา ตาบลพระทน
อาภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันทีไ ใ-5 สิงหาคม โ5ๆเ
12. ผลการดานินงาน

ขันตอน
วิธีการ
แ. การทาบบพิมพ์ - สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการทา
ปูนปลาสตอร์
บบพิมพ์
- สอนวิธีการทาบบพิมพ์ พืไอ฿ชຌ฿นการขึนรูปชินงาน
ดຌวยวิธีการหลอบบ
โ. การตรียมนาดิน - สอนวิธีการตรียมนาดิน
- สอนการหาความถวงจาพาะ ละอัตราการเหลตัว
ของนาดิน พรຌอมทังสอนวิธีการปรับสมบัตดิ ังกลาว฿หຌ
มีคาอยู฿นชวงทีไตຌองการเดຌ

ผลทีไเดຌ
สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละทา
บบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ
- ขຌา฿จถึงขึนตอนการตรียมนาดิน
- สามารถหาความถวงจาพาะ ละ
อัตราการเหลตัวของนาดิน ละ
สามารถปรับสมบัตดิ ังกลาว฿หຌมีคา อยู
฿นชวงทีไตຌองการเดຌ
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ขันตอน
ใ. การขึนรูป

วิธีการ
สอนวิธีการขึนรูปดຌวยวิธีการหลอบบ

ไ. การตกตง
ชินงาน

สอนวิธีการตกตงชินงานบืองตຌน ดຌวยการ฿ชຌฟองนา
ชใดชินงาน ละทาการขูดนือดินสวนกินออก
หลังจากนันนาชินงานเปผึไง฿หຌหຌง ดຌวยการผึไงดด
ออน
- สอนรืไองวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการตรียมคลือบ ละ
อธิบายหนຌาทีไของวัตถุดิบตละตัวทีไ฿ชຌ฿นสูตรคลือบ
วา฿ส฿นคลือบลຌวมีผลอยางเร
- สอนขันตอนการตรียมนาคลือบ
- สอนการหาความถวงจาพาะ ละอัตราการเหลตัว
ของนาคลือบ พรຌอมทังสอนวิธีการปรับสมบัติ
ดังกลาว฿หຌมีคาอยู฿นชวงทีไตຌองการเดຌ
สอนวิธีการคลือบ ดຌวยวิธีการชุบคลือบ

5. การตรียมนา
คลือบ

ๆ. การคลือบ
็. การผา

ผลทีไเดຌ
สามารถขึ นรู ป ดຌ ว ยวิ ธี ก ารหล อ บบ
ละสามารถกะชิ นงานออกจาก
ตຌ น  บบ เ ดຌ ชิ น งา น มี ค ว าม ห น า
สมไาสมอ
เดຌชินงานทีไมีผิวรียบนียน ละ
สวยงาม

- ขຌา฿จถึงหนຌาทีไของวัตถุดิบตละตัว
฿นนาคลือบ
- ขຌ า ฿จวิ ธี ก ารตรี ย มน าคลื อ บ
- สามารถหาความถวงจาพาะ ละ
อัตราการเหลตัวของนาคลือบ ละ
สามารถปรับสมบัติดังกลาว฿หຌมีคาอยู
฿นชวงทีไตຌองการเดຌ
สามารถคลือบดຌวยวิธีการชุบคลือบ
เดຌ
สอนวิธีการผาชินงาน ละการจัดรียงชินงาน฿นการ - สามารถผาชินงานเดຌ
ผา
- ผลิตภัณฑ์หลังผาสวยงาม ละเม
ตกรຌาว

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน: กลุมมะยมมใดดินผา เมมีความรูຌ฿นรืไองการผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ
หลังการดานินงาน: สมาชิกกลุมเดຌรียนรูຌ มีความรูຌขຌา฿จ รืไองการผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซตลอด
กระบวนการผลิต เดຌผลิตภัณฑ์หลังผาทีไสวยงาม เมกิดการตกรຌาว สมาชิกสามารถนาความรูຌทีไเดຌ เปประยุกต์
฿ชຌเดຌ ละจะผลักดันกลุม฿หຌยืไน มผช. ปี โ5ๆแ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
ขอขอบคุณวิทยากรทุกทาน ทีไเดຌมา฿หຌความรูຌกสมาชิกกลุมมะยมมใดดินผาอยางตใมทีไ฿นวลาทีไจากัด
ทางกลุมมีความตຌองการ฿หຌมีการจัดอบรมอีกครัง พืไอทบทวนความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอด฿นครังนี ละถายทอด
ความรูຌละทคนิค฿นการผลิตกระถางบอนเซพิไมติม
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพืนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง การผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ
ทา฿หຌกลุมมีความขຌา฿จ฿นการตรียมบบพิมพ์ สามารถตรียมนาดิน ขึนรูปชินงาน ตกตงชินงาน ตรียมนาคลือบ
การคลือบ ละการผาเดຌ ทางกลุมสามารถนาความรูຌเป฿ชຌ฿นการผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ซึไงป็นผลิตภัณฑ์฿หม
ของกลุม ป็นการชวยพิไมความหลายหลายของสินคຌา ละพิไมรายเดຌ฿หຌกกลุม จากการสารวจทางกลุมมีความพึง
พอ฿จมาก ทีไเดຌรับการถายทอดทคนลยี นืไองจากเดຌองค์ความรูຌทีไจะเปพัฒ นาผลิตภัณฑ์฿หม ละป็นชองทาง฿น
การพิไมอกาสทางการตลาด ทา฿หຌมีรายเดຌพิไม
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16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางวรรณา
ต. สงจันทร์
16.2 นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว
16.3 นายศิวนันท์
ศรีสุริยวงษ์
16.4 นายวรวิทย์
คนหงส์
16.5 นายฉัตรชัย
บาลศรี

หัวหนຌาครงการ
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร

ภำพประกอบกำรดำนินงำน กำรลงพืนทีไถำยทอดควำมรูຌ รืไอง กำรผลิตผลิตภัณฑ์กระถำงบอนไซ”
฿หຌก สมำชิกกลุมมะยมม็ดดินผำ ตำบลพระทน อำภอทำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
ระหวำงวันทีไ ใ - 5 สิงหำคม 2560

ผลิตภัณฑ์ตຌนบบ

การทาบบพิมพ์
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การขึนรูป

ชินงานหลังการตกตง

การผาชินงานทีไผานการชุบคลือบลຌว

ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌหลังการผา
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วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์ละสมาชิกกลุมมะยมมใดดินผา

ภำคผนวก

อกสำรกำรอบรมชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กระถำงบอนไซ”
อกสารการอบรมชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ จัดทาพืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌมี
ความขຌา฿จ฿นขันตอนการผลิตผลิตภัณฑ์กระถางบอนเซ ซึไงประกอบดຌวย
1) การออกบบละขียนบบ
2) การทาตຌนบบละบบพิมพ์
3) การขึนรูปผลิตภัณฑ์
4) การตรียมนาคลือบ
5) สูตรคลือบ
6) ลักษณะผิวละสีของคลือบหลังผา฿นตละสูตร มืไอผาทีไอุณหภูมิ แโเเ °C
7) การคลือบ
8) การผา
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1. กำรออกบบละขียนบบ
ผนผังกระบวนกำรผลิตกระถำงบอนไซ
การออกบบละการขียน
บบกระถางบอนเซ
ทาตຌนบบละบบพิมพ์

ขึนรูปผลิตภัณฑ์
②การขึนรูปดຌวย
การหลอบบ : ฿ชຌนาดิน
หนองคาย

①การขึนรูปดຌวย
การอัดบบ : ฿ชຌดิน

- ความ
ถวงจาพาะ
- อัตราการ

กะผลิตภัณฑ์ออกจากบบ
พิมพ์
ตกตงผลิตภัณฑ์
อบผลิตภัณฑ์

กำรตรียมคลือบ
วัตถุดิบ

ผาดิบผลิตภัณฑ์ทีไอณ
ุ หภูมิ 800 °C,
อัตราการ฿หຌความรຌอน 2.5 °C/นาทีุ ยืนเฟ 30 นาที

ชัไงวัตถุดิบตามสูตร
คลือบ
บดผสม

จุมคลือบ
ผาคลือบทีไอุณหภูมิ 1200 °C,
อัตราการ฿หຌความรຌอน 2.5 °C/นาทีุ ยืนเฟ 30 นาที

กรองผานตะกรง
รอนขนาด 200 มช
นาคลือบ

- ความถวงจาพาะ
- อัตราการเหล
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หลักกำรพืนฐำน฿นกำรออกบบผลิตภัณฑ์
การออกบบมีหลักการพืนฐาน ดยอาศัยสวนประกอบขององค์ประกอบ คือ จุด สຌน รูปราง รูปทรง
นาหนัก สี ละพืนผิว นามาจัดวางพืไอ฿หຌกิดความสวยงามดยมีหลักการ ดังนี
1. ความป็นหนวย ิUnity) ฿นการออกบบ ผูຌออกบบจะตຌองคานึงถึงงานทังหมด฿หຌอยู฿นหนวยงาน
ดีย วกันป็ นกลุ มกຌอน หรื อมีความสัมพันธ์กันทังหมดของงานนั นโ ละพิจ ารณาส ว นย อยลงเปตามล าดับ ฿น
สวนยอยโกใคงตຌองถือหลักนีชนกัน
2. ความสมดุลหรือความถวง ิBalancing) ป็นหลักทัไวโเปของงานศิลปะทีไจะตຌองดูความสมดุลของงาน
นันโ ความรูຌสึกทางสมดุลของงานนีป็นความรูຌสึกทีไกิดขึน฿นสวนของความคิด฿นรืไองของความงาม฿นสิไงนันโ มี
หลักความสมดุลอยู 3 ประการ
2.1 ความสมดุ ล ฿นลั ก ษณะท า กั น ิ Symmetry Balancing) คื อ มี ลั ก ษณะป็ น ซຌ า ย -ขวา
บน-ลาง ป็นตຌน ความสมดุล฿นลักษณะนีดูละขຌา฿จงาย
2.2 ความสมดุล฿นลักษณะเมทากัน ิNonsymmetry Balancing) คือมีลักษณะสมดุลกัน฿นตัวอง
เมจาป็นจะตຌองทากันตดู฿นดຌานความรูຌสึกลຌวกิดความสมดุลกัน฿นตัว ลักษณะการสมดุลบบนีผูຌออกบบ
จะตຌองมีการประลองดู฿หຌน฿จ฿นความรูຌสึกของผูຌพบหในดຌวย ซึไงป็นความสมดุลทีไกิด฿นลักษณะทีไตกตางกันเดຌ
ชน ฿ชຌความสมดุลดຌวยผิว ิTexture) ดຌวยสง-งา ิShade) หรือดຌวยสี ิColour)
2.3 จุดศูนย์ถวง ิGravity Balance) การออกบบ฿ดโทีไป็นวัตถุสิไงของละจะตຌอง฿ชຌงาน การทรงตัว
จาป็นทีไผูຌออกบบจะตຌองคานึงถึงจุดศูนย์ถวงเดຌก การเมยกอียง หรือ฿หຌความรูຌสึกเมมัไนคงขใงรง ผูຌออกบบ
จะตຌองรูຌละวางรูปเดຌถูกตຌอง รืไองของจุดศูนย์ถวงจึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุสิไงของนัไนอง
3. ความสัมพันธ์ทางศิลปะ ิRelativity of Arts) ฿นรืไองของศิลปะนัน ป็นสิไงทีไจะตຌองพิจารณากันหลาย
ขันตอนพราะป็นรืไองความรูຌสึกทีไสัมพันธ์กัน อันเดຌก
3.1 การนຌนหรือจุดสน฿จ ิEmphasis or CentreofInterest) จุดนຌน฿หຌกิดสิไงทีไประทับ฿จกผูຌพบ
หใน ดยมีขຌอบอกกลาวป็นความรูຌสึกรวมทีไกิดขึนองจากตัวของศิลปกรรมนันโ
3.2 จุดสาคัญรอง ิSubordinate) คลຌายกับจุดนຌนนัไนอง ตมีความสาคัญรองลงเปตามลาดับ
3.3 จังหวะ ิRhythem) ดยทัไวโเปสิไงทีไสัมพันธ์กัน฿นสิไงนันโยอมมีจังหวะ
3.4 ความตางกัน ิContrast) ป็นความรูຌสึกทีไกิดขึนพืไอชวย฿หຌมีการคลืไอนเหวเมซาซากกินเป
3.5 ความกลมกลืน ิHarmomies)
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2. กำรทำตຌนบบละบบพิมพ์
2.1 การทาตຌนบบสามารถทาเดຌทังดินละปูนปลาสตอร์ ดยตຌองคานวณขนาดกอนผาละตຌอง
ออกบบ฿หຌ สามารถถอดทาบบพิมพ์เดຌงาย

รูปทีไ แ
2.2 การทาบบพิมพ์ตຌองบง฿หຌสามารถถอดเดຌงาย เม฿หຌตຌนบบสียหาย ควรลือกทาจากดຌานขຌางของ
ผลิตภัณฑ์ป็นชินรก ของชินงาน

รูปทีไ โ
2.3 จากนันทปูนอีกขຌางพืไอประกบ฿หຌพิมพ์ดຌานขຌางสามารถถอดเดຌงายดังรูปทีไ ใ ละทดຌานพืนของ
ผลิตภัณฑ์ดังรูปทีไ ไ

รูปทีไ ใ

รูปทีไ ไ
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2.4 จากนันทปูนดຌานบนของผลิตภัณฑ์พรຌอมทาชองทนาดิน ดังรูปทีไ 5 ละยกชินบบพิมพ์พืไอตาก
฿หຌพิมพ์หຌง ดังรูปทีไ ๆ

รูปทีไ 5

รูปทีไ ๆ

3. กำรขึนรูปผลิตภัณฑ์

ดินทีไ฿ชຌ฿นการขึนรูปผลิตภัณฑ์

1. ขึนรูปดຌวยวิธีกำรหลอบบ  นาดินหนองคาย
ความถวงจาพาะของนาดิน ซึไงสดงปริมาณนาทีไมีอยู฿นนาดิน ควรอยู฿นชวง 1.65 - 1.80 ละมี
อัตราการเหลตัวประมาณ โเ-ใเ วินาทีตอ นาดิน 100 มิลลิลิตร หากนาดินมีการเหลตัวทีไชຌากวา
ทีไกาหนด ฿หຌทาการปรับดຌวยการหยดสารซดียมซิลิกต
2. ขึนรูปดຌวยวิธีกำรอัดบบ  นือดินปั้น PBB
กอนการนานือดินมาขึนรูปดຌวยวิธีการอัดบบ ฿หຌทาการนวดดินกอน พืไอป็นการเลอากาศ
ภาย฿นนือดิน
3.1 มืไอพิมพ์หຌง ฿หຌทาการนานาดินมาทลง฿นบบพิมพ์ บบพิมพ์จะทาหนຌาทีไ฿นการดูดนา ทา฿หຌเดຌ
ความหนาของชินงาน มืไอชินงานมีความหนาตามตຌองการลຌว ฿หຌทาการทนาดินออก ละรอ฿หຌชินงานหมาด จึง
ทาการกะชินานออกจากบบพิมพ์

รูปทีไ ็
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3.2 รอดินหຌงตัว ดยอยา฿หຌดินสัมผัสกับอากาศดยตรง ควร฿ชຌถุงพลาสติกจาะรูมาคลุมชินงานเวຌ

รูปทีไ ่
3.3 หลังจากนันนาเปผาดิบทีไอุณหภูมิ ่เเ องศาซลซียส อัตราการ฿หຌความรຌอน 2.5 องศาซลซียสตอ
นาที ละยืนเฟทีไอุณหภูมิสูงสุดป็นวลา 30 นาที พืไอ฿หຌชินงานมีความขใงรง
ดังรูปทีไ ้

รูปทีไ ้
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4. กำรตรียมนำคลือบ
ชัไงสวนผสมของวัตถุดิบตามสูตรคลือบทีไ฿ชຌ ละบดผสมคลือบดຌวยวิธีการบดปียก ดย฿สนาประมาณ 80
ปอร์ซในต์ดยนาหนักของวัตถุดิบ บดดຌวยหมຌอบดอะลูมินา ฿ชຌวลาบด 4 ชัไวมง (1 batch = 2 กิลกรัม) กรองนา
คลือบผานตะกรงรอนขนาด 200 มช พืไอ฿หຌเดຌนาคลือบทีไมีความละอียดตามตຌองการดยมีการควบคุม
คุณสมบัติของนาคลือบ ฿หຌนาคลือบมีความถวงจาพาะ (specific gravity) ฿หຌอยู฿นชวง 1.3 - 1.4 ละอัตราการ
เหลตัวอยู฿นชวง 10 - 12 วินาทีตอนาคลือบ 100 มิลลิลิตร
4.1 กำรหำควำมถวงจำพำะของนำคลือบ
หาความถวงจาพาะของนาคลือบ ดຌวยการ฿ชຌถຌวยหาความถวงจาพาะของนาคลือบ ชัไงนาหนักถຌวยสตน
ลสละฝาซึไงทราบปริมาตรทีไนนอน บันทึกนาหนักของถຌวยสตนลสป็น W (กรัม) ละปริมาตรของถຌวยป็น V
(ลูกบาศก์ซนติมตร) หลังจากนันทนาคลือบลง฿นถຌวยสตนลสละปຂดฝา ลຌวชัไงนาหนักละบันทึกป็น Ws
(กรัม) คานวณความถวงจาพาะของนาคลือบตามสูตร
specific gravity =
มืไอ

�−

Ws = นาหนักของถຌวยสตนลส + ฝา + นาคลือบ (กรัม)
W = นาหนักของถຌวยสตนลส + ฝา (กรัม)
V = ปริมาตรของนาคลือบ฿นถຌวยสตนลสขนาด 100 มิลลิลิตร (ลูกบาศก์ซนติมตร)

4.2 อัตรำกำรไหลตัวของนำคลือบ
วัดอัตราการเหลตัว ของนาคลื อบดย฿ชຌถຌวยฟอร์ ดหมายลข โ ซึไงป็ นถຌว ยอะลู มินี ยมปริมาตร แเเ
มิลลิลิตร ทางดຌานกຌนถຌวยมีลักษณะคลຌายกรวยละมีรูพืไอ฿หຌนาคลือบเหลออก วางครืไองมือ฿หຌเดຌระดับ ปຂดรูทีไกຌน
ถຌวยดຌวยนิวมือ หลังจากนันติมนาคลือบลงเป฿หຌลຌนถຌวยละ฿ชຌเมຌพายปาดสวนทีไลຌนออกหลังจากนันนานิวทีไปຂดรู
ออก พืไอปลอย฿หຌนาคลือบเหล จับวลาการเหลตัวของนาคลือบตังตคลือบริไมเหลตัวจนกระทัไงนาคลือบเหล
ออกหมด บันทึกวลาการเหลป็นวินาที
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สูตรคลือบ
สูตร
วัตถุดบิ

W31

W31+ W31+ W31+T5 W31+T5 W31+ W31+T10 W31+T10 W31+T10 W31+ W31+Z5 W31+Z5 W31+Z5 W31+ W31+Z10 W31+Z10 W31+Z10
T5 T5+F5 +F10

+F15

T10

+F5

+F10

+F15

พทสซียมฟลด์สปำร์ (KAlSi3O8)

35.20

หินปูน (CaCO3)

13.60

ทัลคัม (3MgO4.SiO2.H2O)

4.80

ซิงค์ออกไซด์ (ZnO)

6.80

ดินนำรำตัน

11.10

ควอตซ์ (SiO2)

28.50

ซอร์คนียมซิลิ กต (ZrSiO4)

-

ไททำนียมไดออกไซด์ (TiO2)

-

หล็ก (Fe2O3)

-

-

-

5.00 5.00
-

5.00

-

-

-

5.00 10.00 10.00

5.00 10.00 15.00

-

5.00

Z5

+F5

+F10

+F15

+F5

+F10

+F15

5.00 10.00 10.00

10.00

10.00

-

-

5.00

5.00

5.00

10.00

10.00

-

-

-

10.00

15.00

-

5.00

-

10.00 15.00

Z10

-

-

-

-

-

5.00

10.00

15.00

256

ลักษณะผิวละสีของคลือบหลังผำ฿นตละสูตร มืไอผำทีไอุณหภูมิ แโเเ °C
นือดิน

PBB

Kaster Red Slip

W31

สูตร
คลือบ

นือดิน

WใแืT5ืFแ5

W31+T5+F10

W31+T10

สูตรคลือบ

W31+T10+F15 W31+T10+F10 W31+T10+F5

Kaster Red Slip

W31+T5

PBB

W31+T5+F5

สูตรคลือบ

นือดิน

PBB

Kaster Red Slip
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นือดิน

Kaster Red Slip

สูตร
คลือบ

PBB

Kaster Red Slip

W31+Z10

PBB

W31+Z10+F15 W31+Z10+F10 W31+Z10+F5

WใแืZ5ืFแ5

W31+Z5+F10

W31+Z5+F5

W31+Z5

สูตร
คลือบ

นือ
ดิน

5. กำรคลือบ
นาผลิตภัณฑ์ทีไทาการผาดิบลຌวมาคลือบ ดຌวยวิธีการจุมคลือบ เดຌชินงานหลังคลือบ ตามรูปทีไ แเ ซึไงวิธี
นีจาป็นตຌอง฿ชຌนาคลือบปริมาณมากพอทีไจะสามารถจุมผลิตภัณฑ์เดຌทัง฿บ การจุมคลือบตຌองอาศัยความชานาญ
นืไองจากตຌองมีการประมาณวลา฿นการจุมคลือบ พืไอ฿หຌเดຌความหนาทีไหมาะสม ละตຌองทราบถึงลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ดຌวย

รูปทีไ แเ
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6. กำรผำ
ทาการผาคลือบทีไอุณหภูมิ 1200 องศาซลซียส อัตราการ฿หຌความรຌอน 2.5 องศาซลซียสตอนาที ละ
ยืนเฟทีไอุณหภูมิสูงสุดป็นวลา 30 นาที หลังการผาคลือบ จะเดຌผลิตภัณฑ์สุดทຌาย ดังรูปทีไ แแ

รูปทีไ แแ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ0

ครงกำร กำรพัฒนำตุຍกตำดินผำนำหนักบำ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยสมบัติ ตปຂน
นำยธนพล สำยธรรม
กลุมประติมำกรรมบຌำนปຆำตำล

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาตุຍกตาดินผานาหนักบา
A Development of the light weight clay doll
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวศศิธร พละบุญ
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ :0 2201 7372
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : sasithorn@dss.go
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นายสมบัติ ตปຂน
ทีไตัง : กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล บຌานลขทีไ ่ หมู ไ ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง
จังหวัดชียง฿หม ทรศัพท์ : เ่ โ็ๆเ 5่ๆใ
3.2 นายธนพล สายธรรม
ทีไตัง : กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล บຌานลขทีไ ้/แ หมู แ ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง
จังหวัดชีย฿หม ทรศัพท์ : เ่ โ็ๆเ 5่ๆใ
4. ระยะวลาของครงการ : 6 ดือน
5. งบประมาณครงการ : จานวนงิน 5เ,000 บาท ิวศ. ใ5,เเเ บาท ผูຌประกอบการ แ5,000 บาที
6. บทสรุปผูຌบริหาร
การพัฒนาตุຍกตาดินผานาหนักบา ป็นการนาองค์ความรูຌ฿นรืไองการตรียมสูตรนือดินนาหนักบาละ
ทคนิคการปั้นลอยตัว ดยมีขันตอนการตรียมดิน การบดถาน การปั้นขึนรูปผลิตภัณฑ์ตุຍกตาบบตางโ เปถายทอด
฿หຌกกลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล จังหวัดชียง฿หม ทา฿หຌสมาชิกกลุมสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปทาผลิตภัณฑ์
ตุຍกตาดินผานาหนักบาจาหนาย ชวยพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกกลุมตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
ปัจจุบันกลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม ผลิต ผลิตภัณฑ์
ตุຍกตาดินผา ดยมีอกลักษณ์ คือ ตุຍกตายิม สาหรับทีไ฿ชຌตกตงบຌานละสวน มีรูปบบตางโ ชน ตุຍกตานัไงบนขอนเมຌ
ตุຍกตาดใกเหวຌ ฿ชຌ ดินหนียว฿นทຌองถิไน ขึนรูปดยการปั้นอิสระ ละผาดຌวยตาฟนทีไอุณหภูมิประมาณ ้เเ องศา
ซลซียส ฿ชຌทคนิคการตกตงหลังผาดຌว ยสีน ามัน ผลิตภัณฑ์ ของกลุม มีตังตขนาดลใ กจนถึงขนาด฿หญ ซึไง
ผลิตภัณฑ์ขนาด฿หญ จะมีนาหนักมาก ทา฿หຌการขนสง฿หຌลูกคຌาเมสะดวก ทางกลุมฯ จึงตຌองการพัฒนาตุຍกตาดินผา
฿หຌมีนาหนักบา ละ฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีองค์ความรูຌ รืไอง ดินผานาหนักบา ดย฿ชຌสวนผสมของดินหนียวละผงถาน
ทา฿หຌผลิตภัณฑ์หลังผามีนาหนักลดลง รຌอยละโเ หากนาผลงานดังกลาวเปถายทอด฿หຌกับกลุมฯ จะทา฿หຌกลุม
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุຍกตาดินผานาหนักบาเดຌ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาตุຍกตาดินผา฿หຌมีนาหนักบา
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ตรียมวัตถุดิบ ละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน นือดิน ถานบดละอียด อุปกรณ์สาหรับตกตงผลิตภัณฑ์
ป็นตຌน
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9.2 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ดยทาตามขันตอน ดังนี
- ตรียมนือดิน ดยการบดผสมดินละถานบดละอียด
- ขึนรูปดยวิธีการปั้นอิสระ
- ตกตงชินงาน
- ผาผลิตภัณฑ์ ้00 °C
9.3 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สรุปผล ละจัดทารายงาน
- ออกบบ ละคัดลือกรูปบบ รวมกับผูຌประกอบการ
- ตรียมวัตถุดิบละอุปกรณ์ ชน ครืไองมือปั้นขนาดตางโ ละครืไองมือตกตง
- ทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิการตรียมนือดิน การขึนรูป การตกตง ละการผาี
- สรุปผลละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
ผลิตภัณฑ์ตุຍกตาดินผานาหนักบา เดຌนาองค์ความรูຌ รืไอง ดินผานาหนักบา การศึกษาพืไอพัฒนานือดิน
หนียว บຌานปຆาตาล ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง จังหวัดชีย ง฿หม ทีไ฿ชຌสาหรับการผลิตครืไองปั้นดินผา ฿หຌมี
นาหนักบาละความหนานนลดลง ดยนือดินมีความขใงรงมืไอผาทีไอุณหภูมิ แเเเ องศาซลซียส ฿กลຌคียง
นื อดิ น หนี ย วทีไ ผ ลิ ต ซรามิ ก ฿นปั จ จุ บั น การศึ ก ษาเดຌคั ด ลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ทีไมี ส ารประกอบอิ นทรี ย์ ส าร รวมถึ ง มี
องค์ประกอบคมีของธาตุทีไมีสมบัติลดอุณหภูมิสุกตัวของนือดิน เดຌก ถาน กลบ ถຌากลบ ละยืไอกระดาษ ติม
ลง฿นนือดินหนียวรຌอยละ5 ผาทีไอุณหภูมิ ่เเ ้เเ แเเเ องศาซลซียส นาตัวอยางทีไเดຌเปหาคุณสมบัติ การหด
ตัว การดูดซึมนา ความหนานน ความตຌานรงดัด
ผลการศึกษา การติมถาน รຌ อยละ 5 ฿นนือดินหนี ยว บຌ านปຆ าตาล ตาบลสั นผักหวาน อาภอหางดง
จังหวัดชียง฿หม หลังผาทีไอุณหภูมิ ่เเ ้เเ ละ แเเเ องศาซลซียส มีผล฿หຌความหนานนของนือดินลดลง
ดยมีความตຌานรงดัดพิไมขึน ป็นผล฿หຌนือดินหนียวมีนาหนักบาละมีความขใงรง
ทางกลุมฯ ตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน มีความสวยงาม กลุมฯมีความพรຌอม
ทางดຌานตาผา วัตถุดิบละอุปกรณ์ ตขาดองค์ความรูຌ รืไอง การพัฒนาตุຍกตาดินผานาหนักบา ดยฉพาะวิธีการ
ตรียมนือดิน฿หຌมีนาหนักบาหลังผา การทดสอบสมบัตินือดิน การนานือดินทีไเดຌเปพัฒนาการปั้นตุຍกตา รวมทัง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของกลุม
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ติดตอประสานงานกับกลุมพืไอตรียมวัตถุดิบ ชน นือดิน บดถาน รวมกัน
11.2 การทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ (การตรียมดิน การขึนรูป การตกตง การอบหຌง ตกตงสีละการผาี
11.3 ลงพื นทีไ ถ า ยทอดความรูຌ ฿ นการท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องประดั บ ตกต ง สวน ณ กลุ ม ประติ ม ากรรม
ครืไองปั้นดินผาบຌานปຆาตาล ตาบลสຌมผักหวาน อาภอหางดง จังหวัด ชียง฿หม ระหวางวันทีไ โโ-โใ พฤษภาคม
โ5ๆเ
12. ผลการดานินงาน

ขันตอน
วิธีการ
แ.การตรียมดิน - สอนวิธีการบดถาน฿หຌละอียด
- สอนวิธีการตรียมนือดิน ชัไงวัตถุดิบ ผสมวัตถุดิบ หมักทิง
เวຌ฿หຌขຌากัน สอนวิธีการนวดดินพือไ เลฟองอากาศออก ละ
นือดินจะตຌองมีความสมไาสมอทัไวทังกຌอน กอนทีไจะนาเปปั้น

ผลทีไเดຌ
- ขຌา฿จถึงขันตอนการตรียมถาน
- สามารถตรียมนือดินเดຌ ละนวดนือ
ดินละอียดป็นนือดียวกันสมไาสมอ ทา
฿หຌผลิตภัณฑ์เมตกรຌาว มืไอปลอย฿หຌหຌง
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ขันตอน
โ. การขึนรูป

3.การตกตง
ไ. การอบหຌง
5.การผา

วิธีการ
สอนวิธีการขึนรูปบบตุຍกตา สัตว์ ชน ตุຍกตาดใกยิม ปลา
ดย฿หຌขຌา฿จถึงความสมดุลของรูปบบ ละปั้น฿หຌมีความ
หนาบางของนือดินสมไาสมอ

ผลทีไเดຌ
สามารถขึนรูปบบปั้นลอยตัวเดຌดี เมมี
การลຌม หรืออียงเปดຌาน฿ดดຌานหนึไง
ชินงานมีความหนาบางสมไาสมอ ทา฿หຌ
ผลิตภัณฑ์เมลຌมหรืออียง ละเมตกรຌาว
หลังผา
สอนวิธีการตกตงรายละอียดดຌวยครืไองมือ ละการกใบ
ทา฿หຌผลิตภัณฑ์ตกตงดຌวยครืไองมือ มี
รายละอียด฿หຌเดຌสัดสวน มีมติ ิละสวยงาม
รายละอียดสวยงามละรียบรຌอยมาก
สอนวิธีการ฿ชຌครืไองมือตกตงขูดขีดลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ขึน
การผึไง฿หຌหຌงดຌวยการผึไงดดออนเวຌ฿นอาคาร ดยเมผึไงดด ผลิตภัณฑ์คอยโหຌงทุกมุม การตกรຌาว
จัด
จึงเมกิดขึน
สอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์฿หຌมคี วามชืนนຌอยทีไสุด จึงนาขຌา ผลิตภัณฑ์หลังผาเมตกรຌาว
ตาผา

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงานกลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล เมมีความรูຌ฿นรืไองการตรียมนือดินผานาหนักบาการ
ปั้นครงสรຌางรูปตุຍกตาสัตว์ละการตกตงกใบรายละอียด
หลังการดานินงานกลุมเดຌรียนรูຌ มีความรูຌขຌา฿จ รืไองการตรียมนือดินนาหนักบาปั้นตุຍกตา สัตว์ ฿หຌมีความ
สมไาสมอ ผลิ ตภัณฑ์หลั งผาเมกิ ดการตกรຌ าว ละการกใบ รายละอีย ดรู ปบบตุຍกตา สั ตว์ต างโเดຌ ดี ท า฿หຌ
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ละจะผลักดัน฿หຌกลุมทาผลิตภัณฑ์ตุຍกตาดินผานาหนักบายืไนขอการรับรอง มผช. ฿นปี โ5ๆแ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จ ของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพืนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง การพัฒนาตุຍกตาดินผานาหนั กบาทา
฿หຌกลุมสามารถตรียมนือดิน การนวดดินดຌวยมือ การขึนรูปอิสระ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ละการนาเป฿ชຌ
งานเดຌ ละกลุมยังนาทคนลยีเปถายทอด฿หຌกับยาวชนของกลุมบຌานปຆาตาลละยาวชน฿นจังหวัดชียง฿หม
จากการสารวจทางกลุมมีความพึงพอ฿จมาก ทีไเดຌรับการถายทอดทคนลยี นืไองจากเดຌป็นองค์ความรูຌทีไ
จะเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ละป็นชองทาง฿นการพิไมอกาสทางการตลาด ทา฿หຌมีรายเดຌพิไม
คุณสมบัติ ตปຂน นาสูตรการพัฒนาตุຍกตาดินผานาหนักบา เปพัฒนาการปั้นขึนรูปบบผลิตภัณฑ์รูปสัตว์
ตางโทีไลูกคຌามีความตຌองการละสามารถมีรายเดຌ พิไม คุณธนพล สายธรรม นาความรูຌมาถายทอด฿หຌกับยาวชน฿น
หมูบຌานพัฒนางานฝีมือ ละนาทคนลยีการตรียมนือดินนาหนักบาเปปั้นผลิตภัณฑ์รูปบบตางโพืไอพิไมมูลคา
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล มีความขຌา฿จ฿นการตรียมนือดินนาหนั กบาละขันตอนการปั้น ควร
ฝຄกฝนการปั้ นผลิ ตภัณฑ์มีรายละอีย ดพิไมบบชินดีย ว฿หຌกิดทักษะละความช านาญพืไอ฿หຌ เดຌผ ลิ ตภัณฑ์ทีไมี
คุณภาพ สามารถพิไมอกาสทางการตลาด ทา฿หຌมีรายเดຌพิไม
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวศศิธร พละบุญ
หัวหนຌาครงการ
16.2 นายเพฑูรย์ จารัสฉาย
วิทยากร
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รูป การลงพืนทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาตุຍกตาดินผานาหนักบา฿หຌก สมาชิกกลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล
ตาบลสຌมผักหวาน อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม ระหวางวันทีไ โโ-โใ พฤษภาคม โ5ๆเ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำร กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำยสุดสำคร ไชยยชน์
กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนหมຌอ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
A Development of Toll Decorating Materials for Pottery
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 02 201 7ใ็โ
ทรสาร : 02 201 7372
อีมล์ : inthira@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายสุดสาคร เชยยชน์
ทีไอยู : 5้ หมูทีไ แแ ตาบลขวา อาภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทรศัพท์ ๊ เ้ ไใ5็ ไ5ๆ้
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 6 ดือน ินับจากวันทีไอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 40,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
การพัฒ นาวัสดุตกตงลวดลายครืไ องปั้ นดินผา ป็ นการพัฒนากระบวนการผลิ ตพืไอ฿หຌส ามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีลวดลายตอนืไอง สมไาสมอละลดวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเดຌมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์
บริการเดຌนาองค์ความรูຌรืไอง การทาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผาจากนือดินทຌองถิไน ดยการออกบบละ
พัฒนาวัสดุตกตง฿หຌมีลวดลายสวยงามป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน เปถายทอด฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผา
บຌานหมຌอ จังหวัดมหาสารคาม ทา฿หຌสมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบสวยงาม ดดดน หลากหลาย ละมี
ความป็นอกลักษณ์ ชวยพิไมอกาสทางการตลาด
7. ความป็นมาของครงการ
กลุ ม ครืไ อ งปั้ น ดิ น ผาบຌ า นหมຌ อ ต าบลขวา อ าภอมื อ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม ป็ น กลุ ม ทีไ ผ ลิ ต
ครืไองปั้นดินผานือดินดง ผลิตภัณฑ์หลักทีไผลิต เดຌก หมຌอกง หมຌอตຌม ละของประดับตกตงบຌานละสวน
ดย฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนป็นวัตถุดิบ วิธีการปั้นหมຌอยังป็นบบดังดิม คือ฿ชຌวิธีการตีขึนรูป ผาผลิตภัณฑ์ดຌวยวิธีสุมดຌวย
ฟางละฟน฿นทีไลงจຌง ลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ คือ ลายลืไอย ลายขຌาวหลามตัด ละลายดอกพิกุล ซึไงผลิตภัณฑ์
ดังกลาวป็นผลิตภัณฑ์ทีไขายเดຌ฿นราคาเมสูงนัก กลุมจาป็นตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก
฿หมละ฿หຌป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไนตน จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ชน ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการ
ติดลายบนผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม กิดความหลากหลาย มีมูลคาพิไม ละดึงดูด฿หຌผูຌบริภคสน฿จซือ
มากขึน
จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการ รืไอง
การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์ ของ
ตนอง สาหรับนาเปพัฒนากระบวนการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌนาองค์
ความรูຌรืไอง การทาวัสดุตกตงลวดลายดินผาจากนือดินทຌองถิไน การออกบบละการตกตงผลิตภั ณฑ์ถายทอด
฿หຌกผูຌประกอบการ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
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9.2
9.3
9.4
9.5

ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง
ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิ ตรียมนือดิน ขึนรูป ตกตง ผา ี
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
สรุปผล ละจัดทารายงาน

10. หลักการละหตุผล
การตกตงผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผานือดินดงมีหลายวิธี ซึไงตละวิธีจะ฿หຌลวดลายละความสวยงามทีไ
ตางกัน ชน การขูดขีดลาย การซาะรอง ละการกะลาย ลวดลายสวน฿หญกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ชน ลายกลีบ
บัว ลาย฿บเมຌ ลายครือถา ลายดอกเมຌตางโ ดย฿ชຌครืไองมือกะสลักผิ ว฿หຌป็นลวดลายทีไมีความตืนลึก ป็นลาย
นูนตไา ซึไงวิธีดังกลาวตຌอง฿ชຌวลาละอาศัยความชานาญของผูຌทางาน ดังนันการตกตงลวดลายดย฿ชຌครืไองมือหรื อ
วัสดุ฿ด โ กดผิวผลิตภัณฑ์฿หຌกิดรอยป็นลวดลาย จึงป็นวิธีทีไประหยัดวลา฿นการผลิต สะดวก฿นการ฿ชຌงาน ผลิต
ลายซากันเดຌจานวนมาก สามารถทาลวดลายเดຌตอนืไองบนผิวผลิตภัณฑ์ วัสดุตกตงลวดลายจะทาจากดินผา ซึไง
ดินผาป็นวัสดุทีไมีสมบัติขใงรงทนทาน ฿ชຌงานเดຌยาวนาน สามารถกดตกตงลวดลายเดຌชัดจน ดยการสรຌาง
ตຌนบบจากยางซิลิ คนซึไง฿หຌรายละอียดทีไคมชัด มีความยื ดหยุนสูง จากนั นน าเปทาบบพิมพ์ปู นปลาสตอร์
สาหรับอัดดิน ทีไเดຌพัฒนาจากนือดินทຌองถิไน฿หຌมีสมบัติขึนรูปเดຌ พืไอทาวัสดุตกตงลวดลายดินผา ละมีความ
ขใงรงหลังผาทีไอุณหภูมิ ่เเ - ้เเ เC
การพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ ครืไ องปั้ น ดินผาจ าป็ น ตຌอง฿หຌ มีความดดดน สวยงาม ปลก฿หม ละป็ น
อกลักษณ์ของทຌองถิไ นตน การออกบบละตกตงสามารถชว ยทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีความสวยงามละกิดความ
หลากหลายเดຌ จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ซึไงการตกต งดຌวยการกดลาย ละการติดลายตางโ พืไอ฿หຌกิด
ลวดลายสวยงาม ป็นวิธีหนึไงทีไชวย฿หຌสินคຌามีมูลคาพิไม ผูຌประกอบการจึงตຌองการทีไจะสรຌางผลิตภัณฑ์ รูปบบ฿หม
พืไอ฿หຌสามารถสืบสานงานของกลุม฿หຌคงอยูตอเป
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
เดຌออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ออกบบรูปทรงละการวางลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ดย฿หຌมีรูปทรงละลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
11.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือขูดตง ปງนหมุนเฟฟງา ละตะกรงรอน
ทาบบพิมพ์ลวดลายตຌนบบดຌวยซิลิคน บบพิมพ์อัดลายดຌวยปูนปลาสตอร์ ดยออกบบลวดลายทีไ
ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน สาหรับการตกตงผลิตภัณฑ์
11.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
การตรียมนือดินทຌองถิไน การขึนรูปดຌวยปງนหมุน การทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายตางโ จาก
นือดินทຌองถินไ การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
สาหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์
11.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
ลงพื นทีไ ถ า ยทอดความรูຌ ฿ นรืไ อ ง การพั ฒ นาวั ส ดุ ต กต ง ลวดลายครืไ อ งปั้ น ดิ น ผา ณ กลุ ม
ครือไ งปั้นดินผาบຌานหมຌอ ตาบลขวา อาภอมือง จังหวัดมหาสารคาม วันทีไ 13 มีนาคม 2560
12. ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ชน การทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายจากนือดินทຌ องถิไน การตกตงดຌวยทคนิคการกดลวด
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ลายบนผลิตภัณฑ์ ทคนิคการอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์สาหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสี
ผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา
ขันตอน
วิธีกำร
แ.การตรียมดิน สอนการตรียมนือดิน฿หຌหมาะสมกับการทาวัสดุ
ตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ซึไงตຌองการนือ
ดินทีไมีความละอียดมาก ดยผานตะกรงรอน
็เ มช
หมักละนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก ซึไงนือดิน
จะตຌองมีความสมไาสมอทัไวทังกຌอน กอนทีไจะนาเป
฿ชຌงาน
โ.การทาบบ - สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการ
พิมพ์ปู
ทาบบพิมพ์
- สอนวิ ธี ก ารท าบบพิ ม พ์ พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการขึ นรู ป
ปลาสตอร์
ชินงานดຌวยวิธีการอัดบบ
ใ.การทาวัสดุ
- สอนวิธีการขึนรูปดຌวยการอัดบบ ดยอัดนือ
ตกตงลวดลาย ดินลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์พืไอสรຌางลวดลาย
บนวัสดุตกตงลวดลายดินผา
- สอนวิธีการขึนรูปดຌวยการปั้นอิสระพืไอทาดຌาม
จับ วัสดุตกตงลวดลายดินผา ป็นรูปทรงตางโ
ชน ทรงกระบอก สีไหลีไยม สามหลีไยม
- สอนวิธีการตกตงชินงาน การกใบรายละอียด
พืไอ฿หຌลวดลายมีความคมชัด ละนาขຌาผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ – ้เเ องศาซลซียส
4.การตกตง
สอนวิธีการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยวัสดุตกตง
ดຌวยวัสดุตกตง ลวดลายดินผา การออกบบการวางลวดลายบน
ลวดลายดินผา ผลิตภัณฑ์ ละการกดลายจะตຌองกด฿หຌลึกขຌา฿น
นือดิน
5.การตกตง
สอนวิธีการอัดดินลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
ดຌวยการติด
พืไอ฿ชຌติดลวดลายตกตงผลิตภัณฑ์หลังผา การ
ลวดลายละ
ตกตงสีละการกใบรายละอียด
การตกตงสี

ผลทีไไดຌ
ทา฿หຌเดຌวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผาทีไมผี ิวนียนรียบ
มีความคมชัด มืไอนาเปกด
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละ
ทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ
สามารถทาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทีไป็นอกลักษณ์
ของกลุมตามตຌองการเดຌ ลวดลายทีไ
เดຌมีความคมชัด เมตกรຌาว ละมี
ความขใงรงหลังผา

ผลิตภัณฑ์ทตีไ กตงดຌวยการกดลาย
มีลวดลายชัดจนหลังผา ละมี
ความสวยงาม
สามารถตกตงลวดลาย ตกตงสี
ผลิตภัณฑ์หลังผา฿หຌมีความ
สวยงามเดຌ

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ก อ นการด านิ น งาน ผูຌ ป ระกอบการขาดความรูຌ ค วามขຌ า ฿จ฿นรืไ อ ง การท าวั ส ดุ ต กต ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการการติดลวดลาย ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์พิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา
นืไองจากผูຌประกอบการมีอาชีพปั้นหมຌอดย฿ชຌวิธีการตีขึนรูป
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หลังการดานินงาน ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละสามารถทาผลิตภัณฑ์฿หมพืไอจาหนายเดຌ ละผูຌประกอบการจะนาผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
พัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไก รมวิ ท ยาศาสตร์ บริ ก ารเดຌล งพื นทีไ ถ ายทอดความรูຌ รืไ อ ง การพัฒ นาวัส ดุ ตกตง ลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์
ดຌว ยทคนิ ค การกดลวดลายบนผลิ ตภัณฑ์ ทคนิ ค การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปู นปลาสตอร์ สาหรั บ ตกตง
ผลิตภัณฑ์เดຌ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เดຌรวดรใวมากขึนละผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ นา
ทคนลยีทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก
จากการสารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจาก ผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์฿หมออกจาหนาย ทา฿หຌมีรายเดຌมากขึน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความชานาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพเดຌมาตรฐานนาเป
ยืไนขอ มผช. ตอเป
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
หัวหนຌาครงการ
16.2 นางสาวสุนีย์พร พธ์กຌว
คณะทางาน
16.3 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง
คณะทางาน
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รูปกิจกรรมกำรลงพืนทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ
ณ กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนหมຌอ ตำบลขวำ อำภอมือง จังหวัดมหำสำรคำม
วันทีไ แใ มีนำคม โ56เ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำร กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวสุขสันต์ พรม
กลุมครืไองปัน้ ดินผำบຌำนกลำงกຌำวหนຌำ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
A Development of Toll Decorating Materials for Pottery
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7ใ็โ
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : inthira@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวสุขสันต์ พรม
ทีอไ ยู : 5ใ หมูทีไ แ ตาบลนนตาล อาภอทาอุทน จังหวัดนครพนม
ทรศัพท์ : 08 4514 4259
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 6 ดือน ินับจากวันทีไอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 40,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
การพัฒ นาวัสดุตกตงลวดลายครืไ องปั้ นดินผา ป็ นการพัฒนากระบวนการผลิ ตพืไอ฿หຌส ามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีความสมไาสมอละลดวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเดຌมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌนา
องค์ความรูຌรืไอง การทาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผาจากนือดินทຌองถิไนดยการออกบบละพัฒนาวัสดุ
ตกตง฿หຌมีลวดลายสวยงามป็น อกลักษณ์ของทຌองถิไน เปถายทอด฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกลาง
กຌาวหนຌา จังหวัดนครพนม ทา฿หຌสมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบสวยงาม ดดดน หลากหลาย ละมี
ความป็นอกลักษณ์ ชวยพิไมอกาสทางการตลาด
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกลาง ตาบลนนตาล อาภอทาอุทน จังหวัดนครพนม ผลิตผลิตภัณฑ์นือดิน
ดงประภท ครก กระถาง จกัน ละของประดับตกตง ดย฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนป็นวัตถุดิบ ขึนรูปดຌวยปງนหมุน
ละจิ๊กกอร์ ผาผลิตภัณฑ์ดຌวยตาฝน ละตากຍส ซึไงผลิตภัณฑ์ดังกลาวป็นผลิตภัณฑ์ทีไขายเดຌ฿นราคาเมสูงนัก
กลุมจาป็นตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก฿หมละ฿หຌป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไนตน จึงตຌอง
อาศัยทคนิคการตกตง ชน ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการติดลายบนผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม
กิดความหลากหลาย มีมูลคาพิไมละดึงดูด฿หຌผูຌบริภคสน฿จซือมากขึน
จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการรืไอง
การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์ของ
ตนอง สาหรับนาเปพัฒนากระบวนการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌนาองค์
ความรูຌรืไอง การทาวัสดุตกตงลวดลายดินผาจากนือดินทຌองถิไน การออกบบละการตกตงผลิตภัณฑ์ ถายทอด
฿หຌกผูຌประกอบการ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือกะสลัก ถุงพลาสติก
9.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิ ตรียมนือดิน ขึนรูป ตกตง ผา ี
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9.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
9.5 สรุปผล ละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
การตกตงผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผานือดินดงมีหลายวิธี ซึไงตละวิธีจะ฿หຌลวดลายละความสวยงามทีไ
ตางกัน ชน การขูดขีดลาย การซาะรอง ละการกะลาย ลวดลายสวน฿หญกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ชน ลายกลีบบัว
ลาย฿บเมຌ ลายครือถา ลายดอกเมຌตางโ ดย฿ชຌครืไองมือกะสลักผิว฿หຌป็นลวดลายทีไมีความตืนลึก ป็นลายนูนตไา
ซึไงวิธีดังกลาวตຌอง฿ชຌวลาละอาศัยความชานาญของผูຌทางาน ดังนันการตกตงลวดลายดย฿ชຌครืไองมือหรือวัสดุ฿ด โ
กดผิวผลิตภัณฑ์฿หຌกิดรอยป็นลวดลาย จึงป็นวิธีทีไประหยัดวลา฿นการผลิต สะดวก฿นการ฿ชຌงาน ผลิตลายซากัน
เดຌจานวนมาก สามารถทาลวดลายเดຌตอนืไองบนผิวผลิตภัณฑ์ วัสดุตกตงลวดลายจะทาจากดินผา ซึไงดินผาป็น
วัสดุทีไมีสมบัติขใงรงทนทาน ฿ชຌงานเดຌยาวนาน สามารถกดตกตงลวดลายเดຌชัดจน ดยการสรຌางตຌนบบจาก
ยางซิลิคนซึไง฿หຌรายละอียดทีไคมชัด มีความยืดหยุนสูง จากนันนาเปทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์สาหรับอัดดิน ทีไเดຌ
พัฒนาจากนือดินทຌองถิไน฿หຌมีสมบัติขึนรูปเดຌ พืไอทาวัสดุตกตงลวดลายดินผา ละมีความขใงรงหลังผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ - ้เเ เC
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผาจาป็นตຌอง฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก฿หม ละป็นอกลักษณ์
ของทຌองถิไนตน การออกบบละตกตงสามารถชวยทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีความสวยงามละกิดความหลากหลายเดຌ
จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ซึไงการตกตงดຌวยการกดลาย ละการติดลายตางโ พืไ อ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม
ป็นวิธีหนึไงทีไชวย฿หຌสินคຌามีมูลคาพิไม ผูຌประกอบการจึงตຌองการทีไจะสรຌางผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม พืไอ฿หຌสามารถสืบ
สานงานของกลุม฿หຌคงอยูตอเป
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
เดຌออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ออกบบรูปทรงละการวางลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ดย฿หຌมีรูปทรงละลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
11.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือขูดตง ปງนหมุนเฟฟງา ละตะกรงรอน
ทาบบพิมพ์ลวดลายตຌนบบดຌวยซิลิคน บบพิมพ์อัดลายดຌวยปูนปลาสตอร์ ดยออกบบลวดลายทีไ
ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน สาหรับการตกตงผลิตภัณฑ์
11.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
การตรียมนือดินทຌองถิไน การขึนรูปดຌวยปງนหมุน การทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายตางโ จากนือ
ดินทຌองถิไนการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
สาหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์
11.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
ลงพืนทีไถายทอดความรูຌ฿นรืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ณ กลุมครืไองปั้นดินผา
บຌานกลางกຌาวหนຌา ตาบลนนตาล อาภอทาอุทน จังหวัดนครพนม ระหวางวันทีไ แไ - แ5 กุมภาพันธ์ โ5ๆเ
12. ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไ องปั้ นดิ นผา ช น การทาวัส ดุตกต งผลิ ตภัณฑ์ล วดลายจากนื อดินทຌอ งถิไน การตกตงดຌว ยทคนิ ค การ
กดลวดลายบนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทคนิ ค การอั ด ลวดลายจากบบพิ ม พ์ ปู น ปลาสตอร์ ส าหรั บ ตกต ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
พืไอพิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา
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ขันตอน
แ.การตรียมดิน

วิธีกำร
สอนการตรียมนือดิน฿หຌหมาะสมกับการทาวัสดุ
ตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ซึงไ ตຌองการนือดิน
ทีไมีความละอียดมาก ดยผานตะกรงรอน
็เ มช หมักละนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก
ซึไงนือดินจะตຌองมีความสมไาสมอทัไวทังกຌอน กอนทีไ
จะนาเป฿ชຌงาน
โ.การทาบบพิมพ์ - สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการทา
ปูปลาสตอร์
บบพิมพ์
- สอนวิ ธี ก ารท าบบพิ ม พ์ พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการขึ นรู ป
ชินงานดຌวยวิธีการอัดบบ
ใ.การทาวัสดุ
- สอนวิธีการขึนรูปดຌวยการอัดบบ ดยอัดนือดิน
ตกตงลวดลาย
ลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์พืไอสรຌางลวดลายบน
วัสดุตกตงลวดลายดินผา
- สอนวิธีการขึนรูปดຌวยการปั้นอิสระพืไอทาดຌามจับ
วัสดุตกตงลวดลายดินผา ป็นรูปทรงตางโ ชน
ทรงกระบอก สีไหลีไยม สามหลียไ ม
- สอนวิธีการตกตงชินงาน การกใบรายละอียด
พืไอ฿หຌลวดลายมีความคมชัด ละนาขຌาผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ – ้เเ องศาซลซียส
4.การตกตงดຌวย สอนวิธีการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยวัสดุตกตง
วัสดุตกตงลวดลาย ลวดลายดินผา การออกบบการวางลวดลายบน
ดินผา
ผลิตภัณฑ์ ละการกดลายจะตຌองกด฿หຌลึกขຌา฿น
นือดิน
5.การตกตงดຌวย สอนวิธีการอัดดินลง฿นบบพิมพ์ปนู ปลาสตอร์
การติดลวดลายละ พืไอ฿ชຌติดลวดลายตกตงผลิตภัณฑ์หลังผา การ
การตกตงสี
ตกตงสีละการกใบรายละอียด

ผลทีไไดຌ
ทา฿หຌเดຌวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
ทีไมผี ิวนียนรียบ มีความคมชัด มือไ นาเปกด
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์

สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละทาบบ
พิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ
สามารถทาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทีไ ป็นอกลักษณ์ของกลุม
ตามตຌองการเดຌ ลวดลายทีไเดຌมีความคมชัด
เมตกรຌาว ละมีความขใงรงหลังผา

ผลิตภัณฑ์ทตีไ กตงดຌวยการกดลายมีลวดลาย
ชัดจนหลังผา ละมีความสวยงาม
สามารถตกตงลวดลาย ตกตงสีผลิตภัณฑ์
หลังผา฿หຌมีความสวยงามเดຌ

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ก อนการด านิ นงาน ผูຌ ประกอบการขาดความรูຌ ความขຌ า ฿จ฿นรืไ อ ง การพั ฒ นาวั ส ดุ ตกต งลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
สาหรับตกตงผลิตภัณฑ์ นืไองจากสมาชิกกลุมมีอาชีพปั้นครก ดย฿ชຌวิธีการขึนรูปดຌวยปງนหมุนละจิ๊กกอร์
หลังการดานินงาน ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละสามารถทาผลิตภัณฑ์฿หมพืไอจาหนายเดຌ ละผูຌประกอบการจะนาผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
พัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บริ ก ารเดຌล งพื นทีไ ถ ายทอดความรูຌ รืไ อ ง การพัฒ นาวัส ดุ ตกตง ลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์
ดຌว ยทคนิ ค การกดลวดลายบนผลิ ตภัณฑ์ ทคนิ ค การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปู นปลาสตอร์ สาหรั บ ตกตง
ผลิตภัณฑ์เดຌ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เดຌรวดรใวมากขึนละผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นา
ทคนลยีทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก
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จากการสารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจาก ผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์฿หมออกจาหนาย ทา฿หຌมีรายเดຌมากขึน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความชานาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน นาเป
ยืไนขอ มผช. ตอเป
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
หัวหนຌาครงการ
16.2 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง
คณะทางาน
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รูปกิจกรรมกำรลงพืนทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ
ณ กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนกลำงกຌำวหนຌำ ตำบลนนตำล อำภอทำอุทน จังหวัดนครพนม
วันทีไ แไ -แ5 กุมภำพันธ์ โ56เ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำร กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงดำรุณี นันท
กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนกวน

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
277

รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
A Development of Toll Decorating Materials for Pottery
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7ใ็โ
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : inthira@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางดารุณี นันท
ทีไอยู : แ หมูทีไ ๆ ตาบลหารกຌว อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม
ทรศัพท์ : 08 7324 9835
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 6 ดือน ินับจากวันทีไอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 40,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
การพัฒ นาวั สดุตกตงลวดลายครืไ องปั้ นดินผา ป็ นการพัฒนากระบวนการผลิ ตพืไอ฿หຌส ามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีความสมไาสมอละลดวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเดຌมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌนา
องค์ความรูຌรืไอง การทาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผาจากนือดินทຌองถิไน ดยการออกบบละพัฒนาวัสดุ
ตกตง฿หຌมีลวดลายสวยงามนຌนอกลักษณ์ของทຌองถิไน เปถายทอด฿หຌกสมาชิกกลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกวน
จังหวัดชียง฿หม ทา฿หຌสมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบสวยงาม ดดดน หลากหลาย ละมีความป็น
อกลักษณ์ ชวยพิไมอกาสทางการตลาด
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมครืไองปั้นดินผาบຌานกวน ตาบลหารกຌว อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม ป็นกลุมหัตถกรรมทีไมี
การอนุรักษ์สืบสานการปั้นหมຌอนา ละป็นศูนย์การรียนรูຌละถายทอดภู มิปัญญาทຌองถิไน ผลิตภัณฑ์หลักทีไผลิตมี
อยูหลายอยาง ชน หมຌอกง หมຌอตຌม หมຌอนา ซึไงผลิตภัณฑ์ดังกลาวป็นผลิตภัณฑ์ทีไขายเดຌ฿นราคาเมสูงนัก กลุม
จาป็นตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก฿หม ละ฿หຌป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน ตน จึงตຌอง
อาศัยทคนิคการตกตง ชน ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการติดลายบนผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม
กิดความหลากหลาย มีมูลคาพิไมละดึงดูด฿หຌผูຌบริภคสน฿จซือมากขึน
จากการประชาสั ม พั น ธ์  ครงการคูป องวิ ทย์  พืไ อ อทอป ผูຌ ป ระกอบการสน฿จขຌ า ร ว มสมั ค รครงการ
รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์
ของตนอง สาหรับนาเปพัฒนากระบวนการผลิต ละสามารถทาผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌ
นาองค์ความรูຌรืไอง การทาวัสดุตกตงลวดลายดินผาจากนือดินทຌองถิไน การออกบบละการตกตงผลิตภัณฑ์
ถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง
9.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิ ตรียมนือดิน ขึนรูป ตกตง ผา ี
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9.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
9.5

สรุปผล ละจัดทารายงาน

10. หลักการละหตุผล
การตกตงผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผานือดินดงมีหลายวิธี ซึไงตละวิธีจะ฿หຌลวดลายละความสวยงามทีไ
ตางกัน ชน การขูดขีดลาย การซาะรอง ละการกะลาย ลวดลายสวน฿หญกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ชน ลายกลีบบัว
ลาย฿บเมຌ ลายครือถา ลายดอกเมຌตางโ ดย฿ชຌครืไองมือกะสลักผิว฿หຌป็นลวดลายทีไมีความตืนลึก ป็นลายนูนตไา
ซึไงวิธีดังกลาวตຌอง฿ชຌวลาละอาศัยความชานาญของผูຌทางาน ดังนันการตกตงลวดลายดย฿ชຌครืไองมือหรือวัสดุ฿ด โ
กดผิวผลิตภัณฑ์฿หຌกิดรอยป็นลวดลาย จึงป็นวิธี ทีไประหยัดวลา฿นการผลิต สะดวก฿นการ฿ชຌงาน ผลิตลายซากัน
เดຌจานวนมาก สามารถทาลวดลายเดຌตอนืไองบนผิวผลิตภัณฑ์ วัสดุตกตงลวดลายจะทาจากดินผา ซึไงดินผาป็น
วัสดุทีไมีสมบัติขใงรงทนทาน ฿ชຌงานเดຌยาวนาน สามารถกดตกตงลวดลายเดຌชัดจน ดยการสรຌางตຌนบบจาก
ยางซิลิคนซึไง฿หຌรายละอียดทีไคมชัด มีความยืดหยุนสูง จากนันนาเปทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์สาหรับอัดดิน ทีไเดຌ
พัฒนาจากนือดินทຌองถิไน฿หຌมีสมบัติขึนรูปเดຌ พืไอทาวัสดุตกตงลวดลายดินผา ละมีความขใงรงหลังผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ - ้เเ เC
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาป็นตຌอง฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก฿หม ละป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไนตน
การออกบบละตกตงสามารถชวยทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีความสวยงามละกิดความหลากหลายเดຌ จึงตຌองอาศัย
ทคนิคการตกตง ซึไงการตกตงดຌวยการกดลาย ละการติดลายตางโ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม ป็นวิธีหนึไงทีไ
ชวย฿หຌสินคຌามีมูลคาพิไม ผูຌประกอบการจึงตຌองการทีไจะสรຌางผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม พืไอ฿หຌสามารถสืบสานงานของ
กลุม฿หຌคงอยูตอเป
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
เดຌออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิ ตภัณฑ์ ออกบบรูปทรงละการวางลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ดย฿หຌมีรูปทรงละลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
11.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือขูดตง ปງนหมุนเฟฟງา ละตะกรงรอน
ทาบบพิมพ์ลวดลายตຌนบบดຌวยซิลิคน บบพิมพ์อัดลายดຌวยปูนปลาสตอร์ ดยออกบบลวดลายทีไ
ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน สาหรับการตกตงผลิตภัณฑ์
11.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
การตรียมนือดินทຌองถิไน การขึนรูปดຌวยปງนหมุน การทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายตางโ จากนือ
ดินทຌองถิไน การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
สาหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์
11.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
ลงพืนทีไถายทอดความรูຌ฿นรืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ณ กลุมครืไองปั้นดินผา
บຌานกวน ตาบลหารกຌว อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม วันทีไ 23 พฤษภาคม 2560
12. ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไ องปั้ นดิ นผา ช น การทาวัส ดุตกต งผลิ ตภัณฑ์ล วดลายจากนื อดินทຌอ งถิไน การตกตงดຌว ย ทคนิ ค การ
กดลวดลายบนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทคนิ ค การอั ด ลวดลายจากบบพิ ม พ์ ปู น ปลาสตอร์ ส าหรั บ ตกต ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา
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ขันตอน
วิธีกำร
แ.การตรียมดิน สอนการตรียมนือดิน฿หຌหมาะสมกับการทาวัสดุ
ตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ซึไงตຌองการนือดิน
ทีไมีความละอียดมาก ดยผานตะกรงรอน ็เ
มช หมักละนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก ซึงไ
นือดินจะตຌองมีความสมไาสมอทัไวทังกຌอน กอนทีไ
จะนาเป฿ชຌงาน
โ.การทาบบ - สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการทา
พิมพ์ปู
บบพิมพ์
ปลาสตอร์
- สอนวิ ธี ก ารท าบบพิ ม พ์ พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการขึ นรู ป
ชินงานดຌวยวิธีการอัดบบ
ใ.การทาวัสดุ
- สอนวิธีการขึนรูปดຌวยการอัดบบ ดยอัดนือดิน
ตกตงลวดลาย ลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์พืไอสรຌางลวดลายบน
วัสดุตกตงลวดลายดินผา
- สอนวิธีการขึนรูปดຌวยการปั้นอิสระพืไอทาดຌามจับ
วัสดุตกตงลวดลายดินผา ป็นรูปทรงตางโ ชน
ทรงกระบอก สีไหลีไยม สามหลีไยม
- สอนวิธีการตกตงชินงาน การกใบรายละอียด
พืไอ฿หຌลวดลายมีความคมชัด ละนาขຌาผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ – ้เเ องศาซลซียส
4.การตกตง
สอนวิธีการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยวัสดุตกตง
ดຌวยวัสดุตกตง ลวดลายดินผา การออกบบการวางลวดลายบน
ลวดลายดินผา ผลิตภัณฑ์ ละการกดลายจะตຌองกด฿หຌลึกขຌา฿น
นือดิน
5.การตกตง
สอนวิธีการอัดดินลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
ดຌวยการติด
พืไอ฿ชຌติดลวดลายตกตงผลิตภัณฑ์หลังผา การ
ลวดลายละ
ตกตงสีละการกใบรายละอียด
การตกตงสี

ผลทีไไดຌ
ทา฿หຌเดຌวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผาทีไมผี ิวนียนรียบ
มีความคมชัด มืไอนาเปกด
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละ
ทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ
สามารถทาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทีไป็นอกลักษณ์
ของกลุมตามตຌองการเดຌ ลวดลายทีไ
เดຌมีความคมชัด เมตกรຌาว ละมี
ความขใงรงหลังผา

ผลิตภัณฑ์ทตีไ กตงดຌวยการกดลาย
มีลวดลายชัดจนหลังผา ละมี
ความสวยงาม
สามารถตกตงลวดลาย ตกตงสี
ผลิตภัณฑ์หลังผา฿หຌมีความ
สวยงามเดຌ

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ก อ นการด านิ น งาน ผูຌ ป ระกอบการขาดความรูຌ ค วามขຌ า ฿จ฿นรืไ อ ง การท าวั ส ดุ ต กต ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ครืไ อ งปั้ น ดิ น ผา การตกต ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดຌ ว ยการการติ ด ลวดลาย ละการตกต ง สี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  พิไ ม มู ล ค า ฿หຌ
กสินคຌา นืไองจากผูຌประกอบการมีอาชีพปั้นหมຌอดย฿ชຌวิธีการตีขึนรูป
หลังการดานินงาน ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละสามารถทาผลิตภัณฑ์฿หมพืไอจาหนายเดຌ ละผูຌประกอบการจะนาผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
พัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไก รมวิ ท ยาศาสตร์ บริ ก ารเดຌล งพื นทีไ ถ ายทอดความรูຌ รืไ อ ง การพัฒ นาวัส ดุ ตกตง ลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์
ดຌว ยทคนิ ค การกดลวดลายบนผลิ ตภัณฑ์ ทคนิ ค การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปู นปลาสตอร์ สาหรั บ ตกตง
ผลิตภัณฑ์เดຌ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เดຌรวดรใวมากขึนละผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ นา
ทคนลยีทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก
จากการสารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจาก ผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์฿หมออกจาหนาย ทา฿หຌมีรายเดຌมากขึน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความชานาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพเดຌมาตรฐานนาเป
ยืไนขอ มผช. ตอเป
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
หัวหนຌาครงการ
16.2 นางสาวสุนีย์พร พธ์กຌว
คณะทางาน
16.3 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง
คณะทางาน
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รูปกิจกรรมกำรลงพืนทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ
ณ กลุมครืไองปั้นดินผำบຌำนกวน ตำบลหำรกຌว อำภอหำงดง จังหวัดชียง฿หม
วันทีไ โใ พฤษภำคม โ56เ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำร กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวศิวะพร สุวรรณ
กลุมประติมำกรรมดินผำบຌำนปຆำตำล

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
A Development of Toll Decorating Materials for Pottery
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7ใ็โ
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : inthira@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวศิวะพร สุวรรณ
ทีไอยู : ใเ/1 หมูทีไ ไ ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม
ทรศัพท์ : 08 7324 9835
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 6 ดือน ินับจากวันทีไอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 40,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
การพัฒ นาวัสดุตกตงลวดลายครืไ องปั้ นดินผา ป็ นการพัฒนากระบวนการผลิ ตพืไอ฿หຌส ามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีความสมไาสมอละลดวลาการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเดຌมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌนา
องค์ความรูຌรืไอง การทาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผาจากนือดินทຌองถิไน ดยการออกบบละพัฒนาวัสดุ
ตกตง฿หຌมีลวดลายสวยงามป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน เปถายทอด฿หຌกสมาชิก ประติมากรรมดินผาบຌานปຆาตาล
จังหวัดชียง฿หม ทา฿หຌสมาชิกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีรูปบบสวยงาม ดดดน หลากหลาย ละมีความป็น
อกลักษณ์ ชวยพิไมอกาสทางการตลาด
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมประติมากรรมดินผาบຌานปຆาตาล ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง จั งหวัดชียง฿หม กลุมผลิต
ผลิ ต ภัณ ฑ์นื อดิ นดง ดย฿ชຌ นื อดิน ฿นทຌ องถิไน งานปั้ นของบຌ านปຆ า ตาลจะมีอกลั กษณ์ ฉพาะตัว คือ ตุຍ กตา
ดินผาทุกตัวจะมีรอยยิม ซึไงเดຌนานวคิดการปั้นตุຍกตาทีไมีรอยยิมนีเปผสมผสานกับรูปบบการปั้นบบดิม ช น
ภาชนะครืไองปั้นดินผา ตุຍกตาดินผารูปดใกเทยละรูปสัตว์นานาชนิด ป็นตຌน ซึงไ ผลิตภัณฑ์ดังกลาวป็นผลิตภัณฑ์
ทีไขายเดຌ฿นราคาเมสูงนัก กลุมจาป็นตຌองพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความดดดน สวยงาม ปลก฿หม ละ฿หຌป็น
อกลักษณ์ของทຌองถิไน ตน จึงตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ชน ทคนิคการกดลาย ละทคนิคการติดลายบน
ผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม กิดความหลากหลาย มีมูลคาพิไมละดึงดูด฿หຌผูຌบริภคสน฿จซือมากขึน
จากการประชาสั มพั น ธ์  ครงการคู ป องวิ ทย์  พืไ ออทอป ผูຌ ป ระกอบการสน฿จขຌ า ร ว มสมัค รครงการ
รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา พืไอ฿หຌสมาชิกมีความรูຌ ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีอกลักษณ์
ของตนอง สาหรับนาเปพัฒนากระบวนการผลิต ละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมเดຌ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌนา
องค์ความรูຌรืไอง การทาวัสดุตกตงลวดลายดินผาจากนือดินทຌองถิไน การออกบบละการตกตงผลิตภัณฑ์
ถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
9.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง
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9.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ิ ตรียมนือดิน ขึนรูป ตกตง ผา ี
9.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
9.5 สรุปผล ละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
การตกตงผลิตภัณฑ์ครืไองปั้นดินผานือดินดงมีหลายวิธี ซึไงตละวิธีจะ฿หຌลวดลายละความสวยงามทีไ
ตกตางกัน ชน การขูดขีดลาย การซาะรอง ละการกะลาย ลวดลายสวน฿หญกีไยวขຌองกับธรรมชาติ ชน ลาย
กลีบบัว ลาย฿บเมຌ ลายครือถา ละลายดอกเมຌตางโ ดย฿ชຌครืไองมือกะสลักผิว ฿หຌป็นลวดลายทีไมีความตืนลึก
ป็นลายนูนตไา ซึไงวิธีดังกลาวตຌอง฿ชຌวลาละอาศัยความชานาญของผูຌทางาน ดังนันการตกตงลวดลายดย฿ชຌ
ครืไองมือหรือวัสดุ฿ด โ กดผิวผลิตภัณฑ์฿หຌกิดรอยป็นลวดลาย จึงป็นวิธีทีไประหยัดวลา฿นการผลิต สะดวก฿นการ
฿ชຌงาน ผลิตลายซากันเดຌจานวนมาก สามารถทาลวดลายเดຌตอนืไองบนผิวผลิตภัณฑ์ วัสดุตกตงลวดลายจะทา
จากดินผา ซึไงดินผาป็นวัสดุทีไมีสมบัติขใงรงทนทาน ฿ชຌงานเดຌยาวนาน สามารถกดตกตงลวดลายเดຌชัดจน
ดยการสรຌางตຌนบบจากยางซิลิคนซึไง฿หຌรายละอียดทีไคมชัด มีความยืดหยุนสูง จากนันนาเปทาบบพิมพ์ปูน
ปลาสตอร์สาหรับอัดดิน พืไอทาวัสดุตกตงลวดลายดินผาทีไเดຌพัฒนาจากนือดินทຌองถิไน฿หຌมีสมบัติขึนรูปเดຌ ละ
มีความขใงรงหลังผาทีไอุณหภูมิ ่เเ - ้เเ เC
การพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ ครืไ องปั้ น ดินผาจ าป็ น ตຌอง฿หຌ มีความดดดน สวยงาม ปลก฿หม ละป็ น
อกลักษณ์ของทຌองถิไ นตน การออกบบละตกตงสามารถชว ยทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีความสวยงามละกิดความ
หลากหลายเดຌ จึ งตຌองอาศัยทคนิคการตกตง ชน ทคนิค การกดลาย ละทคนิค การติดลายบนผลิ ตภัณฑ์
พืไอ฿หຌกิดลวดลายสวยงาม ป็นวิธีหนึไงทีไชวย฿หຌสินคຌามีมูลคาพิไม ผูຌประกอบการจึงตຌองการทีไจะสรຌางผลิตภัณฑ์
รูปบบ฿หม พืไอ฿หຌสามารถสืบสานงานของกลุม฿หຌคงอยูตอเป
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ลวดลายตางโ ทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
เดຌออกบบลวดลายพืไอทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ ออกบบรูปทรงละการวางลวดลายบนผลิตภัณฑ์
ดย฿หຌมีรูปทรงละลวดลายทีไป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน
11.2 ตรียมวัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง ชน ครืไองมือขูดตง ปງนหมุนเฟฟງา ละตะกรงรอน
ทาบบพิมพ์ลวดลายตຌนบบดຌวยซิลิคน บบพิมพ์อัดลายดຌวยปูนปลาสตอร์ ดยออกบบลวดลายทีไ
ป็นอกลักษณ์ของทຌองถิไน สาหรับการตกตงผลิตภัณฑ์
11.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
การตรียมนือดินทຌองถิไน การขึนรูปดຌวยปງนหมุน การทาวัสดุตกตงผลิตภัณฑ์ลวดลายตางโ จากนือ
ดินทຌองถิไน การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการกดลวดลายบนผลิตภัณฑ์ การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
สาหรับตกตงผลิตภัณฑ์ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์
11.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
ลงพืนทีไถายทอดความรูຌ฿นรืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ณ กลุมประติมากรรม
ดินผาบຌานปຆาตาล ตาบลสันผักหวาน อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม วันทีไ 22 พฤษภาคม 2560
12. ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไ องปั้ นดิ นผา ช น การทาวัส ดุตกต งผลิ ตภัณฑ์ล วดลายจากนื อดินทຌอ งถิไ น การตกตงดຌว ยทคนิ ค การ
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กดลวดลายบนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทคนิ ค การอั ด ลวดลายจากบบพิ ม พ์ ปู น ปลาสตอร์ ส าหรั บ ตกต ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
พืไอพิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา
ขันตอน
แ.การตรียมดิน

วิธีกำร
สอนการตรียมนือดิน฿หຌหมาะสมกับการทาวัสดุ
ตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา ซึไงตຌองการนือดินทีไ
มีความละอียดมาก ดยผานตะกรงรอน ็เ มช
หมักละนวดดินพืไอเลฟองอากาศออก ซึไงนือดิน
จะตຌองมีความสมไาสมอทัไวทังกຌอน กอนทีไจะ
นาเป฿ชຌงาน
โ.การทาบบ
- สอนวิธีการตรียมปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ฿นการทา
พิมพ์ปู
บบพิมพ์
ปลาสตอร์
- สอนวิ ธี ก ารท าบบพิ ม พ์ พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการขึ นรู ป
ชินงานดຌวยวิธีการอัดบบ
ใ.การทาวัสดุ
- สอนวิธีการขึนรูปดຌวยการอัดบบ ดยอัดนือดิน
ตกตงลวดลาย ลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์พืไอสรຌางลวดลายบน
วัสดุตกตงลวดลายดินผา
- สอนวิธีการขึนรูปดຌวยการปั้นอิสระพืไอทาดຌามจับ
วัสดุตกตงลวดลายดินผา ป็นรูปทรงตางโ ชน
ทรงกระบอก สีไหลีไยม สามหลีไยม
- สอนวิธีการตกตงชินงาน การกใบรายละอียด
พืไอ฿หຌลวดลายมีความคมชัด ละนาขຌาผาทีไ
อุณหภูมิ ่เเ – ้เเ องศาซลซียส
4.การตกตงดຌวย สอนวิธีการตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยวัสดุตกตง
วัสดุตกตง
ลวดลายดินผา การออกบบการวางลวดลายบน
ลวดลายดินผา ผลิตภัณฑ์ ละการกดลายจะตຌองกด฿หຌลึกขຌา฿น
นือดิน
5.การตกตงดຌวย สอนวิธีการอัดดินลง฿นบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ พืไอ
การติดลวดลาย ฿ชຌติดลวดลายตกตงผลิตภัณฑ์หลังผา การตกตง
ละการตกตงสี สีละการกใบรายละอียด

ผลทีไไดຌ
ทา฿หຌเดຌวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผาทีไมผี ิวนียนรียบ
มีความคมชัด มืไอนาเปกด
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์
สามารถตรี ย มปู น ปลาสตอร์
ละทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ
สามารถทาวัสดุตกตงลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทีไ ป็นอกลักษณ์
ของกลุมตามตຌองการเดຌ ลวดลาย
ทีไเดຌมีความคมชัด เมตกรຌาว
ละมีความขใงรงหลังผา

ผลิตภัณฑ์ทตีไ กตงดຌวยการกด
ลายมีลวดลายชัดจนหลังผา
ละมีความสวยงาม
สามารถตกตงลวดลาย ตกตง
สีผลิตภัณฑ์หลังผา฿หຌมีความ
สวยงามเดຌ

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ก อ นการด านิ น งาน ผูຌ ป ระกอบการขาดความรูຌ ค วามขຌ า ฿จ฿นรืไ อ ง การท าวั ส ดุ ต กต ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์ดຌวยการการติดลวดลาย ละการตกตงสีผลิตภัณฑ์พิไมมูลคา฿หຌกสินคຌา
นืไองจากผูຌประกอบการมีอาชีพปั้นหมຌอดย฿ชຌวิธีการตีขึนรูป
หลังการดานินงาน ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละสามารถทาผลิตภัณฑ์฿หมพืไอจาหนายเดຌ ละผูຌประกอบการจะนาผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
พัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป
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14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไก รมวิ ท ยาศาสตร์ บริ ก ารเดຌล งพื นทีไ ถ ายทอดความรูຌ รืไ อ ง การพัฒ นาวัส ดุ ตกตง ลวดลาย
ครืไองปั้นดินผา ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปั้นดินผา การตกตงผลิตภัณฑ์
ดຌว ยทคนิ ค การกดลวดลายบนผลิ ตภัณฑ์ ทคนิ ค การอัดลวดลายจากบบพิมพ์ปู นปลาสตอร์ สาหรั บ ตกตง
ผลิตภัณฑ์เดຌ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เดຌรวดรใวมากขึนละผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ นา
ทคนลยีทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก
จากการสารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์฿หมออกจาหนาย ทา฿หຌมีรายเดຌมากขึน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
กลุมควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความชานาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน นาเปยืไนขอ
มผช. ตอเป
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
หัวหนຌาครงการ
16.2 นางสาวสุนีย์พร พธ์กຌว
คณะทางาน
16.3 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง
คณะทางาน
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รูปกิจกรรมกำรลงพืนทีไถำยทอดควำมรูຌรืไอง กำรพัฒนำวัสดุตกตงลวดลำยครืไองปั้นดินผำ
ณ กลุมประติมำกรรมดินผำปຆำตำล ตำบลสันผักหวำน อำภอหำงดง จังหวัดชียง฿หม
วันทีไ โ2 พฤษภำคม โ56เ
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำร กำรพัฒนำซรำมิกกลิไนหอม

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงสำวสุรีย์พร สรรพกุล
กลุมซรำมิกบຌำนหำดสຌมปງน

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม

A Development of Ceramic Fragrance

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ไแเ
ทรสาร : เ โโเแ ็ไเ่
อีมล์ : inthira@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางสาวสุรีย์พร สรรพกุล
ทีไอยู : 72/2 หมูทีไ 2 ตาบลหาดสຌมปງน อาภอมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทรศัพท์ : 08 0040 2425
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 8 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรปุผูຌบริหาร
การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม ฿หຌกผูຌประกอบการกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดระนอง ป็นการ
พัฒนาสูตรนือดิน฿หຌมีความพรุนตัว ทา฿หຌนือดินมีสมบัติดูดนาหอมละ฿หຌกลิไนหอม฿นขณะ฿ชຌงาน ซึไงตຌอง฿ชຌความรูຌ
ดຌานการตรียมนาดิน การทดสอบสมบัตินาดิน การนานาดินเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ผูຌประกอบการสามารถ
นาความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมจาหนาย พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน อาภอมืองระนอง จังหวัดระนอง ป็นหมูบຌานทีไมีชืไอสียง฿นรืไองการผลิต
ซรามิกทีไมีคุณภาพ มีรูปทรงละสีสันทีไสวยงาม มีคุณสมบั ติทีไดดดน นืไองจากป็นผลิตภัณฑ์ทีไทามาจากดินขาว
ซึไงมีอยู฿นพืนทีไตาบลหาดสຌมปງนทานัน กลุมยังเดຌรับคัดลือก฿หຌป็นหมูบຌา นมขายวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ดยกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌนาองค์ความรูຌ฿นรืไองกระบวนการผลิต เดຌก การขึนรูปดຌวยวิธีหลอ จิ๊กกอร์ การทา
บบพิมพ์ปู นปลาสตอร์ การตกตงสี ละการผาดຌวยตากຍส เปถายทอดละพัฒ นากลุม฿หຌ สามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ซรามิก ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน
ปัจจุบันจังหวัดระนอง มีนักทองทีไยวพิไมขึน รวมถึงธุรกิจการคຌา มีรงรม รีสอร์ทละสปาปຂด฿หมป็น
จานวนมาก ทา฿หຌ ผ ลิ ตภัณฑ์ของกลุมป็ นทีไตຌองการมากขึน ทางผูຌ ป ระกอบการจึ งตຌองการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์
นวัตกรรม฿หม คือ ผลิตภัณฑ์ซรามิกหอม พืไอจาหนาย฿หຌกับทางรงรม รีสอร์ทละสปา ดยผูຌประกอบการมี
ความพรຌอม฿นรืไองครืไองมือ วัตถุดิบตางโทีไจาป็นตอการผลิต ชน ครืไองรีดดิน หมຌอบดนาคลือบ ครืไองจิ๊กกอร์
ละตากຍส ตขาดองค์ความรูຌ฿นรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม จึงมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการเป
ถายทอดความรูຌ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกกลิไนหอมละสรຌางป็นผลิตภัณฑ์฿หม รวมทัง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
จากการประชาสัมพันธ์ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ทางผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการพืไอ
พัฒ นา รืไ อง การพัฒ นาซรามิกกลิไ นหอม พืไอ฿หຌ ผูຌป ระกอบการมีความรูຌ ละสามารถทาผลิ ตภัณฑ์฿หมเดຌ
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเดຌนาองค์ความรูຌรืไอง การทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ การตรียมนาดิน การทดสอบ
สมบั ติ น าดิ น การน าน าดิ น เป฿ชຌ ง าน ละการผาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า฿หຌ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี มู ล ค า พิไ ม ถ า ยทอด฿หຌ  ก
ผูຌประกอบการ
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8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนานือดิน สาหรับ฿ชຌทาผลิตภัณฑ์ซรามิกกลิไนหอม
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง
9.2 ทดลองหาสูตรสวนผสมของนือดินละทดสอบสมบัติ
9.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
9.4 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกละถายทอดความรูຌ
9.5 สรุปผลละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
ผลิตภัณฑ์ซรามิกทีไ฿ชຌ฿นสปามีหลากหลายรูปบบ ชน ทีปไ ักธูปหอม ทีไวางกายาน ละตาผานามันหอม
ซึงไ ตาผานามันหอมป็นผลิตภัณฑ์ทไีนิยม฿ชຌป็นอยางมาก ขณะ฿ชຌ ตຌอง฿หຌความรຌอนดຌวยเฟพืไอ฿หຌนามันหอมระหย
สงกลิไนหอมออกมา ซึไงจาป็นตຌองระวังระหวาง฿ชຌงาน ชน เฟเหมຌ นารຌอนลวก ดังนันหากสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
หลานี฿หຌ฿ชຌงานเดຌดยเมตຌอง฿ชຌความรຌอน จะพิไมความสะดวก ละปลอดภัย฿นการ฿ชຌงาน ดยการ฿ชຌผลิตภัณฑ์
ซรามิกทีไมีกลิไนหอมทดทน
ผลิตภัณฑ์ซรามิกกลิไนหอม กิดจากการปรับสูตรนือดิน ก อนขຌาสูกระบวนการขึนรูป ละผาดຌวย
อุณหภูมิ แุโเเ °C ดยคุณสมบัติหลังผาจะพิไมความพรุน฿หຌกนือดิน นือดินทีไทาการขึนรูปป็นกนดูดสามารถ
ควบคุ ม รงดู ด ของน าหอม ละปลดปล อ ยกลิไ น หอมออกมาเดຌ สามารถน าเปผลิ ต ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์  ซรามิ ก
ประดับตกตงละ฿หຌกลิไนหอม฿นขณะ฿ชຌงาน
ทางผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฿หม ฿หຌมีความดดดน สวยงาม ละป็นอกลักษณ์ของ
ทຌองถิไนตน ดยผูຌประกอบการมีความพรຌอมทางดຌานตาผา อุปกรณ์ละวัตถุดิบ ตขาดองค์ความรูຌ฿นรืไอง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซรามิกทีไมีกลิไนหอม ดยฉพาะวิธีการตรียมนาดิน฿หຌมีความพรุนตัวหลังผา การทดสอบสมบัติ
นาดิน การนานาดินเป฿ชຌงานละการผาผลิ ตภัณฑ์ รวมทังการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ิมผช.ี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของกลุม
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณ์ทีไกีไยวขຌอง
คัดลือกนือดินสารใจรูปทีไมีสมบัติหมาะสมกับงานหลอ เดຌก นือดินสารใจรูปพอร์ซลน ชนิด ,PFB
ละอะลูมินา ชนิด Aใแ อนุภาคของนือดินละอะลูมินามีขนาดมัธยฐานทีไ ใ.แโ เมครอน ละ ใ.ใ็ เมครอน
ตามลาดับ
11.2 ทดลองหาสูตรสวนผสมของนือดินละทดสอบสมบัต
จากการทดสอบ พบวาสูตรสวนผสมของนือดินทีไหมาะสม คือ นือดินสารใจรูปพอร์ซลนชนิด PFB
ติมอะลูมินารຌอยละ 8 ผาทีไอุณหภูมิ 1,200 °C ฿หຌคาการดูดซึมนาละมีระยะดูดนาสูงทีไสุด
11.3 ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตຌนบบ
- การทาตຌนบบ ละบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
- ตรียมนาดิน
- ขึนรูปดยวิธีการหลอบบ
- การตกตงสีผลิตภัณฑ์
- การผาผลิตภัณฑ์ ผาทีไอุณหภูมิ แ,โเเ °C
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11.4 ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก ดยการถ า ยทอดความรูຌ  รืไ อ ง การพั ฒ นาซรามิ ก กลิไ น หอม ฿หຌ  ก
ผูຌประกอบการ ระหวางวันทีไ โ0 - โแ มษายน โ5ๆเ ณ กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງ น อาภอมืองระนอง
จังหวัดระนอง
12. ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกสมาชิกกลุม รืไอง การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม
เดຌนาองค์ความรูຌรืไองการทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ การตรียมนาดิน การทดสอบสมบัตินาดิน การนานาดินเป
฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ทีไอุณหภูมิ แุโเเ °C ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีความดดดน สวยงาม ละป็นอกลักษณ์มี
มูลคาพิมไ
ขันตอน
วิธีการ
ผลทีไเดຌ
แ. การท าบบ สอนวิธีการทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ พืไอ฿ชຌ สามารถตรียมปูนปลาสตอร์ ละ
พิมพ์ปูน
฿นการขึนรูปชินงานดຌวยวิธีการหลอบบ
ทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์เดຌ
ปลาสตอร์
โ. การตรียม สอนวิธีการตรียมนาดิน การทดสอบสมบัติ ขຌา฿จถึงขึนตอนการตรีย มน าดิน
นาดิน
น าดิน การหาความถ ว งจ าพาะ ละอัต รา การปรั บ สมบั ติ น าดิ น ฿หຌ ส ามารถ
การเหลตัวของนาดิน
หลอผลิตภัณฑ์เดຌ
ใ. การขึนรูป
สอนวิธีการขึนรูปดຌวยวิธีการหลอบบ
สามารถขึนรูปผลิตภัณฑ์ดຌวยวิธีการ
หลอบบเดຌ ชินงานมาตกรຌาวหลัง
ถอดออกจากบบ
ไ. การตกตงสี สอนวิธีการออกบบ การตกตงสีผลิตภัณฑ์ เดຌ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ทีไ มี ล ว ดลา ย ป็ น
ผลิตภัณฑ์
ดຌวยสี฿ตຌคลือบ
อกลักษณ์ละสวยงาม
5. การผา
สอนวิ ธี ก ารผาชิ นงาน ละการจั ด รี ย ง สามารถผาผลิตภัณฑ์เดຌ ละ
ชินงาน฿นการผา
ผลิตภัณฑ์หลังผามีความสวยงาม
เมตกรຌาว
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการด านิ น งาน ผูຌ ประกอบการขาดความรูຌ ความขຌ า฿จ฿นดຌ าน การท าบบพิม พ์ปู นปลาสตอร์
การตรียมนาดิน การทดสอบสมบัตินาดิน การนานาดินเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑ์ ผูຌประกอบการสามารถนา
ความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไมีมูลคาพิไมจาหนาย พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป
หลังการดานินงาน ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซรามิกกลิไนหอม ละผูຌประกอบการจะนาผลิตภัณฑ์ทีไเดຌพัฒนายืไนขอ มผช. ตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌลงพืนทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาซรามิกลิไนหอม ทา฿หຌทาง
ผูຌประกอบการสามารถทาบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์ ตรียมนือดิน ทดสอบสมบัตินาดิน นานาดินเป฿ชຌงานละการ
ผาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ซึไงผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการนาทคนลยี
อืไนโ ทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์เปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก
จากการสารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
ออกจาหนาย ทา฿หຌมีรายเดຌมากขึน
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15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
15.1 ผูຌประกอบการควรฝຄกฝน฿หຌกิดทักษะละความชานาญพืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ ละนาผลิตภัณฑ์
เปยืไนขอ มผช. ตอเป
15.2 ผูຌประกอบการควรพัฒนารูปบบ ละทคนิคการตกตง฿หมโ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ป็น
ทางลือก฿หຌกผูຌซือ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16.1 นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
หัวหนຌาครงการ
16.2 นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว
คณะทางาน
16.3 นางสาวอภัสนันท์ สงสวาง
คณะทางาน
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รูปกิจกรรมการลงพืนทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาซรามิกกลิไนหอม
ระหวางวันทีไ 20 - 21 มษายน 2560 ณ กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน
ตาบลหาดสຌมปງน อาภอมืองระนอง จังหวัดระนอง
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ชมพูสมุนไพร

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงสำวปรมฤดี ธำรณกุล
นำงจิติมำ พันธ์รัตนำนนท์
นำงขนิษฐำ รักขียว

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาไทยี

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร
ิภาษาอังกฤษี The process development of herbal shampoo product.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางจิตต์รขา ทองมณี
ตาหนง :
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ :
เ โโเแ ็แแแ
ทรสาร : 0 22017119
อีมล์ : jitrekha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นางสาวปรมฤดี ธารณ
ทีไตัง : กลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม ลขทีไ โเ็/แ5 ต.฿นมือง อ.มือง จ.ขอนกน
ทรศัพท์ : 08 5597 3623
3.2 นางจิติมา พันธ์รัตนา
ทีไตัง : วิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร 1609/3 ม.6 ต.อูทอง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
ทรศัพท์ : 09 26192463
3.3 นางขนิษฐา รักขียว
ทีไตัง : กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ ลขทีไ 115/1 ม.4 ต.ขาถาน อ.ทาฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ทรศัพท์ :
08 4053 3106
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : ิตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเี
5. งบประมาณครงการ : 120ุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริ การ ิวศ.ี เดຌนาองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพร 3 กลุม คือ แ.ี กลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม อยู฿นพืนทีไจังหวัด
ขอนกน โ.ี วิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร อยู฿นพืนทีไจังหวัดสุพรรณบุรี ใ.ี กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ
อยู฿นพืนทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึไงผูຌประกอบการทัง ใ กลุม เดຌผลิตผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร ดย฿ชຌสมุนเพรทีไ
ปลูกอง฿นชุมชน ตยังวางจ าหนายเมเดຌ นืไองจากผลิตภัณฑ์ยั งเมเดຌการรับรองมาตรฐาน พราะมีปริมาณ
จุลินทรีย์ละคา กรด-บส ิpH) กินมาตรฐานกาหนด ชมพูกิดการยกชัน ตกตะกอน มืไอ฿ชຌสระผมลຌวทา฿หຌ
สຌ นผมกระดຌ าง ละบรรจุ ภัณ ฑ์ยั งเมป็ น ทีไดึงดู ด฿จผูຌ บ ริ  ภค ผูຌ ป ระกอบการจึ งตຌอ งการพัฒ นาละปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ชมพู ฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐาน วศ. เดຌ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ชมพู ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิต พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมาตรฐาน ปลอดภัย ป็นทีไพึงพอ฿จ
ของผูຌบริภค สามารถจาหนายป็นการพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ

7. ความป็นมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละ
ยกระดับของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี รวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความขຌา฿จกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌมี
คุณภาพ พืไอตอยอดการผลิต฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ตลอดจนสามารถกຌเ ขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวย
ตนอง สงผล฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌมาตรฐาน วางจาหนายเดຌ กิดการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองยัไงยืน
วศ. เดຌดานิ นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ครงการการพัฒ นากระบวนการผลิตผลิ ตภัณฑ์ชมพู
สมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพร 3 กลุม คือ แ.ี กลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพร
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คุณครูปรม โ.ี วิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร ใ.ี กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ ซึไงผูຌประกอบการประสบ
ปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์ ชมพูผ สมสมุนเพรยั งเมเดຌคุณภาพตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน นืไ องจากมีป ริมาณ
จุลินทรีย์กินมาตรฐานละคา pH กินมาตรฐานกาหนด ชมพูเมป็นนือดียวกัน กิดการตกตะกอน หลังการ฿ชຌ
ทา฿หຌสຌนผมกระดຌาง ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จกผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงขຌารวมครงการาฯ พืไอ฿หຌ
วศ. ขຌามาชวยพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พรຌอมทัง฿หຌความรูຌละคาปรึกษา฿น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ หลักกณฑ์วิธีการทีไดี฿นการผลิตครืไองสาอาง (Good Manufacturing
Practice: GMP) พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌการรับรองมาตรฐาน สามารถผลิตจาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยาง
ยัไงยืน
8. วัตถุประสงค์
พือไ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ ฿หຌสามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ิมผช.ี
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌผูຌประกอบการ ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ
9.2 ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ
9.3 ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
9.4 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ
9.5 ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง ละขอมาตรฐาน มผช.
9.6 สรุปละประมินผล
10. หลักการละหตุผล
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนเพรเดຌรับความนิยมป็นอยางมาก นืไองจากประชาชนหันมาดูล฿ส฿จละรัก ษา
สุ ข ภาพมากขึ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทีไ มี ส ว นผสมของสมุ น เพรจึ ง ป็ น ทางลื อ กหนึไ ง ทีไ เ ดຌ รั บ ความนิ ย มจากผูຌ บ ริ  ภค
ผูຌประกอบการ เดຌผลิตชมพูสมุนเพรพืไอจาหนาย มຌผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพรจะมีคูขงทางการคຌาสูงตทาง
ผูຌประกอบการหในวา ถຌาผลิตภัณฑ์มีอกลักษณ์ละคุณสมบัติทีไดดดน มีการตลาดทีไดี สามารถยืไน ขอมาตรฐานเดຌ
ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีมูลคาพิไมขึน ป็นทีไนาสน฿จตอผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงเดຌพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร ต
ยังมีอุปสรรคละปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐาน กิดการยกชัน มีตะกอน มีคา pH กิน
มาตรฐาน ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌ บริ ภค จากปั ญหาดังกลาว ผูຌประกอบ จึ งตຌองการพัฒนาละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌ เดຌตามมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนชมพู ิมผช.้โ/โ55โี
กาหนดเวຌวา ชมพูตຌองป็นนือดียวกัน เมยกชันเมตกตะกอน เมมีสิไงปลกปลอม มีสีละกลิไนทีไดีตามธรรมชาติ
ของชมพูละสวนประกอบทีไ฿ชຌ คาความป็นกรด-ดาง อยูระหวาง ไ.5 - ่.เ จานวนจุลินทรีย์ ิบคทีรีย ยีสต์
ละราี ตຌองเมกิน 1 x แเใ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม หรือ แ ลูกบาศก์ซนติมตร ตຌองเมพบ แ.ี ซูดมนส
อรูจินซา โ.ี สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส 3.ี คนดิดา อัลบิคนส์ ไ.ี คลอสตริดียม ละสามารถขจัดสิไง
สกปรก ฝุຆนละอองบนสຌนผมละหนังศีรษะเดຌ ละทา฿หຌสຌนผมนุมสลวย หวีละจัดรูปทรงเดຌงาย รวมทังสถานทีไ
ผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประภท
สมุนเพรทีไเม฿ชอาหารละยา สามารถนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี เปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพรของ
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ผูຌประกอบการ ดยการลงพืนทีไสารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌ ประกอบการ ละถายทอดทคนลยีการ
ผลิ ต พรຌอมทัง฿หຌ คาปรึ กษา฿นการคัดลื อกวัตถุดิบ การตรี ย มสารสกัดสมุนเพร ปรั บ ปรุ งผลิ ตภัณฑ์ พัฒ นา
กระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พืไอยืดอายุผลิตภัณฑ์ ละปลอดภัยตอผูຌบริภค
การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ละขຌอมูลบนฉลาก ละผลักดัน฿หຌขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ป็นการพิไม
มูลคาผลิตภัณฑ์บบยัไงยืน
11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีกำร

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ
2. ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ หຌ  ก ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร
3. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเข
ปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์
4. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง
หຌองปฏิบัติการ
5. ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ
ยืไนขอจดจຌง ละขอมาตรฐาน มผช.
6. สรุปละประมินผล
12. ผลการดานินงาน
จากการลงพืนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ พบวามืไอผูຌประกอบการมีการผลิตชมพู
สมุนเพร ดย฿ชຌสมุนเพรทีไพาะปลูกองหรือปลูก฿นชุ มชน ละนามาตรียมป็นผลิตภัณฑ์ ตมืไอกใบผลิตภัณฑ์เวຌ
ประมาณ แ ดือน ผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐาน กิดการยกชัน มีตะกอน คา pH ตไากวา ไ.5 ซึไงเม
ป็นเปตามมาตรฐานกาหนด วศ. เดຌทาการทดลองพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ เดຌก การ
ตรี ย มสารสกั ด สมุ นเพร ปริ ม าณสารสกั ด การลื อ ก฿ชຌ ส ว นประกอบ วิ ธี ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ละทดสอบคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ เดຌก ปริมาณจุลินทรีย์ คา pH ความคงสภาพ จากการทดลอง พบวาผลิตภัณฑ์มี
เมพบจุลินทรีย์ มีคา pH อยู฿นชวงทีไมาตรฐานกาหนด
วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ ชมพูสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ ละ฿หຌคานะนาการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พืไอเม฿หຌกิดการยกชันละตะกอน ละ฿หຌคา pH อยู฿นชวง 4.5 - 8.0 การทดสอบผลิตภัณฑ์
บืองตຌน หลักกณฑ์วิธีการทีไดี฿นการผลิตครืไองสาอาง (Good Manufacturing Practice: GMP) ตลอดจนการ฿ชຌ
ครืไ องมือละอุปกรณ์ทีไจาป็น฿นการผลิต รวมทัง฿หຌ ความรูຌ ฿นการจดจຌง ครืไ องส าอางควบคุมของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี ละหลักกณฑ์ ขันตอนการขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ละลงขຌอความฉลาก ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ สามารถพัฒนา
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กระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึไงขณะนีผูຌประกอบการเดຌยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานป็นทีไรียบรຌอยลຌว ละอยู฿นระหวางการรอผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
13. สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
จากการลงพืนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ ของผูຌประกอบครืไองสาอางสมุนเพร
3 กลุม พรຌอมทังกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ทดสอบ พบวา
1.) กลุ ม วิส าหกิ จ ชุ มชนรื อนสมุ นเพรคุ ณครู ปรม อยู ฿ นพื นทีไจั งหวัดขอนก น เดຌ ผลิ ตชมพู ผสม
สมุนเพร฿บหมีไ ตยังมีปัญหา คือ มีปริมาณจุลินทรีย์ละคา pH กินมาตรฐาน ชมพูมีการตกตะกอน นืไองจาก
การตรีย มสารสกัดสมุนเพรยังเมถูกตຌอง ละหลังการ฿ชຌสระผมทา฿หຌสຌนผมกระดຌาง ซึไงกิดจากการลือก฿ชຌ
สวนประกอบละกระบวนการผลิตทีไเมถูกตຌอง ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค ผูຌประกอบการตຌองการ
พัฒนาละปรับปรุงชมพูสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพละเดຌการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชมพู
2.) วิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร อยู฿นพืนทีไจังหวัดสุพรรณบุรี เดຌผลิตชมพูผสมสมุนเพรบอระพใดต
ยังมีปญ
ั หา คือ ตผลิตภัณฑ์ยังเมผานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี นืไองจากมีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐาน
ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค จึงตຌองการ฿หຌหนวยงานราชการขຌามามีสวนชวยหลือละสนับสนุน฿น
การพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.) กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ อยู฿นพืนทีไจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการผลิตครืไองสาอางสมุนเพร
ละนามันมะพรຌาวสกัดยใน ิvirgin coconut oilี ผูຌประกอบการมีการผลิตชมพูสมุนเพรอยูลຌว ตตຌองการการ
ขยายตลาดสินคຌาละพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ชมพูดยการผสมนามันมะพรຌาวสกัดยใน ตผลิตภัณฑ์ชมพูทีไผลิตเดຌ
กิดการยกชัน ละมี pH สูงกวามาตรฐาน ละบรรจุภัณฑ์ยังเมป็นทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค ผูຌประกอบการตຌองการ
พัฒนาละปรับปรุงชมพูผสมนามันมะพรຌาว฿หຌมีคุณภาพละเดຌการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชมพู
หลังการดานินงาน
วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตละ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ ละกใบตัวอยางทดสอบป็นระยะ ซึไงผูຌประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูเดຌ รวมทังผลักดัน
฿หຌผูຌประกอบการทัง ใ กลุม ยืไนขอจดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี เดຌ
ลຌว ละผูຌประกอบการเดຌยืไนขอการรับรองมาตรฐานลຌว
แ. ผลิตภัณฑ์ชมพูผสมนามันมะพรຌาว ของกลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสารพิษ เดຌการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนชมพู ิมผช. ้โ/โ55โี ลຌว
โ. ผลิตภัณฑ์ชมพูผสมสมุนเพร฿บหมีไ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม อยู฿นระหวาง
รอผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ใ. ผลิตภัณฑ์ชมพูผสมสมุนเพรบอระพใด ของวิสาหกิจชุมชนจิติมาสมุนเพร อยู฿นระหวางรอผลการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ทีไ วศ. ฿หຌการสนับสนุนครงการฯ ดยการลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนา
การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ละสถานทีไผลิต ซึไงสามารถนาองค์ความรูຌละ
ทักษะตางโ ทีไเดຌรับ เปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจาหนายป็นรายเดຌ นอกจากนี
ยังสามารถน าองค์ความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ ครืไองสาอางอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพ
มาตรฐานเดຌดຌวย ละประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ ฿นอกาสตอเปดຌวย
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15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน ละนาความรูຌทีไเดຌรับเป
พัฒนาผลิตภัณฑ์อืไน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานชนกัน ตผูຌประกอบการควรมีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ์ละมี
การสงผลิตภัณฑ์ทดสอบทางหຌองปฏิบัติการอยางสมไาสมอ นอกจากนี หนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางจิตต์รขา ทองมณี ขียนครงการ ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถาม
ขຌอมูลการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ถายทอดทคนลยี ละสนอนะ
นวทางกຌเข
ผูຌรวมดานินงาน :
1. นางสุวรรณี ทนธานี
โ. นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
ใ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
ไ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์

ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว
ทางกຌเข
ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการดานินงาน
ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการดานินงาน
ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการดานินงาน
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

นำงสำวปรมฤดี ธำรณกุล กลุม วิสำหกิจชุมชนรือนสมุนไพรคุณครูปรม จังหวัดขอนกน
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

นำงจิติมำ พันธ์รัตนำนนท์ วิสำหกิจชุมชนจิติมำสมุนไพร จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

นำงขนิษฐำ รักขียว กลุมผูຌปลูกพืชละผักปลอดสำรพิษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ผสมสมุนไพร

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงมุกดำ ตต็ม
นำงอุดมสิน ธรรมณัฐสกุล

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสม
ิภาษาอังกฤษ) The development of herbal skin care product
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสุวรรณี ทนธานี
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ :
0 2201 71็้
ทรสาร : 0 2201 7102
อีมล์ : suwannee@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นางมุกดา ตตใม (กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์
ทีไตัง : ลขทีไ 62/แ ม.5 ต.องครักษ์ อ.พธิ์ทอง จ.อางทอง
ทรศัพท์ : เ่ ๆแใไ แ5็ๆ
3.2 นางอุดมสิน ธรรมณัฐสกุล ิกลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชนี
ทีไตัง : 10/369 ม.็ ต.คกขาม หมูบຌานสารินซืไอตรง อ.มือง จ.สมุทรสาคร
ทรศัพท์ : 08 6849 3210 ุ เ้ 5เ5ๆ ่5ใ่
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : ิ ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเี
5. งบประมาณครงการ : ็0,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ปัจจุบันผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวมีการผสมสารสกัดจากสมุนเพรทีไมีประวัติ฿นการบารุง ดูลรักษาผิว ชน
มะหาด เหม ละมะฟอง กลุม วิสาหกิจ ชุมชนสมุนเพรละสงสริ มอาชีพบຌ านหงษ์ ละกลุมทรั พย์ส มุนเพร
วิสาหกิจชุมชน มีความตຌองการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพร พืไอพิไมรายเดຌละป็นผลิตภัณฑ์อีกทางลือก
หนึไงของผูຌบริภค ตยังประสบปัญหากีไยวกับการตรวจพบชือจุลินทรีย์ ฿นผลิตภัณฑ์ ละผลิตภัณฑ์ขาดความคง
สภาพ มืไอกใบเวຌระยะวลาหนึไงจะกิดการยกชัน ทา฿หຌผลิตภัณฑ์เมผานกณฑ์มาตรฐานละเมป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. ขຌามาพัฒนาผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ดย฿หຌ
ค านะน ากีไ ย วกั บ สู ต รการผลิ ต ละนวทางการปรั บ ปรุ ง สู ต รบ ารุ ง ผิ ว ผสมสมุ น เพร รวมทั งผลั ก ดั น ฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช. 55แ/โ55ใี ซึไง฿นขณะนีกลุมผูຌประกอบการทัง โ
กลุมเดຌดานินการยืไนขอการรับรอง มผช. รียบรຌอยลຌว ละอยู฿นระหวางการรอผลการรับรอง
7. ความป็นมาของครงการ
วัตถุดิบจากสมุนเพรกาลังป็นทีไนิยม฿นอุตสาหกรรมครืไองสาอาง มีอัตราการขยายตัวละมีนวนຌม฿นการ
สงออกพิไมขึน นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย ฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึน
ทางกลุมฯ จึงผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของสมุนเพรทีไมีคุณสมบัติบารุงดูลผิว ทา฿หຌผิวกระจาง฿ส พืไอลดการ฿ชຌ
สารคมี ชน มะหาด มะฟอง ละปรตีนเหม จึ ง มีความตຌองการพัฒ นาละปรับ ปรุ งผลิ ตภัณฑ์บ ารุ งผิ ว ผสม
สมุ น เพร฿หຌ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน พืไ อ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างลื อ กหนึไ ง ของผูຌ บ ริ  ภคละพิไ ม รายเดຌ ฿ หຌ  ก
ผูຌประกอบการตอเป
ผลิตภัณฑ์บารุงผิว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌสาหรับทาผิวกายพืไอบารุงผิว฿หຌออนนุมละชุม ชืน ดยอาจมี
ลักษณะป็นของหลว ของหลวขຌน หรือครีม ปัจจุบันมีการ฿ชຌสารสกัดสมุนเพรชนิดตาง โ ทีไมีประวัติการ฿ชຌงาน
กีไยวกับการบารุงผิวพรรณติมลงเป฿นผลิตภัณฑ์บารุงผิว จึงทดลอง฿ชຌสารสกัดสมุนเพร ป็นสวนผสม฿นผลิตภัณฑ์
บารุงผิว ตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌยังเมป็นทีไนาพอ฿จ นืไองจากมีการตรวจพบชือจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์ ละความคง
สภาพของผลิตภัณฑ์เมป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช. 55แ/โ55ใี ผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการ
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฿นการปรับปรุงละพัฒนาผลิตภัณฑ์ บารุงผิว ฿หຌทีไหมาะสม ดย฿หຌหนวยงานของรัฐขຌามามีสวนชวยหลือละ
ผลักดัน ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความรูຌพืนฐานกีไยวกับสถานทีไผลิตทีไดี (GMP) ละความรูຌ
กีไยวกับการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พืไอป็นการพิไมการขายสินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึนเดຌ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีทคนลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางทีไเดຌจาก
งานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงเดຌนาองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี เปชวย
พัฒนาผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพรของกลุมดังกลาวขຌางตຌน ดยการลงพืนทีไพืไอสารวจปัญหา฿นกระบวนการ
ผลิตของผูຌ ประกอบการ พรຌ อมทัง฿หຌ คาปรึกษา฿นการลื อก฿ชຌวัตถุดิบ ทีไมีคุณภาพ การตรี ยมสารสกัดสมุนเพร
ปรั บ ปรุ ง สู ต รผลิ ต ภั ณฑ์ พั ฒ นากระบวนการผลิ ตทีไ ถู กสุ ข ลั ก ษณะ ละการควบคุ ม คุ ณภาพผลิ ต ภัณ ฑ์  พืไ อ ฿หຌ
ผลิตภัณฑ์เดຌรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ สามารถยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ิมผช.ี
9. ขอบขตของการดานินงาน
แี สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
โี ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพรทีไหมาะสมละทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
ใี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์บารุงผิว ผสมสมุนเพร฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ไี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
5ี สรุปละประมินผลการดานินงาน
10. หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์ ละกลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจ
ชุมชน เดຌผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพร ชน มะหาด เหม ละมะฟอง สาหรับทาผิวกายพืไอบารุงผิว฿หຌออน
นุมละชุมชืน ผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพรทีไมีคุณภาพตามมาตรฐาน มผช.55แ/โ55ใ จะตຌองป็นนือดียวกัน
เมยกชัน เมตกตะกอน เมมีสิไงปลกปลอม มีสีละกลิไนทีไดีตามสวนประกอบทีไ฿ชຌ ซึไงพบวากลุมผูຌประกอบการทัง
โ กลุมมีปัญหา฿นรืไองการตรวจพบชือจุลินทรีย์฿นผลิตภัณฑ์ ละผลิตภัณฑ์ขาดความคงสภาพ เมเดຌคุณภาพตาม
มผช.551/2553 ละผลิตภัณฑ์ยังเมป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
วศ. จึ ง เดຌ ดานิ นการคูปองวิ ทย์  พืไออทอปครงการพัฒ นาละปรั บ ปรุ งสู ต รผลิ ตภั ณฑ์บ ารุ งผิ ว ผสม
สมุนเพรของกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์ ละกลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชน ดย
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิตสูตรผลิตภัณฑ์ เดຌนะนาวิธีการ
กຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ กใบตัวอยางพืไอวิคราะห์ตามมาตรฐาน รวมทังประสานงานพืไอผลักดันขຌาสูการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีกำร

ต.ค.

พ.ย

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แ. สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต
สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
โ. ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิว
ผสมสมุนเพร ทีไหมาะสมละ
ทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
ใ. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพร
฿หຌกับผูຌประกอบการ พืไอกຌเข
ปัญหาผลิตภัณฑ์
ไ. ติดตามละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
5. สรุปละประมินผลการ
ดานินงาน
12. ผลการดานินงาน
จากการลงพืนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ พบวา ผูຌประกอบการยังขาดความรูຌละ
ความขຌา฿จผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพร วศ.เดຌลงพืนทีไชิงลึกพืไอ ถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
บารุงผิวผสมสมุนเพร ฿หຌคานะนากีไยวกับการปรับปรุง ละพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสกัดสารสกัดสมุนเพร ทา฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถนาเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมสมุนเพรพืไอ
จาหนายเดຌ ซึไง฿นขณะนีกลุมผูຌประกอบการทัง โ กลุมเดຌดานินการยืไนขอการรับรอง มผช. รียบรຌอยลຌว ละอยู
฿นระหวางการรอผลการรับรอง
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นางมุกดา ตตใม ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์ ิจังหวัดอางทองี
ผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของสมุนเพรละพืช ชน ลูกประคบสมุนเพร ยาหมอง ละยาสมุน เพร อยางเรกใตาม
ผูຌประกอบการมีความตຌองการพิไมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พราะลใงหในวาผลิตภัณฑ์กีไยวกับสมุนเพร
กาลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละผลิตภัณฑ์บารุงผิวนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค ทีไจะชวยพิไมตลาด ละสรຌาง
รายเดຌ฿หຌพิไมขึนเดຌ จึงผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวสมุนเพรมะหาดขึน ดยเดຌสกัดสารสกัดมะหาดองละผสมลง฿น
สูตรลชัไนทีไซือมาป็นชุด ละเดຌจดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี ลຌว
อย างเรกใตาม ผูຌ ประกอบการยังขาดความรูຌ กีไยวกับ การผลิตละการพัฒนาสูตรผลิ ตภัณฑ์ รวมทังเมสามารถ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดຌวยตนองเดຌ
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นางอุดมสิน ธรรมณัฐสกุล ผูຌประกอบการกลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชน ิจังหวัดสมุทรสาครี เดຌ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนเพรทีไมีสวนผสมของมะฟอง พราะลใงหในวามะฟองป็นผลเมຌทีไมีมาก฿นพืนทีไ อีกทังมะฟอง
มีความป็นกรดตามธรรมชาติ ชวยผลัดซลล์ผิวกาทา฿หຌผิวกระจาง฿สเดຌ จึงเดຌพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บารุง
ผิวผสมมะฟองขึน ละเดຌจดจຌง กับ อย. ลຌว ตอมาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตยังเมมัไน฿จ฿นผลิตภัณฑ์ทีไตนผลิตขึน
หลังการดานินงาน
จากการลงพืนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์ ละ
กลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุมชน เดຌมีการนะนาการกຌเขปัญหาบืองตຌน นวทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
บารุงผิวผสมสมุนเพร พืไอพิไมความความหลากหลาย฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละ฿หຌคานะนากณฑ์การขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบารุงผิว ดยมีผลการดานินงาน ดังนี
1. กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละสงสริมอาชีพบຌานหงษ์ เดຌยืไนขอการรับรองมาตรฐานป็นทีไรียบรຌอย
ลຌว ละอยู฿นระหวางการรอผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. กลุมทรัพย์สมุนเพรวิสาหกิจชุ มชน อยูระหวางกรยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละจะดานินการ
ยืไนขอ มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความรูຌ สึ กพึงพอ฿จป็นอย างมากทีไทาง วศ. เดຌขຌาเป฿หຌ ความรูຌ ละนะนาการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว ผสมสมุ น เพร ซึไ ง ทางผูຌ ป ระกอบการเดຌ น าความรูຌ ทีไ เ ดຌ เ ปปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ นป็ น ทีไ
พึงพอ฿จ ละมีความตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑ์อืไนโ อีก฿นอนาคต
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌ ประกอบการมี ความสามารถผลิ ตผลิ ต ภัณฑ์ ฿หຌ เ ดຌมี คุณภาพละมาตรฐาน ละตຌองการการรั บ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช. 55แ/โ55ใี
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสุวรรณี ทนธานี ขียนครงการละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการ ลง
พืนทีไ฿หຌ คาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข
ผูຌรวมดานินงาน :
แ. นางสุบงกช ทรัพย์ตง
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว
ทางกຌเข
2. นางจิตต์รขา ทองมณี
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว
ทางกຌเข
ใ. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂติกุล ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิตละปัญหา จดบันทึก
ขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการดานินงาน
ไ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก ฝຄ ก ปฏิ บั ติ ก ระบวนการผลิ ต ละ
ประสานงานพืไอติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการดานินงาน
308

ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมวิสำหกิจชุมชนสมุนไพรละสงสริมอำชีพบຌำนหงส์ จังหวัดอำงทอง
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมทรัพย์สมุนไพรวิสำหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสำคร
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหนຌำ
ผสมสมุนไพร

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำยวชิระ จันทรวิทุร
นำงสุคนธำ กຌวรือง
นำงสำวณัฐธิญำณ์ ธัญญลักษณ์

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รูปบบรำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร
ิภาษาอังกฤษ) The development of facial skin care product formulation
n
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางสุบงกช ทรัพย์ตง
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 2201 7ใเแ
ทรสาร : 0 2201 71แ้
อีมล์ : subongkoch@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นายวชิระ จันทรวิทุร ิกลุมอาชีพบຌานสบูี
ทีไตัง : ลขทีไ ็ๆ ม.4 ขวงจระขຌบัว ขตลาดพรຌาว กรุงทพมหานคร
ทรศัพท์ : เ่ ๆ5โไ โ55โ
3.2 นางสุคนธา กຌวรือง (กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมนยบายศรษฐกิจพอพียงี
ทีไตัง : ลขทีไ ใโโ/แ ม.ใ ต.ทัพหลวง อ.หนองหญຌาเซ จ.สุพรรณบุรี
ทรศัพท์ : เ่ แแ้ใ เ5แแ
3.3 นางสาวณัฐธิญาณ์ ธัญญลักษณ์ ิกลุมนามันมะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ี
ทีไตัง : ลขทีไ แเ้ ม.ใ ต.บาง฿บเมຌ อ.มือง จ.สุราษฎร์ธานี
ทรศัพท์ : เ้ เแ5โ แเ5็ , เ่ แ5่้ ่ๆใ5
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : ิ ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเี
5. งบประมาณครงการ : แ50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผูຌประกอบการกลุมอาชีพบຌานสบู กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมนยบายศรษฐกิจพอพียง ละกลุมนามัน
มะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ มีความตຌองการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร พืไอพิไมรายเดຌละป็น
ผลิตภัณฑ์อีกทางลือกหนึไงของผูຌบริ ภค ตพบวาผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาทีไผูຌประกอบการพัฒนาขึนยังเมผานการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บ ารุงผิ วหนຌา ิมผช. 550/2553) นืไองจากขาดความรูຌ ฿นรืไ องของ
กระบวนการผลิต การตรียมสารสกัดสมุนเพร การพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์ ละการควบคุมคุณภาพ วศ. เดຌลงพืนทีไ
฿หຌคาปรึกษาชิงลึก นะนาการกຌเขปัญหาบืองตຌน นวทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร
฿หຌคานะนากณฑ์กาหนด฿นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอมาตรฐาน ซึไงขณะนี
ผูຌประกอบการอยู฿นระหวางตรียมอกสารพืไอดานินการจดจຌง ละยืไนขอ มผช. ตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมครืไองสาอางนิยม฿ชຌวัตถุดิบจากสมุนเพร นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จดูลสุขภาพ
ละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึน ทางผูຌประกอบการ OTOP จึงผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของ
สมุนเพร พืไอลดการ฿ชຌ สารคมี ชน ชะอมทศ มะหาด สลดพังพอน วานหางจระขຌ ขมินชัน นามันมะพรຌาว
ละมะขือทศ ละมีความตຌองการพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร พืไอพิไมรายเดຌละป็น
ผลิตภัณฑ์อีกทางลือกหนึไงของผูຌบริภค
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพรป็นอี กทางลือกหนึไง฿นการปງองกันหรือชะลอริวรอยหีไยวยนของ
ผิวหนຌา การขຌาสูวัยสูงอายุประกอบกับการผชิญมลภาวะ ฝุຆนควัน ละสงดด การอยู฿นหຌองปรับอากาศ สภาพ
อากาศทีไหຌง รวมถึงการทาความสะอาดผิว หนຌ าดຌวยสารชาระลຌาง ลຌว นป็ นสาหตุ฿หຌ ผิว หนຌาขาดความชุมชืน
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌสาหรับทาผิวหนຌาพืไอบารุงผิว฿หຌออนนุมละชุมชืน อาจผสม
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สมุนเพรรวมดຌวย ดยทัไวเปสวนผสมหลักของผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา ประกอบดຌวย นามัน นา ละสารอิมัลชัไน
ซึไงชวย฿หຌนามันละนาขຌากันป็นนือครีม นอกจากนียังมีการติมสารอาหารบารุงผิว ชน สารสกัดจากธรรมชาติ
ละวิตามินตางโ สารสกัดสมุนเพรถือวาป็นสารอาหารบารุงของผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาทีไมาจากธรรมชาติ ป็นการ
ลดการ฿ชຌสารคมีซึไงอาจกอ฿หຌกิดผลตอรางกาย฿นระยะยาว ซึไงเดຌรับความสน฿จจากผูຌบริภคป็นอยางมาก ทางกลุมฯ
ตຌองการพิไมมูลคาของสินคຌา ละสรຌางผลิตภัณฑ์฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ทีไหลากหลาย จึงทดลอง฿ชຌสารสกัดสมุนเพรป็น
สวนผสม฿นผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา ตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌยังเมป็นทีไนาพอ฿จ นืไองจากอายุการกใบรักษาสัน ความคง
สภาพของผลิตภัณฑ์ เมป็นเปตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน ผูຌประกอบจึงมีความตຌองการ฿นการปรับปรุงละ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิว฿หຌป็นสูตรทีไหมาะสม ละตຌองการ฿หຌมีหนวยงานของรัฐขຌามามีสวนชวยหลือละ
ผลักดัน ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ความรูຌพืนฐานกีไยวกับสถานทีไผลิตทีไดี (GMP) พราะลใงหในวา
ผลิตภัณฑ์กีไยวกับสมุนเพรกาลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการพิไมการขาย
สินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึนเดຌ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีองค์ความรูຌละทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละ
การพัฒนาผลิตภั ณฑ์สมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงสามารถนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวย
พัฒนาผลิตภัณฑ์บารุงผิ วหนຌาของผูຌประกอบการ ดยการถายทอดทคนลยี กระบวนการผลิต พรຌอมทัง฿หຌ
คาปรึกษา฿นการตรียมสารสกัดสมุนเพร การลือก฿ชຌสารคมี การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไหมาะสม ละการปรับปรุงฉลาก฿หຌถูกตຌอง
พืไอ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการสามารถผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพป็ นทีไย อมรั บ ของผูຌ บ ริ  ภค ละเดຌรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาละถายทอดสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิว หนຌา ฿หຌมีคุณภาพละมีความปลอดภัย สามารถยืไนขอ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
9. ขอบขตของการดานินงาน
แ) สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
โี ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาทีไหมาะสมละทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
ใี ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน/ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามสรรพคุณของสมุนเพร
ไี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา฿หຌกับผูຌประกอบการ
พืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
5ี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ๆี สรุปละประมินผลการดานินงาน
10. หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศ. เดຌ ดานินการคูปองวิทย์ พืไออทอปครงการพัฒ นาละปรับ ปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บารุ งผิว หนຌาผสม
สมุนเพรของกลุมอาชีพบຌานสบู กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริมนยบายศรษฐกิจพอพียง ละกลุมนามันมะพรຌาวสกัด
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ยในสวนลุงสงค์ ดยลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปั ญหาดຌานกระบวนการผลิต เดຌนะนา
วิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ ฿หຌคาปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมกผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอผลักดัน
ขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีกำร

แ. สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต
สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
โ.ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บารุง
ผิวหนຌาทีไหมาะสมละทดลองผลิต
฿นหຌองปฏิบัติการ
ใ.ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน/
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามสรรพคุณ
ของสมุนเพร
ไ.฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหา
ผลิตภัณฑ์
5.ติดตามละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ๆ.สรุปละประมินผลการดานินงาน

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
.
.

ก.ย.

12. ผลการดานินงาน
- จากการสารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม฿น
การผลิตผลิตภัณฑ์ สถานทีไผลิตสะอาดละอยู฿นกณฑ์ดี
- วศ. เดຌพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร พัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงสวนผสม
ของผลิตภัณฑ์
- ทดสอบคุณลักษณะผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา ิมผช.
55เ/โ55ใี
- วศ. เดຌ ถายทอดทคนลยี การผลิตผลิตภัณฑ์บ ารุ งผิว หนຌ าผสมสมุนเพร เดຌ฿หຌคานะนากีไย วกับการ
ปรับปรุงสูตรกีไยวกับความคงสภาพของผลิตภั ณฑ์ ความป็นกรด-ดาง ละวิธีการพิไมอายุการกใบรักษา ทา฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถนาเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร
- เดຌนะน า฿หຌ ผูຌ ประกอบการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์฿ หຌ ป็ น เปตามกณฑ์ม าตรฐานของผลิ ตภัณ ฑ์บ ารุ ง ผิ ว หนຌ า
นะนาการสกัดสารสกัดสมุนเพรชนิดอืไนพืไอพัฒนา฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ พืไอการยืไนขอจดจຌงละการรับรอง
มผช. ตอเป
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นายวชิระ จันทรวิทุร ิกรุงทพฯี ป็นผูຌประกอบการกลุมอาชีพบຌานสบู มีความตຌองการพัฒนาสูตรตารับ
ครีมบารุงผิวหนຌาทีไมีสวนผสมของสมุนเพรทีไมีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค พราะลใงหใน
วาผลิตภัณฑ์กีไยวกับสมุนเพรกาลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการพิไมการขาย
สินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึนเดຌ
นางสุ ค นธา กຌ ว รื อง ิสุ พ รรณบุ รี ี กลุ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนส ง สริ มนยบายศรษฐกิ จ พอพี ย ง ป็ น
ผูຌประกอบการผลิตผลิตภั ณฑ์สมุนเพรชมพู สบูกลีซอรีน ซึไงเดຌรับการรับรอง มผช. ลຌว เดຌผลิตครีมบารุง
ผิวหนຌาขึน ดยมีสวนผสมของสารสกัดจากวานหางจระขຌละนามันมะพรຌาวป็นสวนประกอบ ผูຌประกอบการมี
ความประสงค์ทีไจะพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยละ
ป็นทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค ตผลิตภัณฑ์ทีไผลิตขึนมีอายุการกใบรักษาสันละความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เมป็นเป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณณัฐธิญาณ์ ธัญญลักษณ์ (สุราษฎร์ธานีี ป็นผูຌประกอบการกลุมนามันมะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ มี
ผลิตภัณฑ์กีไยวกับนามันมะพรຌาวสกัดยในทีไมีสูตรการผลิตฉพาะดยเดຌรับการถายทอดความรูຌจากภูมิปัญญา฿น
ทຌองถิไน ทางกลุมฯ มีผลิตภัณฑ์ทีไทาจากนามันมะพรຌาวสกัดยในหลายชนิด ทังชนิดทีไ฿ชຌสาหรับสปา ละ฿ชຌสาหรับ
ปรุงอาหาร ดยผลิตภัณฑ์นามันมะพรຌาวสกัดยในของกลุมนีเดຌรับการรับรอง มผช.โ5้/โ55ใ ผลิตภัณฑ์นามันนวด
ตัวสาหรับสปาลຌว ตอมาทางกลุมฯยังเดຌนานามันมะพรຌาวสกัดยในมาพัฒนาป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา พืไอพิไม
ความหลากหลายของสินคຌา ตผลิตภัณฑ์ยังเมป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค ละมีปัญหาคาความป็นกรด-ดาง ละ
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ซึไงเมป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา ิมผช. 55เ/โ55ใี
หลังการดานินงาน
จากการลงพืนทีไ ละ฿หຌ คาปรึ กษาชิง ลึ ก ณ กลุ มอาชีพบຌ า นสบู กลุ ม วิส าหกิจ ชุ มชนส งสริ มนยบาย
ศรษฐกิจ พอพียง ละกลุมน ามันมะพรຌ าวสกัดยใ นสวนลุงสงค์ เดຌมีการนะนาการกຌเขปัญหาบืองตຌน นว
ทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิว หนຌาผสมสมุนเพร รืไองความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ความป็นกรด-ดาง
ละวิธีการพิไมอายุการกใบรักษา ละ฿หຌคานะนากณฑ์การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบารุงผิว หนຌา ซึไงขณะนี
กลุมอาชีพบຌานสบูอยูระหวางการยืไนจดจຌงตอสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา กลุมวิสาหกิจชุมชนสงสริม
นยบายศรษฐกิจพอพียงอยูระหวางการยืไนขอ มผช. ละกลุมนามันมะพรຌาวสกัดยในสวนลุงสงค์ ผานการรับรอง
มผช. รียบรຌอยลຌว
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความรูຌ สึ กพึงพอ฿จป็นอย างมากทีไทาง วศ. เดຌขຌาเป฿หຌ ความรูຌ ละนะนาการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร ซึไงทางผูຌประกอบการเดຌนาความรูຌทีไเดຌเปปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนป็นทีไพึงพอ฿จ
ละมีความตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑ์อืไนโ อีก฿นอนาคต
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15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศ. เดຌนะนาพิไมติมกีไย วกับการตรีย มวัตถุดิบ สารคมี ละอุป กรณ์฿นการผลิ ตบ ารุ งผิ ว หนຌ าผสม
สมุนเพร ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบ ริภคมากยิไงขึน พืไอทาการจดจຌงละ
ยืไนขอ มผช. ตอเป
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางสุบงกช ทรัพย์ตง
ขียนครงการละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการ ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษา
ชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข
ผูຌรวมดานินงาน :
แ. นางจิตต์รขา ทองมณี
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว
ทางกຌเข
โ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ
ใ. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂติกุล ทรสอบถามละรวบรวมปัญหาละขຌอมูลบืองตຌนของ ผูຌประกอบการ
ละมีสวน
รวม฿นการขียนครงการ
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมอำชีพบຌำนสบู กรุงทพมหำนคร

317

ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมวิสำหกิจชุมชนสงสริมนยบำยศรษฐกิจพอพียง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมนำมันมะพรຌำวสกัดย็นสวนลุงสงค์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆน
สมุนไพรทองพันชัไง

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงนภำ ทองสุทธำ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพรทองพันชัไง
ิภาษาอังกฤษี The process development of herbal body powder with white crane
flower powder.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางจิตต์รขา ทองมณี
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 2201 71แแ
ทรสาร : 0 2201 7102
อีมล์ : jitrekha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นางนภา ทองสุทธา ิกลุมสุทธิอสถี
ทีไตงั : กลุมสุทธิอสถ ลขทีไ ็5เ/ไ่ ม.โ ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
ทรศัพท์ : เ่ แใไไ 5ๆโใ
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ิ ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเี
5. งบประมาณครงการ : ใ5,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริ การ ิวศ.ี เดຌนาองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพร กลุมสุทธิอสถ อยู฿นพืนทีไจังหวัดกาญจนบุรี ซึไงผูຌประกอบการตຌองการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค ปງงฝุຆนสมุนเพร
มีสวนผสมของสมุนเพรทองพันชัไง ซึไงมีคุณสมบัติชวยรักษารคผิวหนัง กลากกลือน ผดผืไนคัน วศ. เดຌถายทอด
ทคนลยี ละ฿หຌ คาปรึ กษา฿นการพัฒ นากระบวนการผลิ ต ละปรั บ ปรุงผลิ ตภัณฑ์ ปງ งฝุຆ นสมุนเพร พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌมาตรฐาน ปลอดภัย ป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค สามารถจาหนายป็น
การพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ
7. ความป็นมาของครงการ
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการดานินการครงการคูปองวิทย์พืไออทอป มีจุดประสงค์พืไอพิไมศักยภาพ
ละยกระดับผูຌ ประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌ ดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการกຌเขปัญหา
ผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ พืไอป็นนวทาง฿นการนาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิมละตอยอดป็น
ผลิตภัณฑ์฿หม ละสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันละรายเดຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน
วศ. เดຌดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป ครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร
ทองพันชัไง ฿หຌผูຌประกอบการกลุมสุทธิอสถ ดยผูຌประกอบการปลูกสมุนเพรเวຌ฿ชຌทาผลิตภัณฑ์ ต ผลิตภัณฑ์ยังมี
จุลินทรีย์ปนป้อนกินมาตรฐาน นืไองจากกระบวนการผลิตยังเมถูกสุขลักษณะ ผูຌประกอบการจึงตຌองการ฿หຌ วศ.
ขຌามามีสวนชวยหลือละสงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ละ
ตຌองการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตจาหนาย พิไมรายเดຌอยางยัไงยืน
8. วัตถุประสงค์
พืไ อพั ฒ นาละปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต ผลิ ตภั ณฑ์ ปງ งฝุຆ น สมุ นเพรทองพั นชัไ ง ฿หຌ ก ผูຌ ป ระกอบการ
฿หຌสามารถขอการรับรอง มผช.
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9. ขอบขตของการดานินงาน
แี พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร
โี ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ
ใี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไี ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ
5ี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง ละขอมาตรฐาน
ๆี สรุปละประมินผล
10. หลักการละหตุผล
ปງ ง ฝุຆ นสมุ น เพร ป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ทีไ มีทั ล คั ม ป็ น ส ว นประกอบหลั ก ผสมกั บ สมุ น เพร ช น ขมิ น เพล
ทองพันชัไง ดยอาจมีส ว นผสมอืไน ช น ดินสอพอง ปງ งขຌาวพด ผงสารสຌ มสะตุ ละอาจต งกลิไ นดຌว ยการบู ร
พิมสน มนทอล นามันหอมระหย ปัจจุบันมีการผลิตปງงฝุຆนสมุนเพรจาหนายทัไวเป นืไองจากประชาชนหันมา฿ส
฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึน ผูຌประกอบการกลุมสุทธิอสถ เดຌผลิตผลิตภัณฑ์
ปງงฝุຆน ละสริมคุณภาพดຌวยการผสมสมุนเพรทองพันชัไง ซึไงมีชืไอวิทยาศาสตร์วา Rhinacanthus nasutus Kurz
มีคุณสมบัติชวยรักษารคผิว หนัง กลากกลือน ผดผืไ นคัน ตผลิตภัณฑ์ของผูຌ ประกอบการยังเมเดຌมาตรฐาน
นืไองจากมีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐานกาหนด ซึไงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปງงระงับกลิไน ิมผช. 55ไ/โ5ไ็ี
กาหนดเวຌวา ผลิ ตภัณฑ์ปງงระงับกลิไน ตຌ องป็ นผงละอียด ป็ นนือดียวกัน เมจั บตัวป็นกຌอน มีกลิไนทีไดีตาม
ธรรมชาติของสวนประกอบทีไ฿ชຌ คากรด-บส 5.5 ถึง ้.เ จานวนบคทีรีย ยีสต์ละราทังหมด ตຌองเมกิน แ × 103
คลนีตอตัวอยาง แ กรัม มีความคงสภาพ ละสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี ผูຌประกอบการยังขาดความรูຌละ
ทคนลยี฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงประสงค์ขຌาร วมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป พืไอ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌ มผช.
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บ ริการ มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส มุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร วศ. สามารถนาวิทยาศาสตร์ ละทคนลยีเปชวยพัฒนา
กระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ ดยการถายทอดทคนลยีพรຌอมทัง฿หຌ
คาปรึกษา฿นการตรีย มสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อน กิดความปลอดภัยตอผูຌบริภคละยืดอายุผลิตภัณฑ์
ละผลักดัน฿หຌขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ป็นการพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ละ ฿หຌป็นทีไสน฿จของ
ผูຌบริภค
11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีกำร

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ

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

แ. พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนสมุนเพร
โ. ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ
ใ. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเข
ปัญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์
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กิจกรรม/วิธีกำร

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ

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

ไ.ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง
หຌองปฏิบัติการ
5. ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการ
ยืไนขอจดจຌง ละขอมาตรฐาน
ๆ. สรุปละประมินผล
12. ผลการดานินงาน
จากการลงพืนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ พรຌอมทังกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ทดสอบ
ทางหຌองปฏิบัติการ พบวาผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนผสมสมุนเพรทองพันชัไง มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐานกาหนด
นืไองจากการทาสมุนเพรหຌงละการกใบรักษาสมุนเพรยังเมถูกสุขลักษณะ วศ. จึงเดຌพัฒนากระบวนการผลิต ละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ถายทอดทคนลยีการผลิตละ฿หຌคาปรึกษานะนา รืไองหลักกณฑ์วิธีการทีไดี฿นการผลิต
ครืไองสาอาง (Good Manufacturing Practice: GMP) การกใบกีไยวสมุนเพร การทาความสะอาด การทาหຌง
การกใบรักษาสมุนเพรหຌง การควบคุมความชืน การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ควบคุมคา
กรด-บส พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อนยืดอายุผลิตภัณฑ์ รวมทังการ฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทีไจาป็น฿นการ
ผลิต ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา ฿จ฿นรืไองของกระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌตามกณฑ์
มาตรฐาน มผช. ละ วศ. เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ของกลุมทดสอบตามมาตรฐาน เดຌก จุลินทรีย์ คากรด-บส
ความชืน รวมทัง฿หຌคานะนา฿นการจดจຌงผลิตภัณฑ์ละการยืไนขอรับรอง มผช.
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
ผูຌประกอบการกลุมสุทธิอสถ อยู฿นพืนทีไจังหวัดกาญจนบุรี เดຌผลิตผลิตภัณฑ์ ปງงฝุຆนสมุนเพรทองพันชัไง
ละกนจันทร์ ดยมีการปลูกสมุนเพรเวຌ฿ชຌ฿นการผลิต จากการทีไ วศ. กใบตัวอยางทดสอบทางหຌองปฏิบัติการ
พบวา สมุนเพรละผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐานกาหนด นืไองจากสมุนเพรละกระบวนการผลิตยัง
มี ก ารปนป้ อ นจุ ลิ น ทรี ย์ เ ดຌ ง า ย จึ ง จ าป็ น ตຌ อ งถ า ยทอดความรูຌ  รืไ อ งสุ ข ลั ก ษณะทีไ ดี ฿ นการผลิ ต (Good
Manufacturing Practice: GMP) ฿หຌกับผูຌประกอบการ
หลังการดานินงาน
วศ. เดຌถายทอดทคนลยีละ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ดยนຌนรืไอง GMP ฿นการตรียมวัตถุดิบสมุนเพรละกระบวนการผลิต ละกใบตัวอยางทดสอบป็นระยะ รวมทัง
ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌงละขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึไงผูຌประกอบการ สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ มีการจดจຌงสูตรการผลิตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี รียบรຌอยลຌว
ละจะดานินการยืไนขอ มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ วศ. เดຌขຌาเป฿หຌความรูຌละนะนาการพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ละสถานทีไผลิต ซึไงสามารถนาองค์ความรูຌละทักษะตางโ ทีไเดຌรับ เปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมี
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มาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจาหนายป็นรายเดຌ ละประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ พืไอ฿หຌเดຌ
มาตรฐานตอเป
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผลิตภัณฑ์ปງงฝุຆนทีไมีสวนผสมของสมุนเพร อาจกิดการปนป้อนจุลินทรีย์เดຌงาย ผูຌประกอบการจึงตຌอง
ดูลการผลิตทุกขันตอน฿หຌดี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีตามมาตรฐานอยางสมไาสมอ นอกจากนีผูຌประกอบการ
สามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไน ฿หຌมี คุณภาพเดຌตามมาตรฐานชนกันหนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางจิตต์รขา ทองมณี
ผูຌรวมดานินงาน :
แ. นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
โ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์

ขียนครงการละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการ ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษา
ชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข
ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปผลการดานินงาน
ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปผลการดานินงาน
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำงนภำ ทองสุทธำ ิกลุมสุทธิอสถี จังหวัดกำญจนบุรี

325

สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขำวจำก
สมุนไพรทียนกิไงทีไหมำะสมกับผูຌประกอบกำร OTOP

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงกำญจนำ อิศรพันธ์
นำยสมหวัง ฿จกงดี
นำยขมชำติ ลิมทัย

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไง
ง
ทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ OTOP
ิภาษาอังกฤษี The process development of Henna herbal hair dye for OTOP
operators.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางจิตต์รขา ทองมณี
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็แแแ
ทรสาร : 0 2201 7119
อีมล์ : jitrekha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นางกาญจนา อิศรพันธ์ (กลุม กาญจนาสมุนเพรเทย)
ทีไตัง : ลขทีไ ้/โ หมู ็ ต.บຌาน฿หม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทรศัพท์ : 08 1946 2421
3.2 นายสมหวัง ฿จกงดี (กลุมสมุนเพรสุวรรณหงส์)
ทีไตัง : ลขทีไ แๆใ หมู แเ ต.หัวพธิ์ อ.สองพีไนຌอง จ.สุพรรณบุรี
ทรศัพท์ : 08 6688 3020
อีมล์ : suwannaaromsawa@gmail.com
3.3 นายขมชาติ ลิมทัย (กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา)
ทีไตัง : ลขทีไ ใ5/โ หมู แ ต.กงสียน อ.มือง จ.กาญจนบุรี รี
ทรศัพท์ : 08 1736 2253
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ
5. งบประมาณครงการ : ่เุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริ การ ิวศ.ี เดຌนาองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุ นเพร 3 กลุม คือ แ.ี กลุมกาญจนาสมุนเพรเทย อยู฿นพืนทีไจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โ.ี กลุมสมุนเพรสุวรรณหงส์ อยู฿นพืนทีไจังหวัดสุพรรณบุรี ใ.ี กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา อยู฿นพืนทีไจังหวัดกาญจนบุรี
ซึไงป็นผูຌประกอบการผลิตครืไองสาอางสมุนเพรอยูลຌว ละตຌองการทาผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไง
พืไอจาหนาย นืไองจากผูຌประกอบการมีการพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไงอยู฿นพืนทีไพืไอเวຌ฿ชຌ ตยังขาดองค์ความรูຌ
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงยังเมสามารถวางจาหนาย วศ. เดຌพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไง ละถายทอดทคนลยี พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ
เดຌมาตรฐาน ปลอดภัย ป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค สามารถจาหนายป็นการพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ
7. ความป็นมาของครงการ
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการดานินการครงการคูปองวิ ทย์พืไออทอป มีจุดประสงค์พืไอพิไมศักยภาพ
ละยกระดับผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ พืไอป็นนวทาง฿นการนาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิมละตอยอดป็นผลิตภัณฑ์
฿หม ละสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละ
รายเดຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน
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วศ. เดຌดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป ครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจาก
สมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ OTOP ของผูຌประกอบการ ใ กลุม คือ แ.ี กลุมกาญจนาสมุนเพร
เทย โ.ี กลุมสมุนเพรสุวรรณหงส์ ใ.ี กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา ซึไงผูຌประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑ์ครืไองสาอาง
สมุนเพรจาหนายอยู ลຌว ละมีการพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไงเวຌ฿ชຌทาผลิตภัณฑ์ยຌอมผม ต พบปัญหา คือ
วัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์กินมาตรฐาน ละ฿ชຌบรรจุภัณฑ์เมหมาะสม ทา฿หຌผลิตภัณฑ์
กิดการปนป้อนจุลินทรีย์เดຌงาย เมสามารถวางจาหนายเดຌ นืไองจากผูຌประกอบการขาดความรูຌละทคนลยี฿น
การนาสมุนเพรทียนกิไงมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวทีไเดຌมาตรฐาน จึงตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌามามีสวนชวยหลือ
ละสงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ละตຌองการ
ขอรับรองมาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตจาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยางยัไงยืน
8. วัตถุประสงค์
พืไ อ พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปຂ ด ผมขาวจากสมุ น เพรที ย นกิไ ง ทีไ  หมาะสมกั บ การผลิ ต ของ
ผูຌประกอบการ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. ขอบขตของการดานินงาน
แ) พัฒนากระบวนการผลิ ตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับการผลิต
ของผูຌประกอบการ ดยทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โ) ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ
ใ) ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ไ) ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบละผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ
5) ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง ละขอมาตรฐาน
ๆ) สรุปละประมินผล
10. หลักการละหตุผล
การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทย ประกอบกับการ฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌ
ครืไองส าอางมากขึน ดยมีการ฿ชຌส มุนเพรทนสารคมี฿นการผลิ ตครืไ องส าอาง ซึไงผลิ ตภัณฑ์ปຂดผมขาวจาก
สมุนเพรป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึไงชนิดทีไผูຌสูงอายุ฿หຌความสน฿จมาก นืไองจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวทีไป็น สารคมี
ทา฿หຌ สຌนผมมีความกระดຌางหຌ งสี ย อาจกอ฿หຌกิดความระคายคืองตอหนังศีรษะ สงผลสีย ตอสุ ขภาพของ
ผูຌบ ริ  ภค ดังนั นการหลี กลีไ ย งการ฿ชຌส ารคมี฿นการยຌ อมผม฿หຌนຌ อยทีไสุ ด จึ งป็นทางลื อกหนึไ งทีไชว ยพิไมความ
ปลอดภัย฿หຌผูຌบริภค ดยผูຌประกอบการทัง 3 กลุม คือ แ.ี กลุมกาญจนาสมุนเพรเทย โ.ี กลุมสมุนเพรสุวรรณ
หงส์ ใ.ี กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา มีการผลิตผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพรจาหนายอยูลຌว ตผูຌประกอบการตຌองการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไง ป็นผลิตภัณฑ์฿หม นืไองจากมีการพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไง฿น
พืนทีไ ตผูຌประกอบการยังขาดความรูຌละทคนลยี฿น การนาสมุนเพรทียนกิไงมาปรรูปป็น ผลิตภัณฑ์ปຂดผม
ขาวทีไเดຌมาตรฐาน จึงประสงค์ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป พืไอ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ยຌอมผมทียนกิไง ิมผช.แแ่ไ/โ55โี กาหนดเวຌวา ผลิตภัณฑ์ยຌอมผมทียนกิไง
มีจุลินทรีย์ชนิดบคทีรีย ยีสต์ ละราทังหมดทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศเมกิน 1 x แเใ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม
หรือ แ ลูกบาศก์ซนติมตร ตຌองเมพบ แ.ี ซูดมนส อรูจินซา โ.ี สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส 3.ี คนดิดา
อัลบิคนส์ ไ.ี คลอสตริดียม ความป็นกรด-ดาง ตຌองอยูระหวาง ไ.เ ถึง 7.0 มีสีทีไดีตามธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ์ยຌอมผมทียนกิไง ตຌองสามารถปกปຂดผมขาวเดຌละเมระคายคืองตอผิวหนัง ละสถานทีไผลิตตຌองมี
สุขลักษณะทีไดี
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ทียนกิไง ชืไอทางพฤกษศาสตร์ Lawsonia inermis Linn มีชืไอรียกอืไนโ ชน ทียนขาว ทียน
ขຌาวปลือก ทียนดง ทียนเมຌ หรือ ฮนนา สารสีทีไพบ฿นทียนกิไง รียกวา ลอซน ิLawsoneี มีประมาณรຌอยละ
เ.5 – เ.้ พบมาก฿นสวนของ ฿บ กิไง ละกຌาน ชาวอินดียละตะวันออกกลางนิยม฿ชຌสารสีนี สรຌางงานศิลปะบน
ผิวกาย ขียนลวดลาย เดຌอยางสวยงาม ละยังมีการนามายຌอมผมดຌวย สารสีลอซนมีสมบัติชวย฿นการปกปຂ ดผม
ขาว ปลีไยนสຌนผม฿หຌป็นสีนาตาลดง หรือ ดงปนสຌม การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทยประกอบกับการ
฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึน การ฿ชຌครืไองสาอางทีไมีสวนผสมของสมุนเพร
ทนสารคมีจึงป็นทีไตຌองการของผูຌบริภค ผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวทีไป็นสารคมีจะทา฿หຌสຌนผมมีความกระดຌางหຌง
สีย ละอาจกอ฿หຌกิดการระคายคืองตอหนังศีรษะ การ฿ชຌสารคมีทีไสัมผัสกับรางกายมีผลตอสุขภาพของผูຌ฿ชຌ
ขึนกับความถีไ ปริมาณ ละความขຌมขຌนทีไ฿ชຌ฿นตละครัง ดังนันการหลีกลีไยงการ฿ชຌสารคมี฿นการยຌอมผม ดย฿ชຌ
สมุนเพรทน เมกอกิดการระคายคือง จึงป็นทางลือกหนึไงทีไมีความปลอดภัย
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ส มุน เพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร วศ. สามารถน าวิทยาศาสตร์ละทคนลยี เปชว ยพัฒ นา
กระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ ดยการอบรมชิง
ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพรຌอมทัง฿หຌคาปรึกษา฿นการตรียมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พัฒนา
กระบวนการผลิตทีไถูกสุ ขลักษณะ การควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ ละการลือก฿ชຌบรรจุ ภัณฑ์ทีไหมาะสม ฿น
กระบวนการผลิตการทาสมุนเพรทียนกิไงหຌงละการกใบรักษาถือป็นสิไงสาคัญ ทียนกิไงหຌงมืไอมีความชืนสูง
ละสั ม ผั ส กั บ สงหรื อ ความรຌ อ น ส ง ผล฿หຌ สี ข องลอซนจางหายเปเม ส ามารถปลีไ ย นสี ผ มเดຌ นอกจากนั น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตຌองควบคุมการปนป้อนจุลินทรีย์ คากรด-บส พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌบริภค
ละยืดอายุผลิตภัณฑ์฿หຌสามารถวางจาหนายเดຌนานหลายดือน
11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีกำร

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ
ต.ค พ.ย ธ.ค

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

แ. พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
สูตร ผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจากสมุนเพร
ทียนกิไงทีไ หมาะสมกับการผลิตของ
ผูຌประกอบการ ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ
โ. ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ
ใ. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเข
ปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์
ไ. ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบละผลิตภัณฑ์
ทางหຌองปฏิบัติการ
5. ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไน
ขอจดจຌงละขอมาตรฐาน
ๆ. สรุปละรายงานผล
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12. ผลการดานินงาน
จากการลงพืนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละกใบผลิตภัณฑ์พืไอทดสอบ พบวาผูຌประกอบการมี
การพาะปลูกสมุนเพรทียนกิไง฿นพืนทีไ ละนามาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ ปຂดผมขาวชนิดผงละชนิดหลว ตพบ
ปัญหาวา มืไอกใบผลิตภัณฑ์เวຌนานจะมีการปนป้อนชือรา จึงกใบตัวอยางวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์ทดสอบ
ทางหຌ องปฏิบัติการ พบวามีจุ ลินทรี ย์กินมาตรฐานกาหนด นืไองจากการทาสมุนเพรหຌ งละการกใบ รักษา
สมุนเพรยังเมถูกสุขลักษณะ วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ ปຂดผมขาว ดยการอบรมชิงปฏิบัติการ
ละ฿หຌคาปรึกษานะนาการกใบกีไยวสมุนเพรทียนกิไง การทาความสะอาด การทาหຌง การกใบรักษาสมุนเพรหຌง
การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อนยืดอายุผลิตภัณฑ์ การควบคุม
คากรด-บส การทดสอบยຌอมผม รวมทังการ฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทีไจาป็น฿นการผลิต การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไ
หมาะสม สุขลักษณะทีไดีของกระบวนการผลิตละสถานทีไผลิต ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไอง
ของกระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌตามกณฑ์มาตรฐาน มผช. ละ วศ. เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ของ
กลุมทดสอบตามมาตรฐาน เดຌก จุลินทรีย์ คากรด-บส การทดสอบยຌอมผม ความชืน รวมทัง฿หຌคานะนา฿น
การจดจຌงผลิตภัณฑ์ละการจัดทาขຌอความฉลากทีไถูกตຌอง
13. สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
ผูຌ ป ระกอบการทั ง ใ กลุ ม มี ก ารพาะปลู ก สมุ น เพรที ย นกิไ ง ละน ามาท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปຂ ด ผมขาว
ผูຌประกอบการ เดຌจຌงความประสงค์ตຌอ งการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน วศ. จึงเดຌกใบตัวอยาง
วัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์ทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ พบวาวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์มีจุลินทรีย์ปนป้อน
กินมาตรฐาน
หลังการดานินงาน
วศ. เดຌ฿หຌการอบรมชิงปฏิบัติการละลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ละกใบตัวอยางทดสอบป็นระยะ รวมทังผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌงละขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ยຌอมผมทียนกิไง ิมผช. แแ่ไ/โ55โี ซึไงผูຌประกอบการ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดຌ ดยมีผลการดานินงาน ดังนี
แี กลุมกาญจนาสมุนเพรเทย อยู฿นพืนทีไจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดຌดานินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลຌว
มีการจดจຌงสูตรการผลิตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี ละยืไนขอ มผช. รียบรຌอยลຌว
ซึไงอยูระหวางการรอผลการรับรอง มผช.
โี กลุมสมุนเพรสุวรรณหงส์ อยู฿นพืนทีไจังหวัดสุพรรณบุรี อยู฿นระหวางขันตอนการพัฒนาละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด
ใี กลุมสาย฿ยตຌนกลຌา อยู฿นพืนทีไจังหวัดกาญจนบุรี เดຌดานินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลຌว มีการจดจຌงสูตร
การผลิตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี รีย บรຌอยลຌว ละจะดานินการยืไนขอ มผช.
฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ทีไ วศ. เดຌ฿หຌการอบรมชิงปฏิบัติการละลงพืนทีไ ฿หຌคาปรึกษานะนา
การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ละสถานทีไผลิต ซึไงสามารถนาองค์ความรูຌละทักษะตางโ
ทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยต อผูຌบริภคละจาหนายป็นรายเดຌ นอกจากนียังสามารถนา
องค์ความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐานเดຌดຌวย
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15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
การผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ปຂดผมขาวซึไง฿ชຌส มุนเพรทีย นกิไงป็ นสว นประกอบหลัก สามารถกิดการปนป้ อน
จุลินทรีย์เดຌงาย ผูຌประกอบการจึงตຌองดูลการผลิตทุกขันตอน฿หຌดี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน
อยางสมไาสมอ นอกจากนีหนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ครืไองสาอาง
สมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางจิตต์รขา ทองมณี
ขียนครงการ ถายทอดทคนลยีการผลิต ลงพืนทีไ฿หຌ
ปรึกษาชิงลึก ละสนอนะนวทางกຌเขปัญหาการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ผูຌรวมดานินงาน :
1. นางสุวรรณี ทนธานี
2. นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
3. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
4. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์

ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว
ทางกຌเข
ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานผลการดานินงาน
ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล ละบันทึกภาพ
ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล ละบันทึกภาพ
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำงกำญจนำ อิศรพันธ์ ิกลุม กำญจนำสมุนไพรไทยี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

332

ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำยสมหวัง ฿จกงดี ิกลุมสมุนไพรสุวรรณหงส์ี จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำยขมชำติ ลิมทัย ิกลุมสำย฿ยตຌนกลຌำี จังหวัดกำญจนบุรี
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ560

ครงกำร กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัว
จำกสมุนไพร

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำยสมยศ หลำวรรณะ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี

การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร
ิภาษาอังกฤษี The development of natural body mask product formulation. t.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางสุบงกช ทรัพย์ตง
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 2201 7301
ทรสาร :
0 2201 7119
อีมล์ :
subongkoch@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ : นายสมยศ หลาวรรณะ
ทีไตัง : กลุมปງงรไาตาบลบางนางลีไ แใเ ม.ไ ต.บางนางลีไ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทรศัพท์ : เ่ ้ๆแใ ไ่55
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) :
ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ
5. งบประมาณครงการ : ใ5,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กลุมปງงรไาตาบลบางนางลีไ ป็นกลุมผูຌผลิตปງงรไา หรือกลือจืดจากภูมิปัญญาพืนบຌาน ซึไงปງงรไาหรือ
กลือจืดนีป็นผลพลอยเดຌจากการทานากลือ ดยมีนายสมยศ หลาวรรณะ ป็นประธานกลุม ดิมทางกลุมเดຌ
ผลิตปງงรไาพียงอยางดียว ภายหลังมีความตຌองการทีไจะพิไมผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางทีไ฿ชຌปງงรไาป็นวัตถุดิบ ดย
ตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกตัวพืไอ฿หຌมีการ฿ชຌสวนผสมจากสมุนเพรอืไนโ ป็นสวนประกอบ ช น ทานาคา มี
สรรพคุณชวยปງองกันการกิดสิว ลดผดผืไนคัน ลดการกิดจุดดางดา ฝງา ลดการสรຌางมใดสีมลานิน ขมินชันมี
สรรพคุณชว ยลดการอักสบ นาผึ งมีส รรพคุณชว ยบารุงผิว ละรัก ษาสิว ละผลิต ภัณ ฑ์ตຌองมีคุณภาพละ
ปลอดภัยตอผูຌบริภค ซึไง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาป็นตຌ อง฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไดี มีคุณภาพละปลอดภัย รวมถึง ความรูຌพืนฐานกีไยวกับสุขลักษณะทีไ
ดี฿ นการผลิต (Good Hygiene Practice: GHP) สามารถยื ไน ขอรับ รองมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ช ุม ชน ิมผช.
ไ5แ/โ55ไ: ผลิตภัณฑ์พอกตัวี พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึน ซึไงขณะนีผูຌประกอบการอยู฿นระหวางตรียมอกสาร
พืไอดานินการจดจຌงตอสาธารณสุขจังหวัด ละยืไนขอ มผช. ตอเป

7. ความป็นมาของครงการ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมครืไองสาอางมีการ฿ชຌวัตถุดิบจากสมุนเพรละพืช มีอัตราการขยายตัวละมีนวนຌม
฿นการสงออกพิไมขึน นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึน
ทางผูຌประกอบการ OTOP จึงผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของสมุนเพร ละลดการ฿ชຌสารคมี ชน ปງงรไากลือจืด
ของทางกลุมปງงรไาตาบลบางนางลีไ พืไอพิไมรายเดຌละป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค
ปງงรไากลือจืด เดຌจากผลึกทีไหลืออยู฿นนากลือหลังจากทีไตักกลือออกหมดลຌว ดยมีลักษณะกาะกัน
ป็นผนขใงอยูติดกับดิน ซึไงจะตຌองขูดออกสียกอนทีไจะปลอยนาทะลขຌามาทานากลือรอบ฿หม จึงนา ผลึกทีไ
เดຌมาปรรูปป็นปງง รไากลือจืด ปງงรไากลือจืดสามารถผลิตเดຌดยการนาผลึกทีไเดຌจากนากลือมาชนาทิงเวຌ
ประมาณ 8 – 10 วัน พืไอ฿หຌ กลือทีไกาะติดกันอยูละลายนา฿หຌหมด ปลอยนาทิง฿หຌหลือต ตะกอนกลือจื ด
จากนันนามาคัไวบนกระทะ฿ชຌเฟปานกลางนานประมาณ 2 - 3 ชัไวมง จนเดຌป็นกຌอนลใกโ นามาบดป็นผงชนา
ทิงเวຌ 1 คืน พืไอทาความสะอาด ลຌวจึงนาตะกอนทีไเดຌ มาหยอดป็นพิมพ์ลใกโ นาเปตากดด฿หຌหຌง ดยทาง
กลุมปງงรไาตาบลบางนางลีไ มีความตຌองการพิไมมูลคาของสินคຌา ละสรຌางผลิตภัณฑ์จากปງงรไากลือจืด฿หຌป็น
ผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพรทีไมีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค ดังนัน ผูຌประกอบจึงมี
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ความตຌองการ฿นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร฿หຌป็นสูตรทีไหมาะสม ละตຌองการ฿หຌมีหนวยงาน
ของรัฐขຌามามีสวนชวยหลือละผลักดัน ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พราะลใงหในวาผลิตภัณฑ์
กีไยวกับสมุนเพรกาลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการพิไมการขายสินคຌาละ
สรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึนเดຌ
ส านั ก ทคนลยี ชุ ม ชน กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร มี  ทคนลยี ก ารผลิ ต ทีไ เ ดຌ จ ากงานวิ จั ย ละพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงเดຌนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์พอก
ตัวจากสมุนเพร ของกลุมปງงรไาตาบลบางนางลีไ ดยการลงพืนทีไพืไอถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต฿หຌก
ผูຌประกอบการ พรຌอมทัง฿หຌคาปรึกษา฿นการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ การตรียมสารสกัดสมุนเพร ปรับปรุง
สูตรสวนผสม พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์฿หຌผานการรับรอง มผช.
พืไอความปลอดภัยละป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาละถายทอดสูตรผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร ฿หຌมีคุณภาพละมีความปลอดภัย สามารถ
ยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
9. ขอบขตของการดานินงาน
แ) สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
2ี ทดสอบคุณภาพปງงรไากลือจืด฿นหຌองปฏิบัติการ เดຌก ลหะหนัก คากรด-บส ิpH) ละปริมาณ
จุลินทรีย์
3) พัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพร ดยทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
4) ฿หຌ ค าปรึ ก ษานะน าชิ ง ลึ ก ละถ า ยทอดทคนลยี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อกตั ว สมุ น เพร฿หຌ กั บ
ผูຌประกอบการ
5) ติดตามผลการดานินงาน พรຌอมทังผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง อย. ละขอการรับรอง มผช.
6) สรุปละรายงานผล
10. หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌ ปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศ. เดຌดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป ครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ พอกตัวจากสมุนเพร
ของนายสมยศ หลาวรรณะ ประธานกลุมปງงรไาตาบลบางนางลีไ ดยลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ
พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต เดຌนะนาวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ ฿หຌคาปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์
฿หมกผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอผลักดันขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
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11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีกำร

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แ. ส ารวจสภาพปั จ จุ บั น การผลิ ต
สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
โ. ทดสอบคุณภาพปງ งรไ ากลื อจื ด฿น
หຌ องปฏิ บั ติ การ เดຌ ก ลหะหนั ก ค า
กรด-บส ิpH) ละปริมาณจุลินทรีย์
ใ. พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ละ
ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อกตั ว สมุ น เพร
ดยทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
ไ. ฿หຌ ค าปรึ ก ษานะน าชิ ง ลึ ก ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
พอกตัวสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ
5. ติดตามผลการดานินงาน พรຌอมทัง
ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง
อย. ละขอการรับรอง มผช.
ๆ. สรุปละรายงานผล
12. ผลการดานินงาน
- จากการสารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม฿น
การผลิตผลิตภัณฑ์ สถานทีไผลิตสะอาดละมีสุขลักษณะทีไดี
- ทดสอบคุณภาพปງงรไากลือจืด ดยทาการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ เดຌก วิคราะห์รธาตุละลหะหนัก
คากรด-บส ิpH) ละปริมาณจุลินทรีย์
- วศ. เดຌพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพร กระบวนการผลิต ละปรับปรุงสวนผสมของผลิตภัณฑ์ เดຌก
ปริมาณปງงรไากลือจืด ชนิดละปริมาณสารกันสีย ละวิธีตรียมผลิตภัณฑ์
- ทดสอบคุณลักษณะผลิตภัณฑ์พอกตัวสมุนเพรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช. ไ5แ/โ55ไ๊ ผลิตภัณฑ์
พอกตัวี
- วศ. เดຌ ถายทอดทคนลยี การผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัว สมุนเพร เดຌ฿หຌคานะนากีไย วกับการพัฒ นาละ
ปรับปรุงสูตร ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถนาเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑ์พอก
ตัวจากสมุนเพร
- เดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเปตามกณฑ์ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร
พืไอการยืไนขอจดจຌงละการรับรอง มผช. ตอเป
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นายสมยศ หลาวรรณะ ป็นผูຌประกอบผลิตปງงรไากลือจืด มีความตຌองการพิไมมูลคาของสินคຌา ละสรຌาง
ผลิตภัณฑ์จากปງงรไากลือจืด฿หຌป็นผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพรทีไมีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จ
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ผูຌบริภค พราะลใงหในวาผลิตภัณฑ์กีไยวกับสมุนเพรกาลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของ
ผูຌบริภค฿นการพิไมการขายสินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึนเดຌ
หลังการดานินงาน
วศ. เดຌวิคราะห์รธาตุละลหะหนัก ฿นตัวอยางปງงรไากลือจืด พบวาเมมีปริมาณลหะหนัก ิตะกัไว
ปรอท สารหนูี กินกณฑ์ทีไมาตรฐานกาหนด ละเดຌลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการกลุมปງงรไาตาบล
บางนางลีไ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เดຌมีการนะนาการกຌเขปัญหาบืองตຌน ถายทอดทคนลยีกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร พรຌอมทัง฿หຌคานะนารืไองการจดจຌงละกณฑ์การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ซึไงขณะนีผูຌประกอบการอยู฿นระหวางตรียมอกสารพืไอดานินการจดจຌง ละยืไนขอ มผช. ตอเป
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความรูຌสึกพึงพอ฿จป็นอยางมากทีไทาง วศ. เดຌ วิคราะห์ตัวอยางละผลิตภัณฑ์ปງงรไา
กลือจืดพรຌอมทัง฿หຌความรูຌละนะนาการผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจากสมุนเพร ซึไงทางผูຌประกอบการเดຌนาความรูຌทีไ
เดຌเปปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนป็นทีไพึงพอ฿จ ละมีความตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑ์อืไนโ อีก฿นอนาคต
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศ. เดຌนะนาพิไมติมกีไยวกับการตรียมวัตถุดิบ สารคมี ละอุปกรณ์฿นการผลิตผลิตภัณฑ์พอกตัวจาก
สมุนเพร ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณ์ทีไดึงดูด฿จผูຌบ ริภคมากยิไงขึน พืไอทาการจดจຌงละ
ยืไนขอ มผช. ตอเป
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสุบงกช ทรัพย์ตง ขียนครงการละ฿หຌคาปรึกษาก ผูຌประกอบการ
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต
ละสนอนะนวทางกຌเข
ผูຌรวมดานินงาน :
แ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนว
ทางกຌเข ละจดบันทึกขຌอมูล
โ. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂตกิ ุล ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต บันทึกภาพละ
ทรสอบถามขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมปງงรไำตำบลบำงนำงลีไ จังหวัดสมุทรสงครำม
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
จำกนมผึง พืไอลดปริมำณจุลินทรีย์ปนปื้อน

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร นำงลดำวัลย์ หีบกຌว

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึงพืไอลดปริมาณ
จุลินทรีย์ปนป้อน
ิภาษาอังกฤษี Development of skin care products from royal jelly to reduce
e
microbial contamination.
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางจิตต์รขา ทองมณี
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 2201 7111
ทรสาร :
0 2201 7102
อีมล์ :
jitrekha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นางลดาวัลย์ หีบกຌว (กลุมดอะวนดอริงบีี
ทีไตัง : กลุมดอะวนดอริงบี ลขทีไ 63 ม.ใ ต.พนสูง อ.เชยวาน จ.อุดรธานี
ทรศัพท์ : เ่ แใ่เ โๆเ5
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) :
ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ
5. งบประมาณครงการ : 50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
นืไองจากผูຌประกอบการกลุมดอะวนดอริงบี อยู฿นพืนทีไจังหวัดอุดรธานี มีกลุมสมาชิกลียงผึ งอง ทาง
กลุมฯ จึงนานาผึงละนมผึง ิRoyal jelly) ทีไเดຌมาป็นสวนผสม฿นการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิว นาผึงละนมผึงมี
ประยชน์ชวยพิไมความชุมชืน฿หຌกผิว ลดการระคายคืองละการอักสบของผิว ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
บารุงผิวมืไอผสมนมผึงลง฿นผลิตภัณฑ์ ทา฿หຌจุลินทรีย์ปนป้อนละจริญเดຌงาย ละกิดการตกตะกอน ผลิตภัณฑ์
จึ งสี ยสภาพรใ ว เม สามารถวางจ าหน ายเดຌ กลุ มฯ จึ งตຌองการ฿หຌ กรมวิ ทยาศาสตร์ บ ริ การขຌามาช วยพัฒ นา
กระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึง พืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อน ละเมมีตะกอน ป็น
การยืดอายุ ิshelf life) ผลิตภัณฑ์ ทา฿หຌผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ซึไงขณะนี วศ. อยู฿นระหวางการทดสอบการยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการสามารถกใบผลิตภัณฑ์เดຌนาน ๆ ดือนลຌว ละจะทาการทดสอบยืด
อายุ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์  ป็ นระยะวลา แโ ดื อน จึ งตຌ องด านิ น การทดสอบต อ นืไ อ ง฿หຌ ครบตามระยะวลาทีไ ก าหนด
ผูຌประกอบการจึงตຌองขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตอนืไอง฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ
7. ความป็นมาของครงการ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมครืไองสาอางมีการ฿ชຌวัตถุดิบจากธรรมชาติมากขึน นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จ
ดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึน ผูຌประกอบการจึงผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีสวนผสมของ
วัตถุดิบจากธรรมชาติ พืไอลดการ฿ชຌสารคมี ชน การ฿ชຌนาผึงละนมผึงมีประยชน์฿นการชวยพิไมความชุมชืน
฿หຌกผิว บารุงผิว฿หຌดูออนยาว์ ซึไงทางกลุมดอะวนดอริงบีตຌองการพิมไ มูลคาของนาผึงละนมผึง จึงนาปรรูป
ป็นผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางหลายประภท ซึไงผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึงป็นอีกหนึไงผลิตภัณฑ์ทีไผูຌประกอบการ
ตຌองการพัฒนา฿หຌมีคุณภาพ ตผลิตภัณฑ์ทีไเดຌยังเมป็นทีไนาพอ฿จ นืไองจากผลิตภัณฑ์มีจุลินทรีย์ปนป้อนละกิด
การตกตะกอน ผลิตภัณฑ์จึงสียสภาพภาย฿น แ ดือน เมสามารถวางจาหนายเดຌ ดังนัน ผูຌประกอบจึงตຌองการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์บารุงผิว฿หຌสามารถมีอายุการกใบนานขึน จึงตຌองการ฿หຌมีหนวยงาน
ของรั ฐขຌามามีส วนชวยหลือ ดย฿หຌ ความรูຌ ฿นการปรับ ปรุ งผลิ ตภัณฑ์ ความรูຌ พืนฐานกีไยวกับ สถานทีไผ ลิตทีไดี
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(GMP) พราะลใงหในวาผลิตภัณฑ์บารุงผิวกาลังป็นทีไตຌองการของตลาด ละนาจะป็นทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการ
พิไมการขายสินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึนเดຌ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌ จากงานวิจัยละการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ครืไองสาอาง จึงเดຌ นาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี เปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึงของกลุม
ดอะวนดอริงบี พืไอชวยลดปริมาณจุลินทรีย์ละสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ ดยการพัฒนากระบวนการผลิต
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์บารุงผิว฿นหຌองปฏิบัติการ ละถายทอดทคนลยีการผลิต พรຌอมทัง฿หຌคาปรึกษา พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์บารุงผิวทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานละสามารถมีอายุการกใบผลิตภัณฑ์นาน
ขึน สามารถวางจาหนายเดຌ มีความปลอดภัยละป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึงพืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อนละการกิดตะกอน
9. ขอบขตของการดานินงาน
1) พัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พืไอลดจุลินทรีย์ปนป้อนละการกิดตะกอน ดยทดลอง
ผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โี ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึง฿หຌกผูຌประกอบการ
ใี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิตละสูตรผลิตภัณฑ์บารุงผิว
ไี ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ เดຌก ปริมาณจุลินทรีย์ คากรด-บส (pH) ความคงสภาพ
5ี ติดตามผลการดานินงานของผูຌประกอบการ
ๆี สรุปละรายงานผล
10. หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌ ประกอบการฉพาะราย พืไอ฿หຌ ผูຌ ประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์฿หຌ มีคุณภาพ มีความรูຌ ฿นการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พืไอป็นนวทางทีไถูกตຌอง฿นการตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ ตอเป ละสามารถกຌปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศ. เดຌดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป ครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึง พืไอ
ลดปริมาณจุลินทรีย์ปนป้อนของกลุมดอะวนดอริงบี นมผึง ิRoyal jelly) ป็นอาหารของผึงออนละผึงนางพญา
มีลักษณะกึไงขใงกึไงหลว สีหลืองออน นมผึงมีสารอาหารทีไมีประยชน์ ชน เขมัน ปรตีน วิตามิน ซึไงสารอาหาร
หลานีอาจทา฿หຌจุลินทรีย์จริญเดຌดีชนกัน วศ. เดຌทาการทดลองผลิตผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึงละทดสอบ
ผลิตภัณฑ์฿นหຌองปฏิบัติการ ดยการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ศึกษาวิธีตรียมสารละลายนมผึง
ปริมาณละชนิดของสารกันสียทีไ฿ชຌปງองกันการจริญของจุลินทรีย์ การปรับปรุงสวนผสมพืไอเม฿หຌผลิตภัณฑ์กิดการ
ตกตะกอน ป็นการ ยืดอายุผลิตภัณฑ์ ละถายทอดทคนลยีการผลิต รวมทังการควบคุมกระบวนการผลิตละ
สถานทีไผลิต฿หຌมีสุขลักษณะทีไดี พืไอลดการปนป้อนจุลินทรีย์ ละ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพ สามารถจาหนายเดຌ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บารุงผิว ิมผช.55แ/โ55ใี กาหนดเวຌวา ผลิตภัณฑ์บารุงผิวมี จุลินทรีย์
ชนิดบคทีรีย ยีสต์ ละราทังหมดทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศ เมกิน 1 x แเใ คลนีตอ ตัวอยาง แ กรัม หรือ แ
ลูกบาศก์ซนติมตร ตຌองเมพบ แ.ี ซูดมนส อรูจินซา โ.ี สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส 3.ี คนดิดา อัลบิคนส์
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ไ.ี คลอสตริดียม ความป็นกรด-ดาง ตຌองอยูระหวาง 5.เ ถึง 8.0 เมกิดการยกชัน ตกตะกอน ละสถานทีไ
ผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
11. ขันตอนการดานินงาน
ระยะวลำกำรดำนินงำนป โ56เ
กิจกรรม/วิธีกำร

ต.ค. พ.ย

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

แ. พัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ
โ. ถายทอดทคนลยีกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากนมผึง
ใ. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอ
กຌเขปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไ. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌอง
ปฏิบัติการ
5. ติดตามผลการดานินงานของ
ผูຌประกอบการ
ๆ. สรุปละรายงานผล
12. ผลการดานินงาน
จากการลงพืนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ พบวามืไอผูຌประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์
บารุงผิวดยมีสวนผสมของนมผึงละสารสกัดสมุนเพร มืไอกใบผลิตภัณฑ์เวຌ ประมาณ แ ดือน ผลิตภัณฑ์กิดการ
ตกตะกอน ละมีจุลินทรีย์ขวนลอยอยู ฿นผลิตภัณฑ์ ซึไงผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบอยาง
นຌอย แ ปี วศ. จึงเดຌทาการทดลองพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงสวนผสมของผลิตภัณฑ์ เดຌก ปริมาณ
นมผึง ชนิดละปริมาณสารกันสีย วิธีตรียมผลิตภัณฑ์ ละทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ เดຌก
ปริมาณจุลินทรีย์ คากรด-บส (pH) ความคงสภาพ จากการทดลอง พบวาผลิตภัณฑ์มีอายุการกใบทีไ ๆ ดือน ดย
เมพบจุลินทรีย์ เมมีตะกอน มีคากรด-บส อยู฿นกณฑ์มาตรฐาน
วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิว฿หຌกับผูຌประกอบการ ละ฿หຌคานะนาการปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ พืไอลดปริมาณจุลินทรี ย์ ละเมมีตะกอน การ฿ชຌครืไ องมือละอุปกรณ์ทีไจ าป็ น฿นการผลิต ทา฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองของกระบวนการผลิต การปรับปรุงสูตร ละมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต
ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑ์ มีอายุการกใบอยางนຌอย แ ปี จึงตຌองดานินการทดลองตอพืไอดูอายุการกใบ
ผลิตภัณฑ์ตอเป ดังนันครงการนีจึงตຌองขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตอนืไอง฿นปี โ5ๆแ
13. สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
กลุมดอะวนดอริงบี ป็นผูຌประกอบการผลิตครืไองสาอางอยู฿นจังหวัดอุ ดรธานี มีสถานทีไผลิตทีไถูก
สุขลักษณะ ละมีกลุมสมาชิกลียงผึงอง กลุมฯ จึงนานมผึงละนาผึงทีไเดຌมาป็นสวนผสม฿นการผลิตครืไองสาอาง
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ตผลิตภัณฑ์บารุงผิวทีไผูຌประกอบการผลิตขึน มืไอกใบเวຌประมาณ แ ดือน พบจุลินทรีย์ขวนลอยละมีตะกอน
กิดขึน ผลิตภัณฑ์จึงสียสภาพรใว เมสามารถวางจาหนายเดຌ ผูຌประกอบการเมสามารถกຌปัญหาเดຌ จึงขอขຌารวม
ครงการคูปองวิทย์
หลังการดานินงาน
จากการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวผสมนมผึง฿นหຌองปฏิบัติการ สามารถกใบผลิตภัณฑ์เวຌเดຌอยางนຌอย
ๆ ดือน ผลตรวจทางหຌองปฏิบัติการ เมพบจุ ลินทรีย์ละเมมีตะกอน จึง฿หຌคาปรึกษานะนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ละสุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต ดย฿หຌผูຌประกอบการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ ซึไงอยู฿น
ระหวางทดสอบอายุการกใบผลิตภัณฑ์ ยังเมสามารถนาผลิตภัณฑ์ออกจาหนายเดຌ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ วศ. เดຌชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์ละ฿หຌความรูຌละนะนาการผลิตผลิตภัณฑ์
บารุงผิวจากนานมผึง พืไอ฿หຌสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจาหนายป็นรายเดຌ
นอกจากนียังสามารถนาองค์ความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ครืไองสาอาง
อืไนโ ฿หຌมีคุณภาพเดຌดຌวย
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
นืไองจากนมผึงป็นวัตถุดิบทีไเดຌจากธรรมชาติ จึงมีการปนป้อนจุลินทรีย์อยูลຌว การนามาทาผลิตภัณฑ์
ครืไองสาอางจึงพบการปนป้อนจุลินทรีย์เดຌงาย ทา฿หຌผลิตภัณฑ์สืไอมสภาพรใว การยืดอายุผลิตภัณฑ์฿หຌนานขึน
จึงตຌองหาวิธีการผลิตทีไหมาะสมสาหรับผูຌประกอบการ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาการผลิตเดຌตอเป
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางจิตต์รขา ทองมณี
ขียนครงการละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการ ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิง
ลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข
ผูຌรวมดานินงาน :
แ. นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการดานินงาน
โ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมดอะวนดอริงบี จังหวัดอุดรธำนี
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตลูกประคบสมุนไพรหຌง
฿หຌไดຌรับมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงทรงพร สุริยำสัก
นำงประทิน วงสำสิทธิ์
นำงสำวปภำนิต วิศษศรี

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสมุนเพรหຌง฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ิภาษาอังกฤษี The development of herbal compress product to meet Thai
Community Products Standards (TCPS 176-2553: Herbal Compress).
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางจิตต์รขา ทองมณี
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 7111
ทรสาร : 0 2201 7102
อีมล์ : jitrekha@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นางประทิน วงสาสิทธิ์ (กลุมสมุนเพรคุณทิน)
ทีไตัง : ลขทีไ ่ ม.ใ ต.หຌวยยาง อ.มือง จ.สกลนคร
ทรศัพท์ : เ่ 3963 3276
3.2 นางทรงพร สุริยาสัก
(กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืน บຌานทุงยาว หมู ็)
ทีไตงั : แไ5/แ ม.็ ต.ศรีบัวบาน อ.มือง จ.ลาพูน
ทรศัพท์ :
เ่ ไ่็ๆ เไ5ใ
3.3 นางสาวปภานิต วิศษศรี (กลุมนวดผนเทยละสมุนเพรบຌานลใก฿นปຆา฿หญ ผานาง ผากิง)
ทีไตัง : ลขทีไ ้้้/โแ ม.5 ต.ผาอินทร์ปลง อ.อราวัณ จ.ลย
ทรศัพท์ :
เ่ 5โใใ 5ๆ้ใ
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ
5. งบประมาณครงการ : แโ0ุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ิวศ.ี เดຌน าองค์ความรูຌ ดຌานวิทยาศาสตร์ ละทคนลยี ชวยผูຌ ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพร 3 กลุม คือ แ.ี กลุมสมุนเพรคุณทิน อยู฿นพืนทีไจังหวัดสกลนคร โ.ี กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนพืไอการ฿ชຌประยชน์จ ากทรัพยากรชีว ภาพอยางยัไงยืน บຌานทุงยาว หมู ็ อยู฿นพืนทีไจังหวัดลาพูน ใ.ี
กลุมนวดผนเทยละสมุนเพรบຌานลใ ก฿นปຆา฿หญ ผานาง ผากิง อยู฿นพืนทีไจังหวัดลย ซึไงผูຌประกอบการมีการ
พาะปลูกสมุนเพร฿นพืนทีไ จึงนาสมุนเพรผสานกับ ภูมิปัญญาทຌองถิไนผลิตป็นลูกประคบสมุนเพร ตผลิตภัณฑ์ลูก
ประคบยังมีการปนป้อนจุลินทรีย์ ละความชืนกินมาตรฐาน ทา฿หຌอายุการกใบรักษาสัน การบรรจุละฉลากยังเม
หมาะสม นืไ อ งจากผูຌ ประกอบการยั ง ขาดองค์ ค วามรูຌ ฿ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿หຌ เดຌ มาตรฐาน วศ. เดຌ พั ฒ นา
กระบวนการผลิต ละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ลูกประคบ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิต ลูกประคบทีไเดຌมาตรฐาน
ปลอดภัย ป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค สามารถจาหนายป็นการพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ
7. ความป็นมาของครงการ
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการดานินการครงการคูปองวิทย์พืไออทอป มีจุดประสงค์พืไอพิไมศักยภาพละ
ยกระดับผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌ
มีคุณภาพ พืไอป็ นนวทาง฿นการน าเปพัฒนาละปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ดิมละตอยอดป็ นผลิตภัณฑ์฿หม ละ
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สามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละรายเดຌ ก
ผูຌประกอบการอยางยัไงยืน
วศ. เดຌดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป ครงการพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสมุนเพรหຌง฿หຌเดຌรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผูຌประกอบการ ใ กลุม คือ แ.ี กลุมสมุนเพรคุณทิน โ.ี กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอการ฿ชຌ
ประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืน บຌานทุงยาว หมู ็ ใ.ี กลุมนวดผนเทยละสมุนเพรบຌานลใก฿นปຆา฿หญ
ผานาง ผากิง ซึไงผูຌประกอบการมีพาะปลูกสมุนเพร฿นพืนทีไพืไอเวຌ฿ชຌ฿นการผลิตลูกประคบ ตผลิตภัณฑ์ลูกประคบมี
ปริมาณจุลินทรีย์ละความชืนกินมาตรฐาน ละมีการบรรจุละฉลากทีไเมหมาะสม การหอละมัดลูกประคบยังเม
สวย เมดึงดูด฿จผูຌซือ นืไองจากผูຌประกอบการขาดความรูຌ฿นกระบวนการผลิตทีไมีมาตรฐาน จึงตຌองการ฿หຌ วศ. ขຌามามี
สวนชวยหลือละสงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ละ
ฉลาก ละตຌองการขอรับรองมาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตจาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยาง
ยัไงยืน
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒ นาคุณภาพลู กประคบสมุนเพรหຌ ง กผูຌ ป ระกอบการ ฿หຌ ส ามารถยืไ นขอการรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
9. ขอบขตของการดานินงาน
แ) พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพรตามสูตรของผูຌประกอบการ
โ) ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ
ใ) ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ไ) ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ
5) ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ๆ) สรุปละประมินผล
10. หลักการละหตุผล
การนาสมุนเพรพืนบຌานของเทยมาผสานกับภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไถายทอดกันมาจากรุนสูรุน ป็นผลิตภัณฑ์
ลูกประคบสมุนเพร ฿ชຌส าหรับนวดประคบรางกาย พืไอการผ อนคลาย ละ฿หຌความรูຌสึ ก สดชืไน ผลิตภัณฑ์ลู ก
ประคบ ป็นผลิตภัณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นสปาหรือการนวดผนบราณ ทีไมียอดการสงออกเปตางประทศป็นอันดับตຌนโ ของ
ดยทัไวเปการผลิตลูกประคบพืไอจาหนายนิยม฿ชຌสมุนเพรบบทีไทา฿หຌหຌง ลຌวนามาหอป็นลูกประคบ จะกใบเวຌ
เดຌนานหลายดือน ตการทาสมุนเพรหຌงดยการอบหรือตากดดนัน พบวาถຌากระบวนการทาสมุนเพรหຌงเมดี
อาจมีราหรือมอดปรากฏ฿หຌหใน฿นสมุนเพรมืไอกใบเวຌนานหลายดือน ซึไงป็นปัญหา฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ละ
การจาหนาย ดยฉพาะการสงออกเปตางประทศ ซึไงผูຌประกอบการ ทัง ใ กลุม พบปัญหาวาผลิ ตภัณฑ์ลูกประคบ
มีปริมาณจุลินทรีย์ละความชืนกินมาตรฐาน ละมีการบรรจุละฉลากทีไเมหมาะสม การหอละมัดลูกประคบ
ยังเมสวย อยางเรกใตามการผลิต ลูกประคบสมุนเพรทีไเดຌมาตรฐาน ตຌองริไมตังตการกใบกีไย วหรือคัดลือก
สมุนเพรทีไมีอายุการปลูก ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌ สมุนเพรมีสารสาคัญครบถຌวน การทาความสะอาดสมุนเพรพืไอลด
การปนป้อนจุลินทรีย์ การทาสมุนเพรหຌงทีไตຌองควบคุมความชืน฿หຌหมาะสม สูตรสวนผสมของสมุนเพรทีไหมาะ
กับการ฿ชຌนวดประคบ การหอลูกประคบทีไสวยงามดึงดูด฿จผูຌซือ ตลอดจนการบรรจุทีไหมาะสมละฉลากทีไถูกตຌอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกประคบสมุนเพร ิมผช. แ็ๆ/โ55ใี กาหนดเวຌวา ลูกประคบสมุนเพรตຌอง
หุຌมหอ฿หຌรียบรຌอย ชินสวนภาย฿นเมหลุดรวงออกมา สมุนเพรทีไ฿ชຌตຌองป็นชินลใก หง เมมีกลิไนเมพึงประสงค์ มี
การปนป้อนของบคทีรียทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศ เมกิน 5 × แเ็ ยีสต์ละรา เมกิน 5× แเไ คลนีตอ
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ตัวอยาง แ กรัม ความชืนละสารทีไระหยเดຌ เมกินรຌอยละ แไ ดยนาหนัก เมพบสิไงปลกปลอม ชน สຌนผม
ดิน ทราย กรวด ชินสวนหรือสิไงปฏิกูลจากสัตว์ ตຌองบรรจุลูกประคบสมุนเพร ฿นภาชนะบรรจุทีไหมาะสม สะอาด
ปຂดเดຌสนิท สามารถปງองกันการปนป้อนจากสิไงสกปรกภายนอก ละความสียหายทีไอาจกิดขึนกับลูกประคบ
สมุนเพรเดຌ นอกจากนีสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีทคนลยีการผลิตลูกประคบสมุนเพรทีไมีคุณภาพ
รวมทังมีอายุการกใบรักษานานป็นปี วศ. สามารถนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเปชวยพัฒนากระบวนการผลิต
ละผลิตภัณฑ์ลูกประคบของผูຌประกอบการ ดยการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตพรຌอมทัง ฿หຌคาปรึกษา
฿นการคัดลือกละตรียมสมุนเพร฿หຌ มีคุณภาพ การทาสมุนเพรหຌงละการกใบรักษาถือป็นสิไงสาคัญ ถຌาทา
ความสะอาดสมุนเพรเมดีพอจะมีจุลินทรีย์ปนป้อนสูง สมุนเพรหຌงถຌามีความชืนสูงจะกิดราเดຌงาย ดังนันการ
พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะลดจุลินทรีย์ปนป้อน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌสมไาสมอ การ
หอลูกประคบทีไสวยงาม การบรรจุทีไหมาะสมละฉลากทีไถูกตຌอง พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌบริภคละยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์฿หຌสามารถวางจาหนายเดຌนานหลายดือน พรຌอมทังผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ มผช.
11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ

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

แ. พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพรตามสูตรของ
ผูຌประกอบการ
โ. ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์฿หຌกผูຌประกอบการ
ใ. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหา
การกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ไ. ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนเพรละ
ผลิตภัณฑ์ทางหຌองปฏิบัติการ
5. ติดตามละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ
การรับรองมาตรฐาน
ๆ. สรุปละประมินผล
12. ผลการดานินงาน
วศ. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตลูกประคบสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ ดย฿หຌคาปรึกษานะนาการกใบ
กีไยวละการคัดลือกสมุนเพรทีไมีอายุการปลู กทีไหมาะสม การทาความสะอาดสมุนเพรพืไอลดการปนป้อน
จุลินทรีย์ การทาสมุนเพรหຌงพืไอ฿หຌมีความชืนทีไหมาะสม การดูลละกใบรักษาสมุนเพรหຌงเวຌเดຌนานหลาย
ดื อน สู ต รส ว นผสมของสมุน เพรทีไ หมาะกับ การ฿ชຌ น วดประคบ การห อ ลู ก ประคบทีไ ส วยงามดึ ง ดูด ฿จผูຌ ซื อ
ตลอดจนการบรรจุ฿นถุงทีไปຂดสนิทปງองกันการปนป้อนจากภายนอกละกใบรักษากลิไนของสมุนเพรเดຌ ชวยยืดอายุ
การกใบผลิตภัณฑ์ ฉลากทีไถูกตຌองเมระบุสรรพคุณทางยาหรือการรักษา พรຌอมทังกใบตัวอยางลูกประคบทดสอบ
ทางหຌองปฏิบัติการป็นระยะ ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ มผช.
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13. สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
ผูຌประกอบการทัง ใ กลุม มีการพาะปลูกสมุนเพรอยู฿นพืนทีไละนามาทาผลิตภัณฑ์ลูกประคบ ตยังเม
สามารถขอการรับรอง มผช. นืไองจากผูຌประกอบการเมมัไ น฿จวาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตาม มผช. จึงเดຌจຌงความ
ประสงค์ตຌองการ฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน วศ. จึงเดຌกใบตัวอยางวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑ์
ทดสอบ฿นหຌองปฏิบั ติการ พบวาวัตถุดิบสมุนเพรละผลิ ตภัณฑ์มี จุลินทรีย์ป นป้อนกินมาตรฐาน นืไองจาก
ผูຌประกอบการยังขาดองค์ความรูຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงประสงค์฿หຌ วศ. ขຌาชว ยหลือละ
สงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ละฉลาก ละ
ตຌองการขอรับรองมาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตจาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ
หลังการดานินงาน
วศ. เดຌลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ละกใบตัวอยาง
ทดสอบป็นระยะ รวมทังผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกประคบสมุนเพร
ิมผช. แ็ๆ/โ55ใี ซึไงผูຌประกอบการ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เดຌ ดยมีผลการดานินงาน ดังนี
แ.ี กลุมสมุนเพรคุณทิน อยู฿นพืนทีไจังหวัดสกลนคร เดຌรับคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับการตรียมสมุนเพร
ิการลຌาง ตัดตง การหัไนี กระบวนการทาสมุนเพรหຌง ขຌอควรระวัง฿นการกใบรักษาสมุนเพรหลังจากผานกระบวน
ทาหຌง การควบคุมคุณภาพการผลิตละผลิตภัณฑ์ ฿หຌสมไาสมอ วศ. เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ พืไอทดสอบตาม
มผช. ซึไงผลิตภัณฑ์ลูกประคบของผูຌประกอบการเดຌการรับรอง มผช. ลຌว ละผูຌประกอบการมีการสงลูกประคบเป
จาหนาย฿นประทศลาว กัมพูชา ละรຌานประชารัฐ วศ. จึงดานินการทาบรรจุภัณฑ์฿หຌ฿หม พืไอพิไมมูลคาละ
ยกระดับสินคຌา฿หຌผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดเดຌมากขึน ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึนอยางยัไงยืน
โ.ี กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืน บຌานทุงยาว หมู ็ อยู฿นพืนทีไ
จังหวัดลาพูน จากการลงพืนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกนางทรงพร สุริยาสัก ตัวทนกลุมฯ วศ. เดຌมีการนะนา
กีไยวกับนวการตรียมสมุนเพร ิการลຌาง ตัดตง การหัไนี กระบวนการทาสมุนเพรหຌง ิอุณหภูมิละระยะวลาทีไ
หมาะสมี ขຌอควรระวัง฿นการกใบรั กษาสมุนเพรหลังจากผานกระบวนทาหຌ ง การควบคุมคุณภาพการผลิ ตละ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หลังจากการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต วศ. เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์
ทดสอบตาม มผช. แ็ๆ/โ55ใ ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบ ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขณะนีผูຌประกอบการอยู
ระหวางรอยืไนขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณโ5ๆแ
ใ.ี กลุมนวดผนเทยละสมุนเพรบຌานลใก฿นปຆา฿หญ ผานาง ผากิง อยู฿นพืนทีไจังหวัดลย วศ. เดຌลงพืนทีไ
฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกับผูຌประกอบการ ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การตรียมสมุนเพร
ิการลຌาง ตัดตง การหัไนี กระบวนการทาสมุนเพรหຌง ขຌอควรระวัง฿นการกใบรักษาสมุนเพรหลังจากผานกระบวน
ทาหຌง การปรับปรุงสูตรผลิ ตภัณฑ์ลู กประคบสมุนเพร การหอลูกประคบ สุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การควบคุมคุณภาพการผลิตละผลิตภัณฑ์ ละกใบตัวอยางผลิตภัณฑ์ทดสอบป็นระยะ ขณะนี
ผูຌประกอบการอยูระหวางการปรับปรุงกระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ทีไ วศ. เดຌลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ละบรรจุภัณฑ์ รวมทังผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรอง มผช. ซึไงผูຌประกอบการ
สามารถนาองค์ความรูຌ ละทักษะตางโ ทีไเดຌรับ เปพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌ บริ ภคละ
จาหนายป็นรายเดຌ นอกจากนียังสามารถนาองค์ความรูຌทีไเดຌรับการถายทอด เปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์
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สมุนเพรอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน ทา฿หຌผูຌบริภคชืไอมัไ น฿นคุณภาพผลิตภัณฑ์ สามารถจาหนายป็นรายเดຌทีไ
ยัไงยืน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
การผลิตลูกประคบสมุนเพร ซึไง฿ชຌสมุนเพรพืนบຌานหลายชนิด สามารถกิดการปนป้อนจุลินทรีย์เดຌงาย
ผูຌประกอบการจึงตຌองดูลการผลิตทุกขันตอน฿หຌดี พืไอ฿หຌ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีตามมาตรฐานอยางสมไาสมอ
นอกจากนีลูกประคบสมุนเพรป็นผลิตภัณฑ์สมุนเพรทีไมีความป็นอัตลักษณ์บบเทย หนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑ์ลูกประคบของเทยสูการสงออกเดຌ
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางจิตต์รขา ทองมณี
ขียนครงการละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการ สนอนะนวทาง
การกຌเข ละถายทอดทคนลยี
ผูຌรวมดานินงาน :
แ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต สนอนะนวทาง
กຌเข ถายทอดทคนลยี จดบันทึกขຌอมูล ละบันทึกภาพ
โ. นายธวัชชัย กงการชาง
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึ กษาชิงลึ ก สอบถามขຌอมูลการผลิ ต ตรียมอุปกรณ์
ละถายทอดทคนลยี
3. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์
รวบรวมขຌอมูลละสรุปผลการดานินงาน
4. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂติกุล
ทรสอบถามขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ ละมี
สวนรวม฿นการขียนครงการ
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำงประทิน วงสำสิทธิ์ กลุมสมุนไพรคุณทิน

353

ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

นางทรงพร สุริยาสัก กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืนบຌานทุงยาว หมู ็
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

นำงสำวปภำนิต วิศษศรี กลุมนวดผนไทยละสมุนไพรบຌำนล็ก฿นปຆำ฿หญ ผำนำง ผำกิง
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสบูกຌอนสมุนไพรธรรมชำติ

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงกำนดำ ศักดิ์ชนรดี
นำยสมกียรติ ปันจันตำ
นำยสืบพงษ์ ศรีหำนำม
นำยวิฑูรย์ วิไลตระกูล
นำงรุจิรำ หิรัญสำลี

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนากระบวนการผลิตสบูกຌอนสมุนเพรธรรมชาติ

ิภาษาอังกฤษี The formula development of natural herb soap product

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสุบงกช ทรัพย์ตง
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ หนวยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ใเแ
ทรสาร :
0 2201 7119
อีมล์ :
subongkoch@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1

นางกานดา ศักดิช์ นรดี (กลุม่ เครื่องสาอางสมุนไพรวสาริ นทร์ )

ทีไตัง : ลขทีไ 299 หมูทีไ ใ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนกน
ทรศัพท์ : 09 8662 2040
3.2

นายสมเกียรติ ปั นจันตา (กลุม่ พัฒนาอาชีพสมุนไพร)

ทีไตัง : ลขทีไ แโไ หมูทีไ แแ ต.คามวง อ.ขาสวนกวาง จ.ขอนกน
ทรศัพท์ : เ่ แ็ๆ้ เ555
3.3 นายสืบพงษ์ ศรีหานาม (ผูຌประกอบการรายดียว)
ทีไตัง : ลขทีไ 290 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ขืไอนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนกน
ทรศัพท์ : 08 5917 8501
3.4 นายวิฑูรย์ วิเลตระกูล (กลุมสิริกร ฮอร์บิล ฮัท)
ทีไตัง : แแ้/ไๆ หมูทีไ 5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทรศัพท์ :
08 9414 2999
3.5 นางรุจิรา หิรัญสาลี (กลุมสมุนเพรศาลาเทย)
ทีไตัง : ลขทีไ ใใ/แแใ หมูทีไ โ ต.บางกุຌง อ.มือง จ.สุราษฎร์ธานี
ทรศัพท์ : เ่ ๆไ็เ ไ็เ้
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ิตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ
5. งบประมาณครงการ : แไเุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพรทัง 5 กลุมนี ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไคยเดຌรับการถายทอด
ทคนลยี ดຌานองค์ความรูຌ กระบวนการผลิต สุขลักษณะทีไดี฿นการผลิตครืไองสาอาง ตนืไองจากผูຌประกอบการ
ตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีความหลากหลายของสมุนเพร จึงคิดวิธีการสกัดสมุนเพรละตรียมสารสกัดสมุนเพร
พืไอจะนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรพืไอนามา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตสบูกຌอนพืไอ฿หຌกิดความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์฿นทຌองตลาด นอกจากนียังตຌองการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันสูตลาด
สากล วศ. เดຌ ล งพื นทีไ  พืไ อ ส ารวจปั ญ หา฿นกระบวนการผลิ ต ของผูຌ ป ระกอบการ ดย฿หຌ ค านะน ากีไ ย วกั บ
กระบวนการผลิต การปรับปรุง สูตรการผลิต ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนสบูกຌอน ิมผช.้ไ/โ55โ) จากการติดตามผลการดานินงานพบวาผลิตภัณฑ์ผานการรับ รอง มผช. แ
ผลิตภัณฑ์ คือ สบูกຌอนนานมพะ ินายสืบพงษ์ ศรีหานามี รอผลการรับรอง มผช. แ ผลิตภัณฑ์ คือ สบูกຌอน
ขมินชัน ินางรุจิรา หิรัญสาลี ี ละอยู฿นขันตอนการตรียมพรຌอมพืไอดานินการยืไนขอ มผช. ฿นปีงบประมาณ
โ5ๆแ จ านวน ใ ผลิตภัณฑ์ คือ สบู กຌอนปปปอร์มินท์ ินางกานดา ศักดิ์ชนรดี ี สบู กຌอนสลดพังพอน ินาย
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สมกี ย รติ ปั น จั น ตาี ละ สบู กຌ อ นฟั ก ขຌ า ว ินายวิ ฑู ร ย์ วิ เ ลตระกู ล ี ซึไ ง วศ. จะติ ด ตามละผลั ก ดั น ฿หຌ
ผูຌประกอบการขอรับรอง มผช. ตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
ปัจจุบันการผลิตสบู฿นระดับชุมชนกาลังเดຌรับความนิยมป็นอยางมาก นืไองจากผูຌผลิตสามารถพัฒนาเป
ป็นอาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌกับชุมชนเดຌจริง ดยสบูริไมถูกตงติมดຌวยสารตางโ ตามความตຌองการของผูຌบริภค
เดຌก นาหอม สี สารพิไมฟองรวมถึงสมุนเพรตางโ พืไอ฿หຌสบูมีคุณสมบัตินา฿ชຌ สมุนเพรทีไนามาป็นสารตงติม฿น
สบูกຌอน จะทา฿หຌสบูมีคุณสมบัติตกตางกันละผลิตภัณฑ์ ป็นทีไนาสน฿จ ตัวอยางชน ขมินชันมีคุณสมบั ติตอตຌาน
หรือลดการอักสบ ลดปัญหารืไองการกิดสิว ลดผดผืไนคัน ทา฿หຌผิวกระจาง฿ส สลดพังพอนมีคุณสมบัติทา฿หຌผิวชุม
ชืน กระชับ ลดจุดดางดา ละบรรทาการอักสบของผิวหนังทีไกิดจากชือบคทีรียตางโ นมพะมีคุณสมบัติ ฿หຌ
ความชุมชืไน ผิวนียน เมหยาบกระดຌาง สามารถซึมซับขຌาสูผิวเดຌอยางรวดรใว สงผล฿หຌผิวพรรณดูสด฿ส ฯลฯ ซึไง
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรสวน฿หญมัก ประสบปัญหารืไองสูตรการผลิตยังเมผาน มผช. จึงเดຌสมัคร
ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไอ OTOP พืไอการพัฒนากระบวนการผลิตสบูกຌอนสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ละขอการ
รับรอง มผช. ตอเป
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภท
สมุ นเพรทีไ เม ฿ช อ าหาร ทีไส ามารถน าวิท ยาศาสตร์  ละทคนลยี เปชว ยพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ส บู กຌอ น ของกลุ ม
ผูຌประกอบการ ดยการลงพืนทีไพืไอสารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ อบรมชิงปฏิบัติการ
กระบวนการผลิ ต พรຌ อมทัง฿หຌ คาปรึกษา฿นการลื อก฿ชຌวัตถุดิบ ทีไมีคุณภาพ การตรีย มสมุนเพร ปรั บปรุ งสู ตร
ส ว นผสม พั ฒ นากระบวนการผลิ ตทีไ ถูก สุ ข ลั ก ษณะ ละการควบคุ มคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ์ พืไ อ฿หຌ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ทีไ
ผูຌประกอบการพัฒนาขึนเดຌรับการรับรอง มผช.
8. วัตถุประสงค์
พืไอการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ฿หຌสามารถยืไนขอการรับรอง มผช.
9. ขอบขตของการดานินงาน
แี การ฿หຌคาปรึกษา นะนา การจัดตรียมอุปกรณ์ ครืไองมือ ทีไจาป็นตຌอง฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
โี พัฒนาละปรับปรุงกระบวนการผลิตสบูกຌอนสมุนเพร฿นหຌองปฏิบัติการ
ใี ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิตสบูกຌอนสมุนเพร
ไี ทดสอบผลิตภัณฑ์ทีไทาสารใจลຌวตาม มผช.
5ี ติดตามผลการดานินการผลิต หลังจากการถายทอดทคนลยี
ๆี สรุปละประมินผล
10. หลักการละหตุผล
ตามทีกไ รมวิทยาศาสตร์บริการดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิ ตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ พืไอป็นนวทาง฿นการ
นาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ดิมละตอยอดป็นผลิตภัณฑ์฿หม ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌ
ดຌวยตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศ. เดຌดานินการคูปองวิทย์พืไออทอปครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุ นเพรของ
กลุมผูຌประกอบการ ดยลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌป ระกอบการพืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต
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เดຌนะนาวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ ฿หຌคาปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมกผูຌประกอบการ ละผลักดัน฿หຌ
ขຌาสูกระบวนการขอการรับรอง มผช.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบูกຌอน ิมผช.้ไ/โ55โี กาหนดคุณลักษณะเวຌวา ผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพร
ตຌองป็นกຌอน อาจมีกลิไ นหอม เมมีสิไงปลกปลอม ปริมาณเขมันทังหมดเมนຌอยกวารຌอยละ ็ๆ.5 ดยนาหนัก
ปริมาณเฮดรอกเซด์อิสระ ิคานวณป็นซดียมเฮดรอกเซด์ี ตຌองเมกินรຌอยละ เ.เ5 ดยนาหนัก ปริมาณคลอเรด์
ิคานวณป็นซดียมคลอเรด์ี ตองเมกินรຌอยละ เ.่ ดยนาหนัก ละสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

ระยะวลาการดานินงานปี โ5ๆเ

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

แ. การ฿หຌคาปรึกษา นะนา
การจัดตรียมอุปกรณ์
ครืไองมือ ทีไจาป็นตຌอง฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิต
โ. พัฒนาละปรับปรุง
กระบวนการผลิตสบูกຌอน
สมุนเพร฿นหຌองปฏิบัติการ
3. ถายทอดทคนลยีการผลิต
สบูกຌอนสมุนเพร
- นางกานดาฯ นายสมกียรติฯ
ละนายสืบพงษ์ฯ
- นายวิฑูรย์ วิเลตระกูล
- นางรุจิรา หิรัญสาลี
4. ทดสอบผลิตภัณฑ์ทีไทาสารใจ

ลຌว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ิมผช.ี
5. ติดตามผลการดานินการ
ผลิต หลังจากการถายทอด
ทคนลยี
6. สรุปละประมินผล

12. ผลการดานินงาน
จากการลงพืนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑ์ พบวามืไอผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สบู
กຌอ นสมุน เพรประสบปัญ หากี ไย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์มีป ริม าณเขมัน ทั งหมดตไ ากวา รຌอ ยละ ็ๆ.5 ดยน าหนัก
ปริมาณเฮดรอกเซด์อิสระกินรຌอยละ เ.เ5 ดยนาหนัก ลักษณะเมนา฿ชຌละมีกระบวนการผลิตทีไยุงยาก วศ.
เดຌดานินการดยลงพืนทีไชิงลึก พืไอกຌเขปัญหากระบวนการผลิต ปรับปรุงละพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอน฿หຌเดຌคุณภาพ
ตาม มผช.94/2552 สามารถทา฿หຌสบูกຌอนป็นทีไยอมรับกผูຌบริภค ป็นทีไนาชืไอถือ฿นทຌองตลาด พืไอพิไมมูลคาของ
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ผลิตภัณฑ์ ละ฿หຌผลประกอบการทีไพึงพอ฿จรวมเปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ระดับสากล
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นางกานดา ศักดิ์ชนรดี ผูຌ ประกอบการกลุ มครืไ องส าอางสมุนเพรวสารินทร์ มีผลิ ตภั ณฑ์ครืไ องส าอาง
สมุ นเพรหลายประภท ช น ผลิ ตภั ณฑ์ ก าจั ดขน ผลิ ตภั ณฑ์ บ ารุ งผิ ว ละสบู กຌ อนสมุ นเพร ปั จ จุ บั นทางกลุ ม
ผูຌประกอบการเดຌสน฿จนาปปปอร์มินท์มาทาป็นผลิตภัณฑ์สบู ตผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรปปปอร์มินท์ยังเมเดຌ
คุณภาพตาม มผช.้ไ/โ55โ นืไองจากผลิตภัณฑ์มีปริมาณเขมันทังหมดตไากวารຌอยละ ็ๆ.5 ดยนาหนัก ทางกลุม
ผูຌประกอบการจึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. มาชวย฿หຌความรูຌ฿นการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพรขมินชัน฿หຌมี
คุณภาพตาม มผช.
นายสมกียรติ ปันจันตา ผูຌประกอบการกลุมพัฒนาอาชีพสมุนเพร มีสมาชิกปลูกสมุนเพรพืไอ฿ชຌ฿นการทา
ผลิตภัณฑ์ตางโ จาหนายป็นรายเดຌของกลุม ซึไงทางกลุมเดຌผลิตสบูกຌอนสมุนเพรสลดพังพอน ตประสบปัญหา คือ
ผลิตภัณฑ์ยังเมเดຌคุณภาพตาม มผช.94/โ552 นืไองจากผลิตภัณฑ์มีปริมาณเขมันทังหมดตไากวารຌอยละ ็ๆ.5 ดย
นาหนัก ละมีปริมาณเฮดรอกเซด์อิสระกินรຌอยละ เ.เ5 ดยนาหนัก จึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. ขຌามาชวยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพตาม มผช.
นายสืบพงษ์ ศรีหานาม ป็นผูຌประกอบการรายดียว เดຌมีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนเพรหลายชนิดออกจาหนาย
ละพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนทีไมีสวนผสมของนานมพะขึน ตผลิตภัณฑ์สบูกຌอนนมพะ ยังเมเดຌมาตรฐานละมี
กระบวนการผลิตทีไยุงยาก จึงตຌองการพัฒนาสบูกຌอนนมพะ฿หຌมีคุณภาพตาม มผช. ้ไ/โ55โ พืไอจาหนายสรຌาง
รายเดຌละพิไมอกาส฿นการขยายตลาด ทางผูຌประกอบการจึงมีความประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌ มี
คุณภาพตาม มผช. ละป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค
นายวิฑูรย์ วิเลตระกูล ป็นผูຌ ประกอบการ OTOP กลุมสิริกร ฮอร์บิล ฮัท มีผลิตภัณฑ์ครืไองสาอาง
สมุนเพรหลากหลายประภท ชน ผลิตภัณฑ์นาปรุง ผลิตภัณฑ์ครีมอาบนา นาหอม ละสบูกຌอนสมุนเพร ดยทางกลุม
ประสบปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์สบูกຌอนฟักขຌาวยังเมเดຌคุณภาพตาม มผช.94/โ552 ทางกลุมผูຌประกอบการจึงมีความ
ประสงค์฿หຌ วศ. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพตาม มผช.
นางรุจิรา หิรัญสาลี ผูຌประกอบการกลุมสมุนเพรศาลาเทยทีไมีการสรຌางครือขายกับกลุมสมาชิกปลูกขมินชัน
฿นชืไอขมินชัน ขาวง สุราษฎร์ธานี ดยมีการนาขมินชันมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ขมินชันบรรจุคปซูลจาหนายละเดຌ
นาขมินชันมาสวนผสมของผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสมุนเพร ตสบูกຌอนทีไผลิตขึนยังเมเดຌมาตรฐาน คือ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณ
เขมันทังหมด ละเฮดรอกเซด์อิสระเมป็นเปตาม มผช. ้ไ/โ55โ ทางกลุมผูຌประกอบการจึงมีความประสงค์฿หຌ วศ.
ชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพตาม มผช. ละป็นทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค
หลังการดานินงาน
จากการดานินงานลงพืนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกับกลุมผูຌประกอบการ เดຌมีการนะนาการกຌเขปัญหา
บืองตຌน นวทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ รวมเปถึงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการ ขอการรับรอง
มผช. ดยมีผลการดานินงาน ดังนี
นางกานดา ศักดิ์ชนรดี ิสบูกຌอนปปปอร์มินท์ี เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ ละอยู฿นระหวาง
ขันตอนการดานินการตรียมผลิตภัณฑ์พืไอขຌาสูกระบวนการขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ิประมาณ
ดือนพฤศจิกายน โ5ๆเี
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นายสมกียรติ ปันจันตา ิสบูกຌอนสลดพังพอนี เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ ละอยู฿นระหวาง
ขันตอนการดานินการตรียมผลิตภัณฑ์พืไอขຌาสูกระบานการขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ิประมาณ
ดือนพฤศจิกายน โ5ๆเี
นายสืบพงษ์ ศรีหานาม เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบูกຌอนนานมพะ ละผลิตภัณฑ์เดຌรับการ
รับรอง มผช. 94/2552
นายวิฑูรย์ วิเลตระกูล ิผลิตภัณฑ์สบูกຌอนฟักขຌาวี เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ ละอยู฿นระหวาง
ขันตอนการดานินการตรียมผลิตภัณฑ์พืไอขຌาสูกระบวนการขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแ ิประมาณ
ดือนพฤศจิกายน โ5ๆเี
นางรุจิรา หิรัญสาลี เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์สบูกຌอนขมินชัน ละนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนสูตร
ขมินชันเดຌยืไนขอการรับรอง มผช. รียบรຌอยลຌว ละอยู฿นขันตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จป็นอยางมาก ละยังตຌองการการสนับสนุนละพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ
อีกตอเป หลังจากเดຌรับการสนับสนุนครงการผูຌประกอบการเดຌทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อืไนโ พืไอ฿หຌเดຌรับ การรับรอง
มผช. พืไอป็นการขยายตลาดละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภค
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการตละรายมีความพรຌอม฿นการนาทคนลยีละองค์ความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเปพัฒนา
ละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทีไตกตางกัน จึงทา฿หຌผลการดานินงานของผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการบางรายเม
ป็นเปตามผนการดานินงาน
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางสุบงกช ทรัพย์ตง
ขียนครงการละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการ สอบถามขຌอมูลการ
ผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข
ผูຌรวมดานินงาน :
แ. นางจิตต์รขา ทองมณี
ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะ
นวทางกຌเข
2. นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการดานินงาน
ใ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ ลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก สอบถามขຌ อ มู ล การผลิ ต ละปั ญ หา
จดบันทึกขຌอมูล บันทึกภาพ ละสรุปรายงานการดานินงาน
4. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง ทรสอบถามละรวบรวมปัญหาละขຌอมูลบืองตຌนของ ผูຌประกอบการ
ละติดตามผลการดานินงาน
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำงกำนดำ ศักดิ์ชนรดี ิกลุมครืไองสำอำงสมุนไพรวสำรินทร์ี จังหวัดขอนกน

362

ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำยสมกียรติ ปันจันตำ ิกลุม พัฒนำอำชีพสมุนไพร) จังหวัดขอนกน
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำยสืบพงษ์ ศรีหำนำม จังหวัดขอนกน

364

ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำยวิฑูรย์ วิไลตระกูล ิกลุมสิริกร ฮอร์บิล ฮัท) จังหวัดนนทบุรี
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
นำงรุจิรำ หิรัญสำลี ิกลุม สมุนไพรศำลำไทยี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนผสมสมุนไพร

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงพัณณ์ชิตำ พิทักษ์ภัคนันท์
นำงพ็ญอำพันธ์ ธนชคชิยำนนท์
นำงสำวสุวรรณำ กลัไนสง

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร

ิภาษาอังกฤษี The development of herbal glycerin soap product

เ
t

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสุบงกช ทรัพย์ตง
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : 0 2201 71็้
ทรสาร : 0 2201 7102
อีมล์ : subongkoch@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นางพัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ ิบริษัท สิริ นชอรัล บิวตีอนด์สปาี
ทีไตัง : 129/135 ม.โ ต.ตຌนปา อ.สันกาพง จ.ชียง฿หม
ทรศัพท์ :
เ่ ๆๆ5ไ ใ้้้
ทรสาร :
3.2. นางพใญอาพันธ์ ธนชคชิยานนท์ (กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม 2000)
ทีไตัง : แไเๆ ถนนประชาสงคราะห์ ขวงดินดง ขตดินดง กรุงทพมหานคร
ทรศัพท์ :
เ่ แ่็เ แโโ5
ทรสาร :
3.3. นางสาวสุวรรณา กลัไนสง
(กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรกี
ทีไตัง : 19 ม.ใ ต.บຌานปรก อ.มือง จ.สมุทรสงคราม
ทรศัพท์ :
08 5917 8501
ทรสาร :
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ตุลาคม โ55้ – กันยายน โ5ๆเ
5. งบประมาณครงการ : 100ุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพรประกอบดຌว ยผูຌประกอบการรายดีย วจาก บริษัท สิริ
นชอรัล บิวตีอนด์สปา กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ ละกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌาน
กษตรกรหมู ใ ต.บຌ านปรก มีความประสงค์จะขอรั บการพัฒนาสู ตรละกระบวนการผลิตสบูกลีซอรี นผสม
สมุนเพร พืไอ฿หຌสามารถผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.ๆๆ5/โ55ใ ปัญหาทีไผูຌประกอบการมักพบ
ดยทัไวเปกีไยวขຌองกับคุณภาพของวัตถุดิบกลีซอรีน ซึไงมีปริมาณกลีซอรีนตไากวากณฑ์ทีไกาหนด หรือมีปริมาณ
คลอเรด์ กิน กณฑ์ทีไกาหนด สูต รละกระบวนการผลิต ทีไ เ ม หมาะสม ทา฿หຌผ ลิต ภัณ ฑ์เ มผา นมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี เดຌวิคราะห์ วัตถุดิบกลีซอรีนทัง ใ ราย ลຌวนาผลทีไเดຌมาทดลอง฿นหຌองปฏิบัติการ
จากนันจึงลงพืนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นการสกัดสมุนเพร ละกระบวนการผลิตสบูกลีซอรีน ตลอดจนผลักดัน
฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึไง฿นขณะนีผูຌประกอบการเดຌอยูระหวางการยืไนขอ
การรับรองมาตรฐาน
7. ความป็นมาของครงการ
฿นตลาดผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพรนัน สบูกลีซอรีนถือวาป็น ผลิตภัณฑ์หนึไงทีไเดຌรับความสน฿จจาก
ผูຌบริภค นืไองจากป็นสบูทีไ฿หຌความชุมชืน ออนยนตอผิว ละเมอุดตันรูขุมขน นอกจากนียังมีรูปลักษณ์ทีไนา฿ชຌ
นืไองจากนือสบูมีลักษณะ฿สละผิวมันป็นงา สบูกลีซอรีนสามารถสรຌางจุดดนละพิไมมูลคาเดຌ ดยการติม
สมุนเพรทีไมีสมบัต฿ิ นการบารุงผิว นาหอม หรือสารติมตงอืไนโ ตัวอยางของสมุนเพรทีไนิยม฿ชຌติม฿นสบูกลีซอรีน
เดຌก กากกาฟ เหม ขมิน นาผึง ป็นตຌน
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ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ครืไองสาอางสมุนเพร ซึไงประกอบดຌวยนางพัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ บริษัท สิริ
นชอรัล บิวตีอนด์สปา นางพใญอาพันธ์ ธนชคชิยานนท์ กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ
ละนางสุวรรณา กลัไนสง กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรก ป็นกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑ์
ครืไ องส าอางสมุนเพรชนิ ดอืไนอยู ลຌ ว ตมีความตຌองการพัฒ นาสู ตร ละกระบวนการผลิ ตสบูกลี ซอรี นผสม
สมุนเพร ฿หຌส ามารถผ านการรั บรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบูกลี ซอรีน ิมผช.ๆๆ5/โ55ใี พืไอพิไมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์฿นการจาหนาย อยางเรกใตามผูຌประกอบการยังประสบปัญหา฿นรืไองของคุณภาพวัตถุดิบ
ความปลอดภัยของสารสกัด สูตรละกระบวนการผลิต ทา฿หຌผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนยังเมเดຌคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจ ากงานวิจั ยละการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร เดຌนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี เปชวยพัฒนาผลิตภัณฑ์
สบูกลีซอรีนของกลุม ผูຌประกอบการ ดยการลงพืนทีไพืไอสารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ
อบรมชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิต วิคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ พรຌอมทัง฿หຌ คาปรึกษา฿นการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมี
คุณภาพ การตรียมสารสกัดสมุนเพร ปรับปรุงสูตรสวนผสม พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พืไอผลิตภัณฑ์เดຌรับรอง มผช. ละปลอดภัยป็นทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกຌอนกลีซอรีน฿หຌมีคุณภาพ สามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี
9. ขอบขตของการดานินงาน
ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
แ) สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
โ) ทดลองผลิตสารสกัด฿นหຌองปฏิบัติการละผลิตสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพรดย฿ชຌสูตรมาตรฐาน
ใ) การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร ฿หຌกบั
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนเพรพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ไ) ทดสอบผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.
5) ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง ละขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ๆ) สรุปละประมินผล
10. หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการดานินการคูปองวิทย์พืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์ของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุงสูตร
พืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึนเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองยัไงยืน
วศ. เดຌ ด านิ น การคู ป องวิ ท ย์  พืไ อ อทอปการพั ฒ นาการผลิ ต สบู กຌ อ นกลี  ซอรี น ของกลุ ม บริ ษั ท สิ ริ
นชอรัล บิวตีอนด์สปา กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ ละกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมม บຌาน
กษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรก พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต เดຌนะนาวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑ์ ฿หຌ
คาปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมกผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอผลักดันขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
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11. ขันตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีกำร

ระยะวลาการดานินงานปี โ560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แ. สารวจสภาพปัจจุบัน
การผลิต สถานทีไผลิต ของ
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์
สบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร
โ. ทดลองผลิตสารสกัด฿น
หຌองปฏิบัติการละ ผลิต
สบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร
ดย฿ชຌสูตรมาตรฐาน
ใ. การ฿หຌ คาปรึ กษานะน า
ชิ ง ลึ ก ละ ถ า ยทอด
ทคนลยีการผลิ ตสบูกลี
ซอรีน฿หຌกับผูຌประกอบการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น เพรพืไ อ
กຌเขปัญหาผลิตภัณฑ์
ไ. ทดสอบผลิตภัณฑ์สบูกลี
ซอรีนทีไกลุมผูຌประกอบการ
ผลิ ตขึ น ต า มม าต รฐ า น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.
5. ติดตามละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอจด
จຌง ละรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.
ๆ. สรุปละประมินผล
12. ผลการดานินงาน
- จากการสารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม
฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ สถานทีไผลิตสะอาดละอยู฿นกณฑ์ดี
- ทช. เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตสบูกลีซอรีน ละนะนาการคัดลือกวัตถุดิบทีไมีคุณภาพมา฿ชຌ฿น
การผลิต รวมถึงวิธีการสกัดสารสกัดสมุนเพรพืไอติม฿นผลิตภัณฑ์
- เดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌป็นเปตามกณฑ์มาตรฐานของสบูกลีซอรีน นาผลิตภัณฑ์มา
วิคราะห์ตาม มผช. พืไอการยืไนขอการรับรอง มผช.
- ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌการผลิตสบูกลีซอรีนทีไมีคุณภาพพืไอยืไนขอการรับรอง มผช. สบูกลีซอรีน

370

13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นางพัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ ผูຌประกอบการบริษัท สิริ นชอรัล บิวตีอนด์สปา เดຌคิดพัฒนาสูตรการผลิต
สบูกลีซอรีน ดยนากากกาฟมาป็ นสวนผสม฿นการผลิตสบู ละเดຌยืไนขอจดจຌงสูตรการผลิต ตอสานักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา (อย.) ป็นทีไรียบรຌอยลຌว อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการมีความตຌองการพัฒ นา
คุณภาพผลิ ตภัณฑ์ส บูกลีซอรี นทีไมีสว นผสมของกากกาฟ ฿หຌมีสูตรละกระบวนการผลิ ต฿หຌมีคุณภาพ อีกทัง
ตຌองการพิไมชนิดของสมุนเพร฿นสบูกลีซอรีน พืไอพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ พืไอ ยืไนขอการรับรอง
คุณภาพ มผช.
นางพใญอาพันธ์ ธนชคชิยานนท์ ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ ป็น
ผูຌประกอบการ OTOP ทีไผลิตผลิตภัณฑ์สมุนเพรหลากหลายผลิตภัณฑ์ ชน ยาหมอง นามันนวด ฮร์ทนิค ละ
ชมพูสมุนเพร ทางกลุมฯ มีความตຌองการผลิตสบูกลีซอรีนทีไมีสวนผสมของสารสกัดปรตีนเหม ทีไมีคุณภาพ
พืไอ฿หຌเดຌรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบูกลีซอรีน ิมผช.ๆๆ5/โ55ใี ซึไง วศ. เดຌชิญ฿หຌ
นางพใ ญอาพั นธ์ ธนชคชิย านนท์ ขຌ าร ว มการอบรมการพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ครืไ องส าอางสมุนเพรบ ารุ งผิ ว ทีไ มี
สวนผสมของสารสกัดจากรังเหม พืไอ฿หຌมีองค์ความรูຌ฿นการตรียมสกัดสารทีไปลอดภัยขึน฿ชຌองเดຌ฿นผลิตภัณฑ์
นางสาวสุวรรณา กลัไนสง ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรก
มีความสน฿จทีไจะพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิต สบูกลีซอรีนผสมสารสกัดมะฟองละนาผึง ฿หຌมีคุณภาพละ
ปลอดภัยตอผูຌบริภค จากการลงพืนทีไพบวา ผูຌประกอบการเดຌสกัดมะฟองดຌวยวิธีการหมัก ดยการนามะฟองเป
หมัก ซึไงจะเดຌนาหมักทีไ฿ชຌป็นสวนผสมของสบูกลีซอรีน นอกจากนียังมีการติมนาผึง ลง฿นผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีน
พืไอพิไมความชุมชืน฿หຌ กผิ วพรรณ จากการผลิตสบูกลีซอรี นผสมสารสกัด มะฟองละนาผึงของกลุ ม พบวา
ประสบปัญหารืไองคุณภาพของวัตถุดิบ นืไองจากปริมาณกลีซอรีนเมผานกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละการ
ปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ นอกจากนียังขาดความรูຌ฿นรืไองของสถานทีไผลิต
หลังการดานินงาน
จากการลงพืนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกนางพัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์ บริษัท สิริ นชอรัล บิวตีอนด์
สปา ฿นวันทีไ ้ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ อาภอสันกาพง จังหวัดชียง฿หม วศ. เดຌมีการนะนากีไยวกับวัตถุดิบกลีซอรีน
การตรียมกากกาฟ สูตรละกระบวนการผลิต จากนัน วศ. เดຌนาผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนมาวิคราะห์ทดสอบตาม
มาตรฐาน มผช.ๆๆ5/โ55ใ ขณะนีผูຌประกอบการอยูระหวางรอยืไนขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณตอเป
นางพใญอาพันธ์ ธนชคชิยานนท์ กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเ เดຌขຌารับการถายทอด
ทคนลยีกระบวนการผลิตสบูกຌอนกลีซอรีน ระหวางวันทีไ โ้ – ใเ พฤศจิกายน โ55้ ณ จังหวัดสระบุรี ละ
วศ. ยัง฿หຌคาปรึกษาชิงลึกดย฿หຌคานะนากีไยวกับ วัตถุดิบกลีซอรีน วิธีการตรียมสารสกัดจากรังเหม ละกระบวน
ผลิต พรຌอมทังนะนา฿หຌผูຌประกอบการยืไนจดจຌงสูตรการผลิตครืไองสาอางกับสาธารณสุข ซึไงเดຌดานินการรียบรຌอย
ลຌว การดานินการตอมา วศ. เดຌนาผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนมาวิคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสบูกลีซอรีน ิมผช.
ๆๆ5/โ55ใี ขณะนีผูຌประกอบการอยูระหวางรอยืไนขอการรับรอง มผช. ฿นปีงบประมาณตอเป
จากการลงพืนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกก นางสาวสุวรรณา กลัไนสง กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌาน
กษตรกรหมู ใ ต.บຌานปรก ฿นวันทีไ โ้ - ใเ มิถุนายน 2560 อาภอมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เดຌมีการนะนา
กีไยวกับการลือกวัตถุดิบ การปรับปรุงสูตรการผลิต กผูຌประกอบการ วิธีการตรียมสารสกัดจากมะฟอง ขຌอควร
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ระวังของการ฿ชຌนาหมักมะฟอง฿นสบูกลีซอรีน รวมทังความรูຌ฿นรืไองของสถานทีไผลิต ขณะนีผูຌประกอบการอยู
ระหวางการปรับสูตรการผลิต
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความรูຌสึกพึงพอ฿จป็นอยางมากทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการิวศ.ี เดຌขຌาเป฿หຌความชวยหลือละ
นะนาการผลิตสบูกຌอนกลีซอรีน฿หຌเดຌคุณภาพตาม มผช. ๆๆ5/โ55ใ ทางผูຌประกอบการเดຌนาความรูຌทีไเดຌเปปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ ทา฿หຌผลิตภัณฑ์ป็นทีไพึงพอ฿จกผูຌบริภค สงผล฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌทีไพิไมขึน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการมีความตຌองการผลิตผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนพิไมติม ดยทีไสามารถพิไมสวนผสมของสารสกัด
สมุนเพร฿หຌหลากหลาย พืไอพิไมมูลคา฿นการตลาด
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ :
นางสุบงกช ทรัพย์ตง
ขียนครงการละ฿หຌคาปรึกษากผูຌประกอบการ สอบถามขຌอมูลการ
ผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข
ผูຌรวมดานินงาน :
แ. นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง สอบถามขຌอมูลการผลิต ละสนอนะนวทางกຌเข มีสวนรวม฿น
การขียนครงการ
โ. นางสาวประวิณา สีมาทรัพย์ ทรสอบถามละรวบรวมปัญหาละขຌอมูลบืองตຌนของผูຌประกอบการ
3. นางสาวธนวรรณ รจน์ปຂติกุล ทรสอบถามขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ

372

ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

นำงพัณณ์ชิตำ พิทักษ์ภัคนันท์ บริษัท สิริ นชอรัล บิวตีอนด์สปำ
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ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

นำงพ็ญอำพันธ์ ธนชคชิยำนนท์ กลุมวิสำหกิจชุมชนสมุนไพรละอำชีพสริม โเเเ

374

ภำพกิจกรรมสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป

นำงสำวสุวรรณำ กลัไนสง กลุมวิสำหกิจชุมชนกลุม มบຌำนกษตรกรหมู ใ ตำบลบຌำนปรก
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรทคนิคกำรดินสຌนกันขอบละกำรลงสีบน
ผลิตภัณฑ์กຌว

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร
นำงสุพรรษำ หมวกชำ
นำงสำวสำวรส พธิ์฿คร

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี ทคนิคการดินสຌนกันขอบละการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวศิริวรรณ ซภู
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพท์ : เ-โโเแ-็ใใๆ ทรสาร : เ-โโเแ-็เ55
อีมล์ : ssiriwan@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3.1 นาง สุพรรษา หมวกชา
ทีไอยู : .5แ หมู 1 ตาบลเกรนอก อาภอกงเกรลาศ จังหวัดสุขทัย ๆไแ็เ
3.2 ทรศัพท์ : เ่-่่แโ-่ไ้โ
3.3 นางสาว สาวรส พธิ์฿คร
.
ทีไอยู : 100/3 หมู 4 ตาบลเกรนอก อาภอกงเกรลาศ จังหวัดสุขทัย ๆไแ็เ
ทรศัพท์ : เ่-้ไไ5-ใเ5ไ
อีมล์ : aomyok.yoyo@gmail.com
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : 9 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 8เุเเเ บาท ิ 2 รายโ ละ 40ุเเเ บาที
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ิวศ.ี ดยสานักทคนลยีชุมชุนเดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทย์พืไอ OTOP ตาม
นยบายของรัฐ บาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทังประทศ฿หຌ มีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไย อมรั บของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี
การดานินงานคูปองวิทย์ประกอบดຌวยการคัดลือกผูຌประกอบการ ทีไมีความตຌองการยกระดับผลิตภัณฑ์
พืไอ฿หຌเดຌมาตรฐาน ิมผช.ี ดยลงพืนทีไสารวจสถานทีไผลิต ผลิตภัณฑ์ ความพรຌอมของครืไองมือละอุปกรณ์ของ
กลุมฯ วิคราะห์ปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการอทอป พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลสาคัญ฿นการพัฒนา ทคนิค
การดินสຌนกันขอบละการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว
กลุมผูຌประกอบการทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยาศาสตร์จานวนทัง โ รายนัน ตางมีความตຌองการทีไจะ
พัฒนาทคนิคการตกตงกຌว ฿หຌมีความสวยงามละเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดຌวยหตุนีกรมวิทยาศาสตร์
จึงเดຌดานินครงการทคนิคการดินสຌนกันขอบละการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว ดยการถายทอดองค์ความรูຌดຌาน
การพัฒ นาคุณภาพการผลิ ตผลงานตามมาตรฐาน มผช. ผลิ ตภัณฑ์ ศิล ปะบนกຌว มผช.ไโๆ/โ5ไ็ ทา฿หຌ
ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนาศักยภาพละสามารถยืไนขอรับการรับรองมาตรฐานเดຌ ทคนิคการดินสຌนกันขอบ
ละการการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว ป็นการพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑ์กຌว ทีไมี จาหนาย฿นทຌองตลาด นามาตกตง
ดຌวยกาวละสีทีไ฿ชຌสาหรับตกตงผลิตภัณฑ์กຌว ทา฿หຌผลิ ตภัณฑ์กຌวกิดความสวยงาม พิไมชองทางการจาหนาย
ผลิตภัณฑ์กຌว ทา฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึน
7. ความป็นมาของครงการ
ตามความหมายของมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ ชุ ม ชน มผช.ไโๆ/โ5ไ็ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ศิล ปะบนกຌว หมายถึ ง
ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการนากຌวมาทา฿หຌกิดลวดลาย ดยลอกลายลงบนกຌวลຌวดินสຌนดຌวยสีกันขอบมืไอหຌงลຌว
นาสีปรง฿ส หรือ฿ชຌสีทึบสงระบายดยเมตຌอง฿ชຌสีกันขอบ อาจกะลายดย฿ชຌสารกัดกຌวหรือการพนทรายละ
อาจตกตงดຌวยวัสดุอืไนโ ชน พลอย หิน ทาป็นของ฿ชຌทัไวเป ของประดับตกตง
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จากขຌอมูลสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌว มีกลุมชุมชนหรือกลุม
อาชีพ ทีไเดຌ รั บ มผช. จ านวนประมาณ ่เ กลุ ม อยู ฿นภาคกลาง ภาคหนื อ ละภาค฿ตຌ สอบถามขຌอมู ล จาก
ผูຌประกอบการทา฿หຌทราบวา ปัญหาของกຌวทีไมีการระบายละตกตงลຌวมีหลายประการ ชน การลงสี การ
ดินสຌนกันขอบเมสมไาสมอ ปัญหาการกิดกຌวฝງาคราบขาวทีไผิวกຌวทีไนามา฿ชຌ ทา฿หຌสินคຌามีคุณภาพเมสมไาสมอ
ละเมผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน฿นรายการตางโ ชน ลักษณะทัไวเป การประกอบดຌวยวัสดุอืไน
ลวดลาย ละสี ป็นตຌน ทา฿หຌผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาองค์ความรูຌดຌานทคนิคการดินสຌนกันขอบ การลงสี
ละทคนิค฿หม฿นการสรຌางงานศิลปะบนกຌว พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาสินคຌา จนนาเปสูเดຌรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน จากการลงพืนทีไสารวจพบวาผูຌประกอบการขาด
ทคนิคการดินสຌนกันขอบ ละการลงสีบนผลิตภัณฑ์กຌว ผูຌประกอบการเดຌสมัครขຌารวมคูปองวิทย์พืไออทอป
ละกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌนาองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพของครืไองกຌว ละทคนิคการ
ดินสຌนกันของ การลงสี เดຌผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌวทีไมีคุณภาพสมไาสมอ พืไอยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน จึง
เดຌจัดทาครงการกຌปัญหาการลงสีละดินสຌนกันขอบศิลปะบนกຌวสูการรับรองมาตรฐาน ดย ผูຌประกอบการ
ศิลปะบนกຌว จานวนทังสิน 2 ราย มีการดานินงานสงสริมองค์ความรูຌดຌานการลงสี การดินสຌนกันขอบ฿นการ
สรຌางงานศิลปะบนกຌว พืไอกຌปัญหากระบวนการผลิต รวมทังป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมมูลคาละสรຌาง
รายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการตอเป
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌว฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. ขอบขตของการดานินงาน
ปีงบประมาณ 2560 ลงพืนทีไพืไอหาขຌอมูล ผลิตภัณฑ์กຌวทีไจาหนาย฿นทຌองตลาด คัดลือกผลิตภัณฑ์กຌวทีไ
มีคุณภาพ ทาความสะอาดผลิตภัณฑ์กຌวกอนการดินสຌนละการลงสี การดินสຌนกันขอบดຌวยกาวดินสຌนควร฿ชຌ
ปากกรวยพลาสติกทีไมีขนาดหมาะสม จะทา฿หຌสຌนมีความคมชัดสมไาสมอ ละการลงสี฿หຌสมไาสมอดยการ฿ชຌ
พูกันระบาย การ฿ชຌปลายพูกันป็นตัวนาทาง฿หຌสีเหลลงมาอยางสมไาสมอเมกิดป็น ป็นกຌอนสีกองรวมกัน นืไอง
การตกตงอาจกิดการป้อนของกาวละสีเดຌ การทาความสะอาดผลิตภัณฑ์หลังจากตกตงลຌวดຌวยนามันสน
10. หลักการละหตุผล
กຌว หมายถึง วัสดุทีไมีลักษณะ฿ส เดຌจากการหลอมทรายขาวซึไงป็นสวนประกอบทีไสาคัญกับสารทีไมีสมบัติ
ป็นดาง ชน ออกเซด์ของซดียม ออกเซด์ของคลซียม กรณีทาป็นผนรียกวา กระจก คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌตຌองปราณีตสวยงาม เมตก เมรຌาว ลวดลายประณีต สวยงาม สมไาสมอ สี ตຌองติดนน คงทน เมมีรู
ทีไรียกวา ตามดละมืไอลูบผลิตภัณฑลวสีตຌองเมติดมือ ผลิตภัณฑ์กຌวทีไจาหนาย฿นทຌองตลาด ตຌองลือกกຌวทีไ
ดีมีคุณภาพเมมีฟองอากาศ นามาทาความสะอาดชใด฿หຌหຌง ดຌวยกระดาษชาระหรือผຌาทีไเมทิงรอยศษผຌา฿หຌหຌง
สนิท รางบบทีไตຌองการนาเปติดเวຌดຌาน฿นของกຌวทีไตຌองการพในท์ รางบบดຌวยกาวดินสຌนซึไงมีความหนีย ว
พอหมาะกับการดินสຌนกันขอบกอนลงสี การดินสຌนควรยกปลายขวดกาว฿หຌหนือผิวกຌวลใกนຌอย ลຌวบีบกาว
พรຌอมกับการวาดเปตามบบ มืไอดินสຌนกันขอบตามบบรียบรຌอย ทิงเวຌ฿หຌกาวหຌงสนิทกอ นการลงสี ผลิตภัณฑ์
ศิลปะบนกຌว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌจากการนากຌวมาทา฿หຌ กิดลวดลายดยลอกลายลงบนกຌ ว ลຌวดินสຌน
ดຌวยสีกันขอบ มืไอหຌงลຌวนาสีปรง฿สระบายกลีไยบาโ หรือ฿ชຌ สี ทึบสงระบายดยเม ตຌอง฿ชຌสีกันขอบ หรือกะ
ลายดย฿ชຌสารกัดกຌวหรือการพนทรายพืไอ฿หຌกิดมิติมากขึน อาจตกตงดຌวยวัสดุอืไน ชน พลอย หิน ทาป็นของ
฿ชຌทัไวเป ของประดับตกตง
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11. ขันตอนการดานินงาน
1. ลงพืนทีไพืไอสารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌว จานวน 2 ราย พืไอวิคราะห์ปัญหา
ของผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌวทีไเมผาน มผช.
2. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ศิลปะบนกຌวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิบืองตຌนี
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตดยการ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ดຌานทคนิคการขียนลายสຌนพืไอ฿หຌกิดลวดลาย
ปราณีตสวยงาม การลงทนสีตางโ ละทคนิค฿หม฿นการสรຌางงานศิลปะบนกຌว พืไอ฿หຌมัไน฿จวา
ผลิตภัณฑ์ป็นเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไกาหนด
4. ตรวจสอบคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะบนกຌ ว ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ิภายหลั ง การ฿หຌ
คาปรึกษาชิงลึกี
5. ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
12. ผลการดานินงาน
กลุมผูຌประกอบการคัดลือกผลิตภัณฑ์กຌวบืองตຌนทีไมีคุณภาพ ลือกชนิดสีของกาว฿หຌหมาะสมกับบบทีไ
ตຌองการพในท์ สามารถดินสຌนกันขอบเมกิดฟองอากาศ฿นสຌนกันขอบขนาดความหนาของสຌนกันขอบ ความ
สมไาสมอ ลงสีเดຌรียบสมไาสมอ สามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
จากการลงพืนทีไชิงลึก พบผูຌประกอบการทัง โ ราย ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเดຌนะนาการคัดลือก
ผลิตภัณฑ์กຌวทีไมีคุณภาพพืไอ฿ชຌ฿นการตกตง เดຌสอนทคนิคการดินสຌนกันขอบ฿หຌสมไาสมอนันผูຌประกอบการเดຌ
ปรับ การขียนดย฿ชຌการฝຄกฝนทดลองการดินสຌนบนพืนรียบ หลังจากนันนามาฝຄกบนผลิตภัณฑ์กຌ วทา฿หຌกิด
ความชานาญสຌนทีไเดຌบนผลิตภัณฑ์สมไาสมอ การลงสีจากดิมมีสีสีเมสมไาสมอนืไองจากผูຌประกอบการขาดความรูຌ
รืไองการ฿ชຌพูกัน฿นการระบายสีบนผลิตภัณฑ์กຌว การลงสีเมควร฿ชຌพูกัน฿นการระบายตรงบริวณสีทีไ฿กลຌหຌง ทา฿หຌ
กิดสีป็นกຌอนเมสมไาสมอ
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ตຌองการบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถลดความสียหายของผลิตภัณฑ์ ละสามารถขนยຌายเดຌงาย
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการควรปຂดตลาด฿หຌหลากหลายชองทางพืไอ สงสริมมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑ์
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ผูຌรับผิดชอบ นางสาวศิริวรรณ ซภู
คณะทางาน นางอาภาพร สินธุสาร
นายสุทธิศักดิ์ กลิไนกຌวณรงค์
นางสาวภัทธิญา สุวรรณสนธิ์
นางสาวภัทรานิษฐ์ ศศะทศานนท์
ผูຌประสานงาน นายพงศธร จຌอยประสริฐ

นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
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ภำพประกอบกำรดำนินงำน

380

สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ผຌำทอดຌวยสีธรรมชำติ

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาไทยี การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ

ิภาษาอังกฤษี The development of quality products Textiles and Clothing into certification

.

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นางสาวภัทธิญา สุวรรณสนธิ์
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : 0 2201 7376
ทรสาร : 02 201 7055
อีมล์ :
phatthiya@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3.1 กลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌานยางนຌอย
.
.
ทีไอยู : ่ไ หมู แไ ตาบลยางนຌอย อาภอกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไไแไเ
ทรศัพท์ :
เ้ โ5แไ ่็็็
3.2 กลุมสตรีสหกรณ์บຌานผักหนอก
.
ทีไอยู :. แใใ หมู แแ ตาบลยางนຌอย อาภอกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไไแไเ
ทรศัพท์ :
08 5544 4769
3.3 นางสาวรจนา สีมาพุฒ
.
ทีไอยู ๊ .ๆ5 หมู โ ตาบลหลา อาภอกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไไแไเ
.
ทรศัพท์ ๊
เ่ เ็5่ ไแโโ
3.4 นางสาวกรกฎ ถืไอนมูลละ
ทีไอยู ๊ .็็ หมู ไ ตาบลหลา อาภอกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไไแไเ
ทรศัพท์ ๊
เ่ ็โใเ แใ็โ
3.5 กลุมผຌาเหมบຌานลอมคอม
ทีไอยู : .แโ หมู แเ ตาบลนาขา อาภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไไแโเ
ทรศัพท์ :
08 5647 2612
3.6 กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง
ทีไอยู : .ๆ้ หมู แ ตาบลกุดรัง กิไงอาภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไไแใเ
.
ทรศัพท์ :
0 4372 8259
3.7 กลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง
ทีไอยู : .โๆ หมู ไ ตาบลกุดรัง กิไงอาภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไไแใเ
ทรศัพท์ :
08 5457 3764
4. ระยะวลาของครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) : 9 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : 315,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บริ ก าร ดยส านั ก ทคนลยี ชุ ม ชุ นเดຌ ด านิ น การครงการคู ป องวิ ท ย์ พืไ อ อทอป
ตามนยบายของรั ฐบาล มีปງาหมายพืไอพัฒนาละยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อทอป ดยการนาวิทยาศาสตร์
ทคนลยี ละนวั ตกรรม ิวทน.ี เปส งสริ มกลุ มผูຌ ประกอบการกลุ มปງ าหมายทั ง ใ กลุ ม คื อ ผูຌ ผลิ ตหรื อ
ผูຌประกอบการอทอปทีไพิไงริไมตຌนธุรกิจ ิNew OTOP) ผูຌประกอบการอทอปทีไขึนทะบียนลຌวละตຌองการยกระดับ
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ดาว ิExisting) ละผูຌ ประกอบการอทอปทีไป็นบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนละตຌองการพิไมศักยภาพ฿นการส งออก
ิGrowth)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป รืไองการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ จานวน ็ ราย ซึไงป็นผูຌประกอบการ฿นพืนทีไจังหวัดมหาสารคาม ดยการคัดลือก
ผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตามกณฑ์ ทังนี ตຌองป็นผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพละมีความพรຌ อมทีไจะขຌารั บการ
ถายทอดทคนลยีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการดຌวย ดยมีวิธีการดานินงานคือลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับ
กระบวนการผลิ ต฿นผลิตภัณฑ์ประภทผຌ าทอ ละขันตอนกระบวนการยืไนการรับรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน
ิมผช.ี พืไอป็นการผลักดันละสงสริม฿หຌผลิตภัณฑ์ผຌาทอป็นสินคຌาชุมชนทีไมีคุณภาพ พิไมศักยภาพ฿นการผลิต ซึไง
ถือป็นจุดขใงทางดຌานการตลาด฿นปัจจุบัน
7. ความป็นมาของครงการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการครงการคูปองวิทย์พืไออ
ทอป ซึไงป็นการนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี เปยกระดับละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการ
ขงขัน฿หຌกับผูຌประกอบการ ใ กลุม คือ กลุมประชาชนทัไวเปทีไตຌองการนา วทน.เปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌ
กับธุรกิจ฿หม ิNew OTOP) กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนป็นผูຌประกอบการอทอปทีไตຌองการนา วทน. เปพัฒนา
พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน ิExisting)ละกลุมผูຌประกอบการทีไป็นบริษัทละหຌางหุຌนสวนจากัด ทีไมีการ
ผลิตละจาหนายผลิตภัณฑ์อทอป ทีไตຌองการนา วทน. เปพัฒนาละพิไมศักยภาพการขงขันทังภาย฿นละภายนอก
ประทศ ิGrowth) ดยมีรูปบบการพัฒนาภาย฿ตຌครงการ เดຌก พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาละออกบบ
บรรจุภัณฑ์ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร ละ
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
ผลิ ตภั ณฑ์ ผຌ าทอ฿นพื นทีไ ภาคอี สาน ป็ นภู มิ ปั ญญาทีไ สื บทอดกั นมาตั งต อดี ต ซึไ ง฿นกระบวนการผลิ ต
ชาวบຌาน฿นทຌองถิไนยังเมตระหนักถึงการผลิต฿หຌเดຌมาตรฐาน ดยมุงผลิตสินคຌาพียงขายเดຌทานัน จนปัจจุบันนวัตกรรม
การทอผຌาขຌามามีบทบาทตอการผลิต สงผล฿หຌกิดการขงขัน฿นดຌานการตลาดมากขึน ซึไงผูຌประกอบการจาป็นตຌองมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยางตอนืไองพืไอ฿หຌสินคຌามีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับตอผูຌบริภค
ดຌวยหตุนีทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌลใงหในถึงความสาคัญทีไจะสงสริม
พัฒนากระบวนการผลิต฿หຌเดຌมาตรฐาน ดยการลงพืนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับกระบวนการผลิตพืไอพัฒนา
คุณภาพละมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ พืไอพิไมศักยภาพละสามารถ฿นการขงขันทังตลาด฿นประทศละ
ตางประทศ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอของจังหวัดมหาสารคาม฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
9. ขอบขตของการดานินงาน
้.แ ลงพืนทีไพืไอสารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการผຌาทอ฿นจังหวัดมหาสารคาม ทัง 7 ราย พืไอ
วิคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ผຌาทอทีไเมผาน มผช.
้.โ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ละคุณภาพนาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ิบืองตຌนี
้.ใ ปรับปรุงกระบวนการผลิตดยการ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ดຌานการควบคุมคุณภาพ ิQuality control –
QC) คือ การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมวัตถุดิบ ละผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌมัไน฿จวาผลิตภัณฑ์ป็นเปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไกาหนด
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้.ไ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ละคุณภาพนาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ิภายหลังการ฿หຌ
คาปรึกษาชิงลึกี
้.5 ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน ็ ราย
10. หลักการละหตุผล
ผลิตภัณฑ์ผຌาทอพืนบຌาน มรดกทางวัฒนธรรมทีไเดຌรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชัไวอายุคน กลุมทอ
ผຌา฿นจังหวัดมหาสารคาม มีผลิตภัณฑ์ผຌาทอทีไสาคัญ เดຌก ผຌาทอมือลายขัด ผຌามัดหมีไละผຌาขาวมຌา ซึไง ปัจจุบันป็น
สิ นคຌ าท ารายเดຌ ฿หຌ กั บผูຌ ประกอบการ฿นจั งหวั ดมหาสารคาม ต ผูຌ ประกอบการส วน฿หญ ยั งประสบปั ญหาดຌ าน
กระบวนการผลิตผຌาทอ ทา฿หຌสินคຌามีคุณภาพเมสมไาสมอ ละเมผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน฿นรายการ
ตางโ ชน ความป็นกรด-ดาง ความคงทนของสีตอการซัก ความคงทนของสีตอหงืไอ ป็นตຌน ซึไงผูຌประกอบการเม
สามารถกຌปัญหาดังกลาวเดຌนืไองจากขาดองค์ความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีพืไอควบคุมกระบวนการผลิต
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน จึงจัดทาครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอสูการ
รับรองมาตรฐาน พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอของจังหวั ดมหาสารคาม฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ดยผูຌประกอบการผຌาทอขຌารวมครงการ จานวนทังสิน ็ ราย มีการดานินงานสงสริมองค์ความรูຌดຌาน
กระบวนการผลิตผຌาทออยางมีประสิทธิภาพ พืไอพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตอเป
11. ขันตอนการดานินงาน
รายละอียดการดานินงาน
แ. ลงพืนทีไพืไอสารวจละรวบรวมขຌอมูลจาก
ผูຌประกอบการผຌาทอ฿นจังหวัดมหาสารคาม ทัง 7
ราย พืไอวิคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ผຌาทอทีไเม
ผาน มผช.
2. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ละคุณภาพ
นาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ิบืองตຌนี

แ

โ

ใ

ปี โ560
ดือนทีไ
ไ 5 ๆ

7

8

9

ใ. ปรับปรุงกระบวนการผลิตดยการ฿หຌคาปรึกษาชิง
ลึก ดຌานการควบคุมคุณภาพ ิQuality control –
QC) เดຌก
- การควบคุมกระบวนการผลิต
- การควบคุมวัตถุดิบ
- การควบคุมผลิตภัณฑ์
พืไอ฿หຌมัไน฿จวาผลิตภัณฑ์ป็นเปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไกาหนด
ไ. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ละคุณภาพ
นาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ิภายหลังการ฿หຌ
คาปรึกษาชิงลึกี
5. ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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12. ผลการดานินงาน
ครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ ฿นพืนทีไจังหวัดมหาสารคาม มีผูຌประกอบการ
ขຌาร วมครงการจ านวน ็ ราย เดຌก กลุ มผຌ าทอสตรี สหกรณ์บຌ านยางนຌ อย กลุ มสตรี สหกรณ์บຌ านผั กหนอก
นางสาวรจนา สีมาพุฒ นางสาวกรกฎ ถืไอนมูลละ กลุมผຌาเหมบຌานลอมคอม กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง ละกลุม
ทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร เดຌ ด านิ น การลงพื นทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก พืไ อ ผลั ก ดั น ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการ
ทีไประสบปัญหา฿นตละดຌาน เดຌก การพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ทคนิคการผลิตผຌาทอ
ดຌวยสีธรรมชาติ ละการพัฒนารูปบบละการตัดยใบสือผຌาส ารใจรูป ฿หຌสามารถยืไนขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเดຌ ดยมีผูຌประกอบการทีไสามารถยืไนขอ มผช. จานวน ใ ราย เดຌก กลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌาน
ยางนຌอย กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง ละกลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง ซึไงผูຌประกอบการอีก ไ ราย จะดานินการ
ยืไนขอ มผช. ฿นปีงบประมาณ โ5ๆเ ตอเป
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
13.1 กลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌานยางนຌอย
นืไองจากผูຌประกอบการกลุมนีป็นผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพ฿นการผลิตผຌาทอ ละการปรรูปผลิตภัณฑ์
ผຌาทออยูลຌว กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงดานินการลงพืนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผຌาทอดຌวยวิธีการยຌอมสีธรรมชาติ ละนะนาขันตอนกระบวนการยืไนขอ มผช. พืไอ฿หຌสามารถยืไนขอรับการ
รับรองมาตรฐานเดຌ หลังดานินงานผูຌประกอบการสามารถนาผลิต ภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ ประภทผลิตภัณฑ์
สือผຌาสารใจรูป ยืไนขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ละเดຌผลิตภัณฑ์ทีไผานการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมผຌาทอสตรีสหกรณ์บຌานยางนຌอย
แใ.โ กลุมสตรีสหกรณ์บຌานผักหนอก
กลุมผูຌประกอบการยังขาดองค์ความรูຌดຌานการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน นืไองจากยึ ดหลักการทีไทา
ลຌวขายเดຌ ตเมตระหนักถึงรืไองคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากนัก ทา฿หຌผลิตภัณฑ์ของกลุมเมสามารถยืไนขอรับการ
รับรองมาตรฐานเดຌ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกละ฿หຌคานะนากีไยวกับ
การทดสอบสภาพความป็นกรด – ดางของนาที฿ไ ชຌ฿นกระบวนการผลิต การปลีไยนปลงขนาดภายหลังการซักละ
ทา฿หຌ  หຌ ง ความคงทนของสี ต อ การซั ก ละนะน า฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการ฿ชຌ สี ยຌ อ มทีไ มี ม าตรฐาน ป็ น ตຌ น ซึไ ง
ผูຌประกอบการเดຌนาอาองค์ความรูຌเปปรับ฿ชຌกับกระบวนการผลิตผຌาทอพืไอตรียมผลิตภัณฑ์ยืไนขอ มผช. ตอเป
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ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมสตรีสหกรณ์บຌานผักหนอก
แใ.ใ นางสาวรจนา สีมาพุฒ ละนางสาวกรกฎ ถืไอนมูลละ
ป็นผูຌประกอบการทีไทาผลิตภัณฑ์ผຌายຌอมคราม ชน ผຌาพันคอ ผຌาคลุมเหล ป็นตຌน ซึไงผูຌประกอบการ
ประสบปัญหาการสงผลิตภัณฑ์พืไอยืไนขอรับการรับรองมาตรฐาน นืไองจากผຌายຌอมครามมีสภาพความป็นดางสูง
จึงทา฿หຌผลิตภัณฑ์เมผานกณฑ์การยืไนขอรับการรับรองมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดานินการลงพืนทีไ฿หຌ
คาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับกระบวนการผลิตผຌายຌอมคราม฿หຌเดຌมาตรฐาน ดยนะนาวิธีการลຌางคราม ตลอดจน
วิธีการทดสอบความป็นกรด – ดาง บืองตຌน ฿หຌกับผูຌประกอบการกอนการสงผลิตภัณฑ์พืไอยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผຌายຌอมคราม นางสาวรจนา สีมาพุฒ ละนางสาวกรกฎ ถืไอนมูลละ
แใ.ไ กลุมผຌาเหมบຌานลอมคอม
ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไผลิตผຌาเหมจากเหมทีไลียงองภาย฿นกลุม ซึไงสมาชิกกลุมสวน฿หญมีอายุมาก
ทา฿หຌ฿นกระบวนการผลิตจะป็นวิธีการบบดังดิม นຌนการทอผຌาเหมมากใบเวຌ ละมีลูกคຌามารับซือทีไกลุม ดย
กลุมตຌองการผลิตผลิตภัณฑ์ผຌาเหม฿หຌมีมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดานินการลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
กีไยวกับกระบวนการผลิตละการทอผຌาเหมพืไอยืไนขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นะนาวิธีการ
ทดสอบสภาพความป็ น กรด – ด า ง ละวิ ธี ต รวจสอบผຌ า เหมบื องตຌ น ก อ นการยืไ น ขอ มผช .
ซึไงผูຌประกอบการหในถึงความสาคัญ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐานมากขึน
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ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมผຌาเหมบຌานลอมคอม
แใ.5 กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง
ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไผลิตผลิตภัณฑ์ผຌาเหม ผຌาฝງายทอ ชน ผຌาถุง ผຌาขຌาวมຌา รวมถึงการปรรูปป็น
ผຌาสารใจรูป กลุมมีศักยภาพทางดຌานการผลิตละการตลาด นຌนผลิตตามออดอร์ของลูกคຌา ตผลิตภัณฑ์สวน
฿หญยังเมมมี าตรฐาน กลุมจึงมีความตຌองการผลิตสินคຌาภาย฿นกลุม฿หຌมีมาตรฐาน พืไอสรຌางความนาชืไอถือพิไมขึน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดานินการลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกนะนาวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์บืองตຌนกอนการ
ยืไนขอ มผช. ละ฿หຌคานะนากีไยวกับการขายสินคຌาทีไมีมาตรฐาน นืไองจากป็นกลุมทีไมีศักยภาพควรเดຌรับการ
พัฒนาพืไอ฿หຌสินคຌาสามารถขงขันกับผูຌผ ลิตรายอืไนเดຌ ดยกลุมนาผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ประภทผลิตภัณฑ์ ผຌาทอลาย
ขัด ยืไนขอ มผช. ละเดຌผลิตภัณฑ์ทีไผานการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง
แใ.ๆ กลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง
ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไผลิตผลิต ภัณฑ์ประภทสือผຌาปรรูปจากผຌาเหมละผຌาฝງาย นຌนการขายสินคຌา
ตามงานตางโ ซึไงกลุมมีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดานินการลงพืนทีไ
฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์พืไอตรียมยืไนขอ มผช. ดยกลุม นาผลิตภัณฑ์ผຌาทอ ประภท
ผลิตภัณฑ์ผຌาทอลายขัด ยืไนขอ มผช. ละเดຌผลิตภัณฑ์ทีไผานการรับรองมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์ผຌาทอของกลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการทัง ็ ราย มีความพึงพอ฿จ฿นการขຌา รวมครงการ ดยเดຌตระหนักถึงการผลิตสินคຌา฿หຌมี
มาตรฐานพิไมขึน ทราบถึงวิธีการยຌอมสีธรรมชาติ การยຌอมคราม การ฿ชຌสียຌอมคมีทีไมีมาตรฐาน การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์บืองตຌนกอนการยืไนขอ มผช. ซึไงถือป็นการนาอาวิทยาศาสตร์เปปรับ฿ชຌกับกกระบวนการผลิตพืไอ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการลงพืนทีไพืไอดานินครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอดຌวยสีธรรมชาติ ฿นพืนทีไจังหวัด
มหาสารคาม ดยมีผูຌประกอบการขຌารวมทังสิน ็ ราย พบวา ผูຌประกอบการยังเมตระหนักถึงการผลิตสิน คຌา฿หຌ
เดຌมาตรฐาน พราะยังคิดวาสามารถผลิตละขายเดຌ ซึไงหลังจากการลงพืนทีไพบผูຌประกอบการ ตละรายลຌว
ผูຌประกอบการเดຌ฿หຌความสาคัญมาขึน พราะการมีมาตรฐานเมพีย งตทา฿หຌสินคຌาขายเดຌ ตยังป็นการพิไม
อกาสทางการตลาดละสามารถขงขันกับผูຌผลิตรายอืไนโเดຌอีกดຌวย
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นางอารีรัตน์ พธ์สุวรรณ
ทีไปรึกษาครงการ
นางอาภาพร สินธุสาร
ผูຌประสานงาน
นางสาวภัทธิญา สุวรรณสนธิ์ ผูຌประสานงาน
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ
ครงกำรออกบบละพัฒนำบรรจุภัณฑ์สินคຌำ OTOP
ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำร

นำงสำวอภิสำ วงศ์สำคร ิปลำอินทรีย์คัไวหຌงตรำอภิสำี
นำงนวลจันทร์ ครองสุข ิกลุมวิสำหกิจชุมชนนำวังประสำน฿จี
นำงมำลำ วรรณพงษ์ ิวิสำหกิจชุมชนกลุมสตรีทอผຌำไหมบຌำนสียวนຌอยี
นำงสำวอรสำ พยัคฆกุล ิบຌำนสຌนฝງำย฿ยไหมี
นำงจำป สีจันดำรี ิกลุมทอผຌำสตรีสหกรณ์ยำงนຌอยี
นำงวรำรัตน์ สงนียม ิกลุมทอผຌำพืนบຌำน บຌำนสกกຌำนหลืองี
นำยกฤษกรณ์ สงไพรสน ิวิสำหกิจชุมชนกลุมทอผຌำไหมสำกต หมูทีไ 6ี
นำยฉลิมพล มหำปຂติ ิบຌำนขนมคุณภัทรำี
นำงสมศรี รัตนบุตร ิกลุมวิสำหกิจชุมชนไขค็มหอมตรำมสมศรีี
นำยบรรจง วงส ิกลุมวิสำหกิจชุมชนครืไองดืไมสมุนไพรี
นำงดำรำพร รัตน์ประสิทธ์ ิกลุมมบຌำนชุมชนนนทัน 1ี
นำยสมชำย นຌอยจินดำ ิกຌวปຆำตรำศิลป์กຌวี
นำยสุรชษฐ์ กตุฉม ิกຌวปຆำตรำอกลຍำสซีไี
นำยภำณุพงษ์ สียง฿ส ิกลຌวยอบทะลทรัพย์ี
นำงกชพร ป้ยสืบ ินำพริกมมำะี
นำงนิตยำ ไชยส ิมำลัยขนุนปรรูปี
นำงวิยะนันท์ จุลละนันทน์ ิกำละมมบัวตองี
นำงทิพย์สุคนธ์ จันทร์ตຍะ ิตรำทิพย์สมุนไพรี
นำยพัชรพงศ์ ปัญญำคุณำนนท์ ิตรำดินสุขี
นำงฉอุຌม บุปผำ ิกลຌวยตำกรวม฿จี

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : ิภาษาเทยี
ครงการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินคຌา OTOP
2. ผูຌรบั ผิดชอบครงการ : นายสุทธิศักดิ์ กลิไนกຌวณรงค์
ตาหนง : นักวิชาการออกบบปฏิบัติการ
หนวยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ใใๆ
ทรสาร : เ โโเแ ็เ55
อีมลล์ :
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3.1 นางสาวอภิสา วงศ์สาคร ิปลาอินทรีย์คัไวหຌงตราอภิสาี
ทีไอยู : 197/38 ถนนชลประทาน ม.1 ต.วังกระจะ อ.มืองตราด จ.ตราด โใเเเ
ทรศัพท์ : 08 7828 0776 อีมล์ : cdd_chumphon@chaiyo.com
3.2. นางนวลจันทร์ ครองสุข ิกลุมวิสาหกิจชุมชนนาวังประสาน฿จี
ทีไอยู : บຌานนาวัง ลขทีไ 200 หมูทีไ 10 ตาบลนาสีไยว อาภอมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
ทรศัพท์ : 08 1390 4819
3.3. นางมาลา วรรณพงษ์ ิวิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีทอผຌาเหมบຌานสียวนຌอยี
ทีไอยู : บຌานสียวนຌอย 6/1 หมูทีไ 1 ตาบลบຌานลຌา อาภอมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
ทรศัพท์ : 08 7253 5284
3.4. นางสาวอรสา พยัคฆกุล ิบຌานสຌนฝງาย฿ยเหมี
ทีไอยู : ลขทีไ 44 หมูทีไ 8 ถนนหลานาดี ตาบลมืองกา อาภอมือง จังหวัดขอนกน 40000
ทรศัพท์ : 09 9468 6219
3.5. นางจาปี สีจันดารี ิกลุมทอผຌาสตรีสหกรณ์ยางนຌอยี
ทีไอยู : บຌานยางนຌอย ลขทีไ 84/1 หมูทีไ 14 ตาบลยางนຌอย อาภอกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
ทรศัพท์ : 08 1749 3211 ุ 09 โ5แไ ่็็็
3.6. นางวรารัตน์ สงนียม ิกลุมทอผຌาพืนบຌาน บຌานสกกຌานหลืองี
ทีไอยู : บຌานสกกຌานหลือง ลขทีไ 223 หมูทีไ 5 ตาบลบຌานถิไน อาภอนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู 39140
ทรศัพท์ : 08 4880 4089
3.7. นายกฤษกรณ์ สงเพรสน ิวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผຌาเหมสากต หมูทีไ 6
ทีอไ ยู : บຌานปอภาร ลขทีไ 65 หมูทีไ 6 ตาบลปอภาร อาภอมือง จังหวัดรຌอยอใด 45000
ทรศัพท์ : 08 9419 3430
3.8. นายฉลิมพล มหาปຂติ ิบຌานขนมคุณภัทราี
ทีไอยู : ลขทีไ 415/4 หมูทีไ 20 ถนนมิตรภาพ ตาบลบຌานเผ อาภอบຌานเผ จังหวัดขอนกน 40110
ทรศัพท์ : 08 4464 4344
3.9. นางสมศรี รัตนบุตร ิกลุมวิสาหกิจชุมชนเขคใมหอมตรามสมศรีี
ทีไอยู : บຌานนนชัย 2 ลขทีไ 63/1 หมูทีไ 12 ถนนราษฎร์คนึง ตาบล฿นมือง อาภอมือง จังหวัดขอนกน 40000
ทรศัพท์ : 04 333 0241 ุ 08 4798 6823
3.10. นายบรรจง วงส ิกลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองดืไมสมุนเพรี
ทีไอยู : บຌานหຌวยมวง ลขทีไ 95 หมูทีไ 3 ตาบลหຌวยมวง อาภอภูผามาน จังหวัดขอนกน 40350
ทรศัพท์ : 08 1369 8901
390

3.11. นางดาราพร รัตน์ประสิทธ์ ิกลุมมบຌานชุมชนนนทัน 1ี
ทีไอยู : บຌานนนทัน 1 ลขทีไ 41/1 หมูทีไ 2 ถนนฉิมพลี ตาบล฿นมือง อาภอมือง จังหวัดขอนกน 40000
ทรศัพท์ : 0 4322 5370 ุ 08 9417 0114 อีมล์ : daraporn..drp@gmail.com
3.12. นายสมชาย นຌอยจินดา ิกຌวปຆาตราศิลปຊกຌวี
ทีไอยู : หมูบຌานสหกรณ์ 3 ลขทีไ 12/9 หมูทีไ 9 ซอย 10/2 ถนนติวานนท์ ตาบลบางพูด อาภอปากกรใด
จังหวัดนนทบุรี 11120
ทรศัพท์ : 02 964 1705 ุ 08 9980 2073 ุ 08 1594 7076
อีมล์ : silpskaeo50@hotmail@com
3.13. นายสุรชษฐ์ กตุฉม ิกຌวปຆาตราอกลຍาสซีไี
ทีไอยู : หมูบຌานทาวน์ฮม ลขทีไ 65/88 หมูทีไ 6 ซอย 19/8 ถนนตลิไงชัน-สุพรรณ ตาบลสาธงหิน
อาภอบาง฿หญ จังหวัดนนทบุรี 11140 ทรศัพท์ : 0 2047 8151 ุ 08 4130 6379
ทรสาร : 0 2047 8151
อีมล์ : chet1199@gmail.com
3.14. นายภาณุพงษ์ สียง฿ส ิกลຌวยอบทะลทรัพย์ี
ทีไอยู : ลขทีไ แแ็ หมูทีไ็ ตาบลทะลทรัพย์ อาภอปะทิว จังหวัดชุมพร ่ๆแๆเ
ทรศัพท์ : เ็ ็ๆ5 5เ็ใ ุ เ่ ไ่ใ้ ๆเๆแ อีมล์ : talasup117@gmail.com
3.15. นางกชพร ปี้ยสืบ ินาพริกมมาะี
ทีไอยู : กลุมกษตรกรบຌานมาะหลวง ลขทีไ ไ41 หมู ่ ต.มมาะ อ.มมาะ จ.ลาปาง 5โ2โ0
ทรศัพท์ : เ่ ้้5ใ แ้ๆไ อีมล์ : jcmanaman@msn.com / yahoo / gmail
3.16. นางนิตยา เชยส ิมาลัยขนุนปรรูปี
ทีไอยู : กลุมปรรูปผลผลิตการกษตรมบຌานขาซຌอน ลขทีไ ่่ หมู แ ต.เหลาหิน อ.กาะคา จ.ลาปาง 5โแใ0
ทรศัพท์ : เ่ ้่5โ ๆไใแ
3.17. นางวิยะนันท์ จุลละนันทน์ ิกาละมมบัวตองี
ทีไอยู : กลุมวิสาหกิจชุมชนกาละมมบัวตอง ลขทีไ แใเ/แ ทาชຌาง หมู ๆ ต.ทาผา อ.กาะคา จ.ลาปาง 5โแใ0
ทรศัพท์ : เ่ แ็ๆไ ไ็่แ
3.18. นางทิพย์สุคนธ์ จันทร์ตຍะ ิตราทิพย์สมุนเพรี
ทีไอยู : ทิพย์สมุนเพร แ/ๆ หมูแโ ต.สันกาพง อ.สันกาพง จ.ชียง฿หม
ทรศัพท์ : เ่ แ้่เ ไ่แ่ อีมล์ : thipsukhon@gmail.com Facebook : ทิพย์สมุนเพรลูกประคบ
3.19. นายพัชรพงศ์ ปัญญาคุณานนท์ ิตราดินสุขี
ทีไอยู : ทอปฮิร์บลพบุรี แใเ/แโ หมู้ ต.ขาพระงาม อ.มือง จ.ลพบุรี แ5เเเ
ทรศัพท์ : เ้ ไโไแ ๆ็เ5 อีมล์ : toplopburi@outlook.com
3.20. นางฉอุຌม บุปผา ิกลຌวยตากรวม฿จี
ทีไอยู : กลุมมบຌานกษตรกรคลองมะพลบ ลขทีไ 90/1 หมูทีไ 9 ถนน ตาบลศรีภิรมย์ อาภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุลก ทรศัพท์ : เ่ ไใ5็ ็โ้5
4. ระยะวลาของครงการ (วันทีไริไมตຌน/วันทีไจบครงการ) : ้ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ :
337ุเเเ
บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิ ทยาศาสตร์ บริ การ ิวศ.ี ดยส านั ก ทคนลยี ชุมชุ นเดຌด านิ น กิจ กรรมคู ป องวิ ทย์ พืไ อ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑ์อทอปทังประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทน.ี
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การดานินงานคูปองวิทย์ประกอบดຌวยการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพทังการผลิตละจัดจาหนาย
ดยลงพืนทีไสารวจสถานทีไผลิต ผลิตภัณฑ์ ความพรຌอมของครืไองมือละอุปกรณ์ของกลุ มฯ วิคราะห์ปัญหาละ
ความตຌองการของผูຌประกอบการอทอป พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลสาคัญ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมทังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ ละนาเปสูการพิไมอกาสทาง
การคຌาทังภาย฿นละภาย฿นนอกประทศเดຌ
กลุมผูຌประกอบการทีไเดຌรับการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทัง โเ รายนัน ลຌวนมีความตຌองการทีไจะ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌมีความสวยงามละสามารถสรຌางความปลอดภัย฿หຌกับผลิตภัณฑ์ รวมเปถึงนาอกลักษณ์หรือ
จุดดนของตละชุมชนมาป็นสวนหนึไง฿นการออกบบละพัฒนา อีกทังบางกลุมยังมี ความตຌองการตราสัญลักษณ์
พืไอป็นการสรຌางภาพลักษณ์หรือสรຌางความจดจา฿หຌกับผูຌบริภค ดຌวยหตุนีกรมวิทยาศาสตร์จึงเดຌดานินครงการ
ออกบบบรรจุภัณฑ์ พืไอยกระดับ฿หຌ กับผูຌ ป ระกอบการดังกล าว฿หຌ มีศักยภาพละสามารถขงขัน฿นตลาดยุ ค
ปัจจุบันเดຌอยางขຌมขใงละยัไงยืนตอเป
7. ความป็นมาของครงการ
จากทีไกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี ดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการ ครงการคูปอง
นวั ต กรรมส าหรั บ ผูຌ ป ระกอบการ ฿นการพั ฒ นาละยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น คຌ า OTOP ละ SME พืไ อ พิไ ม ขี ด
ความสามารถ฿นการขงขันละขยายอกาสทางการคຌา ดยการบริการวิจัยละพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์พัฒนา
ละออกบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาละออกบบ
บรรจุภัณฑ์ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร พัฒนา
ระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร พัฒนาวัตถุดิบตຌนนากผูຌประกอบการกลุม Start Up กลุม Existing
ละกลุม Growth ดຌวยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ดังนั นผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ละ SME จึ งตຌองพัฒนาละยกระดับ ผลิตภัณฑ์ ฿หຌมีมูลคามาก
ยิไ งขึ นพืไอพิไ มศั กยภาพ฿นการขงขัน฿นตลาดสากล นอกจากการพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ ฿หຌ มีความปลอดภัย ละเดຌ
มาตรฐานลຌว ผูຌประกอบการตຌอง฿หຌความสาคัญ฿นรืไองของบรรจุภัณฑ์ ทีไจะคุຌมครองปງองกันเม฿หຌผลิตภัณฑ์สียหาย
ละยังสามารถพิไมคุณคาทางดຌานจิตวิทยา ตอผูຌบริภค ดยอาศัยทังศาสตร์ละศิลปຊ฿นการสรຌางสรรค์ซึไงจะป็นอีก
สิไงหนึไงทีไชวยสงสริม฿หຌผลิตภัณฑ์มีมูลคา มากยิไงขึน ตผูຌประกอบการบางรายยังมองขຌามความสาคัญ฿นสวนของ
บรรจุภัณฑ์ ทา฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไผลิตออกมานันเมเดຌรับความสน฿จจากผูຌบริภคทาทีไควร จึงทา฿หຌกลุมผูຌประกอบการ
ดังกลาวนีสียอกาสทางการตลาดเป ละทังนีอาจจะมีผูຌประกอบการบางรายทีไมีความตຌองการ฿นการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ดิม฿หຌมีคุณภาพละหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากยิไงขึนดยตຌองอาศัย องค์ความรูຌ นวคิดละทคนลยี฿น
การออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์มายกระดับมูลคาผลิตภัณฑ์ ดยมีผูຌประกอบการทีไมีความประสงค์ทีไจะพัฒนา
บรรจุภัณฑ์จานวนทังสิน 20 ราย
ดຌวยหตุนีทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌลใงหในถึงความสาคัญทีไจะ สงสริม
การพัฒนารู ปบบบรรจุ ภั ณฑ์฿หຌ กั บทางกลุ มผูຌ ป ระกอบการ OTOP ละ SME กลุ มดั งกล าว฿หຌ มี ศักยภาพละ
ความสามารถ฿นการขงขันทังตลาด฿นประทศละตางประทศ
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถปกปງองคุຌมครองสินคຌาเดຌ มีขຌอมูลถูกตຌอง สวยงาม
ดึงดูดความสน฿จละป็นการสงสริมการขาย฿หຌกับผลิตภัณฑ์
9. ขอบขตละผนการดานินงาน
แ. ลงพืนทีไพืไอสารวจขຌอมูลละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการ พืไอ฿ชຌ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์
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โ. ดานินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ิออกบบครงสรຌางี
ใ. ดานินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ิออกบบกราฟฟຂกี
ไ. ลงพืนทีไพืไอตรวจติดตามการดานินงาน
10. หลักการละหตุผล
จากทีไกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ิวท.ี ดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌดานินการ ครงการคูปอง
นวัตกรรมสาหรับผูຌประกอบการ ฿นการพัฒนาละยกระดับคุณภาพสินคຌา OTOP ละ SME พืไอพิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขันละขยายอกาสทางการคຌา ดยการบริการวิจัยละพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์พัฒนาละออกบบ
บรรจุภัณฑ์ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร พัฒนา
วัตถุดิบตຌนนากผูຌประกอบการกลุม Start Up กลุม Existing ละกลุม Growth ดຌวยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
฿นปัจจุบันกลุมผูຌประกอบการสินคຌา OTOP ละ SME ทัง 5 ประภท ซึไงเดຌก อาหาร ครืไองดืไม ผຌาละ
ครืไองตงกาย ของ฿ชຌ ของประดับ ละของทีไระลึก ละประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร ตางมีความตຌองการยกระดับ
คุณภาพสินคຌาดຌวยการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พราะนอกจากบรรจุภัณฑ์จะมีหนຌาทีไรักษาคุณภาพของสินคຌา
ลຌว บรรจุภัณฑ์ทีไ มีความสวยงามดดดนสะดุดตา ยังมีบทบาททีไจะชวยสงสริมการตลาดพิไมยอดขาย฿หຌมากขึน
สามารถสรຌางความเดຌปรียบ฿นการดึงดูดความสน฿จละสงผลตอการตัดสิน฿จซือของผูຌบริภคเดຌ นอกจากนียังสามารถ
สรຌางจุดขายดยนาเปป็นของฝากทีไสามารถสรຌางความประทับ฿จระหวางผูຌ฿หຌละผูຌรับเดຌป็นอยางดี ดังนันการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์พืไอพิไมมูลคา฿หຌกับสินคຌาจึงป็นกลยุทธ์หนึไงทีไผูຌประกอบการตาง฿หຌความสาคัญ ละจากประดในดังกลาวมี
ผูຌประกอบการจ านวน โเ ราย ตางประสบกับปั ญหาละความตຌองการ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ทีไ
ตกตางกันออกเป
11. ขันตอนการดานินงาน / ผลการดานินงาน
แแ.แ ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
รายละอียดการดานินงาน
แ. ลงพืนทีไพืไอสารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการทัง
โเ ราย พืไอ฿ชຌ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์
2. ออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ิออกบบครงสรຌางี
ใ. ออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ิออกบบกราฟຂกี
4. ทดลองผลิตบรรจุภัณฑ์ตຌนบบราง
5. ลงพืนทีไพืไอตรวจติดตามผูຌประกอบการทัง โเ ราย ทีไเดຌรับ
การออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ๆ. สรุปขຌอมูลครงการ

ใ

ไ

ปี โ560
ดือนทีไ
5 ๆ

็

่

แแ.โ ผลการดานินงาน
฿นการดานิน งานครงการออกบบบรรจุภัณฑ์ดังกลาวนี ริไมจาการลงพืนทีไสารวจละกใบขຌอมูลของ
ผูຌประกอบการทัง โเ ราย พืไอดานินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌสวยงามละมีคุณภาพมากยิไงขึน เมวา
จะป็นการปรับขนาดหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑ์หมาะสมกับความตຌองการของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันมากขึนอีกทัง
ยังมีล วดลายทีไส วยงามสอดคลຌ องกับอกลักษณ์ของชุมชนละความตຌองการของผูຌประกอบการ รวมเปถึงการ
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ออกบบตราสัญลักษณ์฿หຌกับผูຌประกอบการพืไอ฿ชຌ฿นชิงพาณิชย์จานวน 5 ราย ทังนีผูຌประกอบการทัง โเ รายจะมี
เฟล์ตຌนฉบับทีไสมบูรณ์พรຌอมระทคนิคทีไ฿ชຌสาหรับการสัไงผลิตบรรจุภัณฑ์ทีไเดຌรับการออกบบละพัฒนาพืไอกใบเวຌ
ป็นตຌนฉบับ฿นการสัไงผลิตบรรจุภัณฑ์฿นครังตอโเป ดยตลอดครงการผูຌประกอบการตางเดຌรวมลกปลีไยนองค์
ความรูຌ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมกันกับผูຌดานินครงการ พืไอป็นการสรຌางสริมองค์ความรูຌ รืไอง
การออกบบ การผลิต ละขຌอจากัดตางโ฿นการ ผลิตบรรจุภัณฑ์
12. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
12.1 นางสาวอภิสา วงศ์สาคร ิผลิตภัณฑ์ปลาอินทรีย์คใมคัไวหຌงี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
ผูຌประกอบการมีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับ ปลาอินทรีย์คใมคัไวหຌงซึไงป็นผลิตภัณฑ์฿หม
ยังขาดบรรจุภัณฑ์ทีไทา฿หຌมมี ูลคามากขึน ซึไงผูຌประกอบการคยทาตผลิตภัณฑ์ปลาคใมชิน ดยป็นลักษณะกลองทีไ
มีสีสันสวยงามสามารถปງองกันเม฿หຌผลิตภัณฑ์กิดความสียหายเดຌ มีความหมาะสมกับภาพลักษณ์การป็นสินคຌา
สงออก฿นอนาคต นืไองจากผลิตภัณฑ์นีป็นทีไคอนขຌางเดຌรับความสน฿จจากประทศกัมพูชา
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบปຂดฝาบน
กลองกระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรมพิมพ์ ไ สี คลือบดຌาน Spot UV ปั้มKทอง ปั้มนูน
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา

บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.โ นางนวลจันทร์ ครองสุข ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีสีสันสวยงาม พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ดูมีมูลคามากยิไงขึน นืไองจาก
ผลิตภัณฑ์ผຌาเหมทีไขายนันมีราคามีคอนขຌางสูง ซึไงจากดิมจะ฿ชຌพียงคถุงกระดาษทัไวเปทา฿หຌดู เมสวยงามละเม
ตกตางจากรຌานจาหนายผลิตภัณฑ์ผຌาเหมทัไวโเป อีกทังทางกลุมยังมีความตຌองการตราสัญลักษณ์พืไอ฿ชຌ฿นการ
ประชาสัมพันธ์ตางโของกลุม
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : ถุงหูหิว
ถุงกระดาษอาร์ตการ์ด แ้เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบพลาสติก PVCิมันี หูหิวชือกสีตามความหมาะสม
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บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.ใ นางมาลา วรรณพงษ์ ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ผຌาเหมพันคอนืไองจากทางกลุมยังขาดบรรจุภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ดังกลาวจึง฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไมีอยูสาหรับผลิตภัณฑ์อืไนมา฿ชຌทนจึงทา฿หຌบรรจุภัณฑ์ละผลิตภัณฑ์
เมหมาะสมกัน
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบปຂดฝาขຌาง
กลองกระดาษคราฟท์ ใ5เ กรม พิมพ์ โ สี จาะหนຌาตางตามลวดลายผຌา ปะพลาสติ
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา
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แโ.ไ นางสาวอรสา พยัคฆกุล ิผลิตภัณฑ์ผຌาฝງายี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการบรรจุภัณฑ์ทีไป็นลักษณะทีไหมาะสาหรับป็นของฝากหรือของทีไระลึกสาหรับกลุมลูกคຌาระดับบน
พราะดิม฿ชຌบรรจุภัณฑ์ทีไป็นลักษณะิถุงผຌาถุงผຌาดิบี ลຌวมีราคาตຌนทุนสูงกวากลองหรือถุงกระดาษทัไวเปละเมเดຌ
คุณภาพ อีกทัง฿นการยืไนคัดสรรดาว OTOP ิเดຌรับ ใ ดาวี เดຌรับคานะนา฿หຌพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพมาก
ขึน
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลินชัก ิกลักี
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV จาะหนຌาตาง ปะพลาสติก
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด 40เ กรม
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.5 นางจาปี สีจันดารี ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุสือผຌาเหมิชาย/หญิงี ละป็นการพิไมมูลคา฿หຌกับ
ผลิตภัณฑ์มากยิไงขึน ซึไงตดิมผูຌประกอบการจะ฿ชຌพียงถุงกระดาษ จึงทา฿หຌเมกิดความตกตางจากผูຌประกอบการ
รายอืไนโ ละมักจะกิดปัญหาชนถุงกระดาษดนความชืนลຌวกิดขาดหรือทะลุ
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลินชัก ิกลักี
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV จาะหนຌาตาง ปะพลาสติก
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด 40เ กรม
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บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.ๆ นางวรารัตน์ สงนียม ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลั กษณะทีไ มีการพิมพ์ล วดลายทีไเมยอะมากตมีความรีย บหรู
นืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมนันป็นบบกลองสีไหลีไยมทรงวຌา ทีไเมสามารถบงบอกถึงอกลักษณ์ของผูຌประกอบการ
ทาทีไควร ละ฿ชຌงานยากจึงทา฿หຌบางครังสียอกาสทางการจาหนายเป ละทังทางกลุมยังมีความตຌองการตรา
สัญลักษณ์พืไอ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ตางโของกลุมอีกดຌวย
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : ถุงหูหิว
ถุงกระดาษอาร์ตการ์ด แ้เ กรม พิมพ์ แ สีคลือบพลาสติก PVCิดຌานี Spot UV แ จุด หูหิวชือกสีตาม
ความหมาะสม
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

397

แโ.็ นายกฤษกรณ์ สงเพรสน ิผลิตภัณฑ์ผຌาเหมี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์บบกลองทีไมีสีสันสด฿สผสมผสานลวดลายผຌาทีไป็นลักษณะฉพาะ
ของชุมชนนืไ องจากบรรจุ ภัณฑ์ดิมนั นป็ นบบถุงกระดาษพิมพ์ แ สี ทานั น ทา฿หຌ เมหมาะสมกับ มูล คาของ
ผลิตภัณฑ์ผຌาเหมทีไคอนขຌางมีราคาสูง
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลินชัก ิกลักี
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบดຌาน SpotUV จาะหนຌาตาง ปะพลาสติก
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด 40เ กรม
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.่ นายฉลิมพล มหาปຂติ ิผลิตภัณฑ์ขนมเดฟุกุี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปบบ฿หมทีไสวยงามละชวยรักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ขนม฿หຌคง
สภาพเวຌซึไงความสมบูรณ์ทีไสุด นืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมป็นถาดพลาสติกสาหรับ฿สขนมนันมีทรงสูงจนกินเปวลา
ขนสงจึงทา฿หຌขนมกลิงหรือกิดการสัไนคลอนจึ งทา฿หຌสียรูปทรง อีกทังดຌวยความสูงละขอบทีไมีความคมของถาด
พลาสติกยังทา฿หຌกิดการฉีกขาดของถุงพลาสติกทีไหุຌมชันนอก
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลินชัก ิกลักี
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

398

แโ.้ นางสมศรี รัตนบุตร ิผลิตภัณฑ์เขคใมหอมี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถขยายกลุมปງาหมายเปอีกระดับเดຌ นืไองจากบรรจุภัณฑ์
ดิ ม ป็ น ลั ก ษณะถาดวางพลาสติ ก ขาย฿นกลุ ม ลู ก คຌ า ระดั บ ล า งท า นั นจึ ง เม ส ามารถยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ปยั ง
กลุมปງาหมายทีไอยู฿นระดับบน อีกทังยังขาดความสวยงามละสีสันทีไดึงดูดความสน฿จตยังคงเวຌซึไงความปลอดภัย
พืไอป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์เขคใมเม฿หຌกิดความสียหายกอนทีไจะเปถึงมือผูຌบริภค
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบลินลใอค
กลองนอก : กระดาษ แโ5KL/แโ5KL ใ ชันลอน E ิลูกฟูกี จาะหนຌาตางรูปป็ด ปะพลาสติก
ฉลาก : กระดาษอาร์ตการ์ด 250 กรม พิมพ์ 4 สี
ชองรองเข : กระดาษกลองปງงหนຌาขาวหลังทา 450 กรม พิมพ์ 4 สี
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.แเ นายบรรจง วงส ิผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมชงผงสมุนเพรี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌหมาะสมกับผลิตภัณฑ์฿หมของผูຌประกอบการทีไมีลักษณะป็นซอง
ลใกพรຌอมชงตอการบริภคหนึไงครัง รวมเปถึงการพิไมภาพประกอบพืไอดึงดูดความสน฿จผูຌบริภค นืไองจากบรรจุ
ภัณฑ์รูปบบดิมป็นพียงถุงพลาสติกขนาด฿หญปຂดปากถุงผนึกดຌวยความรຌอน ปะฉลากสติ๊กกอร์กระดาษ ซึไงถຌา
หากกะหอลຌวตຌองบริภค฿หຌหมดทันทีหรือตຌองทปลีไยนผลิตภัณฑ์ผงครืไองดืไม฿นภาชนะอืไนโชนขวดกຌวป็นตຌน
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบปຂดฝาบน
กลองกระดาษอาร์ตการ์ด ใเเ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV ิดຌานี Spot UV ตามตาหนงทีไสาคัญ
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แโ.แแ นางดาราพร รัตน์ประสิทธ์ ิผลิตภัณฑ์ขนมทองมຌวนี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถคุຌมครองปງองกันเม฿หຌขนมทองมຌวนทีไมีความปราะบางนัน
กิดการตกหักกอนทีไจะถึงมือผูຌบริภค ผสมผสานสีสันของบรรจุภัณฑ์ทีไสด฿ส นืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมนันป็น
พียงถุงพลาสติกผนึกดຌวยความรຌอน ปะฉลากสติ๊กกอร์กระดาษ ซึไงเมสามารถรักษาสภาพของขนมทองมຌวน฿น
ระหวางขันตอนการขนสงหรือการจัดวางเวຌเดຌทาทีไควร
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองทรงตังบบมีหูหิว
กลองกระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม คลือบ UV จาะชองสาหรับหิว จาะหนຌาตางปะพลาสติก
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา

บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา
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แโ.แโ นายสมชาย นຌอยจินดา ิผลิตภัณฑ์ปຆากຌวี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความคงทน รียบหรูสีสันเมฉูดฉาดจนกินเป หมาะสาหรับ
ผลิตภัณฑ์กຌวปຆารูปรือสุพรรณหงส์ทีไมีมูลคา สามารถนาขึนครืไองบินเดຌบบเมปลืองนือทีไ อีกทังยังปງองกันเม฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ดังกลาวกิดความสียหาย อีกทังผลิตภัณฑ์กຌวปຆารูปรือสุพรรณหงส์฿นขนาดจิ็วนัน ยังขาด
บรรจุ
ภัณฑ์ทีไหมาะสม ซึไงตดิมผูຌประกอบการจะผลิตตขนาดกลางถึง฿หญทานัน
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองหูหิวกຌนขัด
กลองกระดาษกลองปງง 310 กรมปะลูกฟูกลอน E พิมพ์ 4 สีคลือบพลาสติกมัน ปั้ม K ทอง
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.แใ นายสุรชษฐ์ กตุฉม ิผลิตภัณฑ์ปຆากຌวี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความคงทน สวยงามหมาะสาหรับกຌวปຆารูปสัตว์ขนาดลใก ดูมี
มูลคา หมาะสมตอการซือหาป็นของฝากเดຌ นืไองจากยังเมมีบรรจุภัณฑ์ขนาดลใกสาหรับผลิตภัณฑ์ดังกลาว อีกทัง
ทางกลุมยังมีความตຌองการตราสัญลักษณ์พืไอ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ตางโของกลุม
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองหูหิวกຌนขัด
กลองกระดาษกลองปງง 310 กรมปะลูกฟูกลอน E พิมพ์ 4 สีคลือบพลาสติกมัน ปั้ม K ทอง
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แโ.แไ นายภาณุพงษ์ สียง฿ส ิผลิตภัณฑ์กลຌวยอบี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความสวยงาม ดูมีมูลคาละหมาะสมกับการป็นของฝากประจา
จังหวัด พืไอป็นการขยายกลุมปງาหมายเปยังกลุมผูຌบริภค฿นระดับบน นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนันป็นพียง
กลองพลาสติก฿สทัไวเปเมตกตางกับผูຌประกอบการรายอืไนขຌางคียงจนเม สามารถยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑ์เดຌ
ทาทีไควร อีกทังทางกลุมยังมีความตຌองการตราสัญลักษณ์พืไอ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ตางโของกลุม
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองลินชัก ิกลักี
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา
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แโ.แ5 นางกชพร ปี้ยสืบ ิผลิตภัณฑ์นาพริกี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถบรรจุขวดนาพริกเดຌ ไ ชิน ละสวยงาม มีสีสันทีไดดดน
หมาะสมกับป็นของฝาก ละสามารถ฿ชຌงานเดຌงาย นืไ องจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนันป็นบบขวดหอดຌวยซอง
กระดาษธรรมดา หากซือ฿นปริมาณทีไมากขึนจะ฿ชຌถุงพลาสติก฿สทัไวโเป ทา฿หຌเมหมาะกับการนาเปป็นของฝาก
หรือของทีไระลึก
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองหูหิวกຌนขัด
กระดาษกลองปງง 310 กรมปะลูกฟูกลอน E พิมพ์ 4 สี คลือบพลาสติกดຌาน Spot UV ปั้ม K ทอง
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.แๆ นางนิตยา เชยส ิผลิตภัณฑ์ขนุนอบกรอบี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถ฿ชຌงานงาย ละดูมีมู ลคา นืไองจากบรรจุภัณฑ์ดิมของ
ผูຌประกอบการป็นลักษณะกลองกระดาษทีไบรรจุถุง฿สขนุนอบกรอบนัน เมเดຌรับความสน฿จจากผูຌบริภคมากนัก
ละภาพประกอบทีไดูลຌวเมสืไอถึงผลิตภัณฑ์ ฿ชຌงานยาก จึงเมหมาะสมกับการรับรูຌของผูຌบริภค฿นกลุมปງาหมาย
ของผูຌประกอบการ จะติดภาพลักษณ์ทีไวาขนมอบกรอบมักจะมา฿นรูปบบซองหรือถุงทานัน
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : ซองฟอยด์ซิบกຌนตังหนຌา฿สหลังทึบ
สติ๊กกอร์กระดาษพิมพ์ ไ สีคลือบ UV
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แโ.แ็ นางวิยะนันท์ จุลละนันทน์ ิผลิตภัณฑ์กาละมี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌงาย สีสันสด฿สสวยงาม สามารถบรรจุกาละมเดຌ
โ5เ กรั ม สามารถรี ย งซຌ อนกันเดຌ฿นการจั ดวางผลิ ตภัณฑ์ละมีหู หิ วหยิ บ จั บ เดຌส ะดวก นืไ องจากบรรจุ ภัณ ฑ์
บบดิมนันป็นพียงถุงพลาสติก฿สเมสามารถปງองกันสงทีไสองละมลงตางโ ซึไงมีผลตออายุละการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์ดยตรง
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองหูหิวกຌนขัด
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 กรม พิมพ์ 4 สีคลือบพลาสติกดຌาน Spot UV
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา
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แโ.แ่ นางทิพย์สุคนธ์ จันทร์ตຍะ ิผลิตภัณฑ์ลูกประคบี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไมีความสวยงามละมีรูปทรงทีไปลก ตกตางจากทัไวเป มีสีสัน
ลวดลายทีไสวยงามบงบอกความป็นลຌานนา มี การ฿ชຌงานทีไเมซับซຌอน นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนันป็นพียง
ถุงพลาสติก฿ส เมมีสิไงทีไสืไอถึงอกลักษณ์ของทຌองถิไนทาทีไควร
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองกຌนขัดทรงสีไหลีไยมคางหมู
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 กรม พิมพ์ 4 สีคลือบ UV จาะรูรຌอยหูชือกกระดาษดຌานบน
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา

แโ.แ้ นายพัชรพงศ์ ปัญญาคุณานนท์ ิตราดินสุขี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทีไ มีความสวยงามละมีรูปทรงทีไปลกตกตางจากทัไวเป มีสีสัน
สวยงาม ดูมีมูลคา หมาะสมกับราคาละบรรจุภัณฑ์กระปุกทีไอยูดຌาน฿น นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนันป็นพียง
บรรจุภัณฑ์รูปทรงสีไหลีไยมทัไวเป สีสันเมสด฿ส
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองกຌนขัดทรงสีไหลีไยมคางหมู
กลองนอก : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบพลาสติกดຌาน Spot UV
กลอง฿น : กระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม
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แโ.โเ นางฉอุຌม บุปผา ิผลิตภัณฑ์กลຌวยตากี
ปัญหำละควำมตຌองกำร
มีความตຌองการทีไจ ะพัฒ นาบรรจุ ภัณฑ์ ทีไมี ความสวยงาม ดูมีมู ล คาละหมาะสมกับ การป็ นของฝาก
นืไองจากบรรจุภัณฑ์บบดิมนันป็นพียงกลองพลาสติก฿สทัไวเปเมตกตางกับผูຌประกอบการรายอืไนขຌางคียงจนเม
สามารถยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑ์เดຌทาทีไควร
วัสดุละทคนิคกำรผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑ์ : กลองบบปຂดฝาบน
กลองกระดาษอาร์ตการ์ด ใ5เ กรม พิมพ์ ไ สีคลือบ UV ิดຌานี Spot UV จาะหนຌาตางปะพลาสติก
บรรจุภัณฑ์กอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑ์หลังการออกบบละพัฒนา
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13. ขຌอสนอนะ
จากการดานิ นครงการพัฒ นาละออกบบบรรจุภัณฑ์ ตังตการลงพืนทีไพืไอ กใบ กีไยวขຌอมูล ทีไป็ น
ประยชน์ตอการดานินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จนถึงกระบวนการออกบบบรรจุภัณฑ์ทา฿หຌพบวา
ผูຌประกอบการควรทีไจะ฿หຌความสาคัญกับการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพทัง฿นดຌานการ฿ชຌงานหรือ
รูปลักษณ์ทีไมีความสวยงามบงบอกถึงอัตลักษณ์ของทຌอ งถิไน พืไอป็นปกปງอง฿หຌผลิตภัณฑ์฿หຌมีความปลอดภัยจาก
การขนสงจนเปถึงมือผูຌบริภคควบคูกับความหมาะสมกับราคาตຌนทุนของการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมเปถึงการสรຌาง
Corporate identity design ิการสรຌางอัตลักษณ์฿หຌกับกลุม/ชุมชนี พืไอป็นการสรຌางอกลักษณ์หรือตัวตนของ
กลุมละยังป็นการสรຌางความจดจาระหวางผูຌประกอบการกับผูຌบริภค ชนการออกบบตราสัญลักษณ์ ป็นตຌน
14. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แไ.แ นางอาภาพร สินธุสาร
ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ ชานาญการพิศษ
ทรศัพท์ : 02-201-7ใ็ไ
อีมล์ : apaporn@dss.go.th .
แไ.โ นายสุทธิศักดิ์ กลิไนกຌวณรงค์
ตาหนง : นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ
ทรศัพท์ : 02-201-7ใใๆ
อีมล์ : sutthisak@dss.go.th
.

หนวยงาน : สานักทคนลยีชุมชน
ทรสาร :
หนวยงาน :
ทรสาร :

สานักทคนลยีชุมชน
-
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำร กำรพิไมประสิทธิภำพตำผำกຍส

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ : การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
: The Development of Gas Kiln
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นายฉัตรชัย บาลศรี ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดังดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ไแ0 ทรสาร : 0 2201 7372 อีมล์ : cbalsri@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3.1. นายอุทน รินทร์ฟอง ิกลุมฮือนปฏิมาี
ทีไอยู : ๆๆ หมูทีไ แเ ต.มปม อ.มืองพะยา จ.พะยา 5ๆแใเ
ทรศัพท์ เ่ แ้ๆเ ้่5้
3.2. นายสุขสันต์ ศิริวงค์ ิสุขสันต์ซรามิกี
ทีไอยู : แโ่ ม.ใ ต.บຌานหลา อ.ม฿ส จ.พะยา 5ๆแใเ
ทรศัพท์ เ่ ้ๆใ็ ็้โ้
3.3. นางมัทนีย์ วงศ์ภูริวัฒน์ ิกลุมพญาดินี
ทีไอยู : ไ็/แ หมูทีไ ้ ต. ม฿จ อ.มืองพะยา จ.พะยา 5ๆแใเ
ทรศัพท์ เๆ ใแแไ 5ๆเๆ
3.4. นายธีรภัทร์ พูลพล ิรงงานมดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ี
ทีไอยู : แเๆ หมูทีไ ้ ต.ทาผา อ.กาะคา จ.ลาปาง 5โเเเ
ทรศัพท์ เ่ ้้5ไ ไไแ5
3.5. นางรัตนาภรณ์ จันทร์รือน ิรงงานปั้นงานซรามิกี
ทีไอยู : ่เ หมูทีไ แใ ถ.ลาปาง – มทะ ต. ชมพู อ.มือง จ.ลาปาง 5โเเเ
ทรศัพท์ เ่ ้ไใโ ใแไ่
3.6. นายกฤตนู กิตติรจนา (รง.กิตติรจน์ซรามิกี
ทีอไ ยู : 5/แ หมูใ ถ.พระจຌาทัน฿จ ต.ตຌนธงชัย อ.มือง จ.ลาปาง 5โเเเ
ทรศัพท์ : เ้ แเ็่ โ5ใไ
3.7. นายสัญญา บุพศิริ ิสมาชิกกลุมบຌานกลางพัฒนาี
ทีไอยู : แๆใ/ใ หมูทีไ แต.นนตาล อ.ทาอุทน จ.นครพนม ไ่แโเ
ทรศัพท์ เ้ ใไ่เ 55โไ
3.8. นายพิรญาณ์ นวมดຌวง ิศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ)
ทีอไ ยู : ศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ วัดทาสุทธาวาส ต.บางสดใจ อ.วิศษชัยชาญ จ.อางทอง
ทรศัพท์ 08 2699 6493
3.9. นายประดิษฐ์ รจนพร ิกลุมบຌานดินมดดงี
ทีไอยู : ้่/โ หมูทีไ5 ต.คกตูม อ.มือง จ.ลพบุรี
ทรศัพท์ เ่ แ55เ ้ๆ้็
3.10. นายนราพงษ์ ธุงจันทร์ ิรงงานนาดินดีเซด์ี
ทีอไ ยู ใเโ ม.็ ต.พระบาท อ.มืองลาปาง จ.ลาปาง 5โเเเ
ทรศัพท์ เ้ เ่้ใ ้ๆไ็
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3.11. นายวุฒิชัย พลายดຌวง ิรงงานวุฒิชัยซรามิกี
ทีอไ ยู : แโแ/็ ม.โ ต.นาจຌ อ.มทะ จ.ลาปาง 5โเเเ
ทรศัพท์ เ่ 5็โแ ๆ5เใ
4. ระยะวลาของครงการ : 10 ดือน
5. งบประมาณครงการ ิจานวนผูຌประกอบการขอรับการสนับสนุน แแ ฿บสมัครี : 646,983 บาท
ิ วศ. 455,203 บาท ผูຌประกอบการ 191,780 บาท ี
ตารางสดงการ฿ชຌงบประมาณครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผูຌประกอบการ
นายอุทน รินทร์ฟอง
ิกลุมฮือนปฏิมาี
นายสุขสันต์ ศิริวงค์
(สุขสันต์ซรามิกี
นางมัทนีย์ วงศ์ภูริวฒ
ั น์
(กลุมพญาดินี
นายธีรภัทร์ พูลพล
(รงงานมดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ี
นางรัตนาภรณ์ จันทร์รือน
(รงงานปัน้ งานซรามิกี
นาย กฤตนู กิตติรจนา
(รง.กิตติรจน์ซรามิก ี
นายสัญญา บุพศิริ
(สมาชิกกลุมบຌานกลางพัฒนาี
นายพิรญาณ์ นวมดຌวง
(ศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจี
นายประดิษฐ์ รจนพร
(กลุมบຌานดินมดดงี
นายนราพงษ์ ธุงจันทร์
(รงงานนาดินดีเซด์ี
นายวุฒิชัย พลายดຌวง
(รงงานวุฒชิ ัยซรามิกี
รวม

งบประมาณ วศ.
บาท
รຌอยละ

งบประมาณ ผปก. ผลการ฿ชຌจา ย
บาท
รຌอยละ งบประมาณ

41,470

68

19,900

32

61,370

41,000

73

15,400

27

56,400

41,235

71

17,080

29

58,315

41,474

70

17,500

30

58,974

41,474

70

17,500

30

58,974

41,474

70

17,500

30

58,974

40,849

69

18,000

31

58,849

41,861

73

15,500

27

57,361

41,418

72

16,500

28

57,918

41,474

68

19,900

32

61,374

41,474

71

17,000

29

58,474

455,203

70

191,780

ใเ

646,983

6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการการพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส ป็นการพัฒนากระบวนการผลิตของผูຌประกอบการซรามิก
ซึไงการด านิ นงานป็ นการลงพืนทีไ ฿หຌ คาปรึ กษาชิง ลึ ก ฿นการปรั บ ปรุ งการผาเหมຌ การส ง ผ านความรຌ อน฿หຌ
ผลิตภัณฑ์ ละการลดการสูญสียความรຌอนจากการชารุดหรือสืไอมสภาพของอุปกรณ์ตา ดย฿ชຌครืไองมือวัด
อุณหภูมิละครืไองมือวิคราะห์บรรยากาศการผาของ วศ. ควบคุมการผาทา฿หຌ ตาผามีประสิทธิภาพพิไมขึน
410

ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถผาผลิตภัณฑ์เดຌคุณภาพดีสมไาสมอทัไวทังตา ลดตຌนทุนชือพลิง฿นการผา ลงเดຌรຌอยละ
แเ-ใเ ซึไงผูຌประกอบการเดຌรับความพอ฿จป็นอยางมาก
7. ความป็นมาของครงการ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ดยส านั ก ทคนลยี ชุ ม ชนเดຌ ด านิ น งานครงการคู ป องวิ ท ย์ ประจ าปี
งบประมาณ โ5ๆเ รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส นืไองจากผูຌประกอบการครืไองปั้นดินผาประสบปัญหา
฿นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์฿นกระบวนการผา ชน ผาตละครังผลิตภัณฑ์สีคลือบเมหมือนดิม คลือบ
เมสุก สินปลืองชือพลิง ป็นตຌน ซึไง วศ. มีทคนลยีทีไสามารถ฿หຌคาปรึกษา฿นการปรับปรุงการผา การจัดรียง
ผลิตภัณฑ์฿นตา รวมเปถึงการปรับปรุงอุปกรณ์ตางโ฿นตาผา ทา฿หຌตาผามีประสิทธิภาพพิไมขึน ผลิตภัณฑ์ทีไเดຌ
หลังผามีคุณภาพสมไาสมอทัไวทังตา
8. วัตถุประสงค์
พืไอปรับปรุงตาผากຍส ฿หຌมีประสิทธิภาพการผาพิไมขึน
9. ขอบขตของการดานินงาน
การดานินงาน
แ. ลงพืนทีไสารวจขຌอมูล ตรวจสภาพตาผา การ฿ชຌงานตรวจวัดการ
ผาเหมຌ ละปริมาณการ฿ชຌชือพลิง
2. วางผนการปรับปรุงประสิทธิภาพตาผา ตรียมวัสดุอุปกรณ์
ครืไองมือวัด ครืไองมือปรับปรุงตา
3. ลงพืนที฿ไ หຌคาปรึกษาชิงลึก ทคนิคการควบคุมตา ปรับปรุงตาผา
ตรวจวัดประสิทธิภาพการผาละการ฿ชຌชือพลิง ตรวจวัด
ประสิทธิภาพตาผาซา
4. สรุปผล ละจัดทารายงาน

จานวนผลงาน
ลงพืนทีไ โ ครัง
ออกบบละทดลองพัฒนา
ทคนิคการผาตຌนบบ แ งาน
ลงพืนทีไ โ ครัง
รายงาน

10. หลักการละหตุผล
ประสิทธิภาพของตาผา คือ คุณสมบัติของตาผา฿นการนาพลังงานความรຌอนจากชือพลิงสงผานเปยัง
ผลิตภัณฑ์ทีไผาพืไอ฿หຌเดຌคุณสมบัติตามตຌองการิแี ชน การดูดซึมนา ความขใงรง สีหลังผา ละคลือบสุกตัว
มันวาว ซึไงประสิทธิภาพของตาผา จะป็นสิไงทีไบงบอกถึงอัตราการสินปลืองชือพลิง฿นการผาของตานันโ
ถຌา ผูຌ ป ระกอบการสามารถพั ฒ นา฿หຌ ก ารผา มี ป ระสิ ทธิ ภ าพพิไ ม ขึ น มี อุ ณ หภู มิ ส มไ าสมอทัไ ว ทั งตา จะท า฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถลดการสูญสียของผลิตภัณฑ์หลังผาละคา฿ชຌจายชือพลิงทีไสินปลืองลง

ภาพทีไ แ การถายทความรຌอน฿นตาผา

ภาพทีไ 2 สัดสวนอากาศออกปลอง
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฿นกระบวนการผานัน พลังงานความรຌอนทีไเดຌจากชือพลิงเมเดຌถูกนามาสงผาน฿หຌกับผลิตภัณฑ์ทังหมด
นืไองจากมีการถายทพลังงานความรຌอนเปยังสวนตางโ ภาย฿นตาผา ชน ผนังตา ชันวางผลิตภัณฑ์ หรือสูญสีย
ออกสูปลอง ทา฿หຌตาผามีประสิทธิภาพลดลง รวมเปถึงการควบคุมสัดสวนของอากาศกับชือพลิงของหัวผากใ
ป็นปัจจัยสาคัญตอประสิทธิภาพการผา ซึไงปัจจัยหลักทีไกีไยวขຌอง฿นการควบคุมประสิทธิภาพของตาผามีหลักโ
ใ สวน ดังนี
1. ปัจจัยจากการผาเหมຌของชือพลิงกຍาซหุงตຌม

ภาพทีไ ใ ลักษณะของการผาเหมຌบบตางโิใี

การผาเหมຌของชือพลิงกຍาซหุงตຌม ป็นการกิดปฏิกิริยาออกซิดชันของกຍาซหุงตຌมกับกຍาซ
ออกซิจน ทา฿หຌเดຌพลังงานความรຌอน ซึไงกรณีทีไปฏิกิริยากิดขึนอยางสมบูรณ์ จะเดຌคาพลังงานความรຌอนสูงสุด
ละเดຌกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ ิCO2ี กับเอนา ิH2Oี ตหากปฏิกิริยากิดขึ นอยางเมสมบูรณ์ คาพลังงานความ
รຌอนทีไเดຌจะลดลง ละกิดกຍาซคาร์บอนมอนนอกเซด์ ิCO) ซึไงป็นมลภาวะตอสิไงวดลຌอม
สวนผสมของกຍาซหุงตຌมประกอบดຌวย พรพนรຌอยละ ็เ ละบิวทนรຌอยละ ใเ
พรพน (C3H8) C3H8 + 5O2
3CO2 + 4H2O + ความรຌอน
บิวทน (C4H10 ) C4H10 + 6.5O2

4CO2 + 5H2O + ความรຌอน

การกิดปฏิกิริยาการผาเหมຌทีไสมบูรณ์พืไอ฿หຌเ ดຌคาพลังงานความรຌอนสูงสุดนัน จะตຌองมีสัดสวน
ของชือพลิงกับอากาศทีไพอดีกัน คือ 15.5 : 1 (2) ดังนันควรควบคุมสัดสวนของชือพลิงละอากาศ฿นตาผา ซึไง
ป็นปัจจัยทีไสาคัญ฿นการพิไมประสิทธิภาพของการผาเดຌ
การผาเหมຌ฿นตาผาทีไ฿ชຌกຍาซหุงตຌมป็นชือพลิงนัน มีการบงบรรยากาศ฿นตาป็น ใ ชนิดคือ
ิแี บรรยากาศนิวทรัล ิneutral) ป็นการผาเหมຌทีไสมบูรณ์ดยอากาศกับ กຍาซมีสัดสวนพอดี
กัน ละถูก฿ชຌ฿นการผาเหมຌจนหมด
ิโี บรรยากาศบบออกซิดชัน ิoxidationี ป็นการผาเหมຌทีไสมบูรณ์ดยมีอากาศสวนกิน
ลใกนຌอย วัดปริมาณกຍาซออกซิจนเดຌรຌอยละ โ-ไ ปริมาณกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์เดຌรຌอยละ ้-แเ ิโี ละ
ิใี บรรยากาศบบรีดัก ชัน ิreductionี ป็น การผาเหมຌทีไเ มส มบูร ณ์ ดยอากาศเม
พียงพอ ซึไงจะกิดกຍาซคาร์บอนมอนนอกเซด์ ฿นตาผา ดยปริมาณกาซคาร์บอนมอนนอกเซด์จะบอกถึงระดับ
ของการกิดปฏิกิริยารีดักชัน฿นนือดิน สงผลตอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หลังผาทีไตกตางกัน ฿นการควบคุม
ตาผากຍส฿นการผาผลิตภัณฑ์ซรามิกนัน คาพลังงานความรຌอนทีไ฿หຌกับผลิตภัณฑ์ คือคาความรຌอนทีไเดຌจาก
ปฏิกิริยาการผาเหมຌของกຍาซหุงตຌมกับออกซิจน฿นอากาศ ซึไงคาพลังงานความรຌอนจะมีคาสูงสุดมืไอกิดปฏิกิริยา
การผาเหมຌทีไสมบูรณ์ สัดสวนของกຍสกับอากาศตຌองพอดีกัน฿นทางทฤษฏี ต฿นทางปฏิบัติจะมีปัจจัยอืไนขຌามา
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กีไยวขຌอง ชนความชืน฿นนือดิน ละสภาพอากาศบริวณตาผา ป็นตຌน ทา฿หຌคาปริมาณกຍาซทีไวัดเดຌมีคาตาง
เปจาก฿นทฤษฏี
ดังนัน฿นการผาจึงตຌองปรับสัดสวนของอากาศ฿หຌมีอากาศสวนกินลใกนຌอย พืไอ฿หຌบรรยากาศ฿น
ตาป็นออกซิดชัน ดยทัไวเปนันชางตาสามารถสังกตบรรยากาศ฿นตาผาเดຌจากสภาวะภาย฿นตาผา สีของ
ปลวเฟ ละควันทีไปลองตา ดยการผา฿นบรรยากาศออกซิดชันจะมีปลวเฟสีมวง-ฟງา มองหในสวนลึกของ
ตาผาเดຌลางโ สวนการผา฿นบรรยากาศรีดักชัน ปลวเฟจะมีสีดง มีควันดา ละมีขมา การสังกตสภาวะ
ภาย฿นตาผา สีของปลวเฟ ละควันทีไปลองตา ตຌองอาศัย ทักษะความชานาญละประสบการณ์อยางมาก
ละหากมี การ฿ชຌครืไ องมือ ทีไมนยา฿นการวัด จะทา฿หຌ ทราบบรรยากาศ฿นการผาเดຌ ชัดจนละละอีย ดขึน
ผูຌ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมซรามิ ก สามารถปรั บ การผาเหมຌ  ละควบคุ ม บรรยากาศ฿นตา พืไ อ ฿หຌ  กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ละลดความรຌอนทีไสูญสียออกปลองตา
2. ปัจจัยจากการสงผานความรຌอน ดยความรຌอนจากหัวผาจะถูกสงผานเปยังผลิตภัณฑ์฿นรูปของลม
รຌอนเหลวน฿นหຌองผาผานผลิตภัณฑ์พืไอออกสูปลองตา ดังนันการออกบบชันวาง฿นตา ทางดินลมพืนตา฿หຌลม
รຌอนเหลเปยังผลิตภัณฑ์เดຌอยางทัไวถึง จะทา฿หຌอุณหภูมิสมไาสมอทัไวทังตา ซึไงทางกรมวิทยาศาสตร์บริการมี
ครืไองมือวัดละบันทึกอุณหภูมิ ทีไเดຌรับการรับรองการสอบทียบอุณหภูมิจากหຌองทดลองทีไเดຌมาตรฐาน ทีไจะ
น ามา฿ชຌ วั ด อุณ หภู มิ ทัไว ทั งตา พืไ อ ปรั บ ปรุ ง การจั ดรี ย งชันวางละผลิ ต ภั ณ ฑ์฿ นตาผา ส ง ผล฿หຌ  ตาผามี
ประสิทธิภาพพิไมขึน
3. ปัจจัยจากการสงผานความรຌอนเปยังสวนอืไนของตา ชน ฉนวนผนังตาทีไสืไอมสภาพหรือชารุด
ขอบประตูตาปຂดเมสนิท รวมถึงการตังระยะปຂด -ปຂด การระบายของลมรຌอนสู ปลอง ละการลือก฿ชຌขาตังละ
ผนรองผาทีไหมาะสมกับอุณหภูมิทีไผาละขนาดของผลิตภัณฑ์ทีไผา
ครงการนีป็นการตรวจวัดปริมาณการผาเหมຌของตาผาผลิตภัณฑ์ซรามิก ทีไ฿ชຌกຍาซหุงตຌมป็นชือพลิง
ดยวัดอากาศสวนกินดຌวยครืไองวัดปริมาณออกซิจน วัดอุณหภูมิภาย฿นตา วิคราะห์ประสิทธิภาพการผาเหมຌ
พรຌอมทังปรับตังคาการผา ชน ปรับสัดสวนอากาศกับชือพลิงทีไหัวผา ปรับการระบายออกปลอง ควบคุม
อากาศสวนกิน ปรับปรุงอุปกรณ์ตา พืไอ฿หຌการผากิดประสิทธิภาพการผาสูงสุด ลดการสียหายของผลิตภัณฑ์
฿นขันตอนการผา ละลดการ฿ชຌชือพลิงเดຌถึงรຌอยละ 10 – 30
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1. ลงพืนทีไสารวจขຌอมูล ขຌาพบผูຌประกอบการปรึกษาหารือการดานินงานครงการ สอบถามประดใน
ปัญหาการ฿ชຌงานของตาผาทีไขຌารวมครงการ ตรวจสภาพตาผา การ฿ชຌงานตรวจวัดการผาเหมຌ ละปริมาณ
การ฿ชຌชือพลิง ซึไงตรวจพบปัญหา฿นการ฿ชຌงานของตาผาคือ ตรวจวัดการผาเหมຌตามปกติของรงงาน พบวา
ผูຌประกอบการผาวันตอวัน ซึไงการผาตอนืไองจะทา฿หຌลดการสินปลืองชือพลิง฿นชวงรกของการผา นืไองจาก
เมตຌองสูญสียความรຌอน฿หຌอุปกรณ์ตา ตผูຌประกอบการเมสามารถควบคุมการผา฿หຌรใวขึนเดຌ ทา฿หຌวลาทีไ฿ชຌ฿น
การผานาน ่ ชัไวมง ทา฿หຌสินปลืองชือพลิง
11.2. วางผนการดานินการปรับปรุงตาผา ตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครืไองมือวัด ครืไองมือปรับปรุงตาวาง
ผนการปรับปรุงประสิทธิภาพตาผา จัดทาอุปกรณ์ตຌนบบสาหรับทดลองปรับปรุงตาผาพืไอพิไมประสิทธิภาพ
การผา
11.3. ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ปรับปรุงการผาพืไอลดการสินปลืองชือพลิง

413

12. ผลการดานินงาน
12.1. นายอุทน รินทร์ฟอง ิกลุมฮือนปฏิมาี
กลุมฮือนปฏิมา ป็นกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ละของประดับตกตง ชน
กຌวกาฟ จกัน ป็นตຌน ผลิตภัณฑ์ของกลุมเดຌรับการรับรองมาตรฐาน มผช. ครืไองปั้นดินผาสตนวร์ นือ
ดินทีไ฿ชຌขึนรูปผลิตภัณฑ์มีสีหลังผาทีไป็นอกลักษณ์ นืไองจากเดຌพัฒนานาดินหนียวทຌองถิไน จ.พะยา มาผสมกับ
นือดินปั้นสารใจ ผา฿นบรรยากาศรีดักชัน ิReduction) ทีไอุณหภูมิ 1270เC จากการลงพืนทีไสารวจขຌอมูล
ผูຌประกอบการซรามิกภาคหนือตอนบน พบวากลุมประสบปัญหา฿นการควบคุมบรรยากาศ฿นตาผา฿หຌป็นบบ
รีดักชันสมไาสมอกันทัไวทังตา ละตาผามีสภาพกา อีกทังทางกลุมยังเมมีความรูຌ฿นการซอมบารุงตา จึงสมัคร
ขຌารวมครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ละตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการนาความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีมา฿ชຌ฿นการ ปรับปรุงการผา฿หຌมีประสิทธิภาพการผาเหมຌสูงขึน ลดการสินปลืองชือพลิง พรຌอมกับ
ตຌองการองค์ความรูຌรืไองการ฿ชຌงานตาผาอยางปลอดภัย การบารุงรักษาตาผา ละอุปกรณ์สวนตางโ ของตา
พืไอยืดอายุการ฿ชຌงานตาผา฿หຌนานขึน
ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
แ. การ
ตรวจสอบ
สภาพของ
ตาผา

ปัญหาทีไพบ
- อุปกรณ์วัดละควบคุม
บางอยางสืไอมสภาพ ชน
รคูรตอร์ปรับความดันกຍส
กจ์วัดความดันทอกຍส
- ฉนวนเฟบอร์ผนังตาชารุด
สืไอมสภาพ ขาดรวงลงมาปຂด
ชองหัวผา

วิธีกຌปัญหา
- ปรับปรุงทอกຍสดยปลีไยนทอ
฿หมทนทอดิมทีไชารุด ติดตังร
คูรตอร์ควบคุมความดัน ละ
กจ์วัดความดัน฿หม พืไอควบคุม
การผาเดຌงา ย ละสามารถอาน
คาละบันทึกคาเดຌสาหรับ
ปรับปรุงการผาตอเป
- ปลีไยนผนังเฟบอร์ชัน฿นสุด
ของตาทนของดิมทีไชารุด
โ. วัด
- ฿นชวงการผาออกซิดชัน
- ตรวจวัดการผาเหมຌ฿นตาผา
บรรยากาศการ ผูຌประกอบการควบคุมการผา ของผูຌประกอบการ จากนันปรับ
ผาดຌวย
฿หຌป็นบรรยากาศรีดักชันตลอด คา฿หຌอยู฿นชวงทีไหมาะสม
ครืไองวัด
ชวงการผา
ดยฉพาะชวงทีไผา฿นบรรยากาศ
ปริมาณ
ทา฿หຌสินปลืองชือพลิงดยเม ออกซิดชันตຌองปรับคาออกซิจน
ออกซิจน
จาป็น
ออกปลอง฿หຌคาประมาณรຌอยละ
- ตาควบคุมการผายาก
ใ – 5 สวน฿นชวงการผารีดักชัน
ปรับคาตามดิมของ
ผูຌประกอบการ

ผลทีไเดຌ
- ตาผาควบคุมการผาเดຌ
งาย
- สามารถผาผลิตภัณฑ์฿หຌ
คุณภาพตามตຌองการทัไวทัง
ตา
- ลดชือพลิง LPG ลงรຌอยละ
15 ิดูรายละอียด฿นสรุปผล
การดานินงาน น.โ็ี

สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ตาผาของกลุมฮือนปฏิมา มีสภาพชารุด นืไองจากการ฿ชຌงานมาป็นวลานานละ
เมเดຌรับการบารุงรักษา อีกทังบรรยากาศ฿นการผาเมหมาะสม ทา฿หຌการผามีการ฿ชຌพลังงานทีไสินปลือง
หลังการดานินงาน ๊ ตาผาเดຌรับการปรับปรุง มีสภาพพรຌอม฿ชຌงาน สามารถควบคุมการผาเดຌงายละ
มีประสิทธิภาพการผาทีไดีขึน ทา฿หຌลดการ฿ชຌชือพลิง
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ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
1. ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ แเเ % ทีไสามารถลดตຌนทุนชือพลิง฿นการผาลงเดຌ
2. ผูຌประกอบการสามารถพัฒนาทคนิคการผาบบรีดักชัน฿หຌผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
แ. ผูຌประกอบการสามารถลดการสินปลืองชือพลิง จากการสูญสียความรຌอนออกปลอง ดยตຌองควบคุม
การระบายของลมรຌอนออกสูปลองดຌวยการปรับระยะของผนกัน ิdamper) ฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสมกับตละ
ชวงการผา ซึไงผูຌประกอบการสวน฿หญมักจะปรับตังคาระยะผนกันลมเวຌป็นคาทีไมีการระบายมากทีไ สุดตลอดการ
ผา ทา฿หຌตลอดชวงการผามีการระบายมากกิน
โ. ผูຌประกอบการมักตຌมถังกຍสดຌวยนารຌอนพืไอพิไมรงดันกຍส฿นระหวางการผา ซึไงอาจทากิดอันตราย
ซึไงเดຌ฿หຌคานะนาผูຌประกอบการเดຌขຌา฿จวา การผา฿ชຌความดันกຍสขຌาหัวผานຌอยกวา แ.5 kg/cm2 นัน ความดัน
กຍสจากถังซึไงปกติมีคา2 - ๆ kg/cm2 นันพียงพอตอการ฿ชຌผา สวนกรณีทีไจาป็นตຌองการพิไมความดันของเอกຍส
จากถัง ควรติดตังอุ ปกรณ์ นิ รภัย ชน วาล์ ว ควบคุ มรงดั น อุป กรณ์ตรวจจั บ กຍส รัไ ว ป็ นตຌน พืไอ฿หຌ ความ
ปลอดภัย฿นการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงผนังตา

ปรับปรุงทอกຍส

12.2. นายสุขสันต์ ศิริวงค์ ิสุขสันต์ซรามิกี
นายสุขสันต์ศิริวงศ์ สุขสันต์ซรามิค ผลิตละจาหนายซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ดยเดຌขึน
ทะบียนอทอปป็นผูຌประกอบการครืไองปั้นดินผาประภท stoneware ปัญหา฿นการผลิตคือ อุณหภูมิ฿นตาเม
ทากันดยผลิตภัณฑ์ดຌานบนตาสุกตัวมันวาว ขณะทีไดຌานลางเมสุก ฿ชຌวลา฿นการผานานสินปลืองชือพลิง ละ
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิตาทางานผิดปกติ
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ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
ตรวจสอบ
สภาพตาผา

ปัญหาทีไพบ
-ทางดินลงพืนตามี
ขนาด฿หญป็นชองปຂด
ลงทา฿หຌลมรຌอนเมเหล
มาสวนหนຌา

ตรวจวัดการ
ผาเหมຌละ
ภาย฿นตาผา

- ตรวจพบอากาศ
สวนกินปริมาณมากทา
฿หຌพาลมรຌอนเหลออกสู
ปลอง

วิธีกຌปัญหา
- ปูเฟบอร์พืนตา฿หຌชองทางดินลมมี
ขนาดลใกลง ละจัดรียงชันวางผา฿หຌ
ชิดผนังดຌานหลัง พืไอ฿หຌลมรຌอนเหลผาน
มาดຌานหนຌากอนเหลลงสูพืนตาพืไอ
ออกปลอง
- ขยายขนาดสຌนผานศูนย์กลางรูนมหนู
ของหัวผา พืไอ฿หຌหัวผาจายกຍส
เดຌมากขึน เดຌความรຌอนสูงขึน
- ควบคุมปริมาณออกซิจนทีไออกสู
ปลองลดลง

ผลทีไเดຌ
- ควบคุมการผางายขึน
- ลมรຌอนถูกกใบ฿หຌอยู฿น
หຌองผานานขึน ละลม
รຌอนเหลวนมาสวนหนຌาเดຌ
มากขึน ชินงานเดຌรบั ความ
รຌอนทัไวถึงกัน ลดการ
สูญสียความรຌอน฿นตา
ออกสูปลอง
- ผูຌประกอบการสามารถลด
การ฿ชຌชือพลิงลงเดຌ รຌอย
ละ แ็ ิดูรายละอียด฿น
สรุปผลการดานินงาน น.
โ็ี

กอนการดานินงาน : ตาผาสินปลืองชือพลิง ผลิตภัณฑ์ทีไวางผาสวนหนຌาละดຌานลางของตาเมสุก
คลือบเมงา ควบคุมการผายาก รงเมขึน฿นชวงอุณหภูมิหลัง ้เเ องศาซลซียส
หลังการดานินงาน : ผลิตภัณฑ์สวนหนຌา ละดຌานลางของตาสุกตัวดี ควบคุมการผางาย สามารถรง
อัตราการผาเดຌ ฿ชຌกຍส฿นการผาลดลง
ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการยังมีความประสงค์ทีไจะ฿ชຌวิธีการผาบบดิม ซึไง฿ชຌวลา฿นการผานานขึน พืไอ฿หຌผลิตภัณฑ์ซึไง
ป็นการขึนรูปบบอิสระทีไมีขนาดละรูปรางหนา เมสีไยงกับการสูญสียจากการตกระหวางผา ดังนันจึงนะนา฿หຌ
ผูຌประกอบการผารียงผลิตภัณฑ์฿หຌตใมตาผา฿นตละครัง พืไอจะเมป็นการสินปลืองชือพลิง฿นการผา
ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน - หลัง การดานินงานี

วัดอุณหภูมิผนังตาดຌานนอก

วัดการผาเหมຌภาย฿นตา
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12.3 นางมัทนีย์ วงศ์ภูริวัฒน์ ิกลุมพญาดินี
กลุมพญาดิน ป็นผูຌประกอบการผลิตละจาหนายครืไองปั้นดินผานือดินดง ละเดຌจดทะบียนป็น
ผูຌประกอบการสินคຌาอทอปซรามิก ประภท฿ชຌงานทัไวเป เดຌรับการรับรองมาตรฐาน มผช. ผลิตภัณฑ์ออร์ทน
วร์ ดย฿นกระบวนการผลิตผูຌประกอบการเดຌ฿ชຌดินหนียว฿นพืนทีไ จ.พะยา ขึนรูป ละผาทีไอุณหภูมิ 800 –
900 องศาซลซียส ฿ชຌตาผากຍสขนาดความจุ 0.25 ลูกบาศก์มตร ตนืไองจากตาผามีสภาพชารุดจากการ฿ชຌ
งาน ทา฿หຌตຌอง฿ชຌวลา฿นการผานานขึน สินปลืองชือพลิง ผูຌประกอบการจึง สมัครขຌารวมครงการคูปองวิทย์
พืไออทอป พืไอ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการ นาความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีมา฿ชຌ฿นการ ปรับปรุง
ตาผา ละควบคุมการผา฿หຌมีประสิทธิภาพการผาเหมຌสูงขึน ลดการสินปลืองชือพลิง ละสามารถ฿ชຌผาเดຌ
ถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาซลซียส พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมโพิไมอกาสทางการตลาด พรຌอมกับตຌองการ
องค์ความรูຌรืไองการ฿ชຌงานตาผาอยางปลอดภัย การบารุงรักษาตาผา ละอุปกรณ์สวนตางโ ของตา พืไอยืด
อายุการ฿ชຌงานตาผา฿หຌนานขึน
ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
การตรวจสอบ
สภาพของตาผา

ปัญหาทีไพบ
- ตาผาสูญสียความรຌอน
ออกทางผนังตา
- ฉนวนเฟบอร์ผนังตาชารุด
สืไอมสภาพ หลุดรวง
- ฿ชຌวลา฿นการผานาน

วัดบรรยากาศการ
ผาดຌวยครืไองวัด
ปริมาณออกซิจน

- อากาศสวนกินสูง

วิธีกຌปัญหา
- ปลีไยนผนังซรามิกเฟบอร์฿หม
ทนของดิมทีไชารุด
- หุຌมผนังดຌานนอกดຌวยผน
อลูมินียม

ผลทีไเดຌ
- สามารถผา
ผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ
ตามตຌองการทัไวทังตา
- ควบคุมการผางาย
- ลดการสูญสียความ
- ปຂดกันชองระบายลมรຌอนขาออก รຌอนออกผนังตา
- ลดชือพลิง LPG ลง
รຌอยละ 25 ิดู
รายละอียด฿นสรุปผล
การดานินงาน น.โ็ี

กอนการดานินงาน ๊ ตาผาของกลุมพญาดิน ฿ชຌผาอุณหภูมิเมกิน 1,000 องศาซลซียส
มีสภาพทีไชารุดนืไองจากการ฿ชຌงานมาป็นวลานาน ละเมมีผนลหะหุຌมผนังซรามิกเฟบอร์
หลังการดานินงาน ๊ ตาผาเดຌรับการปรับปรุง มีสภาพพรຌอม฿ชຌงาน หุຌมผนังดຌานนอกดຌวยผน
อลูมินียม ตาสามารถควบคุมการผาเดຌงาย ประสิทธิภาพการผาทีไดีขึน ทา฿หຌลดการ฿ชຌชือพลิง ละ฿ชຌผาเดຌ
ถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาซลซียส
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ แเเ % ทีไ ตาผามีประสิทธิภาพมากขึน สามารถ฿ชຌงานตาผาเดຌ
อยางปลอดภัย ลดตຌนทุนชือพลิง฿นการผา ละสามารถ฿ชຌผาเดຌถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาซลซียส
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ภาพประกอบดานินงาน ิกอน-หลัง การดานินงานี

ตาผาดิม

วัดอุณหภูมิผนังตาดຌานนอก

ปลีไยนฉนวนซรามิกเฟบอร์

การตาผาหลังปรับปรุง

ชัไงนาหนักกຍสทีไ฿ชຌ

การซอมซมพืนตา
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12.4 นายธีรภัทร์ พูลพล ิรงงาน มดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ี
รงงาน มดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ ผลิตละจาหนายซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเปเดຌรับการรับรอง
มาตรฐาน มผช. ประภทครืไองปั้นดินผาสตนวร์ ประสบปัญหาสินปลืองชือพลิง นืไองจากตาผามีขนาด
฿หญละ฿ชຌวิธีการผาคลือบบบผาครังดียว ซึไง฿ชຌวลา฿นการผา ่ - แเ ชัไวมง ผูຌประกอบการจึงตຌองการลด
วลา฿นการผา ดย฿หຌผลิตภัณฑ์หลังผาสุกตัวทัไวทังตา ผลการตรวจสอบ ดยครืไองวัดอุณหภูมิพบวาอุณหภูมิ฿น
ตา฿นบริวณชันบน ละชันลางตกตางกันมาก ตาผาสงผานความรຌอนเดຌเมทัไวถึง กิดจากลมรຌอนออกปลอง
มากกินเป ละการจัดรียงชันวางผลิตภัณฑ์฿นตาผา มีการวຌนระยะหางของชองทางดินลมรຌอนพืนตาบบ
วຌนชองดຌานหลังมากกินเป ทา฿หຌลมรຌอนเหลออกสูปลองดยเมผา นมาบริวณสวนหนຌาของตา การดานินงาน
กຌเขดยจัดรียงพืนตาทา฿หຌลมรຌอนเหลมาสูสวนหนຌากอนลงสูพืนตา พรຌอมทังทาความสะอาดหัวผา ปรับสัดสวน
ชือพลิงกับอากาศ฿หຌการผาเหมຌสมบูรณ์ ลดอากาศสวนกินทีไเมถูก฿ชຌ฿นการผาเหมຌ
ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
-วัดสัดสวนตา
-ตรวจสภาพ
ตาผาละ
อุปกรณ์ตา

ปัญหาทีไพบ
- อุณหภูมิ฿นตาตกตาง
กัน ดยอุณหภูมิสวนของ
พืนตาดຌานลางสูงกวา
ดຌานบน
- การผาเหมຌชือพลิง
ของหัวผามีปลวเฟสีสຌม

วิธีกຌปัญหา
- ถอดหัวผาทาความสะอาด
- ปຂดดมปอร์ลดการระบายลม
รຌอนออกปลองชวงอุณหภูมิสูง
- ปรับระยะหางของชองพืนตา
- จัดรียงชันวางของ฿นตา
กระจายชันสูงกับชันตไา บังคับ฿หຌ
ลมรຌอนเหลเดຌทัไวถึง
- วัดการผาเหมຌ - วัดอากาศสวนกินออก - ลดอากาศสวนกินทีไออกสูปลอง
ภาย฿นตา
ปลองกินรຌอยละ แเ
- ฿ชຌคน฿นการวัดการทางานของ
อุณหภูมิภาย฿นตา ขณะดียวกันวัดปริมาณ ตาผา พรຌอมทังชักตัวอยางดู
คาร์บอนมอนอกเซด์สูง คลือบสุกกอนปຂดตา
ถึง โเเppm
-ทอร์มคัปปຂลของ
ตาผาอานคาเดຌนຌอย
กวาครืไองวัดมาตรฐาน
ของ วศ. -แเเ องศา
ซลซียส

ผลทีไเดຌ
- อุ ณ หภู มิ ภ าย฿นตา
ตกตางกันลดลง
- ผลิ ตภัณ ฑ์ทีไว างผา฿น
สว นหนຌา ตา สุกตัว งา ย
ขึ นดย฿ชຌ  วลายื น เฟ
ลดลง
- ฿ชຌชือพลิงลดลง รຌอย
ละ แ่ ิดูรายละอียด
฿นสรุปผลการดานินงาน
น.โ็ี

กอนการดานินงาน ๊ ตาผา฿ชຌวลา฿นการผา ่-แเ ชัไวมง ผลิตภัณฑ์สุขตัวเมสมไาสมอทัไวทังตา หัวผา
มีการผาเหมຌเมสมบูรณ์ ปลวมีสีสຌม พิไมหรือลดสัดสวนชือพลิงกับอากาศลຌวกใยังเมสามารถกຌปัญหา ฿ชຌกຍส฿น
การผาตละครังประมาณ แเเ – แแเ กิลกรัม
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ ตาผา฿ชຌกຍสลดลงรຌอยละ แเ-แ5 หัวผาสามารถ
ผาเหมຌชือพลิงเดຌอยางสมบูรณ์ ฿หຌความรຌอนสูง ลมรຌอนเหลผานชินงานอยางทัไวถึง ผาคลือบเดຌสุกตัวทัไงทังตา
สมไาสมอทุกครัง
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จรຌอยละ แเเ ทีไสามรถลดการ฿ชຌชือพลิงเดຌลดลง
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ขຌอสนอนะ
ตาผาของผูຌประกอบการมีปลองทีไสูง ทา฿หຌลมรຌอน฿นตาเดຌผานเปอยางรวดรใว ซึไง ผปก. ควรปຂดผน
ดมปอร์พืไอปຂดกันการเหล ทา฿หຌความรຌอนอยู฿นตานานโ พรຌอมกับจัดรียงชันวาง฿นตา฿หຌความรຌอนเหลวียน
ทัไวตากอนออกสูปลอง
ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน-หลัง การดานินงานี

ชัไงปริมาณกຍสทีไ฿ชຌผา

กจ์วัดความดันกຍสควบคุมการ฿ชຌชือพลิง

ผลิตภัณฑ์หลังผา

ปรับการผาเหมຌ฿หຌป็นบบ
ออกซิดชัน

ปลองตาผาทีไสูงทา฿หຌอากาศออกสูปลองโเดຌ

วัดการผาเหมຌ
420

12.5 นางรัตนาภรณ์ จันทร์รือน ิรงงานปั้นงานซรามิกี
รงงาน ปั้นงานซรามิก ผลิตละจาหนายซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ของประดับตกตง เดຌรับการ
รับรองมาตรฐาน มผช. ประภทครืไองปั้นดินผาสตนวร์ ประสบปัญหาสินปลืองชือพลิง อุณหภูมิ฿นตาผาเม
ทากัน ดยบริวณดຌานขຌางตาอุณหภูมิสูง สงผล฿หຌคลือบดือดป็นฟอง ฿นขณะทีไบริ วณพืนตาอุณหภูมิตไากวา
ละบรรยากาศ฿นตาป็น รีดักชัไนมี ทอร์มคัปปຂลของตาอานคาผิด ซึไงกรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌสอบทียบ
ครืไองวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิทัไวทังตา ละตรวจวัดการผาเหมຌภาย฿นตา ฿หຌคาปรึกษา฿นการปรับปรุงการผา การ
จัดรียงผลิตภัณฑ์฿นตา ฿หຌความรຌอนเหลผานชินงานเดຌอยางทัไวถึง ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถลดตຌนทุนชือพลิง
การผาลงเดຌ รຌอยละ แ้
ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
ปัญหาทีไพบ
ตรวจวัดสภาพ
- อุณหภูมิสวนกลางตา
ตาผา วัดอุณหภูมิ สูงถึง แุโๆ5 องศา
ตาผา
ซลซียสขณะทีไทอร์
มคัปปຂลตาตาสดงผล
แโเ่ องศาซลซียส
วัดการผาเหมຌ
- พบอากาศสวนกิน ละ
คาร์บอนมอนอกเซด์
พรຌอมกัน
- หัวผา โ หัวดับบอย

วิธีกຌปัญหา
- จัดวางชันวางผลิตภัณฑ์฿นตาผา฿หຌมี
เหลวียนเดຌทัไวถึง มีชอง฿หຌลมรຌอนเหล
ผานชันวางเดຌทัไวทังตา
- ปรับจูนชือพลิงละอากาศ฿นตาผา
- จัดรียงชันวางผลิตภัณฑ์฿นตา฿หຌลม
รຌอนเหลวียน฿นตา ทางออกสูปลองเม
ถูกกีดขวาง
- ปลีไยนนมหนูของหัวผาทีไดับบอย

ผลทีไเดຌ
- ตาผาควบคุมการผา
งาย
- อุณหภูมิภาย฿นตา
฿กลຌคียงกันมากขึน
- ลดการ฿ชຌชือพลิงลง
รຌอยละ แ้
ิดูรายละอียด฿นสรุปผล
การดานินงาน น.โ็ี

กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากอุณหภูมิภาย฿นตา
ตกตางกัน ผลิตภัณฑ์ติดรีดักชันบางสวน สินปลืองชือพลิง฿นการผา ทอร์มคัปปຂลอานคาผิดปกติ
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ นืไองจากลดการสียหายจากการผาผลิตภัณฑ์
อุณหภูมิสูงกินเป ลดการสินปลืองชือพลิง ผลิตภัณฑ์ทัไวทังตาเดຌรับความรຌอนสมไาสมอ
ขຌอสนอนะ
แ.ผลิตภัณฑ์ทีไนามาผามีขนาดลใก ทา฿หຌมีอกาสทีไจะกิดบรรยากาศรีดักชัน ภาย฿นหຌองผาผลิตภัณฑ์
ดยทีไเมสามารถตรวจวัดเดຌ฿นภาพรวมทีไปลองตา ดังนันควรจัดรียงชันวางตาผา฿หຌมีการกระจายความสูงตไา฿หຌ
ลมรຌอนเหลวียนเดຌทัไวถึง
โ. ฿นการควบคุมการผาดยชางผาตา ชางตาผาตละคนจะมีทคนิค฿นการควบคุมตา ละวิธีการ
กຌปัญหาการผาทีไตกตางกัน ขึนอยูกับประสบการณ์ของชางตาตละคนกับตานันโ ดังนันผูຌประกอบการตຌอง
ขຌา฿จหลักการผาเหมຌ ละการทางานของตานันโป็นอยางดีพืไอควบคุมละพัฒนาการทางานของชางผาตา ฿หຌ
ผาตาเดຌมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน - หลัง การดานินงานี

วัดอุณหภูมิผนังดຌานนอก

ผลิตภัณฑ์หลังผาา

ปรับปรุงการผาเหมຌหัวผา

วัดอุณหภูมิปลองตาดຌานนอก

วัดอุณหภูมิภาย฿นตาทัไวทัง
ตา
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12.6 นายกฤตนู กิตติรจนา (รง.กิตติรจน์ซรามิก ี
รงงานกิตติรจน์ซรามิก ป็นรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ของประดับตกตง
เดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นือดินสตนวร์ ซึไงพบปัญหาจากการผา คือควบคุมบรรยากาศการผา
เมเดຌ ทา฿หຌผลิตภัณฑ์ทีไเดຌเมป็นเปตามตຌองการ ละสินปลืองกຍส ซึไงจากการตรวจวัดละควบคุมบรรยากาศ฿น
การผา ละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ทา฿หຌผูຌประกอบการควบคุมการผางายขึน เดຌสีหลังผาตามตຌองการทัไวทังตา
ดั ง นั นจึ ง ขຌ า ร ว มครงการคู ป องวิ ท ย์ พืไ อ อทอปพืไ อ ขอรั บ ค าปรึ ก ษา฿นการควบคุ ม การผา฿หຌ เ ดຌ
ผลิตภัณฑ์มีสีสมไาสมอทัไวทังตาเมสินปลืองชือพลิง
ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
- ตรวจสอบ
สภาพตຌองผา
-วัดขนาดสัดสวน
ทางดินลมรຌอน
ของตาผา

- วัดบรรยากาศ
การผาเหมຌดຌวย
ครืไองวัดปริมาณ
ออกซิจน

ปัญหาทีไพบ
-ปลองตาชารุดมีรอย
ตกทีไปลองหลใก
กิดรูรัไว ทา฿หຌลมจาก
ภายนอกขຌาเปขวาง
การเหลของลมทีไมาจาก
ภาย฿นตา
- การจัดรียงชินงาน
ขวางทางดินลมรຌอน
ควบคุมบรรยากาศเดຌเม
สมไาสมอทัไวทังตาิผา
บรรยากาศรีดักชัน ต
ติดรีดักชันี

วิธีกຌปัญหา
- อุดรูรัไวทา฿หຌการเหลของลมรຌอนการเหล
ออกปลองป็นปกติเมอุดตัน
- ฿หຌคาปรึกษารืไองการจัดรียงชันวาง฿น
ตาผา พืไอ฿หຌมีชองลมรຌอนผานเหลวนทัไว
ทังตาสมไาสมอกัน

ตรวจวัดบรรยากาศการผาเม฿นตาดຌวย
ครืไองวัดปริมาณออกซิจนพรຌอมปรับ
สัดสวนออกซิจน฿หຌอยู฿นชวง ทีไหมาะสม
฿นชวงการผาออกซิดชัน ละควบคุม
ปริมาณคาร์บอนมอนนอกเซด์฿หຌ
หมาะสม฿นชวงการผารีดักชัน

ผลทีไเดຌ
- ตาผาควบคุมเดຌ
งายสามารถผา฿น
อัตราทีไรใวขึน
- ผลิตภัณฑ์ทเีไ ดຌมีสี
ตามตຌองการ ิดู
รายละอียด฿น
สรุปผลการ
ดานินงาน น.โ็ี

กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากสีหลังผาตกตาง
กัน ติดรีออกซิดชันบางสวน สินปลืองชือพลิง฿นการผา
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ นืไองจากเดຌตรวจพบละ฿หຌคาปรึกษาการกຌเข
ปัญหาจากการรัไวของปลองตา ละ฿หຌคาปรึกษาการกຌปัญหา฿หຌสีหลังผาสมไาสมอกันทัไวทังตา
ขຌอสนอนะ
ผลิตภัณฑ์ทีไนามาผามีขนาดลใก ทา฿หຌมีอกาสทีไจะกิดบรรยากาศรีดักชันภาย฿นหຌองผาผลิตภัณฑ์
ดยทีไเมสามารถตรวจวัดเดຌ฿นภาพรวมทีไปลองตา ดังนันควรจัดรียงชันวางผา฿หຌมีการกระจายความสูงตไา฿หຌลม
รຌอนเหลวียนเดຌทัไวถึง
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ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน-หลัง การดานินงานี

฿หຌคาปรึกษารืไองการควบคุมการผาเหมຌตา

฿หຌคาปรึกษารืไองการควบคุมการเหลวียนของลม
รຌอน฿นตา
12.7 นายสัญญา บุพศิริ ิสมาชิกกลุมบຌานกลางพัฒนาี
กลุมบຌานกลางพัฒนา ป็นกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑ์฿นครัวรือน ชน ครก เห฿สปลา ป็นตຌน จากการลง
พืนทีไสารวจขຌอมูล พบวาผูຌประกอบการประสบปัญหาปลืองกຍส รงอุณหภูมิเมขึน ผลิตภัณฑ์หลังผาเมเดຌสีตาม
ตຌองการ พราะผูຌประกอบการตຌองการควบคุมสี฿หຌเดຌ สีทีไลียนบบการผาตาฟน ซึไงป็นการผา฿นบบรรยากาศ
รีดักชัน ละตຌองการควบคุมการผา฿หຌลดวลาการผาลง นืไองจากการผาดຌวยตาผากຍสทีไ฿ชຌวลาผานานโ จะ
ทา฿หຌสินปลืองมากกวาการผาดຌวยตาผาฟนตามปกติ ทาง วศ. เดຌปรับปรุงการจายชือพลิงทีไหัวผา฿หຌมีขนาดรู
นมหนูพิไมขึน จายชือพลิงขຌาสูหัวผามากขึน ทา฿หຌตาผารงอุณหภูมิเดຌรใวกวาดิม ละปรับปรุงบรรยากาศ฿น
ตา฿หຌสีหลังผาออกมาตามตຌองการดຌวยการควบคุมปริมาณ คาร์บอนมอนนอกเซด์฿นตาพรຌอมทังชักตัวอยางดูสี
หลังผากาหนดป็นคาอຌางอิง ทา฿หຌผูຌประกอบการควบคุมการผาเดຌงายขึน เดຌผลิตภัณฑ์หลังผาทีไมีคุณภาพตาม
ตຌองการทัไวทังตา
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ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
ตรวจสอบสภาพตา

ปัญหาทีไพบ
-นมหนูอุดตัน
กຍสรัไวตามหัวผา

วิธีกຌปัญหา
- ปลีไยนหัวผา พรຌอมทัง฿หຌ
คาปรึกษา฿นการควบคุมการ
ผา฿หຌลดการสูญสียชือพลิง
- ซ อ มซมผนั ง ตา ละ฿หຌ
คาปรึกษา฿นการ฿ชຌงานตาผา
฿หຌมีอายุยาวนาน

วัดการผาเมຌ ละ
อุณหภูมิ฿นตาผา

-ตาผามี ก ารระบาย
ออกปล อ งมากกิ น เป
การผาเหมຌของหัวผา
เมสมบูรณ์
- สี ห ลั ง ผาเม เ ดຌ ต าม
ตຌองการ

- ปรับจูนชือพลิงละอากาศ
฿นหัวผาเหมຌการผาเหมຌกิดเดຌ
สมบูรณ์
- ควบคุมอัตราการผา฿หຌความ
รຌอนเหลวียน฿นตาผาเดຌนาน
ขึน

ผลทีไเดຌ
- ตาผาควบคุ ม การผา
งาย ฿ชຌชือพลิง฿นปริมาณ
ทีไทาดิม ตผาผลิตภัณฑ์
เดຌมากขึน
- ควบคุมการผา฿หຌการ
สงผานความรຌอนของ
ชือพลิงสงเปยัง
ผลิตภัณฑ์เดຌดีขึน
- ผูຌประกอบการลดการ฿ชຌ
ชือพลิงลง รຌอยละ โเ
ิดูรายละอียด฿นสรุปผล
การดานินงาน น.โ็ี

กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากสีหลังผาตกตาง
กัน ติดรีออกซิดชันบางสวน สินปลืองชือพลิง฿นการผา
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ นืไองจากเดຌตรวจพบละ฿หຌคาปรึกษาการกຌเข
ปัญหาจากการรัไวของปลองตา ละ฿หຌคาปรึกษาการกຌปัญหา฿หຌสีหลังผาสมไาสมอกันทัไวทังตา
ขຌอสนอนะ ผลิตภัณฑ์สวน฿หญมีขนาด฿หญละมีความหนาทา฿หຌตຌองผาดย฿ชຌวลานาน฿นชวงรก
ผูຌประกอบการควรอบหຌงกอนนามาผา หรือปลีไยนรูปบบผลิตภัณฑ์฿หຌมีขนาดทีไบางลง หรือลใกลง จะทา฿หຌ
ลดวลา ละลดชือพลิง฿นการผาเดຌ
ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน-หลัง การดานินงานี

ปรับตงขนากนมหนู฿หຌมีความหมาะสมรຌอน฿นตา

ทาความสะอาดหัวผา
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12.8 นายประดิษฐ์ รจนพร ิกลุมบຌานดินมดดงี
กลุมบຌานดินมดดง ป็นกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทตุຍกตาดินผา ละป็นหลงรียนรูຌการ
ทาบຌานดิน฿หຌกับชาวบຌาน฿นพืนทีไจังหวัดลพบุรี ละผูຌสน฿จทัไวเป จากการลงพืนทีไสารวจขຌอมูลผูຌประกอบการ
พบวาผูຌประกอบการ ประสบปัญหารืไองผนังตาชารุ ดมีการรัไวเหลของความรຌอนออกนอกตา ฉนวนเฟบอร์ตา
สืไอมสภาพ ประตูตาปຂดเมสนิท ผลิตภัณฑ์ทีไผาออกมาสุขเมทัไวทังตา฿ชຌวลา฿นการผายอะละปลืองกຍส
การปรับปรุงป็นการซอมซมผนังตาพืไอลดการสูญสียออกทางผนัง ซึไงภายหลังการปรับปรุง ผูຌประกอบการ
ยังคง฿ชຌวิธีการผาหมือนดิม ตสามารถลดการสินปลืองชือพลิงลงเดຌ
ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
ตรวจสภาพทัไวเป

ปัญหาทีไพบ
- ฉนวน เฟบอร์ผนังตา
ชารุดละฉนวนตา
ภายนอกสืไอมสภาพ
วิธีกຌปัญหา
- ประตูตาปຂดเมสนิท
วัดบรรยากาศการ - การสงผานความรຌอนของ
ดຌวยครืไองวัด
หัวผา฿หຌกับชินงานเดຌเม
ปริมาณออกซิจน ทัไวถึง
- มีปริมาณออกซิจนออก
ทางปลองสูง

วิธีกຌปัญหา
- ปลีไยน ผนังเฟบอร์ชัน฿น
สุดของตา ทดทนของดิม
ทีไชารุด
- บุเฟบอร์บริวณประตูตา
฿หຌประตูตาปຂดสนิท
- จัดรียงผลิตภัณฑ์฿น
ตาผา฿หຌความรຌอนเหลผาน
ชินงานเดຌทัไวถึง
- ตรวจวัด การผาเหมຌดຌวย
ครืไองวัดปริมาณออกซิจน
พรຌอมปรับสัดสวนออซิจน
฿หຌ฿หຌสูญสียอากาศออก
ปลองนຌอยทีสไ ุด

ผลทีไเดຌ
- ลดชือพลิงลง
- สามารถผาผลิตภัณฑ์ ฿หຌ
คุณภาพตามตຌองการตัวทัง
ตา
- สามารถควบคุมการผาเดຌ
งายละรใวขึน
- ผูຌประกอบการลดการ฿ชຌ
ชือพลิงลง รຌอยละ แ็.5
ิดูรายละอียด฿นสรุปผลการ
ดานินงาน น.โ็ี

กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากสีหลังผาตกตางกัน
฿ชຌวลาผานาน สินปลืองชือพลิง฿นการผา
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ นืไองจากเดຌรับคาปรึกษา฿นการกຌเขปัญหาจาก
การรัไวของผนังตา ละประตูตา พรຌอมทังเดຌตรวจวัดการผาเหมຌละ฿หຌคาปรึกษาการกຌปั ญหา฿หຌสีหลังผา
สมไาสอกันทัไวทังตา
ขຌอสนอนะ ผูຌประกอบการ฿ชຌตาผาตุຍกตาดินดง ซึไงตຌอง฿ชຌอัตราการผาทีไชຌามากทา฿หຌปรับป็นการ
ผา฿นบรรยากาศบบรีดักชัน฿นชวงรก จึงมีการสินปลืองชือพลิงอยู ซึไงเดຌนะนา฿หຌคาปรึกษา฿นการปງองกัน
การสูญสียออกทางผนังทน
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ผนังตาดຌานนอกกอน
ปรับปรุง

ประตูตาภายหลังปรับปรุงขอบประตูตา

ผนังตาดຌานนอกหลัง

ตาผาหลังปรับปรุง

12.9 นายนราพงษ์ ธุงจันทร์ ิรงงานนาดินดีเซด์ี
รงงานนาดินดีเซน์ ผลิตผลิตภัณฑ์ซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ละของประดับตกตง ชน ถຌวย ชาม
ขนาดตางโ ป็นตຌน ผลิตภัณฑ์ของรงงานเดຌรับการรับรองมาตรฐาน มผช. ครืไองปั้นดินผาสตนวร์ จากการลง
พืนทีไสารวจขຌอมูลผูຌประกอบการซรามิกภาคหนือตอนบน พบวาผูຌประกอบการประสบปัญหา฿นการควบคุมการ
ผา฿หຌผลิตภัณฑ์เดຌรับความรຌอนสุกตัวสมไาสมอทัไวทังตา มีคา฿ชຌจาตຌนทุนชือพลิงสูง จึงสมัครขຌารวมครงการ
คูปองวิทย์พืไออทอป พืไอตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตร์บริการนาความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีมา฿ชຌ
฿นการ ปรับปรุงการผา฿หຌมีประสิทธิภาพการผาเหมຌสูงขึน ลดการสินปลืองชือพลิง พรຌอมกับตຌองการองค์
ความรูຌรืไองการ฿ชຌงานตาผาอยางปลอดภัย การบารุงรักษาตาผา ละอุปกรณ์สวนตางโ ของตาพืไอยืดอายุ
การ฿ชຌงานตาผา฿หຌนานขึน
ซึไงหลังจากขຌารวมครงการเดຌรับคาปรึกษารืไองการพิไมการผาเหมຌทีไหัวผา ละการสงผานความรຌอน฿น
ตา ทา฿หຌผูຌประกอบการลดตຌนทุนการผาลงเดຌ รຌอยละ โ้
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ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน/
แ. การตรวจสอบ
สภาพของตาผา

ปัญหาทีไพบ
-ตาควบคุมการผา
ยาก รงอุณหภูมิขึน
เดຌชาຌ
โ.ปรับปรุงตาละ - ออกซิจนออกสู
การควบคุมการผา ปลองมีปริมาณสูง
วัดบรรยากาศการ รຌอยละ ็ – แเ
ผาดຌวยครืไองวัด -อุณหภูมิ฿นตาเม
ปริมาณออกซิจน สมไาสมอ
ละครืไองวัด
อุณหภูมิ฿นตาผา

วิธีกຌปัญหา

ผลทีไเดຌ
-ขยายรูนมหนู
- ตาผาควบคุมการผา
เดຌงาย ผา฿นอัตราทีไรใว
ขึน
- สามารถผาผลิตภัณฑ์
- ตรวจวัดการผาเหมຌ฿นตาผาของ
ผูຌประกอบการ จากนันปรับคา฿หຌอยู฿นชวง ฿หຌคุณภาพตามตຌองการ
ทัไวทังตา
ทีไหมาะสม ดยฉพาะชวงทีไผา฿น
- ลดชือพลิง LPG ลง
บรรยากาศออกซิดชันตຌองปรับคา
ออกซิจนออกปลอง฿หຌคาประมาณรຌอยละ รຌอยละ โ้
ิดูรายละอียด฿น
ใ–5 สวน฿นชวงการผารีดักชันปรับคา
สรุปผลการดานินงาน
ตามดิมของผูຌประกอบการ
น.โ็ี
- ฿หຌคาปรึกษารืไองการควบคุมลมรຌอน
ออกสูปลองดຌวยผนกันทีไปลอง พืไอ฿หຌ
ความรຌอนอยู฿นตาผาเดຌนานขึน
- ฿หຌคาปรึกษารืไองการจัดรียงผนรอง
ผา฿หຌป็นรูปบบสมมาตร ฿หຌลมรຌอน
เหลวนเดຌทัไวทังตา
- ดานินการปรับปรุงหัวผา ดยพิไม
ขนาดสຌนผานศูนย์กลางรูนมหนูจาก แ.เ
มิลลิมตร ป็น แ.โ มิลลิมตร พืไอการจาย
ชือพลิงปริมาณมากขึน

กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากความรຌอนเมกระจาย
มาสวนหนຌาของตา ฿ชຌวลาผานาน สินปลืองชือพลิง฿นการผา
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการมีความพึ งพอ฿จ นืไองจากเดຌรับคาปรึกษา฿นการกຌเขปัญหาการ
สงผานความรຌอน฿นตา฿หຌลมรຌอนเหลกระจายเดຌทัไวถึง พรຌอมทังเดຌตรวจวัดการผาเหมຌละ฿หຌคาปรึกษาการลด
อากาศสวนกิน ลดการสินปลืองชือพลิง
ขຌอสนอนะ ผูຌประกอบการเดຌ฿หຌความรวมมือ฿นการตรวจวัด ละการปรับปรุงวิธีการผาป็นอยางดี จึง
เดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการจัดหาครืไองชัไง ละปรับปรุงวิธีการผาตอนืไองดยการลดชัไวมงการผาลง
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ลงพืนทีไสารวจขຌอมูล

จัดรียงชันวาง฿นตา฿หຌความรຌอนเหลเดຌทัไวถึง

ทาความสะอาดหัวผาละปรับตงนมหนู

ซอมซมผนังซรามิกเฟบอร์ทีไชารุด

ตรวจชใคอุณหภูมิภาย฿นตา

วัดอุณหภูมิของผนังตาดຌานนอก
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12.10 นายวุฒิชัย พลายดຌวง ิรงงานวุฒิชัยซรามิกี
รงงานวุ ฒิ ชั ย ซรามิ ก ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์  ซรามิ ก ประภทของ฿ชຌ ทัไ ว เป เดຌ จ ดทะบี ย นป็ น
ผูຌประกอบการอทอป ละเดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประภทผลิตภัณฑ์ซรามิกสตนวร์ ประสบ
ปัญหาผลิตภัณฑ์คลือบดือดผิวผลิตภัณฑ์สียหาย ลักษณะคลຌายผิวปลือกสຌม ละการผาสินปลืองกຍส มาก ซึไง
มืไอเดຌตรวจวัดลຌวพบวาตาผามีปลวเฟทีไสูงลามเปลียผลิตภัณฑ์ทา฿หຌกิดความสียหาย ละอุณหภูมิสวนนัน
ของตาผาสูงกวาสวนอืไน ซึไงเดຌ฿หຌคาปรึกษารืไองการปรับปรุงสัดสวนลมกับกຍสการผาเหมຌ฿นหัวผา พืไอ฿หຌการ
ผาเหมຌทีไสมบูรณ์ ปลวเฟป็นสีมวง-ฟງา ปลวมีลักษณะสันลง เมลามผลิตภัณฑ์ ละรืไองการควบคุมอัตราการผา
พืไอ฿หຌอุณหภูมิ฿นตาผาเมตกตางกันมากกินเป ดยเดຌวัดการผาเหมຌละการกระจายอุณหภูมิ฿นตาผาควบคู
กัน เป พรຌ อมกั น นั นเดຌต รวจชใ ค การรัไ ว เหลของทอ กຍ ส พบวา มี จุ ดรัไ ว ตามรอบต อ ทอ แโ จุ ด ซึไ ง เดຌ นะน า฿หຌ
ผูຌประกอบการอุดรอยรัไว ทา฿หຌผูຌประกอบการลดการสินปลืองชือพลิงลง
ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
ตรวจสภาพตา

ปัญหาทีไพบ
กຍสรัไวตามหัวผา

ตรวจวัด
บรรยากาศการผา
ละวัดอุณหภูมิ฿น
ตา

- สีคลือบพียนนืไองจาก
ปลวเฟลีย
ผิวผลิตภัณฑ์หลังผาป็น
ปลือกสຌม
-สินปลืองชือพลิง

วิธีกຌปัญหา/฿หຌคาปรึกษา
ติดตังทอกຍส฿หมพรຌอม
ตรวจชใคการรัไวซึมดຌวยนาสบู

ผลทีไเดຌ
- ลดการสูญสียกใสจาก
การรัไวซึม
- ลดปัญหาผิวคลือบป็น
-ปรับปรุงสัดสวนลมกับกຍส ปลือกสຌม
- ผูຌประกอบการลดการ฿ชຌ
การผาเหมຌ฿นหัวผา
-ปรับตารางการผา฿นชวงรก ชือพลิงลง รຌอยละ ็
ิดูรายละอียด฿นสรุปผล
฿หຌ บรรยากาศบบ
การดานินงาน น.โ็ี
ออกซิดชัน

กอนการดานิ นงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑ์สียหายจากนืไองจากเฟลามผลิตภัณฑ์
สินปลืองชือพลิง฿นการผา
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ นืไองจากเดຌรับคาปรึกษาละกຌเขปัญหาจากจาก
ปลวเฟลามผลิตภัณฑ์ พรຌอมทังเดຌตรวจวัดการผาเหมຌละ฿หຌคาปรึกษาการควบคุมอุณหภูมิ฿นตาสมไาสมอกันทัไว
ทังตา
ขຌอสนอนะ ควบคุมการระบายลมรຌอนออกปลองตลอดการผา฿หຌสอดคลຌองกับอัตราการผาทีไพิไมขึน
รืไอยโ จนถึงการผาสรใจสิน ดังนันผูຌผาควรตຌอง฿หຌความสาคัญดยการ฿หຌวลากับควบคุมการผา
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ตรวจวัดการผาเหมຌ฿นตา

฿หຌคาปรึกษา ผปก. รืไองการผาเหมຌ
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12.11. นายพิรญาณ์ นวมดຌวง (ศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจี
ศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ ป็นกลุมผูຌประกอบการทีไขึนทะบียนป็นผูຌผลิตสินคຌาอทอป ละ
เดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประภทผลิตภัณฑ์ดินผาตุຍกตาชาววัง ซึไงปัจจุบันเดຌผาดย฿ชຌตาผา
กຍสขนาดลใกทีไพัฒนาดย วศ. ละจากอายุการ฿ชຌงานทา฿หຌตาผาสืไอมสภาพลง หัวผามีปัญหาดับบอย ละ
ควบคุมการผายาก ดังนัน ครงการคูปองวิทย์พืไออทอป จึงเดຌลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษารืไองการควบคุมความดัน฿น
ตาผาพืไอลดปัญหาการทีไหัวผาดับ พรຌอมทังเดຌ฿หຌคาปรึกษา฿นการซอมซมผนังตาผาทีไชารุดหลุดรวงลงมา
ละตรวจวัดการผาเหมຌ ละสาธิตการผาบบประหยัดพลังงานลดอากาศสวนกิน ฿หຌ ป็นตัวอยางสาหรับการ
ผาครังตอโ เป ดย฿นการผาบบประหยัดพลังงานตละครัง ฿ชຌชือพลิง฿นการผา แ.5 – แ.่ kg ตอครัง ขึนอยู
กับปริมาณผลิตภัณฑ์฿นตาผา ซึไงทางศูนย์ฯสามารถผาผลิตภัณฑ์เดຌจานวนมากขึนกวาดิมมืไอ฿ชຌจานวนชือพลิง
ทาดิม
ตารางสดงผลการดานินงาน
ขันตอน
ตรวจสภาพตา

ปัญหาทีไพบ
- ผนังตาชารุด
สืไอมสภาพ กิดสนิมทีไ
ปลองตา
- หัวผา ดับบอย

วิธีกຌปัญหา
- ซอมซม ผนังอิฐทีไ
ตกชารุดปງองกันการ
รัไวซึมของอุณหภูมิ฿น
ตาผา
- ซอมซมทางออกปลอง
- ปลีไยนหัวผา
ตรวจวัด
- มีอากาศสวนกินมาก - ฿หຌคาปรึกษา฿นการ
บรรยากาศการผา อุณหภูมิเหลผานออก
จัดรียงผลิตภัณฑ์฿น
ละวัดอุณหภูมิ฿น ปลองรวดรใว
ตาผา ละการควบคุม
ตา
- ฿ชຌวลาผานาน ดยเม การผาเหมຌ฿หຌความรຌอน
จาป็นนืไองจากการ
สงผาน฿หຌผลิตภัณฑ์
จัดรียงผลิตภัณฑ์ทบั กัน เดຌมากทีไสดุ

ผลทีไเดຌ
- ตาผาควบคุมการผางาย อุณหภูมิ
เหลวียนเดຌทัไวถึง ละเหลวียนอยู฿น
ตานานขึนสงผาน฿หຌกผลิตภัณฑ์เดຌดี
ขึน
- หัวผา฿หຌความรຌอนสูง ปรับจูนสัดสวน
ชือพลิงกับอากาศเดຌงา ย
- ตาผาสามารถจัดรียงผาผลิตภัณฑ์
เดຌมากขึน ดย฿ชຌชือพลิงทาดิม
- ผูຌประกอบการลดการ฿ชຌชือพลิงลง
รຌอยละ โ5
ิดูรายละอียด฿นสรุปผลการดานินงาน
น.โ็ี

กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการประสบปัญหา ควบคุมการผายาก สินปลืองชือพลิง
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการมีความพึง พอ฿จ นืไองจากเดຌรับคาปรึกษาละกຌเขปัญหา
วิธีการควบคุมการผา การปรับสัดสวนชือพลิงทีไหัวผา ละซอมบารุงผนังตาลดการสูญสียความรຌอน
ขຌอสนอนะ ตาผาตຌองควบคุมการผาตลอดการผาทา฿หຌผูຌผาตຌอง฿ชຌวลา฿นการผา ไ – 5 ชัไวมง
ซึไงหากตຌองการลดชือพลิง฿นการผาลง ผูຌผาควร฿หຌความสาคัญคอยปรับจูนสัดสวนการผาเหมຌ฿นตาผาตลอด
การผาตามทีไ จนท. วศ. ฿หຌคาปรึกษาเวຌ
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ภาพประกอบการดานินงาน ิกอน-หลัง การดานินงานี

หัวผาดิม อุดตัน

นมหนูดิม ิขวามือี ดับบอย

ปลีไยนหัวผา฿หม

ตรวจชใคการผาเหมຌ
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13 สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ตาผาสวน฿หญมีการสูญสียชือพลิงจากการผาเหมຌทีไเมสมบูรณ์ของหัวผา ละ
การผาเหมຌของผลิตภัณฑ์มีอากาศสวนกินมากกินเป ละการสงผานความรຌอนยังเมทัไงถึงทังตาทา฿หຌมีบางสวน
ของตาผลิตภัณฑ์เมเดຌคุณภาพ พรຌอมทังมีการรัไวซึมของความรຌอนออกทางผนังตาทา฿หຌสินปลืองชือพลิงดยเม
จาป็น
หลั งการดานินงาน ๊ ตาผาเดຌรั บการปรั บปรุ ง ฿หຌ ส ามารถผาผลิตภัณฑ์คลื อบเดຌสุกตัวทัไว ทังตา
ควบคุมการผางาย สามารถร งอัตราการผาเดຌงายทา฿หຌ ล ดวลาการผาลง ลดสิ นปลื องชือพลิ ง ทา฿หຌ
ผูຌประกอบการลดตຌนทุน฿นการผา
ตารางสดงผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการ
แ.นายอุทน รินทร์ฟอง
ิกลุมฮือนปฏิมาี
โ.นายสุขสันต์ ศิริวงค์
(สุขสันต์ซรามิกี
ใ.นางมัทนีย์ วงศ์ภูริวัฒน์
(กลุมพญาดินี
ไ.นายธีรภัทร์ พูลพล
(รง.มดลลอร์ ซรามิก ดีเซด์ี
5.นางรัตนาภรณ์ จันทร์รือน
(รงงานปัน้ งานซรามิกี
ๆ.นาย กฤตนู กิตติรจนา
(รง.กิตติรจน์ซรามิก ี
็.นายสัญญา บุพศิริ
(สมาชิกกลุมบຌานกลางพัฒนาี
่.นายพิรญาณ์ นวมดຌวง
(ศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจี
้.นายประดิษฐ์ รจนพร
(กลุมบຌานดินมดดงี
แเ.นายนราพงษ์ ธุงจันทร์
(รงงานนาดินดีเซด์ี
แแ.นายวุฒิชยั พลายดຌวง
(รงงานวุฒชิ ัยซรามิกี

ปริมาณกຍสทีไ฿ชຌ
ิkg)

กอน
ปรับปรุง

ปริมาณ
กຍส
ลดลง
หลัง
ปรับปรุง ิรຌอยละี

ตຌนทุนทีไลดลง
ิบาที/การ฿ชຌงาน

แ ครัง

แดือน

หมายหตุ

110

93

15

385.9

10,033.4

26 ครัง/
ดือน

18

15

17

68.1

136.2

โ ครัง/ดือน

6

4.5

25

34.05

68.1

2 ครัง/ดือน

110

90

18

454

11,804

110

98.3

19

26 ครัง/
ดือน
26 ครัง/
ดือน

-

-

-

240

192

20

1,089.6 1,089.6

2.0

1.5

25

11.35

295.1

26 ครัง/
ดือน

20

16.5

17.5

79.45

158.9

2 ครัง/ดือน

155

110

29

1021.5

26,559

แไไ

แ

็

โโใ

แ,ใใ่

26 ครัง/
ดือน
ผปก.฿ชຌวิธี
ผาดิม

265.59 6,905.34
-

0

ปลองตาขาด
1 ครัง/ดือน
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14 ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
- ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ้5 % ทีไสามารถลดตຌนทุนชือพลิง฿นการผาลงเดຌ
- ผูຌประกอบการ฿หຌความรวมมือ฿นการปรับปรุงการผาเหมຌตาม ครงการป็นอยางดี ดยเดຌมีการวัด
ปริมาณกຍาซทีไ฿ชຌอยูรืไอยโ ทา฿หຌลดการ฿ชຌชือพลิงลงเดຌมากขึนหลังจบครงการ
15 ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ควรมีการตรวจวัดประสิทธิภาพการผาอยูสมอ อยางนຌอยปีละ แ ครัง พราะประสิทธิภาพการผาขึนอยู
กับคุณภาพของฉนวนผนังตา หรือมืไอมีการปลีไยนปลงรูปบบผลิตภัณฑ์ ปริมาณของผลิตภัณฑ์฿นตาผา
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
คณะทางาน
แ. นางสาวสุนีย์พร พธิ์กຌว ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดังดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ไแ0
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ :
โ. นายวรวิทย์ คนหงส์ ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดังดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ใ็โ
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : worawit@dss.go.th
ใ. นายนรินทร ทองศรี ตาหนง : ชางทคนิค
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดังดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ใ็โ
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : narinthorn@dss.go.th
ทีไปรึกษา
นางวรรณา ต.สงจันทร์ ตาหนง : นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิศษ
หนวยงาน : กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดังดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทรศัพท์ : เ โโเแ ็ไแ0
ทรสาร : 0 2201 7372
อีมล์ : wanna@dss.go.th
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สรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจำป โ56เ

ครงกำรพัฒนำรูปบบละพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ซรำมิกพืไอยกระดับ
สินคຌำ OTOP & SMEs

ผูຌขอรับกำรสนับสนุนครงกำรรงงำนผลิตภัณฑ์ซรำมิก แโ รงงำน

สำนักทคนลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
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รำยงำนสรุปผลกำรดำนินงำนคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ :ครงการพัฒนารูปบบละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซรามิกพืไอยกระดับสินคຌา OTOP &
SMEs
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ : นายภาณุพงศ์ หลาบขาว
ตาหนง :นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑ์ ชพ.
หนวยงาน :สานักทคนลยีชมุ ชน
ทรศัพท์ :
เ โโเแ ็ใ็5
ทรสาร :
อีมล์ : panupong@dss.go.th
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ :
3.1 นางอุเรวรรณ พิสปຂงคา รงงานอุเรวรรณซรามิก
ทีไอยู :ลขทีไ ่้ หมู ่ ต. ทาผา อ. กาะคา จ. ลาปาง
ทรศัพท์ : เ่ แใ้เ ไ่แ้
ทรสาร :
3.2 นางสาวลาวัลย์ สุจิตร์รงงานยัไงยืนซรามิก สาขา โ
ทีไอยู : หมูบຌาน ทาผา ลขทีไ ่่ หมูทีไ 8 ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
รหัสเปรษณีย์ 5โแใเ ทรศัพท์ : 08 7253 5284
3.3 นางทียมจิตร ชางกิจ รงงานตຌนหนุนทองซรามิก
ทีไอยู :หมูบຌาน ศาลาบัวบก ลขทีไ 72/1 หมูทีไ 8 ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
ทรศัพท์ เ5 4281 431 ทรสาร :
3.4 นายภูมินทร์ สิทธิ์ชัย รงงานกริกรุงมบาย
ทีอยู : หมูบຌาน ศาลาบัวบก ลขทีไ 56 หมูทีไ 8 ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
รหัสเปรษณีย์ 5โแใเ
ทรศัพท์ :
เ่ ้55้ ็่่แ ทรสาร :
3.5 นายสนิท มืองนว รงงานศาลางินซรามิก
ทีไอยู : หมูบຌาน ศาลาบัวบก ลขทีไ แเหมูทีไ 8 ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง ทรศัพท์
: 08 1287 5542
3.6 นายสงัด มืองนว รงงานระฆังทองซรามิก
ทีไอยู :หมูบຌาน ศาลาบัวบก ลขทีไ 9/1หมูทีไ 8 ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
รหัสเปรษณีย์ 5โแใเทรศัพท์ : 08 9558 8069
3.7 นายพร ถิไนอวน รงงานวินวฟซรามิก
ทีไอยู หมูบຌานศาลาบัวบก ลขทีไ ไใ หมูทีไ ่ ขวงทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
รหัสเปรษณีย์ 5โแใเ ทรศัพท์ เ่ แ็่ใ ่ๆ5ใ
3.8 นางสงดือน จนดาส รงงานศาลาทองซรามิ
ทีไอยู : หมูบຌาน ศาลาบัวบก ลขทีไ โ/โ หมูทีไ ่ ตาบลทาผา อาภอมือง จังหวัดลาปาง
รหัสเปรษณีย์ 5โแใเ
ทรศัพท์ :
08 3945 5089 ทรสาร :
3.9 นายเกรศักดิ์ มาวัน รงงานศรีวรรณ ซรามิก
ทีไอยู : หมูบຌาน ศาลาบัวบก ลขทีไ แเ5 หมูทีไ ่ ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
ทรศัพท์ : 0 5428 2030 ทรสาร :
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3.10 นายธวัช เชยวงศ์ รงงานกิมหันต์ ซรามิก
ทีไอยู : หมูบຌาน ศาลาบัวบก ลขทีไ แเโ หมูทีไ ่ ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
ทรศัพท์ 09 9271 3988
3.11 นางมาลี มนธรรม รงงานมหลวงซรามิก
ทีไอยู : หมูบຌานศาลาบัวบกลขทีไ 57/1 หมู8 ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง 52130
ทรศัพท์ : 08 1893 4899
3.12 นางสาวกรรณิการ์ บาระมี รงงานบาระมีซรามิก
ทีไอยู หมูบຌานศาลาบัวบก ลขทีไแไ / แ หมู ่ ตาบลทาผา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
ทรศัพท์ เ่ เไ้ใ ใไแโ
4. ระยะวลาของครงการ : ้ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ : ไุ้่เเ บาท
งบประมาณ วศ.
งบประมาณ ผลการ฿ชຌจาย
รายละอียดครงการ
(70%)
ผปก. (30%) งบประมาณ
งบดานินการ
ไโเุเเเ
ใโโุ5เเ
1. คาวัสดุคาวัตถุดิบคาดิน คาสีคารงงาน
คาตกตงผลิตภัณฑ์คาคลือบผิวคาชือพลิง
฿นการผาผลิตภัณฑ์คาดานินการผลิต
ผลิตภัณฑ์คานา-คาเฟฟງา
1.1 คาทาบบพิมพ์
1.2
1.3
1.4
1.5
2. คา฿ชຌจาย฿นการดินทางปฏิบัติราชการ
2.1 การลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกละ
ตรวจติดตาม

แ็5ุ5เเ
็ๆุแเเ

7 ครังิ โไๆุไเเ บาท ี

6. บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการ พัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿นการพัฒนารูปบบละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซรามิกละ
ยกระดับสินคຌา OTOP & SMEs จัดทาขึนดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดานินการชวยพัฒนาศักยภาพ
ผูຌประกอบการกลุมรงงาน อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง ฿นการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์ซรามิ ก ตามความ
ตຌองการของผูຌบริภค ละสงสริมการควบคุมมาตรฐานสินคຌา จานวน แโ ราย เดຌก แ.ี รงงานอุเรวรรณ
ซรามิก โ.ี รงงานยัไงยืนซรามิกสาขา โ ใ.ี รงงานตຌนหนุนทองซรามิก ไ.ี รงงานกริกรุงมบาย 5.ี
รงงานศาลางินซรามิก ๆ.ี รงงานระฆังทองซรามิก ็.ีรงงานวินวฟซรามิก ่.ีรงงานศาลาทองซรามิก
้.ี รงงานศรีวรรณซรามิก แเ.ี รงงานคิมหันซรามิก แแ.ี รงงานมหลวงซรามิก แโ.ี รงงานบาระมีซรามิก
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จากการทีไรงงานทัง แโ รง ขຌารวมครงการทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม สามารถผลิตจาหนายพิไมยอดขาย
฿หຌกับรงงานทัง แโ รง ผลิตภัณฑ์ของละรงมีมาตรฐานดีขึนพรຌอมจะยืไนขอ มผช.
7. ความป็นมาของครงการ
กลุมผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ซรามิก ต. ทาผา อ.กาะคา จ.ลาปาง ยืไน฿บสมัครคูปองวิทย์พืไออทอปกับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการมาจานวน แโ รายจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก พืไอรับทราบ
ปัญหาละความตຌองการพรຌอมทิศทาง฿นการทาตลาดละออกบบพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของผูຌบริภค ดานินการผลิตตามกระบวนการผลิต เดຌผลิตภัณฑ์สารใจรูปรูปบบ฿หมพรຌอมจาหนาย
8. วัตถุประสงค์
พืไอพัฒนารูปบบละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซรามิกละยกระดับสินคຌา OTOP & SMEs ตามความ
ตຌองการของผูຌประกอบการ ละ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางการตลาดทังภาย฿นละตางประทศป็นการสรຌางรายเดຌ
พิไม฿หຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1 จัดทาผนการดานินงานครงการ
9.2 ลงพืนทีไกใบขຌอมูลรับทราบปัญหาความตຌองการ
9.3 ดานินการพัฒนารูปบบตามความตຌองการของผูຌประกอบการ แ-โ รูปบบ
9.4 ผูຌประกอบการทดลองผลิตตามกระบวนการผลิตทัง แโ รงงาน
9.5 ตามผลการดานินงาน
9.6 สรุปละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
ครงการ พัฒนารูปบบละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซรามิกพืไอยกระดับสินคຌา OTOP & SMEs
ป็นครงการคูปองวิทย์พืไออทอป จะสามารถชวยผูຌประกอบการ฿หຌเดຌรับอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หม
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพผูຌปะกอบการ฿หຌสามารถผลิตสินคຌามีมูลคาพิไมขีดความสามารถการ
ขงขันทางการตลาด สามารถพิไมยอดจาหนาย฿หຌกผูຌประกอบการกอ฿หຌกิดรายเดຌทีไมัไนคงยิไงขึน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนยบายการนาองค์ความรูຌทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอสนับสนุน
ชวยหลือผูຌประกอบการ ฿นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละยกระดับคุณภาพสินคຌา฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐานดีขึน
ผลิตภัณฑ์ขายเดຌสรຌางรายเดຌพิไม฿หຌกผูຌประกอบการ ดยสนับสนุนการ฿ชຌขຌอมูลทางการตลาดพืไอออกบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมรวมกับผูຌประกอบการ นຌนปງาหมายทางการตลาดป็นสาคัญ กลุมตลาดปງาหมายคือกลุม
ลูกคຌาทังภาย฿นละตางประทศ การพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการจากการทีไเดຌทางานรวมกันกับจຌาหนຌาทีไกรม
วิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร กิ ด การพั ฒ นาต อ ยอด฿นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ รู ป บบ฿หม ควบคุ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ฿น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกขันตอน จนสามารถพัฒนาสินคຌาเดຌมาตรฐาน
11. ขันตอนการดานินงาน
11.1 ลงพืนทีไประสานงานกับผูຌประกอบการรับทราบประดในปัญหาความตຌองการ กใบขຌอมูลระดมความ
คิดหในพืไอหานวทางการกຌปัญหารวมกัน เดຌขຌอสรุปบรรลุการดานินงานรวมกับผูຌประกอบการ฿นการตอบจทย์
ทีไจะพัฒนารวมกัน
11.2 หมูตามความตຌองการของผูຌประกอบการละนวนຌมทิศทางของการตลาด
11.3 ลงพืนทีไ฿หຌชิงลึกสนอรูปบบ฿หຌผูຌประกอบการคัดลือกรูปบบพืไอดานินการผลิตตอเป
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11.4 ดานินการสรຌางตຌนบบตามทีไผูຌประกอบการรวมคัดลือกเวຌจานวน แ - โ รูปบบ ตอ ผปก. แ ราย
11.5 ผูຌประกอบการลือกทาผลิตภัณฑ์ตามรูปบบทีไคัดลือก จัดทาตຌนบบดานินการจัดจຌางทาบบพิมพ์
สาหรับหลอขึนรูปผลิตภัณฑ์ พรຌอม฿หຌคานะนาทคนิคการตกตงผลิตภัณฑ์
11.6 ลงพืนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก การตกตงผลิตภัณฑ์ การคลือบละการผาคลือบ ติดตามผลงานหลัง
การผาเดຌผลิตภัณฑ์สารใจพรຌอมจาหนาย
12. ผลการดานินงาน
12.1 นางอุเรวรรณพิสปຂงคา รงงานอุเรวรรณซรามิกขຌารวมครงการดานินการผลิตผลิตภัณฑ์ออมสิน
รูป บบวัว ราคาตຌนทุนชินละ แ็ บาท จาหน ายชินละ ใเ บาท มีกาเรชินละ แใ บาท สามารถผลิ ต
จาหนายดือนละ ใเเ ชิน รงงานมีรายเดຌพิไมจากดิมดือนละ ใุ้เเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวม
รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวม
ครงการ
12.2 นางสาวลาวัลย์ครงการ
สุจิตร รงงานยัไงยืนซรามิก โ ขຌารวมครงการด
านินการพัฒนารูปบบจกันทรง

องตามตามรูปบบทีไจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตร์บริการนะนาละออกบบ฿หຌ สามารถผลิตขายเดຌ ดือนละ ใเเ
ชิน ราคาตຌนทุนชินละ แ5 บาท ราคาขาย ใเ บาท จาหนายชินละ ใเ บาท มีกาเรชินละ แ5 บาท
รงงานมีรายเดຌพิไมจากดิมดือนละ ไุ5เเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวม
ครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวม
ครงการ
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12.3 นางทียมจิตร ชางกิจ รงงานตຌนหนุนทองซรามิก ขຌารวมพัฒนาผลิตภัณฑ์ออมสินรูปบบวัวขนาด
฿หญ ราคาตຌนทุนชินละ ้เ บาท จาหนายชินละ แ่เ บาท มีกาเรชินละ ้เ บาท ผลิตเดຌดือนละ ใเ ชิน
ทารายเดຌพิไม฿หຌกับรงงานดือนละ ุ่แเเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวม
ครงการครงการ

รูปภาพหลังขຌารวมครงการ
ครงการ

12.4 นายภูมินทร์ สิ ทธิชัย รงงานกริ กรุ งมบาย ขຌาร วมครงการดานิ นการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ มบาย
รูปบบผลเมຌมะมวง ราคาตຌนทุนการผลิตพวงละ ้ บาท จาหนายพวงละ แโ บาท มีกาเรพวงละ ใ บาท
ผลิตเดຌดือนละ ใุเเเ พวง ทารายเดຌพิไม฿หຌกับรงงานดือนละ ุ้เเเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวม
ครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวม
ครงการครงการครงการ
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12.5 นายสนิท มืองนว รงงานศาลางินซรามิก ขຌารวมครงการดานินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จกัน
รูปบบ฿หม ราคาตຌนทุนการผลิตชินละ โเ บาท จาหนายชินละ 5เ บาท กาเรชินละ ใเ บาท มีรายเดຌ
พิไมดือนละ ุ้เเเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการ

12.6 นายสงัด มืองนว รงงานระฆังทองซรามิก ขຌารวมครงการดานินการพัฒนาชุดชิงทียนเหวຌพระ
ราคาตຌนทุนการการผลิตชุดละ โแ บาท จาหนายชุดละ 5เ บาท มีกาเรชุดละ โ้ บาท ผลิตดือนละ ใเเ
ชุด ทาราเดຌพิไม฿หຌกกับรงงานดือนละ ุ่็เเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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12.7 นายพร ถิไนอวน รงงานวินวฟซรามิกขຌารวมครงการดานินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออมสินซรามิก
รูปบบชຌาง ราคาตຌนทุนชินละ ใเ บาท จาหนายชินละ ๆเ บาท กาเรชินละ ใเบาท ผลิตเดຌดือนละ แ่เ
ชิน มีรายเดຌพิไมดือนละ 5ุไเเ บาท

รูปภาพหลังผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

12.8 นางสงดือน จนดาส รงงานศาลาทองซรามิก ขຌารวมครงการดานินการพัฒนารูปบบจกัน
โ ขนาด ฿ชຌทคนิคการกะลวดลายป็นการพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ ราคาตຌนทุนจกันขนาดลใกกวาชิ นละ แโเ
บาท จาหนายชินละ โ5เ บาท มีกาเรชินละ แใเ บาท ผลิตดือนละ ็5 ชิน มีกาเรพิไมดือนละ ุ้็5เ
บาท ราคาตຌนทุนจกันขนาด฿หญกวาชินละ แไเ บาท จาหนายชินละ โ่เ บาท มีกาเรชินละ แไเ บาท
ผลิตดือนละ ็5 ชิน มีกาเรพิไมดือนละ แเุ5เเ บาท รวมผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมจากการขายจกันทั ง
โ ขนาดดือนละ = ุ้็5เ ื แเุ5เเ = โเุโ5เ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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12.9 นายเกรศักดิ์ มาวัน รงงานศรีวรรณ ซรามิก

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

12.10 นายธวัช เชยวงศ์ รงงานกิมหันต์ ซรามิก ขຌารวมครงการดานินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จกัน
ประดับดอกเมຌ ราคาตຌนทุนชินละ ๆ บาท จาหนายชินละ แ5 บาท ผลิตดือนละ ็เเ ชิน ผูຌประกอบการ มี
รายเดຌพิไมดือนละ ๆุใเเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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12.11 นางมาลี มนธรรม รงงานมหลลวง ซรามิก ขຌารวมครงการดานินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออมสิน
รูปบบหมูละสุนัข ราคาตຌนทุนชินละ ใเ บาท จาหนายชินละ ๆเ บาท กาเรชินละ ๆเ บาท ผลิตทัง โ
อยางดือนละ แใเ ชิน ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมดือนละ ใุ้เเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์กอนขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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12.12 นางสาวกรรณิการ์ บาระมี รงงานบาระมีซรามิก ขຌารวมครงการดานินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จกันขนาด฿หญ ราคาตຌนทุนชินละ แ5เ บาท จาหนายชินละ 5เเ บาท กาเรชินละ ใ5เ บาท ผลิตดือน
ละ แโ ชิน ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมดือนละ ไุโเเ บาท

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

รูปภาพผลิตภัณฑ์หลังขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ

ภาพผลิตภัณฑ์สารใจจาก แโ รงงานทีไขຌารวมครงการ
ครงการครงการครงการครงการ
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนขຌารวมครงการผูຌประกอบการตละรายประกอบกิจการทาผลิตภัณฑ์ซรามิกพืไอจาหนายป็ นอาชีพ
หลักหลังขຌารวมครงการเดຌพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบ฿หมพิไมขึน ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑ์ป็นตัวลือกพืไอจาหนายมากขึน
ดยผูຌบริภคมาสัไงซือสินคຌาจากรงงาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ น ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไม พรຌอมทีไจะยืไนขอ
มผช.
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนารูปบบ฿หม฿นปีงบประมาณตอโเปพืไอการขงขันทางการตลาด ละมี
ความพึงพอ฿จกับผลประกอบการทีไพิไมขึน
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงกา
ควรหานวทางการขຌารวมครงการ฿หຌกับผูຌประกอบการ฿นการขຌารวมคูปองวิทย์พืไอ อทอป พราะป็น
การชวยหลือ฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมจริง
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นายอรุณ อุนวงศ์ ตาหนง ชางปั้น ใ หนวยงาน กลุมผลิตภัณฑ์ซรามิกดังดิม ทรศัพท์ เโ-โเแ-็ใ็ไ
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