รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการคูปองวิทย
เพื่อโอทอป
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2561

จัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตรบริการ

คำนำ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดຌ฿หຌความสาคัญ กับการนาจทย์ปัญหาทีไเดຌรับจากผูຌประกอบการอทอป
มาศึกษาวิจัยละพัฒนาอยางตอนืไอง ดยมุงหวัง฿หຌผลงานวิจัยสามารถกຌปัญหาละตอบจทย์ตรงตามความ
ตຌองการของผูຌประกอบการอทอป สงสริม฿หຌกิดการสรຌางนวัตกรรมสินคຌา OTOP ฿หຌมีจานวนพิไมมากขึๅน ดย฿น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดานินการมอบ คูปองวิทย์พืไออทอป กผูຌประกอบการ
กลุ ม Existing จานวน 208 ราย ป็น ผูຌ ป ระกอบการกลุ มของ฿ชຌ ของประดับ ตกตงละของที่ระลึ ก มากที่สุ ด
จานวน 7เ ราย ิรຌอยละ ใใ.65ี รองลงมาคือ กลุม อาหารละครื่อ งดื่ม จานวน 58 ราย ิรຌอ ยละ 27.89ี
กลุมสมุนเพรที่เม฿ชอาหาร จานวน 56 ราย ิรຌอยละ 26.9โี กลุมผຌาละครื่องตงกาย จานวน โไ ราย ิรຌอยละ
แแ.5ไี ดยป็นการนา วทน. เปสนับสนุนการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต มากที่สุด จานวน 95 ราย
ิรຌอยละ ไ5.67ี รองลงมาคือ การพัฒ นาละออกบบบรรจุภัณฑ์ จานวน 50 ราย ิรຌอยละ โไ.เไี การพัฒ นา
ระบบมาตรฐาน จานวน ใ7 ราย ิรຌอยละ แ7.79ี ละการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จานวน โ6 ราย ิรຌอยละ
แโ.5เี ดยดานินการ฿นภูมิภาคตางๆ คือ ภาคตะวันออกฉียงหนือ แ9 ราย ภาคหนือ แแ ราย ภาคกลาง แแ ราย
ภาค฿ตຌ 1เ ราย ละภาคตะวันออก 6 ราย
การดานินงานครงการคูปองวิทย์พืไออทอป ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีสวนสาคัญทีไชวยสรຌาง
ความขຌมขใงทางศรษฐกิจดยสรຌางรายเดຌ฿หຌกครัวรือน ละมีการจຌางงาน฿นชุมชนทຌองถิไนทัไวประทศ รวมทัๅง
การสรຌางนวัตกรรม฿หมโ ฿หຌกับผูຌประกอบการละชุมชน฿นทຌองถิไนอยางมัไนคงละยัไงยืน

สานักทคนลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โ5ๆแ

ชืไอครงกำร

สำรบัญ

หนຌำ

สรุปผลกำรดำนินครงกำรคูปองวิทย์พืไอ OTOP ป โ56แ

แ

กำรผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบคีๅยวรีดผนจำกกลຌวยหอมขียวสำยพันธุ์คำวนดิช
กำรผลิตป้งกลຌวยหินละกำร฿ชຌประยชน์
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ฟรุตบำร์จำกกำกผลมัลบอร์รีไ
กำร฿ชຌป้งขຌำวเรซ์บอร์รีไทดทนป้งสำลี฿นผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบ
กำรพัฒนำป้งขຌำวอินทรีย์ละกำร฿ชຌประยชน์
"กำรพัฒนำสูตรละยืดอำยุกำรกใบรักษำผลิตภัณฑ์ขนมงำ
กำรพัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์ยมสละ
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตพืไอยืดอำยุกำรกใบรักษำผลิตภัณฑ์ปลำกรอบปรุงรส
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบคีๅยวจำกมะพรຌำวอบกรอบ
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตพืไอยืดอำยุกำรกใบรักษำชำ฿บขลู
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตกะปຂกຌอน฿หຌเดຌมำตรฐำน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นๅำจิๅมสุกีๅยำกีๅผงกึไงสำรใจรูป
กำรพัฒนำครืไองดืไมนๅำหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม
กำรยืดอำยุกำรกใบรักษำขนมปຖยะ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ป้งชุบทอดกรอบจำกป้งขຌำวหอมมะลิ
พัฒนำสูตรกรรมวิธีกำรผลิตขຌำวกรียบจำกผักกุยชำย
พัฒนำกระบวนกำรผลิตขຌำวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชำติ
พัฒนำกระบวนกำรผลิตมะขำมชอิไมอบหຌง
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตมะมวงชอิไม
พัฒนำกระบวนกำรผลิตผักผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑ์ตຌำฮวยนมสด
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตพืไอยืดอำยุผลิตภัณฑ์นๅำพริกเตปลำหຌง
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตพืไอยืดอำยุผลิตภัณฑ์นๅำพริกตะเครຌ
ศึกษำกำรยืดอำยุผลิตภัณฑ์ครืไองกงผัดผใด
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตพืไอยืดอำยุกำรกใบรักษำผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนๅำสมุนเพร
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตพืไอยืดอำยุกำรกใบรักษำผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนๅำมะนำวขຌมขຌน
กำรยืดอำยุกำรกใบรักษำผลิตภัณฑ์ฝอยทองดย฿ชຌทคนลยีฮอร์ดิล
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตพืไอพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ครืไองกง฿นพืๅนทีไจังหวัดพัทลุง
กำรปรับปรุงคุณภำพนๅำพืไอ฿ชຌ฿นกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจชุมชน
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตกระดำษหัตถกรรมจำกปอสำพืไอพิไมคุณภำพละลดตຌนทุนกำรผลิต
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตกระดำษรีเซคิล พัฒนำรูปบบผลิตภัณฑ์ภำพนูนตไำละบรรจุภัณฑ์
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตกระดำษจำกละผลิตภัณฑ์จำกศษหลือทิๅงจำกกำรผลิต
ครืไองจักสำนจำกสืไอกก
กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ ินครสวรรค์ ลำพูนี
กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ ิพิจิตรี
กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ ิศรีสะกษี
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ชืไอครงกำร

สำรบัญ ิตอี

กำรยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสำนจำกกกดຌวยสีธรรมชำติ ิอุบลรำชธำนีี
กำรป้องกันชืๅอรำ฿นผลิตภัณฑ์จักสำน ิตรังี
กำรป้องกันชืๅอรำ฿นผลิตภัณฑ์จักสำน ิมหำสำรคำมี
กำรป้องกันชืๅอรำ฿นผลิตภัณฑ์จักสำน ิยสธร มุกดำหำร ขอนกนี
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ซรำมิกละพัฒนำศักยภำพผูຌประกอบกำรพืไอกำรตลำด
ทคนิคกำรทำลวดลำยบนบบพิมพ์สำหรับตกตงครืไองปัຕนดินผำ
ทคนิคกำรตกตงครืไองปัຕนดินผำบบบรำณ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ตุຍกตำดินผำคลือบ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ซรำมิกดย฿ชຌนืๅอดินพพอร์คลย์
กำรพัฒนำนืๅอดินเฟตไำสำหรับผลิตภัณฑ์ของทีไระลึก
กำรทำตຌนบบซิลิคนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ฿ชຌบนตຍะอำหำร
พิไมประสิทธิภำพกำรผำ พืไอลดตຌนทุน
กำรพัฒนำรูปบบผลิตภัณฑ์ซรำมิกอัตลักษณ์ลຌำนนำ
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสมุนเพร
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นๅำมันมะพรຌำวสกัดยใน
กำรพัฒนำสูตรกำรผลิต ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหนຌำผสมสมุนเพร
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขำวจำกสมุนเพรทียนกิไง
ทีไหมำะสมกับผูຌประกอบกำร OTOP
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌเดຌรับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสบูกຌอนสมุนเพรธรรมชำติ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จลลຌำงหนຌำสมุนเพร
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจำกนมผึๅงลดปริมำณจุลินทรีย์ปนปืຕอน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสมุนเพร
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตลูกประคบสมุนเพรหຌง฿หຌเดຌรับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบูหลวสมุนเพร฿หຌเดຌมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพรสำหรับหนຌำ฿หຌเดຌรับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำสีฟันสมุนเพร฿หຌเดຌรับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำรพัฒนำสูตรกำรผลิตผลิตภัณฑ์ซรัไมบำรุงผิวหนຌำ
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ผຌำบำติก/ผຌำมัดยຌอม/ผຌำทอสูกำรรับรองมำตรฐำน
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ผຌำทอสูกำรรับรองมำตรฐำน
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ผຌำทอสูกำรรับรองมำตรฐำนิหมูบຌำน CIVี
ครงกำรออกบบละพัฒนำบรรจุภัณฑ์สินคຌำ OTOP
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทยຏพืไออทอป ประจาป โ5ๆแ

1

2

สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบคีๅยวรีดผน
จากกลຌวยหอมขียวสายพันธุ์คาวนดิช
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางประทิไน นาคมิตร
อาภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

3
รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การผลิตผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช
Production of green Carvendish Banana Snack
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางประทิไน นาคมิตร
ทีไตัๅง ๊ กลุมวิสาหกิจชุมชนปຆาขียว 104 หมู ใ ตาบลลาสินธุຏ อาภอศรีนครินทรຏ จังหวัดพัทลุง
ทรศัพทຏ ๊ 087-9671399, 086-2921923
ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ็ ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ไเ,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิท ยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌจัดทาครงการพัฒนาผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากกลຌวยหอมขียวสาย
พันธุຏคาวนดิช฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ พิไมมูลคาของกลຌวยหอมขียวสาย
พันธุຏคาวนดิช ิทีไตกกรด หรือตัดตงจากหวีทีไบรรจุพืไอสงออกี พิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ
พิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค ละมีอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌมากกวา ใ ดือน
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
฿นปัจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนปຆาขียว มีการผลิตกลຌวยเขทอดกรอบ ละเดຌครืไองหมายรับรองฮาลาล
ละ อยฺ ลຌว ละมีความตຌองการทคนลยี ละนวัตกรรม฿นการปรรูปกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏค าวนดิชปຓน
ขนมขบคีๅยว นืไองจากมีหล งของกลຌ ว ยหอมขียวสายพัน ธุຏคาวนดิช ซึไงปຓน วัตถุดิบ หลั กอยู฿นปริมาณมาก
ละนวนຌมตลาดของผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวมีอัตราการติบตพิไมขึๅนทุกป ฿นป 2557 มีมูลคาสูงถึง 2ฺ9 หมืไน
ลຌานบาท ละมีอัตราการติบต฿นป 2552 - 2557 ฉลีไยรຌอยละ 9 ตอป ทา฿หຌตลาดของขนมขบคีๅยวมีการ
ขงขันกันสูงละการพัฒนาปຓนผลิตภัณฑຏทีไดีตอสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌ฿ชຌองคຏความรูຌทางวิทยาศาสตรຏละทคนลยีการอาหาร ฿นการศึกษาวิจัย
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ ข นมขบคีๅ ย วจากกลຌ ว ยหอมขี ย วสายพั น ธุຏ ค าวนดิ ช ฿หຌ  ก ผูຌ ป ระกอบการ พืไ อ พิไ ม ความ
หลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ พิไมมูลคาของกลຌวยหอมขียวสายพัน ธุຏคาวนดิช ิทีไตกกรด หรือตัดตงจากหวี
ทีไบรรจุพืไอสงออกี พิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ พิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช สามารถยืดอายุการกใบ
รักษาผลิตภัณฑຏเดຌมากกวา ใ ดือน ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
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ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1ฺ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง พืไอหานวทาง฿นการศึกษาสูตร ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
ละวางผนการดานินงาน
โฺ วิจัยละทดลองสูตรละกระบวนการผลิตขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช
ใฺ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช ทางกายภาพ คมี
ชีวภาพ ละทางประสาทสัมผัส
ไฺ ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช
5ฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยีกรรมวิธีการผลิต
ๆฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
็ฺ ติดตาม ละประมินผล
ฺ่ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
กลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช หรือกลຌวยหอมขียว ปຓนกลຌวยหอมทีไนิยมปลูกกันดยทัไวเป ละปຓน
พืชศรษฐกิจทีไมีอนาคตสาหรับประทศเทย นืไองจากนวนຌมการตลาด฿นประทศจีนมีความตຌองการบริภค
จานวนมาก ิดลมนัสุ โ5ๆเี รวมทัๅง฿นประทศถบยุรป อมริกา รัสซีย ละจีน นิยมบริภคมากถึง รຌอยละ ้5
กลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช มีลักษณะดน คือ ปลือกหนาละหนียวทา฿หຌขนสงเดຌงายเมบอบซๅา มีรสชาติ
หวานนຌอย ละจัดปຓนผลเมຌทีไอุดมเปดຌวยคุณคา สารอาหารครบถຌวนตามหลักทางภชนาการ คือ มีนๅาตาลซูครส
ฟรุกตส ละกลูคส ทีไรางกายสามารถนาเป฿ชຌสรຌางพลังงานเดຌทันที มีสารทนนินซึไงปຓนสารทีไมีความสาคัญ฿น
การตຌานการกิดของจุลินทรียຏ Escherichia coli มีวิตามินบี แ ละบี โ ทีไชวย฿นการรงผาผลาญนๅาตาลละ
เขมัน ฟຕนฟูรางกายจากความหนืไอยลຌา มีพทสซียมชวย฿นการขับซดียม ิกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขุ
โ5ๆเี ละชวยควบคุมการยืดหดของกลຌามนืๅอรวมถึ งปรับสมดุลของนๅาละรธาตุ฿นรางกาย นอกจากนีๅยังมี
คลซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี หลใก ฿ยอาหาร ปรตีน วิตามินซี วิตามินอ ละบตຌาครทีน ิครือขายผูຌปลูก
กลຌวยหอมคาวนดิชปลอดสารพิษี ดยมีผลการวิจัยพบวา การรับประทานกลຌวย แ ผล จะ฿หຌพลังงานประมาณ
แเเ กิลคลอรี ทากับการดินติดตอกัน แ ชัไวมง ิเทยรัฐฉบับพิมพຏุ โ5ๆเี ดังนัๅน กลຌว ยหอมขีย วสายพัน ธุຏ
คาวนดิช หมาะสาหรับกลุมผูຌบริภคทัไวเป ละผูຌบริภคทีไตຌองการควบคุมนๅาหนัก ปຓนตຌน
อาหารขบคีๅยวสวน฿หญทามาจากปງง ชน ปງงจากปลายขຌาวหอมมะลิ ปງงมันสาประหลัง ปງงสาลี
ปງงขຌาวจຌา ปງงขຌาวหนียว ปງงมันฝรัไง ปງงกลຌวย คุณภาพดຌานนืๅอสัมผัสของขนมขบคีๅยว ดยฉพาะความ
กรอบปຓนตัวบงชีๅถึงคุณภาพของผลิตภัณฑຏ ซึไงผูຌบริภค฿ชຌปຓนกณฑຏหลักพืไอพิจารณาตัดสินการยอมรับ ละมีผล
อยางยิไงตอความชอบ ละความกรอบของขนมขบคีๅยวมีความสัมพันธຏกับความสด฿หมของผลิตภัณฑຏ ซึไงความ
กรอบ จะลดลง มืไออายุการกใบรักษานานขึๅน ผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวทีไกรอบจะตຌองนืๅอนน ละตกงายทันที
ทีไทา฿หຌผิดรูปราง ละกิดสียงดังกรอบมืไอคีๅยว สียงดังกลาวกิดจากผลิตภัณฑຏมีชองวางหรือพรงอากาศภาย฿น
ปງงสาลีมีปรตีน โ ชนิด ทีไรวมกันอยู฿นสัดสวนทีไหมาะสมคือ กลูตนินละเกลอะดิน ิGlutenin &
Gliadinี ซึไง มืไ อปງง ผสมกั บ นๅ า฿นอั ตราส ว นทีไถู กตຌ องจะท า฿หຌ  กิด สารชนิด หนึไ งรีย กว า กลู  ตน ิglutenี
มีลักษณะปຓนยาง หนียว ยืดหยุน เดຌ กลูตนนีๅจะปຓนตัว กใบกຍาซเวຌทา฿หຌกิดครงรางทีไจาปຓนของผลิตภัณฑຏ
ละจะปຓนครงรางบบฟองนๅามืไอเดຌรับความรຌอน
ปງงมันสาปะหลัง ปຓนปງงทีไนิยมนามาผลิตขนมขบคีๅยว นืไองจากมีสมบัติทีไสาคัญคือ มืไอเดຌรับความรຌอน
จะมีการพองตัวดีทีไสุด ผลิตภัณฑຏมีความหนานนตไา จึงทา฿หຌกรอบตจะกรอบเมน าน ตมืไอมีการ฿ชຌปງงมัน
สาปะหลังผสมกับปງงขຌาวจຌาหรือปງงสาลี จะทา฿หຌปງงทีไผานการนึไงมีความคงรูป มืไอนาเปทอดจะมีรูพรุนขนาด
ลใก นืๅอนน การพองตัวจะลดลง ตความกรอบจะอยูเดຌนาน
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แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนปຆาขียวทีไขຌารวมกิจกรรมครงการ
คูปองวิทยຏพืไออทอป ป โ5ๆแ พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอ฿หຌจัดสง
ตัวอยางกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช พืไอนามาวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏ ละสงตรวจวิคราะหຏคุณคาทาง
ภชนาการ
11ฺ2 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช
แแฺใ ถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละชิงปฏิบัติการ
แแฺไ ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อยฺ ละขอการรับรอง มผชฺ
11ฺ5 สรุป ละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
12ฺ1 ผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช ิสุกปาน
กลางี มืไอปรียบทียบกับคุณคาทางภชนาการของกลຌวยเข พบวา กลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช มีปริมาณ฿ย
อาหาร ฟอสฟอรัส คลซียม ละพทสซียมมากกวากลຌ วยเข ดยคุณคาทางภชนาการของกลຌว ยทัๅงสอง
สายพันธุຏ ดังสดง฿นตารางทีไ แ
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ตารางทีไ แ คุณคาทางภชนาการของกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิชละกลຌวยเข ิสวนทีไบริภคเดຌี
รายการ
ปริมาณตอ แเเ กรัม
กลຌวยหอมขียวสายพันธุຏ
กลຌวยเข
คาวนดิช
พลังงาน ิกิลคลอรีี
่ๆฺ็เ
แไเ
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีี
เฺ5ไ
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
โเฺใโ
ใโฺ้
เขมัน ิกรัมี
เฺเๆ
เฺโ
นๅาตาลทัๅงหมด ิกรัมี
<0.50
- ฟรุคตส
เมพบ
- กลูคส
เมพบ
- ซูครส
<0.50
- มอลตส
เมพบ
- ลคตส
เมพบ
ความชืๅน ิกรัมี
็็ฺไๆ
ๆโฺ่
ปรตีน ิกรัมี
1.22
แฺ5
฿ยอาหาร ิกรัมี
5.78
แฺ้
ถຌา ิกรัมี
0.94
เฺ็
วิตามินบี แ ิมิลลิกรัมี
เมพบ
เฺเใ
วิตามินบี โ ิมิลลิกรัมี
เฺเเไ
เฺเ5
วิตามินซี ิมิลลิกรัมี
เมพบ
โ
เนอะซิน ิมิลลิกรัมี
0.0344
แฺไ
บตຌาครทีน ิมิลลิกรัมี
เมพบ
็้โ
ฟอสฟอรัส ิมิลลิกรัมี
35.99
โใ
คลซียม ิมิลลิกรัมี
โไฺไแ
ไ
หลใก ิมิลลิกรัมี
เฺโ้
แฺเ
พทสซียม ิมิลลิกรัมี
ใฺ้้เๆ
โ็เึ
ซดียม ิมิลลิกรัมี
แโฺ้5
-

หมายหตุ แฺ คุณคาทางภชนาการของกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช เดຌจากการตรวจวิคราะหຏทีไบริษัท หຌองปฏิบัติการกลาง
ิประทศเทยี จากัด
โฺ คุณคาทางภชนาการของกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช เดຌขຌอมูลมาจากวารสารกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ปทีไ ไ่
ฉบับทีไ แ5ใ พฤษภาคม โ5ไใ
ใฺ ปริมาณพทสซียมทีไพบ฿นกลຌวยเข เดຌขຌอมูลมาจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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12ฺ2ฺ2 ขัๅนตอน฿นการผลิตขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช
กลຌวยคาวนดิชสุก

ติมปງงมันสาปะหลัง ปງงสาลีอนกประสงคຏ

นึไงนืๅอกลຌวยทัๅงผล แ5 นาที
ปัດนกับนๅา 5เ มิลลิลิตร ละติมกลือ
อุน฿หຌรຌอนบนหมຌอนๅาดือด

นวดสวนผสมทัๅงหมด฿หຌขຌากัน ละบงปງง฿หຌเดຌกຌอนขนาดหมาะสม
฿ชຌเมຌลูกกลิๅงกลิๅง฿หຌปຓนผน฿หຌมีความหนาสมไาสมอกัน ละหอดຌวยถุงพลาสติกชนิดทนความรຌอน
นึไงปຓนวลา โ5-ใเ นาที
กใบเวຌ฿นอุณหภูมิ ไ -5 องศาซลซียส ปຓนวลา แ คืน
หัไนปຓนรูปทรงชืๅนสีไหลีไยมขนาดลใก ละนาเปอบ฿หຌหຌงทีไอุณหภูมิ 55 องศาซลซียส
นาเปทอด฿นนๅามันดย฿ชຌเฟปานกลาง
จากการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏ ขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิชทัๅงสองสูตรพบวา
ขนมขบคีๅยวรีดผนจากสูตรทีไ แ มีความพองตัวมากกวาสูตรทีไ โ ละมืไอนาเปทอด฿นนๅามันดย฿ชຌเฟปานกลาง
จึงมีความกรอบมากกวา นืไองจากมีปริมาณปງงมากกวา จึงทา฿หຌผลิตภัณฑຏกิดการพองตัวเดຌดีกวา ละยังคงมี
กลิไนรสของกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิชดี
แโฺใ จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติ การผลิตขนมขบคีๅยวรีดผนจาก
กลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนปຆาขียว ฿นวันทีไ ใ สิงหาคม โ5ๆแ ฿หຌกผูຌประกอบการ
ละสมาชิก ซึไงมีผูຌขຌารวมรียนรูຌจานวน แแ คน
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ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีการผลิตขนมขบคีๅยวรีดผนจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช ณ
กลุมวิสาหกิจชุมชนปຆาขียว ฿นวันทีไ ใ สิงหาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ ปอกปลือกกลຌวยกลຌวยคาวนดิชสุก ละนึไงนืๅอกลຌวยทัๅงผล
ปຓนวลา แ5 นาที

โ

นากลຌวยทีไผานการนึไงมาปัດนกับนๅา 5เ มิลลิลิตร

3

นากลຌวยมาทลง฿นภาชนะ ตัๅงบนหมຌอนๅารຌอน ละติมกลือ

ไ

ติมสวนผสมของปງง ิปງงมันสาปะหลัง ปງงสาลีอนกประสงคຏี
ทีละนຌอยจนหมด

5

นวดผสม฿หຌขຌากัน บงปງง฿หຌเดຌกຌอนขนาดหมาะสม
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ลาดับ
ขัๅนตอน
ๆ ฿ชຌเมຌลูกกลิๅงกลิๅง฿หຌปຓนผน฿หຌมีความหนาสมไาสมอกัน ละ
หอดຌวยถุงพลาสติกชนิดทนความรຌอน

็

ตຌมนๅา฿หຌดือด ละนึไงปຓนวลา โ5-ใเ นาที

่

กใบเวຌ฿นอุณหภูมิ ไ -5 องศาซลซียส ปຓนวลา แ คืน ฿น
วันรุงขึๅน นามาหัไนปຓนชิๅน ละอบหຌง
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ภาพผลิตภัณฑຏสนใคกลຌวย

ภาพประกอบ

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากกลຌวยหอมขียวสาย
พันธุຏคาวนดิช฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ พิไมมูลคาของกลຌวยหอมขียวสาย
พันธุຏคาวนดิช ิทีไตกกรด หรือตัดตงจากหวีทีไบรรจุพืไอสงออกี
หลังการดานินงาน ๊ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช ละเดຌ
ถายทอดผลการวิจัยละพัฒนา฿หຌกผูຌประกอบการ ทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการ
ผลิ ต ขนมขบคีๅ ย วจากกลຌ ว ยหอมขี ย วสายพั น ธุຏ ค าวนดิ ช ละมี อ ายุ ก ารกใ บ รั ก ษานานมากกว า ใ ดื อ น
ดยผลิ ตภัณฑຏมีคุณภาพดี สี ละกลิไ นรส ปกติ ปຓนการพิไม ความหลากหลาย฿หຌ กับ ผลิ ตภัณฑຏ พิไมมูล คาของ
กลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิชทีไมีขนาดตกกรด เมสามารถสงออกเดຌ รวมทัๅงมีการผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการ
ยืไนขอรับรองมาตรฐาน อยฺ ละ มผชฺ ผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช ทัๅงนีๅอยู฿น
ระหวางจัดทาบรรจุภัณฑຏละฉลาก
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แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะน ากระบวนการผลิ ต ละพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ ข นมขบคีๅ ย วจากกลຌ ว ยหอมขี ย วสายพั น ธุຏ ค าวนดิ ช จาก
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิตละองคຏความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต
จาหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากกลຌ วยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิช ทา฿หຌเดຌขຌอมูล
กระบวนการผลิต ละสูตรพืๅนฐานจานวน 2 สูตร ดยผูຌประกอบการสามารถนากระบวนการผลิตละสูตรพืๅนฐานเป
฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากกลຌวยสายพันธุຏ อืไนโ เดຌ฿นลักษณะดียวกัน พืไอพิไมมูลคาของกลຌวยทีไ
ตกกรด หรือกรณีทีไผลิตผลทางการกษตรลຌนตลาด฿นบางฤดูกาล
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการผลิตปງงกลຌวยหินละการ฿ชຌประยชน์
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางสานียง บุญศรี
อาภอสะดา จังหวัดสงขลา

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การผลิตปງงกลຌวยหินละการ฿ชຌประยชนຏ
Production of banana flour and utilization
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางสานียง บุญศรี
ทีไตัๅง ๊ กลุมมบຌานกษตรกรปรรูปกลຌวยชุมชนปาดังบซารຏ
7/1 หมู แแ ตาบลปาดังบซารຏ อาภอสะดา จังหวัดสงขลา
ทรศัพทຏ ๊ 081-3683654
ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ็ ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ไเ,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌจัดทาครงการผลิตปງงกลຌวยหินละการ฿ชຌประยชนຏ ผลิตปຓนปງง
กลຌวยชุบปງงทอดหรือคุกกีๅปງงกลຌวย฿หຌกผูຌประกอบการ สามารถสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับกษตรกรผูຌปลูกกลຌวยเดຌ
ดยฉพาะ฿นฤดู ก าลทีไ ก ลຌ ว ยหิ น ลຌ น ตลาด ตกกรด หรื อ ตั ด ต ง จากหวี ทีไ บ รรจุ  พืไ อ จ าหน า ย฿นชิ ง พาณิ ช ยຏ
พิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กลุมมบຌานกษตรกรปรรูปกลຌวยชุมชนปาดังบซารຏ เดຌปลูกละรับซืๅอกลຌวยหินจากกษตรกร฿นพืๅนทีไ
นืไองจากผลผลิตกลຌวยหินมีจานวนมาก ลຌนตลาด฿นฤดูกาล กษตรกรประสบปัญหาราคากลຌวยหินตกตไาละ
บางสวนดานินการตรียมจะปลูกกลຌวยหอมขียวสายพันธุຏคาวนดิชพืไอการสงออก ละเดຌขຌารวมครงการปรรูป
อาหารจากกลຌวย ภาย฿ตຌครงการ ้แเแ ตามรอยทຌาพอ ภาย฿ตຌรมพระบารมีพืไอการพัฒนาการกษตรยัไงยืน
ของชุมชนปาดังบซารຏ อาภอสะดา จังหวัดสงขลา ิสดงดังภาพี ละริไมดานินการกิ จการ฿นการปรรูปกลຌวย
เดຌ ใ ดือน ดยผลิตกลຌวยนๅาวຌา กลຌวยหินทอดอบกรอบ ภาย฿ตຌบรนดຏกลຌวยกรอบ ปาดังบซารຏ ซึไงยังเมเดຌการ
รับรองมาตรฐาน อยฺ ตวิสาหกิจชุมชนผลิตลองกองปาดังบซารຏเดຌรับการจดทะบียนวิสาหกิจชุมชนรียบรຌอยลຌว
อีกทัๅงสภาพรงรือนมีความพรຌอม฿นการผลิต ิสดงดังภาพี ละมีความตຌองการทคนลยี ละนวัตกรรม฿นการ
ปรรูปกลຌวยผง หรือปງงกลຌวย พืไอพิไมมูลคา฿นการปรรูปกลຌวยทีไลຌนตลาด ละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับ
ผลิ ต ภัณ ฑຏ ดยสามารถนาปງ งกลຌ ว ยเป฿ชຌ ป ระยชนຏปຓ น วั ตถุ ดิบ ส าหรั บ ผลิ ตภั ณฑຏ อืไน โ ชน คุ กกีๅ ปງ งกลຌ ว ย
ปງงกลຌวยสาหรับการทาอาหารชุบปງงทอดพืไอทดทนปງงจากธัญพืช พืชหัวทีไปຓนหลงคารຏบเฮดรตทีไสาคัญ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการมีผลงานวิจัยการผลิตปງงกลຌวยจากกลຌวยนๅาวຌา กลຌวยลใบมือนาง ละถายทอด
ทคนลยี฿หຌชุมชนหมูบຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี๊ หมูบຌานปรรูปกลຌวย ฿นพืๅนทีไพอตาหินชຌาง อาภอทาซะ
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จั ง หวั ด ชุ ม พร ซึไ ง ปຓ น การผลิ ต ปງ ง กลຌ ว ยจากกลຌ ว ยลใ บ มื อ นาง ซึไ ง ชุ ม ชนเดຌ น าปງ ง กลຌ ว ยทีไ ผ ลิ ต เดຌ เ ปผลิ ต
กลຌวยลใบมือนางอบชุบปງงทอดจาหนายละปຓนทีไนิยมของผูຌบริภค ดังนัๅนกรมวิทยาศาสตรຏบริการจัดทาครงการ
ผลิตปງงกลຌวยหินละการ฿ชຌป ระยชนຏ ผลิตปຓนปງงกลຌวยชุบปງงทอดหรือคุกกีๅปງงกลຌวย฿หຌกผูຌประกอบการ
สามารถสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับกษตรกรผูຌปลูกกลຌวยเดຌ ดยฉพาะ฿นฤดูกาลทีไกลຌวยหินลຌนตลาด ตกกรด หรือตัดตง
จากหวีทีไบรรจุพืไอจาหนาย฿นชิงพาณิชยຏ พิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌก
ผูຌบริภค อีกทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนจดทะบียนอาหาร ิอยฺี ละขอมาตรฐาน มผชฺ
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอศึกษากระบวนการผลิตปງงกลຌวยหินละการ฿ชຌประยชนຏจากปງงกลຌวยหิน ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌา
สูกระบวนการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1ฺ รวบรวมขຌ อมู ล งานวิ จั ยทีไ กีไ ยวกั บ กลຌ ว ย พืไ อหานวทาง฿นการศึ กษาสู ตร ละกระบวนการผลิ ต
ละวางผนการดานินงาน
โฺ ศึกษากระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตปງงกลຌวยหิน
ใฺ ศึกษาการ฿ชຌประยชนຏปງงกลຌวยหิน ชน ฿ชຌปຓนปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ละคุกกีๅปງงกลຌวย
ไฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยี กรรมวิธีการผลิต
5ฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ
6ฺ ติดตาม ละประมินผล
7ฺ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
คุกกีๅ มีวัตถุดิบ฿นการทาคุกกีๅ ดังนีๅ
1ฺ ปງงสาลี คุกกีๅสวน฿หญนิยม฿ชຌปງงสาลีปຓนหลัก ตกใสามารถลือก฿ชຌชนิดของปງงสาลีเดຌตามความ
หมาะสม ถຌา฿ชຌปງงขนมปังกใจะเดຌคุกกีๅทีไกรอบขใง เมนิไมงาย ถຌา฿ชຌปງงอนกประสงคຏกใจะเดຌคุกกีๅทีไกรอบรวน
เมขใงละนุมงายมากกินเป ถຌา฿ชຌปງงคຌกกใจะเดຌคุกกีๅทีไคุกกีๅทีไเมขใงกระดຌาง มีลักษณะนุมลใกนຌอยตยังมีความ
กรอบอยูดຌวย
2ฺ เขมัน นยสดปຓนเขมันทีไนิยม฿ชຌ฿นการทาคุกกีๅ นืไองจากนยสดจะ฿หຌรสชาติละกลิไนทีไหอม ตการ฿ชຌ
นยสด฿นตละสูตรนัๅนจะมีลักษณะการ฿ชຌทีไตกตางกันออกเป บางสูตรจะ฿ชຌนยสดทีไมีอุณหภูมิยในพืไอ฿หຌการตีฟู
ของนยกิดขึๅนเดຌมาก บางสูตรกใจะ฿ชຌนยสดทีไออนนุมตเมถึงกับละลาย นืไองจากสูตรขนมนัๅนตຌองการนยทีไคน
คพอขຌากันดยเมตຌองตีหรือคน฿หຌขึๅนฟู
3ฺ นๅาตาลทราย นิยม฿ชຌกับคุกกีๅมีนืๅอทีไหนักละนน การลือกนๅาตาลทรายควรลือกนๅาตาลทีไมีขนาด
ผลึกเม฿หญมากนัก พืไอ฿หຌนๅาตาลละลายเดຌงายขณะตีครีม
4ฺ เขเก คุกกีๅสวน฿หญจะ฿ชຌเขเกพืไอชวย฿หຌคุกกีๅมีครงสรຌางทีไฟูบาละความหอมมืไออบจนสุก
5ฺ กลือปຆน ปຓนสวนผสมอีกชนิดหนึไงทีไทา฿หຌขนมมีรสชาติทีไขຌมขຌน ตการลือก฿ชຌกลือปຆน฿นการทา
คุกกีๅนัๅนควรลือกกลือปຆนทีไมีผลึกลใก
6ฺ สารทีไชวยฟู
6ฺ1 ผงฟู ปຓนสารทีไชวย฿หຌกิดความฟูปรงของตัวขนมมากขึๅน อีกทัๅงยังชวย฿หຌคุกกีๅมีขนาดชิๅนทีไ
฿หญขึๅน ตเมควร฿สผงฟูมากกินเปพราะจะทา฿หຌนืๅอคุกกีๅหยาบรวนละหักเดຌงาย รวมถึงทา฿หຌรสชาติ
ปลีไยนปลงเปอีกดຌวย
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6ฺ2 ซดียมเบคารຏบอนต หรือบคกิๅงซดา นอกจากจะชวย฿หຌคุกกีๅขึๅนฟูลຌวยังชวย฿หຌคุกกีๅคง
ความกรอบรวนเดຌนานยิไงขึๅน ตเมควร฿สมากกินเป พราะจะทา฿หຌคุกกีๅมีรสชาติฝດอนจนรับประทาน
เมเดຌ
7ฺ กลิไน ดยทัไวเปลຌวมักจะ฿ชຌกลิไนวนิลาปຓนตัวพืๅนฐาน นอกจากจะปຓนคุกกีๅทีไตຌอง฿สกลิไนฉพาะลงเป
ชนกลิไนมะพรຌาว หรือกลิไนอัลมอนดຏ
ปງงทอดกรอบ
ปງงทอดกรอบหมายถึง ปງงทีไผสมกับสวนประกอบอืไน ละ฿ชຌชุบอาหารกอนนาเปทอดพืไอทา฿หຌกรอบ
ดยชนิดละสวนประกอบของปງง มีผลตอลักษณะนืๅอสัมผัสละการพองตัวของผลิตภัณฑຏ ชุบทอด ทีไตกตางกัน
เป ชน บานุม ิlightี ปราะงาย ิfragilesี พองมาก ิhighly puffedี ละขใง ิdenseี ชน ปງงขຌาวจຌา
มีสมบัติของจะพิไมความกรอบขใง สวนปງงสาลีจะ฿หຌความพองฟู มืไอผสมกันกใจะเดຌปງงชุบทอดทีไพองฟูกรอบนาน
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP กลุมมบຌานกษตรกรปรรูปกลຌวยชุมชนปาดังบซารຏ
ทีไขຌารวมกิจกรรมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ป โ5ๆแ พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการ
ทคนลยี พรຌอมขอ฿หຌจัดสงตัวอยางกลຌวยหิน พืไอนามาวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏ ละส งตรวจวิคราะหຏคุณคา
ทางภชนาการ
แแฺโ ศึกษากระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตปງงกลຌวยหิน
11ฺใ พัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ละคุกกีๅปງงกลຌวย
แแฺไ ถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละชิงปฏิบัติการ
แแฺ5 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อยฺ ละขอการรับรอง มผชฺ
11ฺๆ สรุป ละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
12ฺ1 ผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ฿นกลຌวยหินดิบ ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตารางทีไ แ คุณคาทางภชนาการ฿นกลຌวยหิน ิสวนทีไบริภคเดຌี
รายการ
ปริมาณตอ แเเ กรัม
พลังงาน ิกิลคลอรีี
แ5ใฺเ5
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีี
เฺไ5
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
ใๆฺ่โ
เขมัน ิกรัมี
เฺเ5
ความชืๅน ิกรัมี
ๆเฺ่ใ
ปรตีน ิกรัมี
1ฺ33
฿ยอาหาร ิกรัมี
2ฺ56
ถຌา ิกรัมี
0ฺ97
นๅาตาลทัๅงหมด ิกรัมี
2ฺ85
- ฟรุคตส
1ฺ42
- กลูคส
1ฺ43
- ซูครส
<0ฺ50
- มอลตส
เมพบ
- ลคตส
เมพบ
วิตามินบี แ ิมิลลิกรัมี
เมพบ
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รายการ
วิตามินบี โ ิมิลลิกรัมี
วิตามินซี ิมิลลิกรัมี
เนอะซิน ิมิลลิกรัมี
บตຌาครทีน ิมิลลิกรัมี
ฟอสฟอรัส ิมิลลิกรัมี
คลซียม ิมิลลิกรัมี
หลใก ิมิลลิกรัมี
พทสซียม ิมิลลิกรัมี
ซดียม ิมิลลิกรัมี

ปริมาณตอ แเเ กรัม
<0ฺ025
0ฺ64
0ฺ0466
เมพบ
35ฺ61
โๆฺ้็
เฺไโ
ใๆใฺ็ไ
แไฺๆ็

แโฺโ ศึกษากระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตปງงกลຌวยหิน
ปอกปลือกกลຌวย
ชนืๅอกลຌวยทัๅงผล฿นนๅากลือ ินๅา 2 ลิตร ๊ กลือ 10 กรัมี
สเลดຏนืๅอกลຌวย฿หຌปຓนชิๅนบาง หนาประมาณ แ มิลลิมตร
ช฿นสารละลายซดียมเบตาเบซัลเฟตຏ นาน แ5 นาที ินๅา 2 ลิตร ๊ ซดียมเบตาเบซัลเฟตຏ 2 กรัมี
นาเปอบทีไ ๆเ องศาซลซียส ใเ นาที ละอบตอทีไ 55 องศาซลซียส ฿หຌหຌง
สนิท
บด฿หຌละอียด
ปງงกลຌวย
แโฺใ พัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ละคุกกีๅปງงกลຌวย
แโฺใฺแ การพัฒนาสูตรปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ปຓนการนาปງงกลຌวยหินดิบมา฿ชຌ
ปຓนสวนผสมทดทนปງ งทีไปຓนสวนผสมหลัก ิปງงขຌาวจຌา ละปງงสาลีี ดยทดทน฿นอัตราสวน 5เ ๊
50 ของปริมาณปງงทัๅงหมด ิสูตรทีไ แี ละอัตราสวน ๆเ ๊ ไเ ของปริมาณปງงทัๅงหมด ิสูตรทีไ โี ดังสดง
฿นตารางทีไ โ
ตารางทีไ โ สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการทดลองสูตรการผลิตปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด
สวนผสม
สูตรทีไ แ
สูตรทีไ โ
ปງงกลຌวยหินดิบ ิกรัมี
แเเ
แโเ
ปງงขຌาวจຌา ิกรัมี
5เ
โเ
ปງงสาลีอนกประสงคຏ ิกรัมี
โ5
ไเ
ปງงถัไวหลือง ิกรัมี
โ5
โเ
กลือ ิกรัมี
แฺ5
แฺ5
ผงฟู ิกรัมี
่
่
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ขัๅนตอนการผลิตปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด
แฺ นาปງงกลຌวย ปງงขຌาวจຌา ปງงสาลี ปງงถัไวหลือง ผงฟู ละกลือ มาผสมกัน รอนสวนผสม฿หຌ
ขຌากัน ละพักเวຌ
2ฺ นาสวนผสมปງงมาผสมกับนๅาสะอาด฿นอัตราสวน แ ๊ 1 ละคนสวนผสม฿หຌขຌากัน
3ฺ นาผักทีไตรียมเวຌชุบนๅาปງง ทอด฿นนๅามันดย฿ชຌเฟปานกลาง ฿หຌผักสุกกรอบ ละตักขึๅน฿หຌ
สะดใดนๅามัน
จากการผลิตปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอดทัๅงสองสูตร พบวาปງงชุบทอดสูตรทีไ แ ทา฿หຌ
ผักทีไนามาชุบทอดมีความกรอบมากกวาปງงชุบทอดสูตรทีไ โ นืไองจากสูตรทีไ แ มีปริมาณปງงสาลีละ
ปງงขຌาวจຌามากกวาสูตรทีไ โ ซึไงปງงทัๅงสองชนิดนีๅปຓนสวนผสมหลัก฿นการผลิต ปງงชุบทอดทัไวเป ละมี
ผลตอลักษณะนืๅอสัมผัสของผลิตภัณฑຏทอดกรอบ
แโฺใฺโ การพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงกลຌวย ปຓนการนาปງงกลຌวยหินมา฿ชຌปຓนส วนผสม
ทดทนปງงทีไปຓนสวนผสมหลัก ิปງงสาลีอนกประสงคຏี ดยทดทน฿นอัตราสวน 5เ ๊ 50 ของปริมาณ
ปງงทัๅงหมด ซึไงปງงกลຌวยทีไนามา฿ชຌ฿นการผลิตคุกกีๅ ควรปຓนปງงทีไผลิตจากกลຌวยหินระดับสุกหาม พืไอ฿หຌ
ผลิตภัณฑຏคุกกีๅมีความหอมละหวานจากกลຌวย หรือปຓนปງงทีไผลิตจากกลຌวยหินดิบละสุกผสมกัน฿น
อัตราสวน โ ๊ 1 ดังสดง฿นตารางทีไ ใ
ตารางทีไ ใ สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการทดลองสูตรการผลิตคุกกีๅปງงกลຌวย
สวนผสม
ปริมาณ ิกรัมี
ปງงกลຌวยหิน
โโเ
-ปງงกลຌวยหินดิบ โ สวน = แไ็
-ปງงกลຌวยหินสุก แ สวน = ็ใ
ปງงสาลีอนกประสงคຏ
โโเ
นยสด ิรสจืดี
260
นๅาตาลทราย
130
กลือ
3
เขเก
2 ฟอง
นมขຌนจืด
แแเ
กลิไนวนิลา
ๆ
ผงฟู
ๆ
ขัๅนตอนการผลิตคุกกีๅปງงกลຌวย
แฺ นาปງงกลຌวย ปງงสาลี ผงฟู ละกลือ มา รอนผานตะกรงผสมกัน฿หຌขຌากัน ละพักเวຌ
โฺ ตีนย฿หຌขึๅนฟู ดย฿สนๅาตาลทีละนຌอย ละ฿สเขตี฿หຌขຌากัน
ใฺ ฿สสลับกับนมสดจนหมด ฿สกลิไนวนิลา คน฿หຌขຌากัน
ไฺ ทานยทีไถาดอบคุกกีๅ หยอดดຌวยชຌอน หรือ฿ชຌพิมพຏกดตามรูปรางทีไตຌองการ
5ฺ นาขຌาตูຌอบดย฿ชຌหมดบนลางทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส ปຓนวลา แ5 นาที ลຌวนาถาด
ขนมออกมากลับดຌาน ลຌวปรับปຓนหมดเฟทีไอุณหภูมิ แ5เ องศาซลซียส อบตออีก แเ-แ5
นาที ิกลับถาดทุก 5 นาทีี หรือ฿หຌเดຌขนมสุกสมไาสมอ นาออกจากถาด ละพัก฿หຌยใน
ๆฺ บรรจุ฿นภาชนะทีไหຌง สะอาด ละปຂดสนิท
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จากการทดลองสู ต รการผลิ ต คุก กีๅ ปງง กลຌ ว ย พบวา คุก กีๅมี ลั กษณะนืๅ อสั มผั ส บบกรอบร ว น
มากกวาคุกกีๅทีไ฿ชຌปງงสาลีพียงชนิดดียว นืไองจากปງงสาลีปຓนปງงทีไ฿ชຌทาขนมอบทุกชนิด เมมีปງงชนิด
อืไนทีไนามา฿ชຌทนกันเดຌ ถึงทนกันเดຌบຌางตคุณสมบัติจะเมหมือนปງงสาลี ทัๅงนีๅพราะปງงสาลีมีปรตีน
สองชนิดรวมกันอยู฿นสัดสวนทีไหมาะสมคือ กลูตนิน ิGluteninี ละเกลอะดิน ิGliadinี ซึไงมืไอนาปງง
สาลีผสมกับนๅา฿นอัตราสวนทีไถูกตຌองจะทา฿หຌกิดสารชนิดหนึไงรียกวา กลูตใน มีลักษณะปຓนยางหนียว
ยืดหยุนเดຌ กลูตในนีๅจะปຓนตัวกใบกຍาซอาเวຌ ทา฿หຌกิดครงสรຌางทีไจาปຓนของขนม ละจะปຓนครงสรຌาง
บบฟองนๅามืไอเดຌรับความรຌอนจากตาอบ
แโฺไ จัดถายทอดทคนลยีการผลิตปງงกลຌวย ละการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการ฿ชຌประยชนຏ
จากปງงกลຌวย เดຌก ปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ละคุกกีๅปງงกลຌวย ณ กลุมมบຌานกษตรกรปรรูป
กลຌวยชุมชนปาดังบซารຏ ฿นวันทีไ แ สิงหาคม โ5ๆแ ฿หຌกผูຌประกอบการ ละสมาชิก ซึไงมีผูຌขຌารวมรียนรูຌจานวน
แใ คน
ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีการผลิตปງงกลຌวย ละการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการ฿ชຌ
ประยชนຏจากปງงกลຌวย เดຌก ปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ณ กลุมมบຌานกษตรกร
ปรรูปกลຌวยชุมชนปาดังบซารຏ ฿นวันทีไ แ สิงหาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ นาปງงกลຌวย ปງงขຌาวจຌา ปງงสาลี ปງงถัไวหลือง ผงฟู ละกลือ
มาผสมกัน รอนสวนผสม฿หຌขຌากัน ละพักเวຌ

โ

นาสวนผสมปງงมาผสมกับนๅาสะอาด฿นอัตราสวน แ ๊ 1 ละ
คนสวนผสม฿หຌขຌากัน

3

นาผักทีไตรียมเวຌชุบนๅาปງง ทอด฿นนๅามันดย฿ชຌเฟปานกลาง
฿หຌผักสุกกรอบ ละตักขึๅน฿หຌสะดใดนๅามัน
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ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีการผลิตปງงกลຌวย ละการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการ฿ชຌ
ประยชนຏจากปງงกลຌวย เดຌก คุกกีๅปງงกลຌวย ณ กลุมมบຌานกษตรกรปรรูปกลຌวยชุมชน
ปาดังบซารຏ ฿นวันทีไ แ สิงหาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ นาปງงกลຌวย ปງงสาลี ผงฟู ละกลือ มา รอนผานตะกรง
ผสมกัน฿หຌขຌากัน ละพักเวຌ

โ

ตีนย฿หຌขึๅนฟู ดย฿สนๅาตาลทีละนຌอย ฿สเขตี฿หຌขຌากัน ฿สสลับ
กับนมสดจนหมด ฿สกลิไนวนิลา คน฿หຌขຌากัน

ใ

ทานยทีไถาดอบคุกกีๅ หยอดดຌวยชຌอน หรือ฿ชຌพิมพຏกดตาม
รูปรางทีไตຌองการ

ไ

นาขຌาตูຌอบดย฿ชຌหมดบนลางทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส
ปຓนวลา แ5 นาที ลຌวนาถาดขนมออกมากลับดຌาน ลຌวปรับ
ปຓนหมดเฟทีไอุณหภูมิ แ5เ องศาซลซียส อบตออีก แเ-แ5
นาที ิกลับถาดทุก 5 นาทีี หรือ฿หຌเดຌขนมสุกสมไาสมอ

5

นาออกจากถาด พัก฿หຌยใน ละบรรจุ฿นภาชนะทีไหຌง สะอาด
ละปຂดสนิท
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แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ถายทอดทคนลยี ละนวัตกรรม฿นการปรรูป
ปງงกลຌวย พืไอพิไมมูลคา฿นการปรรูปกลຌวยทีไลຌนตลาด ละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏดยสามารถนา
ปງงกลຌวยเป฿ชຌประยชนຏปຓนวัตถุดิบสาหรับผลิตภัณฑຏอืไนโ ชน คุกกีๅปງงกลຌวย ปງงกลຌวยสาหรับการทาอาหารชุบ
ปງงทอดพืไอทดทนปງงจากธัญพืชละพืชหัว
หลั งการดานิ น งาน ๊ วศฺ ศึก ษากระบวนการผลิ ตละสภาวะทีไ หมาะสม฿นการผลิ ตปງง กลຌ ว ยหิ น
ละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ละคุก กีๅปງงกลຌวย ละถายทอดองคຏความรูຌ฿หຌก
ผูຌประกอบการ ทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตปງงกลຌวย ละการ฿ชຌประยชนຏจาก
ปງงกลຌวย เดຌก ปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ละคุกกีๅปງงกลຌวย รวมทัๅงมีการผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌมี
การยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ พบวาผูຌประกอบการรอดานินการปรับปรุงสถานทีไผลิตพิไมติม
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิตปງงกลຌว ย ละพัฒ นาผลิตภัณฑຏ จ ากปງงกลຌว ย เดຌก ปງงกลຌวยสาหรับ อาหารชุบ
ปງงทอด ละคุกกีๅปງงกลຌวย จากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิตละองคຏความรูຌ
ทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต จาหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับกลຌวยหิน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจัยละพัฒนากระบวนการผลิตปງงกลຌว ย สามารถนาปງงกลຌวยเป฿ชຌประยชนຏ เดຌจานวน 2
ผลิตภัณฑຏ เดຌก ปງงกลຌวยสาหรับอาหารชุบปງงทอด ละคุกกีๅปງงกลຌวย ดยผูຌประกอบการสามารถนาปງงกลຌวย
เป฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ เดຌ พืไอพิไมมูลคาของกลຌวยทีไตกกรด หรือกรณีทีไผลิตผลทางการกษตรลຌนตลาด
฿นบางฤดูกาล
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ฟรุตบาร์จากกากผลมัลบอร์รีไ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายสุพร กຌวทิพย์
อาภอปากชอง จังหวันครราชสีมา

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การผลิตผลิตภัณฑຏฟรุตบารຏจากกากผลมัลบอรຏรีไ
Production of Mulberry Fruit Bar
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายสุพร กຌวทิพยຏ
ทีไตัๅง ๊ บຌานเรสานฝัน แ้แ/1 มฺแ ถนนมิตรภาพ ตาบลหนองนๅาดง อาภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ทรศัพทຏ ๊ 0้ไ-่้ๆไ้้ไ
ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ็ ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 35,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌจัดทาครงการการผลิตผลิตภัณฑຏฟรุตบารຏจากกากผลมัลบอรຏรีไ฿หຌก
ผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคา ฿หຌกกากผลมัลบอรຏรีไ ละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการละพิไม
ทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
การทาผลเมຌผน ปຓนการถนอมอาหารวิธีหนึไง ซึไงชวย฿นการกຌปัญหาผลเมຌสวนกินทีไตลาดเมตຌองการ
หรือหลือทิๅง ปຓนการปรรูปผลเมຌดย฿ชຌทคนลยีเมซๅาซຌอน ชน อบหຌงลຌวทา฿หຌปຓนผน สามารถทีไจะชวยลด
การสู ญสี ย ลดการจริญ ติบ ตของชืๅอ จุลิ น ทรียຏ ละพิไ มมู ล ค าทางศรษฐกิ จ เดຌ ประกอบกั บ ผูຌ บ ริ  ภคนิ ย ม
รับประทานผลเมຌผนผสม฿นรูปบบของขนมขบคีๅยว การพัฒนาผลิตภัณฑຏผลเมຌผนนาจะปຓนอกาสดีทีไจะ
กระตุຌนศรษฐกิจเดຌ ละพิไมรายเดຌ฿หຌกับกลุมกษตรกร ทัๅงผูຌประกอบการ SMEs เดຌทางหนึไง ถຌามีการผลิ ต
ผลิตภัณฑຏผลเมຌผน ฿หຌอยู฿นรูปทีไสนองตอความตຌองการของผูຌบริภคเดຌจะปຓนอีกทางลือกหนึไงทีไยังมีอกาสทาง
การตลาดภาย฿นประทศละตลาดตางประทศ
ผูຌประกอบการกลุมบຌานเรสานฝัน อาภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทีไดานินการดยคุณสุพร กຌวทิพยຏ
มีการผลิตนๅามัลบอรຏรีไออรຏกนิกขຌมขຌน ใแฺ็5ั พรຌอมดืไมบรรจุขวด ละเดຌรับการรับรองมาตรฐาน อยฺ ละ
มผชฺ ลຌว รวมทัๅงปຓนผลิตภัณฑຏทีไเดຌรับการคัดสรร฿หຌปຓนผลิตภัณฑຏอทอประดับสีไดาว อีกทัๅงเดຌรับการรับรอง
มาตรฐานกษตรอินทรี ยຏ มกษฺ้เเเ ผูຌประกอบการจຌงวาหลังกระบวนการผลิตนๅามัลบอรຏรีไออรຏกนิกขຌมขຌน
ใแฺ็5ั จะมีสวนนืๅอมัลบอรຏรีไหลืออยูจานวนมาก ดือนละประมาณ แเเ กิลกรัม จึงมีความประสงคຏ฿นการ
ปรรูปนืๅอมัลบอรຏรีไทีไหลือจากการผลิตดังกลาว฿นรูปบบของผลเมຌผนหนาหรือฟรุตบารຏดย฿ชຌทคนลยีการ
อบหຌง฿นกระบวนการผลิต พืไอสรຌางมูลคาพิไมละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ

22
กรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก ารจึ ง เดຌ จั ด ท าครงการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฟ รุ ต บารຏ จ ากกากผลมั ล บอรຏ รีไ ฿ หຌ  ก
ผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคา ฿หຌกกากผลมัลบอรຏรีไ ละพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการละพิไม
ทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอผลิตผลิตภัณฑຏฟรุตบารຏจากกากผลมัลบอรຏรีไ ปຓนการพิไมมูลคา฿หຌกกากผลมัลบอรຏรีไ ละผลักดัน ฿หຌ
ผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวกับมัลบอรຏรีไ ละผลเมຌผนหนา พืไอหานวทาง฿นการศึกษาสูตรละ
กระบวนการผลิต ละวางผนการดานินงาน
ฺ้โ วิจัย ทดลองสูตร ละกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏฟรุตบารຏจากกากผลมัลบอรຏรีไ
ฺ้ใ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ
ฺ้ไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยี ละกรรมวิธีการผลิต
ฺ้5 ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
ฺ้ๆ ติดตาม ละประมินผล
ฺ้็ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
การทาผลเมຌผนหนาควรลือกทาจากผลเมຌสุกทีไมีนืๅอมากละนุม สามารถยกอาสวนปลือก มลใด
ละนืๅอออกเดຌงาย ดยผลเมຌทีไนามา฿ชຌ฿นการผลิตนัๅน ตຌองนามาลຌาง฿หຌสะอาด ปอกปลือกหรือลอกอาผิวออก
ตัดตงอาสวนทีไมีตาหนิหรือนาสียทิๅงเป ลือกคัดอาฉพาะสวนนืๅอนามาบด฿หຌละอียด นืๅอผลเมຌทีไบดละอียด
ลຌวนีๅถຌา฿ชຌเมหมด฿นครัๅงดียวกใสามารถนาเปชขใงกใ บเวຌ฿ชຌมืไอตຌองการเดຌ มืไอนามา฿ชຌจะตຌองทานืๅอผลเมຌนัๅน
ออนตัวคืนอยู฿นสภาพดิมสียกอนดยทิๅงเวຌทีไอุณหภูมิหຌอง ิthawingี
นืๅอผลเมຌทีไบดละอียดลຌวตຌองตรวจวัดความหวานกอน พืไอจะเดຌทราบวาตຌองติมนๅาตาล฿นปริมาณมาก
นຌอยทา฿ด ละมีการติมกรด฿นกรณีทีไตຌ องการ฿หຌมีรสปรีๅยว ฿นกรณีทีไ฿ชຌนืๅอผลเมຌทีไมีความหนียว฿นตัวองนຌอย
มืไอนาเปอบจนเดຌทีไลຌวมักจะกิดรอยตกทัไวเป เมปຓนผนรียบ จึงจาปຓนตຌองติมสารพิไมความหนียว ชน
กลูคสเซรัป จึงจะเดຌผลเมຌผนหนาทีไมีลักษณะทีไดี
มืไอนาผลเมຌทีไปรุงสวนผสมรียบรຌอยลຌวเปอบ ควรกลีไย฿หຌรียบละหนาสมไาสมอกัน ละอบทีไอุณหภูมิ
เมกิน ็เ องศาซลซียส ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌคุณคาทางอาหารของผลเมຌสูญสียเปนຌอยทีไสุด ดยวลาทีไ฿ชຌ฿นการอบจะ
ตกตางกันตามชนิดของผลเมຌ หลังการอบ ผลเมຌผนหนาทีไเดຌจะมีนืๅอนนสมไาสมอ มืไอนาออกจากตูຌ อบ ฿หຌทิๅง
เวຌ฿หຌยใน ละตัดปຓนชิๅนลใกโ
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการบຌานเรสานฝัน ทีไขຌารวมกิจกรรมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป
ป โ5ๆแ พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอตัวอยางกากมัลบอรຏรีไ พืไอ นามา
วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏ
11ฺ2 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ
แแฺใ ตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ
แแฺไ ถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละชิงปฏิบัติการ
แแฺ5 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อยฺ ละขอการรับรอง มผชฺ
11ฺๆ สรุป ละจัดทารายงาน
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แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ผลการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ
จากการวิจัยละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ พบวาเดຌสูตรมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ จานวน ใ สูตร
ดยมีการ฿ชຌอัตราสวนของผลมัลบอรຏรีไละกากผลมัลบอรຏรีไตกตางกัน คือ อัตราสวน 1๊1 ิสูตรทีไ แี อัตราสวน
แ๊2 ิสูตรทีไ โี ละอัตราสวน แ๊1ฺ5 ิสูตรทีไ ใี ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตารางทีไ แ สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการผลิตผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ
สวนผสม ิกรัมี
สูตรทีไ แ
ผลมัลบอรຏรีไ
็แไ
กากผลมัลบอรຏรีไ
็แไ
นๅาตาลทราย
ไแเ
กลูคสเซรัป
โเ
คาราจีนน
โโ
กรดซิตริก
ไฺ5
กลือ
ใ

สูตรทีไ โ
ใ5็
็แไ
โเเ
แโ
แ5
โฺ5
โ

สูตรทีไ ใ
ไโ่
ๆไใ
โเเ
แโ
แ5
โฺ5
โ

ดยมีขัๅนตอนการผลิตผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ ดังสดง฿นผนภูมิ
นากากมัลบอรຏรีไมาดใดขัๅวออกละปัດน฿หຌละอียด สวนผลมัลบอรຏรีไมาดใดขัๅวออกละหัไนปຓนชิๅนลใก
จากนัๅนนามาผสมกันละเป฿หຌความรຌอนดย฿ชຌเฟออน ละ฿ชຌเมຌพายกวน฿หຌขຌากัน
ติมสวนผสมกลูคสเซรัป คาราจีนน นๅาตาลทราย กรดซิตริก ละกลือ ละ฿ชຌเมຌพายกวน฿หຌขຌากันจนมีความหนืด
พิไมขึๅน

นามาทกลีไยบนถาด ละ฿ชຌเมຌพายปาดผิวหนຌา฿หຌรียบสมอกัน ดย฿หຌมีความหนาประมาณ เฺ5
ซนติมตร
นาเปอบ฿หຌหຌงทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ปຓนวลาประมาณ โไ ชัไวมง
ตัดปຓนชิๅน฿หຌมีขนาด฿กลຌคียงกัน ละบรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิท
12ฺ2 ผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ละจุ ลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ผักละผลเมຌกวน ิมผชฺ ใ5/โ55่ี ฿นผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ
มืไอพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ ละลือกสูตรทีไ แ ดยบรรจุขนาด โ5 กรัม พืไอบงบริภค
จานวน แ ครัๅง พืไอสงตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ละจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ผักละผลเมຌกวน ิมผชฺ ใ5/โ55่ี ดยผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ดังสดง฿นตารางทีไ
2 ละผลการตรวจวิคราะหຏจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนผักละผลเมຌกวน ิมผชฺ ใ5/โ55่ี ดังสดง
฿นตารางทีไ 3
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ตารางทีไ 2 คุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ฿นผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ
ปริมาณ
ปริมาณตอ
รายการ
ตอ แเเ กรัม หนึไงหนวยบริภค
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
377ฺ00
100ฺ00
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
2ฺ32
0ฺ50
ปรตีน ิกรัมี
2ฺ81
นຌอยกวา แ
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
86ฺ22
โโฺเเ
นๅาตาล ิกรัมี
75ฺ04
แฺ้เเ
ซดียม ิมิลลิกรัมี
167ฺ50
ไเฺเเ
ถຌา ิกรัมี
1ฺ60
ความชืๅน ิกรัมี
7ฺ05
ฉลากภชนาการเทย ิยอี

คุณคาทางภชนาการตอ แ ซอง

ัRDI
แ
็
โ
-
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ตารางทีไ ใ ปริมาณจุลินทรียຏละคาวอตอรຏอกทิวิตี฿นผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ
รายการ
กณฑ์กาหนด มผช. ใ5/โ55่
ผลการทดสอบ
Escherichia coli
< 3ฺ0 MPN/g
< 3ฺ0
Salmonella sppฺ
เมพบ / โ5 g
เมพบ
Staphylococcus aureus
< 10 cfu/g
< 10estฺ
6
Total Plate Count
< แฺเ × 10 cfu/g
< 2ฺ5 × 10โ EAPC
Yeasts and Molds
< แฺเ × 10ใ cfu/g
< 1ฺ0×10estฺ
Water Activity ทีไ โ5°C ิawี
< 0ฺ85
0ฺ45
จากผลตรวจวิคราะหຏผ ลิตภัณฑຏมัล บอรຏรีไฟรุตบารຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนผักละผลเมຌกวน
ิมผชฺ ใ5/โ55่ี พบวามีคุณภาพผานตามทีไมาตรฐานกาหนด
แโฺใ จัดถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ ละการฝຄกอบรมชิงสาธิต ฿นวันทีไ โเ
กันยายน โ5ๆแ ณ หຌ องปฏิบัติการทคนลยีอาหาร สานักทคนลยี ชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ ฿หຌ ก
ผูຌประกอบการ
ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ ละการฝຄกอบรมชิงสาธิต
ณ หຌองปฏิบัติการทคนลยีอาหาร สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ นากากมัลบอรຏรีไมาดใดขัๅวออกละปัດน฿หຌละอียด สวนผลมัล
บอรຏรีไมาดใดขัๅวออกละหัไนปຓนชิๅนลใก จากนัๅนนามาผสมกัน
ละเป฿หຌความรຌอนดย฿ชຌเฟออน ละ฿ชຌเมຌพายกวน฿หຌขຌากัน

โ

ติมสวนผสมกลูคสเซรัป คาราจีนน นๅาตาลทราย กรดซิตริก
ละกลือ ละ฿ชຌเมຌพายกวน฿หຌขຌากัน

ใ

นามาทกลีไยบนถาด ละ฿ชຌเมຌพายปาดผิวหนຌา฿หຌรียบสมอ
กัน ดย฿หຌมีความหนาประมาณ เฺ5 ซนติมตร

26
ลาดับ
ขัๅนตอน
ไ นาเปอบ฿หຌหຌงทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ปຓนวลา
ประมาณ โไ ชัไวมง

5

ตัดปຓนชิๅน฿หຌมีขนาด฿กลຌคียงกัน

ๆ

บรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิท

ภาพประกอบ

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ปรรูปนืๅอมัลบอรຏรีไทีไหลือจากการผลิตนๅามัลบอรຏรีไ
ออรຏกนิกขຌมขຌน ใแฺ็5ั พรຌอมดืไมบรรจุขวด ฿นรูปบบของผลเมຌผนหนาหรือฟรุตบารຏ พืไอสรຌางมูลคาพิไมละ
พิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ
หลั ง การดานิน งาน ๊ วศฺ ปรรู ป นืๅ อมั ล บอรຏ รีไทีไ  หลื อ จากการผลิ ต นๅามั ล บอรຏรีไ อ อรຏ  กนิ ก ขຌ ม ขຌ น
ใแฺ็5ั พรຌอมดืไมบรรจุขวด ฿นรูปบบของผลเมຌผนหนาหรือฟรุตบารຏ ละเดຌถายทอดผลการวิจั ยละพัฒนา
฿หຌกผูຌประกอบการ ทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ รวมทัๅงมี
การผลั กดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรองมาตรฐาน อยฺ ละ มผชฺ ผลิตภัณฑຏมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ ทัๅงนีๅอยู฿น
ระหวางจัดทาบรรจุภัณฑຏละฉลาก
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิตมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิต
ละองคຏความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ ฿ชຌ฿นการผลิต จาหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับ นืๅอมัลบอรຏรีไทีไหลือจากการ
ผลิตนๅามัลบอรຏรีไออรຏกนิกขຌมขຌน
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แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏมัล บอรຏรีไฟรุตบารຏ ทา฿หຌเดຌขຌอมูลกระบวนการผลิตละสู ตรพืๅนฐาน
จานวน 2 สูตร ดยมีการ฿ชຌนืๅอมัลบอรຏรีไผสมดຌวย พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีความนาสน฿จ ละผูຌบริภคเดຌรับประยชนຏจาก
การรับประทานมัลบอรຏรีไฟรุตบารຏ ทัๅงนีๅผูຌประกอบการสามารถนาขຌอมูลกระบวนการผลิตละสูตรพืๅนฐานเปปรับ฿ชຌ
ดยการปรับอัตราสวนของนืๅอมัลบอรຏรีไละกากมัลบอรຏรีไตามความตຌองการเดຌ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการ฿ชຌปງงขຌาวเรซ์บอร์รีไทดทนปງงสาลี
฿นผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางสาวชติกานต์ พานิชสุข
อาภอมือง จังหวัดตราด

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การ฿ชຌปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทดทนปງงสาลี฿นผลิตภัณฑຏขนมปังอบกรอบ
Using of riceberry flour as a substitute of wheat flour in toast
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางสาวชติกานตຏ พานิชสุข
ทีไตัๅง ๊ กลุมชุมชนหนองบัว 231 หมู โ ซอยวิสุทธิราษฎรຏ ถนนสุขุมวิท ตาบลวังกระจะ อาภอมือง
จังหวัดตราด
ทรศัพทຏ ๊ 089-4895395
ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ็ ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 35,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการมีงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพปງงขຌาวจຌาว พืไอทดทนปງง ขຌาวสาลี฿นการผลิต
อาหารประภทสຌ น ละขนมปั ง เดຌ  ก พาสตຌ า จากปງ ง ขຌ า วจຌ า พาสตຌ า ขຌ า วหอมมะลิ  ดง ปຓ น ตຌ น ดั ง นัๅ น
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจัดทาครงการการ฿ชຌปງงขຌาวจຌาทดทนปງงสาลี฿นผลิตภัณฑຏขนมปังอบกรอบ฿หຌก
ผูຌ ป ระกอบการ พืไ อ พิไ ม คุ ณ ค า ทางภชนาการ สรຌ า งความตกต า ง฿หຌ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑຏ พิไ ม ความหลากหลาย
พิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค พิไมชองทางการตลาด ละพิไมอกาส฿นการสงออก฿หຌกผูຌประกอบการ อีกทัๅงปຓน
ทางลือกสาหรับผูຌบริภคบางคนทีไมีอาการพຌกลูตน฿นปງงสาลี
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
ปງงสาลี ปຓนปງงชนิดดียวทีไมีปรตี นกลูตน ิGlutenี คุณลักษณะพิศษของปรตีนชนิดนีๅจะทา฿หຌ ปງง
สาลีมีลักษณะหนียว ยืดหยุน ความพอง ความฟู จึงหมาะทีไจะนามาทาผลิตภัณฑຏขนมปัง คຌก หรือบกอรีไทีไผลิต
จากปງงสาลี อยางเรกใตามปัจจุบันมีผูຌบริภคบางคน฿นประทศเทยทีไบริภคผลิตภัณฑຏทีไผลิตจากปງงสาลี หรือมี
สวนประกอบของกลูตนขຌาเป กิด อาการพຌปรตีนชนิดนีๅ ซึไง รียกวา รคพຌกลูตน วิธีปງองกันทีไดีทีไสุด คือ
หลีกลีไยงการรับประทานอาหารทีไมีสวนผสมของกลูตน หรือ อีกนัยหนึไง คือ ตຌองรับประทานอาหารทีไปราศจาก
กลูตน ดยทัไวเปผูຌปຆวยทีไพຌกลูตนเมควรบริภคอาหารทีไมีกลูตนกิน 20 มิลลิกรัมตอวัน
ขຌาวเรซຏบอรຏรีไปຓน ขຌาวจຌาทีไเดຌรับการปรับปรุงพันธุຏมาจากขຌาวจຌาหอมนิลละขຌาวขาวดอกมะลิ 105
มีสารตຌานอนุมูลอิสระสูง ละมีคุณ คาทางภชนาการสูง มี฿ยอาหารสูง จึงชวยชะลอการดูดซึมนๅาตาล ทา฿หຌระดับ
นๅาตาล฿นลือดขึๅนชຌามืไอทียบกับ ขຌาวจຌาขัดขาวทัไว เป ชวยลดระดับ เขมัน ละคอลสตอรอล ชวย฿หຌระบบ
ขับถายทางานเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน จากคุณประยชนຏของสารอาหารทีไมีอยู฿นขຌาวเรซຏบอรຏรีไ สงผล฿หຌมี
การนาขຌาวเรซຏบอรຏรีไมา฿ชຌปຓนวัตถุดิบ฿นการปรรูปผลิตภัณฑຏอาหารหลากหลายชนิด ฿นชิงสุขภาพ ชน นๅาขຌาว
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กลຌองเรซຏบอรຏรีไ เอศกรีมขຌาวเรซຏบอรຏรีไ ละขนมปังขຌาวเรซຏบอรຏรีไ ปຓนตຌน มืไอพิจารณาสมบัติปງงขຌาวระหวาง
ปງงขຌาวจຌาเรซຏบอรຏรีไละปງงสาลี พบวามีความตกตางขององคຏประกอบทีไอยู฿นปງงขຌาวดยฉพาะคุณภาพ
ของปรตีน ดยปງงสาลีจะมี ปรตีน เกลอะดิน ิgliadinี ละกลูตนิน ิgluteninี มืไอรวมตัว กับนๅาละ฿ชຌ
วิธีการนวดทีไหมาะสมจะกิดปຓนกลูตน หรือรียกวา ด ิdoughี ซึไงมีสมบัติทีไดี฿นการกักกใบกຍาซละชวย฿หຌ
ผลิตภัณฑຏมีครงสรຌางของนืๅอสัมผัสทีไขใงรง ชนิดปງงสาลียังมีผลตอปริมาณรຌอยละของปรตีนทีไตกตางกัน
ทา฿หຌปງงสาลีตละชนิดมีความหมาะสมตอการนาเปผลิตอาหารทีไตกตางกัน ซึไงตางจากปรตีนทีไพบ฿นปງง
ขຌา วเรซຏ บอรຏร ีเ ดຌ ก กลู ตมิน ิglutamineี ลิว ซิน ิleucineี อสพาราจิน ิasparagineี ละอารຏจ ิน ิน
ิarginineี ทีไเมมีสมบัติ฿นการสรຌางรางหปรตีนพืไอกใบกักกຍาซ ตถือวาปຓนปรตีนทีไมีประยชนຏตอรางกาย
นอกจากนีๅยังมีปัจจัยอืไนทีไกีไยวขຌองละมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑຏขนมอบ คือ การกระจายตัวของมใดปງง สมบัติ
การพองตัว สมบัติความขຌนหนืด ละคาสี
ผลิตภัณฑຏขนมอบปຓนผลิตภัณฑຏทีไนิยมบริภคอยางพรหลายวัตถุดิบหลักทีไ฿ชຌ฿นผลิตภัณฑຏขนมอบคือ
ปງงสาลีซึไงมี ปรตีน กลูตนปຓน สว นประกอบสาคัญ ทีไทาหนຌาทีไ฿หຌ ครงสรຌางกผ ลิตภัณฑຏ ขຌาวสาลีทีไป ลูก฿น
ประทศเทยนั ๅน ยัง คงมีป ริม าณผลผลิต ตไ า ละมีค ุณ ภาพเม หมาะสมส าหรับ ฿ชຌ฿ นผลิต ภัณ ฑຏข นมอบนัก
จึงจาปຓนตຌองนาขຌาปງงสาลีจานวนมากจากตางประทศดยคิดปຓนมูลคามากกวา 9,500 ลຌานบาทตอป ิอุศมา,
2545ี นักวิจัยตางโ เดຌทาการทดลองพืไอหาวัตถุดิบอืไน จากผลผลิตทางการกษตรทีไมีอยู฿นประทศเทย พืไอ
นามา฿ชຌทดทนปງงสาลี ละลดปริมาณการนาขຌาปງงสาลีจากตางประทศ ิกองบรรณาธิการกสิกรุ โ55็ี
ดยพรวีนัส ิ2544ี พบวาสามารถ฿ชຌปງงขຌาวหอมมะลิทดทนปງงสาลีเดຌถึงรຌอยละ 30 ฿นผลิตภัณฑຏขนมปัง
ชน ดียวกับ ปງงขຌาวสีน ิล ทีไมีร ายงานวาสามารถ฿ชຌทดทนปງงสาลีเดຌรຌอยละ 30 ดยทีไขนมปังทีไเ ดຌยังคง
มีป ริม าตร ละนืๅอ สัม ผัส ฿กลຌ คีย งกับ ขนมปัง ที ไผ ลิต จากปງง สาลีล ຌว น ผลิต ภัณ ฑຏข นมปัง ที ไทาจากปງง ขຌา ว
มีคุณสมบัติ฿นการตຌานอนุมูลอิสระเดຌดีกวาขนมปังทีไผลิตจากปງงสาลีลຌวน ิภัทรຏภณุ โ55โี
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏดย฿ชຌปງงขຌาวขຌาวเรซຏบอรຏรีไทดทนปງงสาลี฿นผลิตภัณฑຏขนมปังอบกรอบ พืไอสรຌาง
ความตกตาง พิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรอง มผชฺ
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1ฺ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวกับขຌาว วิธีการผลิตขนมปังอบกรอบ พืไอหานวทาง฿นการพัฒนาสูตรละ
กระบวนการผลิต ละวางผนการดานินงาน
โฺ ศึกษากระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการ฿ชຌปງงขຌาวขຌาวเรซຏบอรຏรีไทดทนปງงสาลีพืไอผลิต
ขนมปังอบกรอบ
3ฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยี ละกรรมวิธีการผลิต
4ฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรอง มผชฺ
5ฺ ติดตาม ละประมินผล
6ฺ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการผลิตขนมปัง
แฺ ปງงสาลี ิwheat flourี ปງงชนิดนีๅจะมีคุณสมบัติพิศษตางจากปງง อืไน คือปງงชนิดนีๅมืไอผสมกับนๅา
ละนวดจะเดຌกຌอนปງงทีไมีลักษณะหนียว ละยืดหยุนเดຌ ปງงสาลีจึงหมาะ฿นการทาผลิตภั ณฑຏทีไมีการผลิตกຍาซ
ซึไงทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีนืๅอละอียด นุม ละมีรูปรางทีไคงตัว ปງงสาลีทีไนิยมนามาทาขนมปัง คือ ปງงขนมปัง ปຓนปງง
ทีไมปี ริมาณปรตีนสูง แโ-แไฺ5ั สามารถดูดซึมนๅาเดຌมากกวาปງงชนิดอืไน

31
โฺ นๅาตาล หนຌาทีไของนๅาตาล฿นผลิตภัณฑຏขนมปัง คือ ฿หຌวามหวานกผลิตภัณฑຏ ปຓนอาหารของยีสตຏทา฿หຌ
การหมักกิดขึๅนเดຌรใว ทา฿หຌผิวนอกของผลิตภัณฑຏ มีสีสวย พิไมกลิไน ละรสของผลิตภัณฑຏ ชวยกใบความชืๅนจึงทา
฿หຌนืๅอผลิตภัณฑຏนุมอยูเดຌนาน นืไองจากถຌา฿ชຌนๅาตาลมาก วลาอบจะสัๅน นืไองจากกิดสีหลืองของผิวขนมรใวขึๅน
สูญสียความชืๅนนຌอย ขนมจึงนุมละสดอยูเดຌนาน ตขนมปังจะมีความหนียวลดลง
ใฺ เขมัน หนຌาทีไของเขมัน คือ ชวยหลอลืไนกลูตน ละมใดปງง ทา฿หຌนืๅอขนมมีความนุม ชวยกใบอากาศ
฿นระหวางการตีนย ทา฿หຌนืๅอขนมมีลักษณะบาฟู ละนืๅอละอียด ชวย฿หຌขนมมีความมัน นืๅอนุมละชุม กใบเดຌ
นานขึๅน ผิวของขนมปังจะบาง นอกจากนีๅเขมันยังปຓนอิมัลซิเฟออรຏ ทา฿หຌเขมันขຌากับนๅาหรือของหลวอืไนเดຌดีขึๅน
รวมทัๅง฿หຌกลิไนรสทีไหอมหวานนารับประทานดยฉพาะนยสด
4ฺ เข หนຌาทีไของเข คือ ทา฿หຌสวนผสมมีความมันละผสมเดຌงายขึๅน ทา฿หຌผลิตภัณฑຏขึๅนฟู ละมีรสหวาน
ขึๅนนืไองจาก฿นเขมีของขใงอืไนโ
5ฺ นๅา หนຌาทีไของนๅา คือ ทา฿หຌกิดกลูตน ควบคุมลักษณะของด คือ สงผลตอความนุม ความหนืด ความ
ยืดหยุนของด ควบคุมอุณหภูมิของด ปຓนตัวทาละลายสวนผสมอืไน ชน กลือ ละนๅาตาล ละชวยการกระจาย
ยีสตຏ฿นการหมักด
6ฺ นม หนຌาทีไของนม คือ ชว ย฿หຌผลิ ตภัณฑຏมีความนารับประทาน ชว ยรวมส วนผสมอืไนโ ขຌาดຌว ยกัน
ชวยละลายนๅาตาลซึไงปຓนสวนผสมทีไทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีความออนนุม ละชวย฿หຌปງงกิดครงสรຌางมืไอรวมกับนๅา
็ฺ ยีสตຏ การทาขนมปังนัๅน ยีสตຏจะทาหนຌาทีไตัๅงตริไมผสมนวดปງง จนกระทัไงปງงทีไนวดเดຌ ถูกนาเปอบ
ละจะหยุดทาหนຌาทีไมืไอถูกความรຌอนจากตูຌอบ ดยยีสตຏผลิตกຍสคารຏบอนเดออกเซดຏทา฿หຌผลิตภัณฑຏขยายตัวละ
มีปริมาตรพิไมขึๅน ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีกลิไนรสฉพาะตัวของขนม
ฺ่ กลือ หนຌาทีไของกลือ คือ ชวยทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีรสดีขึๅน นຌนรสหวานของผลิตภัณฑຏทีไผสมนๅาตาล฿หຌ
ดนชัดขึๅน ชวยควบคุมการทางานของยีสตຏ ฿นกຌอนปງงทีไหมักดຌวยยีสตຏ ควบคุมอัตราการหมัก ชวย฿หຌกลูตนของ
กຌอนปງงมีกาลัง฿นการยืดตัว พราะกลือทา฿หຌกลู ตนหนียวขึๅน ชว ย฿หຌปลือกนอกของผลิตภัณฑຏมีสี สวยขึๅน
ละชวยปງองกันการจริญติบตของบคทีรียทีไเมตຌองการ฿นกຌอนปງงทีไหมักดຌวยยีสตຏ
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการ OTOP กลุมชุมชนหนองบัว ทีไขຌารวมกิจกรรมครงการคูปองวิทยຏพืไอ
อทอป ป โ5ๆแ พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอตัวอยางปງงขຌาวเรซຏ
บอรຏรีไพือไ นามาวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏ
11ฺ2 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ
แแฺใ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพ฿นผลิตภัณฑຏขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ
แแฺไ ถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละชิงปฏิบัติการ
แแฺ5 ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
11ฺๆ สรุป ละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ พัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ
จากการวิจัยละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ พบวาเดຌสูตรขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ
จานวน โ สูตร ดังสดง฿นตารางทีไ แ
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ตารางทีไ แ สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการผลิตขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ
สวนผสม ิกรัมี
สูตรทีไ แ
ปງงสาลี ิปງงขนมปังี ิกรัมี
โ5เ
ปງงขຌาวจຌา
ปງงขຌาวหนียว
ปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ ิกรัมี
แเเ
ปງงสาลี ิอนกประสงคຏี ิกรัมี
โโ
นยจืด ิกรัมี
ๆ5
นๅาตาลทราย ิกรัมี
ไ้
กลือ ิกรัมี
ไ
เขเก ิฟองี
แ
นมจืด ิมิลลิลิตรี
แ็5
ยีสตຏชนิดหຌง ิกรัมี
้
นๅาสะอาด ิมิลลิลิตรี
ๆเ
ดยมีขัๅนตอนการผลิตขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ ดังนีๅ
แฺ ตรียมสวนผสมสวนตางโ ดังนีๅ
สวนผสมปງงกวน
สวนผสมนมยีสตຏ
แฺ นาปງงปງงอนกประสงคຏ โโ แฺ นานมจืด 125 มิลลิลิตร เป
กรัม ผสมกับนมจืด 5เ มิลลิลิตร อุน฿หຌรຌอนลใกนຌอย
ละนๅาสะอาด ๆเ มิลลิลิตร
โฺ นาสวนผสมเปตัๅงเฟกวนดย฿ชຌ โฺ ติมนๅาตาลทราย 6 กรัม ละ
เฟออน฿หຌปງงริไมสุกขຌน
ติมยีสตຏ ้ กรัม
ใฺ ตัๅงทิๅงเวຌ฿หຌยในละปຂดฝาภาชนะ ใฺ คน฿หຌขຌากันละตัๅงทิๅงเวຌ นๅา
พืไอปງองกันเม฿หຌหนຌาปງงหຌง
ยีสตຏจะมีลักษณะปຓนฟองโอยู
ดຌานบน

สูตรทีไ โ
แ5เ
5เ
แเเ
โโ
ๆ5
ไ้
ไ
แ
แ็5
้
ๆเ

สวนผสมปງงดวຏ ิDoughี
แฺ ตรียมสวนผสมปງงขนมปัง
ปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ หรือ ปัຕงขຌาวจຌา
ปງงขຌาวหนียว ปງงถัไวหลือง ละ
ปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ รอนดຌวย
ตะกรงรอนปງง฿หຌขຌากัน
2ฺ ตีเขกับนๅาตาลทรายละกลือ

โฺ ติมสวนผสมนมยีสตຏลงเป฿นปງงดวຏ ผสม฿หຌขຌากัน
ใฺ ติมสวนผสมปງงกวน ละนวด฿หຌขຌากัน
ไฺ ติมเขเก ิคน฿หຌขຌากันลຌวี ละตามดຌวยนยจืด ินิไม ตเมละลายี นวด฿หຌขຌากันจนนืๅอขนมปังนียน
฿นขัๅนตอนนีๅถຌาพบวาดวຏหຌง สามารถติมนมจืดเดຌลใกนຌอย หรือถຌาฉะกินเป สามารถปງงสาลี ิปງงขนมปังี
เดຌลใกนຌอย
5ฺ คลุมดຌวยผຌาขຌาวบาง ละทิๅงเวຌสักครู รอจนปງงดวຏขึๅนฟูปริมาตร โ ทา ฿หຌบงมาปัຕนปຓนกຌอนวงกลม
ละทาผิวหนຌาดຌวยเข
ๆฺ นาเปอบทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส ปຓนวลา แ่ นาที ละลดอุณหภูมิหลือ แ5เ องศาซลซียส
ปຓนวลา ็ นาที หรือสุกสมไาสมอดี
จากผลการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทัๅงสองสูตร พบวาขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทีไมี
สวนผสมของปງงขนมปัง ิสูตรทีไ แี มีลักษณะปรากฎทีไมีฟองอากาศขนาด฿หญอยูภาย฿นนืๅอขนมปังมากกวา จึงทา
฿หຌมีลักษณะฟู ดังสดง฿นภาพทีไ แ สงผล฿หຌมีลักษณะนืๅอสัมผัสมีความนุมมากกวาขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทีไเมมี
สวนผสมของปງงขนมปัง ิสูตรทีไ โี
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ิแี
ิโี
ิใี
ภาพทีไ แ ลักษณะปรากฏของขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ
(1) ขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทีไมีสวนผสมของปງงขนมปัง ิสูตรทีไ แี
(2) ขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทีไเมมีสวนผสมของปງงขนมปัง ิสูตรทีไ โี
(3) ปรียบทียบลักษณะปรากฏของขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไระวางสูตรทีไ แ ิซຌายี ละ โ ิขวาี
12ฺ2 ผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ฿นผลิตภัณฑຏขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ ิฉบับตใมี
มืไอพัฒนาสูตรขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ ละบรรจุขนาด ไเ กรัม พืไอสงตรวจวิคราะหຏ
คุณคาทางภชนาการ ิฉบับตใมี ดยผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับตใมี ดังสดง฿นตารางทีไ โ
ตารางทีไ โ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับตใมี ผลิตภัณฑຏขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ
รายการ
ปริมาณ
ปริมาณตอ
ตอ แเเ กรัม หนึไงหนวยบริภค
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
ใ5โฺเ5
140ฺ00
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีี
109ฺ53
45ฺ00
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
12ฺ17
5ฺ00
เขมันอิไมตัว ิกรัมี
6ฺ97
3ฺ00
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
53ฺ60
20ฺ00
ปรตีน ิกรัมี
10ฺ88
4ฺ00
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
49ฺ75
20ฺ00
฿ยอาหาร ิกรัมี
2ฺ83
1ฺ00
นๅาตาล ิกรัมี
7ฺ74
3ฺ00
ซดียม ิมิลลิกรัมี
316ฺ42
125ฺ00
วิตามินอ ิเมครกรัมี
114ฺ60
ิ45ฺ84ี
วิตามินบี แ ิมิลลิกรัมี
0ฺ058
ิเฺเโี
วิตามินบี โ ิมิลลิกรัมี
0ฺ190
ิเฺเ่ี
คลซียม ิมิลลิกรัมี
67ฺ37
ิโๆฺ้5ี
หลใก ิมิลลิกรัมี
1ฺ14
ิเฺไๆี
ถຌา ิกรัมี
1ฺ46
ความชืๅน ิกรัมี
25ฺ74
-

ัRDI
8
15
7
7
4
5
6
นຌอยกวา โ
ไ
ไ
ไ
-
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แโฺ3 จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตขนมปังอบกรอบปງงขຌาว
เรซຏบอรຏรีไ ณ กลุมชุมชนหนองบัว ฿นวันทีไ แๆ สิงหาคม โ5ๆแ ฿หຌกผูຌประกอบการ ละสมาชิก ซึไงมีผูຌขຌารวม
รียนรูຌจานวน 5 คน
ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตขนมปังอบกรอบ
ปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ ณ กลุมชุมชนหนองบัว ฿นวันทีไ แๆ สิงหาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ ตรียมสวนผสมปງงกวน

โ

ตรียมสวนผสมนมยีสตຏ
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ลาดับ
ขัๅนตอน
3 ตรียมสวนผสมปງงดวຏ ิDoughี ละติมสวนผสมนมยีสตຏลง
เป฿นปງงดวຏ ผสม฿หຌขຌากัน

ไ

ติมสวนผสมปງงกวน ละนวด฿หຌขຌากัน

5

ติมเขเก ิคน฿หຌขຌากันลຌวี ละตามดຌวยนยจืด ินิไม ตเม
ละลายี นวด฿หຌขຌากันจนนืๅอขนมปังนียน

ๆ

คลุมดຌวยผຌาขຌาวบาง ละทิๅงเวຌสักครู รอจนปງงดวຏขึๅนฟู
ปริมาตร โ ทา

็

บงมาปัຕนปຓนกຌอนวงกลม ละทาผิวหนຌาดຌวยเข

่

นาเปอบทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส ปຓนวลา แ่ นาที
ละลดอุณหภูมิหลือ แ5เ องศาซลซียส ปຓนวลา ็ นาที
หรือสุกสมไาสมอดี

ภาพประกอบ

36
ลาดับ
ขัๅนตอน
้ ผลิตภัณฑຏขนมปังปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ

ภาพประกอบ

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏขนมปังกรอบ฿ชຌปງงขຌาวจຌา
ละขຌ า วเรซຏ  บอรຏ รีไ ท ดทนปງ ง สาลี ฿ นการผลิ ต ขนมปั ง อบกรอบ พืไ อ พิไ ม คุ ณ ค า ทางภชนาการ พิไ ม ความ
หลากหลาย ละสรຌางความตกตาง฿หຌกับผลิตภัณฑຏ
หลังการดานินงาน ๊ วศฺ พัฒนาดย฿ชຌปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทดทนปງงสาลี฿นการผลิตขนมปังอบกรอบ ละ
เดຌถายทอดผลการวิจัยละพัฒนา฿หຌก ผูຌประกอบการ ทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการ
ขนมปังกรอบทีไมีปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทดทนปງงสาลี ทา฿หຌพิไม คุณคาทางภชนาการ ดยมีวิตามินอ วิตามินบี แ
วิตามินบี โ ละธาตุหลใกสูงขึๅน รวมทัๅงมีการผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌมีการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ ผลิตภัณฑຏขนม
ปังกรอบทีไ฿ชຌปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไปຓนสวนประกอบ
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิตขนมปังอบกรอบดย฿ชຌปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทดทนปງงสาลีจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิตละองคຏความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิ ต จาหนาย พืไอ สรຌางความ
ตกตาง฿หຌกับผลิตภัณฑຏ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏขนมปังอบกรอบปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไ ทา฿หຌเดຌขຌอมูลกระบวนการผลิตละ
สูตรพืๅนฐาน ดยมีการ฿ชຌปງงขຌาวเรซຏบอรຏรีไทดทนปງงสาลีบางสวน ปຓนการพิไมคุณ คาทางภชนาการ พิไมความ
หลากหลาย ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการพัฒนาปງงขຌาวอินทรีย์ละการ฿ชຌประยชน์
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางนิตยา ฿ครครวญ
อาภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาปງงขຌาวอินทรียຏละการ฿ชຌประยชนຏ
Development of Rice flour and utilization
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางนิตยา ฿ครครวญ
ทีไตัๅง ๊ กลุมปງงขຌาวกษตรอินทรียຏทุงทองยัไงยืน 355 หมู 5 ตาบลจรขຌสามพัน อาภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทรศัพทຏ ๊ 096-4935562 ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ็ ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 35,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิ ทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงจัดทาครงการการพัฒนาปງงขຌาวพืไอ฿ชຌปรรูปผลิตภัณฑຏอาหาร เดຌก คุกกีๅ
ปງงขຌาว พืไอปຓนการสรຌางมูลคากผลิตภัณฑຏ ละสรຌางความหลากหลายของผลิตภัณฑຏ พืไอปຓนทางลือก฿หຌก
ผูຌบริภค
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
฿นชุมชนทีไผลิตขຌาวอินทรียຏทุงทองยัไงยืน ละกลุมปรรูปขนมจากขຌาวกษตรอินทรียຏทุงทอง เดຌปลูกละ
รับซืๅอขຌาวอินทรียຏจากกษตรกร฿นพืๅนทีไ นืไองจากผลผลิตขຌาวอินทรียຏมีจานวนมาก ลຌนตลาด฿นฤดูกาล กษตรกร
ประสบปัญหาราคาขຌาวอินทรียຏตกตไา ดยริไมดานินการกิจการ฿นการคຌาขຌาวอินทรียຏรูปบบบรรจุถุง ป โ55็
ละ ป โ55้ ดยปรรูปขຌาวอินทรียຏปຓนปງง พืไอนามาผลิตปຓนขนมกง ละขนมหมຌอกงซึไ งยังเมเดຌการรับรอง
มาตรฐาน อยฺ ตกลุมปງงขຌาว ละกลุมปรรูปขนมจากขຌาวกษตรอินทรียຏทุงทอง รงรือนมีความพรຌอม฿นการ
ผลิต ละมีความตຌองการทคนลยี ละนวัตกรรม฿นการปรรูปขຌาวอินทรียຏปຓนปງงขຌาว ละขนมขบคีๅยวจาก
ขຌาวอินทรียຏ พืไอพิไมมูลคาของขຌาวอินทรียຏทีไลຌนตลาด ละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ
ปัจจุบันการปรรูปขຌาวปຓนขนมขบคีๅยวเดຌรับความนิยมอยางมากทัๅงตลาดภาย฿นประทศละตลาด
ตางประทศ ดยฉพาะ฿นกลุมผูຌบริภควัยดใกละวัยรุน ิกรมสงสริมอุตสาหกรรมุ โ5ๆเี ประกอบกับนวนຌม
ตลาดของผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวมีอัตราการติบตพิไมขึๅนทุกป ฿นป 2557 มีมูลคาสูงถึง 2ฺ9 หมืไนลຌานบาท
ละมีอัตราการติบต฿นป 2552 - 2557 ฉลีไยรຌอยละ 9 ตอป ทา฿หຌตลาดของขนมขบคีๅยวมีการขงขันกันสูง
ละการพัฒนาปຓนผลิตภัณฑຏทีไดีตอสุขภาพ ขนมขบคีๅยวปຓนผลิตภัณฑຏประภทพรຌอมรับ ประทาน ิReady to
eatี หมาะสาหรับรับประทานลน ฿นกระบวนการผลิตอาจตรียมปຓนลักษณะของวัตถุดิบ สุก หຌง ปຓนผน
ลใกโ ิFlakeี หรือปຓนกຌอนด ิDoughี ลຌวทา฿หຌพองหรือคัไว ดຌวยทคนิคตางโ ชน การอบ การทอด ปຓนตຌน
ผลิตภัณฑຏดังกลาวอาจมีการติมหรือผสมธัญชาติชนิดตางโ ชน งาขาว ถัไวหลืองซีก สาหราย นๅากระจีๆยบขຌมขຌน
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ปຓนตຌน พืไอพิไมคุณคาทางภชนาการ ละสีสัน฿หຌกับผลิตภัณฑຏ ละมีการติมสารปรุงรส พืไอพิไมรสชาติ฿หຌกับ
ผลิตภัณฑຏ ิกรมการคຌาตางประทศุ โ5ๆเี
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาปງงขຌาวละ฿ชຌประยชนຏจากปງงขຌาว฿นการผลิตคุกกีๅ
ปງงขຌาว ปຓนการพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาปງงขຌาว ละนาเป฿ชຌประยชนຏ คือ ฿ชຌ฿นการผลิตคุกกีๅปງงขຌาว
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
แฺ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับการผลิตปງงขຌาว ละการนาปງงขຌาวมา฿ชຌ฿นการผลิตคุกกีๅปງงขຌาว
พืไอหานวทาง฿นการศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม ละวางผนการดานินงาน
2ฺ ศึกษากระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตปງงขຌาวจากขຌาวหอมมะลิ
3ฺ วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏจากปງงขຌาว เดຌก คุกกีๅปງงขຌาว
4ฺ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงขຌาว
5ฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นทคนิคกระบวนการผลิตปງงขຌาวละคุกกีๅปງงขຌาว
ๆฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ
็ฺ ติดตาม ละประมินผล
ฺ่ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
คุกกีๅ มีวัตถุดิบ฿นการทาคุกกีๅ ดังนีๅ
1ฺ ปງง คุกกีๅสวน฿หญนิยม฿ชຌปງงสาลีปຓนหลัก ตกใสามารถลือก฿ชຌปງงเดຌตามความหมาะสม ถຌา฿ชຌปງง
ขนมปังกใจะเดຌคุกกีๅทีไกรอบขใง เมนิไมงาย ถຌา฿ชຌปງงอนกประสงคຏกใจะเดຌคุกกีๅทีไกรอบรวน เมขใงละนุมงายมาก
กินเป ถຌา฿ชຌปງงคຌกกใจะเดຌคุกกีๅทีไคุกกีๅทีไเมขใงกระดຌาง มีลักษณะนุมลใกนຌอยตยังมีความกรอบอยูดຌวย
2ฺ เขมัน นยสดปຓนเขมันทีไนิยม฿ชຌ฿นการทาคุกกีๅ นืไองจากนยสดจะ฿หຌรสชาติละกลิไนทีไหอม ต การ฿ชຌ
นยสด฿นตละสูตรนัๅนจะมีลักษณะการ฿ชຌทีไตกตางกันออกเป บางสูตรจะ฿ชຌนยสดทีไมีอุณหภูมิยในพืไอ฿หຌการตีฟู
ของนยกิดขึๅนเดຌมาก บางสูตรกใจะ฿ชຌนยสดทีไออนนุมตเมถึงกับละลาย นืไองจากสูตรขนมนัๅนตຌองการนยทีไคน
คพอขຌากันดยเมตຌองตีหรือคน฿หຌขึๅนฟู
3ฺ นๅาตาลทราย นิยม฿ชຌกับคุกกีๅมีนืๅอทีไ หนักละนน การลือกนๅาตาลทรายควรลือกนๅาตาลทีไมีขนาด
ผลึกเม฿หญมากนัก พืไอ฿หຌนๅาตาลละลายเดຌงายขณะตีครีม
4ฺ เขเก คุกกีๅสวน฿หญจะ฿ชຌเขเกพืไอชวย฿หຌคุกกีๅมีครงสรຌางทีไฟูบาละความหอมมืไออบจนสุก
5ฺ กลือปຆน ปຓนสวนผสมอีกชนิดหนึไงทีไทา฿หຌขนมมีร สชาติทีไขຌมขຌน ตการลือก฿ชຌกลือปຆน฿นการทา
คุกกีๅนัๅนควรลือกกลือปຆนทีไมีผลึกลใก
6ฺ สารทีไชวยฟู
6.1 ผงฟู ปຓนสารทีไชวย฿หຌกิดความฟูปรงของตัวขนมมากขึๅน อีกทัๅงยังชวย฿หຌคุกกีๅมีขนาดชิๅนทีไ
฿หญขึๅน ตเมควร฿สผงฟูมากกินเปพราะจะทา฿หຌนืๅอคุกกีๅหยาบรวนละหักเดຌงาย รวมถึงทา฿หຌรสชาติ
ปลีไยนปลงเปอีกดຌวย
6.2 ซดียมเบคาร์บอนต หรือบคกิๅงซดา นอกจากจะชวย฿หຌคุกกีๅขึๅนฟูลຌวยังชวย฿หຌคุกกีๅคง
ความกรอบรวนเดຌนานยิไงขึๅน ตเมควร฿สมากกินเป พราะจะทา฿หຌคุกกีๅมีรสชาติฝດอนจนรับประทานเมเดຌ
7ฺ กลิไน ดยทัไวเปลຌวมักจะ฿ชຌกลิไนวนิลาปຓนตัวพืๅนฐาน นอกจากจะปຓนคุกกีๅทีไตຌอง฿สกลิไนฉพาะลงเป
ชน กลิไนมะพรຌาว หรือกลิไนอัลมอนดຏ
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แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการกลุมปງงขຌาวกษตรอินทรียຏทุงทองยัไงยืน ทีไขຌารวมกิจกรรมครงการ
คูปองวิทยຏพืไออทอป ป โ5ๆแ พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี
11ฺ2 ศึกษากระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตปງงขຌาวจากขຌาวหอมมะลิ
แแฺใ วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏจากปງงขຌาว เดຌก คุกกีๅปງงขຌาว
แแฺไ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงขຌาว
แแฺ5 ถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิตละชิงปฏิบัติการ
แแฺๆ ประสานงานกับผูຌประกอบการผลักดันขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
11ฺ็ สรุป ละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ผลการศึก ษากระบวนการผลิต ละสภาวะทีไ หมาะสม฿นการผลิต ปງง ขຌา วจากขຌา วหอมมะลิ
มีการศึกษากระบวนการผลิตปງงขຌาวจากปลายขຌาวหอมมะลิ โ กระบวนการ ดังผนภาพ
ปลายขຌาวหอมมะลิ
ช฿นนๅารຌอน ิผานการตຌมดือดี
ปຓนวลา โ5 นาที

ช฿นนๅารຌอน ิผานการตຌมดือดี
ปຓนวลา 15 นาที ละนๅาปลายขຌาวเป
นึไงตอปຓนวลา 5 นาที

กลีไยปลายขຌาว฿ส
ถาด
นาเปอบทีไอุณหภูมิ ้เ องศาซลซียส ละลดอุณหภูมิ
ลงหลือ ่เ องศาซลซียส อบตอจนหຌง
นาปลายขຌาวมาบด รอนผานตะกรง ละบรรจุ฿นภาชนะ
ทีไหຌงละสะอาด
12ฺ2 ผลการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏจากปງงขຌาว เดຌก คุกกีๅปງงขຌาว
จากการวิจัยละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงขຌาวดยเม฿ชຌปງงสาลี พบวาเดຌสูตรคุกกีๅปງงขຌาวจานวน โ
สูตร ดย฿ชຌอัตราส วนระหวางปງงขຌาวตอปງงขຌาวพดทากับ 50 ๊ 50 ิสูตรทีไ แี ละ 70 ๊ 30 ิสูตรทีไ โี
ของนๅาหนักปງงทีไ฿ชຌทัๅงหมด ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตารางทีไ แ สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการผลิตคุกกีๅปງงขຌาว
สวนผสม ิกรัมี

ปງงขຌาว
ปງงขຌาวพด
นยสดหรือนยคใม
นๅาตาลทราย

สูตรทีไ 1
โโเ
โโเ
โๆเ
โเเ

สูตรทีไ 2
ใเ่
แใโ
โๆเ
โเเ
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สวนผสม ิกรัมี
กลือ ิ฿ชຌกรณีทีไมีการ฿ชຌนยสดี
เขเก
นมสด
กลิไนวานิลา
คอนฟลกบดหยาบ
ซดียมเบคารຏบอนต หรือผงฟู

สูตรทีไ 1
ใ
โ ฟอง
แแเ
ๆ
ๆเ
ๆ

สูตรทีไ 2
ใ
โ ฟอง
แแเ
ๆ
ๆเ
ๆ

ดยมีขัๅนตอนการผลิตคุกกีๅปງงขຌาว ดังนีๅ
แฺ นาปງงขຌาวผสมกับปງงขຌาวพด ผงฟู กลือ ผสมขຌาดຌวยกัน รอน฿หຌสวนผสมขຌากัน ละพักเวຌ
โฺ ตีนย฿หຌขึๅน ฿สนๅาตาลทรายทีละนຌอย ฿สเขตี฿หຌขຌากัน
ใฺ ฿สสลับกับนมสด ฿สกลิไนวานิลา คอนฟลก ละคนขຌา฿หຌขຌากัน
ไฺ ทานยทีไถาดอบคุกกีๅ หยอดดຌวยชຌอน หรือ฿ชຌพิมพຏกดเดຌตามรูปรางทีไตຌองการ
5ฺ นาขຌาตูຌอบดย฿ชຌหมดเฟบนเฟลางทีไอุณหภูมิ แ่เ องศาซลซียส ฿ชຌวลา แ5 นาที จากนัๅนนา
ถาดคุกกีๅออกมากลับดຌาน ละปรับอุณหภูมิลงมาทีไ แ5เ องศาซลซียส อบตออีก แเ-แ5 นาที ิกลับถาด
ทุก 5 นาทีี จนคุกกีๅสุกหลือง
ๆฺ นาขนมออกจากถาด ละพัก฿หຌยในบนตะกรง
็ฺ บรรจุ฿นภาชนะทีไหຌง สะอาด ละปຂดสนิท
จากการวิจัยละพัฒนาสูตรคุกกีๅปງงขຌาว ดยเม฿ชຌปງงสาลี มืไอทดสอบชิมพบวาคุกกีๅทัๅงสองสูตรมีความ
กรอบ ตมีความรวนมากกวาคุกกีๅทัไวเปทีไผลิตจากปງงสาลี ทัๅงนีๅนืไองจากปງงขຌาวละปງงขຌาวพดมีสมบัติทีไ
ตกตางจากปງงสาลี ละปງงสาลีปຓนปງงทีไหมาะสมกับการ฿ชຌ฿นการผลิตคุกกีๅมากกวา ต฿นการผลิตคุกกีๅจาก
ปງงขຌาวนีๅเดຌมีการ฿สคอนฟลกบดลงเปผสมดຌวย พืไอทา฿หຌผูຌบริภครับประทานลຌ วรูຌสึกวาคุกกีๅมีความกรอบ
หมือนคุกกีๅทัไวเป ดังนัๅนจึงลือกสูตรทีไ โ คือ สูตรทีไมีการ฿ชຌปງงขຌาวมากกวาปງงขຌาวพด พืไอ฿หຌมีการ฿ชຌประยชนຏ
จากปງงขຌาว ละลดตຌนทุนการผลิต
แโฺ3 ผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการละปริมาณจุลินทรียຏ฿นผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงขຌาว
มืไอพัฒนาสูตรคุกกีๅปງงขຌาว ละลือกสูตรทีไดีทีไสุด ิสูตรทีไ โี ดยบรรจุขนาด 12เ กรัม พืไอบงบริภค
จานวน 3 ครัๅง พืไอส งตรวจวิคราะหຏ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับ ตใมี ละวิคราะหຏ ป ริมาณจุลิ นทรียຏตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏคุกกีๅ ิมผชฺ แแ่/โ555ี ดยผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับตใมี ดังสดง
฿นตารางทีไ โ ละผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนคุกกีๅ ิมผชฺ แแ่/โ555ี
ดังสดง฿นตารางทีไ ใ
ตารางทีไ โ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับตใมี ผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงขຌาว
ปริมาณ
ปริมาณตอ
รายการ
ตอ แเเ กรัม หนึไงหนวยบริภค
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
ไ่ใฺไ้
200ฺ00
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีี
แ้โฺใใ
80ฺ00
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
โแฺใ็
9ฺ00
เขมันอิไมตัว ิกรัมี
แใฺๆแ
5ฺ00
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
81ฺ84
35ฺ00
ปรตีน ิกรัมี
5ฺ06
2ฺ00

ัRDI
แไ
โ5
แโ
-
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รายการ
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
฿ยอาหาร ิกรัมี
นๅาตาล ิกรัมี
ซดียม ิมิลลิกรัมี
วิตามินอ ิเมครกรัมี
วิตามินบี แ ิมิลลิกรัมี
วิตามินบี โ ิมิลลิกรัมี
คลซียม ิมิลลิกรัมี
หลใก ิมิลลิกรัมี
ถຌา ิกรัมี
ความชืๅน ิกรัมี

ปริมาณ
ตอ แเเ กรัม
67ฺ73
3ฺ75
24ฺ96
275ฺ29
313ฺ34
0ฺ047
0ฺ120
43ฺ42
0ฺ62
1ฺ07
4ฺ77

ปริมาณตอ
ัRDI
หนึไงหนวยบริภค
27ฺ00
้
2ฺ00
่
10ฺ00
110ฺ00
5
ิแโ5ฺใไี
แ5
ิเฺเโี
เ
ิเฺเ5ี
โ
ิแ็ฺใ็ี
โ
ิเฺโ5ี
นຌอยกวา โ
-

คุณคาทางภชนาการตอ แ ถุง ควรบงบริภค 3 ครัๅง
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.

ตารางทีไ ใ ผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏ฿นผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงขຌาว
กณฑ์กาหนด
รายการ
ผลการทดสอบ
มผช. 118/โ555
Bacillus cereus
 แฺเ × 10ใ cfu/g
5ฺเ × 10
ใ
Clostridium perfringens
 แฺเ × 10 cfu/g
< 10
Escherichia coli
< 3ฺ0 MPN/g
< 3ฺ0
Salmonella sppฺ
เมพบ / โ5 g
เมพบ
Staphylococcus aureus
< 10 cfu/g
< 10 estฺ
4
Total Plate Count
< แฺเ × 10 cfu/g
5ฺ่ × 10โ
Yeasts and Molds
< แฺเ × 102 cfu/g
แฺเ × 10 estฺ
จากผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนคุกกีๅ ิมผชฺ แแ่/โ555ี พบวา
ผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงขຌาวมีคุณภาพผานตามทีไกณฑຏมาตรฐานกาหนด
แโฺไ จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตคุกกีๅปງงขຌาว ณ กลุมปງง
ขຌาวกษตรอินทรียຏทุงทองยัไงยืน ฿นวันทีไ ่ มิถุนายน โ5ๆแ ฿หຌกผูຌประกอบการ ละสมาชิก
ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตคุกกีๅปງงขຌาว ณ กลุม
ปງงขຌาวกษตรอินทรียຏทุงทอง ฿นวันทีไ ่ มิถุนายน โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ นาปງงขຌาวผสมกับปງงขຌาวพด ผงฟู กลือ ผสมขຌาดຌวยกัน รอน
฿หຌสวนผสมขຌากัน ละพักเวຌ

โ

ตีนย฿หຌขึๅน ฿สนๅาตาลทรายทีละนຌอย ฿สเขตี฿หຌขຌากัน
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ลาดับ
ขัๅนตอน
3 ฿สสลับกับนมสด ฿สกลิไนวานิลา คอนฟลก ละคนขຌา฿หຌขຌา
กัน

ไ

ทานยทีไถาดอบคุกกีๅ หยอดดຌวยชຌอน หรือ฿ชຌพิมพຏกดเดຌตาม
รูปรางทีไตຌองการ

5

นาขຌาตูຌอบดย฿ชຌหมดเฟบนเฟลางทีไอุณหภูมิ แ่เ องศา
ซลซียส ฿ชຌวลา แ5 นาที จากนัๅนนาถาดคุกกีๅออกมากลับดຌาน
ละปรับอุณหภูมิลงมาทีไ แ5เ องศาซลซียส อบตออีก แเ-แ5
นาที ิกลับถาดทุก 5 นาทีี จนคุกกีๅสุกหลือง

ๆ

นาขนมออกจากถาด ละพัก฿หຌยในบนตะกรง

็

บรรจุ฿นภาชนะทีไหຌง สะอาด ละปຂดสนิท

ภาพประกอบ
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แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ปรรูปขຌาวอินทรียຏปຓนปງงขຌาว ละขนมขบคีๅยวจาก
ขຌาวอินทรียຏ พืไอพิไมมูลคาของขຌาวอินทรียຏทีไลຌนตลาด ละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ
หลังการดานินงาน ๊ วศฺ พัฒนาขຌาวอินทรียຏปຓนปງงขຌาว ละนาปງงขຌาวเป฿ชຌประยชนຏปຓนผลิตภัณฑຏ
คุกกีๅปງ งขຌาว ละถ ายทอดองคຏความรูຌ฿ หຌ กผูຌ ป ระกอบการ ทา฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการเดຌรับ ความรูຌ ละทคนิค฿น
กระบวนการผลิตปງงขຌาวละการผลิ ตคุกกีๅปງงขຌาว ปຓนการสรຌางมูล คาพิไมละพิไมความหลากหลาย฿หຌกับ
ผลิ ตภั ณ ฑຏ รวมทัๅ งมี การผลั กดั นผูຌ ประกอบการ฿หຌ มี การยืไ นขอ อยฺ ละ มผชฺ พบว า ผูຌ ป ระกอบการอยูร ะหว า ง
ดานินการปรับปรุงสถานทีไผลิตพิไมติม ซึไงจะเดຌขอการรับรองสถานทีไผลิตตอเป
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิ ตปງงขຌาวละคุกกีๅจ ากปງงขຌาวจากกรมวิ ทยาศาสตรຏบ ริการ ซึไ งสามารถนานวทาง
กระบวนการผลิตละองคຏความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต จาหนาย พืไอสรຌางมูลคาพิไมละพิไมความ
หลากหลาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏคุกกีๅปງงขຌาว ทา฿หຌเดຌขຌอมูลกระบวนการผลิตละสูตรพืๅนฐาน ดยเมมี
การ฿ชຌปງงสาลีปຓนสวนผสม ปຓนการพิไมคุณค าทางภชนาการ พิไมความหลากหลาย ละพิไมทางลือก฿หຌก
สาหรับผูຌบริภคบางคนทีไมีอาการพຌกลูตน฿นปງงสาลี
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ

46

สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการพัฒนาสูตรละยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑ์ขนมงา
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายประทีป อวยพร
อาภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

สานักทคนลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาสูตรละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏขนมงา
Development and prolong shelf life of white sesame snack
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายประทีป อวยพร
ทีไตัๅง ๊ วิสาหกิจชุมชนกลุมนๅามะพรຌาว แๆ่ หมู แ ตาบลประจันตคาม อาภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ทรศัพทຏ ๊ 087-9248285
ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ็ ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 35,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการพัฒนาสูตรละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏขนมงา
฿หຌกผูຌประกอบการ ดยมีการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต ละลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏ
มีอายุการกใบรักษานานขึๅน ละสามารถยืไนขอ มผชฺ เดຌ
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
ตลาดของผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวมีอัตราการติบตพิไมขึๅนทุกป ฿นป 2557 มีมูลคาสูงถึง 2ฺ9 หมืไนลຌาน
บาท ละมีอัตราการติบต฿นป 2552 - 2557 ฉลีไย 9ั ตอป ทา฿หຌตลาดของขนมขบคีๅยวมีการขงขันกันสูง
ดังนัๅน฿นการผลิตผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวตຌองคานึงถึงคุณภาพละอายุการกใบรักษาดຌวย
ขนมงา ปຓนขนมเทยชนิดหนึไง ผลิ ตดยการนางาขาวมาคัไว จากนัๅน ผสมกับนๅาชืไอม ขึๅนรูปปຓนทง
ละบรรจุลง฿นบรรจุภัณฑຏ ซึไงการผลิตขนมงานีๅตຌองมีการลือกวัตถุดิบทีไหมาะสมพืไอ฿หຌขนมงามีลักษณะการกาะ
ตัวทีไดี เมตกรวน มีกระบวนการผลิตทีไหมาะสมพืไอปຓนการลดความชืๅน฿นผลิตภัณฑຏ ขนมงา ละลือก฿ชຌบรรจุ
ภัณฑຏทีไหมาะสมพืไอปງองกันเม฿หຌความชืๅนพิไมขึๅน฿นระหวางการกใบรักษา รวมทัๅงปງองกันการกิดกลิไนหืนทีไมา
จากงา฿นขนมงาดຌวย
ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมนๅามะพรຌาว มีการผลิตขนมงาบรรจุกลองพลาสติก฿ส ละพบวา฿น
ระหวางการกใบรักษา ผลิตภัณฑຏเมมีความกรอบ นืไองจากมีความชืๅนสูง ละมีอายุการกใบรักษาสัๅน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการพัฒนาสูตรละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏขนมงา
฿หຌกผูຌประกอบการ ดยมีการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต ละลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏ
มีอายุการกใบรักษานานขึๅน ละสามารถยืไนขอ มผชฺ เดຌ
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ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาสูตรละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏขนมงา ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไน
ขอ มผชฺ
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1ฺ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวกับขนมงา พืไอหานวทาง฿นการศึกษาสูตร ละกระบวนการผลิต
ละวางผนการดานินงาน
โฺ วิจัย ทดลองสูตร กระบวนการผลิต ละบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมสาหรับขนมงา
ใฺ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏขนมงา
ไฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยี กรรมวิธีการผลิต ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏ
5ฺ ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏขนมงา
ๆฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
็ฺ ติดตาม ละประมินผล
ฺ่ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
อาหารวาง หรืออาหารขบคีๅยว ิSnack foodsี ปนอาหารทีไรับ ประทานระหวางมืๅออาหารหลั ก
ซึไง อุตสาหกรรมการผลิตอาหารขบคีๅยวมีการจริญติบตอยางรวดรใว ละมีการขงขันทางการตลาดคอนขຌางสูง
นืไองจากปຓนผลิตภัณฑຏทีไเดรับความนิยมทัๅงตลาด฿นละตางประทศ อาหารขบคีๅยวชนิดทง ิSnack barี
ปຓนอาหารขบคีๅยวทีไมีลักษณะปຓนทงรับประทานเดຌ ทันทีสะดวก฿นการพกติดตัว อาหารขบคีๅยวชนิดทงตละ
ชนิดมีสวนผสมตางกัน ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมีความตกตา งของนืๅอสัมผัส ละรสชาติ สวนผสมหลักทีไ฿ชຌสาหรับ
ปຓนวัตถุดิบพืไอผลิตอาหารขบคีๅยวชนิดทง เดก ธัญชาติ ถัไวตางโ ผัก ละผลเมຌ ปຓนตຌน อาจปຓนวัตถุดิบหลัก
ชนิดดียว หรือหลายชนิดรวมกัน นอกจากนีๅยังมีสวนผสมรองอืไนโ ชน สารชวยยึดกาะ ละสารชว ยพิไมกลิไนรส
พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภคมากขึๅน
ชนิดละสัดสวนของสวนผสม ปຓนปัจจัยสาคัญทีไสงผลตอลักษณะของผลิตภัณฑຏ ดังนัๅน หากราทราบ
สภาวะทีไหมาะสม฿นกระบวนการผลิต นอกจากจะชวย฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณคาทางภชนาการมากขึๅนลຌว ยังสงผล฿หຌ
ผลิตภัณฑຏมีลักษณะทางประสาทสัมผัสทีไปຓนทีไยอมรับละตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค ชน สัดสวนของสาร
฿หຌความหวานมีผลตอนืๅอสัมผัสของผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยว ดยมืไอปริมาณนๅาตาลซูครสพิไมขึๅน ทา฿หຌผลิตภัณฑ
มีความขใงพิไมขึๅนละกาะตัวกันเดຌ ดี ฿นขณะทีไการพิไมกลูคสเซรัปทา฿หຌผลิตภัณฑຏ มีความหนียวมากขึๅนละ
ความกรอบลดลง ปຓนตຌน
นอกจากนีๅวตั ถุดบิ จาพวกปງง ขຌาว ละธัญพืชตางโ มีความชืๅน คอนขຌางสูง ละยังมีสวนผสมของสารชวย
ยึดกาะ จึงมีอกาสสืไอมสียเดຌนืไองจากชืๅอราละยีสตຏ ละงายตอการปลีไยนปลงกลิไนรสละลักษณะนืๅอสัมผัส
ทัๅงนีๅ฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑຏเวຌ฿หຌเดຌนาน ควรควบคุม฿หผลิตภัณฑຏมีคาวอตอรຏอกติวิตีๅ ิawี ตไากวา 0ฺ60 ละ
ควบคุมกระบวนการผลิตภายหลังการอบละการบรรจุ฿หຌสะอาด พืไอปງองกันการปนปอนของจุลินทรียຏจากบรรจุ
ภัณฑຏละสภาพวดลຌอม รวมถึงการควบคุมสภาวะ฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑຏกอนถึงมือผูຌบริภค
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมนๅามะพรຌาว ทีไขຌารวมกิจกรรมครงการคูปอง
วิทยຏพืไออทอป ป โ5ๆแ พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี
แแฺโ วิจัย ทดลองสูตร กระบวนการผลิต ละบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมสาหรับขนมงา
แแฺใ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏขนมงา
แแฺไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยี กรรมวิธีการผลิต ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏ
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แแฺ5 ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
แแฺๆ ติดตาม ละประมินผล
แแฺ็ สรุปละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ผลการวิจัย ทดลองสูตร กระบวนการผลิต ละบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมสาหรับขนมงา
12ฺ1ฺ1 ศึกษากระบวนการผลิตขนมงา ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมนๅามะพรຌาว มีการผลิต
ขนมงาบรรจุกลองพลาสติก฿ส ละพบวา฿นระหวางการกใบรักษา ผลิตภัณฑຏเมมีความกรอบ นืไองจากมี
ความชืๅนสูง ดังนัๅนจึงมีปรับปรุงกระบวนการผลิต ดยมีการอบขนมงาพืไอเลความชืๅนกอนการบรรจุ พืไอ฿หຌ
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ มี ค วามกรอบ ละมี ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส ทีไ ดี ต ลอดอายุ ก ารกใ บ รั ก ษา ละสรุ ป
กระบวนการผลิตขนมงา ดังสดงผนภูมิการผลิต ดังนีๅ

ตรียมสวนผสม ิงาขาวคัไว นๅาตาลทราย กลูคสเซรัป ิบะซี ละนๅาี
คีไยวสวนผสมบนกระทะทฟลอน ินๅาตาลทราย กลูคสเซรัป ละนๅาี ดย฿ชຌเฟปานกลาง
฿หຌขຌนพอประมาณ
บาเฟ ละติมงาขาวลง฿นกระทะบางสวน ละคลุก฿หຌขຌากัน
พอประมาณ
นาสวนผสมมาทลงบนถาดรียบทีไมีงาขาวรยอยู
นางาขาวสวนทีไหลือรยบนผิวหนຌา พืไอปງองกันเม฿หຌสวนผสมติดลูกกลิๅง
พอประมาณ
฿ชຌลูกกลิๅงกดละกลิๅง฿หຌปຓนผนบางสมไาสมอกัน
พัก฿หຌคงรูป หรือปຓนผนกาะตัวกันดี ตัดปຓนชิๅนสีไหลีไยม
นาเปอบทีไ ๆเ – ๆ5 องศาซลซียส ประมาณ โ -ใ ชัไวมง
ตัๅงทิๅงเวຌ฿หຌยใน
บรรจุ฿ส฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิทละปງองกันการซึมผานของอากาศ
12ฺ1ฺ2 วิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏขนมงาละบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม
ริไมตຌนการวิจัยพัฒนาสูตรจากการนาสูตรของผลิตภัณฑຏขนมงาทีไผูຌประกอบการเดຌผลิต
พืไอจาหนายมาปຓนตຌนบบ พบวาผลิตภัณฑຏขนมงาของผูຌประกอบการมีลักษณะกาะตัวปຓนผน
เดຌดี ตมีรสชาติหวานนຌอยกินเป จึงเดຌมีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏขนมงา พบวามีลักษณะกาะ
ตัวปຓนผนเดຌดี ละมีรสชาติหวานพอดี ดยทัๅงสองสูตรสดงดัง฿นตารางทีไ แ
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ตารางทีไ แ สูตรการผลิตผลิตภัณฑຏขนมงา
สวนผสม ิกรัมี
สูตรตຌนบบ
งาขาวคัไว
นๅาตาลทราย
กลูคสเซรัป ิบะซี
นๅา

แเเ
แเ
แเ
-

สูตรทีไวิจัยละพัฒนา
สูตรทีไ แ สูตรทีไ โ
แเเ
แเเ
แเ
แ5
แเ
แเ
แเ
แเ

การศึกษาบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมจึงลือกผลิตภัณฑຏขนมงาสูตรทีไ โ ดยบงออกปຓน ไ กลุม ละกใบเวຌทีไ
อุณหภูมิหຌ องปຓนวลา แไ วัน ละนามาวิ คราะหຏปริมาณความชืๅนพบวาผลิตภัณฑຏขนมงาตละกลุมมีความชืๅน
฿กลຌคียงกัน ละดูลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑຏ ผลดังสดง฿นตารางทีไ โ
ตารางทีไ โ บรรจุภัณฑຏตละชนิดทีไ฿ชຌ฿นการบรรจุผลิตภัณฑຏขนมงา
กลุม
บรรจุภัณฑຏทีไ฿ชຌ
ความชืๅน ิัี
ลักษณะปรากฏ
แ ขนมงาบรรจุรวมกันละ฿สลง฿น
โฺโ็
ผลิตภัณฑຏขนมงากาะติดกัน มีลักษณะเม
ถุงพลาสติกชนิดหนาละ฿ส
ปຓนผน ละเมมีความกรอบ
โ ขนมงาบรรจุยกกันตละชิๅนละ฿ส
โฺใๆ
ผลิตภัณฑຏขนมงามีลักษณะปຓนผน ละมี
ลง฿นถุงพลาสติกชนิดหนาละ฿ส
ความกรอบมากกวากลุมทีไ แ
ใ ขนมงาบรรจุรวมกัน
โฺใแ
ผลิตภัณฑຏขนมงากาะติดกันนຌอยกวากลุมทีไ
ละ฿สลง฿นถุงอลูมินียมฟอยลຏ
แ ละมีความกรอบมากกวากลุมทีไ แ ละ โ
ไ ขนมงาบรรจุยกกันตละชิๅนละ
โฺใไ
ผลิตภัณฑຏขนมงามีลักษณะปຓนผน ละมี
฿สลง฿นถุงอลูมินียมฟอยลຏ
ความกรอบมากกวากลุมทีไ แ ละ โ
จากการวิจัย ทดลองสูตร กระบวนการผลิต ละบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑຏขนมงา สรุปเดຌวา
แฺ นาขนมงาทีไขึๅนรูปลຌวเปอบเลความชืนๅ ดย฿ชຌวลาเมนาน พืไอปງองกันการกิดกลิไนหืนของงา
โฺ มืไ ออบขนมงาลຌ ว ฿หຌ บ รรจุ ฿ส บ รรจุภัณฑຏ ทีไยกชิๅน กัน พืไอ ปງองกัน การถ ายทความชืๅ น
ระหวางชิๅนขนม ละการกาะติดของชิๅนขนม จากนัๅนนาขนมงาเปบรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไสามารถปງองกัน
สงเดຌ ชน ถุงอลูมินียมฟอยลຏ ปຓนตຌน พืไอชะลอการกิดกลิไนหืนของงา
แโฺโ ผลการตรวจวิ คราะหຏ คุ ณค าทางภชนาการ ิฉบั บย อี ละวิ คราะหຏ ผลิ ตภั ณฑຏ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชนงากวน ิมผชฺ แเ5โ/โ55้ี ฿นผลิตภัณฑຏขนมงา
มืไอพัฒ นาสูตรผลิต ภัณ ฑຏข นมงา ละลือ กสูต รทีไดีทีไสุด ดยบรรจุขนาด แเเ กรัม พืไอ บงบริ ภค
จานวน โ ครัๅง พืไอ สง ตรวจวิ คราะหຏคุณ คา ทางภชนาการ ิฉบับยอี ละวิคราะหຏผลิตภัณฑຏตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชนงากวน ิมผชฺ แเ5โ/โ55้ี ดยผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ดังสดง฿น
ตารางทีไ ใ ละผลการตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนงากวน ิมผชฺ แเ5โ/โ55้ี ดังสดง
฿นตารางทีไ ไ
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ตารางทีไ ใ ผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ผลิตภัณฑຏขนมงา
ปริมาณ
ปริมาณตอ
รายการ
ตอ แเเ กรัม หนึไงหนวยบริภค
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
5ๆไฺเ่
โ่เฺเเ
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
ใฺ่แๆ
แฺ้เเ
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
เมพบ
เฺเเ
ปรตีน ิกรัมี
โแฺเ5
แแฺเเ
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
ใไฺแแ
แ็ฺเเ
นๅาตาล ิกรัมี
แๆฺ5ใ
ฺ่เเ
ซดียม ิมิลลิกรัมี
5็ฺใ้
ใเฺเเ
วิตามินอี ิมิลลิกรัมี
ฺ้ใ่
ไฺๆ้
คลซียม ิมิลลิกรัมี
ๆแฺ5โ
ใเฺ็ๆ
ถຌา ิกรัมี
โฺไแ
ความชืๅน ิกรัมี
ไฺโ็
ฉลากภชนาการเทย ิยอี

คุณคาทางภชนาการตอ แ ซอง
ควรบงบริภค โ ครัๅง

ัRDI
โ้
เ
ๆ
แ
ไ5
ไ
-
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ตารางทีไ ไ ผลการตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏขนมงา
รายการ
กณฑ์กาหนดตาม มผช. แเ5โ/โ55้
Aflatoxin
- Aflatoxin Bแ
- Aflatoxin Bโ
- Aflatoxin G1
- Aflatoxin G2
- Total Aflatoxin
คาพอรຏออกเซดຏ
สีสังคราะหຏ
- Tartrazine
- Brilliant Blue
- Sunset Yellow
- Allura Red
- Carmosine
- Ponceau 4R
- Erythrosine
- Quinoline Yellow
- Amaranth
- Fast Green
Bacillus cereus
Escherichia coli
Salmonella sppฺ
Staphylococcus aureus
Total Plate Count
Yeasts and molds
คาวอตอรຏอกทิวิตีทีไ โ5°C ิawี

ผลการทดสอบ

 20 µg/kg
 30 Meq/kg Fat extracted

เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
0ฺ49

เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
 100 cfu/g
< 3ฺ0 MPN/g
เมพบ / โ5 g
< 10 cfu/g
< แฺเ × 106 cfu/g
 100 cfu/g
0ฺ85

เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
็ฺ5 × 10
< 3ฺ0
เมพบ
< 10 estฺ
5ฺ็ × 10โ
< 10 estฺ
เฺใใ

จากผลตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏขนมงาตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนงากวน ิมผชฺ แเ5โ/โ55้ี
พบวามีคุณภาพผานตามทีไมาตรฐานกาหนด
แโฺใ จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตขนมงา ณ วิสาหกิจชุมชน
กลุมนๅามะพรຌาว ฿นวันทีไ ไ กรกฎาคม โ5ๆแ ฿หຌกผูຌประกอบการ ละสมาชิก ซึไงมีผูຌขຌารวมรียนรูຌจานวน แ6 คน
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ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตขนมงา ณ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมนๅามะพรຌาว ฿นวันทีไ ไ กรกฎาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ ตรียมสวนผสม ิงาขาวคัไว นๅาตาลทราย กลูคสเซรัป ิบะ
ซี ละนๅาี

โ

คีไยวสวนผสมบนกระทะทฟลอน ินๅาตาลทราย กลูคสเซรัป
นๅาี ดย฿ชຌเฟปานกลาง฿หຌขຌน

3

บาเฟ ละติมงาขาวลง฿นกระทะบางสวน ละคลุก฿หຌขຌา
กัน

ไ

นาสวนผสมมาทลงบนถาดรียบทีไมีงาขาวรยอยูกอนลຌว

5

นางาขาวสวนทีไหลือมารยขຌางหนຌา พืไอปງองกันเม฿หຌ
สวนผสมติดลูกกลิๅง

54
ลาดับ
ขัๅนตอน
ๆ ฿ชຌลูกกลิๅงกดละกลิๅง฿หຌปຓนผนบางสมไาสมอกัน

็

พัก฿หຌคงรูป หรือปຓนผนกาะตัวกันดี ตัดปຓนชิๅนสีไหลีไยม
ละนาเปอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ – ๆ5 องศา
ซลซียส ประมาณ โ -ใ ชัไวมง

่

พักทิๅงเวຌ฿หຌยใน บรรจุยกตละชิๅน ละ฿ส฿นถุงอลูมินียม
ฟอยลຏทีไปຂดสนิทละปງองกันการซึมผานของอากาศ

ภาพประกอบ

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาสูตรละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏขนมงา
฿หຌกผูຌประกอบการ ดยมีการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต ละลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏ
มีอายุการกใบรักษานานขึๅน
หลั ง การด านิ น งาน ๊ วศฺ เดຌ พั ฒ นาสู ต รผลิ ต ภั ณ ฑຏ ข นมงาดยพิไ ม ติ ม การ฿ชຌ นๅ าปຓ น ส ว นผสม
฿นกระบวนการผลิตทีไมีการคีไยวนๅาชืไอมคารามล ินๅาตาลทราย กลูคสเซรัป ละนๅาี ดย฿ชຌเฟปานกลางพืไอ฿หຌ
เดຌตัวชืไอมประสาน ิbinderี ฿หຌงากาะกันดีขึๅน สงผล฿หຌขนมงามีลักษณะปรากฏทีไดี ละพัฒนากระบวนการผลิต
ดยหลังการขึๅนรูป ตัดปຓนชิๅน นาเปอบ฿นตูຌอบลมรຌอนพืไอลดปริมาณความชืๅนของขนมงา ละบรรจุดย฿สบรรจุ
ภัณฑຏทีไยกชิๅนกัน พืไอปງองกันการถายทความชืๅนระหวางชิๅนขนม ละการกาะติดของชิๅนขนม จากนัๅนนาขนมงา
เปบรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไสามารถปງองกันสงเดຌ ชน ถุงอลูมินียมฟอยลຏ ปຓนตຌน พืไอชะลอการกิดกลิไนหืนของงา
ทา฿หຌขนมงามีอายุการกใบรักษานานขึๅนจากดิม แ ดือนปຓน ใ ดือน ละเดຌถายทอดผลการวิจัยละพัฒนา฿หຌก
ผูຌประกอบการ ทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ
ขนมงา ดยผลิ ต ภั ณ ฑຏ มี ค วามกรอบ ความชืๅ น ตไ า ละมี อ ายุ ก ารกใ บ รั ก ษานานขึๅ น รวมทัๅ ง มี ก ารผลั ก ดั น
ผูຌประกอบการ฿หຌมีการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ ผลิตภัณฑຏขนมงา พบวาผูຌประกอบการกาลังดานินการปรับปรุงสถานทีไ
ผลิตพิไมติม
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิตละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏขนมงาจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ซึไงสามารถนา
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นวทางกระบวนการผลิตละองคຏความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษา
นานขึๅน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏขนมงา พัฒนาสูตรสวนประกอบ ทคนิคกระบวนการผลิต ละบรรจุภัณฑຏ
ทา฿หຌผลิตภัณฑຏขนมงามีอายุการกใบรักษาทีไนานขึๅน นืไองจากมีความชืๅนตไา จึงสงผล฿หຌผลิตภัณฑຏยังคงมีความกรอบ
รวมทัๅงการลือกลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม ทา฿หຌผลิตภัณฑຏกิดกลิไนหืนเดຌชຌาลง
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยมสละ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางสาวกุหลาบ สังข์ทอง
อาภอมือง จังหวัดตราด

สานักทคนลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏยมสละ
Development of Sala Jam Product
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางสาวกุหลาบ สังขຏทอง
ทีไตัๅง ๊ สละลอยกຌว จຌกุหลาบ ้5ไ/แ้ หมู แ ซอย แ ถนนศรีสุวรรณพิศ ตาบลวังกระจะ อาภอมือง จังหวัดตราด
ทรศัพทຏ ๊ 081-2953342 ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ็ ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 35,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏยมสละ฿หຌกผูຌประกอบการ ดยมี
การพัฒ นาสูตรละกระบวนการผลิ ต ทีไหมาะสม พืไอปຓนการพิไมมูล คา฿หຌ กสละทีไปຓนศษหลื อ ละทา฿หຌ
ผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษานานขึๅน
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
ผลเมຌทีไปຓนศษหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏอืไนโ ทา฿หຌกิดการสูญสียทางศรษฐกิจ นืไองจากเม
สามารถนามา฿ชຌประยชนຏเดຌ ละมีอายุการกใบรักษาสัๅน การปรรูปผลเมຌศษหลือปຓนผลิตภัณฑຏยมพืไอยืดอายุ
การกใบละสามารถพิไมมูลคาเดຌ นืไองจากคนเทย฿นปัจจุบันมีการบริภคอาหารชຌาบบตะวันตกมากขึๅน ทา฿หຌ
การบริภคยม฿นประทศเทยสูงขึๅน ดย฿นป โ55เ ตลาดยมมีอัตราการจริญติบตรຌอยละ แเ ละคาดวา
นวนຌมของตลาดจะพิไมขึๅน
ผูຌป ระกอบการสละลอยกຌว จຌกุห ลาบ มีการผลิ ตสละลอยกຌว ละเดຌยืไนขอ อยฺ ลຌ ว นอกจากนีๅ
ผูຌประกอบการเดຌขຌารวมฝຄกอบรมกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ฿นหลักสูตร การปรรูปผลเมຌพืไอการสงออก
มืไอป โ5ๆเ เดຌมีความสน฿จ฿นการนาสละทีไปຓนศษหลือจากการผลิตสละลอยกຌวมาผลิตปຓนผลิตภัณฑຏยม
พืไอปຓนการสรຌางมูลคา฿หຌกสละ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏยมสละ฿หຌกผูຌประกอบการ ดยมี
การพัฒ นาสูตรละกระบวนการผลิ ต ทีไหมาะสม พืไอปຓนการพิไมมูล คา฿หຌ ก สละทีไปຓนศษหลื อ ละทา฿หຌ
ผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษานานขึๅน
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ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏยมสละ พืไอปຓนการสรຌางมูลคา฿หຌกสละ ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสู
กระบวนการยืไนขอ มผชฺ
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1ฺ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวกั บยมสละ พืไอหานวทาง฿นการศึกษาสูตร ละกระบวนการผลิตละ
วางผนการดานินงาน
โฺ วิจัย ทดลองสูตร ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑຏยมสละ
ใฺ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏ
ไฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยี ละกรรมวิธีการผลิต
5ฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
ๆฺ ติดตาม ละประมินผล
็ฺ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
สวนประกอบ฿นการทายม
1ฺ ผลเมຌละผักบางชนิด กใส ามารถนามาทายมละยลลีไ เดຌ ตกใตຌองลื อก฿หຌหมาะสม฿นการทีไจ ะ
นามา฿ชຌทายม ควรลือกผลเมຌสด เมนาสีย เมปຓนรคหรือมีรา พราะสวนทีไจะนามาทาปຓนพวกนืๅอผลเมຌ
ิpulpี นๅาผลเมຌ ิjuiceี อาจปຓนผลเมຌสดหรือผลเมຌทีไชขใง ชยใน ตลอดจนนืๅอผลเมຌทีไบรรจุกระปຉองกใเดຌ ทัๅงนีๅ
ขึๅนอยูกับความตຌองการละความหมาะสม นอกจากนีๅ ผลเมຌสดทีไ฿ชຌอาจปຓนผลเมຌสุกหรือดิบ หรือผสมกันระหว าง
สุกกับดิบ กใเดຌ พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมีกลิไน รส สีตามตຌองการ ถຌาปຓนผลเมຌสดควรลຌางกาจัดผง ฝุຆนละออง ยาฆา
มลงตกคຌางละสิไงอืไนทีไติดปนมา฿หຌหมดเปกอน ทีไจะนามาทาผลิตภัณฑຏ ดยปกติ ยมประกอบดຌวยสวนของ
ผลเมຌ 45 สวนตอนๅาตาล 55 สวน ตຌมหรือคีไยวเปรืไอย โ ฿หຌมีความขຌมขຌนตามตຌองการ ยมอาจทาจากผลเมຌชนิด
ดียวหรือหลายชนิดผสมกันกใเดຌ
2ฺ นๅาตาล ปຓนตัว฿หຌความหวานละนืๅอกผลิตภัณฑຏ ละชวย฿หຌพคตินตกตะกอนปຓนจล ปริมาณ
นๅาตาลทีไ฿ชຌขึๅนอยูกับปริมาณพคติน ละความปຓนกรดดางของนืๅอหรือนๅาผลเมຌชนิดนัๅน โ ถຌาปริม าณพคตินมาก
ปริมาณนๅาตาลทีไ฿ชຌตอนๅาหนักของผลเมຌกใมากดຌวย ต฿นทางตรงกันขຌาม ถຌาผลเมຌ มีความปຓนกรดสูง ิปรีๅยวี
ปริมาณนๅาตาลทีไ฿ชຌตอนๅาหนักผลเมຌหรือนๅาผลเมຌตไา
3ฺ กรด นอกจากมีความสาคัญตอรสของผลิตภัณฑຏลຌวยังชวย฿หຌจลอยูตัวมากขึๅน ตถຌามีกรดมากกินเป
กใจะทาลายความคงตัว ิstableี ของจลเดຌดยปกติ ความปຓนกรดปຓนดาง ิpHี ของยม อยูระหวาง pH 3ฺ0-3ฺ5
สวน pH ทีไหมาะสมทีไสุดทัๅงของยมคือ pH 3ฺ2
4ฺ พคติน ิpectinี ปຓนสารละลายนๅาเดຌปຓนสารทีไสกัดจากผลเมຌ ชน ปลือกสຌม สຌมอ ปຓนตຌน พคติน
จะกิดปຓนรางห฿นขณะทีไตຌมนๅาตาลกับ ผลเมຌ ทา฿หຌกิดจลขึๅน ปริมาณพคตินทีไติมลงเปขึๅนอยูกับ ชนิดของ
ผลเมຌ คือ ถຌาปริมาณพคติน฿นผลเมຌมาก จานวนพคตินทีไติมลงเปกในຌอยหรืออาจเมตຌอง฿ชຌลยกใเดຌ
คุณลักษณะของยมทีไดี
ยมทีไดีตຌองมีลักษณะขຌนหนียวหรือกึไงขใงกึไงหลวพอหมาะสาหรั บ ฿ชຌทา มีสี กลิไน รส ตามชนิดของ
ผลเมຌทีไ฿ชຌทา
การบรรจุ
กอนการบรรจุ ควรลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑຏ ลงกอนบรรจุ฿นขวดทีไลຌางสะอาดละอบฆาชืๅอลຌว ถຌามี ฟอง
ควรตักฟองทีไอยูทีไผิวหนຌายมทิๅง พราะ ถຌามีฟองจะทา฿หຌผลิตภัณฑຏขุนดูเมนารับประทาน
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แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับ ผูຌป ระกอบการ ทีไขຌารวมกิจกรรมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ป โ5ๆแ
พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี
แแฺโ วิจัย ทดลองสูตร ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑຏยมสละ
แแฺใ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏ
แแฺไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยี ละกรรมวิธีการผลิต
แแฺ5 ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
แแฺๆ ติดตาม ละประมินผล
แแฺ็ สรุปละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ผลการวิจัย ทดลองสูตร ละกระบวนการผลิตทีไหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑຏยมสละ
จากการวิจัยละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏยมสละ พบวาเดຌสูตรยมสละจานวน โ สูตร ดยปຓนสูตรนๅาตาล
นຌอย ละสูตรนๅาตาลปกติ ดังสดง฿นตารางทีไ แ ทัๅงนีๅการพัฒนาสูตรยมสละสูตรนๅาตาลนຌอย พืไอพิไมทางลือก
฿หຌกับผูຌบริภคกลุมรักสุขภาพ ทีไตຌองการบริภคอาหารทีไมีพลังงานตไา
ตารางทีไ แ สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการผลิตยมสละสูตรนๅาตาลนຌอย ละสูตรนๅาตาลปกติ
สวนผสม
สูตรนๅาตาลนຌอย
สูตรนๅาตาลปกติ
นืๅอสละ
ๆเเ กรัม
ไ5เ กรัม
นๅาตาลทราย
ไเ่ กรัม
ไ้โฺ5 กรัม
กรดซิตริก
5ฺโโ กรัม
ไ กรัม
พกติน
ไแฺ็5 กรัม
ใไฺโ5 กรัม
นๅาสะอาด
ใเเ มิลลิลิตร
โโ5 มิลลิลิตร
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ดยมีขัๅนตอนการผลิตยมสละ ดังสดง฿นผนภูมิ
กะปลือกสละออก ลวกสละ฿นนๅาดือดประมาณ แ -แ½ นาที พืไอทาลายอนเซมຏหรือ
พืไอปງองกันการกิดสีนๅาตาล ควຌานมลใดออก ละสับนืๅอสละปຓนชิๅนลใก
นานืๅอสละผสมกับนๅาสะอาด ติมกรดซิตริกลงเป ละ฿หຌความรຌอนดย฿ชຌเฟออน
นานประมาณ แ5 นาที พืไอ฿หຌผลเมຌออนนุม
บงนๅาตาลทรายบางสวนผสมกับพกตินละคอยโติมลงเป฿นนืๅอสละ
ละกวนผสม฿หຌขຌากัน ิยังคง฿ชຌเฟออนี
คอยโติมนๅาตาลทรายสวนทีไหลือ฿หຌหมด พรຌอมทัๅงกวนผสม฿หຌขຌากัน
พอนๅาตาลละลายดีละขຌนหนืดพอสมควร ฿หຌปรับเฟ฿หຌสวนผสมดือดฟูประมาณ แ-โ นาที
หรืออุณหภูมิถึง แเ5 องศาซลซียส
บรรจุ฿นขวดกຌวทีไลຌางสะอาดละผานการฆาชืๅอมาลຌว
ปຂดฝาละควไาขวดกຌวเวຌประมาณ ใ – 5 นาที ละหงายขวดกຌวขึๅน
฿ชຌฟຂลຏมหดรัดปากขวด ละกใบเวຌทีไอุณหภูมิหຌอง

฿นระหวางการผลิตยมสละ เดຌมีการตรวจสอบคุณภาพ ซึไงผลการตรวจสอบคา pH ดย฿ชຌกระดาษลิตมัส
คาของขใงทีไละลายเดຌ ิ Brixี ดย฿ชຌครืไองรีฟรคตมิตอรຏ ละทดสอบทางประสาทสัมผัส฿นยมสละทัๅงสอง
สูตร สดงดัง฿นตารางทีไ โ
ตารางทีไ โ ผลการตรวจสอบคุณภาพยมสละสูตรนๅาตาลนຌอย ละสูตรนๅาตาลปกติ
การตรวจสอบคุณภาพ
pH
Brix
ทางประสาทสัมผัส

สูตรนๅาตาลนຌอย
4ฺ0
50ฺ0
มีรสชาติหวาน
ปรีๅยวลใกนຌอย
ละมีความหนืดตไา

สูตรนๅาตาลปกติ
4ฺ0
55ฺ0
มีรสชาติหวานกวาสูตรนๅาตาลนຌอย
ปรีๅยวลใกนຌอย
ละมีความหนืดตไากวาสูตรนๅาตาลนຌอย
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แโฺโ ผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิบบตใมี ละจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ยม ิมผชฺ ใไโ/โ5ไ็ี ฿นผลิตภัณฑຏยมสละ
มืไอพัฒนาสูตรยมสละ ละบรรจุขนาด โโเ กรัม พืไอ บงบริ ภคจานวนประมาณ 5 ครัๅง พืไอ สง
ตรวจวิ คราะหຏคุณ คา ทางภชนาการ ิฉบับตใมี ละวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑຏยม
ิมผชฺ ใไโ/โ5ไ็ี ดยผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับตใมี ของผลิตภัณฑຏยมสละสูตรนๅาตาล
นຌอย ละสูตรนๅาตาลปกติ ดังสดง฿นตารางทีไ ใ ละ ไ ตามลาดับ ละผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนยม ิมผชฺ ใไโ/โ5ไ็ี ของผลิตภัณฑຏยมสละสูตรนๅาตาลนຌอย ละสูตรนๅาตาล
ปกติ ดังสดง฿นตารางทีไ 5
ตารางทีไ ใ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับตใมี ผลิตภัณฑຏยมสละสูตรนๅาตาลนຌอย
รายการ
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีี
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
เขมันอิไมตัว ิกรัมี
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
ปรตีน ิกรัมี
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
฿ยอาหาร ิกรัมี
นๅาตาล ิกรัมี
ซดียม ิมิลลิกรัมี
วิตามินอ ิเมครกรัมี
วิตามินบี แ ิมิลลิกรัมี
วิตามินบี โ ิมิลลิกรัมี
คลซียม ิมิลลิกรัมี
หลใก ิมิลลิกรัมี
ถຌา ิกรัมี
ความชืๅน ิกรัมี

ปริมาณ
ตอ แเเ กรั ม
โแๆฺโเ
แโฺโไ
แฺใๆ
เฺเเ
เมพบ
เฺไไ
5เฺ55
ใฺ็ใ
ไๆฺ่เ
โแฺเๆ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
โเฺ้ไ
เฺใโ
เฺใใ
ไ็ฺใโ

ปริมาณตอ
หนึไงหนวยบริภค
100ฺ00
0ฺ00
0ฺ50
0ฺ00
0ฺ00
0ฺ00
23ฺ00
2ฺ00
21ฺ00
10ฺ00
ิ0ฺ00ี
ิ0ฺ00ี
ิ0ฺ00ี
ิฺ้ไโี
ิเฺแไี
-

ัRDI
1
0
0
8
8
0
0
0
0
0
0
-
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คุณคาทางภชนาการตอ แ กระปุก
ควรบงบริภค ประมาณ 5 ครัๅง
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ตารางทีไ ไ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับตใมี ผลิตภัณฑຏยมสละสูตรนๅาตาลปกติ
รายการ

ตอ แเเ กรัม

พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีี
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
เขมันอิไมตัว ิกรัมี
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
ปรตีน ิกรั มี
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
฿ยอาหาร ิกรัมี
นๅาตาล ิกรัมี
ซดียม ิมิลลิกรัมี
วิตามินอ ิเมครกรัมี
วิตามินบี แ ิมิลลิกรัมี
วิตามินบี โ ิมิลลิกรัมี
คลซียม ิมิลลิกรัมี
หลใก ิมิลลิกรัมี
ถຌา ิกรัมี
ความชืๅน ิกรัมี

247ฺ49
13ฺ77
1ฺ53
0ฺ00
เมพบ
เฺไไ
5็ฺ้้
ใฺเ5
5โฺไแ
แฺ้็้
เมพบ
เมพบ
เมพบ
โโฺไ้
เฺโ้
เฺใโ
ใฺ้็โ

ตอหนึไงหนวย
บริภค
110ฺ00
0ฺ00
0ฺ50
0ฺ00
0ฺ00
0ฺ00
26ฺ00
1ฺ00
24ฺ00
10ฺ00
ิ0ฺ00ี
ิ0ฺ00ี
ิ0ฺ00ี
ิ10ฺ12ี
ิเฺแใี
-

ัRDI
1
0
0
9
4
0
0
0
0
0
0
-
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คุณคาทางภชนาการตอ แ กระปุก
ควรบงบริภค ประมาณ 5 ครัๅง
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ตารางทีไ 5 ผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏ฿นผลิตภัณฑຏผลิตภัณฑຏยมสละสูตรนๅาตาลนຌอย ละ
สูตรนๅาตาลปกติ
ผลการทดสอบ
กณฑ์กาหนด
รายการ
มผช. ใไโ/โ5ไ็
สูตรนๅาตาลนຌอย
สูตรนๅาตาลปกติ
Escherichia coli
< 3ฺ0 MPN/g
< 3ฺ0
< 3ฺ0
4
Total Plate Count
 แฺเ × 10 cfu/g
< 10
< 10
2
Yeasts and Molds
 แฺเ × 10 cfu/g
< 10 estฺ
< 10 estฺ
จากผลการตรวจวิคราะหຏ ปริมารจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนยม ิมผชฺ ใไโ/โ5ไ็ี พบวา
ผลิตภัณฑຏยมสละมีคุณภาพผานตามทีไกณฑຏมาตรฐานกาหนด
แโฺใ จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄ กอบรมชิ งสาธิต ละฝຄ กปฏิบั ติการผลิ ตยมสละ ฿นวั นทีไ แๆ
สิงหาคม โ5ๆแ ฿หຌกผูຌประกอบการ ดยผูຌประกอบการลือกสูตรการผลิตยมสละสูตรนๅาตาลนຌอย ซึไงมีผูຌขຌารวม
รียนรูຌจานวน ใ คน
ภาพกิ จ กรรม การถา ยทอดทคนลยี ดยการฝຄ ก อบรมชิง สาธิ ต ละฝຄ ก ปฏิบั ติก ารผลิ ต ยมสละ ฿นวั น ทีไ
แๆสิงหาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ กะปลือกสละออก ลวกสละ฿นนๅาดือดประมาณ แ -แ½
นาที พืไอทาลายอนเซมຏหรือปງองกันการกิดสีนๅาตาล
ควຌานมลใดออก ละสับนืๅอสละปຓนชิๅนลใก

โ

นานืๅอสละผสมกับนๅาสะอาด ติมกรดซิตริกลงเป ละ฿หຌ
ความรຌอนดย฿ชຌเฟออนนานประมาณ แ5 นาที พืไอ฿หຌนืๅอ
ผลเมຌออนนุม
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ลาดับ
ขัๅนตอน
3
บงนๅาตาลทรายบางสวนผสมกับพกตินละคอยโติมลง
เป฿นนืๅอสละ ละกวนผสม฿หຌขຌากัน ิยังคง฿ชຌเฟออนี

ไ

คอยโติมนๅาตาลทรายสวนทีไหลือ฿หຌหมด พรຌอมทัๅงกวน
ผสม฿หຌขຌากัน พอนๅาตาลละลายดีละขຌนหนืดพอสมควร
฿หຌปรับเฟ฿หຌสวนผสมดือดฟูประมาณ แ-โ นาที หรือ
อุณหภูมิถึง แเ5 องศาซลซียส

5

บรรจุ฿นขวดกຌวทีไลຌางสะอาดละผานการฆาชืๅอมาลຌว
ปຂดฝา ละควไาขวดกຌวเวຌประมาณ ใ - 5 นาที ละหงายขวด
กຌวขึๅน

ๆ

฿ชຌฟຂลຏมหดรัดปากขวด ละกใบเวຌทีไอุณหภูมิหຌอง

ภาพประกอบ

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏจากสละทีไปຓนศษหลือจากการผลิต
สละลอยกຌวมาผลิตปຓนผลิตภัณฑຏยม พืไอปຓนการสรຌางมูลคา฿หຌกสละ
หลังการดานินงาน ๊ วศฺ เดຌวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏยมสละจากสละทีไปຓนศษหลือจากการผลิตสละ
ลอยกຌ ว ละเดຌ ถ า ยทอดองคຏ ค วามรูຌ ฿ หຌ  ก ผูຌ ป ระกอบการ ท า฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการเดຌ รั บ ความรูຌ  ละทคนิ ค ฿น
กระบวนการผลิตยมสละ พืไอปຓนการสรຌางมูลคา฿หຌกสละ รวมทัๅงมีการผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌมีการยืไนขอ อยฺ
ละ มผชฺ พบวาผูຌประกอบการกาลังดานินการยืไนขอ อยฺ ดยอยู฿นระหวางรอการตรวจรับรองสถานทีไผลิต
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิตยมสละจากกรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิตละ
องคຏความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต สรຌางมูลคา฿หຌกสละ
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แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑຏยมสละ ทา฿หຌทราบขຌอมูลกระบวนการผลิตละสูตรพืๅนฐาน จานวน โ
สูตร เดຌก สูตรนๅาตาลปกติ ละสูตรนๅาตาลตไา ซึไงผูຌประกอบการสามารถผลิตยมสละสูตรนๅาตาลตไา พืไอพิไม
ทางลือก฿หຌกผูຌบริภคกลุมรักสุขภาพเดຌ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ
รักษาผลิตภัณฑ์ปลากรอบปรุงรส
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายบพิตร ทองชัยวัฒน์
อาภอกลง จังหวัดระยอง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏปลากรอบปรุงรส
Process Improvement to Prolong Shelf life of Seasoning Crispy Fish Products
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายบพิตร ทองชัยวัฒนຏ
ทีไตัๅง ๊ กลุม ชฺปลากรอบ แ่่ หมู โ ตาบลปากนๅากระส อาภอกลง จังหวัดระยอง
ทรศัพทຏ ๊ เ่แ-ไ5เ5ๆแใ ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 6 ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ใ5,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบ ริการจึงเดຌจัด ทาครงการการปรับ ปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑຏปลากรอบปรุงรส ฿หຌสามารถยืดอายุการกใบนานถึง 5 ดือน
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กลุ ม ชฺปลากรอบ มี ก ารน าวั ต ถุ ดิ บ ปลากะตั ก มาปรรู ป ปຓ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ อ าหารประภทปลากรอบ
มีหลากหลายรสชาติ ทัๅงรสดัๅงดิม ปลากรอบสามรส ปลากรอบอบงา ปลาขຌาวสารอบกรอบ ตอมาพัฒนาดยการ
ติมสมุนเพรพืไอ฿หຌมีกลิไนหอม ชน ฿บมะกรูด ตะเครຌ กระทียม ฯลฯ ลงเป พืไอพิไมรสชาติ พิไมคุณคาทาง
ภชนาการ ละทีไสาคัญ สะอาด ถูกหลักอนามัย เม฿ชຌวัตถุกันสีย ฿ชຌวิธีทอดลຌวอบ จึงเมอมนๅามัน ปຓนทีไ นิยมของ
ผูຌบ ริภค สามารถรับ ประทานทดทนขนมอบกรอบ รับประทานปຓน กับ ขຌาว ละมีครืไองหมาย อยฺ รับ รอง
คุณภาพผลิตภัณฑຏ ิชุมชนนใตประชารัฐุ โ5ๆแี ดังนัๅนปลากรอบปรุงรสปຓนผลิตภัณฑຏทีไนิยมของผูຌบริภค ละปຓน
การพิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏทา฿หຌ สรຌางรายเดຌ฿หຌกับสมาชิก฿นกลุ ม ตผูຌประกอบการกลุม ชฺปลากรอบ มีความ
ตຌองการทคนลยีการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏปลากรอบปรุงรส นืไองจากผลิตภัณฑຏมีปัญหารืไองคุณภาพ
ของผลิตภัณฑຏทีไมีความกรอบเมคงทีไ สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษาเดຌเมกิน ใ ดือน อาจกิดจากการรง
ผลิตสินคຌา ประกอบกับสภาพการบรรจุ ละบรรจุภัณฑຏทีไ฿ชຌเมหมาะสม พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพดี จึงตຌอง
ปรับปรุงกระบวนการผลิต กรรมวิธีการบรรจุ บรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม พืไอกຌเขปัญหา฿หຌกผูຌประกอบการกลุม
ชฺปลากรอบ ละยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏเดຌนานขึๅน
กรมวิทยาศาสตรຏบ ริ การจึงเดຌจัดทาครงการการปรับ ปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑຏปลากรอบปรุงรส ฿หຌสามารถยืดอายุการกใบนานถึง 5 ดือน
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ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏปลากรอบปรุงรส฿หຌ สามารถยืดอายุการกใบเดຌนานถึง 5 ดือน
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1. รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวกับการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ พืไอหานวทาง฿นการปรับปรุง
กระบวนการผลิต ละวางผนการดานินงาน
2. ศึกษากระบวนการผลิต ละทคนิคการบรรจุ ละปรียบทียบการ฿ชຌบรรจุภัณฑຏรูปบบตางโ กัน
3. ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏปลากรอบ
4. ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยีละกรรมวิธีการผลิต
5. ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนของมาตรฐาน มผชฺ
6. ติดตาม ละประมินผล
7. สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
ความหมายตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏปลากรอบปรุงรส ิมผชฺ แเๆ/โ5ไๆี ปลากรอบปรุงรสหรือทีไรียก
ดยทัไว เปวา ฮปลาสามรสฮ หมายถึง ผลิ ตภัณฑຏทีไเดຌจ ากการนาปลามาลຌาง฿หຌ สะอาด ตຌม นาเปผึไงดด฿หຌ หຌ ง
ลຌวทา฿หຌกรอบดยทอดหรืออบ ปรุง รสดຌวยครืไองปรุงรส ชน กลือ นๅาตาล พริก ลຌวทา฿หຌหຌงอีกครัๅง อาจมี
สวนประกอบอืไน ชน งา สมุนเพร
คุณ ลั ก ษณะทีไ ส าคั ญ ของปลากรอบปรุ ง รส คื อ ตຌ อ งมี สี ทีไ ดี ต ามธรรมชาติ ข องส ว นประกอบทีไ ฿ ชຌ  ละ
สมไาสมอ ตຌองมีกลิไนรสทีไดีตามธรรมชาติของสวนประกอบทีไ฿ชຌ เมมี รสขมปราศจากกลิไน ิflavoring agentี อืไนทีไ
เมพึงประสงคຏ ชนกลิไนอับ กลิไนหืน ลักษณะนืๅอสัมผัสตຌองกรอบ เมขใงกระดຌาง ละตຌองบรรจุ฿นภาชนะบรรจุทีไ
สะอาด หຌง ผนึกเดຌรียบรຌอย ละสามารถปງองกันการปนปຕอนจากสิไงสกปรกภายนอก
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับ ผูຌ ประกอบการ ทีไขຌารวมกิจกรรมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ป โ5ๆแ
พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอตัวอยางปลากรอบ พืไอนามาวิจัยละ
พัฒนาผลิตภัณฑຏ
11.2 ศึกษากระบวนการผลิต ละทคนิคการบรรจุ ละปรียบทียบการ฿ชຌบรรจุภัณฑຏรูปบบตางโ กัน
11.3 ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏปลากรอบ
11.4 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยี ละกรรมวิธีการผลิต
11.5 ติดตาม ละประมินผล
11.6 สรุปละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ผลการศึกษากระบวนการผลิต ละทคนิคการบรรจุ ละปรียบทียบการ฿ชຌบรรจุภัณฑຏรูปบบตางโ
12ฺ1ฺ1 ผลการพัฒ นาสูตรการผลิต ปลาทอดกรอบดยมีการผสมนๅาสมุนเพร คือ นๅาตะเครຌ
พืไอชวย฿นการลดกลิไนคาวละกลิไนหืน พบวาจากการพัฒนาสูตรปลาทอดกรอบผสมนๅาสมุนเพรจานวน โ
สูตร ดังสดง฿นตารางทีไ แ
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ตารางทีไ แ สูตรปลาทอดกรอบผสมนๅาสมุนเพร
สวนผสม ิกรัมี
ปลาตัวลใกทอดกรอบ ิอบเลนๅามันี
นๅาตะเครຌ
นๅาตาลทราย
กลูคสเซรัป ิบะซี
งาขาวคัไว

สูตรทีไ แ
แ5เ กรัม
5เ มิลลิลิตร
5เ กรัม
แ5 กรัม
โ5 กรัม

สูตรทีไ โ
แ5เ กรัม
5เ มิลลิลิตร
่เ กรัม
โเ กรัม
ใเ กรัม

ดยมีขัๅนตอน฿นการผลิต ดังนีๅ
นๅาตะเครຌ นๅาตาลทราย ละกลูคสเซรัป฿ส฿นกระทะทฟลอน
คีไยวดຌวยเฟปานกลาง ่ -แเ นาที
฿สปลาตัวลใกทอดกรอบ
คลุกผสมกันละรยงาขาวคัไว
นาขึๅนพัก฿หຌยใน
อบทีไอุณหภูมิ 55 -ๆเ องศาซลซียส ประมาณ ใเ นาที
บรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิท
จากการพัฒนาสูตรปลาทอดกรอบผสมนๅาสมุนเพรทัๅงสองสูตร พบวา ปลาทอดกรอบสูตรทีไ แ มีการกาะ
ตัวนຌอยกวาสูตรทีไ โ นืไองจากมีสวนผสมของนๅาตาลทรายละกลูคสเซรัป ิบะซี นຌอยกวาสูตรทีไ โ ละยังเดຌกลิไน
รสของนๅาตะเครຌ
แโฺแฺโ ผลการศึกษาทคนิคการบรรจุ ละบรรจุภัณฑຏทีไ฿ชຌ฿นการบรรจุปลาขຌาวสารทอดกรอบ
ทัๅงหมด ไ สภาวะ ดังสดง฿นตารางทีไ โ
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ตารางทีไ โ สภาวะ฿นการบรรจุปลาขຌาวสารทอดกรอบ
สภาวะทีไ บรรจุภัณฑ์ทีไ฿ชຌบรรจุ
แ
ถุง฿สทังๅ สองดຌาน

การ฿ชຌสารดูดซับออกซิจน
เม฿ชຌ

โ

ถุง฿สทัๅงสองดຌาน

฿ชຌ

ใ

ถุงซิปดຌานหนຌา฿ส
ดຌานหลังทึบ

เม฿ชຌ

ไ

ถุงซิปดຌานหนຌา฿ส
ดຌานหลังทึบ

฿ชຌ

ภาพประกอบ

จากการศึกษาทคนิคการบรรจุปลาขຌาวสารทอดกรอบทัๅง ไ สภาวะ พบวาปลาขຌาวสารทอดกรอบทีไบรรจุ
ถุงซิป ดຌานหนຌา฿สดຌานหลั งทึบ มีความกรอบมากกวา ถุง฿สทัๅงสองดຌาน ทัๅงนีๅอาจนืไองมาจากถุงซิป ดຌานหนຌา฿ส
ดຌานหลังทึบมีความหนามากกวา จึงมีความสามารถ฿นการปງองกันความชืๅนละอากาศจากภายนอกเดຌมากกวา
ละมืไอปรียบทียบการ฿ชຌละเม฿ชຌสารดูดซับออกซิจน พบวาการ฿ชຌสารดูดซับออกซิจน สงผล฿หຌปลาขຌาวสาร
ทอดกรอบมีกลิไนรสทีไดีกวา ผลิตภัณฑຏกใบทีไอุณหภูมิหຌองนาน ไ-5 ดือน ยังคงมีกลิไนรสปกติ
แโฺโ ผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ละคลซียม฿นผลิตภัณฑຏปลาขຌาวสารทอดกรอบ
การตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการมีการบรรจุปลาขຌาวสารทอดกรอบขนาด ่เ กรัม พืไอบงบริภค
จานวน โ ครัๅง ดยมีผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ละคลซียม฿นผลิตภัณฑຏปลาขຌาวสาร
ทอดกรอบ ดังสดง฿นตารางทีไ ใ
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ตารางทีไ ใ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ละคลซียม฿นผลิตภัณฑຏปลาขຌาวสารทอดกรอบ
ปริมาณ
ปริมาณตอหนึไง
รายการ
ัRDI
ตอ แเเ กรัม
หนวยบริภค
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
5เโฺเไ
200ฺ00
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
26ฺ76
11ฺ00
17
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
222ฺ83
90ฺ00
30
ปรตีน ิกรัมี
49ฺ88
20ฺ00
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
15ฺ42
6ฺ00
2
นๅาตาล ิกรัมี
1ฺ25
นຌอยกวา 1
ซดียม ิมิลลิกรัมี
701ฺ28
280ฺ00
แโ
คลซียม ิมิลลิกรัมี
809ฺ76
323ฺ90
ไเ
ถຌา ิกรัมี
4ฺ64
ความชืๅน ิกรัมี
3ฺ30
ฉลากภชนาการเทย ิยอี

คุณคาทางภชนาการตอ แ ซองควรบงบริภค โ ครัๅง
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แโฺ3 จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิต ละทคนิคการบรรจุ
ปลาทอดกรอบ฿หຌกผูຌประกอบการ ณ สถานประกอบการ ฿นวันทีไ แใ กรกฎาคม โ5ๆแ ซึไงมีผูຌขຌารวมรียนรูຌ
จานวน ้ คน
ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิต ละทคนิคการบรรจุ
ปลาทอดกรอบ ฿นวันทีไ แใ กรกฎาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ นๅาตะเครຌ นๅาตาลทราย ละกลูคสเซรัป฿ส฿นกระทะ
ทฟลอน คีไยวดຌวยเฟปานกลาง ่ -แเ นาที

โ

฿สปลาตัวลใกทอดกรอบ คลุกผสมกันละรยงาขาวคัไว นาขึๅน
พัก฿หຌยใน อบทีไอุณหภูมิ 55 -ๆเ องศาซลซียส ประมาณ ใเ
นาที

3

บรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิท

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรั กษา
ผลิตภัณฑຏปลากรอบปรุงรส ฿หຌสามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏปลากรอบ
หลังการดานินงาน ๊ วศฺ ปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏปลากรอบปรุงรส
ดยพัฒนาสูตรการผลิตปลาทอดกรอบดยมีการผสมนๅาสมุนเพร คือ นๅาตะเครຌ พืไอชวย฿นการลดกลิไนคาวละ
กลิไนหืน ละบรรจุ฿นถุงซิปดຌานหนຌา฿สดຌานหลังทึบละมีการ฿ชຌสารดูดซับออกซิจน ละถายทอดองคຏความรูຌ฿หຌก
ผูຌ ป ระกอบการ ท า฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการเดຌ รั บ ความรูຌ  ละทคนิ ค ฿นกระบวนการผลิ ต ละการบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑຏ
ปลากรอบ พืไอยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานถึง 5 ดือน ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพดี สี ละกลิไนรส ปกติ รวมทัๅงมีการ
ผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌมีการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ พบวาผูຌประกอบการกาลังดานินการปรับปรุงสถานทีไผลิตพิไมติม
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิตกะปຂกຌอนจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิตละองคຏ
ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษา฿นผลิตภัณฑຏปลากรอบ

75
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต ละการบรรจุ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏปลากรอบมีกลิไนรสดี ละมีอายุการกใบ
รักษานานขึๅน ทัๅงนีๅตຌองมีการควบคุมสภาวะการกใบรักษา฿หຌหมาะสมดຌวย
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายอกรัฐ กรรณิกา
อาภอมือง จังหวัดฉะชิงทรา

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การผลิตผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบ
Production of snack from crispy coconut
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายอกรัฐ กรรณิกา
ทีไตัๅง ๊ กลุม Coconut Only โ็/ไ หมู ใ ซอยวัดอุดมมงคล ถนนลีไยงมืองบางขวัญ ตาบลคลองนครนืไองขต
อาภอมือง จังหวัดฉะชิงทรา
ทรศัพทຏ ๊ 08แ-7627262 ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 6 ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ใ5,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการผลิตผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบอัดทง
พืไอพิไมมูลคามะพรຌาวอบกรอบทีไปຓนชิๅนศษ ปຓนการพิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก
฿หຌกผูຌบริภคมากขึๅน
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
ตลาดของผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวมีอัตราการติบตพิไมขึๅนทุกป ฿นป 2557 มีมูลคาสูงถึง 2ฺ9 หมืไนลຌาน
บาท ละมีอัตราการติบต฿นป 2552 - 2557 ฉลีไย 9ั ตอป ทา฿หຌตลาดของขนมขบคีๅยวมีการขงขันกันสูง
ดยการพัฒนาปຓนผลิตภัณฑຏทีไดีตอสุขภาพมากขึๅน กลุมผูຌผลิตมะพรຌา วอบกรอบ ตรา Nuttharin ผูຌประกอบการ
เดຌรับครืไองหมาย อยฺ ละฮาลาล ละมีสินคຌาวางจาหนาย ชน รຌานสะดวกซืๅอ รຌานจาหนายของฝาก฿นประทศ
ปຓนตຌน ตประสบปัญหาคือ แี มีมะพรຌาวชิๅนศษปริมาณมาก฿นกระบวนการผลิตตัๅงตขัๅนตอนการตรียมวัตถุดิบ
การกวนผสม การอบหຌง ละการบรรจุ ละ โี ผลิตภัณฑຏมะพรຌาวอบกรอบทีไผลิตเดຌมีลักษณะปຓนผนขนาด
฿หญ ละมีความขใง ทา฿หຌผูຌบริภคเมสะดวก฿นการรับประทาน รวมทัๅงผลิตภัณฑຏกิดการตกหัก฿นระหวางการ
ขนสงเปจาหนาย ทา฿หຌผลิตภัณฑຏดูเมนารับประทานนืไองจากบรรจุ฿นถุงพลาสติก฿ส จึงมองหในเดຌชัด จน ดังนัๅน
ผูຌประกอบการจึงตຌองการ฿หຌพัฒนาผลิตภัณฑຏมะพรຌาวอบกรอบ฿หຌมีลักษณะปຓนทงหรือ bar พืไอปຓนการพิไม
มูลคา฿หຌกับมะพรຌาวชิๅนศษทีไกิดขึๅนปริมาณมากจากกระบวนการผลิตตามทีไกลาวมา รวมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌ
อยู฿นรูปบบทีไผูຌบริภคสามารถรับประทานเดຌสะดวกละนารับประทานมากขึๅน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการผลิตผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบอัดทง
พืไอ พิไ มมู ล คา มะพรຌ าวอบกรอบทีไ ปຓน ชิๅน ศษ ปຓน การพิไ มช องทางการตลาด฿หຌ ก ผูຌ ป ระกอบการ ละพิไ ม
ทางลือก฿หຌกผูຌบริภคมากขึๅน
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ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอผลิตผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบ ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไน
ขอ มผชฺ
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1ฺ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง สารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ พืไอหานวทาง
฿นการผลิตผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบทีไหมาะสม ละวางผนการดานินงาน
โฺ วิจัยละทดลองกระบวนการผลิตขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบ
ใฺ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบ
ไฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยีละกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบ
5ฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
ๆฺ ติดตาม ละประมินผล
็ฺ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
อาหารวาง หรืออาหารขบคีๅย ว ิSnack foodsี ปຓน อาหารทีไรับ ประทานระหว างมืๅออาหารหลัก
ซึไง อุต สาหกรรมการผลิต อาหารขบคีๅย วมีก ารจริญ ติบ ตอย า งรวดรใว ละมีก ารข ง ขัน ทางการตลาด
คอนขຌางสูง นืไองจากปຓ น ผลิตภัณฑຏทีไเดรับ ความนิยมทัๅงตลาด฿นละต างประทศ อาหารขบคีๅยวชนิดท ง
ิSnack barี ปຓนอาหารขบคีๅยวทีไมีลักษณะปຓ น ทงรับ ประทานเดทันทีส ะดวก฿นการพกติดตัว อาหารขบ
คีๅยวชนิดทงตละชนิดมีสวนผสมตางกัน ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมีความตกตางของนืๅอสัมผัส ละรสชาติ สวน
ผสมหลักทีไ฿ชຌสาหรับปຓนวัตถุดิบ พืไอผลิตอาหารขบคีๅยวชนิดท ง เดก ธัญชาติ ถัไวตางโ ผัก ละผลเมຌปຓน
ตຌน อาจปຓนวัตถุดิบหลักชนิดดียว หรือหลายชนิดรวมกัน นอกจากนีๅยังมีส วนผสมรองอืไนโ ช น สารชวยยึด
กาะ ละสารชวยพิไมกลิไนรส พืไอ฿หຌ ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภคมากขึๅน
ผลิตภัณฑຏข นมขบคีๅย ว นอกจากสูต รสว นผสมลຌว ชนิดละอัต ราสว นของสว นผสม ละสภาวะทีไ
หมาะสม฿นกระบวนการผลิต กใปຓนปัจจัยสาคัญทีไสงผลตอลักษณะของผลิตภัณฑຏ นอกจากจะชวย฿หຌผลิตภัณฑຏ
มีคุณคาทางภชนาการมากขึๅนลຌว ยังสงผล฿หຌผลิตภัณฑຏมีลักษณะทางประสาทสัมผัสทีไปຓนทีไยอมรับละตรง
กับความตຌองการของผูຌบริภค ชน อัตราสว นของสาร฿หຌความหวานมีผลตอนืๅอสัมผัสของผลิตภัณฑຏ ขนมขบ
คีๅยว ดยมืไอปริมาณนๅาตาลซู ครสพิไมขึๅน ทา฿หຌผ ลิตภัณฑຏมีความขใงพิไมขึๅนละกาะตัว กันเดดี ฿นขณะทีไ
การพิไมกลูคสเซรัปทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีความหนียวมากขึๅนละความกรอบลดลง ปຓนตຌน
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับผูຌ ประกอบการ ทีไขຌารว มกิจ กรรมครงการคูปองวิทยຏ พืไออทอป ป โ5ๆแ
พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอตัวอยางมะพรຌาวอบกรอบ พืไอนามาวิจัย
ละพัฒนาผลิตภัณฑຏ
แแฺโ วิจัยละทดลองกระบวนการผลิตขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบ฿นรูปของสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
แแฺใ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
แแฺไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยีละกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑຏสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
แแฺ5 ติดตาม ละประมินผล
แแฺๆ สรุปละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ผลการวิจัยละทดลองกระบวนการผลิตสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
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จากการวิจัยละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ พบวาเดຌสูตรสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
จานวน โ สูตร ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตารางทีไ แ สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการผลิตสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
สวนผสม ิกรัมี
สูตรทีไ แ
สูตรทีไ โ
มะพรຌาวอบกรอบ
่เ
ๆเ
มลใดฟักทอง
็
็
งาขาวคัไว
ไเ
ไเ
งาดาคัไว
็ฺ5
็ฺ5
มลใดทานตะวัน
็
็
ถัไวขียวซีกคัไว
็
็
นๅาผึๅง
โ5
โ5
นๅาตาลทราย
โเ
โเ
บะซ
แ5
แ5
นๅาอุน
ใชຌอนตຍะ
ใชຌอนตຍะ
ดยมีขัๅนตอนการผลิตสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ ดังสดง฿นผนภูมิ
ตรียมสวนผสมหຌง
สวนผสมทีไปຓนของหลว
มะพรຌาวอบ฿หຌกรอบละบด฿หຌมีขนาดชิๅนลใกดย
฿ชຌลูกกลิๅง

คีไยวบะซ นๅาตาล ละนๅาผึๅง
฿นกระทะทฟลอน

ธัญพืชชัไงนๅาหนักตามสูตร
นามะพรຌาวทีไอบลຌวคลุกผสมกับธัญพืช
คลุกสวนผสม฿หຌขຌากัน
นามาทบนถาดทีไมีงาขาวรยเวຌ
นางาขาวมารยทีผไ ิวหนຌาสวนผสม
฿ชຌลูกกลิๅงรีด฿หຌปຓนผนทีไมีความหนาสมไาสมอกัน
พัก฿หຌยใน ละพักเวຌ฿หຌคงรูป
ตัดปຓนชิๅนตามตຌองการ
นาเปอบทีไอุณหภูมิ ๆเ - ๆ5 องศาซลซียส ปຓนวลา ประมาณ โ ชัไวมง
ทิๅง฿หຌยใน ละบรรจุ฿นบรรจุภณ
ั ฑຏทีไปຂดสนิท
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ผลการวิจัยละพัฒนาสูตรสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติทัๅ งสองสูตร ละทดสอบทางดຌานประสาทสัมผัส
สดงดัง฿นตารางทีไ โ
ตารางทีไ โ ผลการทดสอบทางดຌานประสาทสัมผัสสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติทัๅงสองสูตร
การทดสอบทางดຌาน
สูตรทีไ แ
สูตรทีไ โ
ประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฏ
มีลักษณะปຓนผนทีไกาะตัวกันดี
มีลักษณะปຓนผนทีไกาะตัวกันดี
ละหຌง
ตหຌงนຌอยกวาสูตรทีไ แ
ลักษณะนืๅอสัมผัส
กรอบ
กรอบนຌอยกวาสูตรทีไ แ
กลิไนรส
มีรสชาติหวานลใกนຌอย
มีรสชาติหวานกวาสูตรทีไ แ
มีกลิไนรสมะพรຌาว
มีกลิไนรสมะพรຌาวนຌอยกวาสูตรทีไ แ
แโฺโ ผลการตรวจวิคราะหຏ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ละวิคราะหຏผลิ ตภัณฑຏตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชนนืๅอมะพรຌาวอบ ิมผชฺ ๆ่5/โ55่ี ฿นผลิตภัณฑຏสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
มืไอพัฒ นาสูตรผลิ ตภัณฑຏ ส นใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ ละลื อกสู ตรทีไดีทีไสุดดยบรรจุขนาด ็เ กรัม
พืไอบงบริภคจานวน โ ครัๅง พืไอสงตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ละวิคราะหຏผลิตภัณฑຏตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏนืๅอมะพรຌาวอบ ิมผชฺ ๆ่5/โ55่ี ดยผลการตรวจวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี
ดังสดง฿นตารางทีไ ใ ละผลการตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนนืๅอมะพรຌาวอบ ิมผชฺ
ๆ่5/โ55่ี ดังสดง฿นตารางทีไ ไ
ตารางทีไ ใ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ผลิตภัณฑຏสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
รายการ
ปริมาณ
ปริมาณตอ
ตอ แเเ กรัม หนึไงหนวยบริภค
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
5โเฺ้ไ
180ฺ00
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
28ฺ46
10ฺ00
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
56ฺ97
20ฺ00
ปรตีน ิกรัมี
9ฺ23
3ฺ00
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
56ฺ97
20ฺ00
นๅาตาล ิกรัมี
33ฺ11
12ฺ00
ซดียม ิมิลลิกรัมี
130ฺ05
45ฺ00
ถຌา ิกรัมี
1ฺ71
ความชืๅน ิกรัมี
3ฺ63
ฉลากภชนาการเทย ิยอี

ัRDI
15
7
็
โ
-
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คุณคาทางภชนาการตอ แ ซอง ควรบงบริภค โ ครัๅง

ตารางทีไ ไ ผลการตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
รายการ
กณฑ์กาหนด
มผช. 685/โ55่
คาพอรຏออกเซดຏ
 30 Meq/kg Fat extracted
สีสังคราะหຏ
- Tartrazine
เมพบ
- Brilliant Blue
เมพบ
- Sunset Yellow
เมพบ
- Allura Red
เมพบ
- Carmosine
เมพบ
- Ponceau 4R
เมพบ
- Erythrosine
เมพบ
- Quinoline Yellow
เมพบ
- Amaranth
เมพบ
- Fast Green
เมพบ
Escherichia coli
< 3ฺ0 MPN/g

ผลการทดสอบ
2ฺ44
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
< 3ฺ0
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รายการ
Salmonella sppฺ
Staphylococcus aureus
Total Plate Count
Yeasts and Molds

กณฑ์กาหนด
มผช. 685/โ55่
เมพบ / โ5 g
< 10 cfu/g
< แฺเ × 106 cfu/g
< แฺเ × 10ใ cfu/g

ผลการทดสอบ
เมพบ
< 10 estฺ
5ฺๆ × 10โ
< 10 estฺ

จากผลการตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนนืๅอมะพรຌาวอบ ิมผชฺ ๆ่5/โ55่ี
พบวาผลิตภัณฑຏสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติมีคุณภาพผานตามทีไกณฑຏมาตรฐานกาหนด
แโฺใ จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิต สนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
฿หຌกผูຌประกอบการ ณ สถานประกอบการ ฿นวันทีไ ๆ กรกฎาคม โ5ๆ ซึไงมีผูຌขຌารวมรียนรูຌจานวน แโ คน
ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตสนใคมะพรຌาวผสมธัญชาติ
฿นวันทีไ ๆ กรกฎาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ นามะพรຌาวทีไอบลຌวคลุกผสมกับธัญพืช

โ

คีไยวบะซ นๅาตาล ละนๅาผึๅงบนกระทะทฟลอน

3

คลุกสวนผสม฿หຌขຌากัน

ไ

นามาทบนถาดทีไมีงาขาวรยเวຌ ละรยผิวหนຌาสวนผสม
ดຌวยงาขาวสวนทีไหลือ
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ลาดับ
ขัๅนตอน
5 ฿ชຌลูกกลิๅงรีด฿หຌปຓนผนทีไมีความหนาสมไาสมอกัน

ๆ

พัก฿หຌยใน ละพักเวຌ฿หຌคงรูป

็

ตัดปຓนชิๅนตามตຌองการ ละนาเปอบทีไอุณหภูมิ ๆเ - ๆ5
องศาซลซียส ปຓนวลา ประมาณ โ ชัไวมง

่

พัก฿หຌยใน ละบรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิท

ภาพประกอบ

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏมะพรຌาวอบกรอบ฿หຌมีลักษณะปຓน
ทงหรือ bar ฿หຌอยู฿นรูปบบทีไผูຌบริภคสามารถรับประทานเดຌสะดวกละนารับประทานมากขึๅน พืไอปຓนการพิไม
มูลคา฿หຌกับมะพรຌาวชิๅนศษทีไกิดขึๅนปริมาณมากจากกระบวนการผลิต
หลังการดานินงาน ๊ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏขนมขบคีๅยวจากมะพรຌาวอบกรอบ฿หຌมีลักษณะปຓนสนใคบารຏ
ิsnack bar) พืไอปຓนการพิไมมูลคา฿หຌกับมะพรຌาวชิๅนศษทีไกิ ดขึๅนปริมาณมากจากกระบวนการ ละเดຌถายทอด
ผลการวิจัยละพัฒนา฿หຌกผูຌประกอบการ ทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตสนใค
มะพรຌาวผสมธัญชาติ รวมทัๅงมีการผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌมีการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ ผลิตภัณฑຏสนใคมะพรຌาว
ผสมธัญชาติ
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะน ากระบวนการผลิ ต สนใ ค มะพรຌ า วผสมธั ญ ชาติ จ ากกรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร ซึไ ง สามารถน านวทาง
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กระบวนการผลิตละองคຏความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต พืไอพิไมมูลคา มะพรຌาวอบกรอบทีไปຓนชิๅนศษ
พิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภคมากขึๅน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจั ยละพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏ จ ากมะพรຌา วชิๅน ศษ฿หຌ อยู฿นรูป สนใ คมะพรຌ าวผสมธัญ ชาติ ทา฿หຌ
ผลิตภัณฑຏมีคุณคาทางภชนาการพิไมขึๅนจากการผสมธัญชาติ ปຓนการพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค ทัๅงนีๅมะพรຌาวอบ
กรอบทีไจ ะ฿ชຌปຓน สว นประกอบสนใคมะพรຌาวผสมธัญพืช นีๅ ควรตรียมจากมะพรຌาวทึนทึกทีไเมกจัดกินเป
ละการสเลดຏอบกรอบควร฿หຌมีชิๅนบางโ พืไอ฿หຌเดຌนืๅอมะพรຌาวอบกรอบทีไมีลักษณะนืๅอกรอบ ตเมขใงมากกินเป
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ
รักษาชา฿บขลู
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายชะลม วงศ์ทิม
อาภอกลง จังหวัดระยอง

สานักทคนลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาชา฿บขลู
Process improvement to prolong shelf life of Indian marsh fleabane leaves tea
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายชะลม วงศຏทิม
ทีไตัๅง ๊ กลุมผลิตชา฿บขลูละการทองทีไยวชิงอนุรักษຏ 55 หมู ็ ตาบลปากนๅาประส อาภอกลง
จังหวัดระยอง
ทรศัพทຏ ๊ 08้-่ใโ้่5เ ทรสาร ๊ 4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 6 ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ใ5,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาชา฿บ
ขลู ฿หຌกผูຌ ประกอบการกลุมผลิ ตชา฿บขลู ละการทองทีไยวชิงอนุรักษຏ พืไอ฿หຌผลิ ตภัณฑຏมีอายุการกใบ รักษา
มากกว า 5 ดื อ น รวมทัๅ ง ยั ง คงรั ก ษาคุ ณ ภาพละสภาพของสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพทีไ ดี ข องชา฿บขลู
ละผูຌประกอบการสามารถผลิตเดຌ฿นปริมาณมากขึๅน พืไอพิไมรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการ
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
ตຌนขลูขึๅนตามธรรมชาติ฿นปຆาชายลนของประทศขตรຌอน ปัจจุบัน฿นประทศเทยมีการปลูกตຌนขลูชิง
ศรษฐกิจพืไอจาหนาย฿บขลูปຓนผักสมุนเพรพืไอการบริภคละ฿ชຌผลิตชา฿บขลูซึไงตัๅงตป พฺศฺ 2551 ปຓนตຌนมา
สานักงานพัฒนาศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ิองคຏการมหาชนี เดຌริริไมครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน฿นหลาย
จังหวัด ชน สมุทรสงคราม พชรบุรี นครราชสีมา อุดรธานี จันทบุรี ละระยอง ฿หຌมีการผลิตชา฿บขลูทีไมีคุณภาพสูง
ละถูกสุขลักษณะ มีรายงานการวิจัยทีไศึกษากีไยวกับฤทธิ์฿นการยับยัๅงการจริญของซลลຏมะรใงของสารสกัดทีไเดຌ
จากการตຌมผง฿บขลู฿นนๅารຌอน ิ75 - 80 องศาซลซียสี ลຌวทา฿หຌสวนสกัดนๅาหຌงดຌวยวิธีระหิดปຓนเอ ิfreeze
dryี พบวามีฤทธิ์฿นการยับยัๅงการจริญของซลลຏมะรใงสมอง ละซลลຏมะรใงปากมดลูก฿นจานพาะลีๅยงซลลຏ
มืไอ฿ชຌทีไระดับความขຌมขຌน 100 - 300 เมครกรัมตอมิลลิลิตรทัๅงนีๅฤทธิ์ตຌานซลลຏมะรใงคาดวามาจากสารกลุมฟน
ลิกละฟลาวนอยดຏทีไพบ฿น฿บขลู ิอรสาุ โ5ๆแี
กลุ ม ผลิ ต ชา฿บขลู  ละการท อ งทีไ ย วชิ ง อนุ รั ก ษຏ มี ก ารผลิ ต ชา฿บขลู  ดยน า฿บขลู มาลຌ า ง฿หຌ ส ะอาด
นึไงผึไง฿หຌหຌงดย฿ชຌตูຌอบพลังงานสงอาทิตยຏ คัไว คลีไ฿บชาทีไกอดกัน฿หຌออกจากกัน ละนาเปอบดย฿ชຌตูຌอบเฟฟງา
กอนการบรรจุลง฿นถุงพลาสติกขนาด แ กิลกรัม฿นระหวางการกใบรักษาพืไอรอการบรรจุลง฿นถุงพลาสติกขนาด
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5เ กรัมสาหรับจาหนายตอเป ดยทางกลุมพบปัญหาวาชา฿บขลูมีอายุการกใบรักษาเมกิน 5 ดือน นืไองจากชา฿บ
ขลูมีความชืๅนพิไมขึๅนสงผล฿หຌกิดกลิไนเมพึงประสงคຏ ละมีสีปลีไยนจากสีขียวขຌมปຓนสีหลืองซีด
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาชา฿บ
ขลู พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษามากกวา 5 ดือน รวมทัๅงยังคงรักษาคุณภาพละสภาพของสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพทีไดีของชา฿บขลู
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอปรับปรุงกระบวนการผลิต฿หຌผลิตภัณฑຏชา฿บขลู฿หຌมีอายุการกใบรักษาเดຌนานกวา 5 ดือน
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1ฺ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง สารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการพืไอหานวทาง
ปรับปรุงกระบวนการผลิตชา฿บขลูทีไหมาะสม ละวางผนการดานินงาน
โฺ วิจัยละทดลองกระบวนการผลิตชา฿บขลู
ใฺ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏชา฿บขลู
ไฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยีกรรมวิธีการผลิตชา฿บขลู
5ฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ มผชฺ
ๆฺ ติดตาม ละประมินผล
็ฺ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
฿บขลูสด 100 กรัม มีคุณคาทางภชนาการดังนีๅ ปรตีน 1ฺ8 กรัม เขมัน 0ฺ5 กรัม ฿ยอาหารบบละลายนๅา
0ฺ5 กรัม ฿ยอาหารบบเมละลายนๅา 0ฺ9 กรัม คารຏบเฮดรต 8ฺ7 กรัม คลซียม 250 มิลลิกรัม บตຌา-ครทีน
1ฺ2 มิลลิกรัม ละ นๅา 87ฺ5 กรัม ทัๅงนีๅปริมาณคลซียมละปริมาณบตຌา -ครทีนทีไพบ฿น฿บขลูสด 100 กรัม
ปຓนปริมาณทีไ฿กลຌคียงคียงทียบทากับปริมาณคลซียมทีไเดຌจากการดืไมนๅานม 1 กຌว ิ8 ออนซຏี ละปริมาณบตຌาครทีนทีไเดຌจากการกินนืๅอฟักทองสุก 100 กรัมตามลาดับ บตຌา-ครทีน ปຓนรงควัตถุสีหลืองทีไพบ฿นพืชละมี
ฤทธิ์ตຌานอนุมูลอิสระทีไดี อยางเรกใตาม฿บของตຌนขลูทีไขึๅนตามธรรมชาติ฿นปຆาชายลนอาจมีปริมาณซดียมสูงมาก
นืไองมาจากตຌนขลูเดຌรับกลือซดียมคลอเรดຏ ิNaClี ทีไมาจากความคใมของดินดังนัๅนผูຌทีไปຆวยรคความดันลหิตสูง
ละรคกีไยวกับหลอดลือดหัว฿จเมควรรับประทาน฿บขลู฿นปริมาณมาก นอกจากนีๅ฿บขลูมีสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพกลุมทีไสาคัญคือกลุมฟนลิกละฟลาวนอยดຏ
ขัๅนตอนการผลิตชา฿บขลูจะริไ มจากการดใดอาต฿บลຌวนาเปทาความสะอาดดຌวยนๅา จากนัๅนอา฿บขลู
ลงหมຌอนึไง ลຌวนา฿บขลูเปตาก฿นตูຌอบพลังงานสงอาทิตยຏพืไอเลความชืๅน มืไอความชืๅนถูกกาจัดจากสงอาทิตยຏ
หมดลຌว กในาขຌาตาอบจนหຌงอีกครัๅงกอนการบรรจุ
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับผูຌ ประกอบการ ทีไขຌารว มกิจ กรรมครงการคูปองวิทยຏ พืไออทอป ป โ5ๆแ
พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอตัวอยาง฿บขลู ละชา฿บขลู พืไอนามา
วิจัย ละปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาชา฿บขลู
แแฺโ ศึกษากระบวนการผลิตชา฿บขลู
แแฺใ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพชา฿บขลู
แแฺไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยีละกรรมวิธีการผลิตชา฿บขลู
แแฺ5 ติดตาม ละประมินผล
แแฺๆ สรุปละจัดทารายงาน
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แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ผลการศึกษากระบวนการผลิตชา฿บขลู
มีการศึกษากระบวนการผลิตชา฿บขลูทัๅงหมด โ กระบวนการ ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตารางทีไ แ กระบวนการผลิตชา฿บขลู
กระบวนการทีไ แ
กระบวนการทีไ โ
แฺ ดใด฿บขลู ลຌางนๅา สะดใดนๅา
แฺ ดใด฿บขลู ลຌางนๅา สะดใดนๅา
โฺ นึไงบนเอนๅาดือด หรือลวก฿นนๅาดือดนาน แ โฺ ลวก฿นนๅาดือดนาน แ นาที มีการติมซดียมเบ
นาที ละนาขึๅนชนๅาธรรมดาปຓนวลานาน
คารຏบอนตรຌอยละ เฺแ ิตຌมนๅา฿หຌดือดละติมซดียมเบ
½ -แ นาที
คารຏบอนตลงเปี ละนาขึๅนชนๅาธรรมดาปຓนวลานาน
½ -แ นาที
ใฺ นาขึๅนพัก฿หຌสะดใดนๅา
ใฺ นาขึๅนพัก฿หຌสะดใดนๅา
4ฺ อบทีไ ๆเ องศา นาน แ ชมฺ ละอบทีไ 55
4ฺ อบ฿หຌหຌง ดย
องศาจนกวาจะหຌง
ไฺแ อบทีไ ๆเ องศา นาน แ ชมฺ ละอบทีไ 55 องศา
จนกวาจะหຌง หรือ
ไฺโ อบทีไ 55 องศาจนกวาจะหຌง
จากการศึกษากระบวนการผลิตชา฿บขลู พบวากระบวนการผลิต฿นขัๅนตอนการลวก฿บขลู฿นนๅาดือดทีไมีการติม
ซดียมเบคารຏบอนตปริมาณรຌอยละ เฺแ ิกระบวนการทีไ แี มีผลทา฿หຌ฿บขลูมีสีขียวมากกวากระบวนการผลิตทีไเม
มีการติมซดียมเบคารຏบอนต
มืไอนา฿บขลูหลั งการอบหຌงเปชงกับนๅารຌอนตามวิธีของผูຌป ระกอบการ คือ ฿ชຌ฿บขลู ็-่ ฿บ ินๅาหนัก
ประมาณ เฺ5 กรั ม ี ต อ นๅ ารຌ อ นปริ ม าตร แเเ มิ ล ลิ ลิ ต ร พบว านๅ าชามี สี อ อ นกว า นๅ าชาทีไ ผ ลิ ต จาก฿บขลู ข อง
ผูຌประกอบการ ดังสดง฿นรูปทีไ แ ละ โ ตมีกลิไนรสของนๅาชาดีกวาชาทีไผลิตจาก฿บขลูของผูຌประกอบการ

ผูຌประกอบการ

กระบวนการทีไ แ

ภาพทีไ แ

ผูຌประกอบการ

กระบวนการทีไ โ

ภาพทีไ โ

ภาพทีไ แ ปรียบทียบสีนๅาชา฿บขลูทีไผลิตจากชา฿บขลูของผูຌประกอบการละจากกระบวนการศึกษาทีไ แ
ภาพทีไ โ ปรียบทียบสีนๅาชา฿บขลูทีไผลิตจากชา฿บขลูของผูຌประกอบการละจากกระบวนการศึกษาทีไ โ
แโฺโ ผลตรวจวิคราะหຏวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี สารตຌานอนุมูลอิสระ ละสารประกอบฟ
นอลิกของชา฿บขลู
จากผลการศึกษากระบวนการผลิตชา฿บขลู฿นขຌอ แโฺแ จึงลือกชา฿บขลูทีไผลิตจากกระบวนการผลิตทีไ โ ฿น
การสงตรวจวิคราะหຏ ดยมีนๅาหนักบรรจุ 5เ กรัม พืไอบงบริภคจานวน แเเ ครัๅง ผลตรวจวิคราะหຏวิคราะหຏ
คุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี สารตຌานอนุมูลอิสระ ละสารประกอบฟนอลิกของชา฿บขลู สดงดัง฿นตารางทีไ โ
ละ ใ ตามลาดับ
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ตารางทีไ โ คุณคาทางภชนาการ ิฉบับยอี ของชา฿บขลู
ปริมาณ
รายการ
ตอ แเเ กรัม
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีี
ใเ5ฺ็็
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
โฺเแ
ปรตีน ิกรัมี
แโฺ่แ
คารຏบเฮดรตทัๅงหมด ิกรัมี
5ฺ้แแ
นๅาตาล ิกรัมี
โฺ่ๆ
ซดียม ิมิลลิกรัมี
โ็็แฺใเ
ถຌา ิกรัมี
แๆฺ่แ
ความชืๅน ิกรัมี
ฺ้โๆ

ปริมาณตอ
หนึไงหนวยบริภค
เฺเเ
เฺเเ
เฺเเ
เฺเเ
เฺเเ
15ฺ00
-

คุณคาทางภชนาการตอ แ ถุง
ควรบงบริภค แเเ ครัๅง

ัRDI
0
เ
แ
-
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ตารางทีไ ใ ผลการตรวจวิคราะหຏสารตຌานอนุมูลอิสระ ละสารประกอบฟนอลิกของชา฿บขลู
รายการ
ผลการทดสอบ
Total Antioxidant ิtroloxี
ใ่ๆ้
ิmg eq Trolox/100gี
Total polyphenol ิas gallic acidี
โโฺ้ๆๆ
ิmg/gี
แโฺใ จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการชา฿บขลู฿หຌกผูຌประกอบการ
ณ สถานประกอบการ ฿นวันทีไ แไ กรกฎาคม โ5ๆแ ซึไงมีผูຌขຌารวมรียนรูຌจานวน ็ คน
ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการชา฿บขลู ฿นวันทีไ แไ
กรกฎาคม โ5ๆแ

ลาดับ
ขัๅนตอน
แ ดใด฿บขลู ลຌางนๅา ละสะดใดนๅา

โ

ลวก฿นนๅาดือดนาน แ นาที มีการติมซดียมเบคารຏบอนต
เฺแั ิตຌมนๅา฿หຌดือดละติมซดียมเบคารຏบอนตลงเปี

3

นาขึๅนชนๅาธรรมดาปຓนวลานาน
½ -แ นาที

4

นาขึๅนพัก฿หຌสะดใดนๅา

ภาพประกอบ
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ลาดับ
ขัๅนตอน
5 นา฿บขลูมาคัไว฿หຌหຌง฿นกระทะดยคัไวดຌวยเฟออนนานประมาณ
แเ นาที ละคลีไ฿บขลูออกจากกัน

ๆ

ภาพประกอบ

อบ฿หຌหຌง ดย฿ชຌอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส ปຓนวลา แ
ชัไวมง ละอบทีไ 55 องศาซลซียส จนกวาจะหຌง หรืออบ฿หຌ
หຌงดย฿ชຌตูຌอบพลังงานสงอาทิตยຏ ละบรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไ
ปຂดสนิท

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการ
กใบรักษาชา฿บขลู พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษามากกวา 5 ดือน
หลั งการด านิ นงาน ๊ วศฺ พั ฒนากระบวนการผลิ ตชา฿บขลู ดยมีการลวก฿บขลู ฿นนๅ าดื อดทีไ มีการติ ม
ซดียมเบคารຏบอนตปริมาณรຌอยละ เฺแ ละอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ 55 องศาซลซียสจนกวาจะหຌงพบวา
฿บขลูมีสีขียวมากกวากระบวนการผลิตทีไเมมีการติมซดียมเบคารຏบอนต มืไอผานการอบหຌงทา฿หຌ฿บขลูมีสีขียว
มากกวา฿บขลูอบหຌงของผูຌประกอบการ ละมืไอกใบรักษาเวຌนาน 5 ดือนพบวา฿บขลูมีปริมาณความชืๅนอยู฿นกณฑຏ
ตไาวาทีไมาตรฐานกาหนด คือ เมกิน แเ ปอรຏซในตຏ ิมผชฺ ่ๆ5/โ55ๆี ละยังคงมีสีขียวมืไอปรียบทียบกับ฿บขลู
ของผูຌประกอบการ ละเดຌถายทอดองคຏความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ ทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌละทคนิค฿น
กระบวนการผลิตชา฿บขลูพืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏชา฿บขลูสีขียวสวยละมีอายุการกใบรักษานานขึๅน รวมทัๅงมีการผลักดัน
ผูຌประกอบการ฿หຌมีการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ พบวาผูຌประกอบการกาลังดานินการปรับปรุงสถานทีไผลิตพิไมติม
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนั บสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิตชา฿บขลูทีไมีคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิต
ละองคຏความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต พืไอ฿หຌชา฿บขลูมีอายุการกใบรักษานานขึๅน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตชา฿บขลู฿หຌมีคุณภาพดี ละมีอายุการกใบรักษานาน จะตຌอง฿ชຌครืไองอบ
ลมรຌอนทนการ฿ชຌครืไองอบอุณหภูมิสูง นืไองจากการผลิตชา฿บขลูตຌอง฿ชຌสภาวะการอบหຌงทีไหมาะสม ดย฿ชຌ
ครืไองอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิประมาณ 55 -ๆเ องศาซลซียส ซึไ งการทางานของครืไองจะตกตางกับครืไองอบ
อุณหภูมิสูง ซึไงปຓนการอบ฿หຌสุก สงผล฿หຌชา฿บขลูกิดการปลีไยนสีละกลิไนทีไเมพึงประสงคຏ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการพัฒนากระบวนการผลิตกะปຂกຌอน฿หຌเดຌมาตรฐาน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายสมหมาย สมปรุง อาภอมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
นางฐิติรัตน์ เชยาวิศาลธนนาถ อาภอคลอง฿หญ จังหวัดตราด

สานักทคนลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนากระบวนการผลิตกะปຂกຌอน฿หຌเดຌมาตรฐาน
Process development of bars shrimp paste complies to standard
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางวรรณดี มหรรณพกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นางสาวจนจิรา อยูพะนียด ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 022-017420 ทรสาร ๊ 022-017416
อีมลຏ ๊ wannadee@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
แฺ นายสมหมาย สมปรุง
ทีไตัๅง ๊ วิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน แ้/โ หมู โ ตาบลคลองคน อาภอมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ทรศัพทຏ ๊ เ่้-่่็55็ใ ทรสาร ๊ 2ฺ นางฐิติรัตนຏ เชยาวิศาลธนนาถ
ทีไตัๅง ๊ วิสาหกิจชุมชนปรรูปอาหารทะลบຌานตาหนึก ใ้ หมู 5 ตาบลคลอง฿หญ อาภอคลอง฿หญ
จังหวัดตราด ทรศัพทຏ ๊ เ่้-5ไ5แไเๆ
4ฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 6 ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 60,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ปຓนภารกิจทีไหนวยงานภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
รวมสงสริมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการมีการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการสรຌางผลิตภัณฑຏนวัตกรรมหรือการ
พัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌสินคຌาผานการรับรองมาตรฐาน นຌนการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละขยาย
อกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชน ิOTOPี นຌนความสาคัญทีไจะ฿ชຌวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภทอาหารละครืไองดืไม ฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนมีภารกิจ฿นงานวิจัย ละสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการศึกษากระบวนการผลิตกะปຂกຌอน พืไอ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัด
กຌอนทีไสะดวก฿นการ฿ชຌ฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอพิไมมูลคา ยืดอายุการกใบรักษา ละพิไมชองทางการตลาด฿หຌก
ผูຌประกอบการละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กะปຂ ทัไ ว เปทีไ มี ฿ นทຌ อ งตลาดมี คุ ณ ภาพเม เดຌ ต ามมาตรฐาน พบการปนปຕ อ นของสิไ ง ปลกปลอม ช น
ศษกຌ อ นหิ น ปลื อ กหอย ละชืๅ อ จุ ลิ น ทรี ยຏ ทีไ ป ะปนมากั บ กุຌ ง หรื อ คยทีไ ฿ ชຌ  ปຓ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ฿นการผลิ ต กะปຂ
ิอุเรวรรณ ละคณะุ โ55ไี รวมทัๅงกระบวนการผลิตทีไยังเมปຓน เปตามขຌอกาหนดมาตรฐานการผลิตขัๅนตຌน
ิPrimary GMPี จึงปຓนสาหตุสาคัญทีไทา฿หຌผลิตภัณฑຏกะปຂเมเดຌคุณภาพ มีอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌเมนาน
ละเม ป ลอดภั ย ต อ ผูຌ บ ริ  ภค ทัๅ ง นีๅ ผูຌ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑຏ ก ะปຂ ท ราบปั ญ หาขຌ า งตຌ น ละตຌ อ งการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต พรຌอมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏปຓนกะปຂกຌอนขนาดลใก พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏกะปຂ เดຌมาตรฐาน ปลอดภัย
ตอผูຌบริภค ละสามารถกใบรักษาเวຌเดຌนาน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌจัดทาครงการการศึกษากระบวนการผลิตกะปຂกຌอนฺพืไอ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂ
อั ด กຌ อ น ทีไ ส ะดวก฿นการ฿ชຌ ฿ หຌ  ก ผูຌ ป ระกอบการ พืไ อ ยื ด อายุ ก ารกใ บ รั ก ษา พิไ ม ช อ งทางการตลาด฿หຌ  ก
ผูຌประกอบการ ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค

94
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏกะปຂ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัดกຌอน พืไอยืดอายุการกใบรักษา
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
แฺ รวบรวมขຌอมูลงานวิจัยทีไกีไยวกับกะปຂ ละกะปຂกຌอน พืไอหานวทาง฿นการศึกษากระบวนการผลิต ละ
วางผนการดานินงาน
โฺ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพกะปຂ ซึไงปຓนวัตถุดิบ฿นการผลิตกะปຂกຌอน
ใฺ ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏกะปຂกຌอน
ไฺ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏกะปຂกຌอน
5ฺ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยีละกรรมวิธีการผลิต
ๆฺ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอ อยฺ ละ มผชฺ
็ฺ ติดตาม ละประมินผล
ฺ่ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
กะปຂกຌอนอบหຌง ปຓนกะปຂทีไผานการทา฿หຌหຌง จึงสามารถกใบเวຌเดຌดยทีไรสชาติยังคงดิม เมปຓนชืๅอรา
ตมีนๅาหนักทีไลดลงคิดปຓนรຌอยละ 5เ ของนๅาหนักดิม ิกะปຂกอนอบหຌงี หมายความวาจากสัด สวนทีไกะปຂ แ
กิลกรัมมืไออบหຌงลຌวนๅาหนักจะหลือประมาณครึไงกิลกรัม ตความขຌมขຌน คุณคาทางอาหารยังทาดิม ชวย
ลดตຌนทุน฿นรืไองคาขนสงตอหนวย฿หຌลดตไาลง ขนาดของกะปຂกຌอนอบหຌงกใมีขนาดดียวกับกຌอนซุปคนอรຏหรือจะ฿หຌ
มีขนาด฿หญกวานัๅนกใเดຌ ทา฿หຌสามารถคานวณปริมาณการ฿ชຌเดຌอยางหมาะสมละสะดวกตอการ฿ชຌปรุงอาหารมาก
ยิไงขึๅน
การทาหຌง ปຓนการลดความชืๅนของอาหาร฿หຌถึงระดับทีไสามารถระงับการจริญติบตของชืๅอจุลินทรียຏเดຌ
ดยอาหารทีไมีคาวอตอรຏอกติวิตีๅ ิawีสูง มีนวนຌมทีไจะสืไอมสียจากชืๅอบคทีรีย นืไองจากบคทีรียสามารถ
จริญเดຌดีวายีสตຏละรา ละอาหารทีไมีคาวอตอรຏอกติวิตีๅตไา จะทา฿หຌชืๅอราละยีสตຏจริญติบตเดຌดีวาบคทีรีย
ซึไงคาวอตอรຏอกติวิตีๅทีไตไาทีไสุดทีไชืๅอราละยีสตຏจะจริญเดຌ คือ เฺๆเ ดังนัๅน การทาหຌงอาหารตຌองลดความชืๅน
ของอาหาร฿หຌมีคาวอตอรຏอกติวิตีๅ เฺๆเ หรือตไากวานีๅ
การปลีไยนปลงของอาหารนืไองจากการอบหຌง ชน
แฺ การหดตัว นืไองจากการสียนๅาทา฿หຌซลลຏหรือครงสรຌางอาหารหดตัวจากผิวนอก
โฺ การปลีไยนสี ดยอาหารจะมีสีขຌมขึๅนมืไอเดຌรับความรຌอนหรือการอบหຌงทีไอุณหภูมิสูง
การกใ บ รั ก ษาอาหารหຌ ง ตຌ อ งค านึ ง ถึ ง การสืไ อ มสี ย ของอาหารดຌว ย ช น การกาะจั บ ตั ว ปຓ น กຌ อ น
นืไองจากมีการดูดความชืๅนจากอากาศ จึงตຌองบรรจุ฿ส฿นภาชนะทีไปຂดสนิททีไสามารถปງองกันการซึมผานของอากาศ
พืไอปງองกันการดูดความชืๅนจากอากาศ รวมทัๅงอาจบรรจุพรຌอมกับ฿สซองดูดซับความชืๅน ิmoisture absorberี
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ติดตอประสานกับ ผูຌ ประกอบการ ทีไขຌารวมกิจกรรมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ป โ5ๆแ
พืไอรวบรวมขຌอมูลประดในปัญหา ละความตຌองการทคนลยี พรຌอมขอตัวอยางกะปຂ พืไอนามาวิจัยละพัฒนา
ผลิตภัณฑຏ ละสงตรวจวิคราะหຏคุณภาพ
แแฺโ ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏกะปຂกຌอน
แแฺใ ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏกะปຂกຌอน
แแฺไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับทคนลยีละกรรมวิธีการผลิต
แแฺ5 ติดตาม ละประมินผล
แแฺๆ สรุปละจัดทารายงาน
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แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ผลการตรวจวิคราะหຏคุณภาพกะปຂ
จากการนากะปຂ ซึไงปຓนวัตถุดิบ฿นการผลิตกะปຂกຌอนของผูຌประกอบการทัๅงสองกลุม เปตรวจวิคราะหຏตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนกะปຂ ิมผชฺ ๆแ/โ5ไๆี คาวอตอรຏอกทิวิตี ละปริมาณจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชนปลารຌากຌอน ิมผชฺ แใ5/โ55็ี พบวาเดຌผลวิคราะหຏ ดังสดง฿นตารางทีไ แ
ตารางทีไ แ ผลการตรวจวิคราะหຏคุณภาพกะปຂสดของผูຌประกอบการทัๅงสองกลุม
กณฑ์กาหนด
ผลการทดสอบ
รายการ
มผช. 6แ/โ5ไ6
กลุมทีไ แ
กลุมทีไ โ
ความชืๅน
 45 g/100g
49ฺ71
ไ5ฺเ็
เนตรจน
 5ฺ8 g/100g
3ฺ96
ไฺ55
ซดียมคลอเรดຏ
 25 g/100g
17ฺ32
แๆฺใ่
สีสังคราะหຏ
- Tartrazine
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Brilliant Blue
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Sunset Yellow
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Allura Red
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Carmosine
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Ponceau 4R
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Erythrosine
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Quinoline Yellow
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Amaranth
เมพบ
เมพบ
เมพบ
- Fast Green
เมพบ
เมพบ
เมพบ
คดมียม
 แฺเ mg/kg
เฺเไ
เฺเไ
ตะกัไว
 แฺเ mg/kg
เฺๆใ
เฺๆใ
ปรอท
 เฺ5 mg/kg
เมพบ
เมพบ
4
Bacillus cereus
แฺ้ × 10
แฺ้ × 102
Clostridium perfringens
8ฺ0 × 102
< 40
Escherichia coli
 3ฺ0
 3ฺ0
Salmonella sppฺ
เมพบ
เมพบ
Staphylococcus aureus
< 10 estฺ
< 10 estฺ
4
Total Plate Count
ไฺเ × 10
2ฺ0 × 103
Yeasts and molds
< 10 estฺ
< 10 estฺ
ค า วอตอรຏ  อกทิ วิ ตี ทีไ โ5°C
เฺ็โ
0ฺ70
ิawี

หมายหตุ กลุมทีไ แ คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน
กลุมทีไ โ คือ วิสาหกิจชุมชนปรรูปอาหารทะลบຌานตาหนึก
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จากผลการตรวจวิคราะหຏคุณภาพกะปຂ สรุปเดຌวา
แฺ ความชืๅน ปริมาณเนตรจน ละปริมาณซดียมคลอเรดຏ฿นตัวอยางกะปຂจากทัๅงสองกลุมมีคาตไากวา
ทีไมาตรฐานกาหนดเวຌ จึงเดຌนะนาผูຌประกอบการ฿หຌปรับปรุงกระบวนการผลิต ทัๅงทางดຌานปริมาณสว นผสมทีไ฿ชຌ
ละระยะวลา฿นการหมัก
โฺ เมพบการ฿ชຌสีสังคราะหຏ฿นตัวอยางกะปຂจากทัๅงสองกลุม
ใฺ พบปริมาณลหะหนักตไากวากณฑຏทีไมาตรฐานกาหนด฿นตัวอยางกะปຂจากทัๅงสองกลุม
ไฺ ผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏ฿นกะปຂดยอຌางอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนปลารຌากຌอน ิมผชฺ
แใ5/โ55็ี ทัๅงนีๅนืไองจากมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนกะปຂ ิมผชฺ ๆแ/โ5ไๆี เมมีขຌอกาหนดรายการตรวจสอบ
จุลินทรียຏ พืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูลบืๅองตຌนสาหรับควบคุมการผลิตกะปຂ฿หຌมีคุณภาพดี นืไองจาก฿นการผลิตกะปຂกຌอนตຌอง฿ชຌ
กะปຂปຓนวัตถุดิบ฿นการผลิต ซึไงคุณภาพของกะปຂจะสงผลตอคุณภาพของกะปຂกຌอนดຌวย จึงตຌองมีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตตัๅงตการผลิตกะปຂ ฿หຌปຓนเปตามขຌอกาหนดมาตรฐานการผลิตขัๅนตຌน ิPrimary GMPี
แโฺโ ผลการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏกะปຂกຌอน
แโฺโฺแ กระบวนการผลิตกะปຂกຌอน
การนากะปຂมาอัด฿สพิมพຏทีไตรียมเวຌ
฿ชຌอุปกรณຏปาด฿หຌผิวรียบ
นาเปอบดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียสปຓนวลา ไ ชัไวมง
นากะปຂออกจากพิมพຏ ละพลิกอีกดຌานขึๅน
อบตอดย฿ชຌตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส฿หຌเดຌลักษณะนืๅอทีไหຌง
กะปຂกຌอน ิaw ตไากวา เฺๆเี
บรรจุ฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิท
แโฺโฺโ ผลการตรวจปริมาณความชืๅนละคาวอตอรຏอกทิวิตีหลังจากผานการอบปຓนระยะวลา
ตางโ ของกะปຂกຌอนทีไผลิตจากกะปຂของผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน ดังสดง
฿นภาพทีไ แ ละกะปຂกຌอนทีไผลิตจากกะปຂของผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนปรรูปอาหารทะลบຌานตาหนึก
ดังสดง฿นภาพทีไ โ ตามลาดับ
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ภาพทีไ แ ผลการตรวจปริมาณความชืๅนละคาวอตอรຏอกทิวิตีหลังจากผานการอบปຓนระยะวลาตางโ
ของกะปຂกຌอนของกลุมวิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน
ความชืๅน ิ%ี
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

37.70
31.45

เ

่

28.66 27.30 26.60
26.29 25.35 24.36

แโ

แๆ

โเ

โโ

โไ

ระยะวลา฿นการอบ ิชัไวมงี

21.26

โๆ

โ่

คาวอตอร์อกทิวิตี
0.8 0.712
0.657
0.646
0.7
0.640
0.708
0.544
0.6
0.653
0.644
0.623
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
เ ่ แโ แๆ โเ โโ โไ โๆ โ่

ระยะวลา฿นการอบ ิชัไวมงี

จากผลการตรวจวิคราะหຏ ปริมาณความชืๅนละคาวอตอรຏอกทิวิตีหลังจากผานการอบปຓนระยะวลาตางโ
ของกะปຂกຌอนทีไผลิตจากกะปຂของผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน พบวาตຌอง฿ชຌระยะวลา
฿นการอบทัๅงหมด โ่ ชัไวมง พืไอ฿หຌกะปຂมีคาคาวอตอรຏอกทิวิตีมีคาตไากวา เฺๆเ ซึไงปຓนคาตไาสุดทีไยีสตຏละชืๅอรา
จะจริญเดຌ นอกจากนีๅยังพบวากะปຂกຌอนมีสีขຌมขึๅนตามระยะวลาการอบทีไพิไมขึๅน
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ภาพทีไ โ ผลการตรวจปริมาณความชืๅนละคาวอตอรຏอกทิวิตีหลังจากผานการอบปຓนระยะวลาตางโ
ของกะปຂกຌอนของวิสาหกิจชุมชนปรรูปอาหารทะลบຌานตาหนึก
ความชืๅน ิ%ี
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39.23
26.89

เ

คาวอตอร์อกทิวิตี
0.8
0.698
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
เ

16.42

16.04

่

แโ

แๆ

0.637

0.607

ระยะวลา฿นการอบ ิชัไวมงี

่

แโ

0.539

แๆ

ระยะวลา฿นการอบ ิชัไวมงี
จากผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณความชืๅนละคาวอตอรຏอกทิวิตีหลังจากผานการอบปຓนระยะวลาตางโ
ของกะปຂ กຌ อนทีไผ ลิ ตจากกะปຂ ของผูຌ ประกอบการวิส าหกิ จ ชุ มชนปรรู ป อาหารทะลบຌ านตาหนึก พบว าตຌ อง฿ชຌ
ระยะวลา฿นการอบทัๅงหมด แๆ ชัไวมง พืไอ฿หຌกะปຂมีคาคาวอตอรຏอกทิวิตีมีคาตไากวา เฺๆเ ซึไงปຓนคาตไาสุดทีไยีสตຏ
ละชืๅอราจะจริญเดຌ นอกจากนีๅยังพบวากะปຂกຌอนมีสีขຌมขึๅนตามระยะวลาการอบทีไพิไมขึๅน
12ฺ3 ตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏกะปຂกຌอน
มืไอศึกษากระบวนการผลิตกะปຂกຌอนจากตัวอยางกะปຂสดของผูຌประกอบการทัๅงสองกลุมรียบรຌอย เดຌมีการ
ตรวจวิคราะหຏปริมาณเนตรจน ปริมาณซดียมคลอเรดຏ คาวอตอรຏอกทิวิตี ละปริมาณจุลินทรียຏตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชนปลารຌากຌอน ิมผชฺ แใ5/โ55็ี พบวาเดຌผลวิคราะหຏ ดังสดง฿นตารางทีไ 2
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ตารางทีไ โ ผลการตรวจวิคราะหຏคุณภาพกะปຂกຌอนของผูຌประกอบการทัๅงสองกลุม
รายการ
มาตรฐานตาม
ผลการทดสอบ
มผช. แใ5/โ55็
กลุมทีไ แ
กลุมทีไ โ
เนตรจน
6ฺ03
็ฺเโ
ซดียมคลอเรดຏ
29ฺ06
โๆฺ55
3
4
Bacillus cereus
 1 × 10 cfu/g
2ฺ3 × 10
แฺใ × 102
Clostridium perfringens
 100 cfu/g
3ฺ6 × 102
< แ0
Escherichia coli
< 3ฺ0 MPN/g
< 3ฺ0
< 3ฺ0
Salmonella sppฺ
เมพบ / โ5 g
เมพบ
เมพบ
Staphylococcus aureus
< 10 cfu/g
< 10 estฺ
< 10 estฺ
4
4
Total Plate Count
 1 × 10 cfu/g
2ฺ8 × 10
1ฺ4 × 103
Yeasts and molds
 100 cfu/g
1ฺ0 × 10 estฺ
< 10 estฺ
คาวอตอรຏอกทิวิตี ิawี
 0ฺ85
เฺๆๆ
0ฺ48

หมายหตุ กลุมทีไ แ คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน
กลุมทีไ โ คือ วิสาหกิจชุมชนปรรูปอาหารทะลบຌานตาหนึก

จากผลการตรวจวิคราะหຏคุณภาพกะปຂกຌอน สรุปเดຌวา
แฺ ปริมาณเนตรจน ละปริมาณซดียมคลอเรดຏ฿นตัวอยางกะปຂกຌอนจากทัๅงสองกลุม มีคาสูงกวากะปຂสด
นืไองจาก฿นกระบวนการผลิตกะปຂกຌอนมีการอบหຌง ทา฿หຌนๅา฿นกะปຂสดหายเป จึงทา฿หຌปริมาณเนตรจนละซดียม
คลอเรดຏมีความขຌมขຌนมากขึๅน
โฺ เมพบการ฿ชຌสีสังคราะหຏ฿นตัวอยางกะปຂสดจากทัๅงสองกลุม
ใฺ พบปริมาณลหะหนักตไากวากณฑຏทีไมาตรฐานกาหนด฿นตัวอยางกะปຂสดจากทัๅงสองกลุม
ไฺ ผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏ฿นกะปຂกຌอนของผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนปรรูป อาหารทะล
บຌานตาหนึก พบวามีคาผานตามทีไมาตรฐานกาหนดเวຌ ต ปริมาณจุลิ นทรียຏ฿นกะปຂกຌอนของผูຌประกอบการกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคนมีปริมาณ Bacillus cereus Clostridium perfringens ละ Total Plate
Count สูงกวาทีไมาตรฐานกาหนดเวຌ นืไองจาก฿นกะปຂสด ซึไงปຓนวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิตกะปຂกຌอนมีปริมาณจุลินทรียຏ
สู ง จึง ทา฿หຌ ผ ลิ ต ภัณฑຏ กะปຂกຌ อนมี ป ริ มาณจุลิ น ทรียื ดังกล า วสู ง ตามเปดຌว ย จึงเดຌนะนาผูຌ ประกอบการควบคุ ม
กระบวนการผลิตตัๅงตการผลิตกะปຂ ฿หຌปຓนเปตามขຌอกาหนดมาตรฐานการผลิตขัๅนตຌน ิPrimary GMPี
แโฺไ จัดถายทอดทคนลยี ดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตกะปຂกຌอน฿หຌกผูຌประกอบการ
จานวน โ กลุม ณ สถานประกอบการ ดังนีๅ
12ฺ4ฺ1 วิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน ฿นวันทีไ โโ มิถุนายน โ5ๆแ ซึไงมีผูຌขຌารวมรียนรูຌ
จานวน 9 คน
แโฺไฺโ วิสาหกิจชุมชนปรรูปอาหารทะลบຌานตาหนึก ฿นวันทีไ แ5 สิงหาคม โ5ๆแซึไงมีผูຌขຌารวม
รียนรูຌจานวน 8 คน
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ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตกะปຂกຌอน ฿หຌก
ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน ฿นวันทีไ โโ มิถุนายน โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ นาพิมพຏกะปຂวางบนถาดรียบ ละอัดกะปຂลง฿นพิมพຏ฿หຌตใม
พิมพຏ

โ

฿ชຌอุปกรณຏปาด฿หຌผิวหนຌารียบสมอกัน

3

พลิ กพิ มพຏขึๅน อีกดຌา น อัด กะปຂ฿ หຌ ตใม พิมพຏ฿ นกรณี ทีไ พบว า
กะปຂยังเมตใมพิมพຏ ละ฿ชຌอุปกรณຏปาด฿หຌผิวหนຌารียบสมอ
กัน

ไ

นาเปอบ฿นหຌองอบพลังงานสงอาทิตยຏปຓนวลาประมาณ ไ
ชัไวมง

5

นากะปຂออกจากพิมพຏ ละพลิกอีกดຌานขึๅนพืไอ฿หຌเดຌรับความ
รຌอนทัไวถึง ละอบตอ฿หຌกะปຂกຌอนมีลักษณะนืๅอทีไหຌง
พืไอ฿หຌมีคา aw ตไา ิเฺๆเี

101
ลาดับ
ขัๅนตอน
ๆ นากะปຂกຌอนบรรจุ฿ส฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิท พืไอปງองกัน
การถายทของอากาศ ซึไงสงผลตอความชืๅน฿นกะปຂกຌอน
ละการจริญติบตของจุลินทรียຏ

ภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม การถายทอดทคนลยีดยการฝຄกอบรมชิงสาธิต ละฝຄกปฏิบัติการผลิตกะปຂกຌอน ฿หຌก
ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนปรรูปอาหารทะลบຌานตาหนึก ฿นวันทีไ แ5 สิงหาคม โ5ๆแ
ลาดับ
ขัๅนตอน
ภาพประกอบ
แ นาพิมพຏกะปຂวางบนถาดรียบ ละอัดกะปຂลง฿นพิมพຏ฿หຌตใม
พิมพຏ

โ

฿ชຌอุปกรณຏปาด฿หຌผิวหนຌารียบสมอกัน

3

พลิ กพิ มพຏขึๅน อีกดຌา น อัด กะปຂ฿ หຌ ตใม พิมพຏ฿ นกรณี ทีไ พบว า
กะปຂยังเมตใมพิมพຏ ละ฿ชຌอุปกรณຏปาด฿หຌผิวหนຌารียบสมอ
กัน
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ลาดับ
ขัๅนตอน
ไ นาเปอบ฿นหຌองอบพลังงานสงอาทิตยຏปຓนวลาประมาณ ไ
ชัไวมง

5

นากะปຂออกจากพิมพຏ ละพลิกอีกดຌานขึๅนพืไอ฿หຌเดຌรับความ
รຌอนทัไวถึง ละอบตอ฿หຌกะปຂกຌอนมีลักษณะนืๅอทีไหຌง
พืไอ฿หຌมีคา aw ตไา ิเฺๆเี

ๆ

นากะปຂกຌอนบรรจุ฿ส฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂดสนิท พืไอปງองกัน
การถายทของอากาศ ซึไงสงผลตอความชืๅน฿นกะปຂกຌอน
ละการจริญติบตของจุลินทรียຏ

ภาพประกอบ

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนากระบวนการผลิตกะปຂพืไ อ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัด
กຌอนทีไสะดวก฿นการ฿ชຌ฿หຌกผูຌประกอบการ พืไอยืดอายุการกใบรักษา
หลังการดานินงาน ๊ วศฺ พัฒนากระบวนการผลิตกะปຂพืไอ฿หຌอยู฿นรูปกะปຂอัดกຌอน บรรจุ฿ส฿นบรรจุภัณฑຏทีไปຂด
สนิท พืไอปງองกันการถายทของอากาศ ซึไงสงผลตอความชืๅน฿นกะปຂกຌอน ละการจริญติบตของจุลินทรียຏ ละมี
อายุการกใบรักษาเมนຌอยกวา ๆ ดือน ละถายทอดองคຏความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับ
ความรูຌละทคนิค฿นกระบวนการผลิตกะปຂกຌอน พืไอยืดอายุการกใบรักษา มีการผลักดันผูຌประกอบการ฿หຌมีการยืไน
ขอ อยฺ ละ มผชฺ พบวา
1. ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกะปຂคยตาดาคลองคน เดຌยืไนขอ อยฺ รียบรຌอยลຌว ละอยู฿น
ระหวางยืไนขอรับรอง มผชฺ
2. ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนปรรูปอาหารทะลบຌานตาหนึก กาลังดานินการยืไนขอ อยฺ ดยอยู฿น
ระหวางรอการตรวจรับรองสถานทีไผลิต
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แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการสนับสนุนจากครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละคาปรึกษา
นะนากระบวนการผลิตกะปຂกຌอนจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ซึไงสามารถนานวทางกระบวนการผลิตละองคຏ
ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการผลิต พืไอ ยืดอายุการกใ บรักษา พิไมชองทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ
ละพิไมทางลือก฿หຌกผูຌบริภค
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการวิจัยละพัฒนาการผลิตกะปຂกຌอน ทา฿หຌทราบขຌอมูลกระบวนการผลิต ดยพบวาการผลิตกะปຂกຌอน
฿หຌมีคุณภาพดีละปຓนเปตามมาตรฐานทีไกาหนด ตຌองมีการควบคุมกระบวนการผลิตตัๅงตการผลิตกะปຂ ฿หຌ ปຓนเป
ตามขຌอกาหนดมาตรฐานการผลิตขัๅนตຌน ิPrimary GMPี
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺโ นางสาวจนจิรา อยูพะนียด
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
แๆฺใ นางสาวการຏตูน พใงพรม
นักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป 2561

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นๅาจิๅมสุกีๅยากีๅผงกึไงสารใจรูป
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายรพีพงศ์ ฟງาขลิบทองจริญ
อาภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅยากีๅผงกึไงสารใจรูป
Development of instant sukiyaki sauce product
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ เโ-โเแ็ไแ5 ทรสาร ๊ เโโ-เแ็ไแๆ
อีมลຏ ๊ patinya@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายเกรวุฒิ หีบกຌว
ทีไตัๅง ๊ 5่ใ/ๆ หมู ไ ตาบลบຌานลืไอม อาภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไแเเเ
ทรศัพทຏ ๊ 096-254-9659
4. ระยะวลาของครงการ ๊ ๆ ดือน
5. งบประมาณครงการ ๊ 5เุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ิวทฺี เดຌดานินครงการ คูปองวิทยຏพืไออทอป (STI coupon for
OTOP Upgrade) พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี ฿หຌสอดรับ
OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑຏ มาตรฐาน บรรจุภัณฑຏ
ละครืไองจักร ดยมี ปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไว ประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตัๅงตกลุ ม
อทอป สตารຏทอัพ ิStart up) กลุมอทอปปัจจุบัน (Existing) ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสูอสอใมอี
(Growth) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศ) ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม ดานินงาน
ครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืๅนทีไสารวจขຌอมูล
ปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ประภทอาหารละครืไองดืไม พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเมผาน
กณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน (มผชฺ) ละสงสริมผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน
ควบคูกับดานินงานคูปองวิทยຏพืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ
ผูຌผลิตนๅาจิๅมสุกีๅยีไหຌออชา ตาบลบຌานลืไอม อาภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปຓนผูຌประกอบการทีไมี
ศักยภาพทางการตลาด มีตัวทนจาหนายทัๅง฿นละตา งประทศ มีความตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏนๅาจิๅม
สุกีๅยากีผๅ งกึไงสารใจรูป พืไอยืดอายุการกใบรักษาละสงจาหนาย฿หຌกรຌานอาหารประจาทีไตຌองการควบคุมรสชาติ฿หຌ
สมไาสมอละสะดวก฿นการขนสง
7. ความปຓนมาของครงการ
นๅาจิๅมสุกีๅปຓนหนึไง฿นอาหารทีไนิยมของคนเทยนิยมรับประทาน ซึไงปຓนอาหารทีไดัดปลงมาจากอาหารจาน
รຌอนของญีไปุຆ นซึไงถูกจัดอยู฿นอาหารกลุมพืไอสุขภาพ นืไองจากมีสวนผสมทีไรับประทานรวมกับหลากหลายชนิด
ทัๅงนืๅอสัตวຏ อาหารทะล อาหารประภทสຌน ลูกชิๅนปลา ผัก ฿สลง฿นหมຌอทีไมีนๅาซุปรຌอน ลຌวรับประทานรวมกับ
นๅาจิๅมทีไมีรสผใด หรือทีไรูຌจักกันทัไวเปวา นๅาจิๅมสุกีๅ ิsukiyaki sauceี ซึไงนๅาจิๅมสุกีๅมีหลากหลายชนิดละ
หลากหลายสูตรทีไมีขายทัไวเป฿นตลาด ปัจจุบันผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅปຓนทีไตຌองการของตลาดพิไมมากขึๅน มีมูลคาสูง
2.35 หมืไนลຌานบาท ติบตรຌอยละ 10-15 ตอป ดยชวง 4-5 ปทีไผานมามีอัตราการติบตฉลีไยรຌอยละ 15
ผูຌผลิตนๅาจิๅมสุกีๅยีไหຌออชา ปຓนผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพทางการตลาด มีตัวทนจาหนาย฿นประทศ ชน
รຌานอาหารทัๅง฿นกรุงทพละตางจังหวัด นอกจากนีๅยังมีตลาดทีไกาลังติบต฿นตางประทศ ดยฉพาะประทศลาว
ละกัมพูชา ทีไชืไนชอบรสชาติของนๅาจิๅมปຓนพิศษ ตมีปัญหารืไองการควบคุมกระบวนการผลิต ฿หຌมีคุณภาพละ
รสชาติเมคงทีไ ผูຌประกอบการตຌองการผลิตนๅาจิๅมสุกีๅปຓนชนิดผงกึไงสารใจรูปพืไอยืดอายุการกใบละสงจาหนาย
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฿หຌกรຌานอาหารประจาเปทาปຓนนๅาจิๅมทีไสามารถควบคุมรสชาติ฿หຌคงดิม สะดวก฿นการขนสง ซึไงการนาองคຏ
ความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยีมา฿ชຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑຏ จะทา฿หຌสามารถ
ยืดอายุการกใบรักษานๅาจิๅมสุกีๅเดຌนานยิไงขึๅน จากการผลิต฿นรูปบบบรรจุขวด ซึไงมีขຌอสียคือมีการปนปຕอนละการ
จริญติบตของจุลินทรียຏเดຌงาย สงผล฿หຌมีอายุการกใบรักษาสัๅน ละผูຌประกอบการเดຌกຌเขปัญหาดຌวยการติมวัตถุ
กัน สี ย ดังนัๅน การพัฒ นาปຓน ผลิ ตภัณฑຏนๅาจิๅม สุ กีๅยากีๅปຓน ผงกึไงส ารใจ รูป ผ านกระบวนการทา฿หຌ หຌ ง จึงปຓ น
ทางลือกของผลิตภัณฑຏ฿นรูปบบทีไพิไมความสะดวก฿นการ฿ชຌ฿นประกอบอาหาร ชวยลดปัญหาขัๅนตอนทีไยุงยาก฿น
การผลิตอาหาร สามารถยืดอายุการกใบเดຌนาน พิไมชองทางการจาหนายละขยายตลาดเปยังตางประทศ
คณะทางานครงการ เดຌล งพืๅน ทีไส ารวจปัญหาละความตຌองการ฿นการพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏนๅาจิๅมสุ กีๅกึไง
สารใจรูป ซึไงปຓนผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพทางการตลาด คณะทางานจึงเดຌจัดทาครงการการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
นๅาจิๅมสุกีๅยากีๅผงกึไงสารใจรูป พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ มีอายุการกใบรักษาเดຌนานขึๅน ชวยพิไมอกาสทาง
การตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅยากีผๅ งกึไงสารใจรูป ฿หຌมีคุณภาพละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
9. ขอบขตของการดานินงาน
9.1. ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอหา นวทาง฿น
การพัฒนาผลิตภัณฑຏ?
9.2. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
9.3. ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต สภาวะการกใบ ละบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม
9.4. ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตาม มผชฺไๆๆ/โ5ไ็ ละวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
9.5. ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
9.6. ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏ
9.7. ติดตามละประมินผล
9.8. สรุปละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
สุกีๅยากีๅ หรือรียกดยยอวา สุกีๅ ปຓนอาหารทีไปรุงดຌวยนืๅอสัตวຏ ตຌาหูຌ ผัก วุຌนสຌน เข กินกับนๅาจิๅมทีไมีรสชาติ
หวาน ผใด ฿หຌรสทีไกลมกลอมปຓนอาหารยอดนิยม฿นอชียมีหลายบบ ปຓนทีไรูຌจักพรหลาย฿นมืองเทยปຓนสุกีๅ
บบจีนละบบญีไปุຆน
นๅาจิๅมสุกีๅยากีๅ ปຓนผลิตภัณฑຏทีไ฿ชຌรับประทานกับสุกีๅ ยากีๅ ทาจากสวนผสมตางโ ชน ซอสพริก พริก ดง
ตຌาหูຌยีๅ กระทียมดอง นๅามันงา งาคัไว ผักชี กลือ นๅาตาล นๅาสຌมสายชู มาผสมขຌาดຌวยกัน นๅาจิๅมสุกีๅยากีๅทีไมีคุณภาพ
ควรมีความขຌน พอหมาะ สว นประกอบทีไ฿ชຌตຌองกระจายตัวอยางสมไาสมอ มีสีละกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของ
สวนประกอบทีไ฿ชຌ ปราศจากกลิไนรสอืไนทีไเมพึงประสงคຏ ชน กลิไนหมในปรีๅยว รสขม ตຌองเมพบสิไงปลกปลอมทีไ
เม฿ชสวนประกอบทีไ฿ชຌ ชน สຌนผม ดิน ทราย กรวด สาหรับคุณภาพของนๅาจิๅมสุกีๅยากีๅ ตาม มผชฺ ไๆๆ/โ5ไ็
มีคุณลักษณะทีไสาคัญ เดຌก ความปຓนกรด-ดาง ตຌองเมกิน ไฺ5 หากมีการ฿ชຌวัตถุกันสีย฿หຌ฿ชຌเดຌตามชนิดละ
ปริมาณทีไกาหนด ชน กรดบนซอิกหรือกลือของกรดบนซอิก เมกิน แ มิลลิกรัมตอกิลกรัม ละมีปริมาณ
จุลินทรียຏทีไตรวจพบตຌองอยู฿นกณฑຏดังนีๅ คือ จานวนจุลินทรียຏทัๅงหมด ตຌองเมกิน 1x104 คลนีตอตัวอยาง 1 กรัม
สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส ิStaphylococcus aureusี ตຌองเมกิน 100 คลนีตอตัวอยาง 1 กรัม อสชอริชีย
คเล ิEscherichia coliี ดยวิธีอใมพีอใน ิMPNี ตຌองนຌอยกวา 3 ตอตัวอยาง 1 กรัม ยีสตຏละราตຌองนຌอยกวา 10
คลนี ต อ ตั ว อยา ง 1 กรั ม สตาฟຂ  ลคใ อ กคั ส ออรี ย ส อสชอริ  ชี ย คเล เม  กิ น กณฑຏ ทีไ มาตรฐานก าหนด
ิส านักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑຏอุตสาหกรรมุ โ5ไ็ี นๅาจิๅมสุ กีๅทีไจาหน าย฿นทຌองตลาดส ว น฿หญบ รรจุ฿นขวด
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พลาสติ ก ซึไ ง ปຓ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ทีไ มี ค วามปຓ น กรดตไ า ละปรั บ กรด฿หຌ มี ค าความปຓ น กรดด า งเม  กิ น ไฺๆ
ตผูຌประกอบการบางรายกใจะมีการติมวัตถุกันสีย฿นปริมาณกินกณฑຏทีไกาหนด ละ฿ชຌกระบวนการผลิตทีไเม
หมาะสม สงผลสียตอสุขภาพของผูຌบริภค ดังนัๅนพืไอความปลอดภัยของผูຌบริภค ตามมาตรฐานทีไ฿ชຌทัไวเปทัๅง฿น
ละตางประทศ จะระบุ฿หຌอาหารบรรจุ฿นภาชนะปຂดสนิทมีคาความปຓนกรดดางเมกิน ไฺๆ ละมีคาวอตอรຏอ
คติวิที เฺ่5 ซึไงปຓนคาตไาสุดทีไบคทีรียกอรคตຌองการ฿ชຌสาหรับผลิตสารพิษ
หัว฿จส าคัญของการรับประทานอาหารประภทสุกีๅ ชาบู หรือปຂຕงยาง คือ นๅาจิๅม หากมีรสชาติทีไอรอย
กใสามารถดึงดูด฿จของลูกคຌา ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับการควบคุมกระบวนการผลิต ฿หຌมีรสชาติคงทีไ ซึไงการนาองคຏความรูຌ
ดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยีมา฿ชຌพัฒนากระบวนการผลิต จะทา฿หຌยืดอายุการกใบรักษานๅาจิๅมสุกีๅเดຌนานยิไงขึๅน
การผลิตนๅาจิๅมหรือครืไองปรุงรส฿นรูปบบปຓนผงจึงปຓนทางลือกทีไ สาคัญ฿นการยืดอายุการกใบ ซึไงผลิตดยผาน
กระบวนการทาหຌ งทีไหมาะสม ช น การ฿ชຌตูຌ อบลมรຌอน การอบหຌ งผ านครืไองอบหຌ ง บบพ นฝอย฿นบาง
สวนผสม ครืไองทาหຌงบบลูกกลิๅง ปຓนตຌน พืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคทีไปลีไยนเปตามสังคมทีไ
ปลีไยนปลง นืไองจากมีวลาประกอบอาหารนຌอยลง ผูຌบ ริภคสว น฿หญตຌองการความสะดวก รวดรใว฿นการ
ประกอบอาหาร รวมทัๅงตຌองการผลิตภัณฑຏอาหารทีไมีอายุการกใบเดຌนาน สาหรับครืไองปรุงรสประภทนๅาจิๅมสุกีๅยากีๅ
ปຓนทีไนิยมกันอยางพรหลาย จนกิดปຓนการคຌาชิงพาณิชยຏ ซึไงนาเป฿ชຌ฿นอาหารประภทสุกีๅยากีๅ ชาบู ปຓนตຌน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม หในความสาคัญ
ของการพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑຏ นๅาจิๅม สุ กีๅย ากีๅ ผ งกึไง ส ารใจ รู ป พืไ อยืด อายุ การกใบ ละตอบสนองความตຌอ งการของ
ผูຌประกอบการละสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌบริภค จึ งเดຌจัดทาครงการพัฒนาผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅยากีๅผง
กึไงสารใจรูปนีๅขึๅน
11. ขัๅนตอนการดานินงาน
11.1. ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา ความตຌองการพืไอหานวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
11.2. ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
11.3. ทดลองยืดอายุการกใบ ดยศึกษากระบวนการผลิต สภาวะการกใบ ละบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม
11.4. วิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
11.5. ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
11.6. ติดตามละประมินผล
11.7. สรุปละจัดทารายงาน
12. ผลการดานินงาน
12.1. การลงพืๅนทีไสารวจ รวบรวมปัญหา ละความตຌองการของผูຌประกอบการ
วศฺ เดຌติดตอประสานกับผูຌประกอบการ นๅาจิๅมสุกีๅยีไหຌออชา ตาบลบຌานลืไอม อาภอมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี พืไอรวบรวมปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการ
ของผูຌประกอบการ฿นวันทีไ โ็ กุมภาพันธຏ โ5ๆแ ซึไงผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅกึไง
ส ารใ จ รู ป ฿นรู ป บบผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หม พืไ อ พิไ ม อกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการข ง ขั น ฿หຌ  ก
ผูຌประกอบการ
12.2. การศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
คณะท างานเดຌ ท ดลองพั ฒ นากระบวนการผลิ ต นๅ าจิๅ ม สุ กีๅ ผ งกึไ ง ส ารใ จ รู ป ซึไ ง ตั ว อย า งนๅ าจิๅ ม สุ กีๅ ฿ ชຌ ข อง
ผูຌประกอบการนๅาจิๅมสุกีๅยีไหຌออชา มีสวนประกอบสาคัญ เดຌก พริก กระทียม นๅาตาลทราย นๅาสຌมสายชู งาขาว
ละปງง ซึไง฿ชຌตัวอยางนๅาจิๅมสุกีๅจากผูຌประกอบการ฿นการทดลองพืไอพัฒนาสูตรกระบวนการผลิตนๅาจิๅมสุกีๅผงกึไง
สารใจรูป ดยมีขัๅนตอนดังตอเปนีๅ
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ผลิ ตภัณฑຏ นๅาจิๅมสุ กีๅของผูຌ ป ระกอบการมี ลั กษณะปຓน ของหลวขຌน หมื อนปງ ง ปยกละ฿นตั ว อยางมี
สวนประกอบของปງง คณะทางานเดຌลือกการทาหຌงดย฿ชຌครืไองอบหຌงบบลูกกลิๅง ิdrum dryerี ดยวัด
ความหนืดของตัวอยางดຌวยครืไองวัดความหนืดบบรางจับวลา ิbostwick consistometerี พืไอ฿หຌทราบความ
ขຌมขຌนละความหนืดของตัวอยาง ดยวัดจากอัตราการเหลของหลวกอนขຌาครืไองอบหຌงบบลูกกลิๅง ละ
คัดลือกสูตรจานวน ไ สูตร พืไอคัดลือกสูตรทีไหมาะสม
การทดลองตรียมตัวอยางตามอัตราสวน฿นตารางทีไ แ ทดลองนานๅาจิๅมสุกีๅของผูຌประกอบการเปอุนรຌอน
ทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส จากนัๅนติมสวนผสมตามอัตราสวนของตละสูตรลຌวเปปัດนดຌวยครืไองปัດนเฟฟງา฿หຌ
ปຓนนืๅอดียวกัน นาเปกวน฿นหมຌอตุຎนละวัดความหนืดดຌว ยครืไองวัดความหนืดบบรางจับวลา จากนัๅนขຌา
ครืไองอบหຌ งบบลู กกลิๅง ทีไความดัน 5เ ปอนดຏ ละนาตัวอยางอบหຌ ง ฿นตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศา
ซลซียส จนหຌงบดปຓนผงดຌวยครืไองปัດนเฟฟງาลຌวรอนผานตะกรงจากนัๅนบรรจุถุงอลูมินียมฟอยลຏลຌวซีลปຂดสนิท
ตารางทีไ แ อัตราสวนผสมนๅาจิๅมสุกีๅทาหຌงดยขຌาครืไองอบหຌงบบลูกกลิๅง
อัตราสวน
สูตร 1
สูตร 2
สูตร ใ
สูตร ไ
นๅาจิๅมสุกีๅ ิกรัมี
500
500
500
500
มอลตดกซຏตริน ิัี
10
ปງงสาลีอนกประสงคຏ ิัี
10
5
ปງงขຌาวพด ิัี
2
2
ผลการทดลองมืไอนาตัวอยางทัๅง ไ สูตร ขຌาครืไองทาหຌงบบลูกกลิๅง พบวา สูตรทีไ แ มีลักษณะหนืด
หนียว มีสีหลืองปนนๅาตาล เมปຓนกลใดหรือผงละอียด สูตรทีไ โ มีลักษณะหนืดหนียว หຌงปຓนกຌอนมืไอยในลง
มีสีนๅาตาลขຌม สูตรทีไ ใ มีลักษณะปຓนกลใด หຌงกรอบมืไอยในลง มีสีนๅาตาลขຌม รสชาติผใด หวาน มืไอบดปຓนผง
ละลายนๅาเดຌ ตมีความปຓนความหนืดคอนขຌางสูง สูตรทีไ ไ มีลักษณะปຓนกลใด ละหຌงกรอบมืไอยในลง มีสี
นๅาตาลออน รสชาติผใด หวาน มืไอบดปຓนผงละลายนๅาเดຌ มีความหนืดลใกนຌอย
จากการทดสอบดยการสังกตลักษณะทัไวเป การละลาย ความหนืด สี กลิไน ละรส หลังจากการคืนตัว
เดຌคัดลือกสูตรทีไ ไ ฿นการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅยากีๅผงกึไงสารใจรูป ซึงไ จากการวิคราะหຏบืๅองตຌน มีความชืๅนรຌอย
ละ ๆฺไ็ มืไอนาตัวอยางผงมาละลาย฿นนๅาสามารถละลายเดຌทัๅงอุณหภูมินๅาปกติละนๅารຌอน สาหรับอัตราสวนการ
คืนตัว คือ฿ชຌนๅาจิๅมสุกีๅปริมาณ แ5 กรัมตอนๅา ใเ มิลลิลิตร
12.3. การวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
หลังจากทดลองผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุ กีๅยากีๅผงกึไงสารใจรูป จากนัๅนเดຌนาผลิตภัณฑຏตรวจวิคราะหຏคุณคาทาง
ภชนาการ พบวาผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅยากีๅผงกึไงสารใจรูป มีคุณคาทางภชนาการ ตามตารางทีไ โ
ตารางทีไ โ ขຌอมูลทางภชนาการของผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅผงกึไงสารใจรูป
รายการทีไทดสอบ
ปริมาณตอ แเเ กรัม
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีไี
ใ5แ
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไี
โไฺ็
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
โฺ็ไ
เขมันอิไมตัว ิกรัมี
เฺ5แ
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
เมพบ
ปรตีน ิกรัมี ิัNx6ฺ25ี
ฺ่ๆ้
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
็โฺ้
฿ยอาหาร ิกรัมี
โฺ่ใ
นๅาตาล ิกรัมี
ใไฺๆ
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ซดียม ิมิลลิกรัมี
วิตามินอ ิเมครกรัมี
วิตามินบี แ ิมิลลิกรัมี
วิตามินบี โ ิมิลลิกรัมี
คลซียม ิมิลลิกรัมี
หลใก ิมิลลิกรัมี
ถຌา ิกรัมี
ความชืๅน ิกรัมี

รายการทีไทดสอบ

ปริมาณตอ แเเ กรัม
2ุ400
โแฺแ
เฺเไ
เฺเใ
แๆฺแ
แฺๆแ
แโฺ5
ใฺโแ

12.4. การลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
วศฺ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิต ละเดຌทดสอบการละลาย การยอมรับดຌานสี กลิไน ละรส
รวมกับผูຌผลิตนๅาจิๅมสุกีๅยีไหຌออชา ฿นวันทีไ โ สิงหาคม โ5ๆแ พืไอ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาละ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏ
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินการทดลองผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅกึไงสารใจรูป฿หຌ
ปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค พืไอขยายอกาสทางการตลาด
หลังการดานินงาน วศฺ ทดลองพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅผงงสารใจรูป เดຌผลิตภัณฑຏทีไคืนตัวลຌว฿หຌ
รสชาติ฿กลຌ คียงกับ นๅาจิๅมสูตรดิมละมีความหนืดพอหมาะ นอกจากนีๅ วศฺ จะติดตามละ฿หຌ คานะนาก
ผูຌประกอบการ฿นรืไองพัฒนาสูตรการผลิตละบรรจุภัณฑຏตอเป พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถนาผลการวิจัยเป฿ชຌ
฿หຌกิดประยชนຏสูงสุด รวมทังๅ ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอลขสารบบอาหาร
14. ขຌอสนอนะ
ผูຌผลิตนๅาจิๅมสุกีๅยีไหຌออชา มีความพอ฿จทีไ วศฺ ชวยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏนๅาจิๅมสุกีๅผงกึไงสารใจรูป ทา฿หຌ
ผูຌ ป ระกอบการเดຌ ผ ลิ ต ภั ณ ฑຏ รู ป บบ฿หม ซึไ ง ผูຌ ป ระกอบการอยู ร ะหว า งการทดลองละหาช อ งทางการผลิ ต
พืไอสามารถขยายอกาสทางการตลาด ผูຌประกอบการหในถึงประยชนຏทีไหนวยงานภาครัฐสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑຏ ถายทอดความรูຌการผลิต ละมีขຌอสนอนะ฿หຌมีการสงสริมดຌานการตลาด
คณะทางาน วศฺ จะติดตามความกຌาวหนຌาอยางตอนืไองมຌจะสิๅนสุดครงการ นืไองจากปຓนผูຌประกอบการ
ทีไมีศักยภาพทางการตลาด ชวยสรຌางงานสรຌางรายเดຌ฿หຌกชุมชนละประทศชาติ
15. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
15.1. นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
15.2. นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
15.3. นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
15.4. นางสาววรินทิพยຏ สิทธิชัย
15.5. นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์
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ภาพกิจกรรมการศึกษาทดลอง
ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา

ภาพทีไ แ

ภาพทีไ โ

ภาพทีไ ใ

ภาพทีไ แ-ใ ลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ ฿นวันทีไ โ็ กุมภาพันธຏ โ5ๆแ
ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตนๅาจิๅมสุกีๅกึไงสารใจรูป

ภาพทีไ ไ

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ ๆ

ภาพทีไ ็

ภาพทีไ ่

ภาพทีไ ้

ภาพทีไ แ0

ภาพทีไ แ1

ภาพทีไ แโ

ภาพทีไ แ3

ภาพทีไ แ4

ภาพทีไ แ5
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ภาพทีไ แๆ

ภาพทีไ แ็

ภาพทีไ แ่

ภาพทีไ แ้

ภาพทีไ โเ

ภาพทีไ โแ

ภาพทีไ โโ

ภาพทีไ โใ

ภาพทีไ โไ

ภาพทีไ ไ-โไ การทดลองผลิตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม฿นหຌองปฏิบัติการภาย฿น วศฺ
ลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏกผูຌประกอบการ

ภาพทีไ โ5

ภาพทีไ 26

ภาพทีไ โ็

ภาพทีไ โ่

ภาพทีไ โ้

ภาพทีไ ใเ

ภาพทีไ 25-ใเ จຌาหนຌาทีไ วศฺ ลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกกนๅาจิๅมสุกีๅยีไหຌออชา
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป 2561

ครงการ การพัฒนาครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายเกรวุฒิ หีบกຌว
อาภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม
Development of Banana blossom mixed with herbal beverage
โ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ เโ-โเแ็ไแ5 ทรสาร ๊ เโโ-เแ็ไแๆ
อีมลຏ ๊ patinya@dssฺgoฺth
ใ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายเกรวุฒิ หีบกຌว
ทีตไ ัๅง ๊ 5่ใ หมู แแ ตาบลบຌานจัไน อาภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไแเเเ
ทรศัพทຏ ๊ 096-ๆ5โ5โไๆ
ไ ระยะวลาของครงการ ๊ ๆ ดือน
5 งบประมาณครงการ ๊ ๆ5ุเเเ บาท
ๆ บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ิวทฺี เดຌดานินครงการ คูปองวิทยຏพืไออทอป ิSTI coupon for
OTOP Upgradeี พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี ฿หຌสอดรับ
OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑຏ มาตรฐาน บรรจุภัณฑຏ
ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตัๅงตกลุมอ
ทอป สตารຏ ทอัพ ิStart upี กลุ มอทอปปัจ จุบัน ิExistingี ละกลุ มอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสู อสอใม อี
ิGrowthี รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม ดานินงาน
ครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืๅนทีไสารวจขຌ อมูล
ปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ประภทอาหารละครืไองดืไม พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเมผาน
กณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ละสงสริมผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน
ควบคูกับดานินงานคูปองวิทยຏพืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกขຌารวมครงการฯ
บริษัท อีคอน กใค พลัส จากัด ตาบลบຌานจัไน อาภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความตຌองการ฿หຌ
วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿น
การขงขัน
็ ความปຓนมาของครงการ
฿นชวงป โ55ๆ-โ5ๆเ การบริภคครืไองดืไมพืไอสุขภาพเดຌรับความนิยมพิไมขึๅนอยางตอนืไองละมีนวนຌม
ขยายตัวพิไมสูงขึๅนฉลีไยรຌอยละ ็ฺโ ตอป นืไองจากผูຌบริภคตระหนักถึงประยชนຏทีไเดຌรับจากครืไองดืไมพืไอสุขภาพ
สงผล฿หຌตลาดครืไองดืไมพืไอสุขภาพมีการพัฒนา฿หຌมีครืไองดืไมทีไหลากหลายพืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค
ธุรกิจผลิตภัณฑຏนๅาผักละผลเมຌพืไอสุขภาพเดຌรับความนิยมตามกระสผูຌบริภคทีไหันมา฿ส฿จสุขภาพ ดยตลาดชาขียว
พรຌอมดืไมละตลาดครืไองดืไมนๅาอัดลมริไมมีนวนຌมชะลอตัวลง จากผูຌบริภคทีไตຌองการครืไองดืไมทีไมีประยชนຏพืไอ
สุขภาพเมติมนๅาตาลตตຌองการครืไองดืไมทีไทาจากนๅาผัก ผลเมຌ ละสมุนเพรชวยดับกระหายละดีตอสุขภาพ
บริษัท อีคอน กใค พลัส จากัด ผูຌผลิตครืไองดืไมนๅาผักละผลเมຌพรຌอมดืไม ชน นๅาฟักขຌาว นๅาสຌม นๅามะมวง
ตรา จี-พลั ส ฿นจังหวัดอุดรธานี ปຓนผูຌประกอบการทีไมีความตຌองการทีไจะพัฒนาผลิตภัณฑຏครืไองดืไม฿นรูปบบ฿หม
พืไอสรຌางความตกตางจากคูขง ละขยายตลาดผลิตภัณฑຏครืไองดืไม฿หຌเดຌความหลากหลาย฿นตลาด จากการ
สอบถามขຌอมูลของผูຌบริภคของผูຌประกอบการ พบวาลูกคຌาหรือผูຌบริภค฿หຌความสาคัญกับ ผลิตภัณฑຏนๅาผักละ
ผลเมຌพรຌอมดืไมทีไมีประยชนຏตอรางกาย จึงตຌองการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏครืไองดืไมบารุงนๅานมมทีไพบปัญหาทัๅงม
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ทีไพิไงคลอดบุตรตมีปริมาณนๅานมออกมานຌอย หรือมทีไอยู฿นวัยทางานทา฿หຌเมคอยมีวลาทาอาหารทีไมีประยชนຏ
฿หຌตัวองรับประทานจึงเมคอยมีนๅานม฿หຌบุตร ผูຌประกอบการจึงลือกหัวปลีปຓนวัตถุดิบ฿นการผลิตครืไองดืไมพราะ
หัวปลีมีคุณคาทางภชนาการตอรางกาย ละปຓนหลงของรธาตุละวิตามินทีไดีตอสุขภาพของผูຌบริภค ดยการ
ปรรูปปຓนนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรบรรจุขวดกຌวผานกระบวนการฆาชืๅอดຌวยความรຌอน สามารถกใบรักษาเดຌนาน
ละสะดวกตอการบริภค
คณะทางานครงการ เดຌลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาหัวปลี
ผสมสมุ น เพรพรຌ อ มดืไ ม ซึไ ง บริ ษั ท อี ค อน กใ ค พลั ส จ ากั ด ปຓ น ผูຌ ป ระกอบการทีไ มี ศั ก ยภาพทางการตลาด
คณะทางานจึงเดຌจัดทาครงการการพั ฒนาครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌ มี
คุณภาพ มีอายุการกใบรักษาเดຌนาน ละผลักดัน฿หຌขอการรับรองมาตรฐาน ชวยพิไมอกาสทางการตลาดละ
ความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาปลีกลຌ วยพรຌอมดืไม฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน ละปຓนทีไตຌองการของ
ผูຌบริภค
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหาความตຌองการ฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอ
หานวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
ฺ้โ ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
ฺ้ใ ทดสอบกายภาพประสาทสัมผัส
ฺ้ไ ทดสอบคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณฑຏ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ทีไ ใ5ๆ พฺศฺ โ55ๆ รืไ อ ง
ครืไองดืไม฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท ละคุณคาทางภชนาการ
ฺ้5 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ฺ้ๆ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพพัฒนาผลิตภัณฑຏ
ฺ้็ ติดตาม ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
9ฺ8 สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
ผลิตภัณฑຏนๅาผักละผลเมຌพรຌอมดืไม คือครืไองดืไมทีไเดຌจากสวนประกอบของพืชผักผลเมຌละสมุนเพร คือ
ตຌน ฿บ ดอก มลใด รากหรือหงຌา ปຓนตຌน ครืไองดืไมผักละผลเมຌพรຌอมดืไมจึงปຓนการปรรูปผลิตผลจากธรรมชาติทีไ
฿หຌคุณคาทางภชนาการละคุณคาทางยาตอสุขภาพดยพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต การบรรจุ฿นภาชนะบบตางโ พืไอ
ความสะดวกตอการบริภค ครืไองดืไมผักละผลเมຌพรຌอมดืไมมีคุณคาทางอาหาร ชวย฿หຌชุมชืไน รูຌสึกสบาย นืไองจากพืชผัก
ผลเมຌละสมุนเพรบางชนิดสามารถชวยผอนคลายความรຌอน ทา฿หຌอุณหภูมิ฿นรางกายลดลง บางชนิดชวยบารุง
หัว฿จ บางชนิดมีคุณสมบัติชวยยอยอาหาร ชวยรักษาสภาวะรางกาย฿หຌกิดสมดุล ทา฿หຌสงผลดีตอสุขภาพ
ปัจจุบันประทศเทยสนับสนุนการลีๅยงบุตรดຌวยนๅานม พราะนมจากมปຓนอาหารทีไจาปຓนสาหรับทารก
ซึไงองคຏการอนามัยลกนะนา฿หຌลีๅยงลูกดຌวยนมมอยางดียวนาน ๆ ดือน หลังจากนัๅน฿หຌนมมรวมกับอาหาร
สริมตามวัยเปจนลูกอายุ โ ป นืไองจากนมมมีสารอาหารตามทีไทารกตຌองการซึไงหมาะสมตอการจริญติบต
ละปຓนการสรຌางภูมิคุຌมกันตอ ชืๅอรค ทา฿หຌคุณมตຌองเดຌรับสารอาหารพียงพอละ฿หຌพลังงานทีไสูงตอการผลิต
นๅานมกบุตร ดยทัไวเปมทีไ฿หนมบุตรผลิตนๅานมประมาณวันละ โเ - ใเ ออนซຏ ซึไงอาหารทีไบารุงนๅานมมปຓน
อีกทางลือกทีไจะชวย฿หຌคุณมสามารถผลิตนๅานมเดຌตามความตຌองการ
ปลีกลຌวยหรือหัวปลี ิbanana blossomี ปຓนสวนดอกของกลຌวยทีไยังมีกาบขนาด฿หญหอหุຌมอยูภายนอก
รียงตัวทับซຌอนกันนนปຓนรูปดอกบัวตูมทรงสูง ตดอกกลຌวยทีไทຌจริงคือสวนทีไปຓนหลอดสีหลืองทีไติดละรียง
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ตัวอยูรอบกนขนาด฿หญรวมกันปຓนชอดอก ตละชอจะถูกบงกัๅนดຌวยกาบทีไมีสีนๅาตาลดงปຓนชัๅน กลຌวยหนึไง
ดอกจะจริญปຓนผลกลຌวยพียงหนึไงผล กลຌวยหนึไงชอกใคือกลຌวยหนึไงหวี ละกลຌวยหลายหวีมารวมกันรียกวากลຌวย
หนึไงครือ หัวปลีกินเดຌทัๅงบบดิบละสุก บบดิบทา฿นรูปของผั กปຓนครืไองคียง รสชาติฝาด ถຌานาเปปรุงสุก
รสชาติออกหวาน ดยคุณคาภชนาการทีไรางกายจะเดຌรับจากหัวปลี แเเ กรัม เดຌก สຌน฿ยอาหาร เฺ่ กรัม
คลซียม โ่ มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส ไเ มิลลิกรัม ซึไงหัวปลีมีคลซียม มากกวากลຌวยสุกถึง ไ ทา นอกจากนีๅยังมี
ปรตีน ธาตุหลใก ฟอสฟอรัส วิตามินซี บีตาครทีน ทีไมีคุณสมบัติ฿นการบารุงลือดนืไองจากมมีการสูญสียลือด
ระหวางการคลอด บ ารุง นๅานมของม ทีไพิไ งคลอดบุ ตร฿นชว ง฿หຌ น มบุ ตรพราะมีส ารทีไ ชว ยสริ มสรຌ างการ฿หຌ
ภูมิคุຌมกัน รักษารคกระพาะหมาะสาหรับผูຌปຆวยรคกระพาะอาหารอักสบ กຌรຌอน฿น ละหัวปลีมีคุณสมบัติ฿น
การลดระดับนๅาตาล฿นลื อด จากทีไกล าวมาปลีกลຌ ว ยหรือหัว ปลี ปຓน พืชผั กสมุนเพรทีไมีคุณคาทางอาหารละ
สรรพคุณขับนๅานมสูง อุดมดຌวยสารอาหารทีไหมาะกคุณมทีไพิไงคลอดบุตร จึงสามารถนามา฿ชຌปຓนวัตถุดิบ฿นการ
ผลิตผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาผักละผลเมຌพรຌอมดืไมเดຌ
จากการศึกษาพืชผักสมุนเพรทีไหมาะกับคุณมทีไพิไ งคลอดบุตรชวยบารุงนๅานม ซึไงสรรพคุณสวน฿หญมี
ประยชนຏตอสุขภาพ เดຌก ขิง มีปรตีน เขมัน คลซียม วิตามินอ บีหนึไง บีสอง คารຏบเฮดรต สรรพคุณชวยขับ
ลม กຌอาจียน ชวยยอยเขมันเดຌดี ลดการบีบตัวของลาเสຌ บรรทาอาการปวดทຌองกรใง ขับหงืไอ พิไมการเหลวียน
ลือด ทา฿หຌนๅานมเหลเดຌดี ลดอาการอาจียน ละสรรพคุณทีไดีของขิงจะผานทางนๅานมเปสูลูก ทา฿หຌลูกเมปวด
ทຌอง กระชาย มีคลซียมสูง มีวิตามิน ชวยซับนๅาคาวปลาสตรีหลัไงคลอดบุตร มีฤทธิ์หมือนกับฮอรຏมนอสตรจน
฿บกะพรา มีธาตุหลใก คลซียม ฟอสฟอรัส สຌน฿ยอาหารสูง สรรพคุณความรຌอนจาก฿บกะพราชวยพิไมการ
เหลวียนของลือด ชวย฿หຌมีนๅานมมากขึๅน กຌทຌองอืด ทຌองฟງอ หวัด คลืไนเสຌ อาจียน ชวยทา฿หຌ อารมณຏดีขึๅน ยิไงถຌาดใก
เดຌรับจากนมม กใจะชวยลดอาการทຌองอืดทຌองฟງอ฿นดใกดຌวย ฿นประทศอินดนีซีย฿ชຌ ฿บกะพราปรุงอาหารกิน
พืไอขับนๅานม ฿บมงลัก มีธาตุหลใก คลซียม วิตามินบี ละวิตามินซีสูง สรรพคุณชวย฿หຌมีรสหอมรຌอน ทา฿หຌ
นๅานมเหลเดຌดี ขับลม ขับหงืไอ กานพลูหรือดอกกานพลู มีสวนประกอบสาคัญคือยูจีนอล ิEugenolี สรรพคุณ
ชวยขับนๅานม มีฤทธิ์ชว ยขับนๅาดีพืไอนาเปยอยอาหาร ลดอาการบีบตัวของลาเสຌบรรทาอาการนน จุกสียด
ปຈยกัๆก ปຓนสมุนเพรจีนชว ยกระตุຌนการผลิตนๅานม กระตุຌนการเหลวียนลหิต ละมีฤทธิ์หมือนกับ ฮอรຏมน
อสตรจน ละอินทผาลัม มีวิตามิน คลซียม ซัลฟอรຏ หลใก พทสซียม ฟอสฟอรัส มกนีซียม ละเฟบอรຏ
สรรพคุณชวยพิไมสารอาหารสาคัญ฿นนๅานมม ชวยพิไมภูมิคุຌมกันของรางกาย ทา฿หຌลูกนຌอยมีสุขภาพทีไขใงรง
กรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร ิวศฺี ดยส านั ก ทคนลยี ชุ ม ชน กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑຏ อ าหารละครืไ อ งดืไ ม
หในความสาคัญของการพัฒนาครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน ละตรงกับ
ความตຌองการของผูຌบริภค ผูຌประกอบการเดຌขຌารวมครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการฺฺOTOPฺฺอาหารละ
ครืไ องดืไ มตามหลั กกณฑຏ วิธีทีไ ดี฿นการผลิ ต ฿นพืๅน ทีไ จังหวัดภาคตะวั นออกฉี ยงหนือ ฿นปง บประมาณ โ5ๆเ
ดย วศฺ เดຌ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนาฟักขຌาวบรรจุขวดละเดຌรับการรับรอง มผชฺ
฿นป โ5ๆแ ซึไงผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏจึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาครืไองดืไมนๅาหัวปลี
ผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม฿หຌ กบริษัท อีคอน กใค พลั ส จากัด ซึไงปຓน ผูຌป ระกอบการทีไมีศักยภาพทางการตลาด
พืไอพิไมอกาสทางการตลาด ละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ ดยมีนวทาง฿นการพัฒนา
ผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาหัวปลีดຌวยการสกัดนๅาปลีกลຌวย ละพิไมรสชาติ฿หຌดืไมเดຌงายขึๅนดยผสมพืชผักสมุนเพรทีไ
หมาะกับคุณมทีไพิไงคลอดบุตร เดຌก ขิง ฿บกะพรา ฿บมงลัก กระชาย ปຈยกัๆก กานพลู ละ฿ชຌความหวานจาก
อินทผาลัม ซึไงมีสรรพคุณสมุนเพรนีๅจะพิไมสารอาหาร฿นนมทีไอุดมเปดຌวยวิตามิน รธาตุ สຌน฿ยอาหาร ละชวย
กระตุຌนการผลิตนๅานม฿หຌกคุณมหลังคลอดเดຌปຓนอยางดี ซึไงครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม นอกจาก
จะหมาะสาหรับคุณมลຌวยังหมาะสาหรับผูຌบริภคทุกพศทุกวัยทีไรักสุขภาพอีกดຌวย
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11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา ความตຌองการพืไอหานวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
แแฺโ ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
แแฺใ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไใ5ๆ พฺศฺ โ55ๆ รืไองครืไองดืไม
฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท ละวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
แแฺไ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
แแฺ5 ติดตาม ประมินผล ละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ การลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศฺ เดຌติดตอประสานกับ บริษัท อีคอน กใค พลั ส จากัด พืไอรวบรวมปัญหาละความตຌองการของ
ผูຌประกอบการ จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นวันทีไ โ็ กุมภาพันธຏ โ5ๆแ
พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณ ฑຏครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม ฿นรูปบบ
ผลิตภัณฑຏ฿หม พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
แโฺโ การศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
คณะทางานเดຌทดลองพัฒนาสู ตรครืไองดืไมนๅาหัว ปลี ผสมสมุนเพรพรຌอมดืไมจากวัตถุดิบ จากธรรมชาติ
ซึไงประกอบดຌวยสว นประกอบหลักคือ นๅาหัวปลี ละอินทผาลัม ซึไงเดຌอัตราสวนผสมทีไมีลั กษณะสี กลิไน ละ
รสชาติปຓนทีไยอมรับของผูຌทดสอบทางประสาทสัมผัส
จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาของผูຌประกอบการ ตຌองการพัฒนาครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพร ทีไหมาะ
กับคุณมทีไพิไงคลอดบุตร ซึไงสวนประกอบทีไสาคัญ เดຌก หัวปลี อินทผาลัม ละพิไมสมุนเพร เดຌก ขิง กระชาย
฿บมงลัก ฿บกระพรา ปຈยกัๆก ละกานพลู พืไอ฿หຌเดຌสูตรทีไหมาะสมเดຌทดลองผสมสมุนเพรตามอัตราสวนผสมทีไ
ตกตางกัน จานวน ไ สูตร ดังสดงตารางทีไ แ พืไอคัดลือกสูตรทีไ หมาะสมของนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม
จากนัๅนนานๅาหัวปลีผสมสมุนเพรทีไเดຌเปตຌมทีไอุณหภูมิ ่5 องศาซลซียส ปຓนวลา แ5 นาที บรรจุ฿นขวดกຌว฿ส
ขนาด แ่เ มิลลิลิตร ทีไผานการ ฆาชืๅอลຌว บรรจุขณะรຌอนลຌวเปนึไงฆาชืๅอปຓนวลา ใเ นาที ลຌวปຂดฝา ละทา
฿หຌยใน
ตารางทีไ แ อัตราสวนผสมครืไองดืไมนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม
สวนประกอบ
สูตร แ ิรຌอยละี สูตร โ ิรຌอยละี สูตร ใ ิรຌอยละี สูตร ไ ิรຌอยละี
หัวปลี
50
40
5เ
ไ5
อินทผลัม
30
30
ใเ
ใเ
ขิง
5
10
ใฺใ
5
กระชายขาว
5
10
ใฺใ
5
ปງยกัๆก
ใฺใ
โฺ5
กานพลู
10
10
ใฺใ
โฺ5
฿บกระพรา
ใฺใ
5
฿บมงลัก
ใฺใ
5
จากการศึกษาพัฒนาสูตร ละการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส฿นหຌองปฏิบัติการ พบวา การ฿ชຌ
ปริมาณนๅาหัวปลี฿นปริมาณทีไมากกวารຌอยละ 5เ ฿นสูตรทีไ แ เดຌกลิไนละรสชาติของปลีกลຌวยมากกวาสมุนเพร
ละมืไอปรับสูตรละวิธีสกัดสมุนเพร฿หຌมีหมาะสม พบวาสูตรทีไดี คือ สูตรทีไ ไ ฿ชຌนๅาหัวปลีรຌอยละ ไ5 นๅาอินทผาลัม
รຌอยละ ใเ ทีไ฿หຌความหวานบบธรรมชาติทีไ แ5 บริกซຏ ผสมกับนๅาสมุนเพรฤทธิ์รຌอนทีไหมาะสมกับคุณมทีไพิไง

117
คลอดบุตร เดຌก ขิง กระชาย ฿บกระพรา ฿บมงลัก ละสมุนเพรฤทธิ์ยใน เดຌก กานพลู ละปງยกัๆก พืไอพิไม
กลิไนละเดຌรสชาติทีไทดสอบ฿หຌการยอมรับมากกวาสูตรทีไ 1 2 ละ3
แโฺใ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏ ละวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
หลังจากทดลองผลิตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม จากนัๅนเดຌนาผลิตภัณฑຏตรวจวิคราะหຏ คุณภาพ
ผลิตภัณฑຏตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ ใ5ๆ พฺศฺ โ55ๆ รืไอง ครืไองดืไม฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท ละ
วิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
ผลวิคราะหຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ ใ5ๆ พฺศฺ โ55ๆ
รืไอง ครืไองดืไม฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท พบวาอยู฿นกณฑຏกาหนด฿นทุกรายการทีไทดสอบ ตามตารางทีไ ใ
ตารางทีไ 3 ผลวิคราะหຏผลิตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีไ ใ5ๆ
พฺศฺ โ55ๆ รืไอง ครืไองดืไม฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท
รายการทีไทดสอบ
กณฑຏทีไกาหนด
ผลวิคราะหຏ
การทดสอบสารพิษอะฟลาทใอกซิน
ิAflatoxin testingี
- อะฟลาทใอกซิน B1
ตຌองเมพบ
เมพบ
- อะฟลาทใอกซิน B2
ตຌองเมพบ
เมพบ
- อะฟลาทใอกซิน G1
ตຌองเมพบ
เมพบ
- อะฟลาทใอกซิน G2
ตຌองเมพบ
เมพบ
- ปริมาณอะฟลาทใอกซินทัๅงหมด
ตຌองเมพบ
เมพบ
การทดสอบทางอาหาร ิFood testingี
- กรดบนซอิก
เมกิน โเเ มิลลิกรัม
เมพบ
- ซดียมบนซอต
เมพบ
- กรดซอรຏบิก
เมกิน โเเ มิลลิกรัม
เมพบ
- ซัลฟอรຏเดออกเซดຏ
เมกิน ็เ มิลลิกรัม
เมพบ
การทดสอบลหะหนัก ิMetals testingี
- สารหนู
เมกิน เฺโ มิลลิกรัม
นຌอยกวา เฺเโ มิลลิกรัม
- ทองดง
เมกิน 5 มิลลิกรัม
เฺแ5 มิลลิกรัม
- หลใก
เมกิน แ5 มิลลิกรัม
เฺไไ มิลลิกรัม
- ตะกัไว
เมกิน เฺ5 มิลลิกรัม
เมพบ
- ดีบกุ
เมกิน โ5เ มิลลิกรัม
นຌอยกวา แฺเเ มิลลิกรัม
- สังกะสี
เมกิน 5 มิลลิกรัม
เฺ5โ มิลลิกรัม
การทดสอบจุ ลิ น ทรี ยຏ ิMicrobiological
testingี
- บาซิลลัส ซีรียส
เมเดຌกาหนด
นຌอยกวา แ
- คลอสตริดียม พอรຏฟริงจนสຏ
เมเดຌกาหนด
นຌอยกวา แ
- คลิฟอรຏม
นຌอยกวา โฺโ
นຌอยกวา แฺแ
- อสชอริชีย คเล
ตຌองเมพบ
เมพบ
- สตฟลคใอกคัส ออรียส
ตຌองเมพบ
เมพบ
- ซลมนลลา
ตຌองเมพบ
เมพบ
- ยีสตละรา
ตຌองเมพบ
เมพบ
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ผลวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ พบวาผลิตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม มีคุณคาทาง
ภชนาการ ตามตารางทีไ ไ มืไอทียบกับปริมาตรทีไบรรจุขวด โเเ มิลลิลิตร มีคุณคาทางภชนาการตอหนึไงหนวย
บริภคเดຌพลังงานทัๅงหมด ไเ กิ ลคลอรี ิพลังงานจากเขมัน เ กิลคลอรีี คารຏบเฮดรตทัๅงหมดรຌอยละ ใ
฿ยอาหารรຌอยละ ใ ซดียมรຌอยละ แ ละคลซียมรຌอยละ โ
ตารางทีไ ไ ขຌอมูลทางภชนาการของผลิตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม
รายการทีไทดสอบ
ปริมาณตอ แ00 มิลลิลิตร
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีไี
โแฺไ
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไี
เ
เขมันทัๅงหมด ิกรัมี
เ
เขมันอิไมตัว ิกรัมี
เ
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
เมพบ
ปรตีน ิกรัมี ิัNx6ฺ25ี
เฺโแ
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
5ฺแ5
฿ยอาหาร ิกรัมี
เฺไเ
นๅาตาล ิกรัมี
ไฺเไ
ซดียม ิมิลลิกรัมี
ๆฺ55
วิตามินอ ิเมครกรัมี
เมพบ
วิตามินบี แ ิมิลลิกรัมี
เมพบ
วิตามินบี โ ิมิลลิกรัมี
นຌอยกวา เฺเแ
คลซียม ิมิลลิกรัมี
ๆฺไ่
หลใก ิมิลลิกรัมี
เฺโเ
ถຌา ิกรัมี
เฺโไ
ความชืๅน ิกรัมี
้ไฺไ
12ฺ4 การลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
วศฺ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิต ละรวมทดลองผลิตรวมกับ กบริษัท อีคอน กใค พลัส จากัด
฿นวันทีไ โ สิงหาคม โ5ๆแ พืไอ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏ พบวา
ผูຌประกอบการเดຌคัดลือกสูตรทีไ ไ สอดคลຌองกับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส฿นหຌองปฏิบัติการ
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินการทดลองผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพร
พรຌอมดืไม฿หຌมีคุณภาพละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค พืไอขยายอกาสทางการตลาด
หลังการดานินงาน วศฺ ทดลองพัฒนาสูตรผลิ ตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม ดยพัฒนาสูตรทีไมี
รสชาติทีไดี รับประทานเดຌละมีป ระยชนຏทางคุณคาทางภชนาการทีไหมาะสมกผูຌบ ริ ภค นอกจากนีๅ วศฺ
จะติดตามละ฿หຌคานะนากผูຌประกอบการ฿นรืไองพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตละบรรจุภัณฑຏ ละผลักดัน
฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอลขสารบบอาหาร฿นป โ5ๆโ ตอเป
แไฺ ขຌอสนอนะ
บริษัท อีคอน กใค พลัส จากัด มีความพอ฿จทีไ วศฺ ชวยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอม
ดืไม ทา฿หຌกลุ มเดຌรียนรูຌทคนิค฿นการผลิต ซึไงกลุ มจะเดຌนาเปทดลองผลิตออก จาหนาย พืไอขยายอกาสทาง
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การตลาด ผูຌประกอบการหในถึงประยชนຏละรูຌสึกประทับ฿จทีไหนวยงานภาครัฐสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑຏ
ถายทอดความรูຌการผลิต ละมีขຌอสนอนะ฿หຌมีการสงสริมดຌานการตลาด
คณะทางาน วศฺ จะติดตามความกຌาวหนຌาอยางตอนืไองมຌจะสิๅนสุดครงการ นืไองจากปຓนผูຌประกอบการ
ทีไมีศักยภาพทางการตลาด ซึไงผูຌประกอบการเดຌรับการถายทอดทคนลยีละอยูระหวางผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการ
ยืไนขอลขสารบบอาหารจาก อยฺ
แ5ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แ5ฺแ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
แ5ฺโ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
15ฺ3 นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
แ5ฺไ นางสาววรินทิพยຏ สิทธิชัย
แ5ฺ5 นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์

นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรຏ
นักวิทยาศาสตรຏจຌางหมา
นักวิทยาศาสตรຏจຌางหมา
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ภาพกิจกรรมการศึกษาทดลอง
ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา

ภาพทีไ แ

ภาพทีไ โ

ภาพทีไ ใ

ภาพทีไ แ-ใ ลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ ฿นวันทีไ โ็ กุมภาพันธຏ โ5ๆแ
ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม

ภาพทีไ 4

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ 6

ภาพทีไ 7

ภาพทีไ 8

ภาพทีไ 9

ภาพทีไ แเ

ภาพทีไ แแ

ภาพทีไ แโ

ภาพทีไ 13

ภาพทีไ 14

ภาพทีไ 15
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ภาพทีไ แๆ

ภาพทีไ แ็

ภาพทีไ แ่

ภาพทีไ ไ-แ่ การทดลองผลิตภัณฑຏนๅาหัวปลีผสมสมุนเพรพรຌอมดืไม฿นหຌองปฏิบัติการภาย฿น วศฺ
ลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏกผูຌประกอบการ

ภาพทีไ แเ

ภาพทีไ แแ

ภาพทีไ แโ

ภาพทีไ ไ

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ ๆ

ภาพทีไ แ้-โไ จຌาหนຌาทีไ วศฺ ลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกกบริษัท อีคอน กใค พลัส จากัด
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป 256แ

ครงการ การยืดอายุการกใบรักษาขนมปຖยะ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางสาวอุเรวรรณ พชรมหาศาล
อาภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การยืดอายุการกใบรักษาขนมปຖยะ
ิภาษาอังกฤษี Prolong shelf life of Thai cake ิKha Nom Piaี products
โ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางสาวอุเรวรรณ พชรมหาศาล
ทีไตัๅง ๊ วิสาหกิจชุมชนผลิตขนมมะคา กอเก ้ หมู ใ ตาบลมะคา อาภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ไไแ5เ ทรศัพทຏ ๊
0่็-เ5ไ-เ้็็
ใ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊
ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
ไ งบประมาณครงการ ๊ 5เุเเเ บาท
5 บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ิวทฺี เดຌดานินครงการ คูปองวิทยຏพืไออทอป ิSTI coupon
for OTOP Upgradeี พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี ฿หຌสอด
รับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑຏ มาตรฐาน บรรจุ
ภัณฑຏ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตัๅงตกลุม
อทอป สตารຏ ทอั พ ิStart upี กลุ มอทอปปัจ จุบั น ิExistingี ละกลุ มอทอปทีไตຌ องการกຌ าวเปสู  อสอใ ม อี
ิGrowthี รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม ดานินงาน
ครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืๅนทีไสารวจขຌอมูล
ปัญ หาการผลิ ต ของผูຌ ป ระกอบการ OTOP ประภทอาหาร พืไ อ กຌ เ ขปัญ หาสิ น คຌ า ทีไมี คุ ณ ภาพเม ผ า นกณฑຏ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ละสงสริมผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน ควบคู
กับดานินงานคูปองวิทยຏพืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการผานการคัดลือกครงการฯ
วิสาหกิจชุมชนผลิตขนมมะคา กอเก ตาบลมะคา อาภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตຌองการ฿หຌ วศฺ
ชวยยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏขนมปຖยะ พืไอ฿หຌสามารถวางสินคຌาจาหนาย฿นตางจังหวัดหรือขยายพืๅนทีไการ
จาหนาย หากขนมปຖยะมีอายุการกใบนานขึๅนละยังคงคุณภาพรสชาติ ปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค
6ฺ ความปຓนมาของครงการ
ขนมปຖยะ หรือบางทຌองถิไนรียกวา ตຌาซຌอ หรือ ตຌาสຌอ หมายถึง ขนมอบชนิดหนึไงทาดຌวยปງงปຓนชัๅนมีเสຌ
ดยสวนปງงทามาจากปງงสาลีผสมเขมันหรือนๅามัน นๅา นๅาตาล กลือ หุຌมหอเสຌตางโ ชน เสຌถัไวขียว เสຌถัไวดง เสຌ
ถัไวดา เสຌฟัก เสຌผือก เสຌงาดา ลຌวนาเปอบ฿หຌสุกหรืออบควันทียน ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน, 2555ี
ดยทัไวเปขนมปຖยะประกอบดຌวย โ สวนคือ สวนปลือกทีไทาดຌวยปງงสาลีทีไอยูภายนอก ละสวนเสຌอยูภาย฿น ชน
เขคใม ผือก มีอายุการกใบรักษาประมาณ ไ - ็ วัน ทีไอุณหภูมิหຌอง ขึๅนอยูกับขนาดละชนิดของเสຌทีไอยูภาย฿น
จึงปຓนอาหารกึไงหຌงทีไมีอกาสสืไอมสียงายจากความชืๅนของสวนเสຌคลืไอนยຌายเปสวนปลือกทา฿หຌปลือกออนนิไม
ลงละสวนเสຌหຌงรวน ทา฿หຌกิดการขึๅนรา ิปยะนุช ละ สุคนธชืไนุ 2545ี ขนมปຖยะทีไมีคุณภาพละลักษณะ
ปรากฏทีไ ดี คื อ ลั ก ษณะรู ป ทรงทีไ ดี ส ว นทีไ  ปຓ น ปງ ง มี ลั ก ษณะปຓ น ชัๅ น เม  ตก นืๅ อ สั ม ผั ส ตຌ อ งเม  ขใ ง ก ระดຌ า ง
มีลั กษณะส าคัญคือ จุลิ นทรียຏ ยีส ตຏละรามีคาเมกิน กณฑຏมาตรฐานตาม มผชฺ แแ5/โ555 รืไอง ขนมปຖยะ
ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑຏอุตสาหกรรมุ โ555ี
จากการศึกษาขຌอมูลการยืดอายุการกใบทีไหมาะสมบืๅองตຌน พบวาขนมปຖยะปຓนขนมสดทีไมีอายุการกใบ
สัๅน พืไอ฿หຌยืดอายุการกใบรักษาขนมปຖยะ฿หຌกใบเดຌนานขึๅน สามารถทาเดຌดยการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุง
คุณภาพบรรจุภัณฑຏ ละสารดูดซับออกซิจนลຌวปຂดสนิท พืไอลดคาวอตอรຏอคติวิตีๅ฿นสวนปลือกละเสຌเดຌ
สงผล฿หຌยับยัๅงการติบตของชืๅอจุลินทรียຏ จึงสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌ สามารถวางจาหนายผลิตภัณฑຏ฿น
ทຌองตลาดเดຌนานขึๅน รวมถึงสามารถลดตຌนทุนจากการสืไอมสียของผลิตภัณฑຏเดຌดຌวย
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วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต ขนมมะค า กอเก ตัๅ ง อยู ต าบลมะค า อ าภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม
ปຓนผูຌประกอบการทีไผลิตขนมปຖยะหลายชนิด ชน เสຌถัไวเขคใม เสຌ ผือกเขคใม เสຌงาดา เสຌชาขียว เสຌมันมวง ละ
เสຌมันสຌม จากการสอบถามขຌอมูลผูຌประกอบการพบปัญหาผลิตภัณฑຏขนมปຖยะมีอายุการกใบพียง โ-ใ วัน จะกิด
การขึๅนรา฿นสวนปลือกละกิดยางหนียว฿นสวนเสຌ ทา฿หຌเมสามารถขยายตลาดเปยังตางจังหวัดเดຌ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม หในความสาคัญ
ของการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏขนมปຖยะ฿หຌสามารถยืดอายุการกใบเดຌนาน ละตรงกับความตຌองการ
ของผูຌบริภค จึงเดຌจัดทาครงการยืดอายุการกใบรักษาขนมปຖยะ พืไอยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏ฿หຌนานขึๅ น ยังคง
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน พิไมอกาสทางการตลาด ละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
็ฺ วัตถุประสงคຏ
พัฒ นากระบวนการผลิ ต ผลิ ตภั ณฑຏ ขนมปຖย ะ ฿หຌ ส ามารถยื ดอายุ การกใบ เดຌ นาน มีคุ ณภาพตรงตาม
มาตรฐาน ละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
ฺ่ ขอบขตของการดานินงาน
8ฺ1 ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอหานวทาง฿น
การพัฒนาผลิตภัณฑຏ
ฺ่โ ศึกษากระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตผลิตภัณฑຏขนมปຖยะ
ฺ่ใ ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏ
ฺ่ไ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตาม มผชฺ แแ5/โ555 รืไอง ขนมปຖยะ
ฺ่5 ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏ
ฺ่ๆ ติดตาม สรุปผลละจัดทารายงาน
ฺ้ หลักการละหตุผล
ปัจจุบันขนมปຖยะ฿นประทศเทยมีหลากหลายขนาดละหลายรสชาติตามตสูตรฉพาะของตละพืๅนทีไ
ชน ขนมปຖยะบบดัๅงดิมทีไมีขนาด฿หญมีเสຌ ถัไว เสຌคใมละเสຌฟักหวาน ขนมปຖยะลูกลใกเดຌรับความนิยมปຓนอยาง
มาก นืไองจากมีขนาดพอดีคา สะดวก฿นการรับประทานมากกวา
ฺ้แ การสืไอมสียของขนมปຖยะ
การสืไอมสียของอาหาร หมายถึง การปลีไ ยนปลงคุณลั กษณะคุณภาพของอาหาร฿นทางทีไเม ตองการ
ซึไงรวมถึงสี กลิไน รส รูปราง ลักษณะนืๅอสัมผัส ละคุณคาทางภชนาการ ตลอดจนความปลอดภัย฿นการบริภค
การสืไอมสียของอาหารสามารถบงเดຌปຓน 3 ประภท คือ การสืไอมสียทางจุลินทรีย ทางคมี ละทางกายภาพ
ดยขนมปຖยะ มักพบปัญหารืไองระยะวลาการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ นืไองจากขนมปຈยะประกอบดຌวย สวนปลือก
ิcrustี ละสวนเสຌ ิfillingี ซึไงตัวผลิตภัณฑຏมีคาวอตอรຏอคติวิตีๅ ิAWี สูง ิคาวอตอรຏอคติวิตีๅ คือ อัตราสวน
ของความดันเอ ิvapour pressureี ของนๅา฿นอาหาร ิPี ตอความดันเอของนๅาบริสุทธิ์ ิPoี ทีไอุณหภูมิละความ
ดันดียวกันี ทา฿หຌจุลินทรียຏจริญติบตเดຌดี สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษาสัๅน ซึไงสาหตุการสืไอมสียมา
จากปัจจัยภาย฿นทีไหมาะสมตอการจริญของจุลินทรีย ชน ความชืๅน ความปຓนกรด-ดาง สวนประกอบของขนม
ละการบรรจุ ทัๅงนีๅการคลืไอนยຌายความชืๅนจากเสมายังปง ปຓนปัจจัยหนึไงทีไกิดจากระดับ AW ทีไตางกัน ดยจะ
คลืไอนทีไจากสวนเสทีไมีระดับ AW สูงเปยังสวนปງงทีไมี AW ตไากวา จนกระทัไงถึงจุดสมดุล ซึไงการปลีไยนปลงนีๅมีผล
ทา฿หຌคุณภาพดຌานตางโ ของขนมปຖยะปลีไยนเป รวมถึงคุณภาพดຌานจุลินทรียຏ
ฺ้โ การยืดอายุการกใบรักษาขนมปຖยะ
Kilcast, ิ1996ี ฿หຌคานิยามวา อายุการกใบรักษา หมายถึง ระยะวลาทีไผลิตภัณฑຏ อาหารยังคงมีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทางคมีละทางกายภาพทีไดีเมกิดการปนปຕอนจากจุลินทรีย ทีไเมตองการ
ละยังคงคุณคาทางภชนาการ มืไอทาการกใบรักษาภาย฿ตຌสภาวะทีไบงบอกเวຌขຌางฉลาก
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นืไองจากการสืไอมสียของอาหารทัๅงทางจุลินทรีย ทางคมี ละทางกายภาพ ปຓนสาหตุทีไทา฿หຌอาหาร
สืไอมคุณภาพ฿นลักษณะตางโ สงผล฿หຌผูຌบริภคเมตองการ ละกใบรักษาเดຌเมนาน นอกจากนีๅอาจเมปลอดภัย฿น
การนาอาหารเปบริภค ดังนัๅนการยืดอายุการกใบรักษาอาหาร฿หຌนานขึๅน ดยทีไผูຌบริภคยอมรับเด ละปลอดภัย
จึงปຓนวิธีทีไสาคัญอยางยิไง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
การยืดอายุการกใบรักษาของขนมปຖยะ ดยการปງองกันการคลืไอนยຌายความชืๅนสามารถทาเดดยปรับลด
ความตกตางของระดับ AW ระหวางสวนปງงกับเสของขนมปຖยะ ดยการติมสารฮิ วมกตนท Humectantี
ทีไสามารถลดคา AW ลง฿นสวนประกอบ ชน กลีซลรอล กลือ นๅาตาล ซึไงมีผลทา฿หຌ อัตราการจริญของจุลินทรีย
ปฏิกิริยาการทางานของอนเซมຏ ละปฏิกิริยาอืไนโลดลง ซึไงการลือก฿ชຌ สารฮิวมกตนทตองคานึงถึงขຌอจากัด
ตางโ ชน กลิไน รส ความปຓนพิษ คุณภาพดຌานตางโ ของขนมปຖยะ ละการยอมรับของผูຌบริภค ิLabuza and
Hyman, 1998ี สารฮิวมกตนททีไนิยมนามา฿ชຌ เดຌก กลีซลรอล ปຓนสารประกอบเตรเฮดริกอลกฮอลຏ ซึไงปຓน
ของหลว฿ส เมมีสี เมมีกลิไน มีความหวาน 0ฺ6-0ฺ7 ทาของนๅาตาลซูครส ซอรบิทอล ปนสารประกอบพลีออล
หรือนๅาตาล อลกฮอลຏ มีความหวาน 0ฺ5-0ฺ6 ทาของนๅาตาลซูครส กลูคส ปຓนนๅาตาลมลกุลดีไยว พบ฿น
ธรรมชาติ มีลักษณะปຓนผลึกสีขาว มีความหวาน 0ฺ6-0ฺ7 ทาของนๅาตาลซูครส การวิจัยของ ปยะนุช ละ สุคนธຏ
ชืไน ิ2545ี เดຌศึกษาการยืดอายุขนมปยะดย฿ชกลีซอรอล ซอรบิทอล ละกลูคส ทนทีไนๅาตาลซูครส฿นเสຌถัไว
กวนทีไระดับความขຌมขຌนรຌอยละ 16ฺ7 33ฺ3 ละ 66ฺ7 ตามลาดับ พบวากลีซอรอลสามารถลดคา AW เดสูงสุด
รองลงมา คือ ซอรຏบิทอล ละกลูคส ดยสามารถลดคา AW ของเสถัไวกวนเดตไาสุดทากับ 0ฺ80 จึงเดຌคัดลือกกลี
ซอรอลมา฿ชຌ฿นการลดคา AW
10ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แเฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอหานวทาง฿น
การพัฒนาผลิตภัณฑຏ
10ฺ2 ศึกษากระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตผลิตภัณฑຏขนมปຖยะ
แเฺ3 ทดลองยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏ
แเฺไ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
แเฺ5 ติดตามละประมินผล
แเฺๆ ติดตาม สรุปผลละจัดทารายงาน
แแฺ ผลการดานินงาน
แแฺแ ผลการลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูล ปัญหา฿นการผลิ ต ละรวบรวมขຌอมูล งานวิจัยพืไอหา
นวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
วศฺ เดຌด านิ น การลงพืๅน ทีไ ส ารวจปั ญหาละความตຌองการของวิส าหกิจ ชุมชนผลิ ตขนมมะคา กอเก
ผูຌ ป ระกอบการตຌอ งการ฿หຌ วศฺ ชว ยยืด อายุ การกใบ ขนมปຖ ยะ พืไอ ฿หຌ ส ามารถจาหนาย฿นตลาดนอกพืๅน ทีไเ ดຌ
จากขຌอมูลงานวิจัย วศฺ จึงเดຌทดลอง฿ชຌบรรจุภัณฑຏรวมกับการ฿ชຌสารดูดซับออกซิจน พืไอยืดอายุการกใบรั กษา
ขนมปຖยะ฿หຌนานขึๅน ละปຓนนวทางทีไผูຌประกอบการนาเป฿ชຌงานเดຌจริง
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11ฺ2 กระบวนการผลิตละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตผลิตภัณฑຏขนมปຖยะเดຌศึกษาทดลองพัฒนา
กระบวนผลิตผลิตภัณฑຏขนมปຖยะดังตอเปนีๅ
นาถัไวขียวลาะปลือกชนๅา นาน 1-โ ชัไวมง จนนิไม
นาเปนึไงจนสุก ละบด฿หຌละอียดดยติมนๅาลใกนຌอยพืไอ฿หຌบดเดຌ
นาถัไวบดผสมกับนๅาตาลทราย
กวนสวนผสมทีไเดຌ฿นกระทะ
ผาเขคใมลຌวควຌานอาฉพาะเขดงออกลຌวนามาหัไนปຓนชิๅนลใกโ
นาเสຌถัไวผปຓนผน วางเขดงลงบนถัไวทีไผเวຌ
ปัຕนปຓนกຌอนกลม
หอเสຌถัไวดຌวยปງงทีไตรียมจากปງงสาลีผสมนๅาละนๅามันพืช
นาเปอบทีไอุณหภูมิ โโเ องศาซลซียส นาน แ5 นาที
ทิๅงเวຌ฿หຌยใน ลຌววางขนมปຖยะ฿นกระดาษกຌว
แแฺใ ผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏขนมปຖยะ
นาตัวอยางขนมปຖยะมายกสวนปลื อกละส วนเสຌออกจากกัน ซึไงนาฉพาะสวนปลือกมาวิคราะหຏ
ปริมาณความชืๅนดຌวยครืไองวิคราะหຏปริมาณความชืๅน ิMoisture analyzer Mettler LP16 ี ละวัดคาวอตอรຏ
อคติวิตีๅ ิwater activty ; AWี ดย฿ชຌครืไองวัด AW ิNovasina LabMasterี ละนาขนมปຖยะทัๅงสองสวน
วิคราะหຏคุณภาพดຌานจุลินทรียຏตาม มผชฺแแ5/โ555 จากการวิคราะหຏปริมาณความชืๅนละคา AW ฿นตัวอยาง
ขนมปຖยะเสຌถัไวเขคใมทีไอุณหภูมิหຌอง สดงดังตารางทีไ แ ซึไงสดง฿หຌหในวาสวนเสຌของขนมปຖยะมีปริมาณความชืๅน
ละคา AW มากกวาสวนปลือก ผลของความตกตางระหวางสวนเสຌละสวนปลือก ทา฿หຌกิดการคลืไอนยຌายของ
ความชืๅนจากความชืๅนมากกวาเปยังความชืๅนตไากวา ลักษณะนืๅอของขนมปຖยะจึงออนนิไมลง
ตารางทีไ แ ปริมาณความชืๅน ละคา AW ของขนมปຖยะเสຌถัไวเขคใม
คุณภาพทางกายภาพ
ปริมาณความชืๅน
คา AW

สวนปลือก
ฺ้ใเ
เฺ่แ้

สวนเสຌ
แ5ฺเ้
เฺ่โ็
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จากการศึกษาคุณภาพดຌานจุลินทรียຏของผลิตภัณฑຏขนมปຖยะเสຌถัไวเขคใมตาม มผชฺ แแ5/โ555 ซึไงผลการ
ทดสอบกอนละหลังทีไผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนา สดงดังตารางทีไ โ ซึไงพบวาตัวอยางขนมปຖยะเสຌถัไวเขคใม
หลังจากเดຌรับการพัฒนา ดยวิธีการ฿ชຌบรรจุภัณฑຏรวมกับสารดูดซับออกซิจน มีคุณภาพดຌานจุลินทรียຏ ปຓนเปตาม
มผชฺ กาหนด
ตารางทีไ โ คุณภาพทางจุลินทรียຏของผลิตภัณฑຏขนมปຖยะเสຌถัไวเขคใม
จุลินทรียຏ
จานวนจุลินทรียຏทัๅงหมด ิCFU/gี
ซลมนลลา ิin 25 gี
สตฟຂลคใอกคัส ออรียส ิCFU/gี
บาซิลลัส ซีรียส ิCFU/gี
คลอสทริดียม พอรຏฟริงจนสຏ ิCFU/gี
อสชอริชีย คเล ิCFU/gี
ยีสตຏละรา ิCFU/gี

กอนเดຌรับการพัฒนา
< 1 x 104
เมพบ
< 1เ
< 1เเ
< 1เเ
< 1เ
< 1เเ

หลังเดຌรับการพัฒนา
6,500
เมพบ
< 1เ
< 1เเ
< 1เเ
<ใ
< 1เเ

11ฺ4 ผลการยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏขนมปຖยะ
นาตัวอยางขนมปຖยะมาบรรจุ฿นถุงพลาสติกชนิดพอลิพรพิลีน ิpolypropylene, PPี จากนัๅนจัดรียง฿ส
กลองกระดาษทีไมีสารดูดซับออกซิจน คือ ซิลิกาจล ิSilica gelี ขนาด 5 กรัม กใ บรักษาทีไอุณหภูมิหຌอง ิใเ
องศาซลซียสี ดยอายุการกใบจะสิๅนสุดมืไอปรากฏชืๅอราทีไสามารถมองหในเดຌ ผลการศึกษาพบวาผลิตภัณฑຏขนม
ปຖยะมีอายุการกใบพิไมขึๅน จาก โ-ใ วัน ปຓน ่ วัน หรือมากกวา แ สัปดาหຏ ิจุดยุติของการกใบรักษา คือ การ
ปรากฏของชืๅอราทีไมองหในเดຌอยางชัดจนี นืไองจากฟຂลຏมพลาสติกชนิดพอลิพรพิลีนมีคาการซึมผานเอนๅา ทากับ
เฺ้้ กรัม/มตรโฺวัน ฿นขณะทีไสารดูดซับออกซิจน มีคุณสมบัติ฿นการดูดซับความชืๅน หรือมลกุลของเอนๅาจาก
บรรยากาศภาย฿นบรรจุภัณฑຏ ทา฿หຌความชืๅนสัมพัทธຏของบรรยากาศทีไลຌอมรอบอาหารตไากวาคา AW ของอาหาร
ิRooney, 1997ี จึงมีการคลืไอนยຌายความชืๅนจากอาหารละทา฿หຌอาหาร฿นภาชนะทีไมีสารดูดความชืๅนมีคา AW
ตไาลงกวาปกติ การดูดซับความชืๅนของสารปຓนการดูดซับทางกายภาพ ิphysical adsorptionี ดยมลกุลของนๅา
จะถูกดูดซับเวดຌวยรงยึดระหวางมลกุ ล ิintermolecular forceี ของนๅาละพืๅนผิ วของสารดูดความชืๅน
ิBrody, 1994ี สงผล฿หຌขนมปຖยะมีอายุการกใบรักษาทีไพิไมขึๅน ดยคา AW ลดลงจาก เฺ่5 ปຓน เฺ่เ ซึไงทีไคา AW
0ฺ85 ปຓนคาทีไสูงกวาคา AW ตไาสุดสาหรับการจริญติบตของชืๅอราทัไวเปทีไทา฿หຌกิดการสืไอมสียทีไมีคา AW
ทากับ เฺ่เ ิJay, 1986ี
11ฺ5 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏ
วศฺ เดຌดานินการ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกวิสาหกิจชุมชนผลิตขนมมะคา กอเก จังหวัดมหาสารคาม ฿นวันทีไ
แ่ กรกฎาคม โ5ๆแ พืไอพัฒนากระบวนการผลิตขนมปຖยะ ละ฿ชຌสารดูดความชืๅน฿นบรรจุภัณฑຏ พืไอ฿หຌมีคาวอ
ตอรຏอคติวิตีๅนຌอยกวา เฺ่เ
12ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินงานผูຌประกอบการเดຌยืไนขอ มผชฺ รียบรຌอยลຌว ตมีปัญหา฿นการผลิตขนมปຖยะ นืไองจากมี
อายุการกใบรักษาสัๅนพียง โ-ใ วัน วศฺ จึงเดຌทดลองยืดอายุการกใบรักษาขนมปຖยะ ดยการ฿ชຌบรรจุภัณฑຏรวมกับ
สารดูดซับความชืๅน ซึไงทา฿หຌผลิตภัณฑຏขนมปຖยะมีอายุการกใบรักษาพิไมขึๅนปຓน แ สัปดาหຏ ละยังคงคุณภาพทีไดี
ปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค
หลังดานินงานผูຌประกอบการอยูระหวางพัฒนากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใ บรักษาขนมปຖยะ ละ
วศฺ จะติดตาม฿หຌคานะนากผูຌประกอบการ฿นรืไองกระบวนการผลิตละบรรจุภัณฑຏ ตอเป
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แ3ฺ ขຌอสนอนะ
นืไองจากกระบวนการผลิตขนมปຖยะ บงออกปຓน โ สวน คือ สวนปลือกนอก ละสวนเสຌ ซึไงมีความ
ตกตางของความชืๅนมาก ดังนัๅนผูຌประกอบการควรมีการพั ฒนาสูตร฿นสวนเสຌพิไมติม พืไอ฿หຌสามารถยืดอายุการ
กใ บ รั ก ษาขนมปຖ ย ะเดຌ น านยิไ ง ขึๅ น ละ วศฺ จะติ ด ตามช ว ยกຌ ปั ญ หาละพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑຏ  พืไ อ ฿หຌ
ผูຌประกอบการนาผลการทดลองเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชนຏ ละสงสริม฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏสินคຌาทีไมีคุณภาพ
ละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
แไฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แไฺแ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
แไฺโ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
แไฺใ นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
ภาพกิจกรรมการศึกษาทดลอง
ทดลองผลิตขนมปຖยะเสຌถัไวเขคใม
แฺผูการศึ
กษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏขนมปຖยะ
ຌประกอบการ

โฺ การยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏ
โฺแ บรรจุภัณฑຏของผูຌประกอบการกอนการกຌปัญหา

โฺโ การ฿ชຌบรรจุภัณฑຏรวมกับสารดูดซับออกซิจน
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ใฺ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏ

การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏ

130

สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป 256แ

ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปງงชุบทอดกรอบ
จากปງงขຌาวหอมมะลิ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายประกอบ กิตติลาภ
อาภอมือง จังหวัดรຌอยอใด

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี พัฒนาผลิตภัณฑຏปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
ิภาษาอังกฤษี The product development of crispy flour from Homali rice flour
2. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายประกอบ กิตติลาภ
ทีไตัๅง ๊ วิสาหกิจชุมชนผลิตปງงขຌาวหอมมะลิ แเ5 หมู ใ ตฺหนองกຌว อฺมือง จฺรຌอยอใด ไ5แ้เ
ทรศัพทຏ ๊
เ่-แเไ้-่่ใ็
ทรสาร ๊
3. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ๆ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
4. งบประมาณครงการ ๊ 5เุเเเ บาท
5. บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ิวทฺี เดຌดานินครงการ คูปองวิทยຏพืไออทอป ิSTI coupon for
OTOP Upgradeี พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌสอดรับ OTOP 6
ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิ บ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑຏ มาตรฐาน บรรจุภัณฑຏ ละ
ครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตัๅงตกลุมอทอป
สตารຏทอัพ ิStart upี กลุมอทอปปัจจุบัน ิExistingี ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสูอสอใมอี ิGrowthี
รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม ดานินงาน
ครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืๅนทีไสารวจขຌอมูล
ปัญ หาการผลิ ต ของผูຌ ป ระกอบการ OTOP ประภทอาหาร พืไ อ กຌ เ ขปัญ หาสิ น คຌ า ทีไมี คุ ณ ภาพเม ผ า นกณฑຏ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ละสงสริมผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน ควบคู
กับดานินงานคูปองวิทยຏพืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกขຌารวมครงการฯ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ม ผลิ ต ปງ ง ขຌ า วหอมมะลิ แเ5 ต าบลหนองกຌ ว อ าภอมื อ ง จั ง หวั ด รຌ อ ยอใ ด
ปຓนผูຌประกอบการทีไผลิตปງงขຌาวหอมมะลิดย฿ชຌวัตถุดิบทีไมี฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นการปรรูปพืไอพิไมมูลคา มีศักยภาพ
ทางการตลาด ชวยสรຌางงาน สรຌางรายเดຌทา฿หຌศรษฐกิจของชุมชนมีความขຌมขใง รวมทัๅง฿หຌความสาคัญกับการ
ผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพตามมาตรฐาน ละตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาสูตรละกรรมวิธี฿นการผลิตปງงชุบทอด
กรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
6ฺ ความปຓนมาของครงการ
จังหวัดรຌอยอใดปຓนจังหวัดหนึไง฿นพืๅนทีไทุงกุลารຌองเหຌ มีนยบาย฿นการพัฒนาละพิไมมูลคาขຌาวหอมมะลิ
นืไองจากปຓนพืชศรษฐกิจหลักของจังหวัด สงสริมกษตรกรผูຌปลูกขຌาว฿หຌปรรูปขຌาว฿หຌมีความหลากหลาย ละ
ตຌองการสนับสนุน฿หຌผลิตภัณฑຏขຌาวปรรูปมีคุณภาพตามมาตรฐานละปຓนทีไตຌองการของตลาด มีการรวมกลุมคลัส
ตอรຏขຌาวหอมมะลิจังหวัดรຌอยอใด วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปງงขຌาวหอมมะลิ แเ5 ปຓนผูຌประกอบการทีไเดຌรับรอง
สถานทีไผลิตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ลຌว ละเดຌรับการสนับสนุนครืไองบดปງงขຌาวจาก
งบประมาณจังหวัด ซึไงผูຌ ประกอบการเดຌรับซืๅอขຌาวหอมมะลิจากสมาชิก฿นครือขายผูຌปลูกขຌาวหอมมะลิ ละผลิต
ปງงขຌาวหอมมะลิออกจาหนาย฿หຌกผูຌประกอบการอาหาร฿นพืๅนทีไจังหวัดรຌอยอใด ละจังหวัด฿กลຌคียงทีไ฿ชຌปງงขຌาว
ปຓนวัตถุดิ บ฿นการท าอาหาร ตมียอดจาหนายค อนขຌางคงทีไ ประกอบกับผูຌ ประกอบการ เดຌรับ การสนับ สนุ น
ครืไองจักร฿นการผลิตปງงขຌาวจากจังหวัดรຌอยอใดพิไมอีก แ ครืไอง ฿นปงบประมาณ โ5ๆเ จึงตຌองการพัฒนา
ผลิตภัณฑຏปງงขຌาวปรรูปพิไมติมพืไอพิไมมูลคา฿หຌกับวัตถุดิบละขยายชองทางการจาหนาย ดยผูຌประกอบการ
ตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
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คณะทางานครงการ จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาผลิตภัณฑຏปງงชุบทอดกรอบจากปງงหอมมะลิ ตามความ
ตຌองการของผูຌประกอบการ สงสริมการนา วทนฺ ถายทอดสูชุมชน ชวยสรຌางงาน สรຌางรายเดຌ ทา฿หຌศรษฐกิจมี
ความมัไงคง
็ฺ วัตถุประสงคຏ
พืไอ พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑຏ ปງง ชุบ ทอดกรอบจากปງง ขຌาวหอมมะลิ ฿หຌ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานละปຓน ทีไ
ตຌองการของผูຌบริภค
ฺ่ ขอบขตของการดานินงาน
8ฺ1 ลงพืๅนทีไสารวจขຌอมูลปัญหาความตຌองการ฿นการผลิตละรวบรวมขຌอมูลของผูຌประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผลิตปງงขຌาวหอมมะลิ แเ5
ฺ่โ พัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
ฺ่ใ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏละวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
ฺ่ไ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
ฺ่5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ฺ่ๆ สรุปละจัดทารายงาน
ฺ้ หลักการละหตุผล
ขຌาวหอมมะลิ ิThai Jasmine rice / Thai Hom Mali riceี ปຓนสายพันธุຏขຌาวทีไมีถิไนกานิด฿นประทศ
เทย จัดปຓนขຌาวนาปปลูกเดຌพียงปละ แ ครัๅง มีกลิไนหอมคลຌาย฿บตย ปຓนพันธุຏขຌาวทีไปลูก฿นประทศเทยมีคุณภาพ
ดีทีไสุด฿นลก มຌจะมีการทดลองปลูก฿นหลายพืๅนทีไของลก ตกใเมมีคุณภาพดีทากับปลูก฿นประทศเทย ละปຓน
พันธุຏขຌาวทีไทา฿หຌขຌาวเทยปຓนสินคຌาสงออกทีไสาคัญละรูຌจักเปทัไวลก
ขຌาวหอมมะลิ ปຓ น ขຌา วทีไ มีคุณ ภาพดีทีไ สุ ดละราคาพงทีไ สุ ดของประทศเทยปຓ นทีไนิ ยมบริ ภคทัๅ ง฿น
ประทศละตางประทศ ประทศทีไนาขຌาขຌาวหอมมะลิ เดຌก ฮองกอง สิงคปรຏ สหรัฐอมริกา คุณสมบัติทีไทา฿หຌ
ขຌาวหอมมะลิปຓนขຌาวคุณภาพดี คือ ขຌาวปลือกรียวยาวเดຌขนาดมาตรฐานขຌาวชัๅนหนึไง มืไอสีปຓนขຌาวสารจะเดຌขຌาว
รียว ยาว ขาว฿ส มีกลิไนหอม มืไอหุงปຓนขຌาวสุกจะรสชาติดี ซึไงขຌาวหอมมะลิจัดปຓนขຌาวทีไมีอะมิลสตไาทา฿หຌขຌาวสุก
มีความออนนุม ขຌาวหอมมะลิหากนามาทาปຓนปງงขຌาวจะมีปริมาณอะมิลสตไารຌอยละ แเ – โเ ิกลຌาณรงคຏ ละ
กืๅอกูล, โ5ไใี ปัจจุบันมีพียงขຌาวหอมพันธุຏขาวดอกมะลิ แเ5 ทานัๅน ทีไมีการผลิตละจาหนายชิงการคຌา
ปງงชุบทอดกรอบ หมายถึง ปງงทีไผสมกับสวนประกอบอืไน ละ฿ชຌชุบ อาหารกอนนาเปทอดพืไอทา฿หຌ
กรอบ สวนประกอบหลักของปງงทอดกรอบ เดຌก ปງงสาลี ปງงขຌาวจຌา ปງงมันสาปะหลัง สวนประกอบอืไนโ
ทีไหลือ ชน กลือ ผงฟู ปຓนตຌน ปງงทอดกรอบสวน฿หญปຓนปງงหຌงผสมสารใจ เมจับตัวกันปຓนกຌอน มีสีขาวนวล
มีความชืๅนเมกิน แฺไ ปอรຏ ซในตຏ ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑຏอุตสาหกรรม, โ5ใไี อาหารชุบปງงทอดทีไทอด
ขายละรักษาความกรอบเวຌเดຌนาน อาจมีการผสมผงกรอบ หรือผงทีไมีสารบอรกซຏปຓนสวนประกอบทา฿หຌคง
ความกรอบเวຌเดຌนาน ตปຓนสารอันตรายซึไงกระทรวงสาธารณสุขจัดปຓนวัตถุทีไหຌาม฿ชຌ฿นอาหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดยส านักทคนลยีชุมชน กลุ มผลิ ตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไมจึงเดຌจัดทา
ครงการพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏ ปງงชุบ ทอดกรอบจากปງงขຌ าวหอมมะลิ ดยนาองคຏค วามรูຌดຌา นวิทยาศาสตรຏละ
ทคนลยี ก ารอาหารมา฿ชຌ ฿ นการพั ฒ นาสู ต รละกระบวนการผลิ ต รวมทัๅ ง ส ง สริ ม ผูຌ ป ระกอบการ฿หຌ  ขຌ า สู
กระบวนการรับรองมาตรฐาน ปຓนการตอยอดจากการ฿ชຌวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนพืไอพิไมมูลคา฿หຌกขຌาวหอมมะลิของเทย
10ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แเฺแ ลงพืๅนทีไสารวจปัญหาความตຌองการ฿นกระบวนการผลิตปງงชุบทอดกรอบของผูຌประกอบการ
10ฺ2 ศึกษาการพัฒนาละสูตรกระบวนการผลิตปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
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แเฺ3 ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏละวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
แเฺไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏ
แเฺ5 ติดตามละประมินผล
แเฺๆ สรุปผลละจัดทารายงาน
แแฺ ผลการดานินงาน
แแฺแ การลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ
วศฺ เดຌดานินการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลิตปງงขຌาว
หอมมะลิ แเ5 หมู ใ ตฺหนองกຌว อฺมือง จฺรຌอยอใด พบวาผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏปງง
ชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ฿หຌปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ละมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
11ฺ2 การพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
ศึกษาทดลองปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ จานวน 5 สูตร ดยวัตถุดิบทีไ฿ชຌคือปງงขຌาวหอม
มะลิ 105 ปງงสาลี ปງงมันสาปะหลัง ละปງงถัไวหลือง ดยผันปรอัตราสวนของ ปງงขຌาวหอมมะลิ แเ5 ตอ
ปງงสาลี คือ แ ๊ 0 แ ๊ 1 แ ๊ 2 แ ๊ 3 ละ แ ๊ 4 ละ฿ชຌปງงมันสาปะหลังรຌอยละ โไ ปງงถัไวหลืองรຌอยละ แโ
กลือรຌอยละ แ ละผงฟูรຌอยละ ไ มืไอนาผักมาชุบปງงทอดกรอบทีไผานการตรียมดังภาพทีไ แ พบวาลักษณะสีของ
ผลิตภัณฑຏ฿กลຌคียงกันคือมีสี หลืองทอง ดยสูตรทีไ แ ปງงมีความกรอบ คอนขຌางกระดຌาง ตมีกลิไนหอมของขຌาว
หอมมะลิ สูตรทีไ โ ปງงมีความกรอบเมกระดຌางละรักษาความกรอบเวຌเดຌนาน ละมีกลิไนหอมของขຌาวหอมมะลิ
สูตรทีไ ใ ละ ไ ผลิตภัณฑຏมีความกรอบเมกระดຌาง รักษาความกรอบเวຌเดຌนาน ตมีกลิไนหอมของขຌาวหอมมะลิ
นຌอย
นาปງงทอดกรอบทีไตรียมเวຌผสมกับนๅายในสะอาด฿นอัตราสวน แ๊1ฺ5
คนสวนผสม฿หຌปຓนนืๅอดียวกัน
นาผักชุบนๅาปງงทีไตรียมเวຌ
ิผักทีไ฿ชຌ๊ ถัไวฟักยาว ผักบุຌง ครอท ฟักทอง หใดตางโี
ทอด฿นนๅามันรຌอนอุณหภูมิ แ็เ-210 องศาซลซียส
ทอด฿หຌหลืองสุกพอง ตักขึๅนสะดใดนๅามัน
ภาพทีไ แ ขัๅนตอนการตรียมนๅาปງงชุบทอด
แแฺใ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏละวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
หลังจากพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ จากนัๅนนาผลิตภัณฑຏมา
ทดสอบคุณภาพ พบวาปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ มี ความชืๅนรຌอยละ แเฺๆ ละทดสอบขนาดความ
ละอียดของปງงชุบทอดกรอบมีขนาด 5เ มช
ส าหรับผลการวิ คราะหຏ คุณคาทางภชนาการของปງงชุบทอดกรอบจากปງ งขຌ าวหอมมะลิ มีคุ ณคาทาง
ภชนาการตอหนึไงหนวยบริภค ิใเ กรัมี ละคิดปຓนรຌอยละ ิแเเ กรัมี ดังตารางทีไ แ
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ตารางทีไ แ ขຌอมูลภชนาการของปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
ผลวิคราะหຏ
รายการ
ิปริมาณ ใเ กรัมี
พลังงานทัๅงหมด ิกิลคลอรีไี
แเเ
พลังงานจากเขมัน ิกิลคลอรีไี
เฺ5
คลสตอรอล ิมิลลิกรัมี
เ
ปรตีน ิกรัมี ิัNx6ฺ25ี
3
คารຏบเฮดรต ิกรัมี
โโฺเ
฿ยอาหาร ิกรัมี
แฺเ
นๅาตาล ิกรัมี
แฺเ
ซดียม ิมิลลิกรัมี
โใเ
คลซียม ิมิลลิกรัมี
40ฺ่
หลใก ิมิลลิกรัมี
เฺโ้

ผลวิคราะหຏ
ิปริมาณ แเเ กรัมี
ใไ้
แๆ
เมพบ
8ฺ85
74ฺ3
3ฺ09
1ฺ97
777
136
0ฺ97

11ฺ4 การถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิตกวิสาหกิจชุมชนผลิตปງงขຌาวหอมมะลิ
แเ5 ดยเดຌรวมทดลอง฿ชຌปງงชุบทอดกรอบทอดผักรวมกับผูຌประกอบการละมอบสูตร พืไอ฿หຌผูຌประกอบการนาเป
ทดลองผลิต ละทดสอบการยอมรับของผูຌบริภค฿นวันทีไ โ5 พฤษภาคม โ5ๆแ
12ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินงานผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
พืไอพิไมมูลคา฿หຌกับวัตถุดิบละขยายชองทางการจาหนาย ละผูຌประกอบการตຌองการยืไนขอลขสารบบอาหาร
ปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
หลังดานินงานผูຌประกอบการอยูระหวางทดลองผลิตปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ ทดสอบการ
ยอมรับจากผูຌบริภค฿นพืๅนทีไจังหวัดรຌอยอใด ละจะยืไนขอลขสารบบอาหาร฿นป โ5ๆโ ตอเป
แ3ฺ ขຌอสนอนะ
จากการพัฒนาสูตรผลิตปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ สูตรทีไเดຌสามารถ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการ
ผลิตปງงชุบทอดกรอบเดຌ โ สู ตร คือ สูตรทีไมีปງงสาลีปຓนสวนประกอบ ละสูตรทีไเมมีปງงสาลี ซึไงปຓนปງงชุบ
ทอดกรอบทีไปราศจากกลูตน พืไอปຓนทางลือก฿หຌผูຌกประกอบการละผูຌบริภค
แไฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แไฺแ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
แไฺโ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
แไฺใ นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
แไฺใ นางสาววรินทิพยຏ สิทธิชัย
แไฺใ นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์
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ภาพกิจกรรมการศึกษาทดลอง
ลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ
ผูຌประกอบการ

ภาพทีไ 1

ภาพทีไ 2

ภาพทีไ 3

ภาพทีไ แ-3 ลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของวิสาหกิจชุมชนผลิตปງงขຌาวหอมมะลิ แเ5
ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ

ภาพทีไ 4

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ 7

ภาพทีไ 8

ภาพทีไ 6

ภาพทีไ 9

ภาพทีไ ไ-9 ขัๅนตอนการผลิตปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ
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วิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏปງงชุบทอดกรอบจากปງงขຌาวหอมมะลิ฿นหຌองปฏิบัติการ

ภาพทีไ 10

ภาพทีไ 11

ภาพทีไ 12

ภาพทีไ แเ-11 การวิคราะหຏหาปริมาณความชืๅน

ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ

ภาพทีไ 13

ภาพทีไ 14

ภาพทีไ 15

ภาพทีไ 16

ภาพทีไ 17

ภาพทีไ 18

ภาพทีไ 13-18 จຌาหนຌาทีไ วศฺ ลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยี
การผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ ณ จังหวัดรຌอยอใด
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ พัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชาย
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางสาวปรียาพัตร ทองสุก
อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาเทยี พัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชาย
ิภาษาอังกฤษี Processed development of Garlic Chives Cracker
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
นางสาวจนจิรา จันทรຏมี นักวิทยาศาสตรຏ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7415
ทรสาร ๊
02-201-7416
อีมลຏ ๊
janchay@dssฺgoฺth ,patinya@dssฺgoฺth , janejira@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางสาวปรียาพัตร ทองสุก
ทีไอยู ๊ ครงการฟารຏมตัวอยางตามพระราชดาริ ฿นสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บຌานกาพีๅ
ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไไแใเ
ทรศัพทຏ ๊ 092-ใ้ไ-้โใ5 , 087-642-1229
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 10 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ใ5,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌดานินครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ดย฿ชຌ
องคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี สงสริม฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏซึไงสอดคลຌองกับ นยบาย
ของรัฐบาลทีไตຌองการยกระดับผลิตภัณฑຏสินคຌา OTOP ฿หຌมีคุณภาพละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
การดานินงานครงการคูปองวิทยຏพืไออทอปประกอบดຌวยการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการ
ของผูຌประกอบการละทาการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมขຌารวมครงการ นาปัญหามาวิคราะหຏละหา
นวทาง฿นการกຌ เ ขพืไ อ ฿ชຌ ฿ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ ซึไ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ จ ะน าเปสู ก ารสรຌ า งรายเดຌ ฿ หຌ
ผูຌประกอบการละพิไมอกาสทางการคຌา
ครงการฟารຏมตัวอยางตามพระราชดาริ฿นสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บຌานกาพีๅ ขຌารวม
ครงการฯ ฿นดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต ดยพบปัญหารืไองกระบวนการผลิตขຌาวกรียบจาก
ผักกุยชาย มีนืๅอตกลายงา สีของผลิตภัณ ฑຏเมสวยงาม มีอายุการกใบรักษาสัๅน วศฺ เดຌทาการทดลองละพัฒนา
สูตรกรรมวิธีการผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชาย฿หຌกับผูຌประกอบการ พรຌอมทัๅงถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏตอเป
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ พบวา
ครงการฟารຏมตัวอยางตามพระราชดาริ฿นสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์ฯ บຌานกาพีๅ ตัๅงอยูทีไตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม มีนืๅอทีไจานวน แ5็ เร โ งาน จัดตัๅงพืไอปຓนหลงจຌางรงงาน฿นชุมชน หลงผลิตอาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษ หลงรียนรูຌชุมชน ละหลงทองทีไยวชิงกษตร ดยริไมดานินครงการมืไอวันทีไ แ่
พฤษภาคม โ5ไ้ เดຌดานินกิจกรรมทางดຌานการกษตร ชน ปลูกผัก ลีๅยงสัตวຏ ฯลฯ ซึไงมีผลผลิตทางการกษตร
จานวนมาก ครงการเดຌมีการปรรูปผลผลิตทางการกษตร ชน นๅาฟักขຌาวพรຌอมดืไม ขຌาวกรียบดิบจากผักผลเมຌ
กลຌวยทอดกรอบ ละมันทอดกรอบ ปຓนตຌน ตนืไองจากครงการฟารຏมตัวอยางฯ มีปัญหารืไองกระบวนการผลิต
ขຌาวกรียบจากผักกุยชาย กิดนืๅอตกลายงา สีของผลิตภัณฑຏเมสวยงาม เมสามารถกใบ รักษาผลิตภัณฑຏเดຌนาน
จึงตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ชวยพัฒนาสูตรละกรรมวิธีการผลิตขຌาวกรียบดิบจากผักกุยชาย ฿หຌปຓนทีไ
ยอมรับของผูຌบริภค
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กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌลใงหในถึงปัญหาดังกลาว จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิต
ขຌาวกรียบจากผักกุยชา ย ดยนาองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยีการอาหารมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสูตร
ละกรรมวิธีการผลิต รวมทัๅงสงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน ชวยสรຌางความขຌมขใง
฿หຌกผูຌประกอบการของเทย สรຌางงาน สรຌางรายเดຌ฿หຌกชุมชนละประทศ
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาสูตรละกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบดิบ฿หຌปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค สามารถยืดอายุ
การกใบเดຌมากกวา แ ดือน ละผลั กดัน ฿หຌผูຌป ระกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอมาตรฐานผลิ ตภัณฑຏชุมชน
ิมผชฺี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ศึกษาพัฒนาสูตรละกรรมวิธีผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชาย
9ฺ2 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
9ฺ3 วิคราะหຏทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏละติดตามผลการนาเป฿ชຌประยชนຏ
แเฺ หลักการละหตุผล
ขຌาวกรียบ ปຓนผลิตภัณฑຏทีไเดจากการนาปງงผสมครืไองปรุงรส อาจมีสวนประกอบของนืๅอสัตวຏ ผักหรือ
ผลเมຌ ชน ปลา กุ ง ฟักทอง ผือก งาดา งาขาว ผสม฿หຌขຌากัน ลຌวทา฿หຌปຓนรูปทรงตามตຌองการ นึไง฿หຌสุกตัด฿หຌ
ปຓนผนบาง หรือรูปทรงตามตຌ องการ จากนัๅนทา฿หຌหຌงดย฿ชຌความรຌอนจากสงอาทิตยຏ หรือหลงพลังงานอืไน
อาจทอดกอนบรรจุหรือเมกใเดຌ ขຌาวกรียบบงออกปຓน โ ชนิด เดຌก แี ขຌาวกรียบพรຌอมบริภคมีลักษณะการ
พองตั ว ดี มี ค วามกรอบ ละ โี ขຌ า วกรี ย บดิ บ มี ลั ก ษณะหຌ ง เม  กาะติ ด กั น อาจมี ก ารตกหั ก เดຌ  ลใ ก นຌ อ ย
คุณลักษณะสาคัญของขຌาวกรียบดิบ คือ คาความชืๅนเมกินรຌอยละ แโ ดยนๅาหนัก จุลินทรียຏ ยีสตຏละรา มีคาเม
กินกณฑຏมาตรฐาน ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑຏอุตสาหกรรม, โ55ไี ซึไงผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบชนิดดิบจัดปຓน
การถนอมอาหารทีไเดຌจากการตากหຌงสามารถ฿ชຌการตากหຌงหลายรูปบบ ชน การตากดด ตาก฿นตูຌอบหຌงดย
฿ชຌพลังงานสงอาทิตยຏ หรือตาก฿นตูຌอบหຌงดยเฟฟງา ปຓนตຌน ซึไง฿นปัจ จุบันมีงานวิจัยพืไอผลิตขຌาวกรียบดิบ
มากมาย ชน การผลิตขຌาวกรียบงาสริมขຌาวหนียวขาวดຌวยปງงขຌาวจຌารຌอยละ โโฺ็้ งาดา รຌอยละ เฺแแ นๅาตาล
ปຖบรຌอยละ โฺ่โแ กลือรຌอยละ เฺใ่ นๅารຌอยละ ไฺ่โ้ มะพรຌาวหัไนซอยรຌอยละ เฺโโ ละขຌาวหนียวขาวรຌอยละ
เฺโโ ซึไงผูຌบริภค฿หຌการยอมรับ นืไองจากปຓนผลิตภัณฑຏทีไปลก฿หมิชมภู ยิๅมต ละคณะ, โ555ี หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบปลารสกระทียมพริกเทยดาดัดปลงสูตรพืๅนฐานของขຌาวกรียบ ซึไงประกอบดຌวยปลาทูขก
รຌอยละ ๆใ ปງงมันส าปะหลังรຌอยละ ใเฺ5 กลื อปຆน รຌอยละ แฺ่ ผงชูรสรຌอยละ เฺ้ ละนๅาตาลรຌอยละ ใฺ่
ดยศึกษาปริมาณของกระทียมพริกเทยดาซึไงมีอัตราสวนทากับ แ๊ไ ทดทนนืๅอปลา 5 ระดับ คือ รຌอยละ ใ, 5,
็, ้ ละ แแ ของนๅาหนัก สวนผสมทัๅงหมด พบวาขຌาวกรียบทีไมีสวนผสมของกระทียมละพริกเทยดาปริมาณ
รຌอยละ 5 ทา฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌรับการยอมรับสูงสุด ิวิภาดา ละภารดี , โ55่ี ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑຏขຌาว
กรียบหลากหลายชนิดพืไอปຓนทางลือก฿หຌกับผูຌบริภค ดย฿ชຌวัตถุดิบผักผลเมຌ฿นทຌองถิไนทีไหางายราคาเมพงมา
ปຓนสวนประกอบ฿นการผลิตขຌาวกรียบ ชนฟักทอง ครรอท มันทศ ผัก฿บหลายชนิด รวมทัๅงกุยชายซึไง ปຓน
เมຌลຌ มลุ ก ปลู กงาย สามารถรับประทานเดຌทัๅง ฿บละดอก มีสรรพคุณทางยา ละมีฤทธิ์ปຓนยาสมุนเพร ฿บมี
ฟอสฟอรัสสูง ปຓนยากຌหวัด บารุงกระดูก กຌลมพิษ ทาทຌองดใกกຌทຌองอืด บารุงเต กຌชๅา฿นเดຌ ปຓนตຌน ครงการ
ฟารຏมตัวอยางตามพระราชดาริ ฿นสมดใจพระนางจຌาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บຌานกาพีๅ มีการพาะปลูกกุยชาย
ปຓนจานวนมากตนืไองจากกุยชายมีการนาสียงายจึงตຌองการตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑຏพืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌก
ผลิตภัณฑຏจึงเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ดยมีคณะวิจัยจาก วศฺ ปຓนทีไปรึกษา฿นครงการพัฒนาสูตร
กรรมวิธีการผลิตขຌาวกรียบจากกุยชาย฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐานตรงความตຌองการของผูຌบริภค ละยืดอายุการ
กใบเดຌมากกวา แ ดือน พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
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11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
1ี รวบรวมขຌอมูล ปัญหา฿นการผลิ ต ขຌาวกรียบจากผักกุยชาย พืไอหานวทาง฿นการพัฒนาสูตรละ
กระบวนการผลิต
2ี ศึกษาละทดลองพัฒนากระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอยืดอายุการกใบ
3ี ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตาม มผชฺแเ็/โ55ไ
4ี ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
5ี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
6ี ติดตาม ประมินผล
7ี สรุปละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศฺ เดຌดานินการสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชาย พบวา
ครงการฟารຏ มตั ว อย างฯ มี ปัญ หารืไอ งกระบวนการผลิ ต ขຌา วกรีย บจากผั กกุ ย ชา ย มี นืๅ อตกลายงา สี ข อง
ผลิตภัณฑຏเมสวยงาม เมสามารถกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌนาน จึงตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิต
ขຌาวกรียบจากผักกุยชาย
แโฺโ ศึกษาละทดลองพัฒนากระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอยืดอายุการกใบ
เดຌทดลองผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชาย ดยมีสวนผสมทีไสาคัญเดຌก ปງงมั นสาปะหลัง กุยชาย นๅาตาล
กลือปຆน พริกเทย ละผงฟู ผสมกัน฿นอัตราสวนทีไหมาะสม ละ฿ชຌวลา฿นการ฿หຌความรຌอนนาน ใ5 นาที ซึไงมี
ขัๅนตอนการผลิตดังภาพทีไแ
ตรียมสวนผสม ชน ปງงมันสาปะหลัง กุยชาย นๅา นๅาตาล กลือปຆน พริกเทย ผงฟู
ตรียมกุยชาย ดยนามาลຌางทาความสะอาด ลวกดຌวยนๅาดือด แเเ องศาซลซียส โเ วินาที
นากุยชายลงช฿นนๅายในทันที หัไนกุยชายปຓนชิๅนลใก นามาปัດนกับนๅาตามสูตร
นากุยชายทีไผานการปัດน ตัๅงเฟตຌม฿หຌดือด แเเ องศาซลซียส ฿สนๅาตาล กลือ พริกเทย คน฿หຌ
สวนผสมขຌากัน ยกลงจากตา
นาปງงทีไรอนกับผงฟูทลง฿นกุยชายทีไปัດนละอียด฿นขณะรຌอนนวดจนปຓนนืๅอดียวกัน
ขึๅนรูปกຌอนปງงทรงกระบอกสຌนผานศูนยຏกลาง ใ ซนติมตร
นาปງงทีไขึๅนรูปลຌวลงเป นึไงนาน ใ5 นาที จนสุก ชยใน แ คืน หัไนตามขวาง ทา฿หຌหຌงดยขຌา
ตูຌอบลมรຌอนอุณภูมิ 5เ องศาซลซียส นาน 5 ชัไวมง บรรจุ฿นภาชนะสะอาด ปຂดสนิท
ภาพทีไ แ ขัๅนตอนการผลิตขຌาวกรียบกุยชาย
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การทดลองศึกษาสูตรทีไหมาะสม฿นการผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชาย จานวน ไ สูตร พืไอคัดลือกสูตรทีไ
หมาะสม฿นการผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชาย ตามสวนผสมดังตารางทีไ 1
ตารางทีไ 1 สวนผสมของขຌาวกรียบจากผักกุยชาย ไ สูตร
สวนผสม
ปງงมันสาปะหลัง
กุยชาย
นๅาตาล
กลือ
ผงฟู
พริกเทยปຆน
นๅา
รวม

สูตร แ
ิกรัมี

โ5เ
แโ5
่
5
เฺโ
โ
แใ5
5โ5.โ

ปริมาณ ิรຌอยละี
สูตร โ
สูตร ใ
ิกรัมี
ิกรัมี
โ5เ
โ5เ
แ5เ
แ็5
่
่
5
5
เฺโ
เฺโ
โ
โ
แใ5
แใ5
55เ.โ
5็5.โ

สูตร ไ
ิกรัมี
โ5เ
โ5เ
่
5
เฺโ
โ
แใ5
65เ.โ

ภาพทีไ แ รูปขຌาวกรียบ สูตร แ กอนทอด ละหลังทอด

ภาพทีไ โ รูปขຌาวกรียบ สูตร โ กอนทอด ละหลังทอด

ภาพทีไ ใ รูปขຌาวกรียบ สูตร ใ กอนทอด ละหลังทอด

ภาพทีไ ไ รูปขຌาวกรียบ สูตร ไ กอนทอด ละหลังทอด

การคัดลือกสูตรผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบจากผักกุยชาย จากสูตร฿นตารางทีไ แ ดยนาตัว อยา งขຌา วกรีย บ
จากกุย ชา ยเป฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการครงการฟารຏ ม ตั ว อย า งตามพระราชด าริ ฿ นสมดใ จ พระนางจຌ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ บຌานกาพีๅ จฺมหาสารคาม ทาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบวาผูຌประกอบการ
เดຌคัดลือกขຌาวกรียบ สูตรทีไ ใ หมาะสาหรับการผลิตขຌาวกรียบจากผักกุยชายมากทีไสุด
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แโฺใ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏ
หลังจากการพัฒนาสูตรละกรรมวิธีการผลิต ขຌาวกรียบจากผักกุยชายดยเดຌสูตรทีไผานการคัดลือกคือ
สูตรทีไประกอบดຌวยปງงมันสาปะหลัง โ5เ กรัม กุยชาย แ็5 กรัม นๅาสะอาด แใ5 กรัม นๅาตาลทราย ่ กรัม
กลือ 5 กรัม พริกเทยปຆน โ กรัม ละผงฟู เฺโ กรัม จากนัๅนทดลองกใบตัวอยางปຓนวลา ใ ดือน นาเปตรวจ
วิคราะหຏ ตาม มผชฺแเ็/โ55ไ พบวา ขຌาวกรียบกุยชาย มีลั กษณะหຌ ง เมกาะติดกัน มีสี ทีไดีตามธรรมชาติ
มีปริมาณความชืๅนรຌอยละ 5ฺๆโ สวนปริมาณจุลินทรียຏ สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส เมกิน แเ แ CFU บาซิรัส ซีรียส
เมกิน แเ แ CFU อสชอริชีย คเล นຌอยกวา ใ MPN/g ยีสตຏละรานຌอยกวา แเ แ CFU ซึไงผ านกณฑຏ
มาตรฐาน มผชฺแเ็/โ55ไ ละผลวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการของผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบกุยชาย 5เเ กรัม
ประกอบดຌวย พลังงานทัๅงหมด ใไไฺใโ กิลคลอรีไ ปรตีน เฺ่่ ฿ยอาหารรຌอยละ แฺโ5 คลซียมรຌอยละ ๆๆฺ็แ
หลใกรຌอยละ เฺ5เ ละวิตามินบี แ รຌอยละ เฺแ็
ตารางทีไ 2 ผลการทดสอบคุณภาพขຌาวกรียบผักกุยชาย
รายการทดสอบ
กณฑຏทดสอบตาม มผชฺแเ็/โ55ไ
ลักษณะทัไวเป
ปຓนชิๅนหຌง เมกาะติดกัน
สี ละกลิไนรส
มีสีทีไดีตามธรรมชาติ สมไาสมอ
ละมีกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของ
ขຌาวกรียบ
สีของนืๅอขຌาวกรียบดิบ
ตຌองมีสีธรรมชาติของขຌาวกรียบ
Lึ
aึ
bึ
สีของนืๅอขຌาวกรียบสุก
ตຌองมีสีธรรมชาติของขຌาวกรียบ
ละเมเหมຌกรียม
Lึ
aึ
bึ
สิไงปลกปลอม
เมพบสิไงปลกปลอม
ความชืๅนขຌาวกรียบดิบ
แโ
วัตถุจือปนอาหาร
หຌาม฿ส
จุลินทรียຏ
- สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส <แเ0
- บาซิลลัส ซีรียส
< 1x103
- อสชอริชีย คเล
<แเเ
- ยีสตຏละรา
<5เเ

ผลการทดสอบ
ปຓนชิๅนหຌง เมตก

หนวย

มีสีกลิไนรสดีตาม
ธรรมชาติ
โๆฺไไ
เฺไ0
็ฺ่โ
53ฺ78
-0ฺ69
12ฺ72
เมพบสิไงปลกปลอม
5ฺๆโ
เมพบ
<แเ
<แเ
<ใ
<่เ

g/100g

cfu/g
cfu/g
MPN/g
cfu/g

12ฺ4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริ การ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิ ต กครงการฟารຏมตัว อยางฯ ดย฿หຌ
คาปรึกษาชิงลึ ก ฿นการกຌเขปัญหาผลิ ตภัณฑຏ รืไองการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมอุณหภูมิ วลา฿นการนึไง
การอบหຌงผลิตภัณฑຏ ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม ปຓนตຌน

143
12ฺ5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดานินการติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน ดย
พบวาผูຌประกอบการอยูระหวางการปรับปรุงกระบวนการผลิต พืไอตรียมยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบจากผักกุยชายของผูຌประกอบการ฿นครงการฟารຏมตัวอยางฯ กอนดานินงาน พบวา
มีปัญหารืไองกระบวนการผลิ ตขຌาวกรียบ มีนืๅอตกลายงา สีของผลิตภัณฑຏ เมสวยงาม เมสามารถกใบรักษา
ผลิตภัณฑຏเดຌนาน มืไอนามาวิคราะหຏปริมาณจุลินทรียຏพบวาปริมาณจุลินทรียຏกินกณฑຏมาตรฐาน มผชฺ แเ็/โ55ไ
หลั ง จาก วศฺ เดຌ น าองคຏ ค วามรูຌ  รืไ อ งทคนลยี ก ระบวนการผลิ ต ขຌ า วกรี ย บจากผั ก กุ ย ช า ยถ า ยทอด฿หຌ  ก
ผูຌประกอบการ จากผลการตรวจตาม มผชฺแเ็/โ55ไ พบวาผลิตภัณฑຏมีนืๅอสัมผัสรียบ เมตกลายงา มีรูปทรงทีไดี
มีสีขียวตามธรรมชาติ ละมีอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ ใ ดือน
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌ ป ระกอบการตຌ อ งการ฿หຌ วศฺ ลงพืๅ น ทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาอย า งต อ นืไ อ ง ละกຌ เ ขปั ญ หารวมทัๅ ง พั ฒ นา
ผลิตภัณฑຏ฿หมโ฿หຌปຓนทีไตຌองการของตลาดละผูຌบริภค
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
นืไองจากผูຌประกอบการยังขาดความรูຌความขຌา฿จรืไองทคนิคการขึๅนรูปขຌ า วกรี ย บละการลื อ ก฿ชຌ
บรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม จึงตຌอง฿หຌคานะนาละฝຄกปฏิบัติลงมือทาดຌวยตนองทา฿หຌมีความรูຌรืไองการขึๅนรูปละการ
กใบรักษาผลิตภัณฑຏ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
โฺ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
3ฺ นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
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ภาพกิจกรรมการดานินงาน

ผลิตภัณฑ์ก่อน วศ.พัฒนา

ผลิตภัณฑ์หลัง วศ.พัฒนา
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ พัฒนากระบวนการผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางวียงชัย ตันอຌวน
อาภอรัตนาวาป จังหวัดหนองคาย

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาเทยี พัฒนากระบวนการผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติ
ิภาษาอังกฤษี Development of cracker by using natural color
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
นางปฏิญญา จิยิพงศຏ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
นางสาวจนจิรา จันทรຏมี นักวิทยาศาสตรຏ
ตาหนง ๊
นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊
02-201-7415
ทรสาร ๊
02-201-7416
อีมลຏ ๊ janchay@dssฺgoฺth ,patinya@dssฺgoฺth , janejira@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางวียงชัย ตันอຌวน
ทีไอยู ๊ วิสาหกิจชุมชนบຌานพนสวาง ้่ หมู ้ ตาบลพนพง อาภอรัตนาวาป จังหวัดหนองคาย ไใแโเ
ทรศัพทຏ ๊ เ่้-5็แ-่่แไ , เ่้-โ็่-เ่ใ็
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 10 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ใ5,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌดานินครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ดย฿ชຌ
องคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี พืไอพิไมขีดความสามารถของผูຌประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน
ละบุคคลทัไวเป มีรูปบบพัฒนา ๆ ดຌาน ดังนีๅ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑຏการพัฒนาละออกบบบรรจุภัณฑຏ
การพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบมาตรฐาน การพัฒนาละออกบบครืไองจักร ละการ
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตຌนนๅา ดยกลุมปງาหมายของครงการประกอบเปดຌวย 3 กลุม คือ กลุม New Otop กลุม
Existing ละกลุม Growth ทัๅงนีๅเดຌสงสริม฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏซึไงสอดคลຌองกับ นยบายของ
รัฐบาลทีไตຌองการยกระดับผลิตภัณฑຏสินคຌา OTOP ฿หຌมีคุณภาพละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค การดานินงาน
คูป องวิ ทยຏ ป ระกอบดຌว ยการลงพืๅ น ทีไ ส ารวจปั ญหาละความตຌ องการของผูຌ ป ระกอบการละทาการคั ดลื อ ก
ผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมขຌารวมครงการนาปัญหามาวิคราะหຏละหานวทาง฿นการกຌเขพืไอ฿ชຌ฿นการ
พัฒนาผลิตภัณฑຏ ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑຏจะนาเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการละพิไมอกาสทางการคຌา
วิสาหกิจชุมชนบຌานพนสวางปຓนผูຌประกอบการทีไ ผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติ จาก฿บตยขຌารวม
ครงการฯ ฿นดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต ดยพบปัญหา฿ชຌสีสังคราะหຏผสมอาหาร฿นผลิตภัณฑຏ
ขຌาวกรียบทา฿หຌผูຌบริภคเมยอมรับ ละมีอายุการกใบรักษาสัๅน วศฺ เดຌลใงหในปัญหาดังกลาวฯ จึงเดຌทดลองพัฒนา
สูตรกรรมวิธีการผลิต ผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติ จาก฿บตย฿หຌกผูຌประกอบการ ซึไงผลจากการพัฒนาสูตร
ละกรรมวิธี฿นการผลิต ละสามารถยืดอายุกใบรักษาเดຌนาน ใ ดือน ละปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ฿นพืๅนทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ พบวา
กลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพนสวาง ตฺพนพง อฺรัตนวาป จฺหนองคาย มีการติมสีสังคราะหຏผสมอาหารระหวาง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบ฿บตยทา฿หຌมีสีสันนารับประทาน อยางเรกใตามพบวาการติมสีผสมอาหาร
ทา฿หຌ กลุ มผูຌ บริ ภคเมยอมรับ ฿นผลิ ตภัณฑຏนืไองจากสงผลสีย ตอสุขภาพของผูຌ บริ ภค฿นระยะยาว ดังนัๅนกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนบຌานพนสวางเดຌลใงหในถึงทษของสีสังคราะหຏผสมอาหารทีไปຓนอันตรายตอผูຌบริภค จึงตຌองการ฿หຌ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการชวยพัฒนากระบวนการผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติ จาก฿บตยทนสีสังคราะหຏผสม
อาหาร พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค
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กรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร ิวศฺี ดยส านั ก ทคนลยี ชุ ม ชน กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑຏ อ าหารละครืไ อ งดืไ ม
ลใงหในความตຌองการของกลุมทีไจะพัฒนากระบวนการผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตยทนสีสังคราะหຏ
ผสมอาหาร฿หຌมีคุณภาพตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนากระบวนการผลิตขຌาวกรียบ
ดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตยพืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติ จาก฿บตย฿หຌปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ละ
สามารถยืดอายุการกใบเดຌมากกวา แ ดือน
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ศึกษาพัฒนาสูตรละกรรมวิธีผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย
9ฺ2 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
9ฺ3 วิคราะหຏทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏละติดตามผลการนาเป฿ชຌประยชนຏ
แเฺ หลักการละหตุผล
ขຌาวกรียบ ปຓนผลิตภัณฑຏทีไเดจากการนาปງงผสมครืไองปรุงรส อาจมีสวนประกอบของนืๅอสัตวຏ ผักหรือ
ผลเม ชน ปลา กุຌง ฟักทอง ผือก งาดา งาขาว ผสม฿หຌขຌากัน ลຌวทา฿หຌปຓนรูปทรงตามตຌองการ นึไง฿หຌสุกตัด฿หຌ
ปຓนผนบาง หรือรูปทรงตามตຌ องการ จากนัๅนทา฿หຌหຌงดย฿ชຌความรຌอนจากสงอาทิตยຏหรือหลง พลังงานอืไน
อาจทอดกอนบรรจุหรือเมกใเดຌ ขຌาวกรียบบงออกปຓน โ ชนิด เดຌก แี ขຌาวกรียบพรอมบริภคมีลักษณะการ
พองตั ว ดี มี ค วามกรอบ ละ โี ขຌ า วกรี ย บดิ บ มี ลั ก ษณะหຌ ง เม  กาะติ ด กั น อาจมี ก ารตกหั ก เดຌ  ลใ ก นຌ อ ย
คุณลักษณะสาคัญของขຌาวกรียบดิบ คือ คาความชืๅนเมกินรຌอยละ แโ ดยนๅาหนัก จุลินทรียຏ ยีสตຏละรา มีคาเม
กินกณฑຏมาตรฐาน ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑຏ อุตสาหกรรม, โ55ไี ซึไงผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบชนิดดิบจัดปຓน
การถนอมอาหารทีไเดຌจากการตากหຌงสามารถ฿ชຌการตากหຌงหลายรูปบบ ชน การตากดด ตาก฿นตูຌอบหຌงดย
฿ชຌพลังงานสงอาทิตยຏ หรือตาก฿นตูຌอบหຌงดยเฟฟງา ปຓนตຌน ซึไง฿นปัจ จุบันมีงานวิจัย พืไอผลิตขຌาวกรียบดิบ
มากมาย ชน การผลิตขຌาวกรียบงาสริมขຌาวหนียวขาวดຌวยปງงขຌาวจຌารຌอยละ โโฺ็้ งาดา รຌอยละ เฺแแ นๅาตาล
ปຖบรຌอยละ โฺ่โแ กลือรຌอยละ เฺใ่ นๅารຌอยละ ไฺ่โ้ มะพรຌาวหัไนซอยรຌอยละ เฺโโ ละขຌาวหนียวขาวรຌอยละ
เฺโโ ซึไงผูຌบริภค฿หຌการยอมรับ นืไองจากปຓนผลิตภัณฑຏทีไปลก฿หมิชมภู ยิๅมต ละคณะ, โ555ี หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบปลารสกระทียมพริกเทยดาดัดปลงสูตรพืๅนฐานของขຌาวกรียบ ซึไงประกอบดຌวยปลาทูขก
รຌอยละ ๆใ ปງงมันสาปะหลังรຌอยละ ใเฺ5 กลือปຆนรຌอยละ แฺ่ ผงชูรสรຌอยละ เฺ้ ละนๅาตาลรຌอยละ ใฺ่ ดย
ศึกษาปริมาณของกระทียมพริกเทยดาซึไงมีอัตราสวนทากับ แ๊ไ ทดทนนืๅอปลา 5 ระดับ คือ รຌอยละ ใ, 5, ็, ้
ละ แแ ของนๅาหนัก สวนผสมทัๅงหมด พบวาขຌาวกรียบทีไมีสวนผสมของกระทียมละพริกเทยดาปริมาณรຌอยละ 5
ทา฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌรับการยอมรับสูงสุด ิวิภาดา ละภารดี, โ55่ี นอกจากนีๅยังมีการวิจัยการ฿ชຌสีธรรมชาติทนสี
สังคราะหຏผสมอาหารอาทิชน การผลิตผงสีจากการสกัดสีครอทดຌ วยอนเซมຏพกทินส ชสารละลายซดียมเบ
ซัลเฟตຏทีไมีความขຌมขຌนรຌอยละ 0ฺ2 ปຓนวลา 15 นาที ลวกดຌวยเอนๅาปຓนวลา 12 นาที จากนัๅนนามาบด฿หຌ
ละอียดปรับคาความปຓนกรด–บส ฿หຌทากับ 2ฺ5 ดຌวยกรดซิตริกทีไความขຌมขຌนรຌอยละ 50 บมทีไอุณหภูมิ 35 องศา
ซลซียส ปຓนวลา 1 ชัไวมง สกัดสารสีจากครอทดย฿ชຌอัตราสวนครอท ตอสารละลายอนเซมຏ ทีไความขຌมขຌน
รຌอยละ 0ฺ4 ทากับ 1๊ 10 ินๅาหนักตอปริมาตรี ละสกัดทีไอุณหภูมิ 45 องศาซลซียส ปຓนวลา 4 นาที นามาติม
มอลทดกซຏทริน DฺBฺ 10 ปริมาณรຌอยละ 10 ทา฿หຌมีปริมาณของขใงทีไละลายนๅาเดทัๅงหมดทากับรຌอยละ 12ฺ48
กอนนาเปพนหຌงผงสีทีไผลิตเดຌมีสี หลืองออน คาสี Lึ, cึละ hึ ทากับ 83ฺ26, 23ฺ20 ละ 73ฺ58 องศา
ตามลาดับ ิกิติมา หมวงษา,2549ี ละจากการทดลองปรียบทียบการผลิตสีละกลิไน฿บตยดยวิธีการทาหຌง
บบพนฝอยกับวิธีการตกผลึกพบวาสภาวะทีไหมาะสม฿นการสกัด฿บตยคือ฿ชຌอัตราสวน฿บตยตอนๅา 1๊1 สาหรับ
การตกผลึ ก รว มกั บ นๅาตาลซู  ครสความขຌมขຌ น ของนๅาตาลทีไ หมาะสมตอ การตกผลึ กรว มคือ 90 องศาบริก ซຏ
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อัตราสวนทีไ฿ชຌ฿นการตกผลึกรวมคือ 20๊80 นอกจากนีๅยังเดຌทดลองปรียบทียบสี ละกลิไนของผลึกรวมกั บซูครส
ทีไผลิตเดຌกับผง฿บตยทีไผานการทาหຌงบบพนฝอยดยการทาหຌงบบพ นฝอย฿ชຌตัวพา 2 ชนิด maltodextrin
ิDE 10ี ละ octenyl succinate starch ทีไระดับความขຌมขຌนรຌอยละ10, 20 ละ 30ิw/wี สาหรับการทาหຌง
บบพนฝอย ตัวทีไทา฿หຌนๅา฿บตยมีสีละกลิไนทีไ฿กลຌคียงกับนๅา฿บตยสดมากทีไสุดคือ maltodextrin ิDE 10ี
ทีไระดับความขຌมขຌนรຌอยละ10 ิw/wี มืไอปรียบทียบระหวางการทาหຌงบบพนฝอยดยวิธีการตกผลึกรวมกับ
นๅาตาลซูครส พบวาการทาหຌงบบพนฝอยจะ฿หຌสีละกลิไนหอมของ฿บตยทีไ฿กลຌคียงกับสารสกัดนๅา฿บตยสด
มากกวาการตกผลึกรวมกับนๅาตาลซูครส ิบญจวรรณ จม฿ส,2556ี คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี
จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนาสูตรกรรมวิธีผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอพัฒนา
กระบวนการผลิ ต ขຌา วกรี ยบดย฿ชຌสี ธ รรมชาติ จ าก฿บตย฿หຌ ปຓ น ทีไ ย อมรั บ ของผูຌ บ ริ  ภค฿ชຌ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตรຏ฿นการทดลองมาพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษา ละถายทอดทคนลยีการผลิต
ขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย฿หຌกผูຌประกอบการ
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
1ี รวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย พืไอหานวทาง฿นการพัฒนา
สูตร ละกระบวนการผลิต
2ี ศึกษาละทดลองพัฒนากระบวนการผลิตทีไหมาะสม
3ี ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตาม มผชฺแเ็/โ55ไ
4ี ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
5ี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
6ี ติดตาม ประมินผล
7ี สรุปละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศฺ เดຌดานินการสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก
฿บตย พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพนสวาง ตฺพนพง อฺรัตนวาป จฺหนองคาย มีการติมสีสังคราะหຏผสม
อาหารระหวางกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบทา฿หຌมีสีสันนารับประทาน฿นมาตรฐาน มผชฺแเ็/โ55ไ
หຌาม฿ชຌสีสังคราะหຏทุกชนิด อยางเรกใตามพบวาการติมสีผสมอาหารทา฿หຌกลุมผูຌบริภคเมยอมรับ฿นผลิตภัณฑຏ
นืไองจากสงผลสียตอสุขภาพของผูຌบริภค฿นระยะยาว ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺชวยพัฒนากระบวนการผลิต
ขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตยทนสีสังคราะหຏผสมอาหาร พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค

ภาพทีไ แ การลຌาง฿บตย

ภาพทีไ โ หัไนปຓนชิๅนลใก

ภาพทีไ ใ ปัດนละอียด
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ภาพทีไ ไ กรองดຌวยผຌาขาวบาง

ภาพทีไ 5 นๅา฿บตยทีไกรองกาก

ภาพทีไ ๆ สวนผสมขຌาวกรียบ

แโฺโ ศึกษาละทดลองพัฒนากระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอยืดอายุการกใบ
แฺ การตรียมวัตถุดิบ ดยนา฿บตย มาลຌางทาความสะอาด ตัดตงตัดสวนคนละส วนปลาย
ออก จากนัๅนทา฿หຌสะดใดนๅา หัไนปຓนชิๅนลใก พืไอตรียมพรຌอมสาหรับการลวกปຓนวลา โ วินาที จากนัๅน
ชลง฿นนๅายในทันที ปัດน฿หຌละอียดกรองดຌวยผຌาขาวบาง
โฺ การผสม ดยนาปງงสาลี ปງงขຌาวจຌา ละผงฟู มารอนผสม฿หຌสวนผสมกระจายตัว พักเวຌ
ผสมนๅา฿บตย กลือ ละนๅาตาลคนจนละลาย ตัๅงเฟรอจนนๅาดือดจัด ท฿นปງงทีไตรียมเวຌนวดจนปຓน
นืๅอดียวกันเมติดมือ ขึๅนรูปดยวิธีปัຕนปຓนทงยาวทรงกระบอก฿หຌสຌนผานศูนยຏกลาง 3 ซนติมตร

ภาพทีไ ็ ตຌมสวนผสมจนดือด

ภาพทีไ ่ การนวดผสม

ภาพทีไ ้ นวดจนปຓนนืๅอดียวกัน

3ฺ การนึไงนาขຌาวกรียบ ดยนาขຌาวกรียบดิบทีไปัຕนปຓนทงลຌวรียงบนลังถึง นึไง฿นนๅาดือดเฟ
รง ฿ชຌวลา ไ5 นาที สังกตปງงทีไปງงสุกจะมีสี฿ส เมปຓนเตตรงกลาง ยกลง รอปງงยใน

ภาพทีไ แเ การนึไงขຌาวกรียบ

4ฺ การชยใน นาขຌาวกรียบทีไผานการนึไงขຌาชยในทีไอุณหภูมิ 10 องศาซลซียส ปຓนวลา 24
ชัไวมง พืไอการคงรูปของปງงทา฿หຌสามารถหัไนปງงปຓนผนเดຌ
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ภาพทีไ แแ การชยใน

5ฺ การหัไนขຌาวกรียบ฿หຌหัไนตามขวางดยมีความหนา แ มิลลิมตร

ภาพทีไ แโ การหัไนขຌาวกรียบดย฿ชຌครืไองหัไน ละการหัไนดຌวยมือ

ๆฺ การ฿หຌความรຌอน นาขຌาวกรียบทีไผานการหัไนรียบรຌอยลຌว ขຌาตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ องศา
ซลซียส ปຓนวลา 5 ชัไวมง หรือ฿ชຌสงดดตากปຓนวลา โ วัน พืไอ฿หຌผิวของขຌาวกรียบหຌงเมตกลายงา

ภาพทีไ แใ การอบหຌง

็ฺ บรรจุขຌาวกรียบทีไผานการตากลຌว฿นภาชนะสะอาด บรรจุปຂดสนิท

ภาพทีไ แไ การบรรจุ
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จากการทดลองศึกษาสูตรทีไหมาะสม฿นการผลิต ขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย จานวน 5 สูตร
ดยมีสวนผสมทีไสาคัญเดຌก ปງงมันสาปะหลัง ปງงขຌาวจຌา นๅา฿บตย นๅาคะนຌา นๅาตาล กลือปຆน ละผงฟู ผสม
กัน฿นอัตราสวนดังตารางทีไ 1 พืไอคัดลือกสูตรทีไหมาะสม ลຌวนามาวิคราะหຏตาม มผชฺแเ็/โ55ไ
ตารางทีไ 1 สวนผสมของผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย จานวน 5 สูตร
ปริมาณ ิรຌอยละี
สวนผสม
สูตร แ
สูตร โ
สูตร ใ
สูตร ไ
สูตร 5
ิกรัมี
ิกรัมี
ิกรัมี
ิกรัมี
ิกรัมี
ปງงมันสาปะหลัง
แ็5
แ็5
แ็5
แ็5
แ็5
ปງงขຌาวจຌา
้5
้5
้5
้5
้5
นๅาตาล
่
่
่
่
่
กลือ
โ
โ
โ
โ
โ
ผงฟู
เฺ5
เฺ5
เฺ5
เฺ5
เฺ5
นๅา฿บตย
โเเ
แเเ
แโเ
แไเ
แๆเ
นๅา฿บคะนຌา
แเเ
่เ
ๆเ
ไเ
รวม
ไ่เ.5
ไ่เ.5
ไ่เ.5
ไ่เ.5
ไ่เ.5
นาผลิ ตภัณฑຏขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย จากสู ตร฿นตารางทีไ แ มาทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส ดยทาการทดสอบคุณลั กษณะปรากฏ สี กลิไน รส ความกรอบ ละความชอบดยรวม ดຌวยวิธี
้ - point hedonic scale ดย฿ชຌผูຌทดสอบชิม ใเ คน เมพบความตกตางทางสถิติ ิp>เฺเ5ี ของคุณสมบัติทางดຌาน
ลักษณะปรากฏ กลิไน รส ความกรอบ ละความชอบดยรวมฺ ตคุณภาพสีของสูตรทีไ แ ตกตางอยางมีนัยสาคัญกับ
สู ตรทีไ โ,ใ,ไ,5 ขຌ าวกรี ยบทีไ มี การ฿ชຌ สี ธ รรมชาติ จ ากนๅ า฿บตย แเเ ปอรຏ ซใ นตຏ ฿หຌ คะนนความชอบสู งทีไ สุ ด
ซึไงสอดคลຌองกับการนาผลิตภัณฑຏเปทดสอบการยอมรับจากผูຌประกอบการเดຌทาการคัดลือกสูตรทีไแ ฿นการผลิตขຌาว
กรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตยชนดียวกัน
แโฺใ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏ
หลังจากการพัฒนากระบวนการผลิต ขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย ดยเดຌสูตรทีไดีทีไสุด ดยมี
สวนประกอบทีไสาคัญดังนีๅ ปງงมันสาปะหลัง แ็5 กรัม ปງงขຌาวจຌา ้5 กรัม นๅาตาล ่ กรัม กลือ โ กรัม ผงฟู เฺ5
กรัม นๅา฿บตย โเเ กรัม จากนัๅนทดลองกใบตัวอยางปຓนวลา ใ ดือน นาเปตรวจวิคราะหຏตาม มผชฺแเ็/โ55ไ
พบวาขຌาวกรียบดย฿ชຌสี ธรรมชาติจาก฿บตย มีลั กษณะหຌ ง เมกาะติดกัน มีสีทีไดีตามธรรมชาติ ส วนปริมาณ
จุลินทรียຏ สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส เมกิน แเแ CFU บาซิรัส ซีรียส เมกิน แเแ CFU อสชอริชีย คเล ตรวจเม
พบ ยีสตຏละรานຌอยกวา แเแ CFU ซึไงผานตามกณฑຏ มผชฺแเ็/โ55ไ
ตารางทีไ 2 ผลการทดสอบคุณภาพขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตย
รายการทดสอบ
ลักษณะทัไวเป
สี ละกลิไนรส

สีของนืๅอขຌาวกรียบดิบ
Lึ
aึ
bึ
สีของนืๅอขຌาวกรียบสุก

กณฑ์การทดสอบตาม มผช.แเ็/โ55ไ
ปຓนชินๅ หຌง เมกาะติดกัน
มีสีทีไดีตามธรรมชาติ สมไาสมอ
ละมีกลิไนทีดไ ีตามธรรมชาติของขຌาวกรียบ
ตຌองมีสีธรรมชาติของขຌาวกรียบ

ตຌองมีสีธรรมชาติของขຌาวกรียบ ละเมเหมຌ

ผลการทดสอบ
ปຓนชินๅ หຌง เมติดกัน
มีสี กลิไนรส ขียวตาม
ธรรมชาติ
โไฺไโ
เฺไ3
็ฺเแ

หนวย
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รายการทดสอบ

Lึ
aึ
bึ
สิไงปลกปลอม
ความชืๅนขຌาวกรียบดิบ
วัตถุจือปนอาหาร
จุลินทรียຏ
- สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส
- บาซิลลัส ซีรียส
- อสชอริชีย คเล
- ยีสตຏละรา

กณฑ์การทดสอบตาม มผช.แเ็/โ55ไ
กรียม
เมพบสิไงปลกปลอม
แโ
หຌาม฿ส

ผลการทดสอบ
53ฺ35
-เฺ้โ
11ฺ55
เมพบสิไงปลกปลอม
ๆฺใ่
เมพบ

<แเ0
< 1x103
<แเเ
<5เเ

<แเ
<แเ
Not Detected
<แเเ

หนวย

g/100g
cfu/g
cfu/g
MPN/g
cfu/g

12ฺ4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิตขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก฿บตยก
กลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานพนสวาง ตฺพนพง อฺรัตนวาป จฺหนองคาย ละ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการ
กຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ รืไองการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมอุณหภูมิวลา฿นการนึไง การอบหຌงผลิตภัณฑຏ ละการ
ควบคุมความสะอาดของบรรจุภัณฑຏ ปຓนตຌน
12ฺ5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดานินการติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน ดย
เดຌประสานกับจຌาหนຌาทีไสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายซึไงผูຌประกอบการเดຌยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี รียบรຌอยลຌว
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
การพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏ ขຌาวกรียบดย฿ชຌสี ธรรมชาติจ าก฿บตย กอนดานินงานมีปัญหารืไองการติมสี
สังคราะหຏผสมอาหาร฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏขຌาวกรียบทา฿หຌมีสีสันนารับประทาน ตผูຌบริภคเมยอมรับ฿น
ผลิตภัณฑຏนืไองจากสงผลสียตอสุขภาพ มืไอนามาวิคราะหຏขຌาวกรียบดิบตามมาตรฐาน มผชฺ พบวาความชืๅนกิน
กณฑຏมาตรฐาน ละมีการติมสีสังคราะหຏ ซึไง฿นมาตรฐานหຌามติมสีสังคราะหຏทุกชนิด ซึไงทา฿หຌผลิตภัณฑຏเมผาน
มผชฺแเ็/โ55ไ หลังจาก วศฺ เดຌนาองคຏ ความรูຌทคนลยีกระบวนการผลิต ขຌาวกรียบดย฿ชຌสีธรรมชาติจาก
฿บตย จากผลการตรวจตาม มผชฺแเ็/โ55ไ พบวาผลิตภัณฑຏมีสีขียวตามธรรมชาติ นืๅอสัมผัสรียบ เมตกลายงา
มีรูปทรงทีไดี ละมีอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ ใ ดือน
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมโทีไปຓน
ทีไตຌองการของตลาดละผูຌบริภค
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
นืไองจากผูຌ ป ระกอบการยังขาดทั กษะ฿นการตรียมวัตถุดิบ การสกัด ละการกใบ รักษาวัตถุดิบ จาก
ธรรมชาติ จึงตຌอง฿หຌคานะนาละฝຄกปฏิบัติลงมือทาดຌวยตัวองพืไอ฿หຌกิดทักษะละความชานาญ฿นการตรียม
วัตถุดิบ การสกัด ละการกใบรักษา
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
โฺ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
3ฺ นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
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ภาพกิจกรรมการดานินงาน
กิจกรรมการลงพืๅนทีไดานินงาน ละถายทอดทคนลยี

ผลิตภัณฑຏหลังการพัฒนา

ผลิตภัณฑຏกอนการพัฒนา
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ พัฒนากระบวนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางกมลรัตน์ ทຌาวนຌอย
อาภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ์

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาเทย ี พัฒนากระบวนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง
ิภาษาอังกฤษี Process development of dehydrated tamarind
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7415
ทรสาร ๊ 02-201-7416
อีมลຏ ๊
janchay@dssฺgoฺth ,patinya@dssฺgoฺth , janejira@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางกมลรัตนຏ ทຌาวนຌอย
ทีไอยู ๊ กลุมผลเมຌปรรูปบຌานสีๅยว แโ่ หมูทีไ แ ตาบลบຌานสีๅยว อาภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถຏ 5ใแๆ
ทรศัพทຏ ๊ 084-577-8583
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 10 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 5เ,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌดานินครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ดย฿ชຌ
องคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี สงสริม฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏซึไงสอดคลຌองกับ นยบาย
ของรัฐบาลทีไตຌองการยกระดับผลิตภัณฑຏสินคຌา OTOP ฿หຌมีคุณภาพละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
การดานินงานคูปองวิทยຏประกอบดຌวยการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการละ
ทาการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมขຌารวมครงการ นาปัญหามาวิคราะหຏละหานวทาง฿นการกຌเข
พืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑຏจะนาเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการละพิไมอกาส
ทางการคຌา กลุมผลเมຌปรรูปบຌานสีๅยว อาภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถຏ ปຓนผูຌป ระกอบการทีไผลิตมะขามชอิไม
อบหຌ งตຌองการขຌารว มครงการฯ ฿นดຌานการพัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต นืไองจากมีปัญหา฿นการ
ควบคุมกระบวนการผลิ ตมะขามชอิไมอบหຌ ง ผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบพียง โ สั ปดาหຏ กใกิดการนาสี ย วศฺ
เดຌทดลองพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิต มะขามชอิไมอบหຌง฿หຌกผูຌประกอบการซึไงผลจากการพัฒนาสูตรละ
กระบวนการผลิต ละสามารถยืดอายุกใบรักษาเดຌนาน แ ดือน ผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค สามารถพิไม
ชองทางการจาหนาย฿หຌกผูຌประกอบการเดຌ
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ฿นพืๅนทีไภาคหนือ การผลิตมะขามชอิไม
อบหຌงของกลุมผลเมຌ ปรรูปบຌานสีๅยว แโ่ หมูทีไ แ ตาบลบຌานสีๅยว อาภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถຏ฿นปัจจุบัน
ตຌองผชิญกับภาวะการขงขันทางการตลาดสูง ละมีปัญหารืไองการควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏมะขามช
อิไมอบหຌง ซึไงมีอายุการกใบพียงค โ สัปดาหຏกใกิดการนาสีย มีการปลีไยนสีปຓนสีนๅาตาล กิดความชืๅน฿น
ผลิตภัณฑຏ ละกิดการขึๅนรา กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละ
ครืไองดืไม ลใงหในความตຌองการของกลุมทีไจะพัฒนากระบวนการผลิ ตมะขามชอิไมอบหຌง฿หຌสามารถยืดอายุการ
กใบเดຌเมนຌอยกวา แ ดือน มีคุณภาพตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนากระบวนการ
ผลิตมะขามชอิไมอบหຌงพืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
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ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไ อ พั ฒ นากระบวนการผลิ ต มะขามช อิไ ม อบหຌ ง ฿หຌ ส ามารถยื ด อายุ ก ารกใ บ รั ก ษาเดຌ น าน แ ดื อ น
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ศึกษาพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง
9ฺ2 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
9ฺ3 วิคราะหຏทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏละติดตามผลการนาเป฿ชຌประยชนຏ
แเฺ หลักการละหตุผล
ประทศเทยอุดมเปดຌวยผลเมຌ หลายชนิดทีไ฿หຌ ผลผลิ ตกือบทุกฤดูกาล ชน มะละกอ มะมว ง มะขาม
สับปะรด ละงาะ ฯลฯ สามารถนาเปปรรูปปຓนผลิตภัณฑຏตางโ เดຌหลายวิธี ชน การ฿ชຌสารคมี การทาหຌ ง
การหมักดอง การชอิไม การปรรูปดยการ฿ชຌหลายวิธีรวมกัน ปຓนตຌน การปรรูปผลเมຌดยการ ชอิไมอบหຌง
สามารถทาเดຌงายเมตຌองอาศัยทคนลยีหรือครืไองมือทีไมีราคาพง ดยการนาผลเมຌเปช฿นนๅาชืไอมปรุงรส
ทีไประกอบดຌวย นๅาตาล กลือ ละกรดอินทรียຏ จนเดຌความหวานตามทีไตຌองการ ดยทัไวเปการผลิตผลเมຌชอิไม฿หຌเดຌ
คุณภาพ จะตຌองช฿นนๅาชืไอมทีไมีระดับความขຌมขຌนของนๅาตาลตัๅงตรຌอยละ 30 - 70 ขึๅนเป ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความ
หวานของผลเมຌตละชนิดละความหวาน฿นผลิตภัณฑຏทีไตຌองการ ซึไงจะเดຌผลเมຌชอิไมทีไเมนิไมหรือขใงกระดຌ าง
จนกินเป การปรรูปดยการชอิไมปຓนวิธีการทีไ สามารถลดหรือจากัดปริมาณนๅา฿นอาหารทีไจุลินทรียຏสามารถ
นาเป฿ชຌเดຌ พรຌอมกับทา฿หຌมีนๅาตาลทรกซึมขຌาเป฿นนืๅอผลเมຌ฿นปริมาณทีไพอหมาะ ดังนัๅนจึงสามารถปງองกันการ
จริญของจุลินทรียຏทีไปຓนสาหตุ฿หຌผลเมຌนาสีย ผลเมຌ ชอิไมทีไผานการช฿นสารละลายนๅาตาลนัๅน สามารถดึงอา
นๅาออกเปพียงบางสวนทานัๅน ซึไงมีความชืๅนหลืออยูมากกวารຌอยละ ใเ ละมีคา Aw อยู฿นชวง เฺๆเ – เฺ่5
ซึไงปຓนผลิตภัณฑຏทีไมีความชืๅนปานกลาง ิIntermediate moisture productี สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌนาน
พียง ใ – ๆ ดือน ดังนัๅน หากตຌองการกใ บ ฿หຌ เดຌ น านขึๅน ตຌองนาเปอบหຌ งพืไอ ฿หຌ มีความชืๅนตไ าลงอยู ฿นระดั บ
อาหารหຌง หรือมีความชืๅนอยู฿นชวงรຌอยละ แ5 -ใเ ละมีคา Aw ตไากวา เฺๆเ การอบหຌงทาเดຌดยอบหຌง฿น
ตูຌอบ ซึไง฿ชຌระยะวลาตกตางกันขึๅนกับชนิดของผลเมຌ อุณหภู มิทีไ฿ชຌอบหຌงอยู฿นชวง 5เ – ็เ องศาซลซียส
พืไอปງองกันเม฿หຌผลเมຌกิดการปลีไยนปลงปຓนสีนๅาตาล ิจินตนา, 2546ี ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ภัทราพร
ิโ5ไแี นะนาวาการอบหຌงมะมวงชอิไมทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส นาน 5 ชัไวมง จะทา฿หຌผ ลิตภัณฑຏมี
ความชืๅนลดลงหลือรຌอยละ แฺ้ใ้ ละมีคา Aw ทากับ 0ฺ60 ซึไงทา฿หຌกใบรักษามะมวงชอิไมเดຌนานขึๅน ดังนัๅน จึง
ถือเดຌวาการชอิไมอบหຌง ปຓนการปรรูปผลเมຌพืไอกใบรักษาเวຌทีไอุณหภูมิหຌองเดຌนาน ดยเมกิดการนาสีย ละ
ขึๅนรา ฿หຌนืๅอสัมผัส฿กลຌคียงกับผลเมຌสด ละชวยกຌปัญหาผลผลิตออกมาปຓนจานวนมากกินความตຌองการ฿นการ
บริภคผลสดจนทา฿หຌกิดปัญหาราคาตกตไา
กรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ ิวศฺี ดยส านักทคนลยีชุมชน กลุ ม ผลิ ตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไมหใ น
ความสาคัญ฿นการยกระดับคุณภาพผลิ ตภัณฑຏ฿หຌ กผูຌ ประกอบการทีไจ ะพัฒ นากระบวนการผลิตมะขามชอิไม
อบหຌง฿หຌสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌเมนຌอยกวา แ ดือน ละมีคุณภาพตรงกับความตຌองการของผูຌบริภค
จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนากระบวนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง พืไอพิไมอกาสทางการตลาด ละความสามารถ
฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
1ี รวบรวมขຌ อ มู ล ปั ญ หา฿นการผลิ ต มะขามช อิไ ม อบหຌ ง พืไ อ หานวทาง฿นการพั ฒ นาสู ต ร ละ
กระบวนการผลิต
2ี ศึกษาละทดลองพัฒนากระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอยืดอายุการกใบ
3ี ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตาม มผชฺ แๆแ/โ55่

157
4ี ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
5ี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
6ี ติดตาม ประมินผล
7ี สรุปละจัดทารายงาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศฺ เดຌดานินการสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง พบวากลุม
ผลเมຌปรรูปบຌานสีๅยว มีปัญหารืไองการควบคุมกระบวนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง ซึไงมีอายุการกใบพียง
ค โ สัปดาหຏกใกิดการนาสีย จึงตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนากระบวนการผลิต มะขามชอิไมอบหຌง ละ
สามารถยืดอายุการกใบรักษา฿หຌนานขึๅน พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค
แโฺโ ศึกษาละทดลองพัฒนากระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอยืดอายุการกใบ
ทดลองผลิตมะขามชอิไมอบหຌงดยมีสวนผสมทีไสาคัญเดຌก มะขาม นๅาตาลทราย กลือ คลชียมคลอ
เรคຏ กรดซิตริก ดยมีขัๅนตอนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง ดังภาพทีไ แ
ลຌางทาความสะอาดมะขาม ลวกมะขามทัๅงฝัก฿นนๅาดือด ปอกปลือก ลຌางทาความสะอาดอีกครัๅง
ชมะขาม฿นนๅากลือความขຌมขຌนรຌอยละ ใเ ินๅา แเเ g ๊ กลือ ใเ กรัมี ผสมสารละลายคลชียม
คลอเรคຏ รຌอยละ 0ฺ1 ินๅาสะอาด 1 ลิตร ๊ คลชียมคลอเรคຏ 1 กรัมี ชทิๅงเวຌ แ5 วัน
นามะขามลຌางนๅาจนสะอาด ตัดตง ผากลางฝักมะขาม กะมลใด ลຌางทาความสะอาดอีกครัๅง

ตรียมนๅาชืไอมริไมตຌน วันทีไ แ ินๅาตาลทราย ๊ นๅาสะอาด กรดซิตริก ละกลือี ตัๅงเฟ฿หຌดือด กรอง
นๅาชืไอมดຌวยผຌาขาวบาง วัด Brix , pH
รอจนนๅาชืไอมอุนอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส นามะขามทีไตัดตงลຌวช฿นนๅาชืไอม ทิๅงเวຌ แ คืน
นามะขามขึๅนจากนๅาชืไอมทิๅง฿หຌสะดใดนๅาชืไอม พิไมความขຌมขຌนของนๅาชืไอมวันทีไโ ดยติมนๅาตาลทราย แโ5 กรัม
ตຌม฿หຌดือด รอจนนๅาชืไอมอุนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส นามะขามลงเปชทิๅงเวຌ แ คืน วัด Brix , pH
นามะขามขึๅนจากนๅาชืไอมทิๅง฿หຌสะดใดนๅาชืไอม พิไมความขຌมขຌนของนๅาชืไอมวันทีไใ ดยติมนๅาตาลทราย แโ5 กรัม
ตຌม฿หຌดือด รอจนนๅาชืไอมอุนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส นามะขามลงเปชทิๅงเวຌ แ คืน วัด Brix , pH
ครบกาหนดวัน นามะขามขึๅนอบหຌง฿นตูຌอบลมรຌอน ทีไอุณหภูมิ 55-ๆเ องศาซลซียส
ปຓนวลา ไ่ ชัไวมง
บรรจุ฿นภาชนะสะอาด ปຂดสนิท
ภาพทีไ แ ขัๅนตอนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง
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จากการทดลองศึกษาสูตรทีไการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง จานวน ใ สูตร พืไอคัดลือกสูตรทีไหมาะสม฿น
การผลิตมะขามชอิไมอบหຌง ตามสวนผสมดังตารางทีไ 1
ตารางทีไ 1 สวนผสมของมะขามชอิไมอบหຌง ใ สูตร

สวนผสม
มะขาม
นๅาสะอาด
นๅาตาลทราย
กรดซิตริก
กลือ
รวม

สูตรแ
ิกรัมี
แ,เเเ
แ,โเเ
ไเเ
5
แ
แ,ไเ6

ภาพทีไ แ ผลิตภัณฑຏมะขามชอิไมอบหຌงสูตรทีไ แ

ปริมาณ
สูตรโ
ิกรัมี
แ,เเเ
แ,โเเ
ๆ5เ
5
แ
แ,656

สูตรใ
ิกรัมี
แ,เเเ
แ,โเเ
้เเ
5
แ
แ,้เ6

ภาพทีไ โ ผลิตภัณฑຏมะขามชอิไมอบหຌงสูตรทีไ โ

ภาพทีไ ใ ผลิตภัณฑຏมะขามชอิไมอบหຌงสูตรทีไ ใ

จากการศึ ก ษาพั ฒ นาสู ต ร฿นหຌ อ งปฏิ บั ติ ก าร วศฺ ละคัดลือกสูตรผลิตภัณฑຏมะขามชอิไมอบหຌง฿น
ตารางทีไ แ ดยทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส฿นหຌองปฏิบัติการละเดຌนาตัวอยาง฿หຌ ผูຌประกอบการกลุม
ผลเมຌปรรูปบຌานสีๅยวทาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ผลการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการสอดคลຌองกับ
ผูຌประกอบการคือลือกผลิตภัณฑຏมะขามชอิไมอบหຌงสูตรทีไ ซึไง฿ชຌนๅาชืไอมริไมตຌนวันทีไ แ ทีไความหวาน โเ องศาบ
ริกซຏ ินๅา แโเเ มิลลิลิตร ๊ นๅาตาล ไเเ กรัมี ละพิไมนๅาชืไอม฿นวันทีไ โ ละ ใ อีกวันโ ละ แเ องศาบริกซຏ ิพิไม
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นๅาตาลวันละ แโ5 กรัมี จนนๅาชืไอมสุดทຌายอยูทีไ ไเ องศาบริกซຏ ลຌวนาเปอบหຌง฿นตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ
องศาซลซียส ปຓนวลา ไ่ ชัไวมง ละบรรจุ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท
แโฺใ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏ
หลั ง จากการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต มะขามช อิไ ม อบหຌ ง ดยเดຌ สู ต รทีไ ผ า นการคั ด ลื อ ก ดยมี
สวนประกอบทีไสาคัญคือ มะขาม แ,เเเ กรัม นๅาสะอาด แ,โเเ กรัม นๅาตาล ๆ5เ กรัม กรดซิตริก 5 กรัม กลือ แ
กรัม จากนัๅนทดลองกใบตัวอยางปຓนวลา แ ดือน นาเปตรวจวิคราะหຏตาม มผชฺแๆแ/โ55่ พบวาผลิตภัณฑຏ
มะขามชอิไมอบหຌง มีลักษณะปຓนชิๅนเมละ มีสีทีไดีตามธรรมชาติ สวนปริมาณจุลินทรียຏทัๅงหมด นຌอยกวาแเ ๆ
CFU ซลมนลลา ตรวจเมพบ สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส เมกิน แเ แ CFU อสชอริชีย คเล นຌอยกวา ใ
MPN/g ยีสตຏละรานຌอยกวา แเแ CFU ซึไงผานกณฑຏตาม มผชฺแๆแ/โ55่
ตารางทีไ 2 ผลการทดสอบคุณภาพของมะขามชอิไมอบหຌง
รายการทดสอบ
กณฑ์ตาม มผช.แ6แ/โ55่
ผลการทดสอบ
หนวย
ลักษณะทัไวเป
ปຓนชิๅน เมละ อาจมีนๅาชืไอมปนอยู ปຓนชิๅนเมละ
ลใกนຌอย
ชิๅนสวยงาม
สี ละกลิไนรส
มีสีทีไดีตามธรรมชาติ สมไาสมอ
มีสี ละกลิไนทีไดี
ละมีกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของผัก ตามธรรมชาติ
ละผลเมຌชอิไม
สิไงปลกปลอม
เมพบสิไงปลกปลอม
เมพบสิไงปลกปลอม
วอตอรຏอกทิวิตี
 เฺ่5
เฺๆ็
วัตถุจือปนอาหาร
หຌาม฿ส
เมพบ
จุลินทรียຏ
- จุลินทรียຏทัๅงหมด
< 1x106
1x101
cfu/g
- ซลมนลลา
<โ5
Not Detected
g/eฺgฺ
- สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส < 1x10
<แเ
cfu/g
- อสชอริชีย คเล
<ใ
<ใ
MPN/g
3
- ยีสตຏละรา
< 1x10
แx10
cfu/g
12ฺ4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิต กกลุมผลเมຌปรรูปบຌานสีๅยวดย฿หຌ
คาปรึกษานะนาชิงลึก ฿นการกຌเขปัญหาผลิ ตภัณฑຏ รืไองการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิ ต
การอบหຌงผลิตภัณฑຏ ละการควบคุมสุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต ปຓนตຌน
12ฺ5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดานินการติดตามละผลักดันพืไอ ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ดยพบวาผูຌประกอบการอยูระหวางการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอตรียมยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินการผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌคณะทางานครงการจาก วศฺ ชวยกຌปัญหารืไองกระบวนการ
ผลิตมะขามชอิไมอบหຌง ทคนิคการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง ละการยืดอายุการกใบรักษา฿หຌนานขึๅน หลังจาก
ทีไ วศฺดานินงานพัฒนากระบวนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง ผูຌประกอบการเดຌรียนรูຌกระบวนการผลิตละ
ทคนิคการผลิตมะขามชอิไม อบหຌง ทา฿หຌผลิตภัณฑຏเมนามีอายุการกใบเดຌนานกวา แ ดือน ละผูຌประกอบการ
อยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ มผชฺ
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แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมโทีไ ปຓนทีไ
ตຌองการของตลาดละผูຌบริภค
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
นืไองจากผูຌประกอบการยังขาดความรูຌความขຌา฿จรืไองการกระบวนการดองกลือ฿นมะขามสดทา฿หຌตຌอง
ซืๅอผงดองสารใจรูปมาดองกอนการชอิไมทา฿หຌพบปริมาณบนชอิกจานวนมาก ซึไง฿น มผชฺ เมอนุญาต฿หຌ฿ชຌ วัตถุ
กันสียทุกชนิดจึงตຌอง฿หຌคานะนาละถายทอดองคຏความรูຌ฿นการดองกลือ ละ฿หຌฝຄกปฏิบัติลงมือทาดຌวยตัวอง
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
โฺ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
3ฺ นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
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ภาพกิจกรรมการดานินงาน
กิจกรรมการลงพืๅนทีไดานินงาน ละถายทอดทคนลยี
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การทดลองพัฒนากระบวนการผลิตมะขามชอิไมอบหຌง

ผลิตภัณฑຏกอนการพัฒนา

ผลิตภัณฑຏหลังการพัฒนา
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไม
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางตือน฿จ สมรืไน
อาภอศรีชียง฿หม จังหวัดหนองคาย

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาเทย ี

การพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไม
ิภาษาอังกฤษี Processed development of candied mango
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ฺ
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7415
ทรสาร ๊
02-201-7416
ฺ
อีมลຏ ๊
janchay@dssฺgoฺth ,patinya@dssฺgoฺth , janejira@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางตือน฿จ สมรืไน
ทีไอยู ๊ วิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌหัวทราย แโ5 หมู แแ ตฺพานพรຌาว อฺศรีชียง฿หม จฺหนองคาย
ทรศัพทຏ ๊ 089-419ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 10 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 5เ,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌดานินครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ดย฿ชຌ
องคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี สงสริม฿หຌกิดการพั ฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏซึไงสอดคลຌองกั บ นยบาย
ของรัฐบาลทีไตຌองการยกระดับผลิตภัณฑຏสินคຌา OTOP ฿หຌมีคุณภาพละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
การดานินงานคูปองวิทยຏประกอบดຌวยการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการละ
ทาการคัดลือกผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมขຌารวมครงการ นาปัญหามาวิคราะหຏละหานวทาง฿นการกຌเขพืไอ
฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑຏจะนาเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการละพิไมอกาสทาง
การคຌา กลุมวิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌหัวทราย จังหวัดหนองคาย พบปัญหา฿นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ
มะมวงชอิไม มีปริมาณนๅาตาลตไา ละมีปริมาณจุลินทรียຏกินกวากณฑຏทีไ มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี วศฺ
เดຌทาการทดลองละพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไม ฿หຌกับกลุมผูຌประกอบการฯ พรຌอมทัๅงถายทอดทคนลยี
กระบวนการผลิต พืไอพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไม฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานละปຓนทีไตຌองการของ
ผูຌบริภค
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ฿นพืๅนทีไ
จังหวัดหนองคาย วิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌหัวทราย แโ5 ตฺพานพรຌาว อฺศรีชียง฿หม ปຓนผูຌประกอบการ OTOP
ซึไงผลิตมะมวงชอิไม มีปัญหา฿นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ ผูຌประกอบการเดຌยืไนขอ มผชฺ ลຌวตเมผานกณฑຏทีไ
มาตรฐานกาหนดดย พบวาผลิตภัณฑຏมีปริมาณนๅาตาลตไา ละมีปริมาณจุลินทรียຏกินกวากณฑຏทีไ มผชฺ กาหนด
จຌาหนຌาทีไของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดละผูຌประกอบการ จึงตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ชวยพัฒนา
กระบวนการผลิตมะมวงชอิไม฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ละยืดอายุการกใบรักษา
เดຌนานขึๅน พืไอพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไม฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
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ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ศึกษาพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิตมะมวงชอิไม
9ฺ2 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
9ฺ3 วิคราะหຏทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏละติดตามผลการนาเป฿ชຌประยชนຏ
แเฺ หลักการละหตุผล
ผักผลเมຌชอิไม หมายถึง ผลิตภัณฑຏทีไเดຌจากการนาผักหรือผลเมຌสด เมนาสีย มาตัดตง ชน ปอกปลือก
ควຌานมลใด ลຌาง หัไนปຓนชิๅนอาจกะสลักลวดลาย฿หຌสวยงาม นาเปชนๅาปูน฿สหรือสารชวยทา฿หຌกรอบ ละนาเป
ช฿นนๅาชืไอมปรุงรส ทีไประกอบดຌวย นๅาตาล กลื อ ละกรดอินทรี ยຏ จนเดຌความหวานตามทีไตຌองการ ิส านั ก
มาตรฐานอุตสาหกรรม,2558ี ดยทัไวเปการผลิตผักผลเมຌชอิไม฿หຌเดຌคุณภาพ จะตຌองช฿นนๅาชืไอมทีไมีระดับความ
ขຌมขຌนของนๅาตาลตัๅงตรຌอยละ ใเ - ็เ ขึๅนเป ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความหวานของผักผลเมຌตละชนิด ลຌวนาเปทา฿หຌ
หຌงดยสงดดหรือตูຌอบลมรຌอน การชอิไมอบหຌงมี โ วิธี คือ แฺการชอิไมบบชຌา ดยริไมตຌนจากนๅาชืไอมทีไมี
ความขຌมขຌนรຌอยละ ใเ ฿ชຌวลาชอิไมประมาณ โไ ชัไวมง ลຌวพิไมความขຌมขຌนของนๅาชืไอมทุกวัน฿หຌเดຌ รຌอยละ ไเ
5เ ๆเ ละ ็เ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความหวานริไมตຌนของผักผลเมຌตละชนิดละความหวานของผลิตภัณฑຏทีไตຌองการ
การชอิไมผลเมຌดຌวยวิธีนีๅ฿ชຌวลานานจึงตຌองรักษาความสะอาด ละตຌมนๅาชืไอมทุกวันพืไอเม฿หຌกิดกลิไนหมักหรือ
หมในปรีๅยว โฺ การชอิไมบบรใว ดยริไมตຌนจากนๅาชืไอมทีไมีความขຌมขຌนรຌอยละ ใเ คีไยวผักผลเมຌ฿นนๅาชืไอมดຌวย
เฟออนโ คีไยวจนนๅาชืไอมงวด ละพิไมความหวานของนๅาชืไอม รຌอยละ 5เ - ็เ การชอิไมบบรใว฿ชຌวลา ใ - ไ
ชัไวมง คีไยวจนนืๅอผลเมຌมีความหวาน฿กลຌคียงกับนๅาชืไอม การ฿ชຌอุณหภูมิ฿นการคีไยวทีไสูงกินเปจะทา฿หຌนๅาชืไอมมี
สีคลๅาละมีกลิไนนๅาตาลเหมຌ วิธีนีๅเมหมาะกับผักผลเมຌทีไมีนืๅอนิไมจะทา฿หຌนืๅอผักผลเมຌละ การชอิไมบบชຌาละช
อิไมบบรใว มืไอนาผักผลเมຌทีไผานการชอิไมเปอบจะ฿ชຌระยะวลา฿นการอบหຌงทีไตกตางกันทัๅงนีๅขึๅนอยูกับชนิดของ
ผักผลเมຌ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ภัทราพร ิโ5ไแี นะนาวาการอบหຌงมะมวงชอิไมทีไอุณหภูมิ ๆเ องศา
ซลซียส นาน 5 ชัไวมง จะทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีความชืๅนหลือรຌอยละ แฺ้ใ้ ละมีคา Aw ทากับ เฺๆเ ซึไงทา฿หຌกใบ
รักษามะมวงชอิไมเดຌนานขึๅน นอกจากนีๅจากการศึกษาของจินตนา ิโ5ไๆี พบวาการอบหຌงดยตูຌอบลมรຌอน ดย
฿ชຌระยะวลาตกตางกันขึๅนกับชนิดของผักผลเมຌ อุณหภูมิทีไ฿ชຌอบหຌงอยู฿นชวงอยู฿นชวง 5เ – ็เ องศาซลซียส
พืไอปງองกันเม฿หຌผักผลเมຌกิดการปลีไยนปลงปຓนสีนๅาตาล ดังนัๅนจึงถือเดຌวาการชอิไม ปຓนการปรรูปผักผลเมຌพืไอ
กใบรักษาเวຌทีไอุณหภูมิหຌองเดຌนาน ดยเมกิดการนาสีย ละขึๅนรา ฿หຌนืๅอสัมผัส฿กลຌคียงผักผลเมຌ สด ละชวย
กຌปัญหาผลผลิตออกมาปຓนจานวนมากกินความตຌองการ฿นการบริภคผลสดจนทา฿หຌกิดปัญหาราคาตกตไา
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม หในความสาคัญ
ของการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน ละตรงตามความตຌองการของผูຌบริภค จึงเดຌ
จัดทาครงการการพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไม พืไอนาองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยีการ
อาหารถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ รวมทัๅงสงสริม฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน พืไอยกระดับ
คุณภาพของสินคຌา฿นชุมชน฿หຌมีคุณภาพตรงมาตรฐาน ละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
1ี รวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิตมะมวงชอิไมพืไอหานวทาง฿นการพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิต
2ี ศึกษาละทดลองพัฒนากระบวนการผลิตทีไหมาะสม พืไอยืดอายุการกใบ
3ี ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตาม มผชฺ แๆแ/โ55่
4ี ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
5ี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
6ี ติดตาม ประมินผล
7ี สรุปละจัดทารายงาน
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แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศฺ เดຌดานินการสารวจปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการผลิตมะมวงชอิไม พบวาวิสาหกิจ
ชุมชนปรรูปผลเมຌหัวทราย มีปัญหารืไองการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ ซึไงผูຌประกอบการเดຌยืไนขอ มผชฺ ลຌวต
เมผานมาตรฐาน นืไองจากมีปริมาณนๅาตาลตไา ละมีปริมาณจุลินทรียຏกินกวากณฑຏทีไ มผชฺ กาหนด จึงตຌองการ
฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไม฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
แโฺโ ศึกษาละทดลองพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไมทีไหมาะสม พืไอยืดอายุการกใบ
คณะทางานครงการเดຌทดลองผลิตมะมวงชอิไมดยมีสวนผสมทีไสาคัญเดຌก มะมวง นๅาตาลทราย กลือ
ปูนดง กรดซิตริก คลซียมคลอเรดຏ มีขัๅนตอนการผลิตมะมวงชอิไม ดังภาพทีไ แ
ลຌางมะมวง ผึไง฿หຌสะดใดนๅา รียงมะมวงลง฿นภาชนะทีไ฿ชຌดอง
ตรียมนๅากลือสาหรับดอง ิ นๅา กลือ ปูนดง กรดซิตริก ละ นๅาตาล ี
ตຌมนๅากลือสาหรับดอง฿หຌดือดจัด ทิๅง฿หຌยใน
นานๅากลือสาหรับดอง ทลง฿นภาชนะทีไรียงมะมวงปຂดฝา ทิๅงเวຌ โเ วัน
มืไอครบกาหนด นามะมวงลຌางทาความสะอาด ปอกปลือก ตัดตง ลຌางนๅา฿หຌสะอาดหัไนปຓนชิๅน
ตรียมนๅาสะหรับชมะมวง ินๅาสะอาด แ,เเเ มิลลิลิตร กลือ แเเ กรัม คลซียมคลอเรดຏ
แเ กรัม ี คน฿หຌละลายนามะมวงมาช แ ชัไวมง ลຌวนามาลຌางดຌวยนๅาสะอาดผึไง฿หຌสะดใดนๅา
ตรียมนๅาชืไอมริไมตຌน วันทีไ แ ินๅาตาลทราย ่เเ กรัม ๊ นๅาสะอาด โ,เเเ มิลลิลิตรี
กรดซิตริก แ กรัม กลือ แ กรัม ตัๅงเฟ฿หຌดือด กรองนๅาชืไอมดຌวยผຌาขาวบาง วัด Brix , pH
รอจนนๅาชืไอมอุนอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส นามะมวงลงช฿นนๅาชืไอม ทิๅงเวຌ แ คืน
รุงขึๅนนามะมวงขึๅนจากนๅาชืไอม พิไมความขຌมขຌนของนๅาชืไอมทุกวันดยติมนๅาตาลวันละ แเเ กรัม
จนครบ ใ วัน วัด Brix , pH
นามะมวงขึๅนมาอบดຌวยตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ 5เ องศาซลซียส ปຓนวลา ใ ชัไวมง
บรรจุ฿นภาชนะสะอาด ปຂดสนิท
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จากการทดลองศึกษาสูตรทีไหมาะสม฿นการผลิตมะมวงชอิไม จานวน ใ สูตร พืไอคัดลือกสูตรทีไ
หมาะสม ตามสวนผสมดังตารางทีไ 1
ตารางทีไ 1 สวนผสมของมะมวงชอิไม ใ สูตร
สวนผสม
มะมวงดิบ
นๅาสะอาด
นๅาตาลทราย
กรดซิตริก
กลือ
รวม

สูตรแ
ิกรัมี
ใ,เเเ
โ,เเเ
ๆเเ
แ
แ
5,6เโ

ภาพทีไ แ ผลิตภัณฑຏมะมวงชอิไมสูตรทีไ แ

ปริมาณิกรัมี
สูตรโ
ิกรัมี
ใ,เเเ
โ,เเเ
่เเ
แ
แ
5,่เโ

สูตรใ
ิกรัมี
ใ,เเเ
2,เเเ
แ,เเเ
แ
แ
6,เเโ

ภาพทีไ โ ผลิตภัณฑຏมะมวงชอิไมหຌงสูตรทีไ โ

ภาพทีไ ใ ผลิตภัณฑຏมะมวงชอิไมสูตรทีไ ใ
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คัดลือกสูตรผลิ ตภัณฑຏ มะมว งชอิไม฿นตารางทีไ แ ดยทดสอบการยอมรับ ฿นหຌ องปฏิบัติการ ละนา
ตัวอยาง฿หຌ ผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌหัวทรายรวมทาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ซึไงผูຌประกอบการ฿หຌการยอมรับสูตรทีไ ใ หมาะสาหรับการผลิตมะมวงชอิไมมากทีไสุด
แโฺใ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏ
หลังจากการพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงชอิไม ดยเดຌสูตรทีไผานการคัดลือกลຌว ซึไง มีสวนประกอบทีไ
สาคัญคือ มะมวง ใ,เเเ กรัม นๅาสะอาด โ,เเเ กรัม นๅาตาล แ,เเเ กรัมกรดซิตริก แ กรัม ละกลือ แ กรัม
จากนัๅนทดลองกใบตัวอยางปຓนวลา แ ดือน ดยทาการชยในทีไอุณหภูมิ ๆ องศาซลซียส นาเปตรวจวิคราะหຏ
ตาม มผชฺแๆแ/โ55่ พบวาผลิตภัณฑຏมะมวงชอิไม มีลักษณะปຓนชิๅนเมละ มีสีทีไดีตามธรรมชาติ สวนปริมาณ
จุ ลิ น ทรี ยຏ ทัๅ ง หมด โฺ5xแเ โ CFU ซลมนลลา ตรวจเม พ บ สตาฟຂ  ลคใ อ กคั ส ออรี ย ส นຌ อ ยกว า แเ แ CFU
อสชอริชีย คเล นຌอยกวา ใ MPN/g ยีสตຏละรานຌอยกวา แเแ CFU ซึไงผานกณฑຏตามทีไมาตรฐานกาหนด
ตารางทีไ 2 ผลการทดสอบคุณภาพของมะขามชอิไมอบหຌง
รายการทดสอบ
กณฑ์ตาม มผช. 161/2558
ผลการทดสอบ
ลักษณะทัไวเป
ปຓนชิๅน เมละ อาจมีนๅาชืไอมปนอยู
ปຓนชิๅนเมละ
ลใกนຌอย
สี ละกลิไนรส
มีสีทีไดีตามธรรมชาติ สมไาสมอ
มีสีหลืองตาม
ละมีกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของผัก
ธรรมชาติ มีกลิไนปกติ
ละผลเมຌชอิไม
สิไงปลกปลอม
เมพบสิไงปลกปลอม
เมพบสิไงปลกปลอม
วอตอรຏอกทิวิตี
 0ฺ85
0ฺ77
วัตถุจือปนอาหาร
หຌาม฿ชຌวัตถุกันสียทุกชนิด
เมพบ
จุลินทรียຏ
- จุลินทรียຏทัๅงหมด
< 1x106
2ฺ5x102
- ซลมนลลา
<โ5
Not Detected
- สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส
< 1x10
<แเ
- อสชอริชีย คเล
<ใ
<ใ
3
- ยีสตຏละรา
< 1x10
แx10

หนวย

cfu/g
g/eฺgฺ
cfu/g
MPN/g
cfu/g

12ฺ4 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกวิสาหกิจชุมชนปรรูปผลเมຌหัวทราย
ดย฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ รืไองการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต
ละการควบคุมสุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต ปຓนตຌน
12ฺ5 ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดานินการติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน ดย
พบวาผูຌประกอบการอยูระหวางการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอตรียมยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินการผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌคณะทางานจาก วศฺ ชวยกຌปัญหารืไองกระบวนการผลิตมะมวง
อิไ ม นืไ อ งมี ปั ญ ญาปริ ม าณนๅ าตาลตไ า ละมี  ชืๅ อ จุ ลิ น ทรี ยຏ  กิ น กณฑຏ มผชฺ ก าหนด หลั ง จากทีไ ว ศฺเดຌ พั ฒ นา
กระบวนการผลิตมะมวงชอิไม ผูຌประกอบการเดຌรียนรูຌกระบวนการผลิตละทคนิคการผลิตมะมวงชอิไมบบรใว

169
ละบบชຌา ทา฿หຌผลิตภัณฑຏเมนาสียมีอายุการกใบเดຌ แ ดือน กใบรักษาดยทาการชยในทีไอุณหภูมิ ๆ องศา
ซลซียส ละผูຌประกอบการอยู฿นระหวางการตรียมยืไนขอ มผชฺ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบตຌองการ฿หຌ วศฺ ลงพืๅน ทีไ฿หຌ คาปรึกษาอยางตอนืไองละชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมโทีไปຓนทีไ
ตຌองการของตลาดละผูຌบริภค
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
นืไองจากผูຌประกอบการยังขาดความรูຌความขຌา฿จรืไองการกระบวนการดองกลือ฿นมะมวงสดทา฿หຌตຌองซืๅอ
ผงดองสารใจรูปมาดองกอนการชอิไมทา฿หຌพบปริม าณบนชอิกจานวนมาก ซึไง฿น มผชฺ เมอนุญาต฿หຌ฿ชຌวัตถุกัน
สียทุกชนิด จึงตຌอง฿หຌคานะนาละถายทอดองคຏความรูຌ฿นการดองกลือ ละ฿หຌฝຄกปฏิบัติลงมือทาดຌวยตัวอง
ซึไงตຌอง฿ชຌวลา฿นการสรຌางความตระหนัก฿หຌกผูຌประกอบการ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
โฺ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
3ฺ นางสาวจนจิรา จันทรຏมี

ภาพกิจกรรมการดานินงาน
กิจกรรมการลงพืๅนทีไดานินงาน
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การทดลองปรับปรุงกรรมวิธีกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑຏกอนการพัฒนา

ผลิตภัณฑຏหลังการพัฒนา
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป 2561

ครงการ พัฒนากระบวนการผลิตผักผลเมຌชอิไม
฿นผลิตภัณฑ์ตຌาฮวยนมสด
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นางออนจันทร์ นันท
อาภอมือง จังหวัดอุดรธานี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ พัฒนากระบวนการผลิตผักผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด
Process development of candied fruit & vegetable in milk curd
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ เโ-โเแ็ไแ5 ทรสาร ๊ เโโ-เแ็ไแๆ อีมลຏ ๊ patinya@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางออนจันทรຏ นันท
ทีไตัๅง ๊ แใเ มฺแเ ตฺนนสูง อฺมือง จฺอุดรธานี ไแใใเ
ทรศัพทຏ ๊ 081-058-6667
ไฺ ระยะวลาของครงการ ๊ ๆ ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 5เุเเเ บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ิวทฺี เดຌดานินครงการ คูปองวิทยຏพืไออทอป ิSTI coupon
for OTOP Upgradeี พืไอยกระดับสินคຌา OTOP ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี ฿หຌสอด
รับ OTOP 6 ดຌาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกบบนวัตกรรมผลิตภัณฑຏ มาตรฐาน บรรจุ
ภัณฑຏ ละครืไองจักร ดยมีปງาหมาย฿หຌการสนับสนุนอทอปทีไมีศักยภาพทัไวประทศ ครอบคลุมทุกกลุมตัๅงตกลุม
อทอป สตารຏทอัพ ิStart upี กลุมอทอปปัจจุบัน ิExistingี ละกลุมอทอปทีไตຌองการกຌาวเปสู อสอใมอี
ิGrowthี รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละครือขาย
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม ดานินงาน
ครงการพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยลงพืๅนทีไสารวจขຌอมูล
ปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ประภทอาหารละครืไองดืไม พืไอกຌเขปัญหาสินคຌาทีไมีคุณภาพเมผาน
กณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนฺิมผชฺี ละสงสริมผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌขຌาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน
ควบคูกับดานินงานคูปองวิทยຏพืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือกครงการฯ
วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสมา ตาบลนนสูง อาภอมือง จังหวัดอุดรธานี ปຓนผูຌประกอบการ OTOP ซึไง
ผลิตผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด ละผลิตภัณฑຏยกิรຏต เดຌรับอนุญาตสถานทีไผลิตละลขสารบบอาหารจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ละผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี รียบรຌอยลຌว ละ
ตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏผักผลเมຌชอิไมทีไ฿ชຌปຓนสวนประกอบ฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด พืไอยืดอายุ
การกใบละตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
การชอิไม ปຓนการปรรูปผักผลเมຌดย฿ชຌนๅาตาล฿นการถนอมอาหารพืไอยืดอายุการกใบรักษา ดยเมกิด
การนาสีย ละขึๅนรา ฿หຌนืๅอสัมผัส฿กลຌคียงกับผักผลเมຌสด ละชวยกຌปัญหาผลผลิตออกมาปຓนจานวนมากกิน
ความตຌองการ฿นการบริภคผลสดจนทา฿หຌกิดปัญหาราคาตกตไา ผักผลเมຌชอิไม ปຓนผลิตภัณฑຏทีไเดຌจากการนาผัก
หรือผลเมຌสด เมนาสีย มาตัดตง ชน ปอกปลือก ควຌานมลใด ลຌาง หัไนปຓนชิๅนอาจกะสลักลวดลาย฿หຌสวยงาม
นาเปชนๅาปูน฿สหรือสารชวยทา฿หຌกรอบ ละนาเปช฿นนๅาชืไอมปรุงรส ทีไประกอบดຌวย นๅาตาล กลือ ละกรด
อินทรียຏ จนเดຌความหวานตามทีไตຌองการ ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑຏอุตสาหกรรมุ โ558ี ดยทัไวเปการผลิต
ผักผลเมຌชอิไม฿หຌเดຌคุณภาพ จะตຌองช฿นนๅาชืไอมทีไมีระดับความขຌมขຌ นของนๅาตาลตัๅงตรຌอยละ 30 - 70 ขึๅนเป
ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความหวานของผักผลเมຌตละชนิด ลຌวนาเปทา฿หຌหຌงดยสงดดหรือตูຌอบลมรຌอน การชอิไม
อบหຌงมี โ วิธี คือ การชอิไมบบชຌา ละการชอิไมบบรใว ซึไงการชอิไมบบชຌา จะริไมตຌนจากนๅาชืไอมทีไมีความ
ขຌมขຌนรຌอยละ 30 ฿ชຌวลาชอิไมนาน 24 ชัไวมง ลຌวพิไมความขຌมขຌนของนๅาชืไอมทุก วัน฿หຌเดຌ รຌอยละ 40 50 60
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ละ 70 ตามลาดับ ซึไงการชอิไมผลเมຌดຌวยวิธีนีๅ฿ชຌวลานานจึงตຌองรักษาความสะอาด ละตຌมนๅาชืไอมทุกวันพืไอ
เม฿หຌกิดกลิไนหมักหรือหมในปรีๅย ว สาหรับการชอิไมบบรใว จะริไมตຌนจากนๅาชืไอมทีไมีความขຌมขຌนรຌอยละ 30
คีไยวผักผลเมຌ฿นนๅาชืไอมดຌวยเฟออน จนนๅาชืไอมงวด ละพิไมความหวานของนๅาชืไอม รຌอยละ 50 - 70 การชอิไม
บบรใว฿ชຌวลา 3 - 4 ชัไวมง คีไยวจนนืๅอผลเมຌมีความหวาน฿กลຌคียงกับนๅาชืไอม การ฿ชຌอุณหภูมิ คีไยวทีไสูงกินเป
จะทา฿หຌนๅาชืไอมมีสีคลๅ าละมีกลิไ น นๅาตาลเหมຌ วิธีนีๅเมหมาะกับ ผักผลเมຌทีไมีนืๅอนิไม จะทา฿หຌ นืๅอผั กผลเมຌ ละ
มืไอชอิไมลຌวนาเปอบหຌงพืไอ฿หຌกใบรักษาเดຌนานขึๅนจึง฿ชຌระยะวลา฿นการอบหຌงทีไตกตางกันทัๅงนีๅขึๅนอยูกับ
ชนิดของผักผลเมຌ
จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาการผลิตของผูຌประกอบการ OTOP ฿นพืๅนทีไจังหวัดอุดรธานี พบวาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมอาชีพสมา ตาบลนนสูง อาภอมือง จังหวัดอุดรธานี ปຓนผูຌประกอบการ OTOP ซึไงผลิตผักผลเมຌชอิไม
พืไอปຓนสวนประกอบ฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด ละผลิตภัณฑຏยกิรຏต พบปัญหาการกิดสีคลๅา฿นผลิตภัณฑຏ มี
ลั ก ษณะนืๅ อหีไ ย ว เม ปຓน ทีไ พอ฿จของผูຌ บ ริ ภค เม ส ามารถกใบ รั กษาผลิ ตภั ณฑຏ เดຌ น าน ท า฿หຌ ขาดอกาสทาง
การตลาด จึงตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการ พัฒ นากระบวนการผลิตผักผลเมຌชอิไม฿หຌปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ละมีอายุการกใบรักษาทีไนานขึๅน
คณะทางานครงการ เดຌลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตผักผลเมຌ
ชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด ซึไงปຓนผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพทางการตลาด คณะทางานจึงเดຌจัดทาครงการ
การพัฒนากระบวนการผลิตผักผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ มีอายุการ
กใบรักษาเดຌนานขึๅน ชวยพิไมอกาสทางการตลาดละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตผักผลเมຌชอิไม฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานละปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลปัญหา฿นการผลิต ละรวบรวมขຌอมูลงานวิจัยพืไอหานวทาง฿น
การพัฒนาผลิตภัณฑຏ
ฺ้โ ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
ฺ้ใ ทดลองยืดอายุการกใบ
ฺ้ไ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตาม มผชฺไๆๆ/โ5ไ็ ละวิคราะหຏคุณคาทางภชนาการ
ฺ้5 ถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
ฺ้ๆ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพพัฒนาผลิตภัณฑຏ
9ฺ7 สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
ผักละผลเมຌชอิไมอบหຌงปຓนทีไนิยมรับประทานของคนทัไวเป ดยประทศเทยติดอันดับ 4 ของผูຌผลิต
ละสงออกผักผลเมຌชอิไมอบหຌงราย฿หญของลก รองจากประทศมาลซีย ญีไปุຆน ละสหรัฐอมริกา ซึไงการปร
รูปผลเมຌของเทยจะสรຌางมูลคาทางศรษฐกิจ นืไองจากปຓนประทศทีไมีพืๅนทีไปลูกผลเมຌชนิดตางโเดຌดีละมีคุณภาพ
สงผล฿หຌผลผลิต฿นบางฤดูกาลมีปริมาณลຌนกินความตຌองการของผูຌบริภค ทคนลยีการปรรูปผลเมຌจึงปຓนการ
กใบถนอมอาหารรูปบบหนึไงทีไสามารถกຌปัญหาดังกลาวเดຌ
กระบวนการชอิไมปຓนหนึไง฿นวิธีการถนอมอาหารของคนเทย ดยทีไอาหารเมกิดการสืไอมสียจากการ
ปลีไยนปลงทางดຌานคมี กายภาพ ละจุลินทรียຏ ทีไทา฿หຌกิดการปลีไยนปลงของสีของผลิตภัณฑຏปຓนสี คลๅาหรือสี
นๅาตาล ลักษณะนืๅอสัมผัสหีไยวเมฉไานๅา กิดการจริญติบตของชืๅอรา ซึไงปຓนสาหตุทีไทา฿หຌผลิตภัณฑຏกใบเวຌเมเดຌนาน
การชอิไม มีหลักการคลຌายกับการชืไอมผลเมຌคือนาผลเมຌช฿นสารละลายนๅาตาลจนกระทัไงผลเมຌอิไมตัวดย
ช฿นนๅาชืไอมทีไ฿ชຌมีความขຌมขຌ นตัๅงตรຌอยละ ใเ-็เ ขึๅนเป วิธีการชดยการพิไมความขຌมขຌนของนๅาตาลทราย
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จนถึงจุดอิไมตัว ซึไงความขຌมขຌนของนๅาตาล฿นนืๅอผลเมຌ ตาม มอกฺ ของผักละผลเมຌทีไมีนๅาตาลปຓนสวนประกอบ
ระบุวาจะตຌองมีปริมาณของนๅาตาล฿นนืๅอผลเมຌเมตไากวา ๆ5 องศาบริกซຏ ดยหลักการของวิ ธีนีๅสามารถปງองกันการ
ปลีไยนปลงของสีซึไงกิดจากปฏิกิริยาสีนๅาตาล สามารถลดปริมาณนๅา฿นอาหารทีไจุลินทรียຏสามารถนาเป฿ชຌจาก
นๅาตาลทีไทรกซึมขຌาเป฿นนืๅอผลเมຌทีไปຓนสาหตุทีไทา฿หຌกิดการสืไอมสียของอาหารเดຌ นอกจากนีๅยังเดຌผลิตภัณฑຏ
ทีไมีรสชาติตามความตຌองการของผูຌบริภค ละสามารถกใบรักษาเดຌนาน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ หในวาวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสมา มีศักยภาพทางการตลาด ละ฿ชຌวัตถุดิบ฿น
ทຌองถิไนพืไอพิไมมูลคา ชวยสรຌางงาน สรຌางรายเดຌทา฿หຌศรษฐกิจของชุมชนมีความขຌมขใง รวมทัๅง฿หຌความสาคัญกับ
การผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงเดຌจัดทาครงการพัฒนากระบวนการผลิตผักผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏ
ตຌาฮวยนมสด พืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌประกอบการละสงสริมการนาทคนลยีเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชนຏ
ชวยยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคຌาของผูຌประกอบการ฿นระดับชุมชนอยางยัไงยืนตอเป
11ฺ ขันๅ ตอนการดานินงาน
แแฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา พืไอหานวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
แแฺโ ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตทีไหมาะสม
11ฺ3 ทดลองยืดอายุการกใบ
แแฺไ วิคราะหຏตามมผชฺแใๆ/โ558
แแฺ5 ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
แฺๆ ติดตามละผลักดันพืไอ฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
แโฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ การลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา
วศฺ เดຌติ ดตอประสานกับ วิส าหกิจ ชุมชนกลุ มอาชี พสมา พืไอรวบรวมปัญหาละความตຌอ งการของ
ผูຌประกอบการ จากการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌ องการของผูຌประกอบการ฿นวันทีไ ้ พฤษภาคม โ5ๆแ
ผูຌประกอบการพบปัญหาการผลิต ผักผลเมຌชอิไมนืไองจากผูຌประกอบการปรรูป ผักผลเมຌชอิไมบบรใว ทา฿หຌกิด
ปัญหาการคีไยวนๅาตาล฿นอุณหภูมิสูงกินเปทา฿หຌนๅาชืไอมมีสีคลๅา มีกลิไนของนๅาตาลเหมຌทา฿หຌผลเมຌนิไมละ ละ
ปัญหาการกิดสีนๅาตาลของผลิตภัณฑຏทีไผานการชอิไม ผูຌประกอบการจึง ตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนากระบวนการ
ผลิตผักผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด฿หຌปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ละมีอายุการกใบรักษาทีไนานขึๅน
แโฺโ การศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตผักละผลเมຌชอิไม
คณะทางานเดຌทดลองพัฒนากระบวนการผลิตผักผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด ซึไงผลิตภัณฑຏผัก
ละผลเมຌทีไผูຌประกอบตຌองการ฿หຌพัฒนา คือ มะละกอ ละสับปะรด ดยคณะทางานนะนา฿หຌผูຌประกอบการ
ทดลองผลิตผักละผลเมຌชอิไมบบชຌา ซึไงวิธีนีๅจะเดຌผลิตภัณฑຏทีไคงรูปเมหดตัว มีความหวานสมไาสมอละสีเมคลๅา
ดยมีขัๅนตอนดังภาพทีไ แ
การคัดลือกละตรียมผั กละผลเมຌทีไจะนาเปชอิไมควรปຓนผั กละผลเมຌทีไมีนืๅอนน เมดิบ หรือสุ ก
กินเปพราะจะเดຌผลิตภัณฑຏสีเมสวยละมีนืๅอละ จึง฿ชຌวิธีปງองกันการปลีไยนปลงสีซึไงกิดจากปฏิกิริยาสีนๅาตาล
ดຌวยการชสารละลายซดียมมตาเบซัลเฟทຏ ความขຌมขຌนรຌอยละ เฺแ พืไอ฿หຌสามารถปງองกันการจริญติบตของ
จุลินทรียຏละชวยปງองกันการกิดสีนๅาตาล ละชสารละลายคลซียมคลอเรดຏรຌอยละ แ ทีไสามารถชวยรักษานืๅอ
สัมผัส฿หຌคงรูปละความกรอบของนืๅอผักละผลเมຌ สาหรับมะละกอ฿ชຌการลวกนๅารຌ อนกอนนาเปช฿นนๅาชืไอม
ปຓนวลา 5 นาที พืไอทาลายปรติอเลติกอนเซมຏ ทีไยอยปรตีน฿นนมทา฿หຌมะละกอชอิไมทีไอยู฿นตຌาฮวยนมสดมี
รสขม ละชวยปรับปรุงนืๅอสัมผสหลังการคืนรูป
วิธีการปรรูป ผลเมຌชอิไมบบชຌา ดยหัไ นมะละกอละสั บปะรดปຓ นชิๅนลຌว ตรียมนๅาชืไอมทีไ มีความ
ขຌมขຌนของนๅาตาลทรายรຌอยละ ใเ นาเปชปຓนวลา โไ ชัไวมง ลຌวพิไมความขຌมขຌนของนๅาชืไอมทุกวันทีไความ
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ขຌมขຌนรຌอยละ ไเ 5เ ๆเ ละๆ5 ของนๅาหนักนๅาชืไอม ละ฿หຌความรຌอนกนๅาชืไอมทุกวันพืไอปງองกันการปนปຕอน
ของชืๅอจุลินทรียຏละเม฿หຌกิดกลิไนหมักหรือหมในปรีๅยว มืไอความขຌมขຌนถึงลຌวจึงนาเปอบหຌงตอเป
มะละกอละสับปะรด
ปอกปลือก/ลຌาง/หัไนปຓนชิๅน
ช฿นสารละลายซดียมมตาเบซัลเฟตຏรຌอยละ เฺแ ละคลซียมคลอเรดຏรຌอยละ แ นาน โเ นาที
มะละกอ

สับปะรด

ลวก฿นนๅาดือด
ประมาณ 5 นาที
นาชนๅาชืไอมรຌอยละ ใเ ินๅาตาลทราย ใเเ กรัม ืนๅาสะอาด ็เเ กรัม ตຌม฿หຌดือดี
ชมะละกอละสับปะรดทีไตรียมเวຌนาน โไ ชัไวมง
ปรับความขຌมขຌนนๅาชืไอม฿หຌพิไมขึๅนครัๅงละรຌอยละ แเ ทาซๅาปຓนวลา 5-ๆ วัน
จนความขຌมขຌนนๅาชืไอมเดຌรຌอยละ ๆ5
นามะละกอละสับปะรด เปอบหຌง฿นตูຌอบลมรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆเ องศาซลซียส นาน ไ-5 ชัไวมง
ทิๅง฿หຌยในลຌวบรรจุ฿นถุงพลาสติกปຂดสนิท
ภาพทีไ แ กระบวนการผลิตผักละผลเมຌชอิไมอบหຌงบบชຌา

แโฺใ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏตาม มผชฺแใๆ/โ558
หลังจากพัฒนาสูตรละกระบวนการผลิต นาตัวอยางตรวจวิคราะหຏตาม มผชฺ แใๆ/โ55่ ผักละผลเมຌ
หຌง ผลวิคราะหຏตามตารางทีไ แ อยูตามกณฑຏตามมาตรฐาน
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ตารางทีไ 1 ผลวิคราะหຏตัวอยางมะละกอละสับปะรดชอิไมอบหຌง
รายการทีไทดสอบ
คามาตรฐาน มะละกอชอิไมอบหຌง สับปะรดอิไมอบหຌง
ความชืๅน ิรຌอยละี
เมกิน แโ
ฺ้่็
ใฺ่โ
วอตอรຏอกทิวิตี
เมกิน เฺๆ
เฺ5ๆ้
เฺไ้้
วัตถุจือปนอาหาร
- ซดียมบนซอต
ตຌองเมพบ
เมพบ
เมพบ
- ปตสซียมซอรຏบต
ตຌองเมพบ
เมพบ
เมพบ
จุลินทรียຏ
- จุลินทรียຏทัๅงหมด ิคลนี/ตัวอยาง แ กรัมี นอยกวา แ × แเๆ
แเ
แเ
- ซลมนลลา
ตຌองเมพบ
เมพบ
เมพบ
- สตฟลคใอกคัส ออรียส
นຌอยกวา แเ
< 10ฺ0
< แเฺเ
- อสชอริชีย คเล
นຌอยกวา ใ
< 3ฺ0
< ใฺเ
ใ
- ยีสตละรา
นอยกวา แ × แเ
< 10ฺ0
< แเฺเ
12ฺ4 การลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌกผูຌประกอบการ
วศฺ เดຌดานินการถายทอดทคนลยีการผลิตกวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสมา ฿นวันทีไ ใ สิงหาคม โ5ๆแ
พืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นการกຌเขปัญหาละพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏผักละผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนดานินการทดลองผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏผัก ละผลเมຌชอิไม฿น
ผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด฿หຌปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ละมีอายุการกใบรักษาทีไนานขึๅน
หลังการดานินงาน วศฺ ทดลองพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏผักละผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด ดย
พัฒ นาสู ต รทีไ ยืด อายุ ก ารกใ บ เดຌ น าน จาก โ วั น ปຓ น ๆ วั น นอกจากนีๅ วศฺ จะติ ดตามละ฿หຌ ค านะน าก
ผูຌประกอบการ฿นรืไองพัฒนาสูตรการผลิตตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะ
ผูຌประกอบการ มีความพึงพอ฿จทีไ วศฺ ชวยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏ ผักละผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวย
นมสด ซึไงผูຌประกอบการอยูระหวางการทดลองตลาด ซึไงปຓนตลาดพืไอสุขภาพ ผูຌประกอบการหในถึงประยชนຏทีไ
หนวยงานภาครัฐสนับสนุนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑຏ ถายทอดความรูຌการผลิตละสามารถนาองคຏความรูຌทีไเดຌมา฿ชຌ
฿นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏเดຌอยางทຌจริง
แ5ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แ5ฺแ นางปฏิญญา จิยิพงศຏ
แ5ฺโ นางสาวจันทรຏฉาย ยศศักดิ์ศรี
15ฺ3 นางสาวจนจิรา จันทรຏมี
แ5ฺไ นางสาววรินทิพยຏ สิทธิชัย
แ5ฺ5 นางสาวสุพัตรา คชสิทธิ์
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ภาพกิจกรรมการศึกษาทดลอง
ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมปัญหา

ภาพทีไ แ

ภาพทีไ โ

ภาพทีไ ใ

ภาพทีไ ไ

ภาพทีไ 5

ภาพทีไ ๆ

ภาพทีไ แ-ๆ ลงพืๅนทีไสารวจปัญหาความตຌองการของผูຌประกอบการละรวมทดลองการผลิตผลิตภัณฑຏ
ผักละผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด ฿นวันทีไ ้ พฤษภาคม โ5ๆแ
ศึกษาสูตรละกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏผักละผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด

ภาพทีไ ็

ภาพทีไ ่

ภาพทีไ ้

ภาพทีไ แเ

ภาพทีไ แแ

ภาพทีไ แโ
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ภาพทีไ แใ

ภาพทีไ แไ

ภาพทีไ แ5

ภาพทีไ แๆ

ภาพทีไ แ็

ภาพทีไ แ่

ภาพทีไ ็-แ่ ทดลองผลิตภัณฑຏผักละผลเมຌชอิไม฿นผลิตภัณฑຏตຌาฮวยนมสด฿นหຌองปฏิบัติการ วศฺ

ภาพทีไ แ้

ภาพทีไ โเ

ภาพทีไ โแ

ภาพทีไ แ้-โแ วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌนดຌวยครืไองวัดความชืๅน
ลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏก
ผูຌประกอบการ

ภาพทีไ โโ

ภาพทีไ โใ

ภาพทีไ โไ

ภาพทีไ โโ-โไ จຌาหนຌาทีไ วศฺ ลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกกวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสมา
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์นๅาพริกเตปลาหຌง
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ วิสาหกิจชุมชนกษตร กินดี
นางสาวอมรพรรณ สนสุวรรณ อาภอมือง จังหวัดชุมพร

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
ิภาษาอังกฤษี The Production Improvement for Study Shelf-life Extension of Fish Kidney Pasteี
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายปัญจຏยศ มงคลชาติ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7188
ทรสาร ๊ 0 2201 7416
อีมลຏ ๊ panyot@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางสาวอมรพรรณ สนสุวรรณ
ทีไตัๅง ๊ 4/1 หมู 8 บຌานนาขวาง ตฺทุงคา อฺมือง จฺชุมพร 86100
ทรศัพทຏ ๊ 098-0153469
ทรสาร ๊
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 6 ดือน นับจากวันทีไอนุมัติ
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 50,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิท ยาศาสตรຏ บ ริ การ ิวศฺี ดยส านัก ทคนลยีชุ มชนเดຌดานิ น กิ จ กรรมคูป องวิ ทยຏ พืไ อ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิ ทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ
ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต มีความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละ
คุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
วิสาหกิจชุมชนกษตร กินดี ตาบลทุงคา อาภอมือง จังหวัดชุมพร พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
ของกลุมฯ กใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌพียง 2 สั ปดาหຏ ตรวจพบชืๅอจุลินทรียຏ ยีสตຏละรามีคากินกวาทีไมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชนกาหนด ิมผชฺี กลุมฯ จึงมีความสน฿จทีไจะทาวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ฿นการพัฒนา
กระบวนการผลิต ละการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภั ณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง฿หຌกใบรักษาเดຌนานขึๅน พืไอพัฒนา
กระบวนการผลิต ละยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงเปสูการสงออก ซึไงกลุมฯกาลังดานินการยืไน
ขอการรับรองอาคารสถานทีไผลิต ละพรຌอมรับการถายทอดทคนลยีจาก วศฺ ฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกเตปลาหຌง
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
ครืไองกง หรือนๅาพริกกง เดຌรับการพัฒนาปຓนอุตสาหกรรมครัวรือนเปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดลใก
ขนาดกลาง ิSMEsี ละกาลังขยายตัวพิไมขึๅน ครืไองกงถูกวางปຓนผลิตภัณฑຏ OTOP ขึๅนชืไอ฿นหลายจังหวัด
ปຓน อาหารพืๅน มืองของภาค฿ตຌทีไมีรสชาติ ดดดน ปຓน อกลั กษณຏ ิศิริขวัญ ละสาวิตรี , โ55ๆี ตนืไองจาก
ผลิ ตภัณฑຏอาหารประภทครืไองกง ทีไมี฿นทຌองตลาดยังมีคุณภาพเมเดຌมาตรฐาน สาหตุส าคัญกิดจากการ
ปนปຕอนของชืๅอจุลิ นทรียຏจากวัตถุดิบ ทีไนามา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต สืไอมสียจากปฏิกิริย าคมีตางโ เดຌง าย
ละการปนปຕอนของชืๅอจุลินทรียຏจากกระบวนการผลิตทีไยังเมปຓนเปตามขຌอกาหนดมาตรฐานการผลิตขัๅนตຌน
ิPrimary GMPี อีกทัๅงคุณสมบัติของผลิตภัณฑຏครืไองกงมีปริมาณนๅาอิสระสูงหรือทีไรียกวา คาวอตอรຏอคติวิตี
สูง พราะสวนประสม฿นการทาครืไองกงจะปຓนของสด ชน พริก ขา ตะเครຌ กระทียม ละหัวหอมดง อืๅอกับ
การจริญของจุลินทรียຏทา฿หຌพบปัญหาผลิตภัณฑຏเมเดຌคุณภาพ อายุการกใบสัๅนละเมปลอดภัยกผูຌบริภค
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน เดຌลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนกษตร กิน ดี ตาบลทุงคา อาภอมือง จังหวัดชุมพร พบวา ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง ฿หຌมีอายุการกใบเดຌนานขึๅนจาก โ สัปดาหຏปຓนอยางนຌอย ใ ดือน
พืไอขยายชองทางการตลาด ละสงจาหนายเปยังตางประทศ ทัๅงนีๅกลุมฯจึงสน฿จขຌารวมครงการคู ปองวิทยຏพืไอ
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อทอป คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี จึงเดຌจัดทาครงการการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌ ง
ดย฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตรຏมาพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑຏ พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกเตปลาหຌงของวิสาหกิจชุมชนกษตร กินดี ฿หຌนานขึๅนละติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑຏพืไอผลักดัน฿หຌยืไน
ขอมาตรฐาน มผชฺ ตอเป
8ฺ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง ดยนากระบวนการทางวิทยาศาสตรຏละระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยทางดຌานอาหารมาชวย฿นกระบวนการผลิต ฿หຌสามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภั ณฑຏ฿หຌ
เดຌนานมากกวา ใ ดือน
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
ฺ้แฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตนๅาพริกนๅาพริกเตปลาหຌง
9ฺ1ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
9ฺ1ฺใ ศึกษาอายุการกใบผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
9ฺ1ฺ4 ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
9ฺ1ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชนຏ
ฺ้1ฺ6 สรุปละรายงานผล
10ฺ หลักการละหตุผล
การยืดอายุดย฿ชຌความรຌอนขึๅนอยูกับอุณหภูมิทีไตຌองการฆาชืๅอจุลินทรียຏ การฆา ชืๅอดยการ฿ชຌความรຌอน
หมายถึง การ฿ชຌความรຌอนหรือระดับอุณหภูมิสูง฿นชวงวลาสัๅนโ พืไอทาลายสารพิษ จุลินทรียຏ อในเซมຏ พยาธิ ละ
มลงตางโ ฿นการปรรูปละถนอมรักษาอาหาร การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏนๅาพริกสามารถทาเดຌดย
อาศัยหลักการฆาชืๅอจุลินทรียຏ฿นภาชนะปຂดสนิทดຌวยความรຌอน อรรณพ, วรรณภา ละสุริยาพร ิโ55โี เดຌศึกษา
วิธีการทาลายชืๅอจุลินทรียຏทีไหมาะสมหลังขัๅนตอนการบรรจุ ละศึกษาการปลีไยนปลงลักษณะทางกายภาพ คมี
ละปริมาณจุลินทรียຏของผลิตภัณฑຏนๅาพริกตลอดระยะวลา โ ดือน พบวา วิธีการทาลายชืๅอจุลินทรียຏทีไ หมาะสม
ส าหรับ กลุ มมบຌาน คือ การ฿ชຌลั งถึง ฿นการนึไงนๅาพริกหลั งการบรรจุทีไอุณ หภูมินๅาดือด ิ้่ องศาซลซียสี
ปຓนวลา แ5 นาทีฺฺสาหรับงานวิจัยของนริศรา ละวรารัตนຏ ิโ55ใี เดຌศึก ษาการปลีไยนปลงคุณสมบัติของ
นๅาพริกอปปຂล ฿นระหวางการวางจาหนาย ดยฆาชืๅอนๅาพริกดຌว ยความรຌอนทีไอุณหภูมิ ๆ5 องศาซลซียส
ปຓนวลา ใเ นาที จากนัๅนนาเปบรรจุขวดกຌว ละนาเปทา฿หຌยในทันทีจนอุณหภูมิของนๅาพริกทากับ โ5 องศา
ซลซียส พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกอปปຂลสามารถกใบรักษาปຓนระยะวลา ็ สัปดาหຏ ดยทีไมีชืๅอจุลินทรียຏเมกิน
มาตรฐาน สอดคลຌองกับงานวิจัยของสุภาพร ละกฤตภาส ิโ55ๆี เดຌศึกษาบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมสาหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑຏนๅาพริกกงบบพรຌอมบริภค เดຌก นๅาพริกตะลิงปลิง ละนๅาพริกสวรรคຏหอยนางรม ปรียบทียบ
ระหวางการบรรจุกຌว กับถุงรีทอรຏต ลຌวนาเปนึไงฆาชืๅอทีไอุณหภูมินๅาดือด แเเ องศาซลซียส ปຓนวลา ใเ นาที
พบว า ผลิ ต ภั ณ ฑຏ นๅ าพริ ก กงทัๅ ง โ ชนิ ด เม มี ก ารปลีไ ย นปลงดຌ า นสี กลิไ น รสชาติ นืๅ อ สั ม ผั ส ละพบว า มี
ชืๅอจุลินทรียຏเมกินมาตรฐานกาหนดทีไระยะวลาการกใบรักษา แโ สัปดาหຏ สดงวาการฆาชืๅอจุลินทรียຏ฿นภาชนะ
ปຂดสนิทดຌวยความรຌอนปຓนวิธีการหนึไงทีไสามารถชวยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏนๅาพริกเดຌ
วิสาหกิจชุมชนกษตร กินดี ตาบลทุงคา อาภอมือง จังหวัดชุมพร พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
ของกลุมฯ กใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌพียงฺ2ฺสัปดาหຏ ตรวจพบชืๅอจุลินทรียຏ ยีสตຏละรามีคากินกวาทีไมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชนกาหนด ิมผชฺี กลุมฯ จึงมีความสน฿จทีไจะทาวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ฿นการพัฒนา
กระบวนการผลิต ละการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏนๅาพริก เตปลาหຌง฿หຌกใบรักษาเดຌนานขึๅน พืไอพัฒนา
กระบวนการผลิต ละยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงเปสูการสงออก ซึไงกลุมฯกาลังดานินการยืไน
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ขอการรับรองอาคารสถานทีไผลิต ละพรຌอมรับการถายทอดทคนลยีจาก วศฺ ฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกเตปลาหຌง
คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี จึงเดຌจัดทาครงการการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอศึ กษา พัฒนาผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง ดย฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตรຏมาพัฒนา
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑຏ พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงของวิสาหกิจชุมชนกษตร กินดี
฿หຌนานขึๅนละสามารถขยายชองทางการตลาด ผลิตภัณฑຏของกลุมเดຌกวຌางขึๅน
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตนๅาพริกนๅาพริกเตปลาหຌง
11ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
11ฺใ ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
11ฺ4 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
11ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชนຏ
11ฺ6 สรุปละรายงานผล
แ2ฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
วศฺ เดຌดานินการลงพืๅนทีไสารวจปัญหาละความตຌองการ ละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการ ยืดอายุ
ผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงของวิสาหกิจชุมชนกษตร กินดี ตฺทุงคา อฺมือง จฺชุมพร พบปัญหาผลิตภัณฑຏนๅาพริก
เตปลาหຌงของกลุมฯ สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌพียง โ สัปดาหຏ ตรวจพบชืๅอจุลินทรียຏยีสตຏละรามีคากิน
กวาทีไมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนกาหนด ิมผชฺี ผูຌประกอบการมีความสน฿จทีไจะทาวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ฿นรืไอง การพัฒนากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
12ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
วศฺ เดຌขຌาพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง ของวิสาหกิจชุ มชนกษตร กินดี ดยริไม
จากการคัดลือกวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิต ตຌองเดຌคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ดยฉพาะเตปลาหมักละกะปຂ
ซึไงตรวจพบสารปนปຕอน฿นปริมาณสูง ทา฿หຌผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาของผูຌประกอบการสวน฿หญเมผานมาตรฐาน
มผชฺ นืไองจากตรวจพบสารปนปຕอน ชน สารหนู ตะกัไว ปຓนตຌน กินมาตรฐานกาหนด ดังนัๅน วศฺ จึงเดຌกใบ
ตัว อยางเตปลาหมักละกะปຂ ทีไ฿ชຌปຓนวัตถุดิบ ฿นการผลิ ตของกลุมฯ มาวิคราะหຏ ทดสอบตามมาตรฐาน มผชฺ
แเใแ/โ55็ ิเตปลาหมักี ละ มผชฺ ๆแ/โ55ๆ ิกะปຂี บืๅองตຌน เดຌมีการควบคุมกระบวนการลຌางทาความสะอาด
พืไอปຓนการลดปริมาณชืๅอจุลินทรียຏริไมตຌนทีไติดมากับวัตถุดิบ จากนัๅนพึไง฿หຌหຌง พืไอลดปริมาณนๅาหรือความชืๅน฿น
ผลิตภัณฑຏ นาผลิตภัณฑຏของกลุมฯทีไผลิตเดຌ มาทาการฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ
แเเ องศาซลซียส ปຓนระยะวลา โเ นาที ละ ใเ นาที นาเปทา฿หຌยใน ิcoolingี ทันที ละกใบผลิตภัณฑຏเวຌทีไ
สภาวะอุณหภูมิหຌองฺฺรอนาเปศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงตอเป
12ฺ3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
12ฺ3ฺ1 วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน จากผลการวิคราะหຏคุณภาพบืๅองตຌนของผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกเตปลาหຌงฺฺพบวาฺฺผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง ผานตามกณฑຏมาตรฐานกาหนด ดยอຌางอิงจาก
ผลการวิคราะหຏทดสอบดຌานกายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรียຏ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไองนๅาพริก
ปຆนหຌง ิมผชฺ แใเ/โ55ๆี
12ฺ3ฺ2 วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏ จากการทดลองนานๅาพริกเตปลาหຌงของกลุมฯ มาทาการ
ฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส โเ นาที ละ ใเ นาที
ละกใบเวຌ ทีไสภาวะอุณหภูมิหຌอง มาทาการวิคราะหຏทดสอบทางดຌานกายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรียຏ
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ตามประกาศ มผชฺ แใเ/โ55ๆ ทุกโ โ สัปดาหຏ ปຓนระยะวลา ๆ ดือน ละทดสอบการยอมรับของ
ผูຌบริภค ดยลือกชุดทดลองทีไมีปริมาณจุลินทรียຏอยู฿นกณฑຏมาตรฐานกาหนด พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกเต
ปลาหຌงทัๅง โ ชุดการทดลอง มีปริมาณจุลินทรียຏทัๅงหมด ยีสตຏ ละราอยู฿นกณฑຏมาตรฐาน มผชฺ กาหนด
ตลอดระยะวลาการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ ๆ ดือน กระบวนการฆาชืๅอดຌวยความรຌอนขຌางตຌน สามารถ
ทาลายจุลินทรียຏบางสวนเดຌ ดยทา฿หຌปรตีน฿นซลลຏปลีไยนปลงเปจากดิม ิสุมาลี , โ5ใ5ี ละมืไอ
ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงดยรวม พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง฿นทุกชุดการ
ทดลอง฿กลຌคียงกับผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงกอนการนาเปฆาชืๅอ ทัๅงทางดຌานของสี กลิไนรส ละนืๅอ
สัมผัสของผลิตภัณฑຏ
12ฺ4 การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌง
วศฺ เดຌดานินการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌก ผูຌป ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนกษตร กินดี ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ รวมกับ การยืดอายุกใบรักษาผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกเตปลาหຌงเดຌอยางนຌอย ๆ ดือน
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงของวิสาหกิจชุมชนกษตร กินดี กอนการดานินงาน พบวา ผลิตภัณฑຏนๅาพริก
เตปลาหຌง มีอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌ โ สัปดาหຏ ตรวจพบชืๅอจุลินทรียຏ ยีสตຏ ละรามีคากินกวาทีไมาตรฐาน
มผชฺ หลังจาก วศฺ เดຌนาทคนลยีการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกเตปลาหຌงถายทอด฿หຌกับกลุมฯ พบวา ผลิตภัณฑຏ
สามารถกใบรักษาเดຌอยางนຌอยกวา ๆ ดือน อຌางอิงจากผลการวิคราะหຏทดสอบดຌานจุลินทรียຏตามประกาศ มผชฺ
แใเ/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑຏนๅาพริกปຆนหຌง
ผูຌประกอบการกาลังดานิน การยืไน ขอการรับรองสถานทีไผลิต ละ วศฺ จะผลักดัน฿หຌยืไนขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ฿นป โ5ๆโ ตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
มีความพึงพอ฿จมาก ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทยຏฯ กับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ขอบคุณจຌาหนຌาทีไ
วศฺ ทีไคอย฿หຌคานะนา฿นดຌานตางโ ชน การบริหารจัดการวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิตละกระบวนการ
บรรจุ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏสามารถกใบรักษาเดຌนานขึๅน รวมทัๅงชวยวิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌทราบถึงอายุการ
กใบของผลิตภัณฑຏ ละมัไน฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑຏมากยิไงขึๅน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
ผลิตภัณฑຏนๅาพริกทีไ฿ชຌเตปลาหมักปຓนวัตถุดิบหลัก฿นสวนประกอบ ผลิตภัณฑຏสวน฿หญจะตรวจพบสาร
ปนปຕอน ชน สารหนู ิArsenicี ตะกัไว ิLeadี ฿นผลิตภัณฑຏกินมาตรฐานกาหนด ผูຌประกอบการจึงจาปຓนตຌองมี
การคัดลือกผูຌผลิตเตปลาหมักทีไเดຌมาตรฐานกระบวนการผลิต พืไอปງองกันผลิตภัณฑຏทีไผลิตเมเดຌตามคุณภาพทีไ
กาหนด ละพืไอความปลอดภัยตอผูຌบริภค
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
นายปัญจຏยศ มงคลชาติ
นางสาวลลิตา ชูกຌว
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ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์ ละการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์นๅาพริกตะเครຌ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ นายพีระวัฒน์ ชาติพฤหษพันธุ์
อาภอมือง จังหวัดพังงา

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนากระบวนการผลิตพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
ิภาษาอังกฤษี ิThe Production Improvement for Study Shelf- life Extension of Nam Prik Takhraiี
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7188
ทรสาร ๊ 0 2201 7416
อีมลຏ ๊ khanittha@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายพีระวัฒนຏ ชาติพฤหษพันธุຏ
ทีไอยู ๊ 15/5 ถฺศิริราษฎรຏ ตฺทาชຌาง อฺมือง จฺพังงา โ่เเเ
ทรศัพทຏ ๊ 087-2740130
ทรสาร ๊
ไฺ ระยะวลาของครงการ ๊ 6 ดือน ิตัๅงตดือนมกราคม - ดือนมิถุนายน โ5ๆแี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 50,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิท ยาศาสตรຏ บ ริ การ ิวศฺี ดยส านัก ทคนลยีชุ มชนเดຌ ดานิ น กิ จ กรรมคูป องวิ ทยຏ พืไ อ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ
ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต มีความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละ
คุณภาพของนๅาพริกตะเครຌยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏนๅาพริกกง รวมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
นายพีระวัฒนຏ ชาติพฤหษพันธุຏ พบปัญหาผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌกใบเดຌพียง ไ วัน ผลิตภัณฑຏนๅาพริ ก
ตะเครຌ มี  ชืๅ อ ราขึๅ น ผูຌ ป ระกอบการนๅ าพริ ก ฯ จึ ง มี ค วามสน฿จขຌ า ร ว มคู ป องวิ ท ยຏ  พืไ อ อทอป ฿นการพั ฒ นา
กระบวนการผลิต ละการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏนๅาพริก ตะเครຌ฿หຌกใบ รักษาเดຌนานขึๅน พืไอยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑຏนๅาพริกสูตลาดพืไอการสงออก
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
นๅาพริกตะเครຌ หรือ ทีไชาวบຌานรียกวา นๅาพริกเครຌ  ปຓนอาหารประจาถิไนของภาค฿ตຌ ปຓนผลิตภัณฑຏ
พรຌอมบริ ภคทีไทาจากการนาตะเครຌ พริกสด กะปຂ กระทียม หอมดง ลຌวนามาขลกหรือบดผสม฿หຌขຌากัน
ปรุงรสดຌวยครืไองปรุงรส ชน กลือ นๅาตาลทราย นๅามันหอย อาจติมนืๅอสัตวຏหรือสวนผสมอืไนบดผสม฿หຌขຌากัน
นาเปคัไวหรือผัดกับนๅามันจนหຌง ตนืไองจากผลิตภัณฑຏอาหารประภทนๅาพริกทีไมี฿นทຌองตลาดยังมีคุณภาพเมเดຌ
มาตรฐาน สาหตุสาคัญกิดจากการปนปຕอนของชืๅอจุลินทรียຏจากวัตถุดิบทีไนามา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต สืไอมสีย
จากปฏิ กิ ริ ย าคมี ต า งโ เดຌ ง า ย ละการปนปຕ อ นของชืๅ อ จุ ลิ น ทรี ยຏ จ ากกระบวนการผลิ ต ทีไ ยัง เม  ปຓ น เปตาม
ขຌอกาหนดมาตรฐานการผลิตขัๅนตຌน ิPrimary GMPี อีกทัๅงคุณสมบัติของผลิตภัณฑຏนๅาพริกผัดมีปริมาณนๅาอิสระสูง
หรือทีไรียกวา คาวอตอรຏอคทิวิตีสูง ิawี พราะสวนประสมจะปຓนของสด ชน ตะเครຌ พริกสด กะปຂ กระทียม
ละหอมดง อืๅอกับการจริญของจุลินทรียຏ นอกจากนีๅการผลิตนๅาพริกตะเครຌ฿ชຌการผัดกับนๅามันจึงปຓนสาหตุกิด
การออกซิดชันของเขมัน กิดการหมในหืนทา฿หຌพบปัญหาผลิตภัณฑຏเมเดຌคุณภาพ อายุการกใบสัๅนละเมปลอดภัย
กผูຌบริภค
กรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร ิวศฺี ดยส านั ก ทคนลยี ชุ ม ชน เดຌ จั ด ท าครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผูຌประกอบการ OTOP ฿นกลุมจังหวัดภาค฿ตຌ ดยมุงนຌนพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑຏ OTOP ฿หຌเดຌมาตรฐานละ
ปຓนทีไยอมรับ จึงมีการสารวจความตຌองการ ละปัญหาพืไอยกระดับการผลิตสินคຌา OTOP ประภทอาหารละ
ครืไองดืไม ละลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกรายสถานประกอบการพืไอกຌเขปัญหากระบวนการผลิตละพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑຏ พบวาผูຌประกอบการนๅาพริกตะเครຌของนายพีรวัฒนຏ ตฺทาชຌาง อฺมือง จฺพังงา ตຌองการพัฒนา
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กระบวนการผลิต ละผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ฿หຌมีอายุการกใบรักษาเดຌนานจาก ไ วัน ปຓนอยางนຌอย ใ ดือน
คณะวิ จั ย กรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร ิวศฺี จึ ง เดຌ จั ด ท าครงการการยื ด อายุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑຏ นๅ าพริ ก ตะเครຌ ดย฿ชຌ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรຏมาพัฒ นากระบวนการผลิต ละผลิ ตภัณฑຏ พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกตะเครຌ ฿หຌนานขึๅนทา฿หຌสามารถขยายชองทางตลาดผลิตภัณฑຏของผูຌประกอบการนๅาพริกเดຌกวຌางขึๅน
8ฺ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ ละ฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตรຏ฿นการ
ทดลองมาพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ฿หຌเดຌอยางนຌอย ใ ดือน
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตนๅาพริกตะเครຌ
9ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
9ฺใ ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
9ฺ4 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
9ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌ
9ฺๆ สรุปละรายงานผล
10ฺ หลักการละหตุผล
นๅาพริกตะเครຌ หรือ ทีไชาวบຌานรียกวา นๅาพริกเครຌ  ปຓนอาหารประจาถิไนของภาค฿ตຌ ปຓนผลิตภัณฑຏ
พรຌอมบริ ภคทีไทาจากการนาตะเครຌ พริกสด กะปຂ กระทียม หอมดง ลຌวนามาขลกหรือบดผสม฿หຌขຌากัน
ปรุงรสดຌวยครืไองปรุงรส ชน กลือ นๅาตาลทราย นๅามันหอย อาจติมนืๅอสัตวຏหรือสวนผสมอืไนบดผสม฿หຌขຌากัน
นาเปคัไวหรือผัดกับนๅามันจนหຌง นๅาพริกตะเครຌ จัดอยู฿นมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ประภทผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกผัด ตาม มผชฺ ใโแ/โ55ๆ คุณลักษณะทีไสาคัญตาม มผชฺ นีๅ เดຌก คาวอตอรຏอกทิวิตีตຌองเมกิน เฺ่5
ละคาปอรຏออกเซดຏ ิPVี ตຌองเมกิน ใเ มิลลิกรัมสมมูลพอรຏออกเซดຏออกซิจนตอกิลกรัม สารอะฟลาทใอกซิน
เมกิน โเ เมครกรัมตอกิลกรัม หຌาม฿ชຌสีสังคราะหຏทุกชนิด จานวนจุลินทรียຏทัๅงหมดตຌองนຌอยกวา แ × แเไ
คลนีตอตัวอยาง แ กรัม ซลมนลลาตຌองเมพบ฿นตัวอยาง โ5 กรัม สตฟຂลคใอกคัส ออรียส ตຌองนຌอยกวา แเ
คลนีตอตัวอยาง แ กรัม บาซิลลัส ซีรียส ตຌองนຌอยกวา แ × แเใ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม คลอสตริดียม พอรຏฟ
ริงจนสຏตຌองนຌอยกวา แเเ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม อสชอริชีย คเล ดยวิธีอใมพีอใน ตຌองนຌอยกวา ใ ตอ
ตัวอยาง แ กรัม ยีสตຏละราตຌองเมกิน แเเ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ,
2556ี
จากขຌอมูลการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿หຌกผูຌประกอบการฺOTOPฺ฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌ พบวาผูຌประกอบการ
นๅาพริกตะเครຌทีไผลิตพืไอจาหนาย กใบเดຌประมาณ ไ วัน พบราขึๅน นืไองจากผลิตภัณฑຏมีความชืๅนสูง มีนืๅอสัตวຏปຓน
สวนประกอบหลัก ทา฿หຌจุลินทรียຏจริญติบตเดຌงาย ปຓนหตุ฿หຌผลิตภัณฑຏกใบเดຌเมนาน ละเมสามารถขยายชอง
ทางการจัดจาหนายเปยังตลาด฿หมโเดຌ ผูຌประกอบการจึง มีความสน฿จขຌารวมครงการคูปองวิทยຏฯ ฿นป โ5ๆแ
พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ฿หຌยาวนานขึๅน
คณะวิจัยของกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ซึไงมีภารกิจ฿นการสงสริมการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละ
นวัตกรรม฿นการพัฒนาสินคຌา OTOP ฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงเดຌจัดทาครงการการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑຏนๅาพริก ละ฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตรຏมาพัฒนากระบวนการ
ผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ฿หຌเดຌนานขึๅน ละสามารถขยายชองทางตลาดผลิตภัณฑຏ
ของผูຌประกอบการนๅาพริกเดຌกวຌางขึๅน
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11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตนๅาพริกตะเครຌ
11ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
11ฺใ ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
11ฺ4 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
11ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชนຏ
11ฺ6 สรุปละรายงานผล
แ2ฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตนๅาพริกตะเครຌ
วศฺ เดຌดานินการลงพืๅนทีไ สารวจปัญหาละความตຌองการ ละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการ
ผลิต ละการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริก ตะเครຌของผูຌประกอบการนๅาพริก คือ นายพีระวัฒนຏ ชาติพฤหษพันธุຏ
ตฺทาชຌาง อฺมือง จฺพังงา พบปัญหาผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌของผูຌประกอบการ สามารถกใบผลิตภัณฑຏเดຌพียง ไ
วัน พบราขึๅน ผูຌป ระกอบการจึ งมีความสน฿จทีไจ ะทาวิจัยรวมกับ กรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ ฿นรืไองการพัฒ นา
กระบวนการผลิตพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
12ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
วศฺ เดຌขຌาเปพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ ของนายพีระวัฒนຏ ชาติพฤหษพันธุຏ ดยนะนา
วิธีการคัดลือกวัตถุดิบ การลຌางวัตถุดิบดยการฉีดลຌางวัตถุดิบดຌวยนๅาสะอาด พืไอนาคราบสกปรกออกบืๅองตຌน
จากนัๅนลຌางดຌวยนๅาสะอาดขยาผานตะกรຌา ละลຌางดຌวยนๅาสะอาดบบเหลผานปຓนขัๅนตอนสุดทຌาย พืไอปຓนการลด
ปริมาณชืๅอริไมตຌนทีไติดมากับวัตถุดิบ จากนัๅนนาวัตถุดิบ เปพึไง฿หຌหຌงกอนนาเปผลิต พืไอชวยลดปริมาณความชืๅน
กอนนาเปผลิตปຓนผลิตภัณฑຏ คณะทางาน วศฺ นะนา฿หຌผูຌประกอบการฯ นาผลิตภัณฑຏทีไผลิตเดຌ มาทาการฆาชืๅอ
ดຌวยความรຌอน฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส ปຓนระยะวลา โเ นาที
ละ ใเ นาที ละกใบผลิตภัณฑຏเวຌทีไอุณหภูมิหຌอง รอนาเปตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน ละศึกษาอายุ
การกใบของผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌตอเป
12ฺ3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
12ฺ3ฺ1 วิ คราะหຏ ทดสอบผลิ ต ภัณฑຏ บืๅ องตຌ น จากผลการวิ คราะหຏ คุณ ภาพบืๅ อ งตຌน ของ
ผลิ ตภั ณฑຏฺ พบวาฺฺผลิ ตภัณฑຏ นๅาพริกตะเครຌ ผ านตามกณฑຏมาตรฐานกาหนด ดยอຌางอิงจากผลการ
วิคราะหຏทดสอบดຌานกายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรียຏ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไองนๅาพริกผัด
ิมผชฺ 321/2556ี
12ฺ3ฺ2 วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏ นาตัวอยางนาพริกทีไผลิตละกใบเวຌทีไสภาวะอุณหภูมิหຌอง
มาทาการวิคราะหຏทดสอบทางดຌานกายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรียຏ ตามประกาศ มผชฺ 321/2556 ทุกโ
โ สัปดาหຏ ปຓนระยะวลา ใ ดือน ละทดสอบการยอมรับของผูຌบริภค ดยลือกชุดทดลองทีไมีปริมาณ
จุลินทรียຏอยู฿นกณฑຏมาตรฐานกาหนด พบวาปริมาณความชืๅน ละคาวอตอรຏอคทิวิตี ิawี ของนๅาพริก
มืไอระยะวลาการกใบรักษานานขึๅน ปริมาณความชืๅนละคา aw ทุกชุดการทดลอง พิไมขึๅนลใกนຌอย ดย
นๅาพริกตะเครຌทีไฆาชืๅอทีไระยะวลา โเ นาที ละ ใเ นาที มีการปลีไยนปลงของความชืๅน ระหวาง รຌอย
ละ ไๆฺ็เ – ไ็ฺ็ใ ละความชืๅนระหวาง รຌอยละ ไไฺ5เ – ไไฺ็ใ ตามลาดับ นืไองจากขวดกຌวปງองกัน
การซึมผานของอากาศละเอนๅา฿นระหวางการกใบรักษาเดຌ มีการปลีไยนปลงพียงลใกนຌอย
คา ปอรຏอ อกเซดຏ ิPVี ปຓ น ค า บง ชีๅก ารกิด ออกซิ ดชัน ของเขมั น ละปຓ น อิน ดิ คตอรຏข อง
ปฏิกิริยาออตออกซิดชัน สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏ กิดกลิไนหืน จากการทดลองพบวา คา PV ของผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกตะเครຌทุกชุดการทดลอง มีการปลีไยนปลงนຌอยมาก ทีไระยะวลาการกใบรักษานาน ใ ดือน คา
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PV นຌอยกวา เฺเโ มิลลิกรัมสมมูลพอรຏออกเซดຏออกซิจนตอกิลกรัม จัดวาอยู฿นกณฑຏทีไมาตรฐาน
กาหนด ดยอຌางอิงตาม มผชฺ ใโแ/โ55ๆ ทีไกาหนดเวຌวา คา PV ตຌองเมกิน ใเ มิลลิกรัมสมมูลพอรຏ
ออกเซดຏออกซิจนตอกิลกรัม
การตรวจสอบดຌานจุลินทรียຏ พบวา ผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌทีไเมผานการฆาชืๅอดຌวยความรຌอน
สามารถกใบเดຌนาน 4 วัน พบราขึๅน สาหรับผลิตภัณฑຏทมีไ กี ารฆาชืๅอดຌวยความรຌอน฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท
อุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส นาน โเ นาที ละ ใเ นาที พบวาผลิตภัณฑຏสามารถกใบ
เดຌนานอยางนຌอย 3 ดือน ดยอຌางอิงตาม ผมชฺ ใโแ/โ55ๆ ละมืไอทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑຏนๅาพริก
ตะเครຌดยรวม พบวาผลิตภัณฑຏ นๅาพริกตะเครຌ฿นทุกชุดการทดลอง฿กลຌ คียงกับนๅาพริกตะเครຌ กอนการ
นาเปฆาชืๅอ ทัๅงทางดຌานของสี กลิไนรส ละนืๅอสัมผัสของผลิตภัณฑຏ
12ฺ4 การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
วศฺ เดຌดานินการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌก ผูຌป ระกอบการ
นๅาพริกตะเครຌ ฿นการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ ละสามารถยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌเดຌอยางนຌอยกวา ใ ดือน
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌของผูຌประกอบการนๅาพริก กอนการดานินงาน พบวา ผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌ
มีอายุการกใบรักษาเดຌประมาณ ไ วัน หลังจากคณะทีมวิจัย วศฺ เดຌนาทคนลยีการยืดอายุนๅาพริกตะเครຌเป
ถายทอด฿หຌกับผูຌประกอบการนๅาพริก พบวา ผลิตภัณฑຏนๅาพริกตะเครຌสามารถกใบเดຌอยางนຌอย 3 ดือน อຌางอิงจาก
ผลการวิ คราะหຏ ท ดสอบดຌ า นจุ ลิ น ทรี ยຏ ต ามประกาศ มผชฺ ใโแ/โ55ๆ ฿นผลิ ต ภั ณฑຏ นๅ าพริก ผั ด จากผลการ
ดานินงานครัๅงนีๅ พบวาการฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส นานโเ
นาที ละ ใเ นาที สามารถควบคุมจุลินทรียຏ฿หຌอยู฿นกณฑຏทีไมาตรฐานกาหนด ซึไงผูຌประกอบการนๅาพริกสามารถ
ลือก฿ชຌวิธีการฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส นาน โเ นาที
นืไองจากประหยัดรืไองของตຌนทุนทางดຌานวลาละพลังงานเดຌมากกวา
ผูຌประกอบการมีการชะลอการยืไนขอการรับรองอาคารสถานทีไผลิต นืไองจากติดปัญหางบประมาณ฿นการ
ปรับปรุงครงสรຌางอาคารสถานทีไผลิตเดຌทันกาหนดระยะวลา฿นปงบประมาณ โ5ๆโ วศฺ จึงวางผนจะผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอรับการรับรองสถานทีไผลิต฿นป โ5ๆใ ตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายพีระวัฒนຏ ชาติพฤหษพันธุຏ มีความประทับ฿จทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ละพอ฿จกับ
การดานิน งานของคณะทางานของกรมวิทยาศาสตรຏ บ ริการ การ฿หຌ นวทางพัฒ นากระบวนการผลิ ต ทา฿หຌ
ผลิตภัณฑຏสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานขึๅน ละมีความหในวาครงการคูปองวิทยຏพืไออทอปมีประยชนຏ
มากกับผูຌประกอบการนๅาพริก฿นทุกโพืๅนทีไ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
การ฿ชຌทคนลยีการยืดอายุผลิตภัณฑຏนๅาพริกละครืไองกงดย฿ชຌความรຌอนปຓนการฆาชืๅอ฿นภาชนะ
บรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส นาน โเ นาที ละ ใเ นาที ปຓนวิธีทีไชวยทาลาย
จุลินทรียຏทีไมีอยู฿นผลิตภัณฑຏ อยางเรกใตามหากมีการจั ดการวัตถุดิบดຌวยวิธีทีไหมาะสม ชน การลຌางตะเครຌดຌวย
อัตราสวนวัตถุดิบตอนๅาลຌาง ละจานวนครัๅงทีไลຌางอยางหมาะสม จะชวยลดจุลินทรียຏริไมตຌนเดຌ ทา฿หຌการฆาชืๅอมี
ประสิ ทธิภ าพพิไมมากขึๅน พืไอชว ยกຌเขปัญหาละตอยอดความรูຌของผูຌ ป ระกอบการ฿นคูป องวิทยาศาสตรຏทีไ
กีไยวขຌองกับการยืดอายุนๅาพริกละครืไองกงปถัดเป
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แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
นางสาวลลิตา ชูกຌว
นางสาวนันทนิกสຏ บาลมือง
ภาพผลิตภัณฑ์กอนการดานินงาน

ภาพผลิตภัณฑ์หลังการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการศึกษาการยืดอายุผลิตภัณฑ์ครืไองกงผัดผใด
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ กลุมบຌานสุดาครืไองกง
นางสิรอร บริพันธุ์ อาภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ศึกษาการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
ิภาษาอังกฤษี ิTo Study Shelf- life Extension of Spicy Curry Pasteี
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายปัญจຏยศ มงคลชาติ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7188
ทรสาร ๊ 0 2201 7416
อีมลຏ ๊ panyot@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางสิรอร บริพันธุຏ
ทีไตัๅง ๊ 101 หมู 4 ตาบลขากอบ อาภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง 9โแใเ
ทรศัพทຏ ๊ 083-8199922
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 6 ดือน นับจากวันทีไอนุมัติ
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 50,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิท ยาศาสตรຏ บ ริ การ ิวศฺี ดยส านัก ทคนลยีชุ มชนเดຌดานิ น กิ จ กรรมคูป องวิ ทยຏ พืไ อ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ
ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต มีความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละ
คุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
กลุมบຌานสุดาครืไองกง ตฺขากอบ อฺหຌวยยอด จฺตรัง พบปัญหาผลิตภัณฑຏครืไองกงทีไผูຌประกอบการ
ผลิตพืไอจาหนายกใบรักษาเดຌเมนานกิดราขึๅน นืไองจากผลิตภัณฑຏมีความชืๅนสูง ละกระบวนการผลิตเมผานความ
รຌอน จึงมีการจริญของจุลินทรียຏเดຌงา ย ผูຌประกอบการจึงมีความสน฿จทีไจะทาวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ
฿นรืไองการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ รวมกับการยืดอายุกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด฿หຌยาวนาน
ขึๅน พืไอยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑຏเปสู การสงออกตอเป ซึไงกลุ มฯเดຌการรับ รองอาคารสถานทีไผ ลิ ตรียบรຌอย
ละพรຌอมรับการถายทอดทคนลยีจาก วศฺ ฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
ครืไองกง หรือนๅาพริกกง เดຌรับการพัฒนาปຓนอุตสาหกรรมครัวรือนเปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดลใก
ขนาดกลาง ิSMEsี ละกาลังขยายตัวพิไมขึๅน ครืไองกงถูกวางปຓนผลิตภัณฑຏ OTOP ขึๅนชืไอ฿นหลายจังหวัด
ปຓน อาหารพืๅน มืองของภาค฿ตຌทีไมีรสชาติ ดดดน ปຓน อกลั กษณຏ ิศิริขวัญ ละสาวิตรี , โ55ๆี ตนืไองจาก
ผลิ ตภัณฑຏอาหารประภทครืไองกง ทีไมี฿นทຌองตลาดยังมีคุณภาพเมเดຌมาตรฐาน สาหตุส าคัญกิดจากการ
ปนปຕอนของชืๅอจุลินทรียຏจากวัตถุดิบทีไนามา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต สืไอมสียจากปฏิกิริยาคมีตางโ เดຌงาย ละ
การปนปຕ อ นของชืๅ อ จุ ลิ น ทรี ยຏ จ ากกระบวนการผลิ ต ทีไ ยั งเม  ปຓ น เปตามขຌอ ก าหนดมาตรฐานการผลิ ต ขัๅ น ตຌ น
ิPrimary GMPี อีกทัๅงคุณสมบัติของผลิตภัณฑຏครืไองกงมีปริมาณนๅาอิสระสูง หรือทีไรียกวา คาวอตอรຏอคติวิตี
สู ง พราะส ว นประสม฿นการท าครืไ องกงจะปຓ น ของสด ชน พริ ก ขา ตะเครຌ กระทีย ม ละหั ว หอมดง
อืๅอกับการจริญของจุลินทรียຏทา฿หຌพบปัญหาผลิตภัณฑຏเมเดຌคุณภาพ อายุการกใบสัๅนละเมปลอดภัยกผูຌบริภค
กลุมบຌานสุดาครืไองกง ตฺขากอบ อฺหຌวยยอด จฺตรัง พบปัญหาครืไองกงทีไผูຌประกอบการผลิตพืไอ
จาหนายปຓนกระบวนการผลิตทีไเมผานความรຌอน ดังนัๅนจึงมีการจริญติบตของชืๅอจุลินทรียຏเดຌงาย ทา฿หຌกใบ
รักษาเดຌเมนาน ผูຌประกอบการจึงมีความสน฿จทีไจะทาวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ฿นรืไอ ง การพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ รวมกับการยืดอายุกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด฿หຌยาวนานขึๅน พืไอยกระดับ
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คุณภาพผลิตภัณฑຏเปสูการสงออกตอเป ซึไงกลุมฯเดຌการรับรองอาคารสถานทีไผลิตรียบรຌอย ละพรຌอมรับการ
ถายทอดทคนลยีจาก วศฺ ฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
8ฺ วัตถุประสงคຏ
พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด฿หຌสามารถอยูเดຌนานอยางนຌอย 3 ดือน ดยนา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรຏละระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางดຌานอาหารมาชวย฿นกระบวนการผลิต
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
9ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
9ฺใ ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
ฺ้4 การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
9ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชนຏ
9ฺ6 สรุปละรายงานผล
10ฺ หลักการละหตุผล
การยืดอายุดยการ฿ชຌความรຌอนขึๅนอยูกับอุณหภูมิทีไตຌองการฆาชืๅอจุลินทรียຏ การฆาชืๅอดยการ฿ชຌความ
รຌอน หมายถึง การ฿ชຌความรຌอนหรือระดับอุณหภูมิสูง฿นชวงวลาสัๅนโ พืไอทาลายสารพิษ จุลินทรียຏ อในเซมຏ พยาธิ
ละมลงตางโ ฿นการปรรูปละถนอมรักษาอาหาร การยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏนๅาพริกกง สามารถทาเดຌดย
อาศัย หลั ก การฆา ชืๅ อ จุลิ น ทรี ยຏ฿ นภาชนะปຂ ด สนิ ทดຌ ว ยความรຌอ น นริศ รา ละวรารั ต นຏ ิ2553ี เดຌ ศึก ษาการ
ปลีไ ยนปลงคุณสมบัติของนๅาพริกอปปຂล ฿นระหวางการวางจาหนาย ดยฆาชืๅอนๅาพริกดຌว ยความรຌอนทีไ
อุณหภูมิ 65 องศาซลซียส ปຓนวลา 30 นาที จากนัๅนนาเปบรรจุขวดกຌว ละนาเปทาเหຌยในทันทีจนอุณหภูมิ
ของนๅาพริกทากับ 25 องศาซลซียส พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกอปปຂลสามารถกใบรักษาปຓนระยะวลา ็ สัปดาหຏ
ดยทีไมีชืๅอจุลินทรียຏเมกินมาตรฐาน สอดคลຌองกับงานวิจัยของนริศา ิโ55ใี เดຌศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิต
นๅาพริกกงบรรจุ฿นขวดกຌวปຂดสนิท ละตຌม฿นนๅาดือดปຓนวลา ใเ นาที พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกกงสามารถกใบ
รักษาปຓน ระยะวลา แ่ สั ปดาหຏ ปຓน อยางนຌอย ละสอดคลຌองกับ งานวิจัยของสุ ภาพร ละกฤตภาส ิ2556ี
เดຌศึกษาบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมสาหรับบรรจุผลิตภัณฑຏนๅาพริกกงบบพรຌอมบริภค เดຌก นๅาพริกตะลิงปลิง ละ
นๅาพริกสวรรคຏหอยนางรม ปรียบทียบระหวางการบรรจุกຌว กับถุงรีทอรຏต ลຌวนาเปนึไงฆาชืๅอทีไอุณหภูมินๅาดือด
100 องศาซลซียส ปຓนวลา 30 นาที พบวา ผลิตภัณฑຏนๅาพริกกงทัๅง 2 ชนิด เมมีการปลีไยนปลงดຌานสี
กลิไน รสชาติ นืๅอสัมผัส ละพบวามีชืๅอจุลินทรียຏเมกินมาตรฐานกาหนดทีไระยะวลาการกใบรักษา แโ สัปดาหຏ
สดงวา การฆ าชืๅอ จุลิ น ทรียຏ ฿นภาชนะปຂด สนิ ทดຌ ว ยความรຌอ นปຓน วิธี การหนึไ งทีไ ส ามารถชว ยยื ดอายุ การกใ บ
ผลิตภัณฑຏนๅาพริกกงเดຌ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม ซึไงมีภารกิจ
฿นการสงสริมการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม฿นการพัฒนาสินคຌา OTOP ฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงเดຌ
จัดทาครงการการยืดอายุผลิตภั ณฑຏครืไองกงผัดผใด ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑຏครืไองกง
ละ฿ชຌกระบวนการทางวิทยาศาสตรຏมาพัฒนากระบวนการผลิต พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองกงผัด
ผใดของกลุมบຌานสุดาครืไองกง฿หຌนานขึๅน ละสามารถขยายชองทางตลาดผลิตภัณฑຏของกลุมเดຌกวຌางขึๅน
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
11ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
11ฺใ ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
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11ฺ4 การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
11ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจยั เป฿ชຌประยชนຏ
11ฺ6 สรุปละรายงานผล
แ2ฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใดของกลุมบຌาน
สุ ด าครืไ อ งกง ตฺขากอบ อฺหຌ ว ยยอด จฺตรั ง พบปั ญ หาครืไ อ งกงทีไ ผูຌ ป ระกอบการผลิ ต พืไ อ จ าหน า ยปຓ น
กระบวนการผลิ ตทีไเมผ านความรຌอน จึงมีการจริญติบตของชืๅอจุลิ นทรียຏเดຌงาย ทา฿หຌ กใบ รักษาเดຌเมนาน
ผูຌประกอบการมีความสน฿จทีไจ ะทาวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ ฿นรืไอง การพัฒนากระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑຏ พรຌอมกับศึกษาอายุกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด฿หຌยาวนานขึๅน
12ฺ2 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
แโฺโฺแ การตรียมวัตถุดิบ
นาวัตถุดิบ ชน พริก กระทียม ตะเครຌ หอมดง ละขา มาลຌางทาความสะอาด ดยการฉีดลຌาง
วัตถุดิบ ดຌว ยนๅ าสะอาดพืไ อนาคราบสกปรกออกบืๅ องตຌน จากนัๅ น ลຌ างดຌว ยนๅ าสะอาดขย าผ านตะกรຌ า
ขัๅนตอนสุดทຌายนามาลຌางดຌวยนๅาสะอาดบบเหลผาน พืไอปຓนการลดปริมาณชืๅอริไมตຌนทีไติดมากับวัตถุดิบ
นาเปพึไง฿หຌหຌง หรืออบดຌวยครืไองอบลมรຌอน พืไอลดปริมาณนๅาหรือความชืๅน฿นวัตถุดิบ กอนนาเปผลิต
ผลิตภัณฑຏ ละยังชวยลดระยะวลา฿นการฆาชืๅอดຌวยความรຌอนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
แโฺโฺโ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ
จากขຌอมูลดิมกลุมบຌานสุดาครืไองกง ผลิตครืไองกงสดจาหนาย วศฺ จึงนะนาวิธีการยืดอายุ
ครืไองกง ดย฿ชຌวิธีการฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท ทีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส
นาน โเ นาที ละ ใเ นาที กใบผลิตภัณฑຏทีไสภาวะอุณหภูมิหຌอง พืไอนาสงตัวอยางผลิตภัณฑຏเปทดสอบ
คุณภาพตอเป
12ฺ3 ศึกษาอายุการกใบของผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
12ฺ3ฺ1 วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน
จากผลการวิคราะหຏคุณภาพบืๅองตຌนของผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด พบวา ผลิตภัณฑຏครืไองกง
ผัดผใดฺผานตามกณฑຏมาตรฐานกาหนด ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏทดสอบดຌานกายภาพ ดຌานคมี
ดຌานจุลินทรียຏ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไองนๅาพริกกง ิมผชฺ 129/2556ี ตามตารางทีไ แ ละ
ตารางทีไ โ
ตารางทีไ 1 สดงผลการตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใดบืๅองตຌน
รายการทดสอบ
ผลการตรวจวิคราะหຏ
มาตรฐาน
สารอะฟลาทอกซิน ิug/kgี
เมพบ
No Standard
Aflatoxin G1
เมพบ
No Standard
Aflatoxin G2
เมพบ
No Standard
Aflatoxin B1
เมพบ
No Standard
Aflatoxin B2
เมพบ
No Standard
Total Aflatoxin
เมพบ
< โเ
วัตถุจือปน฿นอาหาร ิmg/kgี
Benzoic Acid
เมพบ
No Standard
Sorbic Acid
เมพบ
No Standard
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รายการทดสอบ
สารปนปอน ิmg/kgี
Arsenic
Mercury
Cadmium
Lead

ผลการตรวจวิคราะหຏ

มาตรฐาน

<0ฺ10
<0ฺ005
<เฺเใ
เฺแ่

<โ
< 0ฺ5
<โ
<1

ตารางทีไ 2 สดงผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณชืๅอจุลินทรียຏผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใดบืๅองตຌน
รายการทดสอบ
Escherichia coli ิMPN/gี
Salmonella sppฺ ิin 25 mLี
Staphylococcus aureus ิCFU/gี
Bacillus cereus ิCFU/gี
Clostridium perfringens ิCFU/gี
Yeast and mold ิCFU/gี
Total Plate Count ิCFU/gี
Clostridium Botulinum ิin 1 gี

ผลการตรวจวิคราะหຏ
<3ฺ0
เมพบ
<10
48
<10
<10
ๆไเเเ
เมพบ

หมายเหตุ * คือ ปริ มาณเชื ้อจุลนิ ทรี ย์เกินมาตรฐานกาหนด

มาตรฐาน
<3
เมพบ
<10
<1000
<1000
<100
<1000000
No Standard

12ฺ3ฺ2 วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏ
นาตัวอยางครืไองกงผัดผใดทีไผลิตละกใบเวຌทีไสภาวะอุณหภูมิหຌอง มาทาการวิคราะหຏทดสอบ
ทางดຌานกายภาพ ดຌานคมี ละดຌานจุลิ น ทรียຏ ตามประกาศ มผชฺ แโ้/โ55ๆ ทุกโ โ สัป ดาหຏ ปຓน
ระยะวลา ใ ดือน จากนัๅนทดสอบการยอมรับของผูຌบริภค ดยลือกชุดทดลองทีไมีปริมาณจุลินทรียຏอยู฿น
กณฑຏมาตรฐานกาหนด พบวาปริมาณความชืๅน ละคาวอตอรຏอคติวิตี ิawี ของครืไองกงผัดผใดของ
ทุกชุดการทดลองพิไมขึๅน ลใ กนຌอย มืไอระยะวลาการกใบ รักษานานขึๅน ปริมาณความชืๅนละคา aw
อยูระหวางรຌอยละ ๆใฺ้เ - ๆฺ้็่ ละคา aw อยูระหวาง เฺ้แแ- เฺ้ไไ นืไองจากถุงบรรจุภัณฑຏชนิดลามิ
นต สามารถปງองกันการซึมผานของอากาศละความชืๅนระหวางการกใบรักษา ทา฿หຌมีการปลีไยนปลง
พียงลใกนຌอย
คาความปຓนกรด - ดาง ิpHี ของผลิตภัณฑຏมีการปลีไยนปลงนຌอย อยูระหวาง ไฺๆ่- ไฺ้ไ นืไองจาก
จุลินทรียຏบางสวนถูกทาลาย จากการ฿ชຌความรຌอน฿นกระบวนการผลิต รวมถึงการลือก฿ชຌถุงบรรจุผลิตภัณฑຏ ทีไ
สามารถลดอัตราการซึมผานของอากาศละความชืๅนเดຌดี ทา฿หຌสามารถชะลอการจริญติบตของจุลินทรียຏ เดຌ
สาหตุขຌางตຌนทา฿หຌคา pH มีการปลีไยนปลงนຌอย
การทดสอบดຌานชืๅอ จุลิ น ทรี ยຏ พบวา ผลิ ตภัณฑຏ ครืไองกงผั ดผใ ด ทีไเมผ านการฆ าชืๅอดຌว ยความรຌอ น
สามารถกใบรักษาเดຌประมาณ ๆ สัปดาหຏ ปริมาณชืๅอจุลินทรียຏทัๅงหมดมีนวนຌมพิไมขึๅนรืไอยโ จนนาสีย สาหรับ
ผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใดทีไผานการฆาชืๅอดຌวยความรຌอน฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท ทีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ
แเเ องศาซลซียส นาน โเ นาที ละ ใเ นาที พบวาสามารถอยูเดຌนานอยางนຌอย 3 ดือน นืไองจากความรຌอน
ทาลายจุลินทรียຏบางสวนเดຌฺฺดยการทา฿หຌปรตีน฿นซลลຏจุลินทรียຏปลีไยนปลงเปจากดิม ซึไงระดับความรຌอนทีไ฿ชຌ
฿นการทาลายจุลินทรียຏขึๅนอยูกับชนิดฺระยะการจริญละสิไงวดลຌอมของจุลินทรียຏ ิสุมาลี , โ5ใ5ี ละมืไอทดสอบ
การยอมรับผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใดดยรวม พบวาผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด฿นทุกชุดการทดลอง฿กลຌคียงกับ
ครืไองกงผัดผใดกอนการนาเปฆาชืๅอ ทัๅงทางดຌานของสี กลิไนรส ละนืๅอสัมผัสของผลิตภัณฑຏ
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12ฺ4 การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
วศฺ เดຌดานินการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการยืดอายุผลิตภัณฑຏครืไองกงผัด
ผใ ด ฿หຌ ก ผูຌ ป ระกอบการกลุ มบຌ านสุ ด าครืไ องกง ทัๅง นีๅผูຌ ป ระกอบการฯเดຌน าทคนลยี ของ วศฺ เป฿ชຌ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใดลຌว
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใดของกลุมบຌานสุดาครืไองกง กอนการดานินงาน พบวา ผลิตภัณฑຏครืไองกง
ผัดผใดมีอายุการกใบรักษาเดຌเมกิน แ ดือน หลังจาก วศฺ เดຌนาทคนลยีการยืดอายุ ผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใด
ถายทอด฿หຌกับกลุมฯ พบวา ผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษาเดຌเมนຌอยกวา ใ ดือน อຌางอิงจากผลการวิคราะหຏ
ทดสอบดຌานจุลินทรียຏตามประกาศ มผชฺ แโ้/โ55ๆ ฿นผลิตภัณฑຏนๅาพริกกง
ผูຌ ป ระกอบการเดຌ รั บ การรั บ รองสถานทีไ ผ ลิ ต รี ย บรຌ อ ยลຌ ว ละ วศฺ จะผลั ก ดั น ฿หຌ ยืไน ขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ฿นป โ5ๆโ ตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยຏฯกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ มีความพึงพอ฿จมาก จຌาหนຌาทีไ วศฺ
คอย฿หຌคาปรึกษาละนะนากระบวนการผลิต฿นขัๅนตอนตางโ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌ
นานขึๅน มีการชวยวิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌผูຌประกอบการทราบถึงอายุการกใบของผลิตภัณฑຏ ละทา฿หຌ
มัไน฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑຏมากยิไงขึๅน ละมีการติดตามผลกับผูຌประกอบการ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
นืไองจากผลิตภัณฑຏครืไองกงผัดผใดของกลุมบຌานสุดาครืไองกง วัตถุดิบทีไนามา฿ชຌผลิตลຌวนมาจากพืชสด
ทีไมีความชืๅนริไมตຌนสูง อาทิ หอมดง กระทียม ขมิๅน ฯลฯ ดังนัๅน พืไอ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑຏ ละปຓนการยืด
อายุ฿หຌครืไองกงกใบรักษาเดຌนานมากยิไงขึๅน ผูຌผลิตจาปຓนทีไจะตຌองลຌางวัตถุดิบละนาเปตาก฿หຌหຌงกอนทีไจะขຌาสู
กระบวนการบดพืไอลดปริมาณความชืๅนริไมตຌนลง
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
นายปัญจຏยศ มงคลชาติ
นางสาวลลิตา ชูกຌว
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ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์ ละการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ
รักษาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายสิงหาสน์ เพฑูรย์ ขตสาทร กรุงทพมหานคร

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
ิภาษาอังกฤษี The Production Improvement for Shelf-life Extension of Herbal Drinksี
โ. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7188
ทรสาร ๊ 0 2201 7416
อีมลຏ ๊ khanittha@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายสิงหาสนຏ เพฑูรยຏ
ทีไตัๅง ๊ ไ็ ซฺสาทรแ้ ขวงยานนาวา ขตสาทร กรุงทพมหานคร แเแโเ
ทรศัพทຏ ๊ 089-4499942
ทรสาร ๊
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 6 ดือน นับจากวันทีไอนุมัติ
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 50,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิท ยาศาสตรຏ บ ริ การ ิวศฺี ดยส านัก ทคนลยีชุ มชนเดຌดานิ น กิ จ กรรมคูป องวิ ทยຏ พืไ อ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ
ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ทีไมีความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละ
คุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
ผูຌประกอบการครืไองดืไมนๅาสมุนเพร ตຌองการปรับปรุงกระบวนการผลิต ละศึกษาอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรพืไอทีไจะขยายตลาดครืไองดืไมนๅาสมุนเพร฿หຌกวຌางขึๅ น ตผลิตภัณฑຏกใบรักษาเดຌเม
นาน ผูຌประกอบการสน฿จทีไจะทาวิจัยรวมกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ฿นรืไองการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืด
อายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ ครืไองดืไมนๅาสมุนเพร ใ ชนิด เดຌก นๅาจับลีๅยง นๅากระจีๆยบ ละนๅากຍกฮวย ฿หຌเดຌ
นานอยางนຌอย 1 ดือน ทัๅงนีๅพืไอทีไจะยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑຏครืไองดืไม นๅาสมุนเพรเทย฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมี
คุณภาพละมาตรฐานดຌานความปลอดภัยตอผูຌบริภค
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
นๅาสมุนเพร ปຓนนๅาดืไมทีไเดຌจากการ฿ชຌสวนประกอบตางโ ของพืช ชน ผลเมຌ ผัก ธัญพืช สมุนเพร ตางโ
นามาปรรูป฿หຌกลิไน ละรสตามธรรมชาติของสมุนเพรนัๅนโ ฿นปัจจุบันผูຌบริภค฿หຌความสาคัญกับสุขภาพมากขึๅน
จึงหันมาบริภคครืไองดืไมทีไดีตอสุขภาพ พราะนๅาสมุนเพรบางชนิดมีสรรพคุณทางยา มีคุณคาทางอาหาร ละชวย
฿นการปງองกันรคเดຌดຌวย ชน นๅามะตูม นๅากຍกฮวย นๅาตะเครຌ นๅา฿บตย นๅาขิง นๅาวานหางจระขຌ ละนๅารางจืด
ซึไงนๅาสมุนเพรหลานีๅจัดปຓนกลุมครืไองดืไมประภททีไมีความปຓนกรดตไา ิLow acid Foodี ละมีสารอาหารทีไ
หมาะสมกับ การจริญติบ ตของจุลิ น ทรียຏ เดຌก นๅาตาล วิตามิน จึงทา฿หຌ ผลิ ตภัณฑຏมีอายุการกใบ รักษาสัๅ น
หากตຌองการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ ตຌองมีการ฿ชຌทคนลยีขຌามาชว ยพืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏกใบเวຌเดຌนาน
ดยวิธีการ฿ชຌความรຌอน หรือกระบวนการอืไนโ ชน กระบวนการมมบรนฟຂวตรชัน การทาขຌมขຌน ละการช
ยือกขใง ปຓนตຌน
ผูຌประกอบการครืไองดืไมฯ ตຌองการศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรพืไอทีไจะขยาย
ตลาดครืไองดืไมนๅาสมุนเพร฿หຌกวຌางขึๅน ตผลิตภัณฑຏกใบรักษาเดຌเมนาน จึงมีความสน฿จทีไจะทาวิจัยรวมกับกรม
วิทยาศาสตรຏบริการ฿นรืไองการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร ใ
ชนิด คือ นๅาจับลีๅยง นๅากระจีๆยบ ละนๅากຍกฮวย ฿หຌเดຌนานอยางนຌอย แ ดือน ดยการลดปริมาณชืๅอจุลินทรียຏทีไมา
กับวัตถุดิบบืๅองตຌน รวมกับวิธีการฆาชืๅอบบระบบพาสจอรຏเรสຏ พืไอทีไจะยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑຏครืไองดืไม
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สมุนเพรเทย ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพละมาตรฐานดຌานความปลอดภัยตอผูຌบริภค ซึไงผูຌประกอบการเดຌรับการ
รับรองอาคารสถานทีไผลิตรียบรຌอย ละพรຌอมรับทคนลยีจาก วศฺ รืไองการปรับปรุงกระบวนการผลิตขຌางตຌน
คณะวิจัยกรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌวางนวทางการวิจัย ดยวิธีการคัดลือก ละการลຌ างวัตถุดิบ
พืไอลด ละควบคุมปริมาณชืๅอจุลินทรียຏริไมตຌมทีไมากับวัตถุดิบ รวมกับวิธีการฆาชืๅอดຌวยระบบพาสจอรຏเรสຏ ทา฿หຌ
การฆาชืๅอดย฿ชຌความรຌอนมีประสิทธิภาพมากขึๅน ประกอบกับมีการควบคุมกระบวนการบรรจุบบรຌอน ิhot fillี
ทีไอุณหภูมิเมกิน ๆเ องศาซลซียส ควบคุมสภาวะการกใบรักษาผลิตภัณฑຏทีไอุณหภูมิ ไ องศาซลซียส
8ฺ วัตถุประสงคຏ
พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร ินๅากระจีๆย บ นๅากຍกฮวย ละนๅาจับ ลีๅ ยงี
เดຌอยางนຌอย แ ดือน
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 รวบรวมขຌอมูล ละตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรบืๅองตຌน
9ฺ2 พัฒนาละปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
9ฺ3 วิคราะหຏทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรเทย
9ฺ4 ถายทอดทคนลยีการยืดอายุการผลิตนๅาสมุนเพรเทย
9ฺ5 สรุปละรายงานผล
10ฺ หลักการละหตุผล
การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรเทย ตຌองมีการ฿ชຌทคนลยีขຌามาชวยพืไอ฿หຌ
ผลิตภัณฑຏกใบเวຌเดຌนาน ดยวิธีการ฿ชຌความรຌอน หรือกระบวนการอืไนโ ชน กระบวนการมมบรนฟຂวตรชัน
การทาขຌมขຌน ละการชยือกขใง ปຓนตຌน ละสาหรับการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภั ณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
ดยการ฿ชຌความรຌอนบบพาสจอรຏเรสຏ฿นการฆาชืๅอจุลินทรียຏปຓนทีไนิยม นืไองจากปຓนการฆาชืๅอซึไง฿ชຌความรຌอนเม
สูงมาก ฿นระยะวลาทีไหมาะสม พืไอทาลายชืๅอจุลินทรียຏทีไกอ฿หຌกิดการนาสีย ละยับยัๅงการทางานของอนเซมຏ
ิวิเลุ 2543ี นอกจากนีๅกระบวนการพาสจอรຏเรสຏปຓนวิธีทีไยังคงคุณคาสารอาหารรวมถึงรสชาติ ความสด฿หมของ
อาหารเวຌเดຌ จากการศึกษาจันทรຏพใญ ,ฺ2555 พบวา การพาสจอรຏเรสຏบรรจุขวดของนๅาชา฿บหมอนปรุงตงรส
มะนาว ทีไอุณหภูมิ 75 องศาซลซียส 20 นาที กใบรักษาทีไอุณหภูมิ 5-8 องศาซลซียส สามารถยืดอายุการกใบ
รักษาเดຌนานถึง 15 วัน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑຏยังปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ละจากการศึกษาการพาสจอรຏ
เรสຏนๅาตาลตนด อุณหภูมิตัๅงต 100 องศาซลซียส นาน 15 นาที ละ 20 นาที กใบรักษาทีไอุณหภูมิ 4 องศา
ซลซียส สามารถกใบรักษาเดຌนาน 5 สัปดาหຏ ิมุทิตา, 2547ี นอกจากนีๅ ศิริพร ละคณะ, 2551 เดຌศึกษา
กรรมวิธีทีไหมาะสมสาหรับการผลิตครืไองดืไมพืไอสุขภาพจากสมุนเพรผสม จียวกูຌหลาน กระชาย ละกระชายดา
ดยทาการฆาชืๅอดຌวยความรຌอนทีไอุณหภูมิ 100 องศาซลซียส 4 นาที สามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานขึๅ น
สดงวาการฆาชืๅอจุลินทรียຏดຌวยความรຌอนปຓนวิธีการหนึไงทีไสามารถชวยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏนๅาสมุนเพรเดຌ
คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี จึงเดຌจัดทาครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุ
การกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรเทย ฿หຌก ผูຌประกอบการครืไองดืไมนๅาสมุนเพรดยมีวัตถุประสงคຏพืไอ
ร ว มศึ ก ษาปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ตพืไ อ ยื ด อายุ การกใ บ รั กษาผลิ ต ภั ณ ฑຏ ครืไ อ งดืไ มนๅ าสมุ นเพร ินๅ าจั บ ลีๅ ย ง
นๅากระจีๆยบ ละนๅากຍกฮวยี เดຌอยางนຌอย แ ดือน ดຌวยวิธีการฆาชืๅอดຌวยระบบพาสจอรຏเรสຏ รวมกับกระบวนการ
ลดการปนปຕอนของจุลินทรียຏบืๅองตຌนทีไมากับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิตละควบคุมกระบวนการบรรจุ
บบรຌอน ิhot fillี ทีไอุณหภูมิเมสูงกวา ๆเ องศาซลซียส ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับตอผูຌบริภค
ละปຓนเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไองนๅาจับลีๅ ยง ิมผชฺ 1079/2548ี นๅากระจีๆยบ ิมผชฺ 535/2554ี
ละนๅาดอกกຍกฮวย ิมผชฺ 279/2554ี ทัๅงนีๅพืไอจะขยายตลาดผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรเดຌกวຌางขึๅน ประกอบ
กับผูຌประกอบการกิดความมัไน฿จ฿นคุณภาพสินคຌา ละการอຌางอิงอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑຏกับคูคຌา
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11ฺ ขันๅ ตอนการดานินงาน
แแฺ1 รวบรวมขຌอมูล ละตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรบืๅองตຌน
แแฺ2 พัฒนาละปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
แแฺ3 วิคราะหຏทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
แแฺ4 ถายทอดทคนลยีการยืดอายุการผลิตนๅาสมุนเพร
แแฺ5 สรุปละรายงานผล
แ2ฺ ผลการดานินงาน
12ฺแ รวบรวมขຌอมูล ละตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรบืๅองตຌน
คณะทางาน วศฺ เดຌศึกษาขຌอมูลกระบวนการผลิตดิมของผูຌประกอบการฯ ละเดຌรวมทาการศึกษาทดลอง
ละปรั บกระบวนการผลิ ตพืไ อยื ดอายุ การกใ บรั กษาผลิ ต ภั ณฑຏ ครืไ องดืไ มนๅ าสมุ นเพร ดย฿ชຌ วิ ธี การลดปริ มาณ
ชืๅอจุลินทรียຏบืๅองตຌนทีไติดมากับวัตถุดิบ ดຌวยการคัดลือกวัตถุดิบทีไเดຌคุณภาพ ละการลຌางดຌวยนๅาสะอาด รวมกับ
วิธีการฆาชืๅอดຌวยความรຌอนบบพาสจอเรสຏ การควบคุมกระบวนการผลิต ละการควบคุมกระบวนการบรรจุบบ
รຌอน ิhotฺfillี ทีไอุณหภูมิตไากวา ๆเ องศาซลซียส ฿นภาชนะปຂดสนิท กใบผลิตภัณฑຏทีไอุณหภูมิ ไ องศาซลซียส
จากนัๅนทาการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน ละทดสอบทางดຌานจุลินทรียຏทุก โ สัปดาหຏปຓนระยะวลา ใ
ดือน พืไอศึกษาอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร 3 ชนิด คือ นๅาจับลีๅยง นๅากระจีๆยบ ละนๅา
กຍกกฮวย
วิธีทาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
วัตถุดิบสมุนเพร

คัดวัตถุดิบ/ตัดตง/ ลຌาง
ดຌวยนๅาสะอาด

นๅาจับลีๅยง ๊ สมุนเพรหຌง แเ ชนิด ชน รากบัว ฿บบัว
ฉากຍวย หลอฮังกຍวย มลใดพกา ปຓนตຌน
นๅากระจีๆยบ ๊ ดอกกระจีๆยบหຌง
นๅากຍกฮวย ๊ ดอกกຍกฮวยหຌง

ตຌมสกัด
ยกกาก / กรอง
นๅาสมุนเพร

ปรับความหวาน ละตรวจสอบคา
ความหวาน

พาสจอเรสຏ
บรรจุผลิตภัณฑຏ
ปຂดฝาขวด

ทา฿หຌขวดหຌง ละกใบรักษา฿นตูຌยใน

ภาพทีไ 1 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรเทย
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1โฺโ ศึกษาการปลีไยนปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมสมุนเพร
แโฺโฺแ วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน
จากผลการวิคราะหຏ คุณภาพบืๅองตຌน ของผลิ ตภัณฑຏครืไองดืไม นๅาสมุนเพรทัๅง ใ ชนิด พบว า
ผลิตภัณฑຏทัๅง ใ ชนิด ผานตามกณฑຏมาตรฐานกาหนด ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏทดสอบดຌานคมี
จุลิน ทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไองนๅาจับลีๅ ยง ิมผชฺ 1079/2548ี นๅากระจีๆยบ ิมผชฺ
535/2554ี ละนๅาดอกกຍกฮวย ิมผชฺ 279/2554ี ตามตารางทีไ แ ละ ตารางทีไ โ
ตารางทีไ 1 สดงผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณวัตถุจือปนอาหาร ฿นผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรบืๅองตຌน
นๅาสมุนเพร
นๅาจับลีๅยง
นๅากระจีๆยบ
นๅากຍกฮวย

Benzoic Acid
เมพบ
เมพบ
เมพบ

วัตถุจือปน฿นอาหาร ิmg/kgี
Sorbic Acid
Sulfur Dioxide
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ

สีสังคราะหຏ
เมพบ
เมพบ
เมพบ

ตารางทีไ 2 สดงผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณชืๅอจุลินทรียຏของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรบืๅองตຌน
รายการทดสอบ
Total Plate Count ิCFU/mLี
Coliforms ิMPN/100mLี
Escherichia coli ิMPN/100mLี
Salmonella sppฺ ิin 25 mLี
Staphylococcus aureus ิin 1 mLี
Listeria monocytogenes ิin 25 mLี
Bacillus cereus ิCFU/mLี
Clostridium perfringens ิCFU/mLี
Yeast and mold ิCFU/mLี

ปริมาณชืๅอจุลินทรียຏของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
นๅาจับลีๅยง
นๅากระจีๆยบ
นๅากຍกฮวย
<1
<1
<1
<1ฺ1
<1ฺ1
<1ฺ1
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
เมพบ
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

หมายเหตุ * คือ ปริ มาณเชื ้อจุลนิ ทรี ย์เกินมาตรฐานกาหนด

แโฺโฺโ วิคราะหຏทดสอบดຌานจุลินทรียຏ฿นผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร ปຓนระยะวลา ใ ดือน
จากการศึกษาอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร ดยทาการวิคราะหຏทดสอบ
ผลิตภัณฑຏทางดຌานจุลินทรียຏ ทุกโ 2 สัปดาหຏ ปຓนวลา 3 ดือน พบวา การ฿ชຌวิธีการฆาชืๅอดຌวยระบบพาส
จอรຏ เ รสຏ ร ว มกั บ กระบวนการลดการปนปຕ อ นของจุ ลิ น ทรี ยຏ  บืๅ อ งตຌ น ทีไ ม ากั บ วั ต ถุ ดิ บ ละควบคุ ม
กระบวนการบรรจุบบรຌอน ิhot fillี ทีไอุณหภูมิตไากวา ๆเ องศาซลซียส ทีไอุณหภูมิการกใบ ไ องศา
ซลซียส ฿นผลิตภัณฑຏนๅาจับลีๅยง นๅากระจีๆยบ ละกຍกฮวย สามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌ
อยางนຌอย ใ ดือน ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏทดสอบดຌานจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
รืไองนๅาจับลีๅยง นๅากระจีๆยบ ละนๅากຍกฮวย มืไอทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
ดยรวม พบวา ผลิตภัณฑຏทัๅง ใ ชนิด ฿กลຌคียงกับผลิตภัณฑຏกอนการนาเปฆาชืๅ อดຌวยความรຌอน ทัๅงดຌาน
ของสี กลิไนรส ละรสชาติของผลิตภัณฑຏ
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1โฺใ การ฿หຌ คาปรึกษาชิงลึกรืไองการปรับ ปรุงกระบวนการผลิ ตพืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ
ครืไองดืไมนๅาสมุนเพร
วศฺ เดຌดานินการ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ดยถายทอดทคนลยีการผลิตกผูຌประกอบการครืไองดืไ มนๅา
สมุนเพร฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตตัๅงตขัๅนตอนการลดการปนปຕอนของจุลินทรียຏบืๅองตຌนทีไมากับวัตถุดิบ
วิธีการฆาชืๅอดຌวยระบบพาสจอเรสຏ ละการควบคุมกระบวนการบรรจุ
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพร กอนการดานินงาน พบวา ผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบรักษาเดຌ นຌอยกวา
แ ดือน หลั งจาก วศฺ เดຌ ขຌามาปรับปรุง ละพัฒนากระบวนการผลิต ดย฿ชຌวิธีการลดปริมาณชืๅอจุลิ นทรียຏ
บืๅองตຌนทีไมากับวัตถุดิบ ชน การคัดลือก ละลຌางวัตถุดิบ รวมกับ การฆาชืๅอดຌวยระบบพาสจอเรสຏ ละการ
ควบคุมกระบวนการบรรจุบบรຌอนทีไอุณหภูมิตไา ๆเ องศาซลซียส ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท กใบรักษาผลิตภัณฑຏทีไ
อุณหภูมิ ไ องศาซลซียส จากผลการวิคราะหຏคุณภาพบืๅองตຌนของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาสมุนเพรทัๅง ใ ชนิด
พบวา ผลิตภัณฑຏผานตามกณฑຏมาตรฐานกาหนด ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏทดสอบดຌา นคมี จุลินทรียຏตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไองนๅาจับลีๅยง ิมผชฺ 1079/2548ี นๅากระจีๆยบ ิมผชฺ 535/2554ี ละนๅาดอก
กຍกฮวย ิมผชฺ 279/2554ี ละผลิตภัณฑຏสามารถยืดอายุการกใบเดຌเมนຌอยกวา ใ ดือน ทีไอุณหภูมิ ไ องศา
ซลซียส ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏทดสอบดຌา นจุลินทรียຏตามมาตรฐาน มผชฺ 1079/2548 รืไองนๅาจับลีๅยง
มผชฺ 535/2554 รืไองนๅากระจีๆยบ ละมาตรฐาน มผชฺ 279/2554 รืไองนๅากຍกฮวย
ผูຌ ป ระกอบการเดຌ รั บ การรั บ รองสถานทีไ ผ ลิ ต รี ย บรຌ อ ยลຌ ว ละ วศฺ จะผลั ก ดั น ฿หຌ ยืไน ขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏ ิสบฺ5ี ฿นป โ5ๆโ ตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
มีความยินดีทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยຏฯกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการฺิวศฺี ครงการนีๅปຓนครงการทีไดี
ละ฿หຌประยชนຏกับผูຌประกอบการเดຌตรงตามวัตถุประสงคຏ ขอบคุณ วศฺ ทีไ฿หຌอกาสดีโกับผูຌประกอบการ ขอบคุณ
ทีมจຌาหนຌาทีไ วศฺ ทีไมีความตัๅง฿จละมอบประสบการณຏดีโ฿นการทางานรวมกัน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
การจัดการวัตถุดิบ เดຌก การคัดลือก การจัดกใบละการลຌางวัตถุดิบ ปຓนขัๅนตอนทีไสาคัญ฿นการชวยลด
ปริมาณชืๅอริไมตຌนกอนขຌาสูกระบวนการการผลิต ทัๅงนีๅ ทา฿หຌกระบวนการฆาชืๅอมีประสิทธิภาพมากขึๅน ดยทีไเม
ตຌอง฿ชຌอุณหภูมิทีไสูงชวย฿หຌผลิตภัณฑຏยังคงสภาพเมตกตางจากผลิตภัณฑຏตຌนบบ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
นายปัญจຏยศ มงคลชาติ
นางสาวลลิตา ชูกຌว
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ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์ ละการดานินงาน
การทดสอบปริมาณจุลินทรีย์฿นอากาศ ิAir.testี บริวณหຌองบรรจุพืๅนทีไผลิต

วัตถุดิบ฿นการผลิตผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนๅาสมุนเพร

ขัๅนตอนการลຌางทาความสะอาดวัตถุดิบ ดยการฉีดดຌวยนๅาทีไมีรงดันสูง

ขัๅนตอนการผลิตผลิตภัณฑ์นๅาสมุนเพรเทย
- การควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต เดຌก ควบคุมอุณหภูมิการฆาชืๅอ/การควบคุมคาความหวาน
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ขัๅนตอนการบรรจุ/ ปຂดฝาผลิตภัณฑ์
- การบรรจุบบรຌอน ิhot fillี ทีไอุณหภูมิมากิน ๆเ องศาซลซียส
- การตรวจสอบชองวางหนืออาหาร ิheadspaceี

- การปຂดฝาขวดดຌวยครืไองปຂดฝา ละตรวจสอบการรัไวซึม
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบ
รักษาผลิตภัณฑ์ครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายวัฒนา สมอ฿จ ขตหนองจอก กรุงทพมหานคร

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
ิภาษาอังกฤษ The Production Improvement for Shelf-life Extension of Concentrated Lime Juiceี
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ๊ นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7188
ทรสาร ๊ 0 2201 7416
อีมลຏ ๊ khanittha@dssฺgoฺth
ใ ฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายวัฒนา สมอ฿จ
ทีไตัๅง ๊ ้ๆ/5เ่ ซฺสุวินทวงศຏใ่ ขวงลาผักชี ขตหนองจอก กรุงทพมหานคร แเ5ใเ
ทรศัพทຏ ๊ 092-2654188
ทรสาร ๊
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 6 ดือน นับจากวันทีไอนุมัติ
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 50,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชนเดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทยຏพืไอ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไ อ OTOP ละเดຌ
ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละ
คุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หม ขຌารวมครงการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม ทีมนักวิ จัย
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไสารวจบริษัทมายดຏจุส ทา฿หຌรับทราบปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนา
กระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีความคงตัวเมยกชัๅน ละยืดอายุการกใบเดຌนานอยางนຌอย ใ
ดือน พืไอพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
มะนาว ปຓนพืชศรษฐกิจจัดอยู฿นตระกูลสຌม ทีไสามารถปลูกเดຌทัไวทุกภาคของประทศ ซึไง มะนาวทีไบริภค
กัน฿นประทศเทยสวน฿หญ คือ lime ิวิรดา ละคณะ, 2505ี ลักษณะของ lime มีผลขนาดลใก สีขียว ฿หຌกลิไน
ละ รสชาติทีไมีลักษณะฉพาะตัวมากกว า lemon ตทัๅงสองชนิดกใมีรูปรางละองคຏประกอบทางคมี คลຌายคลึง
กัน ิKimball, 1991ี ตมะนาวปຓนผลเมตามฤดูกาล ทา฿หຌมีผลผลิตเมสมไาสมอตลอดป ิจารุวรรณຏ, โ5ไใี
฿นชวงหนຌาลຌง มะนาวจะขาดคลน ทา฿หຌมะนาวมีราคาพง ฿นชวงหนຌาฝน ผลผลิตมะนาวลຌนตลาด ราคามะนาว
จะตกตไา จึงมีการนามะนาวมาปรรูปผลิตภัณฑຏตางโ ชน มะนาวผง มะนาวชอิไม นๅามะนาว ปຓนตຌน
ผูຌประกอบการทาสวนมะนาว ฿นชวงฤดูทีไมะนาวลຌนตลาดทา฿หຌราคามะนาวตก จึงนามะนาวมาปรรูป
ปຓน ครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน พืไอพิไมมูล คา฿หຌ กับ ผลิตภัณฑຏ จนปัจ จุ บันกลายปຓนอาชีพสริมทีไส รຌา งรายเดຌ
ตพบปัญหา ผลิตภัณฑຏมีการยกชัๅน ละมีการรัไวซึมบริวณฝาปຂด ทา฿หຌผลิ ตภัณฑຏ กใบรักษาเดຌเมนาน ทัๅงนีๅ
ผูຌ ป ระกอบการมีค วามสน฿จขຌา รว มครงการคูป องวิท ยຏ พืไอ OTOP ฿นรืไ องการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต
ละผลิตภัณฑຏ พืไอกຌปัญหาขຌางตຌน ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑຏ เดຌผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพดี ละสามารถขยาย
ชองทางจาหนายผลิตภัณฑຏเดຌกวຌางขึๅน ซึไงประกอบกับผูຌประกอบการกาลังดานินการยืไนขอรับรองอาคารสถานทีไ
ผลิต ละ วศฺ จะผลักดัน฿หຌยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏตอเป
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม จึงเดຌวาง
นวทางการวิจัย ดยการศึกษาชนิดละปริมาณสาร฿หຌความคงตัวรวมกับพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ
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พืไอปງองกันการยกชัๅนของผลิตภัณฑຏละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ฿หຌนานขึๅน
ดยทีไลักษณะละคุณภาพของผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับละปลอดภัยตอผูຌบริภค
8ฺ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน฿หຌสามารถยืดอายุการกใบเดຌนานเม
นຌอยกวา 3 ดือน
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ ศึกษาขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
โฺ ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ตอคุณภาพละอายุการกใบรักษา
3ฺ ศึกษาการปลีไยนปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
- วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน
- วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏทีไอายุการกใบรักษาตางโ
ไฺ ลงพืๅ น ทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก ฿นรืไ อ งการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต พืไ อ ยื ด อายุ ก ารกใ บ รั ก ษา
ผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
5ฺ สรุปละรายงานผล
10ฺ หลักการละหตุผล
ผลิ ตภัณฑຏ นๅามะนาวขຌม ขຌน ทีไผ สมนๅาผึๅ ง ปຓน ครืไ องดืไม ทีไมีคุณค าทางอาหารสู ง ชว ยทา฿หຌ รูຌ สึ กสดชืไ น
กຌอาการจใบคอ ชวยพิไมภูมิคุຌมกันของรางกาย นืไองจากมีวิตามินซี สารตຌานอนุมูลอิสระ ละ Flavonoids
ปຓนองคຏประกอบ กระบวนการปรรูปผลิตภัณฑຏพืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีสภาพคงตัวมากทีไสุดปຓน
ระยะวลานานดยเมสืไอมสียจากปฏิกิริยาคมี จุลินทรียຏ ละอนเซมຏ สามารถทาเดຌหลายวิธี ชน การ฿ชຌความ
รຌอน กระบวนการมมบรนฟຂวตรชัน ละการชยือกขใง ปຓนตຌน
การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅาผลเมຌ ดยทัไวเป฿ชຌ ความรຌอน฿นการฆาชืๅอจุลินทรียຏบบ
พาสจอเรสຏทีไอุณหภูมิประมาณ ็เ-่เ องศาซลซียส ถຌาปຓนนๅาผลเมຌทีไมีความปຓนกรดสูงอาจ฿ชຌวิธีการพาสจอ
เรสຏกอนการบรรจุดย฿ชຌความรຌอนทีไอุณหภูมิ ่5-้5 องศาซลซียส ปຓนวลาเมกีไวินาที ลຌวลดอุณหภูมิ฿หຌหลือ
่เ องศาซลซียส บรรจุ฿นภาชนะบรรจุละปຂดผนึก ควไาภาชนะบรรจุลงพืไอฆาชืๅอทีไฝานาน แ-โ นาที สรใจลຌว
ทา฿หຌยในลงอยางรวดรใว หรืออาจทาการพาสจอเรสຏทัๅงภาชนะบรรจุปຂดผนึกดย฿หຌความรຌอนทีไอุณหภูมิ ็เ-่เ
องศาซลซียส นาน โเ นาทีลຌวทา฿หຌยในลงอยางรวดรใว ิสุมาลี , โ5ใ้ีฺจากการศึกษาของ Yeom ละคณะ
ิโเเเีฺฺพบวาคุณภาพของนๅาสຌมภายหลังการ฿ชຌความรຌอนระดับพาสจอเรสຏดย฿หຌนๅาสຌมเหลผานผน ลกปลีไยน
ความรຌอนทีไอุณหภูมิ ้ไฺๆ องศาซลซียส นาน ใเ วินาที ลຌวกใบรักษาทีไอุณหภูมิ ไ องศาซลซียส นๅาสຌมมี
จานวนจุลินทรียຏทัๅงหมดทากับ ๆ log คลนีตอมิลลิลิตร ละหลังการปรรูป พบวามีจานวนจุลินทรียຏทัๅงหมด
ลดลงนຌอยกวา แ คลนีตอมิลลิลิตร ตลอดระยะกใบรักษานาน แแโ วัน นอกจากนีๅ Sadler ละคณะ ิ1992ี
พบวานๅาสຌมทีไผานการพาสจอเรสຏทีไอุณหภูมิ 66 องศาซลซียส นาน 10 นาที ละอุณหภูมิ 90 องศาซลซียส
นาน 60 วินาที สามารถกใบรักษาเดຌนานกวา 4 สัปดาหຏ ทีไอุณหภูมิ ไ องศาซลซียส ละจากการศึกษาการ฿หຌ
ความรຌอนระดับพาสจอเรสຏทีไอุณหภูมิ 79 องศาซลซียส นาน 69 วินาที ฿นการผลิตพียวรทุรียนทศ พบวา
ทุรียนทศทีไกใบรักษาทีไอุณหภูมิ -20 ละ 4 องศาซลซียส นาน 12 สัปดาหຏ ละกใบทีไอุณหภูมิ 15 องศา
ซลซียส นาน 6 สัปดาหຏยังคงเดຌรับการยอมรับทางดຌานสีละรสชาติ ิUmme ละคณะ, 2001ี
นๅาผลเมຌสวน฿หญผูຌผลิตพบปัญหากิดการยกชัๅนของผลิตภัณฑຏทา฿หຌผูຌบริภคบางกลุมเมยอมรับ การทา
฿หຌนๅาผลเมຌกิดความคงตัว เมกิดการยกชัๅนจาปຓนตຌองติมสารจาพวกเฮดรคอลลอยดຏลงเปปຓนตัวชวยทา฿หຌ
ขวนลอย จลลนกัม ิgellan gumี ปຓนเฮดรคอลลอยดຏชนิดหนึไงทีไนาเป฿ชຌปຓนสวนผสม฿นการผลิตอาหาร
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นืไองจากทา฿หຌกิดจลเดຌ ละการละลายตຌอง฿ชຌความรຌอนสูงกวา 60 องศาซลซียส เมสามารถละลายเดຌ฿นนๅา
กระดຌาง ฿ชຌ฿นปริมาณพียงลใกนຌอย พืไอทา฿หຌกิดจล นืๅอสัมผัส ความคงตัว พัชรา ธัญญานันทຏ ิ2554ี เดຌศึกษา
การพิไมความขຌมขຌนของจลลนกัมละคลซียมลคตท พบวาการพิไมความขຌมขຌนของสารสงผลทา฿หຌความ
หนืดของนๅากระจีๆยบพิไมขึๅน สภาวะทีไสามารถยับยัๅงการตกตะกอนของวุຌนวานหางจระขຌเดຌคือ จลลนกัมทีไความ
ขຌมขຌน 0ฺ06 ปอรຏซในตຏ หมาะสมตอการรักษาความคงตัวของผลิตภัณฑຏ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม จึงเดຌจัดทา
ครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิ ตพืไอยืดอายุการกใบ รักษาผลิตภัณฑຏ ครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ฿หຌ ก
ผูຌประกอบการ บริษัทมายดຏจุส ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอรวมศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅา
มะนาวขຌมขຌนดຌวยวิธีการฆาชืๅอดຌวยระบบพาสจอรຏเรสຏ รวมกับ การศึกษาชนิดละปริมาณสาร฿หຌความคงตัว฿น
การลดการยกชัๅนของผลิตภัณฑຏนๅามะนาวขຌมขຌน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับตอผูຌบริภค สามารถ
ยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏเดຌนานขึๅน ละปຓนเปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ิฉบับทีไ 356ี พฺศฺ
2556 รืไอง ครืไองดืไม฿นภาชะทีไปຂดสนิท ละ ิฉบับทีไ 364ี พฺศฺ 2556 รืไอง มาตรฐานอาหารดຌานจุลินทรียຏทีไทา฿หຌ
กิดรค พืไอพิไมอกาสทางการตลาด ละความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกผูຌประกอบการ
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺแ ศึกษาขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
11ฺโ ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ตอคุณภาพละอายุการกใบ
รักษาของผลิตภัณฑຏนๅามะนาวขຌมขຌน
11ฺ3 ศึกษาการปลีไยนปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
- วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน
- วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏทีไอายุการกใบรักษาตางโ
11ฺไ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการปรับปรุงกระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏพืไอยืดอายุการกใบ
รักษาผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
11ฺ5 สรุปละรายงานผล
แ2ฺ ผลการดานินงาน
12ฺแ ศึกษาขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏนๅามะนาวขຌมขຌน
ขຌอมูลดิม ผูຌประกอบการ บริษัทมายดຏจุส เดຌมีการผลิต ผลิตภัณฑຏนๅามะนาวขຌมขຌน พบวาผูຌประกอบการ
ตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ นืไองจากผลิตภัณฑຏมีการยกชัๅนมืไอวางทิๅงเวຌ มีการ
รัไวซึมของผลิตภัณฑຏบริวณฝาปຂด ละตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑຏกใบเวຌเดຌนานอยางนຌอย ใ ดือน

ภาพทีไ 1 ลักษณะผลิตภัณฑຏนๅามะนาวขຌมขຌนยกชัๅน
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12ฺโ ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ตอคุณภาพละอายุการกใบ
รักษาของผลิตภัณฑຏ
แโฺโฺแ การตรียมผลิตวัตถุดิบ นาผลมะนาวสดมาลຌางทาความสะอาด ดยมีขัๅนตอนการลຌาง
คือนาวัตถุดิบ ิผลมะนาวี ฉีดลຌางดຌวยนๅาสะอาดพืไอนาคราบสกปรกออกบืๅองตຌน ตอจากนัๅนลຌางดຌวยนๅา
สะอาดขยาผานตะกรຌา กอนนามาชนๅายาลຌางผัก หลังจากนัๅนนามาลຌางนๅาดຌวยสะอาดบบเหลผานอีก
รอบ ทัๅงนีๅพืไอปຓนการลดปริมาณชืๅอริไมตຌน กอนนาเปสูกระบวนการตอเป ตามภาพทีไ 3ฺฺละทา฿หຌการ
ฆาชืๅอดຌวยหมຌอนึไงความดันเอ มีประสิทธิภาพมากขึๅน ดยทีไเม฿ชຌอุณหภูมิสูง ซึไงทา฿หຌผลิตภัณฑຏกิดสี
นๅาตาลคลๅา ฿หຌกลิไนทีไตกตางเปจากธรรมชาติ
แโฺโฺโ การศึกษาชนิดละปริมาณสาร฿หຌความคงตัวตอ ผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
ทาการศึกษาชนิดละปริมาณสาร฿หຌ ความคงตัว คือ มอลทดกทรินซຏ ทีไระดับรຌอยละ 5, แเ ละ แ5
รวมกับพคติน รຌอยละ เฺใ ละจลลนกัม ทีไระดับรຌอยละ 0ฺ05 ละ 0ฺ08 ิตามภาพทีไ 3ี พืไอลดการ
ยกชัๅนของผลิ ตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับ ผูຌบ ริ ภค
พบวา การ฿ชຌจลลนกัม ทีไระดับรຌอยละ 0ฺ05 หมาะสม฿นการรักษาความคงตัว ชวยลดการยกชัๅนของ
ผลิตภัณฑຏเดຌดีทีไสุด ละปຓนทีไยอมรับของผูຌผลิต หลังจากนัๅนนานๅามะนาวขຌมขຌน ผสมจลลนกัมรຌอยละ
0ฺ05 มาศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏตอเป

ภาพทีไ 2 ลักษณะผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
ผสมจลลนกัม รຌอยละ 0ฺ05
แโฺโฺใ ทดลองผลิตครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน วิธีการผลิตครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ตามภาพทีไ
ใ คัดลือกสูตรสวนผสมทีไหมาะสม นามาฆาชืๅอดຌวยหมຌอนึไงความดันเอ ดยกอนนาเปฆาชืๅอเดຌมีการ
ควบคุ ม ปริ ม าณการติ ม ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หຌ มี ช อ งว า งหนื อ อาหาร ิheadspaceี ตามมาตรฐานก าหนด
พิไมขัๅนตอนการเลอากาศ ิexhaustingี พืไอควบคุมสภาวะ฿หຌปຓนสุญญากาศภาย฿นภาชนะบรรจุ กอน
ขຌาสูขัๅนตอนการฆาชืๅอ รายละอียดตามภาพทีไ ใ หลังจากนัๅนนามาศึกษาอายุการกใบ รักษาผลิตภัณฑຏทีไ
อุณหภูมิ 4 ละ 27 องศาซลซียส ดยทาการวิคราะหຏทดสอบทางดຌานจุลินทรียຏ ทุกโ โ สัปดาหຏ
ปຓนวลา ๆ ดือน
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วิธีทานๅามะนาวขຌมขຌน
มะนาว
ลຌางทาความสะอาด คันๅ นๅามะนาว ละกรอง
ติมสาร฿หຌความคงตัว
สูตร฿ชຌมอลทดกทรินซ์ ื พคติน

สูตร฿ชຌจลลนกัม

นๅามะนาวสดผสมมอลทดกทรินซຏ
รຌอยละ 5 10 ละ 15

ตรียมจลลนกัม รຌอยละ 0ฺ05 ละ
0ฺ08 ิละลาย฿นนๅาอุณหภูมิ 75-85
องศาซลซียสี

นานๅามะนาวสดทีไมีมอลทดกทรินซຏมา
ติมพคตินรຌอยละ เฺใ

นานๅามะนาวสดผสมจลลนกัม ละ
กวนผสม฿หຌขຌากัน

กวนผสม฿หຌขຌากันทีไอุณหภูมิหຌอง
ละผสมนๅาผึๅงตามอัตราสวน

นาเปผสมกับนๅาผึงๅ ทีไตรียมเวຌ

บรรจุ฿สขวด ละเลอากาศ
ิexhaustingี

บรรจุ฿สขวด ละเลอากาศ
exhaustingี

ปຂดฝาขวด ละนึไงฆาชืๅอทีไอุณหภูมิ
70-75 องศาซลซียส นาน 10 นาที

ปຂดฝาขวด ละนึไงฆาชืๅอทีไอุณหภูมิ
70-75 องศาซลซียส นาน 10 นาที

ทา฿หຌยใน ิcoolingี
ดยช฿นนๅายใน

ทา฿หຌยใน ิcoolingี ละมืไออุณหภูมิ
ลดลงหลือ 55-65 องศาซลซียส ขยา
ขวดขึๅนลง ิขยาบาโี พืไอ฿หຌกิดการ
กระจายตัว เมตกตะกอน

ทา฿หຌขวดหຌง ละกใบรักษา

ทา฿หຌขวดหຌง ละกใบรักษา

ภาพทีไ 3 วิธีทาผลิตภัณฑຏนๅามะนาวขຌมขຌน
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12ฺ3 ศึกษาการปลีไยนปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑຏนๅามะนาวขຌมขຌน
12ฺ3ฺ1 วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน จากผลการวิคราะหຏคุณภาพบืๅองตຌนของผลิตภัณฑຏ
พบวา ผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ผานตามกณฑຏมาตรฐานกาหนด ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏ
ทดสอบดຌานคมี จุลินทรียຏตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ิฉบับทีไ 356ี พฺศฺ2556 รืไอง ดืไม฿น
ภาชะทีไปຂดสนิท ละ ิฉบับทีไ 364ี พฺศฺ 2556 รืไอง มาตรฐานอาหารดຌานจุลินทรียຏทีไทา฿หຌกิดรค
ตารางทีไ 1 สดงผลการตรวจวิคราะหຏผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌนบืๅองตຌน
รายการทดสอบ
ผลการตรวจวิคราะหຏ
มาตรฐาน
สารอะฟลาทอกซิน
เมพบ
เมพบ
Aflatoxin G1
เมพบ
เมพบ
Aflatoxin G2
เมพบ
เมพบ
Aflatoxin B1
เมพบ
เมพบ
Aflatoxin B2
เมพบ
เมพบ
Total Aflatoxin
เมพบ
เมพบ
วัตถุจือปน฿นอาหาร ิmg/kgี
Benzoic Acid
0ฺ15
< โเเ
< โเเ
Sorbic Acid
0ฺ15
Sulfur Dioxide
0ฺ50
< แเ
สารปนปอน ิmg/kgี
Arsenic
เมพบ
< เฺโ
<5
Copper
เฺแไ
Iron
เฺไๆ
< 15
< เฺ5
Lead
เมพบ
< โ5เ
Tin
<1ฺ00
Zinc
0ฺ29
<5
ตารางทีไ 2 สดงผลการตรวจวิคราะหຏปริมาณชืๅอจุลินทรียຏผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌนบืๅองตຌน
รายการทดสอบ
ผลการตรวจวิคราะหຏ
มาตรฐาน
Coliforms ิMPN/100mLี
<1ฺ1
<2ฺ2
Escherichia coli ิMPN/100mLี
เมพบ
เมพบ
Salmonella sppฺ ิin 25 mLี
เมพบ
เมพบ
Staphylococcus aureus ิin 0ฺ1 mLี
เมพบ
เมพบ
Bacillus cereus ิCFU/mLี
7
<100
Clostridium perfringens ิCFU/mLี
<1
<100
Yeast and mold ิCFU/mLี
<1
<1
หมายเหตุ * คือ ปริ มาณเชื ้อจุลนิ ทรี ย์เกินมาตรฐานกาหนด

12ฺ3ฺ2 วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏทีไอายุการกใบรักษาตางโ จากการศึกษาอายุการกใ บรักษา
ผลิตภัณฑຏทีไอุณหภูมิ 4 ละ 27 องศาซลซียส ดยทาการวิคราะหຏทดสอบทางดຌานจุลินทรียຏ ทุกโ 15
วัน ปຓนวลา 180 วัน ิ6 ดือนี พบวา การปรับปรุงกระบวนการผลิต ละผลิตภัณฑຏ การ฿ชຌวิธีการฆาชืๅอ
ดຌวยหมຌอนึไงความดันเอ รวมกับการติมสาร฿หຌความคงตัว ิจลลนกัม ี ฿นผลิตภัณฑຏนๅามะนาวขຌมขຌน
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สามารถยืดอายุการกใบ รักษาผลิ ตภัณฑຏเดຌน านเมนຌอยกวา ๆ ดือน ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏ
ทดสอบดຌานจุลิ น ทรียຏต ามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณะสุ ข ิฉบั บ ทีไ ใ5ๆี พฺศฺโ55ๆ รืไอ ง
ครืไองดืไม฿นภาชะทีไปຂดสนิท ละ ิฉบับทีไ ใๆไี พฺศฺ โ55ๆ รืไอง มาตรฐานอาหารดຌานจุลินทรียຏทีไทา฿หຌ
กิดรค มืไอทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌนดยรวม พบวาผลิตภัณฑຏทีไกใบรักษา
ทีไอุณหภูมิ 4 องศาซลซียส นาน 180 วัน ิ6 ดือนี ละกใบทีไอุณหภูมิ โ7 องศาซลซียส นาน 120 วัน
ิ4 ดือนี ยังคงเดຌรับการยอมรับทางดຌานสีละรสชาติ
ตารางทีไ 3 สดงผลการวิคราะหຏ ทดสอบดຌานชืๅอจุลินทรียຏ ฿นผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
฿นสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ 4 ละ 27 องศาซลซียส ปຓน วลา 180 วัน ิ 6 ดือน ี
สภาวะการกใบ อายุการกใบ
ปริมาณชืๅอจุลินทรียຏของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
นๅามะนาวขຌมขຌน
ิวันี
Escherichia coli
Total Plate Count
Yeast and mold
MPN/100ml
ิCFU/mLี
CFU/ml
อุณหภูมิ
0
เมพบ
<1
<1
4 องศาซลซียส
15
เมพบ
10
<1
30
เมพบ
<1
25
45
เมพบ
<1
<1
60
เมพบ
<1
<1
75
เมพบ
<1
<1
90
เมพบ
<1
<1
105
เมพบ
<1
<1
120
เมพบ
<1
<1
135
เมพบ
10
<1
150
เมพบ
2
<1
165
เมพบ
<1
<1
180
เมพบ
<1
<1
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ตารางทีไ 3 สดงผลการวิคราะหຏ ทดสอบดຌานชืๅอจุลินทรียຏ ฿นผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
฿นสภาวะการกใบรักษาทีไอุณหภูมิ 4 ละ 27 องศาซลซียส ปຓน วลา 180 วัน ิ 6 ดือน ี ิตอี
สภาวะการกใบ อายุการกใบ
ปริมาณชืๅอจุลินทรียຏของผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน
นๅามะนาวขຌมขຌน
ิวันี
Escherichia coli Total Plate Count Yeast and mold
MPN/100ml
ิCFU/mLี
CFU/ml
อุณหภูมิ 27
0
เมพบ
<1
<1
องศาซลซียส
15
เมพบ
40
<1
30
เมพบ
<1
<1
45
เมพบ
<1
<1
60
เมพบ
<1
<1
75
เมพบ
<1
<1
90
เมพบ
<1
<1
105
เมพบ
<1
<1
120
เมพบ
<1
<1
135
เมพบ
29
<1
150
เมพบ
<1
<1
165
เมพบ
<1
<1
180
เมพบ
<1
<1
12ฺไ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ละถายทอดทคนลยี฿หຌกผูຌประกอบการ
วศฺ เดຌดานินการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌก ผูຌป ระกอบการ
บริษัทมายดຏจุส ฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิต ละผลิตภัณฑຏพืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏกิดการยกชัๅนมืไอวาง
ทิๅงเวຌ ละยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌเมนຌอยกวา ๆ ดือน
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ครืไ อ งดืไ ม นๅ ามะนาวขຌ ม ขຌ น ก อ นการด านิ น งาน พบว า ผลิ ต ภั ณ ฑຏ มี ก ารยกชัๅ น ละกใ บ
ผลิตภัณฑຏเดຌเมนาน ทา฿หຌผูຌบริภคเมยอมรับ หลังจาก วศฺ เดຌศึกษาทดลองการ฿ชຌสาร฿หຌความคงตัว ละปรับปรุ ง
กระบวนการผลิต ดยพิไมมาตรการการควบคุมปริมาณชืๅอจุลินทรียຏริไมตຌนดຌวยการลຌางนๅา รวมกับการควบคุม
กระบวนการฆาชืๅอ พืไอศึกษาอายุการกใบรักษาของผลิตภัณฑຏ พบวา การ฿ชຌ การ฿ชຌจลลนกัม รຌอยละ เฺเ5
หมาะสม฿นการรักษาความคงตัว ชวยลดการยกชัๅนของผลิตภัณฑຏเดຌดี ทีไสุด ละผลิตภัณฑຏสามารถกใบเดຌนาน
มากวา ๆ ดือน ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏดาຌ นจุลินทรียຏตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ิฉบับทีไ
ใ5ๆี พฺศฺโ55ๆ รืไอง ครืไองดืไม฿นภาชะทีไปຂดสนิท ละ ิฉบับทีไ ใๆไี พฺศฺ โ55ๆ รืไอง มาตรฐานอาหารดຌาน
จุลินทรียຏทีไทา฿หຌกิดรค ละผูຌบริภคยังคงยอมรับดຌานสีละรสชาติของผลิตภัณฑຏ
ผูຌป ระกอบการมีการ฿ชຌส าร฿หຌ ความคงตัว จลลนกัมเปชว ยลดการยกชัๅนของผลิ ตภัณฑຏ ละเดຌนา
ทคนลยีการยืดอายุการรักษากใบผลิตภัณฑຏครืไองดืไมนๅามะนาวขຌมขຌน ดຌวยวิธีการนึไงฆาชืๅอดຌวยความดันเอนๅา
ทัๅงนีๅผูຌประกอบการอยู฿นชวงระหวางดานินการยืไนขอการรับรองสถานทีไผลิต ละ วศฺ จะผลักดัน฿หຌยืไนขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมขน (มผชฺ) ตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
มีความพึงพอ฿จมากทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยຏฯกับกรมวิทยาศาสตรຏบริ การ จຌาหนຌาทีไ วศฺ คอย฿หຌ
คาปรึกษาละนะนาทัๅงทางดຌานการตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ ละพรຌอมติดตามผล
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ละการชวยวิคราะหຏทดสอบนๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ละวิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌผูຌประกอบการ
มัไน฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑຏ สามารถทีไจะขยายตลาดเดຌกวຌางขึๅน นืไองจากผลิตภัณฑຏสามารถยืดอายุการกใบ
รักษาเดຌนานขึๅน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
การ฿ชຌสาร฿หຌความคงตัว฿นผลิตภัณฑຏครืไองดืไม ตຌองทราบถึงคุณสมบัติการละลายของสาร฿หຌความคงตัวทีไ
฿ชຌนัๅนโ นืไองจากสาร฿หຌความคงตัวมีคุณสมบัติ฿นการละลายทีไตกตางกัน จึงตຌองมีการนะนาปริมาณ สภาวะการ
ละลาย ละการนาเป฿ชຌ฿นผลิตภัณฑຏตละประภท พืไอปງองกันการละลายทีไเมสมบรูณຏทา฿หຌผลิตภัณฑຏกลับมา
ยกชัๅนมืไอตัๅงทิๅงเวຌ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
นายปัญจຏยศ มงคลชาติ
นางสาวลลิตา ชูกຌว
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ภาพประกอบ ผลิตภัณฑ์ ละการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทอง
ดย฿ชຌทคนลยีฮอร์ดิล
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ กลุมขนมเทยนงลักษณ์
นางนงลักษณ์ กิมสุวรรณ์ อาภอมือง จังหวัดฉะชิงทรา

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทองดย฿ชຌทคนลยีฮอรຏดิล
ิภาษาอังกฤษี ิTo study Shelf life Extension of Foi Thong by Using Hurdle technologyี
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7188
ทรสาร ๊ 0 2201 7416
อีมลຏ ๊ khanittha@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางนงลักษณຏ กิมสุวรรณຏ
ทีไตัๅง ๊ 165 ถฺฉะชิงทรา - บางนๅาปรีๅยว ตฺหนຌามือง อฺมือง จฺฉะชิงทรา 24000
ทรศัพทຏ ๊ 081-5554153
ไฺ ระยะวลาของครงการ ๊ 6 ดือน ิตัๅงตดือนพฤศจิกายน โ5ๆเ - ดือนมษายน โ5ๆแี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 50,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิท ยาศาสตรຏ บ ริ การ ิวศฺี ดยส านัก ทคนลยีชุ มชนเดຌดานิ น กิ จ กรรมคูป องวิ ทยຏ พืไ อ OTOP
ตามนยบายของรัฐบาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ
ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละ
คุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
กลุมขนมเทยนงลักษณຏ ปຓนกลุม OTOP ผลิตขนมเทยทีไ วศฺ เปชวยพัฒนาสูตรละปรับกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑຏฝอยทองสด ฿หຌสามารถกใบรักษาเดຌนานขึๅน ดย฿ชຌสาร฿หຌความหวาน ิซอรຏบิทอลี ทดทนนๅาตาลทราย
ซึไงกลุมฯ เดຌวางผนทีไจะขยายการตลาดผลิตภัณฑຏขนมเทย฿หຌกวຌางขึๅน จึงสน฿จขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออ
ทอป฿นป โ5ๆแ ละตอยอดองคຏความรูຌดิมจาก วศฺ คณะวิจัย วศฺ จึงมีนวคิดนาทคนลยี ฮอรຏดิล ิhurdle
technologyี มาประยุกตຏ฿ชຌ ดย฿ชຌหลักการควบคุมละปງองกันปัจจัยทีไทา฿หຌกิดการสืไอมสียทางกายภาพ คมี
ละจุลินทรียຏกับผลิตภัณฑຏเดຌ พืไอยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทองสด฿หຌเดຌนานอยางนຌอย แ ดือน ละ
คุณภาพผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับตอผูຌบริภค
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
ขนมฝอยทองปຓนขนมหวานเทยประภทขนมสด ทีไมาจากอาหารปรตุกส ทีไมีชืไนวา fios de ovos
มีลักษณะปຓนสຌนฝอยยาว สีหลืองทอง มักทามาจากเขดงของเขปຓดละเขเกทีไรย฿หຌสุกปຓนสຌน฿นนๅาชืไอม
ดือด ิณัฐ รัตนຏ , โ555ี ทีไมีอายุก ารกใบ รักษาสัๅ น นืไองจากฝอยทองมีส ว นผสมทีไ หมาะสมตอการจริญของ
จุลินทรียຏ ละมีนๅาตาลปຓนองคຏประกอบ฿นปริมาณมากทา฿หຌมีปริมาณนๅาอิสระสูง หรือคาวอตอรຏอคทิวิตี ิawี
หากตຌองการยืดอายุการกใบรักษาฝอยทองจึงตຌองคานึงถึงการลดปริมาณนๅา฿นอาหาร หรือลดคา aw ฿นฝอยทองลง
ิมัชชลี ละคณะ, 2555ี ดังนัๅนจึงเดຌนาทคนลยีฮอรຏดิล ิhurdle technologyี มา฿ชຌพืไอยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑຏฝอยทอง ดยการลดคา aw ละการยับยัๅงชืๅอจุลินทรียຏ รวมกับทคนิคการถนอมอาหารอยางอืไน ชน
การ฿ชຌความรຌอน การบรรจุ฿นสภาวะสุญญากาศ ปຓนตຌน
กลุมขนมเทยนงลักษณຏ พบวาผลิตภัณฑຏฝอยทองทีไมีอายุกใบรักษาเดຌพียง 4 วัน หลังจาก วศฺ ขຌาเป
ศึกษาทดลองละพัฒนาสู ตรกระบวนการผลิตฝอยทอง ดยการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทดทนนๅาตาลทราย฿น
ผลิตภัณฑຏฝ อยทอง พบวา ผลิตภัณฑຏของกลุ มฯ สามารถยืดอายุเดຌมากกวา แ สัปดาหຏ ดยอຌางอิงจากผลการ
วิคราะหຏทดสอบดຌานจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไองขนมเทย ละผลิตภัณฑຏมีลักษณะ฿กลຌคียงกับ
สูตรตຌนตาหรับฺฺซึไงกลุมเดຌวางผนทีไจะขยายตลาดผลิตภัณฑຏขนมเทยของกลุมฯ฿หຌกวຌางขึๅน จึงขอขຌารวมครงการ
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คูปองวิทยຏฯ ฿นป โ5ๆแ พืไอตอยอดองคຏความรูຌดิม ดยการนาความรูຌดิมมาประยุกตຏ฿ชຌพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏ
ฝอยทอง฿หຌเดຌมากกวา แ ดือน ซึไงกลุมขนมเทยนงลักษณຏเดຌรับการรับรองอาคารสถานทีไรียบรຌอย ละพรຌอมรับ
การถายทอดทคนลยี รืไองการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทอง
คณะวิจัยกรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌวางนวทางการวิ จัยดย การนา hurdle technology มา฿ชຌพืไอ
ยืดอายุ การกใบ รัก ษา ดยทาการศึ กษาการ฿ชຌส าร฿หຌ ความหวานรว มกั บ การ฿ชຌความรຌอน การปรับ ความดั น
บรรยากาศ฿นบรรจุภัณฑຏ ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ พืไอพัฒนาคุณภาพ
ดຌานอายุการกใบรักษาของฝอยทอง฿หຌนานขึๅน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับตอผูຌบริภค
8ฺ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏฝอยทอง฿หຌสามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌนานอยางนຌอย 1 ดือน
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9.1 สารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทอง
9.2 ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตฝอยทองพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏฝอยทองดย฿ชຌทคนิคฮอรຏดิล
9.3 ศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทอง
9.4 การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทอง
9.5 สรุปละรายงานผล
10ฺ หลักการละหตุผล
การยืดอายุขนมเทยสามารถทาเดຌดย฿ชຌการควบคุมกระบวนการผลิตพืไอลดความชืๅน฿นผลิตภัณฑຏขนมเทย
ชน การอบหຌง หรือการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานทนนๅาตาล ชน ซอรຏบิทอล ติมลง฿นผลิตภัณฑຏพืไอลดคาวอตอรຏ
อคทิวิตี ละการ฿ชຌ hurdleฺฺtechnology ปຓนทคนิคการถนอมอาหาร ชน การ฿ชຌความรຌอน การบรรจุ฿นสภาวะ
สุญญากาศ ทัๅงนีๅพืไอชะลอการจริญของจุลินทรียຏ ซึไงปຓนสาหตุของการนาสีย ปຓนอีกวิธีหนึไงทีไนาจะสามารถยืด
อายุการกใบรักษาขนมเทยเดຌ สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ิหทัยรัตนຏละคณะ, โ5ไ้ี พบวา การติมซอรຏบิทอล
แเเั ละ฿ชຌความรຌอน฿นการนึไงฆาชืๅอ มีผลทา฿หຌคา aw ลดลงจาก เฺ้แ่ ปຓน เฺ็ๆ็ ละกใบฝอยทองทีไพัฒนา
เดຌ฿นบรรจุภัณฑຏทีไมีสารดูดออกซิจนละปຂดผนึกบบสุญญากาศ ฝอยทองสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานถึง
แไ วัน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑຏยังปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค
ทคนลยีฮอรຏดิล ิhurdle technologyี หรืออาจรียกวาทคนิคการถนอมอาหารอยางผสมผสาน
ปຓ น การ฿ชຌ  ทคนิ ค การถนอมอาหารหลายวิ ธี ช น การ฿ชຌ ค วามรຌ อ น ิ thermal processingี การท าหຌ ง
ิdehydrationี การหมัก ิfermentationี การลด water activity การฉายรังสี ิfood irradiationี รวมถึงการ฿ชຌ
ทคนลยีดຌานบรรจุภัณฑຏ ชน active packaging, vacuum packaging มา฿ชຌรวมกันอยางหมาะสม฿นการปรรูป
อาหารตละชนิดพืไอรักษาคุณภาพละปງองกันการสืไอมสียของอาหาร ิfood spoilageี ดยนຌนการควบคุมการ
จริญของจุลินทรียຏทีไทา฿หຌกิดรค ิpathogenี จุลินทรียຏทีไทา฿หຌกิดการสืไอมสีย ิmicrobial spoilageี ละ
ปฏิกิริยาคมีตางโ ทีไทา฿หຌอาหารสืไอมคุณภาพ ทคนลยีนีๅมีประสิทธิภาพสูง฿นการยืดอายุการกใบรักษาอาหาร
ชน การ฿ชຌนๅาตาลอลกอฮอลຏ พืไอลดปริมาณนๅาอิส ระ฿นอาหาร การ฿ชຌความรຌอนพืไอควบคุมการจริญของ
ชืๅอจุลินทรียຏ หรือการบรรจุ฿นภาชนะสุญญากาศพืไอยับยัๅงการจริญของชืๅอจุลินทรียຏ สอดคลຌองกับงานวิจัยของ
หทัยรัตนຏละคณะ, 2549 พบวา การติมซอรຏบิทอล฿นอัตราสวนของนๅาตาลทรายตอซอรຏบิทอล 100 ๊ 30 มีผลทา
฿หຌคา aw ลดลงจาก 0ฺ918 ปຓน 0ฺ767 ละกใบฝอยทองทีไพัฒนาเดຌ฿นบรรจุภัณฑຏทีไมีสารดูดออกซิจนละปຂด
ผนึกบบสุญญากาศ ฝอยทองสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานถึง แไ วัน ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑຏยังปຓนทีไ
ยอมรับของผูຌบริภค
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คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี จึงเดຌจัดทาครงการการยืดอายุการกใบรักษาผลิ ตภัณฑຏ
ฝอยทองดย฿ชຌ  ทคนลยี  ฮอรຏ  ดิ ล ฿หຌ  ก กลุ ม ขนมเทยนงลั ก ษณຏ ตฺหนຌ า มื อ ง อฺมื อ ง จฺฉะชิ ง ทรา
มีวัตถุประสงคຏพืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏฝอยทอง฿หຌสามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏเดຌนานอยางนຌอย 1 ดือน
ดยการ฿ชຌ สาร฿หຌความหวาน คือ ซอรຏบิทอล ทีไระดับการทดทนนๅาตาลทรายรຌอยละ 100 ิซอรຏบิทอล แเเ ัี
รวมกับการ฿ชຌความรຌอนนึไงฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅ าดือด ปຓนวลา โเ นาที ละ ใเ นาที
ละการบรรจุ฿นสภาวะสุญญากาศ ิVacuum packagingี ทาการปรียบทียบกับสูตรควบคุม พืไอศึกษาการยืด
อายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทองสด ดยทีไคุณภาพของผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับตอผูຌ บริภค ละปຓนเปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไอง ขนมเทย ิมผชฺ แ/โ55โี พืไอการขยายชองทางตลาดผลิตภัณฑຏขนมเทยเดຌกวຌางขึๅน
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11.1 ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการผลิตฝอยทองสด
แแฺโ ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตฝอยทองพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏฝอยทองดย฿ชຌทคนิคฮอรຏดิล
11ฺใ ศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทอง
11ฺ4 ถายทอดทคนลยี
แ1ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจยั เป฿ชຌ
แ1ฺๆ สรุปละรายงานผล
แ2ฺ ผลการดานินงาน
แ2ฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการผลิตฝอยทองสด
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกลุมขนมเทยนงลักษณຏ ตาบลหนຌามือง อาภอมือง จังหวัดฉะชิงทรา
พบวา กลุมฯตຌองการทีไจะขยายตลาดผลิตภัณฑຏขนมเทย฿หຌกวຌางขึๅน จึงมีความประสงคຏขຌารวมครงการคูปองวิทยຏ
ฯ ฿นป โ5ๆแ พืไอตอยอดองคຏความรูຌดิม ดยการนาความรูຌดิมมาประยุกตຏ฿ชຌพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏฝอยทอง฿หຌ กใบ
เดຌนานอยางนຌอย แ ดือน
12ฺ2 ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตฝอยทองพืไอยืดอายุผลิตภัณฑຏฝอยทองดย฿ชຌทคนิคฮอรຏดิล
การศึ ก ษาพั ฒ นากระบวนการผลิ ตฝอยทองสด พืไ อ ยื ดอายุ ก ารกใ บ รั ก ษาผลิ ตภั ณ ฑຏ ฝ อยทองดย฿ชຌ
ทคนลยีฮอรຏดิล ฿นการศึกษาทดลองครัๅงนีๅมีการ฿ชຌทคนิคการถนอมอาหารหลายวิธีรวมกัน เดຌก การลดปริมาณ
นๅาอิสระ ิคาวอตอรຏอคทิวิตี ี ดย฿ชຌสาร฿หຌความหวาน ิซอรຏบิทอลี ทดทนนๅาตาลทราย ทีไระดับรຌอยละ 100
ิซอรຏบิทอล แเเั ี การ฿ชຌความรຌอน ดยการนึไงฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณ หภูมินๅาดือด ปຓนวลา โเ
นาที ละ ใเ นาที ละการควบคุมปริมาณออกซิจนดยการบรรจุบบสุญญากาศ ิVacuum packagingี รวมกัน
พืไอควบคุมละปງองกันการสืไอมสียของอาหาร ทัๅงทางดຌานกายภาพ คมีละจุลินทรียຏ จานวน ใ รูปบบ เดຌก
การ฿ชຌสาร฿หຌความหวาน รวมกับการ฿ชຌความรຌอนฆาชืๅอ ปຓนวลา โเ นาที ละ ใเ นาที การ฿ชຌสาร฿หຌความหวาน
รวมกับการบรรจุ฿นสภาวะสุญญากาศ จากนัๅนนาเปทดสอบทางดຌานกายภาพ คมี ละจุลินทรียຏ ทาการวิคราะหຏ
ทดสอบ ทุกโ 5 วัน ปຓนระยะวลา โ ดือน ดยอຌางอิงตาม มผชฺ แ/โ55โ รืไองขนมเทย หลังจากนัๅนทาการทดสอบ
การยอมรับของผลิตภัณฑຏตอผูຌบริภค
12ฺใ ศึกษาอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทองสด
จากการศึกษาทดลองการ฿ชຌซอรຏบิทอล แเเั รวมกับการ฿ชຌความรຌอนนึไงฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไ
อุณหภูมินๅาดือด ปຓนวลา โเ นาที ละ ใเ นาที ละการบรรจุ฿นสภาวะสุญญากาศ ดยทาการวิคราะหຏทดสอบ
ดຌานกายภาพ ดຌานคมี ดຌานจุลินทรียຏ ตาม มผชฺ แ/โ55โ รืไองขนมเทย ทาการวิคราะหຏทดสอบ ทุกโ 5 วัน
ปຓนระยะวลา โ ดือน พบวาการ฿ชຌส าร฿หຌ ความหวานซอรຏบิทอล แเเั รว มกับการ฿ชຌความรຌอนนึไงฆาชืๅอ
ปຓนวลา โเ นาที ละ ใเ นาที สามารถกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทองสดเดຌนานอยางนຌอย โ ดือน สาหรับการ฿ชຌ
สาร฿หຌความหวานซอรຏบิทอล แเเั รวมกับการบรรจุ฿นสภาวะสุญญากาศ ิVacuum packagingี สามารถกใบ
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รักษาผลิตภัณฑຏฝอยทองสดเดຌนานประมาณ โเ วัน ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏทดสอบดຌานจุลินทรียຏตาม
มาตรฐานขຌางตຌน ละทดสอบการยอมรับของผูຌบริภคทัๅง ใ รูปบบ พบวาผลิตภัณฑຏฝอยทองทุกชุดการทดลอง฿หຌ
ดຌานสี กลิไนรส ละนืๅอสัมผัสของผลิตภัณฑຏปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค
12ฺ4 ถายทอดทคนลยี
วศฺ เดຌดานินการ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตกผูຌประกอบการ กลุมขนมเทยนง
ลักษณຏ ตาบลหนຌามือง อาภอมือง จังหวัดฉะชิงทรา ฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอยืดอายุการกใบรักษา
ผลิตภัณฑຏฝอยทองสด฿หຌนานขึๅน
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
จากขຌอมูลดิมผลิตภัณฑຏฝอยทองสดทีไมีการ฿ชຌซอรຏบิทอล แเเั ของกลุมขนมเทยนงลักษณຏทีไเดຌรับการ
พัฒนาภาย฿ตຌคูปองวิทยຏพืไออทอป฿นปงบประมาณ โ5ๆเ มีอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทองสดประมาณ 1
สัปดาหຏ หลังจาก วศฺ เดຌทาการศึกษาการ฿ชຌ ทคนลยีฮอรຏดิล มาชวย฿นการยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ
ฝอยทองสด พบวาการ฿ชຌซอรຏบิทอล แเเั รวมกับการ฿ชຌความรຌอน฿นการนึไงฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุปຂ ดสนิททีไ
อุณหภูมินๅาดือด ปຓนวลา โเ นาที ละ ใเ นาที สามารถยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏฝอยทองสดเดຌนานอยาง
นຌอย โ ดือน สาหรับการ฿ชຌสาร฿หຌความหวานซอรຏบิทอล แเเั รวมกับการบรรจุ฿นสภาวะสุญญากาศ ิVacuum
packagingี ผลิตภัณฑຏฝอยทองสดสามารถกใบรักษาเดຌน านประมาณ โเ วัน ดยอຌางอิงจากผลการวิคราะหຏ
ทดสอบดຌานจุลินทรียຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน รืไองขนมเทย ิมผชฺ แ/โ55โี ทัๅงนีๅเดຌมีการถายทอดองคຏ
ความรูຌ฿หຌกับกลุมฯพรຌอมสูการนาเป฿ชຌประยชนຏตอเป
ผูຌประกอบการมีการนาทคนลยีฮอรຏดิล มาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการยืดอายุการกใบผลิต ภัณฑຏฝอยทองสดเดຌ
นานขึๅน ทัๅงนีๅผูຌประกอบการเดຌรับการรับรองสถานทีไผลิตรียบรຌอยลຌว ละ วศฺ จะผลักดัน฿หຌยืไนขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ฿นป 2562 ตอเป
แไฺ ความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
มีความพึงพอ฿จมากทีไเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยຏฯกับกรมวิ ทยาศาสตรຏบริการ จຌาหนຌาทีไ วศฺ คอย฿หຌ
คาปรึกษาละนะนาทัๅงทางดຌานกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ ละพรຌอมติดตามผล ละการชวยวิคราะหຏ
ทดสอบผลิตภัณฑຏทา฿หຌผูຌประกอบการมัไน฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑຏ นอกจากนีๅสามารถทีไจะขยายตลาดเดຌกวຌาง
ขึๅน นืไองจากผลิตภัณฑຏสามารถยืดอายุการกใบรักษาเดຌนานขึๅน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผลิตภัณฑຏ฿ชຌวัตถุดิบจากธรรมชาติ กรรมวิธีการผลิตบบดัๅงดิม ซึไงยากตอการควบคุมกระบวนการผลิต฿หຌคงทีไ
จึงตຌองมีการนะนารืไองการวางผนการผลิตละการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกระบวนการผลิต ตลอดจนการขนสง
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
นายปัญจຏยศ มงคลชาติ
นางสาวลลิตา ชูกຌว
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ภาพการดานินงานละผลิตภัณฑ์

223

สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ครืไองกง฿นพืๅนทีไจังหวัดพัทลุง
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
วิสาหกิจชุมชนธารนๅา฿ส อาภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กลุมครืไองกงบຌานศาลาตาสา อาภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรบຌานทุงยาวพัฒนา
อาภอขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
วิสาหกิจชุมชนครือไ งกงปลอดสารพิษตาบลพรกหา
อาภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองกง฿นพืๅนทีไจังหวัดพัทลุง
ิThe Production Improvement for Curry Products in Phatthalungี
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
๊ นางสาวลลิตา ชูกຌว
นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
๊ นางสาวนันทนิกสຏ บาลมือง
นักวิทยาศาสตรຏ
๊ นายธีรพงศຏ พใงคา
นักวิทยาศาสตรຏ
๊ นางสาวสุทธชยา ชืไนวัฒนา
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7188
ทรสาร ๊ 0 2201 7416
อีมลຏ ๊
khanittha@dssฺgoฺth
3ฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
ใฺแ นางอาพร คงสง ชืไอกลุม ๊ วิสาหกิจชุมชนธารนๅา฿ส
ทีไอยู ๊ ใ้ หมู ใ ตาบลลาสินธุຏ อาภอศรีนครินทรຏ จังหวัดพัทลุง 93000ฺ
ทรศัพทຏ ๊ เ่เ-็เไ้่่็ ฺ
3ฺ2 นายอานนทຏ พงศาปาน ชืไอกลุม ๊ กลุมครืไองกงบຌานศาลาตาสา
ทีไอยู ๊ แใๆ หมู ใ ตาบลชะมวง อาภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ้ใแแเ
ทรศัพทຏ ๊ เ่ไ-่5่ไแๆโ
ใฺใ นางสุนียຏ สุขรัตนຏ ชืไอกลุม ๊ วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรบຌานทุงยาวพัฒนา
ทีไอยู ๊ แใโ หมู แแ ตาบลคกมวง อาภอขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 ฺ
ทรศัพทຏ ๊ เ่แ-ใ่่ใๆ่่
ใฺไ นางครือวัลยຏ พรหมชวย ชืไอกลุม ๊ วิสาหกิจชุมชนครืไองกงปลอดสารพิษตาบลพรกหา
ทีไอยู ๊ โโแ หมฺูแ ตาบลพรกหา อาภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ้ใแแเฺ
ทรศัพทຏ ๊ เๆแ-โใเ็5้ใ
ไฺ ระยะวลาของครงการ ๊
6 ดือน
5ฺ งบประมาณครงการ ๊
100,000
6ฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชนเดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ตาม
นยบายของรัฐ บาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมี คุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ
ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต มีความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละ
คุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนาผลิตภัณฑຏผลิต฿หม ขຌารวมครงการ
ครืไองกงหรือนๅาพริกกง฿นจังหวัดพัทลุงปຓนครืไองกงมีรสชาติทีไมีอัตลักษณຏของครืไองกง฿นภาค฿ตຌ
พราะอุดมดຌวยครืไองทศ ละสวนประกอบทีไ฿หຌกลิไนรสทีไปຓนอกลักษณຏ ครืไองกงทาจากครืไองทศละสมุนเพร
ตางโ ชน พริกสด พริกหง หัวหอม กระทียม ขา ตะเครຌ ผิวมะกรูด ซึไงปຓนของสดทา฿หຌคาวอตอรຏอคติวิตีสูง
อืๅอกับการจริญของจุลินทรียຏ นอกจากนีๅครืไองกงทัไวเปทีไมี฿นทຌองตลาดมีคุณภาพเมเดຌตามมาตรฐาน พบการ
ปนปຕอนชืๅอจุลินทรียຏจากวัตถุดิบ ละสารปนปຕอนทีไมากับวัตถุดิบบืๅองตຌน เดຌก ปริมาณจุลินทรียຏ ละสาร
ปนปຕอน ิตะกัไว สารหนู ปรอที กินคามาตรฐาน รวมทัๅงกระบวนการผลิตทีไยังเมปຓนเปตามขຌอกาหนดมาตรฐาน
การผลิตขัๅนตຌน ิPrimary GMPี จึงปຓนสาหตุสาคัญทีไทา฿หຌผลิตภัณฑຏครืไองกงเมปຓนเปตามกณฑຏมาตรฐาน

225
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺแโ้/โ55ๆี รืไอง นๅาพริกกงละครืไองกง ทัๅงนีๅผูຌประกอบการครืไองกงฯ ฿นพืๅนทีไ
จังหวัดพัทลุง จานวน ไ ราย เดຌก วิสาหกิจชุมชนธารนๅา฿ส กลุมครืไองกงบຌานศาลาตาสา วิสาหกิจชุมชนกลุม
มบຌานกษตรกรบຌานทุงยาวพัฒนา ละวิสาหกิจชุมชนครืไองกงปลอดสารพิษตาบลพรกหา จึงมี ความตຌองการ
ขຌารวมคูปองวิทยຏพืไออทอป ฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองกง฿หຌเดຌตาม
มาตรฐาน
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
ครืไองกงหรือนๅาพริกกง ปຓน ผลิตภัณฑຏทีไทาจากครืไองทศละสมุนเพรต างโ ชน พริกสด พริกหຌง
หัวหอม กระทียม ขา ตะเครຌ ผิวมะกรูด อาจมีการผา คัไว หรือทอดครืไองทศบาง ชนิด ขลกหรือบดผสม฿หຌ ขຌา
กัน อาจมีสวนประกอบอืไน ช น กะปຂ กลือ ตามสวนประกอบของครืไองกงตละอยาง ครืไองกงทัไวเปทีไมี฿น
ทຌองตลาดมีคุณภาพเมเดຌตามมาตรฐาน พบการปนปຕอนชืๅอจุลินทรียຏจากวัตถุดิบ ละสารปนปຕอนทีไมากับวัตถุดิบ
บืๅองตຌน เดຌก ตะกัไว สารหนู ปรอท กินคามาตรฐาน รวมทัๅงกระบวนการผลิ ตทีไยังเมปຓนเปตามขຌอกาหนด
มาตรฐานการผลิตขัๅนตຌน ิPrimary GMPี จึงทา฿หຌผลิตภัณฑຏครืไองกงเมเดຌคุณภาพ ละเมปลอดภัยตอผูຌบริภค
ผูຌ ป ระกอบการ OTOP ครืไ อ งกง฿นพืๅ น ทีไจั ง หวั ด พัท ลุ ง พบปัญ หาขຌ า งตຌ น ละตຌ อ งการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตพืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏครืไองกงเดຌตามมาตรฐาน ละปลอดภัยตอผูຌบริภค จานวน ไ ราย เดຌก
วิสาหกิจชุมชนธารนๅา฿ส กลุมครืไองกงบຌานศาลาตาสา วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรบຌานทุงยาวพัฒนา
ละวิสาหกิจชุมชนครืไองกงปลอดสารพิษตาบลพรกหา นืไองจากครืไองกง฿นจังหวัดพัทลุงมีรสชาติทีไมีอัต
ลักษณຏของครืไองกง฿นภาค฿ตຌ อุดมดຌวยครืไองทศ ละสวนประกอบทีไ฿หຌกลิไนรสทีไปຓนอกลักษณຏ ปຓนทีไตຌองการ
ของตลาด ทา฿หຌปຓนผลิตภัณฑຏมีการผลิตพืไอจาหนายปຓนจานวนมาก฿นทัไวภูมิภาคของประทศ รวมทัๅงสงออกเป
ตางประทศ
คณะวิจัยจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ซึไงมีภารกิจ฿นการสงสริม฿นการพัฒนาสินคຌา OTOP ฿หຌเดຌ
มาตรฐาน จึงขຌ ามาพัฒ นาละปรับ ปรุงกระบวนการผลิ ตของผลิ ตภั ณฑຏ ครืไ องกง ดย฿ชຌ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรຏละทคนลยี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏครืไองกงเดຌตามมาตรฐาน ดยอาศัยหลักการลด ปງองกัน ละ
ควบคุมปริมาณจุลินทรียຏ ละการปนปຕอนจากสารคมีทีไติดมากับวัตถุดิบ ดย฿ชຌกระบวนการจัดการดຌานวัตถุดิบ
ิการคัดลือก การลຌาง การจัดกใบี ปຓนพืๅนฐานรวมกับการฆาชืๅอดຌวยความรຌอนทีไระดับอุณหภูมิประมาณ แเเ
องศาซลซียส ทัๅงนีๅพืไอลดปริมาณจุลินทรียຏบืๅองตຌน ชวยพิไมประสิทธิภาพ฿นกระบวนการ ฆาชืๅอ฿นภาชนะบรรจุ
ปຂดสนิทดຌวยความรຌอน ทีไอุณหภูมินๅาดือด ละยังคงคุณภาพดຌานประสาทสัมผัส฿กลຌคียงกับผลิตภัณฑຏดิม
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอปรับ ปรุงกระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑຏครืไองกง฿นพืๅน ทีไจังหวัดพัทลุ ง฿หຌ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏครืไองกง ิมผชฺแโ้/โ55ๆี
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกง
9ฺ2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกง
9ฺใ วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏหลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑຏครืไองกง
ฺ้4 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการปรับปรุงกระบวนการผลิต
9ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชนຏ
9ฺ6 สรุปละรายงานผล
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10ฺ หลักการละหตุผล
นๅาพริกกงหรือครืไองกง ปຓน ผลิตภัณฑຏทีไทาจากครืไองทศละสมุนเพรต างโ ชน พริกสด พริกหຌง
หัวหอม กระทียม ขา ตะเครຌ ผิวมะกรูด อาจมีการผา คัไว หรือทอดครืไองทศบางชนิด ขลกหรือบดผสม฿หຌ ขຌา
กัน อาจมีสวนประกอบอืไน ชน กะปຂ กลือ ตามสวนประกอบของครืไองกงตละอยาง คุณลักษณะทีไสาคัญตาม
มผชฺ แโ้/โ55ๆ รืไอง นๅาพริกกง เดຌก มีคุณภาพทางดຌานคมี คือ สารปนปຕอน สารจือปนละสารอะฟลาทใ
อกซิน ตຌองอยู฿นกณฑຏมาตรฐานกาหนด จานวนจุลินทรียຏทัๅงหมดตຌองนຌอยกวา แ × แเๆ คลนีตอตัวอยาง แ
กรัม ซลมนลลาตຌองเมพบ฿นตัวอยาง โ5 กรัม สตฟຂลคใอกคัส ออรียส ตຌองนຌอยกวา แเ คลนีตอตัวอยาง
แ กรัม บาซิลลัส ซีรียส ตຌองนຌอยกวา แ × แเใ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม คลอสตริดียม พอรຏฟริงจนสຏตຌอง
นຌอยกวา แเเ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม อสชอริชีย คเล ดยวิธีอใมพีอใน ตຌองนຌอยกวา ใ ตอตัวอยาง แ กรัม
ยีสตຏละราตຌองเมกิน แเเ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม ิสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน, 2556ี ประกอบกับ
ครืไองกง฿นพืๅนทีไจังหวัดพัทลุง ปຓนครืไองกงมีรสชาติทีไมีอัตลักษณຏของครืไองกง฿นภาค฿ตຌ พราะอุดมดຌว ย
ครืไองทศ ละสวนประกอบทีไ฿หຌกลิไนรสทีไปຓนอกลักษณຏ จึงทา฿หຌปຓนผลิตภัณฑຏนีๅมีการผลิตพืไอจาหนายปຓน
จ านวนมาก฿นทั ไว ภูม ิภ าคของประทศ รวมทั ๅง สง ออกเปตา งประทศ ผู ຌป ระกอบการจึง ตຌอ งการพัฒ นา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกงเดຌตามมาตรฐาน พืไอ฿หຌสามารถขยายชองทางการจัดจาหนายเดຌ เปยัง
ตลาด฿หมโ
การลຌางทาความสะอาดดຌวยวิธีทีไหมาะสมชวยลดปริมาณจานวนจุลินทรียຏบืๅองตຌนเดຌ จากการศึกษาของ
อรอนงคຏ ิ2545ี ฿นการศึกษาหาวิธีการลຌางครืไองทศ เดຌก พริกขีๅหนูหຌง กระทียม มะกรูด หัวหอมดง ละ
ขา ดยนาครืไองทศครัๅงละ แ กิ ลกรัม ฿สบนตาขายเนลอนลຌวนาเปลຌาง฿นนๅาทีไมีการหมุนกวน ฿นอัตรา โ รอบ
ตอ วิน าที ปริม าตร โเ ลิต ร ปຓน วลา แ5 นาที พบวา อัต ราสว นทีไ หมาะสมของครืไอ งทศตอ นๅาคือ แ ๊20
ินๅาหนักตอปริมาตรี นอกจากนีๅการลຌางตะเครຌจานวน ใ ครัๅงขึๅนเป ชวยลดปริมาณจุลินทรียຏทัๅงหมดลงละชืๅอ
Clostridium botulinum เดຌ การจัดการวัตถุดิบดຌวยวิธีทีไสองคือการคัไววัตถุดิบหลังจากลຌาง฿หຌสะอาด พบวา
สามารถลดประมาณชืๅอริไมตຌนเดຌอีกดຌวย ดยสอดคลຌองกับงานศึกษาของสุนิดาละคณะ ิโ5ๆเี ซึไงเดຌทดลอง
นากระทียมละหอมดงทีไลຌางทาความสะอาดลຌวนาเปคัไวทีไ อุณหภูมิ ็เ องศาซลซียส ปຓนวลา แเ นาทีละ
แ5 นาที ตามลาดับ ทา฿หຌวัตถุดิบมีลักษณะดีสามารถนาเปปรรูปปຓนนๅาพริกพรຌอมบริภคเดຌละยังมีสารออก
ฤทธิ์ยับยัๅงชืๅอรา Aspergillus niger พบวามีประสิทธิภาพ฿นการลดปริมาณจุลินทรียຏริไมตຌนซึไงจะสงผลตอ
ผลิตภัณฑຏสุดทຌาย ดังนัๅนการจัดการวัตถุดิบริไมตຌนจึงมีความสาคัญตอคุณภาพทางจุลินทรียຏของผลิตภัณฑຏนๅาพริก
ละครืไองกง นอกจากนีๅการควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิต ละกรรมวิธี฿นการกใบรักษาทีไดีละ
หมาะสม฿นการผลิต ผลิต ภัณ ฑຏอ าหาร สามารถพัฒ นาคุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑຏ ครื ไอ งกงเดຌ การควบคุม
กระบวนการผลิตดยการถายทความรຌอนปຓนหลักการพืๅนฐานของการนาความรຌอนเป฿ชຌประยชนຏ฿นการฆาชืๅอ
฿นอาหาร พราะการถายทความรຌอน ิHeat transferี ถือปຓนสิไงสาคัญ฿นกระบวนการปรรูปอาหาร พราะ
การถายทความรຌอนขຌาสูผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌกิดผล฿นการฆาชืๅอ ซึไ งทา฿หຌผลิตภัณฑຏอาหารมีความปลอดภัย฿นการ
บริ ภค การฆาชืๅอ ดຌว ยความรຌอ นหรือระดับ อุณหภูมิสูง฿นชว งวลาสัๅน โ สามารถทาลายสารพิษ จุลิน ทรียຏ
อในเซมຏ พยาธิ ละมลงตางโ ฿นการปรรูปละถนอมรักษาอาหาร สอดคลຌองกับงานวิจัยของนริศรา ละ
วรารัตนຏ ิ2553ี เดຌศึกษาการปลีไยนปลงคุณสมบัติของนๅาพริกอปปຂล ฿นระหวางการวางจาหนาย ดยฆาชืๅอ
นๅาพริกดຌวยความรຌอนทีไอุณหภูมิ 65 องศาซลซียส ปຓนวลา 30 นาที จากนัๅนนาเปบรรจุขวดกຌว ละนาเปทา
เหຌยในทันทีจนอุณหภูมิของนๅาพริกทากับ 25 องศาซลซียส พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกอปปຂลสามารถมี คุณภาพ
ทางดຌานคมี กายภาพ ละจุลิน ทรียຏ ดยทีไมีชืๅอจุลิน ทรียຏเมกิน มาตรฐาน สอดคลຌองกับ งานวิจัยของนริศ า
ิโ55ใี เดຌศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตนๅาพริกกงบรรจุ฿นขวดกຌวปຂดสนิท ละตຌม฿นนๅาดือดปຓนวลา
ใเ นาที พบวาผลิตภัณฑຏนๅาพริกกงสามารถกใบรักษาปຓนระยะวลา แ่ สัปดาหຏปຓนอยางนຌอย สอดคลຌองกับ
งานวิจัยของสุภาพร ละกฤตภาส ิ2556ี เดຌศึกษาบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมสาหรับบรรจุผลิตภัณฑຏนๅาพริกกง
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บบพรຌอมบริภค เดຌก นๅาพริกตะลิงปลิง ละนๅาพริกสวรรคຏหอยนางรม ปรียบทียบระหวางการบรรจุกຌว
กับถุงรีทอรຏต ลຌวนาเปนึไงฆาชืๅอทีไอุณหภูมินๅาดือด 100 องศาซลซียส ปຓนวลา 30 นาที พบวา ผลิตภัณฑຏ
นๅาพริกกงทัๅง 2 ชนิด เมมีการปลีไยนปลงดຌานสี กลิไน รสชาติ นืๅอสัมผัส ละพบวามีชืๅอจุลินทรียຏเมกิน
มาตรฐานกาหนดทีไระยะวลาการกใบรักษา แโ สัปดาหຏ สดงวาการฆาชืๅอจุลินทรียຏ฿นภาชนะปຂดสนิทดຌวยความ
รຌอนปຓนวิธีการหนึไงทีไสามารถชวยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑຏนๅาพริกกงเดຌ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชน กลุมผลิตภัณฑຏอาหารละครืไองดืไม ซึไงมีภารกิจ
฿นการสงสริมการ฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ละทคนลยี ฿นการพัฒ นาสิ นคຌา OTOP ฿หຌ เดຌมาตรฐาน จึงเดຌว างนว
ทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตพืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองกง฿นพืๅนทีไจังหวัดพัทลุง ดຌวยการจัดการ
วั ต ถุ ดิ บ บืๅ อ งตຌ น ละการฆ า ชืๅ อ ฿นภาชนะบรรจุ ปຂ ด สนิ ท ฿หຌ  ก ผูຌ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนธารนๅ า฿ส
กลุ มครืไองกงบຌานศาลาตาสา วิส าหกิจ ชุมชนกลุ มมบຌานกษตรกรบຌานทุงยาวพัฒนา ละวิส าหกิจ ชุมชน
ครืไองกงปลอดสารพิษตาบลพรกหา ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏครืไองกงฯ เดຌตามมาตรฐาน
สามารถขยายชองทางตลาดผลิตภัณฑຏของกลุมเดຌกวຌางขึๅน
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตครืไองกง
11ฺ2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกง
11ฺใ วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏหลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตครืไองกง
11ฺ4 ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการปรับปรุงกระบวนการผลิตครืไองกง
11ฺ5 ติดตามผลการนาผลวิจัยเป฿ชຌประยชนຏ
11ฺ6 สรุปละรายงานผล
แ2ฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตครืไองกง
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿หຌกผูຌประกอบการ OTOP ครืไองกง ฿นพืๅนทีไจังหวัดพัทลุง จานวน
ไ ราย ดัง สดง฿นตารางทีไ แ จากขຌอ มูล ลงพืๅน ทีไส ารวจ พบวา ผลิต ภัณ ฑຏครืไอ งกงเมผา นมาตรฐาน มผชฺ
แโ้/โ55ๆ นืไองจากพบสารปนปຕอน ละปริมาณจุลินทรียຏกินมาตรฐาน ทา฿หຌเมสามารถขยายชองทางการจัด
จาหนา ยเดຌ ผู ຌป ระกอบฯตຌอ งการ฿หຌ คณะทางาน วศฺ ชว ยพัฒ นากระบวนการผลิ ต ละผลิต ภัณ ฑຏ พื ไอ ฿หຌ
ผลิตภัณฑຏครืไองกงเดຌมาตรฐาน
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ตารางทีไ แ สดงการสารวจละความตຌองการของผูຌประกอบการครืไองกงของผูຌประกอบการจังหวัดพัทลุง
ชืไอกลุม/ทีไอยู
1ฺ วิสาหกิจชุมชนธารนๅา฿ส
ตฺลาสินธุຏ อฺศรีนครินทรຏ
จฺ พัทลุง

ผลิตภัณฑຏ
ปัญหา/ ความตຌองการ
ครืไองกงผใด - ผลิตภัณฑຏเมผานมาตรฐาน มผชฺ นืไองจากตรวจพบ
สารปนปຕอน ิสารหนูี ละปริมาณจุลินทรียຏ฿น
ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใดกินมาตรฐาน
- ตຌองการพัฒนากระบวนการผลิต ฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌ
คุณภาพตามมาตรฐาน
โฺ กลุมครืไองกงบຌานศาลาตาสา ครืไองกงสຌม - ตຌองการพัฒนากระบวนการผลิต ฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌ
ตฺชะมวง อฺควนขนุน จฺพัทลุง
คุณภาพตามมาตรฐาน
ใฺ วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌาน
ครืไองกงผใด - ผลิตภัณฑຏเมผานมาตรฐาน มผชฺ ตรวจพบปริมาณ
กษตรกรบຌานทุงยาวพัฒนา
จุลินทรียຏ฿นผลิตภัณฑຏครืไองกงผใดกินมาตรฐาน
ตฺคกมวง อฺขาชัยสน
- ตຌองการพัฒนากระบวนการผลิต ฿หຌผลิตภัณฑຏเด
จฺพัทลุง
คุณภาพตามมาตรฐาน
ไฺ วิสาหกิจชุมชนครืไองกงปลอด ครืไองกงสຌม - ผลิตภัณฑຏเมผานมาตรฐาน ผมชฺ ตรวจพบปริมาณ
สารพิษตาบล พรกหา
จุลินทรียຏ฿นผลิตภัณฑຏครืไองกงผใดกินมาตรฐาน
ตฺพรกหา อฺควนขนุน จฺพัทลุง
- ตຌองการพัฒนากระบวนการผลิต ฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌ
คุณภาพตามมาตรฐาน
12ฺ2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกง
วศฺ เดຌนะนาการจัดการดຌานวัตถุดิบ ชน การคัดลือก การลຌาง นืไองจากการลຌางฉีดลຌางวัตถุดิบ การลຌาง
บบนๅ าเหลผ า นจ านวน ใ ครัๅ ง ขึๅ น เปสามารถช ว ยลดปริ ม าณชืๅ อ จุ ลิ น ทรี ยຏ ทัๅ ง หมด ละชืๅ อ Clostridium
botulinum ทีไติดมากับวัตถุดิบเดຌ หลังขัๅนตอนการลຌางควรตากวัตถุดิบ฿หຌหຌง หรือ฿หຌความรຌอน ิคัไวี กอนนาเป
ผลิต พืไอลดปริมาณความชืๅนของผลิตภัณฑຏ ซึไงสงผลตอการจริญติบตของจุลินทรียຏ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏสืไอมสียเดຌ
งาย รวมกับการ฿ชຌความรຌอนฆาชืๅอผลิตภัณฑຏครืไองกง฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅาดือด ประมาณ โเ
นาที ทัๅงนีๅสามารถทาลายสารพิษ จุลินทรียຏทีไจริญ฿นอุณหภูมิเมสูง อในเซมຏพยาธิ ละมลงตางโเดຌ พืไอพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการฆาชืๅ อ฿หຌสมบูรณຏพิไมขึๅน ทัๅงนีๅปຓนการนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีพืๅนฐานมาประยุกตຏ฿ชຌ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏครืไองกงเดຌตามมาตรฐาน
12ฺ3 วิคราะหຏทดสอบผลิตภัณฑຏหลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตครืไองกง
หลังจากการศึกษาละปรับปรุงกระบวนการผลิต฿หຌก วิสาหกิจชุมชนธารนๅา฿ส กลุมครืไองกงบຌานศาลา
ตาสา วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรบຌานทุงยาวพัฒนา ละวิสาหกิจชุมชนครืไองกงปลอดสารพิษตาบล
พรกหา จากนัๅนนาเปตรวจวิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏตามมาตรฐาน มผชฺ แโ้/โ55ๆ พบวา ทุกผลิตภัณฑຏ
ครืไองกงมีคุณภาพอยู฿นกณฑຏทีไมาตรฐานกาหนด ตาม มผชฺแโ้/โ55ๆ ดังสดง฿นตารางทีไ โ
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ตารางทีไ โ ผลการทดสอบคุณภาพของครืไองกงกอน ละหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
มผชฺแโ้/โ55ๆ รืไองผลิตภัณฑຏครืไองกง
ผลการทดสอบดຌานคมีละจุลินทรียຏตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏครืไองกง ิมผชฺแโ้/โ55ๆี
ชืไอกลุม/ทีไอยู
ผลิตภัณฑຏ
กอนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
แฺวิสาหกิจชุมชน
ครืไองกงผใด - ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใดเม - ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใด
ธารนๅา฿ส
ผ า น ม า ต ร ฐ า น ม ผ ช ฺ ผานตามกณฑຏมาตรฐาน
ตฺลาสินธุຏ
แโ้/โ55ๆ รืไองผลิตภัณฑຏ มผชฺ แโ้/โ55ๆ รืไอง
อฺศรีนครินทรຏ
ครืไองกง นืไองจากตรวจ ผลิตภัณฑຏครืไองกง ดย
จฺ พัทลุง
พบสารปนปຕอน ิสารหนูี พบสารหนูละปริมาณ
ละปริมาณจุลินทรียຏเดຌก จุลินทรียຏเดຌก ยีสตຏละ
ยี ส ตຏ  ละรา กิ น กณฑຏ ราตามกณฑຏทีไมาตรฐาน
มาตรฐานกาหนด
กาหนด
โฺกลุมครืไองกง ครืไองกงสຌม
- ตຌองการพัฒนากระบวนการ - ผลิตภัณฑຏครืไองกงสຌมเดຌ
บຌานศาลาตาสา
ผลิต ฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌคุณ
คุณภาพตามมาตรฐาน
ตฺชะมวง อฺควน
คุณภาพตามมาตรฐาน
มผชฺแโ้/โ55ๆ รืไอง
ขนุน จฺพัทลุง
มผชฺแโ้/โ55ๆ รืไอง
ผลิตภัณฑຏครืไองกง
ผลิตภัณฑຏครืไองกง
ใฺวิสาหกิจชุมชน ครืไองกงผใด - ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใดเม - ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใด
กลุมมบຌาน
ผ า น ม า ต ร ฐ า น ม ผ ช ฺ ผานตามมาตรฐาน มผชฺ
กษตรกรบຌานทุง
แโ้/โ55ๆ รืไองผลิตภัณฑຏ แโ้/โ55ๆ รืไองผลิตภัณฑຏ
ยาวพัฒนา
ครืไ อ งกง ดยตรวจพบ ครืไองกง ดยตรวจพบ
ตฺคกมวง
ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ยຏ เดຌ  ก ปริมาณจุลินทรียຏเดຌก
อฺขาชัยสน
บคที รี ยทัๅ งหมดกิ น บคทีรียอยู฿นกณฑຏ
จฺพัทลุง
กณฑຏมาตรฐานกาหนด
มาตรฐานกาหนด
วิสาหกิจชุมชน
ครืไองกงสຌม
- ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใด - ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใด
เมผานมาตรฐาน มผชฺ
ผานตามมาตรฐาน มผชฺ
ครืไองกงปลอด
แโ้/โ55ๆ รืไองผลิตภัณฑຏ แโ้/โ55ๆ รืไอง
สารพิษตาบล
ครืไองกง ดยตรวจพบ
ผลิตภัณฑຏครืไองกง
พรกหา
ปริมาณจุลินทรียຏ เดຌก
ดยตรวจพบปริมาณ
ตฺพรกหา
บคทีรียทัๅงหมดกิน
จุลินทรียຏเดຌก บคทีรีย
อฺควนขนุน
กณฑຏมาตรฐานกาหนด
อยู฿นกณฑຏมาตรฐาน
จฺพัทลุง
กาหนด
12ฺ4 การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการปรับปรุงกระบวนการผลิตครืไองกง
วศฺ เดຌดานินการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิต฿หຌก วิสาหกิจชุมชนธาร
นๅา฿ส กลุมครืไองกงบຌานศาลาตาสา วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรบຌานทุงยาวพัฒนา ละวิสาหกิจชุมชน
ครืไองกงปลอดสารพิษตาบลพรกหา ดຌานการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองกงดຌวยการจัดการ
วัตถุดิบขัๅนตຌน รวมกับการ฿ชຌความรຌอน฿นการฆาชืๅอผลิตภัณฑຏ฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิททีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ
แเเ องศาซลซียส นาน โเ นาที ทัๅงนีๅพืไอพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑຏครืไองกง฿นพืๅนทีไจังหวัดพัทลุง
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13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใดของวิสาหกิจชุมชนธารนๅา฿ส กอนการดานินงาน พบวา ผลิตภัณฑຏครืไองกงผใด
เมผานกณฑຏมาตรฐาน มผช แโ้/โ55ๆ นืไองจากตรวจพบสารปนปຕอน ละปริมาณจุลินทรียຏ เดຌก ปริมาณยีสตຏ
ละรา฿นผลิตภัณฑຏกินมาตรฐาน หลังจาก วศฺ เดຌขຌาเปปรับปรุงกระบวนการผลิ ต ดยนะนารืไองการลຌาง
วัตถุดิบ การนาวัตถุดิบเปคัไว ิพริกเทยดาี รวมกับการฆาชืๅอผลิตภัณฑຏดຌวยความรຌอน฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท
ทีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส นาน โเ นาที พบวาผลิตภั ณฑຏครืไองกงผใดเดຌคุณภาพตาม
มาตรฐาน มผชฺ แโ้/โ55ๆ
ผลิตภัณฑຏครืไองกงสຌมของกลุมครืไองกงศาลาตาสา กอนการดานินงาน พบวา ผูຌประกอบการตຌองการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑຏครืไองกงสຌม฿หຌเดຌมาตรฐาน มผชฺ แโ้/โ55ๆ หลังจาก วศฺ เดຌขຌาเปปรับปรุง
กระบวนการผลิต ดยนะนารืไองการคัดลือก การลຌางวัตถุดิบ การจัดกใบวัตถุดิบ รวมกับการฆาชืๅอผลิตภัณฑຏ
ดຌวยความรຌอน฿นภาชนะบรรจุปຂดสนิท ทีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซียส นาน โเ นาที พบวา
ผลิตภัณฑຏครืไองกงสຌมเดຌคุณภาพตามมาตรฐาน มผชฺ แโ้/โ55ๆ
ผลิ ตภั ณฑຏ ครืไองกงผใ ดของวิ ส าหกิจ ชุม ชนกลุ มม บຌานกษตรกรบຌานทุงยาวพัฒ นาละผลิ ตภัณ ฑຏ
ครืไองกงสຌมของวิสาหกิจชุมชนครืไองกงปลอดสารพิษตาบลพรกหา กอนการดานินงาน พบวา ผลิตภัณฑຏ
ครืไองกงผใดละครืไองกงสຌมเมผานกณฑຏมาตรฐาน มผชฺ แโ้/โ55ๆ นืไองจากตรวจพบปริมาณจุลินทรียຏเดຌก
บคทีรียทัๅงหมด฿นผลิตภัณฑຏกิน กณฑຏมาตรฐานกาหนด หลังจาก วศฺ เดຌขຌาเปปรับ ปรุงกระบวนการผลิ ต
ดยนะนารืไองการคัดลือก การลຌางวัตถุดิบ การจัดกใบวัตถุดิบ รวมกับการฆาชืๅอผลิตภัณฑຏดຌวยความรຌอน฿น
ภาชนะบรรจุปຂดสนิท ทีไอุณหภูมินๅาดือดประมาณ แเเ องศาซลซีย ส นาน โเ นาที พบวาผลิตภัณฑຏครืไองกง
ผใดละกงสຌมเดຌคุณภาพตามมาตรฐาน มผชฺ แโ้/โ55ๆ
ผูຌ ป ระกอบการทัๅ ง ไ รายเดຌ รั บ การรั บ รองสถานทีไ ผ ลิ ต รี ย บรຌ อ ยลຌ ว ละ วศฺ จะผลั ก ดั น ฿หຌ ยืไ น ขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ฿นป โ5ๆโ ตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการครืไองกง฿นจังหวัดพัทลุงทัๅง ไ ราย มีความพึงพอ฿จมาก จຌาหนຌาทีไ วศฺ คอย฿หຌคาปรึกษา
ละนะนา฿หຌปรับปรุงกระบวนการผลิต฿นขัๅนตอนตางโ ทา฿หຌสามารถกຌเขปัญหาละปรับปรุงกระบวนการผลิต
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองกง฿หຌมีความปลอดภัย พัฒนาตอยอดความปຓนอัตลักษณຏของครืไองกง฿น
จังหวัดพัทลุง ทา฿หຌสามารถขยายชองทางการจาหนายเดຌมากขึๅน ละมีการติดตามผลกับผูຌประกอบการ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
วัตถุดิบทีไนามาผลิตครืไองกงสวน฿หญปຓนพืชสดมีปริมาณความชืๅนสูง ชน หอมดง กระทียม ขมิๅน
ฯลฯ ดังนัๅน หลังกระบวนการลຌางวัตถุดิบตຌองมีการตาก฿หຌหຌงหรืออบพืไอลดปริมาณความชืๅน หรือการติมกลือ
พืไอชวยลดความชืๅน฿นผลิตภัณฑຏครืไองกงเดຌ พืไอลดอัตราการจริญติบตของชืๅอจุลินทรียຏเดຌ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นางสาวขนิษฐา อินทรຏประสิทธิ์
นางสาวลลิตา ชูกຌว
นางสาวนันทนิกสຏ บาลมือง
นายธีรพงศຏ พใงคา
นางสาวสุทธชยา ชืไนวัฒนา
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ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ ละการดานินงาน
1. วิสาหกิจชุมชนธารนๅา฿ส อฺศรีนครินทรຏ

2. วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรบຌานทุงยาว อฺขาชัยสน
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ใฺ กลุมครืไองกงบຌานศาลาตาสา อฺควนขนุน

ไฺ วิสาหกิจชุมชนครืไองกงปลอดสารพิษตาบลพรกหา อฺควนขนุน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การปรับปรุงคุณภาพนๅาพืไอ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการจังหวัดบึงกาฬ จานวน แโ ราย

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

234

รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การปรับปรุงคุณภาพนๅาพืไอ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏของวิสาหกิจชุมชน
โฺ ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายมธี ครองพงษຏ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7แแๆ
ทรสาร ๊ 0 2201 7102
อีมลຏ ๊ mathee@dssฺgoฺth
ทีไปรึกษาครงการ ๊ นายชัยวัฒนຏ ธานีรัตนຏ ตาหนง ผูຌอานวยการสานักทคนลยีชุมชน
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3ฺ1 นางนวลจันทรຏ บุญทียม
ทีไอยู ๊ กลุมทอผຌาเหมนนสวาท
ใ่ หมู แแ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ ใ่แ5เ ทรศัพทຏ ๊ 0่็ โโไ แ่5เ
3ฺ2 นางสุวณียຏ วิณรจนຏ
ทีไอยู ๊ กลุมทอผຌาเหมหมู ็
แแ้ หมู แ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ ใ่แ5เ ทรศัพทຏ ๊ 0ๆโ แ้5 แๆ็โ
3ฺ3 นางพวง บุตรศาสตรຏ
ทีไอยู ๊ กลุมทอสืไอทาสะอาดขต แ
ใ็ หมู ๆ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ ใ่แ5เ ทรศัพทຏ ๊ 3ฺ4 นางรัตนา ดีกง
ทีไอยู ๊ กลุมปลารຌาปลาสຌมยายตีบ
ๆไ หมู ้ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ ใ่แ5เ ทรศัพทຏ ๊ เ่ๆ โใใ ไๆๆแ
3ฺ5 นางมันทนา ตะวียงนาน
ทีไอยู ๊ กลุมหนมหนอเมຌ
แๆ5 หมู แแ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ ใ่แ5เ ทรศัพทຏ ๊ เๆ5 ๆไใ 5แ5แ
3ฺ6 นายพิพัฒนຏ วิณรจนຏ
ทีไอยู ๊ กลุมพลินจิตรภชนา
้โ หมู แโ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ ใ่แ5เ ทรศัพทຏ ๊ เ้่ 5่ไ ็่เไ
3ฺ7 นายสาราญ พันธຏรือง
ทีไอยู ๊ วิสาหกิจชุมชนกลุมปรรูปผลผลิตการกษตรพธิ์หมากขຌง
5แ หมู แ ตาบลพธิ์หมากขຌง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ใ่โโเ ทรศัพทຏ ๊ 3ฺ8 นางละมัย พชรสมบัติ
ทีไอยู ๊ วิสาหกิจชุมชนกลุมปรรูปผลผลิตการกษตรพธิ์หมากขຌง
ใไ็ หมู แ ตาบลพธิ์หมากขຌง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ใ่โโเ ทรศัพทຏ ๊ เ่ใ ใไ5 5โใโ
3ฺ9 นางบัวรวม มีสวัสดิ์
ทีไอยู ๊ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีบຌานสกพธิ์
ไ็ หมู ไ ตาบลบึงขงหลง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ใ่โโเ ทรศัพทຏ ๊ 098 225 6805
3ฺ10 นางกานดา จิตรจักร
ทีไอยู ๊ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีบຌานสกพธิ์
ๆโ หมู ไ ตาบลบึงขงหลง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ใ่โโเ ทรศัพทຏ ๊ 093 096 6749
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ใฺแแ นางนຌอย ประทุมชัย
ทีไอยู ๊ กลุมทอผຌาบຌานหนองทุม
ใ้ หมู โ ตาบลศรีชมภู อาภอพรจริญ จังหวัดบึงกาฬ ใ่แ่เ ทรศัพทຏ ๊ 0ๆแ เๆโ ใ5้ๆ
ใฺแโ นางพุทธ ทักษี
ทีไอยู ๊ กลุมทอผຌาบຌานหนองทุม
แๆโ หมู โ ตาบลศรีชมภู อาภอพรจริญ จังหวัดบึงกาฬ ใ่แ่เ ทรศัพทຏ ๊ 0้5 ่ๆโ ไๆแโ
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น ไ ดือน ิมีฺคฺ– มิฺยฺ โ5ๆแี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊
โ50,000 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
การทีไ ทชฺ เดຌถ า ยทอดทคนลยี  ละ฿หຌ ค าปรึ กษาชิ งลึ ก ฿นพืๅ น ทีไ ภ าคตะวั นออกฉีย งหนือ พบว า
ผูຌประกอบการ ฿ชຌนๅาทีไมีความสะอาดเมพียงพอ฿นกระบวนการผลิต ชน มีความกระดຌางสูงทา฿หຌกิดคราบตระ
กรันกาะติดทีไภาชนะละสຌนเหม฿นกระบวนการฟอกยຌอม สนิมหลใก ทา฿หຌกิดคราบสนิมปนปຕอน฿นผลิตภัณฑຏ
สิไงทอละอาหารปรรูป ละความปຓนกรด – ดาง ทา฿หຌผลิตภัณฑຏผຌาทอเมผานมาตรฐาน มผชฺ ซึไงบางพืๅนทีไตຌอง
ซืๅอนๅาบรรจุถังทีไมีขายทัไวเป฿นทຌองตลาดมา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตพืไอทา฿หຌผลิตภัณฑຏปຓนเปตามมาตรฐานกาหนด
ซึไงปຓนการพิไมตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นกระบวนการผลิต
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
8ฺแ ฿หຌผูຌประกอบการตระหนักถึงผลกระทบทีไจะกิ ดจากสารปนปຕอน฿นนๅาทีไมีผลตอคุณภาพสินคຌาละ
สุขภาพผูຌบริภค
8ฺโ ชวยหลือผูຌประกอบการ ทีไขาดคลนนๅาสะอาด฿หຌมีนๅาสะอาดเดຌคุณภาพตามกณฑຏมาตรฐานนๅา฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิตสินคຌา OTOP
8ฺใ ฿หຌวิสาหกิจชุมชน ละผูຌประกอบการ OTOP สามารถดูลบารุงรักษาระบบกรองนๅาละผลิ ตนๅาทีไ
สะอาดปลอดภัยพืไอ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตเดຌอง฿นราคาตຌนทุนตไา
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
1ฺ สารวจความพรຌอม฿นการติดตัๅงครืไองกรองนๅาออน฿หຌกับผูຌประกอบการดยวิทยากรตัวคูณ฿น
พืๅนทีไ จังหวัดบึงกาฬ
โฺ จัดซืๅอวัสดุอุปกรณຏทีไ฿ชຌประกอบชุดผลิตนๅาออน
ใฺ ผลิตชุดครืไองกรองนๅาออนดยวิทยากรตัวคูณ฿นพืๅนทีไจังหวัดบึงกาฬ
4ฺ ติดตัๅงชุดครืไองกรองนๅาออน฿หຌกับผูຌประกอบการดยวิทยากรตัวคูณ฿นพืๅนทีไจังหวัดบึงกาฬ
5ฺ ติดตามละประมินผลการดานินงาน
ๆฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
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ฺ้2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
แฺ สารวจความพรຌอม฿นการติดตัๅงครืไองกรองนๅาออน฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ
โฺ จัดซืๅอวัสดุอุปกรณຏทีไ฿ชຌประกอบชุดผลิตนๅาออน
ใฺ ผลิตชุดครืไองกรองนๅาออนดยวิทยากรตัวคูณ฿นพืๅนทีไ
จังหวัดบึงกาฬ
ไฺ ติดตัๅงชุดครืไองกรองนๅาออน฿หຌกับผูຌประกอบการ
5ฺ ติดตามละประมินผลการดานินงาน
ๆฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน

มีฺคฺ

โ56แ
ดือนทีไ
มฺยฺ
พฺคฺ

มิฺยฺ

10ฺ หลักการละหตุผล
การทีไ ทชฺ เดຌถ า ยทอดทคนลยี  ละ฿หຌ ค าปรึ กษาชิ งลึ ก ฿นพืๅ น ทีไ ภ าคตะวั นออกฉีย งหนือ พบว า
ผูຌประกอบการ ฿ชຌนๅาทีไมีความสะอาดเมพียงพอ฿นกระบวนการผลิต ชน มีความกระดຌางสูงทา฿หຌกิดคราบตระ
กรันกาะติดทีไภาชนะละสຌนเหม฿นกระบวนการฟอกยຌอม สนิมหลใกทา฿หຌกิดคราบสนิมปนปຕอน฿นผลิตภัณฑຏสิไง
ทอละอาหารปรรูป ละความปຓนกรด – ดาง ทา฿หຌผลิตภัณฑຏผຌาทอเมผานมาตรฐาน มผชฺ ซึไงบางพืๅนทีไตຌองซืๅอ
นๅาบรรจุถังทีไมีขายทัไวเป฿นทຌองตลาดมา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตพืไอทา฿หຌผลิตภัณฑຏปຓนเปตามมาตรฐานกาหนดซึไง
ปຓนการพิไมตຌนทุนละคา฿ชຌจาย฿นกระบวนการผลิต
กรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร มี ค วามพรຌ อ ม฿นการถ า ยทอดองคຏ ค วามรูຌ สู ชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ละ
ผูຌประกอบการ OTOP ฿หຌผูຌรับการถายทอดองคຏความรูຌเดຌรียนรูຌ฿นรืไองหลงนๅา คุณภาพนๅา การปรับปรุงคุณภาพนๅา
พืไอ฿หຌสามารถผลิตนๅาทีไสะอาดละมีคุณภาพตามมาตรฐานนๅาพืไอการบริภค ละบารุงรักษาระบบกรองนๅาเดຌ
อง สาหรั บ ฿ชຌ ฿ นกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑຏ สิ น คຌ า OTOP ละอุ ป ภคบริ  ภค กรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร
จึงมีผนดานินการติดตัๅงชุดครืไองกรองนๅาออน ตามครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ฿หຌกับผูຌประกอบการ จานวน
แโ ราย ดยมีปัญหาละขຌอมูลบืๅองตຌนของผูຌประกอบการดังนีๅ
แี นางนวลจันทรຏ บุญทียม กลุมทอผຌาเหมนนสวาท ใ่ หมู แแ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ
ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตมีสนิมหลใกละความกระดຌาง฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบตระกรันกาะติดทีไ
ภาชนะละสຌนเหม฿นกระบวนการฟอกยຌอม
โี นางสุวณียຏ วิณรจนຏ กลุมทอผຌาเหมหมู ็ แแ้ หมู แ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ
ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตมีสนิมหลใก฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบสนิม฿นการซักลຌางผลิตภัณฑຏสຌนเหม
ใี นางพวง บุตรศาสตรຏ กลุมทอสืไอทาสะอาดขต แ ใ็ หมู ๆ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ
ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการยຌอมสีสຌนกกมีสนิมหลใก฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบสนิม฿นการซักลຌางผลิตภัณฑຏ
ไี นางรัตนา ดีกง กลุมปลารຌาปลาสຌมยายตีบ ๆไ หมู ้ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ
ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการลຌางปลาทีไ฿ชຌปຓนวัตถุดิบ฿นการทาปลารຌาปลาสຌม มีสนิมหลใก฿นนๅาทา฿หຌกิด
คราบสนิม฿นการลຌางปลา ตຌองซืๅอนๅาจากหลงอืไนทา฿หຌตຌนทุน฿นกระบวนการผลิตสูงขึๅนละยังเมน฿จวานๅานัๅนมี
คุณภาพหรือเม
5ี นางมันทนา ตะวียงนาน กลุมหนมหนอเมຌ แๆ5 หมู แแ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา จังหวัดบึงกาฬ
ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการลຌางละตຌมหนอเมຌมีความกระดຌางทา฿หຌกิดคราบตระกรัน ขาวขุนติดทีไ
ภาชนะละทีไผิวของหนอเมຌ
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ๆี นายพิพัฒนຏ วิณรจนຏ กลุมพลินจิตรภชนา ้โ หมู แโ ตาบลทาสะอาด อาภอซกา ปัญหาทีไพบคือ
นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการซักลຌางผลิตภัณฑຏมีตะกอนดงละนๅามีความกระดຌางสูง
็ี นายสาราญ พันธຏรือง วิสาหกิจชุมชนกลุมปรรูปผลผลิตการกษตรพธิ์หมากขຌง 5แ หมู แ ตาบล
พธิ์หมากขຌง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการลຌางปลาทีไ฿ชຌ ปຓนวัตถุดิบ
฿นการทาปลารຌามีสนิมหลใก฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบสนิม฿นการลຌางปลา ตຌองซืๅอนๅาจากหลงอืไนทา฿หຌตຌ นทุน฿น
กระบวนการผลิตสู งขึๅน
่ี นางละมัย พชรสมบัติ วิสาหกิจชุมชนกลุมปรรูปผลผลิตการกษตรพธิ์หมากขຌง ใไ็ หมู แ ตาบล
พธิ์หมากขຌง อาภอบึงขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการลຌางปลาทีไ฿ชຌปຓนวัตถุดิบ
฿นการทาปลารຌามีตะกอนขุนละสนิมหลใก฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบสนิม฿นการลຌางปลา
้ี นางบัวรวม มีสวัสดิ์ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีบຌานสกพธิ์ ไ็ หมู ไ ตาบลบึงขงหลง อาภอบึงขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการลຌางปลาทีไ฿ชຌปຓนวัตถุดิบ฿นการทาปลารຌา ปลาสຌม ปลา
รຌาบอง ละปลาคใม มีสนิมหลใก฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบสนิม฿นการลຌางปลาละจาปຓนตຌอง฿ชຌนๅาฝนทีไกใบเวຌ฿นตุมนๅา
มา฿ชຌลຌางปลาทน
แเี นางกานดา จิตรจักร วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีบຌานสกพธิ์ ๆโ หมู ไ ตาบลบึงขงหลง อาภอบึง
ขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการลຌางปลาทีไ ฿ชຌปຓนวัตถุดิบ฿นการทาปลารຌา ปลาสຌม
ปลารຌาบอง ละปลาคใม มีตะกอนขุนละมีสนิมหลใก฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบสนิม฿นการลຌางปลา
แแี นางนຌอย ประทุมชัย กลุมทอผຌาบຌานหนองทุม ใ้ หมู โ ตาบลศรีชมภู อาภอพรจริญจังหวัดบึง
กาฬ ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตมีส นิมหลใกละความกระดຌาง฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบตระกรัน ละ
คราบสนิมติดทีไ สຌน฿ยละภาชนะ฿นการฟอกยຌอมผลิตภัณฑຏ
แโี นางพุทธ ทักษี กลุมทอผຌาบຌานหนองทุม แๆโ หมู โ ตาบลศรีชมภู อาภอพรจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ปัญหาทีไพบคือ นๅาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตมีสนิมหลใกละความกระดຌาง฿นนๅาทา฿หຌกิดคราบตระกรันคราบ
สนิมติดทีไสຌน฿ยละภาชนะ฿นการฟอกยຌอมผลิตภัณฑຏ
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ สารวจความพรຌอม฿นการติดตัๅงครืไองกรองนๅาออน฿หຌกับผูຌประกอบการดยวิทยากรตัวคูณ฿นพืๅนทีไ
จังหวัดบึงกาฬ
แแฺโ วศฺจัดซืๅอวัสดุอุปกรณຏทีไ฿ชຌประกอบชุดผลิตนๅาออนละนาสง฿หຌกับผูຌประกอบการพรຌอมทัๅงหารือ
นวทางการดานินงานกับวิทยากรตัวคูณ฿นพืๅนทีไ
แแฺใ ผลิตละติดตัๅงชุดครืไองกรองนๅาออนดยวิทยากรตัวคูณ฿นพืๅนทีไจังหวัดบึงกาฬ
แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป จานวน 12 ราย เดຌรียนรูຌ฿นรืไองหลงนๅา
คุณภาพนๅา การปรับปรุงคุณภาพนๅา พืไอ฿หຌสามารถผลิตนๅาทีไสะอาดละมีคุณภาพตามมาตรฐานนๅาพืไอการ
บริภค ละบารุงรักษาระบบกรองนๅาเดຌอง สาหรับ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏสินคຌา OTOP ละอุปภค
บริภค ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทัๅงสิๅน แ่็ุ่็5 บาท ดยคิดปຓนงบประมาณของ วศฺ แแ5ุ่็5
บาท ิคิดปຓน ๆแฺๆ่ัี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ ็โุเเเ บาท ิคิดปຓน ใฺ่ใโัี
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากทีไผูຌประกอบการเดຌรับการติดตัๅงชุดครืไองกรองนๅาออนลຌว ผูຌประกอบการมีความสามารถ฿น
การผลิตนๅาทีไสะอาดละมีคุณภาพตามมาตรฐานนๅาพืไอการบริภค ละสามารถบารุงรักษาระบบกรองนๅาเดຌอง
สาหรับ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏสินคຌา OTOP ละอุปภคบริภค
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แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรียนรูຌ฿นรืไองหลงนๅา คุณภาพนๅา การปรับปรุงคุณภาพนๅา พืไอ฿หຌสามารถผลิตนๅาทีไสะอาดละมี
คุณภาพตามมาตรฐานนๅาพืไอการบริภค ละบารุงรักษาระบบกรองนๅาเดຌอง ส าหรับ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑຏสินคຌา OTOP ละอุปภคบริภค
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ทีไปรึกษาครงการ ๊ นายชัยวัฒนຏ ธานีรัตนຏ
ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายมธี ครองพงษຏ
ผูຌประสานงาน ๊ นายจักรกฤช ทิพยຏกัลยา

ผูຌอานวยการสานักทคนลยีขุมชน
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
วิทยากรตัวคูณ฿นพืๅนทีไจังหวัดบึงกาฬ

ภาพประกอบการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากปอสา
พืไอพิไมคุณภาพละลดตຌนทุนการผลิต
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายวิจิตร ญีไนาง อาภอสันกาพง จังหวัดชียง฿หม
นายวงศ์พันธ์ ตຍะมา อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม
นางจันทร์สม นันตาวรรณ์ อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม
นายลาดวน บัวอຌาย อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากปอสาพืไอพิไมคุณภาพละ
ลดตຌนทุนการผลิต
ิภาษาอังกฤษี Improvement of production process producing handicraft paper from mulberry
to improve product quality and reduce costฺ

2ฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายกอพงศຏ หงษຏศรี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0-2201-7121
ทรสาร ๊
0-2201-7307
อีมลຏ ๊ korpong@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ ิจานวน 5 ฿บสมัครขอรับคูปองวิทยຏพืไออทอปี
ใฺแฺ นายวิจิตร ญีไนาง
ทีไอยู ๊ แ่ หมู แ ตาบลตຌนปา อาภอสันกาพง จังหวัดชียง฿หม 5เแใเ
ทรศัพทຏ ๊ เ่-แ้5โ-็้ไ้
ใฺโฺ นายวงศຏพันธຏ ตຍะมา
ทีไอยู ๊ แๆ/แ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
ทรศัพทຏ ๊ เ่-โๆโ้-ไ้็ใ
ใฺใฺ นางจันทรຏสม นันตาวรรณຏ
ทีไอยู ๊ แๆ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
ทรศัพทຏ ๊ เ่-ไๆเ้-่เ็็
ใฺไฺ นางลาดวน บัวอຌาย
ทีไอยู ๊ ๆ่/ใ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
ทรศัพทຏ ๊ เ้-แโ้่-ใไๆ5
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 1 ป ิ ตุลาคม โ5ๆเ- กันยายน โ5ๆแี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 100,000 บาท
ิวศฺ ็เ,000 บาท ผูຌประกอบการ ใเ,000 บาที
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿นการ
ยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ
ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมี
ความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนา
ผลิตภัณฑຏผลิต฿หมขຌารวมครงการ
วศฺ เดຌทาการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑຏกระดาษสาของผูຌประกอบการ อาภอสันกาพงละอาภอสัน
ปຆาตอง จังหวัดชียง฿หมดยมุงนຌนทีไจะกຌเขปัญหาตຌนทุนละความขาดคลนของวัตถุดิบดຌวยการนาวัสดุหลือทิๅง
จากภาคการกษตร฿นพืๅนทีไ คือ ขຌาวพด มาผลิตยืไอกระดาษทีไมีคุณภาพละความขาวสวางทีไดีพอจนสามารถ
นามาผสมกับยืไอปอสา พืไอปຓนการลดการ฿ชຌยืไ อปอสาละยืไอ฿ยยาว ิยืไอสนี ทีไนาขຌาจากตางประทศ฿นราคา
สูง นอกจากจะสามารถกຌปัญหารืไองการลดตຌนทุนละขาดคลนวัตถุลຌว ยังทา฿หຌเดຌกระดาษสาทีไมีคุณภาพทีไดี
ขึๅนดຌวย ปຓนการพิไมอกาสทางการคຌา สงผล฿หຌผูຌประกอบการ OTOP มีศักยภาพ฿นการขงขันพรຌอมสูตลาด
สงออกตอเป
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็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กระดาษสาละผลิตภัณฑຏจัดปຓนสินคຌาหัตถกรรมทีไมีคุณคา มีรูปบบทีไหลากหลาย มีความปຓนอกลักษณຏ
ทางวัฒนธรรมทีไดดดน ซึไงนอกจากจะอนุรักษຏปຓนมรดกทางวัฒนธรรมลຌว ยังสามารถพัฒนา฿หຌปຓนผลิตภัณฑຏทีไ
สริมสรຌางศรษฐกิจ ชุมชนตามนยบายหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑຏ ละอุตสาหกรรมขนาดลใ กละขนาดกลาง
ิSMEsี ซึไงมีความตຌองการของตลาดทัๅง฿นละตางประทศ
กลุมลูกคຌาหัตถกรรมกระดาษสา บงออกปຓน 2 กลุม คือ
1ฺ กลุ มลู กคຌ าหั ต ถกรรมกระดาษสาตลาด฿นประทศ มูล คาตลาดฉพาะของผูຌ ผ ลิ ต จากบຌา นอนุ รัก ษຏ
กระดาษสา กลุมปງาหมาย฿นประทศมีพียง 5ั จากตลาดผูຌบริภคหัตถกรรมกระดาษสา สวน฿หญเมเดຌมาสัไงซืๅอ
หรือสัไงผลิตพืไอนาเปจาหนาย ตปຓนการสัไงซืๅอผลิตภัณฑຏพืไอนาเปปຓนของฝาก หรือของชารวย รูปบบการซืๅอ
จะ฿ชຌชองทางตรง คือ ซืๅอจากหลงผลิตดยตรง หรือ฿ชຌชองทางการตลาดทางอຌอม คือ ผานคนกลาง฿นพืๅนทีไ
2ฺ กลุมลูกคຌาหัตถกรรมกระดาษสาตลาดตางประทศ ปຓนตลาดหลักทีไสาคัญของผูຌประกอบการทีไผลิต
กระดาษสา ดยสวน฿หญปຓนรูปบบพืไอการสงออก ซึไงความตຌองการของลูกคຌาของตลาดตางประทศของตละ
หงจะตกตางกันเป ชน
O ตลาดยุรป พฤติกรรมของลูกคຌากลุมนีๅจะนຌนรูปบบ Design ฿นดຌานของศิลปหัตถกรรม ละ
คุณภาพของผลิตภัณฑຏ
O ตลาดอมริกา นຌนรูปบบ Design ทีไตกตางตยังคงความคุຌมคากับราคาทีไตຌองสีย
O ตลาดจีน ฿หຌความสาคัญกับผลิตภัณฑຏกระดาษสา฿นรูปบบผน พืไอนาเปพัฒนา฿หຌกับสินคຌาของ
ตนอง
O ตลาดญีไปุຆน ผลิตภัณฑຏทีไสน฿จจะปຓนสินคຌาหรือผลิตภัณฑຏทีไปຓนชิๅนลใกโ ของกระจุกกระจิก
O กลุมตลาด฿หมกลุมตะวันออกกลาง กลุมนีๅซืๅอสิๅนคຌาหรือผลิตภัณฑຏทุกประภท ชน ดอกเมຌประดิษฐຏ
ทีไทามาจากกระดาษสา ปຓนตຌน
การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑຏของกลุมลูกคຌาตลาดตางประทศ จะซืๅอผลิตภัณฑຏตามชวงฤดูกาล หรือทศกาล
ดยรูปบบของผลิตภัณฑຏจะปลีไยนเปตามฤดูกาลหรือทศกาลนัๅนโ ชน ทศกาลคริสตຏมาส ทศกาลป฿หม
ปຓนตຌน ดังนัๅนการมีรูปบบละลวดลาย ละผลิตภัณฑຏทีไมีรูปบบหลากหลายมากขึๅน ตรงกับความตຌองการของ
ตลาดนอกจากจะปຓน การพิไม มูล คาของผลิ ตภัณฑຏลຌ ว ยังปຓน การขยายฐานลู กคຌาพืไอพิไมปริมาณการสัไ งซืๅ อ
ผลิตภัณฑຏดຌวย
จากการลงพืๅนทีไ ณ ชุมชนบຌานตຌนปา ซึไงปຓนชุมชนทีไผลิตสินคຌาหัตถกรรมทีไทาจากกระดาษสาราย฿หญ
ทีไสุ ดของภาคหนื อ ตัๅง อยู ฿นขตทศบาลตาบลตຌน ปา อาภอสั น ก าพง จัง หวั ดชีย ง฿หม ประกอบเปดຌ ว ย
ประชากรมากกวา 12,000 คน ิ4,895 ครัวรือนี ประชากร฿นหมูบຌานมีอาชีพผลิตกระดาษสา มีรงงานทัๅงขนาด
ลใกละขนาด฿หญประมาณ 51 รงงาน ผลิตกระดาษสาสง฿หຌลูกคຌาราย฿หญคือกลุมประทศ฿นถบยุรปละ
อชีย มีมูลคาการขายป 2556 ประมาณ 80 ลຌานบาท ละ ชุมชนบຌานดงปຆาซาง หมู 6 ตาบลมะขุนหวาน
อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม พบวาปัจจุบัน฿นการดานินธุรกิจประสบปัญหา฿หญคือวัตถุทีไ฿ชຌนามาผลิต
ซึไงกใคือ ยืไอจากปอสา
ปอสาปຓนพืชยืนตຌนขนาดกลางพบมาก฿นจังหวัดตางโ ทางภาคหนือ ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละภาค
ตะวันตก สวนทีไนามาผลิตกระดาษ คือ ปลือกปอสา ซึไงมีขัๅนตอนยุงยากละ฿ชຌวลานาน฿นการตัด ลอกปลือก
ละนาเปตากหຌงพืไอปງองกันการนาสียละขึๅนรากอนจัดกใบละนาเปผลิตปຓนกระดาษ ประชาชน฿นพืๅนทีไเมทา
฿นสวนนีๅพราะคาหนืไอยเมคุຌมคารง ทา฿หຌผูຌผลิตตຌองนาขຌาวัตถุดิบปลื อกปอสาจากประทศพืไอนบຌาน คือ ลาว
ละพมากือบ 100ั ฿นราคาสูง ชวง 2-3 ปทีไผานมา ราคาปอสาพิไมจากกิลกรัมละ 20-30 บาทปຓนกิลกรัมละ
35-45 บาท ทา฿หຌรายเดຌ฿นป 2559 ของกลุมผลิตภัณฑຏหัตถกรรมกระดาษสาบຌานตຌนปา ลดลงมาหลือประมาณ
40 ลຌานบาท
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นอกจากปัญหารืไอ งตຌนทุนของวัตถุดิบลຌว กระดาษสาละผลิตภัณฑຏของทีไระลึกทีไทาจากกระดาษสา
ยังมีปัญหาดຌานคุณภาพ สีสัน รูปบบ ละลวดลาย ทีไยังขาดความหลากหลาย ซึไงมีความจาปຓนตຌองเดຌรับการ
พัฒนาพืไอรองรับความตຌองการของลูกคຌาทัๅง฿นละตางประทศ
จากนยบายของรัฐบาลทีไมุงนຌนพิไมขีดความสามารถของผูຌประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿หຌขຌมขใงสามารถขงขันเดຌอยางมีประสิทธิภาพ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม กรม
วิทยาศาสตรຏ จึงรับจทยຏจากผูຌประกอบการ OTOP ละชุมชนดยตรง฿นการกຌเขปัญหาตຌนทุนละความขาด
คลนของวัตถุ ดิบ ดຌวยการนาวัสดุหลือทิๅงจากภาคการกษตร฿นพืๅนทีไ คือ ลาตຌน ฿บ ละปลือกของขຌาวพด
มาปรับปรุงกระบวนการผลิตยืไอจากลาตຌน ฿บ ละปลือกขຌาวพด จนสามารถผลิตยืไอทีไมีคุณภาพละความขาวทีไ
ดีพอจนนามาผสมกับยืไอปอสาพืไอปຓนการลดการ฿ชຌยืไอปอสาละยืไอ฿ยยาว ิยืไอสนี ทีไนาขຌาจากตางประทศ฿น
ราคาสูง พรຌอมทัๅงพัฒนาคุณภาพ สีสัน ละลวดลายของกระดาษสา฿หຌมีความปลก฿หม สวยงาม มีรูปบบทีไ
หลากหลาย พืไอนาเปผลิตปຓน ของทีไระลึก ปຓนการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏพืไอการสงออก ส งสริมการผลิ ต
กระดาษหัตถกรรมละผลิตภัณฑຏ฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พัฒนาคุณภาพยืไอกระดาษจากตຌนขຌาวพดพืไอปຓนสวนผสม฿นกระดาษสาพืไอปຓนการกຌเขปัญหาการ
ขาดคลนวัตถุดิบปอสาละลดตຌนทุนการผลิต
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
฿หຌ คาปรึกษาละถายทอดทคนลยีการผลิ ตยืไอกระดาษจากตຌน ขຌาวพดพืไอผสม฿นกระดาษสาก
ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไ อาภอสันปຆาตองละอาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม
10ฺ หลักการละหตุผล
ปัจจุบัน วัตถุดิบ หลักทีไ฿ชຌ฿นการผลิตกระดาษหัตถกรรม฿นประทศเทยเดຌกปอสา ปຓนเมຌขนาดกลาง
สูง แเ – แ5 มตร อาจจะมีสຌนผาศูนยຏกลางทีไระดับอกสูงถึง 5เ – ๆเ ซนติมตร กิไงออนปราะ ลาตຌนตรงปลา
ปลือกสีนๅาตาลออน ลอกออกปຓนสຌนยาวเดຌ ฿บปຓน฿บดีไยวรียงสลับรูปเข กวຌาง ๆ –แโ ซนติมตร ยาว ่ – แ่
ซนติมตร ปลาย฿บหลม ฐาน฿บคຌงมนคลຌายรูปหัว฿จ ตຌนผูຌสวน฿หญมีขอบ฿บหยัก ฿นขณะทีไตຌนมียสวน฿หญขอบ
฿บมน ดอกพศผูຌ  ละมี ย ยกคนละตຌ น ดอกพศมี ยมี ลั ก ษณะปຓ น ช อ บบกระจุ ก สี  ขี ย วกมขาว มี ข นาด
สຌนผาศูนยຏกลาง โ – ไ ซนติมตร ดอกพศผูຌออกปຓนกนชอหຌอยลงสีขาว ยาว ไ – ่ ซนติมตร ผลมีลักษณะ
ปຓนทรงกลมสีดงสด มลใดมีขนาดลใกจานวนมาก ดังภาพทีไ แ
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สายพันธุຏทีไนิยมปลูก฿นประทศเทยมีทัๅงหมด ไ สายพันธุຏ คือ สายพันธุຏ Broussonetia papyrifera รียก
กันทัไวเปวาปอสา สายพันธุຏ B. kurzii รียกวา สะก สวนสายพันธุຏ B. kaemferi ละ B. kazinoki ปຓนสายพันธุຏทีไ
นาขຌาจากญีไปุนขามาทดลองปลูก฿นประทศเทยครัๅงรกมืไอป พฺศฺ 2522 นิยมรียกกันวา ปอสาพันธุ Kozo
จริญติบ ตเดຌดี฿นพืๅน ทีไดิ น รวนซุย มี ความอุดมสมบูรณสู ง ละสภาพอากาศทีไมี ความชืๅนสู ง พืๅนทีไป ลู กละ
ขยายพันธุຏชิงพานิชยຏสวน฿หญ อยู ทางภาคหนือละภาคตะวันออกฉี ยงหนือ สวนของปอสาทีไมีบทบาท฿นชิง
ศรษฐกิจคือปลือก฿น ซึไงปนปลือกทีไอยูชัๅน฿นสุดติดกับนืๅอเม มีสีขาวหรือครีมอมขาว฿หสຌน฿ยทีไยาวทา฿หຌเดຌยืไอ
ทีไ ขใงรง ผลิตเดຌกระดาษทสาทีไมีนๅาหนักบา ละมีความนุม ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยปอสาหลายสายพันธุຏพืไอพิไม
ปริมาณผลผลิ ต ผลการศึกษาพบวาปอสาพัน ธุຏ Kozo ฿หຌ ผ ลผลิ ตตอเรสู งทีไสุ ดประมาณเมกิน โเเ กกฺ/เร ุ
ตความตຌองการปอสาสูงถึงปละ ๆุ่เเเ ตัน ซึไงปຓนวัตถุดิบทีไมี฿นประทศพียงรຌอยละ 5่ สวนทีไหลือตຌองนาขຌา
จากประทศลาวละพมารຌอยละ ไโ ละยิไงเปกวานัๅนปอสาภาย฿นประทศรຌอยละ 5เ เดຌจากการตัดฟัน฿นปຆา
ธรรมชาติทีไเมมีการจัดการ฿ดโ ทา฿หຌกิดปัญหา฿นดຌานระบบนิวศละการทาลายปຆา กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย
เดຌลใงหในถึงปัญหา฿นดຌานการขาดคลนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมกระดาษหัตถกรรม ละปัญหาสิไงวดลຌอม จึงเดຌ
จัดทากิจกรรมวิจัยพืไอศึกษาหาวัตถุดิบทดทนปอสาทีไกาลังขาดคลน ละมีราคาสูงขึๅน ดย฿หຌความสาคัญเปทีไ
ตຌนขຌาวพด
ขຌาวพดมีชืไอทางวิทยาศาสตรຏวา Zea mays Linnฺ ดยขຌาวพดนัๅนสามารถบงออกเดຌปຓนหลายสาย
พันธุຏตามลักษณะของมลใด เดຌก ขຌาวพดเรชนิดหัวบุบ ิdent cornีุ ขຌาวพดเรชนิดหัวขใง ิflint cornีุ
ขຌาวพดหวาน ิsweet cornีุ ขຌาวพดขຌาวหนียว ิwaxy cornีุ ขຌาวพดปງง ิflour cornีุ ขຌาวพดคัไว ิpop
cornี ละขຌาวพดปຆา ิpod cornี หลังการกใบกีไยวจะหลือลาตຌน ฿บ ละปลือกฝัก กลายปຓนศษหลือทีไมี
ปริมาณมาก ซึไงสวนมากถูกนาเป฿ชຌประยชนຏ฿นการลีๅยงสัตวຏ ละสวนทีไหลือจะถูกผาทิๅงกลายปຓนปัญหาหมอก
ควันทีไกิดขึๅนทุกปทางภาคหนือ ละมีผลทา฿หຌผูຌอยู฿นบริวณ฿กลຌคียงหรือหางเกลทีไควันเปถึง มีการจใบปຆวยดຌาน
ระบบทางดินหาย฿จปຓนจานวนมาก นืไองจากขຌาวพดสามารถปลูกเดຌทุกพืๅนทีไ฿นประทศเทย ปัจจุบันมีขຌอมูลจาก
กรมสงสริมการกษตรป โ55้ พบวาประทศเทยมีพืๅนทีไปลูกขຌาวพดประมาณ ไ,5แ็,้ไ็ เร ละมีปริมาณศษ
หลือหลังการกใบกีไยวประมาณ โๆ5เ กกฺ/เร ป โ55็ รศฺดรฺสุชน ละดรฺพิไมศักดิ์ ทาการศึกษาสຌน฿ยจากตຌน
ขຌาวพดพบวา มีความยาว฿กลຌคียงกับสຌน฿ยปอสา ดังนัๅนตຌนขຌาวพดจึงมีศักยภาพพียงพอทีไจะ฿ชຌปຓ นวัตถุดิบ
ทางลือก฿หม฿นการผลิตกระดาษหัตถกรรมทดทนสຌน฿ยปอสา
ตการจะนาตຌนขຌาวพดมา฿ชຌทดทนปอสาเดຌนัๅนจาปຓนตຌองมีการศึกษาขຌอมูลทางดຌานลักษณะฉพาะของ
สຌน฿ยจากตຌนขຌาวพด ละสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตสຌน฿ยยืไอละกระดาษจากตຌนขຌาวพด นืไองจากสຌน฿ย
ปอสานัๅนมีสีขาวสามารถผลิตปຓนกระดาษเดຌดยเมตຌองผานการฟอกขาว ตสຌน฿ยขຌาวพดจาปຓนตຌองผานการ
ฟอกขาวกอนนาเปผลิตปຓนกระดาษ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ฿นฐานะหนวยงานของรัฐทีไมีความชีไยวชาญทางดຌานทคนลยียืไอละกระดาษ
มีความพรຌอมทัๅงดຌานบุคลากรละทคนลยี จึงเดຌดานิน การศึกษาวิจัยการกระบวนการผลิตยืไอกระดาษจากตຌน
ขຌาวพด ตัๅงตกระบวนการตຌมยืไอ ฟอกยืไอ ตลอดจนการปรับปรุงคุณสมบัติของยืไอ พืไอ฿หຌเดຌยืไอกระดาษทีไมี
คุณภาพดี ดยมุงนຌนทีไการศึกษาสภาวะทีไหมาะสม฿นการผลิตยืไอจากตຌนขຌาวพดพืไอทดทนยืไอปอสา พืไอ
ประยชนຏ฿นการชวยลดตຌนทุนการผลิตดຌานวัตถุดิบ฿หຌกับชุมชนผูຌผลิตกระดาษหัตถกรรม พิไมรายเดຌ฿หຌกษตรกรผูຌ
ปลูกขຌาวพด ลดปัญหาการบุกรุกปຆาธรรมชาติ ละลดปัญหาหมอกควัน
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11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม
แฺ ลงพืๅนทีไพืไอสารวจปัญหาละรวบรวมขຌอมูลดຌาน
ตางโ กีไยวกับการผลิตกระดาษสาจากผูຌประกอบการ
โฺ จัดซืๅอวัตถุดิบตางโ ชน สารคมี ยืไอประภทตางโ
พืไอทาการทดลองหาสภาวะทีไดีทีไสุด
3ฺ ศึกษาทดลองวิธีผ ลิ ตสຌ น ฿ยจากตຌน ขຌาวพด พืไอ
ทดทนการ฿ชຌปอสาละยืไอ฿ยยาว ิยืไอสนี ซึไงนาขຌา
จากตางประทศ
5ฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก พืไอตรวจสอบคุณภาพ
ของกระดาษทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ
ๆฺ สรุปครงการละจัดทารายงาน

ปงบประมาณ โ5ๆแ
ตคฺ-ธคฺๆเ มคฺ-มีคฺๆแ มยฺ-มิยฺๆแ กคฺ-กยฺๆแ

แ2ฺ ผลการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นวฺชพฺ กอพงศຏ หงษຏศรี ละ
นวฺจารวี ลใกสุขศรี เดຌดินทางลงพืๅนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาละถายทอดทคนลยีการผลิตสຌน฿ยจากตຌนขຌาวพดพืไอ
ผสมกับยืไอกระดาษสา ฿นวนทีไ แๆ-แ้ มกราคม โ5ๆแ ณ ทีไทาการกลุมหัตถกรรมกระดาษสาสันปຆาตอง บຌานดง
ปຆาซาง หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม ละทีไทาการกลุมหัตถกรรมกระดาษสาบຌาน
ตຌนปา หมู แ ตาบลตຌนปา อาภอสันกาพง จังหวัดชียง฿หม ดยคณะจຌาหนຌาทีไดินทางออกจาก วศฺ ฿นวันทีไ
แๆ มกราคม โ5ๆแ ละดินทางกลับ฿นวันทีไ แ้ มกราคม โ5ๆแ
฿นการลงพืๅนทีไเดຌ฿หຌคานะนาพืไ อปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษสาพืไอพิไมคุณภาพ฿หຌสูงขึๅนตรงกับ
ความตຌองการของลูกคຌา พรຌอมทัๅงถายทอดทคนลยีการผลิตยืไอกระดาษจากตຌนขຌาวพด พืไอ฿ชຌผสม฿นยืไอสา
ทา฿หຌลดปริมาณการ฿ชຌปอสาซึไงปຓนตຌนทุนการผลิตลดลง ซึไงนอกจากจะปຓนการลดตຌนทุนลຌวยังปຓนการสงสริม
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษหัตถกรรม฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน ดย฿หຌคานะกผูຌสมัครคูปองวิทยຏพืไออทอป
จานวน ไ ราย ดังนีๅ
1. นายวิจิตร ญีไนาง แ่ หมู แ ตาบลตຌนปา อาภอสันกาพง จังหวัดชียง฿หม 5เแใเ
2. นายวงศຏพันธຏ ตຍะมา แๆ/แ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
3. นางจันทรຏสม นันตาวรรณຏ แๆ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
4. นางลาดวน บัวอຌาย ๆ่/ใ หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม 5เแโเ
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13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
การผลิตกระดาษสาของกลุมหัตถกรรมกระดาษสาสัน ปຆาตอง บຌานดงปຆาซาง หมู ๆ ตาบลมะขุนหวาน
อาภอสันปຆาตอง จังหวัดชียง฿หม ละกลุมหัตถกรรมกระดาษสาบຌานตຌนปา หมู ํ ตาบลตຌนปา อาภอสัน
กาพง จังหวัดชียง฿หม ประสบปัญหาตຌนทุนการผลิตสูงนืไองจากตຌองซืๅอปอสาหຌงจากประทศพืไอนบຌาน฿นราคา
สู ง ละมี  นวนຌ ม สู ง ขึๅ น รืไ อ ยโ มืไ อ วศฺ เดຌ ถ า ยทอดทคนลยี ก ารผลิ ต ยืไ อ กระดาษจากตຌ น ขຌ า วพดก
ผูຌประกอบการทัๅง โ กลุมพืไอ฿ชຌผสม฿นยืไอกระดาษสาซึไงทา฿หຌการ฿ชຌยืไอปอสาลดลง ปຓนการลดตຌนทุนการผลิต
ละพิไมมูลคาจากวัสดุหลือทิๅงทางการกษตร฿นทຌองถิไน ปຓนการพัฒนาทีไยัไงยืน
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แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
พึงพอ฿จมาก฿นการขຌารวมคูปองวิทยຏพืไออทอป วศฺ พราะทีไผานมาผูຌประกอบการผลิตกระดาษสา฿ชຌ
ปอสานาขຌาจากประทศพืไอนบຌาน฿นราคาสูง มืไอมีการ฿ชຌยืไอจากตຌนขຌาวพดมาผสมทนทา฿หຌปຓนการลดตຌนทุน
พิไมรายเดຌอีกทางหนึไง สาหรับขຌอสนอนะตຌองการ฿หຌ วศฺ มาถายทอดทคนลยี฿หมโ ชน การสรຌางลวดลาย
การสรຌางสีสันบนกระดาษสา รวมทัๅงการทากระดาษหัตถกรรมทีไมีคุณสมบัติพิศษพิไมขึๅนชน การ UV หรือ
สามารถตຌานการเหมຌเฟ เดຌ ปຓนตຌน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌป ระกอบการตຌองการผลิ ตกระดาษหั ตถกรรมทีไมีคุณสมบัติพิศษพิไมขึๅน ชน การตຌานเฟเหมຌ การ
ปງองกัน UV พืไอนาเปผลิตปຓนผลิตภัณฑຏอืไนโ ตอยอดตอเป ควรมีวิจัย฿นการผลิตกระดาษหัตถกรรมทีไมีคุณสมบัติ
พิศษพิไมติม
16ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นายกอพงศຏ หงษຏศรี
นางสาวภูวดี ตูຌจินดา

ผลิตภัณฑ์กอนการดานินการ

ผลิตภัณฑ์หลังการดานินการ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษรีเซคิล
พัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์ภาพนูนตไาละบรรจุภัณฑ์
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางบุญลຌอม อยูรับสุข อาภอวิศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษรีเซคิล พัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏภาพนูนตไา
ละบรรจุภัณฑຏ

ิภาษาอังกฤษี Process improvement of producing recycle handicraft paper, low relief paper
products and package improvementฺ

โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายกอพงศຏ หงษຏศรี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0-2201-7121
ทรสาร ๊
0-2201-7307
อีมลຏ ๊ korpong@dssฺgoฺth
3ฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางบุญลຌอม อยูรับสุข
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรวีรเทย
ทีไอยู ๊ ่/แ หมูทีไ โ ถนนปูຆดอก-ปูຆทองกຌว ตาบลเผจาศีล อาภอวิศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง แไแแเ
ทรศัพทຏ ๊ เใ5-ๆใแๆโ้, 081-6633456
ทรสาร ๊ เใ5-ๆใแๆโ้
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 1 ป ิ ตุลาคม โ5ๆเ- กันยายน โ5ๆแี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 46,000 บาท ิวศฺ ใโ,000 บาท ผูຌประกอบการ แไ,000 บาที
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿นการ
ยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ
ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมี
ความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนา
ผลิตภัณฑຏผลิต฿หมขຌารวมครงการ
วศฺ เดຌทาการศึกษาละพัฒนาผลิตภัณฑຏกระดาษรีเซคิลของผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌาน
ษตรวีรเทย หมู โ ถนนปูຆดอก-ปูຆกຌว ตาบลเผจาศีล อาภอวิศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ดยมุงนຌนทีไจะกຌเข
ปัญหาคุณภาพของกระดาษรีเซคิลทีไผลิตเดຌคุณภาพ฿หຌปຓนเปตามทีไมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี กาหนด
รวมทัๅงนายืไอละกระดาษรีเซคิลเปผลิตปຓนผลิตภัณฑຏชนิดตางโ ฿หຌมีความหลากหลายตรงตามความตຌองการ
ของตลาด ปຓนการพิไมอกาสทางการคຌา สงผล฿หຌผูຌประกอบการ OTOP มีศักยภาพ฿นการขงขันพรຌอมสูตลาด
สงออกตอเป
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรวีรเทย ตาบลเผจาศีล อาภอวิศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ปຓนกลุม
ผูຌประกอบการ OTOP ทีไมีความขຌมขใง ปัจจุบันมีการผลิตสินคຌา OTOP หลัก คือ ภาพนูนตไา ผลิตจากกระดาษรี
เซคิลิกลองนมี ละกระดาษจากวัชพืช ซึไงพัฒนามาจากการทีไกลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ คยเดຌถายทอดทคนลยีอาเวຌ โ หลักสูตรกอนหนຌา คือ การผลิตกระดาษหัตถกรรม
ละ การผลิตภาพนูนตไาจากกระดาษรีเซคิล  ดยกลุมฯ เดຌประยุกตຏนาเปผลิตปຓนผลิ ตภัณฑຏภาพนูนตไา ชน
ภาพประดับตางโ ผลิตจากกระดาษรีเซคิล ปัดผงทอง งิน ละนาก พืไอความสวยงาม ภาพพระ ิพระสมดใจกษ
เชยี ลียนบบพระผง ดยนากระดาษหอทองทีไปຂดองคຏพระจากวัดสาคัญมาปຓนมวลสารทนกรวดหินดินทราย
ผลิตภัณฑຏหลานีๅหมาะกับการปຓนของขวัญ ของฝาก ละสามารถจาหนายสรຌางรายเดຌ฿หຌกับกลุมฯ ตลอดมา
ปัญหาทีไกลุมฯ ตຌองการความชวยหลือคือ
แฺกระบวนการผลิตกระดาษรีเซคิลละกระดาษจากวัชพืชนัๅนมีขัๅนตอนยุงยาก การขึๅนผน฿ชຌวิธีตะดຌวย
มือ ซึไง฿ชຌวลานานละตຌองมีทักษะฉพาะ ทา฿หຌมีวัตถุดิบเมพียงพอตอการผลิตภาพนูนตไา
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โฺผลิตภัณฑຏภาพนูนตไายังเมมีบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม สีสันเมสวยงาม
หากปัญหาหล านีๅเดຌรับ การกຌเข กลุ มฯ จะสามารถผลิ ตภาพนูน ตไาเดຌมากละรวดรใว ยิไงขึๅน การมี
ผลิตภัณฑຏทีไมีรูปบบสากลสามารถขยายตลาดเดຌกวຌางขึๅน ละการมีบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม สวยงาม จะสามารถ
พิไมมูลคาตอชิๅนผลิตภัณฑຏ฿หຌสูงขึๅน ปຓนการพิไมรายเดຌ฿หຌกับกลุมฯ ดยรวม
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
ฺ่แ พัฒนากระบวนการผลิตกระดาษรีเซคิลละกระดาษจากวัชพืช฿หຌมีความสะดวกรวดรใว พืไอพิไม
ศักยภาพการผลิตวัตถุดิบพืไอ฿ชຌ฿นการผลิตภาพนูนตไา
ฺ่โ พิไมสีสันละลวดลายบนกระดาษรีเซคิล พืไอนาเปผลิตปຓนบรรจุภัณฑຏสาหรับผลิตภัณฑຏภาพนูนตไา
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
฿หຌคาปรึกษาละถายทอดทคนลยีการผลิตกระดาษรีเซคิล กระดาษจากวัชพืช ละทคนิคการสรຌาง
สีสันละลวดลายบนกระดาษ กผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไ อาภอวิศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
10ฺ หลักการละหตุผล
ภาพนูนตไาบนกระดาษ หมายถึง ภาพทีไทาจากกระดาษชนิดตางโ มีความนูนของภาพพียงลใกนຌอยดย
การออกบบละขึๅนรูปดຌวยวัสดุตางโ ชน ดินนๅามัน ปูนพลาสตอรຏ พืไอปຓนตัวบุຎม ลຌวนากระดาษผสมกาวหรือ
ปງงปยกผสมปูนพลาสตอรຏติดลงเปตามบบจนหนาพอประมาณ ถอดบบออก นาเปตาก฿หຌหຌง ประมาณ โ-ใ
วัน อาจตกตงดຌวยวัสดุหรือสีตางโ พืไอ฿หຌภาพดนชัดขึๅนละอาจคลือบดຌวยสารคลือบงาพืไอ฿หຌสวยงาม คงทน
฿ชຌสาหรับปຓนของประดับตกตง กระดาษทีไ฿ชຌทาจะปຓนกระดาษจากยืไอกระดาษบริสุทธิ์ หรือยืไอกระดาษรีเซคิล
กใเดຌ ตดยทัไวเปมัก฿ชຌกระดาษรีเซคิลพราะมีราคาถูกกวา
กระดาษทุกชนิดทีไรา฿ชຌทุกวันนีๅสวน฿หญผลิตจากนืๅอยืไอของตຌนเม ຌละมีกระดาษหลายชนิดทีไมืไอ฿ชຌลຌว
สามารถนามาผลิต฿ชຌเดຌอีก ชน กระดาษหนังสือพิมพຏ กระดาษบันทึก กระดาษสานา กระดาษพิมพຏดีด กระดาษ
คอมพิวตอรຏ บัตรรายการ ละซองจดหมายสีขาว สาหรับกระดาษทีไเมสามารถนาหลับมาผลิต฿หม ชน กระดาษทีไ
ติดกาวหรืออาบมัน นืไองจากความรຌอนจะทา฿หຌสารคลือบกระดาษละลายลຌวเปอุดตันครืไองจักรทา฿หຌกิดความ
สียหายเดຌ
การรีเซคิลกระดาษริไมตຌนดຌวยกระบวนการ฿ชຌนๅาละสารคมีกาจัดหมึกทีไปนปຕอนออกเป ทา฿หຌกระดาษ
หลานัๅนกลายปຓนนืๅอยืไอ จากนัๅนจึงทาความสะอาดนืๅอยืไอ พืไอนาขຌาสูกระบวนการผลิตสຌน฿ยทีไสามารถนาเป
ผลิตปຓนกระดาษตอเป กระดาษทีไ฿ชຌลຌว มืไอนามาผลิ ตขึๅน฿ชຌ฿หมมีกระบวนการทีไคอนขຌางซับซຌอนดยฉพาะ
จะตຌองกาจัดสีทีไปนปຕอนออก฿หຌหมดพราะการจือปนมຌพียงลใกนຌอยกใอาจทา฿หຌกระดาษทีไผลิต฿หม฿ชຌประยชนຏ
เมเดຌ เฟบอรຏ฿นนืๅอยืไอกระดาษจะลดนຌอยลงทุกขึๅนตอนของกระบวนการรีเซคิล กระดาษทีไผลิตขึๅน฿หมจึงมี
คุณภาพดຌอยลง มีพียงรຌอยละ ใ ปอรຏซในตຏของกระดาษหนังสือพิมพຏทานัๅนทีไสามารถนาเปผลิตปຓ นสิไงพิมพຏเดຌ
฿หม กระดาษรีเซคิลสวน฿หญจึงหมาะสาหรับทาปຓนกลองบรรจุสินคຌาทาปຓนฝງาพดานหรือฉนวนกันความรຌอน
การผลิตกระดาษรีเซคิล ฿นระดับหัตถกรรม มีความงายละสะดวกมากกวา การผลิตกระดาษจากสຌน฿ย
พืชชนิดตางโ ชน ปอสา ฟางขຌาว ผักตบชวา ละกลຌวย ปຓนตຌน พราะจะเมมีขัๅนตอนการตຌมยืไอละฟอกสียืไอ
กระดาษ หลือเวຌคขัๅนตอนการกระจายยืไอละการขึๅนผนกระดาษทานัๅน นอกจากนีๅตຌนทุนทีไ฿ชຌ฿นการผลิตกใถูก
กวามากดຌวยพราะกระดาษทุกชนิดสามารถรีเซคิลเดຌ ดยฉพาะกลองกระดาษสีนๅาตาล มีปริมาณมากละมีราคา
ถูกมากมืไอทียบกับราคาของวัตถุอืไนโ ทีไ฿ชຌผลิตกระดาษ ชน ปอสา เผ ปຓนตຌน ตอยางเรกใตามถึงจะมีขัๅนตอน
การผลิตทีไงาย ตຌนทุนการผลิตทีไถูกกวา ตคุณภาพของกระดาษรีเซคิลกใเมดีทากระดาษจากยืไอบริสุทธิ์ พราะ
คุณภาพของสຌ น ฿ยทีไเดຌสัๅ น กวา ส งผล฿หຌ คุณภาพของกระดาษรีเซคิล ทีไ ยกวา รวมทัๅงความหลากหลายของ
ลวดลายละสีสันของกระดาษรีเซคิลทาเดຌยากพราะควบคุมสีพืๅนของกระดาษ ิปຓนสีนๅาตาลออนของกลอง
กระดาษี ทา฿หຌการยຌอมสีทาเดຌยาก ปัจจุบันกระดาษรีเซคิลประภทหัตถกรรมทีไมีจาหนาย฿นทຌองตลาดจึงมีสี
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ดียว คือ สีนๅาตาลออน ละราคาทีไจาหนายกใถูกกวากระดาษจากยืไอบริสุทธิ์มาก ดังนัๅน฿นครงการฯ จะมุงนຌนทีไ
การปรรูปกระดาษรีเซคิล฿หຌปຓนสินคຌาหรือผลิตภัณฑຏอืไน คือ ภาพนูนตไา พรຌอมทัๅงนຌนการสรຌางสีสันละลวดลาย
บนกระดาษพืไอนาเปผลิตปຓนบรรจุภัณฑຏ ซึไงปຓนการพิไมมูลคาของกระดาษอีกทางหนึไง ปຓนการพิไมผลกาเรก
ผูຌประกอบการ สงสริมอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษรีเซคิล฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม
แฺ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูลชิงลึก฿นขัๅนตอนการ
ผลิ ต กระดาษรี เ ซคิ ล ละกระดาษจากวั ช พื ช ของกลุ ม
สารวจความตຌองการของตลาดดຌานผลิตภัณฑຏละบรรจุ
ภัณฑຏ
โฺ วิคราะหຏ ศึกษาละกຌปัญหาขัๅน ตอนทีไส ามารถตัด
ทอน ปรับปรุง พืไอลดความยุงยาก ละสามารถผลิตเดຌ
ดยเมจาปຓนตຌอง฿ชຌทักษะสูง
3ฺ ศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑຏทีไสะทຌอนถึงผลิตภัณฑຏจาก
กระดาษทีไมีสีสันละลวดลายอันปຓนอกลักษณຏของกลุม
ไฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก พืไอตรวจสอบคุณภาพของ
กระดาษละผลิตภัณฑຏทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ

ปงบประมาร โ5ๆแ

ตคฺ-พยฺ ธคฺ-มคฺ กพฺ-มีคฺ มยฺ-พคฺ มิยฺ-สคฺ

แ2ฺ ผลการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นวฺชพฺ กอพงศຏ หงษຏศรี จวฺ
ชงฺ ขวัญ฿จ สมบุญ ละ นวฺ สุวิมล หลใกหมืไนเวย เดຌดินทางลงพืๅนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาละถายทอดทคนลยี
การผลิตกระดาษรีเซคิล การผลิตภาพนูนตไา ละทคนิคการสรຌางสีสันละลวดลายบนกระดาษรีเซคิล ฿นวนทีไ
7-้ มีนาคม โ5ๆแ ณ ทีไทาการวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรวีรเทย ลขทีไ ่/แ หมูทีไ โ ถนนปูຆดอก-ปูຆทองกຌว
ตาบลเผจาศีล อาภอวิศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ระหวางวันทีไ ็ – ้ มีนาคม โ5ๆแ ดยคณะจຌาหนຌาทีไ
ดินทางออกจาก วศฺ ฿นวันทีไ ็ มีนาคม โ5ๆแ ละดินทางกลับ฿นวันทีไ ้ มีนาคม โ5ๆแ
฿นการลงพืๅนทีไเดຌ฿หຌคานะนาพืไอปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษรีเซคิลพืไอพิไมคุณภาพละลดวลา
฿นการผลิต พรຌอมทัๅงถายทอดทคนลยีการสรຌางสีสันละลวดลายบนกระดาษพืไอทีไจะเดຌนาเปผลิตปຓนบรรจุ
ภัณฑຏสาหรับ฿ชຌบรรจุภาพนูนตไาทีไผลิตเดຌ ซึไงนอกจากปຓนการพิไมมูลคา฿หຌกระดาษรีเซคิลลຌวลูกคຌายังชืไนชอบ
พราะสีสันสวยงาม ปຓนการดึงดูดลูกคຌาอีกทางหนึไง
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13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
การผลิตกระดาษรีเซคิลของกลุมมบຌานกษตรวีรเทย หมูทีไ โ ถนนปูຆดอก-ปูຆทองกຌว ตาบลเผจาศีล
อาภอวิศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ดิมยังมีขัๅนตอนการผลิตกระดาษทีไยุงยาก การขึๅนผน฿ชຌวลานาน คุณภาพ
กระดาษยังเมสมไาสมอ ละทีไผานมาผลิตปຓนสีพืๅน เมมีลวดลายละสีสัน หลากหลายทา฿หຌเมปຓนทีไนิยมนามาทา
ปຓนบรรจุภัณฑຏ มืไอ วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตกระดาษรีเซคิลทีไรวดรใวขึๅน ละสอนทคนิคการสรຌาง
ลวดลายบนกระดาษพืไอพิไมมูลคาของกระดาษกอนนาเปทาบรรจุภัณฑຏตางโ ทา฿หຌทางกลุมสามารถผลิตกระดาษ
รีเซคิลเดຌมากขึๅน มีคุณภาพทีไสมไาสมอ หมาะกการนาเปผลิตภาพนูนตไา ละบรรจุภัณฑຏทีไผลิตเดຌมีลวดลาย
สีสันทีไสวยงาม ปຓนทีไดึงดูด฿จของลูกคຌาทัไวเป
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
พึงพอ฿จมาก฿นการขຌารว มคูป องวิทยຏพืไออทอป วศฺ ซึไงนอกจากจะชวยพัฒ นาคุณภาพ฿นการผลิ ต
กระดาษรีเซคิล฿หຌรวดรใวขึๅน มีคุณภาพสมไาสมอ ลຌวยังชวยสอนทคนิคการสรຌ างลวดลายละสีสันบนกระดาษ
ทา฿หຌ ปຓน การพิไมมูลคาของกระดาษรีเซคิลละพิไมรายเดຌอีกทางหนึไง สาหรับ ขຌอสนอนะตຌองการ฿หຌ วศ ฺ
มาถายทอดทคนลยี฿หมโ ชน กระดาษจากศษผຌา การทากระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดิบชนิดโ อืไน฿นทຌองถิไน
ชน ธูปฤษีละฟางขຌาว ปຓนตຌน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศฺ ควรติดตามปัญหาละความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นการพัฒนาคุณภาพ ละความหลากหลาย
ของรู ป บบของผลิ ต ภั ณ ฑຏ จ ากกระดาษรี เ ซคิ ล อย า งต อ นืไ อ ง พืไ อ ช ว ยกຌ ปั ญ หาละต อ ยอด ความรูຌ ข อง
ผูຌประกอบการ฿หຌสามารถผลิตภัณฑຏทีไตรงกับความตຌองการของลูกคຌา
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นายกอพงศຏ หงษຏศรี
นางสาวภูวดี ตูຌจินดา

253

ผลิตภัณฑ์กอนการดานินการ

ผลิตภัณฑ์หลังการดานินการ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษละผลิตภัณฑ์
จากศษหลือทิๅงจากการผลิต ครืไองจักสานจากสืไอกก
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
วิสาหกิจชุมชนกลุมสงสริมอาชีพบຌานนนสะอาด
นางสาวปริยะมาต สุขสมบัติ อาภอคกพธิ์เชย จังหวัดขอนกน

กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี กระดาษละผลิตภัณฑຏจากศษหลือทิๅงจากการผลิตครืไองจักสานจากสืไอกก

ิภาษาอังกฤษี Development of the production process of paper and waste products from
the manufacture of wicker mats

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายยุทธนาพงศຏ ดงพใง ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศกรรม กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เ-โโเแ-็แโใ
ทรสาร ๊
เ-โโเแ-็ใเ็
อีมลຏ ๊ yutthanapong@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางสาวปริยะมาต สุขสมบัติ
ทีไอยู ๊ แใโ หมูทีไ ๆ ตาบลนาพง อาภอคกพธิ์เชย จังหวัดขอนกน ไเแๆเ
ทรศัพทຏ ๊ เใ5-ๆใแๆโ้, เ่แ-ๆๆใใไ5ๆ
ทรสาร ๊ เใ5-ๆใแๆโ้
อีมลຏ ๊ Piyamattutu@gmailฺcom
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ แ ป ิ ตุลาคม โ5ๆเ- กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊
ๆๆ,000 บาท ิวศฺ ไๆ,0000 บาท ผูຌประกอบการ โเ,000 บาที
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ตามนยบายของรัฐบาล฿นการ
ยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ
ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี จึงเดຌมีครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ละเดຌ ปຂดรับสมัครผูຌประกอบการทีไมี
ความพรຌอมดຌานอาคารสถานทีไผลิต ความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตละคุณภาพผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงพัฒนา
ผลิตภัณฑຏผลิต฿หมขຌารวมครงการ
วศฺ เดຌทาการศึกษาการผลิตกระดาษจากศษวัสดุทีไหลือทิๅงจากการผลิตสืไอกกมาผลิตปຓนกระดาษ ละ
ผลิตปຓนผลิตภัณฑຏ ชน ถุงกระดาษ กลองกระดาษ ปຓนตຌน ปัญหาหลักของผูຌประกอบการผลิตสืไอกก คือการขาด
องคຏความรูຌละขຌอมูลรวมถึงวิธีการ฿ชຌประยชนຏจากศษหลือทิๅงทัๅงทางดຌานการผลิตปຓนยืไอกระดาษละการทา
ผนกระดาษ ดังนัๅนการขຌาเปสนับสนุนการผลิตยืไอจากศษหลือทิๅงทีไกิดจากการสานสืไอกก ลຌวนายืไอทีไเดຌมา
ทาปຓนผนกระดาษบบหัตถกรรม ซึไงสามารถนามา฿ชຌปຓนวัตถุดิบพืไอทาปຓนผลิตภัณฑຏหัตถกรรมจากกระดาษกก
เดຌ จึ ง ปຓ น สิไ ง ส าคั ญ ทีไภ าครั ฐ ควรดานิน การศึ กษาละถา ยทอด฿หຌ กั บ ผูຌ ป ระกอบการ ปຓ น พิไ ม รายเดຌ  ละ฿ชຌ
ประยชนຏจ ากส ว นหลื อทิๅงหล า นีๅ ดยหน ว ยงานของกลุ ม วัส ดุธ รรมชาติละสຌ น฿ย กองวัส ดุละวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
7. ความปຓนมาของครงการ
กระดาษกก หมายถึง กระดาษทีไทาจากตຌนกก ศษวัสดุทีไหลือทิๅงจากการผลิตสืไอกก ดยการนา มาตຌม
ดຌวยซดีไยมเฮดรอกเซดຏ อาจมีการฟอก ลຌวผานการกระจายยืไอ ลຌวทาปຓนผนบนตะกรง นาเปตาก฿หຌหຌง มี
ลวดลายตามธรรมชาติทีไกิดขึๅนอง อาจยຌอมสี คลือบดຌวยสารคลือบงา ละตกตาง฿หຌปຓนลวดลายตางโ ดย฿ชຌ
วัสดุอืไน ชน ดอกเมຌหຌงดຌวยกใเดຌ
฿นช ว งวลาทีไ ผ า นมา กลุ ม วั ส ดุ ธ รรมชาติ  ละสຌ น ฿ย กองวั ส ดุ วิ ศ วกรรม เดຌ ฿ หຌ ค านะน า/ถ า ยทอด
ทคนลยีการผลิตกระดาษกก฿หຌกชาวบຌาน/ประชาชน฿นขต ตาบลนาพง อาภอคกพธิ์เชย จังหวัดขอนกน
ซึไงปัจจุบันปຓน กลุมวิสาหกิจ ชุมชนกลุมสงสริมอาชีพบຌานนนสะอาด ซึไงมีการผลิ ต ภัณฑຏของฝาก ของชารว ย
ครืไองจักสาน กระปຉา ครืไองประดับ ฯลฯ จากสืไอกกละมีการผลิตกระดาษจากศษวัสดุทีไหลือทิๅงจากการผลิต
สืไ อ กก ออกมาจ าหน า ย ต  นืไ อ งดຌ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑຏ ก ระดาษทีไ ผ ลิ ต เดຌ ยั ง ดຌ อ ยคุ ณ ภาพ รู ป บบ ละลวดลาย
เมหลากหลาย ทา฿หຌเมปຓนทีไตຌองการของตลาด จึงจาปຓนตຌองมีการปรับปรุง พัฒนาทัๅงดຌานคุณภาพของกระดาษ
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รูปบบ ละลวดลายผลิตภัณฑຏ฿หຌมีความปຓนอกลักษณຏ ดดดน ปຓนทีไตຌองการของตลาด รวมทัๅงการนายืไ อละ
กระดาษทีไผลิตเดຌเปผลิ ตปຓนผลิ ตภัณฑຏอืไนโ ชน ภาพนูนตไา วัส ดุตกตง ปຓน ตຌน พืไอปຓนการพิไมมูลคาของ
ผลิตภัณฑຏ
กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย นอกจากจะเปชวยพัฒนาการผลิตกระดาษกกลຌว ยังจะมีการสอน฿หຌทาง
กลุมฯ ผลิตภาพนูนตไาดย฿ชຌกระดาษทีไผลิตเดຌพืไอปຓนการพิไมมูลคา฿หຌมาก ปຓนการสรຌางรายเดຌอีกทางหนึไง

ภาพนูนตไาจากกระดาษ
8. วัตถุประสงคຏ
พัฒนาคุณภาพกระดาษกกละผลิตภัณฑຏจากกระดาษกกพืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏ
9. ขอบขตของการดานินงาน
1. ลงพืๅ น ทีไ  พืไ อ ส ารวจปั ญ หาละรวบรวมขຌ อ มู ล ดຌ า นต า งโ กีไ ย วกั บ การผลิ ต กระดาษกก จาก
ผูຌประกอบการ
2. ทดลองหาสวนผสมทีไหมาะสมสาหรับการผลิตกระดาษผักกกละผลิตภัณฑຏจากกระดาษกก
3. ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก พืไอตรวจสอบคุณภาพของกระดาษละผลิตภัณฑຏทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ
4. สรุปครงการละจัดทารายงาน
10. หลักการละหตุผล
กก ิชืไอวิทยาศาสตรຏ๊ Cyperus imbricatusี ปຓนพืชวงศຏกก หลายฤดู มีหงຌา สูง 5เ – แ5เ ซนติมตร
มั ก หนาทีไ  คน ฿บมี สี  ขี ย ว ต ป ลอกหุຌ ม มี สี ฟ างขຌ า ว ดอกปຓ น ดอกช อ ยาวถึ ง โเ ซนติ  มตร ช อ ดอกย อ ย
ประกอบดຌวยดอกยอย ๆ-โเ ดอก ขยายพันธุຏดຌวยหงຌาละมลใด ชอบดินทีไมีนๅาขัง พบ฿นบริวณทีไมีนๅาทวมขัง ละ
คันนา พรกระจายมากทางภาคกลางของประทศเทย
ปัจจุบันพบวามีวัสดุหลือทิๅงจากการผลิตสืไอกกจานวนมากทีไยังเมสามารถนามา฿ชຌประยชนຏเดຌ ชน ศษ
ของสืไอกก ซึไงจะถูกตัดลຌวกใบกองทิๅงเวຌเม฿ชຌประยชนຏปຓนการสียทรัพยากรอยางสูญปลา หรืออาจมีการนาเป
ผาอันนับเดຌวาปຓนการทาลายสิไงวดลຌอมทางหนึไง ดังนัๅนถຌามีการนาศษหลือทิๅงของสืไอกกมาผลิตปຓนผลิตภัณฑຏ
กระดาษละผลิตภัณฑຏจากกระดาษกก กใจะปຓนนวทางการ฿ชຌ ประยชนຏจากศษหลือทิๅงละปຓนการพิไมมูลคา
฿หຌสูงขึๅนเดຌ ตกลุมผูຌประกอบการตางโ ยังขาดความรูຌ฿นดຌานกระบวนการผลิตปຓนยืไอกระดาษ กระบวนการฟอก
ยืไอ ละการทาผนกระดาษทีไมีคุณภาพดี ทัๅงดຌานความหนียว ความคงทน ละความสมไาสมอของนืๅอกระดาษ
ปຓนตຌน ดังนัๅนการเดຌรับความรูຌดຌานการผลิตยืไอละการผลิตกระดาษกกจึง ปຓนสิไงจาปຓนอยางยิไง ทีไภาครัฐควร฿หຌ
การสนับสนุน ตลอดจนการพัฒนาปรรูปปຓนผลิตภัณฑຏตางโ จากกระดาษกกทีไมีคุณภาพดีตรงตามความตຌองการ
ของลูกคຌาละผูຌ฿ชຌซึไงถือเดຌวาปຓนการนาวัสดุหลือทิๅงทีไเดຌจากกลุมประกอบการประภทสืไอกกมา฿ชຌเดຌอยางคุຌมคา
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การผลิตกระดาษจากศษกกละจากตຌนกก รวมถึงการผลิตปຓนผลิตภัณฑຏจากกระดาษกกมีขัๅนตอนการ
ดานินการดยริไมจาก การตรียมวัตถุดิบ การตຌมยืไอ การฟอกยืไอ ิถຌาตຌองการกระดาษขาวี การปรับปรุงสมบัติ
กระดาษ การทาผนกระดาษ ละการผลิตปຓนผลิตภัณฑຏจากกระดาษกก
การถายทอดทคนลยีการผลิตกระดาษกกจากศษหลือทิๅงละตຌนกก ละการปรรูปปຓนผลิต ภัณฑຏ
ของกระดาษกก จะปຓน ประยชนຏอยา งยิไงทีไเดຌมีการนาผลการวิจัยเปถายทอด฿หຌ กกลุมผูຌป ระกอบการตางโ
สามารถนาความรูຌนีๅเปผลิตปຓนสินคຌาตางโ ทีไสดงอกลักษณຏของชุมชนเดຌ
กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ปຓนหนวยงานทีไมีความพรຌอมทัๅง
ดຌานวิชาการ ประสบการณຏละบุคลากร สามารถดานินการศึกษาวิจัยละถายทอดทคนลยีการผลิตกระดาษกก
จากศษหลือทิๅงละตຌนกกเดຌ รวมถึงการนากระดาษกกเปผลิตปຓนผลิตภัณฑຏจากกระดาษกก ชน ภาพนูนตไาละ
กลองบรรจุภัณฑຏ ปຓนตຌน ละยังสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเป฿ชຌ฿นการผลิตยืไอละกระดาษจาก
วัตถุดิบพืชสຌน฿ยประภทอืไนเดຌอีกดຌวย ปຓนการสนับสนุนกลุมผูຌประกอบการละกลุมครือขายทีไสน฿จ ทีไปຓน
วัตถุดิบ฿นทຌองถิไน฿หຌปຓนหลงผลิตละสนับสนุนกลุมผูຌประกอบการละกลุมครือขายตางโ ฿หຌมีศักยภาพ ปຓน
การนาวัตถุดิบทีไหลือทิๅงละหาเดຌงาย฿นทຌองถิไนมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชนຏ
11. ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม
แฺ ลงพืๅนทีไสารวจละรวบรวมขຌอมูล ชิงลึก฿นขัๅนตอน
การผลิตกระดาษจากศษหลือทิๅงจากการผลิตสืไอกก
ส ารวจความตຌ อ งการของตลาดดຌ า นผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ละ
บรรจุภัณฑຏ
โฺ วิคราะหຏ ศึกษาละกຌปัญหาขัๅนตอนทีไสามารถตัด
ทอน ปรับปรุง พืไอลดความยุงยาก ละสามารถผลิต
เดຌดยเมจาปຓนตຌอง฿ชຌทักษะสูง
ใฺ ศึ ก ษาการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หຌ มี ค วามสากลมาก
ยิไงขึๅน ชน การปรับพืๅนผิวของกระดาษ นๅาหนัก ละ
รูปบบของผลิตภัณฑຏ
ไฺ ศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑຏทีไสะทຌอนถึงผลิตภัณฑຏ
จากกระดาษ ชน กลองบรรจุทีไทาจากกระดาษ ซึไงมี
สีสันละลวดลายอันปຓนอกลักษณຏของกลุม
5ฺ ฿หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก พืไ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
กระดาษละผลิตภัณฑຏทีไผูຌประกอบการผลิตเดຌ
ๆฺ สรุปครงการละจัดทารายงาน

ปงบประมาร โ5ๆแ

ตคฺ-พยฺ ธคฺ-มคฺ กพฺ-มีคฺ มยฺ-พคฺ

มิยฺ-สคฺ

12. ผลการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม คือ นวฺชพฺ ยุทธนาพงศຏ ดงพใง
จพฺชงฺ สุ รดช พานพใ ง ละจพฺชงฺ ขวัญ ฿จ สมบุญ เดຌ ดิ น ทางลงพืๅน ทีไพืไ อ฿หຌ คานะนา฿นการปรับ ปรุ ง
กระบวนการผลิตกระดาษจากศษหลือทิๅงจากการผลิตครืไองจักสานจากสืไอกกละการพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏพืไอ
พิไมคุณภาพละลดตຌนทุนการผลิต ฿นวันทีไ โใ – โๆ มกราคม โ5ๆแ ณ ทีไทาการวิสาหกิจชุมชนกลุมสงสริม
อาชีพบຌานนนสะอาด ลขทีไ แใโ หมูทีไ ๆ ตาบลนาพง อาภอคกพธิ์เชย จังหวัดขอนกน ดยคณะจຌาหนຌาทีไ
ดินทางออกจาก วศฺ ฿นวันทีไ โใ มกราคม โ5ๆแ ละดินทางกลับ฿นวันทีไ โๆ มกราคม โ5ๆแ ฿นการลงพืๅนทีไเดຌ
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฿หຌคานะนาพืไอปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษจากศษหลือทิๅงจากการผลิตครืไองจักสานจากสืไอกก พืไอพิไม
คุณภาพ฿หຌสูงขึๅนตรงกับความตຌองการของลูกคຌา ละเดຌสอนผูຌประกอบการ฿นการนากระดาษทีไผลิตเดຌเปผลิตปຓน
ภาพนูนตไา ทีไมีลวดลายสวยงาม ปຓนการพิไมมูลคา฿หຌผลิตภัณฑຏยืไอละกระดาษอีกทางหนึไงนอกหนือจากการ
จาหนาย฿นรูปบบของกระดาษพียงอยางดียว
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กระดาษจากศษหลือทิๅงจากการผลิตครืไองจักสานจากสืไอกกของวิสาหกิจชุมชนกลุมสงสริมอาชีพบຌาน
นนสะอาด ตาบลนาพง อาภอคกพธิ์เชย จังหวัดขอนกน กอนดานินการพบวา
1. ขัๅนตอนการตรียมวัตถุดิบิศษหลือทิๅงจากการผลิตครืไองจักสานจากสืไอกกี พืไอผลิตปຓนกระดาษ
มีการตรียมวัตถุดิบคอนขຌางยุงยากคือตຌองมีการตัดวัตถุดิบ฿หຌปຓนชิๅนสัๅนโยาวประมาณ แ ซนติมตร
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ซึไงตຌอง฿ชຌวลานานละ฿ชຌคนจานวนมาก คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุ
วิศวกรรม ฿หຌ ทดลองตรียมวัตถุดิบ ดย฿หຌ ตัดวัตถุดิบ ฿หຌ ยาวขึๅน ประมาณ แเ ซนติ มตร ผลการ
ทดลองสามารถผลิตปຓนกระดาษเดຌชนดียวกัน
2. การ฿ชຌสารคมี฿นการตຌม มีการ฿ชຌสารคมี฿นอัตราสวนทีไเมนนอน คือ เมมีการชัไง ฿สสารคมียการ
฿ชຌชຌอนตักละนับจานวนชຌอนทีไ฿ส นืไองจากทางกลุมเมมีครืไองชัไงทีไสามารถชัไงสารคมีทีไตຌองการเดຌ
คณะจຌาหนຌาทีไของ กลุมวัสดุธรรมชาติละสຌน฿ย กองวัสดุวิศวกรรม จึงเดຌนะนา฿หຌจัดซืๅอครืไองชัง
ทีไสามารถชัไงสารคมี฿นปริมาณทีไตຌองการเดຌมา฿ชຌงาน
3. มืไอทางกลุมสามารถผลิตกระดาษจากศษกกลຌวกใเดຌทาการตอยอดดยการสอน฿หຌทางกลุม฿หຌผลิต
ภาพนูนตไาจากกระดาษทีไผลิตเดຌปຓนการพิไมมูลคาอีกทางหนึไง
แไฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศฺ ควรติด ตามปั ญ หาละความตຌอ งการของผูຌ ป ระกอบการ฿นการพัฒ นาคุ ณภาพ ลวดลาย ความ
หลากหลายของรูปบบของผลิตภัณฑຏจากกระดาษผักตบชวาอยางตอนืไอง พืไอชวยกຌปัญหาละตอยอดความรูຌ
ของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถผลิตภัณฑຏทีไตรงกับความตຌองการของลูกคຌา
แ5ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
นายยุทธนาพงศຏ ดงพใง
นายสุรดช พานพใง
นางสาวขวัญ฿จ สมบุญ

ผลิตภัณฑ์กอนการดานินการ

ผลิตภัณฑ์หลังการดานินการ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการ การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
วิสาหกิจชุมชนกลุมทอสืไอกกบຌานทับลุม ินางนฤมล หางสูงนินี
อาภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
กลุมทอสืไอกกบຌานชุมตาบง ินางสุภาภรณ์ ศรีสมภาี
อาภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
กลุม Thai Touch สัมผัสเทเทย ินางสาวปาริสา ดวงเทยี
อาภอมือง จังหวัดลาพูน

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี
การยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
โฺ ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร ๊
0 2201 7102
อีมลຏ ๊
supachai@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางนฤมล หางสูงนิน
ทีไตัๅง ๊ วิสาหกิจชุมชนกลุมทอสืไอกกบຌานทับลุม ไไ็/แ หมู 5 ตาบลวังบอ อาภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรคຏ ทรศัพทຏ ๊ 0้่ ็่ๆ ่่5้
3ฺ2 นางสุภาภรณຏ ศรีสมภา
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอกกบຌานชุมตาบง แ5้ หมู ่ ตาบลชุมตาบง อาภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรคຏ
ทรศัพทຏ ๊ 0่แ ้โใ 5่ไแ
3ฺ3 นางสาวปาริสา ดวงเทย
ทีไตงัๅ ๊ กลุม Thai Touch สัมผัสเทเทย โโ/โ หมู ไ ตาบลประตูปຆา อาภอมือง จังหวัดลาพูน
ทรศัพทຏ ๊ เ่แ ้้้ เ้้แ
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น 2 ดือน ิมฺยฺ– พฺคฺ โ561ี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊
25,150 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏจักสาน ดยการ
ถายทอดทคนลยีปງองกันการกิดชืๅอราละพัฒนารูปบบ฿นผลิตภัณฑຏจักสานจากกก ฿หຌกผูຌประกอบการ฿น
พืๅนทีไจังหวัดนครสวรรคຏ คือ วิสาหกิจชุมชนกลุมทอสืไอกกบຌานทับลุม หมู 5 ตาบลวังบอ อาภอหนองบัว ละ
กลุมทอสืไอกกบຌานชุมตาบง หมู ่ ตาบลชุมตาบง อาภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรคຏ ละจังหวัดลาพูน คือ กลุม
Thai Touch สัมผัสเทเทย หมู ไ ตาบลประตูปຆา อาภอมือง จังหวัดลาพูน ผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรม
วิทยาศาสตรຏบริการทราบวายังมีความตຌองการทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิตภัณฑຏ
฿หຌมากขึๅน นืไองจากผลิตภัณฑຏของกลุมจะยຌอมสีดຌวยสีคมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑຏจักสานปຓนหลัก
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑຏจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
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9ฺ2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน

มฺยฺ

โ561
ดือนทีไ

พฺคฺ

10ฺ หลักการละหตุผล
วศฺ จัดฝຄ กอบรมชิงปฏิบัติการ หลั กสูตร การปງองกันชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสานละการออกบบ
ผลิตภัณฑຏ ฿หຌกผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดนครสวรรคຏ จานวน 30 คน ระหวางวันทีไ 27 – 29 พฤศจิกายน
2560 ณ รงรมกรนดຏฮิลลຏ รีสอรຏท อนดຏ สปา อาภอมือง จังหวัดนครสวรรคຏ ละจัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การปງองกันชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสานละการออกบบผลิตภัณฑຏจากกก ฿หຌกผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไ
จังหวัดลาพูน จานวน 2 กลุม 30 ราย ระหวางวันทีไ 18 – 20 มษายน 2561 ณ หຌองประชุมสานักงานทศบาล
ตาบลประตูปຆา อาภอมือง จังหวัดลาพูน พืไอ฿หຌกลุมมีความสามารถ฿นการปรรูปสืไอกกละตຌนคลຌา฿หຌปຓน
ผลิตภัณฑຏอืไนโ ชน กลองทิชชู กระปຉาบบทันสมัย ของทีไระลึก ปຓนตຌน ยัง พบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการ
ทคนลยี฿นการยຌอมสีธรรมชาติ ดังนัๅน฿นปงบประมาณ โ5ๆ1 สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
เดຌจัดทาขຌอสนอคูปองวิทยຏฯ การยຌอมสี ผ ลิ ตภัณฑຏจักสานจากกกดຌว ยสี ธ รรมชาติ  พืไอ฿หຌ คาปรึกษาชิงลึ ก
กระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ กกลุมดังกลาว
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
คณะจຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌ ป ระสานงานกั บ ผูຌ ป ระกอบการ ละดิ น ทางลงพืๅ น ทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก
พืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนทอสืไอ ลขทีไ 447/1 หมู 5
ตาบลวังบอ อาภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรคຏ ฿นวันอังคารทีไ 1 พฤษภาคม 2561 กลุมทอสืไอกกบຌานชุมตาบง
ลขทีไ 159 หมู 8 ตาบลชุมตาบง อาภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรคຏ ฿นวันพุธทีไ 2 พฤษภาคม 2561 ละกลุม
Thai Touch สัมผัสเทเทย โโ/โ หมู ไ ตาบลประตูปຆา อาภอมือง จังหวัดลาพูน ฿นวันศุกรຏทีไ 4 พฤษภาคม
2561
แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌป ระกอบการทีไส มัครขຌารว มครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสี ผ ลิตภัณฑຏ
จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑຏจัก
สานจากกกเดຌ ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทัๅงสิๅน 25ุ150 บาท ดยคิดปຓนงบประมาณของ วศฺ
แ7ุ6เเ บาท ิคิดปຓน ๆ9ุ9่ัี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 7ุ55เ บาท ิคิดปຓน ใ0ฺ02ัี
ผลการดานินงานกีไยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐาน
กลุมวิสาหกิจชุมชนทอสืไอ ตาบลวังบอ อาภอหนองบัว ละกลุมทอสืไอกกบຌานชุมตาบง ตาบล
ชุมตาบง อาภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรคຏ ปຓน 2 กลุมทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏจากตຌนกก ิมผชฺ
7/2559) ลຌว
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกตຏ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ

264
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโทีไ
เดຌ รั บ เปพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หຌ มี คุ ณ ภาพทีไ ดี มี ค วามหลากหลาย ละผลิ ต ภั ณ ฑຏ ส ามารถจ าหน า ย฿นราคา
ทีไสูงขึๅนเดຌ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16ฺ1 นางสาวนงลักษณຏ บรรยงวิมลณัฐ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
แๆฺ2 นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
แๆฺ3 นายอภิวัฒนຏ นียมจຌอย
จຌาพนักงานวิทยาศาสตรຏ

265
ภาพประกอบการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการ การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ กลุมทอสืไอกก
ินางราตรี กองทรัพย์ี อาภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

267

รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี
การยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
2. ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร ๊ 0 2201 7102
อีมลຏ ๊
supachai@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางราตรี กองทรัพยຏ
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอกก แ้้ หมู แ ตาบลหຌวยกຌว อาภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ทรศัพทຏ ๊ 081 533 6804
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น 2 ดือน ิสฺคฺ– กฺยฺ โ56แี
5. งบประมาณครงการ ๊
1ไ,5เ0 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความปຓนมาของครงการ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏจักสาน ดยการ
ถายทอดทคนลยีปງองกันการกิดชืๅอราละพัฒนารูปบบ฿นผลิตภัณฑຏจักสานจากกก ฿หຌกผูຌประกอบการ฿น
พืๅนทีไจังหวัดพิจิตร คือ กลุมทอสืไอกก แ้้ หมู แ ตาบลหຌวยกຌว อาภอบึงนาราง ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌ
จຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการทราบวายังมีความตຌองการทคนลยีการยຌอมสีธ รรมชาติ พืไอสรຌางความ
นาสน฿จ฿นผลิ ตภัณฑຏ฿หຌ มากขึๅน นืไองจากผลิตภัณฑຏของกลุมจะยຌอมสี ดຌว ยสี คมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑຏจักสาน
ปຓนหลัก
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑຏจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
9ฺ2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน

สฺคฺ

โ560
ดือนทีไ

กฺยฺ
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10ฺ หลักการละหตุผล
จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปງองกันชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสานละการออกบบผลิตภัณฑຏ 
฿หຌกผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดพิจิตร จานวน ใเ คน ระหวางวันทีไ โ็ – โ้ ธันวาคม โ5ๆเ ณ ทีไทาการกลุม
ทอสืไอกก ตาบลหຌวยกຌว อาภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร พบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการทคนลยี฿นการ
ยຌอมสีธรรมชาติ ดังนัๅน สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌจัดทาขຌอสนอคูปองวิทยຏฯ การยຌอมสี
ผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติพืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกระบวนการยຌอมสีธรรมชาติ กกลุมดังกลาว
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
คณะจຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌ ป ระสานงานกั บ ผูຌ ป ระกอบการ ละดิ น ทางลงพืๅ น ทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก
พืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ระหวางวันศุกรຏทีไ 3 - วันสารຏทีไ 4 สิงหาคม 2561
ณ ทีไทาการกลุมทอสืไอกก ตาบลหຌวยกຌว อาภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจัก
สานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑຏจักสาน
จากกกเดຌ ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทัๅงสิๅ น แไุ5เเ บาท ดยคิด ปຓนงบประมาณของ วศฺ
แเุเเเ บาท ิคิดปຓน ๆฺ่้็ัี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 4ุ5เเ บาท ิคิดปຓน ใแฺเใัี
ผลการดานินงานกีไยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐาน
กลุมทอสืไอกก ตาบลหຌวยกຌว อาภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปຓนกลุมทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏจากตຌนกก ิมผชฺ 7/2559) ลຌว
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกตຏ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโ
ทีไ เ ดຌ รั บ เปพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หຌ มี คุ ณ ภาพทีไ ดี มี ค วามหลากหลาย ละผลิ ต ภั ณ ฑຏ ส ามารถจ าหน า ย
฿นราคาทีไสูงขึๅนเดຌ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
แๆฺโ นายอภิวัฒนຏ นียมจຌอย
จຌาพนักงานวิทยาศาสตรຏ

269
ภาพประกอบการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการ การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมสตรีบຌานหนองก ินางนงค์รักษ์ จมจຌงี
อาภอนนคูณ จังหวัดศรีสะกษ
กลุมทอสืไอ ินางบุญรักษ์ งามจຌงี
อาภอราษีเศล จังหวัดศรีสะกษ

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี
การยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
2. ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 โโเแ ็ใเ5
อีมลຏ ๊ supachai@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางนงคຏรักษຏ จมจຌง
ทีไตัๅง ๊ กลุมสตรีบຌานหนองก แโไ หมู ้ ตาบลพธิ์ อาภอนนคูณ จังหวัดศรีสะกษ
ทรศัพทຏ ๊ 0่้ 5็่ ไแโ่
3ฺ2 นางบุญรักษຏ งามจຌง
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอ ไโ หมู โ ตาบลบัวทุง อาภอราษีเศล จังหวัดศรีสะกษ
ทรศัพทຏ ๊ เๆใ เเ่ ใไไ่
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น 2 ดือน ิมฺยฺ - พฺคฺ โ561ี
5. งบประมาณครงการ ๊
13,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความปຓนมาของครงการ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏจักสาน ดยการ
ถายทอดทคนลยีปງองกันการกิดชืๅอราละพัฒนารูปบบ฿นผลิตภัณฑຏจักสานจากกก ฿หຌกผูຌประกอบการ฿น
พืๅนทีไจังหวัดศรีสะกษ ซึไงกลุมสตรีบຌานหนองก แโไ หมู ้ ตาบลพธิ์ อาภอนนคูณ ละกลุมทอสืไอ ไโ
หมู โ ตาบลบัวทุง อาภอราษีเศล จังหวัดศรีสะกษ เดຌขຌารวมการฝຄกอบรมดຌวยละเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรม
วิทยาศาสตรຏบริการทราบวายังมีความตຌองการทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิตภัณฑຏ
฿หຌมากขึๅน นืไองจากผลิตภัณฑຏของกลุมจะยຌอมสีดຌวยสีคมี฿นการยຌอมผลิตภัณฑຏจักสานปຓนหลัก
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑຏจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
9ฺ2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
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10ฺ หลักการละหตุผล
วศฺ จัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปງองกันชืๅอรา ฿นผลิตภัณฑຏจักสานละการออกบบ
ผลิตภัณฑຏจากกก ฿หຌกผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดศรีสะกษ จานวน 10 กลุม 30 ราย ระหวางวันทีไ
ํ๎ – ํ๐ มีนาคม ๎๑๒ํ ณ รงรมพรหมพิมาน อาภอมือง จังหวัดศรีสะกษ พืไอ฿หຌกลุม มีความสามารถ
฿นการปรรูปสืไอกก฿หຌปຓนผลิตภัณฑຏอืไนโ ชน กลองทิชชู กระปຉาบบทันสมัย ของทีไระลึก ปຓนตຌน ยังพบวา
ผูຌประกอบการมีความตຌองการทคนลยี฿นการยຌอมสีธรรมชาติ ดังนัๅน฿นปงบประมาณ โ5ๆแ สานักทคนลยี
ชุมชน กรมวิ ทยาศาสตรຏบ ริก าร เดຌจั ดทาขຌอ สนอคูป องวิท ยຏฯ การยຌอ มสี ผ ลิ ตภั ณฑຏจั กสานจากกกดຌ ว ยสี
ธรรมชาติ พืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกระบวนการยຌอมสีธรรมชาติกกลุมดังกลาว
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
คณะจຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌ ป ระสานงานกั บ ผูຌ ป ระกอบการ ละดิ น ทางลงพืๅ น ทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก
พืไอพัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ณ กลุมสตรีบຌานหนองก ลขทีไ 124 หมู 9 ตาบล
พธิ์ อาภอนนคูณ จังหวัดศรีสะกษ ฿นวันพุธทีไ 4 มษายน 2561 ละกลุมทอสืไอ ลขทีไ 42 หมู 2 ตาบล
บัวทุง อาภอราษีเศล จังหวัดศรีสะกษ วันพฤหัสบดีทีไ 5 มษายน 2561
แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑຏ จัก
สานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑຏจักสาน
จากกกเดຌ ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทัๅงสิๅน แ3ุ000 บาท ดยคิดปຓนงบประมาณของ วศฺ 9ุ20เ
บาท ิคิดปຓน 70ฺ77ัี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 3ุ80เ บาท ิคิดปຓน 29ฺ23ัี
ผลการดานินงานกีไยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐาน
กลุ ม สตรี บຌา นหนองก ต าบลพธิ์ อาภอนนคู ณ จั งหวั ดศรี ส ะกษ ปຓน กลุ ม ทีไ เ ดຌรั บ การรับ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏจากตຌนกก ิมผชฺ 7/2559) ลຌว
สวนกลุมทอสืไอ ตาบลบัวทุง อาภอราษีเศล จังหวัดศรีสะกษ พบวาเดຌคยยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏจากตຌนกกลຌว ตปัจจุบันมาตรฐานดังกลาวเดຌหมดอายุลຌว ซึไง วศฺ จะผลักดัน฿หຌกลุมดังกลาวตออายุ
การขอรับการรับรองตอเป
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกตຏ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโทีไ
เดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพทีไดี มีความหลากหลาย ละผลิตภัณฑຏสามารถจาหนาย฿นราคาทีไสูงขึๅนเดຌ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
แๆฺโ นายอภิวัฒนຏ นียมจຌอย
16ฺ3 นางสาวจามรี นันทะพันธຏ
16ฺ4 นางสาวพนิดา จิตตะรักษຏ

นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
จຌาพนักงานวิทยาศาสตรຏ
นักวิทยาศาสตรຏ
นักวิทยาศาสตรຏ
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ภาพประกอบการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการ การยຌอมสีผลิตภัณฑ์จักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมทอสืไอ ินางมณีวรรณ สวงศรีี
อาภอขืไอง฿น จังหวัดอุบลราชธานี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี
การยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
โฺ ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร ๊
อีมลຏ ๊
supachai@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางมณีวรรณ สวงศรี
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอ ลขทีไ 23 หมู 9 ตาบลกลาง฿หญ อาภอขืไอง฿น จังหวัดอุบลราชธานี
ทรศัพทຏ ๊ 0ๆแ แแ5 ไๆใ5
ทรสาร ๊
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น 2 ดือน ิมฺยฺ– พฺคฺ โ561ี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊
1ไ,200 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏจักสาน ดยการ
ถายทอดทคนลยีปງองกันการกิดชืๅอราละพัฒนารูปบบ฿นผลิตภัณฑຏจักสานจากกก ฿หຌกผูຌประกอบการ฿น
พืๅนทีไจังหวัดอุบลราชธานี คือกลุมทอสืไอ ลขทีไ 23 หมู 9 ตาบลกลาง฿หญ อาภอขืไอง฿น จังหวัดอุบลราชธานี
ละผูຌประกอบการเดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการทราบวายังมีความตຌองการทคนลยีการยຌอมสี
ธรรมชาติ พืไอสรຌางความนาสน฿จ฿นผลิตภัณฑຏ฿หຌมากขึๅน นืไองจากผลิตภัณฑຏของกลุมจะยຌอมสีดຌวยสีคมี฿นการ
ยຌอมผลิตภัณฑຏจักสานปຓนหลัก
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑຏจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
9ฺ2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
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10ฺ หลักการละหตุผล
การทีผไ ูຌประกอบการมีความตຌองการทคนลยี฿นการยຌอมสีธรรมชาติ พืไอ฿ชຌทดทนการ฿ชຌสีคมีนับปຓน
จุดริไมตຌน฿นการผลิตสินคຌาทีไปຓนมิตรกับสิไ งวดลຌอม ดังนัๅน฿นปงบประมาณ โ5ๆแ ส านักทคนลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌจัดทาขຌอสนอคูปองวิทยຏฯ การยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ 
พืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกกลุมผูຌประกอบการดังกลาวดังกลาว
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
คณะจຌา หนຌาทีไ ทชฺ เดຌป ระสานงานกับ ผูຌ ป ระกอบการ ละดิน ทางลงพืๅน ทีไ฿หຌ คาปรึกษาชิ งลึ กพืไ อ
พัฒนาการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ฿นวันอังคารทีไ 3 มษายน 2561 ณ ทีไทาการกลุมทอ
สืไอ ลขทีไ 23 หมู 9 ตาบลกลาง฿หญ อาภอขืไอง฿น จังหวัดอุบลราชธานี
แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจัก
สานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑຏจักสาน
จากกกเดຌ ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานิน งานทัๅงสิๅน แ4ุ20เ บาท ดยคิดปຓนงบประมาณของ วศฺ
แเุเ0เ บาท ิคิดปຓน 70ฺ42ัี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 4ุ20เ บาท ิคิดปຓน 29ฺ58ัี
ผลการดานินงานกีไยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐาน
กลุมทอสืไอ ตาบลกลาง฿หญ อาภอขืไอง฿น จังหวัดอุบลราชธานีปຓนกลุมทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏจากตຌนกก ิมผชฺ 7/2559) ลຌว
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกตຏ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโทีไ
เดຌรับเปพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏ฿หຌ มีคุณภาพสอดคลຌ องกับ นวนຌมดຌานสิไ งวดลຌอมของลก ละผลิ ตภัณฑຏส ามารถ
จาหนาย฿นราคาทีไสูงขึๅนเดຌ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
แๆฺโ นายอภิวัฒนຏ นียมจຌอย
16ฺ3 นางสาวจามรี นันทะพันธຏ
16ฺ4 นางสาวพนิดา จิตตะรักษຏ

นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
จຌาพนักงานวิทยาศาสตรຏ
นักวิทยาศาสตรຏ
นักวิทยาศาสตรຏ
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ครงการ การปງองกันชืๅอรา฿นผลิตภัณฑ์จักสาน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมจักสานกຌานจาก ินางสุจิน เขชินี
อาภอกันตัง จังหวัดตรัง
กลุมผลิตภัณฑ์เมຌทพทาร ินายสุภาพ พลการี
อาภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี
การปງองกันชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสาน
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร ๊
0 2201 7102
อีมลຏ ๊
supachai@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางสุจิน เขชิน
ทีไตัๅง ๊ กลุมจักสานกຌานจาก ลขทีไ 89/ไ หมู 5 ตาบลวังวน อาภอกันตัง จังหวัดตรัง
ทรศัพทຏ ๊ เ่้ ้็โ โไๆ5 ทรสาร ๊
3ฺ2 นางยสุภาพ พลการ
ทีไตัๅง ๊ กลุมผลิตภัณฑຏเมຌทพธาร ลขทีไ 78/2 หมู 1 ตาบลขากอบ อาภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง
ทรศัพทຏ ๊ เ่้ เใใ ๆแแเ ทรสาร ๊
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น 2 ดือน ิกฺคฺ– สฺคฺ โ56แี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊
1้,ไเ0 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ จัดสัมมนาชิงปฏิบัติการ รืไอง การสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP
ละ SMEs พืไอรายเดຌทีไยัไงยืน ิRoad Showี ณ รงรมรือรัษฎา อาภอมืองตรัง จังหวัดตรัง
มืไ อ วั น ทีไ โ่ มษายน โ5ๆเ กลุ ม ผูຌ ป ระกอบการทีไ  ขຌ า ร ว มการสั ม มนาเดຌ  จຌ ง ว า มี ปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑຏ จ าก
กຌานจากละเมຌทพทารกิดชืๅอรา มีความตຌองการทคนลยี การปງองกันการกิดชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏ จักสานพืไอ
นาเปกຌปัญหาดังกลาว
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจากกกสามารถกຌเขปัญหาการกิดชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสาน
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการปງองกันชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสาน
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
9ฺ2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน

กฺคฺ

โ560
ดือนทีไ

สฺคฺ
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10ฺ หลักการละหตุผล
จากการลงพืๅน ทีไ ส ารวจสภาพปัญหา ระหว างวัน ศุก รຏทีไ แ้ – วัน สารຏทีไ โเ มกราคม โ5ๆแ รว มกั บ
จຌาหนຌาทีไอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ทา฿หຌทราบลักษณะของผลิตภัณฑຏจากกຌานจากละเมຌทพทาร ตลอดจน
สภาพปัญหาการกิดชืๅอรา ดังนัๅน ฿นปงบประมาณ โ5ๆแ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ
เดຌจัดทาขຌอสนอคูปองวิทยຏฯ การปງองกันการกิดชืๅ อรา฿นผลิตภัณฑຏจักสาน พืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกกลุม
ดังกลาว
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
คณะจຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌ ป ระสานงานกั บ ผูຌ ป ระกอบการ ละดิ น ทางลงพืๅ น ทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก
การปງ อ งกั น การกิ ด ชืๅ อ รา฿นผลิ ต ภั ณ ฑຏ จั ก สาน ฿นวั น พฤหั ส บดี ทีไ แ้ กรกฎาคม โ5ๆแ ณ ทีไ ท าการกลุ ม
จั ก สานกຌ า นจาก ลขทีไ 89/ไ หมู 5 ต าบลวั ง วน อ าภอกั น ตั ง ละ฿นวั น ศุ ก รຏ ทีไ 20 กรกฎาคม 2561
ณ กลุมผลิตภัณฑຏเมຌทพธาร ลขทีไ ็่/โ หมู แ ตาบลขากอบ อาภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง
แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌป ระกอบการทีไส มัครขຌารว มครงการคูป องวิทยຏพืไออทอป เดຌรับ ความรูຌรืไองการปງองกันการกิด
ชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสาน ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุมเดຌ
ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทัๅงสิๅน แุ้ไเเ บาท ดยคิดปຓนงบประมาณของ วศฺ แใุๆเเ บาท ิคิด
ปຓน ็เฺแเัี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ 5ุ่เเ บาท ิคิดปຓน โฺ้้เัี
ผลการดานินงานกีไยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐาน
กลุมจักสานกຌานจาก ตาบลวังวน อาภอกันตัง ปຓนกลุมทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏจากตຌน
จาก ิมผชฺ 352/2559) ลຌว ตกลุมผลิตภัณฑຏเมຌทพธาร ตาบลขากอบ อาภอหຌวยยอด จังหวัดตรัง ยังเมเดຌ
ขຌาสูกระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏเมຌหอมกะสลัก ิมผชฺ 365/2557) ซึไง วศฺ จะเดຌผลักดัน฿หຌ
ขຌาสูการขอรับการรับรองตอเ
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลั ง จากการเดຌ รั บ การถ า ยทอดทคนลยี ดຌ า นการปງ อ งกั น การกิ ด ชืๅ อ รา฿นผลิ ต ภั ณ ฑຏ จั ก สาน
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกตຏ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับ ความรูຌ฿นการปງองกันการกิดชืๅอรา฿นผลิ ตภัณฑຏจักสาน ซึไงสามารถนาเปพั ฒ นาผลิ ตภัณฑຏ฿หຌ มี
คุณภาพทีไดีปราศจากปัญหาชืๅอรา
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
แๆฺโ นายอภิวัฒนຏ นียมจຌอย
จຌาพนักงานวิทยาศาสตรຏ
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ครงการ การปງองกันการกิดชืๅอรา฿นผลิตภัณฑ์จักสาน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมทอสืไอกกละปรรูปบຌานพธิ์ทอง ินางปริชาติ ปทุมทองี
อาภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กลุมปรรูปผลิตภัณฑ์จากสืไอกก ินางบุญลิง กสาสนาี
อาภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
กลุมทอสืไอกกบຌานคาบอน ินางพันธิตา ภาศรีี
อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
กลุมทอสืไอกกบຌานฮองเผ ินางขาว บุบผาี
อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
กลุมทอสืไอกกบຌานจริญศิลป์ ินายมงกุฎ ทันธมี
อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวอืๅอมพร บุตรวงษ์ อาภอชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
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แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี
การปງองกันการกิดชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสาน
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร ๊
0 2201 7102
อีมลຏ ๊
supachai@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางปริชาติ ปทุมทอง
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอกกละปรรูปบຌานพธิ์ทอง
4ไ หมู 6 ตาบลพระธาตุ อาภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทรศัพทຏ ๊ 0่ เ็ๆ5 ็้แโ
3ฺ2 นางบุญลิง กสาสนา
ทีไตัๅง ๊ กลุมปรรูปผลิตภัณฑຏจากสืไอกก
45 หมู 1 ตาบลพระธาตุ อาภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทรศัพทຏ ๊ เ8 7053 0687
3ฺ3 นางพันธิตา ภาศรี
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอกกบຌานคาบอน
ใ็ หมู แเ ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ทรศัพทຏ ๊ 0ๆ แ0้3 ใ่้่
3ฺ4 นางขาว บุบผา
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอกกบຌานฮองเผ
็เ หมู แไ ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ทรศัพทຏ ๊ 0่ 5ไๆแ ไเใแ
3ฺ5 นางกิไงดาว สุขหนองปรง
ทีไตัๅง ๊ ไ็ หมู 1แ ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทรศัพทຏ ๊ 0้ ่่็โ 4ๆ5่ ทรสาร ๊
3ฺ6 นางสาวอืๅอมพร บุตรวงษຏ
ทีตไ งๅั ๊ รຌานมริ 82 หมู ่ ตาบลหนองซอน อาภอชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทรศัพทຏ ๊ 0ๆ ไ้้ๆ ้เ้เ
ทรสาร ๊
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น โ ดือน ิมิฺยฺ– กฺคฺ โ560ี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊
โๆ,็โ0 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดมหาสารคาม ปຓนกลุมผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจากกกทีไขຌารวมการสัมมนางาน
อทอปสั ญ จร จั ด ดยส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตรຏ  ละทคนลยี ณ จั ง หวั ด มหาสารคาม
มีปัญหาผลิตภัณฑຏกิดชืๅอรา ดังนัๅนสานักทคนลยีชุมชน จึงมีผนดานินการครงการคูปองวิทยຏพืไออทอปพืไอ฿หຌ
ผูຌ ป ระกอบการน าทคนลยี ม า฿ชຌ  กຌ ปั ญ หาดั ง กล า ว ฿นบืๅ อ งตຌ น ลงพืๅ น ทีไ ป ระสานกั บ จຌ า หนຌ า ทีไ ส านั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดละสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม พืไอรับทราบขຌอมูล รวบรวมประดในปัญหา
ของผูຌประกอบการ OTOP ฿นพืๅนทีไจังหวัดมหาสารคาม ละลงพืๅนทีไสารวจสภาพปัญหาละความตຌองการ
กีไยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑຏจักสานของผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจักสานกลุมทอสืไอ กกบຌานคาบอน ตาบลกาพีๅ
อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พืไอนามาวางผนดานินครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป
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ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจากกกสามารถกຌปัญหาผลิตภัณฑຏกิดชืๅอรา
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
9ฺ2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
โ561
กิจกรรม
ดือนทีไ
มิฺยฺ
กฺคฺ
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการปງองกันการกิดชืๅอรา
฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
10ฺ หลักการละหตุผล
ปัญหาผลิตภัณฑຏกิดชืๅอราปຓนปัญหาดຌานกระบวนการผลิต ของสิน คຌา OTOP ประภทผลิตภัณฑຏจัก
สานจากสຌน ฿ยธรรมชาติ ซึ ไง กรมวิท ยาศาสตรຏบ ริก าร มี ทคนลยีที ไส ามารถกຌป ัญ หาเดຌ ดัง นั ๅน ฿น
ปงบประมาณ โ5ๆแ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ เดຌจัดทาขຌอสนอคูป องวิทยຏฯ การ
ปງอ งกัน การกิด ชืๅอ รา฿นผลิต ภัณ ฑຏจัก สาน พืไอ ฿หຌคาปรึก ษาชิง ลึก กก ลุม ผูຌป ระกอบการ฿นพืๅน ทีไจัง หวัด
มหาสารคาม
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไ ทชฺ เดຌประสานงานกับผูຌ ประกอบการ ละดินทางลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก รืไองการ
ปງองกันการกิดชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสานจากกก ดังนีๅ
แแฺแ กลุมทอสืไอกกละปรรูปบຌานพธิ์ทอง ไไ หมู ๆ ตาบลพระธาตุ อาภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม วันพุธทีไ โเ มิถุนายน โ5ๆแ
แแฺโ กลุมปรรูปผลิตภัณฑຏจากสืไอกก ไ5 หมู แ ตาบลพระธาตุ อาภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธทีไ โเ มิถุนายน โ5ๆแ
แแฺใ กลุมทอสืไอกกบຌานคาบอน ใ็ หมู แเ ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีทีไ โแ มิถุนายน โ5ๆแ
แแฺไ กลุมทอสืไอกกบຌานฮองเผ ็เ หมู แไ ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีทีไ โแ มิถุนายน โ5ๆแ
แแฺ5 กิไงดาว ไ็ หมู แแ ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีทีไ โแ มิถุนายน โ5ๆแ
แแฺๆ รຌานมริ ่โ หมู ่ ตาบลหนองซอน อาภอชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
วันศุกรຏทีไ 2โ มิถุนายน 2561
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แโฺ ผลการดานินงาน
ผูຌป ระกอบการทีไส มัครขຌารว มครงการคูป องวิทยຏพืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการปງองกันการกิด
ชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสาน ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑຏจักสาน
จากกกเดຌ ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงานทัๅงสิๅ น โๆุ็โเ บาท ดยคิดปຓนงบประมาณของ วศฺ
แุ่็โเ บาท ิคิดปຓน ็เฺเ6ัี ละงบประมาณของผูຌประกอบการ ุ่เเเ บาท ิคิดปຓน 29ฺ้ไัี
ผลการดานินงานกีไยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐาน
กลุมทอสืไอกกละปรรูปบຌานพธิ์ทองละกลุมปรรูปผลิตภัณฑຏจากสืไอกก ตาบลพระธาตุ อาภอนาดูน
ละกลุมทอสืไอกกบຌานคาบอน ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ ปຓนกลุมทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏจากตຌน
กก ิมผชฺ 7/2559) ลຌว
กลุมทอสืไอกกบຌานฮองเผละกลุ มทอสืไอกกบຌานจริญศิลปຊ ตาบลกาพีๅ อาภอบรบือ ละ รຌานมริ
ตาบลหนองซอน อาภอชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ปຓนกลุมทีไยังเมเดຌยืไนขอรับการรับรองซึไง วศฺ จะผลักดัน
฿หຌกลุมดังกลาวขຌาสูกระบวนการขอรับการรับรองตอเป
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลั ง จากการเดຌ รั บ การถ า ยทอดทคนลยี ดຌ า นการปງ อ งกั น การกิ ด ชืๅ อ รา฿นผลิ ต ภั ณ ฑຏ จั ก สาน
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกตຏ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติละกຌปัญหาผลิ ตภัณฑຏกิดชืๅอรา ซึไง
สามารถนาความรูຌละทคนิคตางโ ทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพทีไดีขึๅน ละผลิตภัณฑຏ สามารถ฿หຌราคา
ทีไสูงขึๅนเดຌ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แๆฺแ นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
แๆฺโ นายอภิวัฒนຏ นียมจຌอย
จຌาพนักงานวิทยาศาสตรຏ
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ภาพประกอบการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การปງองกันการกิดชืๅอรา฿นผลิตภัณฑ์จักสาน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมทอสืไอกกบຌานพอก ินางลภัสดา ทาระขจัดี
อาภอเทยจริญ จังหวัดยสธร
กลุมอาชีพบຌานนนดง ินางอารีรัตน์ วรสารี
อาภอเทยจริญ จังหวัดยสธร
กลุมอาชีพสานหมวกจากสຌนกก ินางวันตา คลองดีี
อาภอมือง จังหวัดมุกดาหาร
กลุมจักสานบຌานทาเคຌ ินางอรพร คาสอนี
อาภอมือง จังหวัดมุกดาหาร
กลุมทอสืไอปรรูป ินายทองสุข พินจิ มนตรีี
อาภอกระนวน จังหวัดขอนกน

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี
การปງองกันการกิดชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสาน
โฺ ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 โโเแ ็ใเ5
ทรสาร ๊
0 2201 7102
อีมลຏ ๊
supachai@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางลภัสดา ทาระขจัด
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอกกบຌานพอก ลขทีไ 5แ หมู ๆ ตาบลคาเผ อาภอเทยจริญ จังหวัดยสธร
ทรศัพทຏ ๊ 098 170 5089
3ฺ2 นางอารีรัตนຏ วรสาร
ทีไตัๅง ๊ กลุมอาชีพบຌานนนดง ลขทีไ 173 หมู 3 ตาบลสຌมผอ อาภอเทยจริญ จังหวัดยสธร
ทรศัพทຏ ๊ 087 007 5525
3ฺ3 นางวันตา คลองดี
ทีไตัๅง ๊ กลุมอาชีพสานหมวกจากสຌนกก ลขทีไ 70 หมู 6 ตาบลบຌานคຌอ อาภอมือง จังหวัดมุกดาหาร
ทรศัพทຏ ๊ 081 730 9658
3ฺ4 นางอรพร คาสอน
ทีไตัๅง ๊ กลุมจักสานบຌานทาเคຌ ลขทีไ 96 หมู 6 ตาบลนาสีนวน อาภอมือง จังหวัดมุกดาหาร
ทรศัพทຏ ๊ เ่แ ้ๆ5 ๆเไใ
3ฺ5 นายทองสุข พินิจมนตรี
ทีไตัๅง ๊ กลุมทอสืไอปรรูปผลิตภัณฑຏกก ลขทีไ 14 หมู 6 ตาบลหຌวยจด อาภอกระนวน จังหวัดขอนกน
ทรศัพทຏ ๊ เ่แ เ5็ โใใ็
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น โ ดือน ิพฺคฺ– มิฺยฺ โ56แี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊
5ๆ,5ไ0 บาท
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กลุ ม ผูຌ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑຏ จ ากกก฿นพืๅ น ทีไ จั ง หวั ด ยสธรละมุ ก ดาหารทีไ  ขຌ า ร ว มการสั ม มนา
ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร รืไ อ ง การส ง สริ ม ศั ก ยภาพผูຌ ป ระกอบการ OTOP ละ SMEs พืไ อ รายเดຌ ทีไ ยัไ ง ยื น 
ณ จังหวัดมุกดาหาร เดຌจຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการทราบวามีความตຌองการทคนลยีการยຌอมสี
ธรรมชาติ พืไ อ สรຌ า งความน า สน฿จ฿นผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หຌ ม ากขึๅ น นืไ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑຏ ข องกลุ ม จะยຌ อ มสี ดຌ ว ยสี  คมี
฿นการยຌอมผลิตภัณฑຏจักสานปຓนหลัก ละมีปัญหาผลิตภัณฑຏจากกกกิดชืๅอรา ตຌองการกຌเขปัญหาดังกลาว
ส าหรั บ ผูຌ ป ระกอบการ฿นพืๅ น ทีไ จั งหวั ด ขอนก น ปຓ น กลุ ม ผูຌ ป ระกอบการผลิ ตภั ณ ฑຏ จ ากกกทีไ  ขຌ า ร ว ม
การสัมมนางานอทอปสัญจร จัดดยสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ณ จังหวัดมหาสารคาม
มีปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑຏ  กิ ด ชืๅ อ ราละมี ค วามตຌ องการทคนลยี ก ารยຌ อ มสี  สຌ น กกดຌ ว ยธรรมชาติ ดั ง นัๅ น ส านั ก
ทคนลยีชุมชน จึงมีผนดานินการครงการคูปองวิทยຏพืไออทอปพืไอ฿หຌผูຌประกอบการนาทคนลยีมา฿ชຌพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑຏ
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ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจากกกสามารถยຌอมสีผลิตภัณฑຏจากกกดຌวยสีธรรมชาติละกຌเขปัญ หา
ผลิตภัณฑຏกิดชืๅอรา
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ขอบขตละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกทคนลยีการยຌอมสีธรรมชาติ฿นผลิตภัณฑຏจากกกละทคนลยี
การปງองกันการกิดชืๅอรา
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
9ฺ2 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
โ560
กิจกรรม
ดือนทีไ
พฺคฺ
มิฺยฺ
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกการยຌอมสีธรรมชาติ
฿นผลิตภัณฑຏจากกก
โฺ ติดตามละประมินผล
ใฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
10ฺ หลักการละหตุผล
ปัญหาผลิตภัณฑຏกิดชืๅอราปຓนปัญหาดຌานกระบวนการผลิตของสิ นคຌา OTOP ประภทผลิตภัณฑຏจักสาน
จากสຌน฿ยธรรมชาติ ซึไงกรมวิทยาศาสตรຏบริการมีทคนลยีทีไสามารถกຌปัญหาเดຌ นอกจากนีๅผูຌประกอบการยังมี
ความตຌองการทคนลยี฿นการยຌอมสีธรรมชาติ ซึไงปຓนนวนຌมทีไจะลดการ฿ชຌสีคมี ดังนัๅน฿นปงบประมาณ โ5ๆแ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌจัดทาขຌอสนอคูปองวิทยຏฯ การยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกก
ดຌ ว ยสี ธ รรมชาติ  ละ การปງ อ งกั น การกิ ด ชืๅ อ รา฿นผลิ ต ภั ณ ฑຏ จั ก สาน พืไ อ ฿หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก ก ก ลุ ม
ผูຌประกอบการดังกลาวดังกลาว
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
คณะจຌาหนຌาทีไ ทชฺ เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการ ละดินทางลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก รืไองการ
ยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติละการปງองกันการกิดชืๅอรา฿นผลิตภัณฑຏจักสานจากกก ดังนีๅ
11ฺ1 กลุมทอสืไอกกบຌานพอก ลขทีไ 51 หมู 6 ตาบลคาเผ อาภอเทยจริญ จังหวัดยสธร
วันพุธทีไ 9 พฤษภาคม 2561
11ฺ2 กลุมอาชีพบຌานนนดง ลขทีไ 173 หมู 3 ตาบลสຌมผอ อาภอเทยจริญ จังหวัดยสธร
วันพฤหัสบดีทีไ 10 พฤษภาคม 2561
11ฺ3 กลุมอาชีพสานหมวกจากสຌนกกบຌานขຌ ลขทีไ 70 หมู 6 ตาบลบຌานคຌอ อาภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร วันศุกรຏทีไ 11 พฤษภาคม 2561
11ฺ4 กลุมจักสานบຌานทาเคຌ ลขทีไ 96 หมู 6 ตาบลนาสีนวน อาภอมือง จังหวัดมุกดาหาร
วันสารຏทีไ 12 พฤษภาคม 2561
แแฺ5 กลุมทอสืไอปรรูปผลิตภัณฑຏกก ลขทีไ 14 หมู 6 ตาบลหຌวยจด อาภอกระนวน
จังหวัดขอนกน วันอาทิตยຏทีไ 13 พฤษภาคม 2561
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แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป เดຌรับความรูຌรืไองการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจัก
สานจากกกดຌ ว ยสี ธ รรมชาติ ละการปງ อ งกั น การกิ ด ชืๅ อ รา฿นผลิ ต ภั ณ ฑຏ จั ก สาน สามารถน าความรูຌ
ทีไเดຌรับการถายทอดเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นพัฒนาผลิตภัณฑຏจักสานจากกกเดຌ ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการดานินงาน
ทัๅงสิๅ น 56ุ54เ บาท ดยคิดปຓน งบประมาณของ วศฺ 40ุ14เ บาท ิคิดปຓน 71ฺ00ัี ละงบประมาณของ
ผูຌประกอบการ 16ุ40เ บาท ิคิดปຓน 29ฺ00ัี
ผลการดานินงานกีไยวกับการขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผูຌประกอบการทุกกลุมปຓนกลุมทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏจากตຌนกก ิมผชฺ 7/2559) ลຌว
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากการเดຌรับการถายทอดทคนลยีดຌานการยຌอมสีผลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติ
ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดทคนลยีเปประยุกตຏ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับ ความรูຌ฿นการยຌอมสีผ ลิตภัณฑຏจักสานจากกกดຌวยสีธรรมชาติละกຌปัญหาผลิตภัณฑຏกิดชืๅอรา
ซึไงสามารถนาความรูຌละทคนิคตางโทีไเดຌรับ เปพัฒนาผลิ ตภัณฑຏ฿หຌ มีคุณ ภาพทีไดีขึๅน ละผลิตภัณฑຏสามารถ
จาหนาย฿นราคาทีไสูงขึๅนเดຌ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
16ฺ1 นางสาวนงลักษณຏ บรรยงวิมลณัฐ
แๆฺ2 นายสุพะเชยຏ จินดาวุฒิกุล
แๆฺ3 นายอภิวัฒนຏ นียมจຌอย
16ฺ4 นางสาวจามรี นันทะพันธຏ

นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
จຌาพนักงานวิทยาศาสตรຏ
นักวิทยาศาสตรຏ

ภาพประกอบการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซรามิกละพัฒนาศักยภาพ
ผูຌประกอบการพืไอการตลาด
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางสาวกนกพิธญ์ นิมิต รงงานลูกบาวพอซรามิก
นางดวงพร ลาพูน รงงานสຌมอซรามิก
นายสุภาพ อัปมา รงงานตຌมตຌวซรามิก
นายบุญยืน พรหมรือง รงงานยัไงยืนซรามิก
นางจุฑามาศ กลิไนหอม รงงานจุฑามาศซรามิก
อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกละพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการพืไอการตลาด
โฺ ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายภาณุพงศຏ หลาบขาว
ตาหนง ๊ นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑຏชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏซรามิกดัๅงดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02-201–7374 ทรสาร ๊ 02–201–7372 อีมลຏ ๊ panupong@dssฺgoฺth
ผูຌรวมครงการ 1ฺ นายสมพร สินจริญภคัย ตาหนง ๊ นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑຏ
ทรศัพทຏ 02-201-7372 ทรสาร 201-7372
2ฺ นายอรุณ อุนวงคຏ ตาหนง ๊ ชางปัຕน
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7374 ทรสาร ๊ 02-201-7372
ทีไปรึกษา ๊ นางวรรณา ตฺสงจันทรຏ ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏซรามิกดัๅงดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เ-โโเแ-็ไแเ ทรสาร ๊ เ-โโเแ-็ใ็โ อีมลຏ ๊ wanna@dssฺgoฺth
ใฺ รายชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3ฺ1 นางสาวกนกพิธญຏ นิมิต รงงานลูกบาวพอซรามิก
ทีไอยู ๊ โ็/แ หมู ่ ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 5โแใเ ทรศัพทຏ ๊ เ้ๆ-แเ7-่่็ไ
ใฺโ นางดวงพร ลาพูน รงงานสຌมอซรามิก
ทีไอยู ๊ ่เ หมู ่ ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 5โแใเ ทรศัพทຏ ๊ เ่้-้5ไ-5โ่เ
3ฺ3 นายสุภาพ อัปมา รงงานตຌมตຌวซรามิก
ทีไอยู ๊ ็เ หมู ่ ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 5โแใเ ทรศัพทຏ ๊ เ่้-่5เ-แ็ๆๆ
ใฺไ นายบุญยืน พรหมรือง รงงานยัไงยืนซรามิก
ทีไอยู ๊ ็่ หมู ่ ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 5โแใเ ทรศัพทຏ ๊ เ่ๆ-แเ่-แ้่็
3ฺ5 นางจุฑามาศ กลิไนหอม รงงานจุฑามาศซรามิก
ทีไอยู ็แ/แ ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 5โแใเ ทรศัพทຏ 088-269-5709
ไฺ ระยะวลาของครงการ ๊ 9 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ใเเุเเเ บาท ิวศฺ 210ุเ00 บาท ผูຌประกอบการ 90,000 บาท ตามสัดสวน ็เ๊30ี
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกละพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการพืไอการตลาด จัดทาขึๅนดย
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดานินการพืไอชวยพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการกลุมรงงาน อาภอกาะคา จังหวัด
ลาปาง ฿นการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏซรามิกตามความตຌองการของผูຌบริภค ละสงสริมการสรຌางมาตรฐาน
สินคຌา จานวน 5 ราย เดຌก ิแี รงงานลูกบาวพอซรามิก ิโี รงงานสຌมอซรามิก ิใี รงงานตຌมตຌว
ซรามิก ิไี รงงานยัไงยืนซรามิก ิ5ี รงงานจุฑามาศซรามิก จากการทีไรงงานทัๅง 5 รง ขຌารวมครงการทา
฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หม ทีไสามารถผลิตละจาหนายพิไมยอดขาย฿หຌกับรงงานทัๅง 5 รง รวมถึงสามารถลด
ปริมาณของสียหรือของมีตาหนิจากการผลิตเดຌ
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กลุมผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏซรามิก หมูบຌานศาลาบัวบก ตาบลทาผา อาภอกาะคา จั งหวัดลาปาง
ยืไน฿บสมัครคูปองวิทยຏพืไออทอปกับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ มาจานวน 5 รง จຌาหนຌาทีไกรมวิทยาศาสตรຏ
บริการ ลงพืๅนทีไพืไอรับทราบปัญหาละความตຌองการ รวมถึงทิศทาง฿นการทาตลาด ออกบบละพัฒนารูปบบ
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ผลิตภัณฑຏ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌบริภค ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ดานินการผลิตตามกระบวนการผลิต
เดຌผลิตภัณฑຏสารใจรูปบบ฿หมพรຌอมจาหนาย
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไ อ พั ฒ นารู ป บบละคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ซรามิ ก ตามความตຌ อ งการของผูຌ ป ระกอบการ ละ฿หຌ
สอดคลຌองกับทิศทางการตลาดทัๅงภาย฿นละตางประทศ ปຓนการสรຌางรายเดຌพิไม฿หຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้1 จัดทาผนการดานินงานครงการ
ฺ้โ ลงพืๅนทีไกใบขຌอมูลรับทราบปัญหาความตຌองการ
ฺ้ใ ดานินการพัฒนารูปบบตามความตຌองการของผูຌประกอบการรวม แเ รูปบบ
ฺ้ไ ผูຌประกอบการทดลองผลิตตามกระบวนการผลิตทัๅง 5 รงงาน
ฺ้5 ติดตามผลการดานินงาน
ฺ้ๆ สรุปละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
การขงขันทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑຏซรามิก สิไงสาคัญประการหนึไง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑຏอยู
สมอ นืไ องจากสถานการณຏ ทางการตลาด ละความกຌาวหนຌ าทางทคนลยีทีไ ปຓน เปอยา งรวดรใว ท า฿หຌ
ผลิ ตภัณฑຏ฿นตลาดจานวนมากมีวงจรของผลิ ตภัณฑຏสัๅ น ลง ผูຌ ป ระกอบการซรามิกจึงจาปຓนตຌองมีการพัฒ นา
ผลิตภัณฑຏอยางตอนืไอง ดย฿หຌมีรูปบบ฿หมทีไปຓนอกลักษณຏ ละสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมผูຌบริภค
ดังนัๅนผูຌประกอบการทัๅง 5 รง ประกอบดຌวย ิแี รงงานลูกบาวพอซรามิก ิโี รงงานสຌมอซรามิก
ิใี รงงานตຌมตຌวซรามิก ิไี รงงานยัไงยืนซรามิก ิ5ี รงงานจุฑามาศซรามิก จึงเดຌยืไน฿บสมัครคูปองวิทยຏ
พืไออทอปขຌารวมครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกละพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการพืไอการตลาด
฿นปงบประมาณ โ5ๆแ พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกรูปบบ฿หม฿หຌตรงตอความตຌองการของตลาด ละสามารถ
พิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏเดຌ
กรมวิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร ดยส านั ก ทคนลยี ชุ ม ชน หใ น ถึ ง ความส าคั ญ ทีไ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพละ
สริม สรຌา งรายเดຌ฿ หຌ ก ผูຌ ป ระกอบการทัๅ ง 5 รง จึง เดຌ ล งพืๅน ทีไ ส ารวจความตຌอ งการ ละศึก ษาถึง ปัจ จั ยทาง
การตลาดของผูຌประกอบการทัๅง฿นดຌานตຌนทุนการผลิต การกาหนดราคาขาย กระบวนการผลิต ละการกระจาย
สิ น คຌ า จึ ง ด านิ น การออกบบผลิ ต ภั ณ ฑຏ รู ป บบ฿หม รวมถึ ง ฿หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก ฿นดຌ า นทคนิ ค การตกต ง
กระบวนการขึๅนรูปดຌวยวิธีการหลอบบดย฿ชຌพิมพຏปูนปลาสตอรຏ การทดสอบคาความถวงจาพาะ ิถฺพฺี ของนๅา
ดินละคลือบดຌวยครืไองมือวัดบืๅองตຌน การขยายชองทางการตลาดพืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ ละการกຌปัญหา
ตาหนิบนผลิตภัณฑຏพืไอลดของสียจากกระบวนการผลิต
1แฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ลงพืๅนทีไรับทราบประดในปัญหาความตຌองการ กใบขຌอมูลระดมความคิดหในพืไอหานวทางการ
กຌปัญหารวมกัน เดຌขຌอสรุปบรรลุการดานินงานรวมกับผูຌประกอบการ฿นการตอบจทยຏทีไจะพัฒนารวมกัน
แแฺโ ดานินการออกบบรูปบบ฿หมตามความตຌองการของผูຌประกอบการ ละนวนຌมทิศทางของ
การตลาด
แแฺใ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกสนอรูปบบ฿หຌผูຌประกอบการคัดลือกรูปบบพืไอดานินการผลิตตอเป
แแฺไ ดานินการสรຌางตຌนบบตามทีไผูຌประกอบการรวมคัดลือกเวຌจานวน โ รูปบบ ตอผูຌประกอบการ
แ ราย
แแฺ5 จัดทาตຌนบบดานินการจัดจຌางทาบบพิมพຏสาหรับหลอขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ
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แแฺๆ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก การตกตงผลิตภัณฑຏ การคลือบละการผาคลือบ ติดตามผลงาน
หลังการผาเดຌผลิตภัณฑຏสารใจพรຌอมจาหนาย
แ2ฺ ผลการดานินงาน
แโฺแ นางสาวกนกพิธ ญຏ นิมิต รงงานลูก บา วพอ ซรามิก ลัก ษณะกิจ การปຓน จຌา ของรายดีย ว
ผลิต ละจ าหนา ยผลิต ภัณ ฑຏ ซรามิก ประภทจกัน ความสูง ็ฺ้ ซนติ มตร ละชิง ทีย นความสูง ๆฺ็
ซนติ มตร ตกตง ดຌว ยการระบายสี ละพน สี฿ ตຌ คลือ บ ผาครั ๅง ดีย ว ขายสง ผา นพอ คຌา คนกลางทั ๅง
ภาย฿นประทศละตางประทศ ผูຌประกอบการประสบปัญหา฿นรืไองทคนิคการตกตงลายหยกทีไตลาดมีความ
ตຌองการอยางมากตนืไองดຌวยผลิตภัณฑຏมีขนาดลใกทา฿หຌเมสามารถทาดຌวยกรรมวิธีทีไมีอยูเดຌ ละกาลังการผลิ ต
ทีไเมทันตอความตຌองการของตลาด ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงตຌองการวิธีการตกตงดຌวยลวดลายหยกบนผลิตภัณฑຏ
ขนาดลใก ละบบพิมพຏทีไสามารถชวยพิไมปริมาณ฿นการผลิตตอวันเดຌ
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไสารวจความตຌองการ ละศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดของผูຌประกอบการ ลຌวดานินการ
ออกบบผลิ ต ภั ณ ฑຏ รู ป บบ฿หม ซึไ ง ช ว ยลดขัๅ น ตอน฿นการขึๅ น รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑຏ รวมถึ ง ฿หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก รืไ อ ง
กระบวนการขึๅนรูปดຌวยวิธีการหลอบบดย฿ชຌพิมพຏปูนปลาสตอรຏ การตกตงดຌวยลวดลายหยกบนผลิตภัณฑຏขนาด
ลใก การทดสอบคาความถวงจาพาะ ิถฺพฺี ของนๅาดินละคลือบดຌ วยครืไองมือวัดบืๅองตຌน การขยายชองทาง
การตลาดพืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ ละการกຌปัญหาตาหนิบนผลิตภัณฑຏพืไอลดของสียจากกระบวนการผลิต
ซึไงภายหลังจากการลงพืๅนทีไถายทอดทคนลยี ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบผลิตภัณฑຏ฿หมทัๅง
สองรูปบบประกอบดຌวยจกัน ละชิงทียนขนาดลใก ทีไชวยลดขัๅนตอน฿นการกระบวนการผลิตลง ละชวย฿หຌเดຌ
ผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพดีขึๅน มีการผลิตผลิตภัณฑຏตัวอยางดຌวยทคนิคการตกตงดิมของรงงาน ละรูปบบ฿หมทีไ
ทาง วศฺ ถายทอด รวมปຓน ใ ทคนิค ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปผลิตผลิตภัณฑຏ฿หม ทีไมีคุณภาพ
มากขึๅน ดยกาหนดราคาขายผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมพิไมขึๅนปຓน โ ทาจากราคาขายดิม คือ จกันขนาดลใกขาย ็
บาท จากดิมขายพียง ใ บาท สวนชิงทียนขนาดลใก ขาย ๆ บาท จากดิมขายพียง ใ บาท ิตຌนทุนผลิตตอชิๅน โ
บาที สามารถผลิตจาหนายผลิตภัณฑຏทัๅงสองรูปบบรวมประมาณ ใุเเเ ชิๅนตอดือน ทา฿หຌผูຌประกอบการมี
รายเดຌพิไมขึๅน แเุ5เเ บาทตอดือน

รูปภาพ การรวมพิจารณาบบราง โ มิติ ผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมทัๅง โ รูปบบ ของรงงานลูกบาวพอซรามิก
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รูปภาพ สดงภาพตัดผลิตภัณฑຏชิงที ยนรูป รู ป ภาพ สดงภาพตั ด ผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ชิ ง ที ย น
บบดิม ทีไ ตຌ อ งหล อ นๅ าดิ น โ ชิๅ น ลຌ ว น ามา รูปบบ฿หมทีไชวยลดขัๅนตอน฿นการขึๅนรูปลง
เดຌ
ประกอบกันกอนผา ซึไงทา฿หຌผลิตเดຌชຌาลง

รูปภาพ ตัวอยางทคนิคตกตงลวดลายหยก
บนผลิตภัณฑຏขนาดลใกดຌวยการปຆาฟองสี฿ตຌ
คลือบ

รูปภาพ ตຌนบบผลิตภัณฑຏทัๅง โ รูปบบ

รูปภาพ ผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมทีไทางรงงานลูกบาวพอซรามิกผลิต
แโฺโ นางดวงพร ลาพูน รงงานสຌมอซรามิก ลักษณะกิจการปຓนจຌาของรายดียว ผลิตละจาหนาย
สินคຌาซรามิกประภทกระปุกออมสินขนาดลใก สูงประมาณ แๆ ซนติมตร ขาย฿นราคา แ5 บาท ตกตงดຌวยการ
ระบายสี  ละพ น สี ฿ ตຌ  คลื อ บ ผาครัๅ ง ดี ย ว ขายส ง ผ า นพ อ คຌ า คนกลางทัๅ ง ภาย฿นประทศละต า งประทศ
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ผูຌประกอบการประสบปัญหา฿นรืไองตຌนทุน฿นการผลิตสูงมืไอทียบกับราคาขายผลิตภัณฑຏทีไเมสามารถพิไมราคาขึๅน
เดຌ ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงตຌองการจึงตຌองการรูปบบผลิตภัณฑຏทีไลดขนาดลงพืไอลดตຌนทุนการผลิต
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไสารวจความตຌองการ ละศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดของผูຌประกอบการ ลຌวดานินการ
ออกบบผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หม ซึไงชว ยลดขัๅนตอน฿นการขึๅนรูป ผลิตภัณฑຏ รวมถึง ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก รืไองการ
ตกตงดຌวยการพนสี฿ตຌคลือบบนผลิตภัณฑຏ฿หຌมีมิติ การทดสอบคาความถวงจาพาะิถฺพฺี ของนๅาดินละคลือบ
ดຌวยครืไองมือวัดบืๅองตຌน ละการกຌปัญหาตาหนิบนผลิตภัณฑຏพืไอลดของสียจากกระบวนการผลิต
ซึไงภายหลังจากการลงพืๅนทีไ ถายทอดทคนลยี ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบผลิตภัณฑຏ฿หม
ประภทกระปุกออมสินขนาดลใกทัๅงสองรูปบบ ดยผูຌประกอบการเดຌกาหนดราคาขายผลิตภัณฑຏ฿หมทากับราคา
ขายผลิตภัณฑຏดิม ตลดขนาดของผลิตภัณฑຏพืไอชวยลดตຌนทุน฿นสวนของวัตถุดิ บลง ละสามารถประหยัดพืๅนทีไ
฿นการจัดรียงตาผามากขึๅน ซึไงสามารถลดตຌนทุนเดຌกวา โุเเเ บาทตอดือน

รูปภาพ การลงพืๅนทีไพืไอพิจารณาบบราง โ มิติ ผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมทัๅง โ รูปบบ ของรงงานสຌมอซรามิก

รูปภาพ ตຌนบบผลิตภัณฑຏ฿หมทียบขนาดกับผลิตภัณฑຏสารใจรูปบบดิม ของรงงานสຌมอซรามิก
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รูปภาพ ผลิตภัณฑຏสารใจรูปบบ฿หมทัๅง โ รูปบบ ของรงงานสຌมอซรามิก
แโฺใ นายสุภาพ อัปมา รงงานตຌมตຌวซรามิก ลักษณะกิจการปຓนจຌาของรายดียว ผลิตละจาหนาย
สินคຌาซรามิกประภทจกัน ละกระปุกออมสินรูปสัตวຏชนิดตา ง โ ขนาดกลางละขนาด฿หญ ตกตงดຌวยการ
ระบายสี฿ตຌคลือบ ละมีการ฿ชຌคลือบหลใกออกเซดຏิสีนๅาตาลี คลือบสีขียว ละคลือบขาวกึไงมันกึไงดຌาน ผาครัๅง
ดียว ขายส งผ านพอคຌาคนกลางทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ ผูຌป ระกอบการตຌองการพัฒนาผลิ ตภัณฑຏ
ซรามิกกระปุกออมสินขนาด฿หญ฿หຌตรงตอความตຌองการของตลาด ละสามารถพิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏเดຌ
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไสารวจความตຌองการ ละศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดของผูຌประกอบการ ลຌวดานินการ
ออกบบผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หม รวมถึง฿หຌคาปรึกษาชิงลึกรืไองกระบวนการขึๅนรูปดຌวยวิธีการหลอบบดย฿ชຌพิมพຏ
ปูนปลาสตอรຏ การตกตงสี฿ตຌคลือบบนผลิตภัณฑຏ การทดสอบคาความถวงจาพาะิถฺพฺี ของนๅาดินละคลือบ
ดຌว ยครืไองมื อวัดบืๅองตຌน การขยายชองทางการตลาดพืไอพิไมมูล ค าผลิ ต ภัณฑຏ ละการกຌปั ญหาต าหนิบ น
ผลิตภัณฑຏพืไอลดของสียจากกระบวนการผลิต
ซึไงภายหลังจากการลงพืๅนทีไถายทอดทคนลยี ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบผลิตภัณฑຏ฿หม
ประภทกระปุกออมสินขนาด฿หญทัๅงสองรูปบบ ดยตຌนทุนการผลิตอยูทีไประมาณ ใ5 - ไเ บาทตอชิๅน สวนราคา
ขายกระปุกออมสินรูปมຌาราคา แโเ บาท ละกระปุกออมสินรูปสุนัขราคา แ5เ บาท ซึไงพิไมขึๅนจากดิ ม โเ - ใเ
บาทตอชิๅน สามารถผลิตเดຌประมาณ โไเ ชิๅน ิผาเดຌประมาณ ๆ ชิๅนตอตา รงงานมีการผาฉลีไย ไเ ตาตอ
ดือนี พิไมรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการประมาณดือนละ ็ุโเเ บาท ดยผูຌประกอบการจะขายลักษณะขายปลีก
ซึงไ ดิมทีขไ ายลักษณะหมาขงทา฿หຌผูปຌ ระกอบการเมสามารถตอรองราคาเดຌ
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รูปภาพ บบราง โ มิติ ผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หม ของรงงานตຌมตຌวซรามิก

รูปภาพ การกใบขຌอมูล ปัจ จัยทางการตลาด
ของผูຌประกอบการ

รูปภาพ การลงพืๅนทีไรวมพิจารณาตຌนบบกับ
ผูຌประกอบการรงงานตຌมตຌวซรามิก
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รูปภาพ ตຌนบบผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมทัๅง โ รูปบบ ของรงงานตຌมตຌวซรามิก

รูปภาพ ถายทอดการทดสอบคาความ
ถวงจาพาะิถฺพฺี ของนๅาดินละคลือบดຌวย
ครืไองมือวัดบืๅองตຌน

รูปภาพ การทาคสพิมพຏปูนปลาสตอรຏของ
ผลิตภัณฑຏกระปุกออมสิน
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รูปภาพ ผลิตภัณฑຏดิมละผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมทัๅง โ รูปบบ ของรงงานตຌมตຌวซรามิก
แโฺไ นายบุญยืน พรมรือง รงงานยัไงยืน ซรามิก ลั กษณะกิจ การปຓนจຌาของรายดียว ผลิ ตละ
จาหนายสินคຌาซรามิกประภทจกัน องนๅาขนาดลใก ละกระปุกออมสินรูปสัตวຏชนิดตาง โ ขนาดกลาง ตกตง
ดຌวยการระบายสี฿ตຌคลือบลຌว฿ชຌคลือบหลใกิสีนๅาตาลี ผาครัๅงดียว ขายสงผานพอคຌาคนกลางทัๅงภาย฿นประทศ
ละตางประทศ ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิก กระปุกออมสินขนาดกลางละองนๅาขนาดลใก
รูปบบ฿หม฿หຌตรงตอความตຌองการของตลาด ละสามารถพิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏเดຌ
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไสารวจความตຌองการ ละศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดของผูຌประกอบการ ลຌวดานินการ
ออกบบผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หม รวมถึง฿หຌคาปรึกษาชิงลึกรืไองกระบวนการขึๅนรูปดຌวยวิธีการหลอบบดย฿ชຌพิมพຏ
ปูนปลาสตอรຏ การตกตงสี฿ตຌคลือบบนผลิตภัณฑຏ การทดสอบคาความถวงจาพาะิถฺพฺี ของนๅาดินละคลือบ
ดຌว ยครืไองมื อวัดบืๅองตຌน การขยายชองทางการตลาดพืไอพิไมมูล ค าผลิ ต ภัณฑຏ ละการกຌปั ญหาต าหนิบ น
ผลิตภัณฑຏพืไอลดของสียจากกระบวนการผลิต
ซึไงภายหลังจากการลงพืๅนทีไ ถายทอดทคนลยี ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบผลิตภัณฑຏ฿หม
สองรูปบบประภทกระปุกออมสินขนาดกลาง ละองนๅาขนาดลใก ซึไงจากการทีไ วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิง
ลึก฿นดຌานกระบวนการผลิตละตกตงผลิตภัณฑຏ ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปผลิตผลิตภัณฑຏ฿หมทีไมี
คุณภาพ ละมีความสวยงามมากขึๅน
ทัๅงนีๅผูຌประกอบการเดຌกาหนดราคาขายกระปุกออมสินรูปบบ฿หมอยูทีไ 35 บาท จากดิมทีไขายพียง 30
บาท ผลิตเดຌประมาณ แๆเ ชิๅนตอดือนิผาเดຌประมาณ โเ ชิๅนตอตา จานวน ่ ครัๅงตอดือนี สวนผลิตภัณฑຏอง
นๅาขนาดลใกรูปบบ฿หมราคาขายอยูทีไ 12 บาท จากดิมทีไขายพียง 10 บาท ผลิตเดຌประมาณ 5ๆเ ชิๅนตอดือน
ิผาเดຌประมาณ ็เ ชิๅนตอตา จานวน ่ ครัๅงตอดือนี สามารถพิไมรายเดຌกผูຌประกอบการประมาณ แุ้โเ บาท
ตอดือน
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รูปภาพ การลงพืๅนทีไรวมพิจารณาตຌนบบกับ รูปภาพ การ฿หຌคาปรึกษาพิมพຏปูนปลาสตอรຏ
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รูปภาพ ผลิตภัณฑຏดิมของรงงานยัไงยืนซรามิก

รูปภาพ ผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมของรงงานยัไงยืนซรามิก
แ2ฺ5 นางจุฑามาศ กลิไนหอม รงงานจุฑามาศซรามิก ลักษณะกิจการปຓนจຌาของรายดียว ผลิตละ
จาหนายสินคຌาซรามิกประภทจกัน ละชิงทียน ตกตงดຌวยการระบายสี฿ตຌคลือบลຌว฿ชຌคลือบหลใกออกเซดຏ
ิสี นๅ าตาลี ละคลื อบสี อืไ น โ ผาครัๅ งดี ยว ขายส งผ า นพ อ คຌา คนกลางทัๅ งภาย฿นประทศละต างประทศ
ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิ กจกันขนาดกลางรูปบบ฿หม฿หຌตรงตอความตຌองการของตลาด
ละสามารถพิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏเดຌ
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไสารวจความตຌองการ ละศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดของผูຌประกอบการ ลຌวดานินการ
ออกบบผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หม รวมถึง฿หຌคาปรึกษาชิงลึกรืไองกระบวนการขึๅนรูปดຌวยวิธีการหลอบบดย฿ชຌพิมพຏ
ปูนปลาสตอรຏ การตกตงสี฿ตຌคลือบบนผลิตภัณฑຏ การทดสอบคาความถวงจาพาะิถฺพฺี ของนๅาดินละคลือบ
ดຌว ยครืไองมื อวัดบืๅองตຌน การขยายชองทางการตลาดพืไอพิไมมูล ค าผลิ ต ภัณฑຏ ละการกຌปั ญหาต าหนิบ น
ผลิตภัณฑຏพืไอลดของสียจากกระบวนการผลิต
ซึไงภายหลังจากการลงพืๅนทีไ ถายทอดทคนลยี ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบผลิตภัณฑຏ฿หม
ประภทจกันขนาดกลางทัๅงสองรูปบบ ซึไงจากการทีไ วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ฿นดຌานการผลิตละ
ตกตงผลิตภัณฑຏ ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปผลิตผลิตภัณฑຏ฿หมทีไมีคุณภาพละสวยงามมากขึๅน
ทัๅงนีๅผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หม กาหนดราคาขายเวຌทีไ แ่ บาท พิไมขึๅน ้ บาทตอชิๅน จากดิมผลิตภัณฑຏขนาด
ดียวกัน จะขายอยูทีไ ้ บาท ผูຌ ประกอบการเดຌทดลองผลิ ตผลิ ตภัณฑຏตัว อยาง เวຌ โ ทคนิค คือ คลื อบหลใ ก
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ออกเซดຏ ละคลือบสี ดยมีปງาหมายปຓนตลาดภาย฿นประทศ ผลิตเดຌประมาณ ไเเ ชิๅนตอดือนิผาเดຌประมาณ
5เ ชิๅนตอตา จานวน ่ ครัๅงตอดือนี สามารถพิไมรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการประมาณ ใุๆเเ บาทตอดือน
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รูปภาพ การลงพืๅนทีไรวมพิจารณาบบรางกับ รูปภาพ ตຌนบบปูนปลาสตอรຏของจกันทัๅง
ผูຌประกอบการรงงานจุฑามาศซรามิก
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13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ๊ กลุมผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏซรามิก หมูบຌานศาลาบัวบก ตาบลทาผา อาภอ
กาะคา ทัๅง 5 ราย ผลิตผลิตภัณฑຏซรามิกประภทจกัน ชิงทียน ละกระปุกออมสินปຓนหลัก ขาดการพัฒนา
บบผลิตภัณฑຏของรงงาน฿นรูปบบ฿หม โ นืไองจากผูຌประกอบการยังเมสามารถออกบบผลิตภัณฑຏองเดຌ ละ
บางรงงานเมสามารถตกตงผลิตภัณฑຏ฿หຌตรงกับความนิยมของตลาดเดຌ นอกจากนีๅทุกรงงานขายสงผานพอคຌาคน
กลาง฿นลักษณะหมาขงทา฿หຌราคาของผลิตภัณฑຏคอนขຌางถูกละเมสามารถตอรองราคาเดຌ ผูຌประกอบการจึงเม
หในความสาคัญ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐาน
หลั ง การด านิ น งาน ๊ ผูຌ ป ระกอบการเดຌ รับ บบผลิ ต ภัณ ฑຏ รู ป บบ฿หม ต ามความตຌ อ งการของตลาด
ซึไงสามารถผลิตละจาหนายทา฿หຌมีรายเดຌพิไมมากขึๅน ละจากการเดຌรับการถายทอด฿นดຌานทคนิคการตกตง
กระบวนการขึๅนรูปดຌวยวิธีการหลอบบดย฿ชຌพิมพຏปูนปลาสตอรຏ การทดสอบคาความถวงจาพาะิถฺพฺี ของนๅา
ดินละคลือบดຌวยครืไองมือวัดบืๅองตຌน การขยายชองทางการตลาดพืไอพิไ มมูลคาผลิตภัณฑຏ ละการกຌปัญหา
ตาหนิบนผลิตภัณฑຏพืไอลดของสียจากกระบวนการผลิต ผูຌประกอบการสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกตຏ฿ชຌ฿น
การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑຏ ข องตนเดຌ ทัๅ ง นีๅ ผูຌ ป ระกอบการมี ความสน฿จทีไ จ ะน าผลิ ตภั ณ ฑຏ รู ป บบ฿หม ยืไ น ขอ มผชฺ
฿นปงบประมาณ โ5ๆโ
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการสารวจผูຌประกอบการทุกรายมีความพึงพอ฿จ฿นรูปบบของผลิตภัณฑຏ฿หมทีไเดຌรับ ดยตຌองการ
เดຌรับความชวยหลือ฿นการถายทอดทคนลยีละการสงสริมทางการตลาดพิไมติม
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ทางกรมวิทยาศาสตรຏบริการหในควรวา ผูຌประกอบการควรจะเดຌรับการถายทอดองคຏความรูຌรืไองตาง โ
พิไมขึๅนอยางตอนืไอง พืไอปຓนการพัฒนาศักยภาพ พืไอนาเปพัฒนาผลิตภัณฑຏอยางยัไงยืนตอเป
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นายภาณุพงศຏ หลาบขาว
หัวหนຌาครงการ
โฺ นายสมพร สินจริญภคัย
ผูຌรวมครงการ
ใฺ นายอรุณ อุนวงคຏ
ผูຌรวมครงการ
แ็ฺ อกสารอຌางอิง
สุขุมาล ลใกสวัสดิ์ฺ ครืไองปัຕนดินผาพืๅนฐานการออกบบละปฏิบัติงานฺ พิมพຏครัๅงทีไ 1ฺ กรุงทพฯ ๊
สานักพิมพຏหงจุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัยุ 2548ฺ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการ ทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพ์
สาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางดารุณี นันท กลุมวิสาหกิจชุมชนครือไ งปัຕนดินผาบຌานกวน
อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี

ทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏสาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา
ิภาษาอังกฤษี Pattern Making on Mold for Pottery Decoration
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวสุนียຏพร พธิ์กຌว
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊0 2201 7410
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ suneeporn@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นางดารุณี นันท
ทีไตัๅง ๊ แ หมูทีไ ๆ ตาบลหารกຌว อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม
ทรศัพทຏ ๊ 087 324 9835
ทรสาร ๊ 4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ่ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ ๊ ไไ,000 บาท ิวศฺ 30ุ่เเ บาท ผูຌประกอบการ แใ,200 บาที
6. บทสรปุผูຌบริหาร
ทคนิคการทาลวดลายลงบนบบพิมพຏ ปຓนการนาองคຏความรูຌรืไองการ ทาบบพิมพຏ ละการขึๅนรูป
ชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการอัดบบ เปถายทอด฿หຌกกลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน จังหวัด
ชียง฿หม ดยมีขัๅนตอน฿นการทา ดังนีๅ การทาลวดลายตຌนบบ การตรียมปูนปลาสตอรຏสาหรับทาบบพิมพຏ
การทาบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ การขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงดຌวยวิธีการอัดบบ การติดชิๅนสวนตกตงบนผลิตภัณฑຏ
ละการตกตงพืไอกใบรายละอียดของผลิตภัณฑຏ จากการเปถายทอดองคຏความรูຌดังกลาว ทา฿หຌกลุมเดຌรับความรูຌ
สามารถขึๅนรูปผลิตภัณฑຏทีไมีลวดลายเดຌอยางรวดรใว ลดวลา฿นการผลิต ทา฿หຌกาลังการผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีลวดลาย
สวยงามพิไมขึๅน กลุมสามารถผลิตผลิตภัณฑຏเดຌจานวนมากขึๅน ฿นตละวัน จากดิมผลิตเดຌจานวน โ5 ฿บตอดือน
ปຓนผลิตเดຌ 5เ ฿บตอดือน นอกจากนีๅยังสามารถนาความรูຌดังกลาวเปพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุม฿หຌมีรูปบบทีไ
หลากหลาย พืไอพิไมอกาสทางการตลาด ละพิไมมูลคาของสินคຌาเดຌอีกดຌวย
7. ความปຓนมาของครงการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน ปຓนกลุมผูຌประกอบการทีไขึๅนทะบียนอทอป ผลิตหมຌอดิน
ผาลຌานนาซึไงปຓนอกลักษณຏของบຌานกวน ชน หมຌอตຌม หมຌอนึไงผัก ตาอัๅงล หมຌอกระถังสาหรับ฿สขຌาวสารหรือนๅา
ลຌางทຌาทีไวางเวຌบริวณหนຌาบຌาน มีการตกตงดຌวยลายบิดกลียว ซึไงปຓนลวดลายทีไปຓนอกลักษณຏทีไ฿ชຌตกตง บน
หมຌอนๅาดินของบຌานกวน [1] นอกจากนีๅยังผลิตผลิตภัณฑຏอืไน เดຌก หมຌอนๅา หมຌอกง หมຌอวง ละหมຌอชุดตຌมยาอีก
ดຌวย[โ] พรຌอมทัๅงยังมีการพัฒนารูปบบ ลวดลาย ละผลิตภัณฑຏ฿หมโ ขึๅนอีกหลายชนิด พืไอ฿หຌปຓนเปตามความ
ตຌองการของตลาด ดยทางกลุมฯ ทาการขึๅนรูปหมຌอดิน ดຌ วยทคนิคการปัຕนหมอบบบราณ มีวิธีการดังนีๅ ขึๅนรูป
ผลิตภัณฑຏดຌวยมือ ดยผูຌปัຕนจะคอยโ นาดินมาปัຕนปຓนสຌนกลมลຌวซຌอนปຓนชัๅนขึๅนเปทีละนຌอย เมเดຌ฿ชຌครืไองหมุน
ลຌวดึงขึๅนบบทีไอืไนโ ละมีการสรຌางลวดลาย฿หຌกับหมຌอ ดย฿ชຌทคนิคการทาลายลงบนเมຌสัก จากนัๅนจึงนามาทุบ
บนหมຌอทีไปัຕนละผึไงลຌว ทา฿หຌกิดลวดลายบนหมຌอ ปัจจุบันนิยมทาลายขีด ลายสามหลีไยม ลาย฿บพธิ์ ลายครึไง
วงกลม ลายกลียว ลายเทย ละลายดอก สวนการตกตงจะ฿ชຌดินดอย ซึไงมีสีดงมาผสมนๅา ลຌวนาเปทาทับดิน
กอนผา ทา฿หຌหมຌอดินผามีสีทีไสวยงาม ดยเมปຓนอันตรายตอสุขภาพมืไอนาเป฿ชຌประกอบอาหาร ละ฿สนๅาดืไม
นอกจากนัๅนยังมีวิธีการขึๅนรูปบบบราณ ดยการปัຕนหมຌอดยดินวนรอบหลักเมຌ ริไมจากการวางดินทีไจะขึๅนรูปเวຌ
บนหลักเมຌ ลຌวดินวนเปรอบ โ หลักพืไอขึๅนรูปหมຌอ วิธีนีๅจะทา฿หຌเดຌหมຌอทีไหนาละมีความขใงรงทนทาน ฿น
ปัจจุบันยังคง฿ชຌวิธีการขึๅนรูปบบบราณอยู ตปรับอุปกรณຏมา฿ชຌปງนหมุนดຌวยมือทน
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ครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน

ปัจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน ตกตงผลิตภัณฑຏ ดຌวยวิธีการนาดินมาปัຕน฿หຌปຓน
ชิๅนสวนทีไมีลวดลายตางโ ตามตຌองการ หลังจากนัๅนนามาปะติดกับผลิตภัณฑຏ พืไอตกตง฿หຌสวยงาม ฿นขณะทีไนืๅอ
ดินยังหมาดอยู ซึไงการปัຕนชิๅนสวนตกตงนัๅน ผูຌปัຕนจะทาการปัຕนดຌวยมือทีละชิๅน ละนาตละชิๅนมาปะติดตอกัน
พืไอตกตงรอบผลิตภัณฑຏ ตการขึๅนรูปชิๅนสวนตกตง ดຌวยวิธีการปัຕนดຌวยมือนัๅนทาเดຌชຌา ละตຌองอาศัยทักษะ฿น
การปัຕนปຓนอยางมาก พือไ ฿หຌเดຌชิๅนสวนตกตงทีไมีลักษณะสวยงามหมือนกัน ละมีขนาดทีไทากันทุกชิๅน ทางกลุม
ฯ จึงตຌองการความรูຌทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏสาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา ซึไงปຓนการ
ขึๅนรูป ชิๅนส วนตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการอัดบบ มีขัๅนตอนคือ นาดินมาอัดลงบบพิมพຏ รอ฿หຌนืๅอดินหมาด
หลังจากนัๅนทาการกะออกจากบบพิมพຏ ละนามาติดกับผลิตภัณฑຏ ซึไงวิธีนีๅปຓนวิธีทีไสามารถขึๅนรูปชิๅนสวนตกตง
เดຌงาย ละรวดรใว ชิๅนสวนตกตงทีไเดຌมีความสวยงามหมือนกัน ละมีขนาดทากันทุกชิๅน

การตกแต่งด้ วยการปั น้
และนามาปะติดบนผลิตภัณฑ์
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ครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน ทีตไ กตงดຌวยการปัຕน ละนามาติดบนผลิตภัณฑຏ

ทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏสาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา ตຌอง฿ชຌความรูຌดຌานการทาบบพิมพຏ
ปูนปลาสตอรຏ ละการอัดบบ ทางกลุมฯ จึงมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการเปถายทอดความรูຌ พืไอ฿หຌ
กลุมฯ สามารถทาบบพิมพຏสาหรับ฿ชຌขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ ละทาการขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงดຌวยวิธีการ
อัดบบเดຌ นอกจากนีๅยังสามารถทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไเดຌมาตรฐาน ละสวยงามหมือนกันทุกชิๅนอีกดຌวย
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ สาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา ฿หຌกกลุม
วิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน
9. ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
ิชน วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑຏ การวิคราะหຏละตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาทดลอง การปรับปรุง
กระบวนการผลิต ละการฝຄกอบรมพนักงานทางวิชาการ ปຓนตຌนี
1. ออกบบลวดลายตางโ ทีไปຓนอกลักษณຏของทຌองถิไน พืไอทาชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ
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2. ตรียมวัตถุดิบ ละอุปกรณຏทีไกีไยวขຌอง ชน นืๅอดินปัຕน อุปกรณຏสาหรับนวดดิน ปูนปลาสตอรຏ
บบปูนปลาสตอรຏสาหรับอัดบบชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ ถังนๅาพลาสติก ปງนหมุนพลาสติก
ละกระบอกฉีดนๅา ปຓนตຌน
3. ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ดยทาตามขัๅนตอน ดังนีๅ
- ตรียมนืๅอดินปัຕน
- ออกบบลวดลายของชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ
- ทาบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ ทีไ฿ชຌสาหรับขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ
- ขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ ชน หมຌอ
- ขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการอัดบบ
- นาชิๅนสวนตกตง มาปะติดกับผลิตภัณฑຏ
- ผาผลิตภัณฑຏ อุณหภูมิ ้00 °C
4. ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สรุปผล ละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
ทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏสาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา ปຓนทคนิคทีไ฿ชຌพืไอขึๅนรูปชิๅนสวน
ตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการอัดบบพิมพຏ มีการทาบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏพืไอ฿ชຌ฿นการขึๅนรูปชิๅนสว นตกตง
ผลิตภัณฑຏ ดยริไมจากการออกบบลวดลายของชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ ทาการปัຕนตຌนบบดຌวยดินหนียวหรือ
ดินนๅามัน ละกัๅนกรอบรอบตຌนบบพืไอ฿ชຌกัๅนปูนปลาสตอรຏ ผสมปูนปลาสตอรຏ฿นอัตราสวน นๅา๊ปูนปลาสตอรຏ
ทากับ ็็๊100 ทปูนปลาสตอรຏทีไทาการผสมลง฿นกรอบทีไกัๅ นเวຌพืไอทาบบพิมพຏ ละทิๅงเวຌสักพักพืไอรอ฿หຌปูน
กิดการกอตัว ิsettingี มืไอปูนกิดการกอตัวรียบรຌอยลຌว ฿หຌกะกรอบทีไกัๅนปูนปลาสตอรຏออก ละดึงตຌนบบ
ออกจากบบพิมพຏ กใจะเดຌบบพิมพຏทีไ฿ชຌ฿นการขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ หลังจากนัๅนจึงนาบบพิมพຏมา฿ชຌขึๅ น
รูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการอัดบบ ละนาชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏทีไเดຌมาปะติดกับผลิตภัณฑຏ ละ
ผาทีไอุณหภูมิ ้เเ องศาซลซียส ซึไงขัๅนตอนทีไเดຌกลาวมานัๅนตຌองอาศัยองคຏความรูຌทางดຌานกระบวนการผลิตซรามิก
ปัจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌ านกวนตกตงผลิตภัณฑຏ ดຌวยวิธีการนาดินมาปัຕน฿หຌปຓน
ชิๅนสวนทีไมีลวดลายตางโ ตามตຌองการ หลังจากนัๅนนามาปะติดกับผลิตภัณฑຏ พืไอตกตง฿หຌสวยงาม ฿นขณะทีไนืๅอ
ดินยังหมาดอยู ซึไงการขึๅนรูปดຌวยวิธีการดຌวยปัຕน สามารถทาเดຌชຌา ละตຌองอาศัยทักษะ฿นการปัຕน พืไอ฿หຌเดຌ ชิๅนสวน
ตกตงทีไมีความสวยงาม ละขนาดทากันทุกชิๅน ทางกลุมฯ จึงมีความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตพืไอ฿หຌ
สามารถผลิตเดຌรวดรใวขึๅน พืไอพิไมกาลังการผลิต ละตຌองการผลิตภัณฑຏทีไมีความสวยงามสมไาสมอ ซึไงสามารถ
พิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ ละพิไมอกาสทางการตลาด นอกจากนีๅประธานกลุมยังมีความตຌองการ฿หຌสมาชิกกลุมเดຌ
ศึกษาละรียนรูຌกีไยวกับกระบวนการผลิตซรามิก พืไอ฿หຌมีความรูຌละความสามารถ ซึไงสามารถนาความรูຌทีไเดຌเป
ประยุกตຏ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตเดຌ
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ติดตอประสานงาน ละพบผูຌประกอบการพืไอหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
แแฺโ การทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ิตรียมนืๅอดินปัຕน ออกบบลวดลายของชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ
ทาบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ ทีไ฿ชຌสาหรับขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ ขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ ขึๅนรูปชิๅนสวนตกตง
ผลิตภัณฑຏ นาชิๅนสวนตกตง มาปะติดกับผลิตภัณฑຏ ละผาทีไอุณหภูมิ ้เเ องศาซลซียสี
แแฺใ ลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ รืไองทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ สาหรับตกตง
ครืไองปัຕนดินผา ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน ตาบลหารกຌว อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม
฿นวันทีไ แไ มีนาคม โ5ๆแ
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แโฺ ผลการดานินงาน
ขัๅนตอน
แฺ ตรียมนืๅอดินปัຕน

วิธีการ
ผลทีไเดຌ
ถายทอดรืไองการนวดดิน฿หຌปຓนนืๅอดียวกัน สมาชิกกลุมสามารถนวดดิน฿หຌปຓน
ละการปัຕนนืๅอดิน฿หຌปຓนกຌอน พืไอสาหรับ นืๅอดียวกันเดຌ
การขึๅนรูปดຌวยวิธีการอัดบบพิมพຏ
โ ฺ ก า ร ปัຕ น ล ว ด ล า ย ถายทอดรืไองการปัຕนลวดลายตຌนบบ
สมาชิกกลุมมีความขຌา฿จรืไองการ
ตຌนบบ
ทาลวดลายตຌนบบ
ใ ฺ ท า  บ บ พิ ม พຏ ปู น - ถายทอดวิธีการตรียมปูนปลาสตอรຏ พืไอ สมาชิ ก กลุ ม สามารถตรี ย มปู น
ปลาสตอรຏ ทีไ฿ชຌสาหรับ ฿ชຌ฿นการทาบบพิมพຏ
ปลาสตอรຏ ละท าบบพิ ม พຏ ปู น
ขึๅ น รู ป ชิๅ น ส ว นตกต ง - สอนวิธีการทาบบพิมพຏ พืไอ฿ชຌ฿นการขึๅน ปลาสตอรຏเดຌ
ผลิตภัณฑຏ
รูปชิๅนสวนดຌวยวิธีการอัดบบ
ไฺ ขึๅนรูปชิๅนสวนตกตง ถายทอดการขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ จากดิ ม ทางกลุ ม ขึๅ น รู ป ชิๅ น ส ว น
ผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการอัด ดຌ ว ยวิ ธี ก ารอั ด บบ ละการถอดชิๅ น ส ว น ตกต ง ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ดຌ ว ยวิ ธี ก ารปัຕ น
บบ
ออกจากบบพิมพຏ
อิ ส ระ ละน ามาติ ด ปะลงบน
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ จากการเดຌ รั บ การ
ถ า ยทอดองคຏ ค ว ามรูຌ จ ากกรม
วิ ท ยาศาสตรຏ บ ริ ก าร ท า฿หຌ ก ลุ ม
สามารถขึๅ น รู ป ชิๅ น ส ว นตกต ง
ผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการอัดบบเดຌ เดຌ
ชิๅนสวนทีไมีความสวยงามหมือนกัน
ละขนาดท า กั น ทุ ก ชิๅ น สามารถ
ขึๅ น รู ป เ ดຌ จ า น ว น ม า ก  ล ะ
ประหยัดวลามากขึๅน
5ฺนาชิๅนสวนตกตง มา - ถ า ยทอด การติ ด ชิๅ น ส ว น ตกต ง กั บ สมาชิ ก กลุ ม สามารถน าชิๅ น ส ว น
ปะติดกับผลิตภัณฑຏ
ผลิตภัณฑຏ ดย฿ชຌนๅาดินปຓนตัวชวย฿นการยึด ตกตงมาติดกับผลิตภัณฑຏเดຌ ละมี
ติด ดยนืๅอดินทีไนๅามา฿ชຌ฿นการตรียมนๅาดิน การจั ด รี ย งล ว ดลายเดຌ อ ย า ง
นัๅ น จะตຌ อ งปຓ น ดิ น ชนิ ด ดี ย วกั น กั บ ดิ น ทีไ สวยงาม
นามาขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ ละชิๅนสวนตกตง
- ถายทอดรืไองการวางลาย ละการจัดรียง
ลวดลายของชิๅนสวนตกตงบนผลิตภัณฑຏ
ๆ. การตกตงผลิตภัณฑຏ ถายทอดวิ ธี การตกตง ผลิ ตภัณ ฑຏ บืๅองตຌ น เดຌผลิตภัณฑຏทีไมีผิวรียบนียน ละ
กอนนาเปผา
ดຌวยการ฿ชຌฟองนๅาชใดผลิตภัณฑຏ ละทาการ มีลวดลายทีไสวยงาม
ขู ด นืๅ อ ดิ น ส ว นกิ น ออก หลั ง จากนัๅ น น า
ผลิตภัณฑຏเปผึไง฿หຌหຌง ดຌวยการผึไงดดออน
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แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน: ฿นปงบประมาณ โ55้ กลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน เดຌมีการขຌา
ร ว มครงการคู ป องวิ ท ยຏ  พืไ อ อทอป รืไ อ ง การพั ฒ นาทคนิ ค การขึๅ น รู ป ละทคนิ ค การตกต ง ผลิ ต ภั ณ ฑຏ
กรมวิท ยาศาสตรຏ บ ริ ก ารเดຌมี ก ารผลั ก ดั น ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการยืไน ขอ มผชฺ ส ง ผล฿หຌ ท างกลุ มมี ก ารยืไ นขอ มผชฺ
ผลิตภัณฑຏดินผา มาตรฐานลขทีไ แไ5็/5ๆ ละ มผชฺ ผลิตภัณฑຏดิน ผาขียนลาย มาตรฐานลขทีไ 5่ๆ/5ๆ
ละผานทัๅง โ มผชฺ รียบรຌอยลຌว จากการขຌารวมครงการ ทางกลุมเดຌรับการพัฒนาองคຏความรูຌอยางมาก จึงมี
ความตຌองการขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอปอยางตอนืไอง ดย฿นปงบประมาณ โ5ๆเ เดຌขຌารวมครงการ
คูปองวิทยຏพืไออทอป รืไอง การพัฒนาวัสดุตกตงลวดลายครืไองปัຕนดินผา ปัจจุบันกลุมทาการตกตงผลิตภัณฑຏ
ดຌวยวิธีการนาดินมาปัຕน฿หຌปຓน ลวดลายตางโ ตามตຌองการ หลั งจากนัๅนนามาปะติดกับผลิตภัณฑຏ ดยผูຌ ปัຕนจะ
ทาการปัຕนทีละชิๅน ละนาตละชิๅนมาปะติดตอกัน พืไอตกตงรอบผลิตภัณฑຏ ซึไงการขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงดຌวย
วิธีการปัຕนมือนัๅน ปຓน วิธีทีไทาเดຌชຌา ละตຌองอาศัยทักษะ฿นการปัຕน ปຓนอยางมาก พืไอ฿หຌเดຌชิๅนสว นตกตงทีไมี
ลักษณะสวยงามหมือนกัน ละมีขนาดทีไทากันทุกชิๅน สงผล฿หຌมีการผลิตเดຌนຌอย฿นตละวัน
หลั งการดานิน งาน๊ สมาชิกกลุ มเดຌรับ การถายทอด ละมีความรูຌความขຌา฿จ รืไอง ทคนิคการทา
ลวดลายบนบบพิมพຏสาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา สมาชิกกลุมสามารถทาบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏเดຌดຌวยตนอง
สามารถขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏเดຌ ดยชิๅนส วนตกตงมีความสวยงาม ขนาดทากันทุกชิๅน ละสามารถ
นามาจัดรียงปะติดบนผลิ ตภัณฑຏเดຌอยางสวยงาม นอกจากนีๅยังส งผล฿หຌ ทางกลุ มผลิ ตผลิ ตภัณฑຏทีไมีล วดลาย
เดຌรวดรใวมากขึๅน มีกาลังการผลิตผลิตภัณฑຏสูงขึๅน สมาชิกสามารถนาความรูຌทีไเดຌ เปประยุกตຏ฿ชຌเดຌ ละจะนา
ความรูຌทเีไ ดຌ เปพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุมตอเป
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
ทางกลุมมีความตຌองการ฿หຌพิไมรายละอียดของลวดลายทีไออกบบ ดยนຌนอัตลักษณຏลຌานนา ละจาก
การทีไกรมวิทยาศาสตรຏเปถายทอดองคຏความรูຌนัๅน ทางกลุมกใมีความพึงพอ฿จมาก ละขอขอบคุณวิทยากรทุกทานทีไ
เดຌนาความรูຌดีโ มาถายทอด฿หຌกทางกลุม
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการเดຌลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง ทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏ
สาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา สมาชิกกลุมมีความตัๅง฿จ฿นการรียนรูຌ ละรับการถายทอด กลุมมีความรูຌละความ
ขຌา฿จ รืไองทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏ ตัๅงตขัๅนตอนการตรียมชิๅนสวนตຌนบบ การตรียมบบพิมพຏ
การผสมปูนปลาสตอรຏสาหรับทาบบพิมพຏ การขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการอัดบบ การปะติด
ชิๅนสวนตกตงกับผลิตภั ณฑຏ ตลอดจนขัๅนตอนการผา จากการสารวจทางกลุมมีความพึงพอ฿จมาก ทีไเดຌรับการ
ถายทอดทคนลยี นืไองจากทคนิคดังกลาวสามารถทา฿หຌกลุมมีกาลังการผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีลวดลายสวยงาม
พิไมขึๅน ลดวลา฿นการผลิต กลุมผลิตผลิตภัณฑຏเดຌจานวนมากขึๅน฿นตละวัน นอกจากนีๅยังสามารถนาความรูຌ
ดังกลาวเปพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุม฿หຌมีรูปบบทีไหลากหลาย พืไอพิไมอกาสทางการตลาด ละพิไมมูลคาของ
สินคຌาอีกดຌวย
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวสุนียຏพร พธิ์กຌว
หัวหนຌาครงการ
2ฺ นางสาวอภัสนันทຏ สงสวาง
วิทยากร
ใฺ นายสมพร สินจริญภคัย
วิทยากร
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ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง Ķทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพ์
สาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผาķ
฿หຌก กลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน ตาบลหารกຌว อาภอหางดง จังหวัดชียง฿หม
฿นวันทีไ 14 มีนาคม 2561

ลวดลายทีไ แ

ลวดลายตຌนบบ

การผสมปูนปลาสตอร์สาหรับทาบบพิมพ์

การทาบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ

ลวดลายทีไ โ

314

บบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ

การขึๅนรูป

การติดชิๅนสวนตกตงกับผลิตภัณฑຏ
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ผลิตภัณฑຏทีไติดชิๅนสวนตกตงรียบรຌอยลຌว

วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตรຏละสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน
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ภาคผนวก
อกสารการอบรมชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การทาลวดลายบนบบพิมพ์ สาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา
อกสารการอบรมชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต ร การท าลวดลายบนบบพิ ม พຏ ส าหรั บ ตกต ง
ครืไองปัຕนดินผา จัดทาพืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌมีความขຌา฿จ฿นขัๅนตอนการตรียมบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ พืไอ฿ชຌปຓน
บบพิมพຏทีไ฿ชຌ฿นการขึๅนรูปชิๅนสวนตกตงผลิตภัณฑຏ ซึไงประกอบดຌวย
1) วัสดุทีไ฿ชຌ
2) อุปกรณຏทีไ฿ชຌ
3) ขัๅนตอนการตรียมบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ
วัสดุทีไ฿ชຌ
1. ปูนปลาสตอรຏ
2. ผนพลาสติก หรือผนเมຌ สาหรับ฿ชຌกัๅนบบพิมพຏ
3. ดินหนียว หรือดินนๅามัน
อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ
1. ดินสอละเมຌบรรทัด
2. ฿บลืไอย หรือ฿บมีด
3. ขันพลาสติก หรือกระบอกพลาสติก
4. ปรงขนตาย
ขันๅ ตอนการตรียมบบพิมพ์ปูนปลาสตอร์
1. ทาการปัຕนตຌนบบทีไตຌองการดຌวยดินหนียว หรือดินนๅามัน
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2. ทาการกัๅนตຌนบบดຌวยผนพลาสติก หรือผนเมຌ ละ฿ชຌดินนๅามันหรือดินหนียวอุดตามรอยตอ ดังรูป

3. ผสมปูนปลาสตอรຏ ซึไงมีขัๅนตอน ดังนีๅ
3.1 คานวณขนาดของพืๅน ทีไทีไจ ะทปูน ดยสั ดส ว น฿นการผสมปูนปลาสตอรຏ คือ นๅา๊ปูน ทากับ
77๊100 ตรียมกระบอกพลาสติกสาหรับผสมปูน หลังจากนัๅนทาการทนๅาลงเป฿นกระบอก ละ
คอยโ รยผงปูนปลาสตอรຏลงเป฿นกระบอกนๅาทีไตรียมเวຌ ดยทาการรยทีละนຌอย พืไอปງองกัน
ผงปูนจับตัวกันปຓนกຌอน รยผงปูนจนทากับนๅาหนักทีไคานวณเวຌ
หมายหตุ ๊ ตຌอง฿สนๅากอน฿สปูนสมอ฿นการผสมปูน ละนๅาทีไตຌองการ฿ชຌปຓนนๅาสะอาด มิฉะนัๅน
คุณภาพของปูนจะปลีไยนปลง

กระบอกพลาสติก

3.2

ติมนๅา

คอยโ รยปูน

ชปูนทิๅงเวຌปຓนวลา 2-3 นาที พืไอ฿หຌปูนดูดนๅาจนทัไว หลังจากนัๅนทาการกวนผสม ดนกวนเป฿น
ทิศทางดียวกัน จนปูนริไมมีความหนืด
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4. ทาการทปูนปลาสตอรຏทีไเดຌจากการตรียม ลง฿นบบกัๅนทาบบพิมพຏ ดังรูป

5. รอจนปูนขใงตัว กะทีไกัๅนบบพิมพຏออก ละนาตຌนบบออกจากบบพิมพຏ จะเดຌบบพิมพຏอัด ดังรูป

6. ทาการกใบรายละอียด ตกตงบบพิมพຏ ละลบมุมหรือขอบทีไคมของบบพิมพຏ

319

สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางสาวธัญพร ป็งสวาง กลุมฮือนครืไองปัຕน
อาภอวียงปຆาปງา จังหวัดชียงราย
นายทศวร ทองประชาญ กลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา
อาภอดอกคา฿ตຌ จังหวัดพะยา
นางสาวนัดที รัตนศรีสุข กลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง
อาภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี

ิภาษาอังกฤษี

ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
Ancient Pottery Decorating Technique

โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวสุนียຏพร พธิ์กຌว
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊0 2201 7410 ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ suneeporn@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ ิจานวน 3 ฿บสมัครขอรับคูปองวิทยຏพืไออทอปี
(1) นางสาวธัญพร ปຓงสวาง ิกลุมฮือนครืไองปัຕนี
ทีตไ งๅั ๊ ๆ็ หมูทีไ แใ ตาบลปຆางิๅว อาภอวียงปຆาปງา จังหวัดชียงราย
ทรศัพทຏ ๊ 096 697 2825
ทรสาร ๊ (2) นายทศวร ทองประชาญ ิกลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผาี
ทีไตัๅง ๊ 139 หมู 9 บຌานสันจกปก ตาบลดอกคา฿ตຌ อาภอดอกคา฿ตຌ จังหวัดพะยา 56120
ทรศัพทຏ ๊ 054 413 706
ทรสาร ๊ (3) นางสาวนัดที รัตนศรีสุข ิกลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิงี
ทีไตัๅง ๊ 18/3 หมูทีไ 6 ตาบลพธิ์ทอง อาภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทรศัพทຏ ๊ 094 357 4569
ทรสาร ๊ ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 8 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ่เ,000 บาท ิวศฺ 5ๆุเเเ บาท ผูຌประกอบการ โไ,000 บาที
ๆฺ บทสรปุผูຌบริหาร
ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ ปຓนการนาวิธีการตกตงผลิตภัณฑຏซรามิก฿หຌมี สีบบ
บราณ ดยตຌองอาศัยองคຏความรูຌรืไองสีละการตกตงผลิตภัณฑຏ พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไสวยงามละมีคุณภาพ
เปถา ยทอด฿หຌกก ลุม ฮือนครืไอ งปัຕน กลุม มบຌา นกษตรกรบຌานมะยิง ละกลุ มสุนัน ทา ครืไอ งปัຕนดินผา
ขัๅน ตอน฿นการตกตง ริไมจากการผสมสีอะคริลิค ฿หຌเดຌ ส ีตามตຌองการ ซึไงตຌองอาศัย ความรูຌทางดຌานทฤษฎีสี
ละการผสมสี หลังจากนัๅนนาสีอะคริลิคทีไผสมลຌวมาทาลงบนผิวผลิตภัณฑຏ฿หຌทัไวทัๅง฿บ ทิๅงเวຌ฿หຌหຌง มืไอหຌงลຌว
฿หຌ฿ชຌผຌาชุบนๅาหมาดโ ชใดสีบางสวนออก พืไอ฿หຌเดຌสีของผลิตภัณฑຏตามตຌองการ นอกจากนีๅยังมีการ฿ชຌทคนิค การ
ตกตงปัดงิน ละปัดทองรวมดຌวย ซึไงตຌองอาศัยทักษะทางดຌานศิลปะรืไองสงละงา หลังจากนัๅนทายูริทน
สูตรนๅาทัไวทัๅง฿บ พืไอ฿หຌผ ลิตภัณฑຏมีผิวงา ละทดตอสภาวะวดลຌอมมากขึๅน จากการเปถายทอดองคຏความรูຌ
ดังกลาว ทา฿หຌสมาชิกกลุมสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับ เปพัฒนาผลิตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผาบบบราณ พืไอสรຌาง
มูลคาพิไม฿หຌผลิตภัณฑຏกลุมตอเป
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กลุมผูຌประกอบการซรามิกสวน฿หญผลิตผลิตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผานืๅอดินดง ผาครัๅงดียวทีไอุณหภูมิ
ประมาณ 900 องศาซลซียส ชน หมຌอนๅา ครืไองปัຕนดิน ผาประภทตกตงสวน กระบืๅองดินผา ปຓนตຌน
ผลิตภัณฑຏชนิดนีๅปຓนผลิตภัณฑຏทีไมีจาหนายทัไวประทศ ตรูปบบของผลิตภัณฑຏจะตกตางกันเปตามอกลักษณຏ
ของทຌองถิไน ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏนืๅอดินดงนัๅน การตกตงผลิตภัณฑຏนืๅอดินดงดຌวยการ฿ชຌทคนิค฿หมโ ชน
การทาสี ตกลายงา การขีย นสี มี ความส าคัญอยางมาก นืไองจากทา฿หຌ ผ ลิ ต ภัณฑຏมี ความดดดน สวยงาม
ปลก฿หม ละปຓนการพิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏ
ปัจจุบันการตลาดยຌอนยุคกาลังเดຌรับความนิยม ละปຓนทีไนาสน฿จ เมวาจะปຓนอุตสาหกรรมฟชัไนทีไนิยม
สีสันยຌอนยุค อุตสาหกรรมยานยนตຏกใมองหาความนิยม฿นอดีตมาปรับ฿ชຌ฿นปัจจุบัน ชน มีการดึงฟังกຏชันละดีเซนຏ

321
รถตา฿นยุคกอนมาสู นิว บีททิ ล ิNew Beetleี รวมถึง การนวดผนเทย ทีไกาลั งปຓนทีไดึงดูดทีไส าคัญ฿น
อุตสาหกรรมการทองทีไยว [1] นอกจากนีๅ การตกตงบຌาน หรือสถานทีไตางโ การตกตงบบยຌอนยุคกใยังเดຌรั บ
ความนิยมอยางมาก [2] ผูຌประกอบการซรามิกจึงมีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌตรงตามความตຌองการของ
ตลาด฿นยุ ค สมั ย นีๅ ละสรຌา งความพึ ง พอ฿จ฿หຌ ก ผูຌ บ ริ  ภค เม ว าจะปຓ น นัก ท องทีไย วหรื อ บุค คลทัไ ว เป ดยมี
ผูຌประกอบการทีไตຌองการความรูຌรืไองทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดิน ผาบบบราณ พืไอนาความรูຌทีไเดຌเปพัฒนา
ผลิตภัณฑຏของกลุม จานวน 3 กลุม ซึไงปຓนกลุมทีไขึๅนทะบียนอทอป เดຌก
1. กลุมฮือนครืไองปัຕน ตาบลปຆางิๅว อาภอวียงปຆาปງา จังหวัดชียงราย ผลิตครืไองปัຕนดินผานืๅอดินดง
ประภทตกตงสวนขนาด฿หญ ดย฿ชຌดินดา฿นการขึๅ นรูปผลิตภัณฑຏ ละผาทีไอุณหภูมิ 900 องศา
ซลซียส

รูปภาพจาก lannakadeeฺcmuฺacฺth

ผลิตภัณฑຏของกลุมฮือนครืไองปัຕน

2. กลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา ตาบลดอกคา฿ตຌ อาภอดอกคา฿ตຌ จังหวัด พะยา ผลิตครืไองปัຕนดินผา
กระถาง ละของตกตงสวนนืๅอดินดง ผาทีไอุณหภูมิ 900 องศาซลซียส

รูปภาพจาก Facebook ๊ สุนนั ทา ครือไ งปันຕ ดินผา

ผลิตภัณฑຏของกลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา

322
3. กลุ ม ม บຌ า นกษตรกรบຌ า นมะยิ ง ต าบลพธิ์ ท อง อ าภอท า ศาลา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ผลิ ต
ครืไองปัຕนดินผากระถาง ละของทีไระลึกนืๅอดินดง ผาทีไอุณหภูมิ ้เเ องศาซลซียส

ผลิตภัณฑຏของกลุมมบาຌ นกษตรกรบຌานมะยิง

ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ ปຓนวิธีการตกตงผลิตภัณฑຏซรามิก฿หຌมีสีบบบราณ
ดยตຌองอาศัยองคຏความรูຌรืไองสีละการตกตงผลิตภัณฑຏ พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไสวยงามละมีคุณภาพ ทคนิคของ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ปຓนทคนิคทีไสามารถทาเดຌงาย ตຌนทุนตไา วัตถุดิบทีไ฿ชຌเมปຓนอันตราย ละสามารถพิไม
มูลคาของผลิตภัณฑຏเดຌอยางมาก ขัๅนตอน฿นการตกตง ริไมจากการผสมสีอะคริลิค฿หຌเดຌสีตามตຌองการ ซึไงตຌอง฿ชຌ
ความรูຌทางดຌานทฤษฎีสี ละการผสมสี หลังจากนัๅน นาสีอะคริลิคทีไผสมลຌวมาทาลงบนผิวผลิตภัณฑຏ฿หຌทัไวทัๅง฿บ
ทิๅงเวຌ฿หຌหຌง มืไอหຌงลຌว฿หຌ฿ชຌผຌาชุบนๅาหมาดโ ชใดสีบางสวนออก พืไอ฿หຌเดຌสีของผลิตภัณฑຏตามตຌองการ ซึไงตຌอง
อาศัยทักษะทางดຌานศิล ปะรืไองสงละงา หลั งจากนัๅน ทายูริทนสูตรนๅาทัไว ทัๅง฿บ พืไอ฿หຌ ผ ลิ ตภัณฑຏมีผิ ว งา
ละทดตอสภาวะวดลຌอมมากขึๅน
จากทีไ เ ดຌ ก ล า วมาขຌ า งตຌ น ว า กลุ ม ฮื อ นครืไ อ งปัຕ น กลุ ม ม บຌ า นกษตรกรบຌ า นมะยิ ง ละกลุ ม สุ นั น ทา
ครืไองปัຕนดินผา ตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌตรงความตຌองการของตลาด ละสน฿จการตกตงผลิตภัณฑຏบบ
บราณ ตทางกลุมยังขาดองคຏความรูຌดังกลาว จึงมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการเปถายทอดองคຏความรูຌ
รืไองทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ พืไอ฿หຌทางกลุมสามารถผลิ ตผลิ ตภัณฑຏทีไมีสี บบบราณ
ละยังคงความปຓนอกลักษณຏ รวมทัๅงสามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไสวยงาม ละเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกลูกคຌา
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ ฿หຌกกลุมฮือนครืไองปัຕน จังหวัดชียงราย
กลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา จังหวัดพะยา ละกลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
ิชน วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑຏ การวิคราะหຏละตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาทดลอง การปรับปรุง
กระบวนการผลิต ละการฝຄกอบรมพนักงานทางวิชาการ ปຓนตຌนี
1) ตรียมวัตถุดิบ ละอุปกรณຏทีไกีไยวขຌอง ชน นืๅอดินปัຕน อุปกรณຏสาหรับนวดดิน สีนๅาอะคริลิค
นๅามันยูริทนสูตรนๅา พูกัน ปรงบอรຏตางโ ถຌวยสาหรับ฿สสี ถังนๅาสาหรับลຌางพูกัน ฟองนๅา ผຌาอนกประสงคຏ ปງน
หมุนพลาสติก ชຌอนพลาสติกสาหรับตักละผสมสี ถุงพลาสติก ถังนๅาพลาสติก ละกระบอกฉีดนๅา ปຓนตຌน
2) ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ดยทาตามขัๅนตอน ดังนีๅ
- ตรียมนืๅอดินปัຕน
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ขึๅนรูปผลิตภัณฑຏตຌนบบ ชน กระถาง จกันขนาด฿หญ ตุຍกตาตกตงสวน
ตกตงผลิตภัณฑຏ
ผาผลิตภัณฑຏ ทีอไ ุณหภูมิ ้00 องศาซลซียส
ตกตงผลิตภัณฑຏบบบราณ ิผสมสี ทาสีลงบนผลิตภัณฑຏ ชใดสีผลิตภัณฑຏบางสวนออก
ดຌวยผຌาชุบนๅาหมาดโ ละทายูริทนี
3) ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สรุปผล ละจัดทารายงาน
-

10. หลักการละหตุผล
ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ ปຓนวิธีการตกตงผลิตภัณฑຏซรามิก฿หຌมีสี บบบราณ
ดยอาศัยองคຏความรูຌรืไองกระบวนการผลิตซรามิก การตกตงผลิตภัณฑຏ ทฤษฎีสี การผสมสี ละทฤษฎีสงละ
งา พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไสวยงามละมีคุณภาพ
สี หมายถึง ลักษณะของสง ทีไปรากฏกสายตารา ฿หຌหในปຓนสีขาว ดา ดง ขียว ฯลฯ หรือการสะทຌอน
รัศมีของสงมาสู ตารา ดยสี ทีไป รากฏ฿นธรรมชาติ นัๅน กิดจากการสะทຌอนของสงสวางตกกระทบกับวัตถุ
ละกิดการหักหของสง ิ Spectrum ี สีปຓนคลืไนสงชนิดหนึไง ซึไงปรากฏ฿หຌหในมืไอสงผานละอองเอนๅา
฿นอากาศ หรือ ทงกຌวปริซึม ปรากฏปຓนสีตางโ รวม ็ สี เดຌก สีดง มวง สຌม หลือง นๅางิน คราม ละขียว
รียกวา สีรุຌง ทีไปรากฏบนทຌองฟງา [3]
ทฤษฎีสี ิTheory of Colorี หมายถึง ทฤษฎีของมสีทีไปຓนตຌนกานิดของการผสมสี พืไอนาเป฿ชຌสรຌาง
งานศิลปะ หรืองานออกบบขนงตางโ ดยสีตัๅงตຌน ซึไงรียกวา มสี จะประกอบดຌวย ใ สี คือ 1ี สีดง ิRed,
Rี 2ี สีหลือง ิYellow, Yี ละ 3ี สีนๅางิน ิBlue, Bี
การผสมมสีตละสี฿หຌขຌากัน จะทา฿หຌกิดปຓน วงลຌอสี ิColor Wheelsี ซึไงปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌรวมสี
ขຌาดຌวยกัน ซึไงวงลຌอสีนัๅน มืไอมีการบงครึไง จะพบวาสีจะปຓนปຓน สีทนรຌอน ละ สีทนยใน ดยสีทนรຌอน
หมายถึง ชุดสีทีไประกอบดຌวย สีสຌมหลือง สีสຌม สีสຌมดง สีดง ละสีมวงดง ปຓนสีทีไ฿หຌความรูຌสึกตืไนตา มีพลัง
อบอุน สนุกสนาน ละดึงดูดความสน฿จเดຌดี สวนสีทนยใน หมายถึง ชุดสีทีไประกอบดຌวยสีขียวหลือง สีขียว
สีขียวนๅางิน สีนๅางิน ละสีมวงนๅางิน ฿หຌความรูຌสึกสุภาพ สงบ ลึกลับ ละยือกยใน[ไ]

รูปภาพจาก ๊ https๊//sitesฺgoogleฺcom/site/artbasicpatrinแใ/lesson/แ-thvsdi-si

การผสมสี
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รูปภาพจาก ๊ https๊//sitesฺgoogleฺcom/site/artbasicpatrinแใ/lesson/แ-thvsdi-si

วงลຌอสี

สงละงา ปຓนองคຏประกอบของศิลปຊทีไอยูคูกัน สงมืไอสองกระทบกับวัตถุจะทา฿หຌกิดงา สงละงา
ปຓนตัวกาหนดระดับของคานๅาหนัก ความขຌมของงาจะขึๅนอยูกับความขຌมของสง ฿นทีไทีไมีสงสวางมาก งาจะ
ขຌมขึๅน ละ฿นทีไทีไมีสงสวางนຌอยงาจะเมชัดจน ฿นทีไทีไเมมีสงสวางจะเมมีงา ละงาจะอยู฿นทางตรงขຌามกับ
สงสมอ คานๅาหนักของสงละงาทีไกิดบนวัตถุ สามารถจานกปຓนลักษณะทีไ ตาง โ เดຌดังนีๅ
1ฺ บริวณสงสวางจัด ิHi-lightี ปຓนบริวณทีไอยู฿กลຌหลงกานิดสงมากทีไสุด จะมีความสวางมากทีไสุด
฿นวัตถุทีไมีผิวมันวาว จะสะทຌอนหลงกานิดสงออกมา฿หຌหในเดຌชัด
2ฺ บริวณสงสวาง ิLightี ปຓนบริวณทีไเดຌรับสงสวางรองลงมาจากบริวณสงสวางจัด นืไองจากอยู
หางจากหลงกานิดสงออกมา ละริไมมีคานๅาหนักออน โ
3ฺ บริวณงา ิShadeี ปຓนบริวณทีไเมเดຌรับสงสวาง หรือปຓนบริวณทีไถูกบดบังจากสงสวาง ซึไงจะมีคา
นๅาหนักขຌมมากขึๅนกวาบริวณสงสวาง
4ฺ บริวณงาขຌมจัด ิHi-Shadeี ปຓนบริวณทีไอยูหางจากหลงกานิดสงมากทีไสุด หรือปຓนบริวณทีไถูก
บดบังมาก โ หลาย โ ชัๅนจะมีคานๅาหนักทีไขຌมมากเปจนถึงขຌมทีไสุด
5ฺ บริวณงาตกทอด ปຓนบริวณของพืๅนหลังทีไงาของวัตถุทาบลงเปปຓนบริวณงาทีไอยูภายนอกวัตถุ
ละจะมีความขຌมของคานๅาหนักขึๅนอยูกับความขຌมของงานๅาหนักของพืๅนหลัง ทิศทาง ละระยะของงา

รูปภาพจาก ๊ http๊//bomallฺblogspotฺcom/2013/01/light-and-shade-highlight-high-shade-3ฺhtml

สงละงา
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ความสาคัญของคานๅาหนัก คือ
1ี ฿หຌความตกตางระหวางรูปละพืๅน หรือรูปทรงกับทีไวาง
2ี ฿หຌความรูຌสึกคลืไอนเหว
3ี ฿หຌความรูຌสึกปຓน 2 มิติ กรูปราง ละความปຓน 3 มิติกรูปทรง
4ี ทา฿หຌกิดระยะความตืๅน – ลึก ละระยะ฿กลຌ – เกลของภาพ
5ี ทา฿หຌกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ
ปั จ จุ บั น กลุ ม ฮื อ นครืไ อ งปัຕ น กลุ ม ม บຌ า นกษตรกรบຌ า นมะยิ ง ละกลุ ม สุ นั น ทา ครืไ อ งปัຕ น ดิ น ผา
ผลิตครืไองปัຕนดินผานืๅอดินดง ผาทีไอุณหภูมิ ้เเ องศาซลซียส ทัๅง ใ กลุมมีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
฿หຌตรงความตຌองการของตลาด ละสน฿จการตกตงผลิตภัณฑຏบบบราณ ซึไงตຌองมีความรูຌ รืไอง กระบวนการผลิต
ซรามิก การตกตงผลิตภัณฑຏ ทฤษฎีสี การผสมสี ละทฤษฎีสงละงา พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไสวยงามละ
มีคุณภาพ อีกทัๅงประธานกลุมยังตຌองการ฿หຌสมาชิกกลุมเดຌศึกษา ละรียนรูຌรืไองการตกตงผลิตภัณฑຏ พืไอจะเดຌนา
ความรูຌทีไเดຌเปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีมูลคาพิไม ละพิไมอกาสทางการตลาดตอเป
11. ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ติดตอประสานงาน ละพบผูຌประกอบการพืไอหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
แแฺโ การทดลองทาผลิ ตภัณฑຏตຌน บบ ิตรีย มนืๅอดิน ปัຕน ขึๅน รูป ผลิ ตภัณฑຏตຌนบบ ผาผลิ ตภัณ ฑຏ
ละตกตงผลิตภัณฑຏบบบราณี
11.3 ลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
(1) กลุมฮือนครืไองปัຕน ตาบลปຆางิๅว อาภอวียงปຆาปງา จังหวัดชียงราย ฿นวันทีไ แใ มีนาคม โ5ๆแ
(2) กลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา ตาบลดอกคา฿ตຌ อาภอดอกคา฿ตຌ จังหวัดพะยา ฿นวันทีไ โๆ
มษายน โ5ๆแ
(3) กลุ มมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง ตาบลพธิ์ทอง อาภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธ รรมราช
฿นวันทีไ 23 – 27 มษายน โ5ๆแ
12. ผลการดานินงาน
ทางกลุมฮือนครืไองปัຕน กลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา ละกลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง เดຌทาการ
ตรียมผลิตภัณฑຏตຌนบบนืๅอดินดง ทีไผาทีไอุณหภูมิ ้เเ องศาซลซียส ทีไพรຌอมจะนามาตกตงดຌวยทคนิคการ
ตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณเวຌลຌว ดยผลิตภัณฑຏมีลักษณะ ดังรูป

ผลิตภัณฑຏนืๅอดินดง ของกลุมฮือนครืไองปัຕน

ผลิตภัณฑຏนืๅอดินดง ของกลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง

326
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌมีการถายทอดองคຏความรูຌ รืไองทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
ดยมีขัๅนตอน ดังนีๅ
ขัๅนตอน
วิธีการ
ผลทีไเดຌ
1. การทาความสะอาด
ทาความสะอาดผลิตภัณฑຏ ดยการ฿ชຌผຌ า ผลิ ต ภั ณ ฑຏ เ ม มี ฝุຆ น จั บ พรຌ อ มทีไ จ ะ
ผลิตภัณฑຏนืๅอดินดง หรือฟองนๅา ชุบนๅา ทาการบิดหมาด ละ นามาตกตง
ชใดผลิตภัณฑຏดิบ
โฺ การผสมสี
ถา ยทอดรืไ องทฤษฎี สี  ละการผสมสี ขัๅ น ขຌ า ฿จหลั ก การรืไ องทฤษฎีสี ละ
พืๅนฐาน ดย฿ชຌสีอะคริลิค 100ั
การผสมสี
3ฺ ทาสีผลิตภัณฑຏ
ทาการทาสีอะคริลิคลงบนผลิตภัณฑຏ ดย สามารถทาสี ผ ลิ ต ภั ณ ฑຏ เ ดຌ อ ย า ง
฿ชຌปรงทาสีทาสี฿หຌทัไวทัๅง฿บ
สวยงาม สีทีไเดຌมีสีทีไสมไาสมอ
ไฺ ปัดงิน ละปัดทอง
ถายทอดทคนิคการปัดงิน ละปัดทอด สามารถตกตงผลิ ตภัณฑຏเดຌอยาง
ซึไงมีขัๅนตอน ดังนีๅ
สวยงาม
ิ1ี ริไมจากการนาปรงเปจุมกีวีไ หลังจาก
นัๅนนาปรงทีไจุมกีวีไลຌว เปจุมผงงิน หรือ
ผงทอง
ิ2ี ทาการกลีไ ยผงงิน หรือผงทอง พืไอ
เม฿หຌผงจับกันปຓนกຌอน ดยนาปรงเปปัด
บนกระดาษขใง
ิ3ี นาปรงมาปัดลงบนผลิตภัณฑຏเป-มา
ดย฿หຌปัดนຌน฿นบริวณทีไนูน ิทคนิคสง
ละงาี
5ฺ คลือบผลิตภัณฑຏดຌวยยู น ายู ริ  ทนสู ต รนๅ ามาทาบนผลิ ต ภั ณ ฑຏ สามารถคลื อ บผลิ ต ภั ณ ฑຏ ดຌ ว ยยู
ริทนสูตรนๅา
จานวน โ รอบ ดย฿ชຌฟองนๅา฿นการทา เม ริทนนๅาเดຌอยางสวยงาม
ควร฿ชຌ  ปรงทาสี  นืไ อ งจากขนปรงอาจ
หลุดรวง฿นตอนทายูริทน ทา฿หຌกิดตาหนิ
บนผิวผลิตภัณฑຏเดຌ
13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
13ฺ1 กลุมกลุมฮือนครืไองปัຕน
กอนการดานินงาน๊ กลุมกลุมฮือนครืไองปัຕน ตกตงผลิตภัณฑຏดินดงดຌวยวิธีการทาสี ละขียนลาย
ซึไง฿นตละขัๅนตอนนัๅนตຌอง฿ชຌวลานาน ดยฉพาะขัๅนตอนการขียนลาย ละทางกลุมเมมีความรูຌรืไองการตกตง
ครืไองปัຕนดินผาบบบราณ ผลิตภัณฑຏของกลุมผาน มผชฺ ผลิตภัณฑຏดินผา มาตรฐานลขทีไ แไ5็/5ๆ ลຌว
หลั ง การด านิ น งาน๊ สมาชิ ก กลุ ม เดຌ รั บ การถ า ยทอด ละมี ค วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จ รืไ อ งการตกต ง
ครืไองปัຕนดินผาบบบราณ สามารถตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีดังกลาวเดຌดຌวยตนอง ละมืไอปรียบทียบกับ
วิธีการตกตงดຌวยวิธีการทาสี ละขียนลาย ซึไงปຓนวิธีการตกตงดิมของทีไกลุม พบวาการตกตงครืไองปัຕนดินผา
บบบราณปຓน วิธีทีไงายกวา ละ฿ชຌวลานຌอยกวา ส งผล฿หຌมีกาลั งการผลิตผลิตภัณฑຏสู งขึๅน สมาชิกสามารถ
นาความรูຌทีไเดຌ เปประยุกตຏ฿ชຌเดຌ ละจะนาความรูຌทีไเดຌ เปพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุมตอเป
แใฺโ กลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา
กอนการดานินงาน๊ กลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา ผลิตผลิตภัณฑຏซรามิกประภทครืไองปัຕนดินผานืๅอ
ดิน ดง เมมีการตกตงผลิ ตภัณฑຏ ละสมาชิกกลุ มเมมีความรูຌรืไ องการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
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฿นปงบประมาณ โ5ๆเ ทางกลุมเดຌมีการยืไนขอ มผชฺ ครืไองปัຕนดินผาออรຏ ทนวรຏ มาตรฐานลขทีไ ไๆ/โ55ๆ
ตยังเมผาน นืไองจากผิวของผลิตภัณฑຏเมรียบ
หลั ง การด านิ น งาน๊ สมาชิ ก กลุ ม เดຌ รั บ การถ า ยทอด ละมี ค วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จ รืไ อ งการตกต ง
ครืไองปัຕนดินผาบบบราณ สามารถตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีดังกลาวเดຌดຌวยตนอง สมาชิกสามารถนาความรูຌทีไเดຌ
เปประยุกตຏ฿ชຌเดຌ ละจะนาความรูຌทีไเดຌ เปพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุม ละกรมวิทยาสาสตรຏบริการจะมีการผลักดัน
฿หຌผูຌประกอบการมีการยืไนขอ มผชฺ ตอเป
13ฺ3 กลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง
กอนการดานินงาน๊ กลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง ผลิตผลิตภัณฑຏซรามิกประภทครืไองปัຕนดินผานืๅอ
ดิน ดง เมมีการตกตงผลิ ตภัณฑຏ ละสมาชิกกลุ มเมมีความรูຌรืไ องการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
฿นปงบประมาณ โ55้ ทางกลุมเดຌมีการยืไนขอ มผชฺ ครืไองปัຕนดินผาออรຏทนวรຏ มาตรฐานลขทีไ ไๆ/โ55ๆ
ละผานรียบรຌอยลຌว
หลั ง การด านิ น งาน๊ สมาชิ ก กลุ ม เดຌ รั บ การถ า ยทอด ละมี ค วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จ รืไ อ งการตกต ง
ครืไองปัຕนดินผาบบบราณ สามารถตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีดังกลาวเดຌดຌวยตนอง จากดิมมีผลิตภัณฑຏทีไปຓนของ
สียนืไองจากกิดการตกรຌาวทีไกิดจากกระบวนการผลิต ทา฿หຌเมสามารถนามาจาหนายเดຌ มืไอทางกลุมเดຌรับการ
ถายทอด฿นรืไองนีๅ ทางกลุมมีการนาทคนิคการตกตงเปชวยซอมซมผลิตภัณฑຏทีไตกหัก ดยทากาวบริวณทีไรຌาว
ละตกตงสีบบบราณพืไอปกปຂดรอยรຌาว หลังการซอมซม สามารถนาผลิตภัณฑຏมาจาหนายเดຌ ทา฿หຌชวยลด
การกิดของสีย นอกจากนีๅสมาชิกยังสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับ เปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมของกลุม
ตอเป
14.ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
14ฺ1 กลุมฮือนครืไองปัຕน
ทางกลุมมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการคิดคຌนทคนิคการตกตง฿หมโ พืไอนามาถายทอด
฿หຌกกลุมฯ ฿นครัๅงตอเป ละขอขอบคุณวิทยากรทุกทาน ทีไเดຌมา฿หຌความรูຌกสมาชิกกลุมฮือนครืไองปัຕน ทางกลุม
มีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากทคนิคการตกตงทีไทางกรมวิทยาศาสตรຏบริการนาเปถายทอด ปຓนทคนิคทีไทาเดຌงาย
ขัๅนตอนเมยุงยาก ละทนทานตอสภาวะวดลຌอม อีกทัๅงสมาชิกกลุมยั งสามารถนาความรูຌมาพัฒนาผลิตภัณฑຏของ
กลุมตอเปเดຌ
14ฺ2 กลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏเปถายทอดรืไอง ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ฿นครัๅงนีๅ ทาง
กลุ มสุ นัน ทา ครืไองปัຕน ดิน ผา มีความพึงพอ฿จมากทีไสุด นืไองจากทคนิคทีไนาเปถ ายทอด ปຓนทคนิคทีไงาย
ขัๅนตอนเมยุงยาก ละ฿ชຌวลานຌอย฿นการทา สมาชิกกลุมสามารถตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีดังกลาวเดຌดຌวยตนองอีก
ทัๅงยังสามารถนาความรูຌมาพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุมตอเปเดຌ ละทางกลุมมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏเป
ถายทอดความรูຌอีก฿นครัๅงหนຌา ดยรืไองทีไกลุมตຌองการองคຏความรูຌ เดຌก
1) การปัຕนอิสระ
2) การทาบบพิมพຏสาหรับการหลอบบ
14ฺ3 กลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏเปถายทอดรืไอง ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ฿นครัๅงนีๅ
ทางกลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิงมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด นืไองจากทคนิคทีไนาเปถายทอด ปຓนทคนิคทีไงาย
ขัๅนตอนเมยุงยาก ละ฿ชຌวลานຌอย฿นการทา สมาชิกกลุม สามารถตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีดังกลาวเดຌดຌวยตนอง
มีการนาทคนิคตกตงนีๅมาชวยซอมซมผลิตภัณฑຏทีไตกรຌาว ฿หຌกลายปຓนผลิตภัณฑຏทีไสวยงาม สามารถนามา
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จาหนายเดຌ ละทางกลุมมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏเปถายทอดความรูຌอีก฿นครัๅงหนຌา ดยรืไองทีไกลุม
ตຌองการองคຏความรูຌ เดຌก
1) ทคนิคการทาลวดลายบนบบพิมพຏสาหรับตกตงครืไองปัຕนดินผา
2) ทคนิคการตกตงดຌวยผนพลาสติกพิมพຏลวดลายลงบนผลิตภัณฑຏ
3) การพัฒ นา฿หຌ ผ ลิ ตภัณฑຏ มีผิ ว ของนืๅอดิน ทีไรียบนียน ซึไงตຌอง฿ชຌองคຏความรูຌรืไองการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑຏ
4) การพัฒนาผลิตภัณฑຏดຌานงานศิลปะ ดยตຌองการ฿หຌผลิตภัณฑຏหลังผามีการตกอยางสมไาสมอ
ละสวยงาม
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการเดຌลงพืๅนทีไถ ายทอดความรูຌ รืไอง ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผา
บบบราณ ทา฿หຌสมาชิกทัๅง ใ กลุมมีเดຌรียนรูຌรืไองการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ สามารถนาองคຏความรูຌ
ทีไเดຌรับเปพัฒนากระบวนการผลิ ต ละพัฒ นาผลิตภัณฑຏเดຌ พิไมรายเดຌ฿หຌ กกลุ ม จากการส ารวจทาง ใ กลุ ม
มีความพึงพอ฿จมาก ทีไเดຌรับการถายทอดทคนลยี นืไองจากเดຌองคຏความรูຌทีไจะเปพัฒนาผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌมีรายเดຌ
พิไม ละทางกรมวิทยาศาสตรຏบริการหในควรวา ทางกลุมควรจะเดຌรับการถายทอดองคຏความรูຌรืไองตางโ อยาง
ตอนืไอง พืไอปຓนการพัฒนาศักยภาพของกลุม ของสมาชิก พืไอนาเปพัฒนาผลิตภัณฑຏอยางยัไงยืนตอเป
16.รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวสุนียຏพร พธิ์กຌว
2ฺ นางสาวอินทิรา มาฒพัฒนสิน
ใฺ นางสาวอภัสนันทຏ สงสวาง
ไฺ นายสมพร
สินจริญภคัย
5ฺ นายเพฑูรยຏ
จารัสฉาย

หัวหนຌาครงการ
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร

17. อกสารอຌางอิง
[แ] นัยนຏปภรณຏ นาระตะฺ นะ ใ ตลาดวอรຏจิๅนปງาหมายผูຌประกอบการ [ออนเลนຏ]ฺ [อຌางถึงวันทีไ แๆ พฤศจิกายน
โ5ๆเ]ฺ ขຌาถึงจาก๊ http๊//wwwฺmgaฺcoฺth/viewmarketingฺphp?id=แโๆ
[โ] บຌานละสวนฺ ทรนดຏดีเซนຏกระบืๅองป โเแ็ ทีไคุณตຌองเมพลาด [ออนเลนຏ]ฺ [อຌางถึงวันทีไ แๆ พฤศจิกายน
โ5ๆเ]ฺ ขຌาถึงจาก๊ http๊//wwwฺbaanlaesuanฺcom/5ไไโ็/dontmiss/tiles-trend-design-โเแ็/
[ใ] นริศรา จันทรຏนกฺ ความหมายของสี [ออนเลนຏ]ฺ [อຌางถึงวันทีไ ไ พฤษภาคม โ5ๆแ]ฺ ขຌาถึงจาก๊
http๊//narisaraom55223ฺblogspotฺcom/2012/11/blog-postฺhtml#อ/2012/11/blog-postฺhtml
[ไ] arthouseฺ #save กใบเวຌลยอ ทฤษีสี ิColor Theoryี ทีไนักรียนออกบบตຌองรูຌ [ออนเลนຏ]ฺ [อຌางถึงวันทีไ ไ
พฤษภาคม โ5ๆแ]ฺ ขຌาถึงจาก๊ wwwฺarthouseschoolฺcom/single-post/2017/07/12/SAVE-กใบเวຌลยBASIC-ทฤษฎีสี-Color-Theory-ทีไออกบบตຌองรูຌนักรียน
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ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
฿หຌก สมาชิกกลุมฮือนครืไองปัຕน ตาบลปຆางิๅว อาภอวียงปຆาปງา จังหวัดชียงราย
฿นวันทีไ แใ มีนาคม 2561

การผสมสีอะคริลิค พืไอ฿หຌเดຌสีตามตຌองการ

การทาสีลงบนผลิตภัณฑຏ
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การปัดงิน ละปัดทอง

การคลือบผลิตภัณฑຏดຌวยยูริทนสูตรนๅา
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วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตรຏละสมาชิกกลุมฮือนครืไองปัຕน
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ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
฿หຌก สมาชิกกลุมสุนันทา ครืไองปัຕนดินผา ตาบลดอกคา฿ตຌ อาภอดอกคา฿ตຌ จังหวัดพะยา
฿นวันทีไ โ6 มษายน 2561

การทาสีลงบนผลิตภัณฑຏ

การปัดงิน ละปัดทอง

ผลิตภัณฑຏทีไมีการตกตงลียนบบบราณ

333
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง ทคนิคการตกตงครืไองปัຕนดินผาบบบราณ
฿หຌก สมาชิกกลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง ตาบลพธิ์ทอง อาภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
฿นวันทีไ โเ มษายน 2561

ผลิตภัณฑຏนืๅอดินดง

การทาสีลงบนผลิตภัณฑຏ

334

การปัดงิน ละปัดทอง

การคลือบผลิตภัณฑຏดຌวยยูริทนสูตรนๅา

335

วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตรຏละสมาชิกกลุมมบຌานกษตรกรบຌานมะยิง

336

สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุຍกตาดินผาคลือบ
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายพิรญาณ์ นวมดຌวง กลุมศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ
อาภอปຆามก จังหวัดอางทอง

นายอดุลย์ ชืๅอจิต กลุมปัຕนซะปຈะดงหลวง
อาภอวียงหนองลอง จังหวัดลาพูน

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ การพัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผาคลือบ

A Development of glazed clay doll products

โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เ โโเแ ็ไแเ ทรสาร ๊ เ โโเแ ็ไเ่
อีมลຏ ๊ inthira@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
ใฺแ นายพิรญาณຏ นวมดຌวง
ทีไอยู ๊ 5้/5 หมูทีไ 5 ตาบลบางสดใจ อาภอปຆามก จังหวัดอางทอง
ทรศัพทຏ ๊
0่โ ๆ้้ ๆไ้ใ
ทรสาร ๊
อีมลຏ ๊ ใฺโ นายอดุลยຏ ชืๅอจิต
ทีไอยู ๊ โ่ๆ/แ หมูทีไ 5 ตาบลวังฝาง อาภอวียงหนองลอง จังหวัดลาพูน
ทรศัพทຏ ๊
086 186 9437
ทรสาร ๊
อีมลຏ ๊ ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 8 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 60,000 บาท
ๆฺ บทสรปุผูຌบริหาร
การพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑຏ ตุຍก ตาดิน ผาคลื อ บ ฿หຌ กผูຌ ป ระกอบการกลุ มปัຕนซะปຈะดงหลวง จั งหวัด ล าพู น
ละกลุมศูนยຏตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ จังหวัดอางทอง ปຓนการพัฒนาทคนิคการคลือบซึไงตຌอง฿ชຌความรูຌดຌาน
การตรียมนๅาคลือบ การทดสอบสมบัติคลือบ การตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยสี฿ตຌคลื อบ การตกตงดຌวยคลือบสี
ตางโ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑຏ จากการเปถายทอดองคຏความรูຌดังกลาว ทา฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถนาความรูຌทีไเดຌรับ เปพัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผา฿หຌมีมูลคาพืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกกลุมตอเป
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กลุ มศูน ยຏตุຍ กตาชาววังบຌานบางสดใจ อยูบ ริวณวัดทาสุ ทธาวาส ฿นพืๅน ทีไตาบลบຌานบางสดใจ อาภอ
ปຆามก จังหวัดอางทอง มีนายพิรญาณຏ นวมดຌวง ปຓนประธานกลุม ละมีสมาชิกปຓนชาวบຌานบຌานบางสดใจ ศูนยຏ
ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจปຓนครงการทีไสมดใจพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพ ระราชดาริ฿หຌจัดตัๅงขึๅนมืไอ
ป พฺศฺ โ5แ้ พืไอปຓนอาชีพสริมพิไมพูนรายเดຌ฿หຌกราษฎรภาย฿นหมูบຌานบางสดใจ ผลิตผลิตภัณฑຏ หลัก คือ
ตุຍกตาชาววัง ซึไงปຓนผลิตภัณฑຏทีไสดง฿หຌหในวิถีชีวิตความปຓนอยูของผูຌคนละวัฒนธรรมประพณีเทยตาง โ ดย฿ชຌ
นืๅอดินทีไมีอยู฿นทຌองถิไน ผาทีไอุณหภูมิ ่เเ - ้เเ องศาซลซียส ละนามาตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยสีนๅาอะครีลิค

ผลิตภัณฑຏของศูนยຏตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ
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กลุ มปัຕ น ซะปຈ ะดงหลวง ตาบลวั ง ฝาง อาภอวีย งหนองล อ ง จัง หวั ด ล าพู น มี นายอดุ ล ยຏ ชืๅอ จิ ต
ปຓน ประธานกลุ ม ละมีส มาชิก ปຓ น ชาวบຌานดงหลวง ผลิ ตผลิ ตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผา ประภทของทีไระลึ ก
ของตกตง ชน รูปปัຕนพระพิฆนศ ตุຍกตาชาวขา ละตุຍกตาการละลน ดยนຌนการปัຕนลอยตัวละ฿ชຌนืๅอดิน฿น
ทຌองถิไน ผาทีไอุณหภูมิ ่เเ องศาซลซียส ตกตงสีผลิตภัณฑຏดຌวยสีนๅาอะครีลิค

ผลิตภัณฑຏกลุม ปัຕนซะปຈะดงหลวง

จากการประชาสัมพันธຏครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ทางผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมสมัครครงการ
พืไ อพั ฒ นารืไ อง การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑຏตุຍ ก ตาดิน ผาคลื อบ พืไ อ฿หຌ มี ค วามรูຌ  ละสามารถท าผลิ ตภั ณ ฑຏ฿ หม เ ดຌ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการจึงเดຌนาองคຏความรูຌรืไอง การตรียมนๅาคลือบ การทดสอบสมบัติคลือบ การตกตงดຌวยสี
฿ตຌคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีมูลคาพิไม ถายทอด฿หຌกผูຌประกอบการ
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาคลือบสาหรับตกตงผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผา
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณຏทีไกีไยวขຌอง
ฺ้โ ทดลองหาสูตรคลือบทีไอุณหภูมิ แุโเเ องศาซลซียสละทดสอบสมบัติทีไสามารถ฿ชຌกับนืๅอดิ น
ผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผา
9ฺ3 ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ละทดสอบตามมาตรฐาน
9ฺ4 ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกละถายทอดความรูຌ
ฺ้5 สรุปผลละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
ผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผา ปຓนผลิตภัณฑຏทีไสดง฿หຌหในวิถีชีวิตความปຓนอยูของผูຌคนละวัฒนธรรมประพณี
เทยตางโ ชน การละลนของดใกเทย วงมหรีปດพาทยຏ หรือรูปผลเมຌเทยหลากหลายชนิด ขึๅนรูปจากนืๅอดินทีไมีอยู
฿นทຌองถิไน ผาทีไอุณหภูมิ ่เเ - ้เเ องศาซลซียส ละนามาตกตงดຌวยสีนๅาอะครีลิค ขียน฿บหนຌา฿หຌดูสวยงาม
ซึไงผลิ ตภัณฑຏดังกล าวปຓน ผลิ ตภัณฑຏทีไขายเดຌ฿นราคาเมสู งนัก จาปຓน ตຌองพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏ฿หຌ มีความดดดน
สวยงาม ปลก฿หมละ฿หຌปຓนอกลักษณຏของทຌองถิไน การพัฒนาทคนิคการตกตงผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผาดຌวย
คลื อบ ผาทีไอุณหภูมิ แ,โเเ องศาซลซียส ปຓน ทคนิคหนึไงทีไ ส ามารถชว ยทา฿หຌ ผ ลิ ตภั ณฑຏมีความขใงรง
สวยงาม ตกตางจากผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผานืๅอดินดงทีไตกตงสีบบดิม ซึงไ การตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยคลือบทีไมี
สีสันสด฿สจะชวยดึงดูด฿หຌผูຌบริภคกิดความสน฿จ ละชวย฿หຌผลิตภัณฑຏมีมูลคาพิไมขึๅน
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ผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผาคลือบ
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คลือบ คือ ชัๅนบาง โ ของกຌว ทีไฉาบอยูบนผิว ผลิ ตภัณ ฑຏซรามิก ซึไงกิดจากการหลอมของสว นผสม
ซิลิกต หรือสารประกอบซิลิกต มืไอถูกความรຌอนลຌวจะหลอมละลายปຓนนืๅอดียวกันฉาบอยูบนผิวของผลิตภัณฑຏ
มีลักษณะปรง฿ส ขใงกรง ทนตอกรดละดางเดຌปຓนอยางดี คลือบทีไมีความมันวาว มองหในนืๅอดินทีไคลือบ
คือ คลือบ฿ส ตถຌาผิวเมมีความมัน คือ คลือบดຌาน สวนคลือบทีไสามารถปຂดบังผิวของนืๅอดินเดຌ คือ คลือบทึบ
คลือบสีสามารถตรียมเดดยติมสีผงซรามิกลง฿นสวนผสม การคลือบนัๅนมีทคนิคอยูมากมายพืไอทีไจะทา฿หຌ
ผลิตภัณฑຏทีไเดຌมีความสวยงาม ตรงตามความตຌองการของตลาด ซึไง มีผูຌประกอบการ ฿หຌความสน฿จละตຌองการ
พัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผาคลือบ ฿หຌสามารถทาผลิตภัณฑຏ฿หม มีความหลากหลายละพิไมมูลคาสินคຌา
ปัจ จุบันผูຌ ประกอบการมีศักยภาพ ละมีความพรຌอมทางดຌานอุปกรณຏละวัตถุดิบ จึงมีความตຌองการ
พัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หม พืไอพิไมมูลคาละพิไ มอกาสทางการตลาด ดยผลิตภัณฑຏ฿หมทีไตຌองการ คือ ผลิตภัณฑຏ
ตุຍกตาดินผาคลือบ ผาทีไอุณหภูมิ แ,โเเ องศาซลซียส ซึไงตຌอง฿ชຌความรูຌดຌานการตรียมนๅาคลือบ การทดสอบ
สมบัติคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑຏ ตทางผูຌประกอบการยังขาดความรูຌทางดຌานนีๅ จึ งมี
ความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการเปถายทอดองคຏความรูຌ พืไอ฿หຌสามารถผลิตผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผาคลือบ
ละสรຌางปຓนผลิตภัณฑຏ฿หมทีไปຓนอกลักษณຏเดຌ รวมทัๅงการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑຏ
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
11ฺ1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณຏทีไกีไยวขຌอง
จากการทดลองพบวา วัตถุดิบทีไมีสมบัติหมาะสม฿นการทาคลือบ ทีไสามารถ฿ชຌกับนืๅอดินทีไผลิตผลิตภัณฑຏ
ตุຍกตาดินผา คือ ปตสฟลดຏสปารຏ คลซียมคารຏบอนต ควอตซຏ ซิงคຏออกเซดຏ ทัลคัมละดินขาว
แแฺโ ทดลองหาสูตรคลือบทีไอุณหภูมิ แุโเเ °C ละทดสอบสมบัติ
จากการทดลองพบว า สู ต รส ว นผสมของคลื อ บทีไ  หมาะสม คื อ ปตสฟลดຏ ส ปารຏ รຌ อ ยละ ใ5ฺโ
คลซียมคารຏบอนตรຌอยละ แใฺๆ ควอตซຏรຌอยละ โฺ่5 ซิงคຏออกเซดຏรຌอยละ ๆฺ่ ทัลคัมรຌอยละ ไฺ่ ละดินขาว
รຌอยละ แแฺแ ผาทีไอณ
ุ หภูมิ แุโเเ oC
แแฺใ ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ
- ขึๅนรูปดยวิธีการปัຕนอิสระ
- การตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยสี฿ตຌคลือบ
- การตรียมนๅาคลือบ฿ส ละคลือบสี
- การชุบคลือบละตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยคลือบ
- การผาผลิตภัณฑຏทีไอุณหภูมิ แุ2เเ °C
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11ฺ4 ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกดยการถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาตุຍกตาดินผาคลือบ ฿หຌก
แี กลุ มปัຕน ซะปຈะ ดงหลวง ตาบลวัง ฝาง อาภอวียงหนองล อง จั งหวัด ล าพูน ระหวางวัน ทีไ
28 - 29 มีนาคม 2561
โี กลุมศูนยຏตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ ตาบลบຌานบางสดใจ อาภอปຆามก จังหวัดอางทอง
วันทีไ ใแ มีนาคม โ5ๆแ
แโฺ ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผา
คลือบ ดยสอนวิธีการตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยสี฿ตຌคลือบ การตรียมนๅาคลือบ การทดสอบสมบัติคลือบ การนา
คลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิ ตภัณฑຏทีไอุณหภูมิ แุโเเ oC ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีความดดดน สวยงาม ละปຓน
อกลักษณຏมีมูลคาพิไม
ขัๅนตอน
วิธีการ
ผลทีไเดຌ
แฺ การตรียมนๅา
สอนรืไองวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการตรียมคลือบ การ ผูຌประกอบการขຌา฿จถึงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ
คลือบ
ทดสอบสมบั ติ  คลื อ บ ช น การหาค า ความ ฿นการตรียมคลือบ ขัๅนตอนการ
ถวงจาพาะ ละอัตราการเหลตัวของนๅาคลือบ ตรียมนๅาคลือบ การปรับสมบัตินๅา
ละการนาคลือบเป฿ชຌงาน
คลือบ฿หຌสามารถนาเป฿ชຌงานเดຌ
โฺการออกบบ
สอนรืไองการ การออกบบลวดลาย การราง ผูຌประกอบการขຌา฿จถึงการ
ลวดลายบน
ลวดลาย กอนตกตงสี
ออกบบลวดลาย การจัด
ผลิตภัณฑຏ
องคຏประกอบลวดลายบนผลิตภัณฑຏ
3ฺทคนิคการตกตง สอนรืไองการผสมสี การตกตงสีผลิตภัณฑຏดຌวย สามารถผสมสี ละ฿ชຌสีตกตงเดຌ
ดຌวยสี฿ตຌคลือบ
สี฿ตຌคลือบ
อยางสวยงาม
ไฺ ทคนิคการคลือบ สอนวิธีการคลือบ ดຌวยวิธีการชุบคลือบ
ผูຌประกอบการสามารถคลือบ
ละตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยคลือบ
ผลิตภัณฑຏดຌวยทคนิคตางโเดຌ
ชน วิธีการชุบคลือบ ละการนา
นๅาคลือบเปตกตงผลิตภัณฑຏ฿หຌ
สวยงามเดຌ
5ฺ การผา
สอนวิธีการจัดรียงผลิตภัณฑຏ฿นการผา
ผูຌประกอบการเดຌคลือบ฿ส
ละการผาผลิตภัณฑຏดຌวยตากຍส
ละคลือบสีตางโ สาหรับตกตง
ผลิตภัณฑຏ
แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
แใฺแ กลุมปัຕนซะปຈะดงหลวง
กอนการดานินงาน ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นดຌานการตรียมนๅาคลือบ การทดสอบ
สมบัติคลือบ การตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยสี฿ตຌคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑຏ
หลังการดานินงาน ผูຌประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑຏตุຍกตาดิน ผาทีไมี มูล คา พิไมจ าหนา ย พืไ อสรຌา งรายเดຌตอ เป ละจะยืไนขอตออายุ การรับ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ครืไองปัຕนดินผาสตนวรຏ ิมผชฺ้ใเ/โ55ๆี ฿นป โ5ๆโ ตอเป
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แใฺโ กลุมศูนยຏตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ
กอนการดานินงาน ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นดຌานการตรียมนๅาคลือบ การทดสอบ
สมบัติคลือบ การตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยสี฿ตຌคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑຏ
หลังการดานินงาน ผูຌ ประกอบการมีความรูຌ฿นรืไองตางโ ดังกลาว สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผาทีไมีมูลคาพิไมจาหนาย พืไอสรຌางรายเดຌตอเป ละเดຌรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ตุຍกตาชาววัง ิมผชฺ ็5/โ55ๆี ฿นป โ5ๆแ ลຌว
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
14ฺ1 กลุมปัຕนซะปຈะดงหลวง
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการเดຌลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผา
คลือบ ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถตรียมนๅาคลือบ ทดสอบสมบัติคลือบ การตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยสี฿ตຌคลือบ
การตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยคลือบสีตางโ ละการผาผลิตภัณฑຏตลอดจนการควบคุมคุณภาพเดຌ ซึไงผูຌประกอบการยัง
ตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการนาทคนลยีอืไนโทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏเปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก
จากการสารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีรูปบบหลากหลายออกจาหนาย ทา฿หຌมีรายเดຌมากขึๅน
14ฺ2 กลุมศูนยຏตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการเดຌลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผา
คลือบ ทา฿หຌทางผูຌประกอบการสามารถตกตงผลิตภัณฑຏดຌวยสี฿ตຌคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผา
ผลิตภัณฑຏตลอดจนการควบคุมคุณภาพเดຌ ซึไงผูຌประกอบการยังตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการนาทคนลยี
อืไนโ ทีไสามารถพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏเปถายทอด฿หຌผูຌประกอบการอีก
จากการสารวจความพึงพอ฿จพบวา ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากผูຌประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมออกจาหนาย ทา฿หຌมีรายเดຌมากขึๅน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการเดຌลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผา
คลือบ ทา฿หຌผูຌประกอบการเดຌรียนรูຌรืไองการตรียมนๅาคลือบ การทดสอบสมบัติคลือบ การตกตงผลิตภัณฑຏ
ดຌวยสี฿ตຌคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑຏตลอดจนการควบคุมคุณภาพเดຌ สามารถนาองคຏ
ความรูຌ ทีไ เ ดຌ รั บ เปพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ละพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ เ ดຌ พิไ ม รายเดຌ ฿ หຌ  ก ก ลุ ม ละ ทาง
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ หในควรวา ทางผูຌประกอบการควรจะฝຄกฝน฿หຌ กิดทักษะละความชานาญพืไอ฿หຌเดຌ
ผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพ ละควรเดຌรับการถายทอดองคຏความรูຌรืไองตางโ อยางตอนืไอง พืไอปຓนการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุม นาเปพัฒนาผลิตภัณฑຏอยางยัไงยืนตอเป
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
หัวหนຌาครงการ
โฺ นางสาวสุนียຏพร พธิ์กຌว
คณะทางาน
ใฺ นายสมพร สินจริญภคัย
คณะทางาน
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กลุม ปัຕนซะปຈะดงหลวง ตาบลวังผาง อาภอวียงหนองลอง จังหวัดลาพูน

การตรียมนๅาคลือบ การทดสอบสมบัติคลือบ

การตกตงดຌวยสี฿ตຌคลือบ การนาคลือบเป฿ชຌงานละการผาผลิตภัณฑຏ
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ผลิตภัณฑຏกอนผา

ผลิตภัณฑຏหลังผา

รูปกิจกรรมการลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผาคลือบ
ระหวางวันทีไ 28 - 29 มีนาคม 2561
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กลุมศูนย์ตุຍกตาชาววังบຌานบางสดใจ ตาบลบຌานบางสดใจ อาภอปຆามก จังหวัดอางทอง

การตกตงดຌวยสี฿ตຌคลือบ การชุบคลือบ ละผลิตภัณฑຏสารใจ
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รูปกิจกรรมการลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑຏตุຍกตาดินผาคลือบ
วันทีไ ใเ มีนาคม โ5ๆแ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซรามิกดย฿ชຌนืๅอดินพพอร์คลย์
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายสุขสันต์ ศิริวงค์ กลุมสุขสันต์ซรามิก ฮนด์มด
อาภอม฿จ จังหวัดพะยา
นางสาวสุรีย์พร สรรพกุล กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน
อาภอมืองระนอง จังหวัดระนอง

สานักทคนลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ิภาษาไทยี

ิภาษาอังกฤษี

การพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกดย฿ชຌนืๅอดินพพอรຏคลยຏ

The Development of ceramic product by using Paper Clay

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวจุติภา บุญวิศษ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7ใ็โ ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ jutipa@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ ิจานวน โ ฿บ สมัครขอรับคูปองวิทยຏพืไออทอปี
1. นายสุขสันตຏ ศิริวงคຏ ิสุขสันตຏซรามิก ฮนดຏมดี
ทีไอยู ๊ แโ่ มฺใ ตฺบຌานหลา อฺม฿จ จฺพะยา 5ๆแใเ
ทรศัพทຏ ๊ เๆโ 5แ้ ๆโไๆ ทรสาร ๊ อีมลຏ ๊ 2. นางสาวสุรียຏพร สรรพกุล ิกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງนี
ทีไอยู ๊ ็โ/โ มฺใ ตฺหาดสຌมปງน อฺมืองระนอง จฺระนอง ่5เเเ
ทรศัพทຏ ๊ เ่เ เไเ เไโ5 ทรสาร ๊ อีมลຏ ๊ 4. ระยะวลาของครงการิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 8 ดือน ินับจากวันทีไเดຌอนุมัติี
5. งบประมาณครงการ ๊ จานวนงิน 8เ,000 บาท ิวศฺ 56,0เเ บาท ผูຌประกอบการ 24,0เเ บาที
6. บทสรปุผูຌบริหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิ กดย฿ชຌนืๅอดินพพอรຏคลยຏ ปຓนการพัฒนานืๅอดินละทคนิคการขึๅนรูป
ผลิตภัณฑຏ ดยนายืไอกระดาษลูกฟูก ซึไงปຓนยืไอทีไมีลักษณะของสຌน฿ยคอนขຌางสมบูรณຏ เมฉีดขาด ละสามารถ
หาเดຌงาย฿นทຌองถิไน มาผสมกับนืๅอดินพอรຏซลน พืไอพิไมความหนียวละความขใงรงกอ นผา จึงทา฿หຌนืๅอดิน
ดังกลาวสามารถรีด฿หຌปຓนผนบางโคลຌายผนกระดาษ ละตัดพับปຓนชิๅนงานตางโเดຌ ดยเมตกหักละยังทา
฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏหลังผามีนๅาหนักบา สามารถนาเป฿ชຌทาผลิตภัณฑຏซรามิกทีไตຌองการขึๅนรูป฿หຌมีความบางมากเดຌ
ดยถายทอดองคຏความรูຌ฿หຌกกลุมสุขสันตຏ ซรามิก ฮนดຏมด ละกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน ฿นการตรียม
ยืไอกระดาษ การตรียมนืๅอดิน การนวดผสม ละการผสมสี ส ะตน฿นนืๅอดิน พพอรຏคลยຏ รวมถึงทคนิ ค
การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมีความปลก฿หมออกจาหนาย฿นทຌองตลาด
7. ความปຓนมาของครงการ
กรมวิ ทยาศาสตรຏ บ ริ ก าร ดยส านัก ทคนลยี ชุ ม ชนเดຌ ดานิ น งานครงการคู ป องวิ ทยຏ  พืไ ออทอป
ประจ าป ง บประมาณ โ5ๆแ รืไ อ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ซรามิ ก ดย฿ชຌ  นืๅ อ ดิ น พพอรຏ  คลยຏ นืไ อ งจากกลุ ม
ผูຌ ป ระกอบการมีความตຌองการทีไจ ะพัฒ นานืๅอดิ น ละทคนิ คการขึๅ น รูป ผลิ ตภัณฑຏ ซึไงปั จ จุบันผูຌ ป ระกอบการ
พบปัญหา คือ มืไอนานืๅอดินพอรຏซลนมาขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ จะมีขຌอจากัด฿นรืไองของการขึๅนรูป นืไองจากนืๅอดิน
ชนิ ด พอรຏ ซ ลน ปຓ น นืๅ อ ดิ น ปัຕ น ทีไ  มืไ อ ผาถึ ง จุ ด สุ ก ตั ว ิVitrious wareี ลຌ ว จะมี สี ข าว มี ค วามปร ง สง
ิTranslu centี ผาทีไอุณหภูมิ 1250์C นืๅอดินสวน฿หญประกอบดຌวยดินขาว ิKaolin or white clayี หินฟัน
มຌา ิFeldsparี หินกຌว ิFlintี ละดินหนียว ิBall clayี ผสมกันตามสัดสวน ดยทัไวเปลຌว ดินหนียวมักจะมี
ปริมาณหลใกสูง ทา฿หຌมีสีหลังผาเมขาว นืๅอดินพอรຏซลนจึงมีสวนผสมของดินหนียวนຌอย ทา฿หຌยากตอการขึๅนรูป
ดຌวยวิธีการปัຕน วศฺ มีทคนลยีทีไสามารถ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นรืไองการการพัฒนานืๅอดินละทคนิคการขึๅนรูป
พืไอปรับปรุงสมบัติของนืๅอดิน฿หຌสามารถขึๅนรูปผลิตภัณฑຏทีไมีรูปบบจากัดเดຌ ชน ผลิตภัณฑຏทีไตຌองการความบาง
สามารถขึๅนรูปดຌวยวิธีการพับหมือนกระดาษเดຌ ดยมีผูຌประกอบการสน฿จขຌารวมครงการ จานวน โ กลุม เดຌก
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1. นายสุขสันตຏ ศิริวงคຏ ิสุขสันตຏซรามิก ฮนดຏมดี
ทีไอยู ๊ แโ่ มฺใ ตฺบຌานหลา อฺม฿จ จฺพะยา 5ๆแใเ ทรศัพทຏ ๊ เๆโ 5แ้ ๆโไ้
สุขสันตຏซรามิก ฮนดຏมด ปຓนกลุมผูຌประกอบการทีไเดຌจดทะบียนปຓนผูຌประกอบการ OTOP ละปຓน
อุตสาหกรรมขนาดลใ ก ดยมีสมาชิก฿นครัวรือนปຓน รงงาน ผลิ ตผลิ ตภัณฑຏซรามิกประภทของ฿ชຌละของ
ประดับตกตง ชน ชุดกาฟ กระถางตຌนเมຌ ตุຍกตา ละของทีไระลึก ฿ชຌนืๅอดินสตนวรຏละนืๅอดินพอรຏซลน
฿นการขึๅนรูปผลิตภั ณฑຏ ขึๅนรูปดยวิธีการหลอบบ การปัຕนปງน หมุน ละการขึๅนรูป บบอิส ระ ตการขึๅนรูป
ผลิตภัณฑຏยังมีขຌอจากัด คือเมสามารถขึๅนรูปผลิตภัณฑຏทีไตຌองการความบางเดຌ นืไองจากนืๅอดินมีความขใงรงกอน
ผาตไา จึงทา฿หຌนืๅอดินมีความปราะ ละตกหักงาย ดังนัๅนกลุมฯ จึงตຌอ งการพัฒนานืๅอดินดยนายืไอกระดาษ
มาปຓนสวนผสม฿นนืๅอดิน พืไอชวยพิไมความหนียวละความขใงรง฿หຌกับผลิตภัณฑຏกอนผา ละชวยลดปัญหา
การบิดบีๅยวของผลิตภัณฑຏเดຌ

ผลิตภัณฑຏกลุมสุขสันตຏซรามิก ฮนดຏมด จฺพะยา
2. นางสาวสุรียຏพร สรรพกุล ิกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງนี
ทีไอยู ๊ ็โ/โ มฺใ ตฺหาดสຌมปງน อฺมืองระนอง จฺระนอง ่5เเเ ทรศัพทຏ ๊ เ่เ เไเ เไโ5
กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน ปຓนกลุมทีไมีศักยภาพละความพรຌอม฿นรืไองครืไองมือตางโทีไจาปຓนตอ
กระบวนการผลิตซรามิก ผลิตผลิตภัณฑຏประภทของ฿ชຌ ของทีไระลึ ก ชน ชุดกาฟ จาน฿บบัว จกัน ละตุຍกตา
ขึๅนรูปดยวิธีการหลอบบ ละการขึๅนรูปบบอิสระ ตปัจจุบันกลุมฯประสบปัญหาคือ สมาชิกสวน฿หญปຓน
ผูຌสูงอายุ ขาดความชานาญ฿นการขึๅนรูปละการตกตงผลิตภัณฑຏ จึงทา฿หຌผลิตภัณฑຏกิดการตกรຌาวกอนผา
ละบิดบีๅยวหลังผา ดังนัๅนกลุมฯ จึงตຌองการลดปัญหาการตกรຌาวละบิดบีๅยวของผลิตภัณฑຏดยการนานืๅอดิน
พพอรຏคลยຏมาชวย฿นการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ

ผลิตภัณฑຏกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน จฺระนอง
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กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌพัฒนานืๅอดินพพอรຏคลยຏจากกระดาษหลือทิๅง ดยทดลองนายืไอกระดาษ
ตละประภททีไหลือจากการ฿ชຌงาน เดຌก กระดาษหนังสือพิมพຏ กระดาษพิมพຏขียน กระดาษลูกฟูก นามาทดลอง
ผสมกับนืๅอดิน ฿นสัดสวนตางโ จากนัๅนทาการทดสอบสมบัติทางกายภาพของนืๅอดินผสมยืไอกระดาษ เดຌก
ความหนียว, การหดตัว, ความหนานนบัลคຏ ละความขใงรงกอนผาละหลังผา คัดลือกอัตราสวนผสมทีไมี
สมบัติดี หมาะสมละขึๅนรูปงายเปทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ดังนัๅนการพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกดย฿ชຌนืๅอดิน
พพอรຏคลยຏ จะชว ยทา฿หຌ การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏทาเดຌงายละลดปัญหาตกรຌาวสี ยหายเดຌ นืไองจากนืๅอดิน
พพอรຏคลยຏสามารถนามาขึๅนรูปผลิตภัณฑຏทีไมีรูปบบจากัด ชน ผลิตภัณฑຏทีไตຌองการความบางมาก สามารถ฿ชຌ
วิธีตัดพับบบกระดาษเดຌ ดยเมตกหักละยังทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏหลังผาทีไมีนๅาหนักบา ปຓนการนากระดาษ
หลือทิๅงมา฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพละรูຌคุณคา ปຓนการลดการสูญสียทรัพยากรของประทศละยังชวยลดปัญหา
การบิ ดบีๅ ยวละชวยพิไมความขใ งรงของผลิ ตภั ณฑຏ ก อนผา พิไ มอกาสทางการตลาด ละพิไมมู ลคา฿หຌ ก
ผลิตภัณฑຏเดຌ
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนานืๅอดินพพอรຏคลยຏ ละทคนิคการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ
9. ขอบขตของการดานินงาน
9ฺ1 ตรียมวัตถุดิบ วัสดุละอุปกรณຏทีไกีไยวขຌอง
9ฺ2 ตรียมนืๅอดินละทดสอบสมบัติของนืๅอดินพพอรຏคลยຏ
9ฺ3 ทดลองปรับสัดสวนสีสะตน฿นนืๅอดินพพอรຏคลยຏ฿นอัตราสวนตางโ
9ฺ4 ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ิการตรียมดิน การขึๅนรูป ละการผาี
9ฺ5 ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกละถายทอดความรูຌ
9ฺ6 สรุปผลละจัดทารายงาน
10.หลักการละหตุผล
นืๅอดินพพอรຏคลยຏ ิPaperclayี ปຓนนืๅอดินทีไมีสวนผสมของกระดาษ ซึไงนืๅอดินทีไผสมยืไอกระดาษจะ
มีคุณสมบัติพิศษ คือนืๅอดินมีความหนียวละความขใงรงกอนผามาก จึงทา฿หຌนืๅอดินดังกลาวสามารถรีด฿หຌ
ปຓนผนบางโคลຌายผนกระดาษ ละตัดพับปຓนชิๅนงานตางโเดຌ ยืไอกระดาษทีไผสมลงเป฿นนืๅอดิน มีลักษณะ
ปຓนสຌน฿ยซลลูลสอิสระ ทีไเดຌจากการปัດนยอยกระดาษ สຌน฿ยหลานีๅมีขนาดละความยาวตกตางกันตามชนิด
ของกระดาษทีไนามายอยตมีลักษณะสຌน฿ยหมือนกันคือ ปຓนทอกลวง ละมีผิวขรุขระดยรอบ ซึไงลักษณะทอ
กลวงนีๅ จะทาหนຌาทีไคลຌายสຌนลือดทีไสงผานความชืๅนเปยังอนุภาคดิน฿นสวนอืไนโอยางทัไวถึง ทา฿หຌกิดการขยาย
ตัวอยางสมไาสมอ การติดชิๅนงานตละสวนจึงมีความขใงรง มຌดินทีไประกอบขຌาเปนัๅนจะมีความชืๅนตกตางกัน
หรือหຌงสนิทลຌว กใตาม มืไอนืๅอดินหຌงละหดตัว สຌน฿ยซลลูลสจะหดตัวตามอนุภาคของนืๅอดิน จึงเมมี
ปัญหาการตกรຌาวภายหลัง
วศฺ เดຌทากิจกรรมวิจัยรืไองการพัฒนานืๅอดินพพอรຏคลยຏจากกระดาษหลือทิๅง พบวายืไอกระดาษลูกฟูก
ปຓนยืไอทีไมีลักษณะของสຌน฿ยคอนขຌางสมบูรณຏ เมฉี ดขาด นืไองจาก฿นการผลิตยืไอกระดาษลูกฟูกวัตถุดิบทีไ฿ชຌ
ผลิตสวนมากปຓนยืไอกึไงคมีหรือยืไอทีไเดຌจากการนาศษกระดาษกลองกระดาษลูกฟูกกามา฿ชຌ฿หม ตวัตถุดิบทีไ
หมาะสมทีไสุด คือ ยืไอกึไงคมี หรือยืไอ SC ิsemichemicalpulpี ยืไอกึไงคมีจะมีปริมาณลิกนินคอ นขຌางสูง
พรา฿นกระบวนการผลิตเมเดຌมีการขจัดลิกนินออกเปพืไอ฿หຌสຌน฿ยยกตัวออกจากกันชนดียวกับยืไอคมี ต฿น
กระบวนการผลิตยืไอกึไงคมีจะปຓนพียงการทา฿หຌลิกนินกิดการออนตัวดຌวยพลังงานความรຌอนละพลังงานคมี
ลຌวจึง฿ชຌพลังงานกลพืไอทา฿หຌสຌน฿ยยกออกจากกัน ดังนัๅนจึงคงมีลิกนินหลืออยู฿นยืไอคอนขຌางสูง ยืไอทีไเดຌมืไอ
นามา฿ชຌเมจ าปຓน ตຌองผ านการลຌ างหรืออาจลຌ า งพียงลใ กนຌ อย ทัๅงนีๅพืไ อตຌองการ฿หຌ มีป ริมาณลิ กนินละฮมิ
ซลลูลสติดปนมากับสຌน฿ยมากทีไสุด ยืไอทีไ฿ชຌสวนมากมักปຓนยืไอกึไงคมีสัๅน สຌน฿ยกระจายตัว เดຌสมไาสมอ ละ
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สຌน฿ยสัๅนมีการยืดหยุนตัวนຌอยกวาสຌน฿ยยาวทา฿หຌมีความทรงรูปทางครงสรຌางของลอนลูกฟูกสูงกวา ลักษณะ
สຌน฿ยจึงคอนขຌางสมบูรณຏ เมฉีดขาด

ภาพ ผล SEM ของยืไอกระดาษลูกฟูก กาลังขยาย ไเเ x
11.ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ติดตอประสานงาน ละพบผูຌประกอบการพืไอหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
แแฺโ ทดลองสูตรสวนผสมละตรียมนืๅอดินพพอรຏคลยຏ ดยมีสูตรคือ นืๅอดินพอรຏซลนรຌอยละ ้5
ยืไอกระดาษลังรຌอยละ 5 จากนัๅนติม Sodium Carboxymethyl Cellulose Gum ิCMC ี กลีซอรຏรีน Benzoic
Acid ิสารกันบูดี ละนๅา ฿นสัดสวน 5 g 1 cc 5g ละ แเเ cc
11ฺ3 ทดลองผสมสีสะตนกับนืๅอดินพพอรຏคลยຏ รຌอยละ แ ใ ละ 5 ผาทีไอุณหภูมิ แโเเ oC
11ฺ4 ทดลองขึๅนรูปผลิตภัณฑຏตຌนบบ
แแฺ5 ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ดยการถายทอดองคຏความรูຌรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิก ดย฿ชຌ
นืๅอดินพพอรຏคลยຏ
ิแี กลุ ม ซรามิ ก บຌ า นหาดสຌ ม ปງ น ต าบลหาดสຌ ม ปງ น อ าภอมื อ งระนอง จั ง หวั ด ระนอง
฿นวันทีไ ใ – ไ มษายน โ5ๆแ
ิโี กลุ ม สุ ข สั น ตຏ  ซรามิ ก ฮนดຏ  มด ตาบลบຌ า นหล า อ าภอม ฿ จ จัง หวั ด พะยา ฿นวั น ทีไ
โๆ – โ็ มษายน โ5ๆแ
11.6 ลงพืๅน ทีไติดตามผลการดานิน ครงการ ณ กลุ ม สุ ขสั น ตຏซรามิก ฮนดຏมด ตาบลบຌานหล า
อาภอม฿จ จังหวัดพะยา ฿นวันทีไ แๆ กรกฎาคม 2561
11.7 สรุปละจัดทารายงาน
12 ผลการดานินงาน
ผูຌป ระกอบการเดຌรียนรูຌขัๅนตอนการตรียมยืไอกระดาษ การตรียมนืๅอดิน การนวดผสม การผสมสี
สะตน฿นนืๅอดินพพอรຏคลยຏ รวมถึงทคนิคการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ พืไอ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมีความปลก฿หมละ
ตกตางเปจากดิม ดยมีขัๅนตอน ดังนีๅ
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ขัๅนตอน
แฺการตรียมยืไอ
กระดาษ

วิธีการ
ผลทีไเดຌ
สอนวิธีการตรียมยืไอกระดาษ ดยมีขัๅนตอน ดัๅงนีๅ ผูຌประกอบการมีความรูຌความ
a. นากระดาษลูกฟูก ิกระดาษลังี มายอย ขຌา฿จ฿นการตรียมยืไอ
ดย฿ชຌวิธีการฉีก฿หຌปຓนชิๅนลใกโ หรือ฿ชຌครืไอง กระดาษทีไพรຌอม฿ชຌงาน
บดยอย
b. หมักกระดาษดยนากระดาษทีไผานการ
ยอย มาติมนๅา฿หຌทวมกระดาษ ลຌว฿สสารกัน
บูดพืไอปງองกันการกิดกลิไน ิกระดาษ แ5 กรัม
฿ชຌสารกันบูด เฺแ กรัมี
c. หมักทิๅงเวຌจนกระดาษปດอย ฿ชຌวลา แ-โ วัน
d. ฿ชຌครืไองปัຕนปัດนยอยกระดาษ฿หຌปຓนชิๅน
ลใก ลຌวนาเปอบหຌง

โฺการตรียมนืๅอดิน
พพอรຏคลยຏ

สอนรืไ อ งวั ต ถุ ดิ บ ละสู ต รส ว นผสม฿นการ ผูຌประกอบการสามารถ
ตรียมนืๅอดินพพอรຏคลยຏ
คานวณสัดสวนของวัตถุดิบทีไ
฿ชຌ฿นการตรียมนืๅอดินพ
พอรຏคลยຏสาหรับงานปัຕนเดຌ
สอนวิธีการผสมสีสตน฿นนืๅอดินพืไอ฿หຌเดຌฉดสี ผูຌประกอบการสามารถ
ทีไตຌองการ
คานวณสัดสวนของสีสตนทีไ
ผสมลง฿นนืๅอดินเดຌ
สอนวิธีการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ ดยมีขัๅนตอน ดังนีๅ ผูຌประกอบการสามารถขึๅนรูป
ิ1ี การนวดผสมนืๅอดินพพอรຏคลยຏ
ผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการพับ ละ
ิ2ี การรีดนืๅอดินพพอรຏคลยຏ฿หຌเดຌผนบาง ตกตงผลิตภัณฑຏเดຌอยาง
ิ3ี การนานืๅอดินมาขึๅนรูปผลิตภัณฑຏทีไตຌองการ สวยงาม
ความบาง สอนวิธีการพับนืๅอดิน ละการ
ตกตงพืไอความสวยงาม

3ฺ การผสมสีสะตน
ไฺ การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ
ละการตกตงชิๅนงาน

13 สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
13ฺ1 กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน
กอนการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการขาดความชานาญ฿นการขึๅนรูปละการตกตงผลิตภัณฑຏ จึงทา฿หຌ
ผลิตภัณฑຏกิดการตกรຌาวกอนผา ละบิดบีๅยวหลังผา
หลังการดานินงาน ๊ ผูຌประกอบการเดຌนาสูตรสวนผสมละทคนิคทีไทาง วศฺ เปถายทอด มาทดลองขึๅน
รูปผลิตภัณฑຏทีไมีความบาง ละพับเดຌหมือนกระดาษ จึงทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไมีความขใงรงกอนผาพิไมขึๅน ละ
ลดการตกรຌาวหลังผาเดຌ สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏทีไเดຌมีความปลก฿หม นาสน฿จมากขึๅน ผูຌ ประกอบการจะนาความรูຌทีไ
เดຌ เปพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุม ละจะยืไนขอตออายุการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ครืไองปัຕนดินผาสตน
วรຏ ิมผชฺ้ใเ/โ55ๆี ฿นป โ5ๆโ ตอเป
แใฺโ กลุมสุขสันตຏซรามิก ฮนดຏมด
กอนการดานินงาน๊ ผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑຏประภทชุดกาฟ ตุຍกตา ละของทีไระลึก ฿ชຌนืๅอ
ดินสตนวรຏละนืๅอดินพอรຏซลน฿นการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ ซึไงนืๅอดินดังกลาว มีความปราะ ละตกหักงาย
จึงทา฿หຌกลุมมีขຌอจากัด฿นการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ
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หลังการดานินงาน๊ ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌรืไองการตรียมนืๅอดินพพอรຏ คลยຏ ซึไงมีการผสมยืไอ
กระดาษ฿นนืๅอดิน ทา฿หຌนืๅอดินมีความหนียวละความขใงรงกอนผาพิไมมากขึๅน จึงทา฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขึๅนรูปผลิตภัณฑຏทีไมีรูปบบจากัดเดຌ ชนผลิตภัณฑຏทีไตຌองการความบาง ละพับเดຌหมือนกระดาษ ซึไง
ผูຌประกอบการมีสน฿จละกระตือรือรຌนทีไ จะพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุมอยูสมอ ผูຌประกอบการจะนาองคຏความรูຌ
ละทคนิคทีไทาง วศฺ เปถายทอด มาตอยอดละพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุม฿หຌตรงกับกลุมลูกคຌา ละเดຌรับการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑຏชุมชน ครืไองปัຕนดินผาสตนวรຏ มผชฺ้ใเ/โ55ๆ ฿นปงบประมาณ โ5ๆแ ลຌว
แไ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
14ฺ1 กลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน
จากการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพบวา ทางกลุมมีความพึงพอ฿จมาก นืไองจากเดຌสูตรนืๅอดินละ
ทคนิคการขึๅนรูปมาพัฒนาผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏทีไปลก฿หม ออกจาหนาย ทางกลุมยัง มีความตຌองการ฿หຌ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการคิดคຌนทคนิคการการขึๅนรูป฿หมโ รวมถึงการนานืๅอดินทีไมีอยู฿นทຌองถิไนมาขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ
พืไอลดตຌนทุนการซืๅอนืๅอดินจากหลงอืไน มาถายทอด฿หຌกกลุมฯ ฿นครัๅงตอเป ละขอขอบคุณวิทยากรทุกทาน
ทีไเดຌมา฿หຌความรูຌกสมาชิกกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน พืไอ฿หຌสมาชิกกลุมมีความรูຌละสามารถพัฒนาผลิตภัณฑຏ
ของกลุมตอเปเดຌ
14ฺ2 กลุมสุขสันตຏซรามิก ฮนดຏมด
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏเปถายทอดรืไอง การพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกดย฿ชຌนืๅอดินพพอรຏคลยຏ
฿นครัๅงนีๅ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด นืไองจากเดຌรียนรูຌทคนิคการขึๅนรูป฿หมโ มาตอยอดผลิตภัณฑຏ
ของกลุม ทา฿หຌกลุมมีผลิตภัณฑຏทีไหลากหลายออกจาหนาย นอกจากนีๅผูຌประกอบการยังมีความตຌองการ฿หຌกรม
วิทยาศาสตรຏบริการเปถายทอดความรูຌพิไมติม฿นรืไองการตรียมคลือบ ละทคนิคการตกต งผลิตภัณฑຏพืไอ
นามาพัฒนาผลิตภัณฑຏของกลุมตอเป
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌ ป ระกอบการควรฝຄ ก ขึๅ น รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หຌ  กิ ด ทั ก ษะความช านาญมากขึๅ น ละควรมี ก ารออกบบ
ผลิตภัณฑຏ฿หมโทีไปຓนอกลักษณຏของตัวอง พืไอพิไมชองทาง฿นการขาย ละพิไมรายเดຌ฿หຌกลุมตอเป
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวจุติภา บุญวิศษ
หัวหนຌาครงการ
2ฺ นางสาวอภัสนันทຏ สงสวาง
วิทยากร
ใฺ นายสมพร สินจริญภคัย
วิทยากร
แ็ฺ อกสารอຌางอิง
แฺ การตรียมนืๅอดิน [Online] [Cited Sep ้, โเแไ]ฺ Available
๊http๊//elearningฺnsruฺacฺth/web_elearning/ping/bodไฺhtm
โฺ Sฺ Thiansem, Tฺ Sirisoam, Sฺ Kullatham, Tฺ Pongkaew and Sฺ Punyanityaฺ Journal of Community
Development Research, โเแโ, P ไเ – 5แฺ
ใฺ วราวุธ สุธวิ ีระขจรฺ ิโ5ไๆ, มกราคม – มษายน ีฺ พพอรຏคลยຏ Paperclay ิแี, วารสารซรามิกสຏ ฺ ็ิแ5ี
๊ 5โ - 55ฺ
ไฺ วราวุธ สุธวิ ีระขจรฺ ิโ5ไๆ, พฤษภาคม – สิงหาคม ีฺ พพอรຏคลยຏ Paperclay ิโี, วารสารซรามิกสຏ ฺ
็ิแๆี ๊ 5เ - 5ใฺ
5ฺ การรีเซคิล [Online] [Cited Aug แ5, โเแไ]ฺ Available ๊
http๊//webฺkuฺacฺth/schoolnet/snetๆ/enviไ/recycle/paperฺhtm
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ๆฺ รุงอรุณ วัฒนวงศຏ, สุภาวดี ทวาสะณ , กัลยาณี ปรมพใชร, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, ประสริฐ คุณคๅาชู, สกล
สงปรีชา, สุชาติ อินทรชติ, สุวีณา ตัไงพธิสุวรรณ ละ สุวัฒนຏ ตัไงพธิสุวรรณฺ ิโ5ใ้ี วัสดุทางการพิมพຏ
Printing Materailฺ นนทบุรี ๊ รงพิมพຏมหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราชฺ

การตรียมนืๅอดินพพอรຏคลยຏ

การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ

ผลิตภัณฑຏสารใจ
รูปกิจกรรมการลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกดย฿ชຌนืๅอดินพพอรຏคลยຏ
฿หຌกกลุมซรามิกบຌานหาดสຌมปງน จังหวัดระนอง ระหวางวันทีไ ใ - ไ มษายน โ5ๆแ
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การตรียมนืๅอดินพพอรຏคลยຏ

การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ

ผลิตภัณฑຏสารใจ
รูปกิจกรรมการลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนาผลิตภัณฑຏซรามิกดย฿ชຌนืๅอดินพพอรຏคลยຏ
฿หຌกกลุมกลุมสุขสันตຏซรามิก ฮนดຏมด จังหวัดพะยา ระหวางวันทีไ โๆ – โ็ มษายน โ5ๆแ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการ การพัฒนานืๅอดินเฟตไาสาหรับผลิตภัณฑ์ของทีไระลึก
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายมนัส ฿จมะสิทธิ์ กลุมตຌนเมຌปງากระถางลุง
อาภอมือง จังหวัดพะยา

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี

การพัฒนานืๅอดินเฟตไาสาหรับผลิตภัณฑຏของทีไระลึก
ิภาษาอังกฤษี The development of low temperature body for ceramic
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวศศิธร พละบุญ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊0 2201 7372
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ sasithorn@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายมนัส ฿จมะสิทธิ์
ทีไตัๅง ๊ แใ้/ใ่ ซอยไ ถนนพหลยธิน ตาบลมตา อาภอมือง จังหวัดพะยา
ทรศัพทຏ ๊ 054 466 666 ทรสาร ๊ 054 466 664 มือถือ เ่ๆ ๆ5้ ่็ๆโ
ไฺ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ่ ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ 5เ,000 บาท ิวศฺ 35ุเเเ บาท ผูຌประกอบการ แ5,000 บาที
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
การพัฒนานืๅอดินเฟตไาสาหรับผลิตภัณฑຏของประดับตกตงละของทีไระลึก ปຓนการนาองคຏความรูຌ฿นการ
ตรียมสูตรนืๅอดินเฟตไาละทคนิคการปัຕนอิสระ ดยมีขัๅนตอน฿นการตรียมนืๅอดิน การปัຕนขึๅนรูปผลิตภัณฑຏการ
ตรียมคลือบ พืไอถายทอด฿หຌกกลุมตຌนเมຌปງากระถางลุง จังหวัดพะยา ทา฿หຌกลุมสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเปทา
ผลิตภัณฑຏครืไองประดับตกตงจาหนาย ชวยพิไมอกาสทางการตลาด฿หຌกกลุมตอเป
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
ปัจจุบันกลุมตຌนเมຌปງากระถางลุง ตาบลมตา อาภอมือง จฺพะยา ปຓนกลุมผูຌประกอบการทีไขึๅนทะบียน
อทอป ผลิตภัณฑຏสวน฿หญของกลุมฯ ปຓนประภทของ฿ชຌประดับตกตง ชน กระถางดินผาบอนเซ มีรูปบบ
ตางโ ชน บบหลีไยม บบกลม ฿ชຌดินหนียว฿นทຌองถิไน นอกจากนีๅมีการนาดินทຌองถิไนมาผสมกับนืๅอดินสารใจรูป
พืไอทา฿หຌกิดลาย ละปຓนอกลักษณຏของกลุมฯ ขึๅนรูปดยการปัຕนอิสระ ตกตงดຌวยคลือบ ละผาดຌวยตากຍส
อุณหภูมิ แโ่เ องศาซลซียส พืไอ฿หຌนืๅอดินมีความขใงรงสูง ทางกลุ มฯ ตຌองการพัฒนานืๅอดินเฟตไาผาทีไ
อุณหภูมิ แแเเ องศาซลซียส พืไอประหยัดพลังงาน฿นการผาผลิตภัณฑຏละลดตຌนทุนการผลิต
กรมวิ ทยาศาสตรຏ บ ริ การ มีอ งคຏ ความรูຌ รืไอ ง นืๅ อดิ น เฟตไ า ดย฿ชຌส ว นผสมของ ทั ล กຏ ิTalceี ดิน ด า
ิCeragobeี ละรฟันมຌา ิFeldsparี นามาผสม฿นสัดสวนตาง โ ผาทีไอุณหภูมิ แแเเ องศาซลซียส ทา฿หຌเดຌ
ผลิตภัณฑຏห ลังผามีนๅาหนักบาสีขาวละชวยประหยัดพลังงาน฿นการผาผลิตภัณฑຏ ผลงานดังกลาวตรงตาม
วัตถุประสงคຏของกลุมฯ ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏนืๅอดินเฟตไาสาหรับผลิตภัณฑຏของประดับตกตงละของทีไระลึก
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนานืๅอดินเฟตไา อุณหภูมิ แแเเ องศาซลซียส สาหรับผลิตภัณฑຏของประดับตกตงละของทีไ
ระลึก
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
ิชน วิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑຏ การวิคราะหຏละตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาทดลอง การปรับปรุง
กระบวนการผลิต ละการฝຄกอบรมพนักงานทางวิชาการ ปຓนตຌนี
1) ตรียมวัตถุดิบ ละอุปกรณຏทีไกีไยวขຌอง ชน นืๅอดิน อุปกรณຏสาหรับตกตงผลิตภัณฑຏ ปຓนตຌน
2) ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ดยทาตามขัๅนตอน ดังนีๅ
- ตรียมนืๅอดิน อบวัตถุดิบ ชัไงวัตถุดิบตามสูตร
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- บดวัตถุดิบดຌวยหมຌอบด Ball mill บดนาน โเ ชัไวมง
- กรอะดิน฿นบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ พอหมาดโ นามานวดเลฟองอากาศ กใบ฿สถุง
- การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ ปัຕนอิสระ หลอบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ พรຌอมตกตง
- ผาดิบ ่เเ องศาซลซียส
- ตกตงดຌวยคลือบ ฿ชຌวิธีชุบคลือบ
- ผาคลือบผลิตภัณฑຏ อุณหภูมิ แเเเ-แแ00 องศาซลซียส
3) ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก สรุปผล ละจัดทารายงาน
- ออกบบละคัดลือกรูปบบ รวมกับผูຌประกอบการ
- ตรียมวัตถุดิบละอุปกรณຏ ชน ครืไองมือปัຕนขนาดลใกละครืไองมือตกตง
- ทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ิการตรียมนืๅอดิน การขึๅนรูป การตกตง ผาดิบ ่เเ องศา
ซลซียสการชุบคลือบละการผาคลือบี
- สรุปผลละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
นายมนัส ฿จมะสิทธຏ ผูຌประกอบการผลิ ตละจาหนายผลิตภัณฑຏประภทของ฿ชຌละประดับตกตง ชน
กระถางดินผาบอนเชละปຓนผูຌประกอบการทีไเดຌขอจดทะบียนปຓนผูຌประกอบการOTOP ผลิตภัณฑຏสวน฿หญ
ของกลุม ขึๅนรูปดຌวยวิธีการปัຕนบบอิสระ ละ฿ชຌนืๅอดินทຌองถิไน นอกจากนีๅมีการนานืๅอดินทຌองถิไนมาผสมกับนืๅอ
ดินปัຕนสารใจรูปพืไอทา฿หຌกิดลวดลาย ละปຓนอกลักษณຏของกลุม ปัจจุบันผลิตภัณฑຏของกลุมผาทีไอุณหภูมิ
แ,โ่เ องศาซลซียส พืไอ฿หຌนืๅอดินมีความขใงรงสูง กลุมตຌองการพัฒนานืๅอดินเฟตไาผาทีไอุณหภูมิ แ,แเเ
องศาซลซียส พืไอประหยัดพลังงาน฿นการผาผลิตภัณฑຏละลดตຌนทุนการผลิต สาหรับผลิตภัณฑຏของประดับ
ตกตงละของทีไระลึก
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌพัฒนานืๅอดินเฟตไา ดยทดลองหาสูตรสวนผสมทีไสามารถผาทีไอุณหภูมิแ ,แเเ
องศาซลซียส วัตถุดิบหลัก฿นการทดลอง เดຌก ทัลกຏ ิTalceี ดิน ิClayี ละ รฟันมຌา ิFeldsparี นามาผสม
กัน฿นสัดสวนตางโผาทีไอุณหภูมิ แ,แเเ องศาซลซียส ละทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังผา เดຌก การหดตัว
ิFiring shrinkageี การดูดซึมนๅา ิWater Absorptionี ความหนานน ิDensityีละความขใงรง ิmodulus of
rupture, MORี จากนัๅนคัดลือกสูตรสวนผสมทีไสามารถขึๅนรูปเดຌงาย ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ดยวิธีการหลอ
บบ ละนาเปคลือบดຌวยคลือบเฟตไาผาทีไอุณหภูมิ แ,แเเ องศาซลซียส พบวานืๅอดินดังกลาว สามารถ฿ชຌทา
ผลิตภัณฑຏประภทของประดับตกตง ของทีไระลึกทีไปຓนอกลักษณຏกลุมตຌนเมຌปງากระถางลุง ดังนัๅนการพัฒนานืๅอดิน
เฟตไา จะชวย฿หຌผูຌประกอบการลดตຌนทุนการผลิต นืไองจากสามารถลดชืๅอพลิงทีไ฿ชຌ฿นการผาลงเดຌ ผูຌประกอบการ
จึงมีความสน฿จทีไจะพัฒนาผลิ ตภัณฑຏ ดย฿ชຌนืๅอดินเฟตไามา฿ชຌ ฿นการขึๅ นรูปผลิ ตภัณฑຏของกลุ ม พืไ อ฿หຌ กลุ ม ฯ
สามารถผลิตผลิตภัณฑຏ฿หม พืไอพิไมอกาสทางการตลาด ทา฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึๅน
ขัๅนตอนการดานินงาน
แเฺแ ติดตอประสานงานกับกลุมพืไอตรียมวัตถุดิบ ชน นืๅอดิน รวมกัน
แเฺโ การทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ิการตรียมดิน การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏ การตกตง การอบหຌ ง
คลือบละผาทีไอุณหภูมิ แเเเ-แแเเ องศาซลซียส
แเฺใ ลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌรืไอง การพัฒนานืๅอดินเฟตไาสาหรับผลิตภัณฑຏของทีไระลึก ณ กลุมตຌนเมຌปງา
กระถางลุง ตาบลมตา อาภอมือง จังหวัดพะยา ฿นวันทีไ โๆ-โ็ มษายน โ5ๆแ
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แแฺ ผลการดานินงาน
ขัๅนตอน
วิธีการ
แฺ การตรียมดิน -สอนรืไองการตรียมนืๅอดิน ชัไงวัตถุดิบ ผสม
วัตถุดิบ การติมนๅา ซดียมซิลิกต การบด
วัตถุดิบ รอนผานตะกรงบอรຏ แเเ มช
การกรอะ วิธีการนวดดินพืไอเลฟองอากาศ
ละนืๅอดินจะตຌองมีความสมไาสมอทัไวทัๅง
กຌอน กอนจะนาเปปัຕน
-สอนการนวดนืๅอดินผสมสีสะตนละ
ออกเซดຏ
โฺ การขึๅนรูป
-สอนการขึๅนรูปบบครืไองประดับ ชนตาง
ผลิตภัณฑຏดຌวย
หู จีๅ สรຌอยคอ ดຌวยวิธีการปัຕนอิสระ
วิธีการปัຕนอิสระ
ใฺ การตกตง
-สอนวิธีการตกตงรายละอียดดຌวย
ครืไองมือขูดขีดลวดลายบนผลิตภัณฑຏละ
กใบรายละอียด฿หຌเดຌมิติ นຌนการจาะรู฿หຌ
มีขนาดหมาะสมสาหรับ฿ชຌรຌอย ลวด ชือก
หนัง เดຌพอดี
ไฺการอบหຌง
-การผึไง฿หຌหຌงดຌวยการผึไงดดออนโภาย฿น
อาคาร เมควรผึไงดดรຌอนจัด
5ฺการคลือบ
ๆฺการผา

ผลทีไเดຌ
- ผูຌประกอบการขຌา฿จถึงขัๅนตอนการตรียม
นืๅอดิน
- สามารถตรียมนืๅอดินเดຌอยางสมไาสมอ
ทา฿หຌผลิตภัณฑຏเมตกรຌาว
- สามารถตรียมนืๅอดิน ดยผสมสีสะตน
ละออกเซดຏ ปຓนนืๅอดียวกัน
- ผูຌประกอบการสามารถขึๅนรูป ตางหู จีๅ
สรຌอยคอ พรຌอมตกตงดຌวยครืไองมือเดຌอยาง
รียบรຌอย
- ผูຌประกอบการสามารถตกตงดຌวย
ครืไองมือมีความสวยงามละละอียด
รียบรຌอยมากขึๅน

- ผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการ
ทา฿หຌผลิตภัณฑຏคอย โ หຌงทุกมุม การ
ตกรຌาวของผลิตภัณฑຏ จึงเมกิดขึๅน
- สอนการหาถฺพ คลือบ ทาความสะอาด - ผูຌประกอบการสามารถหา ถฺพ คลือบ
ผลิตภัณฑຏ ชุบคลือบ ชใดคลือบผลิตภัณฑຏ ละ ชุบคลือบ เดຌรียบรຌอย
-สอนการตรวจสอบผลิตภัณฑຏ฿หຌมีความชืๅน
นຌอย จึงนาขຌาตาผา
ผาดิบอุณหภูมิ ่เเ องศาซลซียส
ผาคลือบอุณหภูมิ แแเเ องศาซลซียส

- ผูຌประกอบการสามารถผาผลิตภัณฑຏ
ผลิตภัณฑຏเมตกรຌาวหลังผา
- ผลิตภัณฑຏผาคลือบสีสด฿ส สวยงาม

แโฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน๊ กลุมตຌนเมຌปງากระถางลุง เมมีความรูຌ฿นรืไอ งการตรียมนืๅอดินเฟตไา ละการตรียม
นๅาคลือบเฟตไา
หลั ง การดานิน งาน๊ กลุ ม เดຌ รีย นรูຌ มีความขຌา ฿จ รืไ องการตรี ยมนืๅอดิ นเฟตไาละนๅาคลื อบเฟตไ า
การตรียมนืๅอดินสีดยการนวดผสมสีสะตน฿นนืๅอดิน พืไอ฿หຌกิดลวดลาย฿นนืๅอดิน การขึๅนรูปครืไองประดับ
การตกต ง ละการกใบ รายละอียดรูป บบครืไองประดับ เดຌก ตางหู จีๅ ทา฿หຌ ผ ลิ ตภัณฑຏมีความสวยงาม
ละผลักดัน฿หຌกลุมฯ นาผลิตภัณฑຏของประดับตกตงละของทีไระลึก เปยืไนขอการรับรอง มผชฺ ฿นปพฺศฺ โ5ๆโ
แใฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไ กรมวิ ทยาศาสตรຏบ ริก ารเดຌล งพืๅ น ทีไ ถา ยทอดความรูຌ รืไอง การพัฒ นานืๅอ ดิน เฟตไาส าหรั บ
ผลิตภัณฑຏของประดับตกตงละของทีไระลึก ทา฿หຌกลุมฯสามารถตรียมนืๅอดิน การนวดดินดຌวยมือ การขึๅนรูป
อิสระ ตลอดการควบคุมคุณภาพ ละการนาเป฿ชຌงาน ละกลุมฯยังนาทคนลยีเปถายทอด฿หຌกั บนักศึกษาราช
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ภัฏพะยาละผูຌทีไสน฿จการรียนปัຕนซรามิก฿นจังหวัดพะยา ทางกลุมฯ มีความพึงพอ฿จมาก ละขอขอบคุณ
วิ ท ยากรทีไ เ ดຌ น าความรูຌ  รืไ อ งการพั ฒ นานืๅ อ ดิ น เฟตไ าส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ข องประดั บ ตกต ง ละของทีไ ร ะลึ ก
มาถายทอด฿หຌกกลุมฯ
แไฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จากการทีไก รมวิท ยาศาสตรຏ บ ริ การเดຌล งพืๅ น ทีไ ถา ยทอดความรูຌ รืไอ ง การพัฒ นานืๅ อดิ นเฟตไ าส าหรั บ
ผลิ ตภัณฑຏของประดับตกตงละของทีไระลึ ก ผูຌป ระกอบการมีความขຌา฿จ฿นขัๅนตอนการตรียมนืๅอดินเฟตไา
การคลือบ ควรฝຄกการตรียมนืๅอดินผสมสีสะตนละออกเซดຏ รวมถึงการปัຕ นผลิตภัณฑຏมีรายละอียดลวดลาย
พิไมขึๅน พืไอ฿หຌกิดทักษะละความชานาญ สามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพ ปຓนการพิไมอกาสทางการตลาด
ชวย฿หຌมีรายเดຌพิไมขึๅน
แ5ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวศศิธร พละบุญ
หัวหนຌาครงการ
2ฺ นางสุพรรณຏ กຌวสุข
ผูຌรวมครงการ
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพัฒนานืๅอดินเฟตไาสาหรับผลิตภัณฑ์ของทีไระลึก
฿หຌก กลุมตຌนเมຌปງากระถางลุง ตาบลมตา อาภอมือง จังหวัดพะยา
฿นวันทีไ โ6-โ็ มษายน 2561
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วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการละสมาชิกกลุมตຌนเมຌปງากระถางลุง
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการทาตຌนบบซิลิคนสาหรับผลิตภัณฑ์ของ฿ชຌ
บนตຍะอาหาร
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายสรายุทธ์ เชยกุล กลุมสตูลดินผา
อาภอมือง จังหวัดสตูล

สานักทคนลยีชุมชนกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ิภาษาไทยี
การทาตຌนบบซิลิคนสาหรับผลิตภัณฑຏของ฿ชຌบนตຍะอาหาร
2. ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ๊ นายวรวิทยຏ คนหงสຏ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ หนวยงาน ๊ ทคนลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เ โโเแ ็ใ็โ ทรสาร ๊ เ โโเแ ็ไเ่
อีมลຏ ๊ worawit@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายสรายุทธຏ เชยกุล
ทีไอยู ๊ 299/1 หมู 4 ตาบลควนขัน อาภอมือง จังหวัด สตูล
ทรศัพทຏ ๊ 080 890 3955 ทรสาร ๊ 4. ระยะวลาของครงการ๊ ่ ดือน
5. งบประมาณครงการ ๊ จานวนงิน 5เ,000 บาท
6. บทสรปุผูຌบริหาร
การทาตຌนบบซิลิคน ปຓนการนาองคຏความรูຌดຌานการทาบบพิมพຏมาพัฒนาการทาตຌนบบ ดยมีการ฿ชຌ
ยางซิลิคน฿นการทาตຌนบบทนการ฿ชຌปูนปลาสตอรຏ นืไองจากซิลิคนมีคุณสมบัติสามารถทนความรຌอนสูง นๅาเม
จับผิว มีความยืดหยุนเมมีรูพรุน นๅาหนักบา ละเมตกหักหรือฉีกขาดจึงทา฿หຌตຌนบบทีไทาจากซิลิคนสามารถ฿ชຌ
งานเดຌนานกวาตຌนบบทีไทาจากปูนปลาสตอรຏ อีกทัๅ งยังสามารถกใบลายละอียดทีไซับซຌอน฿นบบพิมพຏ ทา฿หຌเดຌ
บบพิมพຏทีไมีลวดลายชัดจน นอกจากนัๅนยังชวย฿หຌการกใบรักษาตຌนบบเดຌงายขึๅน
7. ความปຓนมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการเดຌมีการถายทอดความรูຌ฿หຌก กลุมสตูลดินผา จังหวัดสตูล ฿นรืไองทคนิคการทา
บบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ ทางผูຌประกอบการเดຌมีการนาทคนิคทีไเดຌเป฿ชຌ ละผลิตผลิตภัณฑຏออกจาหนายตลอดมา
ตประสบปัญหารืไองตຌนบบทีไปຓนปูนปลาสตอรຏ กิดการตกหักสียหายจากการหลอบบพิมพຏละการกใบ
รักษาตຌนบบ ทา฿หຌตຌองสียวลา฿นการทาตຌนบบ฿หม ทางกลุมจึงมีความตຌองการ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการเป
ถายทอดความรูຌ ละทคนิคการทาตຌนบบซิลิคนสาหรับผลิตภัณฑຏของ฿ชຌบนตຍะอาหารพืไอ฿หຌทางกลุมสามารถ
ผลิตตຌนบบซิลิคนเดຌ ซึไงจะชวยรืไองการลดปัญหาการสียหายของตຌนบบละชวยลดวลา฿นการทาตຌนบบ฿หม
อีกทัๅงยังนาองคຏความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมของทางกลุมเดຌ
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาทคนิคการทาตຌนบบ ดຌวยยางซิลิคน
9. ขอบขตของการดานินงาน
9ฺแ ออกบบ ละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการ
9ฺโ ทดลองขึๅนรูปตຌนบบปูนปลาสตอรຏ ละตຌนบบซิลิคน
9ฺใ ทดลองนาบบพิมพຏทีไเดຌมาขึๅนรูปผลิตภัณฑຏตัวอยาง
9ฺไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
9ฺ5 สรุปผลละจัดทารายงาน
10.หลักการละหตุผล
กลุมสตูลดินผา ปຓนกลุมทีไผ ลิตผลิตภัณฑຏนืๅอดินดง ประภทจกัน คนท ดย฿ชຌดิน฿นทຌองถิไนปຓน
วัตถุดิบ ละตกตงดຌวยหลใกออกเซดຏ จากนัๅน ฿ชຌครืไองมือขูดตกตงลวดลายปຓนตัว หนังสื อภาษาอาหรับ
ลຌ วนาเปผา฿นตากຍสทีไอุณหภูมิป ระมาณ แเเเ °C ผลิ ตภัณฑຏหลั งผา จะมีสี นๅาตาลดง ละมีลายทีไปຓน
อกลักษณຏฉพาะ ละยังมีการผลิตผลิตภัณฑຏของ฿ชຌบนตຍะอาหาร ดย฿ชຌนืๅอดินสตนวรຏ ขึๅนรูปดຌวยวิธีการ
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ปัຕนปງนหมุน ละปัຕนอิสระ ตการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏยังมีขຌอจากัด คือเมสามารถขึๅนรูปผลิตภัณฑຏทีไมีขนาดทีไ
ทากัน ละจานวนมากโเดຌ กลุมจึงมีความตຌองการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏดຌวยวิธีการหลอบบ ซึไงการหลอบบพิมพຏ
จาปຓน ตຌ องมีการทาตຌน บบส าหรั บ หล อบบจะตຌอ ง฿ชຌบบพิมพຏ ดังนัๅน ทางกลุ มจึ งมีความตຌองการ฿หຌ กรม
วิทยาศาสตรຏบริการเปถายทอดความรูຌ ละทคนิคการทาตຌนบบซิลิคนสาหรับผลิตภัณฑຏของ฿ชຌบนตຍะอาหาร
ตຌน บบทีไ฿ชຌ฿นงานซรามิก สว นมากนิยม฿ชຌปูนปลาสตอรຏ฿นการผลิ ต ซึไงมีขຌอจากัด฿นการ฿ชຌงานคือ
เมสามารถทารูปบบทีไซับซຌอน ละกะลวดลายทีไละอียดลง฿นตຌนบบเดຌ อีกทัๅงปูนปลาสตอรຏเมมีความยืดหยุน
฿นขัๅนตอนการหลอบบพิมพຏอาจกิดบบพิมพຏติดละตกหักเดຌ สงผล฿หຌอายุการ฿ชຌงานของตຌนบบสัๅน ลงปัจจุบัน
จึงเดຌมีการพัฒนานายางซิลิคนมา฿ชຌปຓนตຌนบบ฿นงานซรามิก นืไองจากตຌนบบทีไทาจากซิลิคนสามารถ฿ชຌงานเดຌ
นานกว า ดยซิ ลิ  คนมี คุ ณ สมบั ติ คื อ นๅ าเม จั บ ผิ ว ทนความรຌ อ นสู ง มี ค วามยื ด หยุ น เม มี รู พ รุ น นๅ าหนั ก บา
เมตกหักหรือฉีกขาด ทัๅงนีๅยังสามารถกใบรายละอียดทีไซับซຌอน฿นบบพิมพຏเดຌ
ขຌอปรียบทียบระหวางบบพิมพຏซิลิคนละบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ
บบพิมพຏซิลิคน
บบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ
แฺ อายุการ฿ชຌงานนาน
แฺ อายุการ฿ชຌงานนຌอย
โฺ ทนความรຌอนเดຌสูง ประมาณ ใเเ องศาซลซียส โฺ ทนความรຌอนเดຌนຌอย
ใฺมีความยืดหยุนสูง สามารถกใบรายละอียดเดຌดี
ใฺเมมีความยืดหยุน สามารถกใบรายละอียดเดຌนຌอย
ไฺหลอบบพิมพຏเดຌสะดวก นืไองจากเมตຌองทานๅาสบู ไฺ เมสะดวก฿นการหลอบบพิมพຏ นืไองจากตຌอง
ทาบบ
สียวลา฿นการทานๅาสบูทาบบพิมพຏกอนการหลอ
บบพิมพຏ
11. ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ติดตอประสานงานผูຌประกอบการหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
11ฺ2 ออกบบผลิตภัณฑຏละคัดลือกรูปบบรวมกับผูຌประกอบการ
แแฺ3 ทดลองขึๅนรูปตຌนบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏละตຌนบบซิลิคน
แแฺ4 ลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ฿นการทาตຌนบบซิลิคน ณ กลุมสตูลดินผา ตาบลควนขัน อาภอมือง
จังหวัดสตูลระหวางวันทีไ 21-22 มษายน 2561
12. ผลการดานินงาน
ขัๅนตอน
วิธีการ
แฺ การทาบบ
- สอนวิธีการตรีย มปูนปลาสตอรຏ พืไอ฿ชຌ฿นการ
พิมพຏปูนปลาสตอรຏ ทาบบพิมพຏ
- สอนวิธีละทคนิคการบงบบพิมพຏ การทาคียຏ
ลใอค การกะบบพิมพຏออกจากตຌนบบ
- สอนวิธีการทาบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ
โฺการทาตຌนบบ - สอนวิธีการทาตຌนบบดຌวยซิลิคน ดังนีๅ
ดຌวยซิลิคน
ทคนิคการออกบบชิๅนงาน
ทคนิคการตรียมบบพิมพຏปูนปลาสตอรຏ
กอนการทซิลิคน
ทคนิคการผสมซิลิคนละการทซิลิคน

ผลทีไเดຌ
- ผูຌ ป ระกอบการสามารถตรี ย มปู น
ปลา ส ตอ รຏ ล ะท า บบ พิ ม พຏ ปู น
ปลาสตอรຏเดຌ
- ผูຌประกอบการสามารถทาตຌนบบดຌวย
ซิลิคนเดຌ
- ขຌา฿จถึงขึๅนตอนการออกบบชิๅนงาน
- ขຌา฿จถึงขึๅนตอนการตรียมบบพิมพຏ
ปูนปลาสตอรຏกอนการทซิลิคน
- ขຌา฿จถึงขึๅนตอนการตรียมซิลิคน฿น
การทาตຌนบบ
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13. สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน สมาชิกกลุมเมมีความรูຌ฿นรืไองการทาตຌนบบซิลิคนสาหรับผลิตภัณฑຏของ฿ชຌบนตຍะอาหาร
หลังการดานินงานสมาชิกกลุมเดຌรับองคຏความรูຌ การทาตຌนบบซิลิคนสาหรับผลิตภัณฑຏของ฿ชຌบนตຍะ
อาหาร สมาชิกกลุมสามารถตຌนบบซิลิคนเดຌดຌวยตนอง สามารถขึๅนรูปผลิตภัณฑຏเดຌ ละสามารถนาความรูຌทีไเดຌ
เปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการทาตຌนบบผลิตภัณฑຏ฿หมทีไมีความหลากหลายมากขึๅน
14. ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ
จากการทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการเดຌลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ รืไอง รืไองการทาตຌนบบซิลิคนสาหรับ
ผลิตภัณฑຏของ฿ชຌบนตຍะอาหาร สมาชิกกลุมมีความตัๅง฿จ฿นการรียนรูຌ ละรับการถายทอดทคนลยี กลุมมีความรูຌ
ละความขຌา฿จ รืไองการทาตຌนบบซิลิคนสาหรับผลิตภัณฑຏของ฿ชຌบนตຍะอาหาร จากการสารวจทางกลุมมีความ
พึงพอ฿จมาก ทีไเดຌรับการถายทอดทคนลยี นืไองจากนาทคนลยีดังกลาวมาพัฒนารูปบบ฿หม ทีไหลากหลาย
ทา฿หຌกลุมมีกาลังการผลิตผลิตภัณฑຏพิไมขึๅน ลดวลา฿นการผลิต พืไอพิไมอกาสทางการตลาด ละพิไมมูลคาของ
สินคຌาอีกดຌวย
15. ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
กลุมควรมีการฝຄกทาบบพิมพຏปຓนประจา พืไอพิไมทักษะ฿นการทาบบพิมพຏ พืไอปຓนการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ ม ของสมาชิ ก พืไอน าเปพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏอ ยางยัไงยื น ตอเป ละสามารถนาความรูຌดังกล า วเปพัฒ นา
ผลิตภัณฑຏของกลุม฿หຌมีรูปบบทีไหลากหลาย พืไอพิไมอกาสทางการตลาด ละพิไมมูลคาของสินคຌาอีกดຌวย
16. รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นายวรวิทยຏ
คนหงสຏ
หัวหนຌาครงการ
2ฺ นางสาวอินทิรา มาฆพัฒนสิน
คณะทางาน
4ฺ นายสมพร
สินจริญภคัน
คณะทางาน
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ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌรืไองการทาตຌนบบซิลิคนสาหรับผลิตภัณฑ์ของ฿ชຌ
บนตຍะอาหาร฿หຌก กลุมสตูลดินผา ตาบลควนขัน อาภอมือง จังหวัดสตูล
ระหวางวันทีไ 21-22 มษายน 2561

กิจกรรมการลงพืๅนทีไการถายทอดความรูຌ รืไองการทาตຌนบบซิลิคน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจา ป โ56แ

ครงการ พิไมประสิทธิภาพการผา พืไอลดตຌนทุน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ ผูຌประกอบการจานวน แ็ ราย
ของจังหวัดชียง฿หม ชียงราย ละลาปาง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ พิไมประสิทธิภาพการผา พืไอลดตຌนทุน
๊ Increasing Efficiency of firing for cost savingฺ
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ แฺ นายฉัตรชัย บาลศรี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ
โฺ นายวรวิทยຏ คนหงสຏ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏซรามิกดัๅงดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เ โโเแ ็ไแ0
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ cbalsri@dssฺgoฺth worawit@dssฺgoฺth
คณะทางาน ๊ แฺ นางสาวสุนียຏพร พธิ์กຌว ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏซรามิกดัๅงดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เ โโเแ ็ไแ0
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ suneeporn@dssฺgoฺth
โฺ นายนรินทร ทองศรี ตาหนง ๊ ชางทคนิค
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏซรามิกดัๅงดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เ โโเแ ็ใ็โ
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ narinthorn@dssฺgoฺth
ทีไปรึกษา
นางวรรณา ตฺสงจันทรຏ ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏซรามิกดัๅงดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เ โโเแ ็ไแ0
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ wanna@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ ิจานวน 17 ฿บสมัครขอรับคูปองวิทยຏพืไออทอปี
3.1 นายชิตชัย กลิไนอีไยม รงงานวิน - วฟ ซรามิก
ลขทีไ 244 มฺ9 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 088–267-0304
3.2 นางมาลี มนธรรม รงงานมหลวงซรามิก
ลขทีไ 57/1 มฺ 8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 081-893-4899
3.3 นายลิขิต วงลือศรี รงงานริมวังซรามิก
ลขทีไ 102/1 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 093-291-8737
3.4 นายธวัช เชยวงคຏ รงงานคิมหันตຏซรามิก
ลขทีไ 102 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 099-271-3988
3.5 นายอานวย รืองจิตตຏ รงงานสมศรีซรามิก
ลขทีไ 103 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 087-182-8799
3.6 นายณัฐชัย ตาน รงงานบิๆกซรามิก
ลขทีไ 111 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 088-657-4190
3.7 นางกຎองบุญ พุทธิมา กຎองบุญซรามิก
ลขทีไ 83/1 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 084-366-4856
3.8 นางสงดือน จนภาส ศาลาทองซรามิก
ลขที2ไ /2 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 084-222-0539
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3.9 นายสนิท มืองนว ศาลางินซรามิก
ลขที1ไ 0 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 088-233-4599
3.10 นายรัฐพล มืองนว ระฆังทองซรามิก
ลขทีไ้/แ มฺ่ ซอย่ ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 088-233-4599
3.11 นายเพฑูรยຏ คาคะมูล ตຌนขามซรามิก
ลขที1ไ 05 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคาจฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 086-189-0619
3.12 นางสาวลาวัลยຏ สุจิตรຏ รงงานยัไงยืน2ซรามิก
ลขทีไ 88 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 086-938-4516
3.13 นายเกรศักดิ์ มาวัน รงงานศรีวรรณซรามิก
ลขทีไ แเ5 มฺ่ ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 5โแใเ บอรຏทรศัพทຏ 054-282-030
3.14 นายสมพร ถิไนอวม รงงานวินวฟแ ซรามิก
ลขทีไ ไใ มฺ ่ ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ เ่แ-็่ใ-่ๆ5ใ
3.15 นางอุเรวรรณ พิสปຂงตຏ รงงานอุเรวรรณซรามิก
ลขทีไ 89 มฺ8 ซอย8 ตฺทาผา อฺกาะคา จฺลาปาง 52130 บอรຏทรศัพทຏ 089-985-6490
3.16 นายธนพล สายธรรม กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล
ลขทีไ ้/แ หมู แ ตฺผักหวาน อฺหางดง จฺชียง฿หม ทรศัพทຏ ๊ เ่ๆ-ไโแ-เ่้้
3.17 นายทัน ธฺจิตตัง กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง
บຌานทุงมาน บຌานลขทีไ ้็ หมู ใ ตฺวียงกาหลง อฺวียงปຆาปງา จฺชียงราย ทรศัพทຏ ๊ เ่ใ-โไ้-ๆๆเเ
E-mail faiฺfff28@gmailฺcom
ไฺ ระยะวลาของครงการ ๊ แเ ดือน นับจากวันเดຌรับอนุมัติ
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ ็0เ,000 บาท ิวศฺ490,000 บาท ผูຌประกอบการ แ็ ราย 210,เเเ บาท 70๊30 ี
ๆฺ บทสรปุผูຌบริหาร
ครงการการพิไมประสิทธิภาพการผาพืไอลดตຌนทุน ปຓนการพัฒนากระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ
ซรามิก ฿นขัๅนตอนการผาผลิตภัณฑຏ ซึไงการดานินงานปຓนการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก รืไองการปรับปรุงการ
ผาเหมຌ การสงผานความรຌอน฿หຌผลิตภัณฑຏ ละลดการสูญสียความรຌอนจากการชารุดหรือสืไอมสภาพของอุปกรณຏ
ตา ดย฿ชຌครืไองมือวัดอุณหภูมิละครืไองมือวิคราะหຏบรรยากาศการผาของ วศฺ ควบคุมการผาทา฿หຌตาผามี
ประสิทธิภาพพิไมขึๅน ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถผาผลิตภัณฑຏเดຌคุณภาพดีสมไาสมอทัไวทัๅงตา ลดตຌนทุนชืๅอพลิง
฿นการผา ลงเดຌรຌอยละ แเ-ใเ ซึไงผูຌประกอบการเดຌรับความพอ฿จปຓนอยางมาก
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดยสานักทคนลยีชุมชนเดຌดานินงานครงการคูปองวิทยຏ ประจาปงบประมาณ
โ5ๆแ รืไอง พิไมประสิทธิภาพการผา นืไองจากผูຌประกอบการซรามิก ประสบปัญหา฿นการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑຏ฿นกระบวนการผา ชน ผาตละครัๅงผลิตภัณฑຏมีคลือบเมหมือนดิม คลือบเมสุ ก สิๅนปลืองชืๅอพลิง
ปຓนตຌน ซึไง วศฺ มีทคนลยีทีไสามารถ฿หຌคาปรึกษา฿นการปรับปรุงการผา การจัดรียงผลิตภัณฑຏ฿นตา รวมเปถึง
การปรับปรุงอุปกรณຏตางโ฿นตาผา ทา฿หຌตาผามีประสิทธิภาพพิไมขึๅน ผลิตภัณฑຏทีไเดຌหลังผามีคุณภาพสมไาสมอ
ทัไวทัๅงตา ดยมีผูຌประกอบการสน฿จสมัครขຌารวมครงการ จานวน แ็ สถานประกอบการ ิแ็ ฿บสมัครคูปองวิทยຏฯี
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอปรับปรุงตาผากຍส ฿หຌมีประสิทธิภาพการผาพิไมขึๅน
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ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
การดานินงาน

จานวนผลงาน
แฺ ลงพืๅนทีไสารวจขຌอมูล
ลงพืๅนทีไ แ ครัๅง/รงงาน
โฺตรวจสภาพตาผา การ฿ชຌงานตรวจวัดการผาเหมຌ ละปริมาณการ ลงพืๅนทีไ แ ครัๅง/รงงาน
฿ชຌชืๅอพลิง
3ฺ วางผนการปรับปรุงประสิทธิภาพตาผา ตรียมวัสดุอุปกรณຏ
ออกบบละทดลองพัฒนา
ครืไองมือวัด ครืไองมือปรับปรุงตา
ทคนิคการผาตຌนบบ แ งาน
4ฺ ลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษาชิงลึก ทคนิคการควบคุมตา ปรับปรุงตาผา ลงพืๅนทีไ 1 ครัๅง/รงงาน
ตรวจวัดประสิทธิภาพการผาละการ฿ชຌชืๅอพลิง ละตรวจวัด
ประสิทธิภาพการผาซๅา
5ฺติดตามผล
ลงพืๅนทีไ 1 ครัๅง/รงงาน
6ฺ สรุปผล ละจัดทารายงาน
รายงานสรุป แ ลม
แเฺ หลักการละหตุผล
ประสิทธิภาพของตาผา คือ คุณสมบัติของตาผา฿นการนาพลังงานความรຌอนจากชืๅอพลิงสงผานเปยัง
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ทีไ  ผาพืไ อ ฿หຌ เ ดຌ คุ ณ สมบั ติ ช น การดู ด ซึ ม นๅ า ความขใ ง รง สี ห ลั ง ผา ละคลื อ บสุ ก ตั ว มั น วาว
ตามตຌองการ ซึไงประสิทธิภาพของตาผาจะปຓนสิไงทีไบงบอกถึงอัตราการสิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผาของตานัๅนโ
ถຌ า ผูຌ ป ระกอบการสามารถพั ฒ นา฿หຌ ก ารผามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพิไ ม ขึๅ น มี อุ ณ หภู มิ ส มไ าสมอทัไ ว ทัๅ ง ตา จะท า฿หຌ
ผูຌประกอบการลดการสูญสียของผลิตภัณฑຏหลังผาละลดคา฿ชຌจายชืๅอพลิงทีไสิๅนปลืองลง

ภาพทีไแ การถายทความรຌอน฿นตาผา

ภาพทีไ 2 สัดสวนอากาศออกปลอง

฿นกระบวนการผานัๅน พลังงานความรຌอนทีไเดຌจากชืๅอพลิงเมเดຌถูกนามาสงผาน฿หຌกับผลิตภัณฑຏทัๅงหมด
นืไองจากมีการถายทพลังงานความรຌอนเปยังสวนตางโ ภาย฿นตาผา ชน ผนังตา ชัๅนวางผลิตภัณฑຏ หรือสูญสีย
ออกสูปลอง ทา฿หຌตาผามีป ระสิทธิภาพลดลง รวมเปถึงการควบคุมสัดสวนของอากาศกับชืๅอพลิงของหัวผา
กใปຓนปัจจัยสาคัญตอประสิทธิภาพการผา ซึไงปัจจัยหลักทีไกีไยวขຌอง฿นการควบคุมประสิทธิภาพของตาผามีหลักโ
ใ สวน ดังนีๅ
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1. ปัจจัยจากการผาเหมຌของชืๅอพลิงกຍาซหุงตຌม

ภาพทีไใ ลักษณะของการผาเหมຌบบตางโ
การผาเหมຌของชืๅอพลิงกຍาซหุงตຌม ปຓนการกิดปฏิกิริยาออกซิดชันของกຍาซหุงตຌมกับกຍาซออกซิจน
ทา฿หຌเดຌพลังงานความรຌอน ซึไงกรณีทีไปฏิกิริยากิดขึๅนอยางสมบูรณຏ จะเดຌคาพลังงานความรຌอนสูงสุด ละเดຌกຍาซ
คารຏบอนเดออกเซดຏ ิCO2ี กับเอนๅา ิH2Oี ตหากปฏิกิริยากิดขึๅนอยางเมสมบูรณຏ คาพลังงานความรຌอนทีไเดຌจะ
ลดลง ละกิดกຍาซคารຏบอนมอนนอกเซดຏ ิCOี ซึไงปຓนมลภาวะตอสิไงวดลຌอม ิโี
สวนผสมของกຍาซหุงตຌมประกอบดຌวย พรพนรຌอยละ ็เ ละบิวทนรຌอยละ ใเ
พรพน ิC3H8ี C3H8 ื 5O2
3CO2 ื 4H2O ื ความรຌอน
บิวทน ิC4H10 ี C4H10 ื 6ฺ5O2
4CO2 ื 5H2O ื ความรຌอน
การกิดปฏิกิริยาการผาเหมຌทีไสมบูรณຏพืไอ฿หຌ เดຌคาพลังงานความรຌอนสูงสุดนัๅน จะตຌองมีสัดสวนของ
ชืๅอพลิงกับอากาศทีไพอดีกัน คือ 15ฺ5 ๊ 1 ดังนัๅนควรควบคุมสัดสวนของชืๅอพลิงละอากาศ฿นตาผา ซึไงปຓน
ปัจจัยทีไสาคัญ฿นการพิไมประสิทธิภาพของการผาเดຌ
การผาเหมຌ฿นตาผาทีไ฿ชຌกຍาซหุงตຌมปຓนชืๅอพลิงนัๅน มีการบงบรรยากาศ฿นตาปຓน ใ ชนิดคือ ิแี
บรรยากาศนิวทรัล ิneutralี ปຓนการผาเหมຌทีไสมบูรณຏดยอากาศกับกຍาซมีสัดสวนพอดีกัน ละถูก฿ชຌ฿นการผา
เหมຌจนหมด ิโี บรรยากาศบบออกซิดชัน ิoxidationี ปຓนการผาเหมຌทีไสมบูรณຏดยมีอากาศสวนกินลใกนຌอย
วัดปริมาณกຍาซออกซิจนเดຌรຌอยละ โ - ไ ปริมาณกຍาซคารຏบอนเดออกเซดຏเดຌรຌอยละ ้ - แเ ละ ิใี บรรยากาศ
บบรีดักชัน ิreductionี ปຓนการผาเหมຌทีไเมสมบูรณຏ ดยอากาศเมพียงพอ ซึไงจะกิดกຍาซคารຏบอนมอนนอกเซดຏ
฿นตาผา ิใี ดยปริมาณกาซคารຏบอนมอนนอกเซดຏจะบอกถึงระดับของการกิดปฏิกิริยารีดักชัน฿นนืๅอดิน สงผล
ตอคุณสมบัติหลังผาทีไตกตางกัน ิไี การควบคุมตาผากຍส฿นการผาผลิตภัณฑຏซรามิกนัๅน คาพลังงานความ
รຌอนทีไ฿หຌกับผลิตภัณฑຏคือคาความรຌอนทีไเดຌจากปฏิกิริยาการผาเหมຌของกຍาซหุงตຌมกับออกซิจน฿นอากาศ ซึไงคา
พลังงานความรຌอนจะมีคาสูงสุดมืไอกิดปฏิกิริยาการผาเหมຌทีไสมบูรณຏ สัดสวนของกຍสกับอากาศตຌองพอดีกัน
฿นทางทฤษฏี ต฿นทางปฏิบัติจริงจะมีปัจจัยอืไนขຌามากีไยวขຌอง ชนความชืๅน฿นนืๅอดิน ละสภาพอากาศบริวณ
ตาผา ปຓนตຌน ทา฿หຌคาปริมาณกຍาซทีไวัดเดຌมีคาตางเปจาก฿นทฤษฏี ิ5ี
ดังนัๅน ฿นการผาจึงตຌองปรับสัดสวนของอากาศ฿หຌมีอากาศสวนกินลใกนຌอยพืไอ฿หຌบรรยากาศ฿นตาปຓน
ออกซิ  ดชั น ดยทัไ ว เปนัๅ น ช า งตาสามารถสั ง กตบรรยากาศ฿นตาผาเดຌ จ าก สภาวะภาย฿นตาผา
สีของปลวเฟ ละควันทีไปลองตา ดยการผา฿นบรรยากาศออกซิดชันจะมีปลวเฟมีสีมวง - ฟງา มองหในสวน
ลึกของตาผาเดຌลางโ สวนการผา฿นบรรยากาศรีดักชัน ปลวเฟจะมีสีดง มีควันดา ละมีขม า ิๆี การสังกต
สภาวะภาย฿นตาผา สีของปลวเฟ ละควันทีไปลองตา ตຌองอาศัยทักษะความชานาญละประสบการณຏอยาง
มาก ละหากมีการ฿ชຌครืไองมือทีไมนยา฿นการวัด จะทา฿หຌทราบบรรยากาศ฿นการผาเดຌชัดจนละละอียดขึๅน
ผูຌประกอบการอุตสาหกรรมซรามิก สามารถปรับการผาเหมຌควบคุมบรรยากาศ฿นตา ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ลดความรຌอนทีไสูญสียออกปลองตา
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2. ปัจจัยจากการสงผานความรຌอน ดยความรຌอนจากหัวผาจะถูกสงผานเปยังผลิตภัณฑຏ฿นรูปของลม
รຌอนเหลวน฿นหຌองผาผานผลิตภัณฑຏพืไอออกสูปลองตา ดังนัๅนการออกบบชัๅนวาง฿นตา ทาง ดินลมพืๅนตา฿หຌลม
รຌอนเหลเปยัง ผลิ ตภัณฑຏเดຌอ ยางทัไว ถึง จะทา฿หຌ อุณหภู มิส มไาสมอทัไว ทัๅงตา ซึไงทางกรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ
มีครืไองมือวัดละบันทึกอุณหภูมิ ทีไเดຌรับการรับรองการสอบทียบจากหຌองปฏิบัติการ ทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐาน
ISO 17025 ทีไจะนามา฿ชຌวัดอุณหภูมิทัไวทัๅงตา พืไอปรับปรุงการจัดรียงชัๅนวางละผลิตภัณฑຏ฿นตาผา สงผล฿หຌ
ตาผามีประสิทธิภาพพิไมขึๅน
3. ปัจจัยจากการส งผ านความรຌอนเปยังสวนอืไน ของตา ชน ฉนวนผนังตาทีไสืไ อมสภาพหรือช ารุด
ขอบประตูตาปຂดเมสนิท รวมถึงการตัๅงระยะปຂด – ปຂดการระบายของลมรຌอนสูปลอง ละการลือก฿ชຌขาตัๅงละ
ผนรองผาทีไหมาะสมกับอุณหภูมิทีไผา ละขนาดของผลิตภัณฑຏทีไผา
ครงการนีๅ ปຓน การตรวจวัดปริม าณการผาเหมຌของตาผาผลิ ต ภัณ ฑຏซรามิก ทีไ฿ ชຌกຍา ซหุ งตຌม ปຓ น
ชืๅอพลิงดยวัดอากาศสวนกินดຌวยครืไองวัดปริมาณออกซิจน วัดอุณหภูมิภาย฿นตา วิคราะหຏประสิทธิภาพการ
ผาเหมຌพรຌอมทัๅงปรับตัๅงคาการผา ชน ปรับสัดสวนอากาศกับชืๅอพลิงทีไหัวผา ปรับการระบายออกปลอง
ปรั บ ปริ ม าณอากาศส ว นทีไ ส องควบคุ ม อากาศส ว นกิ น ปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณຏ  ตา พืไ อ ฿หຌ ก ารผากิ ด
ประสิทธิภาพการผาสูงสุด ิ็ี ลดการสียหายของผลิตภัณฑຏ฿นขัๅนตอนการผา ละลดการ฿ชຌชืๅอพลิงเดຌถึง
รຌอยละ 15 - 30
ผูຌประกอบการซรามิก฿นชุมชนหมูบຌานซรามิก บຌานศาลา อฺกาะคา จฺลาปาง ปຓนผูຌประกอบการรงงาน
ซรามิกขนาดลใก ประมาณ ใเ ราย ซึไงตละรงงาน มีตาผา แ - ใ ตา ผาจานวน ใ - ๆ ครัๅงตอสัปดาหຏ
มีลูกจຌาง ใ - ่ คน ฿ชຌดินสารใจรูป฿นทຌองถิไนขึๅนรูปละผาคลือบ ปຓนผลิตภัณฑຏซรามิก ประภทของ฿ชຌทัไวเป
ช น ตุຍ ก ตาออมสิ น จกั น กระถางธู ป มี ย อดจ าหน ายรงงานละ โเุเเเ – แเเุเเเ บาทต อ ดื อ น ดย฿น
กระบวนการผลิ ต ผูຌ ป ระกอบการตล ะรงงานประสบปัญ หาคลຌ ายโกัน คือ ผลิ ตภัณฑຏทีไ เ ดຌห ลั งผาสุ กตัว เม
สมไาสมอทัไวทัๅงตา สิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผา ละควบคุมการผายาก
ดั ง นัๅ น ผูຌ ป ระกอบการจึ ง สมั ค รขຌ า ร ว มครงการคู ป องวิ ท ยຏ  พืไ อ อทอป ฿นป ง บประมาณ โ5ๆแ
ปຓน จ านวน แ็ ราย พืไอ นาความรูຌดຌา นวิท ยาศาสตรຏละทคนลยี มาพั ฒ นากระบวนการผา การจัด รีย ง
ผลิตภัณฑຏ฿นตาผา ปรับปรุงตารางการผา การลือก฿ชຌฟอรຏนิจอรຏตา ละการบารุงรักษาตาผา พืไอ฿หຌการผา
กิดประสิทธิภาพสูงสุด เดຌผลิตภัณฑຏหลังผามีคุณภาพสมไาสมอทัไวทัๅงตา ละลดการสูญสียชืๅอพลิงทีไสิๅนปลือง
ซึไง วศฺ มีครืไองมือวัดละบันทึกอุณหภูมิภ าย฿นตาผา ละครืไองมือวัดปริมาณออกซิจนจากการผาเหมຌ ทีไจะ
นาเป฿ชຌควบคุมอุณหภูมิภาย฿นตาผา฿หຌสมไาสมอทัไวทัๅงตา ละควบคุมการผาเหมຌ฿หຌเดຌประสิทธิภาพสูงสุด
ลดการสูญสียความรຌอนออกทางปลองละผนังตา
แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ลงพืๅนทีไสารวจขຌอมูล ขຌาพบผูຌประกอบการปรึกษาหารือการดานินงานครงการ สอบถามประดใน
ปัญหาการ฿ชຌงานของตาผาทีไขຌารวมครงการ ปริมาณการ฿ชຌชืๅอพลิง ละตรวจสภาพตาผาทัไวเป พรຌอมทัๅง
ตรวจชใคลักษณะของสียทีไกิดจาการผา ละความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นการพัฒนา ปรับปรุงตาผา
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ตารางสดงการดินทางลงพืๅนทีไ
วัน/ดือน/ป
สถานประกอบการ
7 กุมภาพันธຏ โ5ๆแ กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง
จฺชียงราย

8 กุมภาพันธຏ โ5ๆแ

9 กุมภาพันธຏ โ5ๆแ

หมายหตุ
ดินทางลงพืๅนทีไขຌาพบ
ผูຌประกอบการ พืไอ
ปรึกษาหารือการดานินงานตาม
ครงการ พรຌอมทัๅงสอบถาม
ประดในปัญหา฿นกระบวนการ
ผลิต
กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล จฺชียง฿หม ดินทางลงพืๅนทีไขຌาพบ
ผูຌประกอบการ พืไอปรึกษาหารือ
การดานินงานตามครงการ
พรຌอมทัๅงสอบถามประดใน
ปัญหา฿นกระบวนการผลิต
1. รงงานกองบุญซรามิก จฺลาปาง
ดินทางลงพืๅนทีไขຌาพบ
2. รงงานระฆังทองซรามิก จฺลาปาง
ผูຌประกอบการ พืไอปรึกษาหารือ
3. รงงานศาลาทองซรามิก จฺลาปาง
การดานินงานตามครงการ
4. รงงานยัไงยืนโซรามิก จฺลาปาง
พรຌอมทัๅงสอบถามประดใน
5. รงงานคิมหันตຏซรามิก จฺลาปาง
ปัญหา฿นกระบวนการผลิต
6. รงงานวินวฟแ จฺลาปาง
7. รงงานบิๆกซรามิก จฺลาปาง
8. รงงานริมวังซรามิก จฺลาปาง
9. รงงานอุเรวรรณซรามิก จฺลาปาง
10.รงงานตຌนขามซรามิก จฺลาปาง
11.รงงานศาลางินซรามิก จฺลาปาง
12.รงงานศรีวรรณซรามิก จฺลาปาง
13.รงงานวินวฟโ ซรามิก จฺลาปาง
14.รงงานสมศรีซรามิก จฺลาปาง
15.รงงานตຌนขามซรามิก จฺลาปาง

แแฺโ ลงพืๅน ทีไตรวจวัดประสิ ทธิภ าพตาผาของผูຌ ป ระกอบการ ดยเดຌล งพืๅนทีไวัดการผา฿นตาของ
ผูຌประกอบการ ฿นระหวางทีไ฿ชຌตาผาผลิตภัณฑຏบบปกติิกอนปรับปรุงี ซึไงเดຌตรวจชใคความตกตางของอุณหภูมิ
฿นตาผา ละวัดการผาเหมຌ฿นตาผา พรຌอมทัๅงบันทึกทคนิคทีไผูຌประกอบการ฿ชຌ฿นการควบคุมตา อัตราการพิไม
อุณหภูมิ ปริมาณการ฿ชຌชืๅอพลิง
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ตารางสดงการดินทางลงพืๅนทีไ
วัน/ดือน/ป
สถานประกอบการ
แ่ – โไ มีนาคม โ5ๆแ
1. รงงานกองบุญซรามิก จฺลาปาง
2. รงงานระฆังทองซรามิก จฺลาปาง
3. รงงานศาลาทองซรามิก จฺลาปาง
4. รงงานยัไงยืนโซรามิก จฺลาปาง
5. รงงานคิมหันตຏซรามิก จฺลาปาง
แ – ่ มษายน โ5ๆแ
1. รงงานวินวฟแ จฺลาปาง
2. รงงานบิๆกซรามิก จฺลาปาง
3. รงงานริมวังซรามิก จฺลาปาง
4. รงงานอุเรวรรณซรามิก จฺลาปาง
5. รงงานตຌนขามซรามิก จฺลาปาง
แ็ – โโ มษายน โ5ๆแ 1.รงงานศาลางินซรามิก จฺลาปาง
2.รงงานศรีวรรณซรามิก จฺลาปาง
3.รงงานวินวฟโ ซรามิก จฺลาปาง
4.รงงานสมศรีซรามิก จฺลาปาง
5.รงงานตຌนขามซรามิก จฺลาปาง
โ – ๆ พฤษภาคม โ5ๆแ
1. กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล
2. จฺชียง฿หม
3. กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง
จฺชียงราย
4. รงงานมหลวงซรามิก จฺลาปาง

หมายหตุ
ตรวจสภาพทัไ ว เปของ
ตาผา
ตรวจวัดการผาบบปกติ
ของผูຌประกอบการ
ตรวจสภาพทัไ ว เปของ
ตาผา
ตรวจวัดการผาบบปกติ
ของผูຌประกอบการ
ตรวจสภาพทัไ ว เปของ
ตาผา
ตรวจวัดการผาบบปกติ
ของผูຌประกอบการ
ตรวจสภาพทัไ ว เปของ
ตาผา
ตรวจวัดการผาบบปกติ
ของผูຌประกอบการ

แแฺใ วางผนการดานินการปรับปรุงตาผา ตรียมวัสดุอุปกรณຏ ครืไองมื อวัด ครืไองมือปรับปรุงตาวาง
ผนการปรับปรุงประสิทธิภาพตาผา จัดทาอุปกรณຏตຌนบบสาหรับทดลองปรับปรุงตาผาพืไอพิไมประสิทธิภาพ
การผา ติดตอนัดหมายผูຌประกอบการ
แแฺไ ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ปรับปรุงการผาพืไอลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิง
ตารางสดงการดินทางลงพืๅนทีไ
วัน/ดือน/ป
สถานประกอบการ
หมายหตุ
แใ – แ้ พฤษภาคม โ5ๆแ แฺ รงงานกองบุญซรามิก
ป รั บ ป รุ ง  ต า  ผ า  ล ะ
โฺ รงงานระฆังทองซรามิก
ต ร ว จ วั ด ก า ร  ผ า เ ห มຌ
ใฺ รงงานศาลาทองซรามิก
ตรวจวัดอุณหภูมิทัไว ทัๅงตา
ไฺ รงงานยัไงยืนโซรามิก
หลังการปรับปรุง
5ฺ รงงานคิมหันตຏซรามิก
โ็ พฤษภาคม – โ มิถุนายน แฺ รงงานวิน วฟ แ
ป รั บ ป รุ ง  ต า  ผ า  ล ะ
โ5ๆแ
โฺ รงงานเพฑูรยຏซรามิก
ต ร ว จ วั ด ก า ร  ผ า เ ห มຌ
ใฺ รงงานอุเรวรรณซรามิก
ตรวจวัดอุณหภูมิทัไว ทัๅงตา
ไฺ รงงานศาลางินซรามิก
หลังการปรับปรุง
5ฺ รงงานริมวังซรามิก
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วัน/ดือน/ป
แเ – แ็ มิถุนายน โ5ๆแ

โไ – ใเ มิถุนายน โ5ๆแ

สถานประกอบการ
แฺ กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง
โฺ กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล
ใฺ รงงานศรีวรรณซรามิก
ไฺ รงงานสมศรีซรามิก
5 รงงานบิๅกซรามิก
แฺ รงงานอุเรวรรณซรามิก
2ฺ รงงานศาลางินซรามิก
ใฺ รงงานริมวังซรามิก
4ฺ กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง
5ฺ รงงานวิน วฟ โ

แแฺ5 ตรวจติดตามผลการ฿ชຌงานตาผา
ตารางสดงการดินทางลงพืๅนทีไ
วัน/ดือน/ป
สถานประกอบการ
9 กรกฎาคม โ5ๆแ
กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง
จฺชียงราย
9 กรกฎาคม โ5ๆแ

กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล จฺชียง฿หม

25 – 26 กรกฎาคม โ5ๆแ 1. รงงานกองบุญซรามิก จฺลาปาง
2. รงงานระฆังทองซรามิก จฺลาปาง
3. รงงานศาลาทองซรามิก จฺลาปาง
4. รงงานยัไงยืนโซรามิก จฺลาปาง
5. รงงานคิมหันตຏซรามิก จฺลาปาง
6. รงงานวินวฟแ จฺลาปาง
7. รงงานบิๆกซรามิก จฺลาปาง
8. รงงานริมวังซรามิก จฺลาปาง
9. รงงานอุเรวรรณซรามิก จฺลาปาง
10. รงงานตຌนขามซรามิก จฺลาปาง
11. รงงานศาลางินซรามิก จฺลาปาง
12. รงงานศรีวรรณซรามิก จฺลาปาง
13. รงงานวินวฟโ ซรามิก จฺลาปาง
14. รงงานสมศรีซรามิก จฺลาปาง
15. รงงานตຌนขามซรามิก จฺลาปาง

หมายหตุ
ป รั บ ป รุ ง  ต า  ผ า  ล ะ
ต ร ว จ วั ด ก า ร  ผ า เ ห มຌ
ตรวจวัดอุณหภูมิทัไว ทัๅงตา
หลังการปรับปรุง
ป รั บ ป รุ ง  ต า  ผ า  ล ะ
ต ร ว จ วั ด ก า ร  ผ า เ ห มຌ
ตรวจวัดอุณหภูมิทัไว ทัๅงตา
หลังการปรับปรุง

หมายหตุ
ดินทางลงพืๅนทีไขຌาพบ
ผูຌประกอบการ พืไอติดตาม
ผลการดานินงาน
ดินทางลงพืๅนทีไขຌาพบ
ผูຌประกอบการ พืไอติดตาม
ผลการดานินงาน
ดินทางลงพืๅนทีไขຌาพบ
ผูຌประกอบการ พืไอติดตาม
ผลการดานินงาน

375
แโฺ ผลการดานินงาน /สรุปผลการดานินงานกอนหลัง /ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุน
ครงการ
แโฺแ รงงานคิมหันตຏซรามิก
รงงานคิมหันตຏ ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน กระถางธูป จกัน ปຓนตຌน ดย
มีลูกจຌาง 5 คน ยอดจาหนาย 40,000-50,000 บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓนจຌาของคนดียว จดทะบียนอทอป
ผูຌ ป ระกอบการประสบปั ญ หา฿นกระบวนการผลิ ต คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑຏสุ ก ตั ว เมส มไ าสมอทัไ ว ทัๅ ง ตา ตาผาช ารุ ด
สืไอมสภาพจากการ฿ชຌงาน ฿ชຌวลา฿นการผานาน สิๅนปลืองชืๅอพลิง ดั งนัๅนจึงขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไอ
อทอป พืไอนาความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี มา฿ชຌ฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพตาผา
ซึไงภายหลังจากการดานินงานตามครงการทา฿หຌผูຌประกอบการ สามารถผาผลิตภัณฑຏเดຌสุกตัวทัไวทัๅงตา
ลดวลาการผาลงจาก ้ - แเ ชัไวมง หลือ ่ ชัไวมง ลดตຌนทุนชืๅอพลิงลงเดຌรຌอยละ โเ คิดปຓนคา฿ชຌจายทีไลดลง
ใ่ใฺ่ บาทตอครัๅง หรือ ุ้5้5 บาทตอดือนิผา โ5ครัๅงตอดือนี
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ

การผาเหมຌ
แฺ หัวผามีขมากาะ
ผลิตภัณฑຏ
โฺ บรรยากาศ฿นตาผาปຓน
บบรีดักชัน฿นชวงรก
ใฺ สีคลือบถูกเฟลามทา฿หຌ
ผลิตภัณฑຏสียหาย
การสงผานความรຌอน
แฺ ผลิตภัณฑຏสวนลางของ
ตาผาเมสุกตัว
โฺ ผลิตภัณฑຏสุกตัวชຌา ตຌอง
฿ชຌวลาผา ้ - แเ ชัไวมง

การดานินงาน

แฺ เดຌ฿หຌคาปรึกษา ละ฿หຌความรูຌ฿นรืไอง
หลักการการผาเหมຌ ฿นการปรับสัดสวน
ชืๅอพลิงกับลม฿หຌการผาเหมຌทหีไ ัวผา฿หຌผา
เหมຌสมบูรณຏ
โฺ ปรับตัๅงคาระยะดมปอรຏ฿หຌหมาะสม
ใฺ กຌเขปลวเฟหัวผา฿หຌมีปลวทีไ สัๅนลง

ผลทีไเดຌ

แฺ เมพบขมาทีไหัวผา
โฺ บรรยากาศ฿นตาปຓน
บบออกซิดชันตลอดการ
ผา
ใฺ เมมีผลิตภัณฑຏทีไสียหาย
จากเฟลาม

แฺ ปรับปรุงทางดินลมรຌอน฿หຌความรຌอนเหลลง แฺ ผลิตภัณฑຏสุกตัวทัไวทัๅงตา
พืๅนตาเดຌดีขึๅน ความรຌอน฿นตา บน – ลาง
โฺ ลดวลาการผาลง หลือ
ตกตางกันนຌอยลง
่ ชัไวมง
โฺ จัดรียงชิๅนงาน฿นตาผา฿นตละชันๅ ฿หຌมี
การกระจายความรຌอนทัไวถึง ละ฿ชຌครืไองวัด
ละบันทึกอุณหภูมิ ชใคความตกตางกันของ
อุณหภูมิภาย฿นตา

การสูญสียความรຌอน
ความรຌอนสูญสียออกทาง
ปรับปรุงระยะดมปอรຏ ละอัตราการผา฿หຌ
ปลองตามากกินเป ตาผา หมาะสม ควบคุมอากาศสวนกิน ดยการ฿ชຌ
มีอากาศสวนกินสูง
ครืไองวัดปริมาณออกซิจน฿นตาผา วัด
อากาศทีไออกสูปลอง ลຌวปรับระยะดมปอรຏ
฿หຌลมขຌาเป฿นตาเดຌนຌอยลง

ความรຌอนอยู฿นตาผานาน
ขึๅนผลิตภัณฑຏเดຌรับความ
รຌอนมากขึๅน

376
ตารางสดงการลดการ฿ชຌชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
แ วัดการผาบบปกติ
โ ปรับการผาเหมຌ ละการ
สงผานความรຌอน
ใ ปรับลดวลา฿นการผา

ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
คา฿ชຌจายลดลง
้ใฺๆ กิลกรัม
ฺ่่้ กิลกรรม ลดลง ไฺ็ กิลกรัม แแเฺไ บาท
็ไฺๆ5 กิลกรัม ลดลง แ้ กิลกรัม ใ่ใฺ่ บาท

กอนการดานินงาน ๊ ตาผาตຌอง฿ชຌวลา ้ – แเ ชัไวมง มีผลิตภัณฑຏสียหาย นืไองจากผาเมสุก ละ
บางสวนมีเฟลาม ประมาณรຌอยละ 5 -็
หลังการดานินงาน ๊ ฿ชຌวลา฿นการผาลดลงหลือ ่ ชัไวมง ลดผลิตภัณฑຏทีไสียหายจากการผาลงหลือ
รຌอยละ แ-โ ละ ลดการ฿ชຌชืๅอพลิงลงเดຌรຌอยละ โเฺใ ตຌนทุนคา฿ชຌจายลดลง ุ้5้5 บาทตอดือน
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ ฿นรืไองหลักการผาเหมຌ
ละการสงผานความรຌอน฿นตาผา ซึไงเดຌ฿หຌคานะนาหลักการละทฤษฏีบืๅองตຌน ละเดຌนะนาหลงคຌนควຌาหา
ขຌอมูลพิไมติม฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียง เดຌก ศูนยຏสงสริมอุตสาหกรรมซรามิก อฺกาะคา จฺลาปาง ละ หลงคຌนควຌา
ขຌอมูลออนเลนຏ
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก ผูຌประกอบการซรามิก รงงาน คิมหันตຏซรามิก

กอนผา

฿หຌคาปรึกษารืไองการผาเหมຌ฿นตาผา

หลังผา

฿หຌคานะนาการควบคุมอุณหภูมิภาย฿น
ตา

377

การจัดรียงชิๅนงาน฿หຌลมรຌอน
เหลผานทัไวถึง

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ
ทาความสะอาดหัวผา

แโฺโ รงงานกองบุญซรามิก
รงงานกองบุญซรามิก ผลิ ตละจาหนายสิ น คຌา ซรามิก ประภทของ฿ชຌทัไว เป ชน จกัน ชิงทียน
ปຓนตຌน ดยมีลูกจຌาง ใ มียอดจาหนาย ไเ,เเเ-5เ,เเเ บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓนจຌาของคนดียว เดຌขึๅน
ทะบียนปຓนผูຌผลิตสินคຌาอทอป ดยผูຌประกอบการประสบปัญหา฿นกระบวนการผลิต คือ ควบคุมการผายาก
รงความดันกຍสลຌวบรรยากาศ฿นตาปຓนรีดักชัน ฿ชຌวลาผานาน สิๅนปลืองชืๅอพลิง ละผลิตภัณฑຏทีไวางผา
ส ว นล างของตาเมสุ ก ซึไงหลั งจากเดຌขຌารว มครงการ ทา฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการเดຌรับ คาปรึกษารืไองการผาเหมຌ
การสงผานความรຌอน฿นตาผา ละลดการสูญสียความรຌอนออกทางผนังละปลองตา ทา฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถควบคุมการผาเดຌงายขึๅน ลดวลา฿นการผา จากดิม แเ ชัไวมงปຓน ่ ชัไวมง ผลิตภัณฑຏสุกตัวทัไวทัๅงตา
ลดชืๅอพลิง฿นการผารຌอยละ 17 คิดปຓนตຌนทุนลด 4ุ608 บาท ตอดือนิผา แโ ครัๅงตอดือนี
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
- การผาเหมຌ
บรรยากาศ฿นตาควบคุม฿หຌ กຌเขรอยรัไวบริวณคอปลองตา ควบคุมบรรยากาศ฿นตาเดຌงาย
ปຓนบบออกซิดชันเดຌยาก ทา฿หຌตาผามีอากาศเหลขຌาเป เดຌ
ชวย฿นการผาเดຌมากขึๅน
- การสงผานความรຌอน
ชิๅนงานทีไวางผาดຌานลางตา จัดรียงชิๅนงาน฿หຌเดຌรับความรຌอน ผลิตภัณฑຏสุกตัวทัไวทัๅงตา
เมสุก ฿ชຌวลาผานาน
จากการผความรຌอน฿นตาเดຌ
ลดวลาการผาจาก แเ ชัไวมง
ทัไวถึง พิไมอัตราการผา฿นชวง
ปຓน ่ ชัไวมง
์
อุณหภูมิ ๆเเ – แเเเ C
- การสูญสียความรຌอน
ผนังตาบริวณดຌานหลังรัไว ฿ชຌซรามิกเฟบอรຏอุดรอยยก
ตาผาสูญสียความรຌอนลดลง
คอปลองตารัไว
ของผนังตา อุดรอยยกอิฐ
ดยวัดอุณหภูมิผนังตาดຌานนอก
ปลองตาดຌวยปูนทนเฟ
ลดลงจาก แ5เ ์C หลือ 95์C
ลมรຌอนเหลออกสูปลองเดຌดีขึๅน

378
ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
แ วัดการผาบบปกติ
โ ปรับการผาเหมຌ ละการ
สงผานความรຌอน ปรับลด
วลา฿นการผา
ใ ซอมซมประตูตา

ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
93ฺ35 กิลกรัม
็ฺ่้5 กิลกรัม ลดลง แไฺไ
กิลกรัม

คา฿ชຌจายลดลง
348ฺ5 บาท

็็ฺ5เ กิลกรัม ลดลง แ5ฺ่็กิลกรัม 384ฺ5 บาท

กอนการดานินงาน ๊ ตาผาควบคุมการผายาก ฿ชຌวลาผา แเ ชัไวมง สิๅนปลืองชืๅอพลิง ผลิตภัณฑຏสุก
ตัวเมสมไาสมอทัไวทัๅงตา
หลังการดานินงาน ๊ ตาผาควบคุมการผางาย ฿ชຌวลา฿นการผาลดลงหลือ ่ ชัไวมง ผลิตภัณฑຏสุกตัว
สมไาสมอทัไวทัๅงตา ลดตຌนทุนชืๅอพลิง฿นการผาลงเดຌรຌอยละ แ็
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการขาดความรูຌวิธี฿นการตรวจวัดความดันภาย฿น
ตาผาควบคูกับการควบคุมบรรยากาศ฿นตา ซึไงตามีการรัไวของทางดินลมรຌอนบริวณคอปลอง นืไองจากการ
สืไอมสภาพของปูนทีไยึดกาะอิฐผนังปลอง ทา฿หຌลมจากภายนอกเหลขຌาเปขวางลมรຌอนจากตาออกสูปลอง สงผล
฿หຌควบคุมการผายาก ผนังตาผาชารุด ดังนัๅน฿นการลงพืๅนทีไดานินงานครงการ ทีมงานผูຌรับผิดชอบครงการเดຌ
฿หຌ คานะนาวิ ธีตรวจชใคความดัน ฿นตาผา ละวิธี การชใครอยรัไ ว ของส ว นตา งโรอบตาผาดຌว ยอุป กรณຏ ทีไ
ผูຌประกอบการหาเดຌงาย ชน เฟชใค ธูป ปຓนตຌน
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานกองบุญซรามิก

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

ผลิตภัณฑຏหลังผา

379

ผนังตาดຌาน฿นกอนปรับปรุง

฿ชຌครืไองมือวัดอุณหภูมิผนังตาดຌานนอก

ผนังตาหลังอุดรอยยก

วัดอุณหภูมิทัไวทัๅงตา

12ฺ3 รงงานระฆังทอง ซรามิก
รงงานระฆังทองซรามิก ปຓนสถานระกอบการทีไขึๅนทะบียนอทอป ดยเดຌผลิตละจาหนายสินคຌาซรา
มิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน จกัน จาน ชาม ปຓนตຌน ซึไงมีลูกจຌาง ่ คน ละมียอดจาหนาย 5เ,เเเ - ๆเ,เเเ
บาทตอดือน ผูຌประกอบการประสบปัญหา ฿นกระบวนการผลิต คือ ผลิตภัณฑຏสุกตัวเมสมไาสมอทัไวทัๅงตา ตาผา
ชารุดสืไอมสภาพจากการ฿ชຌงาน สิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผา ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงเดຌสมัครขຌารวมครงการ
คูปองวิทยຏพืไออทอป
ซึไงการดานินงานตามครงการ วศฺ เดຌตรวจวัดประสิทธิภาพตาผา ละเดຌ฿หຌคานะนา฿นการซอมบารุง
ฉนวนประตูตา ละฉนวนผนัง ตาดຌาน฿น พืไอลดการสูญสียความรຌอนออกทางผนังตา ทา฿หຌผูຌประกอบการ
ควบคุมการผางาย สามารถผาผลิตภัณฑຏเดຌสุกตัวทัไวทัๅงตา ลดวลาการผาลง ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการ
ผา ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิงรຌอยละ แ5ฺๆ ซึไงคิดปຓน฿ชຌจายตຌนทุนการผาลง ไุ็แ้ บาทตอดื อนิผา แโ ครัๅง
ตอดือนี

380
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การผาเหมຌ
หัวผามีการอุดตัน เม
สามารถปรับ฿หຌกิดการผา
เหมຌบบสมบูรณຏเดຌ
การสูญสียความรຌอน
1ฺ ผนังประตูตาสืไอมสภาพ
ชารุดสียหายจากการ฿ชຌงาน
โฺ ตรวจพบรอยรัไวของผนัง
ซรามิกเฟบอรຏ

การดานินงาน

ผลทีไเดຌ

ถอดหัวผาทาความสะอาด
ละทาความสะอาดปลายนมหนู
ดຌวยตะเบกลม

หัวผาเมอุดตัน สามารถปรับ฿หຌ
กิดการผาเหมຌสมบูรณຏเดຌ

แฺ บุซรามิกเฟบอรຏ฿หม

ตาผาสามารถผาขึๅนอุณหภูมิ
เดຌรใวขึนๅ กวาดิม แ/โ ชัไวมง

โฺ ฿ชຌซรามิกเฟบอรຏละกาวยึด
เฟบอรຏ อุกรอยรัไว

ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ วัดการผาบบปกติ
แเไฺ5 กิลกรัม
โ อุดผนังรัไว ละลดวลาการ
ฺ่่โ5 กิลกรรม ลดลง แๆฺโ5
ผา
กิลกรัม

คา฿ชຌจายลดลง

โใเฺ็5 บาท/ครัๅง

กอนการดานินงาน ๊ ตาผาควบคุมการผาทีไหัวผา฿หຌการผาเหมຌปຓนบบออกซิดชันเมเดຌ ละผนังตา
ชารุดทา฿หຌสูญสียความรຌอนออกทางผนังตา
หลังการดานินงาน ๊ หัวผาสามารถปรับปຓนการผาบบออกซิดชัน ฿หຌความรຌอนสูง ลดการสูญสีย
ความรຌอนออกทางผนังตา ลดวลา฿นการผาลง
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการผา฿นบรรยากาศรีดักชันตลอดการผา ซึไงทา฿หຌ
สิๅนปลืองชืๅอพลิง ดังนัๅนหากตຌองการลดชืๅอพลิง฿นการผาลงเดຌอีก ควรควบคุมการผา฿นชวงรก฿หຌปຓ นบบ
ออกซิดชัน จากนัๅนชวง ้เเ – แุเเเ ์C จึงริไมปรับปຓนบบรีดักชัน
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานระฆังทองซรามิก

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

สาธิตวิธีการทาความสะอาดนมหนู
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กอนปรับปรุง

กอนผา

หลังปรับปรุง

หลังผา

แโฺไ รงงานยัไงยืน โ ซรามิก
ขຌอมูลสถานประกอบการ รงงานยัไงยืน โ ซรามิก ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป
ชน ออมสิน องงินทอง ปຓนตຌน ดยมีลูกจຌาง ๆ คน มียอดจาหนาย ไเ,เเเ-5เ,เเเ บาทตอดือน ลักษณะ
กิจ การปຓ น จຌา ของคนดี ย ว เดຌ จ ดทะบีย นปຓ น ผูຌ ป ระกอบการอทอป ดยผูຌ ป ระกอบการประสบปัญ หา฿น
กระบวนการผลิต คือ ผลิตภัณฑຏสุกตัวเมสมไาสมอทัไวทัๅงตา ตาผาชารุดสืไอมสภาพจากการ฿ชຌงาน ขาดความรูຌ
ความขຌา฿จ฿นหลักการผาเหมຌละสงผานความรຌอน฿นตาผา
ซึไงหลั งจากเดຌ ขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไ องอทอปกับ วศฺ วศฺ เดຌน าครืไ องมื อวัดอุณหภูมิละวั ด
บรรยากาศ฿นตาผา ทีไ ผานการสอบทียบ฿นหຌองปฏิบัติการทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ตรวจชใค
อุณหภูมิ ละการผาเหมຌของตาผา พรຌอมทัๅง฿หຌ คาปรึกษาหลั กการผาเหมຌ ฿หຌ เดຌบรรยากาศ฿นตาผา฿หຌ ปຓ น
ออกซิดชัน ปลีไยนผนรองผา฿หຌมีขนาดทากันทัๅงตาพืไอ฿หຌตาผาสงผานความรຌอน฿หຌ กชิๅนงานทัไวถึงทัๅงตา
กຌปัญหาทางดินลมรຌอนออกปลองอุดตันนืไองจากสนิมของปลองตา ทา฿หຌตาผามีประสิทธิภาพมากขึๅน ลดปัญหา
ผลิตภัณฑຏมีสีคลือบผิดพีๅยนิสีนๅาตาลขຌมกินเปละสีขาวเมขาวี ฿หຌเดຌสีขาวทีไมีลักษณะตามตຌองการ ลดตຌนทุน
ชืๅอพลิง฿นการผาลง รຌอยละแไฺโโ ซึไงคิดปຓน฿ชຌจายตຌนทุนการผาลง โุๆใใ บาทตอดือนิผา ่ ครัๅงตอดือนี
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ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
คลือบสีนๅาตาลปຓนสีนๅาตาล
ขຌม ละคลือบสีขาวเมขาว
นืไองจากปลองตาอุดตัน
บรรยากาศ฿นตาติดรีดักชัน

การดานินงาน
ซอมซมปลองตา฿หຌหายอุดตัน
สามารถควบคุมการเหลของ
อากาศขຌาตา ควบคุมบรรยากาศ
฿นตา฿หຌปຓนออกซิดชันตาม
ตຌองการ
การจัดรียงชัๅนวางของผา ปลีไยนผนรองผา฿หຌมีขนาด
฿นตาทา฿หຌลมรຌอนเหลวียน ทากันทัๅงตา
ขึๅนหลังคาตาเมเดຌ ฿ชຌวลา
ผานาน
รียงของ฿นตาชิดกัน เมมี วຌนระยะชองตรงกลางตา ฿หຌลม
ชอง฿หຌลมรຌอนเหลผาน
รຌอนเหลผานเดຌมากขึๅน
ดຌานขຌางเมเดຌ
ผนังตาดຌาน฿นเฟบอรຏหด อุดรอยยกดຌวยกาวยึดเฟบอรຏ
ตัวยกปຓนรองตามรอยตอ
รคูรตอรຏปรับตงความดัน ปลีไยน฿หม
กຍสชารุด

ผลทีไเดຌ
เดຌคลือบสีขาวละสีนๅาตาล
ตามตຌองการ ลดของสียหลัง
ผาลงเดຌิดิมมีของสีย ไเ ฿บ
ตอครัๅง ลดหลือ นຌอยกวา5 ฿บ
ตอครัๅงี
ควบคุมการผางาย ลดวลาการ
ผาลง
ผลิตภัณฑຏสุกตัวสมไาสมอทัไวทัๅง
ตา
ลดการสูญสียความรຌอนออก
ผนังปลอง
ควบคุมการผางายขึๅน

ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
คา฿ชຌจายลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
95ฺ6 กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ
่โ กิลกรรม ลดลง 13ฺ6 กิลกรัม ใโฺ้แโ บาท ตอ
สงผานความรຌอน ปรับลด
การผา 1 ครัๅง
วลา฿นการผา
กอนการดานินงาน ๊ ตาผาควบคุมการผายาก ฿ชຌวลา฿นการผานานสิๅนปลืองชืๅอพลิง สีคลือบ
ผิดพีๅยน ทา฿หຌมีของสียหลังผารຌอยละ 5 – แเ
หลังการดานินงาน ๊ ควบคุมการผางาย ลดวลา฿นการผาลง จากดิม฿ชຌวลาผา แเ ชัไวมง หลือ ่-้
ชัไวมง ลดของสียหลังผาลง หลือรຌอยละ แ-ใ
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการเดຌจຌางชางตา ซึไงจะมีผลกระทบตอกาลังการผลิต
ละการ฿ชຌงาน การบารุงรักษาตาผา ขณะ฿ชຌงาน ดังนัๅนผูຌประกอบการตຌองศึกษา ทาความขຌา฿จ฿นหลักการผา
ผลิตภัณฑຏซรามิก ละหลักการ฿ชຌงานตาผา พืไอสามารถควบคุมการทางานของชางตา หรือควบคุมการผาอง
กรณีทีไเมมีชางตา

383
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานยัไงยืนโ

ขนาดทากัน

ขนาดไม่

ทัๅงตา

ทากัน

ชัๅนวางกอนปรับปรุง

ปลีไยนรคูรตอรຏ฿หຌตาผางาย

ตาหนิคลือบเมขาว

ชัๅนวางหลังปรับปรุง

ทาความสะอาดปลองตา

ผลิตภัณฑຏหลังผาทีไตาหนิลดลง

384
แ2ฺ5 รงงานสมศรี ซรามิก
รงงานสมศรี ซรามิก ประกอบการผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน กระถางธูป
จกัน ปຓนตຌน ดยมีลูกจຌาง 5 คน ยอดจาหนาย 40,000-50,000 บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓนจຌาของคน
ดียว เดຌจดทะบียนปຓนผูຌประกอบการอทอป มีปัญหา฿นกระบวนการผลิต คือ ตาผาสืไอมสภาพจากการ฿ชຌงาน
฿ชຌผา฿นบรรยากาศรีดักชัน ตพบวามีบรรยากาศออกซิดชันิสีทีไเดຌผิดพีๅยนี สิๅนปลืองชืๅอพลิง ผูຌประกอบการ
จึงเดຌสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป กับ วศฺ ซึไง฿นการดานินงาน วศฺ เดຌ ตรวจสอบการรัไวของผนัง
ตา ตรวจการผาเหมຌของหัวผา วัดอุณหภูมิทัไวทัๅงตา วัดบรรยากาศ฿นตาผา จากนัๅนซอมซม฿หຌอยู฿นสภาพดี
สภาพตาผาดิมของผูຌประกอบการเดຌซอมซมดຌวย การยึดผนังเฟบอรຏผนังตาดຌวยลวดชืไอม ทา฿หຌมีศษลวด
ชืไอมฝัง฿นผนังซรามิกเฟบอรຏ ซึไงมืไอศษลวดชืไอมหลานัๅนเดຌรับความรຌอนจากตาผา จะทา฿หຌหลอมซๅาโ ส งผล
฿หຌผนังตาชารุดสียหาย วศฺ เดຌ฿หຌคานะนาถึงผลการสียหายจากการสูญสียความรຌอนทางผนังตา ละเดຌ
นะนา฿หຌ฿ชຌวัสดุ฿นการบารุงรักษาทีไหมาะสม พืไอรักษาสภาพผนังตา฿หຌ฿ชຌงานเดຌนาน ชน ฿ชຌลวดทนเฟทนการ
฿ชຌลวดชืไอม ฿ชຌกาวยึดเฟบอรຏ พรຌอมทัๅง฿หຌการปรับปรุงระยะห างของหัวผากับพืๅนตา฿หຌลดลง พืไอลดอากาศ
สวนกินทีไขຌาเป฿นตาผา ซึไงปຓนผลทา฿หຌผลิตภัณฑຏหลังผามีสีผิดพีๅยนิเมขาวี
หลั ง จากการปรั บ ปรุ ง ผูຌ ป ระกอบการสามารถควบคุ ม การผาเดຌ ง า ยขึๅ น เดຌ สี ห ลั ง ผาตามตຌ อ งการ
ผลิตภัณฑຏสุกตัวสมไาสมอทัไวทัๅงตา ลดวลาการผาลง ลดชืๅอพลิง฿นการผาลงเดຌรຌอยละ แโฺใ็ คิดปຓนคา฿ชຌจาย
ทีไลดลง ใแไ บาทตอครัๅง หรือ ใุ็็5 บาทตอดือนิผา แโ ครัๅงตอดือนี
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
การผาเหมຌ
แฺหัวผาอุดตัน ปลวเฟปຓน แฺ ฿ชຌตะเบทาความสะอาดรูนม หัวผาผาเหมຌดีขึๅน ฿หຌความ
สีสຌม
หนูหัวผา
รຌอนสูง
โฺ ทอหัวผากิดสนิม มี
2ฺ ลຌางทาความสะอาดขมาดຌาน
ขมากาะดຌาน฿นจานวน
฿น ละขัดสนิม พนสีทนรຌอนดຌาน
มาก
นอก ทอหัวผา
การสูญสียความรຌอน
ฉนวนซรามิกเฟบอรຏ
ปลีไยนซรามิกเฟบอรຏทีไชารุด
ลดการสูญสียความรຌอนออก
บริวณประตูตาชารุดหลุด อุดรอยยกของผนังดย฿ชຌกาวยึด ทางผนัง ทา฿หຌผาเดຌรใวขึๅน
รวง ทา฿หຌสูญสียความรຌอน เฟบอรຏปງองกันการหลุดรวง ละ
ออกทางผนัง
฿ชຌลวดทนเฟทนลวดชืไอม
ิผูຌประกอบการเดຌซอมซม
ดຌวยการ฿ชຌลวดชืไอมงอปຓน
รูปตัว U ซึไงทา฿หຌลวดชืไอม
หลอมฝังอยูดຌาน฿น ทา฿หຌ
ซรามิกเฟบอรຏชารุด ี
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ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
้็ กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ ่5 กิลกรรม ลดลง แโ กิลกรัม
สงผานความรຌอน

คา฿ชຌจายลดลง
ใแไ บาท

กอนการดานินงาน ๊ ตาผาควบคุมการผายาก หัวผาปຓนสนิม นมหนูอุดตัน ผาผลิตภัณฑຏซรามิก฿น
บรรยากาศรีดักชัน พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีสีขาวตบางสวนมีสีหลืองนืไองจากบรรยากาศปຓนบบออกซิดชัน ฿ชຌวลา
ผานาน ่-้ ชัไวมง สิๅนปลืองชืๅอพลิง
หลังการดานินงาน ๊ ตาผาควบคุมการผางายขึๅน หัวผา฿หຌความรຌอนสูง ควบคุมบรรยากาศ฿นตาปຓน
บบรีดักชันเดຌทัๅงตา ผลิตภัณฑຏสุกตัว เดຌสีหลังผาตามตຌองการทัไวทัๅงตา ละลดตຌนทุนชืๅอพลิง฿นการผาลง
ใุใ็5 บาทตอดือนิผา แโ ครัๅงตอดือนี
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีทักษะชิงชาง ละมีครืไองมือ อุปกรณຏชางทีไมี
ความพรຌ อ ม฿นการซ อ มซมตาผา ช น ครืไ อ งชืไ อ มหลใ ก ครืไ อ งจี ย ร อุ ป กรณຏ ตั ด ท อ ทองดง ปຓ น ตຌ น
ตผูຌประกอบการยังขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นการลือก฿ชຌวัสดุทีไหมาะสม฿นการนามา฿ชຌกับฉนวนกันความรຌอน
ชนิดตางโ฿นผนังตา จຌาหนຌาทีไ วศฺ จึงเดຌ฿หຌคานะนาถึงประภทของฉนวนผนังตาบบตางละ฿หຌคาปรึกษา
วิธีการลือก฿ชຌวัสดุซอมบารุงฉนวนตาผา ซึไงจะปຓนประยชนຏ฿นการทีไผูຌประกอบการทีไจะสามารถพัฒนาทคนิค
การบารุงรักษาตาผาเดຌดีขึๅน พรຌอมทัๅง฿หຌนาความรูຌเปบงปันกับผูຌประกอบการรายอืไนตอเป
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานสมศรีซรามิก

ประตูตากอนปรับปรุง

ประตูตาผาหลังปรับปรุง
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หัวผากอนปรับปรุงหางจากพืๅนตา โ cm

หัวผาหลังปรับปรุงหางจากพืๅนตา 0ฺ5

ทาความสะอาดหัวผา

ผลิตภัณฑຏหลังผา

12ฺ6 รงงานริมวัง ซรามิก
รงงานริมวังซรามิก ผูຌประกอบการผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน กระถางธูป
จกัน ปຓนตຌน ดยมีลูกจຌาง ไ คน ยอดจาหนาย ไเ,เเเ บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓนจຌาของคนดียว จด
ทะบียนปຓนผูຌประกอบการอทอป ผูຌประกอบการมีตาผากຍส แ ตา ขนาดหຌองผา แฺ5 ลูกบาศกຏมตร อายุตา
ไ -5 ป ฿ชຌผาคลือบซรามิกทีไอุณหภูมิ แ,โเเ ์C ดย฿ชຌผา ใ ครัๅงตอสัปดาหຏ ฿ชຌวลา฿นการผา ่ ชัไวมง ฿ชຌ
วิธีการชักตัวอยางดูความมันวาวของคลือบจึงปຂดตา ปัจจุบัน ผลิตภัณฑຏหลังผาบางสวนเมสุก สีคลือบผิดพีๅยน
฿ชຌวลา฿นการผานานขึๅนปຓน ้ ชัไวมง ทา฿หຌสิๅนปลืองชืๅอพลิงมากขึๅน ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงเดຌสมัครขຌารวม
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอตຌองการรับคาปรึกษาวิธีการบารุงรักษาตาผา฿หຌมีสภาพ฿ชຌงานเดຌดี ละ฿ชຌงาน
เดຌยาวนานขึๅน ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิงลง
หลังจากเดຌขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป วศฺ เดຌตรวจวัดอุณหภูมิทัไวทัๅงตา ตรวจวัดการผาเหมຌ
ภาย฿นตา ปรับ ปรุ งสั ดส ว นของอากาศละชืๅอ พลิ ง ทีไ หั ว ผา฿หຌ  หมาะสมพืไ อ฿หຌ หั ว ผา฿หຌ ความรຌอ นสู ง ฿หຌ
คาปรึกษารืไองการผาเหมຌของชืๅอพลิงละการสงผานความรຌอน พรຌอมทัๅงซอมบารุ งประตูตาทีไผนังเฟบอรຏชารุด
หลุดรวง฿หຌอยู฿นสภาพดี ทา฿หຌผูຌประกอบการสามารถควบคุมการผาเดຌงาย ผลิตภัณฑຏหลังผาสุกตัวเดຌสมไาสมอ
ทัไวทัๅงตา ลดวลาการผาลง เฺ5 ชัไวมง ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิง ฺ่่ กิลกรัม หรือลดคา฿ชຌจายตຌนทุนลง โแ่
บาทตอครัๅง หรือ โุ555 บาทตอดือนิผา แโ ครัๅงตอดือนี
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ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
การผาเหมຌ
หัวผา฿หຌความรຌอนเมตใมทีไ ปรับสัดสวนชืๅอพลิงกับลม฿หຌ
หมาะสม
การสงผานความรຌอน
ผลิตภัณฑຏหลังผาสวนหนຌา จัดรียงชิๅนงาน฿หຌวางปຓนระบียบ
ตาเมสุกตัว
เมวางบังการเหลของลมรຌอน ทีไ
จะเหลขຌาสูพืๅนทีไขຌางตา
การสูญสียความรຌอน
ผนังประตูตาชารุด ซรา ปลีไยนซรามิกเฟบอรຏ฿หม
มิกเฟบอรຏสืไอมสภาพหลุด พรຌอมดຌวยซรามิกปปอรຏ
รวง
จานวน แ ชัๅน บริวณขอบประตู
ตาทีไชารุด

ผลทีไเดຌ
หัวผา฿หຌความรຌอนสูง
ผลิตภัณฑຏหลังผาสุกตัวเดຌ
สมไาสมอทัไวทัๅงตา
ตาผาสูญสียความรຌอนลดลง

ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
คา฿ชຌจายลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
88ฺ9 กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ 79ฺ1 กิลกรรม ลดลง 8ฺ8 กิลกรัม 213 บาท
สงผานความรຌอน
กอนการดานินงาน ๊ ผลิตภัณฑຏสวนหนຌาตาเมสุก ฿ชຌวลาการผานาน สิๅนปลืองชืๅอพลิง
หลังการดานินงาน ๊ ผลิตภัณฑຏสุกตัวสมไาสมอทัไวทัๅงตา ลดวลาการผาลง ลดคา฿ชຌจายตຌนทุน โแใ
บาทตอครัๅง หรือ โุ555 บาทตอดือน ิผา แโ ครัๅงตอดือนี
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นการลือก฿ชຌวัสดุ฿นการ
บารุงรักษาตาผา ทา฿หຌตาผาชารุดสืไอมสภาพ จຌาหนຌาทีไ วศฺ จึงเดຌ฿หຌคานะนาถึงประภทของฉนวนผนังตา
บบตางละ฿หຌคาปรึกษาวิธีการลือก฿ชຌวัส ดุซอมบารุงฉนวนตาผา ซึไงจะปຓนประยชนຏผูຌ ประกอบการทีไจ ะ
สามารถพัฒนาทคนิคการบารุงรักษาตาผาเดຌดีขึๅน พรຌอมทัๅง฿หຌนาความรูຌเปบงปันกับผูຌประกอบการรายอืไนตอเป
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ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานริมวังซรามิก

ประตูตากอนซอมซม

ประตูตาหลังซอมซม

กอนผา

หลังผา

ผูຌประกอบการชัไงนๅาหนักกຍส

ผลิตภัณฑຏหลังผาเดຌสีตามตຌองการ
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แโฺ็ รงงานบิๆก ซรามิก
รงงานบิๆกซรามิก ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน กระถางจกัน ชิงทีย น
ปຓนตຌน ดยมีลูกจຌาง 7 คน มียอดจาหนาย ่เ,เเเ - แเเ,เเเ บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓน ปຓนจຌาของราย
ดียว เดຌจดทะบียนปຓนผูຌประกอบการอทอป ผูຌประกอบการประสบปัญหารืไองสิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผา
ชิๅนงานหลังผามีตาหนิ สีผิดพีๅยน ละควบคุมการผายาก จึงสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป
การดานินงาน วศฺ เดຌ฿หຌคาปรึกษารืไองการควบคุมการผา การจัดรียงชิๅนงาน฿นตาผา รวมถึงหลักการ
การผาเหมຌ฿นบรรยากาศบบรีดักชัน นืไองจากผลการตรวจวัดการผาเหมຌ พบวาผลิตภัณฑຏผูຌประกอบการมีตาหนิ
สีหลือง นืไองจากบรรยากาศปຓนบบออกซิดชัน พราะมีอากาศขຌาตาผาเดຌมากกินเป ละลมรຌอนจากหัวผา
สงผานความรຌอนดยการพาลมรຌอนเปสูชิๅนงานเดຌเมดี จึงปຓนสาหตุ฿หຌตຌอง฿ชຌวลา฿นการผานาน พราะตຌองอาศัย
ความรຌอนจากการนาความรຌอนของผ นรองผา ละการผความรຌอนของชืๅนงานทีไรຌอนกวา ซึไงเดຌนะนา฿หຌ
ผูຌประกอบการจัดรียงชัๅนวางผา฿หຌปຓนรูปสมมาตร ละปลีไยนซรามิกเฟบอรຏผนังตา พืไอลดการสูญสียความ
รຌอนออกทางผนังตา
ซึไงหลังจากเดຌรับคาปรึกษา ผูຌประกอบการเดຌปลีไยนซรามิกเฟบอรຏ ละจัดรียงชัๅนวางผา฿หม ทา฿หຌ
ตาผาสามารถขຌนอุณหภูมิเดຌรใวขึๅน ลดวลาการผาลง฿นชวงรก ชิๅนงานทีไสียหายลดลง
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
การผาเหมຌ
สีหลังผาปຓนสีขาวทัไวทัๅงตา
ลมขຌาตาเดຌมากกิน ทา฿หຌ ลดระยะดมปอรຏ กຌเขระยะ
ตามตຌองการ
บรรยากาศ฿นตาปຓนบบ หัวผากับพืๅนตา
ออกซิดชัน ซึไงตຌองการผา
฿นบรรยากาศรีดักชัน
การสงผานความรຌอน
ผลิตภัณฑຏหลังผาสุกตัวเดຌ
ลมรຌอนเหลวียนเมทัไว
ปลีไยนผนรองผา฿หຌมีขนาด
สมไาสมอทัไวทัๅงตา
ตาผา
ทากัน ละรียงชัๅนวางผา฿หຌปຓน
รูปสมมาตร
การสูญสียความรຌอน
ตาผาสูญสียความรຌอนลดลง
ผนังตาชารุด ซรามิก
ซอมซม฿หຌอยู฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌดี
เฟบอรຏสืไอมสภาพหลุดรวง
ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
คา฿ชຌจายลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
แเโ กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ ่่ กิลกรรม ลดลง 14ฺ0 กิลกรัม 338 บาท
สงผานความรຌอน
กอนการดานินงาน ๊ ผนังตาผาชารุด ควบคุมการผายาก ฿ชຌวลาผา 8 - 10 ชัไวมง ผลิตภัณฑຏหลังผา
สียหายสีผิดพีๅยนนืไองจากบรรยากาศติดออกซิดชัน สิๅนปลืองชืๅอพลิง
หลังการดานินงาน ๊ ตาผาถูกซอมซม฿หຌอยู฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌดี ควบคุมการผางาย ลดชืๅ อพลิงลง
ซึไงคิดปຓนคา฿ชຌจายตຌนทุนทีไลดลง ใใ่ บาทตอครัๅง
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ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมาก
ขຌอสนอนะของผูຌ รับ ผิ ดชอบครงการ ๊ ผูຌ ป ระกอบการผา฿นวลากลางคืน ซึไงเดຌป ล อยผาชปຓ น
วลานานเมฝງาดูจนถึงชຌา ทา฿หຌ฿ชຌวลา฿นการผานาน สิๅนปลืองชืๅอพลิง ซึไงเดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการเดຌทราบ
ถึงผลสียหาย ละ฿หຌกຌเขปรับปรุงตารางการผาลຌว
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานบิๆกซรามิก

ประตูตาผาหลังปรับปรุง

ประตูตาผาหลังปรับปรุง

ปรับปรุงการผาเหมຌทีไหัวผา

ตรวจชใคตาหนิทีไกิดจากการผา

ผนมี
ขนาด
฿หญ
กวาชัๅน
ลางโ

ชัๅนวางดิมเมสมมาตร

ปรับปรุงชัๅนวาง฿หม
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12ฺ8 รงงานศรีวรรณ ซรามิก
รงงานศรีวรรณซรามิก ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน ตุຍกตาออมสิน จกัน
ปຓนตຌน มีลูกจຌาง ใ คน มียอดจาหนาย ไเ,เเเ - ่เ,เเเ บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓน ปຓนจຌาของรายดียว
เดຌจดทะบียนปຓนผูຌประกอบการอทอป ซึไงผูຌประกอบการประสบปัญหาสิๅนปลืองชืๅอพลิง ควบคุมการผายาก
ผลิตภัณฑຏสียหายหลังผา ผูຌประกอบการสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอขอรับคาปรึกษารืไอง
การควบคุมการผาละการปรับปรุงตา ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏหลังผามีคุณภาพตามตຌองการสมไาสมอทัไวทัๅงตา
การดานินงานครงการ จຌาหนຌาทีไ วศฺ เดຌลงพืๅนทีไตรวจสภาพตาผา ซึไงตรวจพบวาผูຌประกอบการประสบ
ปั ญ หาปล อ งตารัไ ว ท า฿หຌ ค วบคุ ม การผายาก การจั ด รี ย งผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ นตาท า฿หຌ ส ง ผ า นความรຌ อ นเดຌ ย าก
จຌ า หนຌ า ทีไ วศฺ เดຌ น าครืไ อ งมื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ละครืไ อ งมื อ วั ด การผาเหมຌ ฿ นตาผา ทีไ ผ า นการสอบที ย บ฿น
หຌองปฏิบัติการทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 มา฿ชຌควบคุมการผาเหมຌละปรับปรุงการกระจายความ
รຌอนภาย฿นตา พรຌอมทัๅงเดຌ฿หຌคาปรึกษา฿นรืไองหลักการผาเหมຌ หลักการสงผานความรຌอน พรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษา
การลือกวัสดุทีไหมาะสม฿นการซอมปลองตาผาทีไรัไว ซึไงดิมผูຌประกอบการ฿ชຌดินอุดรอยยกของอิฐปลองตาทีไรัไว
ซึไงมืไอดินทีไนามาอุดเดຌรับความรຌอนจะหดตัวตกออกทา฿หຌกิดการรัไวเดຌอีก
หลังจากเดຌรับคาปรึกษา ผูຌประกอบการสามารถซอมบารุงรอยรัไวปลองตาเดຌอง ตาผาควบคุมการผาเดຌ
งาย อุณหภูมิสมไาสมอทัไวทัๅงตา ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิงลงรຌองละ โแฺโ5 ปຓนคา฿ชຌจายตຌนทุนการผาลดลง
ใๆ้ บาท ตอการผา แ ครัๅง
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
การสงผานความรຌอน
- ชัๅนลางสุดชิๅนงานคลือบ - รียงชิๅนงานผา฿หຌลมรຌอน
เมสุก นืไองจากวางชิๅนงาน เหลวนเดຌทัไวถึง ดยรียงปຓนถว
สลับถว ลมรຌอนเหลผาน
- ขูดปูนทนเฟดิมออก จากนัๅน
เมเดຌ
ปຂดทับ฿หมดຌวยเฟบอรຏพลาส ปຂด
- คอปลองตา ละปลอง ทับรอยตก ซึไงเฟบอรຏพลาสจะ
ตามีรอยรัไวตามนวการกอ ขใงตัวปຂดรอยตกละเมหดตัว
อิฐ นืไองจากปูนทนเฟทีไ฿ชຌ ยกกันมืไอเดຌรับความรຌอน
กออิฐหดตัวมืไอเดຌรับความ
รຌอน สงผล฿หຌมีลมเหลขຌาเป
รบกวนการเหลของลมรຌอน
ออกปลอง ควบคุมการผา
ยาก
การผาเหมຌ
ตรวจพบมีอากาศสวนกิน ควบคุมดຌวยการปรับระยะปຂด
ิexcess airี มากกินิ รຌอย ของผนกัๅนลมทีไปลองตา
ละ ้ – แเ ี
ิdamperี ฿หຌมีปริมาณอากาศ
สวนกินลดลงหลือประมาณ รຌอย
ละ 5 – ็

ผลทีไเดຌ
- ผลิตภัณฑຏหลังผาสุกตัวเดຌ
สมไาสมอทัไวทัๅงตา
- ควบคุมการผางาย

ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิงลง
รຌองละ โแฺโ5 ปຓนคา฿ชຌจาย
ตຌนทุนการผาลดลง ใๆฺ้5เ
บาท ตอการผา แ ครัๅง
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ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
็ๆฺ5 กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ ๆเ กิลกรรม ลดลง โแฺโ5
สงผานความรຌอน
กิลกรัม

คา฿ชຌจายลดลง
ใๆฺ้5เ บาท

กอนการดานินงาน ๊ ปลองตารัไว ควบคุมการผายาก ผลิตภัณฑຏชัๅนลางสุดคลือบเมสุก ฿ชຌชืๅอพลิง ็ๆฺ5
กิลกรัม ตอครัๅง
การดานินงาน ๊ ตาผาถูกซอมซม฿หຌอยู฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌดี ควบคุมการผางาย ลดชืๅอพลิงลง รຌอยละ
21ฺโ5 ซึไงปຓนคา฿ชຌจายตຌนทุนทีไลดลง ใๆฺ้5เ บาทตอครัๅง
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌ รับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการเดຌ฿หຌสน฿จ฿นการขอรับคาปรึกษา ละนาเป
ปรับปรุงตาผา จนสามารถลดตຌนทุนชืๅอพลิงลงเดຌ ซึไงตอมาผูຌประกอบการประสบปัญหาขาดประสิทธิภาพ฿นการ
ผลิตพืไอรองรับการสัไงผลิตจานวนมาก นืไอ งจากผูຌประกอบการมีปัญหาสุขภาพ ละเมมีลูกหลานสืบทอดกิจการ
จึงเดຌ฿หຌการนะนา฿หຌผูຌประกอบการสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป฿นปงบประมาณ โ5ๆโ พืไอขอรับ
คาปรึกษา฿นการ฿ชຌทคนิคการตกตงผลิตภัณฑຏพืไอพิไมมูลคา ฿หຌกับผลิตภัณฑຏรูปบบดิมทีไผลิตอยู
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานศรีวรรณซรามิก

ประตูตากอนปรับปรุง

ประตูตาหลังปรับปรุง
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ปลองตารัไว

ตรวจชใคการรัไวเหลของปลองตา

ซอมซมปลองตา

ผูຌประกอบการ

แโฺ้ รงงานตຌนขาม ซรามิก
รงงานตຌนขามซรามิก ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน ตุຍกตาออมสินรูปสัตวຏ
ตางโ มีลูกจຌาง ใ คน มียอดจาหนาย ๆเ,เเเ - ่5,เเเ บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓน ผูຌประกอบการทีไเดຌจด
ทะบียนอทอป ดยปຓนจຌาของรายดียว ซึไงผูຌประกอบการประสบปัญหาสิๅ นปลืองชืๅอพลิง฿นการผา ควบคุม
การผายาก จึงเดຌสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอขอรับคาปรึกษาจากกรมวิทยาศาสตรຏบริการ
การดานินงานครงการ จຌาหนຌาทีไ วศฺ เดຌลงพืๅนทีไตรวจสภาพตาผา ซึไงตรวจพบวา ปลองตามีการรัไว
บริวณรอยตอของอิฐ ทา฿หຌมีอากาศเหลขຌาเปขวางลมทีไมาจากภาย฿นตาพืไออกสูปลอง สงผล฿หຌควบคุมการผา
ยาก ละเดຌนาครืไองมือวัดทีไผานการสอบที ยบ฿นหຌ องปฏิบัติการทีไเดຌรับ การรับรองมาตรฐาน ISO 17025
ตรวจวัดอุณหภูมิภาย฿นตาดຌว ยครืไองวัดละบัน ทึกอุณหภูมิ วัดการผาเหมຌภาย฿นตาดຌว ยครืไองวัดปริมาณ
ออกซิจน฿นตาผา วัดอุณหภูมิผนังตาดຌานนอกดຌวยทอรຏมมคัปปຂลอินฟรารด ละชัไงนๅาหนักกຍสทีไ฿ชຌ฿นการ
ผาปรียบทียบกอนละหลังการดานินงาน พรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษารืไองทางดินลมรຌอนละการสงผานความรຌอน
฿นตาผา ฿หຌความรูຌรืไองการลือก฿ชຌวัสดุทนเฟ฿นการบารุงรักษาตา การควบคุมการผาละการระบายลมรຌอน
ออกปลองตา
ภายหลังจากการดานินงาน ผูຌประกอบการสามารถควบคุมการผาเดຌงายขึๅน ลดการสูญความรຌอนออก
ทางผนังตา ผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการลือกวัสดุทีไ฿ชຌ฿นการซอมซมผนังตาเดຌอยางหมะสม ละ
สามารถซอมซมอุดรอยรัไวของผนังตาเดຌอง ทา฿หຌลดชืๅอพลิง฿นการผาลงเดຌ รຌอยละ แ5 ปຓนคา฿ชຌจายตຌนทุนทีไ
ลดลง โ้็ฺ5เ บาทตอครัๅง ตอการผา แ ครัๅง
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ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
การผาเหมຌ
- ตรวจพบมี CO ตลอดการ - ทาความสะอาดหัวผา฿หຌผา
- หัวผา฿หຌความรຌอนสูงขึๅน
ผาปริมาณ 5เเ – แเเเ
เหมຌเดຌอยางสมบูรณຏ
ppm
- มีอากาศมากกินพอดี฿น - ลดการเหลขຌาตาของอากาศ
ชวงรกของการผาิO2 รຌอย สวนกินดຌวยการปຂดกัๅนดมปอรຏ
ละ ่ – แเี
ปลองตา
การสงผานความรຌอน
- ตาผามีการเหลของลม - รียงชัๅนวาง฿นตาผา ฿หຌลมรຌอน - ผลิตภัณฑຏสุกตัวสมไาสมอทัไว
รຌอนเมดี เมเหลมาดຌานหนຌา จากหัวผาเหลวนมาดຌานหนຌาตา ทังๅ ตา
ตา
เดຌพิไมขึๅน
การสูญสียความรຌอน
-ประตูตาชารุด ฉนวนตา - ปลีไยนซรามิกเฟบอรຏประตู
ลดการสูสียความรຌอน
สืไอมสภาพหลุดรวง
ตา
ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
่แฺ55 กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ ๆ9ฺ25 กิลกรรม ลดลง 12ฺ3
สงผานความรຌอน
กิลกรัม

คา฿ชຌจายลดลง
297ฺ5เ บาท

กอนการดานินงาน ๊ ปลองตารัไว ควบคุมการผายาก ผลิตภัณฑຏชัๅนลางสุดคลือบเมสุก ฿ชຌชืๅอพลิง
่แฺ55 กิลกรัม ตอครัๅง
หลังการดานินงาน ๊ ตาผาถูกซอมซม฿หຌอยู฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌดี ควบคุมการผางาย ลดชืๅอพลิงลง
รຌอยละ แ5 ซึไงปຓนคา฿ชຌจายตຌนทุนทีไลดลง 297ฺ5เ บาทตอครัๅง
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการผูຌประกอบผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีขนาดตกตางกั นหลายรูปบบ ทา฿หຌ
การวาง฿นตาผาตຌองจัดปຓนชัๅนทีไมีความสูงตกตางกัน ดังนัๅนพืไอ฿หຌลมรຌอนเหลผานชิๅนงานเดຌทัไวถึงจึงควรวาง
ชิๅนงานทีไมีขนาด฿กลຌคียงกันเวຌ฿นชัๅนดียวกัน ฿นรูปบบทีไปຓนสมมาตร
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ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานตຌนขามซรามิก

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

ประตูตาหลังซอมบารุง

ผลิตภัณฑຏหลังผา

ซอมบารุงประตูตา

อุดรอยรัไวปลองตา

ชัไงนๅาหนักกຍสทีไ฿ชຌผา
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แโฺแเ รงงานวินวฟโ ซรามิก
รงงานวินวฟโ ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป มีลูกจຌาง ไ คน มียอดจาหนาย
ๆเ,เเเ - ่5,เเเ บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓน ผูຌประกอบการทีไเดຌจดทะบียนอทอป ปຓนจຌาของรายดียว
ซึไงผูຌประกอบการประสบปัญหารืไองการสิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผา ผลิตภัณฑຏตกสียหายจากการผา จึงเดຌ
สมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอปรับปรุงการผา ฿หຌตาผามีประสิทธิภาพพิไมขึๅน
การดานินงาน จຌาหนຌาทีไ วศฺ เดຌดินทางลงพืๅนทีไ ตรวจวัดตาผาละ฿หຌคาปรึกษา รืไองการลดอากาศ
สวนกินทีไขຌาเป฿นตามากกินพอดี ปรับปรุงการรียงชัๅนวางผาซึไงของดิมผูຌประกอบการเดຌวางผนบนสุดปຓน
ผนทีไมีขนาด฿หญกวาผนอืไน จึงมีลักษณะหมือนดอกหใดทีไขวางการเหลของลมรຌอน฿นตาผา ทีไมีลักษณะการ
เหลจากบนลงลาง ซึไงหลังจาก฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการสามารถควบคุมการผาเดຌงายขึๅน ลดชัไวมงการผาลง
ลดผลิตภัณฑຏตกสียหายจากการผาลง ลดชืๅอพลิงลงรຌอยละ โใฺ็้ ลดตຌนทุนชืๅอพลิงลง โใโ บาทตอการผา
แ ครัๅง
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
การผาเหมຌ
- มีอากาศสวนกินมากกิน
- ปຂดชองหัวผาทีไเมเดຌติดตัๅงหัวผา - ลดการสูญสียความรຌอนออก
พอดี
จานวน โ ชอง
ทางปลองตา
- มีหัวผา จานวน โ หัว ถูก - ซอมบารุงทอกຍส฿หຌอยู฿นสภาพดี
ถอดออก
- มีรอยรัไวของทอกຍสทีไหัวผา
การสงผานความรຌอน
- ผนรองผาชัๅนบนสุด ขวาง - ปลีไยนปຓนผนรองผาทีไมีขนาด - ความรຌอนเหลผานชิๅนงาน฿นตา
การเหลของลมรຌอน฿นตาจาก ทากัน
เดຌทัไวถึงขึๅน ลดวลาการผาลง
บนลงลาง
ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
96ฺ60 กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ 50ฺ00 กิลกรรม ลดลง แใฺ็้
สงผานความรຌอน
กิลกรัม

คา฿ชຌจายลดลง
232ฺ00 บาท

กอนการดานินงาน ๊ ควบคุมการผายาก ผลิตภัณฑຏตกรຌาวสียหาย สิๅนปลืองชืๅอพลิง ดย฿ชຌชืๅอพลิง
96ฺ60 กิลกรัม ตอครัๅง
หลังการดานินงาน ๊ ควบคุมการผางาย ลดผลิตภัณฑຏตกรຌาวสียหายลง ลดชืๅอพลิงลง รຌอยละ แใฺ็้
ซึไงปຓนคา฿ชຌจายตຌนทุนทีไลดลง 232ฺ00 บาทตอครัๅง
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ อุปกรณຏวัดอุณหภูมิ฿นตาผาของผูຌประกอบการ วัดผลผิดพลาด
ซึไงเดຌ฿ชຌครืไองมือวัดทีไผานการสอบทียบ฿นหຌองทดลองทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ตรวจชใคอุณหภูมิ
ตลอดการผา จากนัๅน฿หຌคานะนาผูຌประกอบการ฿นการกຌเขคาจากการอานคาจากอุปกรณຏวัดของตาผา

397
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานวินวฟโ ซรามิก

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

ชัๅนวางผาละผลิตภัณฑຏหลังผา

วัดอุณหภูมิทัไวทัๅงตา

ตรวจวัดตาผา

ผลิตภัณฑຏหลังผา

ผูຌประกอบการพึงพอ฿จ

398
แโฺแแ รงงานวินวฟแ ซรามิก
รงงานวินวฟแ ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน ตุຍกตาออมสินรูปสัต วຏตางโ
มีลูกจຌาง 5 คน มี ยอดจาหนาย ๆเ,เเเ - แเเ,เเเ บาทตอดือน ลักษณะกิจการปຓน ผูຌป ระกอบการทีไเดຌ จ ด
ทะบียนอทอป ดยปຓนจຌาของรายดียว ซึไงผูຌประกอบการประสบปัญหารืไองการสิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผา
ผลิตภัณฑຏสียหายจากการผา จึงเดຌสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอปรับปรุงการผา ฿หຌตาผามี
ประสิทธิภาพพิไมขึๅน
การดานินงาน จຌาหนຌาทีไ วศฺ เดຌดินทางลงพืๅนทีไ ตรวจวัดตาผาละ฿หຌคาปรึกษา รืไองการลดอากาศ
สวนกินทีไขຌาเป฿นตามากกินพอดี ปรับปรุงการรียงชัๅนวางผาซึไงของดิมผูຌประกอบการเดຌวางผนบนสุดปຓน
ผนทีไมีขนาด฿หญกวาผนอืไน พรຌอมทัๅงทางดินลมรຌอนออกปลองตามีขนาดลใก จึงทา฿หຌผลิตภัณฑຏหลังผามีสีทีไ
ผิดพีๅยน ซึไงเดຌ฿หຌคาปรึกษารืไองสัดสวนทางดินลมรຌอน฿นตาผา การรียงพืๅนรถขในตา ละขยายทางออกปลอง
ทา฿หຌ หมดปัญหาสีคลือบผิดพีๅยน ควบคุมการผางายขึๅน ลดชืๅอพลิงลงรຌอยละ แใ ลดตຌนทุนชืๅอพลิงลง โไเ
บาทตอการผา แ ครัๅง
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
การผาเหมຌ
- บรรยากาศ฿นตาปຓนบบ - รียงพืๅนรถตา฿หม
- สีหลังผาเมผิดพีๅยน
รีดักชัน สีคลือบผิดพีๅยน - ขยายทางออกปล อ ง฿หຌ อ ากาศ
ขຌาตาเดຌมากขึๅน
การสงผานความรຌอน
- ชิๅ น ง า น ทีไ ว า ง พืๅ น  ต า - รี ย งผ น รองผา฿หม ฿ หຌ  ผ น - ชิๅนงานสุกตัวสมไาสมอทัไวทัๅง
สวนลางคลือบเมสุก
บนสุดมีขนาดทากับผนอืไน
ตา ลดวลาการผาลง
ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
แแ5 กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ แเโ กิลกรรม ลดลง แใฺเเ
สงผานความรຌอน
กิลกรัม

คา฿ชຌจายลดลง
2ไเฺ00 บาท

กอนการดานินงาน ๊ ผลิตภัณฑຏมีสีผิดพีๅยน คลือบเมสุก สิๅนปลืองชืๅอพลิง
หลังการดานินงาน ๊ ควบคุมการผางาย หมดปัญหาผลิตภัณฑຏสีคลือบผิดพีๅยน คลือบสุกตัวทัไวทัๅงตา
ลดชืๅอพลิงลง รຌอยละ แใฺเเ ซึไงปຓนคา฿ชຌจายตຌนทุนทีไลดลง 2ไเฺ00 บาทตอครัๅง
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌ รับ ผิดชอบครงการ ๊ ผูຌป ระกอบการ฿ชຌผน รองผาทีไมีขนาด฿หญวางเวຌชัๅนบนสุ ด
พืไอทีไจะสามารถวางของผาเดຌจานวนมาก ตทา฿หຌลมรຌอน฿นตาเหลเดຌเมดี สวนบนสุดขาดอากาศเปชวย฿นการ
ผา ทา฿หຌสีผิดพีๅยน ซึไงเดຌ฿หຌคาปรึกษา ละปรับปรุงทางดินลมรຌอน฿นตาผา฿หຌลมรຌอนเหลวียนเดຌดี ทัไวทัๅงตา

399
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานวินวฟแ ซรามิก

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

จัดรียงชัๅนวางของผา฿หม

ตรวจวัดทางดินลมรຌอน

วัดอุณหภูมิภายนอกตาผา

ผลิตภัณฑຏหลังผา

400
แโฺแโ รงงานมหลวงซรามิก
รงงานมหลวงซรามิก ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน ตุຍกตาออมสินรูปสัตวຏ
ตางโ ปຓน สถานประกอบการทีไ ขึๅน ทะบี ยนอทอป ลั กษณะกิจ การปຓ น จຌา ของรายดีย ว เดຌรั บ การรับ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ครืไองปัຕนดินผาสตนวรຏ มีลูกจຌาง ไ คนยอด มียอดจาหนาย 5เ,เเเ - ๆเ,เเเ บาท
ตอดือน ผูຌประกอบการประสบปัญหา ฿นกระบวนการผลิต คือ ผลิตภัณฑຏสุกตัวเมสมไาสมอทัไวทัๅง ตา ตาผา
ชารุดสืไอมสภาพจากการ฿ชຌงาน สิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผา ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงเดຌสมัครขຌารวมครงการ
คูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอขอรับคาปรึกษาจากกรมวิทยาศาสตรบริการ
ซึไงการดานินงานตามครงการ วศฺ เดຌตรวจวัดประสิทธิภาพตาผา ละเดຌ฿หຌคานะนา฿นการซ อมบารุง
ฉนวนประตูตา ละฉนวนผนังตาดຌาน฿น พืไอลดการสูญสียความรຌอนออกทางผนังตา ทา฿หຌผูຌประกอบการ
ควบคุมการผางาย สามารถผาผลิตภัณฑຏเดຌสุกตัวทัไวทัๅงตา ลดวลาการผาลง ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการ
ผา ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิงรຌอยละ แ5 ซึไงคิดปຓน฿ชຌจายตຌนทุนการผาลง 4,268 บาทตอดือน ิผา แโ ครัๅงตอ
ดือนี
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
การสูญสียความรຌอน
แฺผนังประตูตาสืไอมสภาพ แฺบุซรามิกเฟบอรຏ฿หม
ตาผาสามารถผาขึๅนอุณหภูมิ
ชารุดสียหายจากการ฿ชຌงาน
เดຌรใวขึๅนกวาดิม แ/โ ชัไวมง
โฺตรวจพบรอยรัไวของผนัง โฺ฿ชຌซรามิกเฟบอรຏละกาวยึด
ซรามิกเฟบอรຏ
เฟบอรຏ อุกรอยรัไว
ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
คา฿ชຌจายลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
้่ กิลกรัม
โ
อุ ด ผนั ง รัไ ว ละลดวลา ็ไ กิลกรรม ลดลง แไ กิลกรัม ใ55 บาท/ครัๅง
การผา
กอนการดานินงาน ๊ ผนังตาชารุดทา฿หຌสูญสียความรຌอนออกทางผนังตา
หลังการดานินงาน ๊ ลดการสูญสียความรຌอนออกทางผนังตา ลดวลา฿นการผาลง
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการเดຌจຌางรงงาน฿นการหลอขึๅนรูป ดยเมเดຌควบคุม
คุณภาพ ความหนาบางของชิๅนงานหลอ ทา฿หຌสงผลตอปัจจัย฿นการ สิๅนปลืองชืๅอพลิงทีไตกตางกัน฿นการผาต
ละครัๅง

401
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานมหลวงซรามิก

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

ประตูตากอนปรับปรุง

ชใคความดัน฿นตาผา

ตรวจสภาพตาผา

ประตูตาหลังปรับปรุง

การจัดรียงของผา฿นตา

402
แโฺแใ รงงานอุเรวรรณ ซรามิก
รงงานอุเรวรรณ ซรามิก ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน จกัน ตุຍกตาออมสิน
ปຓนตຌน ลักษณะกิจการปຓนจຌาของรายดียว ปຓนสถานประกอบการทีไขึๅนทะบียนอทอป มีลูกจຌาง ไ คนยอด
มียอดจาหนาย ๆเ,เเเ - ่5,เเเ บาทตอดือน ผูຌประกอบการประสบปัญหา ฿นกระบวนการผลิต คือ ผลิตภัณฑຏ
สุ ก ตั ว เม ส มไ าสมอทัไ ว ทัๅ ง ตา ตาผาช ารุ ด สืไ อ มสภาพจากการ฿ชຌ ง าน สิๅ น ปลื อ งชืๅ อ พลิ ง ฿นการผา ดั ง นัๅ น
ผูຌประกอบการจึงเดຌสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอขอรับคาปรึกษาจากกรมวิทยาศาสตรบริการ
การดานินงานตามครงการ วศฺ เดຌตรวจวัดประสิทธิภาพตาผา ละเดຌ฿หຌคานะนา฿นการซอมบารุง
ฉนวนประตูตา บารุงรักษารอยรัไวของทอกຍส พืไอลดการสูญสียความรຌอนออก ทา฿หຌผูຌประกอบการควบคุมการ
ผางาย สามารถผาผลิตภัณฑຏเดຌสุกตัวทัไวทัๅงตา ลดวลาการผาลง ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผา ลดการ
สิๅนปลืองชืๅอพลิงรຌอยละ แเฺ5 ซึไงคิดปຓน฿ชຌจายตຌนทุนการผาลง โๆุแใ บาทตอดือน ิผา แโ ครัๅงตอดือนี
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
การสูญสียความรຌอน
1ฺผนังประตูตาสืไอมสภาพ แฺบุซรามิกเฟบอรຏ฿หม
ชารุดสียหายจากการ฿ชຌงาน
โฺตรวจพบรอยรัไ ว ของท อ โฺซอมบารุงรอยรัไวของทอกຍส
กຍส
อุปกรณຏวัดอุณหภูมิตาชารุด ปลีไยนอัน฿หม
อานคาเดຌตไากวาปกติ

ผลทีไเดຌ
ควบคุมการผางายขึๅน ลดการ
สิๅนปลืองชืๅอพลิงลง
฿ชຌงานเดຌปຓนปกติ

ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
่5 กิลกรัม
โ
อุดผนังรัไว ละลดวลา
็่ กิลกรรม ลดลง ้ กิลกรัม
การผา

คา฿ชຌจายลดลง
โแ็ บาท/ครัๅง

กอนการดานินงาน ๊ ผนังตาชารุดทา฿หຌสูญสียความรຌอนออกทางผนังตา ทอกຍสรัไวทา฿หຌสิๅนปลืองกຍส
หลังการดานินงาน ๊ ลดการสูญสียความรຌอนออกทางผนังตา ลดการรัไวของทอกຍส
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นกระบวนการผาตา
ดยเดຌจຌางชางตา฿หຌผา฿หຌ จึงทา฿หຌเมรูຌถึงการกຌปัญหาทีไกิดจากการผา จึงเดຌ฿หຌคาปรึกษาถึงวิธีการวัดคาตางโ
฿นตาผา ชน ความดันกຍส อุณหภูมิ฿นตา ปຓนตຌน พืไอ฿ชຌตรวจการทางานของชางตา
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ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานอุเรวรรณ ซรามิก

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

ประตูตากอนปรับปรุง

บารุงรักษาทอกຍสทีไรัไว

ประตูตาหลังการปรับปรุง

แโฺแไ รงงานศาลาทอง ซรามิก
รงงานศาลาทอง ซรามิก ผลิตละจาหนายสินคຌาซรามิกประภทของ฿ชຌทัไวเป ปຓนจຌาของรายดียว
เดຌจดทะบียนปຓนผูຌประกอบการอทอป ผูຌประกอบการประสบปัญหา ผลิตภัณฑຏสุกตัวเมสมไาสมอทัไวทัๅงตา ฿ชຌ
วลาการผานาน ้ – แเ ชัไวมง ตຌองการลดวลา฿นการผาลง
การดานิน งานตามครงการ วศฺ เดຌลงพืๅน ทีไตรวจวัดการ฿ชຌงานตาผาละเดຌ฿หຌคาปรึกษา รืไองการ
จัดรียงของ฿นชัๅนวางผา ฿หຌเมบังการเหลของลมรຌอน หึความรຌอนสามารถเหลผานชิๅนงาน฿นชัๅนดียวกันเดຌทัไวถึง
ซึงดิมผูຌประกอบการเดຌวางชิๅนงานนนจนปຂดบังลมรຌอนทา฿หຌชิๅนงานดຌาน฿นเมสุก ซึไงตຌอง฿ชຌวลาผานาน พืไอ฿หຌ
ความรຌอนสงผานดยการผขຌาเปถึงขຌาง฿น ซึไงจากการทีไรียงชิๅนงาน฿หมทา฿หຌลดวลา฿นการผาลงเดຌ แ ชัไวมง
ลดตຌนทุนชืๅอพลิงลงเดຌรຌอยละ แ5 ปຓนคา฿ชຌจายทีไลดลง 5ุ่เ่ บาทตอดือน ิผา แโ ครัๅงี
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ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
การสงผานความรຌอน
- ชิๅนงานดຌาน฿นตาคลือบ - จัดรียงชิๅนงานปຓนถวหมือน
เมสุก
นักรียนขຌาถว฿หຌคลมรຌอนเหล
- ฿ชຌวลาผานาน
ผานเดຌทัไวถึง

ผลทีไเดຌ
ชิๅนงานสุกตัวทัไวทัๅงตา ลดวลา
การผาลง

ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
แโเ กิลกรัม
โ
อุดผนังรัไว ละลดวลา
แเเกิลกรรม ลดลง โเ กิลกรัม
การผา

คา฿ชຌจายลดลง
ไ่ไ บาท/ครัๅง

กอนการดานินงาน ๊ ชิๅนงานดຌาน฿นเมสุก ฿ชຌวลาการผา ้ – แเ ชัไวมง
หลังการดานินงาน ๊ ชิๅนงานสุกตัวสมไาสมอทัไวทัๅงตา ลดวลาการผาลง ลดชืๅอพลิงลง รຌอยละแ5
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นกระบวนการผลิตซรามิก
กระบวนการผาซรามิก ตยังขาดคลนครืไองมือมาตรฐานพืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏผล หรือวินิจฉัยการผิดปกติของ
ตาผา จึ ง เดຌ  นะน า฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการ ขຌ า ขอรั บ ค าปรึ ก ษาจากหน ว ยงานทีไ ฿ กลຌ  คี ย ง ช น ศู น ยຏ พั ฒ นา
ครืไองปัຕนดินผากาะคา กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ มหาวิทยาลัยราชภัทรลาปาง ปຓนตຌน
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานศาลาทองซรามิก

ชัไงนๅาหนักกຍสทีไ฿ชຌ

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ
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฿หຌคาปรึกษารืไองทางดินลม฿นตา

อุณหภูมินอกตาผา

วัดอุณหภูมินอกตาผา

การรียงชิๅนงาน฿นตาผา

แโฺแ5 รงงานศาลางิน ซรามิก
รงงานศาลางิน ซรามิก ปຓนสถานระกอบการทีไขึๅนทะบียนอทอป ดยเดຌผลิตละจาหนายสินคຌาซรา
มิกประภทของ฿ชຌทัไว เป ชน จกัน จาน ชาม ปຓนตຌน ซึไงมี ลูกจຌาง 5 คนยอด ละมียอดจาหนาย ๆเ,เเเ แเเ,เเเ บาทตอดือน ปัญหา฿นกระบวนการผลิต คือ ตาผาชารุดสืไอมสภาพจากการ฿ชຌงาน ผนังฉนวนเฟบอรຏ
สืไอมสภาพ ซึไงจากการลงพืๅนทีไของจຌาหนຌาทีไ วศฺ ตรวจวัดอุณหภูมิผนังตาดຌานนอก พบวา มีอุณหภูมิ แโเ – โโเ
องศาซลซียส จึงเดຌ฿หຌคาปรึกษารืไองการผาเหมຌ การสงผานความรຌอน ละการสูญสียความรຌอนฝนตาผา
พรຌอมทัๅงเดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการปลีไยนผนังเฟบอรຏทัๅงตาพืไอลดการสูญสียความรຌอนออกทางผนังตา
ภายหลังการดานินงานตามครงการ ผูຌประกอบการเดຌปลีไยนผนังเฟบอรຏทัๅงตา ทา฿หຌตาผาสูญสีย
ความรຌอนออกทางผนังตาลดลง ควบคุมการผางายขึๅน ลดวลาการผาลง ปรับปรุงวิธีการผา฿หຌตาผาสามารถ฿ชຌ
งานเดຌนานขึๅน ลดตຌนทุนชืๅอพลิงลง แใุใแโ บาทตอดือน ิผา โๆ ครัๅงตอดือนี
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
การสูญสียความรຌอน
- ผนังตาผาสืไอมสภาพทา - ปลีไยนฉนวนซรามิกเฟบอรຏทัๅง ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิง
฿หຌความรຌอนสูญสียออก
ตา
ทางผนังตา
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ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
แ
วัดการผาบบปกติ
โ
อุดผนังรัไว ละลดวลา
การผา

ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แโ็ กิลกรัม
แเๆ กิลกรรม ลดลง โแ กิลกรัม

คา฿ชຌจายลดลง
ไ5้ บาท/ครัๅง

กอนการดานินงาน ๊ ผนังตาชารุดสืไอมสภาพ สูญสียความรຌอนออกทางผนังตา ควบคุมการผายาก
หลังการดานินงาน ๊ ลดการสูญสียทางผนังตา ลดวลาการผาลง ลดชืๅอพลิงลง รຌอยละ แๆฺ5
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการ ผา฿นบรรยากาศบบ รีดักชัน ละผาทุกวัน
นืไองจากมีกาลังการผลิตสูง ทา฿หຌผนังตาสืไอมสภาพรใว ซึไงเดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการพิไมจานวนทีไมีขนาด฿หญ
ขึๅนพืไอรองรับกาลังการผลิตทีไหมาะสม
ภาพประกอบการดานินงาน กา
รลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก รงงานศาลางิน ซรามิก

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

ทอกຍสรัไว

อุณหภูมินอกตา

ผนังตาสืไอมสภาพ
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อุณหภูมิภายนอกสูง

การรียงชิๅนงานกอนผา

แโฺแๆ กลุมปฏิมากรรมบຌานปຆาตาล
กลุมปฏิมากรรมบຌานปຆาตาล ปຓนผูຌประกอบการทีไผลิตครืไองปัຕนดินผาตุຍกตานืๅอดินดง ดยการขึๅนรูป
ดຌวยวิธีการปัຕนดຌวยมือ ซึไงสวน฿หญปัຕนปຓนตุຍกกตา รูปคน รูปสัตวຏทีไ มีทาทางกาลังยิๅมหรือหัวราะ สมาชิกกลุมเดຌมี
การปัຕ น ตุຍ ก ตาละตากหຌ ง ตามบຌ า น จากนัๅ น น ามาผารวมกั น ดຌ ว ยตาผาทีไ ฿ ชຌ  กຍ ส หุ ง ตຌ ม ปຓ น ชืๅ อ พลิ ง กรม
วิทยาศาสตรຏบริการเดຌ฿หຌการอบรม รืไองการพัฒนารูปบบละการตกตง ทา฿หຌผูຌประกอบการผลิตสินคຌาเดຌ
หลากหลายละพิไมจานวนมากขึๅน สงผล฿หຌตาผาสืไอมสภาพจากการ฿ชຌงาน ผูຌประกอบการจึงเดຌสมัครขຌารวม
ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอขอรับคาปรึกษา฿นการซอมบารุงรักษาตาผา ละผูຌป ระกอบการมีความ
ประสงคຏทีไจะรียนรูຌหลักการ฿นการผาผลิตภัณฑຏซรามิกพืไอ฿ชຌพัฒนาทคนิคการผา ฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏหลังผาทีไมี
คุณภาพตามตຌองการ ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิง
จากตรวจสภาพทัไวเปของตาผาละวิธีการผา พบวาหลใกพืๅนตาปຓนสนิมผุพังทะลุ ผูຌประกอบการงຌม
ประตูผา฿นชวงรก พรຌอมทัๅงปຂดอุนตาอุณหภูมิ แเเ – โเเ องศาซลซียส ปຓนวลาประมาณ แเ - แโ ชัไวมง
ละจัดรียงชิๅนงาน฿นตาผาดຌวยวิธีการวางซຌอนทับกันเมมีชัๅ นวางผา ปຓนหตุ฿หຌชิๅนงานเดຌรับความรຌอนเมทัไวถึง
สิๅนปลืองชืๅอพลิง฿นการผา ซึไง วศฺ เดຌ฿หຌคาปรึกษารืไองหลักการผาเหมຌของหัวผาพืไอ฿หຌเดຌความรຌอนสูงสุด
ละ฿หຌการนะนารืไองการสงผานความรຌอน฿นตาผาพืไอควบคุมการผาชิๅนงาน฿นตา฿หຌเดຌรับความรຌอนทัไว ถึง
ลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิง พรຌอมทัๅงเดຌซอมซมพืๅนตาผา฿หຌอยู฿นสภาพดี สามารถ฿ชຌงานเดຌยาวนานขึๅน
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
การผาเหมຌ
หัวผา฿หຌความรຌอนเมตใมทีไ ปรับสัดสวนชืๅอพลิงกับลม฿หຌ
หมาะสม
การสงผานความรຌอน
ลมรຌอนเหลวียนเมทัไว
ปຂดประตูตาผา
ตาผา฿นชวงรกทีไปຂด
ประตูตา

ผลทีไเดຌ
หัวผา฿หຌความรຌอนสูง
ผลิตภัณฑຏหลังผาสุกตัวเดຌ
สมไาสมอทัไวทัๅงตา
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ปัญหาทีไพบ
การสูญสียความรຌอน
พืๅนตาชารุด หลใกพืๅนตา
ปຓนสนิมทะลุ

การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
ซอมซม฿หຌอยู฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌดี ตาผาสูสียความรຌอนลดลง
ิสริมพืๅนตาดຌานนอกดຌวยผนสะ
ตนลต ปูพืๅนตาดຌาน฿นดຌวย
ซรามิกเฟบอรຏี

ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ
การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
โ็ กิลกรัม
โ
ปรับการผาเหมຌ ละการ แไฺโ กิลกรรม ลดลง 12ฺ8
สงผานความรຌอน
กิลกรัม

คา฿ชຌจายลดลง
320 บาท

กอนการดานินงาน ๊ พืๅนตาผาชารุด ควบคุมการผายาก ฿ชຌวลาผา โไ ชัไวมง ฿ชຌชืๅอพลิง โ็ kg ตอครัๅง
หลังการดานินงาน ๊ ตาผาถูกซอมซม฿หຌอยู฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌดี ควบคุมการผางาย ลดชืๅอพลิงลง
รຌอยละ ไ็ฺไเ ซึไงปຓนคา฿ชຌจายตຌนทุนทีไลดลง ใโเ บาทตอครัๅง
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการจัดรียงผลิตภัณฑຏ฿นตาผาดຌวยวิธีการวางซຌอนกัน
เมมีชัๅนวาง ละบางสวนวางพิงผนังตาดຌาน฿นทีไปຓนผนังซรามิกเฟบอรຏ ทา฿หຌซรามิกเฟบอรຏชารุด หลุดรวง สีย
รูป ส งผล฿หຌความปຓน ฉนวนลดลง ดังนัๅนจึงเดຌนะนา฿หຌผูຌ ป ระกอบการปรับ ปรุงตาผา฿หຌ ปຓนผนังอิฐ ทนเฟ
ทดทน หรือจัดทาชัๅนวาง฿นตาผาสาหรับวางชิๅนงาน
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิมไ ประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก กลุมตุຍกตาดินยิๅมบຌานปຆาตาล

กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง
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กอนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

ผลิตภัณฑຏหลังผา

แโฺแ็ กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง
กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง ปຓนกลุมผูຌประกอบการทีไขึๅนทะบียน OTOP ผลิตครืไองปัຕนดินผา
ประภทของ฿ชຌทัไวเป ชน ถຌวย จาน ชาม กຌวกาฟ ปຓ นตຌน ดย฿ชຌการผาลียนบบตาผาบราณ ซึไงตาผา
กຍสทีไ฿ชຌงานอยูถูกปรับปรุงปลีไยนผนังซรามิกเฟบอรຏ฿หม ทา฿หຌผูຌประกอบการตຌองการ วัดอุณหภูมิทัไวทัๅงตา
ละวัดการผาเหมຌของตาผา พืไอทาตารางการผา สาหรับควบคุมการผา฿หຌ ผ ลิตภัณฑຏทีไเดຌมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สมไาสมอทัไวทัๅงตา
การดานินงานครงการ จຌาหนຌาทีไ วศฺ เดຌนาครืไองมือวัดอุณหภูมิทัไวทัๅงตา ละ ครืไองวัดบรรยากาศ฿น
ตาผาวัดละวิคราะหຏ การผาเหมຌภ าย฿นตา ละเดຌ฿หຌคาปรึกษาผูຌ ประกอบการถึงการควบคุมสัดสว นของ
ชืๅอพลิง ละอากาศภาย฿นตา พืไอควบคุมการบรรยากาศการผาเหมຌ฿หຌเดຌสีตามตຌองการ ซึไงทา฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถควบคุมการผา฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏคลือบทีไเดຌมีสีทองตามตຌองการทัไวทัๅงตา ลดการ฿ชຌชืๅอพลิงลง ลดวลาการ
ผาลง ดยสามารถลดตຌนทุนชืๅอพลิงลงเดຌ รຌอยละ โโ
ตารางสดงผลการดานินงาน
ปัญหาทีไพบ
การดานินงาน
ผลทีไเดຌ
การสูญสียความรຌอน
- ตาผาปลีไยนผนังตา฿หม - ฿ชຌ  ครืไ อ ง วั ด อุ ณหภู มิ ล ะ ผลิตภัณฑຏเดຌมาตรฐานทัไวทัๅงตา
ควบคุมการผายาก
ค รืไ อ งวั ด บร รย าก า ศ฿ น ต า ลดวลาการผาลง ลดการ
- พืๅนตา ละทางออกปลอง ควบคุมการผา
สิๅนปลืองชืๅอพลิง
รัไว
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ตารางสดงผลการลดตຌนทุนชืๅอพลิง
ครัๅงทีไ การดานินงาน
ชืๅอพลิงทีไ฿ชຌลดลง/ลดลง
แ
วัดการผาบบปกติ
ใ5 กิลกรัม
โ
อุ ด ผนั ง รัไ ว ละลดวลา โ็ กิลกรรม ลดลง ่ กิลกรัม
การผา

คา฿ชຌจายลดลง
แ้ใ บาท/ครัๅง

กอนการดานินงาน ๊ ควบคุมการผายาก
หลังการดานินงาน ๊ ลดวลาการผาลง ลดชืๅอพลิงลง รຌอยละ โโ
ความพึงพอ฿จของผูຌรับการสนับสนุนครงการ ๊ ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จมากทีไสุด
ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ผูຌประกอบการตຌองการผา฿นลักษณะทีไลียนบบตาผาบราณ
คือตาผาทีไ฿ชຌฟนปຓนชืๅอพลิง ทา฿หຌสิๅนปลืองชืๅอพลิงมากกวา ผาบบปกติ ตสีทีไผูຌประกอบการตຌองการเม
จาปຓน ตຌ องผาบบบรรยากาศบบตาฟ น ซึไ ง ครืไ องมื อวั ด ปริ ม าณออกซิ จน วั ด เดຌ รຌ อยละ โ – 5 ซึไ ง เดຌ ฿ หຌ
คาปรึกษากับผูຌประกอบการ฿นการควบคุมบรรยากาศ฿นตาดຌวยการควบคุมผนกัๅนลม฿นตาลຌว
ภาพประกอบการดานินงาน การลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌ
รืไอง การพิไมประสิทธิภาพตาผากຍส
฿หຌก กลุมครืไองคลือบดินผาวียงกาหลง

ตรวจวัดอุณหภูมิตาผา

ทางออกปลองตารัไว

฿หຌคาปรึกษาผูຌประกอบการ

บารุงรักษา฿หຌอยู฿นสภาพทีไดี
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พืๅนตารัไว
แใฺ สรุปการลดตຌนทุนชืๅอพลิงผูຌประกอบการ
ตารางสดงคา฿ชຌของผูຌประกอบการ
ปริมาณกຍสทีไ฿ชຌ
ปริมาณ
ิkgี
กຍส
ผูຌประกอบการ
ลดลง
กอน
หลัง
ปรับปรุง ปรับปรุง ิรຌอยละี
แฺ นายธวัช เชยวงคຏ
้ใฺๆ
็็ฺ5เ
โเฺใ
รงงานคิมหันตຏซรามิ
โฺนายรัฐพล มืองนว
แเไฺ5
ฺ่่โ5
แ5ฺ5
รงงานระฆังทองซรามิก
ใฺนางกຎองบุญ พุทธิมา
้ใฺใ
็็ฺ5
แ็
รงงานกองบุญซรามิก
ไฺนางสาวลาวัลยຏ สุจิตรຏ
้5ฺๆ
่โ
แไฺโโ
รงงานยัไงยืน2ซรามิก
5ฺนายอานวย รืองจิตตຏ
้็
่5
แใฺโโ
รงงานสมศรีซรามิก
ๆฺ นายลิขิต วงลือศรี
ฺ่่้
็ฺ้แ
แเ
รงงานริมวังซรามิก
็ฺ นายณัฐชัย ตาน
แเโ
่่
แใฺ็โ
รงงานบิๆกซรามิก
ฺ่นายเกรศักดิ์ มาวัน
็ๆฺ5
ๆเ
โแฺโๆ
รงงานศรีวรรณซรามิก
ฺ้นายเพฑูรยຏ คาคะมูล
่แฺ55
ๆฺ้โ5
แ5
เพฑูรยຏซรามิก
แเฺนายชิตชัย กลิไนอีไยม
้ๆฺๆเ
5เ
โใฺ็้
กรงงานวิน - วฟ ซรามิก
แแฺนายพร ถิไนอวม
แแ5
แเโ
แใ
รงงานวินวฟแ ซรามิก

กออิฐพืๅนตา฿หม

ตຌนทุนทีไลดลง
ิบาที/การ฿ชຌงาน
แ ครัๅง
แดือน
ใ่ใฺ่

ุ้5้5

โใเฺ็5

ไุ็แ้

ใ่ไฺ5

4ุ608

โใฺ้แโ

โุๆใใ

ใแไ

ใุ็็5

โแ่

โุ555

ใใ่

ุ่็่่

ใๆ้

ไุไโ่

โ้็ฺ5

ใุ5ๆไ

โใโ

โุ็่ไ

โไเ

โุ่่เ

หมายหตุ

25 ครัๅง/
ดือน
แโ ครัๅง/
ดือน
12 ครัๅง/
ดือน
่ ครัๅง/ดือน
แโ ครัๅง/
ดือน
แโ ครัๅง/
ดือน
โๆ ครัๅง/
ดือน
แโ ครัๅง/
ดือน
12 ครัๅง/
ดือน
แโ ครัๅง/
ดือน
แโ ครัๅง/
ดือน
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ผูຌประกอบการ
แโฺนางมาลี มนธรรม
รงงานมหลวงซรามิก
แใฺนางอุเรวรรณ พิสปຂงตຏ
รงงานอุเรวรรณซรามิก
แไฺนางสงดือน จนภาส
ศาลาทองซรามิก
แ5ฺนายสนิท มืองนว
ศาลางินซรามิก
แๆฺนายธนพล สายธรรม
กลุมประติมากรรมบຌานปຆาตาล
แ็ฺนายทัน ธิจิตตัง
กลุมครืไองคลือบดินผาวียง
กาหลง

ปริมาณกຍสทีไ฿ชຌ
ปริมาณ
ิkgี
กຍส
ลดลง
กอน
หลัง
ปรับปรุง ปรับปรุง ิรຌอยละี
้่
็ไ
แ5

ตຌนทุนทีไลดลง
ิบาที/การ฿ชຌงาน
แ ครัๅง
แดือน

หมายหตุ

่5

็่

แเฺ5

โแ็

โุๆแ5

แโเ

แเเ

แ5

ไ่ไ

5ุ่เ่

แโ็

แเๆ

แๆฺ5

ไ5้

แใุใแโ

โ็ฺโ

แไฺโ

ไ็ฺไเ

ใโเ

้ๆเ

แโ ครัๅง/
ดือน
แโ ครัๅง/
ดือน
แโ ครัๅง/
ดือน
โๆ ครัๅง/
ดือน
ใ ครัๅง/ดือน

ใ5

โ็

โโ

แ้ใ

ใ่ๆ

โ ครัๅง/ดือน

ใ55

ไุโๆ่

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏของผูຌประกอบการ
฿นป โ5ๆแ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌผลักดัน ฿หຌ ผูຌประกอบการสงผลิตภัณฑຏพืไอขอการรับการรับรอง
มาตรฐาน มผชฺ ซึไงเดຌรับการรับรอง แ ราย คือ รงงานมหลวงซรามิก ประภทผลิตภัณฑຏส ตนวรຏ ลขทีไ
฿บรับรอง 926-35/930ิลปี สวนรายอืไนอยูระหวางยืไนขอการรับรอง฿นป โ5ๆโ
อกสารอຌางอิง
(1) Nils Lou, The Art of Firing, A & C BlackิPublisherี Limited, Londonn,1998
(2) กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดทนละอนุ รั ก ษຏ พ ลั ง งาน กระทรวงพลั ง งานฺ คู มื อ การอนุ รั ก ษຏ พ ลั ง งาน฿น
อุตสาหกรรมอลหะ ิซรามิกี บททีไ ไ นวทางการอนุรักษຏพลังงาน฿นอุตสาหกรรมซรามิกุ 2551 ๊ 4-3 – 4-26
; บททีไ 5 มาตรการอนุรักษຏพลังงานทีไประสบความสารใจ฿นภาคอุตสาหกรรมซรามิกุ โ55แ ๊ 5-151 – 5-157
(3) ครืไองมือทีไ฿ชຌพลังงานความรຌอน ๊ ตาผาวัสดุทนความรຌอน นวทางปฏิบัติพืไอการ฿ชຌพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ฿นภาคอุตสาหกรรมของอชีย, โเเๆ
(4) JฺHฺ Pee,HฺSฺ Choi, KฺJฺ Kim, JฺHฺRyu, GฺIฺ Gang, and Hฺ Katsuki , 2011, IOP Confฺ Series๊
Materials Science and Engineering 18
(5) ตาผาอุตสาหกรรม; http๊//wwwฺenconlabฺcom/ve/Download/็_title/Furnaceฺpdf ิ9 ตุลาคม 2558ี
(6) ชืๅอพลิงละการผาเหมຌ;
http๊//wwwฺenergyefficiencyasiaฺorg/docs/ee_modules/thai/ChapterัโเัโเFuelsัโเandัโเcombustionัโเิThaiีฺpdf ิ9 ตุลาคม 2558ี
(7) Frederick Lฺ Olsen, The Kiln Book, 3th edฺ Krause publication,2001
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์ซรามิกอัตลักษณ์ลຌานนา
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายกิตติวัฒน์ ธีรวนพันธุ์ รงงานกงซรามิก
อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง

สานักทคนลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
แฺ ชืไอครงการ ๊ พัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏซรามิกอัตลักษณຏลຌานนา
๊ ชืไอภาษาอังกฤษ
โฺ ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวอภัสนันทຏ สงสวาง
ตาหนง ๊ นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑຏ หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 7273
ทรสาร ๊ 02 201 7372
อีมลຏ ๊ Apussanun@dssฺgoฺth
คณะทางาน
โฺแ นายสมพร สินจริญภคัย ตาหนง ๊ นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑຏ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏซรามิกดัๅงดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7372
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ somporn@dssฺgoฺth
โฺโ นางสุพรรณຏ กຌวสุข ตาหนง ชางทาบบพิมพຏ
หนวยงาน ๊ กลุมผลิตภัณฑຏซรามิกดัๅงดิม สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 0 2201 7411
ทรสาร ๊ 0 2201 7372
อีมลຏ ๊ suphan@dssฺgoฺth
ใฺ ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊ นายกิตติวัฒนຏ ธีรวนพันธุຏ
ทีไตัๅง ๊ กงซรามิก ลขทีไ 7 หมู 3 ซอย 5 ถนนพหลยธิน ตาบลศาลา อาภอ กาะคา จังหวัด ลาปาง 52130
ทรศัพทຏ 054 281 117 มือถือ 096 697 7709
ไฺ ระยะวลาของครงการ ๊ 8 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5ฺ งบประมาณครงการ ๊ จานวนงิน 5เ,000 บาท ิวศฺ ใ5,0เเ บาท ผูຌประกอบการ 15,0เเ บาที
ๆฺ บทสรุปผูຌบริหาร
การพั ฒ นารู ป บบผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ซรามิ ก อั ต ลั ก ษณຏ ลຌ า นนา ปຓ น การน าองคຏ ค วามรูຌ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตรຏเปสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบ฿หຌมีศักยภาพ฿นการพัฒนากระบวนการผลิต นับตัๅงต การออกบบ
การทาตຌนบบ การทาบบพิมพຏ การขึๅนรูป การตกตง ละการผา พืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑຏ ละตຌองการ฿หຌ
ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพ เดຌมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
7ฺ ความปຓนมาของครงการ
นายกิ ต ติวั ฒ นຏ ธีร วนพั น ธุຏ ิก งซรามิก ี ปຓ น ผูຌ ป ระกอบการซรามิ ก รายยอ ยทีไ ขึๅ นทะบี ยนอทอป
ผลิตถຌวยชามตราเก ซึไงปຓนสินคຌาทีไปຓนอกลักษณຏของมืองลาปาง ผลิตภัณฑຏเดຌรับการรับรอง มผชฺ ละคยเดຌรับ
การคัดสรรปຓนผลิตภัณฑຏ ระดับสามดาว ประภทของ฿ชຌ ของตกตง ของทีไระลึก มืไอปพฺศฺโ55้ นืไองจาก
ผูຌประกอบการซรามิก฿นจังหวัดลาปางมีการผลิตสินคຌาทีไคลຌายคลึงกัน ทา฿หຌการขงขัน฿นตลาดสูงมาก กิดการ
ขายตัดราคา เมสามารถขาย฿นราคาทีไสูงเดຌ ละผูຌประกอบการขาดองคຏความรูຌรืไองการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏ
ละขาดความรูຌรืไองการควบคุมคุณภาพการผลิต ทา฿หຌกิดตาหนิหลังผา
จากการประชาสัมพันธຏครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป นายกิตติวัฒนຏ ธีรวนพันธุຏ ิกงซรามิกี มีความ
ตຌองการพัฒนา฿นรืไองรูปบบของผลิตภัณฑຏละรืไองควบคุมคุณภาพการผลิต จึง สน฿จขຌารวมสมัครครงการ
พืไอพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏซรามิกอัตลักษณຏลຌานนา พืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌความรูຌ ละสามารถพัฒนารูปบบ
พืไอสรຌางมูลคาพิไมของผลิตภัณฑຏเดຌ
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8ฺ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏซรามิกอัตลักษณຏลຌานนา฿หຌมีมูลคาพิไม
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
- ศึกษาขຌอมูล ออกบบ รางบบ ผลิตภัณฑຏซรามิกอัตลักษณຏลຌานนา
- ประชุมรวมกับผูຌประกอบการพืไอคัดลือกรูปบบ
- ทดลองทาตຌนบบ ละบบพิมพຏ
- ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ิการตรียมดิน การขึๅนรูป ละการผาี
- ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกละติดตามผล
- สรุปผลละจัดทารายงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
อุตสาหกรรมซรามิก ปຓนอุตสาหกรรมทีไมีความสาคัญตอศรษฐกิจเทย ปຓนหลงสรຌางอาชีพ จຌางงานของ
คน฿นทຌองถิไน ละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับประทศจากการสงออก จั งหวัดลาปางเดຌชืไอวาปຓนหลงผลิตซรามิก ของ
ประทศ มีผูຌประกอบการ SMEs เมนຌอยกวา 200 ราย ละมีผูຌประกอบการรายยอยจานวนมาก ทีไเดຌมีการ
ประกอบกิจการ฿นลักษณะหัตถอุตสาหกรรม จัดตัๅงปຓนกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือปຓนอุตสาหกรรม฿นครัวรือนสวน
฿หญ ยั ง ขาดความรูຌ  ละทคนิ ค ฿นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพละรู ป บบของผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ซรามิ ก ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ข อง
ผูຌประกอบการ฿นปัจจุบัน ยังมีการลอกลียนบบทีไหมือนกันหรือคลຌายกันมาก ดยเมมีความตกตางทีไดดดน
หรือพัฒนาจากดิม สงผลกระทบตอการจาหนายผลิตภัณฑຏ เมสามารถพิไมมูลคาละราคาของสินคຌาเดຌ นาเปสู
การตั ด ราคาจ าหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑຏ ละยั ง ท า฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการขาดการพั ฒ นาดຌ า นการผลิ ต กิ ด การลดทอน
ความสามารถ฿นการขงขั น ดຌานการตลาดอี กดຌว ย น าเปสู การปຂดกิจ การของผูຌ ป ระกอบการปຓนจ านวนมาก
นอกจากนัๅน ลຌ ว ยั งพบปัญหาอืไน โทีไท า฿หຌ สิ น คຌาซรามิ กขาดอกาสทางการตลาด ชน การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑຏ
นวัตกรรมพืไอสรຌางมูลคาพิไม ละการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏ฿หຌมีความหลากหลายละมีมูลคาพิไมพืไอสรຌาง
ตลาด฿หม ปຓนตຌน
การพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏซรามิกอัตลักษณຏลຌานนา ปຓนการนาองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี
ละนวัตกรรม เปสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบ฿หຌมีศักยภาพ฿นการพัฒนากระบวนการผลิต นับตัๅงต การออกบบ
การทาตຌนบบ การทาบบพิมพຏ การขึๅนรูป การตกตง ละการผา พืไอ฿หຌ ผลิตภัณฑຏทีไเดຌมีคุณภาพ ละมี
มูลคาพิไมดย฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการรวมทัๅงการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑຏ
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
แแฺแ ติดตอประสานงานกับผูຌประกอบการ พืไอหารือ฿นรายละอียดการดานินครงการ
11ฺ2 ออกบบ ผลิตภัณฑຏทีไมีรูปบบชวยลดการกิดตาหนิหลังผา
แแฺใ ตรียมวัสดุละอุปกรณຏทีไกีไยวขຌอง ชน บบพิมพຏ การออกบบผลิตภัณฑຏ ฯ
แแฺไ ทดลองทาผลิตภัณฑຏตຌนบบ ิตรียมพิมพຏตຌนบบ การหลอ ตกตง ผา ี
แแฺ5 ลงพืๅ น ทีไ ฿หຌ ค าปรึ ก ษาชิ งลึ ก ถ ายทอดองคຏ ความรูຌ รืไอ ง การพั ฒ นารูป บบผลิ ต ภัณ ฑຏ  ซรามิ ก
อัตลักษณຏลຌานนา ระหวางวันทีไ 15 มีนาคม โ561 ณ รงงานกงซรามิก ตาบลศาลา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง
11ฺ6 สรุปผล ละจัดทารายงาน รืไอง การพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏซรามิกอัตลักษณຏลຌานนา
แโฺ ผลการดานินงาน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌถายทอดความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการ รืไอง การพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏซรา
มิกอัตลักษณຏลຌานนา฿หຌมีมูลคาพิไม ดยการออกบบละพัฒนาผลิตภัณฑຏชุดกาฟ ซึไงมีการออกบบ฿หຌสวนหูกຌว
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ปຓนรูปทรงติดกับตัวกຌว ลดขัๅนตอนการติดหูกຌว ละลดปัญหาการตกรຌาว บริวณรอยตอ ชวย฿หຌลดวลาการ
ผลิตละผลิตภัณฑຏทีไเดຌมีคุณภาพ ปຓนการพิไมอกาสทางการตลาด
ขัๅนตอน
1. การออกบบ

2ฺ การขึๅนรูปชิๅนงาน

วิธีการ
สอนการออกบบผลิตภัณฑຏตามหลั1.ก
องคຏประกอบศิล ปຊ ละสอนรืไองการ
ควบคุ ม การผลิ ต ลดปั ญ หาของสี ย
ตกรຌาว
สอนการขึๅนรูปดຌวยวิธีการหลอนๅาดินลง
฿นมพิมพຏตຌนบบ

ผลทีไเดຌ
ผูຌ ป ระกอบการสามารถออกบบละ
ปรับกຌเขรูปบบเดຌละยังลดขัๅนตอนการ
ผลิต เดຌผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพมากขึๅน
ผูຌ ป ระกอบการสามารถผลิ ต ชิๅ น งานทีไ
สวยงาม ชิๅ น งานมี ค วามหนาของดิ น ทีไ
สมไ าสมอ ละเม  ตกรຌ า วหรื อ บิ ด บีๅ ย ว
หลังผา

แใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน ผูຌประกอบการขาดองคຏความรูຌรืไองการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏ ละขาดความรูຌรืไอง
การควบคุมคุณภาพการผลิต ทา฿หຌกิดตาหนิหลังผา
หลังการดานินงาน ผูຌประกอบการมีองคຏความรูຌรืไองการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏละการควบคุมคุณภาพ
การผลิต สามารถนาความรูຌทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏรูปบบ฿หมเดຌ ละมีการตอยอดดยการ
พัฒนารูปบบ฿หຌมีความหลากหลาย ลดการกิดตาหนิหลังผา ละจะยืไนขอ มผชฺ ตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
จากการสารวจผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จปຓนอยางมาก ทีไเดຌรับการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏเดຌรับ
องคຏความรูຌละมีการนาองคຏความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หม ซึไงลูกคຌา฿หຌความสน฿จปຓนอยางมาก สามารถพิไม
อกาสทางการตลาด ทา฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึๅน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
แ5ฺแ ควรมีการออกบบผลิตภัณฑຏ฿หมโ พืไอพิไมชองทาง฿นการจาหนาย
แ5ฺโ สรຌางผลิตภัณฑຏทีไมีอกลักษณຏปຓนของตัวอง
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แฺ นางสาวอภัสนันทຏ สงสวาง
หัวหนຌาครงการ /ผูຌประสานงานครงการ
2ฺ นายสมพร สินจริญภคัย
คณะทางาน
3ฺ นางสุพรรณຏ กຌวสุข
คณะทางาน

417

รูปกิจกรรมการลงพืๅนทีไถายทอดความรูຌรืไองการพัฒนารูปบบผลิตภัณฑຏซรามิกอัตลักษณຏลຌานนา
฿หຌกรงงานกงซรามิก ตาบลศาลา อาภอกาะคา จังหวัดลาปาง วันทีไ 15 มีนาคม โ5ๆแ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
บารุงผิวผสมสมุนเพร

ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางชนิดา จริญศักดิ์ อาภอมวกหลใก จังหวัดสระบุรี
นางชยพร ลาพะนาว์ศรี อาภออรัญประทศ จังหวัดสระกຌว

สานักทคนลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพร
ิภาษาอังกฤษี The process development of herbal skin care product
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 71็้
ทรสาร ๊
02 201 7102
อีมลຏ ๊ subongkoch@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางชนิดา จริญศักดิ์ ิกลุมศูนยຏปัญญาทຌองถิไนตาบลมิตรภาพี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ 5็ มฺโ ตฺมิตรภาพ อฺมวกหลใก จฺสระบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ้แ ้้โ 5้ไเ
ทรสาร ๊
3ฺ2 นางชยพร ลาพะนาวຏศรี ิผูຌประกอบการรายดีไยวี
ทีไตัๅง ๊ แ5/ใๆ ถฺบริวณดานละศุลกากร ตฺอรัญประทศ อฺอรัญประทศ จฺสระกຌว
ทรศัพทຏ ๊ 037 232 486 , 086 836 1469 ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ ็0,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ปัจ จุบัน ผลิตผลิต ภัณ ฑຏบารุง ผิว ผสมสารสกัด จากสมุน เพรทีไมีส มบัติ฿นการบารุง ดูลรักษาผิว ชน
นๅามันราขຌาวสกัดยใน ละเหม กลุมศูนยຏปัญญาทຌองถิไนตาบลมิตรภาพ ผูຌป ระกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดสระบุรี
ละนางชยพร ลาพะนาวຏศรี ิผูຌประกอบการรายดีไยวี ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดสระกຌว มีความตຌองการ
ผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพร พืไอพิไมรายเดຌละปຓนผลิตภัณฑຏอีกทางลือกหนึไงของผูຌบริภค ตยังประสบ
ปัญหากีไยวกับการตรวจพบชืๅอจุลินทรียຏ฿นผลิตภัณฑຏ ละผลิตภัณฑຏขาดความคงสภาพ มืไอกใบเวຌระยะวลาหนึไง
จะกิดการยกชัๅน ทา฿หຌผลิตภัณฑຏเมผานกณฑຏมาตรฐานละเมปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงมี
ความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามาพัฒนาผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ดย฿หຌคานะนากีไยวกับสูตรการ
ผลิ ต ละนวทางการปรับปรุงสู ตรบารุงผิ ว ผสมสมุน เพร รวมทัๅงผลั กดัน ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการยืไนขอการรับ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺ 55แ/โ55ใี ซึไง฿นขณะนีๅ กลุมผูຌประกอบการทัๅง โ กลุม อยูระหวางการพัฒนา
สูตรการผลิต ละรอการลงตรวจสถานทีไของสาธารณสุขจังหวัดพืไอดานินการจดจຌงครืไองสาอางสมุนเพร ิอยฺี
ตอเป
7. ความปຓนมาของครงการ
วัตถุดิบจากสมุนเพรกาลังปຓนทีไนิยม฿นอุตสาหกรรมครืไองสาอาง มีอั ตราการขยายตัวละมีนวนຌม฿น
การสงออกพิไมขึๅน นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึๅน
ทางกลุมฯ จึงผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีสวนผสมของสมุนเพรทีไมีคุณสมบัติบารุงดูลผิว ทา฿หຌผิวกระจาง฿ส พืไอลดการ฿ชຌ
สารคมี ชน นๅามันราขຌาว ละปรตีนเหม จึงมีความตຌองการพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพร
฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน พืไอปຓนผลิตภัณฑຏทางลือกหนึไงของผูຌบริภคละพิไมรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการตอเป
ผลิตภัณฑຏบารุงผิว หมายถึง ผลิตภัณฑຏทีไ฿ชຌสาหรับทาผิวกายพืไอบารุงผิว฿หຌออนนุมละชุมชืๅน ดยอาจมี
ลักษณะปຓนของหลว ของหลวขຌน หรือครีม ผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการ฿หຌ วศฺ พัฒนาผลิตภัณฑຏบารุงผิว฿หຌ
พืไอผลักดัน฿หຌปຓนผลิตภัณฑຏ฿หม ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับสถานทีไ
ผลิตทีไดี ิGMPี ละความรูຌกีไยวกับการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน พืไอปຓนการพิไมการขายสินคຌาละ
สรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึๅนเดຌ
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สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มีทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองสาอางทีไเดຌจาก
งานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑຏสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงเดຌนาองคຏความรูຌ ดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี เป
ช ว ยพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ บ ารุ ง ผิ ว ผสมสมุ น เพรของกลุ ม ดั ง กล า วขຌ า งตຌ น ดยการลงพืๅ น ทีไ  พืไ อ ส ารวจปั ญ หา฿น
กระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ พรຌอมทัๅง฿หຌ คาปรึกษา฿นการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ การตรียมสารสกัด
สมุนเพร ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ
พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ละปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิว ผสมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ สามารถยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
แฺ สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
โฺ ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพรทีไหมาะสมละทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
ใฺ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพร฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
ไฺ ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
5ฺ สรุปละประมินผลการดานินงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
ผูຌประกอบการกลุมศูนยຏปัญญาทຌองถิไนตาบลมิตรภาพ ละนางชยพร ลาพะนาวຏศรี ิผูຌประกอบการราย
ดีไยวี เดຌผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพร ชน นๅามันราขຌาวสกัดยใน ละเหม สาหรับทาผิวกายพืไอบารุงผิว฿หຌ
ออนนุมละชุมชืๅน ผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพรทีไมีคุณภาพตามมาตรฐาน มผชฺ55แ/โ55ใ จะตຌองปຓนนืๅอ
ดีย วกั น เม ยกชัๅ น เมต กตะกอน เม มีสิไ ง ปลกปลอม มีสี  ละกลิไ น ทีไดี ตามส ว นประกอบทีไ฿ชຌ ซึไ งพบวา กลุ ม
ผูຌประกอบการทัๅง โ กลุมมีปัญหา฿นรืไองจดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา
ิอยฺี ละผลิตภัณฑຏยังเมปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
วศฺ จึงเดຌดานิน การคูปองวิทยຏพืไออทอป ครงการพัฒนาละปรั บปรุงสู ตรผลิ ตภัณฑຏบารุงผิ วผสม
สมุนเพรของกลุมศูนยຏปัญญาทຌองถินไ ตาบลมิตรภาพ ละนางชยพร ลาพะนาวຏศรี ิผูຌประกอบการรายดีไยวี ดย
ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิตสูตรผลิตภัณฑຏ เดຌนะนา
วิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑຏ กใบตัวอยางพืไอวิคราะหຏตามมาตรฐาน รวมทัๅงประสานงานพืไอผลักดั นขຌาสูการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน

421
1แฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
ระยะวลาการดานินงานป โ5ๆแ
กิจกรรม/วิธีการ

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

แฺ สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิต
ของผูຌประกอบการ
โฺ ปรั บ ปรุ ง สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑຏ บ ารุ ง ผิ ว ผสม
สมุ น เพร ทีไ  หมาะสมละทดลองผลิ ต ฿น
หຌองปฏิบัติการ
ใฺ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึ ก ละถายทอด
ทคนลยีการผลิต ผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสม
สมุ น เพร฿หຌ กั บ ผูຌ ป ระกอบการ พืไ อ กຌ เ ข
ปัญหาผลิตภัณฑຏ
ไฺ ติ ด ตามละผลั ก ดั น ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการยืไ น
ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
5ฺ สรุปละประมินผลการดานินงาน

แ2ฺ ผลการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ พบวาผูຌประกอบการยังขาดความรูຌละ
ความขຌา฿จผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพร วศฺ เดຌลงพืๅนทีไชิงลึกพืไอถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏ
บารุงผิวผสมสมุนเพร ฿หຌคานะนากีไยวกับการปรับปรุงละพัฒนาผลิตภัณฑຏ การสกัดสารสกัดสมุนเพร ทา฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถนาเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพรพืไอ
จาหนายเดຌ ซึไง฿นขณะนีๅกลุมผูຌประกอบการทัๅง โ กลุมเดຌอยู฿นชวงการปรับปรุงละพัฒนาสูตร ละการจดจຌง
ครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นางชนิ ด า จริ ญ ศั ก ดิ์ ผูຌ ป ระกอบการกลุ ม ศู น ยຏ ปั ญ ญาทຌ อ งถิไ น ต าบลมิ ต รภาพ ิจั ง หวั ด สระบุ รี ี
ผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีสวนผสมของสมุนเพรละพืช ชน ชมพูผสมอัญชันมะกรูด สบูกຌอนกลีซอรีนผสมนมพะ
อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการมีความตຌองการพิไมความหลากหลายของผลิตภัณฑຏ พราะลใงหในวาผลิ ตภัณฑຏ
กีไยวกับสมุนเพรกาลังปຓนทีไตຌองการของตลาด ละผลิตภัณฑຏบารุงผิวนาจะปຓนทีไสน฿จของผูຌบริภค ทีไจะชวยพิไม
ตลาด ละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึๅนเดຌ จึง ผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวสมุนเพรนๅามันราขຌาวขึๅน ฿นขณะนีๅผูຌประกอบการ
อยูระหวางจดจຌงครืไองส าอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ตนืไองจากตຌองรอ
หนวยงานสาธารณสุขจังหวัดขຌาตรวจสถานทีไผลิตกอนจึงสงผล฿หຌกิดความลาชຌาอีกทัๅง ผูຌประกอบการ ยังขาด
ความรูຌกีไยวกับการผลิตละการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงเมสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏดຌวยตนองเดຌ
นางชยพร ลาพะนาวຏศรี ผูຌประกอบการรายดีไยว ิจังหวัดสระกຌวี เดຌผลิตผลิตภัณฑຏ สมุนเพรทีไมี
สวนผสมของนๅามันราขຌาว พราะลใงหในวานๅามันราขຌาวอุดมดຌวยวิตามินอี ละสารทีไมีประยชนຏตอรางกาย จึงเดຌ
พัฒ นาสู ตรการผลิ ตผลิ ตภัณฑຏ บารุงผิ ว ผสมนๅามัน ราขຌาวขึๅน ละอยูร ะหวางจดจຌ งครืไองส าอางควบคุมของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี
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หลังการดานินงาน
จากการลงพืๅ น ทีไ  ละ฿หຌ ค าปรึก ษาชิง ลึ ก ณ กลุ ม ศูน ยຏปั ญ ญาทຌอ งถิไน ตาบลมิ ตรภาพ ละนางชยพร
ล าพะนาวຏศรี ผูຌ ป ระกอบการรายดีไยว เดຌมีการนะนาการกຌเขปัญหาบืๅองตຌน นวทางการปรับ ปรุงสู ตร
ผลิตภัณฑຏบารุงผิวผสมสมุนเพร พืไอพิไมความความหลากหลาย฿หຌกผลิตภัณฑຏ ละ฿หຌคานะนากณฑຏ การขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนบารุงผิว ดยมีผลการดานินงาน ดังนีๅ
1ฺ กลุ ม ศู น ยຏปั ญ ญาทຌ อ งถิไ น ต าบลมิ ตรภาพ อยู ร ะหว า งการรอจຌ าหนຌ า ทีไ ส าธารณสุ ข จั งหวั ด สระบุ รี
ขຌาตรวจสถานทีไผลิต ลຌวจึงจะดานินการจดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา
ิอยฺี พรຌอมทัๅงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌคุณภาพตามมาตรฐาน มผชฺ
2ฺ นางชยพร ล า พะนาวຏ ศ รี อยู ร ะหว า งการพั ฒ นาสู ต รผลิ ต ภั ณ ฑຏ จากนัๅ น จะด านิ น การจดจຌ ง
ผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรตอเป
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌ ป ระกอบการมีความรูຌสึ กพึงพอ฿จปຓน อยางมากทีไทาง วศฺ เดຌขຌาเป฿หຌ ความรูຌละนะนาการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ 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 ฑຏ จ นปຓ น ทีไ
พึงพอ฿จ ละมีความตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑຏอืไนโ อีก฿นอนาคต
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌป ระกอบการมีความสามารถผลิ ตผลิ ตภัณฑຏ฿หຌ เดຌมีคุณภาพละมาตรฐาน ละตຌองการการรับ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺ 55แ/โ55ใี
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
ผูຌรวมดานินงาน ๊
1. นางจิตตຏรขา ทองมณี
2. นางสาวธนวรรณ รจนຏปຂติกุล
3. นางสาวประวิณา สีมาทรัพยຏ
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมศูนย์ปัญญาทຌองถิไนตาบลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางชยพร ลาพะนาว์ศรี จังหวัดสระกຌว

424

สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นๅามันมะพรຌาวสกัดยใน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางมะนิจ เขຌบวช อาภอสวี จังหวัดชุมพร
นางสาวณัฏฐ์ชรินทร์ ทองปุสสะ อาภอบຌานคาย จังหวัดระยอง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาผลิตภัณฑຏนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน
ิภาษาอังกฤษี The development of virgin coconut oil

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 7301
ทรสาร ๊ 02 201 7102
อีมลຏ ๊ subongkoch@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางมะนิจ เขຌบวช ิกลุมสรีนๅามันมะพรຌาวสกัดยในี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ใเ/แ มฺใ ตฺทาหิน อฺสวี จฺชุมพร ทรศัพทຏ ๊ เ้ใ ็เ้ แไ็ใ
3ฺ2 นางสาวณัฏฐຏชรินทรຏ ทองปุสสะ
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ใ/ใ มฺ้ ตฺชากบก อฺบຌานคาย จฺระยอง
ทรศัพทຏ ๊ เ้ๆ ใๆโ ้ไ้แ
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแ
5. งบประมาณครงการ ๊ ๆ0ุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กลุมสรีนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดชุมพร ละนางสาวณัฏฐຏชรินทรຏ ทองปุสสะ
ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดระยอง ปຓนผูຌประกอบการทีไผลิตนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน ทัๅง โ รายเดຌรับซืๅอมะพรຌาว
จากกษตรกร฿นพืๅ น ทีไ  พืไอ น ามะพรຌ า วมาปรรู ป ปຓ น นๅ ามัน มะพรຌ าวสกั ด ยใ น ซึไ ง ปัจ จุ บั น ผูຌ บ ริ  ภคนิย มน ามา
รับประทาน ปรุงอาหาร ทาผิว หรือปຓน ฿ชຌสวนผสม฿นครืไองสาอาง กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌลงพืๅนทีไ
พืไอดูสถานทีไผลิต รวมถึง฿หຌคาปรึกษาชิงลึกถึงกระบวนการผลิ ต ละการปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมี คุณภาพเดຌ
มาตรฐาน ซึงไ นางสาวณัฏฐຏชรินทรຏ ทองปุสสะ เดຌดานินการจดจຌงออนเลนຏลຌว สวนกลุมสรีนๅามันมะพรຌาวสกัด
ยใน เดຌยืไนขอจดจຌงตอสาธารณสุขจังหวัดชุมพรลຌว ละจຌาหนຌาทีไเดຌขຌามาตรวจสถานทีไลຌวจຌงผูຌประกอบการ
วาตຌองปรับปรุงสถานทีไพิไมติม จึงยังเมสามารถจดจຌงเดຌ
7. ความปຓนมาของครงการ
ตามทีไ วศฺ ดานิน การครงการคูป องวิท ยຏ พืไออทอป มีจุด ประสงคຏพืไ อพิไ มศั กยภาพละยกระดั บ
ผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌาน วทนฺ ฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของผูຌประกอบการฉพาะราย
ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ พืไอปຓน
นวทาง฿นการนาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏดิมละตอยอดปຓนผลิตภัณฑຏ฿หม ละสามารถกຌเขปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละรายเดຌกผูຌประกอบการอยาง
ยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป ครงการพัฒนากระบวนการผลิตนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน฿หຌเดຌรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนของผูຌประกอบการ เดຌก กลุมสรีนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน ละนางสาวณัฏฐຏชรินทรຏ
ทองปุสสะ ผูຌ ป ระกอบการรายดียว ซึไงผูຌ ป ระกอบการมีรับซืๅอมะพรຌ าวจากกษตรกร฿นพืๅนทีไทีไมีป ริมาณมาก
พืไอนามะพรຌาวทีไมี฿นทຌองถิไนมาพิไมมูลคา ตตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน฿หຌมีคุณภาพละ
ปลอดภัยตอการนาเป฿ชຌพืไอรับประทาน ปรุงอาหาร ทาผิว หรือปຓนสวนผสม฿นครืไองสาอาง ละมีการบรรจุละ
ฉลากทีไ เ ม หมาะสม เม ดึ ง ดูด ฿จผูຌ ซืๅ อ นืไ อ งจากผูຌ ป ระกอบการขาดความรูຌ ฿ นกระบวนการผลิ ต ทีไมี ม าตรฐาน
จึงตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌามามีสว นชวยหลื อละส งสริมดย฿หຌ ความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ บรรจุภัณฑຏละฉลาก ละตຌองการขอรับรองมาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ สามารถผลิต
จาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยางยัไงยืน
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8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาละถายทอดสูตรผลิตภัณฑຏนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน฿หຌมีคุณภาพละมีความปลอดภัย สามารถ
ยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏนๅามันมะพรຌาวสกัดยในของผูຌประกอบการ
ฺ้โ การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิตนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน฿หຌกผูຌประกอบการ
ฺ้ใ ทดสอบผลิตภัณฑຏนๅามันมะพรຌาวสกัดยในกอนละหลังการปรับปรุง ตาม มผชฺ ๆ็เ/โ5ไ็
ฺ้ไ ติดตามการดานินงานหลังการ฿หຌคาปรึกษา ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ มผชฺ
ฺ้5 สรุปละประมินผล
แเฺ หลักการละหตุผล
นๅามันมะพรຌาวสกัดยใน หรือทีไรียกกันวา นๅามันมะพรຌาวบริสุทธิ์ ปຓนนๅามันมะพรຌาวทีไ฿ชຌวิธีการสกัดยก
จากนืๅอมะพรຌาว ดยเมผานกระบวนการทีไ฿ชຌความรຌอนสูงละกระบวนการปรรูปทางคมี นๅามันมะพรຌาวมี
ลักษณะ฿สหมือนนๅาละมีองคຏประกอบหลั กทางคมี คือ กรดเขมัน อิไมตัว ทีไมีขนาดมลกุล ปานกลาง เดຌก
กรดคาปริก กรดปาลຏมิติก กรดเมริสติก กรดลอริก ซึไงมีอยูถึงรຌอยละ ้เ จากปริมาณกรดเขมันทัๅงหมด กรดเขมัน
อิไมตัว฿นนๅามันมะพรຌาวสกัดยในมีสมบัติปຓนสารรักษาความชุมชืๅนทา฿หຌผิวพรรณนุมนียน สຌนผมนุมดาปຓนงางาม
รักษาสุขภาพหนังศีรษะ ละยังพบวามนลอรีน ซึไงมาจากกรดลอลิกจะมีสมบัติ฿นการฆาชืๅอรค ชวย฿นการกาจัด
รังคละผิวหนังทีไปຓนผล นอกจากนีๅ฿นนๅามันมะพรຌาวสกัดยในยังมีวิตามินอี ซึไงปຓนสารอนติออกซิดนทຏ฿นการ
ปງองกันการสืไอมของซลลຏผิวหนัง ขณะดียวกันกใชวยกระตุຌน฿หຌมีการสรຌางซลลຏ฿หมขึๅนมาทนทีไ จึงทา฿หຌผิวพรรณ
ดูออนกวาวัย มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนนๅามันมะพรຌาว ิมผชฺ ๆ็เ/โ5ไ็ี กาหนดเวຌวา นๅามันมะพรຌาว ตຌองเม
ตกตะกอนหรือยกชัๅน ตຌองมีสีละกลิไนทีไดีตามธรรมชาติ ปราศจากกลิไนหืน เมพบสิไงปลกปลอม ชน สຌนผม ดิน
ทราย กรวด ชิๅนสวนหรือสิไงปฏิกูลจากสัตวຏ นๅาละสิไงทีไระหยเดຌทีไอุณหภูมิ แเ5 องศาซลซียสตຌองเมกินรຌอยละ
เฺโ ของนๅาหนัก เมพบการปนปຕอนของตะกัไวละสารหนู จานวนจุลินทรีย ทัๅงหมด ตองเมกิน แฺ5 × แเใ
คลนีตอตัวอยาง แ ลูกบาศกซนติมตร นอกจากนีๅสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มีทคนลยีการผลิตนๅามันมะพรຌาวทีไมีคุณภาพ วศฺ
สามารถนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีเปชวยพัฒนากระบวนการผลิต นๅามันมะพรຌาวของผูຌประกอบการ ดยการ
ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตพรຌอมทัๅง ฿หຌคาปรึกษา฿นการผลิตนๅามะพรຌาว ฿หຌมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
ปราศจากสารปนปຕอน ดังนัๅน การพัฒ นากระบวนการผลิ ตทีไถูกสุ ขลักษณะลดจุลินทรียຏปนปຕอน การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌสมไาสมอ การบรรจุทีไหมาะสมละฉลากทีไถูกตຌอง พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌบริภค
ละยืดอายุผลิตภัณฑຏ฿หຌสามารถวางจาหนายเดຌนานหลายดือนพรຌอมทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ มผชฺ
แ1ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ
แฺ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ
นๅามันมะพรຌาวสกัดยในของผูຌประกอบการ
โฺ การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหา
การผลิตนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน฿หຌก
ผูຌประกอบการ
ใฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏนๅามันมะพรຌาวสกัดยในกอน
ละหลังการปรับปรุง ตาม มผชฺ ๆ็เ/โ5ไ็

1

2

ระยะวลาการดานินงานป โ561
3
4
5
6
7

8

9
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กิจกรรม/วิธีการ

1

2

ระยะวลาการดานินงานป โ561
3
4
5
6
7

8

9

ไฺ ติดตามการดานินงานหลังการ฿หຌคาปรึกษา
ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ มผชฺ
5ฺ สรุปละประมินผล

แโฺ ผลการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ พบวาผูຌประกอบการทัๅง โ กลุมยังขาด
งินทุน ละความรูຌ฿นการปรับปรุงสถานทีไผลิต฿หຌถูกตຌองตามสุขลักษณะทีไดี วศฺเดຌลงพืๅนทีไชิงลึกพืไอ฿หຌคานะนา
กีไยวกับการปรับปรุงละพัฒนาผลิตภัณฑຏ รวมถึงสถานทีไผลิต ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละ
สามารถนาเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิต นๅามันมะพรຌาวสกัดยในพืไอจาหนายเดຌ ซึไง฿นขณะนีๅ นางสาวณัฏฐຏชรินทรຏ
ทองปุสสะ เดຌดานินการจดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี รียบรຌอย
ลຌว ละอยู฿นระหวางการรอการตรวจสถานทีไผลิตจากสาธารณสุขจังหวัดตอเป
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
จากการลงพืๅนทีไส อบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิ ตภัณฑຏ ของผูຌประกอบครืไองสาอางสมุนเพร
2 กลุม พรຌอมทัๅงกใบตัวอยางผลิตภัณฑຏทดสอบ พบวา นๅามันมะพรຌาวสกัดยในมีความ฿ส เมมีสิไงปลกปลอม ละ
เมพบสารปนปຕอน
กอนการดานินงาน
แฺี กลุมสรีนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน ปຓนผูຌประกอบการผลิตครืไองสาอางอยู฿นจังหวัด ชุมพร ตຌองการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต฿หຌถูกตຌองตามหลักกณฑຏวิธีการทีไดี฿นการผลิ ต ิGMPี ละตຌองการคาปรึกษารืไอง
สถานทีไผลิต
โฺี นางสาวณัฏฐຏชรินทรຏ ทองปุสสะ ปຓนผูຌประกอบการผลิตครืไองสาอางอยู฿นจังหวัด ระยอง ตຌองการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต฿หຌถูกตຌองตามหลักกณฑຏวิธีการทีไดี฿นการผลิ ต ิGMPี ละตຌองการคาปรึกษารืไอง
สถานทีไผลิต ละการจดจຌงออนเลนຏ ิอยฺี
หลังการดานินงาน
วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตละ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏ ละกใบตัวอยางทดสอบปຓนระยะ ซึไงผูຌประกอบการสามารถผลิตนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน พืไอจาหนาย
เดຌ ดังนีๅ
แฺ นๅามันมะพรຌาวสกัดยใน ของกลุมสรีนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน ตຌองปรับปรุงสถานทีไผลิต฿หຌถูกสุขลักษณะ
จากนัๅนจึงจะดานินการจดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ละรอการ
ตรวจความพรຌอมของสถานทีไผลิตจากสาธารณสุขจังหวัด พรຌอมกับตรียมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ มผชฺ ฿หຌ
ทันภาย฿นป โ5ๆโ
โฺ นๅ ามัน มะพรຌาวสกัด ยใน ของนางสาวณัฏ ฐຏ ช ริ น ทรຏ ทองปุส สะ จดจຌงครืไองส าอางควบคุ มของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ลຌว รอการตรวจความพรຌอมของสถานทีไผลิตจากสาธารณสุขจังหวัด
ละตรียมผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ มผชฺ ฿หຌทันภาย฿นป โ5ๆโ
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ทีไ วศฺ ฿หຌการสนับสนุนครงการฯ ดยการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนา
การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ บรรจุภัณฑຏ ละสถานทีไผลิต ซึไงสามารถนาองคຏความรูຌละ
ทักษะตางโ ทีไเดຌรับ เปพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจาหนายปຓนรายเดຌ นอกจากนีๅยัง
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สามารถนาองคຏค วามรูຌ ทีไเดຌ รับ การถายทอดเปพัฒ นาละปรับ ปรุงผลิ ตภั ณ ฑຏครืไ องส าอางอืไนโ ฿หຌ มีคุ ณภาพ
มาตรฐานเดຌดຌวย ละประสงคຏ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ ฿นอกาสตอเปดຌวย
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงกา
ผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน ละนาความรูຌทีไเดຌรับ
เปพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานชนกัน ตผูຌประกอบการควรมีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑຏละ
มีการสงผลิตภัณฑຏทดสอบทางหຌองปฏิบัติการอยางสมไาสมอ นอกจากนีๅหนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
ผูຌรวมดานินงาน ๊ แฺ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
2ฺ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางมะนิจ เขຌบวช กลุมสรีนๅามันมะพรຌาวสกัดยใน

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางสาวณัฏฐ์ชรินทร์ ทองปุสสะ ผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไจังหวัดระยอง
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการการพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิวหนຌา
ผสมสมุนเพร
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางสาวณัฎฐ์วรัตน์ รัชภคาภิรมย์
อาภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางวรินทร์ธร ธนชคจรัสพงษ์
อาภอมือง
จังหวัดขอนกน
นางสาวศรีประภัสสร ทียนทีไยง
อาภอมือง
จังหวัดราชบุรี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร
ิภาษาอังกฤษี The development of facial skin care product formulation
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นางสาวธนวรรณ รจนຏปตຂ ิกุล
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 7แแแ
ทรสาร ๊
02 201 71แ้
อีมลຏ ๊
thanawan@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางสาวณัฎฐຏวรัตนຏ รัชภคาภิรมยຏ ิกลุมวิสาหกิจชุมชนพริมาสมุนเพรี
ทีไตงัๅ ๊ ลขทีไ ็็ มฺ่ ตฺคลองสระ อฺกาญจนดิษฐຏ จฺสุราษฎรຏธานี
ทรศัพทຏ ๊ เ้ใ 5่แ โ5้ใ
ทรสาร ๊
3ฺ2 นางวรินทรຏธร ธนชคจรัสพงษຏ ิกลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรพืไอสุขภาพสบูกลิไนเที
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ใ็/็ไ มฺแๆ ตฺ฿นมือง อฺมือง จฺขอนกน
ทรศัพทຏ ๊ เ่ๆ ่5เ ไ้แๆ, เ่แ 5ไๆ แเใ้ ทรสาร ๊
3ฺ3 นางสาวศรีประภัสสร ทียนทีไยง ิรงรียนสริมสวย-ตัดยใบสืๅอผຌาสตรี ศรีประภัสสรี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ้แ-ใ้ ถนนคทาธร ตฺหนຌามือง อฺมือง จฺราชบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ่ๆ ่5เ ไ้แๆ
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ แ50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนพริมาสมุนเพร กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรพืไอสุขภาพสบูกลิไนเท ละ
คุณศรีประภัสสร ทียนทีไยง มีความตຌองการผลิตผลิตภัณฑຏ บารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร พืไอพิไมรายเดຌละปຓน
ผลิตภัณฑຏอีกทางลือกหนึไงของผูຌบริภค ตพบวาผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาทีไผูຌประกอบการพัฒนาขึๅนยังเมผานการ
รับรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑຏชุมชนผลิ ตภัณฑຏบารุงผิว หนຌ า ิมผชฺ 550/2553ี นืไองจากขาดความรูຌ฿นรืไองของ
กระบวนการผลิต การตรียมสารสกัดสมุนเพร การพัฒนาปຓนผลิตภัณฑຏ การควบคุมคุณภาพ รวมเปถึงรืไองการ
จดจຌงออนเลนຏ ิอยฺี
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพรຌอมทัๅงนะนาการกຌเขปัญหาบืๅองตຌน การตรียมสารสกัดสมุนเพร
นวทางการปรั บ ปรุ งสู ต รผลิ ต ภั ณ ฑຏ บารุ ง ผิ ว หนຌ า ผสมสมุ น เพร ฿หຌ ค านะน ารืไ อ งการจั ด สถานทีไ ผ ลิ ต ฿หຌ ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะ ปງ อ งกั น การปนปຕ อ นจากจุ ลิ น ทรี ยຏ ละกณฑຏ ก าหนด฿นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ ม ชน ขณะนีๅ
ผูຌประกอบการทีไจดจຌงออนเลนຏลຌวละจะยืไนขอ มผชฺ ฿นป โ5ๆโ จานวน แ ราย คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนพริมา
สมุนเพร สวนอีก โ ราย คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรพืไอสุขภาพสบูกลิไนเท ละคุณศรีประภัสสร ทียนทีไยง
อยูระหวางการปรับปรุงสูตรการผลิต ซึไงมืไอลຌวสรใจจะดานินการจดจຌงออนเลนຏ ิอยฺี ละยืไนขอ มผชฺ ตอเป
7. ความปຓนมาของครงการ
การขຌ าสู วัยสู งอายุ ประกอบกับการผชิญมลภาวะ ฝุຆ นควัน ละสงดด การอยู฿นหຌ องปรับ อากาศ
สภาพอากาศทีไหຌง รวมถึงการทาความสะอาดผิวหนຌาดຌวยสารชาระลຌาง ลຌวนปຓนสาหตุ฿หຌผิวหนຌาขาดความชุมชืๅน
ผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาจึงปຓนอีกทางลือกหนึไง฿นการปງองกันหรือชะลอริๅวรอยหีไ ยวยนของผิวหนຌา ประกอบกับ฿น
ปัจจุบันอุตสาหกรรมครืไองสาอางนิยม฿ชຌวัตถุดิบจากสมุนเพร ชน ชะอมทศ มะหาด สลดพังพอน วานหางจระขຌ
ขมิๅนชัน นๅามันมะพรຌาว ละมะขือทศ พราะสารสกัดสมุนเพรถือวาปຓนสารอาหารบารุงของผลิตภัณฑຏบารุง
ผิวหนຌาทีไมาจากธรรมชาติ ปຓนการลดการ฿ชຌสารคมีซึไงอาจกอ฿หຌกิดผลตอรางกาย฿นระยะยาว ซึไงเดຌรับความ
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สน฿จจากผูຌบริภคปຓนอยางมาก ทางกลุมฯ ตຌองการพิไมมูลคาของสินคຌา ละสรຌางผลิตภัณฑຏ฿หຌปຓนผลิตภัณฑຏ
ทีไหลากหลาย จึงทดลอง฿ชຌสารสกัดสมุนเพร ปຓนสวนผสม฿นผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา ตผลิตภัณฑຏ ทีไเดຌยังเมปຓนทีไ
นาพอ฿จ นืไองจากอายุการกใบรักษาสัๅน ความคงสภาพของผลิตภัณฑຏเมปຓนเปตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ผูຌประกอบจึงมีความตຌองการ฿นการปรับปรุงละพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏบารุงผิว฿หຌปຓนสูตรทีไหมาะสม ละตຌองการ
฿หຌมีหนวยงานของรัฐขຌามามีสวนชวยหลือละผลักดัน ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ความรูຌ
พืๅนฐานกีไยวกับสถานทีไผลิตทีไดี ิGMPี พราะลใงหในวาผลิตภัณฑຏกีไยวกับสมุนเพรกาลังปຓนทีไตຌองการของตลาด
ละนาจะปຓนทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการพิไมการขายสินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึๅนเดຌ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มีองคຏความรูຌละทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละ
การพัฒนาผลิตภัณฑຏสมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงสามารถนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีเปชวย
พัฒ นาผลิ ตภัณฑຏบารุงผิ ว หนຌาของผูຌ ป ระกอบการ ดยการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิ ต พรຌอมทัๅง฿หຌ
คาปรึกษา฿นการตรียมสารสกัดสมุนเพร การลือก฿ชຌสารคมี การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑຏ สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม ละการปรับปรุงฉลาก฿หຌถูกตຌอง
พืไอ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการสามารถผลิ ตผลิ ต ภัณฑຏทีไมี คุณภาพปຓน ทีไยอมรั บ ของผูຌ บ ริ ภค ละเดຌรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
8. วัตถุประสงคຏ
พืไ อ พั ฒ นาสู ต รผลิ ต ภัณ ฑຏ บ ารุง ผิ ว หนຌา ทีไ มี คุณ ภาพ สามารถยืไ น จดจຌ ง ละขอการรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
แี ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาทีไหมาะสมละทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โี ทดสอบผลิตภัณฑຏตามมาตรฐาน/ทดสอบฤทธิ์ตຌานอนุมูลอิสระของสมุนเพร
ใี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
ไี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
5ี สรุปละประมินผลการดานินงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอปครงการพัฒนาละปรับปรุงสู ตรผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาผสม
สมุนเพรของกลุมวิสาหกิจชุมชนพริมาสมุนเพร กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรพืไอสุขภาพสบูกลิไนเท ละกลุมคุณ
ศรีประภัสสร ทียนทีไยง ดยลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต
เดຌนะนาวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑຏ ฿หຌคาปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมกผูຌประกอบการ นะนาการจด
จຌงออนเลนຏ ละประสานงานพืไอผลักดันขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
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1แฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
ระยะวลาการดานินงานป โ5ๆแ
กิจกรรม/วิธีการ

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

แฺ ปรั บ ปรุ ง สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑຏ บ ารุ ง ผิ ว หนຌ า ทีไ
หมาะสมละทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏตามมาตรฐาน/ทดสอบ
ฤทธิ์ตຌานอนุมูลอิสระของสมุนเพร
ใฺ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึ ก ละถายทอด
ทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา
฿หຌ กั บ ผูຌ ป ระกอบการพืไ อ กຌ เ ขปั ญ หา
ผลิตภัณฑຏ
ไฺ ติ ด ตามละผลั ก ดั น ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการยืไ น
ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
5ฺ สรุปละประมินผลการดานินงาน

แ2ฺ ผลการดานินงาน
- จากการสารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม
฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ สถานทีไผลิตสะอาดละอยู฿นกณฑຏดี
- วศฺ เดຌพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร พัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงสวนผสม
ของผลิตภัณฑຏ
- ทดสอบคุณลักษณะผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา ิมผชฺ
55เ/โ55ใี
- วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร เดຌ฿หຌคานะนากีไยวกับการ
ปรับปรุงสูตรกีไยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑຏ ความปຓนกรด - ดาง ละวิธีการพิไมอายุการกใบรักษา ทา฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถนาเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร
- เดຌนะนา฿หຌผูຌ ประกอบการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌ ปຓนเปตามกณฑຏมาตรฐานของผลิ ตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา
นะนาการสกัดสารสกัดสมุนเพรชนิดอืไนพืไอพัฒนา฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ พืไอการยืไนขอจดจຌงออนเลนຏ ิอยฺี ละ
การรับรอง มผชฺ ตอเป
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นางสาวณัฎฐຏวรัตนຏ รัชภคาภิรมยຏ ิสุราษฎรຏธานีี กลุมวิสาหกิจชุมชนพริมาสมุ นเพร ปຓนผูຌประกอบการ
ผลิตผลิตภัณฑຏกีไยวกับยาสีฟันสมุนเพร ซึไงเดຌรับการรับรอง มผชฺ ลຌว ละมีสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ดยทาง
กลุมฯ มีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาทีไมีสวนผสมของสมุนเพรวานหางจระขຌ ตพบวาผลิตภัณฑຏ
บารุงผิวหนຌาทีไผูຌประกอบการพัฒนาขึๅนยังเมผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา ิมผชฺ
55เ/โ55ใี นืไ องจากขาดความรูຌ ฿นรืไ องของกระบวนการผลิ ต การตรี ยมสารสกั ดสมุ นเพร การพั ฒ นาปຓ น
ผลิตภัณฑຏ ละการควบคุมคุณภาพ ผูຌประกอบการจึงมีความประสงคຏ฿หຌหนวยงานราชการขຌามา฿หຌความรูຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพพืไอขอการรับรอง มผชฺ
นางวริ น ทรຏ ธ ร ธนชคจรั ส พงษຏ ิขอนก น ี กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสมุ น เพรพืไ อ สุ ข ภาพสบู ก ลิไ น เท
ปຓนผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑຏกีไยวกับชมพูสมุนเพร ปງงฝุຆน ครีมบารุงผิวหนຌา ละสบูกลีซอรีน ซึไงสบูกลีซอ
รีนผสมปลือกมังคุดเดຌรับการรับรอง มผชฺ ลຌว ละมีสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ดยทางกลุมฯ มีความตຌองการ
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พัฒนาผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาทีไมีสวนผสมของบัวหิมะ ตพบวาผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาทีไผูຌประกอบการพัฒนาขึๅนยัง
เมผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา ิมผชฺ 550/2553ี นืไองจากขาดความรูຌ฿นรืไอง
ของกระบวนการผลิ ต การตรี ย มสารสกั ด สมุ น เพร การพั ฒ นาปຓ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ละการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผูຌประกอบการจึงมีความประสงคຏ฿หຌหนวยงานราชการขຌามา฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุง
สูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพพืไอขอการรับรอง มผชฺ
นางสาวศรีประภัสสร ทียนทีไยง ิราชบุรีี ปຓนผูຌประกอบการ OTOP ทีไผลิตผลิตภัณฑຏกีไยวกับชมพู
สมุนเพรผสมนๅานมขຌาว ละผลิตภัณฑຏปรับสภาพสຌนผมผสมนๅานมขຌาว ซึไงเดຌรับการรับรอง มผชฺ ลຌ ว ละมี
สถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ผูຌ ประกอบการมีความตຌองการพิไมความหลากหลายของผลิตภัณฑຏ พราะลใงหในวา
ผลิตภัณฑຏกีไยวกับสมุนเพรกาลังปຓนทีไตຌองการของตลาด ละผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌานาจะปຓนทีไสน฿จของผูຌบริภคทีไ
จะชวยพิไมตลาด ละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึๅนเดຌ จึงมีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏบารุ งผิวหนຌาผสมสมุนเพร ต
พบวาผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาทีไผูຌประกอบการพัฒนาขึๅนยังเมปຓนทีไพึงพอ฿จกผูຌบริภค นืไองจากขาดความรูຌ฿นรืไอง
ของกระบวนการผลิ ต การตรี ย มสารสกั ด สมุ น เพร การพั ฒ นาปຓ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ละการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผูຌประกอบการจึงมีความประสงคຏ฿หຌหนวยงานราชการขຌามา฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุง
สูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพพืไอขอการรับรอง มผชฺ
หลังการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนพริมาสมุนเพร กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพร
พืไอสุขภาพสบูกลิไนเท ละกลุมคุณศรีประภัสสร ทียนทีไยง เดຌมีการนะนาการกຌเขปัญหาบืๅองตຌน นวทางการ
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร รืไองความคงสภาพของผลิตภัณฑຏ ความปຓนกรด -ดาง วิธีการพิไม
อายุการกใบรักษา พรຌอมทัๅง฿หຌคานะนาวิธีการจดจຌงระบบออนเลนຏ ิอยฺี ละกณฑຏการขอมาตรฐาน มผชฺ
ผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา ซึไงขณะนีๅกลุมวิสาหกิจชุมชนพริมาสมุนเพรเดຌรับการพิจารณาการจดจຌงระบบออนเลนຏ
ิอยฺี ของผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา รียบรຌอยลຌว ละจะทาการยืไนขอ มผชฺ ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนเพรพืไอสุขภาพสบูกลิไนเท ละกลุมคุณศรีประภัสสร ทียนทีไยง ผูຌประกอบการจะดานินการขอจดจຌง
ระบบออนเลนຏ ิอยฺี มืไอปรับปรุงสูตรการผลิตรียบรຌอย
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌ ป ระกอบการมีความรูຌ สึ กพึ งพอ฿จปຓ นอย างมากทีไ ทาง วศฺ เดຌ ขຌ าเป฿หຌ ความรูຌ ละนะน าการผลิ ต
ผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร ซึไงทางผูຌประกอบการเดຌนาความรูຌทีไเดຌเปปรับปรุงผลิตภัณฑຏจนปຓนทีไพึงพอ฿จ
ละมีความตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑຏอืไนโ อีก฿นอนาคต
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศฺ เดຌนะนาพิไมติมกีไยวกับการตรียมวัตถุดิบ สารคมี ละอุ ปกรณຏ฿นการผลิ ตบารุงผิ วหนຌาผสม
สมุนเพร ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณຏทีไดึงดูด฿จผูຌบริภคมากยิไงขึๅน พืไอทาการจดจຌงละ
ยืไนขอ มผชฺ ตอเป
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวธนวรรณ รจนຏปຂติกุล
ผูຌรวมดานินงาน ๊
แฺ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
โฺ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ใฺ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมวิสาหกิจชุมชนพริมาสมุนเพร สุราษฎร์ธานี

กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรพืไอสุขภาพสบูกลิไนเท จังหวัดขอนกน

กลุมคุณศรีประภัสสร ทียนทีไยง จังหวัดราชบุรี
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปຂดผมขาวจาก
สมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ OTOP
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ

นางฉัตรวรรณา คงทวี อาภอมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
นางจรรยา ฤทธิบ์ ารุง อาภอมือง จังหวัดนครสวรรค์
นางสาวลลดา วัฒนฉลิมดช อาภอมือง จังหวัดจันทบุรี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสม
กับผูຌประกอบการ OTOP
ิภาษาอังกฤษี The process development of Henna herbal hair dye for OTOP
operatorsฺ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เโ-โเแ-็แแแ
ทรสาร ๊
02-201-7119
อีมลຏ ๊
jitrekha@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3.1 นางฉัตรวรรณา คงทวี ิกลุมจูอมฮิรຏบ อนดຏ ฮลทຏี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ แ/แ หมู ็ ตฺนาบัว อฺมือง จฺสุรินทรຏ
ทรศัพทຏ ๊
080 153 9298
ทรสาร ๊
3.2 นางจรรยา ฤทธิ์บารุง ิวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรปรรูปปຂดผมขาว อัญชันฮรຏี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ่/แเแไ หมู โ ตฺนครสวรรคຏออก อฺมือง จฺนครสวรรคຏ
ทรศัพทຏ ๊
087 841 3188, 062 589 9728 ทรสาร ๊
3.3 นางสาวลลดา วัฒนฉลิมดช
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ แ/โ่ หมู แแ ตฺทาชຌาง อฺมือง จฺจันทบุรี
ทรศัพทຏ ๊ 083 885 1262
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊
้เุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌนาองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏ
ครืไองสาอางสมุนเพร 3 กลุม คือ แฺี กลุมจูอมฮิรຏบ อนดຏ ฮลทຏ อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดสุรินทรຏ โฺี วิสาหกิจชุมชน
สมุนเพรปรรูปปຂดผมขาว อัญชันฮรຏ อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดนครสวรรคຏ ใฺี นางสาวลลดา วัฒนฉลิมดช อยู฿นพืๅนทีไ
จังหวัดจันทบุรี ซึไงปຓนผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงพืไอจาหนายอยูลຌว ตยังขาด
องคຏความรูຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐาน วศฺ จึงเดຌพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงผลิตภัณฑຏปຂดผม
ขาวจากสมุนเพรทียนกิไง พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไเดຌมาตรฐาน ปลอดภัย ปຓนทีไพึงพอ฿จของ
ผูຌบริภค สามารถจาหนายปຓนการพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ ซึไงมีผูຌประกอบการทีไจดจຌงออนเลนຏลຌว ละ
อยูระหวางยืไนขอ มผชฺป โ5ๆโ จานวน แ รายคือ วิสาหกิจชุมชนสมุนเพรปรรูปปຂดผมขาว อัญชันฮรຏอยูระหวาง
ปรับปรุงสถานทีไผลิตจานวน แ รายคือ กลุมจูอมฮิรຏบ อนดຏ ฮลทຏ ละขอยกลิกครงการจานวน แ รายคือ
นางสาวลลดา วัฒนฉลิมดช
็ฺ ความปຓนมาของครงการ
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการครงการคูปองวิทยຏ พืไออทอป มีจุดประสงคຏพืไอพิไมศักยภาพ
ละยกระดับผูຌ ป ระกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการกຌเขปัญหา
ผลิตภัณฑຏของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ พืไอปຓ นนวทาง฿นการนาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏดิมละตอยอดปຓน
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ผลิตภัณฑຏ฿หม ละสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันละพิไมรายเดຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน
วศฺ มีการดานินครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ฿นครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏปຂดผม
ขาวจากสมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ OTOP ของผูຌประกอบการ 3 กลุม คือ 1ี กลุมจูอมฮิรຏบ
อนดຏ ฮลทຏ อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดสุรินทรຏ มีการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองสาอางหลายชนิด ดยผลิตภัณฑຏทีไเดຌรับการ
รับรอง มผชฺ เดຌก ชมพู ครีมนวด สบูหลว ละสบูกลีซอรีน 2ี กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรปรรูปปຂดผมขาว
อัญชันฮรຏ อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดนครสวรรคຏ มีการผลิตผลิตภัณฑຏสมุนเพรปຂดผมขาวปຓนหลัก 3ี กลุมคุณลลดา
วัฒนฉลิมดช อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดจันทบุรี ซึไงกลุมฯ มีสถานทีไ ผลิตละมีอุปกรณຏ฿นการผลิต อยูลຌว ละมีสมาชิก
ปลูกสมุนเพรทียนกิไงเวຌ฿นพืๅนทีไ พืไอนามาปรรูปปຓนผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวสมุนเพรทียนกิไงทีไ มีความปลอดภัย
เมกิดการระคายคืองตอผูຌบริภค สามารถทดทนการ฿ชຌผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวทีไผลิตจากสารคมี ดยทางกลุมของ
ผูຌประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงออกมาจาหนายอยูลຌว ตผลิตภัณฑຏของกลุมฯ
ยังมีคุณภาพเมปຓนเปตามทีไมาตรฐานกาหนด คือ มีปริมาณจุลินทรียຏกินมาตรฐาน ละ฿ชຌบรรจุภัณฑຏเมหมาะสม
นืไ อ งจากกลุ ม ฯ ยั ง ขาดองคຏ ค วามรูຌ  ละทคนลยี ฿ นการน าสมุ น เพรที ย น กิไ ง มาปรรู ป ปຓ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ
ซึไงกระบวนการทาสมุนเพรทียนกิไงหຌงละการกใบรักษาถือปຓนสิไงสาคัญ ทียนกิไงหຌงมืไอมีความชืๅนสูงละสัมผัส
กับสงหรือความรຌอนสงผล฿หຌสีของลอซนจางหายเปเมสามารถปลีไยนสีผมเดຌ นอกจากนัๅนการควบคุมสุขลักษณะ
ทีไดี฿นกระบวนการผลิตพืไอลดการปนปຕอนจุลิ นทรียຏ ละมีการวัดคากรด – บส พืไอ฿หຌผ ลิตภัณฑຏมีคุณภาพ
มาตรฐาน กิดความปลอดภัยตอผูຌบริภคละยืดอายุผลิตภัณฑຏ฿หຌสามารถวางจาหนายเดຌนานหลายดือน
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี มีองคຏความรูຌละทคนลยีการผลิต
ทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑຏสมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงสามารถนาวิทยาศาสตรຏ
ละทคนลยี เ ปช ว ยพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ปຂ ด ผมขาวจากสมุ น เพรที ย นกิไ ง ทีไ  หมาะสมกั บ
ผูຌประกอบการ ดยการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต พรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษา฿นการตรียมวัตถุดิบสมุนเพร
การปรับปรุงการผลิตละสูตรสวนผสม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต ละการ
ลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพ มีความปลอดภัยปຓนทีไพึง
พอ฿จของผูຌบริภค
8. วัตถุประสงคຏ
พืไ อ พัฒ นากระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑຏ ปຂ ดผมขาวจากสมุ น เพรทีย นกิไง ทีไ  หมาะสมกั บ การผลิ ต ของ
ผูຌประกอบการ ละสามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
แี พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงของผูຌประกอบการ
โี การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิตผลิตภัณฑຏปຂดผมขาว฿หຌกผูຌประกอบการ
ใี ทดสอบผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ไี ติดตามการดานิน งานหลังการ฿หຌคาปรึกษา ดยการประสานงานกับ ผูຌป ระกอบการทุกขัๅนตอน
พืไอ฿หຌกระบวนการผลิตถูกตຌอง ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางสมไาสมอ ผลักดัน฿หຌ ขຌาสูกระบวนการยืไน
ขอการจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี ละการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
5ี สรุปละรายงานผล
แเฺ หลักการละหตุผล
การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทย ประกอบกับการ฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌ
ครืไองสาอางมากขึๅน ดยมีการ฿ชຌส มุน เพรทนสารคมี฿นการผลิตครืไองส าอาง ซึไงผลิ ตภัณฑຏปຂดผมขาวจาก

438
สมุนเพรปຓนผลิตภัณฑຏอีกหนึไงชนิดทีไผูຌสูงอายุ฿หຌความสน฿จมาก นืไองจากการ฿ชຌผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวทีไปຓนสารคมี
ทา฿หຌ สຌ น ผมมีความกระดຌางหຌ งสีย อาจกอ฿หຌ กิดความระคายคืองตอหนั งศีรษะ สงผลสี ยตอสุ ขภาพของ
ผูຌบ ริ ภค ดังนัๅนการหลีกลีไยงการ฿ชຌสารคมี฿นการยຌอมผม฿หຌ นຌอยทีไสุ ด จึงปຓนทางลือกหนึไงทีไ ชวยพิไมความ
ปลอดภัย฿หຌ ผูຌบริภค ดยผูຌประกอบการทัๅง 3 กลุม คือ แฺี กลุมจูอมฮิรຏบ อนดຏ ฮลทຏ โฺี วิส าหกิจ ชุมชน
สมุนเพรปรรูปปຂดผมขาว อัญชันฮรຏ ใฺี นางสาวลลดา วัฒนฉลิมดช มีการผลิตผลิตภัณฑຏ ปຂดผมขาวจาก
สมุนเพรทียนกิไงจาหนายอยูลຌว ตผูຌประกอบการยังขาดความรูຌละทคนลยี฿นการนาสมุนเพรทียนกิไงมาปร
รูปปຓนผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวทีไเดຌมาตรฐาน จึงประสงคຏขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไ อ฿หຌ วศฺ ชวย
พัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนผลิตภัณฑຏยຌอมผมทียนกิไง ิมผชฺแแ่ไ/โ55โี กาหนดเวຌวา
ผลิตภัณฑຏยຌอมผมทียนกิไง มีจุลินทรียຏชนิดบคทีรีย ยีสตຏ ละราทัๅงหมดทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศเมกิน 1 x
แเใ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม หรือ แ ลู กบาศกຏซนติมตร ตຌองเมพบ แฺี ซูดมนส อรูจินซา โฺี สตาฟຂล
คใอกคัส ออรียส 3ฺี คนดิดา อัลบิคนสຏ ไฺี คลอสตริดียม ความปຓนกรด – บส ตຌองอยูระหวาง ไฺเ ถึง 7ฺ0
มีสีทีไดีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑຏยຌอมผมทียนกิไง ตຌองสามารถปกปຂดผมขาวเดຌละเมระคายคืองตอผิวหนัง ละ
สถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
ทียนกิไง ชืไอทางพฤกษศาสตรຏ Lawsonia inermis Linn มีชืไอรียกอืไนโ ชน ทียนขาว ทียน
ขຌาวปลื อก ทียนดง ทียนเมຌ หรือ ฮนนา สารสี ทีไพบ฿นทียนกิไง รียกวา ลอซน ิLawsoneี มีป ระมาณ
รຌอยละ เฺ5 - เฺ้ พบมาก฿นสวนของ ฿บ กิไง ละกຌาน ชาวอินดียละตะวันออกกลางนิยม฿ชຌสารสีนีๅ สรຌางงาน
ศิลปะบนผิวกาย ขียนลวดลาย เดຌอยางสวยงาม ละยังมีการนามายຌอมผมดຌวย สารสีลอซนมีสมบัติชวย฿นการ
ปกปຂดผมขาว ปลีไยนสຌนผม฿หຌปຓนสีนๅาตาลดง หรือ ดงปนสຌม การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทยประกอบ
กับการ฿ส฿จดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึๅน การ฿ชຌครืไองสาอางทีไมีสวนผสมของ
สมุนเพรทนสารคมีจึงปຓนทีไตຌองการของผูຌบริภค ผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวทีไปຓนสารคมีจะทา฿หຌสຌนผมมีความ
กระดຌางหຌงสีย ละอาจกอ฿หຌกิดการระคายคืองตอหนังศีรษะ การ฿ชຌสารคมีทีไสัมผัสกับรางกายมีผลตอสุขภาพ
ของผูຌ฿ชຌขึๅนกับความถีไ ปริมาณ ละความขຌมขຌนทีไ฿ชຌ฿นตละครัๅง ดังนัๅนการหลีกลีไยงการ฿ชຌสารคมี฿นการยຌอมผม
ดย฿ชຌสมุนเพรทน เมกอกิดการระคายคือง จึงปຓนทางลือกหนึไงทีไมีความปลอดภัยตอผูຌบริภค
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนา
ผลิ ต ภัณฑຏ ส มุน เพรประภทสมุน เพรทีไเม ฿ชอ าหาร ซึไ งสามารถน าวิท ยาศาสตรຏละทคนลยี เปช ว ยพั ฒ นา
กระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวจากสมุนเพรทียนกิไงทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการ ดยการอบรมชิง
ปฏิบัติการกระบวนการผลิตพรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษา฿นการตรียมสมุนเพร฿หຌ มีคุณภาพ ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ พัฒนา
กระบวนการผลิ ต ทีไ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑຏ ละการลื อ ก฿ชຌ บ รรจุ ภั ณ ฑຏ ทีไ  หมาะสม
฿นกระบวนการผลิตการทาสมุนเพรทียนกิไงหຌงละการกใบรักษาถือปຓนสิไงสาคัญ ทียนกิไงหຌงมืไอมีความชืๅนสูง
ละสั ม ผั ส กั บ สงหรื อ ความรຌ อ น ส ง ผล฿หຌ สี ข องลอซนจางหายเปเม ส ามารถปลีไ ย นสี ผ มเดຌ นอกจากนัๅ น
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏตຌองควบคุมการปนปຕอนจุลินทรียຏ คา กรด-บส พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌบริภค
ละยืดอายุผลิตภัณฑຏ฿หຌสามารถวางจาหนายเดຌนานมากขึๅน

439
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
ระยะวลาการดานินงานป โ5ๆเ
กิจกรรม/วิธีการ

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แฺ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
สูตรผลิตภัณฑຏปดຂ ผมขาวจากสมุนเพร
ทียนกิไงทีไหมาะสมกับการผลิตของ
ผูຌประกอบการ ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ
ใฺ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเข
ปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑຏ
ไฺ ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบละผลิตภัณฑຏ
ทางหຌองปฏิบัติการ
5ฺ ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไน
ขอจดจຌงละขอมาตรฐาน
ๆฺ สรุปละรายงานผล

แโฺ ผลการดานินงาน
จากการสอบถามปัญหากระบวนการผลิต ลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ละกใบผลิตภัณฑຏพืไอทดสอบ
พบวามีผูຌ ประกอบการทีไมีความพรຌอม฿นการพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏ โ กลุ ม คือ กลุมจูอมฮิ รຏบ อนดຏ ฮลทຏ ละ
วิสาหกิจชุมชนสมุนเพรปรรูปปຂดผมขาว อัญชันฮรຏ ละมี แ กลุมทีไจຌงขอยกลิกการดานินครงการฯ นืไองจาก
ขาดความพรຌอม฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ คือ นางสาวลลดา วัฒนฉลิมดช ดังนัๅนจึงมีผูຌประกอบการทีไขຌารวม
ครงการฯ โ กลุม ซึไงมีสถานทีไผลิต ละมีอุปกรณຏพรຌอม฿นการผลิต ละมี การปลูกสมุนเพรทียนกิไงเวຌ฿นพืๅนทีไ
พืไอนามาปรรูป ปຓนผลิตภัณฑຏปຂดผมขาว ตพบปัญหาวา มืไอกใบ ผลิ ตภัณฑຏเวຌนานจะมีการปนปຕอนชืๅอรา
จึงกใบตัวอยางวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑຏทดสอบทางหຌองปฏิบัติการ พบวามีจุลินทรียຏกินมาตรฐานกาหนด
นืไองจากการทาสมุนเพรหຌงละการกใบรักษาสมุนเพรยังเมถูกสุขลักษณะ วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิต
ผลิตภัณฑຏปຂดผมขาว ดยการ฿หຌคาปรึกษานะนาการกใบกีไยวสมุนเพรทียนกิไง การทาความสะอาด การทาหຌง
การกใบรักษาสมุนเพรหຌง การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิ ตภัณฑຏ พืไอลดปริมาณจุลินทรียຏปนปຕอน
ยืดอายุผลิตภัณฑຏ การควบคุมคากรด - บส การทดสอบยຌอมผม รวมทัๅงการ฿ชຌครืไองมือละอุปกรณຏทีไจาปຓน฿น
การผลิ ต การลื อ ก฿ชຌ บ รรจุ ภั ณ ฑຏ ทีไ  หมาะสม สุ ข ลั ก ษณะทีไ ดี ข องกระบวนการผลิ ต ละสถานทีไ ผ ลิ ต ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองของกระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌตามกณฑຏมาตรฐาน มผชฺ
ละ วศฺ เดຌกใบตัวอยางผลิตภัณฑຏของกลุมทดสอบตามมาตรฐาน เดຌก จุลินทรียຏ คากรด - บส การทดสอบยຌอมผม
ความชืๅน รวมทัๅง฿หຌคานะนา฿นการจดจຌง฿นระบบ฿หม ละการจัดทาขຌอความฉลากทีไถูกตຌอง
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
ผูຌ ป ระกอบการทัๅง ใ กลุ ม มีการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑຏปຂด ผมขาวจากสมุน เพรทียนกิไงพืไอจ าหน ายอยูลຌ ว
ตผลิตภัณฑຏยังมีคุณภาพเมปຓนเปตามทีไมาตรฐานกาหนด จึงตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐาน
ดย วศฺ เดຌกใบตัวอยางวัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑຏของผูຌประกอบการมาทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ พบวา
วัตถุดิบสมุนเพรละผลิตภัณฑຏมีจุลินทรียຏปนปຕอนกินมาตรฐาน
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หลังการดานินงาน
วศฺ เดຌล งพืๅน ทีไ ฿หຌ คาปรึกษานะนา การปรับ ปรุงสถานทีไผ ลิ ต฿หຌ ถูกสุ ขลักษณะ พืไอรองรับ การตรวจ
ประมินจากสาธารณสุขจังหวัดกอนการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏ ละกใบตัวอยางทดสอบปຓนระยะ รวมทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หมละขอ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนผลิตภัณฑຏยຌอมผมทียนกิไง ิมผชฺ แแ่ไ/โ55โี ซึไงผูຌประกอบการ สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ ดยมีผลการดานินงาน ดังนีๅ
แี กลุมจูอมฮิรຏบ อนดຏ ฮลทຏ อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดสุรินทรຏ เดຌดานินการพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ
ลຌว ซึไงอยูระหวางดานินการขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี ละจะขຌาสูกระบวนการยืไน ขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
โี กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรปรรูปปຂดผมขาว อัญชันฮรຏ อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดนครสวรรคຏ เดຌดานินการ
พัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏลຌว ละผานการพิจารณาการการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี รียบรຌอยลຌว
ละตรียมขຌาสูกระบวนการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ
ใี กลุ ม นางสาวลลดา วั ฒ นฉลิ ม ดช อยู ฿ นพืๅ น ทีไ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ยกลิ ก ครงการฯ นืไ อ งจาก
ผูຌประกอบการเดຌจຌงภายหลังจากการขຌารวมครงการถึงความเมพรຌอม฿นการรับการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ทีไ วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรั บ ปรุง ผลิ ตภั ณ ฑຏ การท าความสะอาดละจั ดกใ บ สมุ น เพร ละการปรั บ ปรุ งสถานทีไ ผ ลิ ต ฿หຌ มี สุ ขลั ก ษณะ
ทีไดี ซึไงสามารถนาองคຏความรูຌละทั กษะตางโ เปพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด มีความ
ปลอดภัยตอผูຌบริภค ซึไงทา฿หຌสามารถพิไมยอดจาหนาย฿หຌมีรายเดຌพิไมขึๅน นอกจากนีๅยังสามารถนาองคຏความรูຌทีไ
เดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏครืไองสาอางอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐานอีกดຌวย
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
การผลิ ตผลิตภัณฑຏปຂดผมขาวซึไง฿ชຌสมุนเพรทียนกิไงปຓนส วนประกอบหลัก สามารถกิดการปนปຕอน
จุลินทรียຏเดຌงาย ผูຌประกอบการจึงตຌองดูลการผลิตทุกขัๅนตอน฿หຌดี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพดีตามมาตรฐานอยาง
สมไาสมอ นอกจากนีๅหนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพร
เทยสูการสงออกเดຌ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ผูຌรวมดานินงาน ๊ 1ฺ นางสาวธนวรรณ รจนຏปຂติกุล
2ฺ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
3ฺ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางฉัตรวรรณา คงทวี ิกลุมจูอมฮิรຏบ อนดຏ ฮลทຏี จังหวัดสุรินทรຏ

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางจรรยา ฤทธิ์บารุง ิวิสาหกิจชุมชนสมุนเพรปรรูปปຂดผมขาว อัญชันฮรຏี จังหวัดนครสวรรคຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนเพร฿หຌเดຌรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางสาย฿จ คงศรีรอด อาภอมือง จังหวัดรຌอยอใด
นางสุภาณี มีกຌว อาภอมือง จังหวัดสุรินทร์
นางสาวขมิกา เชยยัญต อาภอมหาชนะชัย จังหวัดยสธร
นางสาวปาณิสรา กืๅอกูล อาภอบຌานปຆง จังหวัดราชบุรี
นางพรสรัญ รัตนวิจิตร อาภอมือง จังหวัดชียง฿หม
นางนภาภรณ์ รักสุจริต อาภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
นางณิชาภรณ์ อรามชัย อาภอมือง จังหวัดนครราชสีมา

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพร฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ิภาษาอังกฤษี The development of herbal shampoo product to meet
Thai Community Product Standard ิTCPS 92/2552 ิ2009ีี
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เโ-โเแ-็แแแ
ทรสาร ๊
02-201-7119
อีมลຏ ๊
jitrekha@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางสาย฿จ คงศรีรอด
ทีไตัๅง ๊ กลุมสาย฿จถวิลขຌาวละผลิตภัณฑຏออรຏกนิค ลขทีไ ้5 มฺ ๆ ตฺรอบมือง อฺมือง จฺรຌอยอใด
ทรศัพทຏ ๊ 089 711 9070
ทรสาร ๊
3ฺ2 นางสุภาณี มีกຌว
ทีไตัๅง ๊ กลุมสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะมใด ลขทีไ โ5/แ ตฺ฿นมือง อฺมือง จฺสุรินทรຏ
ทรศัพทຏ ๊ 081 600 8923
ทรสาร ๊
3ฺ3 นางสาวขมิกา เชยยัญต
ทีไตัๅง ๊ กลุมวิสาหกิจศรษฐกิจพอพียงฟງาหยาดพัฒนา ลขทีไ ๆ็ มฺแ ตฺฟງาหยาด อฺมหาชนะชัย จฺยสธร
ทรศัพทຏ ๊ 092 387 3219
ทรสาร ๊
3ฺ4 นางสาวปาณิสรา กืๅอกูล
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ โเ5/ใ ตฺบຌานปຆง อฺบຌานปຆง จฺราชบุรี
ทรศัพทຏ ๊ 092 989 5669
ทรสาร ๊
3ฺ5 นางพรสรัญ รัตนวิจิตร
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ แ็ ตฺศรีภูมิ อฺมือง จฺชียง฿หม
ทรศัพทຏ ๊ 084 045 1210
ทรสาร ๊
3ฺ6 นางนภาภรณຏ รักสุจริต
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ โแไ มฺแโ ตฺปากชอง อฺปากชอง จฺนครราชสีมา
ทรศัพทຏ ๊ 090 613 2558
ทรสาร ๊
3ฺ7 นางณิชาภรณຏ อรามชัย
ทีไตัๅง ๊ กลุมวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนเพร ลขทีไ 5เ็ ตฺ฿นมือง อฺมือง จฺนครราชสีมา
ทรศัพทຏ ๊ 086 723 4109
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ 275,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌนาองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี มาชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพรจานวน ็ กลุม เดຌก แฺี กลุมสาย฿จถวิลขຌาวละผลิตภัณฑຏออรຏกนิค จังหวัดรຌอยอใด
โฺี กลุมสตรีชุมชนหนองบัว -ดองกะมใด จังหวัดสุ ริน ทรຏ ใฺี กลุ มวิสาหกิจศรษฐกิจพอพียงฟງาหยาดพัฒนา
จังหวัดยสธร ไฺี กลุมคุณ ปาณิสรา กืๅอกูล จังหวัดราชบุรี 5ฺี กลุมคุณ พรสรัญ รัตนวิจิตร จังหวัดชียง฿หม
ๆฺี กลุมคุณนภาภรณຏ รักสุจริต จังหวัดนครราชสีมา ็ฺี กลุมวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนเพร จังหวัดนครราชสีมา
ผูຌประกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌามาชวย 3 ประดใน คือ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพร฿หຌ
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มีคุณภาพ พืไอยืไนขอการรับรองมาตรฐาน มผชฺ ละการปรับปรุงสถานทีไผลิต฿หຌถูกสุขลักษณะพืไอรองรับการ
ตรวจประมินจากสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี ละการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี กรมวิทยาศาสตรຏบริการเดຌ
พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏชมพู ตลอดจนถายทอดทคนลยีการผลิต พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไเดຌมาตรฐาน ปลอดภัย ปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค สามารถจาหนายปຓนการพิไมรายเดຌ
฿หຌกับผูຌประกอบการ ดยมีผลการดานินงานดังนีๅ แี กลุมทีไอยูระหวางรอสงขอการรับรอง มผชฺ จานวน ใ กลุม
เดຌก กลุมสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะมใด กลุมวิสาหกิจศรษฐกิจพอพียงฟງาหยาดพัฒนา ละกลุมคุณนภาภรณຏ
รักสุจริต โี กลุมทีไรอการตรวจความพรຌอมของสถานทีไผลิตจาก สสจฺ จานวน โ กลุม เดຌก กลุมคุณ ปาณิสรา
กืๅอกูล ละกลุมคุณพรสรัญ รัตนวิจิตร ละใี กลุมทีไดานินการปรับปรุงสถานทีไผลิต จานวน โ กลุม เดຌก กลุม
สาย฿จถวิลขຌาวละผลิตภัณฑຏออรຏกนิค ละกลุมวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนเพร
7. ความปຓนมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌดานินการคูป องวิทยຏพืไ ออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละ
ยกระดับของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี รวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
ของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความขຌา฿จกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌ มี
คุณภาพ พืไอตอยอดการผลิต฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ตลอดจนสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวย
ตนอง สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌมาตรฐาน วางจาหนายเดຌ กิดการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพร฿หຌเดຌรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชนกผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรจานวน 7 กลุม เดຌก แฺี กลุมสาย฿จถวิลขຌาว
ละผลิตภัณฑຏออรຏกนิค โฺี กลุมสตรีชุมชนหนองบัว - ดองกะมใด ใฺี กลุมวิสาหกิจศรษฐกิจพอพียงฟງาหยาด
พัฒนา ไฺี กลุมคุณปาณิสรา กืๅอกูล 5ฺี กลุมคุณพรสรัญ รัตนวิจิตร ๆฺี กลุมคุณนภาภรณຏ รักสุจริต ็ฺี กลุมคุณ
ณิช าภรณຏ อรามชัย ดยผูຌ ป ระกอบการตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌามาชว ยพัฒ นากระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑຏชมพู
สมุน เพร฿หຌ มี คุณภาพ พืไอสามารถยืไนขอการรับ รองมาตรฐาน มผชฺ เดຌ ละการปรับ ปรุงสถานทีไผ ลิ ต฿หຌ ถูก
สุขลักษณะพืไอรองรับการตรวจประมินจากสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี ละการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี
ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงขຌารวมครงการฯ พืไอ฿หຌ วศฺ ขຌามาชวยพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ
พรຌอมทัๅ ง฿หຌ ค วามรูຌ ละคาปรึกษา฿นพัฒ นาผลิ ต ภัณฑຏ การควบคุมคุ ณภาพ หลั กกณฑຏวิ ธีการทีไ ดี ฿นการผลิ ต
ครืไองสาอาง ิGood Manufacturing Practice๊ GMPี รวมทัๅงการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี พืไอ฿หຌ
ผลิตภัณฑຏเดຌการรับรองมาตรฐาน สามารถผลิตจาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยางยัไงยืน
8. วัตถุประสงคຏ
พืไ อพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑຏ  ชมพูส มุน เพรของผูຌ ป ระกอบการ พืไ อ ฿หຌ ส ามารถยืไ นขอการรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
9. ขอบขตของการดานินงาน
1) การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหา ปรับปรุงสูตรละกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏชมพู
สมุนเพร
2) ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพร
3) ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพรตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺ92/2552ี
4) ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
5) สรุปละประมินผล

445
แเฺ หลักการละหตุผล
ปัจจุบันผลิตภัณฑຏสมุนเพรเดຌรับความนิยมปຓนอยางมาก นืไองจากประชาชนหันมาดูล฿ส฿จละรัก ษา
สุ ข ภาพมากขึๅ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ทีไ มี ส ว นผสมของสมุ น เพรจึ ง ปຓ น ทางลื อ กหนึไ ง ทีไ เ ดຌ รั บ ความนิ ย มจากผูຌ บ ริ  ภค
ผูຌประกอบการ เดຌผลิตชมพูสมุนเพรพืไอจาหนาย มຌผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพรจะมีคูขงทางการคຌาสูงตทาง
ผูຌประกอบการหในวา ถຌาผลิตภัณฑຏมีอกลักษณຏละคุณสมบัติทีไดดดน มีการตลาดทีไดี สามารถยืไนขอมาตรฐานเดຌ
ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีมูลคาพิไมขึๅน ปຓนทีไนาสน฿จตอผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงเดຌพัฒนาผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพร ต
ยังมีอุปสรรคละปัญหา คือ ผลิตภัณฑຏยังเมเดຌการรับรอง มผชฺ ทา฿หຌเมปຓนทีไยอมรับจากผูຌบริภค เมสามารถ
ขยายตลาดออกเป฿นวงกวຌางเดຌ นอกจากนีๅยังมีผูຌประกอบการหลายตຌองการพิไมความหลากหลายของผลิตภัณฑຏ
ครืไองสาอาง ดยการผลิตชมพูทีไมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มผชฺ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนชมพู ิมผชฺ้โ/โ55โี กาหนดเวຌวา ชมพูตຌองปຓนนืๅอดียวกัน เมยก
ชัๅนเมตกตะกอน เมมีสิไงปลกปลอม มีสีละกลิไนทีไดีตามธรรมชาติของชมพูละสวนประกอบทีไ฿ชຌ คาความปຓน
กรด-ดาง อยูระหวาง ไฺ5 - ฺ่เ จานวนจุลินทรียຏ ิบคทีรีย ยีสตຏละราี ตຌองเมกิน 1 x แเใ คลนีตอตัวอยาง
แ กรัม หรือ แ ลูกบาศกຏซนติมตร ตຌองเมพบ แฺี ซูดมนส อรูจินซา โฺี สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส 3ฺี
คนดิดา อัลบิคนสຏ ไฺี คลอสตริดียม ละสามารถขจัดสิไงสกปรก ฝุຆนละอองบนสຌนผมละหนังศีรษะเด
ละทา฿หຌสຌนผมนุมสลวย หวีละจัดรูปทรงเดงาย รวมทัๅงสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภท
สมุ น เพรทีไ เ ม฿ ช อ าหาร สามารถน าวิ ท ยาศาสตรຏ  ละทคนลยี เ ปช ว ยพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑຏ ชมพู ส มุ น เพรของ
ผูຌประกอบการ ดยการลงพืๅนทีไสารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ ละถายทอดทคนลยีการ
ผลิ ต พรຌอมทัๅง฿หຌ คาปรึกษา฿นการคัดลื อกวัตถุดิบ การตรียมสารสกัดสมุน เพร ปรับ ปรุงผลิ ตภัณฑຏ พัฒ นา
กระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏพืไอ ยืดอายุผลิตภัณฑຏ ละปลอดภัยตอผูຌบริภค
การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏละขຌอมูลบนฉลาก ละผลักดัน฿หຌขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ปຓนการพิไม
มูลคาผลิตภัณฑຏบบยัไงยืน
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

แฺ การ฿หຌ ค าปรึ ก ษานะน าชิ งลึ กพืไ อกຌ เ ข
ปั ญ หาปรั บ ปรุ ง สู ต รละกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพร
โฺ ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพร
ใฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพรตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺ้โ/โ55โี
ไฺ ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอรับ
รองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
5ฺ สรุปละประมินผล

ระยะวลาการดานินงานป โ5ๆแ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แโฺ ผลการดานินงาน
จากการลงพืๅน ทีไส อบถามปัญหากระบวนการผลิต ละผลิตภัณฑຏ พบวาผลิตภัณฑຏชมพูส มุนเพรของ
ผูຌประกอบการมีปัญหารืไองสูตรการผลิต ทา฿หຌมืไอ฿ชຌสระลຌวผมเมนุมสลวย ผูຌประกอบการบางรายมีปัญหา฿นการ
ซืๅอสารคมี นืไองจากมีหลงจาหนายจากัด฿นพืๅนทีไ ละวัตถุดิบทีไจาหนายจัดปຓนชุดพรຌอมสูตรการผลิต ซึไงมืไอ
ตรวจสอบรายชืไอสารคมีทีไปຓนสวนประกอบ พบวาวัตถุดิบมีสวนผสมของซดียมลอริลซัลฟต ิผงฟองี ทีไอาจ
กอ฿หຌกิดการระคายคืองตอผูຌบริภค เมปຓนเปตามมาตรฐานกาหนด นอกจากนีๅยังมีผูຌประกอบการหลายรายทีไ
ตຌองการพิไมความหลากหลายของสินคຌา฿หຌกับบรนดຏของตนอง ดยการผลิตผลิตภัณฑຏชมพูสมุนเพรปຓนสินคຌา
฿หม ดังนัๅน วศฺ จึงเดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏ ชมพูสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ ตัๅงตการตรียม
สารสกั ด สมุ น เพร การลื อ ก฿ชຌ ส ารคมี วิ ธี ท าผลิ ต ภั ณ ฑຏ ตลอดจน฿หຌ ค านะน าการปรั บ ปรุ ง สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑຏ
หลักกณฑຏวิธีการทีไดี฿นการผลิตครืไองสาอาง ิGood Manufacturing Practice๊ GMPี รวมทัๅง฿หຌความรูຌ฿นการ
จดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ละหลักกณฑຏขัๅนตอนการขຌาสู
กระบวนการยืไ น ขอรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ ม ชน การลื อ ก฿ชຌ บ รรจุ ภั ณ ฑຏ  ละลงขຌ อ ความฉลาก ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ ของผูຌประกอบครืไองสาอางสมุนเพร ็
กลุม พบวา
1.) กลุมสาย฿จถวิลขຌาวละผลิตภัณฑຏออรຏกนิค อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดรຌอยอใด เดຌผลิตชมพูผสมมะกรูดต
มีปัญหา฿นการซืๅอวัตถุดิบพืไอผลิตชมพู นืไองจากมีหลงจาหนายอยางจากัด฿นพืๅนทีไ ละวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิต
ชมพูเดຌจาหนายบบจัดรวมปຓนชุดพรຌอมกับสูตรการผลิต ทา฿หຌเมสามารถปรับปรุงสูตรเดຌดຌวยตนอง นอกจากนีๅ
ยังพบวามีวัตถุดิบ มีสว นผสมของซดียมลอริล ซัลฟต ิผงฟองี ฿นปริมาณทีไเมหมาะสมตอการนาเป฿ชຌ งาน
ผลิตภัณฑຏครืไองสาอาง ซึไงผูຌประกอบการองกใเมทราบถึงผลสียของสวนผสมดังกลาว ดังนัๅน ผูຌประกอบการจึงมีความ
ประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌดຌานการลือกละตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิตทีไมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กาหนด มผชฺ ้โ/โ55โ พรຌอมทัๅงการยืไนขอการรับรอง มผชฺ
2.) กลุมวิสาหกิจชุมชนสตรีชุมชนหนองบัว - ดองกะมใด อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดสุรินทรຏ ผูຌประกอบการจาหนาย
ผลิตภัณฑຏทีไมีสมุนเพรปຓนสวนผสมหลายชนิด เดຌก ผลิตภัณฑຏบารุงริมฝปาก ชมพู ครีมนวด ลูกประคบ ละ
ครีมอาบนๅา ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏชมพู฿หຌมีความหลากหลายละมีจุดดน ดยการนา
ผักบุຌงนาซึไงปຓนพืชทีไมีความปลก฿หมมาปຓนสวนผสม ดังนัๅนผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌามาพัฒนา
สูตรละกระบวนการผลิต฿หຌ มีคุณภาพ พืไอยืไนขอการรับ รองตาม มผชฺ 92/2552 รวมทัๅง฿หຌคาปรึกษาการ
ปรับปรุงสถานทีไผลิต฿หຌถูกสุขลักษณะพืไอรองรับการตรวจประมินจาก สสจฺ ละชวยลงขຌอมูลการยืไนขอจดจຌง฿น
ระบบ฿หม ิอยฺี
3.) กลุมวิสาหกิจชุมชนศรษฐกิจพอพียงฟງาหยาดพัฒนา อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดยสธร ผูຌประกอบการเดຌผลิต
สบูกลีซอรีนละลชัไนทีไมีสว นผสมของนๅาเผ ซึไงปຓน วัตถุดิบ ทีไผูຌ ประกอบการตรียมอง ตอมาผูຌป ระกอบการ
ตຌองการทีไจ ะพิไมความหลากหลายของผลิ ตภัณฑຏ฿นกับ กลุ มของตนอง ดยการผลิ ตชมพูผ สมนๅาเผ ดังนัๅ น
ผูຌประกอบการจึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามานะนาสูตรละกระบวนการผลิตทีไมีคุณภาพ สามารถจดจຌงสูตร
การผลิตกับ สสจฺ ละมีคุณภาพตาม มผชฺ ้โ/โ55โ
4.) คุณปาณิสรา กืๅอกูล ปຓนผูຌประกอบ฿นจังหวัดราชบุรี ทีไผลิตผลิตภัณฑຏชมพูผสมอัญชันสาหรับผมปกติ
ละผมมัน ละนๅามันบารุงผมออกจาหนาย ผลิตภัณฑຏทัๅงหมดเดຌมีการจดจຌงสูตรการผลิตจาก สสจฺ รียบรຌอย
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ลຌว ตยังเมเดຌขຌาสูกระบวนการขอการรับรอง มผชฺ จึงมีความตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿น กีไยวกับการ
พัฒนาสูตรการผลิตชมพูผสมอัญชัน฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มผชฺ 92/2552 พืไอขຌาสูกระบวนการยืไนขอ
การรับรอง มผชฺ ตอเป
5.) คุณพรสรัญ รัตนวิจิตร ปຓนผูຌประกอบ฿นจังหวัดชียง฿หมเดຌผลิตชมพูผสมอัญชัน ตมีปัญหารืไอง
สูตรการผลิต ทา฿หຌมืไอ฿ชຌสระลຌวผมเมนุมสลวย จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามาพัฒนาสูตรละกระบวนการ
ผลิต฿หຌมีคุณภาพ สามารถจดจຌงสูตรการผลิตกับ สสจฺ ละมีคุณภาพตาม มผชฺ ้โ/โ55โ
6.) คุณนภาภรณຏ รักสุจริต ปຓนผูຌประกอบการ฿นจังหวัดนครราชสีมาทีไผลิตละจาหนายผลิตภัณฑຏ
หลายชนิด เดຌก ชมพู ครีมนวด ลชัไน ละสบูกลีซอรีน ฿นชืไอทางการคຌาวา La Birra ผลิตภัณฑຏดังกลาวเดຌจด
จຌงสูตรการผลิตกับ สสจฺ รียบรຌอยลຌว ตยังเมเดຌยืไนขอการรับรอง มผชฺ ผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการ
พัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มผชฺ พืไอยืไนขอการรับรอง ดยลือกชมพูผสมมะกรูดปຓน
ผลิตภัณฑຏรก ผูຌประกอบการจึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌรืไองการลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตมี
คุณภาพตามมาตรฐานกาหนด มผชฺ 92/2552 ละการยืไนขอการรับรอง มผชฺ
7.) กลุมวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนเพร อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดนครราชสีมา ผูຌประกอบการเดຌจาหนายผลิตภัณฑຏทีไ
มีสมุนเพรปຓนสวนผสมหลายชนิด เดຌก ครืไองดืไมสมุน เพรนๅาผึๅง กระชายดา ชุดอบสมุนเพร ลูกประคบ ขีๅผึๅง
สมุ น เพร สบู ละชมพู ผูຌ ป ระกอบการมี ค วามตຌ อ งการยืไ น ขอการรั บ รอง มผชฺ ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ชมพู
ซึไงผลิตภัณฑຏดังกลาวเดຌจดจຌงสูตรการผลิตกับ สสจฺ รียบรຌอยลຌว จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿น
รืไองการพัฒนาผลิตภัณฑຏชมพูผสมอัญชัน฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มผชฺ ้โ/โ55โ พืไอขຌาสูกระบวนการ
ยืไนขอการรับรอง มผชฺ ตอเป
หลังการดานินงาน
วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตละ฿หຌคาปรึกษานะนาการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ รวมทัๅ ง ผลั ก ดั น ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการทัๅ ง 7 กลุ ม ยืไ น ขอจดจຌ ง ครืไ อ งส าอางควบคุ ม ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ตลอดจนการรับรองมาตรฐานลຌว ดังนีๅ
แฺ ผลิตภัณฑຏชมพูผสมมะกรูดของกลุมสาย฿จถวิลขຌาวละผลิตภัณฑຏออรຏกนิค ยังเมเดຌจดจຌงสูตรการ
ผลิต฿นระบบ฿หม ิอยฺี ละยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณ ฑຏชุมชนชมพู ิมผชฺ ้โ/โ55โี นืไองจากอยู
ระหวางดานินการปรับปรุงสถานทีไผลิต
โฺ ผลิตภัณฑຏชมพูผสมผักบุຌงนาของกลุมวิสาหกิจชุมชนสตรีชุมชนหนองบัว - ดองกะมใด เดຌปรับปรุง
สถานทีไ ผ ลิ ต฿หຌ ถู กสุ ขลั กษณะพืไ อรองรับ การตรวจประมิน จาก สสจฺ ละยืไ น ขอจดจຌง ฿นระบบ฿หม ิอย ฺี
รียบรຌอยลຌว อยูระหวางรอยืไนขอการรับรอง มผชฺ ปงบประมาณ ๆโ
ใฺ ผลิตภัณฑຏชมพูผสมนๅาเผของกลุมวิสาหกิจชุมชนศรษฐกิจพอพียงฟງาหยาดพัฒนา อยูระหวางรอยืไน
ขอการรับรอง มผชฺ ปงบประมาณ ๆโ
4ฺ ผลิตภัณฑຏชมพูผสมอัญชันของกลุมคุณปาณิสรา กืๅอกูล ยังเมเดຌจดจຌงสูตรการผลิตระบบ฿หม ิอยฺี
ละยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนชมพู ิมผชฺ ้โ/โ55โี นืไองจากรอการตรวจประมินสถานทีไ
ผลิตจาก สสจฺ กอนการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี
5ฺ ผลิตภัณฑຏชมพูผสมอัญชันของกลุมคุณพรสรัญ รัตนวิจิตร ยังเมเดຌจดจຌงสูตรการผลิตระบบ฿หม ิอยฺี
ละยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนชมพู ิมผชฺ ้โ/โ55โี นืไองจากรอการตรวจความพรຌอมของ
สถานทีไผลิตจาก สสจฺ
6ฺ ผลิตภัณฑຏ ชมพูผสมมะกรูด ของกลุมคุณนภาภรณຏ รักสุ จริต อยูระหวางรอส งขอการรับ รอง มผชฺ
ปงบประมาณ ๆโ
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็ฺ ผลิตภัณฑຏชมพูผสมอัญชัน ของกลุมวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนเพร ยังเมเดຌจดจຌงสูตรการผลิตระบบ
฿หม ิอยฺี ละยืไ น ขอการรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ ม ชนชมพู ิมผชฺ ้โ/โ55โี นืไ อ งจากอยู ร ะหว า ง
ดานินการปรับปรุงสถานทีไผลิต กอนการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ วศฺ ฿หຌการสนับสนุนครงการฯ ดยการลงพืๅนทีไ ฿หຌคาปรึกษานะนา
การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ละสถานทีไผลิต ซึไงสามารถนาองคຏความรูຌละทักษะตางโ
ทีไเดຌรับ เปพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจาหนายปຓนรายเดຌ นอกจากนีๅยังสามารถนา
องคຏความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏครืไองสาอางอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐานเดຌดຌวย
ละประสงคຏ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ ฿นอกาสตอเปดຌวย
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน ละนาความรูຌทีไเดຌรับเป
พัฒนาผลิตภัณฑຏอืไน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานชนกัน ตผูຌประกอบการควรมีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑຏละมี
การสงผลิตภัณฑຏทดสอบทางหຌองปฏิบัติการอยางสมไาสมอ นอกจากนีๅหนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ผูຌรวมดานินงาน ๊ แฺ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
โฺ นางสาวธนวรรณ รจนຏปຂติกุล
3ฺ นางสาวศิรินารถ ปรีชา
ไฺ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
5ฺ นางสาวประวิณา สีมาทรัพยຏ

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป

นางสาย฿จ คงศรีรอด กลุมสาย฿จถวิลขຌาวละผลิตภัณฑ์ออร์กนิค จังหวัดรຌอยอใด
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป

นางสุภาณี มีกຌว กลุมวิสาหกิจชุมชนสตรีชุมชนหนองบัว-ดองกะมใด จังหวัดสุรินทร์

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป

นางสาวขมิกา เชยยัญต กลุมวิสาหกิจชุมชนศรษฐกิจพอพียงฟງาหยาดพัฒนา จังหวัดยสธร

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางสาวปาณิสรา กืๅอกูล จังหวัดราชบุรี
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางพรสรัญ รัตนวิจิตร จังหวัดชียง฿หม

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางนภาภรณ์ รักสุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป

นางณิชาภรณ์ อรามชัย กลุมวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนเพร จังหวัดนครราชสีมา
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตสบูกຌอน
สมุนเพรธรรมชาติ

ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางบญจวรรณ สังขศิลา อาภอมือง จังหวัดรຌอยอใด
นางสุปรียา จรัสเพบูลย์ อาภอทา฿หม จังหวัดจันทบุรี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนากระบวนการผลิตสบูกຌอนสมุนเพรธรรมชาติ
ิภาษาอังกฤษี The development of natural herbal soap processฺ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เโ-โเแ-็แแแ
โทรสาร ๊
02-201-7119
อีมลຏ ๊
jitrekha @dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางบญจวรรณ สังขศิลา
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ 2/2 ซอย 4 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตฺ฿นมือง อฺมือง จฺรຌอยอใด
ทรศัพทຏ ๊ เ้่ แเใ ็็เๆ
ทรสาร ๊
3ฺ2 นางสุปรียา จรัสเพบูลยຏ
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ 55/แ หมู ้ ตฺสองพีไนຌอง อฺทา฿หม จฺจันทบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ้่ โๆ็ ่5แ็
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ ๆเุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผูຌประกอบการ คุณบญจวรรณ สังขศิลา ปຓนกลุมผูຌประกอบการทีไคยเดຌรับการถายทอดทคนลยี ดຌาน
องคຏความรูຌ กระบวนการผลิต สุขลักษณะทีไดี฿นการผลิตครืไองสาอาง ผูຌประกอบการตຌองการนาฟักขຌาวทีไมี฿น
ทຌองถิไนมาพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หม จึงคิดวิธีการสกัดฟักขຌาวพืไอจะนามาพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพรพืไอ฿หຌกิด
ความหลากหลายของผลิตภัณฑຏ฿นทຌองตลาด นอกจากนีๅยังตຌองการพัฒนาบรรจุภัณฑຏพืไอพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันสูตลาดสากล วศฺ เดຌลงพืๅนทีไพืไอสารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ ดย฿หຌคานะนา
กีไยวกับ กระบวนการผลิ ต การปรับ ปรุง สู ตรการผลิ ต ซึไงขณะนีๅผูຌ ป ระกอบการอยูระหวางจดจຌงออนเลนຏตอ
สาธารณสุขจังหวัด
ผูຌประกอบการ นางสุปรียา จรัสเพบูลยຏ ปຓนผูຌประกอบการ OTOP กลุมบຌานจันทຏจรัส มีความพรຌอมดຌาน
สถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ทางกลุมเดຌผลิตครืไองสาอางสมุนเพร ชน ชมพูสมุนเพร สบูกຌอนสมุนเพร ซึไงสบู
กຌอนสมุนเพรสูตรนๅาผึๅงรังเหม เดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนสบูกຌอน ิมผชฺ ้ไ/โ55โี ลຌว ตผูຌประกอบการ
ตຌองการพัฒนาสบูกຌอนสมุนเพร฿หຌมีความหลากหลายละมีคุณภาพมากยิไงขึๅน ดยมีนวคิดทีไจะนามังคุดทีไมี฿น
ทຌองถิไนมาปຓนสวนผสม฿นผลิตภัณฑຏสบูกຌอน ทางกลุมจึงมีความประสงคຏ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี มาชวย
฿หຌความรูຌ฿น การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพร การลือก฿ชຌวัตถุ ดิบ การควบคุมคุณภาพ
ตลอดจนวิธีการสกัดปลือกมังคุด พืไอปຓนการพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ พิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ ละขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ซึไงขณะนีๅผูຌประกอบการเดຌจดจຌงออนเลนຏลຌว ละอยูระหวางยืไนขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน฿นป โ5ๆโ
7. ความปຓนมาของครงการ
ปัจจุบันการผลิตสบู฿นระดับชุมชนกาลังเดຌรับความนิยมปຓนอยางมาก นืไองจากผูຌผลิตสามารถพัฒนาเป
ปຓนอาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌกับชุมชนเดຌจริง ดยสบูริไมถูกตงติมดຌวยสารตางโ ตามความตຌองการของผูຌบริภค
เดຌก นๅาหอม สี สารพิไมฟองรวมถึงสมุนเพรตางโ พืไอ฿หຌสบูมีคุณสมบัตินา฿ชຌ สมุนเพรทีไนามาปຓนสารตงติม฿น
สบูกຌอน จะทา฿หຌสบูมีคุณสมบัติตกตางกันละผลิตภัณฑຏ ปຓนทีไนาสน฿จ ตัวอยางชน ขมิๅนชันมีคุณสมบัติต อตຌาน
หรือลดการอักสบ ลดปัญหารืไองการกิดสิว ลดผดผืไนคัน ทา฿หຌผิวกระจาง฿ส สลดพังพอนมีคุณสมบัติทา฿หຌผิว

453
ชุมชืๅน กระชับ ลดจุดดางดา ละบรรทาการอักสบของผิวหนังทีไกิดจากชืๅอบคทีรียตางโ นมพะมีคุณสมบัติ
฿หຌความชุมชืไน ผิวนียน เมหยาบกระดຌาง สามารถซึมซับขຌาสูผิวเดຌอยางรวดรใว สงผล฿หຌผิวพรรณดูสด฿ส ฯลฯ ซึไง
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพรสวน฿หญมักประสบปัญหารืไองสูตรการผลิตยังเมผาน มผชฺ จึงเดຌสมัคร
ขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP พืไอการพัฒนากระบวนการผลิตสบูกຌอนสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ละขอการ
รับรอง มผชฺ ตอเป
กรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ ิวศฺี มีทคนลยีการผลิ ตทีไเดຌจ ากงานวิจัยละพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏส มุนเพร
ประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร ทีไสามารถนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยี เปชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูกຌอน ของกลุม
ผูຌประกอบการ ดยการลงพืๅนทีไพืไอสารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ อบรมชิงปฏิบัติการ
กระบวนการผลิ ต พรຌอมทัๅง฿หຌ คาปรึกษา฿นการลื อก฿ชຌวั ตถุดิบทีไมีคุณภาพ การตรียมสมุนเพร ปรับ ปรุงสูตร
ส ว นผสม พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ทีไ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ละการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑຏ พืไ อ ฿หຌ ผ ลิ ต ภั ณ ฑຏ ทีไ
ผูຌประกอบการพัฒนาขึๅนเดຌรับการรับรอง มผชฺ
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพร฿หຌสามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ิมผชฺี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
แฺ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพรของผูຌประกอบการ
โฺ การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิตสบูกຌอนสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ใฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพรตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ 94/2552
ไฺ ติดตามการดานิน งานหลั งการ฿หຌคาปรึกษา ดยการประสานงานกับ ผูຌ ประกอบการทุกขัๅนตอน
พืไอ฿หຌกระบวนการผลิตถูกตຌอง ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางสมไาสมอ ละผลักดัน฿หຌยืไน
ขอ มผชฺ
5ฺ สรุปละประมินผล
แเฺ หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ พืไอปຓนนวทาง฿นการ
นาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏดิมละตอยอดปຓนผลิตภัณฑຏ฿หม ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌ
ดຌวยตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอปครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุ นเพรของ
กลุมผูຌประกอบการ ดยลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการพืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต เดຌ
นะนาวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑຏ ฿หຌคาปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมกผูຌประกอบการ ละผลักดัน฿หຌขຌา
สูกระบวนการขอการรับรอง มผชฺ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนสบูกຌอน ิมผชฺ้ไ/โ55โี กาหนดคุณลักษณะเวຌวา ผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพรต
องปนกอน อาจมีกลิไ น หอม เมมีสิไ งปลกปลอม ปริมาณเขมัน ทัๅงหมดเมนຌอยกวารຌอยละ ็ๆฺ5 ดยนๅาหนัก
ปริมาณเฮดรอกเซดຏอิสระ ิคานวณปຓนซดียมเฮดรอกเซดຏี ตຌองเมกินรຌอยละ เฺเ5 ดยนๅาหนัก ปริมาณคลอเรดຏ
ิคานวณปนซดียมคลอเรดຏี ตองเมกินรอยละ เฺ่ ดยนๅาหนัก ละสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
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11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

แ

โ

ระยะวลาการดานินงานป โ56แ
ใ
ไ
5
6
็

่

้

แฺ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ
สบูกຌอนสมุนเพรของผูຌประกอบการ
โฺ การ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิต
สบูกຌอนสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ใฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพรตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ ้ไ/โ55โ
ไฺ ติดตามการดานินงานหลังการ฿หຌคาปรึกษา ดย
การประสานงานกั บ ผูຌ ป ระกอบการทุ ก ขัๅ น ตอน
พืไอ฿หຌกระบวนการผลิตถูกตຌอง ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอยางสมไาสมอ ละผลักดัน฿หຌยืไนขอ
มผชฺ
5ฺ สรุปละประมินผล

แโฺ ผลการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ พบวามืไอผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑຏ
สบู กຌ อ นสมุ น เพรประสบปั ญ หากีไ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑຏ มีป ริ ม าณเขมั น ทัๅ ง หมดตไ ากว ารຌ อ ยละ ็ๆฺ5 ดยนๅ าหนั ก
ปริมาณเฮดรอกเซดຏอิสระกินรຌอยละ เฺเ5 ดยนๅาหนัก ลักษณะเมนา฿ชຌละมีกระบวนการผลิตทีไยุงยาก วศฺ เดຌ
ดานิน การดยลงพืๅนทีไชิงลึก พืไอกຌเขปัญหากระบวนการผลิ ต ปรับ ปรุงละพัฒนาผลิ ตภัณฑຏส บูกຌอน฿หຌ เดຌ
คุณภาพตาม มผชฺ94/2552 สามารถทา฿หຌสบูกຌอนปຓนทีไยอมรับกผูຌบริภค ปຓนทีไนาชืไอถือ฿นทຌองตลาด พืไอพิไม
มูลคาของผลิตภัณฑຏ ละ฿หຌผลประกอบการทีไพึงพอ฿จรวมเปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑຏพืไอพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันระดับสากล
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นางบญจวรรณ สังขศิล า ิรຌอยอใดี ผูຌป ระกอบการกลุ มสบูฟักขຌาวธรรมชาติ ซึไงปຓนผูຌ ประกอบการ
รายดียว ทีไมีความพรຌอมคือมีสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ เดຌผลิตครืไองสาอางสมุนเพร ชน ครีมบารุงผิ วหนຌา
สบูกຌอนสมุนเพร ซึไงทัๅง โ ผลิตภัณฑຏนีๅเดຌจดจຌงสูตรการผลิตกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดิสสจฺี ลຌว ตทาง
กลุมประสบปัญหา คือ ผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพรฟักขຌาวยังเมเดຌคุณภาพตาม มผชฺ นืไองจากผลิตภัณฑຏมีปริมาณ
เขมันทัๅงหมดตไากวามาตรฐาน ทางผูຌ ประกอบการจึ งมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ มาชวย฿หຌความรูຌ฿นการปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏสบูกຌอนสมุนเพรฟักขຌาว฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน มผชฺ ปຓนการพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ ละพิไมรายเดຌ
฿หຌกับผูຌประกอบการ
นางสุปรียา จรัสเพบูลยຏ ิจันทบุรีี ปຓนผูຌประกอบการ OTOP กลุมบຌานจันทຏจรัส มีความพรຌอมดຌาน
สถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ทางกลุมเดຌผลิตครืไองสาอางสมุนเพร ชน ชมพูสมุนเพร สบูกຌอนสมุนเพร ซึไง สบู
กຌอนสมุนเพรสูตรนๅาผึๅงรังเหม เดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนสบูกຌอน ิมผชฺ ้ไ/โ55โี ลຌวตผูຌประกอบการ
ตຌองการพัฒนาสบูกຌอนสมุนเพร฿หຌมีความหลากหลายละมีคุณภาพมากยิไงขึๅน ดยมีนวคิดทีไจะนาสมุนเพร฿น
ทຌองถิไนมาปຓนสวนผสม฿นผลิตภัณฑຏสบูกຌอน ทางกลุมจึงมีความประสงคຏ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี มาชวย
฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิ ต ผลิตภัณฑຏส บูกຌอนสมุนเพร การลือก฿ชຌวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ
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ตลอดจนวิธีการตรียมสมุนเพรละสวนผสมทีไมาจากธรรมชาติ พืไอปຓนการพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ พิไมรายเดຌ฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ ละขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนตอเป
หลังการดานินงาน
จากการดานินงานลงพืๅนทีไ
ละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก กับกลุมผูຌประกอบการ เดຌมีการนะนาการกຌเ ขปัญหาบืๅองตຌน นวทางการ
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ รวมเปถึงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการ ขอการรับรอง มผชฺ ดยมีผลการ
ดานินงาน ดังนีๅ
นางบญจวรรณ สังขศิลา ิรຌอยอใดี สบูกຌอนฟักขຌาว เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ ละอยู฿น
ขัๅนตอนการ฿หຌสาธารณสุขจังหวัดขຌามาตรวจสถานทีไผลิต จากนัๅนจะเดຌดานินการยืไนขอจดจຌง สูตรการผลิตกับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดิสสจฺี ละยืไนขอมาตรฐาน มผชฺ฿นป โ5ๆโ ตอเป
นางสุปรียา จรัสเพบูลยຏ ิจันทบุรีี สบูกຌอนมังคุด เดຌพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ ละอยู฿นระหวาง
ขัๅนตอนการดานินการตรียมผลิตภัณฑຏพืไอขຌาสูกระบานการขอการรับรอง มผชฺ ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จปຓนอยางมาก ละยังตຌองการการสนับสนุนละพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ
อีกตอเป หลังจากเดຌรับการสนับสนุน ครงการผูຌประกอบการเดຌทาการพัฒ นาผลิตภัณฑຏอืไนโ พืไอ฿หຌเดຌรับ การ
รับรอง มผชฺ พืไอปຓนการขยายตลาดละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภค
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการตละรายมีความพรຌอม฿นการนาทคนลยีละองคຏความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเป
พัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏทีไตกตางกัน จึงทา฿หຌผลการดานินงานของผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการเม
ปຓนเปตามผนการดานินงาน
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ผูຌรวมดานินงาน ๊
1ฺ นางสาวธนวรรณ รจนຏปຂติกุล
2ฺ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
ใฺ นางสาวประวิณา สีมาทรัพยຏ
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางบญจวรรณ สังขศิลา จังหวัดรຌอยอใด

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางสุปรียา จรัสเพบูลย์ จังหวัดจันทบุรี
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จลลຌางหนຌาสมุนเพร

ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายบุญลຌวน ธรรมนาม อาภอทาตูม จังหวัดสุรินทร์
นางรัชญา ชาวภาส อาภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นางสาวพใญอาพันธ์ ธนชคชิยานนท์ ขตดินดง กรุงทพมหานคร

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพร

ิภาษาอังกฤษี The development of herbal facial cleansing gel processฺ

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ เโ โเแ ็แแแ
ทรสาร ๊
02 201 7102
อีมลຏ ๊
jitrekha@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นายบุญลຌวน ธรรมนาม ิกลุมสมุนเพรมคาี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ใๆ้ หมู ้ ตฺทาตูม อฺทาตูม จฺสุรินทรຏ
ทรศัพทຏ ๊ 086 263 1176
ทรสาร ๊
3ฺ2 นางรัชญา วัชรชาวภาส ิกลุมคคดี คคนัที
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ๆเ/แใ หมู ไ ตฺทาตาหนัก อฺนครชัยศรี จฺนครปฐม
ทรศัพทຏ ๊ เ่แ ็โใ โแ่ใ ทรสาร ๊
3ฺ3 นางสาวพใญอาพันธຏ ธนชคชิยานนทຏ ิกลุมวิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ แไเๆ ถนนประชาสงคราะหຏ ขวงดินดง ขตดินดง กรุงทพมหานคร
ทรศัพทຏ ๊ 081 8701225 ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ ้เุเเเ บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผูຌ ป ระกอบการผลิ ต ภัณฑຏ ครืไอ งส าอางสมุน เพรทัๅ ง ใ กลุ มนีๅ ปຓน กลุ มผูຌ ประกอบการทีไ คยเดຌรั บ การ
ถายทอดทคนลยี ดຌานองคຏความรูຌ กระบวนการผลิ ต สุขลั กษณะทีไดี฿นการผลิ ตครืไองส าอาง ตนืไองจาก
ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีความหลากหลายของสมุนเพร จึงตຌองการตรียมสารสกัดสมุนเพร
พืไอนามา฿ชຌ฿นผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพร นอกจากนีๅยังตຌองการพัฒนาบรรจุภัณฑຏพืไอพิไมขีดความสามารถ฿น
การขงขันสูตลาดสากล วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษากับผูຌประกอบการ ดย฿หຌคานะนากีไยวกับ กระบวนการผลิต
การปรับปรุงสูตรการผลิต ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนจลลຌางหนຌา
ิมผชฺ แ็ใ/โ55ไี จากการติดตามผลการดานินงานของผูຌประกอบการ ใ ราย พบวา แฺี นายบุญลຌวน ธรรมนาม
ิกลุ มสมุนเพรมคาี อยู฿นระหวางขัๅนตอนการดานินการขอจดจຌงออนเลนຏ โฺี นางรัช ญา วัช รชาวภาส
ิกลุมคคดี คคนัที อยู฿นระหวางขัๅนตอนการดานินการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ ใฺี นางสาวพใญอาพันธຏ
ธนชคชิยานนทຏ ิกลุมวิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเี เดຌจดจຌงออนเลนຏลຌว ละอยู฿น
ขัๅนตอนการดานินการขอ มผชฺ ซึไง วศฺ จะติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอรับรอง มผชฺ ตอเป
7. ความปຓนมาของครงการ
ปัจจุบันการผลิตจลลຌางหนຌา฿นระดับชุมชนกาลังเดຌรับความนิยมปຓนอยางมาก นืไองจากผูຌผลิตสามารถ
พัฒนาเปปຓนอาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌกับชุมชนเดຌจริง จลลຌางหนຌาปຓนผลิตภัณฑຏทีไ฿ชຌสาหรับลຌางหนຌา พืไอทาความ
สะอาดผิวหนຌาละบริวณ฿กลຌคียง มีลักษณะปຓนของหลวขຌน เมทา฿หຌกิดการพຌ ระคายคือง หรือผิวหนังอักสบ
มีกลิไนหอม มีความคงตัวดี จลลຌางหนຌาประกอบดຌวยสารตางโ เดຌก สารลดรงตึงผิว สารกอจล สาร฿หຌความชุม
ชืๅน สารปรับความปຓน กรด–บส สารตงกลิไน สารกัน สีย ละสารสกัดสมุนเพร ซึไงปัจจุบันมีการนาสมุนเพร
หลากหลายชนิดมาปຓนสวนผสม฿นผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพร ดยสมุนเพรตละชนิดมี สมบัติตกตางกันเป
ขมิๅนชันมีประยชนຏดຌานการบารุงผิวพรรณ ชน ลดการอักสบ ลดปัญหาการกิดสิว ลดผดผืไนคัน ทา฿หຌผิวกระจาง฿ส
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ซึงไ ผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสวน฿หญมักประสบปัญหารืไองสูตรการผลิตยังเมผาน มผชฺ จึงเดຌสมัครขຌา
รวมครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP พืไอพัฒนากระบวนการผลิตจลลຌางหนຌา฿หຌมีคุณภาพ ละขอการรับรอง มผชฺ
ตอเป
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี มีองคຏความรูຌละทคนลยีการผลิต
ทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑຏสมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงสามารถนาวิทยาศาสตรຏ ละ
ทคนลยีเปชวยพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพร฿หຌกกลุมฯ ดยการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษา
ชิงลึกรืไองกระบวนการผลิ ต การลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ การตรียมสารสกัดสมุนเพร การพัฒนาละการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑຏ สุ ข ลั ก ษณะทีไ ดี ข องสถานทีไ ผ ลิ ต ละการลื อ ก฿ชຌ บ รรจุ ภั ณ ฑຏ ทีไ  หมาะสม
การปรับปรุงฉลาก฿หຌถูกตຌอง พืไอ฿หຌกลุมฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพร ทีไมีคุณภาพตาม มผชฺ
แ็ใ/โ55ไ มีความปลอดภัย ปຓนทีไยอมรับจากผูຌบริภค
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพร ฿หຌสามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺ แ็ใ/โ55ไี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
แี พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพรของผูຌประกอบการ ดยทดลอง
ผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โี การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิตจลลຌางหนຌาสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ใี ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตจลลຌางหนຌาสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ไี ทดสอบผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพรกอนละหลังการปรับปรุง ตาม มผชฺ
5ี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ มผชฺ
ๆี สรุปละประมินผล
แเฺ หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏ ละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย พืไอ฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิต พืไอปຓน
นวทาง฿นการนาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏดิมละตอยอดปຓนผลิ ตภัณฑຏ฿หม ละสามารถกຌปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวยตนอง สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพมาตรฐาน ละปຓน การสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละ
ยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอปการพัฒนาผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพรของกลุมผูຌประกอบการ
ดยลงพืๅน ทีไ฿หຌ คาปรึกษาชิงลึ กกผูຌป ระกอบการ พืไอกຌเขปัญหาดຌานสู ตรผลิ ตภัณฑຏ กระบวนการผลิ ต การ
ปรับปรุงสถานทีไผลิต ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชนผลิตภัณฑຏลຌางหนຌา ิมผชฺ แ็ใ/โ55ไี ซึไงมีขຌอกาหนด ฿นขຌอคุณลักษณะทีไตຌองการ คือ แฺี ลักษณะทัไวเป
ตຌองปຓนนืๅอดียวกันหรือมีการกระจายตัวของสวนประกอบทีไ฿ชຌอยางสมไาสมอ เมยกชัๅน หรือตกตะกอน อาจ฿ส
หรือ ขຌน มีสี ส มไ าสมอ เมมีสิไ งปลกปลอมละกลิไ น เม พึง ประสงคຏ โฺี สารปนปຕอ น ๊ ตะกัไ ว ตຌ องเม กิน โเ
มิลลิ กรัมตอกิลกรัม สารหนู ตຌองเมกิน โ มิล ลิกรัมตอกิ ลกรัม ปรอท ตຌองเมกิน เฺ5 มิล ลิกรัมตอกิลกรัม
ใฺี ความปຓนกรด-บส อยูระหวาง ไฺ5-ฺ่เ ไฺี จุลินทรียຏ ๊ จานวนจุลินทรียຏ ิบคทีรีย ยีสตຏละราี เมกิน
แ x แเใ คลนี/ตัวอยาง แ กรัม ซูดมนส อรูจินซา ตองเมพบ สตาฟลคใอกคัส ออรียส ตองเมพบ คนดิดา
อัลบิคนส ตองเมพบ คลอสตริดียม ตองเมพบ 5ฺี การ฿ชຌงาน มืไอ฿ชຌผลิตภัณฑຏลຌางหนຌารวมกับนๅาลຌว ตຌองลຌาง
ครืไ อ งส าอาง เขมั น ละคราบสกปรกบนผิ ว หนຌ า ละบริ  วณ฿กลຌ  คี ย งออกเดຌ ง า ย ท า฿หຌ ฿ บหนຌ า สะอาด
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เมหนอะหนะ ละเมทา฿หຌกิดอาการคัน ผืไนดง หรือาการขຌางคียงอืไนทางผิวหนัง ๆฺี ความคงสภาพ ลักษณะ
ทัไวเปตຌองอยู฿นสภาพทีไดี เมปรสภาพหรือสืไอมคุณภาพ฿นระยะวลาตามทีไกาหนด
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

ระยะวลาการดานินงานป โ5ๆแ
ตฺค พฺย ธฺค มฺค กฺพ มีฺค มฺย พฺค มิฺย กฺค สฺค กฺย

แฺ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพรของ
ผูຌประกอบการ ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ
โฺ การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก พืไอกຌเข
ปัญหาการผลิตจลลຌางหนຌาสมุนเพร฿หຌก
ผูຌประกอบการ
ใฺ ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตจล
ลຌางหนຌาสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ไฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพรกอน
ละหลังการปรับปรุง ตาม มผชฺ
5ฺ ติ ด ตามละผลั ก ดั น ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการขอ
มผชฺ
ๆฺ สรุปละประมินผล

แโฺ ผลการดานินงาน
วศฺ เดຌดานินการดยลงพืๅนทีไชิงลึก พืไอกຌเขปัญหากระบวนการผลิต การลือก฿ชຌวั ตถุดิบทีไมีคุณภาพ
การตรียมสารสกัดสมุนเพร การพัฒนาสุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ การลือก฿ชຌ
บรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม ละการปรับปรุงฉลาก฿หຌถูกตຌอง พืไอ฿หຌกลุมฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาสมุนเพร
มีความปลอดภัย ปຓนทีไยอมรับจากผูຌบริ ภค ละขຌา฿จหลักกณฑຏ ขัๅนตอนการสงตัวอยางพืไอขຌาสูการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิ มผชฺ แ็ใ/โ55ไ ี รวมทัๅงการปรับปรุงสถานทีไผลิต฿หຌถูกสุขลักษณะพืไอรองรับการ
ตรวจประมินจาก สสจฺ ละการยืไนขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
แฺ นายบุญลຌวน ธรรมนาม ผูຌประกอบการกลุมสมุนเพรมคา จังหวัดสุรินทรຏ ซึไงมีกิจการรຌานสริมสวย
ละผลิตครืไองสาอางสมุนเพรจาหนาย ทา฿หຌสมาชิกมีรายเดຌสริม ดยมีสถานทีไผลิตละมีชองทาง฿นการจาหนาย
ผลิตภัณฑຏ ทางกลุมฯ เดຌนาขมิๅนชันทีไปลูกดยสมาชิกมาทาปຓนสารสกัดพืไอผสม฿นผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌา ตยังเม
มัไน฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑຏ นืไองจากผลิตภัณฑຏมีการยกชัๅน สีของผลิตภัณฑຏเมสมไาสมอ ละกลุมฯ ขาด
ความรูຌ฿นการตรียมสารสกัดสมุนเพร นอกจากนีๅบรรจุภัณฑຏเมดึงดูดผูຌซืๅอ ละฉลากยังเมถูกตຌอง จึงยังเมเดຌ ยืไนขอจด
จຌง ฿นระบบ฿หม ิอยฺี ละเมสามารถขอการรั บรองมาตรฐานผลิ ตภั ณฑຏ ชุม ชน ิมผชฺี เดຌ กลุ มฯ จึ ง ขอรั บ
คาปรึกษาละมีความประสงคຏ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการ มาชวย฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตาม มผชฺ
โฺ นางรัชญา วัชรชาวภาส ผูຌประกอบการกลุมคคดี คคนัท จังหวัดนครปฐม มีการผลิตผลิตภัณฑຏทีไมี
สวนผสมของสมุนเพรหลายชนิด ชน สบูกลีซอรีน ครีมบารุงผิวผสมสมุนเพร ชมพูผสมสมุนเพรครีมหมักผม
ละครีมบารุงทຌา ปຓนตຌน ซึไงผลิตภัณฑຏลชัไน฿นลูกมะพรຌาวหัวปัຕมละจลวานหางจระขຌเดຌรับการรั บรอง มผชฺ
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รียบรຌอยลຌว ดยมีสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละมีศูนยຏจาหนายผลิตภัณฑຏทีไดี ผูຌประกอบการมีการปลูกวาน
หางจระขຌเวຌทาผลิตภัณฑຏ จึง ตຌองการพิไมความหลากหลายของผลิตภัณฑຏ จึงทาผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌา วานหาง
จรขຌ ตพบวาสีของผลิตภัณฑຏมีการปลีไยนปลง นืไ องจากการตรียมสารสกัดวานหางจรขຌยังเมถูกตຌอง กลุมฯ
จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตาม
มาตรฐานกาหนด ละผลักดัน฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรอง มผชฺ ตอเป
ใฺ นางสาวพใญอาพันธຏ ธนชคชิยานนทຏ ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนเพรละอาชีพสริม
โเเเ ปຓนกลุมผูຌประกอบการทีไผลิตผลิตภัณฑຏสมุนเพรหลากหลายผลิตภัณฑຏ ดยมีผลิตภัณฑຏทีไเดຌรับการรับรอง
มผชฺ คือ ผลิตภัณฑຏบารุงผิว ละผลิตภัณฑຏหมักผม ซึไงมี สถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละมีความรูຌพืๅนฐาน฿นรืไอง
ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองสาอางทีไดี ทางกลุมฯ ตຌองการผลิตภัณฑຏ฿หมพืไอขยายฐานลูกคຌา จึงสน฿จ
ผลิตผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาผสมวานหางจรขຌละสารสกัดเหม ต ยังขาดความรูຌ฿นกระบวนการผลิตละสวนผสม
รวมทัๅงการ฿ชຌสารสกัดสมุนเพร฿นปริมาณทีไหมาะสม จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามาชวยพัฒนาละปรับปรุงสูตร
ผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ละผลักดัน฿หຌขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรอง มผชฺ ตอเป
หลังการดานินงาน
จากการดานินงานลงพืๅนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกับกลุมผูຌประกอบการ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิต
ผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาผสมสมุนเพร ติดตามการพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ ละกใบตัวอยางทดสอบ
ปຓนระยะ การจัดทาขຌอความบนฉลาก ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม รวมทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไน
ขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี ละขอการรับรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑຏชุมชนผลิ ตภัณฑຏยຌอมผมทียนกิไง ิมผชฺ
แแ่ไ/โ55โี ซึไงผูຌประกอบการ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ ดยมีผลการดานินงาน ดังนีๅ
แฺ นายบุญลຌ ว น ธรรมนาม ิกลุ มสมุน เพรมคาี เดຌรับ การถายทอดทคนลยีการผลิ ตละพัฒ นา
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาลຌว ละอยู฿นระหวางขัๅนตอนการดานินการขอจดจຌง฿นระบบ฿หม
โฺ นางรัชญา วัชรชาวภาส ิกลุมคคดี คคนัที เดຌรับการถายทอดทคนลยีการผลิตดยนาสารสกัด
วานหางจรขຌมาทาผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌา ละอยู฿นระหวางขัๅนตอนการดานินการพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ
พืไอตรียมผลิตภัณฑຏขຌาสูกระบวนการขอจดจຌง฿นระบบ฿หม ละขอการรับรอง มผชฺ ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ
ใฺ นางสาวพใญอาพันธຏ ธนชคชิยานนทຏ ิกลุมวิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเี
เดຌรับการถายทอดทคนลยีการผลิตละเดຌพัฒนา ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏจลลຌางหนຌาลຌว ละยืไนขอจดจຌง฿น
ระบบ฿หมรียบรຌอยลຌว อยู฿นระหวางการดานินการพืไอตรียมผลิตภัณฑຏขຌาสูกระบวนการขอรับรอง มผชฺ
฿นปงบประมาณ โ5ๆโ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จปຓน อยางมาก ละยังตຌองการการสนับสนุนละพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ
อีกตอเป หลังจากเดຌรับการสนับสนุนครงการผูຌประกอบการเดຌทาการพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ พืไอ฿หຌเดຌรับการ
รับรอง มผชฺ พืไอปຓนการขยายตลาดละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับผูຌบริภค
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
แฺ ผูຌประกอบการตละรายมีความพรຌอม฿นการนาทคนลยีละองคຏความรูຌทีไเดຌรับจากการถายทอดเป
พัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏทีไตกตางกัน จึงทา฿หຌผลการดานินงานของผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการบาง
รายเมปຓนเปตามผนการดานินงาน
2ฺ นืไองจาก อยฺ มีการปลีไยนปลงระบบการจดจຌงครืไองสาอางบบ฿หม ดยผลิตภัณฑຏดิมทีไมีการจด
จຌงเวຌลຌว ตຌองนาขຌอมูลมาลงจดจຌง฿นระบบ฿หม ิออนเลนຏี ละตຌองรับการตรวจประมินสถานทีไผลิตจาก สสจฺ
กอ น จึง จะรั บ จดจຌง เดຌ ทา฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการตຌ อ งการค านะน าการปรั บ ปรุ ง สถานทีไ ผ ลิ ต ละการลงขຌ อ มู ล
ครืไองสาอาง฿นระบบจดจຌงบบ฿หม
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แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ผูຌรวมดานินงาน ๊
แฺ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
2ฺ นางสาวประวิณา สีมาทรัพยຏ

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นายบุญลຌวน ธรรมนาม ิกลุมสมุนเพรมคาี จังหวัดสุรินทรຏ

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางรัชญา วัชรชาวภาส ิกลุมคคดี คคนัที จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางสาวพใญอาพันธຏ ธนชคชิยานนทຏ
ิกลุมวิสาหกิจชุมชนชมรมสมุนเพรละอาชีพสริม โเเเี กรุงทพมหานคร
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บารุงผิว
จากนมผึๅงพืไอลดปริมาณจุลินทรีย์ปนปืຕอน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางลดาวัลย์ หีบกຌว อาภอเชยวาน จังหวัดอุดรธานี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนมผึๅงพืไอลดปริมาณจุลินทรียຏปนปຕอน
ิภาษาอังกฤษี Development of skin care products from royal jelly to reduce microbial
contaminationฺ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 7111
ทรสาร ๊
02 201 7102
อีมลຏ ๊
jitrekha@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางลดาวัลยຏ หีบกຌว ิกลุมดอะวนดอริงบีี
ทีไตัๅง ๊ กลุมดอะวนดอริงบี ลขทีไ 63 มฺใ ตฺพนสูง อฺเชยวาน จฺอุดรธานี
ทรศัพทຏ ๊ เ่แ ใ่เ โๆเ5
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ ไ0,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
นืไองจากผูຌ ป ระกอบการกลุมดอะวนดอริงบี อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดอุดรธานี มีกลุ มสมาชิกลีๅยงผึๅงอง
ทางกลุมฯ จึงนานๅาผึๅงละนมผึๅง ิRoyal jellyี ทีไเดຌมาปຓนสวนผสม฿นการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิว นๅาผึๅงละนมผึๅง
มีประยชนຏชวยพิไมความชุมชืๅน฿หຌกผิว ลดการระคายคืองละการอักสบของผิว ฿นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ
บารุงผิวมืไอผสมนมผึๅงลง฿นผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌจุลินทรียຏปนปຕอนละจริญเดຌงาย ละกิดการตกตะกอน ผลิตภัณฑຏ
จึงสี ยสภาพรใว เม ส ามารถวางจาหนา ยเดຌ กลุ มฯ จึง ตຌองการ฿หຌ กรมวิทยาศาสตรຏ บ ริ การขຌา มาช ว ยพั ฒ นา
กระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนมผึๅง พืไอลดปริมาณจุลินทรียຏปนปຕอน ละเมมีตะกอน ปຓน
การยืดอายุ ิshelf lifeี ผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพ ซึไงขณะนีๅ วศฺ อยู฿นระหวางการทดสอบการยืดอายุ
ผลิตภัณฑຏ จากการทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการสามารถกใบผลิตภัณฑຏเดຌนาน ๆ ดือนลຌว ละจะทาการทดสอบยืด
อายุ ผ ลิ ต ภั ณฑຏ  ปຓ น ระยะวลา แโ ดื อ น จึ ง ตຌอ งด านิ น การทดสอบต อ นืไอ ง฿หຌ ค รบตามระยะวลาทีไ กาหนด
ผูຌประกอบการจึงตຌองขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ตอนืไอง฿นปงบประมาณ โ5ๆแ
7. ความปຓนมาของครงการ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมครืไองสาอางมีการ฿ชຌวัตถุดิบจากธรรมชาติมากขึๅน นืไองจากประชาชนหันมา฿ส฿จ
ดูลสุขภาพละความปลอดภัย฿นการ฿ชຌครืไองสาอางมากขึๅน ผูຌประกอบการจึงผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีสวนผสมของ
วัตถุดิบจากธรรมชาติ พืไอลดการ฿ชຌสารคมี ชน การ฿ชຌนๅาผึๅงละนมผึๅงมีประยชนຏ฿นการชวยพิไมความชุมชืๅน
฿หຌกผิว บารุงผิว฿หຌดูออนยาวຏ ซึไงทางกลุม ดอะวนดอริงบีตຌองการพิไมมูลคาของนๅาผึๅงละนมผึๅง จึงนาปรรูป
ปຓนผลิตภัณฑຏครืไองสาอางหลายประภท ซึไงผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนมผึๅงปຓนอีกหนึไงผลิ ตภัณฑຏทีไผูຌประกอบการ
ตຌองการพัฒนา฿หຌมีคุณภาพ ตผลิตภัณฑຏทีไเดຌยังเมปຓนทีไนาพอ฿จ นืไองจากผลิตภัณฑຏมีจุลินทรียຏปนปຕอนละกิด
การตกตะกอน ผลิตภัณฑຏจึงสียสภาพภาย฿น แ ดือน เมสามารถวางจาหนายเดຌ ดังนัๅน ผูຌประกอบจึงตຌองการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตละพัฒนาผลิตภัณฑຏบารุงผิว฿หຌสามารถมีอายุการกใบนานขึๅน จึงตຌองการ฿หຌมีหนวยงาน
ของรัฐ ขຌามามีสว นชวยหลือ ดย฿หຌความรูຌ฿นการปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับสถานทีไผลิตทีไดี
ิGMPี พราะลใงหในวาผลิตภัณฑຏบารุงผิวกาลังปຓนทีไตຌองการของตลาด ละนาจะปຓนทีไสน฿จของผูຌบริภค฿นการ
พิไมการขายสินคຌาละสรຌางรายเดຌ฿หຌพิไมขึๅนเดຌ
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนา
ผลิตภัณฑຏครืไองสาอาง จึงเดຌนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนมผึๅงของกลุม
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ดอะวนดอริงบี พืไอชวยลดปริมาณจุลินทรียຏละสามารถยืดอายุผลิตภัณฑຏ ดยการพัฒนากระบวนการผลิต
ละพัฒนาผลิตภัณฑຏบารุงผิว ฿นหຌองปฏิบัติการ ละถายทอดทคนลยีการผลิต พรຌอมทัๅง฿หຌ คาปรึกษา พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑຏบารุงผิวทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานละสามารถมีอายุการกใบผลิตภัณฑຏ
นานขึๅน สามารถวางจาหนายเดຌ มีความปลอดภัยละปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
8. วัตถุประสงคຏ
พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนมผึๅงพืไอลดปริมาณจุลินทรียຏปนปຕอนละการกิดตะกอน
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
1) พัฒ นากระบวนการผลิ ต ปรับ ปรุงผลิ ตภัณฑຏ พืไอลดจุลิ น ทรียຏป นปຕอนละการกิดตะกอน ดย
ทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
2) โีถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนมผึๅง฿หຌกผูຌประกอบการ
3) ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิตละสูตรผลิตภัณฑຏบารุงผิว
4) ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏทางหຌองปฏิบัติการ เดຌก ปริมาณจุลินทรียຏ คากรด-บส ิpHี ความคงสภาพ
5) ติดตามผลการดานินงานของผูຌประกอบการ
6) สรุปละรายงานผล
แเฺ หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย พืไอ฿หຌผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ พืไอปຓนนวทางทีไถูกตຌอง฿นการตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ ตอเป ละสามารถกຌปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป ครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนมผึๅง
พืไอลดปริมาณจุลินทรียຏปนปຕอนของกลุมดอะวนดอริงบี นมผึๅง ิRoyal jellyี ปຓนอาหารของผึๅงออนละผึๅง
นางพญา มีลั กษณะกึไงขใงกึไงหลว สี หลืองออน นมผึๅงมีสารอาหารทีไมีประยชนຏ ชน เขมัน ปรตีน วิตามิน
ซึไงสารอาหารหลานีๅอาจทา฿หຌจุลินทรียຏจริญเดຌดีชนกัน วศฺ เดຌทาการทดลองผลิตผลิตผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนม
ผึๅงละทดสอบผลิตภัณฑຏ฿นหຌองปฏิบัติการ ดยการพัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ศึกษาวิธีตรียม
สารละลายนมผึๅง ปริมาณละชนิดของสารกันสียทีไ฿ชຌปງองกันการจริญของจุลินทรียຏ การปรับปรุงสวนผสมพืไอ
เม฿หຌผลิตภัณฑຏกิดการตกตะกอน ปຓนการยืดอายุผลิตภัณฑຏ ละถายทอดทคนลยีการผลิต รวมทัๅงการควบคุม
กระบวนการผลิตละสถานทีไผลิต฿หຌมีสุขลักษณะทีไดี พืไอลดการปนปຕอนจุลินทรียຏ ละ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพ สามารถจาหนายเดຌ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณฑຏ ชุม ชนผลิ ต ภัณ ฑຏบ ารุ งผิ ว ิมผชฺ55แ/โ55ใี ก าหนดเวຌว า ผลิ ตภัณ ฑຏบ ารุ งผิ ว มี
จุลินทรียຏชนิดบคทีรีย ยีสตຏ ละราทัๅงหมดทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศ เมกิน 1 x แเใ คลนีตอตัวอยาง
แ กรั ม หรื อ แ ลู กบาศกຏ  ซนติ  มตร ตຌ อ งเม พ บ แฺี ซู ดมนส อรู จิ  นซา โฺี สตาฟຂ ลคใ อ กคั ส ออรี ย ส
3ฺี คนดิดา อัลบิคนสຏ ไฺี คลอสตริดียม ความปຓนกรด-ดาง ตຌองอยูระหวาง 5ฺเ ถึง 8ฺ0 เมกิดการยกชัๅน
ตกตะกอน ละสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
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1แฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

แฺ พัฒนากระบวนการผลิต ปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏ ดยทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โฺ ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑຏบารุงผิวจากนมผึๅง
ใฺ ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหา
การปรับปรุงกระบวนการผลิตละพัฒนา
ผลิตภัณฑຏ
ไฺ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑຏทางหຌอง
ปฏิบัติการ
5ฺ ติดตามผลการดานินงานของผูปຌ ระกอบการ
ๆฺ สรุปละรายงานผล

ระยะวลาการดานินงานป โ56แ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แ2ฺ ผลการดานินงาน
จากการติดตามการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑຏบารุงผิวของผูຌประกอบการ ดยปรับปรุงสวนผสม
ของผลิ ตภั ณฑຏ เดຌ ก ปริ มาณนมผึๅ ง ชนิด ละปริ มาณสารกัน สี ย วิ ธีตรีย มผลิ ต ภัณฑຏ ละทดสอบคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑຏทางหຌองปฏิบัติการ เดຌก ปริมาณจุลินทรียຏ คากรด-บส ิpHี ความคงสภาพ จากการทดลอง พบวา
ผลิตภัณฑຏมีอายุการกใบทีไ ้ ดือน ดยเมพบจุลินทรียຏ มีคากรด-บส อยู฿นกณฑຏมาตรฐาน
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
กลุมดอะวนดอริงบี ปຓนผูຌประกอบการผลิตครืไองสาอางอยู฿นจังหวัดอุดรธานี มีสถานทีไผลิตทีไถูก
สุขลักษณะ ละมีกลุมสมาชิกลีๅยงผึๅงอง กลุมฯ จึงนานมผึๅงละนๅาผึๅงทีไเดຌมาปຓนสวนผสม฿นการผลิตครืไองสาอาง
ตผลิตภัณฑຏบารุงผิวทีไผูຌประกอบการผลิตขึๅน มืไอกใบเวຌประมาณ แ ดือน พบจุลินทรียຏขวนลอยละมีตะกอน
กิดขึๅน ผลิตภัณฑຏจึงสียสภาพรใว เมสามารถวางจาหนายเดຌ ผูຌประกอบการเมสามารถกຌปัญหาเดຌ จึงขอขຌารวม
ครงการคูปองวิทยຏ ฿นป โ5ๆเ ซึไง วศฺ เดຌพัฒนากระบวนการผลิต ละการลือก฿ชຌชนิดละปริมาณของสารกัน
สีย ดยสามารถยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏเวຌเดຌอยางนຌอย ๆ ดือน ผลตรวจทางหຌองปฏิบัติการ เมพบจุลินทรียຏละ
เมมีตะกอน
หลังการดานินงาน
เดຌด านิ น การต อนืไ อง ฿นป โ5ๆแ จากการติ ดตามการพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑຏบารุงผิ ว ของผูຌ ป ระกอบการ
ดยปรับปลีไยนวิธีการผลิต ละการลือก฿ชຌชนิดละปริมาณของสารกันสีย สามารถกใบผลิตภัณฑຏเวຌเดຌอยางนຌอย
้ ดือน จึง฿หຌคาปรึกษานะนาการพัฒนาผลิตภัณฑຏ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ละสุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต
ดย฿หຌผูຌประกอบการทดลองผลิตผลิตภัณฑຏ พืไอดูอายุ การกใบผลิตภัณฑຏ ฿นระยะวลาทีไผูຌประกอบการพึงพอ฿จ
ละ฿หຌสามารถยืไนขอ มผชฺ เดຌ
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ วศฺ เดຌชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏละ฿หຌความรูຌละนะนาการผลิตผลิตภัณฑຏ
บารุงผิวจากนๅานมผึๅง พืไ อ฿หຌสามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจาหนายปຓนรายเดຌ
นอกจากนีๅยังสามารถนาองคຏความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏผลิตภัณฑຏครืไองสาอาง
อืไนโ ฿หຌมีคุณภาพเดຌดຌวย
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แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
นืไองจากนมผึๅงปຓนวัตถุดิบทีไเดຌจากธรรมชาติ จึงมีการปนปຕอนจุลินทรียຏอยูลຌว การนามาทาผลิตภัณฑຏ
ครืไองสาอางจึงพบการปนปຕอนจุลินทรียຏเดຌงาย ทา฿หຌผลิตภัณฑຏสืไอมสภาพรใว การยืดอายุผลิตภัณฑຏ฿หຌนานขึๅน
จึงตຌองหาวิธีการผลิตทีไหมาะสมสาหรับผูຌประกอบการ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนาการผลิตเดຌตอเป
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ผูຌรวมดานินงาน ๊
แฺ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
โฺ นางสาวประวิณา สีมาทรัพยຏ

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมดอะวนดอริงบี จังหวัดอุดรธานี
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ

นางละอองทิพย์ นติรัตน์ อาภอมือง จังหวัดรຌอยอใด
นางสาวณัฐปวีย์ ชคธนาพร อาภอหนองรือ จังหวัดขอนกน
นายพีระ ดงประดับ อาภอปากทอ จังหวัดราชบุรี
นางพัทธนันท์ ศรีพนม อาภอมือง จังหวัดสุรินทร์
นางวีรยา สมณะ อาภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นางปนัดดา บารุงทียน อาภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
นางปภัสร์สินี ยຌวนบุญลิๅม อาภอทุงตะก จังหวัดชุมพร
นายสมบูรณ์ วองประสริฐ อาภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร

ิภาษาอังกฤษี The development of herbal glycerin soap productฺ

2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 71แแ
ทรสาร ๊ 02 201 7102
อีมลຏ ๊ j_pattamaporn@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
ใฺแ นางละอองทิพยຏ นติรัตนຏ ิกลุมสมุนเพรฟลຏค แเแี
ทีไตัๅง ๊ ไเ มฺโ ตฺหนองกຌว อฺมือง จฺรຌอยอใด
ทรศัพทຏ ๊ เ้โ ็โไ้ใแ5
ทรสาร ๊
ใฺโ นางสาวณัฐปวียຏ ชคธนาพร ิวนพรรณฟารຏมี
ทีไตัๅง ๊ ้ๆ มฺ็ ตฺบຌานกง อฺหนองรือ จฺขอนกน
ทรศัพทຏ ๊ เๆแ ้โ้ๆ้โ้ ละ เ่ๆ ่้ใไ555 ทรสาร ๊
ใฺใ นายพีระ ดงประดับ ิกลุมณัชชานานี
ทีไตัๅง ๊ โ55 มฺ่ ตฺปากทอ อฺปากทอ จฺราชบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ่้ โ5เ5ๆ็้ ละ เใโ โ่โๆแเ
ทรสาร ๊
ใฺไ นางพัทธนันทຏ ศรีพนม ิหจกฺ สุรินทรຏ คอรຏี
ทีไตัๅง ๊ โ็5/ไ้ มฺแๆ ซฺๆ ตฺสลักเด อฺมือง จฺสุรินทรຏ
ทรศัพทຏ ๊ ๊ เ้เ ้โ้ไ็่โ ละ เไไ เๆใเแ5
ทรสาร ๊
ใฺ5 นางวีรยา สมณะ ิผูຌประกอบการรายดียวี
ทีไตัๅง ๊ แ้แ มฺแแ ตฺปันต อฺควนขนุน จฺพัทลุง
ทรศัพทຏ ๊
เ้แ ่เใ ่่่แ
ทรสาร ๊
ใฺๆ นางปนัดดา บารุงทียน ิวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑຏ฿ยบวบบຌานราษฎรຏกษมศรีี
ทีไตัๅง ๊ แ่5 มฺ ็ ตฺนาดี อฺสุวรรณคูหา จฺหนองบัวลาภู
ทรศัพทຏ ๊ เ่้ แๆใ ้้โ5
ทรสาร ๊
ใฺ็ นางปภัสรຏสินี ยຌวนบุญลิๅม ิผูຌประกอบการรายดียวี
ทีไตัๅง ๊ ใใ มฺ็ ตฺทุงตะก อฺทุงตะก จฺชุมพร
ทรศัพทຏ ๊ เ่้ แๆใ ้้โ5
ทรสาร ๊
ใฺ8 นายสมบูรณຏ วองประสริฐ ิวิสาหกิจชุมชนหใดละผักหลากชนิดปลอดสารพิษสูชีวิตพอพียงี
ทีไตัๅง ๊ ้้ มฺ่ ตฺปากทอ อฺปากทอ จฺราชบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ่้ ้แ5 เใใใ
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแ
5. งบประมาณครงการ ๊ ใแเุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรทัๅง ่ ราย มีความประสงคຏจะขอรับการพัฒนาสูตรละ
กระบวนการผลิตสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร พืไอ฿หຌสามารถผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนสบูกลีซอรีน
ิมผชฺๆๆ5/โ55ใี ปัญหาทีไผูຌประกอบการมักพบดยทัไวเปกีไยวขຌองกับคุณภาพของวัตถุดิบกลี ซอรีน ซึไงมีปริมาณ
กลี  ซอรี น ตไากวา กณฑຏทีไ กาหนด หรื อมีป ริมาณคลอเรดຏ กิน กณฑຏ ทีไกาหนด สู ตรละกระบวนการผลิ ต ทีไเ ม
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หมาะสม ทา฿หຌผลิตภัณฑຏเมผานมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌนาตัวอยางผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีน
ผสมสมุนเพรของทัๅง ่ ราย มาทดสอบ฿นหຌองปฏิบั ติการ จากนัๅนจึงลงพืๅนทีไพืไอ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นการลือก
วัตถุดิบ การสกัดสมุนเพร ละกระบวนการผลิตสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร ตลอดจน฿หຌคาปรึกษารืไองการจดจຌง
ระบบออนเลนຏ ิอยฺี ละสาธิตกระบวนการผลิ ตผลิตภัณฑຏส บูกลี ซอรีน ผสมสมุนเพร จากนัๅนจึงผลั กดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ดยมีผลการดานินครงการ
ดังนีๅ ผานการรับรอง มผชฺ จานวน แ ราย ินายสมบูรณຏ วองประสริฐ ี รอผลการรับรอง มผชฺ จานวน แ ราย
ินางละอองทิพยຏ นติรัตนຏ ี จดจຌงลຌวละรอดานินการยืไนขอ มผชฺ ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ จานวน ใ ราย
ินางสาวณัฐปวียຏ ชคธนาพร นายพีระ ดงประดับ ละนางวีรยา สมณะี อยูระหวางดานินการยืไนขอจดจຌง
ออนเลนຏ ิอยฺี จานวน โ ราย ินางปนัดดา บารุงทียน ละนางปภัสรຏสินี ยຌวนบุญลิๅมี ละผูຌประกอบการทีไเม
สามารถดานินการพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ จานวน แ ราย ินางพัทธนันทຏ ศรีพนมี นืไองจากเมสามารถติดตอเดຌ
7. ความปຓนมาของครงการ
฿นตลาดผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรนัๅน สบูกลีซอรีนถือวาปຓน ผลิตภัณฑຏหนึไงทีไเดຌรับความสน฿จจาก
ผูຌบริภค นืไองจากปຓนสบูทีไ฿หຌความชุมชืๅน ออนยนตอผิ ว ละเมอุดตันรูขุมขน นอกจากนีๅยังมีรูปลักษณຏทีไนา฿ชຌ
นืไองจากนืๅอสบูมีลักษณะ฿สละผิวมันปຓนงา สบูกลีซอรีนสามารถสรຌางจุดดนละพิไมมูลคาเดຌ ดยการติม
สมุนเพรทีไมีสมบัติ฿นการบารุงผิว นๅาหอม หรือสารติมตงอืไนโ ตัวอยางของสมุนเพรทีไนิยม฿ชຌติม฿นสบู กลีซอรีน
เดຌก กากกาฟ สารสกัดรังเหม ขมิๅน ละนๅาผึๅง ปຓนตຌน
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรทัๅง ่ รายดังกลาวขຌางตຌน ปຓนผูຌประกอบการทีไมีการผลิต
ผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพร ตลอดจนปຓนผูຌจาหนายวัตถุดิบสมุนเพรชนิดตางโ ซึไงมีความพรຌอม฿นรืไองของ
สถานทีไ ผ ลิ ต ละหล ง วั ต ถุ ดิ บ สมุ น เพรทีไ น ามา฿ชຌ  ปຓ น ส ว นผสม฿นผลิ ต ภั ณ ฑຏ ส บู ก ลี  ซอรี น อย า งเรกใ ต าม
ผูຌประกอบการฯ ยังขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองของคุณภาพของวัตถุดิบ การนาสมุนเพรมา฿ชຌปຓนสวนผสม฿น
ผลิ ตภัณฑຏ ทา฿หຌ ผลิ ตภัณฑຏสบูกຌอนกลี ซอรีน ยังเมเดຌคุณภาพตาม มผชฺๆๆ5/โ55ใ ละเมปຓนทีไ พึงพอ฿จตอ
ผูຌบริภค นอกจากนีๅยังขาดความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองของการจดจຌงระบบออนเลนຏ ิอยฺี อีกดຌวย
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการ
พัฒนาผลิตภัณฑຏสมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร เดຌนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏ
สบูกลีซอรีน ผสมสมุน เพรของกลุ มผูຌ ประกอบการ ดยการลงพืๅน ทีไพืไอส ารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของ
ผูຌประกอบการ อบรมชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิต วิคราะหຏคุณภาพผลิตภัณฑຏ พรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษา฿นการ
ลือก฿ชຌวัต ถุดิบทีไมีคุณภาพ การตรียมสารสกัดสมุนเพร ปรับปรุงสู ตรส วนผสม พัฒนากระบวนการผลิ ต ฿หຌ มี
สุขลักษณะทีไดี การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏพืไอผลิตภัณฑຏเดຌรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ละมี
ความปลอดภัยปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค รวมถึงการ฿หຌคาปรึกษาละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการดานินการจดจຌง
ระบบออนเลนຏ ิอยฺี
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูกຌอนกลีซอรีนผสมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ขอบขายละวิธีการปฏิบัติงาน
แี ปรับปรุงวิธีการสกัดสมุนเพรละการผลิตผลิตภัณฑຏสบูกຌอนกลีซอรีนผสมสมุนเพรของผูຌประกอบการ
ดยทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โี การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิตผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร ฿หຌก
ผูຌประกอบการ
ใี ถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร฿หຌกบั ผูຌประกอบการ
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ไี ทดสอบผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนผสมสมุนเพร กอนละหลังการปรับปรุง ตาม มผชฺ ๆๆ5/โ55ใ
5ี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูกระบวนการยืไนขอจดจຌงระบบออนเลนຏ ิอยฺี ละยืไนขอ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ๆี สรุปละประมินผล
แเฺ หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ ฿นการปรับปรุงสูตร
พืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองยัไงยืน
วศฺ เดຌ ด านิ น การคู ป องวิ ท ยຏ  พืไ อ อทอปการพั ฒ นาการผลิ ต สบู กຌ อ นกลี  ซอรี น ผสมสมุ น เพรของ
ผูຌประกอบการทัๅง ่ ราย ดังกลาวขຌางตຌน พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต เดຌนะนาวิธีการกຌปัญหาราย
ผลิตภัณฑຏ ฿หຌคาปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมกผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสู
กระบวนการจดจຌงระบบออนเลนຏ ิอยฺี ละขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ตอเป
1แฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ
แฺ สารวจสภาพปัจจุบนั การผลิต
สถานทีผไ ลิตของผูปຌ ระกอบการ
ผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนผสม
สมุนเพร
โฺ ทดลองผลิตสารสกัด฿น
หຌองปฏิบัติการละผลิตสบูกลี
ซอรีนผสมสมุนเพรดย฿ชຌสูตร
มาตรฐาน
ใฺ การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิง
ลึก ละ ถายทอดทคนลยี
การผลิตสบูกลีซอรีน฿หຌกับ
ผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏ
สมุนเพรพืไอกຌเขปัญหา
ผลิตภัณฑຏ
ไฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏสบูกลีซอ
รีนทีไกลุมผูຌประกอบการผลิตขึนๅ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ิมผชฺี

ระยะวลาการดานินงานป 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.
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กิจกรรม/วิธีการ
5ฺ ติดตามละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌง
ละรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน มผชฺ
ๆฺ สรุปละประมินผล

ระยะวลาการดานินงานป 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.

แโฺ ผลการดานินงาน
- จากการสารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม
฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ สถานทีไผลิตสะอาดละอยู฿นกณฑຏดี
- ทชฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตสบูกลีซอรีน ละนะนาการคัดลือกวัตถุดิบทีไมีคุณภาพมา฿ชຌ฿น
การผลิต วิธีการสกัดสารสกัดสมุ นเพรพืไอติม฿นผลิตภัณฑຏ ละการปรับปรุงสถานทีไผลิต฿หຌมีสุขลักษณะทีไดี รวม
เปถึง฿หຌคาปรึกษา฿นรืไองของการจดจຌงระบบออนเลนຏ ิอยฺี
- เดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌปຓนเปตามกณฑຏมาตรฐานของสบูกลีซอรีน นาผลิตภัณฑຏมา
วิคราะหຏตาม มผชฺ ๆๆ5/โ55ใ พืไอขຌาสูกระบวนการยืนขอจดจຌงระบบออนเลนຏ ิอยฺี ละยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
- ผูຌ ประกอบการเดຌรับ ความรูຌ฿นการผลิ ตสบูกลี ซอรีน ผสมสมุนเพรทีไมีคุณภาพปຓนเปตามมาตรฐาน
กาหนด ละมีความปลอดภัยปຓนทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค พืไอยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนสบูกຌอนกลี
ซอรีน ิมผชฺ ๆๆ5/โ55ใี
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นางละอองทิพยຏ นติรัตนຏ ผูຌประกอบการกลุมสมุนเพรฟลຏค แเแ จังหวัดรຌอยอใด ดยทางกลุมตຌองการ
พิไ ม ความหลากหลาย฿หຌ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑຏ จึ ง น าสมุ น เพรทีไ มี ส มบั ติ ทีไ ดี ต อ ผิ ว มา พั ฒ นาปຓ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ส บู
กลีซอรีนผสมสมุนเพร ซึไงเดຌทาการจดจຌงสูตรการผลิตกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี รียบรຌอยลຌว
ละตຌองการขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรอง มผชฺ จึงมีความตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿นรืไองการพัฒนา
ผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มผชฺ ๆๆ5/โ55ใ พืไอขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
นางสาวณัฐปวียຏ ชคธนาพร ผูຌประกอบการกลุมวนพรรณฟารຏม จังหวัดขอนกน ปຓนผูຌประกอบการทีไมี
การทากษตรอินทรียຏ ดยนาผลผลิตทางการกษตร สมุนเพร฿นทຌองถิไนมาพัฒนาปຓนผลิตภัณฑຏ ครืไองสาอาง ซึไงมี
สถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละผูຌประกอบการมีความตຌองการพัฒนากระบวนการผลิตสบูกลีซอรีนถานชารຏคลทีไ
เดຌทาการจดจຌงสูตรการผลิตกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี ลຌว฿หຌมีคุณภาพตาม มผชฺ ๆๆ5/โ55ใ จึงมี
ความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด
ละขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
นายพีระ ดงประดับ ผูຌประกอบการกลุมณัชชานาน ิฌามารຏี จังหวัดราชบุรี ปຓนผูຌประกอบการ OTOP
ทีไริไมตຌนจากการลีๅยงพะนมพืไอจาหนายนๅานม ตอมาจึงมีการนานๅานมพะมาปรรูปปຓนผลิตภัณฑຏครืไองสาอาง
หลากหลายประภทออกจาหนาย ดยมีสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ มีการบงหຌองปຓนสัดสวนชัดจน ผลิตภัณฑຏทีไ
ผลิตขึๅนเดຌมีการจดจຌงสูตรการผลิตจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี ละเดຌนาผลิตภัณฑຏขຌาสูกระบวนการ
ขอการรับรอง มผชฺ ตเมผานการรับรอง มผชฺ นืไองจากสบูกลีซอรีนนๅานมพะยังมีคุณภาพเมตรงตามมาตรฐาน
มผชฺ ๆๆ5/โ55ใ คือ มีป ริมาณคลอรຏเรดຏกินมาตรฐานกาหนด จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามาชวยพัฒนาละ
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ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ละขຌ าสู กระบวนการยืไนขอการรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
นางพัทธนันทຏ ศรีพนม ผูຌประกอบการ หจกฺ สุรินทรຏคอรຏ จังหวัดสุรินทรຏ ปຓนผูຌประกอบการทีไมีกลุม
ครือขายผลิตสารสกัดปรตีนเหมพืไอจาหนาย ละเดຌนาสารสกัดปรตีนเหมมาพัฒนาปຓนผลิตภัณฑຏครืไองสาอาง
หลายชนิด ดยมีสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณຏละครืไองมือ฿นการสกัดสมุนเพร ตทางกลุมมีปัญหา฿น
รืไองของการผลิตผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนผสมปรตีนเหม นืไองจากเมสามารถควบคุมคุณภาพของสารสกัดปรตีน
เหมละผลิตภัณฑຏ฿หຌคงทีไเดຌตามมาตรฐาน มผชฺ ๆๆ5/โ55ใ ละผลิ ตภัณฑຏยังเมปຓนทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค จึงมี
ความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ ละปຓนทีไพึงพอ฿จตอ
ผูຌบริภค พืไอขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
นางวีรยา สมณะ ผูຌประกอบการ OTOP รายดียว จังหวัดพัทลุง ปຓนผูຌประกอบการทีไมีการลีๅยงผึๅงพรง
ละชันรงพืไอจาหนายนๅาผึๅง พรຌอมทัๅงปຓนหลงรียนรูຌดຌานการลีๅยงผึๅงละชันรง฿หຌกับชุมชุนหรือบุคคลทัไวเป
ทีไสน฿จ ละมีการนาผลิตภัณฑຏจากผึๅงพรงละชันรงมาปຓนสวนผสมของผลิตภัณฑຏครืไองสาอางหลายชนิด ดย
ผูຌประกอบการเดຌดานินการปรับปรุงสถานทีไผ ลิต฿หຌ ถูกสุขลักษณะตามทีไสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี
นะนารียบรຌอยลຌว ละตຌองการพัฒนาสบูกลีซอรีนผสมนๅาผึๅง฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ละปຓนทีไพึง
พอ฿จตอผูຌบริภค จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿นรืไองการพัฒ นาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมี
คุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ละขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
นางปนัดดา บารุงทียน ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑຏ฿ยบวบบຌานราษฎรຏกษมศรี
จังหวัดหนองบัวลาภู ปຓนกลุมผูຌประกอบการทีไนา฿ยบวบมาปรรูปปຓนผลิตภัณฑຏของ฿ชຌทีไเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี ละทางกลุมฯ ตຌองการพิไมความหลากหลาย฿นการ฿ชຌประยชนຏจาก฿ยบวบ จึงนา฿ยบวบมาพัฒนา
ปຓนผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนผสม฿ยบวบ ดยมีสถานทีไผลิตทีไยกจากทีไอยูอาศัยอยางชัดจน มีอุปกรณຏละครืไองมือ
ทีไหมาะสม฿นการผลิต ตผลิตภัณฑຏยังมีคุณภาพเมปຓนเปตามมาตรฐานกาหนด ละเมปຓนทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค
จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กาหนด ปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค ละขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ตอเป
นางปภัสรຏสินี ยຌวนบุญลิๅม ผูຌประกอบการรายดียว จังหวัดชุมพร ปຓนผูຌประกอบการ OTOP ทีไลีๅยงพะ
พืไอจาหนายนๅานมดิบ ิมมมิล ฟารຏม ; Mammal Farmี ละเดຌมีนวคิด฿นการนานมพะละสຌมจีๆดซึไงปຓน
สมุนเพรทีไหาเดຌงาย฿นทຌองถิไนมาพัฒนาปຓนผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนนมพะผสมสຌมจีๆด ดยมีสถานทีไผลิตทีไยกจาก
ทีไอยูอาศัยอยางชัดจน ละเดຌทดลองผลิตผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนนมพะผสมสຌมจีๆด ตผลิตภัณฑຏยังมีคุณภาพเม
ปຓนเปตามมาตรฐานกาหนด เมปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค ละอยู฿นระหวางการดานินการปรับปรุงสถานทีไผลิต
฿หຌถูกสุขลักษณะ จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿นรืไองการปรับปรุงสถานทีไผลิต การพัฒนาปรับปรุง
สูตรผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ละขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี ตอเป
นายสมบูรณຏ วองประสริฐ ผูຌประกอบการ OTOP กลุมหใดละผักหลากชนิดปลอดสารพิษสูชีวิตพอพียง
จังหวัดราชบุรี ปຓนกลุมผูຌประกอบการทีไมีการนาสมุนเพรมาพัฒนาปຓนผลิตภัณฑຏครืไองสาอางหลายชนิด ดยมี
สถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนผสมนๅามันมะพรຌาวสกัดยในละนๅาผึๅงทีไเดຌ
ทาการจดจຌงสูตรการผลิตกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี รียบรຌอยลຌว ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กาหนด ละปຓนทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค จึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามา฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนาปรับปรุงสูตร
ผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ ละปຓนทีไพึงพอ฿จตอผูຌบริภค พืไอขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
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หลังการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกก นางละอองทิพยຏ นติรัตนຏ ผูຌประกอบการกลุมสมุนเพรฟลຏค
แเแ ฿นวันทีไ ไ กุมภาพันธຏ โ5ๆเ ละขຌารับการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ จากสมุนเพรทีไ
ถูกตຌอง มีคุณภาพตามาตรฐานกาหนด พรຌอมทัๅงสาธิตกระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑสบูกลี ซอรีนสมุนเพร฿หຌ มี
คุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ฿นระหวางวันทีไ ็ – ้ กุมภาพันธຏ โ5ๆแ ณ จังหวัดสุรินทรຏ จากนัๅนผูຌประกอบการ
เดຌนาองคຏความรูຌทีไเดຌมาพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏสบูกຌอนกลีซอรีน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ละขຌา
สูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐาน มผชฺ ซึไงขณะนีๅอยูระหวางการรอผลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี จากอุตสาหกรรมจังหวัดรຌอยอใด
จากการลงพืๅนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกก นางสาวณัฐปวียຏ ชคธนาพร ผูຌประกอบการกลุมวนพรรณ
ฟารຏม ฿นวันทีไ โ่ มีนาคม โ5ๆเ ละขຌารับการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏจากสมุนเพรทีไ
ถูกตຌองพรຌอมทัๅงสาธิตกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสบูกຌอนกลีซอรีนสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด
฿นระหวางวันทีไ ็ – ้ กุมภาพันธຏ โ5ๆแ ณ จังหวัดสุรินทรຏ จากนัๅนผูຌประกอบการเดຌนาองคຏความรูຌทีไเดຌมาพัฒนา
ละปรับปรุงผลิตภัณฑຏสบูกຌอนกลีซอรีน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ละตรียมขຌาสูกระบวนการยืไนขอ
การรับรองมาตรฐาน มผชฺ ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ ตอเป
นายพีระ ดงประดับ ผูຌประกอบการกลุมณัชชานาน ิฌามารຏี ขຌารับการถายทอดทคนลยีกระบวนการ
ผลิ ตผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ฿นระหวางวัน ทีไ ๆ – ้ พฤศจิกายน โ5ๆแ ณ
จังหวัดราชบุรี ละลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ฿นวันทีไ 5 มิถุนายน โ5ๆแ กีไยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏสบู
กຌอนกลี ซอรีนสมุน เพร฿หຌ มีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด พรຌอมทัๅง฿หຌ คาปรึกษาละสาธิตการจดจຌงระบบ
ออนเลนຏ ิอยฺี ซึไงผูຌประกอบการเดຌนาองคຏความรูຌทีไเดຌมาพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กาหนด ละผานการพิจารณาการจดจຌง ิอยฺี รียบรຌอยลຌว จากนัๅนเดຌขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนสมุนเพรเมผานการรับรอง นืไองจากผลิตภัณฑຏมีปริมาณรຌอยละ
ของกลีซอรีนตไากวามาตรฐานมผชฺ ๆๆ5/โ55ใ กาหนด ขณะนีๅผูຌประกอบการเดຌปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏพืไอตรียม
ขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ ตอเป
นางพัทธนันทຏ ศรีพนม ผูຌประกอบการ หจกฺ สุรินทรຏคอรຏ จังหวัดสุรินทรຏ ขຌารับการถายทอดทคนลยี
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรทีไปຓนเปตามมาตรฐานกาหนด ฿นระหวางวันทีไ ใ – ไ กุมภาพันธຏ
โ5ๆเ ณ จังหวัดรຌอยอใด ละเดຌ฿หຌคาปรึกษารืไองของกระบวนการผลิตทางทรศัพทຏ ตอมากิดปัญหา฿นรืไองการ
ติดตอสืไอสาร จึงเมสามารถดานินงานตอเปเดຌ
นางวีรยา สมณะ ผูຌประกอบการ OTOP รายดียว จังหวัดพัทลุง ขຌารับการถายทอดทคนลยีการผลิต
ผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรทีไถูกตຌองปຓนเปตามมาตรฐานกาหนด ฿นระหวางวันทีไ แ้ – โแ ธันวาคม โ5ๆเ
ณ จังหวัดพัทลุง ละลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ฿นวันทีไ โใ พฤษภาคม โ5ๆแ ดย฿หຌคาปรึกษารืไองการลือก
วัตถุดิบทีไนามาปຓนสวนผสม฿นผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีน พรຌอมทัๅง฿หຌคานะนา฿นรืไองของสถานทีไผลิต ละเดຌกใบ
ตัวอยางผลิตภัณฑຏมาวิคราะหຏทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการ พบวาผลิตภัณฑຏยังมีคุณภาพเมปຓนเปตามมาตรฐาน
กาหนด คือ มีปริมาณคอลเรดຏกินสูงกวามาตรฐาน มผชฺ ๆๆ5/โ55ใ วศฺ จึงเดຌทาการปรับสูตรผลิตภัณฑຏสบูกลี
ซอรีน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ซึไงขณะนีๅผูຌประกอบการเดຌผานการพิจารณาระบบการจดจຌงออนเลนຏ
ิอยฺี รียบรຌอยลຌว ละอยูระหวางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏพืไอตรียมขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ฿นปงบประมาณ โ5ๆโ ตอเป
จากการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกก นางปนัดดา บารุงทียน ผูຌประกอบการกลุมวิส าหกิจชุมชนกลุม
ผลิตภัณฑຏ฿ยบวบบຌานราษฎรຏกษมศรี จังหวัดหนองบัวลาภู ฿นวันทีไ 10 กรกฎาคม 2561 ดย฿หຌคาปรึกษารืไองของ
การลือกวัตถุดิบทีไนามาปຓนสวนผสม฿นผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีน ละสาธิตกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสบูกลีซอรีน
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สมุนเพร฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด พรຌอมทัๅงนะนา฿นรืไองของอุปกรณຏ สถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ
ละรายละอียดของสูตรผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนทีไ฿ชຌ฿นการจดจຌงออนเลนຏ ิอยฺี ขณะนีๅสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ิสสจฺี เดຌตรวจสถานทีไผลิตรียบรຌอยลຌว ละผูຌประกอบการอยูระหวางการขอจดจຌงออนเลนຏ ิอยฺี
จากนัๅนจะขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
จากการลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกก นางปภัสรຏสินี ยຌวนบุญลิๅม ผูຌประกอบการรายดียว จังหวัดชุมพร
฿นวันทีไ โไ พฤษภาคม โ5ๆแ ดย฿หຌคาปรึกษารืไองของการลือกวัตถุดิบทีไนามาปຓนสวนผสม฿นผลิ ตภัณฑຏสบู
กลี ซอรีน วิธีการสกัดสมุนเพร ละสาธิตกระบวนการผลิตผลิ ตภัณฑสบูกลีซอรีนสมุนเพร฿หຌ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานกาหนด พรຌอมทัๅงนะนา฿นรืไองของสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ขณะนีๅผูຌประกอบการอยูระหวางการขอ
จดจຌงออนเลนຏ ิอยฺี ละจะขຌาสูกระบวนการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ตอเป
นายสมบูรณຏ วองประสริฐ ผูຌประกอบการ OTOP กลุมหใดละผักหลากชนิดปลอดสารพิษสูชีวิต
พอพียง จังหวัดราชบุรี ขຌารับการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนทีไมีคุณภาพตาม
มาตรฐานกาหนด ฿นระหวางวันทีไ ๆ – ้ พฤศจิกายน โ5ๆแ ณ จังหวัดราชบุรี ละลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก
฿นวันทีไ 5 มิถุนายน โ5ๆแ ซึไงผูຌประกอบการเดຌนาองคຏความรูຌทีไเดຌมาพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตาม
มาตรฐานกาหนด ละผลิตภัณฑຏสบูกลีซอรีนสมุนเพรเดຌรับการรับรอง มผชฺ รียบรຌอยลຌว
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌป ระกอบการมีความรูຌสึ กพึงพอ฿จปຓน อยางมากทีไกรมวิทยาศาสตรຏบ ริการ ิวศฺี เดຌขຌาเป฿หຌ ความ
ชวยหลือละนะนาการผลิตสบูกลีซอรีน ฿หຌ เดຌคุณภาพตาม มผชฺ ๆๆ5/โ55ใ ทางผูຌประกอบการเดຌนาองคຏ
ความรูຌทีไเ ดຌจ ากการอบรมชิงปฏิบัติ การละการ฿หຌ ค าปรึกษาชิงลึ กเปพัฒ นาละปรับ ปรุงผลิ ตภั ณฑຏ ทา฿หຌ
ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ละปຓนทีไพึงพอ฿จกผูຌบริภค สงผล฿หຌสามารถขยายตลาดเดຌมากขึๅน
ทา฿หຌมีรายเดຌทีไพิไมขึๅน ละมีชีวิตความปຓนอยูทีไดีขึๅนตามเปดຌวย
15ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูกຌอนกลี ซอรีนสมุนเพร฿หຌเดຌรับการรับรอง มผชฺ เมปຓนเปตามปງาทีไกาหนด
นืไองจากกิดปัญหา฿นรืไองของการยืไนขอจดจຌงออนเลนຏ ิอยฺี ละการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี ดังนีๅ
- อยฺ เดຌปลีไยนการรับจดจຌงครืไองสาอางปຓนรูปบบออนเลนຏ ซึไงผูຌประกอบการทีไจะทาการจด
จຌงผลิตภัณฑຏ฿หม ตຌองรอ฿หຌจຌาหนຌาทีไจากสาธารณสุขจังหวัดขຌาตรวจสถานทีไผลิต฿หຌผานกอนจึงจะรับจด
จຌง ละมีผูຌประกอบการยืไนขอจดจຌงปຓนจานวนมาก ทา฿หຌกิดความลาชຌา
- ฿นการปลีไยนปลงระบบการจดจຌงออนเลนຏ อยฺ เดຌกาหนด฿หຌการจดจຌงบบดิมหมดอายุ
฿นดือนกันยายน โ5ๆแ ทา฿หຌผูຌประกอบการชะลอการจดจຌงออนเลนຏออกเปจนกวา฿บดิมจะหมดอายุ
จึงสงผล฿หຌการดานินการผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบการจดจຌงออนเลนຏกิดความลาชຌา
- ระบบจดจຌงออนเลนຏปຓน ระบบ฿หม ผูຌ ป ระกอบการยัง ขาดความรูຌ ฿น การจดจຌงทีไ฿ชຌชืไ อ
สารคมีทีไปຓนภาษาอังกฤษ ละชืไอวิทยาศาสตรຏของพืชสมุนเพร มืไอความผิดพลาดจะตຌองดานินการ
กຌเขจนกวาจะถูกตຌอง
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมีควตຌา฿หຌผูຌประกอบ฿นจังหวัดนัๅนโ ยืไนขอ มผชฺ ตมีจานวน
จากัด ดยควตຌานีๅ฿ชຌรวมกั นทัๅง 5 ผลิตภัณฑຏอทอป ิผลิตภัณฑຏสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร ,ของ฿ชຌ ประดับ
ตกตง , ผຌา ครืไองตงกาย , อาหาร ละ ครืไองดืไมี จึงทา฿หຌผูຌประกอบการบางรายเมสามารถยืไนขอ มผชฺ
เดຌทันวลา
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แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
ผูຌรวมดานินงาน ๊
แฺ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
โฺ นางจิตตຏรขา ทองมณี

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางละอองทิพย์ นติรัตน์ กลุมสมุนเพรฟล์ค แเแ

นางสาวณัฐปวีย์ ชคธนาพร กลุมวนพรรณฟาร์ม

นายพีระ ดงประดับ กลุมณัชชานาน ิฌามาร์ี
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางวีรยา สมณะ ผูຌประกอบการ OTOP รายดียว

นางปนัดดา บารุงทียน กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑ์฿ยบวบบຌานราษฎร์กษมศรี

นางปภัสร์สินี ยຌวนบุญลิมๅ ผูຌประกอบการรายดียว

นายสมบูรณ์ วองประสริฐ กลุมหใดละผักหลากชนิดปลอดสารพิษสูชีวิตพอพียง

478

สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสมุนเพร
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ

นางนงค์นุช มิควาฬ อาภอมือง จังหวัดลย
นางสุพัฒน์ คุมຌ สิน อาภอวัดพลง จังหวัดราชบุรี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี

การพัฒนาผลิตภัณฑຏครีมนวดผมสมุนเพร
ิภาษาอังกฤษี The development of herbal hair conditioner processฺ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ เโ-โเแ-็แแแ
ทรสาร ๊
02-201-7119
อีมลຏ ๊
jaruwan@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางนางนงคຏนุช มิควาฬ
ทีไตัๅง ๊ กลุมรักษຏสมุนเพรบຌานนา 45/15 ถฺมลิวรรณ ตฺกุดปຆอง อฺมือง จฺลย
ทรศัพทຏ ๊ 063 004 โ5ไ็ ทรสาร ๊
3ฺ2 นางสุพัฒนຏ คุຌมสิน
ทีไตัๅง ๊ กลุมปรรูปผลิตภัณฑຏจากผึๅง ่ หมู ใ ตฺจอมประทัด อฺวัดพลง จฺราชบุรี
ทรศัพทຏ ๊ 032 747 285 , 087 910 ้้5้ ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ 70ุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌนาองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑຏครีมนวดสมุนเพร 2 กลุม คือ แฺี กลุมรักษຏสมุนเพรบຌานนา จังหวัดลย โฺี กลุมปรรูปผลิตภัณฑຏจาก
ผึๅง จังหวัดราชบุรี ซึไงผูຌประกอบการทัๅง โ กลุม เดຌผลิตผลิตภัณฑຏครีมนวดผมสมุนเพร ดย฿ชຌสมุนเพรทีไมี฿นชุมชน
ตยังมีปัญหานืไองจากผลิตภัณฑຏยังเมผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน พราะมีปริมาณจุลินทรียຏ กิน
มาตรฐานทีไกาหนด มีสีเมสมไาสมอ กิดการยกชัๅนมืไอกใบเวຌหลายสัปดาหຏ ละบรรจุภัณฑຏยังเมปຓนทีไดึงดูด฿จ
ผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงตຌองการพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ครีมนวดผม฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐาน วศฺ เดຌ
พัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุง สูตรการผลิตภัณฑຏ ครีมนวดผม ละถายทอดทคนลยีการผลิต พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไ เดຌมาตรฐาน สามารถจาหนายปຓนการพิไมรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ ซึไง
ขณะนีๅผูຌประกอบการกลุมปรรูปผลิตภัณฑຏจากผึๅงเดຌผานมาตรฐานยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลຌว
ละกลุมรักษຏสมุนเพรบຌานนา อยู฿นระหวางการจดจຌง฿นระบบ฿หม ิอยฺี ละยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน฿น
ป โ5ๆโ
7. ความปຓนมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละ
ยกระดับของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี รวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
ของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความขຌา฿จกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌ มี
คุณภาพ พืไอตอยอดการผลิต฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ตลอดจนสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวย
ตนอง สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌมาตรฐาน วางจาหนายเดຌ กิดการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏครีมนวดผม
สมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพร 2 กลุม คือ แฺี กลุมรักษຏสมุนเพรบຌานนา โฺี กลุม
ปรรูปผลิตภัณฑຏจากผึๅง ซึไงผูຌประกอบการประสบปัญหา คือ ผลิตภัณฑຏ ครีมนวดสมุนเพรยังเมเดຌคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน นืไองจากผลิตภัณฑຏยังเมเดຌการรับรองมาตรฐาน พราะมีปริมาณจุลินทรียຏกินมาตรฐาน
ทีไกาหนด มีสีเมสมไาสมอ กิดการยกชัๅนมืไอกใบเวຌหลายสัปดาหຏ ละบรรจุภัณฑຏยังเมปຓนทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค
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ผูຌประกอบการจึงขຌารวมครงการาฯ พืไอ฿หຌ วศฺ ขຌามาชวยพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ บรรจุภัณฑຏ
พรຌอมทัๅ ง฿หຌ ค วามรูຌ ละคาปรึกษา฿นพัฒ นาผลิ ต ภัณฑຏ การควบคุมคุ ณภาพ หลั กกณฑຏวิ ธีการทีไ ดี฿นการผลิ ต
ครืไองสาอาง ิGood Manufacturing Practice๊ GMPี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌการรับรองมาตรฐาน สามารถผลิต
จาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยางยัไงยืน
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏครีมนวดผมสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ ฿หຌสามารถยืไนขอการ
รับรอง มผชฺ
9. ขอบขตของการดานินงาน
แ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับ ปรุงผลิตภัณฑຏครีมนวดผมสมุนเพรของผูຌประกอบการ ดยทดลอง
ผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โ การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิตครีมนวดผมสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ใ ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตครีมนวดผมสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ไ ทดสอบผลิตภัณฑຏครีมนวดผมสมุนเพรกอนละหลังการปรับปรุง ตาม มผชฺ ้ใ/โ55ใ
5 ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ มผชฺ
ๆ สรุปละประมินผล
แเฺ หลักการละหตุผล
ครีมนวดผม หมายถึง ผลิตภัณฑຏทีไ฿ชຌกับสຌนผมภายหลังจากการสระผม ละตຌองลຌางออกพืไอปรับสภาพ
สຌนผมภายหลังสระ฿หຌออนนุม ทา฿หຌผมเมพันกัน หวีเดຌงาย ละสามารถจัดตงทรงผมเดຌตามตຌองการ ดยอาจมี
สวนผสมสารสกัดสมุนเพร มีลักษณะปຓนของหลวหรือของหลวขຌน ละครีม ครีมนวดผมสมุนเพรประกอบดຌวย
สารตางโ เดຌก สารลดรงตึงผิว สารอีมอลลียนทຏ สารทาอิมัลชัน สารทา฿หຌความชุมชืๅน สารปรับความปຓนกรด-บส
สารตงสี สารตงกลิไน สารกันสีย ละสารสกัดสมุนเพร ซึไงปัจจุบันมีการนาสมุนเพรหลากหลายชนิดมาปຓน
สวนผสม฿นผลิตภัณฑຏครีมนวดผมสมุนเพรดยสมุนเพรตละชนิดมีสมบัติตกตางกันเป
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ ม ชนผลิ ต ภั ณ ฑຏ ป รั บ สภาพสຌ น ผม ิมผชฺ ้ใ/โ55ใี ทีไ มี ขຌ อ ก าหนด ฿นหั ว ขຌ อ
คุณลักษณะทีไตຌองการ คือ
แี ลักษณะทัไวเป ตຌองเมยกชัๅนหรือจับตัวปຓนกຌอน ปราศจากสิไงปลกปลอม อาจมีผงสมุนเพร
2ี สี ตຌองมีสีสมไาสมอ
ใี กลิไน ตຌองมีกลิไนทีไดีตามสวนประกอบทีไ฿ชຌ ปราศจากกลิไนทีไเมพึงประสงคຏ ชน กลิไนอับ กลิไนหืน กลิไนบูด
ไี ความปຓนกรด-บส อยูระหวาง ใฺ5 - ็ฺเ
5ี จุลินทรียຏ
- จานวนจุลินทรียຏ ิบคทีรีย ยีสตຏละราี เมกิน แ x แเใ คลนี/ตัวอยาง แ กรัม
- ซูดมนส อรูจินซา ตองเมพบ
- สตาฟลคใอกคัส ออรียส ตองเมพบ
- คนดิดา อัลบิคนส ตองเมพบ
- คลอสตริดียม ตองเมพบ
ๆี การ฿ชຌงาน ตຌองทา฿หຌสຌนผมนุมสลวย เมพันกัน ละสามารถหวีเดຌงาย
็ี ความคงสภาพ ลักษณะทัไวเป สี ละกลิไน ตຌองอยู฿นสภาพทีไดี เมปรสภาพหรื อสืไอมคุณภาพ฿น
ระยะวลาตามทีไกาหนด
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี มีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑຏประภท
สมุนเพรทีไเม฿ชอาหารละยา สามารถนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยี เปชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏครีมนวดสมุนเพร
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ของผูຌประกอบการ ดยการลงพืๅนทีไสารวจปัญหา฿นกระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ ละถายทอดทคนลยี
การผลิต พรຌอมทัๅง฿หຌ คาปรึกษา฿นการคัดลือกวัตถุดิบ การตรียมสารสกัดสมุนเพร ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ พัฒนา
กระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏพืไอ ยืดอายุผลิตภัณฑຏ ละปลอดภัยตอผูຌบริภค
การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏละขຌอมูลบนฉลาก ละผลักดัน฿หຌขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน ปຓนการพิไม
มูลคาผลิตภัณฑຏบบยัไงยืน
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

ระยะวลาการดานินงานป โ5ๆแ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แฺ พัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏครีมนวดผม
สมุนเพรของผูปຌ ระกอบการ
ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ
โฺ การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิง
ลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิตครีม
นวดผมสมุนเพร฿หຌก
ผูຌประกอบการ
ใฺ ถายทอดทคนลยี
กระบวนการผลิตครีมนวดผม
สมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ไฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏครีมนวด
ผมสมุนเพรกอนละหลังการ
ปรับปรุง ตาม มผชฺ
5 ฺ ติ ด ต า ม  ล ะ ผ ลั ก ดั น ฿ หຌ
ผูຌประกอบการขอ มผชฺ
ๆฺ สรุปละประมินผล

แโฺ ผลการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ พบวามืไอผูຌประกอบการผลิต ครีมนวด
สมุนเพร ลຌวผลิตภัณฑຏมีสีเมสมไาสมอ กิดการยกชัๅนมืไอกใบเวຌหลายสัปดาหຏ มีปริมาณจุลินทรียຏกินมาตรฐาน
ซึไงเมปຓนเปตามมาตรฐานกาหนด วศฺ เดຌทาการทดลองพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุง สูตรการผลิต เดຌก
การตรียมสารสกัดสมุนเพร ปริมาณสารสกัด การลือก฿ชຌสวนประกอบ วิธีทาผลิตภัณฑຏ ละทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑຏทางหຌองปฏิบัติการ เดຌ ก ปริมาณจุลินทรียຏ ความคงสภาพ จากการทดลอง พบวาผลิตภัณฑຏเมพบ
จุลินทรียຏ มีสีสมไาสมอ เมยกชัๅนตกตะกอน
วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏครีมนวดสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ ละ฿หຌคานะนาการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ พืไอเม ฿หຌกิดการยกชัๅนละตะกอน หลักกณฑຏวิธีการทีไดี฿นการผลิตครืไองสาอาง ิGood
Manufacturing Practice๊ GMPี ตลอดจนการ฿ชຌครืไองมือละอุปกรณຏทีไจาปຓน฿นการผลิต รวมทัๅง฿หຌความรูຌ฿น
การจดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี ละหลักกณฑຏ ขัๅนตอนการขຌาสู
กระบวนการยืไ น ขอรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ ม ชน การลื อ ก฿ชຌ บ รรจุ ภั ณ ฑຏ  ละลงขຌ อ ความฉลาก ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
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ชุมชน ซึไงขณะนีๅผูຌประกอบการเดຌยืไนขอการรับรองมาตรฐานปຓนทีไรียบรຌอยลຌว ละอยู฿นระหวางการจดจຌ ง
ระบบ฿หม อยฺ ละยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ป 2562
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไส อบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิ ตภัณฑຏ ของผูຌป ระกอบครืไองสาอางสมุนเพร
2 กลุม พรຌอมทัๅงกใบตัวอยางผลิตภัณฑຏทดสอบ พบวา
แฺีกลุมรักษຏสมุนเพรบຌานนา จังหวัดลย เดຌผลิตครีมนวดผมสมุนเพรมะกรูด ตยังมีปัญหาคือผลิตภัณฑຏ
ครีมนวดผมสมุนเพรมะกรูดมีสีเมสมไาสมอ กิดการยกชัๅนมืไอกใบเวຌหลายสัปดาหຏ ละหลังการ฿ชຌงานผมเมนุม
สลวย นุมลืไน นืไองจากการตรียมสารสกัดสมุนเพรยังเมถูกตຌอง การลือก฿ชຌสวนประกอบ กระบวนการผลิตทีไเม
ถูกตຌอง ละบรรจุภัณฑຏยังเมปຓนทีไดึงดูด฿จผูຌบริภค ผูຌประกอบการตຌองการพัฒนาละปรับปรุงครีมนวดสมุนเพร
฿หຌมีคุณภาพละเดຌการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
โฺี ผูຌประกอบการกลุมปรรูปผลิตภัณฑຏจากผึๅง จังหวัด ราชบุรี ทางกลุมเดຌผลิตผลิตภัณฑຏสมุนเพรพืไอ
จาหนายละเดຌรับมาตรฐานผลิ ตภัณฑຏชุมชนลຌว คือ สบูหลวผสมนๅาผึๅง ชมพูผ สมนๅาผึๅ ง ละมีสถานทีไผลิ ต
ครืไองสาอางทีไถูกสุขลักษณะ ตอมากลุมฯ เดຌผลิตครีมนวดผมผสมนๅาผึๅง ดยจดจຌงสูตรการผลิตกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดิสสจฺี ละยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลຌว ตผลิตภัณฑຏมีปริมาณจุลินทรียຏมากกินเปเม
ผานกณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ละบรรจุภัณฑຏเมดึงดูดผูຌซืๅอ ทา฿หຌกลุมฯ เมสามารถนาผลิตภัณฑຏ
ออกจาหนายเดຌ กลุมฯ จึงขอรับคาปรึกษาละมีความประสงคຏ฿หຌ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มาชวย฿หຌ ความรูຌ฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตาม มผชฺ
หลังการดานินงาน
วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตละ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏ ละกใบตัวอยางทดสอบ ซึไงผูຌประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑຏครีมนวดผม
1. กลุมรักษຏสมุนเพรบຌานนา อยูระหวางการจดจຌง สูตรการผลิตระบบ฿หม ิอยฺี ละยืไนขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ฿นป โ5ๆโ
2. กลุ ม ปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑຏ จ ากผึๅ ง ผ า นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ ม ชนผลิ ต ภั ณ ฑຏ ป รั บ สภาพสຌ น ผม
ิมผชฺ ้ใ/โ55ใี ลຌว
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ทีไ วศฺ ฿หຌการสนับสนุนครงการฯ ดยการลงพืๅนทีไ ฿หຌคาปรึกษานะนา
การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ บรรจุภัณฑຏ ละสถานทีไผลิต ซึไงสามารถนาองคຏความรูຌละ
ทักษะตางโ ทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยต อผูຌบริภคละจาหนายปຓนรายเดຌ นอกจากนีๅยัง
สามารถนาองคຏค วามรูຌ ทีไเดຌ รับ การถายทอดเปพัฒ นาละปรับ ปรุงผลิ ตภัณ ฑຏครืไ องส าอางอืไนโ ฿หຌ มีคุ ณภาพ
มาตรฐานเดຌดຌวย ละประสงคຏ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ ฿นอกาสตอเปดຌวย
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน ละนาความรูຌทีไเดຌรับเป
พัฒนาผลิตภัณฑຏอืไน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานชนกัน ตผูຌประกอบการควรมีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑຏละมี
การสงผลิตภัณฑຏทดสอบทางหຌองปฏิบัติการอยางสมไาสมอ นอกจากนีๅหนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ
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แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
ผูຌรวมดานินงาน ๊
1ฺ นางจิตตຏรขา ทองมณี
โฺ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางนงคຏนุช มิควาฬ กลุมรักษຏสมุนเพรบຌานนา จังหวัดลย

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางสุพฒ
ั นຏ คุຌมสิน กลุม ปรรูปผลิตภัณฑຏจากผึๅง จังหวัดราชบุรี
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสมุนเพรหຌง
฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางเพลิน ยຌมกตุ อาภอมือง จังหวัดสระบุรี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสมุนเพรหຌง฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ิภาษาอังกฤษี The development of herbal compress product to meet Thai
Community Products Standards ิTCPS 176-2553๊ Herbal Compressีฺ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ ดรฺสุวรรณี ทนธานี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 7179
ทรสาร ๊ 02 201 7102
อีมลຏ ๊ suwannee@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางเพลิน ยຌมกตุ ิวิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหนองขืไอนชຌางี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ไแ มฺไ ตฺหนองยาว อฺมือง จฺสระบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ่้ ๆ่็ โแ่ๆ
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแ
5. งบประมาณครงการ ๊ ไ0ุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหนองขืไอนชຌาง อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดสระบุรี ซึไงผูຌประกอบการมีการ
พาะปลูกสมุนเพร฿นพืๅนทีไ ลຌวนาสมุนเพรผสานกับภูมิปัญญาทຌองถิไนผลิตมาปຓนลูกประคบสมุนเพร ตผลิตภัณฑຏ
ลูกประคบทีไผลิตขึๅนยังมีความชืๅนกินมาตรฐาน ทา฿หຌอายุการกใบรักษาสัๅน การบรรจุละฉลากยังเมหมาะสม
นืไองจากผูຌประกอบการยังขาดองคຏความรูຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐาน วศฺ เดຌลงพืๅ นทีไพืไอดูสถานทีไผลิต
ละ฿หຌคาปรึกษากีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุงผลิตภัณฑຏลูกประคบ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถผลิตลูกประคบทีไเดຌมาตรฐาน ซึไงผูຌประกอบการเดຌสงผลิตภัณฑຏขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลูกประคบ
ิมผชฺแ็ๆ/โ55ใี ละเดຌรับมาตรฐานลຌว
7. ความปຓนมาของครงการ
ตามทีไ วศฺ ดานิน การครงการคูป องวิท ยຏ พืไออทอป มีจุด ประสงคຏพืไ อพิไ มศั กยภาพละยกระดั บ
ผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌาน วทนฺ ฿นการกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของผูຌประกอบการฉพาะราย
ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ พืไอปຓน
นวทาง฿นการนาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏดิมละตอยอดปຓนผลิตภัณฑຏ฿หม ละสามารถกຌเขปัญหา
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันละรายเดຌกผูຌประกอบการอยาง
ยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป ครงการพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสมุนเพรหຌง฿หຌเดຌรับ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ ม ชนของผูຌ ป ระกอบการ คื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ม ม บຌ า นกษตรกรหนองขืไ อ นชຌ า ง
ซึไงผูຌประกอบการมีพาะปลูกสมุนเพร฿นพืๅนทีไพืไอเวຌ฿ชຌ฿นการผลิตลูกประคบ ตผลิตภัณฑຏลูกประคบมีค วามชืๅน
ละสารทีไระหยเดຌกินมาตรฐาน ละมีการบรรจุละฉลากทีไเมหมาะสม เมดึงดูด฿จผูຌซืๅอ นืไองจากผูຌประกอบการ
ขาดความรูຌ฿นกระบวนการผลิตทีไมีมาตรฐาน จึงตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌามามีสวนชวยหลือละสงสริมดย฿หຌความรูຌ
กีไ ย วกั บ การพัฒ นากระบวนการผลิ ต ละปรับ ปรุง ผลิ ต ภั ณฑຏ บรรจุ ภัณ ฑຏ ละฉลาก ละตຌ อ งการขอรับ รอง
มาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ สามารถผลิตจาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยางยัไงยืน
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8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาคุณภาพลูกประคบสมุนเพรกผูຌประกอบการ ฿หຌสามารถยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ การ฿หຌคาปรึกษา นะนา การจัดตรียมอุปกรณຏ ครืไองมือ ทีไจาปຓนตຌอง฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
ฺ้โ สารวจสถานทีไผลิต พืไอดูความพรຌอมของสถานทีไผลิต ครืไองมือ ทีไจาปຓนตຌอง฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
ฺ้ใ ออกบบกระบวนการผลิต วางผนการผลิต ละออกบบบรรจุภัณฑຏ
ฺ้ไ ถายทอดทคนลยี การผลิ ต ดยการอบรมชิ งปฏิ บั ติ การ การตรี ยมสมุนเพร การห อลู กประคบ
กระบวนการผลิต สุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต ละผลิตภัณฑຏ
ฺ้5 ทดสอบผลิตภัณฑຏทีไทาสารใจลຌว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ ปຓนระยะ
ฺ้ๆ ติ ด ตามผลการด านิ น การผลิ ต หลั ง จากการถ า ยทอดทคนลยี ดยการประสานงานกั บ
ผูຌป ระกอบการทุกขัๅน ตอน พืไอ฿หຌ กระบวนการผลิตถูกตຌอง ผลิ ตภัณฑຏมีคุณภาพตามมาตรฐานอยาง
สมไาสมอ
ฺ้็ สรุปละประมินผล
แเฺ หลักการละหตุผล
การนาสมุนเพรพืๅนบຌานของเทยมาผสานกับภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไถายทอดกันมาจากรุนสูรุน ปຓนผลิตภัณฑຏ
ลูกประคบสมุนเพร฿ชຌสาหรับนวดประคบรางกาย พืไอการผอนคลาย ละ฿หຌความรูຌสึกสดชืไน ผลิตภัณฑຏลูกประคบ
ปຓ น ผลิ ต ภัณ ฑຏ ทีไ฿ ชຌ฿ นสปาหรือ การนวดผนบราณ ทีไ มี ยอดการส งออกเปต างประทศปຓน อัน ดั บ ตຌ นโ ของ
ดยทัไวเปการผลิตลูกประคบพืไอจาหน ายนิยม฿ชຌสมุนเพรบบทีไทา฿หຌหຌง ลຌวนามาหอปຓนลูกประคบ จะกใบเวຌ
เดຌนานหลายดือน ตการทาสมุนเพรหຌงดยการอบหรือตากดดนัๅน พบวาถຌากระบวนการทาสมุนเพรหຌงเมดี
อาจมีราหรือมอดปรากฏ฿หຌหใน฿นสมุนเพรมืไอกใบเวຌนานหลายดือน ซึไงปຓนปัญหา฿นการกใบรักษาผลิตภัณฑຏ ละ
การจาหนาย ดยฉพาะการสงออกเปตางประทศ ซึไงผูຌประกอบการพบปัญหาวาผลิตภัณฑຏลูกประคบมีความชืๅน
กินมาตรฐาน ละมีการบรรจุละฉลากทีไเมหมาะสม การหอละมัดลูกประคบยังเมสวย ทา฿หຌเมเดຌรับ มผชฺ
อีกทัๅงการผลิตลูกประคบสมุนเพรทีไเดຌมาตรฐาน ตຌองริไมตัๅงตการกใบกีไยวหรือคัดลือกสมุนเพรทีไมีอายุการปลูกทีไ
หมาะสม พืไอ ฿หຌ ส มุ น เพรมี ส ารส าคัญ ครบถຌ ว น การท าความสะอาดสมุ น เพรพืไ อ ลดการปนปຕ อนจุลิ นทรี ยຏ
การทาสมุนเพรหຌงทีไตຌองควบคุมความชืๅน฿หຌหมาะสม สูตรสวนผสมของสมุนเพรทีไหมาะกับการ฿ชຌ นวดประคบ
การหอลูกประคบทีไสวยงามดึงดูด฿จผูຌซืๅอ ตลอดจนการบรรจุทีไหมาะสมละฉลากทีไถูกตຌอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลูกประคบสมุนเพร ิมผชฺ แ็ๆ/โ55ใี กาหนดเวຌวา ลูกประคบสมุนเพรตຌองหุຌม
หอ฿หຌรียบรอย ชิๅน สวนภาย฿นเม หลุ ดรวงออกมา สมุน เพรทีไ฿ชຌ ตຌองปนชิๅน ลใ ก หง เมมีกลิไ นเมพึงประสงคຏ
มีการปนปຕอนของบคทีรียทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศ เมกิน 5 × แเ็ ยีสตຏละรา เมกิน 5× แเไ คลนีตอ
ตัวอยาง แ กรัม ความชืๅนละสารทีไระหยเดຌ เมกินรอยละ แไ ดยนๅาหนักเมพบสิไงปลกปลอม ชน สนผม ดิน
ทราย กรวด ชิๅนสวนหรือสิไงปฏิกูลจากสัตว ตຌองบรรจุลูกประคบสมุนเพร ฿นภาชนะบรรจุทีไหมาะสม สะอาด ปຂด
เดຌส นิท สามารถปງองกัน การปนปຕอนจากสิไ งสกปรก ภายนอก ละความสี ยหายทีไอาจกิดขึๅนกับ ลู กประคบ
สมุนเพรเดຌ นอกจากนีๅสถานทีไผลิตตຌองมีสุขลักษณะทีไดี
สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มีทคนลยี การผลิตลูกประคบสมุนเพรทีไมีคุณภาพ
รวมทัๅงมีอายุการกใบรักษานานปຓนป วศฺ สามารถนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีเปชวยพัฒนากระบวนการผลิต
ละผลิตภัณฑຏลูกประคบของผูຌประกอบการ ดยการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตพรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษา฿น
การคัดลือกละตรียมสมุนเพร฿หຌ มีคุณภาพ การทาสมุนเพรหຌงละการกใบรักษาถือปຓนสิไงสาคัญ ถຌาทาความ
สะอาดสมุนเพรเมดีพอจะมีจุลินทรียຏปนปຕอนสูง สมุนเพรหຌงถຌามีความชืๅนสูงจะกิดราเดຌงาย ดังนัๅนการพัฒนา
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กระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะลดจุลินทรียຏปนปຕอน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ ฿หຌเดຌสมไาสมอ การหอลูก
ประคบทีไสวยงาม การบรรจุทีไหมาะสมละฉลากทีไถูกตຌอง พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌบริภคละยืดอายุ
ผลิตภัณฑຏ฿หຌสามารถวางจาหนายเดຌนานหลายดือน พรຌอมทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ มผชฺ
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ
แฺ การ฿หຌคาปรึกษา นะนาการ
จัดตรียมอุปกรณຏ ครืไองมือทีไจาปຓนตຌอง
฿ชຌ฿นdระบวนการผลิต
โฺ สารวจสถานทีผไ ลิต พืไอดูความพรຌอม
ของสถานทีไผลิต ครืไองมือทีไจาปຓนตຌอง
฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
ใฺ ออกบบกระบวนการผลิต วาง
ผนการผลิต ละออกบบบรรจุภัณฑຏ
ไฺ ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
5ฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏทีไทาสารใจลຌว ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ
ๆฺ ติดตามผลการดานินการผลิต
หลังจากการถายทอดทคนลยี
็ฺ สรุปละประมินผล

ระยะวลาการดานินงานป โ56แ
ตฺคฺ พฺยฺ ธฺคฺ มฺคฺ กฺพฺ มีฺคฺ มฺยฺ พฺคฺ มิฺยฺ กฺคฺ สฺคฺ กฺยฺ

แโฺ ผลการดานินงาน
วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตลูกประคบสมุนเพร฿หຌกับผูຌประกอบการ ดย฿หຌคาปรึกษานะนาการ
กใบกีไยวละการคัดลือกสมุนเพรทีไมีอายุการปลูกทีไหมาะสม การทาความสะอาดสมุนเพรพืไอลดการปนปຕอน
จุลินทรียຏ การทาสมุนเพรหຌงพืไอ฿หຌมีความชืๅนทีไหมาะสม การดูลละกใบรักษาสมุนเพรหຌงเวຌเดຌนานหลาย
ดื อ น สู ต รส ว นผสมของสมุน เพรทีไ หมาะกั บ การ฿ชຌ น วดประคบ การห อ ลู ก ประคบทีไส วยงามดึ ง ดู ด฿จผูຌ ซืๅ อ
ตลอดจนการบรรจุ฿นถุงทีไปຂดสนิทปງองกันการปนปຕอนจากภายนอกละกใบรักษากลิไนของสมุนเพรเดຌ ชวยยืดอายุ
การกใบผลิตภัณฑຏ ฉลากทีไถูกตຌองเมระบุสรรพคุณทางยาหรือการรักษา พรຌอมทัๅงกใบตัวอยางลูกประคบทดสอบ
ทางหຌองปฏิบัติการปຓนระยะ ละผลักดัน฿หຌผูຌ ประกอบการขอ มผชฺ ฿นป โ5ๆแ ละเดຌรับ การรับรอง มผชฺ
ลูกประคบสมุนเพร ิมผชฺ แ็ๆ/โ55ใี มืไอวันทีไ โ5 มิถุนายน โ5ๆแ
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหนองขืไอนชຌาง ปຓนผูຌประกอบการผลิตครืไองสาอางอยู฿นจังหวัด
สระบุรี มีสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละมีการพาะปลูกสมุนเพรอยู฿นพืๅนทีไละนามาทาผลิตภัณฑຏลูกประคบ
ตมืไอยืไนขอ มผชฺ พบวาความชืๅนละสารระหยเดຌ กินรຌอยละ แไ ดยนๅาหนัก ตาม มผชฺ ผูຌประกอบการจึงเดຌ
จຌงความประสงคຏตຌองการ฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐาน วศฺ จึงเดຌกใบตัวอยางวัตถุดิบสมุนเพรละ
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ท ดสอบ฿นหຌ อ งปฏิ บั ติ ก าร พบว า ลู ก ประคบสมุ น เพรมี จุ ลิ น ทรี ยຏ ทีไ อ ยู ฿ นกณฑຏ ต าม มผชฺ ก าหนด
ตความชืๅนละสารระหยเดຌนัๅนกินมาตรฐาน นืไองจากผูຌประกอบการยังขาดองคຏความรูຌ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ
฿หຌเดຌมาตรฐาน จึงประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌาชวยหลือละสงสริมดย฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ บรรจุภัณฑຏละฉลาก ละตຌองการขอรับรองมาตรฐาน พืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑຏ สามารถผลิต
จาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ
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หลังการดานินงาน
วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ละกใบตัวอยาง
ทดสอบปຓนระยะ รวมทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลูกประคบสมุนเพร
ิมผชฺ แ็ๆ/โ55ใี ซึไง ผูຌประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑຏเดຌ ดยกลุม วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกร
หนองขืไอนชຌาง เดຌรับคาปรึกษาชิงลึกกีไยวกับการตรียมสมุนเพร ิการลຌาง ตัดตง การหัไนี กระบวนการทา
สมุนเพรหຌง ขຌอควรระวัง฿นการกใบรักษาสมุนเพรหลังจากผานกระบวนทาหຌง การควบคุมคุณภาพการผลิตละ
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หຌ ส มไ าสมอ วศฺ เดຌ  กใ บ ตั ว อย า งผลิ ต ภั ณ ฑຏ พืไ อ ทดสอบตาม มผชฺ ซึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ลู ก ประคบของ
ผูຌประกอบการเดຌการรับรอง มผชฺ ลຌว ละผูຌประกอบการเดຌขຌารวมออกรຌาน฿นงาน ฮกษตรสรຌางชาติฮ ฿นวาระ
ครบรอบ 5เ ป กรมสงสริมการกษตร ระหวางวันทีไ ใเ สิงหาคม – โ กันยายน โ5ๆแ ณ สวนลุมพินี กรุงทพฯ
ทีไผานมา วศฺ จึงดานินการพัฒนาฉลาก฿หຌมีความถูกตຌองละครบถຌวนตามหลักกณฑຏของสาธารณสุข พืไอพิไม
มูลคาละยกระดับสินคຌา฿หຌผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดเดຌมากขึๅน ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึๅนอยางยัไงยืน
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ทีไ วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ละบรรจุภัณฑຏ รวมทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรอง มผชฺ ซึไงผูຌประกอบการ
สามารถนาองคຏความรูຌละทักษะตางโ ทีไเดຌรับเปพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีมาตรฐานปลอดภัยตอผูຌบริภคละจาหนาย
ปຓนรายเดຌ นอกจากนีๅยังสามารถนาองคຏความรูຌทีไเดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏสมุนเพรอืไนโ
฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน ทา฿หຌผูຌบริภคชืไอมัไน฿นคุณภาพผลิตภัณฑຏสามารถจาหนายปຓนรายเดຌทีไยัไงยืน
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
การผลิตลูกประคบสมุนเพร ซึไง฿ชຌสมุนเพรพืๅนบຌานหลายชนิด สามารถกิดการปนปຕอนจุลินทรียຏเดຌ งาย
ผูຌประกอบการจึงตຌองดูลการผลิตทุกขัๅน ตอน฿หຌดี พืไอ฿หຌผลิ ตภัณฑຏมีคุณภาพดีตามมาตรฐานอยางสมไาสมอ
นอกจากนีๅลูกประคบสมุนเพรปຓนผลิตภัณฑຏสมุนเพรทีไมีความปຓนอัตลักษณຏบบเทย หนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถขยายตลาดผลิตภัณฑຏลูกประคบของเทยสูการสงออกเดຌ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสุวรรณี ทนธานี
ผูຌรวมดานินงาน ๊
แฺ นางสาวประวิณา สีมาทรัพยຏ
2ฺ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป

นางเพลิน ยຌมกตุ วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหนองขืไอนชຌาง
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบูหลวสมุนเพร฿หຌเดຌ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ

นายชูชาติ ภูตาเชย อาภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นายบรรลง อุปละกูล อาภอมือง จังหวัดชียง฿หม
นางสาวศิริกัญญา พงกสร อาภอสวนผึงๅ จังหวัดราชบุรี
นางพิมลวรรณ อຍอดสวัสดิ์ อาภอมือง จังหวัดชียง฿หม

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพร฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ิภาษาอังกฤษี The development of herbal liquid soap to meet Thai
Community Product Sandards ิTCPS 95-2552 ิ2009ี ิThaiี ๊LIQUID SOAPฺ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นางจิตตຏรขา ทองมณี
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 7แแแ
ทรสาร ๊
02 201 71เโ
อีมลຏ ๊
jitrekha@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นายชูชาติ ภูตาเชย ิกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรคຏี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ แไ5/แ หมู ่่ ซอย อนรรมนาคไ ถนนกงสารง ตฺกาฬสินธุຏ อฺมือง จฺกาฬสินธุຏ
ทรศัพทຏ ๊ 087 490 4950 ทรสาร ๊
3ฺ2 นายบรรลง อุปละกูล ิกลุมสมุนเพรหริภุญชัยี
ทีไตงัๅ ๊ ลขทีไ ใ ซอย ๆ ถนนอนุบาล ตฺชຌางผือก อฺมือง จฺชียง฿หม
ทรศัพทຏ ๊ 081 287 3140
ทรสาร ๊
3ฺ3 นางสาวศิริกัญญา พงกสร ิกลุมการพัฒนาอาชีพภูผึๅงหลวงี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ 39 หมู 7 ตฺตะนาวศรี อฺสวนผึๅง จฺราชบุรี
ทรศัพทຏ ๊ 087 984 9465
ทรสาร ๊
3ฺ4 นางพิมลวรรณ อຍอดสวัสดิ์ ิกลุมบຌานสบูครูอมี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ 126/9 หมู 2 ตฺชຌางผือก อฺมือง จฺชียง฿หม
ทรศัพทຏ ๊ 081 961 8286
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ แ50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌนาองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ชวยผูຌประกอบการ
ผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพร ไ กลุม คือ แฺี กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรคຏ จังหวัด
กาฬสิ น ธุຏ โฺี กลุ มสมุน เพรหริภุญชัย จังหวัดชียง฿หม ใฺี กลุ มการพัฒ นาอาชีพภู ผึๅ งหลวง จังหวัดราชบุรี
ไฺี กลุมบຌานสบูครูอม จังหวัดชียง฿หม ซึไงผูຌประกอบการมีความตຌองการพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพรพืไอ
พิไมรายเดຌละปຓนผลิตภัณฑຏอีกทางลือกหนึไงของผูຌบริภค
วศฺ เดຌล งพืๅนทีไ฿หຌ คาปรึกษาชิงลึ ก นะนากีไยวกับ การตรียมสารสกัดสมุน เพร การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑຏ การกຌเขปัญหาบืๅองตຌน฿นกระบวนการผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพร การจัดสถานทีไ รวมถึง สุขลักษณะทีไ
ดีของสถานทีไผลิต ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม นอกจากนีๅ วศฺ เดຌกใบตัว อยางผลิตภัณฑຏมาตรวจ
วิคราะหຏตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนสบูหลว ิมผชฺ้5/โ55โี พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไเดຌ
มาตรฐาน ปลอดภัย ซึไงขณะนีๅผูຌประกอบการทีไจดจຌงออนเลนຏลຌวละอยูระหวางยืไนขอ มผชฺจานวน โ กลุมคือ
วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรคຏ ละกลุมบຌานสบูครูอม อยูระหวางการจดจຌงออนเลนຏจานวน
แ กลุมคือ กลุมสมุนเพรหริภุญชัย ละอยูระหวางปรับปรุงกระบวนการผลิตจานวน แ กลุมคือ กลุมการพัฒนา
อาชีพภูผึๅงหลวง
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7. ความปຓนมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌดานินการคูป องวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละ
ยกระดับของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี รวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
ของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความขຌา฿จกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌ มี
คุณภาพ พืไอตอยอดการผลิต฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ตลอดจนสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌ ดຌวย
ตนอง สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌมาตรฐาน วางจาหนายเดຌ กิดการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ สบูหลว
สมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพร 4 กลุม คือ แฺี ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรคຏ จังหวัดกาฬสินธุຏ โฺี กลุมสมุนเพรหริภุญชัย จังหวัดชียง฿หม ใฺี กลุมการ
พัฒนาอาชีพภูผึๅงหลวง จังหวัดราชบุรี ไฺี กลุมบຌานสบูครูอม จังหวัดชียง฿หม ซึไงผูຌประกอบการประสบปัญหา
คือ ผลิ ตภัณฑຏ ส บูหลวสมุน เพรยังเมเดຌคุณภาพตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑຏชุมชน นืไองจากคา กรด - บสกิ น
มาตรฐานกาหนด สบูหลวเมปຓนนืๅอดียวกัน กิดการตกตะกอน ละบรรจุภัณฑຏยังเมปຓนทีไดึงดูด฿จกผูຌบริภค
ผูຌประกอบการจึงขຌารวมครงการาฯ พืไอ฿หຌ วศฺ ขຌามาชวยพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ บรรจุภัณฑຏ
พรຌอมทัๅ ง฿หຌ ค วามรูຌ ละคาปรึกษา฿นพัฒ นาผลิ ต ภัณฑຏ การควบคุมคุ ณภาพ หลั กกณฑຏวิ ธีการทีไ ดี฿นการผลิ ต
ครืไองสาอาง ิGood Manufacturing Practice๊ GMPี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌการรับรองมาตรฐาน สามารถผลิต
จาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ ฿หຌสามารถยืไนขอการ
รับรอง มผชฺ
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
แี พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพรของผูຌประกอบการ ดยทดลอง
ผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
โี การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอกຌเขปัญหาการผลิตสบูหลวสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ใี ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิตสบูหลวสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ไี ทดสอบผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพรกอนละหลังการปรับปรุง ตาม มผชฺ 95/2552
5ี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ มผชฺ
ๆี สรุปละประมินผล
แเฺ หลักการละหตุผล
สบูหลว หมายถึง ผลิ ตภัณฑຏทีไปຓน ของหลวประกอบดຌว ยสารลดรงตึงผิ ว ฿ชຌกับรางกายพืไอขจัดสิไ ง
สกปรกออกจากผิวหนัง สบูหลวปຓนผลิตภัณฑຏทีไเดຌรับความนิยมจากผูຌบริภค ละปຓนผลิตภัณฑຏทีไทารายเดຌ฿หຌก
ผูຌประกอบการชุมชนเดຌอยางดี ขຌอดี ของสบูหลวคือ นอกจากมีคุณสมบัติ฿นการทาความสะอาดสิไงสกปรก คราบ
หงืไอเคล ฝุຆนละออง มลพิษ ละชืๅอรคบนผิว หนังลຌว ผูຌ ผ ลิตยังสามารถติมส วนผสมทีไชว ย฿นการบารุงผิ ว
พิไมติมเดຌ ทัๅงวิตามิน ละสารสกัดสมุนเพร ชน วานหางจระขຌ ชาขียว สຌม ปຓนตຌน อยางเรกใตามผูຌ ประกอบการ
ผลิตภัณฑຏสบูหลวยังมีปัญหาละขຌอจากัดคือ ผลิตภัณฑຏยังเมเดຌรับการมาตรฐานชุมชน ิมผชฺี ทา฿หຌเมปຓนทีไ
ยอมรับของผูຌบริภค
฿นการผลิตสบูหลว฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนนัๅน ผูຌผลิตจาปຓนตຌองรูຌขຌอกาหนดคุณลักษณะทีไตຌองการ
ของผลิตภัณฑຏสบูหลว รวมทัๅง สูตรสวนผสมทีไจะติมลง฿นผลิตภัณฑຏพืไอ฿หຌผานกณฑຏมาตรฐาน อีกทัๅงยังตຌอง
คานึงถึงความสะอาดของวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณຏภาชนะทีไ฿ชຌ฿นการผลิตละสุขลักษณะทีไดีของผูຌผลิตดຌวย
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนสบูหลว ิมผชฺ 95/2552ี ทีไมีขຌอกาหนด ฿นหัวขຌอคุณลักษณะทีไตຌองการ คือ
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1ี ลั ก ษณะทัไ ว เป ตຌ อ งปຓ น ของหลวนืๅ อ ดี ย วกั น เม  ยกชัๅ น อาจมี ก ลิไ น หอม สี ส มไ าสมอ เม มี สิไ ง
ปลกปลอม
2ี เฮดรอกเซดຏอิสระ ตຌองเมกินรຌอยละ 0ฺ05 ดยนๅาหนัก
3ี ความปຓนกรด-บส อยูระหวาง 5ฺ0 - 8ฺ0
4ี จุลินทรียຏ
- จานวนจุลินทรียຏ ิบคทีรีย ยีสตຏละราี เมกิน 1 x 103 คลนี/ตัวอยาง 1 กรัม
- ซูดมนส อรูจินซา ตองเมพบ
- สตาฟลคใอกคัส ออรียส ตองเมพบ
- คนดิดา อัลบิคนส ตองเมพบ
- คลอสตริดียม ตองเมพบ ิฉพาะทีไผสมสารสกัดสมุนเพรี
5ี ความคงสภาพ ลักษณะทัไวเปตຌองอยู฿นสภาพทีไดี เมปรสภาพหรือสืไอมคุณภาพ ฿นระยะวลาตามทีไ
กาหนด฿หຌบรรจุสบูหลว฿นภาชนะทีไสะอาดปຂดเดຌสนิท ละสามารถปງองกันการปนปຕอนจากสิไงสกปรกภายนอกเดຌ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี มีองคຏความรูຌละทคนลยีการผลิตทีไเดຌ
จากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑຏสมุน เพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงสามารถนาวิทยาศาสตรຏ ละ
ทคนลยีเปชวยพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏสบู฿หຌกกลุมฯ ดยการถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
พรຌ อ มทัๅ ง ฿หຌ ค าปรึ ก ษา฿นการตรี ย มสารสกั ด สมุ น เพร การลื อ ก฿ชຌ ส ารคมี การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต
การควบคุมคุณ ภาพผลิตภัณฑຏ สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม พืไอ฿หຌ
กลุมฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพตาม มผชฺ 95/2552 มีความปลอดภัยปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอปครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏสบู หลวสมุนเพรของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรคຏ กลุมสมุนเพรหริภุญชัย กลุมการพัฒนาอาชีพภูผึๅงหลวง
ละกลุมบຌานสบูครูอม ดยลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกกผูຌประกอบการ พืไอกຌเขปัญหาดຌานกระบวนการผลิต
เดຌนะนาวิธีการกຌปัญหารายผลิตภัณฑຏ ฿หຌคาปรึกษาพืไอพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หมกผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอ
ผลักดันขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
1แฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ
แฺ พัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏสบู หลวสมุนเพรของ
ผูຌประกอบการ ดยทดลองผลิต฿น
หຌองปฏิบัติการ
โฺ การ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึกพืไอ
กຌเขปัญหาการผลิตสบูหลวสมุนเพร
฿หຌกผูຌประกอบการ
ใฺ ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
สบูหลวสมุนเพร฿หຌกผูຌประกอบการ
ไฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพร
กอนละหลังการปรับปรุง ตาม มผชฺ
5ฺ ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ
มผชฺ หรือจดจຌง อยฺ
ๆฺ สรุปละประมินผล

ระยะวลาการดานินงานป โ56แ
ตฺคฺ พฺยฺ ธฺคฺ มฺคฺ กฺพฺ มีฺคฺ มฺยฺ พฺคฺ มิฺยฺ กฺคฺ สฺคฺ กฺยฺ
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แ2ฺ ผลการดานินงาน
จากการสารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม฿น
การผลิต สถานทีไผลิตสะอาดอยู฿นกณฑຏทีไดี วศฺ เดຌพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพร พัฒนากระบวนการผลิต
ละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏ ทดสอบคุณลักษณะผลิตภัณฑຏ สบูหลวสมุนเพรตามคุณภาพตาม มผชฺ ้5/โ55โ
ถายทอดทคนลยีการผลิตสบูหลวสมุนเพร ฿หຌคานะนากีไยวกับการปรับปรุงสูตร ความคงสภาพของผลิตภัณฑຏ
ความปຓนกรด - บส วิธีการยืดอายุการกใบรักษา ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถนาองคຏ
ความรูຌเปปรับ฿ชຌ฿นการผลิตผลิตภัณฑຏอืไนโ เดຌพรຌอมกันนีๅเดຌนะนา฿หຌผูຌ ประกอบการยืไนขอจดจຌงละการรับรอง
มผชฺ ตอเป
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นายชูชาติ ภูตาเชย ิจฺกาฬสินธุຏี ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรคຏ
ปຓนผูຌประกอบการทีไมีความพรຌอม฿นดຌานสถานทีไผลิตครืไองสาอางทีไถูกสุ ขลักษณะ ละมีศักยภาพ฿นการผลิต
ผลิตภัณฑຏสมุนเพร฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน คือ ชมพูสมุนเพร ดยปัจจุบันกลุมฯ เดຌผลิตสบูหลวผสม
ขมิๅนชันมะขามละนๅาผึๅง เดຌจดจຌงสูตรการผลิตกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี ละยืไนขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชนลຌว ตคาความปຓนกรด - บส เมผานกณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ละบรรจุภัณฑຏ
เมดึงดูดผูຌซืๅอ ทา฿หຌกลุมฯ เมสามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพออกจาหนายเดຌ กลุมฯ จึงขอรับคาปรึกษาละมี
ความประสงคຏ฿หຌ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มาชวย฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุ งผลิตภัณฑຏ
฿หຌมีคุณภาพตาม มผชฺ พืไอ฿หຌกลุมฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑຏสบูหลวผสมขมิๅนมะขามละนๅาผึๅง ทีไมีคุณภาพ ปຓนทีไ
ยอมรับจากผูຌบริภค ปຓนการพิไมรายเดຌ฿หຌกับกลุมฯ
นายบรรลง อุปละกูล ิจฺชียง฿หมี ผูຌประกอบการกลุมสมุนเพรหริภุญชัย ปຓนผูຌประกอบการทีไมีความ
พรຌอม฿นการผลิตครืไองสาอางคือสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละมีศักยภาพ฿นการผลิตครืไองสาอางสมุนเพรทีไ
เดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลຌวคือ สบูกຌอนสมุนเพร ดยปัจจุบันกลุมฯ มีกาฟปຓนวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน ละมี
ความตຌองการทีไจะผลิตสบูหลวกาฟ ทีไมีคุณภาพตามมาตรฐาน มผชฺ จึงขอรับคาปรึกษาละขຌารวมครงการ
คูปองวิทยຏพืไอ OTOP กับ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ มาชวย฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตาม มผชฺ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพ ปຓนทีไยอมรับจากผูຌบริภค ละปຓนการพิไมรายเดຌ
฿หຌกับกลุมฯ
นางสาวศิริกัญญา พงกสร ิจฺราชบุรีี กลุมการพัฒนาอาชีพภูผึๅงหลวง ปຓนผูຌประกอบการทีไ มีความ
พรຌอมรืไองสถานทีไผลิ ตครืไองสาอางทีไถูกสุ ขลักษณะ ละมีศักยภาพ฿นการผลิตครืไองสาอางสมุนเพรทีไเดຌรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลຌว คือ ชมพูสมุนเพร฿บมะมใง ละสบูกຌอนกลีซอรีนนๅาผึๅง ปัจจุบันกลุมมีความ
ตຌองการทีไจ ะพัฒ นาผลิ ตภัณฑຏส บู หลวสมุน เพร ฿หຌ มีคุณภาพตาม มผชฺ กลุ ม จึง ขอรับ คาปรึ กษาละมีความ
ประสงคຏ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการ มาชวย฿หຌความรูຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมี
คุณภาพตาม มผชฺ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพปຓนทีไยอมรับจากผูຌบริภค
นางพิมลวรรณ อຍอดสวัส ดิ์ ิจฺชียง฿หมี กลุมบຌานสบูครูอม ปຓน ผูຌประกอบการทีไผ ลิตครืไองสาอาง
ประภทสบูกຌอนกลีซอรีน จลลຌางหนຌา จลอาบนๅา ทีไมีความพรຌอม฿นการผลิตครืไองสาอางคือสถานทีไผลิตทีไถูก
สุขลักษณะ ละมีศักยภาพ฿นการผลิตครืไองสาอางสมุนเพรทีไเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลຌวคือ จลลຌางหนຌา
สมุนเพร ดยปัจจุบันผูຌประกอบการฯ มีความตຌองการทีไจะพัฒนาผลิตภัณฑຏสบูหลวสมุนเพรทีไมีสวนผสมสารสกัด
ขຌาวหอมมะลิ ซึไงเดຌทาการจดจຌงสูตรการผลิตกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ิสสจฺี รียบรຌอยลຌว ละตຌองการ
ขຌาสูกระบวนการขอรับรอง มผชฺ กลุมจึงขอรับคาปรึกษาละมีความประสงคຏ฿หຌกรมวิทยาศาสตรຏบริการมาชวย฿หຌ
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ความรูຌ฿นการพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตาม มผชฺ พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพ
ปຓนทีไยอมรับจากผูຌบริภค
หลังการดานินงาน
นายชูชาติ ภูตาเชย ิจฺกาฬสินธุຏี ผูຌประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรคຏ
วศฺ เดຌ฿หຌคานะนารืไองการปรับคา กรด – บส ลຌว ผูຌประกอบการจึงเดຌยืไนขอการรับรองมาตรฐาน มผชฺ ซึไงผล
ยังเมผานการรับรอง มผชฺ วศฺลงพืๅนทีไนะนาวิธีการวัดคา กรด – บส ละวิธีการสกัดขมิๅนชัน ดยผูຌประกอบการ
จะเดຌพัฒนากระบวนการผลิตละยืไนขอการรับรองมาตรฐาน฿นปตอเป
นายบรรลง อุป ละกูล ิจฺชียง฿หมี ผูຌ ป ระกอบการกลุ มสมุ น เพรหริภุญชั ย วศฺเดຌชิ ญขຌารว มการ
ฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพร฿หຌปຓนเปตามมาตรฐาน
ิผลิตภัณฑຏทาความสะอาดผิวละสຌนผมี ฿นระหวางวันทีไ โ้ – ใแ มกราคม โ5ๆแ ละการลงพืๅนทีไนะนาถึง
กระบวนการผลิตสบูหลวกาฟ วิธีการสกัดกาฟ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต
ละการลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม พืไอ฿หຌก ลุมฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพตาม มผชฺ ้5/โ55โ
ขณะนีๅทางกลุมเดຌพัฒนาสูตรการผลิตลຌว อยู฿นขัๅนตอนการรอสาธารณสุขจังหวัดมาตรวจสถานทีไผลิต จดจຌง สูตร
การผลิตระบบ฿หม ิอยฺี ละยืไนขอมาตรฐาน มผชฺ ฿นปตอเป
นางสาวศิริกัญญา พงกสร ิจฺราชบุรีี กลุมการพั ฒนาอาชีพภูผึๅงหลวง วศฺเดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิง
ลึกดຌานกระบวนการผลิต สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต ปัจจุบันผูຌประกอบการอยูระหวางการพัฒนาละปรับปรุง
ผลิตภัณฑຏ มืไอผลิตภัณพืเดຌคุณภาพปຓนทีไพอ฿จลຌวจะจดจຌงระบบ฿หม ิอยฺี ละยืไนขอมาตรฐาน มผชฺ ฿นป
ตอเป
นางพิมลวรรณ อຍอดสวัส ดิ์ ิจฺชียง฿หมี กลุมบຌานสบูครูอม วศฺเดຌล งพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึ กดຌาน
กระบวนการผลิต นะนาสารคมีทีไ฿ชຌ฿นการผลิตครืไองสาอางสมุนเพรประภทอืไน สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต
กใบตัวอยางผลิตภัณฑຏมาตรวจวิคราะหຏตามมาตรฐาน มผชฺ ละเดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการ ยืไนขอมาตรฐาน
มผชฺ ฿นป โ5ๆโ
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌ ป ระกอบการมีความรูຌสึ กพึงพอ฿จปຓน อยางมากทีไทาง วศฺ เดຌขຌาเป฿หຌ ความรูຌละนะนาการผลิ ต
ผลิตภัณฑຏสบูหลวผสมสมุนเพร ซึไงทางผูຌประกอบการเดຌนาความรูຌทีไเดຌเปปรับปรุงผลิตภัณฑຏจนปຓนทีไพึงพอ฿จ ละ
มีความตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑຏอืไนโ อีก฿นอนาคต
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศฺ เดຌนะนาพิไมติมกีไยวกับการตรียมวัตถุดิบ สารคมี ละอุปกรณຏ฿นการผลิต สบูหลวผสมสมุนเพร
ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณຏทีไดึงดูด฿จผูຌบริภคมากยิไงขึๅน พืไอทาการจดจຌงละยืไนขอ
มผชฺ ตอเป
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ผูຌรวมดานินงาน ๊
แฺ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
โฺ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพชุมชนดอนสวรรคຏ จังหวัดกาฬสินธุຏ

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมสมุนเพรหริภุญชัย จังหวัดชียง฿หม
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ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมการพัฒนาอาชีพภูผึๅงหลวง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมสบูบຌานครูอม จังหวัดชียง฿หม
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนเพรสาหรับหนຌา
฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นางทิพย์สุคนธ์ จันทร์ตຍะ อาภอสันกาพง จังหวัดชียง฿หม

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสาหรับผิวหนຌา฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ิภาษาอังกฤษี The development of facial herbal compress to meet Thai Community Product
Standards ิTCPS 555-โ55ใ ิโเแเี ิThaiี๊ FACIAL HERBAL COMPRESSีฺ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ จารุวรรณ ตงทีไยง
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 7111
ทรสาร ๊ 02 201 7102
อีมลຏ ๊ jaruwan@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นางทิพยຏสุคนธຏ จันทรຏตຍะ
ทีไตัๅง ๊ แ/ๆ มฺแโ ตฺสันกาพง อฺสันกาพง จฺชียง฿หม
ทรศัพทຏ ๊ เ่แ ้่เ ไ่แ่
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแ
5. งบประมาณครงการ ๊ ไ0ุ000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผลิตภัณฑຏลูกประคบสาหรับหนຌา ปຓนลูกประคบทีไมีขนาดลใก มักประกอบดຌวยธัญพืชตาง โ ชน ถัไว งา
ขาว งาดา ผงสมุนเพร ละนืไองจากสมุนเพรทีไ฿ชຌ฿นการผลิตมีขนาดลใก อีกทัๅงมีความละอียดสูง ทา฿หຌผลิตภัณฑຏ
สีไยงตอการปนปຕอนของชืๅอจุลินทรียຏ กลุมทิพยຏสมุนเพรลูกประคบ จังหวัดชี ยง฿หม ปຓนผูຌประกอบการทีไมีการ
ผลิ ตลู ก ประคบสมุ น เพรอยู  ลຌ ว มี ค วามพรຌ อ มทัๅ งสถานทีไ ผ ลิ ต มี ตูຌอ บสมุ น เพร ละมี ศัก ยภาพ฿นการพัฒ นา
ผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ละเดຌรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลูกประคบสมุนเพร
ิมผชฺ แ็ๆ/โ55ใี ลຌ ว ปัจ จุบัน กลุ มเดຌมีการผลิ ตผลิ ตภัณฑຏลู กประคบสมุน เพรส าหรับ หนຌาขึๅน วศฺ เดຌชว ย
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏลูกประคบสาหรับหนຌา ดยลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษากีไยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ การจัด
สถานทีไ ผ ลิ ต พรຌ อ มกั น นีๅ เ ดຌ น าผลิ ต ภั ณ ฑຏ ม าทดสอบจุ ลิ น ทรี ยຏ ความชืๅ น พืไ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑຏ ซึไ ง
ผูຌประกอบการอยูระหวางดานินการยืไนขอ มผชฺ ฿นป โ5ๆโ
7. ความปຓนมาของครงการ
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีจุดประสงคຏพืไอพิไมศักยภาพ
ละยกระดั บ ผูຌ ป ระกอบการ OTOP ดย฿ชຌ อ งคຏ ค วามรูຌ ดຌ า นวิ ท ยาศาสตรຏ  ละทคนลยี ฿ นการกຌ เ ขปั ญ หา
ผลิตภัณฑຏของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองกระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ พืไอปຓนนวทาง฿นการนาเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏดิมละตอยอดปຓน
ผลิตภัณฑຏ฿หม ละสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวยตนอง สงผลตอการพิไ มขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันละรายเดຌกผูຌประกอบการอยางยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป ครงการพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบสาหรับผิวหนຌา฿หຌเดຌรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนของผูຌประกอบการ คือ กลุมทิพยຏสมุนเพรลูกประคบ เดຌผลิตลูกประคบสมุนเพรสาหรับหนຌา
ซึไงลูกประคบสาหรับหนຌามีความตกตางจากลูกประคบสาหรับ฿ชຌกับรางกายคือ ลูกประคบสาหรับผิวหนຌามีขนาดลใก
สมุนเพรทีไ฿ชຌ฿นการผลิตจึงตຌองมีขนาดลใก หรือมีความละอียดสูง ทา฿หຌปนปຕอนชืๅอจุลินทรียຏเดຌงาย จึงมีความสีไยง
ทีไผลิตภัณฑຏจะเมผานมาตรฐาน วศฺ พืไอ฿หຌขຌามาชวยดຌานพัฒนากระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ พืไอ฿หຌลูก
ประคบสมุนเพรสาหรับหนຌา มีความสะอาด ปราศจากสิไงปนปຕอน มีความชืๅนอยู฿นกณฑຏมาตรฐาน ละมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ปຓนการสงสริม฿หຌผูຌประกอบการสามารถตอยอดการผลิตพรຌอมทัๅงผลักดันผลิตภัณฑຏสมุนเพรเทย฿หຌ
ปຓนทีไยอมรับของตลาดทัๅง฿นละตางประทศ พิไมศักยภาพการขงขัน฿นชิงพาณิชยຏ
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8. วัตถุประสงคຏ
พืไ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพลู ก ประคบสมุ น เพรส าหรั บ หนຌ า ก ผูຌ ป ระกอบการ฿หຌ ส ามารถยืไ น ขอการรั บ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
9. ขอบขตของการดานินงาน
แ การ฿หຌคาปรึกษา นะนา การจัดตรียมอุปกรณຏ ครืไองมือ ทีไจาปຓนตຌอง฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
โ สารวจสถานทีไผลิต พืไอดูความพรຌอมของสถานทีไผลิต ครืไองมือ ทีไจาปຓนตຌอง฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
ใ ออกบบกระบวนการผลิต วางผนการผลิต ละออกบบบรรจุภัณฑຏ
ไ ถ ายทอดทคนลยี การผลิ ต ดยการอบรมชิ งปฏิ บั ติ การ การตรี ยมสมุ นเพร การห อลู กประคบ
กระบวนการผลิต สุขลักษณะทีไดี฿นการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต ละผลิตภัณฑຏ
5 ทดสอบผลิตภัณฑຏทีไทาสารใจลຌว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ ปຓนระยะ
ๆ ติดตามผลการดานินการผลิตหลังจากการถายทอดทคนลยี ดยการประสานงานกั บผูຌประกอบการ
ทุกขัๅนตอน พืไอ฿หຌกระบวนการผลิตถูกตຌอง ผลิตภัณฑຏมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางสมไาสมอ
็ สรุปละประมินผล
10. หลักการละหตุผล
ลูกประคบสมุนเพรส าหรับหนຌา ปຓนภูมิปัญญาเทยทีไกิดจากการนาสมุนเพรพืๅนบຌานหลายชนิดมาผ าน
กระบวนการทาความสะอาด หัไนหรือสับ฿หปนชิๅน ทา฿หหง ลวบด฿หเดตามขนาดทีไตองการ อาจติมดินสอพอง
หรือปง นามาหอหรือบรรจุรวมกัน฿นผา฿หเดรูปทรงตามตองการ สาหรับ฿ชนาบหรือกดประคบบริวณ฿บหนา
พืไอทา฿หผอนคลาย ดยกอน฿ชตองนามาพรมนๅา ลวทา฿หรอนดวยการนึไง หรือ฿ส฿นตาเมครวฟ สวนประกอบ
หลัก฿นลูกประคบมักปຓนพืชสมุนเพรทีไมีสรรพคุณ฿นการบารุงผิว กระตุຌนการเหลวียนของลหิต ละมีนๅามันหอม
ระหย เดຌก เพล ขมิๅนชัน ละตะเครຌ ละอาจผสมสมุนเพรชนิดอืไนโ ชน ผิวมะกรูด ฿บมะขาม ฿บสຌมปຆอย ฿บหนาด
฿บพลับพลึง การบูร พิมสน ปຓนผลิตภัณฑຏทีไนิยม฿ชຌ฿นสปาหรือการนวดผนบราณดยวางประคบบน฿บหนຌา พืไอ
ชวย฿หຌผอนคลาย ชวยพิไมการเหลวียนของลือด ทา฿หຌรูຌสึกสดชืไน
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลูกประคบสมุนเพรสาหรับหนຌา ิมผชฺ 555/โ55ใี กาหนดเวຌวา ลูกประคบตຌองหุຌม
หอสมุนเพร฿หຌรียบรอย ชิๅนสวนภาย฿นเมหลุดรวงออกมา ผຌาตຌองปຓนผຌาฝງายหรือผຌาดิบ สมุนเพรทีไ฿ชຌตองปนผงหยาบ
หรือละอียด หຌ ง เมมีกลิไ น เมพึงประสงคຏ ตຌองเมพบสิไ งปลกปลอม ชน สຌ นผม ดิน ทราย การปนปຕอนของ
บคทีรียทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศ เมกิน 5 × แเ็ ยีสตຏละรา เมกิน 5× แเไ คลนีตอตัวอยาง แ กรัม
ความชืๅนละสารทีไระหยเดຌเมกินรอยละ แไ ดยนๅาหนัก
วศฺ นาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีขຌามาชวยพัฒนากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏลูกประคบสาหรับหนຌา
ของผูຌประกอบการ ดยการ฿หຌคาปรึกษา฿นการคัดลือกละตรียมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ การทาสมุนเพรหຌงละการ
กใบรักษาสมุนเพร ดยการทาความสะอาดสมุนเพร฿หຌสะอาดกอนนามาทา฿หຌหຌงกใจะชวยลดปริมาณจุลินทรียຏทีไ
ปนปຕอน ละสมุนเพรทีไนามาผลิ ตลูกประคบส าหรับหนຌาถຌามีความชืๅนสูงอาจจะกิดชืๅอราเดຌ ดังนัๅนการพัฒนา
กระบวนการผลิตทีไถูกสุขลักษณะจะชวยลดจุลินทรียຏปนปຕอน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌสมไาสมอ การหอ
ลูกประคบทีไสวยงาม การบรรจุทีไหมาะสมละฉลากทีไถูกตຌอง พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌบริภคละยืดอายุ
ผลิตภัณฑຏ฿หຌสามารถวางจาหนายเดຌนานหลายดือน พรຌอมทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ มผชฺ
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11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

ระยะวลาการดานินงานป โ5ๆแ
ตฺคฺ พฺยฺ ธฺคฺ มฺคฺ กฺพฺ มีฺคฺ มฺยฺ พฺคฺ มิฺยฺ กฺคฺ สฺคฺ กฺยฺ

แฺ การ฿หຌคาปรึกษา นะนา การ
จัดตรียมอุปกรณຏ ครืไองมือ ทีไ
จาปຓนตຌอง฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
โฺ สารวจสถานทีผไ ลิต พืไอดูความพรຌอม
ของสถานทีไผลิต ครืไองมือ ทีไจาปຓนตຌอง
฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต
ใฺ ออกบบกระบวนการผลิต วาง
ผนการผลิต ละออกบบบรรจุภัณฑຏ
ไฺ ถายทอดทคนลยีกระบวนการผลิต
5ฺ ทดสอบผลิตภัณฑຏทีไทาสารใจลຌว ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ
ๆฺ ติดตามผลการดานินการผลิต
หลังจากการถายทอดทคนลยี
็ฺ สรุปละประมินผล

แโฺ ผลการดานินงาน
วศฺ เดຌ฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยีกຌเขปัญหาการผลิตลูกประคบสาหรับหนຌา฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ ดย฿หຌคาปรึกษานะนา การกใบกียไ วละการคัดลือกสมุนเพรทีไมีอายุการปลูกทีไหมาะสม การทา
ความสะอาดสมุนเพรพืไอลดการปนปຕอนจุลินทรียຏ การทาสมุนเพรหຌงพืไอ฿หຌมีความชืๅนทีไหมาะสม การดูลละ
กใบรักษาสมุนเพรหຌงเวຌเดຌนานหลายดือน สูตรสวนผสมของสมุนเพรทีไหมาะกับการ฿ชຌกับผิวหนຌา การหอลูก
ประคบทีไสวยงามดึงดูด฿จผูຌซืๅอ ตลอดจนการบรรจุ฿นถุงทีไปຂดสนิทปງองกันการปนปຕอนจากภายนอกละกใบรักษา
กลิไนของสมุนเพรเดຌ ชวยยืดอายุการกใบผลิตภัณฑຏ ฉลากทีไถูกตຌองเมระบุสรรพคุณทางยาหรือการรักษา พรຌอมทัๅง
กใบตัวอยางลูกประคบสาหรับหนຌามาทดสอบทางหຌองปฏิบัติการปຓนระยะ ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขอ มผชฺ
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
กลุมทิพยຏสมุนเพรลูกประคบ นางทิพยຏสุคนธຏ จันทรຏตຍะ จังหวัดชียง฿หม ปຓนผูຌประกอบการอทอป ประภท
รายดียว ทีไมีความพรຌอมทัๅงสถานทีไผลิ ต มีตูຌอบสมุนเพร ละมีศักยภาพ฿นการพัฒนาผลิ ตภัณฑຏ฿หຌ เดຌมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ ลูกประคบสมุนเพร ิมผชฺ แ็ๆ/โ55ใี ปัจจุบันกลุมเดຌมีการผลิตผลิตภัณฑຏลูกประคบสมุนเพร
สาหรับหนຌาขึๅน พืไอจาหนายปຓนผลิตภัณฑຏ฿หม ซึไงลูกประคบสมุนเพรสาหรับหนຌามีความตกตางจากลูกประคบ
สาหรับ฿ชຌกับรางกายคือ ลูกประคบสาหรับผิวหนຌามีขนาดลใก สมุนเพรทีไ฿ชຌ฿นการผลิตจึงตຌองมีขนาดลใก หรือมีความ
ละอียดสูง ทา฿หຌปนปຕอนชืๅอจุลินทรียຏเดຌงาย จึงมีความสีไยงทีไผลิตภัณฑຏจะเมผานมาตรฐาน ผูຌประกอบการจึงสมัคร
ขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไอ OTOP กับกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี พืไอ฿หຌขຌามาชวยดຌานพัฒนากระบวนการ
ผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ พืไอ฿หຌลูกประคบสมุนเพรสาหรับหนຌา มีความสะอาด ปราศจากสิไงปนปຕอน มีความชืๅน
อยู฿นกณฑຏมาตรฐาน ละมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนลูกประคบสมุนเพรสาหรับหนຌา ิมผชฺ 555/โ55ใี
นอกจากนีๅยังปຓนการสงสริม฿หຌผูຌประกอบการสามารถตอยอดการผลิตพรຌอมทัๅงผลักดันผลิตภัณฑຏสมุนเพรเทย฿หຌปຓน
ทีไยอมรับของตลาดทัๅง฿นละตางประทศ พิไมศักยภาพการขงขัน฿นชิงพาณิชยຏ
หลังการดานินงาน
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วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษานะนาการพัฒนากระบวนการผลิตปรับปรุงผลิตภัณฑຏ การทาความสะอาด
กใบรักษาสมุนเพรระหวางการรอผลิตละรอจาหนาย การดานินงานตอมาเดຌกใบ ตัวอยางผลิตภัณฑຏพืไอทดสอบ
ตาม มผชฺ ซึไง ผลการทดสอบผลิ ต ภัณ ฑຏลู กประคบส าหรับ หนຌ าของผูຌ ป ระกอบการอยู฿นกณฑຏ ทีไก าหนดตาม
มาตรฐาน มผชฺ วศฺจึงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอมมาตรฐาน มผชฺ฿นป โ5ๆโ ตอเป
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จ ทีไ วศฺ เดຌลงพืๅนทีไ ฿หຌคาปรึกษานะนาการพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ รวมทัๅงผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรอง มผชฺ ซึไงผูຌป ระกอบการสามารถนาองคຏ
ความรูຌทางดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยีทีไเดຌรับมาพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีมาตรฐานปลอดภัยตอผูຌบริภคทา฿หຌ
ผูຌบริภคชืไอมัไน฿นคุณภาพผลิตภัณฑຏ ละพืไอจาหนายปຓนรายเดຌทีไยัไงยืนตอเป
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
การผลิตลูกประคบสมุนเพรสาหรับหนຌา ฿ชຌสมุนเพรทีไปຓน ผงขนาดลใกหลายชนิด อาจทา฿หຌ กิดการ
ปนปຕอนจุลินทรียຏเดຌงาย ผูຌประกอบการจึงตຌองดูลรักษาความสะอาดตัๅงตการตรียมสมุนเพรการทาความสะอาด
การทา฿หຌหຌง พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพดีตามมาตรฐานอยางสมไาสมอ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวจารุวรรณ ตงทีไยง
ผูຌรวมดานินงาน ๊
แฺ นางสุบงกช ทรัพยຏตง 2ฺ นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นางทิพยຏสคุ นธຏ จันทรຏตຍะ กลุมทิพยຏสมุนเพรลูกประคบ จังหวัดชียง฿หม
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนเพร
฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายสมศักดิ์ เชยฤทธิ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาผลิตภัณฑຏยาสีฟันสมุนเพร฿หຌเดຌรับมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
ิภาษาอังกฤษี The development of herbal toothpaste to meet Thai Community
Product Standard ิTCPS ้เ้/โ5ๆเ ิโเแ็ีี
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวศิรินารถ ปรีชา
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7119
ทรสาร ๊
02-201-7102
อีมลຏ ๊
sirinart@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นายสมศักดิ์ เชยฤทธิ์
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ่่/แไ่ มฺ้ ตฺละหาร อฺบางบัวทอง จฺนนทบุรี
ทรศัพทຏ ๊ 099-412-4164
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแ
5. งบประมาณครงการ ๊ ใเ,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
กลุ มฮปปຕส มุน เพรปຓน ผูຌ ป ระกอบการ฿นพืๅน ทีไจั งหวัดนนทบุ รี ผลิ ตสบู ชมพู ละยาสี ฟันสมุนเพร
ผูຌป ระกอบการตຌองการพัฒ นากระบวนการผลิ ตภัณฑຏ ยาสี ฟัน ฿หຌ มีคุณภาพพืไอการยืไนขอการรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺ909/2560ี กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌนาผลิตภัณฑຏยาสีฟันมาทดสอบลักษณะทัไวเป
ละจานวนจุลินทรียຏทัๅงหมด ละเดຌ฿หຌคาปรึกษากีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตละการปรับปรุงผลิตภัณฑຏ
ยาสี ฟั น สมุ น เพร ตลอดจนผลั ก ดั น ฿หຌ ผ ลิ ต ภั ณ ฑຏ  ขຌ า สู ก ารรั บ รองมาตรฐาน ซึไ ง ขณะนีๅ ผูຌ ป ระกอบอยู ร ะหว า ง
ดานินการจดจຌงออนเลนຏ
7. ความปຓนมาของครงการ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี เดຌดานินการคูปองวิ ทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละ
ยกระดับของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี รวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
ของผูຌประกอบการฉพาะราย ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความขຌา฿จกระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ฿หຌ มี
คุณภาพ พืไอตอยอดการผลิต฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ตลอดจนสามารถกຌเขปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวย
ตนอง สงผล฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌมาตรฐาน วางจาหนายเดຌ กิดการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองยัไงยืน
วศฺ เดຌดานิน ครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ครงการการพัฒ นาผลิตภัณฑຏยาสีฟันสมุนเพร฿หຌ เดຌรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี กผูຌ ป ระกอบการกลุมฮปปຕสมุน เพร ผูຌป ระกอบการเดຌผ ลิ ตละจาหนาย
ผลิตภัณฑຏทีไมีสมุนเพรปຓนสวนผสมหลายชนิด เดຌก ชมพู สบูหลว ยาหมอง ละยาสีฟัน ดยผลิตภัณฑຏชมพูเดຌ
ผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ 92/2552 รียบรຌอยลຌว ผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการพัฒนา
กระบวนการผลิตยาสีฟันสมุนเพรทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ 909/2560 พืไอยืไนขอการ
รับรอง ผูຌประกอบการขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอปดย฿หຌ วศฺ ขຌามาชวยพัฒนากระบวนการผลิตละ
ปรับปรุงผลิตภัณฑຏ พรຌอมทัๅง฿หຌความรูຌละคาปรึกษา฿นพัฒนาผลิตภัณฑຏ การควบคุมคุณภาพ หลักกณฑຏวิธีการทีไ
ดี฿นการผลิตครืไองสาอาง ิGood Manufacturing Practice๊ GMPี พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏเดຌการรับรองมาตรฐาน
สามารถผลิตจาหนาย พิไมรายเดຌ฿หຌกกลุมฯ อยางยัไงยืน
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8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาละถายทอดกระบวนการผลิ ตยาสีฟัน฿หຌมีคุณภาพละความปลอดภัย สามารถยืไนขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
9. ขอบขตของการดานินงาน
6) สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ
7) ปรับปรุงกระบวนการผลิตยาสีฟันทีไหมาะสมละทดลองผลิต฿นหຌองปฏิบัติการ
8) ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏยาสีฟัน฿หຌกับผูຌประกอบการ
พืไอกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏ
9) ทดสอบผลิตภัณฑຏ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ ปຓนระยะ
10) ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอรับรอง มผชฺ
11) สรุปละประมินผลการดานินงาน
10. หลักการละหตุผล
ยาสีฟันสมุนเพรปຓนผลิตภัณฑຏทีไ฿ชຌทาความสะอาดละขจัดคราบฟัน ดยมีสมุนเพรปຓนสวนประกอบ฿น
การชวยลดจุลินทรียຏละมีสมบัติ฿นการดูลชองปาก ผสมกับสารขัดถูซึไงนิยม฿ชຌซดียมเบคารຏบอนต พืไอขจัดศษ
อาหารละคราบทีไติดอยูบนผิวฟัน สารทาความสะอาดซึไง฿ชຌปຓนสารลดรงตึงผิว พิไมประสิทธิภาพ฿นการทาความ
สะอาดฟัน สารพิไมความชุมชืๅน ละสารปรุงตงกลิไนละรส ชน นๅามันหอมระหย การบูร มนทอล ทัๅงนีๅอาจมี
การพิไมสารฆาชืๅอบคทีรียละฟลูออเรดຏขຌาเปดຌวย ปัจจุบันผูຌบริภค฿หຌความสาคัญกับการดูลสุขภาพมากขึๅน
ผูຌผลิตจึงมีการนาสมุนเพรหลายชนิดทีไมีสมบัติดีตอหงือกละฟันมา฿ชຌ฿นยาสีฟัน ชน กานพลูมีสรรพคุณตຌานการ
อักสบ มีฤทธิ์ปຓนยาฆาชืๅอ ชวยบรรทาอาการปวดฟัน กຌลือดออกตามเรฟันละดับกลิไนปาก อบชยมีฤทธิ์ฆา
ชืๅอจุลินทรียຏละยับ ยัๅงกลิไนปาก ขอยยับ ยัๅงชืๅอบคทีรียละลดอาการอักสบของหงือก ฿บฝรัไงชวยลดการ
อักสบของหงือกละดับกลิไนปาก ปຓนตຌน
฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌเดຌมาตรฐานนัๅนจาปຓนตຌอง฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี฿นการ
พัฒนากระบวนการผลิต การลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไดี มีคุณภาพละปลอดภัย ตลอดจนวิธีการตรียมสมุนเพรละ
สวนผสมทีไมาจากธรรมชาติ ซึไงมักมี ชืๅอจุลินทรียຏปนปຕอน จึงตຌองมีความระวัง฿นขัๅนตอนการตรียม฿หຌมีความ
สะอาด พืไอลดปัญหาการปนปຕอนชืๅอจุลิ น ทรียຏ ซึไงพบวาปຓน สาหตุห ลั กทีไทา฿หຌ ผ ลิ ตภัณฑຏเมกินมาตรฐาน
จากมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนสาหรับยาสีฟัน มผชฺ 909/2560 มีขຌอกาหนดจานวนรวมของบคทีรีย ยีสตຏ ละ
ราทัๅงหมดทีไจริญติบตดย฿ชຌอากาศ ตຌองเมกิน 500 คลนี ตอตัวอยาง 1 กรัม ตຌองเมพบซูดมนส อรูจิ
นซา สตาฟຂลคใอกคัส ออรียส คนดิดา อัลบิคนสຏ ละคลอสตริดียม นอกจากนีๅตຌองเมพบสารปนปຕอนตาม
มาตรฐานกาหนด เดຌก ตะกัไว เมกิน 20 มิลลิกรัมตอกิลกรัม สารหนู เมกิน 5 มิลลิกรัมตอกิลกรัม ปรอท
เมกิน 1 มิลลิกรัมตอกิลกรัม ละคดมียม เมกิน 3 มิลลิกรัมตอกิลกรัม
กรมวิทยาศาสตรຏบริการมีทคนลยีการผลิตทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑຏสมุนเพรประภท
สมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงนาวิทยาศาสตรຏละทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏยาสีฟันสมุนเพร ดยการสารวจ
ปัญหา฿นกระบวนการผลิต พรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษา฿นการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ พัฒนากระบวนการผลิตทีไถูก
สุขลักษณะ ละการควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑຏ พืไอ฿หຌ ผลิตภัณฑຏมีความปลอดภัยปຓนทีไพึงพอ฿จของผูຌบริภค
สามารถยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนตอเป
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11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

ระยะวลาการดานินงานป 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.

แฺ สารวจสภาพปัจจุบันการผลิต สถานทีไ
ผลิตของผูຌประกอบการ
โฺ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ยาสี ฟั น ทีไ
 ห ม า ะ ส ม  ล ะ ท ด ล อ ง ผ ลิ ต ฿ น
หຌองปฏิบัติการ
ใฺ ฿หຌ ค าปรึ ก ษานะน าชิ ง ลึ ก ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏยาสี
ฟัน ฿หຌกับผูຌประกอบการพืไอกຌเขปัญหา
ผลิตภัณฑຏ
ไฺ ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑຏ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน มผชฺ
5ฺ ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไน
ขอรับรอง มผชฺ
ๆฺ สรุปละประมินผลการดานินงาน

แโฺ ผลการดานินงาน
จากการสอบถามปัญหากระบวนการผลิตละผลิตภัณฑຏ พบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการขอยืไนการ
รับรอง มผชฺ ของผลิตภัณฑຏยาสีฟันสมุนเพร วศฺ เดຌ฿หຌคานะนารืไองกระบวนการผลิต ดยนຌน฿นรืไองความ
สะอาดของขัๅ น ตอนการตรี ย มสมุ น เพร อุ ป กรณຏ ความรูຌ ฿ นการจดจຌ ง ครืไ อ งส าอางควบคุ ม ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี หลักกณฑຏละขัๅนตอนการขຌาสูกระบวนการยืไนขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ตลอดจนการลือก฿ชຌ บรรจุภัณฑຏละลงขຌอความฉลาก นอกจากนีๅ วศฺ ยังเดຌกใบ ตัว อยางพืไอส งตรวจ
วิคราะหຏตามกณฑຏ มผชฺ
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนละหลัง
กอนการดานินงาน
จากการสอบถามปั ญ หากระบวนการผลิ ต ละผลิ ต ภั ณ ฑຏ ข องผูຌ ป ระกอบการ พรຌ อ มทัๅ ง กใ บ ตั ว อย า ง
ผลิ ตภัณฑຏทดสอบ พบวากลุ มฮปปຕส มุน เพร อยู฿นพืๅน ทีไจังหวัดนนทบุรี ผูຌ ป ระกอบการเดຌผ ลิ ตละจาหนา ย
ผลิตภัณฑຏทีไมีสมุนเพรปຓนสวนผสมหลายชนิด เดຌก ชมพู สบูหลว ยาหมอง ละยาสีฟัน ดยผูຌประกอบการมี
ความตຌองการขอยืไนการรับรอง มผชฺ ฿หຌผลิตภัณฑຏยาสีฟันสมุนเพร
หลังการดานินงาน
วศฺ เดຌ฿หຌคาปรึกษานะนาการพัฒนากระบวนการผลิต ยาสีฟันสมุนเพร ละกใบตัวอยางทดสอบ พบวา
ผูຌประกอบการสามารถพัฒนายาสีฟันสมุนเพรเดຌอยางมีคุณภาพ ดยผลิตภัณฑຏมีความคงตัวปกติ ปริมาณลหะ
หนัก เดຌก สารหนู คดมียม ตะกัไว ละปรอท รวมทัๅงจุลินทรียຏทีไกอ฿หຌกิดรคเมกินตามทีไม าตรฐานกาหนด
ผูຌประกอบการเดຌยืไนขอจดจຌงครืไองสาอางควบคุมของสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอยฺี เดຌลຌว ละ
จะยืไนขอการรับรองขอ มผชฺ ภาย฿นปงบประมาณ โ5ๆโ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการมีความพึงพอ฿จทีไ วศฺ ฿หຌการสนับสนุนครงการฯ ดยการ฿หຌคาปรึกษานะนา การพัฒนา
กระบวนการผลิตละปรับปรุงผลิตภัณฑຏ ละสถานทีไผลิต ซึไงสามารถนาองคຏความรูຌละทักษะตางโ ทีไเดຌรับเป
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พัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูຌบริภคละจาหนายปຓนรายเดຌ นอกจากนีๅยังสามารถนาองคຏความรูຌทีไ
เดຌรับการถายทอดเปพัฒนาละปรับปรุงผลิตภัณฑຏครืไองสาอางอืไนโ ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐานเดຌดຌวย ละประสงคຏ
฿หຌ วศฺ ชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏอืไนโ ฿นอกาสตอเปดຌวย
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
ผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน ละนาความรูຌทีไเดຌรับเป
พัฒนาผลิตภัณฑຏอืไน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานชนกัน ตผูຌประกอบการควรมีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑຏละมี
การสงผลิตภัณฑຏทดสอบทางหຌองปฏิบัติการอยางสมไาสมอ นอกจากนีๅหนวยงานรัฐควรสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพรเทยสูการสงออกเดຌ
แๆฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวศิรินารถ ปรีชา
ผูຌรวมดานินงาน ๊
1ฺ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
โฺ นางสาวประวิณา สีมาทรัพยຏ

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
นายสมศักดิ์ เชยฤทธิ์ กลุมฮปปຕสมุนเพร จังหวัดนนทบุรี
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ซรัไมบารุงผิวหนຌา
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
นายวชิระ จันทรวิทุร ขตลาดพรຌาว กรุงทพมหานคร

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑຏซรัไมบารุงผิวหนຌา
ิภาษาอังกฤษี The formulation of facial serum skin care productฺ
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊
นางสาวธนวรรณ รจนຏปຂติกลุ
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ กรมวิทยาศาสตรຏบริการ
ทรศัพทຏ ๊ 02 201 7111
ทรสาร ๊
02 201 71แ้
อีมลຏ ๊
thanawan@dssฺgoฺth
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ ๊
3ฺ1 นายวชิระ จันทรวิทุร ิกลุมอาชีพบຌานสบูี
ทีไตัๅง ๊ ลขทีไ ็ๆ มฺ4 ขวงจระขຌบัว ขตลาดพรຌาว กรุงทพมหานคร
ทรศัพทຏ ๊ เ่ๆ 5โไ โ55โ
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ิ ตุลาคม โ5ๆเ – กันยายน โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊ 50,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
ผูຌประกอบการกลุมอาชีพบຌานสบู มีความตຌองการตอยอดผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา฿นรูปบบของซรัไม
ละตຌองการพัฒนาสูตรตารับซรัไมบารุงผิวหนຌาทีไมีสวนผสมของสมุนเพรหลากหลายชนิดทีไมีคุณสมบัติบารุงผิว
พืไ อ พิไ ม รายเดຌ  ละปຓ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ อี ก ทางลื อ กหนึไ ง ของผูຌ บ ริ  ภค ต พ บว า ผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ซรัไ ม บ ารุ ง ผิ ว หนຌ า ทีไ
ผูຌประกอบการพัฒนาขึๅนประสบปัญหากีไยวกับการตรวจพบชืๅอจุลินทรียຏ฿นผลิตภัณฑຏ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏเมผาน
กณฑຏมาตรฐานละเมปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค ผูຌประกอบการจึงมีความประสงคຏ฿หຌ วศฺ ขຌามาพัฒนาผลิตภัณฑຏ
ซรัไมบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร฿หຌมีคุณภาพ ดย฿หຌคานะนากีไยวกับการตรียมสารสกัดสมุนเพร นวทางการ
ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏซรัไมบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร ฿หຌคานะนารืไองกณฑຏกาหนด฿นมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอมาตรฐาน ซึไง฿นขณะนีๅผูຌประกอบการอยูระหวางการพัฒนาสูตรการผลิต
พืไอดานินการจดจຌง ิอยฺี ตอเป
7. ความปຓนมาของครงการ
ปัจจุบันนวนຌมการพิไมขึๅนของผูຌสู งอายุกระจายเปทัไวลก จากตัว ลขของสหประชาชาติป ระมินวา
ประชากรทีไสูงอายุ฿นยุรปมีสัดสวนสูงทีไสุด ละจะสูงถึง 30ั ฿นอีก 35 ปขຌางหนຌา ิปพฺศ 2593ี ทียบกับอชีย
ทีไคาดวาจะมีสัดสวนประชากรสูงอายุพียง 15ั ประทศเทยกใกาลังกຌาวสูสังคมผูຌสูงอายุ ดยคนทีไมีอายุ 60 ปขึๅน
เป มีมากกวา 10 ลຌานคน ละจะกลายปຓนสังคมผูຌสูงอายุตใมรูปบบภาย฿น พฺศฺ2568 ละคาดวาอีกประมาณ
15 ปประทศเทยจะกลายปຓนสังคมผูຌสูงอายุยิไงยวด คือ มีประชากรทีไปຓนผูຌสูงอายุมากถึงรຌอยละ 20 ของจานวน
ประชากรทัๅงหมด ส ว นหนึไ งของประชากรกลุ มนีๅปຓ น ผูຌ ทีไ อา฿จ฿ส สุ ขภาพตัว อง ดู ลตัว อง฿หຌ ดูดีต ลอดวลา
ครืไองสาอางประภททีไผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือสมุนเพรทีไมีสรรพคุณตอตຌาน ชะลอริๅวรอย ลดกระ ลดจุด
ดางดา จึงปຓนผลิตภัณฑຏทีไนาสน฿จสาหรับรองรับคนกลุมนีๅ
ซรัไมบารุงผิว ิserumี ปຓนผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาชนิดหนึไง มีลักษณะปຓนของหลว สามารถทาเดຌงาย
ซึไงสูผิวเดຌรวดรใว มักประกอบดຌวยสารสาคัญทีไละลายนๅาเดຌ อุดมเปดຌวยสารอาหารทีไขຌมขຌนล ะมีความบางบา
มากกวาครีม จึงสามารถซึมขຌาสูผิวเดຌลๅาลึกละรวดรใว รวมทัๅงยังมีสารสาคัญ ิActive Ingredientsี สูงกวา
ผลิตภัณฑຏชนิดครีม ดังนัๅนมืไอ฿ชຌลຌวจึงหในความปลีไยนปลงของผิวเดຌอยางชัดจน ทางกลุมฯ มีความตຌองการตอ
ยอดผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา฿นรูปบบของซรัไม ละตຌองการพัฒนาสูตรตารับซรัไมบารุงผิวหนຌาทีไมีสวนผสมของ
สมุนเพรหลากหลายชนิดทีไมีคุณสมบัติบารุงผิว ทา฿หຌผิ วหนຌามีความยืดหยุน ยกกระชับ ละลดลื อนริๅวรอย
ผูຌประกอบการพยายามคิดคຌนสมุนเพร฿กลຌตัวทีไมีคุณสมบัติ฿นดຌานการบารุงผิวพรรณ ตัวอยางชน ชะอมทศ
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มะหาด กวาวครือขาว วานหางจระขຌ ขมิๅนชัน ปຓนตຌน พืไอนามาปຓนสวนผสมของผลิตภัณฑซรัไมบารุงผิวหนຌาทีไมี
ความดดดน ปຓนอกลักษณຏ ออกมาจาหนาย฿นทຌองตลาด ตประสบปัญหากีไยวกับสูตรตารับการผลิต การ
ลือก฿ชຌสมุนเพร การลือก฿ชຌตัวทาละลายทีไหมาะสมกับผลิตภัณฑຏ
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี กระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี มีองคຏความรูຌละทคนลยีการผลิต
ทีไเดຌจากงานวิจัยละการพัฒนาผลิตภัณฑຏสมุนเพรประภทสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร จึงสามารถนาวิทยาศาสตรຏละ
ทคนลยีเปชวยพัฒนาผลิตภัณฑຏซรัไมบารุงผิวหนຌาของผูຌประกอบการ ดยการถายทอดทคนลยีกระบวนการ
ผลิต พรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษา฿นการลื อก฿ชຌส มุนเพรทีไมีฤทธิ์ตຌานอนุมูลอิสระ การตรียมสารสกัดสมุนเพร การ
ลือก฿ชຌสารคมี การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑຏ สุขลักษณะทีไดีของสถานทีไผลิต
การลือก฿ชຌบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสม ละการปรับปรุงฉลาก฿หຌถูกตຌอง พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑຏ
ทีไมีคุณภาพปຓนทีไยอมรับของผูຌบริภค สามารถจดจຌงตอสานักงานคณะกรรมการอาหารละยาเดຌ
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏซรัไมบารุงผิวหนຌาทีไมีคุณภาพ สามารถยืไนจดจຌงละขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ฺ้ ขอบขตของการดานินงาน
แี ทดสอบฤทธิ์ตຌานอนุมูลอิสระของสมุนเพร
โี ปรับ ปรุงสู ตรผลิ ตภัณฑຏซรัไมบารุงผิ วหนຌาทีไหมาะสมทดลองผลิ ต฿นหຌ องปฏิบัติการละทดสอบ
ผลิตภัณฑຏตามมาตรฐาน
ใี ฿หຌคาปรึกษานะนาชิงลึก ละถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏซรัไมบารุงผิวหนຌา฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ
ไี ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนจดจຌงกับสานักงานคณะกรรมการอาหารละยา
5ี สรุปละประมินผลการดานินงาน
แเฺ หลักการละหตุผล
ตามทีไกรมวิทยาศาสตรຏบริการดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอป มีปງาหมายพืไอพิไมศักยภาพละยกระดับ
ของผูຌประกอบการ OTOP ดย฿ชຌองคຏความรูຌดຌานวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ละรวมกຌเขปัญหาผลิตภัณฑຏของ
ผูຌประกอบการฉพาะราย ผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพ มีความรูຌ฿นการปรับปรุง
สูตรพืไอตอยอด฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไถูกตຌอง ละสามารถกຌปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌดຌวย
ตนอง สงผลตอการสรຌางรายเดຌทีไตอนืไองละยัไงยืน
วศฺ เดຌดานินการคูปองวิทยຏพืไออทอปครงการพัฒนาละปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏซรัไมบารุงผิวหนຌาผสม
สมุ น เพรของกลุ ม อาชี พ บຌ า นสบู ดยลงพืๅ น ทีไ ฿ หຌ ค าปรึ ก ษาชิ ง ลึ ก ก ผูຌ ป ระกอบการ พืไ อ กຌ เ ขปั ญ หาดຌ า น
กระบวนการผลิ ต เดຌ  นะน าวิ ธี ก ารกຌ ปั ญ หารายผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿หຌ ค าปรึ ก ษาพืไ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑຏ ฿ หม  ก
ผูຌประกอบการ ประสานงานพืไอผลักดันขຌาสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
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11. ขัๅนตอนการดานินงาน
กิจกรรม/วิธีการ

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ระยะวลาการดานินงานป โ5ๆแ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แฺ ทดสอบฤทธิ์ ตຌ า นอนุ มู ล อิ ส ระของ
สมุนเพร
โฺ ปรั บ ปรุ ง สู ต รผลิ ต ภั ณ ฑຏ  ซรัไ ม บ ารุ ง
ผิ ว หนຌ า ทีไ  หมาะสมทดลองผลิ ต ฿น
หຌอ งปฏิ บั ติ การละทดสอบผลิต ภั ณ ฑຏ
ตามมาตรฐาน
ใฺ ฿หຌ ค าปรึ ก ษานะน าชิ ง ลึ ก ละ
ถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏ
ซรัไมบารุงผิวหนຌา฿หຌกับผูຌประกอบการ
ไฺ ติดตามละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไน
จดจຌ ง กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารละยา
5ฺ สรุปละประมินผลการดานินงาน

แ2ฺ ผลการดานินงาน
- จากการสารวจสภาพปัจจุบันการผลิต ละสถานทีไผลิตของผูຌประกอบการ ผูຌประกอบการมีความพรຌอม
฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ สถานทีไผลิตสะอาดละอยู฿นกณฑຏดี
- วศฺ เดຌพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏ ซรัไมบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร พัฒนากระบวนการผลิต ละปรับปรุง
สวนผสมของผลิตภัณฑຏ
- วศฺ เดຌถายทอดทคนลยีการผลิตผลิตภัณฑຏวรัไมบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร เดຌ฿หຌคานะนากีไยวกับ
การปรับปรุงสูตรกีไยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑຏ ความปຓนกรด - ดาง ละวิธีการพิไมอายุการกใบรักษา
ทา฿หຌผูຌประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จละสามารถนาเปปรับ฿ชຌ ละสามารถผลิตผลิตภัณฑຏซรัไมบารุง
ผิวหนຌาผสมสมุนเพร
- วศฺ เดຌนะนา฿หຌผูຌประกอบการผลิตผลิตภัณฑຏ฿หຌปຓนเปตามกณฑຏมาตรฐานของผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา
ละนะนาการสกัดสารสกัดสมุนเพรชนิดอืไนพืไอพัฒนา฿นการผลิตผลิตภัณฑຏ พืไอการยืไนขอจดจຌงละการ
รับรอง มผชฺ ตอเป ซึไง฿นขณะนีๅผูຌประกอบการอยู฿นชวงการปรับปรุงละพัฒนาสูตร
1ใฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
กอนการดานินงาน
นายวชิร ะ จัน ทรวิ ทุร ิกรุงทพฯี ปຓน ผูຌ ป ระกอบการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑຏครืไองส าอางประภทสบู กຌอ น
สมุนเพร ละผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌา ซึไงมีสถานทีไผลิตทีไถูกสุขลักษณะ ละมีผลิตภัณฑຏทีไเดຌ รับการรับรอง มผชฺ
ลຌว คือสบูกຌอนสมุนเพร ทางกลุ มฯ มีความตຌองการตอยอดผลิ ตภัณฑຏบารุงผิว หนຌา฿นรูปบบของซรัไม ละ
ตຌองการพัฒนาสูตรตารับซรัไมบารุงผิวหนຌาทีไมีสวนผสมของสมุนเพรหลากหลายชนิดทีไมีคุณสมบัติบารุงผิว ทา฿หຌ
ผิวหนຌามีความยืดหยุน ยกกระชับ ละลดลือนริๅวรอย ผูຌประกอบการพยายามคิดคຌนสมุนเพร฿กลຌตัวทีไมีคุณสมบัติ
฿นดຌานการบารุงผิว พรรณ ตัวอยางชน ชะอมทศ มะหาด กวาวครือขาว วานหางจระขຌ ขมิๅนชัน ปຓนตຌน
พืไอนามาปຓนสวนผสมของผลิตภัณฑຏบารุงผิวหนຌาทีไมีความดดดน ปຓนอกลักษณຏ ออกมาจาหนาย฿นทຌองตลาด
ตป ระสบปัญ หากีไยวกับ สู ตรตารั บ การผลิ ต การลื อ ก฿ชຌ ส มุน เพร การลื อก฿ชຌตั ว ทาละลายทีไ หมาะสมกั บ
ผลิตภัณฑຏ
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หลังการดานินงาน
จากการลงพืๅนทีไละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก ณ กลุมอาชีพบຌานสบู เดຌมีการนะนาการกຌเขปัญหาบืๅองตຌน
นวทางการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑຏซรัไมบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร รืไองความคงสภาพของผลิตภัณฑຏ ความปຓน
กรด-ดาง วิธีการพิไมอายุการกใบรักษา ละ฿หຌคานะนากณฑຏการขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนผลิตภัณฑຏบารุง
ผิวหนຌา฿นรูปบบซรัไม ซึไงขณะนีๅกลุมอาชีพบຌานสบูอยูระหวางการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑຏ จากนัๅนจะดานินการจด
จຌงระบบออนเลนຏ ิอยฺี ผลิตภัณฑຏครืไองสาอางสมุนเพร
แไฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌ ป ระกอบการมีความรูຌสึ กพึงพอ฿จปຓน อยางมากทีไทาง วศฺ เดຌขຌาเป฿หຌ ความรูຌละนะนาการผลิ ต
ผลิตภัณฑຏซรัไมบารุงผิวหนຌาผสมสมุนเพร ซึไงทางผูຌประกอบการเดຌนาความรูຌทีไเดຌเปปรับปรุงผลิตภัณฑຏจนปຓนทีไพึง
พอ฿จ ละมีความตຌองการ฿หຌ วศฺ ขຌาเปชวย฿นผลิตภัณฑຏอืไนโ อีก฿นอนาคต
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
วศฺ เดຌนะนาพิไมติมกีไยวกับการตรียมวัตถุดิบ สารคมี ละอุปกรณຏ฿นการผลิต ซรัไมบารุงผิวหนຌาผสม
สมุนเพร ทา฿หຌผลิตภัณฑຏมีคุณภาพ ปลอดภัย ละมีรูปลักษณຏทีไดึงดูด฿จผูຌบริภคมากยิไงขึๅน พืไอทาการจดจຌงละ
ยืไนขอ มผชฺ ตอเป
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวธนวรรณ รจนຏปຂติกุล
ผูຌรวมดานินงาน ๊
แฺ นางสุบงกช ทรัพยຏตง
โฺ นางจิตตຏรขา ทองมณี
ใฺ นางสุวรรณี ทนธานี

ภาพกิจกรรมสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
กลุมอาชีพบຌานสบู กรุงทพมหานคร
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาบาติก/ผຌามัดยຌอม/
ผຌาทอสูการรับรองมาตรฐาน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมปลายศิลป์บาติก ินายชนินทร์ สิทธิบูรณ์ี
อาภอปะทิว จังหวัดชุมพร

กลุมมบຌานทาขา ินางสาวิตรี บในอะหมาดี
อาภอกาะยาว จังหวัดพังงา

กลุมควนทองบาติกละหัตถกรรม ินางวรรณา พริกดงี
อาภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุมผຌามัดยຌอมควนขนุน ินายยุทธพล ซุนซงี
อาภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏผຌาบาติก/ผຌามัดยຌอม/ผຌาทอสูการรับรองมาตรฐาน
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวเพรัตนຏ ศรีชัยนาท
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ หนวยงาน ๊
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7305
ทรสาร ๊
อีมลຏ ๊ pairat@dssฺgoฺth
ทีไปรึกษาครงการ ๊ นางสาวนงลักษณຏ บรรยงวิมลณัฐ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
ผูຌรวมรับผิดชอบครงการ ๊ 1ฺ นายอรุณ คงกຌว
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
2ฺ นางสาวเพรัตนຏ ศรีชัยนาท
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3ฺ1 กลุมปลายศิลปຊบาติก ินายชนินทรຏ สิทธิบูรณຏี
ทีไอยู ๊ 69/2 หมู 6 ตาบลปากคลอง อาภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
ทรศัพทຏ ๊ 086-018-9155
ทรสาร ๊
อีมลຏ
3ฺ2 กลุมมบຌานทาขา ินางสาวิตรี บในอะหมาดี
ทีไอยู ๊ 17/14 หมู 4 หมูบຌานทาขา ตาบลกาะยาวนຌอย อาภอกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
ทรศัพทຏ ๊ 089-646-1891
ทรสาร ๊
อีมลຏ
3ฺ3 กลุมควนทองบาติกละหัตถกรรม ินางวรรณา พริกดงี
ทีไอยู ๊ 20 หมู 3 ตาบลควนทอง อาภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ทรศัพทຏ ๊ 086-2721573
ทรสาร ๊
อีมลຏ
3ฺ4 กลุมผຌามัดยຌอมควนขนุน ินายยุทธพล ซุนซงี
ทีไอยู ๊ 134 หมฺู 8 ตาบลตนดดຌวน อาภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
ทรศัพทຏ ๊ 09-8085-7698
ทรสาร ๊
อีมลຏ
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น 5 ดือน ิมฺคฺ โ5ๆเ – พฺคฺ โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊
60,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความปຓนมาของครงการ
ภาค฿ตຌของประทศเทยมีพืๅนทีไติดกับทะลอาวเทยละทะลอันดามัน อันปຓนหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียง
อุดมดຌวยหลงทรัพยากรมากมาย ทัๅงร ปຆาเมຌ ชายหาด ละหมูกาะทีไสวยงาม มีสถานทีไท องทีไยวยอดนิยมติด
อันดับลก ละยังคงปຓนหลงทีไตใมเปดຌวยวัฒนธรรมการตงกายดยฉพาะ฿นชุมชนทีไมีชาวเทยมุสลิมอาศัย จะมี
อกลักษณຏการตงกายทีไเดຌรับอิทธิพลมาจากมาลซีย อินดนีซีย ซึไงผลิตภัณฑຏผຌา฿นกลุมจังหวัดทางภาค฿ตຌทีไมี
ชืไอสียงเดຌก ผຌายกมืองนคร ผຌานาหมืไนศรี ผຌาทอพุมรียง ผຌาบาติก ิปาตຍะี ผຌามัดยຌอม ทา฿หຌนักทองทีไยวทีไดิน
ทางขຌามาทองทีไยว฿นถบพืๅนทีไภาค฿ตຌ มักจะหาซืๅอผลิตภัณฑຏผຌาหลานีๅกลับเปเวຌ฿ชຌละปຓนของฝากทีไมีคุณคา
ทางกลุมผลิตภัณฑຏของ฿ชຌละสิไงทอ ิขสฺี จึงเดຌหในความสาคัญถึงมาตรฐาน฿นการผลิตสินคຌาอทอปประภทผຌา
ละครืไ อ งต ง กายดั ง กล า ว จึ ง เดຌ มี ก ารประสานงานกั บ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ชุ ม พร พั ง งา
นครศรีธรรมราช ละพัทลุง พืไอขอรายชืไอผูຌประกอบการ OTOP ประภทผຌาละครืไองตงกายทีไ เมผานการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี จานวน ไ กลุม พืไอ฿หຌผูຌประกอบการขຌารวมสมัครครงการคูปองวิทยຏ
พืไออทอป พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไลงพืๅนทีไ฿หຌคาปรึกษาชิงลึก฿นการปรับปรุงกระบวนการผลิตผຌาบาติก ละผຌามัดยຌอม
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฿หຌผานมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน พืไอสงสริมสินคຌาอทอปประภทผຌาละครืไองตงกาย฿นภาค฿ตຌเดຌมาตรฐาน
ละมีชืไอสียงตอเป ดยกลุมผูຌประกอบการ OTOP จานวน ไ กลุม มีปัญหาเมผานมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนดังนีๅ
1. กลุ ม ปลายศิ ล ปຊ บ าติ ก ินายชนิ น ทรຏ สิ ท ธิ บู ร ณຏ ี ต าบลปากคลอง อ าภอปะทิ ว จั ง หวั ด ชุ ม พร
ปຓนผูຌผลิตผลิตภัณฑຏผຌาบาติกละผຌามัดยຌอม ตัๅงตป พฺศฺ 2556 มีสมาชิก 5 คน คยยืไนขอมาตรฐานตผลิตภัณฑຏ
สืๅอสารใจรูปชาย ิผຌามัดยຌอมี ตเมผานมาตรฐาน฿นรายการการยใบิตะขใบสวนตางโี, ความปຓนกรดละดาง
คือ คาความปຓนกรดละดางของผลิตภัณฑຏมีคา ็ฺ้ ซึไงเมเดຌอยู฿นชวงทีไกาหนดทีไ 5 ถึง ็ฺ5 ิมผชฺ ่ใๆ/โ55ไี
2. กลุมมบຌานทาขา ินางสาวิตรี บในอะหมาดี ตาบลกาะยาวนຌอย อาภอกาะยาว จังหวัดพังงา
ปຓนกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑຏผຌาบาติก ตัๅงตปพฺศฺ 2543 มีสมาชิก 25 คน คยยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏผຌาบาติกต
เมผานมาตรฐาน฿นรายการความปຓนกรดละดาง คือ คาความปຓนกรดละดางของผลิตภัณฑຏเม เดຌอยู฿นชวงทีไ
กาหนดทีไ 5 ถึง ่ ิมผชฺ 5แ/โ55็ี
3. กลุมควนทองบาติกละหัตถกรรม ินางวรรณา พริกดงี ตาบลควนทอง อาภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปຓนกลุมทีไผลิตผลิตภัณฑຏผຌาบาติก ตัๅงตปพฺศฺ 2542 มีสมาชิก 25 คน คยยืไนขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏผຌาบาติก ต เมผานมาตรฐาน฿นรายการความปຓนกรดละดาง คือ คาความปຓนกรดละดางของ
ผลิตภัณฑຏเมเดຌอยู฿นชวงทีไกาหนดทีไ 5 ถึง ่ ิมผชฺ 5แ/โ55็ี
4. กลุ มผຌ ามัดยຌอมควนขนุน ินายยุทธพล ซุนซงี ตาบลตนดดຌว น อาภอควนขนุน จังหวัดพัทลุ ง
ปຓนผูຌผลิตผลิตภัณฑຏผຌามัดยຌอม ตัๅงตปพฺศฺ 2555 มีสมาชิก 30 คน คยยืไนขอมาตรฐานตผลิตภัณฑຏ ผຌามัดยຌอม
ตเมผานมาตรฐาน฿นรายการความปຓนกรดละดาง คือ คาความปຓนกรดละดางของผลิตภัณฑຏเมเดຌอยู฿นชวงทีไ
กาหนดทีไ 5 ถึง ่ ิมผชฺ 5โ/โ55็ี
8. วัตถุประสงคຏ
พืไ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑຏ ผຌ า บาติ ก /ผຌ า มั ด ยຌ อ ม/ผຌ า ทอของกลุ ม ฿นจั ง หวั ด ทางภาค฿ตຌ ฿ หຌ  ขຌ า สู
กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ลงพืๅนทีไพืไอสารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการ พืไอวิคราะหຏปัญหาของผลิตภัณฑຏผຌาทีไเม
ผาน มผชฺ
9ฺ2 ตรวจสอบผลิตภัณฑຏ ละคุณภาพวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ทัๅง฿หຌคาปรึกษากีไยวกับการพัฒนา
กระบวนการผลิต
9ฺ3 ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
9ฺ4 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
ป โ5ๆเ
ดือน

รายละอียดการดานินงาน
ตฺคฺ

แฺ ลงพืๅนทีไพืไอสารวจละรวบรวม
ขຌอมูลจากผูຌประกอบการ พืไอ
วิคราะหຏปัญหาของผลิตภัณฑຏผຌาทีไ
เมผาน มผชฺ
โฺตรวจสอบผลิตภัณฑຏ ละคุณภาพ
วัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ทัๅง
฿หຌคาปรึกษากีไยวกับการพัฒนา
กระบวนการผลิต
ใฺผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการยืไนขอ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ

พฺยฺ

ป โ5ๆแ
ดือน
ธฺคฺ

มฺคฺ

กฺพฺ

มีฺคฺ

มฺยฺ

พฺคฺ

มิฺยฺ

กฺคฺ

สฺคฺ

กฺยฺ
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ป โ5ๆเ
ดือน

รายละอียดการดานินงาน
ตฺคฺ

พฺยฺ

ป โ5ๆแ
ดือน
ธฺคฺ

มฺคฺ

กฺพฺ

มีฺคฺ

มฺยฺ

พฺคฺ

มิฺยฺ

กฺคฺ

สฺคฺ

กฺยฺ

ชุมชน ิมผชฺี
ไฺ สรุปผลการดานินงาน

10ฺ หลักการละหตุผล
จຌาหนຌาทีไ ทชฺ เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการประภทผຌาจานวน ไ ราย฿นพืๅนทีไจังหวัดทางภาค฿ตຌ
พบวาผูຌประกอบการมีความตຌองการ฿นการขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป พืไอพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏผຌา
บาติก/ผຌามัดยຌอม/ผຌาทอสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ดังนัๅน กลุมผลิตภัณฑຏของ฿ชຌละสิไงทอ เดຌจัดทา
ขຌอ สนอคูป องวิท ยຏ พืไ ออทอป รืไ อง การพัฒ นาคุณ ภาพผลิ ตภั ณฑຏ ผຌ า บาติ ก/ผຌ า มัด ยຌอ ม/ผຌ าทอสู การรั บรอง
มาตรฐาน฿หຌกับผูຌประกอบการทัๅง 4 ราย
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
จຌาหนຌาทีไ ทชฺ เดຌประสานงานกับผูຌประกอบการประภทผຌาจานวน ไ ราย฿นพืๅนทีไจังหวัดทางภาค฿ตຌ ละ
ดินทางลงพืๅน ทีไ ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกพืไอตรวจสอบผลิตภัณฑຏ ละคุณภาพวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ทัๅ ง฿หຌ
คาปรึกษากีไ ยวกั บการพัฒนากระบวนการผลิ ต ละการทดสอบผลิ ตภั ณฑຏบืๅองตຌนก อนท าการยืไนขอการรั บรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ดยรายละอียด฿นการ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกตละกลุมสดงดังตาราง
กลุม
แฺ กลุมปลายศิลปຊบาติก
ินายชนินทรຏ สิทธิบูรณຏี

ปัญหาทีไพบ
- เมผานมาตรฐาน฿นรายการความ
ปຓนกรด-ดาง คือ การยใบิตะขใบ
สว นตางโี คาความปຓน กรด-ดาง
ของผลิตภัณฑຏสืๅอผຌาสารใจรูปชาย
ิมัดยຌอมี คือ จานวนตะขใบรอบวง
ขนละดຌานขຌางมีจานวนฝขใมเม
ปຓนเปตามขຌอกาหนด คาความปຓน
กรดละดางของผลิตภัณฑຏมีคา ็ฺ้
ซึไงเมเดຌอยู฿นชวงทีไกาหนดทีไ 5 ถึง
็ฺ5 ิมผชฺ ่ใๆ/โ55ไี

การ฿หຌคาปรึกษา
- จຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌ ฿ หຌ ค านะน า
ละสาธิต วิธี การทดสอบค าความ
 ปຓ น ก ร ด -ด า ง  บืๅ อ ง ตຌ น  ด ย ฿ ชຌ
กระดาษวัด pH ฿นการทดสอบคา
ความปຓนกรด-ดางของนๅา สารคมี
ทีไ ฿ ชຌ ฿ นกระบวนการผลิ ต ละ
ผลิตภัณฑຏสืๅอผຌาสารใจรูปชาย
- ฿หຌ คานะนารืไองการปรับความ
ปຓน กรด-ด างของผลิ ต ภัณ ฑຏ฿ หຌ อ ยู
฿นชวงทีไมาตรฐานกาหนด
- จຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ สาธิ ต วิ ธี ก ารวั ด
จ านวนตะขใ บ รอบวงขนละ
ตะขใบดຌานขຌางของสืๅอผຌาสารใจรูป
ชาย
- ผูຌประกอบการมีความขຌา฿จละ
สามารถทดสอบคาความปຓนกรดดางบืๅองตຌนเดຌ
- ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ดຌ ร า ย ง า น
ผลทดสอบค า ความปຓ น กรด-ด า ง
บืๅองตຌนผลิตภัณฑຏสืๅอผຌาสารใจรูป
ชายก อ นยืไ น ตั ว อย า งส ง ขอ มผชฺ
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กลุม
โฺ กลุมมบຌานทาขา
ินางสาวิตรี บในอะหมาดี

ปัญหาทีไพบ
- เมผานมาตรฐาน฿นรายการความ
ปຓนกรดละดาง คือ คาความปຓน
กรดละดางของผลิตภัณฑຏผຌาบาติก
เมเดຌอยู฿นชวงทีไกาหนดทีไ 5 ถึง ่
ิมผชฺ 5แ/โ55็ี

3.
กลุ ม ควนทองบาติ ก ละ - เมผานมาตรฐาน฿นรายการความ
หัตถกรรม ินางวรรณา พริกดงี ปຓนกรดละดาง คือ คาความปຓน
กรดละดางของผลิตภัณฑຏผຌาบาติก
เมเดຌอยู฿นชวงทีไกาหนดทีไ 5 ถึง ่
ิมผชฺ 5แ/โ55็ี

การ฿หຌคาปรึกษา
ดยคาความปຓนกรด-ดางทีไวัดเดຌมี
คาอยู฿นชวง 5 -็ฺ5
- จຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌ ฿ หຌ ค านะน า
ละสาธิต วิธี การทดสอบค าความ
 ปຓ น ก ร ด -ด า ง  บืๅ อ ง ตຌ น  ด ย ฿ ชຌ
กระดาษวัด pH ฿นการทดสอบคา
ค ว า ม  ปຓ น ก ร ด -ด า ง ข อ ง นๅ า
สารละลายซดียมซิลิกต สารสຌ ม
ละผลิ ต ภัณ ฑຏ ผຌ า บาติ ก พรຌ อมทัๅ ง
นะนาการ฿ชຌส ารสຌ มปຓนสารชว ย
ติดสี ิmordantี กับ ผຌ าบาติกพืไอ
พิไมความคงทนของสีตอการซัก
- การปรับ ความปຓนกรด-ดางของ
ผลิตภัณฑຏ฿หຌอยู฿นชวงทีไมาตรฐาน
กาหนด
- ผูຌประกอบการมีความขຌา฿จละ
สามารถทดสอบคาความปຓนกรดดางบืๅองตຌน ละการ฿ชຌสารสຌมปຓน
สารชวยติดสี฿หຌกับผຌาบาติกเดຌ
- ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ดຌ ร า ย ง า น
ผลทดสอบค า ความปຓ น กรด-ด า ง
บืๅ อ งตຌ น ของผลิ ต ภั ณ ฑຏ ผຌ า บาติ ก
กอนยืไนตัวอยางสงขอ มผชฺ ดยคา
ความปຓนกรด-ด างทีไวัดเดຌมีคาอยู
฿นชวง 5 – ่
- จຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌ ฿ หຌ ค านะน า
ละสาธิต วิธี การทดสอบค าความ
 ปຓ น ก ร ด -ด า ง  บืๅ อ ง ตຌ น  ด ย ฿ ชຌ
กระดาษวัด pH ฿นการทดสอบคา
ค ว า ม  ปຓ น ก ร ด -ด า ง ข อ ง นๅ า
สารละลายซดียมซิลิกต สารสຌ ม
ละผลิ ต ภัณ ฑຏ ผຌ า บาติ ก พรຌ อมทัๅ ง
นะนาการ฿ชຌส ารสຌ มปຓนสารชว ย
ติดสี ิmordantี กับ ผຌ าบาติกพืไอ
พิไมความคงทนของสีตอการซัก
- การปรับ ความปຓนกรด-ดางของ
ผลิตภัณฑຏ฿หຌอยู฿นชวงทีไมาตรฐาน
กาหนด
- ผูຌประกอบการมีความขຌา฿จละ
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กลุม

ไฺ กลุม ผຌามัดยຌอมควนขนุน
ินายยุทธพล ซุนซงี

ปัญหาทีไพบ

- เมผานมาตรฐาน฿นรายการความ
ปຓนกรดละดาง คือ คาความปຓน
กรดละด า งของผลิ ต ภั ณ ฑຏ ผຌ า มั ด
ยຌ อ มเม เ ดຌ อ ยู ฿ นช ว งทีไ ก าหนดทีไ
5 ถึง 8 (มผชฺ 52/2557)

การ฿หຌคาปรึกษา
สามารถทดสอบคาความปຓนกรดดางบืๅองตຌน ละวิธี฿ชຌสารสຌมปຓน
สารชวยติดสี฿หຌกับผຌาบาติกเดຌ
- ผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ดຌ ร า ย ง า น
ผลทดสอบค า ความปຓ น กรด-ด า ง
บืๅ อ งตຌ น ของผลิ ต ภั ณ ฑຏ ผຌ า บาติ ก
กอนยืไนตัวอยางสงขอ มผชฺ ดยคา
ความปຓนกรด-ด างทีไวัดเดຌมีคาอยู
฿นชวง 5 - ่
- จຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌ ฿ หຌ ค านะน า
ละสาธิต วิธี การทดสอบค าความ
 ปຓ น ก ร ด -ด า ง  บืๅ อ ง ตຌ น  ด ย ฿ ชຌ
กระดาษวัด pH ฿นการทดสอบคา
ความปຓนกรด-ดางของนๅา วัตถุดิบ
ทางธรรมชาติ ละผลิ ต ภั ณ ฑຏ ผຌ า
มัดยຌอม
- ผูຌประกอบการมีความขຌา฿จละ
สามารถทดสอบคาความปຓนกรดดางบืๅองตຌน ละวิธี฿ชຌสารสຌมปຓน
สารชวยติดสี฿หຌกับผຌาบาติกเดຌ
- การปรับ ความปຓนกรด-ดางของ
ผลิตภัณฑຏ฿หຌอยู฿นชวงทีไมาตรฐาน
กาหนด
- ผูຌประกอบการทดสอบคาความ
 ปຓ น ก ร ด -ด า ง  บืๅ อ ง ตຌ น ข อ ง
ผลิตภัณฑຏผຌาบาติกกอนยืไนตัวอยาง
สงขอ มผชฺ ดยคาความปຓนกรดดางทีไวัดเดຌมีคาอยู฿นชวง 5 - ่

แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป เดຌรับคาปรึกษาชิงลึกรืไองตรวจสอบ คุณภาพ
วัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ละการทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน ทัๅงเดຌทาการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี จานวน 4 ราย เดຌก สืๅอผຌาสารใจรูปชาย ผຌาบาติก ละผຌามัดยຌอม ทัๅงนีๅมีการ฿ชຌงบประมาณ฿นการ
ด านิ น งานทัๅ ง สิๅ น 22ุ10เฺ00 บาท ดยคิ ด ปຓ น งบประมาณของ วศฺ แ5ุ47เ บาท ิคิ ด ปຓ น 70ฺ00ัี ละ
งบประมาณของผูຌประกอบการ ๆุ63เ บาท ิคิดปຓน 30ฺเ0ัี
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13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอปทัๅง ไ ราย เดຌรับคาปรึกษาชิงลึกรืไอง วิธีการ
ทดสอบคาความปຓนกรด-ดางของสืๅอผຌาสารใจรูปชาย ผຌาบาติก ละผຌามัดยຌอมบืๅองตຌน ทา฿หຌสามารถทดสอบคา
ความปຓนกรด-ดางของผลิตภัณฑຏเดຌอง กอนยืไนขอมาตรฐาน มผชฺ อีกทัๅงจຌาหนຌาทีไเดຌ฿หຌคานะนา฿นการ฿ชຌสารสຌม
ปຓนสารชวยติดสี฿นการพิไมความคงทนของสี฿หຌ ติดบนผຌาบาติก ละผຌามัดยຌอมดຌวย ละ฿ชຌ฿นการปรับ pH ของ
ผลิตภัณฑຏ฿หຌอยูชวงทีไมาตรฐานกาหนด
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป ทัๅง 4 ราย เดຌรับคาปรึกษาชิงลึกรืไอง
ตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ละการทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน ทัๅงเดຌทาการยืไนขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี จานวน ไ ราย
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวนงลักษณຏ บรรยงวิมลณัฐ
ผูຌรวมครงการ ๊ แฺ นายอรุณ คงกຌว
โฺ นางสาวเพรัตนຏ ศรีชัยนาท

ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ

ภาพประกอบการดานินงาน
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอ
สูการรับรองมาตรฐาน

ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมทอผຌาบຌานดอนฝาง อาภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กลุมเหมทามวงสามัคคี อาภอสลภูมิ จังหวัดรຌอยอใด
กลุมอาชีพสตรีทอผຌาเหมบຌานคกกลาง อาภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด
กลุมทอผຌาเหมลายสกຍอตบຌานบักตูຌ อาภอปทุมรัตน์ จังหวัดรຌอยอใด
กลุมทอผຌาเหมคุຌมขีๅถຌา อาภอชนบท จังหวัดขอนกน
กลุมสตรีสหกรณ์บຌานหัวฝาย อาภอชนบท จังหวัดขอนกน
กลุมทอผຌาเหมบຌานนนพะยอม อาภอชนบท จังหวัดขอนกน
กลุมออมทรัพย์ทอผຌาเหมบຌาน฿หมนาพียงวัฒนา
อาภอวง฿หญ จังหวัดขอนกน

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏผຌาทอสูการรับรองมาตรฐาน
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวเพรัตนຏ ศรีชัยนาท
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ หนวยงาน ๊
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7305
ทรสาร ๊
อีมลຏ ๊ pairat@dssฺgoฺth
ทีไปรึกษาครงการ ๊ นางสาวสรญา รอดประสริฐ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
ผูຌรวมรับผิดชอบครงการ ๊ 1ฺ นางสาวนงลักษณຏ บรรยงวิมลณัฐ ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
2ฺ นางสาวจริญญา เชยรักษຏ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
3ฺ นายมธี ครองพงษຏ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3ฺ1 กลุมทอผຌาบຌานดอนฝาง ินางยุพิน พนธาตุี
ทีไอยู ๊ 21 หมู 17 ตาบลหัวรือ อาภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44140
ทรศัพทຏ ๊ 084 – 7985320
ทรสาร ๊
3ฺ2 กลุมเหมทามวงสามัคคี ินางทองจันทรຏ บุตรพรมี
ทีไอยู ๊ 5้ หมู 3 ตาบลทามวง อาภอสลภูมิ จังหวัดรຌอยอใด ไ5แ2เ
ทรศัพทຏ ๊ 087 – 0302006
ทรสาร ๊
3ฺใ กลุมอาชีพสตรีทอผຌาเหมบຌานคกกลาง ินางสาวสุภาพ พันธุຏพานิชยຏี
ทีไอยู ๊ ๆใ หมู ่ ตาบลหนองคน อาภอปทุมรัตตຏ จังหวัดรຌอยอใด ไ5แ2เ
ทรศัพทຏ ๊ 096 – 1963207
ทรสาร ๊
3ฺ4 กลุมทอผຌาเหมลายสกຍอตบຌานบักตูຌ ินางอุดม สงวาที
ทีไอยู ๊ ็5 หมู โ ตาบลนนสวรรคຏ อาภอปทุมรัตตຏ จังหวัดรຌอยอใด ไ5แ2เ
ทรศัพทຏ ๊ 081 – 6479926
ทรสาร ๊
3ฺ5 กลุมทอผຌาเหมคุຌมขีๅถຌา ินางวงดือน ชูนตรี
ทีไอยู ๊ 175 หมู 3 ตาบลศรีบุญรือง อาภอชนบท จังหวัดขอนกน ไ0180
ทรศัพทຏ ๊ 086 – 2276130, 043 – 286557
ทรสาร ๊
3ฺ6 กลุมสตรีสหกรณຏบຌานหัวฝาย ินางบุญสิน ราษฏรຏจริญี
ทีไอยู ๊ 13 หมู 2 ตาบลปอดง อาภอชนบท จังหวัดขอนกน ไเแ่เ
ทรศัพทຏ ๊ 087-9496413
ทรสาร ๊
3ฺ7 กลุมทอผຌาเหมบຌานนนพะยอม ินางสาวคมคิด นนพะยอมี
ทีไอยู ๊ บຌานนนพะยอม ลขทีไ แใ่ หมู ๆ ตาบลนนพะยอม อาภอชนบท จังหวัดขอนกน ไ0180
ทรศัพทຏ ๊ 061 – 0915299
ทรสาร ๊
3ฺ8 กลุมออมทรัพยຏทอผຌาเหมบຌาน฿หมนาพียงวัฒนา ินางวิภารัตนຏ ศรีวงษຏชัยี
ทีไอยู ๊ ็แ หมู แไ ตาบล฿หมนาพียง อาภอวง฿หญ จังหวัดขอนกน ไเใใเ
ทรศัพทຏ ๊ 0ๆแ – ไไ55ไแๆ
ทรสาร ๊
4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น แโ ดือน ิตฺคฺ โ5ๆเ – กฺยฺ โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊
330,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
-
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7. ความปຓนมาของครงการ
ภาคตะวัน ออกฉียงหนือของประทศเทยปຓน ภาคทีไมีกลุ มผูຌ ป ระกอบการสินคຌา OTOP ประภท
ผลิ ตภัณฑຏผຌ าละครืไองตงกายอยูมากมาย ดยฉพาะผลิตภัณฑຏผຌ าทอมือทีไปຓนภูมิปัญญาทຌองถิไนเดຌรับ การ
ถายทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชัไวอายุคน เดຌก ผຌาทอลายขัด ผຌามัดหมีไ ผຌาขาวมຌา ผຌาคลุมเหล ละผຌาพันคอ
ปຓ น ตຌ น นั บ ปຓ น ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ทีไ ส รຌ า งรายเดຌ ฿ หຌ กั บ กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ผูຌ ป ระกอบการ OTOP ละ SMEs
ตผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏผຌาทอสวน฿หญยังคงประสบปัญหาเมผานมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ชน ความ
คงทนของสีตอการซัก สีคมีทีไ฿ชຌ฿หຌสารประกอบอรมติกอมีน โไ ตัวกินคาทีไกาหนด คาความปຓนกรด - ดาง
ของผຌาทอเมอยู฿นชวงทีไกาหนด ละความเมส มไาสมอของลวดลายบนผຌ าทอทา฿หຌเมผานรืไองลักษณะทัไวเป
ปຓนตຌน ทางกลุมผลิตภัณฑຏของ฿ชຌละสิไงทอ ิขสฺี สานักทคนลยีชุมชน หในปัญหา฿นการยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ของผูຌประกอบการ จึงเดຌรวบรวมรายชืไอกลุมผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏผຌาทอ฿น
พืๅนทีไจังหวัดขอนกน รຌอยอใด ละมหาสารคาม ทีไขຌารวมงาน Road Show OTOP ละการสัมมนาชิง
ปฏิบัติการ รืไอง การสงสริมศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ละ SMEs พืไอรายเดຌทีไยัไงยืน ณ รงรมซในทารา
ซใน ตอรຏ ตาบล฿นมือง อาภอมือง จังหวัดขอนกน ประจาปงบประมาณ โ55้ ละรืไอง การส งสริม
ศักยภาพผูຌประกอบการ OTOP ละ SMEs พืไอรายเดຌทีไยัไงยืน ณ รงรมธนินทรกรีนปารຏค รຌอยอใด ตาบล
฿นมื อ ง อ าภอมื อ ง จั ง หวั ด รຌ อ ยอใ ด ประจ าป ง บประมาณ โ5ๆเ ทีไ ตຌ อ งการค านะน าจากจຌ า หนຌ า ทีไ ก รม
วิทยาศาสตรຏบริการพืไอการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต ผຌาทอ พืไอขຌาสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
จากการรวบรวมรายชืไ อ กลุ ม ผูຌ ป ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑຏ ผຌ า ทอ฿นพืๅ น ทีไจั ง หวั ด ขอนก น รຌ อยอใ ด ละ
มหาสารคาม จากการจัดงานดังกลาว ทางกลุม ขสฺ จึงเดຌมีการประสานงานกับผูຌประกอบการจานวน 8 รายดังนีๅ
1. กลุ มทอผຌ าบຌ านดอนฝาง ินางยุ พิ น พนธาตุี ต าบลหั วรือ อ าภอวาป ปทุ ม จั งหวั ดมหาสารคาม
ปຓนกลุมทอผຌาเหมยຌอมสีคมี เดຌ฿หຌขຌอมูลกับจຌาหนຌาทีไ วศฺ ฿นงาน Road Show OTOP วาขาด
คลนวัตถุดิบ฿นการทอผຌาละการขอการรับรอง มผชฺ ยากกวาทุกครัๅงทีไผานมา ละคยยืไนขอการ
รับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไ ฿นป 2559 พบวาเมผานการรับรอง มผชฺ ฿นรืไองสีอซทีไ฿หຌอรมติกอ
มีน 24 ตัว ละความปຓนกรด - ดาง ทางกลุมทอผຌาบຌานดอนฝางจึงตຌองการคานะนาจากจຌาหนຌาทีไ
฿นการลือก฿ชຌสีคมีสาหรับยຌอมสຌนเหมทีไมีความปลอดภัยปราศจากสีอซทีไ฿หຌอรมติกอมีน โไ
ตัว ซึไงปຓ นสารกอมะรใง ละกระบวนการตรวจสอบความปຓน กรด - ดางของนๅาทีไ฿ชຌ฿นระหวาง
กระบวนการผลิตผຌาทอ ฿หຌสามารถทราบคา พืไอจะเดຌผลิตผຌามัดหมีไ฿หຌผานขຌอกาหนดตามมาตรฐาน
มผชฺ ผຌามัดหมีไ
2. กลุมเหมทามวงสามัคคี ินางทองจันทรຏ บุตรพรมี ตาบลทามวง อาภอสลภูมิ จังหวัดรຌอยอใด ปຓน
กลุมทอผຌาเหมสีธรรมชาติ เมผานการยืไนขอการรับรอง มผชฺ ผຌาทอลายขัด มืไอป โ55้ ฿นรืไอง
ความปຓนกรด - ดาง จึงตຌองการคานะนาจากจຌาหนຌาทีไ฿นกระบวนการตรวจสอบความปຓนกรด ดางของนๅาทีไ฿ชຌ฿นระหวางกระบวนการผลิตผຌาทอ ฿หຌสามารถทราบคา จะเดຌผลิตผຌาทอลายขัดเวຌยืไน
ขอการรับรอง มผชฺ ฿หຌผานมาตรฐาน
3. กลุมอาชีพสตรีทอผຌาเหมบຌานคกกลาง ินางสาวสุภาพ พันธุຏพานิชยຏี ตาบลหนองคน อาภอปทุม
รัตตຏ จังหวัดรຌอยอใด ปຓนกลุมทอผຌาเหมสีคมี เมผานการยืไนขอการรับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไ ป โ557
฿นรืไองสีอซทีไ฿หຌอรมติกอมีน 24 ตัว ความคงทนสีตอการซัก ละความคงทนของสีตอหงืไอ
ทัๅงสภาพกรดละสภาพดาง จึงตຌองการคานะนาจากจຌาหนຌาทีไ฿นการลือก฿ชຌสีคมีสาหรับยຌอมสຌน
เหมทีไมีความปลอดภัยปราศจากสีอซทีไ฿หຌอรมติกอมีน 24 ตัว ซึไงปຓนสารกอมะรใง ละการ฿ชຌ
สารช ว ยติ ด สี ฿ นการผลิ ต ผຌ า ทอ฿หຌ มี ค วามคงทนของสี พืไ อ ผลิ ต ผຌ า มั ด หมีไ ฿ หຌ ผ า นขຌ อ ก าหนดตาม
มาตรฐาน มผชฺ ผຌามัดหมีไ
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4. กลุมทอผຌ าเหมลายสกຍอตบຌานบักตูຌ ินางอุดม สงวาที ตาบลนนสวรรคຏ อาภอปทุมรัตตຏ จังหวัด
รຌอยอใด ปຓนกลุมทอผຌาเหมสีคมี เมผานการยืไนขอการรับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไ ป โ557 ฿นรืไองสีอ
ซทีไ฿หຌอรมติกอมีน 24 ตัว ความคงทนสีตอการซัก ความคงทนของสีตอหงืไอ ทัๅงสภาพกรดละ
สภาพดาง ละความปຓนกรด - ดาง ิพีอช 8ฺ4ี จึงตຌองการคานะนาจากจຌาหนຌาทีไ฿นการลือก฿ชຌสี
คมียຌอมสຌนเหมทีไมีความปลอดภัยปราศจากสีอซทีไ฿หຌอรมติกอมีน โไ ตัว ซึไงปຓนสารกอมะรใง
ละการ฿ชຌสารชวยติดสีพืไอผลิตผຌาทอ฿หຌมีความคงทนของสี ทัๅงวิธีการตรวจสอบความปຓ นกรด-ดาง
ของนๅาทีไ฿ชຌ฿นระหวางกระบวนการผลิตผຌาทอ พืไอจะเดຌผลิตผຌามัดหมีไ฿หຌผานขຌอกาหนดตามมาตรฐาน
มผชฺ ผຌามัดหมีไ พืไอจะเดຌทอผຌามัดหมีไ฿หຌผานขຌอกาหนดตามมาตรฐาน มผชฺ ผຌามัดหมีไ
5. กลุมทอผຌาเหมคุຌมขีๅถຌา ินางวงดือน ชูนตรี ตาบลศรีบุญรือง อาภอชนบท จังหวั ดขอนกน ปຓน
กลุมทอผຌาเหมสีคมี เมผานการยืไน มผชฺ ผຌามัดหมีไ ป โ55็ ละ โ55่ ฿นรืไองลักษณะทัไวเป ความ
คงทนของสีตอหงืไอ ทัๅงสภาพกรดละสภาพดาง จึงตຌองการคานะนาจากจຌาหนຌาทีไ฿นการ฿ชຌสาร
ช ว ยติ ด สี ฿ นการผลิ ต ผຌ า ทอ฿หຌ มี ค วามคงทนของสี พืไ อ จะเดຌ ผ ลิ ต ผຌ า มั ด หมีไ ฿ หຌ เ ดຌ ม าตรฐานตาม
ขຌอกาหนด มผชฺ ผຌามัดหมีไ
6. กลุ ม สตรี ส หกรณຏ บຌ า นหั ว ฝาย ินางบุญ สิ น ราษฎรຏ  จริ ญ ี ตาบลปอดง อ าภอชนบท จั ง หวั ด
ขอนกน ปຓนกลุมทอผຌาเหมสีคมีละสีธรรมชาติ ผานการรับรอง มผชฺ ผຌาขาวมຌา ละผຌาคลุมเหล
ตยังเมผานการรับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไ ฿นป 2552 พราะเมผานขຌอกาหนด฿นรืไองสีอซทีไ฿หຌอร
มติกอมีน 24 ตัว จึงตຌองการคานะนาจากจຌาหนຌาทีไ฿นการลือก฿ชຌสีคมียຌอมสຌนเหมทีไมีความ
ปลอดภัยปราศจากสีอซทีไ฿หຌอรมติกอมีน โไ ตัว ซึไงปຓนสารกอมะรใง พืไอจะเดຌผลิตผຌามัดหมีไ
฿หຌผานขຌอกาหนดตามมาตรฐาน มผชฺ ละจะเดຌทาการยืไนขอรางวัลคัดสรรดาวตอเป
7. กลุ มทอผຌ าเหมบຌานนนพะยอม ินางสาวคมคิด นนพะยอมี ตาบลนนพะยอม อาภอชนบท
จังหวัดขอนกน ปຓนกลุมทอผຌาเหมยຌอมสีธรรมชาติ เมผานการรับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไ ป โ55ไ ฿น
รืไองลักษณะทัไวเป, ความปຓนกรด-ดาง ิพีอชทากับ ฺ่โี ความคงทนของสีตอการซัก ความคงทน
ของสีตอหงืไอ ทัๅงสภาพกรดละสภาพดาง ดยนๅาประปาทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตผຌาทอของกลุมทอ
ผຌาเหมบຌานนนพะยอมมีความปຓนดาง ทา฿หຌสงผลการวิคราะหຏความปຓนกรด-ดางของผຌาทอเมผาน
มาตรฐานตามทีไกาหนด จึงตຌองการคานะนาจากจຌาหนຌาทีไ฿ นวิธีการตรวจสอบความปຓนกรด-ดาง
ของนๅาทีไ฿ชຌ฿นระหวางกระบวนการผลิตผຌาทอ ละการ฿ชຌสารชวยติดสี฿นการผลิตผຌาทอ฿หຌมีความ
คงทนของสี฿หຌพืไอจะเดຌผลิตผຌามัดหมีไ฿หຌเดຌมาตรฐานตามขຌอกาหนด มผชฺ ผຌามัดหมีไ
8. กลุ ม ออมทรั พ ยຏท อผຌ า เหมบຌ า น฿หม น าพี ย งวัฒ นา ตาบล฿หม น าพีย ง อ าภอวง฿หญ จั ง หวั ด
ขอนกน ปຓนกลุมทอผຌาเหมสีคมี เมผานการยืไนขอการรับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไ ป โ560 ฿นรืไอง
ความปຓนกรด - ดาง จึงตຌองการคานะนาจากจຌาหนຌาทีไ฿นกระบวนการตรวจสอบความปຓนกรด ดางของนๅาทีไ฿ชຌ฿นระหวางกระบวนการผลิตผຌาทอ ฿หຌสามารถทราบคา จะเดຌผลิ ตผຌามัดหมีไเวຌยืไนขอ
การรับรอง มผชฺ ฿หຌผานมาตรฐาน
จากรายละอียดจะหใ น วาผูຌ ป ระกอบการผลิ ตภัณฑຏผຌ าทอทัๅง 8 ราย ประสบปัญหาเมผ านมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ ม ชนผຌ า มั ด หมีไ ิมผชฺแ็/โ55็ี ละมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑຏ ชุ มชนผຌ า ทอลายขั ด ิมผชฺแ่/โ55็ี
฿นรืไอง ลักษณะทัไวเป ความปຓนกรด - ดาง ความคงทนของสีตอการซัก สีอซทีไ฿หຌอรมติกอมีน โไ ตัว ความ
คงทนของสีตอหงืไอทัๅงสภาพกรดละสภาพดาง ดยปัญหาดังกลาวอาจมีสาหตุซึไงอธิบายดังตาราง

524
ขຌอกาหนด
- ลักษณะทัไวเป

- ความปຓนกรด-ดาง

หลักการ
แฺ ตຌองสะอาดละอยู฿นสภาพรียบรຌอยตลอด
ทัๅงผืน
โฺ มีความสมไาสมอของลวดลายละนืๅอผຌา
ตามนวสຌนดຌายยืน ละสຌนดຌายพุง฿หຌปຓนเป
ตามลักษณะของผຌานัๅนโ
ใฺ ตຌองเมมีขຌอบกพรองทีไกิดจากกรรมวิธีการ
ทา฿หຌหในอยางชัดจนละมีผลตอการ฿ชຌงาน
- ตຌองมีคาอยูระหวาง 5ฺเ ถึง ฺ่เ ยกวຌนกรณี
ยຌอมหຌ อมหรือ ครามตຌ องอยูระหว าง 5ฺเ ถึ ง
ฺ่5

- สีอซทีไ฿หຌอรมติก - อรมติ ก อมีน ต ล ะตั ว ตຌ อ งเม  กิ น 30
อมีน โไ ตัว
มิลลิกรัมตอกิลกรัม
- ความคงทนของสี ต อ - ตຌองเมนຌอยกวากรยຏสกลระดับ ใ ทัๅงการ
การซัก
ปลีไ ยนสี ละการปຕอนสี ยกวຌน กรณียຌอมสี
ธรรมชาติตຌองเมนຌอยกวากรยຏสกลระดับ โ-ใ
ทัๅงการปลีไยนสีละการปຕอนสี

สาหตุทีไทา฿หຌเมผาน มผชฺ
1ฺ ฟมทีไ฿ชຌชารุด มีตาหนิ ละมี
ขนาดเมหมาะสม
โฺ ประสบการณຏละฝมือของผูຌทอ

แฺ กระบวนการลຌางนๅาเมสะอาด
โฺ นๅ าทีไ ฿ ชຌ มี ค า ความปຓ น กรด-ด า ง
เมเดຌมาตรฐาน ทา฿หຌผຌาทีไทอเดຌมีคา
ความปຓ น กรด-ด า งเม  ปຓ น เปตาม
กาหนด
- ผูຌ ป ระกอบการผຌ า ทอ฿ชຌ สี  คมี ทีไ มี
ส ว นประกอบของสี  อซทีไ฿ หຌ อร
 ม ติ ก  อ มี น โ ไ ตั ว  กิ น ใ เ
มิลลิกรัมตอกิลกรัม
- ผูຌ ยຌอมเมช านาญ฿นการลื อก฿ชຌสี
ทา฿หຌลือก฿ชຌสียຌอมผิดประภท หรือ
฿ชຌ ส ารช ว ยติ ด สี ฿ นปริ ม าณทีไ เ ม
หมาะสม ทา฿หຌ ความคงทนของสี
ตอการซักตไา

8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิ ตภัณฑຏผຌาทอของกลุมจังหวัด฿นภาคตะวัน ออกฉียงหนือ฿หຌขຌาสู กระบวนการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
ฺ้แ ลงพืๅนทีไพืไอสารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌทาผลิตภัณฑຏผຌาทอ฿นกลุมจังหวัดมหาสารคาม รຌอยอใด ละ
ขอนกน ทัๅง 8 ราย พืไอรวบรวมประดในละปัญหา สูการพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏผຌาทอทีไเดຌมาตรฐาน
9ฺ2 ฿หຌคาปรึกษากีไยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตผຌ าทอ การยຌอมสี ธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไ
ปลอดภัยละการทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน฿หຌกับผูຌประกอบการ
9ฺ3 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑຏผຌาทอ ละคุณภาพวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต พืไอตรียมการ
ยืไนขอการรับรอง
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9ฺ4 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
รายละอียดการดานินงาน
แฺ ลงพืๅนทีไพืไอสารวจละรวบรวม
ขຌอมูลจากผูຌทาผลิตภัณฑຏผຌาทอ฿น
กลุมจังหวัดมหาสารคาม รຌอยอใด
ขอนกน ทัๅง 8 ราย พืไอตรวจสอบ
กระบวนการผลิต฿หຌเดຌผลิตภัณฑຏผาຌ
ทอทีไเดຌมาตรฐาน
โฺ ฿หຌคาปรึกษากีไยวกับการพัฒนา
กระบวนการผลิตละการทดสอบ
ผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ
ใฺ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑຏผาຌ
ทอ ละคุณภาพวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿น
กระบวนการผลิต พืไอตรียมการยืนไ
ขอการรับรอง
4ฺ สรุปผลดานินงาน

ป โ5ๆเ
ดือน
ตฺคฺ พฺยฺ ธฺคฺ

ป โ561
ดือน
มฺคฺ กฺพฺ มีฺคฺ มฺยฺ พฺคฺ กฺคฺ สฺคฺ กฺยฺ

10ฺ หลักการละหตุผล
ทางกลุมผลิตภัณฑຏของ฿ชຌละสิไงทอ ิขสฺี สานักทคนลยีชุมชน หในปัญหา฿นการยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ของผูຌประกอบการ จึงเดຌรวบรวมรายชืไอกลุมผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏผຌาทอ฿น
พืๅนทีไจังหวัดขอนกน รຌอยอใด ละมหาสารคาม จานวน 8 ราย ทีไตຌองการ฿หຌจຌาหนຌาทีไ฿หຌคานะนาละสาธิตการ
ยຌอมสีสຌน฿ยดຌวยสีคมี ทีไปราศจากสารอรมติกอมีน ละวิธียຌอมสีสຌน฿ย฿หຌสีติดคงทนผานกณฑຏมาตรฐาน
พืไอดานินการลงพืๅนทีไเปพบผูຌประกอบการ
11ฺ ขัๅนตอนการดานินงาน
คณะจຌ า หนຌ า ทีไ ทชฺ เดຌป ระสานงานกับ กลุ มผูຌ ป ระกอบการผຌ า ทอ฿นพืๅ น ทีไ จัง หวัด ขอนก น รຌ อยอใ ด
ละมหาสารคาม จานวน 8 ราย ซึไงมีปัญหาเมผานการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนประภทผຌาทอ ละเดຌ
ดานินการลงพืๅนที฿ไ หຌคาปรึกษาชิงลึกระหวางวันจันทรຏทีไ 26 – วันสารຏทีไ 31 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดขอนกน ละ
ระหวางวันจันทรຏทีไ 12 – วันสารຏทีไ 17 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดรຌอยอใด ละมหาสารคาม ดยคณะจຌาหนຌาทีไเดຌสาธิต
ละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกรืไองการพัฒนากระบวนการผลิตละการทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน เดຌก การฟอกกาวสຌนเหม
ดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไปลอดภัย การทาความสะอาดสຌนเหมหลังจากการฟอกยຌอม การทดสอบความปຓน
กรด-ดางของนๅาละผຌาทอ
แ2ฺ ผลการดานินงาน
ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการคูปองวิทยຏพืไออทอป จานวน 8 ราย เดຌรับความรูຌรืไองการพัฒนา
กระบวนการผลิตละการทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน เดຌก การฟอกกาวสຌนเหมดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมี
ทีไปลอดภัย การทาความสะอาดสຌนเหมหลังจากการฟอกยຌอม ละการทดสอบความปຓนกรด - ดาง ละทางกลุม
เดຌนาความรูຌดังกลาวนีๅเป฿ชຌ฿นกระบวนการฟอกยຌอมสຌนเหม ละนาสຌนเหมทีไเดຌขຌาสูกระบวนการทอปຓนผืนผຌา
ขนาด ไ มตร ดยผูຌป ระกอบการรายงานจຌาหนຌาทีไ ฿หຌ ทราบวาเดຌทาการทดสอบคาความปຓนกรด - ดางของ
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ผลิตภัณฑຏผຌา ทอดังกลาวบืๅองตຌนลຌว พบวาคาความปຓนกรด-ดางทีไเดຌอยู฿นชวง 5-่ ตามขຌอกาหนดมาตรฐาน
มผชฺ ผຌามัดหมีไ ิแ็/โ55็ี
13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากทีไผูຌประกอบการเดຌรับคาปรึกษาชิงลึกรืไองการพัฒนากระบวนการผลิตละการทดสอบ
ผลิตภัณฑຏบืๅองตຌนเดຌก การฟอกกาวสຌนเหมดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไปลอดภัย การทาความสะอาดสຌน
เหมหลังจากการฟอกยຌอม ละการทดสอบความปຓนกรด - ดาง พืไอ฿หຌผูຌประกอบการขຌา฿จละสามารถผลิตผຌา
ทอ฿หຌผานตามกณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน
กลุม
1. กลุมทอผຌาบຌานดอนฝาง
21 หมู 17 ตาบลหัวรือ
อาภอวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม

ผลการดานินงาน
- ทาการยืไนขอ มผชฺ ผຌามัดหมีไ
ภาย฿นวันทีไ 20 มิถุนายน
2561 หลังจากเดຌรับความรูຌจาก
จຌาหนຌาทีไ

2. กลุมเหมทามวงสามัคคี
59 หมู 3 ตาบลทามวง
อาภอสลภูมิ จังหวัดรຌอยอใด

- เมสามารถยืไนขอ มผชฺ เดຌ
นืไองจากผຌาทอทีไทาขึๅนหลังจาก
เดຌรับความรูຌจากจຌาหนຌาทีไยังคง
เมผานรืไองลักษณะทัไวเป
ิความสมไาสมอของลวดลายี
3. กลุมอาชีพสตรีทอผຌาเหมบຌาน - ทาการยืไนขอ มผชฺ ผຌามัดหมีไ
คกกลาง
ภาย฿นวันทีไ 20 มิถุนายน
ๆใ หมู ่ ตาบลหนองคน
2561 หลังจากเดຌรับความรูຌจาก
อาภอปทุมรัตตຏ จังหวัดรຌอยอใด
จຌาหนຌาทีไ
4. กลุมทอผຌาลายสกใอตบຌานบักตูຌ - ทาการยืไนขอ มผชฺ ผຌามัดหมีไ
75 หมู 2 ตาบลนนสวรรคຏ
ภาย฿นวันทีไ 20 มิถุนายน 2561
อาภอปทุมรัตตຏ จังหวัดรຌอยอใด
หลังจากเดຌรับความรูຌจาก
จຌาหนຌาทีไ
5. กลุมทอผຌาเหมคุຌมขีๅถຌา
175 หมู 3 ตาบลศรีบุญรือง
อาภอชนบท จังหวัดขอนกน

- เมสามารถยืไนขอ มผชฺ เดຌ
นืไองจากผຌาทอทีไทาขึๅนหลังจาก
เดຌรับความรูຌจากจຌาหนຌาทีไยังคง
เมผานรืไองลักษณะทัไวเป
ิความสมไาสมอของลวดลายี

ผຌาทอ
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กลุม
6. กลุมสตรีสหกรณຏบຌานหัวฝาย
แใ หมู โ ตาบลปอดง อาภอ
ชนบท จังหวัดขอนกน

7. กลุมทอผຌาเหมบຌานนน
พะยอม
138 หมู 6 ตาบลนนพะยอม
อาภอชนบท จังหวัดขอนกน

ผลการดานินงาน
- เมสามารถยืนไ ขอ มผชฺ เดຌ
นืไองจากผຌาทอทีไทาขึๅนหลังจาก
เดຌรับความรูຌจากจຌาหนຌาทีไยังคง
เมผานรืไองลักษณะทัไวเป
ิความสมไาสมอของลวดลาย, มี
รอยฟมี
- เมสามารถยืไนขอ มผชฺ เดຌ
นืไองจากผຌาทอทีไทาขึๅนหลังจาก
เดຌรับความรูຌจากจຌาหนຌาทีไยังคง
เมผานรืไองลักษณะทัไวเป
ิความสมไาสมอของลวดลายี

ผຌาทอ

8. กลุมออมทรัพยຏทอผຌาเหมบຌาน - เมสามารถยืไนขอ มผชฺ เดຌ
฿หมนาพียงวัฒนา
นืไองจากอุตสาหกรรมจังหวัด
71 หมู 14 ตาบล฿หมนาพียง
ขอนกนปຂดรับการยืไนขอ มผชฺ
อาภอวง฿หญ จังหวัดขอนกน
ประจาปงบประมาณ โ5ๆแ
- จຌาหนຌาทีไรับตัวอยาง
อุตสาหกรรมจังหวัดขอนกน
เดຌรับตัวอยางผຌาทอสาหรับการ
ยืไนขอ มผชฺ ประจาป
งบประมาณ โ5ๆโ
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการฟอกกาวสຌนเหมดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไปลอดภัย การทาความสะอาดสຌน
เหมหลังจากการฟอกยຌอม ละการทดสอบความปຓนกรด-ดาง ทา฿หຌขຌา฿จละสามารถผลิตผຌาทอ฿หຌผานตาม
กณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนเดຌ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของผูຌรับผิดชอบครงการ
จຌาหนຌาทีไเดຌ฿หຌคานะนา฿นการฟอกกาวสຌนเหมดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไปลอดภัย การทา
ความสะอาดสຌนเหมหลังจากการฟอกยຌอม ละการทดสอบความปຓนกรด-ดางกับผูຌประกอบการพืไอผลิตผຌาทอ
สาหรับยืไนขอ มผชฺ ตมีปัญหาคือ ผຌาทีไทอปຓนผืนนัๅนยังเมผานรืไองลักษณะทัไวเป เดຌก ลวดลายบนผืนผຌาเม
สมไาสมอ ละมีรอยฟ มกิดขึๅนบนผืนผຌ า ซึไงกิดจากผูຌทอ ทา฿หຌจຌาหนຌาทีไอุตสาหกรรมจังหวัดเมสามารถกใบ
ตัวอยางเดຌ ละ฿นพืๅนทีไจังหวัดขอนกน มหาสารคาม ละรຌอยอใด ปຓนพืๅนทีไทีไผ ลิตผຌาทอจานวนมาก ทา฿หຌ
อุตสาหกรรมจังหวัดปຂดรับการยืไนขอ มผชฺ รใว สงผล฿หຌผูຌประกอบการผຌาทอยืไนขอ มผชฺ เมเดຌภาย฿นป โ5ๆแ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ทีไปรึกษาครงการ ๊ นางสาวสรญา รอดประสริฐ
ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวเพรัตนຏ ศรีชัยนาท
ผูຌรว มครงการ ๊ แฺ นางสาวนงลักษณຏ บรรยงวิมลณัฐ
โฺ นางสาวจริญญา เชยรักษຏ
ใฺ นายมธี ครองพงษຏ

ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ56แ

ครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผຌาทอ
สูการรับรองมาตรฐาน
ผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
กลุมทอผຌาบຌานหนองบัว อาภอกดา จังหวัดมหาสารคาม

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏผຌาทอสูการรับรองมาตรฐาน
2. ชืไอผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวเพรัตนຏ ศรีชัยนาท
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ หนวยงาน ๊
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 02-201-7305
ทรสาร ๊
อีมลຏ ๊ pairat@dssฺgoฺth
ทีไปรึกษาครงการ ๊ นางสาวสรญา รอดประสริฐ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
ผูຌรวมรับผิดชอบครงการ ๊ 1ฺ นางสาวนงลักษณຏ บรรยงวิมลณัฐ ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
2ฺ นางสาวจริญญา เชยรักษຏ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
ใฺ นายมธี ครองพงษຏ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
3ฺ1 กลุมทอผຌาบຌานหนองบัว ินางสังวาฬ ยปัดทุมี
ทีไอยู ๊ 44 หนองบัว หมู 4 ตาบลหนองกุง อาภอกดา จังหวัดมหาสารคาม 44140
ทรศัพทຏ ๊ 087 – 1451448
ทรสาร ๊
อีมลຏ ๊ 4. ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ ภาย฿น ็ ดือน ิมฺยฺ โ5ๆเ – กฺยฺ โ5ๆแี
5. งบประมาณครงการ ๊
30,000 บาท
6. บทสรุปผูຌบริหาร
7. ความปຓนมาของครงการ
กลุมทอผຌาบຌานหนองบัว ตาบลหนองกุง อาภอกดา จัดปຓนกลุมทอผຌา฿นหมูบຌานอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏ
ิCreative Industry Village ๊ CIVี ของจังหวัดมหาสารคาม ดยปัจจุบันกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวปຓนกลุมทีไผลิต
ผຌาทอประภทผຌามัดหมีไฝງาย ละมัดหมีไเหม ดยสຌน฿ยฝງายละสຌนเหมทีไ฿ชຌของกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวจะผาน
กระบวนการยຌอมดຌวยสี คมี ตราชຌางทานัๅน ละคยทาการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
ผຌามัดหมีไ ป โ55็ ตเมผานการรับรองดังกลาว นืไองจากเมผานตามกณฑຏมาตรฐาน฿นรืไอง ความคงทนของสีตอ
การซัก ความคงทนของสีตอหงืไอทัๅงสภาพกรด ละสภาพดาง จึงเดຌทาการสอบถามนางสังวาฬ ยปัดทุม ซึไงปຓน
ประธานกลุมทอผຌาบຌานหนองบัว พบวาทางกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวมีความตຌองการคานะนา฿นกระบวนการยຌอม
สຌน฿ยฝງาย ละสຌนเหมดຌวยสีคมี฿หຌสีติดคงทน ฿หຌผานตามกณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน จะเดຌผลิตผຌาทอพืไอ
ขຌาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุ มชนตอเป ดังนัๅน ขสฺ จึงจัดทาขຌอสนอครงการคูปองวิทยຏ
รืไอง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏผຌาทอสูการรับรองมาตรฐาน฿หຌกับกลุมทอผຌ าบຌานหนองบัว ตาบลหนองกุง
อาภอกดา จังหวัดมหาสารคามนีๅ พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไดานินการลงพืๅนทีไ฿หຌคานะนาละสาธิตการยຌอมสีสຌน฿ยดຌวย
สีคมีทีไปราศจากสารอรมติกอมีน ละวิธียຌอมสีสຌน฿ย฿หຌสีติดคงทนผานกณฑຏมาตรฐาน จะเดຌทา฿หຌกลุมทอ
ผຌาบຌานหนองบัวสามารถขຌา฿จกระบวนการยຌอมสຌ น฿ยดຌวยสีคมีทีไป ลอดภัย ละ฿หຌสี ทีไติดคงทนกับสຌน฿ยเดຌ
พืไอนาเปสูการผลิตผຌาทอทีไมีคุณภาพ ดยมีการยืไนขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ปຓนมาตรฐาน
รองรับ
8. วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาคุณภาพผลิ ตภัณฑຏผຌาทอของกลุมจังหวัด฿นภาคตะวัน ออกฉียงหนือ฿หຌขຌาสู กระบวนการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
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9ฺ ขอบขตของการดานินงาน
9ฺแ ลงพืๅนทีไ฿หຌคานะนาละสาธิตการยຌอมสีสຌน฿ยดຌวยสี คมีทีไปราศจากสารอรมติกอมีน ละวิธี
ยຌอมสีสຌน฿ย฿หຌสีติดคงทนผานกณฑຏมาตรฐาน พรຌอมทัๅงผลักดัน฿หຌกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวผลิตผຌาทอพืไอขຌาสูการ
ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี
9ฺโ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑຏผຌาทอของกลุมทอผຌาบຌานหนองบัว พืไอยืไนขอการรับรอง มผชฺ
9ฺใ สรุปผลการดานินงาน
9ฺ4 ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
รายละอียดการดานินงาน
แฺ ลงพืๅนทีไ฿หຌคานะนาละสาธิต
การยຌอมสีสຌน฿ยดຌวยสีคมีทีไ
ปราศจากสารอรมติกอมีน
ละวิธียຌอมสีสຌน฿ย฿หຌสีติดคงทน
ผานกณฑຏมาตรฐาน พรຌอมทัๅง
ผลักดัน฿หຌกลุมทอผຌาบຌานหนอง
บัวผลิตผຌาทอพืไอขຌาสูการขอ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑຏ
ชุมชน ิมผชฺี
โฺ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑຏ
ผຌาทอของกลุมทอผຌาบຌานหนอง
บัว พืไอยืไนขอการรับรอง มผชฺ
ใฺ สรุปผลดานินงาน

ป โ561
ดือน
มฺคฺ กฺพฺ มีฺคฺ มฺยฺ พฺคฺ มิฺยฺ กฺคฺ สฺคฺ กฺยฺ

10ฺ หลักการละหตุผล
กลุมทอผຌาบຌานหนองบัว ตาบลหนองกุง อาภอกดา จังหวัดมหาสารคาม คยทาการยืไนขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ิมผชฺี ผຌามัดหมีไ ป โ55็ ตเมผานการรับรองดังกลาว นืไองจากเมผานตามกณฑຏ
มาตรฐาน฿นรืไอง ความคงทนของสีตอการซัก ความคงทนของสีตอหงืไอทัๅงสภาพกรด ละสภาพดาง จຌาหนຌาทีไ
ทชฺ จึงเดຌประสานเปยังกลุมละจัดทาขຌอสนอครงการคูปองวิทยຏ รืไองการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑຏผຌาทอสูการ
รับรองมาตรฐาน฿หຌกับกลุมทอผຌาบຌานหนองบัว พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไดานินการลงพืๅนทีไ฿หຌคานะนาละสาธิตการยຌอม
สี  สຌ น ฿ยดຌ ว ยสี  คมี ทีไป ราศจากสารอรมติ กอมี น ละวิ ธียຌ อ มสี  สຌ น ฿ย฿หຌ สี ติด คงทนผ า นกณฑຏ ม าตรฐาน
ซึไงสาหตุทีไทา฿หຌผຌาทอของกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวเมผานรืไองความคงทนของสีตอการซัก ความคงทนของสีตอ
หงืไอทัๅงสภาพกรด ละสภาพดางนัๅน อาจกิดเดຌจากกระบวนการทาความสะอาดสຌน฿ยหลังจากกระบวนการยຌอม
สีสຌน฿ยนัๅน ยังกาจัดสีสวนกินออกเมหมด ทา฿หຌมใดสียังคงคຌางอยูบนสຌน฿ย มืไอนาเปทดสอบความคงทนของสีตอ
การซัก ทา฿หຌผลการทดสอบพบการปຕอนของสีบนผຌาขาว สงผล฿หຌเมผานตามมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชน ซึไงการทา
ความสะอาดสຌน฿ยหลังจากกระบวนการยຌอมสีสຌน฿ย นับวาปຓนขัๅนตอนทีไสาคัญทีไชวยทา฿หຌผลิตภัณฑຏผຌาทอสีเมตก
ตามมาตรฐาน มผชฺ ละการ฿ชຌสารชวยติดสี ละสารชวย฿หຌสีติด เดຌก นๅาสຌมสายชู สารสຌม ละกลือ สามารถ
พิไมความสามารถ฿นการยึดมลกุลของมใดสี฿หຌติดบนสຌน฿ยเดຌดีขึๅน ชวย฿หຌผลิตภัณฑຏผຌาทอสีเมตกตามมาตรฐาน
มผชฺ อีกดຌวย
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คณะจຌาหนຌาทีไ ทชฺ เดຌประสานงานกับนางสังวาฬ ยปัดทุม ประธานกลุมทอผຌาบຌานหนองบัว ตาบลหนอง
กุง อาภอกดา จังหวัดมหาสารคาม ละดินทางลงพืๅนทีไ สาธิตละ฿หຌคาปรึกษาชิงลึกรืไองการพัฒนากระบวนการ
ผลิตละการทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน เดຌก การฟอกกาวสຌนเหมดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไปลอดภัย การ
ทาความสะอาดสຌนเหมหลังจากการฟอกยຌอม ละการทดสอบความปຓนกรด - ดาง ฿นวันพฤหัสบดีทีไ โไ พฤษภาคม
โ5ๆแ ณ กลุมทอผຌาบຌานหนองบัว ตาบลหนองกุง อาภอกดา จังหวัดมหาสารคาม ดยมีนางสังวาฬ ยปัดทุม
ประธานกลุมทอผຌ าบຌานหนองบัว ละสมาชิกขຌารวมรับฟังคานะนา ปฎิบัติการฟอกยຌอมสຌนเหมดຌว ยสี คมี
ทดสอบคาความปຓนกรด - ดางของนๅา ละทดสอบคาความปຓนกรด - ดางของนๅาดางธรรมชาติทีไพรຌอมสาหรับการ
ฟอกกาวเหม อี ก ทัๅ ง จຌ า หนຌ า ทีไ เ ดຌ ฿ หຌ ค านะน าพิไ ม ติ ม กีไ ย วกั บ การทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑຏ ผຌ า ทอบืๅ อ งตຌ น เดຌ  ก
การทดสอบคาความปຓนกรด - ดางของผຌาทอ ละการทดสอบความคงทนของสีตอการซัก฿หຌกกลุมทอผຌาบຌาน
หนองบัว
แ2ฺ ผลการดานินงาน
กลุมทอผຌาบຌานหนองบัว เดຌรับความรูຌรืไองการพัฒนากระบวนการผลิตละการทดสอบผลิตภัณฑຏบืๅองตຌน
เดຌก การฟอกกาวสຌนเหมดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไปลอดภัย การทาความสะอาดสຌนเหมหลังจากการฟอก
ยຌอม ละการทดสอบความปຓนกรด - ดาง ละทางกลุมเดຌนาความรูຌดังกลาวนีๅเป฿ชຌ฿นกระบวนการฟอกยຌอมสຌนเหม
ละนาสຌนเหมทีไเดຌขຌาสูกระบวนการทอปຓนผืนผຌามัดหมีไขนาด ไ มตร ดยทางกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวรายงาน
จຌาหนຌาทีไทราบวาเดຌทาการทดสอบคาความปຓนกรด - ดางของผลิตภัณฑຏผຌามัดหมีไดังกลาวบืๅองตຌนลຌว พบวาคา
ความปຓนกรด - ดางทีไเดຌอยู฿นชวง 5 - ่ ตามขຌอกาหนดมาตรฐาน มผชฺ ผຌามัดหมีไ ิแ็/โ55็ี ดยมีรายละอียด
ดังตาราง
กลุม
- กลุมทอผຌาบຌานหนองบัว
44 หนองบัว หมู 4 ตาบล
หนองกุง อาภอกดา
จังหวัดมหาสารคาม

ผลการดานินงาน
- ทางกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวเดຌทดสอบ
คาความปຓนกรด - ดางบืๅองตຌนของ
ผลิตภัณฑຏผຌามัดหมีไพบวาความปຓนกรดดางทีไวัดเดຌมีคาอยู฿นชวง 5 – 8 ตาม
มผชฺ ผຌามัดหมีไ ิแ็/โ55็ี
- ปัจจุบันเดຌผຌามัดหมีไของกลุมทอผຌาบຌาน
หนองบัวขนาด โ มตร เดຌนาสงสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิไงทอพืไอวิคราะหຏ
รายการทดสอบพิไมติมเดຌก
แฺ ลักษณะทัไวเป
โฺ อกลักษณຏ
ใฺ ชนิดสຌน฿ยทีไ฿ชຌ
ไฺ ความปຓนกรด - ดาง
5ฺ สีอซทีไ฿หຌอรมติกอมีน โไ ตัว
ๆฺ การปลีไยนปลงขนาดภายหลังการ
ซักละทา฿หຌหຌง
็ฺ ความคงทนของสีตอการซัก
ฺ่ ความคงทนของสีตอหงืไอ ทัๅงสภาพ

รูปภาพผຌาทอ
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กลุม

ผลการดานินงาน
กรดละสภาพดาง
- ทางกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวผลิตผຌาทอ
สรใจ฿นวันทีไ ใแ สิงหาคม โ5ๆแ ซึไงทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามเดຌปຂด
รับการรับคาขอสงตัวอยาง฿นวันทีไ โเ
มิถุนายน โ5ๆแ ทา฿หຌผຌามัดหมีไของกลุม
ทอผຌาบຌานหนองบัวตຌองรอยืไนขอการ
รับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไ฿นป โ5ๆโ

รูปภาพผຌาทอ

13ฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
ภายหลังจากทีไผูຌประกอบการเดຌรับคาปรึกษาชิงลึกรืไองการพัฒนากระบวนการผลิตละการทดสอบ
ผลิตภัณฑຏบืๅองตຌนเดຌก การฟอกกาวสຌนเหมดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไปลอดภัย การทาความสะอาดสຌน
เหมหลั งจากการฟอกยຌอม ละการทดสอบความปຓน กรด-ดาง ทางกลุ มทอผຌ าบຌานหนองบัว ตาบลหนองกุง
อาภอกดา จังหวัดมหาสารคาม เดຌทาการทอผຌามัดหมีไขนาด ไ มตร ฿หຌทางกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ซึไงทางกลุม
ทอผຌาบຌานหนองบัวเดຌทาการทดสอบคาความปຓนกรด-ดางของผຌามัดหมีไบืๅองตຌนลຌวอยู฿นชวง 5-่ ตาม มผชฺ
ผຌามัดหมีไ ิแ็/โ55็ี ดยผຌามัดหมีไจะถูกตัดบงปຓนสองผืน คือ ขนาด โ มตร จานวน โ ผืน ผຌามัดหมีไผืนรกจะ
ถูกสงกลับมา฿หຌจຌาหนຌาทีไ ทชฺ สาหรับการวิคราะหຏทดสอบตามมาตรฐาน มผชฺ ผຌามัดหมีไ หากผลการทดสอบ
ปຓนเปตามกณฑຏมาตรฐาน มผชฺ ผຌามัดหมีไ ทางจຌาหนຌาทีไจะทรจຌงผลยืนยันทางกลุม฿หຌสงผຌามัดหมีไผืนทีไสองสง
ขอการรับรองมาตรฐาน มผชฺ ทีไส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อยางเรกใ ตามทางกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวเม
สามารถยืไนขอการรับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไ ประจาป โ5ๆแ เดຌทัน นืไองจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดปຂดรับคาขอสง
ตัวอยาง฿นวันทีไ โเ มิถุนายน โ5ๆแ ซึไงทางกลุมทอผຌาบຌานหนองบัวทอผຌามัดหมีไสรใจ฿นวันทีไ ใแ สิงหาคม โ5ๆแ
จึงทา฿หຌทางกลุมทอผຌา บຌานหนองบัว ตຌองรอดานินการพืไอขอการรับรอง มผชฺ ผຌามัดหมีไประจาปงบประมาณ
โ5ๆโ ตอเป
แ4ฺ ขຌอสนอนะละความพึงพอ฿จของผูຌขอรับการสนับสนุนครงการ
เดຌรับความรูຌ฿นการฟอกกาวสຌนเหมดຌวยดางธรรมชาติ การยຌอมสีคมีทีไปลอดภัย การทาความสะอาดสຌน
เหมหลังจากการฟอกยຌอม ละการทดสอบความปຓนกรด-ดาง ทา฿หຌผูຌประกอบการขຌา฿จกระบวนการผลิตผຌาทอ
฿หຌผานตามกณฑຏมาตรฐานผลิตภัณฑຏชุมชนเดຌ
แ5ฺ ขຌอสนอนะของรับผิดชอบครงการ
เมมีขຌอสนอ
แ6ฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
ทีไปรึกษาครงการ ๊ นางสาวสรญา รอดประสริฐ
ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นางสาวเพรัตนຏ ศรีชัยนาท
ผูຌรว มครงการ ๊ แฺ นางสาวนงลักษณຏ บรรยงวิมลณัฐ
โฺ นางสาวจริญญา เชยรักษຏ
ใฺ นายมธี ครองพงษຏ

ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏปฏิบัติการ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏชานาญการพิศษ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
ตาหนงนักวิทยาศาสตรຏ
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สรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
ประจาป โ561

ครงการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินคຌา OTOP

สานักทคนลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

536

รายงานสรุปผลการดานินงานคูปองวิทย์พืไออทอป
1. ชืไอครงการ ๊ ิภาษาไทยี
ครงการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏสินคຌา OTOP
2. ชือไ ผูຌรับผิดชอบครงการ ๊ นายสุทธิศักดิ์ กลิไนกຌวณรงคຏ ตาหนง นักวิชาการออกบบปฏิบัติการ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน ทรศัพทຏ ๊ เโ-โเแ-็ใใๆ
3. ชืไอผูຌขอรับการสนับสนุนทีไจะรับขຌอสนอครงการ
กลุมจังหวัดภาคหนือ ิแโ กลุมี
ใฺแ กลุมฮือนครืไองปัຕน ิครืไองปัຕนดินผาี
ชืไอ ๊ ธัญพร ปຓงสวาง ทีไอยู ๊
ทีอไ ยู ๆ็ หมู แใ ตฺปຆางิๅว อฺวียงปຆาปງา จฺชียงราย
ทรศัพทຏ ๊ 09-6697-2825
อีมลຏ ๊ lannapottery@gmailฺcom
ใฺโ กลุมครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน ิครืไองปัຕนดินผาี
ชืไอ ๊ ดารุณี นันท
ทีไอยู ๊ หมู ๒ ตฺหารกຌว อฺหางดง จฺชียง฿หม
ทรศัพทຏ ๊ เ่-็ใโไ-้่ใ5
ใฺใ กลุมประติมากรรมดินผาบຌานปຆาตาล ิครืไองปัຕนดินผาี
ชืไอ ๊ ธนพล สายธรรม
ทีไอยู ๊ 9/แ มฺแ ตฺสันผักหวาน อฺหางดง จฺชียง฿หม
ทรศัพทຏ ๊ เ่-ๆไโแ-เ่้้
อีมลຏ ๊ tanapon6164@gmailฺcom
ใฺไ สุพรรณษากຌวพຌนทຏ ิกຌวพຌนทຏี
ชืไอ ๊ สุพรรษา หมวกชา
ทีไอยู ๊ 5แ หมู แ ตฺ เกรนอก อฺกงเกรลาศ จฺสุขทัย
ทรศัพทຏ ๊ เ่-8812-8492 , 0่-94ไ5-ใเ5ไ
ใฺ5 กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอ฿ชຌประยชนຏจากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืนบຌานทุงยาว ิลูกประคบสมุนเพรี
ชืไอ ๊ ทรงพร สุริยาสัก
ทีไอยู ๊ แ็็ หมู 7 ตฺศรีบัวบาน อฺมือง จฺลาพูน
ทรศัพทຏ ๊ 0่-ไ่็ๆ-เไ5โ
อีมลຏ ๊ hungyao52@hotmailฺcom
ใฺๆ กลุมออมทรัพยຏพืไอการผลิตบຌานรวมทรัพยຏ ิมบຌานรวมทรัพยຏี ินๅาพริกผาี
ชืไอ ๊ จินดา อีไยมทศ
ทีไอยู ๊ โใ้/แ มฺๆ ตฺภูนๅาหยด อฺวิชียรบุรี จฺพชรบูรณຏ
ทรศัพทຏ ๊ 0่-ไ่แโ-ๆใโโ ุ เ่-่แๆๆ-โไใเ
ใฺ็ เขคใมราชนทรຏ ิเขคใมี
ชืไอ ๊ ราชนทรຏ จันตระกูล
ทีไอยู ๊ 67 ตฺหนองปຆาครัไง อฺมือง จฺชียง฿หม
ทรศัพทຏ ๊ 0่-5่ๆใ-็เๆๆ
3ฺ8 วิสาหกิจชุมชนนๅาพริกมยุราสตรีศรีวัดพริก ินๅาพริกี
ชืไอ ๊ มยุรา พิกุลกาญจนຏ
ทีไอยู ๊ 300/171 มฺ5 ตฺวัดพริก อฺมือง จฺพิษณุลก
ทรศัพทຏ ๊ 0่-โโ่เ-5ๆ่แ
ใฺ้ กลุมเขคใมดองกลืออดีน ิตรามระบียบี ิเขคใมี
ชืไอ ๊ ระบียบ หมัไนสวง
ทีไอยู ๊ แ้็/แ มฺ้ ตฺทาวังทอง อฺมือง จฺพะยา
ทรศัพทຏ ๊ 0่-ๆๆ5่-เ่่แ
3ฺ10 ครัวคุณตา ิถัไวอบสมุนเพรี
ชืไอ ๊ มะลิวัลยຏ ขใมทอง
ทีไอยู ๊ แใโ/ไ มฺ5 ตฺนๅารึม อฺมือง จฺตาก
ทรศัพทຏ ๊ 0-555แ-ไแแ5 ุ เ่-แ็่5-ใๆโ้ อีมลຏ ๊ kaokhunta@hotmailฺcom
ใฺแแ ภูมิเทย ิถัไวลายสือคัไวี
ชืไอ ๊ สุจิตรา วิทยาการยุทธกุล
ทีไอยู ๊ ใใๆ/5 หมู แโ ตฺปางหมู อฺมือง จฺมฮองสอน
ทรศัพทຏ ๊ เ่-้็5ๆ-ไแโ5ุเ่-ๆแ้เ-ไ้5เ
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3.แโ กลุมมบຌานกษตรกรคุຌงตะภา ิเขคใมี
ชืไอ ๊ ถวิล อยูครຌาม
ทีไอยู ๊ 218 หมู 4 ตฺคุຌงตะภา อฺมือง จฺอุตรดิตถຏ
ทรศัพทຏ ๊ เ่-แๆ5ใ-ไ่็5 ุ 0-5544-8163
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ิแโ กลุมี
ใฺแใ วิสาหกิจชุมชนปรรูปสื่อกก ิสืไอกกี
ชืไอ ๊ นิวรณຏรณ ทิพมอม
ทีไอยู ๊ แๆ้ มฺไ ตฺวังยาง อฺพรรณานิคม จฺสกลนคร
ทรศัพทຏ ๊ เ้-5แๆ่-เ5้แ
ใฺแไ วิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม ิสบูกຌอนสมุนเพรี
ชืไอ ๊ สาวปรมฤดี ธารณกุล
ทีไอยู ๊ โเ็/แ5 ตฺ฿นมือง อฺมือง จฺขอนกน
ทรศัพทຏ ๊ เ้-5แๆ่-เ5้แ
อีมลຏ ๊ toyrudee@gmailฺcom
ใฺแ5 วิสาหกิจชุมชนศรษฐกิจพอพียง ฟງาหยาดพัฒนา ิสบูกຌอนสมุนเพรี
ชืไอ ๊ สุวรรณา ศิลาพล
ทีไอยู ๊ ๆ็ หมู แ ตฺฟງาหยาด อฺมหาชัยชนะ จฺยสธร
ทรศัพทຏ ๊ เ้-ใแ่ใ-ไๆ้ใ
ใฺแๆ กลุมทอผຌาเหมบຌานตาหยวก หมู แใ ิผຌาเหมทอมือี
ชืไอ ๊ ดาวลอย จันทวงษຏ
ทีไอยู ๊ 98 หมู 13 ตฺทุงหลวง อฺสุวรรณภูมิ จฺรຌอยอใด
ทรศัพทຏ ๊ เ่-้้ไโ-็เแใ
ใฺแ็ กลุมสตรีทอผຌาเหมบຌานพิงพวย ิผຌาเหมทอมือี
ชืไอ ๊ สุณี สีสน
ทีไอยู ๊ 5ไ มฺไ ตฺบัวคก อฺทาตูม จฺสุรินทรຏ
ทรศัพทຏ ๊ เ่-แโ็แ-่้่ไ
ใฺแ่ วิสาหกิจชุมชนกลุมนนคຌอพัฒนาหมูทีไ ๙ ิผຌาเหมทอมือี
ชืไอ ๊ บุษบา ถนารัตนຏ
ทีไอยู ๊ หมู ้ ตฺนาทัน อฺคามวง จฺกาฬสินธุຏ
ทรศัพทຏ ๊ เ่-่็ไใ-็็แ้
ใฺแ้ กลุมทอผຌามัดหมีไลายประยุกตຏ ิผຌาทอมัดหมีไี
ชืไอ ๊ สาวสาคร อุทัยกันตຏ
ทีไอยู ๊ แโ้ หมู โ ตฺบຌานถิไน อฺนนสัง จฺหนองบัวลาภู
ทรศัพทຏ ๊ เ่-็โแ้-้ไ็5
ใฺโเ กลุมผຌาทอยา ิผຌาฝງายทอมือี
ชืไอ ๊ บัวทิพยຏ ลิไมทองนຌอย
ทีไอยู ๊ ่่ หมู แ่ ตฺพระลับ อฺมือง จฺขอนกน
ทรศัพทຏ ๊ เ่-แไ5แ-โ็ๆ5 , เ-ไใไๆ-ๆใๆ่ อีมลຏ ๊ bouthip@hotmailฺcom
ใฺโ1 กลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง หมู ไ ิผຌาฝງายทอมือี
ชืไอ ๊ วรรณา ปุริสังขຏ
ทีไอยู ๊ โๆ มฺไ ตฺกุดรัง อฺกุดรัง จฺมหาสารคาม
ทรศัพทຏ ๊ 09-3495-1164
ใฺโโ กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง ิผຌาเหมทอมือี
ชืไอ ๊ บใญจพร รืองดช
ทีไอยู ๊ ๆ้ มฺแ ตฺกุดรัง อฺกุดรัง จฺมหาสารคาม
ทรศัพทຏ ๊ 0่-5็ไใ-เไ่5 อีมลຏ ๊
ใฺโใ วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผຌายຌอมสีธรรมชาติ ิผຌาฝງายทอมือี
ชืไอ ๊ วรรณี ทพิลา
ทีไอยู ๊ แ้ มฺแ ตฺนายม อฺมือง จฺอานาจจริญ
ทรศัพทຏ ๊ 0่-็ๆโแ-5็ไโ
ใฺโไ วิสาหกิจชุมชนขຌาวทิพมนตຏบຌานตຌองพนสวาง ิขຌาวพิพมนตຏี ิขຌาวเรซຏบอรຏรีไี
ชืไอ ๊ สมปอง มุลตองคะ
ทีไอยู ๊ ไแ มฺไ บຌานตຌอง ตฺฝัດงดง อฺธาตุพนม จฺนครพนม
ทรศัพทຏ ๊ 0่-็โโ็-็ๆใ็ ุ เ่-แเ5ใ-5โ5แ
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กลุมจังหวัดภาคกลาง ิแใ กลุมี
ใฺโ5 กลุมอาชีพสตรีครืไองประดับทศบาลมืองอางทอง ิครืไองประดับจักสานี
ชืไอ ๊ นาวรัตนຏ วรรณประสริฐ
ทีไอยู ๊ ็ใ ถฺอางทอง-สิงหຏบุรี ตฺยานซืไอ อฺมือง จฺอางทอง
ทรศัพทຏ ๊ 0้-5แแไ-5่้แ
อีมลຏ ๊ nahandmade@hotmailฺcom
ใฺโ6 วิสาหกิจชุมชนทรัพยຏสมุนเพร ิลชัไนสมุนเพรี
ชืไอ ๊ อุดมสิน ธรรมณัฐสกุล
ทีอไ ยู ๊ แเ/ใๆ้ หมูบຌานสารินซิตีๅพรอบพอรຏตีๅ ตฺคกขาม
อฺมือง จฺสมุทรสาคร
ทรศัพทຏ ๊ เ่-ๆ่ไ้-ใโแเ ุ เ้-5เ5ๆ-่5ใ่
ใฺโ7 วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาอาชีพชุมชนคลองกระจน ิสมุนเพรกຌวกานดาี ิสบูหลวสมุนเพรี
ชืไอ ๊ ฤดี หุนสะ
ทีไอยู ๊ โใใ/แ ธรรมคุณากร ตฺกรกกราก อฺมือง
จฺสมุทรสาคร
ทรศัพทຏ ๊ 0่-้5ไ็-ๆๆ็้
ใฺโ8 วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหมู ใ ตาบลบຌานปรก ิสบูกຌอนกลีซอรีนี
ชืไอ ๊ สุวรรณา กลัไนสง
ทีไอยู ๊ แ้ มฺใ ตฺบຌานปรก อฺมือง จฺสมุทรสาคร
ทรศัพทຏ ๊ เ่-5้แ็-่5เแ ุ เ-ใไ็โ-เโใๆ
ใฺโ้ ทอปฮิรຏบลพบุรี ิสบูหลวสมุนเพรี
ชืไอ ๊ พัชรพงศ์ ปัญญาคุณานนท์
ทีไอยู ๊ แใเ/แโ มฺ้ ตฺขาพระงาม อฺมือง จฺลพบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ้-ไโไแ-ๆ็เ5 อีมลຏ ๊ toplopburi@outlookฺcom
ใฺใเ วิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพ อฺสฺมฺ หมู แเ ิลูกประคบสมุนเพรี
ชืไอ ๊ กองสิน ทองคาภา
ทีไอยู ๊ ใ็ มฺแเ ตฺทากวียน อฺวัฒนานคร จฺสระกຌว
ทรศัพทຏ ๊ เ่-็แไโ-ไใแแ
ใฺใแ กลุมสมุนเพรสุวรรณหงสຏ ิสบูกຌอนกลีซอรีนี
ชืไอ ๊ สมหวัง ฿จกงดี
ทีไอยู ๊ แ5ๆ มฺๆ ตฺอูทอง อฺอูทอง จฺสุพรรณบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ่-ๆๆ่่-ใเโเ
ใฺใโ กลุมจิติมาสมุนเพร ินๅามันบารุงสຌนผมี
ชืไอ ๊ จิติมา พันธຏรัตนานนทຏ
ทีไอยู ๊ แๆเ้/ใ มฺๆ ตฺอูทอง อฺอูทอง จฺสุพรรณบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ้-โๆแ้-โไๆใ
ใฺใใ บຌานสวนพฤกษา ตราพใชรสุข ิสบูหลวสมุนเพรี
ชืไอ ๊ ทองหยิบ สมคูณ
ทีไอยู ๊ แไไ มฺ5 บຌานสุขทวี ตฺดงพระราม อฺมือง จฺปราจีนบุรี
ทรศัพทຏ ๊ 08-6113-8398
ใฺใไ กลุมฮปปຕสมุนเพร ิชมพูสมุนเพรี
ชืไอ ๊ สมศักดิ์ เชยฤทธิ์
ทีไอยู ๊ หมูบຌานซืไอตรงคซีไ ่่/แไ่ มฺ้ ซอย แเ
ถฺบางบัวทอง-สุพรรณ ตฺละหาร อฺบางบัวทอง จฺนนทบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ้-้ไแโ-ไแๆไ ุ เ้-โ็แ5-แใไ้
ใฺใ5 กลุมผຌาบาติก ิผຌาบาติกี
ชืไอ ๊ ฉวี ศรีสมบัติ
ทีไอยู ๊ ลขทีไ โโไ/โ มฺๆ ตฺบຌานชุຌง อฺนครหลวง
จฺพระนครศรีอยุธยา
ทรศัพทຏ ๊ 08-9081-0969
ใฺใๆ วิสาหกิจชุมชนรังเหมประดิษฐຏ ิกระปຉารังเหมยใบมือี
ชืไอ ๊ กรองจิตตຏ ขจรภัย
ทีไอยู ๊ ๆ่/แ มฺๆ ตฺตลาดนຌอย อฺบຌานหมอ จฺสระบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ้-เไโ้-ใๆเ้ อีมลຏ ๊ kajornpai@hotmailฺcom
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ใฺใ7 กลุมอาชีพยาวชนตาบลตลาดนຌอย ิตุຍกตาชຌางจากรังเหมี
ชืไอ ๊ กิติศักดิ์ ขจรภัย
ทีไอยู ๊ ใ5 มฺ่ ตฺตลาดนຌอย อฺบຌานหมอ จฺสระบุรี
ทรศัพทຏ ๊ เ้-เไโ้-ใๆเ้
อีมลຏ ๊ kajornpai@hotmailฺcom
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ิโ กลุมี
ใฺใ่ กลุมมบຌานกษตรกรบຌานตรอกซง ิมใดมะมวงหิมพานตຏี
ชืไอ ๊ รจนา ภคสมบัติ
ทีไอยู ๊ แๆใ มฺไ บຌานตรอกซง ตฺทาพริก อฺมือง จฺตราด
ทรศัพทຏ ๊ 08-1437-3236 ุ 0-3954-0351
ใฺใ้ ชุมชนคนอาถาน ิถานเมຌปຂຕงยางี
ชืไอ ๊ วิชัย ธนชัยจารัส
ทีไอยู ๊ ไเเ/5 มฺไ ซอย ๆ ตฺนิคมพัฒนา อฺนิคมพัฒนา จฺระยอง
ทรศัพทຏ ๊ เ่-ๆ่ไเ-ใ้แ็
กลุมจังหวัดภาค฿ตຌ ิแแ กลุมี
3ฺไเ กลุมสตูลดินผา ิครืไองปัຕนดินผาี
ชืไอ ๊ สรายุทธຏ เชยกุล
ทีไอยู ๊ โ้้/ๆ็ มฺๆ ตฺควนขัน อฺมือง จฺสตูล
ทรศัพทຏ ๊ เ่-เ่้เ-ใ้55 อีมลຏ ๊ sarayutchaikun8@gmailฺcom
3ฺ4แ ศูนยຏศิลปาชีพบຌานรอตันบาตู ิครืไองปัຕนดินผาี
ชืไอ ๊ จารี สนา
ทีไอยู ๊ ศูนยຏศิลปาชีพบຌานรอตันบาตู มฺ็ ตฺกะลุวอ อฺมือง
จฺนราธิวาส
ทรศัพทຏ ๊ เๆ-5ใ5้-ไๆ้่
3ฺไโ กลุมอาชีพสตรีบຌานขาตาหนอน ิครืไองกงี
ชืไอ ๊ ปรีดา ทวีรส
ทีไอยู ๊ ้/แ มฺแ ตฺถๅาทองหลาง อฺทับปุด จฺพังงา
ทรศัพทຏ ๊ เ่-แไ็ๆ-็ไไแ
3ฺ4ใ กลุมสยามซนตຏสงขลา ิสบูสมุนเพรี
ชืไอ ๊ หนึไงฤทัย ชืไอนกຌว
ทีไอยู ๊ ลขทีไ636 มฺ1 ตฺควนลัง อฺหาด฿หญ จฺสงขลา
ทรศัพทຏ ๊ 08-1969-9688 ุ 074-232100 อีมลຏ ๊ mew-sato@hotmailฺcom
3ฺไไ กลุมวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ิสบูสมุนเพรี
ชืไอ ๊ สมบูรณຏ ทวี฿จ
ทีไอยู ๊ 5ไ มฺแแ ตฺปริก อฺสะดา จฺสงขลา
ทรศัพทຏ ๊ 08-9598-5708 ุ เ้-่เแไ-ๆ่โใ ุ เ่-5ๆ็โ-ไโใใ
อีมลຏ ๊ suchawadee2000@hotmailฺcom
3ฺ45 กลุมปลูกพืชสมุนเพรละผักปลอดสาร ิชมพูสมุนเพรี
ชืไอ ๊ ขนิษฐา รักขียว
ทีไอยู ๊ แแ5/แ มฺไ ตฺขาถาน อฺทาฉาง จฺสุราษฎรຏธานี
ทรศัพทຏ ๊ เ่-ไเ5ใ-ใแเๆ ุ เ้-้ๆโเ-ไเไ5
อีมลຏ ๊ kicky-noonan@hotmailฺcom kanokpon2536nan@gmailฺcom
3ฺไๆ วิสาหกิจชุมชนกาะยอ ที อใม พี ปรดักสຏ ิหนังปลาทอดกรอบี
ชืไอ ๊ พงศຏสวัส ยอดสุรางคຏ
ทีไอยู ๊ แ่/ใ มฺไ ตฺกาะยอ อฺมือง จฺสงขลา
ทรศัพทຏ ๊ เ่-แ่้ๆ-โใใ5 ุ เ-็ไไ5-เเโใ อีมลຏ ๊ pongsawatt2512@hotmailฺcom
3ฺไ7 กลุมพัฒนาผลิตภัณฑຏบຌานทุง ิปลาสຌมี
ชืไอ ๊ ยุพาวดี มุกดา
ทีไอยู ๊ โ5/ใ บຌานทุง ตฺสะทຌอน อฺนาทวี จฺสงขลา
ทรศัพทຏ ๊ เ่-แ็่่-แใ5่ อีมลຏ ๊ srisudapraknok_5@hotmailฺcom
3ฺไ่ กลุมวิสาหกิจชุมชนปรรูปลูกหยี ิผลเมຌหยีี
ชืไอ ๊ อาจิน ขวัญอียด
ทีไอยู ๊ ็โ มฺใ ตฺทาประดู อฺนาทวี จฺสงขลา
ทรศัพทຏ ๊ 08-7836-9151
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3ฺไ้ วิสาหกิจชุมชนมบຌานกษตรกรบຌานหัวขา ิขนมผิงี
ชืไอ ๊ ปรีดะ อายาหมีน
ทีไอยู ๊ ไ่ มฺ้ ตฺฉลุง อฺมือง จฺสตูล
ทรศัพทຏ ๊ 08-6955-4522
3ฺ5เ กลุมกาฟพืๅนมืองบຌานลูบຍะบาตู ิกาฟพืๅนมืองี
ชืไอ ๊ อดุลยຏ ทิๅงนุຌย
ทีไอยู ๊ หมูบຌานลูบຍะบาตู ๆ็ มฺแ ตฺบຌานควน อฺมือง จฺสตูล
ทรศัพทຏ ๊ เ้-ไ่ๆ็-้้็้ อีมลຏ ๊ satuncoffee@hotmailฺcom
ไ ระยะวลาของครงการ ิวันที่ริ่มตຌน/วันที่จบครงการี ๊ 7 ดือน ินับจากวันทีไเดຌรับอนุมัติี
5 งบประมาณครงการ ๊ 676ุเเเ
บาท
ๆ บทสรุปผูຌบริหาร
กรมวิทยาศาสตรຏบริการ ิวศฺี ดยสานักทคนลยีชุมชุนเดຌดานินกิจกรรมคูปองวิทยຏพืไอ OTOP ตาม
นยบายของรัฐ บาล฿นการยกระดับผลิตภัณฑຏอทอปทัๅงประทศ฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานปຓนทีไยอมรับของ
ผูຌบริภค ดย฿ชຌวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละนวัตกรรม ิวทนฺี
การด านิ น งานคู ป องวิ ท ยຏ ประกอบดຌ ว ยการคั ด ลื อ กผูຌ ป ระกอบการทีไ มี ศั ก ยภาพทัๅ ง การผลิ ต ละ
จัดจาหนาย ดยลงพืๅนทีไสารวจสถานทีไผลิตผลิตภัณฑຏ ความพรຌอมของครืไองมือละอุปกรณຏของกลุมฯ วิคราะหຏ
ปั ญ หาละความตຌ อ งการของผูຌ ป ระกอบการอทอป พืไ อ ฿ชຌ  ปຓ น ขຌ อ มู ล ส าคั ญ ฿นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑຏ
ซึไงการพัฒนาผลิตภัณฑຏครอบคลุมทัๅงความปลอดภัยของผลิตภัณฑຏ การยืดอายุการกใบรักษาผลิตภัณฑຏละนาเปสู
การพิไมอกาสทางการคຌาทัๅงภาย฿นละภาย฿นนอกประทศเดຌ
กลุมผูຌประกอบการทีไเดຌรับการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏทัๅง 5เ รายนัๅน ลຌวนมีความตຌองการทีไจะ
พัฒนาบรรจุภัณฑຏ฿หຌมีความสวยงามละสามารถสรຌางความปลอดภัย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ รวมเปถึงนาอกลักษณຏหรือ
จุดดนของตละชุมชนมาปຓนสวนหนึไง฿นการออกบบละพัฒนา อีกทัๅงบางกลุมยังมีความตຌองการตราสัญลักษณຏ
พืไอปຓนการสรຌางภาพลักษณຏหรือสรຌางความจดจา฿หຌกับผูຌบริภค ดຌวยหตุนีๅ กรมวิทยาศาสตรຏจึงเดຌดานินครงการ
ออกบบบรรจุภัณฑຏ พืไอยกระดับ ฿หຌกับผูຌ ประกอบการดังกล าว฿หຌมีศักยภาพละสามารถขงขัน฿นตลาดยุค
ปัจจุบันเดຌอยางขຌมขใงละยัไงยืนตอเป
็ ความปຓนมาของครงการ
จากทีไกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ิวทฺี ดยกรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการ ครงการ
คูปองนวัตกรรมสาหรับผูຌประกอบการ ฿นการพัฒนาละยกระดับคุณภาพสินคຌา OTOP ละ SME พืไอพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันละขยายอกาสทางการคຌา ดยการบริการวิจัยละพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑຏพัฒนา
ละออกบบบรรจุภัณฑຏ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑຏ พัฒนาละออกบบ
บรรจุภัณฑຏ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร พัฒนา
ระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบครืไองจักร พัฒนาวัตถุดิบตຌนนๅากผูຌประกอบการกลุม Start Up กลุม
Existing ละกลุม Growth ดຌวยวิทยาศาสตรຏละทคนลยี
ดังนัๅนผูຌประกอบการผลิตภัณฑຏ OTOP ละ SME จึงตຌองพัฒนาละยกระดับผลิตภัณฑຏ ฿หຌมีมูลคามาก
ยิไงขึๅนพืไอพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ฿นตลาดสากล นอกจากการพัฒ นาผลิตภัณฑຏ฿หຌมีความปลอดภัยละเดຌ
มาตรฐานลຌว ผูຌประกอบการตຌอง฿หຌความส าคัญ฿นรืไองของบรรจุภัณฑຏ ทีไจะคุຌมครองปງองกันเม฿หຌผลิ ตภัณฑຏ
สียหายละยังสามารถพิไมคุณคาทางดຌานจิตวิทยา ตอผูຌบริภค ดยอาศัยทัๅงศาสตรຏละศิลปຊ฿นการสรຌางสรรคຏซึไง
จะปຓนอีกสิไงหนึไงทีไชวยสงสริม฿หຌผลิตภัณฑຏมีมูลคามากยิไงขึๅน ตผูຌประกอบการบางรายยังมองขຌามความสาคัญ฿น
สวนของบรรจุภัณฑຏ ทา฿หຌผลิตภัณฑຏทีไผลิตออกมานัๅนเมเดຌรับความสน฿จจากผูຌบริภคทาทีไควร จึงทา฿หຌกลุ ม
ผูຌประกอบการดังกลาวนีๅสียอกาสทางการตลาดเป ละทัๅงนีๅอาจจะมีผูຌประกอบการบางรายทีไมีความตຌองการ฿น
การพัฒนาบรรจุภัณฑຏดิม฿หຌมีคุณภาพละหมาะสมกับผลิตภัณฑຏมากยิไงขึๅนดยตຌองอาศัยองคຏความรูຌ นวคิดละ

541
ทคนลยี ฿นการออกบบละพัฒ นาบรรจุภัณ ฑຏมายกระดั บ มูล คาผลิ ต ภัณฑຏ ดยมี ผูຌ ป ระกอบการทีไมีความ
ประสงคຏทีไจะพัฒนาบรรจุภัณฑຏจานวนทัๅงสิๅน 50 ราย
ดຌวยหตุนีๅทางกรมวิทยาศาสตรຏบริการ ดยสานักทคนลยีชุ มชน เดຌลใงหในถึงความสาคัญทีไจะ สงสริม
การพัฒนารูปบบบรรจุภัณฑຏ฿หຌกับทางกลุมผูຌประกอบการ OTOP ละ SME กลุมดังกลาว฿หຌมีศักยภาพละ
ความสามารถ฿นการขงขันทัๅงตลาด฿นประทศละตางประทศ
ฺ่ วัตถุประสงคຏ
พืไอพัฒนาบรรจุภัณฑຏของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถปกปງองคุຌ มครองสินคຌาเดຌ มีขຌอมูลถูกตຌอง สวยงาม
ดึงดูดความสน฿จละปຓนการสงสริมการขาย฿หຌกับผลิตภัณฑຏ
ฺ้ ขอบขตละผนการดานินงาน
1. ติดตอสอบถามผูຌประกอบการพืไอสารวจละรวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการทัๅง 5เ ราย พืไอรับทราบ
ความตຌองการของผูຌประกอบการ พรຌอมวิคราะหຏรูปบบของบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมกับศักยภาพการผลิต
ของผูຌประกอบการ
2. ดานินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ ิออกบบครงสรຌางี
3. ดานินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ ิออกบบกราฟຂกี
4. ตรวจสอบความหมาะสมกอนการผลิตบรรจุภัณฑຏตຌนบบรวมกับกลุมงานทีไกีไยวขຌอง ิตามประภทสินคຌาี
5. ผลิตบรรจุภัณฑຏตຌนบบ
6. ตรวจสอบความหมาะสมบรรจุภัณฑຏตຌนบบรวมกับกลุมงานทีไกีไยวขຌองกอนการผลิตจริง ิตามประภทสินคຌาี
7. ตรวจติดตามละประมินผล
8. สรุปขຌอมูลครงการ
แเฺ หลักการละหตุผล
จากทีไกระทรวงวิทยาศาสตรຏละทคนลยี ิวทฺี ดยกรมวิทยาศาสตรຏบริการ เดຌดานินการ ครงการ
คูปองนวัตกรรมสาหรับผูຌประกอบการ ฿นการพัฒนาละยกระดับคุณภาพสินคຌา OTOP ละ SME พืไอพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันละขยายอกาสทางการคຌา ดยการบริการวิจัยละพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑຏพัฒนา
ละออกบบบรรจุภัณฑຏ พัฒนาละออกบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาละออกบบ
ครืไองจักร พัฒนาวัตถุดิบตຌนนๅากผูຌประกอบการกลุม Start Up กลุม Existing ละกลุม Growth ดຌวย
วิทยาศาสตรຏละทคนลยี
฿นปัจจุบันกลุมผูຌประกอบการสินคຌา OTOP ละ SME ทัๅง 5 ประภท ซึไงเดຌก อาหาร ครืไองดืไม ผຌาละ
ครืไองตงกาย ของ฿ชຌ ของประดับ ละของทีไระลึก ละประภทสมุน เพรทีไเม฿ชอาหาร ตางมีความตຌองการ
ยกระดับ คุณภาพสิ น คຌาดຌว ยการออกบบละพัฒ นาบรรจุภัณฑຏ พราะนอกจากบรรจุภัณฑຏจ ะมีห นຌาทีไรักษา
คุณภาพของสินคຌาลຌว บรรจุภัณฑຏทีไมีความสวยงามดดดนสะดุดตา ยังมีบทบาททีไจะชวยสงสริมการตลาดพิไม
ยอดขาย฿หຌมากขึๅน สามารถสรຌางความเดຌปรียบ฿นการดึงดูดความสน฿จละสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค
เดຌ นอกจากนีๅยังสามารถสรຌางจุดขายดยนาเปปຓนของฝากทีไสามารถสรຌางความประทับ฿จระหวางผูຌ฿หຌละผูຌรับเดຌ
ปຓนอยางดี ดังนัๅน การพัฒ นาบรรจุภัณฑຏพืไอพิไมมูลคา฿หຌกับ สิน คຌาจึ งปຓน กลยุทธຏหนึไงทีไผูຌ ประกอบการตาง฿หຌ
ความสาคัญ ละจากประดในดังกลาวมีผูຌประกอบการจานวน 5เ ราย ตางประสบกับปัญหาละความตຌองการ฿น
การออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏทีไตกตางกันออกเป
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แแฺ ขัๅนตอนการดานินงาน / ผลการดานินงาน
แแฺแ ตารางวลาผนการปฏิบัติงาน
รายละอียดการดานินงาน
แฺ ติ ด ต อ สอบถามผูຌ ป ระกอบการพืไ อ ส ารวจละ
รวบรวมขຌอมูลจากผูຌประกอบการทัๅง 50 ราย พืไอ฿ชຌ
฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ
2ฺ ออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ ิออกบบครงสรຌางี
ใฺ ออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ ิออกบบกราฟຂกี
ไฺ ตรวจสอบความหมาะสมกอนการผลิตบรรจุภัณฑຏ
ตຌนบบรวมกับกลุมงานทีไกีไยวขຌอง ิตามประภท
สินคຌาี
5ฺ ผลิตบรรจุภัณฑຏตຌนบบ
ๆฺ ตรวจสอบความหมาะสมบรรจุภัณฑຏตຌนบบรวมกับ
กลุมงานทีไกีไยวขຌองกอนการผลิตจริง ิตามประภท
สินคຌาี
็ฺ ลงพืๅนทีไพืไอตรวจติดตามผูຌประกอบการทัๅง 5เ ราย ทีไ
เดຌรับการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ
ฺ่ สรุปขຌอมูลครงการ
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แแฺโ ผลการดานินงาน
฿นการดานินงานครงการออกบบบรรจุภัณฑຏดังกลาวนีๅ ริไมจาการลงพืๅนทีไสารวจละกใบ ขຌอมูลของ
ผูຌประกอบการทัๅง 5เ ราย พืไอดานินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ฿หຌสวยงามละมีคุณภาพมากยิไงขึๅน เมวา
จะปຓนการปรับขนาดหรือรูปทรงของบรรจุภัณฑຏหมาะสมกับความตຌองการของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันมากขึๅนอีก
ทัๅ ง ยั ง มี ล วดลายทีไ ส วยงามสอดคลຌ อ งกั บ อกลั ก ษณຏ ข องชุ ม ชนละความตຌ อ งการของผูຌ ป ระกอบการ ทัๅ ง นีๅ
ผูຌประกอบการทัๅง 5เ รายจะมีเฟลຏตຌนฉบับทีไสมบูรณຏพรຌอมระทคนิคทีไ฿ชຌสาหรับการสัไงผลิตบรรจุภัณฑຏทีไเดຌรับการ
ออกบบละพั ฒ นาพืไ อ กใ บ เวຌ  ปຓ น ตຌ น ฉบั บ ฿นการสัไ ง ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑຏ ฿ นครัๅ ง ต อ โเป ดยตลอดครงการ
ผูຌประกอบการตางเดຌรวมลกปลีไยนองคຏความรูຌ฿นการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏรวมกันกับผูຌดานินครงการ
พืไอปຓนการสรຌางสริมองคຏความรูຌรืไองการออกบบ การผลิต ละขຌอจากัดตางโ฿นการ ผลิตบรรจุภัณฑຏ

543
แโฺ สรุปผลการดานินงานกอนหลัง
แโฺ1 กลุมฮือนครืไองปัຕน ิครืไองปัຕนดินผาี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษสาหรับบรรจุผลิตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผาพืไอปຓนของทีไ
ระลึกดยบรรจุภัณฑຏตຌองเมมีขนาดเม฿หญจนกินเปตยังคงเวຌซึไงความขใงรงทนทานละสามารถรองรับ
นๅาหนักของผลิตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผาเดຌปຓนอยางดี นืไองจากปัจจุบันยังเมมีบรรจุภัณฑຏสาหรับการ฿ชຌงาน
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองบบปຂดฝาบน
วัสดุ ๊ กลองกระดาษปງง โ็เ กรม ประกบลูกฟูก ลอน E / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบดຌาน
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา
เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺโ กลุมครืไองปัຕนดินผาบຌานกวน ิครืไองปัຕนดินผาี
ปัญหาความตຌองการ
ปัจจุบันยังเมมีบรรจุภัณฑຏสาหรับการ฿ชຌงาน ความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษสาหรับ
บรรจุผลิตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผา ดยมีลวดลายทีไสวยงามบงบอกถึงอกลักษณຏของชุมชน ละมีความขใงรง
คงทนตอการขนสง ละมีการ฿ชຌงานทีไเมยากจนกินเป ดยสามารถนาปຓนของทีไระลึกเดຌอยางหมาะสม
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กลองกระดาษปງง โ็เ กรม ประกบลูกฟูกลอน B / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

544
แโฺใ กลุมประติมากรรมดินผาบຌานปຆาตาล ิครืไองปัຕนดินผาี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓน กลองกระดาษส าหรับบรรจุผลิ ตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผาชຌางยิๅม
จานวน โ ชือก พืไอปຓนของทีไระลึก มีสีสันสวยงาม ละสามารถพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑຏเดຌ ดยบรรจุ
ภัณฑຏตຌองมีความขใงรงคงทนสามารถปกปງองผลิตภัณฑຏดຌาน฿นเม฿หຌกิดความสียหาย
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด ใเเ กรม / จาะหนຌาตาง / ติดพลาสติก฿ส / พิมพຏ ไ สี / คลือบดຌาน
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺไ สุพรรษา ิกຌวพຌนทຏี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไหมาะสมสวยงาม สีสันสด฿สละตຌองสามารถ
ขนสงเดຌสะดวกละสรຌางความปลอดภัย฿หຌกับผลิตภัณฑຏดຌาน฿นทีไทาจากกຌว ซึไงปຓนผลิตภัณฑຏทีไตຌองการ การ
ดูลปງองกันปຓนพิศษ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองบบปຂดฝาบน
วัสดุ ๊ กลองกระดาษปງง ใ5เ กรม / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบดຌาน
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

545
แโฺ5 กลุมวิสาหกิจชุมชนพืไอ฿ชຌประยชนຏจากทรัพยากรชีวภาพอยางยัไงยืนบຌานทุงยาว ิลูกประคบสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลั กษณะปຓน กล องกระดาษทีไมีสี สั น สวยงาม ฿ชຌงานงาย ละชว ยส งสริ ม
ภาพลั ก ษณຏ ฿ หຌ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑຏ นืไ อ งจากบรรจุ ภั ณ ฑຏ  บบดิ ม จะปຓ น พี ย งค ถุ ง พลาสติ ก ฿ส ปะขຌ อ ความ
ประชาสัมพันธຏุ รายละอียดขຌอมูล ดຌวยสติๆกกอรຏกระดาษ ซึไงเมมีความตกตางจากคูขงรายอืไนโ ละเม
สามารถปງองกันสงทีไมากระทบตออายุของผลิตภัณฑຏลูกประคบ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองบบปຂดฝาบน
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด ใ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺๆ กลุมออมทรัพยຏพืไอการผลิตบຌานรวมทรัพยຏ ิมบຌานรวมทรัพยຏี ินๅาพริกผาี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓน ถุงกระดาษทีไมีความคงทน สวยงาม นืไองจากผูຌป ระกอบการ
ประสบปัญหา฿นระหวางการจาหนายชน ลูกคຌามักจะซืๅอนๅาพริก฿นปริมาณทีไมากกวา แ ชิๅน ผูຌประกอบการจึง
฿ชຌพียงถุงพลาสติกทัไวเป ซึไงเมสามารถสรຌางความปลอดภัย฿หຌกับผลิตภัณฑຏนๅาพริกทีไอยูดຌาน฿น อีกทัๅงยังเมมี
ขຌอมูลประสัมพันธຏบนถุงพลาสติก ละสีสันเมสด฿ส
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษบบมีหูหิๅว
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โๆเ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

546
แโฺ็ เขคใมราชนทรຏ ิเขคใมี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไสามารถปกปງองผลิตภัณฑຏเขคใมดຌาน฿นเม฿หຌกิด
ความสียหาย฿นระหวางการขนสง ซึไงบรรจุภัณฑຏบบดิมจะปຓนลักษณะถาดพลาสติกซึไงจะหมาะตอการซืๅอ
บบปลีก฿นปริมาณทีไเมมาก ตหากกิดการซืๅอ฿นปริมาณทีไมากขึๅนอาจกิดความสียหายเดຌ฿นระหวางการวาง
ทับซຌอนกัน ซึไงบรรจุภัณฑຏนัๅนตຌองมีความสวยงามละบงบอกความปຓนตัวตนเดຌอยางชัดจน
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษลักษณะชองบรรจุเข ๆ ฟอง
วัสดุ ๊ กลองปງง ไเเ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC ดຌาน
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ่ วิสาหกิจชุมชนนๅาพริกมยุราสตรีศรีวัดพริก ินๅาพริกี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงกระดาษทีไมีความคงทน สวยงาม ละบงบอกถึงจุดดนของ
ผลิตภัณฑຏรวมเปถึงตຌองมีขຌอ ความทีไชวยประชาสัมพันธຏ฿หຌกับกลุม อีกทัๅงทางกลุมมีนๅาพริกถึง ็ ชนิด วลา
ลูกคຌาซืๅอ฿นปริมาณทีไมากขึๅนจึงมีความจาปຓนทีไจะตຌอง฿ชຌถุงบบรวมบรรจุ ใ ชิๅน อีกทัๅงทางกลุมยังมีนวคิดทีไ
จะพัฒนาบรรจุภัณฑຏนๅาพริกบบซองขนาดพียงพอตอการรับประทาน แ ครัๅง อีกทัๅงบรรจุภัณฑຏดิมทีไมีอยูบบ
รวมบรรจุ ใ ชิๅน ประกอบละ฿ชຌงานลาบาก
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษบบมีหูหิๅว
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

547
แโฺ้ กลุมเขคใมดองกลืออดีน ิตรามระบียบี ิเขคใมี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงกระดาษทีไมีความคงทน สวยงาม สีสันสวยงาม สดงถึงความ
ปຓนตัวตนของกลุม นืไองจากมักจะมีลูกคຌาทีไจะซืๅอ฿นปริมาณทีไมากชิๅน จึงมี ความตຌองการบรรจุภัณฑຏทีไมีความ
หมาะสมกับพฤติกรรมการซืๅอของลูกคຌา ฿นการบรรจุ ใ ถาด ิถาดละ ไ ฟองี
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษบบมีหูหิๅว
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบดຌาน
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ10 ครัวคุณตา ิถัไวอบสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไมีความสวยงาม นืไองจากบรรจุภัณฑຏบบดิมนัๅน
ปຓน ลักษณะถุงพลาสติก฿ส ิถุงกຌว ี เมส งสริมภาพลักษณຏของผูຌป ระการเดຌดีทาทีไควร ทัๅงนีๅพืไอปຓนการ
ยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑຏผูຌประกอบการจึงมีความตຌองการพัฒนาบรรจุภัณฑຏ฿หຌดูพรีมีไยมมากยิไงขึๅน
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีลิๅนชัก
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด ใ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี ิสวนฝา แ สี สวนกลอง ไ สีี / คลือบดຌาน
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

548
แโฺ1แ ภูมิเทย ิถัไวลายสือคัไวี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสาหรับการบริภคทีไเมหมดภาย฿นครัๅงดียว นืไองจากบรรจุ ภัณฑຏ
บบดิมนัๅนปຓนถุงพลาสติก฿สซึไงถຌาฉีกถุงลຌวจะตຌองบริภค฿หຌหมดนืไองจากถุงพลาสติกดังกลาวเมเดຌปຓน
ลักษณะปากซิป จึงทาอายุของผลิตภัณฑຏถัไวดຌาน฿นสัๅนลง ซึไง฿นปัจจุบันจะมีถุงทีไตอบสนองความตຌองการของ
ผูຌประกอบการเดຌชนถุงฟอยลຏลักษณะปากซิป
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง ละ สติๆกกอรຏปะหนຌาซอง
วัสดุ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง / สติๆกกอรຏพิมพຏ ไ สี
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ12 กลุมมบຌานกษตรกรคุຌงตะภา ิเขคใมี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไสามารถปกปງองผลิตภัณฑຏเขคใมดຌาน฿นเม฿หຌกิด
ความสียหาย฿นระหวางการขนสง ละมีลวดลายทีไสวยงาม รียบงาย ซึไงบรรจุภัณฑຏบบดิมจะปຓนลักษณะ
กลองกระดาษชนกันตนืๅองกระดาษจะมีความบางเมหนาทาทีไควร ละมีลวดลายทีไเมสวยงามเมสามารถ
สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับผลิตภัณฑຏเดຌ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองบบปຂดฝาบน พรຌอมถาดลใอคเขดຌาน฿น
วัสดุ ๊ กระดาษลูกฟูกลอน E / พิมพຏ แ สี
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

549
แโฺ1ใ วิสาหกิจชุมชนปรรูปสื่อกก ิสืไอกกี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงกระดาษนืไองจากผลิตภัณฑຏทีไทาจากกกนัๅนมีหลากหลายดังนัๅน
บรรจุภัณฑຏทีไหมาะสมละสามารถ฿ชຌเดຌตอบสนองทุกความตຌองการจึงเดຌกถุงกระดาษ ละถุงดังกลาวตຌองมี
ลวดลายทีไสวยงาม มีความรียบหรู ละตຌองมีความคงทนตอนๅาหนักของผลิตภัณฑຏสืไอกก
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษพรຌอมหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด แ้เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบดຌาน
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺ1ไ วิสาหกิจชุมชนรือนสมุนเพรคุณครูปรม ิสบูกຌอนสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไหมาะสมกับผลิตภัณฑຏสบูกຌอน ละสามารถปกปງอง
สงทีไจะสองมายังผลิตภัณฑຏสบูกຌอนซึไงจะทา฿หຌอายุการ฿ชຌงานนัๅนสัๅนลง ละมีสีสันสวยงาม นืไองจากบรรจุ
ภัณฑຏบบดิมนัๅนปຓนกลองพลาสติก฿สปะดຌวยสติๆกกอรຏจึงทา฿หຌบรรจุภัณฑຏเมตกตางจากผูຌประกอบการราย
อืไนโ ละเมสามารถพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑຏเดຌทาทีไควร ดยจะบรรจุ ใ กຌอน
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษ
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด ใเเ กรม / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบดຌาน
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

550
แโฺ15 วิสาหกิจชุมชนศรษฐกิจพอพียง ฟງาหยาดพัฒนา ิสบูกຌอนสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไหมาะสมกับผลิตภัณฑຏสบูกຌอน ละสามารถ
ปกปງองสงทีไจะสองมายังผลิตภัณฑຏสบูกຌอนซึไงจะทา฿หຌอายุการ฿ชຌงานนัๅนสัๅนลง ละมีสีสันสวยงาม นืไองจาก
บรรจุ ภั ณ ฑຏ  บบดิ ม นัๅ น ปຓ น กล อ งพลาสติ ก ฿สปะดຌ ว ยสติๆ ก กอรຏ จึ ง ท า฿หຌ บ รรจุ ภั ณ ฑຏ เ ม  ตกต า งจาก
ผูຌประกอบการรายอืไนโ ละเมสามารถพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑຏเดຌทาทีไควร
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษ
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ1ๆ กลุมทอผຌาเหมบຌานตาหยวก หมู แใ ิผຌาเหมทอมือี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะทีไปຓนถุงทีไสวยงาม สีสันสด฿ส พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏดูมีมูลคามากยิไงขึๅน
นืไองจากผลิตภัณฑຏผຌาเหมทีไขายนัๅนมีราคามีคอนขຌางสูง ซึไงจากดิมจะ฿ชຌพียงคถุงพลาสติกทา฿หຌดูเมสวยงาม
ละเมตกตางจากรຌานจาหนายผลิตภัณฑຏผຌาเหมทัไวโเป
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษพรຌอมหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด แ้เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

551
แโฺ1็ กลุมสตรีทอผຌาเหมบຌานพิงพวย ิผຌาเหมทอมือี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏทีไปຓนลักษณะถุง฿หຌสามารถพิไมมูลคากับผลิตภัณฑຏผຌาเหมละหมาะกับกลุม
ลูกคຌาระดับบนเดຌ ละวัสดุของถุงตຌองมีความขใงรงทนทาน ตรงบริวณหูหิๅวตຌองเมฉีกขาดงาย
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษพรຌอมหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด แ้เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺ1่ วิสาหกิจชุมชนกลุมนนคຌอพัฒนาหมูทีไ ้ ิผຌาเหมทอมือี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏบบกลองบบลิๅนชักทีไมีสีสันสด฿สผสมผสานลวดลายผຌาทีไปຓนลักษณะฉพาะ
ของชุมชนนืไองจากบรรจุภัณฑຏดิ มนัๅนปຓนบบถุงทัไวเป ทา฿หຌเมหมาะสมกับมูลคาของผลิตภัณฑຏผຌาเหมทีไ
คอนขຌางมีราคาสูง
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีลิๅนชัก
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอ นการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

552
แโฺ19 กลุมทอผຌามัดหมีไลายประยุกตຏ ิผຌาทอมัดหมีไี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะทีไปຓนถุงทีไสวยงาม สีสันสด฿ส พืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏดูมีมูลคามากยิไงขึๅน
นืไองจากผลิตภัณฑຏผຌาเหมทีไขายนัๅนมีราคามีคอนขຌางสูง ซึไงจากดิมจะ฿ชຌพียงคถุงพลาสติกทา฿หຌดูเมสวยงาม
ละเมตกตางจากรຌานจาหนายผลิตภัณฑຏผຌาเหมทัไวโเป
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษพรຌอมหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด แ้เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺ20 กลุมผຌาทอยา ิผຌาฝງายทอมือี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏ ลักษณะปຓนถุงกระดาษทีไมีสีสันสวยงาม ละมีความทันสมัย ดยทีไลวดลาย
ตຌองสดงออกถึงอกลั กษณຏของกลุมอยางดดดน ละดูมีมูลคา หมาะสมกับมูลคาของผลิตภัณฑຏผຌาเหมทีไ
คอนขຌางมีราคาสูง
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษพรຌอมหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด แ้เ กรม / พิมพຏ 5 สี ิสีพิศษี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

553
แโฺ2แ กลุมทอผຌาฝງายปรรูปบຌานหัวชຌาง หมู ไ ิผຌาฝງายทอมือี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏ ลักษณะปຓนถุงทีไมีสีสันสวยงาม ลวดลายดดดนชัดจน ละหมาะสมกับ
นักทองทีไยวทีไจะซืๅอผลิตภัณฑຏผຌาเหมซึไงมีราคาสูง
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษพรຌอมหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด แ้เ กรม / พิมพຏ 5 สี ิสีพิศษี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺ2โ กลุมทอผຌาเหมบຌานกุดรัง ิผຌาเหมทอมือี
ปัญหาความตຌองการมี
ความตຌอ งการบรรจุภ ัณ ฑຏล ัก ษณะปຓน กลอ งกระดาษบบลิ ๅน ชัก ทีไม ีค วามสวยงาม ขใง รงคงทน
นื ไอ งจากถุง บรรจุภ ัณ ฑຏ บบดิม ที ไ฿ ชຌอ ยู นัๅน เมมีค วามขใง รง ฉีก ขาดงา ย ละเมม ีค วามตกตา งจาก
ผูຌประกอบการรายอืไนโ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีลิๅนชัก
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

554
แโฺ2ใ วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผຌายຌอมสีธรรมชาติ ิผຌาฝງายทอมือี
ปัญหาความตຌองการ
มีค วามตຌอ งการบรรจุภ ัณ ฑຏล ัก ษณะปຓน กลอ งกระดาษบบลิ ๅน ชัก ที ไม ีค วามสวยงาม ขใง รงคงทน
นื ไอ งจากถุง บรรจุภ ัณ ฑຏ บบดิม ที ไ฿ ชຌอ ยูนั ๅน เมม ีค วามขใง รง ฉีก ขาดงา ย ละเมม ีค วามตกตา งจาก
ผูຌประกอบการรายอืไนโ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีลิๅนชัก
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺ2ไ วิสาหกิจชุมชนขຌาวทิพมนตຏบຌานตຌองพนสวาง ิขຌาวพิพมนตຏี ิขຌาวเรซຏบอรຏรีไี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไมีความขใงรงสามารถรองรับนๅาหนักของขຌาวสารเดຌ
ปຓนอยางดี ละนืไองจากขຌาวสารของผูຌประกอบการมีหลากหลายชนิด ผูຌ ประกอบการจึงมีความประสงคຏทีไจะ
จาหนายบบปຓนชุด ิใ ชนิดตอ แ ชุด นาหนัก ใ กิลกรัมี สาหรับปຓนของฝากของนักทองทีไยว
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษกลองปງง โ็เ กรม ประกบลูกฟูกลอน E / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

555
แโฺ25 กลุมอาชีพสตรีครืไองประดับทศบาลมืองอางทอง ิครืไองประดับจักสานี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไมีความสวยงาม ขใงรงคงทน สามารถปกปງอง
ผลิตภัณฑຏจักสานชน คมเฟ เม฿หຌกิดความสียหาย฿นระหวางการขนสง นืไองจากปຓนผลิตภัณฑຏทีไหักงอเดຌ
งาย ดยนຌนทนสีปຓนทนธรรมชาติ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษกลองปງง โ็เ กรม ประกบลูกฟูกลอน E / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺ2ๆ วิสาหกิจชุมชนทรัพยຏสมุนเพร ิลชัไนสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
ตดิมมีพียงบรรจุภัณฑຏขวดลชัไนผนึกดຌวยสติๆกกอรຏ จึงมีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลอง
กระดาษส าหรับ บรรจุ ขวดลชัไ น ดຌา น฿น ทีไมี ล วดลายสวยงาม ละระบุขຌอ มูล ทีไ จ ะ฿ชຌป ระชาสั มพั นธຏอ ยา ง
ครบถຌวน อีกทัๅงยังปຓนการปງองกันเม฿หຌขวดลชัไนสียหายจากการดนสงดดนืไองจากขวดลชัไนดຌาน฿นปຓน
ลักษณะ฿ส
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบปຂดฝาบน
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

มีบรรจุภัณฑຏ

556
แโฺ2็ วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาอาชีพชุมชนคลองกระจน ิสมุนเพรกຌวกานดาี ิสบูหลวสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนฉลากสติๆกกอรຏ นืไองจากผูຌประอบการมีบรรจุภัณฑຏขวดพลาสติก
สาหรับ฿สสบูหลวอยูลຌวขาดตฉลากสติๆกกอรຏทีไมีความสวยงามละสืไอสารขຌอมูลเดຌอยางครบถຌวนละปຓน
ขຌอมูลทีไปรับปลีไยนลาสุด พืไอนามาทดทนของดิมทีไยัง฿ชຌขຌอมูลดิมอยู
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ สติๆกกอรຏ
วัสดุ ๊ สติๆกกอรຏ PVC / พิมพຏ ไ สี / เดคัทตามรูปทรง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ2่ วิสาหกิจชุมชนกลุมมบຌานกษตรกรหมู ใ ตาบลบຌานปรก ิสบูสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไหมาะสมกับผลิตภัณฑຏสบูกຌอน ละสามารถ
ปกปງองสงทีไจะสองมายังผลิตภัณฑຏสบูกຌอนซึไงจะทา฿หຌอายุการ฿ชຌงานนัๅนสัๅนลง ละมีสีสันสวยงาม
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบปຂดฝาบน
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

557
แโฺ2้ ทอปฮิรຏบลพบุรี ิสบูหลวสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไหมาะสมกับผลิตภัณฑຏสมุนเพรทีไหลากหลายของ
ผูຌประกอบการ ซึไงผูຌประกอบการมีความประสงคຏทีไจาหนายบบปຓนชุดบารุงผิวบรรจุรวมอยู฿นบรรจุภัณฑຏ
กลองกระดาษทีไมีความขใงรงคงทน ละสวยงามรียบหรู ละสามารถ฿ชຌงานเดຌสะดวกเมยุงยากจนกินเป
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา / เดคัทชองหนຌาตาง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺ30 วิสาหกิจชุมชนสงสริมอาชีพ อฺสฺมฺ หมู แเ ิลูกประคบสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงพลาสติก฿สพรຌอมฉลากสติๆกกอรຏทีไมีความสวยงามละสืไอสาร
ขຌอมูลเดຌอยางครบถຌวน นืไองจากผูຌป ระกอบการเดຌพบวาบรรจุภัณฑຏถุงพลาสติก฿สพืไอบรรจุผ ลิตภัณฑຏลู ก
ประคบสมุนเพรเดຌรับความนิยม฿นกลุมลูกคຌาของผูຌประกอบการเดຌดีนืไองจาก ลูกคຌาติดภาพลักษณຏบรรจุภัณฑຏ
ดังกลาว ละปຓนบรรจุภัณฑຏทีไมีตຌนทุนเมสูงมากนัก
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ฉลากหนีบปากถุงกຌว / สติๆกกอรຏ
วัสดุ ๊ กลองปງงหลังทา โ็เ กรม ละ สติๆกกอรຏ PVC / พิมพຏ ไ สี / เดคัทตามรูปทรง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

558
แโฺ3แ กลุมสมุนเพรสุวรรณหงสຏ ิสบูกຌอนกลีซอรีนี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไหมาะสมกับผลิตภัณฑຏสบูกຌอน ละสามารถ
ปกปງองสงทีไจะสองมายังผลิตภัณฑຏสบูกຌอนซึไงจะทา฿หຌอายุการ฿ชຌงานนัๅนสัๅนลง ละมีสีสันสวยงาม นืไองจาก
บรรจุภัณฑຏบบดิมทีไปຓนกลองนัๅนยังเมมีการปรับปรุงกຌเ ขขຌอมูลลาสุดของผูຌประกอบการทีไถูกตຌอง อีกทัๅง
ผูຌประกอบการมีความตຌองการปรับปลีไยนลวดลายของบรรจุภัณฑຏ฿หຌมีความสวยงาม รียบหรูมากยิไงขึๅน ละ
สามารถบรรจุสบูกຌอนเดຌ ใ ชิๅน
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบปຂดฝาบน
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC / เดคัทชองหนຌาตาง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ3โ กลุมจิติมาสมุนเพร ินๅามันบารุงสຌนผมี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษสาหรับบรรจุขวดนๅามันบารุงสຌนผมดຌาน฿น ทีไมี
ลวดลายสวยงาม ละระบุขຌอมูลทีไจะ฿ชຌประชาสัมพันธຏอยางครบถຌวน อีกทัๅงยังปຓนการปງองกันเม฿หຌขวดนๅามัน
บารุงสຌนผมสียหายจากการดนสงดดนืไองจากขวดนๅามันบารุงสຌนผมดຌาน฿นปຓนลักษณะเมทึบสง
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

559
แโฺ33 บຌานสวนพฤกษา ตราพใชรสุข ิสบูหลวสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนฉลากสติๆกกอรຏ นืไองจากผูຌประอบการมีบรรจุภัณฑຏขวดพลาสติก
สาหรับ฿สสบูหลวอยูลຌวขาดตฉลากสติๆกกอรຏทีไมีความสวยงามละสืไอสารขຌอมูลเดຌอยางครบถຌวนละถูกตຌอง
ตสีสันลวดลายยังคง฿หຌปຓนเป฿นทิศทางดียวกันกับบบดิม ชน สีชมพู
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ สติๆกกอรຏ
วัสดุ ๊ สติๆกกอรຏ PVC / พิมพຏ ไ สี / เดคัทตามรูปทรง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ3ไ กลุมฮปปຕสมุนเพร ิชมพูสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนฉลากสติๆกกอรຏ นืไองจากผูຌประอบการมีบรรจุภัณฑຏขวดพลาสติก
สาหรับ฿สสบูหลวอยูลຌวขาดตฉลากสติๆกกอรຏทีไมีความสวยงามละสืไอสารขຌอมูลเดຌอยางครบถຌวนละถูกตຌอง
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ สติๆกกอรຏ
วัสดุ ๊ สติๆกกอรຏ PVC / พิมพຏ ไ สี / เดคัทตามรูปทรง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

560
แโฺใ5 กลุมผຌาบาติก ิบຌานชุຌงี ิผຌาบาติกี
ปัญหาความตຌองการ
มีค วามตຌ อ งการบรรจุภั ณ ฑຏ ลั ก ษณะปຓ น กล องกระดาษบบลิๅ น ชั ก ทีไมี สี สั น สด฿ส รี ย บหรู ดู ทัน สมั ย
นืไองจากบรรจุภัณฑຏดิมนัๅนปຓนบบถุง฿สทัไวเปยังเมมีปຓนบบกลองทีไดูสวยงาม ทา฿หຌเมหมาะสมกับมูลคา
ของผลิตภัณฑຏผຌาทีไคอนขຌางมีราคาสูงละมีสีสันทีไสด฿สสวยงาม สาหรับปຓนของฝาก
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีลิๅนชัก
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา / เดคัทหนຌาตาง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺใๆ วิสาหกิจชุมชนรังเหมประดิษฐຏ ิกระปຉารังเหมยใบมือี
ปัญหาความตຌองการ
นืไองจากยังเมมีบรรจุภัณฑຏสาหรับการ฿ชຌงาน จึงมีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษ
บบลิๅนชักพืไอวางจาหนายตามหຌางสรรพสินคຌาชัๅนนา รวมเปถึงการสงออกตางประทศ นืไองจากผลิตภัณฑຏ
ของผูຌประกอบการนัๅนยังเมมีบรรจุภัณฑຏทีไมีความหมาะสมสวยงาม ละสามารถบอกลารืไองราวผานบรรจุ
ภัณฑຏ พืไอปຓนการสงสริมบรนดຏ฿หຌมีมูลคามากยิไงขึๅน
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีลิๅนชัก
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา / เดคัทหนຌาตาง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

561
แโฺใ็ กลุมอาชีพยาวชนตาบลตลาดนຌอย ิตุຍกตาชຌางจากรังเหมี
ปัญหาความตຌองการ
นืไองจากยังเมมีบรรจุภัณฑຏสาหรับการ฿ชຌงาน จึง มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษ
บบลิๅนชักพืไอบรรจุผลิตภัณฑຏตุຍกตาชຌางจากรังเหมจานวน ใ ตัว สาหรับ วางจาหนายตามหຌางสรรพสินคຌาชัๅน
นา รวมเปถึงการสงออกตางประทศ นืไองจากผลิตภัณฑຏของผูຌประกอบการนัๅนยังเมมีบรรจุภัณฑຏทีไมีความ
หมาะสมสวยงาม ละสามารถบอกลารืไองราวผานบรรจุภั ณฑຏ พืไอปຓนการสงสริมบรนดຏ฿หຌมีมูลคามาก
ยิไงขึๅน
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบมีลิๅนชัก
วัสดุ ๊ กลองกระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา / เดคัท หนຌาตาง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺ38 กลุมมบຌานกษตรกรบຌานตรอกซง ิมใดมะมวงหิมพานตຏี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏทีไหมาะสาหรับการบริภคทีไเมหมดภาย฿นครัๅงดียว นืไองจากบรรจุภัณฑຏบบดิม
นัๅนปຓนถุงพลาสติก฿สซึไ งถຌาฉีกถุงลຌวจะตຌองบริภค฿หຌหมดนืไองจากถุงพลาสติกดังกลาวเมเดຌปຓนลักษณะ
ปากซิป จึงทาอายุของผลิตภัณฑຏดຌาน฿นสัๅนลง ซึไง฿นปัจจุบันจะมีถุงทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌประกอบการ
เดຌชนถุงฟอยลຏลักษณะปากซิป
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง ละ สติๆกกอรຏปะหนຌาซอง
วัสดุ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง / สติๆกกอรຏพิมพຏ ไ สี / เดคัทหนຌาตาง ิสติๆกกอรຏดຌานหนຌาี
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

562
แโฺ39 ชุมชนคนอาถาน ิถานเมຌปຂຕงยางี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไมีสีสัน สวยงาม นืไองจากตดิมผูຌประกอบการจะ
฿ชຌพียงคถุงพลาสติกทัไวเปถึงมຌจะมีราคาเมสูงมากตเมสามารถพิไมมูลคา฿หຌกับผลิตภัณฑຏเดຌทาทีไควร
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กระดาษลูกฟูกลอน E / พิมพຏ แ สี
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แแฺไเ กลุมสตูลดินผา ิครืไองปัຕนดินผาี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษสาหรับบรรจุผลิตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผาพืไอปຓนของ
ทีไระลึกดยบรรจุภัณฑຏตຌองเมมีขนาดเม฿หญจนกินเปตยังคงเวຌซึไงความขใงรงทนทานละสามารถรองรับ
นๅาหนักของผลิตภัณฑຏครืไองปัຕนดินผาเดຌปຓนอยางดี
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กลองกระดาษปງง โ็เ กรม ประกบลูกฟูกลอน B / จาะหนຌาตาง / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

563
แโฺไแ ศูนยຏศิลปาชีพบຌานรอตันบาตู ิครืไองปัຕนดินผาี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงกระดาษขนาดกลาง ิขนาด ็x7x15 นิๅวีทีไมีสีสันสวยงาม ละมี
ความทันสมัย ดยทีไลวดลายตຌองสดงออกถึงอกลักษณຏของกลุมอยางดดดน ดูมีมูลคา ละมีขนาดทีไเม฿หญ
จนกินเป หมาะสมกับมูลคาของผลิตภัณฑຏ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษพรຌอมหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ ิถุงขนากลางี

แโฺไโ กลุมอาชีพสตรีบຌานขาตาหนอน ิครืไองกงี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงฟอยลຏทีไดูพรีมีไยมพรຌอมสติๆกกอรຏทีไบงบอกถึงขຌอมูลทีไจาปຓน
ตางโของผลิตภัณฑຏ รวมเปถึงการ฿สภาพประกอบทีไสวยงามนารับประทาน ทีไหมาะสาหรับการบริภคภาย฿น
ครัๅงดียว นืไองจากบรรจุภัณฑຏบบดิมนัๅนปຓนถุงพลาสติก฿สทัไวเป เมตกตางจากผูຌประกอบการรายอืไนโ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงฟอยลຏ ละ สติๆกกอรຏปะหนຌาซอง
วัสดุ ๊ ถุงฟอยลຏ / สติๆกกอรຏพิมพຏ ไ สี / เดคัทหนຌาตาง ิสติๆกกอรຏดຌานหนຌาี
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

564
แโฺไใ กลุมสยามซนตຏสงขลา ิสบูสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
นืไองจากยังเมมีบรรจุภัณฑຏสาหรับ฿สสินคຌาบบรวมชิๅน จึงมีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุง
กระดาษทีไมีความคงทน สวยงาม สีสันสวยงาม สดงถึงความปຓนตัวตนของกลุม นืไองจากมักจะมีลูกคຌาทีไจะซืๅอ
฿นปริมาณทีไมากชิๅน จึงมีความตຌองการบรรจุภัณฑຏทีไมีความหมาะสมกับพฤติกรรมการซืๅอของลูกคຌา
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงกระดาษพรຌอมหูหิๅว
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด แ้เ กรม / พิมพຏสีพิศษ / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏ

แโฺไไ กลุมวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ิสบูสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไหมาะสมกับผลิตภัณฑຏสบูกຌอน ละสามารถ
ปกปງองสงทีไจะสองมายังผลิตภัณฑຏสบูกຌอนซึไงจะทา฿หຌอายุการ฿ชຌงานนัๅนสัๅนลง ละมีสีสันสวยงาม อีกทัๅงบรรจุ
ภั ณ ฑຏ  บบดิ ม ทีไ  ปຓ น กล อ งนัๅ น ยั ง เม มี ก ารปรั บ ปรุ ง กຌ เ ขขຌ อ มู ล ล า สุ ด ของผูຌ ป ระกอบการทีไ ถู ก ตຌ อ ง ละ
ผูຌประกอบการมีความตຌองการปรับปลีไยนลวดลายของบรรจุภัณฑຏ฿หຌมีความสวยงามละรียบหรูมากยิไงขึๅน ดย
สามารถบรรจุสินคຌาบบ ๆ ชิๅนเดຌ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

เมมีบรรจุภัณฑຏบบรวมหนวย 6 ชิๅน

565
แโฺไ5 กลุมปลูกพืชสมุนเพรละผักปลอดสาร ิชมพูสมุนเพรี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนฉลากสติๆกกอรຏ นืไองจากผูຌประอบการมีบรรจุภัณฑຏขวดพลาสติก
สาหรับ฿สสบูหลวอยูลຌวขาดตฉลากสติๆกกอรຏทีไมีความสวยงามละสืไอสารขຌอมูลเดຌอยางครบถຌวน
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ สติๆกกอรຏ
วัสดุ ๊ สติๆกกอรຏ PVC / พิมพຏ ไ สี / เดคัทตามรูปทรง
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺไๆ วิสาหกิจชุมชนกาะยอ ที อใม พี ปรดักสຏ ิหนังปลาทอดกรอบี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนกลองกระดาษทีไหมาะสมกับผลิตภัณฑຏหนังปลาทอดกรอบ ละ
สามารถปกปງองสงทีไจะสองมายังผลิตภัณฑຏดยตรงซึไงจะทา฿หຌอายุการ฿ชຌงานนัๅนสัๅนลง ละมีสีสันสวยงาม
นืไองจากบรรจุภัณฑຏบบดิมทีไปຓนกลองนัๅ นยังเมมีการปรับปรุงกຌเขขຌอมูลลาสุดของผูຌประกอบการทีไถูกตຌอง
อีกทัๅงผูຌประกอบการมีความตຌองการปรับปลีไยนลวดลายของบรรจุภัณฑຏ฿หຌมีความสวยงาม ละสามารถบรรจุ
บบรวมหนวยเดຌ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กระดาษอารຏตการຏด โ5เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

566
แโฺ47 กลุมพัฒนาผลิตภัณฑຏบຌานทุง ิปลาสຌมี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงฟอยลຏทีไดูพรีมีไยมพรຌอมสติๆ กกอรຏทีไบงบอกถึงขຌอมูลทีไจาปຓน
ตางโของผลิตภัณฑຏ รวมเปถึงการ฿สภาพประกอบทีไสวยงามนารับประทาน ทีไหมาะสาหรับการบริภคบบ
หลายครัๅง
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง ละ สติๆกกอรຏปะหนຌาซอง
วัสดุ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง / สติๆกกอรຏพิมพຏ ไ สี / เดคัทหนຌาตาง ิสติๆกกอรຏดຌานหนຌาี
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ4่ กลุมวิสาหกิจชุมชนปรรูปลูกหยี ิผลเมຌปรรูปี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงฟอยลຏทีไดูพรีมีไยมพรຌอมสติๆกกอรຏทีไบงบอกถึงขຌอมูลทีไจาปຓน
ตางโของผลิตภัณฑຏ รวมเปถึงการ฿สภาพประกอบทีไสวยงามนารับประทาน ทีไหมาะสาหรับการบริภคเดຌหลาย
ครัๅง นืไองจากบรรจุภัณฑຏบบดิมนัๅนปຓนถุงพลาสติก฿สทัไวเป เมตกตางจากผูຌประกอบการรายอืไนโ
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง ละ สติๆกกอรຏปะหนຌาซอง
วัสดุ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง / สติๆกกอรຏพิมพຏ ไ สี / เดคัทหนຌาตาง ิสติๆกกอรຏดຌานหนຌาี
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

567
แโฺไ้ วิสาหกิจชุมชนมบຌานกษตรกรบຌานหัวขา ิขนมผิงี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลั กษณะปຓน กล องกระดาษส าหรับ บรรจุผ ลิตภัณฑຏขนมผิ งดຌาน฿น ทีไมีล วดลาย
สวยงาม ละระบุขຌอมูลทีไจะ฿ชຌประชาสัมพันธຏอยางครบถຌวน อีกทัๅงยังปຓนการปງองกันเม฿หຌกิดความสียหาย
จากการขนสงนืไองจากผลิตภัณฑຏขนมผิงมีความปราะบางตกหักงาย
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ กลองกระดาษบบปຂดฝาบน กຌนขัด
วัสดุ ๊ กระดาษปງงหลังทา แ้เ กรม / พิมพຏ ไ สี / คลือบ PVC งา
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

แโฺ5เ กลุมกาฟพืๅนมืองลูบຍะบาตู ิกาฟพืๅนมืองี
ปัญหาความตຌองการ
มีความตຌองการบรรจุภัณฑຏลักษณะปຓนถุงฟอยลຏทีไดูพรีมีไยมพรຌอมสติๆกกอรຏทีไบงบอกถึงขຌอมูลทีไจาปຓน
ตางโของผลิตภัณฑຏ สามารถกใบรักษาละยืดอายุของผลิตภัณฑຏ รวมเปถึงการ฿สภาพประกอบทีไสวยงามนา
รับประทาน ทีไหมาะสาหรับการบริภคเดຌหลายครัๅง
วัสดุละทคนิคการผลิตทีไลือก฿ชຌ
รูปบบบรรจุภัณฑຏ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง ละ สติๆกกอรຏปะหนຌาซอง
วัสดุ ๊ ถุงซิปฟอยลຏกຌนตัๅง / สติๆกกอรຏพิมพຏ ไ สี / เดคัทหนຌาตาง ิสติๆกกอรຏดຌานหนຌาี
บรรจุภัณฑຏกอนการออกบบละพัฒนา
บรรจุภัณฑຏหลังการออกบบละพัฒนา

568
แ2ฺ ขຌอสนอนะ
จากการดานิน ครงการพัฒ นาละออกบบบรรจุภัณฑຏ ตัๅงตการลงพืๅนทีไพืไอกใบกีไยวขຌอมูล ทีไปຓน
ประยชนຏตอการดานินการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ จนถึงกระบวนการออกบบบรรจุภัณฑຏทา฿หຌพบวา
ผูຌประกอบการควรทีไจะ฿หຌความสาคัญกับการออกบบละพัฒนาบรรจุภัณฑຏ฿หຌมีคุณภาพทัๅง฿นดຌานการ฿ชຌงานหรือ
รูปลักษณຏทีไมีความสวยงามบงบอกถึงอัตลักษณຏของทຌองถิไน พืไอปຓนปกปງอง฿หຌผลิตภัณฑຏ฿หຌมีความปลอดภัยจาก
การขนสงจนเปถึงมือผูຌบริภคควบคูกับความหมาะสมกับราคาตຌนทุนของการผลิตบรรจุภัณฑຏ
แใฺ รายชืไอคณะทางานละผูຌประสานงานครงการ
แใฺแ นางอาภาพร สินธุสาร
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ ชานาญการพิศษ
หนวยงาน ๊ สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0-2201-7ใ็ไ
อีมลຏ ๊ apaporn@dssฺgoฺth
แใฺโ นายสุทธิศักดิ์ กลิไนกຌวณรงคຏ
ตาหนง ๊ นักวิชาการออกบบผลิตภัณฑຏปฏิบัติการ หนวยงาน ๊
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0-2201-7ใใๆ
อีมลຏ ๊ sutthisak@dssฺgoฺth
แใฺใ นางสาวศิริวรรณ ซภู
ตาหนง ๊ นักวิทยาศาสตรຏ
หนวยงาน ๊
สานักทคนลยีชุมชน
ทรศัพทຏ ๊ 0-2201-7ใใๆ
อีมลຏ ๊ ssiriwan@dssฺgoฺth

