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รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
1. ชื่อโครงการ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าส้มควันไม้ วิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสน 
  

2. ที่ปรึกษาหลัก/ผู้เสนอโครงการ 
ชื่อ – สกุล : นางจิตต์เรขา  ทองมณี 
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
E-mail : jitrekha@dss.go.th 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7107  
ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญที่เก่ียวข้อง 

ความเชี่ยวชาญ รายละเอียด 
เทคโนโลยีชีวภาพ   กระบวนการหมัก 
เทคโนโลยีสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร 
เคมี การสกัดสารส าคัญจากพืชสมุนไพร 

    

ประวัติการศึกษา  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาเคมี                         มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

    

ทีมที่ปรึกษา 
1) ชื่อ – สกุล : นายอรุณ  คงแก้ว 
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
หน่วยงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
E-mail : arun@dss.go.th 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7306  
ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญที่เก่ียวข้อง 

ความเชี่ยวชาญ รายละเอียด 
วัสดุศาสตร์ / เคมี 
 

การผลิตถ่านผลไม้ 
การผลิตถ่านอัดแท่ง 
การผลิตเครื่องกรองน  าส าหรับชุมชน 
วิเคราะห์ทดสอบทางเคมี 

 
ประวัติการศึกษา  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีวัสดุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              
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2) ชื่อ – สกุล : นายชนก  ท่วมจร 
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
E-mail : chanok@dss.go.th 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7306  
ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญที่เก่ียวข้อง 
   

ความเชี่ยวชาญ รายละเอียด 
การพัฒนาเซนเซอร์ส าหรับระบบอัตโนมัติ - ระบบเซนเซอร์ 

- ระบบอัตโนมัติ 
- ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ 
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบชาญฉลาด 
- ปัญญาประดิษฐ์ 

 
ประวัติการศึกษา  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาฟิสิกส์ประยุกต์  
 (วิศวกรรมใยแก้วน าแสง) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาฟิสิกส์  
 (อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    
3) ชื่อ – สกุล : นายเมธี  ครองพงษ์ 
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 
หน่วยงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
E-mail : mathee@dss.go.th 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7306  
ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญที่เก่ียวข้อง 
  

ความเชี่ยวชาญ รายละเอียด 
วัสดุศาสตร์ / เคมี การผลิตถ่านผลไม้ 

การผลิตถ่านอัดแท่ง 
การผลิตเครื่องกรองน  าส าหรับชุมชน 
วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ถ่านกัมมันต์  ถ่านอัดแท่งและ
ถ่านดูดกลิ่น 

 
ประวัติการศึกษา  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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4) ชื่อ – สกุล : นางสาวจารุวรรณ  แตงเที่ยง 
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ 
หน่วยงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
E-mail : jaruwan@dss.go.th 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7110  
ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญที่เก่ียวข้อง 
   

ความเชี่ยวชาญ รายละเอียด 
เทคโนโลยีสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร 
การทดสอบทางจุลชีววิทยา -  วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

-  วิเคราะห์ทดสอบสารส าคัญในสมุนไพร 
 
ประวัติการศึกษา  
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฎนครปฐม 

 
5) ชื่อ – สกุล : นางสาวปริยากร  มิตรชอบ 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน 
หน่วยงาน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน  กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
E-mail : priyagon@dss.go.th 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7107  
ความเชี่ยวชาญ/ความช านาญที่เก่ียวข้อง 
   

ความเชี่ยวชาญ รายละเอียด 
การบริหารธุรกิจ  การตลาด บริหารการเงินโครงการต่างๆ 

 
ประวัติการศึกษา  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
สาขาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

 
3. ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการตามใบสมัครคูปองวิทย์ ระบุปีที่ยื่นขอรับบริการ :  2561 
    สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนต าบลคนเอาถ่าน 
    ชื่อ – สกุล : อรุณพร  จันทรเสน 
    ที่อยู่ : 109/1 หมู่ที ่8 นาหลวงเสน  อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 

หมายเลขโทรศัพท ์: 081-638-3538 
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4. ความเป็นมาของโครงการ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาหลวงเสนต าบลคนเอาถ่าน  ตั งอยู่ในอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดเ้ริ่ม 

ด าเนินการตั งแต่ปี 2551 โดยน าไม้ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ งจากการท าสวนยางพารา และสวนผลไม้ของสมาชิกในกลุ่ม
มาเผาเป็นถ่านเพ่ือไว้ใช้ในครัวเรือนและจ าหน่ายในพื นที่จังหวัด เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้  ซึ่งมีสมาชิก
เตาเผาถ่าน 13 ครัวเรือน  นอกจากนี สมาชิกกลุ่มยังมีกิจกรรมอื่น เช่น การเลี ยงปลาน  าจืด เลี ยงกบ ปลูกผักปลอด
สารพิษ ขยายพันธุ์พืช เป็นต้น  กลุ่มยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและเป็นที่ศึกษาดูงาน  มีการจัดตั งกลุ่มออมทรัพย์
ขึ นในแต่ละกลุ่มกิจกรรม  มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสม่ าเสมอ 

ต่อมากลุ่มได้ต่อยอดจากการเผาถ่าน เป็นการท าน  าส้มควันไม้  โดยตระหนักว่าควันที่เกิดจากการเผาถ่าน 
จะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัย  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้เป็นผลิตภัณฑ์ จึงได้ 
ต่อขยายระบบควบแน่นควันไม้ให้เป็นน  าส้มควันไม้  ปัจจุบันกลุ่มผลิตน  าส้มควันไม้ได้ประมาณ 22.5 ลิตรต่อเดือน   
โดยสามารถเผาถ่านเพ่ือผลิตน  าส้มควันไม้ 1 วันแล้วต้องพักเตา 1 วัน ดังนั นจึงท าการผลิตได้เดือนละ 15 วันเท่านั น 
ทั งนี ปัญหาเกิดจากระบบควบแน่นเพื่อกลั่นน  าส้มควันไม้ไม่มปีระสิทธิภาพ เกิดการรั่วไม่สามารถควบแน่นควันไม้ได้ 
ท าให้ผลิตน  าส้มควันไม้ได้น้อย  ทั งนี ระบบควบแน่นที่กลุ่มใช้อยู่ท าจากวัสดุที่ไม่ทนความร้อนและแตกหักง่าย จึงไม่
สามารถผลิตได้ต่อเนื่องทุกวัน  ต้องมีการหยุดพักการเผาถ่าน กลุ่มจึงต้องการปรับปรุงระบบการกลั่น/การควบแน่น
ควันไมท้ี่มีประสิทธิภาพ  ให้สามารถกลั่นน  าส้มควันไม้ได้มากขึ น  กลุ่มใช้ประโยชน์จากน  าส้มควันไม้ในการเกษตร
เพ่ือก าจัดแมลงศัตตรู  ก าจัดแมลงในมูลสัตว์ เป็นการลดการใช้สารเคมีในการก าจัดแมลง และยังจ าหน่ายเพ่ือ
เพ่ิมขึ นรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม  นอกจากนี ยังต้องการต่อยอดน าน  าส้มควันไม้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับ
ท าความสะอาดสุนัขและแมว   เพ่ือจ าหน่ายเพ่ิมขึ นรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มอีกด้วย  ซึ่งกลุ่มมีช่องทางการจ าหน่าย
กับผู้ซื อโดยตรง/ผู้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้   ฝากวางจ าหน่ายตามร้านค้าและออกร้านจ าหน่ายในงานต่างๆ 

     น  าส้มควันไม้ (wood vinegar) เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน  เป็นของเหลวที่ได้จากการควบแน่นจาก 
การเผาไหม้ในเตาเผาภายใต้สภาวะอับอากาศ  โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 120 – 430 องศาเซลเซียส  น  าส้มควันไม้ 
มีสารประกอบมากกว่า 200 ชนิด  มีน  าเป็นส่วนประกอบหลักร้อยละ 85  กรดอินทรีย์ร้อยละ 3  และกรดอินทรีย์
ชนิดอื่น ๆ 
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5. ประเด็นการพัฒนา 
    

ประเด็นการพัฒนา ความต้องการของผู้ประกอบการ แนวทางการพัฒนาของท่ีปรึกษา 
1) พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ 

- พัฒนาแชมพูน  าส้มควันไม้ส าหรับ
ท าความสะอาดสุนัขและแมว  

1.1 พัฒนาสูตรแชมพูที่มีน  าส้มควันไม้ ส าหรับท า
ความสะอาดสัตว์เลี ยง 

2) พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

- บรรจุภัณฑ์แชมพูและน  าส้มควัน
ไมพ้ร้อมออกแบบฉลาก 

2.1 จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับบรรจุ
แชมพูน  าส้มควันไม้ พร้อมออกแบบฉลาก 
2.2 จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสมส าหรับบรรจุ
น  าส้มควันไม้ พร้อมออกแบบฉลาก 

3) พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต 

- พัฒนาระบบการควบแน่นน  าส้ม
ค วั น ไ ม้ ด้ ว ย ก า ร ป รั บ ป รุ ง ท่ อ
ควบแน่นที่มีการไหลเวียนของน  า 

3.1 การพัฒนาระบบการควบแน่นน  าส้มควันไม้
ด้วยการปรับปรุงท่อปล่องปล่อยควัน พร้อมระบบ
ควบแน่นที่มีการไหลเวียนน  าส าหรับเตาเผาถ่าน
ของกลุ่มคนเอาถ่าน นาหลวงเสน  
     กลุ่มฯมีการสร้างเตาเผาถ่านจากถังน  ามัน
ขนาด 200 ลิตร และใช้ดินเหนียวโบกทับเพ่ือให้
ความร้อนสะสมได้ดี ส าหรับท่อปล่องปล่อยควันที่
ใช้ในการควบแน่นเพ่ือเก็บน  าส้มควันไม้ใช้ท่อใยหิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ วความยาวท่อ 100 
เซนติเมตร ท าให้มีประสิทธิภาพในการเก็บน  าส้ม
ควันไม้ได้น้อย เนื่องจากความร้อนที่ปล่องปล่อย
ควันของเตาจะมีอุณหภูมิสูงขึ นในระหว่างการเผา
ไม้ให้กลายเป็นถ่าน ท าให้ท่อใยหินมีอุณหภูมิสูงขึ น
ตามไปด้วย เมื่อควันไฟที่ปล่อยออกมากระทบกับ
ท่อใยหิน ท าให้มีประสิทธิภาพในการควบแน่นเป็น
น  าส้มควันไม้ได้น้อยลง 
      แนวทางในการปรับปรุง คือ เปลี่ยนท่อปล่อง
ปล่อยควันที่ใช้ในการควบแน่นเพ่ือเก็บน  าส้มควัน
ไม้จากท่อใยหิน เป็นระบบควบแน่นแบบมีการ
ไหลเวียนของน  าโดยท่อด้านในท าจากสแตนเลส 
พร้อมปั๊มน  าและถังเก็บน  าระบบควบแน่นของ
น  าส้มควันไม้ด้วยการหล่อเย็นโดยการไหลเวียน
ของน  า จะสามารถควบแน่นสารต่างๆ จากควันที่
ปล่อยได้มีประสิทธิภาพดีกว่า  และมีการติดตั งตัว
วัดอุณหภูมิของควันไฟที่ปล่อยออกมาเพ่ือใช้ใน
การศึกษาช่วงอุณหภุมิที่เหมาะสมในการเก็บน  าส้ม
ควันไม้ ส าหรับการควบคุมคุณภาพน  าส้มควันไม้ 
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6. การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่ทําการพัฒนา 
 

จุดแข็ง 
- ผู้ประกอบการมีการใช้วัตถุดิบในพื นที่  เป็นศูนย์
เรียนรู้ และมีเครือข่ายที่จะต่อยอด ขยายองค์ความรู้
ต่อไป 
- ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดจากน  าส้ม
ควันไม้เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ต่อไป 
- มีตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว 

จุดอ่อน 
ขาดองค์ความรู้ ในการพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ 

โอกาส 
- ผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้และผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับ
สัตว์เลี ยง ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มาก 
- กลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ มีผู้มาศึกษาดูงานที่กลุ่มจ านวน
มาก  ท าให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ดี 

อุปสรรค 
ขาดแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบควบแน่นใน
การผลิตผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แชมพสู าหรับสัตว์เลี ยง 

   

7. วัตถุประสงค์ 
   

แนวทางการพัฒนาที่ 1 
1. พัฒนาสูตรแชมพูน  าส้มควันไม้ส าหรับท าความ
สะอาดสุนัขและแมว  

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาสูตรแชมพูผสมน  าส้มควันไม้ส าหรับสุนัขและ
แมว ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพู
ส าหรับสัตว์เลี ยง (มผช. 553/2560) 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 
2. จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมพร้อมออกแบบ 
ฉลากส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ 
   - แชมพสู าหรับสัตว์เลี ยง 
   - ผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้  

วัตถุประสงค์ 
2. เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถ
รักษาคุณภาพและอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ไว้วาง
จ าหน่ายได้ พร้อมทั งมีฉลากที่มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ถูกต้องตามมาตรฐาน มผช. 553/2560   

แนวทางการพัฒนาที่ 3 
3. การพัฒนาระบบการควบแน่นน  าส้มควันไม้ด้วยการ
ปรับปรุงท่อปล่องปล่อยควัน พร้อมระบบควบแน่นที่มี
การไหลเวียนน  าส าหรับเตาเผาถ่านของกลุ่มคนเอา
ถ่าน นาหลวงเสน  
     กลุ่มฯมีการสร้างเตาเผาถ่านจากถังน  ามันขนาด 
200 ลิตร และใช้ดินเหนียวโบกทับเพ่ือให้ความร้อน
สะสมได้ดี ส าหรับท่อปล่องปล่อยควันที่ใช้ในการ
ควบแน่นเพ่ือเก็บน  าส้มควันไม้ใช้ท่อใยหินขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ วความยาวท่อ 100 เซนติเมตร ท า

วัตถุประสงค์ 
3. การพัฒนาระบบควบแน่นน  าส้มควันไม้ที่มีการ
ไหลเวียนน  าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตน  าส้ม
ควันไม ้
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ให้มีประสิทธิภาพในการเก็บน  าส้มควันไม้ได้น้อย 
เนื่องจากความร้อนที่ปล่องปล่อยควันของเตาจะมี
อุณหภูมิสูงขึ นในระหว่างการเผาไม้ให้กลายเป็นถ่าน 
ท าให้ท่อใยหินมีอุณหภูมิสูงขึ นตามไปด้วย เมื่อควันไฟ
ที่ ป ล่ อ ยออก มา กร ะทบ กั บ ท่ อ ใ ยหิ น  ท า ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการควบแน่นเป็นน  าส้มควันไม้ได้
น้อยลง 
      แนวทางในการปรับปรุง คือ เปลี่ยนท่อปล่อง
ปล่อยควันที่ใช้ในการควบแน่นเพ่ือเก็บน  าส้มควันไม้
จากท่อใยหิน เป็น ระบบควบแน่นแบบมีการไหลเวียน
ของน  าโดยท่อด้านในท าจากสแตนเลส พร้อมปั๊มน  า
และถังเก็บน  า ระบบควบแน่นของน  าส้มควันไม้ด้วย
การหล่อเย็นโดยการไหลเวียนของน  า จะสามารถ
ควบแน่นสารต่างๆ จากควันที่ปล่อยได้มีประสิทธิภาพ
ดีกว่า และมีการติดตั งตัววัดอุณหภูมิของควันไฟที่
ปล่อยออกมาเ พ่ือใช้ ในการศึกษาช่วงอุณหภุมิที่
เหมาะสมในการเก็บน  าส้มควันไม้ ส าหรับการควบคุม
คุณภาพน  าส้มควันไม้ 
 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : พัฒนาสูตรแชมพูน  าส้มควันส าหรับสัตว์เลี ยง 
ผลผลิตที่ 1 
ได้สูตรแชมพูน  าส้มควันไม้ส าหรับท าความสะอาดสุนัข
และแมว 

ผลลัพธ์ที่ 1 
ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับ
สัตว์เลี ยงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช. 553/2560) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับสัตว์เลี ยงและผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม ้
ผลผลิตที่ 2 
ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับ
สัตว์เลี ยงและผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม ้พร้อมฉลาก 

ผลลัพธ์ที่ 2 
ผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับสัตว์เลี ยงและผลิตภัณฑ์น  าส้ม
ควันไม้มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  มีข้อความบนฉลากท่ี
ถูกต้องตามมาตรฐาน มผช. 553/2560 และดึงดูดใจ 
ผู้ซื อ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : การพัฒนาระบบควบแน่นน  าส้มควันไม้ที่มีการไหลเวียนน  าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เก็บน  าส้มควันไม ้
ผลผลิตที่ 3 
ได้ระบบควบแน่นแบบมีการไหลเวียนของน  าโดยท่อ
ด้านในท าจากสแตนเลส 

ผลลัพธ์ที่ 3 
ได้ผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 659/2553) สามารถจ าหน่าย
เพ่ิมรายได้  และต่อยอดน าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
แชมพูส าหรับสัตว์เลี ยง 

 
9. แผนปฏิบัติงาน 
  

ผลผลิต กิจกรรม วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด 
1.ผลิตภัณฑ์แชมพู
ส าหรับสัตว์เลี ยงที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 
553/2560) 

1.1 พัฒนากระบวนการผลิตและสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูที่มี
ส่วนผสมน  าส้มควันไม้ ส าหรับท าความสะอาดสุนัขและแมว 
1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ 
1.3 วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แชมพตูามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพูส าหรับสัตว์เลี ยง (มผช. 553/2560) 
โดยเก็บตัวอย่างเป็นระยะๆ 
1.4 ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิต และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือการผลิตส าหรับการจ าหน่าย และ
การปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ 
1.5 ติดตามการด าเนินงานโดยการประสานงานกับ  
ผู้ประกอบการทุกขั นตอน  เพื่อให้กระบวนการผลิตถูกต้อง  
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ  
1.6 สรุปและประเมินผล 

 มิถุนายน-กรกฎาคม 64 
 

  สิงหาคม 64 
 

สิงหาคม-พฤศจิกายน 64 
 
 

มิถุนายน-พฤศจิกายน 64 
 
 

กันยายน-พฤศจิกายน 64 
 
 

ธันวาคม 64 
 2. ผลิตภัณฑ์แชมพู
ส าหรับสัตว์เลี ยงและ
น  าส้มควันไม้มีบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม  มีและ
ข้อความบนฉลากที่
ถูกต้องครบถ้วน 
  

2.1  จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์แชมพู
ส าหรับสัตว์เลี ยงให้สามารถรักษาคุณภาพและอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์ให้วางจ าหน่ายได้  พร้อมออกแบบฉลากที่มี
ข้อความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
แชมพูส าหรับสัตว์เลี ยง (มผช. 553/2560) 
2.2 จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์น  าส้ม
ควันไมใ้ห้สามารถรักษาคุณภาพและอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
ไว้วางจ าหน่ายได้  พร้อมออกแบบฉลากที่มีข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.3 ทดลองใช้บรรจุภัณฑ์และฉลากต้นแบบ เพ่ือวาง
จ าหน่าย 

กันยายน-ตุลาคม 64 
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3. ระบบควบแน่นแบบมี
การไหลเวียนของน  าโดย
ท่อด้านในท าจาก 
สแตนเลส 

3.1 ลงพื นที่ดูสภาพปัจจุบันการผลิตและให้ค าปรึกษาใน
การปรับปรุงเตาเผาถ่านเพ่ือรองรับระบบควบแน่นแบบ 
3.2 การออกแบบระบบควบแน่นน  าส้มควันไม้แบบมีการ
ไหลเวียนของน  า 

มิถุนายน-กรกฎาคม 64 
(ดูสถานะการณ์โควิด) 

มิถุนายน-กรกฎาคม 64 

3.3 ติดตั งและทดสอบระบบควบแน่นน  าส้มควันไม้แบบมี
การไหลเวียนของน  า 
3.4 วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน  าส้มควันไม้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน  าส้มควันไม้ (มผช. 659/2553) โดยเก็บ
ตัวอย่างก่อนและหลังการพัฒนาระบบควบแน่นเป็นระยะๆ 
3.5 การให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตและ
ปรับปรุงเตาเผาถ่าน/ระบบการกลั่น/ระบบควบแน่นน  าส้ม
ควันไมเ้พ่ือการผลิตส าหรับการจ าหน่าย 
3.5 ติดตามการด าเนินงานโดยการประสานงานกับ  
ผู้ประกอบการทุกขั นตอน  เพื่อให้กระบวนการผลิตถูกต้อง  
ผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
สม่ าเสมอ 
3.6 สรุปและประเมินผล 

สิงหาคม 64 
 
มิถุนายน-พฤศจิกายน 64 
 
 
มิถุนายน-พฤศจิกายน 64 
 
 
กันยายน-พฤศจิกายน 64 
 
 
 

ธันวาคม 64 
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10. งบประมาณ                                                                                                                                                                       *ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
รายการ จํานวน 

(คน) 
จํานวน 
(หน่วย) 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อหน่วย 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ผู้ประกอบการ 
สมทบ (บาท) 

1. ค่าตอบแทน    40,000 - 
    1.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา  
         (ไม่เกินวันละ 2,000) 

5 4 ครั ง 2,000 บาท/
คน/ครั ง 

40,000 - 

2. ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ    160,000 40,000 
   2.1 ค่าใช้สอย    108,000 8,000 
     2.1.1 ค่าจ้างเหมารถตูเ้ดินทางระหว่าง 
    กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช/ในพื นที่ 

 4 ครั งๆละ 
4 วัน 

2,500 บาท/
วัน/ครั ง 

40,000  

    2.1.2 ค่าที่พักในพื นที่ จ. นครศรีธรรมราช 5 4 ครั งๆ 
ละ 3 คืน 

800 บาท/
คน/ครั ง 

48,000  

   2.1.3 ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจ้าง 
          ออกแบบฉลากต้นแบบ (วศ.) 
            - ผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับสัตว์เลี ยง 
           - ผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้ 

  5,000 บาท 
/2 งาน 

5,000  

          -  ค่าบรรจุภัณฑ์และฉลาก (ผปก.)     8,000 
  2.1.4 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ทดสอบ   
          - ผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับสัตว์เลี ยง 
         - ผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้ 

    15
ตัวอย่าง 

1000/ตย. 
/15 ตย. 
 

15,000  

2.2 ค่าวัสดุ    52,000 32,000 
        2.2.1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ
พัฒนาระบบควบแน่นการกลั่นน  าส้มควันไม้  
เช่น ท่อสแตนเลส  ตัววัดอุณหภูมิของเตาเผา
ถ่าน  ปั๊มน  า ถังเก็บน  าไหลเวียน  

   45,000  

            - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการปรับ 
ปรุงเตาเผาถ่าน ได้แก่ ถังน  ามัน ปูน  ไม้ 

    20,000 

        2.2.3 ค่าสารและวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
ท าแชมพูน  าส้มควันไม้ เช่น 
             - สารลดแรงตึงผิว กระดาษวัด pH 

    
 

5,000 

 

            - ภาชนะและอุปกรณ์ส าหรับผสม
แชมพู  เครื่องชั่ง   

    10,000 

        2.2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน  เช่น  ค่าขนส่งตัวอย่าง  

   2,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น 200,000 40,000 
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11. ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา 

11.1 ความพร้อมด้านบุคลากร 
       กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีองค์ความรู้และประสบการณ์
ในงานที่เกี่ยวข้อง 1) เตาเผาถ่าน  2) ผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้  3) ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร (แชมพู)      
4) การวิเคราะห์ทดสอบทางด้าน เคมี  จุลินทรีย์  และกายภาพ 5. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก พร้อมทั งมี
ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 

11.2 ความพร้อมด้านสถานที่/ห้องปฏิบัติการ 
       กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีห้องปฏิบัติการวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบ ที่ใช้ด าเนินงานตามภาระกิจของกรม
วิทยาศาสตร์บริการอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
 

11.3 ความพร้อมด้านเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
       กรมวิทยาศาสตร์บริการ  มีเครื่องมือส าหรับท าวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ด าเนินงาน 
ตามภาระกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการอยู่แล้ว จึงมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

 
12. ผลิตภัณฑ์ที่ทําการยกระดับ 
          - เตาเผาถ่านและการกลั่น/ระบบควบแน่นน  าส้มควันไม้ 
          - ผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับสัตว์เลี ยง 
         - ผลิตภัณฑ์น  าส้มควันไม้ 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 

2.1 แนวทาง วัตถุประสงค์ ผลผลิต  

แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนาสูตรแชมพูน ้าส้มควันไม้ส้าหรับท้าความสะอาดสุนัขและแมว 

วัตถุประสงค์ข้อ 1 พัฒนาสูตรแชมพูผสมน ้าส้มควันไม้ส้าหรับสุนัขและแมว ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง (มผช. 553/2560) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  รายละเอียดผลการด้าเนินงาน 

ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 1 ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 1 

ได้สูตรแชมพูน ้าส้มควัน
ไม้ส้าหรับท้าความสะอาด
สุนัขและแมว 

 

 

 

ผู้ประกอบการสามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยงที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยง (มผช. 
553/2560)  เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม 

1.1  พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
แชมพูท่ีมีส่วนผสมน ้าส้ม
ควันไม้ ส้าหรับท้าความ
สะอาดสัตว์เลี ยง (สุนัขและ
แมว) แต่การเติมน ้าส้มควัน
ไม ้ท้าให้แชมพูมีกลิ่นควัน
ไม ้ผู้บริโภคอาจไม่ชอบ จึง
พัฒนาสูตรแบบไม่ผสม
น ้าส้มควันไม้ด้วย และมีการ
เพ่ิมสารสกัดเปลือกมังคุด 
ซึ่งได้จากวัสดุเหลือทิ งจาก
การแปรรูปผลไม้ในสวนของ
ผู้ประกอบการ  
1.2 จัดหาสารส่วนผสมและ
วัสดุที่จ้าเป็นใช้ในการผลิต
แชมพใูห้กับผู้ประกอบการ 
เช่น สารลดแรงตึงผิว ลาโน
ลีน  กระดาษวัด pH 
กระบอกตวง  เป็นต้น 
1.3 ถ่ายทอดสูตรผลิตภัณฑ์
แชมพแูละวิธีผลิตทาง
ออนไลน์ให้กับผู้ประกอบ 
ทดลองผลิตและทดลองใช้
งาน และถ่ายทอด 
 
 

1.1 ไดสู้ตรผลิตภัณฑ์
แชมพูส้าหรับท้าความ
สะอาดสัตว์เลี ยง แบบที่มี
ส่วนผสมน ้าส้มควันไม้ 
และแบบมี  
สารสกัดเปลือกมังคุด ซึ่งมี
สมบัติลดอาการคันและ
รังแคของสุนัขและแมว 
สูตรผลิตภัณฑ์และวิธีการ
ผลิตแชมพสู้าหรับสัตว์
เลี ยง อยู่ใน ภาคผนวก ก 
1.2 ผู้ประกอบการมสีาร
ส่วนผสมทั งหมดและวัสดุ
ที่จ้าเป็นใช้ในการผลิต
แชมพ ูจึงสามารถผลิตเพื่อ
จ้าหน่ายได้ วิธีการผลิต
แชมพสู้าหรับสัตว์เลี ยง
และ ส่วนผสมอยู่ใน
ภาคผนวก ก 
1.3 ผู้ประกอบการ 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยงได้
เอง  
 



 
 

 
 

 

เทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์พร้อมทั งให้
ค้าปรึกษาในการปรับปรุง
สูตรผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้ประกอบการ ณ ที่ท้าการ
กลุ่ม จ้านวน 2 ครั ง ในวันที่ 
4 พ.ย. 64 และ วันที่ 16 
ธ.ค. 64 
1.4 วิเคราะห์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์แชมพู ที่ วศ.
พัฒนาสูตรและ ที่
ผู้ประกอบการผลิต ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง 
(มผช. 553/2560)  โดย
ห้องปฏิบัติการของ วศ. 
ได้ผลดังนี  
- ลักษณะทั่วไป ไม่แยกชั น 
ไม่ตกตะกอน  
- ความเป็นกรด-เบส (pH) 
  = 6.8 
- จุลินทรีย์ทั งหมด  < 10  
  cfu/g 
- ความคงสภาพ อยู่ใน 
  สภาพดี  ไม่แปรสภาพ 
- การใช้งาน ขจัดสิ่ง 
  สกปรกได้ดี 
ผลทดสอบเป็นไปตาม  
มผช. 553/2560 
นอกจากนี ได้น้าผลิตภัณฑ์
แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง ที่
ผลิตได้ส่งวิเคราะห์ทดสอบ 
ภายนอก วศ. เพ่ือยืนยันผล
เพ่ิมเติม 
1.5 ให้ค้าปรึกษาการเตรียม
สถานที่ผลิตแชมพูให้ถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐาน 
และการเตรียมอุปกรณ์ที่

1.4 ผลวิเคราะห์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์แชมพู โดย
หน่วยงานภายนอก วศ. 
มีผลทดสอบเป็นไปตาม 
มผช. 553/2560 ดังใน 
ภาคผนวก ข  
1.5 ผู้ประกอบการก้าลัง
ปรับปรุงสถานที่ผลิต
แชมพูให้ถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐาน มผช.
553/2560 และไดเ้ตรียม
อุปกรณ์ที่จ้าเป็นใช้ในการ
ผลิตแล้ว ตามที่ได้รับ
ค้าปรึกษา  
1.6 ผลิตภัณฑ์แชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยงที่ได้
ปรับปรุงสูตรและให้
สมาชิกกลุ่มน้าไปทดลอง
ใช้กับสุนัขและแมวแล้ว 
สุนัขและแมวมีขนที่นุ่ม ไม่
มีการคันและลดเห็บหมัด 
เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 
1.7 สรุปและประเมินผล 
 



 
 

 
 

 

จ้าเป็นใช้ในการผลิต ซ่ึง
สถานที่ผลิตอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุง เมื่อปรับปรุงให้ถูก
สุขลักษณะแล้ว จึงจะยื่นขอ 
มผช.  
1.6 ติดตามการด้าเนิน การ
ปรับปรุงสถานที่ผลิต การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้
ผู้ประกอบการแจก
ผลิตภัณฑ์แชมพูที่ท้าขึ น ให้
สมาชิกกลุ่มทดลองใช้งาน
กับสุนัขและแมว เพื่อดูผล
การใช้งานและปรับปรุงสูตร
จนผู้ประกอบการพอใจ 
1.7 สรุปและประเมินผล 

รูปภาพการด้าเนินงานในผลผลิต 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยงและให้ค้าปรึกษา 
                                            การปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
 

                                

              

                            

 



 
 

 
 

 

                         

             

                         

แนวทางการพัฒนา 2 จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมพร้อมออกแบบฉลากส้าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์แชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยงและผลิตภัณฑ์น ้าส้มควันไม้  

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถรักษาคุณภาพและอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์ไว้วางจ้าหน่ายได้  พร้อมทั งมีฉลากที่มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ถูกต้องตาม
มาตรฐาน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดผลการด้าเนินงาน 

ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 

ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์แชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยงและ
ผลิตภัณฑ์น ้าส้มควันไม้ 
พร้อมฉลาก 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์แชมพูส้าหรับ
สัตว์เลี ยงและผลิตภัณฑ์
น ้าส้มควันไม้มีบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม  มี
ข้อความบนฉลากที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
มผช.  

จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง
ขนาด 500 และ 250 ซีซี 
พร้อมทั งมีฉลากที่มี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ถูกต้องตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยง (มผช.
553/2560)   
และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
น ้าส้มควันไม้ เดิมเป็นขวด
ใสไม่เหมาะสมตาม มผช. 

2.1 ผลิตภัณฑ์แชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยง มีบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถ
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้
วางจ้าหน่ายได้  พร้อมทั ง
มีฉลากผลิตภัณฑ์ถูกต้อง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนแชมพูส้าหรับสัตว์
เลี ยง (มผช.553/2560)   
2.2 ผลิตภัณฑ์น ้าส้มควัน
ไม ้มีบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม สามารถรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้วาง



 
 

 
 

 

จึงจัดหาบรรจุภัณฑ์ให้ใหม่
เป็นขวดทึบแสง และมี
ข้อความบนฉลากที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนน ้าส้มควันไม้ (มผช. 
659/2553) 

จ้าหน่ายได้  พร้อมทั งมี
ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกต้อง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนน ้าส้มควันไม้ (มผช. 
659/2553) เป็นการ 
เพ่ิมมูลค่าทั ง 2 ผลิตภัณฑ์ 
และสามารถที่จะขอ มผช. 
ได้ต่อไป 

รูปภาพการด้าเนินงานในผลผลิต 2 : บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมพร้อมออกแบบฉลากส้าหรับผลิตภัณฑ์แชมพู 
                                            ส้าหรับสัตว์เลี ยงและผลิตภัณฑ์น ้าส้มควันไม้ 

                             

                        

            

                        

   

ผลิตภัณฑ์แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง 

   บรรจุภัณฑ์น ้าส้มควันไม้และฉลากเก่า                      บรรจุภัณฑ์น ้าส้มควันไม้และฉลากใหม่ 



 
 

 
 

 

แนวทางการพัฒนา 3 การพัฒนาระบบการควบแน่นกลั่นน ้าส้มควันไม้ด้วยการปรับปรุงท่อปล่องควัน  
พร้อมมีการไหลเวียนน ้าในระบบควบแน่น  

วัตถุประสงค์ข้อ 3 พัฒนาระบบควบแน่นกลั่นน ้าส้มควันไม้ที่มีการไหลเวียนน ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการผลิตน ้าส้มควันไม้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการด้าเนินงาน 

ผลผลิต 3 ผลลัพธ์ 3 ผลผลิต 3 ผลลัพธ์ 3 

ไดร้ะบบควบแน่นแบบมี
การไหลเวียนของน ้าโดย
ท่อด้านในท้าจากสแตน
เลส 
 
 
 
 
 
 

ได้ผลิตภัณฑ์น ้าส้มควัน
ไม้ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.
659/2553) สามารถ
จ้าหน่ายเพิ่มรายได้  
และต่อยอดน้าไปใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์
แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง 

3.1 ไดแ้บบและสร้างระบบ
ควบแน่น ส้าหรับกลั่นน ้าส้ม
ควันไม ้ 
3.2 ติดตั งและปรับปรุง
ระบบควบแน่น เพ่ือกลั่น
น ้าส้มควันไม้  ที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม   
จ้านวน 3 ชุด ส้าหรับ
เตาเผาถ่าน 3 เตา 
ประกอบด้วย 
1) ท่อควบแน่นเพื่อกลั่น
น ้าส้มควันไม้เป็นแบบ2ขั น   
ชั นในท้าจากสแตนเลสซึ่งมี
ความคงทนและกันการกัด
กร่อนจากน ้าส้มควันไม้ 
และท่อชั นนอกเป็น PVC 
ท้าให้ควบแน่นสารต่างๆ 
จากควันที่ปล่อยออกมา ให้
มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม  
(ของเดิมเป็นท่อใยหินซ่ึง
แตกหักได้ง่าย) 
2) มีหวัวัดอุณหภูมิ 
(Thermocouple) เพ่ือใช้
ในการวัดช่วงอุณหภูมิของ
ควันทีเ่หมาะสมในการเก็บ
น ้าส้มควันไม้ ท้าให้ควบคุม 
คุณภาพน ้าส้มควันไม้ได้ดี
ขึ น 
3) ท่อสแตนเลสที่ต่อจาก
เตา เพื่อส่งควันให้กับท่อ
ควบแน่น 

3.1 ไดร้ะบบควบแน่น 
ส้าหรับกลั่นน ้าส้มควันไม้ 
ทีพั่ฒนาโดย วศ. ท้าให้
ประสิทธิภาพการกลั่น
น ้าส้มควันไม้ดีกว่าเดิม 
ช่วยเพิ่มก้าลังการผลิตจาก
เดิม 22.5 ลิตรต่อเดือน 
เป็น 225 ลิตรต่อเดือน ได้
ผลผลิตเพ่ิมขึ น 10 เท่า 
- ท้าให้ลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาระบบกลั่น
เพราะท้าจากวัสดุที่มีความ
คงทน กันการกัดกร่อน
จากน ้าส้มควันไม้ มีอายุ
การใช้งานนานขึ นกว่า
แบบเดิม  
- ผลผลิตน ้าส้มควันไม้ที่
เพ่ิมขึ น ท้าให้ผู้ประกอบ 
การมีรายได้จากการ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ น  
 
 
 



 
 

 
 

 

4) แผงโซล่าเซล จ้านวน 2 
ชุด เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
ให้กับแบตเตอรี่ ส้าหรับปั๊ม
น ้าที่ใช้ท้าระบบไหลเวียน
ของน ้าหล่อเย็นในท่อ
ควบแน่น ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้า และประหยัดน ้าที่ใช้
หล่อเย็น 
5) แบตเตอรี่ เพ่ือเก็บ
ส้ารองกระแสไฟฟ้า และ
แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า  
ระบบควบแน่นส้าหรับกลั่น
น ้าส้มควันไม้ ดังใน
ภาคผนวก ค 

รูปภาพการด้าเนินงานในผลผลิต 3 : พัฒนาระบบควบแน่นกลั่นน ้าส้มควันไม้ที่มีการไหลเวียนน ้า 

                          

                          
                                                                                

        

 



 
 

 
 

 

      

              

 

                
           

               

 

          

 



 
 

 
 

 

2.2 แผนปฏิบัติงาน  

 
ผลผลิต* กิจกรรม* วันที่เริ่ม – วันที่

สิ้นสุด 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลิตภัณฑ์
แชมพูส้าหรับ
สัตว์เลี ยงที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน (มผช. 
553/2560) 

1.1 พัฒนากระบวนการผลิตและ
สูตรผลิตภัณฑ์แชมพูท่ีมีส่วนผสม
น ้าส้มควันไม้ ส้าหรับท้าความ
สะอาดสุนัขและแมว 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 64 

-  พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูที่มี
ส่วนผสมน ้าส้มควันไม้ ส้าหรับท้าความ
สะอาดสัตว์เลี ยง (สุนัขและแมว)  
- จัดหาสารส่วนผสมและวัสดทุี่จ้าเป็น
ใช้ในการผลิตแชมพูให้กับ
ผู้ประกอบการ 

 1.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ 

สิงหาคม – 
กันยายน 64 
 
 
4 พฤศจิกายน 64 
 
 
16 ธันวาคม 64 

ครั งที่ 1 ถ่ายทอดสูตรผลิตภัณฑ์แชมพู
และวิธีผลิตแบบออนไลน์ให้กับ
ผู้ประกอบการทดลองผลิตและทดลอง
ใช้งาน 
ครั งที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยงให้กับ
ผู้ประกอบการ ณ ที่ท้าการกลุ่มฯ  
ครั งที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยงให้กับ
ผู้ประกอบการ ณ ที่ท้าการกลุ่มฯ  

 1.3 วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์
แชมพูตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนแชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง 
(มผช. 553/2560) โดยเก็บ
ตัวอย่างเป็นระยะๆ 

กรกฎาคม  - 
ธันวาคม  64 

วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยงตามเกณฑ์ ตาม มผช. 
553/2560  
 
  

 1.4 ให้ค้าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการผลิต และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการผลิตส้าหรับ
การจ้าหน่าย และการปรับปรุง
สถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ 

มิถุนายน – 
ธันวาคม 64 
 

-  ให้ค้าปรึกษาการเตรียมสถานที่ผลิต
แชมพูให้ถูกสุขลักษณะ และการเตรียม
อุปกรณ์ที่จ้าเป็นใช้ในการผลิต แบบ
ออนไลน์และลงพื นที่ ณ ที่ท้าการกลุ่ม 
- ให้ค้าปรึกษาการปรับปรุงสูตร
ผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะที่ต้องการ 
แบบออนไลน์และลงพื นที่ ณ ที่ท้าการ
กลุ่ม 



 
 

 
 

 

ผลผลิต* กิจกรรม* วันที่เริ่ม – วันที่
สิ้นสุด 

ผลการด าเนินงาน 

 1.5 ติดตามการด้าเนินงานโดย
การประสานงานกับ  
ผู้ประกอบการทุกขั นตอน  
เพ่ือให้กระบวนการผลิตถูกต้อง  
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างสม่้าเสมอ  

กรกฏาคม – 
ธันวาคม 64 
 

- ติดตามความพร้อมการเตรียม
สถานที่ผลิตและอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นใช้ใน
การผลิตแบบออนไลน์และลงพื นที่ ณ 
ทีท่้าการกลุ่ม 
- ติดตามการผลิตและปรับปรุงสูตร
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการทดลองผลิต 
แบบออนไลน์และลงพื นที่ ณ ที่ท้าการ
กลุ่ม 

 1.6 สรุปและประเมินผล ธันวาคม 64 รายงานฉบับสมบูรณ์ 

2. ผลิตภัณฑ์
แชมพูส้าหรับ
สัตว์เลี ยงและ
น ้าส้มควันไม้มี
บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม  มีและ
ข้อความบนฉลาก
ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

2.1  จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ส้าหรับผลิตภัณฑ์แชมพูส้าหรับ
สัตว์เลี ยงให้สามารถรักษา
คุณภาพและอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์ให้วางจ้าหน่ายได้  
พร้อมออกแบบฉลากที่มีข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพูส้าหรับ
สัตว์เลี ยง (มผช. 553/2560) 

สิงหาคม – 
กันยายน  64 

2.1  ไดบ้รรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง  
ขนาด 500 ซีซี และ 250 ซีซี 
และ ฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพู
ส้าหรับสัตว์เลี ยง (มผช. 553/2560) 
 
 
 
 

 2.2 จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ส้าหรับผลิตภัณฑ์น ้าส้มควันไม้ให้
สามารถรักษาคุณภาพและอายุ
การเก็บผลิตภัณฑ์ไว้วางจ้าหน่าย
ได้  พร้อมออกแบบฉลากท่ีมี
ข้อความถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สิงหาคม – 
กันยายน  64 

2.2  ไดบ้รรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์น ้าส้มควันไม้ ขนาด 500 ซีซี 
ให้สามารถรักษาคุณภาพและอายุการ
เก็บผลิตภัณฑ์ไว้วางจ้าหน่ายได้ 
 

 2.3 ทดลองใช้บรรจุภัณฑ์และ
ฉลากต้นแบบ เพ่ือวางจ้าหน่าย 

ธันวาคม 64 2.3 ผลิตภัณฑ์แชมพูส้าหรับสัตว์เลี ยง 
ได้ให้สมาชิกกลุ่มทดลองน้าไปทดลอง
ใช้ก่อนวางจ้าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์น ้าส้มควันไม้อยู่ในระหว่าง
การเก็บไว้ 3 เดือนก่อนน้ามาใช้หรือ
จ้าหน่าย 
 



 
 

 
 

 

ผลผลิต* กิจกรรม* วันที่เริ่ม – วันที่
สิ้นสุด 

ผลการด าเนินงาน 

3. ระบบ
ควบแน่นกลั่น
น ้าส้มควันไม้
แบบมีการ
ไหลเวียนของน ้า
โดยท่อด้านในท้า
จากสแตนเลส 

3.1 ลงพื นที่ดูสภาพปัจจุบันการ
ผลิตและให้ค้าปรึกษาในการ
ปรับปรุงเตา 
เผาถ่านเพ่ือรองรับระบบควบแน่น
แบบ 

 

กรกฏาคม  64 3.1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  
ระบาดมากในพื นที่จังหวัดกรุงเทพฯ 
และนครศรีธรรมราช ท้าให้ไม่สามารถ
เดินทางข้ามจังหวัด  จึงลงพื นที่ไม่ได้  
ต้องประสานงานกับผู้ประกอบการทาง
โทรศัพท์และไลน์เพ่ือขอข้อมูลเตาเผา
ถ่านและระบบควบแน่นที่ใช้อยู่  
ณ ปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบปัญหาที่
แท้จริง คือเตาเผาถ่านมที่อปล่อง
ปล่อยควันที่ท้าจากวัสดุที่แตกหักง่าย 
ไม่ทนความร้อนและมีขนาดที่ไม่
เหมาะสม ท้าให้ควันรั่วออกไม่สามารถ
ควบแน่นเพื่อกลั่นน ้าส้มควันไม้ 

 3.2 การออกแบบระบบควบแน่น
น ้าส้มควันไม้แบบมีการไหลเวียน
ของน ้า 

 

กรกฏาคม – 
กันยายน  64 

- รออกแบบและจัดท้าต้นแบบท่อ
ควบแน่นควันไม้แบบมีการไหลเวียน
ของน ้าหล่อเย็นรอบท่อควบแน่น  
- จัดท้าต้นแบบระบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าส้าหรับควบคุม
การไหลเวียนของน ้าหล่อเย็นของท่อ
ควบแน่นโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ 

 3.3 ติดตั งและทดสอบระบบ
ควบแน่นน ้าส้มควันไม้แบบมีการ
ไหลเวียนของน ้า 

 

2-6 พฤศจิกายน 
64 
 
 
14-18 ธันวาคม 
64 

ครั งที่ 1 ลงพื นที่ ณ ที่ท้าการกลุ่มฯ  
เพ่ือติดตั งระบบควบแน่นน ้าส้มควันไม้
แบบ  มีการไหลเวียนของน ้าที่ วศ. ได้
พัฒนาขึ น และทดสอบการใช้งาน 
ครั งที่ 2 ลงพื นที่ ณ ที่ท้าการกลุ่มฯ  
เพ่ือปรับระบบควบแน่นน ้าส้มควันไม้
แบบ  มีการไหลเวียนของน ้าที่ วศ. ได้
ปรับปรุงหลังจากการติดตั งในครั งที่ 1  
และทดสอบการใช้งาน 

 3.4 วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ
น ้าส้มควันไม้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าส้มควันไม้ 
(มผช. 659/2553) โดยเก็บ
ตัวอย่างก่อนและหลังการพัฒนา
ระบบควบแน่นเป็นระยะๆ 

ตุลาคม 64 - วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน ้าส้มควัน
ไม้ที่ผู้ประกอบการผลิตได้ ก่อน วศ. 
ปรับปรุงระบบควบแน่นน ้าส้มควันไม้ให้ 
ผลวิเคราะห์ทดสอบ ไม่เป็นไปตาม
ข้อก้าหนด มผช. 659/2553  คือ ค่า
ความเป็นกรด-เบส (pH)  3.6  (ตาม
มาตรฐาน pH  2.0 - 3.0)  



 
 

 
 

 

ผลผลิต* กิจกรรม* วันที่เริ่ม – วันที่
สิ้นสุด 

ผลการด าเนินงาน 

- น ้าส้มควันไม้ทีผ่ลิตหลัง วศ. 
ปรับปรุงระบบควบแน่นน ้าส้มควันไม้ให้  
ต้องทิ งระยะเวลา 3 เดือนจึงจะ
สามารถวิเคราห์ทดสอบ 

 3.5 การให้ค้าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการผลิตและปรับปรุง
เตาเผาถ่าน/ ระบบควบแน่นกลั่น
น ้าส้มควันไม้เพ่ือการผลิตส้าหรับ
การจ้าหน่าย 

กันยายน  64  ให้ค้าปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุง
เตาเผาถ่าน และการเตรียมความ
พร้อม เพ่ือรับการติดตั งระบบควบแน่น
กลั่นน ้าส้มควันไม้แบบมีการไหลเวียน
ของน ้าที่ วศ. ได้พัฒนาขึ น 
 

 3.6 ติดตามการด้าเนินงานโดย
การประสานงานกับผู้ประกอบ 
การทุกขั นตอน เพ่ือให้กระบวน 
การผลิตถูกต้อง  ผลิตภัณฑ์น ้าส้ม
ควันไม้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อย่างสม่้าเสมอ 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม  64 

หลังจากติดตั งระบบควบแน่นกลั่น
น ้าส้มควันไม้แล้ว ได้ประสานงานกับ
ผู้ประกอบการเป็นระยะ เพ่ือติดตาม
และให้ค้าปรึกษาเพ่ิมเติมในการใช้
ระบบควบแน่นกลั่นน ้าส้มควันไม้ และ
การเผาถ่านเพ่ือให้น ้าส้มควันไม้มี
คุณภาพดี 
 

 3.7 สรุปและประเมินผล ธันวาคม 64 รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 3 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

3.1 สรุปผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. 

          1. ผลิตภัณฑ์แชมพูส ำหรับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม ได้ด ำเนินกำรจัดหำ
สำรส่วนผสมและวัสดุ อุปกรณ์ที่จ ำเป็นเพ่ือใช้ในกำรผลิตแชมพูให้กับกลุ่ม   พัฒนำสูตรแขมพูที่เหมำะสมกับ
สัตว์เลี้ยงและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตให้กลุ่ม  ได้เก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์แชมพูเพ่ือวิเครำะห์ทดสอบ
คุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพูส ำหรับสัตว์เลี้ยง (มผช. 553/2560) โดยห้องปฏิบัติกำร 
วศ. และห้องปฏิบัติกำรภำยนอก  พบว่ำผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะตำม มผช. และเมื่อให้สมำชิกกลุ่มทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์กับสุนัขและแมว พบว่ำหลังกำรใช้แชมพูสุนัขและแมวมีขนที่นุ่ม ไม่มีกำรคันและลดเห็บหมัด เป็นที่
พึงพอใจของสมำชิก  จึงให้ผู้ประกอบกำรผลิตจ ำหน่ำยต่อไป  นอกจำกนี้ได้ให้ค ำปรึกษำเชิงลึกในกำรปรับปรุง
สถำนที่ผลิตตำมหลักเกณฑ์และและวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) เพ่ือให้
สถำนที่ผลิตมีสุขลักษณะที่ดีตำมข้อก ำหนดของ มผช. และส่งเสริม ผลักดันให้กลุ่มขอกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพูส ำหรับสัตว์เลี้ยง (มผช. 553/2560) ต่อไป 
          2. จัดหำบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมพร้อมออกแบบฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูส ำหรับสัตว์เลี้ยงและ
ผลิตภัณฑ์น้ ำส้มควันไม้  เพ่ือให้สำมำรถรักษำคุณภำพและอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้วำงจ ำหน่ำยได้ เป็นกำร
เพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์  พร้อมทั้งฉลำกที่มีรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ครบถ้วนถูกต้องตำมมำตรฐำน  มผช.  ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์น้ ำส้มควันไม้เดิมบรรจุในขวดแบบใสและฉลำกมีข้อควำมไม่ครบถ้วนตำม มผช.  จึงจัดหำบรรจุภัณฑ์
แบบขวดทึบแสงให้ 
         3. ได้ออกแบบและสร้ำงระบบควบแน่นส ำหรับกลั่นน้ ำส้มควันไม้พร้อมติดตั้งจ ำนวน 3 ชุด เป็นท่อ 2 ชั้น  
ชั้นในท ำจำกสแตนเลส ซึ่งมีควำมคงทนต่อกำรกัดกร่อนจำกน้ ำส้มควันไม้ และท่อชั้นนอกเป็น PVC ท ำให้
ควบแน่นน้ ำส้มควันไม้ได้ดีขี้น มีควำมคงทนลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและลดเวลำในกำรผลิต (ของเดิมเป็น
ท่อใยหินซึ่งแตกหักได้ง่ำย และหลังจำกกำรเผำถ่ำนกลั่นน้ ำส้มควันไม้แล้วต้องพักเตำ วันเว้นวัน ไม่สำมำรถเผำ
ถ่ำน เพ่ือกลั่นน้ ำส้มควันไม้ได้ทุกวัน)  พร้อมทั้งติดตั้งโซล่ำเซลล์ จ ำนวน 2 ชุด และแบตเตอรี่ เพ่ือผลิตและเก็บ
ส ำรองกระแสไฟฟ้ำให้กับระบบกำรไหลเวียนของน้ ำหล่อเย็นในระบบควบแน่น  จึงประหยัดพลังงำน  ลดค่ำใช้ 
จ่ำยไฟฟ้ำและค่ำน้ ำได้ด้วย  นอกจำกนี้ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิของควันไฟที่ปล่อยออกจำกเตำเผำถ่ำน  เพ่ือใช้ใน
กำรวัดช่วงอุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรเก็บน้ ำส้มควันไม้  ท ำให้ควบคุมคุณภำพน้ ำส้มควันไม้ได้ดี   ก่อนด ำเนิน
โครงกำรกลุ่มเผำถ่ำนเพ่ือผลิตน้ ำส้มควันไม้ได้ 1 วันและต้องหยุดพักระบบควบแน่น 1 วัน  จึงผลิตน้ ำส้มควันไม้ได้ 
15 วัน ประมำณ 22.5 ลิตรต่อเดือน รำคำลิตรละ 120 บำท เป็นเงิน 2,700 บำทต่อเดือน  หลังด ำเนินโครงกำร
สำมำรถเผำถ่ำนผลิตน้ ำส้มควันไม้ได้พร้อมกัน 3 เตำ ได้ผลผลิตประมำณ 225 ลิตรต่อเดือน รำคำลิตรละ 120 บำท  
เป็นเงิน 27,000 บำทต่อเดือน  ท ำให้กลุ่มผลิตน้ ำส้มควันไม้ได้เพ่ิมขึ้น 10 เท่ำ จึงมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 10 เท่ำ    

3.2 การประเมินมูลค่าก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  
          1. ผลิตภัณฑ์แชมพูส ำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มที่ได้รับถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต 
อยู่ในระหว่ำงให้สมำชิกกลุ่มทดลองใช้งำน และจะผลิตจ ำหน่ำยต่อไป  ซึ่งจะท ำให้กลุ่มมีรำยได้เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ได้
คิดต้นทุนกำรผลิต รวมจำกรำคำส่วนผสม/ขวด/ฉลำก/ค่ำแรง  โดยแชมพูขนำด 500 ซีซี ต้นทุนประมำณ 
70.70 บำท/ขวด รำคำขำย 120 – 150 บำท/ขวด ก ำไร 49.30 – 79.30 บำท/ขวด และแชมพูขนำด 250 ซีซี  
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ต้นทุนประมำณ 45.20 บำท/ขวด รำคำขำย 70 – 75 บำท/ขวด  ก ำไร 24.80 – 29.80 บำท/ขวด  รำคำขำย
ที่ตั้งไว้นอกจำกคิดต้นทุนกำรผลิตแล้วยังได้เปรียบเทียบรำคำกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืนที่มีวำงจ ำหน่ำยอยู่แล้ว จะ
เห็นว่ำแชมพูขนำด 500 ซีซี จะมีก ำไรดีกว่ำแชมพูขนำด 250 ซีซี  เนื่องจำกต้นทุนรำคำขวดและฉลำกของทั้ง 
2 ขนำดรำคำใกล้เคียงกัน   จึงแนะน ำให้กลุ่มท ำแชมพูขนำด 500 ซีซี จ ำหน่ำยจะได้ก ำไรมำกกว่ำ  ส่วนแชมพู
ขนำด 250 ซีซี  ควรผลิตระยะแรกๆ เพ่ือทดลองตลำด 
          2. ผลิตภัณฑน์้ ำส้มควันไม้ ก่อนด ำเนินโครงกำรสำมำรถผลิตได้ประมำณ 22.5 ลิตรต่อเดือน รำคำลิตรละ 
120 บำท รวมเป็นเงิน 2,700 บำทต่อเดือน   หลังด ำเนินโครงกำรสำมำรถผลิตน้ ำส้มควันไม้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 10 
เท่ำ ประมำณ 225 ลิตรต่อเดือน รำคำลิตรละ 120 บำท รวมเป็นเงิน 27,000 บำทต่อเดือน 
          3. ระบบควบแน่นน้ ำส้มควันไม้ที่ วศ. ได้พัฒนำขึ้น มีควำมคงทนต่อกำรใช้งำน  จึงลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
บ ำรุงรักษำระบบควบแน่น  พร้อมทั้งติดตั้งโซล่ำเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำให้กับระบบกำรไหลเวียนของน้ ำหล่อ
เย็นในระบบควบแน่น จึงลดค่ำใช้จ่ำยไฟฟ้ำและค่ำน้ ำได้ด้วย  

3.3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

          เนื่องจำกในช่วงเดือนมิถุนำยน – ตุลำคม 2564  สถำนกำรณ์โควิด-19  ระบำดมำกในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมรำช และกรุงเทพฯ  ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงข้ำมจังหวัด  จึงไม่สำมำรลงพ้ืนที่ส ำรวจปัญหำ และ
ไปติดตั้งระบบควบแน่นน้ ำส้มควันไม้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูส ำหรับสัตว์เลี้ยง  ณ ที่ท ำ
กำรกลุ่ม  ท ำให้งำนล่ำช้ำกว่ำแผน   จึงให้ค ำปรึกษำกับผู้ประกอบกำรทำงโทรศัพท์และไลน์    
          กำรด ำเนินงำนต่อมำได้ลงพ้ืนที่ ณ ที่ท ำกำรกลุ่มฯ จ ำนวน 2 ครั้ง  ในเดือนพฤศจิกำยน และเดือน
ธันวำคม 2564   เพ่ือติดตั้งระบบควบแน่นน้ ำส้มควันไม้แบบมีกำรไหลเวียนของน้ ำที่  วศ.  ได้พัฒนำขึ้น  และ
ทดสอบกำรใช้งำนและปรับปรุงเพ่ือให้ใช้งำนได้ พร้อมทั้งถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูส ำหรับ
สัตว์เลี้ยงให้กับผู้ประกอบกำร  ท ำให้วิเครำะห์ทดสอบน้ ำส้มควันไม้ไม่ได้  เนื่องจำกน้ ำส้มควันไม้ที่ผลิตได้ต้อง
ทิ้งไว้ประมำณ 3 เดือน จึงจะวิเครำะห์ทดสอบได้  และวำงจ ำหน่ำยต่อไป  
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ภาคผนวก ก 

ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพรส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 และแบบฟอร์มต่างๆ 
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ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมนุไพรส ำหรับสัตว์เลี้ยง 

(1  กิโลกรัม) 
 

ล ำดับที ่ ส่วนประกอบ ร้อยละ  
(%) 

ส่วนผสม ใน 1 กโิลกรัม 
(กรัม) 

1 เท็กซาพอน เอ็น 70  
(Texapon N 70)    

10 100 

2 มิลานอล ซี 32     
Miranol C32                    

12 120 

3 คอมเพอร์แลน เคดี  
(Comperlan KD) 

3 30 

4 
Polyquaternium10  (PQ 10) 
พอลิควอเทอเนียม10  

1 10 

5 สารสกัดสมุนไพร (เปลือกมังคุด) 3 30 

6 สารสกัดสมุนไพรอื่นๆ 
*ปริมาณท่ี 
เหมาะสม 

 

7 
น ้าส้มควันไม้  
ปรับค่ากรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.0 – 7.0 

*ปริมาณท่ี 
เหมาะสม 

 

8 
กรดซิตริก  (กรดมะนาว)    
ปรับค่ากรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.0 – 7.0 

*ปริมาณท่ี 
เหมาะสม 

 

9 ลาโนลิน   (Lanolin) 1 10 

10 แพนทีนอล  (Panthenol) 0.5 5 

11 
ดีเอ็มดีเอ็ม 
(DMDM Hydantoin) 

0.5      5          (ซีซี) 

12 น ้าหอม  0.5       5          (ซีซี) 

13 
สี 

*ปริมาณที่
เหมาะสม   

     2 - 3        หยด 

14 เกลือแกง (Sodium Chloride) 0.3 3 

15 น ้ากรองสะอาดต้มเดือด 
1,000 – 318  =  682        

ปรับปริมาตร 
ให้เป็น 100 % 

   682        (ซีซี) 
ปรับปริมาตรให้เป็น 

1 กิโลกรัม 
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หมำยเหตุ : น า้ที่ใช้ในส่วนผสมทั งหมด  ต้องเป็นน ้ากรองสะอาดต้มเดือด  ต้มเผื่อไว้กลั วขวดบรรจ ุ 
                 และภาชนะทีใ่ชผ้สม   และน ้าส้าหรบัวดั pH 

    : การคดิปริมาตรน ้าทีต่้องการใช ้ โดยคดิน า้หนักรวมของสารทั งหมดที่ใช้ตามสูตร (ยกเว้นน ้า)  
       แลว้นา้มาลบออกจาก 1,000 กรัม (น ้าหนักแชมพ ู1 กิโลกรัม)  จะเปน็ปรมิาตรน ้าทีต่้องใช ้ 

              :  *ปริมำณที่เหมำะสม  หมายถึง  สามารถปรับปริมาณการใชไ้ด ้ขึ นอยู่กับคุณสมบัติทีต่้องการ 
                  ของแชมพ ู
              :  น ้าหอม และ เกลือ  สามารถปรับปริมาณการใช้ได้ ขึ นอยูก่ับคุณสมบตัิที่ต้องการของแชมพู 
 
วิธีท ำแชมพูผสมสมุนไพรส ำหรับสัตว์เลี้ยง 

1. ชั่งน ้า (กรองสะอาดต้มเดือด) ตามสูตร   
2. ชั่งเกลือ  แล้วแบ่งน ้าจากข้อ 1 พอละลายเกลือได้หมด 
3. ชั่งแพนทีนอล  แล้วแบ่งน ้าจากข้อ 1 พอละลายแพนทีนอลได้หมด 
4. ชั่งลาโนลิน  แล้วแบ่งน ้าจากข้อ 1 มาละลาย  แล้วอุ่นให้ความร้อน (หรือใช้น ้าร้อน)  

 ใหล้าโนลินละลายหมด 
5. ชั่งพอลิควอเทอเนียม10  แล้วแบ่งน ้าจากข้อ 1 มา  500 ซีซ๊  ละลายแล้วอุ่นให้ 
     ความร้อน (หรือใช้น ้าร้อน)  ใหพ้อลิควอเทอเนียม10  ละลายหมด (ละลายยาก หนืดมาก  
      ต้องใช้น ้ามาก) 
6. ชั่งส่วนผสมสารช้าระล้างหมายเลข 1    2  และ 3   ใส่ภาชนะ ค่อยๆ เติมน ้าส่วนท่ีเหลือ

ทั งหมด  แล้วกวนผสมสารให้เข้ากัน   
7. เติมสารปรับสภาพเส้นผม พอลิควอเทอเนียม10  (ในข้อ 5)   คนให้เข้ากัน  
8. วัด pH (พีเอช) โดยหยดแชมพู 1 ส่วน ผสมกับน ้า  9 ส่วน คนให้ละลายเข้ากัน น้ากระดาษวัด 

pH จุ่มลงในสารละลายแชมพู แล้วน้าออกมาเปรียบเทียบท่ีตารางสี จดบันทึกค่า pH ท่ีได้ 
9. ปรับ pH ให้อยู่ในช่วง 6.0 – 7.0 โดยเติมน ้าส้มควันไม้หรือสารละลายกรดซิตริก คนให้เข้ากัน

และวัด pH เติมจนได้ค่า pH ท่ีต้องการ   
10. เติมสารละลายแพนทีนอล (ในข้อ 3)    สารละลายลาโนลิน (ในข้อ 4)  สารสกัดสมุนไพร  ใส่

ลงในแชมพู  คนให้เข้ากัน   
11. เติมสารกันเสีย  สี  น ้าหอม  กวนให้เข้ากัน   
12. เติมสารละลายเกลือ (ในข้อ 2)  ลงในส่วนผสม  กวนให้เข้ากัน แล้วตั งทิ งไว้ 1 คืน รอให้ฟอง

ยุบ จึงบรรจุใส่ขวด  
 

วิธีวัด pH ของแชมพู  (ค่า  pH คอื คา่ความเป็นกรด - ด่าง) 
ใช้แชมพู 1 ส่วน  ผสมกับน ้า  9 ส่วน  คนให้เข้ากัน น้ากระดาษวัด pH  จุ่มลงไป  แล้วน้าออกมา

เปรียบเทียบท่ี ตารางสี (บันทึกค่า pH ) 
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วิธีเตรียมสำรละลำยกรดซิตริก (กรดมะนำว) เข้มข้น  50% 
    ชั่งกรดซิตริก 50  กรัม เติมน ้า  50 ซีซี  คนให้ละลายจนหมด เก็บใส่ขวดแก้วท่ีสะอาดไว้ใช้ได้ 
 

วิธีเตรียมสำรสกัดเปลือกมังคุด 
    ชั่งเปลือกมังคุดแห้งบดหยาบ 50 กรัม เติม โพรไพลีนไกลคอล (PG : Propylene Glycol) 

500 ซีซี  เก็บใส่ขวดแก้วท่ีสะอาดและตั งทิ งไว้ 1 สัปดาห์ เขย่าขวดทุกวัน   ก่อนใช้น้าออกมากรอง
เอาเฉพาะส่วนน ้าใส 
    

วิธีเตรียมสำรสกัดอัญชัน 
ชั่งดอกอัญชันแห้ง 2  กรัม เติมน ้า  100 ซีซี  ต้มให้เดือด กรองขณะร้อน เก็บเฉพาะส่วนน ้าใส   

ใส่ขวดแก้วท่ีสะอาดไวใ้ช้ได้  (ถ้าใชด้อกอัญชันสด 20  กรัม) 
 

 
ส่วนประกอบในแชมพู 

 

ประเภทสำรเคมี ชื่อสำรเคมี ชื่อกำรค้ำ คุณสมบัติ 

สารลดแรงตึงผิวหลัก  
(ประจุลบ) 

 Sodium lauryl ether 
sulfate (โซเดียมลอริล
อีเทอร์ ซัลเฟต) 

 เท็กซาพอน เอ็น 70 
  [Texapon N 70] 
 

สารช้าระล้างหลัก   ละลาย
น ้าได้ด ี ท้าความสะอาดได้ดี 

สารช่วยลดแรงตึงผิว  
(สองประจุ) 

 Sodium 
cocoamphoacetate 
(โซเดียมโคโคแอมโฟอะซิ
เตรท)   

  มิลานอล ซี 32     
Miranol C32 
   

สารช่วยช้าระล้าง   
ไม่ระคายเคือง ไม่เป็น
อันตรายต่อเยื่อตา  

สารช่วยลดแรงตึงผิว  
(ไม่มีประจุ) 

 Cocamide DEA 
(โคคาไมด์  ดีอีเอ) 
   

 คอมเพอร์แลน เคดี 
   [Comperlan KD] 
 เอมินอน ซี 02 เอส 
   [Aminon C 02 S] 

สารช่วยช้าระล้าง   
และเป็นสารเพิ่มฟอง   ท้าให้
เกิดฟองขนาดเล็กละเอียด
และท้าให้ฟองคงตัว 
ช่วยปรับความข้น  ละลายได้
ดี และท้าให้แชมพูใส 

สารปรับสภาพ 
 

 

 Polyquaternium 10   
  (พอลิควอเทอเนียม 10) 

 พีคิว 10  (PQ 10) 
 

ช่วยปรับสภาพเส้นขน ท้าให้
นุ่ม ลื่น เพ่ิมความชุ่มชื น
ให้กับเส้นขน/ผิวหนัง  
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สารปรับสภาพและ 
บ้ารุงเส้นขน 

 Lanolin (ลาโนลิน) 
 Pro Vtamin B5 
  (โปรวิตามิน บี 5) 
 

 Lanolin (ลาโนลิน) 
 แพนทีนอล  
(Panthenol) 
 สารสกัดสมุนไพร  
 น ้ามันงา  
   น ้ามันมะพร้าว 
 โปรตีน  

ปรับสภาพเส้นขนให้นุ่ม เป็น
เงางาม  ไม่หยาบแห้ง 
บ้ารุงเส้นขน 

สารเพ่ิมความหนืด  โซเดียมคลอไรด์ 
(sodium chloride) 

 เกลือแกง (ผงข้น) เพ่ิมความข้นหนืด 

สารกันเสีย 1, 3-Bis (hydroxymethyl)       
-5,5-dimethylimida 
zolidine-2,4-dione 

 ดีเอ็มดีเอ็ม หรือ 
ไกลแดนท์ 
(DMDM Hydantoin 
หรือ Glydant) 

ป้องกันการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ 

ตัวท้าละลาย Water น ้า  
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                                                                          LOT  No........................................ 

                                                                         วันท่ีผลิต..........................................                                                                                              

แบบการผลิตแชมพูผสมสมุนไพรส าหรับสัตว์เลี้ยง 
 

ล าดับที ่ ส่วนประกอบ ร้อยละ  
(%) 

ส่วนผสม  
ใน 1 กิโลกรัม 

(กรัม) 

ส่วนผสม  
 

1 เท็กซาพอน เอ็น 70  
(Texapon N 70)    

10 100 
 

2 มิลานอล ซี 32     
Miranol C32                    

12 120 
 

3 คอมเพอร์แลน เคดี  
(Comperlan KD) 

3 30 
 

4 
Polyquaternium10  (PQ 10) 
พอลิควอเทอเนียม10  

1 10 
 

5 สารสกัดสมุนไพร (เปลือกมังคุด) 3 30  

6 สารสกัดสมุนไพร......................... ปริมาณที่ 
เหมาะสม   

7 น ้าส้มควันไม้  
(ปรับ pH ใหอ้ยู่ในช่วง 6.0 – 7.0) 

ปริมาณที่ 
เหมาะสม   

8 กรดซิตริก   (กรดมะนาว)  
(ปรับ pH ใหอ้ยู่ในช่วง 6.0 – 7.0) 

ปริมาณที่
เหมาะสม   

9 ลาโนลิน   (Lanolin) 1 10  

10 แพนทีนอล  (Panthenol) 0.5 5  

11 
ดีเอ็มดีเอ็ม 
(DMDM Hydantoin) 

0.5        5     (ซีซี) 
 

12 น ้าหอม......................................  0.5       5      (ซีซี)  

13 สี............................................... ปริมาณที่
เหมาะสม        2 - 3  หยด  

14 เกลือแกง (Sodium Chloride) 0.3 3  

15 น ้ากรองสะอาดต้มเดือด 
1,000 – …………  =  …………        

ปรับปริมาตร 
ให้เป็น  
100 % 

        (ซีซี) 
ปรับปริมาตรให้
เป็น 1 กิโลกรัม 
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แบบสรุปการผลิตแชมพูส าหรับสัตว์เลี้ยง 
  
Lot No วันที่ผลิต pH  

(มผช. pH = 5.0 - 8.0) 
กลิ่น  ฟอง ความหนืด หมายเหต ุ
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แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้แชมพูส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 

ชื่อผู้ใช้................................................................................................................... ......................... 
วันที่ผลิต....................................................................     Lot. No.......................................... 
วันเดือนปีที่ใช้............................................................................................................. ................... 
ใช้กับ      สุนัข                 แมว    
สายพันธ์ .................................................................................................                                          

  

ลักษณะที่ตรวจสอบ 
ระดับความพึงพอใจ  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

ข้อแนะน า 

สีของแชมพู......................................       

กลิ่นของแชมพู..................................       

ความหนืด       

ฟอง       

การล้างออกง่าย       

ความลื่นขณะใช้       

ความนุ่มของขนสัตว์เลี้ยงเมื่อแห้ง       

ขนสัตว์เลี้ยงหวีง่าย ไม่พันกันเมื่อแห้ง       

กลิ่นขนสัตว์เลี้ยงเมื่อแห้ง        

ความพึงพอใจโดยรวม       
 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ    
1. สภาพขนและผิวหนังสัตว์เลี้ยงหลังการใช้ 1-3 ครั้ง   
     สภาพทั่วไป     ปกติ       ดีมากกว่าเดิม            
     อาการคัน      ลดอาการคัน       มีอาการคัน      ปกต ิ
 

2. ข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม  
    

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
 ผลวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แชมพูส าหรับสัตว์เลี้ยง 

และ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพูส าหรับสัตว์เลี้ยง (มผช. 553/2560) 
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท ์ ๐–๒๒๐๒–๓๓๖๓-๔ 

 
 



 
 

 

ประกาศส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๒๑๘๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

เรือ่ง  ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน 

แชมพูส าหรบัสตัวเ์ลี้ ยง 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แชมพูส าหรับสุนัข มาตรฐานเลขที่ มผช.

๕๕๓/๒๕๔๗ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมคร้ังที่  

๓๑-๒/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แชมพูส าหรับสุนัข 

มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๕๓/๒๕๔๙ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน แชมพูส าหรับสตัว์เล้ียง ขึ้นใหม่ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๖๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศก าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แชมพูส าหรับสัตว์เล้ียง มาตรฐานเลขที่ มผช.๕๕๓/๒๕๖๐ ขึ้นใหม่ ดังมี

รายละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป  

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เบญจมาพร เอกฉตัร ์

 รองเลขาธกิาร รักษาราชการแทน 

 เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

 



มผช.๕๕๓/๒๕๖๐ 

 

   -๑- 

มาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน 

แชมพูส าหรบัสตัวเ์ลี้ ยง 
 

 

๑.  ขอบข่าย 

 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ีครอบคลุมเฉพาะแชมพูส าหรับสัตว์เ ล้ียงที่ มีสารลดแรงตึงผิวเป็น

ส่วนประกอบหลัก อาจผสมสมุนไพร เพ่ือการท าความสะอาดขนสัตว์เล้ียง ไม่ครอบคลุมถึงแชมพูส าหรับ

สตัว์เล้ียงที่มีฤทธิ์ก  าจัดเหบ็ หมัด ไร หรือแมลง และแชมพูที่ใช้ส าหรับรักษาโรคในสตัว์เล้ียง 

 

๒.  บทนยิาม 

 

ความหมายของค าที่ใช้กบัมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนน้ี มีดังต่อไปนี้  

๒.๑ แชมพูส าหรับสัตว์เล้ียง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท าความสะอาดขนสัตว์เล้ียง มีสารลดแรงตึงผิวเป็น

ส่วนประกอบหลัก อาจผสมสารสกัดจากสมุนไพร เช่น ดอกอัญชัน ประค าดีควาย ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน 

เหงือกปลาหมอ เสลดพังพอน อาจผสมสารเพ่ือการแต่งส ีแต่งกล่ิน 

 

๓.  คุณลกัษณะทีต่อ้งการ 

 

๓.๑ ลักษณะทั่วไป 

ต้องเป็นของเหลวเน้ือเดียวกัน ไม่แยกช้ัน ตกตะกอน หรือจับตัวเป็นก้อน ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีสีดีตาม

ธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และไม่มีกล่ินอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กล่ินอบั กล่ินหืน กล่ินบูด 

การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

๓.๒ ความเป็นกรด-ด่าง 

ต้องอยู่ระหว่าง ๕.๐ ถึง ๘.๐ 

การทดสอบให้ปฏบัิติตาม AOAC หรือวิธทีดสอบอื่นที่เทยีบเทา่ 

๓.๓ จุลินทรีย์ 

จ านวนรวมของแบคทเีรีย ยีสต์ และราทั้งหมดที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ ต้องไม่เกิน ๑ ×  ๑๐
๓
 โคโลนี

ต่อตัวอย่าง ๑ กรัม หรือ ๑ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

การทดสอบให้ปฏบัิติตาม ISO หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธทีดสอบอื่นที่เทยีบเทา่ 

๓.๔ ความคงสภาพ 

ลักษณะทั่วไปต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แปรสภาพ 

การทดสอบให้ปฏบัิติตามข้อ ๘.๑ 

 



มผช.๕๕๓/๒๕๖๐ 

 

-๒- 

๓.๕ การใช้งาน 

ต้องขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่ นละอองบนขนสตัว์เล้ียง ท าให้ขนนุ่ม และก าจัดกล่ินตัวสตัว์เล้ียงได้ 

การทดสอบให้ปฏบัิติตามข้อ ๘.๒ 

 

๔.  สุขลกัษณะ 

 

๔.๑ สขุลักษณะในการท าแชมพูส าหรับสตัว์เล้ียง ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 

 

๕.  การบรรจุ 

 

๕.๑ ให้บรรจุแชมพูส าหรับสตัว์เล้ียงในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเป้ือนจาก

สิ่งสกปรกภายนอกได้ 

 การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

๕.๒ ปริมาตรสทุธขิองแชมพูส าหรับสตัว์เล้ียงในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก 

 การทดสอบให้ใช้เคร่ืองวัดปริมาตรที่เหมาะสม 

 

๖.  เครือ่งหมายและฉลาก  

 

๖.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุแชมพูส าหรับสัตว์เล้ียงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย 

แจ้งรายละเอยีดต่อไปนี้  ให้เหน็ได้ง่าย ชัดเจน  

(๑) ช่ือผลิตภัณฑ์ (ตามช่ือ มผช.) หรือช่ือที่สื่อความหมายตาม มผช. เช่น แชมพูส าหรับสุนัข แชมพู

ส าหรับสนัุขผสมว่านหางจระเข้ 

(๒) ส่วนประกอบทุกชนิด ให้เรียงปริมาณจากมากไปน้อย 

(๓) ปริมาตรสทุธ ิเป็นลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

(๔) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่ท  า 

(๕) วิธใีช้และข้อควรระวัง 

(๖) ช่ือผู้ท าหรือสถานที่ท  า พร้อมสถานที่ต้ัง และเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือช่ือการค้า 

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกบัภาษาไทยที่ก  าหนดไว้ข้างต้น 

 

๗.  การชกัตวัอย่างและเกณฑต์ดัสิน 

 

๗.๑ รุ่น ในที่น้ี หมายถึง แชมพูส าหรับสตัว์เล้ียงที่มีส่วนประกอบเดียวกนั ที่ท  าในระยะเวลาเดียวกนั 
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   -๓- 

๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก  าหนดต่อไปน้ี 

๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเคร่ืองหมายและ

ฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้ว 

ทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่าแชมพูส าหรับสัตว์เล้ียงรุ่นน้ัน

เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่างและการใช้งาน ให้ใช้ตัวอย่าง

ที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จ านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพ่ือท าเป็นตัวอย่างรวม โดยมี

ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพ่ิมโดยวิธีสุ่ม

จากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีปริมาตรรวมตามที่ก  าหนด เม่ือตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไป

ตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๕ จึงจะถือว่าแชมพูส าหรับสตัว์เล้ียงรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธสีุ่มจากรุ่นเดียวกัน 

จ านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพ่ือท าเป็นตัวอย่างรวม โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพ่ิมโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่

มีปริมาตรรวมตามที่ก  าหนด เม่ือตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าแชมพู

ส าหรับสตัว์เล้ียงรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

๗.๒.๔ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับทดสอบความคงสภาพ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่น

เดียวกนั จ านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เม่ือตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๔ จึงจะ

ถือว่าแชมพูส าหรับสตัว์เล้ียงรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

๗.๓ เกณฑต์ัดสนิ 

 ตัวอย่างแชมพูส าหรับสัตว์เล้ียงต้องเป็นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ ข้อ ๗.๒.๓ และข้อ ๗.๒.๔ ทุกข้อ 

จึงจะถือว่าแชมพูส าหรับสตัว์เล้ียงรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนน้ี 

 

๘.  การทดสอบ 

 

๘.๑ การทดสอบความคงสภาพ 

 เกบ็ตัวอย่างแชมพูส าหรับสัตว์เล้ียงที่ไม่เคยเปิดฝาภาชนะบรรจุมาก่อนที่อุณหภมิู (๔  ๒) องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา ๒๔ ช่ัวโมง แล้วน าไปเกบ็ที่อุณหภมิู (๔๕  ๒) องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ท าเช่นน้ี

สลับกันจนครบ ๔ คร้ัง น ามาวางไว้ให้เยน็ที่อุณหภมิูห้อง ตรวจสอบลักษณะทั่วไปเปรียบเทยีบกับสภาพ

เดิมของผลิตภัณฑ ์

๘.๒ การทดสอบการใช้งาน 

๘.๒.๑ ใช้สนัุข ๑ ตัว 

๘.๒.๒ อาบน า้สุนัขให้สะอาด แบ่งขนสุนัขออกเป็น ๒ ส่วน ซ้ายและขวาประมาณเท่าๆ กัน ส่วนขวาชโลม

ตัวอย่างแชมพูส าหรับสตัว์เล้ียงประมาณ ๑๐ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลงบนขนที่เปียก แล้วลูบไล้เบาๆ 

ด้วยปลายน้ิวให้ทั่วนาน ๒ นาท ีล้างตัวอย่างแชมพูส าหรับสตัว์เล้ียงออกจนหมดด้วยน า้ประปา แล้ว

ใช้ผ้าขนหนูซับให้แห้ง ส่วนซ้ายให้ท าด้วยวิธีเดียวกัน แต่ไม่ใช้ตัวอย่างแชมพูส าหรับสัตว์เล้ียง

ส าหรับเปรียบเทยีบ แล้วตรวจพินิจและดม 



มผช.๕๕๓/๒๕๖๐ 

 

-๔- 

ภาคผนวก ก. 

สุขลกัษณะ 

(ข้อ ๔.๑) 

ก.๑ สถานที่ต้ังและอาคารที่ท  า 

ก.๑.๑ สถานที่ต้ังตัวอาคารและที่ใกล้เคียง อยู่ในที่ที่จะไม่ท าให้ผลิตภัณฑท์ี่ท  าเกดิการปนเป้ือนได้ง่าย โดย 

ก.๑.๑.๑ สถานที่ต้ังตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน า้ขัง แฉะ และสกปรก 

ก.๑.๑.๒ อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุ่ น เขม่า ควัน มากผิดปกติ 

ก.๑.๑.๓ ไม่อยู่ใกล้เคียงกบัสถานที่น่ารังเกยีจ เช่น บริเวณเพาะเล้ียงสตัว์ แหล่งเกบ็หรือก าจัดขยะ 

ก.๑.๒ อาคารที่ท  ามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การบ ารุงรักษา การท า

ความสะอาด และสะดวกในการปฏบัิติงาน โดย 

ก.๑.๒.๑ พ้ืน ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ท  า ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท าความสะอาด และ

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา 

ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ท  าออกเป็นสัดส่วน ส าหรับวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์รอการบรรจุ และ

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ไม่อยู่ใกล้ห้องสุขาซ่ึงเปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง  ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว

หรือไม่เกี่ยวข้องกบัการท าอยู่ในบริเวณที่ท  า  

ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏบัิติงานไม่แออดั มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 

ก.๑.๒.๔  ห้องสุขา อ่างล้างมือมีจ านวนเหมาะสม มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส าหรับท าความสะอาด หรือฆ่าเช้ือ

โรค 

ก.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการท า 

ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการท าที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ท าจากวัสดุมีผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ล้างท าความ

สะอาดได้ง่าย 

ก.๒.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด ก่อนและหลังการใช้งานต้องท าความสะอาด

เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือน ติดตั้งได้ง่าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถ

ท าความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง และเกบ็ไว้ในที่เหมาะสม 

ก.๓ การควบคุมกระบวนการท า 

ก.๓.๑ วัตถุดิบและส่วนผสมในการท า ต้องสะอาด มีคุณภาพดี มีการล้างหรือท าความสะอาดก่อนน าไปใช้ 

ได้จากแหล่งที่เช่ือถือได้ ปลอดภัย จัดเกบ็ในภาชนะสะอาด ป้องกันการปนเป้ือนได้ แยกเกบ็เป็น

สดัส่วน 

ก.๓.๒ การท า การเกบ็รักษา การขนย้าย และการขนส่ง ให้มีการป้องกันการปนเป้ือนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑ ์

ก.๓.๓  เคร่ืองช่ังที่ใช้ต้องตรวจสอบได้เที่ยงตรง 

ก.๔ การสขุาภิบาล การบ ารุงรักษา และการท าความสะอาด 

ก.๔.๑ น า้ที่ใช้ล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และมือของผู้ท า เป็นน า้สะอาดและมี

ปริมาณเพียงพอ 

ก.๔.๒ มีวิธกีารป้องกนัและก าจัดสตัว์น าเช้ือ แมลง และฝุ่ นผง ไม่ให้เข้าในบริเวณที่ท  าตามความเหมาะสม 

ก.๔.๓ มีวิธกีารป้องกนัไม่ให้สตัว์เล้ียง เช่น สนัุข แมว เข้าไปในบริเวณที่ท  า 



มผช.๕๕๓/๒๕๖๐ 

 

   -๕- 

ก.๔.๔ มีการก าจัดขยะ สิ่งสกปรก และน า้ทิ้ ง อย่างเหมาะสม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนกลับลงสู่

ผลิตภัณฑ ์

ก.๔.๕ สารเคมีที่ใช้ล้างท าความสะอาด และใช้ก าจัดสัตว์น าเช้ือและแมลง ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และ

เกบ็แยกจากบริเวณที่ท  า เพ่ือไม่ให้ปนเป้ือนลงสู่ผลิตภัณฑไ์ด้ 

ก.๕ บุคลากรและสขุลักษณะของผู้ท า 

ก.๕.๑  ผู้ท าทุกคน ต้องมีสขุภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ รักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ดี เช่น สวมเสื้อผ้าที่

สะอาด มีผ้าคลุมผมเพ่ือป้องกันไม่ให้เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้เลบ็ยาว ล้างมือให้สะอาด

ทุกคร้ังก่อนปฏบัิติงาน หลังการใช้ห้องสขุา และเมื่อมือสกปรก 

ก.๕.๒  ผู้ท าทุกคน ต้องไม่กระท าการใดๆ ที่ไม่ถูกสขุลักษณะในสถานที่ท  า เช่น รับประทานอาหาร สบูบุหร่ี  
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ภาคผนวก ค  
ระบบควบแน่นส าหรับการกลั่นน  าส้มควันไม้ 
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ระบบควบแน่นส ำหรับกำรกลั่นน  ำส้มควันไม ้

 

 
 
 



 
 

 

54 
กระบวนกำรเผำถ่ำนและกำรกลั่นน  ำส้มควันไม้ 
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