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กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค�ำน�ำ
กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยผลักดันให้
นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบความส�ำเร็จ โดยส่งเสริมให้ประชาชนคน
ไทยในชุมชนหรือในภูมิภาคใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
ใน ปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดท�ำ โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค โดยมีการลงพืน้ ทีใ่ น 4 ภูมภิ าค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ และมีกลุ่มสินค้าเป้าหมายทั้งหมด 5 ประเภท คือ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับ
ตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อหาความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงในการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน รวมทัง้ แนะน�ำแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยอาศัยองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
กับต่างประเทศ โดยการด�ำเนินงานครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น ส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานโครงการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้า OTOP กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัด
ท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการฯ และขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่ได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนให้โครงการฯ ประสบความส�ำเร็จด้วยดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กันยายน 2558

ก

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

สารบัญ
ค�ำน�ำ			
สารบัญ			
บทน�ำ			
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”
อาหารและเครื่องดื่ม

- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้
- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ
- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง
- โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์
(ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557)
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือและภาคกลาง
(ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557)
- โครงการยกระดับสินค้า OTOP ภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน (ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557)

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐาน
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอ
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
(ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557)
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด�ำเนินงานโครงการทดสอบสินค้า  OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค เริม่ ด�ำเนินการทดสอบและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556
ถึงปัจจุบนั โดยมีนโยบายในการน�ำองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากห้องปฏิบตั กิ ารไปแก้ไขปัญหา
สินค้า OTOP ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานอาหารและยา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวม
ทั้งการพัฒนาสินค้า  OTOP ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้า  OTOP ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค
1. วัตถุประสงค์การดำ�เนินงานโครงการ

1.1 ผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการทดสอบในห้องปฏิบัติ
การไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.2 ด�ำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม
ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาคเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP

2. แนวทางการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP

2.1 ส�ำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการขอรับ
รองมาตรฐาน
2.2 ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เบื้องต้นโดยห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง/แก้ไข
2.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์
2.4 ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP โดยห้องปฏิบัติการ เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน
2.5 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และส�ำรวจความต้องการของตลาด
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3. ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

3.1 ส�ำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ
3.1.1  กรมวิทยาศาสตร์บริการส�ำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ ท�ำให้ได้ข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและ
ผลักดันเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ผู้ประกอบการต้องการผลักดันเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
3.1.2  การส�ำรวจความต้องการ มีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและในระดับท้องถิ่น เช่น ส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน เป็นต้น
- ลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจความต้องการจากผู้ประกอบการ
- จัดประชุม/สัมมนา
3.2 ทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
3.3 พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพสินค้า
3.3.1  น�ำผลการทดสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารมาพัฒนากระบวนการผลิต และให้การฝึกอบรม/ให้คำ� ปรึกษา
เชิงลึก เพื่อให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนาจนได้มาตรฐาน
3.3.2  วิจัยพัฒนาโดยน�ำโจทย์ที่ได้รับจากชุมชนมาศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น
ท�ำให้เกิดนวัตกรรมสินค้าต่าง ๆ
3.4  พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ให้บริการประชาชน มีวิธีการด�ำเนินการ ดังนี้
3.4.1  ส�ำรวจความต้องการและให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค
ให้มีความสามารถสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
3.4.2  ประสานความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการเครือข่ายและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ให้บริการทดสอบ
สินค้า จัดกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
4.2 ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าในภูมิภาค

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 สินค้า OTOP มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน  
5.2 ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต  
5.3 ลดการสูญเสียจากการตีกลับสินค้า
5.4 ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
5.5 ผลการทดสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน รวมทัง้ ผูบ้ ริโภคมีความเข้าใจและตระหนักถึงการเลือกใช้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ท�ำให้มสี ขุ ภาพและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
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5.6 ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการ
ภาครัฐซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

6. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

7. งบประมาณ 89,482,360 บาท
8. ผลการดำ�เนินงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP โดยการแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนการผลิต การ
พัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP  และผลักดันให้สินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐานในปี พ.ศ. 2558
จ�ำนวนทั้งสิ้น 778 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน 6,510 ราย
รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนา จ�ำนวน 101 ห้อง โดยมีพื้นที่ด�ำเนินงานครอบคลุม 48 จังหวัด
แบ่งเป็นภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคกลาง 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด และภาคใต้ 13 จังหวัด
ตารางแสดงแผน / ผลการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2558
ผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการขอยื่นรับรองมาตรฐาน
(ผลิตภัณฑ์)
จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (ราย)
จ�ำนวนห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนา (ห้อง)  

แผน
645

ผล
778

5,350

6,510

55

101
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”
ผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในภาคต่าง ๆ มีเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ ทีโ่ ดดเด่นแตกต่างกัน
เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ จึงมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ OTOP ประสบปัญหาหลาย
ด้านตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการจ�ำหน่าย และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) มาตรฐานฮาลาล ปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตมีคณ
ุ ภาพไม่สม�ำ่ เสมอ กรรมวิธกี ารผลิตไม่ทนั
สมัย คุณภาพสินค้าในการผลิตแต่ละครั้งมีคุณภาพไม่คงที่ ไม่สม�่ำเสมอ และไม่ได้ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัย กลุ่มผู้ผลิตชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  ไม่สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการขาดความตระหนัก ความเข้าใจ ในเรือ่ งการได้รบั การประกันคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้องเริ่มจากการผลิตและการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อก�ำหนด
เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงวิธีการและขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ ปัญหาด้าน
การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน และขายตัดราคากัน ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายจ�ำนวนน้อยโดยเฉพาะการส่ง
ออก ตลอดจนการขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาด
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กา้ วไกลสูร่ ะดับ
สากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” ให้แก่ผู้ผลิต ผู้
ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP มีความรู้และตระหนัก
ถึงการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ซึ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับจังหวัด มุ่งให้มีความสอดคล้องกับการด�ำเนินการยุทธศาสตร์ของจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการสินค้า  ทั้งสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพหรือสินค้าอื่น ๆ
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และช่วยให้สามารถน�ำสินค้ายื่นขอการรับรองตามมาตรฐานได้
ช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบ
การในจังหวัดหรือชุมชน ส่งเสริมให้ได้รับความช่วยเหลือสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้
อย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูข้ องกรมวิทยาศาสตร์บริการให้แก่ผปู้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน น�ำไปใช้ในการผลิตและผลักดันแก้ไขปัญหาการผลิต ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ อาทิ การคัดเลือกวัตถุดบิ การควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
1.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างโครงการทดสอบสินค้า  OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ของกรมวิทยาศาสตร์บริการกับแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด ในการสร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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1.3 เพื่อเผยแพร่ผลงาน ภารกิจ งานบริการทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ

2. การด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�ำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จ�ำนวน 3 ครัง้
โดยได้จดั สัมมนาในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการ
สัมมนาในครัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP มีความรูแ้ ละตระหนักถึงการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาเป็นใช้ในการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค และรับผิดขอบต่อสังคม เป็นการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานได้ ห้องปฏิบัติการสามารถให้
บริการต่อสังคมและชุมชนได้ทั่วทุกภูมิภาค การจัดสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้
ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ผู้กล่าวรายงาน และนายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
จ�ำนวน 354 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จ�ำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี เชียงใหม่ แพร่ ล�ำปาง ล�ำพูน นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ตาก และพะเยา และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด หอการค้าจังหวัด และ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�ำภาคเหนือ การจัดกิจกรรมในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย
• การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
• การเสวนา เรื่อง ปัจจัยความส�ำเร็จสู่รายได้ที่ยั่งยืน
โดยการแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์จากผูป้ ระกอบการ OTOP ทีป่ ระสบความส�ำเร็จจ�ำนวน 5 กลุม่ ดังนี้
- กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม : คุณวีรยา โชติวิวัฒนกุล วิสาหกิจชุมชนลีลามะขามยิ้ม
- กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก : คุณเกษร โพธิสัตย์ ผู้ประกอบการด้านแก้ว
อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และคุณกฤตน กิตติโรจนา  โรงงานกิตติโรจน์เซรามิคส์
จังหวัดล�ำปาง
- กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย : คุณนิทัศน์ จันทร กลุ่มผ้าทอบ้านไร่
- กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร : คุณธนกฤติ สอนเพียร อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- กลุม่ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี เพ็ชรช้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
• การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
จัดนิทรรศการแสดงภาพรวมการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยจัดแสดงการ
ลงพืน้ ที่ พัฒนาสินค้า OTOP ตลอดทัง้ กระบวนการผลิตเริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือกวัตถุดบิ แหล่งทดสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
นวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จในการ
ยกระดับสินค้า OTOP ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน�ำผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. หรือ มผช. ได้จริง
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• การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางการปัญหาผลิตภัณฑ์
แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
2) กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
3) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
4) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
5) กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย
		 1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
- ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เครื่องมือในการผลิตยังมีไม่เพียงพอ
- การจัดท�ำบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีจุดเด่นท�ำให้ไม่น่าสนใจ
- ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บได้ไม่นาน
- ลักษณะโรงเรือนยังไม่ได้มาตรฐาน
- สถานที่ส�ำหรับวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มีจ�ำกัด
- ปัญหาในการขอการรับรองผลิตภัณฑ์
		 2. กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
- ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เครื่องมือในการผลิต
- บรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ
- ขาดความรู้ในการผลิตและการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ
		 3. กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
- ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
- วัตถุดิบมีราคาแพง
- การใช้สีย้อมยังพบว่ามีสารปนเปื้อน
- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต
- สีตกไม่สม�่ำเสมอ ได้สีไม่ตรงตามต้องการ
- บรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ สถานที่วางจ�ำหน่ายไม่เพียงพอ
		 4. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ผูป้ ระกอบการต้องการสูตรส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ยังขาดความรูใ้ นการเพิม่ รายละเอียดฉลาก
ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ และต้องการได้รับการสนับสนุนพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้า
		 5. กลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ OTOP
ปัญหาด้านนโยบายของผูบ้ ริหารในหน่วยงานไม่ชดั เจนระหว่างการสอนและบริการทดสอบ ขาดความรู้
ด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ OTOP ขาดเครื่องมือและบุคลากรในการวิเคราะห์ทดสอบ มีจ�ำนวนผู้ขอใช้บริการ
ลดลงเนื่องจากส่วนใหญ่ไปใช้บริการห้องปฏิบัติการของบริษัทเอกชน หรือห้องปฏิบัติการกลาง เป็นหลัก
โดยมีนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นวิทยากรประจ�ำกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจาก
ภายนอก รศ.ดร. อรัญ หาญสืบสาย จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในการประชุมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มด้วย
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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• สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ
การประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ จากการตอบแบบสอบถามของผูป้ ระกอบการ OTOP ทีเ่ ข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวน 300 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจ�ำนวน 263 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.6 สรุปได้ดังนี้
- กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
มากที่สุด จ�ำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 44.87 รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
จ�ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60
กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 กลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบสินค้า จ�ำนวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 04.90 และ กลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 04.18
- ข้อคิดเห็น : ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดสัมมนาฯ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากร้อยละ 84.00 และความรูท้ ไ่ี ด้รบั มีประโยชน์ตอ่ การน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้ อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
มากร้อยละ 83.40 ผูป้ ระกอบการมีความเห็นว่าการจัดสัมมนาเป็นการให้โอกาสเข้าร่วมอบรมเพือ่ รับความรูท้ มี่ ปี ระโยชน์
เนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ OTOP ที่จะใช้เป็นแนวทางในการน�ำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป
- ข้อเสนอแนะ : ผู้ประกอบการ OTOP อยากให้กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ของกลุ่ม OTOP เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม ชุมชน ในพื้นที่แต่ละกลุ่มที่ท�ำจริง และ
ช่วยให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง และอยากให้จัดงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น
กรมควบคุมโรค องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานทางกฎหมาย เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลครบทุกด้าน
รวมทั้งควรจัดให้มีการลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP ร่วมกัน และช่วยหาตลาดในการกระจายสินค้าของกลุ่ม OTOP ต่าง ๆ ด้วย

พิธีเปิดงานสัมมนาฯ วันที่ 20 มกราคม 2558
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ OTOP
ที่ประสบความส�ำเร็จ จ�ำนวน 5 กลุ่ม เรื่อง ปัจจัยความส�ำเร็จสู่รายได้ที่ยั่งยืน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และชี้แจงแนวางการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

จัดแสดงนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าภายในงาน
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด ว่าที่ร้อยตรี สรรค์ จิตรใคร่ครวญ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น
ผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวน 414 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ�ำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม หนองคาย กาฬสินธ์ นครราชสีมา สุรินทร์
เลย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี ชัยภูมิ หนองบัวล�ำภูท และบึงกาฬ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดกิจกรรมในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย
• การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
• การเสวนา เรือ่ ง ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์จงั หวัดกับปัจจัยความส�ำเร็จการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP
โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นายประจักษ์ จอมารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา  นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้แทน พัฒนาการจังหวัด
ชัยภูมิ นางปุณลดา  รัตนสุข อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นางพัชนีย์ บุญวิทย์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
นางอนัญญา เค้าโนนกอก ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าทอและเครื่องแต่งกาย จังหวัดชัยภูมิ นางสมจิต รัตน์รองใต้ กลุ่ม
ขนมไทยบ้านนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม ด�ำเนินรายการเสวนาโดย ดร.ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
• การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทในการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยการ
ลงพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาสินค้า OTOP ตลอดทัง้ กระบวนการผลิตเริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือกวัตถุดบิ แหล่งทดสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
นวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จในการ
ยกระดับสินค้า OTOP ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน�ำผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. หรือ มผช.ได้ การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มีข้อมูลเรื่องเด่น ๆ ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่า 
3) การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารทอด
4) การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก
5) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
6) การตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มในน�้ำด้วย Test kit coli counter ซึ่งได้มีการน�ำชุดทดสอบมาสาธิต
    การตรวจด้วย
7) เรื่องการพัฒนาคุณภาพผ้าทอ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP
8) การท�ำลูกปัดแก้ว และกระดาษหัตกรรม
9) การผลิตกระดาษหัตถกรรม
นอกจากนี้ได้จัดแสดงภาพรวมการให้บริการทั้งหมดของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้แก่ บทบาทการรับรอง
ห้องปฏิบตั กิ าร บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ OTOP และการพัฒนาหลักสูตร
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนา OTOP และ e-leaning
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• การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
โดยแบ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
2) กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
3) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
4) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
5) กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย
		 1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
- กลุ่มอาหาร พบปัญหาอุปสรรคด้านการบรรจุภัณฑ์ อาหารทอดอมน�้ำมัน ความเป็นกรด-ด่าง
ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เก็บได้ไม่นาน สถานที่ไม่ถูกต้องตามหลัก Primary GMP
- กลุ่มเครื่องดื่ม พบปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้ไม่นาน ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
เครื่องบรรจุไม่ทันสมัย สถานที่ไม่ถูกต้องตามหลัก Primary GMP
		 2. กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
- เซรามิก พบปัญหาด้านการแกะลาย การแต่งสี ด้านการตลาด รวมถึงบรรจุภัณฑ์
- เสือ่ กก พบปัญหาสีตก สินค้าไม่ได้คณ
ุ ภาพเพราะเกิดเชือ้ รา รูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีความหลากหลาย ต้องการให้มีการถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ที่
หลากหลาย รวมทั้งการฝึกทักษะการท�ำลวดลายของผลิตภัณฑ์  
		 3. กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
- ผ้าไหม ฝ้าย สีย้อม พบปัญหาเส้นไหมราคาสูง สีตก
- ปัญหาการบ�ำบัดน�้ำเสีย
- ปัญหาการออกแบบลวดลายใหม่ ๆ
- การยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
- มีความต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน�้ำ เกี่ยวกับการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม กลางน�้ำเกี่ยวกับเรื่องเส้นไหม และปลายน�้ำเกี่ยวกับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
		 4. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
- ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิว มือและเท้า  มีส่วนผสมของสับปะรด ผงไหม ขมิ้น เกิดการแยกตัวของ
ครีม เมื่อตั้งพักไว้ กลิ่นผลิตภัณฑ์ไม่คงที่
- ปัญหาเรื่องการใส่สีในผลิตภัณฑ์ หากใส่น้อยหรือมากเกินไปสีที่ได้ไม่เป็นธรรมชาติและไม่ตรง
ตามความต้องการ
- ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน
		 5. กลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP
			
กลุ่มห้องปฏิบัติการ มีลักษณะปัญหาแตกต่างกัน แบ่งเป็น
- กลุม่ ห้องปฏิบตั กิ ารทีย่ งั ไม่ได้ดำ� เนินการขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 แต่มคี วามพร้อมในการให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP และ
ต้องการเป็นศูนย์ทดสอบ มผช. ให้กบั สมอ. ยังพบปัญหา ด้านการจัดท�ำเอกสารระบบคุณภาพ
และต้องการเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับสินค้า  OTOP อย่างต่อเนื่อง ต้องการให้กระทรวง
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ สกอ.) ร่วมมือกันและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยของรัฐที่มี
ความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP
- กลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้า  OTOP ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพื่อ
ขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีความ
ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมในพื้นที่ภูมิภาคอย่างสม�่ำเสมอ หัวข้อเกี่ยวกับวิธี
การวิเคราะห์ทดสอบ และข้อก�ำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 170 และจัดให้มีที่ปรึกษาหลัง
การอบรม
- กลุม่ ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/
IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้ว ยังพบปัญหาคือ ขาดงบประมาณและความรูด้ า้ น
การทดสอบคุณภาพสินค้า  OTOP ห้องปฏิบัติการบางหน่วยตรวจสอบได้เพียงรายการ
ทางจุลินทรีย์ ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมในช่วงปิดเทอม จะสะดวกส�ำหรับ
บุคลากรภาคการเรียนการสอน และต้องการให้จดั อบรมด้านวิธมี าตรฐานทีภ่ ายในมหาวิทยาลัย
ยังไม่มีการบูรณาการร่วมกัน จึงท�ำให้ไม่สามารถทดสอบได้ครอบคลุม ทุกรายการของสินค้า 
OTOP แต่ละชนิด
• สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ
การประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ จากการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม
สัมมนาจ�ำนวน 315 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจ�ำนวน 286 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.79 สรุปได้ดังนี้
กลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP อยูใ่ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครือ่ งแต่งกายมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 120 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จ�ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก จ�ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร จ�ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 กลุ่มผลิตภัณฑ์ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้า  จ�ำนวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 09.10 และ กลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.70
- ข้อคิดเห็น : ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดสัมมนาฯ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 87.4 และ ความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 86.2 ซึ่งมีข้อคิดเห็นต่อการจัดงานสัมมนาว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากกับผู้ประกอบ
การ OTOP เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และขอค�ำแนะปรึกษา 
การสัมมนาฯ ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้อง ช่วยให้เห็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง การอบรมสัมมนาได้รับความรู้เป็นอย่างมาก เนื้อหาน่าสนใจ
เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มาก สามารถน�ำไปปรับใช้ได้
- ข้อเสนอแนะ : ผู้ประกอบการ OTOP มีความต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการช่วยเหลือเพิ่มเติม
ต้องการให้เพิ่มเติมความรู้สู่อาชีพให้มากขึ้น อยากให้ช่วยดูแลด้านการบรรจุภัณฑ์ และการดูแลในกระบวนการยื่นขอ
การรับรอง มผช. เพื่อเพิ่มคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้
กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นทีป่ รึกษาและให้ความรูก้ บั ผูป้ ระกอบการและกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเพือ่ ให้สามารถน�ำเทคโนโลยี
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
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พิธีเปิดงานสัมมนาฯ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการสินค้า OTOP
ที่ประสบความส�ำเร็จ จ�ำนวน 5 กลุ่ม เรื่อง ปัจจัยความส�ำเร็จสู่รายได้ที่ยั่งยืน

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จัดแสดงนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าภายในงาน
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ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็น
ผู้กล่าวรายงาน และว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ จ�ำนวน 486 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จ�ำนวน 25 จังหวัด ได้แก่
ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ระยอง จันทบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี
กาญจนบุรี อุทัยธานี นครปฐม อ่างทอง ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว  
จ�ำนวน 336 คน และหน่วยงานราชการ พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด และ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคกลาง จ�ำนวน 58 คน วิทยากร สือ่ มวลชน ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำบูธนิทรรศการ จ�ำนวน 92 คน การจัดกิจกรรมในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย
• การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
• การเสวนา เรื่องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับปัจจัยความส�ำเร็จการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP
โดยมี วิ ท ยากรร่ ว มเสวนา  ได้ แ ก่ นางสาวอุ ร าวรรณ อุ ่ น แก้ ว ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เทคโนโลยี ชุ ม ชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายเสน่ห์ บุญสุข พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุวรรณี ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ภญ.อุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นางปารย์จรัส ไชญ์ธนาด�ำรงค์ ผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ
นางสุวรรณา  อารมณ์สวย กลุ่มสมุนไพรสุวรรณหงส์ จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีกรด�ำเนินรายการเสวนาโดย ดร.สุวรรณี
แทนธานี นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
• การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบทบาทในการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดย
การลงพื้นที่พัฒนาสินค้า  OTOP ตลอดทั้งกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ แหล่งทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส�ำเร็จในการยกระดับสินค้า OTOP ได้ดว้ ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน�ำผลิตภัณฑ์ยนื่ ขอการ
รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. หรือ มผช.ได้จริง ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งที่ 3 นี้ ได้มีการปรับรูปแบบ
โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1. การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นจัดแสดงข้อมูล
การยกระดับผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารทดสอบของห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นพืน้ ฐานการพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพ
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน และเพื่อยื่นขอ มผช.
ส่วนที่ 2. จัดแสดงการสาธิตตัวอย่างการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่มีผลต่อการขอ มผช. ได้แก่ สาธิต
การทดสอบการตกแต่งเซรามิก สาธิตการทดสอบสินค้าลูกประคบ สาธิตการทดสอบหาจุลนิ ทรียใ์ นน�ำ้ เพือ่ แสดงการตรวจ
จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร สาธิตการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกในเรื่องผลกระทบต่อการใช้
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ส่วนที่ 3. การบรรจุภณ
ั ฑ์ทดี่ มี คี วามปลอดภัยส�ำหรับอาหาร เครือ่ งดืม่ เครือ่ งส�ำอาง โดยจัดแสดงตัวอย่าง
บรรจุภัณฑ์เซรามิก ไม้ กระป๋อง แก้วและกระดาษ
ส่วนที่ 4. การตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทกี่ รมวิทยาศาสตร์บริการได้มีสว่ นช่วย
เหลือให้ประสบความส�ำเร็จ เช่น อาหารและเครือ่ งดืม่ ถ่านจากผลไม้ ผลิตภัณฑ์จกั สาน ลูกปัดแก้ว และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งจัดให้มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน
• การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แจงแนวทางการปัญหาผลิตภัณฑ์
โดยแบ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
2) กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
3) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
4) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
5) กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย
		
1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
- อาหาร ผู้ประกอบการของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังประสบปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ การ
ขาดแคลนวัตถุดิบ ขาดเครื่องมือในการผลิต บรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ/เก็บได้ไม่นาน โรง
เรือนไม่ได้มาตรฐาน สถานที่ วางจ�ำหน่ายมีจ�ำกัด และการขอการรับรองผลิตภัณฑ์
- เครื่องดื่ม พบปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เก็บได้ไม่นาน ปัญหาเรื่องวัตถุดิบไม่มี
ตลอดทั้งปี เครื่องบรรจุไม่ทันสมัย ต้องการค�ำแนะน�ำ ความรู้ระบบเทคโนโลยีการผลิตที่
มีคุณภาพ เช่น การสเตอริไลซ์ สถานที่ยังไม่ถูกต้องตามหลัก Primary GMP
2. กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
- เซรามิก พบปัญหาด้านการแกะลาย การแต่งสี ด้านการตลาด รวมถึงบรรจุภัณฑ์
- เสื่อกก พบปัญหาสีตก สินค้าไม่ได้คุณภาพเนื่องจากเกิดเชื้อรา ขาดทักษะด้านลวดลาย
รวมถึงแปรรูป
- ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย ขาดความรู้ในการผลิตและการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ
- กระดาษ พบปัญหาโรงเรือนทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ านมีพนื้ ทีไ่ ม่เพียงพอ ไม่สามารถน�ำผลิตภัณฑ์มาตัง้ โชว์
ได้ ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกใจลูกค้า รวมถึงปัญหาด้านการตลาด
3. กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย
- ปัญหาฝ้าย สีย้อม เส้นไหมราคาสูง
- ขาดแคลนวัตถุดิบ
- สีตกไม่สม�่ำเสมอ ได้สีไม่ตรงตามต้องการ
- สีย้อมมีสารปนเปื้อน
- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต
- บรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ ต้องการพัฒนาการออกแบบลวดลายใหม่ ๆ
- ต้องการให้ส่งเสริมการยื่นขอการรับรอง มผช.
- ยังขาดการบ�ำบัดน�้ำเสีย
- สถานที่วางจ�ำหน่ายไม่เพียงพอ
4. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
- ผู้ประกอบการต้องการความรู้ เทคโนโลยี สูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ต่อยอดผลิตภัณฑ์
สร้างความแปลกใหม่
- ขาดความรู้ในการเพิ่มรายละเอียดฉลากข้อความภาษาอังกฤษ
16
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- บรรจุภัณฑ์ไม่น่าสนใจ
- อยากได้รับการสนับสนุนพื้นที่จ�ำหน่ายสินค้า
- ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน
- อยากได้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมุนไพร ความรู้เรื่องมาตรฐาน GMP รวมถึง
บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
5. กลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบสินค้า OTOP
กลุม่ ห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ห้บริการทดสอบสินค้า OTOP ทีม่ คี วามเข้มแข็งในการให้บริการทดสอบคุณภาพ
สินค้า OTOP เป็นศูนย์ทดสอบ มผช. ให้กับ สมอ. และได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ
กับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ แล้ว แต่ห้องปฏิบัติการยังไม่ได้ด�ำเนินการขอ
การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม ISO/IEC 17025 เนือ่ งจากยังมีปญ
ั หาด้านการปรับโครงสร้างองค์กร
และบุคลากร ปัญหาด้านการจัดท�ำเอกสารระบบคุณภาพ จึงมีความต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมในพืน้ ที่
ภูมภิ าคอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ในหัวข้อเกีย่ วกับวิธกี ารวิเคราะห์ทดสอบ และจัดให้มที ปี่ รึกษาหลังการอบรม
นอกจากนี้ยังพบปัญหานโยบายของผู้บริหารของห้องปฏิบัติการยังไม่มีความชัดเจนระหว่างการสอนหรือการให้บริการ
ทดสอบ ความรูด้ า้ นการวิเคราะห์ทดสอบสินค้า OTOP ยังไม่เพียงพอ รวมทัง้ ยังขาดเครือ่ งมือและบุคลากรในการวิเคราะห์
ทดสอบ ตลอดจนมีจ�ำนวนผู้ขอใช้บริการทดสอบสินค้าลดลงเนื่องจากส่วนใหญ่ไปใช้บริการห้องปฏิบัติการของบริษัท
เอกชน หรือบริษัทห้องปฏิบัติการกลางเป็นหลัก
สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนา
การประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ จากการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม
สัมมนาจ�ำนวน 403 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจ�ำนวน 339 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.12 สรุปได้ดังนี้
- กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด จ�ำนวน 136
คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 กลุ่มของใช้ ของประดับ
ตกแต่ง ของที่ระลึก จ�ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
17.10 และกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5
- ข้อคิดเห็น : ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดสัมมนาฯ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 81.20 และความรูท้ ไ่ี ด้รบั มีประโยชน์ตอ่ การน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
มากร้อยละ 81.40 ผู้ประกอบการให้ข้อคิดเห็นว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการจัดสัมมนาได้ดี เจ้าหน้าที่ต้อนรับดี อ�ำนวย
ความสะดวกดีมาก ขอบคุณที่ให้โอกาสมาร่วมอบรมเพื่อรับความรู้ที่มีประโยชน์ เนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน วิทยากรให้
ข้อมูลชัดเจนครบถ้วน ผู้ประกอบการได้แนวทางในการน�ำไปพัฒนาสินค้าและสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต
- ข้อเสนอแนะ : ผูป้ ระกอบการ OTOP เสนอให้กรมวิทยาศาสตร์บริการควรจัดอบรมอย่างต่อเนือ่ ง กระจาย
ไปตามจังหวัดต่าง ๆ ของกลุม่ OTOP เพือ่ ให้โครงการดี ๆ ไปถึงประชาชนในทุก ๆ พืน้ ที่ และอยากให้จดั งานร่วมกับหน่วย
งานอืน่ เช่น กรมควบคุมโรค องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานทางกฎหมาย เป็นต้น เพือ่ ให้ได้
ข้อมูลครบทุกด้าน ทัง้ นีอ้ ยากให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพืน้ ทีไ่ ปดูการปฏิบตั งิ านจริงของผูป้ ระกอบการตามจังหวัดต่าง ๆ
เพือ่ ให้ขอ้ มูลและหาแนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP ร่วมกัน และช่วยหาตลาดในการกระจายสินค้าของกลุม่ OTOP ต่าง ๆ
ให้ดว้ ย อยากให้จดั สัมมนาอีก ได้ความรูด้ มี ากมีประโยชน์มากต่อผูป้ ระกอบการ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ท�ำให้ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานมากขึน้ ควรส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการผลิต การมีบรรจุภณ
ั ฑ์ทดี่ ดู ี มีฉลาก
แสดงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรจัดให้วทิ ยากรมาสาธิตให้ดทู กุ ครัง้ ทีม่ กี ารสัมมนา 
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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พิธีเปิดงานสัมมนา วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการสินค้า OTO ที่ประสบความส�ำเร็จ
จ�ำนวน 5 กลุ่ม เรื่อง ปัจจัยความส�ำเร็จสู่รายได้ที่ยั่งยืน

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

จัดแสดงนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
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โครงการทดสอบสินค้า OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

สินค้าชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่ง
ต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีโอกาสทางการตลาด เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่ง
วัตถุดิบอาหารที่ส�ำคัญ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีศักยภาพด้านการผลิต การช่วยผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจ
ชุมชนให้สามารถผลิตสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย ท�ำให้
ตัวสินค้า OTOP มีความน่าเชื่อถือและได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภค รวมถึงเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics
Community ; AEC)
สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มนั้นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ประเภท
อาหารและเครือ่ งดืม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีผปู้ ระกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีป่ ระสบปัญหาในการยกระดับคุณภาพ
สินค้า OTOP โดยผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสินค้าได้ เนือ่ งจากขาดทีป่ รึกษาในการผลิต ปัญหาที่
พบส่วนใหญ่มาจากการเลือกใช้วตั ถุดบิ สถานทีผ่ ลิตไม่ได้มาตรฐาน GMP กระบวนการผลิตทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในขัน้ ตอนการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัย สินค้าทีผ่ ลิตเก็บได้ไม่นาน การบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เหมาะสม และรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ไม่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า จากสาเหตุดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน�ำองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ให้สามารถยกระดับสินค้า และผลักดันให้เข้าสู่
กระบวนการยืน่ ขอรับรองมาตรฐานต่อไป โครงการวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ และส�ำนักเทคโนโลยีชมุ ชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จดั
ท�ำ  “โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ”
โดยมีกจิ กรรมต่าง ๆ เช่น การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ส�ำรวจปัญหาและความต้องการ การให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกเพือ่ แก้ไขปัญหาในกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้
- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้
- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ
- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง
- โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือและภาคกลาง
- โครงการยกระดับสินค้า OTOP ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดท�ำโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ในจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า.OTOP.ให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางการตลาด เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics
Community;.AEC) การเตรียมความพร้อมของผูป้ ระกอบการ OTOP ให้สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานและ
เป็นที่ต้องการของตลาดจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
พืน้ ทีด่ ำ� เนินงานในปี พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย
มหาสารคาม ขอนแก่น และร้อยเอ็ด เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจ�ำนวนมาก
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานก�ำหนด กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเข้ามารับบทบาทในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่
กระบวนการการยื่นขอจดทะเบียนอาหาร (อย.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ช่วยพัฒนาคุณภาพอาหารให้มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย.การถ่ายทอดเทคโนโลยีสผู่ ปู้ ระกอบการ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ลงพืน้ ที่
ให้คำ� ปรึกษาเชิงลึกรายสถานประกอบการ เพือ่ แก้ไขปัญหากระบวนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์..และทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์กอ่ นการยืน่ ขอมาตรฐาน.พร้อมผลักดันผูป้ ระกอบการให้เข้าสูก่ ระบวนการยืน่ ขอรับรองมาตรฐาน

1.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ด้านอาหารและเครื่องดื่มให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 การลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไข
จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

มหาสารคาม กะหรี่ปั๊บ

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข

- กะหรี่ปั๊บ มีค่าเพอร์ออกไซด์เกินเกณฑ์ที่
มผช. ก�ำหนด

- แนะน�ำให้ใช้นำ�้ มันทอดซ�ำ้ ไม่ควรทอดเกิน 2 ครัง้
และได้นำ� ชุดทดสอบปริมาณสารโพลาร์ (polar test)
ทดสอบคุณภาพน�ำ้ มันทีใ่ ช้ทอดอาหาร และน�ำ
ผลิตภัณฑ์อาหารทอดมาวิเคราะห์คา่ เพอร์ออกไซด์
ในห้องปฏิบัติการ
- ต้องการวิธีผลิตกะหรี่ปั๊บไส้ปลา เนื่องจาก - เชิญผูป้ ระกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เป็นที่ต้องการของตลาด
หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP
ประเภทอาหารทอด และฝึกปฏิบัติการแปรรูป
กะหรี่ปั๊บไส้ปลา
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

21

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

มหาสารคาม ปลาร้าบอง

เลย

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข

- ต้องการยืดอายุการเก็บปลาร้าบอง

- ทดสอบสุขลักษณะในกระบวนการผลิตก่อนลงมือ
ผลิต โดยใช้ชดุ ทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ
(swab test)
- แนะน�ำให้ปรับปรุงกระบวนการฆ่าเชื้อปลาร้าบอง
บรรจุขวดแก้ว

ขนมถั่วตัด

- ถั่วตัดมีปริมาณยีสต์และราเกินเกณฑ์ที่
มผช. ก�ำหนด

- แนะน�ำให้เลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก
Primary GMP

ขนมดอกจอก
ขนมทองม้วน

- ผลิตภัณฑ์อาหารมีกลิ่นหืน และอายุการ
เก็บสั้น

- ทดสอบปริมาณความชื้นของอาหารในห้อง
ปฏิบัติการ และพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อยืด
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์

แหนมเนื้อ

- แหนมเนื้อมีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์
มาตรฐาน มผช. ก�ำหนด

มะพร้าวแก้ว
มันทอด
กล้วยทอด
กล้วยฉาบ
ข้าวเกรียบ

ขอนแก่น

ความต้องการ/ปัญหา

- แนะน�ำให้เลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก
GMP
- ยืดอายุการเก็บมะพร้าวแก้ว
- ทดลองยืดอายุการเก็บมะพร้าวแก้วใน
ห้องปฏิบัติการ
- ผลิตภัณฑ์อาหารทอดมีกลิ่นหืน และอายุ - พัฒนากระบวนการผลิตในห้องปฏิบัติการ
การเก็บสั้น
- ทดสอบคุณภาพน�้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร
- น�ำผลิตภัณฑ์อาหารทอดมาวิเคราะห์
ค่าเพอร์ออกไซด์ในห้องปฏิบัติการ

น�้ำจิ้มหมูย่าง

- ต้องการปรับปรุงวิธีผลิตให้ถูกสุขลักษณะ - แนะน�ำการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ
กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก GMP

ไข่เค็ม

- ไข่เค็มมีปริมาณตะกั่วและปรอทเกินเกณฑ์ - แนะน�ำให้ใช้ไข่เป็ดจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
มผช. ก�ำหนด
เนื่องจากไข่เป็ดที่น�ำมาใช้เป็นไข่จากเป็ดไล่ทุ่งไม่
สามารถควบคุมคุณภาพได้

น�้ำพริก

- น�้ำพริกมีวัตถุกันเสียเกินเกณฑ์ที่ มผช.
ก�ำหนด
- ผลิตภัณฑ์อาหารมีกลิ่นหืนและอายุการ
เก็บสั้น

ขนมดอกจอก
ขนมทองม้วน
ข้าวเกรียบ
ข้าวแต๋น

- แนะน� ำ ให้ คัด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บที่ มีคุ ณ ภาพ ไม่มี
วั ต ถุ กั น เสี ย
- แนะน�ำให้ตระหนักถึงโทษของการใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ 
และการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทอดให้มี
คุณภาพตรงตาม มผช.

เครื่องดื่ม
- พบเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน มผช. - แนะน�ำให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตาม
สมุนไพร มะตูม ก�ำหนด
หลัก GMP
ผงส�ำเร็จรูป ขิง
ผงส�ำเร็จรูป
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จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข

ร้อยเอ็ด

ขนมดอกจอก
ขนมทองม้วน
ขนมโดนัท
ขนมนางเล็ด
ข้าวเกรียบ
ปลาร้าบอง

- ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

- ให้ข้อมูลถึงโทษของการใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ และการ
พัฒนากระบวนการผลิตอาหารทอดให้มีคุณภาพ
ตาม มผช. ก�ำหนด
- น�ำผลิตภัณฑ์อาหารทอดมาวิเคราะห์คา่ เพอร์ออกไซด์
ในห้องปฏิบัติการ
- แนะน�ำให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาร้าบอง
ให้ถูกต้องตามหลัก Primary GMP

ข้าวแปรรูป

- ขาดความรู้เรื่องอาคารสถานที่ผลิต

- ต้องการยืดอายุการเก็บปลาร้าบอง

- แนะน�ำให้ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก
Primary GMP
- ทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากแป้งข้าว
ในห้องปฏิบัติการ

- ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
แป้งข้าว

2.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

1

7 พฤศจิกายน
2557

2

18-19
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ธันวาคม 2557 “การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP
ประเภทขนมไทย”

พื้นที่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับ โรงแรมเลยพาเลซ อ�ำเภอเมือง
คุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหาร
จังหวัดเลย
และเครื่องดื่ม”

องค์การบริหารส่วนต�ำบล
เชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
107

25

23

ครั้งที่
3

4

5

24

วัน เดือน ปี

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

25-26
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
กุมภาพันธ์ 2558 “การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP
ประเภทอาหารทอด”

28 พฤษภาคม
2558

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การพัฒนาคุณภาพปลาส้มเพื่อลดการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์”

6 สิงหาคม 2558 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

พื้นที่
ที่ท�ำการกลุ่มขนมไทย
บ้านนาโพธิ์ อ�ำเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
30

ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร

29

โรงแรมตักสิลามหาสารคาม
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

45

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

2.3 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์  จ�ำนวน 106 ราย
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

1

7-9 มกราคม 2558

ผู้ประกอบการ
1. กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์
2. กลุ่มสตรีแม่บ้านขนมหวาน
3. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกอก
4. กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์
5. กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์
กะหรี่ปั๊บ ขนมดอกจอก

พื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม

ปลาร้าบองสมุนไพร
แหนมใบตอง
แจ่วบองสมุนไพร

2

26-30 มกราคม 2558 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารคุณม่วง
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกกดู่
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยผักกูด
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
6. กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น�้ำ
บ้านน้อย
7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว
บ้านน้อย
8. กลุ่มมะพร้าวแก้ว คุณธัญภา ชัยโชค
9. ร้านติ๊กมะพร้าวแก้ว

น�้ำจิ้มหมูย่าง
ข้าวเกรียบดิบ
กล้วยแปรรูป
ผลไม้แช่อิ่ม
มะพร้าวแก้ว

จังหวัดเลย

3

26-28 มีนาคม 2558 1. วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มหอมตรา แม่สมศรี
2. ไข่เค็มครูละม้าย
3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดและ
เพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย
4. วิสาหกิจชุมชนฮักแพง แบ่งปัน
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแม่บ้าน
หนองหินใหญ่
6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าม่วง
7. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวหอมมะลิ 105

ไข่เค็ม น�้ำพริก
ไข่เค็ม
ข้าวเกรียบเห็ด

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้าวแต๋นน�้ำเห็ด
ขนมดอกจอก ขนมโดนัท
ขนมทองม้วน
ข้าวเกรียบว่าว
ข้าวแปรรูป

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ครั้งที่

วัน เดือน ปี

4

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

7-10 เมษายน 2558 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารคุณม่วง
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกกดู่
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยผักกูด
5. กลุ่มมะพร้าวแก้วคุณธัญภา ชัยโชค
6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว
บ้านน้อย
8. กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ ผู้ใช้น�้ำ
บ้านน้อย
13-15
1. วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาด และ
กรกฎาคม 2558
เพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย
2. วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มหอมตราแม่สมศรี
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องดื่มสมุนไพร
3 ดาว
4. กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย
5. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหอย บ้านดอน

5

น�้ำจิ้มหมูย่าง
ข้าวเกรียบดิบ
กล้วยแปรรูป
ผลไม้แช่อิ่ม
มะพร้าวแก้ว

พื้นที่
จังหวัดเลย

มะพร้าวแก้ว กล้วยทอด
ข้าวเกรียบเห็ด
ข้าวแต๋นน�้ำเห็ด
ไข่เค็ม น�้ำพริก
เครื่องดื่มสมุนไพร

จังหวัดขอนแก่น

ขิงผงส�ำเร็จรูป
มะตูมผงส�ำเร็จรูป
ข้าวเกรียบฟักทอง
ข้าวแต๋น

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
เฉียงเหนือ

สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออก

พื้นที่ด�ำเนินการ
จังหวัดเลย จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
(ราย)
(ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

250

342

15

23

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

26

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหาร เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุง
สถานที่ผลิต บางกลุ่มไม่มีเงินทุนต้องรอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว ท�ำให้ไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน อย. ได้

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ผูป้ ระกอบการต้องการให้เจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีแ่ ละติดต่อประสานงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำการปรับปรุงสถานที่ผลิต และการวางสายการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก GMP/Primary GMP การปรับปรุง
กระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
5.2 ผู้ประกอบการต้องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น.(pre-test).ก่อนส่งสินค้า ยื่นขอการ
รับรองมาตรฐาน..เจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการจึงเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารมาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพในห้องปฏิบตั กิ าร
เช่น ค่าความชื้น ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ ค่าเพอร์ออกไซด์ เป็นต้น

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ในจังหวัดภาคใต้
โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
แก่ลูกค้า และขยายโอกาสเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ภาคใต้ตาม
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาสินค้า OTOP จึงไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให้
แก่ครัวเรือนและสร้างการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศเท่านั้น ยังสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศ
อันเป็นการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น กรม
วิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ด�ำเนินการโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่อง
ดื่ม ในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การลงพื้น
ที่ส�ำรวจปัญหา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการผลิตสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม การลงพื้น
ที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกรายสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ต่อไป

1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ให้มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 การลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไข
จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

นครศรีธรรมราช กล้วยทอดกรอบ - อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ อย.
- มีค่าเพอร์ออกไซด์เกินเกณฑ์ที่
มผช. ก�ำหนด
- ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืน
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วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข
- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ และการตรวจ
วัดคุณภาพน�้ำมันทอดซ�้ำโดยใช้ชุดทดสอบปริมาณ
สารโพลาร์
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา
คุณภาพสินค้า OTOP ผักผลไม้อบและทอดกรอบ
และให้ค�ำแนะน�ำวิธีเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
สามารถลดและป้องกันออกซิเจน เพื่อชะลอการเกิด
กลิ่นหืน และช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

นครศรีธรรมราช น�้ำพริกแกง
เครื่องแกง

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข

- อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม
หลัก Primary GMP

- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในการผลิต
ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ควรกั้นห้องหรือแบ่งสัดส่วน
พื้นที่การท�ำงานให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ข้ามของจุลินทรีย์ระหว่างการผลิตในพื้นที่สะอาด
กับพื้นที่สกปรก
- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
โดยการจัดท�ำทะเบียนประวัติคู่ค้า และปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก Primary GMP
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- น�้ำพริกมีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์
ที่ มผช. ก�ำหนด

กล้วยอบ

- มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่ มผช.
ก�ำหนด

- มีสีคล�้ำระหว่างการเก็บรักษา
สุราษฎร์ธานี

น�้ำพริกเห็ด
น�้ำพริกหอย
นางรม

- อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม
หลัก Primary GMP

- ตรวจพบวัตถุเจือปนอาหาร
(สารกันเสีย) ในผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบ

- ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์
บริการสนับสนุนการทดสอบหา
วัตถุเจือปนอาหาร และวิเคราะห์
ฉลากโภชนาการ
- อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ อย.
- มีค่าเพอร์ออกไซด์เกินเกณฑ์ที่
มผช. ก�ำหนด
- มีกลิ่นหืน

- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้
เป็นสัดส่วน แยกส่วนสะอาดกับส่วนสกปรกให้
ชัดเจน และให้ค�ำแนะน�ำเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล
เพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนข้ามจากวัตถุดิบ
และคนสู่ผลิตภัณฑ์
- ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
เพื่อชะลอการเกิดสีคล�้ำ
- แนะน�ำเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในการผลิต ให้
เป็นสัดส่วนมากขึ้น ควรกั้นห้องหรือแบ่งสัดส่วน
พื้นที่การท�ำงานให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ข้ามของจุลินทรีย์ระหว่างการผลิตในพื้นที่สะอาด
กับพื้นที่สกปรก
- ได้เก็บตัวอย่างน�้ำตาลมะพร้าวที่ใช้เป็นส่วนผสมมา
วิเคราะห์สารกันเสียในห้องปฏิบัติการ พบว่ามี
สารกันเสียอยู่ จึงแนะน�ำให้ผู้ประกอบการเปลี่ยน
ยี่ห้อน�้ำตาลมะพร้าว
- ได้เก็บตัวอย่างน�้ำพริกมาทดสอบหาวัตถุเจือปน
อาหารและวิเคราะห์ฉลากโภชนาการหลังจาก
เปลี่ยนน�้ำตาลมะพร้าวใหม่
- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการใช้น�้ำมันทอดซ�้ำและการตรวจ
วัดคุณภาพน�้ำมันทอดซ�้ำโดยใช้ชุดทดสอบปริมาณ
สารโพลาร์
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร การพัฒนา
คุณภาพสินค้า OTOP ผักผลไม้อบและทอดกรอบ
และให้คำ� แนะน�ำเรือ่ ง การเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ให้
เหมาะสมสามารถลดและป้องกันออกซิเจน ชะลอ
การเกิดกลิน่ หืน และช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึน้

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

29

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

สุราษฎร์ธานี

เครื่องดื่มเห็ด

สงขลา

มันทอดกรอบ

ขนมเปี๊ยะ

ขนมปัง
น�้ำตาลโตนด
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ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข

- อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม - ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้
หลัก Primary GMP
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
- ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ - ได้เก็บตัวอย่างมาทดสอบตามประกาศกระทรวง
สนับสนุนการทดสอบคุณภาพ
สาธารณสุข ฉบับที่ 356 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่
เครือ่ งดืม่ เห็ดตามประกาศ
ปิดสนิท
กระทรวงสาธารณสุขก่อนการยืน่
ขอการรับรองมาตรฐาน มผช.
- ต้องการปรับบรรจุภัณฑ์
- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการไม่ทราบประโยชน์ - ให้ค�ำปรึกษาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ของการได้รับการรับรองมาตรฐาน อุตสาหกรรมจังหวัดในการยื่นขอการรับรอง มผช.
มผช.
- วัตถุดิบขาดแคลน
- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการประกันราคาวัตถุดิบ เพื่อช่วย
ลดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน
- ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์
- เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณค่าทาง
บริการ สนับสนุนการตรวจ
โภชนาการในผลิตภัณฑ์มันทอดกรอบ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการใน
ผลิตภัณฑ์มันทอดกรอบ
- มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่ มผช. - ให้ความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
ก�ำหนด
เพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก
- ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บสั้น
- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับกระบวนการผลิต เพื่อลด
ความชื้นของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มชั้นพลาสติกห่อหุ้ม
ผลิตภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก
(กล่องกระดาษ) เพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อน
ข้ามจากเชื้อจุลินทรีย์ภายนอกสู่ผลิตภัณฑ์ และช่วย
ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการไม่ทราบประโยชน์ - ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นในการยืน่ ขอการรับรองมาตรฐาน
ในการยื่นขอการรับรอง มผช.
มผช. แก่ผปู้ ระกอบการ และผลักดันให้ผปู้ ระกอบการ
ได้รบั การรับรองมาตรฐาน มผช. ต่อไป
- อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม - ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้
เกณฑ์ อย.
เป็นไปตามมาตรฐานที่ อย. ก�ำหนด
- มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่ มผช. - ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต
ก�ำหนด
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์จาก
กระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
- น�้ำตาลโตลดแว่นเกิดผลึกสีขาว
- ให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งการเกิดผลึกสีขาวในน�ำ้ ตาลแว่นโดยปรับ
หลังจากเก็บผลิตภัณฑ์ไว้
ลดอัตราส่วนของน�ำ้ ตาลทรายเป็นน�ำ้ ผึง้ หรือตาลโตนด
เพียงอย่างเดียว เพื่อแก้ปัญหาการเกิดผลึกสีขาว
- ต้องการยืดอายุการเก็บรักษา
- ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นเรื่องการยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จังหวัด
สงขลา

ชุมพร

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข

ขนมไทย

- มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่ มผช.
ก�ำหนด และต้องการยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นไก่
ไส้กรอก

- มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่ มผช.
ก�ำหนด
- ต้องการยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์

- ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการปรับกระบวนการผลิต เพื่อลด
ความชื้นของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มชั้นพลาสติกห่อหุ้ม
ผลิตภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก
(กล่องกระดาษ) เพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อน
ข้ามจากเชื้อจุลินทรีย์ภายนอกสู่ผลิตภัณฑ์ และช่วย
ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
- แนะน�ำเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและ
ลดการปนเปื้อนข้ามจากวัตถุดิบและคนสู่ผลิตภัณฑ์
- แนะน�ำเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

กล้วยอบ

- วัตถุดิบขาดแคลน

น�้ำจิ้มสุกียากี้

- ผลิตภัณฑ์น�้ำจิ้มสุกี้บรรจุขวด
- ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อ
พลาสติกเกิดสีเปลี่ยน แยกชั้น
และการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการบรรจุ
และขวดบวมเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดสีคล�้ำ
การแยกชั้น และป้องกันการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อย่าง
ไม่สมบูรณ์ ท�ำให้น�้ำจิ้มสุกี้มีอายุการเก็บรักษาสั้นลง
และเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จนเป็นสาเหตุให้
ขวดบวม
- ต้องการส่งตรวจวิเคราะห์ทดสอบ - ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบตาม มผช.
ตาม มผช. (Pre-test) และ
ต้องการให้ออกแบบฉลาก
บรรจุภัณฑ์น�้ำจิ้มไก่

กล้วยทอด
ทุเรียนทอด

- ต้องการปรับปรุงแก้ไขเรื่อง
บรรจุภัณฑ์

- ให้ค�ำปรึกษาเรื่องการประกันราคาวัตถุดิบสามารถ
ช่วยลดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนได้
- กล้วยเล็บมือนางอบมีความชื้นสูง - ให้ค�ำปรึกษาเรื่องอุณหภูมิที่ใช้ในการอบและการเก็บ
และมีสีคล�้ำเมื่อเก็บไว้
รักษาให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดสีน�้ำตาลของ
ผลิตภัณฑ์
- บรรจุภณ
ั ฑ์มกี ารใช้ลวดเย็บกระดาษ - ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสม
จึงอาจเป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้
- ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์
- ได้เก็บตัวอย่างมาทดสอบเพื่อมาหาคุณค่าทาง
บริการ สนับสนุนการวิเคราะห์
โภชนาการในผลิตภัณฑ์
ฉลากโภชนาการ
- กล้วยเคลือบช็อกโกแลตเมื่อเก็บไว้ - ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการเลือกใช้ชอ็ กโกแลตควรใช้
2 เดือน เกิดกลิ่นหืน
ช็อกโกแลตใหม่ และควรเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีป่ อ้ งกัน
แสงแดด จะช่วยชะลอการเกิดกลิน่ หืนระหว่าง
การเก็บรักษาได้

- ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์
และติดตามการท�ำแผนผังการผลิตส�ำหรับใช้ประกอบ
การยืน่ ขอการรับรองอาคารสถานทีผ่ ลิต

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2.2 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
1

2

3

4

32

หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

29 ตุลาคม 2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้า
OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม” ครั้งที่ 2
ภาคบรรยาย
- การอภิปรายเรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
ภาคปฏิบัติ
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ให้ค�ำปรึกษาเป็นกลุ่มราย
ผลิตภัณฑ์
30-31
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ
ตุลาคม 2557 สินค้า OTOP ผักผลไม้อบและทอดกรอบ” ครั้งที่ 2
ภาคบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
น�้ำพริกและผักผลไม้ทอดกรอบ
- บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า OTOP ประเภท น�ำ้ พริกและผักผลไม้ทอดกรอบ
- การยืดอายุและการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
- การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ
- จุดประกายแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- วิธีการยืดอายุ และการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
- การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
11 พฤศจิกายน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้า
2557
OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม” ครั้งที่ 3
ภาคบรรยาย
- การอภิปรายเรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดนครศรีธรรมราช”
ภาคปฏิบัติ
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ให้ค�ำปรึกษาเป็นกลุ่มราย
ผลิตภัณฑ์
12-13
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ
พฤศจิกายน สินค้า OTOP ผักผลไม้อบและทอดกรอบ” ครั้งที่ 1
2557
ภาคบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
น�้ำพริกและผักผลไม้ทอดกรอบ
- บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า OTOP ประเภทน�ำ้ พริก และผักผลไม้ทอดกรอบ
- การยืดอายุและการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
- การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ
- จุดประกายแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- วิธีการยืดอายุและการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
- การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

พื้นที่
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ต�ำบลมะขามเตี้ย
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำ�นวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม (ราย)
57

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สนธิวัฒน์
ต�ำบลกะแดะ
อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

31

โรงแรมทวินโลตัส
ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

100

กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว
บ้านแก้วสุรกานต์
ต�ำบลเขาแก้ว
อ�ำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

30

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
5

14 สิงหาคม
2558

หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก
สินค้า OTOP ประเภทน�้ำพริกและเครื่องแกง”
โฮเต็ล อ�ำเภอหาดใหญ่
ภาคบรรยาย  ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
จังหวัดสงขลา
ประเภทน�้ำพริกและเครื่องแกง  
- การแก้ไขปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนส�ำหรับการผลิต
สินค้า OTOP ประเภทน�้ำพริกและเครื่องแกง
-  การส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ประเภทน�้ำพริก
และเครื่องแกง
- การพัฒนาการขนส่งและการกระจายสินค้า OTOP
ประเภทน�้ำพริกและเครื่องแกง
- การพัฒนาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า
OTOP ประเภทน�้ำพริกและเครื่องแกง
ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ
- รวบรวมปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ
OTOP ประเภทน�้ำพริก และเครื่องแกง
- ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

จำ�นวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม (ราย)
45

การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ”
ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 29 ตุลาคม 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP น�ำ้ พริกและผักผลไม้ทอดกรอบ”
ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์
อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม”
ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP น�้ำพริกและผักผลไม้ทอดกรอบ” ครั้งที่ 1
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านแก้วสุรกานต์ อ�ำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทน�ำ้ พริกและเครือ่ งแกง”
ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูตกิ โฮเต็ล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 14 สิงหาคม 2558
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2.3 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์  จ�ำนวน 60 ราย
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

1

28-29
มกราคม 2558
(23 ราย)

1. กลุ่มกล้วยฉาบเกาะเสือ
2. วิสาหกิจชุมชนแพรกหนองจอก
3. วิสาหกิจชุมชนมหิสสราสามัคคี
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวบ้านแก้วสุรกานต์
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์
6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าเพชร
7. วิสาหกิจชุมชนไชโยฟาร์มเห็ด

ผลิตภัณฑ์

1. กล้วยทอดกรอบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. น�้ำพริกแกงส้ม น�้ำพริกแกงกะทิ
เครื่องแกงคั่วกลิ้ง
3. กล้วยอบ กล้วยอบชุบแป้งทอด
4. น�้ำพริกแกง

5. น�้ำพริกหอยนางรม
6. น�้ำพริกแกง กล้วยฉาบ
7. น�้ำพริกเห็ด เห็ดแคลงแห้ง
เครื่องดื่มเห็ด
1. ร้าน ป. สุวรรณรัตน์
1. มันทอดกรอบ
2. ร้านขนมเปีย๊ ะอบเทียน ป. สุญาดา 2. ขนมเปี๊ยะ
3. ร้านขนมไทยกุลประคอง
3. ขนมไทย
4. โรงานลูกชิ้นปลาอุบลรัตน์
4. ลูกชิ้นปลา ไส้กรอก ลูกชิ้นไก่
5. ร้านบรูโน่ เบรด
5. ขนมปัง
6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
6. น�ำ้ ตาลแว่น
เกษตรกรบ้านคลองฉนวน
7. ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล
7. น�ำ้ ตาลโตนดผง/น�ำ้ ตาลโตนดแว่น

2

24-25
มีนาคม 2558
(19 ราย)

3

2-3
มิถุนายน 2558
(18 ราย)

1. กล้วยบ้านก้อง
2. ร้านอี๊ด
3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
เกษตรต�ำบลนากระตาม
4. น�้ำจิ้มสุกี้คุณบุปผา
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการ
แปรรูป

พื้นที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. กล้วยอบ
2. กล้วยอบ
3. กล้วยเล็บมือนางอบ

จังหวัดสงขลา

จังหวัดชุมพร

4. น�้ำจิ้มสุกี้ยากี้
5. กล้วยทอดกรอบ ทุเรียนทอด

ลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการผักผลไม้อบและผลไม้ทอดกรอบ
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการผักผลไม้อบและผลไม้ทอดกรอบ
ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2558

ลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการผักผลไม้อบและผลไม้ทอดกรอบ
ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558
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3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้
จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)
ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

พื้นที่ด�ำเนินการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร

เป้าหมาย
300

ผล

323

เป้าหมาย

ผล

25

27

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 ผูป้ ระกอบการยังไม่มคี วามพร้อมของอาคารสถานทีผ่ ลิตอาหาร เนือ่ งจากขาดงบประมาณส�ำหรับปรับปรุง
อาคารสถานทีผ่ ลิตให้ถกู ต้องตามหลัก Primary GMP ต้องใช้เงินส่วนตัวลงทุนปรับปรุง ท�ำให้ไม่สามารถยืน่ ขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช. ได้
4.2 การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ทดสอบ มีอุปสรรคด้านการจัดส่งตัวอย่างในพื้นที่ห่างไกล ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท เช่น ลูกชิ้น เครื่องแกง เสื่อมเสียก่อนการวิเคราะห์ทดสอบ ส่วนผักผลไม้ทอดกรอบมี
โอกาสแตกหัก

5. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการท�ำข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานภาครัฐทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารด้านวิเคราะห์ทดสอบ
ที่ทไี่ ด้รบั การรับรองระบบงานห้องปฏิบตั กิ าร ในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการหรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เพือ่ ให้บริการด้านวิเคราะห์ทดสอบ
ตรวจหาคุณภาพผลิตภัณฑ์สนิ ค้า OTOP ก่อนการยืน่ ขอรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยต่าง ๆ เพือ่ ความสะดวกในการจัดส่ง
ตัวอย่างของผูป้ ระกอบการ ช่วยลดระยะเวลาการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทดสอบ ท�ำให้ได้ผลวิเคราะห์ที่
แน่นอน มีความผิดพลาดน้อย อันเกิดจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่จะวิเคราะห์เสื่อมเสียง่าย

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการน�ำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยส่งเสริม
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถพัฒนาสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับของลูกค้า เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และสร้างการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ สามารถเพิ่ม
มูลค่าการส่งออกให้กบั ประเทศไทย สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้มาตรฐานนัน้ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการ
OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีป่ ระสบปัญหาในการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP โดยผูป้ ระกอบการไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสินค้าได้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย สถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้มาตรฐาน GMP สินค้าที่ผลิตขึ้นมาเก็บได้ไม่นาน
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมและมีรูปแบบไม่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย
โครงการวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ จึงได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ในจังหวัดภาคเหนือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ของประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้มาตรฐาน
1.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้า OTOP ที่ผลิตในประเทศ
2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 การลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไข
จังหวัด
ล�ำปาง
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ผลิตภัณฑ์
กล้วยบาบีคิว

ความต้องการ / ปัญหา
พบเชื้อราเกินกว่ามาตรฐานที่ มผช.
ก�ำหนด
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วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข
1. ลดปริมาณน�ำ้ จากการล้างวัตถุดบิ โดยตัง้ ทิง้ ไว้
ให้สะเด็ดน�้ำ หรือน�ำมาตาก หรืออบให้แห้ง
ก่อนน�ำไปทอด
2. ไม่ใช้น�้ำมันที่ผ่านการทอดซ�้ำหลายครั้ง
3. เพิ่มกระบวนการอบไล่น�้ำมัน เพื่อป้องกัน
การเหม็นหืน โดยอบที่อุณหภูมิ 60-80 องศา
เซลเซียส แล้วอบต่ออีก 10-15 นาที
4. ใช้สารดูดซับออกซิเจนที่ได้มาตรฐานใส่ใน
บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ
รักษาที่ยาวนานขึ้น

จังหวัด
ล�ำปาง

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

เห็ดปรุงรส

ค่าความเป็นกรด-ด่างไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน มผช.

1. เพิม่ ปริมาณของกรดซิตริก เพือ่ ให้คา่
ความเป็นกรด-ด่าง ได้ตามมาตรฐาน
2. ควรน�ำเครื่อง pH meter ไปสอบเทียบทุกปี

ข้าวเกรียบดิบ
ฟักทอง

พบเชื้อราเกินมาตรฐานที่ก�ำหนด

น�้ำพริกปลาย่าง

พบค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (water
activity) สูงกว่ามาตรฐานที่ มผช.
ก�ำหนด

1. น�ำข้าวเกรียบมาตากแดดจนแห้งสนิท โดย
ตากไว้ในที่มิดชิด หรือ ในที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนจากฝุ่นละออง
2. ก่อนบรรจุข้าวเกรียบดิบลงในถุง ควรรอให้
ข้าวเกรียบเย็นก่อน เมื่อบรรจุแล้วควร
ปิดปากถุงให้สนิท
3. ในช่วงที่ไม่มีแดดให้ใช้ตู้อบลมร้อนอบข้าว
เกรียบที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส
นาน 5-6 ชั่วโมงหรือจนแห้งสนิท
1. เพิ่มขั้นตอนการอบวัตถุดิบหลังล้างวัตถุดิบ
โดยอบที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส
เพื่อลดความชื้นในวัตถุดิบ
2. ควรคั่ววัตถุดิบที่ไฟอ่อนเป็นระยะเวลานาน
เพื่อท�ำให้วัตถุดิบแห้งขึ้น

กาละแม

1. พบเชื้อราและจุลินทรีย์ใน
ผลิตภัณฑ์
2. อายุการเก็บรักษาสั้น
3. สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่
ผลิตเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

เต้าเจี้ยว

พบเถ้าที่ไม่ละลายในกรดเกิน
มาตรฐาน
1. มีปริมาณน�้ำมันบนผลิตภัณฑ์มาก
ท�ำให้เหม็นหืนง่าย
2. อายุการเก็บรักษาสั้น
3. ขาดแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

ขนุนทอดกรอบ

1. ปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานและสะอาด
เพื่อลดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม
2. ควรรอให้กาละแมเย็นก่อนบรรจุในถุง
3. แนะน�ำเรื่องสุขลักษณะของผู้ผลิตในระหว่าง
การบรรจุ เช่น การล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อลด
ปริมาณจุลินทรีย์ การใช้หมวกครอบผม
การตัดเล็บนิ้วมือให้สั้น
4. ควรใช้สารดูดซับออกซิเจนบรรจุภายในถุง
เพื่อป้องกันการเหม็นหืนและยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์
แนะน�ำการหมักเต้าเจี้ยว ควรใช้ระยะเวลาหมัก
ไม่เกิน 13-15 วัน
1. เปลี่ยนน�้ำมันที่ใช้ทอดเป็นน�้ำมันปาล์ม
เนื่องจากน�้ำมันถั่วเหลืองจะเหม็นหืนได้ง่าย
2. ปรับอุณหภูมิที่ใช้ทอดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ
แต่ละชนิด เพื่อลดการอมน�้ำมันในผลิตภัณฑ์
3. ใช้สารดูดซับออกซิเจนเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

ล�ำปาง

กล้วยทอดกรอบ
ปรุงรส

ผลิตภัณฑ์อมน�้ำมันท�ำให้มีกลิ่นหืนเร็ว อบไล่นำ�้ มันโดยใช้ตอู้ บลมร้อนอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
60-80 องศาเซลเซียส แล้วอบต่ออีก 10-15 นาที

น�้ำพริกลาบ

1. ปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน
2. ค่าความชื้นมากกว่ามาตรฐาน
ก�ำหนด

ถั่วสมุนไพร

อายุการเก็บรักษาสัน้ และมีกลิน่ หืนเร็ว 1. ใช้สารดูดซับออกซิเจนใส่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ลดกลิ่นหืนและยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์
2. ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการซึมผ่านของ
ออกซิเจนและน�้ำได้ดี

ซาลาเปา

โรงเรือนยังไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
Primary GMP และมีปัญหาการปน
เปื้อนจากสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน

ควรแยกพื้นที่โรงผลิตให้เป็นสัดส่วนชัดเจน
โดยเฉพาะการกันสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่
ผลิตอาหารเพื่อลดการปนเปื้อน

1. เห็ดแดดเดียว
2. เห็ดสวรรค์
3. เห็ดสามรส

1. ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืนเร็ว
2. อายุการเก็บรักษาสั้น

ลดปริมาณน�ำ้ ในเห็ดโดยน�ำไปตากแดด หรืออบที่
อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส ก่อนน�ำไปทอด

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

1. ท�ำความสะอาดวัตถุดิบโดยเฉพาะ
หอมแดง ข่า ตะไคร้ กระเทียม ให้สะอาด
ก่อนน�ำไปปรุง
2. ควรอบวัตถุดิบให้แห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส หรือใช้วิธีนึ่ง
วัตถุดิบ เช่น หอม ข่า ตะไคร้ เพื่อฆ่าเชื้อ
ก่อนน�ำไปคั่ว

จังหวัด
ตาก

ผลิตภัณฑ์
1. พริกลาบ
2. น�้ำพริกปลาย่าง

1. น�้ำพริกปลาย่าง
2. น�้ำพริกเผา
3. น�้ำพริกนรก
4. น�้ำพริกปลาร้า

ไข่เค็ม

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

1. ปริมาณจุลินทรีย์ ยีสต์และเชื้อรา
เกินเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
2. ค่าความชื้นเกินเกณฑ์มาตรฐานที่
ก�ำหนด

1. ควรท�ำความสะอาดโรงเรือน และห้องเก็บ
วัตถุดิบ เปลี่ยนเพดานให้เป็นฝ้า และติด
เครื่องระบายอากาศ
2. วัตถุดิบที่ได้มาควรล้างท�ำความสะอาดทันที
เก็บในภาชนะแล้วคลุมด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้
อากาศถ่ายเท ป้องกันเชื้อราและไม่วาง
วัตถุดิบบนพื้น
3. เก็บวัตถุดิบที่แห้งและท�ำความสะอาดแล้วให้
เป็นสัดส่วน
4. ควรใช้เตาอบที่สามารถควบคุมความร้อนได้
และกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง หรือ
อาจใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายใน
เตาอบแบบดั้งเดิมที่ใช้อยู่
5. การอบพริก หอมแดง กระเทียม ควรอบที่
อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียสในช่วง 20-30
นาทีแรก แล้วปรับลดอุณหภูมิลงมาที่ 50-60
องศาเซลเซียส และอบต่อไปจนแห้ง
1. น�้ำพริกปลาย่าง มีค่าความชื้นและ 1. ควรใช้น�้ำปลาแท้ที่ไม่ใส่วัตถุกันเสีย แทน
วัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน
น�้ำปลายี่ห้อเดิมซึ่งเป็นซอสปรุงรสที่มีส่วน
ก�ำหนด
ประกอบเป็นกากถั่วเหลือง เกลือ และ
2. น�้ำพริกปลาร้า มีค่าความชื้น
วัตถุกันเสีย
ปริมาณจุลินทรีย์และวัตถุกันเสีย 2. ควรตากพริกแห้งที่ซื้อมาให้แห้งสนิทก่อนน�ำ
เกินเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
ไปเก็บ
3. เปลี่ยนภาชนะบรรจุน�้ำพริกเป็นแบบขวด
แก้วฝาเกลียว โดยล้างท�ำความสะอาดแล้ว
นึ่งฆ่าเชื้อ และรอให้ขวดแห้งก่อนน�ำไป
บรรจุน�้ำพริก

1. ผิวเปลือกไข่มีจุดด�ำและพบเชื้อรา
บนเปลือกไข่
2. ส่วนของไข่ขาวมีกลิ่นบูด

1. แนะน�ำให้เพิ่มอัตราส่วนเกลือในน�้ำที่ใช้ดอง
โดยใช้เกลือ 1 กิโลกรัม ต่อน�้ำ 4 ลิตร
(ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ ประมาณ
20-25 %)
2. ท�ำความสะอาดบริเวณสถานที่ผลิตและ
ภาชนะที่ใช้ดองไข่ เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์
3. แนะน�ำให้เปลี่ยนวัสดุที่ใช้กดไข่ให้จมใน
น�้ำเกลือ จากแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นไม้
เพราะแผ่นพลาสติกจะท�ำให้เกิดการปน
เปื้อน โดยสารเคมีจากพลาสติกอาจละลาย
ซึมผ่านเปลือกเข้าไปสะสมในไข่ได้

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จังหวัด
ตาก

ผลิตภัณฑ์
พริกลาบ

ปลาส้ม

กล้วยอบน�้ำผึ้ง

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

1. ความชื้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก�ำหนด
2. จุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก�ำหนด
3. น�้ำหนักการบรรจุไม่ตรงกับที่ระบุ
บนฉลากผลิตภัณฑ์
สถานผลิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ก�ำหนด อย.

1. รอให้วัตถุดิบเย็นก่อนบรรจุเพื่อแก้ปัญหา
เรื่องความชื้นและเชื้อรา
2. ควรชั่งบรรจุภัณฑ์เปล่าก่อนว่ามีน�้ำหนัก
เท่าไร เพื่อให้ทราบว่าควรใส่ผลิตภัณฑ์เท่าไร
จึงจะมีน�้ำหนักตามที่ระบุบนฉลาก

1. โรงเรือนเป็นไปตามเกณฑ์
Primary GMP
2. เตาอบเป็นแบบโบราณ ใช้เตาถ่าน
ให้ความร้อน ท�ำให้ไม่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้ ต้องเปิดเตาอบ
เป็นระยะเพื่อสังเกตว่ากล้วยไหม้
ด�ำหรือไม่ รวมทั้งกล้วยอบที่ได้มีสี
ไม่สม�่ำเสมอ
โรงเรือนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ Primary
GMP

1. ควรกั้นห้องแบ่งส่วนการผลิต ห้องเก็บ
วัตถุดิบ ห้องบรรจุ ให้เป็นสัดส่วน และ
ปรับปรุงในส่วนพื้นและท�ำฝ้าเพดาน
2. ใช้เทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิเพื่อให้ทราบ
ว่าใช้ถ่านในปริมาณเท่าไรจึงจะได้อุณหภูมิที่
ท�ำให้กล้วยมีสีเหลืองสวยสุกพอดี
3. ชัง่ ปริมาณถ่านให้เท่ากันในแต่ละครัง้ ของการอบ

1. ชาตะไคร้
2. ชาอัญชัน
3. ชารางจืดผสม
ใบเตย
4. ชาใบมะรุม
5. สบู่ขมิ้นผสมน�้ำผึ้ง
6. สบู่มะขามผสม
น�้ำผึ้ง
1.กะหรี่ปั๊บ
1. กล้วยอบที่ได้สีไม่สม�่ำเสมอ บางชิ้น
2.กล้วยตากพลังแสง
ไหม้ด�ำ เนื่องจากทางกลุ่มดัดแปลง
อาทิตย์
ตะแกรงที่ใช้ตากกล้วยมาเป็น
สแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
1.5-2.0 ซม. จึงท�ำให้เนื้อกล้วย
สัมผัสความร้อนจากสแตนเลสมาก
2. กล้วยบางลูกมีเชื้อราขึ้น ขณะตาก
ในตู้อบ
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ควรท�ำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรือน
ซึ่งยังมีทรายและเศษวัสดุก่อสร้างวางอยู่
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน รวมถึงปรับปรุงฝ้า
เพดาน และติดมุ้งลวดโดยรอบ เพื่อป้องกัน
สัตว์และแมลง

แนะน�ำการกั้นห้องแบ่งส่วนการผลิต ห้องเก็บ
วัตถุดิบ และห้องบรรจุ ให้เป็นสัดส่วน ควรขัด
เงาพื้นปูนและท�ำฝ้าเพดานใหม่

1. เปลี่ยนตะแกรงที่ใช้ตากกล้วยในตู้อบให้เล็ก
ลง เพราะหากใช้เส้นตะแกรงสแตนเลสที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ จะท�ำให้
อมความร้อนสูง และเป็นสาเหตุให้กล้วยไหม้
2. ท�ำความสะอาดตะแกรงที่ใช้ตากกล้วยหลัง
การใช้ทุกครั้ง กล้วยชิ้นไหนที่มีเชื้อราขึ้น
ควรน�ำออกจากตู้ตากทันที เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อราในตู้อบ

จังหวัด
ตาก

เพชรบูรณ์

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

มะม่วงแช่อิ่ม

1. ปริมาณยีสต์และราเกินเกณฑ์
มาตรฐาน
2. อายุการเก็บรักษาสั้น

1. เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ตาลในกระบวนการแช่อมิ่
มะม่วงให้มคี วามเข้มข้นของน�ำ้ ตาลประมาณ
50 % หรือ ใช้นำ�้ ตาล 1 กิโลกรัม ต่อ น�ำ ้ 1 ลิตร
เติมกรดซิตริกลงไปเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความ
เปรี้ยวท�ำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้น
2. ใช้น�้ำต้มสุกในการดองเกลือกับน�้ำส้มสายชู
เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้น
3. เพิ่มความเข้มข้นของน�้ำเกลือที่ใช้ดองให้มี
ความเข้มข้นของเกลือ 40 % เพื่อเก็บรักษา
วัตถุดิบ และป้องกันการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา

ข้าวเกรียบดิบกุ้ง

ปริมาณยีสต์และราเกินเกณฑ์
มาตรฐานที่ อย. และ มผช. ก�ำหนด

1. สถานที่ตากข้าวเกรียบอยู่ติดกับทางสัญจร
เป็นสาเหตุการปนเปื้อนฝุ่นละอองและเชื้อรา
ควรติดผ้ามุ้งโดยรอบลานที่ตากข้าวเกรียบ
เพื่อป้องกันฝุ่น
2. ท�ำความสะอาดผ้ามุ้งทุกครั้งหลังใช้เสร็จ
โดยซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง

1. มะขามคลุก
1. ผลิตภัณฑ์มะขามอบแห้ง ความชื้น 1. ควรอบมะขามแกะเมล็ด (พันธุ์ศรีชมภู) ที่
น�้ำตาล
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มผช.
อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส นาน
2. มะขามไร้เมล็ดอบ 2. มะขามทิ้งไว้นานเกิดการตกทราย
ประมาณ 1 ชั่วโมง และรอให้เย็นก่อนบรรจุ
แห้ง
3. ต้องการยืดอายุการเก็บมะขามทั้ง 2. ตากมะขามทั้งฝักไว้กลางแดดจัดประมาณ
3. มะขามแช่อิ่ม
ฝักไว้ในโรงเก็บโดยไม่ขึ้นรา
ครึง่ วัน น�ำมาผึ่ง รอให้เย็นก่อนแล้วบรรจุถุง
4. กล้วยอบไส้
เก็บที่อุณหภูมิห้องหรือในห้องเย็น
มะขาม
5. มะขามไร้เมล็ด
คลุกบ๊วย
1. กระยาสารท
2. มะขามกวน

1. ผลิตภัณฑ์กระยาสารทมีเนือ้ สัมผัสที่ 1. กวนกระยาสารทให้แห้งมากขึ้นที่ไฟอ่อนเพื่อ
ไม่เหนียวและมีความชืน้ ค่อนข้างสูง
ลดปริมาณน�้ำในเนื้อกระยาสารท
2. อายุผลิตภัณฑ์สั้น
2. เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องผนึกถุงพลาสติกเพื่อ
ให้ตะเข็บปิดสนิท ท�ำให้สามารถป้องกัน
ความชื้น และยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จังหวัด
เพชรบูรณ์

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

1. มะดันแช่อิ่ม
1. ปริมาณน�ำ้ ตาลทัง้ หมดเกินเกณฑ์ 1. แนะน�ำให้เปลี่ยนยี่ห้อน�้ำตาลที่ใช้ใน
2. บอระเพ็ดแช่อิ่ม
มาตรฐานในผลิตภัณฑ์มะกรูดเชือ่ ม
กระบวนการผลิตโดยคงสัดส่วนเดิม
3. มะขามแช่อิ่ม
2. สารให้ความกรอบเกินเกณฑ์
2. มะกรูดและมะเขือเทศก่อนน�ำมาเชื่อม ให้แช่
4 .พริกหยวกแช่อิ่ม
มาตรฐานในผลิตภัณฑ์มะกรูดและ
น�้ำแล้วล้างให้สะอาด อย่างน้อย 3 ครั้ง
5. มะระขี้นก
มะเขือเทศเชื่อม
เพื่อลดการตกค้างของแคลเซียมคลอไรด์
6. ตะลิงปลิงสามรส
7. ลูกต�ำลึงแช่อิ่ม
8. มะกรูดเชื่อม
9. มะเขือเทศแช่อิ่ม

1. ถั่วกวน
1. ผลิตภัณฑ์ถั่วกวน พบวัตถุกันเสีย 1. ให้ลดปริมาณวัตถุกันเสีย (เบนโซอิก) โดยใช้
2. ข้าวแต๋นน�้ำแตงโม เกินเกณฑ์มาตรฐาน มผช. และพบ ในปริมาณที่กฎหมายก�ำหนด
3. ทองม้วนสมุนไพร
ปริมาณยีสต์และราเกินเกณฑ์
2. ควรคัดถัว่ เขียวทีเ่ สีย ไม่สมบูรณ์ หรือ มีเชือ้ รา
มาตรฐาน มผช.
ออก และล้างถัว่ เขียวให้สะอาดก่อนน�ำมาผลิต
3. ควรบรรจุผลิตภัณฑ์ขณะเย็น เพื่อป้องกัน
การเกิดไอน�้ำภายในบรรจุภัณฑ์
4. ควรปรับระดับความร้อนที่ใช้ผนึกถุงให้
เหมาะสมกับความหนาและชนิดของถุง
ต้องปิดผนึกตะเข็บให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้
อากาศและความชื้นเข้าไปภายในถุง
ไวน์กระชายด�ำ
1. ผลิตภัณฑ์ไวน์กระชายด�ำมีปริมาณ 1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเพิ่มปริมาณ
เมทานอลเกินเกณฑ์มาตรฐาน
น�้ำมะเม่าหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพื่อเพิ่ม
2. ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่าง ความเป็นกรดในขั้นตอนการหมัก จะช่วยลด
การหมักได้
ปริมาณการเกิดเมทานอลในไวน์ได้
2. เปลี่ยนถังที่ใช้เตรียมเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น
(starter) จากถังพลาสติกเป็นอะลูมิเนียม
เพื่อลดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

1. น�้ำมะขามเข้มข้น น�้ำมะขามเข้มข้นมีปริมาณสารที่
เพิ่มปริมาณน�้ำตาลจนมีความเข้มข้นของสารที่
2. น�้ำตะไคร้เข้มข้น ละลายได้ทั้งหมด ไม่ผ่านเกณฑ์ มผช. ละลายได้ทั้งหมดเกินร้อยละ 40
3. น�้ำเสาวรสเข้มข้น
4. น�้ำผึ้งมะนาว
พร้อมดื่ม
5. ซอสมะขาม
6. ซอสเสาวรสผสม
พริก
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จังหวัด
พะเยา

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

1. พริกลาบ
2. พริกแกง

1. ผลิตภัณฑ์พริกแกงพบปริมาณยีสต์ 1. พริกแห้งที่ซื้อเก็บไว้ควรน�ำออกมาตากแดด
และราเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ให้แห้ง 1 วัน ก่อนน�ำไปเก็บ
2. ผลิตภัณฑ์อายุสั้น ไม่สามารถเก็บ 2. วัตถุดิบที่อาจมีเชื้อรา เช่น หอมแดง พริก
ไว้ได้นาน
ควรคัดแยกก่อนน�ำมาใช้ผลิตพริกแกง
3. ให้ปรับปรุงห้องเก็บวัตถุดบิ เพือ่ ป้องกันสัตว์
และแมลง โดยอาจใช้มงุ้ ลวดตีกนั้ ผนังโดยรอบ
และควรท�ำความสะอาดห้องเก็บวัตถุดบิ ให้
สะอาดและเป็นระเบียบ ไม่ควรวางวัตถุดบิ บน
พืน้ หรือบนวัตถุทชี่ นื้ หรือเปียกง่าย
4. ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น โดยเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้วปิดสนิท ก่อนบรรจุ
น�้ำพริกให้น�ำขวดแก้วไปอบหรือนึ่งฆ่าเชื้อที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เมื่อบรรจุ
ผลิตภัณฑ์และปิดฝาให้สนิทแล้ว น�ำไปต้มใน
น�้ำเดือดนาน 15 นาที รอให้เย็นจึงติดฉลาก
1. คุกกี้กระเทียม
คุกกี้กระเทียมมีปัญหาเรื่องเนื้อสัมผัส ปรับสูตรคุกกี้เนยให้ทางกลุ่ม เพื่อใช้เป็น
2. กระเทียมอบแห้ง และรสชาติ
แนวทางทางในการปรับปรุงสูตรคุกกี้กระเทียม
ขิงผงส�ำเร็จรูป
ค่าการละลายไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปรับวิธีท�ำขิงผง โดยผสมขิงบดกับน�้ำ คลุกให้
มผช.
เข้ากันและคั้นน�้ำออก กรองด้วยผ้าขาวบางที่มี
ความละเอียด ระเหยให้แห้งด้วยไอน�ำ ้ หลังจากนัน้
น�ำมาคลุกกับน�้ำตาลที่มีความละเอียดจนเป็น
เนื้อเดียวกัน และน�ำไปตากจนแห้งสนิท

หมูยอ

ปริมาณสารฟอสเฟตเกินมาตรฐาน
มผช. ที่ก�ำหนด

ให้ลดปริมาณการใช้สารฟอสเฟตลงให้เหลือ
ปริมาณประมาณ 3/4 จากปริมาณเดิมที่ใช้

ไข่เค็ม

ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ไข่เค็ม

1. เพิ่มปริมาณความเข้นข้นของเกลือ โดยให้มี
ความเข้มข้นของเกลือ 20-25 % แช่ไข่ให้จม
โดยใช้ไม้ไผ่ขัดไว้ ทิ้งไว้ 10-15 วัน
2. น�ำไข่ทดี่ องแล้วไปต้มในน�ำ้ เดือด ไฟปานกลาง
นาน 30 นาที ก่อนตักไข่ขนึ้ พักไว้ 1 นาที ให้
ใส่สารส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ลงไปในน�ำ้ ต่อไข่ 100
ฟอง ตักขึน้ แล้วราดด้วยน�ำ้ เย็น หลายครัง้ จน
ไข่คลายความร้อน และตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็น

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

เชียงราย

1. เกสรผึ้ง
2. น�้ำผึ้ง
3. น�้ำผึ้งแช่โสม
4. นมผึ้งอัดเม็ด
5. กาแฟเม็ด
6. ลูกอมน�้ำผึ้ง
7. ขิงอบน�้ำผึ้ง
8. กระเทียมโทนดอง
น�้ำผึ้ง
9. แยมน�้ำผึ้ง

ผลิตภัณฑ์เกสรผึ้งไม่ผ่าน มผช. เรื่อง 1. ใช้อุณหภูมิในการอบ 60-70 องศาเซลเซียส
ความชื้นเนื่องจากโครงสร้างของเกสร
นาน 5 ชั่วโมง โดยมีเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถ
ผึ้งเหมือนเมล็ดพืชท�ำให้ไม่สามารถไล่
ตรวจสอบอุณหภูมิในตู้อบได้ว่าเป็นไปตาม
ความชื้นออกได้หมด
ความต้องการหรือไม่
2. ลดความหนาของชั้นเกสรผึ้งในขั้นตอน
การอบลง เพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง

พิษณุโลก

ปลาส้ม

1. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ยังไม่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ (กระป๋องพลาสติกแบบ
ปิด-เปิดได้)
2. กลุ่มผู้บริโภคปลาส้มยังอยู่ในวงที่
จ�ำกัด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ต้องน�ำมาปรุงก่อนรับประทาน
พบสีผสมอาหารมีปริมาณเกินค่าที่
มาตรฐานก�ำหนด

ข้าวเกรียบรวมรส
ธัญพืช

ความต้องการ / ปัญหา

1. ทองพับเห็ด
ตัวบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงามและไม่
นางฟ้า
สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นาน
2. ทองม้วนนมสด
3. ทองม้วนแตงไทย
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วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

1. แนะน�ำให้ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกใส
หนา และบรรจุแบบสุญญากาศ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบพร้อมบริโภค
เพื่อสะดวกในการบริโภค ทั้งยังสามารถ
ขยายตลาดได้กว้างขึ้นด้วย
แนะน�ำการใช้สีผสมอาหารจากธรรมชาติ เช่น
สีน�้ำเงินจากอัญชัญ สีเหลืองจากดอกดาวเรือง
สีเขียวจากใบเตย

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ทองพับเห็ดนางฟ้า ให้
สามารถเก็บไว้ได้นาน อย่างน้อย 3 เดือน
โดยบรรจุภัณฑ์ควรใช้วัสดุที่สามารถมองเห็น
ตัวผลิตภัณฑ์ด้านในได้
2. ฉลากผลิตภัณฑ์ควรใช้โทนสีธรรมชาติและ
เพิ่มรูปหรือลวดลายที่เกี่ยวกับวัตถุดิบที่น�ำมา
ใช้ในการผลิต

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

1. งาตัด
1. ผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้นานมักเกิดการ 1. ขนมงาช็อกโกแลต ให้แยกเป็นชิ้นแบบแท่งๆ
(ขนมงารสต่างๆ)
เหม็นหืน
แล้วน�ำมาใส่ถุงรวม โดยแต่ละชิ้นตรวจ
2. ข้าวแต๋นงา
2. ผลิตภัณฑ์งาตัดเคลือบช็อกโกแลต
น�้ำหนักให้เหมาะสม อาจท�ำ 4 ชิ้น ต่อ 1 ห่อ
มีการเติมสมุนไพรหลายชนิดลงไป 2. แนะน�ำให้ใช้ถาดเป็นตัววางรองผลิตภัณฑ์
ซึ่งท�ำให้รสชาติ ของผลิตภัณฑ์ไม่
เพือ่ ปรับรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้คงรูปขึน้ และ
กลมกล่อม
ใส่สารดูดซับออกออกซิเจนเพือ่ ป้องกันการหืน
3. ผลิตภัณฑ์งาตัดเคลือบช็อกโกแลต ไม่ควร
เติมสมุนไพรปนลงไปเพราะท�ำให้รสชาติ
ช็อกโกแลตซึ่งมีกลิ่นรสเฉพาะตัวเปลี่ยนไป
จากเดิม
1. น�้ำมันงา
2. ถั่วเหลืองคั่ว

1. น�้ำมันที่ได้จากการหีบต้องใส่
โถแก้วแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน
นาน 4 วัน ซึ่งท�ำให้เสี่ยงต่อการ
เกิดความหืน เนื่องจากโถแก้วปิด
ไม่สนิท และวางไว้ในที่มีแสงสว่าง
และอยู่ที่อุณหภูมิห้อง
2. การกรองน�้ำมัน ใช้วิธีกรองผ่าน
กระดาษกรอง และใช้ปั้มดูด
อากาศ ซึ่งใช้เวลานานมากใน
แต่ละครั้ง
3. วัตถุดิบที่เก็บไว้มักมีมอดและแมลง
เกิดขึ้นง่าย
ผักและกระเทียม
สูตรการดองผักและกระเทียมให้
แปรรูป ตรา กาลิโก้ รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ไม่ดี

1. การตั้งน�้ำมันทิ้งไว้ให้ตกตะกอน ควรตั้งไว้ใน
ที่เย็นและมืด ภาชนะที่บรรจุควรปิดสนิท
2. กระดาษกรองที่ใช้ควรเป็นกระดาษกรอง
แบบหยาบ ขนาดใหญ่ จะช่วยให้สามารถ
กรองน�้ำมันได้เร็วขึ้น
3. มอดและแมลงที่อยู่ในวัตถุดิบเกิดจากการ
เก็บวัตถุดิบไว้ที่ที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูง
ไข่มอดที่ติดมากับงาจึงเจริญได้เร็ว ดังนั้นควร
ตากงาให้แห้งก่อนเก็บใส่ถุงและปิดปากถุงให้
สนิทแล้วเก็บในที่มีอากาศถ่ายเท

น�้ำมัลเบอร์รี่

ควรใช้วิธีบรรจุร้อนซึ่งเหมาะกับน�้ำผลไม้ที่มี
ความเป็นกรด ใช้กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธี
พาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization) ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 92-95 องศาเซลเซียส และบรรจุที่
อุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส และท�ำให้เย็นโดย
ทันที

อายุผลิตภัณฑ์สั้นต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแช่เย็น

ทดลองปรับสูตรการดองผักและการดอง
กระเทียม โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1. กระเทียม
สด 2. น�้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง 3. น�้ำส้มสายชู
5 % 1 ถ้วยตวง 4. เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ และ
5. น�ำ้ สะอาด 1 ถ้วย การดองใช้ระยะเวลา 15 วัน

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่

ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)

1

11 พฤศจิกายน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
2557
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย
(Primary GMP)

โรงแรมล�ำปางเวียงทอง
จังหวัดล�ำปาง

2

13 พฤศจิกายน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
2557
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย
(Primary GMP)

โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์
จังหวัดตาก

48

3

25 พฤศจิกายน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
2557
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย
(Primary GMP)

โรงแรมพะเยาเกตเวย์
จังหวัดพะเยา

49

4

27 พฤศจิกายน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
2557
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย
(Primary GMP)

โรงแรมน่านตรึงใจ
จังหวัดน่าน

42

โรงแรมดิอิมพีเรียล
แม่ฮ่องสอนรีสอร์ท
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

42

5

48

วัน เดือน ปี

16 ธันวาคม
2557

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย
(Primary GMP)

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558
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2.3 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
1

2

ผู้ประกอบการ

25-31 มกราคม กาละแมแม่บัวตอง
2558
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังพร้าวพัฒนา
กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเข้าซ้อน

ผลิตภัณฑ์

กาละแม
เต้าเจี้ยว
ขนุนอบกรอบ
กล้วยทอดกรอบ
วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ เห็ดปรุงรสพร้อมบริโภค
แหนมเห็ด ข้าวเกรียบ
กลุ่มอาชีพผลิตน�้ำพริกส�ำเร็จรูป
น�้ำพริกกุ้งเสียบ น�้ำพริกผัด
น�้ำพริกป่นแห้ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านต้นธง
กล้วยทอดกรอบ
กลุ่มกล้วยบาบีคิว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านชัยภูทอง
พริกลาบ
ข้าวเกรียบสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง
น�้ำพริกเผา
(นางกชพร เปี้ยสืบ)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันป่าสัก
กลุ่มอาชีพข้าวเกรียบบ้านทุ่งตุ่นแม่ติว
ข้าวเกรียบ
นายภาณุวรรธน์ ชูเลาตระกูล
เห็ดดอง
ซาลาเปาตี๋แว่น
ซาลาเปา (10 ไส้)
วิสาหกิจชุมชนเบญมาศแปรรูปอาหาร
ถั่วกรอบแก้ว ถั่วสมุนไพร
น�้ำข้าวกล้องงอก
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล
ชาสมุนไพร ชาตะไคร้
ชาใบเตย ชารางจืด
กลุ่มขนมไทย
ตะโก้เบญจรงค์ วุ้นกรอบ
สมุนไพร หมี่กรอบทรงเครื่อง
8-14 กุมภาพันธ์ กลุ่มน�้ำพริกคุณจ�ำเนียรบ้านแม่บอน
น�้ำพริกปลาย่าง พริกลาบ
2558
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ไข
น�้ำพริกปลาย่าง
กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม
กล้วยอบ
นางมะลิวัลย์ เข็มทอง
หมี่กรอบ
กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง
พริกลาบ
นางจันทร์ดี สิทธิมา
น�้ำพริกผัด
นางบุญแถม สืบสายจันทร์
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
กลุ่มสตรีบ้านแม่กื้ดหลวง
กะหรี่ปั๊บ
นางสาวแสงเดือน ศิริมารีย์
กาแฟคั่ว
กลุ่มพลังสตรีชุมชนที่ 4
กล้วยฉาบ มันฝรั่งทอด
แคบหมู น�้ำพริกนรก
ไข่เค็ม-เบเกอรี บ้านลาดยาว
ไข่เค็ม ขนมปัง
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

พื้นที่

จังหวัดล�ำปาง

จังหวัดตาก
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี
3

4

5

23-28
กุมภาพันธ์
2558

9-13 มีนาคม
2558

ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามหวานแปรรูปบ้านยาวี
อมรรัตน์ พันธุ์นายม
นางคนึงนิจ สมิติ
นาแคพัฒนา
นางสาวขนิษฐา บุญคง
บริษัท ปิ่นเพชร จ�ำกัด
กลุ่มสตรีบ้านนาร่วมใจ
กลุ่มแม่บ้านวังไทร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
บ้านนายม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและแปรรูป
มะขามหวานบ้านโนนเสาธง
กลุ่มแม่บ้านท�ำน�้ำพริกลาบ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์

มะขามศรีชมภูแกะเมล็ด
จังหวัดเพชรบูรณ์
มะขามคลุกน�้ำตาลอบใบเตย
มะกรูดเชื่อม
มะเขือเทศเชื่อม
น�้ำมะขามเข้มข้น
มะขามอบไร้เมล็ด
มะขามแกะเมล็ด
มะขามไร้เมล็ด
กระยาสาสารท
ถั่วกวน
ไวน์กระชายด�ำ
มะขามหวาน

น�้ำพริกแกง
จังหวัดพะเยา
คุกกี้ (คุกกี้กระเทียม)
กระเทียมอบแห้ง
กลุ่มน�้ำพริกลาบแม่จันทร์นวล
พริกลาบ
นางอุดมศรี ทะปัญญา
น�้ำพริกเผา ขิงผงส�ำเร็จรูป
นางระเบียบ หมั่นแสวง
ไข่เค็มดองน�้ำเกลือชนิดต้มสุก
กลุ่มหมูยอแม่ดวงจิตต์
หมูยอ
กลุ่มข้าวแตนน�้ำแตงโม
ข้าวแตน
จังหวัดเชียงราย
กลุม่ พัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกสรผึ้ง
กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร 5 รส
สมุนไพรแห้ง
22-28 มีนาคม กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโคกสลุด
น�้ำพริกแกงเผ็ด
จังหวัดพิษณุโลก
2558
กลุ่มน�้ำพริกเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มน�้ำพริกพอเพียงบ้านชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้อง
กลุ่มส่งเสริมอาชีพท�ำน�้ำพริกหมู่ 5 ท่าโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารบ้านหนองปรือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านดอนม่วงพัฒนา
กลุ่มแปรรูปอาหาร (หมู) บ้านกวางอั้น
กลุ่มแม่บ้านวัดพริก ม.6
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกรับพวง
วิสาหกิจชุมชนน�้ำพริกมยุราสตรีศรีวัดพริก
น�้ำพริกแมงดา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมะแพลบ กล้วยตาก น�้ำพริกแกงเผ็ด
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พื้นที่

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

ครั้งที่ วัน เดือน ปี

6

26 เมษายน2 พฤษภาคม
2558

ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้ม-หมูส้มแม่นวลจันทร์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลอง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชลนที
กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาวี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านบัวตอง
นางใบ ญาศิริ
กลุ่มขนมงาบ้านโป่ง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง
ถั่วเหลืองคั่วภูมิไทย
วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ
กลุ่มงาเพื่อสุขภาพ
น�้ำมันงาตรากล้วยไม้
ขนมบ้านไต (ไท ไทแบรนด์)
กลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง
ขนมงากลุ่มแม่บ้านทุ่งกองมู
เครื่องดื่มสมุนไพรมะขามป้อมมงคลสี่ทิศ

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้ม
ทองพับเห็ดนางฟ้า
ข้าวเกรียบรวมรสธัญพืช
ข้าวเกรียบรสฟักทอง
มะขามแช่อิ่ม
น�้ำพริกคั่วทราย

พื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ขนมงา
งาตัด (ขนมงารสน�้ำผึ้ง)
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นงา
ถั่วเหลืองคั่ว
น�้ำมันงา

น�้ำมันงา ถั่วเหลืองคั่ว
งาคั่ว (งาด�ำ) กล้วยตาก
งามน (รสน�้ำผึ้ง) งาตัด
มะขามป้อม (ชง)

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ

พื้นที่ด�ำเนินการ
8 จังหวัด ได้แก่ ล�ำปาง ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา
เชียงราย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้ จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้า
รับประโยชน์จากการ
สูก่ ระบวนการยื่นขอรับรอง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
250

228

10

60

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4. ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 สถานที่ผลิตหรือโรงเรือนไม่มีความพร้อม เนื่องจากไม่มีพื้นที่และขาดเงินทุนในการสร้างและปรับปรุง
สถานที่ผลิต
4.2 หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านเงินทุนในการสร้างโรงเรือนและ
จัดซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ
4.3 ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม
4.4 ผู้ประกอบการขาดแนวคิดและความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน
4.5 ผูป้ ระกอบการต้องการยืน่ ขอการรับรองมาตรฐาน อย. และมาตรฐานอืน่ ๆ แต่ไม่ทราบว่าจะต้องด�ำเนินการ
และปรึกษาหน่วยงานใด
4.6 ผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน และฉลากไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่
กฎหมายก�ำหนด
4.7 ผู้ประกอบการบางกลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน OTOP ส่วนใหญ่ประกอบเป็นอาชีพเสริม
และเป็นผูส้ งู อายุ จึงไม่มแี นวคิดทีจ่ ะขยายช่องทางการตลาดและเพิม่ ก�ำลังผลิต ท�ำให้ไม่เห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะลงทุนสร้าง
โรงเรือน

5. ข้อเสนอแนะ

มาตรฐาน

5.1 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง โดยเฉพาะหน่วยงานในจังหวัด
5.2 ควรท�ำความเข้าใจกับผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตสินค้าให้ได้

5.3 จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ให้เข้าใจถึงการขออนุญาต
ผลิตอาหาร การขอการรับรองคุณภาพสินค้า และกระบวนการพัฒนาและแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีทั้งคุณภาพและได้
มาตรฐาน
5.4 หาแนวทางส่งเสริมให้ผผู้ ลิตสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ มีโรงเรือนทีใ่ ช้ในการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มมีมาตรฐานตามหลัก Primary GMP
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รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

โครงการพัฒนาสินค้า OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง
ปัจจุบันสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขก่อน และถึงจะสามารถเข้าขอการรับรองมาตรฐาน มผช. ได้ โดยผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่ยงั มีปญ
ั หาด้านคุณภาพและการผลิต เนือ่ งจากขาดความรูค้ วามเข้าใจในขัน้ ตอนการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัย สถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้มาตรฐาน GMP สินค้าที่ผลิตขึ้นเก็บได้ไม่นาน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ทีไ่ ม่เหมาะสมและรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ดงึ ดูดความสนใจของลูกค้า จากสาเหตุดงั กล่าว โครงการวิทยาศาสตร์ชวี ภาพจึง
ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดภาคกลางขึ้นในปีงบประมาณ 2558 โดย
มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน เป็น
ที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ของประเทศไทยด้วย

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้มาตรฐาน
1.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้า OTOP ที่ผลิตในประเทศ

2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 การลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไข
จังหวัด

สุพรรณบุรี

ผลิตภัณฑ์

ขนมหม้อแกง ข้าวตังหมู
หย็องน�ำ้ พริกเผา พริกแกง
กล้วยทอด ไข่เค็ม ขนม
ทองพับ ข้าวเกรียบดิบ
ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
- แนะน�ำการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- พบการใส่สสี งั เคราะห์ในผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินมาตรฐาน และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. - แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บ มาตรฐาน เช่น การรักษาความสะอาดในทุก
รักษานานขึน้ เพือ่ ขยายตลาด
ขั้นตอนการผลิต การใช้สีธรรมชาติแทนสี
สังเคราะห์ การใช้เวลาอบให้นานขึ้น
- ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
สุญญากาศ
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) และ
การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จังหวัด

54

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

เพชรบุรี

พริกแกง น�้ำพริกเผาไข่ - พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
- แนะน�ำการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เค็ม น�้ำพริกกุ้งเสียบ
- พบวัตถุเจือปนอาหารเกินเกณฑ์
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
น�้ำพริกนรก น�้ำพริกปู
มาตรฐาน
และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
งาตัด ถั่วตัด ฮ่อยจ๊อ
- สถานทีผ่ ลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. - แนะน�ำการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
น�้ำผลไม้รวม น�้ำเสาวรส
ให้ความรูโ้ ดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) และ
การปรับปรุงโรงเรือน

สิงห์บุรี

หมูสวรรค์ กุนเชียงปลา
เต้าเจี้ยว ผลไม้แปรรูป

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
- แนะน�ำการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- ค่าความชืน้ ปริมาณเกลือ ปริมาณ
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
เถ้าทัง้ หมด และค่าวอเตอร์
และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
แอคติวติ ี้ เกินมาตรฐาน
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. มาตรฐาน เช่น ดูแลรักษาขั้นตอนการผลิตให้
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บ สะอาด การท�ำผลิตภัณฑ์ให้แห้งมากขึ้น
รักษานานขึน้ เพือ่ ขยายตลาด
- ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
สุญญากาศ
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) และ
การปรับปรุงโรงเรือนมาตรฐานต่อไป

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

ชัยนาท

ข้าวเกรียบว่าว
น�้ำพริกเผา น�้ำพริก
ปลาร้าผัด น�้ำพริก
ปลาร้าทรงเครื่อง
ขนมทองม้วน

- พบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- แนะน�ำการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- มีความชื้นเกินมาตรฐาน
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. มาตรฐาน เช่น การท�ำผลิตภัณฑ์ให้แห้งมากขึน้
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บ - ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่
รักษานานขึน้ เพือ่ ขยายตลาด
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
- ให้ความรูโ้ ดยการอบรมเรือ่ งหลักเกณฑ์วธิ กี าร
ทีด่ ใี นการผลิตอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุในภาชนะ
พร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) และการ
ปรับปรุงโรงเรือน

สระบุรี

กะหรี่ปั๊บ เห็ดสามรส
ขนมเปี๊ยะ กล้วยม้วน

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
- แนะน�ำการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินมาตรฐาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการ
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
เก็บรักษานานขึ้น เพื่อขยายตลาด มาตรฐาน เช่น การท�ำผลิตภัณฑ์ให้แห้ง
มากขึ้น การรักษาความสะอาดในทุกขั้น
ตอนการผลิต
- ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
สุญญากาศ
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) และ
การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานต่อไป

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จังหวัด

สมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

ขนมปังใส่ไส้ ข้าวเกรียบ - พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
- แนะน�ำการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ขนมเปี๊ยะ กะปิ
- พบการใส่สสี งั เคราะห์ในผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินมาตรฐาน และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. - แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บ มาตรฐาน เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบที่ให้สีจาก
รักษานานขึน้ เพือ่ ขยายตลาด
ธรรมชาติ ไม่ใช้สีสังเคราะห์ การรักษาความ
สะอาดในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต การท�ำ
ผลิตภัณฑ์ให้แห้งมากขึ้น
- ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
สุญญากาศ
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) และ
การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน

สมุทรสงคราม ขนมทองม้วน น�้ำตาล
มะพร้าว เห็ดแปรรูป
ลอดช่องส�ำเร็จรูป
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ความต้องการ / ปัญหา

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
- แนะน�ำการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินมาตรฐาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บ - แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
รักษานานขึน้ เพือ่ ขยายตลาด
มาตรฐาน เช่น การรักษาความสะอาดในทุก
ขั้นตอนการผลิต ไม่ใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ 
- ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
สุญญากาศ การใช้สารดูดความชื้น
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) และ
การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานต่อไป

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จังหวัด
นนทบุรี

ผลิตภัณฑ์

ปลาสลิดและปลาอินทรีย์
แดดเดียว ผักผลไม้ทอด
กรอบ กล้วยแผ่น ถั่ว
ทอดสมุนไพร ซาลาเปา
ติ่มซ�ำ

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินค่า
- แนะน�ำการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
- ค่าเพอร์ออกไซด์เกินค่ามาตรฐาน และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาอบให้นานขึ้น ไม่ใช้
- ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้ไม่นาน
น�้ำมันทอดซ�้ำ 
มีกลิ่นหืน
- ให้คำ� แนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะ
สมกับผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท หรือใช้การแทนทีแ่ ก๊สออกซิเจนด้วย
แก๊สไนโตรเจน การใช้สารดูดความชืน้
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP)
และการปรับปรุงโรงเรือน

- แนะน�ำการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
พระนครศรี ปลาสวายย่าง ปลาเนื้อ - พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อยุธยา อ่อนย่าง ปลาฉลาดย่าง - สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ
ไข่เค็ม น�้ำพริกเผา
กุนเชียงหมู

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์
- แนะน�ำการท�ำผลิตภัณฑ์ให้แห้งมากขึ้น
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP)
และการปรับปรุงโรงเรือน

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

57

จังหวัด

58

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

ราชบุรี

มะยมหยี กุนเชียงหมู ไก่ - พบสารช่วยให้กรอบ สารประกอบ
และปลา เห็ดฟู เห็ดต้มย�ำ  ฟอสเฟต และปริมาณไขมันเกิน
ข้าวตังไรซ์เบอร์รี่
มาตรฐาน ปริมาณโปรตีนต�่ำกว่า
มาตรฐาน
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย.
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บ
รักษานานขึน้ เพือ่ ขยายตลาด

นครปฐม

น�้ำพริกปลาร้าบรรจุ
กระป๋อง กล้วยหอมทอด
ขนมปังใส่ไส้ (มะพร้าว)
น�้ำพริกเผา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

- แนะน�ำการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐาน เช่น การเพิ่มเวลาในการอบ
- ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
สุญญากาศ
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP)
และการปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานต่อไป

- พบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- แนะน�ำการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- มีความชื้นเกินมาตรฐาน
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. มาตรฐาน เช่น เพิ่มเวลาอบผลิตภัณฑ์ให้นาน
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บ มากขึ้น ไม่ใช้น�้ำมันทอดซ�้ำ
รักษานานขึน้ เพือ่ ขยายตลาด
- ให้ค�ำแนะน�ำการเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท หรือใช้การแทนที่แก๊ส
ออกซิเจนด้วยแก๊สไนโตรเจน
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธี
การที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP)
และการปรับปรุงโรงเรือน

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ / ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

จันทบุรี

ผลไม้แปรรูป กะปิ น�้ำผึ้ง - พบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- แนะน�ำการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
ชันโรง น�้ำผลไม้
- มีความชื้นเกินมาตรฐาน
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
- ผลไม้ทอดกรอบเมื่อเก็บไว้นานจะ มาตรฐาน เช่น การท�ำผลิตภัณฑ์ให้แห้งมาก
มีกลิ่นหืน
ขึ้น ไม่ใช้น�้ำมันทอดซ�้ำหลายๆครั้ง
- สถานทีผ่ ลิตยังไม่ได้ มาตรฐาน อย. - ให้ความรูโ้ ดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธี
การที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP)

ระยอง

กะปิ ข้าวเกรียบพริก
พร้อมบริโภค ผลไม้
แปรรูป

- พบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
- ผลิตภัณฑ์มีความชื้นและค่า
มาตรฐาน เช่น การท�ำผลิตภัณฑ์ให้แห้งมาก
เพอร์ออกไซด์เกินมาตรฐาน
ขึ้น โดยใช้เวลาอบให้นานขึ้น ไม่ใช้น�้ำมันซ�้ำ
- พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ หลายๆ ครัง้
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย. - ให้ความรู้เรือ่ งการเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้
- ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้ไม่นาน มี
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น การบรรจุ
กลิ่นหืน
ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธี
การที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP)

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

59

จังหวัด
ชลบุรี

ผลิตภัณฑ์

ข้าวตังหมูหย็อง
หมูหย็องสมุนไพร
ข้าวตูไรซ์เบอร์รี่
ทาร์ตเมี่ยงต้มย�ำ 

ความต้องการ / ปัญหา

- ผลิตภัณฑ์มีวัตถุเจือปนอาหาร
ปนเปื้อน
- มีความชื้นเกินมาตรฐาน
- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน อย.
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการเก็บ
รักษานานขึน้ เพือ่ ขยายตลาด

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

- แนะน�ำการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
- แนะน�ำการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐาน
- ให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
- ให้ความรูโ้ ดยการอบรมเรือ่ งหลักเกณฑ์วธิ กี าร
ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP)
และการปรับปรุงโรงเรือน

2.2 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

1

5 พฤศจิกายน 2557

หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหารแปรรูปที่ อ�ำเภอเมือง
บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) จังหวัดสุพรรณบุรี

2

19 พฤศจิกายน
2557

หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหารแปรรูปที่ อ�ำเภอเมือง
บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) จังหวัดสิงห์บุรี

60

หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

พื้นที่

จ�ำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม (ราย)
48

47

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

3

21 พฤศจิกายน
2557

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ระดับชุมชน

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท

4

12 ธันวาคม 2557

หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหารแปรรูปที่ อ�ำเภอเมือง
บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย (Primary GMP) จังหวัดสระบุรี

จ�ำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม (ราย)
47

48

2.3 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
ครั้งที่ วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

1

14-15
1. วิสาหกิจชุมชนผลไม้ทอดกรอบคุณระเบียบ
มกราคม 2558 (กลุ่มกล้วยแปรรูปเดิมบาง)
2. วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มรสน�้ำผึ้ง
3. กลุ่มข้าวตัง (ตราแม่ทุเรียน)
4. วิสาหกิจชุมชนต�ำบลสระแก้ว
5. วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงจันทร์พริกแกงดอนโก

1. ผลิตภัณฑ์ผลไม้ทอด
กรอบ
2. ไข่เค็มรสน�้ำผึ้ง
3. ข้าวตังหมูหย็อง
4. น�้ำพริกเผา
5. ข้าวเกรียบดิบ และข้าว
เกรียบพร้อมบริโภค
6. พริกแกง

จังหวัดสุพรรณบุรี

2

21-23
1. กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระก�ำ
มกราคม 2558 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปแม่จินดา
3. วิสาหกิจชุมชนน�้ำพริกแกงและขนมหวาน
ละหานใหญ่
4. กลุ่มนางบุญรวม ทองดี
5. วิสาหกิจชุมชนน�้ำพริกแกงบ้านหนองแขม
6. นางส�ำรวย ละเลิศ
7. นายสกลพงษ์ นุ่มกุล
8. น.ส.พูนทรัพย์ พิชิตวิจัย
9. ทองม้วนแม่เล็ก
10. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

1. น�้ำพริกกุ้งเสียบ
2. ทองม้วน
3. ข้าวเกรียบปลา ข้าว
เกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบ
ลูกตาล
4. น�้ำผลไม้
5. น�้ำพริกแกง
6. ขนมไทย
7. ฮ่อยจ๊อปู

จังหวัดเพชรบุรี

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

61

ครั้งที่ วัน เดือน ปี

62

ผู้ประกอบการ

3

9-11
กุมภาพันธ์
2558

1. วิสาหกิจชุมชนหมูทุบ-เนื้อทุบ
2. กลุ่มแม่บ้านจักรสีห์สามัคคี
3. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ
4. กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
5. ข้าวเกรียบว่าว
6. กลุ่มอาชีพบ้านวังยาง
7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง
8. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหอระฆัง
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19-20
กุมภาพันธ์
2558

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลับ
2. กลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองหัวช้าง
4. กลุ่มแม่บ้านเทศบาลมวกเหล็ก
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนทอง

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

1. หมูทุบ เนื้อทุบ
2. เต้าเจี้ยว
3. ข้าวสาร ข้าวกล้อง
ข้าวไรซ์เบอร์รี
4. กล้วยแปรรูป
กล้วยแซนด์วิช
กล้วยบาร์บีคิว
กล้วยอบเนย
5. ข้าวเกรียบว่าว
6. กล้วยฉาบ กล้วยอบ
น�้ำผึ้ง ถั่วสมุนไพร
7. น�้ำพริกปลาร้า
8. น�้ำพริกเผา
1. ขนมเปี๊ยะ
2. น�้ำมันร�ำข้าว
3. เห็ดแปรรูป
4. กะหรี่ปั๊บ
5. กล้วยม้วน

จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดชัยนาท

จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัด
สมุทรสงคราม
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16-18 มีนาคม 1. วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองส�ำโรง
2558
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนหลวง
3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้า
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ ไส้ไข่เค็ม
5. วิสาหกิจชุมชนทิพย์เสวย
6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์งาม
7. วิสาหกิจชุมชนปรกราษฎร์รังสฤษฎ์
8. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์
9. แม่บ้านเกษตรกรตลาดน�้ำท่าคา
10. แม่บ้านวิสาหกิจชุมชนเตาทวี

1. น�้ำพริกเผา
2. ขนมปังใส่ไส้
3. กะปิ
4. ขนมเปี๊ยะ
5. ข้าวเกรียบ
6. ทองม้วนปลาทู
ทองม้วนสมุนไพร
7. ลอดช่อง
8. เห็ดแปรรูป
9. น�้ำตาลมะพร้าว
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19-20 มีนาคม 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม
2558
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ สภต.ปลายบาง
3. กลุ่มนายลิขิต สุวรรณนาคร
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสวนนนท์
5. กลุ่มสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น
6. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง หมู่ที่ 4
7. กลุ่มมาเรียมติ่มซ�ำ
8. กลุ่มนายนภดล แก้วช่วงศรี
9. กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

1. กล้วยแปรรูป
2. ผักและผลไม้ทอด
กรอบ
3. แคบหมู หมูปรุงรส
พร้อมบริโภค
4. หมี่กรอบ
5. ซาลาเปาไส้กุ้ง
ซาลาเปาไส้ไก่
ขนมจีบกุ้ง หมั่นโถว
6. ผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม
7. ผลิตภัณฑ์ขนมไทย

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
7
8

9

ผู้ประกอบการ

27 มีนาคม
2558

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น�้ำส�ำพะเนียง
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาลเอน
3. กลุ่มสุรัตน์กุนเชียง
1-3 เมษายน 1. กุนเชียงหมูจินตนา
2558
2. กลุ่มกนกวรรณผลไม้แปรรูป
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
4. กลุ่มแม่บ้านปากแรด
5. น�้ำพริกแม่ ส. สุดใจ
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิต
7. มาลัยเบเกอรี่
8. วิสาหกิจชุมชนต�ำบลทรงคะนอง
19-22
1. กลุ่มสวนแสนอุดม
พฤษภาคม 2. สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จ�ำกัด
2558
3. กลุ่มแม่บ้านหนองตาหงุ่น
4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา
5. กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านหนองละลอก
6. กลุ่มวาสนาบ้านเพ
7. กลุ่มเจ้โง้ว
8. นางปริดา แซ่อึ้ง
9. กลุ่ม K.N. เค้ก And ปัง

ผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์ปลาย่าง
2. น�้ำพริกเผา ไข่เค็ม
3. กุนเชียง
1. กุนเชียงหมู ไก่ ปลา
2. มะยมหยี
3. ข้าวตังไรซ์เบอร์รี่
4. เห็ดฟูผัดพริกขิง
5. น�้ำพริกปลาร้า
6. กล้วยทอด
7. ขนมปังไส้มะพร้าว
8. น�้ำพริกแกง
1. น�้ำมังคุด
2. น�้ำผึ้งชันโรง
3. ผลไม้แปรรูป
4. ข้าวเกรียบต่างๆ
5. กะปิ
6. ทุเรียนทอด
7. ข้าวตังหน้าหมูหย็อง
8. ทาร์ตเมี่ยงต้มย�ำ

พื้นที่
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดนครปฐม

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดระยอง และ
จังหวัดชลบุรี

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง

พื้นที่ด�ำเนินการ
14 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท
สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
ประโยชน์จากการถ่ายทอด
กระบวนการยื่นขอรับรอง
เทคโนโลยี (ราย)
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย
200

ผล
190

เป้าหมาย
10

ผล
18

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 ผู้ประกอบการขาดความพร้อมด้านการลงทุน ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และด้านการปรับปรุงโรงเรือน
เพื่อขอขึ้นทะเบียน Primary GMP รวมถึงยังไม่เห็นความส�ำคัญของการปรับปรุงโรงเรือน เช่น ผู้ประกอบการรายกลุ่ม
ที่เป็นผู้สูงอายุคิดว่าการลงทุนปรับปรุงโรงเรือนไม่มีความจ�ำเป็น
4.2 ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4.3 ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ
4.4 ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
และช่วยยืดอายุการเก็บรักษา

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยการให้ความรู้ผ่านการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น
การพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร การเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนและยืดอายุการเก็บรักษา การยื่นขอรับรองมาตรฐานต่างๆ การรับรองคุณภาพ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้เห็น
ถึงความส�ำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานว่ามีความจ�ำเป็นต่อการจ�ำหน่ายสินค้า
5.2 ควรหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในการปรับปรุงโรงเรือนให้ได้ตามมาตรฐาน Primary GMP
5.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากภาครัฐ ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจัง สร้างเป็นเครือข่ายด้วยจุดมุง่ หมายเพือ่ ผลักดันให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนประสบความส�ำเร็จ
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โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์
(ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557)
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการรับผิดชอบในการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า
OTOP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้า กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ด�ำเนินการ
โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวในการด�ำเนิน
ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกในล�ำดับต่อไป
จากการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานและพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้มรี ปู แบบทันสมัยดึงดูดผูบ้ ริโภค แต่ยงั ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสม ตลอด
จนกระบวนการบรรจุแบบปรับแต่งบรรยากาศเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายและยืดอายุการเก็บสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า OTOP ที่มีความคล้ายคลึงกันและ
มีสนิ ค้าทีอ่ อกสูต่ ลาดค่อนข้างมาก บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ คี วามปลอดภัย สวยงาม โดดเด่นสะดุดตา หรือมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกต่าง
จากสินค้าอื่นในตลาด จึงมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ นอกจาก
นีย้ งั สามารถสร้างจุดขายโดยน�ำไปเป็นของฝากทีส่ ามารถสร้างความประทับใจระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้
การทีผ่ ปู้ ระกอบการสินค้า OTOP จะประสบผลส�ำเร็จได้ในระยะยาวนัน้ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้า
จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ควรให้ความส�ำคัญ
ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่า
เพิม่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ พัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์ของสินค้า OTOP รวมถึงการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการขอรับรองมาตรฐาน
และด้านแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ให้พร้อมส�ำหรับการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สินค้า OTOP มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1. วัตถุประสงค์
1.1 พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชุน 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครือ่ งดืม่ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย ของใช้ ของ
ประดับตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมส�ำหรับการยื่นขอ
มาตรฐาน มผช. หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 40 ผลิตภัณฑ์
1.2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชุนทั้ง 5 ประเภท จ�ำนวน 40 บรรจุภัณฑ์
1.3 สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิต ด้านการขอรับรองมาตรฐาน และด้านแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้
สินค้า OTOP มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกจ�ำนวน 200 ราย

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2. ผลการด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์ ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม
2557 จนถึงเดือนธันวาคม 2557 ประกอบด้วยการลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ และน�ำมาคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม
โครงการจากกลุ่มที่มีศักยภาพด้านบุคลากร มีผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสเชิงพาณิชย์สูงแต่ขาดการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และ
ความรู้ด้านการผลิตให้มีคุณภาพที่มีมาตรฐาน หากได้รับการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมจะท�ำให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
และมีโอกาสขยายทางการค้าได้ โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจพื้นที่มาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการ
และน�ำมาพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด ให้มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดจ�ำนวน 44 ผลิตภัณฑ์ ผลการด�ำเนินโครงการมีดังนี้
2.1 การลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ และออกแบบบรรจุภัณฑ์
จังหวัด
พิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

กล้วยตาก

1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

ไวน์มังคุดและไวน์
องุ่นผสมมังคุด
ไวน์กระชายด�ำ

1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

ดอกไม้ประดิษฐ์จาก 1. ออกแบบโลโก้ใหม่
รังไหม ดอกไม้
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่
ประดิษฐ์จากลูก
ตะแบก และ
กระถินณรงค์
ผลิตภัณฑ์ไม้ประดู่
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1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

วิธีดำ�เนินการ/
แนวทางแก้ไข

1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากถุง
พลาสติกร้อนธรรมดาเป็น
ซองเมทัลไลซ์มีก้นวางตั้งได้
และด้านบนซองมีแถบซิป
2. ออกแบบกราฟิก น�ำโลโก้
และแบรนด์เดิมมาพัฒนา
ร่วมกับกราฟิกรูปกล้วยตาก
เน้นผลิตภัณฑ์ออแกนิก และ
โทนสีของกล้วยตาก
1. พัฒนากล่องกระดาษแข็งที่มี
ความแข็งแรง ส�ำหรับบรรจุ
ขวดไวน์
2. ออกแบบกราฟิกฉลากที่มี
ความหรูหราท�ำให้ผลิตภัณฑ์
มีมูลค่าสูงขึ้น
1. พัฒนาโลโก้ใหม่
2. พัฒนาถุงกระดาษแข็งพร้อม
กราฟิกใหม่
3. พัฒนาป้ายห้อยผลิตภัณฑ์
พร้อมกราฟิก เพื่อแสดง
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
1. ออกแบบโลโก้ใหม่เน้น
เอกลักษณ์ของเผ่าอินเดียแดง
2. ออกแบบกล่องกระดาษแข็ง
รูปทรงกระโจมของเผ่า
อินเดียแดง

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

พิษณุโลก

เครื่องปั้นดินเผา
เออร์เทนแวร์
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
เขียนลาย

สิงห์บุรี

ความต้องการ/ปัญหา
1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

วิธีดำ�เนินการ/
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

1. พัฒนาปรับโลโก้เซรามิก
สองแควใหม่
2. พัฒนากล่องกระดาษลูกฟูก
บรรจุผลิตภัณฑ์เซรามิก
พร้อมส่วนล็อกสินค้า
3. ออกแบบกราฟิก โดยน�ำ
ลวดลายไทยมาเป็นภาพ
ประกอบของตัวกล่อง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1. ออกแบบโลโก้ใหม่
1. ออกแบบโลโก้ และแบรนด์
ชนิดเส้นด้าย
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่
“ทอสุข”
ใยประดิษฐ์
2. พัฒนากล่องกระดาษแข็ง
พร้อมกราฟิกลวดลายวัสดุ
โครเชต์
ดอกไม้ประดิษฐ์จาก 1. ออกแบบโลโก้ใหม่
1. ออกแบบโลโก้ใหม่
ดินไทย
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ 2. พัฒนากล่องกระดาษแข็ง
เจาะหน้าต่างทีม่ ขี นาดพอดี
กับสินค้าและน�ำลวดลายไทย
มาออกแบบกราฟิก
ใบบัวบกแฮร์โค้ด
1. สร้างแบรนด์
1. ออกแบบโลโก้ใหม่
เบอกามอทแฮร์โค้ด 2. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. ออกแบบกราฟิกกล่อง
3. ออกแบบฉลากกล่อง
กระดาษแข็งบรรจุผลิตภัณฑ์
กระดาษแข็ง
โดยเน้นความเป็นธรรมชาติ
ควบคู่กับความทันสมัย
เรียบง่าย ภายใต้คอนเซปต์
“Smooth natural +
Classic beauty”
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว
1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ 1. พัฒนากราฟิกโดยใช้โลโก้
หวาน
2. สร้างแบรนด์ เพื่อตลาด
เดิม
Modern Trade
2. กราฟิกเน้นพรีเมี่ยม หรูหรา
3. พัฒนาโลโก้ใหม่
และน�ำลวดลายไทยมา
ประกอบเป็นพื้นหลัง
น�้ำพริกแกง
ออกแบบฉลาก
1. ออกแบบโลโก้ “บ้านบางปูน”
บรรจุภัณฑ์ใหม่
ใหม่ โดยสื่อถึงความเป็น
พื้นถิ่นของกลุ่ม
2. ออกแบบฉลากปิดขวดใหม่โดย
เน้นรสชาตินำ�้ พริกทีจ่ ดั จ้าน
และใช้ลวดลายของพริกสด
พร้อมเดินเส้นสีทองเพือ่ เพิม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จังหวัด
สิงห์บุรี

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

ผลิตภัณฑ์ถักทอ
1. สร้างแบรนด์
ไหมพรม
2. พัฒนาป้ายแขวน
ตะกร้าสานพลาสติก และฉลาก

1. ออกแบบโลโก้ใหม่ โดยเน้น
จุดเด่นวัสดุไหมพรมหลากสี
2. ออกแบบป้ายห้อย โดยเน้น
จุดเด่นที่โลโก้ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างการจดจ�ำ
3. ออกแบบกล่องกระดาษแข็ง

ผลิตภัณฑ์ถักทอไหม 1. สร้างแบรนด์
พรม
2. พัฒนาป้ายแขวนและ
กระเป๋าผ้า
ฉลาก

1. ออกแบบโลโก้ใหม่ เน้นจุด
เด่นของวัสดุไหมพรมหลากสี
2. ออกแบบป้ายห้อยผลิตภัณฑ์
โดยเน้นความน่ารักของ
ผลิตภัณฑ์และวัสดุไหมพรม
3. ออกแบบถุงกระดาษ

กระเป๋าผ้า

1. ออกแบบโลโก้ใหม่
1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. ออกแบบแถบกระดาษ 2. ออกแบบแถบกระดาษสาย
สายคาดรัดสินค้าแบบมี
คาดรัดสินค้าแบบมีหูหิ้ว
หูหิ้ว
โดยเน้นความเรียบหรู

ผลิตภัณฑ์ขุย
มะพร้าว

พัฒนาป้ายแขวน

1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. ออกแบบป้ายห้อยสินค้า
พร้อมกราฟิกเพื่อแสดง
ข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์
3. กล่องกระดาษแข็ง

กระเป๋าผ้า

1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1. ออกแบบโลโก้ “สายใยรัก
ทับยา”
2. ออกแบบถุงกระดาษ

ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. ออกแบบฉลากสินค้า
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วิธีดำ�เนินการ/
แนวทางแก้ไข

1. ออกแบบโลโก้ใหม่
“บ้านดอนโพธิ์”
2. ออกแบบกล่องกระดาษแข็ง
บรรจุสนิ ค้า โดยน�ำโลโก้และ
ลวดลายผ้ามาประกอบกัน

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

สิงห์บุรี

กระเป๋าผ้า

1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

ปทุมธานี

เสื้อสุนัข

1. สร้างแบรนด์
2. ออกแบบโลโก้ใหม่
3. ออกแบบฉลากกล่อง
กระดาษแข็ง
4. พัฒนาแบบเสื้อสุนัข

นนทบุรี

ขนมทองพับสมุนไพร 1. สร้างแบรนด์
กล้วยเบรคแตก
2. ออกแบบโลโก้ใหม่
3. ออกแบบฉลากกล่อง
กระดาษแข็ง
4. ผลิตภัณฑ์แตกหักง่าย

ระยอง

วิธีดำ�เนินการ/
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

1. ออกแบบโลโก้ใหม่ให้มี
ลวดลายสื่อถึงลายผ้าและสื่อ
ถึงความเป็นแบรนด์ไทย
2. ออกแบบกล่องบรรจุกระเป๋า
ผ้า โดยเน้นลวดลายสื่อถึง
ความเป็นไทยและความ
หรูหรา
ออกแบบแผ่นกระดาษแข็งเป็น
รูปหน้าสุนัข ครอบด้านบนถุง
พลาสติกใส โดยน�ำโลโก้เดิมมา
ออกแบบร่วมกับรูปภาพสุนัข
เน้นความน่ารักของสัตว์เลี้ยง
1. พัฒนาโลโก้ “เขียวขจี”
2. พัฒนากล่องปิดถุงพลาสติก
ที่ใช้บรรจุขนมทองพับ
ส�ำหรับวางขาย 35 บาท
3. พัฒนากล่องกระดาษแข็ง
ส�ำหรับบรรจุขนมต่าง ๆ
ส�ำหรับวางขาย 50 บาท
1. พัฒนาปรับแบบโลโก้ใหม่
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
เป็นลักษณะของรูปตัวปลา
และเจาะหน้าต่าง ให้เห็น
สินค้าด้านใน

ปลาอินทรีย์เค็ม
ปลาสลิดเค็ม

1. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

ดอกไม้ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ปั้นส�ำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว

ต้องการพัฒนาฉลาก
บรรจุภัณฑ์ใหม่

1. พัฒนาโลโก้และแบรนด์ใหม่
2. ออกแบบกล่องกระดาษไดคัท
ส�ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์จวิ๋
3. ออกแบบถุงกระดาษและ
ป้ายห้อย

ปลาข้าวสารทอด
กรอบ

1. สร้างแบรนด์
2. ออกแบบโลโก้ใหม่
3. ออกแบบฉลากใหม่

1. พัฒนาโลโก้และแบรนด์ใหม่
2. พัฒนาฉลากปิดด้านบนและ
ด้านข้างกล่องพลาสติก
ขนาดบรรจุ 50 กรัม
3. พัฒนาฉลากปิดกล่องขนาด
บรรจุ 150 กรัม
4. ออกแบบถุงกระดาษ

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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จังหวัด
จันทบุรี

นครราชสีมา

เพชรบุรี
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ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีดำ�เนินการ/
แนวทางแก้ไข

ทุเรียนทอด
มังคุดกวน

1. สร้างแบรนด์
2. ออกแบบโลโก้ใหม่
3. ออกแบบฉลากใหม่

1. ปรับรูปแบบโลโก้ให้
ทันสมัยขึ้น
2. พัฒนากราฟิกเพื่อตลาด
อาเซียน เพิ่มลวดลายไทย
บนพื้นหลังของกราฟิก เน้น
เป็นสินค้า premium และ
เพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษ เพื่อ
วางขายตลาดต่างประเทศ

น�้ำส้มต�ำ

1. สร้างแบรนด์ของฝาก
ระดับจังหวัด
2. ใช้โลโก้เดิม
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์หมี่
โคราชรสต้นต�ำรับ, เห็ด
หอม, มันปู

พัฒนาฉลากปิดขวดแก้ว โดย
เน้นสีสันสดใสน่ารับประทาน
และน�ำโลโก้เดิมมาออกแบบไว้
ในฉลากใหม่

ผ้าคลุมไหล่
ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าพันคอ

1. สร้างแบรนด์สินค้าระดับ 1. ออกแบบโลโก้ใหม่เน้นอักษร
กลาง-สูง
ที่เป็นชื่อย่อของผู้ผลิต
2. ออกแบบโลโก้ใหม่
2. ออกแบบป้ายห้อย กล่อง
3. ออกแบบป้ายห้อย
กระดาษแข็งบรรจุผ้า และ
กล่อง ถุงกระดาษ
ถุงกระดาษให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน โดยเพิ่มข้อมูล
การดูแลรักษาผ้าลงบน
บรรจุภัณฑ์

ผ้าคลุมไหล่
ผ้าหางกระรอก

1. สร้างแบรนด์
2. ออกแบบโลโก้ใหม่
3. ออกแบบฉลากใหม่

ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่
2. พัฒนาป้ายแขวนและ
ฉลาก

1. ออกแบบโลโก้ใหม่ เน้น
เอกลักษณ์ของชุมชน
2. ออกแบบกราฟิกโดยน�ำโลโก้
มาวางกับลวดลายผ้าบน
กล่องกระดาษแข็ง และถุง
กระดาษให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน

ออกแบบกราฟิกโดยใช้โลโก้เดิม
และใช้ลวดลายของไม้ตาลเป็น
พื้นหลังประกอบ
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ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

จังหวัด
เพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

อโลเวร่าเคลนซิ่งเจล 1. ออกแบบโลโก้ใหม่
เซนเทลล่าเคลนซิง่ เจล 2. ออกแบบฉลากใหม่
ลิคอริชเคลนซิ่งเจล

วิธีดำ�เนินการ/
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบสติกเกอร์ปิดบนหลอด
พลาสติก โดยเน้นพิมพ์ลายเป็น
สีสันสดใส ใช้สีของวัตถุดิบเป็น
สีหลัก ได้แก่ สีเขียวเทอร์คอยซ์
แทนว่านหางจระเข้ สีชมพู
บานเย็นแทนชะเอมเทศ และสี
เขียวมะนาวแทนใบบัวบก

2.2. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่
1
2
3
4

วัน เดือน ปี

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

8-9 กรกฎาคม 2557 การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์
21-22 สิงหาคม
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
2557
OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์
21-22 สิงหาคม
การจัดประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการ
2557
26 สิงหาคม 2557 การจัดประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการ

พื้นที่
โรงแรมไชยแสงพาเลส
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน
จังหวัดพิษณุโลก
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน
จังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
118
205
205
15

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
2.3.1 ผลการติดตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการด�ำเนินงาน
คณะท�ำงานได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ OTOP ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
ที่ได้รับการออกแบบ 44 ผลิตภัณฑ์ โดยส�ำรวจจากกลุ่มผู้ประกอบการ 28 ราย ได้ผลดังนี้
หัวข้อ
1. บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
2. ความเหมาะสมของการเลือกใช้วัสดุ
3. ความเหมาะสมของการใช้สี/ลวดลาย/รูปแบบ
4. การสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น
5. บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน
6. ความเป็นไปได้ในการใช้งานปัจจุบัน
7. ความน่าสนใจโดยรวม มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่นน่าสนใจ (ความสะดุดตา)

ร้อยละความพึงพอใจ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
71
55
59
64
55
68
86

27
45
41
34
43
30
14

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

2
2
2
2
-

-
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2.3.2 ผลการส�ำรวจการตอบรับทางการตลาด
ผลการส�ำรวจผลการตอบรับทางการตลาดโดยส�ำรวจความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ได้รับการออกแบบ 44 ผลิตภัณฑ์ โดยส�ำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 30 กลุ่มตัวอย่าง ได้ผลดังนี้
หัวข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
ความเหมาะสมของการเลือกใช้วัสดุ
ความเหมาะสมของการใช้สี/ลวดลาย/รูปแบบ
การสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น
บรรจุภณ
ั ฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน
ความเป็นไปได้ในการใช้งานปัจจุบัน
ความน่าสนใจโดยรวม มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่นน่าสนใจ (ความสะดุดตา)

ร้อยละความพึงพอใจ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
22
20
32
27
20
27
30

59
61
42
40
54
52
41

19
19
26
33
26
21
29

-

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์

พื้นที่ด�ำเนินการ
8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก
สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี
เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี และ
นครราชสีมา

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้ จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่
จ�ำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ
รับประโยชน์จากการ เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับ
การพัฒนา (บรรจุภัณฑ์)
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) รองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

200

323

40

41

40

44

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ข้อเสนอแนะ
ในการฝึกอบรมผูป้ ระกอบการในหัวข้อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ควรมี
การประเมินผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการฝึกอบรมก่อนและหลังทั้งด้านบรรจุภัณฑ์และด้านกระบวนการ
ผลิต เพือ่ จะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาประเมินว่า ผูป้ ระกอบการมีความรูค้ วามเข้าใจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์และกระบวนการผลิตเพิม่ ขึน้
หลังจากทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมและสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมและ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือและภาคกลาง
(ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557)
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารเป็น 1 ใน 5 ของสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลก ทั้งนี้เพราะอาหารเป็นปัจจัยสี่ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ และประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึง่ เป็นแหล่งวัตถุดบิ อาหารทีส่ ำ� คัญ การพัฒนา
สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป ในการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานนั้น ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้พัฒนาและก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทอาหาร เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
และยอมรับแก่ผบู้ ริโภค อย่างไรก็ดมี กี ลุม่ วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารจ�ำนวนมาก ทีย่ งั ไม่สามารถเข้าสูก่ ารรับรองตาม
มาตรฐาน มผช. เนื่องจากคุณภาพของสินค้ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด หรือเคยได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วแต่
อายุการรับรองมาตรฐานได้สิ้นสุดลง
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีนโยบายให้มกี ารน�ำองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิม่ โอกาสในการขยายตลาด รวมถึงรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชือ่ มัน่ ในตัวสินค้า ท�ำให้สนิ ค้าเป็นทีย่ อมรับและได้รบั ความนิยม
สามารถเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และเพิม่ โอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนเพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชนและประเทศชาติ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่เป้าหมายให้มี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
1.2 เพื่อให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่เป้า
หมายให้เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หรือการยื่นขออนุมัติต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
1.3 เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้สามารถเพิม่ รายได้และช่องทางการตลาดได้

2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 การแถลงข่าวและพิธเี ปิดโครงการฯ
โครงการได้จดั การแถลงข่าวและมีพธิ เี ปิดโครงการ โดยจัดให้มกี ารเสวานาเรือ่ ง “การพัฒนาคุณภาพอาหาร
และเครือ่ งดืม่ เพือ่ เข้าสูม่ าตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.)” จ�ำนวน 4 ครัง้ คือ
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม มีผเู้ ข้าร่วม 107 ราย
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผเู้ ข้าร่วม 165 ราย
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทคี โฮเต็ล จังหวัดน่าน มีผเู้ ข้าร่วม 56 ราย
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านไม้แดง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน มีผเู้ ข้าร่วม 22 ราย
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2.2 การลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไข
จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข

นครปฐม

ขนมเปี๊ยะ กล้วยหอมทอด
ผักกรอบ ขนมปัง
ห่อหมกทะเลย่าง

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- ยืดอายุการเก็บรักษา
- ปรับปรุงสถานที่ผลิต
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

- แนะน�ำกระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ
- แนะน�ำการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

ราชบุรี

กุนเชียงต่าง ๆ เห็ดทรงเครื่อง
กล้วยหน้าธัญพืช
ข้าวเกรียบผักผลไม้
ถัว่ สมุนไพร ข้าวตังหน้าธัญพืช
น�้ำพริกต่าง ๆ

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- ยืดอายุการเก็บรักษา
- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือการผลิต
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
- ต่ออายุ มผช.
- หาช่องทางการตลาด

- แนะน�ำกระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ
- แนะน�ำการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์
- แนะน�ำการต่ออายุ มผช. และ
มาตรฐานต่าง ๆ

สุพรรณบุรี

หมี่กรอบ ขนมไทยต่าง ๆ
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทอง - ยืดอายุการเก็บรักษา
หยอด ถั่วอัด สาลี่ เม็ดขนุน - ขาดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน

สมุทรสงคราม กล้วยกวน มะขามแก้ว
กล้วยทอดกรอบ หมี่กรอบ
ทองม้วนสมุนไพร เห็ดภูฐาน
ทอดกรอบ น�้ำตาลมะพร้าว
กะปิ ขนมไทยต่าง ๆ เช่น
จ่ามงกุฎ ข้าวตู
สมุทรสาคร

น่าน

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- ยืดอายุการเก็บรักษา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ์ มผช.
- หาช่องทางการตลาด
- ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้ GMP

- แนะน�ำกระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ
- แนะน�ำการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์
- แนะน�ำมาตรฐานต่าง ๆ และการด�ำเนิน
การให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานนัน้ ๆ

พิซซ่า ชาใบขลู่ กะปิ
ปลาหมึกแห้ง ปลาแห้ง

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
- ยืดอายุการเก็บรักษา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ์ มผช.

- แนะน�ำกระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ
- แนะน�ำการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

มะขามป้อมส�ำเร็จรูป
กระเทียมผง สาหร่ายแผ่น
ทรงเครื่อง ชาต่าง ๆ เช่น
ชามะขามป้อม ชาต้นอ่อน
ข้าวสาลี ชาดอกค�ำฝอย
ชาสมุนไพรใบหม่อน

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก
บรรจุภัณฑ์
- ยืดอายุการเก็บรักษา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ์ มผช.
- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือการผลิต

- แนะน�ำกระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ
- แนะน�ำการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์
- แนะน�ำมาตรฐานต่าง ๆ และการด�ำเนิน
การให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานนัน้ ๆ

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก
บรรจุภัณฑ์
- ยืดอายุการเก็บรักษา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ์ มผช.
- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือการผลิต

- แนะน�ำกระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ
- แนะน�ำการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์
- แนะน�ำมาตรฐานต่าง ๆ และการด�ำเนิน
การให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานนัน้ ๆ

แม่ฮ่องสอน กระเทียมเจียว กาแฟคั่ว
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- แนะน�ำกระบวนการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะ
- แนะน�ำการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

2.3 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
1

2

3
4

ชื่อหลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

17 กันยายน
2557

พื้นที่

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบด้วยหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้
19 กันยายน - สรุปปัญหาของสินค้า OTOP อาหารและ
เครื่องดื่ม
2557
- มาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP)
- การเสื่อมเสียในอาหาร
28 พฤศจิกายน - บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
2557
- การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพ
เคมี และจุลินทรีย์
12 ธันวาคม
2557

จ�ำนวนผู้เข้า
รับการฝึก
อบรม (ราย)

นครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี
จัด ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
จังหวัดนครปฐม

107

เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร จัด ณ คุ้มพญาซอ
จังหวัดสมุทรสงคราม

186

โรงแรมรีเวอร์เฮ้าส์รีสอร์ท
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18

โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค จังหวัดน่าน

100

2.4 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
ครั้งที่

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

1

ขนมเปี๊ยะแม่เอย

ขนมเปี๊ยะแม่เอย

2

แม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร

กล้วยหอมทอด

3

กลุ่มกล้วยหอมทอด

4

กลุ่มเกษตรกรปากแรต

น�้ำพริกเห็ดฟู เห็ดทอดทรงเครื่อง

5

นางบาง ทองแพง และนางวีรพร แซ่แต้

ปลานิลแดดเดียวทอดกรอบ

6

จุฑามาศกุนเชียง

กุนเชียง

7

สตรีสหกรณ์ตาหลวง

ข้าวแต๋น

8

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว

ข้างตังธัญพืช

9

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นส้ม

หมี่กรอบสมุนไพร

10

กลุ่มขนมไทย (โบราณ) บ้านโพธิ์ศณี

ขนมฝอยทอง ขนมถั่วอัด ขนมสาลี่ ขนม
ทองหยอด ขนมทองหยิบ ขนมเม็ดขนุน

11

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูโสมจันทร์

กล้วยอบม้วน กล้วยกวน

12

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบคุณไก่

หมี่กรอบ

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

พื้นที่
จังหวัดนครปฐม

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัด
สมุทรสงคราม
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ครั้งที่

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

13

กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (แม่กลอง)

หอยหลอดหวานทอด

14

สตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแกว

ปลาหยอง ปลากรอบ หมึกปรุงรส

15

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์

กล้วยกวน ส้มโอแก้ว กระเจี๊ยบแก้ว
ลิ้นจี่กวน

16

กลุ่มมิสเตอร์พิซซ่าเฟรช

พิซซ่า

17

กลุ่มกะปิหมู่บ้านชายทะเลรางจันทร์

กะปิ

18

กลุ่มปุณยนุช

ชาใบขลู่

19

กลุ่มสุขใจกาแฟโบราณ

กาแฟโบราณ

20

แปรรูปผลิตภัณฑ์มะไฟจีนบ้านท่าน้าว

มะไฟจีน กระท้อนเชื่อมแห้ง

21

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านบ่อหลวง

มะขามป้องส�ำเร็จรูป ชามะขามป้อม

22

รัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปต๋าวบ้านสบมาง

ต๋าวอบแห้ง ต๋าวเชื่อม แยมต๋าว

23

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน

กระเทียมเจียว

24

กลุ่มกระเทียมเจียวบ้านไร่

กระเทียมเจียว

25

กลุ่มน�้ำมันงาตาฝั่ง

น�้ำมันงา

26

กลุ่มกาแฟดอยแม่เหาะ

กาแฟ

จังหวัด
สมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดน่าน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
3.1 จัดท�ำฐานข้อมูลของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มจ�ำนวน 1 ฐาน
3.2 จัดท�ำคูม่ อื แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนส�ำหรับผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มจ�ำนวน 1 ชุด
3.3 สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชนประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ในภาคเหนือและภาคกลาง

พื้นที่ด�ำเนินการ
7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม
สุพรรณบุรี และราชบุรี

จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)
(ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

400

411

50

56

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 ข้อจ�ำกัดด้านกรอบเวลาในการขอยืน่ ใบค�ำขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนผูป้ ระกอบการสามารถ
ยื่นได้ภายในเดือนกรกฎาคมเท่านั้น
4.2 ความพร้อมทางด้านเวลาของกลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP ซึง่ ส่วนใหญ่ธรุ กิจ OTOP เป็นอาชีพเสริมมากกว่า
เป็นอาชีพหลัก ท�ำให้การด�ำเนินโครงการมีความล่าช้า ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมกระบวนการ
เพื่อเพิ่มมูลค่ายังมีน้อยมาก
4.3 การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาขาดการบูรณาการเชื่อมโยง
และขาดความต่อเนื่อง

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ส่งเสริมให้มกี ารน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือ่ ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
5.2 เสริมสร้างการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ด้วยการส่งเสริมด้านนวัตกรรมกระบวนการ
ผลิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP
5.3 ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP
ให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการฯ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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พิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค โฮเต็ล จังหวัดน่าน วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ส�ำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ
ณ โรงแรมกนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี

โครงการยกระดับสินค้า OTOP ภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน
(ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วา่ จ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นทีป่ รึกษาโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า
OTOP ในพื้นที่ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน ด�ำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้รวม 11 จังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้า
OTOP ทัง้ 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครือ่ งดืม่ ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของทีร่ ะลึก ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย และสมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีขอบเขตการด�ำเนินงาน ดังนี้ การส�ำรวจความ
พร้อมของสถานประกอบการ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนากระบวนการผลิต การทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP โดยห้องปฏิบัติการ และการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
เพื่อให้สินค้า OTOP มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคใต้ ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน
1.2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ภาคใต้

2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 การแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการฯ
ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการยกระดับคุณภาพ
สินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ เข้ารับฟังรายละเอียดโครงการฯ พร้อมเชิญสื่อมวลชนร่วมท�ำ
ข่าว ในกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก นางสาวเสาวณี มุสแิ ดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ แถลงข่าวและเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 244 คน
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2.2 การลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ
ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ด�ำเนินการลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ OTOP ซึ่งจะ
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ประเภท ในพื้นที่ 11 จังหวัด มีจ�ำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
120 ราย จ�ำแนกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
2.2.1 จ�ำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP
ล�ำดับ

ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP

1
2
3
4
5

อาหาร
เครื่องดื่ม
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รวม

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ (ราย)
96
3
3
8
10
120

2.2.2 จ�ำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำแนกตามจังหวัด
ล�ำดับ

จังหวัด

1
2
3
4
5
6

สุราษฎร์ธานี
สงขลา
พัทลุง
ตรัง
นครศรีธรรมราช
ชุมพร

7
8
9
10
11

ปัตตานี
สตูล
ระนอง
กระบี่
พังงา

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ (ราย)

6
6
2
2
2
รวม
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31
28
18
9
8
8

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

120

2.3 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นการอบรมผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ในพื้นที่ 11 จังหวัด
จำ�นวน
ครั้งที่อบรม

จำ�นวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)

การจัดการตามมาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) และมาตรฐานต่างๆ

ครั้งที่ 3-66

753

การจัดการตามมาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) และมาตรฐานต่างๆ

ครั้งที่ 67-99

202

ลำ�ดับที่

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

1

การจัดการตามมาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น (Primary GMP) และมาตรฐานต่างๆ

2
3

ครั้งที่ 1-2

271

2.4 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
ทีป่ รึกษาโครงการและนักวิชาการผูช้ ว่ ยได้ดำ� เนินการลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกแก่ผปู้ ระกอบการ
เป้าหมายของโครงการฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 120 สถานประกอบการ โดยมีประเด็นส�ำคัญ 2 เรื่อง คือ
1. สถานที่ผลิต (โรงเรือน) ตามหลักการจัดการตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP)
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ขั้นตอนและกระบวนการในการให้ค�ำปรึกษาประกอบด้วย
1. ประชุมจัดเตรียมความพร้อม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
2. จัดฝึกอบรมในสถานที่ (In-house Training) หลักสูตรการจัดการตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น
    (Primary GMP) และข้อก�ำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตามชนิดผลิตภัณฑ์ที่เข้า
     ร่วมโครงการ
3. ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์
4. สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งทดสอบคุณภาพ ณ ห้องปฎิบัติการ
5. แจ้งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
2.5 การตรวจติดตาม
ที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการด�ำเนินงานตามที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบ
การเป้าหมายของโครงการฯ และท�ำการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพือ่ ทดสอบคุณภาพ ณ ห้องปฎิบตั กิ ารมาตรฐาน จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 310 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะผู้ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการ
ด�ำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการฯ จ�ำนวน 6 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
1

27 สิงหาคม
2557

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนเกาะยอทีเอ็มพี โปรดักส์ หนังปลากะพงขาว
จังหวัดสงขลา
ทอดกรอบ

ผลการด�ำเนินงาน
ยี่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี
2
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ผู้ประกอบการ

20-21 ตุลาคม 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกใจทิพย์
2557
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

ผ้าบาติก

ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.

2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกมหิสสรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

พริกป่น

ปรับปรุงสถานที่ผลิตเพื่อเตรียม
ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1)

3. กลุ่มน�้ำพริกเมืองสุราษฎร์ ป้าสุ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กุ้งเสียบสามรสสด
ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.
แกงไตปลาแห้ง กะปิ
ทรงเครือ่ ง แกงไตปลาน�ำ 
้
สะตอดอง

4. กลุ่มไชโยฟาร์มเห็ด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คั่วกลิ้งเห็ดแครง
น�้ำพริกเห็ดแครง
น�้ำเห็ดซานเซียน

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5) และ มผช.

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
3

ผู้ประกอบการ

25-26 ตุลาคม 1. กลุ่มสตรีบ้านชะแม จังหวัดสงขลา
2557

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

ขนมโก๋ เม็ดมะม่วง
หิมมะพานต์
และขนมงาด�ำ

ยี่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกง
บ้านเกาะยวน จังหวัดสงขลา

น�้ำพริกแกง ได้แก่ แกง
กะทิ แกงเผ็ด
และแกงส้ม

ยี่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.

3. วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปั้นสิบ
เมืองเก่าชัยบุรี จังหวัดพัทลุง

ขนมปั้นขลิบไส้ปลา
ตราน้องหนึ่ง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช.

4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านศาลา
พระนาย จังหวัดพัทลุง

ข้าวตัง ข้าวแต๋นน�้ำ
แตงโม โรตีกรอบ ถั่ว
เคลือบงา กระหรี่พับ
เค้ก คุ๊กกี้ โดนัท
ขนมเปี๊ยะ ถั่วเสวย

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี
4

5

84

4-5
พฤศจิกายน
2557

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

1. กลุ่มสตรีท�ำขนมบ้านร่าปู
จังหวัดกระบี่

ขนมขี้มอดลันตา
ขนมคุกกี้ทรายลันตา
ขนมคุกกี้ลูกเกด และ
ขนมคุกกี้พันงา

2. ผู้ประกอบการ OTOP เค้กศรีตรัง
จังหวัดตรัง

ขนมเค้ก ขนมจีบสังขยา ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช.
ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่
เค็ม ขนมพายไส้เผือก

27-28 เมษายน 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อ
2558
การแปรรูป จังหวัดชุมพร

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) และจดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5)

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
เคลือบช็อคโกแลต
กล้วยเล็บมือนางทอด
กรอบรสต่าง ๆ และ
ทุเรียนทอดกรอบ

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5) และยื่นขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช.

2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
ต�ำบลนากระตาม จังหวัดชุมพร
และทอดกรอบ กล้วย
เล็บมือนางฉาบหวาน
และเค็ม

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5) และยื่นขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช.

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

ครั้งที่ วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาสวน
ทุเรียนสามัคคี จังหวัดชุมพร

น�้ำตาลมะพร้าว

ปรับปรุงสถานที่ผลิตเพื่อเตรียม
ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1)

4. ผู้ประกอบการ OTOP
นายวารินทร์ สังข์ปล้อง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้าวอินทรีย์บรรจุถุง

ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1)

5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม. ไชยา ไข่เค็ม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6. วิสาหกิจชุมชนไชโยฟาร์มเห็ด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5) และ มผช.

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
เห็ดแครง และเห็ดชนิด (สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
อื่น ๆ ได้แก่ น�้ำพริก คั่ว (สบ. 5) และ มผช.
กลิ้ง น�้ำสกัดจากเห็ด

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

7. ศรีวิชัยไข่เค็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไข่เค็ม

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5) และ มผช.

8. สุภาภรณ์น�้ำผลไม้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น�้ำรังนก น�้ำแมงลัก
น�้ำวุ้นมะพร้าว และ
น�้ำเฉาก๊วย

ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) และจดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5)

9. กลุ่มไข่เค็มพิชัย เพชรรัตน์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไข่เค็ม

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5) และ มผช.

1. กลุ่มเครื่องแกงก้านยาว จังหวัดพัทลุง เครื่องแกงต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
แกงส้ม แกงเผ็ด
(สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
แกงกะทิ แกงพะแนง
(สบ. 5) และ มผช.
แกงย�ำขนมจีน แกงเขียว
หวาน และแกงมัสมั่น
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ
2. กลุ่มสตรีผลิตเครื่องแกง
บ้านเกาะยวน จังหวัดสงขลา

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

เครื่องแกงต่าง ๆ ได้แก่
แกงส้ม แกงกะทิ และ
แกงเผ็ด

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
(สบ. 1) จดทะเบียนอาหาร
(สบ. 5) และยื่นขอมผช.

3. กลุ่มสมุนไพรสามราศี จังหวัดสงขลา ยาสีฟันสมุนไพร แชมพู ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
ผสมสารสกัดสมุนไพร (สบ. 1) และจดแจ้งสูตรการผลิต
และครีมนวดผม
สมุนไพรมะกรูด

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อม
เครื่องแกงตราครก จังหวัดสงขลา

เครื่องแกงเผ็ด เครื่อง ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
แกงกะทิ ไก่หย็องรสแกง (สบ. 1) และจดทะเบียนอาหาร
ใต้ ไก่หย็องรสหวาน
(สบ. 5)

2.6 การแถลงข่าวและพิธีปิดโครงการฯ
ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และพิธีปิดโครงการยกระดับคุณภาพ
สินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยได้เชิญผู้ประกอบการในโครงการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ เข้าร่วมงาน พร้อม
เชิญสื่อมวลชนร่วมท�ำข่าว ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แถลงข่าวและเป็นประธานในพิธีปิดงาน ร่วมกับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพย์สนิ และบริการวิชาการ และ ผศ.ค�ำรณ พิทกั ษ์ ทีป่ รึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการยกระดับสินค้า OTOP ภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน

พื้นที่ด�ำเนินการ
11 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา
พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร
ปัตตานี สตูล ระนอง กระบี่ และพังงา

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (ราย)

จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
(ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

1,200

1,226

300

310

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 เนื่องจากพื้นที่การด�ำเนินงานจะต้องคลอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย 14 จังหวัดซึ่งโดยลักษณะ
ทางภูมศิ าสตร์ของพืน้ ทีเ่ ป็นแนวยาว ส่งผลให้มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งของการเดินทางทีต่ อ้ งเดินทางไกลและต้องใช้เวลาค่อนข้าง
มากในการไปด�ำเนินการในบางจังหวัด เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง
4.2 ปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ส่งผลให้
ไม่สามารถจัดที่ปรึกษาเข้าไปด�ำเนินการได้ 2 จังหวัด คือ ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากที่ปรึกษาไม่ช�ำนาญพื้นที่ และ
ไม่ช�ำนาญภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษายาวี ส่งผลให้ในพื้นที่ภาคใต้ สามารถด�ำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
เพียง 11 จังหวัดเท่านั้น

5. ข้อเสนอแนะ
ควรมี โ ครงการลั ก ษณะนี้ ต ่ อ ไป เพื่ อ เป็ น การน� ำ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ อกสู ่ ชุ ม ชนและสั ง คม
โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาค เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างครบถ้วนและยั่งยืน
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โครงการทดสอบสินค้า OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
โดยผ้าทอแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงามทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรม
ของคนในแต่ละชุมชน ผ้าทอจึงกลายเป็นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั ความสนใจจากทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผ้าทอในบางชุมชนยังมีคณ
ุ ภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทมี่ าตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
(มผช.) ก�ำหนด เนือ่ งจากผูผ้ ลิตระดับชุมชนบางรายยังมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการผลิต
ผ้าทอไม่มากพอ รวมถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทีเ่ กิดจากการทีผ่ ปู้ ระกอบการน�ำน�ำ้ ทิง้ จากกระบวนการ
ฟอกย้อมระบายลงสู่แหล่งน�้ำและดินโดยไม่ผ่านกระบวนการบ�ำบัด ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ
สู่แหล่งน�้ำและดินภายในชุมชนขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำ� เนินงานในการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ประเภทผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มกี ารด�ำเนินงานโครงการเพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ประเภทผ้าทอในหลายพื้นที่ ท�ำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในการผลิตผ้าทอ มีการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพ สามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรอง มผช. รวมถึงมีความตระหนักถึง
ความส�ำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชนได้รับการรับรอง มผช. ยังเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์ และสามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนที่จะมีในอนาคตอันใกล้
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ประกอบด้วย
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐาน
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอ
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ประเภทผ้าทอสู่ การรับรองมาตรฐาน
ผ้าทอเป็นหัตถกรรมพืน้ บ้านทีไ่ ด้จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และเป็นสิง่ จ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ มีการทอผ้า
ใช้มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมีการเปลีย่ นรูปแบบไปตามยุคสมัย สภาพเศรษฐกิจ และเป็นหนึง่ ในปัจจัยสีท่ แี่ สดงถึง
ฐานะของผู้สวมใส่ ผ้าทอในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการผลิต
ลวดลายผ้า และสีสนั บนผ้าทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชือ่ รวมถึงค่านิยมในสังคมทีส่ บื ทอด
กันมา ดังนัน้ ผ้าทอจึงเป็นสินค้าประเภทหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจสูง ทัง้ จากชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถท�ำรายได้
ให้แก่ชุมชนและประเทศได้จ�ำนวนมาก โดยในปัจจุบันผ้าทอเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
ทั้งคุณลักษณะทั่วไป เอกลักษณ์ คุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ชนิดเส้นใยที่ใช้ การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซัก
และการท�ำให้แห้ง ความคงทนของสีตอ่ การซัก ความคงทนของสีตอ่ เหงือ่ ทัง้ สภาพกรดและสภาพด่าง อีกทัง้ คุณลักษณะ
ทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 5-8 สีเอโซต้องไม่มีสารอะโรมาติกเอมีนที่เป็นอันตราย
หรือหากมีต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพื่อให้ผ้าทอเป็นสินค้าที่มีคุณค่าและมีความปลอดภัย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ มีองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และใช้ศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบในการส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จึงได้ลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจข้อมูล
ที่สะท้อนถึงปัญหาและพบว่า สาเหตุที่ผ้าทอไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เกิดจากผู้ประกอบการ
มีองค์ความรูไ้ ม่มากพอในด้านการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามทีม่ าตรฐานก�ำหนด อีกทัง้ ในปัจจุบนั ผ้าทอมีการย้อมด้วยสีสงั เคราะห์
มากขึ้น เพราะสามารถให้สีสันที่สดใสและผลิตสีผ้าได้ตรงตามความต้องการ กรรมวิธีการย้อมรวดเร็วไม่ยุ่งยาก แต่เป็น
ทีท่ ราบกันดีวา่ สีสงั เคราะห์บางสีอาจเป็นสีเอโซทีม่ สี ารอะโรมาติกเอมีนทีเ่ ป็นอันตราย เมือ่ เข้าสูร่ า่ งกายจะถูกเปลีย่ นรูป
เป็นสารที่สามารถท�ำปฏิกิริยากับเซลล์แล้วน�ำไปสู่การเริ่มต้นของการเกิดเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทั้งตัวของผู้ผลิตเองและผูท้ ใี่ ช้ผา้ ทอ ดังนัน้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเห็นความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งสร้างความเข้าใจในประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับชุมชน เช่น การเลือกใช้การย้อมสีธรรมชาติทดแทนสีสังเคราะห์ที่เป็น
ประเด็นปัญหา ซึง่ ผ้าทอทีย่ อ้ มด้วยสีธรรมชาติ สามารถหาวัตถุดบิ ได้งา่ ยและหลากหลายในท้องถิน่ มีความปลอดภัยจาก
สีเอโซ อีกทั้ง น�้ำทิ้งของสีย้อมจากธรรมชาติบ�ำบัดได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ผู้ที่ใช้เกิดความภูมิใจที่มีส่วนช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นที่นิยมของผู้ซื้อทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีคุณค่าและมีราคาสูง อีกทั้งยังเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมมาสู่ลูกหลาน และเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพของชาวชนบท
จากข้อมูลของส�ำนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ซึง่ รวบรวมโดย
ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าในปี 2556 ผูป้ ระกอบการ
ประเภทผ้าทอจากจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น ได้ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่ไม่ผ่านการรับรองคิดเป็นร้อยละ 40, 66.7 และ 37.5 ตามล�ำดับ และในปี 2558
จังหวัดเหล่านีไ้ ด้บรรจุโครงการพัฒนาคุณภาพผ้าทออยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์จงั หวัด เพือ่ พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ผ้าทอมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงด�ำเนินการ
จัดท�ำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือต่อเนื่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผ้าทอในระดับชุมชนให้มี
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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คุณภาพและได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ท�ำให้ผใู้ ช้เกิดความเชือ่ มัน่ อีกทัง้ เป็นการเพิม่ มูลค่าของสินค้าชุมชน
สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด รวมถึงรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนที่จะมีใน
อนาคตอันใกล้นี้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพ และสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.2 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดมุกดาหาร) ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ผลการด�ำเนินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด�ำเนินการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าทีอ่ ตุ สาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชนในจังหวัดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า และมีความประสงค์จะยื่นขอการรับรอง มผช. โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
2.1 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา / ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ผู้ประกอบการผ้าทอจ�ำนวน 8 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร /
หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

จ�ำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม(ราย)

1

16-17
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กุมภาพันธ์ 2558 ที่ใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐาน
ชุมชน

กลุ่มปลูกหม่อนบ้านโคกหลักเจ็ด
หมู่ 6 ต�ำบลเนินยาง อ�ำเภอค�ำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ประกอบการ
ผ้าทอบ้านโคก

39

2

19-20
กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (แพรวา) บ้านม่วงค�ำ 
หมู่ 2 ต�ำบลโนนศิลา อ�ำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ประกอบการ
ผ้าทอบ้านม่วงค�ำ

37

3

23-24
กุมภาพันธ์ 2558

กลุ่มหมู่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่
บ้านโนนชาด หมู่ 5 อ�ำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ
บ้านโนนชาด หมู่ 5 และหมู่ 15

34
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ครั้งที่
4

5

6

7

8

วัน เดือน ปี

หลักสูตร /
หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

26-27
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลชนบท อ�ำเภอชนบท
กุมภาพันธ์ 2558 ใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐาน
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชน
ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ประกอบการ
ผ้าทอชนบท
9-10
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวา
มีนาคม 2558
ต�ำบลหนองช้าง อ�ำเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ประกอบการ
ผ้าทอบ้านหนองช้าง
11-12
กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม
มีนาคม 2558
อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมทอมือ
จังหวัดร้อยเอ็ด
17-18
กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายบ้านแสงบูรพา
มิถุนายน 2558
อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ผู้ประกอบการ : กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้าย
บ้านแสงบูรพา
22-23
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายดั้งเดิม
กรกฎาคม 2558
บ้านหนองสูง อ�ำเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ประกอบการ : กลุ่มแก่นเขเพกา
กลุ่มผ้าย้อมคราม กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติ

จ�ำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม(ราย)
40

38

32

28

22

การอบรมกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

การอบรมกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ ณ จังหวัดขอนแก่น
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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การอบรมกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มผ้าไหม-ฝ้ายบ้านแสงบูรพา ณ จังหวัดอุดรธานี

การอบรมกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ และผ้าครามบ้านหนองสูง ณ จังหวัดมุกดาหาร

เส้นไหมย้อมด้วยดอกอัญชัญ

การก่อหม้อครามเพื่อย้อมไหมที่บ้านหนองสูง

เส้นไหมย้อมด้วยแก่นสุพรรณิการ์

สรุปผลการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

เส้นไหมมัดหมี่ที่ย้อมเสร็จแล้ว
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2.2 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
1

2

18-21
พฤษภาคม
2558

ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ
บ้านม่วงค�ำ 
อ�ำเภอสหัสขันธ์
กลุ่มผู้ประกอบการ
ผ้าทอบ้านหนองช้าง
อ�ำเภอสามชัย
กลุ่มผู้ประกอบการ
ผ้าทอบ้านโนนชาด
อ�ำเภอสมเด็จ
กลุ่มผู้ประกอบการ
ผ้าทอบ้านโคก
อ�ำเภอค�ำม่วง

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

ผลการด�ำเนินงาน

- ผ้าสไบแพรวา
- ผ้าไหมแพรวา

จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ประกอบการ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ตัวอย่างผ้าทอ
- ผ้าไหมแพรวา
- การกรอกเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับการยืน่ ค�ำร้องส่งตัวอย่าง
- ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าทอเพือ่ ขอการรับรอง มผช.
ย้อมสีธรรมชาติ
- ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริม
อุตสาหกรรม ส�ำนักงาน
- ผ้าไหมแพรวา
อุตสาหกรรมจังหวัด
- ผ้าไหมมัดหมี่
(จังหวัดกาฬสินธุ์
ย้อมสีธรรมชาติ
จังหวัดร้อยเอ็ด และ
จังหวัดขอนแก่น) เพือ่ การตรวจ
กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม - ผ้าไหมทอมือลายขัด จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบสถานทีผ่ ลิต การเก็บ
อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง
ย้อมสีธรรมชาติ
ตัวอย่างผ้า และการลงเลขรับ
- ผ้าไหมมัดหมี่
(ใบ มช. 1) เพือ่ เป็นหลักฐานใน
ย้อมสีธรรมชาติ
การส่งผ้าทอเพือ่ ขอการรับรอง
กลุ่มทอผ้าต�ำบลชนบท - ผ้าไหมมัดหมี่
จังหวัดขอนแก่น มผช. ของผูป้ ระกอบการ
อ�ำเภอชนบท
ย้อมสีธรรมชาติ
30
กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ - ผ้าสไบแพรวา
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ประกอบการ
มิถุนายน- บ้านม่วงค�ำ
- ผ้าไหมแพรวา
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
3 กรกฎาคม อ�ำเภอสหัสขันธ์
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
กลุ่มผู้ประกอบการ
- ผ้าไหมแพรวา
2558
ตัวอย่างผ้าทอ
ผ้าทอบ้านหนองช้าง
- การกรอกเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
อ�ำเภอสามชัย
ส�ำหรับการยืน่ ค�ำร้องส่งตัวอย่าง
ผ้าทอเพื่อขอการรับรอง มผช.
กลุ่มผู้ประกอบการ
- ผ้าไหมมัดหมี่
- ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริม
ผ้าทอบ้านโนนชาด
ย้อมสีธรรมชาติ
อุตสาหกรรม ส�ำนักงาน
อ�ำเภอสมเด็จ
อุตสาหกรรมจังหวัด
กลุ่มผู้ประกอบการ
- ผ้าไหมแพรวา
(จังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอบ้านโคก
- ผ้าไหมมัดหมี่
จังหวัดร้อยเอ็ด และ
อ�ำเภอค�ำม่วง
ย้อมสีธรรมชาติ
จังหวัดขอนแก่น) เพือ่ การตรวจ
กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม - ผ้าไหมทอมือลายขัด จังหวัดร้อยเอ็ด สอบสถานทีผ่ ลิต การเก็บ
อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง
ย้อมสีธรรมชาติ
ตัวอย่างผ้า และการลงเลขรับ
- ผ้าไหมมัดหมี่
(ใบ มช.1) เพือ่ เป็นหลักฐานใน
ย้อมสีธรรมชาติ
การส่งผ้าทอเพือ่ ขอการรับรอง
กลุ่มทอผ้าต�ำบลชนบท - ผ้าไหมมัดหมี่
จังหวัดขอนแก่น มผช. ของผูป้ ระกอบการ
อ�ำเภอชนบท
ย้อมสีธรรมชาติ
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ตัวอย่างผ้าทอ
ที่ยื่นขอการรับรอง
มผช.

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสูก่ ารรับรองมาตรฐาน
จำ�นวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ จำ�นวนสินค้า OTOP ทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)
ยืน่ ขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
พื้นที่ดำ�เนินการ
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
240
270
30
34
ร้อยเอ็ด อุดรธานี และมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการ
ผูป้ ระกอบการยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามทีม่ าตรฐานก�ำหนด เนือ่ งจากยัง
เคยชินกับการด�ำเนินการในรูปแบบเดิม ๆ ที่ใช้การประมาณสัดส่วนเองแทนการ ชั่ง ตวง วัด นอกจากนี้คุณภาพน�้ำที่
จ�ำเป็นต้องใช้ในการย้อมสีเส้นด้าย ในบางพืน้ ทีย่ งั ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะค่าความเป็นกรด-ด่าง ท�ำให้มผี ลต่อการย้อม
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรายการค่าความเป็นกรด-ด่างได้

5. ข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผ้าทอ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ได้แก่
อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ยังไม่ผ่านการรับรองในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถ
ก�ำหนดวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มได้ตรงประเด็น และควรเพิ่มจ�ำนวนวันในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นอย่างน้อย
3 วัน ทัง้ นี้ ควรเน้นการจัดอบรมในพืน้ ทีจ่ ริง เพือ่ จะได้สามารถทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้การผลิตผ้าไม่ผา่ นมาตรฐาน
เช่น คุณภาพน�ำ้ ทีใ่ ช้ในการย้อม เพราะคุณภาพน�ำ้ บางแห่งมีคา่ ความเป็นกรดสูง หรือบางแห่งมีคา่ ความเป็นด่างสูง ท�ำให้
คุณภาพการย้อมผิดเพี้ยนไป และบางครั้งเป็นสาเหตุท�ำให้ผ้าไม่ผ่านมาตรฐานในรายการค่าความเป็นกรด-ด่าง
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โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสีย
จากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอ

จากนโยบายพัฒนาสินค้าหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
อันจะน�ำไปสู่การสร้างรายได้ และอาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนนั้น ผ้าทอ เช่น ผ้าไหมทอมือ และผ้าฝ้ายทอมือ
เป็นสินค้า OTOP ทีป่ ระสบความส�ำเร็จผลิตภัณฑ์หนึง่ ซึง่ สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กบั ชุมชนอย่างมัน่ คง ปัจจุบนั
มีผปู้ ระกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอจ�ำนวนมากประสงค์จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์
ไปขายในต่างประเทศได้ แต่ต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ น�้ำทิ้งจากกระบวนการ
ย้อมด้วยสีสังเคราะห์ ซึ่งมีปริมาณสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์สูง ถูกระบายทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านกระบวนการ
บ�ำบัดที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารมลพิษลงสู่แหล่งดิน และแหล่งน�้ำธรรมชาติ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ได้เล็งเห็นถึงความต้องการ
ของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ และความส�ำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบ�ำบัด
น�้ำเสียจากกระบวนการย้อมสี ด้วยการผสมผสานวิธีทางเคมี และทางกายภาพ เน้นวิธีการเดินระบบแบบง่ายและราคา
ถูก เหมาะสมส�ำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก โดยเทคโนโลยีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากกระบวนการย้อมสีของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการถูกถ่ายทอดผ่านโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากสถานประกอบการ OTOP
ด้านสิ่งทอในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสีส�ำหรับสินค้า
OTOP ประเภทผ้าทอ” ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำพูน จังหวัดสุพรรณบุรี และ
จังหวัดอุบลราชธานี
1. วัตถุประสงค์
1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากกระบวนการฟอกย้อมให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภท
ผ้าทอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำพูน จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุบลราชธานี
1.2 สร้างความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม และแนวทางการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับสถานประกอบการ
OTOP ด้านสิ่งทอ
2. ผลการด�ำเนินงาน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิง่ ทอ เป็นโครงการต่อเนือ่ ง
2 ปี (ปีงบประมาณ 2557 ถึง ปีงบประมาณ 2558) ในปีงบประมาณ 2557 ได้ด�ำเนินการออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
จากการฟอกย้อม ได้แบบระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียโดยการตกตะกอนด้วยสารเคมี และได้จดั การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร
การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อม ส�ำหรับสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอ จ�ำนวน 2 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัด
น�้ำเสียส�ำหรับการฟอกย้อมให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

97

ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2558 ได้ด�ำเนินการสร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากการฟอกย้อม
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
2.1 การลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจการจัดการน�้ำเสียและความต้องการ
เทคโนโลยีบ�ำบัดน�้ำเสียจากการฟอกย้อมในสถานประกอบการ OTOP
ประเภทผ้าทอ
คณะท�ำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดเป้าหมายคือ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำพูน จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
ส�ำรวจการจัดการน�้ำเสียและความต้องการเทคโนโลยีบ�ำบัดน�้ำเสียจากการ
ฟอกย้อมในสถานประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จังหวัด
1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557

กลุ่มทอผ้าหนองผักหนาม

2. จังหวัดล�ำพูน
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557

นันทนาผ้ามัดย้อม
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ผลิตภัณฑ์

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากการฟอกย้อม
ออกแบบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ /
แนวทางแก้ไข

ผ้าฝ้าย :
- ผู้ประกอบการยังขาด
- ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้าน
- กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ความตระหนักในการ
การจัดการสิง่ แวดล้อม และการ
ต�ำบลบ้านกาศ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
ต�ำบลบ้านกาศ
เนื่องจากผู้ประกอบการ
ต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
อ�ำเภอแม่สะเรียง
OTOP เห็นว่า ปัญหา
สุขภาพอนามัยให้กบั ผูป้ ระกอบการ
- กลุ่มทอผ้าหนองผักหนาม สิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหา OTOP
ต�ำบลแม่สะเรียง
ไกลตนเอง และ
- แนะน�ำ และสาธิตการท�ำงานของ
อ�ำเภอแม่สะเรียง
ผู้ประกอบการ OTOP
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย หาก
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้า
ยังไม่ได้รับผลกระทบ
ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มใดมี
บ้านป่าแป๋ ต�ำบลป่าแป๋
อย่างชัดเจน
ความสนใจและมีความพร้อม
อ�ำเภอแม่สะเรียง
- ผู้ประกอบการ OTOP
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะให้
ยังไม่มีความรู้เรื่องการ
ค�ำปรึกษา รวมทั้งออกแบบ และ
บ�ำบัดน�้ำเสีย
ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้ ทั้งนี้
ใช้งบประมาณของกลุ่ม
ผ้าฝ้าย :
- ผู้ประกอบการ OTOP
- ถ่ายทอด และสาธิตเทคโนโลยี
- โรงงานรับย้อมผ้าป้ารัชนี
ส่วนใหญ่มีระบบบ�ำบัด
การบ�ำบัดน�้ำเสีย ผ่านการฝึก
(คุณรัชนี จันทะวัง)
น�้ำเสียอย่างง่าย ในขณะ อบรมเชิงปฏิบัติการฯ หากกลุ่มใด
ต�ำบลแม่แรง อ�ำเภอป่าซาง ที่บางกลุ่มยังไม่มีระบบ
มีความสนใจและมีความพร้อม
- โรงงานย้อมผ้าลุงอุดม
บ�ำบัดน�้ำเสีย และมีความ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะให้
(คุณอุดม เตจาค�ำ)
ต้องการเทคโนโลยีบ�ำบัด ค�ำปรึกษา รวมทั้งออกแบบ และ
ต�ำบลแม่แรง
น�้ำเสีย
ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้ ทั้งนี้
อ�ำเภอป่าซาง
ใช้งบประมาณของกลุ่ม
ผ้ามัดย้อม :
- นันทนาผ้ามัดย้อม
(คุณอุทัย จันทะวัง)
ต�ำบลแม่แรง
อ�ำเภอป่าซาง
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

3. จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558

เตาย้อมสี กลุ่มทอเสื่อ
บ้านโนนโพธิ์ใต้
4. จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558

การย้อมผ้า กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านดงอู่ทอง

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ /
แนวทางแก้ไข

ผ้าไหม :
- ผู้ประกอบการ OTOP
- ถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความ
- โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ขาดความรู้ความเข้าใจใน เข้าใจ และความตระหนักด้าน
อ�ำเภอบุณฑริก
การจัดการของเสีย
สิ่งแวดล้อม
- กลุม่ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ - ผู้ประกอบการ OTOP
- ถ่ายทอด และสาธิตเทคโนโลยี
บ้านนาบัว อ�ำเภอโขงเจียม มีความสนใจระบบบ�ำบัด การบ�ำบัดน�้ำเสียผ่านการฝึกอบรม
น�้ำเสียแต่ขาดเงินทุน
เชิงปฏิบตั กิ ารฯ หากผูป้ ระกอบการ
เสื่อกก :
OTOP กลุม่ ใดสนใจ
- กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์
กรมวิทยาศาสตร์บริการจะให้
ใต้ อ�ำเภอเดชอุดม
ค�ำปรึกษา รวมทัง้ ออกแบบระบบ
ให้มตี น้ ทุนต�ำ่ ลงพอทีผ่ ปู้ ระกอบการ
OTOP จะลงทุนได้
ผ้ามัดย้อม :
- ผู้ประกอบการ OTOP มี - ถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความ
- กลุ่มสุมินตราผ้ามัดย้อม
ความสนใจระบบบ�ำบัด
เข้าใจ และความตระหนักด้าน
อ�ำเภออู่ทอง
น�้ำเสีย และมีความพร้อม สิ่งแวดล้อม
ด้านเงินทุน แต่ยังขาด
- ถ่ายทอด และสาธิตเทคโนโลยี
ผ้าฝ้าย :
ความรู้ความเข้าใจใน
การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ผ่านการฝึกอบรม
- กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
การจัดการของเสียและ
เชิงปฏิบัติการฯ
อ�ำเภอสองพี่น้อง
การบ�ำบัดน�้ำเสีย
หากกลุ่มใดมีความสนใจและมี
- กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้าน
ความพร้อม กรมวิทยาศาสตร์
ดงอู่ทอง อ�ำเภอด่านช้าง
บริการจะให้ค�ำปรึกษา รวมทั้ง
ออกแบบ และติดตั้งระบบบ�ำบัด
ผ้าไหม :
น�้ำเสียให้ ทั้งนี้ ใช้งบประมาณ
- กลุม่ ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
ของกลุ่ม
และทอผ้าบ้านทุง่ แสม
อ�ำเภอหนองหญ้าไซ

2.2 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิง่ ทอ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2558
ได้มกี ารจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดล�ำพูน จังหวัดสุพรรณบุรแี ละจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

1

17 พฤศจิกายน 2557 การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสี ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท
ส�ำหรับสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอ
อ�ำเภอแม่สะเรียง
หัวข้อการบรรยาย :
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- การสร้างความเข้าใจในการประกอบ
กิจกรรมฟอกย้อม
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากการฟอกและย้อม
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�ำหรับการบ�ำบัด
ผู้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ น�้ำเสียจากการย้อมสี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- การสาธิตการบ�ำบัดน�้ำเสียจากการย้อมสี
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
43
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ครั้งที่

วัน เดือน ปี

2

21 มกราคม 2558

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสี โรงแรมล�ำพูนวิล
ส�ำหรับสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอ
อ�ำเภอเมือง
หัวข้อการบรรยาย :
จังหวัดล�ำพูน
- การสร้างความเข้าใจในการประกอบ
กิจกรรมฟอกย้อม
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากการฟอกและย้อม
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�ำหรับการบ�ำบัด
น�้ำเสียจากการย้อมสี
- การสาธิตการบ�ำบัดน�้ำเสียจากการย้อมสี

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
41

หัวน้าโครงการฯ กล่าวเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดล�ำพูน
3

17 มีนาคม 2558

การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสี โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้
ส�ำหรับสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอ
อ�ำเภอเมือง
หัวข้อการบรรยาย :
จังหวัดสุพรรณบุรี
- การสร้างความเข้าใจในการประกอบ
กิจกรรมฟอกย้อม
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากการฟอกและย้อม
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�ำหรับการบ�ำบัด
น�้ำเสียจากการย้อมสี
- การสาธิตการบ�ำบัดน�้ำเสียจากการย้อมสี

55

ผู้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จังหวัดสุพรรณบุรี ทดสอบการตกตะกอน
4

1 เมษายน 2558

การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสี
ส�ำหรับสินค้า OTOP ประเภทผ้าทอ
หัวข้อการบรรยาย:
- การสร้างความเข้าใจในการประกอบ
กิจกรรมฟอกย้อม
- ผลกระทบต่อสุขภาพจากการฟอกและ
ย้อม
- เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�ำหรับการบ�ำบัด
น�้ำเสียจากการย้อมสี
- การสาธิตการบ�ำบัดน�้ำเสียจากการย้อมสี

โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพ
อำ�เภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี

59

การสาธิตระบบบ�ำบัดน�้ำเสียให้กับผู้รับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี
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2.3 การด�ำเนินการ ให้ค�ำปรึกษา สาธิตและติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากการฟอกย้อม
หลังจากจากการลงพื้นที่และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งได้ด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557
พบว่า กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ มีความสนใจสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เนื่องจาก
ระบบเดิมที่มีอยู่มีประสิทธิภาพต�่ำ และเมื่อน�้ำเสียสะสมอยู่ในระบบมากซึมลงดินด้วยวิธีธรรมชาติไม่ทัน ก่อให้เกิดกลิ่น
อันไม่พงึ ประสงค์ ทัง้ นีก้ ลุม่ สตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จึงได้ขอความอนุเคราะห์กบั ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรนิ ทร์
ท�ำหนังสือถึงกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าทีใ่ นการให้คำ� ปรึกษา สาธิตและติดตัง้ ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย โดยทั้งนี้กลุ่มมีงบประมาณในการจัดสร้างระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทั้งหมด และพร้อมที่จะด�ำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส�ำหรับการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทั้งหมด
คณะท�ำงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิง่ ทอ ได้ดำ� เนินการ
ให้คำ� ปรึกษา สาธิตและติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียให้กบั กลุม่ สตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง เมือ่ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
โดยการตกกะกอนด้วยสารเคมี

การติดตั้งระบบกรองตะกอน

การต่อท่อน�้ำเสีย
หลังการบ�ำบัดลงบ่อซึม

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอ
สรุปได้ดังนี้
3.1 การให้ค�ำปรึกษา สาธิตและติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากการฟอกย้อม
		
ระบบน�้ำเสียที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ค�ำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้าน
ท่าสว่าง อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียโดยวิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมี ระบบการ
กรองตะกอน และระบบบ่อซึม
คณะท�ำงานฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดท�ำและมอบคู่มือการเดินระบบและการบ�ำรุงรักษา
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากกระบวนการฟอกย้อม แก่กลุม่ สตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง และจะได้ตรวจติดตามเพือ่ ประเมินผล
การใช้งานระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้ติดตั้งต่อไป

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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3.2 สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิง่ ทอ
จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

พื้นที่ด�ำเนินการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำพูน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

เป้าหมาย

ผล

160

198
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ มีความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมพอสมควร บางรายมีความสนใจระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียสาธิต แต่ตดิ ปัญหาเรือ่ งเงินทุนในการก่อสร้าง โดยอยากให้มหี น่วยงานของรัฐสนับสนุนเงินทุนบางส่วน
4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล และเทศบาลต�ำบล ยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจ เรื่องความส�ำคัญของการจัดการและบ�ำบัดน�้ำเสียจากการฟอกย้อม จึงให้ความส�ำคัญกับการจัดการและ
บ�ำบัดน�้ำเสียจากการฟอกย้อมน้อย

5. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ จะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยชุมชนควรมี
ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการก�ำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
งบประมาณในการด�ำเนินการบางส่วน ตลอดจนการจัดการกากตะกอนที่ได้จากการบ�ำบัดน�้ำเสีย

เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ให้กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์

102
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP
ประเภทผ้าทอในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
(ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2557)
ผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ได้กำ� หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) ประเภทผ้าทอขึน้ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าทอจ�ำนวนมากที่ยัง
ไม่สามารถเข้าสู่การรับรอง มผช. ได้ เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ปัญหาที่พบและ
สาเหตุที่ท�ำให้ผ้าทอไม่ผ่านเกณฑ์ มผช. เกิดจากผู้ผลิตระดับชุมชนขาดความรู้ในเรื่องความคงทนและสม�่ำเสมอของ
สียอ้ มผ้า ความเป็นกรด-ด่าง เมือ่ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ การใช้ผงสียอ้ มสังเคราะห์และด้ายสีสำ� เร็จรูปทีไ่ ม่ได้มาตรฐานและ
ไม่ปลอดภัย เป็นต้น เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ จึงจ�ำเป็นต้องน�ำองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสามารถเข้าสู่การรับรอง มผช. เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นใน
ตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด
และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้มี
คุณภาพ และสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.2 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการผลิตผ้าทอให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และมีความเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อม
และการบ�ำบัดน�้ำเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต
1.3 เพื่อจัดท�ำบัญชีรายชื่อสีย้อมต้องห้าม

2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 การแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการฯ
โครงการได้จัดการแถลงข่าวและมีพิธีเปิดโครงการ โดยจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
ผ้าทอและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” จ�ำนวน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วม 65 ราย
ครั้งที่ 2 : วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี
มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วม 60 ราย
ครั้งที่ 3 : วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี
มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วม 139 ราย
ครั้งที่ 4 : วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่
มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วม 144 ราย
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2.2 การลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ
จังหวัด

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ / แนวทางแก้ไข

อุทัยธานี

ผ้าขาวม้า เสื้อส�ำเร็จรูปชาย - สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ มผช. เช่น
ผ้าจก ผ้าทอมือลายขัด
เรื่องสีธรรมชาติ
ผ้ามัดหมี่
- เส้นด้ายบางสี ขาดตลาด
- การเลือกใช้สีย้อมเส้นด้ายส�ำเร็จรูป
ที่ปลอดภัย
- การย้อมสีให้ติดทน
- การเลือกใช้สีย้อมเส้นด้ายส�ำเร็จรูป
ที่ปลอดภัย

- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แนะน�ำการจัดการน�้ำเสีย

สุพรรณบุรี

ผ้าจก งานประดิษฐ์จากผ้า - สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ มผช. เช่น
ผ้าทอมือลายขัด
เรื่องสีธรรมชาติ
เสือ้ ส�ำเร็จรูปหญิง ผ้ามัดหมี่ - ขาดการออกแบบลวดลายและรูปแบบ
เสื้อฮี กระเป๋าผ้า
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และบรรจุภัณฑ์ที่
น่าสนใจ
- การย้อมให้สีติดทนต่อการซักและเหงื่อ
- การเลือกใช้สีย้อมเส้นด้ายส�ำเร็จรูป
ที่ปลอดภัย
ผ้าทอกระเหรีย่ ง ผ้าคลุมไหล่ - สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ มผช.
ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า
- ขาดความรู้ด้านการใช้สีธรรมชาติ
- ขาดความรู้ ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ ฉลากสินค้า ของกลุม่
- ขาดความรู้ ในเรื่องความคงทนและ
สม�่ำเสมอของสีย้อมผ้า
- ขาดความรู้เรื่องความเป็นกรด-ด่าง
เมื่อย้อมด้วยสีธรรมชาติ
ผ้ายกดอก ผ้าบาติก ผ้าจก - สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ มผช.
ผ้าขาวม้า ผ้ากะเหรี่ยง
- ขาดการออกแบบลวดลายและรูปแบบ
เนคไทไหม ผ้าถุงทอมือ
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และบรรจุภัณฑ์ที่
ผ้ายกมุก ผ้าตีนจก
น่าสนใจ
เสื้อส�ำเร็จรูปหญิง
- การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
เสื้อส�ำเร็จรูปชาย
- การย้อมให้สีติดทนต่อการซักและเหงื่อ
เสื้อส�ำเร็จรูปชาย
- การตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง
เสื้อส�ำเร็จรูปหญิง ผ้าจก
- การย้อมให้สีติดทนต่อการซักและเหงื่อ
ผ้ามัดย้อม
- การเลือกใช้สีย้อมเส้นด้ายส�ำเร็จรูป
ที่ปลอดภัย
- การเลือกใช้สีย้อม, เส้นด้าย ส�ำเร็จรูป
ที่ปลอดภัย
- การจัดการน�้ำเสีย

- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แนะน�ำการจัดการน�้ำเสีย

แม่ฮ่องสอน

แพร่

ราชบุรี
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ผลิตภัณฑ์
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- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แนะน�ำการจัดการน�้ำเสีย

- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แนะน�ำการจัดการน�้ำเสีย
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แนะน�ำการจัดการน�้ำเสีย

2.3 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา /ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ จ�ำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่
1

2

3

4

วัน เดือน ปี

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

29 พฤษภาคม 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอ :
- การตรวจสอบทางเคมี และความ
ปลอดภัย
10 กรกฎาคม 2557 - การสาธิตเทคนิคการบ�ำบัดน�้ำเสียจาก
ขั้นตอนการฟอกย้อม
- เทคโนโลยีการย้อม : การย้อมสีให้ติด
29 กรกฎาคม 2557 ทนนานและความสม�่ำเสมอของสี
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ระบบ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) และปัญหาการไม่ผ่านเกณฑ์
1 สิงหาคม 2557
มาตรฐาน มผช.
- การเรียนรู้การย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน

พื้นที่
โรงแรมริเวอร์เฮ้าส์รีสอร์ท
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จ�ำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม (ราย)
65

โรงแรมแพรวอาภา เพลส
จังหวัดราชบุรี

65

โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์
จังหวัดแพร่

180

ห้วยป่าปกรีสอร์ท
จังหวัดอุทัยธานี
(จังหวัดอุทัยธานีจัดร่วมกับ
จังหวัดสุพรรณบุรี)

193

2.4 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

1
2
3
4
5
6
7
8

13 พฤศจิกายน 2557
14 พฤศจิกายน 2557
14 พฤศจิกายน 2557
15 พฤศจิกายน 2557
15 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557

9
10
11

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า (นางจ�ำปี ต๊ะดี)
ผ้าจก
จังหวัดแพร่
กลุ่มกาญจนาผ้าตีนจก (นางสาวรัตนา สินรวม)
ผ้าจก
จังหวัดแพร่
ร้านบ้านครามหม้อห้อม (นายสุภาพ ขัติใจ)
เสื้อส�ำเร็จรูปหญิง
จังหวัดแพร่
ร้านอัญชลีไหมไทย (นางสาวอัญชลี พงศ์ศิริแสน)
ผ้ายก
จังหวัดแพร่
ร้านลัดดาหม้อห้อม (นางลัดดา ทะเจริญ)
เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปชาย
จังหวัดแพร่
กลุ่มทอผ้ายกลายบ้านต้นห้า (นางสุพิน นาห้วย)
ผ้ายกดอก
จังหวัดแพร่
ผ้าไทยล้านนา จ�ำกัด (นางสุมามาลย์ วิวรรธดิฐกุล)
ผ้าบาติก
จังหวัดแพร่
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าจก
จังหวัดแพร่
(นางประนอม ทาแปง นายสุทธิพจน์ อุดทา
นายพิษณุ ริสี)
21 พฤศจิกายน 2557 วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทอผ้าลาว-ซีครัง่ บ้านทุง่ ก้านเหลือง
ผ้าจก
จังหวัดสุพรรณบุรี
(นางสมจิตร ภาเรือง)
21 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านสระบัวก�่ำ 
ผ้าจก
จังหวัดสุพรรณบุรี
(นางสายชล เชาวรัตน์)
21 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก (นางลัดดา แสงทองดี)
งานประดิษฐ์จากผ้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอมือลายขัด
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ครั้งที่

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

12
13
14

21 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว (นางไกร มั่นเพชร)
22 พฤศจิกายน 2557 กลุม่ ทอผ้าบ้านห้วยรอบ (นางวิไลรัตน์ ศรีเสถียร)
22 พฤศจิกายน 2557 กลุม่ ทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง (นางทองลี้ คณฑา)

15

22 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ
(นางมณี พิลึก)

ผ้ามัดหมี่
ผ้าขาวม้า
เสื้อส�ำเร็จรูปชาย
ผ้าจก
ผ้าขาวม้า
ผ้าทอมือลายขัด

16

24 พฤศจิกายน 2557 บ้านหนองขันธุ์ (นางศิริวรรณ แสงกระจ่าง)

เสือ้ ส�ำเร็จรูปเด็กชาย

จังหวัดราชบุรี

17

24 พฤศจิกายน 2557 อิมปานิ ผ้าขาวม้า
(นายเอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์)
24 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุรี จ�ำกัด (มะลิ สมพร)
24 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ ผ้าบาติกมัดย้อม
(นางสิมา ขาวสอาด)

เสื้อส�ำเร็จรูปหญิง

จังหวัดราชบุรี

ผ้าจก
ผ้ามัดย้อม

จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

18
19

จังหวัดอุทัยธานี

2.5 การตรวจติดตาม
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

7

8
106

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

22 ธันวาคม 2557 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
ผ้าจก
ลาวซี-ลาวครั่งบ้านทุ่งก้านเหลือง
จังหวัดสุพรรณบุรี (นางสมจิตร ภาเรือง)
22 ธันวาคม 2557 กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านสระบัวก�่ำ 
ผ้าจก
จังหวัดสุพรรณบุรี
(นางสายชล เชาวรัตน์)
22 ธันวาคม 2557 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก
งานประดิษฐ์จากผ้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอมือลายขัด
(นางลัดดา แสงทองดี)
22 ธันวาคม 2557 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
ผ้ามัดหมี่
จังหวัดสุพรรณบุรี (นางไกร มั่นเพชร)
23 ธันวาคม 2557 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ
ผ้าขาวม้า
จังหวัดอุทัยธานี
(นางวิไลรัตน์ ศรีเสถียร)
23 ธันวาคม 2557 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
เสื้อส�ำเร็จรูปชาย
จังหวัดอุทัยธานี (นางทองลี้ คณฑา)
ผ้าจก
23 ธันวาคม 2557 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกร
ผ้าขาวม้า
บ้านโคกหม้อ จังหวัดอุทัยธานี
ผ้าทอมือลายขัด
(นางมณี พิลึก)
24 ธันวาคม 2557 บ้านหนองขันธุ์ จังหวัดราชบุรี
(นางศิริวรรณ แสงกระจ่าง)

ผลการด�ำเนินงาน
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด

- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการเพิ่มช่องทางการตลาด
- แนะน�ำการจัดการน�้ำเสีย
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
เสื้อส�ำเร็จรูปเด็กชาย - แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
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ครั้งที่
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

24 ธันวาคม 2557 อิมปานิ ผ้าขาวม้า จังหวัดราชบุรี
(นายเอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์)
24 ธันวาคม 2557 สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุรี
จ�ำกัด จังหวัดราชบุรี (มะลิ สมพร)
24 ธันวาคม 2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ
ผ้าบาติกมัดย้อม จังหวัดราชบุรี
(นางสิมา ขาวสอาด)
8 มกราคม 2558 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า
จังหวัดแพร่ (นางจ�ำปี ต๊ะดี)
8 มกราคม 2558 กลุ่มกาญจนาผ้าตีนจก จังหวัดแพร่
(นางสาวรัตนา สินรวม)
8 มกราคม 2558 ร้านบ้านครามหม้อห้อม จังหวัดแพร่
(นายสุภาพ ขัติใจ)
8 มกราคม 2558 กลุ่มทอผ้ายกลาย บ้านต้นห้า
จังหวัดแพร่ (นางสุพิน นาห้วย)
8 มกราคม 2558 ผ้าไทยล้านนา จ�ำกัด จังหวัดแพร่
(นางสุมามาลย์ วิวรรธดิฐกุล)

เสื้อส�ำเร็จรูปหญิง

8 มกราคม 2558 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดแพร่
(นางประนอม ทาแปง
นายสุทธิพจน์ อุดทา นายพิษณุ ริสี)
9 มกราคม 2558 ร้านอัญชลีไหมไทย จังหวัดแพร่
(นางสาวอัญชลี พงศ์ศิริแสน)
9 มกราคม 2558 ร้านลัดดาหม้อห้อม จังหวัดแพร่
(นางลัดดา ทะเจริญ)

ผ้าจก

ผ้าจก
ผ้ามัดย้อม
ผ้าจก
ผ้าจก
เสื้อส�ำเร็จรูปหญิง
ผ้ายกดอก
ผ้าบาติก

ผลการด�ำเนินงาน
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
- แก้ปัญหาการเลือกใช้สีย้อม
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการเลือกใช้สีย้อม
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการจัดการน�้ำเสีย
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการเลือกใช้สีย้อม
เส้นด้ายส�ำเร็จรูปที่ปลอดภัย
- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน

ผ้ายก

- แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แนะน�ำการจัดการน�้ำเสีย
เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปชาย - แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
- แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
3.1  จัดท�ำฐานข้อมูลของผู้ประกอบการผ้าทอมือ 1 ฐาน 3.2  จัดท�ำบัญชีรายชื่อสีย้อมต้องห้าม 1 บัญชี

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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3.3  จัดท�ำสื่อวีดีทัศน์เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าทอและการขอรับรอง มผช.

3.4 ผู้ประกอบการที่น�ำความรู้เรื่องการบ�ำบัดน�้ำเสียไปใช้ได้จริง จ�ำนวน 5 ราย ได้แก่
1) กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรบ้านโคกหม้อ
ที่อยู่ เลขที่ 134 หมู่ที่ 2 ต�ำบลโคกหม้อ อ�ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
2) กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง ที่อยู่ หมู่ที่ 15 ต�ำบลทัพหลวง อ�ำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี
3) กลุ่มทอผ้าวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรไหมไทย
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 628 หมู่ 9 ต�ำบลหนองขาม อ�ำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
4) กลุ่มทอผ้าไทยทรงด�ำบ้านหัวเขาจีน
ที่อยู่ เลขที่ 120 ต�ำบลห้วยยางโทน อ�ำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
5) กลุ่มทอผ้าไทพวน
ที่อยู่ เลขที่ 268/5 หมู่ 5 ต�ำบลทุ่งโฮ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
3.5 สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอในพื้นที่ภาคกลาง
และภาคเหนือ
พื้นที่ด�ำเนินการ
5 จังหวัด ได้แก่แม่ฮ่องสอน
แพร่ อุทัยธานี สุพรรณบุรี
และราชบุรี

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)
ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

400

503

50

61

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 ข้อจ�ำกัดด้านกรอบเวลาในการขอยืน่ ใบค�ำขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนผูป้ ระกอบการสามารถ
ยื่นได้ภายในเดือนกรกฎาคมเท่านั้น
4.2 ความพร้อมทางด้านเวลาของกลุม่ ผูป้ ระกอบการ OTOP ซึง่ ส่วนใหญ่ธรุ กิจ OTOP เป็นอาชีพเสริมมากกว่า
เป็นอาชีพหลัก ท�ำให้การด�ำเนินโครงการมีความล่าช้า ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมกระบวนการ
เพื่อเพิ่มมูลค่ายังมีน้อยมาก
4.3 การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาขาดการบูรณาการเชื่อมโยง
และขาดความต่อเนื่อง
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5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ส่งเสริมให้มกี ารน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพือ่ ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP
ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
5.2 เสริมสร้างการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ด้วยการส่งเสริมด้านนวัตกรรมกระบวนการ
ผลิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP
5.3 ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้
สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 เมษายน 2557

พิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 เมษายน 2557

พิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่ วันที่ 16 มิถุนายน 2557
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

กลุ่มจังหวัดราชบุรี

110

กลุ่มจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กลุ่มจังหวัดแพร่

โครงการทดสอบสินค้า OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP
ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและ
ได้รับการรับรอง มผช. มุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ขยายโอกาสทางการค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย
สิน ค้ า OTOP ประเภทของใช้ ของประดั บ ตกแต่ ง ของที่ ร ะลึ ก ประกอบด้ ว ย 4 โครงการ
1 กิจกรรม ได้แก่
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน
- โครงการพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่งและถ่านผลไม้ดดู กลิน่ ให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
- โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก
เพื่อการรับรองมาตรฐาน
นโยบายรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP โดยกรมพัฒนาชุมชนได้จดั กิจกรรมคัดสรรและประกวด
ผลิตภัณฑ์ หากสินค้าที่เข้าประกวดได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการตลาด โดยให้พื้นที่
จ�ำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้า OTOP ประจ�ำปี หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้ามีขอ้ ก�ำหนดต่าง ๆ หนึง่ ในข้อก�ำหนด
นัน้ คือ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
จากข้อมูลของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ำหนดมาตรฐาน มผช.
ได้รวบรวมรายชื่อ สินค้าเซรามิกที่มีการยื่นขอมาตรฐาน มผช. พบว่า รายการที่ไม่ผ่านการรับรอง ส่วนใหญ่มีปัญหา
เรื่อง ลักษณะทั่วไป บิดเบี้ยว การรั่วซึม การดูดซึมน�้ำ สีและลวดลาย โดยที่ปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากกระบวนการผลิต
ที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมเนื้อดิน การขึ้นรูป การตกแต่งและการเผา ท�ำให้คุณภาพ
สินค้าที่ได้หลังเผา มีต�ำหนิ เกิดการบิดเบี้ยวแตกร้าว และท�ำให้เกิดการรั่วซึมได้ ส่งผลให้สินค้าเซรามิกของผู้ประกอบ
การ OTOP ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลให้สินค้าเซรามิกขาดโอกาสทางการตลาด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP โดยการน�ำองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เพื่อน�ำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ซึ่งผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มักใช้ประสบการณ์ในการผลิตและแก้ปัญหา แต่ขาดความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
การผลิต และการควบคุมคุณภาพการผลิต ส่งผลให้เกิดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์เป็นจ�ำนวนมาก สินค้าที่ผลิตได้มี
คุณภาพต�่ำ และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มผช. นอกจากนั้นแล้วผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยังขาดการพัฒนารูป
แบบให้มีความหลากหลาย ส่งผลให้สินค้าเซรามิก ของผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชนจึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
เซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน โดยน�ำผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
เซรามิก เพื่อน�ำไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือน�ำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่า
เพิ่ม ช่วยให้สินค้าเซรามิกมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเตรียมความพร้อมให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.2 เพื่อผลักดันสินค้าเซรามิกให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.

2. ผลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
		 2.1 ลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ 2 ครั้ง 2 จังหวัด
		 2.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 8 ครั้ง 7 จังหวัด
		 2.3 ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ 7 ครั้ง 7 จังหวัด
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2.1 ลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข
จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/
แนวทางแก้ไข

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน
ต�ำบลหารแก้ว อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 มิถุนายน 2558

หม้อดินเผา
กระถางดินเผา

1) ต้องการผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์
2) ต้องการเทคนิคการตกแต่ง
และท�ำสีเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์

จัดท�ำแผนฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการ
ตกแต่งและท�ำสีเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ ใน
ปีงบประมาณ 2559

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง
ต�ำบลโพธิ์ทอง อ�ำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 24 มิถุนายน 2558

กระถางดินเผา แจกัน

1) ต้องการเทคนิคการตกแต่ง
ลวดลาย เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่
2) ขาดเทคนิคการท�ำสี
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

จัดท�ำแผนฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการ
ตกแต่งและท�ำสีเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ ใน
ปีงบประมาณ 2559

2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

1

27 ตุลาคม 2557
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หลักสูตร/หัวข้อ
บรรยาย

พื้นที่

การพัฒนาคุณภาพ
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท ออร์คิด อ�ำเภอเมือง
ของใช้ ของประดับ และของ จังหวัดขอนแก่น
ที่ระลึก

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
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หลักสูตร/หัวข้อ
บรรยาย

พื้นที่

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

2

19-20
พฤศจิกายน 2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
ต�ำบลด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

3

21-22
พฤศจิกายน 2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ต�ำบลวังผาง
ครั้งที่ 3
อ�ำเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดล�ำพูน

30

4

30 พฤศจิกายน1 ธันวาคม 2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ
ครั้งที่ 2
ต�ำบลเขวา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

40

5

27-28
มกราคม 2558

การตกแต่งและการท�ำสี
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

29

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชียง
ก้าวหน้า ต�ำบลบ้านเชียง
อ�ำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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หลักสูตร/หัวข้อ
บรรยาย

วัน เดือน ปี

6

27-28
มกราคม 2558

การตกแต่งและการท�ำสีเพื่อ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ หัตถกรรม
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเหมืองกุง
2
ต�ำบลหนองควาย
อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

7

4-5
สิงหาคม 2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เซรามิกเพื่อการรับรอง
มาตรฐาน

กลุม่ เฮือนปฏิมา ต�ำบลแม่ปมื
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

30

8

5-6
สิงหาคม 2558

การตกแต่งและการท�ำสี
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

กลุม่ เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านกวน ต�ำบล
หารแก้ว อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

20
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พื้นที่

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)

ครั้งที่
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30

2.3 ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

1

1-2
เมษายน 2558

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านเชียงก้าวหน้า
2. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

หม้อดินเขียน
ลวดลาย

2

1-2
เมษายน 2558

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
บ้านหม้อ

ผลิตภัณฑ์ดินเผา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

ให้ค�ำแนะน�ำเทคนิค
การผลิตและการ
ตกแต่งเพื่อประหยัด
เวลาและเพิ่มมูลค่า โดย
การขึ้นรูปชิ้นงานขนาด
เล็กด้วยวิธีการอัด และ
การตกแต่งชิ้นงาน
ดั้งเดิมด้วยสี

3

10
กลุ่มเซรามิกสองแคว
มิถุนายน 2558

แจกัน,
ตุ๊กตาวรรณคดี

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการ
ตกแต่งสีโดยให้ค�ำนึงถึง
เรื่องแสงเงา เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความ
สวยงามมากขึ้น

4

11
กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง
มิถุนายน 2558

ตุ๊กตาชาวเหนือ,
แจกัน

อ�ำเภอเวียงหนองล่อง ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการ
จังหวัดล�ำพูน
ปั้นตุ๊กตาชาวเหนือโดย
เน้นเรื่องสัดส่วนและ
ความอ่อนช้อยและผลัก
ดันให้ผู้ประกอบ
การยื่นขอรับรอง มผช.

อ�ำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

ผลการด�ำเนินงาน
ให้ค�ำแนะน�ำเทคนิค
การผลิตและการ
ตกแต่งเพื่อประหยัด
เวลาและเพิ่มมูลค่าด้วย
การท�ำแบบพิมพ์ การ
ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัด
แบบ และการตกแต่ง
ชิ้นงานด้วยลวดลาย
บ้านเชียงที่หลากหลาย
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ครั้งที่

วัน เดือน ปี

5

12
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
มิถุนายน 2558 บ้านเหมืองกุง

6

7

24 มิถุนายน
2558

ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตูลดินเผา

15-16
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
กรกฎาคม 2558 กลาง

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

ผลการด�ำเนินงาน

แจกัน โคมไฟ

อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

ผลักดันให้ผู้ประกอบ
การยื่นขอรับรอง มผช.

แจกัน

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูล

ครก
ของประดับ
ตกแต่ง

อ�ำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการ
ปรับปรุงเตาเผาและ
การบ�ำรุงรักษาเตาเพื่อ
ให้สามารถใช้เตาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
จ�ำนวน 3 ราย
ผลักดันให้ผู้ประกอบ
การยื่นขอรับรอง มผช.

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก เพื่อการรับรองมาตรฐาน

พื้นที่ด�ำเนินการ
9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี
มหาสารคาม พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา
ล�ำพูน นครศรีธรรมราช และ สตูล

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (ราย)
เป้าหมาย
150

ผล
315

จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
(ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย
15

ผล
22

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�ำคัญกับการขอการรับรอง มผช. เนื่องจากผู้ประกอบการเข้าใจว่า
ไม่มีผลต่อการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
4.2 ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยดึ ติดกับกระบวนการผลิตแบบดัง้ เดิม และขาดประสบการณ์ในการท�ำตลาดใหม่

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ผูป้ ระกอบการต้องการเครือ่ งมือ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการผลิตเพือ่ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ และเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น เตาเผา เครื่องเตรียมดิน
5.2 ผูป้ ระกอบการต้องการให้จดั กิจกรรมการศึกษาดูงานผูป้ ระกอบการรายอืน่ เพือ่ น�ำความรูก้ ลับมาประยุกต์
ใช้กบั การท�ำงานของกลุม่
5.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะประสานหน่วยงานในท้องถิ่นในเรื่องความต้องการของผู้ประกอบการ
โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อเสนอแนะ การจัดหาเครื่องมือ หรือสถานที่ดูงาน
5.4 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเนื้อหา
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพ และมีมลู ค่าเพิม่ เพือ่ สร้างผลส�ำเร็จให้เป็นตัวอย่าง
แก่ผู้ประกอบการายอื่น
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การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2558 จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี ซึ่งผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ก็ไม่
อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสินค้าจากชายแดนที่มีคุณภาพต�่ำ ราคาต้นทุนต�่ำ หรือ
สินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาวางจ�ำหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่
หลากหลายและมีอ�ำนาจในการต่อรองสูง ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้า OTOP จึงต้องเร่งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค ในจ�ำนวน
สินค้า OTOP ที่มีมากมายหลายชนิด ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใยเป็นสินค้า OTOP ชนิดหนึ่งที่
จะได้รับผลกระทบนี้ด้วย
ผลิตภัณฑ์จักสานเป็นภูมิปัญญาที่ท�ำสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยน�ำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาท�ำ
เครื่องเรือน ของใช้ภายในครอบครัว เช่น น�ำไม้ไผ่มาสร้างที่อยู่อาศัย ต้นกกและกระจูดมาสานเป็นเสื่อ ใบลานใช้ท�ำงอบ
หมวก ของประดับตกแต่ง หวายท�ำเครือ่ งเรือน ตะกร้า ผักตบชวาใช้ทำ� ตะกร้า กระเป๋า เป็นต้น ปัจจุบนั มีการท�ำผลิตภัณฑ์
จักสานทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีรูปแบบลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ความนิยมและจุดประสงค์ในการใช้สอยเป็นตัวก�ำหนด นอกจากนี้ยังได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นสินค้าหนึ่งต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อใช้ในครอบครัว เป็นการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้
แก่ครอบครัวและชุมชน ผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับความนิยมจากต่างประเทศ น�ำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ�ำนวนไม่น้อย
แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพปานกลาง ขาดความสม�่ำเสมอด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือกวัตถุดิบ มีกระบวนการผลิตที่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
มีบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) มีแผนด�ำเนิน
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จกั สาน (OTOP) ภายใต้โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัยของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จักสาน (OTOP) เช่น
ผลิตภัณฑ์จากกก ไม้ไผ่ และ ผักตบชวา พร้อมทัง้ ผลักดันผูป้ ระกอบการ เข้าสูก่ ระบวนการยืน่ ขอการรับรอง มผช. ส�ำหรับ
กลุม่ เป้าหมายในการด�ำเนินการ คือกลุม่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์จกั สานทีไ่ ด้ยนื่ ขอรับการรับรอง มผช. แต่ไม่ผา่ นเกณฑ์
ที่ก�ำหนด และกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง มผช. เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์มีปัญหาการเกิดเชื้อรา

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จักสาน (OTOP) เช่น ผลิตภัณฑ์จากกก ไม้ไผ่และผักตบชวา
1.2 สนับสนุนผู้ประกอบการให้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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2. ผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำ� การติดต่อประสานงานกับส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และ
พะเยา พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับ มผช.ไม่ได้รับการรับรองเนื่องจากมีปัญหาด้านกระบวนการผลิต เช่น เส้นกกมี
ขนาดไม่สม�่ำเสมอ การเก็บงานไม่เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการมีความต้องการเทคโนโลยีป้องกัน
การเกิดเชื้อราเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ อันจะส่งผลต่อการขอการรับรองมาตรฐาน มผช. เนื่องจากเป็นข้อ
ก�ำหนดในมาตรฐาน มผช. ของผลิตภัณฑ์จักสานทุกประเภท ได้ก�ำหนดคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ว่าจะ
ต้องไม่มีปรากฏให้เห็นตลอดชิ้นงาน ดังนั้น หากแก้ไขปัญหาทั้งด้านการผลิตและการเกิดเชื้อราได้ จะเพิ่มโอกาส
ในการได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมือ่ เจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานอืน่ เช่น สัมมนา “การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จังหวัดนครพนม” ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2558 จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น
เจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2558 ได้พบว่ามีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกในพื้นที่ จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬและจังหวัด
อุดรธานี ประสบปัญหาในการผลิต ซึง่ เป็นโจทย์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการทีต่ อ้ งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผลการด�ำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังนี้
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันการเกิดเชือ้ ราในผลิตภัณฑ์จกั สาน แก่ผปู้ ระกอบการผลิตภัณฑ์
จักสานที่มีปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา
- การด�ำเนินการติดตามผล หลังการฝึกอบรม เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการขอรับการ
รับรอง มผช. พบว่ามีผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการรับรองทั้งสิ้น 10 ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ
ได้น�ำเทคโนโลยีในการป้องกันการเกิดเชื้อราไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 8 กลุ่ม
- การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสาน เพื่อผลักดัน
ให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองต่อไป
2.1 ลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข
จังหวัด
พะเยา

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา - กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประสานกับส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เพื่อทราบข้อมูลกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรา ซึ่งท�ำให้
ไม่ได้รับการรับรอง มผช. ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวม
3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ถ�้ำพระแล
3. กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ

วิธีด�ำเนินการ/
แนวทางแก้ไข

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จากผัก
ตบชวาสูม่ าตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน” ระหว่างวันที่
14-15 มกราคม 2558
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จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

อุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์จากกก

ขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์จากกก

นครพนม

ผลิตภัณฑ์จากกก

บึงกาฬ

ผลิตภัณฑ์จากกก

อุดรธานี

ผลิตภัณฑ์จากกก

122

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/
แนวทางแก้ไข

- กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประสานกับส�ำนักงาน
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพือ่ ทราบข้อมูลกลุม่
หลักสูตร “การพัฒนา
ผูป้ ระกอบการทีม่ ปี ญั หาเกีย่ วกับเชือ้ รา ซึง่ ท�ำให้ไม่ได้
คุณภาพผลิตภัณฑ์จากกก”
รับการรับรอง มผช. ซึง่ มีกลุม่ เป้าหมายรวม 3 กลุม่ คือ ระหว่างวันที่ 23-24
1. กลุ่มจักสานกก-ผือบ้านแดงน้อย
กุมภาพันธ์ 2558
อ�ำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
2. กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านก่อ อ�ำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
3. กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านศรีสุข อ�ำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
- กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประสานกับส�ำนักงาน
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชนอ�ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
หลักสูตร “การพัฒนา
ทราบข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่อ�ำเภอสีชมพู คุณภาพผลิตภัณฑ์จากกก”
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรา ท�ำให้ไม่มั่นใจในคุณภาพ
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของผลิตภัณฑ์
2558
- กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนา - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ
หลักสูตร “การพัฒนา
SMEs และ OTOP จังหวัดนครพนม” ณ จังหวัด
คุณภาพผลิตภัณฑ์จกั สาน”
นครพนม เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2558 จัดโดย วว. ได้มี
ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2558
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์จากกกในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม ทีผ่ ลิตภัณฑ์จากกกมีปญั หาเกิดเชือ้ รา
ได้ขอความอนุเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึง่ มี
เทคโนโลยีปอ้ งกันการเกิดเชือ้ ราผลิตภัณฑ์จากกกมา
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รบั การประสานงานจาก
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
หลักสูตร “การพัฒนา
เทคโนโลยี ประจ�ำภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณภาพผลิตภัณฑ์จกั สาน”
ตอนบน (ศวภ.2) ว่ามีผปู้ ระกอบการผลิตภัณฑ์จาก
ในวันที่ 13 พฤษภาคม
กกในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ทีผ่ ลิตภัณฑ์
2558
จากกกมีปญ
ั หาเกิดเชือ้ รา และต้องการให้กรม
วิทยาศาสตร์บริการ มาช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าว
- กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่
หลักสูตร “การพัฒนา
ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 31
คุณภาพผลิตภัณฑ์จกั สาน”
มีนาคม 2558 ได้มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกก
ในวันที่ 15 พฤษภาคม
ในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ผลิตภัณฑ์
2558
จากกกมีปัญหาเกิดเชื้อราได้ขอความอนุเคราะห์จาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการให้มาด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่

วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)

1

14 มกราคม
2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวาสูม่ าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย
- กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา หมู่ 8
ต�ำบลสันป่าม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ถ�้ำพระแล หมู่ 7 ต�ำบลบ้านต�๊ำ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2

15 มกราคม
2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวาสูม่ าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

จังหวัดพะเยา
- กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ หมู่ 7
ต�ำบลบ้านสาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

42

3

23 กุมภาพันธ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี
2558
จากกก
- กลุม่ จักสานกก-ผือบ้านแดงน้อย หมู่ 2 ต�ำบล
บ้านแดง อ�ำเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี

51

4

24 กุมภาพันธ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
2558
จากกก
- กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านก่อ
หมู่ 5 ต�ำบลก่อเอ้ อ�ำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 29 ราย
- กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านศรีสุข
หมู่ 2 ต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 2 ราย

31

5

26 กุมภาพันธ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น
2558
จากกก
- กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกใน
พื้นที่อ�ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

72

6

11 พฤษภาคม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครพนม
2558
จักสาน
- กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานเส้นกกบ้านเหล่า
พัฒนา หมู่ที่ 5 ต�ำบลเหล่าพัฒนา
อ�ำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

30

7

13 พฤษภาคม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดบึงกาฬ
2558
จักสาน
- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกและผือ หมู่
9 ต�ำบลโนนสมบูรณ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

31

8

15 พฤษภาคม การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุดรธานี
2558
จักสาน
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์
หมู่ 2 ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

30

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

23
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ครั้งที่

วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

9

7 สิงหาคม
2558

10

31 สิงหาคม
2558

11

2 กันยายน
2558

พื้นที่

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดนราธิวาส
จักสาน
- กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระจูดใน
พื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี
จักสาน
- กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกก
ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จังหวัดสกลนคร
จักสาน
- กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
30
30
30

2.3 ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากกกและ พะเยา อุบลราชธานี
จักสานจากกกและผักตบชวา ผักตบชวา
ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ
อุดรธานี นราธิวาส พิจิตร
สกลนคร และอ่างทอง

ผลการด�ำเนินงาน
ในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
แก่กลุ่มเป้าหมายนั้น ได้ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้อง
ปรับปรุง เช่น การเก็บงานให้เรียบร้อย
การเตรียมวัตถุดิบ การย้อมสี เป็นต้น

3. สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ
สรุปผลการด�ำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน
พื้นที่ด�ำเนินการ
8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา
อุบลราชธานี ขอนแก่น
นครพนม บึงกาฬ อุดรธานี
นราธิวาส และสกลนคร

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)
ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

380

400

10

10

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการ มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม หากเป็นช่วงฤดูท�ำนาหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต จะไม่
สะดวกในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น การฝึกอบรมและการเข้าสู่
กระบวนการขอรับการรับรอง ท�ำให้ล่าช้า
124

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การบรรยายวิธีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกกโดยวิทยากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วิทยากรกรมวิทยาศาสตร์บริการสาธิตวิธีป้องกันการเกิดเชื้อรา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติวิธีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

125

โครงการพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่งและถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากและเป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่ ผี ลผลิตทางการเกษตรเป็นจ�ำนวนมาก
เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง ผลไม้ ฯลฯ เพื่อใช้ในการบริโภคเองภายในประเทศ และเป็นผู้น�ำด้านการส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตรสูป่ ระเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก พบว่าภายหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตจะมีเศษวัสดุเหลือทิง้ ในพื้นที่เพาะปลูก
เป็นจ�ำนวนมาก เช่น ฟางข้าว แกลบ ชานอ้อย เหง้ามันส�ำปะหลัง ซังข้าวโพด เปลือกผลไม้ ผลไม้ทไี่ ม่สมบูรณ์ไม่สามารถ
ขายได้ และผลไม้ทตี่ อ้ งตัดทิง้ ให้เหลือผลพอเหมาะเพือ่ ให้ได้ผลใหญ่ขนึ้ เป็นต้น ปกติเศษวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรเป็น
ของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นอกจากเป็นเพียงแค่ปุ๋ยส�ำหรับปรับปรุงคุณภาพดิน ดังนั้นก่อนด�ำเนินการเพาะปลูกใน
รอบต่อไป เกษตรกรจะท�ำลายชีวมวลที่เกิดขึ้นก่อน เช่น การไถกลบเพื่อให้เป็นสารอาหารบ�ำรุงดินและการเผาท�ำลาย
ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มลภาวะทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนใกล้เคียง
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการน�ำทรัพยากรธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเพือ่ การเพิม่ มูลค่าโดยไม่ตอ้ งตัดไม้ทำ� ลายป่ามาใช้เป็นเชือ้ เพลิงหรือดูดกลิน่ จึงมีการศึกษาวิจยั การผลิตถ่านและการ
แปรรูปถ่าน พบว่าผู้ประกอบการมีแหล่งวัตถุดิบ ได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม ผลไม้ที่ล้น
ตลาดหรือผลไม้ที่มีต�ำหนิไม่สามารถขายได้ เป็นต้น เพื่อน�ำไปประกอบอาชีพอิสระ โดยไม่ต้องลงทุนมาก ซึ่งถ่านอัดแท่ง
หรือก้อน (briquette) เป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ ปู้ ระกอบการให้ความสนใจกันมาก เพราะปัจจุบนั พ่อค้าแม่คา้ แม่บา้ น ผูป้ ระกอบ
การร้านอาหาร นิยมใช้ถ่านอัดแท่งในการประกอบอาหาร เนื่องจากใช้สะดวก ไม่มีควัน และเผาไหม้ได้นาน นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการยังมีความต้องการใช้กะลามะพร้าว กิง่ ไม้จากการตัดแต่งสวน ซังข้าวโพดเป็นวัตถุดบิ ผสมในการผลิตเพราะ
เป็นวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนของตนเองและมีปริมาณมาก ซึง่ เป็นวัสดุทมี่ มี ลู ค่าน้อยให้มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ ทดแทนการใช้ไม้และ
แก๊สหุงต้มมีราคาแพง ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ถา่ นผลไม้เพือ่ ประดับและตกแต่งสามารถเพิม่ มูลค่าผลไม้ทลี่ น้ ตลาด ผลไม้ไม่ได้
คุณภาพหรือมีต�ำหนิที่ขายไม่ได้ให้มีประโยชน์ได้มูลค่าเพิ่มและคุ้มค่าสูงสุด
ถ่านอัดแท่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีการผลิตจากวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา
ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม ซังข้าวโพด เศษไม้ต่าง ๆ เป็นต้น กระบวนการผลิตโดยน�ำวัสดุเหล่านั้นมาเผา แล้วน�ำมาอัดขึ้นรูป
โดยผ่านเครือ่ งอัดรีด หรือเครือ่ งผลิตเป็นก้อน เพือ่ ให้ถา่ นมีลกั ษณะเป็นถ่านอัดแท่ง หรือถ่านอัดเป็นก้อน สะดวกส�ำหรับ
การใช้งาน ถ่านที่คุณภาพดีจะมีลักษณะ ไม่มีควัน เผาไหม้ได้นาน การใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ปิ้ง ย่างของครัวเรือน
และร้านอาหารต่าง ๆ
ถ่านผลไม้เป็นสินค้า OTOP ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่น มีความสามารถในการดูดกลิ่นที่ดี และ
รูปทรงที่สวยงามตามชนิดของผลไม้สามารถใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งได้ ถ่านผลไม้ได้จากการน�ำผลไม้ เช่น ทุเรียน
มังคุด น้อยหน่า สับปะรด เป็นต้น มาเผาในที่อับอากาศจนกลายเป็นถ่าน มีสีด�ำ และคงรูปทรงของผลไม้ไว้เช่นเดิม
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ สนับสนุนและพัฒนาถ่านอัดแท่งและถ่านผลไม้ดดู กลิน่ จากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรเพือ่ ยกระดับ
ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้ง
1.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้สินค้า OTOP ที่ผลิตในประเทศ
2. ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังนี้
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่งแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจที่มี
ปัญหาการผลิตถ่านดูดกลิ่นไม่สมบูรณ์ จ�ำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ�ำนวน 63 ราย
- การด�ำเนินการติดตามผลหลังการฝึกอบรม เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการขอรับการ
รับรอง มผช. พบว่ามีผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการรับรอง 5 ผลิตภัณฑ์
- การให้ค�ำแนะน�ำ และการปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการถ่านอัดแท่ง
และถ่านดูดกลิ่น และผู้สนใจ จ�ำนวน 10 ราย เพื่อผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง
2.1 ลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขแก่ผู้ประกอบการ จ�ำนวน 10 ราย
จังหวัด
พิษณุโลก

ล�ำปาง พะเยา
เชียงราย

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

ผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้ - การประชุมบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด
ดูดกลิ่น
ชุมชน และท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม
2556 ณ จังหวัดพิษณุโลก ส�ำนักงานเกษตร
จังหวัดพิษณุโลกประสานกับกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยผู้ประกอบ
การที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
เพื่อใช้ประโยชน์จากผลไม้ในสวนที่เหลือทิ้ง โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ผสมผสานบ้านบัวสวรรค์ ต�ำบลวังนกแอ่น
อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ถ่านอัด
แท่ง ถ่านผลไม้ดูด
กลิ่น และถ่าน

กรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่น

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและ
ประดับตกแต่ง” ระหว่างวันที่
22-23 พฤศจิกายน 2557

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ประสานงานกับเจ้า
หน้าที่ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดฯ พบว่ามี
ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
และถ่าน ไม่ผ่านการรับรอง มผช.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพืน้ ทีใ่ ห้
ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่กลุม่ ผูป้ ระกอบ
การ และเก็บตัวอย่างถ่านอัดแท่ง
ถ่านผลไม้ดดู กลิน่ และถ่านน�ำมา
ทดสอบคุณภาพประกอบในการ
ปรับปรุงคุณภาพ เพือ่ ให้เข้าสู่
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
ผู้ประกอบการถ่านดูดกลิ่น ขอความอนุเคราะห์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ค�ำ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน ปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ
กระบวนการผลิตถ่านดูดกลิ่นและบรรจุภัณฑ์ คือ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
นางสาวชลิดา กูรพิศไตรย์
และฉลากที่ถูกต้อง

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับงบประมาณโครงการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ประจ�ำปี 2558 เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งและถ่านดูดกลิ่น ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้
ประกอบการและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่งและถ่านผลไม้ดดู กลิน่ ให้เข้าสูก่ ระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง 1 จังหวัด เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้
วัน เดือน ปี

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

22-23
การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
พฤศจิกายน 2557 และประดับตกแต่ง

พื้นที่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านบัวสวรรค์
ต�ำบลวังนกแอ่น อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
63

2.3 ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 10 ราย
ครั้งที่ วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

ผลการด�ำเนินงาน

1

1-3
กลุ่มจรูญวัตต์
เมษายน 2558 ถ่านอัดแท่ง

ถ่านอัดแท่ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง

2

1-3
นายศรีนวล
เมษายน 2558 แสงสีจันทร์

ถ่านอัดแท่ง อ�ำเภอเชียงค�ำ
จังหวัดพะเยา

3

1-3
นายสุรชัย ค�ำอ้าย
เมษายน 2558

ถ่านอัดแท่ง อ�ำเภอเมือง
- ผูป้ ระกอบการมีปญ
ั หาเรือ่ งของความชืน้ ไม่
จังหวัดเชียงราย สามารถอบให้แห้งได้เร็ว และขาดความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ถ่านอัดแท่งตามมาตรฐาน (มผช.
238/2547) และกระบวนการขอ มผช.
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- ผูป้ ระกอบการได้เข้าร่วมสัมมนา
“การพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผูป้ ระกอบการ SMEs และ OTOP
จังหวัดเชียงราย ” วันที่ 29 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมจ�ำปาลาวโพธิว์ ดล รีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย ผูป้ ระกอบการ
แจ้งมีปญ
ั หา ขาดความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานและคุณภาพ รวมถึง
ฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์ ขอความอนุเคราะห์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึง่ มีเทคโนโลยีถา่ น
อัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
- กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ให้ค�ำ
แนะน�ำและปรึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เก็บตัวอย่าง
มาเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน
- ผูป้ ระกอบการขอความอนุเคราะห์กรม
วิทยาศาสตร์บริการ ทดสอบผลิตภัณฑ์ถา่ น
อัดแท่งตามมาตรฐาน มผช.238/2547 พบ
ว่าค่าความร้อนไม่ผา่ นมาตรฐาน
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
และปรึกษาเชิงลึกเพือ่ แก้ปญั หาดังกล่าว และ
เก็บตัวอย่างมาเพือ่ ทดสอบตามมาตรฐาน

ครั้งที่ วัน เดือน ปี

4

5

6

7

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่

ผลการด�ำเนินงาน

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตถ่านอัด
แท่ง การใช้เตาอบไล่ความชื้น และ
กระบวนการขอ มผช. พร้อมเก็บตัวอย่าง
มาเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน
1-3
นายประธาน กลิน่ หอม ถ่านอัดแท่ง อ�ำเภอเมือง
- ผู้ประกอบการก�ำลังรับช่วงการผลิตถ่านอัด
เมษายน 2558
จังหวัดเชียงราย แท่งจากนายสุ่ม ใหม่อารีย์ ประธานกลุ่ม
ถ่านอัดแท่งบ้านสันป่าก๊อ
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�ำ
แนะน�ำและปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตถ่านอัดแท่งและกระบวนการขอ มผช.
พร้อมเก็บตัวอย่างมาเพื่อทดสอบตาม
มาตรฐาน
1-3
นายคงเดช เขือ่ นเพชร ถ่านดูดกลิ่น อ�ำเภอเมือง
- ผูป้ ระกอบการได้เข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนา
เมษายน 2558
จังหวัดเชียงราย ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบ
การ SMEs และ OTOP จังหวัดล�ำปาง” วันที่
3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมล�ำปางเวียงทอง
จังหวัดล�ำปาง ผูป้ ระกอบการแจ้งมีปญั หา
คุณภาพและบรรจุภณ
ั ฑ์
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�ำ
แนะน�ำและปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาดัง
กล่าว และเก็บตัวอย่างมาเพื่อทดสอบตาม
มาตรฐาน
1-3
นายสานิตย์ ต๊ะปวง
เมษายน 2558

ถ่านอัดแท่ง อ�ำเภอเวียงชัย - ผู้ประกอบการมีปัญหาการไล่ความชื้นของ
จังหวัดเชียงราย ถ่านอัดแท่ง จ�ำเป็นต้องสร้างเตาอบใหม่
และขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งตาม
มาตรฐาน (มผช.238/2547) และ
กระบวนการขอ มผช.
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินทางลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ�
แนะน�ำและปรึกษาปัญหาดังกล่าว พร้อมเก็บ
ตัวอย่างมาเพือ่ ทดสอบตามมาตรฐาน
1-3
นายสมศักดิ์ ค�ำอุปละ ถ่านอัดแท่ง อ�ำเภอ
- ผู้ประกอบการมีปัญหาเดือยหมุนของเครื่อง
เมษายน 2558
พญาเม็งราย
ผลิตถ่านอัดแท่ง ช�ำรุด จึงหยุดผลิตชั่วคราว
จังหวัดเชียงราย - กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่ให้ค�ำ
แนะน�ำกระบวนการขอ มผช. และเมื่อผู้
ประกอบการเปิดท�ำการผลิตถ่านอัดแท่ง
แล้ว จะส่งตัวอย่างถ่านอัดแท่งมากรม
วิทยาศาสตร์บริการ เพื่อทดสอบตาม
มาตรฐานต่อไป
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

8

1-3
นายวิฑูรย์ สาริวงศ์
เมษายน 2558

9

1-3
นายมนตรี กาวิจันทร์ ถ่านอัดแท่ง อ�ำเภอ
- ผู้ประกอบการสามารถด�ำเนินการผลิตถ่าน
เมษายน 2558
พญาเม็งราย
อัดแท่งจัดจ�ำหน่ายในพื้นที่ แต่ขาดความรู้
จังหวัดเชียงราย เกีย่ วกับมาตรฐานถ่านอัดแท่งและ
กระบวนการขอ มผช.
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำ�
แนะน�ำและปรึกษาปัญหาดังกล่าว และ ไม่
สามารถเก็บตัวอย่างเพราะหยุดการผลิต
ชัว่ คราว ผูป้ ระกอบการจะส่งตัวอย่างถ่านอัด
แท่งทางไปรษณียม์ ากรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพือ่ ทดสอบตามมาตรฐานต่อไป
1-3
นายสถาพร อินท�ำ
ถ่านอัดแท่ง อ�ำเภอพาน
- ผู้ประกอบการสามารถด�ำเนินการผลิตถ่าน
เมษายน 2558
จังหวัดเชียงราย อัดแท่งจัดจ�ำหน่ายในพื้นที่ แต่ขาดความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานถ่านอัดแท่งและ
กระบวนการขอ มผช.
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�ำ
แนะน�ำกระบวนการทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานของถ่านอัดแท่ง และ
กระบวนการส่งขอ มผช.พร้อมเก็บตัวอย่าง
มาเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน

10

ถ่านหุงต้ม

พื้นที่

อ�ำเภอ
- กลุม่ ถ่านอัดแท่งหมู่ 8 ต�ำบลไม้ยา
พญาเม็งราย
ผูป้ ระกอบการไม่สามารถผลิตถ่านอัดแท่งต่อ
จังหวัดเชียงราย ไปได้ เพราะต้องใช้กำ� ลังคนมาก ต้องควบคุม
การอบตลอดเวลา และอุปกรณ์เครือ่ งจักรมี
ปัญหาบ่อย ท�ำให้ผปู้ ระกอบการเปลีย่ นจาก
ผลิตภัณฑ์ถา่ นอัดแท่งเป็นผลิตภัณฑ์ถา่ นหุงต้ม
ซึง่ ใช้กำ� ลังคนน้อย การควบคุมการเผาถ่าน
ก็ไม่ยงุ่ ยาก และไม่มอี ปุ กรณ์เครือ่ งจักร
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการเผา และ
กระบวนการขอ มผช.พร้อมเก็บตัวอย่างมา
เพื่อทดสอบตามมาตรฐาน

2.4 ติดตามการยื่นขอการรับรอง มผช.
วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

20-21 กรกฎาคม 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านบัว
สวรรค์ ต�ำบลวังนกแอ่น อ�ำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
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ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น - ให้คำ� ปรึกษาและแก้ไข
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากติดบรรจุภัณฑ์
- สามารถสนับสนุนให้ยื่นขอ
การรับรอง 5 ผลิตภัณฑ์
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3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพถ่ า นอั ด แท่ ง และถ่ า นผลไม้ ดู ด กลิ่ น ให้ ไ ด้ รั บ การรองรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

พื้นที่ด�ำเนินการ

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
ประโยชน์จากการถ่ายทอด
กระบวนการยื่นขอรับรอง
เทคโนโลยีและให้ค�ำปรึกษา (ราย)
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

60

83

5

5

5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก
ล�ำปาง พะเยา และเชียงราย

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4.1 การเดินทางพบผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่มีอุปสรรค คือ การคมนาคมไม่สะดวก เส้นทางทุรกันดาร
การติดต่อสื่อสารท�ำได้ล�ำบาก เพราะบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
4.2 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่เห็นความส�ำคัญในการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.3 ผู้ประกอบการขาดเงินลงทุนที่จะพัฒนาสถานที่ผลิตให้เหมาะสม
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
ประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน
รัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการรับผิดชอบในการผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ที่จะน�ำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและขยายศักยภาพทางการค้า
ผู้ประกอบการระดับชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP มีโอกาสที่จะขยายก�ำลังการค้าและโอกาสทางธุรกิจ ถ้ามีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบ และภาชนะที่บรรจุให้สวยงามน่าใช้ ที่ส�ำคัญคือพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานและได้รับ
ความเชื่อถือจากผู้บริโภค
แก้วเป็นวัสดุหนึ่งที่ผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้ความสนใจ ในต่างประเทศมีหลายที่เปิดเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วให้ชมการสาธิตการขึน้ รูปแก้ว ในขณะเดียวกันก็ขายสินค้า ชิน้ งานศิลปะแก้วเมือ่ ท�ำเป็นผลิตภัณฑ์จะขาย
ในราคาที่แพงมาก เพราะการท�ำแก้วต้องใช้ความอดทนสูงและความช�ำนาญสูง กว่าจะประดิษฐ์เป็นชิ้นงานศิลปะแก้ว
สักชิ้น ในประเทศไทยปัจจุบันมีกลุ่มที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้บ้างแล้วเช่น กระเบื้องแก้ว ขวดแก้วตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกระจกแผ่น และการท�ำผลิตภัณฑ์จากการเป่าแก้ว
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส�ำหรับผลิตภัณฑ์แก้ว คือ
มผช.78/2546 ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว มผช.193/2546 ผลิตภัณฑ์ลกู ปัด มผช.426/2547 ผลิตภัณฑ์ศลิ ปะบนแก้วและ มผช.
820/2548 ผลิตภัณฑ์แก้วหลอม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แก้ว

ผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนทั้งประเทศมีประมาณ 300 กลุ่ม กระจายตามภาคต่าง ๆ ส�ำหรับภาคใต้ซึ่งถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ มีประมาณ 33 กลุ่ม ที่เป็นผู้ประกอบการ OTOP แต่ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนแต่ท�ำเป็นอาชีพที่มีความสนใจในการขอมาตรฐาน คาดว่ายังมีอีกมาก
นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลิตภัณฑ์แก้วไปประกอบ ตกแต่งและสร้างมูลค่าเพิ่มได้
และขอ มผช. ได้ เช่น เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อม ผลิตภัณฑ์ท�ำจากผ้า เป็นต้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้วที่งานวิจัยหลายเรื่อง เหมาะส�ำหรับกลุ่มชุมชน
ด้านแก้ว สามารถใช้องค์ความรู้ด้านแก้วที่มีมาใช้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และแก้ไขปัญหาการผลิต เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐานชุมชน หรือมาตรฐานอื่นได้ในอนาคต เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์อัน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดจ�ำหน่ายสินค้าได้
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ส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วในส่วนของลูกปัดแก้วและกระจกสี ทีผ่ า่ นมาห้องปฏิบตั กิ ารเชีย่ วชาญด้านแก้ว
มีงานวิจัยที่ได้ท�ำส�ำเร็จแล้วหลายเรื่อง ได้แก่ การพัฒนาสูตรแก้วอ่อนส�ำหรับการท�ำเครื่องประดับ และพัฒนาเทคนิค
การท�ำลูกปัดแก้ว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วจากกระจกแผ่น จึงสามารถเข้าไปด�ำเนินการในการให้องค์ความรู้ ทัง้ ด้าน
เนือ้ แก้ว และเทคนิคการขึน้ รูป

แก้วอ่อนที่พัฒนาขึ้นเองและลูกปัดที่น�ำเนื้อแก้วไปใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปกระจก

ขณะเดียวกันห้องปฏิบตั กิ ารเชีย่ วชาญด้านแก้ว มีโครงการวิจยั เรือ่ ง พัฒนาเนือ้ แก้วส�ำเร็จรูปชนิดอุณหภูมติ ำ�่
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและตกแต่ง เพราะเมื่อมองไปยังวิสาหกิจชุมชนในประเทศจะพบว่า กลุ่มแก้วเป่า
และแก้วหลอม มีจำ� นวนน้อยมาก ทัง้ ทีม่ คี วามสามารถในการสร้างงานศิลปะทีม่ ลี กั ษณะเป็นอัตลักษณ์ของในชุมชนและ
ของประเทศโดยเฉพาะ ปัจจุบันเป็นลักษณะของการเป่าแก้วจากแท่งแก้วซึ่งมีข้อจ�ำกัดท�ำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีรูปแบบ
เดิมและไม่หลากหลายเท่าที่ควร แก้วส�ำเร็จรูปดังกล่าวท�ำให้การประดิษฐ์งานศิลปะหรือการสร้างงานจากวัสดุแก้วง่าย
ขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างผลิตผลใหม่ แก่วิสาหกิจชุมชน เกิดรายได้และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จนได้ มผช. หรือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ในอนาคต
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับผู้ประกอบการ
กลุ่มชุมชนด้านแก้วในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการยกระดับคุณภาพสินค้าประเภท
แก้วของผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดภาคใต้ โดยต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ข้อมูลที่ได้จะ
ท�ำให้แนวทางพัฒนาสินค้าประเภทแก้วที่ถูกต้องและตรงประเด็น ตอบสนองต่อความต้องการผู้ประกอบการชุมชนได้
อย่างแท้จริง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้อบรมความรู้ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ในการท�ำลูกปัดแก้ว เพื่อขอ มผช.
1.2 เพื่อให้ผู้อบรมสามารถท�ำน�้ำดินชุบแกนส�ำหรับขึ้นรูปขึ้นใช้เอง แทนการซื้อจากต่างประเทศ
1.3 เกิดการแตกสายการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เสริมรายได้ให้ผู้อบรม
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 ลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข
จังหวัด

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/ปัญหา

วิธีด�ำเนินการ/แนวทางแก้ไข

นครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑ์เชือก 1. ไม่มปี ระสบการณ์ทางด้านการท�ำผลิตภัณฑ์จากแก้ว
ถัก
2. ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกจ�ำหน่าย
สุราษฎร์ธานี
ลูกปัดโบราณ 1. ไม่มปี ระสบการณ์ทางด้านการท�ำผลิตภัณฑ์จากแก้ว
2. ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรเทคนิค
การท�ำลูกปัดแก้วและน�้ำดินชุบแกน
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรเทคนิค
การท�ำลูกปัดแก้วและน�้ำดินชุบแกน

2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

จ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)

1

19-21 มกราคม 2558 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว

ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึก
อาชีพสตรีภาคใต้
อ�ำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา

2

23-26 มกราคม 2558 เทคนิคการท�ำลูกปัดแก้วและน�้ำดินชุบแกน

ณ ศูนย์ทอ่ งเทีย่ วบ้านคีรวี ง
อ�ำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

20

3

25-28 กุมภาพันธ์ 2558 เทคนิคการท�ำลูกปัดแก้วและน�้ำดินชุบแกน

ณ วัดศรีเวียง อ�ำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20

4

15-17 มีนาคม 2558 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว

ณ โครงการพัฒนาพืน้ ที่
หนองใหญ่ตามพระราชด�ำริ
อ�ำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

40

5

18-21 มีนาคม 2558 เทคนิคการท�ำลูกปัดแก้วและน�้ำดินชุบแกน

ณ โครงการพัฒนาพื้นที่
หนองใหญ่ตามพระราชด�ำริ
อ�ำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

40
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43

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

จ�ำนวนผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)

6

23-26 มีนาคม 2558 เทคนิคการท�ำลูกปัดแก้วและน�้ำดินชุบแกน

ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ภูเก็ต อ�ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

7

27-29 มีนาคม 2558 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว

ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ภูเก็ต อ�ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

40

8

26-28 พฤษภาคม
2558

ณ อบต. ไกรนอก
อ�ำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย

52

การสร้างงานศิลปะบนแก้ว

40

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน
พื้นที่ด�ำเนินการ
6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต และสุโขทัย

จ�ำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (ราย)
เป้าหมาย
ผล
150

295

จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย
ผล
15

30

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 ระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้นเกินไปท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่พัฒนาฝีมือได้ช้าอาจจะไม่สามารถท�ำ
ลวดลายที่ซับซ้อนได้
4.2 การสร้างงานใช้อุปกรณ์เฉพาะ บางอย่างไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่น
4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลายรายขาดแรงจูงใจในการสร้างงานอย่างต่อเนื่อง
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ฝึกอบรมเชิงลึกส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย และติดตามให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
5.2 สร้างเครือข่ายให้ผปู้ ระกอบการสามารถติดต่อกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายได้โดยตรง พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลแหล่งจัดซือ้ อุปกรณ์
5.3 น�ำเสนอผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จ (role model) และแนะน�ำช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม
สู่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากการที่กลุ่มเยื่อและกระดาษ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษหัตถกรรมให้กับกลุ่มผู้ผลิต
กระดาษหัตถกรรมในภาคเหนือและภาคกลางในอดีต เมื่อกลุ่มเยื่อและกระดาษได้ท�ำการติดตามผลการด�ำเนินงานของ
กลุม่ ดังกล่าว พบว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ยังไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นส่วนมาก เพราะคุณภาพของกระดาษ
หัตถกรรมที่ผลิตยังไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และจากการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กา้ วไกลสูร่ ะดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จังหวัด
พิษณุโลก กลุม่ ผูป้ ระกอบ ด้านกระดาษหัตถกรรมทีย่ งั ไม่ได้รบั รองมาตรผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและผูท้ ยี่ นื่ ขอการรับรองแล้วแต่ไม่
ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความประสงค์ให้กลุ่มเยื่อและกระดาษจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องการสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรมในภาคเหนือและภาคกลาง
ยืน่ ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีเ่ กีย่ วข้องมากขึน้ พร้อมทัง้ พัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมทีผ่ ลิตให้ตรงกับข้อก�ำหนด
ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถการผลิตของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน
กรมวิทยาศาสตร์บริการมีองค์ความรูใ้ นการปรับปรุงคุณภาพกระดาษหัตถกรรม เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มผู้ผลิตกระดาษ
หัตถกรรมและผู้สนใจทั่วไป

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตกระดาษหัตถกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ในการท�ำกระดาษ
หัตถกรรมมากขึ้น ท�ำให้ผลิตกระดาษหัตถกรรมให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.2 เพือ่ ส่งเสริมให้ผผู้ ลิตกระดาษหัตถกรรมในภาคเหนือ และภาคกลาง ยืน่ ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนมากขึน้

2. ผลการด�ำเนินงาน
2.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร/ หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

1

24-25 กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
กระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสา
บ้านต้นเปา หมู่ 1 ต�ำบลต้นเปา
อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2

25-26 มีนาคม 2558

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ
กระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุม่ โรงเรียนหมูบ่ า้ นเด็กและเครือ
ข่าย หมู่ 2 ต�ำบลวังด้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
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จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
31

33

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุุ่มหัตถกรรมกระดาษสา จังหวัดเชียงใหม่
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนหมู่บ้านเด็กและเครือข่าย จังหวัดกาญจนบุรี
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2.2 ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
จากการทีก่ ลุม่ เยือ่ และกระดาษ ได้จดั ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม
สูม่ าตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ให้แก่ผปู้ ระกอบการกลุม่ หัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558
ท�ำให้ผู้ประกอบมีการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมดีขึ้นแต่ยังพบปัญหาในบางจุด คือ ความสม�่ำเสมอของสี
ความเรียบ และความสม�ำ่ เสมอของแผ่นกระดาษยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร ทางกลุม่ เยือ่ และกระดาษจึงได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้คำ� ปรึกษา
เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีผู้เข้ารับค�ำปรึกษาเชิงลึก จ�ำนวน 11 ราย
วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

25-27
กลุ่มหัตถกรรมกระดาษ กระดาษสา
พฤษภาคม 2558 สาบ้านต้นเปา
จ�ำนวน 11 ราย

พื้นที่

ผลการด�ำเนินงาน

หมู่ 1 ต�ำบลต้นเปา
ผู้กระกอบการสามารถผลิตกระดาษสาที่มี
อ�ำเภอสันก�ำแพง
คุ ณ ภาพตรงกั บ ข้ อ ก� ำ หนดของมาตรฐาน
จังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ท�ำให้สามารถเข้าสูก่ ระบวนการ
ขอการรับรองมาตรฐานฯ ได้

การลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาเชิงลึก ณ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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3. สรุปผลการด�ำเนินงานกิจกรรม
สรุปผลการด�ำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
พื้นที่ด�ำเนินการ
จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดเชียงใหม่

จ�ำนวนผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)
เป้าหมาย
ผล
60

75

จ�ำนวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ
ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย
ผล
10

12

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
4.1 ผู้ประกอบการผลิตกระดาษหัตถกรรมมีความแตกต่าง หลากหลาย และมีกระบวนการผลิต ความ
ประณีตและจุดเด่นแตกต่างกัน ท�ำให้มีความตั้งใจในการพัฒนาปรับปรุงแตกต่างกัน
4.2 ผู้ประกอบการไม่เห็นความส�ำคัญและไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระดาษหัตถกรรม
4.3 ผูป้ ระกอบการบางรายประสบปัญหาความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์ในการผลิตกระดาษหัตถกรรม
รวมถึงปัญหาด้านเงินทุน ท�ำให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานได้

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ผูป้ ระกอบการต้องการหาทางลดต้นทุนการผลิตกระดาษหัตถกรรม และการพัฒนาลวดลายของผลิตภัณฑ์
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรมีงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตกระดาษ และพัฒนาลวดลายของผลิตภัณฑ์
5.2 ผูป้ ระกอบการต้องการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากวัตถุดบิ ชนิดอืน่ ๆ เช่น เศษผ้า ดังนัน้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ควรมีวิจัยในการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเศษผ้า
5.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรติดตามปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและ
ต่อยอดความรู้ของผู้ประกอบการ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว
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โครงการทดสอบสินค้า OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเป็น 1 ใน 5 ของประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ที่กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการผลิตของผู้ผลิต
สินค้าในหลายจังหวัด ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้า
และความปลอดภัยของผู้บริโภค
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำ� การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาอย่างต่อเนือ่ ง
และได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้ถา่ ยทอดให้กบั ผูผ้ ลิตโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึงน�ำสินค้าของผูป้ ระกอบการมาท�ำการ
ทดสอบเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และยื่นจดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ยืน่ ขอ มผช. และยืน่ จดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ สิน้ 62 ผลิตภัณฑ์ และมีผเู้ ข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 677 ราย
ตัวอย่างกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ข้าไปช่วยแก้ปญ
ั หา ได้แก่ สบูก่ อ้ น สบูเ่ หลว แชมพู ครีมนวด ผลิตท�ำความสะอาด และผลิตภัณฑ์
ซักล้าง  อย่างไรก็ตามพบว่าการยืน่ ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนปี 2557 นัน้ ยังมีสนิ ค้า OTOP ประเภทสมุนไพร
ทีไ่ ม่ใช่อาหาร ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์การรับรองเฉลีย่ ถึงร้อยละ 36* (ปี 2553-2556 เฉลีย่ ร้อยละ 38)  ดังนัน้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
จึงด�ำเนินการโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหารโดยติดตามผลการด�ำเนินงานหลัง
การอบรมและลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาปัญหาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการส�ำหรับตัวอย่างที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โดยยังคงมุ่งเน้นในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการผลิตสินค้า เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจแก่ผบู้ ริโภคเกีย่ วกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชมุ ชนอย่าง
ยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อยตามภูมิภาค ดังนี้
- โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเครือข่าย
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (OTOP) ในภาคกลางและจังหวัดเครือข่าย
*ที่มาของข้อมูล : ส�ำนักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กุมภาพันธ์ 2558
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเครือข่าย
ปัจจุบันมีความนิยมในการใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�ำวันอย่างแพร่หลาย จะเห็นได้จากมีการวางจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยูท่ วั่ ไป ทัง้ ตามตลาดนัด และห้างสรรพสินค้า เนือ่ งจากสรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรสามารถใช้
เป็นยารักษาโรค หรือใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร รวมถึงการน�ำมาใช้เป็นส่วนผสมหรือท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
เช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู ครีมนวด ครีมบ�ำรุงผิว ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลต่อร่างกายใน
ระยะยาว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปานกลาง หรือต้องปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากยังไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพไม่สม�่ำเสมอท�ำให้ไม่สามารถผลิตซ�้ำในปริมาณและคุณภาพเดิมได้ อีกทั้งรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ และไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนั้นสินค้ายัง
ขาดเอกลักษณ์ และมีการลอกเลียนแบบสินค้ากันเป็นจ�ำนวนมาก
เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จดั ท�ำโครงการ “การพัฒนาสินค้า OTOP
ประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหารในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและจังหวัดเครือข่าย” ขึน้ ในปีงบประมาณ 2557-2561 ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
โครงการย่อยของชุดโครงการ “ทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค”
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์ทมี่ งุ่ เน้นการใช้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในการผลิตสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหารในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ สบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
และผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง ให้สามารถยืน่ ขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือยกระดับคุณภาพสินค้าในระดับรางวัลจาก
หน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนสินค้า OTOP นอกจากนี้ ยังสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู้ ริโภคเกีย่ วกับคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้า รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชมุ ชน เพิม่ โอกาสในการแข่งขันให้กบั สินค้า OTOP ของประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นกระบวนการผลิต รวมทัง้ ใช้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในการผลิตสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
1.2 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สบู่เหลว สบู่ก้อน
สบู่กลีเซอรีน แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ให้ได้มาตรฐาน  
1.3 เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชนในการใช้สนิ ค้า OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร ว่ามีคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัยตามมาตรฐาน
1.4 เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

2. ผลการด�ำเนินงาน
.

ข้อมูลจากการลงพืน้ ทีใ่ นปีงบประมาณ 2556-2557 พบว่าผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ทผี่ ลิตสินค้า OTOP ประเภท
สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหารสมควรได้รบั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการรับรอง โดย
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2.1 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด�ำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จ�ำนวน 8 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี

1

3 พฤศจิกายน 2557

การผลิตสบู่

2

3 พฤศจิกายน 2557

การผลิตแชมพู

3

4 พฤศจิกายน 2557 การผลิตสบู่เหลว

4

4 พฤศจิกายน 2557 การผลิตแชมพู

5

17 พฤศจิกายน 2557 การปรับปรุงคุณภาพ
สบู่เหลว

6

17 พฤศจิกายน 2557 การผลิตแชมพู

7

11 กุมภาพันธ์ 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มชมรมสัจธรรมชีวิต
ครีมทาผิว สู่มาตรฐาน บ้านหนองปลาไหล อ�ำเภอลานสัก
ชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี
12 กุมภาพันธ์ 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่
สู่มาตรฐานชุมชน

8

หลักสูตร

จำ�นวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)

หลักสูตรที่

พื้นที่
กลุ่มสตรีบ้านเสาวังคา
ต�ำบลบ่อตาโล่ อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20

กลุ่มอาบีบักร ต�ำบลบึงน�้ำรักษ์
อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

45

กลุ่มน�้ำยาสมุนไพรบ้านนาขุม
อ�ำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

30

20

45

30
26

25

2.2 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
ติดตามผลหลังการอบรมและให้คำ� ปรึกษาแก้ปญ
ั หาตัวอย่างทีไ่ ม่ผา่ นมาตรฐาน โดยให้คำ� แนะน�ำและการ
ช่วยเหลือในการยื่นขอรับรอง เช่น ข้อมูลสารเคมี  ข้อมูลฉลาก รวมถึงแก้ปัญหาตัวอย่างที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครั้งที่
1
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วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

26 มีนาคม 2558 กลุ่มอาบีบักร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

1. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
ตราอาบีบักร
2. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
ตราอาบีบักร
3. ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
ตราอาบีบักร
4. แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูด
ตราอาบีบักร
5. สบู่เหลวผสมสมุนไพรขมิ้น
ตราอาบีบักร
6. สบู่ทานาคา ตราอาบีบักร

ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการจัด
เตรียมข้อมูลที่จ�ำเป็น เช่น ชื่อสูตร
สารเคมี ปริมาณสารเคมีที่มีใน
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำถึง
เอกสารที่จ�ำเป็นในการขอจดแจ้ง
นอกจากนี้ยังได้ลงไปดูสถานที่ผลิต
ส�ำหรับเป็นข้อมูลเพื่อให้ค�ำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

ครั้งที่
2

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

13-16 กรกฎาคม 1. กลุ่มสมุนไพรสัมพันธ์
2558
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

1. สบู่สมุนไพรขมิ้นผสม
มะขาม (ขมิ้นผง)
2. สบู่สมุนไพรขมิ้นผสม
มะขาม (น�้ำมันขมิ้น)
3. สบู่สมุนไพรขมิ้นกลิ่น
ตะไคร้

ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่และ
อุปกรณ์การผลิต เพื่อให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
สม�่ำเสมอ

2. กลุ่มศูนย์สมุนไพรพื้นบ้านไทย 1. สบู่เหลวเนื้อมุกเปลือก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มังคุด
2. สบู่เหลวเนื้อมุกขมิ้นชัน
3. สบู่เหลวเนื้อมุกแอปเปิ้ล
4. สบูเ่ หลวเนือ้ มุกสตรอเบอร์รี่
5. แชมพูสมุนไพรมะกรูด

ช่วยแก้ไขปรับปรุงสูตรให้ได้
มาตรฐาน เช่น ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
ตกตะกอนเมือ่ ตัง้ ทิง้ ไว้ เป็นต้น

3. กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
จังหวัดภูเก็ต

ให้ค�ำแนะน�ำผู้ประกอบการจัด
เตรียมข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น เช่น ชือ่ สูตร
สารเคมี ปริมาณ สารเคมีที่มีใน
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำถึง
เอกสารที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการยื่น
จดแจ้งฯ

1. แชมพูดอกอัญชัน
2. สบู่เหลวขมิ้นผสมน�้ำผึ้ง
3. ครีมนวดผมดอกอัญชัน
4. ครีมหมักผมมะกรูด ผสม
ใบย่านาง

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
เครือข่าย

สรุปผลการด�ำเนินงาน โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคเหนือและ
จำ�นวนผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการถ่ายทอด (ราย)
เป้าหมาย
ผล

พื้นที่ดำ�เนินการ
7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก
อุทัยธานี อยุธยา ฉะเชิงเทรา
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และภูเก็ต

200

241

จำ�นวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย
ผล
20

18

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4. ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการ
4.1 ผูป้ ระกอบการขาดความรูค้ วามเข้าใจในการขอการรับรองตามมาตรฐาน เนือ่ งจากไม่เข้าใจในกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางราชการ  
4.2 ผู้ประกอบการท�ำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรที่บอกต่อ ๆ กันมาว่าใช้ได้ดี แต่ไม่มีการตรวจสอบว่าผ่าน
มาตรฐานหรือไม่ จึงท�ำให้ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
4.3 ผูป้ ระกอบการขาดความรูเ้ รือ่ งวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต ซึง่ การยืน่ ขอจดแจ้งเครือ่ งส�ำอางและวัตถุอนั ตราย
ต้องแจ้งชือ่ ทางเคมีของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ หน้าทีข่ องสารเคมีแต่ละชนิดรวมทัง้ ปริมาณสารเคมีทมี่ ใี นผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ผปู้ ระกอบ
การไม่สามารถยื่นขอจดแจ้งฯ ได้เอง
4.4 ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจในสูตรการผลิตที่ดีพอ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการยื่นขอจดแจ้งฯ ได้แก่ ล�ำดับขั้นตอนในการยื่นขอ เอกสารที่จ�ำเป็น
ข้อก�ำหนด ค่าใช้จ่าย รวมถึงสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน
5.2 ควรให้ความรูเ้ กีย่ วกับข้อความและเนือ้ หาจ�ำเป็นทีค่ วรมีอยูใ่ นฉลาก โดยไม่เขียนโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
5.3 ควรมีการบูรณาการด้านความรูก้ บั หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการยืน่ ขอการ
รับรอง
ภาพกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ณ วัดสุคันธาราม ต�ำบลบ่อตาโล่
อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนะน�ำกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกล่าวเปิดการอบรม

เรียนรู้วิธีการผลิตสบู่ก้อนทานาคา
และแชมพูสูตรผสมสารสกัดมะกรูดก่อนการปฏิบัติจริง
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รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

บรรยายภาคทฤษฎี
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน�้ำรักษ์ อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ตอบข้อซักถามในขณะปฏิบัติการ

บรรยายภาคทฤษฎี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

ฝึกปฏิบัติการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 (อบต.เก่า) อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ลงทะเบียน

บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิต
สบู่เหลวและแชมพู

ฝึกปฏิบัติผลิตสบู่เหลวและแชมพู

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อบต.ประดู่ยืน อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอน
ในการผลิตสบู่ก้อนและครีมทาผิว

ฝึกปฏิบัติการ

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานการขอยื่นการรับรอง รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำและ
แก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 16 มีนาคม 2558 บรรยายในการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
ในการจดแจ้งเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย ณ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต

ให้ค�ำแนะน�ำสถานที่ผลิต
แก่กลุ่มสมุนไพรสัมพันธ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เข้าพบเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อยื่นขอการรับรอง
มาตรฐาน มผช. ของกลุม่ สมุนไพรพืน้ บ้านไทย
รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

เข้าพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เพื่อยื่นขอจดแจ้งของกลุ่มแปรรูปสมุนไพร

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (OTOP)
ในภาคกลางและจังหวัดเครือข่าย
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ส�ำคัญ การใช้สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น วัตถุดิบสมุนไพรสามารถน�ำมาแปรรูปเบื้องต้นเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดทั้งในรูปยารักษาโรค
อาหารเสริม เครือ่ งส�ำอาง ตลอดจนยาก�ำจัดศัตรูพชื ปัจจุบนั มีการน�ำสมุนไพรหลายชนิดมาใช้สำ� หรับบ�ำรุงผิว จึงมีการน�ำ
สมุนไพรเหล่านี้มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางเป็นจ�ำนวนมาก กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยส�ำนักเทคโนโลยี
ชุมชน มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว สบู่ก้อนกลีเซอรีน แชมพู
และผลิตภัณฑ์ลา้ งจาน มาอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั้ ตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับชุมชนและ SMEs รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาในด้านระบบคุณภาพ เช่น
หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตเครือ่ งส�ำอางว่าด้วยสุขลักษณะทัว่ ไป (Good Hygienic Practice for Cosmetics, GHP)
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Goods Manufacturing Practice, GMP) เป็นต้น และจากการส�ำรวจของกรม
วิทยาศาสตร์บริการในปี 2557 นั้น พบว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้นยังมีจ�ำนวนมาก ปัญหาที่มักพบในผลิตภัณฑ์คือ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากเกิน
กว่าทีม่ าตรฐานก�ำหนด ผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชัน้ เมือ่ ทิง้ ไว้เป็นเวลานาน ค่าความเป็นกรด-ด่างเกินกว่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนด
ปริมาณไขมันในสบูก่ อ้ นต�ำ่ กว่าทีม่ าตรฐานก�ำหนด ดังนัน้ โครงการนีจ้ งึ มุง่ เน้นทีจ่ ะส่งเสริมผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามเข้มแข็ง
ปานกลางหรือผู้ประกอบการกลางน�้ำเข้าสู่กระบวนการซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการ
เพิม่ ศักยภาพโดยน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
รวมถึงผลักดันให้ผปู้ ระกอบการยืน่ ค�ำขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) หรือยืน่ จดแจ้งเครือ่ งส�ำอางควบคุม
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นการสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภคโดยผสมผสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถขยายโอกาสทางการตลาด ซึง่ จะเชือ่ มโยง
กับเศรษฐกิจภูมภิ าคและยกระดับไปสูต่ ลาดต่างประเทศได้ในอนาคต เป็นการสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวติ และพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งได้ดียิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว
สบู่กลีเซอรีน แชมพู ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน
1.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้สินค้า OTOP ที่ผลิตในประเทศ

2. ผลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 ครั้ง 7 จังหวัด และลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษา
เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ 4 ครั้ง 6 จังหวัด
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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2.1 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

พื้นที่

1

22 ตุลาคม 2557 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหารสู่การรับรองมาตรฐาน

โรงแรมทวินทาวเวอร์
กรุงเทพมหานคร

2

29 ตุลาคม 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
OTOP (สบู่ก้อนสมุนไพร)

โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท
แอนด์ สปา
ต�ำบลท่ามะขาม
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี

30 ตุลาคม 2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
OTOP (แชมพูสมุนไพรและสบู่
ก้อนกลีเซอรีน)

โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท
แอนด์ สปา
ต�ำบลท่ามะขาม
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี

26 พฤศจิกายน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2558
OTOP (ผลิตภัณฑ์ล้างจาน)

โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้
ต�ำบลท่าพี่เลี้ยง
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

3
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รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
74

39

39

40

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

27 พฤศจิกายน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2558
OTOP (แชมพูสมุนไพรและสบู่
ก้อนกลีเซอรีน)

4

5

พื้นที่
โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้
ต�ำบลท่าพี่เลี้ยง
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
37

27 มกราคม
2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
OTOP (สบู่เหลวสมุนไพร)

โรงแรมชลอินเตอร์
ต�ำบลบางปลาสร้อย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

39

28 มกราคม
2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
OTOP (ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว)

โรงแรมชลอินเตอร์
ต�ำบลบางปลาสร้อย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

39

18 กุมภาพันธ์
2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
OTOP (สบู่ก้อนสมุนไพร)

โรงแรมกราเซีย ขอนแก่น
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

33

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ครั้งที่

6

7

152

วัน เดือน ปี

หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

19 กุมภาพันธ์
2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
OTOP (แชมพูสมุนไพรและลูก
ประคบสมุนไพร)

พื้นที่
โรงแรมกราเซีย ขอนแก่น
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

5 สิงหาคม 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
ชุมชน (สบู่ก้อนสมุนไพร)

สวนนพรัตน์
ต�ำบลบ้านปรก
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

6 สิงหาคม 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
ชุมชน (แชมพูสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
สมุนไพร)

สวนนพรัตน์
ต�ำบลบ้านปรก
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม

19 สิงหาคม
2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
ชุมชน (สบู่ก้อนสมุนไพร)

โรงแรมโฆษิตฮิลล์
อ�ำเภอในเมือง
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
33

31

31

32

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

20 สิงหาคม
2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
ชุมชน (ลูกประคบสมุนไพรและ
แชมพูสมุนไพร)

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม (ราย)
32

พื้นที่
โรงแรมโฆษิตฮิลล์
อ�ำเภอในเมือง
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

2.2 การให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
มีผู้ประกอบการที่เข้ารับการให้ค�ำปรึกษา จ�ำนวน 69 ราย
ครั้งที่
1

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์

5-6 กุมภาพันธ์ 2558 นายบรรชา ภากระจ่าง
อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สบู่สมุนไพรลอค�ำ

นายมะโนไพ  พงศ์สัมพันธ์
อ�ำเภอปากชม  จังหวัดเลย

สบู่สมุนไพรบัวค�ำ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
สมุนไพรนครหงส์
อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย

สบู่สมุนไพรนครหงส์

ผลการด�ำเนินงาน
ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายของอ�ำเภอ
เชี ย งคาน และอ� ำ เภอปากชม
จังหวัดเลย เคยส่งตัวอย่างสบู่ก้อน
เพื่อยื่นขอ มผช. แล้ว แต่พบว่าสบู่มี
ปริ ม าณไขมั น ต�่ ำ กว่ า มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงลงพื้นที่
ให้คำ� ปรึกษาเชิงลึก โดยเข้าไปช่วยปรับ
สูตรการผลิต ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต เพื่อส่งตัวอย่างครั้งที่ 2  และ
ให้ค�ำแนะน�ำในการจัดสถานที่ผลิต
ให้เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบ
การทั้ง 3 รายได้รับ มผช. แล้ว

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

153

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

2

7 พฤษภาคม 2558

กลุ่มอาชีพบ้านสบู่
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

3

14 พฤษภาคม 2558 กลุ่มเครื่องหอมสิริกร
อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มแฮปปี้สมุนไพร
อ�ำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี
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ผลิตภัณฑ์

ผลการด�ำเนินงาน

สบู่สมุนไพร CHAN

กรมวิทยาศาสตร์บริการช่วยปรับ
สูตรการผลิตสบู่ก้อนให้มีปริมาณไข
มัน และปริมาณไฮดรอกไซด์อิสระ
อยู่ในเกณฑ์ก�ำหนดของ มผช. และ
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่
เข้าไปให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่ผลิต   การปรับปรุง
หรือขยายสถานที่ให้เหมาะสมกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง  ซึ่ง
ขณะนี้กลุ่มได้รับ มผช. แล้ว

สบู่ก้อนสมุนไพร

กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก ารได้ น� ำ
ตั ว อย่ า งสบู ่ ก ้ อ นมาทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบู่ก้อน
(มผช.94/2552)
พบว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามทีม่ าตรฐาน
ก�ำหนดจึงลงพืน้ ทีเ่ ข้าไปให้คำ� ปรึกษา
เชิงลึกเกีย่ วกับกระบวนการผลิต และ
การจัดสถานที่ผลิต เพื่อผลักดันให้
ผูป้ ระกอบการ.ยืน่ มผช. ในปี 2559

สบู่ก้อนสมุนไพร

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำ� ตัวอย่าง
สบู ่ ก้ อนมาทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสบูก่ อ้ น
(มผช.94/2552)
พบว่าผลิตภัณฑ์มปี ริมาณไขมันต�ำ่ กว่า
เกณฑ์ทมี่ าตรฐานก�ำหนด จึงได้ลงพืน้
ที่เข้าไปให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต การจัดสถานทีผ่ ลิต
และปรับสูตรการผลิต เพือ่ ผลักดันให้
ผูป้ ระกอบการยืน่ มผช.
ในปี 2559

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

ครั้งที่
4

วัน เดือน ปี

ผู้ประกอบการ

18-22 พฤษภาคม กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2558
อ�ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์
ลูกประคบสมุนไพร

ผลการด�ำเนินงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพืน้ ที่
เข้าไปให้ค�ำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
การตาก การเก็ บ รั ก ษาสมุ น ไพร
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ลู ก ป ร ะ ค บ
สมุนไพร   การจัดสถานที่ผลิต ให้
เหมาะสม  และจะผลักดันให้ยื่นขอ
มผช. ใน ปี2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ แชมพูสมุนไพร
ชุมชนดอนสวรรค์
ครีมนวดผม
อ�ำเภอเมือง  
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

กระบวนการผลิตแชมพู ครีมนวดผม
และผลิตภัณฑ์ล้างจาน   และให้ค�ำ
แนะน�ำในการปรับปรุงสถานที่ผลิต
ให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องส�ำอาง จนผลิตภัณฑ์ครีมนวด
ผมได้รับ มผช. แล้ว

กลุ่มอโรคยาศาลา
อ�ำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่
เข้าไปให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการตาก
การเก็บรักษาสมุนไพร กระบวนการ
ผลิตลูกประคบสมุนไพร และให้ค�ำ
แนะน�ำในการปรับปรุงสถานที่ผลิต
และจะผลักดันให้ย่ืนขอ มผช. ใน
ปี 2559

ลูกประคบสมุนไพร

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (OTOP) ในภาคกลางและจังหวัดเครือข่าย

พื้นที่ดำ�เนินการ
16 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี
สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี
กาญจนบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น เลย มหาสารคาม
และกาฬสินธุ์

จำ�นวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (ราย)

จำ�นวนสินค้า OTOP ที่เข้า
สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

300

568

40

51

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการ
4.1 การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ต้องใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของสารต่างๆ และสมุนไพรเป็นภาษาอังกฤษ
(INCI) ในการจดแจ้ง ท�ำให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถท�ำเองได้ การจดแจ้งจึงท�ำได้ช้า
4.2 ผู้ประกอบการรายย่อยมีสถานที่ผลิตไม่เหมาะสม และยังไม่ตัดสินใจลงทุน
4.3 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.4 ผู้ประกอบการยังขาดช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ตลาด
4.5 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยังเป็นรูปแบบเก่า ไม่ทันสมัย

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ผู้ประกอบการควรได้รับความรู้หรือค�ำปรึกษาเรื่องชื่อสารต่างๆ ในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
ควรให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อดีของการขอ มผช. ซึ่งจะมีการทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และมี
เครื่องหมาย มผช. แสดงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
5.2 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้กับผู้ประกอบการ
5.3 ควรให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
5.4 ช่วยหาช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ตลาดให้กับผู้ประกอบการและหาแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าทั่วภูมิภาค
5.5 ให้การสนับสนุนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้กับผู้ประกอบการ
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การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค

ด้วยนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ โดยการ
สนับสนุนและยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งก็คือ สินค้าดังกล่าว ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือและมั่นใจ
ในความปลอดภัยของสินค้า
อย่างไรก็ตาม การทีผ่ ลิตภัณฑ์ OTOP จะได้รบั การรับรอง มผช. และผลการทดสอบจะเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือหรือไม่นนั้
จะต้องผ่านกระบวนการหลายขัน้ ตอน อาทิ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ชือ่ ถือได้ และ
หากห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้วย ก็จะสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู้ ริโภคและ
เป็นการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจของผูผ้ ลิตสินค้า OTOP ทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้
บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในห้องปฏิบตั กิ ารในภูมภิ าคก็ตอ้ งมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ของห้องปฏิบตั กิ ารด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ในผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบตั กิ ารในภูมภิ าคให้มคี วามสามารถในการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ และน่าเชือ่ ถือ
จากข้อมูลการส�ำรวจและลงพื้นที่ในชุมชนทั้ง 4 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ พบว่าห้องปฏิบตั กิ ารในภูมภิ าคยังขาดความช�ำนาญในการทดสอบ อีกทัง้ ส่วนมากยังไม่ได้รบั การรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเร่งด่วน เพือ่ ให้สามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ในพืน้ ทีไ่ ด้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าวฯ จึงได้จัดท�ำโครงการจ�ำนวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025
- โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญเพื่อการตรวจ
สอบคุณภาพสินค้า OTOP
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค
เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เป็นช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและขยาย
ศักยภาพทางการค้าของประเทศ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่จ�ำหน่าย
สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่าห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP
และห้องปฏิบตั กิ ารบริการทดสอบส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ าร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025 ดังนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับข้อก�ำหนด
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การจัดท�ำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร การอบรมทางด้านวิชาการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด ท� ำ ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและน� ำ ไปปฏิ บั ติ ใช้ ใ ห้ ไ ด้ ก ารรั บ รองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ต่อไป

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความส�ำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025
และการจัดท�ำเอกสารในระบบคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบัติการในการบริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้ผลทดสอบถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ
1.2 เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การอบรมได้นำ� ความรูไ้ ปจัดท�ำระบบการบริหารงานคุณภาพ
และจัดท�ำเอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
1.3 เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธกี ารหาความ
ไม่แน่นอนของการวัด และการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ ท�ำให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
1.4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของส�ำนักฯ และผู้ประเมินในการตรวจประเมินความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อรองรับ
การขยายตัวของความต้องการการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

2. ผลการดำ�เนินงาน
2.1 การส�ำรวจความต้องการของห้องปฏิบตั กิ ารในภูมภิ าคเพือ่ ควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025
ผลการส�ำรวจ : พบว่าห้องปฏิบตั กิ ารต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดอบรมทางด้านระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และอบรมเทคนิคการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP
2.2 การด�ำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการในภูมิภาคต่าง ๆ

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ครั้งที่

วัน เดือน ปี

หลักสูตร /หัวข้อบรรยาย

สถานที่จัด
อบรม

จำ�นวนผู้ประกอบการที่ได้
รับประโยชน์จากการถ่าย
ทอดเทคโนโลยี (ราย)

1

20-21 ตุลาคม 2557

การจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการและข้อก�ำหนด ISO/IEC
17025

กรุงเทพฯ

2

30-31ตุลาคม 2557

การจัดท�ำเอกสารระบบบริหารงาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC
17025 และ การปฏิบัติการจัดท�ำ
เอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025

กรุงเทพฯ

3

11-12 พฤศจิกายน 2557

19

4

26-28 พฤศจิกายน 2557

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
กรุงเทพฯ
วิธีทดสอบทางเคมี และการปฏิบัติการ
จัดท�ำการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของวิธีทดสอบทางเคมี
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของ
กรุงเทพฯ
การวัดส�ำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ จังหวัดเชียงใหม่
ในภูมิภาค
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสงขลา

5

20-21 พฤศจิกายน 2557

การควบคุมคุณภาพภายในส�ำหรับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค

6

3-4 ธันวาคม 2557
15-16 ธันวาคม 2557

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปทุมธานี
กรุงเทพฯ

9
10
8
13
13

7

20-21 มกราคม 2558

การทบทวนการจัดท�ำเอกสารวิธี
ทดสอบและการตรวจสอบความสมเหตุ
สมผลของวิธีทดสอบทางเคมีและทาง
จุลชีววิทยา

กรุงเทพฯ

17

8

15-16 มกราคม 2558
9-10 กุมภาพันธ์ 2558
19-20 กุมภาพันธ์ 2558
25-26 มีนาคม 2558

การทบทวนเอกสารการควบคุม
คุณภาพภายในส�ำหรับห้องปฏิบัติการ
ทดสอบในภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่
กรุงเทพฯ
จังหวัดสงขลา
จังหวัดขอนแก่น

8
16
9
10

9

27-28 มกราคม 2558
9-10 กุมภาพันธ์ 2558
11-12 กุมภาพันธ์ 2558
9-10 มีนาคม 2558

การทบทวนเอกสารการประมาณค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดส�ำหรับ
ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปทุมธานี

10
10
9
16
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การทบทวนการจัดท�ำเอกสารระบบ
บริหารงานคุณภาพ ตาม ISO/IEC
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19
20

13
9
12
9

สถานที่จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ
1. อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ
2. โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
3. โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จ.สงขลา
4. โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง และโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
5. โรงแรมโฆษะ และโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่น

3. สรุปผลการดำ�เนินงาน
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ด�ำเนินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นการให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP และห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ให้บริการใน
ภูมิภาคได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความส�ำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 การจัดท�ำ
เอกสารในระบบคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 และพัฒนาขีดความความสามารถในการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้ผลทดสอบที่ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ
กลุม่ ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนินงานของโครงการคือ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ผูป้ ระกอบการสินค้า OTOP
และผูท้ ใี่ ช้ผลการทดสอบ เช่น ผูว้ จิ ยั ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้า
OTOP ในภาคอุตสาหกรรม การค้า และธุรกิจชุมชน หน่วยงานก�ำกับดูแลภาครัฐ ได้แก่ ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน ผลการด�ำเนินงานของโครงการ ปีงบประมาณ 2558 ส�ำนักฯ ได้จัดอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการใน 4 ภูมิภาค รวมทั้งหมด จ�ำนวน 9 หลักสูตร 21 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึง 26 มีนาคม 2558
มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้จัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 จ�ำนวน 28 ห้องปฏิบัติการ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน 259 ราย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการอบรม
จ�ำนวน 695 คน
3.1 ผลการด�ำเนินงานในแต่ภูมิภาค
		 จากการทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบในภูมภิ าคได้รบั การพัฒนาโดยเข้ารับการฝึกอบรมวิธที ดสอบและจัดท�ำ
เอกสารในระบบคุณภาพ นัน้ ท�ำให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารมีความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และมีระบบการประกัน
คุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้น รายละเอียดการพัฒนาแบ่งตามภูมิภาค มีดังนี้
ภาคกลาง
		 ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา จ�ำนวน 4 ห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
ในการจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพ การทดสอบอาหารสัตว์ น�ำ้ และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน อาหาร อาหารแปรรูป แป้งธัญพืช

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

161

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดส�ำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค
ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557

การจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการและข้อก�ำหนด ISOIEC 17025
ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2558
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ภาคเหนือ
ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา จ�ำนวน 9 ห้องปฏิบตั กิ ารได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ใน
การทดสอบ น�ำ้ น�ำ้ ดืม่ น�ำ้ อุปโภค และน�ำ้ บริโภค การทดสอบผลิตภัณฑ์ชมุ ชน อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ชา ข้าวแต๋น
น�ำ้ ผึง้ และภาชนะเซรามิก

การควบคุมคุณภาพภายในส�ำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาควันที่
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557

การทบทวนเอกสารการควบคุมคุณภาพภายในส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบในภูมภิ าค
ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา จ�ำนวน 7 ห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
ในการทดสอบ น�้ำ น�้ำผิวดิน และน�้ำเสีย

การควบคุมคุณภาพภายในส�ำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557
โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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ภาคใต้
		 ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การพัฒนา จ�ำนวน 8 ห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
ในการทดสอบ ปุ๋ย น�้ำ สัตว์น�้ำ เนื้อกุ้ง และการทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน แชมพู แชมพูและครีมนวดผม อาหาร ขนมปัง
ปูอัด โรตี เครื่องแกง และน�้ำพริก

การทบทวนเอกสารการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดส�ำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค
ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558

3.2 สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าOTOP ตาม
ISO/IEC 17025
พื้นที่ดำ�เนินการ
ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้

จำ�นวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จำ�นวนห้องปฏิบัติการ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)
ที่ได้รับการที่ได้รับการพัฒนา (ห้อง)
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
25
200
259
28

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงานโครงการฯ
4.1 ผู ้ บ ริ ห ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารบางแห่ ง ยั ง ไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการจั ด ท� ำ ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพตาม
ISO/IEC 17025 เนื่องจากงานบริการทดสอบไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีงบประมาณไม่เพียงพอ
4.2 ผูป้ ระกอบการสินค้า OTOP หรือหน่วยก�ำกับดูแลตามกฎหมายมาใช้บริการทดสอบสินค้า OTOP จ�ำนวน
น้อยและไม่สม�่ำเสมอ จึงไม่คุ้มกับการลงทุน ด้วยสาเหตุดังนี้
		 4.2.1 ห้องปฏิบัติการไม่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ครบทุกรายการตามที่ มผช.ก�ำหนด
		 4.2.2 ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีใ่ ช้บริการทดสอบสินค้า OTOP มีการแข่งขันสูงในบางพืน้ ที่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค
ด้วยกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ความส�ำคัญต่อการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน ซึ่งพบ
ว่าสินค้า OTOP ของชุมชนจ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐานหรือผ่านกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ จึงมีความจ�ำเป็นเร่ง
ด่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน
ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จะท�ำให้ห้องปฏิบัติการภูมิภาคมีบทบาทอย่างมาก
ต่อการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากการลงพื้นที่พบว่าห้องปฏิบัติการในภูมิภาคยังขาดความช�ำนาญในการทดสอบ
อีกทั้งส่วนมากยังไม่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จึงมีความจ�ำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาความช�ำนาญอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ได้ ดังนั้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ าร มีภารกิจหลักในการด�ำเนินกิจกรรม
ทดสอบความช� ำ นาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส� ำ คั ญ ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพจากภายนอกของ
ห้องปฏิบัติการ และเป็นข้อก�ำหนดหนึ่งในการยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทั่วภูมิภาคของประเทศด้วยกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ และการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการทดสอบให้แก่กลุ่มห้องปฏิบัติการทั่วภูมิภาคของประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายในภูมภิ าคให้มขี ดี ความสามารถในการทดสอบทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน
สากล เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
1.2 เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นเทคนิคการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบตั กิ าร
ภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. การด�ำเนินงาน
จากข้อมูลการส�ำรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ พบว่ามีหอ้ งปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคจ�ำนวนมากทีป่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ ส�ำหรับการ
ด�ำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ และ
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนา ผลสรุปการด�ำเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้ดำ� เนินการ 3 สาขา ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาสิง่ แวดล้อม
และสาขาเคมี รวมจ�ำนวน 23 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

165

• สาขาอาหาร จ�ำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่
- Water-soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs
- Aerobic plate count in starch
- Moisture, Protein, Ash and pH in flour
- Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in feeding stuffs
- Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in feeding stuffs
- Cd, Cu, Mn and Zn in rice powder
- pH-value and Benzoic acid in fruit and vegetable (pilot study)
- Ca, Fe and Zn in milk powder (pilot study)
• สาขาสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่
- pH-value in natural water (pilot study)
- pH-value in water
- Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water
- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) in water
- Oil and Grease (pilot study) in water
- Total suspended solids (TSS) in water
- Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water
- Total dissolved solids (TDS) in water
- Chemical Oxygen Demand (COD) in water
• สาขาเคมี จ�ำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่
- Cd and Pb released from ceramic ware in ceramic ware
- C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S and Si in low alloy and carbon steel
- HCl and EDTA solution in standard solution
- Cd and Pb in plastic
- pH-value and Anionic surfactant in shampoo
- pH-value and Anionic surfactant in dishwashing
2.2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการภูมิภาค
			
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยการฝึกอบรมสัมมนา
จ�ำนวน 4 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ วัน เดือน ปี

ชื่อหลักสูตร/
หัวข้อบรรยาย

สถานที่จัดอมรม

1

19-20
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการใน
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
มกราคม 2558 ภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
OTOP (ภาคใต้)

2

26-27
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการใน
โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน
มกราคม 2558 ภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เซ็นเตอร์
OTOP (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี
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จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ราย)
17

19

ชื่อหลักสูตร/
หัวข้อบรรยาย

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
3
4

สถานที่จัดอมรม

5-6
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการใน
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
มีนาคม 2558 ภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ
OTOP (ภาคกลาง)
27-28
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการใน
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
เมษายน 2558 ภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
OTOP (ภาคเหนือ)

จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ราย)
206
18

3. สรุปผลการด�ำเนินงาน
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการ ได้ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายในภูมิภาคทั้งด้านองค์ความรู้และด้านการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และผลักดันให้ห้องปฏิบัติ
การเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มีจ�ำนวนมากขึ้น เพื่อให้รองรับการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสูก่ ระบวนการยืน่ ขอการรับรองมาตรฐานต่อ
ไป ส�ำหรับผลสรุปการห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความช�ำนาญห้องปฏิบัติการและกิจกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิค ดังแสดงในตาราง
จ�ำนวนผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ จ�ำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี(ราย) พัฒนาทดสอบความช�ำนาญ (ห้อง)

พื้นที่
ทุกภาคจ�ำนวน 31 จังหวัด เช่น
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ

เป้าหมาย

ผล

เป้าหมาย

ผล

250

260

30

73

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานโครงการฯ
จากข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินงานบริการทดสอบคุณภาพสินค้า
OTOP มีประเด็นดังนี้
4.1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร ท�ำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้การสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
4.2. ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการทดสอบ ท�ำให้ไม่สามารถทดสอบได้ครบทุกรายการ
ทดสอบของผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะทางเทคนิคในการทดสอบ
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5. ข้อเสนอแนะ
5.1. กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร ในฐานะหน่ ว ยงานของภาครั ฐ ควรจะต้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาคให้มีความสามารถทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP ในชุมชน
5.2. กรมวิทยาศาสตร์บริการควรสร้างความตระหนักด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

การสัมมนาภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 19-20 มกราคม 2558

การสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 26-27 มกราคม 2558

การสัมมนาภาคกลาง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 5-6 มีนาคม 2558

การสัมมนาภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-28 เมษายน 2558
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อาหาร

เครื่องดื่ม

สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร

ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย

ของใช้ของประดับ
ตกแต่งของที่
ระลึก

ล�ำดับที่

1

2

3

4

5

รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

104

ผ่าน

57

ไม่ผ่าน

16

24

41

23

230

114

615

115

1,006

333

100% 75.13% 24.87%

1,339

100% 84.25% 15.75%

730

100% 66.86% 33.14%

344

100% 64.06% 35.94%

64

100% 40.00% 60.00%

40

100% 64.60% 35.40%

161

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคเหนือ(ราย)

202

ผ่าน
78

ไม่ผ่าน

14

8

146

78

229

48

874

1,465

235

2.56%

23

43

ผ่าน
7

ไม่ผ่าน

19

60%

3

7

40%

2

28

6

49

142

23

2.00%

1

100% 86.06% 13.94%

165

100% 98.00%

50

100% 82.35% 17.65%

34

100% 73.08% 26.92%

26

100%

5

100% 86.00% 14.00%

50

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออก(ราย)

75

ผ่าน
68

ไม่ผ่าน

17

3

40

44

588

432

1,094

1,814

618

6.09%

71

100% 74.59% 25.41%

2,432

100% 93.91%

1,165

100% 57.65% 42.35%

1,020

100% 47.62% 52.38%

84

100% 85.00% 15.00%

20

100% 52.45% 47.55%

143

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ราย)

114

ผ่าน
79

ไม่ผ่าน

9

7

39

9

86

17

288

536

126

4.64%

14

100% 80.97% 19.03%

662

100% 95.36%

302

100% 83.50% 16.50%

103

100% 81.25% 18.75%

48

100% 56.25% 43.75%

16

100% 59.07% 40.93%

193

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคใต้(ราย)

538

ผ่าน

289

ไม่ผ่าน

59

44

285

161

1,161

617

2,920

4,963

1,335

7.12%

224

100% 78.80% 21.20%

6,298

100% 92.88%

3,144

100% 65.30% 34.70%

1,778

100% 63.90% 36.10%

446

100% 57.28% 42.72%

103

100% 65.05% 34.95%

827

จ�ำนวน
ค�ำขอ

รวม

รวบรวมโดย สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่มาของข้อมูล : สำ�นักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กุมภาพันธ์ 2558

100% 86.18% 13.82%

1,700

100% 97.44%

897

100% 82.67% 17.33%

277

100% 65.18% 34.82%

224

100% 63.64% 36.36%

22

100% 72.14% 27.86%

280

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคกลาง(ราย)

ตารางที่ 1 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทย
จำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยของปี พ.ศ. 2557
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อาหาร

เครื่องดื่ม

สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย

ของใช้ของประดับ
ตกแต่งของทีร่ ะลึก

1

2

3

4

5

รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

ล�ำดับที่

89

ผ่าน

59

ไม่ผ่าน

37

24

24

22

123

87

445

76

718

268

100% 72.82% 27.18%

986

100% 85.41% 14.59%

521

100% 58.57% 41.43%

210

100% 52.17% 47.83%

46

100% 60.66% 39.34%

61

100% 60.14% 39.86%

148

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคเหนือ(ราย)

125

ผ่าน
64

ไม่ผ่าน

15

5

105

50

159

67

633

1,037

208

3.48%

22

100% 83.29% 16.71%

1,245

100% 96.64%

655

100% 70.35% 29.65%

226

100% 67.74% 32.26%

155

100% 75.00% 25.00%

20

100% 66.14% 33.86%

189

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคกลาง(ราย)

12

ผ่าน
5

ไม่ผ่าน

14

100%

4

3

0%

0

5

3

31

66

12

3.13%

1

48

ผ่าน
59

ไม่ผ่าน

16

7

39

29

264

193

77

ผ่าน
50

ไม่ผ่าน

7

4

16

6

63

45

18

100% 72.73% 27.27%

22

100% 63.64% 36.36%

11

100% 60.63% 39.37%

127

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคใต้(ราย)

594

961

322

5.41%

34

100% 74.90% 25.10%

1,283

100% 94.59%

628

188

333

95

8.29%

17

100% 77.80% 22.20%

428

100% 91.71%

205

100% 57.77% 42.23% 10000% 71.43% 40.00%

457

100% 57.35% 42.65%

68

100% 69.57% 30.43%

23

100% 44.86% 55.14%

107

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ราย)

351

ผ่าน

237

ไม่ผ่าน

79

40

198

110

596

368

1,891

3,115

905

7.35%

150

100% 77.49% 22.51%

4,020

100% 92.65%

2,041

100% 61.83% 38.17%

964

100% 64.29% 35.71%

308

100% 66.39% 33.61%

119

100% 59.69% 40.31%

588

จ�ำนวน
ค�ำขอ

รวม

ที่มาของข้อมูล : สำ�นักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

100% 84.62% 15.38%

78

100% 96.88%

32

100% 62.50% 37.50%

8

100% 82.35% 17.65%

17

100%

4

100% 70.59% 29.41%

17

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออก(ราย)

ตารางที่ 2 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทย
จำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยของปี พ.ศ. 2556
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อาหาร

เครื่องดื่ม

สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย

ของใช้
ของประดับตกแต่ง
ของที่ระลึก

1

2

3

4

5

รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

ล�ำดับ
ที่

147

ผ่าน

116

ไม่ผ่าน

53

28

63

78

362

318

690

202

1,315

742

100% 63.93% 36.07%

2,057

100% 77.35% 22.65%

892

100% 53.24% 46.76%

680

100% 44.68% 55.32%

141

100% 65.43% 34.57%

81

100% 55.89% 44.11%

263

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคเหนือ(ราย)

229

ผ่าน
102

ไม่ผ่าน

14

7

234

137

307

163

1,238

2,022

469

4.85%

60

100% 81.17% 18.83%

2,491

100% 95.38%

1,298

100% 65.32% 34.68%

470

100% 63.07% 36.93%

371

100% 66.67% 33.33%

21

100% 69.18% 30.82%

331

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคกลาง(ราย)

75

ผ่าน
30

ไม่ผ่าน

22

100%

5

16

0%

1

23

6

106

231

55

1.85%

2

143

ผ่าน
144

ไม่ผ่าน

26

12

83

56

585

831

171

ผ่าน
129

ไม่ผ่าน

21

6

38

23

144

97

47

100% 62.30% 37.70%

61

100% 77.78% 22.22%

27

100% 57.00% 43.00%

300

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคใต้(ราย)

1,069

141

1,906

1,184
100% 61.68% 38.32%

3,090

100% 88.35% 11.65%

1,210

290

617

232

8.52%

27

100% 72.67% 27.33%

849

100% 91.48%

317

100% 41.31% 58.69% 10000% 67.36% 48.45%

1,416

100% 59.71% 40.29%

139

100% 68.42% 31.58%

38

100% 49.83% 50.17%

287

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ราย)

765

ผ่าน

521

ไม่ผ่าน

119

54

440

310

1,374

1,365

3,393

432

6,091

2,682
100% 69.43% 30.57%

8,773

100% 88.71% 11.29%

3,825

100% 50.16% 49.84%

2,739

100% 58.67% 41.33%

750

100% 68.79% 31.21%

173

100% 59.49% 40.51%

1,286

จ�ำนวน
ค�ำขอ

รวม

ที่มาของข้อมูล : สำ�นักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

100% 80.77% 19.23%

286

100% 98.15%

108

100% 79.31% 20.69%

29

100% 57.89% 42.11%

38

100%

6

100% 71.43% 28.57%

105

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออก(ราย)

ตารางที่ 3 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทย
จำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยของปี พ.ศ. 2555
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อาหาร

เครื่องดื่ม

สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย

ของใช้ของประดับ
ตกแต่งของที่ระลึก

1

2

3

4

5

รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

ล�ำดับที่

142

ผ่าน

110

ไม่ผ่าน

38

14

59

49

270

193

637

217

1,146

583

100% 66.28% 33.72%

1,729

100% 74.59% 25.41%

854

100% 58.32% 41.68%

463

100% 54.63% 45.37%

108

100% 73.08% 26.92%

52

100% 56.35% 43.65%

252

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคเหนือ(ราย)

238

ผ่าน
133

ไม่ผ่าน

24

17

254

158

210

67

803

115

1,529

490

100% 75.73% 24.27%

2,019

100% 87.47% 14.32%

918

100% 75.81% 24.19%

277

100% 61.65% 38.35%

412

100% 58.54% 41.46%

41

100% 64.15% 35.85%

371

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคกลาง(ราย)

31

ผ่าน
14

ไม่ผ่าน

1

2

28

14

25

4

87

172

39

5.43%

5

124

ผ่าน
118

ไม่ผ่าน

22

13

60

49

370

755

128

100%

67

100%

30

100%

417

จ�ำนวน
ค�ำขอ

778

102

1,354

1,037
100% 56.63% 43.37%

2,391

100% 88.41% 11.59%

880

528

84.11%

180

70.31%

90

65.67%

44

56.67%

17

47.24%

197

ผ่าน

ภาคใต้(ราย)

328

15.89%

34

42.22%

38

34.33%

23

43.33%

13

52.76%

220

ไม่ผ่าน

100% 61.68% 38.32%

856

100%

214

100% 32.89% 67.11% 10000%

1,125

100% 55.05% 44.95%

109

100% 62.86% 37.14%

35

100% 51.24% 48.76%

242

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ราย)

4,729

84.01%

2,485

47.73%

965

60.30%

445

63.35%

102

55.16%

732

ผ่าน

2,477

15.99%

473

52.27%

1,057

39.70%

293

36.65%

59

44.84%

595

ไม่ผ่าน

100% 65.63% 34.37%

7,206

100%

2,958

100%

2,022

100%

738

100%

161

100%

1,327

จ�ำนวน
ค�ำขอ

รวม

ที่มาของข้อมูล : สำ�นักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

100% 81.52% 18.48%

211

100% 94.57%

92

100% 86.21% 13.79%

29

100% 66.67% 33.33%

42

100% 33.33% 66.67%

3

100% 68.89% 31.11%

45

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออก(ราย)

ตารางที่ 4 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทย
จำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยของปี พ.ศ. 2554
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อาหาร

เครื่องดื่ม

สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย

ของใช้
ของประดับตกแต่ง
ของที่ระลึก

1

2

3

4

5

รวม

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

ล�ำดับที่

123

ผ่าน

128

ไม่ผ่าน

52

25

50

43

318

233

588

128

1,131

557

100% 67.00% 33.00%

1,688

100% 82.12% 17.88%

716

100% 57.71% 42.29%

551

100% 53.76% 46.24%

93

100% 67.53% 32.47%

77

100% 49.00% 51.00%

251

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคเหนือ(ราย)

335

ผ่าน
310

ไม่ผ่าน

43

37

265

120

279

95

1,007

1,929

601

3.87%

39

100% 76.25% 23.75%

2,530

100% 96.27%

1,046

100% 74.60% 25.40%

374

100% 68.83% 31.17%

385

100% 53.75% 46.25%

80

100% 51.94% 48.06%

645

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคกลาง(ราย)

27

ผ่าน
40

ไม่ผ่าน

12

100%

3

3

0%

0

21

10

80

143

55

2.44%

2

139

ผ่าน
186

ไม่ผ่าน

41

26

89

70

400

709

169

ผ่าน
176

ไม่ผ่าน

20

8

73

56

156

108

48

100% 56.59% 43.41%

129

100% 71.43% 28.57%

28

100% 48.99% 51.01%

345

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคใต้(ราย)

1,057

1,726

1,066

6.63%

75

100% 61.82% 38.18%

2,792

100% 93.37%

1,132

306

86

676

374
100% 64.38% 35.62%

1,050

100% 78.06% 21.94%

392

100% 36.07% 63.93% 10000% 69.23% 44.44%

1,109

100% 55.97% 44.03%

159

100% 61.19% 38.81%

67

100% 42.77% 57.23%

325

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ราย)

793

ผ่าน

840

ไม่ผ่าน

159

96

489

292

1,126

1,095

3,038

5,605

2,653

9.80%

330

100% 67.87% 32.13%

8,258

100% 90.20%

3,368

100% 50.70% 49.30%

2,221

100% 62.61% 37.39%

781

100% 62.35% 37.65%

255

100% 48.56% 51.44%

1,633

จ�ำนวน
ค�ำขอ

รวม

ที่มาของข้อมูล : สำ�นักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สำ�นักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

100% 72.22% 27.78%

198

100% 97.56%

82

100% 67.74% 32.26%

31

100% 80.00% 20.00%

15

100%

3

100% 40.30% 59.70%

67

จ�ำนวน
ค�ำขอ

ภาคตะวันออก(ราย)

ตารางที่ 5 : ร้อยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของประเทศไทย
จำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยของปี พ.ศ. 2553

ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

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

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

175

คณะท�ำงานจัดท�ำเอกสารสรุปผลงานโครงการทดสอบสินค้า OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ที่ปรึกษา

ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์			
ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี			
ว่าที่ร้อยตรี สรรค์ จิตใคร่ครวญ		

คณะผู้จัดท�ำ		
นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข			
นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ			
นางวรรณา ต. แสงจันทร์			
นางอาภาพร สินธุสาร			
นางสาวจิรสา กรงกรด			
นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี				
ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา				
นางอารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ			
นางสุบงกช ทรัพย์แตง			
นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์		
นางสาวสวรินทร์ สินะวิวัฒน์			
นายอมรพล ช่างสุพรรณ			
นางสาวพนารัตน์ มอญใต้			
นางสาวพรรษชล รัตนปาณี			
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี				
นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน			
นางสาวสุวศรี เตชะภาส			
นางสาวฐิติพร แก้วสุวรรณ			

176

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470
Call Center : 0 2201 7555
Website : http://www.dss.go.th

