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 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและ 

เครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ภายใต้โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภค ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ มุ่งเน้นดำเนินงานจากเดิมที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าอาหารในห้องปฏิบัติการ 

ให้มีการทำงานเชิงรุกและเข้าถึงชุมชนมากขึ้น โดยมีแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกระจายความช่วยเหลือ

จากภาครัฐสู่ภาคการผลิตระดับชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 การดำเนินโครงการในป ๒๕๕๗ มีกลุ่มเปาหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จังหวัด ได้แก่  

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนกลุ่มเปาหมายในพื้นที่ภาคใต้ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มอยู่เปน

จำนวนมากและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่มีความต้องการการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้า OTOP และการสนับสนุน

จากหน่วยงานภาครัฐ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงมีแผนการดำเนินงานโครงการในการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน แล้ววิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ  

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกรายสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน คณะผู้จัดทำหวังเปนอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชน์

แก่ผู้ประกอบการ OTOP รายอื่นๆ ของไทยที่ผลิตสินค้ากลุ่มเดียวกันสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาลักษณะ

เดียวกันได้ ช่วยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความ

ปลอดภัยของสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่มของไทยมากขึ้น 

 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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ผลิตภัณฑ์	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	
 ผู้ประกอบการ  OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้า OTOP 

รวม ๕ ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่งของที่ระลึก และสมุนไพรที่

ไม่ใช่อาหาร สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเปนสินค้าที่ภาครัฐต้องตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเพราะต้อง

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเปนสำคัญ ในป พ.ศ.๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยม

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในหลายจังหวัด ผู้ผลิตมีปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการผลิตยังไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์มี

คุณภาพไม่สม่ำเสมอ ขาดความรู้ในด้านสุขลักษณะการผลิต ขาดความพร้อมของสถานที่ผลิต เปนต้น และได้นำสินค้ามา

ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบพบว่าสินค้าประมาณร้อยละ ๖๐ ที่นำมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์

ตามมาตรฐาน และผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสินค้าดังกล่าวได้ เนื่องจากที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่

ของภาครัฐยังให้บริการไม่ทั่วถึงหรือไม่ครอบคลุมทุกปัญหา และจากข้อมูลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

(สมอ.) ระบุว่าผู้ประกอบการประเภทอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโน้มยื่นขอมาตรฐาน มผช. ลดลง เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิต

อาหารและเครื่องดื่มต้องผ่านการตรวจสอบอาคารสถานที่ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน  

ซึ่งต้องใช้เงินทุนและผู้ผลิตยังขาดความรู้ในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP)  

หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) รวมทั้งปัญหาคุณภาพสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนา

สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือและกระจายความช่วยเหลือจากภาครัฐสู่ภาคการผลิตในระดับชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพของ

สินค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด 

วัตถุประสงค์	
 ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในการผู้บริโภค 

เปาหมาย	(ปงบประมาณ	๒๕๕๗)	
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕   ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนไม่น้อยกว่า  ๓๕๐ ราย 



๔ อาหารและเครื่องดื่ม

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.กลุ่มน้อยขนมไทยย้อนยุค ๑๔๔/๓๒ ม.๔ ต. มะเริง อ.เมือง 

ขนมไทย
๑.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวหอม 

ดอกมะลิ           
๑๐๕ /๙๖ ม.๕ ต.เมืองทอง 
อ.เมืองร้อยเอ็ด แปรรูปข้าวหอมมะลิ                       
๑๐๕, ขนมโดนัทจากข้าวหัก

๒.กลุ่มอาชีพปลาส้มไร้ก้าง ๒๗๔ ม.๘ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง 
ปลาส้ม

๒.วิสาหกิจชุมชนฮักแพง แบ่งปัน  ๑๓๖ ม.๑ ต.หนองพอก อ.หนองพอก 
ไข่เค็ม, โดนัท, ปุยฝาย

๓.กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมไทย 
น้ำเพื่อสุขภาพ

๗๒๗/๓๖ ถนนท้าวสุระ อ.เมือง 
น้ำเพื่อสมุนไพรสุขภาพ 

๓.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร 
โปงเจริญสุข (ข้าวสามเกลอ)

๓๗ ม.๓ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี
ข้าวกล้องบรรจุสุญญากาศ

๔.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมพรสมุนไพร ๕๐๗ ถนนเดชอุดม ๑๔ ต.ในเมือง 
อ.เมือง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

๔.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
หนองหินใหญ่ขนมทองม้วน

๙๒ ม.๑ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง 
ขนมทองม้วน, ขนมดอกจอก, โดนัท 

จังหวัดขอนแก่น ๕.กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปาม่วง 
(นางเล็ดแม่สำราญ) 

๔๑ ม.๕ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง 
ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม, ข้าวเกรียบว่าว

๑.กลุ่มแม่บ้านชุมชนโนนชัย1 ๔๑/๑ ม.๒ ต.เมืองเก่า 
อ.เมืองขอนแก่น ขนมทองม้วน

๖.วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกเลิศรส 
(ปลาร้าบอง)

๒๓๐ ม.๑ ต.หน่อม อ.อาจสามารถ 
น้ำพริกปลาย่าง, ปลาร้าสด, 
ปลาร้าสุก, น้ำพริกเผา, 
ปลาร้ากลิ่นแมงดา

๒.กลุ่มทำทองม้วน ๘๘/๖๙ ม.๓ ต.ในเมือง 
อ.เมืองขอนแก่น ขนมทองม้วน

๗.กลุ่มขนมนางเล็ดน้ำแตงโม ๑๐๑/๑๕๖ ม.๑๐ ต.ศรีสว่าง 
อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 
นางเล็ดน้ำแตงโม

๓.กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่ม 
บ้านห้วยเตย 

๑๗๘ ม.๗ ต.บ้านห้วยเตย อ.ภูผาม่าน 
สมุนไพรชงดื่มสำเร็จรูป

๘.กลุ่มสตรีทำปลาส้ม บ้านเขวาคำ ๘๐ ม.๑ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 
ปลาส้ม

๔.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องดื่ม 
สมุนไพรสำเร็จรูป (ตราสามดาว)   

๙๑ ม.๔ ต. ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน 
เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

๙.กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือ
ก ทุ่งกุลาร้องไห้

๑๗ ม.๕ ต.หนองแค อ.ปทุมรัตน์ 
จ.ร้อยเอ็ด ข้าวหอมมะลิ, 
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์

๕.กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร 
บ้านหอยบ้านดอน 

๑๔๔ ม.๒ ต. โนนอุดม อ.ชุมแพ 
– ข้าวเกรียบฟักทอง, นางเล็ด, 
กล้วยเบรกแตก

๑๐.กลุ่มแม่นางไส้กรอก ๓๑ ม.๑๑ ต.แวง อ.โพนทอง 

ไส้กรอก, หม่ำ, แหนม, เนื้อแดดเดียว, 
หมูแดดเดียว

๖.กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านดงกลาง ๒๘๖ ม.๗ ต.บ้านโด้น อ.พระยืน

เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

๑๑.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรอินทรีย์อีสาน 

๙๔ ม.๔ ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี 
ข้าวอินทรีย์บรรจุสุญญากาศ

๗.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส่งเสริม 
การผลิตข้าวชุมชนสาวะถี 

๑๐๙/๒ ม.๒๒ ต.สาวะถี อ.เมือง

ข้าวบรรจุถุง, 
เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

๑๒.วิสาหกิจชุมชน OTOP บ้านพิลา ๕๐ ม.๓ ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์ 
ขนมทองม้วน

๘.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มหอม 
ตราแม่สมศรี 

๖๓/๑ ม.๑๒ ต.ในเมือง อ.เมือง

ไข่เค็ม, น้ำพริกเผา, น้ำพริกปนแห้ง 
ปลาร้าบอง, ปั้นสิบ

๑๓.กลุ่มแปรรูปถั่วลิสง ๑๕ ม.๑ ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 
ถั่วลิสงคั่วเกลือไอโอดีน

๙.กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหินเหิบ-
ศิลาทิพย์ 

๑๑๗ ม.๗ ต.พระยืน อ.พระยืน

ชาใบหม่อนสำเร็จรูป

๑๔.กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแคน

๑๕๕ ม.๒ ต.ปาสังข์ 
อ.จตุรพักตรพิมาน น้ำสมุนไพร, 
แหนม, ไข่เค็ม, ไส้กรอก



อาหารและเครื่องดื่ม ๕

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐.กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านชุมชน 

โนนชัย (ไข่เค็มเรือนเงิน) 

๒๔/๑๐ ม.๑๒ ต.ในเมือง อ.เมือง 

ไข่เค็ม

๑๕.วิสาหกิจชุมชนทำขนม บ้านน้ำสร้าง ๑ ม.๙ ต.ศรีโครต อ.จตุรพักตรพิมาน 

ข้าวแต๋น

๑๑.กลุ่มทำขนมลากรอบ ๑๖๒/๒ ม.๑๗ ต.ท่าพระ 

อ.เมืองขอนแก่น ขนมลากรอบ

๑๖.กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปขนม บ้านเล้า ๗๙ ม.๓ ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 

ขนมเค้กเนยข้าวหอมมะลิ

๑๒.กลุ่มแม่บ้านทำปลาทูโคกสี ๒๕๙ ม.๑๔ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น 

น้ำพริกปลาทูอบแห้ง

๑๗.กลุ่มข้าวเกรียบว่าวสหชัยพัฒนา ๔๖ ม.๑๐ ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 

ข้าวเกรียบว่าว

๑๓.กลุ่มทำขนมเทียนแก้ว ๓๗ ม.๕ อ.เมือง 

ขนมเทียนแก้ว

๑๘.กลุ่มสตรีทำขนม  บ้านดงเมืองจอก ๕๑ ม.๖ ต.ศรีโคตร 

อ.จตุรพักตรพิมาน ขนมดอกจอก

๑๙.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้อง 

เพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้

๔ ม.๑๖ ต.เกษตรวิสัย 

อ.เกษตรวิสัย ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ, 

ข้าวอางกล้องงอก, 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

๒๐.ทิพย์หมี่กรอบ ๑๐ ม.๑๐ ต.นาอุดม อ.โพนทอง 

หมี่กรอบ

๒๑.กลุ่มขนมปั้นสิบ ๓๙ ม.๑ ต.เด่นราช อ.หนองฮี 

ขนมปั้นสิบ



๖ อาหารและเครื่องดื่ม

ภาคใต้
จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา
๑. วิสาหกิจชุมชนแสงชัย 

เกษตรอินทรีย์
๑๘/๕ ม.๖ต.บางหมาก อ.เมือง
เห็ดทอดกรอบปรุงรส

๑. กลุ่มน้ำพริกคุณศักดิ์ ๕๑/๑  ม.๔ ต.เกาะยอ อ.เมือง           
น้ำพริกแกง

๒. บริษัท รุ่งธนาอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ๑๖/๒ ม.๑ ต.ท่ายาง อ.เมือง 
ปลาหมึกทอดกรอบปรุงรส

๒. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกบ้านตีน ๗๑ ม.๓ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา            
น้ำพริกแกง

๓. กลุ่มรับร่อร่วมใจ ๖๒ ม.๒ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ
กล้วยเล็บมือนางทอด

๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรบ้าน ทุ่งนาหว่าน

๑๕/๑ ม.๕ ต.พิจิตร อ.นาหม่อน           
น้ำพริกแกง

๔. กลุ่มทุเรียนทอดบ้านชายน้อย ๑๙/๑ ม.๔ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว 
ทุเรียนทอดกรอบ

๔. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรบ้านหน้าควน

๙๗/๓ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง 
น้ำพริกแกง

๕. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี           
เพื่อการแปรรูป

๖/๔ ม.๒ ต.วังไผ่ อ.เมือง
กล้วยเล็บมือนางอบ

๕. กลุ่มร้านขนมไทยแม่ฉวี ๑๒๐ ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง 
ขนมไทย

๖. กลุ่มขนมไทยบ้านคูขุด ๔๓ ม.๓ ต.บางหมาก อ.เมือง
ขนมไทย

๖. กลุ่มปลาแผ่นกรอบลุงพิน ๒๐๗ ต.บ่อยาง อ.เมือง
ปลาแผ่นทอดกรอบ

๗. ไร่หอมทอง ๔๗/๑ ต.หลังสวน อ.หลังสวน
ผลไม้ทอดสุญญากาศ

๗. กลุ่มถั่วลิสงทอดแผ่นอรษา ๕๔/๑  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
ถั่วลิสงทอดแผ่น

๘. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านสวนทรัพย์

๔ ม.๗ ต.สลุยอ.ท่าแซะ
กล้วยเล็บมือนางอบ

๘. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะยอ ๔๓/๑  ม.๔  ต.เกาะยอ อ.เมือง 
สาหร่ายทะเลปรุงรส

๙. ร้านกล้วย กล้วย ๕๙ ม.๘ ต.สลุย อ.ท่าแซะ
กล้วยเล็บมือนางอบ

๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตำราเอก ๑๒  ซ.๑  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
เครื่องดื่มสมุนไพร

๑๐. กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน ๒ ม.๑ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน
กล้วยเล็บมือนางอบ

๑๑. กลุ่มกล้วยเล็บมือนางอบ ๑๗๗ ม.๑๒ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน 
กล้วยเล็บมือนางอบ

๑๒. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
พ่อตาหินช้าง

๒๕๖ ม.๓ ต.สลุย อ.ท่าแซะ
กล้วยเล็บมือนางอบ

๑๓. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง 
การเกษตร

๘/๓ ม.๔ ต.ทะเลทรัพย์อ.ปะทิว
กล้วยเล็บมือนางอบ

๑๔. กลุ่มน้ำพริกเครื่องแกง          
บ้านเนินทอง

๑๖๐/๑ ม.๖ ต.สลุย อ.ท่าแซะ
น้ำพริกแกง

๑๕. น้ำจิ้มสุกี้ฮ่องเต้ ๑๙ ม.๔ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว
น้ำจิ้มสุกี้ยากี้

๑๖. กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ 
สุขภาพ

๓๖/๔ ม.๙ ต.ตากแดด อ.เมือง   
เครื่องดื่มสมุนไพร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว 

ตำบลศรีวิชัย
๑๐๐/๑ ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน            
ข้าวแตน กล้วยทอดกรอบ

๒. กลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านตำบลเสวียด ๖๓/๓ ม.๒ ต.เสวียด อ.ท่าฉาง            
น้ำพริกแกง

๓. วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมุนไพร ๑๕๙/๒๐๑ ม.๑๐ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ 
น้ำพริกแกง

๔. วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง     
ปลอดสารพิษบ้านกลาง 

๓๔ ม.๕ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ 
ผักและผลไม้ทอดกรอบ

๕. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไวน์บ้าน         
คลองพังกลาง

๔๐/๒ ม.๑ ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี
ไวน์สมุนไพร

๖. วิสาหกิจชุมชนบ้านยวนปลา ม.๓ ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี
น้ำพริกแกง

๗. กลุ่มสตรีศรีวิชัยไข่เค็ม ๕๔ ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน
ไข่เค็มพอกดิน



๑. ลงพื้นที่สำรวจ
๒. วิเคราะห์ปัญหา

๓. จัดฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหา ๔. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึก

๕. ติดตามผลการดำเนินงาน

๖. สรุปผลการดำเนินงาน

อาหารและเครื่องดื่ม ÷

ขั้นตอนการดำเนินงาน
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ผลการดำเนินงาน



อาหารและเครื่องดื่ม ๙

ภาคใต้
ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

สุราษฎร์ธานี และชุมพร วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑ กลุ่ม

หารือการดำเนินงานกับหน่วยงาน

ราชการท้องถิ่น

ในการลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการลงพื้นที่สำรวจ รวมจำนวน ๙๐ ราย ได้แก่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๒ ราย และภาคใต้ ๕๘ ราย

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ OTOP 

สอบถามปัญหาผลิตภัณฑ์

บันทึกรวบรวมประเด็นปัญหา 

ความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP 

ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา

สำรวจอาคารสถานที่ผลิตและ

สอบถามปัญหาการผลิต

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ OTOP 

ถึงความต้องการ การสนับสนับสนุนจาก วศ.

ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการควบคุม

กระบวนการผลิต



๑๐



๑๑



๑๒



๑๓



๑๔



อาหารและเครื่องดื่ม ๑๕



อาหารและเครื่องดื่ม๑๖



อาหารและเครื่องดื่ม ๑÷



อาหารและเครื่องดื่ม๑๘

๑

๒

๒.	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	และถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดฝึกอบรม ๒ หลักสูตร

 หลักสูตรที่	๑

 การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ  โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่  

๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๕๖ ราย 

 ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน จำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์

 หลักสูตรที่	๒	

 การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วัน

ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗  

 ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จำนวน ๖๗ ราย  

 ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน จำนวน 

๗ ผลิตภัณฑ์ 



อาหารและเครื่องดื่ม ๑๙

๓๔
๓๔



อาหารและเครื่องดื่ม๒๐



อาหารและเครื่องดื่ม ๒๑

ครั้งที่	 ๓  ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่

จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ กลุ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๓๒ ราย



อาหารและเครื่องดื่ม๒๒ อาหารและเครื่องดื่ม๒๒๒๒ อาหารและเครื่องดื่ม๒๒

สรุปผลการดำเนินงาน



๒๓๒๓








