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คำนำ

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท�า “โครงการทดสอบสินค้า OTOP  

เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีการลงพื้นที่ใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต้ และมกีลุ่มสนิค้าเป้าหมายท้ังหมด 5 ประเภท คอื อาหาร เคร่ืองด่ืม 

ผ้าและเครือ่งแต่งกาย ของใช้ของประดบัตกแต่งของทีร่ะลกึ และสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร เพือ่หาความต้องการหรอืปัญหา

ท่ีแท้จริงในการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมท้ังแนะน�าแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

กระบวนการผลติ และคณุภาพของผลติภณัฑ์ โดยอาศยัองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตลอดจน

มกีารสร้างมลูค่าเพิม่ของสนิค้า OTOP ได้แก่ การเพิม่กลยทุธ์การตลาดและการพัฒนาบรรจภุณัฑ์เพือ่เพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกบัต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มอบ “คูปองวทิย์เพื่อโอทอป” แกผู่้ประกอบการเพื่อให้

มีการน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต  

การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้บูรณาการร่วม

กบัส�านกังานต่างๆ ของจงัหวัด เช่น ส�านักงานอตุสาหกรรมจังหวดั ส�านกังานพฒันาชุมชนจงัหวัด ส�านกังานเกษตรจงัหวดั 

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ดงันัน้ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จงึได้จดัท�าหนงัสอืรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2559 

โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการ

ด�าเนินงานโครงการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และผู ้สนใจทั่วไป และขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ประกอบการและชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โครงการฯ ประสบความส�าเร็จด้วยดี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กันยายน 2559
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บทนำ

 ตามทีร่ฐับาลมวีสิยัทัศน์ในการพฒันาประเทศให้มคีวามมัน่คง และท�าให้ประชาชนมคีวามมัง่คัง่อย่างยัง่ยนืนัน้ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ให้ก้าวไกล 

สูร่ะดบัสากลด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยด�าเนนิงาน โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ยกระดบัคุณภาพสนิค้า

และความปลอดภยัของผูป้ระโภค ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั มนีโยบายในการผลกัดนัและสนบัสนนุการใช้วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัและการทดสอบในห้องป บิติัการไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 

โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ 1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม 3) ของใช้ 

ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก 4) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ในทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อให้สินค้า OTOP มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรบั สร้างความเชือ่มัน่แก่ลูกค้า และขยายโอกาสเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกจิชมุชน/ชมุชน 

ทั่วทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

1. วัตถุประสงคการดำเนินงานโครงการ

1.1 ผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและการทดสอบในห้องป ิบัติการ 

ไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.2 ด�าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท 

2. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP

 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวทางการด�าเนินงานโครงการฯ โดยการส�ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ

ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP  

เบื้องต้นโดยห้องป ิบัติการเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้ค�าปรึกษาเชิงลึก การพัฒนา

บรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ได้แก่ 

ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานเกษตรจังหวัด 

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นต้น เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า 

OTOP ประเภทต่างๆ ท�าให้เกดิความเชือ่มโยงระหว่างโครงการ OTOP ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารกบัแผนพฒันาสินค้า 

OTOP ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3. กลุมเปาหมาย

3.1 ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน 

3.2 ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ต้องการยกระดับคุณภาพสินค้า
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

4.1 สินค้า OTOP มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความสามารถในการแข่งขัน

4.2 ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

4.3 ลดการสูญเสียจากการส่งคืนสินค้า

4.4 ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน

 5. พื้นที่กลุมเปาหมาย

 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

 6. งบประมาณ

 39,120,000 บาท

 7. ผลการดำเนินงาน

 ผลการสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชนโดยการด�าเนินงานโครงการทดสอบ

สินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้ประโภคนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถพัฒนา

คุณภาพสินค้า OTOP โดยการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP และผลักดันให้สินค้า 

OTOP เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานในปี พ.ศ. 2559 จ�านวนทั้งสิ้น 373 ผลิตภัณฑ์

 จ�าแนกตามประเภทสินค้า OTOP ได้ ดังนี้ 

- อาหาร      จ�านวน 213 ผลิตภัณฑ์    

- เครื่องดื่ม       จ�านวน 4 ผลิตภัณฑ์ 

- ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก  จ�านวน 65 ผลิตภัณฑ์ 

- ผ้าและเครื่องแต่งกาย    จ�านวน 36 ผลิตภัณฑ์ 

- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร    จ�านวน 55 ผลิตภัณฑ์ 

 จ�าแนกตามการยื่นขอรับรองมาตรฐานได้ ดังนี้ 

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน    จ�านวน 263 ผลิตภัณฑ์ 

- มาตรฐานอาหารและยา    จ�านวน 98 ผลิตภัณฑ์ 

- มาตรฐานฮาลาล     จ�านวน 11 ผลิตภัณฑ์ 

- มาตรฐาน P    จ�านวน 1 ผลิตภัณฑ์

 และมีผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 4,927 ราย โดยมีพื้นที่ด�าเนินงาน

ครอบคลุม 54 จังหวัด แบ่งเป็น 

- ภาคเหนือ จ�านวน 12 จังหวัด ได้แก่ ล�าปาง พะเยา เชียงราย ล�าพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก 

เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร และอุตรดิตถ์

- ภาคกลาง จ�านวน 15 จงัหวดั ได้แก่ สพุรรณบรุ ีอ่างทอง ราชบรุ ีชยันาท อยธุยา นครปฐม กรงุเทพมหานคร 

นนทบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 13 จังหวัด ได้แก่ เลย ขอนแก่น สกลนคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

อุดรธานี นครพนม บึงกา  หนองคาย มุกดาหาร หนองบัวล�าภู และกา สินธุ์
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- ภาคตะวันออก จ�านวน 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี 

- ภาคใต้ จ�านวน 10 จงัหวดั ได้แก่ ชมุพร สรุาษ ร์ธาน ีนครศรธีรรมราช สงขลา สตลู พทัลุง ระนอง นราธวิาส 

ปัตตานี และยะลา

ตารางแสดงแผน ผลการด�าเนินงานในปี พ ศ  2559

ผลการด�าเนินงาน แผน ผล

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์) 200 373

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย) 3,600 4,927

	 	 	 	 	 	 	 	 														ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

 นอกจากนี ้กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้ให้ความส�าคญักบัการน�าโจทย์ปัญหาทีไ่ด้รบัจากผูป้ระกอบการโอทอป

และชุมชน มาศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยสามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ตรงความ

ต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสินค้า OTOP ให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ด�าเนินการมอบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม isting จ�านวน 

50 ราย เป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด จ�านวน 23 ราย (ร้อยละ 46) รองลงมาคือกลุ่มของใช้ 

ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก จ�านวน 15 ราย (ร้อยละ 30) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 9 ราย  

(ร้อยละ 18) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 3 ราย (ร้อยละ 6) โดยเป็นการน�า วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาและ

ออกแบบกระบวนการผลิต จ�านวน 33 ราย พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ�านวน 13 ราย และพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ จ�านวน 4 ราย ในภูมิภาคต่างๆ คือ ภาคเหนือ 6 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ราย ภาคตะวันออก 2 ราย 

ภาคกลาง 9 ราย และภาคใต้ 24 ราย

 การด�าเนินงานโครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้ประโภค 

มีส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และมีการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น 

ทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทยเพื่อโอทอป ป พ.ศ. 2559
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พื้นที่การดำเนินงานโครงการทดสอบสินคา OTOP  
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค
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 สินค้าหนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในภาคต่างๆ มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกัน  

เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ จึงมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสินค้า OTOP ประสบปัญหาหลายด้าน 

ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการจ�าหน่าย และสินค้า OTOP ส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ต่างๆ ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้

ในการผลิตมีคุณภาพไม่สม�่าเสมอ กระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ท�าให้คุณภาพสินค้าในการผลิตแต่ละครั้งไม่คงที ่

ไม่สม�า่เสมอ และไม่ได้ตามมาตรฐาน ผูป้ระกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ ไม่สามารถผลติสนิค้าได้เพยีงพอต่อความต้องการ

ของลูกค้า รวมทั้งผู้ประกอบการขาดความตระหนัก ความเข้าใจ ในเรื่องการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้าน

การตลาด ได้แก่ สินค้าไม่แตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม ช่องทาง การจัดจ�าหน่ายสินค้ามีน้อย  

โดยเฉพาะการส่งออก ตลอดจนยังขาดความรู้เรื่อง การบริหารจัดการด้านการตลาด 

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จงึได้จดัสมัมนาเชงิป บิตักิารโครงการเสรมิสร้างผลติภณัฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสูร่ะดบั

สากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ ผู้ประกอบการ 

OTOP และวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้และความตระหนักถึงการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเน้นการบูรณาการร่วม

กับจังหวัด มุ่งให้มีความสอดคล้องกับการด�าเนินการยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการพัฒนาการผลิต 

การตลาด และการบริหารจัดการสินค้า รวมทั้งสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพหรือสินค้าอื่นๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต  

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และช่วยให้สินค้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรอง

ตามมาตรฐานได้ ด�าเนินการให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า  

เป็นประโยชน์ส�าหรบัผูป้ระกอบการในจงัหวดัหรอืชุมชน ส่งเสรมิให้ได้รบัความช่วยเหลอืสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามความต้องการ สามารถพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อน�าองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าของผู้ประกอบ

การ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการ

ผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

1.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับแผนพัฒนาสินค้า 

OTOP ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิต

1.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ภารกจิ งานบริการทางห้องป บิตักิารของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ให้สาธารณชนได้

รบัทราบ 

การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร โครงการเสรมิสรางผลติภณัฑ OTOP
ใหกาวไกลสูระดับสากลดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เรื่อง “สรางคุณภาพสินคา OTOP เพื่อรายไดที่ยั่งยืน”
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2. การดำเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�าเนินการจัดงานสัมมนาเชิงป ิบัติการฯ จ�านวน 3 ครั้ง 

โดยได้จัดสัมมนาในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ

สมัมนาในครัง้น้ี ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ OTOP มคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึการน�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

มาใช้ในการผลติให้ผลติภณัฑ์มคีณุภาพตามมาตรฐาน มคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค และรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นการเพิม่

มลูค่าผลผลติพฒันาเศรษฐกจิของชมุชนและสามารถยืน่ขอการรับรองตามมาตรฐานได้ ห้องป บิติัการสามารถให้บรกิาร

ต่อสังคมและชุมชนได้ทั่วทุกภูมิภาค การจัดสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้

ครั้งที่ 1 กลุมจังหวัดภาคใต 

 วนัที ่24 พ ศจิกายน 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยม ีดร. สทุธเิวช ต.แสงจนัทร์ 

อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เป็นประธานในพิธีเปด ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสาธติ ธรรมประดษิฐ์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา เป็นผูก้ล่าวต้อนรบั มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนาฯ 

ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการ OTOP จากกลุม่จงัหวดัภาคใต้ จ�านวน 14 จงัหวดั ได้แก่ ชมุพร สรุาษ ร์ธานี นครศรีธรรมราช 

พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล ยะลา และสงขลา โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีประจ�าภาคใต้ การจัดกิจกรรมในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย 

•  การบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนสินค้า OTOP ด้วยแผนธุรกิจ

โดย อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•  การบรรยายพิเศ  เรื่อง การพั นาคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

•  การเสวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP อย่างยั่งยืน

โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา นายคณบดี 

สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นางเปรมรัตน์ อุไรรัตน์ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว 

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้ด�าเนินรายการเสวนาโดย นางสาวสายจิต ดาวสุโข  

นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

•  การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์ 

โดยจัดแสดงการลงพื้นที่พัฒนาสินค้า OTOP ตลอดทั้งกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ แหล่งทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบ

ความส�าเร็จในการยกระดับสินค้า OTOP ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถน�าผลิตภัณฑ์ยื่นขอ

การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. มผช. หรือ ฮาลาล การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มีข้อมูลเรื่องเด่นๆ ได้แก่ 

1) ความสามารถของถ่านดูดกลิ่นในการดูดซับด้วยสารละลายไอโอดีน

2) การปรับปรุงคุณภาพน�้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP

3) การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด
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4) การตรวจวัดค่าวอเตอร์แอคทิวิตีของอาหาร

5) การส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล

•  การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางการแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

แบ่งเปนกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ

1)  กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

2)  กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

3)  กลุ่มอาหารฮาลาล

4)  กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สรุปประเดนปญหา ความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย 

1  กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

- การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เช่น พัฒนากระบวนการทอด

- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น แบบพิมพ์ขนม ตู้อบพลังแสงอาทิตย์ หม้อแรงดัน 

เครื่องซีลสุญญากาศ เป็นต้น

2  กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก 

- ต้องการเครื่องจักรเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณมากและมีคุณภาพสม�่าเสมอ 

- ส่งเสริมช่องทางการตลาด 

- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย

3  กลุ่มอาหาร าลาล 

- มาตรฐานฮาลาลมีค่าใช้จ่ายสูงและมีอายุการรับรอง 1 ปี

- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องบรรจุ เครื่อง ่าเชื้อ เป็นต้น

4  กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

- การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน

- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องบรรจุ เครื่องกวน เป็นต้น

- ต้องการเทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร เพือ่พฒันาผลติภัณฑ์ให้มคีณุภาพได้มาตรฐาน

สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนา  

 จากผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 404 คน ได้แจกแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการ OTOP จ�านวน 283 คน และ

ได้รับแบบประเมินคืนจ�านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 98.94 สรุปได้ ดังนี้

- กลุม่ผูป้ระกอบการ OTOP ทีเ่ข้าร่วมสัมมนาฯ อยูใ่นกลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองดืม่มากทีส่ดุ 

จ�านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 52.15 รองลงมาคือ กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.14 

กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก จ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 กลุ่มสินค้าฮาลาล จ�านวน 26 คน  

คิดเป็นร้อยละ 8.58 กลุ่มห้องป ิบัติการที่เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.28 และอื่นๆ จ�านวน  

2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66
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 - ข้อคิดเหน : ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการสัมมนา อยู่ในระดับความ

พงึพอใจมากทีส่ดุ โดยพบว่า มคีวามพงึพอใจมากท่ีสุดในด้านความเหมาะสมของสถานท่ีจัดสัมมนา และวทิยากรน�าเสนอ

หัวข้อ “การขับเคลื่อนสินค้า OTOP ด้วยแผนธุรกิจ”

 - ข้อเสนอแนะ :

- ควรติดตามผลหลังการสัมมนา โดยลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

- ควรลงพืน้ท่ีส่งเสรมิงานวิจยัในระดบัท้องถิน่ เพือ่สร้างทกัษะและองค์ความรู้สูก่ลุม่ผูป้ระกอบการ ให้

มกีารพฒันายกระดบัความรู้สูก่ระบวนการจดัการผลติภัณฑ์ สนิค้า บรกิารให้มมีาตรฐานสากล เพิม่

ระยะเวลาการจัดสมัมนาและการศึกษาดูงาน เพ่ือให้ได้รบัองค์ความรูจ้ากวทิยากรอย่างเตม็ท่ี

- ควรมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน เช่น จัดงานร่วม

กับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ี าน ัมมนา 	วันที่	2 	 กายน	255 	ณ	 ม มอน 	 ลา า	 ั วั ขลา

กา ยาย ่อ 	กา ขั ล่อน น ้า	 	 ้วย น ก 	 ย	อา า ยล ั วั น	 ลกลนันท 	

ู้อานวยกา า ัน ั นาว า ก ขนา กลา ล ขนา ยอม อขายม าวทยาลัย ขลาน นท

ท ว 	 ันท 	อ ีก มวทยา า กา 	 ยาย

่อ 	กา ั นา ณ า น ้า	 	 ้วยวทยา า ล ท น ลยี
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กา วนา	 ่อ 	กา ่มมูล า น ้า	 	อยา ยั่ ยน

ู้ กอ กา น ้า	 	 ั ล า นาย น ้า าย น าน

ั นท กา ขอ ก มวทยา า กา

มกลมยอย ่อ ลก ลี่ยน กา ณ	 ล ี นวทา กา ก้ า ล ัณ
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ครั้งที่ 2 กลุมจังหวัดภาคเหนือ 

 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ 

อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพธิเีปด ดร. ณชันพงศ์ วชริวงศ์บรุ ีรองอธบิดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ เป็น

ผู้กล่าวรายงาน และนายส�าเริง ไชยเสน หัวหน้าส�านักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 

ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการ OTOP จากกลุม่จังหวดัภาคเหนอื จ�านวน 17 จงัหวดั ได้แก่ เชยีงราย เชยีงใหม่ น่าน พะเยา 

แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพนู อตุรดติถ์ พษิณโุลก ตาก เพชรบรูณ์ สโุขทยั ก�าแพงเพชร พจิติร นครสวรรค์ และอทุยัธาน ี

โดยมีหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั และศนูย์ประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจ�าภาคเหนอื การจัดกจิกรรมในงาน

สัมมนาฯ ประกอบด้วย

•  การบรรยายพิเศ  เรื่อง การพั นาคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

•  การเสวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP อย่างยั่งยืน 

โดยมวีทิยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นายสงกรานต์ มลูวจิิตร นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ผูแ้ทน

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอิสรา นานาวิชิต เภสัชกรช�านาญการพิเศษ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ 

นายธวัช ใสสม หวัหน้ากลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาชมุชน ผูแ้ทนพฒันาชมุชนจงัหวัดเชยีงใหม่ นางสาวอรุาวรรณ อุ่นแก้ว 

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้ด�าเนินการเสวนาได้แก่นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ  

นักวิทยาศาสตร์ป ิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

•  การบรรยาย เรื่อง คุณภาพสินค้ากับการวางแผนธุรกิจและการตลาดเพื่อพั นา ผู้ประกอบการ 

OTOP “ขายได้ ขายดี ท�าอย่างไร” 

โดย นางสาวพัดชา เอลา ุกานนท์ วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการตลาด

•  การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

จดันทิรรศการในภาพรวมการน�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ โดยจัดแสดงการ

ลงพืน้ท่ีพฒันาสนิค้า OTOP ตลอดทัง้กระบวนการผลติ เริม่ตัง้แต่การคดัเลอืกวตัถดิุบ แหล่งทดสอบผลติภณัฑ์ การพฒันา

นวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในการยก

ระดับสินค้า OTOP ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถน�าผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง เช่น อย. มผช. หรือ ฮาลาล การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มีข้อมูลเรื่องเด่นๆ ได้แก่

1) การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารทอด

2) ผลไม้ในน�้าเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ต

3) ชุดทดสอบโคลิ อร์มน�้าและอาหาร

4) วัตถุเจือปนอาหาร 

5) การตรวจสอบสีผสมอาหาร 

6) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอ โดยห้องป ิบัติการ วศ.

7) เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการบ�าบัดน�้าเสียจากการย้อมสี

8) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
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•  การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางการแก้ปญหาผลิตภัณฑ์แบ่ง

เปนกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

2) กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

3) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

4) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สรุปประเดนปญหา ความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย 

1  กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

- สนับสนุนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน

- การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

- ต้องการขยายตลาด และส่งเสริมด้านตลาด

2  กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

- องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเนื้อดินแต่ละชนิดในแต่ละแหล่ง

- ต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนกระดาษสาในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาแพง 

- วัตถุดิบส�าหรับท�าผลิตภัณฑ์จักสานหายากในช่วงหน้าแล้ง

3  กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

- สนับสนุนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน

- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องกรอด้าย หม้อย้อม เป็นต้น

- บ่อบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับกระบวนการ อกย้อม

- เพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการผลติ เช่น พฒันากระบวนการ อกย้อม การปรบัสภาพน�า้ทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ

- ส่งเสริมช่องทางการตลาด   

4  กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

- การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน

- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

- องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน เช่น สูตรของครีมรองพื้น แป้ง ุน 

- ส่งเสริมช่องทางการตลาด

สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนา  

 การประเมนิภาพรวมการจดัสมัมนาฯ จากการตอบแบบสอบถามของผูป้ระกอบการ OTOP ทีเ่ข้า ร่วมสมัมนา

จ�านวน 259 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจ�านวน 236 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.12 สรุปได้ดังนี้

- กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด จ�านวน 132 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.66 กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26 กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
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จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01 กลุ่มของใช้ ของประดับ ตกแต่ง ของที่ระลึก จ�านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.19 

และอื่นๆ จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88

 - ข้อคิดเหน : จากการประเมนิผลความคดิเหน็ต่อการจัดสัมมนาพบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดสัมมนา อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดด้านความ

เหมาะสมของสถานที่จัดสัมมนา รองลงมาคือ วิทยากรน�าเสนอหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี และวทิยากรน�าเสนอหวัข้อ “คณุภาพสนิค้ากบัการวางแผนธรุกจิและการตลาดเพือ่พัฒนา

ผู้ประกอบการ OTOP ขายได้ ขายดี ท�าอย่างไร”

 - ข้อเสนอแนะ :

- ควรเพิ่มระยะเวลาในการสัมมนาเป็น 2 วัน เพื่อจะได้มีเวลาสอบถามข้อสงสัยและรับค�าแนะน�า

จากเจ้าหน้าที่ได้อย่างละเอียด

- ควรมกีารบรูณาการกันระหว่างกรมวทิยาศาสตร์บรกิารและหน่วยงานราชการภายในจังหวดันัน้ๆ 

เพื่อแนะน�าและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความ

ส�าเร็จต่อไป

- ควรมีเจ้าหน้าท่ีของกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ติดตามผลการด�าเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ต่อ 3 เดอืน เพือ่ให้ค�าแนะน�าแนวทางและถ่ายทอดองค์ความรูใ้หม่ๆ ท�าให้เกดิการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 

ี าน ัมมนา 	วันที่	 	มีนา ม	2559		ณ	 ม อม 	อา อ มอ 	 ั วั ีย ม

	 ท ว 	 ันท 	อ ีก มวทยา า กา 	 ยาย

	 ่อ 	กา ั นา ณ า น ้า	 	 ้วยวทยา า ล ท น ลยี

กา วนา ลก ลี่ยน วาม ู้	 ่อ กา ่มมูล า น ้า	 	อยา ยั่ ยน
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กา ยาย	 ่อ 	 ณ า น ้ากั กา วา น ก ล กา ลา ่อ ั นา ู้ กอ กา 	 	

ขาย ้	ขาย ี	ทาอยา 	 ย	นา าว ั า	 อลา กานนท	วทยาก อ

ู้ กอ กา น ้า	 	 ั ล า นาย น ้า าย น าน

ั นท กา ขอ ก มวทยา า กา

มกลมยอย ่อ ลก ลี่ยน กา ณ ล ี นวทา กา ก้ า ล ัณ
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ครั้งที่ 3 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี  

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปด ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 20 จังหวัด 

ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร กา สินธุ์ 

มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบวัล�าภ ูบงึกา  อ�านาจเจรญิ และมกุดาหาร โดยมหีน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์

ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดกิจกรรมในงานสัมมนาฯ 

ประกอบด้วย

•  การบรรยายพิเศ  เรื่อง การพั นาคุณภาพสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

•  การเสวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่า ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตร านอย่างยั่งยืน 

โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นางวารุณี บูรณะปยะวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�านาญการ  

ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นางปุณณดา วัฒนสุข นักวิชาการอุตสาหกรรมช�านาญการ ผู้แทนอุตสาหกรรม

จังหวัดขอนแก่น นางสาวปาณิศา ล�ามณีนิล เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช�านาญงาน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้ด�าเนินการเสวนา ได้แก่  

นางศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ นักวิทยาศาสตร์ป ิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

•  การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

จัดนิทรรศการในภาพรวมการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยจัดแสดงการ

ลงพืน้ท่ีพฒันาสนิค้า OTOP ตลอดทัง้กระบวนการผลติ เริม่ตัง้แต่การคดัเลอืกวตัถดิุบ แหล่งทดสอบผลิตภณัฑ์ การพฒันา

นวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในการยก

ระดับสินค้า OTOP ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน�าผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. มผช. หรือ ฮาลาล การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มีข้อมูลเรื่องเด่นๆ ได้แก่

1)  การพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์ชมุชนประเภทผ้าทอ โดยห้องป บิติัการทดสอบกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร

2)  การทดสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

3)  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

4)  การทดสอบน�้ามันทอดซ�้าในอาหาร

5)  การทดสอบค่าวอเตอร์แอคติวิตี้  

6)  เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการบ�าบัดน�้าเสียจากการย้อมสี

7)  ความสามารถของถ่านดูดกลิ่นในการดูดซับด้วยสารละลายไอโอดีน

8)  คูปอง OTOP

9)  การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน 
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•  การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางการแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

แบ่งเปนกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

2) กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

3) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

4) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สรุปประเดนปญหา ความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย

1  กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

- พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

- พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดใจลูกค้า

2  กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

- องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขึ้นรูป และการเตรียมเคลือบส�าหรับผลิตภัณฑ์ของใช้บนโตะอาหาร

- ส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่าย

- องค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบลวดลายเสื่อ และการย้อมสีเส้นกกด้วยสีธรรมชาติ 

3  กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย

- ต้องการวัตถุดิบหลัก เช่น เส้นไหม เส้น ้ายเข็นมือ ้ายโทเร เส้นใยประดิษฐ์ 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพวัตถุดิบที่มีอยู่ 

- บ่อบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับกระบวนการ อกย้อม

- เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลิต เช่น พฒันากระบวนการ อกย้อมการปรบัสภาพน�า้ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต

4  กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

- ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีเก็บวัตถุดิบสมุนไพรในช่วงที่มีปริมาณมาก เพื่อให้มีสมุนไพรไว้ใช้ผลิตตลอดทั้งปี 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม และการจัดเรียงข้อความบนฉลากบรรจุภัณฑ์

- ค�าปรึกษาในการจัดสร้างสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ

- ช่องทางการส่งเสริมการขาย      

สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนา  

  การประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ จากการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม

สัมมนาจ�านวน 221 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจ�านวน 221 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

- กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายมากที่สุด จ�านวน 159 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.82 กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64 กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

จ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27 กลุ่มของใช้ ของประดับและของที่ระลึก จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73 และ

อื่นๆ จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54

 - ข้อคิดเหน : ควรมีการจัดสัมมนาฯ ต่อไป และจัดอย่างต่อเนื่อง เพราะมีประโยชน์ต่อกลุ่ม OTOP มาก 

เพือ่ตดิตามคุณภาพสนิค้า และทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผูป้ระกอบการ เป็นการเปดโอกาสให้กลุ่มผูป้ระกอบการ 
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OTOP ใหม่ทีย่งัไม่เคยเข้าร่วมสมัมนากบักรมวทิยาศาสตร์บริการ ควรมเีจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีแ่นะน�าผู้ประกอบการเก่ียวกับ

การพฒันาบรรจภัุณฑ์ การย้อมส ีการออกแบบลวดลายผลิตภณัฑ์เซรามกิ เพ่ือเป็นการพัฒนาคณุภาพผลิตภณัฑ์อย่างยัง่ยนื 

 - ข้อเสนอแนะ: 

- ควรเพิ่มระยะเวลาในการสัมมนาเป็น 2 วัน เพื่อจะได้มีเวลาสอบถามข้อสงสัยและรับค�าแนะน�า

จากเจ้าหน้าที่ได้อย่างละเอียด

- ได้รับความรู้จากนิทรรศการที่มาออกบูธแสดงด้านหน้าห้องมากๆ เช่น การตรวจสอบน�้ามันที ่

ปรุงอาหาร การตรวจสภาพน�้าดื่มจากเครื่องกรองน�้า พร้อมทั้งแนะน�าการล้างเครื่องกรองน�้าซึ่ง

เรามองข้ามไป ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้อย่างเต็มใจ 

- เนื้อหาและหัวข้อการสนทนาเหมาะสมดีมาก อยากให้จัดอีก เนื้อหาดีมาก

- ขอขอบคุณทีมงานทุกส่วนที่จัดอบรมขึ้น ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น จากที่รู้น้อยก็ได้รับความรู้มาก

ขึ้น ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แบบนี้เป็นรุ่นๆ อีก

ี าน ัมมนา 	วันที่	2 	ม นายน	2559		ณ	 ม นทา า	 อน วน ัน น อ 	 ั วั ขอน กน

	 ท ว 	 ันท 	อ ีก มวทยา า กา 	 ยาย

	 ่อ 	กา ั นา ณ า น ้า	 	 ้วยวทยา า ล ท น ลยี

กา วนา ลก ลี่ยน วาม ู้	 ่อ กา ่มมูล า น ้า	 	อยา ยั่ ยน
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ู้ กอ กา น ้า	 	 ั ล า นาย น ้า าย น าน

ั นท กา ขอ ก มวทยา า กา

มกลมยอย ่อ ลก ลี่ยน กา ณ	 ล ี นวทา กา ก้ า ล ัณ



โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ในกลุมจังหวัดภาคใต
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมในจังหวัดภาคเหนือพ้ืนท่ี
จังหวัดแมฮองสอน
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารเครื่องดื่มและสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดใกลเคียงสูการรับรองมาตรฐาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคกลาง

อาหารและเครื่องดื่ม
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โครงการทดสอบสินคา OTOP 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค 

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

 ประเทศไทยนบัไดวาเปนแหลงอาหารสำคญัของโลก มกีารนำผลติผลทางการเกษตรมาแปรรปูเปน
ผลติภณัฑอาหารหลากหลายประเภท เพือ่วางจำหนายเปนสินคาชมุชนหรอืสนิคาหน่ึงตำบลหนึง่ผลติภณัฑ 
(OTOP) โดยกระบวนการผลิตสวนใหญเปนการแปรรปูขัน้ตนหรอืกรรมวธิแีบบดัง้เดมิท่ีทำกนัเองภายใน
ชุมชน ผูประกอบการจึงประสบปญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ อาจปนเปอนเชื้อจุลินทรีย 
กอโรคหรือสารเคมี กอปรกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตองการนำองคความรู 
ทางวทิยาศาสตรไปชวยพฒันาคณุภาพชวิีตของประชาชน ดงันัน้ การพฒันาศกัยภาพของผูประกอบการ 
ใหสามารถผลิตสินคา OTOP ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ 
ผูบริโภค จะชวยเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มโอกาสในการแขงขันและสรางรายไดใหแกชุมชนและ
ประเทศชาติ 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดจัดทำโครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพ
สินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยประสานงานกับหนวยงานที่
เกีย่วของทัง้ในสวนกลางและระดับทองถิน่ ลงพืน้ท่ีสำรวจปญหาของผูประกอบการและใหคำปรกึษาเชงิลกึ 
จัดฝกอบรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงผลักดันใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน

 โครงการทดสอบสินคา OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค 
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบดวย

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ในกลุมจังหวัดภาคใต
3. โครงการพฒันาศกัยภาพผูประกอบการ OTOP ในกลุมจังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
4. โครงการพฒันาสนิคา OTOP ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ในจงัหวดัภาคเหนอืพืน้ทีจ่งัหวดั

แมฮองสอน
5. โครงการการพฒันาคณุภาพสนิคาผลติภณัฑชมุชนประเภทอาหารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
6. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารเคร่ืองดื่มและสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  

ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดใกลเคียงสูการรับรองมาตรฐาน
7. โครงการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ
8. โครงการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคกลาง
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP 
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ

 ปัจจุบันสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มต้องได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย  

เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า เพิ่มโอกาสในการขยาย

ตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล�าปาง พิษณุโลก ก�าแพงเพชร และเพชรบูรณ์ จากการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาของ 

ผูป้ระกอบการ พบปัญหาท่ีส�าคญั เช่น ขาดความพร้อมของสถานทีผ่ลติ กระบวนการผลติยงัไม่เหมาะสม ท�าให้ผลติภณัฑ์

ไม่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจึงด�าเนนิการลงพ้ืนทีใ่ห้ค�าปรึกษาเชิงลึก และผลกัดันให้ผู้ประกอบ

การยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

1. วัตถุประสงค

 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐาน

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

ครั้งที่ 1 วันที่ 3 6 พ ศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดก�าแพงเพชร 

3 พ ศจิกายน 
2558

กลุ่มประดู่งามไข่เค็ม
อ�าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์

ไข่เค็มดองน�้าเกลือ/
ไข่เค็มพอกเกลือ

- สถานที่ผลิตไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

- แนะน�าการปรบัปรุงสถานที่
ผลติให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

วิสาหกิจชุมชนติดไม้ติดมือ                        
เขาค้อ อ�าเภอเขาค้อ  
จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้าวสารบรรจุถุง/
ชาขา้วผสมสมนุไพร

- สถานที่ผลิตไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน อย. 
และ มผช.

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่
ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ การแบ่ง
สัดส่วนสถานที่ผลิต รวมทั้ง
การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและ 
แปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ
อ�าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์

แมคคาเดเมียอบ
เกลือ/สตรอเบอร์รี่

- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สตรอเบอร์รี่ 
 
 
 

- ขอการรบัรอง อย. และ 
มผช. ในผลติภณัฑ์ 
แปรรปูจากสตรอเบอรี่

- ทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สตรอเบอรี่ และให้ค�าปรึกษา 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- สตรอเบอร์รี่อบแห้ง 
- สตรอเบอร์รี่ผงปรุงรสชงดื่ม 
- สตรอเบอร์รี่แผ่นกรอบ 

- แนะน�าการยื่นขอการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ 



22 รายงานผลการดำ เนินงานประจำ ป 2559

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

4 พ ศจิกายน 

2558

อมรรัตน์ผลิตแปรรูปผักและ

ผลไม้ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบูรณ์

มะกรูดเชื่อม/มะดัน

แช่อิ่ม

- มะกรูดเชื่อมพบสารให้

ความกรอบเกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- แนะน�าการปรับปรุงขั้นตอน

การผลิตและการใช้สารให้

ความกรอบตามเกณฑ์

มาตรฐาน

วิสาหกิจชุมชนบุญคง 48 

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบูรณ์

มะขามอบแห้ง/

มะขามไร้เมล็ดอบ

แห้ง/มะขามคลุก

บวย/กล้วยอบไส้

มะขาม

- วิธีท�ามะขามแช่อิ่ม 

และน�้าพริกมะขาม

บรรจุในขวดแก้ว 

- ยื่นขอการรับรอง มผช.

- แนะน�าขั้นตอนการผลิต

มะขามแช่อิ่มและน�้าพริก

มะขามบรรจุในขวด เช่น การ

ล้างท�าความสะอาด การ ่า

เช้ือและการบรรจุ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง

ศาลาพัฒนา 

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบูรณ์

มะขามอบแห้งคลุก

น�้าตาล/มะขามอบ

แห้งไร้เมล็ด/

มะขามแช่อิ่ม

- ขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับ

การบรรจุมะขามอบ

แห้งคลุกน�้าตาล และ

มะขามอบแห้งไร้เมล็ด 

- มะขามแช่อิม่ภาชนะ

บรรจุไม่เหมาะสม และ

พบสารให้ความหวาน 

- แนะน�าวิธีการปดผนึกกล่อง

บรรจุผลิตภัณฑ์มะขามให้สนิท 

ด้วยการใช้พลาสติกชนิดอ่อน

ตัวพันรอบบริเวณ าและตัว

กล่อง จากน้ันใช้เครื่องเปาลม

ร้อนเปาให้แผ่นพลาสติกหด

ตัว รัดรอบ าและตัวกล่องจน

แนบสนิท

- แนะน�าให้ใช้น�้าตาลจาก

ธรรมชาติ ซึ่งตามมาตรฐาน

ต้องใช้น�้าตาลไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 

5 พ ศจิกายน 

2558

กลุ่มสตรีบ้านเขาสัก

อ�าเภอชนแดน  

จังหวัดเพชรบูรณ์

น�้าพริก/ไข่เค็ม - สถานที่ผลิตไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ การแบ่ง

สัดส่วนสถานที่ผลิต 

วสิาหกจิชมุชนแม่บ้านวงัไทร 

อ�าเภอชนแดน  

จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน/

ขนมถั่วกวน

- ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนพบ 

เชื้อราเกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- ผลิตภัณฑ์ขนมถั่วกวน

พบยีสต์ รา สารกันเสีย 

เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

และภาชนะบรรจุผนึก

ไม่สนิท

- แนะน�าวิธีการท�าแห้งข้าวแตน

ด้วยการใช้ตู้อบลมร้อน เพื่อ

ป้องกันการเจริญของเชื้อรา

 

- แนะน�าการใช้สารกนัเสยีในขนม

ถัว่กวนไม่ให้เกนิทีม่าตรฐาน

ก�าหนด และแนะน�าการปดผนกึ

ภาชนะบรรจทุีถู่กต้อง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านรวมทรัพย์ 

อ�าเภอวิเชียรบุรี  

จังหวัดเพชรบูรณ์

หมูสวรรค์/หมู อย/

น�้าพริก

- สถานที่ผลิตไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ การแบ่ง

สัดส่วนสถานที่ผลิต



23โครงการทดสอบสินคา OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

6 พ ศจิกายน 

2558

กลุ่มไข่เค็มเจน้อง 

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดก�าแพงเพชร

ไข่เค็ม/ข้าวเม่าหมี่ - ฉลากโภชนาการเพื่อ

ติดบรรจุภัณฑ์ในการ

ยื่นขอการรับรอง มผช.

- สนับสนุนการทดสอบฉลาก

โภชนาการ และผลักดันการยื่น

ขอการรับรอง มผช.

กลุ่มน�้าพริกพ่ออนงค์

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดก�าแพงเพชร

น�้าพริก - ทดสอบจุลินทรีย์เพื่อ

ยื่น มผช.

- สนับสนุนการทดสอบจุลินทรีย์ 

และผลักดันการยื่นขอการ

รับรอง มผช.

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

สร้อยสุวรรณ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดก�าแพงเพชร

ผลิตภัณฑ์ข้าว

แปรรูป

- ฉลากโภชนาการเพื่อ

ติดบรรจุภัณฑ์ในการ

ยื่นขอการรับรอง มผช.

- สนับสนุนการทดสอบฉลาก

โภชนาการ และผลักดันการยื่น

ขอการรับรอง มผช.

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 26 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดล�าปาง

23 ธันวาคม 

2558

กลุ่มหมูยอแม่ดวงจิตต์ 

อ�าเภอภูกามยาว  

จังหวัดพะเยา

หมูยอ - หมูยอพบสารประกอบ

อสเ ตเกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- แนะน�าการแปรรูปหมูยอที่ถูก

วิธี และการใช้สารประกอบ

อสเ ตในปริมาณที่เกณฑ์

ก�าหนด 

กลุ่มน�้าพริกลาบแม่จันทร์

นวล  

อ�าเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา

น�้าพริกลาบ/ 

น�้าพริกตาแดง/ 

น�้าพริกแมงดา

- น�้าพริกลาบพบ

จุลินทรีย์เกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- แนะน�าการคัดแยกและ

ท�าความสะอาดวัตถุดิบที่ใช้

ผลิตน�้าพริกลาบและการบรรจุ

ที่ถูกวิธี เพื่อลดการปนเปอน

ของจุลินทรีย์ 

- ทดลอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและ

ผลักดันการยื่นขอ มผช.

กลุ่มน�้าพริกลาบแม่บ้านหมู่ 

6 อ�าเภอดอกค�าใต้  

จังหวัดพะเยา

น�้าพริกลาบ/ 

น�้าพริกตาแดง/ 

น�้าพริกแมงดา

- น�้าพริกตาแดงพบ

จุลินทรีย์เกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- แนะน�าขั้นตอนการผลิตน�้าพริก

และการบรรจุที่ถูกวิธี เพื่อลด

การปนเปอนของจุลินทรีย์ 

- ทดลอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและ

ผลักดันการยื่นขอ มผช.

กลุ่มแม่บ้านท�าพริกลาบ

อ�าเภอดอกค�าใต้  

จังหวัดพะเยา

น�้าพริกลาบ/ 

น�้าพริกตาแดง/ 

น�้าพริกแมงดา

- ยื่นขอการรับรอง มผช. - แนะน�าขั้นตอนการผลิตน�้าพริก

และการบรรจุที่ถูกวิธี

- ผลักดันให้ยื่นขอการรับรอง 

มผช.
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

24 ธันวาคม 

2558

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดภัคร์ฑิลา 

ไทย เฮอร์เบิล อ�าเภอแม่ทะ 

จังหวัดล�าปาง

สมุนไพรผง/

สมุนไพรพร้อมดื่ม/

ชาสมุนไพรชงดื่ม

- ทดสอบการปนเปอน

จุลินทรีย์ เพื่อยื่น มผช.

- สนับสนุนการทดสอบจุลินทรีย์ 

และผลักดันให้ยื่นขอการ

รับรอง มผช.

25 ธันวาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนเพาะและ

แปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ

อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง

เห็ดนาง ้าแปรรูป - ผลิตภัณฑ์เห็ดนาง ้า

แปรรูปเกิดกลิ่นหืน

- แนะน�าขั้นตอนการผลิตเห็ด

นาง ้าและการบรรจุที่ถูกวิธี 

- แนะน�าการใช้วัตถุดูดซับ

ออกซิเจน หรือ O gen 

a sor er เพื่อป้องกันการหืน

ของผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน

เมาะหลวง อ�าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล�าปาง

น�้าพริกกรอบ

สมุนไพร/ 

น�้าพริกลาบ

- ยื่นขอการรับรอง มผช. 

ผลิตภัณฑ์น�้าพริกลาบ

- แนะน�าขั้นตอนการผลิตน�้าพริก

ลาบ เช่น การ ่าเชื้อ การบรรจุ

ในขวด ่าเชื้อปดสนิท 

วิสาหกิจชุมชนเบญจมาศ

แปรรูปอาหาร  

อ�าเภอแม่เมาะ  

จังหวัดล�าปาง

ผลิตภัณฑ์ถั่ว

แปรรูป

- ถั่วกรอบ ถั่วกรอบแก้ว 

มีกลิ่นหืนและกรอบไม่

นาน

- แนะน�ากระบวนการบรรจุและ

การเลอืกภาชนะบรรจทุีเ่หมาะ

สม โดยบรรจุถั่วกรอบแก้วใน

ถุงพลาสติกและถุงอะลูมิเนียม

อยล์ที่มีความหนา 80 

ไมครอน พร้อมใส่วัตถุดูดซับ

ออกซิเจน หรือ O gen 

a sor er เพื่อชะลอการหืน 

และสามารถคงความกรอบได้

ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

26 ธันวาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี

สหกรณ์บ้านชัยภูทอง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

ข้าวเกรยีบสมนุไพร/ 

น�า้พรกิลาบ

- น�้าพริกลาบพบ 

ปริมาณความชื้นเกิน

เกณฑ์มาตรฐาน 

- แนะน�าขัน้ตอนการผลติน�า้พริก

ลาบ เพือ่ควบคุมปรมิาณ

ความชืน้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน กระบวนการบรรจุ 

และการ า่เชือ้

กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร

แม่บ้านเขาซ้อน

อ�าเภอเกาะคา  

จังหวัดล�าปาง

ขนุนอบกรอบ/

กล้วยทอด/ 

มันทอดกรอบ

- ผลิตภัณฑ์มันทอด

กรอบมีกลิ่นหืนและ

กรอบไม่นาน

- แนะน�าให้ปรับปรุงขั้นตอนการ

ผลิต โดยน�าไปอบไล่น�้ามันและ

ความชื้นหลังจากทอดแล้ว ซึ่ง

อาจใช้โดมอบแห้งพลังงานแสง

อาทิตย์ ที่อุณหภูมิ 65-70 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 

ชั่วโมง ก่อนน�าไปบรรจุ 

- แนะน�าการใช้บรรจุภัณฑ์ 

ที่เหมาะสม



25โครงการทดสอบสินคา OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

ครั้งที่ 3 วันที่ 24 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดพิ ณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์

24 กุมภาพันธ์ 

2559

วิสาหกิจชุมชนน�้าพริกมยุรา

สตรีศรีวัดพริก

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก

น�้าพริก/ปลาเชียง/

ไก่เชียง

- น�้าพริกอยู่ระหว่างการ

ยื่นขอการรับรอง มผช.

- ยื่นขอการรับรอง อย. 

และ มผช. ในปลาเชียง 

และไก่เชียง

- แนะน�าการปรบัปรงุสถานทีผ่ลติ 

ทีถ่กูสุขลักษณะ การบรรจุ การ

า่เช้ือ ของผลิตภัณฑ์น�า้พริก

- ทดสอบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ปลา

เชียงและไก่เชียง

25 กุมภาพันธ์ 

2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้ม-

หมูส้มแม่นวลจันทร์ หมู่ที่ 9 

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก

ปลาส้ม/หมูส้ม - ปลาส้มพบจุลินทรีย์ 

เกินเกณฑ์มาตรฐาน

- แนะน�าขั้นตอนการผลิตปลาส้ม

ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดการปน

เปอนข้ามของจุลินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนงาด�าและ

สมุนไพรแปรรูป 

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์งาด�า

แปรรูป/งาด�า

ไอโอดีน

- พบจุลินทรีย์เกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- แนะน�าปรับปรุงขั้นตอนการ

ผลิต เช่น การล้างวัตถุดิบ การ

อบแห้ง การบรรจุที่เหมาะสม

26 กุมภาพันธ์ 

2559

วิสาหกิจชุมชนถนอมอาหาร

บ้านหนองปรือ 

อ�าเภอวังทอง  

จังหวัดพิษณุโลก

น�้าพริกแกงเผ็ด - ยื่นขอการรับรอง มผช. - แนะน�าปรับปรุงขั้นตอนการ

ผลิต เช่น การ ่าเชื้อ การบรรจุ

ที่เหมาะสม

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน

เกษตรบ้านริมคลอง 

อ�าเภอพรหมพิราม  

จังหวัดพิษณุโลก

ข้าวเกรียบธัญพืช - พบจุลินทรีย์เกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- แนะน�าปรับปรุงขั้นตอนการ

ผลิต เช่น ควรหั่นให้บาง และ

ผึ่งแดดให้แห้งภายใน 1 แดด 

เพื่อป้องกันเชื้อรา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรชลนที 

อ�าเภอพรหมพิราม  

จังหวัดพิษณุโลก

ข้าวเกรียบธัญพืช - พบจุลินทรีย์เกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- แนะน�าปรับปรุงขั้นตอนการ

ผลิต เช่น ควรหั่นให้บาง และ

ผึ่งแดดให้แห้งภายใน 1 แดด 

เพื่อป้องกันเชื้อรา 

แม่บ้านเกษตรกรคลอง 

มะแพลบ 

อ�าเภอพรหมพิราม  

จังหวัดพิษณุโลก

กล้วยตาก - ยื่นขอการรับรอง มผช. - แนะน�าปรบัปรงุข้ันตอนการ

ผลติ เช่น การคดัเลอืกวตัถดุบิท่ี

มคีณุภาพ การบรรจทุีเ่หมาะสม
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

27 กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มน�้าพริกเศรษฐกิจ 

พอเพียง หมู่ที่ 6  

อ�าเภอชาติตระการ  

จังหวัดพิษณุโลก

น�้าพริกเผา/ 

น�้าพริกแกงเผ็ด

- สถานที่ผลิตไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ได้มาตรฐานก่อนยื่นขอ

การรับรอง 

28 กุมภาพันธ์ 

2559

วิสาหกิจชุมชนขนมบ้าน

บ้าน อ�าเภอวังโปง  

จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลไม้แปรรูป - สถานที่ผลิตไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ การแบ่ง

สัดส่วนสถานที่ผลิต

กลุ่มสตรีห้วยไร่

อ�าเภอหล่มสัก  

จังหวัดเพชรบูรณ์

ชาถั่วดาวอินคา - สถานที่ผลิตไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ การแบ่ง

สัดส่วนสถานที่ผลิต

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์  

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ก�าแพงเพชร 

พะเยา ล�าปาง และพิษณุโลก 

150 170 9 23

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

 ผู้ประกอบการขาดความพร้อมด้านการลงทุนด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองจักร และการปรับปรุงโรงเรือนให้เป็น

ไปตามมาตรฐาน Primar  P 

5. ขอเสนอแนะ 

 การให้ความรูเ้รือ่ง Primar  P และให้ผูป้ระกอบการได้ทัศนศกึษา/ดงูานกบัผูป้ระกอบการทีป่ระสบความ

ส�าเร็จในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐาน
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP
ในกลุมจังหวัดภาคใต

 ปัจจุบันสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มต้องได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย  

เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มโอกาส

ในการขยายตลาด และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดยน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น  

รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันส�าหรับรองรับการเปดเสรีทางการค้าอาเซียน

 ในปีงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษ ร์ธานี 

นครศรธีรรมราช และสงขลา เจ้าหน้าทีข่องกรมวทิยาศาสตร์บริการได้ลงพืน้ทีส่�ารวจปัญหาของผู้ประกอบการ พบปัญหา

ส�าคัญ เช่น ขาดความพร้อมของสถานที่ผลิต ไม่สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตยังไม่เหมาะสม 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สม�่าเสมอ เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก กอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส�าหรับน�าไปแก้ไขปัญหาข้างต้น พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานต่อไป 

1. วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน มผช.

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

4 กุมภาพันธ์

2559

กล้วยเล็บมือนางอบน้องเก่ง กล้วยอบ ต�าบลท่ามะพลา อ�าเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร

ลูกชิ้นปลาพรจันทร์ ลูกชิ้นปลา ต�าบลปากน�้า อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บรษัิท คอ ี าร์มเมอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั กาแ ส�าเร็จรูป ต�าบลทุ่งตะไคร อ�าเภอทุ่งตะโก  

จังหวัดชุมพร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแ บ้านถ�้าสิงห์ กาแ ส�าเร็จรูป ต�าบลถ�้าสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

5 กุมภาพันธ์

2559

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคล้า กล้วยกวน ต�าบลบางสะพาน อ�าเภอบางสะพาน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

5 กุมภาพันธ์

2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงกวนคุณเจียบ มะม่วงกวน ต�าบลหินเหล็กไ  อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 มีนาคม

2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

บ้านลานไทร

น�า้พรกิ/เต้าเจีย้ว ต�าบลทุ่งขมิ้น อ�าเภอนาหม่อม  

จังหวัดสงขลา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านคลองหรัง

กล้วยเคลือบ

คาราเมล

ต�าบลคลองหรัง อ�าเภอนาหม่อม 

จังหวัดสงขลา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง ปลาส้ม ต�าบลสะท้อน อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

2 มีนาคม

2559

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หลานยายตอย

  

กล้วยอบกรอบ

เคลอืบชอ็คโกแลต/

อลัมอนด์

ต�าบลคลองแห อ�าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา

ร้านน�้าสมุนไพรเจเอียด น�้านมข้าวโพด/ 

น�้าลูกส�ารอง

ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด าร์มแพะไอศกรีม 

 

ไอศกรีมนมแพะ 

100%

ต�าบลคลองอู่ตะเภา อ�าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 

กลุ่มน�้าพริกแม่ปลื้ม น�้าพริกกุ้งเสียบ/

ไตปลาแห้ง

ต�าบลท่าบอน อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

10 พ ษภาคม 

2559

กลุ่มเครื่องแกงร้อยล้านตราดวงใจ น�้าพริกแกงใต้ ต�าบลเกาะขันธ์ อ�าเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเครื่องแกงสามต�าบล น�้าพริกแกงใต้ ต�าบลสามต�าบล อ�าเภอสามต�าบล  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากระบอกร้า ปลากระบอกร้า/

ปลาจวดร้า

ต�าบลปากพนัง ังตะวันออก อ�าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิเสด็จ น�้าพริกแกงใต้ ต�าบลโพธิเสด็จ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

11 พ ษภาคม 

2559

กลุ่มรังนก ้าไทย น�้ารังนก ต�าบลท่าชัก อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนบ้านควนไทร น�้าพริกแกงใต้ ต�าบลท่าโรงช้าง อ�าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี
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2 2 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 25 พ ศจิกายน 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท

อาหาร (น�้าพริกและเครื่องแกง)

จังหวัดสงขลา 65 

2 17 ธันวาคม

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท

อาหาร (ผลไม้กวน ผักและผลไม้ทอดกรอบ)

จงัหวัดนครศรีธรรมราช 58

2 3 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 กุมภาพันธ์

2559

กล้วยเล็บมือนางอบ

น้องเก่ง 

ต�าบลท่ามะพลา 

อ�าเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร

กล้วยอบ - สถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน P

- ผลิตภัณฑ์มีเชื้อจุลินทรีย์

เกินมาตรฐาน มผช.ก�าหนด

- ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับปรุง

สถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

P

- แนะน�าการควบคุมสุขลักษณะใน

การผลิต เพื่อลดการปนเปอนเชื้อ

จุลินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

4 กุมภาพันธ์

2559

ลูกชิ้นปลาพรจันทร์ 

ต�าบลปากน�้า 

อ�าเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร

ลูกชิ้นปลา - ผลิตภัณฑ์มีการเติมแป้งเกิน

มาตรฐาน มผช. ก�าหนด

- ต้องการให้ วศ. สนับสนุน

ฉลากโภชนาการ

- แนะน�าการเลือกใช้เครื่องชั่งให้

เหมาะสม เพื่อลดปัญหาแป้งเกิน

มาตรฐาน มผช. ก�าหนด

- สนับสนุนการทดสอบฉลาก

โภชนาการ และผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.

บริษัท คอ ี าร์ม

เมอร์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด

ต�าบลทุ่งตะไคร 

อ�าเภอทุ่งตะโก 

จังหวัดชุมพร

กาแ คั่ว/

กาแ บด

- ผู้ประกอบการไม่ทราบ

ข้อมูลการยื่นขอ มผช. 

268/2558 กาแ คั่ว

- แนะน�าการเตรียมเอกสารเพื่อยื่น

ขอ มผช. การเตรียมตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์

คุณภาพ และผลกัดนัให้ผู้ประกอบ

การยืน่ขอ มผช.

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

กาแ บ้านถ�้าสิงห์

ต�าบลถ�้าสิงห์ 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร

กาแ คั่ว/  

กาแ บด

- ผู้ประกอบการไม่ทราบ

ข้อมูลการยื่นขอ มผช. 

268/2558 กาแ คั่ว

- แนะน�าการเตรียมเอกสารเพื่อยื่น

ขอ มผช. การเตรียมตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจวิเคราะห์

คุณภาพ และผลกัดนัให้ผู้ประกอบ

การยืน่ขอ มผช.

5 กุมภาพันธ์

2559

วิสาหกิจชุมชน บ้าน

หนองคล้า 

ต�าบลบางสะพาน 

อ�าเภอบางสะพาน 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

กล้วยทอด/

กล้วยกวน

- ผลิตภัณฑ์กล้วยทอดมีอายุ

การเก็บรักษาส้ัน  

และมีกล่ินหืน

- ต้องการให้ วศ. สนับสนุน

การทดสอบฉลาก

โภชนาการ

- แนะน�าการควบคุมคุณภาพน�้ามัน

ทอดซ�้า เพื่อลดปัญหาผลิตภัณฑ์

มอีายกุารเกบ็รักษาสัน้และมกีลิน่หืน

- สนับสนุนการทดสอบฉลาก

โภชนาการ และผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

5 กุมภาพันธ์

2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

มะม่วงกวนคุณเจียบ

ต�าบลหินเหล็กไ  

อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

มะม่วงกวน - ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ

รักษาสั้นและมีสีคล�้า

ระหว่างรอจ�าหน่าย

- ต้องการให้ วศ. สนับสนุน

การทดสอบฉลาก

โภชนาการ

- แนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุ

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและ

ป้องกันผลิตภัณฑ์มีสีคล�้า

- สนับสนุนการทดสอบฉลาก

โภชนาการ และผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.

ครั้งที่ 2 วันที่ 1 2 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสงขลา

1 มีนาคม

2559

วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร

บ้านลานไทร

ต�าบลทุ่งขมิ้น 

อ�าเภอนาหม่อม 

จังหวัดสงขลา

ไตปลาแห้ง/ 

เต้าเจี้ยว/ 

น�้าพริกแกง

- ผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวเกิดจุดสี

ขาวในระหว่างรอจ�าหน่าย 

ผู้ประกอบการต้องการให้ 

วศ. ตรวจหาจุดสีขาวที่พบ

ในผลิตภัณฑ์

- สนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

พบว่าจุดสีขาวดังกล่าวคือกรด 

อะมิโนไทโรซีน ซึ่งพบในถั่ว

วิสาหกิจชุมชน

แปรรูปกล้วย 

แม่บ้านเกษตรกร

บ้านคลองหรัง

ต�าบลคลองหรัง 

อ�าเภอนาหม่อม 

จังหวัดสงขลา

กล้วยเคลือบ

คาราเมล

- ผู้ประกอบการใช้น�้ามันทอด

ซ�้าอย่างไม่เหมาะสม

- ให้ความรู้เรื่องการใช้และวิธีทดสอบ

คุณภาพน�้ามันทอดซ�้า 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

พัฒนาผลิตภัณฑ์

บ้านทุ่ง

ต�าบลสะท้อน 

อ�าเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

ปลาส้ม - ต้องการส่งผลติภณัฑ์คดัสรร 

OTOP ปี 2559 และ

ต้องการให้ วศ. สนบัสนนุ

การทดสอบฉลากโภชนาการ 

- สนับสนุนการทดสอบฉลาก

โภชนาการ และผลักดันให้ผู้

ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์คัดสรร 

OTOP ปี 2559
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

2 มีนาคม

2559

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

หลานยายตอย

ต�าบลคลองแห 

อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

กล้วยอบกรอบ

เคลือบ 

ช็อคโกแลตและ 

อัลมอนด์

- ผู้ประกอบการต้องการ 

ยื่นขอ มผช. 

- แนะน�าการเตรียมเอกสารเพื่อยื่น

ขอ มผช. และผลักดันให้ผู้ประกอบ

การยื่นขอ มผช.

ร้านน�้าสมุนไพร 

เจเอียด ต�าบลควนลงั 

อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

น�้านมข้าวโพด/ 

น�้าเกกฮวย/  

น�้าลูกส�ารอง

- ต้องการให้ วศ. สนับสนุน

การทดสอบฉลาก

โภชนาการ 

- สนับสนุนการทดสอบฉลาก

โภชนาการน�้านมข้าวโพด และผลัก

ดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

าร์มแพะไอศกรีม

ต�าบลคลองอู่ตะเภา 

อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 

ไอศกรีมนม

แพะ100

- ต้องการให้ วศ. สนับสนุน

การตรวจวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข

- สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข และผลักดันให้ผู้

ประกอบการยื่นขอ อย.

กลุ่มน�้าพริกแม่ปลื้ม

ต�าบลท่าบอน 

อ�าเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา

น�้าพริก 

กุ้งเสียบ/  

ไตปลาแห้ง

- ผลิตภัณฑ์น�้าพริกไตปลา

แห้งมีสารตะกั่วปนเปอน 

เกินมาตรฐาน มผช. 

ก�าหนด

- ตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุการปน

เปอนสารตะกั่ว และแนะน�าการคัด

เลือกแหล่งไตปลาเพื่อแก้ไขปัญหา

การปนเปอนสารตะกั่วจากแหล่ง

วัตถุดิบสู่ผลิตภัณฑ์
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 11 พ ภาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุรา ร์ธานี

10 พ ษภาคม 

2559

กลุ่มเครื่องแกงร้อย

ล้านตราดวงใจ

ต�าบลเกาะขันธ์ 

อ�าเภอชะอวด 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

น�้าพริกแกง - ผู้ประกอบการต้องการให้ 

วศ. ทดสอบอายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์

- สนับสนุนการทดสอบอายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์และผลักดันให้ผู้

ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์คัดสรร 

OTOP ปี 2559

กลุ่มเครื่องแกงสาม

ต�าบล 

ต�าบลสามต�าบล 

อ�าเภอสามต�าบล 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

น�้าพริกแกง - อาคารสถานที่ผลิต ไม่เป็น

ไปตามการผลิตขั้นต้น 

(Primar  P)

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้

เป็นไปตามการผลิตขั้นต้น 

(Primar  P)

วิสาหกิจชุมชน

แปรรูปปลากระบอก

ร้า ต�าบลปากพนัง ัง

ตะวันออก  

อ�าเภอปากพนัง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ปลากระบอกร้า/

ปลาจวดร้า

- ผู้ประกอบการต้องการให้ 

วศ. ทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม

มาตรฐาน มผช.

- สนับสนุนการทดสอบปลากระบอก

ร้า พบว่าผลิตภัณฑ์มีค่าวอเตอร์ 

แอคติวิตี้ (a
w
) เกินมาตรฐาน มผช. 

ก�าหนด และแนะน�าให้ควบคุม

กระบวนการท�าแห้งเพื่อลดปัญหา

ค่า a
w
 เกินมาตรฐาน มผช. ก�าหนด

กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรโพธิเสด็จ

ต�าบลโพธิเสด็จ 

อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ไตปลาคั่วแห้ง/ 

น�้าพริกพริกไทย

- ผลิตภัณฑ์มีค่าวอเตอร์ 

แอคติวิตี้ (a
w
) เกิน

มาตรฐาน มผช. ก�าหนด

- แนะน�าการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตเพื่อช่วยลดค่า a
w
 ไม่ให้เกิน

ค่าที่มาตรฐาน มผช. ก�าหนด
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

11 พ ษภาคม 

2559

กลุ่มรังนก ้าไทย

ต�าบลท่าชัก 

อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

น�้ารังนก - ผลิตภัณฑ์เส้นรังนกจมลง

ก้นขวดระหว่างวางจ�าหน่าย

- แนะน�าการเติมสารคงตัวเพื่อช่วย

แก้ปัญหาเส้นรังนกจม

วิสาหกิจชุมชน

บ้านควนไทร

ต�าบลท่าโรงช้าง 

อ�าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

น�้าพริกแกง - ผู้ประกอบการต้องการยื่น

ขอ อย. 

- แนะน�าการเตรียมเอกสารยื่นขอ 

อย. และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

OTOP อาหารและเครื่องดื่มตาม

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตในพื้นที่

ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559

ครั้งที่ 4 วันที่ 29 30 มิ ุนายน 2559 ณ จังหวัดสุรา ร์ธานี

29 มิถุนายน 

2559

วสิาหกจิชมุชนแม่

บ้านเกษตรกรประมง

อ�าเภอดอนสกั  

ต�าบลดอนสัก 

อ�าเภอดอนสัก 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

น�้าพริกแกง - คุณภาพของน�้าพริกแกงที่

ผลิตไม่มีความสม�่าเสมอคือ 

สี เนื้อสัมผัส และปริมาณ

ความชื้นของผลิตภัณฑ์

- แนะน�าเรื่องการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ก่อนการ ่าเชื้อ เพื่อ

ลดปริมาณจุลินทรีย์เบื้องต้น การ

ควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ใน

กระบวนการ ่าเชื้อ พร้อมทั้งควรมี

การจดบันทึกทุกครั้งเพื่อป้องกัน

การผิดพลาดในกระบวนการผลิต

ร้านขนมไทยรัตนา

ต�าบลห้วยเตย 

อ�าเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

ลูกชุบ /

น�้าผัดไทปรุง

ส�าเร็จรูป

- ต้องการยืดอายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์น�้าผัดไท 

ไชยา

- สนับสนุนการวิจัยเพื่อยืดอายุการ

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์น�้าผัดไทไชยา
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

29 มิถุนายน 

2559

วสิาหกจิชมุชนไข่เคม็ 

อสม. อ�าเภอไชยา 

ต�าบลเลม็ด 

อ�าเภอไชยา 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

ไข่เค็ม - ผู้ประกอบการต้องการ

แปรรูปไข่ขาวเค็มที่เหลือทิ้ง

จากไข่เค็มที่เกินระยะเวลา

ด้วยการน�าไปทอดเป็นไข่

เค็มดาว

- สนับสนุนการวิจัยแปรรูปไข่ขาวเค็ม

30 มิถุนายน 

2559

ไข่เค็มไชยา าติมะฮ์

ต�าบลพุมเรียง 

อ�าเภอไชยา 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

ไข่เค็ม - ผู้ประกอบการขาดความรู้

เรื่องการเตรียมตัวอย่างส่ง

ตรวจสอบคุณภาพและการ

ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 

มผช.

- แนะน�าเรื่องการเตรียมตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ส่งตรวจสอบคุณภาพ 

และการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ใน

การยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 

มผช.

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แม่บ้านมุสลิม

พุมเรียง

ต�าบลพุมเรียง 

อ�าเภอไชยา 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

น�้าพริกปูม้า - อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไป

ตามการผลิตขั้นต้น 

(Primar  P)

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้

เป็นไปตามการผลิตขั้นต้น 

(Primar  P)

กลุ่มกล้วยหอมทอง 

ไชยา ต�าบลปาก

หมาก อ�าเภอไชยา 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

กล้วยทอดกรอบ - อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไป

ตามการผลิตขั้นต้น 

(Primar  P)

- ผู้ประกอบการต้องการยืด

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

กล้วยทอดกรอบ

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้

เป็นไปตามการผลิตขั้นต้น 

(Primar  P)

- แนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุ

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
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3. สรุปผลการดำเนินงาน 

  สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์  

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

5 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษ ร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา

180 193 19 19

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1  ผูป้ระกอบการด้านอาหารมีความหลากหลาย และมกีระบวนการผลติท่ีแตกต่างกนัท�าให้ผลติภณัฑ์อาหาร

มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล แต่ละพื้นที่ ท�าให้การพัฒนาและปรับปรุงมีความแตกต่างกัน

4.2  ผู้ประกอบการบางรายประสบปัญหาความพร้อมของสถานที่ผลิต และอุปกรณ์การผลิตอาหาร รวมถึง

ปัญหาด้านเงินทุน ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานได้

4.3 ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจรูปแบบของการท�าธุรกิจ การจัดท�าบัญชี และด้านการตลาด

5. ขอเสนอแนะ 

5.1  กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ควรตดิตามปัญหาและความต้องการของผูป้ระกอบการ เพือ่ช่วยแก้ปัญหาและ

ต่อยอดความรู้ของผู้ประกอบการ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะได้รับมาตรฐานแล้ว 

5.2  ในปีงบประมาณ 2560 ควรมีหลักสูตรเพิ่มในเรื่อง รูปแบบการท�าธุรกิจ (B siness o el) พัฒนา

แนวคิดเชิงนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP 
ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 การพัฒนาสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ได้มาตรฐาน และเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน เพื่อให้

สนิค้ามคุีณภาพและความปลอดภยัเป็นทีย่อมรบัของผู้บริโภค สามารถเพ่ิมมลูค่าของผลิตภณัฑ์ชมุชน เพ่ิมโอกาสในการ

แข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 

จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยร่วมกับศูนย์

ประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจ�าภมูภิาค ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน (ศวภ. 2) และหน่วย

งานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบายของกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เป็นสินค้าที่ภาครัฐเข้ามาตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเพราะ

ต้องค�านึงถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภคเป็นส�าคญั ในปีงบประมาณ 2559 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้ด�าเนนิการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุดรธานี เลย 

หนองคาย และนครพนม เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยและมั่นใจในการเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมจากกลุ่มผู้ผลิตยิ่งขึ้น 

เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาของผู้ประกอบการ พบปัญหาที่ส�าคัญ เช่น ขาดความพร้อม

ของสถานท่ีผลติ ขาดสขุลกัษณะท่ีดใีนการผลติ กระบวนการผลติยงัไม่เหมาะสม ผลติภัณฑ์มีคณุภาพไม่สม�า่เสมอ เป็นต้น 

จึงได้ลงพื้นท่ีให้ค�าปรึกษาเชิงลึก กอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี แก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่

กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 

1. วัตถุประสงค

 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

6-8 

ตุลาคม 2558

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหาร

บ้านดอนหัน 

กล้วยทอด ต�าบลดอนหัน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรสีกาย กล้วยทอด ต�าบลสีกาย อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

กลุ่มสีกายโฮมเสตย์ มะเขือเทศแปรรูป ต�าบลสีกาย อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

6-8 

ตุลาคม 2558

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านค้อธัญญา ปลาร้า ต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์

เชิงอนุรักษ์บ้าน

ปลาร้า 

ปลาแปรรูป

ต�าบลเชียงแหว อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

21-22 

ธันวาคม 2558

กลุ่มตุ้มทองปลาส้ม ปลาส้ม ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม

กลุ่มล�าดวนปลาส้ม ปลาส้ม ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม

 จังหวัดนครพนม

กลุ่มปลาส้มท่าบ่อสงคราม ปลาส้ม ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม

กลุ่มประนอมปลาส้ม ปลาส้ม ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม

กลุ่มเจ้เถิงปลา ปลาส้ม ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม

กลุ่มปลาส้มแม่ตุ่น ปลาส้ม ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม

กลุ่มน�้าส้มเกล็ดหิมะ น�้าส้มเกล็ดหิมะ ต�าบลขามเฒ่า อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

	 	 มาย 	 ล า ว ู้ กอ กา ล ัณ ลา ้ม นา นข้อมูล นกา ั ทา กา ั นามา าน ล ัณ ม น	 น มาณ	25 0

2 2 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1  3 พ ศจิกายน 

2558

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP

ประเภทอาหารให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน (อาหารทอด ปลาร้าแปรรูป และ

ข้าวแปรรูป)

โรงแรมอัศวรรณ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย

77
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

2 18-19 

พ ศจกิายน 2558 

การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารแปรรูป

ให้ได้มาตรฐาน (ปลาแปรรูป)

กลุม่วิสาหกจิชมุชนกลุม่โฮมสเตย์ 

เชิงอนุรักษ์บ้านเชียงแหว  

ต�าบลเชียงแหว 

อ�าเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี 

 

30

3 16-17 

ธันวาคม 2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแปรรูปสู่

เชิงพาณิชย์

กลุ่มสีกายโฮมสเตย์ ต�าบลสีกาย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

31

2 3 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

11-13 

มกราคม 2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์

สาธิตการตลาดและเพาะ

เห็ดบ้านหนองโข่ย ต�าบล

ท่าพระ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

ข้าวเกรียบเห็ด - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- ต้องการพัฒนาสูตรข้าว

เกรียบเห็ด

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P

- ได้พัฒนาสูตรข้าวเกรียบเห็ดในห้อง

ป ิบัติการและให้ผู้ประกอบการน�า

สูตรไปทดลองผลิตเพื่อจ�าหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�้า

สกัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

บ้านหนองค�า หมู่ 5 

ต�าบลโนนท่อน อ�าเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น

น�้าสกัดใบเตย - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

P

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

P และประสานกับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ค�าปรึกษา

แนะน�าอย่างต่อเนื่อง
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

11-13

มกราคม 2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท�า

ขนมทองม้วนบ้านพิลา 

ต�าบลขี้เหล็ก  

อ�าเภอปทุมรัตน์  

จังหวัดร้อยเอ็ด

ทองม้วน โดนัท 

คุกกี้

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- คุกกี้มีเนื้อแข็งกระด้าง

และมีกลิ่นแป้งข้าวมาก 

ท�าให้ไม่เป็นที่ยอมรับ

ของผู้บริโภค ต้องการให้ 

วศ. พัฒนาสูตรคุกกี้ 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- ได้พัฒนาสูตรคุกกี้ผสมแป้งข้าวใน

ห้องป ิบัติการ และให้ผู้ประกอบ

การน�าสูตรไปทดลองผลิตเพื่อ

จ�าหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต

แป้งข้าวหอมมะลิ 105 

ต�าบลเมืองทอง  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดร้อยเอ็ด

แป้งข้าวหอม

มะลิ

- ต้องการให้ วศ. ประสาน

หน่วยงานในท้องถิ่นใน

การของบประมาณเพื่อ

ซื้อเครื่องบดข้าวที่มี

ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น

- ต้องการพฒันาผลติภณัฑ์

เบเกอรีท่ีใ่ช้แป้งข้าวเป็น

ส่วนผสม

- ได้ประสานกับ ศวภ.2 เพื่อน�าเสนอ

ข้อมูลให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด

ร้อยเอ็ดเพื่อสนับสนุนงบประมาณ

 

- ได้พัฒนาสูตรเบเกอรี่ที่มีส่วนผสม

ของแป้งข้าวในห้องป ิบัติการตาม

ความต้องการของผู้ประกอบการ 

กลุ่มแม่บ้านอุปราช หมู่ 

3 ต�าบลท่าสองคอน 

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม

ขนมเทียนแก้ว - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P และประสานกับ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้

ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มถั่วตัดบ้านหนอง าง 

ต�าบลหัวดง อ�าเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม

ขนมถั่วตัด - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P และประสานกับเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ปลาร้าบองบ้านหนอง

แคน หมู่ 5 ต�าบลเมือง

เสือ อ�าเภอ

พยัค ภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม

ปลาร้าบอง - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P และประสานกับเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าอย่างต่อเนื่อง
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

11-13

มกราคม 2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แปรรูปขนมบ้านโนนรัง 

ต�าบลบ้านกู่  

อ�าเภอยางสีสุราช 

จังหวัดมหาสารคาม

ทองม้วน  

กล้วยฉาบ  

ข้าวพองโบราณ

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิต

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P และประสานกับเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสตรีแม่บ้านดอน

กลาง ต�าบลดอนกลาง 

อ�าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

ดอกจอก  

ทองม้วน 

นางเล็ด

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- ต้องการยืดอายุการเก็บ

ผลิตภัณฑ์อาหารทอด

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการเลือกใช้น�้ามัน 

กระบวนการทอด และบรรจุภัณฑ์ท่ี

เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บ

อาหารทอด 

กลุ่มแม่บ้านผลิตปลาร้า

บอง (สุก) ต�าบลเขื่อน 

อ�าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

ปลาร้าสุก - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- ต้องการยืดอายุการเก็บ

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�ากระบวนการ ่าเชื้อที่ถูกต้อง 

เพื่อยืดอายุการเก็บปลาร้าบอง

กลุ่มไร่ภูผาศักดิ ต�าบล

หนองบัว อ�าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย

ผลไม้แช่อิ่มอบ

แห้ง

- ต้องการพฒันาบรรจภุณัฑ์ 

ส�าหรับบรรจุแบบ

สุญญากาศ 

- ต้องการพัฒนากระบวน 

การผลิตผลไม้แช่อิ่มอบ 

แห้ง เช่น แก้วมังกร 

มะม่วง ให้สามารถอยู่ได้

นานกว่า 6 เดือน

- ให้ค�าแนะน�าในการเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ 

ทีเ่หมาะสม 

- พัฒนากระบวนการผลิตและ 

บรรจุภัณฑ์ในห้องป ิบัติการเพื่อ 

ยืดอายุการเก็บผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

สันติสุข ต�าบลหนองบัว 

อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ไข่เค็มสมุนไพร - ต้องการพัฒนาสูตรไข่

เค็มสมุนไพร เช่น ไข่เค็ม

กระชายด�าผงให้เป็นที่

ยอมรับของผู้บริโภค

- ให้ข้อมูลในการผลิตกระชายด�าผง

เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในไข่เค็ม และ

พัฒนาสูตรในห้องป ิบัติการ
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

24-26

มกราคม 2559

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป

ผลผลิตทางการ เกษตร

บ้านชมน้อย ต�าบลชม

เจริญ อ�าเภอปากชม 

จังหวัดเลย

ขนมจีนอบแห้ง - ต้องการพฒันาบรรจภุณัฑ์ 

ทีส่ามารถลดการแตกหกั

ของเส้นขนมจนีอบแห้ง

- ต้องการขอการรับรอง

มาตรฐานฮาลาล

- ให้ค�าแนะน�าในการเลือกใช้ 

บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม เช่น  

ถุงพลาสติกชนิดหนาใสมีแผ่นรอง

และบรรจุกล่องเพื่อลดการแตกหัก 

- ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่เพื่อประกอบการยื่นขอ

มาตรฐานฮาลาล 

กลุ่มสตรีและเยาวชน

สหกรณ์บ้านน�้าน้อย 

ต�าบลเชียงคาน  

อ�าเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย

มะพร้าวแก้ว 

มันทอด  

เผือกทอด

- มะพร้าวแก้วไม่ผ่าน 

มผช. เนื่องจากมีเชื้อ

จุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่

ก�าหนด

- ให้ข้อมูลการผลิตเพื่อลดการปน

เปอนจากเชื้อจุลินทรีย์

- ประสานกับเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ให้เตรียม

เก็บตัวอย่างเพื่อขอรับรอง มผช.

กลุ่มบุษบามะพร้าวแก้ว 

ต�าบลเชียงคาน 

อ�าเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย

มะพร้าวแก้ว 

มันทอด

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P

กลุ่มเชียงคานมะพร้าว

แก้ว ต�าบลเชียงคาน

อ�าเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย

มะพร้าวแก้ว 

ทองม้วน 

มันทอด

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

กลุ่มแม่ละเอียดมะพร้าว

แก้ว ต�าบลเชียงคาน 

อ�าเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย

มะพร้าวแก้ว - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

กลุ่มติกมะพร้าวแก้ว 

ต�าบลเชียงคาน อ�าเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย

มะพร้าวแก้ว 

กล้วยสุกทอด

- มะพร้าวแก้วไม่ผ่าน

มาตรฐาน มผช. 

เนื่องจากมีเชื้อจุลินทรีย์

เกินเกณฑ์ที่ก�าหนด

- ให้ข้อมูลในการพัฒนากระบวนการ

ผลิตและการบรรจุมะพร้าวแก้วเพื่อ

ยืดอายุการเก็บรักษา

- ประสานกบัเจ้าหน้าท่ีของส�านกังาน

อตุสาหกรรมจังหวดัเลย ให้เตรียม

เกบ็ตัวอย่างเพ่ือขอรบัรองมาตรฐาน 

มผช.
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

24-26

มกราคม 2559

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านโคกปา าง 

ต�าบลปะโค อ�าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย

ปลาอบรมควัน - ปลาอบรมควันไม่ผ่าน 

มผช.

- ต้องการให้ วศ. พัฒนา

กระบวนการผลิตและ

บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุ

การเก็บ

- ต้องการทดสอบฉลาก

โภชนาการ

- แนะน�าแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อยื่นขอรับรอง 

มผช.

- ได้ทดลองบรรจุปลาอบรมควันแบบ

สุญญากาศและทดสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ในห้องป ิบัติการ

- ส่งตัวอย่างทดสอบฉลากโภชนาการ

เพื่อใช้ในการท�าฉลาก

2-4

มีนาคม 2559

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์

กล้วยแปรรูปแม่อารักษ์ 

ต�าบลสังคม อ�าเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย

กล้วยสุกทอด 

กล้วยตาก 

กล้วยอบเนย 

กล้วยไข่ฉาบ 

กล้วยหักมุก 

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป 

ผลไม้หัวทราย  

ต�าบลพานพร้าว 

อ�าเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย

มะม่วงแช่อิ่ม 

มะขามแช่อิ่ม

- ผลไม้แช่อิ่มไม่ผ่าน มผช. 

เนื่องจากมีวัตถุเจือปน

ในอาหาร

- ต้องการให้ วศ. พัฒนา

สูตรหัวเชื้อที่ใช้ผลิต 

ผลไม้แช่อิ่ม

- แนะน�าให้พัฒนากระบวนการผลิต

โดยไม่ใช้วัตถุเจือปนเพื่อให้มีคุณภาพ

ตาม มผช.ก�าหนด

- พัฒนาสูตรหัวเชื้อในห้องป ิบัติการ

กลุ่มข้าวแตนบุญทรัพย์

ทวี ต�าบลนาข่า อ�าเภอ

ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ข้าวแตนน�้า

แตงโม

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านกองนาง ต�าบล

กองนาง อ�าเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย

ปลาส้มห่อ

ใบตอง

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

16-18

พ ษภาคม

2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ฮักแพง-แบ่งปัน 

ต�าบลหนองพอก  

อ�าเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด

โดนัท 

ทองม้วน

- โดนัทไม่ผ่าน มผช. 

เพราะน�้าหนักสุทธิต�่า

กว่าที่ก�าหนด และ

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เกิน

เกณฑ์ที่ มผช. ก�าหนด 

- ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรงุ

กระบวนการผลติ ความสะอาด และ

การช่ังน�า้หนกั ให้มคุีณภาพตาม 

มผช.

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท�า

ขนมทองม้วนบ้านพิลา 

ต�าบลขี้เหล็ก อ�าเภอ

ปทุมรัตน์ จังหวัด

ร้อยเอ็ด 

โดนัท 

ทองม้วน

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าให้ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูก

ต้องตามหลัก Primar  P และ

ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จังหวัดในพื้นที่เพื่อเตรียมเอกสาร

ประกอบการยื่นขอการรับรองสถาน

ที่ผลิต

กลุ่มผลิตข้าวไรท์เบอรี่ 

อินทรีย์บ้านค�าครึ่ง 

ต�าบลหัวนาค�า

อ�าเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

ข้าวไรท์เบอรี่ - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

กลุ่มข้าวแตนมูลคลุก 

P SSiOn rice 

ต�าบลบัวใหญ่

อ�าเภอน�้าพอง  

จังหวัดขอนแก่น

ข้าวแตน - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนบรรจุ

ในกล่องขนาดใหญ่ เนื้อ

เหนียวติดกัน ท�าให้ยาก

ต่อการบริโภค 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าให้แบ่งบรรจุให้มีขนาดเล็กลง

ให้สะดวกต่อการบริโภค 

กลุ่มอาชีพบ้านโนนค้อ

มั่นคง ต�าบลโคกงาม

อ�าเภอบ้าน าง 

จังหวัดขอนแก่น

ขนมดอกจอก 

กล้วยทอด

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 



45โครงการทดสอบสินคา OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

16-18

พ ษภาคม

2559

กลุ่มคุณสุดา ราชธา 

ต�าบลท่าพระ  

อ�าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

มะม่วงกวน - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P

กลุ่มกินดี าร์ม  

อ�าเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

เห็ดสวรรค์ 

ปรุงรส

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าให้ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูก

ต้องตามหลัก Primar  P และ

ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

พื้นที่เพื่อเตรียมเอกสารประกอบการ

ยื่นขอการรับรองสถานที่ผลิต

5-8 กรก าคม 

2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

บ้านโพนสว่าง  

อ�าเภอรัตนวาปี  

จังหวัดหนองคาย

ข้าวเกรยีบผลไม้ - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่

บ้านผลิตกล้วยฉาบ 

หมู่ที่ 12 อ�าเภอรัตนวาปี  

จังหวัดหนองคาย

กล้วยทอดสุก 

กล้วยฉาบ

- ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านโคกปา าง  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย

ปลาอบรมควัน - ปลาอบรมควันไม่ผ่าน 

มผช.

- ต้องการให้ วศ. พัฒนา

กระบวนการผลิตและ

บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุ

การเก็บ

- แนะน�าแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อยื่นขอรับรอง 

มผช.

- ได้ทดลองบรรจุปลาอบรมควันแบบ

สุญญากาศและทดสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ในห้องป ิบัติการ
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

5-8

กรก าคม 

2559

กลุ่มไร่ภูผาศักดิ  

ต�าบลหนองบัว 

อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ผลไม้แช่อิ่ม 

อบแห้ง

- ต้องการพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับ 

บรรจุแบบสุญญากาศ 

- ให้ค�าแนะน�าในการเลือกใช้ 

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

กลุ่มคุณรุ้งนมข้าวกล้อง

งอก อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเลย

น�้านมข้าวกล้อง

งอก 

คุกกี้  

ขนมผิง 

ครองแครง

- ต้องการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อยืด

อายุการเก็บรักษา

- แนะน�าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่

เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ร่วมใจ อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย

มะพร้าวแก้ว - ต้องการปรับปรุงสถานที่

ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P 

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P

22 กรก าคม 

2559 

กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ 

อ�าเภอวาปีปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม

แหนมเนื้อ - แหนมเนื้อไม่ผ่าน มผช. - แนะน�าแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อยื่นขอรับรอง 

มผช.

- ได้ทดลองปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์แหนมเนื้อและทดสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องป ิบัติการ

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการ OTOP ในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

อุดรธานี เลย หนองคาย และนครพนม

250 274 11 14

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559
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4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 ผู้ประกอบการบางรายยังไม่เห็นความส�าคัญของมาตรฐาน และไม่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการ

ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก จึงขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

4.2 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มให้ถูกต้องตามหลัก

เกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต และการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์

5. ขอเสนอแนะ

 ควรประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในท้องถิ่น เพราะสามารถสร้างความเข้าใจ และลดความยุ่งยากใน

การขอรับรองมาตรฐานได้
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โครงการพฒันาสนิคา OTOP ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่
ในจงัหวดัภาคเหนอืพืน้ทีจ่งัหวดัแมฮองสอน

 สินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่ส�าคัญในจังหวัดภาคเหนือ เนื่องจาก

ภาคเหนอืเป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูพชืท่ีมคีวามหลากหลายทางเกษตรกรรม และเป็นแหล่งวตัถดุบิทีส่�าคญัของผลติภณัฑ์หลาย

ชนิด ตลอดจนสภาพภูมิประเทศที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตลาดส�าคัญในการกระจายสินค้า เช่น จีน พม่า 

ลาว ดังน้ันการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน จึงเป็นการสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการขยายตลาด สร้างงาน สร้างรายได้ภายในชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือซ่ึงมีความโดดเด่นและแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ทั้งในด้าน

สภาพภูมิประเทศ เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมือง

หลายชนเผ่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม จังหวดัแม่ฮ่องสอนจึงเป็นแหล่งวตัถดิุบและผลิตภณัฑ์

แปรรูปทางการเกษตรที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่ส�าคัญหลายชนิด เช่น งา ถั่ว กาแ  เป็นต้น แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงความส�าคัญของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานรวมถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง  

จึงท�าให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ และขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ ดังนั้นในปี 2559 

กรมวทิยาศาสตร์บริการจงึได้ด�าเนนิโครงการพฒันาสนิค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่งด่ืมในจงัหวดัภาคเหนอืพืน้ที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มใน

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้า OTOP  

ที่ผลิตในประเทศ

1. วัตถุประสงค

1.1 เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพและยกระดบัสนิค้า OTOP ประเภทอาหารและเคร่ืองดืม่ในพืน้ท่ีจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

1.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้า OTOP ที่ผลิตในประเทศ 

2. ผลการดำเนินงาน/แนวทางการดำเนินงาน

2 1 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

7 มีนาคม และ

16 พ ษภาคม 

2559

วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ 

ต�าบลห้วยผา  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. น�้ามันงาด�า

2. น�้ามันงาขาว

3. น�้ามันงาม้อน

1. วัตถุดิบเสี่ยงในเรื่องความ

สะอาดและสารตกค้าง

2. น�้ามันเสื่อมคุณภาพเร็ว

3. ผลิตภัณฑ์น�้ามันงายังไม่

ยื่น มผช.

1. ท�าความสะอาดเมล็ดงาให้สะอาด 

น�ามาตากแดดในโรงตากที่

สามารถป้องกัน ุนและแมลงจน

แห้งสนิท รอให้เย็นแล้วเก็บใส่ถุง

พลาสติกหนามัดปากถุงให้แน่น 

เก็บไว้ที่เย็นและอากาศถ่ายเท
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

7 มีนาคม และ

16 พ ษภาคม 

2559

2. การเกบ็น�า้มนังาควรเก็บไว้ในขวด

แก้วสีชาปดสนทิโดยใช้ ล์ม

พลาสติกปดรอบ าขวด แล้วน�าไป

เกบ็ไว้ในทีเ่ย็น และอากาศถ่ายเท

3. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น 

ตาม มผช.669/2547

7 มีนาคม

18 พ ษภาคม 

และ 

29 มิถุนายน 

2559

ขนมบ้านไต 

ต�าบลผาปอง  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ถั่วเหลืองคั่ว

กรอบ

2. ลูกเดือยกรอบ

1. ถั่วเหลืองคั่วกรอบ ยื่น 

มผช.แล้วไม่ผ่านรายการ

ความชื้น

2. ลูกเดือยกรอบยื่น มผช.

แล้วไม่ผ่านรายการยีสต์

และรา 

1. ถั่วเหลืองเมื่อแช่น�้าแล้ว น�ามา

ตากแดดให้แห้งสนิทก่อนแล้วจึง

น�าไปคั่วที่ไ อ่อนจนแห้ง รอให้

เย็นแล้วจึงบรรจุใส่ถุง

2. ลูกเดือยหลังจากต้มแล้วให้น�ามา

ตากแดดให้แห้งก่อนน�าไปคั่ว

3. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.1329/2549 และ 

มผช.900/2548

8 มีนาคม

18 พ ษภาคม 

และ 

29 มิถุนายน 

2559

กลุ่มแม่บ้านห้วยเดื่อ

ต�าบลผาบ่อง  

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. น�้าพริกคั่ว

ทราย

2. ข้าวโพดทอด

1. น�้าพริกคั่วทรายยื่น มผช.

แล้วไม่ผ่านรายการยีสต์

และรา และจ�านวน

จุลินทรีย์ทั้งหมด

2. ข้าวโพดทอดไม่ผ่าน

รายการยีสต์และรา

1. การผลิตน�้าพริกคั่วทราย ต้องน�า

ปลาแห้งมาตากแดดหรืออบให้

แห้ง แล้วจึงน�ามาคั่วให้แห้งสนิท 

ก่อนน�ามาปรุงกับส่วนผสมอื่นๆ

2. ควรล้างข้าวโพดให้สะอาด แล้ว

จึงตากแดดให้แห้งสนิท ก่อนน�า

มาทอด

3. เก็บตัวอย่าง มาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.130/2546 และ มผช.

1330/2549
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

7 มีนาคม 

16 พ ษภาคม 

และ 28 

มิถุนายน 2559

กลุ่มแม่บ้านทุ่งกองมู

ต�าบลปางหมู  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. งาขาว 

รสน�้าผึ้ง 

2. น�้าพริกคั่ว

ทราย

1. งาขาวรสน�้าผึ้ง ยื่น มผช. 

ครั้งที่ 1 ไม่ผ่านรายการ

จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด

2. น�้าพริกคั่วทรายยังไม่ได้

ยื่นขอ มผช.

1. งาขาวเมือ่ล้างสะอาดแล้วน�ามา

ตากแดดให้แห้งสนทิก่อนน�ามา

ผลติ

2. การผลิตน�้าพริกคั่วทราย ต้องน�า

ปลาแห้งมาตากแดดหรืออบให้

แห้ง แล้วจึงน�ามาคั่วให้แห้งสนิท

ก่อนน�ามาปรุงกับส่วนผสมอื่นๆ

3. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.130/2546 และ มผช.

710/2547

9 มีนาคม

17 พ ษภาคม 

และ

28 มิถุนายน 

2559

สหกรณ์ออมทรัพย์

บ้านสบสอย 

ต�าบลปางหมู  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. น�้ามันงาด�า

2. น�้ามันงาขาว

3. น�้ามันงาม้อน

1. กระบวนการผลิตเสี่ยงต่อ

การปนเปอนจากเชื้อรา 

และเศษไม้ได้ง่าย

2. ผลิตภัณฑ์น�้ามันงายังไม่ได้

ยื่นขอ มผช.

1. ท�าความสะอาดครกที่ใช้หีบน�้ามัน

และสากให้สะอาด เช็ดให้แห้ง 

หรือเปาด้วยลมร้อนให้แห้งทุก

ครั้งก่อนน�ามาใช้งาน

2. ในกระบวนการสกัดไม่ควรใช้น�้า 

ในการสกัดครั้งที่ 2 เพราะจะ

ท�าให้น�้ามันเสื่อมคุณภาพได้เร็ว

3. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.669/2547

8 มีนาคม 

17 พ ษภาคม 

และ 28 

มิถุนายน 2559

กลุ่มงาเพื่อสุขภาพ

ต�าบลปางหมู  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. น�้ามันงาด�า 

2. น�้ามันงาม้อน

3. น�้ามันงาขาว

ผลิตภัณฑ์น�้ามันงายื่น มผช.

แล้วแต่ไม่ผ่านรายการ  

ค่าเพอร์ออกไซด์และสารหนู

1. น�าวัตถุดิบมาล้างท�าความสะอาด

แล้วน�าไปตากให้แห้งสนิทก่อนน�า

มาหีบสกัด

2. ในกระบวนการสกัดไม่ควรใช้น�้า 

ในการสกัดครั้งที่ 2 เพราะจะ

ท�าให้น�้ามันเสื่อมคุณภาพได้เร็ว

3. น�้ามันที่หีบได้ ควรเก็บรักษาไว้ใน

ภาชนะปดสนิทและไม่ถูก

แสงแดด เพื่อลดการเกิดป ิกิริยา

เคมี

4. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.669/2547
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

8 มีนาคม 

17 พ ษภาคม 

และ

28 มิถุนายน 

2559

น�้ามันงาตรากล้วยไม้ 

ต�าบลศิริมงคล  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. น�้ามันงาด�า 

2. น�้ามันงาขาว

1. ผลิตภัณฑ์น�้ามันงายื่น 

มผช. แต่ไม่ผ่านรายการ 

ค่าความเป็นกรด

2. การเกบ็รกัษาวตัถดุบิมี

ความเสีย่งต่อการปนเปอน

1. น�างามาล้างให้สะอาดแล้วน�ามา

ตากให้แห้งสนิท รอให้เย็นแล้ว

บรรจุถุงปดให้สนิทและเก็บไว้ในที่

แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเท 

2. ในกระบวนการหีบสกัด ไม่ควรใช้

น�้าในการสกัดครั้งที่ 2 เพราะจะ

ท�าให้น�้ามันเสื่อมคุณภาพได้เร็ว

และหืนได้ง่าย

3. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.669/2547

9 มีนาคม และ

18 พ ษภาคม 

2559

กลุม่ขนมงาบ้าน

ชานเมอืง ต�าบลปางหม ู 

อ�าเภอเมอืง  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. งาคั่ว

2. ขนมงาข้าว

กล้อง

1. งาคั่ว ยื่น มผช.แล้วไม่

ผ่านรายการยีสต์และรา

2. ขนมงาข้าวกล้องยังไม่ได้

ยื่นขอ มผช.

1. น�างามาล้างท�าความสะอาด 

แล้วน�าไปตากให้แห้งสนิทก่อน

น�ามาผลิต

2. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น 

ตาม มผช.686/2547 และ มผช.

710/2547

8 มีนาคม และ

17 พ ษภาคม 

2559

กลุ่มถั่วเหลืองคั่ว 

ภูมิไทย ต�าบลปางหมู 

อ�าเภอเมือง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ถั่วเหลืองคั่ว

2. ถั่วลายเสือ

1. สภาพภายในโรงเรือนมี

ความลาดชันเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุ

2. ถัว่เหลอืงอบกรอบ และถ่ัว

ลายเสือ ยงัไม่ย่ืนขอ มผช.  

1. ติดวัสดุกันลื่นและท�าเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณ์ในบริเวณที่มีการ

เปลี่ยนระดับพื้นโรงเรือน ให้

สามารถเห็นได้ชัดเจน

2. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.1329/2549 และ 

มผช.1233/2549

9 มีนาคม และ

18 พ ษภาคม 

2559

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน

ต�าบลผาบ่อง  

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น�้ามัลเบอร์รี่ น�้ามัลเบอร์รี่ไม่สามารถยื่นขอ 

มผช. ได้เนื่องจาก

กระบวนการ ่าเชื้อ 

ไม่เป็นไปตาม มผช.

1. ควรปรบัสภาวะความเป็นกรดให้

ค่า pH อยูร่ะหว่าง 3.5-4.6 และ

น�ามาผ่านกระบวนการ า่เชือ้ด้วย

วธิพีาสเจอร์ไรซ์ (Paste ri ation) 

โดยน�าน�า้ผลไม้บรรจขุวดมาให้

อณุหภูมปิระมาณ 63-66 องศา

เซลเซยีส นาน 30 นาท ีและท�าให้

เยน็โดยทนัททีีอุ่ณหภมู ิ4-7 องศา

เซลเซยีส 

2. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.851/2548
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

8 มีนาคม และ

16 พ ษภาคม 

2559

กาแ ลุงปาละ

ต�าบลหมอกจ�าแป 

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กาแ คั่ว กาแ คั่วไม่ผ่าน มผช.ใน

รายการเถ้าที่ละลายน�้า

1. การตากเมล็ดกาแ ควรตากในที่

ุนและแมลงไม่สามารถเข้าไปได้ 

จนเมล็ดกาแ แห้งสนิทก่อนแล้ว

จึงน�าไปคั่ว

2. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.268/2557

10 มีนาคม

19 พ ษภาคม 

และ

30 มิถุนายน 

2559

กลุ่มขนมงาบ้านโปง

ต�าบลเวียงเหนือ 

อ�าเภอปาย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ขนมงากวน 

ใบเตย

2. ขนมงากวน

น�้าผึ้ง 

ขนมงากวนใบเตยและขนม

งากวนน�้าผึ้ง ยื่น มผช.แล้วไม่

ผ่านรายการยีสต์และรา และ

จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด

1. น�างามาล้างท�าความสะอาด แล้ว

น�าไปตากให้แห้งสนทิก่อนน�ามา

ผลติ

2. แม่พิมพ์ขึ้นรูปงาที่ใช้ผลิตท�าจาก

ไม้ ควรล้างท�าความสะอาด และ

ตากให้แห้งสนิททุกครั้งก่อนน�ามา

ผลิตครั้งต่อไป หรือเปลี่ยนไปใช้

แม่พิมพ์ที่ท�าจากวัสดุโลหะ เพื่อ

ลดการปนเปอนและสะสมของ

เชื้อโรค

3. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.710/2547

10 มีนาคม และ

19 พ ษภาคม 

2559

เครื่องดื่มสมุนไพร

มะขามป้อมมงคลสี่ทิศ

ต�าบลเวียงใต้ 

อ�าเภอปาย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครื่องดื่ม

สมุนไพรมะขาม

ป้อม

1. การแบ่งพื้นที่ส่วนบรรจุ

และเก็บวัตถุดิบยังไม่

เหมาะสมและเสี่ยงต่อการ

ปนเปอน

2. เครื่องดื่มสมุนไพร 

มะขามป้อมยังไม่ 

ยื่นขอ มผช.

1. ควรแบ่งพื้นที่ส่วนการผลิต บรรจุ 

ล้างท�าความสะอาด และจัดเก็บ

วัตถุดิบ ให้ชัดเจนและไปใน

ทิศทางเดียว

2. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 280/2547
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

11 มีนาคม

20 พ ษภาคม 

และ 

30 มิถุนายน 

2559

ถ่ัวเหลอืงปรุงรส 

ป้าแหลง ต�าบลเวยีงใต้  

อ�าเภอปาย  

จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

น�้าพริกคั่วทราย น�้าพริกคั่วทราย ไม่ผ่าน

รายการจุลินทรีย์ทั้งหมด 

ยีสต์และรา

1. การผลิตน�้าพริกคั่วทราย ควรน�า

ปลาแห้งมาตากแดดหรืออบให้

แห้ง แล้วจึงน�ามาคั่วให้แห้งสนิท

ก่อนน�ามาปรุงกับส่วนผสมอื่นๆ

2. เก็บตัวอย่างมาทดสอบเบื้องต้น

ตาม มผช.130/2546

2 2 การตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

31 กรก าคม 

2559

กลุ่มถั่วเหลืองคั่วภูมิไทย

ต�าบลปางหมู อ�าเภอเมือง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ถั่วเหลืองคั่วอบแห้ง

2. ถั่วลายเสือคั่วอบแห้ง

3. ถั่วด�าคั่วอบแห้ง

สามารถยื่นขอการรับรอง มผช. 

จ�านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

- ถั่วเหลืองคั่วอบแห้ง

- ถั่วด�าคั่วอบแห้ง

- ถั่วลายเสือคั่วอบแห้ง

1 สิงหาคม 

2559

วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ

ต�าบลห้วยผา อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. น�้ามันงาด�า

2. น�้ามันงาขาว

3. น�้ามันงาม้อน

สามารถยื่นขอการรับรอง มผช. 

จ�านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

- น�้ามันงาด�า

- น�้ามันงาขาว

- น�้ามันงาม้อน
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

1 สิงหาคม 

2559

น�้ามันงาตรากล้วยไม้

ต�าบลศิริมงคล อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. น�้ามันงาด�า 

2. น�้ามันงาขาว

สามารถยื่นขอการรับรอง มผช. 

จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

- น�้ามันงาด�า 

- น�้ามันงาขาว

2 สิงหาคม 

2559

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

แม่ฮ่องสอน ต�าบลผาบ่อง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น�้ามัลเบอร์รี่ สามารถยื่นขอการรับรอง มผช. 

จ�านวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

- น�้ามัลเบอร์รี่
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3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรปุผลการด�าเนนิงาน โครงการพฒันาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ในจังหวดัภาคเหนอื พืน้ที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 30 35 10 19

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 การเดินทางภายในจังหวัดค่อนข้างยากล�าบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา

4.2 ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในก ระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับมาตรฐานทางด้านอาหาร 

และเครือ่งดืม่

4.3 ผู้ประกอบการขาดแนวคิดและความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้

มาตรฐาน

5. ขอเสนอแนะ 

5.1 สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานภายในจงัหวดักบัหน่วย

งานภายนอกให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

5.2 ส่งเสริมและท�าความเข้าใจกับผู ้ประกอบการสินค้า OTOP ให้เห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญ 

ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน

5.3 จดัอบรมให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการในหลกัสตูรด้านการเงนิ การบรหิารจดัการ และกลยทุธ์ทางการตลาด 

เพื่อให้สามารถเอาไปใช้ได้จริงในสภาวะปัจจุบัน 

5.4 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านเงินทุน เทคโนโลยี และปัจจัยอ่ืนๆ ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการ 

รายอื่นๆ ต่อไป
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โครงการพฒันาคณุภาพสนิคาผลิตภัณฑชมุชน 
ประเภทอาหารในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

 อาหารพื้นเมืองอีสาน ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมากในทุกๆ ภาคของประเทศ แต่เนื่องจาก

กระบวนการผลิตอาหารพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังใช้กรรมวิธีผลิตดั้งเดิม ผู้ประกอบการจึงมักประสบปัญหาเรื่องการควบคุม

คุณภาพผลติภัณฑ์ ท�าให้มรีสชาตไิม่คงที ่อาจมกีารปนเปอนเชือ้จุลินทรย์ีก่อโรคหรือสารเคม ีท�าให้อาหารพ้ืนเมอืงอสีาน

จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้ว่าจ้างมหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นทีป่รกึษาโครงการพฒันาคณุภาพสนิค้าผลติภณัฑ์

ชุมชนประเภทอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด�าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น หนองบัวล�าภู อุดรธาน ี 

และหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีขอบเขต

การด�าเนินงาน ดังนี้ การส�ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ค�าปรึกษาเชิง

ลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาปรับปรุงโรงเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

ขอรบัรองมาตรฐาน การทดสอบคณุภาพสนิค้า OTOP โดยห้องป บิติัการ และการยืน่ขอรบัรองมาตรฐาน เพ่ือให้สนิค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

1. วัตถุประสงค

1.1 เพือ่พฒันาผูป้ระกอบการผลติภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ให้มีศกัยภาพ

ในการผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน

1.2 เพื่อให้ค�าปรึกษาแนะน�าและแก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ให้เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 

 ที่ปรึกษาโครงการฯ ด�าเนินการส�ารวจความพร้อมของผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ที่เข้า

ร่วมโครงการ มีทั้งหมด 19 กลุ่มผู้ประกอบการดังนี้ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

24 มกราคม 

2558

กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง  

ตรา  เดียว

ปลาส้มตัว ปลาส้มสายเดี่ยว

ปลาส้มสวาย ส้มไข่ปลา หม�่าไข่ปลา

ต�าบลโนนเมือง อ�าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

วิสาหกิจชุมชนข้าวแตนแม่บัวลี ข้าวแตนน�้าแตงโมแบบทอด

ข้าวแตนน�้าแตงโมแบบแห้ง

ต�าบลโนนสูง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 

4 กุมภาพันธ์ 

2558

กลุ่มกล้วยฉาบบ้านดงเว้น กล้วยอบเนย กล้วยเบรกแตก  

กล้วยฉาบ

ต�าบลโพนสว่าง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย 

5 กุมภาพันธ์ 

2558

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลา 

บ้านท่าเรือ

ส้มปลาตะเพียน ปลาส้มสายเดี่ยว ต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 

อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

5 กุมภาพันธ์ 

2558

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2

ปลาส้มสายเดี่ยว ปลาส้มตัว

หม�่าไข่ปลา ส้มไข่ปลา

ต�าบลโนนเมือง อ�าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู 

วิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้า

กระเทียมบ้านโนนปอแดง

ส้มปลาหน้ากระเทียม 

ปลาส้มตัว ส้มไข่ปลา

ต�าบลโคกใหญ่ อ�าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู 

14 กุมภาพันธ์ 

2558

บริษัท งาด�าแม่อุษา จ�ากัด งาด�ารสจืด ลูกเดือยกล้องงอก

งาหอมโรยข้าวผสมสาหร่าย ขิงชง

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิผง ถั่ว 5 สี

ถั่วเหลืองผสมงาด�า ดอกค�า อย

กาแ โสมผสมงาด�า

ต�าบลนาดี อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร ไข่เค็มสมุนไพร น�้าพริกปลาปน ต�าบลนากว้าง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มแหนมแม่ทรัพย์นากว้าง ไส้กรอกอีสานหมู ไส้กรอกอีสานเนื้อ

แหนมหมู แหนมเนื้อ 

ต�าบลนากว้าง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

บ้านค้อธัญญา

ปลาร้าข้ามปี แจ่วบอง ปลาร้าบอง ต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี

15 กุมภาพันธ์ 

2558

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสีกาย มะพร้าวแก้ว ต�าบลสีกาย อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย

กลุ่มสีกายโฮมเสตย์ มะเขือเทศเชื่อม ต�าบลสีกาย อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

บ้านโคกปา าง

ปลาย่างสมุนไพร ปลาอบรมควัน 

ปลาแดดเดียว (รสกระเทียมพริกไทย) 

น�้าพริกขิง ปลาร้าบอง

ต�าบลปะโค อ�าเภอเมือง  

จังหวัดหนองคาย

20 กุมภาพันธ์ 

2558

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูป

อาหารบ้านดอนหัน

ข้าวแตน กล้วยอบม้วนทอดสมุนไพร 

ปลาส้ม แหนมหมู แหนมเนื้อ

ต�าบลดอนหัน อ�าเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น

นางสาวนงเยาว์ ค�าศิริ เค้ก ขนมปัง กะหรี่ปับ ต�าบลบ้านกง อ�าเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้าพริก 

แก่น าง

แจ่วบอง น�้าพริกปนแมงดา ไข่เค็ม 

น�้าพริกตาแดง ปลาร้าผง ปลาร้าก้อน 

ต�าบลบ้าน าง อ�าเภอบ้าน าง 

จังหวัดขอนแก่น

21 กุมภาพันธ์ 

2558

นางตะกูล จันทร์เพ็ง แหนมหมู แหนมเนื้อ แหนมเห็ด 

ไส้กรอกหมู หม�่า แจ่วบอง 

ต�าบลพระยืน อ�าเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

24 กุมภาพันธ์ 

2558

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลา

สมุนไพรบ้านห้วยบง

ปลาส้มตัว ปลาส้มสายเดี่ยว 

ส้มไข่ปลา หม�่าไข่ปลา

ต�าบลโนนเมือง อ�าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์

แปรรูปปลาบ้านท่าลาด

ปลาส้มตัว ปลาส้มสายเดี่ยว

ปลาส้มสวาย ส้มไข่ปลา หม�่าไข่ปลา

ต�าบลหนองเรือ อ�าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู
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2 2 การ กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี

 ด�าเนนิการอบรมผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชมุชนประเภทอาหาร จ�านวน 2 ครัง้ รวมผูเ้ข้าร่วมท้ังสิน้ 62 ราย

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 16 พ ษภาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเภทอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงแรมอัศวรรณ 

จังหวัดหนองคาย

32

2 21 พ ษภาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเภทอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงแรมขวัญมอมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

30

2 3 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์

 ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ด�าเนินการลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเป้าหมายของโครงการ 

จ�านวนทั้งสิ้น 19 สถานประกอบการ โดยมีประเด็นส�าคัญ 2 เรื่อง คือ

1. สถานที่ผลิต (โรงเรือน) ตามหลักการจัดการตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (primar  P)

2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ขั้นตอนและกระบวนการในการให้ค�าปรึกษาประกอบด้วย

- ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในสถานที่ (In-ho se Training) ในเรื่อง 

การปรับปรุงสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานต่างๆ

- สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบคุณภาพในห้องป ิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน

- แจ้งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

2 4 การตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน

 กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะผู้ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการด�าเนินงานของ

ที่ปรึกษาโครงการฯ จ�านวน 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลด�าเนินการ

18-19 

 สิงหาคม 2558

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้าน

ท่าเรือ ต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์ 

อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ส้มปลาตะเพียน ปลาส้มสาย

เดี่ยว

ปรับปรุงสถานที่ผลิต และยื่นขอการ

รับรองมาตรฐาน สบ.1 และ สบ.5

กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง  

ตรา  เดียว ต�าบลโนนเมือง 

อ�าเภอโนนสงั จังหวดัหนองบวัล�าภู

ปลาส้มตัว ปลาส้มสายเดี่ยว 

ปลาส้มสวาย ส้มไข่ปลา  

หม�่าไข่ปลา

ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.

13-15  

กันยายน 2558

กลุ่มกล้วยฉาบบ้านดงเว้น  

ต�าบลโพนสว่าง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย

กล้วยอบเนย กล้วยเบรกแตก 

กล้วยฉาบ

ปรบัปรงุสถานทีผ่ลิต และอยู่ระหว่างยืน่

ขอการรบัรองมาตรฐาน สบ.1 และ สบ.5

วิสาหกิจชุมชนข้าวแตนแม่บัวลี 

ต�าบลโนนสูง อ�าเภอเมือง  

จัวหวัดอุดรธานี

ข้าวแตนน�้าแตงโมแบบทอด

ข้าวแตนน�้าแตงโมแบบแห้ง

ปรับปรุงสถานที่ผลิต และยื่นขอการ

รับรองมาตรฐาน สบ.1 สบ.5 และ มผช.

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์

แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 

 ต�าบลโนนเมือง อ�าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

ปลาส้มสายเดี่ยว ปลาส้มตัว

หม�่าไข่ปลา ส้มไข่ปลา

ปรับปรุงสถานที่ผลิต และยื่นขอการ

รับรองมาตรฐาน สบ.1 และ สบ.5

วิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้า

กระเทียมบ้านโนนปอแดง  

ต�าบลโคกใหญ่ อ�าเภอโนนสัง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู

ส้มปลาหน้ากระเทียม 

ปลาส้มตัว ส้มไข่ปลา

ปรับปรุงสถานที่ผลิต และยื่นขอการ

รับรองมาตรฐาน สบ.1 และ สบ.5
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลด�าเนินการ

13-15  

กันยายน 2558

นางตะกูล จันทร์เพ็ง  

ต�าบลพระยืน อ�าเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

แหนมหมู แหนมเนื้อ แหนมเห็ด 

ไส้กรอกหมู หม�่า แจ่วบอง 

ปรับปรุงสถานที่ผลิต และยื่นขอการ

รับรองมาตรฐาน สบ.1 และ สบ.5

3. สรุปผลการดำเนินงาน

 สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพสินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชนประเภทอาหารในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้

รับประโยชน์จากการ

่ายทอดเทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า

สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

จ�านวนโรงเรือน 

ที่ได้รับการปรับปรุง

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดขอนแก่น  

จังหวัดหนองบัวล�าภู 

จังหวัดอุดรธานี  

จังหวัดหนองคาย

50 64 15 26 4 6

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

 การปรับปรุงสถานท่ีผลิต (โรงเรือน) ต้องใช้เวลาในการด�าเนินการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก 

Primar  P/ P

 

5. ขอเสนอแนะ 

 ควรเพิ่มเวลาส�าหรับการด�าเนินงานปรับปรุงสถานที่ผลิต (โรงเรือน) ให้มากขึ้น
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โครงการพฒันาคณุภาพผลติภัณฑชมุชนประเภทอาหารเครือ่งด่ืม
และสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถและ 

จังหวัดใกลเคียงสูการรับรองมาตรฐาน

 ปัจจุบันสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย จะต้อง

ป ิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ

การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย (Primar  P) โดยให้มีกระบวนการผลิตที่ดีตั้งแต่การ

รับวัตถุดิบ จนกระทั่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจ�าหน่ายให้ผู้บริโภค จึงจะสามารถขอขึ้นทะเบียนกับส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) เพือ่ให้ผลติภณัฑ์นัน้จ�าหน่ายได้ ดังนัน้การยกระดบัสินค้าผลติภณัฑ์อาหาร เคร่ืองดืม่ และ

สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารให้มมีาตรฐานนัน้ ต้องเริม่ตัง้แต่การผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการได้ป บิตัติาม Primar  P เพือ่ให้

สามารถขึน้ทะเบยีนขอจ�าหน่ายได้อย่างถูกต้อง แล้วจึงมาด�าเนนิการขอมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน มาตรฐานสนิค้าเกษตร 

รวมทั้งการเข้าร่วมคัดสรรหรือระดับสินค้า OTOP ต่างๆ 

 ส�าหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนของท้องถิ่นออกจ�าหน่ายในท้องตลาด

จ�านวนมาก แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อาหาร เคร่ืองดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดท�า “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเภทอาหารเครือ่งดืม่และสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารในพืน้ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ์และจงัหวัดใกล้เคยีงสูก่ารรบัรองมาตรฐาน” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนม ผลิตภัณฑ์

ผกัและผลไม้แปรรปู (ทเุรยีน) ผลติภณัฑ์น�า้พรกิ และผลติภณัฑ์สมุนไพร ให้มศีกัยภาพสามารถเข้าสูก่ารรบัรองมาตรฐาน

ต่างๆ เช่น การขอขึ้นทะเบียนขอรับเลขสารระบบอาหารตามระเบียบ อย. การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานสนิค้าเกษตร อนัน�าไปสูก่ารเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทัง้ในระดบัชาตแิละระดบั

นานาชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ด�าเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภั อุตรดิตถ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที ่

มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ ( niversit   

ngagement) เพือ่ใช้องค์ความรู้ในการพฒันาชมุชนท้องถิน่บนพืน้ฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงรวมทัง้พฒันาสงัคม 

เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน โดยการด�าเนนิโครงการเป็นการเสริมสร้างให้แต่ละชมุชนได้ใช้ภมูปัิญญา

ท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ประกอบกับการน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของสากล เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถขยายโอกาส

และยกระดับสู่ตลาดอาเซียนและสากลต่อไป

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารเคร่ืองด่ืมและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพ้ืนที่จังหวัด

อุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน

1.2 เพื่อให้ค�าปรึกษาแนะน�าและแก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารเครื่องดื่มและสมุนไพร

ทีไ่ม่ใช่อาหารในพืน้ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ์และจงัหวดัใกล้เคยีง ให้เข้าสูก่ระบวนการยืน่ขออนญุาตการผลติต่อส�านกังานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) และ/หรือขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารเครื่องดื่มและสมุนไพรที่

ไม่ใช่อาหาร และ/หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือมาตรฐานอื่นกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
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2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การแ ลงข่าวและพิธีเปดโครงการ

 การเปดตวั “โครงการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์ชมุชนประเภทอาหารเครือ่งด่ืมและสมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ์และจงัหวดัใกล้เคียงสูก่ารรบัรองมาตรฐาน” ในวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2558 โดยมนีายชัช กติตนิภดล 

ผูว่้าราชการจงัหวดัอตุรดติถ์ เป็นประธาน และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภั

อุตรดิตถ์ ร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัด เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด 

อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประธานหอการค้า ประธานสภา

อุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หน่วยงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมในพิธีลงนามของโครงการฯ  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 96 คน

2 2 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

14 มีนาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนรักษ์ลับแล 1. ทุเรียนกวน

2. ทอ กีะททิเุรยีน

ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล  

จังหวัดอุตรดิตถ์

เรือนขนมไทย ขนมชั้น ต�าบลท่าเสา อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวอบกรอบ มะพร้าวอบกรอบ ต�าบลบ้านด่านนาขาม  

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

15 มีนาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร

ผาแก่น

1. คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์

2. คุกกี้สิงคโปร์

ต�าบลร่วมจิต อ�าเภอท่าปลา  

จังหวัดอุตรดิตถ์

วิสาหกิจชุมชนท�าข้าวแคบบ้าน

ยางกะไดใต้

1. ข้าวแคบสมุนไพร

2. ขนมจีนแห้งกึ่งส�าเร็จรูป

ต�าบลศรพีนมมาศ อ�าเภอลบัแล 

จงัหวัดอตุรดิตถ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคุ้งตะเภา 1. ผักและผลไม้อบกรอบ 

 (กล้วยม้วนสมุนไพร)

2. ไข่เค็ม (ไข่เค็มพอกดิบ)

ต�าบลคุ้งตะเภา อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุม่แปรรปูข้าว หมู ่3 ต�าบลน�า้ช�า ข้าวแตนน�้าข้าวโพด ต�าบลน�้าช�า อ�าเภอเมือง  

จังหวัดแพร่

กลุ่มน�้าส้มพร้อมบริโภคจรัสศรี น�้าส้มเกล็ดหิมะ ต�าบลท่าอิฐ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลิตภัณฑ์น�้าพริกแม่ศรีนวล น�้าพริกแม่ศรีนวล ต�าบลเด่นชัย อ�าเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่

17 มีนาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุนไพรแม่

บ้านริมยมทุ่งแก้ว

สบู่ก้อน (สบู่สมุนไพรสกัดวุ้นว่านหาง

จระเข้)

ต�าบลทุ่งแก้ว อ�าเภอหนองม่วงไข่ 

จังหวัดแพร่

21 มีนาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนวิถีพอเพียงข้าว

ปลอดภัย ไรซ์เบอรี่ าร์ม

1. ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

2. ข้าวกล้องหอมมะลิ

ต�าบลวังกะพี้ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

21 มีนาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว

และผลไม้น่าน

1. พายไส้กล้วย

2. พายไส้ทุเรียน

ต�าบลบ่อแก้ว อ�าเภอนาหมื่น 

จังหวัดน่าน

กลุ่มสมุนไพรแพรวทิพย์ 1. โ มล้างหน้า

2. ครีมกันแดด

ต�าบลวังดิน อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์

พิชยาน�้ามันมะพร้าว 1. ผลิตภัณฑ์บ�ารุงหน้า (เซรั่ม ักข้าว)

2. ครีมทาส้นเท้าแตกน�้ามันมะพร้าว

ต�าบล ายหลวง อ�าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์

22 มีนาคม 

2558

กลุม่เครือ่งส�าอาง บ้านสมนุไพร  

สุพิช าย์ (นางอธิฐาน ชมภู)

1. เจลน�้านมล้างหน้า

2. มะขามขัดผิว

ต�าบลท่าอิฐ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์

วิสาหกิจชุมชนท�าข้าวกลุ่ม

เกษตรกรแม่บ้านโคกกระทือ

1. สมุนไพรอบแห้ง

2. น�้าดื่มสมุนไพร

ต�าบลวังใหญ่ อ�าเภอศรีส�าโรง 

จังหวัดสุโขทัย

2 3 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 7 พ ษภาคม 

2558

หลักการจัดการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของอาหารและยา (อย.) 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

อาคาร 13 ห้องประชุมศูนย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภั อุตรดิตถ์

51

2 8 พ ษภาคม 

2558

การพัฒนากระบวนการผลิตและสถานที่ผลิตสู่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของอาหารและยา (อย.) 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

อาคาร 13 ห้องประชุมศูนย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภั อุตรดิตถ์

50

3 20-21 

พ ษภาคม 

2558

พัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สู่การ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร

ที่ไม่ใช่อาหาร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และ

จังหวัดใกล้เคียง

อาคาร 13 ห้องประชุมศูนย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภั อุตรดิตถ์

50
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2 4 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

 ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ด�าเนินการลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเป้าหมายของโครงการ 

จ�านวนทั้งสิ้น 16 สถานประกอบการ โดยมีประเด็นส�าคัญ 2 เรื่อง คือ

1) สถานที่ผลิต (โรงเรือน) ตามหลักการจัดการตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (primar  P)

2) การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อย. และ มผช. 

เป็นต้น

 ขั้นตอนและกระบวนการในการให้ค�าปรึกษาประกอบด้วย

1) ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในสถานที่ (In-ho se Training) ในเร่ืองการ

ปรับปรุงสถานที่ผลิตตามมาตรฐาน

2) การปรับปรุงกระบวนการผลิตตามมาตรฐานต่างๆ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3) สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบคุณภาพในห้องป ิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน

4) แจ้งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

5) การยื่นขอมาตรฐานต่างๆ

2 5 การตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

13 สิงหาคม 

2558 

กลุ่มเครื่องส�าอางบ้านสมุนไพร  

สุพิช าย์

(นางอธฐิาน ชมภ)ู

1. เจลน�้านมข้าวกล้องงอก

2. ครีมมะขามขมิ้น

1. การปรับปรุงโรงเรือน

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

4. ยื่นขอการรับรอง มผช.

พชิยาน�า้มนัมะพร้าว 1. ผลิตภัณฑ์บ�ารุงหน้า 

2. ครีมหมักผม 

1. ออกแบบโลโก้

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีสีสันสะอาด

ปลอดภัยขึ้น

3. ยื่นขอการรับรอง มผช.

วิสาหกิจชุมชนรักษ์ลับแล 1. ทุเรียนกวน

2. ทอ ีกะทิทุเรียน

1. การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้ อย. 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

4. สบ.1 และ สบ.5

วิสาหกิจชุมชนท�าข้าวแคบบ้าน

ยางกะไดใต้

1. ข้าวแคบสมุนไพร

2. ขนมจีนกึ่งส�าเร็จรูป

1. การปรับปรุงโรงเรือน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

4. สบ.1 

14 สิงหาคม 

2558 

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร

ผาแก่น

1. คุกกี้สิงคโปร์ 

2. คุกกี้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 

1. การปรับปรุงโรงเรือน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

4. ยื่นขอการรับรอง มผช.
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

14 สิงหาคม 

2558 

กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวอบกรอบ มะพร้าวอบกรอบ 1. การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้ อย. 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

4. สบ.1 และ สบ.5

กลุ่มสมุนไพรแพรวทิพย์ 1. โ มล้างหน้าน�้ามันร�าข้าว

2. ครีมกันแดดน�้ามันร�าข้าว

1. การปรับปรุงโรงเรือน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

15 สิงหาคม 

2558 

วิสาหกิจชุมชนวิถีพอเพียงข้าว

ปลอดภัย ไรซ์เบอรี่ าร์ม

1. ข้าวหอมมะลิ

2. ข้าวไรซ์เบอรี่

1. การปรับปรุงโรงเรือน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

4. การยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน P

เรือนขนมไทย ขนมชั้น 1. พัฒนารูปแบบของขนมชั้น โดยมีลักษณะ

เป็นชิ้นพอค�า 

2. พฒันาบรรจภุณัฑ์ใหม่ โดยขนมชัน้วางบน

ถาดพืน้ขาวสีเ่หลีย่มหุม้ปดด้วยพลาสตกิ

3. ยื่นขอการรับรอง มผช.

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคุ้งตะเภา 1. ผักและผลไม้อบกรอบ

(กล้วยม้วนสมุนไพร) 

2. ไข่เค็ม (ไข่เค็มพอกดิบ) 

1. ออกแบบโลโก้

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีสีสันสะอาด

ปลอดภัยขึ้น

3. จัดหาเครื่องซีลปดผนึกปากถุง

4. ยื่นขอการรับรอง มผช.

กลุม่น�า้ส้มพร้อมบริโภคจรัสศรี น�้าส้มพร้อมบริโภคจรัสศรี 1. ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีสีสัน 

สะอาด ปลอดภัยขึ้น 

2. ออกแบบโลโก้ าปดบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดย

มีข้อมูลสินค้าครบถ้วน 

8 กันยายน 

2558

วิสาหกิจชุมชนท�าข้าว 

กลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน 

โคกกระทือ

 

1. สมุนไพรตากแห้ง

2. สมุนไพร (ตะไคร้ใบเตย)

1. การปรับปรุงโรงเรือน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

4. สบ.1 

9 กันยายน 

2558

ผลติภณัฑ์น�า้พรกิแม่ศรนีวล น�้าพริกแม่ศรีนวล 1. พัฒนาโรงเรือนให้ได้ อย. 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

4. สบ.1 และ สบ.5

กลุม่แปรรปูข้าว หมู ่3 ต�าบลน�้าช�า ข้าวแตนน�้าข้าวโพด 1. พัฒนากระบวนการผลิต

2. ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

9 กันยายน 

2558

วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุนไพรแม่

บ้านริมยมทุ่งแก้ว

สบู่ก้อน (สบู่สมุนไพรสกัดวุ้น

ว่านหางจระเข้)

1. น�าตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ทดสอบ

กับสถานบันที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผ่าน 

มผช. 

2. เชิญเข้าร่วมอบรมและรับความรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ อย. และ มผช. 

3. เข้า กอบรมเชิงป ิบัติการ การออกแบบ 

โลโก้และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์

4. ยื่นขอการรับรอง มผช.

10 กันยายน 

2558

วสิาหกิจชมุชนกลุม่แปรรปูข้าวและ

ผลไม้น่าน

1. พายไส้กล้วย 

2. พายไส้ทุเรียน

1. พัฒนาโรงเรือนให้ได้ อย. 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

3. หาวิธีการเก็บรักษาให้ผลิตภัณฑ์มีอายุใน

การเก็บรักษาให้นานขึ้น

4. ยื่นขอการรับรอง มผช.

การพัฒนาบรรจุภัณฑ
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 3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารเครื่องดื่มและสมุนไพรที่ไม่ใช่

อาหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงสู่การรับรองมาตรฐาน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่

ได้รับประโยชน์จากการ

่ายทอดเทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า

สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

จ�านวนโรงเรือน 

ที่ได้รับการปรับปรุง

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดอุตรดิตถ์  
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน  
จังหวัดสุโขทัย

50 55 20 26 6 10

	 	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

 ผู้ประกอบการของผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีโรงเรือนหรือ

สถานที่ผลิตยังไม่ได้ตามมาตรฐาน ต้องใช้เงินทุน และมีระยะเวลาในการปรับปรุง รวมถึงการขอรับรองจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงโรงเรือน
ก่อนการปรับปรุงโรงเรือน หลังการปรับปรุงโรงเรือน
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โครงการพฒันาคณุภาพสนิคาผลิตภัณฑชมุชน 
ประเภทอาหารและเครือ่งด่ืมในภาคเหนือ

 สินค้าอาหารและเครื่องดื่มหน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มักเป็นอาหารแปรรูปเบ้ืองต้นพร้อมจ�าหน่าย 

ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดกันมา นิยมใช้เป็นของ าก แต่สินค้าอาหารและเครื่องดื่มบางส่วนมีคุณภาพและความ

ปลอดภยัไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน ท�าให้ไม่ได้รบัการรบัรองเป็นสนิค้า OTOP จากการส�ารวจข้อมลูเบือ้ง

ต้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ยังมีความต้องการพัฒนาและ

ยกระดบัคณุภาพสนิค้า ส่วนใหญ่ปัญหาทีพ่บเกดิจากผู้ประกอบการยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งมาตรฐานการผลติ

ทีด่ขีองผลติภัณฑ์อาหาร เช่น สถานทีผ่ลติทีถ่กูสขุลกัษณะ คณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร กระบวนการผลติและ

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร

และเครื่องดื่ม ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เข้าสู่การรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้ เช่น การขอขึ้น

ทะเบียนขอรับเลขสารบบอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น อันน�าไปสู่การเพิ่มความ

สามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่เป้าหมายให้มี

ศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

1.2 เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า และแก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย ให้เข้าสูก่ระบวนการยืน่ขออนญุาตการผลติต่อส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรอืขอรบั

รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร

2. ผลการดำเนินงาน

 2.1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

10 มีนาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนช่อแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร กล้วยตาก จังหวัดเชียงใหม่

ศุภราณี น�้าเสาวรส น�้าเสาวรส

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรหนองออน กล้วยสุกทอดกรอบ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกบัว ู้ดส์บ้านแควตุ้น ผักกาดดอง

หจก. สุธาสินี 3 น�้าพริกข้าวซอย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ลุ่มน�้าฮาว เต้าเจี้ยว ถั่วเน่าแผ่น ซีอิว

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ ล�าไยอบแห้งเนือ้สีทอง มะม่วงอบแห้ง
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

10 มีนาคม 

2558

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ่อปุ แหนม ขนมดอกจอก จังหวัดเชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชน ขนมคุณนายบ้านท่าหลุก คุกกี้อเมริกัน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นจันทน์ ไส้อั่ว แคบหมู

วิสาหกิจชุมชนบ้านวังธาร แหนมบ้านวังธาร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันทรายหลวง แครกเกอร์อินทผลัม

วิสาหกิจชุมชน ก. กาละแม กาละแม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน (น�้าสลัดตราป้าตุ่น)

น�้าสลัดตราป้าตุ่น

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน (ไร่ไทเจริญพร)

น�้าตาลอ้อยผง 100 

ไส้อั่วหลวงรันต์ ไส้อั่ว จังหวัดล�าพูน

กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ กล้วยตาก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ล�าไยอบแห้งสีทอง

วิสาหกิจแปรรูปมะม่วง มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง

มะม่วงเคลือบช็อกโกแลต

ผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร ข้าวกล้อง

เนื้อเยื่อ และจมูกข้าว

ขนมบ้านหวาย ขนมเปียะล�าไย 

ขนมเปียะ 4 ไส้

ล�าไยกวนผสมตราแม่พิกุล ล�าไยกวนผสมน�้าผึ้ง

วิสาหกิจชุมชนศิราณี แคบหมูสูตรโบราณ แคบหมู จังหวัดเชียงราย

17 มีนาคม 

2558

กลุ่มแม่บ้านช่างเคี่ยน สตรอเบอร์รี่อบแห้ง จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มผลิตภัณฑ์เห็ดยาและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากเห็ด จังหวัดล�าปาง

วิสาหกิจชุมชนผู้พิการบ้านวอแก้ว น�้าพริกปลาหยอง ปลาหยอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคา 

(ข้าวแตนพิกุลทิพย์)

ข้าวแตนน�้าแตงโม

วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มพอกดินเหนียวภูเขาไ ไข่เค็มสูตรพอกดินเหนียวภูเขาไ

หจก. ธรรมเจริญ 99 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน (สุราขาว 28 ดีกรี)

หจก. ขนุนทอง 49 สุรากลั่นชุมชน (สุราขาว 30 ดีกรี)

หจก. เรือง กาจารี กลั่นสุราพระบาท สุรากลั่นชุมชน (สุราขาว 30 ดีกรี)

กลุ่มผลิตน�้าพริกบ้านศาลาไชย น�้าพริกลาบ  น�้าพริกแกงอ่อม
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

17 มีนาคม 

2558

กลุ่มท�าข้าวแตนบุญทวี ข้าวแตน 5 ชนิด จังหวัดล�าปาง

น�้าพริกแม่อัมพร น�้าพริกเผา

ข้าวแตนน้องมายด์ ข้าวแตน

2 2 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับการ

กอบรม ราย

1 10 มีนาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ 130 

2 17 มีนาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

โรงแรมรีเจนท์ ลอดจ์  

จังหวัดล�าปาง

30

การอบรมถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลำพูน

การอบรมถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ จังหวัดลำปาง
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2 3 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

พ ษภาคม - 

พ ศจิกายน 

2558

ผู้ประกอบการ

จังหวัดเชียงใหม่

- กล้วยตาก

- น�้าเสาวรส

- น�้าพริกข้าวซอย

- กาละแม

- เต้าเจี้ยว

- น�้าพริกขิงไข่เค็ม

- ผักกาดดอง

- สับปะรดอบแห้ง

- คุกกี้งาด�า

- น�้าสลัดตราป้าตุ่น

- น�้าตาลอ้อยผง 

100  

- สถานที่ผลิตไม่ได้

มาตรฐาน

- ขอขึ้นทะเบียน อย. 

และ มผช. 

- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์ให้มี

คุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานและน่า

สนใจ

- ยืดอายุการเก็บ

ผลิตภัณฑ์

- ต้องการขยายตลาด

สินค้า

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ เช่น ติดตั้งอ่างล้างมือ มุ้งลวด

- แนะน�าการขอขึ้นทะเบียน อย.  

และ มผช.

- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

เช่น คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้เวลา

ในการอบนานขึ้น 

- ทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

- แนะน�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความ

หลากหลาย

- แนะน�าการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อ

ยืดอายุการเก็บ

พ ษภาคม - 

พ ศจิกายน 

2558

ผู้ประกอบการ

จังหวัดเชียงราย

- แคบหมูติดมัน 

ติดเนื้อ

- สถานที่ผลิตไม่ได้

มาตรฐาน

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้

มาตรฐาน เช่น การแบ่งสถานที่ส�าหรับ

เก็บวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

- ทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

พ ษภาคม - 

พ ศจิกายน 

2558

ผู้ประกอบการ

จังหวัดล�าพูน

- ไส้อั่ว

- กล้วยตาก

- ขนมเปียะ

- ล�าไยอบแห้ง

- ล�าไยกวนผสมน�้าผึ้ง

- สถานที่ผลิตไม่ได้

มาตรฐาน

- ขอขึ้นทะเบียน อย. 

และ มผช. 

- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์ให้มี

คุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานและน่า

สนใจ

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ เช่น ติดตั้งอ่างล้างมือ มุ้งลวด

- แนะน�าการขอขึ้นทะเบียน อย.  

และ มผช.

- แนะน�าการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

เช่น การเก็บผลิตภัณฑ์ผ่านความร้อน

ก่อนบรรจุ

- ทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

- แนะน�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี

ความหลากหลาย

พ ษภาคม - 

พ ศจิกายน 

2558

ผู้ประกอบการ

จังหวัดล�าปาง

- เห็ดอบแห้ง

- น�้าพริกเผากุ้ง

- ข้าวแตน

- ไข่เค็มสูตรพอกดิน

เหนียวภูเขาไ

- สุรากลั่นชุมชน 

- สถานที่ผลิตไม่ได้

มาตรฐาน

- ขอขึ้นทะเบียน อย. 

และ มผช. 

- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์ให้มี

คุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน

- แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ เช่น ติดตั้งอ่างล้างมือ มุ้งลวด

- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ

- แนะน�าการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

- ทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
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การใหคำปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ

 2 4 การตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

8 พ ศจิกายน 2558 วิสาหกิจชุมชนศิราณี แคบหมูสูตรโบราณ  

จังหวัดเชียงราย

แคบหมูติดมันติดเนื้อ ปรับปรุงสถานที่ผลิตและยื่นขอ

ขึ้นทะเบียนอาหาร

9 พ ศจิกายน 2558 ศุภราณีน�้าเสาวรส จังหวัดเชียงใหม่ น�้าเสาวรส ปรับปรุงสถานที่ผลิตและยื่นขอ

ขึ้นทะเบียนอาหาร

วิสาหกิจชุมชนช่อแลแปรรูปพืชผักสมุนไพร 

จังหวัดเชียงใหม่

กล้วยตาก ปรับปรุงสถานที่ผลิตและยื่นขอ

ขึ้นทะเบียนอาหาร
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2 5 การแ ลงข่าวและพิธีปดโครงการ

 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ ได้มีพิธีปด

โครงการและจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 10 พ ศจิกายน 2558 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมาเป็นประธานในงานพธิปีดโครงการฯ ผูเ้ข้าร่วมงาน 132 คน ประกอบด้วยหน่วยงานราชการและสือ่มวลชน 

56 คน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 76 คน

พิธีปดโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ

การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
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3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพสนิค้าผลติภณัฑ์ชมุชนประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมในภาคเหนือ 

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้

รับประโยชน์จากการ

่ายทอดเทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า

สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

จ�านวนโรงเรือนที่ได้รับ

การปรับปรุง 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�าปาง 

จังหวัดล�าพูน จังหวัดเชียงราย

100 160 25 42 3 7

	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

 ผู้ประกอบการขาดความพร้อมด้านการลงทุน ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และการปรับปรุงโรงเรือนให้เป็น

ไปตามมาตรฐาน Primar  P 

5. ขอเสนอแนะ

 การให้ความรูเ้รือ่ง Primar  P และให้ผูป้ระกอบการได้ทัศนศกึษา/ดงูานกบัผูป้ระกอบการทีป่ระสบความ

ส�าเร็จในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐาน
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โครงการพฒันาคณุภาพสนิคาผลิตภัณฑชมุชน 
ประเภทอาหารและเครือ่งด่ืมในภาคกลาง

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารที่ส�าคัญ เพื่อเป็นการรักษาและเพิ่มมูลค่า

ของวัตถุดิบจึงมีการน�าวัตถุดิบทางเกษตรกรรมมาแปรรูปเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

แต่การพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานทัง้ด้านคณุภาพและความปลอดภยั เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐานนัน้ ผู้ประกอบ

การจ�านวนมากยังไม่สามารถเข้าสู่การรับรองตามมาตรฐาน เนื่องจากคุณภาพของสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน หรือเคยได้

รบัการรบัรองมาตรฐานแล้วแต่อายกุารรบัรองมาตรฐานได้สิน้สุดลง กรมวทิยาศาสตร์บริการจึงได้มกีารด�าเนนิโครงการ

พฒันาคณุภาพสนิค้าประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ในภาคกลาง โดยมกีารน�าองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แก้ปัญหาสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มอาหารและ 

เครื่องด่ืม ให้สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย เข้าสู่การรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น  

การขอขึ้นทะเบียนขอรับเลขสารบบอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น อันน�าไปสู่การ

เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่เป้าหมายให้มี

ศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

1.2 เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า และแก้ปัญหาแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย ให้เข้าสูก่ระบวนการยืน่ขออนญุาตการผลติต่อส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรอืขอรบั

รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การแ ลงข่าวและพิธีเปดโครงการ  

 โครงการฯ ได้มีพิธีเปดโครงการและจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559  

ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ�านวยการ มหาวิทยาลัยราชภั ราชนครินทร์ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับโดย ท่านเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานโดย  

ผศ. ดร. อุทัย ศิริภักดิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ราชนครินทร์ และกล่าวเปดโครงการโดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 228 คน ประกอบด้วยหน่วย

งานราชการและสื่อมวลชน 58 คน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 170 คน
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2 2 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ

เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

พ ศจิกายน 2558 

- กุมภาพันธ์ 2559

นางสาวคัทลียา สมหมาย ปลานิลแดดเดียว จังหวัดตราด

ชุมชนหนองบัว นางสมพงษ์ พานิชสุโข ขนมปังอบกรอบเนยงา

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านตรอกแซง นางวรรณา เวศนารัตน์ กล้วยน�้าหว้าอบแผ่น

นางกุหลาบ สังข์ทอง สละลอยแก้ว

นางสนิท หลี่จินดา กล้วยทอดกรอบ

มิถุนายน - ธันวาคม 

2558

นางกิตติมา ระงับพาล มะดันแช่อิ่ม จังหวัดนครนายก

อ ีก มวทยา า กา 	อ กา ีม าวทยาลัย า ั า น นท 	 อ ู้วา า กา ั วั 	

ล นวย าน า กา า ั วั ท า	 ล ขาวกั ่อมวล น

ี กา 	 ย	อ กา ีม าวทยาลัย า ั า น นท กลาว าย าน วาม นมา	

ขอ กา 	 ล อ ีก มวทยา า กา กลาว กา

ู้ กอ กา ล ัณ ม นที่ี ข้า วม กา
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เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

มิถุนายน-ธันวาคม 

2558

นางรุ่งอรุณ ไกรวิเชียน กุ้งจ่อม “ไฮโซ” จังหวัดนครนายก

นายสาละ รองแนบ หมี่กรอบ

ตุลาคม 2558 - 

กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มแม่บ้านนิคมทหารผ่านศึก น�้าพริกเผา จังหวัดสระแก้ว

มิถุนายน 2558 

- กุมภาพันธ์ 2559

นางกิตติมา ระงับแล ผลไม้แช่อิ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพรระพี สาคริก หมูสวรรค์

นางสาวปนแก้ว ค�าพุธ แคปหมูไร้มัน

นายวิเชียร พัฒนาไพบูลย์ เฉากวยเยลลี่

นางสาวรวิพร อุบล สาลี่ทิพย์

นายวาทิต คลองมีคุณ น�้าพริกเผา

นางขวัญยืน สมสีนวน ขนมเปียะ ขนมบัวหิมะ

นางธนพร ยงค์โภชน์ อยทอง เม็ดขนุน

นายวิสุทธิ พุ่มพวง ปลาแดดเดียว

นางอ�าพร ปนทอง หมูสะเตะ

นางสาววราพร สนิมแก้ว ขนมจีนเส้นสด

นายจีรศักดิ เพียรเกิดช�านาญ น�้า ักข้าว

นายสมปอง นิ่มอนงค์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

นางส�าราญ คชาโภชน์ กล้วยทอด

นางมะลิวัลย์ จิตรไพบูลย์ เครื่องดื่มสมุนไพร

นางสาวธนนท์ชนก กักสุวรรณ กุ้งพันอ้อย

นางปราณี ชัยชุมพล น�้าพริกปลาหวาน

นางจันทร์ฉาย สาสมจิตต์ ขนมไทย

นางน้อย ไทยเจริญ มะพร้าวแก้ว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บึงตะเข้ นางบานเย็น เข็มลาย กระยาสารทธัญพืช

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน�้าโจ้โล้ นางบุญมี ศรีสุข หมี่กรอบ

บริษัทอาหารดีมีคุณ นางสาวลัดดาพร สื่อสวัสดิวาณิชย์ กุนเชียงปลา

นางสาวป ษณา วิมลศิริ ปลาสลิดพอดีค�า

นางบุญล้อม ผดุงกุล ขนมหัวผักกาด

นางสุนีย์ ยงสวัสดิ น�้า ักข้าว

นายเกียง แจ้งสุคนธ์ มะม่วงกวนชุบช็อคโกแลต

นางสาวรวิพร หอยสังข์ สาลี่ทิพย์

นางประไพ แสงสวัสดิ ไข่เค็ม

นางโสภา กุศลส่ง เต้าหู้นมสด

นางนงลักษณ์ กิมสุวรรณ อยทอง
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เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

มิถุนายน 2558 

- กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่หนู (ปลากุเลาเค็ม) น�้าพริกเผา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางศิริลักษณ์ สันติสงวนศักดิ เส้นหมี่แห้งแครอท

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการเคหะฉะเชิงเทรา ขนมเปียะ

นางกิตติมา ระงับแล ผลไม้แช่อิ่ม

นายเอกรัฐ กรรณิกา มะพร้าวแก้ว

2 3 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 4 มิถุนายน 2558 การพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

- Primar  P, P และการยื่นขอรับรอง

- การยื่นขอและล�าดับขั้นตอนในการขอรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกระทรวง

อุตสาหกรรม (มผช.)

ห้องประชุมโชคอนันต์ 

มหาวิทยาลัยราชภั  

ราชนครินทร์  

จังหวัดฉะเชิงเทรา

136

กา อ ม ายทอ ท น ลยี ้ ก ู้ กอ กา 	 ั วั ท า	น นายก	 ก้ว	 ล า
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2 4 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

พ ศจิกายน 

2558 

- กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มผู้ประกอบการ

จังหวัดตราด

- ขนมปังอบกรอบเนยงา

- กล้วยน�้าว้าอบแผ่น

- สละลอยแก้ว

- กล้วยทอดกรอบ

- ปรับปรุงสถานที่ผลิต

- ขอฉลากโภชนาการ

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

- แนะน�าการปรบัปรุงสถานทีผ่ลิตท่ีถกู

สขุลกัษณะ เช่น ตดิตัง้อ่างล้างมอื มุง้ลวด

- จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

- แนะน�าการขอฉลากโภชนาการ 

- ทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

มิถุนายน 

- ธันวาคม 

2558

กลุ่มผู้ประกอบการ

จังหวัดนครนายก

มะดันแช่อิ่ม - ปรับปรุงสถานที่ผลิต

- ปรับปรุงรสชาติของ

ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการปรบัปรุงสถานทีผ่ลิตท่ีถกู

สขุลกัษณะ เช่น ตดิตัง้อ่างล้างมอื มุง้ลวด

- แนะน�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี

รสชาติเป็นไปตามความต้องการของ 

ผู้บริโภค

- ทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

ตุลาคม 2558 

- กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มผู้ประกอบการ

จังหวัดสระแก้ว

น�้าพริกเผา - ปรับปรุงสถานที่ผลิต 

- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้

ได้มาตรฐาน

- แนะน�าการปรบัปรุงสถานทีผ่ลิตท่ีถกู

สขุลกัษณะ เช่น ตดิตัง้อ่างล้างมอื มุง้ลวด

- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต เช่น การเลือก

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การล้างและการ

เก็บวัตถุดิบให้เหมาะสม 

- ทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

มิถุนายน 

2558 

- กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มผู้ประกอบการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

- น�้า ักข้าวผสมเสาวรส 

99.5 

- ปลาสลิดพอดีค�า

- มะพร้าวแก้ว

- หมี่กรอบ

- ขนมไทย (ลูกชุบ 

อยทอง เม็ดขนุน)

- กระยาสารทธัญพืช

- สาลี่ทิพย์

- น�้าพริกเผา

- ขนมเปียะ

- ปลาแดดเดียวพร้อม

บริโภค

- หมูสะเตะ

- ขนมจีนเส้นสด

- ข้าวไรซ์เบอร์รี่

- กล้วยทอด

- เครื่องดื่มสมุนไพร

- กุ้งพันอ้อย

- ขนมหัวผักกาด

- ปรับปรุงสถานที่ผลิต

- ขอขึ้นทะเบียน อย. 

และ มผช. 

- มีหลายผลิตภัณฑ์ไม่

ได้มาตรฐานตาม 

มผช. เรื่องเชื้อ

จุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่

ก�าหนด

- ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ไม่ได้

นานเกิดการเปลี่ยนสี

ของผลิตภัณฑ์

- ปรบัปรงุผลติภณัฑ์ 

และบรรจภุณัฑ์ให้มี

คณุภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานและตรงตาม

ความต้องการของผู้

บรโิภค

- ขอฉลากโภชนาการ

- ยืดอายุการเก็บ

ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการปรบัปรุงสถานทีผ่ลิตท่ีถกู

สขุลกัษณะ เช่น ตดิตัง้อ่างล้างมอื มุง้ลวด

- แนะน�าการขอขึ้นทะเบียน อย. มผช. 

และการขอฉลากโภชนาการ

- ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

เช่น คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ใช้

น�้ามันทอดซ�้า ใช้เวลาอบให้นานขึ้น 

- ทดสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

- แนะน�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี

ความหลากหลาย

- แนะน�าการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บ และ

ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

มากขึ้น
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เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

มิถุนายน 

2558 

- กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มผู้ประกอบการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

- น�้า ักข้าว

- มะม่วงกวนชุบ

ช็อกโกแลต

- กุนเชียงปลา

- ไข่เค็มดองน�้าเกลือชนิด

ต้มสุก

- เต้าหู้นมสด

- น�้าพริกเผา

- เส้นหมี่แห้งแครอท

กอน ั อน

ลั ้ ั า น นากอน ั อน

ลั ้ ั า น นา

การใหคำแนะนำการปรับปรุงโรงเรือน

การใหคำปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ
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2 5 การตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

4 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมชนหนองบวั (คณุสมพงษ์ พานชิสุโข) จงัหวดัตราด ขนมปังอบกรอบเนยงา ปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

ยื่นขอขึ้นทะเบียนอาหาร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตรอกแซง จังหวัดตราด กล้วยน�้าว้าอบแผ่น ปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

ยื่นขอขึ้นทะเบียนอาหาร

5 กุมภาพันธ์ 2559 นายจีรศักดิ เพียรเกิดช�านาญ จังหวัดฉะเชิงเทรา น�้า ักข้าวผสมเสาวรส ปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

ยื่นขอขึ้นทะเบียนอาหาร

นางน้อย ไทยเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา มะพร้าวแก้ว ปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

ยื่นขอขึ้นทะเบียนอาหาร

กา ล นที่ าม มน ลกา า นน าน

2 6 การแ ลงข่าวและพิธีปดโครงการ

 โครงการฯ ได้มพีธิปีดโครงการและจดัการแถลงข่าวต่อสือ่มวลชนเมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2559 ณ หอประชมุ

ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภั ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับโดย นายอนุกูล  

ตังคณานุกูลชัย ผูว่้าราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร. อทัุย ศริภิกัด ิอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภั

ราชนครนิทร์ และกล่าวปดโครงการโดย ดร. ณัชนพงศ์ วชริวงศ์บรุ ีรองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ผู ้ เข ้าร ่วมงาน 190 คน ประกอบด้วยหน่วยงานราชการและส่ือมวลชน 42 คน รวมท้ัง 

ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ 148 คน 
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3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคกลาง 

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้

รับประโยชน์จากการ

่ายทอดเทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า

สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

จ�านวนโรงเรือนที่ได้รับ

การปรับปรุง

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดนครนายก  

จังหวัดสระแก้ว  

จังหวัดตราด

100 136 25 44 5 7

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

 ผู้ประกอบการขาดความพร้อมในการลงทุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และการปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน Primar  P 

5. ขอเสนอแนะ

 ควรมีการให้ความรู้เรื่อง Primar  P และให้ผู้ประกอบการได้ทัศนศึกษาหรือดูงานกับผู้ประกอบการท่ี

ประสบความส�าเร็จในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐาน

ี กา ั นา ณ า น ้า ล ัณ ทอา า ล ่อ ่ม น า กลา



โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ประเภทผาทอ
สูการรับรองมาตรฐาน

ผาและเครื่องแตงกาย
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โครงการทดสอบสินคา OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

ประเภทผาและเครื่องแตงกาย

 ผาทอเปนสินคาท่ีตองไดรับการตรวจสอบอยางละเอียดท้ังคุณลักษณะทั่วไป เอกลักษณ 
คุณลักษณะทางกายภาพ ไดแก ชนิดเสนใยที่ใช การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและการทำใหแหง 
ความคงทนของสีตอการซัก ความคงทนของสีตอเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพดาง อีกทั้งคุณลักษณะ
ทางเคมี ไดแก คาความเปนกรด-ดาง ตองอยูระหวาง 5–8 สีเอโซตองไมมีสารอะโรมาติกเอมีนที่เปน
อันตราย หรือหากมีตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังน้ันเพื่อใหสินคาผาทอไดรับการรับรอง
มาตรฐานและเปนสนิคาทีส่รางมลูคา จงึจำเปนตองสรางความเขาใจใหแกผูประกอบการในประเดน็ปญหา
ตางๆ เชน การฟนฟเูทคโนโลยกีารยอมดวยสธีรรมชาตซิึง่เคยเปนภูมิปญญาของทองถ่ิน โดยสอดแทรก
เทคนิคทางวิทยาศาสตรเพื่อใหสีติดทนและมีคาความเปนกรด-ดางอยูในเกณฑการยอมรับ การพัฒนา
เทคโนโลยีการยอมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยการใชสียอมเคมีที่ปลอดภัยและไมมีสารระเหยระหวาง 
การยอม และการบำบัดนํ้าทิ้งของสียอมอยางถูกตองและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทำใหผลิตภัณฑผาทอ
มีความปลอดภัยตอทั้งผูผลิตและผูบริโภค และสามารถผานมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล

 โครงการทดสอบสินคา OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค 
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ประกอบดวย

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู ประกอบการ OTOP ประเภทผาทอในกลุ มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ประเภทผาทอ 
สูการรับรองมาตรฐาน
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP 
ประเภทผาทอในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผลติภณัฑ์ประเภทสิง่ทอ ได้แก่ ผ้าทอ มกัพบว่าคณุภาพผ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน (มผช.) 

ซ่ึงปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่เกดิจากกระบวนการย้อมสผ้ีา เช่น ปัญหาปรมิาณสแีละสารเคมตีกค้าง ค่าความเป็นกรด-ด่าง น�า้เสยี 

ท่ีเกดิจากกระบวนการย้อมและการล้างเส้นด้าย อปุกรณ์ทีใ่ช้ในกระบวนการย้อม ขนาดของผ้าทีไ่ด้ภายหลงัการซกัและท�าให้แห้ง

มกีารเปลีย่นแปลง ความคงทนของสต่ีอการซกั สย้ีอมมกีารปนเปอนสารเอโซทีใ่ห้สารอะโรมาตกิเอมนี โดยผูป้ระกอบการ OTOP 

ประเภทผ้าทอยงัขาดความเข้าใจเรือ่งคณุสมบัตขิองเส้นใยแต่ละชนดิ ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรบัปรงุคณุภาพสนิค้า

ได้ ดงันัน้ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้จดัท�าโครงการ “พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

OTOP ประเภทผ้าทอในกลุม่จงัหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” เพ่ือส่งเสริมให้เกดิองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

การตรวจสอบคณุภาพสนิค้าให้มมีาตรฐานคงท่ีในกลุม่ผูป้ระกอบการ OTOP นอกจากนีย้งัเป็นการลงพืน้ทีร่บัทราบถงึปัญหา

และความต้องการด้านเทคโนโลยสีิง่ทอจากผูผ้ลิตโดยตรง เพือ่น�ามาพฒันาโครงการวจัิยและโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยอีย่าง

มีประสทิธภิาพ

1. วัตถุประสงค

1.1 พัฒนาคณุภาพของผลติภณัฑ์สนิค้า OTOP ผ้าทอ ทัง้ในเรือ่งการเลอืกสย้ีอมให้เหมาะสมกบัประเภทของ

เส้นใย เทคนิคการย้อม

1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

13 ตุลาคม 

2558

กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิค�้า - ผ้าขิดไหม ต�าบลกดุแห่ อ�าเภอนากลาง  

จงัหวดัหนองบวัล�าภู

14 ตุลาคม 

2558

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าหายโศก - ผ้าไหมมัดหมี่ ต�าบลเ ้าไร่ อ�าเภอเ ้าไร่  

จงัหวดัหนองคาย

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแบง - ผ้าไหมมัดหมี่ ต�าบลหนองหลวง อ�าเภอเ ้าไร่  

จงัหวดัหนองคาย

15 ตุลาคม 

2558

กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านกล้วย - ผ้าขาวม้า

- ผ้าพันคอ

ต�าบลบ้านชยั อ�าเภอบ้านดงุ  

จงัหวดัอดุรธานี

กลุ่มท�าที่นอนและหมอนขิด 

บ้านโนนศรีทอง

- ผ้าขาวม้า

- ผ้าพันคอ

ต�าบลบ้านชยั อ�าเภอบ้านดงุ  

จงัหวดัอดุรธานี
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

15 ตุลาคม 

2558

กลุ่มทอผ้า ้ายบ้านหนองสว่าง - ผ้าขาวม้า

- ผ้าพันคอ

ต�าบลบ้านม่วง อ�าเภอบ้านดงุ  

จงัหวดัอดุรธานี

กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด - ผ้า ้ายทอมือ ต�าบลนาข่า อ�าเภอนาข่า  

จังหวัดอุดรธานี

16 พ ษภาคม 

2559

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม

บ้านภู

- ผ้าไหม ต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอหนองสงู  

จังหวัดมุกดาหาร

17 พ ษภาคม 

2559

วิสาหกิจชุมชนทอผ้า า้ย-ผ้าไหม 

บ้านปาเมก็

- ผ้าไหม 

- ผ้าพันคอ

- ผ้าคลุมไหล่ 

ต�าบลหนองสงู อ�าเภอหนองสงู  

จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มผลิตผ้า ้ายและเสื้อเย็บมือภูไท - ผ้าถุง

- ผ้าพันคอ

- ผ้าคลุมไหล่

ต�าบลหนองสงู อ�าเภอหนองสงู  

จังหวัดมุกดาหาร

18 พ ษภาคม 

2559

กลุม่ทอผ้าไหมมดัหม่ี - ผ้าไหมมัดหมี่ ต�าบลชนบท อ�าเภอชนบท  

จังหวัดขอนแก่น

2 2 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
ชื่อหลักสูตร  

หัวข้อบรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 6-8 

พ ศจิกายน 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทผ้าทอ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าหายโศก หมู่ 4  

ต�าบลเ ้าไร่ อ�าเภอเ ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

32

2 10-12 

พ ศจิกายน 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทผ้าทอ

กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด หมู่ 7 ต�าบลนาข่า  

อ�าเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานี

44
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี
ชื่อหลักสูตร  

หัวข้อบรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

3 16-17 ธันวาคม 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทผ้าทอ 

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแบง หมู่ 2 ต�าบลหนองหลวง 

อ�าเภอเ ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

38

4 19-20 ธันวาคม 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทผ้าทอ

กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิค�้า หมู ่2 ต�าบลกดุแห่ 

อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู

34

5 26-27 มีนาคม 

2559

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทผ้าทอ

กลุม่ทอผ้าไหมบ้านกดุรงั หมู ่16 ต�าบลกุดรัง 

อ�าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

31

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูประกอบการพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ขัน อนกา ย้อม ี ้น ม นา ้น มที่ านกา ย้อม ่ ้ ้

ู้ กอ กา ที่ ข้า วมกา ายทอ ้ ั า วัล้น มที่ย้อม ล้วนามาทอ น น ้า
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2 3 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ พื้นที่

จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

24 มีนาคม 

2559

กลุ่มทอผ้าขดิไหมบ้านโพธคิ�า้ 

อ�าเภอนากลาง  

จังหวัดหนองบัวล�าภู

- ผ้าไหมขิด - มีปัญหาเรื่องสีเอโซ 

และค่าความเป็น 

กรด-ด่างท�าให้ไม่ผ่าน 

มผช.

- หลังจากการอบรมเชิงป ิบัติการ 

เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (pre-test) ก่อน

ยื่นขอค�ารับรอง มผช.

25 มีนาคม 

2559

กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด  

อ�าเภอนาข่า  

จังหวัดอุดรธานี

- ผ้า ้ายมัดหมี่ - มีปัญหาเรื่องสีเอโซ 

และค่าความเป็น 

กรด-ด่าง ท�าให้ไม่ผ่าน 

มผช.

- หลังจากการอบรมเชิงป ิบัติการ 

เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (pre-test) ก่อน

ยื่นขอค�ารับรอง มผช.

- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

กระบวนการผลิต พบว่าขนาดของ

มไม่ได้มาตรฐาน และการเย็บ ี

เข็มไม่สม�่าเสมอ จึงแนะน�าแก้ไขให้

เปลี่ยน ม และพัฒนาทักษะและ

ีมือในการเย็บจักร และท�าการ 

pre-test ก่อนยื่นส่ง มผช.

กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้าน

กล้วย จังหวัดอุดรธานี

- ผ้าขาวม้า

- ผ้าพันคอ

- ผ้าขาวม้าและผ้าพนัคอ มี

ปัญหาเทคนิคการย้อม 

การเลือกเส้นใย  

การหดตัวหลังการซัก

ท�าให้ไม่ผ่าน มผช.

กลุ่มท�าที่นอนและหมอน 

ขิดบ้านโนนศรีทอง  

จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มทอผ้า ้ายบ้านหนอง

สว่าง อ�าเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี

13 มิถุนายน 

2559

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าหาย

โศก อ�าเภอเ ้าไร่  

จังหวัดหนองคาย 

- ผ้าไหมมัดหมี่ - มีปัญหาเรื่องสีเอโซ 

และค่าความเป็น 

กรด-ด่างท�าให้ไม่ผ่าน 

มผช.

- หลังจากการอบรมเชิงป ิบัติการ 

เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (pre-test) ก่อน

ยื่นขอค�ารับรอง มผช.

14 มิถุนายน 

2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ

ทอผ้าไหมบ้านภู  

(นางส�าหรับ งานไว)  

ต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอ

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

- ผ้าไหมมัดหมี่ - ต้องการสีย้อมเคมี

ชนิดใหม่ที่ไม่มีสารพิษ 

สีไม่ตก 

- ลงพื้นที่แนะน�าให้การใช้สีเคมีชนิด

ใหม่ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นระหว่างการ

ย้อม ไม่ต้องใช้สารเคมีช่วยย้อม 

และสามารถลดเวลาในกระบวนการ

ย้อมได้

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกผูประกอบการพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ขัน อนกา ทอ ้ามั มี่ลาย ้อย อก มาก	 ่ นลาย า ั วั ม า า าม
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ พื้นที่

จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

15 มิถุนายน 

2559

วิสาหกิจชุมชนทอผ้า า้ย-

ผ้าไหมบ้านปาเมก็

(นางชลมุรี โตวะวึ) ต�าบล

หนองสงู อ�าเภอหนองสงู 

จังหวัดมุกดาหาร

- ผ้าไหม 

- ผ้าพันคอ

- ผ้าคลุมไหล่ 

- ผ้าถุง

- ต้องการสีย้อมเคมีชนดิ

ใหม่ทีไ่ม่มสีารพษิ  

สีไม่ตก รวมถึงแก้

ปัญหาเรื่องความเป็น 

กรด-ด่างของผ้าผืน

- ลงพื้นที่แนะน�าการใช้สีเคมีชนิดใหม่

ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นระหว่างการย้อม 

ไม่ต้องใช้สารเคมีช่วยย้อม และ

สามารถลดเวลาในกระบวนการ

ย้อมได้

- สอนการใช้กระดาษ pH ในการวัด

ค่าความเป็นกรด-ด่างเบื้องต้น

16 มิถุนายน 

2559

กลุม่ทอผ้าไหมมดัหม่ี

(นายธนก ต คล้ายหงษ์) 

ต�าบลชนบท อ�าเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น 

ผ้าไหมมัดหมี่ - ต้องการสย้ีอมเคมชีนดิ

ใหม่ทีไ่ม่มสีารพษิ สไีม่

ตก และประหยดัเวลา

ในการย้อม เน่ืองจาก

ลายผ้ามดัหมีเ่ฉพาะทาง

ของกลุม่นัน้มลีวดลายท่ี

ละเอยีดและมขีัน้ตอน

ในการมดัย้อมไม่ต�า่กว่า 

7 คร้ังต่อลาย

- ลงพื้นที่แนะน�าการใช้สีเคมีชนิดใหม่

ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นระหว่างการย้อม 

ไม่ต้องใช้สารเคมีช่วยย้อม และ

สามารถลดเวลาในกระบวนการมัด

ย้อมได้

27 กรก าคม 

2559

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแบง 

อ�าเภอเ ้าไร่

จังหวัดหนองคาย

 ผ้าไหมมัดหมี่ - มีปัญหาเรื่องสีเอโซ 

และค่าความเป็น 

กรด-ด่างท�าให้ไม่ผ่าน 

มผช.

- หลังจากการอบรมเชิงป ิบัติการ 

เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (pre-test) ก่อน

ยื่นขอค�ารับรอง มผช.

28 กรก าคม 

2559

- กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดรัง 

หมู่ 16 

- กลุ่มทอผ้าไหมผ้า ้าย

บ้านหนองป้าน

ต�าบลกุดรัง อ�าเภอกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม

ผ้าไหมมัดหมี่ - ผ้ามัดหมี่ลายสร้อย

ดอกหมากมีขั้นตอน

การท�าที่ละเอียด ท�าให้

มีความต้องการใช้สี

ย้อมที่ใช้งานได้ง่าย 

- มปัีญหาเรือ่งสีเอโซ 

และค่าความเป็นกรด-

ด่างท�าให้ไม่ผ่าน มผช.

- หลังจากการอบรมเชิงป ิบัติการ 

เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (pre-test) ก่อน

ยื่นขอค�ารับรอง มผช.

17 สิงหาคม 

2559

กลุ่มผลิตผ้า ้ายและเสื้อ

เย็บมือภูไท ต�าบลหนองสงู 

อ�าเภอหนองสงู จังหวัด

มุกดาหาร

- ผ้าถุง

- ผ้าพันคอ

- ผ้าคลุมไหล่

- มปัีญหาเรือ่งสีเอโซ 

และค่าความเป็นกรด-

ด่างท�าให้ไม่ผ่าน มผช.

- ต้องการเทคนิคการ

ย้อมแบบใหม่

- ให้ค�าแนะน�าเทคนิคการย้อมด้วยสี

เคมีแบบใหม่ ที่ปลอดภัย และสอน

วัดค่า pH เบื้องต้น

18 สิงหาคม 

2559

กลุ่มผ้าทอย่า อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

- ผ้า ้าย

- ผ้าไหม

- มปัีญหาเรือ่งสีเอโซ 

และค่าความเป็นกรด-

ด่างท�าให้ไม่ผ่าน มผช.

- ต้องการเทคนิคการ

ย้อมแบบใหม่

- ให้ค�าแนะน�าเทคนิคการย้อมด้วยสี

เคมีแบบใหม่ ที่ปลอดภัย และสอน

วัดค่า pH เบื้องต้น
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การลงพื้นที่ใหคำปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ จังหวัดขอนแกน

การลงพื้นที่ใหคำปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ จังหวัดอุดรธานี

การลงพื้นที่ใหคำปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ จังหวัดมุกดาหาร

ว อ ณ า ล ัณ กอนนา ขอ	ม

นา ล ัณ ย่นขอ	ม 	ที่อ า ก ม ั วั อ านี
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3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอในกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

6 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล�าภู 

มหาสารคาม มุกดาหาร และขอนแก่น 

150 212 12 14

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 ระยะเวลาในการ กอบรมเชิงป ิบัติการสั้นเกินไป ท�าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถทดลองป ิบัติในการ

อกย้อมได้ครบทุกกลุ่ม ต้องรวบรัดและรวมกลุ่มให้ กป ิบัติแทน 

4.2 วสัดทุีใ่ช้อบรมอย่างเส้นไหมมีราคาสูง โดยการ กอบรมเชงิป บัิตกิารนัน้ต้องมีการทดลองและปรบัเปล่ียน

กรรมวิธีการย้อมตามภูมิปัญญาท้องถ่ินเดิมและสภาพน�้าของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ

สามารถน�าเทคโนโลยีไปใช้ได้จริงและเหมาะสม ซึ่งแต่ละครั้งต้องใช้เส้นไหมในปริมาณมากเพื่อให้พอต่อการทอหนึ่งผืน 

เวลาในการ อกย้อมจึงนานขึ้นตามปริมาณไหมที่ใช้ 

5. ขอเสนอแนะ

5.1 ควรเพิ่มจ�านวนวันในการจัด กอบรมเชิงป ิบัติการอย่างน้อย 3 วัน เพื่อทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่ท�าให้

การผลติผ้าไม่ผ่านมาตรฐาน เช่น คณุภาพน�า้ท่ีใช้ในการย้อม เพราะคณุภาพน�า้บางแห่งมคีวามเป็นกรดหรอืด่างสงู ท�าให้

คุณภาพการย้อมผิดเพี้ยนไป และขั้นตอนในการย้อมอันเป็นสาเหตุท�าให้ผ้าไม่ผ่านมาตรฐาน

5.2 ควรมีโครงการลักษณะนี้ต่อไป เพื่อเป็นการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ชุมชนและสังคม โดยมี

การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างครบถ้วนและยั่งยืน
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
ประเภทผาทอสูการรับรองมาตรฐาน

 จากข้อมลูของส�านกับริหารมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ซ่ึงรวบรวม

โดยส�านกัหอสมดุและศูนย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ พบว่าในปี 2558 ผู้ประกอบการ

ประเภทผ้าทอจากจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดชัยภูมิ ได้ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภท 

ผ้าทอตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่ไม่ผ่านการรับรองคิดเป็นร้อยละ 39.12, 38.98 และ 27.09 ตามล�าดับ และใน

ปี 2559 จงัหวดัเหล่านีไ้ด้บรรจโุครงการพฒันาคุณภาพผ้าทออยู่ในแผนยทุธศาสตร์จงัหวดั เพือ่พฒันาให้ผลติภัณฑ์สนิค้า 

OTOP ประเภทผ้าทอมีคุณภาพตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์

บริการจึงด�าเนินการจัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐานใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผ้า

ทอในระดับชุมชนให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ท�าให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่น อีกทั้งเป็นการ

เพิม่มลูค่าของสนิค้าชมุชน สร้างชือ่เสียงให้กบัท้องถิน่ และเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาด รวมถงึรองรับการเปดเสรีทางการ

ค้าอาเซียน 

1.  วัตถุประสงค

1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพ และสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.2 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดชัยภูมิ) ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ผลการดำเนินงาน

 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร ด�าเนนิการประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญด้านผ้าทอจากมหาวทิยาลัยราชภั มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภั ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชนในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อด�าเนินการ

สบืค้นปัญหาและความต้องการของกลุม่ผู้ประกอบการในพ้ืนทีท่ีต้่องการพัฒนาผลิตภณัฑ์ประเภทผ้า และมคีวามประสงค์

จะยื่นขอการรับรอง มผช. โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
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2 1 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

 จัด กอบรมเชิงป ิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอท่ีใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐานชุมชน” 

แก่ผู้ประกอบการผ้าทอจ�านวน 5 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ วัน เดือน ปี พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

กอบรม ราย

1 3-4 พ ศจิกายน 2558 กลุ่มทอผ้าบ้านตาหยวก ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

35

2 5-6 พ ศจิกายน 2558 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าม่วง ต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

33

3 11-12 พ ศจิกายน 2558 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดรัง อ�าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 40

4 13-14 พ ศจิกายน 2558 กลุ่มทอผ้าบ้านเหล่า ต�าบลเหล่า อ�าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

32

5 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านเสี้ยวน้อย ต�าบลบ้านเล่า  

อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

31

กลม ู้ กอ กา ทอ ้า ม ้าน า ยวก

นท้อ ่นที่ ้ นกา อ มกา ย้อม ี ม า
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กา ียม ที่ ้ นกา ย้อม ้วยกา ั ้ น น ลก 	ขอ กลมทอ ้า ้าน ียวน้อย	 ั วั ัย ูม

กา อ ม ั กา ย้อม ี ม า 	ณ	กลมทอ ้า ม ้านทามว 	 มู	3	อา อ ล ูม	 ั วั ้อย อ

กา อ ม ั กา ย้อม ี ม า 	ณ	กลมทอ ้า ม ้าน นอ ัว	อา อก ั 	 ั วั ม า า าม

ล ล ากกา อ ม ั กา ลัก ู 	 กา ั นา ล ัณ ้าทอที่ ้ ี ม า ูมา าน ม น
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2 2 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ/ 

พื้นที่/จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ/

ปัญหา

วิธีการด�าเนินการ/

แนวทางแก้ไข

1 มีนาคม 

2559

นางทองจันทร์ บุตรพรหม 

ผู้ประกอบการทอผ้าไหม

บ้านท่าม่วง หมู่ 3  

อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าไหมทอมือ

ลายขัดย้อมสี 

ธรรมชาติ

ต้องการส่งผ้าไหมทอมือ

ลายขัด ย้อมสีธรรมชาติ ขอ 

มผช. เมื่อตรวจสอบ

คุณลักษณะทั่วไปของ

ตัวอย่างผ้า พบว่า ผ้าเป็นร่อง 

รู แยก เส้นด้ายขาด เส้นด้าย

หย่อน ริมผ้าไม่เรียบร้อย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ

จากมหาวิทยาลัยราชภั

ร้อยเอ็ด ได้พากลุ่มผู้ประกอบ 

การทอผ้าไหมบ้านท่าม่วงไป

ศึกษาดูงานที่กลุ่มทอผ้าบ้านตา

หยวก อ�าเภอสุวรรณภูมิ ซึ่งได้

รับค�าแนะน�าให้กลุ่มฯ เปลี่ยน

มใหม่

24 มีนาคม 

2559

นางรจนา สีมาพุฒ  

ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้า

เพื่อแปรรูปบ้านเหล่า 

ต�าบลเหล่า 

อ�าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

ผ้า ้ายย้อม

คราม 

เมื่อ วศ. ทดสอบตัวอย่างผ้า

ครามที่จะส่งขอ มผช. พบว่า 

ตัวอย่างดังกล่าวไม่ผ่าน

รายการความคงทนของสีต่อ

การซัก

แนะน�าให้ก่อหม้อครามใหม่ 

เนื่องจากกระบวนการรีดักชั่น

ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยน

ครามเปียก (In igo l e) ให้

เป็นสาร In igo white เกิดไม่

สมบูรณ์ และหลังจากการย้อม

ครามแล้ว ควรล้างเส้นใยด้วยน�า้

สะอาดหลายๆ ครัง้จนกว่าจะ

ไม่มสีีตก โดยได้สอนการตรวจ 

สอบความคงทนของสเีบือ้งต้น

แก่ผูป้ระกอบการ

2 3 การตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

23-25 มีนาคม 

2559

- กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าไหม หมู่ 

1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 10 และหมู่15 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ  

ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ 

ผ้าไหมยกดอกย้อมสีธรรมชาติ  

ผ้าไหมทอมือลายขัดย้อมสี

ธรรมชาติ

ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการใน

เรื่องต่างๆ ดังนี้

- กระบวนการย้อมด้วยสีธรรมชาติ

ที่ใช้สารช่วยย้อมและวิธีการย้อมสี

ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของ

ตัวอย่างผ้าทอ

- การกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับการยื่นค�าร้องส่งตัวอย่าง

ผ้าทอเพื่อขอการรับรอง มผช.

- ผู้ประกอบการทอผ้าไหมบ้าน

ท่าม่วง หมู่ 3 อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าไหมทอมือลายขัดย้อมสี

ธรรมชาติ
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

23-25 มีนาคม 

2559

- กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าไหมบ้าน

กุดรัง หมู่ 2 และหมู่ 15 อ�าเภอ

กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ผ้าไหมทอมือลายขัดย้อมสี

ธรรมชาติ

ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

- ประสานงานกับ ายส่งเสริม

อุตสาหกรรม ส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด (จังหวัด

ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และ

จังหวัดชัยภูมิ) เพื่อการตรวจสอบ

สถานที่ผลิต การเก็บตัวอย่างผ้า 

และการลงเลขรับ (ใบ มช.1) เพื่อ

เป็นหลักฐานในการส่งผ้าทอเพื่อ

ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนของผู้ประกอบการ

- กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าไหมและ

ทอผ้า ้าย อ�าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

ผ้า ้ายย้อมคราม

- กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าไหมบ้าน

เสี้ยวน้อย บ้านนาวัง และบ้านนา

ไก่เซา จังหวัดชัยภูมิ

ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าไหมทอมือลายขัดย้อมสี

ธรรมชาติ

้า น้าที่อ า ก ม ั วั ้อย อ ว อ วาม ีย ้อยขอ ัวอยา 	

้าทอขอ กลมทอ ้า ม ้านทามว 	 มู	3	อา อ ล ูม	 ั วั ้อย อ

กา ว าม านที่กลมทอ ้า ้าน ียวน้อย	อา อ มอ 	 ั วั ัย ูม

กา ว าม านที่กลมทอ ้า าย ก ม ัย	 ั วั ม า า าม		
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กา ว าม านที่กลมทอ ้า ม ้านก ั 	 ั วั ม า า าม

3. สรุปผลการดำเนินงาน

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอสู ่ 

การรับรองมาตรฐาน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า
สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดชัยภูมิ

150 171 13 22

		 	 	 	 	 	 	 	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

้า มทอมอลายขั 	 ม ท้ 	ย้อม ี ม า 	ที่ ย่นขอ	ม
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4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 

4.1 ผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามท่ีมาตรฐานก�าหนด 

เนื่องจากยังเคยชินกับการด�าเนินการในรูปแบบเดิมๆ ที่ใช้การกะสัดส่วนเองแทนการชั่ง ตวง วัด 

4.2 คุณภาพน�้าที่จ�าเป็นต้องใช้ในการย้อมสีเส้นด้าย ในบางพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะค่าความเป็น 

กรด-ด่าง ท�าให้มผีลต่อการย้อม ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรายการค่าความเป็นกรด-ด่างได้

4.3 การจัดอบรมเชิงป ิบัติการจ�านวน 2 วัน ท�าให้มีเวลาน้อยเกินไป ผู้ประกอบการยังไม่สามารถ ก 

ภาคป ิบัติในการทดสอบเบื้องต้นในรายการค่าความเป็นกรด-ด่าง และการทดสอบการตกสี

5. ขอเสนอแนะ

5.1 ในการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคุณภาพผ้าทอ ต้องอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในพืน้ท่ี 

ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งทราบข้อมูลเก่ียวกับผู้ประกอบการท่ียังไม่ผ่านการรับรองในหัวข้อเร่ืองต่างๆ จะช่วยให้

สามารถก�าหนดวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มได้ตรงประเด็น

5.2 ควรเน้นการจดัอบรมในพืน้ท่ีจรงิ เพือ่จะได้ทราบถงึปัญหาต่างๆ ทีท่�าให้การผลติผ้าไม่ผ่านมาตรฐาน เช่น 

คุณภาพน�้าที่ใช้ในการย้อม เพราะคุณภาพน�้าบางแห่งมีค่าความเป็นกรดสูง หรือบางแห่งมีค่าความเป็นด่างสงู ท�าให้

คุณภาพการย้อมผิดเพีย้นไป และบางครัง้เป็นสาเหตทุ�าให้ผ้าไม่ผ่านมาตรฐานในรายการค่าความเป็นกรด-ด่าง

5.3 ควรเพิ่มจ�านวนวันในการจัดอบรมเชิงป ิบัติการเป็นอย่างน้อย 3 วัน ผู้ประกอบการจะสามารถ กภาค

ป บิตั ิและท�าความเข้าใจในเรือ่งการทดสอบเบือ้งต้นในรายการค่าความเป็นกรด-ด่าง และการทดสอบการตกสี ซึง่เป็น

รายการที่ต้องตรวจสอบเพื่อขอการรับรอง มผช.



โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑจักสานในกลุม
จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
โครงการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
โครงการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ OTOP ประเภทแกวเพื่อการสงออก
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกเพื่อรับรองมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาคุณภาพถานอัดแทงและถานผลไมดูดกลิ่นใหไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อเพิ่มมูลคา

ของใช ของประดับตกแตง 
ของที่ระลึก
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โครงการทดสอบสินคา OTOP  
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

ประเภทของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึก

 สินคาประเภทของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึก เปนสินคาประเภทหนึ่งที่ไดรับการสนับสนุน
จากโครงการหนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑ (OTOP) เน่ืองจากสนิคาประเภทนีม้คีวามหลากหลาย ความนยิม
ในการผลติสนิคาจงึมคีวามแตกตางกนัไปตามภมูปิญญาและวฒันธรรมของแตละทองถิน่ อยางไรกต็าม 
สนิคาบางประเภทยงัมคุีณภาพไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลติภณัฑชมุชน (มผช.) ดงัน้ัน ผูประกอบการ 
จึงควรตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑ มผช. 

 จากนโยบายของรฐับาลทีใ่หการสงเสรมิสนบัสนนุสนิคา OTOP โดยมนีโยบายเพิม่ขดีความสามารถ
ของผูประกอบการใหเขมแข็ง สามารถแขงขนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร จงึไดดำเนนิ
การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP ประเภทของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึกอยาง
ตอเนือ่ง โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ถายทอดความรูใหกบัผูประกอบการในหลายพืน้ที ่รวมถงึผลกัดนัการใช
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยผีสมผสานกบัการใชภมูปิญญาชาวบานในการแกไขปญหา พฒันากระบวนการ
ผลิตสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานและไดรับการรับรอง มผช. เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคา OTOP 
ใหมคีณุภาพ เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั และขยายโอกาสทางการคา อกีทัง้ ยงัเปนการสรางความ
มั่นใจและความปลอดภัยใหกับผูบริโภคดวย 

 โครงการทดสอบสนิคา OTOP เพือ่ยกระดบัคณุภาพสนิคาและความปลอดภยัของผูบรโิภคประเภท
ของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึกประกอบดวย 6 โครงการ ไดแก

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑจักสาน 
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต

2. โครงการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
3. โครงการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ OTOP ประเภทแกวเพื่อการสงออก
4. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกเพื่อรองรับมาตรฐานสากล
5. โครงการพัฒนาคุณภาพถานอัดแทงและถานผลไมดูดกลิ่นใหไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
6. โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑเซรามิกเพื่อเพิ่มมูลคา
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP 
ประเภทผลิตภัณฑจักสานในกลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต

 ผลิตภัณฑ์จักสานเป็นภูมิปัญญาท่ีท�าสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยน�าวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาท�า

เครื่องเรือน ของใช้ภายในครอบครัว เช่น น�าไม้ไผ่มาสร้างที่อยู่อาศัย ต้นกกและกระจูดมาสานเป็นเสื่อ ใบลานใช้ท�างอบ 

หมวก ของประดบัตกแต่ง หวายท�าเครือ่งเรอืน ตะกร้า ผกัตบชวาใช้ท�าตะกร้า กระเปา เป็นต้น ปัจจบุนัมีการท�าผลติภณัฑ์

จักสานทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีรูปแบบลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ ขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ความนิยมและจุดประสงค์ในการใช้สอยเป็นตัวก�าหนด นอกจากนี้ยังได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นสินค้าหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อใช้ในครอบครัว เป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้

แก่ครอบครัวและชุมชน ผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับความนิยมจากต่างประเทศ น�ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ�านวนไม่น้อย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) มีแผนด�าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จักสาน (OTOP) ภายใต้โครงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP (2557-2561) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อม

ทั้งผลักดันผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

 ส�าหรบัปีงบประมาณ 2559 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ท�าการตดิต่อประสานงานกบัอตุสาหกรรมจงัหวดัและ

ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพะเยา จังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับ มผช. ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจากมีปัญหาด้าน

กระบวนการผลิต เช่น เส้นกกมีขนาดไม่สม�่าเสมอ การเก็บงานไม่เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการมีความ

ต้องการเทคโนโลยีป้องกันการเกิดเชื้อราเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากแก้ไขปัญหาทั้งด้านการผลิตและการ

เกิดเชื้อราได้ จะเพิ่มโอกาสในการได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึ้น 

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จักสาน (OTOP) เช่น ผลิตภัณฑ์จากกก ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา และผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด  

1.2 สนับสนุนผู้ประกอบการให้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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2. ผลการดำเนินงาน  

2 1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

26-28 ตุลาคม 
2558 

เจ้าหน้าที่ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ของจังหวัดล�าปาง จังหวัดล�าพูน 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

ผลิตภัณฑ์จาก 
ผักตบชวา ไม้ไผ่  
และกก

จังหวัดล�าปาง จังหวัด
ล�าพูน จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดพะเยา

20-22 มกราคม 
2559

เจ้าหน้าที่ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ของ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

ผลิตภัณฑ์จาก 
ต้นกระจูด

จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดพัทลุง

 

2 2 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตรหัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 19-20 

พ ศจกิายน 

2558

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์จกัสานสู่

มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน

โรงแรมอุดรโฮเต็ล ถนนหมากแข้ง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

24
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตรหัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

2 18-19 ธันวาคม 

2558

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์จกัสานสู่

มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน

โรงแรมเกทเวย์ อ�าเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 

22 

3 9-10 

กุมภาพันธ์ 

2559

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทของใช้ ของประดับ และ 

ของที่ระลึก (ผลิตภัณฑ์จักสานจาก

ต้นกระจูด)

ล�าปารีสอร์ท อ�าเภอเมือง  

จงัหวดัพทัลงุ 

38 

4 11-12 

กุมภาพันธ์ 

2559

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทของใช้ ของประดับ และ 

ของที่ระลึก (ผลิตภัณฑ์จักสานจาก

ต้นกระจูด)

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ต�าบลเคร็ง อ�าเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

39 

2 3 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

28-31 มีนาคม 

2559

- กลุ่มทอเสื่อบ้านนาดี  

อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

- กลุ่มนางอาภาภรณ์ บุญญะพันธ์ 

อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากกก

เทคโนโลยป้ีองกนัการ

เกดิเช้ือราในผลิตภัณฑ์

จากกก

ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษา

เชงิลกึจากการขอความ

อนุเคราะห์ของ

ส�านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดสระแก้ว
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

28-31 มีนาคม 

2559

- กลุ่มทอเสื่อแม่บ้านสุขส�าราญ  

อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

- กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าเกวียน  

อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

- กลุม่จักรสานสตรแีม่บ้านหนองแวง 

อ�าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองคุ้ม

อ�าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

- กลุม่ทอเสือ่ผูส้งูอาย ุอ�าเภอเขาฉกรรจ์ 

จังหวัดสระแก้ว

- กลุ่มทอเสื่อท่าผักชี อ�าเภอเขาฉกรรจ์ 

จังหวัดสระแก้ว

24-28 เมษายน 

2559

- กลุ่มทอเสื่อกก อ�าเภอทุ่ง น  

จังหวัดอุดรธานี

- กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดงเย็น  

อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

- กลุ่มทอเสื่อกกสุมเส้า อ�าเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี

- กลุ่มอาชีพทอเสื่อบ้านธาตุ อ�าเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี

- กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง  

อ�าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

- กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองแซงสร้อย 

อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากกก

มีปัญหาในการ

จักสานผลิตภัณฑ์ที่ไม่

เป็นไปตามข้อก�าหนด 

มผช. เช่น การเย็บริม

เสื่อไม่เรียบร้อย  

เส้นกกมีขนาดไม่

สม�่าเสมอ สีตก

ให้ค�าแนะน�าในการ

จักสานผลิตภัณฑ์ ตาม

ข้อก�าหนดใน มผช. 

ก่อนผลักดันให้ยื่น

ขอรับการรับรองต่อไป
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วธิกีารด�าเนนิการ  

แนวทางแก้ไข

12-13 

พ ษภาคม 

2559

- กลุ่มแปรรูปเสื่อกกด้วยจักร

อุตสาหกรรม อ�าเภอเชียงค�า  

จงัหวดัพะเยา

- กลุ่มสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

อ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

- กลุ่มทอเสื่อกก อ�าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา

- กลุม่สตรสีหกรณ์ผลติภณัฑ์หญ้าแ ก

บ้านกอซาว อ�าเภอภูซาง  

จังหวัดพะเยา

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากผัก

ตบชวา ไม้ไผ่

และหญ้าแ ก

กลุ่มจักสานเหล่านี้

ต้องการรายละเอียด

เพิ่มเติมจากการ ก

อบรมเมื่อวันที่  

18-19 ธันวาคม 

2558 เช่น การเตรียม

วัตถุดิบ การจักสาน 

การย้อมสีและการ

เก็บงานในขั้นตอน

สุดท้าย

ให้ค�าแนะน�าในการ

จักสานผลิตภัณฑ์ ตาม

ข้อก�าหนดใน มผช. 

ก่อนผลักดันให้ยื่น

ขอรับการรับรองต่อไป

2-4 มิถุนายน 

2559

กลุ่มทอเสื่อกก อ�าเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากกก

เทคโนโลยป้ีองกนัการ

เกิดเชื้อราใน

ผลิตภัณฑ์จากกกและ

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษา

เชิงลึกเรื่องการป้องกัน

การเกิดเชื้อรา ส่วน

การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่จะ

ด�าเนินการให้ใน

ปีงบประมาณ 2560
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3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จักสาน

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยีและให้ค�าปรึก า

เชิงลึก ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา อุดรธานี สกลนคร สระแก้ว 

อ่างทอง นครศรีธรรมราช และพัทลุง

195 207 10 10

		 	 	 	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

 สมาชิกกลุม่ผูป้ระกอบการ มอีาชีพหลกัเป็นเกษตรกร หากเป็นช่วง ดทู�านาหรอืเกบ็เกีย่วผลผลติ จะไม่สะดวก

ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น การ กอบรมและการเข้าสู่

กระบวนการขอรับการรับรอง ท�าให้ล่าช้า
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โครงการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม
สูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

 กระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษหัตถกรรมจัดเป็นสินค้าหัตถกรรมท่ีมีคุณค่า มีรูปแบบที่หลากหลาย  

มีความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น ซึง่นอกจากจะอนรัุกษ์เป็นมรดกทางวฒันธรรมแล้ว ยงัสามารถพัฒนาให้

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และขนาดกลาง (S s) ซึ่งมีความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงมีความต้องการสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรมในภาคเหนือและ 

ภาคกลาง ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องมากข้ึนพร้อมท้ังพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมท่ีผลิตให้ตรง

กับข้อก�าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถการผลิตของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์บริการมีองค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพ

กระดาษหัตถกรรม เพื่อให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและความต้องการของลูกค้า จึงต้ังหลักสูตร 

กอบรมเชิงป ิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรมและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมการผลิตกระดาษหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

1. วัตถุประสงค

1.1 ผู้เข้า กอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคต่างๆ ในการท�ากระดาษหัตถกรรมมากขึ้น

1.2 ส่งเสรมิให้ผูผ้ลติกระดาษหตัถกรรมในภาคเหนอืและภาคกลาง ยืน่ขอมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนมากขึน้

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 20-21 

มกราคม 2559

การพัฒนาคณุภาพกระดาษหัตถกรรม

สูม่าตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มสันปาตอง บ้านดงปาซาง 

ต�าบลมะขุนหวาน อ�าเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

30 

2 10-11 

กุมภาพันธ์ 

2559

การพัฒนาคณุภาพกระดาษหัตถกรรม

สูม่าตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน

กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย ต�าบลไผ่จ�าศีล 

อ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

31 
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การจัดฝกอบรม อำเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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การจัดฝกอบรม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
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2 2 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

 จากการท่ีกลุ่มเย่ือและกระดาษ ได้จัด กอบรมเชิงป ิบัติการหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพกระดาษ

หตัถกรรมสูม่าตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน ให้แก่ผูป้ระกอบการกลุ่มสันปาตอง บ้านดงปาซาง หมู ่6 ต�าบลมะขุนหวาน อ�าเภอ

สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20-21 มกราคม 2559 และกลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย หมู่ 2 ต�าบลไผ่จ�าศีล อ�าเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ท�าให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาคุณภาพกระดาษ

หัตถกรรมดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาในบางจุด คือ ความสม�่าเสมอของสี ความเรียบ และความสม�่าเสมอของแผ่นกระดาษยัง

ไม่ดีเท่าที่ควร ทางกลุ่มเยื่อและกระดาษจึงได้ลงพื้นท่ีเพ่ือให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้กระดาษ

หัตถกรรมที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงกับข้อก�าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ แนวทาง

การแก้ไข

27-29 เมษายน 

2559

กลุม่สนัปาตอง  

บ้านดงปาซาง  

ต�าบลมะขุนหวาน  

อ�าเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม่ (5 ราย)

กระดาษสา - สีของกระดาษไม่

สม�่าเสมอ

- แผ่นกระดาษไม่

เรียบและไม่

สม�่าเสมอ 

- ตรวจสอบจุดบกพร่องของ

กระบวนการผลิต 

- ปรับปรุงกระบวนการ อกย้อมสี

ให้มีความสม�่าเสมอและติดทน

นานมากขึ้น

- ปรับปรุงกระบวนการผลิตใน 

ขั้นตอนกระจายเยื่อให้ดีขึ้น

2-3 พ ษภาคม 

2559

กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย 

ต�าบลไผ่จ�าศีล  

อ�าเภอวิเศษชัยชาญ  

จังหวัดอ่างทอง (1 ราย)

กระดาษรีไซเคิล

กระดาษธูป าษี

- แผ่นกระดาษไม่

เรียบและไม่

สม�่าเสมอ 

- ตรวจสอบจุดบกพร่องของ

กระบวนการผลิต 

- ปรับปรุงกระบวนการขึ้นแผ่น

กระดาษให้แผ่นมีความเรียบขึ้น
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ แนวทาง

การแก้ไข

4 พ ษภาคม 

2559

กลุม่โรงเรยีนหมูบ้่านเดก็

และเครอืข่าย ต�าบลวงัด้ง 

อ�าเภอเมอืง  

จงัหวดักาญจนบรุ ี(1 ราย)

กระดาษรีไซเคิล

กระดาษสา

กระดาษ างข้าว

- สีของกระดาษไม่

สม�่าเสมอ

- แผ่นกระดาษไม่

เรียบและไม่

สม�่าเสมอ 

- ตรวจสอบจุดบกพร่องของ

กระบวนการผลิต 

- ปรับปรุงกระบวนการ อกย้อมสี

ให้มีความสม�่าเสมอและติดทน

นานมากขึ้น

- ปรับปรุงกระบวนการขึ้นแผ่น

กระดาษให้แผ่นมีความเรียบขึ้น

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยีและ

ให้ค�าปรึก าเชิงลึก ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี 60 68 7 7

	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 ผูป้ระกอบการผลิตกระดาษหัตถกรรมมคีวามแตกต่าง หลากหลาย และมกีระบวนการผลติ ความประณตี

และจุดเด่นแตกต่างกัน ท�าให้มีการพัฒนาปรับปรุงแตกต่างกัน

4.2 ผู้ประกอบการไม่เห็นความส�าคัญและไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระดาษหัตถกรรม 

4.3  ผูป้ระกอบการบางรายประสบปัญหาความพร้อมของสถานที ่และอปุกรณ์ในการผลิตกระดาษหตัถกรรม 

รวมถึงปัญหาด้านเงินทุน ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานได้
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5. ขอเสนอแนะ

5.1 ผูป้ระกอบการต้องการหาทางลดต้นทุนการผลิตกระดาษหัตถกรรม และการพัฒนาลวดลายของผลติภณัฑ์  

ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรมีงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตกระดาษ และพัฒนาลวดลายของผลิตภัณฑ์

5.2 ผูป้ระกอบการต้องการผลิตกระดาษหตัถกรรมจากวตัถดุบิชนดิอ่ืนๆ เช่น เศษผ้า ดงันัน้ กรมวิทยาศาสตร์

บรกิาร ควรมีวิจัยในการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเศษผ้า 

5.3 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ควรตดิตามปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและ 

ต่อยอดความรู้ของผู้ประกอบการ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว
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โครงการเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ OTOP 
ประเภทแกวเพื่อการสงออก

 แก้วเป็นวสัดหุน่ึงท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจชมุชนให้ความสนใจ โดยเฉพาะในต่างประเทศ ทีม่สีถานทีท่่องเทีย่ว

แสดงการสาธิตการผลิตงานศิลปะบนแก้ว ในขณะเดียวกันก็จ�าหน่ายสินค้า ชิ้นงานศิลปะบนแก้วเมื่อท�าเป็นผลิตภัณฑ์

จะจ�าหน่ายได้ในราคาทีส่งูมาก เนือ่งจากต้องใช้ความอดทน และความช�านาญสงู ตามความหมายของมาตรฐานผลติภณัฑ์

ชุมชน มผช. เลขที่ 426/2547 ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน�าแก้วมาท�าให้เกิดลวดลาย 

โดยลอกลายลงบนแก้ว แล้วเดินเส้นด้วยสีกั้นขอบ เมื่อแห้งแล้วน�าสีโปร่งใสระบายเกล่ียเบาๆ หรือใช้สีทึบแสงระบาย 

โดยไม่ต้องใช้สีกั้นขอบ หรือแกะลายโดยใช้สารกัดแก้วหรือการพ่นทรายเพื่อให้เกิดมิติมากขึ้นอาจตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆ 

เช่น พลอย หิน ท�าเป็นของใช้ทั่วไป ของประดับตกแต่ง 

 จากข้อมูลส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว มีกลุ่มชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ 

ทีไ่ด้รบั มผช. จ�านวนประมาณ 80 กลุม่ อยูใ่นภาคกลาง ภาคเหนอื และภาคใต้ จากการสอบถามข้อมลูของผูป้ระกอบการ 

ท�าให้ทราบว่า ปัญหาของแก้วที่มีการระบายและตกแต่งแล้วมีหลายประการ เช่น การหลุดร่อนง่ายของสีที่ใช้ใน 

การเพ้นท์แก้วเมือ่แช่น�้านาน ปัญหาการเกดิแก้ว า้มคีราบขาวทีผ่วิแก้วทีน่�ามาใช้ ทีส่�าคญัคอืต้องการพฒันาเทคนคิใหม่

ในการสร้างงานศิลปะบนแก้วแทนการระบายสีแบบเดิมๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร ต้องการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ศลิปะบนแก้วให้ผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ

ได้มาตรฐาน จงึจดัอบรมการถ่ายทอดเทคนิคการระบายสีบนแก้ว ให้มีความคงทนต่อการละลายน�้ามากขึ้น ตลอดจน 

มีเทคนิคใหม่ในการใช้สีที่ไม่เป็นพิษโดยการใช้วัสดุใหม่ๆ มาสร้างงานศิลปะบนแก้ว 

1. วัตถุประสงค

1.1 ให้การอบรมเทคนิคการเลือกแก้ว เทคนิคการเตรียมผิวแก้ว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสินค้า  

จนน�าไปสู่การขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.2 ให้การอบรมพฒันาเทคนคิการเขยีนลายเส้นและการระบายสี เพ่ือให้เกดิการสร้างงานศลิปะบนแก้ว และ

สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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2. ผลการดำเนินงาน

 2 1 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี

 จัด กอบรมเชิงป ิบัติการหลักสูตร “การสร้างงานศิลปะบนแก้ว” ในภาคบรรยาย เป็นการให้ความรู ้

แก่ผูป้ระกอบการ OTOP เช่น ความส�าคัญของ มผช. และ มผช. ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์แก้ว และในภาคป ิบัติเป็นการ 

กป บิตัขิัน้ตอนการลงลายเส้นพ้ืนฐาน บนกระดาษ ขัน้ตอนการเขียนลายเส้น ด้วยกาวทอง กาวเงนิ การใช้เทคนคิต่างๆ 

ในการลงสี โดยมีรายละเอียดการ กอบรมดังนี้

ครั้งที่ วัน เดือน ปี พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม

ราย

1 10-12 พ ศจิกายน 

2558

กลุ่มตุกตาแก้วถัก ต�าบลนครชัยศรี อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 32

2 17-19 พ ศจิกายน 

2558

กลุม่ชุมชนสามแยกกระจบั ต�าบลหนองอ้อ อ�าเภอบ้านโปง จงัหวัดราชบรุี 29

3 2-4 ธันวาคม 2558 กลุ่มผู้ประกอบการแก้วบ้านท่าพระ ังคลอง ต�าบลอู่ทอง อ�าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

29
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2 2 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ พื้นที่

จังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

1 กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มชุมชนสามแยกกระจับ 

อ�าเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี

ศิลปะบนแก้ว - ความละเอยีดอ่อนในการเขยีน

ลายเส้นด้วยกาวเงนิ กาวทอง

และการลงสบีนแก้ว

- กระบวนการยืน่ขอการรบัรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

มผช. 426/2547 ผลิตภัณฑ์

ศิลปะบนแก้ว 

- ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกด้านเทคนคิ

การเขยีนลายเส้นด้วยกาวเงิน 

กาวทองและเทคนคิต่างๆ ใน

การลงสีบนแก้ว 

- ผลักดันให้ผู้ประกอบการน�า

สินค้าเข้าสู่กระบวนการขอการ

รบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์

ชมุชน 

2 กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มตุกตาแก้วถัก อ�าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3 กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มผู้ประกอบการแก้ว  

อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

1 มีนาคม 

2559

กลุ่มตุกตาแก้วถัก อ�าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทแก้วเพื่อการส่งออก 

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า
สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

60 90 10 14

		 	 	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

 ผู้ประกอบการยังขาดช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ตลาด

5. ขอเสนอแนะ

5.1 ควรสนับสนุนการส่งเสรมิอาชีพภายในชมุชน ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มรีปูแบบหลากหลาย และสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

5.2 ควรแนะน�าช่องทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิง่การจ�าหน่ายสนิค้าในตลาดอคีอมเมร์ิซ (e-commerce) 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก 
เพื่อรองรับมาตรฐานสากล

 จากข้อมลูของส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ได้รวบรวมรายชือ่ สินค้าเซรามกิทีม่กีารยืน่

ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ุม น (มผช.) พบว่า รายการที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่ คือ ลักษณะทั่วไป การร่ัวซึม การดูดซึมน�้า  

เคลอืบราน และลวดลาย ซึง่ปัญหาเหล่านีล้้วนมาจากกระบวนการผลติทีท่�าให้สินค้ามตี�าหน ิเกดิการแตกร้าว และท�าให้

เกิดการรั่วซึมได้ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยังขาดการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย ซึ่งปัญหา

เหล่านี้ล้วนส่งผลให้สินค้าเซรามิกขาดโอกาสทางการตลาด 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน่วยงานวิจัยพัฒนาทางด้านเซรามิก สามารถให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก้ไขปัญหา 

เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ S s และชุมชน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน และมีผลงานวิจัย

พฒันาเทคโนโลยกีารผลติเซรามกิเป็นจ�านวนมากพร้อมถ่ายทอดให้แก่ผูป้ระกอบการ น�าไปพฒันาปรับปรงุกระบวนการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน หรือน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่ม ช่วยให้สินค้าเซรามิกมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชนจึงได้จัดท�าโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือรองรับ

มาตรฐานสากล โดยน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการน�าไปพัฒนา

กระบวนการผลติ เพือ่พฒันาคณุภาพสนิค้าและผลกัดันให้ผู้ประกอบการน�าสินค้าเข้าสู่กระบวนการขอการรับรอง มผช. 

ตลอดจนพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันในตลาด

อาเซียน 

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถผลิตเซรามิกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 เพื่อผลักดันสินค้าเซรามิกให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ     

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

9-10 

พ ศจิกายน 

2558

กลุ่มเฮือนป ิมา ชุดถ้วยชา กาแ  สไตล์ญี่ปุน ต�าบลแม่ปม

อ�าเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

9-10 

พ ศจิกายน 

2558

กลุ่มพญาดิน เชิงเทียน ตุกตาดินเผา ต�าบลแม่ปม

อ�าเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา

กลุ่มกระถางสุนันทา กระถาง อ่าง ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ต�าบลดอกค�าใต้

อ�าเภอดอกค�าใต้

จังหวัดพะเยา

ศูนย์หัตถกรรมเตาลุงศรี จาน ชาม ตุกตา อ่างล้างมือ 

ลวดลายเวียงกาหลง

ต�าบลบ้านโปง 

อ�าเภอเวียงปาเป้า 

จังหวัดเชียงราย

กลุ่มเครื่องปันดินเผาบ้านโปงเทวี กระถาง อ่าง ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ต�าบลบ้านโปง 

อ�าเภอเวียงปาเป้า 

จังหวัดเชียงราย
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2 2 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
ชื่อหลักสูตร

หัวข้อบรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 1-4 พ ศจิกายน 

2558

เทคนิคการตกแต่งสีตุกตาเพื่อเพิ่มมูลค่า กลุ่มปันประติมากรรมบ้านปาตาล 

ต�าบลสันผักหวาน อ�าเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

20

2 15-19 ธันวาคม 

2558

เทคนิคการปันแป้นหมุนและปันลอยตัว กลุ่มเครื่องปันดินเผาบ้านวังถั่ว 

ต�าบลวังชัย อ�าเภอน�้าพอง 

จังหวัดขอนแก่น

23

3 16-18 ธันวาคม 

2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ศูนย์หัตถกรรมเตาลุงศรี

ต�าบลบ้านโปง อ�าเภอเวียงปาเป้า 

จังหวัดเชียงราย

42

4 24-25 ธันวาคม 

2558

เทคนิคการแกะลวดลายและตกแต่งสีเพื่อ

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

กลุ่มเครื่องปันดินเผาบ้านมะยิง 

ต�าบลโพธิทอง อ�าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

28
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี
ชื่อหลักสูตร

หัวข้อบรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

5 20-22 เมษายน 

2558

การปันแป้นหมุนและการตกแต่ง กลุ่มเครื่องปันดินเผาบ้านกวน 

ต�าบลหารแก้ว อ�าเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

21 

2 3 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา
วิธีด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

20-23 ตุลาคม 

2558

1) กลุ่มเครื่องปันดินเผา

บ้านหม้อ จังหวัด

มหาสารคาม

2) กลุ่มหนุ่ยดินเผา  

จังหวัดหนองบัวล�าภู

3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านเชียงก้าวหน้า  

จังหวัดอุดรธานี

4) กลุ่มแอ้ดแอนบ้านเชียง 

จังหวัดอุดรธานี

5) โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

จังหวัดอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์ดินเผา 1. ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับและถ้วยกาแ

รูปแบบใหม่ 

2. ต้องการวิธีการขึ้นรูปด้วย

เทคนิคใหม่

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับ รูปแบบ

ต่างๆ และ ถ้วยกาแ สไตล์

ญี่ปุนไปให้ผู้ประกอบการ

2. สอนวิธีการขึ้นรูปด้วย

เทคนิคใหม่

14-17 

กุมภาพันธ์ 

2559

กลุ่มเครื่องปันดินเผาบ้าน

กลาง ต�าบลโนนตาล 

อ�าเภอท่าอุเทน  

จังหวัดนครพนม

(11 ราย)

ครก กระถาง แจกัน 

และของประดับ

ตกแต่ง

ต้องการเทคนิคตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า  

การท�าแบบพิมพ์และการบ�ารุง

รักษาเตาเผา

1. สอนเทคนิคการ

ออกแบบ การร่างหรือคัด

ลอกลวดลาย ลงบน

ผลิตภัณฑ์ และการผสมสี

เพื่อน�าไปตกแต่งให้มีความ

สวยงาม

2. สอนเทคนิคการท�าแบบ

พิมพ์ส�าหรับจิกเกอร์

3. สอนการซ่อมแซมและ

บ�ารุงรักษาเตาเผาแกส
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วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ ปญหา
วิธีด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

24 พ ษภาคม 

2559

กลุ่มเครื่องปันดินเผา 

บ้านมะยิง ต�าบลโพธิทอง 

อ�าเภอท่าศาลา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

(7 ราย)

กระถาง แจกัน และ

ของประดับตกแต่ง

ต้องการเทคนิคการตกแต่งสี

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

สอนเทคนิคการผสมสีและ

การตกแต่งสีให้มีความ

สวยงามและสม�่าเสมอ

25-26 

พ ษภาคม 

2559

กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้ม

แป้น ต�าบลส้มแป้น  

อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

(11 ราย)

ของประดับตกแต่ง 

เครื่องใช้และภาชนะ

บนโตะอาหาร

ต้องการเทคนิคการตกแต่งสี

และการท�าแบบพิมพ์

ปูนปลาสเตอร์ส�าหรับจิกเกอร์

1. สอนเทคนิคการตกแต่ง

สีภาพนูนต�่า

2. สอนเทคนิคการท�าแบบ

พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ส�าหรับ

จิกเกอร์

15-16

มิถุนายน 2559

ศูนย์หัตถกรรมเตาลุงศรี

ต�าบลบ้านโปง 

อ�าเภอเวียงปาเป้า  

จังหวัดเชียงราย

ของใช้บนโตะอาหาร ต้องการการตกแต่งลวดลาย

ด้วยรูปลอก

สอนเทคนิคการท�ารูปลอก

และการตกแต่งผลิตภัณฑ์

ด้วยรูปลอก 

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกเพื่อรองรับมาตรฐานสากล

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้

รับประโยชน์จากการ

่ายทอดเทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า

สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

9 จังหวัด ได้แก่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ขอนแก่น 

มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม ระนอง และนครศรีธรรมราช 

170 175 15 15

		 	 	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559
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4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�าคัญกับการขอการรับรอง มผช. เนื่องจากผู้ประกอบการเข้าใจว่า

ไม่มีผลต่อการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีความยุ่งยากในการยื่นขอ

4.2 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ ท�าให้ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีวิธี

การผลิตแตกต่างจากเดิม 

4.3 ผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ในการท�าตลาดใหม่ส�าหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

4.4 ผู้ประกอบการขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อช่วยเตรียมเนื้อดินให้มีคุณภาพ

5. ขอเสนอแนะ

5.1 กรมวิทยาศาสตร์บริการต้องชี้แจงให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเคร่ืองมือใน

การบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่วยท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า

5.2 ผูป้ระกอบการควรจดักจิกรรมการศกึษาดูงานจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนทีป่ระสบความส�าเร็จในการผลิต

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อน�าความรู้กลับมาประยุกต์ใช้กับการท�างานของกลุ่ม

5.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะประสานหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ในเรื่องการท�าช่องทาง

จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์

5.4 แนะน�าให้ผู้ประกอบการท�าโครงการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานในท้องถิ่น
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โครงการพัฒนาคุณภาพถานอัดแทงและถานผลไมดูดกลิ่น
ใหไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

 ประเทศไทยนับเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ผลพลอยได้ท่ีส�าคัญนอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็คือ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การพัฒนา

วัตถุดิบธรรมชาติที่เหลือทิ้งทางการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยด�าเนินการส่งเสริม แนะน�า

และพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลผลิต 

สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของ

ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พบว่า มีวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปผลผลิต ก่อให้เกิดปัญหา

มลภาวะส่ิงแวดล้อม เช่น ขยะ น�้าเสีย หากไม่มีวิธีการจัดการที่เหมาะสมก็จะน�าไปสู่ปัญหามลภาวะเส่ือมโทรมได้  

การจัดการปัญหาขยะอินทรีย์ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี เช่น การน�ามาแปรรูปเป็นปุยหมัก อาหารเลี้ยงสัตว์ ผลิตกาซ 

เชื้อเพลิงแท่ง เป็นต้น การเลือกใช้เทคโนโลยีชนิดใดนั้นจ�าเป็นต้องค�านึงความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของชุมชนด้วย เพื่อสนับสนุนให้มีแนวทางในการผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภค ทัง้เสรมิสร้างให้ชมุชนน�าภมูปัิญญาและทรัพยากรในท้องถิน่มาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ที่

มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ถ่านอัดแท่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีการผลิตจากวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา  

ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม ซังข้าวโพด เศษไม้ต่างๆ เป็นต้น กระบวนการผลิตโดยน�าวัสดุเหล่านั้นมาเผา แล้วน�ามาอัดขึ้นรูป

โดยผ่านเครือ่งอดัรีด หรอืเครือ่งผลติเป็นก้อน เพือ่ให้ถ่านมลีกัษณะเป็นถ่านอัดแท่ง หรือถ่านอดัเป็นก้อน สะดวกส�าหรบั

การใช้งาน ถ่านทีม่คีณุภาพดจีะไม่มคีวนั เผาไหม้ได้นาน เหมาะส�าหรับใช้เป็นเชือ้เพลิงในการหงุต้ม ปงย่างของครวัเรอืน 

และร้านอาหารต่างๆ

 ถ่านผลไม้เป็นสินค้า OTOP ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่น มีความสามารถในการดูดกลิ่นที่ดี และ

รูปทรงที่สวยงามตามชนิดของผลไม้ สามารถใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งได้ ถ่านผลไม้ได้จากการน�าผลไม้ เช่น ทุเรียน 

มังคุด น้อยหน่า สับปะรด เป็นต้น มาเผาในที่อับอากาศจนกลายเป็นถ่าน มีสีด�า และคงรูปทรงของผลไม้ไว้เช่นเดิม

ดังนั้นกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ส�านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีองค์ความรู้ทั้งถ่านอัดแท่งและ

ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการส่งเสริม แนะน�า และพัฒนา OTOP ถ่านดังกล่าว เพื่อเป็นการจัดการ

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป 

1. วัตถุประสงค

 สนับสนุนและพัฒนาถ่านอัดแท่งและถ่านผลไม้ดูดกลิ่นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อยกระดับให้ได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร



123โครงการทดสอบสินคา OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

1-2 มิถุนายน 2559 เวียงพิงค์ถ่านอัดแท่ง ถ่านอัดแท่ง ต�าบลดอนเปา อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มถ่านอัดแท่ง ถ่านไม้หุงต้ม ต�าบลไม้ยา อ�าเภอพญาเม็งราย  

จังหวัดเชียงราย

กลุ่มถ่านอัดแท่งแม่เปาเหนือ ถ่านอัดแท่ง ต�าบลแม่เปา อ�าเภอพญาเม็งราย  

จังหวัดเชียงราย

นายสานิตย์ ตะปวง ถ่านอัดแท่ง ต�าบลเวยีงเหนอื อ�าเภอเมอืงเชียงราย  

จงัหวัดเชยีงราย

กลุ่มสุวรรณภูมิถ่านอัดแท่ง ถ่านอัดแท่ง ต�าบลดอนลาน อ�าเภอเมืองเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย

กลุ่มอัดแท่งประสิทธิภาพสูง ถ่านอัดแท่ง ต�าบลปาอ้อดอนชัย อ�าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย

นางทองสุข อินค�า ถ่านอัดแท่ง ต�าบลแม่เย็น อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กลุ่มถ่านอัดแท่งมิตรภาพ ถ่านอัดแท่ง ต�าบลควร อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา

วิสาหกิจชุมชนรุ่งรุจีถ่านอัด ถ่านอัดแท่ง ต�าบลสบบง อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นายประสิทธิ โปตะ ถ่านอัดแท่ง ต�าบลบ้านร้อง อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง

3-7 กรก าคม 2559 นางรุ่งวดี สุขกระสานติ ถ่านดูดกลิ่น ต�าบลบุ่งไหม อ�าเภอวารนิช�าราบ  

จงัหวัดอบุลราชธานี

กลุ่มพลังงานธรรมชาติ ถ่านบดดูดกลิ่น ต�าบลโนนก่อ อ�าเภอสิรินธร  

จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านค�าหว้า ถ่านไม้หุงต้ม ต�าบลค�าหว้า อ�าเภอตาลสุม  

จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มผลิตถ่านอัดแท่งบ้านเหล็ก ถ่านอัดแท่ง ต�าบลศรีแก้ว อ�าเภอศรีรัตนะ  

จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มผลิตไม้ยูคา บ้านสวนปา ถ่านไม้หุงต้ม ต�าบลบักดอง อ�าเภอขุนหาญ  

จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มพัฒนาศักยภาพชุมชน 

บ้านสระทอง 

ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น ต�าบลทับสวาย อ�าเภอห้วยแถลง  

จังหวัดนครราชสีมา

นายอยู่ แขมพลกรัง ถ่านอัดแท่ง ต�าบลพลกรัง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา

นายพุฒินันท์ พึงวงศ์ญาติ ถ่านไม้ปงย่าง ต�าบลวังไทร อ�าเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา
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2 2 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

กอบรม ราย

1 23-24 ธันวาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ถ่าน

ผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง

กลุ่มถ่านช่องไม้แก้ว 

ต�าบลช่องไม้แก้ว อ�าเภอ

ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

33

2 3 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ

แนวทางแก้ไข

5 เมษายน 

2559

กลุ่มถ่านช่องไม้แก้ว 

ต�าบลช่องไม้แก้ว  

อ�าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

ถ่านดูดกลิ่น บรรจุภัณฑ์ ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

เช่น ภาชนะที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ 

ฉลากผลิตภัณฑ์ควรมีข้อความต่างๆ 

ตามมาตรฐาน เป็นต้น นางอาภรณ์ สวัสดิวงศ์  

ต�าบลช่องไม้แก้ว  

อ�าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

ถ่านไม้หุงต้ม

นางจันทร์อ�าภา สวัสวดี 

ต�าบลตากแดด อ�าเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร

ถ่านไม้หุงต้ม
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3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพถ่านอดัแท่งและถ่านผลไม้ดดูกลิน่ให้ได้รบัมาตรฐานผลติภณัฑ์

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง พะเยา 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และชุมพร

35 35 3 6

	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

 ผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน

5. ขอเสนอแนะ

 ควรให้ค�าแนะน�าและการปรบัปรงุกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ รวมถงึการให้ความรูแ้ละความเข้าใจในวตัถดุบิ

ที่ใช้และการแก้ปัญหาของอุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์
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โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑเซรามิก
เพื่อเพิ่มมูลคา

 โครงการ “พัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่า” ในจังหวัดล�าปาง เป็นโครงการที่

สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการ OTOP ได้รับโอกาสในการพัฒนา

และผลกัดนัศกัยภาพการผลติ และการออกแบบ เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ใหม่เป็นท่ีต้องการของผู้บรโิภค และสามารถเพิม่มลูค่า

ในตัวผลิตภัณฑ์มากข้ึน ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล�าปางปี พ.ศ. 2557-2561 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิก และสินค้า หัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ และมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดล�าปาง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนให ้

ผู้ประกอบการน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการ

ขยายตลาด จงึได้จัดท�าโครงการ “พฒันาคณุภาพและรปูแบบผลติภัณฑ์เซรามกิเพือ่เพิม่มูลค่า” โดยร่วมกบัมหาวทิยาลยั

ราชภั ล�าปาง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�าปาง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านรูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ 

ผูป้ระกอบการ โดยสนบัสนนุการใช้ข้อมลูทางการตลาดเพือ่การออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของตลาดเป้าหมาย รวมถึงเพือ่การก�าหนดแผนและกลยทุธ์ทางการตลาดทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัสภาพตลาดในปัจจบัุน 

มีเครือข่ายที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ และคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมถึงด้านการตลาด  

ซึ่งการด�าเนินการครั้งนี้ มุ่งพัฒนาการยกระดับ รูปแบบ และคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ สามารถจ�าหน่ายทั้งตลาดในและ

ต่างประเทศได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้ประกอบการได้ร่วมวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการผลิต 

ผลติภณัฑ์เซรามกิ ร่วมกบัท่ีปรึกษาท่ีมคีวามเชีย่วชาญด้านการพฒันารปูแบบ และคณุภาพผลติภณัฑ์เซรามกิ รวมถงึด้าน

การตลาด จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน�า

องค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถน�าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดด้วยตนเองได ้

เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ น�าไปสู่การเติบโตของวิสาหกิจอย่างสมดุล รวมถึง

ผูด้�าเนนิโครงการจะเปดโอกาสทางการตลาด โดยใช้กลยทุธ์เพ่ิมช่องทางการตลาดอย่างทัว่ถงึทัง้ในประเทศและระหว่าง

ประเทศ เช่น การค้าผ่านระบบสารสนเทศ กิจการการค้าระหว่างประเทศ (Tra ing irm) ให้กับผู้ประกอบการ 

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (S ) ให้มีความสามารถใน

การผลิตสินค้าเซรามิกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าเซรามิกของผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (S ) ให้ได้มาตรฐาน

1.3 เพื่อสร้างความร่วมมือในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเซรามิก
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2. ผลการดำเนินงาน

2 1 จัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร  หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้าร่วม

การสัมมนา ก

อบรม ราย

1 19 มีนาคม 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่า

1. หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ 

ด�าเนินงานในโครงการ

2. กระบวนการและหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขในการรับรอง มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โรงแรมเวียงลคอร 

ต�าบลสวนดอก อ�าเภอเมือง

ล�าปาง จังหวัดล�าปาง

 45

2 15 พ ษภาคม 2558 1. ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการผลิตเซรามกิ

2. การควบคุมคุณภาพ และการตรวจ

สอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน

3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดบรรจุภัณฑ์  

หลักการเลือกใช้วัสดุ และการ

ออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

ห้องประชุม 1315 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภั ล�าปาง 

ต�าบลกล้วยแพะ 

อ�าเภอเมืองล�าปาง

จังหวัดล�าปาง

45

3 29 พ ษภาคม 2558 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิก 

เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้ตรงกับความ

ต้องการทางการตลาด

ห้องประชุม 1315 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภั ล�าปาง 

ต�าบลกล้วยแพะ 

อ�าเภอเมืองล�าปาง

จังหวัดล�าปาง

36
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 2 2 การตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน 

 หลังจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรมความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 3 ครั้งแล้ว ทีมที่

ปรึกษาได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลการด�าเนินงาน จ�านวน 3 ครั้ง

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

27-30 เมษายน 2558 1. โรงงานอารีเซรามิค

2. หสม. ปันงานเซรามิค

3. โรงงานวังแคว้งเซรามิกครา ท์

4. โรงงานเกียรติศิริเซรามิค

5. โรงงานเอ็กซ์คลูซี เซรามิค

6. โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก

7. หจก. ดินเผาแหลมทอง

8. น�้าดิน ดีไซน์

9. โรงงานสร้อยทิพย์เซรามิก

10. บริษัท วุฒิชัยเซรามิคส์ จ�ากัด

แจกัน ถ้วยเซรามิก 

ของประดับตกแต่ง 

ของที่ระลึก 

- ผู้ประกอบการมีความเข้าใจใน

กระบวนการยื่นขอการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้ง 3 

ประเภท คือ เครื่องปันดินเผา 

เออร์เทนแวร์ เครื่องปันดินเผา  

สโตนแวร์ และเครื่องปันดินเผา

พอร์ซเลน

- ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการ

เลือกวัตถุดิบและจ�าแนกผลิตภัณฑ์

ประเภทต่างๆตามการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

11-16 พ ษภาคม 

2558

1. โรงงานอารีเซรามิค

2. หสม. ปันงานเซรามิค

3. โรงงานวังแคว้งเซรามิกครา ท์

4. โรงงานเกียรติศิริเซรามิค

5. โรงงานเอ็กซ์คลูซี เซรามิค

6. โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก

7. หจก. ดินเผาแหลมทอง

8. น�้าดิน ดีไซน์

9. โรงงานสร้อยทิพย์เซรามิก

10. บริษัท วุฒิชัยเซรามิคส์ จ�ากัด

แจกัน ถ้วยเซรามิก 

ของประดับตกแต่ง 

ของที่ระลึก 

- ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ 

การเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อยื่นขอการ

รับรองมาตรฐาน ได้รับการด�าเนิน

การยื่นเอกสารค�าขอและส่ง

ผลติภณัฑ์ตวัอย่างเพื่อขอการรบัรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3-8 มิถุนายน 2558 1. โรงงานอารีเซรามิค

2. หสม.ปันงานเซรามิค

3. โรงงานวังแคว้งเซรามิกครา ท์

4. โรงงานเกียรติศิริเซรามิค

5. โรงงานเอ็กซ์คลูซี เซรามิค

6. โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก

7. หจก.ดินเผาแหลมทอง

8. น�้าดิน ดีไซน์

9. โรงงานสร้อยทิพย์เซรามิก

10. บริษัท วุฒิชัยเซรามิคส์ จ�ากัด

แจกัน ถ้วยเซรามิก 

ของประดับตกแต่ง 

ของที่ระลึก 

- ผลิตภัณฑ์ของโรงงานได้รับการ

ตรวจสอบคุณภาพในรูปแบบของ

การทดสอบด้วยห้องป ิบัติการ
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2 3 ให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์
ปญหา

ความต้องการ

วิธีด�าเนินการ

แนวทางการแก้ไข

13-18 

สิงหาคม 

2558

1. โรงงานอารีเซรามิค

2. หสม. ปันงานเซรามิค

3. โรงงานวังแคว้งเซรามิกครา ท์

4. โรงงานเกียรติศิริเซรามิค

5. โรงงานเอ็กซ์คลูซี เซรามิค

6. โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก

7. หจก. ดินเผาแหลมทอง

8. น�้าดิน ดีไซน์

9. โรงงานสร้อยทิพย์เซรามิก

10. บริษัท วุฒิชัยเซรามิคส์ จ�ากัด

แจกัน ถ้วยเซรามิก 

ของประดับตกแต่ง 

ของที่ระลึก 

มีปัญหากระบวนการ

ผลิตในเรื่อง 

- การถอดแบบพิมพ์

- การตกแต่งผลิตภัณฑ์

- ตรวจสอบคุณภาพ 

  ผลิตภัณฑ์

- สอนเทคนิคการถอดแบบ

พิมพ์ออกจากผลิตภัณฑ์ 

การตกแต่งผลิตภัณฑ์หลัง

ขึ้นรูปและการแก้ไขปัญหา

ผลิตภัณฑ์ เช่น  

การป้องกันการเกิดรูเข็ม

บนเนื้อดิน เคลือบร่อน 

การถอดแบบพิมพ์  

การลดการบิดเบี้ยวของ

ผลิตภัณฑ์ 

3-5 กันยายน 

2558

1. โรงงานอารีเซรามิค

2. หสม. ปันงานเซรามิค

3. โรงงานวังแคว้งเซรามิกครา ท์

4. โรงงานเกียรติศิริเซรามิค

5. โรงงานเอ็กซ์คลูซี เซรามิค

6. โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก

7. หจก. ดินเผาแหลมทอง

8. น�้าดิน ดีไซน์

9. โรงงานสร้อยทิพย์เซรามิก

10. บริษัท วุฒิชัยเซรามิคส์ จ�ากัด

แจกัน ถ้วยเซรามิก 

ของประดับตกแต่ง 

ของที่ระลึก 

มีปัญหาเรื่องการขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์ และการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

จากกระบวนการผลิต

- ให้ค�าแนะน�าเทคนิคการ

ผลิตและการตกแต่งเพื่อ

ประหยัดเวลาและเพิ่ม

มูลค่า 

- การแกะลวดลาย และการ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์

- แก้ไขปัญหาผลติภณัฑ์ เช่น 

การป้องกนัการเกดิรเูขม็

บนเนือ้ดนิ เคลือบร่อน 

การถอดแบบพมิพ์ การลด

การบิดเบีย้วของผลติภณัฑ์ 

17 กันยายน 

 6 ตุลาคม 

2558

1. โรงงานอารีเซรามิค

2. หสม. ปันงานเซรามิค

3. โรงงานวังแคว้งเซรามิกครา ท์

4. โรงงานเกียรติศิริเซรามิค

5. โรงงานเอ็กซ์คลูซี เซรามิค

6. โรงงานกิตติโรจน์เซรามิก

7. หจก. ดินเผาแหลมทอง

8. น�้าดิน ดีไซน์

9. โรงงานสร้อยทิพย์เซรามิก

10. บริษัทวุฒิชัยเซรามิคส์จ�ากัด

แจกัน ถ้วยเซรามิก 

ของประดับตกแต่ง 

ของที่ระลึก 

ต้องการเรื่องรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์และวิธีการ

ยื่นขอรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

- สอนเทคนิคการออกแบบ 

การตกแต่งสีลงบน

ผลิตภัณฑ์

- ให้ค�าแนะน�าในการเตรียม

ผลิตภัณฑ์เพื่อยื่นขอการ

รับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลค่า

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า
สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดล�าปาง 90 91 10 10

		 	 	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 ผู้ประกอบการไม่มีเวลาท�ากิจกรรมตามที่ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า เนื่องจากรับงานตามใบสั่งซื้อในช่วงท่ี

เข้าร่วมโครงการ

4.2 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์และการท�าตลาดใหม่ ท�าให้ผลติแต่

ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม หรือรับผลิตตามใบสั่งซื้อ ซึ่งผู้สั่งมักจะให้ราคาไม่สูง

4.3 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�าคัญกับการขอรับรอง มผช. เนื่องจากผู้ประกอบการเข้าใจว่า ไม่มี

ผลต่อการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5. ขอเสนอแนะ

5.1 ควรคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมและมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพื่อสร้างผลส�าเร็จ 

ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่น

5.2 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานผู้ประกอบการรายอื่นที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ 

น�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการท�างาน

5.3 ชี้แจงให้ผู้ประกอบการเข้าใจเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถบอกถึงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ได้



โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑสมุนไพร
ที่ไมใชอาหาร ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
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โครงการทดสอบสินคา OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร

 จากกระแสนิยมของประชาชนท่ัวไปที่ตองการเลือกใชผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติและสมุนไพร
ในการดแูลสขุภาพ ประกอบกบัรฐับาลไดสนบัสนนุโครงการหนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑ (OTOP) ซึง่ไดมุงเนน 
ใหชุมชนนำเอกลักษณของทองถิ่นผสมผสานกับภูมิปญญาดั้งเดิมมาเพิ่มมูลคาใหแกสินคาและบริการ 
สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจ มุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการและผลักดันสินคา 
OTOP สูสากล กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดทำการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหารอยางตอเนื่อง และไดลงพื้นที่สำรวจปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
รวมถงึกระบวนการผลติของผูประกอบการสนิคา OTOP ในหลายจงัหวดั เพือ่แกไขปญหาดานคณุภาพ
สินคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค 

 โครงการนีมุ้งเนนทีจ่ะสงเสรมิผูประกอบการสนิคา OTOP ในภูมภิาคตางๆ  ใหสามารถผลติสนิคา
ที่มีคุณภาพ และผลักดันใหผูประกอบการฯ ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน สงเสริมการสรางงานที่เนนการ
ประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือรวมผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน เสริมสรางรายไดและ
สามารถพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในทกุภาคสวน พฒันาเศรษฐกจิฐานรากของประเทศใหเขมแขง็
ยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 โครงการทดสอบสินคา OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค 
ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  
และภาคใต
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP 
ประเภทผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชนมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เช่น ลูกประคบสมุนไพร เครื่องส�าอางสมุนไพรประเภทบ�ารุงผิวและช�าระล้างมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยขีัน้ตอนการผลติผลติภณัฑ์สมนุไพรให้มคุีณภาพและมาตรฐานให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการระดับชมุชน และ S s 

รวมถงึการให้ค�าปรกึษาในด้านระบบคณุภาพ เช่น หลักเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติเคร่ืองส�าอางว่าด้วยสุขลักษณะทัว่ไป 

( oo  H gienic Practice or osmetics, HP) หลักเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลิต ( oo  an act ring Practice, 

P) เป็นต้น จากการส�ารวจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปี 2558 นั้น พบว่า ผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) ประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ทีย่งัไม่ผ่านเกณฑ์ มผช. นัน้ยงัมจี�านวนมาก โดยปัญหาส่วนใหญ่ทีพ่บในผลิตภณัฑ์

คือ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากเกินท่ีมาตรฐานก�าหนด ผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชั้นเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน  

ค่าความเป็นกรด-เบส สูงกว่าที่มาตรฐานก�าหนด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สม�่าเสมอท�าให้ไม่สามารถผลิตซ�้าได้ในปริมาณ

และคุณภาพเดิม อีกทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการยอมรับของผู้บริโภค โครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม 

ผูป้ระกอบการสนิค้า OTOP ในภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ โดยการน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา

ด้านคุณภาพของสินค้าเพิม่ประสทิธภิาพการผลิต รวมถงึผลักดันให้ผู้ประกอบการยืน่ค�าขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชน (มผช.) หรือยื่นจดแจ้งเครื่องส�าอางควบคุมของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายโอกาสทางการตลาดซ่ึงจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค และ 

ยกระดับไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ในอนาคต

1. วัตถุประสงค

 เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาผลิตภณัฑ์สมนุไพร (OTOP) ให้แก่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์สมนุไพรให้สามารถยืน่ค�าขอ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือยื่นจดแจ้งเครื่องส�าอางควบคุมของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.)

2. ผลการดำเนินงาน

 2.1 การจัด กอบรมเชิงป ิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

กอบรม ราย

1 4 พ ศจิกายน 2558 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ผลิตภัณฑ์

ล้างจาน) 

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 

สุราษ ร์ธานี  

ต�าบลมะขามเตี้ย  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

30
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

กอบรม ราย

1 5 พ ศจิกายน 2558 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

(แชมพูสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร)

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 

สุราษ ร์ธานี  

ต�าบลมะขามเตี้ย  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

30

2 18 พ ศจิกายน 2558 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ผลิตภัณฑ์

หมักผม)

สวนนพรัตน์  

ต�าบลบ้านปรก  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสงคราม

29

19 พ ศจิกายน 2558 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิวและลิปบาล์ม)

29

3 16 ธันวาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (สบู่เหลว

สมุนไพร)

โรงแรมเดอะแกรนด์ 

ริเวอร์ไซด์

ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก

31
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

กอบรม ราย

3 17 ธันวาคม 2558 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

(ลูกประคบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ล้างจาน)

โรงแรมเดอะแกรนด์ 

ริเวอร์ไซด์

ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก

31

4 21 มกราคม 2559 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (แชมพู

สมุนไพร)

โรงแรมดุสิต  

ต�าบลธาตุเชิงชุม

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร

32

22 มกราคม 2559 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

(ลูกประคบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ปรับ

สภาพเส้นผมสมุนไพร)

32

5 17 กุมภาพันธ์ 2559 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

(ลูกประคบสมุนไพร)

บ้านแม่รีสอร์ท  

ต�าบลพิชัย  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดล�าปาง

33
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

กอบรม ราย

5 18 กุมภาพันธ์ 2559 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (แชมพูและ

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมสมุนไพร)

บ้านแม่รีสอร์ท  

ต�าบลพิชัย อ�าเภอเมือง  

จังหวัดล�าปาง

33

2 2 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์ 

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ  

แนวทางแก้ไข

24-26 

กุมภาพันธ์ 

2559

นางมยุรี กัวหา

อ�าเภอวังสมบูรณ์ 

จังหวัดสระแก้ว

แชมพูสมุนไพร ต้องการพัฒนาสูตรแชมพูที่

ผลิตขึ้น และขอการรับรอง 

มผช.

แนะน�าวิธีการผลิตการวัดค่ากรด-เบส 

ชนิดของสารช�าระล้างในผลิตภัณฑ์แชมพู

และผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช. 

กลุ่มเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านไทยสามารถ 

อ�าเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว

แชมพูสมุนไพร ต้องการพัฒนาสูตรและ

กระบวนการผลิตแชมพู เพื่อ

ลดปริมาณจุลินทรีย์ให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการผลิต 

การจัดสถานที่ผลิต การวัดค่ากรด-เบส 

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ 

ผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.

นางอไุร อคัรานรุกัษ์ 

อ�าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว

สบู่ก้อน 

กลีเซอรีน

ต้องการพัฒนาสบู่กลีเซอรีน

ให้มีปริมาณกลีเซอรีนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน และขอการ

รับรอง มผช.

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนกลีเซอรีนให้มีคุณภาพ

และผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช. 
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ  

แนวทางแก้ไข

24-26 

กุมภาพันธ์ 

2559

กลุม่วิสาหกจิชมุชน

ส่งเสรมิอาชพี อ.ส.ม. 

อ�าเภอวฒันานคร 

จังหวัดสระแก้ว

ลูกประคบ

สมุนไพร

ต้องการแก้ไขปัญหา 

ลูกประคบมีความชื้นสูง ให้

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ

ขอการรับรอง มผช. 

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกถึงขั้นตอนการผลิต 

ได้แก่ การเตรียม การตากสมุนไพร การ

อบสมุนไพร และการเก็บรักษาวัตถุดิบ

สมุนไพร ไม่ให้ชื้นและผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช. 

26-29 

เมษายน 2559

กลุ่มสุทธิโอสถ

อ�าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี

แชมพูสมุนไพร ต้องการพัฒนาสูตร

ผลิตภัณฑ์แชมพูเพื่อขอการ

รับรอง มผช. และต้องการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่  

แป้ง ุนสมุนไพร

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตและการออกแบบฉลากแชมพูให้ 

ถูกต้องพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างแป้ง ุน

สมุนไพรมาทดสอบเบื้องต้น (pre-test) 

กลุ่มสายใยต้นกล้า 

(วิสาหกิจชุมชน 

เขมชาติ)

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี

ผลิตภัณฑ์ 

บ�ารุงผม

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บ�ารงุผมทีผ่ลติขึน้เพือ่ขอการ

รับรอง มผช. และต้องการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 

โทนเนอร์

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์บ�ารุงผม เพื่อยื่นขอ มผช. 

พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างโทนเนอร์มาทดสอบ

เบื้องต้น (pre-test) และผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช. 

วิสาหกิจชุมชน 

สปาน�้าขาว S.P. .

อ�าเภอเลาขวัญ 

จังหวัดกาญจนบุรี

ผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และปรับปรุงสถานที่ผลิต

เครื่องส�าอาง

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว และการปรับปรุงห้อง

ผลิตตามมาตรฐาน P เครื่องส�าอาง
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ  

แนวทางแก้ไข

26-29 

เมษายน 2559

วิสาหกิจชุมชนการ

ผลิตนกกระจอกเทศ

สุพรรณบุรี

อ�าเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี

สบู่ก้อน

สมุนไพร

ต้องการพัฒนา และ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สบู่ให้ได้

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และขอการรับรอง มผช.

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแนวทางการผลิตสบู่

จากน�้ามันให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มผช.

และผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช. 

สมุนไพรสุวรรณหงส์
อ�าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

แชมพูสมุนไพร ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร และ 

ขอการรับรอง มผช.

ให้ค�าแนะน�าวิธีการสกัดสมุนไพร และข้อ

ควรระวังในการใช้สมุนไพรบางชนิดที่มี

การระคายเคืองต่อดวงตา และแนะน�าให้

จดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อ

เตรียมยื่นขอ มผช. ต่อไป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มอนุรักษ์

ธรรมชาติ 

สบู่โปรตีนไหม  

บ้านหนองสาหร่าย

อ�าเภอดอนเจดีย์ 

จังหวัดสุพรรณบุรี

สบู่ก้อน

สมุนไพร
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่

ก้อนและปรับปรุงสถานที่

ผลิต 

ให้ค�าแนะน�ากระบวนการผลิตสบู่ก้อน 

และให้ค�าปรึกษาการปรับปรุงสถานที่ผลิต

ตามมาตรฐาน P เครื่องส�าอาง 

กลุม่ทอผ้า

บ้านทุง่แสม

อ�าเภอหนองหญ้าไซ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว

ต้องการยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว

ให้ค�าแนะน�าแหล่งจ�าหน่ายสารเคมีที่มี

คุณภาพ เพื่อใช้ในการผลิตตามสูตรของ 

วศ. และแนะน�าการยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์

ให้ถูกต้องเพื่อเตรียมยื่นขอ มผช. ต่อไป
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ  

แนวทางแก้ไข

23-24 

พ ษภาคม 

2559

กลุ่มสวนสมุนไพร 

อุ่นหนา าคั่ง

อ�าเภอแกลง 

จังหวัดระยอง

สบู่ท�ามือ

สบู่ก้อน

สมุนไพร

ต้องการสูตรการผลิต 

สบู่ก้อนที่ได้มาตรฐาน และ

ขอการรับรอง มผช.

ให้ค�าแนะน�าสูตรการผลิตสบู่จากน�้ามันที่

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มผช. และแนะน�า

ให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.ต่อไป

กลุ่มสบายไพร  

เนเชอรัล โพรดักส์

อ�าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง

สบู่ก้อน

แชมพูบาร์

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สบู่ก้อน และแชมพูบาร์ 

(แชมพูก้อน) ให้มีคุณภาพ

และต้องการให้มี มผช.ของ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ให้ค�าแนะน�าสูตรการผลิตและแนวทางการ

ปรับปรุงสูตรแชมพูบาร์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�าความสะอาดเส้นผม

และแนะน�าให้ผู้ประกอบการแจ้ง 

ความประสงค์ต่อ สมอ. เพื่อให้ออก

มาตรฐานแชมพูบาร์

กลุ่มบ้านเทวินทร์

สมุนไพร

อ�าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง

ผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว 

แชมพู สบู่ 

และอื่นๆ

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ให้มีความหลากหลาย 

และปรับปรุงสถานที่ผลิต 

ให้ค�าปรึกษากระบวนการผลิต 

 สูตรผลิตภัณฑ์ลิปบาล์ม และแนะน�าการ

ปรับปรุงสถานที่ผลิต

4-10 มิถุนายน 

2559

กลุ่มขมิ้นชันศาลา

ไทย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

สบู่ก้อน ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สบู่ก้อนให้มีคุณภาพ เพื่อ

ขอการรับรอง มผช.

ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตสบู่ก้อน ผลักดันให้ผู้ประกอบการ 

ยื่นขอจดแจ้ง และยื่นขอ มผช.ต่อไป

กลุ่มปลูกพืช

สมุนไพรและผัก

ปลอดสาร

อ�าเภอท่าฉาง

จังหวัดสุราษ ร์ธานี

แชมพูสมุนไพร ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร และ

ขอการรับรอง มผช.

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการผลิต 

การจัดสถานที่ผลิต การวัดค่ากรด-เบส 

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ 

ผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.



140 รายงานผลการดำ เนินงานประจำ ป 2559

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ  

แนวทางแก้ไข

4-10 มิถุนายน 

2559

กลุ่มสมุนไพรคีรีวง

อ�าเภอลานสกา

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แชมพูสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ปรับ

สภาพเส้นผม

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร และ

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 

เพื่อขอการรับรอง มผช.

ให้ค�าแนะน�ากระบวนการผลิตแชมพู และ

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม การวัดค่า

กรด-เบส การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

และผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.

กลุ่มศูนย์สมุนไพร

พื้นบ้านไทย

อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

สบู่กลีเซอรีน ต้องการพัฒนาสบู่กลีเซอรีน

ให้มีปริมาณกลีเซอรีนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน และขอการ

รับรอง มผช.

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนให้มีคุณภาพ  

และผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช. 

30 มิถุนายน 

2559

คุณนิพนธ์  

สุวรรณ กษ์

อ�าเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

ผลิตภัณฑ์ 

ล้างจาน

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ล้างจานให้มีคุณภาพ และ

ขอการรับรอง มผช.

ให้ค�าแนะน�าการผลิตและแนวทางการ

ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ล้างจานเพื่อให้ได้

คุณภาพตาม มผช. และแนะน�าการ

ปรับปรุงสถานที่ผลิต การจดแจ้งผลิตภัณฑ์

13-14 

กรก าคม 

2559

กลุ่มกาญจนา

สมุนไพรไทย

อ�าเภอเมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

สบู่ก้อน ต้องการพัฒนาสบู่ก้อน ให้มี

คุณภาพ เพื่อขอการรับรอง 

มผช. และต้องการปรับปรุง

สถานที่ผลิต

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สบู่ให้มีคุณภาพ แนะน�าการ

ปรับปรุงสถานที่ผลิต และผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.

กลุ่มสมุนไพรรินรณี 

อ�าเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิวจากน�้ามันมะพร้าว

ให้มีคุณภาพ เพื่อขอการ

รับรอง มผช

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกกระบวนการผลิต สูตร

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวที่ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ มผช. และแนะน�าให้ผู้ประกอบการ

ยื่นขอ มผช. ต่อไป

วิสาหกิจชุมชน

สมุนไพรและส่งเสริม

อาชีพบ้านหงษ์ 

อ�าเภอโพธิทอง 

จังหวัดอ่างทอง

ลูกประคบ

สมุนไพร

ต้องการลดปริมาณจุลินทรีย์

ในผลิตภัณฑ์ลูกประคบ

สมุนไพร เพื่อขอการรับรอง 

มผช.

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกขั้นตอนการผลิต ได้แก่ 

การท�าความสะอาด การตากหรืออบแห้ง

สมุนไพร และการเก็บรักษาวัตถุดิบ

สมุนไพร ไม่ให้ชื้น และผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.

25-29 

กรก าคม 

2559

กลุม่แม่บ้านเกษตรกร

บ้านดงกลาง

อ�าเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

ลูกประคบ

สมุนไพร

ต้องการลดปริมาณจุลินทรีย์

ในผลิตภัณฑ์ลูกประคบ

สมุนไพร เพื่อขอการรับรอง 

มผช.

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกขั้นตอนการผลิต ได้แก่ 

การท�าความสะอาด การตากหรืออบแห้ง

สมุนไพร และการเก็บรักษาวัตถุดิบ

สมุนไพรไม่ให้ชื้น และผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการยื่นขอ มผช.
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ  

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

ปญหา

วิธีการด�าเนินการ  

แนวทางแก้ไข

25-29 

กรก าคม 

2559

กลุ่มเครื่องส�าอาง

สมุนไพรวสารินทร์

อ�าเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

สบู่ก้อน

สมุนไพร

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่

ก้อนให้มีคุณภาพ เพื่อขอ

การรับรอง มผช.

ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตสบู่ก้อน ผลักดันให้ผู้ประกอบการ 

ยื่นขอจดแจ้ง และยื่นขอ มผช.ต่อไป

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

สมุนไพร

อ�าเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น

สบู่ก้อน

สมุนไพร

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่

ก้อนให้มีคุณภาพ เพื่อขอ

การรับรอง มผช.

ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตสบู่ก้อน ผลักดันให้ผู้ประกอบการ 

ยื่นขอจดแจ้ง และยื่นขอ มผช. ต่อไป

บริษัท เดอะแวน 

เดอริงบี จ�ากัด

อ�าเภอไชยวาน 

จังหวัดอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิวที่มีส่วนผสมของ 

นมผึ้งให้มีคุณภาพ แก้ไข

ปัญหาผลิตภัณฑ์ตกตะกอน 

และลดปริมาณจุลินทรีย์ 

ให้ค�าแนะน�าเทคนิคการเก็บรักษาวัตถุดิบ 

และน�าวัตถุดิบมาวิจัย และพัฒนาเพื่อ

ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เพื่อเตรียม 

ยื่นขอ มผช. ต่อไป

คณุจ�าเนยีร สารปารงั

อ�าเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิวให้มีคุณภาพ เพื่อ 

ขอการรับรอง มผช.

ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวให้

ถูกต้อง พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว มาทดสอบเบื้องต้น (pre-test)

วิสาหกิจชุมชน

พีแอนด์พีไทยเฮิร์บ

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี

สบู่กลีเซอรีน ต้องการพัฒนาสบู่กลีเซอรีน

ผสมสารสกัดจากรังไหมและ

สมุนไพรอื่นๆ ให้มีคุณภาพ

เพือ่ขอการรบัรอง มผช.

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการสกัด 

รังไหม และวิธีการสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนให้มีคุณภาพ และ

ผลักดันให้ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง 

มผช.
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3. สรุปผลการดำเนินงาน 

  สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่

อาหาร 

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตร าน ผลิตภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

15 จังหวัด ได้แก่ สุราษ ร์ธานี นครศรีธรรมราช 

สมุทรสงคราม พิษณุโลก สกลนคร ล�าปาง สระแก้ว 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ระยอง นนทบุรี อยุธยา 

อ่างทอง อุดรธานี และขอนแก่น

330 358 29 55

	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง ต้องใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ส�าหรับสมุนไพรที่ใช้ และใช้ชื่อเคมีของสารที่

ใช้เป็นส่วนประกอบในเครือ่งส�าอาง (IN I) เป็นภาษาองัก ษ ท�าให้ผูป้ระกอบการบางรายไม่สามารถท�าเองได้ การจดแจ้ง 

จึงท�าได้ล่าช้า

4.2  ผู้ประกอบการรายย่อยมีสถานท่ีผลิตไม่เหมาะสมและขาดความพร้อมด้านการลงทุน ด้านอุปกรณ ์ 

เครื่องมือ และสถานที่การผลิตให้เป็นไปตามหลักของ P

4.3 ผู้ประกอบการรายย่อยขาดข้อมูลแหล่งซ้ือวัตถุดิบสมุนไพรและสารเคมี ขาดความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม�า่เสมอ

4.4 ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และรูปแบบท่ี 

ทันสมัยท�าให้รูปลักษณ์ของสินค้าไม่ดึงดูดใจผู้บริโภค

4.5 ผู้ประกอบการไม่เห็นความส�าคัญและไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. ขอเสนอแนะ

5.1 ให้ความรู ้หรือให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ประกอบการเรื่องชื่อสารต่างๆ ในการย่ืนขอจดแจ้งผลิตภัณฑ ์

เครื่องส�าอาง ได้แก่ ล�าดับขั้นตอนในการยื่นขอ เอกสารที่จ�าเป็น ข้อก�าหนด ค่าใช้จ่าย 

5.2 แนะน�าผู้ประกอบการเกีย่วกับการปรบัปรงุสถานท่ีผลติตามหลัก P และให้การสนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์

เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษวัดค่าความเป็นกรด-เบส 

5.3 แนะน�าแหล่งซือ้วตัถุดบิสมนุไพรและสารเคมท่ีีได้มาตรฐาน พร้อมทัง้ให้ความรู ้ แนะน�ากระบวนการผลติ 

และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

5.4 ควรน�าปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการมาเป็นโจทย์วจัิยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรูใ้หม่ 

และน�าไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและวัตถุดิบในท้องถิ่น 



โครงการเพิ่มกลยุทธการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค
โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ OTOP
โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP ดวยบรรจุภัณฑ
โครงการประเมินผลลัพธที่เปนมูลคาทางเศรษฐกิจของการยกระดับมาตรฐาน
สินคาโอทอป

การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาโอทอป
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 กรมวทิยาศาสตรบรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีดำเนนิงานโครงการทดสอบสนิคา 
OTOP เพือ่ยกระดับคณุภาพสนิคาและความปลอดภยัของผูบรโิภค โดยมนีโยบายนำองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชและถายทอดแกผูประกอบการสินคา OTOP ในการแกไขปญหา
และพัฒนากระบวนการผลิต สามารถพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดรับรองมาตรฐาน รวมถึงสงเสริม 
ผูประกอบการสินคา OTOP ใหสามารถพัฒนาสินคาใหมีความโดดเดน เกิดการสรางคุณคาในตัวสินคา 
สามารถเพิ่มมูลคาสินคาและลดอุปสรรคการแขงขันทางดานราคา 

 โครงการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา OTOP โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดถายทอดองค 
ความรูดานเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑของสินคา OTOP สงเสริมใหผูประกอบการมีความรูความ
เขาใจในการเลอืกใชบรรจภุณัฑใหเหมาะสมกบัผลติภณัฑ เพ่ือใหสนิคา OTOP มภีาพลกัษณเปนทีย่อมรบั  
ชวยเสริมสรางโอกาสทางการตลาด และสามารถแขงขันไดในตลาดโลกตอไป รวมถึงไดเพิ่มประสิทธิภาพ
การถายทอดเทคโนโลยไีปสูกลุมเปาหมาย เพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็ใหแกผูประกอบการในการสรางอาชพี 
และมีการประเมินผลลัพธท่ีเปนมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการทดสอบสินคา OTOP สำหรับ 
วัดประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการทดสอบสินคา OTOP ดวย

 โครงการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา OTOP ประกอบดวย 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกลยุทธการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค 
2. โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน
3. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ OTOP
4. โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP ดวยบรรจุภัณฑ
5. โครงการประเมนิผลลพัธทีเ่ปนมลูคาทางเศรษฐกิจของการยกระดบัมาตรฐานสนิคาโอทอป

โครงการทดสอบสินคา OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

การสรางมูลคาเพิ่มของสินคา OTOP
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 โครงการเพิ่มกลยุทธการตลาดแกวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค

 การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น 

“ตลาดและฐานการผลติเดยีว” โดยให้มกีารเคล่ือนย้ายสนิค้า บรกิาร การลงทนุ และแรงงานมี มีอืภายในอาเซยีนอย่าง

เสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึนภายในปี 2558 จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็น 

ผูป้ระกอบการธรุกิจส่งออก น�าเข้า หรอืผู้ท่ีท�าธรุกจิภายในประเทศ ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมไปถงึ 

ผูป้ระกอบการระดับชุมชนด้วย ในการท่ีจะต้องเรียนรูแ้ละปรบัตัวรองรบัความเปลีย่นแปลงอันเกดิจากการเปดเสรภีายใต้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ( ) ท่ีจะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ ทัง้นี ้ เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเป็นภัยคกุคามต่อ

ธรุกจิ หรอืแสวงหาโอกาสทางธรุกจิท่ีท้าทายความส�าเรจ็ 

 ดงันัน้ วสิาหกจิชมุชนจงึต้องเร่งพฒันาสนิค้าในด้านคณุภาพให้ได้รับรองมาตรฐานระดับประเทศ คอืมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับเทคโนโลยี 

นวตักรรม และพฒันารปูแบบ ความโดดเด่น ด้วยเร่ืองราวของสินค้า รวมทัง้การให้ความส�าคญัและตระหนกัถงึการสร้าง

ตรายีห้่อสนิค้าให้เป็นทีย่อมรบั เพือ่ให้เกดิการสร้างคณุค่าในตวัสนิค้า สามารถเพิม่มลูค่าและลดอปุสรรคการแข่งขนัทาง

ด้านราคา วิสาหกิจชุมชนจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจท่ีสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า คู่สัญญา 

หรือสถาบันการเงิน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและเพ่ิมช่องทางการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงลูกค้า

กลุ ่มเป้าหมาย กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้จัด กอบรมเชิงป ิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจ

ชุมชน” เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการตลาด

สู่กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

1. วัตถุประสงค

 เพือ่พฒันาศกัยภาพของวสิาหกจิชมุชน และเพ่ิมช่องทางการตลาดส�าหรับสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ประกอบการ 

OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ได้รับรองมาตรฐาน มผช. ปี 2557-2558

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 26 พ ศจิกายน 

2558

โครงการเพิม่กลยทุธ์การตลาดแก่วิสาหกจิชุมชน

ในภมิูภาค ประกอบด้วยหัวข้อบรรยายดงันี้

- การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชน

- สินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ 

( - ommerce)

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์  

เพื่อยกระดับสินค้า OTOP 

สู่การส่งออก

โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ 

ต�าบลท่าพี่เลี้ยง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

77
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

2 15 ธันวาคม 2558 โครงการเพิม่กลยทุธ์การตลาดแก่วิสาหกจิชุมชน

ในภมิูภาค ประกอบด้วยหัวข้อบรรยายดงันี้

- การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชน

- สินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ 

(e-commerce)

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า 

OTOP สู่การส่งออก

โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก 

โฮเต็ล ต�าบลหาดใหญ่ 

อ�าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

100

3 11 มกราคม

2559

โครงการเพิม่กลยทุธ์การตลาดแก่วิสาหกจิชุมชน

ในภมิูภาค ประกอบด้วยหัวข้อบรรยายดงันี้

- การเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชน

- สินค้า OTOP บนตลาดออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ 

(e-commerce)

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า 

OTOP สู่การส่งออก

โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว 

ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่

129
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2 2 การให้ค�าปรึก าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปญหาผลิตภัณฑ์

 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยการออกแบบและจัดท�าบรรจุภัณฑ์ OTOP จ�านวน 7 ราย

ล�าดับ ผู้ประกอบการ พื้นที่ จังหวัด ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พั นา

1 นายชัยยันต์ จันบัว 

ต�าบลคลองกวาง 

อ�าเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

ผลติภณัฑ์ยาหม่องสมนุไพร

2 นางอัญญารีย์ ธิติโชคธราวัชร์

ต�าบลหาดใหญ่ 

อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

ผลิตภัณฑ์กาแ สมุนไพร

3 นางปัทมา ขวัญนิยม

ต�าบลบ้านอ้อน 

อ�าเภองาว 

จังหวัดล�าปาง

ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป 

(บาบี้)

4 นางอัมพร สมบูรณ์ชัย

ต�าบลพระบาท 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าปาง

ผลิตภัณฑ์น�้าพริกเผากุ้ง
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ล�าดับ ผู้ประกอบการ พื้นที่ จังหวัด ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พั นา

5 นางสุชานาถ เปียมลือ

ต�าบลแม่เมาะ 

อ�าเภอแม่เมาะ 

จังหวัดล�าปาง

ผลิตภัณฑ์เสื้อถัก

6 นางสาวโฉมศรี ดวงสะเก

ต�าบลบ้างลาง 

อ�าเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

7 นางธิดา สุขสม

ต�าบลสบเตียะ 

อ�าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ผ้า ้าย

ปักลวดลาย

3  สรุปผลการด�าเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค 

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนบรรจุภัณฑ์ 

ที่ได้รับการพั นา 

 บรรจุภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดล�าปาง

300 306 7 7

	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559
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โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน

 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารเป็นหน่วยงานวชิาการและป บัิติการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีได้ด�าเนนิการ

วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและวิจัยในสาขาเคมี เซรามิก วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สิกส์และวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์มา

อย่างต่อเนือ่ง จงึมผีลงานด้านการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตในสาขาต่างๆ ทีส่ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของภาคการผลติ วสิาหกจิชมุชน และชมุชน ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่หรือน�าไปปรับปรุงการผลิตเดิมให้มีประสิทธภิาพ

ดียิ่งขึ้น การด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีมีอยู่และที่จะพัฒนาขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในภาคการ

ผลติด้วยวิธดี�าเนินงานทีเ่หมาะสม จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองได้ด้านเทคโนโลยกีารผลติในประเทศ และ

ยังจะเป็นแนวทางให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ ให้สูงขึ้นต่อไปด้วย ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ภาคการผลิต และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วไป

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานไปสู่กลุ่ม 

เป้าหมายด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

1.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะความช�านาญ ให้แก่บุคลากรของวิสาหกิจชุมชมและชุมชนด้านการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร อาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร วัสดุศาสตร์ และเซรามิก ให้มีความพร้อม/ความสามารถในการ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่
วัน เดือน 

ปี
ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

1 6-8 

พ ศจิกายน 

2558

เทคนิคการปันแป้นหมุนและการเผาด้วยเตาแกส

ภาคป ิบัติ แบ่งกลุ่มป ิบัติการ

- เทคนิคการปันแป้นหมุน

- การเผาผลิตภัณฑ์ด้วยเตาแกสและการบ�ารุงรักษาเตา

กลุ่มสตูลดินเผา 

ต�าบลควนขัน 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสตูล

32
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ครั้งที่
วัน เดือน 

ปี
ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

2 25-27 

พ ศจิกายน 

2558

เทคนิคการปันแป้นหมนุ ปันต้นแบบ และการเผาด้วยเตาแกส

ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

- เทคนิคการปันแป้นหมุน

- การปันต้นแบบ การปันลอยตัว การตกแต่งชิ้นงาน

- การเผาผลิตภัณฑ์ด้วยเตาแกสและการบ�ารุงรักษาเตา

กลุ่มปันซะปะดงหลวง 

ต�าบลวังผาง 

อ�าเภอเวียงหนองล่อง 

จังหวัดล�าพูน

30

3 16-18 

ธันวาคม 

2558

เทคนิคการท�าแบบพิมพ์ เคลือบ และการเผาด้วยเตาแกส 

ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

- เทคนิคการท�าแบบพิมพ์

- การเตรียมเคลือบ และเทคนิคการเคลือบ

- การเผาผลิตภัณฑ์ด้วยเตาแกส และการบ�ารุงรักษาเตา

กลุ่มเซรามิก

บ้านหาดส้มแป้น 

ต�าบลหาดส้มแป้น 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดระนอง

30

4 27 มกราคม 

2559

การผลิตหมูยอไขมันต�่าด้วยเอนไซม์

ภาคบรรยาย 

- หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ( P) 

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมูยอ

- การผลิตหมูยอไขมันต�่า

ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

- วิธีการผลิตหมูยอไขมันต�่า

กลุ่มหมูยอแม่ดวงจิตต์ 

ต�าบลดงเจน 

อ�าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา

30

5 29 มกราคม 

2559

การผลิตหมูยอไขมันต�่าด้วยเอนไซม์

ภาคบรรยาย 

- หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ( P) 

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หมูยอ

- การผลิตหมูยอไขมันต�่า

ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

- วิธีการผลิตหมูยอไขมันต�่า

กลุ่มวิภาพรหมูยอ 

ต�าบลรอบเวียง 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

34
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ครั้งที่
วัน เดือน 

ปี
ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การ กอบรม 

ราย

6 15 มิถุนายน

2559

ผลไม้ในน�้าเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ต

ภาคบรรยาย    

- เทคโนโลยีการผลิตอาหารในถุงรีทอร์ต :  

  ผลไม้ในน�้าเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ต 

ภาคปฏิบัติ   

- การเตรียมผลไม้ และน�้าเชื่อมก่อนการบรรจุ

- การผลิตผลไม้ในน�้าเชื่อมบรรจุในถุงรีทอร์ต  

  การบรรจุในถุงรีทอร์ต การ ่าเชื้อในเครื่อง 

  รีทอร์ตชนิดฉีดพ่นไอน�้าร้อน

กลุม่วิจยัและพฒันา

เทคโนโลยอีาหาร 

ส�านกัเทคโนโลยชุีมชน 

กรมวิทยาศาสตร์

บริการ

21

7 8-9 สิงหาคม 

2559

การพัฒนาเครื่องประดับจากเส้นใยพืช

ภาคบรรยาย

- สมบัติและวิธีการใช้สารเคมีในการ อกขาวการท�าให้เส้นใย

พืชอ่อนนุ่ม และการป้องกันการเกิดเชื้อราในเส้นใยพืช 

(เส้นใยผักตบชวา ข่าและกล้วย)  

ภาคปฏิบัติ

- กอบรมป ิบัติวิธีการใช้สารเคมีในการ อกขาวการท�าให้

เส้นใยพืชอ่อนนุ่ม และการป้องกันการเกิดเชื้อราในเส้นใยพืช 

(เส้นใยผักตบชวา ข่า  และกล้วย)

ที่ท�าการกลุ่มอาชีพ

สตรีท�าเครื่องประดับ

เทศบาลเมืองอ่างทอง  

ต�าบลย่านซื่อ 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอ่างทอง 

27

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

3.1 จัดท�าฐานข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ�านวน 1 ฐาน

3.2 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์

จากการ ่ายทอดเทคโนโลยี ราย

เปาหมาย ผล

5 จังหวัด ได้แก่ สตูล ล�าพูน ระนอง พะเยา และเชียงราย 185 204

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

 ระยะเวลาในการ กอบรมสั้นเกินไป

5. ขอเสนอแนะ

 ควรเพิ่มระยะเวลาในการ กอบรมให้นานขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ กอบรม 
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โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ OTOP

 ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่และบทบาทส�าคัญทางการตลาดมากขึ้น เพราะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อยอด

ขายและสามารถช่วยยืดอายุการเก็บสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า OTOP ที่มีความคล้ายคลึงกันและมีสินค้าที่ออกสู่

ตลาดค่อนข้างมาก ดงันัน้บรรจภุณัฑ์ทีม่คีวามปลอดภยั สวยงาม โดดเด่นสะดุดตา หรือมคีณุลักษณะท่ีแตกต่างจากสนิค้า

อื่นในตลาด จะมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคได้ 

นอกจากนี ้ยงัสามารถสร้างจดุขายโดยน�าไปเป็นของ ากท่ีสามารถสร้างความประทับใจระหว่างผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่าง

ดี ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จะประสบผลส�าเร็จได้ในระยะยาวนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้กับสินค้าจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายให้มีการน�าองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพ่ิมโอกาสในการ

ขยายตลาด กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้มีความสวยงามโดดเด่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า OTOP รวมถึงการ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพิ่มความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการค้า รวมถึง

ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกในล�าดับต่อไป

1. วัตถุประสงค

 เพือ่พฒันาบรรจุภณัฑ์สนิค้า OTOP ทัง้ 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครือ่งดืม่ ของใช้ ของประดบัตกแต่งและของ

ทีร่ะลกึ ผ้าและเครือ่งแต่งกาย สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร เพ่ือยกระดับคณุภาพสินค้าและส่งเสริมการขาย จ�านวน 60 ผลิตภณัฑ์

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การส�ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ การพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

เลย กล้วยหักมุกฉาบเค็ม/ 

นางประหยัด ศรีสุรัตน์

ออกแบบกล่องกล้วยหักมุกฉาบเค็ม 300 กรัม 

โดยยึดรูปทรงกล่องและโลโก้เดิมจากผลิตภัณฑ์

กล้วยสุกทอด ออกแบบกล่องให้สวยงามทันสมัย

โดดเด่น

เลย มะพร้าวแก้ว/ 

กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ 

ผู้ใช้น�้าบ้านน้อย

ออกแบบกล่องมะพร้าวแก้ว โดยยึดรูปทรงกล่อง

และ โลโก้เดิม และออกแบบใหม่ให้สวยงาม เด่น 

สะดุดตา ต้องการสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงที่มา

ของสีมะพร้าวแก้วที่มาจากธรรมชาติโดยใช้ภาพ

สื่อบนบรรจุภัณฑ์
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

เลย ไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก/กลุ่มแม่

บ้านเกษตรกรบ้านสันติสุข  

(นางสุกี กัญญาระสิทธิ)

ออกแบบกล่องไข่เค็มกระชายด�าใหม่ให้สวยงาม

กว่าเดิม โดยใช้โลโก้เป็ดคู่เดิม เพิ่มเติมรูปกระชาย

ด�าลงไปบนกล่อง มีช่องให้เห็นสินค้าด้านใน ใช้

โทนสีม่วงของกระชายด�า

เลย กล้วยกรอบ/กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่า 

(นางวันดี มิ่งแก้ว)

ออกแบบถุงหูหิ้วขนาด 12 12 นิ้ว เพื่อใส่

ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ สื่อให้

เห็นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย

เลย ถั่วคั่วทราย/วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยปลา า

ออกแบบสติกเกอร์ใหม่ ให้สวยงามกว่าเดิม คง

โลโก้เดิมไว้ รายละเอียดบนสติกเกอร์ให้มีภาพ 

ผีตาโขน และถั่วลิสง

เลย สบู่สมุนไพรลอค�า/ 

นายบรรชา ภากระจ่าง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสบู่สมุนไพรชนิด

ต่างๆ เช่น มะกรูด ขมิ้น น�้านมข้าว โดยออกแบบ

งานให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และ

ออกแบบสายคาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

เลย สบู่สมุนไพร/วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แปรรูปสมุนไพรนครหงส์  

(นางศรีเมือง บุตรธรรม)

ออกแบบกล่องสบู่ให้ดูสวยงามโดยใช้ขนาดกล่อง

เท่าเดิม เน้นงานออกแบบโทนสีเหลืองเข้มเป็น

หลัก ส่วนคู่สีดูตามความเหมาะสม

เลย สบู่สมุนไพรบัวค�า/ 

นายมะโนไพ พงศ์สัมพันธ์

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สบู่น�้าผึ้ง เดิมเป็น

สติกเกอร์พันรอบสบู่ ออกแบบให้เข้ากับ

ผลิตภัณฑ์ดูสวยงาม

เพชรบูรณ์ มะขามคลุก/วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

มะขามหวานแปรรปูบ้านยาวี

ออกแบบกล่องให้สวยงาม แก้ไขรายละเอียดของ

ข้อมูล เช่น โทรศัพท์ อีเมล

อุดรธานี ข้าวแตน/ 

วิสาหกิจชุมชนข้าวแตนแม่บัวลี 

(นางพิสมัย แสนตุ้ย)

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุข้าวแตน 

11 ชิ้น ออกแบบให้ดูทันสมัย มีกลิ่นอายของ

ความเป็นไทย สะดุดตาผู้ซื้อเมื่ออยู่บนชั้นวาง

สินค้า
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

อุดรธานี ผ้าพันคอ/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ

ผ้าไหม- ้ายบ้านแสงบูรพา  

(นางลัดดาวัลย์ วรประเสริฐ)

ออกแบบถุงกระดาษครา ท์แนวเอิร์ทโทน พิมพ์ 

1 สี สีน�้าตาลอมเขียว หรือน�้าตาลอมเทา

อุดรธานี ลูกประคบสมุนไพร/ 

นางค�าดี อัศวคีรีย์

ออกแบบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์น�้ามันนวดตัว 100 

มล. โดยใช้โลโก้กระต่ายยิ้ม ออกแบบใหม่ให้

สะดุดตาและโดดเด่น

หนองบัวล�าภู ปลาส้ม/วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาร้า

บ้านท่าลาด 

(นางใบแป้ง พรหมราช)

บรรจุภัณฑ์ถุงหิ้วขนาด 8 16 นิ้ว เนื่องจากสินค้า

ของผู้ประกอบการมีหลากหลายทั้งปลาส้มสาย

เดี่ยว ปลาส้มตัว ส้มปลาสวาย ฯลฯ จึงออกแบบ

ให้บรรจุภัณฑ์สามารถใช้ร่วมกับสินค้าเหล่านี้ได้

หนองบัวล�าภู ปลาส้ม/วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แปรรูปปลาสมุนไพรบ้านห้วยบง 

(นางล�าดวน ค�าสมหมาย)

บรรจภัุณฑ์ส�าหรบัขายเป็นของ าก และเวลา

ออกงานสามารถเป็นจดุขายของสินค้า โดยจะบรรจุ

ปลาส้มสายเดีย่ว 18 ชิน้ และออกแบบโลโก้ใหม่

หนองบัวล�าภู ปลาส้ม/กลุ่มแปรรูปปลาบ้าน

ห้วยบงตรา  เดียว  

(นางหนูเพียน เม วัน)

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกขนาด 9 18 นิ้ว ส�าหรับใส่

ผลิตภัณฑ์ ออกแบบลักษณะกลางๆ สามารถใส่

สินค้าได้หลากหลาย ใส่ข้อความ “เนื้อดี รสแซบ 

ที่หนึ่งเดียว”

หนองบัวล�าภู ปลาส้ม/ 

กลุ่มแปรรูปปลาบ้านโนนปอแดง  

(นางโสภา สมพวงภักดี)

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์

ปลาส้มหน้ากระเทียมได้โดยตรง โทนสีส้มหรือ

แดง ใส่ตรา มผช. เลขที่ 47/2555 ขนาดถุง 

7 11 นิ้ว

ขอนแก่น ข้าวเกรียบ ักทอง/

นางสงบ ขันจันทึก

ออกแบบถุงส�าหรับบรรจุข้าวเกรียบในถุง

พลาสติกซีลปดปากถุงและติดสติกเกอร์หน้าซอง 

บนถุงมีงานพิมพ์ติดลงไป เพื่อลดเวลาในการ

ท�างาน

ขอนแก่น น�้าพริกปนแห้ง/ 

นางสมศรี รัตนบุตร

บรรจุภัณฑ์แพค 2 ชิ้น ใช้โลโก้เดิมแต่ออกแบบ

ใหม่ให้สะดุดตาสวยงาม เหมาะส�าหรับซื้อเป็น

ของ าก
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

ขอนแก่น กระเปาเสื่อกก/ 

นางสาวปริยะมาตร สุขสมบัติ

ออกแบบสติกเกอร์ติดผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบ

การ ออกแบบให้สวยงามใช้ตราสินค้าเดิมและใช้

ภาพสินค้าลงบนสติกเกอร์

ขอนแก่น ที่รองจานเสื่อกก/ 

นางทองปัน ราชวงษ์

ออกแบบป้ายก�ากับสินค้า ให้สวยงามกว่าเดิม

ขอนแก่น ผลิตภัณฑ์เสื่อกก/ 

นางสาววาสนา คุณเงิน

ออกแบบกล่องบรรจุชุดแผ่นรองแก้วจ�านวน 5 

ชิ้น ใช้โลโก้เดิม ออกแบบให้สื่อถึงสินค้าผลิตภัณฑ์

จากต้นกก

ขอนแก่น กระเปาเสื่อกก/ 

นางบุญจันทร์ ไชหลา

ออกแบบถงุกระดาษครา ท์ส�าหรบับรรจผุลิตภัณฑ์

ทีห่ลากหลาย ใส่โลโก้และข้อมลูกลุม่ลงไป

มหาสารคาม แหนมเนื้อ/กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ ออกแบบฉลากกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้อยู่ในชุด

เดียวกัน

มหาสารคาม ปลาร้าบอง/กลุ่มสตรีสหกรณ์

บ้านกอก

บรรจุภัณฑ์แพคคู่ โดยออกแบบใหม่ใช้โลโก้เดิม 

ออกแบบใหม่ให้สะดุดตาสวยงามเหมาะส�าหรับ

ซื้อเป็นของ าก

มหาสารคาม กล้วยทอดกรอบ/กลุ่มขนมไทย

บ้านนาโพธิ

ออกแบบกล่องบรรจุกล้วยฉาบครูนิจ ให้มีรูปทรง

กล่องที่โดดเด่น ใช้โลโก้เดิมที่มีอยู่แล้ว ใช้โทนสีให้

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์กล้วย

ร้อยเอ็ด ทองม้วน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ฮักแพง-แบ่งปันแปรรูปสมุนไพร

้ายทอมือเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ออกแบบกล่องบรรจุทองม้วนให้โดดเด่นสวยงาม 

น่าซื้อเป็นของ าก เดิมมีโลโก้และสติกเกอร์อยู่

แล้ว จึงออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้สินค้าในบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยใช้โลโก้เดิม
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

กา สินธุ์ ผ้ามัดหมี่/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนชาด 

(นางกนกวรรณ ถิตย์เจือ)

ออกแบบถุงกระดาษหูหิ้วส�าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ 

โดยใช้ลายผ้าดอกเอนเอ้ในการออกแบบถุง

กา สินธุ์ ผ้าไหมแพรวา/กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรทอผ้าไหมแพรวา 

(นางสาวประกอบ ปัญจิต)

ออกแบบถุงกระดาษใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยเน้น

ถุงสีแดงชาดและใช้โลโก้เดิมของกลุ่ม ออกแบบให้

มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น

กา สินธุ์ ผ้าทอพื้นเมือง/กลุ่มทอผ้าพื้น

เมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

(นางสาวล�าไย พิณรัตน์)

ออกแบบถุงกระดาษใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าให้สวยงาม 

และมีตราสินค้าเดิมของกลุ่ม

พะเยา ไข่เค็ม/นางระเบียบ หมั่นแสวง ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสายคาดสติกเกอร์ โดยให้ใส่

ภาพแม่ระเบียบเข้าไปในงานออกแบบด้วย ใช้

สโลแกนตามฉลากเดิม งานสี ้า-ขาว

ล�าปาง กล้วยฉาบ/วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

กล้วยบาบีคิวแม่กวัก

ออกแบบงานกล่องบรรจุกล้วย โทนเขียวเหลือง 

โดยใช้ข้อความตามแบบเดิม

ล�าปาง แชมพูผสมสมุนไพร/กลุ่มแชมพู

ผสมสมุนไพรบ้านนาไผ่  

(นางบุษบา การิยา)

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษส�าหรับใส่กลุ่ม

สินค้าที่มีหลายอย่าง ขนาดถุง 15 22 3.5 ซม. 

โทนถุงสีเขียว-ม่วง

ล�าพูน เครื่องปันดินเผาเออร์เทนแวร์/

นายอดุลย์ เชื่อธิรา

ออกแบบกล่องบรรจุตุกตาดินเผา ให้สื่อถึงความ

เป็นล้านนา เช่น มีรูปภาพวาดโบราณ วัด บ้าน

ไทยล้านนา โทนสีน�้าตาล

ตาก หมี่กรอบ/ 

นางมะลวิลัย์ เขม็ทอง

ออกแบบสติกเกอร์ เน้นสีเขียวขี้ม้า ออกแบบให้

งานเรียบง่าย สวยงาม ดูหรูหราแต่ไม่หวือหวา
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

พิษณุโลก เครื่องปันดินเผาเออร์เทนแวร์/

กลุ่มเซรามิกส์สองแคว 

(นางปราณี พูลทวี)

ออกแบบ Tag นามบัตร ขนาด 54 90 มม. ตัด

มุมโค้ง Screen นามบัตร เป็นพลาสติก ้าขุ่น 2 สี 

โดยใช้โลโก้เดิมของผู้ประกอบการ

ชัยนาท ถ่านอัดแท่งดูดกลิ่น/ 

นางศศิญา ธนัชวงษ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่นเป็นแบบ 

3 แพ็ค ออกแบบกล่องให้เห็นสินค้า หน้ากล่องมี

รูปกะลามะพร้าวสื่อให้เห็นสินค้าท�ามาจากกะลา

มะพร้าว

สุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว/ 

นางสาวมณีรัตน์ หมีปาน

ออกแบบกล่องกิ เซตบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้เรียบหรู 

มีภาพสมุนไพรเป็นพื้นหลังลายเส้น ใช้สีตามความ

เหมาะสม

อ่างทอง ตุกตาชาววัง/ 

นางรุจี วิจิตรานุรักษ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าตุกตาชาววังรูปคนขี่

ควาย มีขนาดกล่อง 11 6 11 ซม. ออกแบบ

กล่องเจาะหน้า ให้มีกลิ่นอายความเป็นไทย

โบราณ

อยุธยา สบู่กลีเซอรีน/ 

(นางรินรณี ตะเคียนโต

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องสบู่ไวท์เทนนิ่งทองค�า 

เน้นความเรียบหรู บรรจุสินค้าแนวนอน โทนสี 2 

สีตัดกัน เลือกสีตามความเหมาะสม

กาญจนบุรี แชมพู/นางสาวปยวดี หมีปาน ออกแบบฉลากแชมพูมะกรูดให้ดูโดดเด่นสวยงาม 

ใช้โทนสีเขียว

กรุงเทพฯ แชมพูผสมสารสกัดจาก 

สมุนไพรดอกอัญชัน/ 

(นางพะยอม ปัญญาค�า)

ออกแบบฉลากสติกเกอร์โดยปรับปรุงจาก 

บรรจุภัณฑ์เดิม ให้ดูพรีเมียม ใช้โทนสีตามความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

กรุงเทพฯ สบู่ก้อน (กวาวเครือขาว)/ 

กลุ่มอาชีพบ้านสบู่  

(นายวชิระ จันทรวิฑูร)

ออกแบบกล่องสบู่กวาวเครือ-น�้าแร ่ใช้โลโก้เดิม 

ออกแบบให้งานสไตล์เรียบหรู โทนสีพาสเทล ตาม

ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์แก้ว/ 

นางสาวอญัญกิา สยุะตา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กิ เซต โดยเน้นงานออกแบบ

ที่เรียบง่ายเน้นแสดงให้เห็นสินค้า ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์แก้ว

สระแก้ว ผลิตภัณฑ์จากต้นกก/ 

นางทัศนี สุระขันธ์

ออกแบบป้ายก�ากับสินค้าผลิตภัณฑ์เสื่อกก ขนาด 

5.4 9 ซม. ออกแบบงานตามความเหมาะสม

สระแก้ว เสื่อกก/นางพะยอม โสมพงษ์ ออกแบบป้ายก�ากับสินค้าผลิตภัณฑ์เสื่อกก ขนาด 

5.4 9 ซม. ออกแบบงานตามความเหมาะสม

ประจวบครีขีนัธ์ ถ่านอัดแท่ง/ 

นางประกายดาว อาณานุการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงบรรจุถ่านสามารถบรรจุได้

ถึง 1 กก. ขนาด 7.5 5 12 นิ้ว ออกแบบโลโก้

ใหม่ โทนสี ้าน�้าเงิน ใส่รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์

ชุมพร ผลไม้กวน/

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

ออกแบบบรรจภัุณฑ์กล่องพลาสตกิ และออกแบบ

สายคาดกล่องพลาสตกิเพือ่ยกระดบัสินค้า

ชุมพร กล้วยอบช็อกโกแลต/ 

นางเพ็ญศรี มากผล

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ดูหรูกว่าเดิม และ

เลือกสีของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ชุมพร กล้วยอบ/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านนาโพธิสามัคคี

ออกแบบซองซิปอะลูมิเนียม อยด์แบบตั้ง  

หลังทึบหน้าใส และออกแบบสติกเกอร์ส�าหรับ 

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ

ชุมพร ผักผลไม้ทอดกรอบ/ร้านกอบกุล 

(นางกอบกุล แย้มนาม)

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกล้วยแบบบรรจุกล้วย 

10 ชิ้น ให้มีรูปทรงคล้ายกับกล่องไม้ขีดไ
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

ชุมพร กล้วยอบ/กล้วยบ้านก้อง ออกแบบถุงกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับใส่สินค้าเป็นของ าก

สุราษ ร์ธานี น�้าพริก/ 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุน�้าพริก 2 ขวด 

ออกแบบงานให้ใช้ได้กับน�้าพริกหลายชนิด

สุราษ ร์ธานี ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผม 

น�้ามันมะพร้าว/ 

นายสมประสงค์ ศรีเทพ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องกิ เซต โดยใช้โลโก้

มะพร้าวไทย ที่ผู้ประกอบการมีอยู่แล้ว ออกแบบ

กล่องให้ดูหรูหรา ใช้โทนสีด�า เงิน ทอง

นครศรีธรรมราช ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น/

นายมะหนาย จิเหลา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องขนาด 4 4 6 นิ้ว 

(เจาะช่องว่างทั้ง 2 ด้าน) ใช้โทนสี และแนวงาน

ออกแบบที่เหมาะสม ให้ดูสวยงาม

สงขลา ขนมสัมปันนี/

กลุ่มร้านขนมไทยแม่ฉวี 

(นางพะเยีย สายเรี่ยม)

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษหูหิ้วส�าหรับใส่

ผลิตภัณฑ์ขนมในร้าน ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

สงขลา น�้าพริก/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่

บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควน  

(นางเพ็ญ แก้วเจริญ)

ออกแบบถุงกระดาษบรรจุน�้าพริก ออกแบบโลโก้ 

โดดเด่น จดจ�าง่าย สีเด่นสะดุดตา 

สงขลา น�้าพริก/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้า

พริกบ้านตีน 

(นางนิจพร บุญเรืองรุ่ง)

ออกแบบสติกเกอร์ติดสินค้าพริกแกงใหม่ ให้

สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

สงขลา ขนมเปียะ/ 

ร้านขนมเปียะอบเทยีน ป.สญุาดา  

(นายประพันธ์ พ กษรังสี)

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องชิ้นเดียว โทนสีแดง

เลือดนก ใช้โลโก้เดิม แนวไทยจีนและทันสมัย
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
วิธีด�าเนินการ

แนวทางพั นาบรรจุภัณฑ์ใหม่

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่

พั นา

สงขลา น�้าพริก/กลุ่มเครื่องแกงสมใจนึก ออกแบบบรรจุภัณฑ์กิ เซ็ต ส�าหรับขายเป็นของ

ากบรรจุพริกแกง 3 ซอง บรรจุภัณฑ์เป็นทรง

สามเหลี่ยมแนวไทยๆ ทันสมัย

สตูล โรตีกรอบ/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่

บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา

ออกแบบสติกเกอร์ให้สวยโดดเด่น มีสคอลใหม่

เป็นภาพการ์ตูนผู้หญิงมุสลิม ออกแบบถุงซอง

อยด์หลังทึบหน้าใส

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ 

การพั นา บรรจุภัณฑ์

เปาหมาย ผล

ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เลย เพชรบูรณ์ พะเยา ล�าปาง ล�าพูน ตาก และพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวล�าภู ร้อยเอ็ด 

มหาสารคาม และกา สินธุ์

ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระแก้ว และประจวบคีรีขันธ์ 

ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษ ร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล

60 60

	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ขอเสนอแนะ

 การพฒันาบรรจุภณัฑ์เป็นกิจกรรมทีค่วรส่งเสรมิให้แก่ผูป้ระกอบการสนิค้า OTOP ทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิาร

ได้เข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าจนกระทั่งสินค้า OTOP ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะเป็นการ 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP ให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
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โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP
ดวยบรรจุภัณฑ

 บรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสวยงาม 

โดดเด่น สะดดุตา สามารถดงึดดูความสนใจและส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้ริโภคได้ รวมทัง้การใช้บรรจุภัณฑ์ทีเ่หมาะ

สมกับผลิตภัณฑ์จะช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ได้ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ต้องการ

ยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบทันสมัยเพื่อดึงดูดผู้บริโภค แต่ยังขาดความ

รูค้วามเข้าใจในการเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสม ดังนัน้ กรมวทิยาศาสตร์บริการจึงได้จัดท�า “โครงการพัฒนาและสร้าง

มลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ OTOP ด้วยบรรจภุณัฑ์” โดยมจีดุมุง่หมายในการช่วยผูป้ระกอบการพฒันาบรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์ 

OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบรรจุภัณฑ์ และด้านเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สินค้า OTOP มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1. วัตถุประสงค

1.1 เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่มให้มีความสวยงาม โดดเด่น  

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์

1.2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพิ่ม

ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์

2. ผลการดำเนินงาน

2 1 การจัด กอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับ 

การ กอบรม ราย

1 3 กรก าคม 2558 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก

ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน

จังหวัดสมุทรสาคร 49

2 7 กรก าคม 2558 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก

ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน

จังหวัดพิษณุโลก 51

ดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑดวยบรรจุภัณฑ
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 2.2 การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ  

ปญหาด้านบรรจุภัณฑ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พั นา

28-31 มีนาคม 

2559

วิสาหกิจกลุ่มแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

บ้านย่านยาว 

จังหวัดพิษณุโลก

น�้าพริกแกงเผ็ด บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

ถุง N lon/ 8P  ซีล 3 ด้าน หนา 

80 ไมครอน ขนาด 145 225 

มิลลิเมตร (บรรจุแบบสุญญากาศ)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปเห็ดนาง ้า 

บ้านเข็กใหญ่ 

จังหวัดพิษณุโลก

ทองพับเห็ด

นาง ้า

บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

กล่องกระดาษเจาะหน้าต่างโปร่ง 

ขนาด 200  160  60 มิลลิเมตร 

ถุง P T/ PP ซีล 3 ด้าน หนารวม 

40 ไมครอน ขนาด 180  120 

มิลลิเมตร

วิสาหกิจชุมชนถนอม

อาหารบ้านหนองปรือ

จังหวัดพิษณุโลก

น�้าพริกแกงเผ็ด บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

ถุง N lon/ 8P  ซีล 3 ด้าน หนา

รวม 80 ไมครอน ขนาด 145  

225 มิลลิเมตร (บรรจุแบบ

สุญญากาศ)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ปลาส้ม-หมูส้ม 

แม่นวลจันทร์ 

จังหวัดพิษณุโลก

ปลาส้ม บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น 

ถุง N lon/ 8P  ซีล 3 ด้าน หนา

รวม 80 ไมครอน ขนาด 145  

225 มิลลิเมตร (บรรจุแบบ

สุญญากาศ)
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ  

ปญหาด้านบรรจุภัณฑ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พั นา

28-31 มีนาคม 

2559 

วิสาหกิจชุมชน น�้าพริก

มยุราสตรีศรีวัดพริก

จังหวัดพิษณุโลก

น�้าพริกแมงดา บรรจุภัณฑ์รูปแบบ 

ไม่โดดเด่น ไม่สวยงาม 

กล่องกระดาษเจาะหน้าต่างโปร่ง 

ขนาด 85  175  50 มิลลิเมตร 

ส�าหรับบรรจุถ้วยน�้าพริกได้ 2 ถ้วย

ในบรรจุภัณฑ์ใหม่

วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

คลองมะแพลบ  

จังหวัดพิษณุโลก

กล้วยตาก บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น 

กล่องสีเ่หลีย่ม ขนาด 100  120  

40 มลิลเิมตร ส�าหรบัสนิค้า 120 

กรมั ถงุ P T/P  บรรจกุล้วยตาก 

1-2 ชิน้ ซลี 3 ด้าน หนารวม 40 

ไมครอน ขนาด 60  100 

มลิลเิมตร มฉีลากสตกิเกอร์ปดทีถ่งุ

วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

บ้านริมคลอง 

จังหวัดพิษณุโลก

ข้าวเกรียบรวมรส

ธัญพืช

บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม 

และไม่โดดเด่น

กล่องกระดาษไม่เจาะหน้าต่าง 

ขนาด 160  200  60 มิลลิเมตร 

พิมพ์ 4 สี ถุง P T/ PP ส�าหรับ

บรรจุข้าวเกรียบจ�านวนน้อย ซีล 3 

ด้าน หนารวม 40 ไมครอน ขนาด 

180  230 มิลลิเมตร

วิสาหกิจชุมชน

เกษตรกรชลนที  

จังหวัดพิษณุโลก

ข้าวเกรียบรส

ักทอง

บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม 

และไม่โดดเด่น

กล่องกระดาษพิมพ์ 4 สีหน้าต่าง

โปร่ง ขนาด 160  200  60 

มิลลิเมตร ถุง P T/ PP ส�าหรับ

บรรจุข้าวเกรียบ ซีล 3 ด้าน หนา

รวม 40 ไมครอน ขนาด 180  

230 มิลลิเมตร
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ  

ปญหาด้านบรรจุภัณฑ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พั นา

28-31 มีนาคม 

2559

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 

กล้วยตากบางกระทุ่ม

จังหวัดพิษณุโลก

กล้วยอบน�้าผึ้ง บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

กล่องสีเ่หลีย่ม ขนาด 100  120  

40 มลิลเิมตร ส�าหรบัสนิค้า 120 

กรมั ถงุ P T/P  บรรจกุล้วยตาก 

1-2 ชิน้ ซลี 3 ด้าน หนารวม 40 

ไมครอน ขนาด 60  100 

มลิลเิมตร มฉีลากสตกิเกอร์ปดทีถ่งุ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กล้วยตากแม่โสม 

จังหวัดพิษณุโลก

กล้วยตาก บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

กล่องสีเ่หลีย่ม ขนาด 100  120  

40 มลิลเิมตร ส�าหรบัสนิค้า 120 

กรมั ถงุ P T/P  บรรจกุล้วยตาก 

1-2 ชิน้ ซลี 3 ด้าน หนารวม 40 

ไมครอน ขนาด 60  100 

มลิลเิมตร มฉีลากสตกิเกอร์ปดทีถ่งุ

นางสาวขนิษฐา บุญคง 

จังหวัดเพชรบูรณ์

มะขามแกะเมล็ด บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

กล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100  120 

 40 มิลลิเมตร ส�าหรับสินค้า 120 

กรัม ถุง P T/P  ส�าหรับบรรจุ

มะขามเป็นชิ้นๆ ซีล 3 ด้าน หนา

รวม 40 ไมครอน ขนาด 60  100 

มิลลิเมตร มีฉลากสติกเกอร์ปดที่

ถุงของแต่ละซองที่ออกแบบใหม่
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ  

ปญหาด้านบรรจุภัณฑ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พั นา

28-31 มีนาคม 

2559

กลุ่มสตรีบ้านนาร่วมใจ

จังหวัดเพชรบูรณ์

กระยาสารท บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

กล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100  120 

 40 มิลลิเมตร ส�าหรับสินค้า 120 

กรัม ถุง P T/P  ซีล 3 ด้าน 

หนารวม 40 ไมครอน ขนาด 60  

100 มิลลิเมตร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

บ้านแม่ไข จังหวัดตาก

น�้าพริก บรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น 

ไม่แตกต่างจากผู้ขายรายอื่น

กล่องกระดาษเจาะหน้าต่างโปร่ง 

ขนาด 170  140  70 มิลลิเมตร 

ใส่ขวดน�้าพริก 2 ขวด

16 มีนาคม 

2559

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  

ออดกรีนพีช 

จังหวัดนนทบุรี

ปลาเค็ม บรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น 

ไม่แตกต่างจากผู้ขายรายอื่น

ถุง N lon/ 8P  ซีล 3 ด้าน หนา

รวม 80 ไมครอน ขนาด 160  

320 มิลลิเมตร (บรรจุแบบ

สุญญากาศ) มีสติกเกอร์ พิมพ์ 4 สี 

ส�าหรับปดที่ถุงบรรจุภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชน  

กลุ่มเกษตรกรและ 

สภต.ปลายบาง  

จังหวัดนนทบุรี

กล้วยอบ บรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น  

ไม่แตกต่างจากผู้ขาย 

รายอื่น

กล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100  120 

 40 มิลลิเมตร ส�าหรับสินค้า 120 

กรัม ถุง P T/P  บรรจุกล้วยอบ 

1-2 ชิ้น ซีล 3 ด้าน หนารวม 40 

ไมครอน ขนาด 60  100 

มิลลิเมตร มีฉลากสติกเกอร์ปดที่

ถุงของแต่ละซอง
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ  

ปญหาด้านบรรจุภัณฑ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พั นา

16 มีนาคม 

2559

กลุ่มแปรรูปผลผลิต

การเกษตร บางรักใหญ่ 

จังหวัดนนทบุรี

ขนมข้าวตู บรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น  

ไม่แตกต่างจากผู้ขาย 

รายอื่น

กล่องกระดาษเจาะหน้าต่าง ขนาด 

105  160  50 มิลลิเมตร และ

ถุง P T/ PP ผนึก ซีล 3 ด้าน 

หนารวม 40 ไมครอน ขนาด 180 

 230 มิลลิเมตร

22 มิถุนายน 

2559

นางสาวพูลทรัพย์  

พิชิตวิจัย  

จังหวัดเพชรบุรี

ข้าวเกรียบทอด บรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น  

ไม่แตกต่างจากผู้ขาย 

รายอื่น

กล่องกระดาษไม่เจาะหน้าต่าง 

ขนาด 160  200  80 มิลลิเมตร 

และถุง P T/ PP ส�าหรับบรรจุ

ข้าวเกรียบทอด ซีล 3 ด้าน หนา

รวม 40 ไมครอน ขนาด 180  

230 มิลลิเมตร 

นางบุญรวม ทองดี 

จังหวัดเพชรบุรี

ลูกตาลอบแห้ง บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

กล่องกระดาษ ขนาด 140  160 

 40 มิลลิเมตร และถุง N lon/

8P  ซีล 3 ด้าน หนารวม 80 

ไมครอน ขนาด 145  225 

มิลลิเมตร (บรรจุแบบสุญญากาศ)

นางสาวศศิอารียา  

อุดมธีรเดช  

จังหวัดสมุทรสาคร

ขนมปังใส่ไส้ บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

ถุง P T/P  ซีล 3 ด้าน หนารวม 

40 ไมครอน ขนาด 180  230 

มิลลิเมตร ใช้หุ้มกล่องบรรจุขนม

ใส่ไส้
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วัน เดือน ปี
ผู้ประกอบการ

พื้นที่ จังหวัด
ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ  

ปญหาด้านบรรจุภัณฑ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พั นา

23 มิถุนายน 

2559

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ต�าบลสระแก้ว  

จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนมหม้อแกง บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม และ

อายุการเก็บผลิตภัณฑ์สั้น

ถุง N lon/ 8P  ใส่ถาดขนมหม้อ

แกง ผนึกซีล 3 ด้าน หนารวม 80 

ไมครอน ขนาด 160  320 

มิลลิเมตร (บรรจุแบบสุญญากาศ) 

ติดด้วยสติกเกอร์ขนาด 5  5 ซม. 

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ ่ายทอด

เทคโนโลยี ราย

จ�านวนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการ

พั นา บรรจุภัณฑ์

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล

7 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นนทบุรี 

เพชรบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร

100 100 20 20

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 ผูป้ระกอบการยงัขาดแนวคดิในการออกแบบบรรจภัุณฑ์ให้เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ ในรปูแบบทีต่อบสนอง

ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

4.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่สวยงามทันสมัย และสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ยาวนาน มีค่า

ใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

5. ขอเสนอแนะ

5.1 การ กอบรมควรเป็นหลักสูตรท่ีเน้นในการ กสร้างแนวคิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้เกิดอัตลักษณ์กับ

ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้ด้านวัสดุชนิดต่างๆ ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์

5.2 การสนับสนุนในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ควรค�านึงถึงต้นทุนการผลิต ความเหมาะสมของราคาสินค้า

ที่ผู้ประกอบการจะต้องรับภาระในอนาคต
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โครงการประเมินผลลัพธที่เปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ของการยกระดับมาตรฐานสินคาโอทอป

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท�าโครงการทดสอบสินค้า OTOP เพื่อ

ยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค ซ่ึงได้เร่ิมด�าเนินการทดสอบและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP 

ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 โดยบรูณาการกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในท้องถ่ิน ได้แก่ ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  

กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข ในการด�าเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยจีากผลงานวิจยัและผลการทดสอบจากห้องป บัิตกิารไปแก้ไขปัญหา และพฒันากระบวนการผลติ สนิค้า 

OTOP ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

 ในการด�าเนินงานดังกล่าวฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างสูงสุด กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้

มีการด�าเนินงาน โครงการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจของการยกระดับมาตรฐานสินค้าโอทอป ส�าหรับ 

วัดประสิทธิภาพการด�าเนินการโครงการทดสอบสินค้า OTOP ประจ�าปี 2557-2558 ที่เสร็จสิ้นแล้ว ว่าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ผลการประเมินน้ีจะท�าให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการยืนยันแนวทางการท�างานหรือ

ประยุกต์ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหรือแนวทางการด�าเนินงานด้านการพัฒนาสินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการด�าเนินงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบและแนวทาง

การด�าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการต่อไป

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการด�าเนินงานโครงการทดสอบสินค้า OTOP 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการฯ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินงาน 
โครงการฯ

1.3 เพือ่ถอดบทเรยีน สงัเคราะห์ความรู ้และจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย และเชงิป บิตักิารในการพัฒนา 

และการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ผลการดำเนินงาน

แนวทางการด�าเนินงานประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เอกสารโครงการฯ
 ขั้นตอนที่ 2 การลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ขั้นตอนที่ 3 การใช้กรอบการประเมินผลโครงการในแนวคิดและแบบจ�าลอง Inp t-O tp t o el และ
แนวคิดการประเมินผลแบบ onte t Inp t Process และ Pro ct ( IPP mo el)
 มีเป้าหมาย ดัชนีการวัดผลลัพธ์โดย IPP mo el สรุปผลใน 5 มิติ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น 
กระบวนการ และผลผลิต รวมถึงผลลัพธ์ทางสังคม ได้ก�าหนดกรอบใน 5 มิติ ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความ
สอดคล้อง ความยั่งยืน ผลกระทบ และผลลัพธ์ทางมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ก�าหนดกรอบใน 5 มิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และ
บริการ การมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงินและการตลาด การมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการเรียนรู้
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 พื้นที่ในการด�าเนินโครงการประเมินครั้งนี้ ได้คัดเลือกเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่สินค้าได้รับการรับรองจาก 

มผช. ปี 2557-2558 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการและสินค้า OTOP ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการรับรอง มผช.  

จ�านวน 194 ราย 271 ผลิตภัณฑ์ ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40 ดังนั้นในการประเมินครั้งนี้ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบ

การทั้งหมดไม่น้อยกว่า 78 กลุ่มผู้ประกอบการ และในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการนั้นจะท�าการเก็บข้อมูลจากสมาชิก  

รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 278 คน โดยเป็นหัวหน้ากลุ่มไม่น้อยกว่า 78 คน และสมาชิกไม่น้อยกว่า 200 คน 

ในการประเมิน ผู้ประเมินได้ท�าการคัดเลือกกลุ่มจังหวัดตัวอย่างแบบเจาะจง (P rposive sampling) ทั้งหมด 5 ภาค 

โดยคัดเลือกภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละไม่น้อยกว่า 3 จังหวัด และภาคตะวันออก

ไม่น้อยกว่า 1 จังหวัด ข้ึนกับจ�านวนผู้ประกอบการ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 13 จังหวัด โดยพิจารณาจังหวัดที่มีกลุ่ม 

ผู้ประกอบการที่ได้การรับรอง มผช. ปี 2557-2558 หลากหลายกลุ่ม นอกจากนี้จะท�าการแจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งหมดทั้งที่ผ่านการรับรองจาก มผช. ปี 2557-2558 และไม่ผ่านการรับรองจาก มผช. เพื่อให้ได้ผลการเก็บ

ข้อมูลเชิงปริมาณไม่น้อยกว่า 300 ชุด

แผนการลงพื้นที่เพื่อเกบรวบรวมข้อมูลโครงการ

วัน เดือน ปี พื้นที่ ผลิตภัณฑ์

ภาคกลาง

18 มี.ค. 2559 จังหวัดนนทบุรี สบู่ก้อน (กวาวเครือขาว)

กรุงเทพมหานคร ลูกปัด

29-31 มี.ค. 2559 จังหวัดนนทบุรี ถั่วลิสงอบสมุนไพร ปลาเค็ม กล้วยอบ

1 เม.ย. 2559 จังหวัดสระแก้ว ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก/ผลิตภัณฑ์จากต้นกก

5 เม.ย. 2559 กรุงเทพมหานคร แชมพูผสมสารสกัดจากสมุนไพรดอกอัญชัญ/ประค�าดีควาย/งาด�า/ใบบัวบก 

6 พ.ค. 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี แชมพู (สูตรมะกรูด) ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว

จังหวัดกาญจนบุรี แชมพู (สูตรมะกรูด)

ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ

21-25 มี.ค. 2559 จังหวัดขอนแก่น กล่องทิชชู น�้าพริกปนแห้ง/ปันสิบ กระเปา หมวก

22-23 มี.ค. 2559 จังหวัดมหาสารคาม ขนมไทย เสื่อกก/ผลิตภัณฑ์เสื่อกก เครื่องปันดินเผาเออร์เทนแวร์ แหนมเนื้อ 

ปลาร้าบอง

24 มี.ค. 2559 จังหวัดกา สินธุ์ ผ้าแพรวา ผ้ามัดหมี่

ภาคใต้

18 เม.ย. 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช น�้ารังนก ผ้าบาติก ผลไม้กวน (ทุเรียนกวนห่อกาบหมาก)

19 เม.ย. 2559 จังหวัดพัทลุง หมูแผ่นรสดั้งเดิม (มาโย่) คุกกี้/ข้าวตังไก่หยอง

20 เม.ย. 2559 จังหวัดสุราษ ร์ธานี น�้าพริกหอยนางรม แกงไตปลาแห้ง ขนมจีบสังขยา

21-22 เม.ย. 2559 จังหวัดชุมพร กล้วยอบ กล้วยอบชอ็คโกแลต ผลไม้กวน ผลไม้แห้ง น�้าตาลมะพร้าว ถ่านดูด

กลิ่น ผักและผลไม้ทอดกรอบ 
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วัน เดือน ปี พื้นที่ ผลิตภัณฑ์

ภาคเหนือ

12-13 พ.ค. 2559 จังหวัดล�าปาง เครื่องปันดินเผาสโตนแวร์ ถั่วกรอบแก้ว กล้วยฉาบ

14 พ.ค. 2559 จังหวัดพะเยา ไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

16 พ.ค. 2559 จังหวัดเชียงใหม่ กระดาษสา เครื่องปันดินเผา

ภาพการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโครงการฯ

3. สรุปผลการดำเนินงาน 

 ผลจากการประเมนิผลลพัธ์โครงการทดสอบสนิค้า OTOP เพือ่ยกระดับคณุภาพสินค้าและความปลอดภยัของ

ผู้บริโภคที่ด�าเนินการในปี 2557-2558 พบว่า ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของเจ้า

หน้าที่ในการลงพื้นท่ีให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าท่ีเพ่ิมขึ้น การจัดอบรม รวมทั้งการน�าความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ไปช่วยแก้ไขปัญหา และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้มีความทันสมัยและถูกสุขลักษณะอนามัยมาก

ขึน้นัน้ เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสินค้า และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ผลการด�าเนนิ

งานดังกล่าวท�าให้สินค้าได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

 เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่าท�าให้มีสินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้น สินค้ามียอดขาย

ทีเ่พ่ิมมากข้ึน มลีกูค้าเพิม่มากขึน้ และในสนิค้าบางอย่างมอัีตราของเสยีลดลงเพราะสามารถน�าของเสยีกลบัมาใช้ประโยชน์

ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสมาชิกในกลุ่มมีความรู้เพิ่มมากข้ึน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดการสร้างความร่วมมือกันใน

การพัฒนาสินค้า ท�าให้มีรายได้เสริมจากการรวมกลุ่ม และมีรายได้จากการขายวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอีกด้วย กล่าว

ได้ว่าเกิดการสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชนด้วย
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 ผลการประเมินพบว่าในการด�าเนินโครงการต่อเนื่อง ควรมีการส�ารวจปัญหาที่แท้จริงและความต้องการของ

กลุม่ผูป้ระกอบการในแต่ละพืน้ท่ี เน่ืองจากบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของแต่ละพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั เพ่ือให้การพฒันา

ต่อยอดสินค้ามคีวามเหมาะสมกับพืน้ท่ีนัน้ๆ นอกจากนีก้ลุม่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มคีวามประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ 

ต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป็นอย่างมาก และส่ิงท่ีต้องการเพ่ิมเติมในโครงการคือเร่ืองช่องทางการตลาด 

เนื่องจากเมื่อมีการพัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น ควรมีช่องทางในด้านการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย 

 อย่างไรก็ตาม ในการลงพ้ืนที่บางกลุ่ม ต้องแนะน�ากรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยการอธิบายความเป็นมาของ 

โครงการฯ หรือบางกลุ่มต้องใช้เวลาในการพิจารณาผลลัพธ์ของการให้ความรู้จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เนื่องจากมี

หน่วยงานภาครฐัอืน่ลงพืน้ท่ีช่วยเหลอืกลุม่ด้วย ดงันัน้จงึควรมีการประชาสมัพนัธ์การด�าเนินงานของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

และความแตกต่างของการด�าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้ผู้ประกอบการทราบ 

4. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ

4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เช่น เบอร์โทรติดต่อ ท�าให้

เกิดปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

4.2 เม่ือถึงวนัท่ีนัดหมายทีจ่ะท�าการลงพืน้ท่ี กลุ่มผูป้ระกอบการสนิค้า OTOP ได้ยกเลิกการนดัหมาย เนือ่งจาก

ติดกิจธุระกะทันหัน เช่น งานศพ เ ้าญาติที่ปวยที่โรงพยาบาล 

5. ขอเสนอแนะ

5.1 ควรจัดท�าระบบฐานข้อมูลของกลุ่มผู้ประกอบการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการรวมทั้งท่ีปรึกษาได้ลงไป

ด�าเนินงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น

5.2 ในการลงพื้นที่หรือการให้ที่ปรึกษาลงพื้นที่ในการด�าเนินงานนั้น ควรมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการทราบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการด�าเนินงานโครงการฯ ต่อไป 

ช่วงคะแนน ความหมาย

80-100 ระดับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก

60-79.99 ระดับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

40-59.99 ระดับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจปานกลาง

20-39.99 ระดับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจต�่า

0-19.99 ระดับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจต�่ามาก

คุณภาพของผลิตภัณฑ
และบริการ

การมุงเนนลูกคา

ความสำเร็จดาน
การตลาด

76.61

73.62

ความสำเร็จดานการเงิน
66.27

76.57

การมุงเนนและ
การพัฒนาบุคลากร

72.15

การเรียนรู การสืบทอด
82.56



ภาคผนวก
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