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บทสรุปผู้บริหาร
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมนีโยบายให้มกีารน�าองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด จึงด�าเนิน 
โครงการยกระดบัสนิค้า OTOP ใน 10 จงัหวดัเป้าหมาย ได้แก่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชยันาท นครพนม กาฬสนิธุ ์อ�านาจเจรญิ  
บรุรีมัย์ นราธวิาส และปัตตานี โดยมุง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผลติภณัฑ์ผ้า และผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร  
ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตส่งเสริมการสร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี การผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้สามารถพัฒนาสร้าง 
มลูค่าเพิม่และยกระดับคุณภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐานสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ลกูค้า เสรมิสร้างรายได้และสามารถพฒันาคณุภาพชีวติ 
ของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  

การพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ OTOP ในผลติภณัฑ์แต่ละประเภทจ�าเป็นต้องใช้องค์ความรูเ้ฉพาะทางและ 
แตกต่างกันไป กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค จ�านวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา เพ่ือพัฒนาความรู ้
เตรยีมความพร้อมของผูป้ระกอบการ OTOP โดยมกีารด�าเนนิงานวเิคราะห์ปัญหาและคัดเลอืกผูป้ระกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ 
เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละให้ค�าปรึกษาเชิงลกึในการแก้ปัญหาและยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ ประเมนิและคดัเลอืกผูป้ระกอบการ 
เพือ่พฒันาให้เป็นผูน้�ากลุม่ ส่งเสริมการพฒันาบรรจภุณัฑ์และกจิกรรมทดสอบตลาด และวเิคราะห์ประเมนิแนวทางการพฒันาต่อยอด 
ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดยมีตัวช้ีวัดของโครงการฯ คือ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน 
กระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จ�านวน 1,000 กลุ่ม และผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ 
ประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�านวน 15,000 ราย การพัฒนาผู้น�ากลุ่ม 100 ราย 
และการถอดบทเรียนด้านกระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จ�านวน 36 เรื่อง 

กรมวทิยาศาสตร์บริการ ด�าเนนิงานโครงการฯ โดยมผีลส�าเรจ็บรรลตุามเป้าหมายสรปุดงันี ้กลุม่ผูป้ระกอบการ  
OTOP ได้รับการพฒันาศักยภาพในด้านกระบวนการผลิต และยกระดบัคณุภาพผลิตภณัฑ์จ�านวน 1,017 กลุ่ม และผูป้ระกอบการ OTOP 
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�านวน 16,569 ราย  
การพัฒนาผู้น�ากลุ่ม 103 ราย และการถอดบทเรียนด้านกระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จ�านวน 36 เรื่อง 

ประเดน็ปัญหาและอปุสรรคทีพ่บ ในการด�าเนนิโครงการฯ พบว่า ผูป้ระกอบการ OTOP ทีเ่ข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั จงึเป็นอปุสรรคในการนดัหมายเวลาในการลงพืน้ที ่นอกจากนีผู้ป้ระกอบการยงัไม่มคีวามรูแ้ละ 
ประสบการณ์ในการกระบวนการผลิตที่ดีพอ ต้องใช้ระยะเวลาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
ผู้ประกอบการได้มีทักษะและความช�านาญที่ดีพอส�าหรับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในส่วนของระเบียบ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ก็เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญของผู้ประกอบการซ่ึงจ�าเป็นต้องมีสถานที่ผลิตตามข้อก�าหนด 
ท�าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถลงทุนในการปลูกสร้างอาคารสถานที่ได้ รวมทั้งปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนใหญ่ขาด
การสร้างเอกลักษณ์ หรือจุดขาย ท�าให้ไม่สามารถขยายตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ควรจัดหาเทคโนโลยีช่วยในการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และเพิม่คณุภาพของผลติภัณฑ์ให้ดีย่ิงข้ึน และควรส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ OTOP ได้รบัความรูใ้หม่อย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบสร้างเอกลักษณ์หรือความเป็นมาเพื่อน�ามาสร้างเป็นจุดขาย 
ของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ตารางสรุปผลการด�าเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย 
 พื้นที่ด�าเนินการ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผปก.เป้าหมาย (กลุ่ม) ผปก.ได้รับประโยชน์ (ราย) พัฒนาผู้น�า (ราย) ถอดบทเรียน (เรื่อง)

1. แม่ฮ่องสอน ตาก มทร.ล้านนา 120 1,853 13 4
2. น่าน ชัยนาท  มรภ.อุตรดิตถ์ 123 1,800 12 4
3. นครพนม  มรภ.สกลนคร 120 2,018 12 4
4. กาฬสินธุ์  ม.กาฬสินธุ์ 133 2,015 13 4
5. อ�านาจเจริญ  มรภ.อุบลราชธานี 130 2,146 13 4
6. บุรีรัมย์ (1)  มรภ.บุรีรัมย์ 131 2,015 13 4
7. บุรีรัมย์ (2)  มรภ.ร้อยเอ็ด 140 2,188 13 4
8. ปัตตานี  มรภ.สงขลา 60 1,608 8 4
9. นราธิวาส  มรภ.ยะลา 60 926 6 4
  รวม 1,017 16,569 103 36
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ตามทีร่ฐับาลได้ก�าหนดนโยบาย “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” โดยมแีผนยทุธศาสตร์ 

ชาต ิ20 ปี เป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ 

และการแข่งขันอย่างยัง่ยืน กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ก�าหนดทิศทางการท�างาน 

เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ และสร้างความปรองดองให้คนในชาต ิโดยใช้กลไกการขับเคลือ่นด้วย 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นกุญแจส�าคัญในการน�าพาประเทศไปสู่  

Thailand 4.0 และน�านโยบาย “วิทย์แก้จน” โดยโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  

ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย เป็นพลังในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วยส่งเสริม

รายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการในระดับฐานราก ส่งเสรมิเศรษฐกจิในระดบัชมุชนให้เกดิการพึง่พา

ตนเองอย่างยั่งยืน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ 

ด�าเนินการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัด 

แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อ�านาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาส  

และปัตตานี โดยได้เชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณา 

ข้อก�าหนดและขอบเขตการด�าเนินงานของโครงการดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม  

พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชมุอคัรเมธ ีชัน้ 6 อาคาร ดร.ตัว้ ลพานุกรม  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากน้ันได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  

กรมวิทยาศาสตร์บริการกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค จ�านวน 9 แห่ง เมื่อวันที่ 21  

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริม 

ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

ส่งเสริมการสร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผสมผสานกับ 

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน เพือ่สร้างขดีความสามารถให้ผูป้ระกอบการ OTOP มคีวามรู ้สามารถพฒันา

สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า  

เสริมสร้างรายได้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ความร่วมมือเครือข่าย
การด�าเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
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ความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยภูมิภาค 

วศ.ร่วมมือกับ มทร.ล้านนา
1.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.จังหวัดตาก 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วศ.ร่วมมือ มรภ.อุตรดิตถ์
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดชัยนาท วศ.ร่วมมือ มรภ.สกลนคร

5.จังหวัดนครพนม

วศ.ร่วมมือ ม.กาฬสินธุ์
6.จังหวัดกาฬสินธุ์

วศ.ร่วมมือ มรภ.อุบลราชธานี
7.จังหวัดอ�านาจเจริญ

วศ.ร่วมมือ มรภ.บุรีรัมย์
8.1 จังหวัดบุรีรัมย์ 
(อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ แคนดง บ้านด่าน 
บ้านใหม่ไชยพจน์ ช�านิ พลับพลาชัย 
หนองหงส์ นาโพธิ์ ปะค�า สตึก 
ล�าปลายมาศ และพุทไธสง)
วศ.ร่วมมือ มรภ.ร้อยเอ็ด
8.2 จังหวัดบุรีรัมย์ 
(อ�าเภอเมือง คูเมือง ห้วยราช กระสัง 
นางรอง หนองกี่ ประโคนชัย โนนสุวรรณ 
ละหาน บ้านกรวด และโนนดินแดง)

วศ. ร่วมมือ มรภ.สงขลา
9.จังหวัดปัตตานี

วศ. ร่วมมือ มรภ.ยะลา
10.จังหวัดนราธิวาส
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โครงการยกระดบัผลิตภณัฑ์  OTOP ใน 10 จงัหวดัเป้าหมาย ภายใต้บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง 

กรมวิทยาศาสตร์บริการกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค ทั้ง 9 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนากระบวนการผลิต และ 

ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ผ้า และผลติภณัฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมตีวัช้ีวดัของโครงการฯ คอื กลุม่ผูป้ระกอบการ  

OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านกระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จ�านวน 1,000 กลุ่ม และ 

ผูป้ระกอบการ OTOP ได้รบัการพฒันาองค์ความรูแ้ละประโยชน์จากการพฒันาศกัยภาพ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวตักรรม จ�านวน 15,000 ราย ซึง่มีขอบเขตของการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัเครอืข่ายในภมูภิาค ทัง้ 9 แห่ง ดงันี้

1. กิจกรรมการรบัสมัคร และคดัเลอืกกลุม่ผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผลติภณัฑ์ผ้า และผลติภณัฑ์ 

  สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร หรอืผลติภัณฑ์ประเภทอืน่ที่ได้รบัความเหน็ชอบจากกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

  เข้าร่วมโครงการฯ 

2. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กลุม่ผูป้ระกอบการ OTOP  

  ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 

  ผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผลติภัณฑ์ผ้า และผลติภัณฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร หรอืผลติภัณฑ์ 

  ประเภทอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

3. กิจกรรมการประเมินและคัดเลือกผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น (Case Success) 

4. กิจกรรมวิเคราะห์และประเมินแนวทางการพัฒนาต่อในอนาคตของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

5. กิจกรรมติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ 

6. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 

ผลส�าเร็จของความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค  

จ�านวน 9 แห่ง ท�าให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านกระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพ 

ผลติภณัฑ์ จ�านวน 1,017 กลุม่ แบ่งเป็นผลติภณัฑ์ผ้าและเครือ่งแต่งกาย 758 กลุม่ ผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร 225 กลุม่  

ผลติภณัฑ์ของใช้ ของประดบัตกแต่ง และของทีร่ะลกึ 18 กลุม่ ผลติภัณฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ 16 กลุม่ ผูป้ระกอบการ  

OTOP ได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้ และประโยชน์จากการพฒันาศกัยภาพ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

จ�านวน 16,569 ราย นอกจากนี้ยังได้จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในโครงการฯ จ�านวน 1,017 กลุ่ม  

จัดกจิกรรมทดสอบตลาด ณ ห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าในพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล ระหว่างเดอืนมกราคม  - กมุภาพนัธ์  

2562 จ�านวน 3 ครัง้ ครัง้ละ 5 วนั ให้กบัผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 182 กลุม่ ด�าเนนิการออกแบบและผลติ 

บรรจภุณัฑ์ส�าหรับสนิค้า  OTOP ให้กับผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน  500 กลุม่ ซึง่ผลจากความร่วมมือในครัง้นี้  

ท�าให้เกิดการสานต่อการท�างานร่วมกันในโครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน  

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดาวเด่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท กาฬสินธุ์ และบุรีรัมย์ อีกด้วย
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การประชุมเพื่อร่วมพิจารณาข้อก�าหนดและขอบเขตการด�าเนินงานของโครงการฯ วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอัครเมธี  

ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การประชุมเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ช้ัน 6 อาคาร  

ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การประชมุเพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการฯ คร้ังที ่2 วนัศกุร์ท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชมุอคัรเมธ ีชัน้ 6 อาคาร ดร.ตัว้ ลพานกุรม  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การประชมุเพ่ือตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการฯ ครัง้ท่ี 3 วนัศุกร์ท่ี 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชมุอัครเมธี ชัน้ 6 อาคาร ดร.ต้ัว ลพานกุรม  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทน�า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายของโครงการยกระดับ 

สินค้า OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

โดยกรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ท�าข้อตกลงความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ล้านนา (มทร.ล้านนา) ในการน�ากระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.)  

ไปพัฒนาเพ่ือให้สินค้าที่เข้าสู่ตลาดการแข่งขันมีคุณภาพ ประณีต สวยงาม ตรงกับความ 

ต้องการของลูกค้า และมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน พื้นที่ด�าเนินการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ได้ด�าเนินการท้ัง 7 อ�าเภอ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการท้ังหมดจ�านวน 61 กลุ่ม  

ประกอบด้วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น จ�านวน 46 กลุ่ม และ 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 15 กลุ่ม

ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  

OTOP ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับ 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 และช่วย 

เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ถึงร้อยละ 48 ในการด�าเนินโครงการพัฒนา 

กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ผ้า ได้น�าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีในกระบวนการย้อมสธีรรมชาติ  

1
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ

การใช้สารช่วยย้อมและช่วยการติดสี การปรับปรุงเนื้อผ้าให้มีความอ่อนนุ่ม กันน�้า และป้องกันเชื้อแบคทีเรีย  

รวมถงึการออกแบบและตดัเยบ็ ผ้าทอทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ผ้าทอด้วยมอืของชนเผ่าชาตพินัธุ์  

ซึ่งใช้เส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ขนแกะ เส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยผสม ซึ่งมีวิธีการทอและการออกแบบลวดลาย 

ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ชาตพินัธุข์องตนเองลงในผนืผ้าด้วยกีเ่อว และการใช้เมลด็เดอืยซึง่เป็นพืชป่า ปักบนผนืผ้า  

สร้างเป็นลวดลายลกัษณะเฉพาะมีความสวยงามสะดดุตา ในส่วนของการพฒันากระบวนการผลติผลติภณัฑ์สมนุไพร 

ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลติภณัฑ์สบูก้่อนกลเีซอรนี ลกูประคบสมนุไพร และผลติภณัฑ์อืน่ๆ เน้นการสร้างจดุเด่นให้ผลติภัณฑ์ 

โดยเลือกใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีอยู ่ในท้องถิ่นน�ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การน�าเนื้อผลอะโวคาโด 

ซึ่งมีไขมันชนิดดี มีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินอีตามธรรมชาติ มาเป็นส่วนผสมในสบู่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวล 

ในการช�าระล้าง และเสริมประสิทธิภาพในการบ�ารุงผิวพรรณ นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบในท้องถิ่นอื่นๆ ที่น�ามาใช้สร้าง 

จดุเด่นให้แก่ผลติภณัฑ์ เช่น กาแฟสด ซ่ึงเป็นผลติภัณฑ์ขึน้ชือ่ของต�าบลห้วยห้อม อ�าเภอแม่ลาน้อย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ามันนวดจากน�้ามันงาด�า ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

	ล�ำดับ	 อ�ำเภอ	 ผ้ำ	(กลุ่ม)	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	(กลุ่ม)	 รวม

 1 แม่สะเรียง 7 2 9

 2 แม่ลาน้อย 8 2 10

 3 ปางมะผ้า 4 2 6

 4 ขุนยวม 7 2 9

 5 ปาย 4 4 8

 6 สบเมย 9 1 10

 7 เมือง 7 2 9

	 	 รวม	 46	 15	 61
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ภาพแผนที่แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
การด�าเนินการต่อเนื่องหลังจากการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ได้มีการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา

และความต้องการของผูป้ระกอบการฯ เพ่ือประเมนิและวิเคราะห์สมรรถภาพของแต่ละกลุม่ สรปุได้ดงันี ้

การส�ารวจผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นของผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ สมาชิก 

กลุ ่มส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู ้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รายการความคงทนของสีต่อการซัก และความคงทนของสีต่อเหงื่อ 

ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีความแข็งกระด้าง ในส่วนของการแปรรูปผ้าเป็นผลิตเสื้อกะเหรี่ยง  

พบปัญหาคือ การเก็บด้ายทอไม่เรียบร้อย ทอผ้าข้ามช่อง การตกแต่งบริเวณขอบแขนไม่เรียบร้อย การเย็บตะเข็บ

ด้วยมือไม่เรียบร้อย รูปทรงและสัดส่วนไม่สวยงาม ไม่ประณีต ไม่มีการเย็บแบบพันริมผ้า ขาดการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบให้เลือกไม่หลากหลาย

ในส่วนของผลติภัณฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างการปรับปรงุ

สถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิต

หรอืสถานทีน่�าเข้าเครือ่งส�าอาง พ.ศ. 2561 นอกจากนี ้ยงัพบว่าผูป้ระกอบการขาดองค์ความรูท้าง วทน. เพือ่ใช้แก้ไข

ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1) สบูก่ลีเซอรนี พบว่าสตูรการผลติยงัไม่เหมาะสม ผูป้ระกอบการขาดองค์ความรูว้ธิกีารสกดัสมนุไพร  

และปริมาณที่เหมาะสมที่จะเติมลงในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีความชื้น  

เกิดการแยกชั้น ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เนื้อสบู่นิ่ม และเกิดเหงื่อได้ง่าย 

2) ลกูประคบสมุนไพร พบว่าลกูประคบมคีวามชืน้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนด แต่ผ้าห่อลกูประคบมี

รอยการเป้ือนของสมนุไพร คาดว่าเกดิจากความชืน้และน�า้มนัหอมระเหยของสมนุไพรบางชนิดในลกูประคบ นอกจากนี ้

พบว่าควรพัฒนาวิธีการบรรจุสมุนไพรให้เต็มแน่นและการมัดเชือกก้านจับลูกประคบให้แน่นและสวยงาม 

3) น�้ามันนวด ผลิตจากน�้ามันงาด�า พบว่าปัญหาหลักอยู่ที่กระบวนการผลิตยังคงเป็นแบบพื้นบ้าน 

มีขั้นตอนการผลิตแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม ท�าให้ได้น�้ามันงาด�าสกัดเย็นที่มีสีเหลืองอ่อนใส แต่ใช้ระยะเวลานาน จึงให้

ค�าปรึกษาด้านกระบวนการผลิตเพื่อลดขั้นตอน และต้องการน�าน�้ามันเกรดรองแปรรูปเป็นน�้ามันนวด 

4) สเปรย์สมนุไพรไล่ยงุ พบว่าผลติภณัฑ์เป็นของเหลวสนี�า้ตาลเข้ม มตีะกอน มกีลิน่ไม่พึงประสงค์  

บรรจุภณัฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตเุกดิจากกระบวนการสกดัน�า้มันหอมระเหยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

(ใช้วธิกีารแช่สมนุไพรในแอลกอฮอล์) รวมทัง้การเลอืกชนิดของสมนุไพรทีน่�ามาใช้ไม่เหมาะสม และการปรบัส่วนผสม 

ในสูตรไม่เหมาะสม 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		
จากผลการประเมินและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ท�าให้ทราบประเด็น 

ในการพัฒนา น�าไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจัดการฝึกอบรม 

เชงิปฏบิตักิาร ภายใต้โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารยกระดบั OTOP ผลติภัณฑ์ผ้าและสิง่ทอพืน้ถิน่ และสมนุไพรที่ไม่ใช่ 

อาหาร ด้วยกระบวนการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ในพ้ืนทีจั่งหวัดแม่ฮ่องสอน มกีลุม่ผูป้ระกอบการ ผ้าทอ  

และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าร่วมจ�านวน 61 กลุ่ม มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสิ้น 1,142 ราย โดยการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ใน 6 หลักสูตร ได้แก่

2

3
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ประเภทผลิตผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น 

1) การผลิตสินค้าให้ได้ มผช. 

2) กระบวนการตกแต่งส�าเร็จสิ่งทอ (ด้านความอ่อนนุ่ม กันน�้า และป้องกันเชื้อแบคทีเรีย) 

3) กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมด้วยสารช่วยติดสี 

4) การพัฒนารูปแบบสินค้าสิ่งทอ 

ประเภทผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร เน้ือหาหลกัคอืการให้ความรูเ้พ่ือเตรยีมความพร้อมในการ

เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก	
เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หลังการอบรม ที่ปรึกษาได้ลง 

พืน้ที่ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึเพือ่น�าไปสูก่ารปรบัปรงุกระบวนการผลติและช่วยแก้ปัญหา เพือ่ช่วยท�าให้ผลติภัณฑ์ของกลุม่

ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานในรายการความคงทน

ของสีต่อการซักและรายการความคงทนของสีต่อเหงื่อ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เกินมาตรฐาน แก้ไขปัญหาด้วยการ 

ซกัผ้าให้สะอาด 2-3 คร้ัง ก�าจดัสส่ีวนเกนิด้วยน�า้ผสมน�า้ยาซกัผ้าในน�า้ร้อนประมาณ 10 นาทแีล้วซกัให้สะอาด น�าผ้าแช่

ในน�้าผสมน�้าส้มสายชู 1-2 ช้อนโต๊ะเป็นเวลา 30 นาที น�าขึ้นตากให้แห้ง รวมทั้งสอนวิธีการวัดค่า pH เพื่อให้สามารถ 

ตรวจสอบตามมาตรฐานได้ในเบือ้งต้น กลุม่ผู้ประกอบการทีย้่อมเส้นด้ายฝ้ายและพบปัญหาย้อมไม่ตดิส ีแก้ไขปัญหา 

โดยการซักเส้นด้ายฝ้ายให้สะอาดก่อนทอ ย้อมผ้าที่จุดเดือด เพิ่มเวลาในการย้อม และซักเส้นด้ายหลังย้อมให้สะอาด  

ผึง่เส้นด้ายฝ้ายให้แห้ง ในส่วนของการแปรรปูผ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสือ้กะเหรีย่ง พบปัญหาคือ การเกบ็ด้ายทอไม่เรียบร้อย  

ทอผ้าข้ามช่อง การตกแต่งบริเวณขอบแขนไม่เรียบร้อย การเยบ็ตะเขบ็ด้วยมอืไม่เรยีบร้อย รปูทรงและสดัส่วนไม่สวยงาม  

ไม่ประณตี ไม่มีการเยบ็แบบพนัรมิผ้า แก้ไขปัญหาโดยให้ค�าแนะน�าการตดัเส้นด้ายให้เรยีบร้อย เยบ็ตะเขบ็ให้เรยีบร้อย

สม�า่เสมอ ปรับสดัส่วนขนาดเสือ้ให้เหมาะสมให้ชายเสือ้เท่ากนั  วงแขนเสือ้ต้องปรบัตะเขบ็เป็นตะเขบ็คูแ่ละให้มฝีีเข็ม

ไม่น้อยกว่า 44 ฝีเข็ม/10 cm เย็บด้วยความประณีต พ้งริมผ้าให้สวยงามและเลือกใช้ด้ายสีเดียวกับเนื้อผ้า ซักผ้าก่อน

น�าส่ง หากมีการตกแต่ง เช่น การปักลายต้องปักให้แน่นแข็งแรง เส้นด้ายไม่หลุด 

ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้ค�าแนะน�าดังนี้

1) สบูก่ลเีซอรนี ปรบัปรงุสตูรการผลติให้เหมาะสม แนะน�าวิธกีารสกดัสมนุไพร และปรมิาณทีเ่หมาะสม 

ที่จะเติมลงในผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดีและมีความสวยงาม 

2) ลูกประคบสมุนไพร ให้ค�าแนะน�าวิธีการท�าความสะอาดและการตากแห้งสมุนไพร รวมทั้งสูตร

การผลิตเพ่ือให้ผ้าห่อลูกประคบไม่มีรอยการเปื้อนของสมุนไพร และการพัฒนาวิธีการห่อลูกประคบให้เต็มแน่น  

จับถนัดมือและมีความสวยงาม 

3) น�า้มนันวด ผลิตจากน�า้มนังาด�า ให้ค�าปรกึษาด้านสตูรการผลติน�า้มนันวด เน้นการเข้าสูม่าตรฐาน 

การจดแจ้ง อย. /มผช. ปรับปรุงในส่วนของบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์

4) สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง ให้ค�าแนะน�ากระบวนการกลั่นน�้ามันหอมระเหยด้วยการใช้ไอน�้าสกัดและ

แยกน�้ามันหอมระเหยออกจากน�้า การเลือกชนิดของวัตถุดิบและสมุนไพรที่น�ามาใช้ และการปรับส่วนผสมในสูตร 

เช่น ปริมาณแอลกอฮอล์ให้เหมาะสม 
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ข้อมูลผู้ประกอบการ

4.1	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	46	กลุ่ม

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 *กลุ่มผ้าทอขนแกะ 32 หมู่ 1 ต.ห้วยห้อม นางมะลิวัลย์ นักรบไพร ผ้าพนัคอ ผ้าคลมุไหล่ หมวก

  บ้านห้วยห้อม  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 08 9555 3900  ถุงย่าม จากขนแกะ

 2 กลุ่มอรวราผ้าทอมือ 41 หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย  นางสาวทิพพาภรณ์ ผ้าพนัคอ,ผ้าคลมุไหล่, เสือ้, 

    อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน สุขใจ  เดรส, ผ้าคลมุทีน่อน, กระเป๋า,

      โทร. 06 5269 9927 ย่าม, ผ้าปูโต๊ะ

 3 กลุ่มทอผ้า  57/1 ม.4 บ้านแม่โถใต้ นางอ�าภา จ�าเริญชลาศัย ผ้าทอผนื, ผ้าพนัคอ, ผ้าคลมุ

  บ้านแม่โถใต้  ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย  โทร. 08 0847 4367 ไหล่, เสื้อ, ย่าม

    จ.แม่ฮ่องสอน  

 4 กลุ่มสตรีทอผ้าละว้า 126/1 ม.5 ต.ห้วยห้อม นางพิมพ์ ขยันใหญ่ยิ่ง ผ้าผืน, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุม,

  บ้านดง  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 4948 9127 ไหล่, เสื้อผ้า, ย่าม

 5 กลุ่มทอผ้า  4 หมู่ 6 ต.แม่ลาหลวง นางศรีเพ็ญ ปินทอง เสื้อผ้า, ย่ามกะเหรี่ยง

  บ้านห้วยไก่ป่า อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 0032 7122 

 6 กลุ่มทอผ้า  23/4 หมู่ที่ 4 ต.แม่ลาหลวง นางบวัค�า เอกมณีไพรพงศ์ ผ้าผนื, ผ้าพนัคอ, ผ้าคลมุไหล่,

  บ้านห้วยกู่ป๊ะ  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 09 9265 0348 เสือ้ผ้า, กระโปรง, กางเกง, 

        กระเป๋า, ผ้าปูโต๊ะ

 7 กลุ่มสตรีทอผ้าละว้า หมู่ 4 ต.ห้วยห้อม นางปิยวรรณ กระเป๋าผ้า

  บ้านตุน    อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน สุธีรจารุวรรณ 

 8 กลุ่มแปรรูปผ้าทอ 41 หมู่ 9 บ้านทุ่งสารภี นางพวงทอง ชื่นกรมรักษ์ ผ้าทอผืน, เสื้อ, กระเป๋า,

  บ้านทุ่งสารภี  ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย โทร. 08 0127 7807 ผ้าพันคอ, ย่าม, ผ้าปูโต๊ะ,

     จ.แม่ฮ่องสอน     ปลอกหมอน

 9 กลุ่มทอผ้าขนแกะ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูง นางสุภารัตน์ สิทธิ์คงขจร ผ้าพันคอ ฝ้าย ขนแกะ, 

  ปางตอง  ปางตอง หมู่ 4  โทร. 08 9560 6589 หมวก

    ต.หมอกจ�าแป่ อ.เมือง   

    จ.แม่ฮ่องสอน  

 10 กลุ่มทอผ้าต่ากีญะ 64 หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง  ราตรี ปรัชญาวิชัยกุล ผ้าผืน, เดรส, เสื้อแขนสั้น,

    จ.แม่ฮ่องสอน   โทร. 06 4995 2618 ย่าม, เสือ้คลมุ, ผ้าปทูีน่อน, 

        ผ้าถุง

 11 กลุ่มทอผ้าแบวา 34/3 หมู่ 8 ต.ห้วยโป่ง ยุวดี ยอดคีรี ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่,

  ห้วยช่างค�า  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 0125 2110 เสื้อผ้า, ย่าม

 12 กลุ่มทอผ้า  22 หมู่ 11 ต.ผาบ่อง นางสาวพัชรา เสื้อผ้าปัก, ผ้าปูโต๊ะ

  บ้านม่อนตะแลง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  แก้วนิลประคอง  

      โทร. 08 2196 2728

4
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 13 กลุ่มผ้าทอย้อมสี 89 หมู่ที่ 6 อ.เมือง นางศรีจันทร์ ปิตานี ผ้าผนื,ผ้าพนัคอ,ผ้าคลมุไหล่,

  ธรรมชาติ (เส่อเท) จ.แม่ฮ่องสอน   โทร. 06 4557 8762 เสื้อผ้า, ผ้าปูที่นอน, ย่าม,

        ผ้าปโูต๊ะ, หมอน, ผ้าเชด็จาน, 

        ผ้ารองจาน

 14 กลุ่มผ้าทอ  เลขที่ 43 หมู่ 12 ต.ผาบ่อง นางหยาดฝน ผากอ เสื้อกะเหรี่ยง

  ผาบ่องเหนือ  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 4484 0816 

 15 กลุ่มจันทร์ทิพย์ 128/8 ถนนขุนลุมประภาส นางจันทร์ทิพย์ เสื้อกะเหรี่ยง

  ทอผ้าทอง  ต.จองค�า อ.เมือง  ทอผ้าทอง

    จ.แม่ฮ่องสอน   โทร. 08 8416 0772 

 16 *กลุ่มสตรีทอผ้า 75 หมู่ 9 บ้านพะมะลอ นางมะลิวัลย์ เกียรติยศ  ผ้าทอกะเหรีย่ง, ผ้าผนื, เสือ้ผ้า,

  บ้านพะมะลอ  ต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง  โทร. 08 4040 0702 ผ้าพนัคอ, หมวก, ผ้าเชด็หน้า, 

    จ.แม่ฮ่องสอน    กระเป๋า, ผ้าปูโต๊ะ, ย่าม, 

        ผ้าโพกหัว

 17 กลุ่มสตรีทอผ้า 52 หมู่ที่ 3 ต.ป่าแป๋ นางจตุพร เครือซุย ผ้าผืน ชุดละว้า ย่ามละว้า

  บ้านป่าแป๋  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 06 1361 8968 

 18 กลุ่มสัมมาชีพสตรี 52 หมู่ที่ 11 ต.บ้านกาด นางสาวสรุรีตัน์ สะสมสงค์ ผ้าทอ, ย่าม, ผ้าถุง

  ทอผ้า บ้านป่าหมาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 08 0130 4356 

 19 กลุ่มเสื้อไตปานหยิ่น 257 หมู่ 12 ต.แม่สะเรียง  นางปานหยิ่น ภีระจิ่ง หมวก, เสื้อผ้า, กระโปรง

    อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 08 6181 1752 กางเกง

 20 กลุม่ทอผ้าบ้านคะปวง 12/8 บ้านคะปวง ต.แม่ยวม  นางสมศรี ทองบ่อ ผ้าผนื, ผ้าพนัคอ/ผ้าคลมุไหล่

    อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 09 7154 7643 เสื้อผ้า, หมอน

 21 กลุ่มดาราแปรรูป 155 หมู่ 3 ต.แม่สะเรียง  นางดารา ดาวปอง ผ้าทอกะเหรี่ยง

  ผ้าทอ  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 9559 5150 

 22 กลุ่มทอผ้า  หมู่ 8 ต.บ้านกาศ  นางหน่อโยเชอ บุญเนตร ผ้าผนื, ผ้าพนัคอ/ผ้าคลมุไหล่,

  บ้านศรีดอนชัย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 09 8938 1875 เสือ้ผ้า, ผ้าม่าน, ผ้าเชด็หน้า,  

        ผ้าปูที่นอน, ผ้าปูโต๊ะ, 

        ผ้ารองแก้ว/ผ้าโพกหัว

 23 กลุ่มกระเป๋าแปรรูป 633/1 หมู่ 1 ต.ขุนยวม นายเก๊า ตริยารักษ์ ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่,

  จากผ้าทอกะเหรี่ยง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 8436 7244 เสือ้ผ้า, กระเป๋า, ผ้าปทูีน่อน

 24 กลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์ 536 หมู่ 1 ต.ขุนยวม นางจิรัชญา ชูสวรรค์ เสื้อผ้า, ผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ

  ผ้าทอกะเหรี่ยง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 5722 4474 

 25 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง 520 หมู่ 1 ต.ขุนยวม นางโสภาพรรณ เวชกิจ ผ้าผนื, ผ้าพนัคอ, ผ้าคลมุไหล่, 

  ขุนยวม  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 3318 6517 ผ้าม่าน, หมวก, เสื้อผ้า, 

    58140    ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าปูที่นอน,

        กระเป๋า, ผ้าปูโต๊ะ, หมอน
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 26 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง 49 หมู่ 1 ต.แม่ยวม นางสุกัลยา ใฝ่ฝากเกียรติ ผ้าพนัคอ,  ผ้าคลมุไหล่, หมวก,  

  บ้านหัวปอน  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 09 0287 4812 ผ้าซิน้, ผ้าปทูีน่อน, ผ้าปโูต๊ะ,

        กระเป๋าหิ้ว+สะพาย, ย่าม

 27 กลุม่ทอผ้า  1/1 หมู ่9 ต.เมอืงปอน นางเกษราภรณ์ ด�ารงศกัด์ิ ผ้าพนัคอ, ผ้าคลมุไหล่, เสือ้ผ้า,

  บ้านหนองแห้ง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 08 4805 8158 กระเป๋า, ปลอกหมอน

 28 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง 16 หมู ่4 ต.แม่อูคอ นางประภาพร สุขฤดี ผ้าผืน, ผ้าพันคอ, เสื้อผ้า,

  บ้านใหม่พัฒนา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 2194 4723 กะเหรี่ยง, ย่ามได้ มผช.,

        ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าถุงกะเหรี่ยง

 29 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง 1/2 หมู่ 2 ต.ขุนยวม พวงพกา เตือนชวัลย์ ผ้าผนื, เสือ้ผ้า, ย่าม, ผ้าพนัคอ, 

  แปรรูปบ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 7173 2545 ผ้าคลุมไหล่, ผ้าโพกหัว,

        ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าตุง

 30 กลุ่มเย็บผ้า  81 หมู่ 10 บ้านผาเผือก นางจริาพร กมัปนาทสริกิลุ กางเกงมูเซอ, ย่าม, เสื้อ

  บ้านผาเผือก  ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า  โทร. 09 5780 7679 คลมุตวัยาว, เสือ้คลมุตวัสัน้, 

    จ.แม่ฮ่องสอน     ปลอกขาคู่

 31 กลุ่มเย็บผ้า  2/8 หมู่ 8 ต.ปางมะผ้า นางกัลยาณี ศรีพองไพร เสื้อ, กางเกง, มูเซอด�า

  บ้านห้วยเฮี๊ยะ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 06 4207 9115 

 32 กลุ่มตัดเย็บผ้า 31/1 หมู่ 4 ต.ปางมะผ้า นางสาวกรกุณรัศมิ์ ชุดมูเซอแดง

  บ้านน�้าจาง  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  ผาแดงสุวรรณ์

      โทร. 09 3183 9367 

 33 *กลุ่มน�้ารินร่วมใจ 58/4 หมู่ 2 ต.สมป่อง  นางสาวมณีรัตน์ หลีจา กระเป๋า, เครื่องประดับ

    อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 6473 3429 

 34 กลุ่มทอผ้า  320/1 หมู ่8 ต.แม่สวด นางสาววิเศษพร ผ้าผืน, ผ้าพันคอ, เสื้อผ้า

  บ้านแม่สวดใหม่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  วิเชียรวิชิต  กระโปรง,ย่าม

      โทร. 09 8701 5130 

 35 กลุ่มทอผ้า  218/1 หมู ่2 ต.สบเมย นางวิไล ขาวสะอาด เสือ้ผ้าปักเดอืย, ย่าม, ผ้าถงุ

  บ้านแม่ขะต่วน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 08 0130 4461 

 36 *กลุ่มทอผ้า  55 หมู ่5 ต.สบเมย อ.สบเมย นางสาวอรุโณทัย ผ้าผนื, ผ้าพนัคอ ผ้าคลมุไหล่, 

  บ้านแม่ทะลุ  จ.แม่ฮ่องสอน 58110 ปกป้องพนา  ย่าม, ผ้าถุง, เสื้อ

      โทร. 09 6998 6908  

 37 กลุ่มทอผ้า  202 หมู่ 2 ต.แม่สวด รัตนา ประดับปัญญา ผ้าพนัคอ, ผ้าคลมุไหล่, เสือ้ผ้า

  บ้านห้วยม่วง  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 06 4730 9215 กระโปรง กางเกง , ย่าม, ผ้าห่ม

 38 กลุ่มทอผ้า  94 หมู่ 1 บ้านป่าโปง พิมพ์สุชา เดชายะรินทร์ เสื้อผ้า, ผ้าห่ม, กระเป๋า

  บ้านป่าโป่ง  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 8060 0836 

 39 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่คะ 482 ต.แม่สวด อ.สบเมย นางสาวมัลลิกา ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, 

     จ.แม่ฮ่องสอน   ศิริโสภาวัฒนา เสื้อผ้า, กระโปรง, กางเกง, 

      โทร. 06 4728 7467 ย่าม
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	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 40 กลุ่มทอผ้า  บ้านห้วยทิชะ ต.สบเมย นางรุง่ฤด ีแสนธนาค�าสขุค์ เสื้อผ้า, ผ้าถุงทอมือ, ย่าม

  บ้านห้วยทิชะ  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 06 1343 9946 

 41 กลุ่มทอผ้า  158 หมู่ 7 ต.กองก๋อย นางรตัน์ธชิา ชวีอ�าไพโรจน์ ผ้าห่ม, เสื้อผ้า กระโปรง

  บ้านแม่แพหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน    โทร. 08 2185 2513 กางเกง, ย่าม

 42 กลุ่มทอผ้า  425 หมู่ 5 ต.สบเมย กันยารัตน์ จันทรคราส เสื้อผ้า, ย่าม, Dress,

  บ้านคอนผึ้ง  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 09 7946 6357 เสื้อปัก, เสื้อผู้หญิง 

 43 กลุ่มผ้าฝ้ายบ้านน�้าฮู 263 หมู ่5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย  นางทิวาร์ สุขป้อ Dress, เสื้อปัก, เสื้อผู้หญิง

    จ.แม่ฮ่องสอน   โทร. 08 1961 7630 

 44 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง 22/2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย  นางสุรีพร ธนวงค์รักษ์ ผ้าผืน, ผ้าพันคอ, เสื้อผ้า, 

    จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 06 1070 4156 ผ้าปูโต๊ะ

 45 กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม 15/1 หมู่ 10 ต.แม่น�้าเติง  นางสาวธนากร บญุศรสีกลุ กระเป๋า, พวงกุญแจรูปสัตว์

    อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 4484 4797 

 46 กลุ่มทอผ้า  77 หมู่ 6 อ.ปาย นางสาวรัชนี บูรณาบงกช ผ้าปักลกูเดอืยย้อมสธีรรมชาติ

  บ้านห้วยแก้ว  จ.แม่ฮ่องสอน   โทร. 06 1349 8303 แนวอนรุกัษ์และแนวประยกุต์

 1 กลุ่มกาแฟขี้ชะมด 39/1 หมู่ 5 ต.ห้วยห้อม นายภาณุวัฒน์ เพชรล�้าค่า สบู่กาแฟสด

  และกาแฟสดบ้านดง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 09 0469 9879 

 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 182/1 หมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย นางค�าแปง อินต๊ะมัง สบู่ใบชาหม่อน

  แม่ลาน้อย  อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 9429 4092 

 3 กลุ่มสมุนไพรคอนผึ้ง 226 หมู่ 5 ต.แม่คะตวน  นางบัวทิพ ธรรมยศ สบู่มะขามผสมน�้าผึ้ง

    อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 6187 1338 

 4 กลุ่มศูนย์ปราชญ์ 728 หมู่ 1 ต.ขุนยวม นางสมปอง วางหา น�้ามันนวด (น�้ามันงาด�า)

  ชาวบ้าน  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 06 3151 4399 

 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 15/1 หมู่ 3 ต.ขุนยวม นางสาวพวงผกา ลูกประคบสมุนไพร

  ออมทรัพย์เกษตร อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เตือนชวัลย์

  ทางเลือกบ้านแม่สุริน    โทร. 08 7173 2545 

 6 กลุ่มสมุนไพร  109/1 หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง นางปัฐจันทน์ สืบสายอ่อน สบู่ขุ่นน�้านมข้าว

  ระดับชุมชนที่ 5 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 08 1960 9355 

 7 กลุ่มสมุนไพร  10/6 ถ.ประชาเสกสรร นางชุณห์พิมาน สบู่มะขาม-ว่านหางจระเข้

  เมืองสามหมอก ต.จองค�า อ.เมือง  เชษญ์เมทินี

    จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 09 7132 9765 

 8 กลุ่มสมุนไพรน�้าหนึ่ง 399/1 หมู่ 1 ต.สบบ่อง นางสาววรัญญา สบู่อะโวคาโด

  ปางมะผ้า  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  รัตโนปกรณ์

      โทร. 06 2665 6445 

4.2	ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	15	กลุ่ม
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 9 กลุ่มผู้สูงอายุ  118 หมู่ 1 ต.ปางมะผ้า นายจรินทร์ ธนุส น�้ามันนวด (น�้ามันเขียว)

  บ้านแม่ละนา  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 09 3272 3439 

 10 กลุ่มสมุนไพรแปรรูป 49 หมู่ 2 บ้านแม่นาเติงใน นางธิดา สุวรรณพันธ์ ลูกประคบสมุนไพร

  บ้านแม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย  โทร. 08 2183 1752

    จ.แม่ฮ่องสอน  

 11 กลุ่มอาชีพผลิตสบู่- 189 หมู่ 5 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย นางมัณฑนา พรหมรังษ์ สบู่ล้างหน้าสมุนไพร

  แชมพูสมุนไพร จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 08 5030 0775 (สูตรน�้ามันมะพร้าว

  (สูตรน�้ามันมะพร้าว     สกัดเย็น)

  สกัดเย็น)  

 12 กลุ่มสบู่มัลเบอรี่ 23 หมู่ 7 ต.โป่งสา อ.ปาย  นางสาวแมแอ เวนาน สบู่มัลเบอรี่

    จ.แม่ฮ่องสอน   โทร. 09 9627 9654 

 13 *กลุ่มสเปรย์สมุนไพร 111 หมู่ 3 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย นางเนตรนภา ปิมปา สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง

  ไล่ยุงบ้านสวนอคิราห์ จ.แม่ฮ่องสอน   โทร. 08 1491 5469 

 14 *กลุ่มสบู่อะโวคาโด 126 หมู่ 4 ต.แม่เหาะ  นายสมพงษ์  สบู่อะโวคาโด

    อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ประเสริฐพระพร

      โทร. 06 2165 1556 

 15 กลุ่มสบู่มะเฟืองหวาน 40/2 หมู่ 6 ต.บ้านกาศ นางมาลี สิริชาติ สบูม่ะเฟืองหวานผสมน�า้ผึง้

  ผสมน�้าผึ้ง  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  โทร. 09 0320 6029

    58110

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น 

(Case Success) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม ความสามารถที่จะผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม 

2. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพะมะลอ 

3. กลุ่มน�้ารินร่วมใจ 

4. กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ทะลุ 

5. กลุ่มสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงบ้านสวนอคิราห์

6. กลุ่มสบู่อะโวคาโด

หมายเหตุ   
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
หลังจากที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้วยการฝึกอบรมและการให้ค�าปรึกษาเชิงลึก ได้มีการส่งมอบ

วสัดอุปุกรณ์ให้แก่ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ เพือ่ให้น�าไปผลติเป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพและน�ามาจดั

แสดงและจ�าหน่ายในกจิกรรมการส่งเสรมิทางด้านการตลาด ในงาน “Craft Trend” ของดเีมอืงตากและเมอืงสามหมอก 

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางการตลาด จากการด�าเนินงานมีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP 

ประเภทผลติภัณฑ์ผ้าและสิง่ทอพืน้ถ่ิน และผลติภณัฑ์สมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหารในจงัหวัดแม่ฮ่องสอนและจงัหวัดตากเข้า

ร่วมจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานจ�านวน 103 กลุ่ม จาก 120 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 85.83 ของกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหมด   

มียอดขายทั้งสิ้นจ�านวน 437,121 บาท 

5

ภาพการจดังานส่งเสริมการตลาดในงาน “Craft Trend” ของดเีมอืงตากและเมอืงสามหมอก ณ ลานกิจกรรมศนูย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปป้ิง  

เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการด�าเนนิงานโครงการในภาพรวม  พบว่าผูป้ระกอบการผ้าและสิง่ทอพืน้ถิน่ทีม่ารบัการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีสามารถขยายผลองค์ความรู้ท่ีได้รับสู่สมาชิกภายในกลุ่มได้ ต้ังแต่กระบวนการฟอกย้อม การทอ และ 

การแปรรูปเสื้อผ้าสตรีส�าเร็จรูป เสื้อคลุม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ตรงกันและสามารถควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ 

สม�า่เสมอได้ ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาในอนาคตคอื ผูป้ระกอบการควรพัฒนาผลติภัณฑ์ของตนเองให้ได้รบัการ 

รับรองมาตรฐาน และการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น เปลี่ยนจากการย้อมเส้นใยด้วยสีเคมีเป็นการ

ย้อมสีธรรมชาติ และการตกแต่งส�าเร็จผืนผ้าให้มีความอ่อนนุ่มและสะท้อนน�้า เป็นต้น รวมท้ังควรสร้างทายาทรุ่น

ใหม่ทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งการออกแบบลวดลายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ เพือ่สร้างอตัลกัษณ์และความแตกต่างทีย่าก 

ต่อการลอกเลียนแบบ และมีทักษะในการออกแบบและตัดเย็บผ้าทอพื้นถิ่นให้เป็นเสื้อผ้าที่มีความทันสมัย ตรงกับ

ความต้องการของตลาด

ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พบว่าผู้ประกอบการมีความรู้ความ

เข้าใจเรือ่งมาตรฐาน และสามารถน�าองค์ความรูไ้ปปรบัปรงุสตูรผลติภัณฑ์ของตนเอง รวมทัง้สามารถควบคมุคณุภาพ

ของผลติภณัฑ์เบือ้งต้นให้มคีณุภาพสม�า่เสมอ และมคีวามปลอดภยั เรียนรูว้ธิกีารท�าผลติภัณฑ์ใหม่ๆ เพิม่จากผลติภัณฑ์

ที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดตาก

บทน�า
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 

ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและส่ิงทอพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เพือ่ด�าเนนิงานในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนและจงัหวัดตาก โดยมุง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 

ให้สามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ เพ่ิมประสทิธภิาพกระบวนการผลติ ส่งเสรมิการสร้างงาน 

ที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพือ่สร้างขดีความสามารถแก่ผูป้ระกอบการให้มคีวามรู้ สามารถพฒันาและยกระดบัคณุภาพ 

ผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ลูกค้า เสรมิสร้างรายได้ และสามารถพฒันา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง

ยิ่งขึ้น

ผลิตภณัฑ์ผ้าและสิง่ทอพืน้ถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวดัตาก เป็นงานท�ามอื มเีอกลกัษณ์ 

เฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง มีอัตลักษณ์เดิมของท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มมีความสามารถ 

ในการผลิตของตนเอง บางผลิตภัณฑ์ใช้สีธรรมชาติและมีความร่วมสมัย แต่กลุ่มส่วนใหญ่ 

ขาดองค์ความรู้ด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ ท�าให้ผลติภณัฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มผช. และ

ขาดความประณีตในการผลิตงาน  

1

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
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จังหวัดตาก

ผลติภณัฑ์ประเภทสมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลติภณัฑ์สบู ่น�า้มนันวด ลกูประคบ และอืน่ๆ ใช้วตัถุดบิ 

หาได้ในท้องถิ่น เป็นสมุนไพรปลูกเองและมีในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มมีความสนใจในการท�างาน และมีประสบการณ์ด้าน 

สมุนไพร แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีอุปกรณ์ในการท�างาน 

ไม่เพียงพอ ท�าให้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

พืน้ทีด่�าเนนิการในจงัหวดัตากทัง้หมด 9 อ�าเภอ ได้แก่ อ.เมอืง อ.บ้านตาก อ.วงัเจ้า อ.พบพระ อ.แม่สอด  

อ.อุม้ผาง อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และ อ.สามเงา ผลการด�าเนนิการสามารถยกระดบัสนิค้า OTOP ในพืน้ทีจ่งัหวดัตาก  

ทั้งหมดจ�านวน 59 กลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น จ�านวน 37 กลุ่ม และ

กลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 22 กลุ่ม

ผลส�าเร็จของโครงการพบว่าการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาและ 

ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายหลังการพัฒนาผู้ประกอบการ 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.2 และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.2

ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ

	ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำและสิ่งทอพื้นถิ่น	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	 รวม

	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)

 1 เมือง   8  6 14

 2 บ้านตาก  3  1 4

 3 วังเจ้า   4  2 6

 4 พบพระ  5 - 5

 5 แม่สอด  2  6 8

 6 อุ้มผาง   6 - 6

 7 แม่ระมาด  7  6 13

 8 ท่าสองยาง  2 - 2

 9 สามเงา  - 1 1

	 	 	 รวม	 37	 22	 59
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ภาพแผนที่แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ ในจังหวัดตาก
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
ผลจากการลงพื้นที่เพื่อส�ารวจปัญหา ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

รวมทั้งท�าการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ความพร้อมของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตาก 

พบประเด็นปัญหาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สรุปได้ดังนี้

1) ประเภทผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น 

รปูแบบผลติภณัฑ์มีให้เลอืกน้อยไม่หลากหลาย ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มผช.  

เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อเหงื่อ ขาดความประณีตในการผลิตงาน 

2) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

สมุนไพรบางส่วนไม่มีในชุมชน ต้องจัดหาจากแหล่งอ่ืน สมาชิกกลุ่มขาดความรู้ในการเลือกซื้อ

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และอุปกรณ์ในการท�างานไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน มผช. เช่น 

ผลิตภัณฑ์สบู่ พบสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร พบว่ามี

ความชื้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน และสมุนไพรมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นหืน

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		
จากผลการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้น น�าไปสู่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ OTOP ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยกระบวนการ

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ในพืน้ทีจ่งัหวัดตาก มผีูเ้ข้ารบัการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าและสิง่ทอพืน้ถิน่  

เข้าร่วมจ�านวน 429 คน และผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าร่วมจ�านวน 282 คน  

รวมผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสิ้น 711 คน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ใน 5 หลักสูตร ได้แก่

1) การผลิตสินค้าให้ได้ มผช.

2) กระบวนการตกแต่งส�าเร็จสิ่งทอ (ด้านความอ่อนนุ่ม กันน�้า และป้องกันเชื้อแบคทีเรีย)

3) กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ

4) การพัฒนารูปแบบสินค้าสิ่งทอ

5) การยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเพื่อเตรียมความพร้อม 

ในการเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์

2

3

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ OTOP ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
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3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก	
คณะท�างานที่ปรึกษาโครงการได้ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

โดยคณะท�างานได้รวบรวมประเด็นปัญหา แล้วน�ามาจัดเป็นหมวดหมู่ ออกแบบวิธีการแก้ไข หลังจากนั้นนัดหมาย

ผู้ประกอบการเพื่อให้ค�าปรึกษาเป็นรายกรณีกลุ่ม การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สรุปได้ดังนี้

1) ประเภทผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น 

วิธีการเลือกใช้เส้นด้าย การทดสอบเส้นด้ายเบื้องต้น การท�าความสะอาดผ้าหรือเส้นด้ายให้ถูกวิธี  

การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการย้อมสีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของผลิตภัณฑ์  

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การขอมาตรฐาน มผช.

2) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการอบแห้งและท�าผง การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ การทดสอบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สถานท่ีผลิตที ่

ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ การจดแจ้งผลิตภัณฑ์กับ อย. การขอมาตรฐาน มผช.

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช.แล้ว คณะท�างานได้แนะน�าแนวทางในการ 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
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ข้อมูลผู้ประกอบการ

4.1	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้ำและสิ่งทอพื้นถิ่น	จ�ำนวน	37	กลุ่ม

	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรี  287 ม.3 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง นางวันเพ็ญ ด่านแม่กลอง ผ้ากะเหรี่ยง
  เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  จ.ตาก  โทร 08 5606 1711
  และวัฒนธรรม  
 2 กลุ่มเครื่องนอนชุติมา  66/2 ม.11 ต.แม่ท้อ อ.เมือง นางชุติมา โกมลมาลย์ หมอนหนุนศีรษะ
  หมอนแม่ท้อ   จ.ตาก  โทร 09 4742 3486 
 3 กลุ่มโครเชต์บ้านป่ามะม่วง  76 ม.1 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง นางจิตรา บัวคลี่ ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
     จ.ตาก  โทร 08 7207 4582 
 4 กลุ่มทอรักโครเชต์  204/1 ม.1 ต.โป่งแดง อ.เมือง  นางสาวพัสวี ค�าหมี ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
    จ.ตาก   โทร 09 7982 0761 
 5 กลุ่มทอเสื่อกก  186 ม.3 ต.โป่งแดง อ.เมือง นางแววตา สุริยะ ผลิตภัณฑ์จากกก
  บ้านหนองนกปีกกา  จ.ตาก   โทร 08 4576 1408 
 6 กลุ่มกระเป๋าผ้า บ้านท่าแค  393 ถ.ไชยชนะ ต.เชียงเงิน น.ส.สหพร จันทร์เพ็ญ กระเป๋าผ้า
     อ.เมือง จ.ตาก   โทร 08 2405 4130 
 7 กลุ่มพัฒนาอาชีพ     289/2 ถ.มหาดไทยบ�ารุง   นางมะลิ สุปันเวช        กระเป๋าผ้า      
  ชุมชนวัดเขาแก้ว  ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก   โทร 08 5055 7866 
 8 กลุม่หตัถกรรมงานผ้า  62/1 ม.5 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก  นส.ธรพรรณ เชื้อเทศ กระเป๋าผ้า
 9 กลุ่มถักไหมพรม ตากออก  38/2 ม.5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก นางอังคณา จันทร ผลติภณัฑ์จากไหมพรม
     จ.ตาก   โทร 09 4094 8232 
 10 วิสาหกิจชุมชน  9809 ม.8 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก นางจุลี อ่องไคล้ ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
  ตุ๊กตาแต่งไหมพรม  จ.ตาก    โทร 08 3241 4346 
 11 ร้านทองใบผ้าพื้นเมือง 129 ม.10 ต.ตากตก อ.บ้านตาก นายจักรพงษ์ ทองใบ เสื้อผ้าส�าเร็จรูปชาย
    จ.ตาก   โทร 08 1926 4797 
 12 กลุ่มอนุรักษ์ ของม้ง  99/1 ม.10 ต.คีรีราษฎร์   นางเปา แซ่ท้าว ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
    อ.พบพระ จ.ตาก  โทร 08 9809 4307 
 13 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าใยกัญชง 13/59 ม.10 ต.คีรีราษฎร์ นางกรั้ง แซ่ย่าง กระเป๋าผ้า
     อ.พบพระ จ.ตาก  โทร 09 3294 9702 

 14 *กลุ่มเส้นใย  13/72 ม.10 ต.คีรีราษฎร์ นางอ๊า แซ่ยั้ง  ผ้าพันคอ
  บ้านใหม่ยอดคีรี  อ.พบพระ จ.ตาก   โทร 08 6203 1682 
 15 กลุ่มผ้าทอใยกัญชง  48 ม.10 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ   นางหม่อ แซ่ว่าง ผ้าทอลายขัด  
    จ.ตาก     โทร 08 6203 1682
 16 กลุ่มผ้าทอใยกัญชง 47 ม.10 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ นางจัว แซ่ท้าว  ผ้าทอลายขัด

  บ้านใหม่ยอดคีรี  จ.ตาก   โทร 08 6203 1682 
 17 เอคโคบาติก   68/14 ถ.บ้านทุ่ง ต.แม่สอด   นางมยุรา มั่นรอด เสื้อผ้าส�าเร็จรูปหญิง
    อ.แม่สอด จ.ตาก   โทร 08 3081 7649 

 18 ร้านผ้าทอสายทอง   72 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด  นางปณิฐา ใจสมคม ผ้าถุงทอมือ
    อ.แม่สอด จ.ตาก  โทร 08 2451 2532 
 19 กลุ่มทอผ้าไหม 5  343 ม.4 ต.เชียงทอง นายเสกสรรค์ บุญตัณฑ์ ผ้าพันคอ
  พี่น้องชุมชนบ้านเด่นวัว  อ.วังเจ้า จ.ตาก   โทร 08 6004 9082 

4
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	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

  20 กลุ่มรวมใจไทยตาก  177 ม.1 ต.ประดาง อ.วังเจ้า  นางน้อย จันทะนาม ผ้าพันคอ

    จ.ตาก   โทร 06 1302 5215 

 21 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไหม 125 ม.4 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า นางประกาย บุญประเสริฐ ผ้าทอลายขัด

  เพื่อการผลิตบ้านเด่นวัว จ.ตาก  โทร 08 0839 3996

 22 กลุ่มพรมเช็ดเท้า 2/7 ม.1 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า นางปวีณา เขียวคุ้ม พรมเช็ดเท้า

  บ้านลาดยาว   จ.ตาก  โทร 08 7838 5187 

 23 กลุ่มใจท�า  269/3 ม.3 ต.พระธาตุ   นางธีรนารถ แบร์ทิล์ลิเย่ กระเป๋าผ้า

    อ.แม่ระมาด จ.ตาก  โทร 08 7657 9307 

 24 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยปูลิง 1 ม.5 ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด นางมะชิโน ชาญเดชอุดม ย่าม

     จ.ตาก   โทร 09 3969 6267 

 25 กลุ่มทอผ้าปาเกอะญอ 89 ม.6 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด   นางสดุารตัน์ พนัธ์ปัญญากรกลุ ย่าม

  บ้านพะกอยวา  จ.ตาก   โทร 09 3157 9791 

 26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรสามัคคี 203/9 ม.6 ต.แม่จะเลา นางปัน จันธิดา  เบาะนั่ง

  เคหะกิจ   อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทร 08 7198 2661 

 27 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป  285/4 ม.6 ต.พระธาตุ นางธนพร เนื้อไม้ เบาะนั่ง

  ผลิตภัณฑ์ สันเก๊ากอม อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทร 09 4616 1688

 28 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า-ผ้าห่ม  4 ม.5 ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด นางสุรินพร ปวงนคร หมอนอิง

  บ้านสันป่าไร่  จ.ตาก  โทร 08 7924 3360

 29 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยสลุง 202 ม.8 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด นางอุษา ละไมสกุล เสื้อกะเหรี่ยง

     จ.ตาก  โทร 09 6734 3683 

 30 กลุ่มทอผ้าแม่สอง เชียงแก้ว 83 ม.1 ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง นางพรศรี ต๊ะมะปุ๊ด ย่าม

     จ.ตาก   โทร 06 2609 8711

 31 *กลุ่มทอผ้าบ้านปากะญอ 73/1 ม.3 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง นางดรุณี เอื้อวิบูลย์ศรี ย่าม

  บ้านมอทะ   จ.ตาก   โทร 08 4379 8402 

 32 กลุ่มเส้นด้ายแฮนดิคราฟท์  69/7 ม.5 ต.น�้ารึม อ.เมือง นางวรุณรัตน์ ณ นคร ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์

     จ.ตาก   โทร 09 4817 5222 

 33 กลุ่มผ้าทอจอมป่า  579 ม.2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง น.ส.พัชราภรณ์ ต๊ะกู่ ผ้าพันคอ    

    จ.ตาก   โทร 09 1873 0949 

 34 *กลุ่มปากากะญอ  574 ม.2 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง นายนิคม ถกลกวิน ผ้ากะเหรี่ยง

  ย้อมสีธรรมชาติ บ้านกล้อทอ จ.ตาก  โทร 08 4591 5857

 35 กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านปะละทะ 33 ม.1 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง น.ส.ระพีพัฒน์ ดลใจธรรม ผ้าถุงทอมือ

    จ.ตาก  โทร 09 3179 5259 

 36 *กลุ่มทอผ้ามะโอโค๊ะ 3 ม.12 ต.แม่จันทร์ อ.อุ้มผาง นางมาลัย นทีฤทธิวงค์ ผ้ากะเหรี่ยง

    จ.ตาก   โทร 09 3269 3750 

 37 *กลุ่มพัฒนาสตรี  82 ม.2 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง นางภัคขินี ศรีอ�านวยโชค ผ้ากะเหรี่ยง

  บ้านตะเป่อพู   จ.ตาก   โทร 06 1279 3459
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จังหวัดตาก

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 1 กลุ่มศาลา  11 หมู่ 4 ต.ประดาง  นางยุพิน คชรัตน์ สบู่ขมิ้นผสมน�้าผึ้ง
  เอนกประสงค์  อ.วังเจ้า จ.ตาก โทร 08 1775 1203
  หมู่บ้านโตงเตง    
  2 กลุ่มสบู่รางจืด  99/1 บ้านทุ่งกง หมู่ 1 นางกมลพรรณ กัณฑรัตน์ สบู่รางจืดผสมมะขาม
  และมะขาม  ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก โทร 09 3157 3829 
 3 สบู่ดาวอินคา  9/1 หมู่ 10 ต.ตากตก  นางกัลยา นุชเนื่อง สบู่ดาวอินคา
    อ.บ้านตาก จ.ตาก โทร 08 3952 8602 
 4 กลุ่มสมุนไพรไทย 35 ต.ไทยชนะ อ.เมือง น.ส.จันทร์เที่ยง กาวี น�้ายามะกรูด
  ท�าเชียงทอง  จ.ตาก  โทร 08 1786 4432 
 5 แม่บ้านเกษตรกร  119/2 หมู่ 5 ต.วังหิน นางพรรณี ยมล�าภู น�้ายาซักผ้าสูตรมะละกอ
  น�้ายาอเนกประสงค์  อ.เมือง จ.ตาก  โทร 08 1036 7604 
 6 กลุ่มมิกกี้ทานาคา  298 หมู่ 2 ต�าบลนาโบสถ์  น.ส.ภัคสีรีย์ ก่าแก้ว สบู่สมุนไพรทานาคา
    อ�าเภอวังเจ้า จ.ตาก โทร 09 5989 2086 
 7 ร้านรังค์ว่าน  29/2 หมู่ 1 ต.ไม้งาม  นายกันตภพ นิธิ โอภาส สบู่ว่านตาลเดี่ยว
    อ.เมือง จ.ตาก โทร 08 1674 1800
 8 กลุ่มพัฒนาอาชีพ 289/2 ถ.มหาดไทยบ�ารุง น.ส.วงเดือน ปานฟ้า ลูกประคบสด
  วัดเขาแก้ว  ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก โทร 09 4708 3312 
 9 กลุ่มสบู่น�้าส้มควันไม้  2/48 หมู่ 1 ต�าบลน�้ารึม  ธนิดา ภูธนนันท์ สบู่น้้าส้มควันไม้
    อ�าเภอเมือง จ.ตาก   โทร 08 9939 8841 
 10 กลุ่มศูนย์อนุรักษ์ 32 หมู่ 7 ต.วังจันทร์ พ.ต.วิทยา ใจชมภู น�้ามันนวด
  พุทธภูมิปัญญาไทย อ.สามเงา จ.ตาก โทร 08 2384 5864 
  เพื่อสุขภาพ   
 11 กลุ่มวาริสสบู่สมุนไพร 126/237 หมู่ 9 ต.แม่ปะ น.ส.อารีตา มีสาด (ยีรา)  สบู่ชาเขียว
  ธรรมชาติ  อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร 09 0687 1086 
 12 กลุ่มสมุนไพร 778 หมู่ 2 บ้านห้วยฝาย น.ส.ประกาย ชาญณรงค์ สบู่อะโวคาโด
  แม่ทองค�า  ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด โทร 08 6986 6878, 
    จ.ตาก    08 9639 8694 
 13 กลุ่มปันล้านชายขอบ  163 หมู่ 8 ต.ขะเนจื้อ นายอลงกรณ์ ถาแก้ว สบู่ตะไคร้หอม
     อ.แม่ระมาด จ.ตาก     โทร 08 7850 4017 
 14 กลุ่มพอดีสมุนไพร  122 หมู่ 2 ต.แม่ปะ  น.ส.ขนิษฐา เปี้ยสา มาส์กหน้าสมุนไพรน�้าแร่
    อ.แม่สอด จ.ตาก  โทร 08 8145 8587 
 15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 105/4 หมู่ 4 ต.พระธาตุ นางวรนันท์ กันเอี้ยง สบู่ขิง
  บ้านทุ่ง มะขามป้อม  อ.แม่ระมาด จ.ตาก    โทร 06 1570 7344 
 16 กลุ่มน�้ามันเทียนด�า  5/9 ซอยศาลเจ้า ถ.อนิทรครี ี นายวรพล โกศลดิลก น�้ามันนวดสมุนไพร
  100 %   ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โทร 08 9639 0507   
 17 *กลุ่มแปรรูปเกษตร 119 หมู่ 5 ต.แม่ระมาด นายอุทัย แก้วปาค�า สบู่สมุนไพรว่านม้าขาว
  พื้นบ้าน   อ.แม่ระมาด จ.ตาก     โทร 08 3571 0496

4.2	ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	22	กลุ่ม
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 18 *กลุม่แปรรปูสมนุไพร 339 ม.4 ต.พระธาตุ น.ส.เสาวลักษณ์ มณีทอง สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง

  (ปลูกรัก)  อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทร 055 033266 

 19 กลุ่มแปรรูป  285 ม.6 ต.แม่ระมาด นางภาวนา เหล็กเพชร สบู่งาด�า

  สมุนไพรพื้นบ้าน  อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทร 08 1740 7514 

 20 กลุ่มสมุนไพร 240 บ้านสันเก้ากอม น.ส.ปภัสสร หล้าเขียว สบู่ขมิ้นผสมน�้าผึ้ง

  เพื่อสุขภาพ  ม.6 ต.แม่ระมาด จ.ตาก   โทร 08 9959 3429 

 21 กลุ่มบ้านห้วยบง ม.7  45/3 ม.7 บ้านห้วยบางใหม่  นางมณฑา ชื่นเพียร สบู่ไพล

    ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด  โทร 08 9271 8991

    จ.ตาก 63140    

 22 กลุ่มสมุนไพร 238/1 ม.6 ต.แม่จะเรา นางแสงหล้า พรมมา ลูกประคบ

  ลูกประคบ  อ.แม่ระมาด จ.ตาก   โทร 09 3135 4015

สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปแก้ไข 

ปัญหาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยภายหลังการพัฒนาผู้ประกอบการท�าให้ผลิตภัณฑ์ 

ผ้าและสิง่ทอพืน้ถ่ิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 62.2 และผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.2 

นอกจากน้ีโครงการมีกิจกรรมการส่งเสรมิทางด้านการตลาดส�าหรบักลุม่ผูป้ระกอบการจงัหวัดตาก

และแม่ฮ่องสอน โดยจัดงาน “Craft Trend” ของดีเมืองตากและเมืองสามหมอก ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 

ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการได้มีโอกาสน�าสินค้ามาแสดงและจัดจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว จากการด�าเนินงานมีกลุ่มผู้ประกอบการ  

จากจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมจ�านวน 103 กลุ่ม และสร้างยอดขายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจ�านวน  

437,121 บาท นอกจากนี้ผลการส�ารวจการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนาของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP  

ทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้สองจงัหวดัพบว่ามค่ีาเฉลีย่เดอืนสงิหาคมและเดอืนกนัยายนเพิม่ขึน้ เฉลีย่ 77.15% เมือ่เทยีบกบั

ค่าเฉลี่ยการจ�าหน่ายต่อเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ   
*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น  
(Case Success) ของจงัหวดัตาก เป็นกลุม่ทีม่คีวามพร้อม ความสามารถทีจ่ะผลติผลติภณัฑ์ทีด่ี  
มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน  7 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มเส้นใยบ้านใหม่ยอดคีรี 
2) กลุ่มทอผ้าบ้านปากะญอ บ้านมอทะ 
3) กลุ่มปากากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านกล้อทอ 
4) กลุ่มทอผ้ามะโอโค๊ะ 
5) กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านตะเป่อพู 
6) กลุ่มแปรรูปเกษตรพื้นบ้าน
7) กลุ่มแปรรูปสมุนไพร (ปลูกรัก)

5
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดน่าน

บทน�า
น่าน เป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ของโครงการยกระดับสินค้า OTOP  

ประเภทผ้าและเครือ่งแต่งกาย และสมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยกรมวทิยาศาสตร์ 

บริการได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการน�ากระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาเพื่อให้สินค้าที่เข้าสู่ตลาด

การแข่งขันมีคุณภาพ ประณีต สวยงาม ตรงกับความต้องการของลูกค้า และปลอดภัยได้

มาตรฐาน พืน้ทีด่�าเนนิการในจงัหวัดน่านม ี14 อ�าเภอ จากทัง้หมด  15  อ�าเภอ ผลการด�าเนนิ

การสามารถยกระดบัสนิค้า OTOP ในพืน้ทีจ่งัหวัดน่าน ทัง้หมดจ�านวน 93 กลุม่ ประกอบด้วย 

ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 55 กลุ่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 38 กลุ่ม

การน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและพัฒนา 

กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ผ้าและเครือ่งแต่งกายในพืน้ทีจ่งัหวัดน่าน ได้แก่ การเสรมิทกัษะ 

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ การใช้สารช่วยย้อมและช่วยการติดสีจากธรรมชาติ เทคนิค 

การเลือกและใช้เส้นด้ายรวมถึงการออกแบบและตัดเย็บ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 

ล้านนาตะวนัออก ได้แก่ การปักด้นมอื การทอผ้าเน้นการออกแบบลวดลาย การมดัย้อมและ 

การจกผ้าซิ่น การทอลายน�้าไหล ซิ่นม่าน ค�าเคิบ ซิ่นป้อง ซิ่นมัดก่าน ซิ่นเชียงแสน 

ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอมัดก่าน เป็นต้น และการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู ลูกประคบ และอ่ืนๆ เน้นสร้างจุดเด่นและ

อัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเฉพาะในจังหวัดน่าน ตัวอย่าง

เช่น มะไฟจีน เป็นสมุนไพรเอกลักษณ์ประจ�าจังหวัดน่าน ปลูกมากท่ีสุดที่อ�าเภอภูเพียง  

มะไฟจีนมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์สามารถต่อต้านเชื้อ 

แบคทีเรีย ได้มีการพัฒนากระบวนการสกัดสารจากมะไฟจีน (ใบ/ผล) เพื่อน�ามาใช้เป็น 

ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์โลชั่นบ�ารุงผิวเป็นโลชั่นมะไฟ นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบในท้องถิ่นอ่ืนๆ  

ที่น�ามาใช้สร้างจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น เกลือจากบ่อเกลือ มะแขว่น เป็นต้น

1
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ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

	ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำและสิ่งทอพื้นถิ่น	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	 รวม

	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)

 1 เมืองน่าน 13 12 25

 2 ปัว  16 3 19

 3 ท่าวังผา  8 - 8

 4 เวียงสา  4 1 5

 5 ทุ่งช้าง  2 2 4

 6 เชียงกลาง 1 3 4

 7 สองแคว 2 - 2

 8 ภูเพียง  1 9 10

 9 สันติสุข  1 1 2

 10 นาน้อย  4 - 4

 11 นาหมื่น  3 2 5

 12 บ้านหลวง - 1 1

 13 บ่อเกลือ - 3 3

 14 เฉลิมพระเกียรติ - 1 1

	 	 	 รวม	 55	 38	 93
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

ภาพแผนที่แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ ในจังหวัดน่าน
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2
ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
จากการลงพื้นท่ีเพื่อส�ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการฯ พบว่าผ้าทอจังหวัดน่าน  

55 ผลติภณัฑ์ เป็นการทอผ้าด้วยกีพ่ืน้เมอืง เป็นการใช้เส้นด้ายฝ้ายและโทเร 100 เปอร์เซน็ต์จากโรงงาน  

และมเีอกลกัษณ์ลวดลายการทอของจงัหวดัน่าน 100 เปอร์เซน็ต์ โดยแบ่งเป็นประเภทสิง่ทอ 35 ผลติภณัฑ์ และประเภท 

ตัดเย็บ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป เช่น เสื้อ ผ้าถุงส�าเร็จ ผ้าเช็ดมือ ผ้าห่ม และด้นมือ จ�านวน 20 ผลิตภัณฑ์ สรุปภาพรวม 

ของปัญหา ได้ดังนี้ 

1) ปัญหาทางกายภาพของผ้าทอ ลักษณะของสีผ้าไม่มีความสม�า่เสมอ ด้ายที่น�ามาทอส่วนใหญ่

เป็นเส้นด้ายจากโรงงาน ผ้าทอมีความแข็งกระด้าง การเย็บต่อผ้าถุงและจกไม่สม�่าเสมอ

2) การวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า ร้อยละ 100 มีสีตก ไม่มีความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทน

ของสีต่อเหงื่อ สภาพกรด การเปลี่ยนสี ความเป็นกรด-ด่าง ไม่ผ่านค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3) ก่อนและหลังการทอ ยังไม่มีการท�าความสะอาด และไม่ท�าการซักและปรับความนุ่มของผ้าทอ

ก่อนจ�าหน่าย

4) เสื้อผ้าส�าเร็จรูป พบว่า การตัดเย็บขาดความประณีตไม่เรียบร้อยตลอดทั้งผืน ฝีเข็มในการเย็บ

ด้วยจักรและการด้นมือไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก�าหนด

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 38 ผลิตภัณฑ์ สรุปภาพรวมของปัญหา ได้ดังนี้

1) ร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และไม่ผ่าน

มาตรฐาน อย. และยังขาดความรู้และความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ การสกัดสมุนไพร และความพร้อมในด้าน

โรงเรือน

2) ลูกประคบ พบว่าลักษณะท่ัวไปเป็นลูกประคบผ้าห่อสมุนไพร สมุนไพรที่ใช้มีดตัดและหั่นชิ้น 

ไม่สม�่าเสมอ พบสิ่งแปลกปลอม ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพผ่าน ในขณะที่ความชื้นและสารที่ระเหยมีค่าเกิน

มาตรฐาน และตรวจพบแบคทีเรียที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ และยีสต์และรา เกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนด  

3) สบู่ พบว่าลักษณะทั่วไปผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีลักษณะเป็นก้อน มีกลิ่นหอม  

ไม่มีสิ่งแปลกปลอม แต่ตรวจพบแบคทีเรียท่ีเจริญเติบโตโดยใช้อากาศ และยีสต์และราทั้งหมด เกินค่ามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก�าหนด  

4) แชมพู ครีมนวดผม โลชั่นบ�ารุงผิว พบว่าลักษณะทั่วไปของแชมพู มีความเป็นเนื้อเดียวกัน   

มีกลิ่นหอม ไม่มีสิ่งแปลกปลอม แต่ตรวจพบแบคทีเรียที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ และยีสต์และราทั้งหมด เกินค่า

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก�าหนด

5) น�้าหมักชีวภาพและน�้าหมักสมุนไพร พบว่าความรู้การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และ 

จลุนิทรย์ีท้องถิน่ในการผลติและการผลติน�า้หมกัชวีภาพทีม่คีณุภาพ ขาดผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในการยนืยนั

ธาตุอาหารพืชในน�้าหมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและจุลินทรีย์หน่อกล้วย  
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ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ OTOP ผ้าทอ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 7-10 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองผุก ต�าบลเปือ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		
จากประเด็นปัญหาที่พบในแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้นน�าไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู ้

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ภายใต้โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารยกระดบั OTOP ผ้าทอ และสมนุไพร 

ที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยกระบวนการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ในพืน้ทีจั่งหวัดน่าน มกีลุม่ผูป้ระกอบการ ผ้าทอ  

และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าร่วมจ�านวน 93 กลุ่ม มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสิ้น 1,350 ราย โดยการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ใน 6 หลักสูตร ได้แก่

1) การย้อมสีธรรมชาติ “คราม:ใบหูกวาง” การเลือกใช้เส้นด้าย และเทคนิคผ้านุ่ม 

2) การย้อมสีธรรมชาติ “ครั่ง” การเลือกใช้เส้นด้าย และเทคนิคผ้านุ่ม 

3) งานผ้า การด้นมือ และการถักโครเชต์ 

4) การสร้างแบบผ้าทอพื้นเมืองในตลาดกลางและตลาดสูง

5) การท�าสบู่และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย

6) สมุนไพรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

7) การผลิตปุ๋ยน�้าชีวภาพคุณภาพสูง

3
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3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก	
ภายหลงัจากที่ได้รบัการอบรมให้ความรูด้้านการพฒันากระบวนการผลติ ได้มกีารด�าเนินการลงพืน้ที่ 

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ ฯ โดยน�าแนวทางการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ผ้าและ

เครื่องแต่งกายดังต่อไปนี้ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการฯ  

1) เทคนคิการย้อมสธีรรมชาต ิวิธกีารป้องกนัสตีก การใช้สารเคมเีพือ่ให้ผ้ามคีวามคงทนของสต่ีอการซกั  

ความคงทนของสีต่อเหงื่อ การเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2) เทคนคิการซกัและการปรบันุม่ก่อนการส่งตรวจและการจ�าหน่าย เพือ่ผ้านุม่ น่าสมัผสั และค่าความเป็น 

กรด-ด่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

3) เทคนคิการเลอืกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม ได้แก่ การเลอืกใช้เส้นด้ายทีม่มีาตรฐานรบัรอง  

การเลือกใช้ฟืมสแตนเลสท่ีมีความถ่ีเหมาะสม การเลือกใช้ขนาดของเส้นด้ายพุ่ง เส้นด้ายยืน เพื่อลดความหยาบ 

ของผ้า ส่งผลท�าให้ลวดลายบนผ้ามีความคมชัด วิจิตร งดงาม 

4) เทคนคิส�าหรบัเสือ้ผ้าส�าเรจ็รูป ดงันี ้เทคนคิการตดัเยบ็ ฝีเขม็ และการเยบ็ซ่อนตะเขบ็เสือ้ การตกแต่ง 

ด้วยการปักหรอืการใช้เศษผ้าทอพืน้เมอืงทีน่�ามาเพ่ิมมูลค่า มลีวดลายทีล่ะเอยีด กลมกลืนกนัตลอดทัง้ชิน้ งานไม่หลดุลุย่  

ด้านการเย็บใช้ฝีเข็มไม่น้อยกว่า 32 ฝีเย็บต่อความยาว 10 เซนติเมตร

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	มีดังต่อไปนี้

1) เทคนคิการเตรยีมวตัถดุบิสมนุไพร การทดสอบสารพษิตกค้างในวัตถดุบิ การควบคมุกระบวนการผลติ  

การเลือกบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ 

2) สบูก้่อน สบูก้่อนกลเีซอรนี แชมพ ูผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิหน้า ผลติภณัฑ์หมกัผมและบ�ารงุผม ถ่ายทอด 

การควบคุมคุณภาพโดยวิธีการชั่ง ตวง วัด ที่เคร่งครัดขึ้น และเทคนิคการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งที่มา

จากวัตถุดิบสมุนไพร และเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ 

3) ลูกประคบ น�้ามันสมุนไพร ยาดมสมุนไพร ธูปหอม และสเปรย์สมุนไพร ถ่ายทอดเทคนิคการ

หั่นสมุนไพรด้วยเครื่องแทนการหั่นด้วยมือ และที่ตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการใช้สารที่ระเหยได้ใน

ปริมาณที่เหมาะสม 

4) น�า้หมกัชีวภาพและน�า้หมกัสมนุไพร ถ่ายทอดเทคนิคการผลติปุย๋น�า้ชวีภาพ จุลนิทรย์ีสงัเคราะห์แสงและ 

จุลินทรย์ีหน่อกล้วย การเตรียมวตัถุดิบ เทคนคิการผลติ ระยะเวลาการหมกั การคดัเลอืกจลุนิทรย์ีทีเ่หมาะสมกบัการผลติ  

การดูแลและข้อควรระวังในการผลิต
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ข้อมูลผู้ประกอบการ 

4.1	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	55	กลุ่ม

	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 1 กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง 45 หมู่ 5 ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน นางบัวลอย อุเทธิ ผ้าลายน�้าไหล
     จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 9520 7523
 2 มาลี เชี่ยวชาญ  122 หมู ่4 ต�าบลสะเนยีน อ�าเภอเมอืงน่าน นางมาลี เชี่ยวชาญ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
    จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 9850 5846 หญิง
 3 กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอ 22 หมู่ 2 ต�าบลดู่ใต้  อ�าเภอเมืองน่าน นายชวลิต มาทิพย์ ผ้ายกมุก
  บ้านดู่ใต้     จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 1724 6728
 4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม  31 หมู่ 1 ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน นางสมหมาย สายอทุธา ผ้าลายน�้าไหล
  สมใจหมายผ้าทอ  จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 1985 9154 
 5 กลุ่มผ้าทอมือโบราณ 33 หมู่ 5 ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน  นางพาดี จันทรศักดิ์ ผ้าลายน�้าไหล
    จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 9999 2742 
 6 *วิสาหกิจชุมชน 29 หมู่ 13 ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน นางสาวปราณ ีอตุทนนนั ผ้าลายน�้าไหล
  ผ้าทอลายโบราณ  จังหวัดน่าน 55000  โทร 09 6776 1159 
 7 วิสาหกิจชุมชนทอผ้า 156 หมู่ 7 ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน นางสิรินทร ค�าไชยวงค์ ผ้าลายน�้าไหล
  บ้านนามน   จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 1762 0101 
 8 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 149 หมู่ 8 ต�าบลดู่ใต้ อ�าเภอเมืองน่าน นางศิวภรณ์ พันธุ์พิกุล ผ้าห่มนอนทอมือ
  บ้านเชียงราย  จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 5722 4874 
 9 ป้าติ่งผ้าถัก  67 หมู่ 4 ต�าบลถืมตอง อ�าเภอเมืองน่าน นางภิรมย์ จันทะวัง   ผลิตภัณฑ์ถัก
    จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 9432 1751 โครเชต์ : เสื้อ
 10 กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา 72 หมู่ 11 ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน นางพยอม ปัญญาวงศ์ ผ้าลายน�้าไหล
    จังหวัดน่าน 55000  โทร 09 0325 9579 
 11 กลุ่มเย็บหมวกสีดา  63 หมู่ 1 ต�าบลถืมตอง อ�าเภอเมืองน่าน  นางศรีดา สีห์นาท ผ้าเช็ดมือ
    จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 5107 2085 
 12 *บ้านตะวันเย็น  129 หมู่ 3 ต�าบลเมืองจัง อ�าเภอภูเพียง นางอรวรรณ บญุยเสนา ผ้ามัดย้อม
  ผ้ามัดย้อมใบสัก   จังหวัดน่าน 55000   โทร 08 6570 1648 
 13 กลุ่มทอผ้าบ้านสถาน  14 หมู่ 2 ต�าบลสถาน อ�าเภอนาน้อย  นางใยแก้ว ใจปา ผ้าห่มนอนทอมือ
    จังหวัดน่าน 55150  โทร 08 6196 3199 
 14 วิสาหกิจชุมชน 39 หมู่ 9 ต�าบลบัวใหญ่ อ�าเภอนาน้อย นางสาย แก้วกันทา ผ้ายกดอก
  กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง จังหวัดน่าน 55150  โทร 08 5723 1103
  บ้านหนองห้า    
 15 กลุ่มสตรีตัดเย็บ 169 หมู่ 3 ต�าบลศรีษะเกษ อ�าเภอนาน้อย นางทองเทียบ สีต๊ะสาร เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
  ผ้าหม้อห้อมบ้านหนองห้า จังหวัดน่าน 55150  โทร 08 1881 3090 หญิง
 16 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย  85 หมู่ 3 ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว  นางถนอม ฑีฆาวงค์ ผ้ายกดอก
    จังหวัดน่าน 55120  โทร 08 9998 7517 
 17 กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา 135 หมู่ 2 ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว นางสาวดุจดาว บริคุต  ผ้ายกดอก
    จังหวัดน่าน 55120   โทร 08 7249 8112 
 18 กลุ่มทอผ้าลายโบราณ 140 หมู่ 6 ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว นางศรีนวล สุทธหลวง ผ้าคลุมไหล่
  บ้านร้องแง    จังหวัดน่าน 55120   โทร 08 6188 8306
 19 ผ้าทอไทลื้อ  156 หมู่ 6 ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว  นางรพินพร หาญยุทธ ผ้ามัดหมี่
    จังหวัดน่าน 55120   โทร 08 5449 5673

4
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จังหวัดน่าน

	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 20 *กลุ่มผ้าเขียนเทียน 260 หมู่ 1 ต�าบลป่ากลาง อ�าเภอปัว  นางรัตนพร ศิลป์ท้าว ผ้าเขียนเทียน
    จังหวัดน่าน 55120   โทร 08 1033 8573 ชาวไทยภูเขา
 21 วุฒิชัยผ้าปัก  57 หมู่1 ต�าบลป่ากลาง อ�าเภอปัว  นายวุฒิชัย พรวชิรวิทย์ ชุดส�าเร็จรูปหญิง
    จังหวัดน่าน 55120  โทร 08 0183 6694 
 22 วิสาหกิจชุมชนศรีดา 104 หมู่ 6 ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว นางศิริมา ลือยศ กระเป๋าหนังแท้
  แฮนด์เมด    จังหวัดน่าน 55120   โทร 09 0471 2475 
 23 มิส เอ โปรดักส์ 187 หมู่ 6 ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว  นางสาวศรีสุดา โวทาน ผลติภณัฑ์ประดษิฐ์
    จังหวัดน่าน 55120  โทร 09 1632 1623 จากหนังแท้
 24 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอนไชย 99 หมู่ 3 ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว นางขนิษฐา ต๊ะแก้ว เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
             จังหวัดน่าน 55120   โทร 08 9998 7517 หญิง
 25 กลุ่มชาวเขา   88 หมู่ 2 ต�าบลป่ากลาง อ�าเภอปัว  นางกนกวรรณ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
    จังหวัดน่าน 55120   ธนพินทิยาภรณ์ หญิง
      โทร 08 7188 9158 
 26 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายหนอง 45 หมู่ 9 ต�าบลสถาน อ�าเภอนาน้อย นางสุนิสา กะนะ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
    จังหวัดน่าน 55150   โทร 08 6196 6391 หญิง
 27 วิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทลื้อ 62 หมู่ 2 ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอท่าวังผา นางล�าไย วงศ์ไทย เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
  สีธรรมชาติ บ้านดอนมูล จังหวัดน่าน 55140  โทร 08 7004 0885 ชาย
 28 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริม 14 หมู่ 7 ต�าบลท่าวังผา อ�าเภอท่าวังผา นางประทุมวัน ท้าวอ้าย เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
  ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดน่าน 55140  โทร 08 1595 4041 ชาย 
  จากทรัพยากรท้องถิ่นและ
  หัตถกรรม   
 29 กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อน หมู่ 1   54 หมู่ 1 ต�าบลจอมพระ อ�าเภอท่าวังผา นางบานชื่น มหานิล ผ้ายกดอก
     จังหวัดน่าน 55140   โทร 08 6188 3645 
 30 วิสาหกิจชุมชนกันต์-วาห์ 159 หมู่ 1 ต�าบลป่าคา อ�าเภอท่าวังผา นางนารี วิชา ผ้าขิด
  ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดน่าน 55140   โทร 08 5239 2656
 31 เดชาผ้าทอ  14 หมู่ 1 ต�าบลจอมพระ อ�าเภอท่าวังผา  นายสุนีย์ ศรีจรรยา ผ้ายกดอก
    จังหวัดน่าน 55140   โทร 08 1034 8144 
 32 กลุ่มทอผ้าตีนจก  7 หมู่ 7 ต�าบลน�้าปั้ว อ�าเภอเวียงสา  นางสมเพชร หนูพุก ผ้าจก
    จังหวัดน่าน 55110   โทร 08 7176 5060 
 33 กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่งาม 11/2 หมู่ 1 ต�าบลส้าน อ�าเภอเวียงสา  นางลาวรรณ์ ทิพย์ศักดิ์ ผ้าขิด
    จังหวัดน่าน 55110   โทร 08 9213 5193 
 34 ทอผ้าพื้นเมืองบ้านฝายมูล 75 หมู่ 1 ต�าบลป่าคา อ�าเภอท่าวังผา นางทองพูล อ๊อดลาว ผ้ายกดอก
          จังหวัดน่าน 55140   โทร 08 9265 8066 
 35 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า 156 หมู่ 4 ต�าบลงอบ อ�าเภอทุ่งช้าง นางสาวศรีสวลัย ค�ารังษี ผ้ายกดอก
  บ้านทุ่งสุน    จังหวัดน่าน 55130   โทร 08 9521 5029 
 36 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง 8 หมู่ 3 ต�าบลปอน อ�าเภอทุ่งช้าง นางชนิกา โสดานาฎ ผ้าขิด
            จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 4809 1446 
 37 ระเบียบผ้าทอ 21 หมู่ 1 ต�าบลพระพุทธบาท   นางระเบียบ อินทะรังษี เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
    อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160   โทร 08 1366 1666 หญิง
 38 กลุ่มส่งเสริมการตัดเย็บ 159 หมู่ 3 ต�าบลนาทะนุง อ�าเภอนาหมื่น นางสุนีย์ ตนะทิพย์ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
  เสื้อผ้าบ้านนาทะนุง จังหวัดน่าน 55180   โทร 09 2254 9732 หญิง
 39 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 65 หมู่ 7 ต�าบลบ่อแก้ว อ�าเภอนาหมื่น นางจ�าปี ใจตุ้ย เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
  บ้านนายาง    จังหวัดน่าน 55180   โทร 08 6915 0281 หญิง
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 40 กลุ่มทอผ้าบ้านปางไฮ 70 หมู่ 7 ต�าบลนาไร่หลวง อ�าเภอสองแคว   นางลัดดา ปะละสี ผ้าขาวม้า

    จังหวัดน่าน 55160    โทร 09 1086 7651 

 41 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต 97 หมู่ 2 ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว นางศดานันท์ เนตรทิพย์ ผ้าคลุมไหล่

       จังหวัดน่าน 55120    โทร 08 1180 2964 

 42 *กลุม่ทอผ้าย้อมสธีรรมชาต ิ 28 หมู่ 6 ต�าบลอวน อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน  นางนัยนา ทีคาวงษ์ ผ้ายกดอก

  บ้านห้วยหาด-หลักลาย 55120  โทร 09 3317 2539

 43 กลุ่มทอผ้าทุ่งศรีสามัคคี 53 หมู่ 2 ต�าบลเพชรศิลา อ�าเภอปัว นางสายค�า สุขสอน ผ้ายกดอก

             จังหวัดน่าน 55120    โทร 08 6094 4977 

 44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี 111 หมู่ 2 ต�าบลแสนทอง อ�าเภอท่าวังผา นางสมจิตร ผึ้งผาย เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

  ตัดเย็บผ้า บ้านนาทราย จังหวัดน่าน 55140   โทร 06 1545 5524   หญิง

 45 วราภรณ์ผ้าทอ 56 หมู่ 7 ต�าบลกลางเวียง อ�าเภอเวียงสา  นางสมพิศ เทพศิริ ผ้ายกดอก

    จังหวัดน่าน 55110   โทร 08 3322 1885 

 46 วิสาหกิจชุมชน 11 หมู่ 2 ต�าบลเมืองลี อ�าเภอนาหมื่น นางรีชุตา กะจันทร์ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

  กลุ่มตัด เย็บเสื้อผ้า จังหวัดน่าน 55180   โทร 08 4805 9011 หญิง

  ต�าบลเมืองลี

 47 วิสาหกิจชุมชนทอผ้า 72 หมู่ 5 ต�าบลดู่พงษ์ อ�าเภอสันติสุข นายอนุศิลป์ อินต๊ะพันธ์ ผ้ายกดอก

  ย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดน่าน 55210  โทร 08 1409 3669 

  บ้านโป่งค�า        

 48 วิสาหกิจชุมชน 30 หมู่ 3 ต�าบลไชยสถาน นางบุญครอง ณ น่าน ผลติภณัฑ์ ถกัโครเชต์

  กรรณิการ์โครเซต์  อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 5718 6857 ผ้าคลุมไหล่

 49 *กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 141 หมู่ 1 ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว นางแพว ค�าภานุช ผ้าคลุมไหล่

  ทอผ้าบ้านเฮี้ย จังหวัดน่าน 55120    โทร 08 9881 8918 

 50 ผ้าเขียนลายเทียน 167 หมู่ 1 ต�าบลป่ากลาง อ�าเภอปัว  นางอรทัย อินรัง เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

    จังหวัดน่าน 55120    โทร 09 0971 2787 หญิง

 51 วิสาหกิจชุมชนร้องแง 108 หมู่ 8 ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว นางสาวกมลพร ถุงย่าม

  แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จังหวัดน่าน 55120   เนตรทิพย์

      โทร 08 1568 5816 

 52 *กลุม่ทอผ้าย้อมสธีรรมชาต ิ 29 หมู่ 5 ต�าบลชนแดน อ�าเภอสองแคว นางบุญเยี่ยม เทพกอม ผ้ายกดอก

  บ้านปางกอม  จังหวัดน่าน 55160    โทร 08 4481 0893 

 53 วิสาหกิจชุมชนผ้าทอน�้าไหล 203 หมู่ 9 ต�าบลจอมพระ อ�าเภอท่าวังผา นางบัวค�า พานทอง ผ้าลายน�้าไหล

  ไทยประยุกต์  บ้านถ่อน จังหวัดน่าน 55140   โทร 08 6116 5737,   

      09 3298 0929 

 54 กลุ่มแปรรูปผ้าดวงเดือน 15 หมู่ 7 ต�าบลตาลชุม อ�าเภอเวียงสา นางดวงเดือน โพธิ์ทอง เสื้อสตรีส�าเร็จรูป

    จังหวัดน่าน 55110  โทร 09 5143 8541 หญิง

 55 วริตา รวมศิลป์ 103 หมู่ 1 ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน นางวริตา รวมศิลป์ ผ้าปัก

    จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 4524 0339 
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จังหวัดน่าน

4.2	ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	38	กลุ่ม

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 104 หมู่ 3 ต�าบลไชยสถาน นางจันทร์ดี ปันแก้ว แชมพู

  เกิดแก้วสมุนไพรไทย  อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 08 7176 5060 

 2 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 244/15 ถนนมหายศ ต�าบลในเวียง นางสาวธัญลักษภรณ์ ลูกประคบ

  ดอกชมพูภูคา        อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 ปวรกุลนันท์  สมุนไพร

      โทร 08 5625 6614 

 3 ธ.รุ่งเรือง  419 หมู่ 5 ต�าบลผาสิงห์ อ�าเภอเมืองน่าน  นางสาวกมลทิพย์ ยาสีฟันสมุนไพร

    จังหวัดน่าน 55000  ธารสว่างด�ารงค์ 

      โทร 09 9154 4592 

 4 สมุนไพรนิยม   34/2 ถนนเปรมปรีดา ต�าบลในเวียง  นายนิยม ทองตา สบูก้่อนกลเีซอรนี

    อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 08 9634 7219 

 5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 219 หมู่ 6 ต�าบลดู่ใต้ อ�าเภอเมืองน่าน นางพรรณิการ์ โปธาค�า ผลิตภัณฑ์ขัดผิว

  สมุนไพรเกลือขัดผิว จังหวัดน่าน 55000   โทร 08 9556 4769 

  “พรรณิการ์”         

 6 วิสาหกิจชุมชน 107 หมู่ 2 บ้านเหนือวัด ต�าบลสะเนียน นางอรุณี แสนตุ้ย ลูกประคบ

  ตะกร้าสาน-ผลติภณัฑ์ อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 08 5456 8979 สมุนไพร 

  สมนุไพร บ้านเหนอืวดั   

 7 วิสาหกิจชุมชนคุ้ม 70/1 ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน นางสาววนัทนา ไชยวงค์ สบูก้่อนกลเีซอรนี

  เจ้าบ้านไผ่เหลือง จังหวัดน่าน 55000  โทร 09 5883 1242 

 8 บาธไทม์  263 หมู่11 ต�าบลไชยสถาน  นางสาวณชิกลุ อดลุยวนิจิ สบูก้่อนกลเีซอรนี

    อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 08 1032 1130

 9 น�้าสมุนไพรไล่แมลง 71 หมู่ 4 ต�าบลสวด อ�าเภอบ้านหลวง  นายโชติ มงคล น�้าหมักสมุนไพร

    จังหวัดน่าน 55190  โทร 08 4803 4281 

 10 ไอริณจินดา 448 บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8 ต�าบลปัว นางจินดา สวนพุฒ  แชมพู

    อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 โทร 08 1169 8699 

 11 กลุ่มสมุนไพร 200 หมู่ 7 ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว นางสมจิตร หีบทอง แชมพู

  บ้านร้องแง         จังหวัดน่าน 55120  โทร 08 1603 2003 

 12 น่านอะโวคาโด 64 หมู่ 1 ต�าบลศิลาเพชร อ�าเภอปัว นายธีระวัฒน์ วังกะ สบูก้่อนกลเีซอรนี

    จังหวัดน่าน 55120  โทร 09 7140 7650 

 13 เฮือนภิญยา 303 หมู ่3 ต�าบลกลางเวยีง อ�าเภอเวยีงสา นางภิญยา ไปมูลเปี่ยม สบูก้่อนกลเีซอรนี

    จังหวัดน่าน 55110  โทร 09 2192 6594 

 14 วิสาหกิจชุมชนถั่วดาว 82/1 หมู่ 4 ต�าบลทุ่งช้าง อ�าเภอทุ่งช้าง นางวาสนา ป้องสา สบูก้่อนกลเีซอรนี

  อินคาอ�าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55160  โทร 08 9431 4571
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 38 หมู่ 10 ต�าบลเปือ อ�าเภอเชียงกลาง นางเครือวัน สุโรพันธ์ น�้าหมักชีวภาพ

  เกษตรกรแบบครบ จังหวัดน่าน 55160  โทร 08 4894 7591 

  วงจรบ้านหนองผุก

 16 วสิาหกจิชมุชนสมนุไพร 120 หมู่ 12 ต�าบลเปือ อ�าเภอเชียงกลาง นางกุลภรณ์ ดวงบุญชู ผลิตภัณฑ์

  บ้านกุลภรณ์  จังหวัดน่าน 55160  โทร 08 9827 8805 บ�ารุงผม

 17 กลุม่แม่บ้านบ้านแคว้ง 32 หมู่ 7 ต�าบลพระพุทธบาท  นางสนธยา สุโรพันธ์ สบูก้่อนกลเีซอรนี

    อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 โทร 09 8141 8883 

 18 สมุนไพรคุณแสวง 75 หมู่ 5 ต�าบลปลิงหลวง อ�าเภอนาหมื่น  นายแสวง สุทธิ ลูกประคบ

    จังหวัดน่าน 55180  โทร 08 0131 3283 สมุนไพร

 19 เจริญสมุนไพรไทย 60 หมู่ 5 ต�าบลปิงหลวง อ�าเภอนาหมื่น  นายเจริญ กองยา สมุนไพรรอบตัว

    จังหวัดน่าน 55180  โทร 08 6198 1363 

 20 กลุ่มคนต้มเกลือ 310 หมู่ 1 ต�าบลบ่อเกลือใต้  นางนิ่ม เขื่อนเมือง ผลิตภัณฑ์ขัดผิว

    อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220 โทร 08 7176 2016 

 21 กลุม่ผลติภณัฑ์แปรรปู 116/2 หมู่ 1 ต�าบลบ่อเกลือใต้ นางสาวธัชกร ทะสีแก้ว ผลิตภัณฑ์ขัดผิว 

  เกลือสินเธาว์  อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220 โทร 09 2450 7287 

 22 กลุ่มพี่น้อง   35 หมู่ 1 ต�าบลบ่อเกลือใต้  นางสาวจ�าเนยีร ปรงักจิ ผลิตภัณฑ์ขัดผิว

    อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220 โทร 08 9853 9713 

 23 วิสาหกิจชุมชนชีววิถี 130 หมู่ 4 ต�าบลน�้าเกี๋ยน อ�าเภอภูเพียง นางศิรินันท์ สารมณฐี  ผลิตภัณฑ์

  ต�าบลน�้าเกี๋ยน จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 1993 6364 หมักผม

 24 บุญสนองแพะนม- 126 หมู่ 4 ต�าบลท่าน้าว อ�าเภอภูเพียง นางชุติกาญจน์ สบู่ก้อน 

  นมแพะ   จังหวัดน่าน 55000  เดชอ�านาจธรรม

      โทร 08 5092 6464 

 25 วิสาหกิจชุมชนโฮงยา 112 หมู่ 6 ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง นายปาณะพงษ์ น�้ามันนวด

  หัวเวียงเหนือ  จังหวัดน่าน 55000  เลาหวฤทธิ์  สมุนไพร

      โทร 08 0545 5594 

 26 *กลุ่มชาเมี่ยง 32/1 หมู่ 3 ต�าบลน�้าเกี๋ยน อ�าเภอภูเพียง  นางบุญตุ้ม ปานทอง ผลิตภัณฑ์

    จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 1472 1035 บ�ารุงหน้า

 27 วิสาหกิจชุมชน 138 หมู่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ต�าบลน�้าเกี๋ยน นางธารารัตน์ ผลิตภัณฑ์

  ขวัญธารา       อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 ศรีจันทร์ดี  บ�ารุงผิว

      โทร 08 8142 5521 

 28 ศรีเปี้ย สมุนไพร 131 หมู่ 5 ต�าบลท่าน้าว อ�าเภอภูเพียง  นางภรสิริฌาดา ลูกประคบ

    จังหวัดน่าน 55000  นันทะเถรี  สมุนไพร

      โทร 08 3581 1056 

 29 *กลุม่ธปูหอมสมนุไพร 149 หมู่ 4 ต�าบลน�้าแก่น อ�าเภอภูเพียง นางสมพร สิทธิตาค�า ธูปหอม

  ต�าบลน�้าแก่น  จังหวัดน่าน 55000  โทร 09 5686 5250 
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จังหวัดน่าน

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 30 กลุ่มสมุนไพร 134 หมู่ 4 ต�าบลน�้าแก่น อ�าเภอภูเพียง นางบุญยวง อะโนติ๊บ  สเปรย์สมุนไพร

  แม่บุญยวง จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 7193 4906 

 31 วิสาหกิจชุมชน 131 หมู่ 8 ต�าบลขุนน่าน นางสาวณัฐนิชา น�้ามันสมุนไพร

  ผลิตภัณฑ์แปรรูป อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน บัวเหล็ก  อีมูอออยล์

  ไทยลั๊วบ้านสะเกี้ยง  55000  โทร 09 2931 1318 

 32 กลุ่มลูกประคบ 77 หมู่ 3 ต�าบลพงษ์ อ�าเภอสันติสุข นางมาลิณี กันเสน ลูกประคบ

  สมุนไพรตราแม่ค�าดี จังหวัดน่าน 55210  โทร 08 2419 8945 สมุนไพร

 33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 หมู่ 4 ต�าบลทุ่งช้าง อ�าเภอทุ่งช้าง ประเสริฐ วิทา น�้าหมักชีวภาพ

  เกษตรกรผู้ปลูก จังหวัดน่าน 55130  โทร 06 3105 2395 

  ส้มเขียวหวานสีทอง   

 34 เขียวสมบัติฟาร์ม  74 หมู่ 3 ต�าบลไชยสถาน  นายบ�าเพญ็ เขยีวสมบตั ิ สบู่น�้าผึ้ง

    อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 09 1741 9147 

 35 วิสาหกิจชุมชนแปรรูป 96 หมู่ 8 ต�าบลสะเนียน อ�าเภอเมืองน่าน นางสมศรี อารินทร์ ยาดมสมุนไพร

  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จังหวัดน่าน 55000  โทร 06 2278 9048 มะแขว่น 

  บ้านกาใส หมู่ 8

 36 ปภัสสรา  10/1 หมู่ 8 ต�าบลในเวียง  นางสาวปภสัสรา นนัชยั ผลิตภัณฑ์ขัดผิว

    อ�าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 08 5666 7557 

 37 วิสาหกิจชุมชน 176 หมู่ 4 ต�าบลบ่อสวก อ�าเภอเมืองน่าน นางสาวรัตติกาล ลูกประคบ

  สมุนไพรบ้านเชียงยืน จังหวัดน่าน 55000  สายยาโน  สมุนไพร

      โทร 09 0636 9898 

 38 กลุ่มเกษตรกร 132 หมู่ 3 ต�าบลนาปัง อ�าเภอภูเพียง นายเดชา หลวงฤทธิ์ น�้าหมักชีวภาพ

  บ้านม่วงใหม่     จังหวัดน่าน 55000  โทร 08 6187 0343

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น 

(Case Success) ของจงัหวัดน่าน เป็นกลุม่ทีม่คีวามพร้อม ความสามารถทีจ่ะผลติผลิตภัณฑ์ท่ีดี  

มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 

1) วิสาหกิจชุมชนผ้าทอลายโบราณ

2) กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหาด-หลักลาย 

3) กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม

4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย  

5) บ้านตะวันเย็น ผ้ามัดย้อมใบสัก 

6) กลุ่มผ้าเขียนเทียน  

7) กลุ่มชาเมี่ยง

8) กลุ่มธูปหอมสมุนไพรต�าบลน�้าแก่น

หมายเหตุ   
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
ผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิงาน พบว่า การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ OTOP ในการใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 นอกจากนี้การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1.	องค์ควำมรูท้ำงวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม ทีน่�าไปถ่ายทอดเทคโนโลยกีารยกระดบั 

ผ้าทอและเครื่องแต่งกาย เช่น การย้อมสีธรรมชาติ การใช้สารช่วยย้อมจากธรรมชาติ การเลือกใช้เส้นด้าย  

การปรับนุ่ม การออกแบบ/ตัดเย็บ ต้องใช้ระยะเวลาและการฝึกประสบการณ์มากพอสมควรที่จะเห็นผลถึงการ 

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากองค์ความรู้และเทคนิคการย้อมสีต้องอาศัยหลักการสังเกต หลักทางวิทยาศาสตร์ ที่ต้องผ่าน

กลไกการฝึกปฏิบัติให้ช�านาญมากกว่านี้

2.	กรณสีมนุไพรทีไ่ม่ใช่อำหำร การทีจ่ะยกระดบัให้ได้มาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน สินค้าบางชนิดต้อง

ผ่านมาตรฐานอาหารและยา ผู้ประกอบการต้องมสีถานทีก่ารผลติท่ีได้มาตรฐานตามข้อก�าหนด ด้วยงบประมาณของ 

ผูป้ระกอบการไม่สามารถลงทนุในการปลกูสร้างอาคารสถานที่ได้ ท�าให้กลไกการได้รบั มผช. น้ันเป็นช่องทางทีล่�าบาก

3.	ผู้ประกอบกำรขำดประสบกำรณ์ทำงวิทยำศำสตร์	 และไม่เข้ำใจถึงค�ำว่ำวิทยำศำสตร์	 ในการ

ค้นหาปัญหาและการแก้ไขปัญหา เน้นการแก้ไขจากการคัดลอกผู้อื่น ซึ่งสภาพและปัญหาในแต่ละพื้นที่ บุคคล และ

กระบวนการผลิตแตกต่างกัน ท�าให้เสียเวลา งบประมาณในการแก้ไขปัญหา เป็นการทดลองผิดทดลองถูก จึงท�าให้

เกิดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล�้าไม่เท่ากันในสังคมไทย

4.	กลไกกำรส่งเสริมกำรตลำดมีมำก	แต่ผู้บริโภคกลับน้อยลง	เพราะสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ขาด

การเล่าเรื่อง (Story) การสร้างจุดขายที่แตกต่าง และขาดการสร้างมูลค่าสินค้าที่สมดุล
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การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดชัยนาท

บทน�า
ชัยนาท เป็น 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายของโครงการยกระดับสินค้า  

OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดย 

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  

ในการน�ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาเพื่อให้

สินค้าที่เข้าสู่ตลาดการแข่งขันมีคุณภาพ ประณีต สวยงาม ตรงกับความความต้องการของ

ลูกค้า และปลอดภัยได้มาตรฐาน ผลการด�าเนินการสามารถยกระดับสินค้า OTOP ในพื้นที่

ทัง้หมด 8 อ�าเภอในจังหวัดชยันาท ทัง้หมดจ�านวน 30 กลุม่ ประกอบด้วยผ้าและเครือ่งแต่งกาย 

จ�านวน 16 กลุ่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 14 กลุ่ม

ผลติภัณฑ์ผ้าและเคร่ืองแต่งกายในพืน้ทีจั่งหวัดชยันาท ผ้าทอจะทอด้วยเส้น

ไหมโรงงาน 100 เปอร์เซน็ต์ มลีายเอกลกัษณ์ คอืการมดัหมีแ่ละจก ทีม่อีตัลกัษณ์ของชมุชน 

ลาวเวยีง โดยเทคนคิที่ได้รบัการพฒันา คือการเสรมิทกัษะกระบวนการย้อมสธีรรมชาต ิการใช้

สารช่วยย้อมและการตดิสจีากธรรมชาติ เทคนคิการเลอืกและใช้เส้นด้าย การออกแบบ/ตัดเย็บ 

การปักด้นมอื ไปช่วยพฒันาคณุภาพผลติภัณฑ์ให้ดขีึน้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและตรงกบัความ

ต้องการของลูกค้า ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว  

ยาสีฟัน ธูปหอม สเปรย์ เน้นการสร้างจุดเด่น อัตลักษณ์วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ภูมิปัญญา 

วัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัด ในการสร้างจุดขาย สามารถสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า OTOP เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

1
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
จากการลงพื้นที่เพื่อส�ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการฯ พบว่าผ้าทอจังหวัดชัยนาท  

16 ผลติภณัฑ์ เป็นการทอผ้าด้วยก่ีพืน้เมอืง จ�าแนกเป็น ผ้ามัดหมีแ่ละจก จ�านวน 10 ราย โดยใช้เส้นไหม 

โรงงานทัง้ 100 เปอร์เซน็ต์ โดยแบ่งเป็น เส้นไหมย้อมด้วยเคม ี 9 ผลติภณัฑ์ และเส้นไหมย้อมสธีรรมชาต ิ1 ผลติภณัฑ์ 

และประเภทเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ หรือเสื้อผ้าส�าเร็จรูป เช่น กระโปรงตกแต่งลายไทย เสื้อด้นมือ จ�านวน 6 ผลิตภัณฑ์ 

สรุปภาพรวมของปัญหา ได้ดังนี้ 

1) ปัญหาทางกายภาพของผ้าทอ มีลักษณะของสีผ้ามีความสม�่าเสมอ แต่การเย็บต่อผ้าถุงและจก

ไม่สม�่าเสมอ 

2) การวเิคราะห์ทางเคม ีพบว่า ร้อยละ 80 มสีตีกในภายหลงั ความคงทนของสต่ีอการซกั ความคงทน 

ของสีต่อเหงื่อ การเปลี่ยนสี สภาพกรด-ด่าง ไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3) ไม่มกีารท�าความสะอาดก่อนและหลงัการทอ และหลอดเส้นไหมในขณะทีน่�ามาทอมกีารน�ามาแช่น�า้ 

เพื่อรักษาสภาพเส้นไหม โดยไม่มีการทดสอบสภาพน�้าก่อนการแช่เส้นไหม ซึ่งแหล่งน�้าประปาส่วนใหญ่เป็นประปา

บาดาล ที่มีสภาพเป็นด่าง 

4) เสื้อผ้าส�าเร็จรูป เช่น กระโปรงตกแต่งลายไทย เสื้อด้นมือ พบว่า การตัดเย็บขาดความประณีต 

ไม่เรียบร้อยตลอดท้ังผืน ฝีเข็มในการเย็บด้วยการด้นมอืไม่ผ่านมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนทีก่�าหนด ผ้าทีน่�ามาตดัเยบ็

ยังไม่ผ่านการท�าความสะอาดและสภาพก่อนจ�าหน่าย

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 38 ผลิตภัณฑ์ สรุปภาพรวมของปัญหา ได้ดังนี้

1) ร้อยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ ท่ียงัไม่ได้รบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน และไม่ผ่านมาตรฐาน  

อย. และยังขาดความรู้และความเข้าใจในการเลือกใช้วัตถุดิบ การสกัดสมุนไพร และความพร้อมในด้านโรงเรือน

2) สบู่ พบว่าลักษณะทั่วไป กลีเซอรีน สารลดแรงตึงผิว ไฮดรอกไซด์อิสระ และเชื้อก่อโรคต่างๆ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3) แชมพู ครีมนวดผม โลชั่นบ�ารุงผิว พบว่าลักษณะทั่วไป สี กลิ่น การใช้งาน ความคงสภาพ  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2

ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

	ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	 รวม

	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)

 1 เมืองชัยนาท - 2 2

 2 เนินขาม 11 2 13

 3 มโนรมย์ - 2 2

 4 สรรคบุรี 1 2 3

 5 สรรพยา 2 2 4

 6 หนองมะโมง 2 1 3

 7 หันคา  - 1 1

 8 วัดสิงห์  - 2 2

	 	 	 รวม	 16	 14	 30
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4) ธปูหอม พบว่า ลกัษณะทัว่ไป ส ีการใช้งาน และการบรรจ ุผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนกลิน่ ไม่ผ่าน 

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

5) ยาดมสมนุไพร ลกัษณะทัว่ไป และวสัดทุี่ใช้บรรจภุายในผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนกลิน่และการบรรจุ 

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พบปัญหา ยาดมระเหยไว

6) น�้าหมักชีวภาพและน�้าหมักสมุนไพร พบว่าความรู้การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและ 

จุลนิทรย์ีท้องถิน่ในการผลติและการผลติน�า้หมกัชวีภาพทีม่คุีณภาพ ขาดผลการวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ ในการยนืยนั 

ธาตุอาหารพืชในน�้าหมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและจุลินทรีย์หน่อกล้วย  

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		
จากประเด็นปัญหาที่พบในแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ น�าไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู ้

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ภายใต้โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารยกระดบั OTOP ผ้าทอ และสมนุไพร 

ที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยกระบวนการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ในพืน้ทีจ่งัหวัดชยันาท มกีลุม่ผูป้ระกอบการฯ  

เข้าร่วมจ�านวน 30 กลุ่ม มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสิ้น 450 ราย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ใน 5 หลักสูตร 

ได้แก่

1) การย้อมสีธรรมชาติ “คราม:ใบหูกวาง” การเลือกใช้เส้นด้าย และเทคนิคผ้านุ่ม

2) การย้อมสีธรรมชาติ “ครั่ง” การเลือกใช้เส้นด้าย และเทคนิคผ้านุ่ม

3) งานผ้า การด้นมือ และการถักโครเชต์

4) การท�าสบู่และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย

5) สมุนไพรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

3

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับ OTOP ผ้าทอ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 15 สิงหาคม 2561 ณ 111 รีสอร์ท 

แอนด์สปา อ�าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก	
ภายหลงัจากที่ได้รบัการอบรมให้ความรูด้้านการพฒันากระบวนการผลติ ได้มกีารด�าเนินการลงพืน้ที่ 

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการฯ โดยน�าแนวทางการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ผ้าและ

เครื่องแต่งกายดังต่อไปนี้ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการฯ  

1) เทคนคิการย้อมสธีรรมชาติ วิธกีารป้องกนัสตีก การใช้สารเคม ีเพือ่ให้ผ้ามคีวามคงทนของสต่ีอการซกั  

ความคงทนของสีต่อเหงื่อ การเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2) เทคนคิการซกัและการปรบันุม่ก่อนการส่งตรวจและการจ�าหน่าย เพือ่ผ้านุม่ น่าสมัผสั และค่าความ 

เป็นกรด-ด่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
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3) เทคนคิการเลอืกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม ได้แก่ การเลอืกใช้เส้นด้ายทีม่มีาตรฐานรบัรอง  

การเลอืกใช้ฟืมสแตนเลสทีม่คีวามถีเ่หมาะสม การเลอืกใช้ขนาดของเส้นด้ายพุง่ เส้นด้ายยนื เพือ่ลดความหยาบของผ้า 

4) เทคนิคส�าหรับเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ได้แก่ เทคนิคการตัดเย็บ ฝีเข็มและการเย็บซ่อนตะเข็บเสื้อ  

การตกแต่งด้วยการปักหรือการใช้เศษผ้าทอพืน้เมืองทีน่�ามาเพิม่มลูค่า มลีวดลายทีล่ะเอยีด กลมกลนืกนัตลอดทัง้ชิน้งาน  

ไม่หลุดลุ่ย ด้านการเย็บใช้ฝีเข็มไม่น้อยกว่า 32 ฝีเย็บต่อความยาว 10 เซนติเมตร

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร มีดังต่อไปนี้

1) เทคนคิการเตรยีมวตัถดุบิสมนุไพร การทดสอบสารพษิตกค้างในวัตถดุบิ การควบคมุกระบวนการผลติ  

การเลือกบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ 

2) สบู่ก้อน สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ยาสีฟันสมุนไพร แชมพู ผลิตภัณฑ์หมักผมและ

บ�ารุงผม ถ่ายทอดการควบคุมคุณภาพโดยวิธีการชั่ง ตวง วัด ที่เคร่งครัดขึ้น และเทคนิคการลดการปนเปื้อนของเชื้อ

จุลินทรีย์ทั้งที่มาจากวัตถุดิบสมุนไพร และเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ 

3) ยาดมสมุนไพร ธูปหอม และสเปรย์สมุนไพร ถ่ายทอดเทคนิคการหั่นสมุนไพรด้วยเครื่องแทน

การหั่นด้วยมือ และที่ตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ และมีการใช้สารที่ระเหยได้ในปริมาณที่เหมาะสม 

4) น�า้หมกัชวีภาพและน�า้หมกัสมนุไพร ถ่ายทอดเทคนคิการผลติปุย๋น�า้ชวีภาพ จลุนิทรย์ีสงัเคราะห์แสง 

และจลุนิทรีย์หน่อกล้วย การเตรยีมวตัถุดบิ เทคนคิการผลติ ระยะเวลาการหมกั การคดัเลอืกจุลนิทรีย์ทีเ่หมาะสมกับ 

การผลิต การดูแลและข้อควรระวังในการผลิต

ข้อมูลผู้ประกอบการ

4.1	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	16	กลุ่ม

	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 1 กลุ่มสรรพยาบาติก 3 หมู่ 4 ต�าบลสรรพยา อ�าเภอสรรพยา  นางเอื้อมพร แอธน ผ้าบาติก
    จังหวัดชัยนาท 17150   โทร 08 9707 1388  
 2 ดวงประทีปผ้าไทย    22/1 หมู่ 4 ต�าบลโพนางด�าออก อ�าเภอสรรพยา  นางดวงประทปี หงษ์กระจ่าง เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
    จังหวัดชัยนาท 17150    โทร 08 9801 4466 หญิง
 3 รัตนา พรหมมา      55 หมู่ 4 ต�าบลเที่ยงแท้ อ�าเภอสรรคบุรี  นางรัตนา พรหมมา เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
    จังหวัดชัยนาท 17140  โทร 08 7358 0948 หญิง
 4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 120 หมู่ 8 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม นางดารารัตน์ ทาเอื้อ ผ้ามัดหมี่
  ทอผ้าหมู่ 8 เนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130  โทร 08 4621 4775 
 5 กลุ่มเย็บเสื้อจูบหม้อ 201 หมู่ 3 บ้านโศกลึก ต�าบลกะบกเตี้ย นางผกาพรรณ แตงโสภา เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
  บ้านโศกลึก  อ�าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130  โทร 08 7198 4929 ชาย
 6 กลุ่มผ้าทอโบราณ 2 หมู่ 1 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม  นางอุษา บุญสาพิพัฒน์ ผ้ามัดหมี่
  หมู่ 1            จังหวัดชัยนาท 17130   โทร 08 1036 4722 
 7 กลุ่มกระแตยองตอ 29 หมู่ 8 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม  นายสุรชัย ทาเอื้อ ผ้ามัดหมี่
    จังหวัดชัยนาท 17130   โทร 08 2886 8904
 8 กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 34 หมู่ 6 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม นางสนิม ปิ่นสุวรรณ ผ้ามัดหมี่
  ทอผ้าบ้านม่วงงาม  จังหวัดชัยนาท 17130   โทร 08 5605 2681
 9 กลุ่มทอผ้าบ้าน 57 หมู่ 14 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม นางตุ๊ก เพ็งสวย ผ้ามัดหมี่
  ทุ่งรังกระโดน หมู่ 14 จังหวัดชัยนาท 17130   โทร 08 9906 9062
 10 กลุ่มทอผ้าลาวเวียง 44 หมู่ 6 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม นางสุดา พุ่มจ�าปา ผ้ามัดหมี่
  บ้านหนองระก�า หมู่ 6  จังหวัดชัยนาท 17130   โทร 08 7205 4166 

4
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จังหวัดชัยนาท

	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 11 *วิสาหกิจชุมชน หมู่ 9 135/1 หมู่ 9 ต�าบลเนินขาม นางบ�ารุง สีวันนา ผ้ามัดหมี่
  ทอผ้าโบราณ บ้านทุ่ง อ�าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130 โทร 08 7371 9778 
 12 วิสาหกิจชุมชน 7 หมู่ 1 ต�าบลกุดจอก อ�าเภอหนองมะโมง นางส�าเนา จบศรี ผ้ามัดหมี่
  กลุ่มแม่บ้านเกษตร จังหวัดชัยนาท 17120  โทร 08 9969 4518
  บ้านกุดจอก       
 13 *สมประสงค์ไหมไทย 110 หมู่ 3 ต�าบลสุขเดือนห้า อ�าเภอเนินขาม  นายสมประสงค์ กาฬภกัด ีผ้าจก
    จังหวัดชัยนาท 17130   โทร 06 1354 5698
 14 กลุ่มเนินขามผ้าไทย 98 หมู่ 1 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม  นางฑิฆัมพร ศรีเดช ผ้ามัดหมี่
  หมู่ 1           จังหวัดชัยนาท 17130   โทร 09 1662 8365 
 15 กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 2 33 หมู่ 2 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม  นางสุดสงวน ศรีวันนา เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
    จังหวัดชัยนาท 17130   โทร 08 9213 0337 หญิง
 16 กลุ่มสตรีศรีพัฒนา 32 หมู่ 6 ต�าบลกุดจอก อ�าเภอหนองมะโมง  นางบุญรอด ไลไธสง เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
    จังหวัดชัยนาท 17120   โทร 09 0207 6319 หญิง 

	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร 54 หมู่ 13 ต�าบลเนินขาม อ�าภอเนินขาม นางสาวอ�าพร จนิดารตัน์ สบู่ก้อนกลีเซอรีน
  เขาราวเทียนทอง  จังหวัดชัยนาท 17130  โทร 09 8696 5905 
 2 วิสาหกิจชุมชนสวน 230 หมู่ 11 ต�าบลหันคา อ�าเภอหันคา นางสาวปวันรัตน์ สบู่ก้อนกลีเซอรีน
  สารพัดดีเพื่อสุขภาพ  จังหวัดชัยนาท 17130   ธิติภิรมย์รัฐ 
      โทร 08 0348 3019 
 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 20/2 หมู่ 16 ต�าบลแพรกศรีราช อ�าเภอสรรคบุรี นางสุพิทย์ ศรีทอง สเปรย์สมุนไพร
  เกษตรกรบ้านสะไม้แดง จังหวัดชัยนาท 17140   โทร 08 9459 4747 
 4 กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น 59/4 หมู่ 10 ต�าบลบางขุด อ�าเภอสรรคบุรี นางจรรยา กลัดล้อม ผลิตภัณฑ์
    จังหวัดชัยนาท 17140  โทร 08 6795 0935 บ�ารุงผิว
 5 *ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่า 70 หมู่ 4 ต�าบลสรรพยา อ�าเภอสรรพยา นางเงก็ลัง้ จนัทรวรรณกลู ยาสีฟันสมุนไพร
  สรรพยา     จังหวัดชัยนาท 17150   โทร 08 9788 4708
 6 กลุ่มอาชีพบ้านหนองกุ้ง 7 หมู่ 2 ต�าบลเขาแก้ว อ�าเภอสรรพยา นายประมวล คล้ายทอง น�้าหมักมะกรูด
    จังหวัดชัยนาท 17150   โทร 09 4054 9969 
 7 สบู่นมแพะ  111 หมู่ 5 ต�าบลมะขามเฒ่า  นางเพชรรตัน์ จนัทร์ทพิย์ สบู่ก้อนกลีเซอรีน
  ตราเพชรรัตน์ อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120  โทร 09 7923 0293 
 8 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิต 190 ต�าบลหางน�้าสาคร อ�าเภอมโนรมย์ นางสาวทัศนีย์ เถื่อนยัง น�้าจุลินทรีย์
  น�้าจุลินทรีย์ มูลค้างคาว จังหวัดชัยนาท 17170  โทร 08 0118 2354 มูลค้างคาว 
 9 วิสาหกิจชุมชนธูปหอม 12 หมู่ 8 ต�าบลหาดท่าเสา อ�าเภอเมือง นายราเชน อินทรมงคล ธูปหอม
  อินทร์มงคล  จังหวัดชัยนาท 17000  โทร 08 7849 2972          
 10 ปรับตัวสู่การพัฒนา 57 หมู่ 8 อ�าเภอชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000    นายธวัทชัย ฉิมกรด  ยาดม-ยาหม่อง
      โทร 08 1886 5721 แผนโบราณ
 11 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ 58 หมู่ 4 ต�าบลเนินขาม อ�าเภอเนินขาม นางบุญยัง พวงพิกุล ยาสีฟันสมุนไพร
  การเรียนรู้วิถีพอเพียง จังหวัดชัยนาท 17130  โทร 08 7200 7523 
  ต�าบลเนินขาม
  ภายใต้เครือข่ายป่า
  ชุมชนเขาราวเทียนทอง

4.2	ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	14	กลุ่ม
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น  

(Case Success) ของจงัหวดัชยันาท เป็นกลุม่ทีม่คีวามพร้อม ความสามารถทีจ่ะผลติผลติภณัฑ์ทีด่ี  

มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) วิสาหกิจชุมชนทอผ้าโบราณบ้านทุ่ง 

2) สมประสงค์ไหมไทย 

3) ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา

4) มะกรูด แฮร์แคร์

หมายเหตุ   

สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
ผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิงาน พบว่า สามารถพฒันาศักยภาพของผูป้ระกอบการ OTOP ด้วยหลกัการทาง

วิทยาศาสตร์ ท�าให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 สามารถสร้าง

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า OTOP ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 โดยมีข้อเสนอแนะ  

ดังต่อไปนี้

1)	องค์ควำมรูท้ำงวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรม	ทีน่�าไปถ่ายทอดเทคโนโลยกีารยกระดบัผ้าทอ 

และเครื่องแต่งกาย เช่น การย้อมสีธรรมชาติ การใช้สารช่วยย้อมจากธรรมชาติ การเลือกใช้เส้นด้าย การปรับนุ่ม  

การออกแบบ/ตัดเย็บ ต้องใช้ระยะเวลาและการฝึกประสบการณ์มากพอสมควรที่จะเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากองค์ความรู้และเทคนิคการย้อมสีต้องอาศัยหลักการสังเกต หลักทางวิทยาศาสตร์ ที่ต้องผ่านกลไกการฝึก

ปฏิบัติให้ช�านาญมากกว่านี้

2)	กรณีสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร การที่จะยกระดับให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าบางชนิด 

ต้องผ่านมาตรฐานอาหารและยา ผู้ประกอบการต้องมสีถานทีก่ารผลติที่ได้มาตรฐานตามข้อก�าหนด ด้วยงบประมาณ

ของผู้ประกอบการไม่สามารถลงทุนในการปลูกสร้างอาคารสถานที่ได้ ท�าให้กลไกการได้รับ มผช. นั้นเป็นช่องทางที่

ล�าบาก

3)	ผู้ประกอบกำรขำดประสบกำรณ์ทำงวทิยำศำสตร์	และไม่เข้ำใจถงึค�ำว่ำวทิยำศำสตร์	ในการค้นหา 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหา เน้นการแก้ไขจากการคดัลอกผูอ้ืน่ ซึง่สภาพและปัญหาในแต่ละพืน้ที ่บคุคล และกระบวน 

การผลติแตกต่างกัน ท�าให้เสยีเวลา งบประมาณในการแก้ไขปัญหา เป็นการทดลองผดิทดลองถกู จงึท�าให้เกดิปัญหา

ความยากจน ความเหลื่อมล�้าไม่เท่ากันในสังคมไทย

4)	กลไกกำรส่งเสรมิกำรตลำดมีมำก	แต่ผูบ้รโิภคกลับน้อยลง เพราะสนิค้า OTOP ส่วนใหญ่ขาดการ 

เล่าเรื่อง (Story) การสร้างจุดขายที่แตกต่าง และขาดการสร้างมูลค่าสินค้าที่สมดุล

5

	ล�ำดับ	 	 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 12 กลุ่มท�าสมุนไพรและ 58 หมู่ 4 ต�าบลมะขามเฒ่า อ�าเภอวัดสิงห์ นางสินมงคล อินธนู ธูปหอม
  ศิลปประดิษฐ์  จังหวัดชัยนาท 17120  โทร 08 7207 1795 
  บ้านคลองมอญ 
 13 ธรรมรสฟาร์มผึ้ง  123 หมู่ 5 ต�าบลวังตะเคียน อ�าเภอหนองมะโมง  นางประไพ ปทุมสุข สบู่ก้อนกลีเซอรีน
    จังหวัดชัยนาท 17120  โทร 08 6206 1814 
 14 *มะกรูด แฮร์แคร์ 5/2 หมู่ 5 ต�าบลศิลาดาน อ�าเภอมโนรมย์  นางณัชชา สปาลต์ แชมพู
    จังหวัดชัยนาท 17110   โทร 08 7522 2609 



8-.pdf   1   5/24/2562 BE   3:22 PM



54

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดนครพนม

บทน�า
กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้จดัท�าโครงการยกระดบั OTOP ในจงัหวัดนครพนม 

โดยมุง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ OTOP ให้สามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ 

เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลติ ส่งเสรมิการสร้างงานทีเ่น้นการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยได้จัดท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด�าเนินการในเขต

พืน้ทีจ่งัหวดันครพนม จ�านวน 12 อ�าเภอ โดยมขีอบเขตการด�าเนินงานรบัสมคัร คดัเลอืกกลุม่

เป้าหมาย ส�ารวจปัญหาและความต้องการด้านการพฒันา ประเมนิและวิเคราะห์ศกัยภาพก่อน

การเข้าร่วมพฒันา เพือ่ก�าหนดแนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ 

โดยการจัดถ่ายทอดความรู้ อบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิต มีการให้ค�าปรึกษาเชิงลึกตลอดระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ โดยม ี

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 120 กลุม่ ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการประเภทผลติภณัฑ์ผ้า 

104 กลุ่ม และผู้ประกอบการประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 16 กลุ่ม กระจายครอบคลุม

ทั้ง 12 อ�าเภอของจังหวัดนครพนม 

โครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดนครพนม เป็นตัวอย่างที่ดีของการ

ท�างานเชิงพัฒนาในพื้นท่ี ด้วยการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานที่ชัดเจน และกลยุทธ์

สร้างความร่วมมือในการด�าเนินงานกับสถาบันการศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์การ

ท�างานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย สามารถพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  ซึ่งส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการมีโอกาสได้น�า 

องค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลติ ผลติภัณฑ์ที่

ได้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เกิดการพฒันาคณุภาพชวิีต ซึง่จะช่วยพฒันา 

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป 

1
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ภาพแผนที่แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ ในจังหวัดนครพนม
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
จากการคดัเลอืกกลุม่ผูป้ระกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ 120 กลุ่ม ได้มกีารลงพืน้ทีส่�ารวจปัญหาและ 

ความต้องการของผู้ประกอบการฯ เพื่อประเมินและวิเคราะห์สมรรถภาพของแต่ละกลุ่ม ในส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ผ้า จ�านวน 104 ผลิตภัณฑ์ สรุปภาพรวมของปัญหาได้ ดังนี้ 

1) ด้านการย้อม พบว่าการย้อมสีไม่ตดิ สกีระจายไม่สม�า่เสมอ คณุภาพของสผ้ีาไม่คงทน หลงัจากน�าไปซกั 

สีตก มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก เวลาในการผลิตแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลานาน 

2) ด้านการทอ พบว่าพื้นผิวของผ้าไม่เรียบ มีปม ลวดลายของการทอไม่สม�่าเสมอ มีเศษเส้นด้าย  

มีเส้นไม้แทรกอยู่ในเนื้อผ้า ผ้าทอไม่แน่น ขนาดของผ้าไม่ได้ตามขนาดมาตรฐานก�าหนด 

3) ด้านการตดัเยบ็ พบว่าการตดัเยบ็ไม่แน่น หลดุลุย่ การเยบ็รมิผ้าไม่เรยีบร้อย ฝีเข็มไม่สม�า่เสมอ 

มีปมด้าย 

4) ด้านบรรจุภณัฑ์ พบว่าบรรจภัุณฑ์เก่าล้าสมยัไม่เหมาะสมกบัผลติภัณฑ์ ขาดความเป็นเอกลกัษณ์

5) ด้านการออกแบบและแปรรปูผลติภณัฑ์  พบว่าผลติภณัฑ์ไม่มคีวามหลากหลาย ขาดความทนัสมยั   

ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

6) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการตลาด พบว่าผลติภณัฑ์ไม่เป็นทีรู่จ้กั ตลาดมน้ีอย เป็นการผลติ 

ตามค�าสั่งซื้อแต่ละครั้ง

7) ด้านการตั้งราคาขาย พบว่าไม่ทราบวิธีการตั้งราคาขาย การคิดค�านวณราคาต้นทุน  

2

ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

	ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	 รวม

	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)

 1 เมือง  7 5 12

 2 ปลาปาก 8 1 9

 3 ท่าอุเทน 5 1 6

 4 บ้านแพง 7 1 8

 5 ธาตุพนม 10 5 15

 6 เรณูนคร 13 2 15

 7 นาแก  15 0 15

 8 ศรีสงคราม 9 0 9

 9 นาหว้า  10 0 10

 10 โพนสวรรค์ 3 1 4

 11 นาทม  10 0 10

 12 วังยาง  7 0 7

	 	 	 รวม	 104	 16	 120
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ส่วนของสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 16 ผลิตภัณฑ์ สรุปภาพรวมของปัญหาได้ดังนี้ 

1) ด้านสถานที่ผลิต พบว่าไม่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการแยก

บริเวณในการผลิตที่เป็นสัดส่วน ขาดความพร้อมด้านโรงเรือน

2) ด้านวตัถุดิบและอุปกรณ์ พบว่าวัตถดุบิและอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่มกีารควบคมุคณุภาพ ขาดวิธกีารเกบ็

ดูแลรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบมีการปนเปื้อน 

3) ด้านกระบวนการผลติ พบว่าขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลติ ไม่มกีารชัง่ ตวง วัด ไม่มสีตูร 

การผลิตที่แน่นอน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่สม�่าเสมอ ไม่มีการวัดค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 

4) ด้านการออกแบบและพัฒนารปูแบบผลติภัณฑ์ พบว่าผลติภัณฑ์ไม่มคีวามหลากหลาย ขาดความ

โดดเด่น 

5) ด้านบรรจุภัณฑ์ พบว่าบรรจภุณัฑ์ขาดความสวยงามและดงึดดูใจ ไม่มฉีลากแสดง  บรรจภัุณฑ์ที่ใช้ 

ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนสภาพเมื่อเจอสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ 

6) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่าช่องทางการจ�าหน่ายมีน้อย มีคู่แข่งมาก

7) ด้านการตั้งราคาขาย พบว่าไม่มีการค�านวณต้นทุน ตั้งราคาขายตามท้องตลาด ขาดการจัดท�า

ระบบบัญชี 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		
จากผลการประเมินและวิเคราะห์สมรรถภาพของแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ น�าไปสู่การ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 120 กลุ่ม ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็น

ระบบ มีผู้เข้ารับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 2,018 ราย โดยมีหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

จ�านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

1) เทคนิค กระบวนการผลิต และต้นทุนการผลิต 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) การย้อมสีครามและสีธรรมชาติด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

4) การย้อมสีเคมีที่ปลอดภัย

5) ถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อุปกรณ์ทุ่นแรง

3

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ OTOP ประเภทผ้าทอ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
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3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก	
เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับการอบรมให้ความรู้ครบทั้ง 120 กลุ่มแล้ว ได้มีการลงพ้ืนที่เพื่อให ้

ค�าปรึกษาเชิงลึกในแต่ละกลุ่ม โดยส่วนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้า ได้มีการให้ค�าปรึกษาเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหา ในประเด็นดังนี้

1) เทคนคิการย้อมสธีรรมชาตจิากวตัถดุบิทีม่อียู่ในท้องถิน่ การก่อหม้อคราม การย้อมสเีคม ีการเลอืก 

ใช้วตัถดุบิและอปุกรณ์ในการย้อมทีป่ลอดภยั วธิกีารวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การใช้สารช่วยย้อม เทคนคิการย้อมให้

สีติดทน สีไม่ตกเมื่อซัก วิธีการชั่ง ตวง วัด และการจดบันทึกส่วนผสม การยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2) เทคนคิการทอผ้า ความสม�า่เสมอของการทอ วธิกีารออกแบบลายทอผ้าทีส่ร้างเอกลกัษณ์ของกลุม่ 

วิธีการมัดและการทอ การเลือกใช้ฟืมที่มีความถี่เหมาะสม  

3) เทคนคิในการตดัเยบ็ การตดัขนาดของผ้าให้ได้ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ (ผ้าขาวม้า 80x200 เซนตเิมตร/  

ผ้าพันคอ 15-50x150 เซนติเมตร/ ผ้าสไบ 15-30x150 เซนติเมตร) ความสม�่าเสมอของฝีเข็ม

4) การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย การประดับตกแต่งผ้า  

5) เทคนิคการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การติดฉลากผลิตภัณฑ์

6) การค�านวณต้นทนุการผลติ การคดิค่าวัสด ุค่าแรงงาน วิธกีารตัง้ราคาขาย การจดัท�าระบบบญัชี

7) เทคนิคการขาย การท�าการตลาด การเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย การขายของออนไลน์ 

ส่วนของผู้ประกอบการผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร มกีารให้ค�าปรกึษาเพือ่เป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา ในประเด็นดังนี้

1) เทคนิคการผลิต การเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์เครื่องมือ   

การวัดความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ เทคนิคการเลือกใช้เครื่องชั่ง การตวง การวัด และจดบันทึก การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

2) เทคนคิการลดการปนเป้ือนของจลุนิทรย์ี การแยกสถานทีผ่ลติ จดัท�าโรงเรอืน การควบคมุความ

สะอาดของสถานที่ผลิต

3) การพัฒนาออกแบบและแปรรูปลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ มีความหลากหลาย น่าใช้ มีลักษณะเฉพาะ

ของกลุ่ม 

4) วธิกีารเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า การท�าตลาดออนไลน์ การส่งเสรมิการตลาด การลดราคา  

การแจก การแลกซื้อ และแถมสินค้า

5) การจัดท�าป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้าให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม

6) เทคนคิการบรรจปุ้องกนัความช้ืน ป้องกนัการระเหยของกลิน่สมนุไพร เทคนคิการเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ 

ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7) การจัดท�าระบบบัญชี การค�านวณต้นทุน ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต
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ข้อมูลผู้ประกอบการ

4.1	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	104	กลุ่ม

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 1 กลุ่มสตรีทอผ้า 226 หมู่ 5 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม นางมาลัย ไหลอุดี ผ้ามัดหมี่
  ย้อมคราม บ้านนาคอย    โทร 08 1053 2536 
 2 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม 108/1 หมู่ 7 บ้านสามัคคี ต.นางัว  นางชนาภา จันทร์สิน ผ้ามัดหมี่
    อ.นาหว้า จ.นครพนม  โทร 09 5769 6816  ผ้าย้อมคราม
 3 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 6 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม นางประเทียน บุนนท์ ผ้าย้อมคราม
  บ้านกุดน�้าใส   โทร 08 2214 9442 
 4 กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 9 บ้านโนนกุง ต.นางัว อ.นาหว้า  อ�าภร ค�าสวัสดิ์ ผ้ามัดหมี่
  บ้านโนนกุง จ.นครพนม  โทร 08 8305 4148 ผ้าย้อมคราม
 5 *วิสาหกิจชุมชน 154 หมู่ 1 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม จิราภรณ์ โคตรมิตร ผ้ามัดหมี่
  ฟื้นภูมิปัญญา   โทร 09 2264 7561 ผ้าย้อมคราม 
  ย้อมครามนางัว       
 6 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 128 หมู่ 3 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม ทองออน ลิภา ผ้ามดัหมีย้่อมเคมี
      โทร 09 2321 1129,  
      09 4523 0652 
 7 กลุม่ทอผ้าบ้านบะหว้า 11 หมู่ 5 บ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ  นางสมเกียรติ ผ้าหมักขี้ควาย
    อ.นาหว้า จ.นครพนม  อัครศรีวงษ์   ผ้าย้อมคราม
      โทร 08 4392 0142 
 8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 142 หมู่ 3 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า ทัศนีย์ ป้องคู่ ผ้าคลุมไหล่
  บ้านเสียว หมู่ 3 จ.นครพนม  โทร 08 3353 6994 ผ้าพันคอ
 9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 4 บ้านนากระทืม ต.นางัว อ.นาหว้า อัญชุลี โกษาแสง ผ้าลายมุก
  บ้านนากระทืม จ.นครพนม  โทร 08 1392 9842 ผ้าทอพื้นเมือง
 10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 78 หมู่ 12 ต.เหล่าพัฒนา ต.นาหว้า นางพัฒนา บุพศิริ ผ้าขาวม้า
  บ้านนาน้อย จ.นครพนม  โทร 08 4953 7749 ผ้ามัดหมี่
 11 ผ้ามัดหมี่   62 หมู่ 6 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร นางพิมพา เรณู ผ้ามัดหมี่
    จ.นครพนม  โทร 06 1105 5328 
 12 กลุ่มทอผ้าเทป   30 หมู่ 2 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร นางอุลัย บัวชุม ผ้าเทป
  ต.ท่าลาด  จ.นครพนม  โทร 08 4410 1552 
 13 กลุม่สตรทีอผ้าพืน้เมอืง 36 หมู่ 1 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม  นางเยาวรกัษ์ นครประเทศ ผ้ามัดหมี่
  หมู่ 1 บ้านท่าลาด   โทร 088 784796 
 14 นางเสริฐ สีสุธรรม 146 บ้านลาดสีชมพู หมู่ 2 ต.ท่าลาด  นางเสริฐ สีสุธรรม ผ้าเทป
    อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทร 08 4924 7136
 15 นางลองจิต บัวสาย 125 หมู่ 2 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม นางลองจิต บัวสาย  ผ้าแปรรูป
      โทร 042 579225 
 16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 55 หมู่ 1 ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม นางมยุรี แสนสามารถ ผ้าลายขิด
  บ้านหนองสงัข์ หมูท่ี ่1   โทร 09 5339 7686
 17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  291 หมู่ 7 ต.หนองสังข์ อ.นาแก นางมะโรง ด้วงค�าภา ผ้าลายขิด
  บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 7 จ.นครพนม  โทร 08 9414 0735 

4
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

  18 *กลุ่มแม่บ้านทอผ้า 111 บ้านหนองสังข์ใต้ หมู่ 2 ต.หนองสังข์ นางหงษา อินทะวงศ์ ผ้าลายมุก
  บ้านหนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม  โทร 08 0743 6259 
      (เลขาศรีสุพรรณ) 
 19 นายสุวิทย์ โคตรสขึง 149 หมู่ 7 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม  เพลิน ยืนยั่ง  ผ้าสไบ
      โทร 08 7266 3700 
 20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 21 หมู่ 8 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม นางจันทร์มณี มีรัตน์ค�า ผ้าพื้นลายขัด
  บ้านห้องโจด    โทร 08 2121 3048, 
      08 0184 1785 
 21 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 28 หมู่ 4 บ้านนกเหาะ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก นางเกสร ริทธิธรรม ผ้าพื้นลายขัด
  บ้านนกเหาะ จ.นครพนม  โทร 08 1054 5646 
 22 ทอผ้ามัดหมี่ (บ้าน 13 หมู่ 5 บ้านนกเหาะน้อย ต.โคกสูง นางสมสนิท ทิพย์ค�ามี ผ้าพื้นลายขัด
  นกเหาะน้อย หมู่ 5) อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 09 8231 7789 
 23 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  42 หมู่ 7 บ้านหนองเทาใหญ่ นางจินตนา โคตรตา ผ้าพื้นลายขัด
  (หมู่ 7 บ้านหนอง ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 06 5248 3292 
  เทาใหญ่)    
 24 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 35 หมู่ 7 บ.หนองหมากแก้ว นางชุดทาดา พ่อลีละ ผ้าพันคอย้อมสี
  จติรกรรมผ้าไทยบาตกิ  ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 06 2160 8509 ธรรมชาติ 
  (หมู่ 7 บ.หนองหมาก 
  แก้ว) 
  25 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 241 หมู่ 9 บ้านใหม่วังเซือม ต.ปลาปาก น.ส.ธญัญาภรณ์ จติรปรดีา ผ้าพื้นลายขัด
  ปักเย็บด้วยมือ  อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 09 3412 9422 
 26 *ร้านเส้นสาย 2/3 หมู่ 7 บ.หนองหมากแก้ว  คุณเอนกพงศ์ ปัดสาค�า ผ้าบาติก
  ลายเทียน  ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 08 6848 9798 
 27 น.ส.อรวรรณ  522/2 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง น.ส.อรวรรณ แก้วศกัดาศริ ิผ้าไหมมัดหมี่
  แก้วศักดาศิริ  จ.นครพนม  โทร 08 5116 6155 ยกดอก
 28 ละมัย ผ้าคราม 195 หมู่ 1 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม นางละมัย อ่อนพินา เสื้อผ้าสตรี
      โทร 08 1769 7314 ส�าเร็จรูป
 29 ตาทองผ้าฝ้าย 164 หมู่ 16 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม นายเมืองทอง ค�าเบ็ง  เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
      โทร 09 2852 6045, 
      06 1082 5950 
 30 เรือนศิลป์  353/175 ซ.12 ต.ในเมือง อ.เมือง  นางสุรีย์ ทรัพย์เสถียร ผ้าผืน
    จ.นครพนม  โทร 08 4953 0008 เขียนลายบาติก
 31 ชัชชนาผ้าฝ้าย 115 หมู่ 5 ต.นาราชควาย อ.เมือง  นายชัดชาย วงจวง ผ้าถุงส�าเร็จรูป
    จ.นครพนม  โทร 08 5715 6343
 32 มรุขสิน  126/1 ซ.วัดพระอินทร์แปลง ต.ในเมือง  น.ส.ศศธิร สกนุตวภิาดา ผ้าพันคอ
    อ.เมือง จ.นครพนม  โทร 09 5935 9977,  ผ้าเขียนลาย
      09 5395 6977 บาติก

 33 นางพรรณี ศิริกมล 471 ซ.สุขาวดี ถ.นครพนม-ท่าอุเทน  นางพรรณี ศิริกมล ผ้าทอมือลายขัด

    ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม โทร 08 4953 0008
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 34 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 48 หมู่ 8 บ้านหมากเฟือง ต.หนองบ่อ นางขวัญใจ ไกยะฝ่าย ผ้ามัดหมี่

  ทอผ้ามัดหมี่ อ.นาแก จ.นครพนม  โทร 08 5749 8679 

  บ้านหมากเฟือง  

 35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 2 หมู่ 4 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม นางดีใจ รอบรู้ ผ้าฝ้ายทอมือ

  บ้านยางค�า    โทร 08 6010 8976 ย้อมสีธรรมชาติ 

        และเคมี

 36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง ต.หนองบ่อ อ.นาแก นางสังวาล สุทธจันทร์ ผ้าขาวม้า ผ้า

  บ้านดงขวาง จ.นครพนม  โทร 08 0754 4200 สีขาวพื้น ผ้าสไบ

 37 *กลุ่มทอผ้า 4/8 หมู่ 4 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม นางสราช เพชรดีคาย ผ้าถุงมัดหมี่

  บ้านนาสมบูรณ์   โทร 08 6287 1761 

      (นางจันทร์ยา) 

 38 กลุ่มทอผ้า  69 หมู่ 2 บ.หนองนางด่อน ต.วังยาง นางเพง็นภา  แสนสามารถ ผ้าถุงมัดหมี่

  บ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง จ.นครพนม  โทร 09 8231 9960 สธีรรมชาตแิละเคมี

 39 กลุ่มจักสาน 97 หมู่ 6 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม นางจันไทย จันทะคูณ ผ้าถุงมัดหมี่

  บ้านสามแยก หมู่ 6   โทร 06 2104 0081 ผ้าขาวม้า

 40 ผ้ามัดหมี่นาขามใต้ 59 หมู่ 7 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง  นางสุเวช ยตะโคตร ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้า

    จ.นครพนม  โทร 08 4340 1003 คลุมไหล่ ผ้าสไบ

 41 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 42 หมู่ 7 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง นางเพชร ถิ่นตองโขบ ผ้าถุงมัดหมี่

  บ้านนาขามใต้ จ.นครพนม  โทร 08 7089 0203 

 42 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 70 หมู่ 4 บ้านนาขาม ต.วังยาง อ.วังยาง นางยุพิน สุขลี ผ้ามัดหมี่

  บ้านนาขาม จ.นครพนม  โทร 08 8323 8064  

      (นางสอนสิน)

 43 กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 56 หมู่ 3 ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม นางล�าไม วันนาพ่อ ผ้ามัดหมี่

  บ้านหนองแคน   โทร 08 4390 3933 

 44 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า 4 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  นางบุญยัง โถแก้วเขียว ผ้าขาวม้าแปรรูป

      โทร 09 6513 6251 

 45 กลุ่มทอเสื่อ 149 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม นางเขื่อง ค�ามุงคุณ ผ้าพืน้เมอืงแปรรปู

  บ้านโสกแมว จ.นครพนม  โทร 09 6513 6251 

 46 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  46 หมู่ 7 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม นางแตงอ่อน ตะวังทัน ผ้าพื้นเมืองทอมือ

  (บ้านชาติพัฒนา จ.นครพนม  โทร 08 5009 0453 

  ชาติไทย)   

 47 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 130 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม  นางกาญจนา ค�ามุงคุณ ผ้าทอมือแปรรูป

    จ.นครพนม  โทร 09 2553 6130 

 48 สตรีทอผ้าพื้นเมือง 101 หมู่ 2 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม นางเขื่อง ค�ามุงคุณ ผ้าพื้นเมือง

  บ้านโสกแมว จ.นครพนม  โทร 06 5103 9930

 49 คณุแตงอ่อน ตะวงัทนั 46 หมู่ 7 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม  นางแตงอ่อน ตะวังทัน ผ้าย้อมคราม

    จ.นครพนม  โทร 08 5009 0453
 50 *กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  58 หมู่ 9 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร นางไพมณี ปฏิมากรณ์  ผ้าพันคอ

  หมู่ 9  จ.นครพนม  โทร 08 9942 4948 ผ้าขาวม้า
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	  
 51 กลุ่มทอผ้าเทป 65 หมู่ 7 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร  นางรักษา อุ่นลุ๋ม ผ้าเทป
    จ.นครพนม  โทร 08 9278 3309 
 52 นางอรณุย์ี พงษานนัท์ 39 หมู่ 7 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร  นางอรุณีย์ พงษานันท์ ผ้าฝ้าย กระโปร่ง
    จ.นครพนม  โทร 08 9090 5783 
 53 กลุ่มผู้รวมพัฒนา 45 หมู่ 13 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร นางค�ามุข จิตมาตย์ ทอผ้าพื้นเมือง
  ชาติไทย ผ้าพื้นเมือง จ.นครพนม  โทร 06 2195 3600 
 54 กลุ่มทอผ้าและ  76 หมู่ 15 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร นายประจักษ์ จิตมาตย์ ผ้ายกดอก
  แปรรูปผ้าพื้นเมือง  จ.นครพนม  โทร 08 9841 4906 ผ้าเทป
  ต�าบลโคกหินแฮ่  
 55 กลุ่มถักไหมพรม 65 หมู่ 15 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร นางวราพร ศรีเฉลา หมวกถกัไหมพรม
  บ้านชลประทาน จ.นครพนม  โทร 06 1048 2521 
 56 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 156 หมู่ 8 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม นางแลบ สุงเต ผ้าลายขิด ผ้าทอ
  บ้านบ่อดอกซ้อน   โทร 08 5758 4480 
 57 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่ 78 หมู่ 5 บ้านหนองคอง ต.นาเลียง นางเทพนม อันพล ทอผ้ามัดหมี่
  บ้านหนองคอง ม.5 อ.นาแก จ.นครพนม  โทร 09 8238 0459 
 58 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 14/1 หมู่ 7 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก นางสมควร พิมพิเศษ ผ้ามัดหมี่
  บ้านหนองหมากแก้ว จ.นครพนม  โทร 08 6102 0264
 59 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 24 หมู่ 4 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม  นางเรณู ค�าหาญ ผ้าทอ เสื้อปักมือ
      โทร 08 8519 5373 
 60 กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด 19 หมู่ 2 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม  นางสาวแก้วกิริยา ผ้าแปรรปู กระเป๋า
  (Quilt) by แก้วกริยิา จ.นครพนม  ปุณเกียรติ  ของใช้อื่นๆ  
      โทร 06 5839 2987 
 61 ดวงพรผ้าทอมือ 76 หมู่ 2 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม  นางดวงพร แสงดาว เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
  แปรรูป  จ.นครพนม   โทร 06 2164 3845 ผ้าฝ้ายเข็นมือ
 62 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 10/7 หมู่ 2 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม นางมนตรี วิโรพรม ผ้าพื้นเมืองโทเร
  บ้านนาหนาดใหญ่ จ.นครพนม  โทร 08 3359 8514 
 63 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 99 หมู่ 2 ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม นางสุรภา ไชยยงค์   กระเป๋าเป้สะพาย
  แปรรูปกระเป๋า จ.นครพนม  โทร 08 2140 2967 
 64 *พรรณีย้อมคราม 44 หมู่ 2 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม นางพรรณี พ่อบาล  ผ้าพื้นเมือง
      โทร 09 0127 2529 ย้อมคราม
 65 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 58 หมู่ 12 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม นางสาวค�าหม่อน พ่อศรยีา ผ้าคลุมไหล่
  บ้านนายาง     โทร 09 3036 2461
 66 สุดใจผ้าย้อมคราม 32 หมู่ 2 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม นางสุดใจ โพธิ์พรม ผ้าคลุมไหล่
      โทร 08 7233 8859 ผ้าพันคอ
 67 กลุ่มฟืมทองพัฒนา 44 หมู่ 2 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม นางวารินทร์ แสนสุภา ผ้าย้อมคราม
  ย้อมและแปรรูป   โทร 09 0127 2529
 68 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 91 หมู่ 8 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นางระออง แสนสุภา ผ้าคลุมไหล่
  บ้านพิมานท่า   โทร 08 0743 5132
 69 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 26/42 หมู่ 1 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นางสาวศรีพระจันทร์ ผ้าไหมมัดหมี่
  จากกกและผือ  จ.นครพนม  บุราณเคน  ผ้าขาวม้า
  หมู่ 1 ต.สามผง     โทร 08 0764 0386
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 70 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โทเร 19 หมู่ 3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม  นางหลง ผงจันทร์ ผ้าไหมมัดหมี่

  หมู่ 3  จ.นครพนม  โทร 0 4253 5929, ผ้าขาวม้า

      08 5696 7892 

 71 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 52 หมู่ 15 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม นางประคอง โมท�า ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านสามผง จ.นครพนม  โทร 08 7953 2413, 

      09 3449 4589 

 72 กลุ่มทอผ้าบ้านนาโอ 135 หมู่ 4 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม  นางบัวเรียน มหาวงค์ ผ้าไหมและผ้า

    จ.นครพนม  โทร 06 1101 9975 มัดหมี่ย้อมคราม

 73 นางอวยชัย สอนชา 35/28 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม  นางอวยชัย สอนชา ผ้าย้อมครามและ

    จ.นครพนม  โทร 09 2717 9863 ผ้ามัดหมี่คราม

 74 กลุ่มทอผ้า  191 หมู่ 16  ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม  นางยุดารัตน์ อินทริง ผ้าฝ้ายย้อมคราม

  บ้านหนองผือ หมู่ 16 จ.นครพนม  โทร 09 6731 8466 

 75 กลุ่มทอผ้าบ้านค�าเตย 76/2 หมู่ 16 ต.ท่าจ�าปา อ.ท่าอุเทน  นางอาทิตยา วังอุปัดชา ผ้ามัดหมี่โทเร

  หมู่ 16  จ.นครพนม  โทร 09 5512 1997 

 76 กลุ่มอาชีพสตรี 104 หมู่ 5 ต.นาค�า อ.ศรีสงคราม นายเขือ่นทอง สมรฤทธิ ์ ผ้ามัดหมี่โทเร

  บ้านนาค�า หมู่ 5 จ.นครพนม  โทร 08 2844 2093 

 77 กลุ่มทอเสื่อ 47 หมู่ 8 ต.นาค�า อ.ศรีสงคราม   นางสาวสุริยา ไชยพรม ผ้าขาวม้า

  บ้านโนนรัง จ.นครพนม  โทร 08 0412 8735 

 78 กลุ่มทอผ้า  100 หมู่ 8  บ้านโนนอุดม ต.โพนบก นางอุทิศ แก้วสมบัติ ผ้าพันคอ

  บ้านโนนอุดม  อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทร 09 5827 4147 ผ้าขาวม้า ผ้าถุง

 79 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 108 หมู่ 10 บ้านโพนจาน ต.โพนจาน  นางรัศมี ราชมณี ผ้ามัดหมี่ ผ้าสไบ

    อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทร 06 1120 6428 ผ้าพื้น

 80 กลุ่มผ้าทอมือ 29/1 หมู่ 10 บ้านค�าฮาก ต.โนนตาล  น.ส.สุธิสา คาระวงค์ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

  บ้านค�าฮาก อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทร 06 2258 0995 เครื่องนอน

 81 *กลุ่มทอผ้าบ้านโพน 85/1 หมู่ 8 บ้านโพน ต.โนนตาล  นางบุญเรือง ผ้าขาวม้า ผ้าทอ

    อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม กิติศรีวรพันธุ์ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 

      โทร 09 8323 8344

 82 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 51/1 หมู่ 16 บ้านเนินบ่อทอง ต.รามราช  นางศุครีม เอกสะพัง ผ้าขาวม้า

  ไทกะเลิง  อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทร 06 2256 5519 เครื่องนอน

 83 กลุม่ทอผ้าและแปรรปู 143 หมู่ 9 บ้านหนองผักตบ ต.นาบ่อหัว นางรนัดร เหลนิต้ายซ้าย ผ้าพันคอ

  บ้านหนองผักตบ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทร 08 6232 4622,  ผ้าขาวม้า  

      09 8149 0533 ผ้าคลุมไหล่

 84 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 98/1 หมู่ 5 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน นางถิรกร ชนะพจน์ ผ้าขาวม้า ผ้าทอ

  ต�าบลเวินพระบาท จ.นครพนม  โทร 09 8815 1895 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

 85 กลุ่มสตรีทอผ้า เย็บ 70 หมู่ 7 บ้านหนองลาดควาย ต.โพนทอง นางสมจิตร อินทะโร ผ้าทอ เสื้อปักมือ

  ด้วยจักรปักด้วยมือ  อ.เรณูนคร จ.นครพนม โทร 08 8313 5725

 86 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 34 หมู่ 2 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม น.ส.ภิรมพ์ โมธรรม ตัดเย็บเสื้อผ้า

  ครัวเรือนนางัว   โทร 09 3364 5385

 87 กลุ่มอาชีพทอผ้า  160 หมู่ 1 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม นางดอกไม้ ค�าใหญ่ จักสาน

  บ้านดอนสมอ จ.นครพนม  โทร 09 8101 6327 
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 88 กลุ่มทอผ้าแม่ศรีไว 30/1 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง  นางศรีไว จ�าเริญใจ ผ้าพื้นเมืองย้อม
    จ.นครพนม  โทร 09 9543 8955 สีธรรมชาติ
 89 กลุ่มแม่บ้าน  111 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นางบังอร ปากดี ทอผ้ามัดหมี่
  บ้านนากระแต้ จ.นครพนม  โทร 09 9543 8955
 90 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 34 /1 หมู่ 8 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง  นางสาวสุดารัตน์ ผ้าขาวม้า
    จ.นครพนม  ทองสาม
      โทร 09 5963 3324 
 91 *กลุ่มทอผ้ามัดหมี่  39 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง  นางบุญล้วน ลามะหลิ่ง ผ้าพันคอ
    จ.นครพนม  โทร 09 5963 3324 
 92 กลุ่มผลิตสินค้า 124 หมู่ 2 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นางล�าพร ผาลี ทอผ้ามัดหมี่
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.นครพนม   โทร 09 1362 0102 
 93 กลุ่มทอผ้า  138 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง นางเกษร แวงดา ทอผ้ามัดหมี่
  บ้านหนองแวง จ.นครพนม  โทร 08 3356 3673 
 94 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 86 หมู่ 8 บ.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม นางค�าใบ จันทะวงค์ ผ้าขาวม้า
  บ้านหนองสังข์   โทร 09 8724 7545 
 95 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 76/1 หมู่ 9 บ.หมูม้น ต.ดอนเตย อ.นาทม นางนา เหนือพวน ผ้าขาวม้า 
    จ.นครพนม  โทร 08 8728 9920 ผ้าย้อมคราม
 96 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 85 หมู่ 5 บ.หมูม้น ต.ดอนเตย อ.นาทม นางพิมพา ศรีหมุน ผ้าขาวม้า
  บ้านหมูม้น หมู่ที่ 5 จ.นครพนม  โทร 08 7025 1473 ผ้ามัดหมี่
 97 *วิสาหกิจชุมชน 19 หมู่ 6 บ.โนนอุดมดี ต.ดอนเตย นางยุภา พลแก้ว ผ้าขาวม้า
  กลุ่มทอผ้าขาวม้า อ.นาทม จ.นครพนม  โทร 08 0191 3874 
  บ้านโนนอุดมดี  
 98 กลุ่มทอผ้าย้อมคราม 152 หมู่ 9 บ.ท่าพันโฮง ต.นาทม อ.นาทม นางทัศวรรณ์ ดีระหาญ ผ้าขาวม้า
  บ้านท่าพนัโฮง หมูท่ี ่9 จ.นครพนม  โทร 09 3329 0383 ผ้าย้อมคราม
 99 กลุ่มทอผ้าหมู่ที่ 14 154 หมู่ 14 บ.ท่าพันโฮง ต.นาทม  นางสาวสายทอง ผ้าขาวม้า
    อ.นาทม จ.นครพนม  วังญาติ  ผ้าย้อมคราม
      โทร 09 7997 6016 
 100 กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 137 หมู่ 14 บ.ท่าพันโฮง ต.นาทม อ.นาทม นางสมจิต แสนใชย ผ้าขาวม้า
  บ้านท่าพันโฮง จ.นครพนม  โทร 08 4496 4847 ผ้ามัดหมี่
 101 นางดาวเรือง  140 หมู่ 15 บ.นาทม ต.นาทม อ.นาทม นางดาวเรอืง ดวงปากค�า ผ้าขาวม้า
  ดวงปากค�า จ.นครพนม  โทร 08 4719 1746 ผ้ามัดหมี่
 102 กลุ่มสตรีทอผ้า 225 หมู่ 15 บ.นาทม ต.นาทม อ.นาทม นางโนรา สายแสน ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม
  พื้นเมือง  จ.นครพนม  โทร 08 6095 9467 
 103 กลุ่มสร้างสรรค์นาทม 62 หมู่ 10 บ.นาทม ต.นาทม อ.นาทม  นางพาวินี ราชม ผ้าขาวม้า
    จ.นครพนม  นางนวลระหงษ์ 
      ไชยสุโพธิ์ (รอง) 
      โทร 09 5168 3784, 
      09 0345 1457 
 104 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 208 หมู่ 1 บ.นาทม ต.นาทม อ.นาทม นางปัญจัย นาศรีทม ผ้าขาวม้า
  พื้นเมือง  จ.นครพนม  โทร 08 0679 8485 ผ้ามัดหมี่ 
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 1 นางอุรัญใจ มานุโย 148 หมู่ 8 ต.เรณู อ.เรณูนคร นางอุรัญใจ มานุโย  แชมพูสมุนไพร

    จ.นครพนม  โทร 09 8404 2504 ค�าแสด

 2 นางหมอนตา มีลา  32 หมู่ 3 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก นางหมอนตา มีลา สมุนไพร

  (กลุ่มสมุนไพร จ.นครพนม  โทร 08 0007 4961 

  นามะเขือ) 

 3 กลุ่มแปรรูปสมุนไพร  10 หมู่ 1 บ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมือง น.ส.ชลกร ค�าผาย สบู่สมุนไพร

  (หมู่ 1 บ้านหนาด)  จ.นครพนม  โทร 09 0748 9848 

 4 กลุ่มแม่บ้าน อสม.  18 หมู่ 12 บ้านหนองฮี ต.หนองฮี ผุดผ่อง ใยสุวงค์ กลุ่มธูปสมุนไพร

  บ้านหนองฮี หมู่ 12 อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 08 1195 1430 

 5 วิลันรัตน์สมุนไพร 56 หมู่ 4 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม นายชนินทร์ พรมชมชา สบู่กลีเชอรรีน

      โทร 08 9569 5886 สบูส่มนุไพรไล่ยงุ

 6 *นิวซีเฟรา  472/2 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง นางรุ่งทิพย์ เจริญพร สบู่สมุนไพร

  (nucifera) อ.เมือง จ.นครพนม  โทร 09 5347 1339,  เทียนหอม

      09 5918 3471 

 7 พรรณาชาติ 42 หมู่ 14 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม นายปรฬุห์กรณ์ ศรจีนัทร์ สบู่สมุนไพร

      โทร 06 4836 0387 ฟักข้าว

 8 กลุ่มสมุนไพร 148 หมู่ 19 ต.น�้าก�่า อ.ธาตุพนม นางศิริวรรณ ยาหม่องสมนุไพร

  แสงสุวรรณ จ.นครพนม  แสงสุวรรณ

      โทร 08 4511 3339 

 9 คณุกลัย์สดุา สขุสวสัดิ ์ 50 หมู่ 6 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  น.ส.กัลย์สุดา สุขสวัสดิ์ ทวิาพชัรสมนุไพร

    จ.นครพนม  โทร 09 4942 6946 

 10 นายจันทร์ ภูยาทิพย์ 109 หมู่ 8 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม  นายจันทร์ ภูยาทิพย์ สมุนไพรน�้ายา

    จ.นครพนม  โทร 08 7491 3690 บ้วนปาก

 11 *ทิวาพัชรสมุนไพร 50 หมู่ 6 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  น.ส.กัลย์สุดา สุขสวัสดิ์ แชมพูสมุนไพร

    จ.นครพนม  โทร 09 4942 6946 

 12 กลุม่สมนุไพรธาตพุนม 99 หมู่ 5 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม นางอุบล เมืองโคตร ลูกประคบ

     จ.นครพนม  โทร 08 9850 2406 สมุนไพร

 13 *กลุ่มสบู่วังสับปะรด 76/3 หมู่ 16 ต.ท่าจ�าปา อ.ท่าอุเทน นางวัลนิภา วังอุปัดชา สบู่สมุนไพร

  ค�าเตย   จ.นครพนม  โทร 09 5512 1997 สับปะรด

 14 น.ส.สุวัตรจนี มนุราช 450 หมู่ 4 บ้านต้าย ต.โพนจาน  น.ส.สุวัตรจนี มนุราช สบู่ถั่งเช่า

    อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โทร 08 1868 3911

 15 ครีมสมุนไพรสาวภูไท 113 หมู ่9 ต.เรณ ูอ.เรณนูคร จ.นครพนม นายบวรทัติ สารทอง  ครีมสมุนไพร

      โทร 06 1028 7924 

 16 กลุ่มสมุนไพรจามจุรี 28 หมู่ 11 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง  นายณัฐชัย อินทะสา สบู่ น�้ามันเหลือง

    จ.นครพนม   โทร 06 3578 6568 

4.2	ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	16	กลุ่ม
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สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน พบว่า การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ในการใช้ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่พฒันาสนิค้าหลงัจากการพฒันา โดยการให้ค�าปรกึษาเชิงลึกเป็นรายกลุ่ม  

ในด้านกระบวนการผลติ การพฒันาผลติภณัฑ์  สามารถลดต้นทนุการผลติได้อย่างเป็นรปูธรรม เช่น ผูป้ระกอบการผ้า  
สามารถลดเวลาการย้อม และลดการใช้เชือ้เพลงิ มเีทคนิคการย้อมให้สตีดิคงทน ผูป้ระกอบการสมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันาผลติภณัฑ์ทีต้่องเป็นไปมาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน  (มผช.) เมือ่ได้รบัการพฒันา 
ท�าให้ผลติสินค้าทีม่คีณุภาพเป็นทีส่นใจของผูซ้ือ้ ท�าให้ส่วนหน่ึงสามารถขายสนิค้าได้เพิม่ขึน้ ส่งผลให้มเีงนิทนุหมนุเวยีน
ในการผลติสนิค้า  ทัง้นีพ้บว่าหลงัจากได้เข้าร่วมโครงการฯ ผลติภัณฑ์ประเภทผ้า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คดิเป็น 44.23 %  
ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็น 62.50% โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.	จำกควำมเคยชนิของผู้ประกอบกำรท่ีเคยปฏิบตัมิำตัง้แต่รุน่บรรพบรุษุ ท�าให้ต้องใช้เวลาในการ 
ท�าความเข้าใจพอสมควร ดงันัน้การให้ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม จงึควรมกีารจดัท�าคูม่อืต่างๆ  
ในขัน้ตอนการผลติทีส่�าคญั ทีเ่ข้าใจง่าย เพือ่ช่วยทบทวนความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่อไป 

2.	ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถสร้ำงช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยด้วยตนเอง  
เช่น การสร้างช่องทางการจัดจ�าหน่ายด้วยช่องทาง online มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ผ่าน social media เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

3.	กำรสร้ำงทำยำทธุรกจิ	โดยให้สิทธปิระโยชน์ในการสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่ผูท้ีส่ามารถให้ทายาท  
หรือคนรุ่นใหม่เข้ามามบีทบาทหรือส่วนร่วมในการด�าเนินกจิการของกลุม่ เช่น การสนับสนุนทนุการศกึษาให้แก่ตวัแทน
กลุ่มที่ส่งคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 

4.	กำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเป็นผูป้ระกอบกำร เพือ่ผลกัดนัและสร้างทศันคตท่ีิถกูต้องในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่การจ�าหน่าย เป็นการสร้างความตระหนกัรูใ้ห้เกดิขึน้กบัสมาชกิในกลุม่ สร้างทศันคตแิละแนวคดิที่ 
ผู้ประกอบการในยุค 4.0 ให้น�ามาใช้เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในกลุ่ม 

5.	กำรศกึษำพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้บรโิภคในแต่ละพืน้ท่ี	เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถผลติ 
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บรโิภคในแต่ละพ้ืนที ่เช่น ผูบ้รโิภคในจังหวัดนครพนมนยิมผ้าเรยอนมากกว่า
ฝ้ายเข็น เนื่องจากผ้ามีความนุ่ม แต่กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร นิยมผ้าที่ท�าจากเส้นใยชนิดฝ้ายเข็นมือหรือเข็น
โรงงานมากกว่า เนื่องจากได้ความรู้สึกถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น 
(Case Success) ของจังหวัดนครพนม เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม ความสามารถที่จะผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 12 กลุ่ม ได้แก่  

1) วิสาหกิจชุมชนฟื้นภูมิปัญญาย้อมครามนางัว 
2) กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองสังข์ 
3) ร้านเส้นสายลายเทียน 
4) นิวซีเฟรา (nucifera) 
5) กลุ่มทอผ้าบ้านนาสมบูรณ์ 
6) ทิวาพัชรสมุนไพร 
7) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่ 9 
8) พรรณีย้อมคราม 
9) กลุ่มสบู่วังสับปะรดค�าเตย 
10) กลุ่มทอผ้าบ้านโพน 
11) กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 
12) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนอุดมดี

หมายเหตุ   
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การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

บทน�า 
กาฬสินธุ์เป็น 1 ใน 10 จังหวัดเป้าหมายของโครงการยกระดับสินค้า OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและ

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

กาฬสนิธุ ์ในการน�ากระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้พัฒนากระบวนการผลติ 

และยกระดับผลติภัณฑ์ให้มคุีณภาพและความปลอดภยั ได้มาตรฐาน มคีวามประณตี สวยงาม ตรงตามความต้องการ 

ของลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  

พืน้ทีด่�าเนนิการครอบคลมุทกุพืน้ที่ในจงัหวดักาฬสนิธุร์วม 18 อ�าเภอ ผลการด�าเนนิการ สามารถ 

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในด้านกระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวม 133 กลุ่ม  

ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ผ้าจ�านวน 98 กลุม่ และผูป้ระกอบการสมนุไพรที่ไม่ใช่อาหารจ�านวน 35 กลุม่  

นอกจากนี้ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพด้วย

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม จ�านวน 2,015 ราย แบ่งเป็นผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ผ้าจ�านวน 1,503 คน  

และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจ�านวน 512 คน

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ถกูน�ามาใช้ในการกระบวนการผลติและ 

ควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์ โดยผูป้ระกอบการ OTOP ผลติภณัฑ์ผ้าได้รบัการเสริมทกัษะการย้อมด้วยสธีรรมชาติ  

และการใช้มอร์แดนท์ ให้มเีฉดสทีีห่ลากหลายและมคีวามคงทนของสีต่อการซกัของผลติภณัฑ์ การทอหรอืการตดัเยบ็  

การให้องค์ความรูใ้นการแก้ปัญหาผลติภณัฑ์ไม่ผ่านมาตรฐาน การเลอืกใช้เส้นด้าย การออกแบบลวดลายให้เป็น 

อตัลกัษณ์และตราสนิค้าทีเ่ป็นเอกลักษณ์ มกีารน�าวตัถดุบิธรรมชาตท่ีิมีในท้องถิน่มาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ เช่น  

ดนิสแีดง การทอผ้าทีมี่ลวดลายจากภูมิปัญญา ทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมและประเพณขีองจงัหวดั ผลติภณัฑ์ผ้าทอที ่

ได้รบัการยกระดบัให้ได้ตามมาตรฐานตรานกยงูพระราชทานหรอืมาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน เช่น ผ้าแพรวา ผ้าซิน่  

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสไบทอมือ ผ้าเกล็ดเต่า ผ้าย้อมคราม เสื้อภูไท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ 

ทางภมูศิาสตร์ (GI) คือผ้าซิน่แพรวา ของกลุม่ผูผ้ลติผ้าแพรวาในอ�าเภอสามชยั อ�าเภอสหสัขนัธ์และอ�าเภอค�าม่วง 

จังหวดักาฬสินธุ ์ตลอดจนการออกแบบโลโก้และบรรจภุณัฑ์ และส่งเสรมิช่องทางการตลาด ให้แก่ผูป้ระกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ   

ผู้ประกอบการ OTOP ด้านสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยัง 

ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียน OTOP ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจดแจ้งและข้ึน

ทะเบียน OTOP สมุนไพรกลุ่มเครื่องส�าอาง มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

มาตรฐาน GMP หลกัเกณฑ์การจดแจ้ง (สมุนไพร) ตามกฎระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

กระบวนการผลติและการพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร  การสกัดสมนุไพรเพ่ือผลิตเครือ่งส�าอาง  รวมท้ัง 

การให้ค�าปรกึษาเชงิลึกเพือ่แก้ปัญหาหรอืปรบัปรงุคณุภาพผลติภณัฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน การลดการปนเป้ือนใน

การผลติเพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค  เช่น การคดัเลอืกวตัถดุบิ ความสะอาดหรอืสขุอนามยัของผูผ้ลติ  การส่งเสรมิ 

การตลาด และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ OTOP เพือ่ส่งเสรมิการขาย ผลติภัณฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหารที่ได้รบัการ

พัฒนา เช่น แชมพู ครีมย้อมผมและครีมนวดผม ครีมบ�ารุงผิว ลูกประคบสมุนไพร น�้ามันหอมระเหย 

1
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ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

	ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	 รวม

	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)

 1 อ�าเภอค�าม่วง  10 1 11

 2 อ�าเภอกุฉินารายณ์  5 6 11

 3 อ�าเภอนามน  7 4 11

 4 อ�าเภอเมือง  5 5 10

 5 อ�าเภอสหัสขันธ์  6 3 9

 6 อ�าเภอเขาวง   5 3 8

 7 อ�าเภอฆ้องชัย  5 3 8

 8 อ�าเภอยางตลาด  4 4 8

 9 อ�าเภอสมเด็จ  5 3 8

 10 อ�าเภอสามชัย  6 1 7

 11 อ�าเภอกมลาไสย  6 1 7

 12 อ�าเภอดอนจาน  3 3 6

 13 อ�าเภอหนองกุงศรี  4 2 6

 14 อ�าเภอห้วยผึ้ง  6 0 6

 15 อ�าเภอนาคู  5 0 5

 16 อ�าเภอท่าคันโท  4 0 4

 17 อ�าเภอร่องค�า  4 0 4

 18 อ�าเภอห้วยเม็ก  4 0 4

	 	 	 รวมทั้งสิ้น	 94	 39	 133
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์ 
จากการลงพื้นที่เพื่อส�ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการฯ พบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าของ 

จังหวัดกาฬสินธุ์จ�านวน 98 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภทสิ่งทอ 66 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าแพรวา  

ผ้าซิ่นมัดหมี่ ผ้าย้อมคราม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสไบทอมือ ประเภทเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ชุดส�าเร็จรูป 26 ผลิตภัณฑ์ เช่น  

เสื้อภูไท เสื้อย้อมคราม ผ้าซิ่นส�าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กระเป๋า ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า 6 ผลิตภัณฑ์ ปัญหาที่พบ 

ส่วนใหญ่คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านมาตรฐานตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพราะผู้ผลิตยังขาด 

ความรู้และทักษะด้านการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การฟอกเส้นใย สีที่ได้ไม่คงทนต่อการซัก การใช้ และค่าความ

เป็นกรด-ด่างเกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนด

2. เส้นด้ายที่น�ามาทอส่วนใหญ่เป็นเส้นด้ายโรงงาน มีวัตถุดิบไม่เพียงพอกับการผลิต เครื่องมือที่

ใช้ในการผลิตไม่เพียงพอ การออกแบบลวดลายของผ้าทอและการออกแบบในการตัดเย็บไม่ทันสมัย ขาดบุคลากร

เพราะส่วนใหญ่ผู้ผลิตเป็นผู้สูงอายุและมีอาชีพหลักคือการท�านา ไม่มีเงินทุนส�ารองในการผลิต 

3. การออกแบบตราของผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุม่ไม่ทันสมยั ไม่ดงึดดูใจผูบ้รโิภค  ช่องทาง 

การตลาดในการขายสนิค้ามีน้อย มคีูแ่ข่งทางการตลาดของสนิค้าประเภทเดยีวกนัค่อนข้างมาก และขาดการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

กลุม่สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 35 ผลติภัณฑ์ ปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่ ผลติภัณฑ์ส่วนมากจะไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช.) และมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เพราะจะเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ ทีย่งัไม่ผ่านการ 

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและยังไม่มีโรงเรือนที่ได้มาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

1.	ลูกประคบ พบว่าการห่อหุ้มลูกประคบยังไม่มีความหนาแน่น พบปริมาณจุลินทรีย์และเชื้อรา

ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด ยังขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในด้าน

กระบวนการผลิตลูกประคบสมุนไพรที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสามารถเก็บไว้ได้นาน 

2.	สบู่	พบว่ามีค่าความเป็นกรด - ด่าง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีความคงตัวของผลิตภัณฑ์ มีฟอง

อากาศ มีสิ่งแปลกปลอมที่จะปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

3.	แชมพ	ูครีมนวดผม	ครีมหมกัผมย้อมผม	พบว่าผลติภณัฑ์มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง ค่าของแบคทเีรีย 

ท่ีเจริญเติบโตโดยใช้อากาศ และยีสต์และราทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนผสมของแชมพ ู

ไม่เป็นเนื้อเดียวกันมีการแยกและมีการใส่สารกันบูดในปริมาณที่ไม่เหมาะสม 

4.	สมุนไพรไล่แมลง	 พบว่า มีปัญหาในการสกัดสารที่มีฤทธิ์ในการก�าจัดแมลง ไล่แมลงจากพืช 

ชนดิต่าง ๆ  ขาดการใช้อุปกรณ์เครือ่งมือในการสกดัน�า้มนัหอมระเหยจากสมนุไพรที่ใช้ในการไล่แมลง. ขาดการรกัษา

ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (ไม่ให้เกิดการแยกชั้น ตกตะกอน) ขาดความรู้เรื่องกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 

5.	ยำหม่อง	 ยำดมสมุนไพร	พบว่ามีปัญหาเรื่องการใช้เครื่องมือชั่ง ตวง วัด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี

คุณภาพใกล้เคียงกันในทุกรอบการผลิต การผสมสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถออก

ฤทธิ์ให้กลิ่นหอมเป็นระยะเวลานาน ขาดความรู้ในด้านกระบวนการผลิตที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 

แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จากผลการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้นน�าไปสู่ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3

2
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ภาพการจัดหลักสูตรการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ภายใต้โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการยกระดบัผลติภณัฑ์ผ้าและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสมุนไพร 

ที่ไม่ใช่อาหาร ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ทั้งสิ้น 133 กลุ่ม จ�านวน 2,015 ราย 

ซึ่งได้มีการจัดหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จ�านวน 6 หลักสูตร ดังนี้

1. การส่งเสริมการตลาด แนวโน้มขายผลติภณัฑ์ OTOP ออนไลน์ และการสร้างมาตรฐานสนิค้า OTOP

2. การออกแบบตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

3. การฟอกย้อมสิ่งทอพื้นบ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   

4. เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติและการเพิ่มเฉดสีโดยใช้มอร์แดนท์

5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนากระบวนการผลิต

6. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
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3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก
•	กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ำ

1. ให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าเกีย่วกบัการจดเลขทะเบยีนโอทอปและผลกัดนัให้กลุม่ยืน่จดทะเบยีนโอทอป

2. ให้ค�าปรึกษาในการแก้ปัญหา ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความคงทนของสต่ีอการซกัของผลติภณัฑ์  

ตลอดจนการย้อมด้วยสีธรรมชาติ และการใช้มอร์แดนท์ ให้มีความคงทนของสี

3. ในด้านผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการเน้นการปรับเปล่ียนวัตถุดิบในการผลิตโดยให้

ความส�าคัญกับฝ้ายและไหมมากข้ึน และจังหวัดกาฬสินธุ์เน้นการเป็นจังหวัดที่ผลิตสินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อม หรือ 

Kalasin Green Product นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนขนาดของผ้าและลวดลายที่สร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อให้เป็น

สอดคล้องกับมาตรฐาน มผช.

4. ในด้านวตัถุดบิผู้ประกอบการเน้นการปรบัเปลีย่นวตัถดุบิในการผลติโดยให้ความส�าคญักบัฝ้ายและ 

ไหมมากขึน้ ท้ังนีร้วมทัง้การเน้นการใช้สย้ีอมจากธรรมชาติ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการหนัมาใช้สย้ีอมจากธรรมชาต ิลดการใช้ 

สารเคมีที่เป็นอันตราย 

5. ในด้านมาตรฐาน ผูป้ระกอบการให้ความส�าคญักบัการยกระดบัมาตรฐานสนิค้ามากขึน้ ทัง้การยก

ระดบัเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ มผช.ทัง้ผลติภณัฑ์จากผ้าฝ้ายและผ้าไหม การยกระดบัผ้าไหมสูม่าตรฐานตรานกยูง

พระราชทาน ท้ังนกยูงทอง นกยูงเงนิ นกยูงน�า้เงนิและนกยงูเขยีว โดยเฉพาะในกลุม่ผูผ้ลติผ้าจากไหม นอกจากนัน้ยังต้อง 

การยกระดับหรอืข้ึนทะเบยีนผู้ใช้สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์(GI) ในกลุ่มผูผ้ลติผ้าแพรวาในอ�าเภอสามชัย อ�าเภอสหสัขนัธ์ 

อ�าเภอค�าม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่มีสามารถขอใช้ GI ผ้าแพรวาในผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ ซิ่นแพรวากาฬสินธุ์ และผลิตภัณฑ์

จากครามของกาฬสินธุ์ที่เป็นที่นิยมและมีคุณภาพดี

•	กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

1. อบรมให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.)

2. อบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิต เช่นสาเหตุการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากกระบวนการผลิต  

อันได้แก่ การสวมถุงมือ การล้างมือก่อนผลิต การล้างวัตถุดิบ อุปกรณ์ให้สะอาด

3. อบรมและให้ความรู้แนะน�าเรื่องการลดปริมาณเชื้อรา สามารถท�าได้โดยการตากวัตถุดิบต่างๆ  

ให้แห้งสนิทและเก็บให้มิดชิด ห้ามให้โดนอากาศหรือความชื้น

4. แนะน�าและให้ความรูท้างวทิยาศาสตร์ เช่น การใช้เคร่ืองมอื ชัง่ ตวง วดั เพือ่ให้ผลติภณัฑ์ได้มาตรฐาน  

การปรับความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น มะนาว มะขาม

5. แนะน�าการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการสกัดน�้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรที่ใช้ในการไล่แมลง 

และการรักษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (ไม่ให้เกิดการแยกชั้น ตกตะกอน) ให้รู้เรื่องกระบวนการผลิต
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและ 84 หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัว ต.เจ้าท่า นางนงค์รักษ์ จอมพิบูล ผ้าซิ่น ผ้าตัดเสื้อ

  ผ้ามัดหมี่   อ.กมลไสย จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 1862 6596 ผ้าขาวม้า  ผ้าพนัคอ

 2 กลุ่มเย็บด้วยจักร 38 หมู่ที่ 7 บ้านแจ่มจม ต.เจ้าท่า นางรัตนวัน ศรีประโชติ เสื้อปักมือ เสื้อติด

  ปักด้วยมือ  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 6030 6255 แถบ ผ้าฝ้ายที่ยัง

        ไม่แปรรูป

 3 กลุ่มท่อผ้าห่ม 42 หมู่ที่ 4 บ้านโนนรัง ต.เจ้าท่า นางบังอร แสงเมืองชิน ผ้าสไบ ผ้าพันคอ

  บ้านโนนรัง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 9276 9387 ผ้าตัดเสื้อ 

        ของช�าร่วย

 4 กลุ่มแปรรูปผ้า 28 หมู่ที่ 7 บ้านเสมา ต.หนองแปน นางบุยล้อม วงค์ชัยนันท์ กลุ่มแปรรูปผ้า

  นครเสมา   อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 7492 5334 นครเสมา 

  (พระธาตุยาคู)     (พระธาตุยาคู)

 5 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 142 หมู่ที่ 8 บ้านโพนงาม ต.โพนงาม นางละมุนศรี เดชทาน ของที่ระลึก

  โพนงาม  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 3482 1221 โฮมสเตย์

 6 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 144 หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ต.จุมจัง นางส�าอาง นามนนวล ทอผ้า แปรรูปด้วย

  บ้านสันติสุข  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 3316 8226 วิธีเย็บมือ 

  (กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง)  

 7 กลุ่มทอผ้าแพรวา 146 หมู่ที่ 8 บ้านชาด ต.นาโก  นางนันทพร ศรีบวรชัย ผ้าลายน�้าไหล ผ้า

  (สไบ)  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 3316 8226 โพกผม สไบโทเร

 8 กลุ่มทอผ้าเกล็ดเต่า 16 หมู่ที่ 3 บ้านสามขา ต.สามขา  นางวิบูลย์สุข แสงนาโก ผ้าเกล็ดเต่า

    อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 3328 6398 

 9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 576 หมู่ที่ 12 บ้านบัวขาว ต.บัวขาว นางประวีณา ธรรมาศิล พรมเช็ดเท้า

  บัวขาว  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 9462 9828 ผ้าห่ม ผ้าคลุมไหล่ 

        ผ้าพันคอ กระเป๋า    

 10 กลุ่มโฮมสเตย์ 92 หมู่ที่ 5 บ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า นางไกรศรี หนองสูง ของที่ระลึก

  ผู้ไทโคกโก่ง  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 8508 8966 โฮมสเตย์  

  (กลุ่มท่องเที่ยว

  โฮมสเตย์โคกโก่ง)

  11 กลุ่มชุมชน 163 หมู่ที่ 7 บ้านนาวี ต.สงเปลือย  นางอเนก แก้วค�าแสน เสื้อผู้ไทวัดวังค�า

  ผู้ไทวัดวังค�า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 8149 8088, ผ้าถงุมดัหมีท่อมอื

      09 7308 9479 ผ้าพันคอทอมือ 

        ผ้าคลุมไหล่ทอมือ  

        ผ้าขิดทอมือ 

        ผ้าพื้นทอมือ

ข้อมูลผู้ประกอบการ

4.1	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	95	กลุ่ม
4
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 12 ร้านเฮินโฮม 129 หมู่ที่ 18 บ้านคุ้มเก่า ต.คุ้มเก่า  นางอัมพร วารีกุฎ เสื้อผ้าพื้นเมือง

    อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 9423 0821 ภไูท บรุษุและสตรี

 13 กลุ่มงานฝีมือบ้าน 83 หมู่ที่ 12 บ้านโนนสวรรค์ ต.คุ้มเก่า นายชัชวาล ปรุงเรณู เสื้อภูไท

  โนนสวรรค์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 8510 1290   

 14 กลุ่มทอผ้าสี่ตะกรอ 57 หมู่ที่ 7 บ้านโนนพิกุล ต.สะพังทอง นางรัฐกฤตา โพธิสม ผ้าขาวม้า ผ้าสี่

  และผ้าขาวม้า  อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 6145 4038 ตะกร้อ ผ้าพันคอ 

  (กลุ่มทอผ้าสี่ตะกร้อ     ผ้าสีพื้น ผ้าเข็น

  และผ้าขาวม้า)     

 15 กลุ่มท่องเที่ยวผู้ไท 41 หมู่ที่ 15 บ้านคุ้มเก่า ต.คุ้มเก่า นางสมประสงค์ มะหูนี ของที่ระลึก

  เขาวง  อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 3476 1723 โฮมสเตย์

 16 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า 25 หมู่ที่ 5 บ้านค�าม่วง ต.ทุ่งคลอง นางอมร แสนค�า เสื้อส�าเร็จรูป

  พื้นเมืองและตัดเย็บ  อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 6986 3764 ผ้าไหมมัดหมี่ 

  (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     ผ้าไหมแพรวา

  บ้านค�าม่วง)  

 17 กลุ่มเย็บเสื้อด้วยมือ 65 หมู่ที่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ต.ทุ่งคลอง นางบุญร่วม ภูแข่งศรี เสื้อเย็บมือ

  บ้านเก่าเดื่อ หมู่ 7 อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 3068 4672 

   (กลุ่มเย็บเสื้อด้วยมือ)  

 18 *กลุ่มทอผ้าแพรวา 12 หมู่ที่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ต.ทุ่งคลอง นางนคร ไผชอบ กลุม่สตรทีอผ้าไหม

  บ้านเก่าเดื่อ  อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 0056 9295 แพรวาบ้านเก่าเดือ่ 

        (กลุม่ทอผ้าแพรวา

        บ้านเก่าเดื่อ)

 19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 101 หมู่ที่ 4 บ้านโพนแพง ต.ดินจี่ นางรัตนมณี ค�ายศ กลุม่วสิาหกจิชมุชน

  ออมทรัพย์เพื่อการ อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 4315 5809 ออมทรัพย์เพื่อการ 

  ผลิตโพนแพง     ผลิตโพนแพง

  (กลุ่มทอผ้าไทภูบ้าน     (กลุ่มทอผ้าไทภู

  โพนแพง)      บ้านโพนแพง)

 20 กลุ่มอาชีพสตรี 2 หมู่ที่ 9 บ้านหนองซองแมว ต.โพน นางอารัส สายสินธุ์ กลุ่มอาชีพสตรี

  บ้านหนองซองแมว  อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 7867 1455 บ้านหนองซองแมว 

  21 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน 144 หมู่ที่ 6 บ้านโคก ต.เนินยาง นางลัดดา เทียมเขต กลุ่มสัมมาชีพ

  บ้านโคก  อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 8097 5592 ชุมชนบ้านโคก 

  (กลุม่สมัมาชีพ      (กลุ่มสัมมาชีพ

  บ้านโคก)      บ้านโคก)

 22 กลุ่มนิภา นังตะลา  51 หมู่ที่ 6 บ้านโคก ต.เนินยาง นางนิภา นังตะลา กลุม่นภิา นงัตะลา

  (กลุ่มเสื้อผู้ไท อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 6119 2469 (กลุ่มเสื้อผู้ไท

  ส�าเร็จรูป)      ส�าเร็จรูป)
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 23 กลุ่มโฮมสเตย์ 54 หมู่ที่ 1 บ้านนาบอน ต.นาบอน นายประสพ ในอรชร กลุ่มโฮมสเตย์

  บ้านนาบอน อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 7225 4468 บ้านนาบอน

 24 กลุ่มโฮมสเตย์ผู้ไท 28 หมู่ที่ 3 บ้านโพนแพง ต.โพน นายจันทา พันภู กลุ่มโฮมสเตย์

  บ้านโพน  อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 1358 9653 ผู้ไทบ้านโพน

 25  *กลุ่มผลิตผ้าทอและ 17 หมู่ที่ 6 บ้านโคก ต.เนินยาง นางชื่นจิตร สาระวัน กลุ่มผลิตผ้าทอ

  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อ.อ�าเภอค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 5252 2250 และปลูกหม่อน

  บ้านโคก       เลี้ยงไหมบ้านโคก

 26 กลุ่มผ้าพื้นเมือง 279 หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง ต.โนนศิลา นางจงกลณี ภูน�้าใส กลุ่มผ้าพื้นเมือง

  สว่างสินธุ์  อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 6814 9584 สว่างสินธุ์

 27 กลุ่มอาชีพบ้าน 24 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหวาย ต.ล�าซี นางธนพรรณ นาสินส่ง กลุ่มอาชีพ

  หนองหวาย อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 1052 8489 บ้านหนองหวาย

 28 กลุ่มสตรีสหกรณ์ 33 หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน ต.เหล่ากลาง นางเรณู ชื่นบุญเพิ่ม กลุ่มสตรีสหกรณ์

  บ้านโนนทัน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 1768 4132 บ้านโนนทัน

 29  กลุ่มเฮือนฝ้ายบาติก 172 หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน ต.เหล่ากลา นายกฤษฎา ภูผลพัน กลุ่มเฮือนฝ้าย

    อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 1060 3365 บาติก

 30  กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 3 หมู่ที่ 2 บ้านดอนแคน นางวันดี ไรไสว กลุ่มท่องเที่ยว

  ดอนแคน   ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 6389 3945 ชุมชนดอนแคน  

 31 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 49 หมู่ที่ 9 บ้านโนนหนามแท่ง นางชื่น จันทะคัด กลุ่มทอผ้ามัดหมี่

  บ้านโนนหนามแท่ง ต.นาจ�าปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 7079 0962 บ้านโนนหนามแท่ง 

  กลุ่มทอผ้า     (กลุ่มทอผ้าบ้าน

  บ้านโนนหนามแท่ง     โนนหนามแท่ง)

 32 กลุ่มพรมเช็ดเท้า 62 หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลาง ต.ม่วงนา นางพชิยาภรณ์ การนติย์ กลุ่มพรมเช็ดเท้า

  บ้านม่วงกลาง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 1862 9273 บ้านม่วงกลาง

 33 กลุ่มทอฝ้ายไหม 41 หมู่ที่ 5 บ้านสะอาดไชยศรี นางปิยะนัน แดนกาไสย กลุม่ทอฝ้ายไหมไท

  ไทดอนจาน ต.สะอาดไชยศร ีอ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์ โทร 08 1263 0390 ดอนจาน

 34 *กลุ่มแปรรูป 143 หมู่ที่ 2 บ้านท่าคันโท ต.ท่าคันโท นางกิจสละ แสนจ�าลา กลุ่มแปรรูป

  ผ้าฝ้าย  อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 3903 6487 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย

 35 กลุ่มทอผ้าซิ่นมัดหมี่  114 หมู่ที่ 4 บ้านท่าเมือง ต.ท่าคันโท นางอุไร เทพารส กลุ่มทอผ้าซิ่น

  (กลุ่มทอผ้ามัดมี่)     อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์  โทร 06 1693 2088 มัดหมี่

        (กลุ่มทอผ้ามัดมี่)    

 36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  113 หมู่ที่ 6 บ้านโนนส�าราญ นางไพรวรรณ ริมวาปี กลุม่ทอผ้าพืน้เมอืง

  (กลุ่มทอผ้าไหมมัดมี่) ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 1247 1446 (กลุ่มทอผ้าไหม

        มัดมี่) 

 37 กลุ่มทอผ้าไหม 58 หมู่ที่ 2 บ้านยางอุ้ม ต.ยางอุ้ม นางญานีกร ถมพลกรัง กลุ่มทอผ้าไหม

  บ้านยางอุ้มหมู่ 2  อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 1360 9665 บ้านยางอุ้มหมู่ 2 

  กลุ่มทอผ้าไหม     (กลุ่มทอผ้าไหม)
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 38 กลุ่มเสื้อเย็บมือ 25 หมู่ที่ 2 บ้านนายอ ต.โนนนาจาน คุณดวงตา ไวแสง กลุ่มเสื้อเย็บมือ

  บ้านนายอ      อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 7435 5989 บ้านนายอ     

 39 กลุ่มสตรีพัฒนา 132 หมู่ที่ 5 บ้านนากระเดา นางบันเทิง ท้าวสบาย กลุ่มสตรีพัฒนา

  บ้านกระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 5213 9181 บ้านกระเดา

 40  กลุม่ออมทรพัย์ผ้าไทย 162 หมู่ที่ 4 บ้านชาดใต้ ต.นาคู อ.นาคู  คุณธัญญพัทธ์ โสนาคู กลุ่มออมทรัพย์

    จ.กาฬสินธุ์   โทร 09 0262 9993 ผ้าไทย 

 41 กลุ่มกุตาไก้แปรรูป 139 หมู่ที่ 7 บ้านกุตาไก้ ต.สายนาวัง น.ส.วลภัสพร คะโยธา กลุม่กตุาไก้แปรรปู

  ผ้าพื้นเมือง  อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์   โทร 08 8332 8974 ผ้าพื้นเมือง 

 42 *กลุ่มภูไทกุดตาไก้ 79/1 หมู่ที่ 7 บ้านกุตาไก้ ต.สายนาวัง นางเตือนใจ วรสาร กลุม่ภไูทกดุตาใกล้

  เก็บขิด   อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 7947 7966 เก็บขิด 

 43 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 20 หมู่ที่ 4 บ้านหัวงัว ต.สงเปลือย นางระวิวรรณ กั๊ววงษ์ กลุม่ทอผ้าพืน้เมอืง 

  บ้านหัวงัว หมู่ 4  อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 6737 8559 บ้านหัวงัว หมู่ 4 

  (กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง     (กลุ่มทอผ้า

  หัวงัว)      พื้นเมืองหัวงัว) 

 44 กลุ่มผ้าทอมือ 20 หมู่ที่ 14 บ้านนาเหนือ ต.สงเปลือย นางสุเนตร บุตรโครต กลุ่มผ้าทอมือ

  บ้านนาเหนือ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 0249 3456 บ้านนาเหนือ

 45 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 15 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใน ต.หนองบัว นางวนัทนา โชตปิระเดมิ กลุ่มทอผ้า

  มัดหมี่หนองบัวใน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  โทร 06 3621 8582 พื้นเมืองมัดหมี่

        ต�าบลหนองบัว

 46 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 2 หมู่ที่ 9 บ้านนามน ต.นามน อ.นามน  นางราตรี วงศ์เจริญ กลุม่ทอผ้าพืน้เมอืง

    จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 7223 4795 

 47 กลุ่มทอผ้าฝ้าย 158 หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้อย นางจันทร์แรม กลุ่มทอผ้าฝ้าย

  หมักโคลน  ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ สร้อยอุดม  หมักโคลนย้อมสี 

  ย้อมสีธรรมชาติ    โทร 08 7421 0482 ธรรมชาติ

 48 กลุ่มทอผ้าไหม 204 หมู่ที่ 4 บ้านพัฒนาอนามัย  นางส�าลี แสงวรบุตร กลุ่มทอผ้าไหม

    ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 5252 2250 

 49 กลุ่มมัดย้อมสี 13 หมู่ที่ 14 บ้านนาดอน ต.สงเปลือย นายสหรัถ อ่อนละมูล กลุ่มมัดย้อม

  ธรรมชาติ  อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 1256 3720 สีธรรมชาติ

 50 กลุ่มหัตถกรรม 190 ถ.อรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง คุณอัจฉรา รมยะปาล กลุ่มหัตถกรรม

  ดอกไม้ประดับจาก จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 6855 4082 ดอกไม้ประดบัจาก

  ผ้าไหมและของทีร่ะลกึ      ผ้าไหมและของ

        ที่ระลึก 

 51 กลุ่มสตรีทอผ้า 73 หมู่ที่ 4 บ้านนาจารย์ ต.นาจารย์ นางวลิยัวรรณ โพเทพค�า กลุ่มสตรีทอผ้า

  พื้นเมืองบ้านนาจารย์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 5751 5063 พื้นเมืองบ้าน

        นาจารย์ 
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 52 กลุ่มสตรีทอผ้า 171 หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม ต.ไผ่ นางไพรวัลย์ ภูเด่นใจ กลุ่มสตรีทอผ้า

  พื้นเมืองและแปรรูป อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 6223 9063 พืน้เมอืงและแปรรปู

  บ้านโคกล่าม      บ้านโคกล่าม 

 53 *กลุ่มผ้าย้อมคราม 131 หมู่ที่ 6 บ้านเริงนาแก ต.ไผ่ นางจรูญ ถิ่นรัศมี กลุ่มผ้าย้อมคราม

  บ้านเริงนาแก  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 7032 0010 บ้านเริงนาแก 

 54 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 142 หมู่ที่ 6 บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ คุณเยาวรัตน์ ไชยหอม กลุม่ทอผ้าพืน้เมอืง

  บ้านดงน้อย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 6763 6690 บ้านดงน้อย

 55 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อม หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุง ต.หัวงัว รองนายกปราณี กลุ่มทอผ้าฝ้าย

  สีธรรมชาติ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 5569 7819 ย้อมสีธรรมชาติ

 56  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 34 หมู่ที่ 3 บ้านโนนชาด ต.หนองอิเฒ่า นางมยุรี เนตรเสนา กลุม่ทอผ้าไหมมดั

  บ้านโนนชาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 9863 2220 หมี่บ้านโนนชาด

 57  กลุ่มสตรีและเยาวชน 34 หมู่ที่ 2 บ้านเสียว ต.หัวงัว นางสมฤทัย ภูเงินงอก กลุ่มสตรีและ

  บ้านเสียว  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 5393 8709 เยาวชนบ้านเสียว

 58 กลุ่มทอผ้าฝ้าย 309 หมู่ที่ 7 บ้านสา ต.คลองขาม  นางคนิถา นภาศิริโรจน์ กลุ่มทอผ้าฝ้าย

  บ้านสา  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 7335 1244 บ้านสา

 59 กลุ่มทอผ้าด้วยมือ 15 หมู่ที่ 8 บ้านกระยอม ต.เหล่าอ้อย นางทองไสย กงเกตุ กลุม่ทอผ้าด้วยมอื

  บ้านกระยอม อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 7237 4168 บ้านกระยอม

 60  กลุ่มตัดเสื้อปักด้นมือ  35 หมู่ที่ 6 บ้านด่านใต้ ต.เหล่าอ้อย  นางสุกานดา แสงงาม เสื้อปักด้นมือ  

    อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 8083 9839       

 61 กลุ่มสไบทอมือ 42 หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าเขือง ต.สามัคคี นางอ่อนตา จงผดุง ผ้าสไบลายขิด

  บ้านเหล่าเขือง อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 3503 4706 

 62 กลุ่มทอผ้า 3 หมู่ที่ 10 บ้านด่านใต้ ต.เหล่าอ้อย  นางฐิติพร ศรีอ่อน ผ้าทอพื้นเมือง

    อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 1975 5043

 63 กลุ่มทอผ้าบ้าน 143 หมู่ที่ 5 บ้านสะอาดสมศรี นางทุมมา ฝอยทอง เสื้อปักด้นมือ

  สะอาดสมศรี ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 9006 0256        

 64 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 3 บ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง นางพรพิมล การรัตน์ ผ้าทอ ผ้าไหม ซิ่น

  บ้านสร้างแก้ว        อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 4734 8600 โสร่ง  

 65 กลุ่มผ้าสัมมาชีพ 84 หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง ต.หนองแวง นางกรกวรรณ ถิตย์เจือ ผ้าพื้น

  บ้านโคกกลาง  อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 7216 7092

  (กลุ่มสัมมาชีพทอผ้า

  ฝ้ายพื้นเมือง) 

 66 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 239 หมู่ที่ 8 บ้านโนนชาด ต.หนองแวง นางมยุรี เนตรเสนา ผ้าถุง โสร่ง

  บ้านโนนชาด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 3336 7381

 67 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 189 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวโดน นางบุดดา นิยม ผ้าห่มสี่เขา

  บ้านหนองบัวโดน ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 3663 9511
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 68  *กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 125 หมู่ที่ 5 บ้านโนนชาด ต.หนองแวง นางกนกวรรณ ถิตย์เจือ ผ้าซิ่น โสร่ง

  กลุม่แม่บ้านเกษตรกร อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 9278 9765

  ทอผ้าไหมมัดหมี่

  โนนชาด    

 69 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 52 หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์สะอาด นางอัสดา อนุมาตร์ ผ้าพืน้เมอืงแปรรปู

  ลายขิดไดโนเสาร์ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 7400 5013 เป็นเสื้อ และ

        ผ้าพันคอ    

 70 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 10 หมู่ที่ 9 บ้านโนนวิเศษ ต.โนนบุรี นางจรัญา อัคราช ผ้าถุงมัดหมี่

  บ้านโนนวิเศษ  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 0331 3027

  (กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง)   

 71  กลุม่ทอผ้าไหมแพรวา 12 หมู่ที่ 12 บ้านแกนาเรียง ต.โนนศิลา น.ส.วัฒนา วันวิลาส ผ้าไหมแพรวา 

  บ้านแกนาเรียงหมู่ 12 อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 7954 6025 ผ้าสไบ 

  (กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

  แพรวาบ้านแกนาเรียง) 

 72  กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม่ 326 หมู่ที่ 9 บ้านดอนจัน ต.นามะเขือ นางจิระนันท์ การวงศ์ ผ้าพื้น ผ้าตัดชุด

  นามะเขือ  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 8645 6904 ผ้าซิ่น-โสร่ง

 73 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 121 หมู่ที่ 5 บ้านแก ต.โนนศิลา นางจันทร์เพ็ง พิณรัตน์ ผ้าพันคอ   

  บ้านแก หมู่ 5  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 5354 9499 ผ้าคลุมไหล่

  (กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง)     ผ้าขาวม้า

 74 กลุ่มสหัสขันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี นายเจยีมรตัน์ เรอืนพนัธ์ ของที่ระลึก

  ไดโนโรด  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 3516 2336 โฮมสเตย์

 75 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้าน 100 หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุงกลาง นางเพ็ญศรี ผาริผล สไบแพรวา ผ้าพืน้

  หนองกุงกลาง ต.ส�าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 7217 4271 ตัดชุด

 76 กลุ่มทอผ้าและเสื้อ 66 หมู่ที่ 8 บ้านพรเจริญ ต.หนองช้าง นางกฤติยา แก่นพุฒ ผ้าพื้น เสื้อปักมือ

  ปักมือบ้านพรเจริญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 7273 5567 

 77 *กลุ่มสตรีทอผ้า 106 หมู่ที่ 2 บ้านจาน ต.หนองช้าง นางสุลา ศรีบ้านโพน ผ้าไหมแพรวา สไบ

  บ้านจาน  อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 5252 2250 ผ้าถุงหมี่ขิด

 78 กลุ่มสตรีทอผ้า 192 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก่นทราย นางสิน จาระพันธ์ ผ้าไหมแพรวา

  บ้านหนองแก่นทราย ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 9842 1774 

 79 *กลุ่มทอผ้าแพรวา หมู่ที่ 3 บ้านหนองช้าง ต.หนองช้าง นางประกอบ ปัญจิต ผ้าแพรวา

  บ้านหนองช้าง  อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 5739 8739 

 80 กลุ่มโฮมสเตย์ผู้ไท หมู่ที่ 3 บ้านหนองช้าง ต.หนองช้าง นายวิเชียร วิกล ของที่ระลึก

  บ้านหนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 8748 3275 โฮมสเตย์

 81 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแซง ต.ส�าราญ นางติล ไลยบาล ผ้าทอพื้นเมือง

  สัมมนาชีพ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 8180 6039 เสื้อ ผ้าถุง

  บ้านหนองแซง
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  82  กลุ่มนางสาววัชราวดี  155 หมูท่ี ่14 บ้านหนองชมุแสง  น.ส.วัชราวดี ภูศรีนาค ผ้าคลุมไหล่

  ภศูรนีาค  ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 6273 3582 ผ้าขาวม้า     

 83 กลุ่มทอผ้าไหมมัดมี่  148 หมู่ที่ 4 ต.ล�าหนองแสน  นางบัวจัน พลอาจทัน ผ้าไหม

    อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  โทร 094-468-6452 ผ้าแพรด้าม   

 84 กลุ่มทอผ้าไหมมัดมี่ 49 หมู่ที่ 14 บ้านหนองชุมแสง  นางหนูเพียร ศรีเล็ก ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย

    ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 4514 7812 ผ้าไหม 

 85 กลุ่มอาชีพหัตถกรรม 34 หมู่ที่ 5 บ้านหนองชุมแสง นางบุญเพ็ง ศรีบุญเรือง ผ้าลายขิด

  หนองชุมแสง ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 7063 2701 

 86  *กลุ่มเย็บด้วยจักรปัก 179 หมู่ที่ 1 บ้านค�าบง ต.ค�าบง นางสนิท ไชยสุข ผ้าย้อมคราม

  ด้วยมือ  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 8650 1029 ผ้าฝ้าย ผ้าตัดเสื้อ

 87 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 144 หมู่ที่ 15 บ้านค�าบง ต.ค�าบง นางเพยีงจนัทร์ ไชยชาญ ผ้าตัดเสื้อ

  ลายผ้าน�้าไหล อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 8148 5412 ผ้าลายน�้าไหล

 88 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 10 หมู่ที่ 3 บ้านโคกศรี ต.ค�าบง นางประมวล ผ้าตัดเสื้อ

  บ้านโคกศรี หมู่ 3  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ เลิศสงคราม ผ้าขาวม้า

  (กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง   โทร 09 0949 2214

  บ้านโคกศรี) 

 89 กลุ่มทอผ้าลายขัด 80 หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวเมย นพรัตน์ นิลดอนหวาย ผ้าลายขัดพื้นฐาน

  พื้นฐาน  ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 8146 5238 เสือ้เยบ็ลายด้วยมอื

 90  กลุ่มทอผ้าย้อมคราม 50 หมู่ที่ 1 บ้านหนองอีบุตร  นางดอกไม้ จิตจักร์ ผ้าย้อมคราม

    ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 1070 8229 ผ้าลายขัดพื้นฐาน

 91 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 43 หมู่ที่ 5 บ้านนิคมหนองบัว นายณัฐกิจ จันอันชอล ของที่ระลึก

  นิคมหนองบัว ต.นิคมหนองบัว อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 4886 1689 โฮมสเตย์

 92 กลุ่มสัมมาชีพทอผ้า 155 หมู่ที่ 11 บ้านนาค�า ต.กุดโดน นางรัศมี ศาลฤทธิ์ ทอผ้าพื้น

  พื้นเมือง  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 0292 1687 

 93 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 186 หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อ ต.กุดโดน นางมณฑา ศรีปัญญา ผ้ามัดหมี่  

  บ้านนาค้อ  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 3347 3053 ซิ่นตีนแดง 

        ผ้าพันคอ

 94 กลุ่มทอผ้าขาวม้า 69 หมู่ที่ 5 บ้านนาค้อ ต.กุดโดน นางล�าดวน อาจดวงดี ทอผ้าพืน้ ผ้ามดัหมี่ 

  ผ้าซิ่นมัดหมี่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทร 06 4326 3463 ซิ่นตีนแดง

 95 กลุ่มทอผ้าไหม 14 หมู่ที่ 9 บ้านเนินลาด ต.ห้วยเม็ก นางแหลมทอง จุใจ ผ้าถุง ผ้าโสร่ง

  เนินลาด  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 7714 6064 ผ้าสไบ
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 กลุ่มสมุนไพร 77 หมู่ 2 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย สุมณฑา อนันทวรรณ แชมพูสมุนไพร

  เหมือดแอ่  จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 9842 1178 

 2  กลุม่สมนุไพรไล่แมลง 1 หมู่ 3 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์  คณุเทยีมจนัทร์ ตาลพนัธ์ สเปรย์กนัยงุน�า้มนั

    จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 5168 4560 ตะไคร้หอม

 3 กลุ่มลูกประคบ 10 หมู่ 11 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ นางศรทอง ปัตลา ลูกประคบ

  นางทองศร จ.กาฬสินธุ์   โทร 09 3125 8101 

 4 กลุ่มสมุนไพรกุดหว้า 358 หมู่ 2 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์  นางรวมใจ แสงชมพู ลูกประคบ

    จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 5854 6511 

 5 กลุ่มพริ้งพราว 135 หมู่ 4 ต.เหล่าไฮงาม  นางพรสวรรค์ ไชยพิช ครีมบ�ารุงผิว

    อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 5680 7959 

 6 กลุ่มสบู่รวงทอง 311 หมู่ 8 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์  นางจารุวรรณ จ�าพล สบู่บ�ารุงผิว

    จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 6237 0741 

 7 กลุ่มสมุนไพรภูไท 179 หมู่ 9 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง น.ส.พชร กงวิรัตน์ สมุนไพร

  เขาวง  จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 5179 9258 

 8  กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน 71 หมู่ 6 ต.หนองผือ อ.เขาวง นายวัน ศรีหาพล ยาหม่องมโหสถ

  หมอสุวรรณ จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 4793 7320 

 9  กลุ่มบุญแสนแผนไทย 28 หมู่ 9 ต.หนองผือ อ.เขาวง  นางนรัญญา บุญแสน ลูกประคบ

    จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 9576 5707 

 10 กลุ่มวาสนาการบูร 222 บ้านหนองบัว ต.โคกสะอาด นายธนโชติ ไชยมาตร์ ลูกประคบ

  เครื่องหอมสมุนไพร อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 4737 2027 

 11 กลุ่มศูนย์สมุนไพร 31 หมู่ 9 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย นายพิชัย นาชัยเริ่ม ลูกประคบ

  หมอบี   จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 6861 2173

 12 *กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 98 หมู่ 3 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย นางสุจารี ชนสิริธนากร แชมพูสมุนไพร

  ปัญบุญ  จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 2563 5946 

 13 กลุ่มแปรรูปเกษตร 31 หมู่ 6 ต.นาจ�าปา อ.ดอนจาน นายเอกชัย เนาวสาร ลูกประคบ

  อินทรีย์นาจ�าปา จ.กาฬสินธุ์  โทร 06 1036 8683 

 14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 27 หมู่ 4 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน นางสวนีย์ สวนเสน่ห์ สบู่

  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง จ.กาฬสินธุ์  โทร 06 2575 4363

  ไหม ผลติสบู ่อ.นามน   

 15 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 27 หมู่ 4 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน น.ส.สุภัพตรา แชมพู

  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง จ.กาฬสินธุ์  ท�านาเมือง

  ไหมผลติแชมพ ูนามน    โทร 06 2195 4928

 16 กลุ่มรักษ์สมุนไพร 8 หมู่ 6 ต.สงเปลือย อ.นามน  นางบัวไลน์ ศรีบุตร ลูกประคบ

    จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 3486 0014

4.2	ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	38	กลุ่ม
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 17 กลุ่มยาย้อมผม หมู่ 2 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางชนาธินาค ยาย้อมผม
  สมนุไพรบ้านดงพยอม   โคสมบูรณ์
      โทร 09 3445 8697 
 18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 145 /1 ชุมชนแก่งส�าโรง อ.เมือง นายชูชาติ ภูตกไชย แชมพูสมุนไพร
  กลุ่มพัฒนาอาชีพ จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 7490 4950
  ชุมชนดอนสวรรค์ 
 19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 138 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางสมจนัทร์ ดอนสนิพลู สบู่ฟักข้าว
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ   โทร 08 0763 6771
  พอเพียงต้นแบบ
   ต.ห้วยโพธิ์ (กลุ่ม
  สมุนไพรบ้านโหมน) 
 20 กลุ่มวิสาหกิจไร่นา 48 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสนิท ภูล้มหมาย สมุนไพรกันยุง
  สวนผสมบ้านปอแดง   โทร 08 8743 4913
   ต�าบลนาดี    
 21 กลุ่มวิสากิจชุมชน 99 หมู่ 7 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางบุญเรี่ยม หลาบค�า ยาหม่องสมุนไพร
  แปรรปูสมนุไพรโนนสงู จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 6851 7216 
 22 *กลุม่สมนุไพร 176 ต.อุ่มเหม่า อ.ยางตลาด นางอรทัย รัตนบุดดา ครีมหมักผม
  ผมสวย  จ.กาฬสินธุ์   โทร 09 6607 3117 สมุนไพร
 23 กลุ่มอาสาสัมมาชีพ 169 หมู่ 8 ต.ล�าห้วยหลัว อ.สมเด็จ นายเริงชัย ศรีขจรวงศ์ โลชั่นไล่ยุง
  กาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์  โทร 06 2162 4334 ว่านหางจระเข้
        ตะไคร้หอม
 24 กลุ่มขี้ผึ้งแผนไทย 58 บ้านดงแหลม ต�าบลหมู่ม่น  นายทองดี ภูติโส ขี้ผึ้งสมุนไพร
    อ�าเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 4795 9606
 25 *กลุ่มรักสุขภาพ 281 หมู่ 1 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง  นางสรัญญา ลูกประคบ
    อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ สุวรรณพัฒน์
      โทร 08 2091 6684 
 26 *กลุ่มปลูกหม่อน 31 หมู่ 1 บ้านคอนผึ้ง ต.โนนแหลมทอง นายชเูกยีรต ิวงค์ตาแพง สบู่รังไหม
  เลี้ยงไหมบ้านคอนผึ้ง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 3920 8331 
 27 กลุ่มแก่นตะวัน 79 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายจ�าลอง ภูกิ่งเงิน แชมพู
  บ้านโนนบุรี   โทร 08 2475 0873 
 28 กลุ่มตุ๊กตาผู้ไทย 98 หมู่14 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี น.ส.ญานิกา ภาพิพัฒน์ ตุก๊ตาสมนุไพรหอม
  สมนุไพรแห่งความรกั จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 3879 6537 เพื่อผ่อนคลาย 
        และดับกลิ่น
 29 กลุ่มลูกประคบ 6 หมู่ 3 โคกไม้งาม ต.โนนน�้าเกลี้ยง นางสมหมาย นาไชยเวช ลูกประคบ
  บ้านโคกไม้งาม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 9417 6607
 30 กลุ่มเจลไล่ยุง 91 หมู่ 8 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ นายสุรสิทธิ์ ศิริ เจลตะไคร้หอม
  ตะไคร้หอม จ.กาฬสินธุ์   โทร 09 8660 0863 
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 31  กลุ่มสัมมาชีพแปรรูป 70 หมู่ 9 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด นางสุขสรรค์ หารอาษา สบู่สมุนไพร
  สมุนไพรบ้าน จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 4737 1078
  หนองกุงใหม่พัฒนา   
 32  กลุม่สมนุไพรผูส้งูอาย ุอ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ นางดุษฎี มงคล ลูกประคบ
  อ.ค�าม่วง     โทร 08 9620 3975
  ชมรมสมุนไพร 
  โรงพยาบาลค�าม่วง 
 33 กลุ่มสบู่รังไหม บ้านโนนฟองแก้ว ต.สามขา น.ส.เทยีมจนัทร์ ตาลพนั สบู่
  โนนฟองแก้ว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 4402 7757 
 34 กลุ่มลูกประคบ  60 หมู่ 9 บ้านเหล่ากลาง  นายสุวรรณ ไร่สงวน ลูกประคบ
  อ.เมือง  ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร 08 0770 5430 
 35 กลุ่มสมุนไพรขมิ้น 29 หมู่ 9 บ้านเหล่ากลาง ต.กลางหมื่น นางสมคิด เอี่ยมวัน ครีมขมิ้น
  พอกหน้า (กลุ่มครีม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร 08 2835 9990
  ขมิ้นหน้าเด้ง) 
 36 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 169 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี  นางจ�าปา ฐานนะ ขี้ผึ้งสมุนไพร
  พื้นบ้าน  จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 3467 0401 
 37 กลุ่มชีววิถี  31 หมู่ 6 ต.นาจ�าปา อ.ดอนจาน  นายเอกชัย เขตสาร ยาดมสมุนไพร
    จ.กาฬสินธุ์  โทร 06 1232 3397 
 38 กลุ่มสมุนไพร 31 หมู่ 6 บ้านนาจ�าปา ต.ดอนจาน  น.ส.วารี ภารไสว ยาน�้ามันเขียว
    อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  โทร 09 377 8148 สมุนไพรหม่อง
        สมุนไพร

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น  
(Case Success) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม ความสามารถที่จะผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 13 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มทอผ้าแพรวาบ้านเก่าเดื่อ 
2) กลุ่มผลิตผ้าทอและปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคก 
3) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 
4) กลุ่มภูไทกุดตาไก้เก็บขิด 
5) กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านเริงนาแก 
6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่โนนชาด 
7) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจาน 
8) กลุ่มทอผ้าแพรวาบ้านหนองช้าง 
9) กลุ่มเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 
10) กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคอนผึ้ง 
11) กลุ่มสมุนไพรผมสวย 
12) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัญบุญ 
13) กลุ่มรักสุขภาพ

หมายเหตุ   
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สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
สรปุผลการด�าเนินงานพบว่า สามารถพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ  OTOP ด้วยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 

พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP ซ่ึงในการวิเคราะห์และ 

ประเมินผลกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้ได้รับมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หรือ 

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยจ�าแนกจากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของ 

กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้า  

จ�านวน 95 กลุ่ม และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 38 กลุ่ม รวมเป็นจ�านวน 

133 กลุ่ม โดยผลการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการก่อนและหลัง

การพัฒนามจี�านวนสูงกว่าเป้าหมายทีก่�าหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร คอืไม่น้อยกว่า 130 กลุม่ และผูป้ระกอบการ  

OTOP ทีเ่ข้าร่วมโครงการท้ัง 133 กลุม่ ได้รับองค์ความรูแ้ละการถ่ายทอดเทคโนโลย ีตลอดจนการให้ค�าปรกึษาเชิงลกึ 

จากคณะท�างาน จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

รายได้มาตรฐานรวมของผู้ประกอบการ OTOP ของกลุม่ผลติภณัฑ์ผ้าและกลุม่ผลติภณัฑ์สมนุไพรที่

ไม่ใช่อาหารหลังเข้าร่วมโครงการ โดยคิดเป็นรายได้รวมทั้งสองกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 45.70 ซึ่งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ 

สามารถชี้ให้เห็นว่าหลังจากด�าเนินโครงการฯ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP มีจ�านวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมที่สูงขึ้น

อย่างชัดเจนคือร้อยละ 45.70

ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ ์

ให้ได้รับมาตรฐานที่สูงขึ้น หรือผ่านมาตรฐานที่จ�าเป็นของแต่ละผลิตภัณฑ์

2. ควรจัดหาเทคโนโลยีช่วยในการผลติทีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และเพิม่คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 

3. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์

ให้ผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น

4. ด�าเนนิการออกแบบบรรจภุณัฑ์ของผลติภัณฑ์ทีท่นัสมยั ให้เป็นทีต้่องการและน่าสนใจแก่ผูบ้รโิภค

5. จัดหาช่องทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้า ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบ

การ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 

5
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การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

บทน�า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก�าหนดทิศทางการท�างานเพื่อลด 

ความเหลื่อมล�้าและสร้างความปรองดองให้คนในชาติ โดยใช้กลไกการ 

ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งจะเป็นกุญแจส�าคัญในการน�า 

พาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งสินค้า OTOP จะช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ 

ในระดับฐานราก พบว่าในจังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จ�านวน 1,392 กลุ่ม  

ผลิตภัณฑ์ OTOP จ�านวน 2,519 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่  

อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแต่ง

และของทีร่ะลกึ โดยผู้ประกอบการกลุม่ D ซึง่เป็นกลุม่ทีข่าดศกัยภาพในการผลติประเภทผ้า

และเครื่องแต่งกายมีทั้งหมด 838 กลุ่ม และผู้ประกอบการประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

มีทั้งหมด 59 กลุ่ม

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจัดท�าโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัด 

เป้าหมาย โดยมุง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผ้า และสมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

ให้สามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ เพ่ิมประสทิธภิาพกระบวนการผลติ ส่งเสรมิการสร้างงาน 

ที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เพื่อสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ สามารถพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม

และยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เสริมสร้างรายได้ 

และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทและชนิดจ�าเป็น

ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทางและแตกต่างกันไป ดังน้ันในการด�าเนินการจ�าเป็นต้องมีผู้ที่มี

ประสบการณ์และมีความรู้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จึงจัดท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

บุรีรัมย์ 12 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ แคนดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ช�านิ 

พลับพลาชัย หนองหงส์ นาโพธิ์ ปะค�า สตึก ล�าปลายมาศ และอ�าเภอพุทไธสง 

(อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ แคนดง บ้ำนด่ำน บ้ำนใหม่ไชยพจน์ ช�ำนิ พลับพลำชัย 
หนองหงส์ นำโพธิ์ ปะค�ำ สตึก ล�ำปลำยมำศ และพุทไธสง)

1



87

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

จังหวัดบุรีรัมย์

ตารางจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ�าแนกตามประเภทกลุ่ม

	ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	 รวม

	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)

 1 เฉลิมพระเกียรติ 11 - 11

 2 แคนดง  3 - 3

 3 บ้านด่าน  10 1 11

 4 บ้านใหม่ไชยพจน์ 9 - 9

 5 ช�านิ  4 - 4

 6 พลับพลาชัย 3 1 4

 7 หนองหงส์ 12 1 13

 8 นาโพธิ์  18 - 18

 9 ปะค�า  2 - 2

 10 สตึก  9 1 10

 11 ล�าปลายมาศ 26 1 27

 12 พุทไธสง  19 - 19

	 	 	 รวม	 126	 5	 131
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ภาพแผนทีจ่งัหวดับรุรัีมย์ (พืน้ทีด่�าเนนิการ อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิแคนดง บ้านด่าน บ้านใหม่ไชยพจน์ ช�านิ พลับพลาชัย หนองหงส์ นาโพธ์ิ ปะค�า สตกึ  

ล�าปลายมาศ และพุทไธสง)
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
หลังจากการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP การด�าเนินการต่อมาจึงได้มีการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา

และความต้องการของผูป้ระกอบการฯ เพือ่ประเมนิและวเิคราะห์สมรรถภาพของแต่ละกลุม่ สรปุได้ ดงันี้ 

ปัญหำผ้ำทอและเครื่องแต่งกำย ที่พบคือผู้ประกอบการขาดทักษะการมัดย้อมท�าให้สีของผ้า 

ยังไม่สม�่าเสมอ มีรอยด่างเป็นบางจุด ขาดการเรียนรู้เทคนิคการย้อมสีเคมี ไม่สามารถค�านวณปริมาณสีเคมี 

ในการย้อมผ้าท�าให้ผ้าแต่ละผืนเฉดสีต่างกัน ผ้าที่ผลิตมีสีซีดหลังผ่านการใช้งาน วัตถุดิบย้อมสีธรรมชาต ิ

บางอย่างหาได้ยาก เส้นไหมที่ชุมชนผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการทอผ้าของสมาชิก คุณภาพการทอยังไม่ได้มาตรฐาน  

เนื้อผ้าและริมผ้าไม่เรียบ ผ้ามีรอยย่น เส้นไหมขาด ขนาดหน้าผ้าไม่ได้มาตรฐาน การทอผ้าของบางกลุ่ม สมาชิกจะ 

สลบักนัทอท�าให้น�า้หนกัการทอไม่เท่ากัน ผิวเนือ้ผ้าจงึไม่สม�า่เสมอ การผลติผ้าไหมมดัหมีแ่ต่ละครัง้ได้เนือ้ผ้าทีม่คีวาม 

หนาแน่น บาง แตกต่างกัน ท�าให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อุปกรณ์ทอผ้าบางส่วนอยู่ในสภาพเก่า  

ไม่เพียงพอ ช�ารดุ และใช้งานไม่ได้ กลุม่ผู้ประกอบการยงัขาดทกัษะการออกแบบลวดลายทีท่นัสมยั ผลติภณัฑ์ยังเป็น 

ลายดั้งเดิม ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละกลุ่ม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ 

และตราสินค้า บางรายมีบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าแต่ไม่สวยงาม ช่องทางการจ�าหน่ายน้อย ขาดความเข้าใจเร่ือง

การตลาด ไม่มีความรู้ทางการท�าการตลาดออนไลน์ ไม่มีหน้าร้าน และไม่มีศูนย์แสดงสินค้าจ�าหน่ายสินค้า ตลอดจน 

สภาพโรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน

ปัญหำสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อำหำร	ทีพ่บคอืผูป้ระกอบการขาดความรูด้้านกระบวนการผลติ ต้องการเพิม่ 

มลูค่าจากโปรตนีไหมทีส่กดัได้ รวมถงึต้องการออกแบบ รปูแบบของแม่พิมพ์สบู่ให้ตรงกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้า  

สภาพโรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการแบ่งพื้นที่ผลิตแยกจากพื้นที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไม่หลากหลาย 

ขาดบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่มีระบบบัญชีกลุ่ม 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

โดยได้จดักจิกรรมถ่ายทอดความรูด้้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ให้กบัผูป้ระกอบการประเภทผลติภณัฑ์

ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ในวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิชา 

อัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น และประเภท

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจ�านวน 131 กลุ่มเข้าร่วมอบรม รวมจ�านวน 2,015 คน โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้

1. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ได้แก่

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

 • การเพิ่มอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์

 • การเพิ่มมูลค่าด้วยวิธี/นวัตกรรม

2. เทรนด์สีสิ่งทอ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และแฟนซี ได้แก่

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทรนด์ 2018

 • การออกแบบลวดลายผ้า

 • การแปรรูปเพิ่มมูลค่า

3. กระบวนการย้อมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้แก่

 • กระบวนการย้อมสีเคมีและสีธรรมชาติ

2
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 • การเข้าสู่กระบวนการของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • การขอต่ออายุมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านนวัตกรรม ได้แก่

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • การขอมาตรฐาน อย. และ มผช.

3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก	
กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับการอบรมและค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ

เทคนคิการทอผ้า การฟอกย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาต ิการใช้สารเคมีในการเตรยีมผ้าทีถ่กูต้อง การคดิค้นลายผ้าแบบใหม่ๆ  

และพัฒนาการออกแบบลายผ้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการย้อมสี การเพิ่ม

คุณภาพให้กับผ้าและการท�าให้สีผ้าไม่ตก การย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติ จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ กลุ่มผู้ประกอบการ

ได้พัฒนาเทคนิคการย้อม น�าองค์ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคที่ท�าให้ผ้าสีไม่ตก สีผ้าสม�่าเสมอ ได้ทราบถึง

ข้อก�าหนดต่างๆ ตามมาตรฐาน มผช. การปรับปรุงโรงเรือนให้ถูกต้อง และได้รับความรู้ด้านการจัดท�าบัญชีแบบง่าย

ทีส่มาชิกกลุม่สามารถท�าได้ และเข้าใจได้ง่าย ได้รบัค�าปรึกษาเกีย่วกบัการหาช่องทางการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ การขาย 

ทางออนไลน์ ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกัน แลกเปลี่ยนความรู้และน�าทฤษฎีไปปฏิบัติ ตลอดจนทดลองท�าการ

ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติโดยการน�าวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ มาทดลองย้อมโดยเฉพาะผ้าไหม ท�าให้

ได้ผ้าไหมที่มีเฉดสีแตกต่างกันตามกรรมวิธีที่แต่ละกลุ่มคิดค้น ท�าให้เกิดสีของไหมที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้

ยงัพบว่าแต่ละกลุม่ผู้ประกอบการมีความพยายามในการออกแบบลวดลายผ้าโดยอาศยัความรูท้ี่ได้จากการอบรมและ 

ค�าปรึกษามาใช้ในการคิดค้นลวดลายใหม่ๆ 

กลุ่มผู้ประกอบการประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารได้รับการอบรมและค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ 

ข้อก�าหนดมาตรฐาน การผลิตโลชั่นและสบู่โปรตีนไหมให้มีคุณภาพ การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลผู้ประกอบการ

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 กัญญาผ้าไทย 82 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านน้อยพัฒนา  นางกัญญา สะอาดชอบ ผ้าไหมผืน

    ต�าบลถาวร อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  โทร 08 7253 0389 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 

 2 กลุ่มทอผ้าไหม -ไหม 158 หมู่ที่ 1 ต�าบลถาวร อ�าเภอเฉลิม นางทองสี จันทร์สม ผ้าไหมผืน

  ประดิษฐ์บ้านถาวร พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทร 08 9283 7704, 

      09 9225 5199 

 3 ศรีทองไหมไทย 171 หมู่ที่ 1 ต�าบลถาวร อ�าเภอเฉลิม นางบังอร โพธิ์กลิ่น ผ้าไหมแบบผืน

    พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทร 09 4415 7044 

 4 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง 116 หมู่ที่  11 ต�าบลถาวร อ�าเภอเฉลิม นางหนูแดง เนาวบุตร ผ้าไหมแบบผืน

  ไหมและทอผ้าไหม พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  31170 โทร 08 7831 5364 

 5 กลุ่มทอผ้าโนนเจริญ 21 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านยายแย้มวัฒนา นางอุบล ภาษี ผ้าคลุมไหล่

  ฝ้ายค�า  ต�าบลถาวร อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ โทร 08 6871 8523 ผ้าพันคอ 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 

 6 *กลุ่มอาชีพสตรี 143 หมู่ที่ 12 ต�าบลเจริญสุข นางส�ารวย ศรีมะเรือง ผ้าภูอัคนี

  ทอผ้าไหม หมู่ 12 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร 08 9526 6071 

    31110  

 7 กลุ่มทอผ้าไหมและ หมู่ที่ 8 บ้านป่ารัง ต�าบลเจริญสุข นางสาวส�าเรยีง ข�าเอนก ผ้าไหม

  ผ้าฝ้ายบ้านป่ารัง อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร 08 3369 3288 ผ้าฝ้ายบ้านป่ารัง 

    31110 

 8 *กลุ่มทอผ้าฝ้าย  หมู่ที่ 1 ต�าบลเจริญสุข นางสมศรี ถุนนอก ผ้าภูลาวา

  ผ้าไหม หมู่ 1  อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 08 5632 7629 

  ต�าบลเจริญสุข 31110  

 9 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 42 หมู่ที่ 1 ต�าบลเจริญสุข อ�าเภอเฉลิม นางเฉลิม ธนาบุตรสาย ผ้าภูอัคนี

    พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 08 1470 4861 

 10 กลุ่มทอผ้าไหม  หมู่ที่14 บ้านสายบัว  นางสิงห์ เอมโอษฐ ผ้าคลุมไหล่

  หมู่ 14 บ้านสายบัว ต�าบลเจริญสุข อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ โทร 08 3379 2109, 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 09 8978 6424 

 11 กลุ่มแม่บ้านหมู่ 1  163 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน บ้านถาวร นางแก้ว เนาวบุตร ผ้าไหมมัดหมี่

  พึ่งตนเอง   ต�าบลถาวร อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ   โทร 08 8190 1290 

    จังหวัดบุรีรัมย์  31170  

 12 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 24 หมู่ที่ 6 บ้านแคนทะเล ต�าบลสระบัว นางบัวไพ ตันหารัมย์ ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านแคนทะเล อ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150  โทร 09 2692 1742 

 13 กลุ่มแม่บ้าน 97 หมูท่ี ่3 บ้านหนองใหญ่ ต�าบลดงพลอง นางสังวาน ประดับศรี ผ้าไหมมัดหมี่

  หนองใหญ่ อ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150  โทร 08 6244 8791

4



92

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

  14 กลุ่มสตรีผ้าไหม 94 หมู่ที่ 1 บ้านสระบัว ต�าบลสระบัว นางพูนศิลป์ อยู่ทอง ผ้าไหม

  บ้านสระบัว อ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 08 9285 3491 

 15 กลุ่มทอผ้าไหม 101 หมูท่ี ่9 บ้านปอแดง ต�าบลโนนขวาง นางทองดี จงกะชาติ ผ้าไหมยกดอก

  บ้านปอแดง อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 0112 3283 

 16 กลุ่มทอผ้าไหม 148 หมูท่ี ่3 บ้านหนองแต้ ต�าบลโนนขวาง นางบังอร ประกอบแจ่ม ผ้าถุงตีนแดง

  บ้านหนองแต้ อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 7078 7146 

 17 กลุ่มทอผ้าไหมทอมือ 64 หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ทุ่ง ต�าบลวังเหนือ นางสุวิษา นะรานรัมย์ ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านไผ่ทุ่ง  อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 06 1381 8136 

 18 กลุ่มทอผ้าไหม 15 หมู่ที่ 18 บ้านปอแดง ต�าบลปราสาท นางสัตยา ดูชาติรัมย์ ผ้ามัดหมี่

  บ้านกะชายสามัคคี อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 4542 5651 

 19 กลุ่มทอผ้าไหม 91 หมูท่ี ่5 บ้านดอนไม้งาม ต�าบลปราสาท นางจริยา แอนเดอร์สัน ผ้าขาวม้า

  บ้านดอนไม้งาม อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 7148 4508 

 20 กลุ่มทอผ้าไหม 1 หมูท่ี ่16 บ้านเกษตรพฒันา ต�าบลปราสาท นางสายฝน นามบุตร ผ้าโสร่ง

  บ้านเกษตรพัฒนา อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 9212 3830 

 21 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบุ 41 หมู่ที่ 12 บ้านบุ ต�าบลปราสาท  นางสาวศศนินัท์ เจยีมรมัย์ ผ้าโฮ

    อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 4825 8178 

 22 กลุ่มทอผ้าไหม 17 หมู่ที่ 9 บ้านปอแดง ต�าบลวังเหนือ นายบุญเติม เชิดรัมย์ ผ้าหางกระรอก

  บ้านโสนน้อย อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 8167 2700 

 23 กลุ่มทอผ้าไหม 1 หมู่ที่ 2 บ้านอารัง ต�าบลวังเหนือ นางสีนวน งดงาม ผ้าขาวม้า

  บ้านอารัง  อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 6154 4604 

 24 กลุ่มทอผ้า 2 หมู่ที่ 12 บ้านสัมพันธ์ ต�าบลวังเหนือ นางสาวน้อย สาละ ผ้าลายดอกแก้ว

  บ้านสัมพันธ์ อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 7973 2306 

 25 *กลุ่มทอผ้าไหม 128 หมู่ที่ 6 หมู่บ้าน ส้มป่อย นางโสพล ดอมไธสง ผ้าพื้นเรียบ

  บ้านส้มป่อย ต�าบลหนองเยือง อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โทร 08 7240 2283 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120  

 26 กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพ 11 หมู่ที่ 12 หมู่บ้าน ส้มป่อย นางหนม แป่มจ�านึก ผ้าพันคอ

  ชุมชนบ้านหลุบทุ่ม ต�าบลหลุบทุ่ม อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โทร 08 8376 0168 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 

 27 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 129 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน กู่สวนแตง นางบัวลา ท�าไธสง ผ้าถุง

  บ้านกู่สวนแตง ต�าบลกูส่วนแตง อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โทร 06 3638 7271, ผ้าพื้นมัดหมี่

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 09 2576 1664  

 28 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่บ้าน หนองหัวหมู นางวรรณา สิงห์วิเศษ ผ้าซิน่หางกระรอก

  บ้านหนองหัวหมู ต�าบลแดงใหญ่ อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โทร 06 5314 5340,  ตีนแดง (ผ้าด้าย) 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120  06 3006 6425 
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 29 กลุ่มทอผ้าไหม 9 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน ทองหลาง นางอัญชนา รุ่งเป้า ผ้าซิ่นมัดหมี่

  บ้านทองหลาง ต�าบลทองหลาง อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โทร 09 7341 6781 ลายดอกไม้ 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 

 30 กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพ 174 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน กู่สวนแตง นางสุนันท์ รอดไธสง ผ้าไหมมัดหมี่

  ชุมชนบ้านกู่สวนแตง ต�าบลกูส่วนแตง อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โทร 06 1147 1860 ลายบันไดสวรรค์ 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 

 31 กลุ่มทอผ้าไหม 54 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านโคกจิก นางฉ�่า พันไธสง ผ้าไหม ผ้าด้าย

  บ้านโคกจิก ต�าบลหนองเยอืง อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โทร 06 1937 6300 ผ้านุ่ง ผ้าขาวม้า 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120   ผ้าโสร่ง เสือ้ กางเกง

 32 กลุ่มทอผ้าไหม 129 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านหัวฝาย นางสมหวัง ศิลปการ ผ้าซิ่นมัดหมี่

  บ้านหัวฝาย ต�าบลหนองแวง อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  โทร 09 8235 3544 ไหม เส้นด้ายลาย 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120   บักจับ

 33 กลุ่มทอผ้าไหม 6 หมู่ที่ 5 บ้านเป้าพัฒนา นางทองสุข กุลอุปฮาด ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านเป้าพัฒนา ต�าบลแดงใหญ่ อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โทร 08 0730 1946 ผ้าซิ่นตีนแดง 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 

 34 *กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 69 หมู่ 10 หมู่บ้านหนองตะเคียน นางวิไลวัล ประเสริฐ ผ้าซิ่นตีนแดง

  ตีนแดงบ้านหนอง ต�าบลละลวด อ�าเภอช�านิ โทร 06 2918 5859 

  ตะเคียน  จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

 35 กลุม่ทอผ้าฝ้ายตนีแดง 117 หมู่ที่ 8 ต�าบลโคกสนวน นางทองนาค ผมน้อย ผ้าฝ้ายตีนแดง

  โคกสนวน  อ�าเภอช�านิ จังหวัดบุรีรัมย์  31110 โทร 06 2173 8488 

 36 กลุ่มทอผ้าไหม 35 หมู่ 5 ซอยคุ้ม 5 หมู่บ้านโคกยาง นางสุภาวดี สินชัยยา ผ้าไหมทอมือ

  บ้านโคกยาง ต�าบลช�านิ อ�าเภอช�านิ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร 08 7460 1030 

    31110 

 37 กลุ่มทอผ้าขาวม้า 113 หมู ่1 หมูบ้่านโคกเพชร ต�าบลช่อผกา นางบุญโฮม สืบเพ็ง ผ้าขาวม้าทอมือ

  ทอมือบ้านโคกเพชร อ�าเภอช�านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110  โทร 08 6007 9079 

 38 BRMBuriram  215 หมู่ 3 บ้านตะโกรี ต�าบลส�าโรง นางสาวอนุธิดา เสื้อส�าเร็จรูป

  Thailand  อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สัตตารัมย์  กางเกงวอร์ม

  (ตัดเย็บเสื้อผ้า) 31250  โทร 09 3521 9394 

 39 กลุ่มทอผ้าไหม 10 บ้านประทัดบุหมู่ 8 ต�าบลส�าโรง นางหอม ซิวประโคน ผ้าไหม ผ้าด้าย

  บ้านประทัดบุ อ�าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 31250 โทร 08 5497 3443 ผ้าสไบ

 40 กลุ่มทอผ้าไหม 104 หมู่ 8 บ้านเสม็ด ต�าบลสะเดา นางอ๊อด ดวงสี ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านเสม็ด หมู่ 8  อ�าเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 09 3907 5677 ผ้าด้าย 

  ต�าบลสะเดา 31250 

  41 กลุ่มทอผ้าไหม 35 หมูท่ี ่9 บ้านไผ่สมบรูณ์ ต�าบลห้วยหิน นางสาวกองสนิ เสนผาบ ผ้าไหมลายขัด

  บ้านไผ่สมบูรณ์ อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 08 9457 1639 
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 42 กลุ่มทอผ้า 83 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวลอง นางบุญพา บุษบงค์ ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหนองบัวลอง ต�าบลไทยสามัคคี อ�าเภอหนองหงส์  โทร 08 0154 9259

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31240  

 43 กลุ่มทอผ้าไหม 92 หมู่ 1 บ้านหนองชัยศรี นายประยงค์ ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหนองชัยศรี ต�าบลหนองชัยศรี อ�าเภอหนองหงส์  เทินสระเกษ

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 08 8374 1887 

 44 กลุ่มทอผ้าไหม 57 หมู่ 2 บ้านศิลาทอง ต�าบลห้วยหิน นางดวงจนัทร์ จนัทะคาม ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านศิลาทอง อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 08 0179 0287 ย้อมสีธรรมชาติ

 45 กลุ่มทอผ้าลาย 2 หมู่ 1 บ้านไทยสามัคคี นางสุพรรณ์ ทองอินทร์ ผ้าไหมมัดหมี่

  เอกลักษณ์ ต�าบลไทยสามัคคี อ�าเภอหนองหงส์  โทร 08 2369 3285 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 

 46 *กลุ่มสตรีทอผ้า 27 หมู ่4 บ้านหนองโคลน ต�าบลสระทอง นางบัวลา พิมวันนา ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหนองโคลน อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 09 8953 5279 

 47 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนงิ้ว 46 หมู่ 7 บ้านโนนงิ้ว ต�าบลห้วยหิน  นางบัวลี ดวงศรี ผ้าไหมมัดหมี่

    อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 06 1165 0250  

 48 กลุ่มทอผ้าไหม 90 หมู่ 5 บ้านโนนงิ้ว ต�าบลหนองชัยศรี นางทองด�า เทพวงศ์ ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านโนนแดง อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 08 5769 0301  สีธรรมชาติ

 49 กลุ่มทอผ้าไหม 50 หมู ่7 บ้านใหม่กระสงั ต�าบลสระแก้ว นางวงเดือน เขตคาม ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านใหม่กระสัง อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 09 0821 1864  ผ้าซิ่นตีนแดง

 50 กลุ่มทอผ้าด้าย 111 หมู่ 1 บ้านฝ้าย ต�าบลเมืองฝ้าย นางส�าเนียง เรืองรัมย์ ผ้าขาวม้าด้ายไหม

  บ้านฝ้าย  อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 06 2197 4608 ประดิษฐ์

 51 กลุ่มทอผ้าไหม 58 หมู่ 6 บ้านม่วงเจริญ ต�าบลสระทอง นางทองพันธุ์ สุปะมา ผ้าไหมทอมือ

  บ้านม่วงเจริญ อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240  โทร 08 7092 8970 สีธรรมชาติ

 52 กลุ่มทอผ้าไหม 44 หมู่ 9 บ้านสุขส�าราญ ต�าบลสระทอง นางหนูจร แสงฮาด ผ้าไหมขาวม้า

  บ้านสุขส�าราญ อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 09 8617 4363 

 53 กลุ่มทอผ้าไหม 27 หมูท่ี ่4 บ้านดอนกอก ต�าบลดอนกอก นางสะอาด พินไธสง ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านดอนกอก อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 09 3383 0799 

 54 ร้านวัลย์ลิกาผ้าไหม 28 หมู่ที่ 13 โพธิ์พัฒนา ต�าบลนาโพธิ์  นางสาววัลย์ลิกา นาดา ผ้าไหมมัดหมี่

    อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 08 0762 5218 

 55 กลุ่มทอผ้าไหม 94 หมู่ 6 ต�าบลศรีสว่าง อ�าเภอนาโพธิ์  นางส�าเนียง ไลไธสง  ผ้าสไบ

  บ้านหัวขัว  จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 09 5167 7149 ผ้าถุงมัดหมี่

 56 กลุ่มทอผ้าไหม 104 หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านคู นางสะอาด พริ้วไธสง เสื้อส�าเร็จรูป

  บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 08 6012 0732 กางเกง

 57 *กลุ่มทอผ้าไหม 57 หมู่ที่ 8 บ้านสว่าง ต�าบลศรีสว่าง นางจงกล ศักดิ์โกมลศรี เสื้อส�าเร็จรูป

  บ้านสว่าง  อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 09 3521 9394 กางเกง
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 58 กลุ่มทอผ้าไหม 38 หมูท่ี ่13 บ้านโนนสะอาด ต�าบลบ้านค ู นางคูณ บญุไธสง ผ้าสไบ ผ้าสไบไหม

  บ้านโนนสะอาด อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 09 8620 7880 เปลอืกนอก ผ้าชดุ

 59 กลุ่มทอผ้าไหม 6 หมู่ที่ 9 บ้านหนองแต้ ต�าบลศรีสว่าง นางดาหวัน ลาดแก้ว ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหนองแต้ อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 09 8105 3879 

 60 กลุ่มทอผ้าไหม 180 หมู่ที่ 1 ต�าบลศรีสว่าง นางทองมี แก้วกลาง ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหนองแสง อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 08 2159 2810 

 61 กลุ่มทอผ้าไหม 188 บ้านเมืองน้อย ต�าบลศรีสว่าง นางบุญเกิด พริ้วไธสง ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านเมืองน้อย อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 08 6258 6936 

 62 กลุ่มทอผ้าไหม 67/1 ต�าบลบ้านคู อ�าเภอนาโพธิ์ นางสาวยุคลธร ศุภกะ ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านโนนตะคร้อ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 08 4712 1391 

 63 กลุ่มทอผ้าไหม 48/1 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้าน้อย นางบุญหลาย ผาดไธสง ผ้าคลุมไหล่

  บ้านหนองหว้าน้อย ต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอนาโพธิ์ โทร 08 4959 9382 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 

 64 วิสาหกิจชุมชน 28 หมู่ที่ 5 บ้านคอกวัว ต�าบลนาโพธิ์ นางสมหวัง ด่านไธสง ผ้าไหมมัดหมี่

  ทอผ้าไหม  อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 06 5317 0928, 

  บ้านคอกวัวหมู่ 5 31230 

 65 *กลุ่มทอผ้าไหม 60 หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย นางถาวร มนต์ไธสง ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหัวฝาย ต�าบลดอนกอก อ�าเภอนาโพธิ์ โทร 08 1049 3225, 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 08 0187 2285 

 66 วิสาหกิจชุมชนปลูก 80/1 หมู่ที่ 12 ต�าบลนาโพธิ์ นางสาคร ศรีโภค ผ้าคลุมไหล่ไหม

  หม่อนเลีย้งไหมหมู ่12 อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 09 8143 4356 

 67 กลุ่มทอผ้าไหม 203 หมู่ที่ 13 ต�าบลนาโพธิ์ นางชุติกาญจน์ บุญงาม ผ้าสไบไหม

  บ้านโพธิ์พัฒนา อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 08 1977 1419, 

      08 1967 3849 

 68 ศูนย์หัตถกรรม 9 หมู่ที่ 13 บ้านนาโพธิ์ ต�าบลนาโพธิ์ นางประคอง ภาสะฐิติ ผ้าคลุมไหล่

  พื้นบ้านอ�าเภอนาโพธิ์ อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 08 6860 5601 

 69 ผ้าไหมมัดหมี่  11/2 หมู่ที่ 7 ต�าบลดอนกอก นางหนูเจน ทองใบ เสื้อไหม

  หนูเจน ทองใบ อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 08 1975 6531 

 70 กลุม่ทอผ้าบ้านสงแดง 8/1 หมู่ที่ 5 บ้านสงแดง ต�าบลศรีสว่าง  นางวรรณี นพไธสง ผ้าไหมมัดหมี่

    อ�าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทร 09 8162 7289, 

      09 6003 5112 

 71 กลุ่มทอผ้า 92 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านไทยเจริญ นางหัทยา มีทิพย์ ผ้าหัวแดงตีนแดง

  บ้านไทยเจริญ ต�าบลไทยเจริญ อ�าเภอปะค�า  โทร 08 8050 9855 ผ้าพื้น

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31220    ผ้าหางกระรอก 
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 72 กลุ่มทอผ้าไหม 67 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบ้านหนองเสม็ด นางสมจิตร น้อยบุดดี ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหนองเสม็ด ต�าบลไทยเจริญ อ�าเภอปะค�า  โทร 08 0770 6214  

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31220 

 73 กลุ่มทอผ้า 70 หมู่ที่ 13 บ้านลิ้นเกี่ย ต�าบลนิคม   นายสุพิต ขันแก้ว ผ้ามัดหมี่

  บ้านลิ้นเกี่ย อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 09 3348 0563 ผ้าพื้น

 74 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน 71/1 หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ต�าบลท่าม่วง นางสุพิน ชิตวงศ์ ผ้าไหมมัดหมี่

  ทอผ้าไหมมัดหมี่ อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 09 2714 2315

  บ้านท่าม่วง 

 75 กลุ่มทอผ้าไหม 54 หมู่ที่ 10 บ้านโนนกลาง นางกุหลาบ  ผ้าไหมพื้นเรียบ

  บ้านโนนกลาง ต�าบลดอนมนต์ อ�าเภอสตึก  อินทร์ศิริพงษ์

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 06 3770 8833 

 76 กลุ่มทอผ้าไหมทอมือ  7 หมูท่ี ่9 บ้านส�าโรงพฒันา ต�าบลท่าม่วง นางสุวรรณ โยงรัมย์ ผ้าหางกระรอกคู่

  หมู่ 9   อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 06 1267 0015 เชงิแดง (สธีรรมชาต)ิ

 77 กลุ่มทอผ้าไหม 23 หมูท่ี ่16 บ้านสขุวฒันา ต�าบลชมุแสง นางห่วง พรมนัส ผ้าไหม

  บ้านสุขวัฒนา อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 08 3100 7091 ลายประยุกต์

 78 กลุ่มทอผ้าไหม 55 หมูท่ี ่18 บ้านสขุส�าราญ ต�าบลชมุแสง นางยุพิน ชึรัมย์ ผ้าด้ายตีนแดง

  บ้านสุขส�าราญ อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 09 0613 9677 

 79 กลุ่มทอผ้าไหม 50 หมู่ที่ 1 บ้านตามา ต�าบลชุมแสง นางสมปอง ชึรัมย์ ผ้าซิ่นตีนแดง

  บ้านตามา  อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 08 7378 2362 (ผ้าฝ้าย)

 80 กลุ่มทอผ้าไหม 155 หมู่ที่ 11 บ้านท่าม่วงใหม่   นางประนอม ศรีเจริญ ผ้าหางกระรอกคู่ 

  บ้านท่าม่วงใหม่ ต�าบลท่าม่วง อ�าเภอสตึก  โทร 08 5636 3049 

  หมู่ 11  จังหวัดบุรีรัมย์ 31150    

 81 *กลุ่มทอผ้าไหม 76 หมู่ที่ 7 บ้านตาลอง ต�าบลทุ่งวัง นางเมือง โยยรัมย์ ผ้าไหมลายขัด

  บ้านตาลอง อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 09 8639 2058 พื้นฐาน

 82 กลุ่มทอผ้าไหมย้อม 123/2 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโดนน้อย นายจามร ประไพศักดิ์ ผ้าขาวม้า

  สีธรรมชาติ ต�าบลโคกกลาง อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 1362 7980 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 83 กลุ่มผ้าไหมวัดโพธิ์ วัดโพธิ์ย่อยบ้านยาง ต�าบลบ้านยาง นางกุหลาบ วิเศษนคร ผ้าโสร่ง

  ย่อยต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 31130 โทร 08 0171 3460   

 84 กลุ่มอนุรักษ์หม่อน 14 หมู่ที่14 บ้านหินโคน ต�าบลหินโคน นางวาสนา ขันธวุฒิกุล ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย

  ไหมไทย  อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 31130 โทร 08 7452 0091 ผ้าด้าย

 85 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง 63 หมู่ที่ 2 บ้านโคกล่าม ต�าบลโคกล่าม นายสิงห์ทอง พวงเพชร ผ้าขาวม้า

  ไหมบ้านโนนส�าราญ อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 31130 โทร 06 1518 9299 

 86 กลุ่มทอผ้า 107 หม่ที ่4 บ้านบตุาวงษ์ ต�าบลหนองค ู นางสายสมร จ�าปาแดง ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้า

  บ้านบุตาวงษ์ อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 31130 โทร 09 8232 1289 ลายยกดอก ผ้าซิน่
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 87 กลุ่มทอผ้า 290 หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง  นางสมจิตร ซอมรัมย์ ผ้าไหมทอ

    ต�าบลทะเมนชัย อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 09 3486 7591 ผ้าฝ้ายทอ 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 88 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 135 หมู่ที่ 14 บ้านโคกตาเงิน   นางอรัญญา วิชิต ผ้าไหม ผ้าโสร่ง

  บ้านโคกตาเงิน ต�าบลไผทรินทร์ อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 1133 9975 ผ้าขาวม้า 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130   ผ้าหางกระรอก

 89 กลุม่ทอผ้า  187 หมู่ที่ 15 บ้านห้วยหวายพัฒนา นางทพิย์ปราณ ีสขุรรีมัย์ ผ้าไหมมัดหมี่

  หางกระรอก ต�าบลโคกสะอาด อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 0771 5150 

  ผ้าถุงตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 90 กลุ่มทอผ้าบ้านขี้ตุ่น 148 หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น ต�าบลโคกสะอาด นางอริวรรณ รักพร้า   ผ้าหางกระรอกคู่

    อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวัดบรุรีมัย์ 31130 โทร 08 1071 4939 

 91 กลุ่มทอผ้าไหม 96 หมู่ที่ 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์  นางไพศรี พูนสวัสดิ์ ผ้าไหมมัดหมี่

    ต�าบลหนองคู อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 06 1076 2550 ผ้าลายยกดอก 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 92 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่ 38 หมู่ที่ 16 บ้านหินโคน ต�าบลหินโคน  นางสุรัตน์ รอบรู้ ผ้าด้ายประดิษฐ์

    อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 31130 โทร 08 1076 3600 ผ้าซิ่นมัดหมี่

 93 กลุ่มผ้าไหม 128 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน นางสาวจงกร หงษา ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหนองบอน ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 3380 1424, 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 06 2148 0543 

 94 กลุ่มทอผ้าไหม 56 หมู่ที่ 3 บ้านบุผู้หญิง ต�าบลบุโพธิ์   นางเมยล์ ส�ารวมรัมย์ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้า

  บ้านบุผู้หญิง อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 31130 โทร 08 3387 9531 โสร่งไหม  ผ้าขาวม้า

 95 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 43 หมูท่ี ่1 บ้านโคกซาด ต�าบลผไทรนิทร์ นางละออ บึงจันทร์ ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านโคกซาด อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวัดบรุรีมัย์ 31130 โทร 06 3054 4701 

 96 กลุ่มทอผ้าไหม 172 หมู่ที่ 16 บ้านโนนสะอาด นางประนอม เจือทอง ผ้าขาวม้า

  บ้านโนนสะอาด ต�าบลโคกสะอาด อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 4351 4099 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 97 กลุ่มสตรีทอผ้า 29 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโดนน้อย นางค�ามวล สอนน�าพา ผ้าไหมมัดหมี่ 

  บ้านหนองโดน ต�าบลหนองโดน อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 7439 3579 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 98 กลุ่มทอผ้าไหม 60 หมู่ที่ 6 บ้านสระสี่เหลี่ยม นางสมหมาย นามภักดี ผ้าขาวม้า

  บ้านสระสี่เหลี่ยม ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 7291 5012 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 99  กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 62 หมู่ที่ 7 บ้านยางพัฒนา  นางจุฑามาศ เกตุชาติ ผ้าไหมมัดหมี่

  ร่วมใจพัฒนา ต�าบลบ้านยาง  อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 6287 1394

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130  
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 100 กลุ่มสตรีทอผ้า 67 หมู่ที่ 1 บ้านยาง ต�าบลบ้านยาง นางค�าปอน สืบเพ็ง ผ้าไหม

  พัฒนาอาชีพ อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 08 1382 7013 หางกระรอกคู่

    31130

 101 กลุ่มทอผ้าไหม 133 หมู่ที่ 4 บ้านสระตะโก  นางภาวินี จันทรี ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านสระตะโก ต�าบลหนองบัวโคก อ�าเภอล�าปลายมาศ โทร 08 7001 4990 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 102 *กลุ่มทอผ้า 11 หมู่ที่ 13 บ้านสนวนพัฒนา นางสุริสา มุ่งดี ผ้าด้ายหางกระรอก

  เพื่อการผลิต ต�าบลโคกสะอาด อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 09 8164 5516 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 103 กลุ่มสตรีอาสา 210 หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง นางนาลี พิมพ์เชื้อ ผ้าไหมมัดหมี่

  ทอผ้าไหม  ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 4959 9822 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 104 กลุ่มทอผ้าไหม 144 หมู่ที่ 14 บ้านหนองตาด  นางสมหมาย วรหาร ผ้าโสร่งไหม

    ต�าบลเมืองแฝก อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 8080 4512 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 105 กลุ่มทอผ้าไหม 105/1 หมูท่ี ่17 บ้านบขุีเ้หลก็ไหมพฒันา นายสงวน สุขสนิท ผ้าขาวม้า

  บ้านบุขี้เหล็ก ต�าบลแสลงพัน อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 08 1615 0120 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 106 กลุ่มทอผ้าไหม 77/1 หมู่ที่ 7 บ้านโคกสนวน  นางคูณ ส�ารวมจิต ผ้าลายลูกแก้ว

    ต�าบลตลาดโพธิ์ อ�าเภอล�าปลายมาศ  โทร 09 0194 7058 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 107 กลุ่มผ้าไหมบ้านเขื่อน 63/2 หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน  นางหนูเทพ ผมท�า ผ้าไหมมัดหมี่

    ต�าบลโคกสะอาด อ�าเภอล�าปลายมาศ โทร 08 7810 3129 ผ้าโสร่ง  

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

 108 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 173 หมู่ 8 บ้านคูณ ต�าบลบ้านเป้า นางปราณี ลับไธสง ผ้าฝ้ายแปรรูป

  กลุ่มแปรรูปผ้าไหม อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 08 1074 3864 

  และผ้าฝ้าย  

 109 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและ 93 หมู่ 7 บ้านคูณ ต�าบลบ้านเป้า นางประนอม โรมไธสง ผ้าฝ้ายทอมือ

  ผ้าไหมบ้านคูณหมู่ 7 อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 08 1071 0068 

 110 กลุ่มทอผ้าไหม  78 หมู่ 5 บ้านแฮด ต�าบลบ้านเป้า นางพิมพิดา จงเทพ ผ้าไหมมัดหมี่

  หมู่ 5 บ้านแฮด อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 09 2774 1842 

 111 กลุ่มทอผ้า 61 หมู่ 4 บ้านโสกบก ต�าบลบ้านเป้า  นางผลจันทร์ รอมไธสง ผ้ามัดหมี่

    อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 06 2198 5336 

 112 กลุ่มทอผ้าไหม 31 หมู่ 1 บ้านหนองบก ต�าบลพุทไธสง นางทองนวล อ้อมนอก ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านหนองบก อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 09 5529 9001 
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 113 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง 68 หมู่ 10 บ้านท่างาม ต�าบลพุทไธสง นางนวลศรี สาระสิทธิ์ เส้นไหม

  ไหมบ้านท่างาม อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120  โทร 09 3543 6525 

 114 กลุ่มทอผ้าไหม 22 หมู่ 9 บ้านกอก ต�าบลพุทไธสง นางสมควร พันธุ์อุทัย ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านกอก  อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 09 3434 1584 

 115 กลุ่มทอผ้าไหม 12 หมู่ 8 บ้านโคกแดง ต�าบลบ้านแวง นางณัฐกานต์ ชาวโพธิ์ ผ้าไหมมัดหมี่

  ลายประยุกต์ อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 09 8120 4172 

  บ้านโคกแดง  

 116 กลุ่มคุณวันทนา 61 หมู่ 3 บ้านหัวสะพาน ต�าบลบ้านยาง นางวันทนา เพียวงศ์ ผ้าโสร่ง

  ไหมไทย  อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 08 9579 8083 

 117 กลุ่มผู้ปลูกหม่อน 72 หมู่ 3 บ้านน้อย ต�าบลบ้านยาง นางกัญญาวีร์ สิ่งประดิษฐ์

  เลี้ยงไหมและทอผ้า อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 สวัสดิ์ไธสง  จากผ้าไหม

  ไหมบ้านน้อยหมู่ 3   โทร 06 4315 9190 

 118 กลุ่มสหกรณณ์ผู้ปลูก 95 หมู่ 14 บ้านหัวสะพาน นางรุจาภา เนียนไธสง ผ้าขาวม้า (ไหม)

  หม่อนเลี้ยงไหม ต�าบลบ้านยาง อ�าเภอพุทไธสง โทร 08 7961 1261 

  บ้านหัวสะพานจ�ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 

 119 กลุ่มผู้ปลูกหม่อน 71 หมู ่13 บ้านหวัสะพาน ต�าบลบ้านยาง นางเดือน กุไธสง ผ้าคลุมไหล่

  เลี้ยงไหม  อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 09 3358 3911 

 120 กลุ่มทอผ้าไหม 24 หมู่ 9 บ้ายผือฮี ต�าบลบ้านยาง นางลุนณี ไกรจันทร์ ผ้าไหมมัดหมี่

  บ้านผือฮี  อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 08 5205 5167 

 121 กลุ่มทอผ้าบ้านแฮด 109 หมู่ 5 บ้านแฮด ต�าบลบ้านเป้า  นางจิ๋ว ภูบาลชื่น ผ้าโสร่งไหม

    อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 09 3080 0761 

 122 กลุ่มปลูกหม่อน 7 หมู่ 5 บ้านหัวสะพาน ต�าบลบ้านยาง นางเกษร ประทุม ผ้าไหมพื้นเรียบ

  เลี้ยงไหม  อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 08 7095 1800 

 123 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง 28 หมู่ 10 บ้านจาน ต�าบลบ้านจาน นางสมพงษ์ ชมภูวงศ์ ผ้าไหมมัดหมี่

  ไหมบ้านจานหมู่ 10 อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 08 8373 0530  

 124 กลุ่มทอผ้าไหม 9 หมู่ 1 บ้านหนองจิก ต�าบลหายโศก นางสนิจ เฉียดไธสง ผ้าคลมุไหล่ ผ้าไหม

  บ้านหนองจิก อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 08 5209 2216 ผ้าซิ่น

 125 *กลุ่มทอผ้าไหม 3 หมู่ 13 บ้านจอกเตี้ย ต�าบลหายโศก นางศริษา นิลเลิศ ผ้าไหม ผ้าซิน่ตนีแดง

  บ้านจอกเตี้ย อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 08 1760 6030 ผ้าคลุมไหล่

 126 กลุ่มทอผ้าบ้านแวง 19 หมู่ 1 บ้านแวง ต�าบลบ้านแวง  นางส�าเนียง อิงไธสง ผ้าคลุมไหล่

    อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร 06 2337 0630 

 127 กลุ่มสมุนไพร 39 หมู่ที่ 5 บ้านส�าโรง ต�าบลวังเหนือ นายเชีย่วชาญ ชะงกัรมัย์ สบู่ขมิ้นน�้าผึ้ง

  บ้านเกษตร อ�าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 1019 9496 

 128 *กลุ่มอโลฮิม 100 หมู่ที่ 8 ต�าบลหนองกระทิง  นายชนกชนม์ อักษรวุฒิ โลชั่นทาผิวว่าน

    อ�าเภอล�าปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 31130 โทร 08 2322 8162 หางจระเข้อโลฮิม
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 129 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน 22 หมู่ที่ 2 บ้านโนนมะงา ต�าบลสะแก นางอ่อนจันทร์ ทองแสง สบู่ดาวอินคา

  สมุนไพรดาวอินคา อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร 09 3524 4383 

 130 *กลุ่มทอผ้าไหม 19 หมู่ 14 บ้านนายาว ต�าบลเสาเดียว นางกัญญรัตน์ พลมาศ สบู่โลชั่น

  บ้านนายาว-นาอุดม อ�าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทร 08 0607 7225 โปรตีนไหม

 131 *ศศิสมุนไพร 13 หมู่12 ต�าบลสะเดา อ�าเภอ นางศศิมา สมนึกตน น�้ายาล้างจาน

    พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทร 09 3319 3927 สบู่ก้อน

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น  

(Case Success) ของจงัหวดับรุรีมัย์ เป็นกลุม่ทีม่คีวามพร้อม ความสามารถทีจ่ะผลติผลติภณัฑ์ทีด่ี  

มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 13 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม หมู่ที่ 12

2) กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม หมู่ที่ 1 ต�าบลเจริญสุข 

3) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย 

4) กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ตีนแดงบ้านหนองตะเคียน 

5) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองโคลน 

6) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสว่าง 

7) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวฝาย 

8) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง 

9) กลุ่มทอผ้าเพื่อการผลิต 

10) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจอกเตี้ย 

11) กลุ่มอโลฮิม 

12) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนายาว-นาอุดม 

13) ศศิสมุนไพร

หมายเหตุ   

สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายมีความรู้ ได้ฝึกทักษะ ได้ลงมือปฏิบัติ และได้พัฒนา 

เทคนคิการย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาตจิากวัสดธุรรมชาตทิีม่อียู่ในท้องถิน่ เทคนิคการเพิม่คณุภาพให้กบัผ้า  

ท�าให้ผ้านิม่ ผ้ามกีลิน่หอม สีผ้าไม่ตก สผ้ีามีความสม�า่เสมอ มคีวามรูด้้านเทคนิคการทอผ้าเพิม่ข้ึนเพือ่พฒันาให้ผลติภณัฑ์ 

ได้มาตรฐาน รวมถงึการคดิค้นลายผ้าแบบใหม่ๆ และพฒันาการย้อมผ้าและการออกแบบลายผ้าเพือ่ให้กลุม่ผูป้ระกอบการ 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารมีความรู้ ได้ฝึกทักษะ ได้ลงมือปฏิบัติและได้พัฒนากระบวนการผลิตโลช่ันและสบู ่

ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ข้อเสนอแนะ
• ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วได้รับการรับรองมาตรฐาน 

• ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มควรมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเอง 

• ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพและได้มาตรฐานควรมบีรรจุภัณฑ์ทีส่วยงามและตราสนิค้าเป็นทีจ่ดจ�าของผูบ้รโิภค

5



11--.pdf   1   5/24/2562 BE   3:24 PM



102

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดบุรีรัมย์
(อ�ำเภอเมอืง  คเูมอืง  ห้วยรำช  กระสงั  นำงรอง  หนองกี ่ ประโคนชยั  โนนสวุรรณ   
ละหำนทรำย  บ้ำนกรวด  และโนนดินแดง)

บทน�า
บรุรัีมย์ เป็น 1 ใน 10 จงัหวัดพืน้ทีเ่ป้าหมายของโครงการยกระดับสนิค้า OTOP  

ประเภทผ้าและเครือ่งแต่งกาย และสมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยกรมวทิยาศาสตร์ 

บริการได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการน�ากระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาเพื่อให้สินค้าที่เข้าสู่ตลาด 

การแข่งขันมีคุณภาพ ประณีต สวยงาม ตรงกับความต้องการของลูกค้า และปลอดภัย 

ได้มาตรฐาน พืน้ทีด่�าเนินการในจงัหวดับรุรีมัย์ม ี11 อ�าเภอ จากทัง้หมด 22 อ�าเภอ ผลการด�าเนนิ 

การสามารถยกระดบัสนิค้า OTOP ในพืน้ทีจ่งัหวัดบรุรีมัย์ ทัง้หมดจ�านวน 140 กลุม่ ประกอบ

ด้วยผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 132 กลุ่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 8 กลุ่ม

ผลส�าเรจ็ของการด�าเนินงาน พบว่า การพัฒนาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ  

OTOP ในการใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือพฒันาสนิค้า และมกีารจัดกจิกรรมการส่งเสรมิ 

การตลาดให้กับกลุม่เป้าหมาย พบว่า กลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้ 140 กลุม่ มรีายได้ 

เพ่ิมขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ 

ได้รับการพัฒนาทั้งด้านเทคนิคและวิธีการ จึงมีคุณภาพและมาตรฐาน และเมื่อเปรียบเทียบ 

ราคาขายผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีราคาเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย  

ร้อยละ 20.19 ของราคาผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าร่วมโครงการ และมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย คิดเป็น

ร้อยละ 82.35 ของรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ

1
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ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

	ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	 รวม

	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)

 1 เมือง  32 - 32

 2 คูเมือง  9 1 10

 3 ห้วยราช  11 - 11

 4 กระสัง  39 2 41

 5 นางรอง  7 3 10

 6 หนองกี่  6 - 6

 7 ประโคนชัย 6 - 6

 8 โนนสุวรรณ 6 - 6

 9 ละหานทราย 8 2 10

 10 บ้านกรวด 7 - 7

 11 โนนดินแดง 1 - 1

	 	 	 รวม	 132	 8	 140
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

ภาพแผนที่แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
การด�าเนินการหลังจากการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP คือ ได้มีการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาและ

ความต้องการของผู้ประกอบการฯ เพื่อประเมินและวิเคราะห์สมรรถภาพของแต่ละกลุ่ม สรุปได้ ดังนี้ 

2.1	ประเด็นปัญหำที่พบของผลิตภัณฑ์ผ้ำ
จากการส�ารวจปัญหาของผูป้ระกอบการ  OTOP ผ้า พบว่าผูป้ระกอบการพบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน 

การผลติ กล่าวคอื เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการทอผ้าไม่เพยีงพอ ผ้าสตีก ย้อมสีไม่สวยงาม ขาดความสม�า่เสมอ ย้อมไม่ตดิ  

สีไม่ทนทาน ทัง้สเีคมแีละสธีรรมชาต ิวตัถดุบิไม่มคีวามสม�า่เสมอท�าให้ยากต่อการควบคมุคณุภาพ และขาดบรรจุภณัฑ์ 

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มและดึงดูดความสนใจของลูกค้า ด้านการตลาด กล่าวคือ ขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

การก�าหนดและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารต้นทุน และการก�าหนดราคาสินค้า  

ขาดช่องทางในการจดัจ�าหน่ายสนิค้าทีต่่อเนือ่งและหลากหลาย ขาดความรูห้รอืเทคนิคในการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์

และการส่งเสรมิการขาย และด้านการบรหิารจดัการ กล่าวคอื สภาพกลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดการแบ่งบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจน  

ท�าให้ศักยภาพในการผลิตสินค้าลดลง และขาดความรู้ด้านการจัดท�าบัญชีทุกประเภท

2.2	ประเด็นปัญหำที่พบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
จากการส�ารวจปัญหาของผู้ประกอบการ OTOP สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พบว่าผู้ประกอบการ 

พบปัญหาแตกต่างกนั  ข้ึนกบัชนดิผลติภัณฑ์ เช่น แชมพ ูสงัเกตพบว่าผลติภณัฑ์มตีะกอน มกีารแยกชัน้ และมกีารปนเป้ือน 

ของจุลนิทรย์ี ลูกประคบมคีวามชืน้ไม่ได้ตามมาตรฐาน  สบูก้่อนกลเีซอรนีมฟีองอากาศ เกิดเหงือ่สบู ่และมกีารปนเป้ือน 

ของจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		 	
จากผลการประเมนิและวเิคราะห์สมรรถภาพของแต่ละกลุม่ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ  ข้างต้นน�าไปสูก่าร 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ OTOP ผ้าทอ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มผู้ประกอบการผ้า และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเข้าร่วมจ�านวน 140 กลุ่ม 

มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสิ้น 2,188 ราย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ใน 4 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรการยกระดับคุณภาพการย้อมผ้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 (ผลิตภัณฑ์ผ้า)

2) หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ 

 (ผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)

3) หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 (ผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)

4) หลักสูตรการยกระดับสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารให้ได้มาตรฐานด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร)  

2

3
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3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก	
การให้ค�าปรกึษาเชงิลกึแก่ผูป้ะกอบการ OTOP ผลติภัณฑ์ผ้า โดยมกีารให้ค�าแนะน�าด้านการควบคมุ 

กระบวนการผลิต ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การออกแบบลายผ้า การค�านวณต้นทุนในการผลิต การจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย และการท�า 

การตลาดออนไลน์  ส�าหรบัค�าแนะน�าด้านการควบคุมการผลติ ได้แก่ การเตรยีมเส้นไหม ควบคมุคณุภาพของเส้นไหม  

การสาวไหมและการป่ันไหมให้ได้เส้นไหมท่ีมขีนาดสม�า่เสมอกัน ความคงทีแ่ละความสม�า่เสมอในการทอ การย้อมสีไหม 

ด้วยกระบวนการใช้สีจากธรรมชาติพร้อมทั้งอธิบายผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยจากการใช้สีเคมีในการย้อม  

การใช้สารช่วยตดิส ีการทดสอบการให้สขีองวสัดธุรรมชาติ การควบคุมอุณหภูมนิ�า้ท่ีใช้ในการย้อม การควบคมุปรมิาณ 

วัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละครั้ง ส�าหรับค�าแนะน�าด้านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าเบื้องต้น ได้แก่ การวัดขนาด  

การวดัความสม�า่เสมอของแรงในการทอ และการตกส ีเพือ่ให้ผ่านเกณฑ์การขอมาตรฐาน มผช. ส�าหรับค�าแนะน�าด้าน

การออกแบบลายผ้า ได้แก่ แนะน�าวธิกีารการออกแบบลวดลายของผ้าให้มเีอกลกัษณ์เฉพาะของชมุชน ส�าหรบัค�าแนะน�า 

ด้านการค�านวณต้นทนุในการผลติ การจัดท�าบญัชรีายรบัรายจ่าย และการท�าการตลาดออนไลน์ ได้แก่ แนะน�าวิธกีาร 

ค�านวณต้นทุนสินค้าเพื่อการก�าหนดราคาผ้าไหมที่ทอในแต่ละชิ้น และท�าบัญชีรายรับรายจ่าย รวมทั้งให้ค�าแนะน�า 

ช่องทางการขายทางตลาดออนไลน์ โดยถ่ายรูปผลติภัณฑ์ไว้และให้คนรุน่ใหม่ช่วยในเรือ่งของการน�าลงสูต่ลาดออนไลน์ 

และการสร้าง Story ของกลุ่มเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้า

การให้ค�าปรกึษาเชงิลึกแก่ผู้ปะกอบการ OTOP ผลิตภณัฑส์มุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีการแนะน�า 

เกีย่วกบัคุณลกัษณะทางกายภาพและเคมีของผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหารของแต่ละประเภท ให้ความรูด้้านทีม่า 

และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ต่างๆ ลงสู่ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าวิธีการลดและป้องกันการปนเปื้อน เช่น  

การคัดเลอืกแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ การล้างท�าความสะอาดวตัถดุบิ การเกบ็รกัษาวตัถดุบิ การควบคมุความชืน้ การรกัษา 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ OTOP ผ้า และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
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สุขลักษณะของผู้ผลิตและสถานที่ผลิต การท�าความสะอาดอุปกรณ์และสถานท่ีก่อนและหลังการผลิตและบรรจุ 

นอกจากนี ้ได้ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจวุตัถดุบิ ภาชนะผสม อปุกรณ์ส�าหรบักวนผสม ควรท�าจากวสัดทุีท่นต่อ 

สารเคมแีละต้านทานการยึดเกาะของจุลินทรีย์ เช่น สแตนเลส ซึง่มคีณุสมบตัดิงักล่าวและยงัทนทาน ไม่แตกหกั ท�าให้ลด 

อันตรายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ ฯลฯ ส�าหรับด้านสุขลักษณะ ให้ความรู้เรื่องการล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติงาน  

การล้างมือก่อนและหลังเข้าห้องน�้า การท�าความสะอาดภาชนะและสถานที่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ และการจัดท�าฉลาก เพื่อน�าไปใช้กับผลิตภัณฑ์ในอนาคต
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ข้อมูลผู้ประกอบการ

4.1	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	132	กลุ่ม

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 จิราพรกระเป๋าผ้า 31 หมู่ 8 บ้านเสม็ดราษฎร์  นางจิราพร สุจิรพงศ์ ผ้าทอลายขัด

    ต�าบลถลุงเหล็ก อ�าเภอเมือง   โทร 08 0483 3457 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 2 ชุดส�าเร็จรูปจาก 60 หมู่ 8 บ้านโพธิ์ไทร ต�าบลกระสัง นางวราภรณ์ ศราวรณ์ ผ้าขาวม้า

  ผ้าไหม   อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 0725 0781 

 3 *กลุ่มทอผ้าไหม 106 หมู่ 9 ต�าบลบัวทอง อ�าเภอเมือง นางสุเทพ เสาทอง ผ้าทอลายขัด

  บ้านหนองเพชร  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 1075 6731 

 4 ทอผ้าบุลาว 144 หมู ่25 บ้านบลุาว ต�าบลสะแกโพรง นางละเอียด บริบุตร ผ้ามัดหมี่

    อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 5772 8055 

 5 ทอผ้าไหม  14 หมู ่6 บ้านกจิสมบรูณ์ ต�าบลสองห้อง นายราเชน กึนออย ผ้าคลุมไหล่

  บ้านกิจสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 2882 4498 

 6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 11 หมู่ 3 บ้านโนนศิลา ต�าบลถลุงเหล็ก นางสมทอง พูนศรี ผ้ามัดหมี่

  กลุ่มแม่บ้านเกษตร อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 9073 4425 

  บ้านโนนศิลา 

 7 ทอผ้าไหม  126 หมู ่6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ต�าบลชมุเหด็ นางสมบูรณ์ สระภู ผ้ามัดหมี่

  บ้านหนองไผ่ใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 0609 6729 

 8 กลุ่มแม่บ้าน 8 หมู ่16 บ้านโนนส�าราญ ต�าบลถลงุเหลก็ นางสุรัตน์ งามล้วน ผ้ามัดหมี่

  โนนส�าราญ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 9613 1852 

 9 ทอผ้าพื้นเมือง 71 หมู ่11 บ้านโนนสมบรูณ์ ต�าบลหนองตาล นางสมพร สายรัตน์ ผ้ามัดหมี่

  บ้านโนนสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 4254 3237

 10 *กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 1/1 หมู่ 7 บ้านส�าราญราษฎร์ นางสมศรี อบอุ่น ผ้ามัดหมี่

  บ้านส�าราญราษฎร์ ต�าบลถลุงเหล็ก อ�าเภอเมือง โทร 08 2376 2089 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 11 ทอผ้าไหม  12 หมู่ 21 บ้านส�าโรงเหนือ   นางบุญมี จันส่งกลิ่น ผ้าขาวม้า

  บ้านส�าโรงเหนือ ต�าบลสะแกโพรง อ�าเภอเมือง  โทร 08 7651 0629 

  หมู่ 21  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 

 12 ทอผ้าไหม  14 หมู่ 16 บ้านชัยเจริญ ต�าบลสองห้อง นางสุเพียร อิ่มรัมย์ ผ้าทอลายขัด

  บ้านชัยเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 6756 3965 

 13 สตรีทอผ้าไหม 205 หมู่ 21 บ้านหนองไทรงาม นางเกษร ไชยกุล ผ้าคลุมไหล่

  หนองไทรงาม ต�าบลชุมเห็ด อ�าเภอเมือง  โทร 08 0047 3659 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

4
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 14 กลุ่มทอผ้าไหม 144 หมู่ 24 บ้านหนองมะเขือใหม่ นางศิริ นักปราชญ์ ผ้าทอลายขัด

  บ้านหนองมะเขือใหม่  ต�าบลสะแกโพรง อ�าเภอเมือง   โทร 08 5104 2587  

  หมู่ 24  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 15 *กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 31 หมู่ 10 บ้านหนองเครือ นางสุรินทร์ เถลิงลาภ ผ้ามัดหมี่

  บ้านหนองเครือ ต�าบลถลุงเหล็ก อ�าเภอเมือง   โทร 08 4355 6066 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 16 ทอผ้าไหม  24 หมู ่21 บ้านบเุจรญิ ต�าบลสะแกโพรง นางเขียว ประโลมรัมย์ ผ้าทอลายขัด  

  บ้านบุเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 6919 3538  

 17 กลุ่มทอผ้า 30 หมู่ 7 บ้านหนองขว้างน้อย นางอ�าไพร อตัถนะศริกิลุ ผ้าทอลายขัด

  บ้านหนองขว้างน้อย ต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง  โทร 08 9580 5943 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 18 *กลุม่อาชพีทอผ้าไหม 222 หมู่ 10 บ้านหนองตราดน้อย  นางรัชนก   ผ้ามัดหมี่

  บ้านหนองตราดน้อย ต�าบลชุมเห็ด อ�าเภอเมือง   วงค์ไพศาลสิริกุล

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 4197 1225 

 19 ทอผ้าไหมบ้านโคกวัด 64 หมู่ 20 บ้านโคกวัด ต�าบลหนองตาล นางส�าราญ บุญเติม ผ้ามัดหมี่

    อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 06 3716 8089  

 20 ทอผ้าบ้านส�าโรง 37/1 หมู ่4 บ้านส�าโรง ต�าบลหนองตาก นางสมพร เตรยีมไชสงค์ ผ้ามดัหมี่

    อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 7300 8251

 21 กลุ่มทอผ้าด้าย 37 หมู่ 9 บ้านหนองเพชร ต�าบลบัวทอง นางหาญ แก้วกล้า ผ้าคลุมไหล่

  บ้านหนองเพชร อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 4827 0468  

 22 วิสาหกิจขุมชน 31 หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ นางล�าดวน แสนสมบัติ ผ้าทอลายขัด

  ทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง โทร 08 2750 4413

  บ้านหนองมะค่าแต้ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

 23 กลุ่มชุมชนพระครู 13 หมู่ 7 บ้านหนองขวาง ต�าบลพระครู นางมนัสวรรณ ปัดชัยวัง ผ้าทอลายขัด

    อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทร 08 7241 2363 

 24 กลุ่มทอผ้า 91 หมู่ 11 บ้านศรีปทุม ต�าบลพระครู เข็มพร พงษ์สินไชย ผ้ามัดหมี่

  บ้านศรีปทุม อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 8357 5822 

 25 กลุ่มทอผ้าไหมและ 194 หมู่ 13 บ้านชุมทอง ต�าบลพระครู นางทองค�า ศิขิรัมย์ ผ้าขาวม้า

  ผ้าด้าย บ้านชุมทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 6887 4370 

 26 กลุ่มทอผ้า 40 หมู ่3 บ้านหนองไผ่ ต�าบลสะแกโพรง นางสุมาลี ชัยชนะ ผ้ามัดหมี่

  บ้านหนองไผ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 9603 5480, 

      โทร 09 8189 7491 

 27 กลุ่มสตรีทอผ้า 1 หมู่ 4 บ้านโนนแดง ต�าบลสะแกโพรง นางสุรัศ อายาเมือง ผ้าทอลายขัด

  บ้านโนนแดง อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 06 4231 8595 
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 28 กลุ่มทอผ้าไหม 16 หมู่ 15 บ้านโนนรัง ต�าบลกระสัง นางบุญเรือง แก้วฉลาด ผ้าคลุมไหล่

  บ้านโนนรัง หมู่ 15  อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 3729 2606 

 29 กลุ่มหนองยาง หมู่ 4  94 หมู่ 4 บ้านหนองยาง ต�าบลพระครู นางเขียน แท่นค�า ผ้าทอลายขัด

    อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 0455 6184 

 30 กลุ่มวัดโนนแดง 27 หมู่ 22 บ้านโนนสมบูรณ์  นางเวรญัญา หนสูวุรรณ ผ้าขาวม้า

  หมู่ 22  ต�าบลสะแกโพรง อ�าเภอเมือง  โทร 08 4924 6878 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

 31 กลุ่มทอผ้าไหม 11 หมู่ 12 บ้านโคกเพ็ก ต�าบลชุมเห็ด นางยุพา ก�่าแก้ว ผ้าทอลายขัด

  โคกเพ็ก หมู่ 12   อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 3744 2947 

 32 กลุ่มบ้านบุลาว 50 หมู่ 19 บ้านบุลาว ต�าบลสะแกโพรง  นางณัฐพร ชามิน ผ้าไหมมัดหมี่

  หมู่ 19    อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 4823 7968 

 33 ทอผ้าไหม  87 หมู ่18 บ้านบวัทอง ต�าบลพรส�าราญ นางสมร หงส์สุด ผ้ามัดหมี่

  บ้านบัวทอง  อ�าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร 08 1739 5630 

 34 กลุ่มทอผ้าบ้านเขว้า 202 หมู ่4 บ้านบ้านเขว้า ต�าบลประเคยีบ นางนิ่ม รวมธรรม   ผ้ามัดหมี่

    อ�าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร 09 3503 6278 

 35 กลุ่มทอผ้าไหม 38 หมู่ 7 บ้านหนองติ้ว ต�าบลคูเมือง ตระยูรรัมย์  ผ้าทอลายขัด

  หนองติ้ว   อ�าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร 09 3447 6153 

 36 ทอผ้าไหม  36 หมู่ 2 บ้านกอกโคก ต�าบลคูเมือง นางสุภรี ชาต�าแย ผ้าคลุมไหล่

  บ้านกอกโคก  อ�าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร 08 9579 1907 

 37 ทอผ้าบ้านโคกก่อง  45 หมู ่13 บ้านโคกก่อง ต�าบลหนิเหลก็ไฟ นางส�าเนียง พนมใส  ผ้ามัดหมี่

    อ�าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร 08 7649 9329 

 38 ทอผ้าบ้านพรส�าราญ  138 หมู่ 5 บ้านพรส�าราญ  นางทองร้อย ลิออนรัมย์ ผ้ามัดหมี่

    ต�าบลพรส�าราญ อ�าเภอคูเมือง   โทร 09 7194 4593

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

 39 กลุ่มทอผ้า 61 หมู่ 14 บ้านหัวหนอง ต�าบลหัวหนอง นางสุหลา ควินรัมร์ ผ้ามัดหมี่

  บ้านหัวหนอง  อ�าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร 08 7019 7604 

 40 ทอผ้าหนองดุมน้อย  5 หมู่ 8 บ้านหนองคุมน้อย  นางบุญหลาย ส่องแสง ผ้ามัดหมี่

    ต�าบลพรส�าราญ อ�าเภอคูเมือง  โทร 06 21239 5042 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 

 41 ทอผ้าไหม  20 หมู่ 19 บ้านน้อยสุขสันต์   นางทองหล้า ศรีประทุม ผ้าทอลายขัด

  บ้านน้อยสุขสันต์  ต�าบลพรส�าราญ อ�าเภอคูเมือง   โทร 08 4721 3802 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 

 42 ทอไหมบ้านหนองหว้า 81 หมู ่2 บ้านหนองหว้า ต�าบลโคกเหลก็  นางสมพร ใช้โสมยงค์ ผ้าลายขัด

    อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 6247 3517
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 43 ทอผ้าบ้านโคกอรุณ  12 หมู่ 1 บ้านโคกอรุณ ต�าบลโคกเหล็ก นางโสพิน เสริมผล ผ้าหางกระรอก

  หมู่ 1   อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 4271 6454 

 44 ทอผ้าไหม  66 หมู่ 7 บ้านศรีเจริญ ต�าบลเมืองโพธิ์ นางเอี้ยง ยาวรัมย์ ผ้ามัดหมี่

  บ้านศรีเจริญ  อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 9549 6586 

 45 ทอผ้าไหมบ้านถนน 54 หมู่ 4 บ้านถนน ต�าบลโคกเหล็ก  นางจนัทร์เพญ็ มติรสรุตัน์ ผ้าลายขัด

  หมู่ 4    อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 06 3049 4691 

 46 ทอผ้าบ้านมะขาม  109 หมู่ 5 บ้านมะขาม ต�าบลตาเสา นางนับ พินึกรัมย์  ผ้าลายขัด

    อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 5324 7870 

 47 *กลุ่มทอผ้า  116 หมู่ 3 บ้านสนวนใน ต�าบลสนวน  นางชมภู  ผ้าหางกระรอก

  บ้านสนวนใน อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 8881 7817 

 48 กลุ่มทอผ้าไหม 42 หมู ่4 บ้านโชคกราด ต�าบลบ้านตะโก นางบุญมี ติมอนรัมย์ ผ้าหางกระรอก

  บ้านโชคกราด  อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 08 7249 8944 

 49 *กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ 63 หมู่ 2 บ้านใหม่ ต�าบลสามแวง  นางฐิติภา เจียมรัมย์ ผ้าคลุมไหล่

  หมู่ 2   อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 8652 7063 

 50 กลุ่มทอผ้าฝ้าย 74 หมู่ 8 บ้านเพชรน้อย ต�าบลสามแวง นางพัด แซมซ่อย ผ้าลายขัด

  บ้านเพชรน้อย  อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 5823 9093 

 51 ทอผ้าบ้านโชคดี  40 หมู่ 5 บ้านโชคดี ต�าบลบ้านตะโก  นางเทียม  ผ้าลายขัด

    อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 06 3251 4029 

 52 กลุ่มทอผ้าไหม 57 หมู่ 8 บ้านโคกขมิ้น ต�าบลโคกเหล็ก นางข�า บุญเนียม ผ้าลายขัด

  ผนืเรยีบ บ้านโคกขมิน้  อ�าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 09 3486 3465 

 53 ผ้าไหมหนองเต็ง 42 หมู ่17 บ้านหนองเตง็ ต�าบลหนองเตง็ นางอารีย์ เฉียบแหลมดี  ผ้าพันคอ

  หมู่ 17   อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 4557 0513 

 54 ทอผ้าไหม  46/1 หมู่ 1 บ้านห้วยส�าราญ นางกรรณิการ์ เจริญศิริ ผ้ามัดหมี่

  บ้านห้วยส�าราญ  ต�าบลห้วยส�าราญ อ�าเภอกระสัง  โทร 08 4830 5941

  หมู ่1  จังหวัดบุรีรัมย์ 31160

 55 ทอผ้าบ้านบุ  137 หมู่ 11 บ้านบุ ต�าบลล�าดวน   นางสุนีย์ ส�ารวมมิตร ผ้าพันคอ

    อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 7243 4865 

 56 ผ้าไหมมัดหมี่ 72 หมู่ 16 บ้านล�าดวนใต้ ต�าบลล�าดวน นางสมภพ พะนิรัมย์ ผ้าขาวม้า

  บ้านล�าดวนใต้  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 2137 6336 

 57 ทอผ้าพื้นเรียบ 47 หมู่ 17 บ้านไทรทอง ต�าบลล�าดวน นางพันนี นะเรืองรัมย์ ผ้าทอลายขัด

  โครงการส่งเสริม อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 7103 2147 

  ศิลปชีพ    

 58 ผ้าไหมหนองเต็ง  115 หมู่ 17 บ้านหนองเต็งใหญ่   นางสลักจิต นิทะรัมย์ ผ้าคลุมไหล่

    ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง   โทร 08 1549 8375 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31160



112

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	   

 59 กลุ่มทอผ้าไหม 66 หมู่ 5 บ้านจะเนียง ต�าบลสูงเนิน นางโสรยา สุขแสวง ผ้ามัดหมี่

  บ้านจะเนียง  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 4888 9423 

 60 กลุ่มทอผ้า 153 หมู่ 10 บ้านหินโคน ต�าบลล�าดวน นางเค็ม สายบุตร ผ้ามัดหมี่

  บ้านหินโคน  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 6309 3245 

 61 *กลุ่มทอผ้า 14 หมู่ 9 บ้านกระโดน-ไม้แดง นางแอ็ด อนาถรัมย์ ผ้าทอลายขัด

  วัดบ้านกระโดน-  ต�าบลชุมแสง อ�าเภอกระสัง  โทร 08 6243 4797 

  ไม้แดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 

 62 ทอผ้าไหมมัดหมี่  154 หมู่ 17 บ้านไทรทอง ต�าบลล�าดวน  นางบอน ทะเรรัมย์ ผ้ามัดหมี่

    อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 7959 7118 

 63 ทอผ้าไหม  45 หมู ่11 บ้านส่วนรวม ต�าบลห้วยส�าราญ นางบุญศรี เทวารัมย์ ผ้าขาวม้า

  บ้านส่วนรวม  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 6015 2390 

 64 ทอผ้าบ้านตาฮ้อ  76 หมู่ 5 บ้านตาฮ้อ ต�าบลศรีภูมิ  นางเยาวลักษณ์ จิตโชติ ผ้ามัดหมี่

    อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 6790 4594 

 65 กลุ่มทอผ้าไหมหาง 41 หมู่ 10 บ้านระก�าใต้ ต�าบลบ้านปรือ นางสุพิน ก�่ารัมย์ ผ้ามัดหมี่

  กระรอกคู่ตีนแดง  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 2875 3161 

 66 ทอผ้าไหมมัดหมี่ 40 หมู่ 17 บ้านส�าราญ ต�าบลสูงเนิน นางเยาวลักษณ์ ผ้ามัดหมี่

  บ้านส�าราญโกน  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 จอมประโคน

      โทร 09 8202 1353 

 67 กลุ่มทอผ้าไหม 72 หมู่ 12 บ้านนาราน้อย นางแต๋ว ศิริส�าราญ ผ้ามัดหมี่

  ในครัวเรือน  ต�าบลบ้านปรือ อ�าเภอกระสัง   โทร 09 9174 8637 

  บ้านนาราน้อย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 

 68 กลุ่มทอผ้า 97 หมู ่5 บ้านหว้าเหนอื ต�าบลหนองเตง็ นางสาวอมัรา เกือกรมัย์ ผ้าลายน�้าไหล

  บ้านหว้าเหนือ หมู่ 5  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 6974 4225 

 69 กลุ่มทอผ้า 70/2 หมู ่8 บ้านหนองน�า้ขุน่ ต�าบลบ้านปรอื นางเลย เทียมเลิศ ผ้าพันคอ

  บ้านหนองน�้าขุ่น  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 7340 9151

 70 กลุ่มพัฒนาสตรี 60 หมู่ 11 บ้านกาบอัก ต�าบลชุมแสง นางทองดี นิโรรัมย์ ผ้าคลุมไหล่

  บ้านกาบอัก  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 4477 6005 

 71 กลุ่มทอผ้าไหม 43 หมู่ 7 บ้านจอม ต�าบลสองชั้น นางส�าเนา ประจันบาล ผ้าทอลายขัด

  บ้านจอม   อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 7259 7894 

 72 ทอผ้าไหม   64/1 หมู่ 9 บ้านโคกสูงใต้ ต�าบลศรีภูมิ นางเลี่ยม พรหมธระ ผ้ามัดหมี่

  บ้านโคกสูงใต้  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 7259 1674 

 73 กลุ่มทอผ้าไหม 58 หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ต�าบลสูงเนิน นางจิดาภา การเพียร ผ้ามัดหมี่

  บ้านทุ่งสว่าง  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 0110 4378 

 74 ทอผ้าไหม  115 หมู่ 1 บ้านล�าดวน ต�าบลล�าดวน นางโป๊ะ พนิรัมย์ ผ้าขาวม้า

  บ้านล�าดวน หมู่ 1  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 06 2151 3961
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 75 สตรีผ้าไหม 148 หมู ่16 บ้านล�าดวนใต้ ต�าบลล�าดวน นางอมรรัตน์ รสหอม ผ้ามัดหมี่

  บ้านล�าดวนใต้  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 5469 6500 

 76 *กลุ่มทอผ้าไหม 48 หมู่ 6 บ้านตะคร้อ ต�าบลชุมแสง นางธนัญญา ฉลาด ผ้ามัดหมี่

  บ้านตะคร้อ  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 2286 2257 

 77 กลุ่มทอผ้าไหม 69 หมู่ 5 บ้านโคกยาง  นางสุภาพ โครตชัย ผ้ามัดหมี่

  บ้านโคกยาง  ต�าบลกันทรารมย์  อ�าเภอกระสัง โทร 08 8714 3423

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 

 78 กลุ่มทอผ้าไหม 164 หมู่ 1 บ้านกันทรารมย์ นางดอกไม้ คงชนะ ผ้ามัดหมี่

  พื้นเมือง  ต�าบลกันทรารมย์ อ�าเภอกระสัง   โทร 06 4298 8643 

  บ้านกันทรารมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 

 79 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 140 หมู่ 4 บ้านปลาย ต�าบลกันทรารมย์ นางอัจฉรา ฉลาด ผ้ามัดหมี่

  บ้านปลาย  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 7244 8227 

 80 วิสาหกิจชุมชน 45 หมู ่2 บ้านน�า้อ้อม ต�าบลห้วยส�าราญ นางสังเวียน พะตูม ผ้ามัดหมี่

  บ้านน�้าอ้อม  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 06 4839 9293 

 81 *กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 226 หมู ่8 บ้านกะโลง ต�าบลกนัทรารมย์ นางผุสดี ยอดทอง ผ้ามัดหมี่

  บ้านกะโลง  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 9509 1317 

 82 กลุ่มทอผ้า 62 หมู่ 7 บ้านหนองขอน นางจ�าเนียร ระดมบุญ ผ้าขาวม้า

  บ้านหนองขอน  ต�าบลกันทรารมย์ อ�าเภอกระสัง  โทร 06 3212 1071 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 

 83 ทอผ้าบ้านยาง 7 หมู่ 4 บ้านยาง ต�าบลล�าดวน  นางสุกัญญา ชาตาสุ ผ้าหางกระรอก

    อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 1927 2534 

 84 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม 89 หมู่ 9 บ้านพลวง ต�าบลสูงเนิน นางใกล้รุ่ง เก็งรัมย์ ผ้ามัดหมี่

  มัดหมี่   อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 8044 7632 

 85 กลุ่มทอผ้าไหม 28 หมู่ 4 บ้านบัวถนน ต�าบลสูงเนิน นางสาววินัย ชาติรัมย์ ผ้ายกดอก

  บ้านบัวถนน  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 7327 8590

 86 กลุ่มสัมมาชีพทอผ้า 53 หมู่ 1 บ้านสูงเนิน ต�าบลสูงเนิน นางสาวยิน พิชนานี ผ้ามัดหมี่

  บ้านสูงเนิน  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 3386 7859 

 87 กลุ่มทอผ้าบ้านเสม็ด  43 หมู่ 11 บ้านเสม็ด ต�าบลกันทรารมย์ นางก�าไร สุขไกร ผ้ามัดหมี่

    อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 8647 9538 

 88 กลุ่มทอผ้าไหม 96 หมู่ 4 บ้านไผ่ ต�าบลชุมแสง นางกรรณกิา นวิรณ์รมัย์ ผ้าคลุมไหล่

  สีธรรมชาติ บ้านไผ่  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 0108 2379 

 89 กลุ่มทอผ้าไหม 61 หมู่ 15 บ้านปรือ ต�าบลบ้านปรือ นางนวม จันศรี ผ้าคลุมไหล่

  บ้านปรือ   อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 6728 5243 

 90 กลุ่มทอผ้า 32 หมู่ 5 บ้านก้านเหลือง ต�าบลชุมแสง นางหฤทัย เนาไธสงค์ ผ้าคลุมไหล่

  บ้านก้านเหลือง  อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 5202 3832
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 91 กลุ่มทอผ้า 1 หมู่ 3 บ้านโคกสูง ต�าบลศรีภูมิ  นางส�ารวย รักธง ผ้าทอลายขัด

  บ้านโคกสูง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 5326 3629 

 92 ทอผ้าไหม  81 หมู่ 4 บ้านหนองต�าไก้น้อย   นางส�าเนยีง หนองหงอก ผ้ามัดหมี่

  แม่หวานหวาน  ต�าบลหนองกง อ�าเภอนางรอง  โทร 08 9627 3159 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

 93 ผ้าฝ้ายทอมือ 128 หมู่ 12 บ้านโคกมะค่าโหรน   นางแสงดาว เลมใอช ผ้าพันคอ

  บ้านหนองมะค่าโหรน ต�าบลสะเดา อ�าเภอนางรอง   โทร 08 5105 6259 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

 94 ทอผ้าไหม  96 หมู่ 11 บ้านหนองตาเข้ม   นางชม้อย ทองวิเศษ ผ้ามัดหมี่

  หนองตาเข้ม  ต�าบลนางรอง อ�าเภอนางรอง โทร 08 5495 6928 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

 95 ทอผ้าไหม  33 หมู ่3 บ้านหนองตาไก้ ต�าบลหนองกง นางอ�าไพ ศรชัย ผ้าหางกระรอก

  บ้านหนองตาไก้  อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 08 5028 8396 

 96 ทอผ้าทอมือ 20 หมู่ 8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย   นางบุญเพ็ง อินทร์ควร ผ้าหางกระรอก

  ลายประยุกต์  ต�าบลหนองโสน อ�าเภอนางรอง   โทร 08 4714 3964 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

 97 ทอผ้าบ้านหนองโจด  101 หมู่ 4 บ้านหนองโจด  นางสุพิน จันโท ผ้าขาวม้า

    ต�าบลหนองยายพิมพ์ อ�าเภอนางรอง   โทร 08 5309 6911 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

 98 ทอผ้าไหม  102 หมู ่6 บ้านโคกพลวง ต�าบลหนองกง นางโสภา พรชยั ผ้ามัดหมี่

  บ้านโคกพลวง  อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 08 5774 6368 

 99 กลุ่มทอผ้า 79 หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ต�าบลโคกสูง นางสุนันทา พุดศรี ผ้ามัดหมี่

  แพรสวรรค์  อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร 08 6353 6010

 100 กลุ่มทอผ้า 65 หมู่ 4 บ้านสะเดาหวาน ต�าบลโคกสูง นางหนูคล้าย ชัยภา ผ้าขาวม้า

  บ้านสะเดาหวาน  อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร 08 1790 0584

 101 กลุ่มทอผ้า 13 หมู ่12 บ้านน้อยพฒันา ต�าบลเมอืงไผ่ นายวิขัย สุรีรัมย์ ผ้ามัดหมี่

  บ้านน้อยพัฒนา  อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร 08 5244 3640 

 102 วิสาหกิจชุมชนเกษตร 105 หมู่ 2 บ้านคูขาด ต�าบลโคกสูง   นางล�าใย แพไธสง ผ้ามัดหมี่

  สิ่งทอต�าบลโคกสูง  อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร 09 8154 5709 

  บ้านคูขาด หมู่ 2  

 103 กลุ่มทอผ้าไหม 52 หมู่ 1 บ้านโคกสูง ต�าบลโคกสูง  นางประภัส ไชยเนียม  ผ้ามัดหมี่

  บ้านโคกสูง หมู่ 1 อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร 08 5312 1310 

 104 ทอผ้าไหม  74 หมู ่3 บ้านตะกรมุทอง ต�าบลโคกสว่าง นางอุไร ไชยกิจ ผ้ามัดหมี่

  บ้านตะกรุมทอง อ�าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร 08 2864 7289 
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 105 วิสาหกิจชุมชน 208 หมู่ 18 บ้านโคกเมือง นางนงค์นุตร์ เรืองจ�ารัส ผ้าคลุมไหล่

  ทอผ้าไหม  ต�าบลจรเข้มาก อ�าเภอประโคนชัย   โทร 08 2152 7280 

  บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 

 106 ทอผ้าไหม  165 หมู่ 7 บ้านโพธิ์ไทร ต�าบลละเวี๊ย  นางสมาน อวะรัมย์  ผ้าทอลายขัด 

  บ้านโพธิ์ไทร อ�าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 31140 โทร 08 6245 1236 

 107 กลุ่มปราสาททอรัก  285 หมู่ 12 บ้านโคกปราสาทพัฒนา   นางร็อง ยืนยง ผ้าทอลายขัด

  (ทอผ้าไหม) ต�าบลละเวี๊ย อ�าเภอประโคนชัย  โทร 08 0781 4677 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 

 108 ทอผ้าไหม  73 หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง ต�าบลเขาคอก นางระเบียบ ลือธิสาร ผ้ามัดหมี่

  บ้านโนนสว่าง อ�าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 31140 โทร 09 7256 7236 

 109 พัฒนาสตรี 297 หมู ่9 บ้านโคกเมอืง ต�าบลจรเข้มาก นางพนิดา เขียวรัมย์ ผ้าขาวม้า

  บ้านโคกเมือง อ�าเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 31140 โทร 08 1068 6898   

 110 ทอผ้าไหม  186 หมู่ 8 บ้านหนองโจรง   นางเสาร์ เงางาม ผ้ามัดหมี่

  บ้านหนองโจรง ต�าบลหนองบอน อ�าเภอประโคนชัย  โทร 08 0721 0179  

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 

 111 กลุ่มทอผ้า 5 หมู่ 11 บ้านน้อยอุบลสามัคคี   นางเทวี จันทรวง ผ้าทอลายขัด

  บ้านน้อยอุบล  ต�าบลดงอีจาน อ�าเภอโนนสุวรรณ   โทร 09 7178 8251 

  สามัคคี   จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

 112 ทอผ้าฝ้ายตีนแดง 30 หมู ่10 บ้านทุง่เศรษฐ ีต�าบลทุง่จงัหนั นางชุติการ ดอกโธสง ผ้าลายน�้าไหล

  บ้านทุ่งเศรษฐี   อ�าเภอโนนสวุรรณ จงัหวดับรุรีมัย์ 31110 โทร 09 0779 1879 

 113 กลุ่มสตรีทอผ้า 92 หมู่ 3 บ้านฝายใหญ่ ต�าบลทุ่งจังหัน นายธรรมะ เฉลยีวกาญน์ ผ้าทอลายขัด

  บ้านฝายใหญ่  อ�าเภอโนนสวุรรณ จงัหวดับรุรีมัย์ 31110 โทร 09 8643 8530 

 114 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 4 หมู่ 2 บ้านดอนตาอยู่ ต�าบลดงอีจาน นางบุญทอง ร่มไทร  ผ้ามัดหมี่ 

  บ้านดอนตาอยู่  อ�าเภอโนนสวุรรณ จงัหวดับรุรีมัย์ 31110 โทร 08 6245 7568 

 115 กลุ่มทอผ้าสี่ดอน  1 หมู่ 2 บ้านดอนตาอยู่ ต�าบลดงอีจาน นางสีดา พาทองทาด ผ้าทอลายขัด  

    อ�าเภอโนนสวุรรณ จงัหวดับรุรีมัย์ 31110 โทร 09 3478 5375

 116 กลุ่มอาชีพสตรี 83 หมู่ 2 บ้านทุ่งจังหัน ต�าบลทุ่งจังหัน นางดอกไม้ พานิชชา ผ้าขาวม้า

  ทอผ้าไหม  อ�าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 06 5297 5269 

  บ้านทุ่งจังหัน หมู่ 2  31110  

 117 *กลุ่มทอผ้าไหม 985 หมู่ 11 บ้านผไทรวมพล นางวรรณี จันทร์ดิษฐ์ ผ้ามัดหมี่

  ผไทรวมพล  ต�าบลหนองแวง อ�าเภอละหานทราย   โทร 08 4936 3625 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 

 118 กลุ่มทอผ้า 669 หมู่ 9 บ้านราษฎร์รักแดน   นางจอน ดาวรายรัมย์ ผ้ามัดหมี่

  บ้านราษฎร์รักแดน  ต�าบลหนองแวง อ�าเภอละหานทราย   โทร 09 8432 6829 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31170



116

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	   
 119 กลุ่มทอผ้าไหม 16 หมู่ 12 บ้านโนนสง่าพัฒนา   นางวิเชียร ทันชาว ผ้าทอลายขัด

  บ้านโนนสง่าพัฒนา  ต�าบลโนนสง่าพฒันา อ�าเภอละหานทราย โทร 08 3389 1467 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 

 120 กลุ่มทอผ้า 29/1 หมู ่3 บ้านโคกสระ ต�าบลโคกว่าน นางวิภารัตน์ เขตุจัตุรัส ผ้าขาวม้า

  บ้านโคกสระ  อ�าเภอละหานทราย  จงัหวัดบรุรีมัย์ 31170 โทร 08 4521 6803 

 121 กลุ่มทอผ้าลายขัด 81/1 หมู่ 6 บ้านบ่อโพธิ ์ต�าบลส�าโรงใหม่ นางสมจติต์ พมิพ์สวุรรณ ผ้าขาวม้า  

  บ้านบ่อโพธิ์  อ�าเภอละหานทราย จงัหวัดบรุรีมัย์ 31170 โทร 09 8126 5594 

 122 ทอผ้ามัดหมี่ 292 หมู่ 18 บ้านเทพพยัคฆ์ ต�าบลตาจง นางธัญญาดา ผ้ามัดหมี่

  บ้านเทพพยัคฆ์  อ�าเภอละหานทราย จงัหวดับรุรีมัย์ 31170 โทร 09 5829 4245 

 123 กลุ่มปลูกหมอน 160 หมู ่19 บ้านไทยพฒันา ต�าบลตาจง  นางละออ พุทธา  ผ้ามัดหมี่

  เลี้ยงไหมตาจง  อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  โทร 09 3394 3464

    31170  

 124 กลุ่มปลูกหม่อน 79 หมู่ 11 บ้านโคกสะอาดพัฒนา   นางสาววิจิตรา ผ้าหางกระรอก

  เลี้ยงไหม   ต�าบลหนองตะครอง อ�าเภอละหานทราย  วงศ์อุดทา 

  โคกสะอาดพัฒนา  จังหวัดบุรีรัมย์  31170 โทร 08 4527 8105 

 125 *กลุ่มทอผ้าไหม 19 หมู่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ นางล�าใย นุชเวช ผ้ามัดหมี่

  พื้นเมืองลายประยุกต์ ต�าบลสายตะกู อ�าเภอบ้านกรวด   โทร 06 1109 0926 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 

 126 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 84 หมู่ 12 บ้านสายโท 8 กลาง   นางทองอ่อน ใจหาญ ผ้ามัดหมี่

  ของดี 8 กลาง  ต�าบลจันทบเพชร อ�าเภอบ้านกรวด   โทร 08 7958 6055 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 

 127 *กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 18 หมู ่9 บ้านโคกใหญ่ ต�าบลโนนเจรญิ นางสุดใจ ชีรัมย์ ผ้ามัดหมี่

  ร้อยเส้นไหม  อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 โทร 06 3018 5913 

 128 ทอผ้ายายน้อย 95 หมู่ 8 บ้านโคกสว่าง นางน้อย อึ่งชื้น ผ้าหางกระรอก

  บ้านโคกสว่าง  ต�าบลเขาดินเหนือ อ�าเภอบ้านกรวด  

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31180

 129 ทอผ้าบ้านสันติสุข  21 หมู ่11 บ้านสนัตสิขุ ต�าบลโนนเจรญิ นางล�าพูน เชียงรัมย์  ผ้ามัดหมี่ 

    อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 โทร 08 6400 7012 

 130 ทอผ้าไหมลายมัดหมี่  4 หมู่ 12 บ้านสายโท 11 ใต้  นางดอกไม้ ไชยนอก ผ้ามัดหมี่

    ต�าบลสายตะกู อ�าเภอบ้านกรวด   โทร 06 1184 0233 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 

 131 ทอผ้าไหมบ้านประคู  45 หมู่ 9 บ้านประคู ต�าบลเขาดินเหนือ  นางถนอม ใยยอง ผ้าทอลายขัด

    อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 โทร 08 9583 8584 

 132 กลุ่มทอผ้าไหม 1 หมู่ 3 บ้านน้อยสะแกกวน นางเบญจวรรณ ผ้าทอลายขัด

  บ้านน้อยสะแกกวน  ต�าบลส้มป่อย อ�าเภอโนนดินแดง   ไชยสุวรรณ    

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร 08 4478 6487 
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จังหวัดบุรีรัมย์

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	   

 1 วิสาหกิจชุมชน 5 หมู่ 11 ต�าบลบ้านแพ อ�าเภอคูเมือง นางแม่เรา อุปะจัน สบู่กลีเซอรีน

  แปรรูปพืชมหัศจรรย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร 09 3050 3503 

 2 สมุนไพรปทุมเมฆ  18 หมู ่15 บ้านปทมุเมฆ ต�าบลบ้านปรอื นางมณี สุขส�าราญ แชมพู

    อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 09 3061 3911   

 3 หนองรกัษ์สมนุไพรสด 117 หมู ่10 บ้านหนองรกัษ์ ต�าบลสองชัน้ นางบานชื่น ชุ่มเย็น ลูกประคบ 

    อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 08 6874 0391 

 4 *กลุ่มบ้านดินภูเขาไฟ  61 บ้านใต้พัฒนา ต�าบลถนนหัก  นายธวัชชัย สุรัตน์ สบู่ก้อนกลีเซอรีน

    อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 08 9099 6214 

 5 กลุ่มแม่บ้าน 13 หมู่ 2 บ้านตะกุดตาสา นางทิพย์ภาวรรณ สมุนไพรแห้ง

  เกษตรกร  ต�าบลหนองไทร อ�าเภอนางรอง ศิริเมฆา

  บ้านตะกุดตาสา จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 08 6412 0454, 

      08 0169 2018 

 6 แม่บ้านสมุนไพร 13 หมู่ 11 บ้านหนองตาเข้ม นางตวงพร สวัสดิ์พูน ยาหม่อง

  หนองตาเข้ม  ต�าบลนางรอง อ�าเภอนางรอง   โทร 09 8594 5985 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

 7 กลุ่มสัมมาชีพ 34 หมู่ 5 บ้านตาจง ต�าบลตาจง นางสุนีย์ เบญจกัลยา ลูกประคบ

  บ้านตาจง  อ�าเภอละหานทราย   โทร 08 5776 9389 

    จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 

 8 สปาเกลือ  201 หมู่ 1 บ้านหนองหมี ต�าบลโคกว่าน นายยงยุทธ ยุวกณิษฐ์ เกลือหอม

  บ้านโคกว่าน  อ�าเภอละหานทราย จงัหวดับรุรีมัย์ 31170 โทร 09 6959 7640 

4.2	ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	8	กลุ่ม

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น  

 (Case Success) ของจงัหวดับรุรีมัย์ เป็นกลุ่มทีม่คีวามพร้อม ความสามารถทีจ่ะผลติผลติภณัฑ์ทีด่ี  

มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 13 กลุ่ม ได้แก่ 

 1)  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเพชร  2) กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านส�าราญราษฎร์ 

 3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเครือ  4) กลุม่อาชพีทอผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย 

 5)  กลุ่มทอผ้าบ้านสนวนใน  6) กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ หมู่ 2

 7)  กลุ่มทอผ้าวัดบ้านกระโดน-ไม้แดง 8) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะคร้อ

 9) กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกะโลง 10) กลุ่มทอผ้าไหมผไทรวมพล

 11) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร้อยเส้นไหม 12) กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์

 13) กลุ่มบ้านดินภูเขาไฟ 

หมายเหตุ   
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
คณะท�างานได้ด�าเนินการส�ารวจศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้านการ 

พฒันากระบวนการผลติและคณุภาพของผลติภัณฑ์หรอืการสร้างอาชพีจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (อ�าเภอเมือง คูเมือง ห้วยราช กระสัง นางรอง หนองกี่ ประโคนชัย โนนสุวรรณ ละหานทราย  

บ้านกรวด และโนนดินแดง) และมีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ และการให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่กลุ่ม 

เป้าหมาย  พบว่าหลงัการถ่ายทอดองค์ความรูฯ้ และการให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ ผูป้ระกอบการ OTOP ผ้า มแีนวโน้มทีจ่ะ

ผลติสนิค้าให้มคีณุภาพและมาตรฐานมากขึน้ และผูป้ระกอบการ OTOP สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร มคีวามรูเ้พ่ิมขึน้ในเรือ่ง

ของการขอ อย. ให้กับผลติภัณฑ์ของตน และมีแนวโน้มในการพฒันาสินค้าของตนให้ดยีิง่ขึน้เช่นกนั โดยพจิารณาจาก

ผลการทดสอบผลติภณัฑ์ พบว่าผลติภณัฑ์ผ้า และสมนุไพรที่ไม่ใช่อาหารผ่านการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานเบือ้งต้นและมี 

แนวโน้มการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

5
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดอ�านาจเจริญ

บทน�า
จงัหวดัอ�ำนำจเจรญิเป็นจงัหวดัหนึง่ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้ำหมำยของ “โครงกำรยกระดบั  

OTOP ใน 10 จังหวัด ที่ยำกจนที่สุดในประเทศ” ตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ให้ 

ควำมส�ำคัญกับกำรกระจำยรำยได้ โอกำส และควำมมั่งคั่ง อย่ำงเท่ำเทียมเพื่อให้ประเทศ 

หลุดพ้นจำกกับดักของควำมเหลื่อมล�้ำ ทิศทำงกำรท�ำงำนเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำและ 

สร้ำงควำมปรองดองให้คนในชำติ โดยใช้กลไกกำรขับเคลื่อนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (วทน.) จะเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรน�ำพำประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งสินค้ำ 

OTOP จะช่วยส่งเสริมรำยได้ให้แก่ผู้ประกอบกำรในระดับฐำนรำก 

จังหวัดอ�ำนำจเจริญ มีกลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP ประเภทผ้ำและสมุนไพร 

ที่ไม่ใช่อำหำรจ�ำนวน 265 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ OTOP จ�ำนวน 473 ผลิตภัณฑ์ ในกำรด�ำเนินกำร 

พฒันำศกัยภำพผู้ประกอบกำร OTOP ในพืน้ทีจ่งัหวัดอ�ำนำจเจรญินี ้กรมวิทยำศำสตร์บรกิำร

ได้ท�ำบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืกบัมหำวิทยำลยัรำชภัฏอุบลรำชธำนี ในกำรน�ำกระบวนกำร

ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.) ไปพัฒนำศักยภำพของผู้ประกอบกำร  

OTOP โดยใช้เอกลกัษณ์และวฒันธรรมของท้องถิน่มำสร้ำงมลูค่ำเพิม่ และกำรท�ำให้สนิค้ำของ

ชมุชนมคีณุภำพได้มำตรฐำน ผลส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิงำน พบว่ำ สำมำรถพฒันำศกัยภำพของ 

ผูป้ระกอบกำร OTOP ด้วยหลกักำรทำงวทิยำศำสตร์ จ�ำนวน 130 กลุม่ เป็นผูป้ระกอบกำร OTOP  

ประเภทผ้ำ 119 กลุ่ม และผู้ประกอบกำร OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร 11 กลุ่ม 

ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ มคีวำมพงึพอใจมำกกว่ำร้อยละ 90 โดยสนิค้ำ OTOP 

ประเภทผ้ำได้รบักำรพฒันำ และสร้ำงมลูค่ำเพิม่ด้วยกำรเสรมิทกัษะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 

กระบวนกำรย้อมสีธรรมชำต ิกำรใช้สำรช่วยยอ้มจำกธรรมชำติ เทคนิคกำรเลือกใช้เส้นด้ำย   

รวมถึงพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำพื้นเมืองด้ำนกำรทอและออกแบบลำยผ้ำ เพื่อสร้ำงอัตลักษณ ์

ท้องถ่ินและสร้ำงจิตส�ำนึกของผู้ประกอบกำรให้มีกำรค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและโอกำสทำงกำรตลำดทั้งในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ

1



121

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

แผนที่แสดงการกระจายตัวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

จ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอ�านาจเจริญ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

	ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำ	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	 รวม

	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)

 1 เมืองอ�ำนำจเจริญ 8 2 10

 2 ลืออ�ำนำจ 15 - 15

 3 เสนำงคนิคม    10 5 15

 4 ชำนุมำน   11 - 11

 5 ปทุมรำชวงศำ   33 - 33

 6 พนำ    22 2 24

 7 หัวตะพำน 20 2 22

	 	 	 รวม	 119	 11	 130

ประเดน็ปัญหาและความต้องการของผูป้ระกอบการ OTOP อ�านาจเจรญิ
จำกกำรลงพืน้ทีเ่พือ่ดศูกัยภำพด้ำนกำรผลติ พบว่ำ ผูป้ระกอบกำร OTOP ยงัขำดองค์ควำมรูท้ี่ใช้ในกำร 

ผลติสนิค้ำให้มคีณุภำพ ขำดเครือ่งมอืกำรผลติทีท่นัสมยั และไม่มทีกัษะในกำรผลติ วตัถดุบิท่ีใช้ในกำรผลติ 

มีคุณภำพไม่สม�่ำเสมอ และกลุ่มไม่สำมำรถรับค�ำสั่งกำรส่ังซื้อสินค้ำครำวละมำกๆ ได้ เนื่องจำกกลุ่มยังไม่มีระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ขำดเงินทุนหมุนเวียน และจำกกำรเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร

ของกลุ่มผู้ประกอบกำรเป้ำหมำย ท�ำกำรประเมินและวิเครำะห์ศักยภำพควำมพร้อมของกลุ่มผู้ประกอบกำรก่อน 

กำรเข้ำร่วมพัฒนำโดยกำรสัมภำษณ์และเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์มำทดสอบเพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต สำมำรถ

แยกประเด็นปัญหำเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต ได้ดังนี้

2.1	ผลิตภัณฑ์ผ้ำ
1) ปัญหำควำมไม่คงทนของสีหลังจำกกำรซัก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงผ้ำที่พบว่ำ 

ตัวอย่ำงผ้ำไม่ผ่ำนรำยกำรทดสอบควำมคงทนของสีหลังกำรซัก ร้อยละ 48 เกิดจำกควำมไม่เข้ำใจในหลักกำรอิ่มตัว

ของสีย้อม กลัวว่ำถ้ำล้ำงเอำสีออกมำกๆ แล้วจะท�ำให้สีซีดลงทั้งที่ควำมเป็นจริงหำกต้องกำรสีเข้ม ในกำรย้อมก็ต้อง

ใช้ปริมำณสีย้อมให้มำกขึ้น หรือเพ่ิมจ�ำนวนครั้งมำกกว่ำเดิม นอกจำกนี้ในกำรย้อมควรเลือกใช้สำรช่วยย้อมเพ่ือให้

เกิดกำรติดของสีได้มำกขึ้น ดังนั้นกำรแก้ปัญหำในเรื่องสีตก หรือควำมไม่คงทนของสี คือ หลังจำกย้อมสีแล้วต้องท�ำ 

กำรล้ำงสีส่วนเกินออกให้หมด 

2) ปัญหำกำรย้อมที่ได้สีไม่สม�่ำเสมอ ผ้ำด่ำง ไม่สวยงำม 

แก้ไขโดย	:	กำรท�ำควำมสะอำดเส้นใยเพื่อขจัดไขมันหรือสิ่งสกปรกออกไปก่อนท�ำกำรย้อม และ

ในขณะที่ย้อมให้ท�ำกำรพลิกกลับเส้นใยเพื่อให้น�้ำสีแทรกซึมเข้ำไปทั่วทั้งภำยในและภำยนอก

3) ปัญหำด้ำนกำรเยบ็ส�ำหรบัผลติภณัฑ์เส้ือผ้ำส�ำเรจ็รปู กำรตดัเย็บไม่ประณตีเรยีบร้อยตลอดทัง้ผนื  

ฝีเขม็ในกำรเยบ็ด้วยจักร เม่ือนบัจ�ำนวนฝีเข็ม/ควำมยำว 10 เซนตเิมตรตำมเกณฑ์ มผช.แล้ว ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 86 

แก้ไขโดย	:	กำรเย็บต้องปรับฝีเข็มให้ได้จ�ำนวนฝีเข็มตำมมำตรฐำนก�ำหนด

2
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4) เมือ่ตรวจดคูวำมเรยีบร้อยของผลติภณัฑ์ผ้ำพบว่ำ เนือ้ผ้ำไม่สม�ำ่เสมอ เส้นด้ำยหย่อน ขำดเป็นรู  

ริมผ้ำไม่เรียบร้อย 

แก้ไขโดย	:	ให้เพิ่มควำมประณีตและใส่ใจในควำมละเอียดของกำรทอ  

5) กรรมวิธีกำรผลิตตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ำ กลุ่มผู้ประกอบกำรยังไม่มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน มผช.  

6) ผลิตภัณฑ์ผ้ำส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 80

2.2	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	
ปัญหำท่ีพบ คือ ผู้ประกอบกำร OTOP ผลิตภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อำหำร ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ระกอบกำร 

รำยใหม่ท่ีเพ่ิงเริม่ด�ำเนนิกำร เนือ่งจำกจงัหวดัอ�ำนำจเจรญิให้กำรสนบัสนนุในด้ำนกำรปลกูพชืสมนุไพร และสนบัสนนุ

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท�ำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน ผูผ้ลติยังขำดควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในกำรเลอืกใช้วตัถดิุบ กำรสกดัสมนุไพร และควำมพร้อม 

ในด้ำนโรงเรอืนท�ำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) โดยสำมำรถแยกผลกำร 

ตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

1) ลกูประคบสมุนไพร สมุนไพรแห้ง สมนุไพรไล่แมลง พบว่ำลกัษณะทัว่ไปเป็นลกูประคบสมนุไพร  

ท่ีใช้มดีตดัและห่ันท�ำให้ได้ชิน้ไม่สม�ำ่เสมอ และพบสิง่แปลกปลอม ไม่ผ่ำนรำยกำรควำมชืน้และสำรทีร่ะเหยได้ และตรวจ 

พบแบคทีเรียที่เจริญเติบโตโดยใช้อำกำศ ยีสต์และรำ เกินค่ำมำตรฐำนที่ก�ำหนด  

2) แชมพู พบว่ำลักษณะทั่วไปของแชมพู มีควำมเป็นเนื้อเดียวกัน มีกลิ่นหอม ไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

แต่ตรวจพบแบคทีเรียที่เจริญเติบโตโดยใช้อำกำศ ยีสต์และรำทั้งหมด เกินเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ในส่วนประเด็นควำมต้องกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่ม ส่วนใหญ่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพ 

ด้ำนกระบวนกำรผลติร้อยละ 47 รองลงมำเป็นควำมรูด้้ำนกำรตลำดและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ ร้อยละ 21 ต้องกำร 

บรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำ ร้อยละ 13 ต้องกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ และกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ร้อยละ 6 และอื่นๆ เช่น กำรลดต้นทุน กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ กำรจัดท�ำระบบบัญชี ร้อยละ 13

จำกกำรประเมินและวิเครำะห์ศักยภำพควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรก่อนกำรเข้ำร่วมพัฒนำ   

(SWOT analysis) พบว่ำจุดแข็งของกลุ่มผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่คือ กำรด�ำเนินกำรของกลุ่มมีอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่  

3 - 41 ปี สมำชิกกลุ่มอยู่ในหมู่บ้ำนเดียวกัน และส่วนใหญ่มีหน่วยงำนให้กำรสนับสนุนอย่ำงน้อย 1 หน่วยงำน  

ส่วนจุดอ่อนของกลุ่มผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ คือ สินค้ำยังไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)   

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เมื่อท�ำกำรถอดประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำของผู้ประกอบกำร  

OTOP สำมำรถก�ำหนดหลักสูตรเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  

ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้จ�ำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตรกำรย้อมสีเส้นด้ำย ฝ้ำย และไหมด้วยสีธรรมชำติ

2) หลักสูตรกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ตรำสินค้ำ และรูปแบบผลิตภัณฑ์

3) หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรตลำด

4) หลักสูตรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำพื้นเมืองด้ำนกำรทอและออกแบบลำยผ้ำ

3
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

5) หลักสูตรกำรลดต้นทุนและกำรพัฒนำคุณภำพในกระบวนกำรผลิตสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชน

6) หลักสูตรกำรยกระดับผลิตภัณฑ์สู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน

7) หลกัสตูรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ และกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่ผูป้ระกอบกำร OTOP กลุม่ผ้ำ  

และสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ซึ่งมีผู้สนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทั้งสิ้น 2,146 รำย  

3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก	
เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร OTOP เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกผ่ำนกำรอบรมถ่ำยทอด 

องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แล้ว ได้มีกำรลงพื้นที่เพื่อให้ค�ำปรึกษำเชิงลึกเป็น 

รำยกลุ่ม ท้ังด้ำนกระบวนกำรผลิต กำรจ�ำหน่ำย และกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ท�ำให้กลุ่มผู้ประกอบกำรมีศักยภำพ 

หลังกำรพัฒนำฯ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พบว่ำ  

กลุ่มผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน มผช. เพิ่มขึ้น 

โดยในระยะแรกบำงกลุม่อำจยงัไม่ได้คณุภำพตำมเกณฑ์ทกุด้ำน แต่เมือ่ได้ทรำบถงึเกณฑ์ที่ใช้ วธีิกำรทดสอบผลติภัณฑ์ 

เบื้องต้น (กำรทดสอบค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงด้วยกระดำษลิตมัส กำรทดสอบกำรตกสีจำกกำรย้อมเส้นใย) และเมื่อ 

ทดลองปรับกำรผลิตต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรแก้ปัญหำ ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพดีขึ้น โดยวัดผลจำกคุณภำพ 

ผลิตภัณฑ์หลังกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นจำกผลคุณภำพผลิตภัณฑ์ก่อนกำรพัฒนำ   

2) ด้ำนวตัถดุบิ เช่น เส้นฝ้ำย เส้นไหม เส้นด้ำย น�ำ้ครำม สเีคมทีีป่ลอดภัย และวัสดอุืน่ๆ ทีม่คีณุภำพ  

ผู ้ประกอบกำรมีควำมเข้ำใจและมีควำมตระหนักถึงกำรใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพจะส่งผลให้กำรผลิตได้คุณภำพ  

จึงมุ่งเน้นในกำรคัดเลือกวัตถุดิบและผลิตสินค้ำโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพมำกขึ้น 

3) กำรบริหำรจัดกำร ผู้ประกอบกำรส่วนหนึ่งมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีอยู่เป็นทุนเดิม และเมื่อได้รับ 

กำรพัฒนำจำกโครงกำรนี้ท�ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ้น และมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังมี

อีกส่วนใหญ่ที่กำรบริหำรจัดกำรยังไม่ดีเพรำะขำดประสบกำรณ์ ควรต้องพัฒนำให้เป็นระบบมำกขึ้น 
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ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ OTOP ผ้าทอ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

4) ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ผู้ประกอบกำรได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ระหว่ำงกลุ่มมำกขึ้นโดยใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรของกลุ่มหลังจำกที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม  

5) ด้ำนเงนิทนุ ผูป้ระกอบกำรรูจั้กคดิต้นทนุกำรผลติท�ำให้สำมำรถประมำณกำรรำยจ่ำย รำยรบัของ 

กลุ่มได้  



126

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

ข้อมูลผู้ประกอบการ

4.1	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	119	กลุ่ม

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 กลุ่มทอผ้ำมัดหมี่ 129/1 ม.3 บ้ำนวังแคน ต.กุดปลำดุก นำงถำวร อ่อนสำร ผ้ำมัดหมี่

  บ้ำนวังแคน อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ จ.อ�ำนำจเจริญ  โทร 08 7996 9063

    37000  

  2 กลุ่มโฮมสเตย์ 77 ม.10 บ้ำนปลำค้ำว ต.ปลำค้ำว นำยเหรียญชัย ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำถุง

  เบิ่งวัฒนธรรม อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ จ.อ�ำนำจเจริญ โพธำรินทร์  กระเป๋ำถือ

  หมอล�ำบ้ำนปลำค้ำว  37000   โทร 08 1878 7833 ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำขิด 

          ผ้ำพันคอ

 3 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง 94 ม.10 บ้ำนปลำค้ำว ต.ปลำค้ำว นำงสมจิตร ต้นเกตุ ผ้ำคลุมไหล่

  บ้ำนปลำค้ำว  อ.เมอืงอ�ำนำจเจรญิ จ.อ�ำนำจเจรญิ 37000 โทร 08 7262 2796 ผ้ำขำวม้ำ

 4 กลุ่มสตรีทอผ้ำ 43 ม.3 บ้ำนหนองหินเหนือ นำงสอง ชำวำลักษ์ ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนหนองหินเหนือ ต.หนองมะแซว อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ  โทร 08 7776 8540 ผ้ำมัดหมี่

    จ.อ�ำนำจเจริญ  

   5 กลุ่มสตรีบ้ำนไร่ 15 ม.7 บ้ำนไร่ ต.ไก่ค�ำ  นำงบิน มั่นคง ผ้ำขำวม้ำ

    อ.เมืองอ�ำนำจเจรญิ จ.อ�ำนำจเจรญิ 37000 โทร 08 6259 1509 ผ้ำถุง         

   6 กลุ่มทอผ้ำ 19 ม. 1 บ้ำนหนองแห่ ต.นำยม นำงวรรณี โทพิลำ ผ้ำขำวม้ำ

  ย้อมสีธรรมชำติ อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ จ.อ�ำนำจเจริญ โทร 08 7621 5742 ย้อมสีธรรมชำติ

  บ้ำนหนองแห่ 37000    ผ้ำตัดเสื้อ ผ้ำพื้น

  7 กลุ่มแม่บ้ำนทอผ้ำ 122 ม.2 บ้ำนหำดทรำยมูล ต.ห้วยไร่ นำงสวำท ขันโท ผ้ำสไบ ผ้ำขำวม้ำ

  หำดทรำยมูล อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 9880 4047 หมอนขดิ ผ้ำมดัหมี่

 8 กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 288/249-250 ม.9 ต.บุ่ง นำงพัชรินทร์ เสื้อผ้ำสตรี

  สิ่งทอและแปรรูป อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ จ.อ�ำนำจเจริญ เกียรติกิติกร ส�ำเร็จรูป

  ผลิตภัณฑ์  37000  โทร 08 1790 5352 

 9 กลุ่มทอผ้ำและ 10 ม.1 บ้ำนดงบัง ต.ดงบัง ปัญญำ วีรพันธ์ เสื้อถักโครเชต์

  แปรรูป บ้ำนดงบัง อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 0732 9140 

 10 กลุ่มแม่บ้ำนทอผ้ำขิด  11 ม.6 บ้ำนหนองยำง ต.ดงบัง นำงหนูพัฒน์ พสุมำตย์ ผ้ำสไบขิด

  บ้ำนหนองยำง อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 9928 9852 ผ้ำขำวม้ำ 

        ผ้ำมัดหมี่ 

        ผ้ำคลุมไหล่

 11 กลุ่มแม่บ้ำนทอผ้ำ 104 ม.7 บ้ำนจอก ต.ดงบัง นำงอนงค์ งำมปัญญำ ผ้ำลำยน�้ำไหล

  ลำยน�้ำไหล อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 8719 7129 ผ้ำขดิ ผ้ำคล้องคอ 

4
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 12 กลุ่มทอผ้ำสำยรุ้ง  118 ม.9 บ้ำนดอนชี ต.ดงบัง นำงนุภำพร รัตนศรี ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำสำยรุง้

  หมู่ 9  อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 06 5601 7856 ผ้ำคลุมไหล่ 

        ผ้ำโสร่ง

 13 กลุ่มปลูกหม่อน 47 ม.3 บ้ำนหวัดง ต.เปือย อ.ลอือ�ำนำจ นำงจันตอง จอมหงส์ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำ

  เลี้ยงไหม บ้ำนหัวดง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 1390 7902 ลูกแก้ว ผ้ำถุงไหม  

 14 กลุ่มทอผ้ำฝ้ำยย้อมสี 113 ม.3 บ้ำนหัวดง ต.เปือย นำงสำยัณต์ ส�ำรำญสุข ผ้ำขำวม้ำ

  ธรรมชำติ บ้ำนหัวดง อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 8128 9550 ผ้ำถงุทอมอื ผ้ำสไบ     

 15 กลุ่มทอผ้ำไหม  68 ม.8 บ้ำนเปือย ต.เปือย อ.ลืออ�ำนำจ นำงเทวำ แผลงศร ผ้ำไหม

  บ้ำนเปือย หมู่ 8 จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 6653 1350 ผ้ำลำยลูกแก้ว

 16 กลุ่มผ้ำไหม  37 ม.9 บ้ำนเปือย ต.เปือย อ.ลืออ�ำนำจ นำงอุดร บุญพิทักษ์ ผ้ำขำวม้ำไหม    

  บ้ำนเปือย หมู่ 9 จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 06 2130 5045 ผ้ำถุงไหมทอมือ

 17 *กลุ่มผู้ผลิตและ 43 ม.10 บ้ำนหัวดง ต.เปือย นำยสวน ทองวรณ์ ผ้ำมัดหมี่

  จ�ำหน่ำยผ้ำไหม อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 6249 8512 ผ้ำโสร่ง

  บ้ำนหัวดง      ผ้ำขำวม้ำ

 18 กลุ่มทอผ้ำ 88 ม.8 บ้ำนนำล้อม ต.ไร่ขีง นำงบัวบำน สุวะเสน ผ้ำถุงทอมือ

  บ้ำนนำล้อม อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 3368 5298 ผ้ำขำวม้ำ

 19 กลุ่มสตรีทอผ้ำขำวม้ำ 15 ม.5 บ้ำนดงมะยำง ต.ดงมะยำง นำงบุญลอง มิละภำ ผ้ำขำวม้ำ

  ดงมะยำง   อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 06 2856 6734 ผ้ำพันคอ

 20 กลุ่มทอผ้ำขำวม้ำ 63 ม.5 บ้ำนดงมะยำง ต.ดงมะยำง นำงปัน ทำนะขันธ์ ผ้ำขำวม้ำ

  ดงมะยำง หมู่ 5 อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 09 5660 4950 ผ้ำพันคอ

 21 กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 36 ม.4 บ้ำนหนองแดง ต.โคกกลำง นำงละมัย โภคทรัพย์ เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป

  อุตสำหกรรม อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 6251 1412

  เพื่อนพึ่งพำ 

 22 กลุ่มทอผ้ำมัดหมี่  17 ม.9 บ้ำนหนองกะเลำ ต.โคกกลำง นำงละมัย โภคทรัพย์ เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป

  บ้ำงหนองกะเลำ อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 6251 1412 

 23 กลุ่มสตรีทอผ้ำไหม  11 ม.11 บ้ำนศำลำ ต.แมด นำงสุ่น สุวะมำตร์ ผ้ำไหมมัดหมี่ ผ้ำ

  บ้ำนหัวดง  อ.ลืออ�ำนำจ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 โทร 08 7766 7372 สไบ ผ้ำขดิคลมุไหล่

 24 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนเนินกุง 150 ม.6 บ้ำนเนินกุง ต.หนองสำมสี นำงจิต ศรีระพรม    ผ้ำขำวม้ำ    

  หมู่ 6  อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 08 0480 7603 ผ้ำคลุมไหล่

 25 มะลิวรรณมัดหมี่ 205 ม.9 บ้ำนไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก   นำงสะอำด มณีรัตน์ ผ้ำไหมมัดหมี่  

  ไหมไทย  อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 09 7334 9287 ผ้ำพืน้ ผ้ำย้อมครำม

 26 กลุ่มทอผ้ำฝ้ำย  192 ม.9 บ้ำนไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก นำงเพ็ญศรี จันทะโสม ผ้ำพันคอ

  บ้ำนไร่สีสุก  อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 09 5516 0032 ผ้ำขำวม้ำ

  (นำงเพ็ญศรี      ผ้ำทอมือ

  จันทะโสม)       ผ้ำคลุมไหล่
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 27 กลุ่มทอผ้ำฝ้ำย  105/1 ม.9 บ้ำนไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก นำงเหรียญทอง ผิวหอม ผ้ำพันคอ

  บ้ำนไร่สีสุก  อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 09 5825 2564 ผ้ำขำวม้ำ 

  (นำงเหรียญทอง      ผ้ำโสร่ง

  ผิวหอม)      ผ้ำคลุมไหล่

 28 กลุ่มถักผ้ำคลุมไหล่ 4 ม.2 บ้ำนคึมชำด ต.ไร่สีสุก นำงแจ่มจันทร์ บุตรวงษ์ ผ้ำคลุมไหล่

  โครเชต์  อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 08 3101 8736 โครเชต์

 29 กลุ่มสตรีทอผ้ำไหม 85 ม.1 บ้ำนไร่สีสุก ต.ไร่สีสุก  นำงประสำท บุตรวงษ์ ผ้ำถุงมัดหมี่ 

  บ้ำนหนองทับม้ำ อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 06 1046 4947 

 30 กลุ่มหัตถกรรมถักทอ  216 ม.1 บ้ำนหนองทับม้ำ นำงศรีไพร เหลืองำม ผ้ำคลุมไหล่

  หมู่ 1   ต.เสนำงคนิคม อ.เสนำงคนิคม โทร 08 2128 9315 ผ้ำสไบ เสื้อถัก

  ต�ำบลเสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 

 31 *กลุ่มแม่บ้ำนทอผ้ำ 126 ม.7 บ้ำนนำสะอำด ต.เสนำงคนิคม นำงขันตี พวงโพธิ์ ผ้ำคลุมไหล่

  ลำยขิดภูไท อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 08 2135 3504 ผ้ำสไบ 

  บ้ำนนำสะอำด     ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำพื้น

 32 กลุ่มทอผ้ำลำยขิด  17 ม.2 บ้ำนหนองสำมสี ต.หนองสำมสี  นำงน�ำ จันทะโชติ  ผ้ำแถบขิด

  บ้ำนหนองสำมสี อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 06 2126 3752 ผ้ำขำวม้ำ

 33 กลุ่มแม่บ้ำนเนินกุง  39 ม.6 บ้ำนเนินกุง ต.หนองสำมสี   นำงสงวน นำเวียง ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำ

  (นำงสงวน นำเวียง) อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 09 3074 2384 มัดหมี่ ผ้ำแถบขิด  

        กระเป๋ำผ้ำขำวม้ำ

 34 *กลุม่ทอผ้ำย้อมครำม 112 ม.2 บ้ำนค�ำเดือย ต.ค�ำเขื่อนแก้ว นำงแววมณี ค�ำสุรินทร์ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำย้อม

  บ้ำนค�ำเดือย หมู่ 2 อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 08 2800 3343 ครำม กระเป๋ำผ้ำ  

        สำยรัดเอว

 35 กลุ่มทอผ้ำครำม  114 ม.12 บ้ำนค�ำเดือยกลำง   นำยทองแยง เคนอ่อน ผ้ำคลุมไหล่

  หมู่ 12  ต.ค�ำเขื่อนแก้ว อ.ชำนุมำน  โทร 09 3464 6903 ผ้ำถุงย้อมครำม

    จ.อ�ำนำจเจริญ 37210   ผ้ำฝ้ำยทอมือ

 36 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง  9 ม.8 บ้ำนค�ำเดือย ต.ค�ำเขื่อนแก้ว นำงวิทยำ ผิวอ่อน ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนค�ำเดือย อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 08 4498 0422 ผ้ำคลุมไหล่

        ผ้ำฝ้ำยย้อมครำม

 37 กลุ่มทอผ้ำ 18 ม.2 บ้ำนค�ำเดือย ต.ค�ำเขื่อนแก้ว นำยบุญกัน ปักธินันธ์ ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนค�ำเดือย อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 08 7243 0339 ผ้ำคลุมไหล่

        ผ้ำฝ้ำยย้อมครำม

 38 *กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง 68 ม.1 บ้ำนโคกก่ง ต.โคกก่ง    นำงสำวโลภิณ สุพล ผ้ำถุงย้อมครำม  

  บ้ำนโคกก่ง อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 08 8712 9182) ผ้ำลำยท้องแลน  

        (ภูมิปัญญำ

        ท้องถิ่น)
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 39 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำ 8 ม.8 บ้ำนโคกเจริญ ต.โคกสำร นำงนงครำญ สำลี เสื้อสตรีส�ำเร็จรูป

  บ้ำนโคกเจริญ อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 08 6255 8179 

 40 กลุ่มทอผ้ำ 61 ม.9 บ้ำนนคิมสงเครำะห์ 2 ต.ชำนมุำน นำงกิตติรัตน์ ฉลำดล�้ำ ผ้ำขำวม้ำเชิงขิด

  บ้ำนนิคมแปลง 2 อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 08 9281 7056 

 41 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำ 95 ม.1 บ้ำนโคกสำร ต.โคกสำร นำงชรินทร กุระจินดำ เสื้อสตรีส�ำเร็จรูป

  บ้ำนโคกสำร อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 09 1346 4416 

 42 กลุม่สตรทีอผ้ำโบรำณ  63 ม.7 บ้ำนโคกนกกระเต็น ต.โคกสำร นำงสมบูรณ์ ถิ่นระหำ ผ้ำคลุมไหล่

  บ้ำนโคกนกกระเต็น อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 06 5294 1326 ผ้ำพันคอ ผ้ำถุง

 43 กลุ่มสตรีทอผ้ำ 153 ม.6 บ้ำนสงยำง ต.ค�ำเขื่อนแก้ว นำงรัตนมณี พละเลิศ ผ้ำถุงย้อมครำม

  บ้ำนสงยำง อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 08 8477 8908 

 44 กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 65 ม.12 บ้ำนค�ำเดอืยกลำง ต.ค�ำเขือ่นแก้ว นำงสำววิลัยรัก พิมสำร ผ้ำคลุมไหล่   

   น้องใหม่ทอผ้ำ หมู ่12 อ.ชำนุมำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37210 โทร 09 8642 6617 ผ้ำขำวม้ำ

 45 *กลุม่แม่บ้ำนเกษตรกร 42 ม.3 บ้ำนโคกพระ ต.นำป่ำแซง นำงจ�ำปำ จันทร์หอม ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนโคกพระ หมู่ 3 อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 4429 8979 ผ้ำคลมุไหล่ ผ้ำไหม 

        ผ้ำสำยรุ้ง

 46 กลุ่มทอผ้ำไหมมัดหมี่ 108 ม.4 บ้ำนวินัยดี ต.นำป่ำแซง นำงอนงรักษ์ ระวิชัย ผ้ำขำวม้ำ

  วินัยดี  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110   ผ้ำสไบขิด

 47 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง  2 ม.4 บ้ำนวินัยดี ต.นำป่ำแซง   นำงสุดใจ สิทธิธรรม ผ้ำขำวม้ำ  

  บ้ำนวินัยดี  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 5764 9881 ผ้ำถุง ผ้ำสไบ

 48 กลุ่มผ้ำโสร่งทอมือ  139 ม.2 บ้ำนนำหว้ำ ต.นำหว้ำ นำงเพ็ญศรี บุบผำ ผ้ำโสร่ง

  บ้ำนนำหว้ำ อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 9425 8232 ผ้ำทอมือ ผ้ำสไบ

 49 กลุ่มสตรีทอผ้ำ  73 ม.7 บ้ำนหนองแสง ต.นำหว้ำ นำงส�ำอำง บุญนิ่ม ผ้ำสไบขิด

  บ้ำนหนองแสง อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 06 1693 8495 ผ้ำขำวม้ำ

 50 กลุ่มพัฒนำอำชีพ 119 ม.9 บ้ำนหินกอง ต.นำหว้ำ นำงศรีเรือน รัตนศรี ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนหินกอง อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 0165 9630 

 51 กลุ่มตัดเย็บผ้ำ 126 ม.1 บ้ำนหนองข่ำ ต.นำหว้ำ นำงภัทรภรณ์ แต้มทำ ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนหนองข่ำ อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 7262 7653 ผ้ำถุงมัดหมี่

 52 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง 110 ม.1 บ้ำนม่วงโป้ ต.โนนงำม นำงจูม มุกำภรณ์ ผ้ำถุงมัดหมี่

  บ้ำนม่วงโป้   อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 8131 5702 ผ้ำขิด

 53 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง หมู่ 2 33 ม.2 บ้ำนม่วงโป้ ต.โนนงำม นำงบุตรชำ ต้นโพธิ์ ผ้ำถุงมัดหมี่

  บ้ำนม่วงโป้  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110  โทร 09 8115 8324 ผ้ำขิด

 54 กลุ่มทอผ้ำลำยขิด  55 ม.2 บ้ำนม่วงโป้ ต.โนนงำม นำงหนูกำว บุตรตะ ผ้ำขดิ ผ้ำคลมุไหล่ 

  บ้ำนโนนงำม อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 5200 2971 ผ้ำสไบ

 55 กลุม่ทอผ้ำโสร่งมดัหมี ่16 ม.2 บ้ำนนำผำง ต.ห้วย นำงเข็มพร ทองมำก ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำมัด

  บ้ำนนำผำง  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 09 6734 7505 หมี ่ผ้ำโสร่ง ผ้ำขดิ
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 56 วิสำหกิจชุมชน 186 ม.1 บ้ำนสำมแยก ต.ค�ำโพน นำงแสงจันทร์ พิมสุตะ ผ้ำขำวม้ำ

  กลุ่มทอผ้ำไหมมัดหมี่  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 8121 1075 ผ้ำหำงกระรอก

  บ้ำนสำมแยก      ผ้ำถุงไหม

 57 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง  55 ม.9 บ้ำนค�ำโพน ต.ค�ำโพน นำงชื่นจิตร พันธุ์โบ ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนค�ำโพน อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 9003 5973 ผ้ำมัดหมี่

 58 กลุ่มทอผ้ำ 177 ม.2 บ้ำนโค้งอร่ำม ต.ค�ำโพน นำงเพ็ญ แสงค�ำ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำขิด

  บ้ำนโค้งอร่ำม  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 9947 4193 ผ้ำลำยลูกแก้ว

 59 กลุ่มสตรีทอผ้ำ 112 ม.1 บ้ำนห้วย ต.ห้วย นำงมัชฌิมำ ค�ำวำที ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำถุง

  บ้ำนห้วย หมู่ 1 อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 5747 7175 

 60 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง 39 ม.3 บ้ำนสว่ำงใต้ ต.ห้วย นำงอู่ทอง บัวลำ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำถงุมดั

  บ้ำนสว่ำงใต้  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 06 2925 0215 หมี่ ผ้ำทอลำยขัด

 61 กลุ่มอำชีพ 49 ม.4 บ้ำนสว่ำงเหนือ ต.ห้วย นำงเข็มพร แก้วสง่ำ ผ้ำถงุมดัหมี ่ผ้ำทอ

  บ้ำนสว่ำงเหนือ อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 7261 4106 ลำยขัด ผ้ำขำวม้ำ

 62 กลุ่มทอผ้ำมัดหมี่ 12 ม.5 บ้ำนค�ำน้อย ต.ห้วย นำงวร บุญพระโรจน์ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำขดิ ผ้ำ 

  บ้ำนค�ำน้อย อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 0735 5853 คลมุไหล่ลำยน�ำ้ไหล

 63 กลุ่มสตรีทอผ้ำ 10 ม.6 บ้ำนนำผำง ต.ห้วย นำงหนูวัน บุญหำญ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำโสร่ง

  บ้ำนนำผำง หมู่ 6 อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 9005 4508 ผ้ำขิด ผ้ำถุงหมี่ 

        ผ้ำสไบ

 64 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง 10 ม.7 บ้ำนตำดใหญ่ ต.ห้วย นำงสะอำด มณีสำย ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำคลุม

  บ้ำนตำดใหญ่  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 4369 1545 ไหล่ ผ้ำพนัคอ ผ้ำขดิ 

 65 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำ 3 ม.7 บ้ำนตำดใหญ่ ต.ห้วย นำงปรีชำ สุภำพพรหม เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป

  ส�ำเรจ็รปู บ้ำนตำดใหญ่  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 4369 1545

 66 กลุ่มสตรีทอผ้ำ 46 ม.7 บ้ำนฤกษ์อุดม ต.ลือ นำงศักดิ์ศรี ลำภสำร ผ้ำคลุมไหล่

  บ้ำนฤกษ์อุดม อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 6262 7946 ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำพนัคอ  

        ผ้ำมดัหม่ี ผ้ำฝ้ำยขดิ 

 67 กลุ่มสตรีเพื่อกำร 229 ม.1 บ้ำนหนองลุมพุก ต.ลือ นำงสมปอง พันธุ์มำศ ผ้ำขำวม้ำ

  ผลิตและจ�ำหน่ำย อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 09 8960 3641  ผ้ำมัดหมี่

  บ้ำนหนองลุมพุก 

 68 *กลุ่มปลูกหม่อน 28 ม.1 บ้ำนหนองลุมพุก ต.ลือ นำงปั่ง โลห์ค�ำ ผ้ำไหมมัดหมี่

  เลี้ยงไหมร่วมใจ อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 09 8354 0307 ผ้ำคลุมไหล่

  สำมัคคีต�ำบลลือ     ผ้ำโสร่ง ผ้ำขำวม้ำ

 69 กลุ่มทอผ้ำไหมมัดหมี่  45 ม.12 บ้ำนหนองลุมพุก ต.ลือ นำงประหยัด ปัญญรัต ผ้ำไหมมัดหมี่

  บ้ำนหนองลุมพุก  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 3366 7512 ผ้ำคลุมไหล่

  หมู่ 12       ผ้ำโสร่ง    

        ผ้ำขำวม้ำ
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 70 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง  69 ม.12 บ้ำนหนองลุมพุก ต.ลือ นำงสมบูรณ์ ศรีเนตร ผ้ำคลุมไหล่

  บ้ำนหนองลุมพุก  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ โทร 08 9516 8695 ผ้ำขำวม้ำ

  หมู่ 12  37110

 71 กลุ่มสตรีทอผ้ำ  25 ม.2 บ้ำนโสกใหญ่ ต.ลือ นำงจินดำ คอแก้ว ผ้ำขิด ผ้ำถุง

  บ้ำนโสกใหญ่ หมู่ 2  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 06 5632 0206 

 72 กลุ่มสตรีทอผ้ำ  3/1 ม.2 บ้ำนโสกใหญ่ ต.ลือ นำงสมพร ขันบุ ผ้ำขำวม้ำ  

  บ้ำนโสกใหญ่ หมู่ 2 อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 4953 4952 ผ้ำโสร่ง ผ้ำพันคอ

        ผ้ำถุงมัดหมี่

 73 กลุ่มสตรีทอผ้ำ หมู่ 3  25 ม.3 บ้ำนโสกใหญ่ ต.ลือ นำงสมศรี โล่ชัย ผ้ำขำวม้ำ

  ต�ำบลลือ  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 5425 6408 

 74 กลุ่มทอผ้ำพื้นเมือง  19 ม.6 บ้ำนแสนสุข ต.ลือ นำงวันทอง อินทร์ลี ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนแสนสุข  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110   ผ้ำมัดหมี่

 75 กลุ่มทอผ้ำมัดหมี่ 223 ม.9 บ้ำนค�ำโพน ต.ค�ำโพน นำงบุญมำ ชำรีหอม ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำถุง  

  ค�ำโพน หมู่ 9 อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 9003 5973 ผ้ำสไบลำยขิด

 76 กลุ่มทอผ้ำมัดหมี่สไบ  73 ม.1 บ้ำนนำป่ำแซง ต.นำป่ำแซง นำงมำลำวัลย์ กำรบุญ ผ้ำขำวม้ำ  

  บ้ำนนำป่ำแซง  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 08 3386 5883 ผ้ำสไบลำยขิด 

        ผ้ำคลุมไหล่

 77 กลุ่มทอผ้ำขำวม้ำ  119 ม.2 บ้ำนโสกใหญ่ ต.ลือ นำงบุ่งช่วย นำงำม ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำถุง 

  หมู่ 2 บ้ำนโสกใหญ่  อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 โทร 09 3483 5542 ผ้ำโสร่ง ผ้ำแพรขดิ

 78 กลุ่มแม่บ้ำนมัดหมี่ 59 ม.4 บ้ำนผึ้ง ต.จำนลำน นำงเพ็ญศรี พงษ์ผำ ผ้ำมดัหมี ่ผ้ำขำวม้ำ

  ทอผ้ำบ้ำนผึ้ง อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 5633 7914 ผ้ำพันคอ 

        ผ้ำขิดมัดหมี่

 79 วิสำหกิจชุมชน 61 ม.10 บ้ำนสร้อย ต.จำนลำน นำงนวลฉวี นำรินทร์ ผ้ำโสร่ง ผ้ำขำวม้ำ

  ทอผ้ำไหมมัดหมี่ อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 1889 9780 ผ้ำสไบ

  บ้ำนสร้อย      ผ้ำถุงมัดหมี่

 80 กลุ่มสร้อยแพรพรรณ 114 ม.18 บ้ำนสร้อย ต.จำนลำน นำงถนอม กุมพิโล ผ้ำคลุมไหล่

    อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 06 2990 1134 ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำถุง

 81 กลุ่มทอผ้ำ ม.2 บ้ำนดอนขวัญ ต.พนำ นำงนำรี อ่อนศรี ผ้ำโสร่ง ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนดอนขวัญ อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 5415 6672 ผ้ำถุง

 82 กลุ่มทอผ้ำ 152 ม.3 บ้ำนม่วงสวำสดิ์ ต.พนำ นำงพรเพ็ญ บัวแก้ว ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำสไบ

  บ้ำนม่วงสวำสดิ ์หมู ่3 อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 06 1951 0278 ผ้ำถุง

 83 *กลุ่มผ้ำฝ้ำยทอมือ  59 ม.5 บ้ำนโนนธำตุ ต.พนำ นำงอนงค์ พิศค�ำ ผ้ำฝ้ำย ผ้ำขำวม้ำ

  บ้ำนโนนธำตุ หมู่ 5  อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 09 4606 7876 ผ้ำโสร่ง 

        ผ้ำไหมมัดหมี่
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 84 กลุ่มทอผ้ำไหม  69 ม.7 บ้ำนพนำ ต.พนำ นำงล�ำไพ บุญพิทักษ์ ผ้ำมัดหมี่จุบครำม  

  บ้ำนพนำ หมู่ 7 อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 06 3641 1617 ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำทอ 

        ลำยขัด

 85 กลุ่มสตรีทอผ้ำฝ้ำย 1 ม.8 บ้ำนพนำ ต.พนำ นำงสมหวัง อุดมพันธ์ ผ้ำพนัคอ ผ้ำขำวม้ำ

  ด้ำยไหม บ้ำนพนำ หมู ่8  อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 9763 3454 ผ้ำมัดหมี่จุบครำม

 86 *กลุ่มสตรีทอผ้ำ 94 ม.9 บ้ำนพนำ ต.พนำ อ.พนำ นำงอรศรี พลรำษฎร์ ผ้ำคลุมไหล่

  ไหมมัดหมี่จุบครำม จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 6830 8186  ผ้ำมดัหมีจ่บุครำม     

        ผ้ำไหมมัดหมี่

 87 วิสำหกิจชุมชน 28 ม.11 บ้ำนเสียวสวำสดิ์ ต.พนำ นำงมำลัย กีฬำ ผ้ำคลุมไหล่

  กลุ่มทอผ้ำ หมู่ 11  อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 06 1958 7956 ผ้ำมัดหมี่จุบครำม

  บ้ำนเสียวสวำสดิ์     ผ้ำถุงมัดหมี่   

 88 *กลุ่มปลูกหม่อน ม.2 บ้ำนเสำรีก ต.พระเหลำ อ.พนำ นำยชฎำทิพย์ ฉลูศรี ผ้ำขิดคลุมไหล่

  เลี้ยงไหมทอผ้ำ  จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 6224 5583 ผ้ำถุง กระเป๋ำผ้ำ 

  บ้ำนเสำรีก 

 89 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนอีเก้ง 165 ม.3 บ้ำนอีเก้ง ต.พระเหลำ  นำงมยุรี คณะรัตน์ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำคลุม

  หมู่ 3 ต�ำบลพระเหลำ อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 5027 0125 ไหล่ ผ้ำถงุ ผ้ำมดัหมี่ 

 90 กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 5 ม.4 บ้ำนปทุมแก้ว ต.พระเหลำ นำงอมร สำรรัตน์ ผ้ำคลุมไหล่

  สตรีทอผ้ำปทุมแก้ว  อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 7959 1494 ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำสไบ   

        ผ้ำพันคอ

 91 กลุ่มสตรีสหกรณ์ 127 ม.8 บ้ำนต�ำแย ต.พระเหลำ นำงอรดี ดำศักดิ์ ผ้ำคลุมไหล่

  กำรเกษตรพนำ  อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 6205 1223 ผ้ำถุงฝ้ำย

  บ้ำนต�ำแย      ผ้ำขำวม้ำ

 92 กลุ่มทอผ้ำ 110 ม.1 บ้ำนไม้กลอน ต.ไม้กลอน นำงมำลี บุญประสม ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำสไบ

  บ้ำนไม้กลอน หมู่ที่ 1 อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 06 4986 3001 ผ้ำฝ้ำยมัดหมี่ 

        ผ้ำคลุมไหล่

 93 กลุ่มทอผ้ำมัดหมี่ 18 ม.2 บ้ำนโพนเมือง ต.ไม้กลอน นำงสวัสดี วันโสภำ ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำถุง

  บ้ำนโพนเมือง อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 8353 7994 ผ้ำมัดหมี่

 94 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนขำม 7 ม.5 บ้ำนขำม ต.ไม้กลอน อ.พนำ นำงบุญศรี หำญจิต ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำถุง

    จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 6875 9089 ผ้ำสไบ

 95 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำ  ม.7 บ้ำนโนนทุ่ง ต.ไม้กลอน อ.พนำ นำงสมถวิล ช่ำงด�ำ เสื้อส�ำเร็จรูป  

  หมู่ 7 ต�ำบลไม้กลอน จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 06 2482 0870 ผ้ำกันเปื้อน

        กระเป๋ำผ้ำ

 96 กลุ่มทอผ้ำ 26 ม.7 บ้ำนโนนทุ่ง ต.ไม้กลอน นำงสลิตำ ค�ำภำ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำคลุม

  บ้ำนโนนทุ่ง หมู่ 7 อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 9281 4913 ไหล่ ผ้ำพันคอ   

        ผ้ำถุงมัดหมี่
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จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 97 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนนำยูง 108 ม.8 บ้ำนนำยูง ต.ไม้กลอน นำงทองค�ำ มีทองแสง ผ้ำขำวม้ำ

    อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 9946 0290 ผ้ำคลมุไหล่ ผ้ำขดิ

 98 กลุ่มปลูกครำม 21 ม.5 บ้ำนโนนธำตุ ต.พนำ อ.พนำ นำงวัฒนำ กำบแก้ว ผ้ำถุงมัดหมี่

  บ้ำนโนนธำตุ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 7440 7035 ผ้ำคลุมไหล่ 

        เสื้อส�ำเร็จรูป

 99 วิสำหกิจชุมชน 15 ม.1 บ้ำนพนำนต์ ต.พระเหลำ นำงรัชนีกร อ่อนหวำน ผ้ำคลุมไหล่  

  แม่บ้ำนสกุลกัลย์  อ.พนำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 9717 0191 เสือ้ผ้ำส�ำเรจ็รปูจำก

        ผ้ำฝ้ำยย้อมครำม

 100 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 65 ม.2 บ้ำนหนองขอน ต.หัวตะพำน นำงละออง ทำนุมำ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำขิด

  บ้ำนหนองขอน อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 9984 9227 

 101 กลุ่มทอผ้ำขิด  73 ม.3 บ้ำนท่ำวังหิน ต.ค�ำพระ นำงกุหลำบ จิรัญจร ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำโสร่ง

  บ้ำนท่ำวังหิน อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 5105 3761 ผ้ำขิด ผ้ำสไบ

 102 กลุ่มสตรีพัฒนำ 38/2 ม.5 บ้ำนโสกสว่ำง ต.หัวตะพำน นำงวันทำ ทุญทด ผ้ำฝ้ำย ผ้ำขำวม้ำ

  อำชีพบ้ำนโสกสว่ำง อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 7245 8763 กระเป๋ำผ้ำ 

        เสื้อส�ำเร็จรูป

 103 กลุ่มสตรีพัฒนำอำชีพ 117 ม.7 บ้ำนหัวตะพำน ต.หัวตะพำน นำงวิจิตร ยิ้มแย้มแสง ผ้ำถุง 

  บ้ำนหัวตะพำน หมู่ 7 อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 1470 9880 ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำขิด

 104 กลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์ 29 ม.6 บ้ำนหัวตะพำน ต.หัวตะพำน นำงกำญจนีย์ พันธุ์มำศ กระเป๋ำผ้ำ

  ไม้ไผ่สำนและผ้ำไหม อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 9949 2949 

 105 กลุม่แม่บ้ำนเกษตรกร 130 ม.2 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ  นำงสนม สุขขำ ผ้ำขดิ ผ้ำคลมุไหล่  

  บ้ำนค�ำพระ หมู่ 2  อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 8479 6710 ผ้ำขำวม้ำ

 106 *กลุ่มสตรีสหกรณ์ 39 ม.2 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำงนุ่น พลำวงศ์ ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำคลุม

  บ้ำนค�ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 9668 3973 ไหล่ กระเป๋ำผ้ำ

 107 กลุ่มสตรีตัดเย็บ 52 ม.2 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำงศิริภรณ์ กองจันทร์ กระเป๋ำผ้ำ   

  เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป  อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 09 5709 6563 เสื้อส�ำเร็จรูป

  บ้ำนค�ำพระ หมู่ 2     จำกผลิตภัณฑ์ 

        ผ้ำขำวม้ำ

 108 กลุ่มแปรรูป 40 ม.2 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำงสุภำวัลย์ จำรุกิจ ปลอกหมอน

  สิ่งประดิษฐ์ไม้  อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 06 1110 4481 หมอนอิง

  บ้ำนหนองขอน     กระติ๊บข้ำว

 109 ศูนย์วิสำหกิจชุมชน 174 ม.3 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำงดำรำ จันทบ ผ้ำขิดคลุมไหล่

  ต�ำบลค�ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 7876 4851 กระเป๋ำผ้ำ 

        เสื้อส�ำเร็จรูป

 110 กลุ่มสตรีพัฒนำ 122 ม.2 บ้ำนค�ำน้อย ต.สร้ำงถ่อน้อย นำงวิไล รักษำศรี ผ้ำไหมมัดหมี่  

  บ้ำนค�ำน้อย อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 8369 5114 กระเป๋ำถัก
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 111 กลุ่มร่วมมิตรโอทอป 29 ม.1 บ้ำนรัตนวำรี ต.รัตนวำรี นำงหนูเพียร ปักษำไพร ผ้ำคลุมไหล่

    อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 6248 5308 ปลอกหมอน 

 112 วิสำหกิจชุมชนย้อมสี 119 ม.4 บ้ำนกุดซวย ต.ค�ำพระ นำงน้อย ลำภำพันธ์ ผ้ำขิดคลุมไหล่   

  ธรรมชำติ  อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 4479 6191 ผ้ำพันคอ 

  บ้ำนกุดซวย     ผ้ำคลุมเตียง

 113 กลุ่มสตรีออมทรัพย์ 62 ม.1 บ้ำนหัวตะพำน ต.หัวตะพำน นำงพิสมัย รำกทอง ผ้ำขำวม้ำ

  เพื่อพัฒนำอำชีพ  อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 09 4303 4637 ผ้ำฝ้ำยมัดหมี่  

  หมู่ 1 หัวตะพำน     ผ้ำพันคอ

 114 กลุม่ออมทรพัย์พฒันำ 100 ม.8 บ้ำนหัวตะพำน ต.หัวตะพำน นำงเสถียร ยอดมงคล ผ้ำขำวม้ำ

  เพื่อกำรเกษตร  อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 5025 4985 ผ้ำพันตอ 

  บ้ำนหัวตะพำน     ผ้ำมัดหมี่

 115 *กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 15 ม.2 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำงค�ำ สำมคูเมือง กระเป๋ำผ้ำขิด  

  สำยฝนกระเป๋ำผ้ำขิด อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 09 3361 2260 ผ้ำขำวม้ำ

 116 กลุ่มออมทรัพย์ 124 ม.8 บ้ำนหัวตะพำน ต.หัวตะพำน นำงวัสนีย์ สินเติม ผ้ำขำวม้ำ  

  เพื่อกำรผลิต อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 6866 2718 เสื้อส�ำเร็จรูป 

  บ้ำนหัวตะพำน หมู่ 8 

 117 กลุ่มพรทิพย์ผ้ำทอ 35/3 ม.2 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำงล�ำใย สุติบุตร ผ้ำฝ้ำย  ปลอกหมอน

  บ้ำนค�ำพระ หมู่ 2 อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 09 7303 4813 หมอนรองคอ

 118 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 180 ม.1 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำงยุพำภรณ์ สำลี ผ้ำคลมุไหล่ลำยขดิ

  พื้นบ้ำนผสมผสำน อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 7262 8299 ผ้ำพันคอ 

  ค�ำพระ หมู่ 1 

 119 กลุ่มสุจินต์กระเป๋ำผ้ำ 31 ม.2 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำงรัศมี จันลุทิน กระเป๋ำผ้ำ

  ค�ำพระ  อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 7828 6424
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จังหวัดอ�ำนำจเจริญ

4.2	ปรเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	11	กลุ่ม

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 *กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 104 ม.7 บ้ำนค�ำกลำง นำงบรรลุ ต้นโพธิ์ ครีมนวดผม

  สตรีออมทรัพย์เพื่อ ต.โนนหนำมแท่ง อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ โทร 08 1760 3396 สบู่เหลว สบู่ก้อน 

  กำรผลิตบ้ำนค�ำกลำง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000   แชมพู

 2 กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้ำน  73 ม.14 บ้ำนหินโงม ต.สร้ำงนกทำ นำยวิทยำ วันทำวงค์    ลูกประคบ

  บ้ำนหินโงม อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ จ.อ�ำนำจเจริญ  โทร 08 2377 6005 สมุนไพร

    37000          

  3 นำงประคอง สว่ำงไชย 144 ม.1 บ้ำนนำเวียง ต.นำเวียง นำงประคอง สว่ำงชัย ลกูประคบสมนุไพร

    อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 08 7241 9163 

 4 กำญจนำ ผงขัดหน้ำ 74 ม.9 บ้ำนหนองไฮ ต.หนองไฮ   นำยค�ำม่อน ปฏิชัย ยำหม่องน�้ำ  

    อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 08 6255 1073 ผงขัดหน้ำ

 5 น�้ำมันนวดสมุนไพร 182 ม.1 บ้ำนหนองไฮ ต.หนองไฮ นำงสุภำพร วิทอำนันท์ น�ำ้มนันวดสมนุไพร

  คุณบอย  อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 09 1711 4021 

 6 กรรณิกำร์สมุนไพร 304 ม.2 บ้ำนโนนสวำท ต.หนองไฮ นำงบุหลัน อุณำภำค ผงขดัหน้ำสมนุไพร

  ธรรมชำติ  อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 08 0026 7757 

 7 วสิำหกจิชมุชนแม่บ้ำน 1 ม.9 บ้ำนโพนทอง ต.โพนทอง นำงเอมอร พิมเสน น�้ำมันสมุนไพร

  แปรรูปสมุนไพร  อ.เสนำงคนิคม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 โทร 08 2374 6770 ลูกประคบ

  หมู่ 9 โพนทอง   

 8 กลุ่มน�้ำยำล้ำงจำน 59 ม.5 บ้ำนโนนธำตุ ต.พนำ อ.พนำ นำงสุมำลัย ผำเหลำ น�้ำยำล้ำงจำน

  บ้ำนโนนธำตุ หมู่ 5  จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 08 4834 8867 

 9 กลุ่มสมุนไพร 6 ม.5 บ้ำนโนนธำตุ ต.พนำ อ.พนำ นำงสมศรี สำรรัตน์ สมุนไพรแห้ง

  บ้ำนโนนธำตุ จ.อ�ำนำจเจริญ 37180 โทร 06 2183 0638 (ขมิ้น ไพล

        ฟ้ำทะลำยโจร) 

        น�้ำยำล้ำงจำน

 10 กลุ่มสมุนไพรไทย 57 ม.2 บ้ำนค�ำพระ ต.ค�ำพระ นำยบัวสี ยุตะวัน ลกูประคบ สมนุไพร

  บ้ำนค�ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 06 4224 6153 

 11 วิสำหกิจชุมชน 31 ม.9 บ้ำนหนองยอ ต.จิกดู่ นำงสุดำรัตน์ โคมทอง สเปรย์ตะไคร้หอม

  ยำดมสมุนไพร อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37240 โทร 08 3127 0033

  บ้ำนหนองยอ
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 130 กลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (กลุ่ม D) มักจะเป็น 
ผู้สูงอำยุ ไม่ได้ประกอบอำชีพอื่น ขำดผู้สืบทอดภูมิปัญญำ หรือขำดคนรุ่นใหม่ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ยังคงมีรูปแบบเดิมๆ ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่จะพัฒนำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ทันสมัย  
และกำรรวมตัวเพื่อจะเกิดเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำร OTOP ส่วนใหญ่ เกิดจำกกำรรวมกลุ่มอำชีพที่ได้จำกภูมิปัญญำ 
ท่ีมมีำตัง้แต่บรรพบรุษุ กำรรวมกลุม่เพือ่วตัถปุระสงค์ด้ำนผลประโยชน์จำกกำรสนับสนุนงบประมำณ หรอืวัสดอุุปกรณ์  
ท�ำให้กำรพัฒนำงำน OTOP เจริญก้ำวหน้ำไม่เท่ำที่ควรจะเป็น ทั้งเหตุจำกกำรมองว่ำงำน OTOP ผ้ำหรือผลิตสมุนไพร 
ที่ไม่ใช่อำหำรเป็นเพียงอำชีพเสริม ไม่ใช่อำชีพหลักเพื่อกำรเลี้ยงชีพ เป็นเหตุให้ขำดแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำ  
และสร้ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย แปลกใหม่ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค

ในด้ำนควำมต้องกำร เครือ่งมอื เช่น เครือ่งป่ันด้ำย เครือ่งกรอด้ำย กีท่ี่ใช้ในกำรทอ เนือ่งจำกของเดมิ 
ที่มีอยู่ช�ำรุดหรือเก่ำท�ำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทอด้อยคุณภำพ ผ้ำเป็นร่อง รู หรือริมผ้ำไม่เรียบ เหล่ำนี้เป็นอุปสรรคของกำร
ผลิตงำนที่มีคุณภำพ ซึ่งผู้ประกอบกำรกลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (กลุ่ม D) จะไม่มีเงินเพื่อกำรลงทุนในส่วนนี้ ดังนั้น
หำกสำมำรถสนับสนุนเครื่องมือเหล่ำนี้ ก็จะสำมำรถท�ำให้ผู้ประกอบกำรกลุ่ม D ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพมำกขึ้น  

  
ข้อเสนอแนะ

1) ควรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้ประกอบกำรในพื้นที่ นอกพื้นที่ เพื่อให้มี 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนกำรผลิต เกิดกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท�ำให้เกิดกำรกระจำยวัตถุดิบ แรงงำน และ 
ผลิตภัณฑ์ สร้ำงมูลค่ำ และเกิดกำรหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในชุมชน

2) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรร่วมกันทั้งควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นควบคู่กับองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ที่ทันสมัย และ
ต้องเข้ำใจปัญหำของกระบวนกำรผลิตเพื่อให้สำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงเหมำะสม

*ผู้ประกอบกำร OTOP ที่ผ่ำนกำรประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ำกลุ่มและวิเครำะห์ดำวเด่น 

(Case Success) ของจังหวัดอ�ำนำจเจริญ เป็นกลุ่มที่มีควำมพร้อม ควำมสำมำรถที่จะผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภำพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนำคตได้ จ�ำนวน 13 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยผ้ำไหมบ้ำนหัวดง 

2) กลุ่มแม่บ้ำนทอผ้ำลำยขิดภูไทบ้ำนนำสะอำด 

3) กลุ่มทอผ้ำย้อมครำมบ้ำนค�ำเดือย 

4) กลุ่มทอผ้ำพื้นเมืองบ้ำนโคกก่ง 

5) กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนโคกพระ 

6) กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมใจสำมัคคีต�ำบลลือ 

7) กลุ่มผ้ำฝ้ำยทอมือ บ้ำนโนนธำตุ 

8) กลุ่มสตรีทอผ้ำไหมมัดหมี่จุบครำม 

9) กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้ำ บ้ำนเสำรีก 

10) กลุ่มปลูกครำมบ้ำนโนนธำตุ 

11) กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้ำนค�ำพระ 

12) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนสำยฝนกระเป๋ำผ้ำขิด 

13) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนสตรีออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนค�ำกลำง

หมายเหตุ   

5
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดนราธิวาส

1
บทน�า                     
จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และอยู่ใต้สุด

ของประเทศไทย ประกอบด้วย 13 อ�าเภอ คือ เมืองนราธิวาส ศรีสาคร ยี่งอ  

สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก รือเสาะ ตากใบ แว้ง จะแนะ บาเจาะ เจาะไอร้อง ระแงะ และสุคิริน  

ประชากรส่วนใหญ่ยงัมรีายได้น้อย กรมวิทยาศาสตร์บรกิารร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

จงึได้เข้าไปช่วยพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP ในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส จ�านวน 60 กลุม่ 

ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการประเภทผลติภณัฑ์ผ้าและเครือ่งแต่งกาย จ�านวน14 กลุม่  ผลติภณัฑ์ 

สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 27 กลุม่ ผลติภัณฑ์ของใช้ ของประดบัตกแต่ง และของทีร่ะลกึ 

จ�านวน 10 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์อาหาร จ�านวน 9 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

มอัีตลกัษณ์เฉพาะถ่ิน เช่น ผ้าบาตกิ ใช้วิธวีาดลวดลายสโีดยตรงไม่ได้ลงเส้นด้วยน�า้เทยีนก่อน  

ท�าให้ลวดลายมีเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวจากนมแพะ ใช้น�้านมของแพะที่เลี้ยงเองแบบ 

ออร์แกนิก ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเข้มข้น ผลิตภัณฑ์จักสานใช้เส้นใยพืชธรรมชาติ

ในท้องถิ่น มีลวดลายสวยงาม สามารถท�าเป็นกระเป๋า เป็นของใช้ ของที่ระลึกที่ถูกใจผู้ใช้ 

ด้านอาหาร ผู้ประกอบการส่วนมากเป็นมุสลิม อาหารที่ผลิตจึงขายได้ทั่วพื้นที่ภาคใต้ ด้วย

จังหวดันราธิวาสมีพ้ืนท่ีติดกบัประเทศมาเลเซีย สามารถเดนิทางค้าขายกนัได้ ผูป้ระกอบการ  

OTOP ส่วนใหญ่จึงน�าผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายในประเทศมาเลเซีย ซึ่งนิยมผลิตภัณฑ์ของไทย

ว่ามีคุณภาพดี

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นประสานกับวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม  

เช่น การท�าผ้าบาติก ผลติภณัฑ์สมนุไพร จักสานจากกระจดู น�า้พรกิ เป็นต้น ซึง่ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ 

ยังไม่ได้มาตรฐาน ผ้าบาติกยังมีการตกสี สีไม่คงทน ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดมีเชื้อรา  

และรูปแบบยังไม่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อาหารยังมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนและใช้บรรจุภัณฑ ์

ที่ไม่เหมาะสม กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจงึได้ร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา เข้าไปช่วย 

พัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  

ด้วยการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ผนวกกับ 

ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิต 

สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย สวยงาม ทันสมัย ตรงกับ 

ความต้องการของลูกค้า สามารถขยายตลาดได้ ท�าให้ผู้ประกอบการ 

มรีายได้เพิม่ขึน้ มีคณุภาพชีวิตทีด่ขีึน้ เป็นการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 

แบบยั่งยีน
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ภาพแผนที่แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ ในจังหวัดนราธิวาส
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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ 
ในจังหวัดนราธิวาส

 ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำและ	 สมุนไพร	 ของใช้	ของประดับตกแต่ง	 อำหำร	 รวม

	 	 	 	 เครื่องแต่งกำย	 ที่ไม่ใช่อำหำร		 และของที่ระลึก	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)
	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)		 	(กลุ่ม)

 1 เมืองนราธิวาส  6 3 8 3 20

 2 ศรีสาคร  1 1 - - 2

 3 ยี่งอ   - 1 - - 1

 4 สุไหงปาดี  - - - - -

 5 สุไหงโก-ลก  3 8 2 4 17

 6 แว้ง   1 2 - - 3

 7 รือเสาะ   - - - - -

 8 ตากใบ   3 1 - - 4

 9 จะแนะ   - - - - -

 10 บาเจาะ   - 3 - 1 4

 11 เจาะไอร้อง  - 4 - 1 5

 12 ระแงะ   - 2 - - 2

 13 สุคิริน   - 2 - - 2

	 	 	 รวม	 14	 27	 10	 9	 60
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
การด�าเนนิงานโดยลงพืน้ทีส่�ารวจสภาพปัจจุบนัการผลติของผูป้ระกอบการและเกบ็ผลติภณัฑ์วิเคราะห์ 

ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน (มผช.) พบว่า ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

สรุปได้ดังนี้

1.	ผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย ได้แก่  

 • ผ้ำบำติก มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 9.56 เกนิเกณฑ์มาตรฐาน ผ้ามสีีไม่สม�า่เสมอ สีไม่คงทน  

  กระบวนการผลติในขัน้ตอนการตากผ้าต้องใช้ระยะเวลานาน เนือ่งจากในช่วงฤดฝูนมคีวามชืน้สงู 

  ท�าให้การส่งสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญากับผู้ว่าจ้าง

 • ผ้ำปำเต๊ะ มกีารตกส ีความคงทนของสต่ีอเหงือ่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มค่ีาสเีอโซทีมี่ 

  แอโรแมติกเอมีนเกินเกณฑ์มาตรฐาน อาจเป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ได้ 

 • ผ้ำมัดย้อม มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 9.72 เกินเกณฑ์มาตรฐาน  

2.	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ได้แก่

 • น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น มีปริมาณจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเก็บไว้นานมีกลิ่นหืน  

  เนื่องจากกระบวนการเตรียมน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีอุณหภูมิไม่สม�่าเสมอ

 • โลชั่นโยเกิร์ตนมแพะผสมมะหำด เนื้อโลชั่นซึมเข้าสู่ผิวช้า ท�าให้เนอะหนะ ไม่ถูกใจผู้ซื้อ

 • สบู่เหลวน�้ำผึ้งชันโรง มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.15 เกินเกณฑ์มาตรฐาน  

 • ผงขัดผิวสมุนไพร มีปริมาณจุลินทรีย์ 5.8 x 103 CFU/g ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 • ลกูประคบสมนุไพร มคีวามชืน้ร้อยละ 22.5 และปรมิาณยสีต์และรา 2.7x 105 CFU/g ซึง่เกนิ 

  เกณฑ์มาตรฐาน  

 • สบู่ก้อนสมุนไพร มีปริมาณกลีเซอรีนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

 • แชมพูสมุนไพร มีปริมาณจุลินทรีย์ 1.8 x 104 CFU/g เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

3.	ผลิตภัณฑ์ของใช้	ของประดับตกแต่ง	และของที่ระลึก	ได้แก่

 • กระเป๋ำกระจดู	หมวกกระจดู	ตะกร้ำกระจดู	เสือ่กระจดู	และกระเป๋ำปำหนัน เป็นผลติภณัฑ์ 

  ที่ท�าจากเส้นใยพืชที่ปลูกแบบธรรมชาติ จึงมีปัญหาเรื่องเส้นใยมีเช้ือราขึ้น โดยเฉพาะ 

  ในช่วงฤดูฝนท�าให้ผลติภัณฑ์เกบ็ได้ไม่นานจึงวางจ�าหน่ายไม่ได้ นอกจากน้ีผลติภัณฑ์มลีวดลาย 

  และรูปแบบไม่หลากหลาย 

4.	ผลิตภัณฑ์อำหำร ได้แก่

 • ข้ำวเกรียบปลำ	โรตี	น�้ำจิ้มไก่	ชำรำงจืดใบเตย มีปริมาณจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน

 • น�้ำพริกแกง มีสารปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

นอกจากนี ้พบว่าสถานทีผ่ลติผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผลติภณัฑ์อาหาร ไม่มสีขุลกัษณะ 

ที่ดี กระบวนการผลิตไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ท่ีใช้ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ได้ง่าย และบรรจุภัณฑ ์

ไม่เหมาะสมท�าให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ไม่นาน และไม่ดึงดูดใจผู้ซื้อ

2
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
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แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		
จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการทุกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ และ 

ผลวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์แล้ว พบว่าผู้ประกอบการมีการผลิตสินค้าแบบดั้งเดิม สืบทอดกันมาโดยใช้ภูมิปัญญา 

ท้องถิน่ ขาดความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีจ่ะน�ามาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน จงึได้น�า

องค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม มาผนวกกบัภูมปัิญญาท้องถิน่ โดยการจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

ให้ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้  

ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการน�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสิ้น จ�านวน 60 กลุ่ม รวม 926 ราย 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีรวม 5 หลักสูตร ได้แก่

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. การท�าผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ 

3. การใช้สีธรรมชาติส�าหรับผ้าบาติก

4. การใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกระจูด

5. มาตรฐานและคุณภาพของพืชสมุนไพรอบแห้ง

3

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
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3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก
เม่ือผู้ประกอบการได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม แล้วน�าไป 

ใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ คณะท�างานฯ ได้ลงพืน้ทีเ่พือ่ดกูารพฒันากระบวนการผลติและให้ค�าปรกึษา แนะน�าเชงิลกึ 

เพิ่มเติม ณ สถานประกอบการกลุ่ม ดังนี้

1.	ผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย		

ผ้าที่มีค่าสีเอโซที่มีแอโรแมติกเอมีนเกินเกณฑ์มาตรฐาน แนะน�าให้ใช้สีย้อมเคมีที่ปลอดภัยไม่ม ี

สารเอโซ แนะน�าร้านจ�าหน่ายสย้ีอมทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั ผ้าทีม่ค่ีาความเป็นกรด - ด่าง เกนิเกณฑ์มาตรฐาน มกีารตกสี  

ความคงทนของสีต่อเหงื่อไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลังจากการย้อมผ้าแล้วให้ล้างด้วยน�้าหลายๆ ครั้ง  

จนค่ากรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.5 - 7.5 ผู้ประกอบการที่ต้องการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ แนะน�าการเลือกใช้พืชพื้นบ้าน  

และการท�าเฉดสีต่างๆ กลุ่มผลิตผ้าบาติก กระบวนการผลิตที่ใช้สีวาดลวดลายแล้วขั้นตอนการตากผ้าต้องใช้ระยะ 

เวลานาน จึงให้ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้โล่งโปร่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และติดตั้งหลังคาแบบโปร่งแสง สามารถ

ตากผ้าให้แห้งได้โดยไม่ต้องโดนแสงแดดโดยตรง นอกจากนี้แนะน�าการออกแบบลายผ้าให้ดูทันสมัย

2.	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	

• น�า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ ให้ปรบักระบวนการผลติใหม่ สอนการใช้เทอร์โมมเิตอร์ในการวดัอุณหภมูิ 

ของน�า้ร้อนที่ใช้เป็นส่วนผสม เพือ่ให้อุณหภมิูของน�า้ร้อนเท่ากนัทกุการผลติ และควบคมุการผลติทกุขัน้ตอนให้สะอาด 

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน เก็บไว้ได้นาน มีกลิ่นหอม

• โลชั่นโยเกิร์ตนมแพะผสมมะหาด ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผสม และเปลี่ยนจากการใช้มือกวน 

ส่วนผสม เป็นใช้เครื่องโฮโมจิไนเซอร์แทน ท�าให้การกวนส่วนผสมมีความแรงสม�่าเสมอ เนื้อโลชั่นเนียน เม่ือให้ 

อาสาสมัครทดลองใช้แล้ว ซึมเข้าสู่ผิวได้เร็ว ไม่เนอะหนะ  

• ลกูประคบสมนุไพร มคีวามชืน้และจลุนิทรย์ีปนเป้ือนเกนิเกณฑ์ ให้ท�าความสะอาดสมนุไพรและ 

ตัดแต่งส่วนที่ไม่ดีและตากสมุนไพรให้แห้ง ทุกขั้นตอนการผลิตให้เน้นเรื่องความสะอาด สุขลักษณะที่ดีในการผลิต

• สบูส่มุนไพร ได้ปรบัสตูรส่วนผสมและวิธกีารผลติให้ถกูต้อง ท�าให้ปรมิาณกลเีซอรนีอยู่ในเกณฑ์ 

มาตรฐาน ผลติภณัฑ์สมนุไพรทีม่ค่ีากรด-ด่าง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้สอนการใช้กระดาษวัดค่ากรด-ด่าง การปรบัสูตร 

ส่วนผสมเพื่อให้ได้ค่ากรด-ด่าง ตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ได้แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ   

กระบวนการผลิตที่ถูกต้อง การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ภาชนะสแตนเลส สุขลักษณะส่วนบุคคล  

ต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ ผ้าปิดปาก ซึ่งจะป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ท�าให้ไม่พบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์

3.	ผลิตภัณฑ์ของใช้	ของประดับตกแต่ง	และของที่ระลึก	

ผลติภณัฑ์ทีท่�าจากกระจดูมปัีญหาเหมอืนกนั คอืการเกดิเชือ้รา หลงัจากผูป้ระกอบการได้รบัการอบรม 

เรือ่งการใช้เทคโนโลยเีพือ่ป้องกันการเกดิเชือ้ราในผลติภัณฑ์จากกระจดูแล้ว ได้น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการผลติ   

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีเช้ือรา สามารถเก็บได้นาน ส่งไปขายยังจังหวัดอื่นๆ และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ 

หลากหลายเป็นที่สนใจของผู้ซื้อมากขึ้น

4.	ผลิตภัณฑ์อำหำร

ผลติภณัฑ์อาหาร ปัญหาส่วนใหญ่คอืการปนเป้ือนจลิุนทรย์ีเกนิเกณฑ์มาตรฐาน แนะน�าให้ปรบัปรงุ 

สถานทีผ่ลติให้ถกูสขุลกัษณะ กระบวนการผลติทีส่ะอาดถกูต้อง การเลอืกใช้อุปกรณ์ทีเ่หมาะสม เช่น ภาชนะสแตนเลส  

ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ท�าจากไม้ สุขลักษณะส่วนบุคคล ต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ ผ้าปิดปาก เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

จลุนิทรย์ี  ท�าให้ไม่พบจลุนิทรย์ีในผลติภัณฑ์ น�า้พรกิแกง มสีารปนเป้ือนเกนิเกณฑ์มาตรฐาน เกดิจากวตัถดุบิมกีารปนเป้ือน 

จึงแนะน�าให้เปลี่ยนที่ซื้อวัตถุดิบ
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

ข้อมูลผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีจ�านวน 60 กลุ่ม ประกอบด้วย  

ผูป้ระกอบการประเภทผลติภณัฑ์ผ้าและเครือ่งแต่งกาย จ�านวน14 กลุม่ ผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

จ�านวน 27 กลุม่ ผลติภณัฑข์องใช้ ของประดบัตกแต่ง และของทีร่ะลึก จ�านวน 10 กลุม่ และผลติภณัฑ์อาหาร จ�านวน 

9 กลุ่ม รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

4

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 1 กลุ่มอ่าวมะนาวบาติก 356/3 หมู่ 12 ต�าบลกะลุวอเหนือ  โรสมาณี หะยีกะจิ ผ้าตัดชุดบาติก

    อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 09 8019 6952 

 2 กลุ่มบางนราบาติก 63 หมู่ 2 ต�าบลกะลุวอเหนือ  คุณพัชรภรณ์ เจะมะลี ผ้าชิ้นตัดชุด

    อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 6963 8158 

 3 กลุ่มวีรากร 43/8 ต�าบลบางนาค อ�าเภอเมือง  คุณวิรินทร์ รสิวีระวงศ์ ผ้าปาเต๊ะแปรรูป

    จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 1682 5020 

 4 กลุ่มทอผ้า  126/3 ต�าบลกะลุวอเหนือ  คุณอินทุภา ทิมเทพ ผ้าชิ้นลายพวงชมพู

  หมู่ 5 วัดเขานาคา อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 6298 9589 

 5 กลุ่มเยาวชนบาติก 24/2 หมู่ 2 ต�าบลกะลุวอเหนือ คุณคอยรุณนี ซาด์หะแว ผ้าบาติก

  บ้านค่าย  อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 06 1197 2952 

 6 *กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพ 14 หมู่ 10 ต�าบลไพรวัน อ�าเภอตากใบ   คุณยูไนดา มะดือเร๊ะ ผ้าชิ้น (ผ้าตัดชุด)

  ญาดา  จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 1898 7035 

 7 กลุ่มทอผ้า  1 หมู่ 3 ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ คุณอนงค์ แดงน�า ผ้าทอ 5 สี - 7 สี

  วัดพระพุทธ จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 6291 9932 

 8 กลุ่มทอผ้า  25 หมู่ 3  ต�าบลไพรวัน อ�าเภอตากใบ คุณชุม หมื่นเพชร ผ้าฝ้ายทอมือ

  บ้านตอหลัง จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 5671 1097 

 9 กลุ่มพัฒนาสตรี 38/6 หมู่ 1 ต�าบลศรีสาคร คุณนารีเราะ รอนา ผ้ามัดย้อม

  บ้านคอลอกาแว อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โทร 08 2825 7203 

 10 *นายบาฮาเรน ยูโซ๊ะ   72/1 หมู่ 2 ต�าบลปาเสมัส  คุณบาฮาเรน ยูโซ๊ะ ผ้าปาเต๊ะ

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 7298 2543 

 11 *กลุ่มผ้าปาเต๊ะ 389/24 ต�าบลสุไหงโก-ลก  คณุเจ๊ะอาแซ บนิเจ๊ะอาล ี ผ้าปาเต๊ะ

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 0703 4950

 12 กลุ่มอัลฮามีนบาติก 68 ถ.นรา-ตากใบ อ�าเภอเมือง  คุณนุสรัตน์ อามะ ชุดล�าลองบาติก

    จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 7110 0103 

 13 กลุม่ผ้าปาเต๊ะซาฮาร่า 181/1 หมู่ 1 ต�าบลฆอเลาะ  คุณกนกวรรณ สะแปอิง ผ้าปาเต๊ะ

    อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 6311 7776

 14 กลุ่มเครื่องแต่งกาย 686 ถนนประชาวิวัฒน์ ซ. 8 คุณอ�าไพ จิวสกุล ผ้าปาเต๊ะ

  และกระเป๋าผ้าบาติก หมู่บ้านประชาวิวัฒน์   โทร 09 5029 2277 น�้ามันมะพร้าว

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส คุณเจะปูรอ บินหะมะ 

ตารางแสดงกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ในจังหวัดนราธิวาส  
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จังหวัดนราธิวาส

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 15 *ศูนย์วิสาหกิจชุมชน 333/1 หมู่ 11 ต�าบลโคกเคียน โทร 08 4397 2713 สกัดเย็น 

  แปรรูปมะพร้าว อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

   (บ้านทอนอามาน) 

 16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 59/1 หมู่ 5 ต�าบลศาลาใหม่ คุณมามูเน๊าะ สะลูโว๊ะ น�้ามันมะพร้าว

  กลุ่มปูลารุ่งอรุณ อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โทร 08 6299 2411 บริสุทธิ์

 17 นางสาวฮามานี 160 หมู่ 7 ต�าบลปะลุกาสาเมาะ คุณฮามานี หมาดดาเร๊ะ น�้ามันมะพร้าว

  หมาดดาเร๊ะ อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โทร 08 7292 0362 สกัดเย็น ZNB

 18 บริษัทปานิสต้าฟรุ้ต  67 ต�าบลปะลุกาสาเมาะ อ�าเภอบาเจาะ คุณปภาอร ราชจันทร์ ลกูประคบสมนุไพร

  จ�ากัด  จังหวัดนราธิวาส  โทร 06 4197 8935 

 19 *กลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์ 133/1 หมู่ 2 ต�าบลยี่งอ อ�าเภอยี่งอ คุณสุไฮลา แสงจันทร์ โลชั่นโยเกิร์ต

  จากนมแพะ จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 6498 3302 นมแพะผสม

  บ้านบูเกะบากง      มะหาด

 20 กลุ่มน�้ามันนวด 36/9 หมู่ 9 ต�าบลตันหยงมัส คุณมะห์รอนี ดาแม น�า้มนันวดสมนุไพร

  สมุนไพรสกัดเย็น อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทร 08 7287 7341 สกัดเย็น

 21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 84 หมู่ 3 ต�าบลตันหยงมัส คุณมนุซทรา ดือราแม สบู่เหลวน�้าผึ้ง

  จากผึ้งชันโรง อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทร 08 4964 2485 ชันโรง

 22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 85 บ้านประชานิมิต ต�าบลกาหลง คุณเอกพล เพ็ชรพวง ลูกประคบ

  เกษตรอินทรีย์และ อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส คุณอุ้ย โนรี  สมุนไพร

  สมุนไพร    โทร 09 3687 6866 

  บ้านประชามิตร  

 23 ผงขัดผิวสมุนไพร 84 หมู่ 13 ต�าบลบูกิต  คุณรุสลัน สาและ ผงขัดผิวสมุนไพร

    อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

 24 นางบุญตา จ่าน้อย 4 หมู่ 5 ต�าบลปูโยะ    คุณบุญตา จ่าน้อย ลกูประคบสมนุไพร

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 5081 6165 สด

 25 นายซาฟีอีย์ มีเต๊ะ 115/3 หมู่ 2 ต�าบลปูโยะ  คุณซาฟีอีย์ มีเต๊ะ สบู่เหลวน�้าผึ้ง

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 1275 7683 ชันโรง

 26 นางสาวฟาร์ตีฮะ  17 หมู่ 13 ต�าบลสุคิริน อ�าเภอสุคิริน คุณฟาร์ตีฮะ ดาโอะ สบู่เปลือกมังคุด

  ดาโอะ  จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 8393 3519 ผสมขมิ้นชัน

 27 นางสาวปารณีย์   80/5 หมู่ 3 ต�าบลปูโยะ คณุปารณย์ี ด�าประเสรฐิ  สบู่ก้อนสมุนไพร 

  ด�าประเสริฐ อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 09 3683 2356

 28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 หมู่ 8 ต�าบลโละจูด อ�าเภอแว้ง คุณปริศนา สุวรรณศักดิ์ สบู่เหลวสมุนไพร

  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 1896 5424 ขมิ้นชัน

 29 นายกูอัสรี กูมุดอ 165/1 หมู่ 8 บ้านพรุโต๊ะแดง  คุณกูอัสรี กูมุดอ สบู่เหลว

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 09 9407 7564 น�้าผึ้งหลวง

 30 กลุ่มน�้าหอมสมุนไพร 197 หมู ่11 ทอนอามาน ต�าบลโคกเคยีน คุณรูวัยดา บินหะมะ   น�้าหอมสมุนไพร

    อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 0875 5932

 31 สบู่เปลือกไม้มังคุด 197/1 หมู่ 11 ทอนอามาน ต�าบล คุณซูรัยยา บินหะมะ สบู่เปลือกมังคุด

  สมุนไพร  โคกเคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   โทร 08 0762 2470 น�้าผึ้ง
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 32 นายอภิสิทธิ์ บินซา 150 หมู่ 13 ต�าบลสุคิริน อ�าเภอสุคิริน   คุณอภิสิทธิ์ บินซา น�้ามันดอกดาหลา

    จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 7967 3076 

 33 กลุ่มน�้ามันนวด 237/1 หมู่ 5 ต�าบลบูกิต อับดุลปาต๊ะ มะมิง น�้ามันนวดสมุนไพร

  สมุนไพร  อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 0998 3636 

 34 *กลุม่แปรรปูสมนุไพร 12 หมู่ 5 ต�าบลบูกิต อ�าเภอเจาะไอร้อง คุณอานีรา แวยูโซ๊ะ ลูกประคบสมุนไพร   

  บ้านไอสะเตียร์ จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 0998 3632 

 35 สบู่สมุนไพร 21/3 หมู่ 8 ต�าบลบูกิต  คุณแวหะมะ ยาโก๊ะ สบู่ก้อนรางจืด

    อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 0998 3632 

 36 กลุ่มชาเจ๊ะเหม 99/12 หมู่ 3 ต�าบลแว้ง อ�าเภอแว้ง   คุณหัสนี เด่นดารา  สบู่ชา (เจ๊ะเหม)

    จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 9599 5608 

 37 กลุ่มน�้ายาล้างจาน 133 หมู่ 7 ต�าบลปะลุกาสาเมาะ คุณรอเมาะ ยามา น�้ายาล้างจาน

  สมุนไพรออแกนิค อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โทร 08 9978 6380 สมุนไพร

 38 นางกามารีย๊ะ  185/1 หมู่ 8 ต�าบลปาเสมัส คุณกามารีย๊ะ ลิปไขผึ้ง

  พัฒนดิเรกรัตน์ อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พัฒนดิเรกรัตน์

      โทร 08 7296 9697 

 39 นางรุสนานี ดอเลาะ 199/1 หมู่ 8 ต�าบลปาเสมัส  คุณรุสนานี ดอเลาะ น�้าผึ้งมาส์กหน้า

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 0713 3885 

 40 นางธิดา นานุ้ย 76/4 หมู่ 3 ต�าบลปูโยะ  คุณธิดา นานุ้ย สบู่เหลวสมุนไพร

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 09 3683 2356 

 41 นางสาวนายียะห์  55 หมู่3 ต�าบลปูโยะ  คุณนายียะห์ มะโซ๊ะ แชมพูสมุนไพร

  มะโซ๊ะ  อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 09 3683 2356

 42 กลุ่มกระจูด 50/1 หมู่ 2 ต�าบลโคกเคียน คุณเจ๊ะเสาะ แวฮูลู ตะกร้ากระจูด

  บ้านโคกพะยอม อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 1092 2446 

 43 กลุ่มสตรีสาน 95 หมู่ 2 ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง คุณยามีละห์ ดอเล๊าะ ซองกระจูด

  เสื่อกระจูด  จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 7296 1364 

  บ้านโคกพะยอม

 44 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 32 หมู่ 5 ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง คุณแมะนะ บินบือราเฮง กระเป๋ากระจูด

  กระจูดบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส  โทร 08 9736 1291 

 45 กลุ่มกระจูด 126/43 หมู่ 4 ต�าบลโคกเคียน คุณอามีเน๊าะ สาและ เสื่อกระจูด

  บ้านฮูแตทูวอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 9878 4048 

 46 กลุ่มเสื่อกระจูด 3 หมู่ 10 ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง คุณซาเราะห์ มามะ เสื่อกระจูด

  บ้านทอนฮีเล จังหวัดนราธิวาส   โทร 08 9297 8634 

 47 กลุ่มกระจูด 340/3 หมู่ 11 ต�าบลโคกเคียน คุณพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง กระจูด

  บ้านทอนอามาน อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 6289 6671

 48 กลุ่มสตรีแปรรูป 337 หมู่ 12 ต�าบลกะลุวอเหนือ คุณฮัสกะ ยูโซะ ปาหนัน

  ผลิตภัณฑ์กระจูด อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 7393 6675  

  อ่าวมะนาว 
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จังหวัดนราธิวาส

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 49 นางสริริตัน์ คงไกรกล้า  83/1 หมู่3 ต�าบลปูโยะ คุณสิริรัตน์ คงไกรกล้า จักสานไม้ไผ่

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 4633 2399 

 50 นางสาวรอกีเยาะ มะ 74/1 หมู่ 3 ต�าบลปูโยะ  คุณรอกี เยาะ มะ เสื่อเตยหนาม

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 09 3686 4212 

 51 กลุ่มถ่านอัดกะลา 11 หมู่ 11 ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง นายอรุณ บินหะมะ ถ่านอัดกะลา

  มะพร้าวดูดกลิ่น จังหวัดนราธิวาส    โทร 08 4397 2713 มะพร้าวดูดกลิ่น

 52 ฮาเล็ม ฟูดส์ 218 ถ.ก�าปงบารู ต�าบลบางนาค  คุณเจ๊ะอาลี เจะมุ ข้าวเกรียบสดทอด

    อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 9736 7103 ตราฮาเล็ม

 53 กลุ่มข้าวเกรียบปลา 8/5 หมู่ 5 ต�าบลกะลุวอเหนือ คุณมาหามะ มูนะ ข้าวเกรียบปลา

  บ้านใหม่  อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 08 1328 2400  

 54 นางเจ๊ะรอเม๊าะ  50 ถ.โคกเคียน ต�าบลบางนาค คุณเจ๊ะรอเม๊าะ สมันเนื้อ

  ธ�ารงทรัพย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ธ�ารงทรัพย์

      โทร 08 6749 8851 

 55 กลุ่มน�้าพริกแห้ง 22/14 หมู่ 6 ต�าบลปาเสมัส คุณไพลิน กมล น�้าพริกแห้ง

  ฮานาชามา  อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 9870 3550 

 56 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 102/24 หมู่ 6 ต�าบลปาเสมัส คุณแมะ นาวี  บ๊วยส้มพี

  แม่บ้านเกษตรกร สวท. อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 09 3621 4210 

 57 นางต่วนอาสน๊ะ กูจิ 61/21 ต�าบลสุไหงโก-ลก  คุณต่วนอาสน๊ะ กูจิ ลูกชุบกูจิ

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 2428 4793

 58 นางสาวมาซือน๊ะ  160/1 หมู่ 7 ต�าบลปะลุกาสาเมาะ คุณมาซือน๊ะ วาเด็ง น�้าจิ้มฟิรดาวส์

  วาเด็ง  อ�าเภอบาเจะ จังหวัดนราธิวาส โทร 08 7292 0362 

 59 กลุ่มชาสมุนไพร 12 หมู่ 5 ต�าบลบูกิต อ�าเภอเจาะไอร้อง  คุณเจ๊ะมิ เจ๊ะลี ชารางจืดใบเตย

    จังหวัดนราธิวาส  โทร 06 5397 1915 

 60 นุสรา สลามเต๊ะ 4 ถ.วงศ์วิวัฒน์ ต�าบลสุไหงโก-ลก  คุณนุสรา สลามเต๊ะ โรตีไวเรอ

    อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โทร 08 7498 8910 

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น  

(Case Success) ของจังหวดันราธวิาส เป็นกลุม่ทีม่คีวามพร้อม ความสามารถทีจ่ะผลติผลติภัณฑ์ 

ที่ดี มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพญาดา

2) นายบาฮาเรน ยูโซ๊ะ 

3) กลุ่มผ้าปาเต๊ะ 

4) ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าว (บ้านทอนอามาน) 

5) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง

6) กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านไอสะเตียร์

หมายเหตุ   
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สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ในพืน้ทีจ่งัหวัดนราธวิาส โดยกรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่ม 
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน หรอืกลุม่ชมุชนเพือ่เพิม่รายได้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย ผลกัดนัและสนบัสนนุแนวคิดการใช้ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปพฒันากระบวนการผลติ เพือ่น�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการ OTOP  
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ�านวน 60 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า
และเครื่องแต่งกาย จ�านวน 14 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 27 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับ 
ตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 10 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์อาหาร จ�านวน 9 กลุ่ม การด�าเนินงานได้ส�ารวจปัญหาและ
ความต้องการของผูป้ระกอบการรวมทัง้ข้อมลูศกัยภาพและความพร้อมของผูป้ระกอบการ OTOP เพือ่เข้าร่วมโครงการ  
พร้อมทัง้เกบ็ผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการไปวเิคราะห์ ทดสอบทางห้องปฏบิตักิาร โดยใช้เกณฑ์ก�าหนดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พบว่าผู้ประกอบการมีการผลิตสินค้าแบบดั้งเดิม สืบทอดกันมาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ขาดความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีจะน�ามาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และผลติภณัฑ์ยงัไม่
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน จงึได้น�าองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม มาผนวกกบัภูมปัิญญาท้องถ่ิน 
จัดการถ่ายทอดองค์ความรูด้้วยการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารให้ผูป้ระกอบการประเภทผลติภณัฑ์ผ้าและเครือ่งแต่งกาย   
ผลิตภัณฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผลติภณัฑ์ของใช้ ของประดบัตกแต่ง และของทีร่ะลกึ และผลติภณัฑ์อาหาร เพือ่ให้ 
ผู้ประกอบการน�าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก  
ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต สถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  
หลังจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว พบว่าผู้ประกอบการสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  

การส่งเสริมทางด้านการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทาง 
ในการจ�าหน่ายสินค้ามากกว่าช่องทางปกติ หลังจากที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแล้ว ได้แนะน�าให้ 
ผู้ประกอบการมองหาช่องทางในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทั้งการเปิดหน้าร้าน การจ�าหน่ายผ่านช่องทาง 
สื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการหาช่องทางจ�าหน่ายช่องทางอื่นๆ จึงได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับ 
ผู้ประกอบการจ�านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 การจัดจ�าหน่ายสินค้าในงาน “ของดีเมืองนรา” ในระหว่างวันที่ 17 - 26  
กันยายน 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด 
นราธวิาส มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมจ�าหน่ายสนิค้าจ�านวน 38 กลุม่ และครัง้ที ่2 การจดัจ�าหน่ายสนิค้าในงาน “ยกระดบั  
OTOP ในจังหวัดนราธิวาส” ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2561 ณ ตลาดสวนน�้าริมแขวง ถนนสุริยะประดิษฐ์  
อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 22 กลุ่ม รวม 60 กลุ่ม  
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพแล้ว ได้มีโอกาสน�าสินค้ามาแสดงและจัดจ�าหน่ายให้แก ่
นักท่องเที่ยว และสร้างยอดขายให้กับกลุ่ม นอกจากนี้ยังจัดท�าเว็บไซต์ส�าหรับการจ�าหน่ายและสั่งสินค้าออนไลน์  
โดยสามารถเข้าไปใช้บริการเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าได้ทาง www.otopnara.com/index.php  

จากการด�าเนินงานดังกล่าว สร้างยอดขายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 2 ครั้งรวม 425,400 บาท  
(สี่แสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นอกจากนี้ การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  
OTOP ทีเ่ข้าร่วมโครงการ พบว่ามค่ีาเฉลีย่การจ�าหน่ายในเดอืนสงิหาคม และเดอืนกนัยายนเพิม่ขึน้ เฉลีย่ร้อยละ 68.76 
เมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่การจ�าหน่ายต่อเดอืนก่อนเข้าร่วมโครงการ ผลการด�าเนนิโครงการฯ สามารถพฒันาผูป้ระกอบการ 
 OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ขยายตลาดได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น
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การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดปัตตานี

1
บทน�า
จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย 

12 อ�าเภอ คือ เมืองปัตตานี หนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะหริ่ง ยะรัง มายอ 

ทุ่งยางแดง กะพ้อ ปะนาเระ สายบุรี และไม้แก่น ประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้น้อย  

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจงึได้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  เข้าไปช่วยพฒันาศกัยภาพ 

ผู้ประกอบการ  OTOP ในพืน้ทีจ่งัหวัดปัตตาน ีเพือ่ให้ผูป้ระกอบการมรีายได้เพ่ิมขึน้ สามารถ

พึ่งพาตัวเองได้ จ�านวน 60 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและ 

เคร่ืองแต่งกาย จ�านวน 15 กลุม่ ผลติภัณฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 30 กลุม่ ผลติภัณฑ์

ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 8 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์อาหาร จ�านวน  

7 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มีจุดเด่น เช่น ผ้าทอพื้นถิ่น   

มีการทอด้วยลวดลายเฉพาะ ท่ีบอกถงึเรือ่งราวพืน้บ้าน น�า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ ใช้มะพร้าวที ่

ปลูกในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยนา ที่สวยงามต่างจากเส้นใยพืชชนิดอื่นๆ เครื่องแกง

ที่ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน มีกลิ่นหอม รสชาติจัดจ้านแบบอาหารใต้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้วัตถุดิบ

ในท้องถ่ินประสานกับวธิกีารผลติแบบดัง้เดมิทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ แต่ผลติภัณฑ์ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ 

มาตรฐาน ผ้าทอยังมีการตกสี สีไม่คงทน ผลิตภัณฑ์จักสานยังมีเชื้อราขึ้น และรูปแบบ 

ยังไม่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์อาหารยังมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าไปช่วยพัฒนา

ศกัยภาพผูป้ระกอบการ OTOP ในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน ีด้วยการน�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม (วทน.) ผนวกกับภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย สวยงาม ทันสมัย ตรงกับความต้องการ 

ของลกูค้า สามารถขยายตลาดได้ ท�าให้ผูป้ระกอบการ มรีายได้เพิม่ขึน้ มคีณุภาพชวิีตทีดี่ขึน้  

เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบยั่งยีน
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ภาพแผนที่แสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ ในจังหวัดปัตตานี 
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ตารางแสดงจ�านวนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละอ�าเภอ  
ในจังหวัดปัตตานี

 ล�ำดับ	 	 อ�ำเภอ	 ผ้ำและ	 สมุนไพร	 ของใช้	ของประดับตกแต่ง	 อำหำร	 รวม

	 	 	 	 เครื่องแต่งกำย	 ที่ไม่ใช่อำหำร		 และของที่ระลึก	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)
	 	 	 	 (กลุ่ม)	 (กลุ่ม)		 	(กลุ่ม)

 1 เมืองปัตตานี 3 3 - - 6

 2 หนองจิก  1 4 1 2 8

 3 โคกโพธิ์  - 7 - 5 12

 4 แม่ลาน  - 3 - - 3

 5 ยะหริ่ง  1 3 - - 4

 6 ยะรัง  3 - - - 3

 7 มายอ  1 - - - 1

 8 ทุ่งยางแดง 2 - - - 2

 9 กะพ้อ  4 3 2 - 9

 10 ปะนาเระ  - 7 5 - 12

 11 สายบุรี  - - - - -

 12 ไม้แก่น  - - - - -

	 	 	 รวม	 15	 30	 8	 7	 60
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ประเด็นปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์
การด�าเนินงานโดยลงพื้นที่ส�ารวจสภาพปัจจุบัน การผลิต ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ  

ทัง้ 60 กลุม่ โดยมีประเดน็หลกั คือ 1) กระบวนการผลติ 2) คณุภาพผลติภณัฑ์ 3) การรบัรองมาตรฐาน  

4) บรรจุภัณฑ์ และ 5) การตลาด พร้อมทั้งเก็บผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.) พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ดังนี้

1.	ผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย ได้แก่

ผ้ำบำตกิ ปัญหาทีพ่บคอื ผู้ประกอบการขาดทกัษะและความรู้ท่ีถูกต้องในการท�าผ้าบาตกิ ท�าให้ผ้ามีสี 

ไม่สม�่าเสมอ  สีตก สีจางเร็ว มีค่าความเป็นกรด - ด่าง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลวดลายไม่ทันสมัย รูปแบบผลิคภัณฑ์

ยังไม่ดึงดูดใจผู้ซื้อ     

ผ้ำมัดย้อม การย้อมด้วยสีธรรมชาติ ขาดความรู้ในวิธีการย้อม ท�าให้ผ้ามีสีไม่สม�่าเสมอ ก�าหนด

ส่วนผสมให้เกิดสีต่างๆ ไม่ได้ ท�าให้ผ้าที่ย้อมแต่ละครั้งสีไม่เหมือนเดิม สีไม่คงที่ มีการตกสี    

ผ้ำทอลำยพืน้บ้ำน ใช้สย้ีอมเคมี ต้องการย้อมสธีรรมชาต ิแต่ขาดความรู ้ทกัษะ และความเชีย่วชาญ 

ที่ถูกต้องในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ไม่สามารถผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเพื่อขยายตลาดสู่กลุ่มผู้ซื้อสินค้ารักษ์

ธรรมชาติ
2.	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร ได้แก่

น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น มีตะกอนแขวนลอย มีกลิ่นหืน อายุการเก็บสั้น จึงวางจ�าหน่ายได้น้อย

น�้ำมันนวดสปำ	มีกลิ่นหืน มีการตกตะกอน สีขุ่น เมื่อเก็บไว้นานมีกลิ่นหอมลดลง และระเหยง่าย  

ลกูประคบสมนุไพร มีความชืน้และสารทีร่ะเหยได้ และปรมิาณจลิุนทรย์ีเกนิเกณฑ์มาตรฐาน บรรจุ

ภัณฑ์ไม่เหมาะสม วัตถุดิบสมุนไพรแห้งเมื่อเก็บไว้นานมีเชื้อราขึ้น

สบู่ก้อน มีปริมาณไขมันทั้งหมดน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีฟองอากาศ น�้าหนักก้อนสบู่น้อยกว่าที่

ระบุบนฉลาก  เพราะไม่มีเครื่องชั่งที่เหมาะสม ใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม จึงไม่น่าใช้

แชมพสูมนุไพร	และสบูเ่หลว มปีรมิาณจลุนิทรย์ีปนเป้ือนและค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เกินเกณฑ์ 

มาตรฐาน 

นอกจากนี ้พบว่าสถานทีผ่ลติผลติภัณฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร ไม่มสีขุลกัษณะทีด่ ีกระบวนการผลติ 

ไม่ถกูต้อง อปุกรณ์ท่ีใช้ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดการปนเป้ือนจุลนิทรย์ีได้ง่าย และบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมท�าให้เกบ็รกัษา 

ผลิตภัณฑ์ได้ไม่นาน และไม่ดึงดูดใจผู้ซื้อ

3.	ผลิตภัณฑ์ของใช้	ของประดับตกแต่ง	และของที่ระลึก ได้แก่

ผลิตภัณฑ์จักสำน ใช้เส้นใยพืชธรรมชาติพื้นถิ่น ในช่วงฤดูฝนมีความชื้นสูง เส้นใยและผลิตภัณฑ์ 

มคีวามชืน้สงูด้วยจงึเกบ็ได้ไม่นาน จะมเีชือ้ราขึน้ มกีารย้อมด้วยสเีคมลีกูค้าไม่ยอมรบั ต้องการใช้สธีรรมชาตทิดแทน

สีเคมี ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบไม่หลากหลาย  

เตำถ่ำน	 ผลิตได้จ�านวนน้อย เนื่องจากการท�าช่องรังผึ้งใช้เวลานาน ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต

4.	ผลิตภัณฑ์อำหำร	ได้แก่

กล้วยฉาบ โรตกีรอบ ข้าวเกรยีบ เป็นผลติภณัฑ์ทีต้่องทอดด้วยน�า้มนั เมือ่เกบ็ไว้จะมกีลิน่หนื ไม่กรอบ  

เนือ่งจากกระบวนการผลติไม่ถกูต้อง ใช้น�า้มนัซ�า้ และบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม ไม่สามารถรกัษาคณุภาพผลติภัณฑ์ไว้ได้  

จึงมีอายุการเก็บสั้น

2
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เครื่องแกง	 ขนมเปี๊ยะ	 ซำลำเปำ	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง จึงมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนเกินเกณฑ์ 

มาตรฐาน เนื่องจากกระบวนการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ไม่เหมาะสม ท�าให้ปนเปื้อนจุลินทรีย์ได้ง่าย  

ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

นอกจากนี ้พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบัการอบรมหรอืได้รบัความรูใ้นเรือ่งการพฒันา 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยังไม่เคยรับการวิเคราะห์ ทดสอบมาก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ที่ไม่ใช่อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร สถานท่ีผลิตไม่มีสุขลักษณะที่ดี กระบวนการผลิตยังไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ที่ใช้ 

ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ได้ง่าย และบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมท�าให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ไม่นาน 

ไม่ดึงดูดใจผู้ซื้อ และไม่สามารถขยายตลาดออกนอกจังหวัด

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

3.1	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี		
จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของทุกกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และ 

ผลวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์แล้ว พบว่าผู้ประกอบการมีการผลิตสินค้าแบบดั้งเดิม สืบทอดกันมาโดยใช้ภูมิปัญญา 

ท้องถิน่ ขาดความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีจ่ะน�ามาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน จงึได้น�า 

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.) มาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการให้ผู ้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่ ไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้  

ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก และอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการน�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน โดยมผีูป้ระกอบการเข้ารบัการถ่ายทอดองค์ความรูท้ัง้สิน้ จ�านวน 60 กลุม่ รวม 1,608 ราย และถ่ายทอด 

เทคโนโลยีรวม 10 หลักสูตร ได้แก่

1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. OTOP สู่ความส�าเร็จด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การท�าผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และพืชให้สีในท้องถิ่น

4. แนวทางการพัฒนาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์

5. กระบวนการทางกายภาพรักษาไม้ไผ่และเตยนา

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเตาอั้งโล่ ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. GMP คืออะไร และ 6 แนวทางการผลิตอาหารให้ถูกหลัก GMP

8. การก�าจัดเชื้อราด้วยวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาเชื้อราบนผลิตภัณฑ์จักสาน

9. กระบวนการผลิตอาหารให้ถูกหลักอนามัย

10. สมุนไพรที่ใช้ในการท�าสปา และกระบวนการผลิตน�้ามันนวดสปา

3
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3.2	กำรให้ค�ำปรึกษำเชิงลึก
เมือ่ผูป้ระกอบการได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม แล้วน�า 

ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะท�างานฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อดูการพัฒนากระบวนการผลิตและให้ค�าปรึกษา แนะน�า

เชิงลึกเพิ่มเติม ณ สถานประกอบการกลุ่ม ดังนี้

1.	ผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย		

ผลติภณัฑ์ผ้าท่ีมค่ีาความเป็นกรด - ด่าง เกนิเกณฑ์มาตรฐาน มกีารตกส ีหลงัจากการย้อมผ้าแล้วให้ล้าง 

ด้วยน�า้หลายๆ ครัง้ จนค่ากรด - ด่าง อยุ่ในช่วง 6.5 - 7.5 ผูป้ระกอบการทีต้่องการย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาต ิแนะน�าการ 

เลอืกใช้พืชพ้ืนบ้าน และการท�าเฉดสต่ีางๆ การท�าให้สตีดิทนนาน ไม่ซดีจาง มสีสีม�า่เสมอ นอกจากนีแ้นะน�าการออกแบบ 

ลายผ้าและรูปแบบให้ดูทันสมัย

2.	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	

น�้ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น ให้ปรับกระบวนการผลิตใหม่ และควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้สะอาด  

วิธีแยกน�้ามันมะพร้าวออกโดยไม่มีน�้าปนออกมา ท�าให้ผลิตภัณฑ์ใส เก็บไว้ได้นาน มีกลิ่นหอม  

น�ำ้มันนวดสปำ ปรับวธีิการการเตรยีมน�า้มนัสมนุไพร และปรบัสตูรส่วนผสม สอนวธิ ีชัง่ ตวง ส่วนผสม 

ให้ถูกต้องเพื่อให้ส่วนผสมเหมือนกันทุกครั้ง มีความสม�่าเสมอ ใส มีกลิ่นหอม ไม่มีตะกอน เก็บไว้ได้นานโดยไม่มีการ 

เปลี่ยนแปลง 

ลูกประคบสมุนไพร มีความชื้นและสารที่ระเหยได้ และจุลินทรีย์ปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน  

ให้ท�าความสะอาดสมนุไพรและตดัแต่งส่วนที่ไม่ดทีิง้ ตากสมนุไพรให้แห้ง ทกุขัน้ตอนการผลติให้เน้นเรือ่งความสะอาด 

สุขลักษณะที่ดีในการผลิต 

สบู่ก้อนสมุนไพร	ได้ปรับสูตรส่วนผสมและวิธีการผลิตให้ถูกต้อง ท�าให้ปริมาณไขมันทั้งหมดอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน การใช้ชนิดของเครื่องชั่งที่เหมาะสมกับน�้าหนักที่จะชั่ง การสุ่มตรวจน�้าหนักก้อนสบู่ก่อนการบรรจุ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
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แชมพูสมุนไพร	และสบู่เหลว มีค่ากรด - ด่าง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้ปรับสูตรส่วนผสม และสอน

การใช้กระดาษลิตมัสวัด pH เพื่อให้ค่ากรด-ด่าง ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน   

นอกจากนี้ได้แนะน�าการปรบัปรงุสถานทีผ่ลติให้ถกูสขุลกัษณะ กระบวนการผลติทีถู่กต้อง การเลือก 

ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ภาชนะสแตนเลส สุขลักษณะส่วนบุคคล ต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ ผ้าปิดปาก  

ซึ่งจะป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ท�าให้ไม่พบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์

3.	ผลิตภัณฑ์ของใช้	ของประดับตกแต่ง	และของที่ระลึก	

ผลิตภัณฑ์จักสำน มีปัญหาเหมือนกัน คือการเกิดเชื้อรา หลังจากผู้ประกอบการได้รับการอบรม 

เรื่อง การก�าจัดเชื้อราด้วยวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาเชื้อราบนผลิตภัณฑ์จักสานแล้ว ได้น�าความรู้ที่ได้ไปใช ้

ในกระบวนการผลิตท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีเชื้อรา สามารถเก็บได้นาน แนะน�าการย้อมเส้นใยพืชด้วยสีธรรมชาติ และ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เป็นที่สนใจของผู้ซื้อมากขึ้น สามารถขยายตลาดไปยังจังหวัดอื่นๆ  

เตำถ่ำน เป็นเตาซุปเปอร์อั้งโล่ เป็นสินค้าที่นิยมใช้กันมากในพื้นที่ ได้ท�าอุปกรณ์ส�าหรับเจาะช่อง 

รังผึ้งทีละหลายช่องท�าให้ลดเวลาในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น

4.	ผลิตภัณฑ์อำหำร	

ผลิตภัณฑ์อำหำรที่ต้องทอดด้วยน�้ำมัน ให้เลือกใช้น�้ามันชนิดที่เหมาะกับการทอด ไม่ควรใช้น�้ามัน 

ทอดซ�า้ เพือ่ป้องกนัการหนื และใช้ภาชนะบรรจทุีเ่หมาะสม ปิดสนทิ เพ่ือรกัษาความกรอบและยดือายุการเกบ็ผลติภณัฑ์

ไว้ได้นาน

ผลติภัณฑ์อาหาร ปัญหาส่วนใหญ่คอืการปนเป้ือนจลุนิทรย์ีเกนิเกณฑ์มาตรฐาน แนะน�าให้ปรบัปรงุ 

สถานทีผ่ลติให้ถกูสขุลักษณะ กระบวนการผลติทีส่ะอาดถกูต้อง การเลอืกใช้อุปกรณ์ทีเ่หมาะสม เช่น ภาชนะสแตนเลส  

ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ท�าจากไม้ สุขลักษณะส่วนบุคคล ต้องสวมใส่ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ ผ้าปิดปาก เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

จุลินทรีย์ ท�าให้ไม่พบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
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4

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 1 กลุ่มรายาบาติก 125/11 หมู่ 3 ต�าบลเขาตูม  คุณอานี ชูเมือง ผ้าบาติก
    อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร 08 9978 7940, 
      08 6331 8200 
 2 กลุ่มบาติก 211/1 หมู่ 1 ต�าบลเขาตูม  ร.ต.สุบิน แว่นแคว้น ผ้าบาติก
  ค่ายสิรินธร อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร 08 6285 9155, 
      06 1164 9546 
 3 กลุ่มเครื่องแต่งกาย 37 หมู่ 4 ต�าบลเมาะมาวี อ�าเภอยะรัง นางรฆูอยเยาะ มสุตาฟา ผ้าบาติก
  ซัมบีลันบูติก จังหวัดปัตตานี  โทร 08 6291 5229,
       09 3656 3731 
 4 กลุ่มสตรีทอผ้า 122/2 หมู่ 3 บ้านพิเทน ต�าบลพิเทน คุณตีเยาะ อาแว ผ้าทอ
  บ้านพิเทน  อ�าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โทร 08 7287 8231, 
      08 2832 0772 
 5 กลุ่มขวัญชินตา  152/1 หมู่ 3 ต�าบลพิเทน  คุณอัยมีย์ ดอเลาะ ผ้ามัดย้อม
    อ�าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โทร 08 6295 5062 
 6 *กลุ่มสตรีทอผ้า 5 หมู่ 2 ต�าบลตรัง อ�าเภอมายอ คุณสุกัญญา หมวกแดง ผ้าทอ
  บ้านตรัง   จังหวัดปัตตานี  โทร 08 1277 5842, 
      08 9299 8797 
 7 กลุ่มสกรีนเสื้อ 24/1 หมู่ 7 บ้านเจาะกะ ต�าบลกะรุบี  คุณซูรยานี ซีบะ  ผ้ามัดย้อม
  นกเงือก   อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร 08 5674 9682, 
      09 5383 3326 
 8 กลุ่มเสื้อสกรีน 13/1 หมู่ 4 บ้านบาลูกา ต�าบลกะรุบี    นางสาวฮาลีเมาะ เด็งโด ผ้ามัดย้อม
  อัตลักษณ์พื้นถิ่น  อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร 08 1082 7286, 
      08 4749 7420 
 9 กลุ่มกระเป๋าผ้า  69/5 หมู่ 4 บ้านบาลูกา ต�าบลกะรุบี นางสาวคอลีเยาะ ผ้ามัดย้อม
  บ้านบาลูกา อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ดูละสะ 
      โทร 09 3607 0098, 
      08 1082 7286 
 10 กลุ่มธัญญารักษ์ 294 หมู่ 6 ต�าบลรูสะมิแล นางกนกรักษ์ ชื่อบาน ผ้าบาติก
  ปัตตานี   อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร 08 1543 4808, 
      08 0139 8870

ตารางแสดงกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดปัตตานี  

ข้อมูลผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีจ�านวน 60 กลุ่ม ประกอบด้วย   

ผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 15 กลุ่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 30 กลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก จ�านวน 8 กลุ่ม และอาหาร จ�านวน 7 กลุ่ม รายละเอียด 

ดังแสดงในตาราง
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	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์
	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	
 11 *กลุ่มมะกรูดหวาน  2/2 หมู่ 8 ต�าบลบาราเฮาะ  คุณมารีเย มะเตะ ผ้ามัดย้อม
    อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร 08 7299 3689, 
      06 3606 8726 
 12 กลุ่มตานีบาติก 181/359 หมู่ 1 ต�าบลรูสะมิแล   คุณสมทรง เจ๊ะดาโอ๊ะ ผ้าบาติก
    อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร 08 3292 7770, 
      08 1918 3191 
 13 กลุ่มยาริงบาติก 1 หมู่ 1 ต�าบลหนองแรต อ�าเภอยะหริ่ง อัสสือเมาะ ดอมะ  ผ้าบาติก  
    จังหวัดปัตตานี  โทร 09 0416 7490     
 14 กลุ่มกระเป๋าแฮนเมด  22/9 หมู่ 7 บ้านเจาะกะ ต�าบลกะรุบี   คุณฮายาตี สาหะ ผ้ามัดย้อม
    อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร 08 5674 9682, 
      09 5383 3326 
 15 กลุม่ตดัเยบ็เสือ้ผ้าสตร ี 90/1 หมู่ 5 ต�าบลปุโละปุโย  คุณคอลีเยาะ วาเงาะ ผ้ามัดย้อม
    อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร 08 9293 1916 
 16 กลุ่มบุหงาซิเร๊ะ  53 บ้านท่าคลอง หมู่10 ต�าบลโคกโพธิ์  นางมารีก๊ะ หวังจิ น�้ามันมะพร้าว
  บ้านท่าคลอง อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร 08 1990 7352 สกัดเย็น
 17 *กลุ่มผลิตภัณฑ์ 60 หมู่ 6 ต�าบลทรายขาว นางฟีนา มะเส็น สบู่ก้อน
  รวมใจรักษ์สุขภาพ อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร 09 8064 6651 
  เพื่อความพอเพียง 
  18 กลุม่ลกูประคบสมนุไพร 21/1 หมู่ 2 ต�าบลทรายขาว  นางเตือน ใจประแก้ว ลกูประคบ สมนุไพร
  บ้านหลวงจันทร์ อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  โทร 08 1798 2833 
 19 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 17/3 หมู่ 2 ต�าบลทุ่งพลา นางลักขณาภรณ์   ลกูประคบสมนุไพร
  พอเพียงบ้านป่าไร่ อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สุวรรณคีรี
      โทร 08 1959 9914 
 20 กลุ่มผู้สูงอายุ 36/1 หมู่ 6 ต�าบลควนโนรี อ.โคกโพธิ์   นางรัตนา จ่ายวนิชย์ ลกูประคบสมนุไพร
  บ้านคลองกลาง จังหวัดปัตตานี  โทร 08 4861 3479 
 21 กลุ่มชมรมหมอ 73/1 หมู่ 7 ต�าบลท่าเรือ นายเอียด แก่นแก้ว ลกูประคบสมนุไพร
  พืน้บ้านอ�าเภอโคกโพธิ ์อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร 08 9879 3020 
 22 กลุ่มสมุนไพร 10/2 หมู่ 2 ต�าบลทุ่งพลา นางนวลศรี  ลกูประคบสมนุไพร
  ลูกประคบ  อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เศรษฐนาจา 
      โทร 08 7288 6462 
 23 กลุ่มโครงการฟาร์ม 55/6 หมู่ 3 ต�าบลตารีอายร์ คุณฟายีหย๊ะ สารอ ลกูประคบสมนุไพร
  ตัวอย่างในสมเด็จ อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โทร 08 7051 7743 
  พระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินีนาถ  
 24 กลุ่มเยาวชนรวมพลัง  65 หมู่ 3 ต�าบลตะโละ อ�าเภอยะหริ่ง   นางพัชรี โชติรัตน์  น�้ามันมะพร้าว
    จังหวัดปัตตานี  โทร 08 1097 8787 สกัดเย็น
 25 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 4/8 หมู่ 4 บ้านชะเอาะ ต�าบลมะนังยง นายธิช ฟานฑ์โส๊ะ น�้ามันนวดสปา
  น้อย  อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โทร 09 7354 5854 



159

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
Department of Science Service

จังหวัดปัตตานี

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 26 กลุ่ม Young  181 หมู่ 6 ต�าบลรูสะมิแล นายยับดุล อาชิชแม สบู่ก้อน

  creative economy อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  โทร 06 2203 4037 

 27 กลุ่มชมรมสระมาลา  สระมาลา ต�าบลคลองมานิง นางยามีละห์ น�้ามันนวดสปา

  OSOP (One School  อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กองข้าวเรียบ

  One Product)    โทร 08 9293 3575 

  โรงเรียนบ้านสระมาลา 

 28 กลุ่มน�้ามันสมุนไพร 147/278 หมู่ 6 ต�าบลรูสะมิแล นางประคิ่น ไชยมณี น�้ามันนวดสปา

  แสงทิพย์  อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร 08 5619 9202 

 29 *กลุ่มน�้ามันสมุนไพร 99/6 หมู่ 8 ต�าบลบ่อทอง นางวลัยภรณ์ สมสุข น�้ามันนวดสปา

  ตะไคร้หอม อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร 08 5674 7201 

 30 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลดาโต๊ะ อ�าเภอหนองจิก คุณศิริ จันทร์แสง สบู่เหลว

  โคกหมัก  หมู่ 2   จังหวัดปัตตานี  โทร 08 1990 9400 

 31 กลุ่มสตรีคลองควน 120/2 หมู่ที่ 9 ต�าบลปุโละปุโย  นางสาวปวรดิา บวัทองผดุ สบู่กลีเซอรีน

    อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร 08 4396 8788 

 32 *กลุ่มสปาร์ 48 บ้านใต้ ต�าบลควน อ�าเภอปะนาเระ คณุพรทพิย์ สวุรรณรตัน์ ลกูประคบสมนุไพร

  ลูกประคบสมุนไพร จังหวัดปัตตานี  โทร 08 6964 7951 

 33 บริษัท วี เฟิร์สโกลด์  123 ต�าบลปะนาเระ อ�าเภอปะนาเระ นายจรกิจ นิพัธ น�้ามันนวดสปา

  ไลน์ กรุ๊ฟ จ�ากัด จังหวัดปัตตานี  โทร 08 1095 2527 

 34 กลุ่มนันทนิตย์  58 บ้านสวนหมา ต�าบลท่าข้าม นายบันเทิง แนวประดับ น�้ามันนวดสปา

  แนวประดับ อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทร 08 6491 4295 

 35 กลุ่มโครเซอรรี เลิฟลี่ 216/5 หมู่ 8 บ้านแหลมแป้ง  นางมารีเยาะ มะเกะ น�้ามันสมุนไพร

    ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอปะนาเระ  โทร 08 2268 9350 ตะไคร้หอม 

    จังหวัดปัตตานี  

 36 กลุ่มสบู่สมุนไพร 152 บ้านสุเหร่า ต�าบลท่าน�้า คุณซารี รา ยามา สบู่กลีเซอรีน

  ซารีรา  อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทร 08 8781 4221 

 37 น�้ามันมะพร้าว 98/1 หมู่ 1 ต�าบลคอกกระบือ นางอุไร ไชยณรงค์ น�้ามันมะพร้าว

  สกัดเย็น  อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทร 08 6298 1417 สกัดเย็น

 38 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 16 บ้านปากช่อง หมู่ 3 นายภัทรชัย ยอดนวล น�้ามันนวดสปา

  น�้ามันเขียว ต�าบลคอกกระบือ อ�าเภอปะนาเระ  โทร 09 8624 1635 

  เพื่อสุขภาพ จังหวัดปัตตานี  

 39 กลุ่มผลิตภัณฑ์ หมู่ 2 ต�าบลป่าสวย อ�าเภอแม่ลาน คุณศิริ จันทร์แสง สบู่กลีเซอรีน

  สมุนไพรโรงเรียน จังหวัดปัตตานี  โทร 08 1990 9400,

  วัดป่าสวย     08 1767 8706 

 40 กลุ่มลูกประคบ 78/1 หมู่ 1 ต�าบลป่าไร่ อ�าเภอแม่ลาน คุณจรูญ พรหมมีฤทธิ์ ลกูประคบสมนุไพร

  สมนุไพรบ้านต้นโตนด จังหวัดปัตตานี  โทร 08 9869 4001 
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 41 กลุ่มปลูกสมุนไพร 8/5 หมู่ 1 บ้านปลักปรือ ต�าบลม่วงเตี้ย นายสมชาย บุญปาน แชมพูดอกอัญชัน

  อินทรีย์บ้านปลักปรือ อ�าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โทร 08 9462 7291 

 42 กลุ่มน�้ามันร้อนอนัส 54/2 บ้านมอแซง ต�าบลปล่องหอย นางสารี หะสาและ น�้ามันนวดสปา   

    อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร 08 9878 5613 

 43 กลุ่มน�้ามันมะพร้าว 21/2 หมู่ 8 ต�าบลตะโละดือรามัน นางสาวนูรี ชันดอแม น�้ามันมะพร้าว

  สกัดเย็น   อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร 09 8732 4115 สกัดเย็น 

  บ้านคอลอกาลี  

 44 กลุ่มน�้ามันมะพร้าว 56/2 หมู่ 4 ต�าบลตะโละดือรามัน นายต่วย ยุชรีเจะมะ น�้ามันมะพร้าว

  สกัดเย็น บ้านตะโละ อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  โทร 09 8084 0477 สกัดเย็น 

  ดือรามัน   

 45 กลุ่มสตรีฮูแตบองอ 13/1 หมู่ 6 ต�าบลปุโละปุโย  นางฮาซะนะห์ สาและ สบู่ก้อนฟักข้าว

    อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร 08 9877 0354 

 46 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ 45/2 หมู่ 2 ต�าบลบางตาวา นางปรีณัน ก�าราญศึก จักสานไม้ไผ่

  บ้านบางตาวา อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร 09 5094 3148,  (ชะลอม)

      06 2621 7943 

 47 กลุ่มเยาวชนสืบสาน 18/2 หมู่ 8 ต�าบลปล่องหอย คุณนูรมา สมาแอ จักสานไม้ไผ่

  ภูมิปัญญา  อ�าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร 08 1093 2138 (ชะลอม)

 48 กลุ่มเครื่องจักสาน 3/2 หมู่ 4 ต�าบลกะรุบี อ�าเภอกะพ้อ นางสาวฮาลีเมาะ เด็งโด จกัสานจากเตยนา

  ขนาดเล็ก  จังหวัดปัตตานี   โทร 08 1082 7286,  (กล่องใส่ดินสอ)

      08 4749 7420 

 49 กลุ่มจักสาน 35 หมู่ 3 บ้านท่ามะนาว ต�าบลท่าข้าม นางเลื่อน ขวัญมนิจ จักสานไม้ไผ่

  บ้านท่ามะนาว อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทร 08 6289 0172 (ที่รองแก้ว)

 50 *กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 28/1 หมู่ 3 ต�าบลท่าข้าม คุณเพ็ญศรี ไชยลาภ จักสานไม้ไผ่

  บ้านท่าข้าม อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทร 08 6967 5459 (กระเฌอ)

 51 กลุ่มจักสานไม่ไผ่ 48/3 หมู่ 2 ต�าบลปะนาเระ  คุณประเวศ หนูจันทร์ จักสานไม้ไผ่

    อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทร 08 6059 5483 (กระด้ง)

 52 *กลุ่มเตาเงิน 93 หมู่ 4 ต�าบลบ้านกลาง คุณน�้าฝน กรหมมาโนช เตาถ่าน

  ซุปเปอร์อั้งโล่ อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทร 08 2834 1566, 

      08 6965 1604 

 53 กลุ่มเตาซุปเปอร์ 9/1 หมู่ 3 บ้านท่ามะนาว ต�าบลท่าข้าม คุณวราภรณ์ หนูพรหม เตาถ่าน

  อั้งโล่ P&P อ�าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โทร 08 3191 5839 

 54 กลุม่แม่บ้าน หมู่ 1 ต�าบลบ่อทอง อ�าเภอหนองจิก คุณอารีดา เซ็ง กล้วยฉาบ   

  นรูลุอามนี  จังหวัดปัตตานี  โทร 06 1179 8828,  

  (บ้านควนคูหา)   08 4750 2284 
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จังหวัดปัตตานี

	ล�ำดับ		 ชื่อกลุ่ม	 	 ที่อยู่	 	 ชื่อผู้ประกอบกำร	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 /เบอร์โทร	

 55 กลุ่มน้องใหม่พัฒนา 57/2 หมู่ 3 ต�าบลเกาะเปาะ  คณุแวรอสนะห์ แวหะมะ โรตีกรอบ

    อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร 08 4750 9544 

 56 กลุ่มผลิตข้าวเกรียบ บ้านปหุรน  71/2 หมู ่4 ต�าบล ช้างให้ตก คุณขิ้มรัก ลงทอง  ข้าวเกรยีบฟักทอง

    อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร 08 7289 1759 

 57 กลุ่มแม่บ้านห้วยเงาะ  13 หมู่ 4 ต�าบลทุ่งพลา อ�าเภอโคกโพธิ์  คุณลาวัยล์ แก้วมณี เครื่องแกง

     จังหวัดปัตตานี  โทร 08 4577 8848,  

      08 9480 4653 

 58 กลุ่มหัวเกรียบ 32/1 หมู่ 2 ต�าบลนาประดู่ นายบัครี แมะอูมา ข้าวเกรียบ

  นาประดู่  อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร 08 1608 2427 

 59 *กลุ่มสตรี  6/4 หมู่ 7 ต�าบลปากล่อ คุณรุสณี อาบู ขนมเปี๊ยะ

  บ้านโผงโผงนอก อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร 08 9411 3435 

 60 กลุ่มแม่บ้าน 15/2 หมู่ 5 ต�าบลป่าบอน คุณแวเยาะ ยามูยีมา ซาลาเปา

  นาค้อเหนือ อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร 08 1388 3224, 

      08 0715 9689

*ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกเป็นผู้น�ากลุ่มและวิเคราะห์ดาวเด่น  

(Case Success) ของจงัหวดัปัตตาน ีเป็นกลุม่ทีม่คีวามพร้อม ความสามารถทีจ่ะผลติผลติภัณฑ์ทีด่ี  

มีคุณภาพ พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้ จ�านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง 

2) กลุ่มมะกรูดหวาน 

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์รวมใจรักษ์สุขภาพเพื่อความพอเพียง 

4) กลุ่มน�้ามันสมุนไพรตะไคร้หอม

5) กลุ่มสปาร์ลูกประคบสมุนไพร 

6) กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าข้าม 

7) กลุ่มเตาเงินซุปเปอร์อั้งโล่ 

8) กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก

หมายเหตุ   
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

สรุปผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา มวัีตถปุระสงค์หลกัเพือ่พฒันา 

ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผลติภณัฑ์ผ้าและเครือ่งแต่งกาย ผลิตภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผลติภณัฑ์ 

ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ 

วิสาหกจิชุมชน หรือกลุ่มชมุชนเพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับกลุ่มเปา้หมาย ผลักดันและสนับสนุนแนวคิดการใช้  กระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมไปพฒันากระบวนการผลติ เพือ่น�าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพและมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิม่มูลค่าสนิค้า OTOP โดยมกีลุม่เป้าหมายหลกั คอื ผูป้ระกอบการ OTOP ในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี  

ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 60 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 

15 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน  30 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก  

จ�านวน 8 กลุ่ม และผลิตภณัฑ์อาหาร จ�านวน 7 กลุม่ การด�าเนนิงานได้ส�ารวจปัญหาและความต้องการของผูป้ระกอบการ 

รวมทั้งข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเก็บผลิตภัณฑ์ของ

ผู้ประกอบการไปวิเคราะห์ ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้เกณฑ์ก�าหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

พบว่าผูป้ระกอบการมีการผลติสนิค้าแบบดัง้เดิม สบืทอดกนัมาโดยใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ ขาดความรูด้้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีทีจ่ะน�ามาใช้ในการพัฒนาผลติภณัฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และผลติภัณฑ์ยงัไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  

จึงได้น�าองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม มาผนวกกบัภมูปัิญญาท้องถิน่ จดัการถ่ายทอดองค์ความรู ้

ด้วยการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร รวม 10 หลกัสตูร ให้ผูป้ระกอบการประเภทผลติภัณฑ์ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ผลติภัณฑ์ 

สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผลติภณัฑ์ของใช้ ของประดบัตกแต่ง ของทีร่ะลกึ และผลติภัณฑ์อาหาร โดยผูเ้ข้ารบัการอบรม 

เป็นสมาชิกของกลุ่ม จ�านวน 60 กลุ่ม รวม 1,608 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการน�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

มีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต  

สถานทีผ่ลติ และผลติภัณฑ์ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน หลงัจากผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านการพฒันา

ศักยภาพและผลิตภัณฑ์แล้ว พบว่าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  

การส่งเสริมทางด้านการตลาดส�าหรับผูป้ระกอบการ เพือ่ส่งเสรมิให้มช่ีองทางในการจ�าหน่ายสนิค้า 

เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแล้ว ได้แนะน�าให้ผู้ประกอบการจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง 

สื่อออนไลน์ต่างๆ และได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการ

การจัดจ�าหน่ายสนิค้าในงาน “โครงการเปิดตลาดส่งเสรมิผูป้ระกอบการ OTOP เพือ่ยกระดบัรายได้ 

ผู้ประกอบการระดับฐานราก” ในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อ�าเภอเมืองปัตตานี  

จังหวัดปัตตานี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 52 กลุ่ม ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและ 

เครือ่งแต่งกาย จ�านวน10 กลุม่ ผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 28 กลุ่ม ผลติภัณฑ์ของใช้ ของประดบัตกแต่ง 

และของที่ระลึก จ�านวน 7 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์อาหาร จ�านวน 7 กลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการ 

พัฒนาศักยภาพแล้ว ได้มีโอกาสน�าสินค้ามาแสดงและจัดจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างยอดขายให้กับกลุ่ม  

จากการด�าเนินงานดังกล่าวสร้างยอดขายให้กับกลุ่มผู ้ประกอบการ 141,179 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน 

หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

นอกจากนี้ การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม 

โครงการ พบว่ามีค่าเฉลี่ยการจ�าหน่ายในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 33.21 เมื่อเทียบกับ 

ค่าเฉลี่ยการจ�าหน่ายต่อเดือนก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ผลการด�าเนินโครงการฯ สามารถพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 

ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ขยายตลาดได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์  
OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (Big Rock) ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กล่าวว่า ทางกลุม่ได้เข้าโครงการยกระดบั OTOP เพือ่พฒันาผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม ซ่ึงเป็นผลติภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผ่าปกาเกอะญอด้วยการผสมผสานการทอเส้นฝ้ายแบบ 
โบราณกับขนแกะที่เลี้ยงและตัดขนเองภายในชุมชน แล้วย้อมสีธรรมชาติจนได้ผ้าทอที่มีความสวยงาม  
“กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึกด้านเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ เช่น 
ใบมะม่วง ใบฝรั่ง และใบห้อม เป็นต้น การเตรียมเส้นด้ายขนแกะและเส้นด้ายไหมอีรี่โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ได้แก่ การใช้สารช่วยติดสีประเภทพอลิเมอร์ การควบคุมอุณหภูมิและเวลาของการย้อม  
การปรับสภาพเส้นด้ายเพื่อให้มีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้ได้มาตรฐาน รวมถึงเทคนิค 
การทอผ้าขนแกะผสมเส้นใยไหมอีรี่ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการขึ้นเส้นด้ายยืน และการทอผ้าด้วยกี่เอว  
โดยมีชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.ห้วยห้อม มาเข้ารับการอบรมเป็นจ�านวนมาก”

นางมะลิวัลย์ นักรบไพร 
ประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์สบู่ว่านตาลเดี่ยว จากต้นว่านที่มีอายุนับ 10 ปี ไม่ใช้ปุ๋ยหรือฉีดยาฆ่าแมลง มีความปลอดภัย 
ต่อผิวหน้าในอัตราที่สูงมาก เพราะมีส่วนผสมของสมุนไพร 100% สามารถลดฝ้าหนา กระลึก จุดด่างด�า 
บนใบหน้าได้ดี ให้ความชุ่มชื้นต่อผิวพรรณ ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์สบู่ว่านตาลเดี่ยวยังไม่ได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ไม่มีขั้นตอนการท�าเช่นการสกัดสาร และการท�าเบส 
เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีบรรจุภัณฑ์ ใช้วิธีห่อฟิล์มแล้วแปะสติกเกอร์  
หลังเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และช่วยยกระดับของสินค้า 
ให้ดูมีคุณค่า แตกต่างจากคู่แข่ง เป็นการต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเป็นการสร้างมูลค่า 
ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์สบู่ว่านตาลเด่ียวให้เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถต่อยอดผลผลิตเครื่องส�าอางจาก 
สมุนไพร ว่าน สร้างรายได้ต่อชุมชมอย่างยั่งยืน

นายเอก รังค์ว่าน 
อ.เมือง จ.ตาก 
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ซึ่งมีความโดดเด่นในการทอผ้าโบราณย้อมสีธรรมชาติ แต่ประสบปัญหาสีตก จากการเข้าร่วมโครงการ 
กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามตั้งแต่กระบวนการผลิตเนื้อคราม  
การก่อหม้อครามโดยการละลายเนื้อครามเปียกกับน�้าขี้เถ้า ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ค้ันมะขามเปียกกับน�้า 
ผสมลงไปในหม้อ เตมิน�า้จากหม้อครามเก่า (ถ้าม)ี กวนให้เข้ากนัและท้ิงไว้ 24 ชัว่โมง จะได้หม้อครามพร้อมย้อม 
ที่มีสีเหลืองเข้ม ฟองหนาเต็ม สีน�้าเงินเข้ม เหลือง หรือน�าเส้นไหมที่จะท�าการย้อมแช่น�้าให้เปียกก่อนลงย้อม  
แล้วย้อมจนน�า้ครามกลายเป็นสเีขยีว หากต้องการได้สีเข้มขึน้ก็ให้ก่อหม้อครามหลายหม้อหรอืย้อมซ�า้หลายๆ ครัง้  
ซึ่งการลงย้อมแต่ละคร้ังก็จะท�าให้ได้สีเข้มขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ได้สีครามหลายเฉดสี เมื่อได้เฉดสีที่เราต้องการให้
บิดน�้าครามออกและกระตุกไหมให้คืนตัวล้างด้วยน�้าสะอาดจนกว่าไม่มีสีตก และกระตุกไหมให้คืนตัวอีกครั้ง 
แล้วน�าไปตากให้แห้ง และน�าเส้นไหมที่ ได้ไปสู ่กระบวนการทอต่อไป ซึ่งผ้าที่ ได้ก็จะไม่เกิดการตกสี  
นอกจากนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการยังถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถ่ินเพ่ือน�ามาท�า 
เป็นสีย้อมจากธรรมชาติอีกด้วย รวมทั้งช่วยเพ่ิมโอกาสทางการตลาด ท�าให้มีช่องทางการจ�าหน่ายที่กว้างขึ้น 
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มขึ้นด้วย

กล่าวว่า เดิมกลุ่มผลิตสบู่ชนิดก้อน และอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้สามารถ 
มีช่องทางการจ�าหน่ายที่กว้างขึ้น จึงเข้าร่วมโครงการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการ 
เป็นอย่างมาก ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสบู่เหลว อีกทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ยังช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และคุณลักษณะบางประการเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(มผช.) ให้ค�าแนะน�าการใช้เทคนิคปลอดเชื้ออย่างง่ายระหว่างการผลิต เช่น การท�าความสะอาดอุปกรณ์ 
ในการผลิตสบู่เหลว ล้างมือด้วยสบู่หรือน�้ายาท�าความสะอาด การแต่งกายที่มิดชิด โรงเรือนต้องสะอาด 
ปราศจากเชื้อ และให้ค�าปรึกษาเรื่องการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสบู่เบื้องต้นด้วยตนเอง แนะน�าการใช้ 
เครื่องชั่งที่มีความแม่นย�า ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และยังช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานต่อไป

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวมะไฟจีน เป็นเครื่องส�าอางท่ีผู้ประกอบการมีแนวคิดที่จะสร้างความแปลกใหม่และ 
ความแตกต่างในแนวคิดต้องการขายคุณค่าในตัวสมุนไพรมะไฟจีน จึงได้มีการพัฒนาสูตรในการท�าโลชั่นและ 
เซรั่มบ�ารุงผิวหน้า จากสารสกัดมะไฟจีน ซึ่งเป็นต้นแบบของนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชท้องถิ่น 
บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาที่พบคือ ขาดองค์ความรู้ด้านสารสกัดมะไฟจีน การรักษาความ 
คงสภาพของโลช่ันและเซร่ัมให้อยู่แบบเดิม และการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หลังจาก 
เข้าร่วมโครงการแล้ว ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยราชัฏอุตรดิตถ์ได้ลงพ้ืนที่ ส�ารวจปัญหา 
และหาแนวทางการแก้ไข โดยให้ค�าแนะน�ากรรมวิธีกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การล้างท�าความสะอาดด้วย 
ระบบโอโซน เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ การสกัดมะไฟจีน การเก็บรักษาคุณภาพสารสกัดมะไฟจีน  
เทคนคิการผลติ การเลอืกบรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสมเพือ่คงสภาพและช่วยยดือายขุองผลติภณัฑ์ เมือ่ทางกลุม่ได้ปฏบิตัิ 
ตามค�าแนะน�าพบว่า ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเนื้อเดียวกัน เม่ือทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่มีกล่ินบูด  
มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.3 จ�านวนแบคทเีรยี ยสีต์และรา ทัง้หมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน  
(มผช.)

นายสมประสงค์ กาฬภักดี 
ประธานกลุ่มทอผ้าโบราณ บ้านสมประสงค์ไหมไทย อ�าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

นางสาวธารารัตน์ ศรีจันทร์ดี 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา หมู่ 4 ต�าบลน�้าเกี๋ยน อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

นายเสียง เจริญพร 
กลุ่มสมุนไพรนิวซิเฟรา จ.นครพนม
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หนังสือสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

นางโสพล ดอมไธสง 
หัวหน้ากลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ชัยพจน์ จ.บุรีรัมย์

คุณชนกชนม์ อักษรวุฒิ 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปว่านหางจระเข้ อโลฮิม จ.บุรีรัมย์

กลุม่ทอผ้าบ้านส้มป่อยมกีระบวนการท�าผ้าไหมตัง้แต่กระบวนการปลกูหม่อน เลีย้งไหม จนทอผ้าออกมา 
เป็นผนื ซ่ึงมกีารทอกันมาอย่างยาวนาน แต่ว่ากระบวนการผลติของกลุม่ทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย ยงัประสบปัญหา 
เรือ่งของการย้อมสผ้ีาแล้วไม่ทน หรอืย้อมผ้าแล้วสตีก ตลอดจนถงึการทอผ้าที่ไม่ได้ขนาด ความหนาแน่นตามที ่
มาตรฐานก�าหนดไว้ หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วได้มีการลงพื้นที่หาปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์หาทางแก้  
จากปัญหาการย้อมผ้าสีตกหรือสีติดไม่ทนทานนั้น เกิดจากกระบวนการย้อมซึ่งต้องใช้น�้าขณะย้อมในสภาวะ 
เป็นกรดจะช่วยให้การย้อมดีขึ้น จึงลองให้ชาวบ้านใช้ใบจากต้นส้มป่อยที่มีอยู่ในพื้นที่จ�านวนมากน�ามาต้มน�้า 
ส�าหรับการย้อมให้น�า้เกิดสภาวะเป็นกรด ผลที่ได้ออกมาสตีดิทนนานและสีไม่ตกเหมอืนแต่ก่อน จากนัน้ชาวบ้าน 
ได้ท�าการต่อยอดการย้อมด้วยธรรมชาติ จากผลอีโก่ยหรือองุ่นป่าที่มีในท้องที่ น�ามาต้มและลองย้อมดูท�าให้ได้
ไหมสม่ีวงอ่อนขึน้เงาสวยงาม และเป็นเอกลกัษณ์ภมูปัิญญาท้องถิน่ของกลุม่ทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย ท�าให้มยีอด
การสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และใช้ทรัพยากรภายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

กลุม่แปรรูปว่านหางจระเข้ได้มกีระบวนการปลกูว่านหางจระเข้และแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์เป็นสบู ่และครีม 
โลช่ันทาผวิ โดยใช้ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ได้ผลตอบรบัดมีากจนมจี�านวนการส่ังซือ้ทีม่ากขึน้เรือ่ยๆ จนท�าให้ประสบกับ 
ปัญหาเรือ่งของการควบคมุคณุภาพที่ไม่ได้สม�า่เสมอ อายขุองผลติภณัฑ์ท่ีสัน้ และการขอรบัรองมาตรฐาน อย.  
หลังจากเข้าร่วมโครงการได้มีการลงพ้ืนท่ีหาปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เข้าไปในชมุชน น�าทมีอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์ และกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไปช่วยปรับปรุงสูตรต่างๆและให้ค�าแนะน�าแนวทางการควบคุมคุณภาพให้ได้สม�่าเสมอและ 
ยืดอายุของผลิตภัณฑ์ จนท�าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปลูกและแปรรูปว่านหางจระเข้ อโลฮิม จ.บุรีรัมย์ มีคุณภาพ 
ทีด่กีว่าตัง้แต่ต้นและเสริมด้วยสตูรต่างๆ จนท�าให้ผลติภณัฑ์กลายเป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภคมากขึน้ในปัจจบุนั

กล่าวว่า กลุม่เป็นทีรู่จ้กัของชมุชนมากยิง่ขึน้ แต่เดมิทางกลุม่มปัีญหาคอืไม่ได้มาตรฐาน เพราะว่าองค์ความรู้ 
มีไม่มาก เมือ่อาจารย์เข้ามาทางกลุม่ได้รบัข้อมลูดีๆ  เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการตากสมนุไพรว่าตากอย่างไร 
สมนุไพรถึงจะไม่เกิดเช้ือรา เพราะแต่ก่อนตากโดยไม่รูว่้าต้องให้สมุนไพรแห้งแค่ไหนถึงจะได้มาตรฐานและไม่เกิด 
ความชื้น คือเราต้องตากให้แห้งจนได้ที่เพราะสมุนไพรบางชนิดจะใช้เวลาตากนานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความแรง 
ของแดด เช่น ไพล ขมิน้ ถ้าแห้งได้ทีจ่ะสามารถหกัได้ ไม่มคีวามเหนียว และท�าให้ไม่เกดิเชือ้รา ในด้านของโรงเรอืน 
ก็มกีารปรับปรุง แต่เดิมผลติอยู่ใต้ร่มไม้ แต่พอได้รบัความรูจ้ากทางโครงการก็ได้มกีารปรบัปรงุสถานที ่ตอนนีก้ ็
ผลติภายในห้อง มโีต๊ะผลติ ใส่ชุดป้องกนั ฯลฯ ส�าหรบัผลติภณัฑ์ตอนนีก้็ได้ยืน่จดแจ้งผลติภัณฑ์ OTOP ผลติภณัฑ์ 
ชุมชนที่อ�าเภอ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจดแจ้ง อ�าเภอส่งต่อไปจังหวัด และรอหมายเลขทะเบียน

คุณศรัญญา สุวรรณพัฒน์
ประธานกลุ่มรักสุขภาพ ต�าบลหนองแวง อ�าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

กล่าวว่า ทางกลุ่มมีสมาชิกจ�านวน  80 คน เน้นเป็นผู้ผลิตขายส่งผ้า อาทิ เสื้อ ผ้าซิ่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสไบ  
ผ้าโสร่ง ผ้าพนัคอฯลฯ ก่อนได้รบัการอบรมทางกลุม่ใช้สเีคมีในการย้อมผ้า ซึง่เกดิปัญหาสตีก สตีดิไม่สม�า่เสมอ  
แต่เมือ่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู ้ด้านการย้อมสธีรรมชาตแิละการตลาด จงึปรบัเปลีย่น 
มาใช้การย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาต ิโดยใช้วตัถดุบิทีห่าได้ในชมุชน พบว่าราคาผ้ามมีลูค่าเพิม่ ได้รบัการตอบรบัทีดี่ 
จากกลุ่มลูกค้า สามารถจ�าหน่ายได้มากยิ่งขึ้น

นางสุลา ษีบ้านโพน 
ประธานกลุ่มสตรีผ้าทอบ้านจาน จ.กาฬสินธุ์
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นายธวัชชัย สุรัตน์ 
ประธานกลุ่มบ้านดินภูเขาไฟ ต�าบลป่าใต้พัฒนา อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

นางพิสมัย ทองเพ็ญ 
เลขาสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่จุบคราม 
บ้านพนา หมู่ 9 ต.พนา อ.พนา จ.อ�านาจเจริญ 

นางวลัยภรณ์ สมสุข 
ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านโคกกอดอนยาง ต.บ่อยาง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

นางสาวอานีรา แวยูโซ๊ะ 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านไอสะเตียร์ อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากคนรุ่นก่อน เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
ทางกลุม่ได้น�าเอาองค์ความรูก้ารย้อมสผ้ีาด้วยวสัดจุากธรรมชาต ิที่ไม่เป็นพิษต่อ คน สัตว์ สิง่แวดล้อม ถอืว่าเป็น 
มรดกทางวัฒนธรรมมาสู่ลูกหลานและเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพ แต่ก็มีปัญหาเรื่อง สีไม่คงทน คุมสีไม่ได้ ผ้าสีตก  
ทางกลุ่มขาดความรู้เรื่องวัตถุดิบและกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ เพราะใช้แต่ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น หลังจาก 
เข้าร่วมโครงการแล้วทางกรมวิทยาศาสตร์บริการและทางราชภัฏอุบลราชธานีได้มีการลงพ้ืนที่มาแก้ไขปัญหา 
และใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยในการแก้ปัญหา เรื่องของสีธรรมชาติที่น�ามาย้อมผ้า จากของเดิมที่ทางกลุ่มย้อม 
แล้วสีตกเยอะ เช่น การย้อมสีจากดอกดาวเรือง แล้วหลังจากอาจารย์มาสอนก็ท�าให้สีไม่ตก สีสวยมากขึ้น  
สามารถคุมสีในการย้อมได้ ท�าให้ฝ้ายทีย้่อมด้วยสธีรรมชาตนิัน้ พอน�ามาใช้ในการทอผ้าของกลุม่ ถอืว่าได้ผลผลติ 
และชิ้นงานที่สวยงาม

กอดอนยาง ผลติภัณฑ์น�า้มันนวดสมนุไพร โดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติทีม่อียู่ในท้องถิน่ ผ่านการถ่ายทอด 
ภูมปัิญญาจากรุน่สูรุ่น่ แต่ปัญหาทีพ่บคือ มกีารใช้น�า้มนัถัว่เหลอืงในการผลติ ท�าให้น�า้มนันวดสมนุไพรมคีวามหนดื  
และเหม็นหืน และมีตะกอนที่เกิดจากการเคี่ยวสมุนไพรที่มีหลากหลายชนิดเป็นเวลานาน และกรองเพียงแค ่
ครัง้เดียว หลงัจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ทางกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร และมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา ได้ลงพืน้ที่ 
ส�ารวจปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข โดยให้ใช้น�า้มนัมะพร้าวหรอืน�า้มนัปาล์มในการผลติน�า้มนันวดสมนุไพร 
แทนการใช้น�้ามันถั่วเหลือง และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตน�้ามันนวดสมุนไพรที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ 
ตอนนี้น�้ามันนวดสมุนไพร กลุ่มสมุนไพรบ้านโคกกอดอนยาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ผลติภณัฑ์สบู่ไม้ไผ่ชาร์โคล เป็นกลุ่มเกษตรอินทรย์ี ยดึวธีิตามรอยศาสตร์พระราชา การสนบัสนนุของภาครฐั 
ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
ไม่มคุีณภาพ เน้ือสบูม่ฟีอง ขนาดและน�า้หนกัไม่ได้มาตรฐาน หลงัจากเข้าร่วมโครงการ ช่วยในเรือ่งการตรวจสอบ 
คุณภาพของถ่านไม้ชาร์โคล ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การทดสอบความเป็นกรด-เบส ของเนื้อสบู่ให้มีความ 
เหมาะสม รวมถงึการชัง่น�า้หนกั และขนาด สขีองเนือ้สบู ่ความใสตามมาตรฐาน และการใช้ผลติภณัฑ์มกีารเกดิฟอง 
ไม่มากหรือน้อยเกินไป ตวัสบูม่คีวามชืน้สมัพัทธ์ท่ีเหมาะสม เม่ือเกบ็ในความชืน้จะไม่มเีหงือ่สะสม โดยรวมแล้ว 
คุณสมบตัขิองผลติภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน PS และตวัสบูข่ึน้รปูสวยงาม การใช้งานมฟีองเหมาะสม เป็นการเพิม่มลูค่า  
และต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลติผลติภณัฑ์ลกูประคบสมนุไพร โดยมกีระบวนการตัง้แต่ขัน้ตอนการปลูกสมนุไพร การตากแห้ง ตลอดจน 
ขั้นตอนการผลิตลูกประคบ โดยใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนในการผลิต ซึ่งพบปัญหาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร 
มคีวามชืน้ ส่งผลให้อายกุารใช้งานน้อย โดยพบ ยสีต์ เชือ้รา และค่าความชืน้เกนิมาตรฐาน หลงัจากเข้าร่วมโครงการ  
นกัวทิยาศาสตร์ได้ลงพืน้ทีเ่พ่ือหาสาเหตขุองปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยพบว่าปัญหาเกดิจากอปุกรณ์ที่ใช้  
และระยะเวลาในการตากแห้ง จึงได้จดัอบรม เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ ในเรือ่งการผลิตลูกประคบสมนุไพร  
ที่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ลูกประคบสมุนไพรมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
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