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คํานํา
กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนหนวยงานวิเคราะหทดสอบ เพือ่ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคาอันจะนําไปสูก ารลดรายจาย เพิ่มรายไดและขยายโอกาส สรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผปู ระกอบการ
และใชศกั ยภาพของหองปฏิบัตกิ ารทดสอบในการสงเสริมผูผ ลิตสินคาเพื่อการสงออกและเพื่อจําหนายในประเทศ
สินคาผลิตภัณฑ OTOP เปนอีกหนึ่งสินคาที่มีความสําคัญ ที่ตองไดรับการสงเสริมพัฒนาใหไดคุณภาพ
และมีความปลอดภัย จากขอมูลการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑชุมชน ในป 2553 - 2556 ของสินคา OTOP พบวา
สินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผาและเครื่องแตงกาย สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ประมาณรอยละ 45 ที่นําสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการยังไมผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และผูประกอบการไมสามารถแกไขปญหาและ
ปรับปรุงสินคาดังกลาว เนื่องจากขาดพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาทางวิชาการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนงานพัฒนาประเทศโดยใชองคความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยเปนที่ยอมรับ
และเกิดความเชื่อมั่น จึงไดจัดทํา โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของ
ผูบริโภค โดยการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสินคาใหไดมาตรฐานเพื่อใหผูประกอบการนําองคความรูที่ไดไปใชเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต จนสามารถยื่นขอการรับรองและผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ดังนั้นเพื่อเปนการ
เผยแพร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน และผูที่สนใจทั่วไป อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสินคา จึงไดจัดทําหนังสือ
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ และขอขอบคุณหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการและชุมชนทีไ่ ดมีสวนรวมในการ
สนับสนุนใหโครงการประสบความสําเร็จดวยดี
กรมวิทยาศาสตรบริการ
กันยายน 2557

ก

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค
อาหารและเครือ่ งดื่ม
โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดภาคเหนือ
โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดภาคกลาง
โครงการศึกษาวิธปี รับแตงบรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารอบกรอบ
โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP ดวยบรรจุภณ
ั ฑ
โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดภาคใต
โครงการศึกษาการควบคุมสภาวะและเทคนิคการผลิตปลาสมเพื่อลดการปนเปอ นจุลินทรีย
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมสูก ารรับรองมาตรฐาน
โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค
ผาและเครื่องแตงกาย
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชมุ ชน OTOP ประเภทผาทอสูก ารรับรอง
มาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร “มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนดานผา”
- การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร “การยอมผาทอโดยการใชสธี รรมชาติ”
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาทอในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
โครงการบําบัดสีในนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการดานสิ่งทอ
โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค
ของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึก
โครงการพัฒนาศักยภาพผูป ระกอบการเซรามิก
โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจกั สาน
โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพถานอัดแทงและถานผลไมดดู กลิ่นใหไดรบั
การรับรองมาตรฐาน มผช.
โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินคาประเภทแกวของผูป ระกอบการชุมชน
โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารในพื้นที่ภาคเหนือและเครือขาย
โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP) ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดเครือขาย
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สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก

ตารางที่ 1 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนของประเทศไทย
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตางๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2553
ตารางที่ 2 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนของประเทศไทย
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตางๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2554
ตารางที่ 3 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนของประเทศไทย
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตางๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2555
ตารางที่ 4 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนของประเทศไทย
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตางๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2556
คณะผูจ ัดทํา
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บทนํา

ในป พ.ศ. 2553 - 2556 ผูผลิตสินคา OTOP ทั้ง 5 ประเภท ไดแก อาหาร
เครื่องดื่ม ผาเครื่องแตงกาย ของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไมใช
อาหาร ที่ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น
28,257 คําขอ (ป พ.ศ. 2553 จํานวน 8,258 คําขอ พ.ศ. 2554 จํานวน 7,206 คําขอ
พ.ศ. 2555 จํานวน 8,773 คําขอ พ.ศ. 2556 จํานวน 4,020 คําขอ) พบวามีสินคาที่ไมผาน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจํานวนมาก สามารถจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑได ดังตาราง
แสดงรอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย ป พ.ศ.
2553 – 2556
ลําดับ ประเภทผลิตภัณฑ
ที่
1
2
3
4
5

อาหาร
เครื่องดื่ม
ผาเครื่องแตงกาย
ของใช ของประดับ
ตกแตง ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไมใช
อาหาร

ป 2553
(รอยละ)
ผาน ไมผาน
48.56 51.44
62.35 37.65
50.70 49.30
90.20 9.80
62.61

ป 2554
(รอยละ)
ผาน
55.16
63.35
47.73
84.01

ไมผาน
44.84
36.65
52.27
15.99

ป 2555
(รอยละ)
ผาน ผไม
าน
59.49 40.51
68.79 31.21
50.16 49.84
88.71 11.29

ป 2556
(รอยละ)
ผาน
59.69
66.39
61.83
92.65

ไมผา น
40.31
33.61
38.17
7.35

37.39 60.30 39.70 58.67 41.33 64.29 35.71

ที่มาของขอมูล : สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

กรมวิทยาศาสตรบริการเปนหองปฏิบัติการทดสอบสินคาตางๆ รวมทั้ง
สินคา OTOP ตระหนักในความสําคัญของการใชขอมูลจากผลการทดสอบมาวิเคราะห
หาสาเหตุและแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค จึงไดจัดทํา โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับ
คุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค และเริ่มดําเนินการทดสอบและ
พัฒนาคุณภาพสินคา OTOP ตั้งแตป พ.ศ. 2556 โดยบูรณาการกับหนวยงานที่รับผิด
ชอบโดยตรง ไดแก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงาน
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กรมพัฒนาชุมชน ที่เปนผูรับผิดชอบสนับสนุนยอด
จําหนายสินคา OTOP และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบคุณภาพสินคา OTOP ใน
ดานอาหารและเครื่องดื่ม
1

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรจากหองปฏิบัติการไปแกไขปญหาและพัฒนากระบวนการผลิต
สินคา OTOP ใหมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
1.2 ถายทอดเทคโนโลยีในการในการพัฒนาสินคา OTOP ใหแกผูประกอบการทั้ง 5 ประเภท ไดแก
อาหาร เครื่องดื่ม ผาเครื่องแตงกาย ของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
2. แนวทางการดําเนินงาน
การพัฒนาสินคา OTOP ใหไดมาตรฐานนัน้ กรมวิทยาศาสตรบริการสามารถนําผลการทดสอบมา
วิเคราะหหาสาเหตุและแกไขปญหาในเชิงลึก โดยพัฒนากระบวนการผลิต ถายทอดเทคโนโลยี และนําสินคาที่ไดรับ
การพัฒนามาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาสินคาเปนไปตามมาตรฐาน ทําใหผูประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพ
ของสินคาใหไดมาตรฐานมากขึ้น ดวยแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 แกปญหาผลิตภัณฑทไี่ มไดคุณภาพตามมาตรฐาน โดยใชผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการนํามา
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในเชิงลึก พรอมทั้งหาแนวทางแกไข
2.2 นําแนวทางการแกไขในขอ 2.1 มาพัฒนากระบวนการผลิตและทดสอบคุณภาพ และถายทอดองค
ความรูใหกับผูประกอบการโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีประสบการณทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูประกอบ
การสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินคา OTOP ไดอยางยั่งยืน ผลิตภัณฑไดเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน
และผลักดันใหผูประกอบการยื่นขอการรับรองมาตรฐานสินคา OTOP เชน อย. มผช. GMP โดยมีการลงพื้นที่ใน 4
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต และมีกลุมสินคาเปาหมายทั้งหมด 5 ประเภท
คือ อาหาร เครื่องดื่ม ผาเครื่องแตงกาย ของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเกิดประโยชนแกผูประกอบการอยางสูงสุด จําเปนตองทราบความตองการ
ของผูประกอบการอยางแทจริง กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดลงพื้นทีพ่ บผูประกอบการชุมชน เพื่อรับทราบความ
ตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑเขาสูกระบวนการรับรองสินคา OTOP ตลอดจนบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและในระดับทองถิ่น เชน อุตสาหกรรมจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน สาธารณสุขจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใหเกิดการทํางานในลักษณะเสริมกัน ไมซํ้าซอน
กัน และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 สํารวจความตองการของผูประกอบการ
3.1.1 กรมวิทยาศาสตรบริการสํารวจความตองการของผูประกอบการ ทําใหไดขอมูลดังนี้
• เพื่อใหไดขอมูลผลิตภัณฑที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน และผูประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะ
พัฒนาและผลักดันเขาสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
• เพื่อใหไดขอมูลผลิต ภั ณ ฑ ใหม ทีผ่ ู ประกอบการต อ งการผลัก ดั นเข า สู ก ระบวนการ
ขอรับรองมาตรฐาน
3.1.2 การสํารวจความตองการมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
• ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและในระดับทองถิ่น เชน อุตสาหกรรมจังหวัด
กรมพัฒนาชุมชน สาธารณสุขจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตน
• ลงพื้นที่เพื่อสํารวจความตองการจากผูประกอบการ
• จัดประชุม/สัมมนา
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3.2 ทดสอบคุณภาพสินคา OTOP ในหองปฏิบัติการ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพสินคา
3.3 พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพสินคา
3.3.1 นําผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการมาพัฒนากระบวนการผลิต และใหการฝกอบรม/ใหคํา
ปรึกษาเชิงลึก เพื่อใหสินคา OTOP ไดรับการพัฒนาจนไดมาตรฐาน
3.3.2 วิจยั พัฒนาโดยนําโจทยท่ไี ดรบั จากชุมชนมาวิจยั เพื่อตอบโจทยความตองการของทองถิ่น ทําให
เกิดนวัตกรรมสินคาตางๆ
4. กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการสินคา OTOP ที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 สินคาที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขัน
5.2 ลดตนทุนการผลิต
5.3 ลดการสูญเสียจากการตีกลับสินคา
5.4 ผูบริโภคไดรับสินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
5.5 ผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการสามารถผลักดันใหเกิดมาตรการในการกําหนดเกณฑควบคุมสินคา
ที่ไมปลอดภัย
- พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
- ผูบ ริโภค มีความเขาใจและตระหนักถึงการเลือกใชสินคาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
- สุขภาพและคุณภาพชีวติ ดีข้นึ เปนการลดคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล
5.6 ประชาชน ผูบริโภคและผูใชบริการ สามารถเขาถึงบริการวิเคราะหทดสอบของภาครัฐไดทั่วถึง
สนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
6. พื้นที่กลุมเปาหมาย
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต
7. งบประมาณ
ประเภทของผลิตภัณฑ

อาหารและเครื่องดื่ม
ผาเครื่องแตงกาย
ของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
รวม
8. ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2557
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและแกไขปญหา
ผลิตภัณฑชมุ ชน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพยกระดับสินคา
OTOP ใหไดมาตรฐาน มีจาํ นวนผูป ระกอบการที่ไดรบั
ประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยีจาํ นวน 3,941 ราย
และผลักดันใหผปู ระกอบการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
สินคา OTOP มีจาํ นวนสินคา OTOP ที่เขาสูก ระบวนการ
ขอรับรองมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 365 ผลิตภัณฑ

งบประมาณ (บาท)

12,761,000
11,223,875
2,080,000
3,000,000
29,064,875

สรุปการดําเนินงาน
จํานวนผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจาก
การถายทอดเทคโนโลยี (ราย)
จํานวนสินคา OTOP ที่เขาสูกระบวนการ
ขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ)
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ในป 2556 เจาหนาที่ของกรมวิทยาศาสตร
บริการ ไดลงพื้นที่เยี่ยมกลุม ผูผ ลิตสนคา OTOP ใน
หลายจังหวัด และไดนาํ สนคามาทดสอบในหองปฏิบตั กิ าร
พบวาสนคาประมาณรอยละ 60 ไมผา นเกณฑมาตรฐาน
ทําใหมปี ญ
 หาในการยกระดับคุณภาพสนคา OTOP ให
เกิดความปลอดภัยแกผบู ริโภค โดยเฉพาะสนคา OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ตอ งผานเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข
โดยผูประกอบการไมสามารถแกไขปญหาและปรับปรุงสินคาดังกลาวได เนือ่ งจากไมมีพี่เลีย้ งหรือที่
ปรึกษา ปญหาที่พบสวนใหญมาจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ไมถูกสุขลักษณะ ขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนการ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย สถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มไมไดมาตรฐาน GMP รวมทั้งสินคาเก็บไดไมนาน
บรรจุภัณฑไมเหมาะสม และการออกแบบบรรจุภัณฑที่ไมดึงดูดความสนใจของลูกคา จากสาเหตุดังกลาว โครงการ
วิทยาศาสตรชีวภาพ และสํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดจัดทํา “โครงการทดสอบสินคา OTOP
เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม” ขึ้นในปงบประมาณ 2557
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อมุง เนนการพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
และสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหสามารถแขงขันไดทั้งในและตางประเทศ
โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค ประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบดวย 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ (รหัส 56OTOP4.1)
2. โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง (รหัส 56OTOP4.2)
3. โครงการศึกษาวิธปี รับแตงบรรยากาศเพือ่ ยืดอายุการเก็บของอาหารอบกรอบ (รหัส 56OTOP4.3)
4. โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP ดวยบรรจุภัณฑ (รหัส 56OTOP26)
5. โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัส 56OTOP 14.1)
6. โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต (รหัส 56OTOP14.2)
7. โครงการควบคุมสภาวะและเทคนิคการผลิตปลาสมเพื่อลดการปนเปอ นจุลินทรีย (รหัส 56OTOP12)
8. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมสูการรับรองมาตรฐาน (รหัส 56OTOP13)

7

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

โครงการพัฒนาสนคา OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณภาพและยกระดับสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในการบริโภคสินคา OTOP ที่ผลิตในประเทศ
2. ผลการดําเนินงาน
ลงพื้นที่เพื่อดําเนินการความรวมมือระหวางหนวยงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพและยกระดับสินคา
OTOP ใหไดมาตรฐานในจังหวัดภาคเหนือ
ลงพื้นทีเ่ ขาพบหนวยงานในจังหวัด ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประธานเครือขาย OTOP จังหวัด และผูป ระกอบการสินคา OTOP จํานวน 2 ครัง้
9 จังหวัด ดังนี้
» ครั้งที่ 1 วันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร
และจังหวัดลําพูน
» ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบการสินคา OTOP ในจังหวัดภาคเหนือ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก ผูประกอบการสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด
ภาคเหนือ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
» ครั้งที่ 1 หลักสูตร “หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอม
จําหนาย (Primary GMP)” ใหแกผูประกอบการสินคา OTOP จํานวน 37 ราย วันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว จังหวัดพิษณุโลก
» ครั้งที่ 2 หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารในระดับชุมชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ”ใหแกผูประกอบการสินคา OTOP จํานวน 55 ราย วันที่ 10 มิถุนายน
2557 ณ โรงแรมลําพูนวิล จังหวัดลําพูน
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ลงพื้นที่แกปญหาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการยกระดับสินคา OTOP ใหได
มาตรฐาน ในจังหวัดลําปางและจังหวัดตาก ระหวางวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2557
แกปญหาผลิตภัณฑและใหคําปรึกษาในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ ดานกระบวนการผลิตและ
การบรรจุ ใหแกผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดลําปาง 4 รายและ
จังหวัดตาก 12 ราย รวมทั้งสิ้น 16 รายดังนี้
จังหวัดลําปาง
1. กาละแมแมบัวตอง
2. กลุมแมบานเกษตรกรวังพราวพัฒนา
3. กลุมแปรรูปผลผลิตเกษตรแมบานเขาซอน
4. วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบานสวนแมทะ
จังหวัดตาก
1. กลุมนํ้าพริกคุณจําเนียรบานแมบอน
2. กลุมแมบานเกษตรกรบานแมไข
3. กลุมผูสูงอายุวัดพราว
4. กลุมแมบานเคหะกิจสันเกากอม
5. นางสุภาณี สุขเนียม
6. นางมะลิวัลย เข็มทอง
7. นางจันทรดี สิทธิมา
8. กลุมสตรีบานแมกื้ดหลวง
9. กลุมแมบานเกษตรหลักเมือง
10. กลุมสงเสริมอาชีพ
11. กลุมสมุนไพรบุญคํ้าบุญชู
12. นางสาวแสงเดือน ศิริมารีย
สุมเก็บตัวอยางเพื่อนํามาทดสอบเบือ้ งตนเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาผลิตภัณฑ
กอนดําเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. และ อย. จํานวน 14 ผลิตภัณฑ
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ลงพื้นที่แกปญหาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการยกระดับสินคา OTOP ใหได
มาตรฐาน ในจังหวัดเพชรบูรณ ระหวางวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557
แกปญหาผลิตภัณฑและใหคําปรึกษาในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ ดานกระบวนการผลิตและ
การบรรจุ ใหแกผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดเพชรบูรณ 5 ราย ดังนี้
1. กลุมแปรรูปผลไมบานยาวี
2. กลุมแมบานเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมมะขามหวานแปรรูปบานยาวี
4. อมรรัตน พันธุนายม
5. นาแคพัฒนา
สุมเก็บตัวอยางเพื่อนํามาทดสอบเบือ้ งตนเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาผลิตภัณฑ
กอนดําเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช. จํานวน 2 ผลิตภัณฑ

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการยื่นขอรับรองมาตรฐาน อย.และแกไขปญหาผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑ
OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557
ติดตามการยืน่ ขอรับรองมาตรฐาน อย. และแกไขปญหาผลิตภัณฑชุมชนและผลิตภัณฑ OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ ในจังหวัดพิษณุโลก 17 ราย ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนนํ้าพริกมยุราสตรีศรีวัดพริก
2. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานริมคลอง
3. กลุมนํ้าพริกเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดนางฟาบานเข็กใหญ
5. กลุมแปรรูปอาหาร (หมู) บานกวางอั้น
6. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานดอนมวงพัฒนา
7. วิสาหกิจชุมชนกลุมปลาสม - หมูสมแมนวลจันทร
8. วิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารบานหนองปรือ
9. กลุมแมบานวัดพริก ม.6
10. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรคลองมะแพลบ
11. วิสาหกิจชุมชนศุภโชคทองมวนนํ้าตาลสด
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12. กลุมแมบานเกษตรกรบานหนองหญาปลอง
13. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโคกสลุด
14. กลุมแมบานเกษตรกรบานกรับพวง
15. กลุมแมบานตาปะขาวหาย
16. กลุมเรือนไทยจําลองจิ๋ว
17. กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบึงพระ

ลงพื้นที่แกปญหาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการยกระดับสินคา OTOP ใหได
มาตรฐาน ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ระหวางวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2557
แกปญหาผลิตภัณฑและใหคําปรึกษาในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ ดานกระบวนการผลิตและ
การบรรจุ ใหแกผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดเชียงราย 8 รายและ
จังหวัดพะเยา 9 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย ดังนี้
จังหวัดเชียงราย
1. กลุมพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. T.P. ฟารมผึ้ง โดยนางสุภา พรมธิ
3. กลุมขาวแตนนํ้าแตงโม
4. กลุมเครื่องดื่มสมุนไพร 5 รส
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมสวนชาดอยตุง
6. สหกรณ สตอเบอรี่นํ้าจํา จํากัด สาขา 2
7. โรงงานชาเหยหงส โดยนายหิรัญ ชีวินวงศปฐม
8. สหกรณสตรอเบอรี่นํ้าจํา จํากัด สาขา 3
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จังหวัดพะเยา
1. นางระเบียบ หมั่นแสวง
2. กลุมอาชีพกลวยอบเรือนไทย
3. กลุมอาชีพแคบหมูเรือนไทย
4. กลุมนํ้าพริกลาบแมจันทรนวล
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมลําไยอบแหงบานถํ้า
6. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
7. กลุมแมบานทํานํ้าพริกลาบ
8. กลุมเกษตรกรทําสวนมาง
9. นางอุดมศรี ทะปญญา

12

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 2 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่เขารับการถายทอด/อบรม/สัมมนา 147 ราย
- จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสูกระบวนการรับรอง 21 ผลิตภัณฑ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ในจังหวัดภาคเหนือ
พื้นที่ดําเนินงาน
7 จังหวัด ไดแก ลําพูน ลําปาง ตาก
พิษณุโลก เพชรบูรณ พะเยาและเชียงราย

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
100
147

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
15
21
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ
1. ผูประกอบการสินคา OTOP ขาดความเขาใจในการพัฒนาสินคาใหไดมาตรฐาน
2. ผูประกอบการขาดความรูดานเทคนิคทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลิตสินคา OTOP
3. ขาดการประสานงานในการลงพื้นที่
4. ผูประกอบการสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ขาดความรู ความเขาใจในเกณฑกําหนด
ตามมาตรฐาน Primary GMP ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการประกอบกิจการผลิตสินคาที่เปนอาหาร
5. ผูประกอบการสินคา OTOP ประเภทอาหารขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการผลิตและแปรรูป
อาหารที่ถูกตอง
6. สินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ไมผานเกณฑมาตรฐานตางๆ เชน อย. และ มผช. มี
จํานวนมาก
7. อาหารที่ผลิตในแตละจังหวัดมีความหลากหลายและมีปญ หาที่ตอ งแกไขจํานวนมาก ตองอาศัยผูเ ชี่ยวชาญ
จากหลายสาขาวิชาเพื่อแกปญหาเหลานี้ใหลุลวง
4. ขอเสนอแนะ
1. จัดทําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง โดยเฉพาะหนวยงานใน
จังหวัด
2. จัดใหมีการทําความเขาใจกับผูประกอบการสินคา OTOP เพื่อใหความรู ความเขาใจ ในการผลิต
สินคาใหไดมาตรฐาน
3. จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ใหเขาใจถึงการขอ
อนุญาตผลิตอาหาร การขอการรับรองคุณภาพสินคา และกระบวนการพัฒนาและแปรรูปสินคา OTOP ใหมีทั้งคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
4. สงเสริมใหผูผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม มีโรงเรือนที่ใชในการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มมีมาตรฐานตามหลัก Primary GMP
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โครงการพัฒนาสนคา OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณภาพและยกระดับสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในการบริโภคสินคา OTOP ที่ผลิตในประเทศ
2. ผลการดําเนินงาน
ลงพื้นที่แกปญหาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสงเสริมศักยภาพและยกระดับสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน
ลงพื้นทีใ่ หคําปรึกษาดานวิชาการเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑใหไดตามมาตรฐานจํานวน
8 จังหวัด 13 ครั้ง โดยมีผูประกอบการเขารวมจํานวน 30 ราย ผลิตภัณฑที่ใหคําปรึกษาจํานวน 48 ผลิตภัณฑพรอมกับ
สุมตัวอยางมาทดสอบเบื้องตนจํานวน 32 ผลิตภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัด

จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 24, 28
ตุลาคม 2556
และ 13 มีนาคม
2557

วิธีดําเนินการ

ผลิตภัณฑ

ใหคําแนะนําและชวย ซาลาเปาไสกุง
แกปญ
 หาใหแกผปู ระกอบการ

ปญหาที่พบและแนวทางแกไข

1. การปนเปอนเชื้อจุลินทรียมาจาก
สถานที่เก็บวัตถุดิบ (แปงซาลาเปา) จึง
แนะนําใหปรับปรุงสถานที่ผลิต และ
จัดหาวัตถุดิบใหมกอนทําการผลิต
2. ปญหาปริมาณนํ้าหนักสุทธิของ
ผลิตภัณฑตํ่ากวาที่จดแจง โดยใหเพิ่ม
ปริมาณนํ้าหนักของผลิตภัณฑ และชั่ง
แปงดวยเครื่องชั่งเพื่อใหมีปริมาณนํ้าหนัก
เทากันทุกลูก

ปลาทูเค็ม

ปริมาณโซเดียมคลอไรดตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน ควรเพิ่มปริมาณเกลือใหไดตาม
สัดสวนของมาตรฐาน มผช. หรือเพิ่ม
ระยะเวลาตากตัวอยางก็จะชวยไดทั้งคา
ปริมาณโซเดียมคลอไรดและคาวอเตอร
แอคติวิตี้ และใหขอมูลความสําคัญของ
ปริมาณเกลือและคาวอเตอรแอคติวิตี้ใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
เพื่อชวยยืดอายุผลิตภัณฑ

กลวยทอดกรอบ

คาเพอรออกไซดเกินเกณฑมาตรฐาน
เกิดจากใชนํ้ามันสําหรับทอด ทอด
ผลิตภัณฑซํ้ามากครั้ง จึงแนะนําวาควรใช
นํ้ามันทอดไมเกิน ๒ ครั้ง และเมื่อทิ้งให
เย็นแลวควรบรรจุถุงทันที

14

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

จังหวัด

วิธีดําเนินการ

จังหวัดชลบุรี
ใหคําแนะนําและชวย
วันที่ 11
แกปญหาใหแกผูประกอบ
พฤศจิกายน 2556 การ

ผลิตภัณฑ

ปญหาที่พบและแนวทางแกไข

ขาวตู

การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย แนะนําการ
แกไขปญหา เชน รักษาความสะอาด
สถานที่ ภาชนะเก็บวัตถุดิบตองปดสนิท
สุขลักษณะของผูผลิต และขั้นตอนการ
ผลิตตองสะอาดถูกสุขอนามัย ควรใส
ถุงมือขณะบรรจุผลิตภัณฑที่ผลิตเสร็จ
แลวเพื่อปองกันการปนเปอนจากการ
สัมผัสของผูบรรจุ และบรรจุผลิตภัณฑใน
ภาชนะที่ปดสนิทเพื่อปองกันการปนเปอน
เชื้อจุลินทรียจากอากาศและสภาวะ
แวดลอม พรอมสุมตัวอยางขนมขาวตูและ
วัตถุดิบ คือ นํ้าตาลมะพราว และขาวบด
มาทดสอบเบื้องตนเพื่อหาการปนเปอน
เชื้อจุลินทรียและวัตถุกันเสีย
เมื่อสุม ตัวอยางมาทดสอบเบื้องตนแลว
ไดใหคาํ แนะนําการแกปญ
 หาเพิ่มเติม ดังนี้
1. เรื่องการปนเปอ นเชื้อจุลินทรีย
แนะนําการเลือกใชภาชนะบรรจุท่เี หมาะสม
2. เรื่องวัตถุเจือปนอาหารในขนม
ขาวตูที่มาจากนํ้าตาลมะพราว แนะนําให
เปลี่ยนแหลงซื้อนํ้าตาลมะพราวที่ไมใส
วัตถุกันเสีย

ขาวตูไรซเบอรี่

ใหคําแนะนําพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิต
อาหาร สาเหตุและการแกไขการปนเปอน
จุลินทรียในอาหารจากขั้นตอนการผลิตซึ่ง
ทําใหผลิตภัณฑเสียงาย ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนโรงเรือนกับ
อย. แนะนําการเตรียมตัวอยางเพื่อสงขอ
มผช. รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมี
รูปแบบที่สวยงาม และสามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑได
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จังหวัด

วิธีดําเนินการ

ผลิตภัณฑ
หมูหยองสมุนไพร

จังหวัดราชบุรี
ใหความรูเรื่อง Primary หัวไชโปวดอง
วันที่ 13
GMP การผลิตอาหารให
พฤศจิกายน 2556 ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
สาเหตุการปนเปอนจุลินทรีย
จากขั้นตอนการผลิต และ
การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
รวมทั้งใหคําแนะนําเชิงลึกแก
ผูประกอบการ

ปญหาที่พบและแนวทางแกไข

คณะทํางาน OTOP ไดเก็บตัวอยาง
มาทดสอบเบือ้ งตนตามมาตรฐาน มผช.
99/2553 และผลการทดสอบพบ
สารประกอบไนเตรต ซึ่งตามมาตรฐาน
ไมอนุญาตใหใช จึงแนะนําผูประกอบ
การเกี่ยวกับการเลือกใชวัตถุดิบทีเ่ หมาะ
สม และจะสุมตัวอยางมาทดสอบใหม
เมือ่ ผูประกอบการไดปรับปรุงตามคํา
แนะนําแลว
คาปริมาณเถาทัง้ หมดเกินเกณฑ
มาตรฐาน ซึ่งมีสาเหตุจากวัตถุดบิ ดังนั้นจึง
แนะนําใหคดั เลือกและใชวตั ถุดบิ ที่ดี

นํ้าซีอิ้ว นํ้าซอสปรุงรส
ปริมาณวัตถุกันเสียเกินเกณฑ
เตาเจี้ยว และซอส
มาตรฐาน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปริมาณ
หอยนางรม
การใชวัตถุกันเสียตามที่มาตรฐานกําหนด
ผลิตภัณฑจําพวก
เกี่ยวกับปริมาณโปรตีน ไขมัน สีผสม
กุนเชียง
อาหาร และฟอสเฟตไมผานเกณฑ

มะยมหยี
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มาตรฐาน จึงแนะนําใหปรับปริมาณสวน
ผสมของวัตถุดิบ โดยใหมีอัตราสวนของ
เนื้อแดงและไขมันในปริมาณที่มาตรฐาน
กําหนด ใชเนื้อหมูจากแหลงผลิตที่มี
คุณภาพ และไมใชสีผสมอาหารทุกชนิด
พบสารใหความกรอบเกินเกณฑ
มาตรฐาน แนะนําการคํานวณความเขม
ขนของนํ้าปูนใสที่ใชในขั้นตอนการแช
มะยมกอนนํามาทําหยี และระยะเวลาแช
ผลไมที่เหมาะสม

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

จังหวัด

จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
วันที่ 19
พฤศจิกายน 2556
และ 13 มีนาคม
2557

วิธีดําเนินการ

ผลิตภัณฑ

ใหคําแนะนําการแกไข ปลายาง
ปญหาเกี่ยวกับโรงเรือน เชน
การปรับปรุงและรักษาความ
สะอาดสถานที่เตรียม
ตัวอยาง สถานที่ผลิต และ
สถานที่เก็บตัวอยางขณะรอ
บรรจุ ควรใสถุงมือขณะ
บรรจุตัวอยางเพื่อปองกัน
การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย

ไขเค็ม กุนเชียงหมู
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
Primary GMP, มาตรฐาน
มผช. ความรูทั่วไปดานการ
ผลิตอาหารใหปลอดภัยได
มาตรฐาน วิธีปองกันการปน
เปอนเชื้อจุลินทรียจากขั้น
ตอนการผลิตอาหาร การ
พัฒนาบรรจุภัณฑที่ชวยยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
จังหวัดฉะเชิงเทรา - ใหความรู เรื่อง มาตรฐาน ขนมไทย
วันที่ 22
Primary GMP ความรูทั่วไป
พฤศจิกายน 2556 ในการผลิตอาหารได
มาตรฐานและปลอดภัย
- การพัฒนาภาชนะบรรจุ
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
สวยงามทันสมัย
- แนะนําใหควบคุมความ
สะอาดระหวางการผลิตและ
บรรจุ การเลือกใชบรรจุ
ภัณฑที่เหมาะสม
- แนะนําใหความรู และหา
แหลงขอมูลเกี่ยวกับสูตรอาหาร
และเครื่องดื่มใหกบั ผูป ระกอบ
การ เชน ไอศกรีมมะมวง การ
ผลิตไขเค็มชนิดพอกดิน
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ปญหาที่พบและแนวทางแกไข

พบการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
คาวอเตอรแอคติวิตี้และคาความชื้นไม
ผานเกณฑมาตรฐาน จึงไดแนะนําการ
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต โดยลางวัตถุดิบ
และผึ่งแหงกอนเขาตูรมควัน ควรเพิ่ม
เวลาการผึ่งตัวอยาง เพิ่มระยะเวลาการรม
ควันในตัวอยางปลาที่มีขนาดใหญ การ
บรรจุตองทิ้งใหผลิตภัณฑเย็นตัวลงกอน
บรรจุ ภาชนะบรรจุควรปดสนิทไมมี
อากาศหรือความชื้นเขาไปได

การปนเปอ นเชื้อจุลินทรีย และไม
สามารถใชวตั ถุกนั เสียได เพราะมาตรฐาน
ไมอนุญาตใหใช ดังนั้นควรเตรียมวัตถุดบิ
ใหเพียงพอสําหรับการผลิตตอวัน และ
เลือกใชภาชนะบรรจุท่เี หมาะสม

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

จังหวัด

วิธีดําเนินการ

ผลิตภัณฑ
ขนมชั้น

ปญหาที่พบและแนวทางแกไข

พบการใชวัตถุกันเสียเกินปริมาณที่
กฎหมายกําหนดซึ่งอาจมีสาเหตุจากแปง
ที่นํามาทําขนมชั้นเปนแปงกระสอบที่ไมมี
การรับรองมาตรฐาน จึงแนะนําใหใชแปง
ที่ไดมาตรฐาน
ขนมทองพับ
โรงเรือนยังไมไดตามมาตรฐาน
Primary GMP แตจากการสุมตัวอยาง
ทดสอบพบวา ผลิตภัณฑมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
ปริมาณเกลือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
ใหขอมูลเกี่ยวกับการยื่น กะป (มผช. 61/2549)
จังหวัดระยอง
ไดแนะนําใหเพิ่มปริมาณเกลือในการหมัก
วันที่ 28
ขอ Primary GMP การยื่น
พฤศจิกายน 2556 ขอ มผช. และรายละเอียด
และ 25 มีนาคม มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2557
ตางฯ
ทุเรียนทอดกรอบ
ปริมาณนํ้าหนักสุทธิไมตรงตามที่จด
แจง จึงแนะนําใหบรรจุผลิตภัณฑใหมีน้าํ
หนักสุทธิมากกวาที่จดแจง และใชเครื่องชั่ง
นํ้าหนักในกระบวนการบรรจุเพื่อใหได
ปริมาณนํ้าหนักที่แนนอนและเทากันทุกถุง
ปริมาณเกลือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
ใหขอมูลเกี่ยวกับการยื่น กะป (มผช. 61/2549)
จังหวัดจันทบุรี
ไดแนะนําใหเพิ่มปริมาณเกลือในการหมัก
ขอ มผช. และรายละเอียด
วันที่ 29
พฤศจิกายน 2556 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
และ 26 มีนาคม
2557
นํ้าพริก
คาวอเตอรแอคติวิตี้ ไมผานเกณฑ
จังหวัดเพชรบุรี
ใหความรู เรื่อง
มาตรฐาน ใหคําแนะนําเบื้องตนในการ
วันที่ 12 - 13
มาตรฐาน Primary GMP
แกไขโดยใหตากวัตถุดิบ เชน หอม
ธันวาคม 2556
ความรูทั่วไปดานการผลิต
กระเทียม พริก ภายหลังจากการลาง
และ 20 - 21
อาหารใหปลอดภัยและได
ทําความสะอาดใหแหงสนิท และควร
มาตรฐาน การเลือกใช
มีนาคม 2557
ปลอยนํ้าพริกใหเย็นกอนบรรจุถุง เพื่อ
ภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
ปองกันการเกิดไอนํ้าในถุงซึ่งทําใหคาวอ
เตอรแอคติวิตี้สูงขึ้น
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รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

จังหวัด

วิธีดําเนินการ

ผลิตภัณฑ

ปญหาที่พบและแนวทางแกไข

ขาวเกรียบดิบ

พบยีสตและราในผลิตภัณฑ จึง
แนะนําการปรับปรุงสถานที่ผลิต ขั้นตอน
การผลิต การเก็บรักษา และการใช
ภาชนะบรรจุ
ลูกตาลเชื่อม ลูกตาล 1. พบการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย จึง
ลอยแกว
แนะนําใหปรับปรุงการใชภาชนะบรรจุ
การใชวัตถุกันเสียในปริมาณที่เหมาะ
สมเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
จุลินทรีย
2. ปริมาณนํ้าตาลทั้งหมดตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน จึงแนะนําใหเพิ่มปริมาณ
นํ้าตาลตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งให
ความรูเกี่ยวกับปริมาณนํ้าตาล ถานอย
เกินไปอาจสงผลตอการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรียได
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบการสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด
ภาคกลางจํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
» ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 หลักสูตร “หลัก
เกณฑวิธีการทีด่ ีในการผลิตอาหารแปรรูปทีบ่ รรจุใน
ภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP)” ณ โรงแรมวรบุรี
อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีผูประกอบการเขารวมจํานวน 108 ราย
» ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2557 หลักสูตร “การพัฒนา
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑอาหารในระดับชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคกลาง” ณ กลุมขนมทองพับสมุนไพร
เขียวขจี ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี มีผูประกอบการเขารวมจํานวน 30 ราย
» ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 หลักสูตร “การพัฒนา
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารในระดับชุมชนใน
พื้นทีจ่ งั หวัดภาคกลาง” ณ กลุม แปรรูปผลไมบา นหนอง
ละลอก ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัด
ระยอง มีผปู ระกอบการเขารวมจํานวน 50 ราย
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» ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 หลักสูตร “หลัก
เกณฑวิธีการทีด่ ีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุ
ในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP)” ณ
กลุม แปรรูปผลไมบา นหนองละลอก ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง มีผปู ระกอบ
การเขารวมอบรมจํานวน 50 ราย
สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ 13 ครั้ง
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 4 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด 238 ราย
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ในจังหวัดภาคกลาง
พื้นที่ดําเนินงาน
8 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ชลบุรี ราชบุรี
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ระยอง
จันทบุรี และเพชรบุรี

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
80
238

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
15
20

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ
ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจและความสําคัญของกระบวนการผลิตสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐาน อย. และ มผช. เนื่องจากผูประกอบการยังสามารถขายสินคาไดถึงแมสินคาที่ผลิตจะไมไดตาม
มาตรฐาน รวมทั้งขาดความรูเรื่องมาตรฐานโรงเรือน (Primary GMP)
4. ขอเสนอแนะ
1. ใหความรูเกี่ยวกับความสําคัญของมาตรฐานที่กําหนดขึ้นเพื่อประโยชนของผูประกอบการเอง
2. ใหความรูเ กี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มใหมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑและภาชนะบรรจุอาหารเพื่อชวยยืดอายุการเก็บ
4. การออกแบบบรรจุภัณฑใหสวยงามนาซื้อ

20

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

โครงการศกษาวิธีปรับแตงบรรยากาศ
เพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารอบกรอบ
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมคุณภาพและยกระดับสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
2. เพื่อศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหารอบกรอบโดยวิธีปรับแตงบรรยากาศ
2. ผลการดําเนินงาน
เขาเยี่ยมชมสถานประกอบการ พรอมใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การเลือกใช
ฟลมพลาสติกเพื่อทําบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับอาหาร รวมถึงเก็บตัวอยางมาทดสอบในหองปฏิบัติ
การเพื่อใหทราบถึงสมบัติและคุณภาพของฟลมพลาสติก
1. เขาเยี่ยมชมบริษัท ซี แอนด ที ฟูดส จํากัด ซึ่งผลิตหมูแผนสาหรายอบกรอบบรรจุในถุงพลาสติก
ลามิเนตดวยอะลูมิเนียม ที่พบปญหาเรื่องอายุการเก็บ โดยมีอายุการเก็บประมาณ 3 - 4 เดือน หลังจากนั้นอาหารจะไม
กรอบและมีกลิ่นหืน จึงใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใชบรรจุภัณฑเพื่อใหอาหารยังคงความกรอบและไมเหม็น
หืน โดยทั่วไปอายุการเก็บรักษาของอาหารประเภทนี้ขึ้นกับ 2 ปจจัยหลัก คือ ความชื้นและปริมาณนํ้ามันในผลิตภัณฑ
อาหารนั้นซึ่งทําใหความกรอบลดลงและเกิดการเหม็นหืนได บรรจุภัณฑสําหรับอาหารประเภททอดหรืออบกรอบตอง
มีสมบัติปองกันการซึมผานของไอนํ้าไดดีเพื่อปองกันความชื้นซึ่งทําใหสินคาไมกรอบ และเลือกใชฟลมที่มีสมบัติปองกัน
การซึมผานของแกสออกซิเจนไดดีเพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหวางแกสออกซิเจนกับนํา้ มันในอาหารซึ่ง
จะทําใหเกิดกลิ่นเหม็นหืน นอกจากนี้ วิธีบรรจุอาหารก็มีความสําคัญตออายุการเก็บของสินคา โดยการเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑดวยการพนแกสไนโตรเจนเขาไปแทนที่อากาศเพื่อกําจัดหรือลดปริมาณแกสออกซิเจน
หรือการใสวัสดุดูดซับแกสออกซิเจนเขาไปในบรรจุภัณฑ หรือใชทั้งสองวิธีรวมกันเพื่อปองกันการเกิดกลิ่นหืน

2. ศึกษา วิจัย เพื่อแกปญหาอายุการเก็บสินคาอาหาร OTOP ของผลิตภัณฑหมูแผนสาหรายอบกรอบ
บรรจุในถุงพลาสติกลามิเนตดวยอะลูมิเนียม ซึ่งเปนผลิตภัณฑบริษัท ซี แอนด ที ฟูดส จํากัด และหาแนวทางยืดอายุ
การเก็บรักษาสินคาใหคงคุณภาพตามที่ผูบริโภคตองการ
- เก็บตัวอยางทดสอบอัตราการซึมผานแกสออกซิเจนของฟลมพลาสติก 7 ตัวอยาง
- เก็บตัวอยางทดสอบอัตราการซึมผานไอนํ้าของฟลมพลาสติก 7 ตัวอยาง
- เก็บตัวอยางหาปริมาณแกสออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดในชองวางเหนืออาหารของผลิตภัณฑ
หมูแทง นํา้ พริก ขาวเกรียบ ขาวตัง กุง เสียบ ปลาขาวสารกรอบ เม็ดมะมวงหิมพานตอบกรอบ ปลาหมึก
อบกรอบ 26 ตัวอยาง
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ดําเนินโครงการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปโดยวิธีปรับแตงบรรยากาศ
» จําลองสภาวะการเก็บทีอ่ ุณหภูมิสูงเพื่อประเมินอายุการเก็บเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่
เก็บในสภาวะอุณหภูมิปกติ เพื่อใหไดขอมูลสําหรับนําไปประเมินอายุการเก็บจริงของ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปในผลิตภัณฑนั้นๆ

» ไดแนวทางในการประเมินอายุการเก็บของสินคาประเภทอบกรอบโดยไมตองทดสอบ
สินคาตามอายุการเก็บจริงเพื่อแกปญหาใหกับผูประกอบการ OTOP ซึ่งจะชวยยกระดับ
คุณภาพสินคาใหสูงขึ้นทําใหสามารถสงไปจําหนายในทีห่ างไกล หรือวางขายในตลาดได
นานขึ้น เปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน ทําใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น

สรุปภาพรวม
- สามารถนําขอมูลจากผลการวิเคราะหทดสอบมา
ใหคําแนะนําแกผูประกอบการ ในการเลือกใชบรรจุภัณฑและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อชวยยืดอายุการเก็บของสินคาอาหาร
อบกรอบใหนานขึ้น
3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ
ไมมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ
4. ขอเสนอแนะ
ไมมี เนื่องจากเปนโครงการศึกษาวิจัยไมมีการลงพื้น
ที่ติดตอกับผูประกอบการ
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โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP ดวยบรรจุภัณฑ
1. วัตถุประสงค
1. พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชุน 5 ประเภทไดแก อาหาร เครื่องดื่ม ผาและเครื่องแตงกาย ของใช
ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหพรอมสําหรับการยื่นขอมาตรฐาน มผช.
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 40 ผลิตภัณฑ
2. พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชุนทั้ง 5 ประเภท จํานวน 40 บรรจุภัณฑ
3. สรางศักยภาพผูประกอบการ OTOP จํานวน 200 ราย ใหมีความรูความเขาใจดานการตลาด ดาน
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนากระบวนการผลิต ดานการขอรับรองมาตรฐาน และดานแนวคิดในการ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ เพื่อใหสินคา OTOP มีภาพลักษณเปนที่ยอมรับและสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
2. ผลการดําเนินงาน
จัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP ดวยบรรจุภณ
ั ฑ
ประสานหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด โดยไดชี้แจงกับเจาหนาที่และผูประกอบการ OTOP ที่สนใจเขารวมโครงการและรับทราบแผนการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพื่อรวบรวมขอมูลกลุมผูผลิตสินคา OTOP ทั้ง 5 ประเภท ที่ยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนหรืออายุการใหการรับรองสิ้นสุดและมีความประสงคจะยื่นขอการรับรองตอ โดยมีผูผลิตสินคา OTOP
เขารับฟงคําชี้แจงทั้งสิ้น 241 ราย
จัดประชุมชี้แจงกับผูประกอบการที่จะเขารวมโครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP
ดวยบรรจุภัณฑ
จัดประชุมชี้แจงฯ เพื่อทําความเขาใจ เตรียมความพรอม ระดมความคิดเห็น และรับทราบแผนการ
ดําเนินงานในภาพรวมของโครงการในพื้นที่ดําเนินการ จํานวน 6 ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุมรวมกันจํานวน 241 ราย
» ครั้งที่ 1 วันที่ 22 - 23 เมษายน 2557 ภาคกลาง มีผูเขารวมประชุมจํานวน 33 ราย
» ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ภาคตะวันตก มีผูเขารวมประชุมจํานวน 35 ราย
» ครั้งที่ 3 วันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ภาคใต มีผูเขารวมประชุมจํานวน 52 ราย
» ครั้งที่ 4 วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูเขารวมประชุมจํานวน
34 ราย
» ครั้งที่ 5 วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2557 ภาคตะวันออก มีผเู ขารวมประชุมจํานวน 40 ราย
» ครั้งที่ 6 วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2557 ภาคเหนือ มีผูเขารวมประชุมจํานวน 47 ราย
จัดฝกอบรมใหกับผูประกอบการ OTOP เรื่อง “การพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP
ดวยบรรจุภัณฑ” จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
» ครั้งที่ 1 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงหบุรี มีผปู ระกอบการ
เขารวมอบรม 114 ราย
» ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร ลากูล จังหวัดพิษณุโลก มีผปู ระกอบ
การเขารวมอบรม 185 ราย
สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดประชุม 6 ครั้ง
- จํานวนผูเขารวมประชุม 241 ราย
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 2 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่เขารับการถายทอด/อบรม/สัมมนา 299 ราย
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ OTOP ดวยบรรจุภัณฑ
พื้นที่ดําเนินงาน
35 จังหวัด ไดแก
ภาคเหนือ พิษณุโลก แพร ลําปาง เชียงใหม
เชียงราย ลําพูน และนาน
ภาคกลาง นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี
สิงหบุรี และนครสวรรค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ขอนแกน กาฬสินธุ บุรีรัมย และยโสธร
ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
กาญจนบุรี นครปฐม และราชบุรี
ภาคตะวันออก ตราด จันทบุรี ระยอง และ
ชลบุรี
ภาคใต สงขลา กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง
สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
และตรัง

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
200
299

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
40
30

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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โครงการพัฒนาสนคา OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมคุณภาพและยกระดับสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มใหมีมาตรฐานและความ
ปลอดภัยตอผูบริโภคในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผลการดําเนินงาน
ลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการของผูประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ณ
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2556
คณะทํางาน วศ. ไดลงพื้นที่สํารวจสถานที่ผลิต กระบวนการผลิต ปญหา และความตองการ
ของผูประกอบการ OTOP โดยไดติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการในจังหวัด ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด (สอจ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) เพื่อรวมบูรณาการผลัก
ดันใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
ลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการของผูประกอบการ OTOP ผูผลิตผลิตภัณฑ ไขเค็ม
นํ้าพริก สมุนไพรผงชงดื่ม ขนมไทย ทองมวน ปลาสม และขาวบรรจุถุง จํานวน 32 ราย รวม 10 กลุม ดังนี้
ภาพการลงพื้นที่สํารวจ

1. กลุมอาชีพสมุนไพรชงดื่มบานหวยเตย
178 ม.7 ต. บานหวยเตย อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน
2. กลุม วิสาหกิจชุมชนเครื่องดืม่ สมุนไพรสําเร็จรูป (ตราสามดาว)
91 ม.4 ต. หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน
3. กลุมแมบานแปรรูปอาหารบานหอยบานดอน
322 ม.1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน
4. กลุมแมบานเกษตรบานดงกลาง
286 ม.7 ต.บานโดน อ.พระยืน จ.ขอนแกน
5. กลุม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสงเสริมการผลิตขาวชุมชนสาวะถี
109/2 ม.22 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแกน
6. กลุมวิสาหกิจชุมชนไขเค็มหอมตราแมสมศรี
63/1 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
7. กลุมแมบานเกษตรบานหินเหิบ - ศิลาทิพย
117 ม.7 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน
8. กลุมพัฒนาอาชีพแมบานชุมชนโนนชัย (ไขเค็มเรือนเงิน)
24/10 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
9. กลุมนอยขนมไทยยอนยุค
144/32 ม.4 ต. มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
10. กลุมอาชีพปลาสมไรกาง
274 ม. 8 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบวาผูประกอบการขาดความพรอมของสถานที่ผลิต และตองการ
ความรูในการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน ใบจดทะเบียนอาหาร และ มผช. การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและชวยยืดอายุการเก็บได
จากปญหาดังกลาว คณะทํางานฯ จึงไดจดั แผนการฝกอบรมหลักสูตร “การยกระดับคุณภาพ
สินคา OTOP ดานอาหารและเครื่องดื่ม”โดยเชิญวิทยากรผูเ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวของถายทอดความรูส ผู ปู ระกอบการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ดานอาหารเและเครื่องดื่ม”
ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
การฝกอบรมครั้งนี้ มีผูประกอบการเขารวมการฝกอบรมจากพื้นที่จังหวัดขอนแกน และ
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 56 ราย รวม 13 กลุม ดังนี้
1. กลุมแมบานเกษตรบานหินเหิบ - ศิลาทิพย
ภาพการฝกอบรม ครั้งที่ 1
117 ม.7 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน
2. กลุมไขเค็มเรือนเงิน
24/10 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
3. กลุมวิสาหกิจชุมชนไขเค็มหอมตราแมสมศรี
63/1 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
4. กลุมแมบานชุมชนโนนชัย1 (ทองมวน)
24/10 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
5. กลุมอนุรักษหัตถกรรมไทย นํ้าเพื่อสุขภาพ
727/36 ถนนทาวสุระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
6. กลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องดื่มสมุนไพร 3 ดาว
91 ม.4 ต. หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน
7. รานนอยขนมไทยยอนยุค
144/32 ม.4 ต. มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
8. กลุมแปรรูปอาหารบานหอย - บานดอน
322 ม.1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน
9. กลุมแมบานเกษตรดงกลาง
286 ม.7 ต.บานโดน อ.พระยืน จ.ขอนแกน
10. กลุมอาชีพสมุนไพรชงดื่มบานหวยเตย
178 ม.7 ต. บานหวยเตย อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน
11. กลุมแมบานทําปลาทูโคกสี
259 ม.14 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน
12. ขนมเทียนแกว
37 ม.5 อ.เมือง จ.ขอนแกน
13. ขนมลากรอบ
162/2 ม.17 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน
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วิทยากรจาก สสจ. สอจ. วว. และ วศ. ใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ดังนี้
 ภาคบรรยาย ประกอบดวยความรูในการขอรับรอง มผช. ความรูพื้นฐานและ
ประโยชนในการจัดทําระบบ GMP การพัฒนาสถานทีผ่ ลิตอาหารใหถูกตองตาม
หลัก GMP/Primary GMP ประเภทและประโยชนของบรรจุภัณฑ หลักการคัดเลือก
บรรจุภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑ
 ภาคปฏิบัติ ไดแบงกลุมเพื่อวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหากระบวนการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑ
 สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม รอยละความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม ใน
ภาพรวมเฉลี่ย 90.59
หลังการฝกอบรม คณะทํางานฯ ไดลงพื้นที่เพื่อใหคําปรึกษาเชิงลึก และติดตามผล ปญหา
อุปสรรคของผูประกอบการเพื่อชวยแกไขและผลักดันใหเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานตอไป
ลงพื้นที่เพื่อใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ณ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดขอนแกน และจังหวัดรอยเอ็ด ระหวางวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2557
คณะทํางานฯ ไดติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ขอนแกน และจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก สอจ. สสจ. และ พช. เพื่อหาแนวทางการรวมมือบูรณาการในการลงพื้นที่ใหคํา
ปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ OTOP ผูผลิตผลิตภัณฑไขเค็ม สมุนไพรผงชง
ดื่ม ปลาสม หมี่กรอบ ไสกรอก ขาวอินทรีย ขนมปนสิบ และทองมวน จํานวน 23 ราย รวม 10 กลุม ดังนี้
ภาพการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 1

1. กลุมปลาสมไรกาง
274 ม.8 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2. กลุมวิสาหกิจไขเค็มหอมแมสมศรี
63/1 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแกน
3. กลุมพัฒนาอาชีพแมบานชุมชนโนนชัย (ไขเค็มเรือนเงิน)
24/10 ม.12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน
4. กลุมแมบานเกษตรกรบานหอย - บานดอน
322 ม.1 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน
5. ทิพยหมี่กรอบ นายประยูร หาระภูมิ (หมี่กรอบ)
10 ม.10 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด
6. แมนางไสกรอกอีสาน นางอารมณ
164 ม.8 ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด
7. กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนแคน
155 ม.2 ต.ปาสังข อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
8. กลุมสตรีแมบานหนองหินใหญขนมทองมวน
92 ม.1 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
9. กลุมสมาคมเกษตรกรอินทรียทุงกุลารองไห
135 ม.5 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด
10. กลุมขนมปนสิบ
37 ม.1 ต.เดนราช อ.หนองฮี จ.รอยเอ็ด
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ในการลงพื้นทีค่ รั้งนีไ้ ดใหคําปรึกษาเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานทีผ่ ลิตใหถูกตองตามหลัก
GMP/ Primary GMP การพัฒนากระบวนการผลิตในรายที่มีปญหาผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
เชน คาวอเตอรแอคติวิตี้ ความชื้นและปริมาณจุลินทรียเกินเกณฑมาตรฐาน นํ้าหนักสุทธิไมตรงกับฉลาก คาความเปน
กรด-ดางไมไดตามเกณฑมาตรฐาน เปนตน
คณะทํางานฯ ไดเก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเพื่อตรวจวิเคราะหเบื้องตน เชน ปริมาณ
ความชื้น คาวอเตอรแอคทิวิตี้ กอนเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรอง มผช.
ผลักดันใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน และติดตามการยื่น
ขอรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน ใบจดทะเบียนอาหาร และ มผช.
เนือ่ งจากในพื้นทีจ่ ังหวัดรอยเอ็ด ผูประกอบการยังขาดความพรอมของสถานที่ผลิต ตอง
ปรับปรุงใหถูกตองตามหลัก GMP/Primary GMP และตองการความรูในการยืน่ ขอสถานที่ผลิตอาหารทีไ่ มเขาขาย
โรงงาน ใบจดทะเบียนอาหาร การยื่นขอ มผช. การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑและชวยยืดอายุการเก็บ คณะทํางานฯ จึงไดจัดแผนการฝกอบรมหลักสูตร “การยกระดับคุณภาพสินคา
OTOP ดานอาหารและเครื่องดื่ม” เพื่อถายทอดความรูสูผูประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด

18 กลุม ดังนี้

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ดานอาหารและเครื่องดื่ม”
ณ โรงแรมเพชรรัชต การเดน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด วันที่ 10 เมษายน 2557
การฝกอบรมครั้งนี้ มีผูประกอบการเขารวมการฝกอบรมจากพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 67 ราย รวม
1. วิสาหกิจชุมชนทําขนมทองมวนบานพิลา
50 ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด
2. กลุม วิสาหกิจชุมชนกลุม สตรีแมบา นหนองหินใหญขนมทองมวน
92 ม.1 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
3. กลุมแปรรูปถั่วลิสง (ถั่วลิสงคั่วไอโอดีน)
15 ม.1 ต.มะบา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด
4. กลุมศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงบานดอนแคน
155 ม.2 ต.ปาสังข อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
5. วิสาหกิจชุมชนทําขนมบานนํ้าสราง
1 ม.9 ต.ศรีโครต อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
6. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวหอมดอกมะลิ 105
105 /96 ม.5 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
7. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนมบานเลา
79 ม.3 ต.หนองแกว อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
ภาพการฝกอบรมครั้งที่ 2
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8. วิสาหกิจฮักแพงแบงปน
ภาพการฝกอบรมครั้งที่ 2
136 ม.1 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด
9. วิสาหกิจชุมชนนํ้าพริกเลิศรส
230 ม.1 ต.หนอม อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด
10. กลุมแมบานเกษตรกรบานปามวง (นางเล็ดแมสําราญ)
41 ม.5 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
11. เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกทุงกุลารองไห
17 ม.5 ต.หนองแค อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด
12. แมนางไสกรอก
31 ม.11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด
13. กลุมทําปลาสม บานเขวาคํา
80 ม.1 ต.โนนสวาง อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
14. กลุมขาวเกรียบวาวสหชัยพัฒนา
46 ม.10 ต.มะบา อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด
15. กลุมสตรีทําขนมบานดงเมืองจอก
51 ม.6 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
16. กลุมขนมนางเล็ดนํ้าแตงโม 101
101/156 ม.10 ต.ศรีสวาง อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด
17. วิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรโปงเจริญสุข
37 ม.3 ต.บุงเลิศ อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด
18. วิสาหกิจชุมชนขาวกลองเพื่อสุขภาพทุงกุลารองไห
4 ม.16 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
วิทยากรจาก สสจ. สอจ. วว. และ วศ. ใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวยภาค
บรรยายและภาคปฏิบัติ ดังนี้
 ภาคบรรยาย ประกอบดวยความรูในการขอรับรอง มผช. ความรูพื้นฐานและ
ประโยชนในการจัดทําระบบ GMP การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารใหถูกตองตาม
หลัก GMP/Primary GMP ประเภทและประโยชนของบรรจุภัณฑ หลักการคัดเลือก
บรรจุภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑอาหาร
 ภาคปฏิบัติ ไดแบงกลุมเพื่อวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาสถานที่ผลิต
ใหถูกตองตามหลัก GMP/Primary GMP การออกแบบสถานที่ผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑ
 สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม รอยละความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม ใน
ภาพรวมเฉลี่ย 90.20
หลังการฝกอบรม คณะทํางานฯ ไดลงพื้นที่เพื่อใหคําปรึกษาเชิงลึก และติดตามผล ปญหา
อุปสรรคของผูประกอบการเพื่อชวยแกไขและผลักดันใหเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานตอไป
ลงพืน้ ที่ใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ณ จังหวัด
รอยเอ็ด ระหวางวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557
คณะทํางานฯ ไดติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการในจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก สอจ. และ สสจ. เพื่อ
รวมกันผลักดัน ใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
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ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึกแก ผูประกอบการ OTOP ผูผลิตผลิตภัณฑขาวบรรจุถุง ขนมไทย นางเล็ด
นํ้าพริกและไสกรอก จํานวน 22 ราย รวม 10 กลุม ดังนี้
ภาพการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก
1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวหอมดอกมะลิ
ครั้งที่ 2
105/96 ม.5 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
2. วิสาหกิจชุมชนฮักแพงแบงปน
136 ม.1 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด
3. วิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกร โปงเจริญสุข
(ขาวสามเกลอ)
37 ม.3 ต.บุงเลิศ อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีแมบานหนองหินใหญ
ขนมทองมวน
92 ม.1 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
5. กลุมแมบานเกษตรบานปามวง (นางเล็ดแมสําราญ)
41 ม.5 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด
6. วิสาหกิจชุมชนนํ้าพริกเลิศรส (ปลาราบอง)
230 ม.1 ต.หนอม อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด
7. กลุมขนมนางเล็ดนํ้าแตงโม 101
156 ม.10 ต.ศรีสวาง อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด
8. กลุมเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกทุงกุลารองไห
17 ม.5 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน จ.รอยเอ็ด
9. กลุมแมนางไสกรอก
31 ม.11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด
10. กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอีสาน
94 ม.4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เนนใหคําปรึกษาเรื่องการปรับปรุงสถานที่ผลิตใหถูกตองตามหลัก GMP/Primary
GMP เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญตองปรับปรุงสถานที่ผลิตเพิ่มเติม เชน การปดกั้นหองบรรจุภัณฑใหเปนสัดสวน
การจัดแบงสายการผลิตใหเหมาะสม เปนตน และผลักดันผูประกอบการใหเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรอง
มาตรฐานตอไป
การดําเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกนและจังหวัดรอยเอ็ด ปญหา
ที่สําคัญของผูประกอบการ คือ สถานที่ผลิตอาหารไมถูกตองตามหลัก GMP/Primary GMP การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตใหสินคามีคุณภาพตามเกณฑที่มาตรฐานกําหนด และการพัฒนาดานบรรจุภัณฑ วศ. ไดรับความมือเปนอยางดี
จากเจาหนาที่ของ สสจ. และ สอจ. เพื่อแกปญหาดานสถานที่ผลิตของผูประกอบการ คณะทํางานฯ ใหคําปรึกษาดาน
การปรับกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และไดรับการสนับสนุนวิทยากรดานบรรจุภัณฑจาก วว. รวม
กันแกไขและผลักดันผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
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รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

สรุปภาพรวม
- ลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการของผูประกอบการ 1 ครั้ง
- ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก และตรวจติดตามผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง
- จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง
- ผูประกอบการที่ไดรับประโยชน จากการถายทอดเทคโนโลยี/การฝกอบรม/
การลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก จํานวน 200 ราย
- ผลิตภัณฑที่เขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จํานวน 15 ผลิตภัณฑ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ดําเนินงาน
3 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ขอนแกน
และรอยเอ็ด

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
150
200

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
10
15
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ
1. การลงพื้นที่ไดรับความรวมมืออยางดีจากหนวยงานที่ติดตอ เชน สอจ. สสจ. พช. แตในจังหวัดขนาด
ใหญ เจาหนาที่ไมสามารถลงพื้นที่ไดทั่วถึง ทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการแกผูประกอบการ OTOP
2. ผูประกอบการบางรายมีอคติกับหนวยงานราชการ เชน ความไมเทาเทียมในการใหบริการ เจาหนาที่
วศ. จึงตองปฏิบัตงิ านอยางเทาเทียมและแกปญ
 หาใหตรงประเด็น เพื่อลดอคติของผูป ระกอบการตอหนวยงานราชการลง
3. ผูประกอบการสวนใหญประสบปญหาความพรอมของสถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งตองใชงบประมาณใน
การปรับปรุง บางกลุมไมมีเงินทุน ตองรอการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ทําใหไมสามารถเขาสูกระบวนการยื่นขอ
การรับรองมาตรฐานได
4. ผูประกอบการบางรายขาดความรูดานบรรจุภัณฑ และตองการพัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสม เพื่อ
ชวยยืดอายุการเก็บและดึงดูดใจผูบริโภค
4. ความตองการและขอเสนอแนะ
1. ผูประกอบการตองการใหเจาหนาที่ลงพื้นที่และติดตอประสานงานอยางตอเนื่อง ในการใหคําปรึกษา
แนะนําการปรับปรุงโรงเรือน และการวางสายการผลิตใหถูกตองตามหลัก GMP/Primary GMP
2. ผูประกอบการตองการใหสนับสนุนคาตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน (pre-test) กอนสงตัวอยาง
วิเคราะหเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเจาหนาที่ วศ. ไดเก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหารมาวิเคราะหใหใน
หองปฏิบัติการ เชน คาความชื้น คาวอเตอรแอคติวิตี้
3. ผูประกอบการตองการพัฒนาบรรจุภัณฑ และตองการใหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ เชน ตองการบรรจุภณ
ั ฑในการทดลองยืดอายุการเก็บตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เพื่อใหการแกปญ หาเกิดผล
อยางแทจริง วศ. ควรจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารโดยเชิญวิทยากรผูเ ชี่ยวชาญดานบรรจุภณ
ั ฑมาใหความรูแ กผปู ระกอบการ
4. ผูป ระกอบการตองการศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑน้าํ พริกและไขเค็ม
เจาหนาที่ วศ. จึงไดจดั ทําขอเสนอโครงการวิจยั เพื่อยืดอายุเก็บผลิตภัณฑน้าํ พริกและไขเค็มในปงบประมาณ 2559
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โครงการพัฒนาสนคา OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต
1. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมคุณภาพและยกระดับสินคา OTOP ดานอาหาร และเครื่องดื่มในพื้นที่จังหวัดภาคใตใหมี
มาตรฐานและความปลอดภัยตอผูบริโภค
2. ผลการดําเนินงาน
การลงพื้นที่สํารวจ
ลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการของผูประกอบการ OTOP ดานอาหารและเครื่องดื่ม ณ
จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร ระหวางวันที่ 27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการในจังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร
ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.)
และสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อบูรณาการงานผลักดันผูประกอบการใหเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
ลงพื้นที่สํารวจและใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูประกอบการ OTOP ผูผลิตผลิตภัณฑกลุมนํ้าพริกและ
เครื่องแกง ผักและผลไมทอดกรอบ กลวยอบ และขนมไทย รวม 15 กลุม ผูที่ไดรับประโยชนจากการลงพื้นที่สํารวจ
จํานวน 58 ราย ไดแก
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมพริกแกงบานตีน 71 ม.3 ต.เกาะสะบา อ.เทพา จ.สงขลา
2. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร บานหนาควน 97/3 ม.13 ต.บางเหรียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
3. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานทุงนาหวาน 16/3 ม.5 ต.พิจิตร
อ.นาหมอน จ.สงขลา
4. กลุมรานขนมไทยแมฉวี 120 ถ.นางงาม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา
5. กลุมเครื่องแกงแมบานตําบลเสวียด 63/3 ม.2 ต.เสวียด อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี
6. กลุมสายใยรักแหงครอบครัวตําบลศรีวิชัย 100/1 ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน
จ.สุราษฎรธานี
7. วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมุนไพร 159/201 ม.10 ต.คลองพา อ.ทาชนะ
จ.สุราษฎรธานี
8. วิสาหกิจชุมชนกลวยหอมทอง ปลอดสารพิษบานกลาง 34 ม.5 ต.คลองพา อ.ทาชนะ
จ.สุราษฎรธานี
10. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 8/3 ม.4 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
11. กลุมอาชีพสตรีศรีขันเงิน 2 ม.1 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
12. กลุมกลวยเล็บมือนางอบบานทามะปริง 177 ม.12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
13. ทุเรียนทอดบานชายนอย 19/1 ม.4 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
14. กลุมแมบานเกษตรกรพอตาหินชาง 256 ม.3 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
15. ไรหอมทอง 47/1 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
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ปญหาที่พบจากการลงพื้นที่สํารวจ
ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑไมผานเกณฑ มผช.

นํ้าพริกและเครื่องแกง - คาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) สูงกวา
มาตรฐาน
- ปริมาณจุลินทรีย ยีสตและราสูงกวา
มาตรฐาน
ผักและผลไมทอด
กรอบ

กลวยอบ

ขนมไทย

คุณภาพผลิตภัณฑ

ปจจัยการผลิต

-

- ผูประกอบการไมสามารถวัด
aw และปริมาณจุลินทรียเองได
- ผูประกอบการขาดความรูเรื่อง
คา aw

- คาเปอรออกไซด (P.V.) สูงกวา
มาตรฐาน

- ผลิตภัณฑมีกลิ่นหืน ไมกรอบ - ผูประกอบการไมสามารถวัดคา
แตกหักงาย
P.V. เองได
- ผูประกอบการขาดความรูเรื่อง
การใชนํ้ามันทอดซํ้า
- คา aw สูงกวามาตรฐาน
- ผลิตภัณฑเปลี่ยนเปนสี
- ผูประกอบการไมสามารถวัด
- ปริมาณจุลินทรีย ยีสตและราสูงกวา นํ้าตาลคลํ้าระหวางการเก็บ aw และปริมาณจุลินทรียเองได
- ผูประกอบการขาดความรูเรื่อง
มาตรฐาน
รักษา
คา aw
- คา aw สูงกวามาตรฐาน
- ยีสตและราสูงกวามาตรฐาน

- ขาดบรรจุภัณฑที่ชวยยืดอายุ
การเก็บ
- ผูประกอบการขาดความรูใน
การเลือกใชบรรจุภัณฑ

การวิเคราะหปญหาและการวางแผนการดําเนินการ
1. การจัดฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี
- จัดหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและถายทอดเทคโนโลยีใหตรงกับปญหาและ
ความตองการของผูประกอบการ
- เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาเปนวิทยากรรวม
- การปรับปรุงกระบวนการผลิต (วิทยากร วศ.)
- การเลือกใชบรรจุภัณฑ (วิทยากร วว.)
- การยื่นขอ มผช. (วิทยากร สอจ.)
- การยื่นขอ อ.ย. และมาตรฐานการผลิตขั้นตน (วิทยากร สสจ.)
2. การลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก
- เนนการวิเคราะหสายการผลิต หาที่มาของปญหา ใหคาํ แนะนํารายสถานประกอบการ
- ประสานงานกับหนวยงานราชการทองถิ่น เพื่อบูรณาการรวมในการแกไขปญหา
- เก็บตัวอยางสินคา OTOP มาวิเคราะห ทดสอบสรางความมั่นใจแกผูประกอบการ
การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและ การถายทอดเทคโนโลยี
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและการถายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP ผัก
ผลไมอบและทอดกรอบ” ณ กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระหวางวันที่ 11 - 12
ธันวาคม 2556 ผูประกอบการ OTOP ไดรับประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 13 กลุม 34 ราย ไดแก
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1. บริษัท รุงธนาอินเตอรฟูดส จํากัด16/2 ม.1 ต.ทายาง อ.เมือง จ.ชุมพร
2. ทุเรียนทอดบานชายนอย 19/1 ม.4 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
3. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 8/3 ม.4 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
4. วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีเพื่อการแปรรูป 6/4 ม.2 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร
5. กลุมอาชีพสตรีศรีขันเงิน 2 ม.1 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
6. กลุมกลวยเล็บมือนางอบบานทามะปริง 177 ม.12 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
7. วิสาหกิจชุมชนแสงชัยเกษตรอินทรีย 18/5 ม.6 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
8. กลุมแมบานเกษตรกรหนองแซะ 124/1 ม.5 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
9. ไรหอมทอง 47/1 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
10. นํ้าจิ้มสุกี้ฮองเต 19 ม.4 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
11. กลุมเกษตรผึ้งเกษตร 80/5 ม.17 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
12. นางกอบกูล แยมงาม 348/5 ม.6 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
13. นายสุพิศ และนางสุภาวดี งามพริ้ม 132 ม.2 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

การใหคําปรึกษาเชิงลึก สถานประกอบการ เพื่อแกไขปญหาผลิตภัณฑ
ครั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา
ระหวางวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ 2557 ใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ OTOP
จํานวน 9 กลุม ไดแก
1. กลุมนํ้าพริกคุณศักดิ์ 51/1 ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
2. วิสาหกิจชุมชนกลุมนํ้าพริกบานตีน 71 ม.3 ต.เกาะสะบา อ.เทพา จ.สงขลา
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานทุงนาหวาน 16/3 ม.5 ต.พิจิตร
อ.นาหมอน จ.สงขลา
4. กลุมแมบานเกษตรกรเกาะยอ 43/1 ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร บานหนาควน 97/3 ม.13 ต.บางเหรียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
6. รานขนมไทยแมฉวี 120 ถ.นางงาม ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา
7. กลุมปลาแผนกรอบลุงพิน 207 ถ.เทศบาล 1 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา
8. กลุมถั่วลิสงทอดแผนอรษา 54/1 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
9. หางหุนสวนจํากัด ตําราเอก 12 ซ.1 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
ผลิตภัณฑที่ไดรับการใหคําปรึกษาเชิงลึก ไดแก นํ้าพริกและเครื่องแกง ผักและผลไมทอด
กรอบ ขนมไทย และเครื่องดื่มสมุนไพร
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- ผลักดันใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน อย. มผช. และ/
หรือ GMP มีผลิตภัณฑที่เขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จํานวน 11 ผลิตภัณฑ
- ผูประกอบการ OTOP ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจํานวน 11 ราย

4 กลุม ไดแก

ครั้งที่ 2 จังหวัดสุราษฎรธานี
ระหวางวันที่ 2 - 3 เมษายน 2557 ใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ OTOP จํานวน

1. วิสาหกิจชุมชนบานยวนปลา ม.3 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี
2. กลุมสายใยรักแหงครอบครัวตําบลศรีวิชัย 100/1 ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
3. วิสาหกิจชุมชนกลุมไวนบานคลองพังกลาง 40/2 ม.1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี
4. กลุมสตรีศรีวิชัยไขเค็ม 54 ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
ผลิตภัณฑที่ไดรับการใหคําปรึกษาเชิงลึก ไดแก ขาวแตน ผักและผลไมทอดกรอบ แกง
ไตปลาแหง ปลาสม ไขเค็ม และไวนผลไม
- ผูประกอบการ OTOP ไดรับประโยชนจากการใหคําปรึกษา จํานวน 29 ราย

ครั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร
ระหวางวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 ใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการ
OTOP จํานวน 10 กลุม ไดแก
1. กลุมรับรอรวมใจ 62 ม.2 ต.รับรอ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
2. รานกลวย กลวย 59 ม.8 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
3. กลุมแมบานเกษตรกรบานสวนทรัพย 4 ม.7 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
4. วิสาหกิจชุมชนแสงชัยเกษตรอินทรีย 18/5 ม.6 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
5. วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีเพื่อการแปรรูป 6/4 ม.2 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร
6. กลุมขนมไทยบานคูขุด 43 ม.3 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
7. กลุมนํ้าพริก - เครื่องแกงบานเนินทอง 160/1 ม.6 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
8. นํ้าจิ้มสุกี้ตราฮองเต 19 ม.4 ต.ทะเลทรัพย อ.ปะทิว จ.ชุมพร
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9. บริษัท รุงธนาอินเตอรฟูดส จํากัด 16/2 ม.1 ต.ทายาง อ.เมือง จ.ชุมพร
10. นางกอบกูล แยมงาม 348/5 ม.6 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
ผลิตภัณฑที่ไดรับการใหคําปรึกษาเชิงลึก ไดแก เห็ดทอดกรอบปรุงรส ปลาหมึกทอดกรอบ
ปรุงรส ขนมไทย กลวยอบ ผักและผลไมทอดกรอบ และนํ้าจิ้มสุกี้ยากี้
- ผลักดันใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน อย. มผช. และ/
หรือ GMP มีผลิตภัณฑที่เขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จํานวน 5 ผลิตภัณฑ
- ผูประกอบการ OTOP ไดรับประโยชนจากการใหคําปรึกษา จํานวน 32 ราย

การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท และการติดตามผล
ใหคําปรึกษาผูประกอบการ OTOP ในพื้นที่เปาหมายทางโทรศัพท ออกแบบฉลาก จัดสงเอกสารและ
ขอมูลทางวิชาการ จํานวน 12 กลุม ไดแก
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีอาชีพทําขนมพื้นบาน บานพังไมไผ
60 ม.8 ต.ดีหลวง อ.สะทิงพระ จ.สงขลา
2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑลูกหยี 3
72 ม.3 ต.ทาประดู อ.นาทวี จ.สงขลา
3. วิสาหกิจชุมชนเกาะยอ ที.เอ็ม.พี.โปรดักส 18/3 ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
4. กลุมจาเกียรติไขเค็ม 95/8 ม.1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
5. รานตัง ญา ม.8 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา
6. ยุพาอาหารสําเร็จรูป 99/507 ม.1 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
7. กลุมพัฒนาผลิตภัณฑบานทุง 25/3 ม.7 ต.สะทอน อ.นาทวี จ.สงขลา
8. พรจันทรฟูดโปรดักส ม.1 ต.ปากนํ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
9. รานนายสมเกียรติ สันธากร 43 ม.5 ต.ปากนํ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
10. กลุมแมบานเกษตรกร บานเขาสวนทุเรียนสามัคคี 99/1 ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
11. กลุมแมบานเกษตรกรบานนาโพธิ์สามัคคี 99/1 ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
12. กลุมแปรรูปตําบลนาพญา 2 ม.16 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
- ผลักดันใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการยื่นขอ อย. มผช. และ/หรือ GMP มีผลิตภัณฑ
ที่เขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จํานวน 12 ผลิตภัณฑ
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สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งลงพื้นที่สํารวจ 1 ครั้ง
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 1 ครั้ง
- จํานวนครั้งที่ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก 3 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่ไดรับประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี/การอบรม/การลงพื้นที่ใหคํา
ปรึกษาเชิงลึก 164 ราย
- จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 28 ผลิตภัณฑ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาสินคา OTOP
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต
พื้นที่ดําเนินงาน
3 จังหวัด ไดแก สงขลา สุราษฎรธานีและ
ชุมพร

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
200
164

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
25
28
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ
1. เจาหนาที่รัฐไมสามารถลงพื้นที่ไดทั่วถึงเนื่องจากจํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานไมเพียงพอ ประกอบกับ
ผูประกอบการ OTOP บางกลุมไมไดไปขึ้นทะเบียนจัดตั้งกลุมหรือแจงวาประกอบกิจการกับสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ทําใหไมมีขอมูลกลุมปรากฏ บางผูประกอบการเองไมทราบจะตองดําเนินการดังกลาวและไมทราบจะตอง
ดําเนินการอยางไร คณะทํางาน วศ. จึงเขามาประสานงานระหวางผูประกอบการกับเจาหนาทีเ่ กษตรจังหวัดรวม
ดวย เพื่อขอขอมูลกลุมยอยตามทองถิ่นที่ไมไดขึ้นทะเบียนกลุมใหไปขึ้นทะเบียนเพื่อแสดงตัวตอสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ทางคณะทํางาน วศ. ไดลงพื้นทีใ่ หคําปรึกษาเชิงลึกฯ พรอมผลักดันใหยืน่ ขอการรับรองมาตรฐานตอไป
เนือ่ งจากกลุมมีความตองการมีศักยภาพในการดําเนินงาน พรอมทัง้ ใหรวมมือกับทุกภาคสวนในการดําเนินงาน
เปนอยางดี
2. ผูประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใตบางกลุมไมเปดรับหนวยงานราชการ
เนือ่ งจากมีประสบการณเจาหนาทีภ่ าครัฐไมมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานชวยเหลืออยางจริงจัง คณะทํางาน วศ.
จึงไดแสดงความจริงใจและตั้งใจในการชวยเหลือ โดยการทํางานประสานกับเจาหนาทีท่ องถิ่น ไดแก สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนและสํานักงานเกษตรจังหวัด รวบรวม
ปญหาและความตองการของกลุมผูประกอบการและสรางความมีสวนรวม โดยการใหผูประกอบการรวมวางแผน
การดําเนินงานใชภาษาทีเ่ ขาใจงาย มีความเปนกันเองใหความชวยเหลือในดานตางๆเพิ่มเติม จากการผลักดันใหผู
ประกอบการยืน่ ขอการรับรองมาตรฐาน เชน แนะนําการใหขอมูลบนฉลากทีต่ ิดบนผลิตภัณฑ ใหขอมูลบริษัทขาย
วัสดุอุปกรณ เครื่องมืออุปกรณ แนะนําการบริหารจัดการคลังสินคา ออกแบบฉลาก เปนตน ผลจากการดําเนินงาน
ดังกลาว คณะทํางาน วศ. ไดรับความรวมมือเปนอยางดี และผูประกอบการประสงคให วศ. เขามาชวยแกปญหาใน
ปตอๆ ไป
3. ผูประกอบการสวนใหญประสบปญหาความพรอมของสถานที่ผลิต เนื่องจากขาดงบประมาณ
4. ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ เชน กลวยเล็บมือนางดิบ
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4. ขอเสนอแนะ
1. ผูประกอบการ OTOP ตองการใหเจาหนาที่ วศ.ชวยแกปญหาผลิตภัณฑเรื่องการเกิดสีนํ้าตาลคลํ้า ใน
กลวยอบ คณะทํางาน วศ. ไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยยืดอายุการเก็บกลวยเล็บมือนางอบ โดยชะลอการเกิดสี
นํ้าตาลดวยวิธีการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรในป พ.ศ. 2559
2. ผูประกอบการตองการใหเจาหนาที่ วศ. ลงพื้นทีใ่ นการใหคําปรึกษาฯปรับปรุงอาคารสถานทีผ่ ลิต
การจัดวางแผนผังการผลิตใหถูกตองตามหลัก GMP/ Primary GMP ปรับปรุงดานกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหไดคุณภาพตามมาตรฐานอยางตอเนือ่ ง และตองการความชวยเหลือดานการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความ
สวยงามและสามารถยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑไดนานขึ้น
3. ผูประกอบการตองการใหสนับสนุนคาตรวจวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑและชุดทดสอบเพื่อควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑอยางงาย เชนชุดตรวจวัดปริมาณสารโพลารในนํ้ามันทอดซํ้าชุดทดสอบ ความสะอาดของภาชนะ
สัมผัสอาหารและมือ (SWAB TEST) เพื่อตรวจสอบการปนเปอนของจุลินทรีย เปนตน
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โครงการศกษาการควบคุมสภาวะและเทคนิคการผลิตปลาสม
เพื่อลดการปนเปอนจุลินทรีย

1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดสภาวะที่ดีในการผลิตปลาสมในเชิงพาณิชย ที่แกปญหาการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย
2. ไดกระบวนการผลิต สภาวะและเทคนิคในการผลิตปลาสมที่ใชกระบวนการผลิตในระยะเวลาสั้น และ
สามารถนําไปประยุกตใชในเชิงพาณิชย
2. ผลการดําเนินงาน
ไดศึกษาการผลิตปลาสมทั้งตัวและปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) จากปลานิล ปลาตะเพียน และ ปลาจีน
โดยควบคุมสภาวะการผลิตเพื่อลดการปนเปอนจุลินทรีย พบวา
1. การใชเกลือรอยละ 4.5 และ 5 หมักปลาสมทั้งตัว และใชเกลือรอยละ 3 และ 3.5 หมักปลาสมชิ้น
(ปลาสมไรกาง) จะใหปลาสมที่มีกลิ่นรสปกติ และรสชาติดี
2. การลดการปนเปอนจุลินทรียที่ผิวของเนื้อปลากอนการหมัก โดยจุมในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 10
ทําใหปลาสมมีรสชาติปกติ สวนการจุมเนื้อปลาในสารละลายกรดนํ้าสมในอัตราสวนนํ้าสมสายชู : นํ้าสะอาด 1 : 4 ให
เนื้อปลาที่มีลักษณะสีปกติ ตางจากการจุมในสารละลายกรดนํ้าสมเจือจางที่อัตราสวนอื่นจะใหเนื้อปลาที่มีสีซีด
3. การทดสอบรสชาติปลาสมชิ้น ผูท ดสอบชิมใหการยอมรับความชอบโดยรวมของตัวอยางปลาสมตัวที่หมัก
ดวยเกลือ รอยละ 4.5 และปลาสมชิ้นที่หมักดวยเกลือ รอยละ 3.0 และใหการยอมรับเมื่อเติมสมุนไพร ตะไคร ขิง และขา
4. การวิเคราะหทางดานจุลินทรียปลาสมทั้งตัว พบวา ผลิตภัณฑตัวอยางปลาสมทั้งตัวที่หมักโดยใช
เกลือรอยละ 4.5 และ 5 มีปริมาณจุลินทรีย E. coli นอยกวา 10 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และคา pH อยูในเกณฑ
มาตรฐาน มผช. (pH 4 - 6) และผลิตภัณฑตัวอยางปลาสมที่เตรียมกอนหมักโดยจุมในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 10 นาน
1 - 2 นาที หรือจุมในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 10 นาน 2 นาที รวมกับการจุมในสารละลายนํ้าสมสายชูเขมขนรอยละ 1
นาน 1 นาที เชื้อจุลินทรีย E. coli มีคาลดลงนอยกวา 3 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม
5. การตรวจวิเคราะหจุลินทรียปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) พบวา การใชปริมาณเกลือในการหมักปลาสม
ชิ้น (ปลาสมไรกาง) ใชเกลือรอยละ 3 และรอยละ 3.5 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่เตรียมปลากอนการ
หมักโดยการจุมในนํ้าเกลือเขมขนรอยละ 10 นาน 1 - 2 นาที และรวมกับการจุมในสารละลายนํ้าสมสายชูเขมขนรอย
ละ 1 นาน 1 นาที หรือการจุมดังกลาวรวมกับการเติมสมุนไพร ตัวอยางปลาสมที่ผลิตมีคา pH อยูในเกณฑมาตรฐาน
มผช. (pH 4 - 6) และปริมาณจุลินทรีย E. coli มีคาลดลงนอยกวา 3 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม
สรุปภาพรวม
- ไดทราบสภาวะที่ดีในการผลิตปลาสม
ที่ชวยแกปญหาการปนเปอนจากจุลินทรีย โดยปลาสม
ยังคงมีสีและรสชาติดี
3. ขอเสนอแนะ
เทคนิคและองคความรูท ่ไี ด จะไดประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานในทองถิ่น เพื่อจัดอบรม
ถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการผลิตปลาสมที่
ตองการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื่อลดการ
ปนเปอนเชื้อจุลินทรีย และคาดวาจะดําเนินการไดใน
ป 2558
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โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมสูการรับรองมาตรฐาน
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑปลาสมใหมีคุณภาพและสามารถเขาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน
2. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการผลิตภัณฑปลาสม ใหมีความรูความเขาใจในการผลิตสินคา
ใหไดมาตรฐาน
2. ผลการดําเนินงาน
ลงพื้นที่สาํ รวจความพรอมของผูป ระกอบการผลิตภัณฑปลาสมในจังหวัดขอนแกน จังหวัดหนองบัวลําภู
และจังหวัดยโสธร ระหวางวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2556
จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 ราย ดังนี้
» กลุมแปรรูปปลานํ้าจืดบานโนนฆอง บานเลขที่ 19 หมูที่ 5 บานโนนฆอง ตําบลบานผือ
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
» ปลาสมตองแมบังอร หมูท ่ี 3 บานทาเรือ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
» กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบานทาเรือ หมูที่ 3 บานทาเรือ ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภอ
อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
» กลุมผลิตภัณฑจากปลาบานภูคําเบา หมูที่ 7 บานภูคําเบา ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภอ
อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
» ปลาสมแมบุญลวน ตําบลเขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
จากการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑปลาสมในจังหวัดขอนแกน จํานวน 5 ราย นั้น พบวามีกลุมผู
ประกอบการที่มีความพรอมและมีความตองการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 2 ราย คือ กลุม
แปรรูปปลานํ้าจืดบานโนนฆอง และกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบานทาเรือ
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 5 ราย ดังนี้
» กลุมแปรรูปปลาบานโคกกลางสามัคคี บานโคกกลางสามัคคี หมู 11 ตําบลโนนสัง อําเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
» กลุมผลิตภัณฑแปรรูปสัตวนํ้าบานทาลาด บานทาลาด หมู 4 ตําบลหนองเรือ อําเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
» กลุมแปรรูปปลาบานหวยบง กลุม 1 ตําบลโนนเมือง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
» กลุมผลิตภัณฑแปรรูปปลาหวยบง กลุม 2 ตําบลโนนเมือง อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู
» กลุมแปรรูปปลาสมุนไพรบานหวยบง กลุม 3 หมูที่ 5 ตําบลโนนเมือง อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู
จากการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑปลาสม ในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 5 ราย นั้น พบวากลุมผู
ประกอบการที่มีความพรอมและมีความตองการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวนทั้งหมด 5 ราย
จังหวัดยโสธร จํานวน 5 ราย ดังนี้
» แมกอยปลาสม 302/30 ถนนโพธิราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
» แมยมปลาสม เลขที่ 12 ถนนเขื่อนธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
» แมนอ ยปลาสม เลขที่ 7 ถนนพรมโสภา บานทาศรีธรรม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
» แมอําปลาสม เลขที่ 5 ถนนพรมโสภา บานทาศรีธรรม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
» ปลาสมแมริน เลขที่ 471/10 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
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จากการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑปลาสมในจังหวัดยโสธรจํานวน 5 ราย นัน้ พบวามีกลุม
ผูประกอบการที่มีความพรอมและมีความตองการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 2 ราย คือ แมยม
ปลาสม และปลาสมแมริน
แถลงขาวประชาสัมพันธเปดตัวโครงการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑปลาสมสูการรับรองมาตรฐาน ในพืน้ ที่ จังหวัดขอนแกน จังหวัดหนองบัวลําภู และ
จังหวัดชัยภูมิ”
วันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ หองราชพฤกษ โรงแรม เซ็นทาราแอนดคอนเวนชั่นเซนเตอร จังหวัดขอนแกน
มีผูประกอบการเขารวมรับการอบรม จํานวน 60 ราย
แถลงขาวประชาสัมพันธเปดตัวโครงการและการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑปลาสมสูก ารรับรองมาตรฐาน ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด
และจังหวัดกาฬสินธุ”
วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ หองอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปารค จังหวัดยโสธร มีผูประกอบการเขารวม
รับการอบรม จํานวน 60 ราย
ตรวจติดตามงานและเยี่ยมกลุมผูผลิตปลาสมในจังหวัดยโสธร จํานวน 3 กลุม
1. กลุมแมรินปลาสม ผลิตภัณฑที่กลุมผลิต ไดแก ปลาสมทั้งตัว ปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) และสม
ไขปลา คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ไดใหคําปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต การใชหลัก GMP ใน
การผลิต และสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑปลาสม (ปลาสมชิ้น) เพื่อตรวจวิเคราะหเบื้องตน (pre-test) กอนการยื่นขอ
รับรองคุณภาพ มผช.
2. กลุมเกษตรกรบานทาคอ ผลิตภัณฑที่กลุมผลิต ไดแก ปลาสมทั้งตัว ปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) และ
สมไขปลา คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ไดใหคําปรึกษาเชิงลึก การปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต การใชหลัก GMP ในการ
ผลิต เชน การจัดเก็บวัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบ การโขกกระเทียมไมควรโขกในครกที่วางกับพื้น และสุมเก็บตัวอยาง
ผลิตภัณฑปลาสม (ปลาสมชิ้น และปลาสมตัว) เพื่อตรวจวิเคราะหเบื้องตนในหองปฏิบัติการ (pre-test) กอนการยื่น
ขอรับรองคุณภาพ มผช.
3. แมนอยปลาสม ผลิตภัณฑที่กลุมผลิต ไดแก ปลาสมทั้งตัว ปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) และปลาสมฟก
แหนมปลา ปลารา คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ไดใหคําปรึกษาเชิงลึก โดยแนะนําการปรับปรุงบรรจุภัณฑ และอาคาร
สถานที่ผลิต การใชหลัก GMP ในการผลิต และสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑปลาสม (ปลาสมชิ้น และปลาสมตัว) เพื่อตรวจ
วิเคราะหเบื้องตนในหองปฏิบัติการ (pre-test) กอนการยื่นขอรับรองคุณภาพ มผช.
ตรวจติดตามงานและเยี่ยมกลุม ผูผ ลิตปลาสมในจังหวัดขอนแกน และจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 4 กลุม
1. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบานทาเรือ จังหวัดขอนแกน ผลิตภัณฑที่กลุมผลิต ไดแก ปลาสม
ทั้งตัว (ปลาตะเพียน) ปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) ปลาสมสายเดี่ยว (คือปลาสมฟก ผลิตจากเนื้อปลาบดหมักใหเกิดรส
เปรี้ยว) และสมไขปลา (ผลิตจากไขปลาหมักใหมีรสเปรี้ยว) คณะทีป่ รึกษาโครงการฯ ไดใหคําปรึกษาเชิงลึก
การปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต การใชหลัก GMP ในการผลิต เชน การจัดวางและแยกหมวดหมูสิ่งของใหเปนระเบียบ
และสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑปลาสม (ปลาสมชิ้น และปลาสมตัว) เพื่อตรวจวิเคราะหเบื้องตนในหองปฏิบัติการ (pretest) กอนการยื่นขอรับรองคุณภาพ มผช. และสาธิตการใชชุดทดสอบจุลินทรีย (Swab Test) ในการทดสอบจุลินทรีย
ที่ผิวสัมผัสของอุปกรณ และภาชนะที่ใชผลิตแปรรูปปลา และที่มือ เพื่อใหกลุมผูผลิตไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการรักษาสุขลักษณะในการผลิต
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2. กลุมแปรรูปบานหวยบง กลุม 1 ตรา 1 เดียว จังหวัดหนองบัวลําภู ผลิตภัณฑที่กลุมผลิต ไดแก ปลาสม
ทัง้ ตัว (ปลาตะเพียน) ปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) ปลาสมสายเดี่ยว ผลิตจากปลากราย ปลานวลจันทร
และปลานวลจันทรเทพ คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ไดใหคําปรึกษาเชิงลึก เชน แนะนําการลางปลาที่เหมาะสมโดยจุม
ลางและเปลี่ยนนํ้า และใชนํ้าที่สะอาดแชปลาเพื่อลดการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย และใชอุปกรณ (พิมพวงกลม)
สําหรับประมาณนํา้ หนักเนือ้ ปลาบดเปนวัสดุพลาสติกทีไ่ มมีฉลากหรือขอความทีม่ ีหมึกพิมพซึ่งอาจปนเปอนลงสู
ผลิตภัณฑได การปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต การใชหลัก GMP ในการผลิต และสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑปลาสม
(ปลาสมชิ้น และปลาสมตัว) เพื่อตรวจวิเคราะหเบือ้ งตนในหองปฏิบัตกิ าร (pre-test) กอนการยื่นขอรับรองคุณภาพ มผช.
3. กลุมแปรรูปบานหวยบง กลุม 2 จังหวัดหนองบัวลําภู ผลิตภัณฑที่กลุมผลิต ไดแก ปลาสมทั้งตัว
(ปลาตะเพียน) ปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) ปลาสมสายเดี่ยว (หรือปลาสมฟก) และสมไขปลา (ผลิตจากไขปลาหมักใหมี
รสเปรี้ยว) ผลิตภัณฑปลาสมสายเดี่ยวผลิตจากปลาตองกราย ปลานวลจันทร และปลาสวาย คณะที่ปรึกษาโครงการฯ
ไดใหคําปรึกษาเชิงลึก การปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต การใชหลัก GMP ในการผลิต และสุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ
ปลาสม (ปลาสมชิ้น และปลาสมตัว) เพื่อตรวจวิเคราะหเบื้องตนในหองปฏิบัติการ (pre-test) กอนการยื่นขอรับรอง
คุณภาพ มผช.
4. กลุมแปรรูปบานหวยบง กลุม 3 จังหวัดหนองบัวลําภู ผลิตภัณฑที่กลุมผลิต ไดแก ปลาสมทั้งตัว
(ปลาตะเพียน) ปลาสมชิ้น (ปลาสมไรกาง) ปลาสมสายเดี่ยว (หรือปลาสมฟก) และสมไขปลา (ผลิตจากไขปลาหมักใหมี
รสเปรี้ยว) คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ไดใหคําปรึกษาเชิงลึก การปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต การใชหลัก GMP ในการ
ผลิต แนะนําใหทําปายชื่อผลิตภัณฑตดิ ที่ถงั เก็บผลิตภัณฑเพื่อปองกันความผิดพลาดในการจัดเก็บและหยิบสินคา และสุม
เก็บตัวอยางผลิตภัณฑปลาสม (ปลาสมชิ้น และปลาสมตัว) เพื่อตรวจวิเคราะหเบื้องตนในหองปฏิบัติการ (pre-test)
กอนการยื่นขอรับรองคุณภาพ มผช.
สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 2 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่เขารับการถายทอด/อบรม/สัมมนา 120 ราย
- จํานวนผลิตภัณฑที่จะเขาสูกระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน “ปลาสม” 31 ผลิตภัณฑ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมสูการรับรองมาตรฐาน
พื้นที่ดําเนินงาน
7 จังหวัด ไดแก ยโสธร มหาสารคาม
รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน หนองบัวลําภู
และชัยภูมิ

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
100
120

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
20
31

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

3. ขอเสนอแนะ
ในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูประกอบการปลาสมทีม่ ีความตองการและมีความพรอมในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมใหเขาสูการรับรองมาตรฐานเปนจํานวนมาก ดังนัน้ หากกรมวิทยาศาสตรบริการ
สามารถผลักดันใหผลิตภัณฑปลาสมมีคุณภาพและไดมาตรฐาน จะทําใหเกิดประโยชนแกผูประกอบการและผูบริโภค
ในอนาคต อีกทั้งเปนการขยายโอกาสทางการตลาดสงออกไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนตอไป
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑปลาสมสูการรับรองมาตรฐาน
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ผาทอ เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการสนับสนุน
จากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และ
ไดรับความสนใจจากทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ
เปนอยางมาก แตผาทอบางประเภท ยังมีคุณภาพ
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
เนื่องจากผูผลิตระดับชุมชนยังขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอการผลิตผาทอ เชน ความคงทน
ของสตอ การซก การเปลีย่ นแปลงขนาดภายหลังการซก
และทําใหแหง การใชสย อ มสงเคราะหท่ไี มไดมาตรฐาน ฯลฯ
ในขณะเดียวกันยังกอใหเกิดปญหาดานสง แวดลอมที่เกิด
จากการปนเป  อ นมลพิ ษ ในนํ้ า ทิ้ ง จากกระบวนการ
ฟอกยอม ซงถูกระบายลงสูแหลงนํ้าและดินโดยไมผาน
กระบวนการบําบัด กอใหเกิดการแพรกระจายของมลพิษ
สูส ง แวดลอมในแหลงนํ้าและดินภายในชุมชนขึ้น
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ไดจดั ทําโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชมุ ชน (OTOP) ประเภทผา
ทอสูการรับรองมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการผลิตผาทอในระดับชุมชนใหมีคุณภาพและไดรับการรับรอง
มผช. เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ สรางชื่อเสียงใหกับชุมชน และเพิ่มโอกาสในการขยาย
ตลาด รวมถึงรองรับการเปดเสรีทางการคาอาเซียนที่จะมีในอนาคตอันใกล อีกทั้งยังไดศึกษาหาวิธีการบําบัดนํ้าทิ้งจาก
กระบวนการฟอกยอมที่เกิดจากผูประกอบการขนาดเล็ก เพื่อชวยในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน โดย
ระบบบําบัดนํ้าเสียตองเปนระบบที่มีตนทุนตํ่า ดูแลรักษางาย มีประสิทธิภาพในการกําจัดสี ความเปนกรด-ดาง ความ
เนาเสียของนํ้าทิ้งในรูปของบีโอดีและซีโอดี เปนตน
โครงการทดสอบสินคา OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค ประเภทผาทอ
และเครื่องแตงกาย ประกอบดวย
1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ประเภทผาทอสูการรับรองมาตรฐาน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
สุรินทร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี)
(รหัส 56OTOP23)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาทอในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
(จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดแพรและและจังหวัดแมฮองสอน)
(รหัส 56OTOP25)
3. โครงการบําบัดสีในนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการดานสิง่ ทอ (รหัส 56OTOP7)
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โครงการพัฒนาคุณภาพสนคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
ประเภทผาทอ สูการรับรองมาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑประเภทผาทอใหไดคุณภาพและสามารถเขาสูกระบวนการขอการ
รับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
1.2 เพื่อถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการสินคาผาทอ ในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมี
ความรูความเขาใจในการผลิตสินคาใหไดตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 การแถลงขาวและพิธีเปดโครงการฯ
วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี มีจํานวนผูเขารวมงานทั้งหมด 338 ราย
2.2 การจัดฝกอบรม
จํานวน 9 ครั้งๆ ละ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรคุณลักษณะของผาทอที่ตองการตามมาตรฐาน มผช.
และหลักสูตรการยอมผาทอ โดยใชสีธรรมชาติทดแทนการใชสีสังเคราะห
» ครั้งที่ 1 : วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2557
 ณ ที่ทําการอําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 จํานวนผูเขาอบรม 92 ราย
» ครั้งที่ 2 : วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557
 ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 จํานวนผูเขาอบรม 60 ราย
» ครั้งที่ 3 : วันที่ 21 - 24 เมษายน 2557
 ณ สวนปารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
 มีจํานวนผูเขาอบรม 60 ราย
» ครั้งที่ 4 : วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2557
 ณ โรงแรมชัยภูมิปารค อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 จํานวนผูเขาอบรม 60 ราย
» ครั้งที่ 5 : วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557
 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 จํานวนผูเขาอบรม 63 ราย
» ครั้งที่ 6 : วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2557
 ณ โรงเรียนจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 จํานวนผูเขาอบรม 60 ราย
» ครั้งที่ 7 : วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557
 ณ ปนหยารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 จํานวนผูเขาอบรม 60 ราย
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» ครั้งที่ 8 : วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2557
 ณ โรงแรมชัยภูมิปารค อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 จํานวนผูเขาอบรม 60 ราย
» ครั้งที่ 9 : วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557
 ณ สบายโฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 จํานวนผูเขาอบรม 67 ราย
2.3 ติดตามผลหลังใหการฝกอบรมและเก็บตัวอยางผาทอเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ชุมชนประเภทผาทอและใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับผูประกอบการผาทอที่ตัวอยางผายังไมผานมาตรฐาน
2.4 ประสานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดแกจังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร จังหวัดสกลนคร จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแกนและจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
ดําเนินการใหผูประกอบการผาทอที่มีความประสงคยนื่ ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาทอ
โดยมีผลิตภัณฑทเี่ ขาสูกระบวนการรับรอง จํานวน 54 ผลิตภัณฑ
2.5 สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 9 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด 582 ราย
- จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสูกระบวนการรับรอง 54 ผลิตภัณฑ
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รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ประเภทผาทอ
สูการรับรองมาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผาทอ เปนสินคา OTOP ที่ไดรับความสนใจสูงทั้งจากชาวไทยและชาวตางประเทศ ทํารายไดใหแกชุมชน
และประเทศไดจํานวนมาก การทอผาเปนทั้งศาสตรและศิลปที่สะทอนจิตวิญญาณของคนไทย ผาทอจึงเปนสินคาที่มี
คุณคาบงบอกถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม รวมถึงคานิยมในสังคมที่สืบทอดกันมาทั้งรูปแบบและลวดลาย ซึ่งใน
ปจจุบันผาทอเปนสินคาทีต่ องไดรับการตรวจสอบอยางละเอียดทัง้ คุณลักษณะทัว่ ไป เอกลักษณ คุณลักษณะทาง
กายภาพ ไดแก ชนิดเสนใยที่ใช การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและการทําใหแหง ความคงทนของสีตอการซัก
ความคงทนของสีตอเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพดาง อีกทั้งคุณลักษณะทางเคมี ไดแก คาความเปนกรด-ดาง ตองอยู
ระหวาง 5 - 7.5 สีเอโซตองไมมีสารอะโรมาติกเอมีนที่เปนอันตราย หรือหากมีตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
จุดประสงคเพื่อทําใหผาทอเปนสินคาที่มีคุณคาและมีความปลอดภัย แตจากขอมูลของการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ป 2553 - 2556 พบวาสินคาประเภทผาและเครื่องแตงกาย ผานเกณฑ มผช. เฉลี่ยเพียง
รอยละ 53* เทานั้น
กรมวิทยาศาสตรบริการในฐานะที่เปนหนวยงานวิเคราะหทดสอบ มีองคความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และใชศักยภาพของหองปฏิบัติการทดสอบในการสงเสริมผูผลิตสินคาภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มุงเนนการยกระดับคุณภาพสินคาทีเ่ ปนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ใหไดรับการรับรองมาตรฐาน จึงไดลงพื้นทีเ่ พื่อ
สํารวจขอมูลทีส่ ะทอนถึงปญหาและพบวา สาเหตุทีผ่ าทอไมผานเกณฑ มผช. เกิดจากผูประกอบการมีองคความรู
ไมมากพอในดานการผลิตสินคาใหไดตรงตามทีม่ าตรฐานกําหนด อีกทัง้ ในปจจุบันผาทอมีการยอมดวยสีสังเคราะห
มากขึ้น เพราะสามารถใหสีสันที่สดใสและผลิตสีผาไดตรงตามความตองการ กรรมวิธีการยอมรวดเร็วไมยุงยาก แตเปน
ทีท่ ราบกันดีวาสีสงั เคราะหบางสีอาจเปนสีเอโซทีม่ สี ารอะโรมาติกเอมีนทีเ่ ปนอันตรายซึง่ เมือ่ เขาสูรางกายจะถูกเปลีย่ น
รูปไดเปนสารทีส่ ามารถทําปฏิกิริยากับเซลลแลวนําไปสูการเริ่มตนของการเกิดเปนเซลลมะเร็ง ซึ่งเปนอันตรายตอ
สุขภาพทั้งตัวของผูผลิตเองและผูที่ใชผาทอ
ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความเขาใจในประเด็นปญหาตางๆ รวมถึงการสรางทางเลือก
ใหมใหกับชุมชน เชน การเลือกใชการยอมสีธรรมชาติทดแทนสีสังเคราะหที่เปนประเด็นปญหา ซึ่งผาทอที่ยอมดวยสี
ธรรมชาติ สามารถหาวัตถุดิบไดงายและหลากหลายในทองถิ่น เปนที่นิยมของผูซื้อทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ
มีคุณคาและมีราคาสูง มีความปลอดภัยจากสีเอโซ อีกทัง้ นํา้ ทิง้ ของสียอมจากธรรมชาติบําบัดไดงาย เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งการทําใหสินคาผาทอมีความปลอดภัย เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ไดเครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพ
จะเปนการสรางมูลคาใหแกสินคาและสรางความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภค สรางชื่อเสียงใหกับทองถิ่น เพิ่มชองทาง
การตลาดไดมากยิง่ ขึ้น นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขันและขยายศักยภาพทางการคาเพื่อรองรับ
การเปดเสรีทางการคาของอาเซียน กรมวิทยาศาสตรบริการ จึงไดดําเนินการจัดทํา “โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ประเภทผาทอสูการรับรองมาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดอุดรธานี)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑประเภทผาทอใหไดคุณภาพ สามารถเขาสู
กระบวนการขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และการถายทอดเทคโนโลยีแกผปู ระกอบการสินคาผาทอ ใหมี
ความรูค วามเขาใจในการผลิตสินคาใหไดตามมาตรฐานผลิต ภัณฑช มุ ชน

ที่มาของขอมูล : สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557 รวบรวมโดย
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

*
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ประเภทผาทอสูการ
รับรองมาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการประชาสัมพันธ ชี้แจง ทําความเขาใจกับผูประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในพื้นที่ดําเนินการ
9 จังหวัด โดยดําเนินการ เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผูเขารวม
ประชุมจํานวน 338 ราย ดังนี้
ผูประกอบการผาทอ
จํานวน 272 ราย
สวนราชการ 9 จังหวัด
จํานวน 32 ราย
สื่อมวลชน
จํานวน 6 ราย
เจาหนาที่ วศ.
จํานวน 12 ราย
คณะทํางานที่ปรึกษาโครงการ
จํานวน 16 ราย
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเปดโครงการฯ

บรรยากาศในหองประชุม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการกลาวเปดงาน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลับอุบลราชธานี และนางสาวอนัญญา
เคาโนนกอ ปราชญชาวบาน จังหวัดชัยภูมิ
แถลงขาวการเปดโครงการฯ
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การบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผาทอ (มผช.)
และขั้นตอนการดําเนินการขอการรับรอง”
โดย ผศ. ดร.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ ที่ปรึกษาโครงการ

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

2. สํารวจปญหาและความตองการในการพัฒนาคุณภาพผาทอ เพื่อใชวิเคราะหหาสาเหตุและจัดหลักสูตร
การฝกอบรมใหตรงตามความตองการ สามารถสรุปไดดังนี้
ประเด็นปญหาที่พบ

สาเหตุเกิดจาก

1. คาความเปนกรด-ดางไมได

1. ในกระบวนการยอมผา มีการใสนํ้าปูนขาว
ตามเกณฑมาตรฐาน มผช. นํ้าสกัดจากขี้เถา ซึ่งสารเหลานี้ มีคาความเปน
(มาตรฐานกําหนด คา pH ดางสูงมาก
2. ในกระบวนการลางผา โดยการใชนํ้าสบู หรือ
อยูระหวาง 5 - 7.5)
ผงซักฟอก เนื่องจากโดยทั่วไป สบู ผงซักฟอก จะ
มีคา ความเปนดางอยางออน หากการลางผาดวย
นํ้าสะอาดหลังจากลางดวยนํ้าสบูห รือผงซักฟอก
ก็อาจเปนสาเหตุท่ีทําใหผา มีคา ความเปนดาง
3. เกิดจากนํ้าที่นํามาใชลา งผา มีคา ความเปนดาง
อยูกอนแลว

วิธีการแกไข
1. ดําเนินการจัดฝกอบรมในหลักสูตร “มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนดานผา การแกปญ
 หาและการ
ทดสอบผลิตภัณฑเบื้องตน” เพื่อสรางความรูแ ละ
ความเขาใจใหแกผปู ระกอบการ
2. แนะนําการแกไข/ปรับปรุงคุณภาพโดยผาทอที่
ไมผานเกณฑสวนใหญเนือ่ งมาจากคาความเปน
ดางสูง (pH มากกวา 7.5) ไดแนะนําใหลา งผาหรือ
เสนดายที่ยอ มแลวดวยนํ้าที่มีความเปนกรดออนๆ
เชน นํ้าทีผ่ สมดวยกรดนํ้าสมสายชู หรือ นํ้าที่
ละลายดวยสารสม โดยการแชผา ลงในนํ้าที่มคี วาม
เปนกรดออนๆ ทิ้งไว 10 นาที ตากผาใหแหง
3. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดคาความ
เปนกรด-ดางดวยตัวเองเพื่อสรางความมัน่ ใจกอน
นําผาไปสงตรวจ

2. สีเอโซมีปริมาณเกินเกณฑ ใชสียอ มสังเคราะหท่ไี มได มาตรฐานตามมาตรฐาน
มาตรฐาน (มาตรฐาน มผช. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
กําหนด ผาทอที่ยอ มดวยสี
สังเคราะหเมื่อทดสอบสีเอโซ
ที่ใหอะโรมาติกเอมีน 24 ตัว
ตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม)
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1. วศ. ลงพื้นที่สํารวจสียอมสังเคราะหที่มีขายใน
รานคา
2. วศ. ทําฐานขอมูลที่ไดดําเนินการสํารวจสียอม
สังเคราะหท่ีผา นมาตรฐาน มอก. เพื่อใชแนะนําให
ผูป ระกอบการเลือกใชสียอ มสังเคราะห ที่ปลอดภัย
ไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
3. วศ. จัดทําหลักสูตร “การยอมผาทอโดยการ
ใชสีธรรมชาติ” ทดแทนการใชสีสังเคราะห เพื่อ
เปนทางเลือ กในการพั ฒ นาสิน ค า ของชุ ม ชนที ่
สามารถสร า งรายได เ พิ ่มขึ ้น โดยเน น การใช
วัตถุดิบทีม่ ีในพื้นที่

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

ประเด็นปญหาที่พบ

สาเหตุเกิดจาก

วิธีการแกไข
ขอดี ของการใชสียอมทีไ่ ดมาตรฐาน หรือสี
ยอมธรรมชาติ คือ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูผลิต ผูบริโภค และไมเปนอันตรายตอ
สิง่ แวดลอม

3. ปญหาทางดานกายภาพ เชน ผูประกอบการขาดความรู ความเขาใจในการจัด
ขาดความประณีต ความ
เตรียมผาตัวอยางเพื่อการสงตรวจ
เรียบรอยและความตอเนื่อง
ของลายผา ขนาดความกวาง
ยาวไมตรงตามที่ระบุไวที่ฉลาก

ใหคําแนะนําแกผูประกอบการเรื่อง
1. ข อ กํ า หนดมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ ชุ มชนของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ท่ตี อ งการสงตรวจสอบ เพื่อใหทราบถึง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑตามที่มาตรฐานกําหนด
2. การตรวจดูความเรียบรอยของผืนผา
ความตอเนื่องของลายผา ขนาดความกวาง
ความยาวของผืนผาตรงตามที่ระบุไวที่ฉลาก
3. จัดทําฉลากระบุถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ
ได แ ก ชื ่อ เรี ย กผลิต ภั ณ ฑ ขนาดความกว า ง
ความยาว เดือนปท่ผี ลิต ขอแนะนําในการใชและ
การดูแลรักษา ชื่อผูผ ลิตหรือสถานที่ทําพรอมที่ต้งั
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โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

3. ติดตามผลหลังการฝกอบรมและใหคําแนะนําเพิ่มเติมแกผูประกอบการผาทอทีต่ องการสงตัวอยาง
เพื่อยื่นขอการรับรอง เก็บตัวอยางผาทอที่ผลิตหลังการฝกอบรมเชิงปฏิบัติทั้ง 2 หลักสูตรเพื่อทําการตรวจสอบ
เบื้องตนตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
4. ประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อใหผูประกอบการยื่นคําขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (แบบ มช.1)
ขอเสนอแนะ/กําลังใจที่ไดมา
คําชื่นชมและขอเสนอแนะจากผูประกอบการ/ผูที่เขารับการอบรม สรุปได ดังนี้
1. เปนโครงการที่ดีมาก วิทยากรที่ใหการฝกอบรมสามารถถายทอดและใหความรูอยางละเอียดและลึก
ซึ้ง ทําใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทํางานไดจริง (เปนหลักสูตรที่ผูเขารับการอบรมไดลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง)
2. ผูเขาอบรมเขาใจถึงความสําคัญของการยื่นขอรับการรับรองสินคาตามมาตรฐาน มผช. และสามารถ
ตรวจดูความเรียบรอยและตรวจสอบคุณลักษณะผาเบื้องตนไดดวยตัวเองกอนนําผาสงตรวจสอบ
3. ผูที่เขารับการอบรม เสนอวา
 วศ. ควรทําโครงการถายทอดหรือลงไปติดตามงานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใหความรูในเชิง
วิชาการใหมๆ ทีต่ อ งปรับเปลี่ยนใหทันตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกําหนดควรขยาย
โครงการนี้ออกไปทุกพื้นที่ เพราะในการจัดโครงการครั้งนี้ บางคนมาอบรมเพราะไดทราบจากกลุม
ทอผาตางอําเภอ แตอยากขอเขาอบรมดวยซึ่งคณะผูจ ดั ก็ยินดีใหเขารวม
4. ในการอบรมถายทอดความรูทุกครั้ง จะมีผูนํากลุมเขาอบรมดวย ซึ่งเปนที่นายินดีที่ผูนํากลุม จะนํา
ความรูที่ไดไปถายทอดใหกับกลุมของตนที่ไมไดมา
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ประเภทผาทอ
สูการรับรองมาตรฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ดําเนินงาน
9 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี ยโสธร
มุกดาหาร สุรินทร ชัยภูมิ ขอนแกน
นครราชสีมา สกลนครและอุดรธานี

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
500
582

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
40
54

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

การอบรมเชงปฏิบัติการหลักสูตร

“มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนดานผา”
เปนการบรรยายใหทราบถึง มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนประเภทผาทอ ในดานคุณลักษณะที่ตอ งการ ไดแก
คุณลักษณะ

1. ลักษณะทั่วไป

2. เอกลักษณ

3. ชนิดของเสนใย

4. ความเปนกรด-ดาง
5. สีเอโซ
6. การเปลี่ยนแปลงขนาดของผา
หลังการซักและทําใหแหง
7. ความคงทนของสีตอการซัก
8. การคงทนของสีตอเหงื่อ ทั้งสภาพ
กรดและสภาพดาง

คุณภาพ / มาตรฐานที่กําหนด
ตองสะอาดและอยูในสภาพเรียบรอยตลอดทั้งผืน ลวดลายเดน ความสมํ่าเสมอของเนื้อ
ผาตามแนว เสนดายยืนและแนวเสนดายพุงใหเปนไปตามลักษณะของผานั้นๆ และตองไมมี
ขอบกพรองที่เกิดจาก กรรมวิธีการทําใหเห็นอยางชัดเจนและมีผลตอการใชงาน เชน สีและ
เนื้อผาไมสมํ่าเสมอ ลายผิดหรือลายไมตอเนื่อง ผาเปนรอง รูแยก เสนดายขาด เสนดาย
หยอนหรือเปนบวงเสนดาย เสนดายตึงหรือเสนใส ริมผาเสีย
ตองมีลักษณะเฉพาะของผาทอนั้นๆ เชน ผาทอมือลายขัด (มผช. 18/2552) ตองมี
ลักษณะเฉพาะของผาทอมือลายขัด คือ เสนดายยืนและเสนดายพุงขัดสานซึ่งกันและกัน ใน
ลักษณะ ขาม 1 เสน และลอด 1 เสน เปนตน
ตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก โดยชนิดเสนใยที่ใชทอ ไดแก
1) เสนใยธรรมชาติ (natural ﬁbres) หมายถึง เสนใยที่มาจากพืช เชน ฝาย
ลินิน ปาน และเสนใยที่มาจากสัตว เชน ขนสัตว ไหม
2) เสนไหมแท หมายถึง เสนใยโปรตีนที่ไดจากตัวหนอนไหม
3) เสนใยประดิษฐ (man-made ﬁbres) หมายถึง เสนใยสังเคราะห เชน
พอลิเอสเตอร ไนลอน อะคริลิก และเสนใยกึ่งสังเคราะห (regenerated
ﬁbres) เชน แอซีเทตวิสโคส (เรยอน)
4) เส น ใยผสม หมายถึ ง เส น ใยธรรมชาติ ผ สมกั บเส น ใยธรรมชาติ เสนใย
ธรรมชาติผสมกับเสนใยประดิษฐ หรือเสนใยประดิษฐผสมกับเสนใยประดิษฐ
เชน ฝายผสมกับไหม ฝายผสมพอลิเอสเตอร วิสโคสผสมพอลิเอสเตอร
ควรมีคาอยูระหวาง 5 - 7.5
สีเอโซที่ใหอะโรมาติกเอมีนที่เปนอันตราย 24 ตัว ตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
การเปลี่ยนแปลงขนาดของผาหลังการซักและทําใหแหง ตองไมเกินรอยละ 10
ความคงทนของสีตอการซัก ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการ
เปอนสี
การคงทนของสีตอเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพดาง ตองไมนอยกวาเกรยสเกลระดับ 3
ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปอนสี
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การอบรมเชงปฏิบัติการหลักสูตร

“การยอมผาทอโดยการใชสธรรมชาติ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การยอมผาทอ โดยการใชสีธรรมชาติทดแทนการใชสีสังเคราะห
เพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนาสินคาของชุมชนที่สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น โดยเนนการใชวัตถุดิบที่มีในพื้นที่”
ในการอบรมหลักสูตรนี้ จะใหผูประกอบการไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ โดยวิทยากรจะบอกเทคนิคและขอ
สังเกตตางๆ ในกระบวนการยอม
การยอมสีธรรมชาติ คือ การนําเอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ไดจากพืช สัตว จุลินทรีย และแรธาตุตางๆ มา
ทําการยอมกับเสนดาย เพื่อนํามาใชในการทอผา เพิ่มสีสันใหกับเสนดายใหมีความสวยงาม ซึ่งมีการสืบทอดเทคนิควิธี
การยอมมายังคนรุนหลัง เปนวิธีการที่งายไมยุงยากซับซอน ดวยภูมิปญญาของคนรุนกอนไดนําเอาองคความรูในการ
ยอมสีผาดวยวัสดุจากธรรมชาติที่ไมเปนพิษตอผูคน สัตวและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาสูลูกหลาน และ
เปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพของชาวชนบท
องคประกอบสําคัญในการยอมสีธรรมชาติ
1. ผาหรือเสนดาย
ผาหรือเสนดายตองเปนเสนใยที่ไดจากธรรมชาติเทานั้น คือ เสนใยที่ไดจากสัตว ไดแก ไหมและขน
สัตวตางๆ เสนใยที่ไดจากพืช ไดแก ฝาย ลินิน กัญชง ปอ และปาน ตองทําความสะอาดกอนเสมอ การทําความสะอาด
สามารถเลือกใชสบู สบูเทียมหรือผงซักฟอก
2. พืชทุกชนิด
แตละสวนของพืชจะใหสีสันที่แตกตางกันออกไป อีกทั้งยังขึ้นอยูกับความออน แก สด แหง ชวงเวลา
เดือน และฤดูกาลที่เก็บดวย พืชบางชนิดใหสีติดเสนใยไมเทากัน บางชนิดใหสีติดดี บางชนิดใหสีติดไมดี ในการเลือกพืช
หรือตนไมมาใชในการยอมสีธรรมชาติควรคํานึงถึงความยัง่ ยืนของการใชดวย ควรเลือกใชพืชที่หาไดงายในทอง
ถิ่นที่สามารถปลูกทดแทนหมุนเวียนได เปนพืชที่ขึ้นอยูทั่วไปหรือไดจากหัวไรปลายนา ไมควรใชไมที่มาจากปาหรือจาก
ที่อื่น เพราะจะกลายไปเปนการสงเสริมใหทําลายปาหรือตนไมในถิ่นอื่น ถาเปนไมยืนตนควรเลือกใชจากใบ ดอก ผล
จะดีกวาการที่ตองใชจากแกนหรือราก สวนการใชเปลือกควรถากแคดานเดียว แลวใชดินเปยกมาทาแผลที่ถากไว ครบ
หนึ่งปกระพี้จะสรางเปลือกขึ้นมาแทนที่ จึงสามารถมาถากดานที่เหลือเอาไปใชไดอีก
การเลือกพืชที่ใหสีตดิ ผาดีมีขอ สังเกตงายๆ คือ ถาเปนใบหรือดอกใหเด็ดมาขยี้ท่มี ือถาติดดีเลือกนําไป
ทดลองยอมได ถาเปนผลหรือเปลือกใหลองใชมีดถากดูถา ยางถูกอากาศแลวเปลีย่ นสีใหนําไปทดลองยอมไดเชนกัน แกน
และรากสวนใหญจะใหสีตามที่เห็นอยูแ ลว
3. สารกระตุนในการยอมเสนดายและผา
พืชแตละชนิดทีน่ ํามายอมใชเสนใยธรรมชาติมีการติดสีและคงทนตอการขัดถูหรือแสงไมเทากัน
ขึ้นอยูกับองคประกอบทางชีวเคมีภายในของพืชและเสนใยที่นํามาใชยอม จึงมีการใชสารประกอบอื่นๆ เพื่อมาเปนตัว
ชวยในการที่จะใหเสนใยดูดซับสี ทนทานตอแสงและการขัดถูเพิ่มขึ้น ซึ่งใชตัวติดสี (Mordant) คือ ตัวชวยติดสี เปนตัว
จับยึดสีและเปลี่ยนสีใหเขมจาง
สารชวยติดสีในการยอมเสนดายหรือผาที่มีคุณสมบัติเปนกรด จะใชไดดีกับเสนใยที่ไดจากสัตว คือ
ไหม และสารชวยติดสีที่มีคุณสมบัติเปนดางจะใชไดดีกับเสนใยที่ไดจากพืช คือ ฝาย
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ขั้นตอนการเตรียมนํ้ายอม
1. การเตรียมนํ้ายอม เริ่มจากเตรียมวัตถุดิบที่ใหสีที่เราจะนํามายอม แตถาเปนวัสดุธรรมชาติ เชน
สวนประกอบของตนไม ดินแดง โคลน เราก็จะตองเตรียมการกอน เชน ถาเปนสวนประกอบของพืชที่มีลักษณะแข็ง
อยางเปลือกไม แกนไมหรือกิ่งไม ควรจะสับใหเปนชิ้นเล็กๆ กอน แลวแชนํ้าไวอยางนอย 1 คืน จะทําใหการสกัดสีทําได
งายและสีเขมถาเปนใบไมควรฉีกหรือหั่นเปนชิ้นเล็กๆ จึงคอยนําไปตม
2. การตมสกัดสี นํา พืชที่ใหสีพรอมนํ้าที่แช ไปตมเดือด 1 ชั่วโมง ถานํ้าแหงใหเติมนํ้าลงไปใหอยูระดับ
เดิมเสร็จแลวเอาผาขาวบางมากรองแยกกากออก
3. การตมยอมสี เมื่อเตรียมดายและนํ้ายอมแลวกอนที่จะนําดายลงยอม ควรนําดายมาชุบนํ้าแลวบิดให
หมาดกอนยอมทุกครั้ง เพราะจะทําใหเสนดายสามารถดูดนํ้าสียอมไดดีและเร็วขึ้น และทําใหสีไปติดที่เสนใยไดงาย
วิธีการยอมสี
การสกัดสีจากสวนตางๆ ของพืชมาใชในการยอมมี 2 วิธี คือ การหมัก และการตม
การหมัก หรือที่เรียกวา การยอมเย็น จะใชกับโคลน ดินแดง ตนคราม หอมและผลมะเกลือเทานั้น จะ
ใชวธิ หี มักพืชในนํ้าเปลาที่อุณหภูมิปกติ ทิ้งไว 1 - 2 วัน เพื่อใหสอี อกมา จากนั้นนําเสนดายหรือผาที่เตรียมไวมาชุบในนํ้าสี
การตม หรือที่เรียกวา การยอมรอน จะใชกับตนไมทั่วไปและครั่ง จะนําวัตถุดิบมาสับหรือตําใหละเอียด
จากนั้นนําไปตมใหเดือดนานประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อสกัดนํ้าสีออกมา จากนั้นจึงนํานํ้าสีไปอุนใหเดือดออนๆ เปนควัน
สีขาวจึงคอยนําเสนดายหรือผามายอมจนสีติดดีก็จะไดเสนดายหรือผายอมสีธรรมชาติ เวลาตมใหคุมไฟไมใหแรงจน
นํ้ายอมเดือดพลาน แคนํ้าเดือดออนๆ ก็สามารถยอมไดแลว เพราะอุณหภูมิสูงไมไดทําใหสียอมเขาไปติดในเสนใย
มากกวาเดิม แตเปนการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระยะเวลาการยอมเปนสิ่งสําคัญไมควรใชเวลายอมนอยเกินไป เพราะสียอม
ยังไมสามารถเกาะเสนดายไดดี เมื่อนําเสนดายไปซักนํ้าสีก็จะหลุดหมด ในทางกลับกันการยอมที่นานเกินไป (มากกวา
1 ชั่วโมง) ก็จะเสียเวลาและพลังงาน เพราะสียอมก็ไมสามารถเขาไปเกาะติดเสนใยไดมากกวาขีดจํากัดของเสนใยอีก
แลว สิ่งที่สําคัญในขั้นตอนการยอม คือ ตองกวนอยูเสมอ พรอมกับพลิกดายบอยๆ เพื่อจะชวยใหสีสามารถกระจายตัว
ไดดีและแทรกซึมเขาไปในเสนดายไดทุกสวน และยังชวยปองกันมิใหเกิดรอยดางของสียอม การกวนและการพลิกดาย
ควรทําทั้งกรณีการยอมรอนและยอมเย็น
ขั้นตอนในการยอมสีธรรมชาติ
การทําความสะอาดฝาย
ตองทําความสะอาดเสนดายฝายกอนยอมสี เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับเสนดาย รวมทั้งสารที่เกิด
และเกาะเคลือบเสนใยฝายอยูซึ่งจะทําใหการยอมสีไมดี จึงจําเปนตองทําความสะอาดกอนเสมอ การทําความสะอาด
สามารถเลือกใชสบู สบูเทียมหรือผงซักฟอก
สําหรับพืชที่ไดศึกษาเรียนรูจากที่ปรึกษา มีดังนี้
สีที่ไดจากธรรมชาติ

สวนที่ใหสี

แกแล เข

เนื้อไม

รูปภาพ
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สีที่ไดจากธรรมชาติ

สวนที่ใหสี

ไมฝาง

เนื้อไม

ประโฮด หรือ มะพูด

เปลือก

ตนสบูเลือด

ใบ

ตนสาบเสือ

ใบ

มะพราว

เปลือกผลแหง

มะพราวออน

เปลือกของผล

หูกวาง

ใบ

รูปภาพ
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สีที่ไดจากธรรมชาติ

สวนที่ใหสี

มังคุด

เปลือก

ครั่ง

รัง

รูปภาพ

1. ฝาง

ชื่อทองถิ่น : ภาคกลางเรียกวา ฝางเสน ฝางสม งาย
(กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี) ภาคเหนือ เรียกวา หนามโคง (แพร) ฟอ
(กระเหรี่ยง - เชียงราย)
ลักษณะ : ไมพุมหรือไมยืนตนขนาดเล็ก ลําตนและกิ่งมี
หนามโคงสั้นๆ และแข็งใบเปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียง
สลับกัน มีใบยอรูปขอบขนานติดตรงขามกัน ปลายใบมนและหยัก
เวาตรงกึ่งกลาง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดานขอบใบเรียบ ดอกออกเปน
ชอ ที่ซอกใบตอนปลายกิ่งมีสเี หลือง ผิวและขอบกลีบ ผลเปนฝก
แบนแข็ง สวนที่คอ นมาทางโคนฝกจะสอบเอียงเล็กนอย รูปสี่เหลี่ยม
ดานปลายฝกผายกวางเปนจงอยแหลมที่มุมดานนอกแตละฝกจะมี เมล็ดรูปรี 2 - 4 เมล็ด ขยายพันธุโ ดยการเพาะเมล็ด
สวนที่ใหสี : แกนตน
การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยใชไมฝางแดง มีวิธีดังตอไปนี้
1) ชั่งไมฝางแดงทีผ่ าเปนซีกเล็กๆ ประมาณ 3 กิโลกรัม ใสลงในกะละมังสแตนเลส เติมนํ้า 20 ลิตร แลว
แชคางคืนไว
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2) นํากะละมังสแตนเลสที่แชไม ไปตมไมตํ่ากวา 2 ชั่วโมง เพื่อใหสีที่อยูในฝางแดงละลายออกมาใหมากที่สุด
ใชกระชอนตักไมออก แลวกรองดวยผาขาวบาง จากนั้นนํานํ้าสีที่กรองไดไปตั้งไฟใหเดือด เติมสารสม 50 กรัม เพื่อให
เม็ดสีจับตัวกัน

ตมไมฝาง

ตักไมฝางออก

กรองดวยผาขาวบาง

เติมสารสม เพื่อใหเกิดเม็ดสี

3) ระหวางรอนํ้าสีใหแชเสนไหมหรือเสนฝายที่คลองดวยหวงเชือกฟางในนํ้าที่ผสมสารสมเจือจาง 25 กรัม
ตอนํ้า 10 ลิตร ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อชวยใหติดสีดีขึ้น และเสนไหมมีความมันวาวขึ้น
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4) นําเสนไหมหรือเสนฝายที่แชน้าํ ผสมสารสมเจือจางบิดใหหมาด
แลวดึงใจเสนไหมหรือเสนฝายดวยแขนทั้งสองขางเพื่อเปนการคลี่เสน
ดายออก ไมใหกระจุกตัวติดกัน
5) หยอนเสนไหมหรือเสนฝายลงในนํ้าสีโดยจับหวงเชือกฟาง และ
ตมทิง้ ไวประมาณ 30 - 45 นาที โดยทําการกวนเสนไหมหรือเสนฝาย
ตลอด เพื่อใหสีตดิ อยางสมํ่าเสมอ

หยอนเสนไหมหรือเสนฝายลงในนํา้ สีโดย
จับหวงเชือกฟาง และตมทิ้งไว

6) เมื่อครบเวลานําเสนไหมหรือเสนฝายไปทุบดวยกระบวยที่ใชกวนสี หรืออาจใสถุงมือแลวใชมือขยํ้าเพื่อให
สีติดอยางทั่วถึง แลวนําเสนไหมมาบีบนํ้าสีออก กระตุกใหเสนไหมตรง ตากจนแหง แลวนําเสนไหม ไปลางดวยนํ้า
สะอาด โดยวิธีการลางคือลางจนกวานํ้าที่ลางไมมีสีหลุดออกมา จากนั้นกระตุกใหเสนไหมตรง ตากจนแหง เสนใยที่
ยอมไดเปนสีแดงชมพู

ทุบดวยกระบวยที่ใชกวนสี

เพื่อใหสีติดอยางทั่วถึง
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อาจใสถุงมือแลวใชมือขยํ้า
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ลางนํ้า กระตุกใหเสนไหมตรง ตากจนแหง

บีบนํ้าสีออก กระตุกใหเสนไหมตรง

7) ถาตองการสีบานเย็น เมื่อครบเวลาทีต่ ม เสนไหม (ขอ 5) นําเสนไหมหรือเสนฝายมาบีบนํา้ สีออก แลวนําไปจุม
ในนํ้าปูนใส (1 กํามือ/นํา้ ครึ่งถัง) จะไดสีบานเย็น
เสนไหมที่ยอ มดวยฝาง
ปูน

ปูนละลายนํ้า

เสนไหมที่ยอ มดวยฝางจุม ในนํ้าปูนเพื่อใหไดเปนสีบานเย็น

2. เข

ชื่อทองถิ่น : ภาคกลางเรียกวา แกแล สักขี เหลือง หนามเข
(ประจวบคีรีขันธ) กะเลอะ เซอะ (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี) ภาคเหนือ
เรียกวา แกกอง (แพร) ชางงาตอก (ลําปาง) ภาคใตเรียกวา แกแหร
นํ้าเคี่ยวโซ (ปตตานี)
ลักษณะ : เปนไมพุมรอเลื้อย กิ่งมีหนามแหลมตามซอกใบ ใบ
เปนใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไขกลับปลายใบมนหรือสอบแหลม มีติ่งเปน
ขนแข็งโคนใบสอบแหลมรูปลิ่ม แผนใบบาง ผิวเรียบ ดอกออกเปนชอ
ที่ซอกใบเปนดอกแยกเพศและอยูค นละตน ชอดอกมีสีเหลือง มีดอกยอย
เปนจํานวนมากเรียงชิดกันแนนไมมีกานดอก ผลเปนผลรวมรูปกลม
ผิวขรุขระ
สวนที่ใหสี : แกนตน เปลือกตน
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เสนไหมที่ยอ มดวยฝางจุม ในนํ้าปูนเพื่อให
ไดเปนสีบานเย็น
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การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยใชไมเข
มีขั้นตอนเชนเดียวกับการยอมดวยไมฝางแดง เมื่อเติมสารสมจะเห็นนํ้าสีขุน เมื่อนําเสนไหม เสนฝาย ลงยอม
นํ้าสีจะคอยๆ ใสขึ้น เสนใยที่ยอมไดเปนสีเหลือง

ผาไมเขใหเปนชิ้นเล็กๆ

เติมสารสม เพื่อใหเกิดเม็ดสี

จุมเสนไหม/ฝายลงยอมในนํ้าเข
บีบ นํา้ ย อ มเขออกแล ว เอา
ไปกระตุ ก เพื ่อ ให เ ส น ด า ย
คลายเปนเสนตรง

แชเสนฝายในนํ้าสีเพื่อใหสีดูดซับดี
สีที่ยอมดวยเข โดยใชสารสมเปนตัวชวยติดสีจะไดเปนสีเหลือง
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เสนไหมหรือเสนฝายที่ยอมดวยเขซึ่งมีสีเหลืองนําไปจุมในนํ้ายอมจากไมฝางจะไดเปนสีสม

ยอมดวยเข

ยอมเขแลวยอมฝาง

ยอมดวยฝาง

3. ตนสาปเสือ
ชื่อทองถิน่ : ภาคกลางเรียกวา หญาเสือหมอบ หญาดอกขาว
หญาดงราง ฝรั่งรุกที่ ฝรั่งเหาะ (สุพรรณบุร)ี บานราง ผักคราด (ราชบุร)ี
ภาคเหนือ เรียกวา หญาเมืองวาย หญาเมืองฮาง ซิโพกวย เซ โพกวย บอโส
เพาะจีแค (กะเหรี่ยง - แมฮอ งสอน) หนองเสง เปรง (กะเหรี่ยง - เชียงใหม)
ลักษณะ : ไมลมลุก แตกกิ่งกานสาขามากจนดูเปนทรงพุม
ลําตนมีขนประปราย ใบเปนใบเดี่ยว รูปหอก ปลายแหลม โคนใบ
สอบ ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อย ดอกออกเปนชอที่ปลายกิ่ง มีสีขาว
มวง ผลมีขนาดเล็ก แหง มีสีดํา เปนสันหรือเปน 5 เหลี่ยม
สวนที่ใหสี : ใบ
การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยใชตนสาปเสือ
1) นําใบสาปเสือมาหั่นหยาบ ชั่งประมาณ 3 กิโลกรัม ตมในนํ้า 20 ลิตร จนนํ้าเดือดเล็กนอย แลวตมตอไป
ประมาณ 30 นาที แลวตักใบสาบเสือออก กรองนํ้าที่ไดผานผากรอง ไดนํ้าเปนสีเขียวอมเหลือง
2) นํานํ้ายอมใบสาบเสือที่ผานการกรองแลวขึ้นตั้งไฟจนเดือดออนๆ จากนั้นจึงเติมตัวชวยติดสี
- ถาตองการสีเหลือง ใชสารสมเปนสารชวยติดสี
- ถาตองการสีเขียว ใชจุนสี (CuSO4) เปนสารชวยติดสี
- ถาตองการสีเขียวขี้มา ใชสนิมเหล็ก (FeSO4) เปนสารชวยติดสี
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ใบสาปเสือมาหั่นหยาบ

ชวยกันหั่น
ตมใบสาบเสือในนํ้า

ใบสาบเสือที่หั่นหยาบแชนํ้า
ตักใบสาบเสือออก กรองนํ้าที่ไดผานผากรอง

เลือกใชตัวติดสี

ถาตองการสีเหลือง ใช
สารสมเปนสารชวยติดสี

ถาตองการสีเขียว ใชจุนสี
(CuSO4) เปนสารชวยติดสี
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ถาตองการสีเขียวขี้มา ใช
สนิมเหล็ก (FeSO4) เปน
สารชวยติดสี
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นํ้าตมของใบสาบเสือที่ใชจุนสี (CuSO4) เปนสารชวยติดสี

4. ใบหูกวาง
ชื่อทองถิ่น : โคน ดัดมือ ตัดมือ ตาบัง หลุมบัง โคน ตาแปห
ลักษณะ : ไมยืนตน แตกกิ่งเปนชั้นๆ เรือนยอดคอนขาง
กลมทรงพุม เปลือกตนสีเทาแกมนํ้าตาล ใบเปนใบเดี่ยวรูปไขกลับ
เรียงเวียนสลับแผนใบหนา หลังใบเปนมันวาว ดอกมีขนาดเล็ก
สีขาวไมมีกลีบดอก ผล รูปกลมรี ดานขางแบนเปนสัน ผลสดมีสี
เขียว เมื่อแกจะแหงเปนสีดําคลํ้า ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด
สวนที่ใหสี : ใบ
การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยใชใบหูกวาง
1) นําใบหูกวางมาหั่นหยาบ ชั่งประมาณ 3
กิโลกรัม ตมในนํ้า 20 ลิตร จนนํา้ เดือดเล็กนอย แลวตมตอ
ไป ประมาณ 30 นาที แลวตักใบหูกวางออก กรองนํ้าที่ได
ผานผากรอง ไดน้าํ เปนสีเขียวอมเหลือง
2) นํานํา้ ยอมใบหูกวางทีผ่ านการกรองแลวขึ้น
ตั้งไฟจนเดือดออนๆ จากนั้นจึงเติมตัวชวยติดสี

ถาตองการสีเหลืองออน
ใชนํ้าปูนใสเปนสารชวยติดสี

ใบหูกวางมาหั่นหยาบ

ถาตองการสีเหลือง ใชจุนสี
(CuSO4) เปนสารชวยติดสี
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นํ้าตมใบหูกวาง

ถาตองการสีเทาดํา ใชสนิม
เหล็ก เปนสารชวยติดสี
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ใชจุนสี (CuSO4) เปนสารชวยติดสี

ไหมที่ยอมดวยใบหูกวาง+จุนสี

5. มังคุด
ลักษณะ : ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ลําตนตรงสูง
เปลือกสีนํ้าตาลคลํ้า และมียางเปนสีเหลือง ทรงตนแบบกรวยควํ่า พุม
หนาทึบ ใบเปนใบเดี่ยว รูปยาวรี เนื้อใบหนา ปลายแหลม ผิวใบดานบน
เปนมันสีเขียวเขมสวนดานลางสีเขียวปนเหลือง ดอกออกเปนดอกเดี่ยว
หรือดอกคู ตามปลายกิ่ง มีสีเหลือง กลีบดอกเปนรูปไข ผลคอนขางกลม
เปลือกหนา ผิวเกลี้ยง ผลออนมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีมวงอมนํ้าตาลแดง
ภายในมีเนื้อสีขาว นุม มังคุด ปลูกมากในภาคใตและภาคตะวันออก
ของไทย ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด
สวนที่ใหสี : เปลือก
การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยใชเปลือกมังคุด
1) นําเปลือกมังคุดที่ตากแหง มาสับหยาบๆ ชั่งประมาณ 3 กิโลกรัม ตมในนํ้า 20 ลิตร จนนํ้าเดือดเล็กนอย
แลวตมตอไปประมาณ 30 นาที แลวตักเปลือกมังคุดออก กรองนํ้าที่ไดผานผากรอง
2) นํานํ้ายอมเปลือกมังคุดที่ผานการกรองแลวขึ้นตั้งไฟจนเดือดออนๆ จากนั้นจึงเติมตัวชวยติดสี
- ถาตองการ สีนํ้าตาล ใชสนิมเหล็ก (FeSO4) เปนสารชวยติดสี
- ถาตองการสีแดง ใชจุนสี (CuSO4) เปนสารชวยติดสี
- ถาตองการสีแดงอมชมพู ใชสารสม เปนสารชวยติดสี

เปลือกมังคุดตมในนํ้า

นํ้ายอมเปลือกมังคุด+สารสม
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เสนฝายยอมดวย
เปลือกมังคุด+สารสม
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6. ตนสบูแดง / สบูเลือด
ชื่อทองถิ่น : ละหุงแดง สบูเลือด สลอดแดง สีลอด หงษเทศ
เยาปา ยาเกาะ
ลักษณะ : ไมพุม ทุกสวนมียางสีขาว ใบเปนใบเดี่ยวออกสลับ
ขอบใบหยัก ใบออนมีสีแดงอมมวง เมื่อใบแกจะมีสีเขียวอมแดง ดอก
ออกเปนชอ ที่ปลายยอด มีสีแดงเขมและมีสีเหลืองอยูตรงกลาง ผล
รูปรียาวมีสีเขียว เมื่อแกจะมีสีเหลืองและแตกออก ภายในมีเมล็ดสี
นํ้าตาล จํานวน 3 เมล็ด ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด หรือปกชํา
สวนที่ใหสี : ใบ
การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยใชตนสบูเลือด
1) นําใบสบูเลือดมาหั่นหยาบ ชั่งประมาณ 3 กิโลกรัม ตมในนํ้า 20 ลิตร จนนํ้าเดือดเล็กนอย แลวตมตอไป
ประมาณ 30 นาที แลวตักใบสบูเลือดออก กรองนํ้าที่ไดผานผากรอง
2) เติมจุนสี (CuSO4) เพื่อใชเปนสารชวยติดสี จะไดสีเขียวมะกอก
ใบสบูเลือด

ใบสบูเลือดมาหั่นหยาบ

ใบสบูเลือดตมในนํ้า

ตักใบสบูเลือดออก
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ใสจุนสี เปนสารชวยติดสี จะไดสีเขียวมะกอก

7. ครั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร : Laccifer lacca Kerr
ลักษณะ : ครั่งเปนแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีตัวสีแดง มีงวง
เจาะลงในกิ่งไมเพื่อดูดนํ้าเลี้ยง ไมสามารถเคลื่อนที่ได สรางรังหอหุม
ปองกันตัว รังประกอบดวยสารสีมวงแดง ครั่งจะอาศัยอยูตาม กิ่งของ
ตนไม เชน จามจุรี (ฉําฉา) พุทรา สะแก เปนตน ครั่งจะวางไขทีละฟอง
หรือวางติดตอกันเปนสาย ไขจะฟกตัวภายใน 20 นาที เมื่อครั่งตัวเมีย
อายุได 1 เดือนจะเปลี่ยนรูปรางเปนถุงกลม หนวดและตาหายไป และ
ไดรับการผสมพันธุ หลังจากนั้นจะขยายตัวใหญขึ้นจนเกือบกลมในตัว
เต็มไปดวยนํ้าสีแดง (สารใหสี) และมีไขเปนจํานวนมากในทอง ครั่งที่นํา
มาใชประโยชนจึงเปนครั่งตัวเมีย
สวนที่ใหสี : รัง
การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยใชครั่ง
1) ใชครั่ง 2 กิโลกรัม หอดวยผาขาวบางแชดวยนํ้าสะอาดไวคางคืน พอรุงเชาใชนํ้ารอนคอยๆ เทราดเพื่อสกัดสี
ออกใหมากขึ้น

ครั่ง

ครั่งที่ตําแลว

ตําครั่งใหละเอียด

ครั่งที่แชในนํ้าคางคืน
ใชนํ้ารอนคอยๆ เท
ราดเพื่อสกัดสี
แลวกรองดวยผา
ขาวบาง
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2) เติมนํ้าลงในหมอยอม เติมนํ้ามะขามเปยก 0.5 กิโลกรัม แลวเติมนํ้าใหมีปริมาตรประมาณ 15 ลิตร

3) นําเสนใยที่ตองการยอม จุมลงในนํ้ายอม จนไดสีที่ตองการ จากนั้นนําไปตมใหเดือดประมาณ 15 - 20 นาที
จะไดสีแดงสม
4) ถาตองการสีมวงใหนําไปแชในนํ้าปูนใส

เสนฝายที่ยอมดวยครั่งแลวนําไปแชใน
นํ้าปูนใส จะไดเปนสีมวง

8. มะพูด
ชื่อทองถิ่น : ปะหูด มะหูด (อีสาน) ประโฮด (เขมร) มะนู
ตะพูด จําพูด พะวาใบใหญ สมปอง สมมวง มะพูด (ปตตานี)
ลักษณะ : ไมยืนตนขนาดกลาง ใบเปนใบเดี่ยว เนื้อใบหนา
เรียบ ผิวมัน มีสีเขียวเขม รูปใบเปนรูปหอก ดอก ออกเปนชอเล็กๆ กาน
สั้น กลีบดอกเปนทรงกลมหนา มีสีขาวแกมเหลือง หรือ ขาวแกมเขียว
ผลเปนทรงกลม เรียบ ผิวมัน ผลดิบมีสีเขียว ผลแกมีสีเหลือง เมื่อสุกจะ
มีสีสม มีรสเปรี้ยวอมหวาน ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด
สวนทีใหสี : เปลือก
การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยมะพูด
1) ใชแกนตนมะพูด ดําเนินการเชนเดียวกับการยอมดวยไมเข
โดยใชสารสมเปนตัวชวยติดสีจะไดสีเหลืองออนกวาสีเหลืองจากการ
ยอมดวยเข

แกนตนมะพูด

แกนมะพูดที่ผาเปนซี่เล็กๆกอนนําไปแชนํ้า

70

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

แกนมะพูดแชนํ้าทิ้งไว 1 คืน

นํ้ายอมมะพูดที่ใสสารสมเปนตัวชวยติดสี

การยอมเสนฝาย/ไหม ดวยนํ้ายอมมะพูดที่ใสสารสมเปนตัวชวยติดสี จะไดเปนสีเหลืองออน

9. มะพราว
ชื่อทองถิ่น : หมากอูน หมากอูน ดุง (จันทบุร)ี โพล (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ภาคเหนือเรียกวาบาปาว คอสา (แมฮองสอน) เฮ็ดดุง
(เพชรบูรณ) ภาคใตเรียกวา พราว พราวยอ
ลักษณะ : ไมยืนตน ลําตนตั้งตรง สูงชะลูด ที่ลําตนมีรอยกาบ
ใบชัดเจนตลอดความสูงของ ลําตน ใบ เปนใบประกอบขนาดใหญและ
ยาวประกอบดวยใบยอยเรียงสลับกันเปนรูปขนนก ใบยอยเปนแผน
แคบยาวปลายใบแหลม พื้นผิวเรียบเปนมัน มีสีเขียวแก ดอกออกเปน
ชอที่บริเวณกาบหุมดอก ผลมีทรงกลมหรือรี เปลือกนอกเรียบเกลี้ยง
ผลออนมีสีเขียว ผลแกมีสีนํ้าตาล เปลือกชั้นกลางเปนเสนใยแตชั้นในจะแข็งเปนกะลา ชั้นตอไปเปนเนื้อมีสีขาวนุมและ
ภายในมีนํ้าใส รสจืด หรือหวาน
สวนที่ใหสี : เปลือก
การยอมสีเสนไหม เสนฝาย โดยเปลือกมะพราว
1) ใช เปลือกมะพราว 5 กิโลกรัมต อ นํา้ 20 ลิต ร ต ม จนเดื อ ดอย า งน อ ยครึ ่ง ชั ่วโมง ใช ส นิม เหล็ก
(FeSO4) เปนสารชวยติดสี
สีที่ได ขึ้นกับเปลือกมะพราวทีใ่ ช ถาเปนมะพราวออนจะไดสีเทา ถาเปนมะพราวทึนทึกจะไดสีนํา้ ตาล

ใสสนิมเหล็ก

เปลือกมะพราวทึนทึก
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ใสสนิมเหล็ก

เปลือกมะพราวออน

จะไดสีเทา

นํ้ายอมเปลือกมะพราวออนที่ใสสนิมเหล็กแลว

เสนไหมที่ยอมดวยเปลือกมะพราวทึนทึก

เสนฝายที่ยอมดวยนํ้ายอมมะพราว หากนํามาขยําในนํ้าโคลน ก็จะทําใหไดสีที่เขมขึ้น และเสนดายจะออนนุม

กรองโคลน

โคลนตม

กอนใชตอ งกรองดวยผาขาวบาง
เสนดายที่ยอ มดวยนํ้ายอม
มะพราวแลวมาลงโคลน
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การยอมสีเสนไหมหรือเสนฝายดวยวัสดุธรรมชาติสามารถใหสีที่แตกตางกันขึ้นกับวัตถุดิบที่
นํามาใช ผูประกอบการที่ตองการใหการยอมไดสีที่มีความสมํ่าเสมอตองพยายามเลือกใชวัตถุดิบ จด
ปริมาณสารชวยติดสีที่ใชไว และอาจตองยอมหลายๆ ครั้งเพื่อใหไดสีที่ตองการ จากนั้นลางนํ้าดวย
จนหมดสี ปองกันสีตก

ผลงานที่ได
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โครงการพัฒนาคุณภาพสนคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
ประเภทผาทอ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ OTOP ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑประเภทผาทอใหมี
คุณภาพและสามารถเขาสูกระบวนการขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
1.2 เพื่อถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการสินคาผาทอในพื้นทีภ่ าคกลางและภาคเหนือใหมีความรู
ความเขาใจในการผลิตสินคาใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และมีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดลอมและการบําบัดนํ้าเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต
1.3 เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อสียอมตองหาม
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 การแถลงขาวและพิธีเปดโครงการฯ
พืน้ ที่ภาคเหนือ จํานวน 2 ครัง้
» ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริเวอรเฮาสรีสอรท อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน มีจํานวนผูเขารวมงานทั้งหมด 77 ราย
» ครั้งที่ 2 : วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมนครแพรทาวเวอร จังหวัดแพร มีจํานวน
ผูเขารวมงานทั้งหมด 130 ราย
พืน้ ที่ภาคกลาง จํานวน 2 ครั้ง
» ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี มีจํานวน
ผูเขารวมงานทั้งหมด 85 ราย
» ครั้งที่ 2 : วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ หวยปาปกรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี มีจํานวน
ผูเขารวมงานทั้งหมด 152 ราย
2.2 การจัดฝกอบรม
พืน้ ที่ภาคเหนือ จํานวน 2 ครัง้
» ครั้งที่ 1 : วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอรเฮาสรีสอรท จังหวัดแมฮองสอน
มีจํานวนผูเขาอบรม 43 ราย
» ครั้งที่ 2 : วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมนครแพรทาวเวอร จังหวัดแพร มีจํานวน
ผูเขาอบรม 100 ราย
พืน้ ที่ภาคกลาง จํานวน 2 ครั้ง
» ครั้งที่ 1 : วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ แพรวอาภา เพลส จังหวัดราชบุรี มีจํานวน
ผูเขาอบรม 44 ราย
» ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ หวยปาปกรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี มีจํานวน
ผูเขาอบรม 137 ราย
2.3 สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 4 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด 324 ราย
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รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
ประเภทผาทอ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
(จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดแพรและจังหวัดแมฮองสอน)
1. การแถลงขาวและพิธีเปดโครงการพัฒนาคุณภาพสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาทอในภาคเหนือและภาคกลาง
ผลการดําเนินงานการแถลงขาวและพิธีเปดโครงการฯ ในภาคกลางและภาคเหนือ ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดแพรและจังหวัดแมฮองสอน
 การแถลงขาวและพิธีเปดโครงการฯ ในภาคเหนือ จํานวน 2 ครั้ง
» ครั้งที่ 1 จังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริเวอรเฮาสรีสอรท
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีจํานวนผูเขารวมงานทั้งหมด 77 ราย
» ครั้งที่ 2 จังหวัดแพร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมนครแพรทาวเวอร จังหวัด
แพร มีจํานวนผูเขารวมงานทั้งหมด 130 ราย
ภาพบรรยากาศในวันแถลงขาวเปดโครงการฯ
ณ โรงแรมริเวอรเฮาสรีสอรท จังหวัดแมฮองสอน

เจาหนาที่กรมวิทยาศาสตรบริการและผูเขารวมการฝกอบรม
บรรยากาศในการอบรม

ผูประกอบการนําผาทอมาจําหนายในงาน
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 การแถลงขาวและพิธีเปดโครงการฯ ในภาคกลาง จํานวน 2 ครั้ง
» ครั้งที่ 1 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ โฮเทล จังหวัด
ราชบุรี มีจํานวนผูเขารวมงานทั้งหมด 85 ราย
ภาพบรรยากาศในวันแถลงขาวเปดโครงการฯ
ณ โรงแรมโกลเดน ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ กลาวเปดงาน

ผูเขารวมงานถายภาพรวมกัน

การสัมมนาในหัวขอ “การพัฒนาคุณภาพ
ผาทอและมาตรฐาน มผช.”

บรรยากาศภายในหองสัมมนา

ผูประกอบการผาทอในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนําผาทอมาจัดจําหนายในบริเวณภายในหองประชุม
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» ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ หวยปาปกรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
มีจํานวนผูเขารวมงานทั้งหมด 152 ราย
ภาพบรรยากาศในวันแถลงขาวเปดโครงการฯ
ณ หวยปาปกรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ กลาวเปดงาน

การแถลงขาวเปดงาน

บรรยากาศภายในหองสัมมนา

ผูประกอบการนําผลิตภัณฑผาทอมาแสดงในงาน

2. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทผาทอ ในภาคเหนือและภาคกลาง”
ผลการดําเนินงานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาทอ ในภาค
เหนือและภาคกลาง”
 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในภาคเหนือ จํานวน 2 ครั้ง
» ครั้งที่ 1 จังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอรเฮาสรีสอรท
จังหวัดแมฮองสอน มีจํานวนผูเขาอบรม 43 ราย
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ภาพบรรยากาศการฝกอบรม
ณ โรงแรมริเวอรเฮาสรีสอรท จังหวัดแมฮองสอน

เจาหนาที่และผูเขารวมการฝกอบรม ถายภาพรวมกัน

ผูเขารวมฝกอบรมฟงการบรรยายจากวิทยากร

บรรยากาศในการอบรม

บรรยากาศในการอบรม
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» ครั้งที่ 2 จังหวัดแพร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมนครแพรทาวเวอร จังหวัด
แพร มีจํานวนผูเขาอบรม 100 ราย
ภาพบรรยากาศการฝกอบรม
ณ โรงแรมนครแพรทาวเวอร จังหวัดแพร

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ กลาวเปดฝกอบรมฯ

ผูเขารวมฝกอบรมฟงการบรรยายจากวิทยากร

ผูเขารวมฝกอบรมถายภาพรวมกัน

บรรยากาศในการฝกอบรม

บรรยากาศในการฝกอบรม
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 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในภาคกลางจํานวน 2 ครั้ง
» ครั้งที่ 1 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ แพรวอาภา เพลส จังหวัดราชบุรี
มีจํานวนผูเขาอบรม 44 ราย
ภาพบรรยากาศการฝกอบรม
ณ แพรวอาภา เพลส จังหวัดราชบุรี

» ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ หวยปาปกรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี
มีจํานวนผูเขาอบรม 137 ราย
ภาพบรรยากาศการฝกอบรม
ณ หวยปาปกรีสอรท จังหวัดอุทัยธานี

ผูสนใจลงทะเบียนเขารวมการฝกอบรม

นางสาวอุราวรรณ อุนแกว กลาวเปดฝกอบรมฯ

บรรยากาศในการอบรม

บรรยากาศในการอบรม

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายหัวขอตางๆ ดังนี้
ชื่อหัวขอ/ผูบรรยาย

สรุปรายละเอียดแตละหัวขอ

1. เทคโนโลยีการยอม : การยอมใหสีติด
ทนนาน และความสมํ่าเสมอของสี และ
การตรวจสอบความเปนกรด-ดาง โดย
ผศ.ศุภลักษณ อางแกว

ผลิตภัณฑท่ที ํามาจากฝายและไหม สวนใหญจะใชดา ยฝายดิบในการทอ ผูป ระกอบการที่
ยอมเสนดายดวยสีธรรมชาติ มักพบปญหาในการยอม คือ สีตดิ เสนดายไมดี ไมสมํ่าเสมอ
สีไมเขม และสีตกงาย วิธแี กปญ
 หา คือ ตองทําความสะอาดเสนดายกอนนําไปยอม เพื่อ
กําจัดแว็กซ ไขมัน และสิ่งสกปรกที่เคลือบติดผิวดานนอกของเสนใยออกไป แนะนําการใช
ชุดทดสอบความเปนกรด-ดาง เพื่อตรวจทดสอบเบื้องตนใหแกผปู ระกอบการได
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ชื่อหัวขอ/ผูบรรยาย

สรุปรายละเอียดแตละหัวขอ

2. การยอมสีธรรมชาติ โดยคณาจารยจาก สาธิตการยอมเสนไหมดวยวัสดุจากธรรมชาติ เชน ครั่ง เปลือกมะพูด (ประโหด) เปลือก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ประดู เหงากลวย โดยการยอมสีจากวัสดุธรรมชาติแตละชนิดจะมีลักษณะการยอม
ธนบุรี และปราชญชาวบาน
เทคนิคการยอมที่แตกตางกัน การปรับสภาวะกรดดาง เชน ฝายสีจะติดไดดีในสภาวะที่
เปนดาง ในขณะที่ไหมจะติดสีไดดีในสภาวะที่เปนกรด และอาจมีการใชสารชวยยึดติดสี
ดวยเพื่อใหทนตอการซักลาง
3. การตรวจสอบทางเคมีและความ
สุม เก็บตัวอยางสียอ มและตัวอยางเสนดายยอมสีสาํ เร็จรูปที่จาํ หนายในแตละพื้นที่มาทดสอบ
ปลอดภัยของการใชสารเคมี โดย
สมบัตทิ างเคมีและความปลอดภัย พบวาสียอ มในทองตลาดบางตัวอยางมีสารตองหาม
รศ. ดร.วินัย สมบูรณ
(Azodye) อยูซ ่งึ เปนสารกอมะเร็งได จึงแนะนําการเลือกใชสที ่ีปลอดภัยกับผูป ระกอบ
4. สาธิตเทคนิคในการบําบัดนํ้าเสียจาก ทําการสาธิตเทคนิคขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสียอยางงายแกผูประกอบการ เนื่องจากการ
ขั้นตอนการฟอกยอม โดย ผศ. ดร.อนวัช ยอมผาจะมีการเกิดนํ้าเสียปริมาณมากจําเปนตองมีการบําบัดเพื่อความปลอดภัยตอ
ผูประกอบการและชุมชน รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การบําบัดเบื้องตนอยางงายจะ
พินิจศักดิ์สกุล
นํานํ้ายอมไปผานชั้นตางๆ ของถังบําบัด ไดแก ทรายละเอียด กรวด ถานไม และหิน
ตามลําดับจากบนลงลาง นํ้าที่ผานการกรองแลว สามารถนําไปทิ้งในบอพักนํ้าได
5. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน : การอบรม เปนการใหความรู ความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รวมทั้งฝกการ
เชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสูระบบการรับรอง กรอกแบบฟอรมเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และ
ปญหาการไมผานเกณฑมาตรฐาน มผช.
โดย เจาหนาที่จากสํานักอุตสาหกรรม
จังหวัดแตละจังหวัด

ปญหาและอุปสรรค
1. ในสวนพื้นที่ภาคเหนือ บางพื้นที่มีปญหาดานภาษาที่ใชสื่อสาร เชน ตองใชภาษาประจําถิ่น ซึ่งจะไดความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่หนวยงานประจําทองถิ่นประสานงานให
2. ผูประกอบการมีความแตกตาง หลากหลาย มีความสนใจตั้งใจในการพัฒนาปรับปรุงแตกตางกัน
3. เจาหนาที่ วศ. ขาดความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับผา ชนิด เอกลักษณ อัตลักษณเฉพาะดานตางๆ กระบวนการ
ผลิต หรือคําศัพทเฉพาะวิชาชีพที่ผูประกอบการกลาวถึง
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
ประเภทผาทอในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง
พื้นที่ดําเนินการ
5 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน แพร ราชบุรี
สุพรรณบุรีและอุทัยธานี

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
400
324
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โครงการบําบัดสในนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการดานสงทอ
1. วัตถุประสงค
1.1 หาวิธีและสภาวะทีเ่ หมาะสมในการบําบัดในนํา้ เสียจากผูประกอบการดานสิง่ ทอใหเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด และสีไมเกิน 300 เอดีเอ็มไอ
1.2 ถายทอดความรูเรื่องการบําบัดนํ้าเสียและสาธิตการบําบัดนํ้าเสีย (pilot plant) จากกระบวนการ
ฟอกยอมใหกับผูประกอบการดานสิ่งทอ
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย จํานวน 7 ครั้ง
» ครั้งที่ 1 : วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดอุบลราชธานี
» ครั้งที่ 2 : วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2556 จังหวัดสุรินทร
» ครั้งที่ 3 : วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดพัทลุง
» ครั้งที่ 4 : วันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 จังหวัดชัยภูมิ
» ครั้งที่ 5 : วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557 จังหวัดลําพูน และจังหวัดแพร
» ครั้งที่ 6 : วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557 จังหวัดสุพรรณบุรี
» ครั้งที่ 7 : วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 จังหวัดแมฮองสอน
2.2 การจัดฝกอบรม จํานวน 2 ครั้ง
» ครั้งที่ 1 : วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ สวนปารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร มีจํานวน
ผูเขาอบรม 52 ราย
» ครั้งที่ 2 : วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง มีจํานวนผูเขาอบรม 36 ราย
2.3 สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 2 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด 88 ราย
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รายละเอียดโครงการบําบัดสีในนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการดานสิ่งทอ
1. กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย
จากวิสาหกิจชุมชนดานสิ่งทอ เพื่อพัฒนาวิธีการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสม
มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย จากสถานประกอบการ
OTOP ประเภทผาทอจํานวน 2 ครั้ง และสถานประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑจากกระจูด จํานวน 1 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
 ครั้งที่ 1 : วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดอุบลราชธานี
การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย จากผูป ระกอบการ
OTOP ประเภทผาทอ เพื่อพัฒนาวิธีการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสม จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน
2556 ไดเขาพบผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอในพื้นที่จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. กลุม สต รีทอ ผาบานบอน อําเ ภอสํา โรง
2. กลุม โอทอป ตําบลปะอาว อําเ ภอเมือง ฯ
3. กลุม ทอผายอมสีธ รรมชาติบา นห นอง ผือ อําเ ภอโขงเจียม
4. กลุมทอผาฝายยอมสีธรรมชาติบานกุม ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม
5. กลุมทอผายอมสีธรรมชาติบานนาบัว ตําบลทายาง อําเภอโขงเจียม
จากการพบผูประกอบการรวมทัง้ ขาราชการในทองที่ พบวา ชาวบานมีการรวมกลุมกันเพื่อ
ทอผาซึ่งมีทงั้ ผาฝายและผาไหม แตสวนมากทําเปนอาชีพเสริมเวลาวางหลังจากการทํานา โดยมีทงั้ นําเสนใยผา
มายอมเองและซื้อเสนใยทีย่ อมสําเร็จมาทอ และสีทใี่ ชก็มีทงั้ สีธรรมชาติ และสีเคมี นอกจากนีย้ ังพบวามีบางกลุม
ไดเลิกอาชีพทอผา เนือ่ งจากกลุมไมเขมแข็ง ขาดตลาดรองรับ ชาวบานเปลีย่ นไปประกอบอาชีพเสริมอืน่ ๆ ทีม่ ี
รายไดดีกวา
สรุปความตองการการจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีการบําบัดสีในนํ้าทิ้ง จากการลงพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ไดดังนี้
ชื่อกลุม

ผลิตภัณฑ

กระบวนการผลิต

การจัดการนําทิ้ง

ความตองการฯ

1. กลุมสตรีทอผา
บานบอน อําเภอ
สําโรง

ผาฝาย และผาไหม

ทําการยอมฝาย ยอมไหม
ดวยสีเคมี มีทั้งการซื้อไหม
ซื้อฝายมายอม และปลูก
หมอนเลี้ยงไหม สาวไหม จน
กระทั่งทอออกมาเปน
ผลิตภัณฑ

นํ้าลางและนํ้าสียอมที่
เหลือเททิ้งลงดิน หรือ
ทิ้งไวในภาชนะให
ระเหยไป เนื่องจากมี
ปริมาณนํ้าไมมาก

เนื่องจากขาดความตระหนัก
ดานสิ่งแวดลอมและมี
ปริมาณนํ้าทิ้งไมมากจึงไม
ตองการเทคโนโลยีการบําบัด
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ชื่อกลุม
2. กลุมโอทอป
ตําบลปะอาว
อําเภอเมืองฯ

ผลิตภัณฑ

กระบวนการผลิต

การจัดการนําทิ้ง

ความตองการฯ

ผาฝาย และผาไหม

ซื้อไหมและฝายมาทําการ
ยอมและทอเอง ทําการ
ยอมผาไหม และฝาย ดวยสี
เคมี และสีธรรมชาติ

ใชนํ้าปริมาณมากใน
การยอมสีธรรมชาติ
เพราะตองตมจน
เปลือกไมซีด นํ้าเสียที่
เกิดขึ้นหลังการยอมทิ้ง
ใหเย็นหรือเททิ้งไป
ขณะรอนๆ

มีความตองการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ พัฒนาฝมือ
แรงงาน พัฒนาลวดลายผา
เพื่อเพิ่มการแขงขันมากกวา
การจัดการสิ่งแวดลอมและ
การบําบัดนํ้าทิ้ง

เลิกทอผามาประมาณ
10 ปแลว เนื่องจาก
กลุมไมเขมแข็ง ขาด
ตลาดรองรับ ชาวบาน
เปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพเสริมอื่นๆ ที่มี
รายไดดีกวา
4. กลุมทอผาฝาย
ผาฝาย
ไมมีการยอมผา มีเพียงการ
รับจางทอผา เปนผาผืน
ยอมสีธรรมชาติ
ทอลายผาขาวมา
บานกุม ตําบล
หวยไผ อําเภอ
โขงเจียม
ผาฝาย
ฝายที่ใชสวนใหญซื้อจาก
นํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากการ
5. กลุมทอผายอม
โรงงานฝาย หรือซื้อฝายมา ยอม เททิ้งลงดิน
สีธรรมชาติ
ดีด และเข็นเอง บางราย
บานนาบัว ตําบล
ปลูกฝายใชเอง การยอม
ทายาง อําเภอ
เปนการยอมสีธรรมชาติ
โขงเจียม
วัสดุที่ใชเปนเปลือกไมที่หา
ไดในทองถิ่น
3. กลุมทอผายอม
สีธรรมชาติบาน
หนองผือ อําเภอ
โขงเจียม

มีความตองการการพัฒนา
ฝมือ โดยตองการลายมัดหมี่
และลายใหมๆมากกวา
การจัดการสิ่งแวดลอมและ
การบําบัดนํ้าทิ้งเนื่องจาก
ขาดความตระหนักทางดาน
สิ่งแวดลอม

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย
วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดอุบลราชธานี

สัมภาษณกลุมสตรีทอผาบานบอน อําเภอสําโรง

สัมภาษณกลุมโอทอป ตําบลปะอาว อ.เมืองฯ
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บริเวณฟอกยอมไหมกลุมสตรีทอผาบานบอน
อําเภอสําโรง นํ้าทิ้ง เทลงดินโดยไมผานการบําบัด (ไมมีระบบบําบัด)

การทดสอบความเปนกรด-ดาง ของนํ้าทิ้งจากขั้นตอน
การยอมไหม กลุม สตรีทอผาบานบอน อําเภอสําโรง

การเก็บตัวอยางดินบริเวณฟอกยอมไหม กลุมสตรี
ทอผาบานบอน อําเภอสําโรง

การเก็บตัวอยางดินบริเวณแหลงนํ้าที่มีการปนเปอน
นํ้าเสียจากการฟอกยอมไหมกลุมสตรีทอผา
บานบอน อําเภอสําโรง

เศษไหมและรังไหมหลังจากการสาวไหมถูกทิ้งลงดิน
โดยไมมีการจัดการ (กลุมสตรีทอผาบานบอน
อําเภอสําโรง)

 ครั้งที่ 2 : วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2556 จังหวัดสุรินทร
การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย จากสถานประกอบการ
OTOP ประเภทผาทอ เพื่อพัฒนาวิธีการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสม จังหวัดสุรินทร ระหวางวันที่ 16 - 20 ธันวาคม
2556 ไดเขาพบผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอในพื้นที่จํานวน 13 ราย ดังนี้
1. กลุมมัดหมี่โฮลโบราณ ตําบลเขวาสินรินทร อําเภอเขวาสินรินทร
2. กลุม สต รีตาํ บล ตากูก ตํา บลตากูก อํ าเภอเขวาสินร นิ ทร
3. กลุม ทอผาไ หมบานปร ะทุน ตําบล แตล อําเ ภอศีข รภูมิ
4. กลุมทอผาไ หมม ัดหมี่และยก ดอก บานไ ทร ตําบลจ าร พัต อํา เภอศ ีข รภูมิ
5. กลุม ร วมพลัง พัฒนา ตําบลสว าย อํ าเภอเมื องฯ
6. กลุม อนุร กั ษและแปร รูปผ าทอ ตําบลท าสว า ง อําเ ภอเมือง ฯ
7. กลุม ศาลาไ ทยทอผาบานท าสวาง ตําบลทาสว า ง อําเ ภอเมือง ฯ
8. กลุมทอผาไหมและผลิตภัณฑเปาแกวบานหนองยาง ตําบลตรําดม อําเภอลําดวน
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9. กลุม สต รีทอผ า ไ หมบานต าโต ตําบลพ รมเทพ อําเ ภอทาต มู
10. กลุม สต รีบา นด อนแ รด ตําบลด อนแรด อํา เภอรัต นบุร ี
11. กลุมทอผาไหมพื้นเมืองและเสื้อชาวกูย ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ
12. โรงฟอกยอมเสนไหม นิคมสรางตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร ในพระบรมราชานุเคราะห
ตําบลกาบเชิง อําเภอกาบเชิง
13. กลุมทอผาไหมบานตะเคียน ตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง
จากการพบผูป ระกอบการรวมในทองที่ และขาราชการสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรนิ ทรพบวา ชาวบานมี
การรวมกลุม กันอยางเขมแข็งเพื่อทอผาไหม มีความกระตือรือรนดานสิ่งแวดลอม และมีความตองการระบบบําบัดนํ้าเสีย
ทั้งนี้ชาวบานประกอบอาชีพทอผาไหมเปนอาชีพหลักรวมกับการทํานา การทอผาไหมสามารถสรางรายไดใหกบั ครอบครัว
ปละนับแสนบาทจนถึงนับลานบาทตอป มีความตองการของลูกคามากกวากําลังผลิตที่มีอยู โดยผาไหมทอของผูป ระกอบการ
บางรายมีราคาขายตอผืนหนึ่งนับแสนบาท ชาวบานสวนใหญมฐี านะมั่นคง มีความเปนอยูด ี กระบวนการผลิตมีต้งั แตปลูก
หมอนเลี้ยงไหมเอง และซื้อเสนใยมายอมและทอเอง ในรายที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเอง ก็ยังคงตองซื้อไหมสําเร็จมายอมและ
ทอ เนื่องจากการปลูกหมอนเลี้ยงไหมไมสามารถใหเสนไหมมากพอตามความตองการของตลาด สําหรับกระบวนการฟอก
ยอมนั้น มีท้งั กระบวนการที่ใชสีธรรมชาติ และสีเคมี นอกจากนี้ยังพบวา ผูป ระกอบการมีความสัมพันธและความรวมมือดี
กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรนิ ทร
ไดดังนี้

สรุปความตองการการจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีการบําบัดสีในนํ้าทิ้ง จากการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร

ชื่อกลุม

ผลิตภัณฑ

กระบวนการผลิต

การจัดการนํ้าทิ้ง

ความตองการฯ

1. กลุมมัดหมี่โฮล ผาไหม (ผืนละ 5 หมื่น
โบราณ
บาท - 1 แสนบาท)
ตําบลเขวาสินรินทร
อําเภอเขวาสินรินทร

ซื้อเสนไหมมาฟอกยอม
และทอเอง รับฟอกยอม
ใหสมาชิกในกลุม ใชสี
ธรรมชาติ

มีบอนํ้าทิ้งซิเมนตจาก
การฟอกยอม ปลอยให
ตกตะกอนและซึมลง
ดินดวยวิธีธรรมชาติ

เนื่องจากเปนการยอมสี
ธรรมชาติมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอย เทคโนโลยี
การบําบัดจึงไมจําเปนนัก แต
มีความสนใจอยูบางหากเปน
ระบบแบบงาย ตนทุนตํ่า

2. กลุม สตรีตาํ บล
ตากูก ตําบลตากูก
อําเภอเขวาสินรินทร

ผาไหม

ซื้อเสนไหมมาฟอกยอม
และทอเอง มีบานรับ
ฟอกยอมใหสมาชิกใน
กลุม ใชสีเคมี

ไมมีระบบบําบัด
เทลงพื้นดิน

มีปริมาณนํ้าทิ้งมาก อยากได
เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย
อยางงายที่ทําเองได และ
อยากใหมีการฝกอบรมเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดลอมการ
ออกแบบสรางระบบบําบัด

3. กลุมทอผาไหม
บานประทุน
ตําบลแตล
อําเภอศีขรภูมิ

ผาไหม

ปลูกหมอน เลี้ยงไหมเอง
รวมทั้งซื้อไหมมาฟอก
ยอม และทอ มีบานรับ
ฟอกยอมใหสมาชิกใน
กลุม ใชสีเคมี

มีบอนํ้าทิ้งโดยขุดดินลึก
ประมาณ 1 เมตร และ
รองกนดวยเศษถวย
ชามที่แตก ปลอยใหตก
ตะกอนและซึมลงดิน
ดวยวิธีธรรมชาติ

มีความตองการและเทคโนโลยี
อยางงายสําหรับระบบบําบัด
และการฝกอบรมเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอมการ
ออกแบบสรางระบบบําบัด
เนื่องจากเปนกลุม ที่มีการจัด
ตั้งเปนศูนยการเรียนรูฯ
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ชื่อกลุม

ผลิตภัณฑ

4. กลุมทอผาไหมมัด ผาไหม
หมี่และยกดอกบาน
ไทร ตําบลจารพัต
อําเภอศีขรภูมิ

กระบวนการผลิต

การจัดการนํ้าทิ้ง

ความตองการฯ

ซื้อไหมมาฟอกยอม และ
ทอ มีบานรับฟอกยอมให
สมาชิกในกลุม ใชสีเคมี
และสีธรรมชาติ โดยใชสี
เคมีมากกวาสีธรรมชาติ

มีบอนํ้าทิ้งโดยขุดดินลึก
ประมาณ 0.5 เมตร
ปลอยใหตกตะกอน
และซึมลงดินดวยวิธี
ธรรมชาติ

มีความตองการเทคโนโลยี
อยางงายสําหรับระบบบําบัด
และการฝกอบรมเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดลอมการ
ออกแบบสรางระบบบําบัด
เนื่องจากนํ้าทิ้งจากการฟอก
ยอมมีมาก และเปยกทวม
บริเวณฟอกยอม
มีความตองการเทคโนโลยี
อยางงายสําหรับระบบบําบัด
และการฝกอบรมเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอม
การออกแบบสรางระบบ
บําบัด และมีความพรอมเรื่อง
ทุนในการสรางระบบ
มีความตองการเทคโนโลยี
อยางงายและถูกสําหรับ
ระบบบําบัด และการฝก
อบรมเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมการออกแบบ
สรางระบบบําบัด เนื่องจากนํ้า
ทิ้งจากการฟอกยอมมีมาก และ
เปยกทวม บริเวณฟอกยอม
มีความตองการเทคโนโลยี
อยางงายสําหรับระบบบําบัด
และการฝกอบรมเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดลอมการ
ออกแบบสรางระบบบําบัด
เนื่องจากนํ้าทิ้งจากการฟอก
ยอมเปยกทวม บริเวณฟอก
ยอม มีความพรอมเรื่องทุนใน
การกอสราง
มีความตองการเทคโนโลยี
อยางงายสําหรับระบบบําบัด
และการฝกอบรมเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดลอม
การออกแบบสรางระบบ
บําบัด มีความพรอมเรื่องทุน
ในการกอสราง

5. กลุมรวมพลัง
ผาไหม (ผืนละ 5 หมื่น ซื้อไหมมาฟอกยอม และ
พัฒนา ตําบลสวาย บาท ขึ้นไป)
ทอ มีบานรับฟอกยอมให
อําเภอเมืองฯ
สมาชิกในกลุม ใชสีเคมี
และสีธรรมชาติ โดยใชสี
ธรรมชาติมากกวาสีเคมี

6. กลุมอนุรักษและ ผาไหม
แปรรูปผาทอ
ตําบลทาสวาง
อําเภอเมืองฯ

มีบอนํ้าทิ้งซิเมนตจาก
การฟอกยอม ปลอยให
ตกตะกอนและซึมลง
ดินดวยวิธีธรรมชาติ
หากบอเต็มซึมลงดิน
ไมทัน ตักไปทิ้งยังบอ
หินรางในหมูบาน
ซื้อไหมมาฟอกยอม และ มีบอนํ้าทิ้งซิเมนตจาก
ทอ มีบานรับฟอกยอมให การฟอกยอม ปลอยให
สมาชิกในกลุม ใชสีเคมี ตกตะกอนและซึมลง
ดินดวยวิธีธรรมชาติ
หากบอเต็ม ซึมลงดิน
ไมทัน สูบลงดินโดยตรง

7. กลุมศาลาไทย
ทอผาบานทาสวาง
ตําบลทาสวาง
อําเภอเมืองฯ

ผาไหม

ซื้อไหมมาฟอกยอม และ
ทอ มีสถานที่รับฟอกยอม
ใหสมาชิกในกลุม ใชสี
เคมี มีการรวมกลุมทอ
บริเวณเดียวกับการฟอก
ยอม

มีบอนํ้าทิ้งซิเมนตจาก
การฟอกยอม ปลอยให
ตกตะกอนและซึมลง
ดินดวยวิธีธรรมชาติ

8. กลุมทอผาไหม
และผลิตภัณฑเปา
แกวบานหนองยาง
ตําบลตรําดม
อําเภอลําดวน

ผาไหม และของที่ระลึก ปลูกหมอน เลี้ยงไหมเอง
ทําจากแกว
รวมทัง้ ซื้อไหมมาฟอก
ยอม และทอ มีสถานที่
รับฟอกยอมใหสมาชิกใน
กลุม ใชสีเคมี

มีบอนํ้าทิ้งโดยขุดดินลึก
ประมาณ 0.5 เมตร
ปลอยใหตกตะกอน
และซึมลงดินดวยวิธี
ธรรมชาติ
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ชื่อกลุม

ผลิตภัณฑ

9. กลุมสตรีทอผา
ไหมบานตาโต
ตําบลพรมเทพ
อําเภอทาตูม

ผาไหม

10. กลุมสตรีบาน
ดอนแรด
ตําบลดอนแรด
อําเภอรัตนบุรี

ผาไหม

กระบวนการผลิต

การจัดการนํ้าทิ้ง

ปลูกหมอน เลี้ยงไหมเอง เทลงดินโดยตรง
รวมทั้งซื้อไหมมาฟอก
ยอม และทอ มีบานรับ
ฟอกยอมใหสมาชิกใน
กลุม ใชสีเคมี และสี
ธรรมชาติ โดยใชสีเคมี
มากกวาสีธรรมชาติ

ความตองการฯ
ยังขาดความตระหนัก และ
ความรูเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอม มีความตองการ
และเทคโนโลยีอยางงาย
สําหรับระบบบําบัด และ
การฝกอบรมเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมการออกแบบ
สรางระบบบําบัด
ยังขาดความตระหนัก และ
ความรูเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอม มีความตองการ
เทคโนโลยีอยางงายสําหรับ
ระบบบําบัด และการฝก
อบรมเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมการออกแบบ
สรางระบบบําบัด
ไมมีความสนใจเทคโนโลยีอยาง
งายสําหรับระบบบําบัด และ
การฝกอบรมเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมการออกแบบสราง
ระบบบําบัดเนื่องจากมีปริมาณ
นํ้าทิ้งนอย และใชสีธรรมชาติ
จากมะเกลือ

ซื้อไหมมาฟอกยอม และ
ทอ มีสถานที่รับฟอกยอม
ใหสมาชิกในกลุม ใชสี
เคมี และสีธรรมชาติ โดย
ใชสีเคมีมากกวาสี
ธรรมชาติ มีการรวมกลุม
ทอบริเวณเดียวกับการ
ฟอกยอม
ซื้อไหมมาฟอกยอม และ
11. กลุมทอผาไหม ผาไหมยอมมะเกลือ
(เอกลักษณของชาวกูย) ทอ มีบา นที่รบั ฟอกยอมให
พื้นเมืองและเสื้อ
ชาวกูย
สมาชิกในกลุม มีการตัด
เย็บเปนชุด ใชสธี รรมชาติ
ตําบลสําโรงทาบ
จากมะเกลือ ยอมสีเคมี
อําเภอสําโรงทาบ
บางเล็กนอยเปนเสนแซม
ขายเปนเสื้อสําเร็จรูป

ทิ้งลงลํารางขางบาน
และปลอยลงสูไรนา
โดยตรง

12. โรงฟอกยอมเสน เสนไหม
ไหม นิคมสรางตนเอง
เลี้ยงไหม
จังหวัดสุรนิ ทร
ในพระบรมราชา
นุเคราะห
ตําบลกาบเชิง
อําเภอกาบเชิง

รับจางฟอกยอมไหมใหกบั
ผูป ระกอบการ OTOP
โดยใชสเี คมี มีเครื่องจักร
ขนาดใหญ ประกอบเปน
ธุรกิจ โดยไดทุนสนับสนุน
จากรัฐบาล มีเอกชนเขา
มาบริหารจัดการ มีลกู คา
ประมาณ 100 ราย

มีระบบบําบัดนํ้าเสีย
สมบูรณแบบ ขนาด 32
ลบม./วัน เปนกระบวน
การบําบัดทางชีวภาพ
และทางเคมี

13. กลุมทอผาไหม ผาไหม
บานตะเคียน
ตําบลตะเคียน
อําเภอกาบเชิง

ซื้อไหมมาฟอกยอม และ ไมมีระบบบําบัดนํ้าทิ้ง ยังขาดความตระหนัก และ
ทอ มีสถานที่รับฟอกยอม
ความรูเรื่องการจัดการ
ใหสมาชิกในกลุม ใชสีใช
ง่ สิ แวดลอม คมี วามต อง การ
สีเคมี และสีธรรมชาติ
และเทคโนโลยีอยางงาย
โดยใชสีเคมีมากกวาสี
สําหรับระบบบําบัด และ
ธรรมชาติ
การฝกอบรมเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมการออกแบบ
สรางระบบบําบัด
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มีการยอมไมมากมีนํ้า
ทิ้งปริมาณนอย

มีความพรอมดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
การบําบัดอยูแลว จึงไมมี
ความตองการ

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย
วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2556 จังหวัดสุรินทร

สัมภาษณ กลุม อนุรกั ษและแปรรูปผาทอ ตําบลทาสวาง อําเภอเมืองฯ

สัมภาษณ กลุม ทอผาไหมพื้นเมืองและเสือ้ ชาวกูย ตําบลสําโรงทาบ
อําเภอสําโรงทาบ

บริเวณฟอกยอมไหม กลุม อนุรกั ษและแปรรูปผาทอ ตําบลทาสวาง อําเภอ
เมืองฯ นํ้าทิ้งจากกระบวนการฟอกยอมปนเปอ นในบริเวณฟอกยอม
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รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

นํ้าทิ้งจากขั้นตอนการยอมไหม กลุม ทอผาไหมมัดหมี่
และยกดอกบานไทร ตําบลจารพัต อําเภอศีขรภูมิ

นํ้าทิ้งจากขั้นตอนการฟอกไหม กลุม มัดหมี่โฮลโบราณ
ตําบลเขวาสินรินทร อําเภอเขวาสินรินทร

บอนํ้าทิ้ง (นํ้ายอม+นํ้าฟอก+นํ้าลาง) กลุม ทอผาไหมมัดหมี่และยกดอกบานไทร
ตําบลจารพัต อําเภอศีขรภูมิ โดยขุดดินลึกประมาณ 0.5 เมตร
ปลอยใหตกตะกอนและซึมลงดินดวยวิธธี รรมชาติ

บอนํ้าทิ้ง (นํ้ายอม+นํ้าฟอก+นํ้าลาง) กลุม มัดหมี่โฮลโบราณ
ตําบลเขวาสินรินทร อําเภอเขวาสินรินทร บอซิเมนต ปลอยใหตกตะกอนและ
ซึมลงดินดวยวิธธี รรมชาติ
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 ครั้งที่ 3 : วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดพัทลุง
คณะทํางานโครงการบําบัดสีในนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการดานสิ่งทอ (56OTOP7) กรมวิทยาศาสตรบริการ
ไดลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิง่ แวดลอม และเก็บตัวอยางนํา้ ทิง้ /นํา้ เสีย จากการยอมกระจูด ณ ตําบล
ทะเลนอยและตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ 2557 พบวาพื้นที่ทั้ง 2 ตําบล
ตั้งอยูในพื้นที่ริมฝงทะเลนอย ซึ่งเปนทะเลสาบนํ้าจืดที่มีอาณาเขตติดตอกับทะเลสาบสงขลา โดยไดเขาพบผูประกอบ
การ OTOP ประเภทผลิตภัณฑจากกระจูด จําวน 5 ราย คือ
1. กลุม แมบา นเกษตรกรปลายต รอกรว มใจ ตําบลท ะเลนอย
2. กลุม ก ระจูด บานต น กระจูด ตําบลทะเ ลนอ ย
3. กลุม นาง วันดี เซง ฮวด ตําบลพ นางตุง
4. กลุม นาง จํานง ค เกลีย้ ง แกว ตําบลพ นางตุง
5. กลุมนางละมาย ชูมณี ตําบลพนางตุง
จากการพบผูประกอบการ OTOP ในพื้นที่พบวา อาชีพหลักของประชากรในพื้นที่ทั้ง 2 ตําบล คือ การรวม
กลุมผลิตภัณฑสินคา OTOP ประเภทผลิตภัณฑจากกระจูด เชน เสื่อ พัด หมวก กระเปา ตะกราเอนกประสงค และ
ภาชนะอื่นๆ โดยเปนอาชีพที่ทํามาเปนเวลาชานาน เปนองคความรูและภูมิปญญาในทองถิ่น สรางงานและรายไดแก
ชุมชนอยางพอเพียง อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑจากกระจูดของพื้นที่ทั้ง 2 ตําบลยังขาด
ความรูและความตระหนักดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการนํ้าทิ้งจากขั้นตอนการยอมกระจูด เปนผล
ใหมีนาํ้ เสียปลอยออกสูสงิ่ แวดลอม โดยเฉพาะทะเลนอย และมีความเสีย่ งทีจ่ ะกอใหเกิดปญหาการปนเปอนของ
สารมลพิษในบริเวณทะเลนอยได
พัทลุง ไดดังนี้
ชื่อกลุม
1. กลุมแมบาน
เกษตรกร
ปลายตรอกรวมใจ
ตําบลทะเลนอย

สรุปความตองการการจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีการบําบัดสีในนํ้าทิ้ง จากการลงพื้นที่จังหวัด

วัสดุที่ยอม (เสน
กระจูด/ผลิตภัณฑ)
ยอมเสนกระจูด

การจัดการเศษกระจูด

การจัดการนํ้าทิ้ง

สถาบันการศึกษาใน
ทองถิ่นเคยใหเก็บ
รวบรวมเศษกระจูดเพื่อ
เปนวัตถุดิบในการผลิต
ถานอัดแทง แตปจจุบัน
ไมมีการเก็บแลว เศษ
กระจูดจึงถูกรวมและทิ้ง
รวมกับขยะทั่วไป โดย
เทศบาลตําบลเปนผู
รวบรวมขยะไปกําจัด

- ผูประกอบการจะเก็บ
รวบรวมนํ้าทิ้งจากการ
ยอม โดยมีเทศบาล
ตําบลเปนผูเก็บและ
กําจัดให แตไมทราบวิธี
กําจัด
- นํ้าทิ้งจากการลาง เท
ลงพื้นโดยไมมีการ
บําบัด

92

ความตองการเทคโนโลยี
บําบัดนํ้าเสีย
- มีบริเวณยอม และระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของกลุม
แตปจจุบันไมไดใช เนื่องจาก
ไมไดรวมกลุมกันยอม จึงไม
สะดวกที่แตละครัวเรือนจะ
เดินทางมายอมบริเวณสวน
กลาง
- กลุมผูประกอบการมีความ
ตองการระบบบําบัดนํ้าเสีย
แยกแตละครัวเรือน เพราะ
งายตอการจัดการ แตมีขอ
จํากัดเรื่องงบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

ชื่อกลุม

วัสดุที่ยอม (เสน
กระจูด/ผลิตภัณฑ)

2. กลุมกระจูดบาน ยอมผลิตภัณฑกระจูด
ตนกระจูด ตําบล (ยอมสีหลังจากสานเปน
ทะเลนอย
ผลิตภัณฑแลว) โดยมี
พื้นที่รวมผลิตภัณฑของ
กลุม และยอมในบริเวณ
เดียว

การจัดการเศษกระจูด

การจัดการนํ้าทิ้ง

ความตองการเทคโนโลยี
บําบัดนํ้าเสีย

มีเศษกระจูดทิ้งเปน
จํานวนมาก โดยทิ้ง
บริเวณรอบบาน และจุด
ไฟเผา ไมมีการจัดการ
เศษกระจูด

- นํ้าทิ้งจากการยอมมี ไมมีระบบบําบัดนํ้าเสีย และ
ปริมาณนอย และไมมี ตองการระบบบําบัดนํ้าเสีย
ขั้นตอนการลาง โดย
นํ้าทิ้งจากขั้นตอนการ
ยอมปริมาณวันละ
20 - 40 ลิตร
- นํ้าทิ้งถูกเททิ้งลงดิน
บริเวณการยอมโดยไมมี
การบําบัด
นํ้าทิ้งจากการยอมและ กลุมยังขาดความตระหนัก
การลาง เทลงพื้นโดย ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ไมมีการบําบัด
จึงไมมีความกระตือรือรน
เรื่องการบําบัดนํ้าเสีย

3. กลุมนางวันดี
เซงฮวด ตําบล
พนางตุง

ยอมเสนกระจูด

มีเศษกระจูด และซองสี
เคมี ทิ้งเปนจํานวนมาก
โดยทิ้งบริเวณรอบบาน
ไมมีการจัดการ

4.กลุมนางจํานงค
เกลี้ยงแกว ตําบล
พนางตุง

ยอมเสนกระจูด

มีเศษกระจูดทิ้งบริเวณ นํ้าทิ้งจากการยอมและ มีความตองการระบบบําบัด
รอบบาน ไมมีการจัดการ การลาง เทลงพื้นโดย นํา้ เสียแยกแตละสถาน
ไมมีการบําบัด
ประกอบการ เนื่องจากมี
การยอมแยกแตละสถาน
ประกอบการ

5.กลุมนางละมาย
ชูมณี ตําบล
พนางตุง

ยอมเสนกระจูด

มีเศษกระจูดทิ้ง ไมมีการ มีระบบบําบัดนํ้าเสีย ตองการระบบบําบัดใหมที่มี
จัดการ
เสียอยางงาย แตใชการ ประสิทธิภาพดีกวาเดิม
ไมไดชวงนํ้าทวม
(ทวม 6 เดือน)

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเก็บตัวอยางนํ้าทิ้ง/นํ้าเสีย
วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดพัทลุง

สัมภาษณ กลุม แมบา นเกษตรกรปลายตรอกรวมใจ
ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน
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สัมภาษณ กลุม กระจูดบานตนกระจูด
ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน

การยอมกระจูดของชาวบาน
ตําบลทะเลนอย อําเภอ
ควนขนุน

นํ้าทิ้งจากการยอมกระจูดของชาวบาน
ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน

ระบบบําบัดนํา้ เสียจากการยอมกระจูด กลุมแม
บานเกษตรกรปลายตรอกรวมใจ ตําบลทะเลนอย
อําเภอควนขนุน ใชระบบการกรองแบบงาย มีการ
ตกตะกอน โดยธรรมชาติ สามารถบําบัดสีไดใน
ระดั บ หนึง่ แต ไ ม ส ามารถบํา บัด สารอิ น ทรี ย  แ ละ
สารอนินทรีย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันไมได
ใชงานแลว

ระบบบําบัดนํ้าเสียจากการยอมกระจูด ชาวบาน ตําบล
ทะเลนอย อําเภอควนขนุน ใชระบบการกรองแบบงาย
มีการตกตะกอนโดยธรรมชาติ สามารถบําบัดสีไดใน
ระดับหนึ่ง แตไมสามารถบําบัดสารอินทรียแ ละสาร
อนินทรียไ ดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันยังมีการใชงาน

การเก็บตัวอยางนํ้าทิ้งจากการยอมกระจูด ในพื้นที่ อําเภอควนขนุน
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2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการของเสียจากกระบวนการยอมสีสําหรับผลิตภัณฑ OTOP”
ผลการดําเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการของเสียจากกระบวนการยอมสีสําหรับ ผลิตภัณฑ
OTOP”
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จํานวน 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ สวนปารีสอรท อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร มีจํานวนผูเขาอบรม 52
ราย แบงออกเปน
- ผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอ (ผาไหม) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร จํานวน 47 ราย
- ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร จํานวน 5 ราย
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีการบรรยายทั้งหมด 5 หัวขอ ดังนี้
ชื่อหัวขอ/ผูบรรยาย

รายละเอียดของแตละหัวขอ

1) “การสรางความเขาใจในการประกอบกิจกรรม การประกอบกิจกรรมฟอกยอม การยอมสีจากสียอมธรรมชาติที่มีอยูภายใน
ฟอกยอม และกฎหมายที่เกี่ยวของ” โดย
ชุมชน ความเปนอัตลักษณของผาทอ จังหวัดสุรินทร ประเด็นปญหาที่เกิดจาก
คุณบรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร การยอมสีจากสารเคมีและการปองกันปญหานํ้าทิ้งจากสียอมภายในชุมชน
2) “ผลกระทบตอสุขภาพจากการฟอกและยอม
ไหม” โดย คุณสุรพิน แววบุตร ผูชวยสาธารณสุข
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร

ตัวอยางของสารเคมีที่ใชในกิจการฟอกยอม อันตรายจากสียอมผาที่เกิดจาก
โลหะหนักบางชนิด ปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมในดานตางๆ รวมถึงการ
จัดการปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม มาตรการตรวจสอบสถานประกอบ
กิจการ ทั้งในระยะกอนประกอบการและระยะประกอบการ

3) “การจัดการของเสียจากสิ่งทอ” โดย
ดร.วราภรณ กิจชัยนุกูล กรมวิทยาศาสตรบริการ

ขั้นตอนการทอผาไหมและนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการตางๆ คามาตรฐาน
และคาเฉลี่ยที่ไดจากคาที่เกี่ยวของ ไดแก บีโอดี ซีโอดี คาความเปน กรด-ดาง
อุณหภูมิ ปริมาณของแข็งละลายนํ้า ฯลฯ การแสดงผลของคาตางๆ ที่ไดจาก
การทดสอบตัวอยางนํ้าทิ้งจากการฟอกยอม ผลกระทบของนํ้าทิ้งจากการฟอก
ยอมตอคุณภาพนํ้า ดิน อากาศ และผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
การลดปริมาณของเสียโดยวิธีการตางๆ รวมถึงตัวอยางของการยอมสีที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

4) “อุตสาหกรรมฟอกยอมและเทคโนโลยีการ
บําบัด” โดย ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภทของสียอมในอุตสาหกรรมฟอกยอม การจัดการของเสียในอุตสาหกรรม
ฟอกยอม โดยใชหลักเทคโนโลยีสะอาด รวมถึงเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียจาก
การฟอกยอม

5) “การบําบัดนํ้าเสียทางเคมี และสาธิตการ
การบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีทางเคมี ขั้นตอนการทํางานของระบบบําบัดทางเคมี
บําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี” โดย ผศ. ดร.บุญชัย และอธิบายวิธีการหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย รวมถึงมีการสาธิต
วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี โดยใชระบบบําบัดทางเคมีและการหาสภาวะที่
เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย
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ภาพบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วาที่ รอยตรี สรรค จิตรใครครวญ กลาวเปดการอบรมฯ

ผูเขาอบรมถายภาพรวมกัน

การบรรยายในหัวขอตางๆ

สําหรับการสาธิตการบําบัดนํา้ เสียจากการยอมสี เปนการใชระบบการบําบัดทางเคมีโดยการรวมตัวของ
ตะกอนดวยสารเคมี โดยสวนประกอบของระบบบําบัด ประกอบดวย ถังปฏิกิริยา ขนาด 150 ลิตร ถังเติมสารเคมี
จํานวน 2 ถัง มอเตอรพรอมใบกวน จํานวน 1 ชุด และตูควบคุมการเดินระบบ จํานวน 1 ตู นํานํ้าทิ้งจากบานสวาย
เปนนํา้ ตัวอยางสําหรับใชในการทดสอบ ใชสารเคมี 2 ชนิด ไดแก PAC (Polyaluminium chloride) เปนตัวรวม
ตะกอนและคลอรีนเปนตัวออกซิไดส ในการทดสอบใชตัวอยางนํ้าทิ้งปริมาตร 75 ลิตร เติม PAC และคลอรีนอยางละ
2 ลิตรลงในถังปฏิกิริยา โดยใชการเดินระบบบําบัด 3 ขั้นตอน คือ การกวนเร็ว การกวนชา และการรวมตะกอน ผล
การทดสอบ พบวา นํ้าทิ้งมีการแยกชั้นระหวางตะกอนกับนํ้าใสหลังการบําบัด โดยตะกอนอาจรวมไวเพื่อนําไปจัดการ
อยางถูกวิธี และนํ้าใสหลังการบําบัดสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงเกษตรกรรมไดตอไป
การสาธิตการหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดนํา้ เสีย โดยการนําตัวอยางนํ้าทิง้ ปริมาตร 1 ลิตร และ
คลอรีนปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใสในบีกเกอร 5 บีกเกอรในปริมาตรที่เทากัน และใส PAC ในปริมาตรที่แตกตางกันใน
แตละบีกเกอร คือ 1 - 5 มิลลิลิตร ตามลําดับ เดินระบบบําบัดโดยการกวนเร็ว การกวนชา และการรวมตะกอน
ขอสังเกตเกี่ยวกับผลการทดสอบ พบวา บีกเกอรท่มี ีการตกตะกอนมากที่สุดอาจไมไดเปนบีกเกอรท่ใี สคลอรีนมากทีส่ ดุ
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ภาพบรรยากาศการสาธิต การบําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี
และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย

การสาธิต การบําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี โดยใชระบบบําบัดทางเคมี

การสาธิต การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย

1. สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เปนดังนี้
1.1 การประเมินในสวนของเนื้อหา พบวา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ กอน รับฟงการ
อบรม อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 64 ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ หลัง รับฟงการอบรม อยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 81.4 ความเหมาะสมของหัวขอและเนื้อหาในหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 80
ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 73.8 และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.6
1.2 การประเมินการบริหารจัดการ พบวา เอกสารประกอบที่ใชในการฝกอบรม มีระดับ
ความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.2 สถานที่ใชในการฝกอบรม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.8
สื่อที่ใชประกอบการฝกอบรม เชน สไลด เครื่องฉาย วีดีโอ และอุปกรณอื่นๆ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ
78.6 อาหารและเครื่องดื่ม มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.2 และการประสานงานและการใหบริการของ
เจาหนาที่ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.6
1.3 การประเมินวิทยากร พบวา ความรอบรู/ความสามารถในการถายทอด/ตอบคําถาม
ไดชัดเจน ของวิทยากรทัง้ 5 หัวขอ มีระดับความพึงพอใจมากในทุกหัวขอ โดยพบวา หัวขอ “การสรางความเขาใจ
ในการประกอบกิจกรรมฟอกยอมฯ” โดยคุณบรรจง สุกรีฑา มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.2
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หัวขอ “ผลกระทบตอสุขภาพจากการฟอกและยอมไหม” โดยคุณสุรพิน แววบุตร มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 82.2 หัวขอ “การจัดการของเสียจากสิ่งทอ” โดย ดร.วราภรณ กิจชัยนุกูล มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 80.8 หัวขอ “อุตสาหกรรมผอกยอมและเทคโนโลยีการบําบัด” มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.6
และหัวขอ “การบําบัดนํ้าเสียทางเคมี และการสาธิตการบําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี” โดย ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 82.6
2. ขอเสนอแนะจากผูเขารับการอบรมฯ
2.1 ถามีอยากใหมีการอบรมรับความรูในกลุมคนยอมทอในเรื่องของนํ้าเสียที่ยอม
2.2 ของบประมาณเขาภายในตําบลและไดกระจายใหทางหมูบาน เพื่อมีรายไดทุกคน
ใหโครงการสมบูรณขึ้น
 ครั้งที่ 2 จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีจํานวนผูเขา
อบรม 36 ราย ซึ่งเปนผูประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑจักสานจากกระจูด และบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีการบรรยายทั้งหมด 4 หัวขอ ดังนี้
หัวขอบรรยาย/ผูบรรยาย

รายละเอียดการบรรยาย

1) “สถานการณสิ่งแวดลอม ณ ปจจุบันของ
จังหวัดพัทลุง” โดย คุณมุกดา จอกลอย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดพัทลุง

ขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับ กระบวนการทําผลิตภัณฑจากกระจูด สีและนํ้าที่ใชใน
การยอมกระจูด คุณภาพของนํ้าจากการลางกระจูดหลังยอม ปริมาณนํ้าทิ้งจาก
การยอมที่ไหลลงสูทะเลนอย คุณภาพนํ้าจากการยอมกระจูด ของเสียจากการ
ทําผลิตภัณฑกระจูด ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินและตะกอน ผลกระทบ
ตอสุขภาพ และแนวทางการแกไขปญหาและปองกัน

2)“การสรางความเขาใจในการประกอบกิจกรรม
ยอม กระจูดแ ละก ฎหมาย ที่เก ี่ ยวข อง”
โดย คุณสิรินชนา วิวัฒนศิริพงศ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

อุตสาหกรรมฟอกยอมและกฎหมายที่เกี่ยวของ ประโยชนและการมุงสูการเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการ
ย อ มสี ก ระจู ด ทัง้ ทีย่  อ มตอกกระจู ด ก อ นสานและการย อ มสี ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่
แปรรูปเสร็จแลว ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการใชสียอมกระจูดที่มีสวนผสม
ของโลหะหนักเชนสารตะกั่ว รวมทั้งแนวทางในการแกไขและจัดการปญหาของ
เสียของชุมชน

3)“ผลกระทบตอสุขภาพจากการยอมกระจูด”
โดย คุณดํารง สุวรรณรัตนโชติ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ขั้นตอนการยอมสีกระจูด และสิ่งทีม่ ีผลคุกคามตอสุขภาพ เชน อันตราย
จากสารเคมี วิธีการทํางาน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธี
การปองกันและควบคุมอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการทํางาน

4) “เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการบําบัดนํ้า
เสียจากการยอมสี” โดย ผศ. ดร. บุญชัย วิจิตร
เสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สียอมในอุตสาหกรรมฟอกยอม แหลงกําเนิดและลักษณะนํ้าเสียจาก
กระบวนการฟอกยอม การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมฟอกยอม รวม
ถึงเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียจากการฟอกยอม การบําบัดนํ้าเสียดวยวิธี
ทางเคมี ขั้นตอนการทํางานของระบบบําบัดทางเคมี และอธิบายวิธีการ
หาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย รวมถึงมีการสาธิตการบําบัดนํ้า
เสียจากการยอมสี โดยใชระบบบําบัดทางเคมีและการหาสภาวะทีเ่ หมาะ
สมในการบําบัดนํ้าเสีย
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ภาพบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วาที่ รอยตรี สรรค จิตรใครครวญ กลาวเปดการอบรมฯ

ผูเ ขาอบรม ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกัน

การบรรยาย หัวขอ “สถานการณส่งิ แวดลอม ณ ปจจุบันของจังหวัด
พัทลุง” โดย คุณมุกดา จอกลอย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง

การบรรยาย หัวขอ “การสรางความเขาใจในการประกอบกิจกรรม
ยอมกระจูดและกฎหมายที่เกี่ยวของ”โดย คุณสิรนิ ช นา วิวฒ
ั นศริ พิ งศ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

การบรรยาย หัวขอ “ผลกระทบตอสุขภาพจากการยอมกระจูด”
โดย คุณดํารง สุวรรณรัตนโชติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

การบรรยาย หัวขอ “เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมสําหรับการบําบัดนํ้าเสีย
จากการยอมสี” โดย ผศ. ดร.บุญชัย วิจติ รเสถียร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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การสาธิตการบําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี เปนการสาธิตการใชระบบการบําบัดทางเคมีโดยการรวมตัวของ
ตะกอนดวยสารเคมี โดยสวนประกอบของระบบบําบัด ประกอบดวย ถังปฏิกิริยา ขนาด 150 ลิตร ถังเติมสารเคมี
จํานวน 2 ถัง มอเตอรพรอมใบกวน จํานวน 1 ชุด และตูควบคุมการเดินระบบ จํานวน 1 ตู ใชสารเคมี 2 ชนิด ไดแก
PAC (Poly Aluminum Chloride) เปนตัวรวมตะกอนและคลอรีนเปนตัวออกซิไดส ในการทดสอบใชตัวอยางนํ้าทิ้ง
ปริมาตร 75 ลิตร เติม PAC และคลอรีนอยางละ 2 ลิตรลงในถังปฏิกิริยา โดยใชการเดินระบบบําบัด 3 ขั้นตอน คือ
การกวนเร็ว การกวนชา และการรวมตะกอน ผลการทดสอบ พบวา นํ้าทิ้งมีการแยกชั้นระหวางตะกอนกับนํ้าใสหลัง
การบําบัด โดยตะกอนอาจรวมไวเพื่อนําไปจัดการอยางถูกวิธี และนํ้าใสหลังการบําบัดสามารถนําไปใชประโยชนในเชิง
เกษตรกรรมไดตอไป
การสาธิตการหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย โดยการนําตัวอยางนํ้าทิ้งปริมาตร 1 ลิตร และ
คลอรีนปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใสในบีกเกอร ในปริมาตรที่เทากัน และใส PAC ในปริมาตรที่แตกตางกันในแตละบีกเกอร
คือ 1 - 5 มิลลิลิตร ตามลําดับ เดินระบบบําบัดโดยการกวนเร็ว การกวนชา และการรวมตะกอน ขอสังเกตเกี่ยวกับ
ผลการทดสอบ พบวา บีกเกอรที่มีการตกตะกอนมากที่สุดอาจไมไดเปนบีกเกอรที่ใสคลอรีนมากที่สุด
ภาพบรรยากาศการสาธิต การบําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี
และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย
การสาธิต การบําบัดนํ้าเสียจากการยอมสี โดยใชระบบบําบัดทางเคมี

การสาธิต การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบําบัดนํ้าเสีย
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1. สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เปนดังนี้
1.1 การประเมินในสวนของเนื้อหา พบวา ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ กอน รับฟงการอบรม
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 76.8 ความรู ความเขาใจ หลัง รับฟงการอบรม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
88.2 ดานความเหมาะสมของหัวขอและเนือ้ หาในหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 85.6
ดานระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 77.6 และสามารถนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.8
1.2 การประเมินการบริหารจัดการ พบวา ดานเอกสารประกอบที่ใชในการฝกอบรม มีระดับความ
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 79.4 ดานสถานที่ใชในการฝกอบรม มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 83.8
ดานสื่อที่ใชประกอบการฝกอบรม เชน สไลด เครื่องฉาย วีดีโอ และอุปกรณอื่นๆ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 81.2 ดานอาหารและเครื่องดื่ม มีระดับความพึงพอใจมาก และดานการประสานงานและการใหบริการของ
เจาหนาที่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85
1.3 การประเมินวิทยากร พบวา ความรอบรู/ความสามารถในการถายทอด/ตอบคําถามไดชัดเจน
ของวิทยากรทั้ง 4 หัวขอ มีระดับความพึงพอใจมากในทุกหัวขอ โดยพบวา หัวขอ “สถานการณสิ่งแวดลอม ณ ปจจุบัน
ของจังหวัดพัทลุง” โดย คุณมุกดา จอกลอย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุงมีระดับความ
พึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.2 หัวขอ “การสรางความเขาใจในการประกอบกิจกรรมยอมกระจูดและกฎหมายที่
เกี่ยวของ” โดย คุณสิรินชนา วิวัฒนศิริพงศ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 81.2 หัวขอ “ผลกระทบตอสุขภาพจากการยอมกระจูด” โดยคุณดํารง สุวรรณรัตนโชติ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 75.6 หัวขอ “เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการบําบัดนํ้าเสีย
จากการยอมสี” โดย ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 80
2. ขอเสนอแนะจากผูเขารับการอบรมฯ
2.1 ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้และมีการติดตามประเมินผล
2.2 ควรจัดการอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจในการประกอบอาชีพ
3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ
3.1 ระบบบําบัดนํา้ เสียสาธิตทีอ่ อกแบบโดยทีป่ รึกษา เปนระบบบําบัดนํา้ เสียทีม่ ีประสิทธิภาพ
การบําบัดสี สารอินทรีย และของแข็งแขวนลอยในนํ้าไดเปนอยางดี จึงมีคาใชจายในการกอสรางและดําเนินการ เชน
คาไฟฟาและสารเคมี นอกจากนี้หลังการบําบัดนํ้าเสียจะเกิดตะกอนประมาณรอยละ 5 ของปริมาณนํ้าเสียที่บําบัดจึง
เปนการเพิ่มภาระและคาใชจายใหกับผูประกอบการ OTOP ในการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเหมาะสมเฉพาะ
กับผูป ระกอบการ OTOP ประเภทผาทอ และผลิตภัณฑจากกระจูดที่มีการรวมกลุม กันยอมสีเนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียน
มากเพียงพอ
3.2 นํ้าเสียแตละพื้นที่มีความเขมสี ความสกปรก และปริมาณแตกตางกัน ระบบบําบัดนํ้าเสียสาธิต
จึงไมสามารถกําหนดสัดสวนปริมาณ สารเคมีที่ใชเปนคาแนนอนเฉพาะเจาะจงได ทั้งนี้ตองแปรผันตามคุณลักษณะและ
ปริมาณของนํ้าเสียของแตละสถานประกอบการ ดังนั้นจึงตองมีการปรับขนาดระบบ และสัดสวนสารเคมีใหเหมาะสม
กับนํ้าเสียแตละสถานประกอบการ
3.3 ผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอและผลิตภัณฑจากกระจูด มีความตระหนักดานสิง่
แวดลอมพอสมควร บางรายมีความสนใจระบบบําบัดนํ้าเสียสาธิต แตติดปญหาเรื่องเงินทุนในการกอสราง โดยอยากให
มีหนวยงานของรัฐสนับสนุนเงินทุนบางสวน
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3.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล ยังขาดความรู
และความเขาใจเรื่องความสําคัญของการจัดการและบําบัดนํา้ เสียจากการฟอกยอม จึงใหความสําคัญกับการจัดการ
และบําบัดนํ้าเสียจากการฟอกยอมนอย
3.5 ไมสามารถสือ่ สารภาษาทองถิ่นกับผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอและผลิตภัณฑจาก
กระจูดในพื้นที่ได
4. ขอเสนอแนะ
4.1 ควรมีการรวมกลุมในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ จะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ชุมชนควรมีผูทรี่ ับผิดชอบในการดูแลระบบ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการกํากับดูแล สงเสริมและ
สนับสนุนเงินงบประมาณในการดําเนินการบางสวน ตลอดจนการจัดการกากตะกอนที่ไดจากการบําบัดนํ้าเสีย
4.2 หากจะประยุกตใชระบบบําบัดนํ้าเสียสาธิต กับครัวเรือนเดี่ยวที่ประกอบกิจกรรมฟอกยอม ตอง
มีการปรับระบบบําบัดนํา้ เสียสาธิตใหมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับปริมาณนํา้ เสียทีเ่ กิดขึ้น เพื่อลดตนทุนการกอสราง
และคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่ง วศ. ใหคําปรึกษาเรื่องการออกแบบ กอสราง และดูแลระบบได
4.3 การประสานงานกับหนวยงานในจังหวัด/พื้นที่ มีความรวมมือเปนอยางดี อยางไรก็ตามควรมี
การประสานกับหนวยงานในจังหวัด/พื้นที่ เรื่องตัวชี้วัด เพื่อใหไดประโยชนในการทํางานรวมกัน
4.4 ปจจุบันมีโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแบงระดับการรับรองออก
เปน 5 ระดับ โดยสถานประกอบการ OTOP ประเภทผาทอและผลิตภัณฑจากกระจูดก็สามารถเขารวมโครงการได ซึ่ง
หากมีระบบการจัดการและบําบัดนํ้าเสียจากการฟอกยอม สามารถขอการรับรองไดถึงระดับที่ 3 โดยการไดรับการ
รับรองจะเปนอีกชองทางในการประชาสัมพันธสินคาทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และเปนชองทางทีจ่ ะนําผลิตภัณฑ
OTOP ประเภทผาทอและผลิตภัณฑจากกระจูดสงออกตางประเทศ ดังนัน้ ควรมีการบูรณาการระหวาง วศ. กับ
หนวยงานในจังหวัด/พื้นที่ ในการสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
โดย วศ.และหนวยงานในจังหวัด/พื้นที่ ควรกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกัน สําหรับการสงเสริมโครงการอุตสาหกรรมสี
เขียวใหกับผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอ และผลิตภัณฑจากกระจูด เพื่อใหไดประโยชนในการทํางานรวมกัน
4.5 หนวยงานในจังหวัด/พื้นที่ ควรจัดหาและสนับสนุนงบประมาณบางสวนในการกอสรางระบบ
บําบัดนํ้าเสียใหกับผูประกอบการ OTOP รวมทั้งเปนผูใหคําแนะนําและสนับสนุนคาใชจายบางสวนในการเดินระบบ
และจัดการกากตะกอน
4.6 ควรมีโครงการอบรมเพื่อสรางความตระหนักและจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม
ชุมชน ใหกับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย วศ. สามารถบูรณาการกับหนวยงานในจังหวัด/พื้นที่ในการจัด
ฝกอบรม
4.7 เนื่องจากนํ้าเสียแตละพื้นที่มีความเขมสี ความสกปรก และปริมาณแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรมี
งานวิจัยเชิงพื้นทีเ่ พื่อศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมของการบําบัดนํา้ เสียของแตละพื้นที่ โดยตองมีบุคลากรในการดําเนิน
การศึกษาในพื้นที่ และมีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาระบบบําบัดนํา้ เสียใหมีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจง
ในแตละพื้นที่
รายงานผลการดําเนินงานโครงการบําบัดสีในนํ้าทิ้งจากสถานประกอบการดานสิ่งทอ
จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล

พื้นที่ดําเนินการ
2 จังหวัด ไดแก สุรินทร และพัทลุง

60

102
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ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข ง ขั น ตามยุ ท ธศาสตร ป ระเทศ
ซึง่ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยกรม
วิทยาศาสตรบริการ (วศ.) รับผิดชอบในการสงเสริม
พัฒนาและยกระดับคุณภาพสนคา OTOP เพื่อเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น และขยายโอกาส
ทางการคา วศ. จึงไดดาํ เนินการโครงการทดสอบสนคา
OTOP เพื่อยกระดับคุณภาพสนคาและความปลอดภัย
ของผูบริโภค กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผาและเครื่องแตง
กาย ประเภทของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึกและประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ในสวน
ประเภทของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึก ประกอบดวย 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเซรามิก (รหัส 56OTOP15)
2. โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจักสาน (รหัส 56OTOP16)
3. โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพถานอัดแทงและถานผลไมดูดกลิ่นใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
มผช. (รหัส 56OTOP17)
4. โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินคาประเภทแกวของผูประกอบการชุมชน (รหัส 56OTOP5)
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โครงการพัฒนาศกยภาพผูประกอบการเซรามิก
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเซรามิกโดยการถายทอดเทคโนโลยี
2. เพื่อผลักดันสินคาเซรามิกใหยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.
2. ผลการดําเนินงาน
1. สํารวจปญหาและความตองการของผูประกอบการ
- วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนครและจังหวัดหนองบัวลําภู
- วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดลําพูนและจังหวัดพะเยา
- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอางทอง
2. การจัดฝกอบรมใหกลุมผูประกอบการเซรามิกที่ วศ.ไดลงพื้นที่
การดําเนินการ

วันที่

สถานที่

1. ภาคเหนือ
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “การ
25 - 26 ตุลาคม 2556
พัฒนาผลิตภัณฑข้ึนรูปโดยการหลอ
นํ้าดิน ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ
จัดการกระบวนการผลิตเซรามิก” ให
แก กลุม ประติมากรรมดินเผาบานปา
ตาล ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินการ

จังหวัดเชียงใหม

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี จํานวน 46 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก
เครื่องปนดินเผาเขียนลาย และ
เครื่องปนดินเผา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 25 - 27 ธันวาคม 2556
ขึ้นรูปโดยการหลอแบบและการปน
ตนแบบ” ใหแก กลุมปนหมอบานสัน
เหมือง ตําบลหนองลอง อําเภอเวียง
หนองลอง จังหวัดลําพูน

จังหวัดลําพูน

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 38 ราย

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การ
ตกแตงสีและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผา” ใหแกกลุม ปน ซะปะดงหลวง
ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง
จังหวัดลําพูน

จังหวัดลําพูน

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี จํานวน 28 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ตุก ตาปน
เขียนลาย ตุก ตาปน และแจกันเขียนลาย

25 - 27 ธันวาคม 2556
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การดําเนินการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ขึ้นรูปและการตกแตงสี” ใหแกกลุม
เซรามิกสสองแคว ตําบลวัดจันทร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่
สถานที่
10 - 13 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดพิษณุโลก

ผลการดําเนินการ
ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 27 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑ
ดินเผา ผลิตภัณฑดนิ เผาเขียนลาย และ
เครื่องปน ดินเผาเออรเทนแวร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ทําผลิตภัณฑเซรามิก” ใหแก กลุม
ผลิตเครื่องถวยชามสันกําแพง ตําบล
ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม

25 - 27 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดเชียงใหม

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 28 ราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 20 - 22 มีนาคม 2557
ตกแตงและการทําสีเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ” ใหแก กลุม
เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง ตําบล
หนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การ
ตกแตงและการทําสีเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ”

11 - 12 พฤศจิกายน
2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ออกแบบ การจัดการกระบวนการ 7 - 8 มีนาคม 2557
ผลิตเซรามิก และการสงเสริมการ
ตลาดและทดลองตลาด” ใหแกกลุม
เครื่องปนดินเผาบานกลาง ตําบลโนน
ตาล อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
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จังหวัดเชียงใหม

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 27 รายและอยู
ระหวางดําเนินการขอการรับรอง
มผช. จํานวน 2 ผลิตภัณฑ

จังหวัดนครพนม

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 61 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑ
ดินเผา ผลิตภัณฑดินเผาเขียนลาย
เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวรและ
เครื่องปนดินเผาสโตนแวร
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การดําเนินการ
วันที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 17 - 19 ธันวาคม 2556
พัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกขนาด
เล็กอัตลักษณบานหมอ” ใหแก กลุม
เครื่องปนดินเผาบานหมอ ตําบลเขวา
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่
ผลการดําเนินการ
จังหวัดมหาสารคาม ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 41 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 7 ผลิตภัณฑ ไดแก
เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑของที่
ระลึกใหไดคุณภาพ” ใหแกกลุมผู
ประกอบการเครื่องปนดินเผาดาน
เกวียน ตําบลดานเกวียน อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 49 รายและเขาสู
กระบวนการขอการรับรองมผช.
จํานวน 10 ผลิตภัณฑ ไดแก
เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร

6 - 7 มกราคม 2557

ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และฝก 15 - 19 พฤษภาคม 2557 จังหวัดมหาสารคาม ผูประกอบการไดรับการถายทอด
อบรม ทดลองผลิตผลิตภัณฑเซรามิก
จังหวัดอุดรธานี
เทคโนโลยีจํานวน 16 ราย
ใหแกกลุมเครื่องปนดินเผาบาน
จังหวัดสกลนคร
เบญจรงคแกลลอรี ตําบลโครกพระ
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
กลุม แมบา นเกษตรกรบานเชียงกาวหนา
ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี กลุมปนหมอเขียน
ลายไหบานเชียง ตําบลบานเชียง
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
และกลุมเครื่องปนดินเผาบานเชียง
เครือ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

108

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

การดําเนินการ
3. ภาคกลาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ตกแตงสีผลิตภัณฑตุกตาเซรามิก”
ใหแก กลุมชัยนาทเซรามิก ตําบล
ชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

วันที่

สถานที่

ผลการดําเนินการ

2 - 4 ธันวาคม 2556

จังหวัดชัยนาท

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 16 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ตุกตา
ชาววัง (ชาย - หญิง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ออกแบบและการพัฒนา
กระบวนการผลิตเซรามิก”

16 - 18 ธันวาคม 2556

จังหวัดนครสวรรค

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ออกแบบ การจัดการกระบวนการ
ผลิตเซรามิก และการสงเสริมการ
ตลาดและทดลองตลาด” ใหแก
กลุมเครื่องปนดินเผาบานมอญ
จังหวัดนครสวรรค

24 - 26 กุมภาพันธ 2557

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 32 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 1 ผลิตภัณฑ ไดแก
เครื่องปนดินเผาเออรเทนแวร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 24 - 27 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดอางทอง
พัฒนาผลิตภัณฑตุกตาชาววัง” ให
แก ศูนยตุกตาชาววังบานบางเสด็จ
ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัด
อางทอง

4. ภาคใต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ออกแบบและการพัฒนา
กระบวนการผลิตเซรามิก” และ

30 - 31 ตุลาคม 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ 3 - 5 มีนาคม 2557
ออกแบบ การจัดการกระบวนการ
ผลิตเซรามิกและการสงเสริมการ
ตลาดและทดลองตลาด” ใหแก กลุม
เซรามิกบานหาดสมแปน ตําบลหาด
สมแปน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
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จังหวัดระนอง

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 34 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ตุกตา
ชาววังแบบดั้งเดิม และตุกตาชาววัง
แบบสมัยนิยม

ผูประกอบการไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีจํานวน 28 ราย และเขาสู
กระบวนการขอการรับรอง มผช.
จํานวน 1 ผลิตภัณฑ ไดแก เครื่องปน
ดินเผาสโตนแวร

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเซรามิก
พื้นที่ดําเนินการ
10 จังหวัด ไดแก ลําพูน พิษณุโลก
เชียงใหม นครพนม นครราชสีมา
มหาสารคาม อุดรธานี สกลนคร
นครสวรรค ชัยนาท อางทองและระนอง

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
350
471

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
25
37
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3. อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการฯ
3.1 ผูประกอบการสวนใหญไมใหความสําคัญกับการขอการรับรอง มผช. เนื่องจากผูประกอบการเขาใจวาไมมี
ผลตอการจําหนายผลิตภัณฑ
3.2 ผูประกอบการสวนใหญยึดติดกับกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และขาด
ประสบการณในการทําตลาดใหม
4. ขอเสนอแนะ
4.1 ผูประกอบการตองการเครื่องมือ ที่จําเปนตอการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ และประสิทธิภาพการ
ผลิต เชน เตาเผา เครื่องเตรียมดิน
4.2 ผูประกอบการตองการใหจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานผูประกอบการรายอื่น เพื่อนําความรูกลับมา
ประยุกตใชกับการทํางานของกลุม
4.3 วศ. จะประสานหนวยงานในทองถิ่นในเรื่องความตองการของผูประกอบการ โดย วศ. สามารถเปนที่
ปรึกษาในการใหขอเสนอแนะ การจัดหาเครื่องมือ หรือสถานที่ดูงาน
4.4 วศ. จะคัดเลือกผูป ระกอบการที่มีความพรอมรับในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเนือ้ หาการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ใน
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคณ
ุ ภาพและมีมลู คาเพิ่ม เพื่อสรางผลสําเร็จใหเปนตัวอยางแกผปู ระกอบการายอื่น
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โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจักสาน
1. วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาประเภทผลิตภัณฑจักสาน (OTOP) เชน ผลิตภัณฑจากกก ไมไผและ
ผักตบชวา พรอมทั้งสนับสนุนผูประกอบการใหยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 การจัดฝกอบรม
» วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2556 การทอเสื่อกก ณ บานหนองไกขาว หมู 13 ตําบลทรายมูล
อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จํานวนผูเขาอบรม 70 ราย
» วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 การทอเสื่อกกลายขิด ณ หมู 4 ตําบลบานกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน จํานวนผูเขาอบรม 80 ราย
» วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2556 กลุมแมบานทอเสื่อกกชุมชนบานตูม ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอ
คอวัง จังหวัดยโสธร จํานวนผูเขาอบรม 100 ราย
» วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจากกก ณ ศูนย
แสดงและจําหนายสินคา OTOP (เสื่อกก) ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จํานวนผูเขาอบรม 58 ราย
» วันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ หองประชุมพรหมนิมติ วิทยาลัยชุมชนสระแกว อําเภอเมือง
จังหวัดสระแกว จํานวนผูเขาอบรม 48 ราย
» การใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก รายสถานประกอบการ จํานวน 20 ราย เพื่อใหความรูแกผู
ประกอบการผลิตผลิตภัณฑจักสานนําไปแกไขปญหา พรอมผลักดันใหขอรับการรับรอง
มาตรฐาน มผช.
2.2 การทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
2.2 การติดตามประเมินผล และผลักดันเพือ่ ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน
2.2 สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก จํานวน 7 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด จํานวน 376 ราย
- จํานวนผลิตภัณฑที่เขสูกระบวนการรับรอง จํานวน 26 ผลิตภัณฑ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจักสาน
พื้นที่ดําเนินการ
6 จังหวัด ไดแก ยโสธร ขอนแกน รอยเอ็ด
นครราชสีมา สระแกวและมหาสารคาม

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
350
376

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
30
26
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รายละเอียดการดําเนินงานโครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจักสาน
1. กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจปญหา ความตองการ
กลุมเปาหมายในการดําเนินการ คือ กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑจากกก ที่ไดยื่นขอรับการรับรอง มผช. แต
ไมผานเกณฑที่กําหนด เนื่องจากผลิตภัณฑยังมีขอบกพรองที่ตองแกไข ในการสํารวจขอมูลนี้ จะขอขอมูลจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จากนั้นไดติดตอกับผูประกอบการ เพื่อกําหนดการลงพื้นทีเ่ พื่อฝกอบรมหรือใหคํา
ปรึกษาเชิงลึกแลวแตกรณี หลังจากนั้น ผลักดันใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการขอรับการรับรอง มผช. อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีกลุมผูประกอบการผลิตภัณฑจากกกทีผ่ ลิตภัณฑมีปญหาเกิดเชื้อรา ซึ่ง วศ. จะดําเนินการ
ถายทอดเทคโนโลยีปองกันการเกิดเชื้อรา และผลักดันใหเขาสูกระบวนการขอรับการรับรอง มผช. เชนเดียวกัน หากยัง
ไมไดรับการรับรอง
2. การดําเนินงาน
2.1 การลงพื้นที่ดาํ เนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและใหคาํ ปรึกษาเชิงลึก
» ครั้งที่ 1 จังหวัดยโสธรและจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2556
 ดําเนินการฝกอบรมเทคนิคการจักสานผลิตภัณฑจากกก ใหแกกลุมทอเสื่อกกบาน
หนองไกขาว อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจาก
กลุมดังกลาว ผลิตภัณฑไมผานเกณฑ มผช. ในประเด็นการเตรียมเสนกก ลวดลาย
การเก็บริม โดยเชิญวิทยากรจากกลุมอาชีพสตรีนาสะแบง หมู 6 ตําบลโนนเปอย
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประกอบดวย
- นางสุวรรณา ไชยรักษ
- นางอุบชกร วงษศรีแกว
- นางนิภาพร วงคคําจันทร
 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีปองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากกก ใหแกกลุม
ทอเสื่อกก ลายขิด อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
โดยวิทยากร วศ. และไดเชิญเจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มาบรรยายหัวขอ
“มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับการยกระดับสินคาชุมชน” เพื่อใหความรูและกระตุน
ใหผูประกอบการเห็นความสําคัญของการเขาสูกระบวนการขอรับการรับรอง มผช.
 ดําเนินการฝกอบรมเทคนิคการจักสานผลิตภัณฑจากกก ใหแกกลุมทอเสือ่ กก
ลายขิด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจาก
กลุมดังกลาว ผลิตภัณฑไมผานเกณฑ มผช. ในประเด็นการเก็บริม โดยเชิญวิทยากร
จากกลุมวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑจากกก หมู 2 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย
- นางสาววาสนา คุณเงิน
- นางสิวลี คงคํา
 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีปองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากกก ใหแก
กลุมทอเสือ่ กกลายขิด อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
2556 โดยวิทยากร วศ. และไดเชิญเจาหนาทีอ่ ุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน มา
บรรยายหัวขอ “มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับการยกระดับสินคาชุมชน” เพื่อให
ความรูและกระตุนใหผูประกอบการเห็นความสําคัญของการเขาสูกระบวนการ
ขอรับการรับรอง มผช.
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» ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธรและจังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2556
 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีปองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากกก ใหแกกลุม
แมบานทอเสื่อกกชุมชนบานตูม ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร ในวันที่
23 ธันวาคม 2556 โดยวิทยากร วศ. และไดเชิญเจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด
ยโสธร มาบรรยายหัวขอ “มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับการยกระดับสินคาชุมชน”
เพื ่อ ให ค วามรู  แ ละกระตุ  น ให ผู  ป ระกอบการเห็ น ความสํา คั ญ ของการเข า สู
กระบวนการขอรับการรับรอง มผช.
 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีปองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากกก ใหแกกลุม
หัตถกรรมบานหนองฮี ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 25
ธันวาคม 2556 โดยวิทยากร วศ. และไดเชิญเจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
มาบรรยายหัวขอ “มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับการยกระดับสินคาชุมชน” เพื่อให
ความรูและกระตุนใหผูประกอบการเห็นความสําคัญของการเขาสูก ระบวนการขอรับ
การรับรอง มผช.
» ครั้งที่ 3 จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระแกว ระหวางวันที่ 23 - 27
กุมภาพันธ 2557
 ดําเนินการลงพื้นทีใ่ หคําปรึกษาเชิงลึก ณ กลุมแปรรูปเสือ่ กกบานมวงลาด อําเภอ
จังหาร จังหวัดรอยเอ็ด ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 เรื่องการปองกันการเกิด
เชื้อราในผลิตภัณฑจากกก เนือ่ งจากผลิตภัณฑมีปญหาเกิดเชื้อรา
 ดําเนินการลงพื้นทีใ่ หคําปรึกษาเชิงลึก ณ กลุมทอเสือ่ กกบานดงสวาง อําเภอ
บัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา กลุมอาชีพสตรีบานสะเดาเอน อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 เนือ่ งจากกลุมดังกลาว ผลิตภัณฑไม
ผานเกณฑ มผช. ในประเด็นการเตรียมเสนกก การจักสาน และการเก็บริม
 ดําเนินการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก ณ กลุมทอเสื่อบานยางใน อําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 เนื่องจากกลุมดังกลาวผลิตภัณฑ
ไมผานเกณฑ มผช. ในประเด็นการจักสาน และการเก็บริม
 ดําเนินการลงพื้นทีใ่ หคําปรึกษาเชิงลึกแกผูประกอบการที่ผลิตภัณฑไมผานเกณฑ
มผช. ใหแก นางสาวเล็ก ทุนกระโทกและนางถวิล โสภาใต อําเภอวัฒนานคร และ
กลุมทอเสือ่ กก บานสุขมงคล อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ในวันที่ 27
กุมภาพันธ 2557
» ครั้งที่ 4 จังหวัดมหาสารคาม ระหวางวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2557
 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีปองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากกก ใหแกกลุม
ผูประกอบการผลิตภัณฑจากกกในพื้นที่จังหวัดสระแกว ณ หองประชุมพรหมนิมิต
วิทยาลัยชุมชนสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดย
วิทยากร วศ. เนื่องจากผลิตภัณฑมีปญหาเกิดเชื้อรา และผลักดันผูประกอบการให
เขาสูกระบวนการขอรับการรับรอง มผช.
» ครั้งที่ 5 จังหวัดสระแกว ระหวางวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2557
 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีปอ งกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากกก ใหแกกลุม ผู
ประกอบการผลิตภัณฑจากกกในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย
แสดงและจําหนายสินคา OTOP (เสื่อกก) ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 โดยวิทยากร วศ. เนื่องจากผลิตภัณฑ
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มีปญ หาเกิดเชื้อรา และผลักดันผูป ระกอบการใหเขาสูก ระบวนการขอรับการรับรอง มผช.
3. ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
ผลักดันใหกลุม ผูป ระกอบการผลิตภัณฑจากกก เขาสูก ระบวนการขอรับการรับรอง มผช. ภายหลัง
จากการฝกอบรมและใหคาํ ปรึกษาเชิงลึกแลว
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โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพถานอัดแทง
และถานผลไมดูดกลิ่นใหไดรับการรับรองมาตรฐาน มผช.
1. วัตถุประสงค
สนับสนุนและพัฒนาถานผลไมดูดกลิ่นและถานอัดแทงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อยกระดับใหได
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มของทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้ง
2. ผลการดําเนินการ
 สํารวจ และพบปะผูประกอบการที่มีปญหาในการผลิตผลิตภัณฑ ที่ไมไดรับการรับรอง มผช. และผูที่
สนใจ และติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
 การใหคาํ ปรึกษาแนะนําเชิงลึกรายสถานปฎิบัตกิ ารและชี้แนะแกผปู ระกอบการ เพื่อใหความรูแ ละความเขาใจ
พรอมผลักดันใหขอรับการรับรองมาตรฐาน มผช.
- วันที่ 6 - 8 มกราคม 2557 การใหคําปรึกษาเชิงลึกหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงถานอัดแทงและถานผล
ไมใหไดการรับรอง มผช. จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ
- วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดราชบุรี จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
- วันที่ 11 - 14 มิถนุ ายน 2557 การลงพื้นที่ผลการดําเนินงานการเขาสูร บั รองมาตรฐานของผูป ระกอบการ จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธและจังหวัดชุมพร จํานวน 36 ราย
 การจัดฝกอบรม
อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การผลิตถานผลไมดูดกลิ่นและประดับตกแตง” กลุมถานกะลา
มะพราวดูดกลิ่น ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2557 จํานวนผูเ ขาอบรม 49 ราย
 การติดตามประเมินผล และผลักดันเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มีผูยื่น มผช. จํานวน 15 ผลิตภัณฑ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพถานอัดแทง
และถานผลไมดูดกลิ่นใหไดรับการรับรองมาตรฐาน มผช.
พื้นที่ดําเนินการ
7 จังหวัด ไดแก ชัยนาท ลพบุรี ราชบุรี
ชลบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธและ
เพชรบูรณ

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
100
85

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
10
15

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

115

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

รายละเอียดการดําเนินงานโครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
ถานอัดแทงและถานผลไมดูดกลิ่นใหไดรับการรับรองมาตรฐาน มผช.
1. กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจปญหา ความตองการ
1.1 ถายทอดเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑจากถานอัดแทงและถานดูดกลิ่นใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน
1.2 ใหคําแนะนําเทคนิค ความรู และความเขาใจของกระบวนการผลิต และเครื่องมือที่ใชผลิต
1.3 ถายทอดการใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติใหไดประโยชนสูงสุด
1.4 ถายทอดเทคนิคการเผาถานใหสมบูรณ
1.5 ถายทอดการใชตูอบถานอัดแทงใหมีความไมปลอดภัย
2. การดําเนินงาน
2.1 สํารวจปญหาและความตองการ ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหา ประสานงาน
2.2 ติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑจากกลุมที่ไดรับการถายทอด
3. ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
พัฒนาและปรับปรุงถานอัดแทงและถานผลไมใหไดการรับรองมผช.
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โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสนคา
ประเภทแกวของผูประกอบการชุมชน
1. วัตถุประสงค
1. ใหการอบรมเพื่อตอยอดพัฒนาคุณภาพและเทคนิคการผลิตสินคาแกวที่มีอยูแ ลว จนนําไปสูก ารขอ มผช.
2. ใหการอบรมพัฒนาเทคนิคการผลิตสินคาแกวผลิตภัณฑใหมฯ และสนับสนุนใหเกิดการขอ มผช.
2. ผลการดําเนินงาน
1. การจัดฝกอบรม/สัมมนา ประสานงานผลักดันเขาสูการรับรอง
- วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ 2557 ณ แผนกชางเปาแกว ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน” จํานวนผูเขาอบรม 25 ราย
2. การจัดฝกอบรม ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหา ประสานงานผลักดันเขาสูการรับรอง
- วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557 ณ หนวยงานกลุมตุกตาแกวถัก 83 ถนนเพชรเกษม อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน” จํานวนผูเขาอบรม 26 ราย
3. การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหา ประสานงานผลักดันเขาสูการรับรอง
- วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนยจําหนายสินคาโอทอปบานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน” จํานวนผูเขาอบรม 26 ราย
4. การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหา ประสานงานผลักดันเขาสูการรับรอง
- วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน” จํานวนผูเขาอบรม 26 ราย
5. ใหคําปรึกษาเชิงลึก เพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑลูกปด
- วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม2557 ณ ที่วาการอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน” จํานวนผูเขาอบรม 23 ราย
6. ใหคําปรึกษาเชิงลึก เพื่อขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนผลิตภัณฑลูกปด
- วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2557 ณ ศูนยจําหนายสินคาโอทอปบานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
และ วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2557 ณ กลุมฟาใหมลูกปดแกว อําเภอเมือง จังหวัดนาน
จํานวนผูเขาอบรม 16 ราย ผูประกอบการสามารถเขาสูกระบวนการรับรอง จํานวน 6 ผลิตภัณฑ
7. การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหา ประสานงานผลักดันเขาสูการรับรอง
- วันที่ 16 - 18 กรกฏาคม 2557 ณ กลุมบานแกว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสรางงานศิลปะบนแกว” จํานวนผูเขาอบรม 28 ราย
 สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม จํานวน 7 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด จํานวน 170 ราย
- จํานวนผลิตภัณฑที่เขสูกระบวนการรับรอง จํานวน 26 ผลิตภัณฑ
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินคา
ประเภทแกวของผูประกอบการชุมชน
พื้นที่ดําเนินการ
4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําปาง นครปฐม
และพระนครศรีอยุธยา

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
200
170

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
15
26

รายละเอียดการดําเนินงาน
1. กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจปญหา ความตองการ
- ถายทอดการพัฒนาสูตรแกวออนสําหรับการทําเครื่องประดับ
- ถายทอดการพัฒนาเทคนิคการทําลูกปดแกว
- ถายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑแกวจากกระจกแผน
- ดําเนินการในการใหองคความรู ทั้งดานเนื้อแกว และเทคนิคการขึ้นรูป
2. การดําเนินงาน
- สํารวจปญหาและความตองการ ของกลุมผูประกอบการเซรามิก (OTOP)
- ติดตามผลการผลิตผลิตภัณฑจากกลุมที่ไดรับการถายทอด
- นําผลิตภัณฑมาวิเคราะห ทดสอบ ใหคําแนะนําปรึกษา แกไขปญหาการผลิต
- แนะนําใหกลุมที่สามารถผลิตผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานยื่นขอการรับรองมผช.
3. ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
- ผลักดันใหผูประกอบการสามารถยื่นขอการรับรองมผช. ภายหลังจากไดรับการถายทอดแลว
ครั้งที่ 1 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื1อง
“เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน”
ระหวางวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ 2557
ณ แผนกชางเปาแกว ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเทคนิคตางๆในการทําลูกปดแกว เพื่อขอ
มผช. และทํานํ้าดินชุบแกนสําหรับขึ้นรูปไวใชเอง โดยจะฝกอบรมใหแกผูประกอบการ OTOP ที่พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีผู
เขารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน ในการนี้วิทยากรไดถายทอดความรูดังตอไปนี้
1. นางสาวประภัสสร จันทรหอม เจาหนาที่อุตสาหรรมจังหวัดอยุธยา มาใหความรูดานการยื่นขอ มผช.
รายละเอียดมาตรฐานลูกปด มผช.193/2546
2. นายสมพล คัมภิรานนท ผูเชี่ยวชาญการทําลูกปดแกว สอนพื้นฐานการทําลูกปดแกว เทคนิคการ
ทําลวดลายขั้นสูง และประสบการณดานการขายและการตลาด
3. นว.ชพ.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ถายทอดวิธีการทํานํ้าชุบแกนเพื่อลดตนทุน เพราะตองสั่งซื้อจากตาง
ประเทศ
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ผลจากการประเมินความพึงพอใจ (13 ราย) ไดผลในเกณฑ ดีมาก รอยละ 84.61 ดี รอยละ 15.39 และ
มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• ควรเพิ่มระยะเวลาฝกอบรม
• อยากใหมีหลักสูตรการเปาแกวและดานการตลาด
• ขอใหทํานํ้าดินมาจําหนายพรอมอุปกรณ พอที่จะจําหนายไดใหกับผูอบรม ในราคาที่เหมาะสม
เพราะหาซื้อยาก
• ควรสนับสนุนดานอุปกรณ เชน หัวเปา โดยการใหยืมจนเกิดความชํานาญ
ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
1. จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด/อบรม/สัมมนา/ใหคําปรึกษา 20 ราย
2. ผูประกอบการสามารถเขาสูกระบวนการรับรองจํานวน 5 ผลิตภัณฑ
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ครั้งที่ 2 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื1อง
“เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน”
ระหวางวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557
ณ หนวยงานกลุมตุกตาแกวถัก 83 ถนนเพชรเกษม อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเทคนิคตางๆในการทําลูกปดแกว เพื่อขอ
มผช. โดยจะฝกอบรมใหแกผูประกอบการ OTOP ที่พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 26 ราย ในการนี้
วิทยากรไดถายทอดความรูดังตอไปนี้
1. นางอัญชลี เจริญชัยสมบัติ เจาหนาที่อุตสาหรรมจังหวัดนครปฐม มาบรรยายเรื่องความรูเ กี่ยวกับ มผช.
2. นายพิเชษฐ เกตุมี ผูเ ชี่ยวชาญการทําลูกปดแกว สอนพื้นฐานการทําลูกปดแกว เทคนิคการทําลวดลายตางๆ
3. นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ถายทอดเรื่องสมบัตแิ กวสําหรับทําลูกปด วิธกี ารทํานํ้าดินชุบแกนเพื่อลดตนทุน
4. นางสาวศิริวรรณ แซภู ผูเชี่ยวชาญการทําลูกปดแกว สอนพื้นฐานการทําลูกปดแกวทรงกลม เทคนิค
การทําลวดลายแบบงาย
ผลจากการประเมินความพึงพอใจ (18 ราย) ไดผลในเกณฑ ดีมาก รอยละ 72 ดี รอยละ 28 และมีขอคิด
เห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• ระยะเวลาอบรมสั้นไป ไดรับการเสนอแนะมากที่สุด
• นาจะมีการตอยอด และนาจะมีตลาดรองรับเพื่อสามารถมีรายไดเพิ่มอีกทาง
• เทศบาลควรมี งบประมาณในการซื้ออุปกรณ เพื่อพัฒนาเปน OTOP ตอไป
• อยากใหสอนวิธีการรอย ขึ้นรูปเปนเครื่องประดับ
ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
1. จํานวนผูป ระกอบการทีไ่ ดรบั การถายทอด/อบรม/สัมมนา/ใหคาํ ปรึกษา 26 ราย
2. ผูป ระกอบการสามารถเขาสูก ระบวนการรับรองจํานวน 6 ผลิตภัณฑ
3. จํานวนครั้งที่จดั 1 ครั้ง

120

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

ครั้งที่ 3 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื1อง
“เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน”
ระหวางวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนยจําหนายสินคาโอทอปบานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเทคนิคตางๆในการทําลูกปดแกว เพื่อขอ
มผช. โดยฝกอบรมใหแกผูประกอบการ OTOP ที่พื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดลําปางนี้มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 26 ราย
ในการนี้วิทยากรไดถายทอดความรูดังตอไปนี้
1. นางสาวสุรีรัตน ผองใส เจาหนาที่อุตสาหรรมจังหวัดลําปาง บรรยายเรื่องความรูเกี่ยวกับ มผช.
2. นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ถายทอดเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแกว สมบัติแกวสําหรับทําลูกปด
และวิธีการทํานํ้าดินชุบแกนเพื่อลดตนทุน
3. นายชาตรี หวังพิทักษ ชางเปาแกว สอนพื้นฐานการใชหัวพนไฟ การทําลูกปดแกว เทคนิคการทํา
ลวดลายตางๆ
4. นายกฤษณะ ยั้งสนิท ชางเปาแกว สอนพื้นฐานการทําลูกปดแกว เทคนิคการทําลวดลาย
ผลจากการประเมินความพึงพอใจ (16 ราย) ไดผลมีเกณฑ ดีมาก รอยละ 83 และมีขอ คิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• ระยะเวลาอบรมสั้นไป ไดรับการเสนอแนะมากที่สุด
• อยากใหสอนวิธีการรอยขึ้นรูปเปนเครื่องประดับ
• อยากใหมีการอบรมเรื่องการเพนทแกว
ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
1. จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด/อบรม/สัมมนา/ใหคําปรึกษา 26 ราย
2. ผูประกอบการสามารถเขาสูกระบวนการรับรองจํานวน 5 ผลิตภัณฑ
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ครั้งที่ 4 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื1อง
“เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน”
ระหวางวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเทคนิคตางๆในการทําลูกปดแกว เพื่อขอ
มผช. โดยฝกอบรมใหแกผูประกอบการ OTOP ที่พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน
26 ราย ในการนี้วิทยากรไดถายทอดความรูดังตอไปนี้
1. สมพล คัมภิรานนท สอนการใชหัวพนไฟ การเลี้ยงไฟเพื่อทําลูกปดแกว และสอนเทคนิคการทํา
ลวดลายตางๆ โดยใชวัสดุอื่นประกอบ
2. นายปนหยา ลุงยุน สอนพื้นฐานการทําลูกปดแกว เทคนิคการทําลวดลาย
3. นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ถายทอดเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแกว สมบัติแกวสําหรับทําลูกปด
และวิธีการทํานํ้าดินชุบแกนเพื่อลดตนทุน
ผลจากการประเมินความพึงพอใจ (15 ราย) ไดผลในเกณฑ ดีมาก รอยละ 67 ดี รอยละ 33 และมีขอคิด
เห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• ระยะเวลาอบรมสั้นไป
• ควรเปลี่ยนแวนตาที่ใชในการฝกอบรม เพราะมืดเกินไป
• อยากใหสอนวิธีการรอย ขึ้นรูปเปนเครื่องประดับ
ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
1. จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด/อบรม/สัมมนา/ใหคําปรึกษา 26 ราย
2. ผูประกอบการสามารถเขาสูกระบวนการรับรองจํานวน 4 ผลิตภัณฑ
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ครั้งที่ 5 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื1อง “เทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน”
ระหวางวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2557
ณ ที่วาการอําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเทคนิคตางๆในการทําลูกปดแกว เพื่อขอ
มผช. โดยฝกอบรมใหแกผูประกอบการ OTOP ที่พื้นที่ภาคกลางตอนบน จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีผูเขารับการอบรม
ทั้งสิ้น 23 ราย ในการนี้วิทยากรไดถายทอดความรูดังตอไปนี้
1. นายสมพล คัมภิรานนท สอนการใชหัวพนไฟ การเลี้ยงไฟเพื่อทําลูกปดแกว และสอนเทคนิคการทํา
ลวดลายตางๆ โดยใชวัสดุอื่นประกอบ
2. นายปนหยา ลุงยุน สอนพื้นฐานการทําลูกปดแกว เทคนิคการทําลวดลาย
3. นายกนิษฐ ตะปะสา ถายทอดเรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแกว สมบัติแกวสําหรับทําลูกปดและวิธี
การทํานํ้าดินชุบแกนเพื่อลดตนทุน
ผลจากการประเมินความพึงพอใจ (15 ราย) ไดผลในเกณฑ ดีมาก รอยละ 73 ดี รอยละ 27 และมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- ระยะเวลาอบรมสั้นไป
- จํานวนแทงแกวนอยเกินไป
- อยากใหสนับสนุนและจัดหาอุปกรณในการทําลูกปดแกว
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ครั้งที่ 6 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื1อง “ผลิตภัณฑลูกปด”
ระหวางวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2557
ณ ศูนยจําหนายสินคาโอทอปบานนาบานไร อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
และระหวางวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2557
ณ กลุมฟาใหมลูกปดแกว อําเภอเมือง จังหวัดนาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและใหคําปรึกษาเชิงลึกแกผูทผี่ านการฝกอบรมทีม่ ีความประสงคจะยืน่ ขอ
มผช. พรอมทั้งประสานงานกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง ลงพื้นที่รบั คํารองพรอมทั้งตรวจสถานประกอบการ
มีผูเขารับการปรึกษาทั้งสิ้น 6 ราย ในการนี้วิทยากรไดถายทอดความรูดังตอไปนี้
1. นางสาวสุรีรัตน ผองใส มีความเชี่ยวชาญมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ใหคําปรึกษาคือการขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ
2. นายเอกรัฐ มีชูวาส ความเชี่ยวชาญความรูดานแกว ใหคําปรึกษาเรื่องสมบัติแกวทําลูกปดและตําหนิที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
3. นางสาวศิริวรรณ แซภู ความเชี่ยวชาญขั้นตอนการทําลูกปดแกว เทคนิคการตกแตงลวดลาย การใช
อุปกรณ และการปรับเปลวไฟเพื่อทําลูกปดแกว
มีผูเขารวมอบรม จํานวน 16 ราย
ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
1. จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด/อบรม/สัมมนา/ใหคําปรึกษา 16 ราย
2. ผูประกอบการสามารถเขาสูกระบวนการรับรองจํานวน 6 ผลิตภัณฑ
สิ่งที่จะทําตอไป
1. ติดตามความตองการเพื่อตอยอดความรูของผูประกอบการ กลุมอําเภอเถิน เนื่องจากการอบรมการ
ทําลูกปดแกวในครั้งนี้เปนเพียงพื้นฐานเทานั้น
2. จัดฝกอบรมเทคนิคการทําลูกปดแกวและนํ้าดินชุบแกน ใหกับสมาชิกกลุมฟาใหมลูกปดแกวอําเภอ
เมือง จังหวัดนาน ซึ่งตั้งขึ้นใหม
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ครั้งที่ 7 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื1อง
“การสรางงานศิลปะบนแกว”
ระหวางวันที่ 16 - 18 กรกฏาคม 2557
ณ กลุมบานแกว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความเขาใจเทคนิคตางฯ ในการทําลูกปดแกว เพื่อยื่นขอ
มผช. โดยฝกอบรมใหแกผูประกอบการ OTOP ที่พื้นที่ภาคกลางตอนบน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล
เคียง มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 28 ราย ในการนี้วิทยากรไดถายทอดความรูดังตอไปนี้
1. นางเพชรลักษณ วชิรเจริญ และนางสาวปนลักษณ วชิรเจริญ สอนการเขียนลายลงบนแกวดวยกาว
ทอง สอนการระบายสีบนแกวและเทคนิคตางฯ สําหรับการสรางงานศิลปะบนแกว เชน การลงกาวมุกบนชิ้นงาน เพื่อ
ใหเกิดความนาสนใจของชิ้นงาน
2. นางสาวปยะดา เจียรพินิจนันท ถายทอดเรื่องประเภทสีที่เหมาะสมกับงานแตละประเภท พรอมทั้ง
แนะนําเทคนิคตางฯ ในการระบายสีชิ้นงานแกว
3. นางสาวอุสุมา นาคนิคาม ถายทอดเรื่องเทคนิคการเลือกแกวและวิธีการเตรียมผิวแกว เพื่อใหงาน
ศิลปะที่สรางคงทน
ผลจากการประเมินความพึงพอใจ (15 ราย) ไดผลในเกณฑ ดีมาก รอยละ 73 ดี รอยละ 27 และมีขอคิดเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้
- ระยะเวลาอบรมสั้นไป
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ผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงาน
1. จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการถายทอด/อบรม/สัมมนา/ใหคําปรึกษา 28 ราย
สิ่งที่จะทําตอไป
1. ติดตามผลการยื่นขอ มผช. ผลิตภัณฑศิลปะบนแกว ของผูรับการอบรมที่อยูในระหวางดําเนินการ
2. ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ เมื่อพบวาหลังจากอบรมวาไดมีการนําความรูท ่ไี ดไปประกอบเปนอาชีพ
3. ติดตามความตองการเพื่อตอยอดความรูของผูประกอบการ

ปญหาและอุปสรรค
• เนื่องจากเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความสามารถผูเขารับการอบรมไมเทากัน ระยะเวลาการ
อบรมจึงนอยเกินไปในภาพรวม
• ผูเขารับการฝกอบรม ไมสามารถสั่งซื้อ แทงแกว หรืออุปกรณทาง internet ได และแหลงที่สามารถ
ซื้อที่เปนรานจะอยูในกรุงเทพฯ ไมสะดวกในการซื้อวัตถุดิบในการทํา
สิ่งที่จะทําตอไป
• เพิ่มระยะเวลาการฝกอบรม สําหรับกลุมที่ไมมีพื้นฐาน
• ขยายพื้นที่ใหการฝกอบรมสําหรับภาคใต

126

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหารเปน 1 ใน
5 ประเภทของผลิตภัณฑ OTOP (อาหาร เครื่องดื่ม
ผาและเครื่องแตงกาย ของใช ของประดับตกแตง ของ
ที่ระลึก และสมุนไพรที่ไมใชอาหาร) หมายถึง ผลิตภัณฑ
จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเปนสวนประกอบ อาจใช
ประโยชน และอาจสงผลตอสุขภาพ ไดแก ยาจาก
สมุนไพร เครื่องสาอางสมุนไพร วัตถุอันตรายที่ใชใน
บานเรือน เชน นํ้ายาลางจาน สมุนไพรไลยุง เปนตน
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตสมุนไพรที่สําคัญ การใชสมุนไพรเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของคนไทยที่ไดรับการ
ถายทอดจากรุนสูรุน ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของสมุนไพรจึงพบเห็นไดอยางแพรหลายในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศ
จากการสํารวจของกรมวิทยาศาสตรบริการพบวา ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหารสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ปานกลาง หรือตองปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพไมสมํ่าเสมอทําใหไมสามารถ
ผลิตซํ้าในปริมาณและคุณภาพเดิมได อีกทั้งยังไมไดมาตรฐานดานสุขอนามัยและความปลอดภัย รูปแบบของผลิตภัณฑ
ยังไมไดรับการยอมรับจากผูใช นอกจากนั้นสินคายังขาดเอกลักษณ และมีการลอกเลียนแบบสินคากันเปนจํานวนมาก
จากขอมูลของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ป 2553 - 2556 พบวาสินคา OTOP ประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ไมผานเกณฑ มผช. เฉลี่ยถึงรอยละ 38* ดังนั้นโครงการนี้จึงมุงเนนในการนําองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปชวยพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคา OTOP ใหไดมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต รวมถึงผลักดันใหผูประกอบการยื่นขอจดแจง และการรับรองมาตรฐาน เพื่อสรางความปลอดภัยและมั่นใจแกผูใช
รวมถึงเปนการสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชนเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับสินคา และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศใหเขมแข็งไดดียิ่งขึ้น
โดยโครงการนี้จะแบงออกเปน 2 โครงการยอยตามภูมิภาค คือ
1. โครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ มใชอาหารในพื้นทีภ่ าคเหนือและเครือขาย
(จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดลําพูน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและ
จังหวัดภูเก็ต
2. โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP) ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดเครือขาย
(จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชุมพร จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดยโสธรและจังหวัดกาฬสินธุ)
*ที่มาของขอมูล : สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557
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โครงการพัฒนาสนคา OTOP
ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารในพื้นที่ภาคเหนือและเครือขาย

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อสงเสริมคุณภาพและยกระดับสินคา OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ มใชอาหาร เชน สบูเ หลว สบูก อ น
สบูก ลีเซอรีน แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑทําความสะอาดภาชนะทีใ่ ชในครัวเรือน ผลิตภัณฑซกั ลาง
1.2 เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในการใชสินคา OTOP ที่ผลิตในประเทศ
2. ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานประกอบดวย 2 สวน คือ ลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการ 3 ครั้ง 13 จังหวัด
และจัดฝกอบรม 8 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 กิจกรรมลงพืน้ ที่สํารวจปญหาและความตองการ
» ครั้งที่ 1 วันที่ 11 - 15 พ.ย. 2556 จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพรและ
จังหวัดลําพูน
» ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 30 พ.ย. 2556 จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
» ครั้งที่ 3 วันที่ 22 - 27 ธ.ค. 2556 จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดภูเก็ต
โดยมีหนวยงานที่เขาพบ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ประธานเครือขาย OTOP
2.2 การลงพืน้ ที่จัดฝกอบรม
» การอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2557
หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร (นํ้ายาซักผาและ
นํ้ายาลางจาน)” ณ ชุมชนออมทรัพยเกษตรทางเลือกบานแมสุริน ตําบลขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน จํานวนผูเขารวมอบรม 78 ราย
» การอบรมครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.พ. 2557
หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร (นํ้ายาซักผาและ
นํ้ายาลางจาน)” ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลแมเงา อําเภอขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน จํานวนผูเขารวมอบรม 84 ราย
» การอบรมครั้งที่ 3 วันที่ 18 ก.พ. 2557
หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร (สบูเหลวและสบู
กอน)” ณ สถาบันการเงินของชุมชน อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จํานวนผูเขา
รวมอบรม 26 ราย
» การอบรมครั้งที่ 4 วันที่ 19 ก.พ. 2557
หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชนประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร (สบูเ หลวและสบู
กอน)” ณ ศาลาประชาธิปไตย อําเภอสามงาม จังหวัดพิจติ ร จํานวนผูเ ขารวมอบรม 35 ราย
» การอบรมครั้งที่ 5 วันที่ 27 มี.ค. 2557
หลักสูตร “สบูเหลวสมุนไพร และนํ้ายาลางจานสมุนไพร”ณ สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวนผูเ ขารวมอบรม 23 ราย
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» การอบรมครั้งที่ 6 วันที่ 28 มี.ค. 2557
หลักสูตร “สบูเหลวสมุนไพร และนํ้ายาลางจานสมุนไพร” ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดเชียง
ทอง (บน) อําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวนผูเขารวมอบรม 32 ราย
» การอบรมครั้งที่ 7 วันที่ 21 เม.ย. 2557
หลักสูตร “สบูเ หลวขมิ้น” ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร ตรารจนาเนินพะยอม
จังหวัดอุทัยธานี จํานวนผูเขารวมอบรม 25 ราย
» การอบรมครั้งที่ 8 วันที่ 22 เม.ย. 2557
หลักสูตร “แชมพูสมุนไพร” กลุมแชมพูนํ้ายาลางจาน อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
จํานวนผูเขารวมอบรม 25 ราย
2.3 สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 8 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่เขารับการถายทอด/อบรม/สัมมนา 328 ราย
- จํานวนผลิตภัณฑที่จะเขาสูกระบวนการรับรอง 32 ผลิตภัณฑ
(ขอมูล ณ กันยายน 2557)
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รายละเอียดของโครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารในพื้นที่ภาคเหนือและเครือขาย
การดําเนินงานแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ เขาพบหนวยงานที่ดูแลผูประกอบการ OTOP ในเขตพื้นที่
เพื่อสํารวจปญหาและความตองการ จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อดําเนินการแกไขปญหาโดยแบงแนวทางการแกไขออกเปน 3
แนวทาง ไดแก จัดการฝกอบรมและใหความรู เก็บตัวอยางมาทดสอบเบื้องตน และใหคําปรึกษาเพื่อดําเนินการเขาสู
กระบวนการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการ
จากการลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการในการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใช
อาหารใหไดมาตรฐาน จํานวน 3 ครั้ง 13 จังหวัดไดขอสรุปดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดแมฮอ งสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพรและจังหวัดลําพูน
พื้นที่จังหวัด

ปญหาที่พบ

ความตองการ

แมฮองสอน • สินคาประเภทเครื่องสําอาง ที่มาจากประเทศ
• การพัฒนาดานภาชนะบรรจุ ฉลากและ
เพื่อนบาน ไมมีคุณภาพ
การยืดอายุผลิตภัณฑ
• ขาดวิทยากรที่มีความรูเรื่องการยืดอายุผลิตภัณฑ • การฝกอบรมการทําผลิตภัณฑสมุนไพรที่
• ประชาชนสวนใหญเปนชนเผาที่มีรายไดนอย
ไมใชอาหาร เชน นํ้ายาลางจานและ
และยึดติดกับวิถีชีวิตแบบเดิมฯ ไมคอยยอมรับ
ตองการใหหนวยงานราชการเขามาฝก
การเปลี่ยนแปลง ไมสนใจการพัฒนารูปแบบ
อบรมแกกลุมในพื้นที่โดยเนนภาคปฏิบัติ
ผลิตภัณฑตามความตองการของตลาด
เปนหลัก
• ผลิตภัณฑเดนมีนอย ไมมีเอกลักษณ คุณภาพไม
ไดมาตรฐาน และไมคอยเปนที่ตองการของตลาด
พะเยา

• ตองการวิธีการสกัดสมุนไพร ใหได
• ครีมมะขามขัดผิวไมผานเกณฑเนื่องจากมีคา
ความเปนกรดสูง ขมิ้นขัดผิวไมผา นเกณฑเนือ่ งจาก ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและยังคงรักษา
ประโยชนของสมุนไพรไว
พบเชื้อจุลินทรีย แบคทีเรีย ยีสต และเชื้อรา
• การจดแจงผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหารตอง • มีความตองการในดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และการพัฒนา
ระบุชื่อสารเคมีที่เปนสวนประกอบทั้งหมด แตผู
ประกอบการรูแตชื่อทางการคา ไมมีความรูเรื่อง
ดานภาษาเพือ่ เตรียมพรอมสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อสารเคมี
• มีคาใชจายในการจดแจง 1,000 บาท ใบรับรอง
มีอายุ 1 ป ซึ่งเปนคาใชจายที่คอนขางสูงสําหรับผู
ประกอบการระดับชุมชน

แพร

• ขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สวนมากจะเปนความ • ตองการบูรณาการรวมกับ วศ. โดยใหทาง
รูทั่วฯ ไป ไมไดเปนการแกปญหาที่เฉพาะเจาะจง วศ. จัดหาผูเชี่ยวชาญ เพื่อถายทอดองค
ความรูใ หแกผูประกอบการ
และตองการเนนการลงมือปฏิบัติใหแกกลุมผู
ประกอบการ

ลําพูน

• สินคาของจังหวัดลําพูนเปนสินคาที่มีคุณภาพดี • มีความตองการเทคโนโลยีใหมฯ ในการ
เปนที่ตองการของตลาดทําใหมีการแอบอางจาก
แกไขปญหา
ที่อื่นมาปลอม ทําใหสินคาของลําพูนเสียชื่อเสียง
ลูกคาไมมั่นใจในคุณภาพของสินคา
• มีการเขมงวดในการจดแจง และเมื่อผานแลวจะมี
การสุมตรวจซึ่งตองเสียคาตรวจครั้งละ 5,000
บาท ทําใหผูประกอบการรายเล็กฯ ที่ไมมีเงินทุน
ไมยื่นขอ
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แนวทางการแกไข
• ใหขอมูลคําปรึกษา แกผูประกอบ
การ
• ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเชน สสจ. อก. พช. ใน
การผลักดันผูประกอบการเขาสู
กระบวนการรับรอง
• จัดการอบรมใหกับผูประกอบการ
• เก็บตัวอยางมาทดสอบเบื้องตน

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื1อดําเนินการความรวมมือระหวางหนวยงานเพื1อพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
สินคา OTOP ใหไดมาตรฐานในจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดแมฮองสอน

เขาพบอุตสาหกรรมจังหวัดแมฮองสอน

เขาพบสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน

เขาพบพัฒนาการจังหวัดแมฮองสอน

เขาพบอดีตประธาน OTOP จังหวัดแมฮองสอน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดพะเยา

เขาพบอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

เขาพบสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เขาพบพัฒนาการจังหวัดพะเยา

เขาพบอดีตประธาน OTOP จังหวัดพะเยา
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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดแพร

เขาพบอุตสาหกรรมจังหวัดแพร

เขาพบสาธารณสุขจังหวัดแพร

เขาพบพัฒนาการจังหวัดแพร

เขาพบรองประธาน OTOP จังหวัดแพร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดลําพูน

เขาพบอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน

เขาพบสาธารณสุขจังหวัดลําพูน

เขาพบพัฒนาการจังหวัดและประธาน OTOP จังหวัดลําพูน
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ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดพิจิตร
พื้นที่จังหวัด

ปญหาที่พบ

ความตองการ

แนวทางการแกไข

อุทัยธานี

• การไมยื่นขอ อย. ของผูประกอบการผลิตภัณฑ
OTOP เนื่องจากผูประกอบการ OTOP บางกลุม
ไมเห็นความจําเปนของการยื่นขอ อย. รวมทั้ง
เห็นวาการยื่นขอ อย. มีขั้นตอนยุงยาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งการควบคุมโรงเรือนใหเปนไปตาม
มาตรฐานซึ่งตองใชเงินลงทุนของตนเอง ไมมี
หนวยงานมาสนับสนุน
• การเฝาระวังตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
ภายหลังการจดแจง เนื่องจาก กลุมผูประกอบ
การไมมีอัตราการผลิตที่สมํ่าเสมอ ขาดกําลังการ
ผลิตในบางชวง หันไปทําอาชีพอื่นที่ใหผล
ตอบแทนที่ดีกวา ทําใหไมสามารถติดตาม
คุณภาพของผลิตภัณฑภายหลังการจดแจงได
อยางตอเนื่อง
• การขาดการตออายุของใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เนื่องจากขาดการ
ประสานงานของเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนและอุตสาหกรรมจังหวัดแกกลุมผูประกอบ
การ รวมถึงตัวผูประกอบการเองที่ไมติดตาม
• ผลิตภัณฑ OTOP ที่มีปญหาสวนใหญ เปน
ผลิตภัณฑจากกลุมชาวบานที่มีเงินทุนนอย แม
คุณภาพของผลิตภัณฑจะดีมาก แตมีปญหาเกี่ยว
กับโรงเรือนและบรรจุภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน จึง
ทําใหไมผาน อย.

• การจัดการฝกอบรม เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช
ในผลิตภัณฑ เชน สารสกัดจากธรรมชาติ
สารเติมแตงตางๆ
• อยากใหมาแกปญหาใหผูประกอบการที่
สถานที่ผลิต เนื่องจากทาง สมอ. จะแจง
ผลกับผูประกอบการแควาตกรายการ
ตรวจวิเคราะหอะไร ควรจะแกไขอยางไร
ซึ่งเปนการพูดคุยทางโทรศัพทเทานั้น ใน
สวนของรายละเอียด ทางผูประกอบการ
ตองมาสอบถามกับทาง อก.
• พัฒนาคุณภาพ บรรจุภัณฑ และความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ
• จังหวัดอุทัยธานี มีปราชญชาวบานหลาย
ทาน มีการคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ ตลอด
เวลา แตขาดขอมูลทางวิชาการรองรับ จึง
ตองการความรูเพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ
• ตองการการฝกอบรมเกี่ยวกับลักษณะเดน
หรือฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรแตละ
ชนิด เพราะจังหวัดอุทัยธานีมีพืชสมุนไพร
มากมายหลายชนิด

• ใหขอมูลคําปรึกษา แกผู
ประกอบการ
• ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเชน สสจ. อก. พช. ใน
การผลักดันผูประกอบการเขาสู
กระบวนการรับรอง
• จัดการอบรมใหกับผูประกอบการ
• เก็บตัวอยางมาทดสอบเบื้องตน

ตาก

• เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด • ตองการใหจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ตากหรือบุคลากรอื่นภายในจังหวัด ไมมีความรู
พัฒนาบรรจุภัณฑ
โดยตรงเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ การใหความรูแกผู • ผลิตภัณฑอาหารและสมุนไพรที่ไมใช
ประกอบการดานนี้จึงไมดีเทาที่ควร
อาหารยังตองมีการพัฒนาตอไป โดยตองมี
• สินคาประเภทเครื่องสําอาง อาหาร ที่มาจาก
ขอมูลทางวิชาการมารองรับใหมากขึ้น
ประเทศเพื่อนบาน ไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน • ความตองการสนับสนุนดานองคความรู
และมีแนวโนมเขามามากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดประชาคม เทคโนโลยี ในดานการผลิตผลิตภัณฑตางๆ
เศรษฐกิจอาเซียน ในป ๒๕๕๘
แกชุมชน
• ผลิตภัณฑสมุนไพรไมใชอาหาร สวนใหญจะมี
ปญหาในการโฆษณาเกินจริง ทําใหไมผาน
กระบวนการคัดสรร

สุโขทัย

• ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร เชน
• มีความตองการใหจัดการฝกอบรมเกี่ยว
สบู แชมพู ครีมทาหนา พบวา กลุมชาวบาน หรือ กับ Primary GMP แกชาวบานเพิ่มเติม
กลุมแมบานไมมีความรูเกี่ยวกับชื่อทางเคมีของ
เพือ่ เปนการทบทวนความรูและสงเสริมให
สวนประกอบในผลิตภัณฑ
ผูประกอบการเห็นความสําคัญของ
มาตรฐานดังกลาว
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พื้นที่จังหวัด

ปญหาที่พบ

ความตองการ

แนวทางการแกไข

• มีความตองการความรู คําแนะนํากับผู
ประกอบการวาควรปรับปรุงผลิตภัณฑ
อยางไร แนะนําวาควรลงไปชวยเหลือใน
เชิงลึก ลงไปดูขั้นตอนการผลิตที่กลุมพรอม
ทั้งใหคําแนะนํากับผูประกอบการ
พิษณุโลก

• ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารพบวาที่ • ตองการใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
ใหมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งวัตถุดิบ
ไมผานมาตรฐานสวนใหญ มักเปนพวกความ
ชนิดเดียวอาจจะสามารถผลิตสินคาได
เปนกรด-ดางและการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย
หลากหลายรูปแบบ เชน มะพราวสามารถ
เกินมาตรฐาน
ทําไดทั้งครีม ไมกวาด ตะกรา เปนตน
• ผูประกอบการ OTOP มีจํานวนลดลง เนื่องจาก
ในปจจุบันผูริเริ่มในแตละกลุม มีอายุมากขึ้น รวม
ทั้งไมมีผูสืบทอดกิจการ ผูประกอบการบางราย
จึงยกเลิกกิจการไป
• ผูประกอบการสวนใหญ เมื่อสงตรวจ มผช. แลว
ไมผานก็จะไมยื่นขออีก เนื่องจากขายสินคาแคใน
ชุมชนเทานั้น
• ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารที่ยื่นตอ
อายุ สวนใหญไมผาน เรื่อง ปริมาตรสุทธิ

พิจิตร

• ผูประกอบการไมมีความรูเกี่ยวกับชื่อ
• ตองการใหมีการอบรมเกี่ยวกับสารเคมี
ชนิดตางๆ ในแชมพูและสบู และความเปน
วิทยาศาสตรของสารเคมีที่อยูในผลิตภัณฑ
• ผูประกอบการที่ทําแชมพูและสบู มีบางรายที่ผล อันตราย
• ความรูเ กีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ กระบวนการหรือ
การตรวจเชื้อจุลินทรียไมผาน
เทคโนโลยีในการทําสบูท ่แี ปลกใหม เชน สบู
รูปรางตางๆ การเพิ่มสีสนั ลวดลาย เปนตน

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เพื1อดําเนินการความรวมมือระหวางหนวยงานเพื1อพัฒนาคุณภาพและยกระดับสินคา
OTOP ใหไดมาตรฐานในจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2556

เขาพบเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

เขาพบพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

เขาพบเจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

136

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

เขาพบนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการและประธานเครือขาย OTOP จังหวัดพิจิตร

ครั้งที่ 3 วันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2556 จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
และจังหวัดภูเก็ต
พื้นที่จังหวัด

ปญหาที่พบ

ความตองการ

สุราษฎรธานี

• ผูประกอบการกลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหารไมให • ตองการใหสินคาของ กลุมฯ มีคุณภาพได
ความสําคัญตอการจดแจง
มาตรฐาน
• ผลิตภัณฑจากวิสาหกิจชุมชนสวนใหญทําออกมา
แลวออกขายในตลาดไมไดเนื่องจากผูบริโภคไมมี
ความเชื่อมั่น

ภูเก็ต

• ผูประกอบการตองการรูถึงสรรพคุณของ
• หนวยงานราชการเขามาชวยเหลือไมตรงกับ
สมุนไพรแตละชนิดที่ใชวามีประโยชน
ความตองการของชาวบาน เชน เขามาสอนทํา
ผลิตภัณฑตางๆที่ไมตรงกับความตองการของชาว อยางไร
• ตองการความรูเบื้องตนในการตรวจสอบ
บาน
ทางเคมี ของผลิตภัณฑ
• กลุม OTOP ไมมีความสามารถผลิตสินคาใน
ปริมาณมากได และสินคายังไมไดมาตรฐาน
• ตองการความรูทางดานสมุนไพรใกลตัว
• ผูประกอบการ OTOP สวนใหญทําเปนอาชีพ
เสริมหรือทําใชเองภายในกลุม เพื่อที่จะไดใช
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัย เมื่อเหลือ
จากการใชจึงนํามาขายในชุมชน

แนวทางการแกไข

• ใหขอมูลคําปรึกษา แกผู
ประกอบการ
• ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเชน สสจ. อก. พช.
ในการผลักดันผูประกอบการ
เขาสูกระบวนการรับรอง
นครศรีธรรมราช • ผูประกอบการไมสามารถแสดงคุณสมบัติของสาร • ตองการใหสินคาของ กลุมฯ มีคุณภาพได
• เก็บตัวอยางมาทดสอบเบื้อง
ที่มีในผลิตภัณฑได
มาตรฐาน
ตน
พัทลุง
• ผลิตสบูเ หลวผสมสมุนไพรสูตรนํ้าผึ้งผสมขมิ้น และ • ตองการใหชวยพัฒนาสูตรใหไดมาตรฐาน
สบูก อ นนํ้าผึ้งผสมสมุนไพรยังไมผา นการจดแจง
ในผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทางกลุมจะผลิตใน
อนาคตเชน แชมพู ครีมนวดผม

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เพื1อดําเนินการความรวมมือระหวางหนวยงานเพื1อพัฒนาคุณภาพและยกระดับสินคา
OTOP ใหไดมาตรฐานในจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2556

เขาพบเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด และผูประกอบการกลุม
โอทอปบางจาก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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พบผูประกอบการกลุมสมุนไพรในชุมชน อําเภอบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี

พบผูประกอบการกลุมสมุนไพรธรรมชาติธารนํ้ารอน
อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี

เขาพบผูประกอบการกลุมสมุนไพรคีรีวง
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขาพบผูประกอบการกลุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เขาพบเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

เขาพบผูประกอบการกลุมสตรีบานพูด อําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

เขาพบเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

เขาพบผูประกอบการกลุมสตรี บางหวาน
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

เขาพบผูประกอบการกลุมแปรรูปสมุนไพร
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต
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2. กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการ
จากการลงพื้นที่และไดทราบถึงปญหาและความตองการของกลุมผูประกอบการ ทางกรมวิทยาศาสตร
บริการไดดําเนินการแกปญหาดวยกัน 3 แนวทางไดแก
2.1 ดําเนินการฝกอบรมและใหความรูแกผูประกอบการในพื้นที่จํานวน 8 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
1

วัน เดือน ป
6 ก.พ. 57

ชื่อหลักสูตร

3

18 ก.พ. 57

4

19 ก.พ. 57

5
6
7

27 มี.ค. 57
28 มี.ค 57
21 เม.ย. 57

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
(นํ้ายาลางจานสมุนไพร)
1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
(นํ้ายาซักผา)
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร (นํ้ายาลางจาน
สมุนไพร)
2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร (นํ้ายาซักผา)
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร (สบูเหลวเปลือก
มังคุด)
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร (สบูกลีเซอรีน)
นํ้ายาลางจานสมุนไพร
สบูเหลวสมุนไพร
สบูเหลวขมิ้น

8

22 เม.ย. 57

แชมพูสมุนไพร

6 ก.พ. 57

2

7 ก.พ. 57

7 ก.พ. 57

จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม
กลุมวิสาหกิจชุมชนออมทรัพยเกษตร
39
ทางเลือกบานแมสุริน
จ. แมฮองสอน
39
พื้นที่

สมาชิกศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
จ.แมฮองสอน

42

42
กลุมผลิตนํ้ายาสมุนไพรบานนาขุม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

26

สมาชิกกลุมสมุนไพรวดีอร
อ.สามงาม จ.พิจิตร
กลุมสมุนไพรไทยทําเชียงทอง จ.ตาก
กลุมทองสมุนไพร จ.สุโขทัย
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ
สมุนไพร ตรารจนาเนินพะยอม จ.
อุทัยธานี
กลุมแชมพูนํ้ายาลางจาน
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

35
23
32
25

25

2.2 เก็บตัวอยางมาทดสอบเบื้องตนโดยตัวอยางที่ผา นมาตรฐานจะผลักดันใหผปู ระกอบการเขาสูก ระบวนการ
รับรอง และตัวอยางที่ไมผา นมาตรฐานจะดําเนินการใหคาํ แนะนําและแกไขปญหาจนสามารถเขาสูก ระบวนการรับรองได
2.3 ใหขอ มูลและคําปรึกษาแกผปู ระกอบการเพื่อดําเนินการเขาสูก ระบวนการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน หรือยื่นจดแจงเครื่องสําอางควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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ภาพบรรยากาศการอบรม
จังหวัดแมฮองสอน หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร (นํ้ายาซักผาและ
นํ้ายาลางจาน)”

จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร (สบูเหลว และสบูกอน)”

จังหวัดพิจิตร หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร (สบูเหลว และสบูกอน)”

จังหวัดสุโขทัย หลักสูตร “สบูเหลวสมุนไพร และ
นํ้ายาลางจานสมุนไพร”
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จังหวัดตาก หลักสูตร “สบูเหลวสมุนไพร และนํ้ายาลางจานสมุนไพร

3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
1. ผูป ระกอบการขาดความรูค วามเขาใจในการผลิต ทําใหผลิตภัณฑท่ไี ดไมเปนไปตามมาตรฐาน มีการผลิต
แบบชาวบานไมมกี ารชั่งตวงวัด ทําใหสูตรการผลิตไมแนนอน ผลิตภัณฑบางครั้งผานมาตรฐานบางครั้งก็ไมผา นมาตรฐาน
2. บางผลิตภัณฑผูผลิตไมใสใจในเรื่องความสะอาด ทําใหเกิดแบคทีเรียขึ้นในผลิตภัณฑได
3. ผูป ระกอบการซื้อวัตถุดบิ จากรานคาทัว่ ไปซึ่งชื่อสารแตละชนิดเปนชื่อทางการคา ไมมีขอ มูลสวนผสมเปนชื่อ
ทางเคมี แตการกรอกขอมูลเพื่อจดแจงตองบอกชือ่ ทางเคมี หนาที่ของสารแตละชนิดรวมทัง้ ปริมาณสาร ทําใหในหลาย
ผลิตภัณฑผปู ระกอบการไมสามารถจดแจงได
4. หนวยงานราชการบางจังหวัดที่ทาํ เรื่องขอจดแจง ไมไดใหขอ มูลรายละเอียดแกผปู ระกอบการอยางครบ
ถวน ทําใหตอ งมาติดตอหลายครั้ง ทําใหเกิดความทอแทในการยื่นขอ
5. หนวยงานราชการไมมีการบูรณาการกันในภาพรวม เชนพัฒนาชุมชนสงเสริมใหมีการผลิตสินคาที่เปน
OTOP เพื่อเปนการเพิ่มรายได แตสาธารณสุขจังหวัดเขมงวดดานกฎระเบียบ ทําใหผูประกอบการไมอยากไปยื่นขอจด
แจงเนื่องจากมีความยุงยาก จึงผลิตสินคาโดยไมผานการจดแจง
4. ขอเสนอแนะ
1. ตองใหความรูเ บื้องตนในการจดแจง ขั้นตอนการขอ เอกสารที่ใช ขอกําหนดในการจดแจงของแตละจังหวัด
2. สงเสริมใหผูผลิตมีการควบคุมคุณภาพ มีสูตรที่แนนอนและมีการใชเครื่องมือชั่งตวงในการผลิตทุกครั้ง
3. หนวยงานราชการควรมีการบูรณาการกันในภาพรวมวาตองการสนับสนุนผูประกอบการอยางไร
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
ในพื้นที่ภาคเหนือและเครือขาย
พื้นที่ดําเนินการ
13 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน พะเยา
แพร ลําพูน พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก
อุทัยธานี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง และภูเก็ต

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด (ราย)
เปาหมาย
ผล
300
328
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จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
30
32
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โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)
ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดเครือขาย
1. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP) ใหแกผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร ใหสามารถ
ยื่นคําขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) หรือยื่นจดแจงเครื่องสําอางควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
2. ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานประกอบดวย 2 สวน คือลงพื้นที่สํารวจปญหา ความตองการ ใหคําปรึกษาเชิงลึก 5 ครั้ง
11 จังหวัด และจัดฝกอบรม 4 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ลงพืน้ ที่สํารวจปญหา ความตองการ และใหคําปรึกษาเชิงลึก มีผูประกอบการที่เขารับการ
ถายทอด จํานวน 243 ราย
» ครั้งที่ 1 วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2556 จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง
» ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม
» ครั้งที่ 3 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2557 จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชุมพร
» ครั้งที่ 4 วันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสิงหบุรี
» ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 การลงพืน้ ที่จัดฝกอบรม มีผูประกอบการเขารับการอบรม จํานวน 106 ราย
» วันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2556 หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)”
 สถานที่จัดอบรม
- ที่ทําการกลุมผลิตภัณฑสมุนไพร ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
- ที่ทําการกลุมผลิตภัณฑสมุนไพร ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี
 จํานวนผูเขารวมอบรม 52 ราย
» วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2556 หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)”
 สถานที่จัดอบรม
- กลุมแมบานดาวกระจาย 3 รวมพัฒนา ต.กระจาย อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
- กลุม วิสาหกิจชุมชนกลุม พัฒนาอาชีพชุมชน ดอนสวรรค ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
 จํานวนผูเขารวมอบรม 54 ราย
2.3 สรุปภาพรวม
- จํานวนครั้งที่จัดอบรม 4 ครั้ง
- จํานวนผูประกอบการที่เขารับการถายทอด/อบรม/สัมมนา 349 ราย
- จํานวนผลิตภัณฑที่จะเขาสูกระบวนการรับรอง 30 ผลิตภัณฑ (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
2557)
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รายละเอียดการดําเนินงานโครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP) ในพืน้ ที่ภาคกลางและ
จังหวัดเครือขาย
การดําเนินงานแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ เขาพบหนวยงานที่ดูแลผูประกอบการ OTOP ในเขตพื้นที่
เพื่อสํารวจปญหาและความตองการ จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อดําเนินการแกไขปญหาโดยแบงแนวทางการแกไขออกเปน 3
แนวทาง ไดแก จัดฝกอบรมและใหความรู เก็บตัวอยางมาทดสอบเบื้องตน และใหคําปรึกษาเพื่อดําเนินการเขาสู
กระบวนการรับรอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจปญหา ความตองการ และใหคําปรึกษา
จากการลงพื้นที่สํารวจปญหาและความตองการในการพัฒนาสินคา OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใช
อาหารใหไดมาตรฐาน จํานวน 5 ครั้ง 11 จังหวัด ไดขอสรุปดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2556 ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง
พื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ระยอง

ปญหาที่พบ

ความตองการ

• แชมพูมีปญหาผลิตภัณฑแยกชั้น • ตองการพัฒนาผลิตภัณฑให
และมีความเปนกรด-ดาง ตํ่ากวาที่ ผานมาตรฐานการรับรอง อย.
มผช. กําหนด
และ มผช.
• ครีมมะขามมีปญหาเรื่องความ
เปนกรด-ดางไมผานมาตรฐาน
เนื่องจากอัตราสวนของผลิตภัณฑ
ไมเหมาะสม

แนวทางการแกไข
• ใหคําปรึกษาตามรายการ
ผลิตภัณฑ
• นําตัวอยางผลิตภัณฑสมุนไพร
ของผูประกอบการที่พบปญหา
กลับมาวิเคราะหทดสอบ เชน
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย คาความ
เปนกรด-ดาง เปนตน
• ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑแชมพู
สมุนไพร และครีมพอกหนา
มะขาม เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ความคงตัวและมีความเปน
กรด-ดาง ตามมาตรฐาน มผช.

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก และเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง
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ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม
พื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี
นครปฐม

ปญหาที่พบ

ความตองการ

• ผูประกอบการที่เคยขอการรับรอง • คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
มผช. มีรายการที่ไมผานเกณฑ
แกไข
มผช.
• ผลวิเคราะหทดสอบเพื่อใชใน
การปรับปรุงผลิตภัณฑ

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่สํารวจสภาพปจจุบันการผลิตและสถานที่
ผลิตของผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร
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แนวทางการแกไข
• ใหคําปรึกษาตามรายการ
ผลิตภัณฑ
• วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑที่
เก็บมาตามรายการของ มผช.
เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหาของ
ผลิตภัณฑ และจะดําเนินการ
ใหคําปรึกษาเพื่อปรับแกวิธีการ
ผลิตผลิตภัณฑตอไป
• ผลักดันกลุมผูประกอบการ ให
เขาสูกระบวนการยื่นขอการ
รับรอง มผช. ไมตํ่ากวา 2
ผลิตภัณฑ ไดแก สบูกอน
กลีเซอรีน และแชมพูสมุนไพร
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ครั้งที่ 3 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ 2557 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชุมพร
พื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี
ชุมพร

ปญหาที่พบ

ความตองการ

แนวทางการแกไข

• ผูประกอบการที่เคยขอการรับรอง • ใหนําวัตถุดิบไปวิเคราะหตาม
• วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑที่เก็บมา
มผช. มีรายการที่ไมผานเกณฑ
รายการ มผช. เพื่อเพื่อหา
ตามรายการของ มผช. เพื่อที่จะได
มผช. คือ มีปริมาณคลอไรดเกิน
วัตถุดิบทีเ่ หมาะสมสําหรับการนํา ทราบถึงปญหาของผลิตภัณฑ และ
กวาที่ มผช. กําหนด และมีปริมาณ ไปผลิตสบูก ลีเซอรีนที่มีคุณภาพ
จะดําเนินการใหคาํ ปรึกษาเพื่อปรับ
กลีเซอรีนตํ่ากวาที่ มผช. กําหนด
แกวิธีการผลิตผลิตภัณฑตอไป
• ผลักดันกลุมผูประกอบการ ใหเขาสู
กระบวนการยื่นขอการรับรอง มผช.
ไมตํ่ากวา 2 ราย
• วิจัยพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑครีม
หมักผมสมุนไพร

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก และเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 4 วันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงหบุรี
พื้นที่จังหวัด

ปญหาที่พบ

ความตองการ

แนวทางการแกไข

ลพบุรี
• สบูกลีเซอรีนมีปริมาณกลีเซอรีนตํ่า • ปรับปรุงคุณภาพสินคาใหผาน • แนะนําการแกปญหาเบื้องตนตาม
สระบุรี สิงหบุรี กวา มผช. กําหนด
การรับรอง มผช.
รายการผลิตภัณฑ
• โลชั่นไมผานความคงสภาพ
• หาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ • เก็บตัวอยางมาวิเคราะหตาม
• สบูเหลว แชมพู มีปริมาณจุลินทรีย แกไขไดตรงจุด
รายการของ มผช. เพื่อหาสาเหตุ
เกินกวาที่ มผช. กําหนด
• พัฒนาผลิตภัณฑใหม
ของปญหา และนอกจากนี้ยังไดเก็บ
ตัวอยางผลิตภัณฑที่ผลิตใหมยังไม
เคยสงขอ มผช. มาตรวจวิเคราะห
เพื่อเตรีมพรอมเขาสูกระบวนการ
รับรอง มผช. ตอไป
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พื้นที่จังหวัด

ปญหาที่พบ

ความตองการ

แนวทางการแกไข
• วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑที่เก็บมา
ตามรายการของ มผช. เพื่อที่จะได
ทราบถึงปญหาของผลิตภัณฑ และ
จะดําเนินการใหคําปรึกษาเพื่อปรับ
แกวิธีการผลิตผลิตภัณฑตอไป
• ผลักดันกลุมผูประกอบการ ใหเขาสู
กระบวนการยื่นขอการรับรอง มผช.
ไมตํ่ากวา 8 ราย
• วิจัยพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑอื่นๆ

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก และเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)
จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงหบุรี

ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2557 ลงพื้นที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรี
พื้นที่จังหวัด

ปญหาที่พบ

พระนครศรีอยุธยา ประเด็นปญหาผลิตภัณฑไมผาน
มผช. เชน
• สบูกอนกลีเซอรีน : ปริมาณ
กลีเซอรีนตํ่ากวาเกณฑ
• สบูกอน : ปริมาณไขมันทั้งหมดตํ่า
กวาเกณฑ
• แชมพูและครีมนวดผม : ความ
เปนกรด-ดางไมอยูในชวงที่กําหนด
• ลูกประคบสมุนไพร : ความชื้นสูง
กวาเกณฑ และพบปริมาณ
จุลินทรียเกินเกณฑ
สุพรรณบุรี

ความตองการ

แนวทางการแกไข

• การปรับและวัด pH ในผลิตภัณฑ • วิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑที่เก็บ
แชมพู สบูเ หลว เพื่อให pH อยูใ น มาตามรายการของ มผช. เพื่อที่
ชวงที่เหมาะสมและผานเกณฑ
จะไดผูประกอบการเกิดความ
การวิเคราะหตาม มผช.
มั่นใจวาผลิตภัณฑสามารถไดรับ
การรับรอง มผช. แตหากไมผาน
• การแนะนําการใชเครื่องกวน
ผลิตภัณฑครีม และโลชั่น รวมถึง ตามเกณฑของ มผช. จะดําเนิน
การปรับปรุงเครื่องมือในการปน การใหคําปรึกษาเพื่อปรับแกวิธี
กวนที่มีอยูใหใชงานไดดีขึ้น
การผลิตผลิตภัณฑตอไป
• การเลือกใชบรรจุภัณฑและฉลาก • ผลักดันกลุม ผูป ระกอบการ ใหเขา
ที่ชวยเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ สูก ระบวนการยื่นขอการรับรอง
• การปรับและวัด pH ในผลิตภัณฑ มผช. ไมต่าํ กวา 5 ผลิตภัณฑ
แชมพู สบูเ หลว เพื่อให pH อยูใ น • ผลักดันกลุมผูประกอบการ ให
เขาสูกระบวนการจดแจง อย. ไม
ชวงที่เหมาะสมและผานเกณฑ
ตํ่ากวา 4 ผลิตภัณฑ
การวิเคราะหตาม มผช.
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พื้นที่จังหวัด

ปญหาที่พบ

ความตองการ

แนวทางการแกไข

• เทรายิคและวิธีการเติมสารสกัด
สมุนไพรทั้งชนิดที่เปนผง และ
ของเหลวในการผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางสมุนไพร
• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการลาง
การตาก และการเลือกใช
สมุนไพรสําหรับการผลิตลูก
ประคบสมุนไพร รวมทั้งวิธีการ
บรรจุ และการปดผนึกบรรจุ
ภัณฑที่ใชกับลูกประคบสมุนไพร
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและ
ประสิทธิภาพไดยาวนานขึ้น
• สอนวิธีการเตรียมดินสอพอง
สําหรับใชในผลิตภัณฑเครื่อง
สําอางสมุนไพร
• แนะนําการปรับปรุงสถานที่ผลิต
ใหเปนไปตามสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิต

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ใหคําปรึกษาเชิงลึก และเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี

2. กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
นอกจากการลงพื้นที่ใหคําปรึกษา และเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ คณะทํางานยังไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการให
กับผูประกอบการ 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
1
2

วัน เดือน ป

ชื่อหลักสูตร

พื้นที่

11 - 12 พ.ย. 56 การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP กลุมผลิตภัณฑสมุนไพร ต.ปากชม
อ.ปากชม จ.เลย
14 - 15 พ.ย. 56 การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP กลุมผลิตภัณฑสมุนไพร
ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี
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จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม
26
26
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ครั้งที่
3
4

วัน เดือน ป

ชื่อหลักสูตร

พื้นที่

20 - 21 ธ.ค. 56 การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP กลุมแมบานดาวกระจาย 3 รวมพัฒนา
ต.กระจาย อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
23 - 24 ธ.ค. 56 การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพ
ชุมชน ดอนสวรรค ต.กาฬสินธุ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ

ภาพบรรยากาศการอบรม
ภาพกิจกรรมการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)” จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)” จังหวัดอุดรธานี
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ภาพกิจกรรมการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)” จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรมการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)” จ.กาฬสินธุ
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3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
1. การนัดหมายกับผูป ระกอบการในแตละพื้นที่ทําไดยาก เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเปนเพียงอาชีพ
เสริม ผูป ระกอบการแตละรายมีกจิ กรรมอื่นตองทํา เชน การออกรานขายของในงานตางฯ ทําใหการลงพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดการบอย
2. การจดแจงผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ตองใชชอื่ ของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง (INCI) ในการจดแจง ทําใหผู
ประกอบการบางรายไมสามารถทําเองได การจดแจงจึงทําไดชา
3. ผูป ระกอบการรายยอยยังไมเห็นความสําคัญของการจดแจงผลิตภัณฑเครื่องสําอาง หรือขอ มผช.
4. ผูป ระกอบการบางรายมีสถานที่ผลิตไมเหมาะสม ผูป ระกอบการยังไมตดั สินใจลงทุน
รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (OTOP)
ในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดเครือขาย

พื้นที่ดําเนินการ
15 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ระยอง
กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ชุมพร
สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี พระนครอยุธยา
สุพรรณบุรี เลย อุดรธานี ยโสธรและ
กาฬสินธุ

จํานวนผูประกอบการ
ที่ไดรับการถายทอด
(ราย)
เปาหมาย
ผล
300
349

จํานวนผลิตภัณฑที่เขาสู
กระบวนการรับรอง
(ผลิตภัณฑ)
เปาหมาย
ผล
25
30

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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ภาคผนวก

153

154

สมุนไพรที่
ไมใชอาหาร

ผาและเครือ่ ง
แตงกาย

ของใช
ของตกแตง
ของที่ระลึก

3

4

5

รวม

เครื่องดื่ม

2

128

52

25

50

43

318

233

588

128

1,131

557

100% 67.00% 33.00%

1,688

100% 82.12% 17.88%

716

100% 57.71% 42.29%

551

100% 53.76% 46.24%

93

100% 67.53% 32.47%

77

100% 49.00% 51.00%

123

335

310

43

37

265

120

279

95

1,007

1,929

601

3.87%

39

100% 76.25% 23.75%

2,530

100% 96.27%

1,046

100% 74.60% 25.40%

374

100% 68.83% 31.17%

385

100% 53.75% 46.25%

80

100% 51.94% 48.06%

645

27

40

12

100%

3
3

0%

0

21

10

80

143

55

2.44%

2

139

ผาน

41
89
400
1,057

1,726
100% 61.82%

2,792

100% 93.37%

1,132

100% 36.07%

1,109

100% 55.97%

159

100% 61.19%

67

100% 42.77%

325

จํานวน
คําขอ

169

ผาน

176

ไมผาน

1,633

จํานวน
คําขอ

793

ผาน

รวม

840

ไมผาน

20

8

255

159

96
73

56

781

489

292
156

108

48

2,221

1,126

1,095

100% 56.59% 43.41% 100% 62.61% 37.39%

129

100% 71.43% 28.57% 100% 62.35% 37.65%

28

100% 48.99% 51.01% 100% 48.56% 51.44%

345

จํานวน
คําขอ

ภาคใต (ราย)

38.18%

1,066

6.63%

75

306

86

3,368

3,038

676

374

8,258

5,605

2,653

9.80%

330

100% 64.38% 35.62% 100% 67.87% 32.13%

1,050

100% 78.06% 21.94% 100% 90.20%

392

63.93% 10000% 69.23% 44.44% 100% 50.70% 49.30%

709

44.03%

70

38.81%

26

57.23%

186

ไมผาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย)

ที่มาของขอมูล : สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

100% 72.22% 27.78%

198

100% 97.56%

82

100% 67.74% 32.26%

31

100% 80.00% 20.00%

15

100%

3

100% 40.30% 59.70%

67

อาหาร

1

251

ภาคเหนือ (ราย)
ภาคกลาง (ราย)
ภาคตะวันออก (ราย)
ประเภท
ผลิตภัณฑ จํานวน ผาน ไมผาน จํานวน ผาน ไมผาน จํานวน ผาน
ไมผาน
คําขอ
คําขอ
คําขอ

ลําดับ
ที่

ตารางที่ 1 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตางๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2553
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155

412

193

277

217

918

66.28% 33.72% 100%

2,019

100%

583

1,146

74.59% 25.41% 100%

637

58.32% 41.68% 100%

270

1,729

ของใช ของ 854
ประดับ
100%
ตกแตง ของ
ทีร่ ะลึก

5

รวม

ผาและเครือ่ ง 463
แตงกาย
100%

4

49

54.63% 45.37% 100%

59

73.08% 26.92% 100%

41

100%

14

38

52

สมุนไพรที่ 108
ไมใชอาหาร 100%

เครื่องดื่ม

2

56.35% 43.65% 100%

371

100%

110

133

ไมผาน
45

จํานวน
คําขอ

17

3

158

42

67

29

115

92

490

211

242

จํานวน
คําขอ

2

35

14

109

4

1,125

5

39

2,391

100%

880

81.52% 18.48% 100%

172

94.57% 5.43%

87

86.21% 13.79% 100%

25

66.67% 33.33% 100%

28

33.33% 66.67% 100%

1

118

ไมผาน
417

จํานวน
คําขอ

13

30

49

67

755

128
102

214

1,037

856
56.63% 43.37% 100%

1,354

88.41% 11.59% 100%

778

32.89% 67.11% 10000%

370

55.05% 44.95% 100%

60

62.86% 37.14% 100%

22

51.24% 48.76% 100%

124

ผาน
220

ไมผาน

1,327

จํานวน
คําขอ

13

161
23

738
38

2,022
34

2,958

328

7,206
61.68% 38.32% 100%

528

84.11% 15.89% 100%

180

70.31% 42.22% 100%

90

65.67% 34.33% 100%

44

56.67% 43.33% 100%

17

47.24% 52.76% 100%

197

ผาน

ภาคใต (ราย)

595

ไมผาน

59
293
1,057
473

2,477
65.63% 34.37%

4,729

84.01% 15.99%

2,485

47.73% 52.27%

965

60.30% 39.70%

445

63.35% 36.65%

102

55.16% 44.84%

732

ผาน

รวม

ที่มาของขอมูล : สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

75.73% 24.27% 100%

1,529

87.47% 14.32% 100%

803

75.81% 24.19% 100%

210

61.65% 38.35% 100%

254

58.54% 41.46% 100%

24

14

ไมผาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ราย)

68.89% 31.11% 100%

31

ผาน

ภาคตะวันออก (ราย)

64.15% 35.85% 100%

238

ผาน

ภาคกลาง (ราย)

ไมผาน จํานวน
คําขอ

142

ผาน

252

3

อาหาร

1

ประเภท
ลําดับที่
ผลิตภัณฑ จํานวน
คําขอ

ภาคเหนือ (ราย)

ตารางที่ 2 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตางๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2554

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

เครื่องดื่ม

สมุนไพรที่
ไมใชอาหาร

ผาแลเครือ่ ง
แตงกาย

ของใช ของ
ประดับ
ตกแตง ของ
ทีร่ ะลึก

2

3

4

5

รวม

อาหาร

1

ลําดับที่

147

116

53

28

156

63

78

362

318

690

202

1,315

742

100% 63.93% 36.07%

2,057

100% 77.35% 22.65%

892

100% 53.24% 46.76%

680

100% 44.68% 55.32%

141

100% 65.43% 34.57%

81

100% 55.89% 44.11%

263

229

102

14

7

234

137

307

163

1,238

2,022

469

4.85%

60

100% 81.17% 18.83%

2,491

100% 95.38%

1,298

100% 65.32% 34.68%

470

100% 63.07% 36.93%

371

100% 66.67% 33.33%

21

100% 69.18% 30.82%

331

75

30

22

100%

5
16

0%

1

23

6

106

231

55

1.85%

2

143

144

26

12

83

56

585

831

1,069

141

1,906

1,184
100% 61.68% 38.32%

3,090

100% 88.35% 11.65%

1,210

100% 41.31% 58.69%

1,416

100% 59.71% 40.29%

139

100% 68.42% 31.58%

38

100% 49.83% 50.17%

287

171

129
21

6
38

23
97

47
290

617

232

8.52%

27

100% 72.67% 27.33%

849

100% 91.48%

317

100% 67.36% 48.45%

144

100% 62.30% 37.70%

61

100% 77.78% 22.22%

27

100% 57.00% 43.00%

300

765

521

ไมผาน

119

54
440

310
1,374

1,365
3,393

432

6,091

2,682
100% 69.43% 30.57%

8,773

100% 88.71% 11.29%

3,825

100% 50.16% 49.84%

2,739

100% 58.67% 41.33%

750

100% 68.79% 31.21%

173

100% 59.49% 40.51%

1,286

ผาน

รวม

ที่มาของขอมูล : สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

100% 80.77% 19.23%

286

100% 98.15%

108

100% 79.31% 20.69%

29

100% 57.89% 42.11%

38

100%

6

100% 71.43% 28.57%

105

ภาคเหนือ (ราย)
ภาคกลาง (ราย)
ภาคตะวันออก (ราย)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย)
ภาคใต (ราย)
ประเภท
ผาน ไมผาน จํานวน ผาน ไมผาน จํานวน
ผลิตภัณฑ จํานวน ผาน ไมผาน จํานวน ผาน ไมผาน จํานวน ผาน ไมผาน จํานวน
คําขอ
คําขอ
คําขอ
คําขอ
คําขอ
คําขอ

ตารางที่ 3 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตางๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2555

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

157

155

87

226

76

655

72.82% 27.18% 100%

1,245

100%

268

718

85.41% 14.59% 100%

445

58.57% 41.43% 100%

123

986

ของใช ของ 521
ประดับ
100%
ตกแตง ของ
ทีร่ ะลึก

5

รวม

ผาแลเครือ่ ง 210
แตงกาย
100%

4

22

52.17% 47.83% 100%

24

60.66% 39.34% 100%

20

100%

24

37

61

สมุนไพรที่ 46
ไมใชอาหาร 100%

เครื่องดื่ม

2

60.14% 39.86% 100%

189

100%

59

89

64

17

ไมผาน จํานวน
คําขอ

5

4

50

17

67

8

22

208

78

100%

32

107

จํานวน
คําขอ

3

0%

0
68

100%

23

3

457

1

12

1,283

100%

628

84.62% 15.38% 100%

66

96.88% 3.13%

31

62.50% 37.50% 100%

5

82.35% 17.65% 100%

14

100%

4

59

ไมผาน
127

จํานวน
คําขอ

7

11

29

22
193

63

50

588

ไมผาน จํานวน
คําขอ

4

119
6

308
45

18

964

72.73% 27.27% 100%

16

63.64% 36.36% 100%

7

60.63% 39.37% 100%

77

ผาน

34

322

428

100%

205

74.90% 25.10% 100%

961

94.59% 5.41%

594

17

95

4,020

100%

2,041

77.80% 22.20% 100%

333

91.71% 8.29%

188

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

264

57.35% 42.65% 100%

39

69.57% 30.43% 100%

16

44.86% 55.14% 100%

48

ผาน

ภาคใต (ราย)

237

ไมผาน

40
110
368
150

905
77.49% 22.51%

3,115

92.65% 7.35%

1,891

61.83% 38.17%

596

64.29% 35.71%

198

66.39% 33.61%

79

59.69% 40.31%

351

ผาน

รวม

ที่มาของขอมูล : สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีนาคม 2557
รวบรวมโดย สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ

83.29% 16.71% 100%

1,037

96.64% 3.48%

633

70.35% 29.65% 100%

159

67.74% 32.26% 100%

105

75.00% 25.00% 100%

15

5

ไมผาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ราย)

70.59% 29.41% 100%

12

ผาน

ภาคตะวันออก (ราย)

66.14% 33.86% 100%

125

ผาน

ภาคกลาง (ราย)

ไมผาน จํานวน
คําขอ

148

ผาน

ภาคเหนือ (ราย)

จํานวน
คําขอ

3

อาหาร

1

ประเภท
ลําดับที่
ผลิตภัณฑ

ตารางที่ 4 : รอยละของการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของประเทศไทย
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑและภาคตางๆ ของประเทศไทย ของป พ.ศ. 2556

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗

โครงการทดสอบสินคา OTOP เพือ่ ยกระดับคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบ ริโภค

ที่ปรึกษา
นางสาวเสาวณี มุสิแดง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

ดร.ณัชนพงศ วชิรวงศบุรี

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

คณะผูจัดทํา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นางศิริวรรณ ศิลปสกุลสุข
นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
นางวรรณา ต. แสงจันทร
นางอาภาพร สินธุสาร
นางสาวจิรสา กรงกรด
นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย
นางสุบงกช ทรัพยแตง
นางสาวขนิษฐา อินทรประสิทธิ์
นางสาวสวรินทร สินะวิวัฒน
นายทวีศักดิ์ แกวบุรี
นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน
นางสาววริศรา แสงไพโรจน
นางสาวพรรษชล รัตนปาณี
นางสาวอารีรัตน โพธิ์สุวรรณ
นางสาวสุวศรี เตชะภาส
นางสาวพนารัตน มอญใต
นางสาวฐิติพร แกวสุวรรณ
นางสาวเวฬุกานต ยิ้มสิน
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