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กับต่ำงประเทศ โดยกำรด�ำเนินงำนครั้งนี้ กรมวิทยำศำสตร์บริกำรได้บูรณำกำรร่วมกับทุกภำคส่วน เช่น ส�ำนักงำน

อตุสำหกรรมจงัหวดั ส�ำนกังำนพฒันำชมุชนจงัหวดั ส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดั ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั องค์กำรบรหิำร

ส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ดังนั้นเพื่อเป็นกำรเผยแพร่ผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทรำบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสินคำ้ OTOP กรมวิทยำศำสตร์บริกำร จึงได้จัด

ท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ และขอขอบคุณหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจชุมชนที่ได้มีส่วน
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จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภำค	
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3. ขั้นตอนการดำาเนินงาน
	 3.1	ส�ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ

	 	 3.1.1		กรมวิทยาศาสตร์บริการส�ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ	ท�าให้ได้ข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	และผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและ
ผลักดันเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่	ที่ผู้ประกอบการต้องการผลักดันเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน

	 	 3.1.2		การส�ารวจความต้องการ	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและในระดับท้องถิ่น	เช่น	ส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด	ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	องค์การบริหารส่วน
จังหวัด	องค์การบริหารส่วนต�าบล	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	เป็นต้น

- ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจความต้องการจากผู้ประกอบการ
- จัดประชุม/สัมมนา

	 3.2	ทดสอบคุณภาพสินค้า	OTOP	ในห้องปฏิบัติการ	เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้า

	 3.3	พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพสินค้า

	 	 3.3.1		น�าผลการทดสอบจากห้องปฏบิติัการมาพัฒนากระบวนการผลิต	และให้การฝึกอบรม/ให้ค�าปรกึษา

เชิงลึก	เพื่อให้สินค้า	OTOP	ได้รับการพัฒนาจนได้มาตรฐาน

	 	 3.3.2		วิจัยพัฒนาโดยน�าโจทย์ที่ได้รับจากชุมชนมาศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น	

ท�าให้เกิดนวัตกรรมสินค้าต่าง	ๆ

	 3.4		พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ให้บริการประชาชน	มีวิธีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 3.4.1		ส�ารวจความต้องการและให้การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เพ่ือพฒันาศกัยภาพห้องปฏบิตักิารภมูภิาค

ให้มีความสามารถสอดคล้องตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17025

	 	 3.4.2		ประสานความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการเครือข่ายและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ให้บริการทดสอบ

สินค้า	 จัดกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4. กลุ่มเป้าหมาย
	 4.1	ผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

	 4.2	ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าในภูมิภาค

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 5.1	สินค้า	OTOP	มีคุณภาพ	และมีความสามารถในการแข่งขัน		

	 5.2	ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต		

	 5.3	ลดการสูญเสียจากการตีกลับสินค้า	

	 5.4	ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน	

	 5.5	ผลการทดสอบจากห้องปฏบิตักิารสามารถผลักดันให้เกดิการพัฒนาคณุภาพของผลิตภณัฑ์และมาตรฐาน

ผลติภัณฑ์ชุมชน	รวมทัง้ผูบ้รโิภคมคีวามเข้าใจและตระหนกัถงึการเลอืกใช้สนิค้าทีม่คีณุภาพ	ท�าให้มสีขุภาพและคณุภาพ

ชีวิตดีขึ้น	เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	
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	 5.6	ผู้ประกอบการ	ผู้บริโภค	และประชาชนทั่วไป	สามารถเข้าถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการ

ภาครัฐซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของวิสาหกิจชุมชน	ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

6. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้

7. งบประมาณ	89,482,360	บาท  

8. ผลการดำาเนินงาน 
	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้า	OTOP	โดยการแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนการผลิต	การ

พัฒนาคุณภาพสินค้า	OTOP		และผลักดันให้สินค้า	OTOP	เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐานในป	ีพ.ศ.	2558	

จ�านวนทั้งสิ้น	 778	 ผลิตภัณฑ์	 และมีผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 จ�านวน	 6,510	 ราย	 

รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการในภูมิภาคท่ีได้รับการพัฒนา	 จ�านวน	 101	 ห้อง	 โดยมีพื้นที่ด�าเนินงานครอบคลุม	 48	 จังหวัด 

	แบ่งเป็นภาคเหนือ	13	จังหวัด	ภาคกลาง	11	จังหวัด	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11	จังหวัด	และภาคใต	้13	จังหวัด

ตารางแสดงแผน / ผลการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2558 

ผลการดำาเนินงาน แผน  ผล

จ�านวนสินค้า	OTOP	ที่เข้าสู่กระบวนการขอยื่นรับรองมาตรฐาน	

(ผลิตภัณฑ์)

645 778

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี	(ราย)

5,350 6,510

จ�านวนห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ได้รับการพัฒนา	(ห้อง)		 55 101

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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พื้นที่ด�าเนินการงานโครงการทดสอบสินค้า OTOP 

เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของผู้บริโภค
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การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”

	 ผลติภณัฑ์หนึง่ต�ำบลหนึง่ผลติภณัฑ์	(OTOP)	ของไทยในภำคต่ำง	ๆ 	มเีอกลักษณ์ท้องถิน่ทีโ่ดดเด่นแตกต่ำงกัน	

เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ	จึงมีส่วนช่วยสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน	อย่ำงไรก็ตำม	ในปัจจุบันผลิตภัณฑ	์OTOP	ประสบปัญหำหลำย

ด้ำนตั้งแต่กำรเตรียมวัตถุดิบ	 กระบวนกำรผลิต	 จนถึงกำรจ�ำหน่ำย	 และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีคุณภำพไม่ได้มำตรฐำน 

ตำมเกณฑ์ต่ำง	ๆ	ทั้งมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	มำตรฐำนอำหำรและยำ	(อย.)	มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	

(มอก.)	มำตรฐำนฮำลำล	ปัญหำด้ำนกำรผลติ	ได้แก่	วตัถดุบิทีใ่ช้ในกำรผลติมคีณุภำพไม่สม�ำ่เสมอ	กรรมวธิกีำรผลติไม่ทนั

สมัย	 คุณภำพสินค้ำในกำรผลิตแต่ละครั้งมีคุณภำพไม่คงที่	 ไม่สม�่ำเสมอ	 และไม่ได้ตำมมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัยและ 

ควำมปลอดภัย	 กลุ่มผู้ผลิตชุมชนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถผลิตได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 ไม่สำมำรถแข่งขัน

ได้ในตลำดด้ำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์	ผูป้ระกอบกำรขำดควำมตระหนกั	ควำมเข้ำใจ	ในเรือ่งกำรได้รบักำรประกนัคุณภำพ

ของผลิตภัณฑ์จำกหน่วยงำนท่ีเชื่อถือได้	 ซึ่งต้องเริ่มจำกกำรผลิตและกำรรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ตำมข้อก�ำหนด

เกณฑ์มำตรฐำนต่ำง	 ๆ	 รวมถึงวิธีกำรและขั้นตอนกำรยื่นขอใบรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนรำชกำร	 ปัญหำด้ำน 

กำรตลำด	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่ำงกัน	 และขำยตัดรำคำกัน	 ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยจ�ำนวนน้อยโดยเฉพำะกำรส่ง

ออก	ตลอดจนกำรขำดควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรดำ้นกำรตลำด	

	 กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรจงึได้จดัสมัมนำเชงิปฏบิตักิำร	“โครงกำรเสรมิสร้ำงผลติภณัฑ์	OTOP	ให้ก้ำวไกลสูร่ะดบั

สำกลด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณภำพผลิตภัณฑ์	OTOP	เพื่อรำยได้ที่ยั่งยืน”	ให้แก่ผู้ผลิต	ผู้

ประกอบกำรผลิตภัณฑ	์OTOP	และวิสำหกิจชุมชน	เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ	์OTOP	มีควำมรู้และตระหนัก	

ถึงกำรน�ำวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	มำใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน	มีควำมปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค	ซึ่งเน้นกำรบูรณำกำรร่วมกับจังหวัด	มุ่งให้มีควำมสอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำรยุทธศำสตร์ของจังหวัด	และ

กลุ่มจังหวัด	ในกำรพัฒนำกำรผลิต	กำรตลำดและกำรบริหำรจัดกำรสินคำ้	ทั้งสินค้ำเกษตรเชิงคุณภำพหรือสินคำ้อื่น	ๆ	

เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิต	พัฒนำเศรษฐกิจของชุมชน	 และช่วยให้สำมำรถน�ำสินค้ำยื่นขอกำรรับรองตำมมำตรฐำนได	้

ช่วยให้กำรแก้ไขปัญหำมีควำมต่อเนื่องครอบคลุมทั้งระบบ	ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลำยน�้ำ	 เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบ

กำรในจังหวัดหรือชุมชน	 ส่งเสริมให้ได้รับควำมช่วยเหลือสำมำรถแก้ไขปัญหำและพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมตรงตำมควำมต้องกำร	 สำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตได้

อย่ำงย่ังยืน

1. วัตถุประสงค์ 

	 1.1	 เพือ่ถ่ำยทอดองค์ควำมรูข้องกรมวทิยำศำสตร์บรกิำรให้แก่ผูป้ระกอบกำรผลติภณัฑ์	OTOP	และวสิำหกิจ

ชมุชน	น�ำไปใช้ในกำรผลติและผลกัดนัแก้ไขปัญหำกำรผลิต	ตัง้แต่ต้นน�ำ้ถึงปลำยน�ำ้	อำทิ	กำรคดัเลือกวตัถุดิบ	กำรควบคมุ

คุณภำพในกระบวนกำรผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน	เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิต	

	 1.2	 เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมโยงระหว่ำงโครงกำรทดสอบสินค้ำ	 OTOP	 เพ่ือยกระดับคุณภำพสินค้ำและควำม

ปลอดภัยของผู้บริโภค	ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรกับแผนพัฒนำผลิตภัณฑ	์OTOP	ของจังหวัด	ในกำรสรำ้งรำยได้และ

ยกระดับคุณภำพชีวิต	
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	 1.3	 เพื่อเผยแพร่ผลงำน	ภำรกิจ	 งำนบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 ให้สำธำรณชน

ได้รับทรำบ	

2. การด�าเนินงาน 

	 ในปีงบประมำณ	2558	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	ได้ด�ำเนินกำรจัดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ	จ�ำนวน	3	ครัง้	

โดยได้จัดสมัมนำในกลุม่จงัหวดัภำคเหนอื	 ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภำคกลำง	 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำร

สมัมนำในครัง้น้ี	ผูป้ระกอบกำรผลติภณัฑ์	OTOP	มคีวำมรูแ้ละตระหนกัถงึกำรน�ำวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม

มำเป็นใช้ในกำรผลติให้ผลติภณัฑ์มคีณุภำพตำมมำตรฐำน	มคีวำมปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค	และรบัผดิขอบต่อสงัคม	เป็นกำร

เพิ่มมูลค่ำผลผลิตพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนและสำมำรถยื่นขอกำรรับรองตำมมำตรฐำนได้	 ห้องปฏิบัติกำรสำมำรถให้

บริกำรต่อสังคมและชุมชนได้ทั่วทุกภูมิภำค	กำรจัดสัมมนำทั้ง	3	ครั้ง	โดยสรุปได้ดังนี้

ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

	 วนัที	่20	มกรำคม	2558	ณ	โรงแรมอมัรนิทร์ลำกนู	อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัพษิณโุลก	โดยม	ีดร.	สทุธเิวช	ต.แสงจนัทร์	

อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	เป็นประธำนในพิธีเปิด	ดร.ณัชนพงศ	์วชิรวงศ์บุรี	รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	เป็น

ผู้กลำ่วรำยงำน	และนำยวัฒนะ	กันนะพันธุ์	 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก	 เป็นผู้กล่ำวต้อนรับ	มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำฯ	

จ�ำนวน	354	คน	ประกอบด้วย	ผู้ประกอบกำร	OTOP	จำกกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ	จ�ำนวน	14	จังหวัด	ได้แก่	สุโขทัย	พิจิตร	

พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	อุตรดิตถ์	อุทัยธำนี	เชียงใหม่	แพร	่ล�ำปำง	ล�ำพูน	นครสวรรค์	ก�ำแพงเพชร	ตำก	และพะเยำ	และ

หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	อุตสำหกรรมจังหวัด	สภำอุตสำหกรรม	พัฒนำกำรจังหวัด	หอกำรค้ำจังหวัด	และ

ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ�ำภำคเหนือ	กำรจัดกิจกรรมในงำนสัมมนำฯ	ประกอบด้วย	

•	 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดย	ดร.	สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	

•	 การเสวนา เรื่อง ปัจจัยความส�าเร็จสู่รายได้ที่ยั่งยืน  

โดยกำรแลกเปลีย่นควำมรู	้ประสบกำรณ์จำกผูป้ระกอบกำร	OTOP	ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็จ�ำนวน	5	กลุม่	ดงันี้

- กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม	:	คุณวีรยำ	โชติวิวัฒนกุล	วิสำหกิจชุมชนลีลำมะขำมยิ้ม	

- กลุ่มของใช้	 ของประดับตกแต่ง	 ของที่ระลึก	 :	 คุณเกษร	 โพธิสัตย์	 ผู้ประกอบกำรด้ำนแก้ว	 

อ�ำเภอสันก�ำแพง	 จังหวัดเชียงใหม่	 และคุณกฤตน	 กิตติโรจนำ	 โรงงำนกิตติโรจน์เซรำมิคส	์ 

จังหวัดล�ำปำง	

- กลุ่มผ้ำและเครื่องแต่งกำย	:	คุณนิทัศน์	จันทร	กลุ่มผ้ำทอบ้ำนไร	่

- กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	:	คุณธนกฤติ	สอนเพียร	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	

- กลุม่ห้องปฏบิตักิำรทดสอบคณุภำพผลิตภณัฑ์	OTOP	:	ผูช่้วยศำสตรำจำรย์	ดร.	รชัน	ีเพ็ชรช้ำง

ศูนย์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์

•	 การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

 จัดนิทรรศกำรแสดงภำพรวมกำรน�ำวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยจัดแสดงกำร

ลงพืน้ที	่พฒันำสนิค้ำ	OTOP	ตลอดท้ังกระบวนกำรผลติเริม่ตัง้แต่กำรคดัเลอืกวตัถดุบิ	แหล่งทดสอบผลติภณัฑ์	กำรพฒันำ

นวัตกรรม	 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์	 และจัดแสดงตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร 

ยกระดับสินค้ำ	OTOP	ได้ด้วยวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์ยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อย.	หรือ	มผช.	ได้จริง	
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•	 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชี้แจงแนวทางการปัญหาผลิตภัณฑ์  

แบ่งกลุ่มย่อยเป็น	5	กลุ่ม	คือ

	 	 1)	กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม

	 	 2)	กลุ่มของใช	้ของประดับตกแต่ง	ของที่ระลึก	

	 	 3)	กลุ่มผ้ำและเครื่องแต่งกำย	

	 	 4)	กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	

	 	 5)	กลุ่มห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ	์OTOP	

 สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการของผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย 

  1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

- ปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ	เครื่องมือในกำรผลิตยังมีไม่เพียงพอ	

- กำรจัดท�ำบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีจุดเด่นท�ำให้ไม่น่ำสนใจ	

- ผลิตภัณฑ์มีอำยุกำรเก็บได้ไม่นำน	

- ลักษณะโรงเรือนยังไม่ได้มำตรฐำน	

- สถำนที่ส�ำหรับวำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์มีจ�ำกัด

- ปัญหำในกำรขอกำรรับรองผลิตภัณฑ์

  2. กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก 

- ปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ	เครื่องมือในกำรผลิต	

- บรรจุภัณฑ์ไม่น่ำสนใจ	

- ขำดควำมรู้ในกำรผลิตและกำรพัฒนำสินค้ำใหม่	ๆ	

  3. กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย 

- ปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ	

- วัตถุดิบมีรำคำแพง	

- กำรใช้สีย้อมยังพบว่ำมีสำรปนเปื้อน	

- ขำดเครื่องมือที่ทันสมัยในกำรผลิต	

- สีตกไม่สม�่ำเสมอ	ได้สีไม่ตรงตำมต้องกำร

- บรรจุภัณฑ์ไม่น่ำสนใจ	สถำนที่วำงจ�ำหนำ่ยไม่เพียงพอ	

  4. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  

	 	 	 ผูป้ระกอบกำรต้องกำรสตูรส�ำหรบักำรผลติผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	ยงัขำดควำมรูใ้นกำรเพิม่รำยละเอยีดฉลำก

ข้อควำมทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	บรรจุภัณฑ์ยังไม่น่ำสนใจ	และต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนพื้นที่จ�ำหนำ่ยสินค้ำ

  5. กลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ OTOP 

	 	 	 ปัญหำด้ำนนโยบำยของผูบ้รหิำรในหน่วยงำนไม่ชดัเจนระหว่ำงกำรสอนและบรกิำรทดสอบ	ขำดควำมรู้

ดำ้นกำรวิเครำะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์	OTOP	ขำดเครื่องมือและบุคลำกรในกำรวิเครำะห์ทดสอบ	มีจ�ำนวนผู้ขอใช้บริกำร

ลดลงเนื่องจำกส่วนใหญ่ไปใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรของบริษัทเอกชน	หรือห้องปฏิบัติกำรกลำง	เป็นหลัก

	 	 โดยมีนักวิทยำศำสตร์ของกรมวิทยำศำสตร์บริกำรเป็นวิทยำกรประจ�ำกลุ่ม	 นอกจำกนี้ยังมีวิทยำกรจำก

ภำยนอก	รศ.ดร.	อรัญ	หำญสืบสำย	จำกคณะวิทยำศำสตร	์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยร่วมเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในกำรประชุมกลุ่มอำหำรและเครื่องดื่มด้วย
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•	 สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ 

	 กำรประเมนิภำพรวมกำรจดัสมัมนำฯ	จำกกำรตอบแบบสอบถำมของผูป้ระกอบกำร	OTOP	ทีเ่ข้ำร่วมสมัมนำ

จ�ำนวน	300	คน	ได้รับแบบสอบถำมคืนจ�ำนวน	263	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	87.6	สรุปได้ดังนี้

	 	 -	กลุ่มผู้ประกอบกำร	OTOP	ที่เข้ำร่วมงำนสัมมนำฯ	อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอำหำรและเครื่องดื่ม

มำกที่สุด	จ�ำนวน	118	คน	คิดเป็นร้อยละ	44.87	รองลงมำคือ	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ของใช้	ของประดับตกแต่ง	ของที่ระลึก	

จ�ำนวน	43	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.30	กลุ่มผลิตภัณฑ์	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	41	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.60	 

กลุ่มผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.40	กลุ่มห้องปฏิบัติกำรที่ให้บริกำรทดสอบสินคำ้	จ�ำนวน	

13	คน	คิดเป็นร้อยละ	04.90	และ	กลุ่มอื่น	ๆ	ที่เป็นเจำ้หน้ำที่จำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	11	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	04.18	

	 	 -	 ข้อคิดเห็น	 :	 ผู้ประกอบกำร	OTOP	ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดสัมมนำฯ	อยู่ใน

ระดบัควำมพงึพอใจมำกร้อยละ	84.00	และควำมรูท้ีไ่ด้รบัมปีระโยชน์ต่อกำรน�ำไปประยกุต์ใช้งำนได้	อยูใ่นระดับพงึพอใจ

มำกร้อยละ	83.40	ผูป้ระกอบกำรมคีวำมเหน็ว่ำกำรจัดสัมมนำเป็นกำรให้โอกำสเข้ำร่วมอบรมเพ่ือรับควำมรู้ท่ีมปีระโยชน์	

เนื้อหำครอบคลุมทุกด้ำน	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำร	OTOP	ที่จะใช้เป็นแนวทำงในกำรน�ำไปพัฒนำผลิตภัณฑ์	

สำมำรถสร้ำงมูลคำ่เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์	ที่จะส่งผลต่อกำรยกระดับรำยได้ให้เพิ่มมำกยิ่งขึ้นต่อไป

	 	 -	ข้อเสนอแนะ	:	ผู้ประกอบกำร	OTOP	อยำกให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดสัมมนำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี	

โดยกระจำยไปตำมจังหวัดต่ำง	ๆ	ของกลุ่ม	OTOP	เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่ม	ชุมชน	ในพื้นที่แต่ละกลุ่มที่ท�ำจริง	และ

ช่วยให้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้ประสบผลส�ำเร็จอย่ำงต่อเนื่อง	 และอยำกให้จัดงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น	 เช่น	

กรมควบคุมโรค	องค์กำรอำหำรและยำ	กระทรวงสำธำรณสขุ	รวมถงึหน่วยงำนทำงกฎหมำย	เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบทกุด้ำน	

รวมทั้งควรจัดให้มีกำรลงพื้นท่ีจังหวัดต่ำง	 ๆ	 เพื่อตรวจติดตำมกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้ประกอบกำร	 OTOP	 เพื่อหำ

แนวทำงในกำรพัฒนำสินค้ำ	OTOP	ร่วมกัน	และช่วยหำตลำดในกำรกระจำยสินค้ำของกลุ่ม	OTOP	ต่ำง	ๆ	ด้วย

พิธีเปิดงานสัมมนาฯ วันที่ 20 มกราคม 2558 

ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษ 

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการ OTOP 

ที่ประสบความส�าเร็จ จ�านวน 5 กลุ่ม เรื่อง ปัจจัยความส�าเร็จสู่รายได้ที่ยั่งยืน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

และชี้แจงแนวางการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

จัดแสดงนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าภายในงาน
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ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

	 วันที่	31	มีนำคม	2558	ณ	โรงแรมเซ็นทำรำ	โฮเต็ล	แอนด	์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดอุดรธำนี	

โดยมี	ดร.	สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	เป็นประธำนในพิธีเปิด	ว่ำที่ร้อยตรี	สรรค์	จิตรใคร่ครวญ	

รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	เป็นผู้กล่ำวรำยงำน	และนำยณรงค์	พลละเอียด	รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี	เป็น

ผู้กลำ่วต้อนรับ	มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ�ำนวน	414	คน	ประกอบด้วย	ผู้ประกอบกำร	OTOP	จำกกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ	จ�ำนวน	15	จังหวัด	ได้แก่	อุดรธำนี	ขอนแก่น	สกลนคร	นครพนม	หนองคำย	กำฬสินธ์	นครรำชสีมำ	สุรินทร์	

เลย	ร้อยเอ็ด	มหำสำรคำม	อุบลรำชธำนี	ชัยภูมิ	หนองบัวล�ำภูท	และบึงกำฬ	และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

อุตสำหกรรมจังหวัด	พัฒนำกำรจังหวัด	เกษตรจังหวัด	สำธำรณสุขจังหวัด	ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีประจ�ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	กำรจัดกิจกรรมในงำนสัมมนำฯ	ประกอบด้วย	

•	 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดย	ดร.	สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	

•	 การเสวนา เรือ่ง ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร์จงัหวดักบัปัจจยัความส�าเรจ็การพฒันาคณุภาพสนิค้า OTOP 

	 โดยมีวิทยำกรร่วมเสวนำ	ได้แก่	นำยประจักษ	์จอมำรักษ์	หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน	 

ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัดอุดรธำนี	 นำงสำวกันยำรัตน์	 พิพัฒน์วัชรำ	นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน	ผู้แทน	พัฒนำกำรจังหวัด

ชัยภูมิ	 นำงปุณลดำ	 รัตนสุข	 อุตสำหกรรมจังหวัดขอนแก่น	 นำงพัชนีย์	 บุญวิทย์	 สำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม	 

นำงอนัญญำ	เค้ำโนนกอก	ผู้ประกอบกำร	OTOP	ผ้ำทอและเครื่องแต่งกำย	จังหวัดชัยภูมิ	นำงสมจิต	รัตน์รองใต	้กลุ่ม

ขนมไทยบ้ำนนำโพธิ	์จงัหวดัมหำสำรคำม	ด�ำเนนิรำยกำรเสวนำโดย	ดร.ศนัศนย์ี	รกัไทยเจรญิชพี	นกัวทิยำศำสตร์ช�ำนำญกำร	

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	

•	 การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีบทบำทในกำรน�ำวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยกำร

ลงพืน้ทีพ่ฒันำสนิค้ำ	OTOP	ตลอดท้ังกระบวนกำรผลติเริม่ต้ังแต่กำรคดัเลอืกวตัถดิุบ	แหล่งทดสอบผลิตภณัฑ์	กำรพฒันำ

นวัตกรรม	 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์	 และจัดแสดงตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร 

ยกระดับสินค้ำ	OTOP	ได้ด้วยวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์ยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อย.	หรือ	มผช.ได้	กำรจัดแสดงนิทรรศกำรในครั้งนี	้มีข้อมูลเรื่องเด่น	ๆ	ได้แก่

1)	ผลิตภัณฑ์	OTOP	ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	

2)	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เซรำมิกเพื่อเพิ่มมูลค่ำ	

3)	กำรยกระดับคุณภำพสินค้ำ	OTOP	ประเภทอำหำรทอด	

4)	กำรป้องกันกำรเกิดเชื้อรำในผลิตภัณฑ์จำกกก	

5)	กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร	

6)	กำรตรวจวิเครำะห์โคลิฟอร์มในน�้ำด้วย	Test	kit	coli	counter	ซึ่งได้มีกำรน�ำชุดทดสอบมำสำธิต 

				กำรตรวจด้วย	

7)	เรื่องกำรพัฒนำคุณภำพผ้ำทอ	เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำร	OTOP

8)	กำรท�ำลูกปัดแก้ว	และกระดำษหัตกรรม

9)	กำรผลิตกระดำษหัตถกรรม

	 นอกจำกนี้ได้จัดแสดงภำพรวมกำรให้บริกำรทั้งหมดของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร		ได้แก	่บทบำทกำรรับรอง

ห้องปฏบิตักิำร	บรกิำรสำรสนเทศวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบกำร	OTOP	และกำรพัฒนำหลกัสตูร

อบรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ	OTOP	และ	e-leaning
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•	 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ 

	 โดยแบ่งเป็นกำรประชุมกลุ่มย่อย	5	กลุ่ม	คือ	

	 	 1)	กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม	

	 	 2)	กลุ่มของใช	้ของประดับตกแต่ง	ของที่ระลึก	

	 	 3)	กลุ่มผ้ำและเครื่องแต่งกำย	

	 	 4)	กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	

	 	 5)	กลุ่มห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ	์OTOP	

 สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย 

  1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

- กลุ่มอำหำร	พบปัญหำอุปสรรคด้ำนกำรบรรจุภัณฑ์	 อำหำรทอดอมน�้ำมัน	ควำมเป็นกรด-ด่ำง

ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เก็บได้ไม่นำน	สถำนที่ไม่ถูกต้องตำมหลัก	Primary	GMP

- กลุ่มเครื่องดื่ม	พบปัญหำด้ำนบรรจุภัณฑ	์ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้ไม่นำน	ปัญหำขำดแคลนวัตถุดิบ	

เครื่องบรรจุไม่ทันสมัย	สถำนที่ไม่ถูกต้องตำมหลัก	Primary	GMP

  2. กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก 

- เซรำมิก	พบปัญหำด้ำนกำรแกะลำย	กำรแต่งส	ีดำ้นกำรตลำด	รวมถึงบรรจุภัณฑ์

- เสือ่กก	พบปัญหำสตีก	สนิค้ำไม่ได้คณุภำพเพรำะเกดิเชือ้รำ	รปูแบบและลวดลำยของผลติภณัฑ์

ยังไม่มีควำมหลำกหลำย	 ต้องกำรให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิตสินค้ำในรูปแบบใหม่	 ๆ	 ที่

หลำกหลำย	รวมทั้งกำรฝึกทักษะกำรท�ำลวดลำยของผลิตภัณฑ์		

  3. กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย 

- ผ้ำไหม	ฝ้ำย	สีย้อม	พบปัญหำเส้นไหมรำคำสูง	สีตก	

- ปัญหำกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	

- ปัญหำกำรออกแบบลวดลำยใหม่	ๆ	

- กำรยื่นขอกำรรับรองมำตรฐำน	

- มีควำมต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหำตั้งแต่ต้นน�้ำ	เกี่ยวกับกำรปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม	กลำงน�้ำเกี่ยวกับเรื่องเส้นไหม	และปลำยน�้ำเกี่ยวกับกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

  4. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

- ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิว	มือและเท้ำ	มีส่วนผสมของสับปะรด	ผงไหม	ขมิ้น	เกิดกำรแยกตัวของ

ครีม	เมื่อตั้งพักไว	้กลิ่นผลิตภัณฑ์ไม่คงที่	

- ปัญหำเรื่องกำรใส่สีในผลิตภัณฑ์	 หำกใส่น้อยหรือมำกเกินไปสีท่ีได้ไม่เป็นธรรมชำติและไม่ตรง

ตำมควำมต้องกำร

- ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ	มีปัญหำเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์เกินมำตรฐำน

  5. กลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP 

   กลุ่มห้องปฏิบัติกำร	มีลักษณะปัญหำแตกตำ่งกัน	แบ่งเป็น

- กลุม่ห้องปฏบิตักิำรทีย่งัไม่ได้ด�ำเนนิกำรขอกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏบิติักำรทดสอบตำม

มำตรฐำน	ISO/IEC	17025	แต่มคีวำมพร้อมในกำรให้บรกิำรทดสอบคณุภำพสนิค้ำ	OTOP	และ

ต้องกำรเป็นศนูย์ทดสอบ	มผช.	ให้กบั	สมอ.	ยังพบปัญหำ	ดำ้นกำรจดัท�ำเอกสำรระบบคุณภำพ	

และต้องกำรเข้ำร่วมกำรอบรมเกี่ยวกับสินค้ำ	 OTOP	 อย่ำงต่อเนื่อง	 ต้องกำรให้กระทรวง
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 กระทรวงอุตสำหกรรม	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 (ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ	สกอ.)	ร่วมมือกันและมอบหมำยให้มหำวิทยำลัยของรัฐที่มี

ควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรให้บริกำรทดสอบคุณภำพสินค้ำ	OTOP

- กลุ่มห้องปฏิบัติกำรที่ให้บริกำรทดสอบคุณภำพสินค้ำ	OTOP	ที่อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรเพื่อ

ขอกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรทดสอบตำมมำตรฐำน	 ISO/IEC	 17025	 มีควำม

ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	จัดอบรมในพื้นที่ภูมิภำคอย่ำงสม�่ำเสมอ	หัวข้อเกี่ยวกับวิธี

กำรวิเครำะห์ทดสอบ	 และข้อก�ำหนดตำมมำตรฐำน	 ISO/IEC	 170	 และจัดให้มีที่ปรึกษำหลัง

กำรอบรม

- กลุม่ห้องปฏบัิตกิำรทีไ่ด้รบักำรรบัรองควำมสำมำรถห้องปฏบิตักิำรทดสอบตำมมำตรฐำน	ISO/

IEC	17025	จำกกรมวทิยำศำสตร์บริกำรแล้ว	ยงัพบปัญหำคอื	ขำดงบประมำณและควำมรูด้้ำน

กำรทดสอบคุณภำพสินค้ำ	 OTOP	 ห้องปฏิบัติกำรบำงหน่วยตรวจสอบได้เพียงรำยกำร 

ทำงจุลินทรีย์	 ต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดอบรมในช่วงปิดเทอม	 จะสะดวกส�ำหรับ

บุคลำกรภำคกำรเรยีนกำรสอน	และต้องกำรให้จดัอบรมด้ำนวธิมีำตรฐำนทีภ่ำยในมหำวทิยำลยั

ยังไม่มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน	 จึงท�ำให้ไม่สำมำรถทดสอบได้ครอบคลุม	 ทุกรำยกำรของสินค้ำ	

OTOP	แต่ละชนิด	

•	 สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนาฯ 

	 	 กำรประเมินภำพรวมกำรจัดสัมมนำฯ	จำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้ประกอบกำร	OTOP	ที่เข้ำร่วม

สัมมนำจ�ำนวน	315	คน	ได้รับแบบสอบถำมคืนจ�ำนวน	286	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	90.79	สรุปได้ดังนี้

	 	 กลุม่ผูป้ระกอบกำร	OTOP	อยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทผ้ำและเครือ่งแต่งกำยมำกทีส่ดุ	จ�ำนวน	120	คน	

คิดเป็นร้อยละ	 42.00	 รองลงมำคือ	 กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม	 จ�ำนวน	79	คน	คิดเป็นร้อยละ	 27.60	กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ของใช	้ของประดับตกแต่ง	ของที่ระลึก	จ�ำนวน	49	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.10	กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่

อำหำร	จ�ำนวน	32	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.20	กลุ่มผลิตภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรที่ให้บริกำรทดสอบคุณภำพสินคำ้	จ�ำนวน	

29	คน	คิดเป็นร้อยละ	09.10	และ	กลุ่มอ่ืน	ๆ	ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	2	คน	

คิดเป็นร้อยละ	0.70

	 	 -	ข้อคิดเห็น	 :	 ผู้ประกอบกำร	OTOP	ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดสัมมนำฯ	อยู่ใน

ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด	ร้อยละ	87.4	และ	ควำมรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อกำรน�ำไปประยุกต์ใช้งำนได้	อยู่ในระดับ

พึงพอใจมำกที่สุด	 ร้อยละ	86.2	ซึ่งมีข้อคิดเห็นต่อกำรจัดงำนสัมมนำว่ำเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มำกกับผู้ประกอบ

กำร	 OTOP	 เป็นช่องทำงที่ผู ้ประกอบกำรที่ประสบปัญหำจะได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และขอค�ำแนะปรึกษำ	 

กำรสัมมนำฯ	 ส่งเสริมให้ได้รับควำมรู้	 ประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพ	 รวมทั้งยังเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนภำคีที่

เกี่ยวข้อง	ช่วยให้เห็นควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง	กำรอบรมสัมมนำได้รับควำมรู้เป็นอย่ำงมำก	เนื้อหำน่ำสนใจ

เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มำก	สำมำรถน�ำไปปรับใช้ได	้

	 	 -	 ข้อเสนอแนะ	 :	 ผู้ประกอบกำร	OTOP	 มีควำมต้องกำรให้กรมวิทยำศำสตร์บริกำรช่วยเหลือเพิ่มเติม	

ต้องกำรให้เพิ่มเติมควำมรู้สู่อำชีพให้มำกข้ึน	 อยำกให้ช่วยดูแลด้ำนกำรบรรจุภัณฑ์	 และกำรดูแลในกระบวนกำรยื่นขอ

กำรรับรอง	 มผช.	 เพื่อเพิ่มคุณภำพ	 ของผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น	 รวมท้ังขอควำมอนุเครำะห์ให้ 

กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรเป็นทีป่รกึษำและให้ควำมรู้กบัผู้ประกอบกำรและกลุ่มวสิำหกจิชมุชนเพ่ือให้สำมำรถน�ำเทคโนโลยี

มำพัฒนำผลิตภัณฑ์ได	้
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พิธีเปิดงานสัมมนาฯ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษ

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการสินค้า OTOP 

ที่ประสบความส�าเร็จ จ�านวน 5 กลุ่ม เรื่อง ปัจจัยความส�าเร็จสู่รายได้ที่ยั่งยืน

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์
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จัดแสดงนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าภายในงาน
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ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

	 วันที่	9	มิถุนำยน	2558	ณ	โรงแรมวำสิฏฐีซิตี	้อ�ำเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุร	ีโดยมี	ดร.	สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	

อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	เป็นประธำนในพิธีเปิด	ดร.ณัชนพงศ	์วชิรวงศ์บุรี	รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	เป็น

ผู้กลำ่วรำยงำน	 และว่ำที่ร้อยตรี	 สุพีร์พัฒน์	 จองพำนิช	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุร	ี เป็นผู้กล่ำวต้อนรับ	 มีผู้เข้ำร่วม

สัมมนำฯ	จ�ำนวน	486	คน	ประกอบด้วย	ผู้ประกอบกำร	OTOP	จำกกลุ่มจังหวัดภำคกลำง	จ�ำนวน	25	จังหวัด	ได้แก่	

ชลบุร	ีตรำด	ฉะเชิงเทรำ	นครนำยก	นนทบุรี	อยุธยำ	สิงห์บุรี	ชัยนำท	สระบุร	ีระยอง	จันทบุร	ีรำชบุรี	สุพรรณบุร	ีเพชรบุรี	

กำญจนบุรี	อุทัยธำนี	นครปฐม	อ่ำงทอง	ลพบุรี	สมุทรสำคร	สมุทรสงครำม	สมุทรปรำกำร	ปทุมธำนี	ปรำจีนบุรี	สระแก้ว		

จ�ำนวน	336	คน	และหน่วยงำนรำชกำร	พัฒนำกำรจังหวัด	อุตสำหกรรมจังหวัด	สำธำรณสุขจังหวัด	เกษตรจังหวัด	และ

ศนูย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยภีำคกลำง	จ�ำนวน	58	คน	วทิยำกร	สือ่มวลชน	ผูบ้รหิำร	ข้ำรำชกำร	

เจำ้หน้ำที่ประจ�ำบูธนิทรรศกำร	จ�ำนวน	92	คน	กำรจัดกิจกรรมในงำนสัมมนำฯ	ประกอบด้วย	

•	 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดย	ดร.	สุทธิเวช	ต.แสงจันทร์	อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

•	 การเสวนา เรื่องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับปัจจัยความส�าเร็จการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP 

	 โดยมีวิทยำกรร่วมเสวนำ	 ได้แก่	 นำงสำวอุรำวรรณ	 อุ ่นแก้ว	 ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีชุมชน  

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	นำยเสน่ห์	บุญสุข	พัฒนำกำรจังหวัดสุพรรณบุร	ีนำงสำวสุวรรณี	 ลิ้มจิตสมบูรณ์	หัวหน้ำฝ่ำย 

ส่งเสริมอุตสำหกรรม	ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี	ภญ.อุ่นเรือน	เจริญสวัสดิ	์หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค	

ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี	 นำงปำรย์จรัส	 ไชญ์ธนำด�ำรงค์	 ผู้ประกอบกำรกลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม	 และ 

นำงสุวรรณำ	 อำรมณ์สวย	 กลุ่มสมุนไพรสุวรรณหงส์	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 พิธีกรด�ำเนินรำยกำรเสวนำโดย	 ดร.สุวรรณี	 

แทนธำนี	นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ	กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

•	 การจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

กรมวิทยำศำสตร์บริกำรมีบทบำทในกำรน�ำวิทยำศำสตร	์เทคโนโลยี	และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดย

	 กำรลงพื้นที่พัฒนำสินค้ำ	 OTOP	 ตลอดทั้งกระบวนกำรผลิตเริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือกวัตถุดิบ	 แหล่งทดสอบ

ผลิตภัณฑ	์กำรพัฒนำนวัตกรรม	กำรออกแบบบรรจุภัณฑ	์และจัดแสดงตัวอยำ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรที่ประสบ

ควำมส�ำเรจ็ในกำรยกระดบัสนิค้ำ	OTOP	ได้ด้วยวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรม	สำมำรถน�ำผลิตภณัฑ์ยืน่ขอกำร

รับรองมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อย.	หรือ	มผช.ได้จริง	ซึ่งกำรจัดแสดงนิทรรศกำรในครั้งที	่3	นี้	ได้มีกำรปรับรูปแบบ

โดยแบ่งเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

	 	 ส่วนที่	 1.	 กำรยกระดับผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ในภำพรวมของกรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 เน้นจัดแสดงข้อมูล 

กำรยกระดบัผลติภณัฑ์ทีม่กีำรทดสอบของห้องปฏบิตักิำรของกรมวทิยำศำสตร์บรกิำรเป็นพืน้ฐำนกำรพฒันำให้มคีณุภำพ

ควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน	และเพื่อยื่นขอ	มผช.	

	 	 ส่วนที่	2.	จัดแสดงกำรสำธิตตัวอย่ำงกำรทดสอบของห้องปฏิบัติกำรที่มีผลต่อกำรขอ	มผช.	ได้แก่	สำธิต

กำรทดสอบกำรตกแต่งเซรำมกิ	สำธิตกำรทดสอบสนิค้ำลกูประคบ	สำธติกำรทดสอบหำจลุนิทรย์ีในน�ำ้เพือ่แสดงกำรตรวจ

จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ	์กำรทดสอบวัสดุสัมผัสอำหำร	สำธิตกำรทดสอบบรรจุภัณฑ์พลำสติกในเรื่องผลกระทบต่อกำรใช้

บรรจุอำหำรและเครื่องดื่ม	เป็นต้น

	 	 ส่วนที	่3.	กำรบรรจภุณัฑ์ทีด่มีคีวำมปลอดภยัส�ำหรบัอำหำร	เครือ่งดืม่	เครือ่งส�ำอำง	โดยจดัแสดงตวัอย่ำง

บรรจุภัณฑ์เซรำมิก	ไม้	กระป๋อง	แก้วและกระดำษ

	 	 ส่วนที่	4.	กำรตลำดผลติภัณฑ์	OTOP	จัดแสดงตวัอย่ำงผลติภัณฑ์ทีก่รมวทิยำศำสตร์บรกิำรได้มีส่วนชว่ย

เหลอืให้ประสบควำมส�ำเรจ็	เช่น	อำหำรและเครือ่งดืม่	ถ่ำนจำกผลไม้	ผลติภณัฑ์จกัสำน	ลกูปัดแก้ว	และผลิตภณัฑ์สมนุไพร
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ที่ไม่ใช่อำหำร	รวมทั้งจัดให้มีกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยในงำน

•	 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แจงแนวทางการปัญหาผลิตภัณฑ์  

โดยแบ่งเป็นกำรประชุมกลุ่มย่อย	5	กลุ่ม	คือ	

	 	 1)	กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่ม	

	 	 2)	กลุ่มของใช	้ของประดับตกแต่ง	ของที่ระลึก	

	 	 3)	กลุ่มผ้ำและเครื่องแต่งกำย	

	 	 4)	กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	

	 	 5)	กลุ่มห้องปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ	์OTOP	

 สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการผู้ประกอบการ OTOP จากการประชุมกลุ่มย่อย 
  1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

- อำหำร	 ผู ้ประกอบกำรของผลิตภัณฑ์ต่ำง	 ๆ	 ยังประสบปัญหำด้ำนบรรจุภัณฑ์	 กำร

ขำดแคลนวัตถุดิบ	 ขำดเครื่องมือในกำรผลิต	 บรรจุภัณฑ์ไม่น่ำสนใจ/เก็บได้ไม่นำน	 โรง

เรือนไม่ได้มำตรฐำน	สถำนที่	วำงจ�ำหน่ำยมีจ�ำกัด	และกำรขอกำรรับรองผลิตภัณฑ์

- เครื่องดื่ม	 พบปัญหำด้ำนบรรจุภัณฑ์	 ผลิตภัณฑ์เก็บได้ไม่นำน	 ปัญหำเรื่องวัตถุดิบไม่มี

ตลอดท้ังปี	เครื่องบรรจุไม่ทันสมัย	ต้องกำรค�ำแนะน�ำ	ควำมรู้ระบบเทคโนโลยีกำรผลิตที่

มีคุณภำพ	เช่น	กำรสเตอริไลซ์	สถำนที่ยังไม่ถูกต้องตำมหลัก	Primary	GMP
 2. กลุ่มของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก 

- เซรำมิก	พบปัญหำด้ำนกำรแกะลำย	กำรแต่งส	ีด้ำนกำรตลำด	รวมถึงบรรจุภัณฑ์

- เสื่อกก	พบปัญหำสีตก	 สินค้ำไม่ได้คุณภำพเนื่องจำกเกิดเชื้อรำ	 ขำดทักษะด้ำนลวดลำย

รวมถึงแปรรูป

- ผลิตภัณฑ์ไม่หลำกหลำย	ขำดควำมรู้ในกำรผลิตและกำรพัฒนำสินคำ้ใหม่	ๆ

- กระดำษ	พบปัญหำโรงเรอืนทีใ่ช้ปฏบิตังิำนมพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ	ไม่สำมำรถน�ำผลติภณัฑ์มำตัง้โชว์

ได้	ขำดเครื่องมือที่ทันสมัย	บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกใจลูกคำ้	รวมถึงปัญหำดำ้นกำรตลำด	
3. กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย 

- ปัญหำฝ้ำย	สีย้อม	เส้นไหมรำคำสูง	

- ขำดแคลนวัตถุดิบ	

- สีตกไม่สม�่ำเสมอ	ได้สีไม่ตรงตำมต้องกำร	

- สีย้อมมีสำรปนเปื้อน	

- ขำดเครื่องมือที่ทันสมัยในกำรผลิต	

- บรรจุภัณฑ์ไม่น่ำสนใจ	ต้องกำรพัฒนำกำรออกแบบลวดลำยใหม่	ๆ	

- ต้องกำรให้ส่งเสริมกำรยื่นขอกำรรับรอง	มผช.	

- ยังขำดกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	

- สถำนที่วำงจ�ำหน่ำยไม่เพียงพอ	
4. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

- ผู้ประกอบกำรต้องกำรควำมรู้	 เทคโนโลยี	 สูตรผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ที่ต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

สร้ำงควำมแปลกใหม่	

- ขำดควำมรู้ในกำรเพิ่มรำยละเอียดฉลำกข้อควำมภำษำอังกฤษ	
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- บรรจุภัณฑ์ไม่น่ำสนใจ	

- อยำกได้รับกำรสนับสนุนพื้นที่จ�ำหนำ่ยสินค้ำ

- ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ	มีปัญหำเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์เกินมำตรฐำน	

- อยำกได้ควำมรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมุนไพร	 ควำมรู ้เรื่องมำตรฐำน	 GMP	 รวมถึง 

บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับกำรเขำ้สู	่AEC
5. กลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบสินค้า OTOP 

	 	 	 กลุม่ห้องปฏบัิตกิำรท่ีให้บรกิำรทดสอบสนิค้ำ	OTOP	ทีม่คีวำมเข้มแขง็ในกำรให้บรกิำรทดสอบคณุภำพ

สินคำ้	OTOP	เป็นศูนย์ทดสอบ	มผช.	ให้กับ	สมอ.	และได้เข้ำร่วมกิจกรรมทดสอบควำมช�ำนำญห้องปฏิบัติกำรทดสอบ

กับศูนย์บริหำรจัดกำรทดสอบควำมช�ำนำญ	 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร	 แล้ว	 แต่ห้องปฏิบัติกำรยังไม่ได้ด�ำเนินกำรขอ 

กำรรบัรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัตกิำรทดสอบตำม	ISO/IEC	17025	เนือ่งจำกยงัมปัีญหำด้ำนกำรปรบัโครงสร้ำงองค์กร

และบคุลำกร	ปัญหำด้ำนกำรจดัท�ำเอกสำรระบบคณุภำพ	จงึมคีวำมต้องกำรให้กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรจดัอบรมในพืน้ที่

ภมูภิำคอย่ำงสม�ำ่เสมอ	โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย	ในหวัข้อเกีย่วกบัวธิกีำรวเิครำะห์ทดสอบ	และจัดให้มทีีป่รกึษำหลงักำรอบรม	

นอกจำกนี้ยังพบปัญหำนโยบำยของผู้บริหำรของห้องปฏิบัติกำรยังไม่มีควำมชัดเจนระหว่ำงกำรสอนหรือกำรให้บริกำร

ทดสอบ	ควำมรูด้้ำนกำรวเิครำะห์ทดสอบสนิค้ำ	OTOP	ยงัไม่เพยีงพอ	รวมท้ังยงัขำดเครือ่งมอืและบคุลำกรในกำรวเิครำะห์

ทดสอบ	 ตลอดจนมีจ�ำนวนผู้ขอใช้บริกำรทดสอบสินค้ำลดลงเนื่องจำกส่วนใหญ่ไปใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรของบริษัท

เอกชน	หรือบริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำงเป็นหลัก

 สรุปผลการประเมินภาพรวมการจัดสัมมนา 

	 	 กำรประเมินภำพรวมกำรจัดสัมมนำฯ	จำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้ประกอบกำร	OTOP	ที่เข้ำร่วม

สัมมนำจ�ำนวน	403	คน	ได้รับแบบสอบถำมคืนจ�ำนวน	339	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	84.12	สรุปได้ดังนี้

	 	 -	กลุ่มผู้ประกอบกำร	OTOP	อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอำหำรและเครื่องดื่มมำกที่สุด	จ�ำนวน	136	

คน	คิดเป็นร้อยละ	40.10	กลุ่มผ้ำและเครื่องแต่งกำย	จ�ำนวน	74	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.80	กลุ่มของใช้	ของประดับ

ตกแต่ง	ของที่ระลึก	จ�ำนวน	71	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.90	กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร	จ�ำนวน	58	คน	คิดเป็นร้อยละ	

17.10	และกลุ่มอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นเจำ้หนำ้ที่จำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.5

	 	 -	ข้อคิดเห็น	 :	 ผู้ประกอบกำร	OTOP	ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของกำรจัดสัมมนำฯ	อยู่ใน

ระดบัควำมพงึพอใจมำก	ร้อยละ	81.20	และควำมรูท้ีไ่ด้รบัมปีระโยชน์ต่อกำรน�ำไปประยกุต์ใช้งำนได้อยูใ่นระดับพงึพอใจ

มำกร้อยละ	 81.40	 ผู้ประกอบกำรให้ข้อคิดเห็นว่ำกรมวิทยำศำสตร์บริกำรจัดสัมมนำได้ดี	 เจ้ำหน้ำท่ีต้อนรับดี	 อ�ำนวย

ควำมสะดวกดีมำก	 ขอบคุณที่ให้โอกำสมำร่วมอบรมเพื่อรับควำมรู้ที่มีประโยชน์	 เนื้อหำครอบคลุมทุกด้ำน	 วิทยำกรให้

ข้อมูลชัดเจนครบถ้วน	ผู้ประกอบกำรได้แนวทำงในกำรน�ำไปพัฒนำสินค้ำและสรำ้งรำยได้ให้เพิ่มมำกยิ่งขึ้นในอนำคต

	 	 -	ข้อเสนอแนะ	:	ผูป้ระกอบกำร	OTOP	เสนอให้กรมวทิยำศำสตร์บริกำรควรจัดอบรมอย่ำงต่อเนือ่ง	กระจำย

ไปตำมจงัหวดัต่ำง	ๆ	ของกลุม่	OTOP	เพือ่ให้โครงกำรด	ีๆ	ไปถงึประชำชนในทกุ	ๆ	พืน้ที	่และอยำกให้จดังำนร่วมกบัหน่วย

งำนอืน่	เช่น	กรมควบคมุโรค	องค์กำรอำหำรและยำ	กระทรวงสำธำรณสขุ	รวมถึงหน่วยงำนทำงกฎหมำย	เป็นต้น	เพ่ือให้ได้

ข้อมลูครบทกุด้ำน	ทัง้นีอ้ยำกให้กรมวทิยำศำสตร์บรกิำร	ลงพืน้ท่ีไปดูกำรปฏบิติังำนจริงของผู้ประกอบกำรตำมจังหวดัต่ำง	ๆ	

เพือ่ให้ข้อมลูและหำแนวทำงในกำรพฒันำสนิค้ำ	OTOP	ร่วมกนั	และช่วยหำตลำดในกำรกระจำยสนิค้ำของกลุม่	OTOP	ต่ำง	ๆ 	

ให้ด้วย	อยำกให้จดัสมัมนำอกี	ได้ควำมรูด้มีำกมปีระโยชน์มำกต่อผู้ประกอบกำร	ช่วยเหลือผู้ประกอบกำรได้เข้ำถงึแหล่งข้อมูล

ข่ำวสำร	ท�ำให้ได้รบัควำมรูเ้กีย่วกบัมำตรฐำนมำกขึน้	ควรส่งเสริมกำรพฒันำต่อยอดกำรผลติ	กำรมบีรรจภุณัฑ์ทีด่ดู	ีมฉีลำก

แสดงประโยชน์ของผลติภณัฑ์ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ	ควรจดัให้วทิยำกรมำสำธติให้ดทูกุครัง้ทีม่กีำรสมัมนำ	
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พิธีเปิดงานสัมมนา วันที่ 9 มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

จัดแสดงนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP 

จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าภายในงาน

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรยายพิเศษ 

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากผู้ประกอบการสินค้า OTO ที่ประสบความส�าเร็จ 

จ�านวน 5 กลุ่ม เรื่อง ปัจจัยความส�าเร็จสู่รายได้ที่ยั่งยืน
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	 สินค้า	 OTOP	 ประเภทอาหารและเครื่องดื่มนั้นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารและยา	 (อย.)	 จากส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา	และมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	(มผช.)	จากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	ประเภท
อาหารและเครือ่งดืม่	อย่างไรกต็าม	ยังมผีูป้ระกอบการ	OTOP	ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ท่ีประสบปัญหาในการยกระดบัคณุภาพ
สนิค้า	OTOP	โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรบัปรงุสนิค้าได้	เนือ่งจากขาดท่ีปรกึษาในการผลติ	ปัญหาท่ี
พบส่วนใหญ่มาจากการเลอืกใช้วตัถดุบิ	สถานทีผ่ลติไม่ได้มาตรฐาน	GMP	กระบวนการผลติท่ีไม่ถูกสขุลกัษณะ	ขาดความรูค้วามเข้าใจ
ในขัน้ตอนการผลติสนิค้าทีม่คุีณภาพและปลอดภยั	สนิค้าท่ีผลติเกบ็ได้ไม่นาน	การบรรจภุณัฑ์ไม่เหมาะสม	และรปูแบบบรรจภุณัฑ์
ไม่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า	 จากสาเหตุดังกล่าว	 กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน�าองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ให้สามารถยกระดับสินค้า	 และผลักดันให้เข้าสู่
กระบวนการยืน่ขอรับรองมาตรฐานต่อไป	โครงการวทิยาศาสตร์ชีวภาพ	และส�านกัเทคโนโลยชุีมชน	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้จัด
ท�า	 “โครงการทดสอบสนิค้า	OTOP	 เพือ่ยกระดับคุณภาพสนิค้าและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค	 ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่”	 
โดยมกีจิกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การลงพืน้ทีเ่พ่ือส�ารวจปัญหาและความต้องการ	การให้ค�าปรกึษาเชิงลกึเพือ่แก้ไขปัญหาในกระบวนการ
ผลติและพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์	การเกบ็ตัวอย่างผลติภณัฑ์มาทดสอบในห้องปฏบัิตกิารของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
	 โครงการทดสอบสินค้า	OTOP	เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค	ประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม	ประกอบด้วย	7	โครงการ	ดังน้ี

- โครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้
- โครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ
- โครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง
- โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์	OTOP	ด้วยบรรจุภัณฑ์
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือและภาคกลาง
- โครงการยกระดับสินค้า	OTOP	ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน

โครงการทดสอบสินค้า OTOP 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

 สินค้าชุมชนประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหน่ึง
ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีโอกาสทางการตลาด เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่ง
วัตถุดิบอาหารที่ส�าคัญ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีศักยภาพด้านการผลิต การช่วยผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจ
ชุมชนให้สามารถผลิตสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย ท�าให้ 
ตวัสินค้า OTOP มคีวามน่าเชื่อถอืและได้รับการยอมรบัจากผูบ้รโิภค รวมถงึเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและ
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics  
Community ; AEC)
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	จดัท�าโครงการพฒันาสนิค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ในจงัหวดัภาคตะวนัออก	

เฉียงเหนือ	โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	ได้แก่	ส�านักงานพัฒนาชุมชน	ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	

และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า.OTOP.ให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน	 เพิ่มขดีความ

สามารถในการแข่งขันทางการตลาด	 เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (Asean	 Economics	 

Community;.AEC)	การเตรยีมความพร้อมของผูป้ระกอบการ	OTOP	ให้สามารถผลติสินค้าทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานและ

เป็นที่ต้องการของตลาดจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

	 พืน้ทีด่�าเนนิงานในปี	พ.ศ.	2558	มเีป้าหมายในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	รวม	4	จังหวดั	ได้แก่	จงัหวดัเลย	

มหาสารคาม	ขอนแก่น	และร้อยเอ็ด	เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจ�านวนมาก

ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานก�าหนด	 กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเข้ามารับบทบาทในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่

กระบวนการการยื่นขอจดทะเบียนอาหาร (อย.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.(มผช.) ช่วยพัฒนาคุณภาพอาหารให้มี

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	

	 กจิกรรมทีส่�าคญัประกอบด้วย.การถ่ายทอดเทคโนโลยสีูผู่ป้ระกอบการ โดยการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร	ลงพืน้ท่ี

ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึรายสถานประกอบการ	เพือ่แก้ไขปัญหากระบวนการผลติและการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์..และทดสอบ

คุณภาพผลติภณัฑ์ก่อนการยืน่ขอมาตรฐาน.พร้อมผลกัดนัผูป้ระกอบการให้เข้าสูก่ระบวนการยืน่ขอรบัรองมาตรฐาน	

1.วัตถุประสงค์

	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า	 OTOP	 ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1	การลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา	ความต้องการ	และแนวทางแก้ไข

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

มหาสารคาม กะหรี่ปั๊บ -	กะหรี่ปั๊บ	มีค่าเพอร์ออกไซด์เกินเกณฑ์ที	่

มผช.	ก�าหนด

-	ต้องการวิธีผลิตกะหรี่ปั๊บไส้ปลา	เนื่องจาก

เป็นที่ต้องการของตลาด

-	แนะน�าให้ใช้น�า้มนัทอดซ�า้ไม่ควรทอดเกนิ	2	ครัง้	

และได้น�าชดุทดสอบปรมิาณสารโพลาร์	(polar	test)	

ทดสอบคณุภาพน�า้มนัทีใ่ช้ทอดอาหาร	และน�า

ผลิตภณัฑ์อาหารทอดมาวเิคราะห์ค่าเพอร์ออกไซด์	

ในห้องปฏิบัติการ

-	เชญิผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร	

หลักสูตร	การพัฒนาคุณภาพสินค้า	OTOP	

ประเภทอาหารทอด	และฝึกปฏิบัติการแปรรูป

กะหรี่ปั๊บไส้ปลา
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

มหาสารคาม ปลาร้าบอง -	ต้องการยืดอายุการเก็บปลาร้าบอง -	ทดสอบสุขลกัษณะในกระบวนการผลติก่อนลงมอื

ผลติ	โดยใช้ชดุทดสอบภาชนะสมัผสัอาหารและมอื	

(swab	test)

-	แนะน�าให้ปรับปรุงกระบวนการฆ่าเชื้อปลาร้าบอง	

บรรจุขวดแก้ว

ขนมถั่วตัด -	ถั่วตัดมีปริมาณยีสต์และราเกินเกณฑ์ที	่

มผช.	ก�าหนด

-	แนะน�าให้เลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	และ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก	

Primary	GMP	

ขนมดอกจอก	

ขนมทองม้วน

-	ผลิตภัณฑ์อาหารมีกลิ่นหืน	และอายุการ

เก็บสั้น

-	ทดสอบปริมาณความช้ืนของอาหารในห้อง

ปฏิบัติการ	และพัฒนากระบวนการผลิต	เพ่ือยืด

อายุการเก็บของผลิตภัณฑ	์

แหนมเนื้อ -	แหนมเนื้อมีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์

มาตรฐาน	มผช.	ก�าหนด

-	แนะน�าให้เลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	และ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก	

GMP	

เลย มะพร้าวแก้ว -	ยืดอายุการเก็บมะพร้าวแก้ว -	ทดลองยืดอายุการเก็บมะพร้าวแก้วใน 

ห้องปฏิบัติการ

มันทอด	

กล้วยทอด	

กล้วยฉาบ

ข้าวเกรียบ

-	ผลิตภัณฑ์อาหารทอดมีกลิ่นหืน	และอายุ

การเก็บสั้น

-	พัฒนากระบวนการผลิตในห้องปฏิบัติการ	

-	ทดสอบคุณภาพน�า้มันที่ใช้ทอดอาหาร	

-	น�าผลิตภัณฑ์อาหารทอดมาวิเคราะห ์

ค่าเพอร์ออกไซด์ในห้องปฏิบัติการ	

น�้าจิ้มหมูย่าง -	ต้องการปรับปรุงวิธีผลิตให้ถูกสุขลักษณะ -	แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิตและ

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก	GMP

ขอนแก่น ไข่เค็ม	 -	ไข่เค็มมีปริมาณตะกั่วและปรอทเกินเกณฑ์	

มผช.	ก�าหนด	

-	แนะน�าให้ใช้ไข่เป็ดจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน	

เนื่องจากไข่เป็ดที่น�ามาใช้เป็นไข่จากเป็ดไล่ทุ่งไม่

สามารถควบคุมคุณภาพได้

น�้าพริก	 -	น�้าพริกมีวัตถุกันเสียเกินเกณฑ์ที	่มผช.	

ก�าหนด

-	แนะน�าให้คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	ไม่มี

วัตถุกันเสีย	

ขนมดอกจอก	

ขนมทองม้วน	

ข้าวเกรียบ	

ข้าวแต๋น

-	ผลิตภัณฑ์อาหารมีกลิ่นหืนและอายุการ

เก็บสั้น

-	แนะน�าให้ตระหนักถึงโทษของการใช้น�า้มันทอดซ�า้	

และการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทอดให้มี

คุณภาพตรงตาม	มผช.

เครื่องดื่ม

สมุนไพร	มะตูม

ผงส�าเร็จรูป	ขิง

ผงส�าเร็จรูป

-	พบเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน	มผช.	

ก�าหนด

-	แนะน�าให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตาม

หลัก	GMP
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

ร้อยเอ็ด ขนมดอกจอก	

ขนมทองม้วน	

ขนมโดนัท	

ขนมนางเล็ด	

ข้าวเกรียบ	

-	ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร -	ให้ข้อมูลถึงโทษของการใช้น�า้มันทอดซ�้า	และการ

พัฒนากระบวนการผลิตอาหารทอดให้มีคุณภาพ

ตาม	มผช.	ก�าหนด

-	น�าผลิตภณัฑ์อาหารทอดมาวเิคราะห์ค่าเพอร์ออกไซด์	

ในห้องปฏิบัติการ

ปลาร้าบอง	 -	ต้องการยืดอายุการเก็บปลาร้าบอง -	แนะน�าให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตปลาร้าบอง 

ให้ถูกต้องตามหลัก	Primary	GMP

ข้าวแปรรูป -	ขาดความรู้เรื่องอาคารสถานที่ผลิต	 -	แนะน�าให้ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลัก	

Primary	GMP

-	ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 

แป้งข้าว

-	ทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากแป้งข้าว

ในห้องปฏิบัติการ	

	 2.2	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 7	พฤศจิกายน	

2557

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การยกระดับ

คุณภาพสินค้า	OTOP	ประเภทอาหาร

และเครื่องดื่ม”	

โรงแรมเลยพาเลซ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดเลย

107	

2 18-19	

ธันวาคม	2557

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	 

“การพัฒนาคุณภาพสินค้า	OTOP	

ประเภทขนมไทย”

องค์การบริหารส่วนต�าบล

เชียงคาน	อ�าเภอเชียงคาน	

จังหวัดเลย

25
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
3 25-26	

กุมภาพันธ	์2558

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	 

“การพัฒนาคุณภาพสินค้า	OTOP	

ประเภทอาหารทอด”

ที่ท�าการกลุ่มขนมไทย

บ้านนาโพธิ	์อ�าเภอกุดรัง	

จังหวัดมหาสารคาม

30

4 28	พฤษภาคม	

2558

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	 

“การพัฒนาคุณภาพปลาส้มเพื่อลดการ

ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์”

ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดยโสธร	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดยโสธร

29

5 6	สิงหาคม	2558 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	 

“การยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP	

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้ได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

โรงแรมตักสิลามหาสารคาม	

อ�าเภอเมือง	

จังหวัดมหาสารคาม

45
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	 2.3	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ	์	จ�านวน	106	ราย

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

1 7-9	มกราคม	2558 1.	กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์ กะหรี่ปั๊บ	ขนมดอกจอก จังหวัดมหาสารคาม

2.	กลุ่มสตรีแม่บ้านขนมหวาน

3.	กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกอก ปลาร้าบองสมุนไพร

แหนมใบตอง

แจ่วบองสมุนไพร
4.	กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์

5.	กลุ่มแจ่วบองสมุนไพร

2 26-30	มกราคม	2558 1.	กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารคุณม่วง น�า้จิ้มหมูย่าง จังหวัดเลย

2.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกกดู่ ข้าวเกรียบดิบ

3.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า กล้วยแปรรูป

4.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยผักกูด ผลไม้แช่อิ่ม

5.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ มะพร้าวแก้ว

6.	กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น�า้ 

บ้านน้อย

7.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว

บ้านน้อย

8.	กลุ่มมะพร้าวแก้ว	คุณธัญภา	ชัยโชค

9.	ร้านติ๊กมะพร้าวแก้ว

3 26-28	มีนาคม	2558 1.	วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มหอมตรา	แม่สมศรี ไข่เค็ม	น�้าพริก	 จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดร้อยเอ็ด2.	ไข่เค็มครูละม้าย ไข่เค็ม

3.	วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดและ

เพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย

ข้าวเกรียบเห็ด	

4.	วิสาหกิจชุมชนฮักแพง	แบ่งปัน ข้าวแต๋นน�า้เห็ด

5.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแม่บ้าน 

หนองหินใหญ่

ขนมดอกจอก	ขนมโดนัท	

ขนมทองม้วน

6.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าม่วง ข้าวเกรียบว่าว

7.	วสิาหกจิชุมชนแปรรปูข้าวหอมมะล	ิ105 ข้าวแปรรูป
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

4 7-10	เมษายน	2558 1.	กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารคุณม่วง น�า้จิ้มหมูย่าง	 จังหวัดเลย

2.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกกดู่ ข้าวเกรียบดิบ

3.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า กล้วยแปรรูป

4.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยผักกูด ผลไม้แช่อิ่ม

5.	กลุ่มมะพร้าวแก้วคุณธัญภา	ชัยโชค มะพร้าวแก้ว

6.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ

7.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว

บ้านน้อย

8.	กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์	ผู้ใช้น�า้

บ้านน้อย

มะพร้าวแก้ว	กล้วยทอด

5 13-15

กรกฎาคม	2558	

1.	วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาด	และ

เพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย

ข้าวเกรียบเห็ด

ข้าวแต๋นน�า้เห็ด

จังหวัดขอนแก่น

2.	วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มหอมตราแม่สมศรี ไข่เค็ม	น�้าพริก

3.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องดื่มสมุนไพร	 

3	ดาว

เครื่องดื่มสมุนไพร

4.	กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย ขิงผงส�าเร็จรูป

5.	กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหอย	บ้านดอน มะตูมผงส�าเร็จรูป

ข้าวเกรียบฟักทอง

ข้าวแต๋น

3. สรุปผลการด�าเนินงาน

 
	 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า	 OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

จังหวัดเลย	จังหวัดมหาสารคาม	

จังหวัดขอนแก่น	จังหวัดร้อยเอ็ด

250 342 15 23

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความพร้อมของสถานท่ีผลิตอาหาร	เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุง

สถานที่ผลิต	 บางกลุ่มไม่มีเงินทุนต้องรอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว	 ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่

กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน	อย.	ได้

5. ข้อเสนอแนะ

	 5.1	 ผูป้ระกอบการต้องการให้เจ้าหน้าทีล่งพ้ืนทีแ่ละติดต่อประสานงานอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะการให้ค�าปรกึษา	

แนะน�าการปรับปรุงสถานที่ผลิต	 และการวางสายการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก	 GMP/Primary	 GMP	 การปรับปรุง

กระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

	 5.2	ผู้ประกอบการต้องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น.(pre-test).ก่อนส่งสินค้า	 ย่ืนขอการ

รบัรองมาตรฐาน..เจ้าหน้าทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารจงึเกบ็ตวัอย่างผลติภณัฑ์อาหารมาวเิคราะห์คณุภาพในห้องปฏบัิตกิาร	

เช่น	ค่าความชื้น	ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้	ค่าเพอร์ออกไซด	์เป็นต้น	 	
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP 

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้จดัท�าโครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมในจังหวดัภาคใต้	

โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า	 OTOP	 ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	 ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือม่ัน 

แก่ลูกค้า	 และขยายโอกาสเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	 ภาคใต้ตาม 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ	 การส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาสินค้า	OTOP	 จึงไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให ้

แก่ครัวเรือนและสร้างการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศเท่านั้น	 ยังสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศ	 

อันเป็นการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง	 ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น	 กรม

วิทยาศาสตร์บริการ	โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน	ได้ด�าเนินการโครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่อง

ดื่ม	ในจังหวัดภาคใต้	ได้แก่	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธานี	และสงขลา	ซึ่งมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย	การลงพื้น

ที่ส�ารวจปัญหา	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการผลิตสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	การลงพื้น

ที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกรายสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	 รวมถึง 

การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์	พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐานต่าง	ๆ	ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า	OTOP	ด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ให้มีความปลอดภัยต่อ 

ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1	การลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา	ความต้องการ	และแนวทางแก้ไข	

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

นครศรีธรรมราช กล้วยทอดกรอบ -	อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์	อย.

-	มีค่าเพอร์ออกไซด์เกินเกณฑ์ที	่

มผช.	ก�าหนด

-	ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืน

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการใช้น�า้มันทอดซ�้า	และการตรวจ

วัดคุณภาพน�า้มันทอดซ�้าโดยใช้ชุดทดสอบปริมาณ

สารโพลาร์

-	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	การพัฒนา

คุณภาพสินค้า	OTOP	ผักผลไม้อบและทอดกรอบ	

และให้ค�าแนะน�าวิธีเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม

สามารถลดและป้องกันออกซิเจน	เพื่อชะลอการเกิด

กลิ่นหืน	และช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

นครศรีธรรมราช น�้าพริกแกง	
เครื่องแกง

-	อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม

หลัก	Primary	GMP

-	น�า้พริกมีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ ์

ที่	มผช.	ก�าหนด

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในการผลิต	

ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น	ควรกั้นห้องหรือแบ่งสัดส่วน

พื้นที่การท�างานให้ชัดเจน	เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

ข้ามของจุลินทรีย์ระหว่างการผลิตในพื้นที่สะอาด 

กับพื้นที่สกปรก

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	

โดยการจัดท�าทะเบียนประวัติคู่ค้า	และปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก	Primary	GMP	

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบ -	มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที	่มผช.	

ก�าหนด

-	มีสีคล�า้ระหว่างการเก็บรักษา

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้

เป็นสัดส่วน	แยกส่วนสะอาดกับส่วนสกปรกให้

ชัดเจน	และให้ค�าแนะน�าเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนข้ามจากวัตถุดิบ

และคนสู่ผลิตภัณฑ์

-	ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม	

เพื่อชะลอการเกิดสีคล�า้

สุราษฎร์ธานี น�้าพริกเห็ด	 
น�้าพริกหอย
นางรม

-	อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม

หลัก	Primary	GMP

-	ตรวจพบวัตถุเจือปนอาหาร	 

(สารกันเสีย)	ในผลิตภัณฑ์

-	ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์

บริการสนับสนุนการทดสอบหา

วัตถุเจือปนอาหาร	และวิเคราะห์	

ฉลากโภชนาการ

-	แนะน�าเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ที่ใช้ในการผลิต	ให้

เป็นสัดส่วนมากขึ้น	ควรกั้นห้องหรือแบ่งสัดส่วน

พื้นที่การท�างานให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

ข้ามของจุลินทรีย์ระหว่างการผลิตในพื้นที่สะอาด 

กับพื้นที่สกปรก	

-	ได้เก็บตัวอย่างน�้าตาลมะพร้าวที่ใช้เป็นส่วนผสมมา

วิเคราะห์สารกันเสียในห้องปฏิบัติการ	พบว่าม ี

สารกันเสียอยู	่จึงแนะน�าให้ผู้ประกอบการเปลี่ยน

ยี่ห้อน�้าตาลมะพร้าว

-	ได้เก็บตัวอย่างน�้าพริกมาทดสอบหาวัตถุเจือปน

อาหารและวิเคราะห์ฉลากโภชนาการหลังจาก

เปลี่ยนน�า้ตาลมะพร้าวใหม่

กล้วยฉาบ -	อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์	อย.

-	มีค่าเพอร์ออกไซด์เกินเกณฑ์ที	่

มผช.	ก�าหนด

-	มีกลิ่นหืน

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการใช้น�า้มันทอดซ�้าและการตรวจ

วัดคุณภาพน�า้มันทอดซ�้าโดยใช้ชุดทดสอบปริมาณ

สารโพลาร์

-	จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร	หลกัสตูร	การพฒันา

คณุภาพสนิค้า	OTOP	ผกัผลไม้อบและทอดกรอบ	

และให้ค�าแนะน�าเรือ่ง	การเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ให้

เหมาะสมสามารถลดและป้องกนัออกซเิจน	ชะลอ 

การเกดิกลิน่หนื	และช่วยยดือายผุลติภณัฑ์ให้นานขึน้
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

สุราษฎร์ธานี เครื่องดื่มเห็ด -	อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม

หลัก	Primary	GMP

-	ต้องการให้กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	

สนบัสนนุการทดสอบคณุภาพ

เครือ่งดืม่เหด็ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุก่อนการยืน่

ขอการรบัรองมาตรฐาน	มผช.	

-	ต้องการปรับบรรจุภัณฑ์

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

-	ได้เก็บตัวอย่างมาทดสอบตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	ฉบับที่	356	เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่

ปิดสนิท

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับบรรจุภัณฑ	์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์

สงขลา มันทอดกรอบ -	ผู้ประกอบการไม่ทราบประโยชน์

ของการได้รับการรับรองมาตรฐาน	

มผช.

-	วัตถุดิบขาดแคลน

-	ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์

บริการ	สนับสนุนการตรวจ

วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการใน

ผลิตภัณฑ์มันทอดกรอบ

-	ให้ค�าปรึกษาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่

อุตสาหกรรมจังหวัดในการยื่นขอการรับรอง	มผช.

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการประกันราคาวัตถุดิบ	เพื่อช่วย

ลดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน

-	เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณค่าทาง

โภชนาการในผลิตภัณฑ์มันทอดกรอบ

ขนมเปี๊ยะ	 -	มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที	่มผช.	

ก�าหนด	

-	ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บสั้น

-	ให้ความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม	

เพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จาก 

สิ่งแวดล้อมภายนอก

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับกระบวนการผลิต	เพื่อลด

ความชื้นของผลิตภัณฑ	์และเพิ่มชั้นพลาสติกห่อหุ้ม

ผลิตภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก	

(กล่องกระดาษ)	เพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อน

ข้ามจากเชื้อจุลินทรีย์ภายนอกสู่ผลิตภัณฑ	์และช่วย

ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์

ขนมปัง -	ผู้ประกอบการไม่ทราบประโยชน์

ในการยื่นขอการรับรอง	มผช.

-	ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นในการยืน่ขอการรบัรองมาตรฐาน	

มผช.	แก่ผู้ประกอบการ	และผลักดนัให้ผู้ประกอบการ	

ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	มผช.	ต่อไป

น�้าตาลโตนด -	อาคารสถานที่ผลิตไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์	อย.

-	มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที	่มผช.	

ก�าหนด

-	น�า้ตาลโตลดแว่นเกิดผลึกสีขาว

หลังจากเก็บผลิตภัณฑ์ไว้

-	ต้องการยืดอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้

เป็นไปตามมาตรฐานที	่อย.	ก�าหนด

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิต	

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์จาก

กระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ	์

-	ให้ค�าแนะน�าเรือ่งการเกดิผลึกสีขาวในน�า้ตาลแว่นโดยปรบั	

ลดอตัราส่วนของน�า้ตาลทรายเป็นน�า้ผ้ึงหรอืตาลโตนด	

เพียงอย่างเดียว	เพื่อแก้ปัญหาการเกิดผลึกสีขาว

-	ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นเรื่องการยืดอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

สงขลา ขนมไทย -	มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที	่มผช.	

ก�าหนด	และต้องการยืดอาย ุ

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

-	ให้ค�าแนะน�าเรื่องการปรับกระบวนการผลิต	เพื่อลด

ความชื้นของผลิตภัณฑ	์และเพิ่มชั้นพลาสติกห่อหุ้ม

ผลิตภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก	

(กล่องกระดาษ)	เพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อน

ข้ามจากเชื้อจุลินทรีย์ภายนอกสู่ผลิตภัณฑ	์และช่วย

ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์

ลูกชิ้นปลา

ลูกชิ้นไก่

ไส้กรอก

-	มีเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที	่มผช.	

ก�าหนด

-	ต้องการยืดอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์

-	แนะน�าเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและ

ลดการปนเปื้อนข้ามจากวัตถุดิบและคนสู่ผลิตภัณฑ์

-	แนะน�าเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ ์

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ชุมพร กล้วยอบ	 -	วัตถุดิบขาดแคลน

-	กล้วยเล็บมือนางอบมีความชื้นสูง	

และมีสีคล�้าเมื่อเก็บไว้

-	บรรจภุณัฑ์มีการใช้ลวดเยบ็กระดาษ	

จงึอาจเป็นอนัตรายต่อผู้บรโิภคได้

-	ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์

บริการ	สนับสนุนการวิเคราะห์

ฉลากโภชนาการ

-	กล้วยเคลือบช็อกโกแลตเมื่อเก็บไว	้

2	เดือน	เกิดกลิ่นหืน

-	ให้ค�าปรึกษาเรื่องการประกันราคาวัตถุดิบสามารถ

ช่วยลดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนได้

-	ให้ค�าปรึกษาเรื่องอุณหภูมิที่ใช้ในการอบและการเก็บ

รักษาให้เหมาะสม	เพื่อป้องกันการเกิดสีน�า้ตาลของ

ผลิตภัณฑ์

-	ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสม

-	ได้เก็บตัวอย่างมาทดสอบเพื่อมาหาคุณค่าทาง

โภชนาการในผลิตภัณฑ์

-	ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการเลอืกใช้ชอ็กโกแลตควรใช้

ชอ็กโกแลตใหม่	และควรเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์	ทีป้่องกนั

แสงแดด	จะช่วยชะลอการเกดิกลิน่หนืระหว่าง 

การเกบ็รกัษาได้

น�้าจิ้มสุกียากี้ -	ผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้บรรจุขวด

พลาสติกเกิดสีเปลี่ยน	แยกชั้น	

และขวดบวมเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ไว้

-	ต้องการส่งตรวจวิเคราะห์ทดสอบ

ตาม	มผช.	(Pre-test)	และ

ต้องการให้ออกแบบฉลาก	 

บรรจุภัณฑ์น�้าจิ้มไก่

-	ให้ค�าปรึกษาเรื่องการควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อ	

และการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการบรรจุ

ผลิตภัณฑ	์เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดสีคล�า้ 

การแยกชั้น	และป้องกันการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อย่าง

ไม่สมบูรณ์	ท�าให้น�้าจิ้มสุกี้มีอายุการเก็บรักษาสั้นลง	

และเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จนเป็นสาเหตุให้

ขวดบวม

-	ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทดสอบตาม	มผช.

กล้วยทอด	

ทุเรียนทอด

-	ต้องการปรับปรุงแก้ไขเรื่อง	 

บรรจุภัณฑ์

-	ให้ค�าปรกึษาเรือ่งการพฒันาและปรบัปรงุบรรจภุณัฑ์	

และตดิตามการท�าแผนผงัการผลติส�าหรบัใช้ประกอบ

การยืน่ขอการรบัรองอาคารสถานทีผ่ลติ
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	 2.2	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม (ราย)
1 29	ตุลาคม	2557 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การยกระดับคุณภาพสินค้า	

OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม”	ครั้งที่	2	
ภาคบรรยาย
-	การอภิปรายเรื่อง	“การยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP	
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	จังหวัดสุราษฎร์ธาน”ี

ภาคปฏิบัติ
-	แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ	ให้ค�าปรึกษาเป็นกลุ่มราย
ผลิตภัณฑ์

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า	
ต�าบลมะขามเตี้ย	
อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

57

2 30-31
ตุลาคม	2557

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“การพัฒนาคุณภาพ
สินค้า	OTOP	ผักผลไม้อบและทอดกรอบ”	ครั้งที่	2	
ภาคบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	OTOP	 
น�้าพริกและผักผลไม้ทอดกรอบ
-	บทบาทของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารในการพฒันาคุณภาพ
สนิค้า	OTOP	ประเภท	น�า้พรกิและผักผลไม้ทอดกรอบ

-	การยืดอายุและการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
-	การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภาคปฏิบัต	ิแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ
-	จุดประกายแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-	วิธีการยืดอายุ	และการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
-	การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สนธิวัฒน	์
ต�าบลกะแดะ	
อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

31	

3 11	พฤศจิกายน 
2557

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การยกระดับคุณภาพสินค้า	
OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม”	ครั้งที่	3
ภาคบรรยาย
-	การอภิปรายเรื่อง	“การยกระดับคุณภาพสินค้า	OTOP	
ประเภทอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดนครศรีธรรมราช”

ภาคปฏิบัติ
-	แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ	ให้ค�าปรึกษาเป็นกลุ่มราย
ผลิตภัณฑ์

โรงแรมทวินโลตัส	
ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอเมือง	
จงัหวดันครศรธีรรมราช

100

4 12-13	
พฤศจิกายน	

2557

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“การพัฒนาคุณภาพ
สินค้า	OTOP	ผักผลไม้อบและทอดกรอบ”	ครั้งที่	1	
ภาคบรรยาย	ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	OTOP	 
น�้าพริกและผักผลไม้ทอดกรอบ	
-	บทบาทของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารในการพฒันาคุณภาพ
สนิค้า	OTOP	ประเภทน�า้พรกิ	และผักผลไม้ทอดกรอบ

-	การยืดอายุและการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
-	การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภาคปฏิบัต	ิแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ
-	จุดประกายแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
-	วิธีการยืดอายุและการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์
-	การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โครงการสายใยรกั 
แห่งครอบครวั 
บ้านแก้วสุรกานต์	
ต�าบลเขาแก้ว	
อ�าเภอลานสกา	
จงัหวดันครศรธีรรมราช

30



33โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม (ราย)
5 14	สิงหาคม	

2558

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“การพัฒนาคุณภาพ

สินค้า	OTOP	ประเภทน�้าพริกและเครื่องแกง”

ภาคบรรยาย		ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	OTOP	

ประเภทน�้าพริกและเครื่องแกง		

-	การแก้ไขปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนส�าหรับการผลิต

สินค้า	OTOP	ประเภทน�้าพริกและเครื่องแกง

-		การส่งเสริมการตลาดสินค้า	OTOP	ประเภทน�้าพริก

และเครื่องแกง

-	การพัฒนาการขนส่งและการกระจายสินค้า	OTOP	

ประเภทน�้าพริกและเครื่องแกง

-	การพัฒนาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า	

OTOP	ประเภทน�้าพริกและเครื่องแกง

ภาคปฏิบัต ิ	แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

-	รวบรวมปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ	

OTOP	ประเภทน�้าพริก	และเครื่องแกง

-	ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

โรงแรมบุรี	ศรีภ	ูบูติก	

โฮเต็ล	อ�าเภอหาดใหญ่	

จังหวัดสงขลา

45

การสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร เรือ่ง “การยกระดบัคณุภาพสนิค้า OTOP ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่” 

ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ 29 ตุลาคม 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การพฒันาคุณภาพสินค้า OTOP น�า้พรกิและผักผลไม้ทอดกรอบ” 

ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์ 

อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม”  

ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP น�า้พริกและผักผลไม้ทอดกรอบ” ครั้งที่ 1 

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านแก้วสุรกานต์ อ�าเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การพฒันาคณุภาพสนิค้า OTOP ประเภทน�า้พรกิและเครือ่งแกง”

ณ โรงแรมบรุ ีศรภี ูบตูกิ โฮเตล็ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา วนัที ่14 สงิหาคม 2558
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ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการผักผลไม้อบและผลไม้ทอดกรอบ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558

	 2.3	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ	์	จ�านวน	60	ราย	

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

1 28-29	

มกราคม	2558

(23	ราย)

1.	กลุ่มกล้วยฉาบเกาะเสือ	

2.	วิสาหกิจชุมชนแพรกหนองจอก

 

3.	วิสาหกิจชุมชนมหิสสราสามัคคี

4.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรโครงการสายใยรักแห่ง

ครอบครัวบ้านแก้วสุรกานต์

5.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์

6.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าเพชร

7.	วิสาหกิจชุมชนไชโยฟาร์มเห็ด

1.	กล้วยทอดกรอบ

2.	น�้าพริกแกงส้ม	น�้าพริกแกงกะทิ	

เครื่องแกงคั่วกลิ้ง

3.	กล้วยอบ	กล้วยอบชุบแป้งทอด

4.	น�้าพริกแกง

5.	น�้าพริกหอยนางรม

6.	น�้าพริกแกง	กล้วยฉาบ

7.	น�้าพริกเห็ด	เห็ดแคลงแห้ง	

เครื่องดื่มเห็ด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 24-25	

มีนาคม	2558

(19	ราย)	

1.	ร้าน	ป.	สุวรรณรัตน์

2.	ร้านขนมเป๊ียะอบเทยีน	ป.	สญุาดา	

3.	ร้านขนมไทยกุลประคอง

4.	โรงานลูกชิ้นปลาอุบลรัตน์

5.	ร้านบรูโน่	เบรด

6.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านคลองฉนวน

7.	ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล

1.	มันทอดกรอบ

2.	ขนมเปี๊ยะ

3.	ขนมไทย

4.	ลูกชิ้นปลา	ไส้กรอก	ลูกชิ้นไก่

5.	ขนมปัง

6.	น�า้ตาลแว่น

7.	น�า้ตาลโตนดผง/น�า้ตาลโตนดแว่น

จังหวัดสงขลา

3 2-3	

มิถุนายน	2558

(18	ราย)

1.	กล้วยบ้านก้อง

2.	ร้านอี๊ด

3.	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรต�าบลนากระตาม

4.	น�า้จิ้มสุกี้คุณบุปผา

5.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการ

แปรรูป

1.	กล้วยอบ

2.	กล้วยอบ

3.	กล้วยเล็บมือนางอบ

4.	น�้าจิ้มสุกี้ยากี้

5.	กล้วยทอดกรอบ	ทุเรียนทอด	

จังหวัดชุมพร
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ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการผักผลไม้อบและผลไม้ทอดกรอบ 

ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2558  

ลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการผักผลไม้อบและผลไม้ทอดกรอบ 

ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558
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3. สรุปผลการด�าเนินงาน

	 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคใต้

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ
ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล
จังหวัดนครศรีธรรมราช	

จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี

จังหวัดสงขลา	จังหวัดชุมพร

300 323 25 27

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

	 4.1	 ผูป้ระกอบการยงัไม่มคีวามพร้อมของอาคารสถานทีผ่ลติอาหาร	เนือ่งจากขาดงบประมาณส�าหรบัปรับปรุง

อาคารสถานทีผ่ลติให้ถูกต้องตามหลกั	Primary	GMP	ต้องใช้เงนิส่วนตัวลงทนุปรบัปรงุ	ท�าให้ไม่สามารถยืน่ขอการรบัรอง

มาตรฐาน	มผช.	ได้

	 4.2	การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ทดสอบ	มีอุปสรรคด้านการจัดส่งตัวอย่างในพื้นที่ห่างไกล	ท�าให้

ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท	 เช่น	 ลูกชิ้น	 เครื่องแกง	 เสื่อมเสียก่อนการวิเคราะห์ทดสอบ	 ส่วนผักผลไม้ทอดกรอบมี

โอกาสแตกหัก

5. ข้อเสนอแนะ

	 ควรมกีารท�าข้อตกลงระหว่างสถาบนัการศกึษา	หรอื	หน่วยงานภาครฐัทีม่ห้ีองปฏบิตักิารด้านวเิคราะห์ทดสอบ

ที่ทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบงานห้องปฏิบัตกิาร	 ในพ้ืนทีด่�าเนนิการหรอืพืน้ทีใ่กล้เคยีง	 เพือ่ให้บรกิารด้านวเิคราะห์ทดสอบ 

ตรวจหาคณุภาพผลติภณัฑ์สนิค้า	OTOP	ก่อนการยืน่ขอรบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัต่าง	ๆ 	เพือ่ความสะดวกในการจดัส่ง	

ตวัอย่างของผูป้ระกอบการ	ช่วยลดระยะเวลาการเก็บและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทดสอบ	 ท�าให้ได้ผลวิเคราะห์ที่

แน่นอน	มีความผิดพลาดน้อย	อันเกิดจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่จะวิเคราะห์เสื่อมเสียง่าย
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 มีนโยบายในการน�าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยส่งเสริม 

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ	OTOP	 ให้สามารถพัฒนาสินค้า	 OTOP	ที่มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับของลูกค้า	 เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน	 และสร้างการจ้างงานในชุมชนท้องถ่ินท่ัวประเทศ	 สามารถเพิ่ม

มลูค่าการส่งออกให้กบัประเทศไทย	สนิค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ด้มาตรฐานนัน้	ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	กระทรวงสาธารณสุข	และผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน	(มผช.)	

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	ของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	อย่างไรก็ตาม	ยังมีผู้ประกอบการ	

OTOP	ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ท่ีประสบปัญหาในการยกระดับคณุภาพสนิค้า	OTOP	โดยผูป้ระกอบการไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาและปรับปรุงสินค้าได้	 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่	 เช่น	 ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต

สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย	สถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้มาตรฐาน	GMP	สินค้าที่ผลิตขึ้นมาเก็บได้ไม่นาน	

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมและมีรูปแบบไม่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า	 ดังนั้น	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 โดย

โครงการวิทยาศาสตร์ชวีภาพ	จงึได้จดัท�าโครงการพฒันาสนิค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเคร่ืองดืม่ในจงัหวดัภาคเหนอื	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน	 เป็นที่

ยอมรับ	และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า	เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า	OTOP	ของประเทศไทย

1. วัตถุประสงค์

	 1.1	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	ให้ได้มาตรฐาน

	 1.2	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้า	OTOP	ที่ผลิตในประเทศ	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1	การลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา	ความต้องการ	และแนวทางแก้ไข

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข

ล�าปาง กล้วยบาบีคิว พบเชื้อราเกินกว่ามาตรฐานที่	มผช.	

ก�าหนด	

1.	ลดปรมิาณน�า้จากการล้างวตัถดุบิ	โดยตัง้ทิง้ไว้	

ให้สะเด็ดน�า้	หรือน�ามาตาก	หรืออบให้แห้ง

ก่อนน�าไปทอด

2.	ไม่ใช้น�้ามันที่ผ่านการทอดซ�า้หลายครั้ง

3.	เพิ่มกระบวนการอบไล่น�้ามัน	เพื่อป้องกัน 

การเหม็นหืน	โดยอบที่อุณหภูมิ	60-80	องศา

เซลเซียส	แล้วอบต่ออีก	10-15	นาที

4.	ใช้สารดูดซับออกซิเจนที่ได้มาตรฐานใส่ใน

บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บ

รักษาที่ยาวนานขึ้น
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข

ล�าปาง เห็ดปรุงรส ค่าความเป็นกรด-ด่างไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน	มผช.

1.	เพิม่ปรมิาณของกรดซติรกิ	เพือ่ให้ค่า 

ความเป็นกรด-ด่าง	ได้ตามมาตรฐาน

2.	ควรน�าเครื่อง	pH	meter	ไปสอบเทียบทุกปี

ข้าวเกรียบดิบ

ฟักทอง

พบเชื้อราเกินมาตรฐานที่ก�าหนด 1.	น�าข้าวเกรียบมาตากแดดจนแห้งสนิท	โดย	

ตากไว้ในที่มิดชิด	หรือ	ในที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการ

ปนเปื้อนจากฝุ่นละออง

2.	ก่อนบรรจุข้าวเกรียบดิบลงในถุง	ควรรอให้

ข้าวเกรียบเย็นก่อน	เมื่อบรรจุแล้วควร

ปิดปากถุงให้สนิท

3.	ในช่วงที่ไม่มีแดดให้ใช้ตู้อบลมร้อนอบข้าว

เกรียบที่อุณหภูมิ	50-60	องศาเซลเซียส	 

นาน	5-6	ชั่วโมงหรือจนแห้งสนิท

น�้าพริกปลาย่าง	 พบค่าวอเตอร์แอคติวิตี้	(water	

activity)	สูงกว่ามาตรฐานที	่มผช.	

ก�าหนด

1.	เพิ่มขั้นตอนการอบวัตถุดิบหลังล้างวัตถุดิบ	

โดยอบที่อุณหภูมิ	65-70	องศาเซลเซียส	 

เพื่อลดความชื้นในวัตถุดิบ

2.	ควรคั่ววัตถุดิบที่ไฟอ่อนเป็นระยะเวลานาน

เพื่อท�าให้วัตถุดิบแห้งขึ้น

กาละแม 1.	พบเชื้อราและจุลินทรีย์ใน

ผลิตภัณฑ์

2.	อายุการเก็บรักษาสั้น

3.	สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่

ผลิตเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

1.	ปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานและสะอาด	

เพื่อลดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม

2.	ควรรอให้กาละแมเย็นก่อนบรรจุในถุง	

3.	แนะน�าเรื่องสุขลักษณะของผู้ผลิตในระหว่าง

การบรรจุ	เช่น	การล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อลด

ปริมาณจุลินทรีย	์การใช้หมวกครอบผม	 

การตัดเล็บนิ้วมือให้สั้น

4.	ควรใช้สารดูดซับออกซิเจนบรรจุภายในถุง	

เพื่อป้องกันการเหม็นหืนและยืดอายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์

เต้าเจี้ยว พบเถ้าที่ไม่ละลายในกรดเกิน

มาตรฐาน

แนะน�าการหมักเต้าเจี้ยว	ควรใช้ระยะเวลาหมัก

ไม่เกิน	13-15	วัน

ขนุนทอดกรอบ 1.	มีปริมาณน�า้มันบนผลิตภัณฑ์มาก	

ท�าให้เหม็นหืนง่าย	

2.	อายุการเก็บรักษาสั้น

3.	ขาดแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

1.	เปลี่ยนน�า้มันที่ใช้ทอดเป็นน�า้มันปาล์ม	

เนื่องจากน�า้มันถั่วเหลืองจะเหม็นหืนได้ง่าย

2.	ปรับอุณหภูมิที่ใช้ทอดให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ

แต่ละชนิด	เพื่อลดการอมน�า้มันในผลิตภัณฑ์

3.	ใช้สารดูดซับออกซิเจนเพื่อยืดอายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข

ล�าปาง กล้วยทอดกรอบ

ปรุงรส

ผลิตภัณฑ์อมน�้ามันท�าให้มีกลิ่นหืนเร็ว อบไล่น�า้มนัโดยใช้ตูอ้บลมร้อนอบทีอ่ณุหภมู	ิ 

60-80	องศาเซลเซยีส	แล้วอบต่ออกี	10-15	นาที

น�้าพริกลาบ 1.	ปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน

2.	ค่าความชื้นมากกว่ามาตรฐาน

ก�าหนด	

1.	ท�าความสะอาดวัตถุดิบโดยเฉพาะ

หอมแดง	ข่า	ตะไคร้	กระเทียม	ให้สะอาด

ก่อนน�าไปปรุง

2.	ควรอบวัตถุดิบให้แห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนที่

อุณหภูม	ิ65-70	องศาเซลเซียส	หรือใช้วิธีนึ่ง

วัตถุดิบ	เช่น	หอม	ข่า	ตะไคร้	เพื่อฆ่าเชื้อ

ก่อนน�าไปคั่ว

ถั่วสมุนไพร อายกุารเก็บรกัษาส้ัน	และมกีล่ินหนืเรว็ 1.	ใช้สารดูดซับออกซิเจนใส่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อ

ลดกลิ่นหืนและยืดอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์

2.	ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการซึมผ่านของ

ออกซิเจนและน�า้ได้ดี

ซาลาเปา โรงเรือนยังไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	

Primary	GMP	และมีปัญหาการปน

เปื้อนจากสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน

ควรแยกพื้นที่โรงผลิตให้เป็นสัดส่วนชัดเจน	 

โดยเฉพาะการกันสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่

ผลิตอาหารเพื่อลดการปนเปื้อน

1.	เห็ดแดดเดียว

2.	เห็ดสวรรค์

3.	เห็ดสามรส

1.	ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืนเร็ว	

2.	อายุการเก็บรักษาสั้น

ลดปรมิาณน�า้ในเหด็โดยน�าไปตากแดด	หรอือบที่

อณุหภมู	ิ65-70	องศาเซลเซยีส	ก่อนน�าไปทอด
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข

ตาก 1.	พริกลาบ

2.	น�้าพริกปลาย่าง

1.	ปริมาณจุลินทรีย์	ยีสต์และเชื้อรา

เกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด

2.	ค่าความชื้นเกินเกณฑ์มาตรฐานที่

ก�าหนด

1.	ควรท�าความสะอาดโรงเรือน	และห้องเก็บ

วัตถุดิบ	เปลี่ยนเพดานให้เป็นฝ้า	และติด

เครื่องระบายอากาศ

2.	วัตถุดิบที่ได้มาควรล้างท�าความสะอาดทันท	ี

เก็บในภาชนะแล้วคลุมด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้

อากาศถ่ายเท	ป้องกันเชื้อราและไม่วาง

วัตถุดิบบนพื้น

3.	เก็บวัตถุดิบที่แห้งและท�าความสะอาดแล้วให้

เป็นสัดส่วน

4.	ควรใช้เตาอบที่สามารถควบคุมความร้อนได้

และกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง	หรือ

อาจใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายใน 

เตาอบแบบดั้งเดิมที่ใช้อยู่

5.	การอบพริก	หอมแดง	กระเทียม	ควรอบที่

อุณหภูม	ิ80-90	องศาเซลเซียสในช่วง	20-30	

นาทีแรก	แล้วปรับลดอุณหภูมิลงมาที	่50-60	

องศาเซลเซียส	และอบต่อไปจนแห้ง

1.	น�้าพริกปลาย่าง	

2.	น�้าพริกเผา

3.	น�้าพริกนรก

4.	น�้าพริกปลาร้า

1.	น�้าพริกปลาย่าง	มีค่าความชื้นและ

วัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ก�าหนด

2.	น�้าพริกปลาร้า	มีค่าความชื้น

ปริมาณจุลินทรีย์และวัตถุกันเสีย

เกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด

1.	ควรใช้น�้าปลาแท้ที่ไม่ใส่วัตถุกันเสีย	แทน

น�้าปลายี่ห้อเดิมซึ่งเป็นซอสปรุงรสที่มีส่วน

ประกอบเป็นกากถั่วเหลือง	เกลือ	และ

วัตถุกันเสีย

2.	ควรตากพริกแห้งที่ซื้อมาให้แห้งสนิทก่อนน�า

ไปเก็บ

3.	เปลี่ยนภาชนะบรรจุน�า้พริกเป็นแบบขวด

แก้วฝาเกลียว	โดยล้างท�าความสะอาดแล้ว

นึ่งฆ่าเชื้อ	และรอให้ขวดแห้งก่อนน�าไป 

บรรจุน�า้พริก	

ไข่เค็ม 1.	ผิวเปลือกไข่มีจุดด�าและพบเชื้อรา

บนเปลือกไข่

2.	ส่วนของไข่ขาวมีกลิ่นบูด

1.	แนะน�าให้เพิ่มอัตราส่วนเกลือในน�า้ที่ใช้ดอง	

โดยใช้เกลือ	1	กิโลกรัม	ต่อน�้า	4	ลิตร	 

(ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด	์ประมาณ	

20-25	%)

2.	ท�าความสะอาดบริเวณสถานที่ผลิตและ

ภาชนะที่ใช้ดองไข	่เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์

3.	แนะน�าให้เปลี่ยนวัสดุที่ใช้กดไข่ให้จมใน 

น�า้เกลือ	จากแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นไม	้

เพราะแผ่นพลาสติกจะท�าให้เกิดการปน

เปื้อน	โดยสารเคมีจากพลาสติกอาจละลาย

ซึมผ่านเปลือกเข้าไปสะสมในไข่ได้
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข

ตาก พริกลาบ 1.	ความชื้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ก�าหนด

2.	จุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน

ก�าหนด

3.	น�้าหนักการบรรจุไม่ตรงกับที่ระบุ

บนฉลากผลิตภัณฑ์

1.	รอให้วัตถุดิบเย็นก่อนบรรจุเพื่อแก้ปัญหา

เรื่องความชื้นและเชื้อรา

2.	ควรชั่งบรรจุภัณฑ์เปล่าก่อนว่ามีน�า้หนัก

เท่าไร	เพื่อให้ทราบว่าควรใส่ผลิตภัณฑ์เท่าไร

จึงจะมีน�้าหนักตามที่ระบุบนฉลาก

ปลาส้ม สถานผลิตไม่เป็นไปตามเกณฑ	์

ก�าหนด	อย.	

ควรท�าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรือน	

ซึ่งยังมีทรายและเศษวัสดุก่อสร้างวางอยู	่ 

เพื่อป้องกันการปนเปื้อน	รวมถึงปรับปรุงฝ้า

เพดาน	และติดมุ้งลวดโดยรอบ	เพื่อป้องกัน

สัตว์และแมลง

กล้วยอบน�า้ผึ้ง 1.	โรงเรือนเป็นไปตามเกณฑ์	

Primary	GMP

2.	เตาอบเป็นแบบโบราณ	ใช้เตาถ่าน

ให้ความร้อน	ท�าให้ไม่สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิได้	ต้องเปิดเตาอบ

เป็นระยะเพื่อสังเกตว่ากล้วยไหม้

ด�าหรือไม่	รวมทั้งกล้วยอบที่ได้มีสี

ไม่สม�า่เสมอ	

1.	ควรกั้นห้องแบ่งส่วนการผลิต	ห้องเก็บ

วัตถุดิบ	ห้องบรรจุ	ให้เป็นสัดส่วน	และ

ปรับปรุงในส่วนพื้นและท�าฝ้าเพดาน

2.	ใช้เทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิเพื่อให้ทราบ

ว่าใช้ถ่านในปริมาณเท่าไรจึงจะได้อุณหภูมิที่

ท�าให้กล้วยมีสีเหลืองสวยสุกพอด	ี

3.	ชัง่ปรมิาณถ่านให้เท่ากนัในแต่ละครัง้ของการอบ

1.	ชาตะไคร้

2.	ชาอัญชัน

3.	ชารางจืดผสม 

ใบเตย

4.	ชาใบมะรุม

5.	สบู่ขมิ้นผสมน�า้ผึ้ง

6.	สบู่มะขามผสม 

น�้าผึ้ง

โรงเรือนไม่เป็นไปตามเกณฑ์	Primary	

GMP

แนะน�าการกั้นห้องแบ่งส่วนการผลิต	ห้องเก็บ

วัตถุดิบ	และห้องบรรจุ	ให้เป็นสัดส่วน	ควรขัด

เงาพื้นปูนและท�าฝ้าเพดานใหม่

1.กะหรี่ปั๊บ

2.กล้วยตากพลังแสง

อาทิตย์

1.	กล้วยอบที่ได้สีไม่สม�่าเสมอ	บางชิ้น

ไหม้ด�า	เนื่องจากทางกลุ่มดัดแปลง

ตะแกรงที่ใช้ตากกล้วยมาเป็น 

สแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด	

1.5-2.0	ซม.	จึงท�าให้เนื้อกล้วย

สัมผัสความร้อนจากสแตนเลสมาก

2.	กล้วยบางลูกมีเชื้อราขึ้น	ขณะตาก

ในตู้อบ

1.	เปลี่ยนตะแกรงที่ใช้ตากกล้วยในตู้อบให้เล็ก

ลง	เพราะหากใช้เส้นตะแกรงสแตนเลสที่มี

เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ	่จะท�าให้

อมความร้อนสูง	และเป็นสาเหตุให้กล้วยไหม้

2.	ท�าความสะอาดตะแกรงที่ใช้ตากกล้วยหลัง

การใช้ทุกครั้ง	กล้วยชิ้นไหนที่มีเชื้อราขึ้น	

ควรน�าออกจากตู้ตากทันที	เพื่อป้องกัน 

การแพร่กระจายของเชื้อราในตู้อบ
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ตาก มะม่วงแช่อิ่ม 1.	ปริมาณยีสต์และราเกินเกณฑ์

มาตรฐาน

2.	อายุการเก็บรักษาสั้น	

1.	เพิม่ปรมิาณน�า้ตาลในกระบวนการแช่อิม่

มะม่วงให้มคีวามเข้มข้นของน�า้ตาลประมาณ	

50	%	หรอื	ใช้น�า้ตาล	1	กโิลกรมั	ต่อ	น�า้	1	ลติร 

เติมกรดซิตริกลงไปเล็กน้อย	เพื่อเพิ่มความ

เปรี้ยวท�าให้รสชาติกลมกล่อมขึ้น

2.	ใช้น�้าต้มสุกในการดองเกลือกับน�า้ส้มสายชู

เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้น

3.	เพิ่มความเข้มข้นของน�้าเกลือที่ใช้ดองให้มี

ความเข้มข้นของเกลือ	40	%	เพื่อเก็บรักษา

วัตถุดิบ	และป้องกันการเจริญเติบโตของ

เช้ือรา

ข้าวเกรียบดิบกุ้ง ปริมาณยีสต์และราเกินเกณฑ์

มาตรฐานที่	อย.	และ	มผช.	ก�าหนด	

1.	สถานที่ตากข้าวเกรียบอยู่ติดกับทางสัญจร

เป็นสาเหตุการปนเปื้อนฝุ่นละอองและเชื้อรา	

ควรติดผ้ามุ้งโดยรอบลานที่ตากข้าวเกรียบ

เพื่อป้องกันฝุ่น

2.	ท�าความสะอาดผ้ามุ้งทุกครั้งหลังใช้เสร็จ	 

โดยซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง	

เพชรบูรณ	์ 1.	มะขามคลุก

น�้าตาล

2.	มะขามไร้เมล็ดอบ

แห้ง

3.	มะขามแช่อิ่ม

4.	กล้วยอบไส้

มะขาม

5.	มะขามไร้เมล็ด

คลุกบ๊วย

1.	ผลิตภัณฑ์มะขามอบแห้ง	ความชื้น

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	มผช.	

2.	มะขามทิ้งไว้นานเกิดการตกทราย

3.	ต้องการยืดอายุการเก็บมะขามทั้ง

ฝักไว้ในโรงเก็บโดยไม่ขึ้นรา

1.	ควรอบมะขามแกะเมล็ด	(พันธุ์ศรีชมภู)	ที่

อุณหภูม	ิ65-70	องศาเซลเซียส	นาน

ประมาณ	1	ชั่วโมง	และรอให้เย็นก่อนบรรจุ	

2.	ตากมะขามทั้งฝักไว้กลางแดดจัดประมาณ

ครึ่งวัน	น�ามาผึ่ง	รอให้เย็นก่อนแล้วบรรจุถุง

เก็บที่อุณหภูมิห้องหรือในห้องเย็น

1.	กระยาสารท

2.	มะขามกวน

1.	ผลติภณัฑ์กระยาสารทมเีนือ้สมัผสัที่

ไม่เหนยีวและมคีวามชืน้ค่อนข้างสงู

2.	อายุผลิตภัณฑ์สั้น

1.	กวนกระยาสารทให้แห้งมากขึ้นที่ไฟอ่อนเพื่อ

ลดปริมาณน�า้ในเนื้อกระยาสารท	

2.	เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องผนึกถุงพลาสติกเพื่อ

ให้ตะเข็บปิดสนิท	ท�าให้สามารถป้องกัน

ความชื้น	และยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น	
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เพชรบูรณ์ 1.	มะดันแช่อิ่ม

2.	บอระเพ็ดแช่อิ่ม

3.	มะขามแช่อิ่ม	

4	.พริกหยวกแช่อิ่ม

5.	มะระขี้นก

6.	ตะลิงปลิงสามรส

7.	ลูกต�าลึงแช่อิ่ม

8.	มะกรูดเชื่อม

9.	มะเขือเทศแช่อิ่ม

1.	ปรมิาณน�า้ตาลทัง้หมดเกนิเกณฑ์

มาตรฐานในผลติภณัฑ์มะกรดูเชือ่ม

2.	สารให้ความกรอบเกินเกณฑ์

มาตรฐานในผลิตภัณฑ์มะกรูดและ

มะเขือเทศเชื่อม

1.	แนะน�าให้เปลี่ยนยี่ห้อน�า้ตาลที่ใช้ใน

กระบวนการผลิตโดยคงสัดส่วนเดิม

2.	มะกรูดและมะเขือเทศก่อนน�ามาเชื่อม	ให้แช่

น�า้แล้วล้างให้สะอาด	อย่างน้อย	3	ครั้ง	 

เพื่อลดการตกค้างของแคลเซียมคลอไรด์

1.	ถั่วกวน

2.	ข้าวแต๋นน�้าแตงโม

3.	ทองม้วนสมุนไพร

1.	ผลิตภัณฑ์ถั่วกวน	พบวัตถุกันเสีย

เกินเกณฑ์มาตรฐาน	มผช.	และพบ

ปริมาณยีสต์และราเกินเกณฑ์

มาตรฐาน	มผช.

1.	ให้ลดปริมาณวัตถุกันเสีย	(เบนโซอิก)	โดยใช้

ในปริมาณที่กฎหมายก�าหนด

2.	ควรคดัถัว่เขยีวทีเ่สยี	ไม่สมบรูณ์	หรอื	มเีชือ้รา

ออก	และล้างถัว่เขยีวให้สะอาดก่อนน�ามาผลติ

3.	ควรบรรจุผลิตภัณฑ์ขณะเย็น	เพื่อป้องกัน

การเกิดไอน�้าภายในบรรจุภัณฑ์

4.	ควรปรับระดับความร้อนที่ใช้ผนึกถุงให้

เหมาะสมกับความหนาและชนิดของถุง	 

ต้องปิดผนึกตะเข็บให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้

อากาศและความชื้นเข้าไปภายในถุง

ไวน์กระชายด�า 1.	ผลิตภัณฑ์ไวน์กระชายด�ามีปริมาณ

เมทานอลเกินเกณฑ์มาตรฐาน

2.	ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่าง

การหมักได้

	1.	ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเพิ่มปริมาณ

น�า้มะเม่าหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพื่อเพิ่ม

ความเป็นกรดในขั้นตอนการหมัก	จะช่วยลด

ปริมาณการเกิดเมทานอลในไวน์ได้

2.	เปลี่ยนถังที่ใช้เตรียมเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น	

(starter)	จากถังพลาสติกเป็นอะลูมิเนียม

เพื่อลดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

1.	น�้ามะขามเข้มข้น

2.	น�้าตะไคร้เข้มข้น

3.	น�้าเสาวรสเข้มข้น

4.	น�้าผึ้งมะนาว

พร้อมดื่ม

5.	ซอสมะขาม	

6.	ซอสเสาวรสผสม

พริก

น�้ามะขามเข้มข้นมีปริมาณสารที่

ละลายได้ทั้งหมด	ไม่ผ่านเกณฑ	์มผช.	

เพิ่มปริมาณน�า้ตาลจนมีความเข้มข้นของสารที่

ละลายได้ทั้งหมดเกินร้อยละ	40
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พะเยา	

 

1.	พริกลาบ

2.	พริกแกง

1.	ผลิตภัณฑ์พริกแกงพบปริมาณยีสต์

และราเกินเกณฑ์มาตรฐาน

2.	ผลิตภัณฑ์อายุสั้น	ไม่สามารถเก็บ

ไว้ได้นาน

1.	พริกแห้งที่ซื้อเก็บไว้ควรน�าออกมาตากแดด

ให้แห้ง	1	วัน	ก่อนน�าไปเก็บ

2.	วัตถุดิบที่อาจมีเชื้อรา	เช่น	หอมแดง	พริก	

ควรคัดแยกก่อนน�ามาใช้ผลิตพริกแกง

3.	ให้ปรบัปรงุห้องเกบ็วตัถดุบิเพือ่ป้องกนัสตัว์

และแมลง	โดยอาจใช้มุง้ลวดตกีัน้ผนงัโดยรอบ	

และควรท�าความสะอาดห้องเกบ็วตัถดุบิให้

สะอาดและเป็นระเบยีบ	ไม่ควรวางวตัถดุบิบน

พืน้หรอืบนวตัถทุีช่ืน้หรอืเปียกง่าย

4.	ยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น	โดยเปลี่ยน

บรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้วปิดสนิท	ก่อนบรรจุ

น�า้พริกให้น�าขวดแก้วไปอบหรือนึ่งฆ่าเชื้อที่

อุณหภูม	ิ100	องศาเซลเซียส	เมื่อบรรจุ

ผลิตภัณฑ์และปิดฝาให้สนิทแล้ว	น�าไปต้มใน

น�า้เดือดนาน	15	นาที	รอให้เย็นจึงติดฉลาก

1.	คุกกี้กระเทียม

2.	กระเทียมอบแห้ง

คุกกี้กระเทียมมีปัญหาเรื่องเนื้อสัมผัส

และรสชาติ

ปรับสูตรคุกกี้เนยให้ทางกลุ่ม เพื่อใช้เป็น

แนวทางทางในการปรับปรุงสูตรคุกกี้กระเทียม

ขิงผงส�าเร็จรูป ค่าการละลายไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

มผช.

ปรับวิธีท�าขิงผง	โดยผสมขิงบดกับน�า้	คลุกให้

เข้ากันและคั้นน�า้ออก	กรองด้วยผ้าขาวบางที่มี

ความละเอยีด	ระเหยให้แห้งด้วยไอน�า้	หลังจากนัน้	

น�ามาคลุกกับน�า้ตาลที่มีความละเอียดจนเป็น

เนื้อเดียวกัน	และน�าไปตากจนแห้งสนิท

หมูยอ ปริมาณสารฟอสเฟตเกินมาตรฐาน	

มผช.	ที่ก�าหนด

ให้ลดปริมาณการใช้สารฟอสเฟตลงให้เหลือ

ปริมาณประมาณ	3/4	จากปริมาณเดิมที่ใช้

ไข่เค็ม ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

ไข่เค็ม	

1.	เพิ่มปริมาณความเข้นข้นของเกลือ	โดยให้มี

ความเข้มข้นของเกลือ	20-25	%	แช่ไข่ให้จม

โดยใช้ไม้ไผ่ขัดไว	้ทิ้งไว้	10-15	วัน	

2.	น�าไข่ทีด่องแล้วไปต้มในน�า้เดอืด	ไฟปานกลาง	

นาน	30	นาท	ีก่อนตกัไข่ขึน้พกัไว้	1	นาท	ีให้

ใส่สารส้ม	1	ช้อนโต๊ะ	ลงไปในน�า้ต่อไข่	100	

ฟอง	ตกัขึน้แล้วราดด้วยน�า้เยน็	หลายครัง้จน

ไข่คลายความร้อน	และตัง้ทิง้ไว้ให้เยน็
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข

เชียงราย 1.	เกสรผึ้ง

2.	น�้าผึ้ง

3.	น�้าผึ้งแช่โสม

4.	นมผึ้งอัดเม็ด	

5.	กาแฟเม็ด

6.	ลูกอมน�า้ผึ้ง

7.	ขิงอบน�้าผึ้ง

8.	กระเทียมโทนดอง

น�้าผึ้ง	

9.	แยมน�า้ผึ้ง

ผลิตภัณฑ์เกสรผึ้งไม่ผ่าน	มผช.	เรื่อง

ความชื้นเนื่องจากโครงสร้างของเกสร

ผึ้งเหมือนเมล็ดพืชท�าให้ไม่สามารถไล่

ความชื้นออกได้หมด

1.	ใช้อุณหภูมิในการอบ	60-70	องศาเซลเซียส	

นาน	5	ชั่วโมง	โดยมีเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถ

ตรวจสอบอุณหภูมิในตู้อบได้ว่าเป็นไปตาม

ความต้องการหรือไม่

2.	ลดความหนาของชั้นเกสรผึ้งในขั้นตอน 

การอบลง	เพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง

พิษณุโลก	 ปลาส้ม 1.	บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ยังไม่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์	(กระป๋องพลาสติกแบบ

ปิด-เปิดได้)

2.	กลุ่มผู้บริโภคปลาส้มยังอยู่ในวงที่

จ�ากัด	เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ต้องน�ามาปรุงก่อนรับประทาน

1.	แนะน�าให้ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกใส	

หนา	และบรรจุแบบสุญญากาศ

2.	พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบพร้อมบริโภค

เพื่อสะดวกในการบริโภค	ทั้งยังสามารถ

ขยายตลาดได้กว้างขึ้นด้วย

ข้าวเกรียบรวมรส

ธัญพืช

พบสีผสมอาหารมีปริมาณเกินค่าที่

มาตรฐานก�าหนด

แนะน�าการใช้สีผสมอาหารจากธรรมชาต	ิเช่น	

สีน�า้เงินจากอัญชัญ	สีเหลืองจากดอกดาวเรือง	 

สีเขียวจากใบเตย

1.	ทองพับเห็ด

นางฟ้า

2.	ทองม้วนนมสด

3.	ทองม้วนแตงไทย

ตัวบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงามและไม่

สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นาน

1.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ทองพับเห็ดนางฟ้า	ให้

สามารถเก็บไว้ได้นาน	อย่างน้อย	3	เดือน	

โดยบรรจุภัณฑ์ควรใช้วัสดุที่สามารถมองเห็น

ตัวผลิตภัณฑ์ด้านในได	้

2.	ฉลากผลิตภัณฑ์ควรใช้โทนสีธรรมชาติและ

เพิ่มรูปหรือลวดลายที่เกี่ยวกับวัตถุดิบที่น�ามา

ใช้ในการผลิต
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข

แม่ฮ่องสอน	 1.	งาตัด	 

(ขนมงารสต่างๆ)	

2.	ข้าวแต๋นงา

1.	ผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้นานมักเกิดการ

เหม็นหืน	

2.	ผลิตภัณฑ์งาตัดเคลือบช็อกโกแลต

มีการเติมสมุนไพรหลายชนิดลงไป	

ซึ่งท�าให้รสชาต	ิของผลิตภัณฑ์ไม่

กลมกล่อม

1.	ขนมงาช็อกโกแลต	ให้แยกเป็นชิ้นแบบแท่งๆ	

แล้วน�ามาใส่ถุงรวม	โดยแต่ละชิ้นตรวจ 

น�า้หนักให้เหมาะสม	อาจท�า	4	ชิ้น	ต่อ	1	ห่อ	

2.	แนะน�าให้ใช้ถาดเป็นตวัวางรองผลติภณัฑ์	 

เพือ่ปรบัรปูแบบบรรจภุณัฑ์ให้คงรปูขึน้	และ

ใส่สารดดูซบัออกออกซเิจนเพือ่ป้องกนัการหนื	

3.	ผลิตภัณฑ์งาตัดเคลือบช็อกโกแลต	ไม่ควร

เติมสมุนไพรปนลงไปเพราะท�าให้รสชาติ

ช็อกโกแลตซึ่งมีกลิ่นรสเฉพาะตัวเปลี่ยนไป

จากเดิม

1.	น�้ามันงา	

2.	ถั่วเหลืองคั่ว

1.	น�้ามันที่ได้จากการหีบต้องใส ่

โถแก้วแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน

นาน	4	วัน	ซึ่งท�าให้เสี่ยงต่อการ

เกิดความหืน	เนื่องจากโถแก้วปิด

ไม่สนิท	และวางไว้ในที่มีแสงสว่าง	

และอยู่ที่อุณหภูมิห้อง	

2.	การกรองน�า้มัน	ใช้วิธีกรองผ่าน

กระดาษกรอง	และใช้ปั้มดูด

อากาศ	ซึ่งใช้เวลานานมากใน

แต่ละครั้ง	

3.	วัตถุดิบที่เก็บไว้มักมีมอดและแมลง

เกิดขึ้นง่าย

1.	การตั้งน�้ามันทิ้งไว้ให้ตกตะกอน	ควรตั้งไว้ใน

ที่เย็นและมืด	ภาชนะที่บรรจุควรปิดสนิท

2.	กระดาษกรองที่ใช้ควรเป็นกระดาษกรอง

แบบหยาบ	ขนาดใหญ่	จะช่วยให้สามารถ

กรองน�้ามันได้เร็วขึ้น

3.	มอดและแมลงที่อยู่ในวัตถุดิบเกิดจากการ

เก็บวัตถุดิบไว้ที่ที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูง	

ไข่มอดที่ติดมากับงาจึงเจริญได้เร็ว	ดังนั้นควร

ตากงาให้แห้งก่อนเก็บใส่ถุงและปิดปากถุงให้

สนิทแล้วเก็บในที่มีอากาศถ่ายเท

ผักและกระเทียม

แปรรูป	ตรา	กาลิโก้

สูตรการดองผักและกระเทียมให้

รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ไม่ดี

ทดลองปรับสูตรการดองผักและการดอง

กระเทียม	โดยมีส่วนประกอบดังนี้	1.	กระเทียม

สด	2.	น�้าตาลทราย	1	ถ้วยตวง	3.	น�้าส้มสายชู	

5	%	1	ถ้วยตวง	4.	เกลือ	2	ช้อนโต๊ะ	และ	 

5.	น�า้สะอาด	1	ถ้วย	การดองใช้ระยะเวลา	15	วนั

น�้ามัลเบอร์รี่ อายุผลิตภัณฑ์สั้นต้องการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุ

ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแช่เย็น

ควรใช้วิธีบรรจุร้อนซึ่งเหมาะกับน�า้ผลไม้ที่มี

ความเป็นกรด	ใช้กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธ ี

พาสเจอร์ไรซ	์(Pasteurization)	ที่อุณหภูมิ

ประมาณ	92-95	องศาเซลเซียส	และบรรจุที่

อุณหภูม	ิ82	องศาเซลเซียส	และท�าให้เย็นโดย

ทันที
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	 2.2	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 11	พฤศจิกายน	

2557

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	

(Primary	GMP)

โรงแรมล�าปางเวียงทอง	

จังหวัดล�าปาง	

47

2 13	พฤศจกิายน	

2557

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	

(Primary	GMP)

โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต	์

จังหวัดตาก

48

3 25	พฤศจิกายน	

2557

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	

(Primary	GMP)

โรงแรมพะเยาเกตเวย	์

จังหวัดพะเยา	

49

4 27	พฤศจิกายน	

2557

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	

(Primary	GMP)

โรงแรมน่านตรึงใจ	

จังหวัดน่าน

42

5 16	ธันวาคม	

2557

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	

(Primary	GMP)

โรงแรมดิอิมพีเรียล	

แม่ฮ่องสอนรีสอร์ท	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

42
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	 2.3	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่
1 25-31	มกราคม	

2558

กาละแมแม่บัวตอง กาละแม จังหวัดล�าปาง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังพร้าวพัฒนา	 เต้าเจี้ยว

กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเข้าซ้อน	 ขนุนอบกรอบ	

กล้วยทอดกรอบ	

วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ เห็ดปรุงรสพร้อมบริโภค

แหนมเห็ด	ข้าวเกรียบ

กลุ่มอาชีพผลิตน�้าพริกส�าเร็จรูป	 น�า้พริกกุ้งเสียบ	น�้าพริกผัด	

น�า้พริกป่นแห้ง	

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านต้นธง กล้วยทอดกรอบ

กลุ่มกล้วยบาบีคิว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านชัยภูทอง	 พริกลาบ	

ข้าวเกรียบสมุนไพร	

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง	 

(นางกชพร	เปี้ยสืบ)

น�า้พริกเผา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันป่าสัก

กลุ่มอาชีพข้าวเกรียบบ้านทุ่งตุ่นแม่ติว ข้าวเกรียบ

นายภาณุวรรธน์	ชูเลาตระกูล เห็ดดอง

ซาลาเปาตี๋แว่น ซาลาเปา	(10	ไส้)

วิสาหกิจชุมชนเบญมาศแปรรูปอาหาร ถั่วกรอบแก้ว	ถั่วสมุนไพร	 

น�า้ข้าวกล้องงอก	

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ภัคร์ฑิลา	ไทย	เฮอร์เบิล ชาสมุนไพร	ชาตะไคร้	

ชาใบเตย	ชารางจืด

กลุ่มขนมไทย ตะโก้เบญจรงค์	วุ้นกรอบ

สมุนไพร	หมี่กรอบทรงเครื่อง

2 8-14	กุมภาพันธ์	

2558

กลุ่มน�า้พริกคุณจ�าเนียรบ้านแม่บอน น�า้พริกปลาย่าง	พริกลาบ จังหวัดตาก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ไข น�า้พริกปลาย่าง

กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม กล้วยอบ

นางมะลิวัลย	์เข็มทอง หมี่กรอบ

กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง พริกลาบ

นางจันทร์ดี	สิทธิมา น�า้พริกผัด

นางบุญแถม	สืบสายจันทร์ ผักและผลไม้ทอดกรอบ

กลุ่มสตรีบ้านแม่กื้ดหลวง กะหรี่ปั๊บ

นางสาวแสงเดือน	ศิริมารีย์ กาแฟคั่ว

กลุ่มพลังสตรีชุมชนที	่4	 กล้วยฉาบ	มันฝรั่งทอด	

แคบหม	ูน�้าพริกนรก

ไข่เค็ม-เบเกอรี	บ้านลาดยาว ไข่เค็ม	ขนมปัง
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่
3 23-28	

กุมภาพันธ	์

2558

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามหวานแปรรูปบ้านยาว	ี มะขามศรีชมภูแกะเมล็ด

มะขามคลุกน�า้ตาลอบใบเตย

จงัหวดัเพชรบรูณ์	

อมรรัตน์	พันธุ์นายม	 มะกรูดเชื่อม	

มะเขือเทศเชื่อม

นางคนึงนิจ	สมิติ	 น�า้มะขามเข้มข้น

นาแคพัฒนา	 มะขามอบไร้เมล็ด

นางสาวขนิษฐา	บุญคง มะขามแกะเมล็ด

บริษัท	ปิ่นเพชร	จ�ากัด มะขามไร้เมล็ด

กลุ่มสตรีบ้านนาร่วมใจ กระยาสาสารท

กลุ่มแม่บ้านวังไทร ถั่วกวน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

บ้านนายม

ไวน์กระชายด�า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและแปรรูป 

มะขามหวานบ้านโนนเสาธง

มะขามหวาน

4 9-13	มีนาคม	

2558

กลุ่มแม่บ้านท�าน�า้พริกลาบ	 น�า้พริกแกง	 จังหวัดพะเยา	

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คุกกี้	(คุกกี้กระเทียม)	

กระเทียมอบแห้ง	

กลุ่มน�า้พริกลาบแม่จันทร์นวล	 พริกลาบ

นางอุดมศรี	ทะปัญญา	 น�า้พริกเผา	ขิงผงส�าเร็จรูป	

นางระเบียบ	หมั่นแสวง	 ไข่เคม็ดองน�้าเกลือชนิดต้มสกุ	

กลุ่มหมูยอแม่ดวงจิตต์ หมูยอ

กลุ่มข้าวแตนน�า้แตงโม ข้าวแตน	 จังหวัดเชียงราย

กลุม่พฒันาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เกสรผึ้ง	

กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร	5	รส สมุนไพรแห้ง

5 22-28	มีนาคม	

2558

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโคกสลุด น�า้พริกแกงเผ็ด จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มน�า้พริกเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มน�า้พริกพอเพียงบ้านชาติ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้อง

กลุ่มส่งเสริมอาชีพท�าน�้าพริกหมู่	5	ท่าโพธิ์

วิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารบ้านหนองปรือ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านดอนม่วงพัฒนา

กลุ่มแปรรูปอาหาร	(หมู)	บ้านกวางอั้น

กลุ่มแม่บ้านวัดพริก	ม.6

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกรับพวง

วิสาหกิจชุมชนน�า้พริกมยุราสตรีศรีวัดพริก น�า้พริกแมงดา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมะแพลบ กล้วยตาก	น�า้พริกแกงเผ็ด
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้ม-หมูส้มแม่นวลจันทร์ ปลาส้ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดนางฟ้าบ้านเข็กใหญ่ ทองพับเห็ดนางฟ้า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านริมคลอง ข้าวเกรียบรวมรสธัญพืช

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชลนที ข้าวเกรียบรสฟักทอง

กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านยาว	ี มะขามแช่อิ่ม จังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา	

6 26	เมษายน-

2	พฤษภาคม	

2558

กลุ่มแม่บ้านบัวตอง น�า้พริกคั่วทราย จังหวัด

แม่ฮ่องสอนนางใบ	ญาศิริ

กลุ่มขนมงาบ้านโป่ง ขนมงา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง งาตัด	(ขนมงารสน�า้ผึ้ง)	 

ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นงา

ถั่วเหลืองคั่วภูมิไทย ถั่วเหลืองคั่ว

วิสาหกิจชุมชนต้นบุญ น�า้มันงา

กลุ่มงาเพื่อสุขภาพ

น�า้มันงาตรากล้วยไม้

ขนมบ้านไต	(ไท	ไทแบรนด์) น�า้มันงา	ถั่วเหลืองคั่ว

กลุ่มขนมงาบ้านชานเมือง งาคั่ว	(งาด�า)	กล้วยตาก

ขนมงากลุ่มแม่บ้านทุ่งกองมู งามน	(รสน�้าผึ้ง)	งาตัด

เครื่องดื่มสมุนไพรมะขามป้อมมงคลสี่ทิศ มะขามป้อม	(ชง)

3. สรุปผลการด�าเนินงาน 

	 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือ

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้

รับประโยชน์จากการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า

สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

8	จังหวัด	ได้แก่	ล�าปาง	ตาก	แม่ฮ่องสอน	น่าน	พะเยา	

เชียงราย	พิษณุโลก	และเพชรบูรณ์	

250 228 10 60

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4. ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

	 4.1	สถานที่ผลิตหรือโรงเรือนไม่มีความพร้อม	 เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่และขาดเงินทุนในการสร้างและปรับปรุง

สถานที่ผลติ

	 4.2	หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านเงินทุนในการสร้างโรงเรือนและ

จัดซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ

	 4.3	ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านอาหารและ

เครื่องดื่ม

	 4.4	ผู้ประกอบการขาดแนวคิดและความรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้

มาตรฐาน

	 4.5	 ผูป้ระกอบการต้องการยืน่ขอการรบัรองมาตรฐาน	อย.	และมาตรฐานอืน่ๆ	แต่ไม่ทราบว่าจะต้องด�าเนนิการ	

และปรึกษาหน่วยงานใด

	 4.6	ผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษา	 บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน	 และฉลากไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก�าหนด

	 4.7	ผู้ประกอบการบางกลุ่ม	เช่น	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่มแม่บ้าน	OTOP	ส่วนใหญ่ประกอบเป็นอาชีพเสริม	

และเป็นผู้สูงอาย	ุจงึไม่มแีนวคดิทีจ่ะขยายช่องทางการตลาดและเพิม่ก�าลงัผลติ	ท�าให้ไม่เหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะลงทนุสร้าง

โรงเรือน

5. ข้อเสนอแนะ

	 5.1	สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง	โดยเฉพาะหน่วยงานในจังหวัด

	 5.2	ควรท�าความเข้าใจกับผู้ประกอบการสินค้า	 OTOP	 เพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการผลิตสินค้าให้ได้

มาตรฐาน

	 5.3	 จัดอบรมให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการสนิค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่	ให้เข้าใจถงึการขออนญุาต

ผลิตอาหาร	การขอการรับรองคุณภาพสินค้า	และกระบวนการพัฒนาและแปรรูปสินค้า	OTOP	ให้มีทั้งคุณภาพและได้

มาตรฐาน

	 5.4	หาแนวทางส่งเสรมิให้ผูผ้ลติสนิค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเคร่ืองดืม่	มโีรงเรอืนทีใ่ช้ในการผลติอาหาร

และเครื่องดื่มมีมาตรฐานตามหลัก	Primary	GMP
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP 

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง

	 ปัจจุบันสินค้า	 OTOP	 ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	(อย.)	กระทรวงสาธารณสุขก่อน	และถงึจะสามารถเข้าขอการรบัรองมาตรฐาน	มผช.	ได้	โดยผูป้ระกอบการ	

ส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาด้านคณุภาพและการผลติ	เน่ืองจากขาดความรูค้วามเข้าใจในขัน้ตอนการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพและ

ปลอดภัย	สถานที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มไม่ได้มาตรฐาน	GMP	สินค้าที่ผลิตขึ้นเก็บได้ไม่นาน	การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

ทีไ่ม่เหมาะสมและรปูแบบบรรจภุณัฑ์ไม่ดงึดดูความสนใจของลกูค้า	จากสาเหตดุงักล่าว	โครงการวทิยาศาสตร์ชวีภาพจงึ

ได้จัดท�าโครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	ในจังหวัดภาคกลางขึ้นในปีงบประมาณ	2558	โดย

มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน	เป็น

ที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า	เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า	OTOP	ของประเทศไทยด้วย

 

1. วัตถุประสงค์

	 1.1	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	ให้ได้มาตรฐาน

	 1.2	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคสินค้า	OTOP	ที่ผลิตในประเทศ

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1	การลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา	ความต้องการ	และแนวทางแก้ไข

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข
สุพรรณบุรี ขนมหม้อแกง	ข้าวตงัหมู

หยอ็งน�า้พรกิเผา	พรกิแกง	

กล้วยทอด	ไข่เคม็	ขนม

ทองพบั	ข้าวเกรยีบดบิ	

ข้าวเกรยีบพร้อมบรโิภค

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

- พบการใส่สสีงัเคราะห์ในผลติภณัฑ์	

- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินมาตรฐาน	

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารเกบ็

รกัษานานขึน้	เพือ่ขยายตลาด

- แนะน�าการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	การรักษาความสะอาดในทุก

ขั้นตอนการผลิต	การใช้สีธรรมชาติแทนสี

สังเคราะห	์การใช้เวลาอบให้นานขึ้น

- ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่

เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์	เช่น	การใช้บรรจภุณัฑ์	

สุญญากาศ

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	และ

การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข
เพชรบุรี พริกแกง	น�้าพริกเผาไข่

เค็ม	น�้าพริกกุ้งเสียบ	 

น�้าพริกนรก	น�้าพริกปู	

งาตัด	ถั่วตัด	ฮ่อยจ๊อ	 

น�้าผลไม้รวม	น�า้เสาวรส

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

- พบวัตถุเจือปนอาหารเกินเกณฑ์

มาตรฐาน

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.

- แนะน�าการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	และ

การปรับปรุงโรงเรือน

สิงห์บุรี หมูสวรรค์	กุนเชียงปลา	

เต้าเจี้ยว	ผลไม้แปรรูป

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

- ค่าความชืน้	ปรมิาณเกลือ	ปรมิาณ

เถ้าทัง้หมด	และค่าวอเตอร์ 

แอคตวิติี	้เกินมาตรฐาน	

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารเกบ็

รกัษานานขึน้	เพือ่ขยายตลาด

- แนะน�าการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	ดูแลรักษาขั้นตอนการผลิตให้

สะอาด	การท�าผลิตภัณฑ์ให้แห้งมากขึ้น	

- ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่

เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์	เช่น	การใช้บรรจภุณัฑ์	

สญุญากาศ

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	และ

การปรับปรุงโรงเรือนมาตรฐานต่อไป
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข
ชัยนาท ข้าวเกรียบว่าว	 

น�้าพริกเผา	น�้าพริก

ปลาร้าผัด	น�้าพริก

ปลาร้าทรงเครื่อง	

ขนมทองม้วน

- พบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร	

- มีความชื้นเกินมาตรฐาน

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารเกบ็

รกัษานานขึน้	เพือ่ขยายตลาด

- แนะน�าการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

- แนะน�าการพฒันากระบวนการผลติให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	การท�าผลติภณัฑ์ให้แห้งมากขึน้

- ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

- ให้ความรูโ้ดยการอบรมเรือ่งหลกัเกณฑ์วธิกีาร	

ทีด่ใีนการผลติอาหารแปรรปูทีบ่รรจใุนภาชนะ

พร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	และการ

ปรบัปรงุโรงเรอืน

สระบุรี กะหรี่ปั๊บ	เห็ดสามรส	

ขนมเปี๊ยะ	กล้วยม้วน

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย	์

- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินมาตรฐาน	

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการ

เก็บรักษานานขึ้น	เพื่อขยายตลาด

- แนะน�าการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	การท�าผลิตภัณฑ์ให้แห้ง

มากขึ้น	การรักษาความสะอาดในทุกข้ัน

ตอนการผลิต	

- ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่

เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์	เช่น	การใช้บรรจภุณัฑ์	

สญุญากาศ

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	และ

การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานต่อไป



56 รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข
สมุทรสาคร ขนมปังใส่ไส	้ข้าวเกรียบ	

ขนมเปี๊ยะ	กะปิ

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

- พบการใส่สสีงัเคราะห์ในผลติภณัฑ์	

- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินมาตรฐาน	

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารเกบ็

รกัษานานขึน้	เพือ่ขยายตลาด

- แนะน�าการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	การเลือกใช้วัตถุดิบที่ให้สีจาก

ธรรมชาติ	ไม่ใช้สีสังเคราะห	์การรักษาความ

สะอาดในทุกๆ	ขั้นตอนการผลิต	การท�า

ผลิตภัณฑ์ให้แห้งมากขึ้น	

- ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่

เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์	เช่น	การใช้บรรจภุณัฑ์	

สุญญากาศ

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	และ

การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน

สมุทรสงคราม ขนมทองม้วน	น�้าตาล

มะพร้าว	เห็ดแปรรูป	

ลอดช่องส�าเร็จรูป

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย	์

- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินมาตรฐาน	

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารเกบ็

รกัษานานขึน้	เพือ่ขยายตลาด

- แนะน�าการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	การรักษาความสะอาดในทุก

ขั้นตอนการผลิต	ไม่ใช้น�า้มันทอดซ�้า	

- ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่

เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์	เช่น	การใช้บรรจภุณัฑ์	

สุญญากาศ	การใช้สารดูดความชื้น

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	และ

การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานต่อไป
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข
นนทบุรี ปลาสลิดและปลาอนิทรย์ี

แดดเดยีว	ผกัผลไม้ทอด

กรอบ	กล้วยแผ่น	ถั่ว

ทอดสมุนไพร	ซาลาเปา	

ติ่มซ�า

- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้เกินค่า

มาตรฐาน	

- ค่าเพอร์ออกไซด์เกินค่ามาตรฐาน	

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้ไม่นาน	 

มีกลิ่นหืน	

- แนะน�าการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	ใช้เวลาอบให้นานขึ้น	ไม่ใช้

น�้ามันทอดซ�้า	

- ให้ค�าแนะน�าการเลอืกใช้ภาชนะบรรจใุห้เหมาะ

สมกบัผลติภณัฑ์	เช่น	บรรจใุนภาชนะบรรจทุี่

ปิดสนทิ	หรอืใช้การแทนทีแ่ก๊สออกซเิจนด้วย

แก๊สไนโตรเจน	การใช้สารดดูความชืน้

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ	์ 

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	 

และการปรับปรุงโรงเรือน

พระนครศรี	

อยุธยา

ปลาสวายย่าง	ปลาเนื้อ

อ่อนย่าง	ปลาฉลาดย่าง	

ไข่เค็ม	น�้าพริกเผา	

กุนเชียงหมู

- พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- แนะน�าการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์จากวัตถุดิบ

และกระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์

- แนะน�าการท�าผลิตภัณฑ์ให้แห้งมากขึ้น

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	 

และการปรับปรุงโรงเรือน
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข
ราชบุรี มะยมหยี	กุนเชียงหม	ูไก	่

และปลา	เห็ดฟู	เห็ดต้มย�า	

ข้าวตังไรซ์เบอร์รี่

- พบสารช่วยให้กรอบ	สารประกอบ

ฟอสเฟต	และปริมาณไขมันเกิน

มาตรฐาน	ปริมาณโปรตีนต�่ากว่า

มาตรฐาน	

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารเกบ็

รกัษานานขึน้	เพือ่ขยายตลาด

- แนะน�าการใช้วัตถุเจือปนอาหาร	

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	การเพิ่มเวลาในการอบ

- ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุที ่

เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์	เช่น	การใช้บรรจภุณัฑ์	

สุญญากาศ

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	 

และการปรบัปรงุโรงเรอืนให้ได้มาตรฐานต่อไป

นครปฐม น�้าพริกปลาร้าบรรจุ

กระป๋อง	กล้วยหอมทอด	

ขนมปังใส่ไส	้(มะพร้าว)	

น�้าพริกเผา

- พบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร	

- มีความชื้นเกินมาตรฐาน

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารเกบ็

รกัษานานขึน้	เพือ่ขยายตลาด

- แนะน�าการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	เพิ่มเวลาอบผลิตภัณฑ์ให้นาน

มากขึ้น	ไม่ใช้น�า้มันทอดซ�า้

- ให้ค�าแนะน�าการเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ	์เช่น	บรรจุในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท	หรือใช้การแทนที่แก๊ส

ออกซิเจนด้วยแก๊สไนโตรเจน

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธี

การที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	 

และการปรับปรุงโรงเรือน
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข
จันทบุรี ผลไม้แปรรูป	กะป	ิน�้าผึ้ง

ชันโรง	น�้าผลไม้

- พบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร	

- มีความชื้นเกินมาตรฐาน

- ผลไม้ทอดกรอบเมื่อเก็บไว้นานจะ

มีกลิ่นหืน

- สถานทีผ่ลติยงัไม่ได้	มาตรฐาน	อย.

- แนะน�าการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	การท�าผลิตภัณฑ์ให้แห้งมาก

ขึ้น	ไม่ใช้น�้ามันทอดซ�้าหลายๆครั้ง

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธี

การที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)

ระยอง กะปิ	ข้าวเกรียบพริก

พร้อมบริโภค	ผลไม้

แปรรูป

- พบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร	

- ผลิตภัณฑ์มีความชื้นและค่า 

เพอร์ออกไซด์เกินมาตรฐาน	

- พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้ไม่นาน	มี

กลิ่นหืน

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	การท�าผลิตภัณฑ์ให้แห้งมาก

ขึ้น	โดยใช้เวลาอบให้นานขึ้น	ไม่ใช้น�า้มันซ�้า

หลายๆ	ครั้ง

- ให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ	์เช่น	การบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

- ให้ความรู้โดยการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธี

การที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ / ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข
ชลบุรี ข้าวตังหมูหย็อง	 

หมูหย็องสมุนไพร	 

ข้าวตูไรซ์เบอร์รี่ 

ทาร์ตเมี่ยงต้มย�า	

- ผลิตภัณฑ์มีวัตถุเจือปนอาหาร

ปนเปื้อน

- มีความชื้นเกินมาตรฐาน

- สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน	อย.	

- ต้องการให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารเกบ็

รกัษานานขึน้	เพือ่ขยายตลาด

- แนะน�าการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

- แนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้

มาตรฐาน

- ให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

- ให้ความรูโ้ดยการอบรมเรือ่งหลกัเกณฑ์วธิกีาร	

ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน

ภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)	 

และการปรับปรุงโรงเรือน

	 2.2	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม (ราย)
1 5	พฤศจิกายน	2557 หลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหารแปรรปูที่

บรรจใุนภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)

อ�าเภอเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี

48

2 19	พฤศจิกายน	

2557

หลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหารแปรรปูที่

บรรจใุนภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)

อ�าเภอเมือง

จังหวัดสิงห์บุรี

47
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม (ราย)
3 21	พฤศจิกายน	

2557

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

ระดับชุมชน

อ�าเภอเมือง

จังหวัดชัยนาท

47

4 12	ธันวาคม	2557 หลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหารแปรรปูที่

บรรจใุนภาชนะพร้อมจ�าหน่าย	(Primary	GMP)

อ�าเภอเมือง

จังหวัดสระบุรี

48

	 2.3	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ	์

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

1 14-15	

มกราคม	2558

1.	วิสาหกิจชุมชนผลไม้ทอดกรอบคุณระเบียบ	 

(กลุ่มกล้วยแปรรูปเดิมบาง)

2.	วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มรสน�า้ผึ้ง

3.	กลุ่มข้าวตัง	(ตราแม่ทุเรียน)

4.	วิสาหกิจชุมชนต�าบลสระแก้ว

5.	วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง

6.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงจันทร์พริกแกงดอนโก

1.	ผลิตภัณฑ์ผลไม้ทอด

กรอบ

2.	ไข่เค็มรสน�า้ผึ้ง	

3.	ข้าวตังหมูหย็อง

4.	น�า้พริกเผา

5.	ข้าวเกรยีบดบิ	และข้าว

เกรยีบพร้อมบรโิภค

6.	พริกแกง

จังหวัดสุพรรณบุรี

2 21-23	

มกราคม	2558

1.	กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระก�า

2.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปแม่จินดา

3.	วิสาหกิจชุมชนน�้าพริกแกงและขนมหวาน

ละหานใหญ่

4.	กลุ่มนางบุญรวม	ทองดี

5.	วิสาหกิจชุมชนน�า้พริกแกงบ้านหนองแขม

6.	นางส�ารวย	ละเลิศ

7.	นายสกลพงษ์	นุ่มกุล

8.	น.ส.พูนทรัพย	์พิชิตวิจัย

9.	ทองม้วนแม่เล็ก

10.	กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

1.	น�า้พริกกุ้งเสียบ

2.	ทองม้วน	

3.	ข้าวเกรียบปลา	ข้าว

เกรียบกุ้ง	ข้าวเกรียบ

ลูกตาล	

4.	น�า้ผลไม	้

5.	น�า้พริกแกง	

6.	ขนมไทย	

7.	ฮ่อยจ๊อปู

จังหวัดเพชรบุรี
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

3 9-11	

กุมภาพันธ์	

2558

1.	วิสาหกิจชุมชนหมูทุบ-เนื้อทุบ

2.	กลุ่มแม่บ้านจักรสีห์สามัคคี

3.	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ

4.	กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล

5.	ข้าวเกรียบว่าว

6.	กลุ่มอาชีพบ้านวังยาง

7.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง

8.	กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหอระฆัง

1.	หมูทุบ	เนื้อทุบ

2.	เต้าเจี้ยว

3.	ข้าวสาร	ข้าวกล้อง	

ข้าวไรซ์เบอร์รี

4.	กล้วยแปรรูป	 

กล้วยแซนด์วิช	 

กล้วยบาร์บีคิว	 

กล้วยอบเนย

5.	ข้าวเกรียบว่าว

6.	กล้วยฉาบ	กล้วยอบ

น�้าผึ้ง	ถั่วสมุนไพร

7.	น�า้พริกปลาร้า

8.	น�า้พริกเผา

จังหวัดสิงห์บุรี	และ

จังหวัดชัยนาท

4 19-20	

กุมภาพันธ์	

2558

1.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลับ

2.	กลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองหัวช้าง

4.	กลุ่มแม่บ้านเทศบาลมวกเหล็ก

5.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนทอง

1.	ขนมเปี๊ยะ

2.	น�า้มันร�าข้าว

3.	เห็ดแปรรูป

4.	กะหรี่ปั๊บ

5.	กล้วยม้วน

จังหวัดสระบุรี

5 16-18	มีนาคม	

2558

1.	วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองส�าโรง

2.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนหลวง

3.	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้า

4.	กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ	ไส้ไข่เค็ม

5.	วิสาหกิจชุมชนทิพย์เสวย	

6.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์งาม

7.	วิสาหกิจชุมชนปรกราษฎร์รังสฤษฎ์

8.	วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์

9.	แม่บ้านเกษตรกรตลาดน�้าท่าคา

10.	แม่บ้านวิสาหกิจชุมชนเตาทวี

1.	น�า้พริกเผา

2.	ขนมปังใส่ไส้

3.	กะปิ

4.	ขนมเปี๊ยะ

5.	ข้าวเกรียบ

6.	ทองม้วนปลาท	ู 

ทองม้วนสมุนไพร

7.	ลอดช่อง

8.	เห็ดแปรรูป

9.	น�า้ตาลมะพร้าว

จังหวัดสมุทรสาคร	

และจังหวัด

สมุทรสงคราม

6 19-20	มีนาคม	

2558

1.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม

2.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ	สภต.ปลายบาง

3.	กลุ่มนายลิขิต	สุวรรณนาคร

4.	กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสวนนนท์

5.	กลุ่มสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น

6.	วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง	หมู่ที่	4

7.	กลุ่มมาเรียมติ่มซ�า

8.	กลุ่มนายนภดล	แก้วช่วงศร	ี

9.	กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

1.	กล้วยแปรรูป

2.	ผักและผลไม้ทอด

กรอบ

3.	แคบหม	ูหมูปรุงรส

พร้อมบริโภค

4.	หมี่กรอบ

5.	ซาลาเปาไส้กุ้ง	

ซาลาเปาไส้ไก	่ 

ขนมจีบกุ้ง	หมั่นโถว

6.	ผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม

7.	ผลิตภัณฑ์ขนมไทย

จังหวัดนนทบุรี
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

7 27	มีนาคม	

2558

1.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น�า้ส�าพะเนียง

2.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาลเอน

3.	กลุ่มสุรัตน์กุนเชียง

1.	ผลิตภัณฑ์ปลาย่าง

2.	น�า้พริกเผา	ไข่เค็ม

3.	กุนเชียง

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

8 1-3	เมษายน	

2558

1.	กุนเชียงหมูจินตนา

2.	กลุ่มกนกวรรณผลไม้แปรรูป

3.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว

4.	กลุ่มแม่บ้านปากแรด

5.	น�า้พริกแม	่ส.	สุดใจ

6.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ

ผลผลิต

7.	มาลัยเบเกอรี่

8.	วิสาหกิจชุมชนต�าบลทรงคะนอง

1.	กุนเชียงหม	ูไก่	ปลา

2.	มะยมหยี

3.	ข้าวตังไรซ์เบอร์รี่

4.	เห็ดฟูผัดพริกขิง

5.	น�า้พริกปลาร้า

6.	กล้วยทอด

7.	ขนมปังไส้มะพร้าว

8.	น�า้พริกแกง

จังหวัดราชบุรี	และ

จังหวัดนครปฐม

9 19-22	

พฤษภาคม	

2558

1.	กลุ่มสวนแสนอุดม

2.	สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน	จ�ากัด

3.	กลุ่มแม่บ้านหนองตาหงุ่น

4.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา

5.	กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านหนองละลอก

6.	กลุ่มวาสนาบ้านเพ

7.	กลุ่มเจ้โง้ว

8.	นางปริดา	แซ่อึ้ง

9.	กลุ่ม	K.N.	เค้ก	And	ปัง

1.	น�า้มังคุด

2.	น�า้ผึ้งชันโรง

3.	ผลไม้แปรรูป

4.	ข้าวเกรียบต่างๆ

5.	กะปิ

6.	ทุเรียนทอด

7.	ข้าวตังหน้าหมูหย็อง

8.	ทาร์ตเมี่ยงต้มย�า

จังหวัดจันทบุรี	

จังหวัดระยอง	และ

จังหวัดชลบุรี

3. สรุปผลการด�าเนินงาน

	 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล
14	จังหวัด	ได้แก่	จันทบุรี	ระยอง	ชลบุรี	สมุทรสาคร	

สมุทรสงคราม	เพชรบุรี	นครปฐม	ราชบุรี	ชัยนาท	

สุพรรณบุร	ีสระบุรี	สิงห์บุรี	นนทบุร	ีและ

พระนครศรีอยุธยา

200 190 10 18

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

	 4.1	ผู้ประกอบการขาดความพร้อมด้านการลงทุน	 ด้านอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 และด้านการปรับปรุงโรงเรือน	 

เพื่อขอขึ้นทะเบียน	Primary	GMP	รวมถึงยังไม่เห็นความส�าคัญของการปรับปรุงโรงเรือน	เช่น	ผู้ประกอบการรายกลุ่ม

ที่เป็นผู้สูงอายุคิดว่าการลงทุนปรับปรุงโรงเรือนไม่มีความจ�าเป็น

	 4.2	ผู้ประกอบการขาดความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์	 กระบวนการผลิต	 และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

	 4.3	ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในขั้นตอนการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ

	 4.4	ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อน	 

และช่วยยืดอายุการเก็บรักษา

5. ข้อเสนอแนะ

	 5.1	ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ	 โดยการให้ความรู้ผ่านการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 

การพัฒนากระบวนการผลิต	 การแปรรูปอาหาร	 การเลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันการ 

ปนเปื้อนและยืดอายุการเก็บรักษา	การยื่นขอรับรองมาตรฐานต่างๆ	การรับรองคุณภาพ	รวมถึงสร้างความเข้าใจให้เห็น

ถึงความส�าคัญของการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานว่ามีความจ�าเป็นต่อการจ�าหน่ายสินค้า

	 5.2	ควรหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในการปรับปรุงโรงเรือนให้ได้ตามมาตรฐาน	Primary	GMP	

	 5.3	การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากภาครัฐ	 ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 

ทีเ่กีย่วข้องอย่างจรงิจงั	สร้างเป็นเครอืข่ายด้วยจดุมุง่หมายเพือ่ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนประสบความส�าเรจ็
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โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์

(ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2557)

	 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ	 ซึ่งกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการรับผิดชอบในการส่งเสริม	 พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า	

OTOP	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้า	 กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ด�าเนินการ

โครงการตรวจสอบคณุภาพสนิค้า	OTOP	เพือ่ความปลอดภยัของผู้บริโภค	รวมถงึส่งเสริมให้เกดิการปรับตัวในการด�าเนนิ

ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกในล�าดับต่อไป	

	 จากการลงพื้นท่ีพบผู้ประกอบการสินค้า	 OTOP	 ประเภทอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ตั้งแต่ปี	 

พ.ศ.	 2556	 ถึงปัจจุบัน	 พบว่า	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานและพัฒนา 

บรรจภัุณฑ์ให้มรีปูแบบทนัสมยัดงึดดูผูบ้รโิภค	แต่ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในการเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสม	ตลอด

จนกระบวนการบรรจุแบบปรับแต่งบรรยากาศเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร	 เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็น

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายและยืดอายุการเก็บสินค้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า	OTOP	ที่มีความคล้ายคลึงกันและ

มสีนิค้าทีอ่อกสูต่ลาดค่อนข้างมาก	บรรจภุณัฑ์ทีม่คีวามปลอดภยั	สวยงาม	โดดเด่นสะดดุตา	หรอืมคีณุลกัษณะทีแ่ตกต่าง

จากสินค้าอื่นในตลาด	จึงมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได	้นอกจาก

นียั้งสามารถสร้างจดุขายโดยน�าไปเป็นของฝากทีส่ามารถสร้างความประทบัใจระหว่างผูใ้ห้และผูร้บัได้เป็นอย่างด	ีดงันัน้

การทีผู่ป้ระกอบการสนิค้า	OTOP	จะประสบผลส�าเร็จได้ในระยะยาวนัน้	การพฒันาบรรจุภณัฑ์เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้กบัสนิค้า

จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ควรให้ความส�าคัญ

	 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่า

เพิม่ผลติภัณฑ์	OTOP	ด้วยบรรจภุณัฑ์	เพือ่พฒันารปูแบบบรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์ของสนิค้า	OTOP	รวมถงึการส่งเสรมิ

ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด	 ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ด้านการขอรับรองมาตรฐาน	

และด้านแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์	ให้พร้อมส�าหรับการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	หรือมาตรฐาน

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สินค้า	OTOP	มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1. วัตถุประสงค์

	 1.1	พฒันาบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์ชมุชนุ	5	ประเภท	ได้แก่	อาหาร	เครือ่งด่ืม	ผ้าและเครือ่งแต่งกาย	ของใช้	ของ

ประดับตกแต่ง	ของที่ระลึก	และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมส�าหรับการยื่นขอ

มาตรฐาน	มผช.	หรือมาตรฐานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	40	ผลิตภัณฑ์

	 1.2	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชุนทั้ง	5	ประเภท	จ�านวน	40	บรรจุภัณฑ์

	 1.3	สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ	OTOP	 ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด	ด้านเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิต	ด้านการขอรับรองมาตรฐาน	และด้านแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ	์เพื่อให้

สินค้า	OTOP	มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกจ�านวน	200	ราย
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2. ผลการด�าเนินงาน

	 โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ด้วยบรรจุภัณฑ์	 ได้ด�าเนินการมาต้ังแต่เดือนมีนาคม	

2557	จนถึงเดือนธันวาคม	2557	ประกอบด้วยการลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลของผู้ผลิตสินค้า	OTOP	ในภาคเหนือ	ภาคกลาง	

ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันตก	และภาคใต	้และน�ามาคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม

โครงการจากกลุ่มที่มีศักยภาพด้านบุคลากร	มีผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสเชิงพาณิชย์สูงแต่ขาดการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และ

ความรู้ด้านการผลิตให้มีคุณภาพที่มีมาตรฐาน	หากได้รับการส่งเสริมความรู้เพ่ิมเติมจะท�าให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

และมีโอกาสขยายทางการค้าได้	 โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจพื้นที่มาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการ	 

และน�ามาพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด	 ให้มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขัน

ได้ในตลาดจ�านวน	44	ผลิตภัณฑ ์ผลการด�าเนินโครงการมีดังนี้

	 2.1	การลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา	ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ	และออกแบบบรรจุภัณฑ์

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

พิษณุโลก กล้วยตาก 1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากถุง

พลาสติกร้อนธรรมดาเป็น

ซองเมทัลไลซ์มีก้นวางตั้งได	้

และด้านบนซองมีแถบซิป	

2.	ออกแบบกราฟิก	น�าโลโก้

และแบรนด์เดิมมาพัฒนา

ร่วมกับกราฟิกรูปกล้วยตาก	

เน้นผลิตภัณฑ์ออแกนิก	และ

โทนสีของกล้วยตาก

ไวน์มังคุดและไวน์

องุ่นผสมมังคุด

ไวน์กระชายด�า

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	พัฒนากล่องกระดาษแข็งที่มี

ความแข็งแรง	ส�าหรับบรรจุ

ขวดไวน์	

2.	ออกแบบกราฟิกฉลากที่มี

ความหรูหราท�าให้ผลิตภัณฑ์

มีมูลค่าสูงขึ้น

ดอกไม้ประดิษฐ์จาก

รังไหม	ดอกไม้

ประดิษฐ์จากลูก

ตะแบก	และ 

กระถินณรงค์

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	พัฒนาโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาถุงกระดาษแข็งพร้อม

กราฟิกใหม่

3.	พัฒนาป้ายห้อยผลิตภัณฑ์

พร้อมกราฟิก	เพื่อแสดง

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ไม้ประดู่ 1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่เน้น

เอกลักษณ์ของเผ่าอนิเดยีแดง

2.	ออกแบบกล่องกระดาษแข็ง

รูปทรงกระโจมของเผ่า

อินเดียแดง
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

พิษณุโลก เครื่องปั้นดินเผา

เออร์เทนแวร์

ผลิตภัณฑ์ดินเผา

ผลิตภัณฑ์ดินเผา	

เขียนลาย

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	พัฒนาปรับโลโก้เซรามิก 

สองแควใหม่

2.	พัฒนากล่องกระดาษลูกฟูก

บรรจุผลิตภัณฑ์เซรามิก

พร้อมส่วนล็อกสินค้า	

3.	ออกแบบกราฟิก	โดยน�า

ลวดลายไทยมาเป็นภาพ

ประกอบของตัวกล่อง

ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์

ชนิดเส้นด้าย

ใยประดิษฐ์

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	ออกแบบโลโก้	และแบรนด์	

“ทอสุข”	

2.	พัฒนากล่องกระดาษแข็ง

พร้อมกราฟิกลวดลายวัสดุ

โครเชต์

ดอกไม้ประดิษฐ์จาก

ดินไทย

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พฒันากล่องกระดาษแขง็

เจาะหน้าต่างทีม่ขีนาดพอดี

กบัสนิค้าและน�าลวดลายไทย	

มาออกแบบกราฟิก

ใบบัวบกแฮร์โค้ด

เบอกามอทแฮร์โค้ด

1.	สร้างแบรนด์	

2.	ออกแบบโลโก้ใหม่

3.	ออกแบบฉลากกล่อง

กระดาษแข็ง

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่	

2.	ออกแบบกราฟิกกล่อง

กระดาษแข็งบรรจุผลิตภัณฑ	์

โดยเน้นความเป็นธรรมชาติ

ควบคู่กับความทันสมัย	

เรียบง่าย	ภายใต้คอนเซปต	์

“Smooth	natural	+	

Classic	beauty”

สิงห์บุรี ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว

หวาน

1.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

2.	สร้างแบรนด์	เพื่อตลาด	

Modern	Trade

3.	พัฒนาโลโก้ใหม่

1.	พัฒนากราฟิกโดยใช้โลโก้

เดิม

2.	กราฟิกเน้นพรีเมี่ยม	หรูหรา	

และน�าลวดลายไทยมา

ประกอบเป็นพื้นหลัง

น�า้พริกแกง ออกแบบฉลาก

บรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	ออกแบบโลโก้	“บ้านบางปนู”	

ใหม่	โดยสื่อถึงความเป็น 

พื้นถิ่นของกลุ่ม

2.	ออกแบบฉลากปิดขวดใหม่โดย

เน้นรสชาตนิ�า้พรกิทีจ่ดัจ้าน	

และใช้ลวดลายของพรกิสด

พร้อมเดนิเส้นสีทองเพือ่เพิม่

มลูค่าผลิตภณัฑ์
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

สิงห์บุรี ผลิตภัณฑ์ถักทอ 

ไหมพรม

ตะกร้าสานพลาสติก

1.	สร้างแบรนด์

2.	พัฒนาป้ายแขวน 

และฉลาก

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่	โดยเน้น

จุดเด่นวัสดุไหมพรมหลากสี

2.	ออกแบบป้ายห้อย	โดยเน้น

จุดเด่นที่โลโก้ผลิตภัณฑ์เพื่อ

สร้างการจดจ�า

3.	ออกแบบกล่องกระดาษแข็ง

ผลิตภัณฑ์ถักทอไหม

พรม

กระเป๋าผ้า

1.	สร้างแบรนด์	

2.	พัฒนาป้ายแขวนและ

ฉลาก

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่	เน้นจดุ

เด่นของวสัดไุหมพรมหลากสี

2.	ออกแบบป้ายห้อยผลิตภัณฑ	์

โดยเน้นความน่ารักของ

ผลิตภัณฑ์และวัสดุไหมพรม

3.	ออกแบบถุงกระดาษ

กระเป๋าผ้า 1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	ออกแบบแถบกระดาษ

สายคาดรัดสินค้าแบบมี

หูหิ้ว

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่	

2.	ออกแบบแถบกระดาษสาย

คาดรัดสินค้าแบบมีหูหิ้ว	

โดยเน้นความเรียบหรู

ผลิตภัณฑ์ขุย

มะพร้าว

พัฒนาป้ายแขวน 1.	ออกแบบโลโก้ใหม่	

2.	ออกแบบป้ายห้อยสินค้า	

พร้อมกราฟิกเพื่อแสดง

ข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์

3.	กล่องกระดาษแข็ง

กระเป๋าผ้า 1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	ออกแบบโลโก้	“สายใยรัก

ทับยา”

2.	ออกแบบถุงกระดาษ

ดนิเผาตกแต่งด้วยผ้า 1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	ออกแบบฉลากสินค้า

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่	 

“บ้านดอนโพธิ์”

2.	ออกแบบกล่องกระดาษแขง็

บรรจสุนิค้า	โดยน�าโลโก้และ

ลวดลายผ้ามาประกอบกนั
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

สิงห์บุรี กระเป๋าผ้า 1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่ให้มี

ลวดลายสื่อถึงลายผ้าและสื่อ

ถึงความเป็นแบรนด์ไทย

2.	ออกแบบกล่องบรรจุกระเป๋า

ผ้า	โดยเน้นลวดลายสื่อถึง

ความเป็นไทยและความ

หรูหรา

ปทุมธานี เสื้อสุนัข 1.	สร้างแบรนด์	

2.	ออกแบบโลโก้ใหม่

3.	ออกแบบฉลากกล่อง

กระดาษแข็ง

4.	พัฒนาแบบเสื้อสุนัข

ออกแบบแผ่นกระดาษแข็งเป็น

รูปหน้าสุนัข	ครอบด้านบนถุง

พลาสติกใส	โดยน�าโลโก้เดิมมา

ออกแบบร่วมกับรูปภาพสุนัข	

เน้นความน่ารักของสัตว์เลี้ยง

นนทบุรี ขนมทองพบัสมนุไพร

กล้วยเบรคแตก

1.	สร้างแบรนด์	

2.	ออกแบบโลโก้ใหม่

3.	ออกแบบฉลากกล่อง

กระดาษแข็ง

4.	ผลิตภัณฑ์แตกหักง่าย

1.	พัฒนาโลโก้	“เขียวขจี”	

2.	พัฒนากล่องปิดถุงพลาสติก

ที่ใช้บรรจุขนมทองพับ

ส�าหรับวางขาย	35	บาท	

3.	พัฒนากล่องกระดาษแข็ง

ส�าหรับบรรจุขนมต่าง	ๆ	

ส�าหรับวางขาย	50	บาท

ปลาอินทรีย์เค็ม 

ปลาสลิดเค็ม

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	พัฒนาปรับแบบโลโก้ใหม่

2.	ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่

เป็นลักษณะของรูปตัวปลา	

และเจาะหน้าต่าง	ให้เห็น

สินค้าด้านใน

ดอกไม้ประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ

ปั้นส�าเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว

ต้องการพัฒนาฉลาก 

บรรจุภัณฑ์ใหม่

1.	พัฒนาโลโก้และแบรนด์ใหม่

2.	ออกแบบกล่องกระดาษไดคัท

ส�าหรบับรรจผุลิตภณัฑ์จิว๋

3.	ออกแบบถุงกระดาษและ

ป้ายห้อย

ระยอง ปลาข้าวสารทอด

กรอบ

1.	สร้างแบรนด์	

2.	ออกแบบโลโก้ใหม่

3.	ออกแบบฉลากใหม่

1.	พัฒนาโลโก้และแบรนด์ใหม่

2.	พัฒนาฉลากปิดด้านบนและ

ด้านข้างกล่องพลาสติก

ขนาดบรรจุ	50	กรัม

3.	พัฒนาฉลากปิดกล่องขนาด

บรรจุ	150	กรัม

4.	ออกแบบถุงกระดาษ
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

จันทบุรี ทุเรียนทอด

มังคุดกวน

1.	สร้างแบรนด์	

2.	ออกแบบโลโก้ใหม่

3.	ออกแบบฉลากใหม่

1.	ปรับรูปแบบโลโก้ให ้

ทันสมัยขึ้น

2.	พัฒนากราฟิกเพื่อตลาด

อาเซียน	เพิ่มลวดลายไทย

บนพื้นหลังของกราฟิก	เน้น

เป็นสินค้า	premium	และ

เพิ่มข้อมูลภาษาอังกฤษ	เพื่อ

วางขายตลาดต่างประเทศ

นครราชสีมา น�า้ส้มต�า 1.	สร้างแบรนด์ของฝาก

ระดับจังหวัด

2.	ใช้โลโก้เดิม

3.	ออกแบบบรรจุภัณฑ์หมี่

โคราชรสต้นต�ารับ,	เห็ด

หอม,	มันปู

พัฒนาฉลากปิดขวดแก้ว	โดย

เน้นสีสันสดใสน่ารับประทาน	

และน�าโลโก้เดิมมาออกแบบไว้

ในฉลากใหม่

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าพันคอ

1.	สร้างแบรนด์สินค้าระดับ

กลาง-สูง

2.	ออกแบบโลโก้ใหม่

3.	ออกแบบป้ายห้อย	

กล่อง	ถุงกระดาษ

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่เน้นอักษร

ที่เป็นชื่อย่อของผู้ผลิต	

2.	ออกแบบป้ายห้อย	กล่อง

กระดาษแข็งบรรจุผ้า	และ

ถุงกระดาษให้เป็นแนวทาง

เดียวกัน	โดยเพิ่มข้อมูล

การดูแลรักษาผ้าลงบน

บรรจุภัณฑ์

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าหางกระรอก

1.	สร้างแบรนด์

2.	ออกแบบโลโก้ใหม่

3.	ออกแบบฉลากใหม่

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่	เน้น

เอกลักษณ์ของชุมชน

2.	ออกแบบกราฟิกโดยน�าโลโก้

มาวางกับลวดลายผ้าบน

กล่องกระดาษแข็ง	และถุง

กระดาษให้เป็นแนวทาง

เดียวกัน

เพชรบุรี ผลติภณัฑ์จากไม้ตาล 1.	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่

2.	พัฒนาป้ายแขวนและ

ฉลาก

ออกแบบกราฟิกโดยใช้โลโก้เดิม	

และใช้ลวดลายของไม้ตาลเป็น

พื้นหลังประกอบ
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/ 
แนวทางแก้ไข

ภาพแบบบรรจุภัณฑ์

เพชรบุรี อโลเวร่าเคลนซิ่งเจล

เซนเทลล่าเคลนซ่ิงเจล

ลิคอริชเคลนซิ่งเจล

1.	ออกแบบโลโก้ใหม่

2.	ออกแบบฉลากใหม่

ออกแบบสติกเกอร์ปิดบนหลอด

พลาสติก	โดยเน้นพิมพ์ลายเป็น

สีสันสดใส	ใช้สีของวัตถุดิบเป็น

สีหลัก	ได้แก่	สีเขียวเทอร์คอยซ	์

แทนว่านหางจระเข	้สีชมพู

บานเย็นแทนชะเอมเทศ	และสี

เขียวมะนาวแทนใบบัวบก

 2.2.	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลย	ี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 8-9	กรกฎาคม	2557 การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ	์

OTOP	ด้วยบรรจุภัณฑ์

โรงแรมไชยแสงพาเลส	

จังหวัดสิงห์บุรี

118

2 21-22	สิงหาคม	

2557

การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ	์

OTOP	ด้วยบรรจุภัณฑ์

โรงแรมอัมรินทร์ลากูน	

จังหวัดพิษณุโลก

205

3 21-22	สิงหาคม	

2557

การจัดประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน	

จังหวัดพิษณุโลก

205

4 26	สิงหาคม	2557 การจัดประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการ ส�านักงานอุตสาหกรรม	

จังหวัดสิงห์บุรี

15

 2.3	ผลการประเมินความพึงพอใจ

	 	 	 2.3.1	ผลการติดตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการด�าเนินงาน

	 	 	 	 คณะท�างานได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	OTOP	ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์

ที่ได้รับการออกแบบ	44	ผลิตภัณฑ์	โดยส�ารวจจากกลุ่มผู้ประกอบการ	28	ราย	ได้ผลดังนี	้

หัวข้อ
ร้อยละความพึงพอใจ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

1.	บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง	ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี 71 27 2 -

2.	ความเหมาะสมของการเลือกใช้วัสดุ 55 45 - -

3.	ความเหมาะสมของการใช้สี/ลวดลาย/รูปแบบ 59 41 - -

4.	การสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น 64 34 2 -

5.	บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน 55 43 2 -

6.	ความเป็นไปได้ในการใช้งานปัจจุบัน 68 30 2 -

7.	ความน่าสนใจโดยรวม	มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่นน่าสนใจ	(ความสะดุดตา) 86 14 - -
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	 	 	 2.3.2	ผลการส�ารวจการตอบรับทางการตลาด

	 	 	 	 ผลการส�ารวจผลการตอบรบัทางการตลาดโดยส�ารวจความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอบรรจภุณัฑ์	

ที่ได้รับการออกแบบ	44	ผลิตภัณฑ์	โดยส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง	30	กลุ่มตัวอย่าง	ได้ผลดังนี	้

หัวข้อ
ร้อยละความพึงพอใจ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
1.	 บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง	ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี 22 59 19 -

2.	 ความเหมาะสมของการเลือกใช้วัสดุ 20 61 19 -

3.	 ความเหมาะสมของการใช้สี/ลวดลาย/รูปแบบ 32 42 26 -

4.	 การสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น 27 40 33 -

5.	 บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างครบถ้วน 20 54 26 -

6.	 ความเป็นไปได้ในการใช้งานปัจจุบัน 27 52 21 -

7.	 ความน่าสนใจโดยรวม	มีรูปแบบเฉพาะส่วนตัวโดดเด่นน่าสนใจ	(ความสะดุดตา) 30 41 29 -

3. สรุปผลการด�าเนินงาน

	 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์	OTOP	ด้วยบรรจุภัณฑ์

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้
รับประโยชน์จากการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่
เข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับ
รองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

จ�านวนบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนา (บรรจุภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

8	จังหวัด	ได้แก่	พิษณุโลก	

สิงห์บุรี	ปทุมธานี	นนทบุร	ี

เพชรบุรี	ระยอง	จันทบุร	ีและ

นครราชสีมา

200 323 40 41 40 44

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ข้อเสนอแนะ

	 ในการฝึกอบรมผูป้ระกอบการในหัวข้อการพฒันาและสร้างมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ์	OTOP	ด้วยบรรจุภณัฑ์ควรมี

การประเมินผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	 ในการฝึกอบรมก่อนและหลังทั้งด้านบรรจุภัณฑ์และด้านกระบวนการ

ผลติ	เพือ่จะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาประเมนิว่า	ผูป้ระกอบการมคีวามรู้ความเข้าใจด้านบรรจุภณัฑ์และกระบวนการผลิตเพิม่ขึน้

หลงัจากทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมและสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสมและ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป
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 ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารเป็น	 1	 ใน	 5	 ของสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลก	 ทั้งนี้เพราะอาหารเป็นปัจจัยสี่ที่จ�าเป็น

ส�าหรบัการด�ารงชีวติของมนุษย์	และประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึง่เป็นแหล่งวตัถดุบิอาหารทีส่�าคญั	การพฒันา

สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	(OTOP)	ให้ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย	เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป	 ในการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานนั้น	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม	(สมอ.)	ได้พัฒนาและก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	ประเภทอาหาร	เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

และยอมรบัแก่ผูบ้รโิภค	อย่างไรกด็มีกีลุม่วสิาหกจิชมุชนประเภทอาหารจ�านวนมาก	ทีย่งัไม่สามารถเข้าสู่การรับรองตาม

มาตรฐาน	มผช.	เนื่องจากคุณภาพของสินค้ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	หรือเคยได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วแต่

อายุการรับรองมาตรฐานได้สิ้นสุดลง	

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารมนีโยบายให้มกีารน�าองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปประยกุต์ใช้เพือ่เพิม่

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและเพิม่โอกาสในการขยายตลาด	รวมถงึรองรบัการเปิดเสรทีางการค้าอาเซยีน

ทีจ่ะเกิดขึน้ในปี	 พ.ศ.	 2558	 เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเกดิความเชือ่มัน่ในตวัสนิค้า	 ท�าให้สนิค้าเป็นทีย่อมรบัและได้รบัความนยิม	

สามารถเพิม่มลูค่าของผลติภัณฑ์ชมุชน	และเพิม่โอกาสในการขยายตลาด	ตลอดจนเพิม่รายได้ให้กบัชมุชนและประเทศชาติ

1. วัตถุประสงค์

	 1.1	 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน	(OTOP)	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	ในพื้นที่เป้าหมายให้มี

ศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

	 1.2	 เพื่อให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน	ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	 ในพื้นที่เป้า

หมายให้เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	 หรือการยื่นขออนุมัติต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	

	 1.3	 เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพของผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ชมุชนให้สามารถเพิม่รายได้และช่องทางการตลาดได้

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1	 การแถลงข่าวและพธิเีปิดโครงการฯ

	 	 โครงการได้จดัการแถลงข่าวและมพีธิเีปิดโครงการ	โดยจดัให้มกีารเสวานาเรือ่ง	“การพฒันาคณุภาพอาหาร

และเครือ่งดืม่เพือ่เข้าสูม่าตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	(มผช.)”	จ�านวน	4	ครัง้	คอื

	 	 	 -	วนัที	่3	กรกฎาคม	2557	ณ	อทุยานการอาชพีชยัพฒันา	จงัหวดันครปฐม	มผีูเ้ข้าร่วม	107	ราย	

	 	 	 -	วนัที	่15	กรกฎาคม	2557	ณ	โรงแรมกนกรตัน์	รสีอร์ท	อมัพวา	จงัหวดัสมทุรสงคราม	มผีูเ้ข้าร่วม	165	ราย	

	 	 	 -	วนัที	่21	กรกฎาคม	2557	ณ	โรงแรมน่านตรงึใจ	บทูคี	โฮเตล็	จงัหวดัน่าน	มผีูเ้ข้าร่วม	56	ราย

	 	 	 -	วนัที	่25	กรกฎาคม	2557	ณ	โรงแรมบ้านไม้แดง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	มผีูเ้ข้าร่วม	22	ราย

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือและภาคกลาง

(ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2557) 
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	 2.2	การลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา	ความต้องการ	และแนวทางแก้ไข

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

นครปฐม ขนมเปี๊ยะ	กล้วยหอมทอด	 

ผักกรอบ	ขนมปัง	 

ห่อหมกทะเลย่าง	

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

- ยืดอายุการเก็บรักษา

- ปรับปรุงสถานที่ผลิต

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

- แนะน�ากระบวนการผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ	

- แนะน�าการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

ราชบุรี กุนเชียงต่าง	ๆ	เห็ดทรงเครื่อง	

กล้วยหน้าธัญพืช	 

ข้าวเกรียบผักผลไม	้ 

ถัว่สมนุไพร	ข้าวตงัหน้าธญัพชื	

น�้าพริกต่าง	ๆ

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

- ยืดอายุการเก็บรักษา

- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือการผลิต

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

- ต่ออาย	ุมผช.

- หาช่องทางการตลาด

- แนะน�ากระบวนการผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ	

- แนะน�าการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

- แนะน�าการต่ออาย	ุมผช.	และ

มาตรฐานต่าง	ๆ

สุพรรณบุรี หมี่กรอบ	ขนมไทยต่าง	ๆ	

เช่น	ฝอยทอง	ทองหยิบ	ทอง

หยอด	ถั่วอัด	สาลี่	เม็ดขนุน	

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

- ยืดอายุการเก็บรักษา

- ขาดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน

- แนะน�ากระบวนการผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ	

- แนะน�าการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

สมุทรสงคราม กล้วยกวน	มะขามแก้ว	 

กล้วยทอดกรอบ	หมี่กรอบ	

ทองม้วนสมุนไพร	เห็ดภูฐาน

ทอดกรอบ	น�า้ตาลมะพร้าว	

กะปิ	ขนมไทยต่าง	ๆ	เช่น	 

จ่ามงกุฎ	ข้าวตู	

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

- ยืดอายุการเก็บรักษา

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	 

โดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ	์มผช.

- หาช่องทางการตลาด

- ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้	GMP

- แนะน�ากระบวนการผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ	

- แนะน�าการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

- แนะน�ามาตรฐานต่าง	ๆ	และการด�าเนนิ

การให้ผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐานนัน้	ๆ

สมุทรสาคร พิซซ่า	ชาใบขลู่	กะป	ิ

ปลาหมึกแห้ง	ปลาแห้ง

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

- ยืดอายุการเก็บรักษา

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	 

โดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ	์มผช.

- แนะน�ากระบวนการผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ	

- แนะน�าการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

น่าน มะขามป้อมส�าเร็จรูป	

กระเทียมผง	สาหร่ายแผ่น

ทรงเครื่อง	ชาต่าง	ๆ	เช่น	 

ชามะขามป้อม	ชาต้นอ่อน

ข้าวสาลี	ชาดอกค�าฝอย	 

ชาสมุนไพรใบหม่อน

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก 

บรรจุภัณฑ์

- ยืดอายุการเก็บรักษา

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	 

โดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ	์มผช.

- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือการผลิต

- แนะน�ากระบวนการผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ

- แนะน�าการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

- แนะน�ามาตรฐานต่าง	ๆ	และการด�าเนนิ

การให้ผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐานนัน้	ๆ

แม่ฮ่องสอน กระเทียมเจียว	กาแฟคั่ว - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลาก 

บรรจุภัณฑ์

- ยืดอายุการเก็บรักษา

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	 

โดยเฉพาะให้ผ่านเกณฑ	์มผช.

- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือการผลิต

- แนะน�ากระบวนการผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ	

- แนะน�าการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์

- แนะน�ามาตรฐานต่าง	ๆ	และการด�าเนนิ

การให้ผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐานนัน้	ๆ
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	 2.3	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ชื่อหลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้า
รับการฝึก

อบรม (ราย)

1 17	กันยายน	

2557	

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	

ประกอบด้วยหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้

- สรุปปัญหาของสินค้า	OTOP	อาหารและ	

เครื่องดื่ม

- มาตรฐานการผลิตขั้นต้น	(Primary	GMP)	

- การเสื่อมเสียในอาหาร	

- บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บผลิตภัณฑ์

- การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพ	

เคมี	และจุลินทรีย์

นครปฐม	สุพรรณบุรี	และราชบุร	ี

จัด	ณ	อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา	

จังหวัดนครปฐม

107

2 19	กันยายน	

2557	

เพชรบุรี	สมุทรสงคราม	และ

สมุทรสาคร	จัด	ณ คุ้มพญาซอ	

จังหวัดสมุทรสงคราม

186

3 28	พฤศจิกายน	

2557	

โรงแรมรีเวอร์เฮ้าส์รีสอร์ท	 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18

4 12	ธันวาคม	

2557	

โรงแรมน่านตรึงใจ	บูทีค	จังหวัดน่าน 100

	 2.4	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

ครั้งที่ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

1 ขนมเปี๊ยะแม่เอย ขนมเปี๊ยะแม่เอย จังหวัดนครปฐม

2 แม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร	 กล้วยหอมทอด

3 กลุ่มกล้วยหอมทอด	

4 กลุ่มเกษตรกรปากแรต	 น�้าพริกเห็ดฟู	เห็ดทอดทรงเครื่อง จังหวัดราชบุรี

5 นางบาง	ทองแพง	และนางวีรพร	แซ่แต	้ ปลานิลแดดเดียวทอดกรอบ

6 จุฑามาศกุนเชียง	 กุนเชียง

7 สตรีสหกรณ์ตาหลวง	 ข้าวแต๋น

8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ข้างตังธัญพืช

9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นส้ม หมี่กรอบสมุนไพร จังหวัดสุพรรณบุรี

10 กลุ่มขนมไทย	(โบราณ)	บ้านโพธิ์ศณี ขนมฝอยทอง	ขนมถั่วอัด	ขนมสาลี	่ขนม

ทองหยอด	ขนมทองหยิบ	ขนมเม็ดขนุน

11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูโสมจันทร์ กล้วยอบม้วน	กล้วยกวน	

12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบคุณไก่ หมี่กรอบ จังหวัด

สมุทรสงคราม
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ครั้งที่ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

13 กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล	(แม่กลอง) หอยหลอดหวานทอด จังหวัด

สมุทรสงคราม
14 สตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแกว ปลาหยอง	ปลากรอบ	หมึกปรุงรส

15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์ กล้วยกวน	ส้มโอแก้ว	กระเจี๊ยบแก้ว	

ลิ้นจี่กวน

16 กลุ่มมิสเตอร์พิซซ่าเฟรช พิซซ่า จังหวัดสมุทรสาคร

17 กลุ่มกะปิหมู่บ้านชายทะเลรางจันทร์ กะปิ

18 กลุ่มปุณยนุช ชาใบขลู่ จังหวัดสมุทรสาคร

19 กลุ่มสุขใจกาแฟโบราณ กาแฟโบราณ

20 แปรรูปผลิตภัณฑ์มะไฟจีนบ้านท่าน้าว มะไฟจีน	กระท้อนเชื่อมแห้ง จังหวัดน่าน

 
21 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านบ่อหลวง มะขามป้องส�าเรจ็รปู	ชามะขามป้อม

22 รัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปต๋าวบ้านสบมาง ต๋าวอบแห้ง	ต๋าวเชื่อม	แยมต๋าว

23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน กระเทียมเจียว จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 กลุ่มกระเทียมเจียวบ้านไร่ กระเทียมเจียว

25 กลุ่มน�้ามันงาตาฝั่ง น�้ามันงา

26 กลุ่มกาแฟดอยแม่เหาะ กาแฟ

3. สรุปผลการด�าเนินงาน 

	 3.1	จัดท�าฐานข้อมูลของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มจ�านวน	1	ฐาน

	 3.2	จดัท�าคูม่อืแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนส�าหรบัผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์

ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มจ�านวน	1	ชุด	

	 3.3	 สรปุโครงการพฒันาคณุภาพสนิค้าผลติภณัฑ์ชมุชนประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ในภาคเหนอืและภาคกลาง

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

7	จังหวัด	ได้แก่	แม่ฮ่องสอน	น่าน	

สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	นครปฐม	

สุพรรณบุร	ีและราชบุรี

400 411 50 56

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

	 4.1	 ข้อจ�ากดัด้านกรอบเวลาในการขอยืน่ใบค�าขอการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนผูป้ระกอบการสามารถ

ยื่นได้ภายในเดือนกรกฎาคมเท่านั้น	

	 4.2	ความพร้อมทางด้านเวลาของกลุม่ผูป้ระกอบการ	OTOP	ซ่ึงส่วนใหญ่ธรุกจิ	OTOP	เป็นอาชพีเสริมมากกว่า

เป็นอาชพีหลกั	ท�าให้การด�าเนนิโครงการมคีวามล่าช้า	ตลอดจนการสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมกระบวนการ

เพื่อเพิ่มมูลค่ายังมีน้อยมาก

	 4.3	การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ผ่านมาขาดการบูรณาการเชื่อมโยง	

และขาดความต่อเนื่อง

5. ข้อเสนอแนะ

	 5.1	 ส่งเสรมิให้มกีารน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่ยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑ์	OTOP	

ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	

	 5.2	 เสริมสร้างการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	ด้วยการส่งเสริมด้านนวัตกรรมกระบวนการ

ผลิตในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์	OTOP	

	 5.3	ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า	 OTOP	 

ให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พิธีเปิดโครงการฯ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
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พิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค โฮเต็ล จังหวัดน่าน วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี

ส�ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ 

ณ โรงแรมกนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
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โครงการยกระดับสินค้า OTOP ภาคใต้ สูการรับรองมาตรฐาน

(ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2557)

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้ว่าจ้างมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์เป็นทีป่รกึษาโครงการยกระดบัคณุภาพสนิค้า	

OTOP	ในพื้นที่ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน	ด�าเนินงานในพื้นที่ภาคใต้รวม	11	จังหวัด	วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้า	

OTOP	ทัง้	5	ประเภท	ได้แก่	อาหาร	เครือ่งดืม่	ของใช้	ของประดับตกแต่ง	ของท่ีระลกึ	ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย	และสมุนไพร

ท่ีไม่ใช่อาหาร	 ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	มีขอบเขตการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 การส�ารวจความ

พร้อมของสถานประกอบการ	 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนากระบวนการผลิต	 การทดสอบคุณภาพสินค้า	 OTOP	 โดยห้องปฏิบัติการ	 และการยื่นขอรับรองมาตรฐาน	 

เพื่อให้สินค้า	OTOP	มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

1. วัตถุประสงค์

	 1.1	 เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับสินค้า	OTOP	ในพื้นที่ภาคใต	้ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน

	 1.2.	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการ	OTOP	ในพื้นที่ภาคใต้

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1	การแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการฯ	

	 	 ที่ปรึกษาโครงการฯ	 ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการยกระดับคุณภาพ

สินค้า	OTOP	ในพื้นที่ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2557	ณ	โรงแรมบุรีศรีภ	ูอ�าเภอหาดใหญ่	

จังหวัดสงขลา	โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ	เข้ารับฟังรายละเอียดโครงการฯ	พร้อมเชิญสื่อมวลชนร่วมท�า

ข่าว	ในกจิกรรมครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก	นางสาวเสาวณ	ีมสุแิดง	อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	แถลงข่าวและเป็นประธาน

ในพิธีเปิดงาน	 ร่วมกับรองศาสตราจารย์	 ดร.พีรพงศ์	 ทีฆสกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร	์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้น	244	คน

่
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	 2.2	การลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา	ความต้องการ	

	 	 ที่ปรึกษาโครงการฯ	ได้ด�าเนินการลงพื้นที่เพื่อส�ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ	OTOP	ซึ่งจะ

ครอบคลุมผลิตภัณฑ	์OTOP	5	ประเภท	ในพื้นที่	11	จังหวัด	มีจ�านวนผู้ประกอบการ	OTOP	ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	

120	ราย	จ�าแนกข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

	 	 2.2.1	จ�านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	จ�าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ	์OTOP

ล�าดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP จ�านวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ (ราย)

1 อาหาร 96

2 เครื่องดื่ม 3

3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3

4 ของใช้	ของประดับตกแต่ง	ของที่ระลึก 8

5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 10

รวม 120

	 	 2.2.2	จ�านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	จ�าแนกตามจังหวัด

ล�าดับ จังหวัด จ�านวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ (ราย)

1 สุราษฎร์ธานี 31

2 สงขลา 28

3 พัทลุง 18

4 ตรัง 9

5 นครศรีธรรมราช 8

6 ชุมพร 8

7 ปัตตานี 6

8 สตูล 6

9 ระนอง 2

10 กระบี่ 2

11 พังงา 2

รวม 120



81โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

	 2.3	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 	 เป็นการอบรมผู้ประกอบการ	OTOP	ทั้ง	5	ประเภท	ในพื้นที	่11	จังหวัด

ล�าดับที่ หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย
จ�านวน

ครั้งที่อบรม

จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 การจดัการตามมาตรฐานการผลติข้ันต้น	(Primary	GMP)	และมาตรฐานต่างๆ ครั้งที่	1-2 271

2 การจดัการตามมาตรฐานการผลติข้ันต้น	(Primary	GMP)	และมาตรฐานต่างๆ ครั้งที่	3-66 753

3 การจดัการตามมาตรฐานการผลติข้ันต้น	(Primary	GMP)	และมาตรฐานต่างๆ ครั้งที่	67-99 202

	 2.4	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ	์

	 	 ทีป่รกึษาโครงการและนักวิชาการผูช่้วยได้ด�าเนนิการลงพืน้ทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลกึแก่ผูป้ระกอบการ

เป้าหมายของโครงการฯ	จ�านวนทั้งสิ้น	120	สถานประกอบการ	โดยมีประเด็นส�าคัญ	2	เรื่อง	คือ	

	 	 	 1.	สถานที่ผลิต	(โรงเรือน)	ตามหลักการจัดการตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น	(Primary	GMP)

	 	 	 2.	ผลิตภัณฑ์	OTOP	ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)

	 	 ขั้นตอนและกระบวนการในการให้ค�าปรึกษาประกอบด้วย

	 	 	 1.	ประชุมจัดเตรียมความพร้อม	เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

	 	 	 2.	 จัดฝึกอบรมในสถานที่	 (In-house	 Training)	 หลักสูตรการจัดการตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น	 

	 	 	 				(Primary	GMP)	และข้อก�าหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	ตามชนิดผลิตภัณฑ์ที่เข้า 

	 	 	 					ร่วมโครงการ

	 	 	 3.	ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์

	 	 	 4.	สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งทดสอบคุณภาพ	ณ	ห้องปฎิบัติการ

	 	 	 5.	แจ้งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์	พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

	 2.5	การตรวจติดตาม

	 	 ที่ปรึกษาโครงการฯ	 ลงพื้นท่ีติดตามผลการด�าเนินงานตามที่ได้ให้ค�าแนะน�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบ

การเป้าหมายของโครงการฯ	และท�าการเกบ็ตวัอย่างผลติภณัฑ์เพือ่ทดสอบคณุภาพ	ณ	ห้องปฎบิตักิารมาตรฐาน	จ�านวน

ทั้งสิ้น	 310	 ผลิตภัณฑ์	 ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะผู้ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ	 ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการ

ด�าเนินงานของที่ปรึกษาโครงการฯ	จ�านวน	6	ครั้ง	มีรายละเอียด	ดังนี้

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

1 27	สิงหาคม	

2557

วิสาหกิจชุมชนเกาะยอทีเอ็มพ	ีโปรดักส์	

จังหวัดสงขลา	

หนังปลากะพงขาว

ทอดกรอบ

ยี่นขอการรับรองมาตรฐาน	มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

2 20-21	ตุลาคม	

2557

1.	กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกใจทิพย	์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผ้าบาติก ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน	มผช.

2.	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกมหิสสรา	

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พริกป่น ปรับปรุงสถานที่ผลิตเพื่อเตรียม

ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	

3.	กลุ่มน�า้พริกเมืองสุราษฎร์	ป้าส	ุ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กุ้งเสียบสามรสสด	 

แกงไตปลาแห้ง	กะปิ

ทรงเครือ่ง	แกงไตปลาน�า้	

สะตอดอง	

ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน	มผช.

4.	กลุ่มไชโยฟาร์มเห็ด	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คั่วกลิ้งเห็ดแครง	

น�า้พริกเห็ดแครง	

น�า้เห็ดซานเซียน

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และ	มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

3 25-26	ตุลาคม	

2557

1.	กลุ่มสตรีบ้านชะแม	จังหวัดสงขลา ขนมโก๋	เม็ดมะม่วง

หิมมะพานต	์

และขนมงาด�า

ยี่นขอการรับรองมาตรฐาน	มผช.

2.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกง	

บ้านเกาะยวน	จังหวัดสงขลา

น�า้พริกแกง	ได้แก่	แกง

กะทิ	แกงเผ็ด	

และแกงส้ม

ยี่นขอการรับรองมาตรฐาน	มผช.

3.	วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปั้นสิบ

เมืองเก่าชัยบุรี	จังหวัดพัทลุง

ขนมปั้นขลิบไส้ปลา	 

ตราน้องหนึ่ง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน	มผช.

4.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านศาลา

พระนาย	จังหวัดพัทลุง

ข้าวตัง	ข้าวแต๋นน�า้

แตงโม	โรตีกรอบ	ถั่ว

เคลือบงา	กระหรี่พับ	

เค้ก	คุ๊กกี้	โดนัท	

ขนมเปี๊ยะ	ถั่วเสวย

ได้รับการรับรองมาตรฐาน	มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

4 4-5	

พฤศจิกายน	

2557

1.	กลุ่มสตรีท�าขนมบ้านร่าป	ู 

จังหวัดกระบี่

ขนมขี้มอดลันตา	 

ขนมคุกกี้ทรายลันตา	

ขนมคุกกี้ลูกเกด	และ

ขนมคุกกี้พันงา

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	และจดทะเบียนอาหาร	

(สบ.	5)

2.	ผู้ประกอบการ	OTOP	เค้กศรีตรัง	

จังหวัดตรัง

ขนมเค้ก	ขนมจีบสังขยา	

ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่

เค็ม	ขนมพายไส้เผือก

ได้รับการรับรองมาตรฐาน	มผช.

5 27-28	เมษายน

2558

1.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อ

การแปรรูป	จังหวัดชุมพร

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง	

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

เคลือบช็อคโกแลต	

กล้วยเล็บมือนางทอด

กรอบรสต่าง	ๆ	และ

ทุเรียนทอดกรอบ

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และยื่นขอการรับรอง

มาตรฐาน	มผช.

2.	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตร

ต�าบลนากระตาม	จังหวัดชุมพร

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง	

และทอดกรอบ	กล้วย

เล็บมือนางฉาบหวาน

และเค็ม

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และยื่นขอการรับรอง

มาตรฐาน	มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

3.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาสวน

ทุเรียนสามัคคี	จังหวัดชุมพร

น�า้ตาลมะพร้าว ปรับปรุงสถานที่ผลิตเพื่อเตรียม

ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	

4.	ผู้ประกอบการ	OTOP	

นายวารินทร์	สังข์ปล้อง	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

ข้าวอินทรีย์บรรจุถุง ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	

5.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม	อสม.	ไชยา	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไข่เค็ม ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และ	มผช.

6.	วิสาหกิจชุมชนไชโยฟาร์มเห็ด	 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

เห็ดแครง	และเห็ดชนิด

อื่น	ๆ	ได้แก่	น�้าพริก	คั่ว

กลิ้ง	น�้าสกัดจากเห็ด

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และ	มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

7.	ศรีวิชัยไข่เค็ม	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี ไข่เค็ม ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และ	มผช.

8.	สุภาภรณ์น�้าผลไม้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

น�า้รังนก	น�้าแมงลัก	 

น�า้วุ้นมะพร้าว	และ 

น�า้เฉาก๊วย

ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	และจดทะเบียนอาหาร	

(สบ.	5)

9.	กลุ่มไข่เค็มพิชัย	เพชรรัตน ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

ไข่เค็ม ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และ	มผช.

6 29-30	

พฤษภาคม	

2558

1.	กลุ่มเครื่องแกงก้านยาว	จังหวัดพัทลุง เครื่องแกงต่าง	ๆ	ได้แก่	

แกงส้ม	แกงเผ็ด	 

แกงกะทิ	แกงพะแนง	

แกงย�าขนมจีน	แกงเขียว

หวาน	และแกงมัสมั่น

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และ	มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

2.	กลุ่มสตรีผลิตเครื่องแกง

บ้านเกาะยวน	จังหวัดสงขลา	

เครื่องแกงต่าง	ๆ	ได้แก่	

แกงส้ม	แกงกะทิ	และ

แกงเผ็ด

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	จดทะเบียนอาหาร	 

(สบ.	5)	และยื่นขอมผช.

3.	กลุ่มสมุนไพรสามราศี	จังหวัดสงขลา	 ยาสีฟันสมุนไพร	แชมพู

ผสมสารสกัดสมุนไพร	

และครีมนวดผม

สมุนไพรมะกรูด

ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	และจดแจ้งสูตรการผลิต

4.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อม	 

เครื่องแกงตราครก	จังหวัดสงขลา	

เครื่องแกงเผ็ด	เครื่อง

แกงกะทิ	ไก่หย็องรสแกง

ใต้	ไก่หย็องรสหวาน

ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร	

(สบ.	1)	และจดทะเบียนอาหาร	

(สบ.	5)	

	 2.6	การแถลงข่าวและพิธีปิดโครงการฯ

	 	 ที่ปรึกษาโครงการฯ	 ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และพิธีปิดโครงการยกระดับคุณภาพ

สินค้า	OTOP	ในพื้นที่ภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2557	ณ	โรงแรมบุรีศรีภ	ูอ�าเภอหาดใหญ่	

จังหวัดสงขลา	 โดยได้เชิญผู้ประกอบการในโครงการฯ	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ	 เข้าร่วมงาน	 พร้อม 

เชิญสื่อมวลชนร่วมท�าข่าว	 ในกิจกรรมครั้งน้ีได้รับเกียรติจาก	 ดร.สุทธิเวช	 ต.แสงจันทร์	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	

แถลงข่าวและเป็นประธานในพิธีปิดงาน	 ร่วมกับ	 รศ.ดร.ชูศักด์ิ	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดี	 รศ.นพ.พุฒิศักด์ิ	 พุทธวิบูลย	์ 

รองอธกิารบดฝ่ีายทรพัย์สนิและบรกิารวชิาการ	และ	ผศ.ค�ารณ	พทิกัษ์	ทีป่รกึษาโครงการฯ	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	

โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	150	คน
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3. สรุปผลการด�าเนินงาน

	 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการยกระดับสินค้า	OTOP	ภาคใต้	สู่การรับรองมาตรฐาน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

11	จังหวัด	ได้แก่	สุราษฎร์ธานี	สงขลา	

พัทลุง	ตรัง	นครศรีธรรมราช	ชุมพร	

ปัตตานี	สตูล	ระนอง	กระบี	่และพังงา

1,200 1,226 300 310

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

	 4.1	 เนื่องจากพื้นที่การด�าเนินงานจะต้องคลอบคลุมพื้นที่ภาคใต้	ซึ่งประกอบด้วย	14	จังหวัดซึ่งโดยลักษณะ

ทางภมูศิาสตร์ของพืน้ทีเ่ป็นแนวยาว	ส่งผลให้มข้ีอจ�ากดัเร่ืองของการเดินทางทีต้่องเดินทางไกลและต้องใช้เวลาค่อนข้าง

มากในการไปด�าเนินการในบางจังหวัด	เช่น	จังหวัดภูเก็ต	จังหวัดระนอง	

	 4.2	 ปัญหาความไม่สงบในพืน้ที	่3	จงัหวดัชายแดนใต้	ประกอบด้วย	จงัหวดัปัตตาน	ียะลา	นราธวิาส	ส่งผลให้	 

ไม่สามารถจัดที่ปรึกษาเข้าไปด�าเนินการได้	2	จังหวัด	คือ	ยะลา	และนราธิวาส	เนื่องจากที่ปรึกษาไม่ช�านาญพื้นที่	และ

ไม่ช�านาญภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในการสื่อสาร	คือ	ภาษายาวี	ส่งผลให้ในพื้นที่ภาคใต	้สามารถด�าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้

เพียง	11	จังหวัดเท่านั้น

5. ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีโครงการลักษณะนี้ต ่อไป	 เพื่อเป็นการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู ่ชุมชนและสังคม	 

โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาค	เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างครบถ้วนและยั่งยืน
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	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้ด�าเนนิงานในการพฒันาคณุภาพสนิค้าผลติภณัฑ์ชมุชน	ประเภทผ้าและเครือ่งแต่งกาย	

อย่างต่อเนือ่ง	โดยในปีงบประมาณ	2558	ได้มกีารด�าเนนิงานโครงการเพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีห้กบัผูป้ระกอบการ	

ประเภทผ้าทอในหลายพื้นที่	ท�าให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้	และมีความเข้าใจในการผลิตผ้าทอ	มีการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพ	สามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรอง	มผช.	รวมถึงมีความตระหนักถึง

ความส�าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	การที่ผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชนได้รับการรับรอง	มผช.	ยังเป็นการ

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	 สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน	 เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด	 ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น	 

ในผลิตภัณฑ์	และสามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนที่จะมีในอนาคตอันใกล	้

	 โครงการทดสอบสินค้า	OTOP	เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค	ประเภทผ้าและ

เครื่องแต่งกาย	ประกอบด้วย

- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	(OTOP)	ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐาน	

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียจากสถานประกอบการ	OTOP	ด้านสิ่งทอ

- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์	OTOP	ประเภทผ้าทอในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

โครงการทดสอบสินค้า OTOP 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

 ผ้าทอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

โดยผ้าทอแต่ละผนืจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มคีวามสวยงามทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัภมูปัิญญาและวฒันธรรม

ของคนในแต่ละชมุชน ผ้าทอจงึกลายเป็นอกีหนึง่ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความสนใจจากทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผ้าทอในบางชมุชนยงัมคีณุภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีม่าตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน 

(มผช.) ก�าหนด เนือ่งจากผู้ผลติระดับชุมชนบางรายยงัมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการผลติ

ผ้าทอไม่มากพอ รวมถงึปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทีเ่กดิจากการทีผู่ป้ระกอบการน�าน�า้ทิง้จากกระบวนการ 

ฟอกย้อมระบายลงสู่แหล่งน�้าและดินโดยไม่ผ่านกระบวนการบ�าบัด ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ 

สู่แหล่งน�า้และดินภายในชุมชนขึ้น 
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

ประเภทผ้าทอสูการรับรองมาตรฐาน่

	 ผ้าทอเป็นหตัถกรรมพืน้บ้านทีไ่ด้จากภมูปัิญญาท้องถิน่	และเป็นส่ิงจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานในการด�ารงชวีติ	มกีารทอผ้า

ใช้มาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	โดยมกีารเปลีย่นรปูแบบไปตามยคุสมยั	สภาพเศรษฐกจิ	และเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีทีแ่สดงถงึ

ฐานะของผู้สวมใส่	 ผ้าทอในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างกัน	 ทั้งในด้านการผลิต	

ลวดลายผ้า	และสสีนับนผ้าทีไ่ด้รบัอทิธพิลมาจากขนบธรรมเนยีม	วฒันธรรม	ความเชือ่	รวมถงึค่านยิมในสงัคมทีส่บืทอด

กนัมา	ดงันัน้ผ้าทอจงึเป็นสนิค้าประเภทหนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจสงู	ทัง้จากชาวไทยและชาวต่างประเทศ	สามารถท�ารายได้	

ให้แก่ชุมชนและประเทศได้จ�านวนมาก	 โดยในปัจจุบันผ้าทอเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด 

ทั้งคุณลักษณะทั่วไป	เอกลักษณ์	คุณลักษณะทางกายภาพ	ได้แก่	ชนิดเส้นใยที่ใช้	การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซัก

และการท�าให้แห้ง	ความคงทนของสต่ีอการซกั	ความคงทนของสีต่อเหง่ือทัง้สภาพกรดและสภาพด่าง	อกีทัง้คณุลักษณะ

ทางเคมี	 ได้แก่	 ค่าความเป็นกรด-ด่าง	 ต้องอยู่ระหว่าง	 5-8	 สีเอโซต้องไม่มีสารอะโรมาติกเอมีนที่เป็นอันตราย	 

หรือหากมีต้องไม่เกิน	30	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	เพื่อให้ผ้าทอเป็นสินค้าที่มีคุณค่าและมีความปลอดภัย	

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานวเิคราะห์ทดสอบ	มอีงค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

และใช้ศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบในการส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้น 

การยกระดับคุณภาพสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	(OTOP)	ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	จึงได้ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจข้อมูล

ที่สะท้อนถึงปัญหาและพบว่า	 สาเหตุที่ผ้าทอไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	 เกิดจากผู้ประกอบการ 

มีองค์ความรูไ้ม่มากพอในด้านการผลติสนิค้าให้ได้ตรงตามทีม่าตรฐานก�าหนด	อกีทัง้ในปัจจบุนัผ้าทอมกีารย้อมด้วยสสีงัเคราะห์	

มากขึ้น เพราะสามารถให้สีสันที่สดใสและผลิตสีผ้าได้ตรงตามความต้องการ	กรรมวิธีการย้อมรวดเร็วไม่ยุ่งยาก	แต่เป็น

ทีท่ราบกันดว่ีา	สสีงัเคราะห์บางสอีาจเป็นสเีอโซทีม่สีารอะโรมาตกิเอมนีทีเ่ป็นอนัตราย	เมือ่เข้าสูร่่างกายจะถกูเปลีย่นรปู

เป็นสารที่สามารถท�าปฏิกิริยากับเซลล์แล้วน�าไปสู่การเร่ิมต้นของการเกิดเป็นเซลล์มะเร็ง	ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ทั้งตัวของผู้ผลติเองและผูท้ีใ่ช้ผ้าทอ	ดงันัน้	 กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร	 จงึเหน็ความจ�าเป็นทีต้่องสร้างความเข้าใจในประเดน็

ปัญหาต่าง	ๆ	รวมถึงการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับชุมชน	เช่น	การเลือกใช้การย้อมสีธรรมชาติทดแทนสีสังเคราะห์ที่เป็น

ประเดน็ปัญหา	ซึง่ผ้าทอทีย้่อมด้วยสธีรรมชาต	ิสามารถหาวตัถดุบิได้ง่ายและหลากหลายในท้องถิน่	มคีวามปลอดภยัจาก

สีเอโซ	อีกทั้ง	น�้าทิ้งของสีย้อมจากธรรมชาติบ�าบัดได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ท�าให้ผู้ที่ใช้เกิดความภูมิใจที่มีส่วนช่วย

ดูแลสิ่งแวดล้อม	 เป็นที่นิยมของผู้ซื้อทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ	 มีคุณค่าและมีราคาสูง	 อีกทั้งยังเป็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมมาสู่ลูกหลาน	และเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพของชาวชนบท

	 จากข้อมลูของส�านกับรหิารมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	ซึง่รวบรวมโดย

ส�านกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรมวทิยาศาสตร์บริการ	พบว่าในปี	2556	ผูป้ระกอบการ

ประเภทผ้าทอจากจังหวัดกาฬสินธุ์	 จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น	 ได้ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 แต่ไม่ผ่านการรับรองคิดเป็นร้อยละ	 40,	 66.7	 และ	 37.5	 ตามล�าดับ	 และในป	ี 2558	

จงัหวดัเหล่านีไ้ด้บรรจโุครงการพฒันาคณุภาพผ้าทออยูใ่นแผนยทุธศาสตร์จงัหวดั	เพือ่พฒันาให้ผลติภณัฑ์สินค้า	OTOP	

ผ้าทอมคีณุภาพตามมาตรฐาน	และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า	ด้วยเหตุผลดงักล่าว	กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจงึด�าเนนิการ	

จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (OTOP)	 ประเภทผ้าทอสู่การรับรองมาตรฐานในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือต่อเนื่องในจังหวัดกาฬสินธุ์	จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น	เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผ้าทอในระดบัชมุชนให้มี
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คุณภาพและได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	ท�าให้ผูใ้ช้เกดิความเชือ่มัน่	อกีทัง้เป็นการเพิม่มลูค่าของสนิค้าชมุชน	 

สร้างช่ือเสียงให้กับท้องถ่ิน	และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด	 รวมถึงรองรับการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียนที่จะมีใน

อนาคตอันใกล้น้ี	

1. วัตถุประสงค์

	 1.1	 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้ได้คุณภาพ	 และสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 1.2	 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

(จังหวัดกาฬสินธุ์	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จังหวัดขอนแก่น	 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดมุกดาหาร)	 ให้มีความรู้ความเข้าใจใน 

การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

2. ผลการด�าเนินงาน

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ด�าเนินการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน	วทิยาเขตกาฬสนิธุ	์เจ้าหน้าทีอ่ตุสาหกรรมจงัหวดั	และพฒันาชมุชนในจงัหวดัพืน้ทีเ่ป้าหมาย	เพือ่พฒันา

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า	และมีความประสงค์จะยื่นขอการรับรอง มผช. โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี	้

	 2.1	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	/	สัมมนา	/	ถ่ายทอดเทคโนโลยี	

	 	 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	แก่ผู้ประกอบการผ้าทอจ�านวน	8	ครั้ง	มีรายละเอียด	ดังนี้

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
หลักสูตร / 

หัวข้อบรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม(ราย)

1 16-17

กุมภาพันธ์	2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ	

ที่ใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐาน

ชุมชน

กลุ่มปลูกหม่อนบ้านโคกหลักเจ็ด	

หมู่	6	ต�าบลเนินยาง	อ�าเภอค�าม่วง	

จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประกอบการ	:	กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านโคก	

39

2 19-20

กุมภาพันธ์	2558

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง	(แพรวา)	บ้านม่วงค�า	 

หมู่	2	ต�าบลโนนศิลา	อ�าเภอสหัสขันธ	์

จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประกอบการ	:	กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านม่วงค�า

37

3 23-24

กุมภาพันธ์	2558

กลุ่มหมู่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี	่

บ้านโนนชาด	หมู่	5	อ�าเภอสมเด็จ	

จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประกอบการ	:	กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ

บ้านโนนชาด	หมู่	5	และหมู	่15

34
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี
หลักสูตร / 

หัวข้อบรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม(ราย)

4 26-27

กุมภาพันธ์	2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่

ใช้สีธรรมชาติสู่มาตรฐาน

ชุมชน

ส�านักงานเทศบาลต�าบลชนบท	อ�าเภอชนบท	

จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประกอบการ	:	กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอชนบท

40

5 9-10	

มีนาคม	2558

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวา	

ต�าบลหนองช้าง	อ�าเภอสามชัย	

จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประกอบการ	:	กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านหนองช้าง

38

6 11-12	

มีนาคม	2558

กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม	 

อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ประกอบการ	:	กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมทอมือ

จังหวัดร้อยเอ็ด

32

7 17-18	

มิถุนายน	2558

กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายบ้านแสงบูรพา	

อ�าเภอหนองวัวซอ	จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประกอบการ	:	กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้าย 

บ้านแสงบูรพา

28

8 22-23	

กรกฎาคม	2558

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหม-ฝ้ายดั้งเดิม

บ้านหนองสูง	อ�าเภอหนองสูง	

จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ประกอบการ	:	กลุ่มแก่นเขเพกา	 

กลุ่มผ้าย้อมคราม	กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติ

22

การอบรมกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

การอบรมกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ ณ จังหวัดขอนแก่น
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การอบรมกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มผ้าไหม-ฝ้ายบ้านแสงบูรพา ณ จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการเรียนรู้และการแก้ปัญหาการก่อหม้อครามเพื่อย้อมไหมที่บ้านหนองสูง

การอบรมกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ และผ้าครามบ้านหนองสูง ณ จังหวัดมุกดาหาร

เส้นไหมมัดหมี่ที่ย้อมเสร็จแล้ว

เส้นไหมย้อมด้วยดอกอัญชัญ เส้นไหมย้อมด้วยแก่นสุพรรณิการ์
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	 2.2	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ ์

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ผลการด�าเนินงาน

1 18-21	

พฤษภาคม	

2558

กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ

บ้านม่วงค�า	

อ�าเภอสหัสขันธ์	

-	ผ้าสไบแพรวา	

-	ผ้าไหมแพรวา	

จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการ

ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

-	ตรวจสอบความเรียบร้อยของ

ตัวอย่างผ้าทอ

-	การกรอกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

ส�าหรบัการยืน่ค�าร้องส่งตวัอย่าง

ผ้าทอเพือ่ขอการรบัรอง	มผช.

-	ประสานงานกบัฝ่ายส่งเสรมิ

อตุสาหกรรม	ส�านกังาน

อตุสาหกรรมจงัหวดั	 

(จงัหวดักาฬสินธุ์	 

จงัหวดัร้อยเอด็	และ 

จงัหวดัขอนแก่น)	เพือ่การตรวจ

สอบสถานทีผ่ลิต	การเกบ็

ตวัอย่างผ้า	และการลงเลขรบั	

(ใบ	มช.	1)	เพือ่เป็นหลักฐานใน

การส่งผ้าทอเพือ่ขอการรบัรอง	

มผช.	ของผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านหนองช้าง	

อ�าเภอสามชัย	

-	ผ้าไหมแพรวา

กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านโนนชาด	

อ�าเภอสมเด็จ

-	ผ้าไหมมัดหมี ่

ย้อมสีธรรมชาต	ิ

กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านโคก	

อ�าเภอค�าม่วง

-	ผ้าไหมแพรวา	

-	ผ้าไหมมัดหมี	่ 

ย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม	

อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	

-	ผ้าไหมทอมือลายขัด	

ย้อมสีธรรมชาติ

-	ผ้าไหมมัดหมี	่ 

ย้อมสีธรรมชาติ

จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มทอผ้าต�าบลชนบท	

อ�าเภอชนบท	

-	ผ้าไหมมัดหมี	่ 

ย้อมสีธรรมชาติ

จังหวัดขอนแก่น

2 30	

มิถุนายน-

3	กรกฎาคม	

2558

กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ

บ้านม่วงค�า

อ�าเภอสหัสขันธ์	

-	ผ้าสไบแพรวา	

-	ผ้าไหมแพรวา	

จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ประกอบการ

ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

-	ตรวจสอบความเรียบร้อยของ

ตัวอย่างผ้าทอ

-	การกรอกเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

ส�าหรบัการยืน่ค�าร้องส่งตวัอย่าง

ผ้าทอเพื่อขอการรับรอง	มผช.

-	ประสานงานกบัฝ่ายส่งเสรมิ

อตุสาหกรรม	ส�านกังาน

อตุสาหกรรมจงัหวดั	 

(จงัหวดักาฬสินธุ์	 

จงัหวดัร้อยเอด็	และ 

จงัหวดัขอนแก่น)	เพือ่การตรวจ

สอบสถานทีผ่ลิต	การเกบ็

ตวัอย่างผ้า	และการลงเลขรบั 

(ใบ	มช.1)	เพือ่เป็นหลักฐานใน

การส่งผ้าทอเพือ่ขอการรบัรอง	

มผช.	ของผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านหนองช้าง	

อ�าเภอสามชัย	

-	ผ้าไหมแพรวา

กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านโนนชาด	

อ�าเภอสมเด็จ

-	ผ้าไหมมัดหมี	่ 

ย้อมสีธรรมชาต	ิ

กลุ่มผู้ประกอบการ

ผ้าทอบ้านโคก	

อ�าเภอค�าม่วง

-	ผ้าไหมแพรวา	

-	ผ้าไหมมัดหมี	่ 

ย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าบ้านหวายหลึม	

อ�าเภอทุ่งเขาหลวง

-	ผ้าไหมทอมือลายขัด	

ย้อมสีธรรมชาติ

-	ผ้าไหมมัดหมี	่ 

ย้อมสีธรรมชาติ

จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มทอผ้าต�าบลชนบท	

อ�าเภอชนบท

-	ผ้าไหมมัดหมี	่ 

ย้อมสีธรรมชาติ

จังหวัดขอนแก่น
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ตัวอย่างผ้าทอ

ที่ยื่นขอการรับรอง 

มผช.

3. สรุปผลการด�าเนินงาน

	 สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพสนิค้าผลติภณัฑ์ชมุชน	(OTOP)	ประเภทผ้าทอสูก่ารรบัรองมาตรฐาน	

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ท่ีเข้าสู่กระบวนการ
ย่ืนขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล
5	จังหวัด	ได้แก่	กาฬสินธุ	์ขอนแก่น	

ร้อยเอ็ด	อุดรธาน	ีและมุกดาหาร

240 270 30 34

  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการ 

	 ผูป้ระกอบการยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาและปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าให้ได้ตามทีม่าตรฐานก�าหนด	เนือ่งจากยงั
เคยชินกับการด�าเนินการในรูปแบบเดิม	ๆ	ที่ใช้การประมาณสัดส่วนเองแทนการ	ชั่ง	 ตวง	 วัด	นอกจากนี้คุณภาพน�้าที่
จ�าเป็นต้องใช้ในการย้อมสเีส้นด้าย	ในบางพืน้ทีย่งัไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะค่าความเป็นกรด-ด่าง	ท�าให้มผีลต่อการย้อม	
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรายการค่าความเป็นกรด-ด่างได้

5. ข้อเสนอแนะ

	 ในการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคณุภาพผ้าทอ	ต้องอาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนที	่ได้แก่	
อุตสาหกรรมจังหวัด	ซึ่งทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ยังไม่ผ่านการรับรองในหัวข้อเรื่องต่าง	ๆ 	จะช่วยให้สามารถ
ก�าหนดวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มได้ตรงประเด็น	 และควรเพิ่มจ�านวนวันในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นอย่างน้อย	 
3	วนั	ทัง้น้ี	ควรเน้นการจดัอบรมในพืน้ทีจ่รงิ	เพือ่จะได้สามารถทราบถงึปัญหาต่าง	ๆ 	ทีท่�าให้การผลติผ้าไม่ผ่านมาตรฐาน	
เช่น	คณุภาพน�า้ทีใ่ช้ในการย้อม	เพราะคณุภาพน�า้บางแห่งมค่ีาความเป็นกรดสงู	หรอืบางแห่งมค่ีาความเป็นด่างสงู	ท�าให้
คุณภาพการย้อมผิดเพี้ยนไป	และบางครั้งเป็นสาเหตุท�าให้ผ้าไม่ผ่านมาตรฐานในรายการค่าความเป็นกรด-ด่าง



97โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสีย

จากสถานประกอบการ OTOP ด้านสิ่งทอ

	 จากนโยบายพฒันาสนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	(OTOP)	ของไทยให้มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	

อันจะน�าไปสู่การสร้างรายได้	 และอาชีพท่ีมั่นคงให้กับประชาชนนั้น	 ผ้าทอ	 เช่น	 ผ้าไหมทอมือ	 และผ้าฝ้ายทอมือ	 

เป็นสนิค้า	OTOP	ทีป่ระสบความส�าเรจ็ผลติภณัฑ์หนึง่	ซึง่สามารถสร้างรายได้และอาชพีให้กบัชมุชนอย่างมัน่คง	ปัจจุบัน

มีผูป้ระกอบการ	OTOP	ประเภทผ้าทอจ�านวนมากประสงค์จะพัฒนาคณุภาพของผลิตภณัฑ์เพ่ือให้สามารถส่งผลิตภณัฑ์

ไปขายในต่างประเทศได้	แต่ต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	กล่าวคือ	น�้าทิ้งจากกระบวนการ

ย้อมด้วยสีสังเคราะห	์ซึ่งมีปริมาณสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์สูง	ถูกระบายทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านกระบวนการ

บ�าบัดที่ถูกต้อง	ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารมลพิษลงสู่แหล่งดิน	และแหล่งน�า้ธรรมชาติ	

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม	โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	ได้เล็งเห็นถึงความต้องการ

ของผู้ประกอบการ	OTOP	ประเภทผ้าทอ	และความส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม	จึงได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบ�าบัด 

น�า้เสียจากกระบวนการย้อมสี	ด้วยการผสมผสานวิธีทางเคมี	และทางกายภาพ	เน้นวิธีการเดินระบบแบบง่ายและราคา

ถูก	 เหมาะสมส�าหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก	 โดยเทคโนโลยีระบบบ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการย้อมสีของ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการถูกถ่ายทอดผ่านโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียจากสถานประกอบการ	 OTOP	

ด้านสิ่งทอในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสีส�าหรับสินค้า	

OTOP	ประเภทผ้าทอ”	ในพื้นที่	จังหวัดสุรินทร์	จังหวัดพัทลุง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดล�าพูน	จังหวัดสุพรรณบุรี	และ

จังหวัดอุบลราชธานี

1. วัตถุประสงค์ 

	 1.1	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการฟอกย้อมให้กับผู้ประกอบการ	OTOP	ประเภท

ผ้าทอในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดล�าพูน	จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุบลราชธานี	

	 1.2	สร้างความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม	และแนวทางการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม	ส�าหรับสถานประกอบการ	

OTOP	ด้านสิ่งทอ

2. ผลการด�าเนินงาน

	 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารบ�าบดัน�า้เสยีจากสถานประกอบการ	OTOP	ด้านสิง่ทอ	เป็นโครงการต่อเนือ่ง	

2	ปี	(ปีงบประมาณ	2557	ถึง	ปีงบประมาณ	2558)	ในปีงบประมาณ	2557	ได้ด�าเนินการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสีย

จากการฟอกย้อม	ได้แบบระบบบ�าบดัน�า้เสยีโดยการตกตะกอนด้วยสารเคม	ีและได้จดัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร	

การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อม	ส�าหรับสินค้า	OTOP	ประเภทผ้าทอ	จ�านวน	2	ครั้ง	 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	

และจังหวัดพัทลุง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม	 และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบัด 

น�า้เสียส�าหรับการฟอกย้อมให้ผู้ประกอบการ	OTOP	ประเภทผ้าทอ	
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ /

แนวทางแก้ไข
1.	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

วันที่	28-29	ตุลาคม	2557

ผ้าฝ้าย :

- กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ต�าบลบ้านกาศ 

ต�าบลบ้านกาศ	 

อ�าเภอแม่สะเรียง

- กลุ่มทอผ้าหนองผักหนาม	

ต�าบลแม่สะเรียง	 

อ�าเภอแม่สะเรียง

- กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้า

บ้านป่าแป	๋ต�าบลป่าแป	๋

อ�าเภอแม่สะเรียง	

- ผู้ประกอบการยังขาด

ความตระหนักในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

เนื่องจากผู้ประกอบการ	

OTOP	เห็นว่า	ปัญหา 

สิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหา

ไกลตนเอง	และ 

ผู้ประกอบการ	OTOP	

ยังไม่ได้รับผลกระทบ

อย่างชัดเจน

- ผู้ประกอบการ	OTOP	

ยังไม่มีความรู้เรื่องการ

บ�าบัดน�้าเสีย

- ถ่ายทอดความรู	้ความเข้าใจด้าน 

การจดัการส่ิงแวดล้อม	และการ

สร้างความตระหนกัถงึผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ

สขุภาพอนามยัให้กบัผูป้ระกอบการ	

OTOP	

- แนะน�า	และสาธิตการท�างานของ

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	หาก 

ผู้ประกอบการ	OTOP	กลุ่มใดมี

ความสนใจและมีความพร้อม	 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ	จะให ้

ค�าปรึกษา	รวมทั้งออกแบบ	และ

ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียให้	ทั้งนี	้

ใช้งบประมาณของกลุ่ม

2.	จังหวัดล�าพูน	

วันที่	30-31	ตุลาคม	2557	

ผ้าฝ้าย :

- โรงงานรบัย้อมผ้าป้ารชันี	

(คณุรชัน	ีจนัทะวงั)	 

ต�าบลแม่แรง	อ�าเภอป่าซาง

- โรงงานย้อมผ้าลุงอุดม	

(คุณอุดม	เตจาค�า)	 

ต�าบลแม่แรง	 

อ�าเภอป่าซาง	

ผ้ามัดย้อม : 

- นันทนาผ้ามัดย้อม	 

(คุณอุทัย	จันทะวัง)	 

ต�าบลแม่แรง	 

อ�าเภอป่าซาง	

- ผู้ประกอบการ	OTOP	

ส่วนใหญ่มีระบบบ�าบัด

น�า้เสียอย่างง่าย	ในขณะ

ที่บางกลุ่มยังไม่มีระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย	และมีความ

ต้องการเทคโนโลยีบ�าบัด

น�า้เสีย

- ถ่ายทอด	และสาธิตเทคโนโลย ี

การบ�าบัดน�า้เสีย	ผ่านการฝึก

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ	หากกลุ่มใด

มีความสนใจและมีความพร้อม	 

กรมวิทยาศาสตร์บริการจะให้ 

ค�าปรึกษา	รวมทั้งออกแบบ	และ

ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียให้	ทั้งนี	้

ใช้งบประมาณของกลุ่ม

	 ส�าหรับในปีงบประมาณ	2558	 ได้ด�าเนินการสร้างความตระหนัก 

ด้านสิ่งแวดล้อม	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียจากการฟอกย้อม

ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ	2557	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี	้

	 2.1	การลงพื้นที่เพื่อส�ารวจการจัดการน�้าเสียและความต้องการ

เทคโนโลยีบ�าบัดน�้าเสียจากการฟอกย้อมในสถานประกอบการ	 OTOP	

ประเภทผ้าทอ

	 คณะท�างานโครงการฯ	 ได้ลงพื้นที่จังหวัดเป้าหมายคือ	 จังหวัด

แม่ฮ่องสอน	จังหวัดล�าพูน	จังหวัดสุพรรณบุรี	และจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อ

ส�ารวจการจัดการน�้าเสียและความต้องการเทคโนโลยีบ�าบัดน�้าเสียจากการ

ฟอกย้อมในสถานประกอบการ	OTOP	ประเภทผ้าทอ	โดยมรีายละเอยีด	ดงันี้

กลุ่มทอผ้าหนองผักหนาม

ระบบบ�าบัดน�า้เสียจากการฟอกย้อม 

ออกแบบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นันทนาผ้ามัดย้อม
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ /

แนวทางแก้ไข
3.	จังหวัดอุบลราชธานี	

วันที่	4-5	กุมภาพันธ์	2558

ผ้าไหม :

- โครงการส่งเสรมิศลิปาชพี	

อ�าเภอบุณฑริก

- กลุม่ทอผ้าย้อมสธีรรมชาติ

บ้านนาบวั	อ�าเภอโขงเจยีม

เสื่อกก :

- กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์

ใต้	อ�าเภอเดชอุดม

- ผู้ประกอบการ	OTOP	

ขาดความรู้ความเข้าใจใน

การจัดการของเสีย

- ผู้ประกอบการ	OTOP	 

มีความสนใจระบบบ�าบัด

น�า้เสียแต่ขาดเงินทุน

- ถ่ายทอดความรู	้เพื่อสร้างความ

เข้าใจ	และความตระหนักด้าน 

สิ่งแวดล้อม

- ถ่ายทอด	และสาธิตเทคโนโลย ี

การบ�าบัดน�า้เสียผ่านการฝึกอบรม 

เชงิปฏบิตักิารฯ	หากผูป้ระกอบการ	

OTOP	กลุม่ใดสนใจ	 

กรมวิทยาศาสตร์บริการจะให้ 

ค�าปรึกษา	รวมทัง้ออกแบบระบบ

ให้มต้ีนทนุต�า่ลงพอทีผู้่ประกอบการ	

OTOP	จะลงทนุได้

4.	จังหวัดสุพรรณบุรี	

วันที่	9-10	กุมภาพันธ	์2558

ผ้ามัดย้อม :

- กลุ่มสุมินตราผ้ามัดย้อม	

อ�าเภออู่ทอง

ผ้าฝ้าย :

-	กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง	

อ�าเภอสองพี่น้อง	

-	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้าน

ดงอู่ทอง	อ�าเภอด่านช้าง

ผ้าไหม :

-	กลุม่ปลกูหม่อนเลีย้งไหม

และทอผ้าบ้านทุง่แสม	

อ�าเภอหนองหญ้าไซ

- ผู้ประกอบการ	OTOP	มี

ความสนใจระบบบ�าบัด

น�า้เสีย	และมีความพร้อม

ด้านเงินทุน	แต่ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจใน 

การจัดการของเสียและ

การบ�าบัดน�้าเสีย

- ถ่ายทอดความรู	้เพื่อสร้างความ

เข้าใจ	และความตระหนักด้าน 

สิ่งแวดล้อม

- ถ่ายทอด	และสาธิตเทคโนโลย ี

การบ�าบดัน�า้เสยี	ผ่านการฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการฯ	 

หากกลุ่มใดมีความสนใจและมี

ความพร้อม	กรมวิทยาศาสตร์

บริการจะให้ค�าปรึกษา	รวมทั้ง

ออกแบบ	และติดตั้งระบบบ�าบัด

น�้าเสียให้	ทั้งนี้	ใช้งบประมาณ 

ของกลุ่ม

	 2.2	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 	 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารบ�าบดัน�า้เสียจากสถานประกอบการ	OTOP	ด้านส่ิงทอ	ส�าหรับปีงบประมาณ	2558	

ได้มกีารจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร	ในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน	จงัหวดัล�าพนู	จงัหวดัสพุรรณบรุแีละจงัหวดัอบุลราชธาน	ี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 17	พฤศจิกายน	2557 การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสี

ส�าหรับสินค้า	OTOP	ประเภทผ้าทอ
หัวข้อการบรรยาย : 
-	การสร้างความเข้าใจในการประกอบ
กิจกรรมฟอกย้อม

-	ผลกระทบต่อสขุภาพจากการฟอกและย้อม
-	เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการบ�าบัด
น�า้เสียจากการย้อมสี

-	การสาธิตการบ�าบัดน�้าเสียจากการย้อมสี

ริเวอร์เฮ้าส	์รีสอร์ท	

อ�าเภอแม่สะเรียง	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

43

เตาย้อมสี กลุ่มทอเสื่อ

บ้านโนนโพธิ์ใต้ 

การย้อมผ้า กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านดงอู่ทอง

ผู้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
2 21	มกราคม	2558	 การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสี

ส�าหรับสินค้า	OTOP	ประเภทผ้าทอ

หัวข้อการบรรยาย : 

-	การสร้างความเข้าใจในการประกอบ

กิจกรรมฟอกย้อม

-	ผลกระทบต่อสขุภาพจากการฟอกและย้อม

-	เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการบ�าบัด

น�า้เสียจากการย้อมสี

-	การสาธิตการบ�าบัดน�้าเสียจากการย้อมสี

โรงแรมล�าพูนวิล	

อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าพูน

41	

3 17	มีนาคม	2558	 การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสี

ส�าหรับสินค้า	OTOP	ประเภทผ้าทอ

หัวข้อการบรรยาย : 

-	การสร้างความเข้าใจในการประกอบ

กิจกรรมฟอกย้อม

-	ผลกระทบต่อสขุภาพจากการฟอกและย้อม

-	เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการบ�าบัด

น�า้เสียจากการย้อมสี

-	การสาธิตการบ�าบัดน�้าเสียจากการย้อมสี

โรงแรมวาสิฏฐ	ีซิตี้	

อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสุพรรณบุรี

55

4 1	เมษายน	2558	

 

การจัดการของเสียจากกระบวนการย้อมสี

ส�าหรับสินค้า	OTOP	ประเภทผ้าทอ

หัวข้อการบรรยาย: 

-	การสร้างความเข้าใจในการประกอบ

กิจกรรมฟอกย้อม

-	ผลกระทบต่อสุขภาพจากการฟอกและ

ย้อม

-	เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการบ�าบัด

น�า้เสียจากการย้อมสี

-	การสาธิตการบ�าบัดน�้าเสียจากการย้อมสี

โครงการส่งเสริม 

ศิลปาชีพ	 

อ�าเภอบุณฑริก	

จังหวัดอุบลราชธานี

59

หัวน้าโครงการฯ กล่าวเปิดการอบรม

เชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดล�าพูน

ผู้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

จังหวัดสุพรรณบุรี ทดสอบการตกตะกอน

การสาธิตระบบบ�าบัดน�้าเสียให้กับผู้รับการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี
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	 2.3	การด�าเนินการ	ให้ค�าปรึกษา	สาธิตและติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียจากการฟอกย้อม

	 	 หลังจากจากการลงพื้นที่และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	 ซ่ึงได้ด�าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ	 2557	 

พบว่า	 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง	 อ�าเภอเมืองฯ	 จังหวัดสุรินทร์	 มีความสนใจสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 เนื่องจาก

ระบบเดิมที่มีอยู่มีประสิทธิภาพต�่า	และเมื่อน�้าเสียสะสมอยู่ในระบบมากซึมลงดินด้วยวิธีธรรมชาติไม่ทัน	ก่อให้เกิดกลิ่น

อนัไม่พงึประสงค์	ทัง้นีก้ลุม่สตรทีอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง	จงึได้ขอความอนเุคราะห์กบัส�านกังานอตุสาหกรรมจังหวดัสรุนิทร์

ท�าหนังสอืถงึกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	เพือ่ขอความอนเุคราะห์เจ้าหน้าทีใ่นการให้ค�าปรกึษา	สาธติและตดิตัง้ระบบบ�าบัด

น�้าเสีย	 โดยทั้งนี้กลุ่มมีงบประมาณในการจัดสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียทั้งหมด	 และพร้อมที่จะด�าเนินการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ส�าหรับการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียทั้งหมด

	 คณะท�างานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารบ�าบดัน�า้เสยีจากสถานประกอบการ	OTOP	ด้านสิง่ทอ	ได้ด�าเนนิการ

ให้ค�าปรกึษา	สาธติและตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้เสยีให้กบักลุม่สตรทีอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง	เมือ่วนัที	่20-21	พฤษภาคม	2558

ระบบบ�าบัดน�า้เสีย

โดยการตกกะกอนด้วยสารเคมี
การติดตั้งระบบกรองตะกอน

การต่อท่อน�้าเสีย

หลังการบ�าบัดลงบ่อซึม

3. สรุปผลการด�าเนินงาน

	 ผลการด�าเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียจากสถานประกอบการ	OTOP	ด้านสิ่งทอ	

สรุปได้ดังน้ี

	 3.1	การให้ค�าปรึกษา	สาธิตและติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียจากการฟอกย้อม

  ระบบน�า้เสียที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ค�าปรึกษา	 ออกแบบ	 และติดตั้งให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้าน

ท่าสว่าง	 อ�าเภอเมืองฯ	 จังหวัดสุรินทร์	 ประกอบด้วย	 ระบบบ�าบัดน�้าเสียโดยวิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมี	 ระบบการ	

กรองตะกอน	และระบบบ่อซึม	

	 	 คณะท�างานฯ	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้จัดท�าและมอบคู่มือการเดินระบบและการบ�ารุงรักษา 

ระบบบ�าบดัน�า้เสยีจากกระบวนการฟอกย้อม	 แก่กลุม่สตรทีอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง	 และจะได้ตรวจติดตามเพือ่ประเมนิผล	

การใช้งานระบบบ�าบัดน�า้เสียที่ได้ติดตั้งต่อไป
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เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ให้กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์

	 3.2	 สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารบ�าบดัน�า้เสยีจากสถานประกอบการ	OTOP	ด้านสิง่ทอ

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

เป้าหมาย ผล

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จังหวัดล�าพูน	จังหวัดสุพรรณบุรี	จังหวัดอุบลราชธานี 160 198

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

	 4.1	 ผูป้ระกอบการ	OTOP	ประเภทผ้าทอ	มคีวามตระหนกัด้านส่ิงแวดล้อมพอสมควร	บางรายมคีวามสนใจระบบ

บ�าบดัน�า้เสยีสาธติ	แต่ตดิปัญหาเรือ่งเงนิทนุในการก่อสร้าง	โดยอยากให้มหีน่วยงานของรฐัสนบัสนนุเงนิทนุบางส่วน

	 4.2	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เช่น	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และเทศบาลต�าบล	 ยังขาดความรู้และ

ความเข้าใจ	 เรื่องความส�าคัญของการจัดการและบ�าบัดน�้าเสียจากการฟอกย้อม	 จึงให้ความส�าคัญกับการจัดการและ

บ�าบัดน�้าเสียจากการฟอกย้อมน้อย

5. ข้อเสนอแนะ 

	 ควรมีการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการเชิงพื้นที	่จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยชุมชนควรมี 

ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการก�ากับดูแล	 ส่งเสริมและสนับสนุนเงิน 

งบประมาณในการด�าเนินการบางส่วน	ตลอดจนการจัดการกากตะกอนที่ได้จากการบ�าบัดน�้าเสีย	
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โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทผ้าทอในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
(ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2557)

	 ผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 โดยส�านักงาน

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	ได้ก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน	(มผช.)	ประเภทผ้าทอขึน้	เพือ่ให้ผลิตภณัฑ์

มีคุณภาพ	เป็นที่ยอมรับ	และเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	แต่ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าทอจ�านวนมากที่ยัง

ไม่สามารถเข้าสู่การรับรอง	มผช.	ได้	เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ปัญหาที่พบและ

สาเหตุที่ท�าให้ผ้าทอไม่ผ่านเกณฑ์	 มผช.	 เกิดจากผู้ผลิตระดับชุมชนขาดความรู้ในเรื่องความคงทนและสม�่าเสมอของ 

สย้ีอมผ้า	ความเป็นกรด-ด่าง	เมือ่ย้อมด้วยสธีรรมชาต	ิการใช้ผงสย้ีอมสงัเคราะห์และด้ายสสี�าเรจ็รปูทีไ่ม่ได้มาตรฐานและ

ไม่ปลอดภัย	 เป็นต้น	 เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ	 จึงจ�าเป็นต้องน�าองค์ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้

มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ	 ความปลอดภัยและสามารถเข้าสู่การรับรอง	 มผช.	 เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันใน 

ตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยม	สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด	

และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ

1. วัตถุประสงค์

	 1.1	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ	 OTOP	 ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้มี

คุณภาพ	และสามารถเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 1.2	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าทอในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ	 ให้มีความรู้

ความเข้าใจในการผลติผ้าทอให้ได้มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	และมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารจดัการสิง่แวดล้อม

และการบ�าบัดน�้าเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต

	 1.3	 เพื่อจัดท�าบัญชีรายชื่อสีย้อมต้องห้าม

 2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1	การแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการฯ	
	 โครงการได้จัดการแถลงข่าวและมีพิธีเปิดโครงการ	โดยจัดให้มีการเสวนาเรื่อง	“การพัฒนาคุณภาพ

ผ้าทอและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)”	จ�านวน	4	ครั้ง	คือ

ครั้งที่	1	:	วันที	่28	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมริเวอร์เฮาส	์รีสอร์ท	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	

	 มีจ�านวนผู้เข้าร่วม	65	ราย	

ครั้งที่	2	:	วันที	่30	เมษายน	2557	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ซิตี	้โฮเทล	จังหวัดราชบุรี

	 มีจ�านวนผู้เข้าร่วม	60	ราย	

ครั้งที่	3	:	วันที	่6	มิถุนายน	2557	ณ	ห้วยป่าปกรีสอร์ท	จังหวัดอุทัยธานี	

	 มีจ�านวนผู้เข้าร่วม	139	ราย

ครั้งที่	4	:	วันที	่16	มิถุนายน	2557	ณ	โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร	์จังหวัดแพร	่

	 มีจ�านวนผู้เข้าร่วม	144	ราย	
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	 2.2	การลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา	ความต้องการ	

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา วิธีด�าเนินการ / แนวทางแก้ไข

อุทัยธานี ผ้าขาวม้า	เสื้อส�าเร็จรูปชาย	
ผ้าจก	ผ้าทอมือลายขัด	
ผ้ามัดหมี	่

-	สินค้าไม่ผ่านเกณฑ	์มผช.	เช่น	 
เรื่องสีธรรมชาติ

-	เส้นด้ายบางส	ีขาดตลาด
-	การเลือกใช้สีย้อมเส้นด้ายส�าเร็จรูป 
ที่ปลอดภัย	

-	การย้อมสีให้ติดทน
-	การเลือกใช้สีย้อมเส้นด้ายส�าเร็จรูป 
ที่ปลอดภัย	

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด
-	แนะน�าการจัดการน�า้เสีย

สุพรรณบุรี ผ้าจก	งานประดิษฐ์จากผ้า	
ผ้าทอมือลายขัด	
เสือ้ส�าเรจ็รปูหญงิ	ผ้ามดัหมี	่
เสื้อฮี	กระเป๋าผ้า

-	สินค้าไม่ผ่านเกณฑ	์มผช.	เช่น	 
เรื่องสีธรรมชาติ

-	ขาดการออกแบบลวดลายและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย	และบรรจุภัณฑ์ที่
น่าสนใจ

-	การย้อมให้สีติดทนต่อการซักและเหงื่อ	
-	การเลือกใช้สีย้อมเส้นด้ายส�าเร็จรูป 
ที่ปลอดภัย

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด
-	แนะน�าการจัดการน�า้เสีย

แม่ฮ่องสอน ผ้าทอกระเหรีย่ง	ผ้าคลมุไหล่	
ผ้าพันคอ	ผ้าขาวม้า

-	สินค้าไม่ผ่านเกณฑ	์มผช.	
-	ขาดความรู้ด้านการใช้สีธรรมชาติ
-	ขาดความรู้	ทกัษะการออกแบบผลิตภณัฑ์	
บรรจภุณัฑ์	ฉลากสินค้า	ของกลุ่ม

-	ขาดความรู้	ในเรื่องความคงทนและ	
สม�่าเสมอของสีย้อมผ้า	

-	ขาดความรู้เรื่องความเป็นกรด-ด่าง	 
เมื่อย้อมด้วยสีธรรมชาติ

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด
-	แนะน�าการจัดการน�า้เสีย

แพร่ ผ้ายกดอก	ผ้าบาติก	ผ้าจก	
ผ้าขาวม้า	ผ้ากะเหรี่ยง	
เนคไทไหม	ผ้าถุงทอมือ	
ผ้ายกมุก	ผ้าตีนจก	
เสื้อส�าเร็จรูปหญิง	
เสื้อส�าเร็จรูปชาย	

-	สินค้าไม่ผ่านเกณฑ	์มผช.	
-	ขาดการออกแบบลวดลายและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย	และบรรจุภัณฑ์ที ่
น่าสนใจ

-	การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง	
-	การย้อมให้สีติดทนต่อการซักและเหงื่อ

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด
-	แนะน�าการจัดการน�า้เสีย

ราชบุรี เสื้อส�าเร็จรูปชาย	
เสื้อส�าเร็จรูปหญิง	ผ้าจก	
ผ้ามัดย้อม

-	การตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง
-	การย้อมให้สีติดทนต่อการซักและเหงื่อ	
-	การเลือกใช้สีย้อมเส้นด้ายส�าเร็จรูป	 
ที่ปลอดภัย

-	การเลือกใช้สีย้อม,	เส้นด้าย	ส�าเร็จรูป 
ที่ปลอดภัย

-	การจัดการน�้าเสีย

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน
-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด
-	แนะน�าการจัดการน�า้เสีย
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	 2.3	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา	/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
	 	 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ	จ�านวน	4	ครั้ง	มีรายละเอียด	ดังนี้	

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม (ราย)
1 29	พฤษภาคม	2557 การอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอ	:	

-	การตรวจสอบทางเคมี	และความ

ปลอดภัย

-	การสาธิตเทคนิคการบ�าบัดน�า้เสียจาก

ขั้นตอนการฟอกย้อม

-	เทคโนโลยีการย้อม	:	การย้อมสีให้ติด

ทนนานและความสม�า่เสมอของสี

-	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ระบบ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	

(มผช.)	และปัญหาการไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	มผช.

-	การเรียนรู้การย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก

ปราชญ์ชาวบ้าน

โรงแรมริเวอร์เฮ้าส์รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

65	

2 10	กรกฎาคม	2557 โรงแรมแพรวอาภา	เพลส	

จังหวัดราชบุรี

65	

3 29	กรกฎาคม	2557 โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

จังหวัดแพร่

180	

4 1	สิงหาคม	2557 ห้วยป่าปกรีสอร์ท	

จังหวัดอุทัยธานี

(จังหวัดอุทัยธานีจัดร่วมกับ

จังหวัดสุพรรณบุรี)

193	

	 2.4	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ	์

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

1 13	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า	(นางจ�าปี	ต๊ะดี)	 ผ้าจก	 จังหวัดแพร่

2 14	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มกาญจนาผ้าตีนจก	(นางสาวรัตนา	สินรวม)	 ผ้าจก	 จังหวัดแพร่

3 14	พฤศจิกายน	2557 ร้านบ้านครามหม้อห้อม	(นายสุภาพ	ขัติใจ) เสื้อส�าเร็จรูปหญิง	 จังหวัดแพร่

4 15	พฤศจิกายน	2557 ร้านอัญชลีไหมไทย	(นางสาวอัญชล	ีพงศ์ศิริแสน)	 ผ้ายก	 จังหวัดแพร่

5 15	พฤศจิกายน	2557 ร้านลัดดาหม้อห้อม	(นางลัดดา	ทะเจริญ)	 เสื้อผ้าส�าเร็จรูปชาย	 จังหวัดแพร่

6 17	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มทอผ้ายกลายบ้านต้นห้า	(นางสุพิน	นาห้วย)	 ผ้ายกดอก	 จังหวัดแพร่

7 17	พฤศจิกายน	2557 ผ้าไทยล้านนา	จ�ากัด	(นางสุมามาลย	์วิวรรธดิฐกุล)	 ผ้าบาติก	 จังหวัดแพร่

8 17	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาต	ิ

(นางประนอม	ทาแปง	นายสุทธิพจน	์อุดทา	

นายพิษณุ	ริสี)	

ผ้าจก	

 

จังหวัดแพร่

9 21	พฤศจิกายน	2557 วสิาหกจิชุมชนกลุม่ทอผ้าลาว-ซคีรัง่บ้านทุง่ก้านเหลอืง	

(นางสมจิตร	ภาเรือง)	

ผ้าจก	 จังหวัดสุพรรณบุรี

10 21	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านสระบัวก�่า	

(นางสายชล	เชาวรัตน์)	

ผ้าจก	 จังหวัดสุพรรณบุรี

11 21	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก	(นางลัดดา	แสงทองดี)	 งานประดิษฐ์จากผ้า	

ผ้าทอมือลายขัด

จังหวัดสุพรรณบุรี
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่

12 21	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว	(นางไกร	มั่นเพชร) ผ้ามัดหมี	่ จังหวัดสุพรรณบุรี

13 22	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ	(นางวิไลรัตน	์ศรีเสถียร) ผ้าขาวม้า	 จังหวัดอุทัยธานี

14 22	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง	(นางทองลี	้คณฑา) เสื้อส�าเร็จรูปชาย	

ผ้าจก	

จังหวัดอุทัยธานี

15 22	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ	

(นางมณี	พิลึก)	

ผ้าขาวม้า	

ผ้าทอมือลายขัด	

จังหวัดอุทัยธานี

16 24	พฤศจิกายน	2557 บ้านหนองขันธุ์	(นางศิริวรรณ	แสงกระจ่าง)	 เสือ้ส�าเรจ็รปูเดก็ชาย	 จังหวัดราชบุรี

17 24	พฤศจิกายน	2557 อิมปานิ	ผ้าขาวม้า	

(นายเอกสทิธิ	์โกมลกติตพิงศ์)	

เสื้อส�าเร็จรูปหญิง	 จังหวัดราชบุรี

18 24	พฤศจิกายน	2557 สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบรุ	ีจ�ากดั	(มะล	ิสมพร)	 ผ้าจก	 จังหวัดราชบุรี

19 24	พฤศจิกายน	2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ	ผ้าบาติกมัดย้อม

(นางสิมา	ขาวสอาด)	

ผ้ามัดย้อม	 จังหวัดราชบุรี

	 2.5	การตรวจติดตาม	

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

1 22	ธันวาคม	2557 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า

ลาวซี-ลาวครั่งบ้านทุ่งก้านเหลือง

จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี(นางสมจติร	ภาเรอืง)	

ผ้าจก	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด

2 22	ธันวาคม	2557 กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านสระบัวก�่า	

จังหวัดสุพรรณบุรี	

(นางสายชล	เชาวรัตน์)	

ผ้าจก	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด

3 22	ธันวาคม	2557 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก	

จังหวัดสุพรรณบุรี	

(นางลัดดา	แสงทองดี)	

งานประดิษฐ์จากผ้า	

ผ้าทอมือลายขัด	

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด

4 22	ธันวาคม	2557 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว	

จังหวัดสุพรรณบุรี	(นางไกร	มั่นเพชร)

ผ้ามัดหมี	่ -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด

5 23	ธันวาคม	2557 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ	

จังหวัดอุทัยธานี	

(นางวิไลรัตน์	ศรีเสถียร)

ผ้าขาวม้า	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด

6 23	ธันวาคม	2557 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง	

จังหวัดอุทัยธานี	(นางทองลี้	คณฑา)

เสื้อส�าเร็จรูปชาย	

ผ้าจก	

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด

7 23	ธันวาคม	2557 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกร

บ้านโคกหม้อ	จังหวัดอุทัยธานี

(นางมณ	ีพิลึก)	

ผ้าขาวม้า	

ผ้าทอมือลายขัด	

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการเพิ่มช่องทางการตลาด

-	แนะน�าการจัดการน�้าเสีย

-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน

8 24	ธันวาคม	2557 บ้านหนองขันธุ	์จังหวัดราชบุรี

(นางศิริวรรณ	แสงกระจ่าง)	

เสื้อส�าเร็จรูปเด็กชาย	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

9 24	ธันวาคม	2557 อิมปาน	ิผ้าขาวม้า	จังหวัดราชบุรี

(นายเอกสิทธิ	์โกมลกิตติพงศ์)	

เสื้อส�าเร็จรูปหญิง	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน

10 24	ธันวาคม	2557 สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุร	ี

จ�ากัด	จังหวัดราชบุรี	(มะลิ	สมพร)	

ผ้าจก	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน

11 24	ธันวาคม	2557 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพ	 

ผ้าบาติกมัดย้อม	จังหวัดราชบุรี

(นางสิมา	ขาวสอาด)	

ผ้ามัดย้อม	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน

-	แก้ปัญหาการเลือกใช้สีย้อม

12 8	มกราคม	2558 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า	

จังหวัดแพร่	(นางจ�าปี	ต๊ะดี)	

ผ้าจก	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

13 8	มกราคม	2558 กลุ่มกาญจนาผ้าตีนจก	จังหวัดแพร่

(นางสาวรัตนา	สินรวม)	

ผ้าจก	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการเลือกใช้สีย้อม

14 8	มกราคม	2558 ร้านบ้านครามหม้อห้อม	จังหวัดแพร่

(นายสุภาพ	ขัติใจ)	

เสื้อส�าเร็จรูปหญิง	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

15 8	มกราคม	2558 กลุ่มทอผ้ายกลาย	บ้านต้นห้า	

จังหวัดแพร่	(นางสุพิน	นาห้วย)	

ผ้ายกดอก	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการจัดการน�้าเสีย

16 8	มกราคม	2558 ผ้าไทยล้านนา	จ�ากัด	จังหวัดแพร่

(นางสุมามาลย	์วิวรรธดิฐกุล)	

ผ้าบาติก	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แก้ปัญหาการเลือกใช้สีย้อม	 

	เส้นด้ายส�าเร็จรูปที่ปลอดภัย

17 8	มกราคม	2558 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้า 

ย้อมสีธรรมชาต	ิจังหวัดแพร่

(นางประนอม	ทาแปง

นายสุทธิพจน	์อุดทา	นายพิษณุ	ริสี)	

ผ้าจก	

 

-	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน

18 9	มกราคม	2558 ร้านอัญชลีไหมไทย	จังหวัดแพร่

(นางสาวอัญชลี	พงศ์ศิริแสน)	

ผ้ายก	 -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แนะน�าการจัดการน�้าเสีย

19 9	มกราคม	2558 ร้านลัดดาหม้อห้อม	จังหวัดแพร่

(นางลัดดา	ทะเจริญ)	

เสื้อผ้าส�าเร็จรูปชาย -	แก้ปัญหาความเป็นกรด-ด่าง

-	แก้ปัญหาการย้อมสีให้ติดทน

3. สรุปผลการด�าเนินงาน 
  

3.1		จัดท�าฐานข้อมูลของผู้ประกอบการผ้าทอมือ	1	ฐาน 3.2		จัดท�าบัญชีรายชื่อสีย้อมต้องห้าม	1	บัญชี
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	 3.4	ผู้ประกอบการที่น�าความรู้เรื่องการบ�าบัดน�้าเสียไปใช้ได้จริง	จ�านวน	5	ราย	ได้แก่

	 1)	 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรบ้านโคกหม้อ	

	 	 ที่อยู่	เลขที่	134	หมู่ที่	2	ต�าบลโคกหม้อ	อ�าเภอทัพทัน	จังหวัดอุทัยธานี

	 2)	 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง	ที่อยู	่หมู่ที่	15	ต�าบลทัพหลวง	อ�าเภอบ้านไร	่

	 	 จังหวัดอุทัยธานี

	 3)		กลุ่มทอผ้าวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรไหมไทย	

	 	 ทีอ่ยู	่เลขที	่628	หมู	่9	ต�าบลหนองขาม	อ�าเภอหนองหญ้าไซ	จงัหวดัสพุรรณบรุี

	 4)		กลุ่มทอผ้าไทยทรงด�าบ้านหัวเขาจีน	

	 	 ที่อยู่	เลขที่	120	ต�าบลห้วยยางโทน	อ�าเภอปากท่อ	จังหวัดราชบุรี

	 5)	 กลุ่มทอผ้าไทพวน	

	 	 ที่อยู่	เลขที่	268/5	หมู่	5	ต�าบลทุ่งโฮ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแพร่

	 3.5	สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์	OTOP	ประเภทผ้าทอในพื้นที่ภาคกลาง

และภาคเหนือ

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ

ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

5	จังหวัด	ได้แก่แม่ฮ่องสอน	

แพร	่อุทัยธานี	สุพรรณบุรี

และราชบุรี

400 503 50 61

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

	 4.1	 ข้อจ�ากดัด้านกรอบเวลาในการขอยืน่ใบค�าขอการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนผูป้ระกอบการสามารถ

ยื่นได้ภายในเดือนกรกฎาคมเท่านั้น	

	 4.2	ความพร้อมทางด้านเวลาของกลุม่ผูป้ระกอบการ	OTOP	ซ่ึงส่วนใหญ่ธรุกจิ	OTOP	เป็นอาชพีเสริมมากกว่า

เป็นอาชพีหลกั	ท�าให้การด�าเนนิโครงการมคีวามล่าช้า	ตลอดจนการสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมกระบวนการ

เพื่อเพิ่มมูลค่ายังมีน้อยมาก

	 4.3	การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ผ่านมาขาดการบูรณาการเชื่อมโยง	

และขาดความต่อเนื่อง

3.3		จัดท�าสื่อวีดีทัศน์เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าทอและการขอรับรอง	มผช.
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 พิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 เมษายน 2557

5. ข้อเสนอแนะ

	 5.1	 ส่งเสรมิให้มกีารน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่ยกระดบัคณุภาพของผลติภณัฑ์	OTOP	

ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	

	 5.2	 เสริมสร้างการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	ด้วยการส่งเสริมด้านนวัตกรรมกระบวนการ

ผลิตในรูปแบบต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์	OTOP	

	 5.3	ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า	 OTOP	 ให้

สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 พิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 เมษายน 2557 

 พิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่ วันที่ 16 มิถุนายน 2557
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ณ อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 1 สิงหาคม 2557

กลุ่มจังหวัดราชบุรี กลุ่มจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจังหวัดแพร่

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
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- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน

- โครงการพฒันาคณุภาพถ่านอดัแท่งและถ่านผลไม้ดดูกลิน่ให้ได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน

- โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน

- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โครงการทดสอบสินค้า OTOP 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP 

ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและ

ได้รับการรับรอง มผช. มุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน ขยายโอกาสทางการค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย 

สินค ้า OTOP ประเภทของใช ้  ของประดับตกแต ่ง ของที่ระลึก ประกอบด ้วย 4 โครงการ  

1 กิจกรรม ได้แก่
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก
เพื่อการรับรองมาตรฐาน

 นโยบายรฐับาลให้การส่งเสรมิสนบัสนนุสินค้า OTOP โดยกรมพัฒนาชมุชนได้จัดกจิกรรมคดัสรรและประกวด

ผลิตภัณฑ์  หากสินค้าที่เข้าประกวดได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการตลาด โดยให้พื้นที่

จ�าหน่ายสนิค้าในงานแสดงสนิค้า OTOP ประจ�าปี หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกสนิค้ามข้ีอก�าหนดต่าง ๆ  หนึง่ในข้อก�าหนด

นัน้ คือ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

 จากข้อมูลของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�าหนดมาตรฐาน มผช. 

ได้รวบรวมรายชื่อ สินค้าเซรามิกที่มีการยื่นขอมาตรฐาน มผช. พบว่า รายการที่ไม่ผ่านการรับรอง  ส่วนใหญ่มีปัญหา

เรื่อง ลักษณะทั่วไป บิดเบี้ยว การรั่วซึม  การดูดซึมน�า้ สีและลวดลาย โดยที่ปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากกระบวนการผลิต  

ที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน  ตั้งแต่การเตรียมเนื้อดิน  การขึ้นรูป การตกแต่งและการเผา  ท�าให้คุณภาพ

สินค้าที่ได้หลังเผา  มีต�าหนิ เกิดการบิดเบี้ยวแตกร้าว และท�าให้เกิดการรั่วซึมได้  ส่งผลให้สินค้าเซรามิกของผู้ประกอบ

การ OTOP ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลให้สินค้าเซรามิกขาดโอกาสทางการตลาด

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีนโยบายในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP โดยการน�าองค์ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ  เพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

ซึ่งผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่มักใช้ประสบการณ์ในการผลิตและแก้ปัญหา  แต่ขาดความเข้าใจด้านเทคโนโลยี 

การผลิต  และการควบคุมคุณภาพการผลิต  ส่งผลให้เกิดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์เป็นจ�านวนมาก  สินค้าที่ผลิตได้มี

คุณภาพต�่า และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มผช.  นอกจากนั้นแล้วผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยังขาดการพัฒนารูป

แบบให้มีความหลากหลาย ส่งผลให้สินค้าเซรามิก ของผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชนจึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

เซรามิกเพื่อการรับรองมาตรฐาน โดยน�าผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP 

เซรามิก  เพื่อน�าไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่า

เพิ่ม   ช่วยให้สินค้าเซรามิกมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเตรียมความพร้อมให้สามารถ

แข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก  

1. วัตถุประสงค์

 1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิกโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 1.2 เพื่อผลักดันสินค้าเซรามิกให้ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน มผช.

2. ผลการด�าเนินงาน

 การด�าเนินงานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

  2.1 ลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา ความต้องการ 2 ครั้ง 2 จังหวัด 

  2.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 8 ครั้ง 7 จังหวัด 

  2.3 ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ 7 ครั้ง 7 จังหวัด 
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 2.1 ลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/

แนวทางแก้ไข
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน 

ต�าบลหารแก้ว อ�าเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 12 มิถุนายน 2558

หม้อดินเผา 

กระถางดินเผา

1) ต้องการผลิตภัณฑ์รูปแบบ

ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

2) ต้องการเทคนิคการตกแต่ง

และท�าสีเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์

จัดท�าแผนฝึกอบรม

หลักสูตร เทคนิคการ

ตกแต่งและท�าสีเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ ใน

ปีงบประมาณ 2559

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง 

ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 24 มิถุนายน 2558

กระถางดินเผา แจกัน 1) ต้องการเทคนคิการตกแต่ง

ลวดลาย เพือ่พฒันาผลิตภณัฑ์

รปูแบบใหม่

2) ขาดเทคนิคการท�าสี

ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

จัดท�าแผนฝึกอบรม

หลักสูตร เทคนิคการ

ตกแต่งและท�าสีเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ ใน

ปีงบประมาณ 2559

 2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
หลักสูตร/หัวข้อ

บรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 27 ตุลาคม 2557 การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท

ของใช้ ของประดับ และของ

ที่ระลึก

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา

ออร์คิด อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

103 



115โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
หลักสูตร/หัวข้อ

บรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
2 19-20 

พฤศจิกายน 2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

ต�าบลด่านเกวียน อ�าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา

30 

3 21-22

พฤศจิกายน 2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก 

ครั้งที่ 3

กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ต�าบลวังผาง 

อ�าเภอเวียงหนองล่อง

 จังหวัดล�าพูน

30 

4 30 พฤศจิกายน-

1 ธันวาคม 2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก 

ครั้งที่ 2

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ 

ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม

40 

5 27-28 

มกราคม 2558

การตกแต่งและการท�าสี

ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชียง

ก้าวหน้า ต�าบลบ้านเชียง 

อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

29 
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี
หลักสูตร/หัวข้อ

บรรยาย
พื้นที่

จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
6 27-28

มกราคม 2558

การตกแต่งและการท�าสีเพื่อ

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 

2

วสิาหกจิชมุชนกลุม่หตัถกรรม

เครือ่งป้ันดนิเผาบ้านเหมอืงกงุ 

ต�าบลหนองควาย 

อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

30 

7 4-5 

สิงหาคม 2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เซรามิกเพื่อการรับรอง

มาตรฐาน

กลุม่เฮอืนปฏมิา ต�าบลแม่ปืม 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา

30

8 5-6 

สิงหาคม 2558

การตกแต่งและการท�าสี

ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

กลุม่เครือ่งป้ันดนิเผาบ้านกวน ต�าบล

หารแก้ว อ�าเภอหางดง 

จงัหวดัเชยีงใหม่

20
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 2.3 ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ผลการด�าเนินงาน

1 1-2 

เมษายน 2558

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

บ้านเชียงก้าวหน้า

2. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

หม้อดินเขียน

ลวดลาย

อ�าเภอหนองหาน 

จังหวัดอุดรธานี

ให้ค�าแนะน�าเทคนิค

การผลิตและการ

ตกแต่งเพื่อประหยัด

เวลาและเพิ่มมูลค่าด้วย

การท�าแบบพิมพ์ การ

ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัด

แบบ และการตกแต่ง

ชิ้นงานด้วยลวดลาย

บ้านเชียงที่หลากหลาย

2 1-2 

เมษายน 2558

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

บ้านหม้อ

ผลิตภัณฑ์ดินเผา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม

ให้ค�าแนะน�าเทคนิค

การผลิตและการ

ตกแต่งเพื่อประหยัด

เวลาและเพิ่มมูลค่า โดย

การขึ้นรูปชิ้นงานขนาด

เล็กด้วยวิธีการอัด และ

การตกแต่งชิ้นงาน

ดั้งเดิมด้วยสี

3 10 

มิถุนายน 2558

กลุ่มเซรามิกสองแคว แจกัน, 

ตุ๊กตาวรรณคดี

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก

ให้ค�าแนะน�าเรื่องการ

ตกแต่งสีโดยให้ค�านึงถึง

เรื่องแสงเงา เพื่อให้

ผลิตภัณฑ์มีความ

สวยงามมากขึ้น

4 11 

มิถุนายน 2558

กลุ่มปั้นซะป๊ะดงหลวง ตุ๊กตาชาวเหนือ, 

แจกัน

อ�าเภอเวียงหนองล่อง

จังหวัดล�าพูน

ให้ค�าแนะน�าเรื่องการ

ปั้นตุ๊กตาชาวเหนือโดย

เน้นเรื่องสัดส่วนและ

ความอ่อนช้อยและผลัก

ดันให้ผู้ประกอบ

การยื่นขอรับรอง มผช.



118 รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ผลการด�าเนินงาน

5 12 

มิถุนายน 2558

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

บ้านเหมืองกุง

แจกัน โคมไฟ อ�าเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

ผลักดันให้ผู้ประกอบ

การยื่นขอรับรอง มผช.

6 24 มิถุนายน 

2558

กลุ่มสตูลดินเผา แจกัน อ�าเภอเมือง

จังหวัดสตูล

ให้ค�าแนะน�าเรื่องการ

ปรับปรุงเตาเผาและ

การบ�ารุงรักษาเตาเพื่อ

ให้สามารถใช้เตาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

จ�านวน 3 ราย

7 15-16 

กรกฎาคม 2558

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้าน

กลาง

ครก 

ของประดับ

ตกแต่ง

อ�าเภอท่าอุเทน

จังหวัดนครพนม

ผลักดันให้ผู้ประกอบ

การยื่นขอรับรอง มผช. 

 

3. สรุปผลการด�าเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก เพื่อการรับรองมาตรฐาน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน 

(ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี

มหาสารคาม พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา 

ล�าพูน นครศรีธรรมราช และ สตูล

150 315 15 22

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

 4.1 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�าคัญกับการขอการรับรอง มผช. เนื่องจากผู้ประกอบการเข้าใจว่า

ไม่มีผลต่อการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 4.2 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยดึตดิกบักระบวนการผลติแบบดัง้เดมิ และขาดประสบการณ์ในการท�าตลาดใหม่

5. ข้อเสนอแนะ

 5.1 ผูป้ระกอบการต้องการเครือ่งมอื ทีจ่�าเป็นต่อการผลิตเพ่ือให้สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ และเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิต เช่น เตาเผา เครื่องเตรียมดิน 

 5.2 ผูป้ระกอบการต้องการให้จดักจิกรรมการศกึษาดงูานผูป้ระกอบการรายอืน่ เพือ่น�าความรูก้ลบัมาประยกุต์

ใช้กบัการท�างานของกลุม่

 5.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะประสานหน่วยงานในท้องถิ่นในเรื่องความต้องการของผู้ประกอบการ  

โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อเสนอแนะ การจัดหาเครื่องมือ หรือสถานที่ดูงาน

 5.4 กรมวิทยาศาสตร์บริการจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเนื้อหา 

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในหลกัสตูรการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพ และมมีลูค่าเพ่ิม เพ่ือสร้างผลส�าเร็จให้เป็นตัวอย่าง

แก่ผู้ประกอบการายอื่น
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน

 การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2558 จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี ซึ่งผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ก็ไม่

อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสินค้าจากชายแดนที่มีคุณภาพต�่า ราคาต้นทุนต�่า หรือ

สินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาวางจ�าหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่

หลากหลายและมีอ�านาจในการต่อรองสูง ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้า OTOP จึงต้องเร่งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ โดยได้รับการ

รับรองมาตรฐานระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค ในจ�านวน

สินค้า OTOP ที่มีมากมายหลายชนิด ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใยเป็นสินค้า OTOP ชนิดหนึ่งที่

จะได้รับผลกระทบนี้ด้วย

 ผลิตภัณฑ์จักสานเป็นภูมิปัญญาที่ท�าสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยน�าวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาท�า

เครื่องเรือน ของใช้ภายในครอบครัว เช่น น�าไม้ไผ่มาสร้างที่อยู่อาศัย ต้นกกและกระจูดมาสานเป็นเสื่อ ใบลานใช้ท�างอบ 

หมวก ของประดบัตกแต่ง หวายท�าเครือ่งเรอืน ตะกร้า ผกัตบชวาใช้ท�าตะกร้า กระเป๋า เป็นต้น ปัจจบุนัมกีารท�าผลติภณัฑ์

จักสานทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีรูปแบบลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ ขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ความนิยมและจุดประสงค์ในการใช้สอยเป็นตัวก�าหนด นอกจากนี้ยังได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นสินค้าหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อใช้ในครอบครัว เป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้

แก่ครอบครัวและชุมชน ผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับความนิยมจากต่างประเทศ น�ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ�านวนไม่น้อย 

แต่ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี ส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพปานกลาง ขาดความสม�่าเสมอด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจาก 

ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือกวัตถุดิบ มีกระบวนการผลิตที่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน 

มีบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยส�านักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) มีแผนด�าเนิน

โครงการส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑ์จกัสาน (OTOP) ภายใต้โครงการทดสอบสนิค้า OTOP เพือ่ยกระดบัคณุภาพสินค้า

และความปลอดภัยของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จักสาน (OTOP) เช่น 

ผลติภณัฑ์จากกก ไม้ไผ่ และ ผกัตบชวา พร้อมท้ังผลกัดันผูป้ระกอบการ เข้าสูก่ระบวนการยืน่ขอการรบัรอง มผช. ส�าหรบั

กลุม่เป้าหมายในการด�าเนนิการ คอืกลุม่ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์จักสานทีไ่ด้ยืน่ขอรับการรับรอง มผช. แต่ไม่ผ่านเกณฑ์

ที่ก�าหนด และกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง มผช. เนื่องจากยังไม่มีความมั่นใจใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์มีปัญหาการเกิดเชื้อรา 

วัตถุประสงค์

 1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์จักสาน (OTOP) เช่น ผลิตภัณฑ์จากกก ไม้ไผ่และผักตบชวา 

 1.2 สนับสนุนผู้ประกอบการให้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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 2. ผลการด�าเนินงาน

 ในปีงบประมาณ 2558 กรมวทิยาศาสตร์บริการได้ท�าการติดต่อประสานงานกบัส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั

และผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และ

พะเยา พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับ มผช.ไม่ได้รับการรับรองเนื่องจากมีปัญหาด้านกระบวนการผลิต เช่น เส้นกกมี

ขนาดไม่สม�่าเสมอ การเก็บงานไม่เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการมีความต้องการเทคโนโลยีป้องกัน

การเกิดเชื้อราเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ อันจะส่งผลต่อการขอการรับรองมาตรฐาน มผช. เนื่องจากเป็นข้อ

ก�าหนดในมาตรฐาน มผช. ของผลิตภัณฑ์จักสานทุกประเภท ได้ก�าหนดคุณลักษณะที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ว่าจะ

ต้องไม่มีปรากฏให้เห็นตลอดชิ้นงาน ดังนั้น หากแก้ไขปัญหาทั้งด้านการผลิตและการเกิดเชื้อราได้ จะเพิ่มโอกาส

ในการได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. และผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี ้เมือ่เจ้าหน้าทีก่รมวทิยาศาสตร์บรกิารได้เข้าร่วมสมัมนากบัหน่วยงานอืน่ เช่น สมัมนา “การพฒันา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จังหวัดนครพนม” ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 

17 มีนาคม 2558 จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็น 

เจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 

31 มีนาคม 2558 ได้พบว่ามีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกในพื้นที่ จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬและจังหวัด

อุดรธานี ประสบปัญหาในการผลติ ซึง่เป็นโจทย์ของกรมวทิยาศาสตร์บริการท่ีต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ผลการด�าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังนี้

- การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารป้องกนัการเกดิเชือ้ราในผลติภณัฑ์จกัสาน แก่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์

จักสานที่มีปัญหาผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา

- การด�าเนินการติดตามผล หลังการฝึกอบรม เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการขอรับการ

รับรอง มผช. พบว่ามีผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการรับรองทั้งสิ้น 10 ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ

ได้น�าเทคโนโลยีในการป้องกันการเกิดเชื้อราไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จ�านวน 8 กลุ่ม

- การให้ค�าปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จักสาน เพื่อผลักดัน

ให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองต่อไป 

 2.1 ลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข 

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/

แนวทางแก้ไข
พะเยา ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา - กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประสานกับส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เพื่อทราบข้อมูลกลุ่ม 

ผู้ประกอบการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเช้ือรา ซ่ึงท�าให้

ไม่ได้รับการรับรอง มผช. ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายรวม 

3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 

ถ�้าพระแล 

3. กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์จากผัก

ตบชวาสูม่าตรฐานผลติภัณฑ์

ชุมชน” ระหว่างวันที่  

14-15 มกราคม 2558
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จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา
วิธีด�าเนินการ/

แนวทางแก้ไข
อุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์จากกก - กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ประสานกบัส�านกังาน

อตุสาหกรรมจงัหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่ทราบข้อมลูกลุ่ม

ผูป้ระกอบการทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัเชือ้รา ซึง่ท�าให้ไม่ได้

รบัการรบัรอง มผช. ซึง่มกีลุ่มเป้าหมายรวม 3 กลุ่ม คอื

1. กลุ่มจักสานกก-ผือบ้านแดงน้อย  

อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

2. กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านก่อ อ�าเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี 

3. กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านศรีสุข อ�าเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์จากกก” 

ระหว่างวันที่ 23-24 

กุมภาพันธ์ 2558

ขอนแก่น ผลิตภัณฑ์จากกก - กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประสานกับส�านักงาน

พัฒนาชุมชนอ�าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อ

ทราบข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่อ�าเภอสีชมพู 

ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรา ท�าให้ไม่มั่นใจในคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์จากกก” 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2558

นครพนม ผลิตภัณฑ์จากกก - กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้เข้าร่วมสัมมนา “การพฒันา

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการ 

SMEs และ OTOP จงัหวดันครพนม” ณ จงัหวดั

นครพนม เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2558 จดัโดย วว. ได้มี

ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์จากกกในพืน้ทีอ่�าเภอนาหว้า 

จงัหวดันครพนม ทีผ่ลิตภณัฑ์จากกกมปัีญหาเกดิเชือ้รา

ได้ขอความอนเุคราะห์กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ซึง่มี

เทคโนโลยป้ีองกนัการเกดิเชือ้ราผลิตภณัฑ์จากกกมา

ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพฒันา

คณุภาพผลติภณัฑ์จกัสาน” 

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 

2558

บึงกาฬ ผลิตภัณฑ์จากกก - กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้รบัการประสานงานจาก

ศนูย์ประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีประจ�าภมูภิาค ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน (ศวภ.2) ว่ามผีูป้ระกอบการผลติภณัฑ์จาก

กกในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ ทีผ่ลติภณัฑ์

จากกกมปัีญหาเกดิเชือ้รา และต้องการให้กรม

วทิยาศาสตร์บรกิาร มาช่วยแก้ปัญหาดงักล่าว

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพฒันา

คณุภาพผลติภณัฑ์จกัสาน” 

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 

2558

อุดรธานี ผลิตภัณฑ์จากกก - กรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่

ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2558 ได้มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกก

ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ผลิตภัณฑ์

จากกกมีปัญหาเกิดเชื้อราได้ขอความอนุเคราะห์จาก

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้มาด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพฒันา

คณุภาพผลติภณัฑ์จกัสาน” 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 

2558



123โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

 2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 14 มกราคม 

2558

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์

จากผกัตบชวาสูม่าตรฐาน

ผลติภณัฑ์ชมุชน

จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย

- กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา หมู ่8 

ต�าบลสนัป่าม่วง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

ถ�้าพระแล หมู่ 7 ต�าบลบ้านต�า๊  

อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

23 

2 15 มกราคม 

2558

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์

จากผกัตบชวาสูม่าตรฐาน

ผลติภณัฑ์ชมุชน

จังหวัดพะเยา 

- กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ หมู่ 7 

ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

42 

3 23 กมุภาพนัธ์ 

2558

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์

จากกก

จังหวัดอุบลราชธานี 

- กลุม่จกัสานกก-ผอืบ้านแดงน้อย หมู่ 2 ต�าบล

บ้านแดง อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี

51 

4 24 กมุภาพนัธ์ 

2558 

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์

จากกก

จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

- กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านก่อ  

หมู่ 5 ต�าบลก่อเอ้ อ�าเภอเขื่องใน  

จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 29 ราย

- กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านศรีสุข  

หมู่ 2 ต�าบลศรีสุข อ�าเภอเขื่องใน  

จังหวัดอุบลราชธาน ีจ�านวน 2 ราย

31 

5 26 กมุภาพนัธ์ 

2558 

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์

จากกก

จังหวัดขอนแก่น

- กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกกใน

พื้นที่อ�าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

72 

6  11 พฤษภาคม 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

จักสาน

จังหวัดนครพนม

- กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานเส้นกกบ้านเหล่า

พัฒนา หมู่ที่ 5 ต�าบลเหล่าพัฒนา  

อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

30 

7  13 พฤษภาคม 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

จักสาน

จังหวัดบึงกาฬ

- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกและผือ หมู่ 

9 ต�าบลโนนสมบูรณ์ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดบึงกาฬ 

31 

8  15 พฤษภาคม 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

จักสาน

จังหวัดอุดรธานี

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ 

หมู่ 2 ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธาน ี

30 
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
9 7 สิงหาคม 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

จักสาน

จังหวัดนราธิวาส

- กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กระจูดใน

พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

30 

10 31 สิงหาคม 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

จักสาน

จังหวัดอุบลราชธานี

- กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากกก  

ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

30 

11 2 กันยายน 

2558

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

จักสาน

จังหวัดสกลนคร

- กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ใน

พื้นที่จังหวัดสกลนคร 

30 

 2.3 ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ผลการด�าเนินงาน

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
จักสานจากกกและผักตบชวา

ผลิตภัณฑ์จากกกและ
ผักตบชวา

พะเยา อุบลราชธานี  
ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ 
อุดรธานี นราธิวาส พิจิตร 
สกลนคร และอ่างทอง

ในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
แก่กลุ่มเป้าหมายนั้น ได้ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้อง
ปรับปรุง เช่น การเก็บงานให้เรียบร้อย 
การเตรียมวัตถุดิบ การย้อมสี เป็นต้น

 

3. สรุปผลการด�าเนินงานโครงการ

 สรุปผลการด�าเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ

ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา 
อุบลราชธานี  ขอนแก่น 
นครพนม บึงกาฬ อุดรธานี 
นราธิวาส และสกลนคร

380 400 10 10 

 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

 สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการ มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม หากเป็นช่วงฤดูท�านาหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต จะไม่

สะดวกในการด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เช่น การฝึกอบรมและการเข้าสู่

กระบวนการขอรับการรับรอง ท�าให้ล่าช้า
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การบรรยายวิธีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกกโดยวิทยากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วิทยากรกรมวิทยาศาสตร์บริการสาธิตวิธีป้องกันการเกิดเชื้อรา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติวิธีป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกก
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โครงการพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่งและถ่านผลไม้ดูดกลิ่น
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ประเทศไทยมทีรพัยากรธรรมชาตมิากและเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมผีลผลิตทางการเกษตรเป็นจ�านวนมาก 

เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ผลไม้ ฯลฯ เพื่อใช้ในการบริโภคเองภายในประเทศ และเป็นผู้น�าด้านการส่งออก

ผลผลติทางการเกษตรสูป่ระเทศต่าง ๆ ทัว่โลก พบว่าภายหลงัการเกบ็เกีย่วผลผลติจะมเีศษวสัดเุหลอืทิง้ในพื้นที่เพาะปลูก

เป็นจ�านวนมาก เช่น ฟางข้าว แกลบ ชานอ้อย เหง้ามนัส�าปะหลงั ซงัข้าวโพด เปลอืกผลไม้ ผลไม้ทีไ่ม่สมบรูณ์ไม่สามารถ

ขายได้ และผลไม้ทีต้่องตดัทิง้ให้เหลอืผลพอเหมาะเพือ่ให้ได้ผลใหญ่ขึน้ เป็นต้น ปกตเิศษวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรเป็น

ของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นอกจากเป็นเพียงแค่ปุ๋ยส�าหรับปรับปรุงคุณภาพดิน ดังนั้นก่อนด�าเนินการเพาะปลูกใน

รอบต่อไป เกษตรกรจะท�าลายชีวมวลท่ีเกิดข้ึนก่อน เช่น การไถกลบเพื่อให้เป็นสารอาหารบ�ารุงดินและการเผาท�าลาย

ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มลภาวะทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนใกล้เคียง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเล็งเห็นความส�าคัญในการน�าทรัพยากรธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และเพือ่การเพิม่มลูค่าโดยไม่ต้องตดัไม้ท�าลายป่ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิหรอืดดูกลิน่ จงึมกีารศกึษาวจิยัการผลติถ่านและการ

แปรรูปถ่าน พบว่าผู้ประกอบการมีแหล่งวัตถุดิบ ได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม ผลไม้ที่ล้น

ตลาดหรือผลไม้ที่มีต�าหนิไม่สามารถขายได้ เป็นต้น เพื่อน�าไปประกอบอาชีพอิสระ โดยไม่ต้องลงทุนมาก ซึ่งถ่านอัดแท่ง

หรอืก้อน (briquette) เป็นผลติภัณฑ์ท่ีผูป้ระกอบการให้ความสนใจกนัมาก เพราะปัจจบุนัพ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน ผูป้ระกอบ

การร้านอาหาร นิยมใช้ถ่านอัดแท่งในการประกอบอาหาร เนื่องจากใช้สะดวก ไม่มีควัน และเผาไหม้ได้นาน นอกจากนี้

ผูป้ระกอบการยงัมคีวามต้องการใช้กะลามะพร้าว ก่ิงไม้จากการตัดแต่งสวน ซังข้าวโพดเป็นวตัถุดิบผสมในการผลิตเพราะ

เป็นวตัถดุบิทีม่อียู่ในชมุชนของตนเองและมปีรมิาณมาก ซ่ึงเป็นวสัดุทีม่มีลูค่าน้อยให้มมีลูค่าเพิม่ขึน้ทดแทนการใช้ไม้และ

แก๊สหงุต้มมรีาคาแพง ส�าหรบัผลติภณัฑ์ถ่านผลไม้เพ่ือประดับและตกแต่งสามารถเพ่ิมมลูค่าผลไม้ทีล้่นตลาด ผลไม้ไม่ได้

คุณภาพหรือมีต�าหนิที่ขายไม่ได้ให้มีประโยชน์ได้มูลค่าเพิ่มและคุ้มค่าสูงสุด

 ถ่านอัดแท่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีการผลิตจากวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กะลามะพร้าว เศษไม้ยางพารา  

ข้อไม้ไผ่ กะลาปาล์ม ซังข้าวโพด เศษไม้ต่าง ๆ เป็นต้น กระบวนการผลิตโดยน�าวัสดุเหล่านั้นมาเผา แล้วน�ามาอัดขึ้นรูป

โดยผ่านเครือ่งอดัรดี หรอืเครือ่งผลติเป็นก้อน เพือ่ให้ถ่านมลีกัษณะเป็นถ่านอดัแท่ง หรอืถ่านอดัเป็นก้อน สะดวกส�าหรบั

การใช้งาน ถ่านที่คุณภาพดีจะมีลักษณะ ไม่มีควัน เผาไหม้ได้นาน การใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ปิ้ง ย่างของครัวเรือน 

และร้านอาหารต่าง ๆ

 ถ่านผลไม้เป็นสินค้า OTOP ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านดูดกลิ่น มีความสามารถในการดูดกลิ่นที่ดี และ

รูปทรงที่สวยงามตามชนิดของผลไม้สามารถใช้เป็นเคร่ืองประดับตกแต่งได้ ถ่านผลไม้ได้จากการน�าผลไม้ เช่น ทุเรียน 

มังคุด น้อยหน่า สับปะรด เป็นต้น มาเผาในที่อับอากาศจนกลายเป็นถ่าน มีสีด�า และคงรูปทรงของผลไม้ไว้เช่นเดิม 
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1. วัตถุประสงค์

 1.1 เพ่ือสนบัสนนุและพฒันาถ่านอดัแท่งและถ่านผลไม้ดดูกลิน่จากวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรเพือ่ยกระดบั

ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือทิ้ง

 1.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้สินค้า OTOP ที่ผลิตในประเทศ

2. ผลการด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2558 สรุปได้ดังนี้

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่งแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจที่มี

ปัญหาการผลิตถ่านดูดกลิ่นไม่สมบูรณ์ จ�านวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ�านวน 63 ราย 

- การด�าเนินการติดตามผลหลังการฝึกอบรม เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการขอรับการ

รับรอง มผช. พบว่ามีผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการรับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ 

- การให้ค�าแนะน�า และการปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการถ่านอัดแท่ง

และถ่านดูดกลิ่น และผู้สนใจ จ�านวน 10 ราย เพื่อผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรอง

 2.1 ลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขแก่ผู้ประกอบการ จ�านวน 10 ราย

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

พิษณุโลก ผลิตภัณฑ์ถ่านผลไม้

ดูดกลิ่น

- การประชุมบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด 

ชุมชน และท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 

2556 ณ จังหวัดพิษณุโลก ส�านักงานเกษตร

จังหวัดพิษณุโลกประสานกับกรมวิทยาศาสตร์

บริการ ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยผู้ประกอบ

การที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่น 

เพื่อใช้ประโยชน์จากผลไม้ในสวนที่เหลือทิ้ง โดย

มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร

ผสมผสานบ้านบัวสวรรค์ ต�าบลวังนกแอ่น 

อ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและ

ประดับตกแต่ง” ระหว่างวันที่ 

22-23 พฤศจิกายน 2557

ล�าปาง พะเยา 

เชียงราย

ผลิตภัณฑ์ถ่านอัด

แท่ง ถ่านผลไม้ดูด

กลิ่น และถ่าน

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ประสานงานกับเจ้า

หน้าที่ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ 

ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดฯ พบว่ามี

ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น  

และถ่าน ไม่ผ่านการรับรอง มผช. 

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ลงพืน้ทีใ่ห้

ค�าปรกึษาเชงิลึกแก่กลุ่มผู้ประกอบ

การ และเกบ็ตวัอย่างถ่านอดัแท่ง 

ถ่านผลไม้ดดูกล่ินและถ่านน�ามา

ทดสอบคุณภาพประกอบในการ

ปรบัปรงุคุณภาพ เพือ่ให้เข้าสู่

กระบวนการขอการรบัรอง มผช.

กรงุเทพมหานคร ผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่น ผู้ประกอบการถ่านดูดกลิ่น ขอความอนุเคราะห์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ใน

กระบวนการผลิตถ่านดูดกลิ่นและบรรจุภัณฑ์ คือ 

นางสาวชลิดา กูรพิศไตรย์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ค�า

ปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 

รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

และฉลากที่ถูกต้อง
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 2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับงบประมาณโครงการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค ประจ�าปี 2558 เพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งและถ่านดูดกล่ิน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพกลุ่มผู้

ประกอบการและสนบัสนนุพฒันาคณุภาพถ่านอดัแท่งและถ่านผลไม้ดูดกล่ินให้เข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง 1 จังหวัด เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้

วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
22-23

พฤศจิกายน 2557

การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่น

และประดับตกแต่ง

กลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตรผสมผสานบ้านบวัสวรรค์ 

ต�าบลวงันกแอ่น อ�าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณโุลก

63

 2.3 ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ จ�านวน 10 ราย

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ผลการด�าเนินงาน

1 1-3 

เมษายน 2558

กลุ่มจรูญวัตต์

ถ่านอัดแท่ง

ถ่านอัดแท่ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าปาง

- ผูป้ระกอบการได้เข้าร่วมสมัมนา  

“การพฒันา ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของผูป้ระกอบการ SMEs และ OTOP 

จงัหวดัเชยีงราย ” วนัที ่29 มกราคม 2558 

ณ ห้องประชมุจ�าปาลาวโพธิว์ดล รสีอร์ท 

แอนด์สปา จงัหวดัเชยีงราย ผูป้ระกอบการ

แจ้งมปัีญหา ขาดความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบั

การผลติทีไ่ด้มาตรฐานและคณุภาพ รวมถงึ

ฉลากและบรรจภุณัฑ์ ขอความอนเุคราะห์

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ซึง่มเีทคโนโลยถ่ีาน

อดัแท่งจากวสัดทุางการเกษตร 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ให้ค�า

แนะน�าและปรึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

และกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เก็บตัวอย่าง

มาเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน

2 1-3 

เมษายน 2558

นายศรีนวล 

แสงสีจันทร์

ถ่านอัดแท่ง อ�าเภอเชียงค�า 

จังหวัดพะเยา

- ผูป้ระกอบการขอความอนเุคราะห์กรม

วทิยาศาสตร์บรกิาร ทดสอบผลติภณัฑ์ถ่าน

อดัแท่งตามมาตรฐาน มผช.238/2547 พบ

ว่าค่าความร้อนไม่ผ่านมาตรฐาน 

- กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ลงพืน้ทีใ่ห้ค�าแนะน�า

และปรกึษาเชงิลึกเพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว และ

เกบ็ตวัอย่างมาเพือ่ทดสอบตามมาตรฐาน

3 1-3 

เมษายน 2558

นายสุรชัย ค�าอ้าย ถ่านอัดแท่ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

- ผูป้ระกอบการมปัีญหาเรือ่งของความชืน้ ไม่

สามารถอบให้แห้งได้เรว็ และขาดความรู้ 

ความเข้าใจ เกีย่วกบัคณุภาพของผลติภณัฑ์

ถ่านอดัแท่งตามมาตรฐาน (มผช. 

238/2547) และกระบวนการขอ มผช.
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ผลการด�าเนินงาน

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�า

แนะน�าเกี่ยวกับกระบวนการผลิตถ่านอัด

แท่ง การใช้เตาอบไล่ความชื้น และ

กระบวนการขอ มผช. พร้อมเก็บตัวอย่าง

มาเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน

4 1-3

เมษายน 2558

นายประธาน กลิน่หอม ถ่านอัดแท่ง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

- ผู้ประกอบการก�าลังรับช่วงการผลิตถ่านอัด

แท่งจากนายสุ่ม ใหม่อารีย์ ประธานกลุ่ม

ถ่านอัดแท่งบ้านสันป่าก๊อ 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�า

แนะน�าและปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิตถ่านอัดแท่งและกระบวนการขอ มผช. 

พร้อมเก็บตัวอย่างมาเพื่อทดสอบตาม

มาตรฐาน

5 1-3

เมษายน 2558

นายคงเดช เข่ือนเพชร ถ่านดูดกลิ่น อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

- ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมสัมมนา “การพฒันา

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบ

การ SMEs และ OTOP จงัหวดัล�าปาง” วนัที่ 

3 ธนัวาคม 2557 ณ โรงแรมล�าปางเวยีงทอง 

จงัหวดัล�าปาง ผู้ประกอบการแจ้งมปัีญหา

คุณภาพและบรรจภุณัฑ์ 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�า

แนะน�าและปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาดัง

กล่าว และเก็บตัวอย่างมาเพื่อทดสอบตาม

มาตรฐาน

6 1-3

เมษายน 2558

นายสานิตย์ ต๊ะปวง ถ่านอัดแท่ง อ�าเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย

- ผู้ประกอบการมีปัญหาการไล่ความชื้นของ

ถ่านอัดแท่ง จ�าเป็นต้องสร้างเตาอบใหม่ 

และขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งตาม

มาตรฐาน (มผช.238/2547) และ

กระบวนการขอ มผช. 

- กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เดนิทางลงพืน้ทีใ่ห้ค�า

แนะน�าและปรกึษาปัญหาดงักล่าว พร้อมเกบ็

ตวัอย่างมาเพือ่ทดสอบตามมาตรฐาน

7 1-3 

เมษายน 2558

นายสมศักดิ์ ค�าอุปละ ถ่านอัดแท่ง อ�าเภอ 

พญาเม็งราย 

จังหวัดเชียงราย

- ผู้ประกอบการมีปัญหาเดือยหมุนของเครื่อง

ผลิตถ่านอัดแท่ง ช�ารุด จึงหยุดผลิตชั่วคราว 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่ให้ค�า

แนะน�ากระบวนการขอ มผช. และเมื่อผู้

ประกอบการเปิดท�าการผลิตถ่านอัดแท่ง

แล้ว จะส่งตัวอย่างถ่านอัดแท่งมากรม

วิทยาศาสตร์บริการ เพื่อทดสอบตาม

มาตรฐานต่อไป
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ผลการด�าเนินงาน

8 1-3 

เมษายน 2558

นายวิฑูรย์ สาริวงศ์ ถ่านหุงต้ม อ�าเภอ 

พญาเม็งราย 

จังหวัดเชียงราย

- กลุ่มถ่านอดัแท่งหมู ่8 ต�าบลไม้ยา  

ผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตถ่านอดัแท่งต่อ

ไปได้ เพราะต้องใช้ก�าลังคนมาก ต้องควบคมุ

การอบตลอดเวลา และอปุกรณ์เครือ่งจกัรมี

ปัญหาบ่อย ท�าให้ผู้ประกอบการเปล่ียนจาก

ผลิตภณัฑ์ถ่านอดัแท่งเป็นผลิตภณัฑ์ถ่านหงุต้ม 

ซึง่ใช้ก�าลังคนน้อย การควบคุมการเผาถ่าน 

กไ็ม่ยุง่ยาก และไม่มอีปุกรณ์เครือ่งจกัร 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�า

แนะน�าเกี่ยวกับกระบวนการเผา และ

กระบวนการขอ มผช.พร้อมเก็บตัวอย่างมา

เพื่อทดสอบตามมาตรฐาน

9 1-3 

เมษายน 2558

นายมนตรี กาวิจันทร์ ถ่านอัดแท่ง อ�าเภอ

พญาเมง็ราย 

จังหวัดเชียงราย

- ผู้ประกอบการสามารถด�าเนินการผลิตถ่าน

อัดแท่งจัดจ�าหน่ายในพื้นที่ แต่ขาดความรู้ 

เกี่ยวกับมาตรฐานถ่านอัดแท่งและ

กระบวนการขอ มผช.

- กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ลงพืน้ทีใ่ห้ค�า

แนะน�าและปรกึษาปัญหาดงักล่าว และ ไม่

สามารถเกบ็ตวัอย่างเพราะหยดุการผลติ

ชัว่คราว ผูป้ระกอบการจะส่งตวัอย่างถ่านอดั

แท่งทางไปรษณย์ีมากรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

เพือ่ทดสอบตามมาตรฐานต่อไป

10 1-3 

เมษายน 2558

นายสถาพร อินท�า ถ่านอัดแท่ง อ�าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย

- ผู้ประกอบการสามารถด�าเนินการผลิตถ่าน

อัดแท่งจัดจ�าหน่ายในพื้นที่ แต่ขาดความรู้ 

เกี่ยวกับมาตรฐานถ่านอัดแท่งและ

กระบวนการขอ มผช.

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ให้ค�า

แนะน�ากระบวนการทดสอบคุณภาพตาม

มาตรฐานของถ่านอัดแท่ง และ

กระบวนการส่งขอ มผช.พร้อมเก็บตัวอย่าง

มาเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน

 2.4 ติดตามการยื่นขอการรับรอง มผช.

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

20-21 กรกฎาคม 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านบัว

สวรรค์ ต�าบลวังนกแอ่น อ�าเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น - ให้ค�าปรกึษาและแก้ไข

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ

ฉลากติดบรรจุภัณฑ์

- สามารถสนับสนุนให้ยื่นขอ

การรับรอง 5 ผลิตภัณฑ์



131โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

3. สรุปผลการด�าเนินงาน 

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพถ่านอัดแท่งและถ่านผลไม้ดูดกลิ่นให้ได้รับการรองรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและให้ค�าปรึกษา (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่

กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก 

ล�าปาง พะเยา และเชียงราย

60 83 5 5

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการ

 4.1 การเดินทางพบผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่มีอุปสรรค คือ การคมนาคมไม่สะดวก เส้นทางทุรกันดาร 

การติดต่อสื่อสารท�าได้ล�าบาก เพราะบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

 4.2 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่เห็นความส�าคัญในการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 4.3 ผู้ประกอบการขาดเงินลงทุนที่จะพัฒนาสถานที่ผลิตให้เหมาะสม 

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง
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โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
ประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน

 รัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการรับผิดชอบในการผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ที่จะน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถและขยายศักยภาพทางการค้า  

ผู้ประกอบการระดับชุมชนท่ีผลิตสินค้า OTOP มีโอกาสที่จะขยายก�าลังการค้าและโอกาสทางธุรกิจ ถ้ามีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบ และภาชนะที่บรรจุให้สวยงามน่าใช้ ที่ส�าคัญคือพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานและได้รับ

ความเช่ือถือจากผู้บริโภค 

 แก้วเป็นวัสดุหนึ่งที่ผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้ความสนใจ ในต่างประเทศมีหลายที่เปิดเป็น

แหล่งท่องเทีย่วให้ชมการสาธติการข้ึนรปูแก้ว ในขณะเดียวกนักข็ายสนิค้า ชิน้งานศลิปะแก้วเมือ่ท�าเป็นผลติภณัฑ์จะขาย

ในราคาที่แพงมาก เพราะการท�าแก้วต้องใช้ความอดทนสูงและความช�านาญสูง กว่าจะประดิษฐ์เป็นชิ้นงานศิลปะแก้ว

สักชิ้น ในประเทศไทยปัจจุบันมีกลุ่มท่ีสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้บ้างแล้วเช่น กระเบื้องแก้ว ขวดแก้วตกแต่ง 

ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกระจกแผ่น และการท�าผลิตภัณฑ์จากการเป่าแก้ว 

 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส�าหรับผลิตภัณฑ์แก้ว คือ 

มผช.78/2546 ผลติภณัฑ์เป่าแก้ว มผช.193/2546 ผลิตภณัฑ์ลูกปัด มผช.426/2547 ผลิตภณัฑ์ศลิปะบนแก้วและ มผช.

820/2548 ผลิตภัณฑ์แก้วหลอม 

 ผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนทั้งประเทศมีประมาณ 300 กลุ่ม กระจายตามภาคต่าง ๆ ส�าหรับภาคใต้ซึ่งถือ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ มีประมาณ 33 กลุ่ม ที่เป็นผู้ประกอบการ OTOP แต่ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วที่ไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนแต่ท�าเป็นอาชีพที่มีความสนใจในการขอมาตรฐาน คาดว่ายังมีอีกมาก

 นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน�าผลิตภัณฑ์แก้วไปประกอบ ตกแต่งและสร้างมูลค่าเพิ่มได้

และขอ มผช. ได้ เช่น เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อม ผลิตภัณฑ์ท�าจากผ้า เป็นต้น 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้วท่ีงานวิจัยหลายเร่ือง เหมาะส�าหรับกลุ่มชุมชน

ด้านแก้ว สามารถใช้องค์ความรู้ด้านแก้วที่มีมาใช้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และแก้ไขปัญหาการผลิต เกิดการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐานชุมชน หรือมาตรฐานอื่นได้ในอนาคต เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์อัน

เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดจ�าหน่ายสินค้าได้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แก้ว
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 ส�าหรบัการพฒันาผลติภณัฑ์แก้วในส่วนของลกูปัดแก้วและกระจกส ีทีผ่่านมาห้องปฏบิตักิารเชีย่วชาญด้านแก้ว 

มีงานวิจัยที่ได้ท�าส�าเร็จแล้วหลายเรื่อง ได้แก่ การพัฒนาสูตรแก้วอ่อนส�าหรับการท�าเคร่ืองประดับ และพัฒนาเทคนิค 

การท�าลกูปัดแก้ว และการพฒันาผลติภณัฑ์แก้วจากกระจกแผ่น จงึสามารถเข้าไปด�าเนนิการในการให้องค์ความรู ้ทัง้ด้าน

เนือ้แก้ว และเทคนคิการขึน้รปู

แก้วอ่อนที่พัฒนาขึ้นเองและลูกปัดที่น�าเนื้อแก้วไปใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปกระจก

 ขณะเดยีวกนัห้องปฏบัิตกิารเชีย่วชาญด้านแก้ว มโีครงการวจิยั เรือ่ง พฒันาเนือ้แก้วส�าเรจ็รปูชนดิอณุหภมิูต�า่

เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและตกแต่ง เพราะเมื่อมองไปยังวิสาหกิจชุมชนในประเทศจะพบว่า กลุ่มแก้วเป่า 

และแก้วหลอม มีจ�านวนน้อยมาก ทัง้ทีม่คีวามสามารถในการสร้างงานศลิปะทีม่ลีกัษณะเป็นอตัลกัษณ์ของในชมุชนและ

ของประเทศโดยเฉพาะ ปัจจุบันเป็นลักษณะของการเป่าแก้วจากแท่งแก้วซึ่งมีข้อจ�ากัดท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีรูปแบบ

เดิมและไม่หลากหลายเท่าที่ควร แก้วส�าเร็จรูปดังกล่าวท�าให้การประดิษฐ์งานศิลปะหรือการสร้างงานจากวัสดุแก้วง่าย

ขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างผลิตผลใหม่ แก่วิสาหกิจชุมชน เกิดรายได้และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

จนได้ มผช. หรือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ในอนาคต 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กับผู้ประกอบการ 

กลุ่มชุมชนด้านแก้วในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการยกระดับคุณภาพสินค้าประเภท

แก้วของผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดภาคใต้ โดยต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ข้อมูลที่ได้จะ

ท�าให้แนวทางพัฒนาสินค้าประเภทแก้วท่ีถูกต้องและตรงประเด็น ตอบสนองต่อความต้องการผู้ประกอบการชุมชนได้

อย่างแท้จริง

1. วัตถุประสงค์

  1.1 เพื่อให้ผู้อบรมความรู้ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ในการท�าลูกปัดแก้ว เพื่อขอ มผช.

  1.2 เพื่อให้ผู้อบรมสามารถท�าน�้าดินชุบแกนส�าหรับขึ้นรูปขึ้นใช้เอง แทนการซื้อจากต่างประเทศ

  1.3 เกิดการแตกสายการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เสริมรายได้ให้ผู้อบรม
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 2. ผลการด�าเนินงาน

 2.1 ลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข

จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา วิธีด�าเนินการ/แนวทางแก้ไข

นครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑ์เชือก
ถัก

1. ไม่มปีระสบการณ์ทางด้านการท�าผลิตภณัฑ์จากแก้ว
2. ต้องการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ออกจ�าหน่าย

จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลักสูตรเทคนคิ
การท�าลูกปัดแก้วและน�า้ดินชุบแกน

สุราษฎร์ธานี ลูกปัดโบราณ 1. ไม่มปีระสบการณ์ทางด้านการท�าผลิตภณัฑ์จากแก้ว
2. ต้องการสร้างผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของชมุชน

จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลักสูตรเทคนคิ
การท�าลูกปัดแก้วและน�า้ดินชุบแกน

 2.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผูเ้ข้ารบัการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 19-21 มกราคม 2558 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว ณ ศนูย์สงเคราะห์และฝึก

อาชพีสตรภีาคใต้ 
อ�าเภอรตัภมูิ 
จงัหวดัสงขลา

43 

2 23-26 มกราคม 2558 เทคนิคการท�าลูกปัดแก้วและน�้าดินชุบแกน ณ ศนูย์ท่องเทีย่วบ้านครีวีง 
อ�าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 

3 25-28 กมุภาพนัธ์ 2558 เทคนิคการท�าลูกปัดแก้วและน�้าดินชุบแกน ณ วดัศรเีวยีง อ�าเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

20

4 15-17 มีนาคม 2558 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว ณ โครงการพฒันาพืน้ที่
หนองใหญ่ตามพระราชด�าริ 
อ�าเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

40

5 18-21 มีนาคม 2558 เทคนิคการท�าลูกปัดแก้วและน�้าดินชุบแกน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่
หนองใหญ่ตามพระราชด�าริ 
อ�าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร

40 
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผูเ้ข้ารบัการ

ฝึกอบรม (ราย)
6 23-26 มีนาคม 2558 เทคนิคการท�าลูกปัดแก้วและน�้าดินชุบแกน ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง

ภูเก็ต อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต

40 

7 27-29 มีนาคม 2558 การสร้างงานศิลปะบนแก้ว ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
ภูเก็ต อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต

40 

8 26-28 พฤษภาคม 
2558

การสร้างงานศิลปะบนแก้ว ณ อบต. ไกรนอก 
อ�าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย

52 

3. สรุปผลการด�าเนินงาน

 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าประเภทแก้วของผู้ประกอบการชุมชน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล
6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต และสุโขทัย

150 295 15 30

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

 4.1 ระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้นเกินไปท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่พัฒนาฝีมือได้ช้าอาจจะไม่สามารถท�า

ลวดลายที่ซับซ้อนได้ 

 4.2 การสร้างงานใช้อุปกรณ์เฉพาะ บางอย่างไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่น 

 4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลายรายขาดแรงจูงใจในการสร้างงานอย่างต่อเนื่อง

5. ข้อเสนอแนะ

 5.1 ฝึกอบรมเชิงลึกส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย และติดตามให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

 5.2 สร้างเครอืข่ายให้ผูป้ระกอบการสามารถตดิต่อกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายได้โดยตรง พร้อมทัง้ให้ข้อมลูแหล่งจดัซือ้อปุกรณ์

 5.3 น�าเสนอผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ (role model) และแนะน�าช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม
สูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน่

 จากการที่กลุ่มเยื่อและกระดาษ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษหัตถกรรมให้กับกลุ่มผู้ผลิต

กระดาษหัตถกรรมในภาคเหนือและภาคกลางในอดีต เมื่อกลุ่มเยื่อและกระดาษได้ท�าการติดตามผลการด�าเนินงานของ

กลุม่ดังกล่าว พบว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ยังไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นส่วนมาก เพราะคุณภาพของกระดาษ

หัตถกรรมที่ผลิตยังไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และจากการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ได้จัดสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร โครงการเสรมิสร้างผลติภณัฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสูร่ะดบัสากลด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากนู จงัหวดั

พษิณโุลก กลุม่ผูป้ระกอบ ด้านกระดาษหตัถกรรมท่ียงัไม่ได้รับรองมาตรผลิตภณัฑ์ชมุชนและผู้ท่ียืน่ขอการรับรองแล้วแต่ไม่

ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความประสงค์ให้กลุ่มเยื่อและกระดาษจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม

สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องการสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตกระดาษหัตถกรรมในภาคเหนือและภาคกลาง  

ยืน่ขอมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนท่ีเกีย่วข้องมากข้ึนพร้อมทัง้พฒันาคณุภาพกระดาษหตัถกรรมทีผ่ลติให้ตรงกบัข้อก�าหนด

ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถการผลิตของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน 

กรมวทิยาศาสตร์บรกิารมอีงค์ความรูใ้นการปรบัปรงุคณุภาพกระดาษหตัถกรรม เพือ่ให้มคีณุภาพตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์

ชุมชน จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่กลุ่มผู้ผลิตกระดาษ

หัตถกรรมและผู้สนใจทั่วไป

1. วัตถุประสงค์

 1.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตกระดาษหัตถกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ในการท�ากระดาษ

หัตถกรรมมากขึ้น ท�าให้ผลิตกระดาษหัตถกรรมให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 1.2 เพือ่ส่งเสรมิให้ผูผ้ลติกระดาษหตัถกรรมในภาคเหนอื และภาคกลาง ยืน่ขอมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนมากขึน้

2. ผลการด�าเนินงาน

 2.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร/ หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ

กระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสา 

บ้านต้นเปา หมู่ 1 ต�าบลต้นเปา 

อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่

31

2 25-26 มีนาคม 2558 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ

กระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุม่โรงเรยีนหมูบ้่านเดก็และเครอื

ข่าย หมู ่2 ต�าบลวงัด้ง อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดักาญจนบรุ ี

33
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุุ่มหัตถกรรมกระดาษสา จังหวัดเชียงใหม่
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนหมู่บ้านเด็กและเครือข่าย จังหวัดกาญจนบุรี
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การลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก ณ จังหวัดเชียงใหม่

 2.2 ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ 

 จากการทีก่ลุม่เยือ่และกระดาษ ได้จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร การพฒันาคณุภาพกระดาษหตัถกรรม

สูม่าตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน ให้แก่ผูป้ระกอบการกลุม่หตัถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา ในวนัที ่24-25 กมุภาพนัธ์ 2558 

ท�าให้ผู้ประกอบมีการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมดีขึ้นแต่ยังพบปัญหาในบางจุด คือ ความสม�่าเสมอของสี  

ความเรยีบ และความสม�า่เสมอของแผ่นกระดาษยงัไม่ดเีท่าทีค่วร ทางกลุม่เยือ่และกระดาษจงึได้ลงพืน้ทีเ่พือ่ให้ค�าปรกึษา

เชิงลึกเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีผู้เข้ารับค�าปรึกษาเชิงลึก จ�านวน 11 ราย

วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ผลการด�าเนินงาน
25-27

พฤษภาคม 2558

กลุ่มหัตถกรรมกระดาษ

สาบ้านต้นเปา 

จ�านวน 11 ราย

กระดาษสา หมู่ 1 ต�าบลต้นเปา 

อ�าเภอสันก�าแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

 ผู้กระกอบการสามารถผลิตกระดาษสาที่มี

คุณภาพตรงกับข ้อก�าหนดของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ท�าให้สามารถเข้าสู่กระบวนการ

ขอการรบัรองมาตรฐานฯ ได้
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3. สรุปผลการด�าเนินงานกิจกรรม 

 สรุปผลการด�าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัประโยชน์

จากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ

ยื่นขอรับรองมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล
จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดเชียงใหม่

60 75 10 12

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการฯ

 4.1 ผู้ประกอบการผลิตกระดาษหัตถกรรมมีความแตกต่าง หลากหลาย และมีกระบวนการผลิต ความ
ประณีตและจุดเด่นแตกต่างกัน ท�าให้มีความตั้งใจในการพัฒนาปรับปรุงแตกต่างกัน
 4.2 ผู้ประกอบการไม่เห็นความส�าคัญและไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระดาษหัตถกรรม 
 4.3 ผูป้ระกอบการบางรายประสบปัญหาความพร้อมของสถานที ่และอปุกรณ์ในการผลติกระดาษหตัถกรรม 
รวมถึงปัญหาด้านเงินทุน ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานได้

5. ข้อเสนอแนะ

 5.1 ผูป้ระกอบการต้องการหาทางลดต้นทนุการผลติกระดาษหตัถกรรม และการพฒันาลวดลายของผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรมีงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตกระดาษ และพัฒนาลวดลายของผลิตภัณฑ์
 5.2 ผูป้ระกอบการต้องการผลติกระดาษหตัถกรรมจากวตัถดิุบชนดิอืน่ ๆ  เช่น เศษผ้า ดังนัน้ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
ควรมีวิจัยในการผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเศษผ้า 
 5.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรติดตามปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและ
ต่อยอดความรู้ของผู้ประกอบการ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว
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	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ท�าการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยด้ีานการผลติ	ผลติภณัฑ์สมนุไพรมาอย่างต่อเนือ่ง	
และได้น�าความรูท้ีไ่ด้ถ่ายทอดให้กบัผูผ้ลติโดยการจัดการอบรมเชงิปฏบิติัการ	รวมถงึน�าสินค้าของผู้ประกอบการมาท�าการ
ทดสอบเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพสินค้า	 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยื่นขอ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (มผช.)	 และยื่นจดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 โดยในรอบปี	 2557	 ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการ 
ยืน่ขอ	มผช.	และยืน่จดแจ้งสตูรผลติภณัฑ์	รวมท้ังสิน้	62	ผลิตภณัฑ์	และมีผูเ้ข้าร่วมรบัการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี677	ราย	
ตวัอย่างกลุม่ผลติภัณฑ์ท่ีเข้าไปช่วยแก้ปัญหา	ได้แก่	สบูก้่อน	สบูเ่หลว	แชมพ	ูครมีนวด	ผลติท�าความสะอาด	และผลติภณัฑ์
ซกัลา้ง		อยา่งไรก็ตามพบวา่การยืน่ขอรับรองมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชนปี	2557	นัน้	ยงัมีสนิค้า	OTOP	ประเภทสมนุไพร
ทีไ่ม่ใช่อาหาร	ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การรบัรองเฉลีย่ถงึร้อยละ	36*	(ปี	2553-2556	เฉลีย่ร้อยละ	38)		ดงันัน้	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	
จึงด�าเนนิการโครงการเพือ่พฒันาคณุภาพสนิค้า	OTOP	ประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารโดยติดตามผลการด�าเนนิงานหลงั
การอบรมและลงพื้นท่ีให้ค�าปรึกษาปัญหาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการส�าหรับตัวอย่างที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	 
โดยยังคงมุ่งเน้นในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการผลิตสินค้า	 เพื่อสร้างความ
มัน่ใจแก่ผูบ้รโิภคเกีย่วกบัคณุภาพและความปลอดภยัของสินค้า	อนัจะน�าไปสู่การสร้างอาชพีและรายได้ให้แก่ชมุชนอย่าง
ยั่งยืน	โดยแบ่งออกเป็น	2	โครงการย่อยตามภูมิภาค	ดังนี	้

-	โครงการพัฒนาสินค้า	OTOP	ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเครือข่าย

-		โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	(OTOP)	ในภาคกลางและจังหวัดเครือข่าย

โครงการทดสอบสินค้า OTOP 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเป็น 1 ใน 5 ของประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ที่กรมวิทยาศาสตร์

บริการ (วศ.) ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการผลิตของผู้ผลิต

สินค้าในหลายจงัหวดั ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้โครงการทดสอบสินค้า OTOP เพือ่ยกระดบัคณุภาพสินค้า

และความปลอดภัยของผู้บริโภค

*ที่มาของข้อมูล : ส�านักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กุมภาพันธ์ 2558
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โครงการพัฒนาสินค้า OTOP 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเครือข่าย

1. วัตถุประสงค์ 

	 1.1	 เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นกระบวนการผลติ	รวมทัง้ใช้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีในการพฒันา	

และแก้ไขปัญหาในการผลิตสินค้า	OTOP	ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

	 1.2	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า	OTOP	ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 เช่น	สบู่เหลว	สบู่ก้อน	

สบู่กลีเซอรีน	แชมพ	ูครีมนวดผม	ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน	ผลิตภัณฑ์ซักล้าง	ให้ได้มาตรฐาน		

	 1.3	 เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนในการใช้สินค้า	OTOP	ประเภทสมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร	ว่ามีคณุภาพ

และปลอดภัยตามมาตรฐาน

	 1.4	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน	 รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า	OTOP	

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	

	 ปัจจุบันมีความนิยมในการใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�าวันอย่างแพร่หลาย	 จะเห็นได้จากมีการวางจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์สมนุไพรอยูท่ัว่ไป	ทัง้ตามตลาดนดั	และห้างสรรพสนิค้า	เนือ่งจากสรรพคณุและคณุค่าของสมนุไพรสามารถใช้

เป็นยารกัษาโรค	หรอืใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร	 รวมถงึการน�ามาใช้เป็นส่วนผสมหรือท�าเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง	ๆ	

เช่น	 สบู่ก้อน	 สบู่เหลว	 แชมพู	 ครีมนวด	 ครีมบ�ารุงผิว	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลต่อร่างกายใน

ระยะยาว	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปานกลาง	หรือต้องปรับปรุงคุณภาพ	เนื่องจากยังไม่ได้

รับการรับรองมาตรฐาน	มีคุณภาพไม่สม�่าเสมอท�าให้ไม่สามารถผลิตซ�า้ในปริมาณและคุณภาพเดิมได้	อีกทั้งรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้	 และไม่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	 นอกจากนั้นสินค้ายัง

ขาดเอกลักษณ	์และมีการลอกเลียนแบบสินค้ากันเป็นจ�านวนมาก	

	 เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว	โครงการเคมี	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	จึงได้จดัท�าโครงการ	“การพัฒนาสนิค้า	OTOP	

ประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารในพืน้ทีภ่าคเหนอืและจังหวดัเครือข่าย”	 ขึน้ในปีงบประมาณ	2557-2561	 ซึง่เป็นหนึง่ใน

โครงการย่อยของชุดโครงการ	 “ทดสอบสินค้า	 OTOP	 เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค”	 

ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	 โดยมวีตัถปุระสงค์ทีมุ่ง่เน้นการใช้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี ในการพฒันาและ

แก้ไขปัญหาในการผลติสนิค้า	OTOP	ประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารในกลุม่ผลติภณัฑ์	สบู	่แชมพ	ูผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด	

และผลติภณัฑ์ซกัล้าง	ให้สามารถยืน่ขอการรบัรองตามมาตรฐานผลติภณัฑ์	หรอืยกระดบัคณุภาพสนิค้าในระดบัรางวัลจาก

หน่วยงานทีใ่ห้การสนบัสนนุสนิค้า	OTOP	นอกจากนี	้ยงัสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้บริโภคเกีย่วกบัคณุภาพและความปลอดภยั

ของสนิค้า	รวมถงึเป็นการสร้างอาชพีและรายได้ให้แก่ชมุชน	เพิม่โอกาสในการแข่งขนัให้กบัสนิค้า	OTOP	ของประเทศไทย

2. ผลการด�าเนินงาน
.

	 ข้อมลูจากการลงพืน้ทีใ่นปีงบประมาณ	2556-2557	พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ทีผ่ลิตสินค้า	OTOP	ประเภท

สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารสมควรได้รบัการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพและได้มาตรฐาน	เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรอง	โดย

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้การช่วยเหลือ	ดังนี้
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หลักสูตรที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)

1 3	พฤศจิกายน	2557 การผลิตสบู่ กลุ่มสตรีบ้านเสาวังคา

ต�าบลบ่อตาโล	่อ�าเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20

2 3	พฤศจิกายน	2557 การผลิตแชมพู 20

3 4	พฤศจิกายน	2557 การผลิตสบู่เหลว กลุ่มอาบีบักร	ต�าบลบึงน�า้รักษ์	

อ�าเภอบางน�า้เปรี้ยว	

จังหวัดฉะเชิงเทรา

45

4 4	พฤศจิกายน	2557 การผลิตแชมพู 45

5 17	พฤศจิกายน	2557 การปรับปรุงคุณภาพ 

สบู่เหลว

กลุ่มน�้ายาสมุนไพรบ้านนาขุม

อ�าเภอพรหมพิราม	

จังหวัดพิษณุโลก

30

6 17	พฤศจิกายน	2557 การผลิตแชมพู 30

7 11	กุมภาพันธ์	2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ	์

ครีมทาผิว	สู่มาตรฐาน

ชุมชน

กลุ่มชมรมสัจธรรมชีวิต

บ้านหนองปลาไหล	อ�าเภอลานสัก	

จังหวัดอุทัยธานี

26

8 12	กุมภาพันธ์	2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ	์สบู่	

สู่มาตรฐานชุมชน

25

	 2.2	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

	 	 ตดิตามผลหลงัการอบรมและให้ค�าปรกึษาแก้ปัญหาตัวอย่างทีไ่ม่ผ่านมาตรฐาน	โดยให้ค�าแนะน�าและการ

ช่วยเหลือในการยื่นขอรับรอง	เช่น	ข้อมูลสารเคมี		ข้อมูลฉลาก	รวมถึงแก้ปัญหาตัวอย่างที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

1 26	มีนาคม	2558 กลุ่มอาบีบักร	

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1.	ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	 

ตราอาบีบักร

2.	ผลิตภัณฑ์ล้างจาน	 

ตราอาบีบักร

3.	ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม	 

ตราอาบีบักร

4.	แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูด	 

ตราอาบีบักร

5.	สบู่เหลวผสมสมุนไพรขมิ้น	 

ตราอาบีบักร

6.	สบู่ทานาคา	ตราอาบีบักร

ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการจัด

เตรียมข้อมูลที่จ�าเป็น	เช่น	ชื่อสูตร

สารเคม	ีปริมาณสารเคมีที่มีใน

ผลิตภัณฑ	์รวมทั้งให้ค�าแนะน�าถึง

เอกสารที่จ�าเป็นในการขอจดแจ้ง	

นอกจากนี้ยังได้ลงไปดูสถานที่ผลิต	

ส�าหรับเป็นข้อมูลเพื่อให้ค�าปรึกษา

และแก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป	

	 2.1	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
	 	 ด�าเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จ�านวน	8	หลักสูตร	มีรายละเอียดดังนี้
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3. สรุปผลการด�าเนินงาน

	 สรุปผลการด�าเนินงาน	 โครงการพัฒนาสินค้า	 OTOP	ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคเหนือและ

เครือข่าย

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการ

ที่ได้รับการถ่ายทอด (ราย)

จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่

กระบวนการรับรอง (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

7	จังหวัด	ได้แก่	พิษณุโลก	

อุทัยธานี	อยุธยา	ฉะเชิงเทรา	

สุราษฎร์ธาน	ีนครศรีธรรมราช	

และภูเก็ต

200 241 20 18

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

2 13-16	กรกฎาคม	

2558

1.	กลุ่มสมุนไพรสัมพันธ	์ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.	กลุ่มศูนย์สมุนไพรพื้นบ้านไทย	

จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.	กลุ่มแปรรูปสมุนไพร	 

จังหวัดภูเก็ต

1.	สบู่สมุนไพรขมิ้นผสม

มะขาม	(ขมิ้นผง)

2.	สบู่สมุนไพรขมิ้นผสม

มะขาม	(น�้ามันขมิ้น)

3.	สบู่สมุนไพรขมิ้นกลิ่น

ตะไคร้

1.	สบู่เหลวเนื้อมุกเปลือก

มังคุด

2.	สบู่เหลวเนื้อมุกขมิ้นชัน

3.	สบู่เหลวเนื้อมุกแอปเปิ้ล

4.	สบูเ่หลวเนือ้มกุสตรอเบอร์รี่

5.	แชมพูสมุนไพรมะกรูด

1.	แชมพูดอกอัญชัน

2.	สบู่เหลวขมิ้นผสมน�า้ผึ้ง

3.	ครีมนวดผมดอกอัญชัน

4.	ครีมหมักผมมะกรูด	ผสม 

ใบย่านาง

ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่และ

อุปกรณ์การผลิต	เพื่อให้คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน

สม�า่เสมอ	

ช่วยแก้ไขปรบัปรงุสตูรให้ได้

มาตรฐาน	เช่น	ค่าความเป็น 

กรด-ด่าง	ไม่ได้มาตรฐาน	ผลติภณัฑ์

ตกตะกอนเมือ่ตัง้ทิง้ไว้	เป็นต้น

ให้ค�าแนะน�าผู้ประกอบการจัด

เตรียมข้อมูลทีจ่�าเป็น	เช่น	ชือ่สตูร

สารเคม	ีปรมิาณ	สารเคมีที่มีใน

ผลิตภัณฑ์	รวมทั้งให้ค�าแนะน�าถึง

เอกสารที่จ�าเป็นต้องใช้ในการยื่น

จดแจ้งฯ
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4. ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ

	 4.1	ผูป้ระกอบการขาดความรูค้วามเข้าใจในการขอการรบัรองตามมาตรฐาน	เนือ่งจากไม่เข้าใจในกฎระเบยีบ

ต่าง	ๆ	ของทางราชการ		

	 4.2	ผู้ประกอบการท�าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรที่บอกต่อ	ๆ	กันมาว่าใช้ได้ดี	แต่ไม่มีการตรวจสอบว่าผ่าน

มาตรฐานหรือไม่	จึงท�าให้ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ

	 4.3	ผูป้ระกอบการขาดความรูเ้รือ่งวตัถดุบิทีใ่ช้ในการผลติ	ซ่ึงการยืน่ขอจดแจ้งเครือ่งส�าอางและวตัถอุนัตราย

ต้องแจ้งชือ่ทางเคมขีองวตัถดุบิทีใ่ช้	หน้าทีข่องสารเคมแีต่ละชนดิรวมท้ังปริมาณสารเคมท่ีีมใีนผลิตภณัฑ์	ท�าให้ผู้ประกอบ

การไม่สามารถยื่นขอจดแจ้งฯ	ได้เอง	

	 4.4	ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจในสูตรการผลิตที่ดีพอ	ท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน

5. ข้อเสนอแนะ

	 5.1	ควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการยื่นขอจดแจ้งฯ	ได้แก่	ล�าดับขั้นตอนในการยื่นขอ	เอกสารที่จ�าเป็น	

ข้อก�าหนด	ค่าใช้จ่าย	รวมถึงสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน

	 5.2	 ควรให้ความรูเ้กีย่วกบัข้อความและเนือ้หาจ�าเป็นทีค่วรมอียูใ่นฉลาก	โดยไม่เขยีนโอ้อวดสรรพคณุเกนิจรงิ

	 5.3	ควรมกีารบูรณาการด้านความรูก้บัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการยืน่ขอการ

รับรอง

บรรยายภาคทฤษฎี 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

แนะน�ากรมวิทยาศาสตร์บริการ และกล่าวเปิดการอบรม

เรียนรู้วิธีการผลิตสบู่ก้อนทานาคา 

และแชมพูสูตรผสมสารสกัดมะกรูดก่อนการปฏิบัติจริง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

ณ วัดสุคันธาราม ต�าบลบ่อตาโล่ 

อ�าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
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ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ตอบข้อซักถามในขณะปฏิบัติการ

บรรยายภาคทฤษฎ ีส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฯ ฝึกปฏิบัติการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2557 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน�า้รักษ์ อ�าเภอบางน�า้เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝึกปฏิบัติผลิตสบู่เหลวและแชมพู
บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิต 

สบู่เหลวและแชมพู
ลงทะเบียน

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2557 (อบต.เก่า) อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
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ฝึกปฏิบัติการ
บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอน

ในการผลิตสบู่ก้อนและครีมทาผิว

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อบต.ประดู่ยืน อ�าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานการขอยื่นการรับรอง รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและ

แก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 16 มีนาคม 2558 บรรยายในการให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 

ในการจดแจ้งเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย ณ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าพบเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อยื่นขอการรับรอง

มาตรฐาน มผช. ของกลุ่มสมนุไพรพืน้บ้านไทย

เข้าพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

เพื่อยื่นขอจดแจ้งของกลุ่มแปรรูปสมุนไพร

ให้ค�าแนะน�าสถานที่ผลิต

แก่กลุ่มสมุนไพรสัมพันธ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (OTOP)                                            
ในภาคกลางและจังหวัดเครือข่าย

1. วัตถุประสงค์ 

	 1.1	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า	OTOP	ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 เช่น	สบู่ก้อน	สบู่เหลว	

สบู่กลีเซอรีน	แชมพ	ูผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน

	 1.2	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้สินค้า	OTOP	ที่ผลิตในประเทศ	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 การด�าเนินงานประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	7	ครั้ง	7	จังหวัด	และลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษา

เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์	4	ครั้ง	6	จังหวัด	

	 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ส�าคัญ	 การใช้สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมของคนไทยที่ได้รับ 

การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 วัตถุดิบสมุนไพรสามารถน�ามาแปรรูปเบื้องต้นเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดทั้งในรูปยารักษาโรค	

อาหารเสรมิ	เครือ่งส�าอาง	ตลอดจนยาก�าจดัศตัรพูชื	ปัจจุบนัมกีารน�าสมนุไพรหลายชนดิมาใช้ส�าหรับบ�ารุงผิว	จึงมกีารน�า

สมุนไพรเหล่านี้มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางเป็นจ�านวนมาก	กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยส�านักเทคโนโลยี

ชุมชน	 มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 เช่น	 สบู่ก้อน	 สบู่เหลว	 สบู่ก้อนกลีเซอรีน	 แชมพู	 

และผลติภัณฑ์ล้างจาน	มาอย่างต่อเนือ่ง	อกีท้ังยงัมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยขีัน้ตอนการผลติผลติภณัฑ์สมนุไพรให้มคีณุภาพ

และมาตรฐานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับชุมชนและ	 SMEs	 รวมถึงการให้ค�าปรึกษาในด้านระบบคุณภาพ	 เช่น	 

หลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติเครือ่งส�าอางว่าด้วยสขุลกัษณะทัว่ไป	(Good	Hygienic	Practice	for	Cosmetics,	GHP)	

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต	(Goods	Manufacturing	Practice,	GMP)	เป็นต้น	และจากการส�ารวจของกรม

วิทยาศาสตร์บริการในปี	2557	นั้น	พบว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารที่

ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้นยังมีจ�านวนมาก	ปัญหาที่มักพบในผลิตภัณฑ์คือ	ผลิตภัณฑ์มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์มากเกิน

กว่าทีม่าตรฐานก�าหนด	ผลติภณัฑ์เกดิการแยกชัน้เมือ่ทิง้ไว้เป็นเวลานาน	ค่าความเป็นกรด-ด่างเกินกว่ามาตรฐานทีก่�าหนด	

ปรมิาณไขมนัในสบูก้่อนต�า่กว่าทีม่าตรฐานก�าหนด	ดงันัน้โครงการนีจึ้งมุง่เน้นท่ีจะส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีมคีวามเข้มแขง็

ปานกลางหรือผู้ประกอบการกลางน�้าเข้าสู่กระบวนการซ่ึงผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รัฐบาลให้ความส�าคัญในการ

เพิม่ศกัยภาพโดยน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านคณุภาพของสนิค้า	เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ

รวมถงึผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการยืน่ค�าขอการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	(มผช.)	หรอืยืน่จดแจ้งเครือ่งส�าอางควบคมุ

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 เป็นการสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภคโดยผสมผสานวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญากบัวทิยาศาสตร์	 เทคโนโลยแีละนวตักรรม	 เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถขยายโอกาสทางการตลาด	ซึง่จะเชือ่มโยง	

กบัเศรษฐกิจภูมภิาคและยกระดบัไปสูต่ลาดต่างประเทศได้ในอนาคต	เป็นการสร้างรายได้	สร้างคณุภาพชวีติ	และพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งได้ดียิ่งขึ้น
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	 2.1	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
1 22	ตุลาคม	2557 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ	์

OTOP	ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่

อาหารสู่การรับรองมาตรฐาน	

โรงแรมทวินทาวเวอร	์ 

กรุงเทพมหานคร

74

2 29	ตุลาคม	2557

30	ตุลาคม	2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

OTOP	(สบู่ก้อนสมุนไพร)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

OTOP	(แชมพูสมุนไพรและสบู่

ก้อนกลีเซอรีน)

โรงแรมผึ้งหวาน	รีสอร์ท	

แอนด์	สปา	 

ต�าบลท่ามะขาม	 

อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดกาญจนบุรี

โรงแรมผึ้งหวาน	รีสอร์ท	

แอนด์	สปา	 

ต�าบลท่ามะขาม	

อ�าเภอเมือง	

จังหวัดกาญจนบุรี

39

39	

3 26	พฤศจิกายน	

2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

OTOP	(ผลิตภัณฑ์ล้างจาน)

โรงแรมวาสิฏฐ	ีซิตี	้ 

ต�าบลท่าพี่เลี้ยง	 

อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดสุพรรณบุรี

40
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
27	พฤศจิกายน	

2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

OTOP	(แชมพูสมุนไพรและสบู่

ก้อนกลีเซอรีน)

โรงแรมวาสิฏฐ	ีซิตี	้

ต�าบลท่าพี่เลี้ยง	

อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสุพรรณบุรี

37	

4 27	มกราคม	

2558

28	มกราคม	

2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

OTOP	(สบู่เหลวสมุนไพร)	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

OTOP	(ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว)

โรงแรมชลอินเตอร์	

ต�าบลบางปลาสร้อย	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี

โรงแรมชลอินเตอร์	

ต�าบลบางปลาสร้อย	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี

39	

39	

5 18	กุมภาพันธ์	

2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

OTOP	(สบู่ก้อนสมุนไพร)

โรงแรมกราเซีย	ขอนแก่น

ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

33
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
19	กุมภาพันธ์	

2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

OTOP	(แชมพูสมุนไพรและลูก

ประคบสมุนไพร)

โรงแรมกราเซีย	ขอนแก่น

ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

33

6 5	สิงหาคม	2558

6	สิงหาคม	2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่

ชุมชน	(สบู่ก้อนสมุนไพร)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่

ชุมชน	(แชมพูสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม

สมุนไพร)

สวนนพรัตน	์ 

ต�าบลบ้านปรก

อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดสมุทรสงคราม

สวนนพรัตน์

ต�าบลบ้านปรก

อ�าเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสงคราม

31

31

7 19	สิงหาคม	

2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่

ชุมชน	(สบู่ก้อนสมุนไพร)

โรงแรมโฆษิตฮิลล์

อ�าเภอในเมือง

อ�าเภอเมือง

จังหวัดเพชรบูรณ์

32
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร / หัวข้อบรรยาย พื้นที่
จ�านวนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม (ราย)
20	สิงหาคม	

2558

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่

ชุมชน	(ลูกประคบสมุนไพรและ

แชมพูสมุนไพร)

โรงแรมโฆษิตฮิลล์

อ�าเภอในเมือง

อ�าเภอเมือง

จังหวัดเพชรบูรณ์

32

		 2.2	การให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

	 	 มีผู้ประกอบการที่เข้ารับการให้ค�าปรึกษา	จ�านวน	69	ราย

ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

1 5-6	กุมภาพันธ์	2558 นายบรรชา	ภากระจ่าง

อ�าเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย

นายมะโนไพ		พงศ์สัมพันธ์

อ�าเภอปากชม		จังหวัดเลย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป

สมุนไพรนครหงส์

อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย

สบู่สมุนไพรลอค�า

สบู่สมุนไพรบัวค�า

สบู่สมุนไพรนครหงส์

ผู้ประกอบการทั้ง	3	รายของอ�าเภอ

เชียงคาน	 และอ� า เภอปากชม	 

จังหวัดเลย	 เคยส่งตัวอย่างสบู่ก้อน

เพื่อยื่นขอ	มผช.	แล้ว	แต่พบว่าสบู่มี

ปริมาณไขมันต�่ ากว ่ามาตรฐาน	 

กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงลงพื้นที่

ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ	โดยเข้าไปช่วยปรบั

สตูรการผลติ	 ปรบัปรงุกระบวนการ

ผลติ	 เพื่อส่งตัวอย่างครั้งที	่ 2	 	และ 

ให้ค�าแนะน�าในการจัดสถานท่ีผลิต

ให้เหมาะสม	 ซึ่งขณะนี้ผู ้ประกอบ

การทั้ง	3	รายได้รับ	มผช.	แล้ว
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

2 7	พฤษภาคม	2558 กลุ่มอาชีพบ้านสบู่

เขตลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร

สบู่สมุนไพร	CHAN กรมวิทยาศาสตร์บริการช่วยปรับ

สูตรการผลิตสบู่ก้อนให้มีปริมาณไข

มัน	 และปริมาณไฮดรอกไซด์อิสระ

อยู่ในเกณฑ์ก�าหนดของ	มผช.	และ	

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ลงพื้นที่

เข้าไปให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ

การจัดสถานที่ผลิต	 	 การปรับปรุง	

หรือขยายสถานที่ให้เหมาะสมกับ

การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง		ซึ่ง

ขณะนี้กลุ่มได้รับ	มผช.	แล้ว

3 14	พฤษภาคม	2558 กลุ่มเครื่องหอมสิริกร

อ�าเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

สบู่ก้อนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร ์บริการได ้น�า

ตัวอย่างสบู ่ก ้อนมาทดสอบตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบู่ก้อน	

(มผช.94/2552)

พบว่าผลติภณัฑ์เป็นไปตามทีม่าตรฐาน	

ก�าหนดจงึลงพืน้ทีเ่ข้าไปให้ค�าปรกึษา

เชงิลึกเกีย่วกบักระบวนการผลิต	และ

การจัดสถานที่ผลิต	 เพื่อผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการ.ยืน่	มผช.	ในปี	2559

กลุ่มแฮปปี้สมุนไพร

อ�าเภอบางบัวทอง		

จังหวัดนนทบุรี

สบู่ก้อนสมุนไพร กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้น�าตวัอย่าง

สบู่ก้อนมาทดสอบตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชมุชนสบูก้่อน	

(มผช.94/2552)

พบว่าผลิตภณัฑ์มปีรมิาณไขมนัต�า่กว่า

เกณฑ์ทีม่าตรฐานก�าหนด	จึงได้ลงพืน้

ที่เข้าไปให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิต	การจดัสถานทีผ่ลติ	

และปรบัสูตรการผลิต	 เพือ่ผลักดนัให้

ผู้ประกอบการยืน่	มผช.	

ในปี	2559
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ผลการด�าเนินงาน

4 18-22	 พฤษภาคม	

2558

กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

อ�าเภอพระยืน	จังหวัดขอนแก่น

ลูกประคบสมุนไพร 	กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ได้ลงพืน้ท่ี

เข้าไปให้ค�าปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ

การตาก	 การเก็บรักษาสมุนไพร	

ก ร ะบวนก า รผ ลิ ต ลู กป ร ะคบ

สมุนไพร	 	 การจัดสถานที่ผลิต	 ให้

เหมาะสม		และจะผลักดันให้ยื่นขอ	

มผช.	ใน	ปี2559

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ

ชุมชนดอนสวรรค์

อ�าเภอเมือง		

จังหวัดกาฬสินธุ์

แชมพูสมุนไพร	

ครีมนวดผม	

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

กระบวนการผลิตแชมพ	ูครีมนวดผม	

และผลิตภัณฑ์ล้างจาน	 	 และให้ค�า

แนะน�าในการปรับปรุงสถานท่ีผลิต

ให้เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอาง	จนผลิตภัณฑ์ครีมนวด

ผมได้รับ	มผช.	แล้ว

กลุ่มอโรคยาศาลา

อ�าเภอเชียงยืน	

จังหวัดมหาสารคาม

ลูกประคบสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ได้ลงพื้นที่

เข้าไปให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการตาก	

การเก็บรักษาสมุนไพร	กระบวนการ

ผลิตลูกประคบสมุนไพร	 และให้ค�า

แนะน�าในการปรับปรุงสถานท่ีผลิต	

และจะผลักดันให้ยื่นขอ	 มผช.	 ใน	 

ปี	2559
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3. สรุปผลการด�าเนินงาน

	 สรปุผลการด�าเนนิงานโครงการส่งเสรมิการพัฒนาผลิตภณัฑ์สมนุไพร	(OTOP)	ในภาคกลางและจงัหวดัเครอืข่าย	

พื้นที่ด�าเนินการ

จ�านวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

ประโยชน์จากการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (ราย)

จ�านวนสินค้า OTOP ที่เข้า

สู่กระบวนการยื่นขอรับรอง

มาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

16	จังหวัด	ได้แก่	กรุงเทพฯ	นนทบุร	ี

สมุทรปราการ	สุพรรณบุร	ีสมุทรสาคร	ชลบุรี	

กาญจนบุรี	ระยอง	สิงห์บุรี	สระบุรี	นครปฐม	

พระนครศรีอยุธยา	ขอนแก่น	เลย	มหาสารคาม	

และกาฬสินธุ์

300 568 40 51

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการ

	 4.1	การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	ต้องใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของสารต่างๆ	และสมุนไพรเป็นภาษาอังกฤษ	

(INCI)	ในการจดแจ้ง	ท�าให้ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถท�าเองได้	การจดแจ้งจึงท�าได้ช้า

	 4.2	ผู้ประกอบการรายย่อยมีสถานที่ผลิตไม่เหมาะสม	และยังไม่ตัดสินใจลงทุน

	 4.3	ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

	 4.4	ผู้ประกอบการยังขาดช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ตลาด

	 4.5	บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยังเป็นรูปแบบเก่า	ไม่ทันสมัย

5. ข้อเสนอแนะ

	 5.1	ผู้ประกอบการควรได้รับความรู้หรือค�าปรึกษาเรื่องชื่อสารต่างๆ	ในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

ควรให้ค�าแนะน�ากับผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อดีของการขอ	มผช.	ซึ่งจะมีการทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ	และมี

เครื่องหมาย	มผช.	แสดงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

	 5.2	ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้กับผู้ประกอบการ

	 5.3	ควรให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

	 5.4	ช่วยหาช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ตลาดให้กับผู้ประกอบการและหาแหล่งจ�าหน่ายสินค้าทั่วภูมิภาค

	 5.5	 ให้การสนับสนุนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้กับผู้ประกอบการ
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 อย่างไรกต็าม การทีผ่ลติภณัฑ์ OTOP จะได้รบัการรบัรอง มผช. และผลการทดสอบจะเป็นทีน่่าเชือ่ถอืหรอืไม่นัน้ 
จะต้องผ่านกระบวนการหลายขัน้ตอน อาท ิการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์จากห้องปฏบิตักิารทีเ่ชือ่ถอืได้ และ
หากห้องปฏบิตักิารได้รบัการรบัรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้วย กจ็ะสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้รโิภคและ
เป็นการเพิม่โอกาสทางธรุกจิของผูผ้ลติสนิค้า OTOP ทีจ่�าหน่ายสนิค้าทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศอกีด้วย นอกจากนี้ 
บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในห้องปฏบิตักิารในภมูภิาคกต้็องมคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพผลการทดสอบ
ของห้องปฏบิตักิารด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ในผลการทดสอบผลติภณัฑ์ และพฒันาศกัยภาพของ 
ห้องปฏบิตักิารในภมูภิาคให้มคีวามสามารถในการทดสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ได้อย่างถกูต้อง แม่นย�า และน่าเชือ่ถอื
 จากข้อมูลการส�ารวจและลงพื้นที่ในชุมชนทั้ง 4 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ พบว่าห้องปฏบิตักิารในภมูภิาคยงัขาดความช�านาญในการทดสอบ อกีทัง้ส่วนมากยงัไม่ได้รบัการรบัรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่ห้องปฏิบัติการในภูมิภาคต้องได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพอย่างเร่งด่วน เพือ่ให้สามารถรองรบัการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ OTOP ในพืน้ทีไ่ด้ กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าวฯ จึงได้จัดท�าโครงการจ�านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025
- โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความช�านาญเพื่อการตรวจ

สอบคุณภาพสินค้า OTOP

	 ด้วยนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการยกระดับคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์	โดยการ

สนับสนุนและยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน	 การพัฒนาสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 

เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคน 

ในชุมชนให้ดีขึ้น	ซึ่งสิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งก็คือ	สินค้าดังกล่าว	ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	

(มผช.)	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือและมั่นใจ

ในความปลอดภัยของสินค้า

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาค
เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า	OTOP	ตาม	ISO/IEC	17025

 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เป็นช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและขยาย

ศักยภาพทางการค้าของประเทศ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่จ�าหน่าย

สินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่าห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP 

และห้องปฏิบตักิารบรกิารทดสอบส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รับการพัฒนาศกัยภาพห้องปฏบิติัการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025 ดงันัน้ห้องปฏบิตักิารฯ จงึต้องเตรยีมความพร้อมของบคุลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัข้อก�าหนด

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การจดัท�าเอกสารในระบบบรหิารงานคณุภาพห้องปฏบิติัการ การอบรมทางด้านวชิาการ

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปสู ่การจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพและน�าไปปฏิบัติใช้ให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

 1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความส�าคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 

และการจัดท�าเอกสารในระบบคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อพัฒนา

ห้องปฏิบัติการในการบริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้ผลทดสอบถูกต้องและน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ

 1.2 เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รับการอบรมได้น�าความรู้ไปจัดท�าระบบการบริหารงานคณุภาพ

และจัดท�าเอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 1.3 เพือ่ให้เจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิารมคีวามรู้ ความเข้าใจในหลักการตรวจสอบความใช้ได้ของวธิกีารหาความ

ไม่แน่นอนของการวัด และการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ ท�าให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล

 1.4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของส�านักฯ และผู้ประเมินในการตรวจประเมินความสามารถ 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง เพื่อรองรับ 

การขยายตัวของความต้องการการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

2. ผลการดำาเนินงาน

 2.1 การส�ารวจความต้องการของห้องปฏบิตักิารในภมูภิาคเพือ่ควบคมุคณุภาพสนิค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025 

ผลการส�ารวจ : พบว่าห้องปฏบัิตกิารต้องการให้กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจดัอบรมทางด้านระบบบรหิารงานคณุภาพตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และอบรมเทคนิคการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP 

 2.2 การด�าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห้องปฏิบัติการในภูมิภาคต่าง ๆ 
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี หลักสูตร /หัวข้อบรรยาย
สถานที่จัด

อบรม

จำานวนผู้ประกอบการที่ได้

รับประโยชน์จากการถ่าย

ทอดเทคโนโลยี (ราย)
1 20-21 ตุลาคม 2557 การจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการและข้อก�าหนด ISO/IEC 
17025

กรุงเทพฯ 19

2 30-31ตุลาคม 2557 การจัดท�าเอกสารระบบบริหารงาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 
17025 และ การปฏิบัติการจัดท�า
เอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025

กรุงเทพฯ 20

3 11-12 พฤศจิกายน 2557 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
วิธีทดสอบทางเคมี และการปฏิบัติการ
จัดท�าการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของวิธีทดสอบทางเคมี

กรุงเทพฯ 19

4 26-28 พฤศจิกายน 2557 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของ
การวัดส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
ในภูมิภาค

กรุงเทพฯ 13

จังหวัดเชียงใหม่ 9

จังหวัดขอนแก่น 12

จังหวัดสงขลา 9

5 20-21 พฤศจิกายน 2557 การควบคุมคุณภาพภายในส�าหรับ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่ 9

จังหวัดขอนแก่น 10

จังหวัดสงขลา 8

3-4 ธันวาคม 2557 จังหวัดปทุมธานี 13

6 15-16 ธันวาคม 2557 การทบทวนการจัดท�าเอกสารระบบ
บริหารงานคุณภาพ ตาม ISO/IEC 
17025

กรุงเทพฯ 13

7 20-21 มกราคม 2558 การทบทวนการจัดท�าเอกสารวิธี
ทดสอบและการตรวจสอบความสมเหตุ
สมผลของวิธีทดสอบทางเคมีและทาง
จุลชีววิทยา

กรุงเทพฯ 17

8 15-16 มกราคม 2558 การทบทวนเอกสารการควบคุม
คุณภาพภายในส�าหรับห้องปฏิบัติการ
ทดสอบในภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่ 8

9-10 กุมภาพันธ์ 2558 กรุงเทพฯ 16

19-20 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดสงขลา 9

25-26 มีนาคม 2558 จังหวัดขอนแก่น 10

9 27-28 มกราคม 2558 การทบทวนเอกสารการประมาณค่า
ความไม่แน่นอนของการวัดส�าหรับ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค

จังหวัดขอนแก่น 10

9-10 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดเชียงใหม่ 10

11-12 กุมภาพันธ์ 2558 จังหวัดสงขลา 9

9-10 มีนาคม 2558 จังหวัดปทุมธานี 16
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สถานที่จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ 

 1. อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

 2. โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

 3. โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จ.สงขลา

 4. โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง และโรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

 5. โรงแรมโฆษะ และโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จ.ขอนแก่น

3. สรุปผลการดำาเนินงาน 

 ส�านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

ด�าเนินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ตาม ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นการให้

ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP และห้องปฏิบัติการภาครัฐที่ให้บริการใน

ภูมิภาคได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความส�าคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 การจัดท�า

เอกสารในระบบคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 และพัฒนาขีดความความสามารถในการทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP 

ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในภูมิภาคที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้ผลทดสอบที่ถูกต้องและ

น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ 

 กลุม่ผู้ได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิงานของโครงการคอื ห้องปฏบิตักิารทดสอบ ผูป้ระกอบการสนิค้า OTOP 

และผูท้ีใ่ช้ผลการทดสอบ เช่น ผูว้จิยัด้านการพฒันาคณุภาพสนิค้า OTOP ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการพฒันาคณุภาพสนิค้า 

OTOP ในภาคอุตสาหกรรม การค้า และธุรกิจชุมชน หน่วยงานก�ากับดูแลภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานมาตรฐานสินค้า

อุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน ผลการด�าเนินงานของโครงการ ปีงบประมาณ 2558 ส�านักฯ ได้จัดอบรม/สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการใน 4 ภูมิภาค รวมทั้งหมด จ�านวน 9 หลักสูตร 21 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึง 26 มีนาคม 2558 

มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้จัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 จ�านวน 28 ห้องปฏิบัติการ  

ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 259 ราย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการอบรม  

จ�านวน 695 คน 

 3.1 ผลการด�าเนินงานในแต่ภูมิภาค 

  จากการทีห้่องปฏบัิตกิารทดสอบในภมูภิาคได้รบัการพฒันาโดยเข้ารบัการฝึกอบรมวธิทีดสอบและจดัท�า

เอกสารในระบบคณุภาพ น้ัน ท�าให้ห้องปฏิบัตกิารมคีวามสามารถในการทดสอบผลติภณัฑ์ชมุชน และมรีะบบการประกนั

คุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้น รายละเอียดการพัฒนาแบ่งตามภูมิภาค มีดังนี้

 ภาคกลาง 

  ห้องปฏิบตักิารทีไ่ด้รบัการพฒันา จ�านวน 4 ห้องปฏบิตักิาร ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั และสถาบนัการศึกษา 

ในการจดัท�าระบบบรหิารงานคณุภาพ การทดสอบอาหารสตัว์ น�า้ และผลติภณัฑ์ชมุชน อาหาร อาหารแปรรปู แป้งธญัพชื 
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การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 

ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557

การจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการและข้อก�าหนด ISOIEC 17025 

ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2558
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การควบคุมคุณภาพภายในส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ห้องปฏิบตักิารทีไ่ด้รบัการพฒันา จ�านวน 7 ห้องปฏบิตักิาร ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั และสถาบนัการศึกษา 

ในการทดสอบ น�า้ น�้าผิวดิน และน�้าเสีย 

 ภาคเหนือ

 ห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบัการพฒันา จ�านวน 9 ห้องปฏบิตักิารได้แก่ หน่วยงานภาครฐั และสถาบนัการศกึษา ใน

การทดสอบ น�า้ น�า้ดืม่ น�า้อปุโภค และน�า้บรโิภค การทดสอบผลติภณัฑ์ชมุชน อาหารและผลติภณัฑ์อาหาร ชา ข้าวแต๋น 

น�า้ผึง้ และภาชนะเซรามกิ

การควบคุมคุณภาพภายในส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาควันที่ 

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557

การทบทวนเอกสารการควบคมุคณุภาพภายในส�าหรบัห้องปฏบิตักิารทดสอบในภมูภิาค 

ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558
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การทบทวนเอกสารการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค 

ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 

 ภาคใต้

  ห้องปฏิบตักิารทีไ่ด้รบัการพฒันา จ�านวน 8 ห้องปฏบิตักิาร ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั และสถาบนัการศึกษา 

ในการทดสอบ ปุ๋ย น�า้ สัตว์น�า้ เนื้อกุ้ง และการทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน แชมพู แชมพูและครีมนวดผม อาหาร ขนมปัง 

ปูอัด โรตี เครื่องแกง และน�้าพริก

 3.2 สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าOTOP ตาม 

ISO/IEC 17025

พื้นที่ดำาเนินการ

จำานวนผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์

จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)

จำานวนห้องปฏิบัติการ 

ที่ได้รับการที่ได้รับการพัฒนา (ห้อง)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้

200 259  25 28

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานโครงการฯ

 4.1 ผู ้บริหารห้องปฏิบัติการบางแห่งยังไม่ให้ความส�าคัญในการจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพตาม  

ISO/IEC 17025 เนื่องจากงานบริการทดสอบไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีงบประมาณไม่เพียงพอ

 4.2 ผูป้ระกอบการสนิค้า OTOP หรอืหน่วยก�ากบัดูแลตามกฎหมายมาใช้บริการทดสอบสินค้า OTOP จ�านวน

น้อยและไม่สม�่าเสมอ จึงไม่คุ้มกับการลงทุน ด้วยสาเหตุดังนี้

  4.2.1 ห้องปฏิบัติการไม่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ครบทุกรายการตามที่ มผช.ก�าหนด

  4.2.2 ห้องปฏบัิตกิารทดสอบทีใ่ช้บรกิารทดสอบสนิค้า OTOP มกีารแข่งขนัสงูในบางพืน้ที ่เช่น จงัหวดัเชยีงใหม่
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาค
ด้วยกิจกรรมทดสอบความช�านาญเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า	OTOP

 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญต่อการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน ซึ่งพบ

ว่าสินค้า OTOP ของชุมชนจ�านวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐานหรือผ่านกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ จึงมีความจ�าเป็นเร่ง

ด่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน  

ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จะท�าให้ห้องปฏิบัติการภูมิภาคมีบทบาทอย่างมาก

ต่อการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากการลงพื้นที่พบว่าห้องปฏิบัติการในภูมิภาคยังขาดความช�านาญในการทดสอบ  

อีกทั้งส่วนมากยังไม่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จึงมีความจ�าเป็นต้องได้รับ 

การพัฒนาความช�านาญอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ได้ ดังนั้น 

กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยศนูย์บรหิารจดัการทดสอบความช�านาญห้องปฏบิติัการ มภีารกจิหลกัในการด�าเนนิกจิกรรม 

ทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ ซึ่งจัดว่าเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการควบคุมคุณภาพจากภายนอกของ 

ห้องปฏิบัติการ และเป็นข้อก�าหนดหนึ่งในการยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทั่วภูมิภาคของประเทศด้วยกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ และการอบรม

เชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการทดสอบให้แก่กลุ่มห้องปฏิบัติการทั่วภูมิภาคของประเทศ 

1. วัตถุประสงค์

 1.1 เพือ่พฒันาห้องปฏบิตักิารเครอืข่ายในภมูภิาคให้มขีดีความสามารถในการทดสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

สากล เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 

 1.2 เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานเทคนคิการควบคมุคณุภาพผลการทดสอบและสอบเทยีบของห้องปฏบิตักิาร

ภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

2. การดำาเนินงาน

 จากข้อมูลการส�ารวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและภาคใต้ พบว่ามห้ีองปฏบิตักิารภมูภิาคจ�านวนมากทีป่ระสงค์เข้าร่วมโครงการนี ้ส�าหรบัการ

ด�าเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ และ

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนา ผลสรุปการด�าเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 2.1 กิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏบิติัการท่ีได้ด�าเนนิการ 3 สาขา ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาส่ิงแวดล้อม 

และสาขาเคมี รวมจ�านวน 23 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
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•	 สาขาอาหาร จ�านวน 8 กิจกรรม ได้แก่ 
- Water-soluble chlorides (as NaCl) in feeding stuffs
- Aerobic plate count in starch
- Moisture, Protein, Ash and pH in flour
- Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P in feeding stuffs
- Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash in feeding stuffs
- Cd, Cu, Mn and Zn in rice powder
- pH-value and Benzoic acid in fruit and vegetable (pilot study) 
- Ca, Fe and Zn in milk powder (pilot study) 

•	 สาขาสิ่งแวดล้อม จ�านวน 9 กิจกรรม ได้แก่ 
- pH-value in natural water (pilot study)
- pH-value in water
- Total hardness (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water
- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) in water
- Oil and Grease (pilot study) in water
- Total suspended solids (TSS) in water
- Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water
- Total dissolved solids (TDS) in water
- Chemical Oxygen Demand (COD) in water

•	 สาขาเคมี จ�านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 
- Cd and Pb released from ceramic ware in ceramic ware
- C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S and Si in low alloy and carbon steel
- HCl and EDTA solution in standard solution
- Cd and Pb in plastic
- pH-value and Anionic surfactant in shampoo
- pH-value and Anionic surfactant in dishwashing

 2.2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการภูมิภาค

   กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยการฝึกอบรมสัมมนา 

จ�านวน 4 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี
ชื่อหลักสูตร/ 
หัวข้อบรรยาย

สถานที่จัดอมรม
จำานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ราย)

1 19-20 
มกราคม 2558

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการใน
ภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
OTOP (ภาคใต้) 

โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17

2 26-27
มกราคม 2558

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการใน
ภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
OTOP (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธานี

19
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ครั้งที่ วัน เดือน ปี
ชื่อหลักสูตร/ 
หัวข้อบรรยาย

สถานที่จัดอมรม
จำานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ราย)

3 5-6 
มีนาคม 2558

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการใน
ภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
OTOP (ภาคกลาง) 

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

206

4 27-28 
เมษายน 2558

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการใน
ภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
OTOP (ภาคเหนือ) 

โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 18

3. สรุปผลการดำาเนินงาน
 

 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการ ได้ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

เครือข่ายในภูมิภาคทั้งด้านองค์ความรู้และด้านการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และผลักดันให้ห้องปฏิบัติ

การเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มีจ�านวนมากขึ้น เพื่อให้รองรับการทดสอบ

ผลติภณัฑ์ชมุชนทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ให้เข้าสูก่ระบวนการยืน่ขอการรบัรองมาตรฐานต่อ

ไป ส�าหรับผลสรุปการห้องปฏิบัติการภูมิภาคด้วยกิจกรรมทดสอบความช�านาญห้องปฏิบัติการและกิจกรรมการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคนิค ดังแสดงในตาราง

พื้นที่

จำานวนผูป้ระกอบการทีไ่ด้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี(ราย)

จำานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาทดสอบความชำานาญ (ห้อง)

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล

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

250 260 30 73 

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานโครงการฯ

 จากข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินงานบริการทดสอบคุณภาพสินค้า 

OTOP มีประเด็นดังนี้

 4.1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้การสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 4.2. ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการทดสอบ ท�าให้ไม่สามารถทดสอบได้ครบทุกรายการ

ทดสอบของผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะทางเทคนิคในการทดสอบ
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การสัมมนาภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-28 เมษายน 2558

การสัมมนาภาคกลาง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 5-6 มีนาคม 2558

การสมัมนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชนั เซน็เตอร์ จงัหวดัอดุรธาน ีวนัที ่26-27 มกราคม 2558

การสัมมนาภาคใต้  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 19-20 มกราคม 2558

5. ข้อเสนอแนะ 

 5.1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐควรจะต้องเร่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการภูมิภาคให้มีความสามารถทดสอบคุณภาพสินค้า OTOP ในชุมชน

 5.2. กรมวิทยาศาสตร์บริการควรสร้างความตระหนักด้านระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า



ภาคผนวก
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