
 
 

รายงานผลการจัดสัมมนาเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ปีงบประมาณ 2559 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 

ณ โรงแรมสตาร์โฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
                                                   

............................................. 

หลักการและเหตุผล 

    กรมสํงเสริมการเกษตรได๎ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดสินค๎าเกษตรให๎มีคุณภาพ ปลอดภัย และการพัฒนา
สินค๎าเกษตรกรเพื่ออุตสาหกรรม โดยก าหนดแนวทางด๎านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรในการเสริมสร๎าง
ศักยภาพผ๎ูน าเกษตรกรและเครือขํายท้ังในด๎านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค๎าเกษตรเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศในการเข๎าสํู ประชาคมอาเซียน เพื่อการพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน  
การสํงเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให๎เข๎มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได๎นั้น ต๎องเกิดจากกระบวบการ
เรียนรู๎รํวมกันภายในกลํุม การบริหารจัดการกลํุมในขั้นพื้นฐานไปสํูการเช่ือมโยงเครือขําย การมีสํวนรํวม การ
วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางในการพัฒนา การแสวงหาและการจัดการกับทรัพยากรในท๎องถิ่นอยํางชาญ
ฉลาด รวมท้ังการน าองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม
บนฐานความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มาใช๎ในการสร๎างมูลคําเพิ่มสินค๎าและผลิตภัณฑ์เกษตกรมาประยุกต์ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนางานสํงเสริมการเกษตรซึ่งกํอให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือท้ังในด๎านเชิงธุรกิจและสังคม 
สนับสนุนให๎เกิดผ๎ูน าเกษตรกร ท่ีมีความสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในเวทีของการบริหารงานเกษตรให๎มี
ประสิทธิภาพ 
                        ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง เห็นความส าคัญในการจัด
สัมมนาเครือขํายกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรระดับเขต เพื่อสํงเสริมความรู๎ให๎กับคณะกรรมการบริหารกลํุมแมํบ๎าน
ระดับเขต และตัวแทนกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรที่ผํานการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร และ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร๎างเครือขํายองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด ได๎พัฒนาเป็น Smart Group โดยการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู๎และแสดงผลงานกลํุมแมํบ๎านเกษตรกร ภาคตะวันออก 
วัตถุประสงค์ 
1เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎กลํุมแมํบ๎านเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของกลํุมให๎สอดคล๎องกับสินค๎า 
2.เพื่อสํงเสริมและพัฒนาความรู๎ความสามารถในการด าเนินกิจกรรม เพิ่มรายได๎ และสร๎างเครือขําย 
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานดีเดํนของกลํุมแมํบ๎านเกษตรกร 
ระยะเวลา  และสถานท่ีจัดสัมมนาฯ 
          ระหวํางวันท่ี 3 – 5 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสตาร์โฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
บุคคลเปูาหมาย 
1. คณะกรรมการบริหารกลํุมแมํบ๎านเกษตรกร ระดับเขต  จ านวน  9  คน 
2.ผ๎ูแทนกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรที่ผํานการจัดกระบวนการเรียนรู๎ฯ  จ านวน 51 คน 
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3.เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูรับผิดชอบงานกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรระดับจังหวัด 9 คน 
4.เจ๎าหน๎าท่ีและผ๎ูด าเนินการจัดของ สสก.3 จ.ระยอง 6 คน 
                                                                                รวมจ านวน               75 คน 
วิทยากร 
1. ผ๎ูอ านวยการกลํุมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ี 3  
   จังหวัดระยอง 
2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองระยอง 
3.บริษัท บุญโมรา จ ากัด 
4.ผ๎ูอ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
ผ๎ูมารํวมสัมมนา ประกอบด๎วย 
1.นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร ฝุายสํงเสริมการฝึกอบรม ให๎เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 
2.นางอุบล  มากอง ผ๎ูอ านวยการส านักสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
3.นายวิบูลย์  ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดระยอง ให๎เกียรติมารํวมในพิธีเปิดการสัมมนาฯและรํวมต๎อนรับ นายสุด
สาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร ฝุายสํงเสริมและฝึกอบรม และนางอุบล  มากอง 
ผ๎ูอ านวยการกลํุมพัฒนาบุคลากร รักษาราชการแทนผ๎ูอ านวยการส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง 
ประโยชน์ท่ีคาดวําจะได๎รับ 
1.ได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันในการด าเนินงานพัฒนากลํุมแมํบ๎านเกษตรกร ระดับภาคตะวันออก 
2. เกิดการเช่ือมโยงเครือขํายระหวํางเกษตรกร เจ๎าหน๎าท่ีผ๎ูรับผิดชอบงานแมํบ๎านเกษตรกร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.วางแผนการจัดสัมมนาฯ 
2.ประสานงาน และเตรียมการจัดสัมมนาฯ 
3.ด าเนินการจัดสัมมนาฯ ตามแผนท่ีก าหนด 
4.รวบรวมข๎อมูลเนื้อหา ข๎อเสนอแนะ และภาพถําย 
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วันท่ี 1 มิถุนายน 2559 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร ฝุายสํงเสริมและ
ฝึกอบรม ใหเ๎กียรติเป็นประธาน 
 
 
 

 
นายวิบูลย์  ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
                      ให๎เกียรติกลําวต๎อนรับในพิธีเปิดสัมมนาฯ 
 
  
 
 
 

 
กลําวรายงานและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ โดย นางอุบล มากอง ผ๎ูอ านวยการกลํุมพัฒนาบุคลากร 
รักษาราชการแทนผ๎ูอ านวยการส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
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1. เย่ียมชมผลิตภัณฑ์กลํุมแมํบ๎านเกษตรกร และแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
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2.สรุปผลิตภัณฑ์เดํนของแตํละจังหวัด 
 
จังหวัดชลบุรี 1. มันเบรกแตก  

เป็นมันเทศปลูกมากในอ าเภอพนัสนิคม ท ากันเอง ทานเอง และจ าหนําย 
2. ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม๎ไผํ 
ไผํสีนวล ปูองยาวไมํมีข๎อเยอะ 90 เซนติเมตร ข้ึนไป ไผํไมํแกํ/ไมํอํอนเกินไป 
ต๎มหรือเผาก็ได๎ หลังจากสานเสร็จเคลือบวานิชเงาสานตามใจลูกค๎า สํงออกนอกได๎ 
(จีน) มีตลาดรองรับ 
1 คน สามารถผลิตได๎ 4 ช้ินตํอวัน เป็นงานฝีมือละเอียด 

จังหวัดจันทบุรี 1. ผลิตภัณฑ์จากมังคุด  
มังคุดเป็นผลไม๎ท่ีมีอยูํในชุมชน ชํวงปี พ.ศ. 2553 ราคามังคุดตกต่ า  
เลยน ามังคุด มาท าน้ ามังคุด มังคุดกวน สบูํเปลือกมังคุด 
วิธีท า น้ ามังคุด คือล๎าง แยกเปลือกเมล็ด ต๎มเพื่อฆําเช้ือ ในน้ าเดือด 20 นาที 
บรรจุขวด  
พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ได๎เสวยน้ ามังคุดจึงรับเป็นสินค๎าจ าหนําย ใน
ร๎านภัทรพัฒน ์
 

จังหวัดตราด 1. ผลิตภัณฑ์จากสัปปะรด 
สัปปะรดตราดสีทอง ปลูก 10 เดือน ปลอดสารเคมี  
แปรรูปเป็นสัปปะรดกวน น้ าสัปปะรด ข๎าวเกรียบสัปปะรด หนํอสัปปะรด 
ผํานมาตรฐาน GAP จึงปลอดสารเคมี 
2.ยาหมํองสมุนไพร 
ยาหมํองเสลดพังพอน แปรรูปสมุนไพรท่ีปลูกในชุมชน บรรเทาอาการปวดเมื่อย  
แก๎ท๎องอืดท๎องเฟูอ แมลงสัตว์กัดตํอย 
 

จังหวัดปราจีนบุรี 1. ผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร 
แปรรูปสมุนไพรในชุมชน คือมะตูม ดอกค าฝอย หญ๎าหนวดแมว 
ตะไคร๎ แปะก๏วย กระเจ๊ียบ 
วิธีท า คือล๎าง ตาก อบแห๎ง บรรจุถุง 
วิธีท าใบบัวบก และขิงปั่น เค่ียวจนเป็นผงและบรรจุ 
2.เส่ือกก 
ท าจากเส่ือกก หลังจากวํางจากการท านา จึงท ากกแห๎งเพื่อทอเส่ือ ปลูกเอง ปั่น
เองตามฤดูกาล 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา 1. ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร 

แปรรูปสมุนไพรในชุมชน  
2.เต๎าเจ๊ียว 
ท าจากถั่วเหลือง ท่ีปลูกเอง ไมํใสํสารกันเสียกันบูด จ าหนํายท่ีร๎านภูฟูา 
3.ผ๎าขาวม๎า 
4.ปลาบูดู  
เนื่องจากเป็นท่ีสุมของปลา เวลาน้ าทํวม น ามาแปรรูปไว๎กิน และจ าหนําย 
 

จังหวัดนครนายก 1. ผลิตภัณฑ์กระท๎อน 3 รส กระท๎อนสดเก็บจากต๎น 
แปรรูปไขํเป็ด ท าไขํเค็ม น้ าพริกนรกปลาชํอน 
ข๎าว 3 สี นาดี ซ๎อมมือ แก๎เหน็บชา ปลาร๎าปุน สํงนอก 
แปรรูปตามฤดูกาล กล๎วยฉาบอบ ขนุนมะดันอบแห๎ง 
มีการระดม/จัดสรรหุ๎นกันในชุมชนและปันผล 
 

จังหวัดสมุทรปราการ 1. ผลิตภัณฑ์จากต๎นจาก 
ใบจากใช๎มุงหลังคา บ๎าน กันร๎อนได๎ และแปรรูปท าเป็นหมวก 
ก๎านจาก สานเป็นตระกร๎า 
ลูกจาก ท าขนมเกสรดอกล าเจียก ไส๎ขมจาก วุ๎นกรอบ ขนมเป้ีย ไมํใสํสารกันบูด 
แตํสามารถเก็บได๎นาน 
วิธีท าขนมเกสรดอกล าเจียก ใช๎ช๎อนสองเลํมกดไปมาให๎เป็นกลีบสามเหล่ียม อาศัย
ความช านาญของแมํบ๎าน เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นในชุมชน 
 

จังหวัดสระแก๎ว 1. ผลิตภัณฑ์จากต๎นไหล 
ผลิตภัณฑ์เส่ือ หมอน กระเป๋า  
นุํนใช๎ท าหมอน ทุกอยํางมีอยูํในชุมชน ท้ังผ๎าฝูาย และนุํน 
 

จังหวัดระยอง 1. ผลิตภัณฑ์หมูเส๎น  
หมูเส๎นมี 5 รส เชํน รสสมุนไพร รสด้ังเดิม ปาริก๎า น้ าพริกเผา 
2.ผลไม๎กระป๋อง และสละลอยแก๎ว 
น าผลไม๎ในชุมชนมาท า เงาะกระป๋อง และสละลอยแก๎ว  
แก๎ปัญหาผลไม๎ราคาถูก แปรรูปเพิ่มมูลคํา 
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3. บรรยายความมั่นคงด๎านอาหาร  โดยนางชุติกาญจน์  เพียรธรรม   นักสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 

รักษาการผ๎ูอ านวยการกลํุมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง 
 ความมั่นคงด๎านอาหาร หมายถึง การท่ีประชาชนทุกกลํุม สามารถเข๎าถึงอาหารที่ปลอดภัย และมี
คุณคําทางโภชนาการอยํางเพียงพอ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.เพื่อให๎มีอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอกับความต๎องการบริโภค 
2.เพื่อให๎ประชาชนเข๎าถึงอาหาร ท่ีมีคุณภาพและคุณคําทางโภชนาการท่ีเหมาะสม 
3.เพื่อใช๎ประโยชน์ จากอาหารในการบริโภค 
4.เพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงอาหารตลอดเวลา 
เปูาหมายและแนวทางการด าเนินงานด๎านเคหกิจการเกษตร สร๎างเศรษฐกิจในครัวเรือน สร๎างความมั่นคงด๎าน
รายได๎ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตทีดี 
กินดี ให๎มีกิน กินให๎เป็น 
อยูํดี จัดบ๎านเรือน สุขภาพอนามัยดี การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์ และรักษาส่ิงแวดล๎อม 
สร๎างเศรษฐกิจ ลดรายจําย เก็บออม จัดท าบัญชีรายรับ – รายจําย 
เพิ่มพูนรายได๎ เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคํา แปรรูป หัตกรรม 
ท าอยํางไรเราจึงจะมีความมั่นคงด๎านอาหาร ควรให๎ควรส าคัญเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมอาหาร 
และเพิ่มผลผลิตด๎านการเกษตร ท าเกษตรอินทรีย์ 
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  4. วันท่ี 2 มิถุนายน 2559 นายบุญโชค เกาะแก๎ว จากส านักงานสาธารณสุข อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยองบรรยาย เรื่อง กนิอยํางไรให๎ปลอดภัย 
 

 
นโยบายการสุขาภิบาล  นโยบายครัวของโลก 
1.พัฒนามาตรฐาน กฎหมาย ให๎เป็นสากล 
2.การก ากับดูแลอาหารให๎อาหารปลอดภัย 
3.พัฒนาศักยภาพ ผ๎ูบริโภค 
4.พัฒนาบุคลากร และกระบวนงาน 
5.พัฒนาศักยภาพ ห๎องปฏิบัติการ 
เปูาหมายการด าเนินงาน 
ปัจจัยเกี่ยวข๎องในการผลิตอาหาร อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุง จ าหนําย ประชาชนผ๎ูบริโภค 
ไมํมีการน าเข๎าหรือกระจายเภสัชเคมีภัณฑ์ไปในทางท่ีผิด ไมํลักลอบน าเภสัชเคมีภัณฑ์ไปใช๎ในการผสมอาหาร
ส าหรับสัตว์ อาหารสด  ไมํมีสารปนเป้ือนท่ีเป็นอันตราย ไมํมีสารตกค๎างจากยาฆําแมลงในระดับท่ีไมํปลอดภัย 
สถานท่ีจ าหนํายต๎องมีปูาย สถานท่ีจ าหนํายต๎องมีปูาย “อาหารปลอดภัย” (Food Safaty) 
โรคท่ีเกิด จากอาหารและน้ าเป็นส่ือ 
เช้ือแบคทีเรีย ได๎แกํ อหิวาตกโรค (VIBRIO CHOLERAE) บิด (Shigella) ไข๎ไทฟอยด์ (Salmone typhi) 
เช้ือไวรัส ได๎แกํ ไขสันหลังอักเสบ ตับอักเสบ คางทูม  
พยาธิ ได๎แกํ ไส๎เดือน แส๎ม๎า เส๎นด๎าย ใบไม๎ ตัวตืด  เช้ือรา ได๎แกํ อะฟลาท็อกซิโคชีส 
พิษจากพืช ได๎แกํ เห็ด กลอย มันส าปะหลัง   พิษจากสัตว์ ได๎แกํ แมงดาถ๎วย แมงดาทะเล ปลาปักเปูา คางคก 
การตรวจสอบการปนเป้ือนอาหารสด 6 ชนิด 

- สารฟอร์มาลิน ในเนื้อสัตว์ ผักสด สัตว์ทะเล 
- สารก าจัดแมลง ในผักผลไม๎ โดยเฉพาะใน 5 ผัก ในดวงใจคนไทย ได๎แกํ ถั่วฟักยาว คะน๎า กะหล่ าปลี 

ผักกาดขาว ผักบุ๎ง 
- สารเรํงเนื้อแดง ในเนื้อหมู 
- สารบอแรกซ์ ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แปรรูป เนื้อสัตว์บด ผักผลไม๎ แปรรูป 
- สารฟอกขาว (ไฮโดรซัลไฟด)์ ในขิงชอย หนํอไม๎ดอง ถั่วงอก ทุเรียนกวน 
- สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) ในผักผลไม๎ดอง 

สารเคมีอันตรายท่ีพบ 
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สารฆําแมลง และปราบศัตรูพืช โลหะหนัก เชํน ตะกั่ว สารหนู 
ปัญหาท่ีพบ การใช๎สารพิษก าจัดแมลงในปริมาณมากเกินความจ าเป็น หรือใช๎สารพิษรํวม กันหลายชนิด 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตกํอนครบก าหนด ระยะเก็บเกี่ยวหลังจาก การใช๎สารพิษรําง กันหลายชนิด การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกํอนครบก าหนด ระยะเก็บเกี่ยวหลังจาก การใช๎สารพิษก าจัดแมลง ท าให๎สารพิษยังสลายตัวไมํหมด 
สารพิษตกค๎างอยูํ ในส่ิงแวดล๎อม เชํนในดินและในน้ า 
ผลกระทบตํอสุขภาพ 
เป็นอันตรายตํอระบบประสาทสํวนกลาง ท าลายเซลล์ประสาท ท าให๎ใบหน๎า ล้ิน และริมฝีปากชา เชํน ดีดีที 
เฮพตาคลอร์ ท าลายการท างานของเอ็นไชม์ในระบบปราสาทท าให๎ ปวดศรีษะ งํวง สับสน คล่ืนไส๎ อาเจียน เชํน 
มาลา ไธออน พาราไธออน คาร์บารีล 
อาหารแปรรูป   ต๎องมีคุณภาพ มีเครื่องหมาย อย. สถานท่ีผลิตอาหารต๎องผํานเกณฑ์มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์
วิธีการผลิตท่ีดี (GMP) 
อาหารปรุงจ าหนําย อาหารต๎องสะอาด สถานท่ีจ าหนําย ต๎องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ต๎องมี
ปูาย “อาหารสะอาด รสชาติอรํอย” (Clean Food Good Taste) 
ประชาชนผ๎ูบริโภค  มีความรู๎ มีพฤติกรรมท่ีถูกต๎อง ในการเลือกซื้อ ประกอบ ปรุงอาหารและบริโภคอยําง
ปลอดภัย  
กลํุมอาหารที่ไมํต๎องมีเครื่องหมาย อย. 1.ผลิตภัณฑ์จากพืช ได๎แกํ เมล็ดธัญพืชตํางๆ ข๎าวกล๎อง ถั่ว งา พริกแห๎ง 
ข๎าวเกรียบ พริกปุน น้ านมถ่ัวเหลือง  2.ผลิตภัณฑ์จาก สัตว์ ได๎แกํ ปลาดิบ ปลาทูนึ่ง ปลาแห๎ง กุ๎งแห๎ง รังนก
แห๎ง ไขํเค็มดิบ ปลาร๎าดิบ ปลาส๎ม น้ าบูดู น้ าผ้ึง 
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5 นางสาวบุญจิรา  อนาพร  กรรมการผ๎ูจัดการบริษัท บุญโมรา จ ากัด บรรยายเรื่องการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์   เพื่อการตลาด 

 

 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค๎าแปรรูปให๎ได๎มาตรฐานสากล 
1.ท าไมํต๎องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป 
2.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือข๎อก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยชุมชน อยูํบนพื้นฐาน ทาง
วิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งเป็นท่ียอมรับของผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง (ผ๎ูผลิต/ผ๎ูบริโภค/นักวิชาการ) 
วัตถุประสงค์ 
สํงเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ให๎ได๎รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพ 
สํงเสริมด๎านการตลาดให๎เป็นท่ียอมรับอยํางแพรํหลายสร๎างความมั่นใจให๎กับผ๎ูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้ังในและตํางประเทศเน๎นให๎มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ประเภทของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน1.ประเภทอาหาร2.ประเภทเครื่องด่ืม                                           
3.ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย 
4.ประเภทของใช๎และของท่ีระลึก 
5. ประเภทสมุนไพรท่ีมิใชํอาหาร 
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง การให๎การรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได๎ประกาศก าหนดไว๎ การได๎รับการรับรองต๎องผํานการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต/ผลิตภัณฑ์
ท่ีท าต๎องมีคุณภาพ ตาม มผช. ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับต้ังแตํวันท่ีระบุในใบรับรอง การตํออายุใบรับรองหรือรอ
ออกใบรับรองใหมํ ให๎ด าเนินการตามกระบวนการ ของการรับรองใหมํ 
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บรรจุภัณฑ์ทางการตลาด เพื่อการตลาด 
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ประเภทของบรรจุภัณฑ์ แยกตามการใช๎งาน 

- บรรจุภัณฑ์เฉพาะหนํวย หรือสัมผัสกับสินค๎าโดยตรง 
- บรรจุภัณฑ์ ช้ันใน 
- บรรจุภัณฑ์ ช้ันนอกสุด 

หน๎าท่ีและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ รองรับ ปูองกัน รักษา บํงช้ี ดึงดูด เพิ่มก าไร สร๎างมูลคํา สํงเสริม แสดงตัว 
กระจาย และข๎อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลาดเปูาหมาย วิธีการจัดจ าหนําย การขนสํง ผลกระทบ
ตํอส่ิงแวดล๎อม การเก็บรักษา ต๎นทุนกฎหมาย บรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล๎อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎เข๎ากับ
ตลาด บรรจุภัณฑ์ท่ีดีต๎องสามารถดึงดูดความสนใจ เร๎าความรู๎สึก กระต๎ุนการตัดสินใจซื้อและสร๎างการจดจ า
ให๎แกํผ๎ูบริโภคได๎ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎เกิดผลทางการตลาด คือ รู๎วําตลาดอยูํท่ีไหน ขายให๎ใคร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให๎
เกิดผลทางการตลาด ออกแบบสะดุดตา เพื่อดึงดูดใจลูกค๎า ออกแบบ เพื่อการใช๎งานท่ีงํายข้ึน 
บรรจุภัณฑ์ท่ีได๎รับการออกแบบมาเป็นอยํางดี จะท าหน๎าท่ีทางการตลาดท่ีดีดังนี้ ตราสินค๎า ชนิดสินค๎า 
เครื่องหมาย บาร์โค๎ด สํวนผสม ข๎อมูลโภชนาการ วันผลิต/หมดอายุ เครื่องหมายอื่นๆ ข๎อมูลผ๎ูผลิต ข๎อมูลผ๎ู
จ าหนําย แหลํงผลิต เชํน Product of Thailand 
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บรรยายการเล้ียงชันโรงและภูมิปัญญาการแปรรูป โดยผ๎ูอ านวยการศูนย์สํงเสริมละพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี 
ชันโรงหรือผ้ึงจ๋ิว คือแมลงผสมเกสรตัวเล็กๆ 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิปัญญาการเพาะเล้ียง การขยายพันธุ์ และการแปรรูป 
เชํนการเล้ียงชันโรงในสวนล าไย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรและการติดตามผลของล าไย 
การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การผลิตน้ าผ้ึงหรือผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ของชันโรงให๎เร็วท่ีสุด การ
เล้ียงชันโรงในประเทศไทยนั้น ยังไมํแพรํหลายเหมือนการเล้ียงผ้ึง แตํก็มีการเล้ียงเพื่อใช๎เป็นแมลงผสมเกสรอยูํ
บ๎าง มีการศึกษาวงจรชีวิต สํงเสริมให๎เกษตรกรได๎รู๎จักวิธีการเล้ียง การดูแล อนุรักษ์ 
ประโยชน์จากชันโรง ได๎แกํ การท าเป็นสบูํ โลชันบ ารุงผิว แชมพู 
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วันท่ี 3 มิถุนายน 2559  
1. น าเสนอส่ิงท่ีได๎จากการฝึกอบรม  
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ส่ิงท่ีได๎รับจากการฝึกอบรม 
- ได๎แลกเปล่ียนเรียนรู๎ผลิตภัณฑ์เดํนของกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรจังหวัดอื่นๆ 
- ได๎เพื่อน และตํอยอดความรู๎เดิม ในด๎านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
- สร๎างเครือขํายระหวํางกลํุมแมํบ๎านเกษตรกร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดเพื่อจ าหนําย 
- ได๎ประชาสัมพันธ์ผลงานเดํนของกลํุมแมํบ๎านเกษตร ให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลายมากขึ้น 
- ได๎ความรู๎ด๎านความมั่นคงด๎านอาหารมากขึ้น การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
- กรณีท่ีมีผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากเราต๎องรู๎วิธีถนอมอาหาร เพื่อให๎เก็บไว๎ได๎นาน ท้ังบริโภคเอง และ

จ าหนําย 
- ได๎รับข๎อคิดใหมํๆในการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
- มีความรู๎การกินอยํางไรให๎ปลอดภัย ซึ่งมีประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตของคนเรา 
- รู๎ถึงสาเหตุของโรคและการปูองกันโรค และเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาดถูกสุขลักษณะ 
- แปรรูปอาหารให๎ได๎คุณภาพ ตํอผ๎ูบริโภค 
- ในเรื่องการบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ก็เป็นเรื่องส าคัญส าหรับกลํุมแมํบ๎านเกษตรกร 
- ท าให๎เราได๎รับความรู๎ใหมํๆ และนวัตกรรมของสินค๎า แพ็คแกจใหมํๆ 
- และเลือกให๎เข๎ากับสินค๎า เพื่อความสวยงาม และดึงดูดลูกค๎า 
- ความรู๎ในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อไปสํูตลาดท่ีใหญํขึ้น 
- ความรู๎ท่ีได๎สามารน าไปพัฒนาตนเอง และชุมชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- ความรู๎เรื่องการเล้ียงชันโรงและภูมิปัญญาการแปรรูป 
- รู๎วิธีการเล้ียง การท ารังให๎ชันโรง 
- และประโยชน์ท่ีได๎รับจากการเล้ียงชันโรง เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ และสร๎างรายได๎ 
- วิธีการจัดเก็บน้ าผ้ึงชันโรง ตลอดจนการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ  

 
 
ข๎อเสนอแนะในการจัดอบรมเครือขํายกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรระดับเขต ในครั้งตํอไป 

- มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
- และควรจัดให๎มีเวลาให๎มากกวํานี้ เพื่อจะได๎ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เดํน  และจ าหนํายสินค๎า 
- ควรจัดอบรมทุกปี 
- ควรเน๎นการพัฒนาสินค๎ากลํุมแมํบ๎าน 
- ควรจัดศึกษาดูงาน กลํุมแมํบ๎านเกษตรกรจังหวัดอื่นๆบ๎าง 
- และอยากดูงานการเล้ียงชันโรงและภูมิปัญญาการแปรรูปท่ีศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดจันทบุรี 
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               สรุปประเมินผลการจัดสัมมนาเครือขํายแมํบ๎านเกษตรกรระดับเขต ปี 2559 
                                  ระหวํางวันท่ี 1 – 6 มิถุนายน 2559 
                         ณ โรงแรมสตาร์โฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ประเมินความพึ่งพอใจ 

1. ความรู๎ท่ีได๎รับในการจัดนิทรรศการ แลกเปล่ียนเรียนรู๎ 
ร๎อยละ 48.15 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 50      มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 1.85   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

2. ผลของการชมนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ผลงานเดํน 
2.1 การแบํงกลํุมน าเสนอผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ 
 ร๎อยละ 44.44 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
  ร๎อยละ 44.44 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
 ร๎อยละ 11.11 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 
 2.2 การด าเนินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลํุมแมํบ๎านเกษตรกร 
 ร๎อยละ 38.89 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
 ร๎อยละ 57.41 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
 ร๎อยละ 1.85   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 
 ร๎อยละ 1.85   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ น๎อย 

3. ความรู๎ท่ีได๎รับจาก การกินอยํางไรให๎ปลอดภัย 
ร๎อยละ 59.26 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 35.19 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 3.70   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 
ร๎อยละ 1.85   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ น๎อย 

4. ความรู๎ท่ีได๎รับจาก การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
ร๎อยละ 38.89 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 42.59 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 18.52 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

5. ความรู๎ท่ีได๎รับจากความมั่นคงด๎านอาหาร 
ร๎อยละ 51.85 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 42.59 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 5.56   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

6. ความรู๎ท่ีได๎รับจาก การเล้ียงชันโรงและภูมิปัญญาการแปรรูป 
ร๎อยละ 64.81 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 27.78 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 7.41   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

7. เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสม 
ร๎อยละ 44.44 มีความพึ่งพอใจ อยูใํนระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 46.30 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 9.26   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 
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8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
ร๎อยละ 46.30 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 40.74 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 12.96 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

9. สถานท่ีจัดการอบรมมีความเหมาะสม 
ร๎อยละ 42.59 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 48.15 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 9.26   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

10.  อาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 
ร๎อยละ 42.59 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 55.56 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 1.85   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

11.  อุปกรณ์ส่ือ/โสตทัศนูปกรณ์ 
ร๎อยละ 35.19 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 55.56 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 9.26   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

12.  การด าเนินการของผ๎ูจัดมีความเหมาะสม 
ร๎อยละ 42.59 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดีมาก 
ร๎อยละ 53.70 มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ดี 
ร๎อยละ 3.70   มีความพึ่งพอใจ อยูํในระดับ ปานกลาง 

  
ปัญหา  และอุปสรรคในการเข๎ารํวมสัมมนาฯ 

- ห๎องพักห๎องอาหาร ห๎องสัมมนาอยูํไกลกัน 
 ข๎อเสนอแนะ 

- อยากให๎จัดอบรมทุกปี 
- อยากให๎พาไปศึกษาดูงานกลํุมแมํบ๎านเกษตรกรจังหวัดอื่นบ๎าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
            รายช่ือเจ๎าหน๎าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดและแมํบ๎านเกษตรกรผ๎ูเข๎ารํวมสัมมนาฯ 
 
1. นางธัญญลักษณ์    แก๎วนุํน   นักสํงเสริมการเกษตรช านาญการ     สนง.กษจ.สมุทรปราการ 
2. นางวนภรณ์           เจริญใจ   นกัสํงเสริมการเกษตรช านาญการ     สนง.กษจ.ตราด 
3. นางสาวดาวใจ          ดอกไม๎คล่ี          นักสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       สนง.กษอ.พนัสนิคม 
4. นางสดศรี             ทุมมาเกตุ  นักสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา 
5. นางสาวศศินะ          โกไศยยานนท์       นักสํงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ       สนง.กษจ.สระแก๎ว 
6. นางอมรรัตน ์          ลิมป์สุคนธ์  นกัสํงเสริมการเกษตรช านาญการ      สนง.กษจ.ระยอง 
7. นางสาวอุษณีษ์        แสงกระจําง         นักสํงเสริมการเกษตรช านาญการ      สนง.กษจ.นครนายก 
8. นางสาวลัดดาภร       แต๎โหงว             นกัสํงเสริมการเกษตรช านาญการ      สนง.กษจ.ปราจีนบุรี 
9. นางเพ็ญนภา          อํอนศรี              นักสํงเสริมการเกษตรช านาญการ       สนง.กษจ.จันทบุรี 
 
           รายช่ือผ๎ูด าเนินการจัดสัมมนาฯ 
 
คณะท่ีปรึกษาโครงการฯ 

นางอุบล  มากอง  ผ๎ูอ านวยการกลํุมพัฒนาบุคลากร ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง 
คณะผ๎ูด าเนินงาน 

1. นางสาวชุติมา  อัศวเสถียร นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ กลํุมพัฒนาบุคลากร ส านัก
สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

2. นางวิภาพร  สงวนดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลํุมพัฒนาบุคลากร ส านักสํงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

3. นายอธิวัตน์  มากบุญ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลํุมพัฒนาบุคลากร ส านักสํงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

4. นางทิพย์พรัตน์  แสงพันธ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลํุมพัฒนาบุคลากร ส านักสํงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

5. นางรัตนาภรณ์   อารัมภีร์  เจ๎าพนักงานธุรการ กลํุมพัฒนาบุคลากร ส านักสํงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 

คณะผ๎ูรํวมด าเนินงาน (วิทยากร) 
1. ผ๎ูอ านวยการกลํุมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3   

จังหวัดระยอง 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
3. บริษัท บุญโมรา จ ากัด 
4. ผ๎ูอ านวยการศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

ฝุายจัดท าเอกสาร 
1. นางทิพย์พรัตน์  แสงพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลํุมพัฒนาบุคลากร ส านักสํงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
2. นางรัตนาภรณ์   อารัมภีร์  เจ๎าพนักงานธุรการ กลํุมพัฒนาบุคลากร ส านักสํงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
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ผ๎ูรํวมสัมมนาฯ 
1. นายสมชาย  ลํวงพ๎น  พนักงานขับรถยนต์  ฝุายบริหารทั่วไป ส านักสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 
จังหวัดระยอง 
2. นางสาวสาวิตรี  โฉมศิริ เจ๎าพนักงานธุรการ กลํุมวิชาการสํงเสริมการเกษตร ส านักงานสํงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  
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                ภาคผนวก 
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                                     ภาพการด าเนินงานสัมมนาฯ 
 

 
                       นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ 
รองอธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร ฝุายสํงเสริมและฝึกอบรม ให๎เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาฯ 
 

 
                           นางอุบล  มากอง  ผ๎ูอ านวยการกลํุมพัฒนาบุคลากร 
รักษาราชการแทนผ๎ูอ านวยการส านักสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กลําวรายงาน 

 
                             นายวิบูลย์  ไชยวรรณ  เกษตรจังหวัดระยอง 
ให๎เกียรติมารํวมงานและกลําวต๎อนรับในพิธีเปิดสัมมนาฯ 
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                         ผ๎ูเข๎ารํวมสัมมนาฯ 
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