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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ดาเนินการตามศาสตร์ “ความอยู่ดี กินดี มีสุข และ การ
พึ่งตนเองได้” เพื่อให้กลุ่มเกิดความสานึกรักบ้านเกิด ไม่ทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปประกอบอาชีพในเมือง สร้างรายได้ที่
เกิดจากผลผลิตภายในท้องถิ่น ซึ่งคณะวิจัยได้มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ได้แก่
งานวิจัยด้านเครื่องสาอางสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากพืชเศรษฐกิจและสมุนไพร ประกอบกับทาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสนับสนุน
งานวิจัยที่สามารถใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ การนาองค์ความรู้จากงานวิจัย
ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงเป็นแนวทางที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ต่อยอด
งานวิ จั ย ขยายผลสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ อนึ่ ง คณะนั ก วิ จั ย เคยได้ รั บ อุ ด หนุ น งบประมาณในการด าเนิ น การเมื อ
ปีงบประมาณ 2561 และผลงานที่ปรากฏ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว
จาก โลชั่นน้ามันดอกทานตะวันผสมรังไหม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่าได้จดแจ้งและจาหน่ายครีม และ โลชั่น
จากสารสกัดน้ากุหลาบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนาได้จัดจาหน่ายสบู่ว่านรางจืด และ เจลว่านหาง
จระเข้ได้ยอดจาหน่ายรวม 110,000 บาท และขอเข้าร่วมโครงการในปีนี้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่าที่ต้องการจะพัฒนาสปาเพื่อรองรับโครงการสถานบริการนวดแผนไทย
1.2 วัตถุประสงค์
1. พั ฒ นาเครื่ อ งส าอางสมุ น ไพรให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนโคกครามพั ฒ นา อ าเภอบางปลาม้ า จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
2. พัฒนาสปาสมุนไพรให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา อาเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3. พัฒนาเครื่องสาอางและสปาจากจากวัสดุเหลือใช้ในการผลิตน้ามะนาวแช่แข็ง ให้วิสาหกิจชุมชน
บ้านมะนาวทอง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
4. พัฒนาเครื่องสาอางจากเปลือกมังคุดคัด ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
ดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3 ขอบเขตของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสกัดสมุนไพร และตั้งตารับเครื่องสาอางจากงานวิจัย และมีการปรับ
งานวิจัยบางส่วนเพื่อความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม โดยนาองค์ความรู้จากงานวิจัยดังต่อไป
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1. การประยุกต์ใช้น้ามันราข้าวและสารสกัดราข้าวหอมมะลิแดงในเครื่องสาอางต้านชรา
2. การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในเครื่องสาอางสมุนไพรไทย
3. การประยุกต์ใช้แว๊กซ์จากน้ามันราข้าวหอมมะลิและสารสกัดจากดอกมะลิในผลิตภัณฑ์สปาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
4. การพัฒนาเครื่องสาอางต้านเชื้อก่อสิว จากสมุนไพรพื้นบ้านกรณีศึกษา มังคุด ขมิ้น และบัวบก
1.4 แผนการดาเนินการวิจัย
1. สารวจความต้องการของชุมชน สรุปและวิเคราะห์ผลความต้องการของชุมชน
- โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการของกลุ่มฯ ว่ามีวัตถุดิบใด และต้องการจะ
พัฒนาอะไร
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน
- ทีมนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของชุมชน โดยปรับใช้จากงานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเก็บสมุนไพร การสกัดสมุนไพร การใช้น้ามันหอมระเหย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การตั้งตารับเครื่องสาอางพื้นฐาน การตรวจสอบคุณภาพ
5. อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3
- ขยายกาลังการผลิตครั้งที่ 1
6. อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4
- ขยายกาลังการผลิตครั้งที่ 2
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้เข้าเข้าร่วมโครงการได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถผลิตเครื่องสาอางและสปาสมุนไพรจาหน่าย
เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ได้คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

บทที่ 2
องค์ความรู้และเทคโนโลยี
2.1 องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้มีการจัดองค์ความรู้และนามาขยายผลถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
งานวิจัยที่ได้นามาถ่ายทอดเทคโนโลยีมีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่
1. การประยุกต์ใช้น้ามันราข้าวและสารสกัดราข้าวหอมมะลิแดงในเครื่องสาอางต้านขรา
ผลการวิจัยพบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ามันราข้าวและสารสกัดของราข้าวหอมมะลิแดง
ด้วยวิธี DPPH Method จากการศึกษาพบว่าสารสกัดราข้าวหอมมะลิแดงชั้นเอทานอลมีค่า IC50 ที่ 0.435
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาณวิตามิน อี และแกมมา ออริซานอลในน้ามันราข้าวหอมมะลิแดง 1 กรัมคือ 49.47
ไมโครกรัม และ 14.11 ไมโครกรัม ตามลาดับ สารสกัดกากราข้าวและน้ามันราข้าวหอมมะลิแดงนาไปประยุกต์
ในเครื่องสาอาง 3 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ครีมสาหรับผิวธรรมดา ครีมสาหรับผิวแห้ง และครีมสาหรับผิว มัน โดย
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการทดสอบความคงสภาพทางกายภาพเคมีและจุลชีววิทยา (จิราภรณ์ ทองตัน และ
วรพงศ์ ภู่พงศ์. 2556.)
2. การประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในเครื่องสาอางสมุนไพรไทย
องค์ความรู้ในการสกัดสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ได้แก่ การสกัดแบบใช้ความร้อน และไม่ใช้ความ
ร้ อ น ได้ แ ก่ การสกั ด แบบต่ อ เนื่ อ ง (Soxhlet extraction) การต้ ม (Decoction) การสกั ด แบบหมั ก
(Maceration) ขั้นตอนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแบบ DPPH, ABTS และ FRAP การทดสอบพฤกษเคมี
การหาปริมาณสารฟีนอลิกของสารสกัดสมุนไพร (จิราภรณ์ ทองตัน. 2556)
3. การประยุกต์ใช้แว๊กซ์จากน้ามันราข้าวหอมมะลิและสารสกัดจากดอกมะลิในผลิตภัณฑ์สปาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
ผลการวิจัยพบว่าแว๊กซ์จากน้ามันราข้าวมีจุดหลอมเหลวช่วง 47-56 องศาเซลเซียส ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดดอกมะลิ ที่ความเข้มข้น 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ร้อยละ 73.23 และมีค่า IC50 เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สปา 14 ตารับ ได้แก่ โลชัน
บารุงผิวกาย (Body lotion) ครีมบารุงผิวหน้ากลางคืน (sleeping mask) ครีมบารุงมือ (hand cream) คลีน
ซิ่งโลชั่น (cleansing lotion) ครีมอาบน้า (shower cream) ครีมนวดผิวกาย (body massage) ครีมนวดหน้า
(facial massage) ครี ม ขั ด ผิ ว กาย (body scrub) ครี ม ขั ด ผิ ว หน้ า (facial scrub) ครี ม พอกผิ ว กาย (body
mask) ครีมพอกผิวหน้า (facial mask) ครีมสาหรับนวดเท้า (foot massage) ครีมขัดเท้า (foot scrub) และ
ครีมบารุงเท้า (foot balm) โดยเติมสารสกัดดอกมะลิร้อยละ 0.3 และแว๊กซ์จากน้ามันราข้าวหอมมะลิร้อยละ
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1-4 ลงในตารับทั้ง 14 ตารับ นาไปทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 14 ตารับผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด (จิราภรณ์ ทองตัน, วรพงศ์ ภู่พงศ์ และ นเรศ บางศิริ. 2560.)
4. การพัฒนาเครื่องสาอางต้านเชื้อก่อสิว จากสมุนไพรพื้นบ้าน กรณีศึกษา มังคุด ขมิ้น และบัวบก
ผลการศึกษาพบว่าการสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ด้วย ร้อยละ 95 เอทานอล ร้อยละ 70 เอทานอล และ
ร้อยละ 50 เอทานอล ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH method พบว่าสารสกัดมังคุดจากจังหวัด
จันทบุรี 2 ด้วยร้อยละ 70 เอทานอล และ สารสกัดขมิ้นชันสดที่สกัดด้ วยร้อยละ 70 เอทานอล มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่ากันที่ IC50 0.112 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคผิวหนัง 3 ชนิด
ไ ด้ แ ก่ Staphylococcus aureus TISTR 1466, Staphylococcus epidermidis TISTR 518 แ ล ะ
Propionibacterium acnes DMST 14916 พบว่าสารสกัดมังคุดจากจังหวัดจันทบุรี 2 ด้วยร้อยละ 95 เอ
ทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดีที่สุดโดยมีโซนใสเท่ากับ 18.0, 22.0 และ 19.0 มิลลิเมตร และมีค่า MIC ที่
0.78, 0.78 และ 1.562 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ MBC ที่ 1.562, 0.78 และ 3.125 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พัฒนา
เครื่องสาอางต้านเชื้อก่อสิวโดยนาสารสกัดสารสกัดมังคุดจากจังหวัดจันทบุรี 2 ด้วยร้อยละ 95 เอทานอล 0.1
กรัม ต่อ 100 กรัม สารสกัดขมิ้นสด 0.01 กรัม และสารสกัดใบบัวบก 0.03 กรัม ต่อตารับสูตร 100 กรัม เติม
ลงในเจลล้างหน้า เจลอาบน้า เจลทาหน้าและเจลทาผิวกาย ทาการทดสอบความคงสภาพ (จิราภรณ์ ทองตัน
และ ศรีสุดา ธารงพิรวงษ์. 2560)
จากนั้นนางานวิจัยมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ตามความเหมาะสม
และปรับตารับเพื่อให้เหมาะสมและไม่ยุ่งยากในการผลิต เพื่อสร้างรายได้
2.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 4 กลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี และวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จังหวัดระยอง
2. กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง จังหวัดเพชรบุรีและวิสาหกิจ
ชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ
ชื่อกลุ่มเข้าร่วมโครงการ
วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน
วัตถุดิบ ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลายโจร
เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ไม่มี
ประสบการณ์ ไม่มี
สถานที่ผลิต ไม่มี

5

ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)
ชื่อกลุ่มเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน
วัตถุดิบ ผักบุ้งทะเล มังคุด ว่านหางจระเข้ บัวบก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
เครื่องมือ และ อุปกรณ์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบ
จังหวัดระยอง
ประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานในการตั้งตารับ
สถานที่ผลิต มี
วัตถุดิบ เปลือกมะนาว
วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง
เครื่องมือ และ อุปกรณ์ มี แต่ไม่ครบ
จังหวัดเพชรบุรี
ประสบการณ์ ไม่มี
สถานที่ผลิต ไม่มี
วัตถุดิบ เปลือกมังคุด ว่านหางจระเข้ ขมิ้น และบัวบก
วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการ เครื่องมือ และ อุปกรณ์
ผลิตบ้านดอนคา
ประสบการณ์ ไม่มี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ผลิต มี (เครือข่ายในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรี
โฮมสเตย์ หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนัญญากรุ๊ป)

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
3.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
การดาเนินการแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สารวจความต้องการของชุมชน สรุปและวิเคราะห์ผลความต้องการของชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการคัดเลือกสมุนไพร และการสกัดสมุนไพร
อบรมเชิงปฏิบัติการการตั้งตารับเครื่องสาอางและสปาครั้งที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการการตั้งตารับเครื่องสาอางและสปาครั้งที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการการขยายกาลังการผลิตเครื่องสาอางและสปา
โดยทั้ง 6 ขั้นตอนดาเนินการดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สารวจความต้องการของชุมชน สรุปและวิเคราะห์ผลความต้องการของชุมชน
โดยการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่ม พิจารณาจากกลุ่มที่เ คยขอรับคาปรึกษาจากโครงการต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการเมื่อปีงบประมาณ 2561
จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
จังหวัดระยอง กลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลย จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประกอบไปด้วยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนัญญากรุ๊ป และ โรงแรมสิริธานี)
กิจ กรรมที่ 2 การพัฒ นาตารับตามความต้องการของผู้ เข้าร่ว มโครงการ โดยสรุปผลจาก
กิจกรรมที่ 1 คณะนักวิจัยทาการสกัดสมุนไพร และตั้งตารับเครื่องสาอางและสปาต้นแบบ
กิจ กรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเลือกสมุนไพร การสกัดสมุนไพร โดยการ
บรรยายเรื่องสรรพคุณสมุนไพรในท้องถิ่น การเก็บสมุนไพรแต่ละชนิด วิธีการสกัดสมุนไพร และปฏิบัติการการ
สกัดสมุนไพร
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการตั้งตารับเครื่องสาอางพื้นฐาน การตรวจสอบคุณภาพ
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมมี พื้ น ฐานในการตั้ งต ารับ เครื่ อ งส าอาง โดยอธิ บ ายถึ งการเลื อ กวัต ถุ ดิบ ในการตั้ง ตารับ
เครื่องสาอางแต่ละชนิด แหล่งซื้อ
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กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการตั้งตารับเครื่องสาอางและสปาสมุนไพรของแต่ละกลุ่ม
เพื่อสร้ างทักษะและความช านาญ รวมทั้งการเปลี่ ยนวัตถุดิบในผลิ ตภัณฑ์แต่ล ะชนิด เพื่อให้ เห็ นถึงความ
แตกต่าง การเตรียมพร้อมในการขยายกาลังการผลิต
กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการขยายกาลังการผลิตเครื่องสาอางและสปาสมุนไพร เพื่อ
ทดลองตลาด และจัดจาหน่าย รวมทั้งเตรียมความพร้ อมในการจดแจ้งเครื่องสาอางแก่ อย. และการเตรียม
เอกสารในการยื่นขอสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง
ระหว่างดาเนินกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม คณะผู้วิจัยได้แนะนาให้ผู้ประกอบแต่ละกลุ่มเข้ารับ
การอบรมด้านการตลาด ในโครงการต่าง ๆ ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เพื่อให้มีความเข้าใจในด้านการตลาดของเครื่องสาอาง รวมทั้งให้ความรู้ด้านการจดแจ้งเครื่องสาอาง และ การ
จดแจ้งสถานประกอบการเครื่องสาอาง รวมทั้งแนะนาแหล่งความรู้ออนไลน์ของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สาหรับพืช (GAP พืช)
เมื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมสามารถจดแจ้ ง สถานประกอบการเครื่ อ งส าอาง และจดแจ้ ง
เครื่องสาอางสาเร็จแล้ว จึงนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจัดจาหน่ายในท้องตลาด และงานแสดงสินค้า OTOP และงาน
แสดงสินค้าอื่น ๆ

บทที่ 4
ผลการดาเนินการ
4.1 ผลการทากิจกรรม
- กิจ กรรมที่ 1 ส ารวจความต้องการของวิส าหกิจ ชุมชน สรุปและวิเคราะห์ ผ ลความต้องการของ
วิสาหกิจชุมชน
จากการลงพื้นที่เพื่อสารวจความต้องการของกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้คาปรึกษาและนาเสนอ
งานวิจั ย ที่ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของชุมชน โดยพิจารณาจากอุ ปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ผ ลิ ต และ
งบประมาณของทางกลุ่ม โดยกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมีจานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา
จังหวัดสุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง จังหวัดเพชรบุรี
วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะนักวิจัยได้แนะนาการ
นาสมุนไพรในท้องถิ่น มาใช้ในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์เครื่องส าอางและสปา การหาเอกลั กษณ์กลิ่นหอมของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้บทสรุปดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงการสารวจความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา

ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้องการผลิตและจาหน่ายซีรั่มบารุงผิวหน้าจากว่านหางจระเข้ แต่เมื่อ
เกิ ด สถานการณ์ โ ควิ ด 19 ท าให้ ท างกลุ่ ม ได้ ป รึ ก ษากั บ นั ก วิ จั ย และ
สรุปว่าต้องการผลิต โฟมล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิท 19 โดยมี
ส่วนผสมของสารบารุงผิวเป็นสารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดใบบัวบก
และสารสกั ด ทองพั น ชั่ ง ผสม Benzalkonium Chloride (BKC) สบู่
ก้อนสมุนไพรทาความสะอาดผิวหน้า และ เจลบารุงมือว่านหางจระเข้
ผลิ ตสปาสมุนไพรในท้องถิ่นผสมสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอรี่ที่ปลูกใน
จั งหวัดระยอง เพื่อใช้และจาหน่ายให้ แ ก่นั กท่ อ งเที่ยวที่จ ะเข้า มาใช้
บริการนวด ซึ่งมีโครงการจะสร้างสถานบริการนวดแผนไทย และนวด
ผ่อนคลาย กับทางวิสาหกิจชุมชนฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
ทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้การ
สร้ างสถานบริการต้องชะลอโครงการไปก่อน ทางกลุ่ มได้ปรึกษากับ
นักวิจัย และสรุปว่าจะ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้ สถานการณ์
โควิท 19 ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ เจลอาบน้า โลชั่นบารุงผิว และโฟมล้าง
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ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงการสารวจความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ต่อ)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มื อ เพื่ อ จ าหน่ า ยให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล จ ากั ด
(มหาชน)
วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง พัฒ นาเครื่องส าอาง และสปามะนาว ได้แก่ เจลขัดขี้ไคล โลชั่นบารุง
ผิวหน้า และ เจลน้าหอม แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลต่อ
การผลิตน้ามะนาวเนื่องจากร้านอาหารไม่สามารถเปิดร้านขายได้ ทาให้
ทางกลุ่มต้องหยุดผลิ ตน้ามะนาว ทางกลุ่มได้ปรึกษากับนักวิจัย และ
สรุปว่าจะผลิตครีมพอกหน้ากลางคืน ซีรั่มสาหรับแผ่นมาส์กก้น เพื่อ
ทดลองตลาด และต้องการผลิตสเปรย์น้ามันมะนาว
วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์ ความต้องการเดิมของกลุ่มคือ พัฒนาเครื่องสาอางบารุงและทาความ
เพื่อการผลิตบ้านดอนคา
สะอาดผิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดคัดและสมุนไพรในท้องถิ่น (โฟมล้าง
หน้า เจลทาหน้า และเจลอาบน้า) เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 ทาให้
ทางกลุ่มขอพัฒนาโฟมล้างมือ เจลทาหน้า ครีมมาส์กหน้าและสบู่ก้อน
- กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จากการสอบถามความต้องการของกลุ่ มวิส าหกิจชุมชนทั้ง 4 กลุ่ ม พบว่าแต่ล ะกลุ่ มมีส มุนไพรใน
ท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้องค์ความรู้ของงานวิจัยทั้ง 4 โครงการ โดยมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม เนื่ องจากสถานการณ์โ ควิด 19 ทาให้ บางผลิ ตภัณฑ์อาจจะไม่ส ามารถผลิ ต ออกมาจ าหน่ า ยได้
เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว พัฒนาตารับต้นแบบแสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา

ต้นแบบผลิตภัณฑ์
ตารับต้นแบบ ได้แก่ โฟมล้างมือมีส่วนผสมของสารบารุงผิวเป็นสารสกัด
ว่ า นหางจระเข้ สารสกั ด ใบบั ว บก และสารสกั ด ทองพั น ชั่ ง ผสม
Benzalkonium Chloride (BKC) 2 ตารับ เจลบารุงมือว่านหางจระเข้
ผู้ประกอบกอบการเลือกสารก่อเจล 2 ตารับ และ สบู่ก้อนสมุนไพรทา
ความสะอาดผิวหน้า 2 ชนิด คือ แบบใส และ แบบขุ่น รวม 6 สูตร
ตารับต้นแบบ ได้แก่ เจลอาบน้า โลชั่นบารุงผิว ที่มีส่วนผสมของสาร
สกั ด ผั ก บุ้ ง ทะเล เจลแอลกอฮอล์ และโฟมล้ า งมื อ ที่ มี ส่ ว นผสมของ
Benzalkonium Chloride (BKC) กลิ่นน้ามันเปลือกส้ม และกลิ่นแป้ง
เด็ก รวม 8 สูตร

10

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง

ต้นแบบผลิตภัณฑ์
ตารับแม่บทของครีมพอกหน้ากลางคืน ซีรั่มสาหรับแผ่นมาส์กก้น และ
สเปรย์น้ามันมะนาวสาหรับปรับอากาศและฆ่าเชื้อ รวม 5 สูตร
วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์ ตารับแม่บท โฟมล้างมือ เจลทาหน้า ครีมมาส์กหน้าและสบู่ก้อน ที่มี
เพื่อการผลิตบ้านดอนคา
ส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดและสมุนไพรในท้องถิ่น รวม
8 สูตร
- กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การเลือก การสกัดสมุนไพร
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือก เก็บ และสกัดสมุนไพรของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธีที่เหมาะสม ไม่ยุ่งยาก
และอุปกรณ์ราคาไม่แพง กิจกรรมที่ 3 แสดงดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงวิธีการสกัดสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา

สมุนไพรที่ใช้และวิธีการสกัด
ว่านหางจระเข้ ใช้วิธีการต้มด้วยน้า
ใบทองพันชั่ง ใช้วิธีหมักด้วยเอทานอล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา
ต้นผักบุ้งทะเล ใช้วิธีหมักด้วยเอทานอล
วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง เปลือกมะนาว ใช้วิธีการสกัดด้วยไอน้า
วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์ เปลือกมังคุด ขมิ้น และบัวบก ใช้วิธีหมักด้วยเอทานอล
เพื่อการผลิตบ้านดอนคา
ว่านหางจระเข้ ใช้วิธีการต้มด้วยน้า
- กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การตั้งตารับเครื่องสาอางและสปา
ทั้ง 4 กลุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการตารับต้นแบบของตนเอง ตามตารางที่ 4.2
- กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
ทุกกลุ่ม ยกเว้นวิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา ขยายกาลังการผลิตเครื่องสาอาง และสปาสมุนไพร
รวมทั้งการเตรียมเอกสารการผลิต (PIF)
- กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง อบรมการตั้งตารับน้ามันมะนาว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา และ
วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ขยายกาลังการผลิต
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4.2 รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
- วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้การสารวจความต้องการของชุมชนหลังจากการอนุมัติโครงการ จึง
ใช้วิธีการโทรศัพท์สอบถาม จากเดิมที่ต้องการพัฒนาซีรั่มบารุงผิวหน้าจากว่านหางจระเข้ ได้ขอเพิ่มเป็น โฟมล้าง
มือเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 โดยมีส่วนผสมของสารบารุงผิวเป็นสารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดใบบัวบก
และสารสกัดทองพันชั่ง ผสม Benzalkonium Chloride (BKC) สบู่ก้อนสมุนไพรทาความสะอาดผิวหน้า และ
เจลบารุงมือว่านหางจระเข้ อบรมการสกัดสมุนไพร และ การเลือกใช้วัตถุดิบชนิดต่าง ๆ
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาตารับ โฟมล้างมือมีส่วนผสมของสารบารุงผิวเป็นสารสกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดใบ
บั ว บก และสารสกั ด ทองพั น ชั่ ง (สารสกั ด สมุ น ไพรเข้ ม ข้ น ที่ ร้ อ ยละ 10 น้ าหนั ก โดยปริ ม าตร) ผสม
Benzalkonium Chloride 2 ตารับ (ผู้ประกอบการเลือกสารลดแรงตึงผิว 2 ชนิด) เจลบารุงมือว่านหางจระเข้
(ผู้ประกอบกอบการเลือกสารก่อเจล 2 ชนิด) และ สบู่ก้อนสมุนไพรทาความสะอาดผิวหน้า (ผู้ประกอบการเลือก
เบสสบู่ 2 ชนิด คือ แบบใส และ แบบขุ่น) ตารับแม่บท (หรือตารับต้นแบบ) แสดงดังตารางที่ 4.4-4.6
ตารางที่ 4.4 ตารับแม่บทโฟมล้างมือ
ส่วนประกอบ
ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
Trade Name
INCI Name
สูตร 1
สูตร 2
Aqua (น้าสะอาด)
Aqua
73.037
73.037
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Disodium EDTA
0.10
0.10
Glycerine (กลีเซอรีน)
Glycerine
2.00
2.00
EMAL AD25 (หัวแชมพู)
Ammonium Lauryl Sulfate 35%
5.00
Texaphon N70 (หัวแชมพู)
Sodium Lauryl Ether Sulfate 70%
5.00
5.00
ABC 35% (หัวแชมพูสาหรับเด็ก)
Cocamidopropyl Betaine
10.00
10.00
DMDM (สารกันเสีย)
DMDM Hydantoin
0.50
0.50
Perfume (น้าหอม)
Perfume
0.60
0.60
Cremophore RH40
Hydrogenated Castro oil
1.20
1.20
(ตัวละลายน้าหอม)
PEG 400
Chamomile Extract
Chamomilla recutita
0.50
0.50
(ตัวกันระคายเคือง)
Flower Extract
สารสกัดว่านหางจระเข้
Aloe barbadensis leaves extract
5.00
5.00
สารสกัดใบบัวบก
Centella asiatica leaves extract
1.00
1.00
Andrographis paniculata leaves
สารสกัดฟ้าทะลายโจร
1.00
1.00
extract
BKC 80% (สารฆ่าเชื้อ)
Benzalkonium chloride 80%
0.063
0.063
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ตารางที่ 4.5 ตารับแม่บทเจลบารุงมือ
ส่วนประกอบ
Trade Name
Aqua (น้าสะอาด)
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Glycerine (กลีเซอรีน)
TC Carbomer 340 (สารก่อเจล)
Carbopol ultrez 21(สารก่อเจล)
สารสกัดว่านหางจระเข้
สารสกัดใบบัวบก
Phenoxyethanol (สารกันเสีย)
Perfume (น้าหอม)
Cremophore RH40
(ตัวละลายน้าหอม)
Triethanolamine (ด่าง)

INCI Name
Aqua
Disodium EDTA
Glycerine
Carbomer
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer
Aloe barbadensis leaves extract
Centella asiatica leaves extract
Phenoxyethanol
Perfume

ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
สูตร 1
สูตร 2
89.65
89.65
0.10
0.10
2.00
2.00
0.50
-

0.50

5.00
1.00
1.00
0.05

5.00
1.00
1.00
0.05

Hydrogenated Castro oil PEG 400

0.10

0.10

Triethanolamine

0.60

0.60

ตารางที่ 4.6 ตารับแม่บทสบู่ก้อน
ส่วนประกอบ
ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
Trade Name
INCI Name
สูตร 1
สูตร 2
Sodium Stearate, Glycerine, Sucrose,
Opaque Glycerine Propylene Glycol, Distilled Water, Sorbitol,
Soap Base
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Citrate,
98.737
(เบสสบู่ขุ่น)
Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Myristate,
Titanium Dioxide.
Sodium Stearate, Glycerine, Sucrose,
Transparent
Propylene Glycol, Distilled Water, Sorbitol,
Glycerin Soap Base
98.437
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Citrate,
(เบสสบู่ใส)
Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Myristate.
สารสกัดใบบัวบก
Centella asiatica leaves extract
1.00
1.00
น้าหอม
น้าหอม
0.50
0.50
BKC 80% (สารฆ่าเชื้อ)
Benzalkonium chloride
0.063
0.063
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ตารับแม่บททั้ง 6 สูตร ได้ทาการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒ นา
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้นาชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งวิทยาเขตฯ รวมทั้ง
การสกัดสมุนไพร และการเลือกใช้วัตถุดิบในการตั้งตารับผลิตภัณฑ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่สามารถขออนุญาตสถานที่ผ ลิ ต
เครื่ องส าอางได้ เนื่ องจากสถานที่ข องกลุ่ มฯ ไม่เหมาะสมในการผลิ ตเครื่ องส าอาง จึงไม่ส ามารถ
ดาเนินการผลิตเพื่อจาหน่ายอย่างถูกต้องได้ แต่ทางกลุ่มยังดาเนินการผลิตเพื่อเป็นการลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จังหวัดระยอง
ความต้องการเดิมของกลุ่ม คือ ต้องการพัฒนาสปาสมุนไพรในท้องถิ่นผสมสารสกัดจากข้าวไรซ์
เบอรี่ที่ปลูกในจังหวัดระยอง เพื่อใช้และจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทย
และนวดสปา ซึ่งมีโครงการจะสร้างสถานบริการนวดแผนไทยและนวดสปากับทางวิสาหกิจชุมชนฯ แต่
สถานการณ์โควิด 19 ทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้การสร้างสถาน
บริการต้องชะลอโครงการไปก่อน ทาให้ทางกลุ่มได้ปรึกษากับนักวิจัย และสรุปว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ เจลอาบน้า โลชั่นบารุ งผิว และโฟมล้าง
มือเพื่อจาหน่ายให้แก่กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
นักวิจัยได้พัฒนาตารับ เจลอาบน้า โลชั่นบารุงผิว ที่มีส่วนผสมของสารสกัดผักบุ้งทะเล เจล
แอลกอฮอล์ และโฟมล้ า งมื อ ที่ มี ส่ ว นผสมของ Benzalkonium Chloride (BKC) และสารสกั ด
ผักบุ้งทะเล ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทาให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ทางกลุ่ม
ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จังหวัดระยอง จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตั้งตารับเจลแอลกอออล์
ทางออนไลน์ และให้คาปรึกษาด้านการจดแจ้งทางออนไลน์ ทาให้ทางกลุ่มสามารถจัดจาหน่ ายเจล
แอลกอฮอล์ให้แก่ กลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สร้างรายได้เข้ากลุ่มในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 ประกอบกับทางกลุ่มผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ไม่สามารถจาหน่ายข้าวให้แก่นักท่องเที่ยว
ส่งผลให้ไม่มีราข้าวมาสกัดเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์สปา ประกอบกับทางกลุ่มชะลอโครงการ
สร้างสถานบริการนวดแผนไทย และนวดสปา เพราะการนวดต้องมีการสัมผัสและมีโอกาสติดเชื้อโควิด
ได้ จึงชะลอโครงการออกไปเป็นปีหน้า
เมื่อพ้นช่วงล็อคดาวน์จึงได้จัดอบรมการตั้งตารับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จานวน 4 ผลิตภัณฑ์
ได้แก่ โฟมล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ เจลอาบน้า โลชั่นบารุงผิวเพื่อจาหน่ายให้แก่กลุ่ม บริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โดยจะมีการเติมสารสกัดผักบุ้งทะเลซึ่งเป็นสมุนไพรในท้องถิ่นของ
ชายทะเลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดได้คัดเลื อก
กลิ่นน้ามันส้ม (Orange oil) และ กลิ่นแป้ง (Powdery) มาใช้โดยคัดเลือกแนวกลิ่นสดชื่นคือแนวกลิ่น
ส้ม และ แนวกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยนต่อผิว คือ กลิ่นแป้งเด็ก ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ได้รับการจดแจ้ง
เรียบร้อยแล้ว ตารับแม่บทของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 แสดงในตารางที่ 4.7- 4.11
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นอกจากนั้น ยังได้อบรมการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันสถานที่ผ ลิตเครื่องสาอางในระบบ
ออนไลน์ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน แนะน าคู่ มื อ การจั ด ท าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งส าอาง Product
Information File (PIF)
ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการนี้ส่งผลให้กลุ่มฯ สามารถจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้แก่ กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และ บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จากัด สามารถสร้าง
ยอดขายได้ถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาท และยังสามารถมียอดขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการส่งต่อองค์
ความรู้ในการตั้งตารับเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียนในบริเวณที่ตั้งของกลุ่ม
ตารางที่ 4.7 ตารับแม่บทเจลแอลกอฮอล์
ส่วนประกอบ
Trade Name
Aqua (น้าสะอาด)
Glycerine (กลีเซอรีน)
TC Carbomer 340 (สารก่อเจล)
95% Ethanol (เอทานอล 95%)
Perfume (น้าหอม)
สารสกัดผักบุ้งทะเล
Triethanolamine (ด่าง)

INCI Name
Aqua
Glycerine
Carbomer
Ethyl alcohol
Perfume
Ipomoea pes-caprae
extract
Triethanolamine

ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
สูตร 1
สูตร 2
29.50
29.00
3.00
3.00
0.50
0.30
65.70
65.70
0.50
0.50

ตารางที่ 4.8 ตารับแม่บทสบู่ล้างมือ (สูตร 1) โฟมล้างมือ (สูตร 2)
ส่วนประกอบ
Trade Name
INCI Name
Aqua (น้าสะอาด)
Aqua
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Disodium EDTA
Glycerine (กลีเซอรีน)
Glycerine
EMAL AD25 (หัวแชมพู)
Ammonium Lauryl Sulfate 35%
ABC 35% (หัวแชมพูสาหรับเด็ก)
Cocamidopropyl Betaine
DMDM (สารกันเสีย)
DMDM Hydantoin
Perfume (น้าหอม)
Perfume
Tween 20 (ตัวละลายน้าหอม)
Polysorbate 20
สารสกัดผักบุ้งทะเล
Ipomoea pes-caprae extract
BKC 80% (สารฆ่าเชื้อ)
Benzalkonium chloride 80%

0.10

1.00

0.70

0.50

ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
สูตร 1
สูตร 2
75.037
83.037
0.10
0.10
3.00
5.00
10.00
10.00
10.00
0.50
0.50
0.20
0.20
1.00
1.00
0.10
0.10
0.063
0.063
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ตารางที่ 4.9 ตารับแม่บทเจลอาบน้า
ส่วนประกอบ

ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
Trade Name
INCI Name
สูตร 1
สูตร 2
Aqua (น้าสะอาด)
Aqua
75.037
78.037
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Disodium EDTA
0.100
0.100
Glycerine (กลีเซอรีน)
Glycerine
3.000
3.000
Texaphon N70 (หัวแชมพู)
Sodium Laureth Sulfate
12.000
12.000
Comperlan KD (สารเพิ่มฟอง)
Cocamide DEA
3.000
ABC 35% (หัวแชมพูสาหรับเด็ก) Cocamidopropyl Betaine
3.000
3.000
NaCl (เกลือ)
Sodium Chloride
2.000
2.00
สารสกัดผักบุ้งทะเล
Ipomoea pes-caprae extract
0.10
0.10
Perfume (น้าหอม)
Perfume
0.200
0.200
Tween 20 (ตัวละลายน้าหอม)
Polysorbate 20
1.000
1.000
BKC 80% (สารฆ่าเชื้อ)
Benzalkonium chloride
0.063
0.063
DMDM (สารกันเสีย)
DMDM Hydatonin
0.500
0.500
ตารางที่ 4.10 ตารับแม่บทโลชั่นบารุงผิวสูตร 2 (ไม่ใช้ความร้อน)
ส่วนประกอบ
Trade Name
Aqua (น้าสะอาด)
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Glycerine (กลีเซอรีน)
Aquagel 35S
(สารก่อเจล)
MCT (น้ามันเอ็มซีที)
สารสกัดผักบุ้งทะเล
Perfume (น้าหอม)
Phenochem NIB
(พาราเบนรวม)

INCI Name
Aqua
Glycerine
Disodium EDTA
Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin
(and) Laureth-7
Caprylic/Capric Triglyceride
Ipomoea pes-caprae extract
Perfume
Phenoxyethanol and Methyl paraben (and)
Ethyl paraben (and) Propyl paraben (and)
Butyl paraben

ร้อยละโดยน้าหนัก
(100 กรัม)
90.10
3.00
0.10
3.00
3.00
0.10
0.20
0.50
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ตารางที่ 4.11 ตารับแม่บทโลชั่นบารุงผิวสูตร 1 (ใช้ความร้อน)
ส่วนประกอบ
Trade Name
Aqua (น้าสะอาด)
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Glycerine (กลีเซอรีน)
Carbopol ultrez 21
(สารก่อเจล)
Ercamuls LF10 V/FD
(ตัวผสาน/อิมัลซิไฟเออร์)
Wax C (แว็กซ์ซี)
GMS SE (จีเอ็มเอส)
MCT (น้ามันเอ็มซีที)
สารสกัดสมุนไพร
Perfume (น้าหอม)
Phenochem NIB
(พาราเบนรวม)
Triethanolamine (ด่าง)

INCI Name
Aqua
Disodium EDTA
Glycerine
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer

ร้อยละโดยน้าหนัก
(100 กรัม)
86.70
3.00
0.10
0.20

Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20

2.00

Cetyl alcohol
Glyceryl monostearate
Caprylic/Capric Triglyceride
Herbal Extract
Perfume
Phenoxyethanol and Methyl paraben
(and) Ethyl paraben (and) Propyl
paraben (and) Butyl paraben
Triethanolamine

2.00
1.00
3.00
1.00
0.20
0.50
0.30

- วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง จังหวัดเพชรบุรี
ความต้องการเดิมของกลุ่ม คือ ต้องการพัฒนาเครื่องสาอางและสปาจากน้ามะนาว (Hydrosol) และ
น้ามันมะนาว (Lime Oil) เพื่อจาหน่ายเป็นสินค้าโอทอป โดยใช้มะนาวเพชรบุรีเป็นวัตถุดิบหลัก แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิ ด 19 ทาให้ไม่สามารถจาหน่ายให้แก่ร้านอาหารได้ทาให้ต้องชะลอการผลิต (ในการจาหน่าย
มะนาวแช่แข็งให้แก่ MAKRO ทาให้ต้องจัดตั้งบริษัทจากัด เพื่อใช้ในการซื้อขาย) ประกอบกับทางนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีลดน้อยลง ทาให้การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สปาจึงต้ องชะลอไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติดีขึ้น ทางกลุ่มได้ปรึกษากับนักวิจัยสรุปว่าจะพัฒนาผลิตครีมพอกหน้า
กลางคืน และ ซีรั่มสาหรับแผ่นมาส์กก้น โดยใช้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี คือ กลิ่นมะนาว และ
น้าตาลโตนดเพื่อขายภายในจังหวัดเพชรบุรี โดยจะใช้วิธีจ้างบริษัท OEM ภายในจังหวัดเพชรบุรีก่อน เมื่อมี
ยอดขายที่มากขึ้น จึงจะขอยื่นเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสาอางต่อไป แต่จานวนในการผลิตต้องสั่งผลิตเป็นจานวน
มากทาให้ต้องเปลี่ยนมาผลิตสเปรย์น้ามันมะนาว โดยใช้กลิ่นมะนาวผสมกลิ่นดอกมะนาว โดยผลิตที่ 600 ขวด
จาหน่ายปลีกขวดละ 250 บาท ส่งขวดละ 150 บาท จาหน่ายในงานแสดงสินค้า ได้รับการตอบรับที่ดี ตารับ
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แม่บทของครีมพอกหน้ากลางคืน และซีรั่มสาหรับแผ่นมาส์กก้น แสดงดังตารางที่ 4.12-4.13 ส่วนตารับสเปรย์
น้ามันมะนาวทางกลุ่มขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผย
ตารางที่ 4.12 ตารับแม่บทครีมพอกหน้าสูตรกลางคืน
ส่วนประกอบ
Trade Name

INCI Name

Aqua (น้าสะอาด)

Aqua

2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Glycerine (กลีเซอรีน)
Aquagel 35S
(สารก่อเจล)

Disodium EDTA
Glycerine
Polyacrylamide (and) C13-14
Isoparaffin (and) Laureth-7
Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/
Beheneth-25 Methacrylate
Crosspolymer
Caprylic/Capric Triglyceride
Ammonium
acryloyldimethyltaurate/Hyaluronic
acid/Glyceryl ester
Tocopherol acetate
Aqua
Niacinamide

Aritoflex HMB
(สารก่อเจล)
MCT (น้ามันเอ็มซีที)
Hydrogel 511 AC
(เจลไฮยาลูรอน)
Vitamin E (วิตามินอี)
Aqua (น้าสะอาด)
Vitamin B3 (วิตามินบีสาม)
Tranexamic acid
(กรดทรานเอกซามิก)
Lime essential oil
Velvet Sugar Perfume
Phenoxyethanol&EHG
(ฟีนอกซีเอทานอล และอีเฮชจี)

ร้อยละโดยน้าหนัก
(100 กรัม)
สูตร 1
สูตร 2
64.60
60.10
5.00
0.10

5.00
0.10

2.00

-

-

0.50

3.00

-

3.00

3.00

1.00
20.00
3.00

1.00
20.00
3.00

Tranexamic acid

2.00

2.00

Citrus aurantifolia Peel oil
Fragrance
Phenoxyethanol & Ethylhexyl
Glycerine

0.20
0.10

0.20
0.10

0.50

0.50

18

ตารางที่ 4.13 ตารับแม่บทเซรั่มมาส์กก้นสูตร
ส่วนประกอบ
Trade Name
Aqua (น้าสะอาด)
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Glycerine (กลีเซอรีน)
Natrosol HR250 (สารก่อเจล)
Xanthan gum (สารก่อเจล)
Hydrogel 511 AC
(เจลไฮยาลูรอน)
Vitamin B3 (วิตามินบีสาม)
Lime essential oil
Velvet Sugar Perfume
Phenoxyethanol
(ฟีนอกซีเอทานอล)

INCI Name
Aqua
Disodium EDTA
Glycerine
Hydroxyethylcellulose
Xanthan gum
Ammonium
acryloyldimethyltaurate/Hyaluronic
acid/Glyceryl ester
Niacinamide
Citrus aurantifolia Peel oil
Fragrance
Phenoxyethanol

ร้อยละโดยน้าหนัก
(100 กรัม)
สูตร 1
สูตร 2
82.60
83.10
5.00
5.00
0.10
0.10
1.00
0.50
5.00

5.00

5.00
0.20
0.10

5.00
0.20
0.10

1.00

1.00

- วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิส าหกิจ ชุมชนกองทุน ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา จังหวัดนครศรีธ รรมราช เป็นกลุ่ มที่มี
สมาชิกหลากหลายประกอบด้วยข้าราชการครูเกษียณ ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล เภสัช
กร โดยสมาชิกทั้งหมดทาสวนผลไม้ตามแนวทาง GAP (Good Agricultural Practices) ทางกลุ่มได้มีการผลิต
มังคุดคัดจาหน่าย และมีเปลือกเหลือทิ้ง จึงต้องการจะนาเปลือกมาพัฒนาเป็นเครื่องสาอางร่วมกับสมุนไพรใน
ท้องถิ่น จากการระดมความคิดเห็นทางกลุ่มต้องการพัฒนาเครื่องสาอางบารุงและทาความสะอาดผิวจากสาร
สกัดเปลือกมังคุดคัดและสมุนไพรในท้องถิ่น (โฟมล้างหน้า เจลทาหน้า และเจลอาบน้า) เมื่อเกิดสถานการณ์
โควิด 19 ทาให้ทางกลุ่มขอพัฒนาโฟมล้างมือ เจลทาหน้า ครีมมาส์กหน้าและสบู่ก้อน ที่มีส่วนผสมหลักเป็นสาร
สกัดจากเปลือกมังคุดคัด นักวิจัยได้พัฒนาตารับโฟมล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกมังคุดคัด บัวบก และ
BKC เจลทาหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดมังคุดคัด บัวบก ว่านหางจระเข้ และขมิ้น ครีมมาส์กหน้าที่มีส่วนผสม
ของมังคุดคัด บัวบก ว่านหางจระเข้ และขมิ้น และสบู่ก้อนที่มีส่วนผสมของเปลือกมังคุดคัด บัวบก และ BKC
ตารับแม่บทของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด แสดงดังตารางที่ 4.14
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ทางกลุ่มฯ ได้ให้วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ ดาเนินการผลิตเครื่องสาอางในนามของห้างหุ้นส่วน
จากัด ธนัญญากรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่าย ผลิตครีมพอกหน้ากลางคืน จาหน่ายจานวน 400 ชิ้น ราคาขายปลีกชิ้น
ละ 650 บาท และทางวิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ ยังได้ส่งครีมพอกหน้ากลางคืนเข้าประกวดโครงก าร
Challenge Project by DIProm เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2563 ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ธนั ญ ญากรุ๊ ป เครื อ ข่ า ย
พันธมิตร ได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับมาผลิตครีมพอกหน้ากลางคืนจาหน่ายทางออนไลน์ มียอดจาหน่ายระหว่าง
เดือน สิงหาคม 2563-มกราคม 2564 ได้เฉลี่ยเดือนละ 200,000 บาท
ตารางที่ 4.14 ตารับแม่บทโฟมล้างมือ
ส่วนประกอบ
ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
Trade Name
INCI Name
สูตร 1
สูตร 2
Aqua (น้าสะอาด)
Aqua
73.037
73.037
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Disodium EDTA
0.10
0.10
Glycerine (กลีเซอรีน)
Glycerine
2.00
2.00
EMAL AD25 (หัวแชมพู)
Ammonium Lauryl Sulfate 35%
5.00
Texaphon N70 (หัวแชมพู)
Sodium Lauryl Ether Sulfate 70%
5.00
5.00
ABC 35% (หัวแชมพูสาหรับเด็ก)
Cocamidopropyl Betaine
10.00
10.00
DMDM (สารกันเสีย)
DMDM Hydantoin
0.50
0.50
Perfume (น้าหอม)
Perfume
0.60
0.60
Cremophore RH40
Hydrogenated Castro oil
1.20
1.20
(ตัวละลายน้าหอม)
PEG 400
Chamomile Extract
Chamomilla recutita
0.50
0.50
(ตัวกันระคายเคือง)
Flower Extract
สารสกัดเปลือกมังคุด
Aloe barbadensis leaves extract
0.10
0.10
สารสกัดใบบัวบก
Centella asiatica leaves extract
1.00
1.00
สารสกัดขมิ้น
leaves extract
0.10
0.10
BKC 80% (สารฆ่าเชื้อ)
Benzalkonium chloride 80%
0.063
0.063
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ตารางที่ 4.15 ตารับแม่บทเจลว่านหางจระเข้
ส่วนประกอบ
Trade Name
Aqua (น้าสะอาด)
2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Glycerine (กลีเซอรีน)
TC Carbomer 340 (สารก่อเจล)
Carbopol ultrez 21(สารก่อเจล)
สารสกัดว่านหางจระเข้
สารสกัดใบบัวบก
Phenoxyethanol (สารกันเสีย)
Perfume (น้าหอม)
Cremophore RH40
(ตัวละลายน้าหอม)
Triethanolamine (ด่าง)

INCI Name
Aqua
Disodium EDTA
Glycerine
Carbomer
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer
Aloe barbadensis leaves extract
Centella asiatica leaves extract
Phenoxyethanol
Perfume

ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
สูตร 1
สูตร 2
89.65
89.65
0.10
0.10
2.00
2.00
0.50
-

0.50

5.00
1.00
1.00
0.05

5.00
1.00
1.00
0.05

Hydrogenated Castro oil PEG 400

0.10

0.10

Triethanolamine

0.60

0.60

ตารางที่ 4.16 ตารับแม่บทสบู่ก้อน
ส่วนประกอบ
ร้อยละโดยน้าหนัก (100 กรัม)
Trade Name
INCI Name
สูตร 1
สูตร 2
Sodium Stearate, Glycerine, Sucrose,
Opaque Glycerine Propylene Glycol, Distilled Water, Sorbitol,
Soap Base
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Citrate,
98.737
(เบสสบู่ขุ่น)
Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Myristate,
Titanium Dioxide.
Sodium Stearate, Glycerine, Sucrose,
Transparent
Propylene Glycol, Distilled Water, Sorbitol,
Glycerin Soap Base
98.437
Sodium Laureth Sulfate, Sodium Citrate,
(เบสสบู่ใส)
Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Myristate.
สารสกัดเปลือกมังคุด
Centella asiatica leaves extract
0.10
0.10
น้าหอม
น้าหอม
0.50
0.50
BKC 80% (สารฆ่าเชื้อ)
Benzalkonium chloride
0.063
0.063
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ตารางที่ 4.17 ตารับแม่บทครีมพอกหน้าสูตรกลางคืน
ส่วนประกอบ
Trade Name

INCI Name

Aqua (น้าสะอาด)

Aqua

2NaEDTA (ตัวจับประจุ)
Glycerine (กลีเซอรีน)
Aquagel 35S
(สารก่อเจล)

Disodium EDTA
Glycerine
Polyacrylamide (and) C13-14
Isoparaffin (and) Laureth-7
Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/
Beheneth-25 Methacrylate
Crosspolymer
Caprylic/Capric Triglyceride
Ammonium
acryloyldimethyltaurate/Hyaluronic
acid/Glyceryl ester
Tocopherol acetate
Aqua
Niacinamide

Aritoflex HMB
(สารก่อเจล)
MCT (น้ามันเอ็มซีที)
Hydrogel 511 AC
(เจลไฮยาลูรอน)
Vitamin E (วิตามินอี)
Aqua (น้าสะอาด)
Vitamin B3 (วิตามินบีสาม)
Tranexamic acid
(กรดทรานเอกซามิก)
สารสกัดเปลือกมังคุด
Perfume
Phenoxyethanol&EHG
(ฟีนอกซีเอทานอล และอีเฮชจี)

ร้อยละโดยน้าหนัก
(100 กรัม)
สูตร 1
สูตร 2
64.60
60.10
5.00
0.10

5.00
0.10

2.00

-

-

0.50

3.00

-

3.00

3.00

1.00
20.00
3.00

1.00
20.00
3.00

Tranexamic acid

2.00

2.00

Citrus aurantifolia Peel oil
Fragrance
Phenoxyethanol & Ethylhexyl
Glycerine

0.10
0.10

0.10
0.10

0.50

0.50

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดาเนินการ
ในการดาเนินโครงการนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่มีต้นแบบเครื่องสาอาง 4 เรื่องพร้อม
วิธีการสกัดที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประยุกต์ให้เหมาะสมต่อกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 4 กลุ่ม โดยแต่ละ
กลุ่มเลือกใช้สมุนไพรในท้องถิ่นของตนเองเป็นสารออกฤทธิ์ พัฒนาตารับเครื่องสาอางและสปาต้นแบบ ตาม
ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม ได้สรุปผลการดาเนินการดังนี้
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดาเนินการและผลสาเร็จ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการดาเนินการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนโคก ค ราม ตารับต้นแบบ 6 สูตร ได้แก่ โฟมล้าง
พัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี
มือมีส่วนผสมของสารบารุงผิวเป็นสาร
สกัดว่านหางจระเข้ สารสกัดใบบัวบก
แ ล ะ ส า ร ส กั ด ท อ ง พั น ชั่ ง ผ ส ม
Benzalkonium Chloride ( BKC) 2
ตารับ เจลบารุงมือว่านหางจระเข้ (ผู้
ประกอบกอบการเลือกสารก่อเจล 2
ตารับ และ สบู่ก้อนสมุนไพรทาความ
สะอาดผิ ว หน้ า 2 ชนิ ด คื อ แบบใส
และ แบบขุ่น)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ตารับต้นแบบ 8 สูตร ได้แก่ เจลอาบ
จังหวัดระยอง
น้ า โลชั่ น บ ารุ ง ผิ ว ที่ มี ส่ ว นผสมของ
สารสกัดผักบุ้งทะเล เจลแอลกอฮอล์
และโฟมล้ า งมื อ ที่ มี ส่ ว นผสมของ
Benzalkonium Chloride ( BKC)
กลิ่ น น้ ามั น เปลื อ กส้ ม และกลิ่ น แป้ง
เด็ก
วิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาว
ทอง จังหวัดเพชรบุรี

ผลสาเร็จ
ทางกลุ่ ม ฯ ไม่ มี ส ถานที่ ผ ลิ ต
เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง จึ ง ข อ ผ ลิ ต
เครื่องสาอางทั้ง 6 สูตร ใช้ในครัว
เพื่อลดรายจ่าย ในช่วงโควิด 19

ท า ง ก ลุ่ ม ฯ ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต
เครื่ อ งส าอางและสปาสมุ น ไพร
ได้แก่เจลอาบน้า และโลชั่นกลิ่ น
น้ ามั น ส้ ม เจลแอลกอฮอล์ และ
โฟมล้างมือ จาหน่ายในช่วงโควิด
19 และจดแจ้ ง เครื่ อ งส าอางได้
เลข 13 หลั ก มียอดจาหน่ า ยถึ ง
1.8 ล้านบาท
ต า รั บ แ ม่ บ ท ข อ ง ค รี ม พ อ ก ห น้ า ทางกลุ่มฯ ได้จ้างโรงงาน OEM
กลางคื น ซี รั่ ม ส าหรั บ แผ่ น มาส์ ก ก้ น ผลิตสเปรย์น้ามันมะนาวมียอด
และสเปรย์น้ามันมะนาวสาหรับปรับ จาหน่ายขั้นตอนในการทดลอง
อากาศและฆ่าเชื้อ
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดาเนินการและผลสาเร็จ (ต่อ)
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลการดาเนินการ

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกองทุ น ออม ตารับแม่บท 8 สูตร ได้แก่ โฟมล้างมือ
ทรั พย์ เพื่อการผลิ ตบ้ า นดอน เจลทาหน้ า ครี ม มาส์ ก หน้ า และสบู่
คา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก้อน ที่มีส่ ว นผสมหลั ก เป็ นสารสกั ด
จากเปลื อ กมั ง คุ ด และสมุ น ไพรใน
ท้องถิ่น

ผลสาเร็จ
ตลาดที่ 600 ชิ้น ขายราคา 150250 บาท
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ธนั ญ ญากรุ๊ ป
เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต ร ได้ น าองค์
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาผลิ ต ครี ม พอก
ห น้ า ก ล า ง คื น จ า ห น่ า ย ท า ง
ออนไลน์ มียอดจาหน่ายระหว่าง
เดื อ น สิ ง หาคม 2563-มกราคม
2564 ได้เฉลี่ยเดือนละ 200,000
บาท

5.2 อุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนดาเนินการที่วางไว้ ดังนั้นใน
กิจ กรรมที่ 1 จึ งใช้วิธีการติดต่อและประชุมทางออนไลน์และบางกลุ่ มใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่ า นทาง
ออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทาให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเพื่อสุขภาพแทน แต่
ยังใช้น้ามันหอมระเหยในการแต่งกลิ่น เพื่อยังคงความเป็นสปาสมุนไพร
5.3 แนวทางการนาเสนอผลงานสู่สาธารณะ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม (ยกเว้น วิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา จังหวัดสุ พรรณบุรี) ได้มีการจัด
จาหน่ายทางออนไลน์ และนาเสนอต่อสาธารณชน ในงานแสดงสินค้าของจังหวัดตนเอง รวมทั้งเข้าร่วมประกวด
ในการประกวดของหน่วยงานราชการ อีกทั้งสมาชิกของกลุ่มที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรของหน่ว ยงาน
จังหวัดได้มีการอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด
5.4 ข้อเสนอแนะ
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถยื่นขอสถานที่ผลิต เพื่อยื่นขอจดแจ้งเครื่องสาอางได้ ทางผู้วิจัยได้
เสนอให้ติดต่อเครือข่ายเพื่อผลิต หรือ โรงงานเครื่องสาอางมาตรฐาน GMP ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
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เอกสารอ้างอิง
จิ ร าภรณ์ ทองตัน . 2556. การประยุ กต์ใช้ สมุนไพรในท้องถิ่นในเครื่องส าอางสมุนไพรไทย (รายงานโครงการ).
กรุงเทพฯ: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
_____________ และ วรพงศ์ ภู่พงศ์. 2556. การประยุกต์ใช้น้ามันราข้าวและสารสกัดราข้าวหอมมะลิแดงใน
เครื่องสาอางต้านขรา (รายงานผลงานวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
_____________ _____________ และ นเรศ บางศิริ. 2560. การประยุกต์ใช้แว๊กซ์จากน้ามันราข้าวหอมมะลิ
และสารสกั ด จากดอกมะลิ ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ปาเพื่ อ รองรั บประชาคมอาเซีย น (รายงานผลงานวิจัย).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
____________ ศรี สุ ดา ธ ารงพิร วงษ์. 2560. การพัฒ นาเครื่องส าอางต้านเชื้อก่อสิ ว จากสมุนไพรพื้นบ้าน
กรณีศึกษา มังคุด ขมิ้น และบัวบก (รายงานผลงานวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการดาเนินการ
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ขั้นตอนการดาเนินการ

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

29

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
นางประเทือง แสงสุวรรณ
นางทองเจือ วัชวงษ์
นางวันเพ็ญ มงคลวิทย์
นางโกสุม รูปสวยดี
นางสาวปิยะรัตน์ ชั่งนิ่ม
นางจันทนา ธรรมเนียม
นางสาวสุขใจ คงสมจิตต์
นางสาวรสสุคนธ์ จันทา
นางเพลินตา รูปสวยดี
นางอุทัยวรรณ ชาญสาธิตพร
นางสาวทองย้อย ชาวบุตรดี
นางจันทร์ฉาย ธรรมเนียม
นางนุกูล นวมพันธ์
นายสังวร ทับศรี
นางกรรณิกา รูปสวยดี

16

นางแอ๋ว สนิทวาจา

17

นางสายทอง ภูชะธง

18

นางนงนุช พวงสุดรักษ์

19

นางป้อม สมบูรณ์

20

นางสมใจ บุญมานะเส

21

นางสาวสุนีย์ ศรีทะสังข์

ที่อยู่
เบอร์โทร
5/1 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
086-6335305
143/2 หมู่ 11 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
081-0449129
38 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
081-0140020
33 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
089-1267481
10 หมู่ 2 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
097-2979275
84 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
081-0063739
80 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
085-2632964
23 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
064-1244648
33/1 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
081-3784897
33/1 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
085-9142484
52 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
098-3465023
91 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
93/1 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
085-7044642
5 หมู่ 1 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
087-1605756
112 หมู่ 11 ตาบลโคกคราม สุพรรณบุรี
085-8470765
4 หมู่ ถนนหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด
081-6877072
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
4/3 หมู่ ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
081-6877072
ระยอง
6/2 หมู่ ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง
081-6877072
จังหวัดระยอง
8/1 หมู่ ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง
081-6877072
จังหวัดระยอง
7 หมู่ ถนนประชารัตน์ ตาบลมาบตาพุด
081-6877072
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
16 หมู่ ถนนโรงปุ๋ย ตาบลมาบตาพุด อาเภอ
081-6877072
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ลาดับที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่
20/11 หมู่ ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
นางลาภา ยมจินดา
ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
นางสาวสุชีลา เรืองคา
บริษัท พีทีทีจีซี มหาชน จากัด
นางสาวกรรณิการ์ พรรณราย บริษัท พีทีทีจีซี มหาชน จากัด
116/2 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่า
นางสาวรวิสรา สุขสุคนธ์
ยาง จังหวัดเพชรบุรี
116/2 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่า
นายวิวัฒน์ พริ้งจารัส
ยาง จังหวัดเพชรบุรี
116/2 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่า
นายธงชัย แซ่คิว
ยาง จังหวัดเพชรบุรี
116/2 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่า
นายจีรนันท์ อินประเสริฐ
ยาง จังหวัดเพชรบุรี
116/2 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่า
นางสาวธัญญาภรณ์ ยี่สาร
ยาง จังหวัดเพชรบุรี
97 หมู่ 5 ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี
นางวนิดา ทองทรัพย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
116/2 หมู่ 5 ตาบลทอนหงส์ อาเภอ
นางกรกฎ นามตาแสง
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
7/3หมู่ 3 ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี
นางสุปราณี นวลมังสอ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
8/2 หมู่ 2 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอพรหม
นางสาวอัครวัน บุญมณฑิต
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
5/6 หมู่ 3 ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหม
นางสาวจุติพร ชุนจิตร์
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
116/2 หมู่ 5 ตาบลทอนหงส์ อาเภอ
นางสมเจต ชูรัตน์
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
118/3 หมู่ 2 ตาบลทอนหงส์ อาเภอ
นางมณฑนะ ชูประเสริฐ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
14/1 หมู่ 3 ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหม
นางพรทิพย์ พุ่มรักชาติ
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์โทร
081-6877072

083-7898952
083-7898952
083-7898952
083-7898952
083-7898952
081-8930075
095-0296029
098-4277125
081-5439575
081-8912469
081-6078843
090-8675961
085-4594301
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

38

นายพิเชษฐ์ ยอดโรจน์

39

นายอภิวัฒน์ รัตนจุล

41

เภสัชกรหญิงศุภมาส ทอง
ทรัพย์
นางสาวโชติกา จีรพงศ์

42

นางเยาวภา เกลี้ยงประดิษฐ์

43

นางปิยะดา ทองทรัพย์

44

นางนันท์นภัส รัตนจุล

45

นางสาวอาจินต์ เพ็ชรวงษ์

46

นางสาวนภสร ใจมั่น

47

นางสาวธัญญรัตน์ แผนมั่น

48

นางสาวพิชพร แสงรัตน์

49

นางสาวรรณิศา ตะมะแก้ว

50

นางสาวนีสรีน เหมรัญ

40

ที่อยู่
110 หมู่ 2 ตาบลท่ามี อาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงแรมสิริธานี อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
97 หมู่ 5 ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
159/1 หมู่ 1 ตาบลพรหมโลก อาเภอ
พรหทคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
97 หมู่ 5 ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
27/2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
110 หมู่ 2 ตาบลท่ามี อาเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงแรมสิริธานี อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โรงแรมสิริธานี อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โรงแรมสิริธานี อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โรงแรมสิริธานี อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โรงแรมสิริธานี อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

เบอร์โทร
089-2905759
081-5511578
089-7248994
085-7586171
081-8930075
081-5511578
089-2905759
081-5511578
081-5511578
081-5511578
081-5511578
081-5511578

ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมดาเนินงาน
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กิจกรรมที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บสมุนไพร การสกัด ของวิสาหกิจชุมชนโคกครามพัฒนา
18-19 พฤษภาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน
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กิจกรรมที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บสมุนไพร การสกัด ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่า
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน

กิจกรรมที่ 4
การอบรมเชิงปฏิบัติการการตั้งตารับเจลแอลกอฮอล์ (ออนไลน์) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่า
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
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กิจกรรมที่ 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลือกวัตถุดิบและกลิ่นหอมสาหรับการตั้งตารับ การตั้งตารับโฟมล้างมือ สบู่
เหลวล้างมือ เจลอาบน้า โลชั่นบารุงผิว การเตรียมความพร้อมในการจดแจ้งต่อสาธารณสุขจังหวัด ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่า
18-20 มี.ค. 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน
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กิจกรรมที่ 6
อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 การขยายกาลังการผลิต และ
การเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจดแจ้งต่อสาธารณสุขจังหวัด ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่า
วันที่ 1-2 เมษายน 2563 และ 10 ก.ย. 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน
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ภาพผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาล่า

กิจกรรม workshop การผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียนวัดตากวน มาบตาพุด ระยอง

การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รับจ้างผลิตชุดของขวัญปีใหม่ให้แก่บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จากัด จานวน 200 ชุด
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กิจกรรมที่ 3
การสกัดน้ามันมะนาวและแนะนาการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสาอาง
ของวิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาวทอง
5-6 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน

39

กิจกรรมที่ 4
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การตั้งตารับเครื่องสาอางและสปาของวิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาว
12-13 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
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กิจกรรมที่ 5
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การตั้งตารับครีมมาส์กหน้า และ ซีรั่มแผ่นมาส์กก้น
ของวิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาว
24-25 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
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กิจกรรมที่ 6
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การตั้งตารับน้ามันมะนาวของวิสาหกิจชุมชนบ้านมะนาว
1-2 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
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กิจกรรมที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การสกัดสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านดอนคา วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน

43

กิจกรรมที่ 4
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การตั้งตารับเครื่องสาอางและสปา ของวิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านดอนคา วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน
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กิจกรรมที่ 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 การตั้งตารับเครื่องสาอางและสปา ของวิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านดอนคา วันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน
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กิจกรรมที่ 6
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 การตั้งตารับเครื่องสาอางและสปา ของวิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านดอนคา วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ และโรงแรมสิริธานี วันที่ 23-24 ตุลาคม 2563
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
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ประวัตินักวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ
วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ ทองตัน
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาเคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาเอก ; วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด)
สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นั ก วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอก : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงาน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
ปี พ.ศ.
ชื่อโครงการ
2550 1. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์วิส าหกิจชุมชนภาคใต้เขต 8 (หัวหน้าโครงการวิจัย) ทุน
ภารกิจโครงการฯ วช., ระยะเวลา 1.5 ปี
2. การปรับปรุงปริมาณฟอสฟอรัสในกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียและสร้าง แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิ ตปุ๋ยสู ตรเร่งดอก ระยะที่ 1 (หั ว หน้าโครงการวิจัย) งบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2551, วช, ระยะเวลา 1 ปี
2551 การปรับปรุงปริมาณฟอสฟอรัสในกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียและสร้าง แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิ ตปุ๋ยสู ตรเร่งดอก ระยะที่ 2 (หั ว หน้าโครงการวิจัย) งบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2551, วช, ระยะเวลา 1.5 ปี
2552

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง (ผู้อานวยการแผนงานวิจัย) ทุนภารกิจ
โครงการฯ วช, ระยะเวลา 2 ปี
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2555
2557

2558

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง (หัวหน้าโครงการย่อย)
ทุนภารกิจโครงการฯ วช, ระยะเวลา 2 ปี
การประยุกต์ใช้น้ามันราข้าวและสารสกัดราข้าวหอมมะลิแดงในเครื่องสาอางต้านชรา (หัวหน้า
โครงการ) ทุนสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระยะเวลา 1.5 ปี
1. ผลของสารสกัดกากราข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ต่อการป้องกันแสงแดดในเครื่องสาอางบารุง
ผิว (หัวหน้าโครงการ) ทุนสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระยะเวลา 1.5 ปี
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจากโปรตีนกาวไหม (หัวหน้าโครงการ) โครงการ
สนั บ สนุ น การพัฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ตสาหกรรมไทย ส านักงานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ITAP) ระยะเวลา 1 ปี
1. การสร้างตารับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสาอางเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี
และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จังหวัดสุรินทร์ (หัวหน้าโครงการ) ทุนสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ระยะเวลา 1.5 ปี
2. การพัฒนาชาใบหม่อนและข้าวสี (หัวหน้าโครงการ) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 6 เดือน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้และใบบัวบก (หัวหน้าโครงการ) สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 6 เดือน
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ (หัวหน้าโครงการ) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 6 เดือน
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2559

2560

1. การประยุกต์ใช้แว๊กซ์จากน้ามันราข้าวหอมมะลิและสารสกัดจากดอกมะลิในผลิตภัณฑ์สปา
เพื่อ รองรับประชาคมอาเซียน (หัวหน้าโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559, วช,
ระยะเวลา 1.5 ปี
2. การพัฒนาเครื่องสาอางต้านสิวจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อสิวของกระสัง
(หัวหน้าโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559, สกอ, ระยะเวลา 1.5 ปี
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและเจลหอมสาหรับรถยนต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
โครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมไทย ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ITAP) ระยะเวลา 1 ปี
4. การพัฒนาเครื่องสาอางจากภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (กรณีศึกษา
ผักบุ้งทะเลและผ้าบาติก จังหวัดกระบี่) (หัวหน้าโครงการวิจัย) โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
ระยะเวลา 1 ปี
5. การพัฒนาเครื่องสาอางจากรังไหมและน้ามันดอกทานตะวัน เพื่อยกระดับรายได้ ให้ แ ก่
ชุมชนบ้านหมอ (หัวหน้าโครงการวิจัย) โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ระยะเวลา 1 ปี
6. การพัฒนาอาหารและเครื่องสาอางจากหว้าและสมุนไพรในท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้
ร่วมวิจัย) งบประมาณ แผ่นดิน ปี 2559, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะเวลา 8
เดือน
1. การพัฒ นาอาหารและสปาเพื่อ สุขภาพจากหว้าและสมุน ไพรในจังหวัดสุพ รรณบุรี (ผู้
ร่วมวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560, วช. ชุมชนฐานราก ระยะเวลา 1 ปี
2. การสร้ างคุณค่าและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ก ารท่ องที่ยวเชิงสุ ขภาพเพื่ อรองรับนั กท่ องเที่ ย ว
คุณภาพในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขั นธ์ (ผู้ร่วมวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560,
Super Cluster วช
3. การพัฒนาเครื่องสาอางเพื่อผิวกระจ่างใสจากสารสกัดกากลูกหม่อน (หัวหน้าโครงการวิจัย)
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560, Super Cluster วช ระยะเวลา 1 ปี
4. การพัฒนาเครื่องสาอางต้านเชื้อก่อสิว จากสมุนไพรพื้นบ้าน กรณีศึกษา มังคุด ขมิ้น และ
บัวบก (หัวหน้าโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560, Super Cluster วช ระยะเวลา
1 ปี
5. การพัฒ นาเครื่ องส าอางจากน้ามันดอกทานตะวัน เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ ให้ แ ก่
วิสาหกิจชุมชนบ้ านหมอ จังหวัดสระบุรี (หัวหน้าโครงการวิจัย) สกอ 2560 ระยะเวลา 10
เดือน

49

2561

2562

6. การพัฒนาอาหารและเครื่องสาอางเด็กจากมะม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ร่วมวิจัย)
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะเวลา 8 เดือน
1. การพัฒนาเครื่องสาอางสาหรับผู้สูงวัยจากข้าวแดงหอมมะลิและสมุนไพรในท้องถิ่น จังหวัด
สุพรรณบุรี (หัวหน้าโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ระยะเวลา 8 เดือน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดลาปางเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในภาคเหนือ (Lanna wellness tourism) (ผู้ร่วมวิจัย) งบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2561 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560, Super Cluster วช ระยะเวลา 1 ปี
3. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพในจังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุชภาพบนระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) (ผู้
ร่วมวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561, Super Cluster วช ระยะเวลา 1 ปี
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาด้วยวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสตรอเบอรี่ อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อสนั บ สนุ น การท่องเที่ยว (หั ว หน้าโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่น ดิน ปี
2561, โครงการวิจัย และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
ระยะเวลา 1 ปี
5. การพัฒนาอาหารและเครื่องสาอางจากข้าวแดงหอมมะลิ และข้าวทับทิมสุพรรณ (หัวหน้า
โครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561, โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นสั ง คม ชุ ม ชน ความมั่ น คง และคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน ตาม
ยุทธศาสตร์ของ ประเทศ (วช) ระยะเวลา 1 ปี
1. นวัตกรรมเครื่องสาอางจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (ผู้อานวยการแผนงาน) งบประมาณ
แผ่นดิน ปี 2562, โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2. นวัตกรรมเครื่องสาอางจากวัสดุเหลือใช้ในการเพาะถั่งเช่าสีทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย)
งบประมาณ แผ่นดิน ปี 2562, โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
3. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ บต้ า กลู แ คนถั่ ง เช่ า Opiocordyceps dipterigena BCC 2073 ใน
เครื่องสาอางบารุงผิว (หัวหน้าโครงการวิจัย) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ITAP) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
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อนุสิทธิบัตร
1. เลขที่อนุสิทธิบัตร 12698 ครีมทาเท้าสูตรร้อนที่มีสารสกัดจากไพล ผู้ประดิษฐ์ นางสาวจิราภรณ์ ทองตัน
และคณะ ออกให้ 1 มิถุนายน 2560 หมดอายุ 26 มีนาคม 2564
2. เลขที่อนุสิทธิบัตร 12699 ครีมทาเท้าสูตรเย็นที่มีสารสกัดจากไพล ผู้ประดิษฐ์ นางสาวจิราภรณ์ ทองตัน
และคณะ ออกให้ 1 มิถุนายน 2560 หมดอายุ 26 มีนาคม 2564
3. เลขที่อนุสิทธิบัตร 12700 โลชั่นนวดตัวที่มีสารสกัดจากไพล ผู้ประดิษฐ์ นางสาวจิราภรณ์ ทองตันและ
คณะ ออกให้ 1 มิถุนายน 2560 หมดอายุ 26 มีนาคม 2564
งานบริการทางวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ
1. ที่ ป รึ ก ษาตั ว อย่ า งแห่ ง ปี 2558 สาขาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดย กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (9 สิงหาคม 2558)
ปี พ.ศ.
2555

2556

ชื่อโครงการ
1. พัฒนาเครื่องสาอางสมุนไพรจากภูมิปัญญา ให้กลุ่มวนเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง) ระยะเวลา 6 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. การประยุกต์ใช้น้ามันราข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเครื่องสาอาง ให้ กองทุนข้าว และ
สหกรณ์การเกษตร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง) ระยะเวลา 6 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. การพัฒนาเครื่องสาอางจากขมิ้น ให้กลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง) ระยะเวลา 6 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 10 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
1. การส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมอุ ต สาหกรรมและอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ (พั ฒ นาชุ ด
ผลิ ตภัณฑ์จ ากดอกดาหลา) ให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบางคนที สมุทรสงคราม (ที่
ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง) ระยะเวลา 6 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. การส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมอุ ต สาหกรรมและอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ (พั ฒ นาชุ ด
ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบมอญ) ให้ศูนย์เรียนรู้ตามร้อยเท้าพ่อของแผ่นดิน สมุทรสงคราม
(ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง) ระยะเวลา 6 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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3. การพั ฒ นาเครื่ อ งส าอางจากฐานเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก (พั ฒ นาชุ ด
ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่าและสมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้วัตถุดิบคงคลัง) ให้ วิสาหกิจชุมชน
อนงค์ทิพย์ พิษณุโลก (ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง) ระยะเวลา 2
เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4. การพัฒนาเครื่องสาอางจากฐานเศรษฐกิจชีวภาพ จังหวัดน่าน (พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์
จากมะเฟือง บัวบกและสมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้วัตถุดิบคงคลัง) ให้ วิสาหกิจชุมชนบ้าน
น้าเกี๋ยน น่าน ระยะเวลา 2 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5. การพัฒนาเครื่องสาอางจากสารสกัดเปลือกมังคุด (พัฒนาโลชันบารุงผิว ครีมอาบน้า
โลชันล้างเครื่องสาอาง เจลแต้มสิว เจลล้างหน้าและครีมทาส้ นเท้า) ให้ ขุนเทพโอสถ
จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลา 2 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากยาแผนไทย (พัฒนาน้ามันทาแผลเรื้อรังให้เป็นรูป
บาล์มปิดแผล และพัฒนาน้ายาแก้คันเป็นเจลทาผิว) ให้ ขุนเทพโอสถ จังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลา 2 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
7. การพัฒนาเครื่องสาอางจากสารสกัดดอกดาวเรือง (พัฒนาเจลอาบน้า ครีมอาบน้า
โลชันทาผิว และเจลขัดผิว) ให้ พันทวีสมุนไพร จั งหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลา 2 เดือน
ปริมาณเวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โครงการศึกษาเพื่อดาเนินการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (พัฒนาครีม
นวดหน้ า และเจลพอกหน้ า จากกล้ ว ย) ให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นโพธิ์ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ระยะเวลา 2 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1. ที่ป รึก ษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด โดย ศูน ย์ส ่ง เสริม
อุตสาหกรรม ภาคที่ 9 ระยะเวลา 6 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
คนพิการและรองรับแนวปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ระยะเวลา 6
เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1. ที่ ป รึ ก ษา โครงการแนวโน้ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งส าอาง และ E-commerce ส าหรั บ
ผู้ประกอบการ SME สาขาเครื่องสาอางและสมุนไพร โดย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน)
ระยะเวลา 6 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประชารัฐ เพื่อจาหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยให้แก่
วิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลา อาเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน โดยการสนับสนุนของบริษัท พีทีที โกบอล เคมีคัล จากัด (มหาชน) ระยะเวลา 6
เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละผู้ ป ระกอบการ OTOP โดย หน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ ใน
สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาดกลางตอนบน ระยะเวลา 2 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 12
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พัฒนาเครื่องสาอางจากถั่งเช่าสีทอง และเครื่องหอมจากสมุนไพร
1. ที่ ป รึ ก ษาโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ระดั บ เติ บ โต (SME Strong/Regular)
ประจ าปี 2561 ระยะเวลา 6 เดื อ น ปริ ม าณเวลาที่ ใ ช้ 20 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ จั ด โดย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
2. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)
ประจ าปี 2561 ระยะเวลา 6 เดื อ น ปริ ม าณเวลาที่ ใ ช้ 20 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ จั ด โดย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ISMED)
3. การพัฒ นาเครื่ อ งส าอางสมุน ไพรจากภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น และพืช เศรษฐกิจดั้ ง เดิ ม สู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง โครงการจัดการความรู้การวิจั ยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิง
ชุมชน สั งคม ตามแนวพระราชดาริภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์ ประจาปี 2561
1. ที่ ป รึ ก ษาโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ระดั บ เติ บ โต (SME Strong/Regular)
ประจ าปี 2562 ระยะเวลา 6 เดือน ปริมาณเวลาที่ใช้ 20 ชั่ว โมงต่อสั ปดาห์ จัดโดย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
2. การพัฒนาเชิงลึกผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากราข้าวเจ๊กเชยและกากผลหม่อน จังหวัด
สระบุ รี เพื่ อ สร้ า งรายได้ อ ย่า งยั่ง ยืน งบประมาณปี 2562 ส านั ก ปลั ด นายกรัฐ มนตรี
ระยะเวลา 12 เดือน

ผลงานทางวิชาการ
Thongtan, J. 2018. The effect of defatted organic red jasmine rice bran extract
on sun protection products. SDU Research Journal Sciences and Technology,
Vol. 11 No. 1 January - April 2018.
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1) เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
2) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
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สิทธิบัตร
1) เลขที่คาขอ 065231 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ อนุพันธ์สารต้านมาลาเรีย 5-เฟนิล-6-ซับสทิวเทด2,4-ไดอะมิโนไพริมิดีน (5-phenyl-6-substituted-2,4-diaminopyrimidine) และกรรมวิธีการ
เตรียมอนุพันธ์สารต้านมาลาเรีย 5-เฟนิล-6-ซับสทิวเทด-2,4-ไดอะมิโนไพริมิดีน (5-aryl-6substituted-2,4-diaminopyrimidine) ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

