
SRU INNOVATION
CATALOG

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



การติดต่อ : 08 9973 1779

หจก.วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
ปลาเมง็ 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ปลาเมง็ต้มโคล้ง 

รายละเอียด
ต้มโคล้ง เป�นอาหารที�มรีสชาติจดัจา้น อุดมไปด้วย
สมุนไพรที�มปีระโยชน์ ประกอบด้วยสมุนไพรอบแหง้(พรกิ
ขี�หนู หอมแดง ขา่ ใบมะกรูด มะเขอืเทศ ตะไคร ้เป�นต้น)

สถานะผลิตภัณฑ์ : จดัจาํหนา่ยในชอ่งทาง SRU MAKET PLACE.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเมง็ ต.ทรพัยท์วี
ที�อยู ่: 46 หมู ่3 ตําบลทรพัยท์ว ีอําเภอบา้นนาเดิม
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.พราวตา จนัทโร
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 9973 1779

หจก.วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
ปลาเมง็ 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
แกงสม้กบ 

รายละเอียด
รบัประทานได้ทันทีหรอือุ่นรอ้น โดยมสีว่น
ประกอบด้วย
    นํ�า 43% 
    กบ 19% 
    มะขามเป�ยก23.5 % 
    เครื�องแกงสม้ 8.5 % เป�นต้น

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเมง็
ต.ทรพัยท์วี
ที�อยู ่: 46 หมู ่3 ตําบลทรพัยท์ว ีอําเภอบา้นนาเดิม
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.พราวตา จนัทโร
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี

สถานะผลิตภัณฑ์ : จดัจาํหน่ายในชอ่งทาง SRU MAKET PLACE



การติดต่อ : 08 9973 1779

หจก.วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
ปลาเมง็ 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

ยาํปลาเมง็

รายละเอียด
เป�นอาหารที�มรีสชาติจดัจา้นอุดมไปด้วยสมุนไพรที�มี
ประโยชน์ ประกอบด้วย ปลาเมง็ทอดกรอบ เมด็
มะมว่งหมิพานต์ กุ้งแป�งทอดกรอบ ผงกระเทียม 
พรกิป�น ผงมะนาว เป�นต้น

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเมง็
ต.ทรพัยท์วี
ที�อยู ่: 46 หมู ่3 ตําบลทรพัยท์ว ีอําเภอบา้นนาเดิม
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.พราวตา จนัทโร
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี

สถานะผลิตภัณฑ์ : จดัจาํหน่ายในชอ่งทาง SRU MAKET PLACE



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
โลชั�นสาหรา่ยขอ้

รายละเอียด
โลชั�นบาํรุงผวิกาย ชว่ยใหผ้วิเนียนนุ่มชุม่ชื�น
เผยผวิใหมส่ขุภาพดี เรยีบเนียน กระจา่งใสขึ�น
กวา่เดิม โดยใชส้ารสกัดสาหรา่ยขอ้ 
จากสาหรา่ยทะเลที�ได้จากเกาะพะลวย

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย
ตําบลอ่างทอง  อําเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
สบู่สาหรา่ยขอ้

รายละเอียด
สารสกัดจากสาหรา่ยขอ้ อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนและ
สารต้านอนุมูลอิสระมากมาย ที�มคีณุประโยชน์มากมาย
ชว่ยใหผ้วิชุม่ชื�น ชว่ยลดริ�วรอยก่อนวยั

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะพะ
ลวย ตําบลอ่างทอง  อําเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

สบู่เหลวสาหรา่ยขอ้

รายละเอียด
เจลราชพฤกษ์ มสีว่นผสมของสารสกัดสาหรา่ยขอ้ ชว่ย
ทําความสะอาดผวิใหส้ะอาด ผวิเนียน ชุม่ชื�น น่าสมัผสั ผวิ
เรยีบเนียนดี เจลอาบนํ�ามสีารต้านอนุมูลอิสระ ชว่ยให้
ความชุม่ชื�นผวิชะลอความเสื�อมของเซลล์ผวิก่อนวยัอัน
ควร พรอ้มชว่ยลดเลือนริ�วรอยและจุดด่างดํา

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะ   
 พะลวย ตําบลอ่างทอง  อําเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

นํ�ามนัอโรมา่สาหรา่ยขอ้

รายละเอียด
นํ�ามนันวดตัว มสีว่นผสมของสารสกัดสาหรา่ยขอ้ ชว่ย
ใหผ้วิเนียนนุ่ม ชุม่ชื�น น่าสมัผสั ผวิเรยีบเนียน นํ�ามนั
นวดตัวราชพฤกษ์ ใชส้ารสกัดจากสาหรา่ยขอ้ ซึ�งเป�น
สาหรา่ยทะเลเกาะพะลวยมคีณุสมบติัในเรื�องการบาํรุง
ผวิ ใหค้วามชุม่ชื�นแก่ผวิพรรณ

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะ
พะลวย ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ครมีหมกัผมซูพรมีสมูทแฮรท์รตีเมน้ท์ชว่ยใหผ้มนุ่มลื�นไม่
พนักันมสีารสกัดจากสาหรา่ยขอ้ ซึ�งเป�นสาหรา่ยทะเลจาก
เกาะพะลวย มคีณุสมบติัชว่ยบาํรุงเสน้ผมใหแ้ขง็แรงมนํี�า
หนัก นํ�ามนัมะพรา้วซึ�งเป�นเสน่หข์องการบาํรุงในแบบฉบบั
ธรรมชาติที�สามารถชว่ยใหผ้มดกดํา ไมห่ลดุรว่งง่าย
(สามารถใชบ้าํรุงกับผมที�ผา่นการทําสหีรอืผมแหง้เสยี
รุนแรงขาดการบาํรุง)

ครมีหมกัผม
ซูพรมีสมูทแฮรท์รตีเมน้ท์

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะ
พะลวย ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
แชมพูราชพฤกษ์ ผสานสารสกัดจากสาหรา่ย
จากสาหรา่ยขอ้ซึ�งเป�นสาหรา่ยทะเลจากเกาะพะ
ลวย ชว่ยใหผ้มสะอาด นุ่มลื�น ไมพ่น้กัน กทั�ง
ชว่ยใหเ้สน้ผมแขง็แรง ดกดํา

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะ
พะลวย ตําบลอ่างทอง  อําเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี

แชมพูราชพฤกษ์ 



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

เซรั�มบํารุงผวิหน้า

รายละเอียด
เซรั�มราชพฤกษ์ ผสานสารสกัดจากสาหรา่ยขอ้ 
ซึ�งเป�นสาหรา่ยจากเกาะพะลวย ชว่ยบาํรุงผวิใหแ้ขง็
แรง ทั�งยงัมวีติตามนิบสีาม วติามนิซ ี
ชว่ยลดสวิ ผวิกระจา่งใสขึ�น เมื�อใชต่้อเนื�องเป�นประจาํ

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะ
พะลวย ตําบลอ่างทอง  อําเภอเกาะสมุย จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
โคลนพอกผวิ 

รายละเอียด
โคลนพอกผวิหน้าซแีซนด์เฟรชเคลยม์าสก์ เป�นโคลนพอก
ผวิที�ชว่ยขจดัสารพษิและสิ�งสกปรกบนผวิหน้า ชว่ยขจดั
เซลล์ผวิที�ตายแล้วใหห้ลดุออกไปอยา่งอ่อนโยน ทั�งยงัชว่ย
ขจดัความมนัสว่นเกิด แก้ป�ญหารูขุมขนที�เป�นสาเหตกุาร
เกิดสวิได้ดี ชว่ยใหรู้ส้กึสดชื�นใหร้ะชบัขึ�นทันทีหลังพอกทิ�ง
ไวแ้ล้วล้างออกด้วยนํ�าสะอาด

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย ตําบลอ่างทอง  อําเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
สครบัขดัผวิกาย

รายละเอียด
เกลือขดัผวิซซีอลท์เฟรชบอดี�สครบั เป�นสครบัสตูรอ่อน
โยน ไมบ่าดผวิ ชว่ยขจดัเซลล์ผวิเก่าออก ชว่ยทําใหผ้วิ
เรยีบเนียน นุ่ม ชุม่ชื�น ชว่ยลดความหมองคลํ�าจาก
แสงแดด ทําใหผ้วิกระจา่งใส และมกีลิ�นหอมเยน็สดชื�น
ด้วยคอนเซปทะเลนํ�าลึกจากสาหรา่ยขอ้จากเกาะพะลวย
วา่นหางจระเขแ้ละนํ�ามนัมะพรา้วที�ชว่ยบาํรุงผวิใหนุ่้มลื�น
ขณะขดัผวิ โดยสามารถใชไ้ด้ทกุสว่นของรา่งกาย ยกเวน้
บรเิวณใบหน้าและดวงตา

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและอยูร่ะหวา่งการจดแจง้ อย.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะ พะลวย ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.วรรณพชิญ์ จุลกัลป� 
สาขาวชิา สาธารณสขุชุมชน มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 9357 1061

วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิ
อนรุกัษ์ชุมชนเกาะพะลวย

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลตากแหง้

รายละเอียด
- ปลาเสยีด
- ปลากระบอกรา้
- กุ้งแหง้
-ปลาหมกึแหง้

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในพื�นที�ไกล้เคียงและนกัท่องเที�ยว.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชน
เกาะพะลวย
ที�อยู ่: วสิาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชงิอนุรกัษ์ชุมชนเกาะ
พะลวย ตําบลอ่างทอง  อําเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาฉลากสนิค้าและบรรจุ
ภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น สถาบนัวจิยัและพฒันา
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 06 3620 9959

กลุ่มแมบ่า้น บา้นสวนปราง

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
นํ�ามนัไพล

รายละเอียด
ใชส้ดูดม บรรเทาหวดั คัดจมูก บรรเทาอาการ
ปวดเมื�อย ลดการอักเสบของเอ็นและกล้ามเนื�อ

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบใชใ้นครวัเรอืน

ผลิตโดย : กลุ่มแมบ่า้น บา้นสวนปราง 
ที�อยู ่: หมูที่� 5 ตําบลคลองสระ อําเภอการจนดิษฐ์
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : สง่เสรมิการปลกูไพลและพฒันา
สตูรการผลิตและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.เกษร เมอืงทิพย ์
สาขาวชิา พชืศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 5411 9919

ชุมชนบา้นสวนปรางตําบลคลอง
สระอําเภอกาญจนดิษฐ ์

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ดินขุยไผภู่รนิ

รายละเอียด
คณุสมบติัดินรว่นซุยนํ�าและอากาศผา่นเขา้ออกได้ดี
ประกอบด้วย ธาตอุาหารรอง จุลธาตจุุลินทรยีที์�เป�น
ประโยชน์ โดยมสีว่นผสม ใบไผ+่ใบก้ามปู+มูลสตัว์

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในชุมชนและนกัท่องเที�ยว

ผลิตโดย : ชุมชนบา้นสวนปรางตําบลคลองสระ
อําเภอกาญจนดิษฐ์
ที�อยู ่: ตําบลคลองสระ อําเภอกาญจนดิษฐ ์
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : อาจารยว์โิรจน์ เชาววเิศษ
สาขาวชิา พชืศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 9973 1779

หจก.วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
ปลาเมง็ 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ปลาหมอทอดกรอบ

รายละเอียด
ประกอบด้วย
     เนื�อปลาหมอ 88.5% 
     นํ�ามนัปาล์ม 10 %
     เกลือ1.5%

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในชุมชนและผูม้าศึกษาดงูาน.

ผลิตโดย : วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาเมง็ ต.ทรพัยท์วี
ที�อยู ่: 46 หมู ่3 ตําบลทรพัยท์ว ีอําเภอบา้นนาเดิม
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.พราวตา จนัทโร
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 9973 1779

นายกิตติศักดิ� นาคกลุ 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

สบู่นํ�าผึ�ง/สบู่ขมิ�น

รายละเอียด
ชว่ยทําใหผ้วิสะอาดชุมชื�นดเูปลงอยา่งเป�น
ธรรมชาติ

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในชุมชนและผูม้าศึกษาดงูาน

ผลิตโดย : กลุ่มผลิตภัณฑ์สบูส่มุนไพร
ที�อยู ่: ตําบลทรพัยท์ว ีอําเภอบา้นนาเดิม จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาเครื�องมอืการผลิต
ผู้สนับสนุนและพฒันา : นางสาวชโินรส ละอองวรรณ
สาขาวชิา เทคโนโลยไีฟฟ�าอุตสาหกรรม
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 2725 6923

กลุ่มพลังเป�ดสขุสาํราญ 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

ไขเ่คม็สุขสาํราญ

รายละเอียด
ไขเ่ป�ดอินทรยี ์ไขอ่ารมณ์ดี ไขแ่ดงเยอะ ฟองโต/
ปรมิาณ 4 ฟอง/ ราคา 59 บาท/ โครงการพระ
ราโชบายในหลวงรชักาลที� 10 ยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื�อการพฒันาท้องถิ�น ใช้
เป�ดเป�นกลไกในการพฒันา ได้ผลผลิตเป�นไขเ่ป�ด
สด พฒันาเป�นไขเ่ยี�ยวมา้ สตูรเฉพาะที�โดดเด่น/
บรรจุภัณฑ์ Recycled PET (Food grade)
ปลอดภัยสาํหรบัอาหารและรกัษาสิ�งแวดล้อม

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจาํหนา่ยในชุมชน

ผลิตโดย : พลังเป�ดสขุสาํราญ/ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
เลี�ยงเป�ดไขอิ่นทรยี/์การแปรรูปไขเ่ป�ด 
ที�อยู ่: 160 ม.1 ต.นาคา อ.สขุสาํราญ จ.ระนอง
85120
ประเด็นการพฒันา : พฒันากระบวนการเลี�ยงเป�ด
อาหารและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 0553 5909

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล 
บา้นทะเลนอก

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ปลาเคม็ฝ�งทราย

รายละเอียด
เป�นอาหารแหง้ประเภทปลาเค็ม ที�คนท้องถิ�นทํา
กันด้วยภมูปิ�ญญาของท้องถิ�นที�ไมเ่หมอืนกันกับ
ที�อื�นๆ นั�นคือ ชาวบา้นจะเอาปลาหมกัไวใ้นทราย
จนได้ที�จงึนําขึ�นมา ซึ�งจะได้ปลาเค็มที�แหง้กําลังดี
อีกทั�งยงัสะอาดปราศจากแมลงวนัตอมอยา่ง
แน่นอน

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในชุมชนและออนไลน.์

ผลิตโดย : กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล บา้นทะเลนอก
ที�อยู ่: กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล บา้นทะเลนอกหมูที่� 1
ตําบลกําพวน อําเภอสขุสาํราญ จงัหวดัระนอง 
ประเด็นการพฒันา : พฒันาบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 2798 8621 , 08 4446 9145

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกาแฟ
บา้นไรใ่น

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
สบู่กาแฟ

รายละเอียด
สบูก่าแฟบา้นไรใ่น/ นํ�าหนัก 350 กรมั/ ผงกาแฟ
100%/ สว่นผสม ผงกาแฟ 100%/ วธิใีช ้ใช้
ทําความสะอาดผวิ/ สรรพคณุ สบูก่าแฟบา้นไรใ่น
สารสกัดจากธรรมชาติ ใชไ้ด้ทั�งเด็กและผูใ้หญ่
ชว่ยรกัษาผวิ รอยแผลเป�น ไมใ่สส่ารเรง่ขาว ไม่
ทํารา้ยผวิ ชว่ยใหผ้วิกระจา่งใส/ ผลิต.../ ราคา 39
บาท

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจาํหนา่ยในชุมชนและนกัท่องเที�ยว

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกาแฟบา้นไรใ่น 
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นไรใ่น หมูที่� 7 ตําบล
นาคา อําเภอสขุสาํราญ จงัหวดัระนอง
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา :  ดร.นิภาภรณ์ มพีนัธุ์
สาขาวชิา เคม ี มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 1894 1497

คณุเมธา พุฒนกลุ

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

ไขเ่คม็สมุนไพรเหงอืกปลาหมอ

รายละเอียด
ไประกอบด้วยสมุนไพรเหงือกปลาหมอในท้องถิ�น
มาสกัดมาเป�นสว่นผสมของไขเ่ค็มสมุนไพรด่านสวี

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในชุมชนและพื�นที�ใกล้เคียง.

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนต้องเที�ยวหลาดเลบา้น
เสยีบญวน
ที�อยู ่: หมูที่� 5 ตําบลด่านสว ีอําเภอสว ีจงัหวดัชุมพร
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ดร.รวงนลิน เทพนวล
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
 มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี

https://sci.sru.ac.th/member/ruangnalin.tep


การติดต่อ : 08 1088 7427

ชุมชนบา้นคลองเรอื
คณุแสงเดือน ไทยทองนุน่

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ปลาดุกรา้

รายละเอียด
มลัีกษณะคล้ายปลาเค็ม แต่มรีสชาติเฉพาะตัวที�แตก
ต่าง คือ มรีสเค็มปนหวานและมกีลิ�นหมกั เมื�อนําไป
ทอดหรอืยา่ง ปลาดกุรา้จะมกีลิ�นหอมชวนกิน ยิ�งบบี
มะนาว กินกับเครื�องเคียงอยา่งพรกิ หอมซอย จะยิ�ง
เพิ�มรสชาติของปลาดกุรา้ใหอ้รอ่ยยิ�งขึ�น

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจาํหนา่ยในชุมชน.

ผลิตโดย : ชุมชนบา้นคลองเรอื 
ที�อยู ่: นายวริุท แก้วสงค์ ผูห้ญ่บา้น หมูที่� 8 
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาฉลากสนิค้า
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น สถาบนัวจิยัและพฒันา
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 5461 5997

อัมพวรรณ แซนด์วชิ

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

นํ�าสลัดสูตรโบราณ

รายละเอียด
  เป�นนํ�าสลัดสตูรโบราณ เหมาะสาํหรบัการทําสลัด
ขนมป�ง สง่ผลดีต่อสขุภาพ 

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยทั�งในระบบออนไลนแ์ละออฟไลน.์

ผลิตโดย : อัมพวรรณ แซนด์วชิ 
ที�อยู ่: 226/1 หมู ่7 ต.ขุนทะเล อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี
ประเด็นการพฒันา : 1.การพฒันาแผนธุรกิจ
2.การพฒันาบรรจุภัณฑ์ 3.การวจิยัการพฒันานํ�าสลัด
ครมีนํ�าตาลตํ�า 4.การออกแบบโรงเรยีนใหไ้ด้มาตรฐาน
5.การถ่ายทอดกระบวนการพฒันานํ�าสลัดครมีนํ�าตาลตํ�า
6.ใหคํ้าปรกึษาการขออนุญาตสถานที�ผลิตอาหาร และจดั
ทําขอ้มูลที�ถกูต้องเพื�อเตรยีมความพรอ้มยื�นขออนุญาต
การผลิตอาหารใหไ้ด้มาตรฐานโรงเรอืน
7.ใหคํ้าปรกึษาเชงิลึกด้านการบรหิารจดัการธุรกิจด้าน
การบญัช ีภาษี การออกแบบจดัทําขอ้มูลอยา่งเป�นระบบ
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ศูนยบ์ม่เพาะธุรกิจ มรส. 



การติดต่อ : 09 2912 2772

ส.ต.ท.หญงิอรษิา ไลเลิศ  

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ขนมผูกรกั

รายละเอียด
โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนสนัตินิมติรน้อมนําพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารเีป�นแนวทาง
ในการปฏิบติัโดยจดับรกิารอาหารกลางวนัใหกั้บนักเรยีนด้วย
ผลผลิตในโครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวนัเป�นหลัก
ประกอบอาหารกลางวนัและอาหารเสรมิที�มคีณุค่าสง่เสรมิให้
นักเรยีนบรโิภคถั�ว 25 กรมัต่อคนต่อวนั เพื�อใหนั้กเรยีนได้รบั
ประทานอาหารที�มคีณุภาพทั�งคณุค่าทางโภชนาการและความ
สะอาดปลอดภัยตลอดจนจดักระบวนการเรยีนรูเ้พื�อใหน้ักเรยีน
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับพฤติกรรมสขุภาพที�ถกูต้องเสรมิ
สรา้งสขุนิสยัที�พงึปฏิบติัตามหลักสขุาภิบาลอาหาร 

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจาํหนา่ยในโรงเรยีน.

ผลิตโดย : โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนในสงักัดกอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที�41 
 โรงเรยีน ตชด.สนัตินิมติร  
ที�อยู ่: รร.ตชด.สนัตินิมติร ต.รบัรอ่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประเด็นการพฒันา : พฒันาฉลากสนิค้า
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิารวชิาการ
พฒันาท้องถิ�น มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 1461 8868 

ดร.อรุโณทัย เจอืมณี

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ทอดมนัปู

รายละเอียด
พุมเรยีงเป�นชุมชมหนึ�งซึ�งตั�งอยู ในอําเภอไชยา จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านีสมาชกิชุมชนที�ออกเรอืเอง จะจดัการวตัถดุิบ
ทางทะเลที�หามาได้ด้วยการจาํหน่ายวตัถดุิบสด การแกะเนื�อปู
จาํหน่าย และการแปรรูปเป�นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เชน่ ปูจา๋ ปลาทู
ต้มหวาน ซึ�งผลิตภัณฑ์ขึ�นชื�อคือ ทอดมนัปู 

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบ.

ผลิตโดย : ชุมชนบา้นพุมเรยีง
ที�อยู ่: ตําบลพุมเรยีง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ดร.อรุโณทัย เจอืมณี
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 2275 2872

ส.ต.อ.หญงิชุติมา ทองศร ี

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

ยาหมอ่งสมุนไพร

รายละเอียด
สว่นประกอบของยาหมอ่งสมุนไพรเพื�อสขุภาพ
1.ไพล 2.ขงิ 3.ขา่ 4.กระทือ 5.ขมิ�นอ้อย 6.ตะไครห้อม 
7.เมนทอล 8.พมิเสน9.การบูร 10.นํ�ามนัจนัทร ์11.นํ�ามนั
อบเชย12.นํ�ามนัยูคาลิปตัส 13.นํ�ามนัสาระแหน่ 14.นํ�ามนัระกํา 
15.วาสลีน 16.พาราฟ�น 17.นํ�ามนัพชื 

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในโรงเรยีน.

ผลิตโดย : โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนสริริาษฎร ์
ที�อยู ่: 66 หมูที่� 16 ตําบลละแม อําเภอละแม จงัหวดั
ชุมพร 86170
ประเด็นการพฒันา :  พฒันาฉลากสนิค้าและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 1321 8413

วสิาหกิจชุมชนบา้นใหมน่คิม 
คณุวเิชยีร รตันจนิดา

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

เครื�องแกง

รายละเอียด
เป�นตํารบัสมุนไพรที�ใชผ้สมใสใ่นอาหาร เชน่ พรกิ หอมแดง
กระเทียม โดยจะมกีารเติมสมุนไพรเครื�องอื�นๆลงไป เชน่ ขา่
ขมิ�น พรกิ ผวิมะกรูด ทั�งนี� สมุนไพรที�มรีสเผด็และมนีํ�ามนั
หอยระเหย เชน่ พรกิไทย พรกิ ขงิ ขา่ ขมิ�น จะมสีรรพคณุใน
การลดการอักเสบชว่ยลดอาการที�เกิดจากอาการที�ก่อใหเ้กิด
ไขห้วดั

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจาํหนา่ยในชุมชนและโรงพยาบาลสรุาษฎรธ์าน.ี

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นใหมน่ิคม
ที�อยู ่: หมู ่7 บา้นใหมน่ิคม ต.ขุนทะเล อ.เมอืง
จ.สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา พฒันาฉลากสนิค้าและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น มหาวทิยลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ :  08 4746 0515 , 06 1972 3291

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
อนรุกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

ขา้วหอมไชยา

รายละเอียด
การแปรรูปขา้วหอมไชยา ยกระดับขา้วหอมไชยา
เป�นผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม้ี
อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ�น ซึ�งได้รบัการ
ยกระดับตลาดขา้วหอมไชยาแบบ On site และ
ชอ่งทางการตลาดแบบ Digital Marketing

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในระบบออนไลนแ์ละออฟไลน.์

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
126 ม.2 ต.โมถ่าย  อ.ไชยาจ.สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาการผลิต ฉลากสนิค้าและ
บรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : อ.ธติิ พานวนั 
สาขาวชิา นวตักรรมสงัคมเพื�อการพฒันาที�ยั �งยนื
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ :  08 4746 0515 , 06 1972 3291

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
อนรุกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
เครื�องดื�มขา้วกล้องงอก

รายละเอียด
ทําจากขา้วหอมไชยา 100 %
ไมใ่สผ่งชูรส
ไมใ่สว่สัดกัุนเสยี

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบ.

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
126 ม.2 ต.โมถ่าย อ.ไชยาจ.สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.พราวตา จนัทโร
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ :  08 4746 0515 , 06 1972 3291

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
อนรุกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
โจ๊กกึ�งสาํหรบัรูป

รายละเอียด
ทําจากขา้วหอมไชยา 100 %
ไมใ่สผ่งชูรส
ไมใ่สว่สัดกัุนเสยี

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบ.

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
126 ม.2 ต.โมถ่าย อ.ไชยาจ.สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.อุราภรณ์ เรอืงวชัรนิทร์
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ :  08 4746 0515 , 06 1972 3291

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
อนรุกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

แผน่ขา้วอบกรอบ

รายละเอียด
ทําจากขา้วหอมไชยา 100 %
ไมใ่สผ่งชูรส
ไมใ่สว่สัดกัุนเสยี

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบ.

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
126 ม.2 ต.โมถ่าย อ.ไชยาจ.สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.อุราภรณ์ เรอืงวชัรนิทร์
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ :  08 4746 0515 , 06 1972 3291

กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
อนรุกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
เยลลี�ขา้วหอมไชยา

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขา้วหอมไชยา ประกอบด้วย
นํ�าเชื�อม นํ�าตาล 

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบ.

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
126 ม.2 ต.โมถ่าย อ.ไชยาจ.สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาสตูรการผลิต
และบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.พราวตา จนัทโร
สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและโภชนาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ :  08 1088 7427

ชุมชนบา้นคลองเรอื 
คณุแสงเดือน ไทยทองนุน่

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
ถ่านอดัแท่ง

รายละเอียด
ถ่านจากกะลามะพรา้ว ประกอบด้วย แป�งมนั ผสม
ใหเ้ขา้กัน

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในชุมชน.

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอนุรกัษ์พนัธข์า้วหอมไชยา
126 ม.2 ต.โมถ่าย อ.ไชยาจ.สรุาษฎรธ์านี
ผู้สนับสนุนและพฒันา : 
ประเด็นการพฒันา : พฒันาเครื�องมอืและกระบวนการ
ผลิตและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ� นพรตัน์
สาขาวชิา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิ�งแวดล้อม
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี

https://envsci.sci.sru.ac.th/


การติดต่อ : 06 5354 3825

กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทุ่งถั�วรวมใจ

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
นํ�าพรกิปลาทู

รายละเอียด
นํ�าพรกิปลาท ูสว่นประกอบ: เนื�อปลาท ูพรกิแหง้
หอม กระเทียม กะป� เกลือ นํ�าตาล มะขามเป�ยก
ใบมะกรูด ตะไคร้

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในระบบออนไลน์

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งถั�วรวมใจ
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งถั�วรวมใจ 61/1 ม.8
ต.นาคา อ.สขุสาํราญ จ.ระนอง 
ประเด็นการพฒันา : พฒันาฉลากสนิค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ 
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 3649 2356

มาดามอร

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
นํ�าจิ�มแหนมเนือง

รายละเอียด
   เป�นนํา้จิ�มแหนมเนืองที�มรีสชาติดั�งเดิม อรอ่ย ไมม่ี
วตัถกัุนเสยี 

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในระบบออนไลน์

ผลิตโดย : มาดามอรอาหารเวยีดนาม
ที�อยู ่: 122/37 หมู ่1 ถนน วดัโพธิ�-บางใหญ่ ต.มะขาม
เตี�ย อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : 
     1.การพฒันาแผนธุรกิจ
     2.การพฒันาบรรจุภัณฑ์
     3.วจิยัการพฒันานํ�าจิ�มแหนมเนืองบรรจุขวด
     4.ถ่ายทอดกระบวนการยดือายุผลิตภัณฑ์ ประเภทนํ�า
จิ�มแบบพาสเจอรไ์รซ์
      5.ใหคํ้าปรกึษาเชงิลึกด้านการบรหิารจดัการธุรกิจ
ด้านการบญัช ีภาษี ออกแบบ ได้เป�น และจดัทําขอ้มูล
อยา่งเป�นระบบ
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ศูนยบ์ม่เพาะธุรกิจ มรส.



การติดต่อ :08 0619 8186

ด.ต.หญงิปรยีากร ทิพยพ์มิล 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

กาแฟคั�วมอื

รายละเอียด
ในชุมชนบา้นพนัวาลมกีารปลกูกาแฟเป�นพชืเศรษฐกิจ
รวมไปถึงผูป้กครองนักเรยีนปลกูเป�นจาํนวนมากทาง
รร.จงึมองเหน็ความสาํคัญ จากการคัดเลือกเมล็ดกาแฟที�
มคีณุภาพอยา่งพถีิพถัิน สูก่ารผลิต และการคั�วกาแฟด้วย
ประสบการณ์ทําใหไ้ด้กลิ�นหอมของกาแฟคั�วบดที�มรีสชาติ
เขม้ขน้ในการสรา้งอาชพีใหกั้บนักเรยีน ผูป้กครองจงึได้นํา
กาแฟ ดอกกาแฟมาแปรรูป เป�นกาแฟคั�วมอื และชาดอก
กาแฟโดยได้วทิยากรมาใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองและ
นักเรยีนอยา่งต่อเนื�อง

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในโรงเรยีน.

ผลิตโดย : โรงเรยีน ตชด.บา้นพนัวาล
ที�อยู ่: โรงเรยีน ตชด.บา้นพนัวาล ต.รบัรอ่ 
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประเด็นการพฒันา : พฒันาฉลากสนิค้า
และบรรจุภัณฑ์ 
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 9594 7163

ด.ต.หญงิฝ�นเมอืง บุษบรรณ  

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

ไขเ่คม็บ้านกอเตย

รายละเอียด
สว่นประกอบของไขเ่ค็ม ได้แก่ 
  1.ไขเ่ป�ดดิบ 2.ดินจอมปลวก 3.เกลือเมด็ 4.นํ�าสกุผสม
สารไอโอดีน  5.ขี�เถ้าแกลบ

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในโรงเรยีน.

ผลิตโดย : โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นกอเตย
ที�อยู ่: โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นกอเตย  หมูที่�
11 ตําบลคลองพา อําเภอท่าชนะ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาฉลากสนิค้าและบรรจุภัณฑ์ 
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 8094 9924

โรงเรยีนตํารวจตระเวน
ชายแดนบา้นควนสามคัคี

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

พวงกุญแจลูกป�ด

รายละเอียด
ตามที�โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นควนสามคัคี
ตําบลครนอําเภอสว ีจงัหวดัชุมพร เป�นโรงเรยีนใน
โครงการตามพระราชดําร ิของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้
กรมสมเด็จเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารโีดย
โรงเรยีนได้มหีลักสตูรท้องถิ�นคือการราํมโนราหข์อง
นักเรยีน ซึ�งเป�นการแสดงออกถึงมรดกทางวฒันธรรม
ท้องถิ�นที�สบืทอดกันมายาวนาน และมชีื�อเสยีง ความคิด
โดยการนําลกูป�ดมโนราหม์าทําเป�นพวงกญุแจ เพื�อ
จาํหน่ายเป�นของที�ระลึกและยงัเป�นการฝ�กนักเรยีนใหเ้กิด
ความรู ้ความเขา้ใจ และยงัเป�นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ สรา้งรายได้เสรมิ

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในโรงเรยีน.

ผลิตโดย : โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน
บา้นควนสามคัคี
ที�อยู ่: โรงเรยีน ตชด.บา้นควนสามคัคี หมู ่13 
ตําบลครน อําเภอสวจีงัหวดัชุมพร
ประเด็นการพฒันา : พฒันาฉลากสนิค้าและบรรจุภัณฑ์ 
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 2495 9536

รร.ตชด.บา้นสวนเพชร 

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
สบู่นํ�ามนัสมุนไพร

รายละเอียด
รร.ตชด.บา้นสวนเพชร มสีวนพฤกษศาสตร ์มกีารนํา
สมุนไพรมาปลกู เชน่ ขมิ�น มงัคดุ รางจดื มะเฟ�อง เป�นต้น
จงึได้มแีนวคิดนําสมุนไพรมาประยุกต์ใชใ้หเ้กิดประโยชน์และ
เป�นผลิตภัณฑ์ของโรงเรยีน

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบ.

ผลิตโดย : รร.ตชด.บา้นสวนเพชร
ที�อยู ่: รร.ตชด.บา้นสวนเพชร ม.15 ต.ละแม อ.ละแม
จ.ชุมพร
ประเด็นการพฒันา : พฒันาฉลากสนิค้าและบรรจุภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 09 3675 4515

ส.ต.ต.หญงิทิวารตัน ์รตันบุร ี

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

ผา้มดัยอ้ม

รายละเอียด
การทําผา้มดัยอ้ม โดยใชว้ธิธีรรมชาติ จากผา้ฝ�ายธรรมชาติ 
ใชส้ยีอ้มจากเปลือกไม ้ ทําลวดลายของผา้ใหด้สูวยงาม

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบ.

ผลิตโดย : โรงเรยีน ตชด.บา้นคลองวาย
ที�อยู ่: หมูที่� 7 ตําบลตะกกุเหนือ อําเภอวภิาวดี จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี 84180 
ประเด็นการพฒันา : การพฒันาฉลากสนิค้าและบรรจุ
ถัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : โครงการจดัตั�งกองบรกิาร
วชิาการพฒันาท้องถิ�น มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ :  08 9593 1513

คณุสฤษดิ� โชติชว่ง

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์

กระถางจากใยมะพรา้ว

รายละเอียด
  ผลิตจากใยมะพรา้ว นํามาขึ�นเครื�องอัดรูป ใช้
สาํหรบัการปลกูต้นไม ้

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในชุมชน

ผลิตโดย : กลุ่มวสิาหกิจชุมชาวสวนมะพรา้วแปลงใหญ่
เกาะพะงัน
ที�อยู ่: กลุ่มวสิาหกิจชุมชาวสวนมะพรา้วแปลงใหญ่
เกาะพะงัน 49/5 หมูที่� 4 ถนน ตําบลบา้นใต้                
 อําเภอเกาะพะงัน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันาเครื�องขึ�นรูป
ผู้สนับสนุนและพฒันา : อาจารยค์มกฤษณ ์ ศรพีนัธ์
สาขาวชิา เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สรุาษฎรธ์านี



การติดต่อ : 08 6721 4819

บา้นควนยูง

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์
สบู่ฟ�กขา้ว

รายละเอียด
  เป�นสบูที่�ผลิตจากจากผลฝ�กขา้วที�มมีากในชุมชน
ตําบลขุนทะเล นํามาผสมและพฒันาเป�นผลิจภัณฑ์
ชุมชน

สถานะผลิตภัณฑ์ : มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบและจดัจาํหนา่ยในชุมชน

ผลิตโดย : กลุ่มสตรบีา้นควนยูง
ที�อยู ่: บา้นควนยูง ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี
ประเด็นการพฒันา : พฒันากระบวนการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์
ผู้สนับสนุนและพฒันา : ดร.นิภาภรณ์ มพีนัธุ์
สาขาวชิา เคม ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี


