
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม อำาเภออัมพวา และอำาเภอบางคนที

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิทย์า เมฆขำำา
ภาณุุพงศ์ จันทน์ผลิิน

ศาสตร์์พร์ะร์าชา



ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จงัหวัดสมทุรสงคราม

บทนำา

	 มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวินสนัุนทา	ได้้ด้ำาเนนิโครงการ	“พััฒนาผลัติภััณฑ์์
ชุมชน	OTOP”	โด้ยมีวัิตถุุประสงค์เพ่ั�อพััฒนาแลัะยกระดั้บคุณภัาพัผลิัตภััณฑ์์ชุมชน	
รวิมถึุงการจััด้การเรียนร้้แลัะแลักเปลีั�ยนประสบการณ์เพ่ั�อนำาไปส้�การใช้ประโยชน์
ในท้องถิุ�น	 นำาภ้ัมิปัญญาแลัะอัตลัักษณ์ของแต�ลัะชุมชน	 มาผลิัตเป็นสินค้าแลัะ
บริการเพ่ั�อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนั�น

	 โด้ยทางโครงการได้้ด้ำาเนินการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัผลิัตภััณฑ์์ชุมชนที�
น�าสนใจัของจัังหวัิด้สมุทรสงคราม	จัาก	3	อำาเภัอ	ได้้แก�	อำาเภัอเม่องสมุทรสงคราม	
อำาเภัออัมพัวิา	 แลัะอำาเภัอบางคนที	 นำามาออกแบบเป็นส่�อเพ่ั�อการโฆษณา
ประชาสัมพัันธ์์	 เพ่ั�อช�วิยกระตุ้นให้เกิด้การรับร้้ถึุงผลิัตภััณฑ์์ชุมชนที�น�าสนใจัทั�ง
ด้้านภ้ัมิปัญญาแลัะควิามเป็นอัตลัักษณ์ชุมชน	ส้�กลุั�มเป้าหมายที�เป็นนักท�องเที�ยวิ
เพ่ั�อให้เกิด้การสร้างงาน	 สร้างรายได้้ที�ยั�งย่นในแต�ลัะชุมชน	 ส�งผลัให้เศรษฐกิจั
ฐานรากมั�นคงในอนาคตต�อไป

รองศาสตราจัารย์	ด้ร.วิิทยา	เมฆขำา
ภัาณุพังศ์	จัันทน์ผลิัน

มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวินสุนันทา
พั.ศ.	2564



1)		กะปิคลัองโคน	ตรากระด้านเลัน
2)		ขนมสาลีั�กรอบ	ส้ตรโบราณ	
3)		ข้าวิเกรียบปลัาท้	To	Fit
4)		คุณไก�หมี�กรอบ	ส้ตรมะนาวิ	+	ส้มซ่�า
5)		Dasanaa	ตราดี้ปาษณะ
6)		นำ�าปลัาแท้	ตราซี่ฟู้๊�ด้
7)		นำ�าพัริกแม�กลัอง
8)		Nong	Champ	กล้ัวิยอบนำ�าผึ�งทอด้	
9)		Beauty	Sea	Salt
10)		ปลัากุเลัาเค็มสีทองแม�นุ้ย
11)		ปลัาท้โป�ะเติ�ลั	&	ตั�ม
12)		ป้กะตอยแปรร้ป	ตราก้ามด้าบ
13)		หัตถุกรรมปั�นจิั�วิ	ตราโชติกา
14)		อนุรักษ์วิ�าวิไทย

สารบัญ

รายการ รายการหน้า หน้า

บทนำำ�	 	 	 	

ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชุนำ
อำาเภอบางคนที

ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชุนำ
อำาเภออัมพวา

ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชุนำ
เครือข่่าย

ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชุนำ
อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม
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15)		กล้ัวิยแลัะเผ่อกทอด้กรอบ
16)		ข้าวิเกรียบปลัาท้	บ้านสารภีั	
17)		ขนมหยกมณี	ถัุ�วิแปป	ข้าวิต้มมัด้	ขนมจัาก
18)		ไข�เค็มสมุนไพัร	รสต้มยำา/รสกระเพัรา
19)		Jasmine	Handmade	Soup
20)		เจ๊ัเล็ัก	นำ�าตาลัมะพัร้าวิแท้
21)		ญาณา	ผลัไม้แปรร้ป

34)		กวิางแหนมเห็ด้	3	อย�าง	อัมพัวิา
35)		Chaba	ชะบากระเป๋าผ้า	
36)		ธั์นยนันท์	นำ�าพัริกปลัาสลิัด้
37)		บังริสต้าคาเฟู่๊	Bangrista	Cafe
38)		PaSaard	ป้าสอาด้	ขนมไทย
39)		เศรษฐีอร�อยล่ัมเบรค	ผลิัตโด้ย	ลัักขณา	บานาน�า
40)		สาหร�ายพัวิงองุ�น	จ้ัาวิอร�อย
41)		เห็ด้ต�างๆ	ส้มโอขาวิใหญ�	กล้ัวิย	มะนาวิ	มะระกอ
42)		หัวิโขน	ภ้ัเตศวิร

43)		Nature	J.A.R	เนเจัอร์จ๋ัา

22)		The	Star	Coconut	Oil
23)		ตันหยง	นำ�าตาลัมะพัร้าวิ
24)		ธั์ญพ่ัช	สุขภัาพั	งาด้ำา	งาขาวิ,	หม้แผ�นทอด้กรอบ
25)		นำ�าตาลัมะพัร้าวิแท้	100%	บ้านสารภีั
26)		นำ�ายาถุ้พ่ั�นไลั�ยุง	นำ�ายาล้ัางจัานสมุนไพัร
27)		นุ้ยของฝาก
28)		บ้านเห็ด้
29)		ปอ	ข้าวิเกรียบปลัาท้
30)		PS	Handmade
31)		มะขาม	3	รส	Tamarind	ป้าเป๊�ยก
32)		Ozeecordy	สยามไนซ์่ก๊้ด้	
33)		โอ�งหรรษา	พัวิงกุญแจัหรรษา
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

6 1

เมืองสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อำาเภอเมอืงสมทุรสงคราม
จัังหวิัด้สมุทรสงคราม	ด้ำาเนินโครงการผลัิตภััณฑ์์สินค้า	OTOP	มาตั�งแต�ป๊	พั.ศ.		2554

โด้ยมุ�งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้้วิยการสร้างรายได้้ในท้องถุิ�น	กระตุ้นให้แต�ลัะชุมชน
รวิมตัวิกันนำาภั้มิปัญญา	แลัะอัตลัักษณ์ของแต�ลัะชุมชนมาผลัิตเป็นสินค้าแลัะบริการ

เกิด้การสร้างงาน	สร้างรายได้้ที�ยั�งย่นในแต�ลัะชุมชน	ส�งผลัให้เศรษฐกิจัฐานรากมั�นคง



ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

“กะปิเคยต�ดำ�”	เป็นภั้มิปัญญาชาวิบ้านแบบด้ั�งเด้ิม	
ทำาตั�งแต�สมัยของบรรพับุรุษ	กะปิเคยตาด้ำาแตกต�างจัาก
ที�อ่�น	เพัราะเคยตาด้ำาตัวิจัะเลั็ก	ขั�นตอนการผลัิตจัะยาก
กวิ�ากะปิกุ้ง	เคยต้องรออาศัยจัังหวิะนำา�ขึ�นนำา�ลัง	แลัะต้อง
อาศัยฤด้้กาลั	จัุด้เด้�นของกะปิเคยตาด้ำา	เน่�อของกะปิ
จัะเนียน	มีรสหอม	การตากของกะปิเคยตาด้ำาจัะตาก
ในโรงเร่อนกระจัก	จัึงทำาให้มีควิามสะอาด้	

กะปิคลัองโคน	ตรากระด้านเลัน
นายสมหมาย	สมปรุง
กลัุ�มอาชีพัทำากะปิเคยตาด้ำาคลัองโคน
19/2	หม้�	2	บ้านคลัองโคน
ต.คลัองโคน	อ.เม่อง	จั.สมุทรสงคราม	75000
Tel	:	08-9887-5573
LineID	:	0898875573

กะปิคลองโคน
ตรากระดานเลน

ต้นตำารับกะปิคลองโคน

ข้อมูลติดต่อ

กะปิคลองโคน ตรากระดานเลน1
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

ในชุมชนมีมะพัร้าวิจัำานวินมาก	ส�งผลัให้ราคา
มะพัร้าวิตกตำ�า	จัึงได้้แนวิคิด้นำามะพัร้าวิ

มาแปรร้ปเพั่�อเพัิ�มม้ลัค�าสินค้า	โด้ยรวิมกลัุ�มทำา
ขนมสาลัี�	เพั่�อให้ชุมชนได้้นำามะพัร้าวิมาสร้าง
รายได้้แก�ชาวิบ้าน	จัุด้เด้�นเป็นการใช้มะพัร้าวิ	

นำา�หอมในชุมชน	แลัะเป็นขนมส้ตรโบราณ

ขนมสาลัี�กรอบ	ส้ตรโบราณ
กลัุ�มอาชีพัสตรี	หม้�	2	ลัาด้ใหญ�

ต.ลัาด้ใหญ�	อ.เม่อง	จั.สมุทรสงคราม	75000
Tel	:	08-0658-3664

ขนมสาลี่กรอบ สูตรโบราณ

ข่นมสาลี่กรอบ
สูตรโบราณ

หอม หวาน มัน ใช้มะพร้าวน้ำาหอมในชุมชน

ข้อมูลติดต่อ

2
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

เม่�อนึกถุึง	“ปลิ�ทู”	แลัะที�มีช่�อเสียงที�สุด้ก็ค่อ	“ปลิ�ทูแม่กลิอง”
จัากตำาบลัแม�กลัอง	อำาเภัอเม่อง	จัังหวิัด้สมุทรสงคราม	มีรสชาติควิามอร�อย
อันโด้ด้เด้�น	เป็นที�ยอมรับวิ�าเป็นสุด้ยอด้ปลัาท้ไทยหนึ�งเด้ียวิ	
จัุด้เด้�นของสินค้า	ค่อทำาจัากปลัาท้แม�กลัองแท้ๆ	100%
ใช้นำา�มันรำาข้าวิทอด้	100%	ใช้เทคโนโลัยีในการสลััด้นำา�มันออก

นอกจัากนั�นยังได้้เข้าร�วิมวิิจััยกับสำานักงานพััฒนาการวิิจััยการเกษตร
(องค์การมหาชน)	โด้ยมีทีมวิิจััยจัากเทคโนโลัยีอาหาร	มหาวิิทยาลััยศิลัปากร
ให้คำาปรึกษาในการปรับปรุงคุณภัาพัข้าวิเกรียบให้มีคุณภัาพัด้ียิ�งขึ�น
แลัะสามารถุผลัิตเป็นสินค้าเพั่�อการส�งออกได้้อีกด้้วิย

ข้าวิเกรียบปลัาท้	To	Fit
คุณพััฒนพัร	ลัี�วิลััญชน์
บริษัท	ท้ฟู๊ิต	ฟู๊้้ด้	โปรด้ักส์	จัำากัด้
8/4	หม้�	2	ซ่อยลั้กแก้วิ	ถุนนพัระราม	2
ต.บางแก้วิ	อ.เม่อง	จั.สมุทรสงคราม	75000
Tel	:	06-2826-9987
Facebook	:	Tofit.office
Email	:	tofit333@gmail.com

ข่้าวเกรียบปลาทู To Fit

ทำาจากปลาทูแม่กลองแท้ๆ 100%

ข้อมูลติดต่อ

ข้าวเกรียบปลาทู To Fit3
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

หมี�กรอบส้ตรมะนาวิแลัะส้มซ่�า	
ต้นตำารับแม�พัรรณี	 วิัด้จัันทร์
เจัริญสุขแห�งนี�	 ได้้ถุ้กถุ�ายทอด้
มายังรุ�นลั้กรุ �นหลัาน	 ค่อนาย
อุด้ร	มณีแสง	วิัย	45	ป๊	แลัะนาง
สายทอง	มณีแสง	วิัย	40	ป๊	สอง
สามีภัรรยา	 ปัจัจัุบันได้้ก�อตั�ง
เป็นกลุั�มวิิสาหกิจัชุมชนจัันทร์
เจัริญสุข

หมี�กรอบของตนจัะเน้นวัิตถุุด้ิบ
จัากธ์รรมชาติทั�งหมด้	 ส้มซ่�า
แลัะมะนาวิตนปลั้กเองกับม่อ	
ที�สำาคัญไม�ใช้ปุ๋ยเคมีแต�อย�างใด้	
ขณะที�เกลัอ่แลัะนำ�าตาลัมะพัร้าวิ
ก็จัะเลั่อกของแท้ทั�งหมด้	 แลัะ
ลั�าสดุ้เม่�อป๊	2559	หมี�กรอบสต้ร

มะนาวิแลัะส้มซ่ �าได้ ้รับการ
รบัรองมาตราฐานจัากสำานกังาน
คณะกรรมการอาหารแลัะยา	
หร่อ	 อย.	 เจั้าแรกในจัังหวัิด้
สมทุรสงคราม	ทั�งยงัได้้รบัรางวิลัั
โอทอประด้ับ	5	ด้าวิ	เป็นเคร่�อง
การันตีควิามอร�อยอีกด้้วิย

สำาหรับผ้ ้สนใจัสั�งซ่่�อหมี�กรอบ
สต้รมะนาวิแลัะส้มซ่�า	ได้้ที�ตลัาด้
นำ�าอัมพัวิาทุกวิันศุกร์	เสาร์	แลัะ
อาทติย์	นอกจัากนี�ยงัมจีัำาหน�าย
ที�ตลัาด้นดั้	อบจั.	สมุทรสงคราม
ทุกวิันศุกร์	 แลัะที�ร้านโอทอป	
ภัายในปั�มนำ�ามัน	ปตท.บายพัาส	
โด้ยจัำาหน�ายเพัียงกลั�องลัะ	 20	
บาทเท�านั�น

คณุไก�	สายทอง	มณแีสง		(วิสิาหกจิัชมุชนจันัทร์เจัรญิสขุ)
Tel	:	08-9019-7819,	08-9440-5709

คุณไก่หมี่กรอบ สูตรมะนาว + ส้มซ่า

คุณไก่หมี่กรอบ
สูตรมะนาว + ส้มซ่า

OTOP 5 ดาว เจ้าแรกในสมุทรสงคราม

ข้อมูล
ติดต่อ

4
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

กลั้วิยผงจัากธ์รรมชาต	ิโด้ย
นำากล้ัวิยทำาเป็นผงแห้งแลั้วิ
นำามาปั่น	 ได้้เคร่�องด้่�มเพั่�อ
สุขภัาพั	 ช�วิยป้องกันการ
เกิด้โรคกระเพัาะ	 ลัด้กรด้
ไหลัย้อน	เป็นสนิค้าที�ทำาการ
ตลัาด้ได้้ดี้	 เพัราะกลั้วิยผง

ในท้องตลัาด้ไม�ได้้มีเยอะจังึ
ตั�งใจัทำาเตม็ที�	 ตัวิกลั้วิยทำา
จัากกลั้วิยนำ�าวิ้าในสวินซ่ึ�ง
เป็นกลั้วิยห�าม	 สินค้าตัวินี�
ได้้พัฒันาร�วิมกับสำานกังาน
นวิัตกรรมแห�งชาติ	 มีการ
พัสิจ้ัน์มาแล้ัวิวิ�า	พีัไบโอทกิ	

ช�วิยทำาให้ลัำาไส้ด้้ด้ซ่ึมได้้ด้ี
ขึ�น	เคร่�องด้่�มกล้ัวิยผง	จัะมี	
4	รสชาต	ิได้้แก�	รสธ์รรมชาติ	
รสด้ั�งเดิ้ม	รสนม	แลัะรสโกโก้	

เป ็นการนำากลั้วิยในสวินมาแปรร้ป
โด้ยการพััฒนากลั้วิยอบด้้วิยพัลัังงาน
แสงอาทิตย์	 เสร็จัแลั้วินำามาทำาเป็น
กลั้วิยกวินได้้ประมาณ	 3	 ป๊	 พับปัญหา
วิ�าการผลิัตกลั้วิยอบใช้พัลัังงานมาก	
การตลัาด้แคบมาก	 นำาไปส้้กับเจั้าใหญ�
ไม�ได้้	เลัยได้้พััฒนาสินค้ามาเป็นเคร่�องด่้�ม

84/58	ต.ลัาด้ใหญ�	อ.เม่อง	จั.สมุทรสงคราม	
Tel	:	08-4354-5615
Facebook	:	บ้านสบายใจั/บ้านกล้ัวิยอัมพัวิา

Dasanaa ตราดีปาษณะ

Dasanaa
ตราดีปาษณะ

ข้อมูลติดต่อ

5
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

หจัก.โรงนำ�าปลัาแสงไทย	(เก�า)	ตราซ่ีฟู๊้�ด้
50	ซ่.บางจัะเกร็ง	2	ถุ.ราษฎร์ประสิทธ์ิ์

ต.แม�กลัอง	อ.เม่อง	จั.สมุทรสงคราม	75000
Tel	:	08-9135-7424,	02-468-2759,	034-711-180

Website	:	www.saengthaiseafood.com
Facebook	:	SeafoodBrandFishSauce

Email	:	Saengthaiseafood@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ

นำา�ปลัาแท้ตราซ่ีฟู๊้�ด้	โรงงานได้้ก�อตั�ง
มาในป๊	2489	อากงมาจัากเม่องจัีน

ได้้ตั�งถุิ�นฐานอย้�ที�จัังหวิัด้สมุทรสงคราม
แลัะได้้ขายของชำาทั�วิไป	เลั็งเห็นวิ�า

สมุทรสงครามมีปลัาเยอะ	มีนาเกลั่อ	
จัึงได้้คิด้วิ�าจัะนำาปลัากับเกลั่อมาทำา
อะไรด้ี	ก็เลัยนำาปลัากับเกลั่อมาหมัก	
ทำาเป็นนำา�ปลัา	โด้ยก�อตั�งโรงงานขึ�น	

แลัะลั้กหลัานได้้ส่บทอด้ต�อกันมา

น้ำาปลาแท้ ตราซีฟู๊ด

น้ำาปลาแท้
ตราซีฟู๊ด

ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

6
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

นำ�าพัริกแม�กลัอง
Tel	:	09-5775-3183,	034-121-034

LineID	:	cyberj2556

ข้อมูลติดต่อ

เริ�มจัากการขายในตลัาด้แม�กลัอง
เป็นเวิลัามาประมาณ	25	ป๊	แต�ก�อน
จัะเป็นการนำานำ�าพัริกไวิ้ในกะลัะมัง	
แลัะใช้การตักแบ�งขายเป็นกิโลักรมั	

ต�อมาขยายกจิัการโด้ยการขายสินค้า
ออนไลัน์	แลัะค�อยๆ	ขยายกิจัการ

ออกไปเร่�อยๆ	จัุด้เด้�นของสินค้าค่อ
การนำาเปลั่อกของส้มโอมาประกอบ
เป็นนำ�าพัริก	ซ่ึ�งเช่�อวิ�าเปลั่อกส้มโอ
ก็สามารถุนำามาประกอบอาหารได้้

น้ำาพริกแม่กลอง

น้ำาพริกแม่กลอง

เปลือกส้มโอ มาประกอบเป็นน้ำาพริก

7
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

“กลิ้วย	กลิ้วย	กลิ้วย”	พระเจ้�ชุ่วยกลิ้วยทอด!	
เจั้ากลั้วิยนำ�าวิ้าพัันธ์ุ์ด้ีผ�านการคัด้สรรมาอย�าง
พัิถุีพัิถุัน	ตากอบนำ�าผึ�งด้้วิยโรงอบแห้งพัลัังงาน
แสงอาทิตย์	ซ่ึ�งมีควิามสะอาด้แลัะปลัอด้ภััยส้ง	
นำามาต�อยอด้ควิามอร�อยด้้วิยเมน้สุด้พัิเศษ	
ผสมผสานภั้มิปัญญาไทย	ชุบทอด้ด้้วิยแป้งส้ตร
ต้นตำารับที�ส่บทอด้มาจัากคุณย�า	สัมผัสได้้ถุึง
รสชาติควิามอร�อยใหม�อันแสนวิิเศษ	กรอบนอก
นุ�มใน	อร�อยต้องร้อง	วิ้าวิ!	“กลั้วิย	กลั้วิย	กลั้วิย”

Nong	CHAMP	กลั้วิยอบนำ�าผึ�งทอด้
คุณคงเด้ช	ทองเร่อง
วิิสาหกิจัชุมชนกลัุ�มน้องแชมป์นำ�าวิ้าทอง
Tel	:	08-7066-4406,	09-8940-9561

Nong CHAMP

กล้วยอบนำา้ผึง้ทอด

เจ้าแรกแม่กลอง สูตรต้นตำารับ

ข้อมูลติดต่อ

Nong CHAMP กล้วยอบน้ำาผึ้งทอดแม่กลอง สูตรต้นตำารับ8
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

Beauty	Sea	Salt
กลัุ�มวิิสาหกิจัชุมชนเกลั่อสมุนไพัรลัาด้ใหญ�	

Tel	:	06-1851-7700	(คุณศิริชัย)	08-6056-5706	(คุณจัิราพัร)
LineID	:	ladyaiherbssalt

Facebook	:	Ladyai	herbs	salt

ข้อมูลติดต่อ

ด้อกเกลั่อค่อเกลั่อที�ลัอยอย้�ผิวินำ�า	เป็นเกลั่อบริสุทธ์์	

จัะเห็นช�วิงเช้าม่ด้	โด้ยชาวินาต้องต่�นไปช้อน	

เพัราะถุ้าโด้นลัมโด้นแด้ด้	ด้อกเกลั่อจัะจัมลัง	

ตกเป็นผนึก	เรียกวิ�าเกลั่อเม็ด้	ด้อกเกลั่อรสชาติ

จัะเค็มหวิาน	ไม�ขม	สามารถุชิมเปลั�าๆ	ได้้	มีไอโอด้ีน

จัากนาเกลั่อสมุทรสงคราม	สามารถุนำาไปบริโภัค	

ปรุงรส	ทำาอาหาร	ลั้างผัก	หมักด้อง	เป็นต้น

สินำค้�เกลิือสมุนำไพร	ประกอบไปด้วย

สบ้�ด้อกเกลั่อ	(ส้ตรฟู๊ักข้าวิ,	ใบบัวิบก)

ด้อกเกลั่อขัด้ผิวิหน้า	(ส้ตรขมิ�นชัน,	ใบบัวิบก)

ด้อกเกล่ัอขัด้ผิวิกาย	(ส้ตรขมิ�นชัน,	ทานาคา,	ใบบัวิบก)

เกลั่อแช�เท้า	(กลัิ�นตะไคร้,	ด้อกโมก,	พัฤกษา)

Beauty Sea Salt

Beauty Sea Salt

มีไอโอดีนจากนาเกลือสมุทรสงคราม
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

ปลัากุเลัาเค็มสีทองแม�นุ้ย	เป็นการนำาปลัากุเลัาสด้ๆ	
จัากชาวิประมงจัังหวิัด้สมุทรสงครามโด้ยตรง
มาด้องเกลั่อสมุทรโด้ยไม�ด้องนำา�แข็ง	จัึงทำาให้เน่�อนุ�มหอมหวิาน	
จัุด้เด้�นของสินค้า	ค่อควิามสะอาด้	ไม�มีสารเคมี

ปลัากุเลัาเค็ม	สีทอง	แม�นุ้ย
Tel	:	08-5372-8899,	06-3364-9611

ปลากุเลาเค็ม
สีทองแม่นุ้ย

ราชาแห่งปลาเค็ม สูตรเด็ดแม่กลอง

ข้อมูลติดต่อ

ปลากุเลาเค็มสีทอง แม่นุ้ย10
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

ปลัาท้ที�ใช้	เป็นปลัาท้จัากแม�กลัอง
ซ่ึ�งเป็นปลัาท้ที�มีสารอาหารมากกวิ�าปลัาท้ชนิด้อ่�นๆ

เจั้าของผลัิตภััณฑ์์อยากให้ผ้้ที�รับประทานปลัาท้
มีสุขภัาพัแข็งแรง	ได้้รับรสชาติปลัาท้ที�เน่�อแน�น

แลัะอร�อย	จัุด้เด้�นค่อ	ปลัาท้หน้างอ	คอหัก
ตามเอกลัักษณ์ของปลัาท้แม�กลัอง	เน่�อแน�น
อร�อย	มีสารอาหารมากกวิ�าปลัาท้ชนิด้อ่�นๆ

ปลัาท้โป�ะเติ�ลั	&	ตั�ม
นายไพัโรจัน์	อินอนันต์

282	ถุ.สมุทรสงคราม-บางแพั	ชุมชนซ่อยวิัด้หลัังบ้าน
ต.แม�กลัอง	อ.เม่อง	จั.สมุทรสงคราม	75000

Tel	:		09-9454-7747,	08-3024-3587

ปลาทูโป๊ะเติ้ล & ตั้ม

ปลาทูโป๊ะเต้ิล & ต้ัม

น่างอ คอหัก ตามเอกลัษณ์ของปลาทูแม่กลอง

ข้อมูลติดต่อ
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

เริ�มต้นจัากการทำาเร่อประมงมาก�อน	แลั้วิจัึงลัองมาพััฒนาแปรร้ป
ป้กะตอย	จัากนั�นจัึงหยุด้ทำาเร่อประมง	แลั้วิพััฒนาส้ตรของ
ผลัิตภััณฑ์์จันได้้เป็นป้กะตอยทอด้กรอบเคลั่อบซ่อส	3	รส	
ที�มีควิามเข้มข้นแลัะรสชาติแตกต�างกัน	ซ่ึ�งยังไม�เคยมีใครทำา	
จัึงเกิด้เป็นอาหารทะเลัแปรร้ปรสเด้็ด้	กรอบ	อร�อย	ถุ้กปาก
ผ้้ที�ช่�นชอบอาหารทะเลัอย�างแน�นอน

ป้กะตอยแปรร้ป	ตราก้ามด้าบ
วิิสาหกิจัชุมชนก้ามด้าบ
29/1	หม้�	8	ต.บางแก้วิ
อ.เม่อง	จั.สมุทรสงคราม	75000
Tel	:	09-5994-8229,	08-0939-1601
LineID	:	0909391601

ปกูะตอยแปรรูป
ตราก้ามดาบ

ปูกะตอยทอดกรอบ เคลือบซอส 3 รส

ข้อมูลติดต่อ

ปูกะตอยแปรรูป ตราก้ามดาบ12
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

หัตถุกรรมปั�นจัิ�วิ	ตราโชติกา
119/29	หม้�	12	ซ่.เอนกพััฒนา

ต.ลัาด้ใหญ�	อ.เม่อง	จั.สมุทรสงคราม	75000
Tel	:	08-1995-8095	(คุณโชติกา)

LineID	:	chotika57	E-mail	:	boza47@hotmail.com

ข้อมูลติดต่อ

แต�เด้ิมเจั้าของผลัิตภััณฑ์์ใช้ข้าวิเหนียวิ
นวิด้กับกาวิ	แต�พับปัญหาค่อเกิด้มอด้	

หลัังจัากนั�นคุณป้าจัึงใช้ด้ินไทย
มาแทนที�ข้าวิเหนียวิ	ซ่ึ�งมีข้อด้ีกวิ�า

ตรงที�ไม�ต้องนวิด้นานเหม่อนอย�างเคย	
อีกทั�งยังไม�เกิด้มอด้	เพัิ�มระยะเวิลัา

ในการเก็บรักษาอีกเป็น	10	ป๊

จัุด้เด้�นค่อควิามหลัากหลัาย	ซ่ึ�งมีตั�งแต�
ของปั�นชิ�นเลั็กไปจันถุึงชิ�นใหญ�	

ใช้สรีะบายที�สด้ใสกวิ�า	มเีอกลักัษณ์กวิ�า
ตรงที�ปั�นแค�อาหารแลัะข้าวิของ

เคร่�องใช้เกี�ยวิกับอาหาร

หัตถกรรมปั้นจิ๋ว ตราโชติกา

หัตถกรรมป้ันจ๋ิว
ตราโชติกา

เอกลักษณ์จากการป้ันอาหาร
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

ตั�งแต�สมัยเด้็กก็มักจัะเลั�นวิ�าวิกันในทุกๆ	ฤด้้ร้อน
ทั�งนี�วิ�าวิไทยนั�นมีประวิัติศาสตร์อันยาวินานตั�งแต�
สมัยสุโขทัย	ซ่ึ�งเป็นสิ�งที�ชาวิไทยภัาคภั้มิใจั
แลัะช�วิยกันรักษาไวิ้เป็นมรด้กของชาติ

อนุรักษ์วิ�าวิไทย
Tel	:	08-5177-2338

อนุรักษ์
ว่าวไทย

ประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ข้อมูลติดต่อ

อนุรักษ์ว่าวไทย14
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อำาเภอบางคนที

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อำาเภอบางคนที
อำาเภัอบางคนทีมีลัักษณะภั้มิประเทศเป็นที�ราบลัุ�มแม�นำ�าแม�กลัอง	มีลัำาคลัอง	ลัำากระโด้งไหลัผ�าน

จัำานวินหลัายสาย	ส�งผลัให้พั่�นที�มีสภัาพัชุ�มนำ�า	มีควิามอุด้มสมบ้รณ์	เหมาะแก�การเพัาะปลั้กพั่ชผลั
ทางการเกษตร	แลัะการทำาประมงประเภัทการเลัี�ยงปลัานำ�าจั่ด้เป็นอย�างยิ�ง	ชาวิบ้านส�วินใหญ�

จัึงมีอาชีพัหลัักค่อการทำาสวิน	ทำาไร�	รวิมไปถุึงอาชีพัเสริมเป็นการค้าขาย	หร่อรับจั้าง	

ผลิตภัณฑ์ชุมชน



ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

สินค้ากลั้วิยแลัะเผ่อกทอด้กรอบนั�น	แต�เด้ิมเป็นธ์ุรกิจั
ของสามี	แต�เน่�องจัากสามีมีภัาระกิจัเยอะ	ทางเจั้าของ
ผลัิตภััณฑ์์	(ฝ่ายภัรรยา)	จัึงได้้นำาสินค้ามาพััฒนาแลัะ
แปรร้ปเอง	โด้ยจัุด้เด้�นเป็นการใช้กลั้วิยหักมุกในการนำามา
แปรร้ป	ซ่ึ�งสีที�ได้้จัะมีสีเหลั่องทอง	มีกลัิ�นหอมเฉพัาะตัวิ	
ใช้นำ�าตาลัทรายลัะเอียด้แท้ไม�ผสม	แลัะยังเพัิ�มงาด้ำางาขาวิ	
ที�มีส�วินช�วิยในการรักษาโรคหัวิใจั

กลั้วิยแลัะเผ่อก	ทอด้กรอบ
คุณรุ�งกานด้า	สุขเกษม
61	หม้�	7	ต.จัอมปลัอก	อ.บางคนที	
จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	06-1516-9047
LineID	:	0615169047

กล้วยและเผือก
ทอดกรอบ

กล้วยหักมุกสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ข้อมูลติดต่อ

กล้วยและเผือกทอดกรอบ15
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

เป็นปลัาที�อย้�จัังหวิัด้สมุทรสงครามอย้�แลั้วิ	ส�วินใหญ�ปลัาท้
ก็จัะนำามาเป็นอาหาร	ไม�วิ�าจัะเป็นปลัาท้ทอด้	ปลัาท้ต้มยำา	
ที�นี�จัึงเอาปลัาท้มาแปรร้ปเป็นของกินเลั�น	จัึงเป็นข้าวิ
เกรียบปลัาท้	ทำาให้หลัากหลัายในเร่�องของแปรร้ป	แต�ตอน
นี�ข้าวิเกรียบปลัาท้ก็ได้้แพัร�หลัายในหลัายพั่�นที�	เพัราะเป็น
อาหารกินเลั�น	เป็นของฝาก	ทำาให้การแปรร้ปข้าวิเกรียบ
ปลัาท้สร้างรายได้้หลััก	หร่อรายได้้เสริมของคนในชุมชน

ข้าวิเกรียบปลัาท้	บ้านสารภัี
คุณรุ�งกานด้า	สุขเกษม
61	หม้�	7	ต.จัอมปลัอก	อ.บางคนที	
จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	06-1516-9047
LineID	:	0615169047

ข่้าวเกรียบปลาทู
บ้านสารภี

ข้อมูลติดต่อ

ข้าวเกรียบปลาทู บ้านสารภี16
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

ในสมัยก�อนเคยได้้นำาขนมมาให้คุณย�าทาน	ซ่ึ�งทุกคน
บอกวิ�าอร�อย	ต�อมามีโอกาสนำาถุวิายพัระ	พัระท�านก็บอก
วิ�าขนมที�ทำามานั�นอร�อยมาก	น�าจัะถุวิายสมเด้็จัพัระเทพัฯ	

ซ่ึ�งในที�สุด้ก็ได้้นำาไปถุวิายสมเด้็จัพัระเทพัฯ	
ที�มหาวิิทยาลััยชีวิิต	จั.สมุทรสงคราม

โด้ยจัุด้เด้�นของสินค้าเป็นถุั�วิแปปที�มี	5	สีค่อ	สีฟู๊ักข้าวิ	
สีอัญชัน	สีข้าวิเหนียวิด้ำา	สีใบเตย	แลัะสีขาวิ	(สีข้าวิเหนียวิ

เปลั�าๆ	โด้ยไม�ได้้ผสมสี)	นอกจัากนั�นยังมีข้าวิต้มมัด้
ไส้กลั้วิยกับไส้เผ่อก	แลัะขนมจัากที�ทำาจัากกะทิสด้กับ

มะพัร้าวิอ�อน	นำ�าตาลัทำาจัากนำ�าตาลัมะพัร้าวิของตันหยง	
หวิาน	มัน	หอม	อร�อย	ใช้สีจัากธ์รรมชาติแลัะมีควิามหอม

อย้�ในตัวิ	ไม�ใส�สารกันบ้ด้	แถุมยังได้้ไส้เยอะอีกด้้วิย

ขนมหยกมณี	ถุั�วิแปป	ข้าวิต้มมัด้	ขนมจัาก
16	หม้�	6	ต.บางยี�รงค์	อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120

Tel	:	09-5532-9536	LineID	:	0955329536

ขนมหยกมณี ถั่วแปป ข้าวต้มมัด ขนมจาก

ข่นมหยกมณี ถั่วแปป 
ข่้าวต้มมัด ข่นมจาก

ใช้สีจากธรรมชาติ หอมในตัว แถมได้ไส้เยอะอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ

17
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

หากอยากรับประทานไข�เค็มสมุนไพัรที�รสชาติอร�อยลังตัวิ	
มีประโยชน์ต�อสุขภัาพัเพัราะรสชาติไม�เค็มจััด้	แม้แต�ผ้้ป่วิย
ยังสามารถุรับประทานได้้อย�างไม�ต้องกังวิลั	ต้องลัองไข�เค็ม
สมุนไพัรส้ตรเด้็ด้จัากบ้านสารภัี	ที�คุณสุชลั	สุขเกษม	
หัวิหน้ากลัุ�มศ้นย์การเรียนร้้เศรษฐกิจัพัอเพัียง	บ้านสารภัี	
เป็นผ้้คิด้ค้นขึ�น	ซ่ึ�งหากใครสนใจัจัะทำาไข�เค็มสมุนไพัร	
ที�นี�เปิด้สอนให้ฟู๊รี	ไม�หวิงส้ตร	เพั่�อเป็นการแบ�งปัน

ไข�เค็มสมุนไพัร	รสต้มยำา/รสกะเพัรา
วิิสาหกิจัชุมชนบ้านสารภัี
56	หม้�	7	ต.จัอมปลัอก
อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	08-6178-4157
LineID	:	0861784157

ไข่่เค็มสมุนไพร
รสตม้ยำา/รสกระเพรา

สูตรเด็ดจากบ้านสารภี อร่อยแปลก ไม่เหมือนใคร!

ข้อมูลติดต่อ

ไข่เค็มสมุนไพร รสต้มยำา/รสกะเพรา18
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

เริ�มจัากเป็นคนผิวิเเพั้ง�าย	เเพั้สารเคมี	
เลัยพััฒนาผลัิตภััณฑ์์ขึ�น	เริ�มจัากใช้เอง

ก�อน	เม่�อใช้เองเเลั้วิด้ีก็เลัยทำาขาย	
เปิด้ตลัาด้ไปเร่�อยๆ	จันตอนนี�	3	ป๊เเลั้วิ

จัุด้เด้�นค่อเป็นผลัิตภััณฑ์์ที�ผลัิต
จัากสมุนไพัรธ์รรมชาติ

JASMINE	Handmade	Soup
31/1	หม้�	5	ต.ยายแพัง

อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	08-6389-5077

LineID	:	nomjasmine

JASMINE Handmade Soup

JASMINE
Handmade

Soup

ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

ข้อมูลติดต่อ

19
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

แต�เด้ิมคุณพั�อคุณแม�ได้้ทำานำ�าตาลัมะพัร้าวิขายอย้�แลั้วิ	
ซ่ึ�งเจั้าของผลัิตภััณฑ์์เป็นลั้ก	จัึงรับส่บทอด้กิจัการต�อ	
ซ่ึ�งได้้เพัิ�มสินค้าอาทิ	นำ�าสมุนไพัร	มะพัร้าวิอ�อน	
โด้ยวิัตถุุด้ิบที�ใช้ทำานั�นได้้มาจัากสวินของตนเอง

จัุด้เด้�นค่อไม�มียาฆ�าแมลัง	ไม�ใส�สีสังเคราะห์	
เป็นส้ตรเฉพัาะของทางครอบครัวิเจั้าของผลัิตภััณฑ์์	
ที�ส่บทอด้กันมาจัากรุ�นพั�อแม�ส้�ลั้ก

เจั๊เลั็ก	นำ�าตาลัมะพัร้าวิแท้
คุณรชยา	เข็มกำาเหน็ด้
82/2	หม้�	4	ต.จัอมปลัวิก
อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	08-9740-5944,	08-9740-8944

เจ๊เล็ก น้ำาตาลมะพร้าวแท้

สูตรเฉพาะที่สืบทอดกันมาจากรุ่นพ่อแม่สู่ลูก

ข้อมูลติดต่อ

เจ๊เล็ก น้ำาตาลมะพร้าวแท้20
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

เริ�มจัากการทำาเมี�ยงคำาไปถุวิายพัระที�วิัด้พัระธ์าตุ	
แลั้วิพัระท�านก็ชมวิ�าอร�อยมากเลัย	แนะนำาให้ทำาขาย
เพัราะมีเวิลัาไปออก		OTOP	อย้�แลั้วิ

จัุด้เด้�นค่อเป็นเมี�ยงคำาเสียบไม้		ส้ตรของคุณเฟู๊ื่องเอง		
มะพัร้าวิ	ที�นำามาคั�วิเป็นมะพัร้าวิ	ที�ปลั้กเอง		ใช้ใบแลัะยอด้
ที�อ�อนมากที�สุด้ของต้นชะพัลั้		รับประทานได้้ทั�งป๊		
ทำาสด้ทุกวิัน

ญาณา	ผลัไม้แปรร้ป
วิิสาหกิจัชุมชนแปรร้ปผลัไม้พั่�นบ้าน
19	หม้�	7		ต.บางกุ้ง		อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	09-9323-6464
Line	ID	:	0851901431
Email	:	kanarat1503@gmail.com

ญาณา
ผลไมแ้ปรรปู

ใช้ใบและยอดที่อ่อนมากที่สุดของต้นชะพลู ทำาสดทุกวัน

ข้อมูลติดต่อ

ญาณา ผลไม้แปรรูป21
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

นำ�ามันมะพัร้าวิสกัด้เย็น	THE	STAR	คุณค�า
จัากธ์รรมชาติ	100%	มีคุณสมบัติสารพััด้ประโยชน์	

ทั�งต้านทานอนุม้ลัอิสระ	ช�วิยในการบำารุงแลัะ
ปรับสภัาพัฟู๊ื�นฟู๊้ผิวิให้นุ�มนวิลั	สด้ช่�นเป็นธ์รรมชาติ
อย�างแท้จัริง	ใช้ได้้ทั�งภัายในแลัะภัายนอกร�างกาย	
ทั�งทานได้้	หร่อใช้ประกอบอาหาร	เพั่�อสุขภัาพัที�ด้ี

THE	STAR	Coconut	Oil
วิิสาหกิจัชุมชนบ้านสารภัี

61	หม้�	7	ต.จัอมปลัอก	อ.บางคนที	
จั.สมุทรสงคราม	75120

Tel	:	08-6942-8397	
Facebook	:	The	Star	Coconut	Oil

THE STAR Coconut Oil

THE STAR
Coconut Oil

ได้การยอมรับคุณภาพจากปากีสถาน และเวียดนาม

ข้อมูลติดต่อ

22
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

คุณป้่ทำาอาชีพัทำาสวินปลั้กผักมาก�อน	แต�ไม�ยั�งย่น	
เลัยเพัาะมะพัร้าวิพัันธ์ุ์ของตัวิเองมาทำาเป็นนำ�าหวิาน	
สมัยนั�นนำ�าตาลัจัะได้้ยาก	สมัยรุ�นพั�อก็มีพัันธ์ุ์เตี�ย	
1-2	วิาก็ขึ�นได้้	พัอรุ�นตัวิเองก็มาทำาเป็นของตัวิเอง	
จัุด้เด้�นของนำ�าตาลัมะพัร้าวิตันหยง	ค่อควิามหอม	
หวิาน	มัน	ไม�ผสมอะไร	ซ่ึ�งขายด้ีมาก

อีกหนึ�งสินค้าค่อมะพัร้าวิแก้วิ	เป็นสินค้าทางเกษตรราคาถุ้ก	
เลัยนำามาแปรร้ปเป็นมะพัร้าวิอ�อน	ไม�ใส�สี	ใช้เฮลับ้บอย	
อัญชัน	แลัะชานม	จัุด้เด้�นค่อควิามนุ�ม	หอม	
ไม�แข็งเหม่อนเจั้าอ่�น

ตันหยง	นำ�าตาลัมะพัร้าวิ
กลัุ�มสัมมาชีพัมะพัร้าวิแก้วิ	บ้านตันหยง
8	หม้�	3	ต.บางกระบ่อ	อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	06-3798-3613

ตันหยง นำ้าตาลมะพร้าว

น้ำาตาลมะพร้าวแท้ หอม หวาน มัน อร่อย

ข้อมูลติดต่อ

ตันหยง น้ำาตาลมะพร้าว23
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

หม้แผ�นทอด้กรอบของเรา	จัุด้เด้�นค่อ
หม้ที�ตากจันแห้ง	แลั้วินำามาทอด้ให้กรอบ	

แลัะไม�อมนำ�ามัน	โด้ยอีกหนึ�งสินค้า
ที�น�าสนใจัค่อ	ธ์ัญพั่ช	สุขภัาพั	งาด้ำา	งาขาวิ	

ซ่ึ�งจัุด้เด้�นของสินค้า	เป็นการใช้ธ์ัญพั่ช
เพั่�อสุขภัาพั	ไม�หวิานจันเกินไป

ธ์ัญพั่ช	สุขภัาพั	งาด้ำา	งาขาวิ,	
หม้แผ�นทอด้กรอบ

Tel	:	08-7368-8219

ธัญพืช สุขภาพ งาดำา งาขาว, หมูแผ่นทอดกรอบ, 

ธัญพืช สุข่ภาพ
งาดำา งาข่าว,

หมูแผ่นทอดกรอบ

ข้อมูลติดต่อ

24

สูตรเฉพาะตัว เน้นเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

พั่ชตระก้ลัปาลั์ม	ไม�วิ�าจัะเป็นมะพัร้าวิ	ตาลัโตนด้	จัาก	หมาก	
หร่อแม้กระทั�งปาลั์มนำ�ามัน	สามารถุให้นำ�าหวิานจัากด้อกทั�งตัวิผ้้
แลัะตัวิเมีย	โด้ยนำ�าหวิานที�ได้้เราเรียกวิ�า	นำ�าตาลัสด้	นำ�าตาลัสด้นี�
สามารถุนำามาบริโภัคได้้โด้ยตรง	หร่อนำามาเคี�ยวิให้เป็นนำ�าตาลัป๊บ	
นำ�าตาลัปึก	เพั่�อไปใช้ประกอบอาหาร	ขนมต�างๆ	ถุ่อวิ�าเป็นนำ�าตาลั
เพั่�อสุขภัาพั	ทั�งยังมีรสชาติที�หอมอร�อยกวิ�านำ�าตาลัทรายจัากอ้อย	
โด้ยเกษตรกรสามารถุแปรร้ปขายเป็นนำ�าตาลัให้กับผ้้บริโภัคได้้
โด้ยตรง	โด้ยไม�ต้องพัึ�งโรงงาน	ลั้วินเป็นพั่ชที�ให้ผลัตอบแทน
ต�อไร�ส้งมากทีเด้ียวิ

น้ำาตาลมะพร้าว
แท้ 100% บ้านสารภี

นำ�าตาลัมะพัร้าวิแท้	100%	บ้านสารภัี
คุณรุ�งกานด้า	สุขเกษม
61	หม้�	7	ต.จัอมปลัอก	อ.บางคนที	
จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	06-1516-9047

ข้อมูลติดต่อ

น้ำาตาลเพื่อสุขภาพ รสชาติหอมอร่อย

น้ำาตาลมะพร้าวแท้ 100% บ้านสารภี25
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

นำ�ายาถุ้พั่�นไลั�ยุงของบ้านสารภัี	มีส�วินผสมของ
มะกร้ด้	แลัะตะไคร้หอม	นอกจัากนั�นอีกหนึ�ง

ผลัิตภััณฑ์์ที�น�าสนใจัค่อ	นำ�ายาลั้างจัานสมุนไพัร	
ขจััด้สิ�น	กลัิ�น-คาวิ-มัน	มีกลัิ�นหอมจัากสมุนไพัร	

มีสีธ์รรมชาติ	ลัด้สารเคมีที�อาจัตกค้างเข้าส้�ร�างกาย	
จัึงไม�เป็นอันตรายต�อผ้้ใช้	เพัราะทำาจัากสมุนไพัร

น้ำายาถูพื้นไล่ยุง/น้ำายาล้างจานสมุนไพร บ้านสารภี

นำ้ายาถูพื้นไล่ยุง

นำา้ยาล้างจานสมนุไพร

ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เพราะทำาจากสมุนไพร

26

นำ�ายาถุ้พั่�นไลั�ยุง	นำ�ายาลั้างจัานสมุนไพัร
วิิสาหกิจัชุมชนบ้านสารภัี

56	หม้�	7	ต.จัอมปลัอก	อ.บางคนที	
จั.สมุทรสงคราม	75120

Tel	:	08-6178-4157
LineID	:	0861784157

ข้อมูลติดต่อ
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

แต�เด้ิมคุณป้าของเจั้าของผลัิตภััณฑ์์ทำานำ�าตาลัมะพัร้าวิ	
ซ่ึ�งใช้ส้ตรที�เป็นนำ�าตาลั	จัากนั�นเจั้าของผลัิตภััณฑ์์
จัึงขอส้ตรของคุณป้ามาพััฒนาต�อ	โด้ยนำาของขึ�นช่�อ
จัังหวิัด้สมุทรสงครามมาใช้	นั�นค่อมะพัร้าวิ

จัุด้เด้�นค่อกลัิ�นหอมของมะพัร้าวิ	มีส้ตรเฉพัาะตัวิ	
แลัะสีที�แตกต�างจัากส้ตรที�ใช้นำ�าตาลั

นุ้ยของฝาก
คุณพัาณี	อินทร์จัันทร์
12	หม้�	8	ต.บางคนที	อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	09-0794-9881
LineID	:	nuinine2558
E-mail	:	nuininelove@gmail.com

นุ้ยข่องฝาก

สูตรเฉพาะตัว และกลิ่นหอมของมะพร้าว

ข้อมูลติดต่อ

นุ้ยของฝาก27
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

วิิสาหกิจัชุมชนกลัุ�มเกษตรสร้างสรรค์	(บ้านเห็ด้)	ก�อตั�ง	
เม่�อวิันที�	10	มิถุุนายน	2552	โด้ยควิามคิด้ริเริ�มของ
คุณบุญรัตน์	ลัิ�มไพับ้ลัย์	ประธ์านกลัุ�ม	ได้้ศึกษาพััฒนา
นำาเห็ด้มาแปรร้ป	โด้ยได้้ร�วิมกับอาจัารย์ภัาควิิชาต�างๆ	
ของมหาวิิทยาลััยราชภััฏสวินสุนันทา	จััด้ทำาโครงการ
ศ้นย์เรียนร้้เพัาะพัันธ์ุ์เห็ด้หลัากหลัายชนิด้	เพั่�อการบริโภัค
แบบออแกนิค	(Organic)	โด้ยมีแนวิทางในการส�งเสริม 
ให้เป็นอีกหนึ�งอาชีพัของเกษตรกร	เพั่�อสร้างรายได้้	แลัะ
ผลัิตเห็ด้ที�มีคุณภัาพัออกส้�ตลัาด้แบบยั�งย่น	ทั�งแบบสด้
แลัะแปรร้ปภัายใต้ผลัิตภััณฑ์์ตรา	“บ้านเห็ด้”	มีสโลัแกน
ค่อ	เห็ดอร่อย	เห็ดดี	เห็ดบ�งคนำที...ที่	“บ้�นำเห็ด”

วิิสาหกิจัชุมชนกลัุ�มเกษตรสร้างสรรค์	(บ้านเห็ด้)
15/3	หม้�	4	ต.ด้อนมะโนรา	อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	08-1995-9851
LineID	:	boonrat2505
Email	:	bannhed@hotmail.com

Bannhed
บ้านเห็ด

เห็ดอร่อย เห็ดดี เห็ดบางคนที... ที่ บ้านเห็ด

ข้อมูลติดต่อ

Bannhed บ้านเห็ด28
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

เริ�มต้นจัากเกิด้ควิามเสียด้ายปลัาท้
ที�ถุ้กคัด้ทิ�ง	จัึงนำาปลัาท้ด้ังกลั�าวิมา
แปรร้ปให้เกิด้รายได้้ให้กับทุกคน	

เพั่�อจัุนเจั่อครอบครัวิ	โด้ยเริ�มขายจัาก
ตลัาด้นำ�าอัมพัวิา	จัุด้เด้�นของปอ	เร่อน
ข้าวิเกรียบปลัาท้	ค่อการใช้ปลัาท้ที�สด้

ปอ ข้าวเกรียบปลาทู

ปอ ข้่าวเกรียบปลาทู

มีไอโอดีนจากนาเกลือสมุทรสงคราม

29

ปอ	ข้าวิเกรียบปลัาท้
คุณสมาพัร	บรรเลังจัิตร์

62	หม้�	5	ต.บางสะแก	อ.บางคนที	
จั.สมุทรสงคราม	75120

Tel	:	08-7759-1284,	06-2727-2294
LineID	:	0877591284

Facebook	:	ปอ	เร่อนข้าวิเกรียบปลัาท้
E-mail	:	smaporn2523@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

ควิามพัึงพัอใจัส�วินตัวิที�ชอบงานผ้า	ใช้กระเป๋า
จัากที�ซ่่�อมาแล้ัวิไม�ตอบโจัทย์	เลัยคดิ้วิ�าควิามต้องการ
ของเราคอ่อะไร	ลัองหดั้ทำาแล้ัวิร้ส้กึวิ�าตอบโจัทย์ตวัิเอง	
จัึงเริ�มทำาแจักให้คนรอบข้างใช้	คนรอบข้างร้้สึกถุ้กใจั	
จัึงแนะนำาวิ�า	“ทำาไมไม�ทำาขายลั�ะ	ฝ๊ม่อแบบนี�น�าจัะ

ทำาขายได้้แลั้วิ”	จัึงเริ�มทำาขายจัากแผงเลั็กๆ	
ในตลัาด้นำ�าวิังน้อย	ขายสักพัักมีลั้กค้าติด้ใจั

ในผลัิตภััณฑ์์แนะนำาวิ�า	“ทำาไมไม�มีแบบนั�นแบบนี�”	
จัึงเริ�มพััฒนาต�อยอด้เพั่�อตอบโจัทย์ลั้กค้า	ผลัิตสินค้า
อย�างจัริงจััง	ขยับไปวิางขายในตลัาด้อัมพัวิา	แลั้วิเริ�ม
วิางขายตามห้างสรรพัสินค้า	เช�น	บิ๊กซ่ี	ร้านขายของ
ที�ระลัึก	ร้านในปั�ม	ปตท.	หลัังจัากนั�นมีคนที�ช่�นชอบ
ในผลัิตภััณฑ์์จัึงติด้ต�อรับไปจัำาหน�าย	โด้ยจัุด้เด้�นของ
สินค้าเราเน้นแข็งแรง	ทนทาน	สวิยงาม	ทันสมัย	สั�ง

ได้้ตามควิามต้องการของลั้กค้า	ไม�เหม่อนใคร

PS	Handmade
35	หม้�	2	ต.บางพัรม	อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120

Tel	:	08-1908-1835	LineID	:	0819081835
Facebook	:	กระเป๋าผ้า	PS	Handmade

PS Handmade

PS Handmade

Stylish Bag for all gens

ข้อมูลติดต่อ

30
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

มะขามสามรส	มาจัากฟู๊ักมะขามแลั้วิเอามาแกะ
เอาเปือกออก	ลั้างให้สะอาด้	แลั้วินำาไปอบให้แห้ง	
แลัะก็มาคลัุกเป็นมะขาม	3	รส	โด้ยใส�เกลั่อ	
นำ�าตาลั	พัริก	รสจััด้จั้าน	แลั้วินำาบรรจัุใส�กลั�อง

จัุด้เด้�นของสินค้าค่อรสชาติที�จััด้จั้าน	เป็นส้ตร
โบราณ	มีสินค้าให้คนชิมก�อนซ่่�อ

มะขาม	3	รส	TAMARIND	ป้าเป๊�ยก
20/2	ต.บางกะบ่อ	อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	06-2419-8399

มะข่าม 3 รส
TAMARIND
ป้าเปี๊ยก

สูตรโบราณ รสชาติจัดจ้าน

ข้อมูลติดต่อ

มะขาม 3 รส TAMARIND ป้าเปี๊ยก31
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

OZEEcordy	สยามไนซ่์ก้๊ด้
คุณณัฐพัลั	กฤตยวิรรณ

49	หม้�	2	ต.กระดั้งงา	อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	08-6375-4288,	06-2246-5353

E-mail	:	siamnicegoods@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ

แต�เด้ิมเจั้าของผลัิตภััณฑ์์บริโภัคถุังเช�า	ซ่ึ�งถุังเช�า
ที�บริโภัคนั�นมีคุณค�าทางโภัชนาการน้อย	

ด้้วิยควิามที�เจั้าของผลัิตภััณฑ์์จับจัากสาขาด้้าน
จัุลัชีวิวิิทยามา	จัึงใช้ควิามร้้ควิามสามารถุพััฒนา

ต�อยอด้แลัะหันมาปลั้กถุังเช�า	ซ่ึ�งได้้ถุังเช�าที�มี
คุณภัาพัแลัะคุณประโยชน์ที�มากกวิ�า	นอกจัากนี�

ยังมีสินค้าอ่�นอาทิ	สบ้�สมุนไพัรถุังเช�า

โด้ยจัุด้เด้�นค่อ	เป็นถุังเช�าที�มีคุณประโยชน์	
แลัะคุณค�าทางโภัชนาการมากกวิ�าตัวิอ่�น	อีกทั�ง
ยังมีการรับรองมาตรฐานจัากหลัายๆ	หน�วิยงาน

OZEECORDY สยามไนซ์กู๊ด

OZEECORDY
สยามไนซ์กู๊ด

สูตรเฉพาะตัว และกลิ่นหอมของมะพร้าว

32
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภอบ�งคนที

เป็นผลัิตผ้าไหมห�อด้ินเผา/พัวิงกุญแจัด้ินเผา	
โด้ยเริ�มจัากการรวิมตัวิของกลัุ�มสตรี	แลัะมี
นกัออกแบบลัวิด้ลัายมาอบรมสอน	เป็นโอ�งด้นิเผา
สั�งทำาทำาตามร้ปแบบที�ต้องการ	แลั้วินำามาเพัิ�ม
ลัวิด้ลัายที�เน้นไปทางลัวิด้ลัายทันสมัยใหม�	
เหมาะเป็นผลัิตภััณฑ์์ของที�ระลัึก

โอ�งหรรษา	พัวิงกุญแจัหรรษา
คุณสงวิน	สอนฤกษา	
66	หม้�	5	ต.บางกุ้ง	อ.บางคนที
จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	08-5160-4465

โอ่งหรรษา
พวงกญุแจหรรษา

ลวดลายทันสมัย เหมาะเป็นของที่ระลึก

ข้อมูลติดต่อ

โอ่งหรรษา พวงกุญแจหรรษา33
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อำาเภออมัพวา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อำาเภออัมพวา
เด้ิมบริเวิณอำาเภัออัมพัวิาเป็นเร่อกสวิน	มีต้นมะพัร้าวิ	แลัะต้นมะม�วิงอย้�เป็นจัำานวินมาก	
ต้นมะพัร้าวินั�นเป็นพั่ชหลัักของสมุทรสงครามแลัะมีอย้�ทั�วิไป	ส�วินต้นมะม�วิงมีการปลั้ก
อย้�อย�างหนาแน�นที�บริเวิณนี�	สภัาพัพั่�นที�ทั�วิไปเป็นที�ราบลัุ�ม	มีแม�นำ�าแม�กลัองไหลัผ�าน	

แลัะมีลัำาคลัองผ�านหลัายสาย	ได้้รับอิทธ์ิพัลัจัากนำ�าทะเลัหนุน	นำ�าไหลัขึ�นลังตลัอด้ป๊	
พั่�นที�ส�วินใหญ�เป็นสวินผลัไม้	ได้้แก�	สวินลัิ�นจัี�	สวินส้มโอ	สวินมะพัร้าวิ	สวินมะม�วิง	ฯลัฯ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน



ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

กวิางแหนม	อัมพัวิา	เริ�มจัากการที�เจั้าของได้้ทำาแหนม
อย้�แต�เด้ิมแลั้วิ	ซ่ึ�งเจั้าของได้้เลั็งเห็นวิ�า	เห็ด้ที�เค้าส�งเสริม
กันน�าจัะนำามาทำาแหนมได้้	จัึงได้้พััฒนานำาเห็ด้มาปรับ
เข้ากับแหนม	เป็นส้ตรที�คิด้ค้นขึ�นมาเอง	โด้ยสามารถุ
เก็บไวิ้ได้้นาน	แลัะปลัอด้สารเคมี

กวิางแหนมเห็ด้อัมพัวิา
คุณจัำาลัองรักษ์	วิงศ์สามารถุ
18/1	หม้�	1	ต.บ้านประโมก
อ.บางคนที	จั.สมุทรสงคราม	75120
Tel	:	08-6402-1641
Facebook	:	กวิางแหนม	อัมพัวิา

กวางแหนมเห็ดอัมพวา

เห็ด 3 อย่าง สูตรคิดค้นไม่เหมือนใคร

ข้อมูลติดต่อ

กวางแหนมเห็ด 3 อย่าง อัมพวา34
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

จัุด้เริ�มต้นจัากอยากใช้เวิลัาวิ�างให้เกิด้ประโยชน์
รวิมถุึงช่�นชอบในงานฝ๊ม่อ	ทำาให้เกิด้สินค้าของชะบา	

โด้ยผลัิตจัากผ้า	Cotton	ผ้าทอ	ผ้าพัิมพั์ลัาย	ฯลัฯ	
เกรด้	A	เสริมด้้วิยแผ�นใยทอแน�น	ซ่บัด้้วิยผ้า	Cotton	

ใช้วิัสดุ้อุปกรณ์เสริมที�ทนทานแข็งแรง	
ซ่ักนำ�าได้้	เหมาะสำาหรับเป็นของขวิัญ	ของฝาก
ในเทศกาลัต�างๆ	หร่อมอบให้กับคนที�ท�านรัก

ชบากระเป๋าผ้า
19/4	หม้�	5	ต.เเพัวิกหนามเเด้ง

อ.อัมพัวิา	จั.สมุทรสงคราม	75110
Tel	:	06-1654-5339

Facebook	:	ชบากระเป๋าผ้า	

CHABA ชะบากระเป๋าผ้า

CHABA
ชะบากระเป๋าผ้า

ผลิตจากผ้า Cotton เกรด A งานปราณีตทุกช้ิน

ข้อมูลติดต่อ

35
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

เม่�อก�อนทำาเกี�ยวิกับการแปรร้ปปลัาสลัิด้ตากเเห้ง	
เสร็จัเเลั้วิก็เปลัี�ยนเอามาเพัิ�มม้ลัค�าเป็นนำ�าพัริก
เพัราะร้้วิ�าผลัิตภััณฑ์์สามารถุสร้างรายได้้มากกวิ�า
เเค�เอามาตากเเห้ง	โด้ยจัุด้เด้�นค่อใช้เน่�อปลัาสลัิด้ลั้วินๆ	
ไม�มีเเป้ง	ไม�ใส�สารกันบ้ด้	ไม�มีผงช้รส	

ธ์ันยนันท์	นำ�าพัริกปลัาสลัิด้
19/4	หม้�	5	ต.เเพัวิกหนามเเด้ง
อ.อัมพัวิา	จั.สมุทรสงคราม	75110
Tel	:	06-1654-5339
LineID	:	Yanan_da
Facebook	:	อัมพัวิาวิ้าวิ

ธันยนันท์

น้ำาพริกปลาสลดิ

จุดเด่นคือใช้เนื้อปลาสลิดล้วนๆ ไม่มีแป้ง

ข้อมูลติดต่อ

ธันยนันท์ น้ำาพริกปลาสลิด36
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

คุณทรงพัลั	สมกิตติธ์รรม	บังริสต้าคาเฟู๊่กาแฟู๊โบราณ	
จัำาหน�ายกาแฟู๊โบราณ	ชานมเย็น	นมชมพั้	ชามะนาวิ	

โอเลัี�ยง	เนสกาแฟู๊เย็น	ไมโลั	โกโก้	โอวิัลัติน	ฯลัฯ
รับออกงานเลัี�ยงนอกสถุานที�	

Tel	:	09-4850-0065

ข้อมูลติดต่อ

บังริสต้าคาเฟ่ BANGRISTA CAFE37

เริ�มจัากที�เจั้าของผลัิตภััณฑ์์ชอบด้่�มกาแฟู๊โบราณ	
แลัะนำาสิ�งด้ีๆ	ของแต�ลัะที�ที�ไปลัองด้่�มมารวิมเป็น
ผลัติภัณัฑ์์	โด้ยใช้ช่�อผลัติภัณัฑ์์วิ�า	“บงัรสิต้�ค�เฟ่”	
ที�มาของช่�อผลัติภัณัฑ์์เลั�าขำาๆ	วิ�า	“บงั”	หมายถุงึ

แขกที�ชงกาแฟู๊อร�อย	จัึงได้้ควิามหมายวิ�า	
สนุกกับควิามอร�อย	แลัะเต็มที�กับลั้กค้า	

ตามใจัในเร่�องของวิัตถุุด้ิบไม�มีหวิง	ลั้กค้าอยากได้้
เข้มข้น	หวิานมัน	หวิานน้อย	ทำาเพั่�อลั้กค้าเต็มที�

จัุด้เด้�นของแบรนด้์ค่อรสชาติที�ไม�เหม่อนใคร	
โด้ยมีควิามพัิเศษในเร่�องของวิัตถุุด้ิบ

ที�เจั้าของผลัิตภััณฑ์์จััด้หามา	

บังริสต้าคาเฟ่
BANGRISTA CAFE

รสชาติไม่เหมือนใคร พิเศษในเรื่องวัตถุดิบ
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

กระยาสารท	เป็นขนมที�เกี�ยวิกับสารทเด้่อนสิบของภัาคกลัาง	
เริ�มต้นมาจัากเม่�อ	30	ป๊ก�อน	คุณแม�เป็นคนคิด้ค้นส้ตรเอง	
จัุด้เด้�นของสินค้าค่อการใช้นำ�าตาลัมะพัร้าวิ	เป็นส�วินผสม
แทนนำ�าตาลัป๊�บ

ป้าสอาด้	ขนมไทย	(PaSaard)
43	หม้�	13	ต.สวินหลัวิง
อ.อัมพัวิา	จั.สมุทรสงคราม	75110
Tel	:	08-0434-4439
LineID	:	pigcy
Facebook	:	ป้าสอาด้ขนมไทย
Email	:	pigchaya@gmail.com

PaSaard
ป้าสอาด ข่นมไทย

ใช้น้ำาตาลมะพร้าว เป็นส่วนผสมแทนน้ำาตาลปี๊ป

ข้อมูลติดต่อ

PaSaard ป้าสอาด ขนมไทย38
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

ตัวิสินค้าเรามีวิัตถุุด้ิบที�อย้�ในสวินของเราเอง	
เริ�มต้นเราทอด้กินบ้าง	ทอด้แจักบ้าง	จัากนั�นนำามา

แปรร้ปเป็นกลั้วิยสไลัด้์	โด้ยมีรสพัิซ่ซ่�า	รสหวิาน	รสเค็ม	
รสบาบิคิวิ	หลัังจัากนั�นมาเราก็ประยุกต์วิ�าใช้ช่�ออะไรด้ี	

พัอด้ีบ้านอย้�ใกลั้วิัด้ทุ�งเศรษฐี	จัึงมาใช้ช่�อวิ�า
 “เศรษฐีอร่อยลิืมเบรค”	โด้ยเป็นการเกษตรแปรร้ป	

เช�น	กลั้วิย	เผ่อก	มัน	นำามาสไลัด้์ลังกระทะ	บรรจัุหีบห�อ	
แลัะจัด้สัญลัักษณ์สินค้าโอท็อป	จัุด้เด้�นของผลัิตภััณฑ์์ค่อ	
เราทำาไม�เหม่อนคนอ่�น	แต�คนอ่�นทำาไงอันนี�เราไม�ทราบ

เศรษฐีอร�อยลั่มเบรค
คุณฐากฤศ	สมกิตติธ์รรม

89/2	หม้�	1	ต.วัิด้ประด้้�	อ.อัมพัวิา	จั.สมุทรสงคราม	75110
Tel	:	09-4850-0065,	08-7013-9285

เศรษฐีอร่อยลืมเบรค ผลิตโดย ลักขณา บานาน่า

เศรษฐีอร่อยลืมเบรค
ผลิตโดย ลักข่ณา บานาน่า

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือเราทำาไม่เหมือนคนอื่น

ข้อมูลติดต่อ

39
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

สาหร�ายพัวิงองุ�น	จั้าวิอร�อย	คุณประโยชน์ค่อ
มีเบต้าแคโรทีน	สำาหรับช�วิยต้านอนุม้ลัอิสระ
แลัะมะเร็ง	รวิมถุึงกรด้อมิโนจัำาเป็นหลัายชนิด้
ที�ไม�พับในพั่ชบก	โด้ยลั้างนำ�าสะอาด้
ก�อนรับประทาน	ไม�ต้องแช�เย็น

สาหร�ายพัวิงองุ�น	จั้าวิอร�อย
Tel	:	09-6532-4524

สาหรา่ยพวงองุน่
จ้าวอร่อย

มีกรดอมิโน และเบต้าแคโรทีน

ข้อมูลติดต่อ

สาหร่ายพวงองุ่น จ้าวอร่อย40
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

ส้มโอขาวิใหญ�สมุทรสงคราม	เป็นส้มโอพัันธ์์ุประวิัติศาสตร์	
สายพัันธ์์ุด้ั�งเด้ิมของจัังหวิัด้สมุทรสงคราม	ปลั้กมานานกวิ�า	
150	ป๊	พั่�นที�ปลั้กมีลัักษณะพัิเศษเป็นเม่องสามนำ�า	
(นำ�าจั่ด้	นำ�าเค็ม	นำ�ากร�อย)	ส้มโอจัึงมีรสชาติอร�อย	
หวิานอมเปรี�ยวิ	เน่�อสีขาวิอมเหลั่อง	มีนำ�ามากแต�ไม�แฉะ	
ผลัใหญ�เมลั็ด้เลั็ก	ปัจัจัุบันกลัายเป็นพั่ชเศรษฐกิจั
ของจัังหวิัด้	ซ่ึ�งกรมทรัพัย์สินทางปัญญา	กระทรวิงพัาณิชย์	
ได้้ประกาศขึ�นทะเบียนให้เป็นสิ�งบ�งชี�ทางภั้มิศาสตร์	
“ส้มโอข�วใหญ่สมุทรสงคร�ม”

รัตนา	ระบ่อธ์รรม

เห็ดต่างๆ
ส้มโอข่าวใหญ่
กล้วย มะนาว มะระกอ

รสชาติอร่อย หวานอมเปรี้ยว ปลูกมานานกว่า 150 ปี

ข้อมูลติดต่อ

เห็ดต่างๆ ส้มโอขาวใหญ่ กล้วย มะนาว มะระกอ41
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ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำ�เภออัมพว�

มงคลั	 แลัะหมายถุึงพัระ
ศวิิะเจ้ัา	ผ้ท้รงเป็นมหาเทพั
ส้งสุด้ของศาสนาพัรหมณ	์
จัุด้เด้�นของสินค้า	 ค่อวิัสดุ้
ขั�นตอนการทำาเป็นแบบ
โบราณทั�งหมด้	ใช้ทองคำาแท้	
สามารถุเก็บได้้เป็น	100	ป๊	
เป็นสินค้าเด้�นในจัังหวิัด้

สมุทรสงคราม	 เป็นสินค้า
โอทอ็ปเจ้ัาเดี้ยวิที�ได้้วิางขาย
ในคิงพัาวิเวิอร์สุวิรรณภั้มิ	
(สินค้าไทย)	 รวิมถึุงมีขาย
ในสยามพัารากอน	 ชั�น	 4	
แผนกสินค้าไทยอีกด้้วิย

หัวิโขน	ภั้เตศวิร
74	หม้�	1	ต.ปลัายโพังพัาง	
อ.อัมพัวิา	จั.สมุทรสงคราม
Tel	:	08-1775-4118
LineID	:	0817754118
Facebook	:	
bhutesavarakhonmasks
Email	:	
bhutesavara@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ

หัวโขน ภูเตศวร42

จัากการเข ้าไปเรียนใน
วิิทยาลััยในวิังแนวิอนุรักษ์
ศิลัปะไทยช�างสิบหม้ �ใน
โครงการพัระราชด้ำาริของ
สมเด็้จัพัระเทพัรัตนราช
สุด้าฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ที�ทรงเหน็วิ�าหากไม�อนรุกัษ์
การทำาหัวิโขนไวิ้นับวัินจัะ

ส้ญหายไป	 หลัังเรียนจับป๊	
2543	 มีโอกาสได้้ออกงาน
กับศ้นย ์การศึกษานอก
โรงเรียนกาญจันาภัิเษก	
ตามสถุานที�ต�างๆ	 รวิมทั�ง
ได้้รับเชิญไปสาธิ์ตในงาน
นยิมไทยที�สยามด้สิคฟัู๊เวิอรี�
เซ่็นเตอร์	 ซ่ึ�งมีลั้กค้าสนใจั

จัำานวินมาก	 จึังตัด้สินใจั
ย้ายกลัับบ้านเกิด้	มาตั�งช่�อ
กลุั�ม	 “ภัูเตศวร”	 จััด้ทำา
หั วิ โ ขนจัิ� วิ 	 โ ด้ย ได้ ้ รั บ
อนญุาตให้ใช้ช่�อนามปากกา
ของ	 “อ�จ�รย ์แม ้ว”	
ป ร ะพัน ธ์ ์ 	 วิิ พัั ฒ นพั ร	
นักเขียนช่�อด้ัง	 เพั่�อเป็นสิริ

หัวโข่น ภูเตศวร

วัสดุขั้นตอนการทำาเป็นแบบโบราณทั้งหมด สามารถเก็บได้เป็น 100 ปี
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่าย

NATURE	J.A.R.	เป็นผลัิตภััณฑ์์แปรร้ปจัากสมุนไพัรที�น้อมนำา
เศรษฐกิจัพัอเพัียงมาใช้	ปลั้กเอง	ผลัิตเอง	แลัะจััด้วิางจัำาหน�ายเอง	
เป็นผลัิตภััณฑ์์ออแกนิคปลัอด้สารเคมี	

ผลัิตภััณฑ์์ประกอบด้้วิยแชมพั้สมุนไพัรที�มีส�วินประกอบของ
วิ�านหางจัระเข้	มะกร้ด้	ใบย�านาง	สรรพัคุณช�วิยลัด้การหลัุด้ร�วิง
ของเส้นผม	ลัด้รังแค	คันหนังศีรษะ	รวิมไปถุึงสบ้�สมุนไพัรมะกร้ด้	
แลัะสบ้�สมุนไพัรวิ�านหางจัระเข้	นอกจัากนั�นยังมีนำ�ายาลั้างจัาน
สมุนไพัรส้ตรเข้มข้นอีกด้้วิย

NATURE	J.A.R.	เนเจัอร์จั๋า
14	หม้�	8	ต.เกาะสานพัระ
อ.วิัด้เพัลัง	จั.ราชบุรี	70170
Te	:	09-8661-7723
Facebook	:	เนเจัอร์จั๋าสมุนไพัรเลัอค�า

NATURE J.A.R
เนเจอร์จ๋า

แปรรูปจากสมุนไพรที่น้อมนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ข้อมูลติดต่อ

NATURE J.A.R เนเจอร์จ๋า43
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม อำาเภออัมพวา และอำาเภอบางคนที

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


