ถอดบทเร ียนความสาเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ มาลัยจากกระดาษทิชชู

ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์
ชือ
่ กลุ่ม มาลัยคุณหญิง

ชือ
่ ประธาน นาง ฐิติรต
ั น์ สุรพลพินิจ

ที่อยู่ 67 ม.6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
เบอร์ติดต่อ 089 5363537

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ มาลัยจากกระดาษทิชชู

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบ
ั การพัฒนา กล้วยธัญพืชโปรตีนไข่ขาว
มาตรฐานที่ได้รบ
ั มผช.
ช่องทางการจาหน่าย

1. จาหน่าย ณ ที่ทาการกลุ่ม
2. Facebook : มาลัยร้อยล้าน บ้านเจ็ดเสมียน
จังหวัดราชบุร ี
3. ออกหน้าร้านจาหน่ายร่วมกับราชการและเอกชน

2. ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากทิชชูธรรมดาทั่วไปสู่ไอเดีย การทามาลัยจากทิชชู งานแฮนด์ เมดที่ถูกฝึกฝนฝีมืออย่างดี

จากผู้ ช านาญการประดิ ษ ฐ์ ผลงานที่ ใ ช้ค วามประณี ต และความตั้ ง ใจอย่ างสู ง สุ ดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ง านประดิ ษ ฐ์ที่

สวยงามและมี คุณค่า เป็นมาลั ยทิชชู เสมื อนทาจากดอกไม้จร ิงแต่ คงทนอยู่ได้ นาน เหมาะแก่ การมอบให้ คน
สาคัญ ญาติ ผู้ใหญ่ที่เคารพ หร ือใช้ประดับในงานมงคลต่ าง ๆ

วัสดุการผลิตมาลัยกระดาษทิชชู ประกอบด้วย

ว ิธีการทา

ว ิเคราะห์ SWOT
จุ ดแข็ง

1. ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ

2. ออกแบบให้มีหลายรูปแบบเหมาะกับการบูชาพระ คล้องกระจกรถ พวงมาลัย บ่าว สาว
และไหว้พระ

จุ ดอ่อน
โอกาส

3. มีมาตรฐาน มผช.
1. ไม่สามารถโดนน้าได้
1. ได้รบ
ั การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุปสรรค

1. ภาวะเศรษฐกิจ กาลังซือ
้ ของผู้บร ิโภคมีน้อย

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา

กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบุขั้นตอน/ว ิธีการโดยละเอียด)

1. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รบ
ั การคัดเลือกจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

2. เข้ าร่วมอบรมเร ียนรู ้ การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นมาประยุ กต์ รว่ มกั บ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต

3. เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเร ียนรู ้ ให้คาแนะนา ปร ึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต่อ
ยอดให้ตรงต่อความต้องการของตลาด จัดทาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการเคร ือข่าย KBO
จังหวัดราชบุร ี

4. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเคร ือข่าย KBO จังหวัดที่ประสบความสาเร็จ ผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน

หอมใบลานสาน กลุ่มจักสาน ปลาตะเพียน หมู่ที่ 1 ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศร ีอยุธยา จังหวัด

พระนครศร ีอยุธยา และศึกษาดูงาน ศูนย์ OTOP OUTLET จังหวัดพระนครศร ีอยุธยา เรอื่ ง กระบวนการและแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเคร ือข่าย KBO

5. เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อบรมเร ียนรูก
้ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

บรรจุภัณฑ์ จากผู้มีความรูจ้ ากบร ิษัทเอกชน และร่วมว ิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของผู้ผลิต เข้าสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา คือ อยากให้มาลัยสามารถกันน้าได้ จึงเลือกพัฒนามา 3 แบบ คือ
1.ใช้กระดาษทิชชูก
่ ันน้า แต่เมื่อทาออกมาแล้วไม่สวย

2.ใช้สเปรย์กันน้า เมื่อพ่นสเปรย์เคลือบแล้วดูหลอกตา
3 ใช้เคลือบด้วยเรซิน
่

โดยการผสมเรซิ่นตามสั ดส่ วนและนาพู่ กันจุ ม
่ เรซิ่นและทาไปที่ชน
ิ้ งานปรากฏว่า การเคลือบด้ วยเร

ซิน
่ ดูเป็นธรรมชาติและกันน้าได้ดีที่สุดจึงเลือกว ิธีนี้
วัตถุดิบประกอบด้วย

อุปกรณ์ กระดาษทิชชู กาวเคลือบ ไม้จม
ิ้ ฟัน ฟรอล่าเทป

ว ิธีการการทา

1. นากระดาษทิชชู ่ มาพับและนาไปตัดเป็นรูปวงกลมประมาณเท่าเหร ียญบาท
2. นาไม้จม
ิ้ ฟันมาทาเป็นก้านของดอกเสร็จแล้วให้ เอาฟรอล่าเทปมาพันรอบก้าน

3. ทากาวและตากให้แห้งเมื่อแห้งแล้วก็ดึงไม้จม
ิ้ ฟันออกพอทาได้จานวนมากแล้วนามา

ร้อยเป็นมาลัยและเสร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ได้รบ
ั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทนมากขึ้น

- ได้พัฒนาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ปัจจัยความสาเร็จ

- การประยุกต์กับองค์ความรูก
้ ารร้อยมาลัย ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เสมือนจร ิง
- อบรม เร ียนรู ้ พัฒนาตลาดเวลา

เป้าหมายในอนาคต

- การเป็นศูนย์เร ียนรูก
้ ารผลิตมาลัยจากกระดาษทิชชู

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-

