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ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ังระบบ 

 

ในสวนของการติดต้ังโปรแกรมกอนการใชงานระบบ จะแบงออกไดเปน 2 สวนดังนี้ 
ก. 1 การติดต้ังขอมูลระบบ (webroot) 
ก. 2 การสรางฐานขอมูล (database) 
ก. 3 การสํารองฐานขอมูล (backup) 
 

ก.1 การติดตั้งไฟลเว็บเซิฟเวอร (Web Server) 

เพื่อความสะดวกในการติดต้ังไฟลเว็บเซิฟเวอร เราจะใชโปรแแกรม WS_FTP ในการ 
FTP ขอมูลไปเก็บไวยังเซิฟเวอร โดยทําตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) connect โปรแกรมไปยัง hosting ท่ีใชเก็บ webroot 
2) เลือก folder ท่ีจะใชเก็บ webroot โดยในท่ีนี้จะเก็บไวใน folder ท่ีช่ือ 

public_html/eng  ดังรูป ก. 1 
 

 
 

รูป ก. 1 แสดงการเช่ือมโปรแกรมไปยังโฮสต้ิง ท่ีใชเก็บขอมูลไฟลเวบรูท 
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3) copy ไฟล webroot จากฝงซายไปวางใน folder ท่ีช่ือ public_html/eng ดังรูป ก. 2 
 

 
 

รูป ก. 2 แสดงการโอนยายขอมูลเขาสูเคร่ืองแมขาย 
 

4) ตรวจสอบขอมูลไฟล webroot จะพบวาไดถูกติดต้ังในhosting เรียบรอยดังรูป ก. 3 
 

 
 

รูป ก. 3 แสดงผลการโอนยายขอมูลเขาสูเคร่ืองแมขาย 
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ก.2 การสรางฐานขอมูล 

ใชโปรแกรม phpMyAdmin ในการสรางฐานขอมูล โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 
1) connect ไปยัง phpMyAdmin ท่ีจะสรางฐานขอมูล ดังรูป ก. 4 
 

 
รูป ก. 4 แสดงการเช่ือมขอมูลไปยังพีเอชพแีอดมินเพื่อสรางฐานขอมูล 

 

2) เลือก import เพื่อทําการสรางขอมูล จากนัน้ Browse ไฟลฐานขอมูล .sql จากนัน้
กดปุม “ลงมือ”  ดังรูป ก. 5 

 

 
รูป ก. 5 แสดงการนําเขาขอมูลเพื่อทําการสรางขอมูล 
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3) ตรวจสอบฐานขอมูล จะพบวาฐานขอมูลไดถูกสรางข้ึนเรียบรอย 
 

 
รูป ก. 6 แสดงผลการสรางขอมูลท่ีเรียบรอยแลว 

 

ก.3  การสํารองฐานขอมูล 
ใชโปรแกรม phpMyAdmin ในการสํารองฐานขอมูล โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 
1) connect ไปยัง phpMyAdmin ท่ีจะสํารองฐานขอมูล ดังรูปท่ี ก. 7 
 

 
                    รูป ก. 7 แสดงการเช่ือมตอไปยังพีเอชพีมายแอดมิน ท่ีจะสรางสํารองขอมูล
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  2)  เลือก “สงออก” เพื่อทําการสํารองขอมูล เลือกตัวเลือก “สงมาเปนไฟล” 
จากนั้นกดปุม “ลงมือ”   โปรแกรมจะสํารองขอมูลเปนไฟล .sql ดังรูป ก. 8 และ ก. 9 

 

 
รูป ก. 8  แสดงการสํารองขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ก. 9  แสดงการบันทึกขอมูลท่ีสํารองขอมูลแลว 
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ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงาน 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อชวยบริหารจัดการขอมูล
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงมีการจัดการ 
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานในระดับ
ตาง ๆ ใหสามารถเขามาใชงานระบบตามวัตถุประสงค  โดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนา คือ 
โปรแกรมพี เอช พี  และโปรแกรมมาย เอสคิวแอล  โดยใชงานโปรแกรมผานโปรแกรมบราวเซอร
ตาง ๆ  
 

การใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน แบงเปน 5 กลุม คือ 

1)   เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ 
2)   เจาหนาท่ี 
3)   ผูบริหาร 
4)   ผูประกอบการ 
5)   ผูซ้ือ  

 
 โดยผูศึกษาไดอธิบายข้ันตอนและรายละเอียดการใชงานระบบในแตละสวนดังนี้ 
 ข. 1  การใชงานกอนเขาสูระบบ 

ข. 2  การเขาสูระบบ 
ข. 3  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับผูดูแลระบบ 
ข. 4  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับเจาหนาท่ี 

ข. 5  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับผูบริหาร 
ข. 6  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับผูประกอบการ 
ข. 7  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับผูซ้ือ 
ข. 8  การออกจากระบบของผูใชแตละระดบั    
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ข. 1  การใชงานกอนเขาสูระบบ 
 การใชงานระบบ  ตองเขาสูหนาหลักของระบบ เม่ือผูใชงานปอนรหัสผูใชและรหัสผาน
ถูกตองระบบจะอนุญาตใหเขาเขางานระบบได ซ่ึงผูใชงานจะเห็นเมนูการทํางาน  ผูใชงานแตละ
ระดับ ซ่ึงมีเมนูท่ีแตกตางกัน ตามสถานะของผูใชแตละระดับ ไดแก ผูดูแลระบบ  เจาหนาท่ี 
ผูบริหาร ผูประกอบการ และ ผูซ้ือ รายละเอียดดังรูป   ข. 1 

 

 
 

รูป ข. 1 แสดงหนาเว็บเพจสําหรับการเขารหัสการใชงานของผูใชแตละระดับ 
  

ข. 1.1  ขาวประชาสัมพันธ สําหรับการติดตามขอมูลขาวสาร และขาวประชาสัมพันธตาง ๆ  
ซ่ึงสามารถเลือกไดตามประเภทขาว อีกดวย ดังรูป ข. 2  

 

 
 

รูป ข. 2 หนาแรกเว็บเพจแสดงขาวประชาสัมพันธ 
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ข. 1.2  สินคามาใหม  ซ่ึงเปนชองทางในการเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน
และทองถ่ินท่ีออกสูตลาดลาสุด เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการรับรูและเปนท่ีรูจัก และกระตุนใหมี
การสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ดังรูป ข. 3 

 

 
 

รูป ข. 3 หนาแรกเว็บเพจแสดงรายการสินคามาใหม 
 

ข .  1 .3 ผูประกอบการใหม   ซ่ึง เปนชองทางในการเผยแพรและประชาสัมพันธ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินเดน ใหเกิดการรับรูและเปนท่ีรูจัก  ดังรูป ข. 4 

 

 
 

รูป ข. 4 หนาแรกเว็บเพจแสดงรายช่ือผูประกอบการใหม 
 
ข. 1.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงประกอบดวยเมนูบาร (Menu Bar) ไดแก เมนูHome           
เมนูเกี่ยวกับ OTOP   หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สมัครสมาชิก และ Contact us  ดังรูป ข. 5 
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รูป ข. 5 แสดงขอมูลเมนูบารระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูประกอบการ 
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

 
ข. 1.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงประกอบดวยเมนูดานขาง (Task Bar) ไดแก เมนูการเขา
ระบบ  เมนูประเภทผลิตภัณฑ  เมนูขาวประชาสัมพันธ  และเมนูหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังรูป ข. 6 
  

 

 

 
 

 

รูป ข. 6 แสดงขอมูลเมนูดานขาง (Task Bar) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูประกอบการ 
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
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ข. 2  การเขาสูระบบ 

ในการเขาใชงานระบบ ผูใชจะตองทําการตรวจสอบและขอใชสิทธ์ิ โดยการกรอก         
“ช่ืออีเมล (ผูใช)” และ “รหัสผาน” จากนั้นเลือก  “เขาสูระบบ”  เพื่อขอสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ 
หรือ หากลืมรหัสผาน สามารถขอรหัสผานใหม โดยการกดปุม “ลืมรหัสผาน” เพื่อขอรหัสผานใหม  
ดังรูป ข. 7 

 

 
 

รูป ข. 7 แสดงขอมูลการเขาสูระบบ 
 

ข. 3  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับผูดูแลระบบ 
 ในการใชงานระบบ ระดับผูดูแลระบบ สามารถแบงการใชงานไดดังนี ้
 ข. 3.1 จัดการผูใชระดับผูดูแลระบบ  แบงการใชงานออกเปน 8  หวัขอ ดังนี ้
  1)  ระบบควบคุมขอมูลสมาชิก 
  2)  ระบบการจัดการท่ัวไป (General) 
  3)  ระบบขอมูลผูประกอบการ 
  4)  ระบบรายการสินคา 
  5)  ระบบจัดการบทความ 
  6)  ระบบขอความชวยเหลือ 
  7)  ระบบแนวโนม / สถานการณ / สถิติ 
  8)  ระบบรายงานสถิติ 
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  1) ระบบควบคุมขอมูลสมาชิก แบงออกเปน 3 หัวขอหลัก ดังรูปท่ี 8   
 

 
 

รูป ข. 8 แสดงเมนูของระบบควบคุม 
 

ระบบควบคุมขอมูลสมาชิก ประกอบดวย 
(1) ขอมูลสมาชิก   

      เปนขอมูลการแสดงผลขอมูลของสมาชิกท้ังหมด ไดแก ช่ือผูใชงาน     
ช่ืออีเมล  ช่ือกลุมผูใชงาน ขอมูลการใชงานลาสุด  การอนุมัติสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ             
การเรียกดูรายละเอียดสมาชิก  การแกไขขอมูล  การลบขอมูลสมาชิก ดังรูปท่ี  9 และการสราง
ขอมูลสมาชิกใหม  ดังรูปท่ี  10   

 

 
รูป ข. 9 การแสดงผลขอมูลของสมาชิกท้ังหมด 

 

ระบบควบคุม 
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รูป ข. 10 แสดงการสรางขอมูลสมาชิกใหม 
 

(2) ขอมูลควบคุมการเขาถึง (Access Control)  
      เปนขอมูลการควบคุมการเขาถึงของขอมูลสมาชิก ประกอบดวย การ
กําหนดสิทธิของสมาชิก  การแบงกลุมสมาชิก  การกําหนดการเขาถึงของขอมูลของสมาชิก  และ
การกระทํา (Active) หรือการดําเนินการ  ดังรูปท่ี 11 

 

 
 

รูป ข. 11 แสดงการควบคุมการเขาถึงของสมาชิก 
 

 (3) ขอมูลการต้ังคาอ่ืน ๆ (Setting)  
      เป นข อ มูลการตั้ ง ค า อ่ืน  ๆ  ของข อ มูลสมา ชิก  ประกอบด ว ย                 
การกําหนดคาท่ัวไป  การต้ังคาสมาชิก  การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย และการต้ังคาอีเมล        
ดังรูปท่ี 12   
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รูป ข. 12 แสดงการตั้งคาอ่ืน ๆ ของขอมูลสมาชิก 
 
  2) ระบบท่ัวไป (General) แบงออกเปน 3 หัวขอหลัก ดังรูปท่ี 13  

 

 
 

รูป ข. 13 แสดงเมนูของระบบการใชงานท่ัวไป (General) 
            
           ระบบท่ัวไป (General) ประกอบดวย 

(1) ขอมูลการจัดการไฟลขอมูล  (File Manager) 
      เปนการแสดงไฟลขอมูลตาง ๆ ท่ีใชงานภายในระบบ โดยสามารถส่ัง
ใหแสดงผลแบบรายละเอียด (Detail) หรือแบบขนาดยอ (Thumbnail) ซ่ึงไฟลขอมูลดังกลาว
ประกอบดวย ประเภทไฟล  ช่ือไฟล  ขนาดไฟลขอมูล  วันท่ีและเวลาที่ปรับปรุงขอมูล  ดังรูปท่ี  14   

ระบบการใชงานท่ัวไป  (General) 
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รูป ข. 14 แสดงไฟลขอมูล (File Manager) ท่ีอยูภายในระบบท้ังหมด 
 

(2)  ขอมูลการจัดการเมนู (Menus) 
       เปนการแสดงขอมูลเมนูหนา เว็บไซต ท่ี มีอยู ในระบบท้ังหมด  
ประกอบดวย  รหัสเมนู  ช่ือเมนู  สถานะเมนู  รหัสเมนูกอนหนา  รหัสคําส่ัง  หนาเว็บไซต              
ท่ีแสดงผล   การดํา เนินการ   นอกจากนั้น  ยังสามารถเพ่ิมเมนูใหม  โดยการเลือกหัวขอ                
“สรางเมนูใหม” ดังรูปท่ี  15   

 

 
 

รูป ข. 15 แสดงขอมูลการจัดการเมน ู

 

 
 



 110 
 

(3)  ขอมูลการจัดการหนาเว็บเพจ  
      เปนขอมูลผลการจัดการหนาเว็บเพจ ซ่ึงประกอบดวย  รหัสหนาเว็บเพจ
ช่ือเว็บเพจ  ช่ือชองทาง (Full Path)  สถานะเว็บเพจ  และการดําเนินการหนาเว็บเพจ นอกจากนั้น   
ยังสามารถเพ่ิมเว็บเพจใหม โดยการเลือกหัวขอ  “Create New Page”  ดังรูปท่ี  16   

 

 
 

รูป ข. 16 แสดงขอมูลการจัดการเว็บเพจ 

 

  3) ระบบขอมูลผูประกอบการ แบงออกเปน 5 หัวขอหลัก ดังรูปท่ี 17  
 

 
 

รูป ข. 17 แสดงขอมูลผูประกอบการ 
 

ระบบขอมูลผูประกอบการ 
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           ระบบขอมูลผูประกอบการ ประกอบดวย 

(1) ขอมูลรายละเอียดผูประกอบการ 
      เปนการแสดงขอมูลรายละเอียดของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ินท้ังหมด  ประกอบดวยขอมูลรหัสผูประกอบการ  ขอมูลช่ือ-สกุลผูประกอบการ  ช่ือสถาน
ประกอบการ  ขอมูลสถานท่ีตั้ง การเพิ่มรายการสินคา  และขอมูลสถานการณแกไข/ลบขอมูล
ผูประกอบการ ดังรูปท่ี  18  

 

 
 

รูป ข. 18 แสดงขอมูลรายละเอียดผูประกอบการ 
 

 (2) ขอมูลลูกคา 
       เปนการแสดงขอมูลรายละเอียดของผูซ้ือ ประกอบดวยขอมูลรหัส
ลูกคา  ขอมูลช่ือ-สกุลผูซ้ือ  อีเมล  ขอมูลท่ีอยูในการติดตอ การเพิ่มรายการสินคา  และขอมูล
สถานการณแกไข/ลบขอมูลผูประกอบการ ดังรูปท่ี  19   

 

 
 

รูป ข. 19 แสดงขอมูลรายละเอียดผูซ้ือ 
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(3) ขอมูลหัวขอการฝกอบรม 
      เปนการแสดงขอมูลหัวขอการฝกอบรมของผูประกอบการ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ โดยผูใชงานสามารถสรางหัวขอการฝกอบรมใหม
ได โดยการเลือก “สรางหัวขอการฝกอบรม”  ดังรูปท่ี  20   

 

 
 

รูป ข. 20 แสดงขอมูลหัวขอการฝกอบรม 
 

 (4) ขอมูลประเภทรางวัล / ผลงาน 
      เปนการแสดงขอมูลหัวขอรางวัล / ผลงานของผูประกอบการ เพื่อเปน
การจัดแบงระดับ หรือ ขีดความสามารถของผูประกอบการ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
สงเสริม พัฒนาผูประกอบการ ท้ังนี้ ผูใชงานสามารถสรางหัวขอการฝกอบรมใหมได โดยการเลือก 
“สรางหัวขอประเภทรางวัล”  ดังรูปท่ี  21   

 

 
 

รูป ข. 21 แสดงขอมูลประเภทรางวัล / ผลงาน 
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(5) ขอมูลรางวัลท่ีไดรับ  
      เปนการแสดงขอมูลรางวัล  /  ผลงานของผูประกอบการที่ได รับ           
แตละราย  เพื่อประเมินขีดความสามารถของผูประกอบการ  และพิจารณาสงเสริม  พัฒนา
ผูประกอบการ ท้ังนี้ ผูใชงานสามารถสรางหัวขอการฝกอบรมใหมได โดยการเลือก “สรางประเภท
รางวัล”  ดังรูปท่ี  22  
  

 
 

รูป ข. 22 แสดงขอมูลรางวัลท่ีไดรับ 
 
  4) ระบบรายการสินคา แบงออกเปน 4 หวัขอหลัก ดังรูปท่ี 23  
 

 
 

รูป ข. 23 แสดงขอมูลระบบรายการสินคา 
 
 
 

ระบบรายการสินคา 
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           ระบบขอมูลระบบรายการสินคา ประกอบดวย 

(1) ขอมูลประเภทผลิตภัณฑ 
      เปนการแสดงขอมูลประเภทผลิตภัณฑ ท่ีอยู ในระบบท้ังหมด              
เพื่อจําแนกประเภท และแบงหมวดหมูของผลิตภัณฑ โดยผูใชจําแนกประเภทผลิตภัณฑตามการ
จําแนกผลิตภัณฑของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงแบงออกเปน 5 ประเภท ซ่ึงขอมูล
ประเภทผลิตภัณฑประกอบดวย ลําดับผลิคภัณฑ  ช่ือประเภทผลิตภัณฑ  และสถานการณ
ดําเนินการ (แกไข/ลบ) นอกจากน้ัน ยังสามารถเพ่ิมขอมูลประเภทผลิตภัณฑ โดยการเลือก “สราง
ประเภทผลิตภัณฑ”  ดังรูปท่ี  24  
 

 
 

รูป ข. 24 แสดงขอมูลประเภทผลิตภัณฑ 
 

(2) ขอมูลรายการสินคา 
      เปนการแสดงขอมูลรายการสินคาท้ังหมด  ประกอบดวยขอมูลลําดับ
สินคา  ช่ือสินคา  สถานะ  ประเภทผลิตภัณฑ  สถานะสินคาเดน  ราคาสินคา และสถานะการ
ดําเนินการ (แกไข/ลบ)  ดังรูปท่ี  25  

 

 
 

รูป ข. 25 แสดงขอมูลรายการสินคา 
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(3) ขอมูลยอดขาย 
      เปนการแสดงขอมูลยอดขายของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน ประกอบดวยขอมูลลําดับท่ี  ขอมูลช่ือสถานประกอบการ ช่ือประเภทผลิตภัณฑ  ขอมูล
พื้นที่  ขอมูลยอดขาย  และขอมูลสถานการณดําเนินการ (แกไข/ลบ) ดังรูปท่ี  26  

 

 
 

รูป ข. 26 แสดงขอมูลยอดขาย 
 

(4) ขอมูลยอดส่ังซ้ือสินคา 
      เปนการแสดงขอมูลการส่ังซ้ือสินคาผานระบบออนไลน  ประกอบดวย
ลําดับการส่ังซ้ือ   ขอมูลสถานประกอบการ  ขอมูลสินคา   ช่ือ-สกุลผูส่ังซ้ือ  จํานวนท่ีส่ังซ้ือ  ราคา
สินคา   ราคารวมท้ังส้ิน   วันท่ีส่ังซ้ือสินคา  สถานะการส่ังซ้ือสินคา   และสถานการแสดงผล ดังรูป
ท่ี  27  

 

  
 

รูป ข. 27 แสดงขอมูลยอดส่ังซ้ือสินคา 
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  5) ระบบจัดการบทความ แบงออกเปน 2 หวัขอหลัก ดังรูปท่ี 28  
 

 
 

รูป ข. 28 แสดงขอมูลระบบจัดการบทความ 
 
           ระบบจัดการบทความ ประกอบดวย 

(1) ขอมูลประเภทขาว 
      เ ป น ก า รแสด งข อ มู ลประ เ ภทข า ว ท่ี แสด งอ ยู ภ า ย ในร ะบบ                      
ซ่ึงประกอบดวย  ขอมูลลําดับขาวประชาสัมพันธ  ขอมูลช่ือประเภทขาว  และสถานการแสดงผล 
(แกไข / ลบ)  ดังรูปท่ี  29  

 

 
 

รูป ข. 29 แสดงขอมูลประเภทขาว 
 
 
 

ระบบ จัดการ
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(2) ขอมูลการจัดการขาว 
      เปนการแสดงขอมูลขาวตาง ๆ ในระบบ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลลําดับ 
ขอมูลหัวขอขาว  ขอมูลประเภทขาว  วันและเวลาท่ีแจงขาว  และสถานการณแสดงผล (แกไข / ลบ)   
ดังรูปท่ี  30  

 

  
 

รูป ข. 30 แสดงขอมูลการจัดการขาว 
  
  6) ระบบขอมูลความชวยเหลือ แบงออกเปน 3 หัวขอหลัก ดังรูปท่ี 31  
 

 
 

รูป ข. 31 แสดงขอมูลความชวยเหลือ 
 
           ระบบขอมูลความชวยเหลือ ประกอบดวย 

(1) ขอมูลประเภทความชวยเหลือ 
      เปนการแสดงประเภทความชวยเหลือ เพื่อเปนการกําหนดหมวดหมู
และจําแนกประเภทความตองการความชวยเหลือของผูประกอบการ ใหเกิดความสะดวกในการเผา

ระบบขอความ
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ระวัง และใหความชวยเหลือผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน อยางทันสถานการณ  
ประกอบดวยขอมูลลําดับประเภทความชวยเหลือ  ขอมูลประเภทความชวยเหลือ  และสถานการ
แสดงผล (แกไข / ลบ) นอกจากนั้น ยังสามารถเพ่ิมหัวขอประเภทความชวยเหลือ โดยการเลือก 
“สรางหัวขอประเภทความชวยเหลือ”  ดังรูปท่ี  32  

 

 
 

รูป ข. 32 แสดงขอมูลประเภทความชวยเหลือ 
 

(2) ขอมูลการขอความชวยเหลือ 
      เปนการแสดงขอมูลการขอความชวยเหลือของผูประกอบการ สําหรับ
เพ่ิมชองทางในการส่ือสารกับผูประกอบการ ใหสามารถชวยเหลือไดตรงกับความตองการ ปญหา
และทันกับสถานการณ  โดยประกอบดวย ขอมูลลําดับการขอความชวยเหลือ  ขอมูลช่ือสถาน
ประกอบการ  ประเภทการขอความชวยเหลือ  สถานะการดําเนินการ  วันท่ีขอความชวยเหลือ  
ขอมูลรายละเอียดการขอความชวยเหลือ  สถานการณแสดงผล (ลบ)  ดังรูปท่ี  33  

 

  
 

รูป ข. 33 แสดงขอมูลความชวยเหลือ 
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(3) การแสดงผลรวมขอมูลความชวยเหลือ 
      เปนการแสดงขอมูลรายละเอียดของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ินท้ังหมด  ประกอบดวยขอมูลรหัสผูประกอบการ  ขอมูลช่ือ-สกุลผูประกอบการ  ช่ือสถาน
ประกอบการ  ขอมูลสถานท่ีตั้ง การเพิ่มรายการสินคา  และขอมูลสถานการณแกไข/ลบขอมูล
ผูประกอบการ ดังรูปท่ี  34  

 

 
 

รูป ข. 34 แสดงผลรวมขอมูลความชวยเหลือ 
 
  7) ระบบแนวโนม / สถานการณ / สถิติ  ดังรูปท่ี 35  
 

 
 

รูป ข. 35 แสดงระบบแนวโนม / สถานการณ / สถิติ 
 
 
 
 

ระบบแนมโนม / สถานการณ / 
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           ระบบแนวโนม / สถานการณ / สถิติ  ประกอบดวย 

(1) ขอมูลแนวโนม/ สถานการณ 
      เปนการแสดงขอมูลแนวโนมสถานการณการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
และทองถ่ิน ซ่ึงแบงออกเปนยอดจําหนายสินคาในชวงระยะเวลาตาง ๆ ไดแก เดือน/ป  และ
ประเภทสินคา  ท้ังนี้ สามารถเลือกปท่ีตองการใหแสดงผลได โดยการคลิกเลือกปใน drop down list 
ดังรูปท่ี  36 

 

  

รูป ข. 36 แสดงระบบแนวโนม / สถานการณ 
 
  8) ระบบรายงานสถิติ แบงออกเปน 2 หวัขอหลัก  ดังรูปท่ี 37  
 

 
 

รูป ข. 37 แสดงระบบรายงานสถิติ 

ระบบรายงาน
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           ระบบรายงานสถิติ ประกอบดวย 

(1) ขอมูลรายงานสถิติตามประเภทผลิตภัณฑ 
      เปนการแสดงรายงานขอมูลสถิติยอดจําหนายสินคาจําแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ ซ่ึงแสดงผลในรูปแบบของกราฟวงกลม  โดยหากลากเมาสไปยังประเภทสินคาท่ีสนใจก็
จะมีการแสดงผลรวมของยอดจําหนายสินคาประเภทดังกลาวอีกดวย  ดังรูปท่ี  38 

 

 
 

รูป ข. 38 ขอมูลรายงานสถิติตามประเภทผลิตภัณฑ 
  

(2) ขอมูลรายงานสถิติแยกตาม  จําแนกตามประเภท / พื้นที่  
      เปนการแสดงรายงานขอมูลสถิติยอดจําหนายสินคาจําแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ และพื้นท่ี (อําเภอ) ซ่ึงแสดงผลในรูปแบบตารางขอมูล โดยสามารถเลือกสถานการณ 
(Criteria) ของพ้ืนท่ีจําหนาย  พรอมท้ังระบุเดือน และปท่ีตองการขอมูล  ดังรูปท่ี  39 

 

 
 

รูป ข. 39 ขอมูลรายงานสถิติแยกตาม  จําแนกตามประเภท / พื้นที่  
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ข. 4  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับเจาหนาท่ี 
 ในการใชงานระบบ ระดับเจาหนาท่ี สามารถแบงการใชงานไดดังน้ี 
 ข. 4.1 จัดการขอมูลเจาหนาท่ี (ขอมูลสวนตัว) ประกอบดวย 
  1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัว เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนตัว 
หากขอมูลไมถูกตอง หรือ ตองเปล่ียนแปลง ผูใชสามารถแกไขขอมูลดังกลาวไดในเมนู “แกไข
ขอมูลสวนตัว” ซ่ึงจะอธิบายในหัวขอถัดไป ดังรูป ข. 40 
 

 
 

รูป ข. 40 เมนูการใชงานของระบบการจัดการขอมูลเจาหนาท่ี (ขอมูลสวนตัว)  
 

  2)  การแกไขขอมูลสวนตัว ซ่ึงผูใชสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลสวนตัว พรอมเลือก
บันทึกขอมูล  หรือ ยกเลิกการบันทึกขอมูล ดังรูป ข. 41 
 

 
 

รูป ข. 41 แสดงระบบการแกไขขอมูลสวนตัว 
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  3)  การแจงขาวประชาสัมพันธ ซ่ึงผูใชสามารถดําเนินการจัดทําขาวประชาสัมพันธ
ใหแก ผูประกอบการ  ผูซ้ือ แกไข ปรับปรุงขอมูลสวนตัว พรอมเลือกบันทึกขอมูล  หรือ ยกเลิกการ
บันทึกขอมูล ดังรูป ข. 42 
 

 
 

รูป ข. 42 แสดงขอมูลระบบการแจงขาวประชาสัมพันธ 
 
 ข. 4.2 จัดการขอมูลผูประกอบการ / ผูซ้ือ ประกอบดวย 
  1)  รายช่ือผูประกอบการ ซ่ึงจะแสดงถึงรายช่ือผูประกอบการท้ังหมด โดยสามารถ
คนหาตามสถานการณ (Criteria) ไดแก ประเภทผลิตภัณฑ  พื้นท่ี  ผลงาน/รางวัล และหัวขอการ
อบรม โดยขอมูลท่ีแสดงจะประกอบดวย ขอมูลลําดับ  ขอมูลช่ือ-สกุล ขอมูลช่ือสถานประกอบการ  
สถานการณดําเนินการ (แกไข/ลบ) และการแสดงผล  ดังรูป ข. 43 
 

 
 

รูป ข. 43 เมนูการใชงานของระบบการจัดการขอมูลเจาหนาท่ี (ขอมูลสวนตัว)  
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 ข. 4.3 จัดการการขอความชวยเหลือ ประกอบดวย 
  1)  ความตองการความชวยเหลือ ซ่ึงจะแสดงขอมูลการขอความชวยเหลือ ขอมูล
ช่ือสถานประกอบการ  ประเภทการขอความชวยเหลือ  สถานะการดําเนินการ  วันท่ีขอความ
ชวยเหลือ  ขอมูลรายละเอียดความชวยเหลือ และสถานการลบขอมูล  ดังรูป ข. 44 
 

  
 

รูป ข. 44 เมนูการขอความชวยเหลือของผูประกอบการ 
   
  2)  ขอมูลสรุปความตองการความชวยเหลือ ซ่ึงสามารถแสดงขอมูลการขอความ
ชวยเหลือในระดับอําเภอ และป  ขอมูลช่ือสถานประกอบการ  ประเภทการขอความชวยเหลือ  
สถานะการดําเนินการ  วันท่ีขอความชวยเหลือ  ขอมูลรายละเอียดความชวยเหลือ และสถานการลบ
ขอมูล  ดังรูป ข. 45 

   
 

รูป ข. 45 เมนูการขอความชวยเหลือของผูประกอบการ 
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ข. 5  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับผูบริหาร 
 ในการใชงานระบบ ระดับเจาหนาท่ี สามารถแบงการใชงานไดดังน้ี 
 ข. 5.1 จัดการขอมูลผูบริหาร (ขอมูลสวนตัว) ประกอบดวย 
  1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัว เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนตัว 
หากขอมูลไมถูกตอง หรือ ตองเปล่ียนแปลง ผูใชสามารถแกไขขอมูลดังกลาวไดในเมนู “แกไข
ขอมูลสวนตัว” ซ่ึงจะอธิบายในหัวขอถัดไป ดังรูป ข. 46 
 

   
 

รูป ข. 46 เมนูการใชงานของระบบการจัดการขอมูลผูบริหาร (ขอมูลสวนตัว)  
 

  2)  การแกไขขอมูลสวนตัว ซ่ึงผูใชสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลสวนตัว พรอมเลือก
บันทึกขอมูล  หรือ ยกเลิกการบันทึกขอมูล ดังรูป ข. 47 
 

  
 

รูป ข. 47 แสดงระบบการแกไขขอมูลสวนตัว 
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 ข. 5.2 ขอมูลสถิติ  ประกอบดวย 
  1)  ยอดจําหนายสินคาจําแนกตามประเภทสินคา ซ่ึงจะแสดงยอดจําหนายสินคา
ของผูประกอบการท้ังหมด โดยสามารถคนหาตามปพุทธศักราช ท้ังนี้ ระบบแสดงขอมูลยอด
จําหนายผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน จําแนกตามยอดจําหนายออกเปนรายเดือน และประเภท
ผลิตภัณฑ  ดังรูป ข. 48 
 

 
 

รูป ข. 48 เมนูแสดงสถิติยอดจําหนายสินคาจําแนกตามประเภทสินคา 

  
  2)  สถิติยอดขายสินคาจําแนกตามพื้นที่ ซ่ึงจะแสดงยอดจําหนายสินคาของ
ผูประกอบการ โดยสามารถคนหาตามพ้ืนท่ี (อําเภอ) ไตรมาส  ป  แลวคลิกท่ี “เลือก” ท้ังนี้ระบบจะ
แสดงยอดจําหนายผลิตภัณฑ จําแนกตามพื้นท่ี (อําเภอ) และประเภทผลิตภัณฑ ดังรูป ข. 49 
 

 
 

รูป ข. 49 เมนูแสดงสถิติยอดขายสินคาจําแนกตามพื้นท่ี 
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ข. 6  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับผูประกอบการ 
 ในการใชงานระบบ ระดับเจาหนาท่ี สามารถแบงการใชงานไดดังน้ี 
 ข. 6.1 จัดการขอมูลผูประกอบการ (ขอมูลสวนตัว) ประกอบดวย 
  1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัว เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนตัว 
หากขอมูลไมถูกตอง หรือ ตองเปล่ียนแปลง ผูใชสามารถแกไขขอมูลดังกลาวไดในเมนู “แกไข
ขอมูลสวนตัว” ซ่ึงจะอธิบายในหัวขอถัดไป ดังรูป ข. 50 
 

   
 

รูป ข. 50 เมนูการใชงานของระบบการจัดการขอมูลผูประกอบการ (ขอมูลสวนตัว)  
 

      นอกจากนี้ ผู ประกอบการยั งสามารถ  ส่ั งพิมพ เอกสารขอ มูลสวนตัว                  
(E-Portfolio) โดยการเลือกขอความ “PDF” ซ่ึงแสดงอยูดานขวาของหนาจอขอมูลสวนตัว เพื่อใช
ในการรับรองผูประกอบการเบ้ืองตน สําหรับการเขารับการพิจารณาเขางานแสดงสินคา หรือ การ
พิจารณาเขารับการอบรมตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลประวัติ ขอมูลการฝกอบรม ขอมูลรางวัล / 
ผลงาน และขอมูลการเขารวมงานแสดงสินคา  ดังรูปท่ี ข. 51 
 

 
 

รูป ข. 51 แสดงเอกสารขอมูลสวนตัว (E-Portfolio) 
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  2)  การแกไขขอมูลสวนตัว ซ่ึงผูใชสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลสวนตัว พรอมเลือก
บันทึกขอมูล  หรือ ยกเลิกการบันทึกขอมูล ดังรูป ข. 52 
 

  
 

รูป ข. 52 แสดงระบบการแกไขขอมูลสวนตัว 
 

  3)  ขอมูลการอบรม ซ่ึงผูใชสามารถบันทึกขอมูลการอบรม การพัฒนาความสามารถ
ตาง ๆ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนา รวมท้ังยังทําใหสามารถสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถไดอยางเปนรูปธรรม ดังรูป ข. 53 
 

  
 

รูป ข. 53 แสดงระบบขอมูลการอบรม 
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  4)  ประเภทรางวัล ผลงานท่ีไดรับ ซ่ึงผูใชสามารถบันทึกขอมูลของรางวัล ผลงาน   
ตาง ๆ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการสงเสริม พัฒนา รวมท้ัง เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดังกลาว  ได
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังรูป ข. 54 
 

 
 

รูป ข. 54 แสดงประเภทรางวลั  ผลงานท่ีไดรับ 
 
 ข. 6.2 จัดการขอมูลสินคาและยอดขาย  ประกอบดวย 
  1)  การเพิ่มรายการผลิตภัณฑ  โดยผูประกอบการสามารถเพ่ิมรายการผลิตภัณฑ
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ  รวมท้ังเปนการจําหนายผานชองทางออนไลน (E-Commerce)           
ท้ังนี้  ผูประกอบการสามารถเพิ่มขอมูลผลิตภัณฑ โดยการเลือก “สรางสินคา” ดังรูป ข. 55 

  

 
 

รูป ข. 55 เมนูการเพิ่มรายการผลิตภัณฑ 
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  2)  ขอมูลยอดขาย โดยผูประกอบการสามารถเพ่ิมขอมูลยอดจําหนายสินคา ซ่ึง
แบงออกเปนรายเดือน/ป  ดังรูป ข. 56 

  

 
 

รูป ข. 56 เมนูขอมูลยอดขาย 
 
  3)  ขอมูลการส่ังซ้ือ โดยผูประกอบการสามารถตรวจสอบขอมูลการส่ังซ้ือสินคา
คาผานระบบออนไลน  ซ่ึงประกอบดวยขอมูลลําดับท่ี  ขอมูลช่ือลูกคา  ขอมูลผลิตภัณฑ  ขอมูล
จํานวน  ขอมูลราคา  ราคารวม  วันท่ีส่ังซ้ือ และสถานการดําเนินการ ขอมูลดังรูป ข. 57 

  

 
 

รูป ข. 57  เมนูขอมูลยอดขาย 
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ข. 7  การเขาใชงานระบบของผูใชระดับผูซ้ือ 
 ในการใชงานระบบ ระดับผูซ้ือ สามารถแบงการใชงานไดดังนี ้
 ข. 7.1 จัดการขอมูลผูซ้ือ (ขอมูลสวนตัว) ประกอบดวย 
  1)  การตรวจสอบขอมูลสวนตัว เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนตัว 
หากขอมูลไมถูกตอง หรือ ตองเปล่ียนแปลง ผูใชสามารถแกไขขอมูลดังกลาวไดในเมนู “แกไข
ขอมูลสวนตัว” ซ่ึงจะอธิบายในหัวขอถัดไป ดังรูป ข. 58 
 

   
 

รูป ข. 58 เมนูการใชงานของระบบการจัดการขอมูลผูซ้ือ (ขอมูลสวนตัว)  
 
  2)  การแกไขขอมูลสวนตัว ซ่ึงผูใชสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลสวนตัว พรอมเลือก
บันทึกขอมูล  หรือ ยกเลิกการบันทึกขอมูล ดังรูป ข. 59 
 

  
 

รูป ข. 59 แสดงระบบการแกไขขอมูลสวนตัว 
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  3)  การส่ังซ้ือสินคา  โดยผูซ้ือสามารถตรวจสอบรายการสินคาท่ีส่ังซ้ือ ผานระบบ
ออนไลน ซ่ึงประกอบดวยขอมูลลําดับ  ขอมูลช่ือสถานประกอบการ  ขอมูลช่ือผลิตภัณฑ  ขอมูล
จํานวน  ขอมูลราคา  ขอมูลราคารวม  ขอมูลวันท่ีส่ังซ้ือ  และขอมูลสถานการณส่ังซ้ือ  ดังรูป ข. 60 
 

 

  

รูป ข. 60 แสดงระบบการส่ังซ้ือสินคา   
ข. 8  การออกจากระบบของผูใชในทุกระดับ 
 เม่ือตองการเลิกใชงานระบบใหคลิกท่ีลิงค  Log out  ดังภาพท่ี ข. 59    

 

 
รูป ข. 61 แสดงเมนูการออกจากระบบของผูใชในทุกระดบั 
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ภาคผนวก  ค 
ฐานขอมูลผูประกอบการ OTOP ป 2553 

 
 ในป พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหม  มีผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ท่ีไดรับ
การคัดสรร ใหเปนสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2553 (OTOP Product Champion: 
OPC) จํานวน 500 ราย ตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
แหงชาติ (กอ. นตผ.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหชุมชน ไดใชทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ และเช่ือมดยงผลิตภัณฑจากชุมชนสูตลาด
ท้ังในและตางประเทศ  ซ่ึงสามารถจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ ไดดังนี้   

1. ผลิตภัณฑประเภทอาหาร    จํานวน   68 ราย 
2. ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่ม    จํานวน   18 ราย 
3. ผลิตภัณฑประเภทผา เคร่ืองแตงกาย   จํานวน  185 ราย 
4. ผลิตภัณฑประเภทของใช ของตกแต และของท่ีระลึก จํานวน  216 ราย 
5. ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  จํานวน   13 ราย 

 
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2553: 5-6) ไดใหหลักเกณฑการจัดระดับผลิตภัณฑ (Product Level) 

เพื่อใชในการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2553 ซ่ึงกําหนดกรอบในการจดั
ระดับผลิตภัณฑ (Product Level) ออกเปน 5 ระดับ ตามคาคะแนน ซ่ึงมีผูประกอบผลิตภัณฑชุมชน
และทองถ่ิน ของจังหวดัเชียงใหม  ไดรับการจัดระดับผลิตภัณฑ  ดังนี ้
 

1. ระดับ 5 ดาว (ไดคะแนนต้ังแต 90 คะแนนขึ้นไป) จํานวน   53 ราย 
เปนสินคาคุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการสงออก   

2. ระดับ 4 ดาว (ไดคะแนนต้ังแต 80 – 89 คะแนน)  จํานวน 151 ราย 
เปนสินคาท่ีมีศักยภาพ เปนท่ียอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสูสากล 

3. ระดับ 3 ดาว (ไดคะแนนต้ังแต 70 – 79 คะแนน) จํานวน  145 ราย 
เปนสินคาท่ีมีคุณภาพระดับกลางท่ีสามารถพัฒนาสูระดบั 4 ดาวได   

4. ระดับ 2 ดาว (ไดคะแนนต้ังแต 50 – 69 คะแนน) จํานวน  134 ราย 
เปนสินคาท่ีสามารถพัฒนาสูระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเปนระยะ 

5. ระดับ 1 ดาว (ไดคะแนนตํ่ากวา 50 คะแนน)  จํานวน   17 ราย 
เปนสินคาท่ีไมสามารถพัฒนาสูระดับ 2 ดาวได เนื่องจากมีจุดออนมาก/พัฒนายาก 
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ตาราง ค. 1  รายชื่อผูผลิตสินคา OTOP ท่ีไดรับการคดัสรร สุดยอดสินคา OPC ป 2553 

จังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai OTOP Product Champion 2010) 
ประเภทอาหาร  จํานวน 68 ราย 

 

ระดับ
ดาว 

รหัส
ผลิตภัณฑ 

ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

5 500501164901 กระเทียมโทนดองสามรส กลุมแมบานเกษตรกรบานปาไผ ดอยสะเก็ด 

5 500501204901 เนื้อลําไยอบแหง กลุมแมบานเกษตรกรบานสันปูเลย ดอยสะเก็ด 

5 500501215301 แคบหมูไรมัน กลุมแมบานเกษตรกรบานสันตนดู ดอยสะเก็ด 

5 502400175201 ลําไยอบแหง กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานวัง
ธารทอง 

ดอยหลอ 

5 502400185201 ลําไยอบแหงเน้ือสทีอง กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตรบานทาลอ ดอยหลอ 

5 502400265201 มะเขือเทศแชอิ่ม สหกรณผูผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรวัง
ธารทอง 

ดอยหลอ 

5 500900385301 สมโอเช่ียนฮันนี่ ไรเมล็ด บริษัทเชียงใหมธนาธร จํากัด ฝาง 

5 501100265201 ขาวสารหอมมะลิบรรจุถุง สหกรณการเกษตรพราว จํากัด พราว 

5 500103425301 น้ําผ้ึงดอกลําไย นางจุฬาลักษณ แกวใจ เมือง 

5 500104135301 ขนมเปยะไสถั่วไขเค็ม นางสาววรรณิภา อุนทรัพย เมือง 

5 500104395301 เคกกลวยตาก บริษัท ผ้ึงนอยเบเกอร่ี จํากัด เมือง 

5 500601765301 น้ําผ้ึงญาดา (ลําไย) บริษัทเชียงใหมชยาดา จํากัด แมแตง 

5 500700425302 กระเทียมโทมดองน้ําผ้ึง หางหุนสวนจํากัดเกรียงไกรผลไม แมริม 

5 500700765301 เกสรดอกไม สุภาฟารมผ้ึง แมริม 

5 500800344701 น้ําพริกตาแดง กลุมแมบานเกษตรกรโปงกวาว สะเมิง 

5 501302655301 กาละแม นางไพรัตน จิ๋วปญญา สันกําแพง 

5 501401044902 น้ําพริกขิงไขเค็ม กลุมแมบานเกษตรกรบานตนจันทน สันทราย 

5 501402195201 แคบหมูแมแชม นายจิรทีปต วัฒนทวีพรหม สันทราย 

5 501402315301 ขนมเปยะทอดไสงาดํา บานขนมเปยะทอด สันทราย 

5 501901775202 น้ําพริกหนุม พวงเพชร วิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรบานนันทาราม สารภี 

5 501901905302 น้ําผ้ึงดอกลําไย หจก.ฟารมผ้ึงพัฒนกิจ สารภี 

4 500200295301 กลวยอบเนย กลุมแมบานเกษตรกรบานหาดนาค จอมทอง 

4 500400314701 น้ําพริกตาแดง นางลําดวน การะหงษ เชียงดาว 
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ระดับ
ดาว 

รหัส
ผลิตภัณฑ 

ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

4 500400434901 กลวยอบ กทบ. แมกะ กลมอาชีพกลวยอบ กทบ.แมกะ เชียงดาว 

4 500400795301 สลัดมิก ดารา ดาเล บานดินฟารม เชียงดาว 

4 502100185201 มันฝร่ังทอดกรอบ กลุมแปรรูปอาหารวิสาหกิจชุมชนบานปงตํา ไชยปราการ 

4 501700244906 น้ําพริกตาแดง กลุมแมบานเกษตรกรบานแปลง5 ดอยเตา 

4 500502685301 ไขเค็ม (ประเภทไขเค็มพอก
ชนิดดิบ) 

กลุมไขเค็มกะทิ ดอยสะเก็ด 

4 501100595202 น้ําผ้ึงดอกลําไย วิสาหกิจชุมชนสวนปาออ พราว 

4 500103565301 น้ําผ้ึงดอกไมปา นางสาวจิรภา ชูตระกูล เมือง 

4 500104025301 สตรอเบอร่ีอบแหง กลุมแมบานเกษตรกรชางเคี่ยน เมือง 

4 500104155301 น้ําพริกแอปเปล นางสาววิภา หาญวัฒนานุกุล เมือง 

4 500104345301 แคบหมูนอย แคบหมูนอย เมือง 

4 501001104901 สมสายนํ้าผ้ึง นางสาวศณิสา บญรัตน แมอาย 

4 500800414901 กลวยอบ กลุมแมบานเกษตรกรรอยพระพุทธบาท 
ปากลวย 

สะเมิง 

4 501302595301 คุกก้ีงาดํา วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบาน
แมตาด 

สันกําแพง 

4 501302605301 น้ําพริกหนุม วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร 
บานแมตาด(กิจกรรม 

สันกําแพง 

4 501400734701 น้ําพริกแกง นายเทอดศักดิ ์แสงพระเวส สันทราย 

4 501401074901 มันกัลยา กลุมแมบานเกษตรกรบานเจดียแมครัว สันทราย 

4 501401985204 หมูยอพริกไทยดําวมิลรัตน หมูยอวิมลรัตน นายอาคม ศิริธีรธร สันทราย 

4 501201165301 ขาวเกรียบผักผลไมรวม 
พรอมปรุง 

วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบานสันกอ 

สันปาตอง 

4 501503125301 ซีเล็คอาหารเกาหลี 
(กิมจิสูตรผักกาดขาว) 

นางวงคเดือน วอหลา หางดง 

4 501800085301 ขาวกลองอมกอย กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานทุงจําเริง อมกอย 

3 501100685301 ขนมทองมวน นางวิลัยวรรณ มั่งดี พราว 

3 500101675202 ขนมคุกก้ีงาดํา วิสาหกิจชุมชนขนมคุณนายบานทาหลุก เมือง 

3 500600784901 เตาเจยว กลุมแปรรูปแมบานสันปายาง แมแตง 

3 502200304701 ลําไยอบแหงสีทอง กลุมแมบานเกษตรกรบานสันโปง แมวาง 

3 502200575201 ถั่วเนาแข็บ กลุมแปรรูปถั่วเหลือง(ถั่วเนาแข็บ) แมวาง 

3 502200675201 น้ําพริกตาแดง นางอาภรณ อิ่มอมรพงศ แมวาง 
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ระดับ
ดาว 

รหัส
ผลิตภัณฑ 

ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

3 501304365301 น้ําพริกขามังสวิรัต นางประไพ ยอดทองธรรม สันกําแพง 

3 501202675301 ซอสหมักหมูนุม ตราอาคูมิ ซอสหมักหมูนุม ตราอาคูมิ สันปาตอง 

2 500200284701 ขาวแตนน้ําลําไย กลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร จอมทอง 

2 502400195201 ใสอั่วสมุนไพร กลุมอาชีพแปรรูปอาหารตําบลสันติสุข ดอยหลอ 

2 502400475304 ไสอั่ว กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร 
พื้นเมืองสกุลทิพย 

ดอยหลอ 

2 500800404904 กลวยฉาบจินตนา (กลวยสุก
ทอด) 

กลุมแมบานเกษตรกรปากลวย สะเมิง 

2 501901015201 ลําไยอบแหงเน้ือสทีอง กลุมเกษตรกรทําสวนหนองแฝก สารภี 

2 501901065204 ลําไยอบแหงสีทอง วิสาหกิจชุมชนบานแควแปรรูปผลผลิต 
ทางกรเกษตร 

สารภี 

1 500502385301 จมูกขาวสาลีอบ นางมนธิรา พวงแกว เจ เอม ธัญพืช ดอยสะเก็ด 

1 502400285201 ใสอั่วปลา วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
การเกษตรและสัตวน 

ดอยหลอ 

1 501100225301 เนื้อลําใยอบแหง เกษตรแปรรูปเขื่อนผาก พราว 

1 500101595301 ใสอั่วสมุนไพร "ขวัญ" นางขวัญเรียม สายกับ เมือง 

1 500600744701 เตาเจ้ียว ศูนยแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรบานผ้ึง แมแตง 

1 502000164701 น้ําพริกตาแดง กลุมแมบานเวียงแหง เวียงแหง 

1 501302224701 โปโลนาหมูวิง( หมูยอแชแข็ง) หจก.วิงคาสซึลฟูด แมนูแฟคเซอเรอรส สันกําแพง 

1 501401905209 แหนม กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว 
บานหลักปน 

สันทราย 

1 501202515201 ขนมเปยะไขเค็ม วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทําขนม สันปาตอง 

1 501901755201 ไสกรอกหมูลวน นางวิภารัตน พลราชม สารภี 

1 501501365301 ขาวแตน กลุมแปรรูปอาหารแมบานเกษตรกร 
บานตนงิ้ว 

หางดง 
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ตาราง ค. 2  รายชื่อผูผลิตสินคา OTOP ท่ีไดรับการคดัสรร สุดยอดสินคา OPC ป 2553 
จังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai OTOP Product Champion 2010) 

ประเภทเคร่ืองดื่ม  จํานวน 18 ราย 
 

ระดับ
ดาว 

รหัส
ผลิตภัณฑ 

ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

5 500501224902 เมล็ดกาแฟคั่วเม็ด 
(ตรากาแฟดอยสะเก็ด) 

นางสํารวย พุทธพนัธ ดอยสะเก็ด 

5 500600265201 น้ําแรธรรมชาติปาแป บริษัทเชียงใหมริเวอรปงพาราไดซจํากัด แมแตง 

5 501401895201 สุรากล่ันชุมชน (สุรากล่ัน) วิสาหกิจชุมชนกลุมประกาศกิจการสุรา สันทราย 

5 501900045201 Honey vinegar บริษัทเชียงใหมเฮลต้ี จํากัด โปรดักส จํากัด สารภี 

4 500400365301 น้ําเสาวรสพรอมด่ืม 95% วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
แปรรูปดอยหลวง 

เชียงดาว 

4 501100465201 สุรากล่ันชุมชน หจก. เชียงใหมเรือนตน พราว 

4 501100665301 น้ํามัลเบอร่ี สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยมอนลาน พราว 

4 500100185202 น้ํามะเก๋ียง(พรอมด่ืม) บริษัทมันทนพาณิชยเชียงใหม จํากัด เมือง 

4 500102035301 มะตูมผงสําเร็จรูป กลุมแปรรูปเคร่ืองด่ืมสมุนไพรบานทา
กระดาษ 

เมือง 

4 500701515212 ชาสมุนไพรมนตรา กลมแปรรูปสมุนไพรศาลา แมริม 

4 500800885301 S Berry วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปสตรอเบอร่ี สะเมิง 

4 501500015301 กาแฟสลารณาย วิสาหกิจชุมชน ปญธฐรักษณ หางดง 

3 500400394901 สาโท (เหลาสาโทตราส่ีไท) กลุมเกษตรกรบานออน เชียงดาว 

3 500901725301 Lee X นายวินท วงศเตโช ฝาง 

3 500101495301 เคร่ืองด่ืมน้ําคาวตองผสมนํ้าผ้ึง 
(ตรามานา) 

นายจอมชัย หลุกแกว เมือง 

3 500700704701 สาโท หนองปลามัน กลุมเกษตรกรทํานาหวยทราย แมริม 

3 500800274701 ไวนสตอเบอร่ี สหกรณการเกษตรสะเมิง จํากัด สะเมิง 

3 501305205301 สุรากล่ันชุมชน กลุมเกษตรกรบานปาสักยาว สันกําแพง 
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ตาราง ค. 3 รายชื่อผูผลิตสินคา OTOP ท่ีไดรับการคัดสรร สุดยอดสินคา OPC ป 2553 
จังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai OTOP Product Champion 2010) 

ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย  จํานวน 185 ราย 
 

ระดับ
ดาว 

รหัส
ผลิตภัณฑ 

ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

5 500200174701 ผาฝายมัดหมี่ประยุกต กลุมทอผาบานหนองอาบชาง จอมทอง 

5 500500595301 รองเทาผา นายบุญชวย อังสมาภรณพานิช ดอยสะเก็ด 

5 500500615301 ชุดตรี ประเภทเส้ือ วิสาหกิจชุมชนเปงใจ ดอยสะเก็ด 

5 500500885304 กระเปาผา กลุมผลิตภัณฑจากผาบานขางน้ํา ดอยสะเก็ด 

5 500101355301 เสื้อคลุมปกลายดวยมือ ดรุณีผาฝาย (KHUN JACK COTTON 
DESIGN) 

เมือง 

5 500101395301 ผาไหมยกดอก นางลัดดาวัลย จันทะธง เมือง 

5 500101405301 ผาไหมยกดอกเจานาง นางสาวจิราวรรณ วรรณเวก เมือง 

5 500103705301 กระเปาสานของชาวเขา นายธนพล สิ้นลี ้ เมือง 

5 500103925301 เสื้อผาฝายแขนดอกกุหลาบ บริษท คลาสสิคโมเดล จํากัด เมือง 

5 501301695301 ผาถุงเขียนเทียนปกดวยมือ นายมนตรี ทันดร สันกําแพง 

5 501302455301 กระเปาหนัง กลุมเคร่ืองหนังบานสันกลาง สันกําแพง 

5 501302645301 ผาคลุมไหลสอดเม็ดมุก กลุมแมบานเกษตรกรบานสันกางปลา สันกําแพง 

5 501401105301 รองเทาผา(รองเทาแตะ) นายศุภศิลป อริยะวงศ สันทราย 

5 501401935303 เสื้อผาฝายทอมือ สอดแสหมาก 
กระดุมเหรียญโบราณ 

กลุมเย็บผาบานสันหลวง สันทราย 

5 501900645301 กําไลไมเพนทดอกชบา นางสาวนพมาศ แกวยานะ สารภี 

5 501501435301 กระเปาถือไขนกกระจอกเทศ นายนิรุตต บุญศิริ หางดง 

4 500200094902 ผาคลุมไหล กลุมอาชีพผาฝายทอมือ จอมทอง 

4 500200185201 ผายกดอก กลุมทอผาบานเดนตะวันใต จอมทอง 

4 500200194701 ผายกดอก กลุมทอผาฝายบานใหมแมเต๊ียะ จอมทอง 

4 500200225201 ผายยกดอก กลุมทอผาบานวังปน จอมทอง 

4 500200265201 ชุดสตรี(เส้ือ) กลุมตัดเย็บสตรีพัฒนาบานดงหาดนาค จอมทอง 

4 500200305201 ผาทอมือลายขัดพื้นฐาน กลุมอาชีพทอผาบานหวยทราย จอมทอง 

4 500200395301 เสื้อบุรุษ(ผาฝาย) กลุมผาฝายเชิงดอย จอมทอง 

4 500200645301 ผาพันคอ กลุมทอผาและทอตุง จอมทอง 
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ระดับ
ดาว 

รหัส
ผลิตภัณฑ 

ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

4 500500995301 เสื้อสตรี กลุมแมบานบานแมโปง หมู 5 (นพรัตนสิ่ง
ทอ) 

ดอยสะเก็ด 

4 500501315301 ชุดสตรี(ประเภทเส้ือ) นางสาวดวงเดือน ขันตี ดอยสะเก็ด 

4 500502085301 รองเทาฝาคอยีราฟ นายรังสรรค อุบล ดอยสะเก็ด 

4 500502395301 งานประดิษฐจากผา (ชุดกระเปา
ผาตอ) 

ปภาภัทร ชุติคุณานันท ดอยสะเก็ด 

4 500502675301 ผายกดอก นางอุษา เสนาธรรม ดอยสะเก็ด 

4 500901635301 เข็มขัดเชือกมัด นางอรุณี ศรีมูล ฝาง 

4 500100905301 ชุดสรอยดอกพิกุลระยาลาย
โบราณ 

นายนพวงศ รัฐผไท เมือง 

4 500101035301 ผลิตภัณฑเคร่ืองเงิน ชุด เบญจ
นครพิงค 

นางสาวอุไรวรรณ จิโนรส เมือง 

4 500101295301 ชุดสตรียอมสีธรรมชาติ จุฑามาศ จิตพยัค เมือง 

4 500101445301 ชุดสตรีผาไหม หองเส้ือวรัญญา โดย นางวรัญญา พวงมาลา เมือง 

4 500101985301 ชุดสตรี (เสื้อคอฮาวายยอมสี
ธรรมชาติ) 

กลุมตัดเย็บบานศรีบัวเงิน เมือง 

4 500101995301 ชุดสตรี (เสื้อ BE-SKIRT 
BLOUSE) 

กลุมผลิตภัณฑผาฝายทอมือ ต.ชางเผือก เมือง 

4 500102995301 เสื้อสตรี นางสาวรีลาวรรณ โกมูล เมือง 

4 500103085301 เสื้อผาฝายทอมือยอมสี
ธรรมชาติ 

สุภิญญ อูปธรรม เมือง 

4 500103135201 กระเปาผา(ชุดใหญ) นางสาวเอาหูเมะ สนิลี้ เมือง 

4 500103515301 ชุดสตรี (เสื้อปกปกนก ผานุง
ปกลายดอกไมกลวยไม) 

วิสาหกิจชุมชน แสงระวี ผาไทย เมือง 

4 500103715301 เคร่ืองประดับเงิน(ชุดนกยูง
คริสตัล) 

นายทศพร บุนนาค เมือง 

4 500103725301 กระเปาผาฝาย หจก.เชียงใหมฮารท เมือง 

4 500103795301 ชุดสตรี(ประเภทเส้ือและ
กระโปรง) 

นางสุทธีรา สินเจิมศิริ เมือง 

4 500103815301 นที (สายนํ้าสรางชีวิต) กลุมรอยลูกปด เมือง 

4 500103845301 ชุดสตรี(เสื้อผาฝายอัดผากาว) นางวิญาภร แวนทอง เมือง 

4 500103965301 ชุดบุรุษ (เสื้อผาฝายทอมือยอมสี
ธรรมชาติ) 

นายทองกนก ทรัพยพิบูลยศิริ เมือง 

4 500103975301 ผาคลุมไหลบาติค นางสาวโฉมสุดา สมณะ เมือง 
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ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

4 500104115301 ชุดสตรี (เส้ือ) นางจีรภัทร ภักดิ์พิบูลย เมือง 

4 500104325301 เสื้อคอทานตะวัน นางวันดา บุณยะกาญจน เมือง 

4 501302125301 ชุดสตรี(เสื้อไหมแกว) นางสุพัณณดา ธรรมสุวรรณ เมือง 

4 500300185301 เสื้อสตรีฝายปนมือ ยอมคราม 
เย็บจักร ปกมือชนเผา 

กลุมทอผาฝายเปลือกไม บานตอเรือ แมแจม 

4 500300215301 เสื้อคลุมแตงจก สหกรณสตรีทอผาตีนจกแมแจม จํากัด แมแจม 

4 500300235301 ชุดสตรียอมดวยหอม ดนมือ กลุมทอผาบานปาแดด แมแจม 

4 500300595301 ผาซิ่นตีนจก16 ลาย รานเสนสายลายเมือง แมแจม 

4 500601575202 กางเกงผาฝาย นางสาวธัญพร เขื่อนเพชร แมแตง 

4 500601715301 เสื้อสตรี นายธัญญาเทพ กันธะอุดม แมแตง 

4 500700255301 ชุดสตรี ประเภทกางเกง นายตะวัน ยอดมณีกาญจน แมริม 

4 500700275305 เสื้อผาปกลายโบราณ นางเรวดี ยอดสิริสขุ แมริม 

4 500700665301 เสื้อพื้นเมืองสุภาพบุรุษ กลุมผาพื้นเมืองเหมืองแกว แมริม 

4 500700675302 เสื้อคอวีแตงกระดุม วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ผลิตภัณฑใยกัญชงทรายทอง 

แมริม 

4 502200055201 เข็มกลัดเงินแท 100% นางอัญชลี อุปนันท แมวาง 

4 501000555201 ชุดผาแตงไทยสําเร็จรูป กลุมตัดเย็บผาแตงไทยบานสันมะนาว แมอาย 

4 501301055301 กระเปาดอกฝายสันกําแพง นายอนันต สุคันธรส สันกําแพง 

4 501301725301 เสื้อสําเร็จรูปสตรี นายธนกร แกลวกลา สันกําแพง 

4 501302065301 ผาทอพื้นเมืองสูแฟชั่นสากล นางเอี่ยมศิริ ตันสหวัฒน สันกําแพง 

4 501302105301 เสื้อสําเร็จรูปผาฝายบาติก นางสาวธิดา จินดาพันธ สันกําแพง 

4 501302135301 เสื้อผาฝายสตรีเสื้อคลุม
สําเร็จรูป 

นางวรรณา วงครินทร สันกําแพง 

4 501304075301 ผาซิ่นปกลายประยุกต ทองถวิล (นายถวิล ปวงหลา) สันกําแพง 

4 501304485301 ผลิตภัณฑโครเชตประกอบผา นายกิตติศัพย หีบทอง สันกําแพง 

4 501304505301 กระเปาผาฝาย กลุมพัฒนาอาชีพสตรีบานตนโจก 
(คําซาว) 

สันกําแพง 

4 501304945301 กระเปาผาฝายและผลิตภัณฑ
แปรรูปจากผาไหม 

นางสาวกาญจนา แกวหนอย สันกําแพง 

4 501400995304 เสื้อคอปาดยวยสตรี วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิต 
ผาฝายสําเร็จรูปกํ๋าปอ 

สันทราย 

4 501401925301 กระเปาผาไหม กลุมประดิษฐผาบานบวกเปา สันทราย 
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รหัส
ผลิตภัณฑ 

ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

4 501402005201 เสื้อผาสตรีสําเร็จรูป (ไหมแกว) นางกุลทรัพย ลี้ประเสริฐ สันทราย 

4 501402015301 ผลิตภัณฑถักโครเชต (กระเปา
ถักโครเชตชนิดเชือก) 

นางนิตยา ยอดสระ สันทราย 

4 501402065301 รองเทาผาไหมปกลูกปดหิน กรรวีร ดีไซน (สุภาวดี รวมสุข) สันทราย 

4 501402085301 เสื้อสตรี(ปกปกนก) นางธนิศา โกติละกาล สันทราย 

4 501402235305 ชุดบาติกลานนาประยุกต 
"ไกฟา" 

ไทย อลยา บาติก แอนด แกลอร่ี โดย นาย 
กิตติศักด์ิ 

สันทราย 

4 501402255301 เสื้อสตรีผาปกลายเทียน นางธนพรรณ ยังแสง สันทราย 

4 501201105301 ชุดสตรี เสนหฝายทอลวดลาย
ไขปลา 

กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากผาภูดาว สันปาตอง 

4 501201325201 ชุดสตรีประเภทเส้ือ กลุมจินดาผาฝาย สันปาตอง 

4 501202185301 ผลิตภัณฑผาเขียนลาย (ผาเขียน
ลาย เสื้อ) 

กลุมหัตถกรรมเพนทผา สันปาตอง 

4 501901925301 เสื้อสตรี นางสาวจุฬาลักษณ สุขเกษม สารภี 

4 501901935302 แหวนทองเหลืองดัด นายอุทัย ขวัญศิริ สารภี 

4 501901985301 ผาไหมบาติก นางสาวภัทรภร สิงหเสนี สารภี 

4 501500995301 เสื้อตัวยาว (ชุดคลุมชาวเขา) นางบานเย็น ตนขัน หางดง 

4 501501075301 สรอยกะลาถัก นางยุพาพร วองวิกยการ หางดง 

4 501501095301 ชุดบุรุษเส้ือชายคอจีนกุนคอ นางสายฝน ปนนะศรี หางดง 

4 501501255314 คอกลมบุรุษแฟช่ัน กลุมอาชีพตัดเย็บผาหมอฮอม หางดง 

4 501502465301 กระเปาผาปกชาวเขา นางอานงค จันทรแดง หางดง 

4 501502485201 ชุดไทยล้ือ สุภาพบุรุษ (เส้ือและ
กางเกง) 

วิสาหกิจชุมชนกลุมอนุรักษและผลิตผา
พื้นเมือง "ปา 

หางดง 

4 501502775301 เสื้อคอจีนผาหนา นางสาวนภัทร แจงมีสุขเจริญ หางดง 

4 501502855301 เสื้อผาไหมผสมฝายตีเกล็ด นางณัฐธิกา สายหลอ หางดง 

4 501800045301 ผาคลุมไหล กลุมทอผาบานหวยน้ําขาว อมกอย 

4 501600075202 ผายกดอกชนิดเสนดายฝาย นางสาวธนพร แสนพิทยาพร ฮอด 

4 501600195202 ผาทอมือลายขัดพื้นฐาน กลุมอาชีพทอผาบานตาลกลาง ฮอด 

4 501600225301 ผาพันคอ กลุมอาชีพทอผาบานชางเคิ่ง ฮอด 

4 501600265206 เสื้อดนมือ กลุมทอผาบานตาลใต ฮอด 

4 501600495301 ผาพันคอ กลุมอาชีพผาฝายอําพัน ฮอด 
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ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

3 500200234901 เสื้อสตรี กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากผา จอมทอง 

3 500200275201 ผายก กลุมทอผาบานดอยแกว จอมทอง 

3 500200385201 ผาฝายลายมัดหมี่ 
(มัดคาด) 

กลุมผาฝายบานอาจารย จอมทอง 

3 500200665201 ผาคลุมไหล กลุมทอผาและทอตุงบานแทนดอกไม จอมทอง 

3 500400675202 เสื้อชาวเขา กลุมทอผา เชียงดาว 

3 501700134903 ผายกดอก (ผาทอมือยกดอก) กลุมทอผาพื้นเมือง ดอยเตา 

3 500501014907 ผาเขียนลาย กลุมทอผาบานสันปูเลย ดอยสะเก็ด 

3 500501995204 กระเปาผา นางประไพ เขื่อนลอม ดอยสะเก็ด 

3 500502415302 กําไลเงินหุมพลอยเปด-ปดได นางกรรณิการ คําสายใย ดอยสะเก็ด 

3 500502455302 ชุดเด็ก นายสุรเดช ไพบูลยเสมาทัศน ดอยสะเก็ด 

3 502400205301 กางเกงเล กลุมตัดเย็บเส้ือผาสาํเร็จรูป ดอยหลอ 

3 501100555201 ผาคลุมไหล กลุมทอผาฝายพื้นเมืองบานผาแดง พราว 

3 500101335301 เสื้อคลุมปกมือ (คอปน) นางชุลี เวียงสิมมา เมือง 

3 500102955301 ชุดเด็กพื้นเมือง นางสาวกันยา ลิมสมัพันธสันติ เมือง 

3 500103995301 เสื้อผาเคร่ืองแตงกายสตรี(เส้ือ) นางรําไพ อินตะวิชยั โยเนคุรา เมือง 

3 500104045301 เสื้อผาฝาย นางสุภาภรณ ขาวสวย เมือง 

3 500104095301 เสื้อ-ชุดบุรุษ น.ส.พิมพวลัญช สุดาจันทร เมือง 

3 500104215301 เสื้อบุรุษเพนทลาย กลุมผาสาลูเพนทลาย เมือง 

3 500104315301 สาริกาดง นางศุภมน คงสวัสด์ิ เมือง 

3 500300225301 ผาคลุมไหลจก ลายขันสามเอว กลุมทอผาตําบลทาผา แมแจม 

3 500701435301 กระเปาหนังวัว นางวลัยพันธ จงพลวิเศษ แมริม 

3 500701485313 เสื้อผาพื้นเมืองปกลายดนอัด
ดวยผากาว 

กลุมผูผลิต ผลิตภัณฑจากผา แมริม 

3 502200615301 ผาทอยกดอก กลุมผาทอมือ หมู 5 ทุงป แมวาง 

3 501300874701 กระเปาผาฝาย(กระเปาเอกสาร) กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบาน 
เกษตรกรบานนอย 

สันกําแพง 

3 501301335302 หมวกกะโลสันกําแพง กลุมหัตถกรรมบานสันเหนือหมู 6 สันกําแพง 

3 501301444901 ชุดสรอยสุดเก นางสุพรรณา ณ ลําพูน สันกําแพง 

3 501302475302 เสื้อสตรี กลุมตัดเย็บเส้ือผาสาํเร็จรูป สันกําแพง 



 143 
 

ดาว 
รหัส

ผลิตภัณฑ 
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3 501304395302 สรอยคอเงินรูปพระจันทร นายภานุพงศ มังคละคีรี สันกําแพง 

3 501304665301 เสื้อสตรีผาฝายทอมือแตงผา
ชาวเขาปกมือ 

นางรุงทิพย สกุลทักษิณ สันกําแพง 

3 501304705301 กระเปาผาฝาย นางศิริรัตน อุตตโม สันกําแพง 

3 501304755301 เสื้อสตรี นางสาววนัสยา กุนามี สันกําแพง 

3 501304765301 เสื้อเชิ๊ตผาฝายแขนสูท กลุมเย็บผาสตรีแมบานตําบลรองวัวแดง สันกําแพง 

3 501304805301 ชุดบุรุษชาย วิสาหกิจชุมชนกลุมผาฝายเย็บปกถักรอยแม
ปูคา หมู 

สันกําแพง 

3 501304865301 เสื้อผาฝาย นางวันเพ็ญ ฤทธิบตุร สันกําแพง 

3 501305015301 เสื้อคอกลมถัก ปกมือ นางลัดดา บุญทาแกว สันกําแพง 

3 501305035301 กระเปาปกมือ นางเดือนเพ็ญ ศศิภา สันกําแพง 

3 501305315301 รองเทาผา นายเพชรนัทกิจ เรืองศิลปสุวิทย สันกําแพง 

3 501400545301 เสื้อสตรี นางสาวสวิตตา ถือความตรง สันทราย 

3 501401004901 ผาคลุมไหล กลุมทอผาบานดงเจริญชัย สันทราย 

3 501402155203 กลวยไมชุบทอง นายทักษิณ พิมพิสาร สันทราย 

3 501402355301 ผาถุงทอมือ กลุมทอผาบานทายาว สันทราย 

3 501200665201 ชุดสตรีแตงลายชาวเขา นางรมฟา จันคณา สันปาตอง 

3 501202415301 เสื้อกิจกรรมโปโล วิสาหกิจชุมชนกฤตยาเส้ือกิจกรรมโปโล สันปาตอง 

3 501202625301 เสื้อสตรี วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเย็บผาสําเร็จรูป
บานรองขุม 

สันปาตอง 

3 501202665301 ชุดสรอยแขนเสนหพลอยและ
ตางหู 

นายเจริญ คําปน สันปาตอง 

3 501900615301 กระเปาผาทอพื้นเมอืง กลุมเย็บกระเปาผาทอพื้นเมือง บานหนองผ้ึง
ใต 

สารภี 

3 501900625201 เสื้อชุดสตรี นางมณสิชา นามวงศ สารภี 

3 501900935301 เสื้อสําเร็จรูปสุภาพสตรี กลุมแมบานบานเชียงขาง สารภี 

3 501900945301 ชุดผาไหมบาติกเดรสยาว กลุมอาชีพเย็บเสือ้ผา,ผาฝาย,ผาบาติก สารภี 

3 501901155301 กระโแรงผาปาเตะยาว 5ทอน กลุมตัดเย็บผาปาเตะมัดยอม สารภี 

3 501901185301 ยามตอลาย เรณู ผาฝาย สารภี 

3 501901915301 เสื้อคลุมผาฝายคาดหนาดวย
ผาลายดอกพิกุล 

นางภาวนา จันทรเกษม สารภี 

3 501501245301 เสื้อปายกระดุมจีน กลุมแปรรูปผาทอพื้นเมืองบานทาวบุญเรือง หางดง 
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ดาว 
รหัส

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

3 501600155202 ผาลายนํ้าไหล กลุมทอผาฝายบานตาล ฮอด 

3 501600465201 ผาทอมือลายขัดพื้นฐาน นางยอดหลา สุภา ฮอด 

2 502500025301 เสื้อสตรีเชซู ทอผาศิลปาชีพบานวัดจันทร กัลปยาณิวัฒนา 

2 500400404902 กระเปาใสเคร่ืองสําอาง กลมอาชีพสามัคคพีัฒนา เชียงดาว 

2 502100085201 ผากะเหร่ียง (เสื้อปกเดือย) กลุมทอผากระเหร่ียง ไชยปราการ 

2 502100195203 เสื้อสําเร็จรูปพื้นมือง (ชุดสตรี) กลุมสงเสริมอาชีพบานแมขิ หมูที่ 1 ไชยปราการ 

2 500500835201 หมวกคาวบอยกระดาษสา กลุมผลิตภัณฑจากกระดาษสา ดอยสะเก็ด 

2 500501345301 รองเทาผา กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ดอยสะเก็ด 

2 500100615302 หัตถกรรมเคร่ืองโลหะ หัวเข็ม
ขัด 2 รู 

นางกฤตสุชานุช ขาวนวล เมือง 

2 500101945301 เคร่ืองประดับเงินชดุลาย
พญานาค 

กลุมเชียงใหมศิลป เมือง 

2 500103125301 เสื้อสตรี นางสุนีย แกวเจริญ เมือง 

2 500103555301 ชุดเคร่ืองประดบหินสี นางณัฐนารา แสงจันทร เมือง 

2 500104285301 เคร่ืองประดับหินสี นางพวงมาลี ศรีหนองบัว เมือง 

2 500601454901 ผาทอมือลายขัดพื้นฐาน (ผาทอ
มือ) 

กลมทอผาบานปางมวง แมแตง 

2 500700165302 กระเปาผามง เพ็ญศิริ ผามานของตกแตงบาน แมริม 

2 502200234701 กางเกงช้ันใน กลุมเย็บผาบานแสนคันธา แมวาง 

2 502300385301 ชุดกระเปานกฮูก จากผลิตภัณฑ
เศษผา 

กลุมหัตถกรรมแปรรูปผาฝาย แมออน 

2 502000094701 ผาปาเกอญอ กลุมทอผาบานแมหาด เวียงแหง 

2 500800255302 ผาทอมือ กลุมทอผาบานงาแมง สะเมิง 

2 501301925301 เสื้อสตรี นางจารุวรรณ กามะโน สันกําแพง 

2 501303805301 เสื้อบุรุษ นางโสภา กันทะพรหม สันกําแพง 

2 501304305301 ผาฝายปกมือ นางเฉลียว เมฆจันทร สันกําแพง 

2 501304555301 กระเปาผา นางสาวเสาวนีย มลูตุย สันกําแพง 

2 501304575301 เสื้อผาฝายบุรุษและสตรี นางแสงเดือน เรืองปญญา สันกําแพง 

2 501304795301 เสื้อชาวเขาปกดวยมือ นางสุนา โปธิเปง สันกําแพง 

2 501305005301 เสื้อผาสตรี มลทิยา ปนตานา สันกําแพง 

2 501305095301 เสื้อผาฝาย นางจันทรแสง สันกําแพง 
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ดาว 
รหัส

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

2 501305255301 เสื้อสตรี นางกําไลทอง ตาจิโน สันกําแพง 

2 501305275301 เคร่ืองประดับเงินและหินสี นางสาววีณา วองตระกูล สันกําแพง 

2 501402485301 เคร่ืองแตงกายสตรี (เข็มขัดและ
นาฬิกาผาสาน) 

พันธุสาน สันทราย 

2 501202445301 รองเทาสวมหัวเปด 2 เสน
ชาวเขา ดอกกุหลาบและดอก

ทาน 

นายอนุชาติ จันทรคํา สันปาตอง 

2 501901875301 เสื้อผาพื้นเมือง กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมตัดเย็บเสื้อผาบาน
เดื่องก 

สารภี 

2 501600215301 ผาทอมือลายขัดพื้นฐานคัดดอก กลุมทอผานาคอเรือ ฮอด 
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ตาราง ค. 4 รายชื่อผูผลิตสินคา OTOP ท่ีไดรับการคัดสรร สุดยอดสินคา OPC ป 2553 
จังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai OTOP Product Champion 2010) 

ประเภทของใช ของตกแต และของท่ีระลึก  จํานวน 216 ราย 
 

ดาว 
รหัส

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

5 500500445303 เคร่ืองเคลือบ ศิลาดล เชียงใหม 
(ขันโตกฉลุกนกเครือ) 

หางหุนสวนจํากัด เซลาดอนเฮาส (บานศิลา
ดล) 

ดอยสะเก็ด 

5 500600185301 โคมไฟไทย-ลื้อ นายอุดม แสนเพชร แมแตง 

5 502300805301 ผลิตภัณฑจากไมมะมวง บริษัท สยามรีไฟนแฮนดิคราฟน จํากัด แมออน 

5 501300455301 ไมแกะสลัก พญานาค นายสันตธร บุญขันแกว สันกําแพง 

5 501302405301 ชุดของใชบนโตะอาหาร 4 ที่ 
ปกถักดวยมือ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเย็บผาแมบานเกษตรกร
บานแมตาด( 

สันกําแพง 

5 501302435301 รมสนาม กลุมวิสาหกิจชุมชนรมหลวงลุงวงศ สันกําแพง 

5 501302675301 งานประดิษฐจากผา(ชุดบนโตะ
อาหาร ) 

กลุมหัตถกรรมบานมอญ(ตนฝาย) สันกําแพง 

5 501202365203 ตุกตาชาวเขาผา ศูนยผลิตตุกตาเชียงใหม สันปาตอง 

5 501901785301 Executive Set บริษัท อีสต ทู เวสต จํากัด สารภี 

5 501501494901 ปลาอานนท กลุมวิสาหกิจชุมชน แกะสลักบานถวาย หางดง 

5 501502395301 แกะสลักกินรีคนน่ังเลนดนตรี
ไทย 

นายเทพทัย สุริยลักษณ หางดง 

4 500500855307 ผลิตภัณฑจักสานไมไผ กลมหัตถกรรมผาทอมือ จักสานงานฝมือ ดอยสะเก็ด 

4 500500925301 โคมไฟเสนดาย(ทรงกระบอก) กลุมโคมไฟเสนดาย ดอยสะเก็ด 

4 500502005301 หัตกรรมโลหะ นายธีระพงศ คําสิ่งหแกว ดอยสะเก็ด 

4 500502355301 เคร่ืองเขิน (หมอนํ้าจานรองแกว
ลายพิมพ) 

กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถศิลปเคร่ืองเขินและ
ไม 

ดอยสะเก็ด 

4 500101195301 แผนภาพพระพิฆเนศ นายปราโมทย บรรณวิทิตกุล เมือง 

4 500700625301 ไมแกะสลัก ชุดสายใยรัก..แม
ชาง 

แมริมหัตถกรรม แมริม 

4 502200735301 คนโทโบราณ นายสมทรัพย ศรีสุวรรณ แมวาง 

4 502300315301 ชุดแตงโตะอาหาร กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ(หัตถกรรม) แมออน 

4 501300395301 เทียนหอมลูกกรงบันไดลวดลาย
คําลานนา 

นายเสกสรรค ขัติกุล สันกําแพง 

4 501300415301 ภาพชางปาธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑจากกระดาษรี
ไซเคิลภาพนูน 

สันกําแพง 
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ดาว 
รหัส

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

4 501300775301 เคร่ืองเขินหมอน้ําพรอม
กระบวยลายทอง 

นางนันทนา สมภมิตร สันกําแพง 

4 501300985301 รมสนามไมนื้อแข็ง รานรมบอสราง (นายสุรเดช กันทะทรง) สันกําแพง 

4 501301455301 โคมไฟชางหมอบ หจก.บานศิลาดล สันกําแพง 

4 501301535301 ครอบครัวชางไทย นายนิคม นันทยา สันกําแพง 

4 501301585301 รองจานไมไผ หจก.ซี.เอ็ม.ผาฝายและไมไผ สันกําแพง 

4 501301625301 wedding collection บ.สยามพรหมประทาน จํากัด สันกําแพง 

4 501301635301 ผลิตภัณฑจากไมมะมวง นางพิตรา เลิศรมยานันท สันกําแพง 

4 501302355301 ชางไมแกะสลัก กอดเงิน กอด
ทอง 

กลุมสลาและแกะสลักลานนา สันกําแพง 

4 501302415301 เชิงเทียนดอกบัวไมมะมวงลงรัก
ปดทอง 

วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมไมมะมวง
ตําบลหวยทราย 

สันกําแพง 

4 501304885301 ภาพแกะสลักลายชางปา จิราภรณ อินทไชย สันกําแพง 

4 501304965301 จานไมมะมวง นางสาวชนิตา วงคฝน สันกําแพง 

4 501305075301 แจกันหลอดแกว นายอาคม คันธา สันกําแพง 

4 501401264901 หัตถกรรมเคร่ืองโลหะ (จานรอง
แกว) 

นายพรชัย เขยีวมั่ง สันทราย 

4 501200175301 ชางแกว 9 เชือก นางศิวะพร ทองจาม สันปาตอง 

4 501200305301 แกะสลักไมรูปหนุมาน 
จับนางมัจฉา 

นางศรีลัย เตชรังษ สันปาตอง 

4 501200895301 ภาพประดับรูปพญาครุฑ กลุมหัตถกรรมก่ิวแลนอย สันปาตอง 

4 501201225301 ตาเผานํ้ามันหอมละเหยใหญ กลุมอัญชันสันปาตอง สันปาตอง 

4 501202585301 ชางแกะสลักเปนตัว นางธนภร แองสละ สันปาตอง 

4 501901145301 ชุดตกแตงหองรับแขกผาดนมือ กลุมออกแบบตัดเย็บเคหะส่ิงทอ 
และเสื้อผาสําเร็จรูปทากวาง 

สารภี 

4 501500805301 กรอบกระจกไมสักแกะสลัก นายอุทิศ อินทรวิน หางดง 

4 501501475301 โคมไฟไมแกะสลักบิดลายองุน นายวสันต เดชะกัน หางดง 

4 501502355301 ดวงตาสวรรค กลุมแกะสลักบานถวาย3 หางดง 

3 500200144701 ผาเคหะภัณฑ (ผามาน) กลุมแปรรูปผลิตภัณฑผาฝาย 
บานทาศาลา 

จอมทอง 

3 500500865301 รมสนาม (ผากันน้ํากันรา) กลุมรมไมไผบานปางิ้ว ดอยสะเก็ด 

3 500501395301 สิ่งประดิษฐจากไมไผ กลุมผลผลิตภัณฑไมไผ ดอยสะเก็ด 
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ดาว 
รหัส

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

3 500502035301 วิสาหกิจชุมชนบานตุกตาไมลวง
เหนือ 

ตุกตาไมบานลวงเหนือ ดอยสะเก็ด 

3 500502265301 โคมไฟเคร่ืองเขินลงรักปดทอง กลุมเคร่ืองเขินเชิงดอย (จุฑามาสเคร่ืองเขิน) ดอยสะเก็ด 

3 500502375305 เคร่ืองปนดินเผาเคลือบน้ําขี้เถา
(เซ็ดถวยหัวใจเคล 

นางอัญชลี สัพโส ดอยสะเก็ด 

3 500502515301 ผลิตภัณฑจักสานหวาย นายบรรจง ดาษดาคํา ดอยสะเก็ด 

3 500502565301 เชิงเทียนเรซ่ินชาง นางกิตติยา ประสิทธิชัย ดอยสะเก็ด 

3 502400145301 กลองใสกระดาษทิชชู กลุมผลิตภัณฑจากไมไผ ดอยหลอ 

3 501100035301 สิ่งประดิษฐจากไม (เชิงเทียน 
ชุดแสงพระเนตร) 

นางสาวปฎมาภรณ ดวงมะวงศ พราว 

3 501100585202 ตุกตามวยไทย กลุมหัตถกรรมตุกตามวยไทย-ตุกตาพันดาย-
ตุกตาไมบ 

พราว 

3 500100154701 แผนสมุนไพรสําหรับรองเทา นางพิมพใจ สุนันติ เมือง 

3 500100215301 กรอบรูปดอกไมแหง 3 in 1 ทศวรรณกระดาษสา เมือง 

3 500100365301 ชุดขันน้ําพานรองพรอมทัพพี 
ลงรักปดทองเต็ม 12 ราศี 

นางประเทือง สมศกัดิ์ เมือง 

3 500100695301 ผลิตภัณฑหินสี (ไมนวด
หนาอเมทิสต) 

นายพงษศักดิ์ บุญยมหา เมือง 

3 500101775301 เคร่ืองเขิน กลุมอาชีพเคร่ืองเขนิชุมชนวัดนันทาราม
(วิชัยกุลเคร่ืองเขิน) 

เมือง 

3 500101785301 แผนภาพโลหะ ชื่อ หนุมานจับ
นางสุวรรณมัจฉา 

กลุมหัตถศิลปลานนาวัดศรีสุพรรณ เมือง 

3 500101815301 ชุดเช่ียนหมากเคร่ืองเขินลงรัก
แดงขูดลายโบราณ 

กลุมคัวฮักคัวหาง(บานเขินนันตา) เมือง 

3 500101955301 หมอนอิง ภาพแมญิงก๊ึดเติง
บาวหนอย 

กลุมผลิตภัณฑจากผาฝาย เมือง 

3 500102865301 บาตรพระ / บาตรใสน้ําพุทธ
มนต 10" X 5" 

นางดวงกมล ใจคําปน เมือง 

3 500102985301 ภาพปลาดุนโลหะ นายศรายุทธ ธีรธํารง เมือง 

3 500103305301 ดาบไทยลานนา นายเสกสรรค กลับนุม เมือง 

3 500103525301 Mulberry paint Canvas DIY บริษัท เปเปอรอารค จํากัด เมือง 

3 500103905301 พับ 4 พรอมขาต้ัง(กรอบรูปไม) นายพรเทพ สกุลมาศ เมือง 

3 500104065301 ผลิตภัณฑไมเขยีนลาย  
(พระพิฆเณศ) 

นายอรรจฐาณิศร จมูศรี เมือง 
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3 500600205301 ไมแขวนผา ชมรมศิลปะบนลานดิน แมแตง 

3 500600504902 ผาปูโตะกลม กลุมสงเสริมพัฒนาอาชีพ แมแตง 

3 500600594701 ผลิตภัณฑจักสานไมไผ (กลอง
ทิชชูไมไผ) 

กลมจักสานไมไผหวาย แมแตง 

3 500700245301 ชุดโตะรับประทานอาหาร ศูนยหัตถกรรมเตานารี แมริม 

3 502200135301 เรือสําเภาสยาม กลุมหัตถกรรมจากไม(แมวินเรือจําลอง) แมวาง 

3 501300675301 ชามสลักลายจากไมมะมวง นางลัดดา จินานาง สันกําแพง 

3 501300975301 ชุดเซียนหมากเคร่ืองเขิน นางสาวอารีย อุนจโิน สันกําแพง 

3 501301125301 รมสนาม(ไมเนื้อแข็ง) นายตาคํา กาวีอิ่น สันกําแพง 

3 501301425301 ชุดอัลบั้ม 4 ภาพ ลายนูนตํ่าเยื่อ
สา 

นางสุดารัตน อภิโชติกร สันกําแพง 

3 501301665301 เทียนตะไครหอมกันยุงและ
แมลง 

บจก.ศูนยหัตถกรรมบานเบญจวรรณ สันกําแพง 

3 501302425301 ชุดสมุดโนตเอนกประสงค กลุมหัตถกรรมกระดาษบานตนเปา สันกําแพง 

3 501303845301 ภาพเขยีน นางสาวนงคราญ บุญขันแกว(รานออมสิน) สันกําแพง 

3 501304355301 ผลิตภัณฑตุกตาไม นางธัญรัศมิ์ โกมลนิธิพงศ สันกําแพง 

3 501304375301 ตุกตาต้ังโชว นางสาวอํานวยพร แกนบุญ สันกําแพง 

3 501304535301 โคมไฟ เฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑจากไม สันกําแพง 

3 501305215301 กระเปากระจูด นายทรงพล ปรีคํา สันกําแพง 

3 501305285301 โคมไฟ นางอัญชสา อินทะจักร สันกําแพง 

3 501305305301 ไมแกะ นายภูมินทร อุนศิริ สันกําแพง 

3 501400275303 ตุกตาดินเผาเด็กไทยชุด 
Sawasdee Thailand 

รานประติมากรรมดินเผากอยกอนกะ(นาง
สุดวนา งามเริ 

สันทราย 

3 501400465301 เคร่ืองปนดินเผาเซรามิก(กุณฑี) นายสมนึก ชัยตามล สันทราย 

3 501200865301 กลองกระดาษเช็ดหนา
เอนกประสงค 

กลุมอาชีพผลิตภัณฑแปรรูปจากกระดาษสา
บานไร 

สันปาตอง 

3 501200945301 ไมแกะสลักพระพิฆณศ กลุมหัตถกรรมบานทุงฟาฮาม สันปาตอง 

3 501201405301 ภาพกลวยไม นายเกษม ศรีธรรมราช สันปาตอง 

3 501202145301 ดอกไมประดิษฐจากกระดาษสา
(ดอกบัวสายในกระถาง) 

กลุมดอกไมประดิษฐ สันปาตอง 

3 501202255301 อาชาแกะสลัก นายดําเนิน เอกรักเจริญผล สันปาตอง 

3 501202345301 ดวงใจในความพอเพียง นายประทวน ขันทะ สันปาตอง 
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3 501900105301 โคมไฟไมสักประดับลายดุล
โลหะ 

นายเอกชัย แกววงควาร สารภี 

3 501900345301 โคมไฟต้ังพื้น นายสุรเดช คําปน สารภี 

3 501900375301 ตระกราบุงรีมีฝาปด นางศรีเกตุ ชยัน สารภี 

3 501900465301 ไมเขียนลาย(ศรีมหาโพธ์ิ) นาย ชัยยงค ประเสริฐปน สารภี 

3 501900835301 สมุดพวงกุญแจ กลุมผลิตภัณฑจากกระดาษสา หมูที่7 สารภี 

3 501902025301 ครอบแกววางเทียน นางกนกอร สังวาลย สารภี 

3 501902065302 คนโทเซลาดอน นางวันเพ็ญ ทนันชัย สารภี 

3 501902145301 แจกันไมมะมวง นายอังกูร จันทะวงค สารภี 

3 501500255301 มาโยกสกี บริษัทไทยร็อกก้ิงฮอส จํากัด หางดง 

3 501500855304 ชุดกลองไม นายสุชาติ ปยะศิรินนท หางดง 

3 501501645301 ขันโตก นายนิคม คํายวง หางดง 

3 501501695301 กวางคูมงคล นางวรรณเพ็ญ โปธา หางดง 

3 501502315301 สิ่งประดิษฐจากไม (สิงหทอง) นางเพียร ไชยชนะ หางดง 

3 501502375301 พระพิฆเนศวร นายณรงค สายต๊ิบ หางดง 

3 501502455203 กระเปากระจูดสายหนังฝาหนัง
ติดนิเกิล 

นางสาวตรีชฎา คํารินทร (รานกระจูดดีไซน) หางดง 

3 501502655301 ตูไมลายจักรสาน วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตงานไมและแปรรูป
ไมหมูที่ 10 

หางดง 

3 501502675301 ตูโบราณ (ทําลวดลายแบบเกา) นายชุมพล อาริยะวงค หางดง 

3 501502765301 เทพพนมปกทอง นายอนันต ดีโต หางดง 

3 501502805301 พระพุทธรูป นายปน ศรีวิลัย หางดง 

3 501502945301 กระเปากระจูดธัญชฎา นางอรชพร กาวิละ หางดง 

3 501502965301 สิงห 25 นิ้ว ลงลักปดทอง นายเจริญ มะจันทร หางดง 

2 500200315302 ที่แขวนผาเช็ดมือ กลุมตัดเย็บผาบานวังตวง จอมทอง 

2 500200334902 ตุงชาง กลุมตุงนาบุญ จอมทอง 

2 500400565201 งานถักโครเชต กลมอาชีพบานโครเชต เชียงดาว 

2 500400655201 ปนจิ๋ว กลมแมบานบานทุงดินแดง เชียงดาว 

2 500400695202 ดอกไมประดิษฐจากวัสดุแปรรูป นางสมจิต คนคํา เชียงดาว 

2 502100064701 เสื่อกก กลุมผูสูงอายุบานหนองบัวคํา ไชยปราการ 
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2 502100074701 เคร่ืองปนดินเผา (แจกัน) กลุมเคร่ืองปนดินเผาบานสันทราย ไชยปราการ 

2 501700184902 ผาปูโตะ กลุมทอผากระเหร่ียงบานหลายแกว ดอยเตา 

2 501700445201 ผลิตภัณฑจากรากไม สหกรณผลิตภัณฑรากไมบานแมบวนดอย
เตาจํากัด 

ดอยเตา 

2 500500425301 ผลิตภัณฑจากกระดาษสา นางทัศนีย วุฒิเจริญ ดอยสะเก็ด 

2 500500815301 งานประดิษฐจากผา(ตุกตาชาง) กลุมหัตถรรมสตรีแมบานก่ิวแล ดอยสะเก็ด 

2 500500905301 ผาเคหะภัณฑื (กลองทิชชู) กลุมแมบานเกษตรกรบานสันทราย ดอยสะเก็ด 

2 500501985301 ผลิตภัณฑเชือกมัด หจก.แสนฮา ดอยสะเก็ด 

2 500502155301 หมอนสมุนไพร กลุมหมอนใบชา ดอยสะเก็ด 

2 500502185301 ผลิตภัณฑจากกระดาษสา วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑชุมชนรัฐ
ประชา 

ดอยสะเก็ด 

2 500502205306 ผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย(ครอบครัว
กบกองกอย) 

นางธมนันท ไชยยา ดอยสะเก็ด 

2 500502255301 ผาเคหะภัณฑ(ปลอกกระดาษ
เช็ดหนา) 

นายมนูญ ไชยเฉพาะ ดอยสะเก็ด 

2 500502425301 ตุกตาไม นายเทิดทูน ศรีบุญเปง ดอยสะเก็ด 

2 502400155201 ผาหมพระ กลุมทอผาบานใหมหนองหอย ดอยหลอ 

2 502400275201 ผารองแกว วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากผา
บานดงปาหว 

ดอยหลอ 

2 502400355305 ถาดรองลึกติดชางชูงวง นายสุวฤทธิ์ ประเสริฐสังข ดอยหลอ 

2 500900765301 ไมกวาดดอกหญา กลุมแมบานเพ่ือการผลิตสันติพัฒนา ฝาง 

2 501100095202 ผาเคหะภัณฑ (ผาปโูตะ) กลุมผาฝายปกเวียงพราว พราว 

2 501100165202 กระเปาผาถักลีซู กลุมหัตถกรรมลีซูแปลง 5 พราว 

2 501100215203 ผลิตภัณฑปูโตะ 4 ที่นั่ง (ผา
เคหะภัณฑ) 

กลุมเย็บปกถักรอยบานแมแพง พราว 

2 501100545202 ผาปูโตะถักโครเชร กลมถักทอลานนา พราว 

2 501100565301 โคมไฟไมไผ กลุมทอผาสีธรรมชาติ พราว 

2 500100785301 หัตถกรรมเคร่ืองโลหะ (แผน
ภาพโลหะตอกลาย) 

นายสนิท พันธวงค เมือง 

2 500100855301 ถาดอลูมิเนียมลายชาง นายทรงฤทธิ์ ชัยรังษี เมือง 

2 500101005301 ถวยรางวัลลายทอง หางหุนสวนจํากัด เจียงดินเซรามิค เมือง 

2 500101745301 MULBerry paint PC MiNi กลุมศิลปะหนองปาคร่ัง เมือง 
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2 500102845302 RATCHAPHRUCK 
NATIONAL FO THAILAND 

วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพหัตถกรรมบานทา
เดื่อ 

เมือง 

2 500102975301 บายศรีประดิษฐจากผา (บายศรี
ขันผูกมือ 3 ชิ้น) 

กลุมบายศรีหนองปาคร่ัง เมือง 

2 500103155301 หัตถกรรมเคร่ืองโลหะ (ขันน้ํา
อลูมิเนียมเจือ) 

นายสุภาพ เจริญภักดี เมือง 

2 500104085301 ใตรมโพธ์ิของพอ กลุมหัตถกรรมเปาแกวศิลป เมือง 

2 500104255301 โคมแขวน (โคมกระจังทอง 12 
ราศรี) 

กลุมหัตถกรรมโคมไฟตุงไชยลานนา เมือง 

2 500300325301 ปนปกผมหัวแกว นายสงวน นิปุณะ แมแจม 

2 500600585207 ผาปก กลมหัตถกรรมบานหนองกอก แมแตง 

2 500700095301 บัวสัตตบงกชกระดาษสา กานดาดอกไมกระดาษสา แมริม 

2 500700235310 หมอนอิงปกโซลายดอกไม/นก น.ส.เกศกันยา โอภานุรักษธรรม/รานกระแต แมริม 

2 500700495301 สมุดบันทึก กลุมกระดาษสา แมริม 

2 500700645305 ชุดผาปูโตะ รองจาน รองแกว
ลายกลวยไมเหนือ 

กลุมผลิตภัณฑผาและโครเชต 
บานหวยทราย 

แมริม 

2 500700655304 ผาเคหะภัณฑ (ผาปโูตะเล็ก) กลุมหัตถกรรมในครัวเรือนบานแมกะเปยง แมริม 

2 500701345301 ผาคลุมเตียงดนมือ เชียงใหม แฮนด ควิลท แมริม 

2 500701365203 กลวยไมชางกระ กลมดอกไมประดิษฐจากดินวิทยาศาสตร
บานวังปอง 

แมริม 

2 500701375201 เปลญวนถักมือ นายเจริญ จอมงาม แมริม 

2 500701385301 ผามานทอมือ กลุมตัดเย็บหนองปลามัน แมริม 

2 502200175301 สิ่งประดิษฐจากไม เกมสตัว T กลุมหัตถกรรมเกมสไมบานสบวิน แมวาง 

2 502200555201 ดอกไมประดิษฐ กลุมประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว แมวาง 

2 502200705201 ปฏิทิน นายสุวิทย อริยะ แมวาง 

2 501001495301 ขลุยผิว นายสมศักด์ิ เกตุเพชร แมอาย 

2 501300155301 สัตวศรษฐกิจชางมาวัวความย กลุมหัตถกรรมตีลายแผนแรและไม สันกําแพง 

2 501300405301 กินรี กลุมผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย สันกําแพง 

2 501301015301 ผาปกมือรูปปกพระพิฆเณศวร นางกิตติมา สินรา สันกําแพง 

2 501301115301 รมสนามไมเน้ือแขง็ นางบัวเร็ว กาวีอิ่น สันกําแพง 

2 501301195301 ถังเอนกประสงคจาก 
เปลือกปอสา 

นายวิจิตร ญ่ีนาง สันกําแพง 
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2 501301775301 ผาปูตกแตงโตะ,เตียง นางอารี สังขา สันกําแพง 

2 501302385301 กลองใสเคร่ืองประดับ กลุมแมบานบานตนผ้ึง สันกําแพง 

2 501304235301 สลัดโบวลายสีเทคนิค นายสุวัฒน อรินแกว สันกําแพง 

2 501304295301 ตะเกียงไมมะมวง นายทศพล โปธิมอย สันกําแพง 

2 501304345301 เทียนหอมกันยุง นางชิดชนก ชัยชมภู สันกําแพง 

2 501304385301 ตุกตาปนดินเผาเด็กยิ้ม นางสุชานันท วงคตานอย สันกําแพง 

2 501304645301 งานปนขี้เล่ือยรูปพระพิฆเนศน่ัง
ดอกบัวบนแผนไม 

นางศรีแกว สมอูป สันกําแพง 

2 501304725301 กรอบรูปไมสัก กลุมผูสูงอายุบานวังธาร สันกําแพง 

2 501304735301 ปลอกหมอนจากเศษผา นางเฉลิมศรี คันธา สันกําแพง 

2 501304875301 อัลบั้มกระดาษสาบาติกทําจากสี
ธรรมชาติ 

นางสุนัน โปธิตา สันกําแพง 

2 501304955301 แจกันเซรามิค บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรรี่ สันกําแพง 

2 501305065301 รองเทาหนังเทียม ไชยวัฒน ชาเนตร สันกําแพง 

2 501305115301 ปนยิ้ม ตุกตาดินเผาไสกระดาษ
ทิชชู 

อรรฐภณ จินะกัน สันกําแพง 

2 501305185301 ตุกตาผาซองจดหมาย นางจันทรฉาย อุดมผล สันกําแพง 

2 501305295301 ฐานวางกระบ่ี นางจุฑามาศ ปรีคํา สันกําแพง 

2 501400905301 โคมแขวนกรงนก(ไมตาล) นายฐปนพัฒน ทิพยปญญา สันทราย 

2 501401825303 กระเปาใสผา นางสาวจีลี เลาฮือ สันทราย 

2 501402145201 ดอกกลวยไมประดิษฐ แสงชัย อภิรมรัตน สันทราย 

2 501402205201 ผาคลุมเตียงดนมือ นางเกศริน ฤกษพจนีย สันทราย 

2 501200085301 ชุดของใชในท่ีทํางาน นางสาวดวงแข ศรีวิชัย สันปาตอง 

2 501200875301 กรอบรากไม กลุมอาชีพแกะสลักไมบานกูคํา สันปาตอง 

2 501201425301 ชางลีลาชูงวง นายทวีสิน ศรีวิชัย สันปาตอง 

2 501202265301 ชางไชยมงคลแมรักลูก นางปทุม เบญจมาส สันปาตอง 

2 501202645301 กลองไมจิ้มฟน นายทรงเดช นันทะชัย สันปาตอง 

2 501202705301 หัตถกรรมเคร่ืองโลหะภาพพระ
พิฆเนศวร 

นายมลฑล เที่ยงเมอืง สันปาตอง 

2 501900445203 ถาดผลไม นาย นอม ทิพยปญญา สารภี 

2 501901805301 กรอบรูปชางนั่งกระดาษสา นางพูนสวัสดิ์ สุภสวัสดิ์ สารภี 
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ดาว 
รหัส

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

2 501901845301 แกวชาหัวชาง นาง แสงหลา เครือสาร สารภี 

2 501901885301 หมวกสุริโยทัย วิสาหกิจชุมชนกลุมของท่ีระลึก 
จากใบตาลและไมไผ  

สารภี 

2 501901975301 โจรสลัดตาเดียว นายกฤตภาส เขื่อนคํา สารภี 

2 501901995301 นกฮูกต้ังโชว นายอัครเดช วรรณโล สารภี 

2 501902045301 แจกันปรอทลายมังกร นางพัฒณีย กาวิชัย สารภี 

2 501902055301 ภาพกระดาษสามมิติรูปมังกร
เงินถือแกวสารพัดนึก 

นายภาคภูมิ โตวัชรกุล สารภี 

2 501500785301 กระเปาจักรสาน หญากระจูด นางสาวเบญจกูล คณุโย หางดง 

2 501500915301 จักสานไมไผ นางสาวจินดา ชัยยา หางดง 

2 501502555301 กระเปากระจูด ลายหนัง นางสาวแพรวพรรณ หมองแดง หางดง 

2 501502795301 โถขาวเซรามิคเขียนลายดอกไม นางวรรณิดา สายอินตะ หางดง 

2 501503075301 ตุกตาเด็ยิ้มสยาม กลุมประติมากรรมดินเผาบานปาตาล หางดง 

2 501600485301 เชิงเทียน กลุมหัตถกรรมแกะสลักใหมยูงทอง ฮอด 

1 500300525301 ภาพลายปาแกะสลัก นายคําหลา ศรีคํา แมแจม 

1 500600935302 พรมเช็ดเทา กลุมผลิตภัณฑจากเศษผาบานหนองผึง แมแตง 

1 502200725301 ผาหมนวม กลุมวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตําบลแมวาง แมวาง 

1 501301675301 ผาปกดวยมือ นางสายสุนีย คําปวน สันกําแพง 

1 501305055301 ตุง กลุมผูสูงอายุ สันกําแพง 

1 501200035301 กลองทิชชูผาทอ นางมณทิรา ใจดวงจันทร สันปาตอง 
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ตาราง ค. 5  รายชื่อผูผลิตสินคา OTOP ท่ีไดรับการคดัสรร สุดยอดสินคา OPC ป 2553 
จังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai OTOP Product Champion 2010) 

ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร  จํานวน 13 ราย 
 

ดาว 
รหัส

ผลิตภัณฑ 
ชื่อผลิตภัณฑ ชื่อกลุม อําเภอ 

5 500400545204 ขม้ินชันแคปซูล กลุมแมคําปอโอสถ เชียงดาว 

4 500200124701 ผลิตภัณฑสมุนไพรปรับอากาศ
(ชางปรับกล่ิน) 

กลุมสมุนไพรปรับกล่ิน 
 BIO HERB 

จอมทอง 

4 500102895201 แชมพูดอกอัญชัน นายบรรเลง อุปละกูล เมือง 

4 500103505201 ผลิตภัณฑบํารุงผิว นางลัดดาวัลย วรรณฤมล เมือง 

4 500701214901 สบูกลีเซอรีน หจก.เกล็ดถวา เซนสแอนดเซนซิบิลิต้ี แมริม 

4 502300855201 หมอนสมุนไพร (หมอนสุขภาพ
ใบชา) 

กลุมหมอนสุขภาพใบชา หมูที่ 2 แมออน 

4 501901245201 สะเปรยฉีดพนระงบักล่ินเทา นางสาว กิตติยา ลาภโต สารภี 

3 500103585301 เซร่ัม c (SERUM VITAMIN C) นายประสงค ไพฑูรยชัยภรณ เมือง 

3 500601705301 น้ําแรบัวบก นางสาวนริณี แตมณีรัตนะ แมแตง 

3 501400055202 สบูน้ํานมแพะ ชอฟาโปรดักส  
โดย นายสุเมธ จินดารัตนาภรณ 

สันทราย 

3 501402465304 Gloden silk sericin serum บริษัท เจ.ที.ซิลค จํากัด สันทราย 

2 501900805202 ยาอบตัวสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีแมบาน  
หมูที่ 1 ต.หนองผ้ึง 

สารภี 

2 501502925301 แชมพูและครีมนวด 
ผสมอะโวคาโด 

แมบานเกษตรกรแมขนิลเหนือ หางดง 
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ภาคผนวก  ง 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชยีงใหม 

 

 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบผลการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
เพื่อใหทราบแนวทางการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในโอกาสตอไป ความคิดเห็นใน
แบบสอบถามนี้มีประโยชนตอการปรับปรุงระบบ การประเมินการใชงานระบบฯ จะไมสงผล
กระทบใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 

 

แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอนคือ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การประเมินผลการใชงานระบบฯ 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงระบบฯ 
 
 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ในชอง  ขอมูลท่ีตรงกับทาน 
 

 ผูบริหาร     
 เจาหนาท่ี  
 ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
 ผูซ้ือ 
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ตอนท่ี 2 การประเมินผลการใชงานระบบฯ 

แบบสอบถามสําหรับผูใชระบบ 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองใหคะแนนท่ีทานคิดวาเหมาะสม 

และตรงกับความตองการของทานมากท่ีสุด 

รายการ 

ระดับความคดิเห็นฯ 

มา
กที่

สุด
  

มา
ก  

ปา
นก

ลา
ง  

นอ
ย  

นอ
ยที่

สุด
  

5 4 3 2 1 

1.  ดานความสะดวกและความสวยงาม 
1.   ความเหมาะสมของการจัดวางเมนูสําหรับการใชงาน      
2.   ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3.   การเรียกดขูอมูลทําไดงายและสะดวก      
4.   การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก      

2.  ดานการปอนขอมูลและการตรวจสอบ 
1 .  การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก      
2.   ข้ันตอนในการปอนขอมูลมีความสะดวก      
3.   มีการตรวจสอบและแจงผลท่ีสะดวก      

3. ดานการประมวลผลและความถูกตอง 
    1.   ความถูกตองในการประมวลผลของสวนตางๆ      
    2.   การประมวลผลรวดเร็วและถูกตอง      
    3.   มีกระบวนการเปนลําดับข้ัน      
    4.  ชวยลดข้ันตอนการทํางานเดิมลง      
4.   ดานการแสดงผลและรายงาน 
    1.  รายงานเหมาะสมกับการนําไปใชงาน      
    2.  รายงานมีความถูกตอง      
    3.  การปรับแตงรายงานและการแสดงผลสะดวกตอการใชงาน      
    4.  รายงานสามารถนําไปใชงานไดจริง      
    5.  สามารถนํารายงานไปใชประโยชนตอการตัดสินใจดานตางๆ      
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงระบบฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามน้ี  จัดทําข้ึนเพื่อสํารวจความคิดเห็นและการใชงานระบบสารสนเทศ          

เพื่อการจัดการผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม       
ซ่ึงเปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนตามหัวขอการคนควาอิสระระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ผูจัดทําขอขอบพระคุณสําหรับทุกคําตอบและ
ความคิดเห็นอันเปนประโยชนยิ่ง 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล  นายสามภพ  กาศสกุล 
 

วัน เดือน ปเกิด  24  ตุลาคม  2521 
 

ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  บริหารธุรกิจ 
สาขาพณิชยการ (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายพั 
ปการศึกษา 2538 

 

สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  บริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 
ปการศึกษา 2540 

 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายพั 
 ปการศึกษา 2542 
 

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ 
สํานักงานพาณิชยจงัหวัดเชียงใหม 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ  กระทรวงพาณิชย 
 

พ.ศ. 2550 – 2550 นักวิชาการประกันภัย 4  
สํานักงานประกันภยัจังหวดัเชียงใหม 
กรมการประกนัภัย กระทรวงพาณิชย 
 

พ.ศ. 2547 – 2550 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4  
สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3  
จังหวดัขอนแกน  กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

พ.ศ. 2543 – 2547 Administrative Assistant Officer  
บริษัท ศูนยออสเตรเลีย (ประเทศไทย) จํากดั 

 


