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การพัฒนาศักยภาพด�านการผลิตสําหรับ

ผลิตภัณฑ�กระดาษหัตถกรรม
ฐิตารินีย  สุโรพันธ

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  กองวัสดุวิศวกรรม
สุรวุฒิ  พวงมาลี

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  กองวัสดุวิศวกรรม

 หากพูดถึงผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมแลว ทุกคนคงรูจัก

และคุนเคยเปนอยางดีวาเปนงานหัตถกรรมที่มีภูมิปญญามานาน

หลายรอยป มีเอกลักษณทองถิ่นและความสวยงามเฉพาะตัว

เปนท่ีนิยมอยางแพรหลายทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ

โดยกลุมลูกคาภายในประเทศสวนใหญเปนกลุ มนักทองเท่ียว

รองลงมาเปนการซ้ือขายระหวางครัวเรือน ผลิตภัณฑกระดาษ

หัตถกรรมที่ไดรับความนิยมเปนของซ้ือฝาก ประเภทของชํารวย 

เชน กระดาษหัตถกรรมเพื่อการตกแตง กลองชุดใสของ สมุดโนต 

กระดาษวาดเขียน อัลบั้มรูป ถุงกระดาษใสของ และการดอวยพร 

เปนตน สวนกลุมลูกคาตางประเทศนั้นมีคูคาหลากหลายประเทศ

ทั่วโลก สวนใหญเปนลูกคาประเทศทางยุโรป ประเทศทางฝง

ตะวันออกกลางและประเทศทางเอเชีย ซึ่งถือไดวาประเทศเหลานี้

เปนตลาดหลักเพื่อการสงออก มียอดการสงออกมากกวาครึ่งของ

ผลติภณัฑทีผ่ลติไดทัง้ประเทศและยงัขยายตวัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ธุรกจิ

ผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมนั้นจึงมีความสําคัญตออุตสาหกรรม

ทองเที่ยวและการคาการสงออก เรียกไดวาเปนธุรกิจฐานรากที่มี

ความสําคัญตอทางเศรษฐกิจของประเทศ

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมเปนธุรกิจแบบ

ฐานรากทีม่ทีัง้ผูประกอบการขนาดกลาง ผูประกอบการขนาดยอม 

วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจครัวเรือน ซึ่งมีรูปแบบแตกตางจาก

อุตสาหกรรมกระดาษท่ัวไป ทั้งกระบวนการและวัตถุดิบท่ีใชใน

การผลิต โดยวัสดุที่ใชในการผลิตสวนใหญมาจากปาธรรมชาติ 

วัสดเุหลอืใชจากธรรมชาต ิการเกษตรและอตุสาหกรรมทีใ่กลเคยีงกบั

แหลงผลิต โดยแตละภูมิภาคของประเทศมีการใชวัสดุสําหรับ

การผลติแตละทองถิน่ทีต่างกนัไป ตวัอยางเชน ภาคเหนอืมวีสัดใุน

การผลิตหลักที่เปนเอกลักษณนั้น คือ ปอสา ทางภาคใตมีการนํา

ตนกระจดูทีเ่หลอืจากการทาํเสือ่มาทาํผลิตภณัฑกระดาษหตัถกรรม 

และภาคกลาง วัสดุที่ใชนั้นไดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

และกระดาษรีไซเคิล ซึ่งกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนี้ยัง

ใชวิธีแบบดั้งเดิมท่ีทําสืบตอกันมายาวนาน ขาดความเขาใจและ

มีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชและแกปญหาใน

กระบวนผลิตนอยมาก ทําใหการผลิตมีคุณภาพที่ยังไมคอยได

มาตรฐาน กําลงัการผลติยังตํา่เมือ่เทียบกับความตองการ จงึทําให

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมเติบโตไดไมเต็มท่ี 

เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมกระดาษทั่วไปที่มีการวิจัยพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

 ดงันัน้ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร โดยกลุมวสัดธุรรมชาตแิละ

เสนใย กองวสัดวุศิวกรรม เลง็เหน็ความสาํคญั การนาํงานวจัิยและ

พัฒนามาใชพัฒนากระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมผลติภณัฑ

กระดาษหตัถกรรม

การถ�ายทอดองค�ความรู�และเทคโนโลยีสู�ผู�ประกอบการ
 การนําองคความรู ทางเยื่อและกระดาษไปถายทอด

เทคโนโลยีและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาล ในการชวยสรางคุณภาพและมูลคาใหผูประกอบการ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมในประเทศ กลุมภาคกลาง 

1. กลุมพัฒนาอาชีพวีรไทย ตาํบลไผจาํศลี อาํเภอวเิศษชัยชาญ 

จงัหวดัอางทอง  2. กลุมดอกไมบหุงา ตาํบลทาพีเ่ลีย้ง อาํเภอเมอืง 

จังหวัดสุพรรณบุรี  3. วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี 

4. ชุมชนตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ

กลุมภาคเหนอืไดไปถายทอดเทคโนโลยใีหแก 1. ชุมชนบานตนเปา 

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และ 2. ชุมชนมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
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 จากการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ไดรับ

การตอบรับที่ดีและผูประกอบการประสงคขอใหมีการฝกอบรม

เชงิปฏบิตักิารในเรือ่งใหมอยางตอเน่ือง รวมถงึขอใหชวยแกปญหา

เรื่องวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิตและแกไขปญหาดานคุณภาพ

การผลิตที่ทําให ผลิตสินค าไม พอกับความตองการ โดย

กรมวิทยาศาสตรบริการไดทําการวิจัยพัฒนาหาวัตถุดิบทดแทน

เพือ่ตอบโจทยและนาํองคความรูไปถายทอดแกทางผูประกอบการ 

เปนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดานเยื่อและกระดาษและรักษา

สิ่งแวดลอมไปพรอมกัน ดังตอไปนี้ 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�กระดาษหัตถกรรมให� ได�
มาตรฐาน 
 กรมวิทยาศาสตรบริการไดรวมมือกับทางสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดนําองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนไปถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการให

ผูประกอบการ ในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรมสู

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยใหความรูและสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม ดานการผลิตใหได

มาตรฐานตามหลักเกณฑที่ใชในการตัดสิน และกระบวนการใน

การยืน่ขอตรารบัรองมาตรฐานผลติภณัฑชมุชน (มผช.) ของผลติภณัฑ

กระดาษหตัถกรรม เพือ่ใหผูประกอบการมคีวามรู และตระหนกัถึง

ความสาํคญัในการขอตรารับรอง มผช. ผูประกอบการใหความสนใจ

เปนจํานวนมากในการยื่นขอตรารับรอง มผช. 

 อกีหนึง่เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีก่รมวทิยาศาสตรบรกิาร

ไดนําไปถายทอด คือ การผลิตภาพนูนตํ่าจากกระดาษหัตถกรรม 

ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ซึ่งหลังจากเขารับ

การถายทอดแลวผูประกอบการนาํเทคโนโลยทีีไ่ดไปพฒันาลวดลาย

ของตนเอง จนเปนที่นิยมติดตลาด โดยราคาขายอยูที่ 1,000  -  

5,000 บาท เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกระดาษหัตถกรรมและ

ทํารายไดใหกับทางชุมชน 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพกระดาษหัตถกรรม
สูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ใหแกชุมชนมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตภาพนูนตํ่าจากกระดาษหัตถกรรม 
ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ใหแก 

ชุมชนบานตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตภาพนูนตํ่าจากกระดาษหัตกรรม
ปดผงเงิน ผงทอง ผงนาค ผงฝุนสีธรรมชาติ ใหแก 
ชุมชนตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กลุมวัสดุธรรมชาติและเสนใยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกชุมชน
ตาํบลวงัดง อําเภอเมือง จังหวดักาญจนบรีุ ในการยืน่ขอจนไดรับตรารบัรอง มผช.
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งานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ�
 จากปญหาปริมาณผักตบชวาจํานวนมากในแมนํ้ากีดขวาง

การจราจรทางแมนํ้าและระบบระบายนํ้า กอใหเกิดมลภาวะทาง

สภาพแวดลอม  กรมวิทยาศาสตรบรกิารไดทาํการวจิยัเพือ่ลดปญหา

ขางตน ดวยการนําผกัตบชวามาใชเปนวตัถดุบิในการผลติกระดาษ

หัตถกรรมหรือใชผักตบชวาทดแทนหรือผสมกับเยื่อจากวัสดุอื่น 

รวมถงึพฒันารูปแบบและผลติภณัฑใหมคีวามเปนสากล นาํไปผลติ

เปนภาพนูนตํ่า กลองกระดาษทิชชู กระถางตนไมและของชํารวย 

เปนตน และไดถายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

กระดาษหตัถกรรมจากผกัตบชวาใหแกทางวสิาหกจิชมุชนบางมวง 

จังหวัดนนทบุรี

งานวิจัยพฒันาเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต�นทุนการผลิต                                                            
 ในการแกปญหาใหกบัผูประกอบการระดบั OTOP ทีป่ระสงค

ขอผานทางโครงการคูปองวิทยเพ่ือโอทอป โดยมีการถายทอด

เทคโนโลยแีละนวตักรรม จาํนวนทัง้หมด 5 ราย ไดแก ผูประกอบการ

จากจังหวัดเชียงใหม ในโครงการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษ

หัตถกรรมจากปอสาเพื่อเพ่ิมคุณภาพและลดตนทุนการผลิต

และจังหวัดขอนแกน ในโครงการพัฒนากระบวนการผลิต

กระดาษจากเศษเหลือท้ิงจากการผลิตเครื่องจักสานจากเสื่อกก 

นอกจากนั้นยังไดมีการทํากิจกรรมวิจัยตอเนื่อง สําหรับกิจกรรม

วิจัยป 61 ไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเสนใยจาก

ตนขาวโพด เพื่อทดแทนวัสดุปอสา และพัฒนาการผลิตเยื่อและ

กระดาษจากตนกกเหลือท้ิงในงานหัตถกรรม เพื่อเตรียม

องคความรู ไวสําหรับการชวยแกปญหาจากผู ประกอบการ

ตอไป

 การนาํองคความรูจากการวจิยัพฒันาทางดานเย่ือกระดาษ

และเสนใยธรรมชาติไปถายทอดเทคโนโลยีแกผู ประกอบการ 

ทําใหธุรกิจผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรมมีศักยภาพในการผลิต 

ลดเวลา ลดตนทุน และมีวัตถุดิบในการผลิตท่ีเพียงพอ ทําให

การสงออกสินคาทําไดอยางตอเนื่อง เมื่อผลิตภัณฑกระดาษ

หตัถกรรมไดมาตรฐานรบัรอง มผช. ทาํใหลกูคาเกดิความเชือ่ม่ัน

ในการเลือกซ้ือ และผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับท้ังภายในและ

ตางประเทศ สรางความมัน่คงทางดานเศรษฐกจิทัง้ระดับชมุชนสู

ระดับประเทศอยางยั่งยืน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม
จากผักตบชวา ใหแก วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑกระดาษหัตถกรรม
จากผักตบชวา ใหแก วิสาหกิจชุมชนบางมวง จังหวัดนนทบุรี
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