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โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
ชัยวัฒน์  ธานีรัตน์
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีชุมชน

	 กรมวทิยาศาสตร์บรกิารได้ด�าเนนิงานโครงการยกระดบั	

OTOP	 ใน	 10	 จังหวัดเป้าหมาย	 (Big	 Rock)	 ได้แก่	 จังหวัด	

แม่ฮ่องสอน	น่าน	ตาก	นราธิวาส	ปัตตานี	กาฬสินธุ์	นครพนม	

บุรีรัมย์	 อ�านาจเจริญ	 และชัยนาท	 ในสินค้า	 OTOP	 ประเภท

ผลิตภัณฑ์ผ้า	 และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 โดยผ่าน

กลไกการด�าเนนิงานของหน่วยงานภายในกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 ประชารัฐ	 และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี	 เพื่อ

ร่วมกนัพฒันา	OTOP	มุง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ	OTOP	

ให้ผลติสงิค้าทีม่คีณุภาพ	เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	ส่งเสริมการ

สร้างงานที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	 (วทน.)	 การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สร้างขีด

ความสามารถให้ผูป้ระกอบการ	OTOP	มคีวามรูส้ามารถพฒันา

สร้างมลูค่าเพ่ิมและยกระดับคณุภาพสนิค้าให้ได้มาตรฐาน	สร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า	 เสริมสร้างรายได้และสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน	 พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 การด�าเนินงานโครงการนี	้ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ	OTOP 

ใน	 10	 จงัหวัดเป้าหมายได้รบัการพฒันาศักยภาพด้านกระบวน 

การผลติและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ไม่น้อยกว่า	

1,000	กลุ่ม	โดยเป็นผู้ประกอบการ	OTOP	ได้รับประโยชน์จาก

การพัฒนาไม่น้อยกว่า	15,000	ราย	 เป้าหมายความส�าเร็จการ

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ	 ช่วยแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นรูปธรรม	 ด�าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน	 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

ดังนี้	

 1. การจัดงาน“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับ

ภูมิภาค” ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย	 เพื่อให้เป็นช่องทางได ้

พบกับผูป้ระกอบการ	OTOP	ในพืน้ทีเ่ป็นการกระตุ้นความสนใจ

ในความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจ	 เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์น�า

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (วทน.)	 ไปใช้เพื่อการ

พัฒนาการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิต	 ผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการ	OTOP	 เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขัน	รวมท้ังต่อยอดพัฒนาผูน้�ากลุม่	OTOP	ให้

เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา	OTOP	อย่างต่อเนื่องยั่งยืนด้วย		

 

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกบัสถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	จดังานมหกรรมวทิย์สร้างอาชพี	

ยกระดับภูมิภาค		9	ครั้ง	ได้แก่	

   

 
ครัง้ที่ จังหวัด วันที่จัดงาน

1 น่าน	 ระหว่างวันที่	20	–	21	เมษายน	2561

2 บุรีรัมย์	 ระหว่างวันที่	7	–	8	พฤษภาคม	2561

3 อ�านาจเจริญ	 วันที่	15	-	16	มิถุนายน	2561

4 นครพนม	 วันที่	23	-	24	กรกฎาคม	256

5 แม่ฮ่องสอน	 วันที่	2	-	3	สิงหาคม	2561

6 ตาก	 วันที่	9	–	10	สิงหาคม	2561

7 ชัยนาท	 วันที่	15	–	16	สิงหาคม	2561

8 กาฬสินธุ์	 วันที่	22	–	23	สิงหาคม	2561

9 นราธิวาส	 วันที่	29	–	30	สิงหาคม	2561
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 2. การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค 

ด�าเนนิงานโครงการยกระดบั OTOP ใน 10 จังหวดัเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภมูภิาค	จ�านวน	9	แห่ง	ได้แก่	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	มหาวิทยาลยักาฬสินธุ	์มหาวิทยาลยั

ราชภฏัอุตรดติถ์		สกลนคร		อบุลราชธาน	ีบรุรีมัย์	ร้อยเอด็	สงขลา	

และ	ยะลา	โดยได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	เมือ่วันท่ี		21	

พฤษภาคม	2561	ม	ีขอบเขตการด�าเนนิงานโดยการจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	

ประกอบด้วย

  2.1 การรบัสมัครและคดัเลอืกกลุม่ผู้ประกอบการ 

OTOP เข้าร่วมโครงการฯ	โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	 ส�านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัด	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 เพื่อรวบรวมข้อมูลและ

ก�าหนดกลุม่เป้าหมายทีม่คีวามพร้อมต้องการรับเทคโนโลยไีปใช้		มี

การส�ารวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	และได้

คดัเลือกกลุม่ผูป้ระกอบการ	OTOP	ประเภทผลติภัณฑ์ผ้า	และ

ผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	หรอืผลติภณัฑ์ประเภทอืน่ทีไ่ด้รบั

ความเหน็ชอบจากกรมวทิยาศาสตร์บริการ	 จ�านวนกว่า	 1,000	

กลุ่ม	 ต่อจากน้ันท�าการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพความ

พร้อมของกลุม่ผูป้ระกอบการ	OTOP	ด้านคุณภาพผลติภณัฑ์ชมุช

ประเภทผลติภณัฑ์ผ้า	และผลติภัณฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร	ก่อนเข้า

ร่วมการพฒันา	และให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้นแก่กลุ่มผู้ประกอบการ	

OTOP	ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	รวบรวมข้อมลูแนวทางการพฒันาและ 

แก้ไขปัญหา	 รวมท้ังข้อมูลความต้องการวัสดุอุปกรณ์	 วัตถุดิบ	

ของกลุ่มผู้ประกอบการ	 OTOP	 ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 

โครงการฯ	เพือ่การพฒันากระบวนการผลิต	 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิต	

  2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กลุ่มผู้ประกอบการ	OTOP	ตาม

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ	

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ	OTOP	ประเภท

ผลิตภัณฑ์ผ้า	และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	มุ่งเน้นจัด

อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลย	ีตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ด้มี

การรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ	รวมทั้งวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพือ่

พฒันากระบวนการผลติ	การควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์โดย

วิเคราะห์ทดสอบตามความเหมาะสมของแต่ละมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการพัฒนา	 ตลอดจนการให้ค�าปรึกษา

เชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าและสิ่งทอและ	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

  2.3 การประเมนิและคดัเลอืกผู้น�ากลุม่และวเิคราะห์ 

ดาวเด่น (Case Success)	 	 เป็นการประเมินและคัดเลือก

กลุ่มผู้ประกอบการ	 OTOP	 ที่มีแนวโน้มเป็นผู้น�ากลุ่ม	 และ

วิเคราะห์ดาวเด่น	 (Case	 Success)	

  2.4  การวเิคราะห์และประเมนิแนวทางการพฒันา

ต่อในอนาคตของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ  

ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์และประเมนิศกัยภาพของกลุม่เป้าหมายที่

เข้าร่วมโครงการ	ภายหลังได้รับการพัฒนา	และจัดท�ารายงาน

แนวทางการพฒันาในอนาคตของกลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ	

เพ่ือเป็นข้อมูลส�าหรับหน่วยงานในการพัฒนาต่อไป	 โดยวาง 

รูปแบบกลไกในการบริหารจัดการของกลุ่มรวมเพื่อการขยาย

ผลการพัฒนาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์	 และแนวทางถ่ายทอด

ขยายผลไปยังสมาชิกอื่นๆ	ในแต่ละกลุ่ม

  2.5 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพกลุม่ผูป้ระกอบการ 

OTOP	โดยสนบัสนนุด้านวสัด	ุอปุกรณ์	และวตัถดุบิ	ให้แก่กลุม่

ผู้ประกอบการ	OTOP	 เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต	

และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	 รวมทั้งส่งเสริมการตลาด 

ให้กลุ ่มเป้าหมายจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 ของกลุ่ม 

ผู้ประกอบการ	OTOP	ที่เข้าร่วมโครงการ	รวมทั้งยังจัดท�าเป็น

สือ่ดจิทิลัการเรยีนรูโ้ดยถอดบทเรยีนจากการพฒันาองค์ความรู้

ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการOTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า	 และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

วศ.วันนี้



 

 2.6  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ ์

และตรงความต้องการของตลาด	ซึง่อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ		

 

 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้ ผ่านเครือข่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สร้างอาชีพ ยกระดับ

ภูมิภาค ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย โดยเทคโนโลยีพร้อมใช้ 

เก่ียวกับการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและผลิตเครื่องกรองน�้า

เพื่อการอุปโภคและบริโภค	 จะช่วยให้ประชาชนสามารถผลิต

สารกรองสนิมเหลก็และเครือ่งกรองน�า้ได้เองในราคาต้นทนุต�า่	

ได้ด�าเนินงานฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการหลกัสตูร	“การผลติเครือ่ง

กรองน�า้อ่อนเพือ่ใช้ในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์	OTOP”	เพือ่

ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กบัเครือข่าย	อปท.	และสถาบนัการศึกษา

ในพื้นที่	เพื่อจะน�าเครื่องกรองน�้าอ่อนที่ได้จากการฝึกอบรมไป

ติดตั้งในชุมชนส�าหรับผลิตน�้าอ่อนที่สะอาดและปลอดภัย

บริการให้กบัผูป้ระกอบการ	OTOP	น�าไปใช้ในกระบวนการผลติ

และประชาชนน�าไปใช้ในชุมชน	 	 รวมทั้งยังส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	และสถาบนัการศึกษาในพืน้ทีใ่ห้สามารถ

ขยายผลการด�าเนินงานโดยสร้างให้เกิดวิทยากรระดับท้องถ่ิน

ในชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มอื่น	ๆ	ต่อไปด้วย	

 

ในเดือนสิงหาคม	2561	ได้ด�าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	

OTOP	กลุ่มต่าง	ๆ	ได้แก่

	 1.	 อบต.ยอดแกง	 และ	 อบต.หลักเหลี่ยม	 อ.นามน		

จ.กาฬสินธุ์	จ�านวน	30	ชุมชน		

	 2.	 อบต.ไพศาล	อ.ประโคนชัย	จ.บุรีรมัย์	จ�านวน	7	ชมุชน		

	 3.	 อบต.ไผ่ล้อม	อ.บ้านแพง	จ.นครพนม	จ�านวน	3	ชมุชน		

	 4.	อบต.แมด	อ.ลอือ�านาจ	จ.อ�านาจเจรญิ	จ�านวน	20	ชมุชน		

	 5.	วทิยาลยัเทคนคิอ�านาจเจรญิ	จ.อ�านาจเจรญิ		จ�านวน	1	

สถาบันการศึกษา

	 ท้ังนี้มีแผนการขยายผลการด�าเนินงานเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องกรองน�้าอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ในจังหวัดท่ีเหลือให้ครอบคลุมทั้ง	 10	

จังหวัดเป้าหมาย	 มุ่งเน้นบรรลุผลส�าเร็จตามนโยบายรัฐบาลท่ี

ให้ความส�าคัญกับการกระจายรายได้	 โอกาส	 และความม่ังค่ัง

อย่างเท่าเทียม	 การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน		

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการท�าธรุกจิทีจ่ะส่งผล

ให้ประเทศหลดุพ้นจากกบัดกัของความเหลือ่มล�า้		ส่งเสรมิการ

ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	เพื่อให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
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ว.ศ. วันนี้

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ




