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บทสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยเครือขายองคความรู! KBO จังหวัดร!อยเอ็ด ประจําป*
งบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงคของโครงการดังนี้คือ 1) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ OTOP ให!มี
คุณภาพ ได!มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑที่เหมาะสม และสามารถสร!างเป<นนวัตกรรม จํานวน 10 ผลิตภัณฑ
2) เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ OTOP ที่ผานกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือขายองคความรู! KBO
จังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ เข!ารวมประกวดและเผยแพรผลการดําเนินงาน กลุมเป?าหมายของผู!เข!ารวม
โครงการ ได!แก ผู!ผลิต ผู!ประกอบการ OTOP จํานวน 10 กลุม/ผลิตภัณฑ วิทยากร และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร!อยเอ็ด รวมทั้งสิ้นจํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช!ในการประเมินโครงการ ได!แก
หลักสูตรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบประเมินโครงการ สถิติที่ใช!ในการประเมินโครงการ ได!แก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาร!อยละ
ผลการประเมินโครงการ
1. กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ)มผู+ผลิตและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ3 สิ น ค+ า โอทอป (OTOP) จั ง หวั ด ร+ อ ยเอ็ ด ร) ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร+อยเอ็ด สรุปได!วา กลุมผู!ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑสินค!าโอทอป (OTOP) จังหวัด
ร!อยเอ็ดทุกกลุมจะต!องสร!างนวัตกรรม ตัวบรรจุภัณฑ และการนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบใหมๆ ซึ่งทุก
กลุมต!องมีวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑตามความต!องการของตลาด รวมทั้งการเลาเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ และสามารถสร!างจุดเดนหรือจุดชวยจําของผลิตภัณฑได!
2. กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ3สําหรับกลุ)มผู+ผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ3สินค+าโอทอป (OTOP) จังหวัดร+อยเอ็ด พบวา ผู!เข!ารวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP โดยเครือขายองคความรู! KBO จังหวัดร!อยเอ็ด ประจําป*งบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑสินค!าโอทอป (OTOP) และเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ
จังหวัดร!อยเอ็ด โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป<นร!อยละ 91.40 เมื่อพิจารณาเป<นรายด!าน พบวา ประโยชนที่ได!รับ
จากการเข! ารวมโครงการมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความพึ ง พอใจในวิ ทยากร และความพึ งพอใจใน
การบริการ ตามลําดับ
3. กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลิตภัณฑ3สําหรับกลุ)มผู+ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ3
สินค+ าโอทอป (OTOP) จั งหวั ดร+ อยเอ็ด พบวา ผลการคัด เลือกผลิต ภัณฑโอทอป (OTOP) จังหวั ด
ร!อยเอ็ด ได!แก โหวด
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บทที่1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสงเสริม
กระบวนการเรียนรู การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ0 การมีสวนรวมของประชาชนในการสรางงาน
สรางรายไดใหแกชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ0 OTOP ใหมีความสามารถใน
การแขงขันทั้งตลาดภายในและตางประเทศได
คณะอนุกรรมการบริหารงานสงเสริมผลิตภัณฑ0ชุมชนและทองถิ่น (OTOP) ไดมอบหมายให
กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขายองค0ความรู (Knowledge-Based
OTOP : KBO) โดยการประสานสถาบันการศึกษาในทองถิ่น องค0กรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน ปราชญ0 ชาวบาน เครือขาย OTOP รวมมือผนึกกําลังองค0ความรูชวยเหลือผูผลิตภัณฑ0
OTOP โดยการเสริมสรางความรู ทักษะ พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ0 OTOP เดนใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
พรอมสูตลาดภายนอกและตลาดสากลโดยการดําเนินงานจัดตั้งเครือขายองค0ความรู KBO ระดับจังหวัด
และแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายองค0ความรู KBO ระดับจังหวัด พรอมจัดตั้งศูนย0ปฏิบัติการเครือขาย
องค0ความรู KBO ระดับจังหวัด เปIนศูนย0กลางการพัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิตชุมชน และพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ0 OTOP ระดับ 1 - 5 ดาวนั้น
เพื่อสงเสริมใหเครือขายองค0ความรู (Knowledge-Based OTOP : KBO) เปIนศูนย0กลางใน
การใหความชวยเหลื อและการสนั บ สนุ น ใหแกกลุ มผู ผลิ ต ชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพไปสู การเปI น
ผูประกอบการและมีผลิตภัณฑ0ที่ไดรับการพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ0 OTOP โดย
เครือขายองค0ความรู KBO จังหวัดรอยเอ็ด ขึ้น
วัตถุประสงคของโครงการ
1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ0 OTOP ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ0ที่เหมาะสม และ
สามารถสรางเปIนนวัตกรรม จํานวน 10 ผลิตภัณฑ0
2. เพื่ อเตรี ย มผลิ ตภั ณฑ0 OTOP ที่ ผ านกระบวนการพั ฒ นาโดยคณะกรรมการเครื อขาย
องค0ความรู KBO จังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ0 เขารวมประกวดและเผยแพรผลการดําเนินงาน
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บทที่ 2
เอกสารเพิม่ เติม
หนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือเรียกยอวา โอทอป (OTOP) เปนโครงการกระตุนธุรกิจ
ประกอบการทองถิ่น ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด One Village, One Product ของเมืองโออิตะ ประเทศ
ญี่ปุ:น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ@ 2544 หนังสือพิมพ@ไทยรัฐไดนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับ OTOP หรือ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ@ ดังนี้
รัฐบาล ทรท. ผุดอีกโปรเจกต@ หนุน 7,000 ตําบลทั่วประเทศ เปนผลิตภัณฑ@-บริการ
เดนสูตลาดโลกถอดดามจากญี่ปุ:น ชูโครงการนํารอง 336 ตําบล ดานสภาพัฒน@ชี้โครงการซ้ําซอน แนะ
หากจะรื้อถึงรากตองสังคายนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องยกกะบิ ขณะเกษตรอุตสาหกรรมหวั่นผลิตซ้ําซอน
จนแขงกันเอง
นายกิตติพันธ@ คงสวัสดิ์เกียรติ นักวิชาการประจําคณะทํางานโครงการ "หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ@" พรรคไทยรักไทย เปXดเผยวา ทางพรรคตั้งเปYาหมายที่จะสรางโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ@ใหตําบลตางๆ กวา 7,000 ตําบลทั่วประเทศไทย เพื่อยกระดับรายไดและมาตรฐานความ
เปนอยูของประชาชนใหพึ่งตนเองและเปนตําบลที่เขมแข็งอยางแทจริง โดยขณะนี้มี 336 ตําบล ที่มี
ความพรอมภายใตแนวคิดโครงการนี้
นายกิตติพันธ@ คงสวัสดิ์เกียรติ กลาววา ทั้งนี้ การดําเนินการตามนโยบายดังกลาวจะมี
การจัดตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายขึ้นมา 1 ชุด ขณะนี้ยังไมชัดเจนวา จะอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงมหาดไทย โดยลักษณะการทํางานจะไมใชการที่รัฐนําเงินเขาไป
สงเสริ ม แตจะใหชาวบานมี ส วนรวมในการคิ ด วาในหมู บานของตนเองมี สิ น คาหรื อ บริ การ แหลง
ทองเที่ยว หรือวัฒนธรรมใดที่โดดเดนบาง จากนั้นใหนํามาคัดเลือกวาจะใหผลิตภัณฑ@ใดเปนผลิตภัณฑ@
ของตําบล ขณะที่ฝ:ายรัฐจะชวยเสริมทักษะดานเทคนิค และหาชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ
และจะใชการคารูปแบบ อี-คอมเมิร@ช โดยมีเว็บไซต@ www.thaitambon.com เปนศูนย@กลางขอมูล
เมื่อพรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาล แนวคิดโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ@ หรือ โอ
ทอป ที่ไดรับการออกแบบโดยคณะทํางานโครงการ "หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ@" พรรคไทยรักไทย ของ
ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ยังดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีระหวาง พ.ศ. 2544 - 2549 จึงไดถูกนํามาเปน
โครงการหลักโครงการหนึ่งของรัฐบาล โดยโครงการดังกลาวมีเปYาหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ@ลักษณะ
เฉพาะที่ผลิตและจําหนายในทองถิ่นแตละตําบล โดยไดรับแรงบันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมูบาน
หนึ่งผลิตภัณฑ@ (OVOP) ที่ประสบความสําเร็จของญี่ปุ:น มาเปนแบบอยาง โครงการโอทอปกระตุนให
ชุมชนหมูบานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ@ทองถิ่นและการตลาด เลือกผลิตภัณฑ@ที่โดดเดนมาหนึ่งชิ้นจาก
แตละตําบลมาประทับตราวา "ผลิตภัณฑ@โอทอป" และจัดหาเวทีในประเทศและระหวางประเทศเพื่อ
ประชาสัมพันธ@สินคาเหลานี้ ผลิตภัณฑ@โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ@ทองถิ่นอยางกวางขวาง ซึ่งรวมไปถึง
งานหัตถกรรม ฝYายและผาไหม เครื่องปcdนดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใชในครัวเรือนและอาหาร
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นายกิตติพันธ@ คงสวัสดิ์เกียรติ นําเสนอวา ในเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ:น ไดใหหมูบาน
ตางๆ ทําโครงการลักษณะนี้ และประสบความสําเร็จอยางดี โดยใชเวลาถึง 50 ปf เพราะเริ่มทําจาก
หมูบานเล็ กๆ แลวคอยขยายออกไปสู ระดับประเทศ แตในสวนของไทยคงใชเวลาไมนาน เพราะจะ
เริ่มตนจากนโยบายของรัฐบาลลงไปสูชุมชน แตก็คงไมเห็นผลชัดเจนในชวง 1-2 ปfแรก และคงไดเห็น
เปนรูปธรรมในปfที่ 3 - 4 ของรัฐบาลชุดใหม สําหรับแหลงเงินทุนจะมาจากธนาคารประชาชนที่จะจัดตั้ง
ขึ้น และกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท ที่จะมีการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําหมุนเวียนในหมูบาน ซึ่งประชาชน
สามารถนําไปทําผลิตภัณฑ@ตําบลได
นายกิ ต ติ พัน ธ@ คงสวั ส ดิ์ เ กี ย รติ กลาวเสริ มอี กวา "การจั ด ทํ าโครงการนี้ ต องการให
ชาวบานไดพัฒนาภูมิปcญญาใหมีความคิดสรางสรรค@สูกระแสโลก และการจําหนายจะมีการทําการตลาด
สมัยใหมผสมผสาน โดยจะใหมีการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางตําบลภายใตเครือขายสหกรณ@ และใหจัด
รานคาชุมชนริมถนนเพื่อจัดจําหนายสินคาและบริการ พรอมจัดตั้งศูนย@ขอมูลชุมชน จัดศูนย@ขอมูลดาน
การทองเที่ยว ประวัติศาสตร@ และวัฒนธรรมในตําบล ตลอดจนเปXดรานอาหารทองถิ่นสําหรับแมบาน
และทําการตลาดเพื่อเชื่อมชุมชนชนบทและชุมชนเมือง"
ปรัชญา
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ@” เปนแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสรางความเจริญแกชุมชนให
สามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิ่น ใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณ@ของตนเองที่ สอดคลองกับวัฒนธรรมใน
แตละทองถิ่น สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ
คือ
1. ภูมิปcญญาทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) เปนการนําทรัพยากรและ
ภูมิปcญญาที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งมีความ แตกตางและเปนเอกลักษณ@ของพื้นที่มาเปนจุดขายสําคัญ โดย
ความแตกตางนั้นอาจจะมาจากสินคาและบริการที่มีความแตกตาง การสรางเรื่องราวใหเปนจุดสนใจ
และสรางมูลคา และความแตกตางในสายตาของลูกคา ผลิตภัณฑ@ พัฒนามาจากทรัพยากร วัฒนธรรม
วิถีการดําเนินชีวิต ของคนในชุมชน พัฒนาโดยคนในชุมชนเอง
2. พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค@ (Self-Reliance-Creativity) ใหคนในชุมชนเห็น
ความสํ า คั ญ ของทองถิ่ น ในการที่ จ ะสรางองค@ ก ร เพื่ อ ดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามเขมแข็ ง เปนที่ พึ่ ง และ
ตอบสนองความตองการของคนในชุมชนดวยกันเอง โดยภาครัฐจะคอยสนับสนุนความรูในดานเทคนิค
การตลาดและการเงิน การพึ่งพาตนเองนั้นถือเปนการพัฒนาจากภายใน เปนกระบวนการที่ตอง
ดึงทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ออกมาสรางใหเปนผลิตภัณฑ@ที่สามารถจับตองได ซึ่งจะนําไปสูความรูสึก
เปนเจาขององค@กรของคนในชุมชนในที่สุด
3. การสรางทรัพยากรมนุษย@ (Human Resource Development) เปนการพัฒนา
โดยการใหความรู ใหการอบรมดูงาน และฝvกทักษะตางๆ รวมถึงการพัฒนาผูนําใหมีคุณลักษณะตางๆ ที่
เหมาะสม โดยภาครัฐจะถอยตนเองไปใหการสนับสนุนในดานการกระจายชองทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ@เพื่อใหไปสูผูบริโภค เชน จัดงาน OTOP Fair, ฝากผลิตภัณฑ@ขายตามรานที่มีชื่อเสียงตางๆ
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ผลิ ต ภัณฑ@ ไมไดหมายถึงตั ว สิน คาเพี ย งอยางเดี ยว แตเปนกระบวนการทางความคิ ด รวมถึ ง
การบริ ก าร การดู แ ลการอนุ รั ก ษ@ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม การรั ก ษาภู มิ ปc ญ ญาไทย
การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปcญญาทองถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อให
กลายเปนผลิตภัณฑ@ที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
(ที่มา : https://th.wikipedia.org/)

กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ปf พ.ศ. 2544 ไดมีการประกาศสงครามกับความยากจน โดยจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ@เปนหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจชุมชนที่สําคัญของยุทธศาสตร@การสรางรายไดลดรายจาย และ
ขยายโอกาส โดยมีวัตถุประสงค@สําคัญ เพื่อแกไขปcญหาความยากจน สรางงาน สรางรายไดในชุมชนและ
ทองถิ่น ซึ่งไดเชิญนายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ (Morihiko Hiramatsu) ผูวาราชการจังหวัดโออิตะ (Oita)
ประเทศ ญี่ปุ:น ผูริเริ่มโครงการ One Village One Product หรือ OVOP ไดมาบรรยายใหแนวคิดและ
หลักการของ OVOP ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ:น แกผูบริหาร ขาราชการ ทุกกรม กระทรวง
เพื่อใหทุกภาคสวนไดเขาใจ และเรียนรูจากประเทศตนแบบการดําเนินงาน OTOP โดยเฉพาะแนวคิด
พื้นฐานปรัชญา OTOP ทั้ง 3 ประการ คือ
1. ภูมิปcญญาทองถิ่นสูสากล (Local yet Global : Think Globally, Act Locally)
หรือคิดระดับโลก แตทําระดับทองถิ่น คือการผลิตสินคาที่คงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น และอัตลักษณ@ของ
ชุมชน ซึ่งไมใชเพียงการผลิต ที่ตอบสนองความตองการของชุมชนเทานั้น แตเปนการผลิตที่สามารถ
เขาถึงรสนิยมของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยพิจารณาความตองการของตลาดเปน
สําคัญ ซึ่งหมายความรวมถึงการมีคุณภาพและมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ ดวยการที่สินคามีเอกลักษณ@
เฉพาะเปนการสรางมูลคาเพิ่ม อันนําไปสูการมีรายไดที่เพิ่มขึ้น
2. การพึ่งพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค@ (Self – reliance and Creativity) คือ
การปลูกจิตสํานึกในการพึ่งพาตนเอง ใหประชาชนในทองถิ่นเปนผูตัดสินใจเพื่อพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
กิจกรรมตางๆ ตองมาจากความตองการของคนในชุมชน โดยคนในทองถิ่นเปนผูตัดสินใจวาสิ่งใดของ
ทองถิ่นที่มีศักยภาพ และสิ่งใดที่มีเฉพาะในทองถิ่น ชุมชนตองรวมกันใชความคิดริเริ่มสรางสรรค@คิดคน
ผลิตสินคาและบริการใหมๆ จากทรัพยากรในทองถิ่นโดยผสมผสานกับเอกลักษณ@เฉพาะของทองถิ่น
เพื่อสรางความแตกตางและการสรางมูลคาในเชิงเศรษฐกิจ อันเปนการผลิตที่ไมไดแขงขันดานราคาที่มา
จากการผลิตสินคาตามกันในชุมชนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายผลิตภัณฑ@ หากชุมชนเห็นชอบตกลงรวมกันผลิต
ความสําคัญคือ ตองอยูบนพื้นฐานของการนําเสนอความเปนตัวแทนของทองถิ่น เปนความภาคภูมิใจ
รวมถึงการมีตลาดรองรั บ ภาครัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหชุมชนประสบความสําเร็จในสิ่งที่
ชุมชนตองการ
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย@ (Human Resource Development) คือ การสงเสริม
พัฒนาบุคลากร ในทองถิ่นใหสามารถเรียนรูคนควา พัฒนาไดดวยตนเองกระตุน และสงเสริมใหทําในสิ่ง
ใหมๆ ที่ทาทายความสามารถและมีความคิดสรางสรรค@ เพราะผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนให
ทองถิ่นเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ ผูนําชุมชนและประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาบุคลากรถือเปน
ปcจจัยสําคัญที่สุด
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ@ (OTOP) ไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาค ทั่ว
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค@
(1) สรางงานและเพิ่มรายไดใหแกชุมชน
(2) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
(3) สงเสริมการใชภูมิปcญญาทองถิ่น
(4) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@
(5) สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค@ของชุมชน
เปนการสรางเศรษฐกิ จ ฐานรากใหเขมแข็ ง โดยไดรั บ การสนั บ สนุ น ชวยเหลื อ ดานความรู
เทคโนโลยีทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนไปสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ@แหงชาติ (กอ.นตผ) ไดถูกแตงตั้งขึ้น ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ@แหงชาติ พ.ศ. 2544
โดยมีกลไกการบริหารงาน OTOP ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดกําหนดตราสัญลักษณ@ OTOP ขึ้น
เปนรูปปลาตะเพียน (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. 2559)

ผลิตภัณฑ
ทางวิชาการการตลาดนั้น ผลิตภัณฑ@ หรือ Product เปนองค@ประกอบแรกของสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix or 4'Ps) การศึกษาและทําความเขาใจอยางถองแทในเรื่องผลิตภัณฑ@จึงเปน
พื้นฐานในการเรียนรูทางวิชาดานการตลาด ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการนําไปประยุกต@ใชในการบริหารและ
จัดการทางการตลาดใหประสบความสําเร็จตอไป
ความหมายของผลิตภัณฑ (The Meaning of Product)
ผลิตภัณฑ@ (Product) หมายถึง "สิ่งใดๆ ที่นําเสนอเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของตลาดใหไดรับความพึงพอใจ" ดังนั้นจากความหมายนี้ "ผลิตภัณฑ@" จึงมีความหมายที่
กวางครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอยาง ที่สามารถตอบสนองความจําเปน และความตองการของตลาดหรือ
ผูบริโภคไดโดยครอบคลุมถึง
1. สิ น ค< า (Goods) เปนผลิ ต ภั ณ ฑ@ ที่ มี ตั ว ตนจั บ ตองได เชน รองเทา อาหาร
ยารักษาโรค โทรศัพท@
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2. บริการ (Service) เปนผลิตภัณฑ@ที่ไมมีตัวตนจับตองไมได เชน การตัดผม การชม
คอนเสิร@ต
3. บุคคล (Person) เชน นักกีฬาที่มีชื่อเสียง ดารา นักรอง นักการเมือง
4. สถานที่ (Place) เปนสถานที่ที่สรางความพึงพอใจแกผูบริโภคในแงใดแงหนึ่งได
เชน เพื่ อ การพั ก ผอน สถานที่ ท างประวั ติ ศ าสตร@ เปนตน ตั ว อยางของผลิ ต ภั ณ ฑ@ ป ระเภทนี้ เชน
พระราชวัง อุทยานประวัติศาสตร@ เกาะภูเก็ต เขาใหญ ถนนขาวสาร เปนตน
5. แนวความคิ ด (Idea) เปนแนวความคิดที่สามารถเปนที่ยอมรับไดของผูบริโภค
(ประชาชน) เชน นโยบายพรรคการเมือง การรณรงค@ไมสูบบุหรี่ การรณรงค@ความประหยัด

การพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเด็นสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ@ (Issue for product development) การพัฒนาระบบที่
มีประสิทธิผล และโครงสรางองค@การสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ@ มีเทคนิคและรายละเอียดที่สําคัญคือ
การออกแบบดานความแข็งแรง การแขงขัน โดยใชเวลาเปนพื้น ฐาน การออกแบบใหเปนมาตรฐาน
การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอร@ชวย การวิเคราะห@คุณคา การวิเคราะห@ผลิตภัณฑ@ดวยคุณคา
1. การออกแบบดานความแข็งแรง การออกแบบดานความแข็งแรง (Robust design) เปน
การออกแบบซึ่ งสามารถผลิ ต สิ น คา เพื่ อใหเปนไปตามความตองการได ถึ ง แมวาผลิ ต ภั ณฑ@ ที่ไดรั บ
การออกแบบ จะมี ก ารแปรเปลี่ ย นไปเล็ ก นอยในการผลิ ต หรื อ การประกอบชิ้ น สวนก็ ไ มมี ผ ลตอ
ผลิตภัณฑ@ เชน บริษัท AT&T พัฒนาดวยการประสมประสานวงจร ซึ่งสามารถใชในการผลิตจํานวนมาก
เพื่อสรางสัญญาณเสียง ถึงแมวาเริ่มแรกของการออกแบบ วงจรจะไดรับการผลิตอยางดีเลิศ เพื่อปYองกัน
การแปรเปลี่ ยนในสัญญาณ วงจรเชนนี้ เปนสิ่งที่ มีคุณคา เนื่ องจากสามารถควบคุ มคุณภาพระหวาง
กระบวนการผลิต อยางไรก็ตามหลังจากทดสอบและวิเคราะห@แลววิศวกรของ บริษัท AT&T ตระหนักวา
ถาลดความตานทานของวงจรลง (เปลี่ยนเล็กนอย) วงจรจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในการผลิต
นอยมาก แตทําใหสามารถปรับปรุงคุณภาพได 40%
2. การแขงขั นโดยใชเวลาเปนพื้นฐาน การแขงขันโดยใชเวลาเปนพื้น ฐาน (Time-based
competition) เปนการแขงขันพื้นฐานขึ้นอยูกับเวลา อาจทําดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ@อยางรวดเร็ว
และนําผลิตภัณฑ@เขาสูตลาด หรือการจัดสงสินคาหรือบริการอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้จะทําใหวงจรชีวิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ@ จ ะสั้ น ลง ซึ่ ง ทํ า ใหการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ@ มี ค วามสํ า คั ญ เพิ่ ม มากขึ้ น เพราะวาการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ@ใหมที่รวดเร็ว โดยกระทําอยางตอเนื่อง จะเปนการเพิ่มผลประโยชน@ใหกับผูพัฒนาอยางชาๆ
จะสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน บริษัทแรกที่เขาสูการผลิต อาจมีผลิตภัณฑ@ที่เปนที่ยอมรับสําหรับ
การใชอยางหลากหลาย เมื่ อมี ก ารขายเปนเวลาหลายปf อาจกลายเปนมาตรฐาน จึ ง ตองมี การนํ า
ผลิตภัณฑ@สูตลาด ดวยการออกแบบผลิตภัณฑ@อยางดี หรือกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปน
เชนนั้นการนําเสนอผลิตภัณฑ@สูตลาดอยางรวดเร็ว อาจเปนการบริหารที่ดีเพราะวาการแขงขันจะอยู
จนกระทั่งเริ่มนําเสนอผลิตภัณฑ@ที่คลายกัน หรือปรับปรุงรุนใหม ซึ่งผลิตภัณฑ@อาจมีราคาสูงพอที่จะมี
กําไร
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3. การออกแบบใหเปนมาตรฐาน การออกแบบใหเปนมาตรฐาน (Modular design) เปน
ชิ้นสวนหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ@ซึ่งแบงยอยออกเปนชิ้นสวนเล็กๆ ทําใหงายตอการสับเปลี่ยน
หรือแทนที่ (Heizer and Render. 1999 : 204) ซึ่งเปนการออกแบบเพื่อนําเสนอความยืดหยุนสูทั้ง
การผลิตและการตลาด แผนกการผลิตจะพบวาชิ้นสวนเล็ก ๆ เหลานี้ (Modular) มีประโยชน@เพราะวา
ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ@ การผลิต และสับเปลี่ยนไดงายกวา ยิ่งกวานั้น ตลาดอาจชอบวิธีการ
ออกแบบเชนนี้ เพราะสามารถเพิ่ ม ความยื ด หยุ นที่ จ ะทํ า ใหลู ก คาพอใจ ลู ก คาอาจผสมและจั ด ให
เหมาะสมกับรสนิยมของตนเอง ความคิดนี้ไดถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมจํานวนมาก ตั้งแตอุตสาหกรรม
การบินสูรานอาหารแบบจานดวน (Fast-food)
4. การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอร@ชวย การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอร@ชวย [Computeraided design (CAD)] เปนการใชคอมพิวเตอร@เพื่อชวยพัฒนา ออกแบบ และจัดสรางเอกสารสําคัญ
ดานผลิตภัณฑ@ (Heizer and Render. 1999 : 205) ในปcจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของลิตภัณฑ@อุตสาหกรรม
ที่ไดรับการพัฒนาดวยการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอร@ชวย (CAD) ซึ่งสามารถชวยเพิ่มพูนความเร็ว
และสามารถประสมประสานการออกแบบผลิตภัณฑ@ เมื่อใชการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอร@ชวย (CAD)
วิศวกรออกแบบจะเริ่มโดยพัฒนาโครงรางความคิดแลวผูออกแบบ จะใชการแสดงดวยภาพ เพื่อสราง
การออกแบบโครงสรางทางเรขาคณิต ซึ่งการออกแบบดวยความชํานาญจากระบบการออกแบบโดยใช
คอมพิวเตอร@ชวย (CAD) จะชวยใหผูออกแบบสามารถตัดสินใจขอมูลวิศวกรรมไดหลากหลายชนิด และ
จะมีการวิเคราะห@ความเหมาะสมในการใชประโยชน@และประหยัด ประโยชน@ของการออกแบบโดยใช
คอมพิวเตอร@ชวย (CAD) มีดังนี้
4.1 ชวยลดเวลาในการออกแบบ
4.2 จะมีการเก็บขอมูลเกาเอาไวออกแบบสินคาใหมก็จะสามารถนํามาใชไดโดยไมตอง
เริ่มตนใหมทั้งหมด
4.3 ชวยใหคุณภาพสินคาดีขึ้น เพราะสามารถคํานวณไดอยางแมนยํา เชนสามารถวัด
ความหนาแนนของเรือไดแมนยําทําใหอันตรายทีเกิดจากการที่เรือจมมีนอยมากหรือไมมีเลย
4.4 ลดคาใชจาย
5. การวิเคราะห@คุณคา การวิเคราะห@คุณคา (value analysis) เปนการทบทวนความสําเร็จของ
ผลิตภัณฑ@ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิดการปรับปรุงซึ่งจะนําไปสูทั้งเปนผลิตภัณฑ@ที่
ดีกวาและประหยัด กวา เทคนิคและขอไดเปรียบสําหรั บการวิเ คราะห@คุณคาจะเหมือนกับ วิศวกรรม
คุณคา ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในการปฏิบัติการ ก็อาจเปนสิ่งจําเปนเพราะการวิเคราะห@
คุณคาจะเกิดขณะที่ผลิตภัณฑ@กําลังผลิต
6. การวิเคราะห@ผลิตภัณฑ@ดวยคุณคา การวิเคราะห@ผลิตภัณฑ@ดวยคุณคา (product-by-value
analysis) เปนรายการของผลิตภัณฑ@การสืบทอดดวยการสั่งซื้อในผลิตภัณฑ@แตละผลิตภัณฑ@ ซึ่งจะ
รวมถึงการเพิ่มกระแสเงินสด (เชน เพิ่มการชวยเหลือโดยการเพิ่มราคาหรือตนทุนที่ต่ําลง) เพิ่มตลาด
(ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และ/หรื อ ลดตนทุ น หรื อ ราคา) หรื อ ลดตนทุ น (ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต )
การวิเคราะห@ของผลิตภัณฑ@แตละรายการ จะชวยใหฝ:ายบริหารทราบวาผลิตภัณฑ@เปนผลิตภัณฑ@ที่ขายดี
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ผลิตภัณฑ@ใดลมเหลวไมควรที่จะลงทุนตอไป เพื่อใหผูบริหารนําไปกําหนดทิศทางกลยุทธ@สําหรับแตละ
ผลิตภัณฑ@
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ระดมความคิดเห็น
กิจ กรรมที่ 1 การระดมความคิด เห็น (Focus Group) สํา หรับกลุ&มผู) ผลิ ต และพัฒนา
ผลิตภัณฑ1สินค)าโอทอป (OTOP) จังหวัดร)อยเอ็ด
1. กลุ&มเป;าหมาย
กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบดวย ผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP จํานวน 10 กลุม/ผลิตภัณฑ+ วิทยากร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น
จํานวน 25 คน
2. สถานที่ในการดําเนินการ
ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
4. วิธีดําเนินการกิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ&ม
ผู)ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ1สินค)าโอทอป (OTOP) จังหวัดร)อยเอ็ด
4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ+ และบรรจุภัณฑ+ ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ+สินคาโอทอป (OTOP) ของจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 10 ผลิตภัณฑ+
4.2 การแบงกลุมการผลิตภัณฑ+สินคาโอทอป (OTOP) ของจังหวัดรอยเอ็ด
จํานวน 10 ผลิตภัณฑ+ โดยวิทยากรประจํากลุม
4.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
กิ จ กรรมที่ 2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ1 สํ า หรั บ กลุ& ม ผู) ผ ลิ ต และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ1สินค)าโอทอป (OTOP) จังหวัดร)อยเอ็ด
1. กลุ&มเป;าหมาย
กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบดวย ผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP จํานวน 10 กลุม/ผลิตภัณฑ+ วิทยากร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น
จํานวน 50 คน
2. สถานที่ในการดําเนินการ
ณ หองประดับแกว โรงแรมเพชรรัชต+การ+เดน จังหวัดรอยเอ็ด
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3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
4. วิธีดําเนินการกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ1สินค)า
โอทอป (OTOP) จํานวน 10 ผลิตภัณฑ1 ดังตอไปนี้
4.1 การบรรยายการออกแบบและการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ+ สิ น คาโอทอป
(OTOP)
4.2 การบรรยายเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ+สินคาโอทอป (OTOP)
4.3 การระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑ+สินคาโอทอป
(OTOP)
4.4 การระดมความคิดเห็นในการเขียนเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ+สินคา
โอทอป (OTOP)

กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีคัดผลิตภัณฑ1
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลิตภัณฑ1สําหรับกลุ&มผู)ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ1สินค)าโอทอป
(OTOP) จังหวัดร)อยเอ็ด
1. กลุ&มเป;าหมาย
กลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบดวย ผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP จํานวน 10 กลุม/ผลิตภัณฑ+ วิทยากร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น
จํานวน 50 คน
2. สถานที่ในการดําเนินการ
ณ หองประดับแกว โรงแรมเพชรรัชต+การ+เดน จังหวัดรอยเอ็ด
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
4. วิธีดําเนินการกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ1สินค)า
โอทอป (OTOP) จํานวน 10 ผลิตภัณฑ1 ดังตอไปนี้
4.1 จัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ+ OTOP เปาหมาย จํานวน 1 กลุม/ผลิตภัณฑ+
เพื่อเปLนตัวแทนของจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อเขาประกวดและเผยแพรผลการดําเนินงานเครือขายองค+ความรู
KBO จังหวัด
4.2 จั ด ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ+ ต นแบบและบรรจุ ภั ณ ฑ+ ต นแบบหลั ง ผานการพั ฒ นา
ใหแก 10 กลุม/ผลิตภัณฑ+ พรอมจัดสงตนแบบดวยสภาพที่สมบูรณ+ใหแกทั้ง 10 กลุมๆ ละ ไมนอยกวา
5 ชิ้น
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บทที่ 4
ผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงานกิจกรรมที่ 1
กิจ กรรมที่ 1 การระดมความคิด เห็น (Focus Group) สํา หรับกลุ'มผู) ผลิ ต และพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ1 สิน ค) า โอทอป (OTOP) จั งหวั ด ร) อยเอ็ ดร' วมกั บสถาบั น วิ จั ยและพั ฒนา มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏร)อยเอ็ด
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รอยเอ็ ด ไดดํ า เนิ น การจั ด โครงการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ( OTOP โดยเครือข.ายองค(ความรู KBO จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป3งบประมาณ 2562 กิจกรรม
ที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ.มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ(สินคาโอทอป
(OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด วัตถุประสงค(ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นของกลุ.มผูผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ(สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ดใหมีคุณภาพ
กลุ'มเป<าหมาย ไดแก. ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จํานวน 10 กลุ.ม/ผลิตภัณฑ( วิทยากร และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประธานในพิธี ไดรับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝOายวิจัยและวิเทศสัมพันธ( มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดมาเปQนประธานในพิธีเปRดโครงการ คือ อาจารย( ดร.การุณ พงษ(ศาสตร( รองอธิการบดีฝOายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ(
วิทยากร คือ ผูช.ว ยศาสตราจารย( ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห( ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ รอยเอ็ ด และผู ช.ว ยศาสตราจารย( ดร.ชาญณรงค( วิ เศษสัต ย( รองผู อํ านวยการ
สถาบั นวิ จัย และพัฒ นา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏรอยเอ็ ด เปQ น วิทยากรระดมความคิ ดเห็ นเกี่ย วกั บแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ(โอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.สุรพงษ( แสงเรณู
ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.กนกกรณ( ศิริทิพย( ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.ชัญรินทร( สมพร ผูช.วยศาสตราจารย(
ดร.อรอนงค( ภู ศรีฤทธิ์ อาจารย(เ กรีย งไกร กันแกว อาจารย( ดร.วรรณษา วั งแสนแกว และอาจารย(
ดร.ฐิติรัตน( เวทย(สิริยานนท( มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปQนวิทยากรใหคําแนะนําแนวทางการพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ( และเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ(โอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด
สรุปผลการระดมความคิดเห็น ไดดังต.อไปนี้
1. การนําเสนอผลิตภัณฑ1ของแต'ละกลุ'มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู)การออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ1 บรรจุภัณฑ1 โดยผลิตภัณฑ(ที่ผ.านการคัดเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ(สินคาโอทอป (OTOP)
ของจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 10 ผลิตภัณฑ( มีดังต.อไปนี้
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1) ตะกร)าพลาสติก เปQนกลุ.มผลิตภัณฑ(เครื่องจักสานเสนพลาสติก ชื่อผลิตภัณฑ( คือ
ตะกราพลาสติก ซึ่งผลิตภัณฑ(ของกลุ.มเคยไดรับรางวัลระดับ 3 ดาว ในป3 พ.ศ. 2559 โดยกลุ.มจักสาน
เสนพลาสติก ตําบลผาน้ํายอย อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

ความต) อ งการของกลุ' ม คื อ กลุ. ม จั ก สานเสนพลาสติ ก มี ค วามตองการ
คําแนะนําจากวิทยากรเพื่อจะไดพัฒนาผลิตภัณฑ(ใหมีคุณภาพมากขึ้น และสามารถนําไปสู.การแข.งขันใน
ระดับประเทศต.อไป
วิ ท ยากรรั บ ผิ ด ชอบประจํ า กลุ' ม คื อ ผู ช. ว ยศาสตราจารย( ดร.สุ ร พงษ(
แสงเรณู
กลุ' ม จั ก สานเส) น พลาสติ ก ที่ อ ยู. 110 ม. 10 ตํ า บลผาน้ํ า ยอย อํ า เภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
2) ถั่วเคลื อบ เปQนผลิตภัณฑ(ของกลุ.มแปรรูปถั่ว ลิสงบานปO าน ชื่อผลิ ตภัณฑ( คื อ
ถั่วเคลือบ โดยกลุ.มแปรรูปถั่วลิสงบานปOาน ตําบลดงสิงห( อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด
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ความต) องการของกลุ' ม คื อ กลุ. มแปรรู ป ถั่ ว ลิ ส งบานปO านมี ความตองการ
คําแนะนําจากวิทยากรเพื่อจะไดพัฒนาผลิตภัณฑ(ใหมีคุณภาพมากขึ้น และเพื่อใหไดรับการรับรองของ
อย.
วิ ท ยากรรั บ ผิ ด ชอบประจํ า กลุ' ม คื อ ผู ช. ว ยศาสตราจารย( ดร.อรอนงค(
ภูสีฤทธิ์
กลุ' ม แปรรู ป ถั่ ว ลิ สงบ) า นปC า น ที่ อยู. 45 ม.7 ตํ า บลดงสิ งห( อํ า เภอจั ง หาร
จังหวัดรอยเอ็ด
3) มวยนึ่ ง ข) า ว เปQ น ผลิ ต ภั ณ ฑ( จ ากกลุ. ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั ก สานมวยนึ่ ง ขาว ชื่ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ( คื อ มวยนึ่ ง ขาว ผลิ ต ภั ณ ฑ( ม วยนึ่ ง ขาวไดรั บ การจดลิ ข สิ ท ธิ์ เ รี ย บรอยแลวไม. ส ามารถ
ลอกเลียนแบบจําหน.ายได และเคยไดรับรางวัลจากเครือข.ายองค(ความรู KBO แลว 1 ครั้ง โดยไดรับเงิน
รางวัล จํานวน 100,000 บาท
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ความต) อ งการของกลุ' ม คื อ กลุ. ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั ก สานมวยนึ่ ง ขาว
มีความตองการคําแนะนําจากวิทยากรว.าจะมีการต.อยอดผลิตภัณฑ( โดยจะขอคําแนะนําจากวิทยากรว.า
กลุ.มจะต.อยอดผลิตภัณฑ(ไดอย.างไรเพื่อจะไดพัฒนาผลิตภัณฑ(ใหมีคุณภาพมากขึ้น และเพื่อใหไดรับ
การรับรองของ อย.
วิทยากรรับผิดชอบประจํากลุ'ม คือ ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.สุรพงษ( แสงเรณู
กลุ' ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชนจั ก สานมวยนึ่ ง ข) า ว ที่ อ ยู. 22 ม.7 ตํ า บลหนองขาม
อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด
4) ข) าวกล) องอิ นทรีย1 เปQ นผลิต ภัณฑ( จากขาวกลองอิ นทรีย( ชื่อผลิ ตภั ณฑ( คือ ขาว
กลองอินทรีย( ซึ่งมีการพัฒนาขาวกลองอินทรีย(ออกมาในรูปของแครกเกอร(หรือขนมขบเคี้ยวที่สามารถ
ละลายไดในปากของผูรับประทาน โดยกลุ.มเครือข.ายเกษตรกรยั่งยืนตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต(
จังหวัดรอยเอ็ด
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ความต)องการของกลุ'ม คือ ตองการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ( เพื่อให
ไดรับการรับรอง อย.
วิทยากรรั บผิ ด ชอบประจํา กลุ' ม คื อ ผู ช. ว ยศาสตราจารย( ดร.ชั ญญริ น ทร(
สมพร
กลุ' ม ผู) ผ ลิ ต ข) า วกล) อ งอิ น ทรี ย1 ที่ อยู. 73 หมู. 5 ต.หนองแคน อ.ปทุ ม รั ต ต(
จังหวัดรอยเอ็ด
5) ผ) า ขาวม) า เปQ น กลุ. มพั ฒ นาสตรี บ านสวนปอ ชื่ อผลิ ต ภั ณฑ( คื อ ผาขาวมา ไดมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ(ของกลุ.มคือ ผาขาวมา โดยผลิตภัณฑ(ของกลุ.มที่ไดพัฒนาขึ้นมาภายใตชื่อแบรนด(
ไฉไล ซึ่งมีการพัฒนาลวดลายของผาขาวมา การพัฒนาสีสันของผาขาวมาจนสามารถควารางวัลความคิด
สรางสรรค( ในงานแฟชั่นโชว(ในต. างประเทศ ไดแก. ประเทศญี่ปุO น และประเทศจีน เปQนตน โดยกลุ. ม
พัฒนาสตรีบานสวนปอ ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต( จังหวัดรอยเอ็ด

ความต) องการของกลุ' ม คื อ กลุ. มพั ฒ นาสตรี บ านสวนปอมี ค วามตองการ
คําแนะนําจากวิทยากรเพื่อจะไดพัฒนาผลิตภัณฑ(ใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการใชสี
จากธรรมชาติมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ(ผาขาวมาต.อไป
วิทยากรรับผิดชอบประจํากลุ'ม คือ ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.กนกรณ( ศิริทิพย(
กลุ' ม พั ฒ นาสตรี บ) า นสวนปอ ที่ อ ยู. 7 หมู. 6 ตํ า บลหนองแคน อํ า เภอ
ปทุมรัตต( จังหวัดรอยเอ็ด
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6) ผ)าห'มฝ<ายทอมือ/ผ)าคลุมไหล' เปQนกลุ.มสตรีทอผาบานบุ.งเลิศ ชื่อผลิตภัณฑ( คือ
ผาห.มฝbายทอมือ/ผาคลุมไหล.

ความต)องการของกลุ'ม คือ ตองการคําแนะนําจากวิทยากรในเรื่องการใชสี
ธรรมชาติ และลวดลายของผลิตภัณฑ( เพื่อนําไปแข.งขันในระดับประเทศต.อไป
7) ชาใบข)าว เปQนผลิตภัณฑ(จากกลุ.มวิสาหกิจชุมชนกลุ.มส.งเสริมอาชีพบานเหมา ชื่อ
ผลิตภัณฑ( คือ ชาใบขาว โดยมีการดําเนินการของกลุ.ม คือ การนําใบขาวหอมมะลิอินทรีย(ในเขต GI
นํามาผ.านกระบวนการแปรรูปเพื่อใหไดเครื่องดื่มใบขาวหอมมะลิ UHT และผสมกับสมุนไพรที่มีอยู.ใน
ชุมชนซึ่งเปQนวัตถุดิบที่เปQนอินทรีย(ทั้งระบบ ผลิตภัณฑ(ยังมีจุดดอยคือ สี และกลิ่นจากธรรมชาติ ในส.วน
ของปf ญ หาและอุ ป สรรคคื อ บรรจุ ภั ณ ฑ( ยั ง ไม. ส ะดุ ด ตาและยั ง ไม. ไ ดพั ฒ นาดานบรรจุ ภั ณ ฑ( และ
การวิเคราะห(คุณสมบัติดานโภชนาการ
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ความต) องการของกลุ' ม คื อ ตองการพั ฒ นาดานบรรจุ ภั ณฑ( ลดตนทุ น ใน
การผลิตในส.วนบรรจุภัณฑ( พัฒนาชาใบขาวพรอมดื่มผสมกับสมุนไพรในชุมชน และมาตรฐานการผลิต
8) หมอนสมุนไพร เปQนผลิตภัณฑ(ของกลุ.มสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ มีการพัฒนาจาก
หมอนขิดธรรมดา ชื่อผลิตภัณฑ( คือ หมอนสมุนไพร โดยมีการพัฒนาออกมาเพื่อการนอนสําหรับรักษา
สุขภาพของผูหนุนนอน มีการนําสมุนไพรในชุมชนมาใชในการยัดไสของหมอนแทนนุ.นหรือสําลี สําหรับ
สุขภาพของผูบริโภค โดยสมุนไพรนั้นเปQนสมุนไพรที่มีอยู.ในชุมชนของกลุ.มผูผลิต โดยกลุ.มสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ ตําบลหนองแวง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

ความต)องการของกลุ'ม คือ ตองการองค(ความรูเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให
ผลิตภัณฑ(มีมาตรฐานสามารถจําหน.ายได และเพื่อใหไดรับการรับรองของ อย.
วิ ท ยากรรั บ ผิ ด ชอบประจํ า กลุ' ม คื อ ผู ช. ว ยศาสตราจารย( ดร.กนกกรณ(
ศิริทิพย(
กลุ'มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่อยู. 311 ม. 1 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด
9) จิ้งหรีดสมุนไพร เปQนผลิตภัณฑ(ในชุมชนที่มีกลุ.มผูเลี้ยงจิ้งหรีดแลวนําไปแปรรูป
จิ้งหรีดออกมาเปQนผลิตภัณฑ( ชื่อผลิตภัณฑ( คือ จิ้งหรีดสมุนไพร โดยกลุ.มคณิสรฟาร(ม ตําบลสิงห(โคก
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
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ความต)องการของกลุ'ม คือ กลุ.มพัฒนาผลิตภัณฑ(จิ้งหรีดมีความตองการใน
ดานองค(ความรูจากวิทยากร เพื่อนํามาปรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ(ใหมีคุณภาพมากขึ้น
เช.น โลโกผลิตภัณฑ( และเพื่อใหไดรับการรับรองของ อย.
วิ ท ยากรรั บ ผิ ด ชอบประจํ า กลุ' ม คื อ ผู ช. ว ยศาสตราจารย( ดร.อรอนงค(
ภูสีฤทธิ์
กลุ' มพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ1 จิ้ งหรีด ที่อยู. 28/11 ม. 11 ตําบลสิ งห( โคก อํ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
10) โหวด เปQนผลิตภัณฑ(เครื่องดนตรีพื้นบาน ชื่อผลิตภัณฑ( คือ โหวด ซึ่งโหวดไดมี
การพัฒนามาจากเครื่องเปOาลําไมไผ. โดยเริ่มตนมาจากการแกว.งออกมาเปQนเสียง และพัฒนาเรื่อยๆ จน
มีการพัฒนาออกมาเปQนรูปแบบทรงกลมใหเขากับ ดนตรีสากล และเปQนเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดรอยเอ็ด โดยโหวดพัฒนามาจากแคนที่ไม.ไดใชแลวนํามาทําเปQนโหวด นอกจากนั้นในปfจจุบันนี้
โหวดมีจุดดอยของผลิตภัณฑ( คือ การใชสารเคมีเคลือบ
ความต)องการของกลุ'ม คือ ตองการจะพัฒนาผลิตภัณฑ(ใหสามารถต.อยอดได
และกลุ.มยังขาดงบประมาณ และผูที่จะร.วมวิจัยเพื่อพัฒนาดนตรีพื้นบาน
วิ ท ยากรรั บ ผิ ด ชอบประจํ า กลุ' ม คื อ ผู ช. ว ยศาสตราจารย( ดร.สุ ร พงษ(
แสงเรณู
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กลุ'มผู)ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ)าน ที่อยู. 97 ต.รอบเมือง อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด

2. จํ า นวนกลุ' ม ผลิ ต ภั ณ ฑ1 สิน ค) า โอทอป (OTOP) จั งหวั ด ร) อ ยเอ็ ด โดยมี ก ลุ' ม ที่ เ ข) า ร' ว ม
ประชุม จํานวน 10 กลุ'มผลิตภัณฑ1 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร)อยเอ็ด ได)มี
การแบ'งกลุ'มสําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ1สินค)าโอทอป (OTOP) จังหวัด
ร)อยเอ็ดในครั้งนี้ออกเปPนจํานวน 4 กลุ'ม ตามประเภทของผลิตภัณฑ1 ดังนี้คือ
1) กลุ'มผลิตภัณฑ1ประเภทอาหารและสมุนไพรเกี่ยวกับข)าว โดยมีวิทยากรประจํา
กลุ'ม ดังต'อไปนี้
กลุ'มที่ 1 วิทยากรประจํากลุ.ม คือ ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.ชัญญรินทร( สมพร
รับผิดชอบ จํานวน 2 กลุ.มผลิตภัณฑ( ดังนี้
1) กลุ.มเครือข.ายเกษตรกรยั่งยืนตําบลหนองแคน ชื่อผลิตภัณฑ( คือ
ขาวกลองอินทรีย( ตัวแทนเขาร.วมประชุมจํานวน 2 คน คือ นางศิริพันธ( ชุมปfกษ( และนางสาวพานทอง
สงวนศรี
2) วิส าหกิ จ ชุ มชนกลุ. มส.งเสริมอาชี พบานเหมา ชื่ อผลิต ภั ณฑ( คื อ
ชาใบขาว ตัวแทนเขาร.วมประชุม จํานวน 1 คน คือ นางกอบแกว ระวิเรือง
2) กลุ' ม ผลิ ต ภั ณ ฑ1 ประเภทของใช) ผ) า และสมุ น ไพร โดยมี วิท ยากรประจํ า กลุ' ม
ดังต'อไปนี้
กลุ'มที่ 2 วิทยากรประจํากลุ.ม คือ ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.กนกกรณ( ศิริทิพย(
รับผิดชอบ จํานวน 3 กลุ.ม ดังนี้
1) กลุ.มพัฒนาสตรีบานสวนปอชื่อผลิตภัณฑ( คือ ผาขาวมาตัวแทน
เขาร.วมประชุม จํานวน 2 คน คือ นางสมหวัง ทองวิชิต และนางวันเพ็ญ ทาหาวงษ(
2) กลุ.มสตรีทอผาบานบุ.งเลิศ ชื่อผลิตภัณฑ( คือ ผาห.มฝbายทอมือ/
ผาคลุมไหล.ตัวแทนเขาร.วมประชุม จํานวน 2 คน คือ นายสาทิศ ไชยสาร และนายชัยศักดิ์ สุวรรณไตย
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3) กลุ. ม สมุ น ไพรเพื่ อ สุ ข ภาพ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ( คื อ หมอนสมุ น ไพร
ตัวแทนเขาร.วมประชุม จํานวน 2 คน คือ นางมะลิจันทร( รัตนะยา และ ด.ญ.ภัทรภร รัตนะยา
3) กลุ'มผลิตภัณฑ1ประเภทอาหาร โดยมีวิทยากรประจํากลุ'มดังต'อไปนี้
กลุ'มที่ 3 วิทยากรประจํากลุ.ม คือ ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.อรอนงค( ภูสีฤทธิ์
รับผิดชอบ จํานวน 2 กลุ.ม ดังนี้
1) กลุ.มแปรรูปถั่วลิสงบานปOาน ชื่อผลิตภัณฑ( คือ ถั่วเคลือบ ตัวแทน
เขาร.วมประชุม จํานวน 2 คน คือ นางสาวละมัย สุวลักษณ( และนางสงบ มนตรีชน
2) คณิสรฟาร(ม ชื่อผลิตภัณฑ( คือ จิ้งหรีดสมุนไพร ตัวแทนเขาร.วม
ประชุม จํานวน 2 คน คือ นายชํานาญ คุมไพร และนางคณิสร คุมไพร
4) กลุ'มผลิตภัณฑ1ประเภทของใช) โดยมีวิทยากรประจํากลุ'มดังต'อไปนี้
กลุ'มที่ 4 วิทยากรประจํากลุ.ม คือ ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.สุรพงษ( แสงเรณู
รับผิดชอบ จํานวน 3 กลุ.ม ดังนี้
1) ผูผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน ชื่อผลิตภัณฑ( คือ โหวด ตัวแทนเขา
ร.วมประชุม จํานวน 2 คน คือ นายดวงใจ คชทิพย( และนางดุษฏี ประทุมสินธุ(
2) กลุ.มวิสาหกิจชุมชนจักสานมวยนึ่งขาว ชื่อผลิตภัณฑ( คือ มวยนึ่ง
ขาว ตัวแทนเขาร.วมประชุม จํานวน 1 คน คือ นางเนตรนภา จันทะผล
3) กลุ.มจักรสานเสนพลาสติก ชื่อผลิตภัณฑ( คือ ตะกราพลาสติก
ตัวแทนเขาร.วมประชุม จํานวน 2 คน คือ นางสาวอําพร ทวีแสง และนางสาวมลธิณี โพธิ์ศรี
3. คําแนะนํา/ข)อเสนอแนะจากวิทยากรประจํากลุ'ม
3.1 ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.ชัญญรินทร( สมพร วิทยากรประจํากลุ.มที่ 1 รับผิดชอบ
ทั้งหมดจํานวน 2 กลุ.มผลิตภัณฑ( ดังต.อไปนี้
1) กลุ.มเครือข.ายเกษตรกรยั่งยืนตําบลหนองแคน ชื่อผลิตภัณฑ( คือ ขาวกลอง
อินทรีย(
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ.มส.งเสริมอาชีพบานเหมาชื่อผลิตภัณฑ( คือ ชาใบขาว ได
ใหขอเสนอแนะที่เปQนประโยชน( ดังนี้
1.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ(จุดประสงค(หลักคือ การส.งประกวดและ
ไดรับรางวัล และตองการใหผลิตภัณฑ(ทุกผลิตภัณฑ(ไดรับการพัฒนา ซึ่งขาวถือเปQนผลิตภัณฑ(ที่จะตอง
ทําต.อไปในอนาคต
1.2) ตองนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ( ที่ มี อ ยู. เ ดิ ม มาพั ฒ นาและต. อ ยอดใหเปQ น
สิ น คาอั ต ลั กษณ( จั งหวั ด รอยเอ็ ด โดยใชกระบวนการห. ว งโซ. ด านการเกษตรในชุ มชนเปQ น เชิ งระบบ
นิเวศน(วิทยาอย.างยั่งยืน
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3.2 ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.กนกกรณ( ศิริทิพย( วิทยากรประจํากลุ.มที่ 2 รับผิดชอบ
ทั้งหมดจํานวน 3 กลุ.มผลิตภัณฑ( ดังต.อไปนี้
1) กลุ.มพัฒนาสตรีบานสวนปอ ชื่อผลิตภัณฑ( คือ ผาขาวมา
2) กลุ.มสตรีทอผาบานบุ.งเลิศ ชื่อผลิตภัณฑ( คือ ผาห.มฝbายทอมือ/ผาคลุมไหล.
3) กลุ. ม สมุ น ไพรเพื่ อ สุ ข ภาพ ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ( คื อ หมอนสมุ น ไพร ไดให
คําแนะนําที่เปQนประโยชน(ดังต.อไปนี้
มีความเชี่ยวชาญเรื่องผา และการใชสีธรรมชาติ ซึ่งสามารถใหคําแนะนําได
ทุกกลุ.มที่อยากจะขอคําแนะนําไม.จํากัดว.าเฉพาะกลุ.มที่รับผิดชอบเท.านั้น
3.3 ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.อรอนงค( ภูสีฤทธิ์ วิทยากรประจํากลุ.มที่ 3 รับผิดชอบ
ทั้งหมดจํานวน 2 กลุ.มผลิตภัณฑ( ดังต.อไปนี้
1) กลุ.มแปรรูปถั่วลิสงบานปOาน ชื่อผลิตภัณฑ( คือ ถั่วเคลือบ และ
2) คณิ ส รฟาร( ม ชื่ อผลิ ต ภั ณฑ( คื อ จิ้ งหรี ด สมุ น ไพร ไดใหคํ าแนะนํ าที่ เ ปQ น
ประโยชน(ดังต.อไปนี้
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแปรรูป และการถนอมอาหารต.างๆ ซึ่งจากการ
รับฟfงปfญหาที่กลุ.มนําเสนอจะมีปfญหาในดานการผลิต คือ น้ํามันที่ตกคางจะทํายังไงใหไม.มีน้ํามัน ซึ่งก็
จะมีการถ.ายทอดแนวทางและเทคนิคในกิจกรรมอบรมในครั้งต.อไปเพื่อใหผลิตภัณฑ(ของกลุ.มมีมาตรฐาน
มากขึ้น
3.4 ผูช.วยศาสตราจารย( ดร.สุรพงษ( แสงเรณู วิทยากรประจํากลุ.มที่ 4 รับผิดชอบ
ทั้งหมดจํานวน 3 กลุ.มผลิตภัณฑ( ดังต.อไปนี้
1) ผูผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน ชื่อผลิตภัณฑ( คือ โหวด
2) กลุ.มวิสาหกิจชุมชนจักสานมวยนึ่งขาว ชื่อผลิตภัณฑ( คือ มวยนึ่งขาว และ
3) กลุ. ม จั ก รสานเสนพลาสติ ก ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ( คื อ ตะกราพลาสติ ก ไดให
คําแนะนําที่เปQนประโยชน(ดังต.อไปนี้
การจะพัฒนาผลิตภัณฑ(ไดจะตองมีการระดมสมองซึ่งจะตองอาศัยเครือข.าย
เขามาช.วยกัน กลุ.มมีขอมูลในการพัฒนาสินคาของตัวเอง ยกตัวอย.างเช.น ผูผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน ชื่อ
ผลิตภัณฑ( คือ โหวด สิ่งที่จะตองพัฒนา คือ เรื่องของภาพลักษณ(ที่จะเกิดขึ้นตองลงไปดูรายละเอียดว.า
สินคาที่จะผลิตคืออะไร จะทํายังไงใหสินคาของกลุ.มสามารถขายไดภายใตองค(ความรูที่มีอยู.
4. คําแนะนํา/ข)อเสนอแนะจากวิทยากรด)านบรรจุภัณฑ1การตลาดและ Story of Product
4.1 อาจารย( เ กรี ย งไกร กั น แกว (วิ ท ยากรดานบรรจุ ภั ณ ฑ( ) ไดใหคํ าแนะนํ า ที่ เ ปQ น
ประโยชน( ดังนี้
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1) ผูผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน (โหวด) ควรมีการแยกชิ้นส.วนประกอบ เพื่อให
ลูกคาสามารถถอดประกอบเองได ซึ่งสามารถซื้อเปQนของฝากได และควรมีการเล.าเรื่องความเปQนมา
Story of Product ของโหวด หรืออาจมีโนjตเพลงเปQนสมุดเล็กๆ เพื่อใหผูซื้อสามารถนําไปเปOาเปQนเพลง
ได
2) กลุ.มเครือข.ายเกษตรกรยั่งยืนตําบลหนองแคน (ขาวกลองอินทรีย() จะตอง
ดูแลในเรื่องกระบวนการผลิตใหควบแน.นมากยิ่งขึ้น และกลุ.มตองเพิ่มที่มาของกลุ.ม
3) คณิสรฟาร(ม (จิ้งหรีดสมุนไพร) ควรเลือกภาพโลโกผลิตภัณฑ(เปQนชนิดเดียว
เช.น จิ้งหรีด และการตั้งชื่อจะตองไม.ซ้ําหรือใกลเคียงกับยี่หออื่น ซึ่งจะมีปfญหาในดานลิขสิทธิ์ตามมาได
4) ผลิตภัณฑ(ที่เปQนอาหารจากที่นําเสนอทุกกลุ.มตองการมาตรฐานจาก อย.
ซึ่งจะตองมีการแนะนําและดําเนินการในครั้งต.อไป
4.2 อาจารย( ดร.วรรณษา วังแสนแกว (วิทยากรดานการตลาด) ไดใหคําแนะนําที่เปQน
ประโยชน( ดังนี้
กลุ. ม ทุ ก กลุ. ม จะตองสรางนวั ต กรรม ตั ว บรรจุ ภั ณ ฑ( และการนํ า เสนอใน
รูปแบบใหม.ๆ ยกตัวอย.างเช.น หมอนสมุนไพร ตลาดไดพัฒนาเปQนหมอนหลากหลายรูปแบบ เช.น หมอน
สํ าหรั บ การเดิ น ทางหรื อผลิ ต ภั ณฑ( นี้ จ ะเปลี่ ย นกลุ. มผลิ ต ภั ณฑ( ส ปา ซึ่ งกลุ. มตองปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
ผลิตภัณฑ(ตามความตองการของตลาด รวมทั้งการเล.าเรื่องของผลิตภัณฑ( การสรางจุดช.วยจําใหกับ
ผลิตภัณฑ(
4.3 อาจารย( ดร.ฐิติรัตน( เวทย(ศิริยานันท( (วิทยากร Story of Product) ไดให
คําแนะนําที่เปQนประโยชน( ดังนี้
1) ผูผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน (โหวด) การสราง Story of Product โหวดจะ
เปQนตัวปลุกคนจังหวัดรอยเอ็ด
2) กลุ. ม เครื อ ข. า ยเกษตรกรยั่ ง ยื น ตํ า บลหนองแคน (ขาวกลองอิ น ทรี ย( )
ผลิตภัณฑ(ไดผ.านสถาบันวิจัยอาหารมาแลว โจทย(คือละลายในปากแต.ตองไม.แตก
3) กลุ.มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (หมอนสมุนไพร) ทํายังไงหมอนสมุนไพรส.งออก
ไดและเท.ห(
4) กลุ.มจักรสานเสนพลาสติก (ตะกราพลาสติก) จะตองสรางความแตกต.าง
กระเปkาของจังหวัดรอยเอ็ด ต.างจากกระเปkาจังหวัดมุกดาหารอย.างไร
5) กลุ.มพัฒนาสตรีบานสวนปอ (ผาขาวมา) ตองสะทอนใหเห็นถึงความเปQน
ไทย ทํายังไงถึงจะส.งออกไดทุกประเทศ
6) วิสาหกิจชุมชนกลุ.มส.งเสริมอาชีพบานเหมา (ชาใบขาว) จะตองสรางวิถี
การกินชา (การกินชาแบบทุ.งกุลา)
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7) กลุ.มแปรรูปถั่วลิสงบานปOาน (ถั่วเคลือบ) ตองสราง Story of Product
กินยังไงตดหอม
8) กลุ.มวิสาหกิจชุมชนจักสานมวยนึ่งขาว เปQนตัวอย.างของนักธุรกิจรุ.นใหม.
มีขอแตกต.างของวัตถุดิบทีใช คือ ขอดอยของไมไผ.จะถูกพัฒนาขึ้น
9) กลุ.มพัฒนาผลิตภัณฑ(จิ้งหรีด “คณิสรฟาร(ม” (จิ้งหรีดสมุนไพร) เปQนการ
เลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อส.งเสริมการสรางรายไดใหกับชุมชน
10) กลุ.มสตรีทอผาบานบุ.งเลิศ ชื่อผลิตภัณฑ( คือ ผาห.มฝbายทอมือ/ผาคลุม
ไหล. มีการพัฒนาเปQนเรื่องราวในการจัดเปQนเซ็ต ชุดผาแดงนางไอ. สําหรับเปQนของฝาก

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น
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ผลการดําเนินการกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑสินค"าโอทอป (OTOP) และเรื่องราว
(Story) ของผลิตภัณฑ จังหวัดร"อยเอ็ดร6วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร"อยเอ็ด
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รอยเอ็ ด ไดดํ า เนิ น การจั ด โครงการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ) OTOP โดยเครือข/ายองค)ความรู KBO จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป4งบประมาณ 2562 กิจกรรม
ที่ 2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ) สิ น คาโอทอป (OTOP) และเรื่ อ งราว (Story) ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ) จั ง หวั ด รอยเอ็ ด วั ต ถุ ป ระสงค) ใ นการจั ด โครงการครั้ งนี้ เ พื่ อ อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) สิ น คาโอทอป (OTOP) และเรื่ องราว (Story) ของผลิ ต ภั ณ ฑ) ของกลุ/ มผู ผลิ ต และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ดใหมีคุณภาพ
กลุ6มเป9าหมาย ไดแก/ ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP จํานวน 10 กลุ/ม/ผลิตภัณฑ) วิทยากร และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้นจํานวน 50 คน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประดับ
แกว โรงแรมเพชรรัชต)การ)เดน จังหวัดรอยเอ็ด
ประธานในพิธี ไดรับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝNายวิจัยและวิเทศสัมพันธ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด มาเปPนประธานในพิธีเปQดโครงการ คือ อาจารย) ดร.การุณ พงษ)ศาสตร) รองอธิการบดีฝNายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ)
วิทยากร คื อ อาจารย)เ กรี ย งไกร กั นแกว อาจารย) ดร.วรรณษา วั งแสนแกว มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏรอยเอ็ด เปPนวิทยากรการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ)และการสรางมูลค/าเพิ่ม และการสราง Story
of Product ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.สุรพงษ) แสงเรณู ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.กนกกรณ) ศิริทิพย)
ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.ชัญรินทร) สมพร ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.อรอนงค) ภูศรีฤทธิ์ เปPนวิทยากรให
คํ า แนะนํ า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ) ใ หไดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) จั ง หวั ด รอยเอ็ ด
ผูช/ว ยศาสตราจารย) ดร.ศักดิ์ศรี สื บสิงห) ผูอํานวยการสถาบัน วิจัย และพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
รอยเอ็ด เปPนวิทยากรแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ)โอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด
สรุปผลการประเมินกิจกรรม ไดดังต/อไปนี้
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ตารางที่ 1 ค/าเฉลี่ย ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และรอยละ ความพึงพอใจของผูเขาร/วม กิจกรรม
ที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) และเรื่องราว (Story)
ของผลิตภัณฑ) จังหวัดรอยเอ็ด
ความพึงพอใจรายด"าน

ค6าเฉลี่ย

1. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ
2. ความพึงพอใจในวิทยากร
3. ความพึงพอใจในบริการ
4. ประโยชน)ที่ไดรับจากการเขาร/วมโครงการ
รวมเฉลี่ย

4.47
4.69
4.40
4.72
4.57

ส6วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
0.41
พอใจมาก
0.38
พอใจมากที่สุด
0.51
พอใจมาก
0.42
พอใจมากทีส่ ุด
0.43
พอใจมากทีส่ ุด

ร"อยละ
89.40
93.80
88.00
94.40
91.40

จากตารางที่ 1 พบว/า ผูเขาร/วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ) OTOP โดยเครือข/ายองค)ความรู
KBO จั งหวั ด รอยเอ็ ด ประจํ าป4 งบประมาณ 2562 กิ จ กรรมที่ 2 การอบรมเชิ งปฏิบั ติ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) และเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ) จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวม
ระดับความพึงพอใจอยู/ในระดับพอใจมากที่สุด มีค/าเฉลี่ยเท/ากับ 4.57 ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
คิดเปP นรอยละ 91.40 เมื่อพิจารณาเปPนรายดาน พบว/ า ประโยชน)ที่ไดรั บจากการเขาร/วมโครงการ
มากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจในวิทยากร และความพึงพอใจในการจัดโครงการความพึงพอใจใน
บริการ ตามลําดับ
สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑทั้ง 10 ผลิตภัณฑ ดังต/อไปนี้
1. ตะกร" า พลาสติ ก กลุ/ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ) เ ครื่ อ งจั ก สานเสนพลาสติ ก ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ) คื อ ตะกรา
พลาสติก จากการเขาร/วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ไดแก/ กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus
Group) สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP)
จังหวัดรอยเอ็ด และการติดตามของทีมวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําดานการออกแบบผลิตภัณฑ)
เรื่องราวของผลิตภัณฑ) กลุ/มผลิตภัณฑ)เครื่องจักสานพลาสติก ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
1.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ตะกราพลาสติก” ซึ่งกระเปdาสานจากเสนพลาสติก
เปPนผลิตภัณฑ)ของกลุ/มที่พัฒนามาจากตะกราสานพลาสติก ที่กลุ/มแม/บานบานท/าสมปNอยไดพัฒนาขึ้น
จากการนําภูมิปeญญาทองถิ่นดานการจักสานวัสดุไมไผ/ หวาย ใหเปPนเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
เช/น กระติบขาว หวดนึ่งขาว ตะกรา กระบุง โดยมีรูปแบบของผลิตภัณฑ)ที่ไม/มีความหลากหลาย หรือ
แตกต/างจากกลุ/มอื่นที่มี อีกทั้งเนนการผลิตในปริมาณที่มากกับการกําหนดราคาที่ไม/สูง คู/แข/งในตลาดมี
มากทําใหเกิดการแข/งขันดานราคา
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1.2 หลั ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ) ต ะกราพลาสติ ก โดยภายหลั ง การพั ฒ นาไดมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ)ใหมีความหลากหลาย และสรางมูลค/าดานราคา มีความสวยงาม
รวมถึงอัตถประโยชน)ในการใช สมาชิกกลุ/มมีความมั่นใจว/าผลิตภัณฑ)สามารถทําตลาดได และวัตถุดิบ
เดิมสามารถพัฒนาใหไดผลิตภัณฑ)ที่มีมูลค/าสูงได

1.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ตะกราพลาสติก” ไดรูปแบบของบรรจุภัณฑ)ตะกรา
พลาสติก ดังต/อไปนี้
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1.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “ตะกราพลาสติก” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้

2. ถั่วเคลือบ ผลิตภัณฑ)ของกลุ/มแปรรูปถั่วลิสงบานปNาน ชื่อผลิตภัณฑ)คือ ถั่วเคลือบ โดยกลุ/ม
แปรรูปถั่วลิสงบานปNาน ตําบลดงสิงห) อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด จากการเขาร/วมกิจกรรมทั้ง 2
กิจกรรม ไดแก/ กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)
สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด และการติดตามของทีม
วิทยากร/ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําดานการออกแบบผลิตภัณฑ) เรื่องราวของผลิตภัณฑ) กลุ/มผลิตภัณฑ)
การแปรรูปถั่วลิสงบานปNาน ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
2.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ถั่วเคลือบ” ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ)ใหม/ ผูเชี่ยวชาญ
ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ)ดังต/อไปนี้
1) ใหขอเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ)ใหม/ ใหมีความโดดเด/น และ
เปPนที่ตองการของผูบริโภคเดิมเปPนถั่วเคลือบน้ําตาล ซึ่งมีมากในทองตลาด ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนเปPน
ถั่วเคลือบสูตรใหม/ คือ ถั่วเคลือบรส กะทิ ใบเตย และมีการเสริมดวยงาขาวคั่ว เพื่อใหผลิตภัณฑ)ที่ไดมี
กลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้น รวมทั้งไดประโยชน)จากสมุนไพร
2) ใหขอเสนอแนะกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ)โดย เริ่มตนกลุ/ม
เกษตรกรยังไม/มีบรรจุภัณฑ)และตรา ที่เหมาะสม หลังจากการประชุมและใหคําแนะนําไป ทางกลุ/มจึงได
บรรจุภัณฑ)ตามที่ตองการ รวมทั้งสติกเกอร) (Sticker) ที่ติดบรรจุภัณฑ)
3) ใหขอเสนอแนะเรื่องบรรจุภัณฑ)ที่เหมาะสม และเพิ่มมูลค/าใหตัวผลิตภัณฑ)
4) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําเสนอผลิตภัณฑ)
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2.2 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ถั่วเคลือบใบเตย” โดยภายหลังการพัฒนาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ)ใหมี ความหลากหลายและสรางมูลค/าดานราคา มีความสวยงาม
รวมถึงประโยชน)ในการพกพาและการหยิบจับไดสะดวก สมาชิกกลุ/มมีความมั่นในว/าผลิตภัณฑ)สามารถ
ทําตลาดไดและวัตถุดิบเดิมสามารถพัฒนาใหไดผลิตภัณฑ)ที่มีมูลค/าสูงได

2.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ถั่วเคลือบใบเตย” ไดรูปแบบของบรรจุภัณฑ)ถั่วเคลือบ
กะทิใบเตย ดังต/อไปนี้

29

2.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “ตะกราพลาสติก” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้

3) มวยนึ่ งข" า ว กลุ/ มวิ ส าหกิ จ ชุ มชนจั กสานมวยนึ่ งขาว ชื่ อผลิ ต ภั ณฑ) คือ มวยนึ่ งขาว จาก
การเขาร/วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ไดแก/ กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับ
กลุ/มผู ผลิต และพัฒนาผลิ ตภัณฑ) สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ) สํ าหรั บ กลุ/ มผู ผลิ ต และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ) สิ น คาโอทอป (OTOP) จั งหวั ด
รอยเอ็ ด และการติ ด ตามของที มวิ ทยากร/ผู เชี่ ย วชาญไดใหคํ าแนะนํ าดานการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ)
เรื่องราวของผลิตภัณฑ) กลุ/มวิสาหกิจชุมชนจักสานมวยนึ่งขาว ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
3.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “มวยนึ่งขาว” มวยนึ่งขาวเปPนเครื่องจักสานที่ทําจากไม
ไผ/ มี รู ป ร/ างลั กษณะทรงกระบอก ส/ ว นล/ างจะแคบสํ าหรั บ สวม ลงหมอ ซึ่ งบางทองถิ่ น อาจเรี ย กว/ า
“หวด” เปPนของใชประโยชน)ในการนึ่ง มวยจะใชปริมาณไดมากกว/า และแข็งแรงทนทานกว/า เพราะมี
ความหนาจากการสานถึง 2 ชั้น แต/สําหรับคนเมือง หรือคนรุ/นใหม/ การนึ่งขาวเหนียวกินเอง คงเปPน
เรื่องลําบากไม/นอย เพราะขั้นตอนยุ/งยาก และตองชํานาญจึงจะนึ่งไดสุกกําลังดีอีกทั้งรูปทรงไม/ทันสมัย
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3.2 หลั งการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ) “มวยนึ่ งขาว” โดยภายหลั งการพั ฒ นาไดมี การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ)ใหมีความหลากหลาย และสรางมูลค/าดานราคา มีความสวยงาม รวม
ถึงอัตถประโยชน)ในการใช สมาชิกกลุ/มมีความมั่นในว/าผลิตภัณฑ)สามารถทําตลาดไดและวัตถุดิบเดิม
สามารถพัฒนาใหไดผลิตภัณฑ)ที่มีมูลค/าสูงได

3.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “มวยนึ่งขาว” ไดรูปแบบของบรรจุภัณฑ)มวยนึ่งขาว
ดังต/อไปนี้

3.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “มวยนึ่งขาว” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้
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4) ข"าวกล"องอินทรีย เปPนผลิตภัณฑ)จากขาวกลองอินทรีย) ชื่อผลิตภัณฑ)คือ ขาวกลองอินทรีย)
ซึ่งมีการพัฒนาขาวกลองอินทรีย)ออกมาในรูปของแครกเกอร)หรือขนมขบเคี้ยวที่สามารถละลายไดใน
ปากของผู รั บ ประทาน จากการเขาร/ ว มกิ จ กรรมทั้ ง 2 กิ จ กรรม ไดแก/ กิ จ กรรมที่ 1 การระดม
ความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัด
รอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)
สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด และการติดตามของทีมวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําดาน
การออกแบบผลิตภัณฑ) เรื่องราวของผลิตภัณฑ) กลุ/มเครือข/ายเกษตรกรยั่งยืนตําบลหนองแคน อําเภอ
ปทุมรัตต) จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
4.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ขาวกลองอินทรีย)” เดิมกลุ/มไดมีการแปรรูปจาก
ขาวเปลือกเปPนขาวกลอง บรรจุถุงจําหน/าย และต/อมามีการพัฒนาต/อยอด ร/วมกับสํานักงานพัฒนา
ชุ ม ชนจั ง หวั ด รอยเอ็ ด และสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร) แ ละเทคโนโลยี แ ห/ ง ประเทสไทย เพื่ อ ใชเปP น
ผลิตภัณฑ)เครื่องสําอาง ชนิดเซรั่ม จากตนอ/อนขาวหอมมะลิ จากขั้นตอนดังกล/าวทําใหเกิดการคนพบ
คุณค/า และประโยชน)จากกระบวนการผลิตที่มีประโยชน)หลายชนิด ไดแก/ กลุ/มฟ4โนลิกและฟลาโวนอยด)
กลุ/ มอั ล คาลอยด) ที่ มีประโยชน)อีกหลายชนิ ด ซึ่ งจากการคนพบนั้น ทํ าใหเกิ ด การะบวนการคิ ด เพื่ อ
ต/อยอดผลิตภัณฑ)เกิดขึ้น จึงเปPนที่มาของการนํามาผลิตเปPนผลิตภัณฑ)ใหม/คือ ขนมแครกเกอร)จากแปjง
ขาวหอมมะลิ โดยใชชื่อว/า Rice Cracker

4.2 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ขนมแครกเกอร) จากแปjงขาวหอมมะลิโดยใชชื่อว/า
Rice Cracker” โดยหลั งจากไดรั บ การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ) ใหม/ จ าก โครงการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ) ของเครือข/าย KBO จังหวัดรอยเอ็ด (Knowledge Base OTOP : KBO ) จังหวัดดีเด/น จึงได
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ)ดังนี้
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4.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ขนมแครกเกอร) จากแปjงขาวหอมมะลิโดยใชชื่อว/า
Rice Cracker” ไดรูปแบบของบรรจุภัณฑ)ขนมแครกเกอร) จากแปjงขาวหอมมะลิโดยใชชื่อว/า Rice
Cracker ดังต/อไปนี้

4.4 ผลิ ตภั ณฑ)ต นแบบ “ขนมแครกเกอร) จากแปjงขาวหอมมะลิ โ ดยใชชื่อว/า Rice
Cracker” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้

5) ผ" า ขาวม" า เปP น กลุ/ มพั ฒ นาสตรี บ านสวนปอ ชื่ อผลิ ต ภั ณฑ) คื อ ผาขาวมา ไดมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ)ของกลุ/มคือ ผาขาวมา โดยผลิตภัณฑ)ของกลุ/มที่ไดพัฒนาขึ้นมาภายใตชื่อแบรนด)
ไฉไล ซึ่ งมี การพั ฒ นาลวดลายของผาขาวมา การพั ฒ นาสี สั น ของผาขาวมา จนสามารถควารางวั ล
ความคิดสรางสรรค)ในงานแฟชั่นโชว)ในต/างประเทศ ไดแก/ ประเทศญี่ปุNน และประเทศจีน เปPนตน โดย
กลุ/มพัฒนาสตรีบานสวนปอ ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต) จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งภายหลังจากการเขา
ร/วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ไดแก/ กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ/ม
ผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ)สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด และ
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การติด ตามของที มวิ ทยากร/ผู เชี่ ยวชาญไดใหคําแนะนํา ดานการออกแบบผลิต ภัณฑ) เรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ) กลุ/มเครือข/ายเกษตรกรยั่งยืนตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต) จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินการ
ดังต/อไปนี้
5.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ผาขาวมา” ผลิตภัณฑ)ก/อนไดรับการพัฒนา
จะเปPนผลิตภัณฑ)ผาขาวมาสีเคมี ซึ่งจะมีสีสันฉูดฉาด สะดุดตา ซึ่งทางกลุ/ม มีความสนใจ ที่จะเปลี่ยน
กระบวนการผลิตจากผาขาวมาสีเคมีเปPนสีธรรมชาติ เพื่อขนาดฐานลูกคาในกลุ/มออร)แกนิค ดังต/อไปนี้

5.2 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ผาขาวมา จากสียอมธรรมชาติ” ดังนั้นจึงไดมี
การถ/ายทอดเทคโนโลยีในการยอมผา เทคนิควิธีการยอมผาดวยสีธรรมชาติ โดยใชสีจากตนอินทะนิล ซึ่ง
เปPนตนไมประจําจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ)ของจังหวัดรอยเอ็ดอย/างแทจริง โดยใช
เทคนิ ควิ ธี การสรางเฉดสี ใหเกิ ด ความแตกต/ าง และไดมี การนํ าไปแปรรู ป เปP นผลิ ต ภั ณฑ) อื่น ๆ ไดแก/
กระเปdา หมอน เปPนตน การพัฒนาผลิตภัณฑ)ดังนี้
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5.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ผาขาวมา จากสียอมธรรมชาติ” ไดรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ)ผาขาวมา ดังต/อไปนี้

5.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “ผาขาวมา” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้

6) ผ"าห6มฝ9ายทอมือ/ผ"าคลุมไหล6 เปPนกลุ/มสตรีทอผาบานบุ/งเลิศ ชื่อผลิตภัณฑ) คือ ผาห/มฝjาย
ทอมือ/ผาคลุมไหล/ ซึ่งภายหลังจากการเขาร/วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ไดแก/ กิจกรรมที่ 1 การระดม
ความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัด
รอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)
สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด และการติดตามของทีมวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนํา ดาน
การออกแบบผลิตภัณฑ) เรื่องราวของผลิตภัณฑ) กลุ/มสตรีทอผาบานบุ/งเลิศ ชื่อผลิตภัณฑ) คือ ผาห/มฝjาย
ทอมือ/ผาคลุมไหล/ ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
6.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ผาห/มฝjายทอมือ/ผาคลุมไหล/” ผลิตภัณฑ)ของกลุ/ม
บุ/งเลิศ ไดแก/ ผาพันคอ และผาห/ม เปPนตน ซึ่งทางกลุ/มมีความตองการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ)ใหเกิด
ความหลากหลาย เจาะกลุ/มตลาดของที่ระลึก ดังต/อไปนี้
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6.2 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ผาห/มฝjายทอมือ/ผาคลุมไหล/” ดังนั้นจึงไดมีการแปร
รูปผลิตภัณฑ)เปPนเซ็ทกระเปdา รองเทาและผาพันคอ เพื่อใหเกิดความหลากหลาย เหมาะสําหรับเปPนของ
ฝาก ของที่ระลึก ซึ่งไดมีการออกแบบใหเปPนรูปกระรอกโดยมาจากกระรอกนอยในตํานานผาแดงนางไอ/
การพัฒนาผลิตภัณฑ)ดังนี้
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6.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ผาห/มฝjายทอมือ/ผาคลุมไหล/” ไดรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ)ผาห/มฝjายทอมือ/ผาคลุมไหล/ ดังต/อไปนี้

6.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “ผาห/มฝjายทอมือ/ผาคลุมไหล/” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้

7) ชาใบข" า ว เปP น ผลิ ต ภั ณ ฑ) จ ากกลุ/ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ/ ม ส/ ง เสริ ม อาชี พ บานเหมา ชื่ อ
ผลิตภัณฑ) คือ ชาใบขาว โดยมีการดําเนินการของกลุ/ม คือ การนําใบขาวหอมมะลิอินทรีย)ในเขต GI
นํามาผ/านกระบวนการแปรรูปเพื่อใหไดเครื่องดื่มใบขาวหอมมะลิ UHT และผสมกับสมุนไพรที่มีอยู/ใน
ชุมชนซึ่งเปPนวัตถุดิบที่เปPนอินทรีย)ทั้งระบบ ผลิตภัณฑ)ยังมีจุดดอยคือ สี และกลิ่นจากธรรมชาติ ในส/วน
ของปe ญ หาและอุ ป สรรคคื อ บรรจุ ภั ณ ฑ) ยั ง ไม/ ส ะดุ ด ตาและยั ง ไม/ ไ ดพั ฒ นาดานบรรจุ ภั ณ ฑ) และ
การวิเคราะห)คุณสมบัติดานโภชนาการ ซึ่งภายหลังจากการเขาร/วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ไดแก/
กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคา
โอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)สําหรับกลุ/ม
ผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด และการติดตามของทีมวิทยากร/
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ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนํา ดานการออกแบบผลิตภัณฑ) เรื่องราวของผลิตภัณฑ) กลุ/มวิสาหกิจชุมชน
กลุ/มส/งเสริมอาชีพบานเหมา ชื่อผลิตภัณฑ) คือ ชาใบขาว
ชา
ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
7.1 ก/อนการพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ)ช าใบขาวหอมมะลิ “ไทยสุ
ไทยสุว รรณ”
รรณ สามารถสราง
มูลค/าเพิ่มใหกับขาวหอมมะลิไดอย/างหลากหลาย เช/น ผลิตเปPนชาใบขาวแบบชงรอนโดยการเพาะกลา
ใบขาว ใชขาวเปลือก 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 20 บาท ที่จะสามารถขายเปP
จะสามารถขายเปPนชาใบขาวได 1 ขีด ขีดละ
300 บาท หรื อกิโ ลกรั มละ 3,000 – 5,000 บาท ทํ าใหเกิ ด การเพิ่ มมูล ค/ าใหกับ ขาวหอมมะลิ ได
หลายเท/าตัว และถือเปPนทางเลือกที่สามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการประกอบอาชีพและเปPน
ทางเลือกดานพัฒนาสินคาที่มีมูลค/าการซื้อ-ขาย ระหว/างคู
างคู/คากับกลุ/มเกษตรกรไดมากถึงป4ละ 50 ลาน
บาท ส/งผลทําใหเกิดอาชีพเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร การเกษตรอินทรีย) การแปรรูป
การท/องเที่ยว ซึ่งก/อนการพัฒนาไดนําใบขาว ผลิตเปPนชาใบขาวแบบชงรอน จากการนําจําหน/าย พบว/า
ความตองการของผูบริโภคที่มีความหลากหลายและตองการเพิ
วามหลากหลายและตองการเพิ่มกลุ/มเปjาหมายและยอดการจําหน/าย จึง
มีการพัฒนาจากชาใบขาวแบบชงรอน
ชาใบขาวแบบชงรอน เปPนชาใบขาวพรอมดื่ม ขึ้นโดยขั้นตนมีการออกแบบบรรจุภัณฑ)
และออกแบบสติ๊กเกอร)เพื่อใชในการนําออกจําหน/าย หลังจากไดรับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ)
ใหม/จาก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ) ของเครือข/าย KBO จังหวัดรอยเอ็ด (Knowledge
Knowledge Base OTOP :
KBO) จังหวัดดีเด/น จึงไดมีการออกแบบผลิตภัณฑ)ใหม/ดังนี้
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7.2 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ชาใบขาวหอมมะลิ” ดังนั้นจึงไดมีการจากผลิตภัณฑ)
ชาใบขาวแบบชงรอน หลังจากไดรับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ)ใหม/จาก โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)ของเครือข/าย KBO จังหวัดรอยเอ็ด (Knowledge Base OTOP : KBO ) จังหวัดดีเด/น จึงได
มีการออกแบบผลิตภัณฑ)ใหม/ โดยนํากระบวนการผลิตและคุณค/าทางโภชนาการ รวมทั้งการนําเอา
ศาสตร)ภูมิปeญญาดานตํารับยาที่มีเฉพาะโดยใชขาวที่เหมาะสมในการเพาะปลูกในพื้นถิ่นและมีความหอม
และกลิ่นหอมเฉพาะ ที่มีการเพาะปลูกมาอย/างยาวนาน นอกจากนั้นการเพาะปลูกสามารถปลูกไดตลอด
ทั้งป4 ซึ่งจากขอมูลดังกล/าวนํามาใชเปPนขอมูลเพื่อนําเสนอต/อผูบริโภคอย/างเหมาะสม และใชโทนสีที่
เหมาะสม รวมทั้งรูปแบบการนําเสนอที่ชัดเจนใหตรงกับความตองการของผูบริโภค อีกทั้งไดออกแบบ
LOGO หรือตราสัญลักษณ)ของสินคาใหเหมาะสมต/อลักษณะและชนิดของผลิตภัณฑ)ที่เนนกลุ/มผูบริโภค
ที่รักสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ)ดังนี้
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7.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “ชาใบขาวหอมมะลิ” ไดรูปแบบของบรรจุภัณฑ)ชาใบ
ขาวหอมมะลิ ดังต/อไปนี้

7.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “ชาใบขาวหอมมะลิ” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้
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8) หมอนสมุนไพร เปPนผลิตภัณฑ)ของกลุ/มสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีการพัฒนาจากหมอนขิด
ธรรมดา ชื่อผลิตภัณฑ) คือ หมอนสมุนไพร โดยมีการพัฒนาออกมาเพื่อการนอนสําหรับรักษาสุขภาพ
ของผูหนุนนอน มีการนําสมุนไพรในชุมชนมาใชในการยัดไสของหมอนแทนนุ/นหรือสําลี สําหรับสุขภาพ
ของผูบริโภค โดยสมุนไพรนั้นเปPนสมุนไพรที่มีอยู/ในชุมชนของกลุ/มผูผลิต โดยกลุ/มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ตําบลหนองแวง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งภายหลังจากการเขาร/วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม
ไดแก/ กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)
สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)สําหรับ
กลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด และการติดตามของทีมวิทยากร/
ผูเชี่ย วชาญไดใหคําแนะนํ า ดานการออกแบบผลิต ภัณฑ) เรื่ องราวของผลิต ภัณฑ) กลุ/ มสมุน ไพรเพื่ อ
สุขภาพ ชื่อผลิตภัณฑ) คือ หมอนสมุนไพร ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
8.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “หมอนสมุนไพร” เปPนหมอนสี่เหลี่ยม ฝ4มือการตัดเย็บ
ไม/ประณีตภายในบรรจุดวยเสยใยโพลิเมอร)สังเคราะห) ภายในไม/มีช/องกั้นระหว/างใยโพลิเมอร) และว/าน
สมุนไพร ไม/สะดวกต/อการเปลี่ยน สมุนไพร หากหมดกลิ่นแลว และหมอนมีความแข็งมาก อาจจะยังไม/
ครอบคลุมความตองการของลูกคา ดังต/อไปนี้

8.2 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “หมอนสมุนไพร” ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ)ดังต/อไปนี้
1) ทําผลิตภัณฑ)ใหเปPนผลิตภัณฑ)ออร)แกนิค เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคา
โดยการใชเสนใยจากธรรมชาติ คือ นุ/น
2) ใชผาฝjายทอมือ ยอมดวยสีคราม เพื่อใหเปPนสินคาออร)แกนิค
3) ปรับหมอนใหมีขนาดมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับสินคาไปสู/ตลาดบน และ
ทําใหนุ/มขึ้น ประกอบกับกลิ่นสมุนไพรจะ ช/วยใหนอนหลับสบายมากขึ้น
4) เพิ่มซิบเขาไปเพื่อใหสะดวก ต/อการเปลี่ยนสมุนไพร แลวภายในจะ
ประกอบดวยประเปdา สําหรับใส/สมุนไพร เมื่อ หมดกลิ่น ก็จะสามารถเปลี่ยน ถุงใหม/ไดอย/างสะดวก
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5) ปรับความนุ/มของหมอน ใหเปPนไปตามลักษณะหมอนออร)แกนิค ที่ตลาด
ต/างประเทศตองการ โดยชั้นบนจะเปPนนุ/น และซองสมุนไพร จะอยู/ดานล/าง
6) มีการใหความรูในส/วนของมาตรฐาน เช/น ความประณีต ฝ4เย็บ ควรมีความ
สม่ําเสมอไดมาตรฐาน หมอนทุกใบที่เปPนประเภทเดียวกันควรจะมีขนาดเท/ากัน

8.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “หมอนสมุนไพร” ไดรูปแบบของบรรจุภัณฑ)หมอน
สมุนไพร ดังต/อไปนี้
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8.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “หมอนสมุนไพร” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้

9) จิ้งหรีด สมุน ไพร เปPนผลิตภั ณฑ) ในชุ มชนที่มีกลุ/มผูเลี้ ยงจิ้งหรีดแลวนําไปแปรรู ปจิ้งหรี ด
ออกมาเปPนผลิตภัณฑ) ชื่อผลิตภัณฑ) คือ จิ้งหรีดสมุนไพร โดยกลุ/มคณิสรฟาร)ม ตําบลสิงห)โคก อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งภายหลังจากการเขาร/วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ไดแก/ กิจกรรมที่ 1
การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP)
จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด และการติดตามของทีมวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญไดให
คํ าแนะนํ า ดานการออกแบบผลิ ต ภั ณฑ) เรื่ องราวของผลิ ต ภั ณฑ) กลุ/ มพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ) จิ้ งหรี ด ชื่ อ
ผลิตภัณฑ) คือ จิ้งหรีดสมุนไพร ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
9.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “จิ้งหรีดสมุนไพร” เปPนผลิตภัณฑ)ในชุมชนที่มีผูเลี้ยง
จิ้งหรีดจํานวนมากจึงไดมีการก/อตั้งกลุ/มเพื่อการแปรรูปจิ้งหรีดขึ้นมาเพื่อเปPนการถนอมอาหารให
สามารถเก็บไวไดนานๆ ดังต/อไปนี้

9.2 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “จิ้งหรีดสมุนไพร” ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ)ดังต/อไปนี้
1) ใหขอเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ)ใหม/ ใหมีความโดดเด/น และ
เปPนที่ตองการของผูบริโภค
2) กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ)
3) เรื่องของบรรจุภัณฑ)ที่เหมาะสม และเพิ่มมูลค/าใหตัวผลิตภัณฑ)
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4) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําเสนอผลิตภัณฑ)

9.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “จิ้งหรีดสมุนไพร” ไดรูปแบบของบรรจุภัณฑ)จิ้งหรีด
สมุนไพร ดังต/อไปนี้

9.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “จิ้งหรีดสมุนไพร” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้
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10) โหวด เปPนผลิตภัณฑ)เครื่องดนตรีพื้นบาน ชื่อผลิตภัณฑ) คือ โหวด ซึ่งโหวดไดมีการพัฒนา
มาจากเครื่ อ งเปN า ลํ า ไมไผ/ โดยเริ่ ม ตนมาจากการแกว/ ง ออกมาเปP น เสี ย ง และพั ฒ นาเรื่ อ ยๆ จนมี
การพัฒนาออกมาเปPนรูปแบบทรงกลมใหเขากับดนตรีสากล และเปPนเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
รอยเอ็ด โดยโหวดพัฒนามาจากแคนที่ไม/ไดใชแลวนํามาทําเปPนโหวด นอกจากนั้นในปeจจุบันนี้โหวดมีจุด
ดอยของผลิตภัณฑ) คือ การใชสารเคมีเคลือบ ซึ่งภายหลังจากการเขาร/วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ไดแก/
กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สําหรับกลุ/มผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคา
โอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)สําหรับกลุ/ม
ผูผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ)สินคาโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด และการติดตามของทีมวิทยากร/
ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนํา ดานการออกแบบผลิตภัณฑ) เรื่องราวของผลิตภัณฑ) กลุ/มพัฒนาผลิตภัณฑ)
เครื่องดนตรีพื้นบาน ชื่อผลิตภัณฑ) คือ โหวด ไดดําเนินการดังต/อไปนี้
10.1 ก/อนการพัฒนาผลิตภัณฑ) “โหวด” ซึ่งโหวดถือว/าเปPนเครื่องดนตรีขนาดเล็ก
กะทัดรัด มีราคาที่ย/อมเยา รูปทรงสวยงาม โดยกลายเปPนเครื่องดนตรีแห/งวงการดนตรีอีสานจริงๆ เมื่อ
ไม/กี่สิบป4มานี่เอง โดยผูคิดคนพัฒนาใหเปPนเครื่องดนตรี แบบที่เห็นในปeจจุบัน คือ อาจารย)ทรงศักดิ์
ประทุมสินธุ) ซึ่งไดคิดคนและนําออกแสดงเมื่อป4 พ.ศ. 2511 ซึ่งปeจจุบันเปPนเครื่องดนตรีชิ้นสําคัญของ
วงดนตรีพื้นบาน แต/มีความปอบบางง/ายต/อการเกิดความเสียหายไดง/าย และยังทําการตลาดในระดับ
ทั่วไป ดังต/อไปนี้

10.2 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “โหวด” ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ)ดังต/อไปนี้
ผูประกอบการไดมี การพั ฒนากล/ องบรรจุ ภัณฑ) ขึ้น มาเพื่อรองรั บความปลอดภัย ใน
การเคลื่อนยายหรือเก็บรักษา อีกทั้งยังเปPนการสรางความทรงคุณค/าของโหวดที่เปPนดนตรีอีสานและ
ผ/านการรังสรรค)ขึ้นมาโดยบุคคลผูเปPนตํานานแห/งโหวดอย/างแทจริง สมกับการเปPนเครื่องดนตรีที่มาจาก
บรมครูผูคิดคนโหวดอย/างแทจริง
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กระบวนการพัฒนา
1) การสรางแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นในต/อการพัฒนาผลิตภัณฑ)เดิม
2) ออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ)ร/วมกันระหว/างวิทยากรกับสมาชิกกลุ/ม
3) ประเมินความเปPนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑ)
4) ดําเนินการพัฒนาตามแผน
5) ควบคุมและตรวจสอบผลการพัฒนาใหเกิดความสมบูรณ)ที่สุด

10.3 หลังการพัฒนาผลิตภัณฑ) “โหวด” ไดรูปแบบของบรรจุภัณฑ)โหวด
ดังต/อไปนี้
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10.4 ผลิตภัณฑ)ตนแบบ “โหวด” จํานวน 5 ชิ้น ดังต/อไปนี้
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ผลการพัฒนาผลิตภัณฑโอทอป
ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
1 ก ลุ/ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
เครื่ อ งจั ก รสานเสน
พลาสติ ก โดยกลุ/ ม
จั ก ร ส า น เ ส น
พลาสติ ก ตํ า บล
ผาน้ํ า ยอย อํ า เภอ
หนองพอก จั ง หวั ด
รอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป
เครื่องจักรสานเสนพลาสติก ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ) การ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ)
2.
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ) ใ หมี ค วามหลากหลายและสราง
มูลค/าดานราคา มีความสวยงาม รวมถึงอัตถ
ประโยชน)ในการใชงาน
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.สุรพงษ) แสงเรณู

หลังพัฒนา
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ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
2 ผลิ ต ภั ณ ฑ) ข องกลุ/ ม
แ ป ร รู ป ถั่ ว ลิ ส ง
บานปNาน โดยกลุ/ม
แ ป ร รู ป ถั่ ว ลิ ส ง
บานปN า น ที่ อ ยู/ 45
ม.7 ตํ า บลดงสิ ง ห)
อํ า เ ภ อ จั ง ห า ร
จังหวัดรอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ) ข องกลุ/ ม
แปรรูปถั่วลิสงบานปNาน ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ) การ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. มีการพั ฒนาไดมี การเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบของผลิตภัณฑ)ใหมีความหลากหลาย
และสรางมู ล ค/ า ดานราคา มี ค วามสวยงาม
รวมถึงประโยชน)ในการพกพาและการหยิบจับ
ไดสะดวก
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.อรอนงค) ภูสิฤทธิ์

หลังพัฒนา
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ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
3 ผลิ ต ภั ณ ฑ) จ ากกลุ/ ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั ก
สานมวยนึ่งขาว
โดยกลุ6 ม วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนจั ก สานมวย
นึ่งข"า ว ที่ อยู/ 22 ม.
7 ตํ า บลหนองขาม
อํ า เภออาจสามารถ
จังหวัดรอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ) จ ากกลุ/ ม
วิสาหกิจชุมชนจักสานมวยนึ่งขาว ดําเนินการ
ดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ) การ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. การพั ฒ นาไดมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
รูปแบบของผลิตภัณฑ)ใหมีความหลากหลาย
และสรางมู ล ค/ า ดานราคา มี ค วามสวยงาม
รวมถึงอัตถประโยชน)ในการใชงาน
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.สุรพงษ) แสงเรณู

หลังพัฒนา
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ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
4 ผลิ ต ภั ณ ฑ) จ ากขาว
กลองอินทรีย) โดย
กลุ/มผูผลิตขาวกลอง
อินทรีย) ที่อยู/ 73 หมู/
5 ตํ า บลหนองแคน
อํ า เ ภ อ ป ทุ ม รั ต ต)
จังหวัดรอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ)จากขาวกลอง
อินทรีย) ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ) การ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ) “ขนมแครกเกอร)
จากแปj ง ขาวหอมมะลิ โ ดยใชชื่ อ ว/ า Rice
Cracker” ไดรูป แบบของบรรจุภัณฑ)ขนม
แครกเกอร) จากแปjงขาวหอมมะลิโดยใชชื่อว/า
Rice Cracker
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.ชัญรินทร) สมพร

หลังพัฒนา
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ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
5 ผาขาวมา โดยกลุ6ม
พั ฒ น า ส ต รี บ" า น
สวนปอ ที่อยู/ 7 หมู/
6 ตํ า บลหนองแคน
อํ า เ ภ อ ป ทุ ม รั ต ต)
จังหวัดรอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ)จากผาขาวมา
ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ) การ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ)ผาขาวมาจากสี
ยอมธรรมชาติ โดยวิ ธี ก ารยอมผาดวยสี
ธรรมชาติ โ ดยใชสี จ ากตนอิ น ทะนิ ล โดยใช
เทคนิควิธีการสรางเฉดสีใหเกิดความแตกต/าง
และไดมีการนําไปแปรรูปเปPนผลิตภัณฑ)อื่นๆ
ไดแก/ กระเปdา หมอน เปPนตน
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.กนกกรณ) ศิริทิพย)

หลังพัฒนา
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ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
6 ผ" า ห6 ม ฝ9 า ยทอมื อ /
ผ"า คลุมไหล6 โดย
กลุ/ ม สตรี ทอผาบาน
บุ/งเลิศ ตําบลบุ/งเลิศ
อํ า เ ภ อ เ ม ย ว ดี
จังหวัดรอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ) จ ากผาห/ ม
ฝjายทอมือ/ผาคลุมไหล/ ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรู เกี่ ย วกั บ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ)
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ องราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ)ผาห/มฝjายทอ
มื อ /ผาคลุ ม ไหล/ ไ ดมี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ)
เปPนเซ็ตกระเปdา รองเทาและผาพันคอ เพื่อให
เกิดความหลากหลาย เหมาะสําหรับเปPนของ
ฝาก ของที่ระลึก ซึ่งไดมีการออกแบบใหเปPน
รู ป กระรอกโดยมาจากกระรอกนอยใน
ตํานานผาแดงนางไอ/
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภั ณฑ)โดยวิทยากร/ผูเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บ
การออแบบผา
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.กนกกรณ) ศิริทิพย)

หลังพัฒนา
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ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
7 ชาใบข"าว โดยกลุ/ม
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
กลุ/ ม ส/ ง เสริ ม อาชี พ
บานเหมา ตํ าบล
ส ร ะ คู อํ า เ ภ อ
สุ ว รรณภู มิ จั ง หวั ด
รอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ)จากชาใบขาว
ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ) การ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. มีการออกแบบผลิตภัณฑ)ใหม/ โดยนํา
กระบวนการผลิต และคุณค/ าทางโภชนาการ
โดยใชขาวในพื้ น ถิ่ น และมี ค วามหอมและ
กลิ่ น หอมเฉพาะ ซึ่ ง จากขอมู ล ดั ง กล/ า ว
นํ ามาใชเปP น ขอมู ล เพื่ อนํ าเสนอต/ อผู บริ โ ภค
อย/ า งเหมาะสม และใชโทนสี ที่ เ หมาะสม
รวมทั้งรูปแบบการนําเสนอที่ชัดเจนใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.ชัญรินทร) สมพร

หลังพัฒนา
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ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
8 หมอนสมุนไพร โดย
กลุ6 ม สมุ น ไพรเพื่ อ
สุ ข ภาพ ที่ อ ยู/ 311
ม . 1 ตํ า บ ล แ ว ง
อํ า เ ภ อ โ พ น ท อ ง
จังหวัดรอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ) จ ากหมอน
สมุนไพร ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรู เกี่ ย วกั บ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ)
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ องราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. มีการทําผลิตภัณฑ)ใหเปPนผลิตภัณฑ)
ออร)แกนิค เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาโดย
การใชเสนใยธรรมชาติ และทํ า ใหนุ/ ม ขึ้ น
ประกอบกับกลิ่นสมุนไพร จะช/วยใหนอนหลับ
สบายมากขึ้น
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.กนกกรณ) ศิริทิพย)

หลังพัฒนา
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ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
9 จิ้ ง ห รี ด ส มุ น ไ พ ร
โดยกลุ6มพัฒนาผลิต
ภั ฑ ณจิ้ ง หรี ด ที่ อ ยู/
28/11 ม. 11 ตําบล
สิ ง ห) โ ค ก อํ า เ ภ อ
เกษตรวิ สั ย จั ง หวั ด
รอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพัฒ นาผลิต ภัณฑ)จ ากจิ้งหรี ด
สมุนไพร ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรู เกี่ ย วกั บ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ)
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ องราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ)ใหม/ ใหมีความ
โ ด ด เ ด/ น เ ปP น ที่ ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค
กระบวนการผลิ ต และแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ) มี
บรรจุ ภัณฑ)ที่เหมาะสม และเพิ่มมูลค/าใหตั ว
ผลิตภัณฑ)
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.อรอนงค) ภูสีฤทธิ์

หลังพัฒนา

56
ที่ กลุ6มผู"ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ
10 โ ห ว ด โ ด ย ก ลุ6 ม
ผู" ผ ลิ ต เครื่ อ งดนตรี
พื้ น บ" า น ที่ อ ยู/ 97
ตํ า บ ล ร อ บ เ มื อ ง
อํ า เภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด

ก6อนการพัฒนา

การพัฒนา
แนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ) จ ากโหวด
ดําเนินการดังนี้
1. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ) โ อทอป (OTOP) ในการส/ ง เสริ ม
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ) การ
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ) และเรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ)
2. มี ก ารพั ฒ นากล/ อ งบรรจุ ภั ณ ฑ) ขึ้ น มา
เพื่อรองรับความปลอดภัยในการเคลื่อนยาย
หรื อเก็ บ รั กษา อี กทั้ งยั งเปP น การสรางความ
ทรงคุ ณค/ า ของโหวดที่ เ ปP น ดนตรี อี ส านและ
ผ/านการรังสรรค)ขึ้นมาโดยบุคคลผูเปPนตํานาน
แห/งโหวดอย/างแทจริง
3. การติ ด ตามการดํ า เนิ น การภาย
หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ)
ผูเชี่ยวชาญ : ผูช/วยศาสตราจารย) ดร.สุรพงษ) แสงเรณู

หลังพัฒนา
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ภาพประกอบกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ)โอทอป (OTOP)

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ)โอทอป (OTOP) (ต/อ)
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ภาพประกอบกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ)

59

ผลการดําเนินงานกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลิตภัณฑสําหรับกลุ6มผู"ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑสินค"าโอทอป
(OTOP) จังหวัดร"อยเอ็ด
1. กลุ6มเป9าหมาย
กลุ/มเปjาหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบดวย ผูผลิต ผูประกอบการ
OTOP จํานวน 10 กลุ/ม/ผลิตภัณฑ) วิทยากร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รวมทั้งสิ้น
จํานวน 50 คน
2. สถานที่ในการดําเนินการ
ณ หองประดับแกว โรงแรมเพชรรัชต)การ)เดน จังหวัดรอยเอ็ด
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
4. วิธีดําเนินการกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑสินค"า
โอทอป (OTOP) จํานวน 10 ผลิตภัณฑ ดังต/อไปนี้
4.1 จัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ) OTOP เปjาหมาย จํานวน 1 กลุ/ม/ผลิตภัณฑ)
เพื่อเปPนตัวแทนของจังหวัดรอยเอ็ด เพื่อเขาประกวดและเผยแพร/ผลการดําเนินงานเครือข/ายองค)ความรู
KBO จังหวัด
4.2 จั ด ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ) ต นแบบและบรรจุ ภั ณ ฑ) ต นแบบหลั ง ผ/ า นการพั ฒ นา
ใหแก/ 10 กลุ/ม/ผลิตภัณฑ) พรอมจัดส/งตนแบบดวยสภาพที่สมบูรณ)ใหแก/ทั้ง 10 กลุ/มๆ ละ ไม/นอยกว/า
5 ชิ้น
5. สรุปผลการดําเนินงาน
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ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ)โอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด จาก 10 ผลิตภัณฑ) ไดแก/ โหวด ซึ่ง
เปPนผลิตภัณฑ)โอทอป (OTOP) ของจังหวัดรอยเอ็ดที่จะไปนําเสนอและเปPนตัวแทนของจังหวัดรอยเอ็ด
ในการประกวดต/อไป

ภาพประกอบผลิตภัณฑ)โอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป4 2562

61

ภาพประกอบกิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกผลิตภัณฑ) OTOP จังหวัดรอยเอ็ด

ภาพพิธีเปQดโครงการโดยนายดํารงค) สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผูว/าราชการจังหวัดรอยเอ็ด

ภาพตัวอย/างผลิตภัณฑ) OTOP จังหวัดรอยเอ็ด : กระเปdา และ มวยนึ่งขาว

ภาพคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ) จาก 10 ผลิตภัณฑ) เหลือ 5 ผลิตภัณฑ)

62

ภาพการนําเสนอผลิตภัณฑ) และตอบขอซักถาม ของกลุ/มผูผลิต ผูประกอบการ OTOP
ที่ผ/านการคัดเลือก

ภาพการประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ) OTOP จังหวัดรอยเอ็ด
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ภาคผนวก ฉ
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ภาคผนวก ช
ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ#โอทอป (OTOP)

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ที่ ๐๒๒๒/๒๕๖๒
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ำยองค์ควำมรู้ KBO
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
--------------------------ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏร้อยเอ็ด กาหนดจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕
มีนาคม - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเป็นนวัตกรรม จานวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ และ
๒) เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
จังหวัดละ ๑ ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดาเนินงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิต
และผู้ประกอบการ OTOP จานวน ๑๐ กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
ประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กามันตะคุณ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
กรรมการ
๑.๔ อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คาจันทร์
กรรมการ
๑.๕ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี
กรรมการ
๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง
กรรมการ
๑.๗ อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา
กรรมการ
๑.๘ อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน
กรรมการ
๑.๙ อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร
กรรมการ
๑.๑๐ อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ อานวยความสะดวกให้การดาเนินงานฝ่ายต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง แก้ปัญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๒.๑ อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
๒.๓ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู
๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/ ๒.๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์....................

๒
๒.๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
กรรมการ
๒.๖ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์
กรรมการ
๒.๗ อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์
กรรมการ
๒.๘ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราฎร์
กรรมการ
๒.๙ อาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว
กรรมการ
๒.๑๐ อาจารย์วรรณษา วังแสนแก้ว
กรรมการ
๒.๑๑ อาจารย์ลลิตา พิมทา
กรรมการ
๒.๑๒ อาจารย์สุพร แก้วสะอาด
กรรมการ
๒.๑๓ อาจารย์สุภิมล บุญพอก
กรรมการ
๒.๑๔ อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวพรทิวา สารจันทร์
กรรมการ
๒.๑๖ นางสาวลัดดา คุณหงส์
กรรมการ
๒.๑๗ นายประจิตร ประเสริฐสังข์
กรรมการ
๒.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๙ นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๐ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ ำ ที่ ประสานวิ ทยากร ขออนุ มั ติ โ ครงการ ขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อวั ส ดุ ฝึ กอบรม ด าเนิ นโครงการ
ดาเนินการขอเบิกจ่าย และจัดเตรียมเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓. ฝ่ำยรับลงทะเบียน
๓.๑ อาจารย์สุภิมล บุญพอก
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวพรทิวา สารจันทร์
กรรมการ
๓.๓ นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
กรรมการ
๓.๔ นางสาวลัดดา คุณหงส์
กรรมการ
๓.๕ นายประจิตร ประเสริฐสังข์
กรรมการ
๓.๖ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ รับลงทะเบียนและแจกเอกสารผู้เข้ารับการฝึกอบรม เก็บหลักฐานการลงทะเบียน
๔. ฝ่ำยปฏิคม
๔.๑ อาจารย์สุภิมล บุญพอก
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
กรรมการ
๔.๓ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
กรรมการ
๔.๔ นายประจิตร ประเสริฐสังข์
กรรมการ
๔.๕ นางสาวลัดดา คุณหงส์
กรรมการ
๔.๖ นางสาวพรทิวา สารจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ดูแล ต้อนรับ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอานวยความสะดวกสาหรับ
วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
/ ๕. ฝ่ายวัดและประเมินผล……………………….

๓
๕. ฝ่ำยวัดและประเมินผล
๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
กรรมการ
๕.๓ นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
กรรมการ
๕.๔ นางสาวพรทิวา สารจันทร์
กรรมการ
๕.๕ นายประจิตร ประเสริฐสังข์
กรรมการ
๕.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
กรรมการและเลขานุการ
๕.๗ นางสาวลัดดา คุณหงส์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ จัดทาแบบประเมิน ประเมินผล และรายงานผลการจัดฝึกอบรม
๖. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
๖.๑ นายธีระ วงค์ไชยชาญ
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางจริยาภรณ์ มะละปะที
กรรมการ
๖.๓ นายประจิตร ประเสริฐสังข์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ การจัดโครงการ ตามสื่อต่างๆ และดาเนินการ
บันทึกภาพ
ให้ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รั บมอบหมายด้ว ยความวิริยะอุตสาหะ และ
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

77

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑโอทอป (OTOP) จังหวัดรอยเอ็ด
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑโอทอป (OTOP) จังหวัดร%อยเอ็ด จํานวน 10 ผลิตภัณฑ
ซึ่งได%ดําเนินการสรุปแผนการพัฒนาผลิตภัณฑได%ดังต2อไปนี้
1. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ตะกราพลาสติก
กลุ2มจักสานตะกร%าพลาสติก ตําบลผาน้ําย%อย อําเภอหนองพอก จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ ตะกร%าพลาสติก
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. พัฒนาลวดลาย
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ
3. ระบบตลาดออนไลน
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ตะกราพลาสติก

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. การออกแบบลวดลายของตะกร%า
และกระเป=า

วัตถุประสงคของกิจกรรม
1. เพื่อสร%างความแตกต2างของลวดลาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
พฤษภาคม
2562

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ

30,000

อ.หนอง
พอก

ได%ผลิตภัณฑที่มี
ความหลากหลาย
มีบรรจุภัณฑที่
สร%างความ
น2าสนใจ
มีช2องทาง
การตลาดออนไลน

2. ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

1. เพื่อสร%างเอกลักษณของผลิตภัณฑ

มิถุนายน
2562

50,000

โรงพิมพ

3. พัฒนาช2องทางการขายออนไลน

1. เพื่อพัฒนาระบบช2องทางการตลาดออนไลน

มิถุนายน
2562

50,000

มรภ.
ร%อยเอ็ด

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- กศน.
- พช.
- มรภ.ร%อยเอ็ด
- พช.
- มรภ.ร%อยเอ็ด
- พช.

หมายเหตุ
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2. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ถั่วเคลือบรสกะทิใบเตย
กลุ2มถั่วปHานทอง ตําบลดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ ถั่วเคลือบรสกะทิใบเตย
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ถั่วเคลือบรสกะทิใบเตย

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

วัตถุประสงคของกิจกรรม
1. เพื่อให%บรรจุภณ
ั ฑสามารถเก็บไว%ได%นาน
2. เพื่อให%บรรจุภณ
ั ฑมีความหลากหลายรูปแบบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
เมษายน
2562

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ
100,000

กลุ2มถั่ว
ปHานทอง
ตําบล
ดงสิงห
อําเภอ
จังหาร
จังหวัด
ร%อยเอ็ด

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
1. ได%บรรจุภณ
ั ฑที่ - พช.
มีความเหมาะสม - มรภ.ร%อยเอ็ด
กับผลิตภัณฑและ
สินค%า
2. ได%บรรจุภณ
ั ฑที่
มีหลายหลายและ
น2าสนใจ

หมายเหตุ
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3. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ มวยนึ่งขาว
กลุ2มวิสาหกิจชุมชนจักสานมวยนึ่งข%าว ตําบลหนองขาม อําเภออาจสามารถ จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ มวยนึ่งข%าว
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. พัฒนาบรรจุภัณฑ
2. พัฒนาคุณภาพและรับรองความปลอดภัย
3. พัฒนาผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑเสริม
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ มวยนึ่งขาว

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทีไ่ ด%รับการปJองกันและ
รักษาคุณภาพ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
พฤษภาคม
2562

2. การประเมินมาตรฐานความ
ปลอดภัยวัสดุสัมผัสอาหาร

1. เพื่อสร%างความได%เปรียบทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ

3. พัฒนาผลิตภัณฑหลักและ
ผลิตภัณฑเสริม

1. เพื่อสร%างความแตกต2างและสร%างความน2าสนใจ
ของผลิตภัณฑ

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. บรรจุภณ
ั ฑภายนอกและโบชัวร

วัตถุประสงคของกิจกรรม

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ

50,000

อ.อาจ
สามารถ

1. ได%บรรจุภณ
ั ฑ
2. ได%เอกสาร
แนะนํา

มิถุนายน
2562

50,000

สสจ.

เมษายน
2562

30,000

อ.อาจ
สามารถ

ได%รับรอง
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ได%ผลิตภัณฑที่มี
ความหลากหลาย
น2าสนใจ

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- สํานักพิมพ
- มรภ.ร%อยเอ็ด
- สสจ.ร%อยเอ็ด
- สถาบันอาหาร
- มรภ.ร%อยเอ็ด
- พช.

หมายเหตุ
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4. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ขาวกลองอินทรีย
กลุ2มเครือข2ายเกษตรกรยั่งยืนตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ ข%าวกล%องอินทรีย
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ขาวกลองอินทรีย

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

1. เพื่อปรับปรุงสูตรให%มีความเหมาะสม
2. เพื่อตรวจ วิเคราะหผลทางโภชนาการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
เมษายน
2562

เพื่อพัฒนาการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑใน
รูปแบบใหม2

เมษายน
2562

วัตถุประสงคของกิจกรรม

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ
50,000

50,000

กลุ2ม
เกษตร
ยั่งยืน
ตําบล
หนองแคน
กลุ2ม
เกษตร
ยั่งยืน
ตําบล
หนองแคน

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ
1. ได%ผลิตภัณฑ
ใหม2

ได%บรรจุภณ
ั ฑที่
สวยงาม

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- พช.
- มรภ.ร%อยเอ็ด

- พช.

หมายเหตุ
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5. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ผาไฉไล
กลุ2มสตรีบ%านสวนปอ ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ ผ%าไฉไล
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. การแปรรูปผลิตภัณฑ
2. การย%อมสีธรรมชาติ
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ผาไฉไล

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
วัตถุประสงคของกิจกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. การแปรรูปผลิตภัณฑการออกแบบ 1. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑในการออกแบบสีและ
สีและลาย
ลวดลายให%มีความทันสมัย
2. ลายผ%าจากสีธรรมชาติ
2. เพื่อเพิ่มมูลค2าให%สินค%าผ%าทอมือด%วยสีย%อมตาม
ธรรมชาติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
เมษายน –
ธันวาคม
2562

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ
300,000

กลุ2ม
พัฒนา
สตรีบ%าน
สวนปอ

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ
1. ได%ความรู%ใน
การแปรรูปและ
การพัฒนาสีย%อม
จากธรรมชาติ

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- พช.
- มรภ.ร%อยเอ็ด

หมายเหตุ
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6. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ผาห5มฝ@ายทอมือ, ผาพันคอ
กลุ2มสตรีทอผ%าบ%านบุ2งเลิศ ตําบลงเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ ผ%าห2มฝJายทอมือ, ผ%าพันคอ
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. การแปรรูปผลิตภัณฑจากผ%า
2. การเพิ่มฟRงกชันการใช%งานของผ%าทอมือ
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ ผาห5มฝ@ายทอมือ, ผาพันคอ

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. การแปรรูปผลิตภัณฑจากผ%า

2. การเพิ่มฟRงกชันการใช%งานของผ%า
ทอมือ

วัตถุประสงคของกิจกรรม
1. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑจากผ%าให%มีความ
หลากหลาย
2. เพื่อเพิ่มมูลค2าของสินค%า
เพื่อให%ผ%าทอมือมีความเปSนพิเศษของการใช%งานเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
เมษายน –
พฤษภาคม
2562
เมษายน –
ธันวาคม
2562

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ
40,000

150,000

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- พช.
- มรภ.ร%อยเอ็ด

กลุ2มสตรี 1. ได%ผลิตภัณฑ
ทอผ%าบ%าน ใหม2
บุ2งเลิศ
2. ได%ผลตอบรับ
จากลูกค%าเพิม่ มาก
ขึ้น
กลุ2มสตรี 1. ลูกค%ามีความ - พช.
ทอผ%าบ%าน พึงพอใจต2อสินค%า
บุ2งเลิศ
2. เพิ่มอาชีพ
ภายในหมู2บ%าน
และกระจาย
รายได%ให%มากกว2า
เดิม

หมายเหตุ
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7. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ เครื่องดื่มใบขาวหอมมะลิพรอมดื่ม (UHT)
กลุ2มวิสาหกิจชุมชนกลุ2มส2งเสริมอาชีพบ%านเหม%า ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ เครื่องดื่มใบข%าวหอมมะลิพร%อมดื่ม (UHT)
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. การเตรียมวัตถุดิบ
2. การส2งวัตถุดิบในการแปรรูป
3. กําหนดสูตรการผลิต
4. ออกแบบบรรจุภัณฑ
5. ผลิตเครื่องดื่มใบข%าวหอมมะลิพร%อมดื่ม
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ เครื่องดื่มใบขาวหอมมะลิพรอมดื่ม (UHT)

วัตถุประสงคของกิจกรรม

ระยะเวลา
สถานที่
ผลที่คาดว5าจะ
ดําเนินการ งบประมาณ ดําเนินการ
ไดรับ
(เดือน/ป3)
มีนาคม 2562 50,000
วสช.บ%าน 1. ได%วัตถุดิบ
เหม%า
จํานวน 100
กิโลกรัม (แห%ง)
มีนาคม 2562 200,000
โรงงาน
ได%เครื่องดื่มใบข%าว
นวัตกรรม หอมมะลิ จํานวน
200,000 กล2อง

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. การเพาะกล%าใบข%าวหอมมะลิ

1. เพื่อให%ได%วัตถุดิบปริมาณ 100 กิโลกรัม

2. การแปรรูปโดยโรงงานนวัตกรรม
(วว.)

1. เพื่อผลิตเครื่องดื่มใบข%าวหอมมะลิ จํานวน
200,000 กล2อง

3. การกําหนดสูตรการผลิตเพื่อ
วิเคราะหสารโภชนาการและขอ อย.
การผลิต
4. การออกแบบกล2อง

1. เพื่อได%สารอาหารและเลข อย.

มีนาคม 2562 50,000

โรงงาน
นวัตกรรม

ได%ดําเนินการ
เตรียมการผลิต

เพื่อพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑจํานวน
200,000 กล2อง

เมษายน
2562

5,000

วสช.

5. การผลิตสินค%า

เพื่อผลิตเครื่องดืม่ ชาใบข%าวหอมมะลิ จํานวน
200,000 กล2อง

พฤษภาคม
2562

20,000

โรงงาน
นวัตกรรม

ได%บรรจุภณ
ั ฑ
จํานวน 200,000
กล2อง
ได%เครื่องดื่มชาใบ
ข%าวหอมมะลิ
จํานวน 200,000
กล2อง

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- พช.
- วสช.
- โรงงาน
นวัตกรรม
- พช.
- โรงงาน
นวัตกรรม
- วสช.
- พช.
- วสช.
- พช.

หมายเหตุ
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8. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ หมอนสมุนไพร
กลุ2มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ หมอนสมุนไพร
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. การแปรรูปผลิตภัณฑ
2. การพัฒนาเปSนผลิตภัณฑที่เปSนออแกนิคทั้งหมด
3. การอบแห%งสมุนไพรให%ได%คุณภาพ
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ หมอนสมุนไพร

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. การออกแบบปลอกหมอนให%มี
ความทันสมัยขึ้น

ระยะเวลา
วัตถุประสงคของกิจกรรม
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
1. เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑให%มีความทันสมัย เพิ่ม
เมษายน –
มูลค2าให%สินค%า ยกระดับ และพัฒนาให%เปSนออแกนิค ธันวาคม
2. เพื่อให%มีความคงคุณภาพผลิตภัณฑที่ยาวนาน
2562

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ
300,000

กลุ2ม
สมุนไพร
เพื่อ
สุขภาพ

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ
1. สมาชิกในกลุ2ม
ได%ความรู%ในการ
แปรรูปและการ
เก็บรักษาสมุนไพร
ให%ความคงทน
ยาวนาน และ
พัฒนาสินค%าใน
รูปแบบออแกนิก

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- พช.
- มรภ.ร%อยเอ็ด

หมายเหตุ
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9. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ น้ําพริกจิ้งหรีด 101
กลุ2มพัฒนาผลิตภัฑณจิ้งหรีด ตําบลสิงหโคก อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ น้ําพริกจิ้งหรีด 101
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ น้ําพริกจิ้งหรีด 101

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ

วัตถุประสงคของกิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑให%สามารถเก็บไว%ได%นาน
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
เมษายน –
มิถุนายน
2562

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ
100,000

วสช.

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ
1. ได%ผลิตภัณฑ
ใหม2
2. ได%บรรจุภณ
ั ฑที่
มีความเหมาะสม
และเก็บไว%ได%นาน

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- พช.
- มรภ.ร%อยเอ็ด

หมายเหตุ
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10. แผนพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ โหวด
กลุ2มผู%ผลิตดนตรีพื้นเมือง ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดร%อยเอ็ด
ผลิตภัณฑชื่อ โหวด
ความต%องการด%านการพัฒนา
1. ปรับภาพลักษณของผลิตภัณฑ
2. บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
3. ตราสินค%า
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แผนการพัฒนาผลิตภัณฑชื่อ โหวด

กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ
1. ออกแบบลวดลาย

วัตถุประสงคของกิจกรรม
1. เพื่อสร%างความแตกต2างและความสวยงาม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(เดือน/ป3)
พฤษภาคม
2562

สถานที่
งบประมาณ ดําเนินการ

ผลที่คาดว5าจะ
ไดรับ

40,000

อ.หนอง
พอก

ได%ผลิตภัณฑที่มี
ความสวยงาม
มีบรรจุภัณฑที่
สวยงาม
เหมาะสมกับ
สินค%า
มีตราสินค%าที่
ชัดเจนและเปSน
เอกลักษณ

2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

1. เพื่อสร%างอัตลักษณของผลิตภัณฑ
2. เพื่อปJองกันการเสียหายของผลิตภัณฑ

มิถุนายน
2562

50,000

อ.หนอง
พอก

3. ออกแบบตราสินค%า

1. เพื่อสร%างอัตลักษณในการออกแบบตราสินค%า

มิถุนายน
2562

40,000

อ.หนอง
พอก

หน5วยงาน
สนับสนุนหรือ
บุคคล
- มรภ.ร%อยเอ็ด
- พช.
- มรภ.ร%อยเอ็ด
- พช.
- อุตสาหกรรม
- มรภ.ร%อยเอ็ด
- พช.

หมายเหตุ
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เรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑโอทอป (OTOP) จังหวัดร$อยเอ็ด
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑโอทอป (OTOP) จังหวัดร&อยเอ็ด จํานวน 10 ผลิตภัณฑ
ซึ่งได&ดําเนินการสรุปเรื่องราวของแต5ละผลิตภัณฑได&ดังต5อไปนี้
1. เรื่องราว (Story) ของตะกร$าพลาสติก (กลุ.มจักสานตะกร$าพลาสติก ตําบลผาน้ําย$อย อําเภอ
หนองพอก จังหวัดร$อยเอ็ด)

เป9นกลุ5มแม5บ&านที่เกิดแนวคิดในเวลาว5างจากการทําไร5ทํานา จึงได&มีการศึกษาเรียนรู&เกี่ยวกับเส& น
พลาสติกเพื่อให&เกิดรายได&เสริมภายในครัวเรือน และได&อยู5พร&อมหน&ากันในครอบครัวโดยไม5ต&องออกไปทํางาน
นอกต5างจังหวัด โดยเส&นพลาสติกนั้นมีสีสัน ลวดลายที่สวยงาม มีความแปลกใหม5 คงทน ราคาไม5แพง ช5วยลด
ภาวะโลกร&อน สามารถเพิ่มรายได&และลดรายจ5ายภายในครัวเรือน
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5มจักรสานเส&นพลาสติก ที่อยู5 110 ม. 10 ตําบลผาน้ําย&อย อําเภอ
หนองพอก จังหวัดร&อยเอ็ด โทรศัพท -
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2. เรื่องราว (Story) ของถั่วเคลือบรสกะทิใบเตย (กลุ.มถั่วป8านทอง ตําบลดงสิงห อําเภอจังหาร
จังหวัดร$อยเอ็ด)

ถั่วเคลือบรสกะทิใบเตย เริ่มต&นด&วยถั่วที่ใช&ของเราเป9นถั่วสายพันธุ “ไทนาน 9” ซึ่งเป9นพันธุที่ปลูกใน
พื้นที่ที่มีลักษณะเด5นคือ เมล็ดจะเล็ก ปริมาณแปEงไม5มาก ใบเตยมาจากชุมชนที่มีการเพาะปลูกเอง กะทิก็ใช&
มะพร&าวที่ปลูกในพื้นที่ “ถั่วเคลือบรสกะทิใบเตย” เป9นรสชาติไทยเดิม ทานได&ทุกเพศ ทุกวัย มีลักษณะเด5นคือ
มีสีเขียวอ5อน มีกลิ่นหอมของกะทิและใบเตย
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5มแปรรูปถั่วลิสงบ&านปFาน ที่อยู5 45 ม.7 ตําบลดงสิงห อําเภอจังหาร จังหวัด
ร&อยเอ็ด โทรศัพท -
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3. เรื่องราว (Story) ของมวยนึ่งข$าว (กลุ.มวิสาหกิจชุมชนจักสานมวยนึ่งข$าว ตําบลหนองขาม
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร$อยเอ็ด)

ประวัติความเป<นมา
ตั้งแต5 สมัยโบราณรุ5นปูF ย5า ตายาย ได& มีการจัดทํ าการจักสารด&ว ยไม5ไผ5เพื่อนํามาใช&สํ าหรั บ
การประกอบอาหาร โดยการนึ่ ง ข& า วเหนี ย วกั บ หม& อ นึ่ ง แบบสมั ย โบราณ (สมั ย เก5 า ) โดยใช& วั ส ดุ พื้ น บ& า น
ประกอบด&วย ไม&ไผ5 เถาวัลย (เครือโกJ) ที่ขุดตอก มีด เหล็กแหลม กรรไกร เลื่อย เป9นต&น
ต5อมาได&มีการคิดค&นให&เข&ากับการเปลี่ยนแปลงในปKจจุบันโดยเฉพาะอย5างยิ่งกลุ5มคนเมือง
ที่อาศัยอยู5ตามคอนโด หอพัก ที่ไม5สามารถใช&แกMสหุงต&มได& โดยมีแนวคิดในการทําที่นึ่งข&าวเหนียวโดยใช&ในหม&อ
หุงข&าวไฟฟEา สามารถนึ่งได& อุ5นได&ทุกชนิด ซึ่งมีการลองผิดลองถูกมาจนสามารถประสบผลสําเร็จ สามารถนํา
ออกสู5ตลาดได&ในปKจจุบันนี้ (มวยนึ่งข&าวเหนียวโดยการนึ่งในหม&อหุงข&าวไฟฟEา อุ5นได& นึ่งได&ทุกชนิด)
วัสดุพื้นบ&านในการนํามาใช&ทํามวยนึ่งข&าว ประกอบด&วย
1. ไม&ไผ5สุก ขนาดอายุ 2 ปP
2. เถาวัลย (เครือขี้โกJ) หรือหวายดิน
3. เลื่อย
4. สว5าน
5. ที่ขูดตอก
6. มีด, กรรไกร, เหล็กแหลม
(เป9นภูมิปKญญาท&องถิ่นและทําด&วยมือ จัดทําในครัวเรือนแล&วมีการส5งขายภายในกลุ5ม กลุ5ม
ผู&ประกอบการมีสมาชิกจํานวน 130 คน)
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5มวิสาหกิจชุมชนจักสานมวยนึ่งข&าว ที่อยู5 22 ม.7 ตําบลหนองขาม
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร&อยเอ็ด โทรศัพท -
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4. เรื่องราว (Story) ของไรซแครกเกอร (กลุ.มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตําบลหนองแคน ตําบล
หนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัดร$อยเอ็ด)

วิถีข&าว วิถีชาวนา ทุ5งกุลาร&องไห&จังหวัดร&อยเอ็ด เป9นพื้นที่ที่ได&ชื่อว5า ข&าวดีที่สุดในโลก.... แต5ทําไม
ชาวนาจึงยากจนอยู5 จึงทําให&คนรุ5นใหม5เกิดแนวคิดในการรวมกลุ5ม เพื่อพัฒนาและยกระดับข&าวให&มีมูลค5าเพิ่ม
ด&วยการทําน&อย ให&ได&มากๆ จนเกิดการทํางานวิจัย และการทํางานร5วมกับหน5วยงานอื่นๆ จนพบความลับของ
ข&าวที่ซ5อนอยู5นั้นคือ คุณสมบัติพิเศษในการต&านอนุมูลอิสระ มีสารกาบ&า และกรดอะมิโนที่จําเป9นอีกหลายชนิด
รวมทั้งกระบวนการผลิต และแปรรูปข&าว นอกจากนั้นเรายังพบสารเปปไทนในน้ําข&าวงอก จึงได&นํามาพัฒนา
ต5อจนเกิดไรซแครกเกอรที่มีคุณสมบัติพิเศษจากแปEงข&าวหอมมะลิ 100%
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตําบลหนองแคนที่อยู5 73 หมู5 5 ต.หนองแคน
อ.ปทุมรัตต จังหวัดร&อยเอ็ด โทรศัพท -
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5. เรื่องราว (Story) ของผ$าขาม$าไฉไล (กลุ.มสตรีบ$านสวนปอ ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต
จังหวัดร$อยเอ็ด)

ผ&าขาม&าไฉไล โดยคุณแม5สมหวัง ทองวิชิต เริ่มต&นด&วยการทอผ&าขาม&ามาจากการชื่นชอบจากการที่เห็น
รุ5 น ปูF ย5 า ตายาย มี การทอผ& าขาม& ามาตั้ งแต5 ส มั ย เด็ กๆ และได& เ ริ่ มมี การฝX กหั ดในการทํ าการย& อมผ& า ทอผ& า
มาตั้งแต5อายุ 15 – 16 ปP โดยการทอผ&าใช&เองในครัวเรือน และหมู5บ&านในสมัยก5อนนั้นถ&าบ&านนั้นมีลูกสาวเมื่อ
ถึ ง เวลาออกเรื อ นจะต& อ งทอผ& า ให& ส ามี ไ ว& ใ ช& ใ นครั ว เรื อ น โดยเฉพาะอย5 า งยิ่ ง ผ& า ขาม& า ที่ มั ก ใช& นุ5 ง ห5 ม ใน
ชีวิตประจําวัน แต5เมื่อเริ่มโตเป9นสาวก็ได&มีโอกาสไปทํางานในโรงงานทอผ&าที่กรุงเทพมหานคร เมื่อพ5อแม5เริ่มแก5
ชราจึงได&ย&อนกลับมาบ&านเกิดของตนเองเพื่อดูแลท5าน จึงมองหาอาชีพที่จะทําในบ&านเกิดของตนเอง จึงได&
มีการรื้อฟZ[นภูมิปKญญาในการทอผ&าขาม&าขึ้นมา โดยการเริ่มทําเป9นอาชีพและมีการต5อยอดผ&าขาม&าให&ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น โดยมีการแปรรูปเพื่อก5อให&เกิดการใช&งานได&ง5ายขึ้นต5อชีวิตประจําวัน จึงก5อให&เกิดเป9น “ผ&าขาม&า
ไฉไล”
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5มสตรีบ&านสวนปอ คุณแม5สมหวัง ทองวิชิต กลุ5มพัฒนาสตรีบ&านสวนปอ ที่อยู5
7 หมู5 6 ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัดร&อยเอ็ด โทรศัพท -
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6. เรื่องราว (Story) ของผ$าห.มฝGายทอมือ, ผ$าพันคอ, ผ$าคลุมไหล. (กลุ.มสตรีทอผ$าบ$านบุ.งเลิศ
ตําบลงเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร$อยเอ็ด)

ผ& า ห5 ม ฝE า ยทอมื อ ผ& าพั น คอ ผ& า คลุ ม ไหล5 เป9 น ผลิ ต ภั ณ ฑที่ ช นเผ5 า ภู ไ ทสื บ ทอดการถั ก ทอมาตั้ ง แต5
บรรพบุรุษจากการใช&กี่แบบโบราณ ได&ปรับปรุงเป9นกี่กระตุกเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทอ ซึ่งวิถีการทอผ&าถือ
เป9นหัวใจสําคัญของลูกผู&หญิงของชนเผ5าภูไท เพราะการถักทอจะแสดงออกถึงความประณีต ความตั้งใจของ
ผู&หญิงสาวผู&นั้น ซึ่งถ&าหากผ&ามีการถักทอออกมาอย5างสวยงามก็จะเป9นที่หมายปองหรือหมายตาของชายหนุ5ม
มากขึ้นเท5านั้น พร&อมกันนั้นผ&าที่มีการถักทอออกมานั้นก็จะใช&เป9นของรับไหว&ในงานแต5งงานของหญิงสาวด&วย
หากผ&าที่ถักทอออกมาสวยงามพ5อแม5ฝFายชายก็จะได&รับคําชื่นชมอีกด&วย ในปKจจุบันนี้ได&มีการพัฒนาทางด&าน
การใช&เส&นใยที่มีความนุ5มขึ้นและมีการถักทอที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยการใช&กี่กระตุกในการถักทอผ&า
ซึ่งจะได&เนื้อผ&าที่มีความแน5นขึ้นและรวดเร็วในการถักทอเพิ่มมากขึ้น
จากความคิดถึง ความผูกพันของพ5อแม5 ปูFย5า ตายายถึงบุตรหลานตัวเล็กๆ ที่เฝEารออยู5ที่บ&าน ความรัก
เป9นสิ่งที่เขาเฝEารอและมีความต&องการอยู5แล&วนั้น ของฝากก็ถือว5าเป9นสิ่งที่เขาเฝEารอเช5นกัน ถ&าของฝากเป9น
สิ่งของที่ทําขึ้นสําหรับพวกเขาๆ จะรู&สึกอย5างไร เขาจะมีความดีใจขนาดไหน เมื่อได&พบกับคนที่เขาเฝEารอกับ
ของฝากที่บ5งบอกถึงความเป9นตัวเขา
“ชุดเช็ทของฝาก............สําหรับเด็ก”
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5มสตรีทอผ&าบ&านบุ5งเลิศ บ&านเลขที่ 68 หมู5ที่ 1 ตําบลบุ5งเลิศ อําเภอเมยวดี
จังหวัดร&อยเอ็ด โทรศัพท –
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7. เรื่องราว (Story) ของเครื่องดื่มชาใบข$าวหอมมะลิ UHT (กลุ.มวิสาหกิจชุมชนกลุ.มส.งเสริม
อาชีพบ$านเหม$า ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร$อยเอ็ด)

เครื่องดื่มใบข&าวหอมมะลิหรือคนพื้นถิ่นเรียกว5า “ชาใบข&าวหอมมะลิ” ผลิตมาจากเมล็ดพันธุข&าวขาว
ดอกมะลิ 105 ที่มีคุณภาพดีและเพาะปลูกในพื้นที่เขต GI โดยใช&วัตถุดิบที่เพาะปลูกในแปลงควบคุมที่มี
ความปราณีต โดยการดูแลขั้นตอนการเพาะปลูกด&วยกระบวนการระบบอินทรีย ชาใบข&าวหอมมะลิเป9นชาชั้น
เลิศของทุ5งกุลาร&องไห& มีอัตลักษณและมนตเสนหของวิถีชาวนาที่ส5งผ5านจากรุ5นสู5รุ5น จากบางส5วนของการใช&ตํา
หรับยาโบราณมาพัฒนาด&วยงานวิจัยจนได&นวัตกรรมที่เป9นผลิตภัณฑน5าภาคภูมิใจของชาวบ&านเหม&า ตําบลสระ
คู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร&อยเอ็ด ซึ่งเป9นแหล5งต&นกําเนิดของชาใบข&าวมะลิ มีการเก็บตั้งแต5ตีสี่เพื่อให&ได&
สารอาหารที่มีประโยชนต5อร5างกาย สีธรรมชาติ ไม5มีกาเฟอีน กลิ่นหอมละมุน “เครื่องดื่มชาข&าวหอมมะลิ
UHT”
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มชาใบข&าวหอมมะลิ UHT มีสรรพคุณดังต5อไปนี้
- ไม5มีกาเฟอีน
- ไม5ทําให&ท&องผูก
- แก&กระหายน้ํา
- ดื่มแล&วสดชื่น
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5มวิสาหกิจชุมชนกลุ5มส5งเสริมอาชีพบ&านเหม&า ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร&อยเอ็ด โทรศัพท -
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8. เรื่องราว (Story) ของหมอนสมุนไพร (กลุ.มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตําบลแวง อําเภอโพนทอง
จังหวัดร$อยเอ็ด)

หมอนสมุนไพร ในอดีตคุณแม5มะลิจันทร ได&มีการก5อตั้งกลุ5มแม5บ&านสมุนไพรขึ้นมาจากองคความรู&และ
ภูมิปKญญาที่ถ5ายทอดมาจากพ5อแม5 ซึ่งเป9นหมอนสมุนไพรพื้นบ&าน ระยะแรกทางกลุ5มแม5บ&านสมุนไพรได&ทําลูก
ประคบสมุนไพรเพื่อจําหน5ายให&กับผู&ประกอบการร&านนวดต5างๆ คุณแม5มะลิจันทรได&เล็งเห็นช5องทางจากลูกค&า
ที่เข&ามาใช&บริการในร&านนวด ซึ่งในปKจจุบันนี้ผู&คนมีอาการเจ็บปFวยด&วยโรคไมเกรน นอนไม5หลับกันมากขึ้น ทํา
ให&เกิดแนวคิดที่จะทําให&ผลิตภัณฑขึ้นมาจากสมุนไพร ที่จะช5วยในการผ5อนคลายและง5ายต5อการใช&สอย จึงเกิด
เป9นแนวคิดในการจัดทําหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีการต5อยอดมากจากการทําลูกประคอบนั้นเอง
ตัวยาของหมอนสมุนไพร
1. ว5านไฟ
แก&ปวดเมื่อย ลดอาการอักเสบ ฟกช้ํา
2. ขมิ้น
ปวดข&อ กระดูกอักเสบ
3. เภาวัลอ5อน
คลายเส&น เส&นตึง ปวดเมื่อย
4. (เน5งหอม) ว5านสาวหลง
บํารุงหัวใจ แก&ปวดเมื่อย เส&นตึง
5. ย5านางแดง
ขยายหลอดเลือด ไมเกรน หัวใจ ความดัน
6. ตะไคร&หอม
แต5งกลิ่น
7. ใบมะกรูด/ผิวมะกรูด
แต5งกลิ่น มีน้ํามันหอมระเหย แก&วิงเวียน
8. (ดอกจาน) ทองกวาว
บํารุงหัวใจ แก&วิงเวียน
9. ใบเตย
แต5งกลิ่น บํารุงหัวใจ
10. เกลือ
ช5วยพาตัวยาซึมผ5านผิวหนัง/รักษาอายุตัวยา
11. เมนทอล
แต5งกลิ่น
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่อยู5 311 ม. 1 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร&อยเอ็ด โทรศัพท -
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9. เรื่องราว (Story) ของจิ้งหรีด (กลุ.มพัฒนาผลิตภัฑณจิ้งหรีด ตําบลสิงหโคก อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร$อยเอ็ด)

จิ้งหรีดสมุนไพร จากเมื่อก5อนชาวบ&านจะออกไปจับจิ้งหรีดตามทุ5งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวข&าวเสร็จแล&ว
เพื่อนํามารับประทานและนําไปจําหน5ายให&แก5พ5อค&าแม5ค&า จึงมีแนวคิดในการหาวิธีเพื่อที่จะนําจิ้งหรีดมาเลี้ยง
โดยการศึกษาวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดจากจังหวัดมหาสารคามและในอินเทอรเน็ต โดยการเริ่มต&นจากการแบ5งพื้นที่
ทํานามาทําอาชีพเสริมโดยการทําฟารมเลี้ยงจิ้งหรีด จํานวน 26 บ5อ พอเลี้ยงได&ระยะเวลา 1 ปP ทําให&มีรายได&
เพิ่มขึ้น สามารถเป9นอาชีพเสริมในการเลี้ยงครอบครัวได& ทางฟารมจึงมีการขยายพื้นที่ในฟารมที่ 2 อีก จํานวน
32 บ5อ ภายหลังจากการมีอาชีพทํานาเป9นอาชีพหลัก จึงได&หันมาทําฟารมจิ้งหรีดเป9นอาชีพหลักแทนการทํานา
เดิมมีการขายจิ้งหรีดในรูปแบบของการขายแบบชั่งกิโลขายอย5างเดียว จึงได&มีการคิดค&นหาวิธีเพื่อเพิ่มมูลค5า
ของจิ้งหรีดให&มากขึ้น โดยมีการนําจิ้งหรีดมาแปรรูป เช5น จิ้งหรีดทอดสมุนไพร ซึ่งได&นําผลิตภัณฑจิ้งหรีดทอด
สมุนไพรไปลงทะเบียน OTOP ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเกษตรวิสัย ต5อมาจึงได&คิดค&นหาวิธีการที่จะ
นําจิ้งหรีดไปแปรรูปเป9น น้ําพริกจิ้งหรีด และข&าวเกรียบจิ้งหรีด เป9นต&น ซึ่งได&รับการตอบรับจากลูกค&าได&เป9น
อย5างดี
เรื่องราวความเป<นมาของผลิตภัณฑ
คณิ ส รฟารม แมงอิ น เตอร เป9 น ฟารมที่ ผ ลิ ต แมลงที่ ได& รั บ การรั บ รองมาตรฐาน แมลงสด
สะอาด ปลอดภัย ไร&สารเคมี มีวิธีการเลี้ยงแบบออแกนิค (Organic) จิ้งหรีดเป9นอาหารที่เหมาะกับทุกเพศ ทุก
วัย จะนํามาจับคู5ทานกับอะไรก็เข&ากันได&เป9นอย5างดี หรือจะนํามารับประทานเป9นของว5าง กลับแกล&มสําหรับ
ทานเล5นหรือจะนํามารับประทานกับข&าวร&อนๆ ก็ได& ณ ปKจจุบันนี้จิ้งหรีดถือว5าเป9นแมลงเศรษฐกิจ เป9นอาหาร
ทางเลือกใหม5ที่มีประโยชนมากมายดังต5อไปนี้
1. มีโปรตีนสูง
2. ช5วยลดคลอเรสเตอรรอลในร5างกาย
3. ช5วยต5อต&านการติดเชื้อจากยีสตในระบบทางเดินอาหาร
4. แมลงเป9นแหล5งโปรตีนชั้นดีราคาถูก
5. นอกจากจะมีโปรตีนสูงแล&วยังมีเกลือแร5 ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และวิตามิน
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จะมีบุคคลบางกลุ5มที่ไม5กล&ารับประทานแมลงทอดสมุนไพรแบบเป9นตัวๆ ซึ่งทางฟารมได&มีผลิตภัณฑที่
มีการแปรรูปจากแมลงที่จะทําให&ง5ายต5อการรับประทาน ได&แก5 ข&าวเกรียบจิ้งหรีด และน้ําพริกจิ้งหรีด โดยมี
วิธีการเลี้ยงเอง เป9นเอกลักษณของแมลงอินเตอร
อาหารจิ้งหรีด ประกอบด&วย
1. หัวอาหารจิ้งหรีด รําอ5อน
2. ต&นกล&วย
3. ก5อนจับ 3 วัน งดอาหาร ให&กินฟKกทองแทนอาหาร
ได&มีการเลี้ยงจิ้งหรีดเอง การแปรรูปเป9นน้ําพริกจิ้งหรีด เดิมเปPยกซึ่งอยากได&แบบแห&งกว5าเดิม
เพื่อจะได&เพิ่มระยะเวลาในเก็บไว&ได&นานขึ้น โดยมีส5วนผสมของน้ําพริกดังต5อไปนี้
1. จิ้งหรีด
2. หัวหอม
3. กระเทียม
4. ตระไคร&
5. กะปi
6. เกลือไอโอดีน
7. พริกแห&ง
ส5วนผสมบางอย5างเราจะต& องซื้อตามตลาด แต5ในอนาคตจะมีการปลูกเองภายในกลุ5ม ใน
อนาคตอยากได&เครื่องรีดน้ํามัน เครื่องซีลไฮโดรเจน เพื่อจะได&จัดเก็บไว&ได&นานกว5าเดิม
สนใจติ ด ต5 อ สอบถาม กลุ5 ม พั ฒ นาผลิ ต ภั ฑ ณจิ้ ง หรี ด ที่ อ ยู5 28/11 ม. 11 ตํ า บลสิ ง หโคก อํ า เภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร&อยเอ็ด โทรศัพท -
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10. เรื่องราว (Story) ของโหวด (กลุ.มผู$ผลิตดนตรีพื้นเมือง ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก
จังหวัดร$อยเอ็ด)

โหวด เครื่องดนตรีขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาย5อยเยา รูปทรงสวยงาม กลายเป9นเครื่องดนตรีแห5งวง
ดนตรี อีสานจริ งๆ เมื่ อไม5 กี่สิ บ ปPมานี่ เ อง โดยผู&คิด ค& น พั ฒนาให& เป9 น เครื่ องดนตรีแบบที่ เ ห็น ในปK จจุ บั น นี้ คือ
อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ (อาจารยประจําวิทยาลัยนาฏศิลปlร&อยเอ็ด) ซึ่งได&คิดค&นและนําออกแสดงเมื่อปP
พ.ศ. 2511 โหวดทํามาจากไม&กู5แคน แต5มีรูปแบบการกําเนิดเสียงที่แตกต5างจากแคน โดยโหวดไม5มีลิ้น ให&
กําเนิดเสียงโดยการไหลของลม ระดับเสียง สู5 – ต่ํา ขึ้นอยู5กับขนาดความโต และความยาวของลูกโหวดหรือ
ขึ้นอยู5กับปริมาตรความจุลมของลูกโหวดนั่นเอง หากมีความจุมากเสียงจะต่ํา หากมีความจุน&อยเสียงจะสูง ลูก
โหวดด&านหัวของแต5ละลูกเสี้ยมปลายให&แหลมเป9นปากปลาฉลาม และนําแต5ละลูกมาติดเข&ากับแกนโดยรอบ
เรียงลําดับจากยาวไปหาสั้น โหวดมาตรฐานมี 13 ลูก 5 โน&ต ตามโน&ตเพลงพื้นบ&านอีสานคือ มี ซอล ลา โ เร
สามารถบรรเลงเพลงลายใหญ5และลายสุดสะเนนได&หรือหากต&องการใช&เล5นร5วมกับลายน&อยและลายโปEซ&ายได&
ก็สามารถปรับคียลูกโหวตให&สูงขึ้นก็จะได&โน&ต 5 ตัวสําหรับคียลายน&อย คือ ลา โด เร ฟา ต5อมาเพื่อให&โหวต
หนึ่งตัวเล5นได&หลายลายหรือหลายสเกลเสียงมากขึ้น จึงเพิ่มเสียง ฟา เข&าไปเป9น 6 โน&ต ซึ่งโหวดที่มี 6 โน&ต จะ
สามารถบรรเลงลายใหญ5 ลายน&อย ลายสุดสะแนน และลายโปEซ&ายได& แต5บางคนอาจสั่งพิเศษให&ช5างโหวดทําให&
ครบทั้ง 7 โน&ต เพื่อให&บรรเลงเพลงลูกทุ5งได&เต็มสเกล แต5โหวดที่มี 7 โน&ต อาจเล5นยากกว5าโหวดปกติ
สนใจติดต5อสอบถาม กลุ5 มผู&ผลิตดนตรี พื้นเมือง นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ บ&านเลขที่ 32 หมู5ที่ 2
ตําบลหนองพอก อําเภอหนองพอก จังหวัดร&อยเอ็ด โทรศัพท 087-8526306

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์
กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์จำก 10 ผลิตภัณฑ์ เหลือ 5 ผลิตภัณฑ์
ปี ๒๕62
ที่

ข้อกำหนด

ประเด็นในกำรพิจำรณำ

๑.

มีแผนธุรกิจที่ครอบคลุมทุกด้าน
(๑๕ คะแนน)

- มีการจัดทาแผนธุรกิจทีเ่ ป็นรูปเล่ม
- มีศักยภาพและมีความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์

๒.

ผลิตภัณฑ์ต้องแสดงถึงเรื่องราวของภูมิปัญญาไทย
(๑๐ คะแนน)

มีแนวคิดที่จะนาภูมิปัญญาไทยมามาผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ หรือการนาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมปิ ัญญา

๓.

ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการตลาด
(๑๕ คะแนน)

ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น ตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ Website เป็ นต้ น

๔.

วัตถุดิบเชื่อมโยงมาจากผลิตภัณฑ์หลายกลุ่ม
(๑๐ คะแนน)

แหล่งวัตถุดิบหลักได้มาจากในท้องถิ่น/ชุมชน ภายในจังหวัด

๕.

ผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาด้านการตลาด
(๑๕ คะแนน)

ผลิตภัณฑ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถทา
การตลาดได้หลากหลายรูปแบบ

๖.

ผลิตภัณฑ์เมื่อพัฒนาแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(๑๕ คะแนน)

ผลิตภัณฑ์สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม เช่น ความแปลกใหม่ ความโดดเด่น มีเทคนิคและวิธีการในการ
พัฒนาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

๗.

กลุ่มมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน
(๒๐ คะแนน)

กลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยอมรับเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้สมัยใหม่ ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยการนาเสนอแผนการพัฒนาผลิตภัฯฑ์จากการสัมภาษณ์หรือดูจากเอกสาร
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หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์จำก ๕ ผลิตภัณฑ์ เหลือ ๑ ผลิตภัณฑ์
ที่

ด้ำน

ข้อกำหนด/ประเด็นในกำรพิจำรณำ

๑.

การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
(๑๐ คะแนน)

๑.๑ การจัดทาบัญชีบัญชี รายรับ-รายจ่าย
๑.๒ การมีส่วนร่วมของกลุ่มและเครือข่าย KBO

๒.

ผลิตภัณฑ์
(๑๕ คะแนน)

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๓.

วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๑๕ คะแนน)

มีวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

๔.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑๕ คะแนน)

มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา เพื่อคงเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ซึ่ง
สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์

๕.

นวัตกรรม
(๒๕ คะแนน)

มีการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม และสามารถใช้นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

๖.

การตลาด
(๑๐ คะแนน)

ผลิตภัณฑ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสามารถจาหน่ายได้ใน
ตลาด โดยพิจารราจากยอดจาหน่าย/ยอดสั่งซื้อ

๗.

การนาเสนอและการตอบคาถาม
(๑๐ คะแนน)

มีรูปแบบและวิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ และความสามารถในการตอบคาถามที่มีประสิทธิภาพ
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Based OTOP : KBO)จังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๖๒
(OTOP KBO CONTEST 2019)

4

ที่
๑

ด้าน

คะแนน

ข้อกาหนด/ประเด็นการพิจารณา

การจัดการของกลุ่ม ๑๐ คะแนน ๑.๑ ทุนของกลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชน
๑.๒ โอกาสทางการตลาด
๒ ขีดความสามารถของ ๑๐ คะแนน ๒.๑ โครงสร้างของคณะกรรมการ
เครือข่าย KBO
เครือข่าย
๒.๒ การบริหารจัดการของเครือข่าย
ประชารัฐ
๓ วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑๐ คะแนน วิธีการทางานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและ
ความสามารถในด้านเทคนิคที่นามาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
5

ที่
๔

๕

๖

ด้าน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
นวัตกรรม

คะแนน
๑๐
คะแนน
๒๕
คะแนน

ประโยชน์ใช้
สอย

๑๐
คะแนน

ข้อกาหนด/ประเด็นการพิจารณา
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา เพื่อคง
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
มีการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม ความ
แปลกใหม่ ความเด่นมีเทคนิคและวิธีการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์สามารถจาหน่ายได้ในท้องตลาด และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีเรื่องราวของ
ตัวผลิตภัณฑ์
6

ที่
๗

ด้าน
คะแนน
ข้อกาหนด/ประเด็นการพิจารณา
การนาเสนอและ ๕ คะแนน รูปแบบและวิธีการนาเสนอความสามารถในการ
การตอบคาถาม
ตอบคาถาม
๘ การส่งเสริมช่องทาง
๑๐
๘.๑ การจัดตกแต่งคูหา
การตลาด
คะแนน ๘.๒ ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาน
๘.๓ มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัด
และ KBO
๘.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
รวม
๑๐๐
คะแนน
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