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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-
๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 

 

ถึงเวลาต้องเปล่ียนโฉมเป็น 'OTOP Plus' 
 
ชุติมา สุวรรณเพ่ิม 
 ปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัด
งานดีๆ โชว์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายใต้โครงการ"OTOP Plus" คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP 
Prime จํานวน 202 ราย เพื่อโชว์รูปโฉมผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น ในงานThailand 
SME Expo 2012 ระหว่างวันท่ี 8-11 พ.ย.ท่ีเพิ่งผ่านมา ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
งานนี้ สสว.โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้โครงการOTOP Plus 
จํานวน 202 ราย อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ-เอกชน ท้ังด้านการตลาด 
การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมคัดสรรผลิตภัณฑ์ 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อโชว์ศักยภาพและเข้าสู่
สนามแข่งขันการค้าขาย 
 หลายคนวาดภาพของบ้าน เม่ือแปลงโฉมเป็น "OTOP Plus" น่าต่ืนเต้น!!!(ขนาดไหน?!!)
โปรดติดตามชม และนี่อาจเป็นฮาวทูจุดประกายให้ธุรกิจเล็กๆ กลายเป็นธุรกิจใหญ่ๆ เพิ่มมูลค่า
ต้อนรับตลาดอาเซียน AEC ท่ีกําลังจะเดินทางมาถึงในเร็ววันได้อีกด้วย5 สุดยอด OTOP Plus จาก
ท่ัวประเทศ 
 โครงการนี้ โต้โผใหญ่ วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบ
รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 202 ชิ้น ให้เหลือเพียง 5 ชิ้น จากท่ัวประเทศภายใต้โครงการ
ยกระดับผู้ประกอบการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และชนะเลิศยอดเย่ียมเพียง 1 เดียว 1 ชิ้น โดยมี
ผู้ประกอบการท่ีได้รับรางวัลยอดเย่ียม ได้แก่"ตุ๊กตาถัก" ฝีมือของ สายอรุณ เวียงคํา จากกลุ่มบ้าน
ถักทอ อ.เชียงคํา จ.พะเยา ตุ๊กตาตัวนี้ "แปลงโฉม" เปลี่ยนเสื้อผ้าได้หลากหลาย 
ส่วนอีก 4 ชิ้นท่ีเข้ากลุ่มได้รับรางวัลดีเด่น คือ"ถักพรม" ของสตรีสหกรณ์จักสานเส้นกกจ.นครพนม 

ข่าวจากหนงัสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบบัประจาํวันท่ี ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า Z๑๐ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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"เคสไอพอด-ไอโฟน" ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภาของบุญรัตน์ ไทยคร๊าฟท์ "ผ้าปูโต๊ะผักตบชวา" ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ จ.พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มสุดท้ายท่ีได้รับรางวัล "กระเป๋า
ถัก" กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อย จ.เชียงใหม่กลุ่มนี้สร้างสรรค์แพ็กเกจจิงเก๋ไก๋เป็น
กล่องกระดาษให้นักช็อปปิ้งห้ิวกลับบ้านได้ง่ายดาย 
 ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน ท่ีปรึกษาโครงการการเพ่ิมมูลค่าด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับ
มอบหมายจาก สสว. ให้เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP (OTOP Next) ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP Plus) ของ สสว. โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์OTOP ระดับ 4-5 ดาว ท่ีผ่านการคัดเลือกมาจากสํานักงานพัฒนา
ชุมชนประจําจังหวัดจาก 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ จํานวน 202 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่
กระบวนการเพ่ิมมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รูปโฉมใหม่เก๋ไก๋ได้
ใจตลาด 
 การดําเนินงานได้ร่วมกับทีมนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นท่ี
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีในฐานะพี่เลี้ยง ดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้ให้
ผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความหลากหลาย มีคุณค่าและมูลค่า 
จากน้ันจึงต่อยอดโดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์จํานวน 20 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่น เพื่อร่วมชิง
รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP Plus ในงาน Thailand SME Expo 2012 ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาในคร้ังนี้ สสว.จะต่อยอดด้วยการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีนออสเตรีย พร้อมเปิดตลาดรองรับความต้องการในกลุ่ม
ลูกค้าประชาคมอาเซียน กิจกรรม OTOP Next จึงนับเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจSMEs ให้เข้มแข็งด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP อีกวิธีหนึ่งด้วย 
อีกหนึ่งในทีมอาจารย์นักออกแบบ ยศไกรไทรทอง หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บอกโจทย์การเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มี 3 ข้อคือ พัฒนา
ตัวผลิตภัณฑ์ พัฒนาประโยชน์การใช้สอย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
 "การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เป็นการเปล่ียนรูปทรงใหม่ให้ตรงกับรูปแบบมาตรฐาน เช่น 
ของกิน-ข้าวต้มมัด ก็อาจดีไซน์ใส่ซองสุญญากาศเหมือนกับการขายกล้วยหอมของญี่ปุ่น เป็นการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบให้ทันสมัยขึ้น ส่วนการพัฒนาประโยชน์การใช้สอย ผมยกตัวอย่างเช่น กระเป๋า
หนัง ผ้า หรือผักตบชวา ถ้ามีการแบ่งแยกฟังก์ชันมีการเก็บของเล็กๆ ให้เป็นระเบียบ ก็จะถูกใจ
ผู้หญิงมากขึ้น หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เราลองทํากล่องให้สวยงามแบบโตเกียวบานานาดีไหมซึ่ง
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เร่ืองนี้ไม่ใช่เร่ืองยากเลยครับผู้ประกอบการหลายๆ รายสมัยนี้เขามีไอเดียกันอยู่แล้วนะครับแต่
อาจจะเร่ิมต้นไม่ถูก ซึ่งโครงการนี้ สสว.ก็ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นพี่เลี้ยงให้ดูแลในเร่ือง
นี้ แต่คุณ (ผู้ประกอบการ) ไม่ต้องกลัวกับการเปล่ียนแปลงนะครับ เพราะเราจะคุยกับทีมนัก
ออกแบบอาจารย์จะลงพื้นท่ีไปปรึกษาซึ่งกันและกันก่อน ในภาคกลางเก่งในเร่ืองการจักสานเด็ก
นักเรียนสานกล่องขาย เราก็ลองให้ปรับตัวผลิตภัณฑ์ปรับจากกล่องเป็นเก้าอี้ ก็จะมีช่องทางขายได้
กว้างขึ้น" ยศไกร กล่าว 
 กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ OTOP มีความต่ืนตัว 
 ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือก เปิดเผยว่า 
กิจกรรมOTOP Next คือการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการOTOP มีความต่ืนตัวและเห็นความสําคัญของ
การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงพื้นฐานการตลาดเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้
ตอบสนองเป้าหมายในการขยายตลาดในประเทศและส่งออกได้ โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มAEC และ 
AEC+ ท้ังนี้ เห็นว่าควรเน้นสร้างกระแสตลาดในประเทศให้แข็งแรง และท้ังให้เวลาสํารวจตลาด
ต่างประเทศให้ดี เพราะตลาดAEC ยังถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ 
 "ซึ่งหากต้องการทําตลาดควรมองออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกตลาด AEC ท่ีอยู่ใกล้ 
สามารถเจาะตลาดได้ง่ายกว่า อีกส่วนคือตลาด AEC ท่ีอยู่ไกล จําเป็นต้องทําการสํารวจตลาดให้ดี
ก่อน โดยผู้ประกอบการควรจะศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว 
ควรคํานึงถึงกําลังการผลิตการขนส่ง และปัจจัยอื่นๆประกอบ ซึ่งสํานักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการ
ส่งออกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก็มีความพร้อมท่ีจะส่งเสริม OTOP ไทยให้ก้าวสู่ตลาด
ต่างประเทศอย่างเต็มท่ี" ม.ล.คฑาทอง แนะนํา 
 บิ๊กเนมด้านค้าปลีก บุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายสื่อสาร
องค์กรบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในคณะกรรมการ กล่าวว่า สินค้า OTOP ในแง่ของ
การค้าปลีกไม่มุ่งเน้นเพียงการออกแบบอย่างเดียว แต่ควรมุ่งพัฒนาความคิด-ไอเดีย ของ
ผู้ประกอบการให้เข้าใจตลาดในระดับกว้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าให้เข้ากับยุคสมัยตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยเน้นขยายตลาดในประเทศเป็นหลัก 
 "ในส่วนของห้างเซ็นทรัลก็สนับสนุนจัดจําหน่ายสินค้าโอท็อปในแผนกสินค้าไทย ซึ่ง
ปัญหาที่พบบ่อยคือเร่ืองกําลังการผลิตและการขนส่ง ทางเซ็นทรัลรีเทลก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเรารู้จักผู้บริโภคก็นําข้อมูลไปบอกต่อผู้ผลิต ไปช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทักษะเดิมของเขา เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงความต้องการของ
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ลูกค้า ซึ่งงานวันนี้เราเห็นว่างานจักสานน่าสนใจมากๆ ค่ะ ก็อาจจะมีการพูดคุยกับผู้ผลิตเพื่อส่งเสริม
ให้วางจําหน่ายในห้างเซ็นทรัลต่อไป" 
 ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ระดมความคิดเพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเด่น4-5 
ดาว ถือเป็นโครงการ OTOP Plus ของ สสว.ท่ีผู้ประกอบการไทยสามารถเข้ามาปรึกษาได้ ถือเป็น
โอกาสการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างยั่งยืน n 
 บรรยายใต้ภาพ  
 สายอรุณ เวียงคํา กลุ่มบ้านถักทอ อ.เชียงคํา จ.พะเยา เจ้าของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาถักทอ 
"แปลงโฉม" เปลี่ยนเสื้อผ้าได้หลากหลาย และผู้รับรางวัลอีก 4 ผลิตภัณฑ์ยศไก 
 


