
 

บทที ่ 6 

การพฒันาสินค้าชุมชนไทลือ้ 

 

จากการด าเนินงานโครงการวิจยั  “การพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด       

สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน OTOP”  นกัวิจยัท าการวิเคราะห์  SWOT Analysis ของ

สินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง  2  หมู่บา้น  จ  านวน  7  สินคา้สามารถ

สรุปความต้องการในการพัฒนาสินค้าชุมชนได้ 3 ด้าน  อันได้แก่  การพฒันาด้านการผลิต           

การพฒันาดา้นการตลาด  การพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  

(OTOP) อนัจะน าพาสินคา้ชุมชนไทล้ือสามารถท่ีจะพฒันาไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน  OTOP  ไดด้งัน้ี 

 

6.1    การพฒันาด้านการผลติ 

6.1.1  โครงการวจัิยเชิงปฏิบัติการด้านการพฒันาสินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์สู่มาตรฐาน

ผลติภัณฑ์ชุมชน  (มผช.) 

การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ให้สู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชน  (มผช.)  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นงานประดิษฐ์ คือ ครูบวัเขียว  บุญเขิน ซ่ึงเป็น

ประธานกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กลุ่มบ้านทุ่งกอลาน  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้  มีผูเ้ข้าร่วม

โครงการ  และมีรายละเอียดของผลการอบรมดงัน้ี 

(1) หลกัการและเหตุผล 

จากการได้ไปศึกษาดูงานท่ีชุมชนไทล้ือ  อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยามาถอด

บทเรียน  ท าให้ชุมชนไทล้ืออ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาสินคา้

สินคา้หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ให้มีคุณภาพและมีสินคา้หลากหลายมากข้ึน  เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน

ชุมชน  (มผช.)  นกัวจิยัจึงไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความรู้และลงมือปฏิบติัเพื่อให้ไดสิ้นคา้ชนิดใหม่  

มีคุณภาพจะไดเ้ป็นแนวทางสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 
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(2) วตัถุประสงค ์

2.1 เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้หตัถกรรม 

2.2 เพื่อให้สมาชิกผูเ้ข้าร่วมอบรมได้แผนการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานชุมชน 

(มผช.) 

2.3 เพื่อให้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดแ้นวทางในการวางแผนในการพฒันาสินคา้

สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 

(3) เป้าหมาย 

3.1 กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในชุมชนไทล้ืออ าเภอดอยสะเก็ด  

จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ง  3  หมู่บา้น  ในต าบลลวงเหนือ  ลวงใต ้ และป่าคา 

3.2 ความรู้เก่ียวกบัการผลิตสินคา้หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ ์

3.3 ตวัอยา่งกรณีศึกษาสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน 

3.4 สามารถสร้างและพฒันาสินคา้ของชุมชนไทล้ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งการในตลาด 

3.5 สรุปผลและน าผลการด าเนินงานไปปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

 

รายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมสินคา้หตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 
1. นางวชัธิราภรณ์ ปีศิริ 2. นางบวัเล่ือน สงวน 

ว 
3. นางวลยั สมร 4. นางเสนอ ไชยวงค ์
5. นางลดาวลัย ์ เสียงอาลี 6. นางอารีย ์ สล่าปัน 
7. นางเสริมศรี สล่าปัน 8. นางจรวยพร แจส้อน 
9. นางทศันา แกว้บุญเรือง 10. นางบวัค า มหายศ 
11. นางนราสร ปินไชยบญัย ์ 12. นางทศันีย ์ วฒิุเจริญ 
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(4) วธีิการฝึกอบรม 

4.1 การบรรยายการพฒันาสินคา้หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐสู่์มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชน (มผช.) 

4.2 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติัการวางแผนและพฒันาสินคา้ 

4.3 กรณีศึกษาและการจดัประกวด 

4.4 น าความรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

(5) วทิยากร 

ผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาสินคา้หตัถกรรมและส่ิงประดิษฐ์

สู่มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) คือ ครูบวัเขียว  บุญเขิน 

(6) ผลการด าเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการพฒันาสินค้าหัตถกรรมและ

ส่ิงประดิษฐสู่์มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 

6.1 สินคา้หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดั

เชียงใหม่  สามารถพฒันาสินคา้ของตนเองใหสู่้มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) 

6.2 สินคา้หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดั

เชียงใหม่  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปใช้ในการบริหารจดัการสินคา้ชุมชนของ

ตนเองไดมี้ประสิทธิภาพและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ภาพการอบรม 

พฒันาสินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
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รายละเอยีดในการพฒันาสินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์  มีดังนี้ 

 

1.  ส่ิงประดิษฐ์ดอกกุหลาบ 

     อุปกรณ์ 1.  กระดาษสาเบอร์ 02 

 2. สียอ้ม 

 3. กระดาษพิมพ ์กลีบนอก , กลีบใน 

 4. ส าลี  

 5. กา้นดอกเบอร์ 24  

    วธีิท า  

 การยอ้มสีชุบน ้ าหมาด ๆ ยอ้มสีตามดอกธรรมชาติ สบดักลีบดอก ชุบสีแล้วน าไปตาก     

การยอ้มใบดอก ชุบสีเขียว ริมแดง ใชพ้นักา้นดอกและส าลี มว้นดว้ยการท าเป็นกอ้น กลีบดอกนอก

บิดซา้ยบิดขวา 2 คร้ัง กลีบในไม่ตอ้งติดกา้น กลีบนอกติดกา้น ดอกละ 12 กลีบ ใส่กลีบเล้ียง 5 กลีบ 

พนักา้นดว้ยกระดาษทิชชู พนัดว้ยกระดาษคาร์ฟ ใบดอกพนั 3 ใบติดกนัใช้ดอกละ 6 ใบ แลว้พนั

ดว้ยฟอร่าเทป แลว้ใชน้ิ้วช้ีดนัพนัดว้ยไมท่ี้ปลายนอก 

 

ภาพส่ิงประดิษฐ์ดอกกหุลาบ 
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2.  ส่ิงประดิษฐ์ดอกลลิลี่ 

     อุปกรณ์ 1.  เคร่ืองอดั-พิมพด์อก พิมพใ์บ 

 2. กระดาษสา 

 3. กรรไกร 

 4. กระดาษพิมพ ์

 5. เกสร 

 6. กา้นติดกลีบดอก 4 ใบ 

 7. ดา้ยพนัเขา้ดอก 

    วธีิท า 1. ตดักลีบดอกตามพิมพ ์4 ใบ 

 2. ชุบน ้ากลีบดอกท่ีตดั 

 3. ยอ้มสีกลีบดอกและใบ (ตม้น ้าร้อน+ผสมสี) 

 4. ตากแดดให้แหง้ 

 5. อดักลีบดว้ยเคร่ืองอดั 

 6. เขา้ดอก 

 

ภาพส่ิงประดิษฐ์ดอกลลิลี ่
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3.  ส่ิงประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ 

     อุปกรณ์ 1.  กระดาษสาเบอร์ 02 

 2. สียอ้ม + พิมพด์อก 

 3. กระดาษพิมพ ์

 4. ส าลี  

 6. กา้นดอก 

    วธีิท า  

 การยอ้มสีชุบน ้าหมาด ๆ ยอ้มสีตามดอกธรรมชาติ สบดักลีบดอกชุมสีแลว้น าไปตาก พอ

แหง้แลว้น ามาเขา้เคร่ืองอดักลีบ ดอกและใบ พอเสร็จน ามาเขา้ดอก ๆ ละ 6 กลีบ พอเสร็จน าดอกท่ี

เสร็จมาเขา้เป็นช่อ ๆ ละ 5- 6 ดอก 

 

ภาพส่ิงประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ 
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6.1.2  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติด้านการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมทอผ้าไทลื้อ  สู่มาตรฐาน

ผลติภัณฑ์ชุมชน  (มผช.) 

การท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑ์มีราคาสูงข้ึนตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณภาพและลายใหม่ๆ  

รวมถึงต้องพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้ทันสมยัออกแบบลายให้เป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่  เพื่อมุ่งสู่

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมากดว้ยประสบการณ์ดา้นลายผา้เป็นวิทยากรอบรม

ให้ความรู้  คือ ครูแสงยอด ธรรมวงศ์  ครูแสงป่ิน  ธรรมวงศ์ และครูก๋อง  ธรรมวงศ์ มีผูเ้ขา้ร่วม

โครงการและมีรายละเอียดของผลการอบรม  ดงัน้ี 

(1) หลกัการและเหตุผล 

จากการท่ีกลุ่มสินคา้ผา้ทอไทล้ือบา้นลวงเหนือและกลุ่มทอผา้ไทล้ือบา้นลวงใตไ้ด้

ไปศึกษาดูงานกลุ่มทอผา้ท่ีอ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา  กลุ่มสตรีทอผา้ศรีดอนชยั  อ าเภอเชียงของ  

จงัหวดัเชียงราย  และกลุ่มทอผา้ไทล้ือบา้นหาด  ป้ายจงัหวดัเชียงราย  ท าให้ชุมชนไทล้ืออ าเภอดอย

สะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  มีความต้องการท่ีจะพฒันาสินค้าหัตถกรรมทอผา้ไทล้ือให้มีคุณภาพ         

มีลวดลายใหม่ๆ  เป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่  เพื่อมุ่งเนน้มาตรฐานชุมชน  (มผช.)  ทีมนกัวิจยัไดเ้ชิญ

ผูเ้ช่ียวชาญและมากดว้ยประสบการณ์มาใหค้วามรู้และลงมือปฏิบติัเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ลวดลายใหม่ๆ มี

คุณภาพจะไดเ้ป็นแนวทางสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) 

(2) วตัถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้หัตถกรรมทอผา้ไทล้ือสู่

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 

2.2 เพื่อให้สมาชิกผูเ้ข้าร่วมอบรมให้แผนการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานชุมชน 

(มผช.) 

2.3 เพื่อให้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดแ้นวทางในการวางแผนในการพฒันาสินคา้

สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 

(3) เป้าหมาย 

3.1 กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้หัตถกรรมทอผา้ไทล้ือในชุมชนไทล้ืออ าเภอดอยสะเก็ด  

จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ง  3  หมู่บา้นในต าบลลวงเหนือ  ลวงใต ้ และป่าคา 
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3.2 ความรู้เก่ียวกับลายผ้า  (ลายดอกกาบ, ลายดอกขอกะแจ, ลายดอกฮ้อ,          

ลายเข้ียวหมา, และลายดอกหน่วย)  ของสินคา้หตัถกรรมทอผา้ไทล้ือ 

3.3 ตวัอยา่งกรณีศึกษาสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน 

3.4 สามารถสร้างและพฒันาหตัถกรรมทอผา้ไทล้ือใหเ้ป็นท่ีตอ้งการในตลาด 

3.5 สรุปผลและน าผลการด าเนินงานไปปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมรับการอบรมสินคา้หตัถกรรมทอผา้ไทล้ือ 

 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 
1. นางพรรณี สมโพธ์ิ 
2. นางจุไรรัตน์ สุดาแกว้ 
3. นางศรีลา สมโพธ์ิ 
4. นางศิริพร สมโพธ์ิ 
5. นางยพุิน บุญนาค 

 

(4) วธีิการฝึกอบรม 

4.1 การบรรยายการพฒันาสินคา้หัตถกรรมทอผา้ไทล้ือ  สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชน  (มผช.) 

4.2 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติัการวางแผนและพฒันาสินคา้ 

4.3 กรณีศึกษาและจดัประกวดลายผา้ 

4.4 น าความรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

(5) วทิยากร 

ผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาสินคา้หัตถกรรมทอผา้ไทล้ือสู่

มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP)  ไดแ้ก่ครูแสงปิน  ธรรมวงค์, ครูก๋อง  ธรรมวงค์  และครู  

แสงยอด  ธรรมวงค ์

(6) ผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการดา้นการพฒันาสินคา้หตัถกรรมทอผา้ไทล้ือ  สู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 
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6.1 สินค้าหัตถกรรมทอผา้ไทล้ือ  ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวดั

เชียงใหม่  สามารถพฒันาสินคา้ของตนเองใหสู่้มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

6.2 สินค้าหัตถกรรมทอผ้าไทล้ือชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด

เชียงใหม่  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากกกการฝึกอบรมไปใช้ในการจดัการบริหารจดัการสินคา้

ชุมชนของตนเองไดมี้ประสิทธิภาพและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   
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ภาพการฝึกอบรมการทอผ้า 
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รายละเอียดในการพฒันาสินคา้หตัถกรรมทอผา้ไทล้ือ  มีดงัน้ี 
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ภาพกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไทลือ้  

 

ลายเขีย้วหมา 

 

 
 

ลายดอกกาบ 
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ภาพกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไทลือ้  

 

ลายดอกขอกะแจ 
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6.2   การพฒันาด้านการตลาด 

   จากการด าเนินงานโครงการวิจยั “การพฒันาสินคา้ชุนชนไทล้ือ อ าเภอดอยสะเก็ด

สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน OTOP”  นกัวิจยัสามารถพฒันาสินคา้เฮือนปอกระดาษสา 

ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นการพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดของ

สินคา้ให้กบักลุ่ม อนัน ามาซ่ึงแนวทางการพฒันาสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน OTOP 

โดยสินค้าชุมชนไทล้ือ ท่ีมีความต้องการท่ีจะพฒันาด้านน้ีได้แก่ สินค้าเฮือนปอกระดาษสา       

ต  าบลลวงเหนือ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 6.2.1  การพฒันาด้านการตลาดสินค้าเฮือนปอกระดาษสา ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ 

   นักวิจัยได้ท าการพัฒนาชุมชนด้านการตลาดร่วมกับผู ้ผลิตในการวางแผน

การตลาด มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

(1.1) ผู ้ประกอบการ ลูกค้าท่ีส่ิงซ้ือสินค้าประจ า คือ ร้านค้าในสวนจตุจักร 

ประมาณ 3 ร้าน และร้านคา้ท่ีบ่อสร้าง 1 ร้าน ท่ีซ้ือกระดาษสาเป็นแผน่ไปเพื่อผลิตสินคา้ส าเร็จรูป

ขายและส่งสินคา้ เช่น ถุงใส่ของ กล่องใส่เคร่ืองประดบัไปขายต่อ  

(1.2) ลูกคา้รายยอ่ย คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือเพื่อไปใชใ้นเทศกาลปีใหม่ ของขวญัข้ึน

บา้นใหม่ ของขวญัแต่งงาน ของขวญัวนัเกิดและเทศกาลต่าง ๆ  

 

(2) การวเิคราะห์สภาพการแข่งขนั 

ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตกระดาษสารายใหม่ ๆ เกิดข้ึน เป็นจ านวนมาก บางคร้ังท าให้ขายตดั

ราคากนั ท าให้ผูผ้ลิตตอ้งพฒันาสินคา้ของตนให้มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุด โดยการเรียนรู้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้มีคุณภาพ มีสินคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยแบ่งคู่แข่งขนั

เป็น 2 ลกัษณะ 

  (2.1)    คู่แข่งขันทางตรง คือ ผูผ้ลิตสินค้าประเภทเดียวกัน ในอ าเภอหรือใน

ประเทศ เม่ือมีผูผ้ลิตกระดาษสาเหมือนกนัมากรายข้ึน ท่ีส่งผลให้ขายไดใ้นราคาไม่ดี เท่าท่ีตั้งไวใ้น

ตอนแรก ส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตกระดาษสาทางดา้นตน้ทุนการผลิต และอาจท าให้รายไดล้ดนอ้ยลง 
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วิธีแก้ไขมีการน ากระดาษสาเหล่าน้ีไปเพิ่มมูลค่าโดยไปผลิต สมุดโน๊ต  อาราบั๊ม กล่องใส่

เคร่ืองประดบั และถุงใส่ของ ซ่ึงจะท าให้ราคาดีข้ึน และผูบ้ริโภคสามารถมีสินคา้หลากหลายให้

เลือกมากข้ึน 

 (2.2) คู่แข่งขนัทางออ้ม คือ กลุ่มผูที้ผลิตสินค้าคล้ายคลึงกัน แต่ใช้วสัดุต่างกัน 

ราคาแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคก็อาจเลือกทางเลือกท่ีดีกวา่ 

 

(3) การวเิคราะห์ SWOT 

 (3.1)  การวเิคราะห์จุดแขง็ (Strange : S)   

    (3.1.1)  สินคา้ท่ีผลิตมีหลายชนิดให้เลือกซ้ือเพื่อใช้ในงานมงคล  เช่น  ของ

ช าร่วยในงานแต่งงาน  สมุดโนต้  อาราบั้ม  กล่องใส่เคร่ืองประดบั  ใช้ในงานแต่งงานและแจกใน

เทศกาลข้ึนปีใหม่ 

       (3.1.2)  สินคา้ท่ีผลิตมีคุณภาพสูงและสามารถผลิตไดค้ร้ังละมากๆ เพราะ

สินคา้ไดช่้วยกลุ่มไทล้ือท่ีวา่งงาน  และท่ีปลดเกษียณแลว้มาช่วยท า 

       (3.1.3)  ทางร้านรับท าสินคา้ทุกประเภทตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้  ท าให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจท่ีสามารถสั่งผลิตสินคา้ไดใ้นรูปแบบท่ีตอ้งการ 

        (3.1.4)  สินคา้ท่ีผลิตข้ึน  เช่น  กระดาษสาเป็นแผ่นๆ  สมุดโน้ต อาราบั้ม  

กล่องใส่เคร่ืองประดบัไม่มีการเน่าเสีย  ดงันั้นจึงไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัสถานท่ีจดัเก็บหรือในระหวา่ง

การผลิตก็ไม่ตอ้งกงัวลวา่สินคา้จะปนเป้ือนเช้ือโรค 

       (3.1.5)  สินคา้ท่ีผลิตข้ึนราคาไม่แพง  ถา้คิดเทียบกบัสินคา้ตามร้านคา้ทัว่ไป 

       (3.1.6)  สินคา้ไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.)  ถึงปี  2552 

 (3.2)  จุดอ่อนของสินคา้ (Weakness)  

       (3.2.1)  ผูม้าเป็นแรงงานในการผลิตสินคา้บางรายเป็นผูสู้งอายุ  ท าให้การ

ด าเนินงานในบางขั้นตอนล่าชา้  เพราะมีปัญหาดา้นสายตา 

       (3.2.2)  สินค้าบางประเภทต้องใช้เวลาในการท าค่อนข้างนาน  เช่น  อา

ราบั้ม  และกล่องใส่เคร่ืองประดบั 
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       (3.2.3)  ในบางคร้ังหาคนมาช่วยผลิตสินคา้ไดย้าก  เช่น  ฤดูท านาติดปลูก

ขา้ว  หรือบางรายไปรับจา้งท างานอ่ืนท่ีมีรายไดดี้กวา่ 

 (3.3)  โอกาสของสินคา้  (Opportunity)  

       (3.3.1)    คู่แข่งในหมู่บา้นไม่มี  ท าให้ลูกคา้ท่ีมาสั่งซ้ือสินคา้เป็นประจ า

อยา่งต่อเน่ือง 

       (3.3.2)  มีหน่วยงานเชิญไปออกร้าน  OTOP  ทั้งในระดบัจงัหวดัและ

ระดบัประเทศ 

 (3.4)  อุปสรรคของสินคา้  (Treat)  

           มกัจะเกิดภยัธรรมชาติ  เช่น  ฝนตกท าใหก้ารผลิตขาดความต่อเน่ือง 

 

(4) ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Product) 

 (4.1)  ผลิตภณัฑ ์(Product)  

 กระดาษสา เป็นเปลือกสา ตากแห้งน ามาแช่ 1 คืน แล้วตม้น ามาใส่พิมพ ์  

เม่ือแห้งสามารถขายเป็นแผน่หรือน ามาผลิตสินคา้ เช่น สมุดโน๊ต อาราบัม๊ กล่องใส่เคร่ืองประดบั 

และถุงใส่ของ 

 (4.2)  ราคา (Price) 

 - วตัถุประสงคก์ารตั้งราคา คือ มุ่งท่ีก าไร 

 - วิธีการตั้งราคา คิดจากราคาขายส่งตามราคาตลาด ราคาขายส่งแผ่นละ        

5 บาท 

 - ราคาขายตามทอ้งตลาด ราคาขายส่งแผน่ละ  7 บาท 

   (4.3)  ช่องทางการจ าหน่าย  (Place) 

               (4.3.1)    กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดจะเป็นกลยุทธ์ ช่องทางออ้ม คือ 

สินคา้ท่ีเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตส่งใหพ้อ่คา้ปลีกจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค กระดาษสาเป็นสินคา้ท่ีเจาะจงซ้ือ

เพราะลูกค้าอยู่กระจายตวัสูง สาเหตุท่ีใช้ช่องทางน้ี เพราะว่าเป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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               (4.3.2)     การขนส่ง คือ ผูผ้ลิตจะมีรถประจ าส าหรับการขนส่งไปยงัพ่อคา้

ปลีกท่ีบ่อสร้างและส่งขนส่งบริษทัน่ิมซีเล็งไปยงัพอ่คา้ปลีกท่ีสวนจตุจกัร 

               (4.3.3)     การเก็บรักษา ผูผ้ลิตมีห้องโชวสิ์นคา้ และท่ีเก็บสินคา้ท่ีผลิตแลว้

ท่ีส่วนใหญ่จะผลิตตามค าสั่งซ้ือ  

   (4.4)  การประชาสัมพนัธ์  (Promotion) 

               (4.4.1)     การประชาสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ โดยลงช่ือข้ึนทะเบียนไว ้เม่ือศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมมีการประชาสัมพนัธ์ก็จะไดรั้บ

การประชาสัมพนัธ์ใหด้ว้ย  

               (4.4.2)     การน าสินคา้ออกจ าหน่ายยงัผูบ้ริโภคเนน้เร่ืองของคุณภาพสินคา้ 

และรูปลกัษณ์ของสินคา้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคติดใจในสินคา้จะท าใหเ้กิดการซ้ืออยา่งต่อเน่ือง  
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ภาพกระดาษสา 
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6.3   การพฒันาด้านการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)  

6.3.1  โครงการวิจัย “การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.) 

การพฒันาคุณภาพของสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่       

มีผูเ้ข้าร่วมโครงการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.)  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจาก

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการและมี

รายละเอียดของผลการอบรบดงัน้ี 

(1) หลกัการและเหตุผล 

การด าเนินงานโครงการพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ดสู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  อนัมีวตัถุประสงค์หลกัท่ีจะพฒันาการบริหารการจดัการ

สินคา้ไดป้ระสบความส าเร็จอยา่งเขม้แข็งและย ัง่ยืน  การศึกษาจะอาศยัวิธีการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  

(PAR)  เพื่อให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาตนเองอย่างแทจ้ริง  จ  าเป็นตอ้งมองภาพรวมอย่าง

เป็นระบบ  และมีกลไกการประสานเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของ       

การพฒันาของชุมชน  และเสริมความรู้ให้กบัชุมชนในประเด็นท่ียงัขาดและเกิดจากความตอ้งการ 

ของชุมชนอย่างแทจ้ริงและมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเช่ือมโยงกบัระบบและกลไกท่ีมีอยู่

แลว้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 

ดังนั้น  ผูว้ิจ ัยจึงได้ท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการด้านการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.)  ให้กบับุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสินคา้ชุมชนต่างๆ 

ของชุมชนไทล้ือ  เพื่อให้ได้แนวทางในการพฒันาสินค้าชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  สู่

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

(2) วตัถุประสงค ์

1.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชน  (มผช.) 

1.2 เพื่อให้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมฟังอบรมไดแ้ผนการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานชุมชน  

(มผช.) 
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1.3 เพื่อให้สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมฟังอบรมได้แนวทางในการวางแผนในการพฒันา

สินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 

(3) เป้าหมาย 

3.1 กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ดจงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ง 3 

หมู่บา้น  ในต าบลลวงเหนือ  ลวงใต ้ และป่าคา 

3.2 ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 

3.3 ตวัอยา่งกรณีศึกษากลุ่มสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน 

3.4 สามารถสร้างและพฒันาสินคา้ของชุมชนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการในตลาด 

 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมการอบรมการส่งเสริมและพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ (OTOP) 

 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล ล าดับ

ที่ 

ช่ือ สกุล 
1. นางศรีลา สมโพธ์ิ 28. นางกาบแกว้ ญาติวงค ์
2. นางค าแปง สอาดลว้น 29. นางสายหยดุ สมมุติ 
3. นางพรรณี สมโพธ์ิ 30. ล าจวน บุญเยน็ 
4. นางบวัเล่ือน สงวน 31. บวัค า มหายศ 
5. นางทองสุข สมโพธ์ิ 32. สุพทัรา เทพธรณี 
6. นางทศันา แกว้บุญเรือง 33. นางบวัแกว้ ใบวฒิุ 
7. นางเสนอ ไชยวงค ์ 34. นางวไิล ใบบอกบุญ 
8. นางสายสุนีย ์ ไชยถา 35. นางบวัมิตร บุญนาค 
9. นางสมภพ น าพนูศกัด์ิ 36. นางเพญ็ศรี ใบแสง 
10. นางเรืองรอง อินทร 37. นางเทียมใจ ใบแสง 
11. นางนิลค า ไชยทองรัตน์ 38. นางจนัทร์มี ใบแสง 
12. นางวลยั สมร 39. นางจนัทร์ฉาย บุญตา 
13. นางฟองจนัทร์ เข่ือนลอ้ม 40. นางวชัรา สุภาษา 
14. นางถนอม ศรีพรมตนั 41. นางราตรี ปิยะรัตน์ 
15. นางทองใย สอาดลว้น 42. นางสุพิณ บุตรแกว้ 
16. นางศรีทศั สิทธิมา 43. นางนงวยั พวงสายใจ 
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ล าดับที ่ ช่ือ สกุล ล าดับ

ที่ 

ช่ือ สกุล 
17. นางบวัลอย สอาดลว้น 44. นางสุพตัร บุตรแกว้ 
18. นางแน่งนอ้ย ดาวเรืองกนั 45. นางศิริพนัธ์ บวัระวงค ์
19. นางอ าไพ สอาดลว้น 46. นางศิริทร สมโพธ์ิ 
20. นางไพฑูรย ์ สอาดลว้น 47. นางปิยวรรณ สุวรรณช่ืน 
21. นางจุไลรัตน์ สุทบแกว้ 48. นางพวงแกว้ พิณชยั 
22. นางวชัชิราภรณ์ ปีสิริ 49. นางพชัรา มวลแสง 
23. นางศรีพลอย สง่าปัน 50. นางสุมาณี บวัขาว 
24. นางจินดา ศรีสร้อยเหมย 51. นางทศันีย ์ วฒิุเจริญ 
25. นางเก๋ียงค า ใสหม่ืนแกว้ 52. นางสุเนตร ประสิทธ์ิ 
26. นางปัทมา ถาวรพนัธ์ 53. นางเพญ็พรรณ บุญแสงมี 
27. นางลมยั เข่ือนลอ้ม 54. นางวรรณภา ชีวประเสริฐ 
28. นางบวัเพชร จนัทร์วนั    

 

(4) วธีิการฝึกอบรม 

4.1 การบรรยายการพฒันาสินคา้ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 

4.2 แบ่งกลุ่มและประชุมกลุ่มวางแผนการพฒันาสินคา้ 

4.3 น าความรู้ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 

(5) วทิยากร 

ผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญทางด้านการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  จากส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 

(6) ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) มีดงัน้ี 

6.1 สินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สามารถพฒันาสินคา้

ของตนเองใหสู่้มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

6.2 สินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 
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6.3 สินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการได้

มีการระดมความคิด  แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและมีข้อสรุปดงัรูปแบบของการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี

เหมาะสม 
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ภาพการฝึกอบรม 
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รายละเอยีดการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) มีดังนี้ 

การรับรองคุณภาพ ผลติภัณฑ์ชุมชน  

 หมายถึง การใหก้ารรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชนท่ีไดป้ระกาศก าหนดไว ้ 

ใครควรขอการรับรอง 

- ผูผ้ลิตผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน 

- สมาชิกของกลุ่มเกษตร กลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ตามกฏหมายวสิาหกิจชุมชน 

รับรอง มผช.แล้ว...ได้อะไร 

- พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน 

- ส่งเสริมดา้นการตลาดโดยมีเคร่ืองหมาย มผช.รับรอง 

- สนบัสนุนผลิตภณัฑชุ์มชน ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลาย 

- เป็นหลกัประกนัดา้นคุณภาพ 

- สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผลิตภณัฑชุ์มชนเพิ่มศกัยภาพ การแข่งขนัและสร้างรายไดแ้ก่

ผูผ้ลิตชุมชน 

การขอรับรอง มผช. 

1. ตรวจรายช่ือ มผช. ท่ีตอ้งการของรับรองได้ท่ี ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั หรือ          

ท่ีสมอ. 

2. เตรียมเอกสาร ไดแ้ก่ แบบค าขอ มช.1 , ส าเนาบตัรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบา้น , 

หนงัสือรับรองกลุ่ม 

3. กรอกรายละเอียด ในแบบค าขอ มช.1 ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน 

4. สมอ. สอจ. ติดต่อกลบั นดัหมายตรวจสถานท่ีผลิตและเก็บตวัอยา่งไปทดสอบ 

5. สมอ. แจง้ผลประเมิน ทดสอบใหท้ราบ 

6. สรุปผล และเสนอออกใบรับรอง  

7. ผูผ้ลิตชุมชน รับใบรับรอง 
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ขั้นตอนการขอใบรับรอง 

1. การเตรียมเอกสาร 

2. การรับค าขอ มผช. 

3. นดัหมายตรวจสถานท่ีผลิต 

4. ตรวจสถานท่ีผลิตและเก็บตวัอยา่ง 

5. ประเมินผลทดสอบ 

6. สรุปเสนอออกใบรับรอง 

7. รับใบรับรอง 

การได้รับการรับรอง 

- ตอ้งผา่นการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและผลิตภณัฑท่ี์ท าตอ้งมีคุณภาพตาม มผช. 

- ใบรับรองมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในใบรับรอง 

- การต่ออายใุบรับรองหรือการออกใบรับรองใหม่ ใหด้ าเนินการตามกระบวนการขอ

การรับรองใหม่ 

การตรวจติดตามผล 

 ภายหลงัไดรั้บการรับรอง มผช.แลว้ ผูผ้ลิตจะตอ้งรักษาซ่ึงคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชน โดยสมอ. จะท าการตรวจติดตามอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การยกเลกิการรับรอง 

- ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตาม มผช. 2 คร้ัง ติดต่อกนั 

- ขอยกเลิกใบรับรอง 

- มีประกาศแกไ้ขหรือยกเลิก มผช.เร่ืองท่ีก าหนดไว ้

- เม่ือใบรับรอง ครบอาย ุ3 ปี 

- มีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี

ก าหนด 
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ตัวอย่าง 

 

ใบสมัครจัดท ามาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 

 

ช่ือ...................................................................... นามสกุล.................................................................. 

วฒิุการศึกษา........................................................................................................................................ 

ต าแหน่งหนา้....................................................................................................................................... 

ท่ีความรับผดิชอบ................................................................................................................................ 

หน่วยงาน............................................................................................................................................. 

ท่ีอยู.่..................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์................................................................  โทรสาร.............................................................. 

ประสบการณ์....................................................................................................................................... 

  

ขอจดัท าร่างมาตรฐานเร่ือง  1 ...................................... .................................... 

      2 ...................................... .................................... 

                       3 ...................................... .................................... 

                       4 ...................................... .................................... 

                                                         

                    ลงช่ือ.................................................. 

                                            ................................................. 

                   .............../................/............... 

โปรดส่งแบบตอบรับคืน ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2547 

กลุ่ม 7 ส านกับริหารมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ถนนพระรามท่ี 6 ราชเทวี กทม. 10400 

โทรศพัท ์0 2202 3363-64 โทรสาร 0 2248 7985 
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ตัวอย่าง 

 

แบบ   มช.1 

เลขท่ี.......... 

ค าขอรับใบรับรอง 

แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน   

 

วนัท่ี....10....เดือน...พฤศจิกายน…พ.ศ...2547... 

  

ขา้พเจา้ / กลุ่ม ……...กลุ่มหตัถกรรมลายน ้าทอง...........อาย…ุ...-......ปี สัญชาติ…….....-….............. 

ท่ีอยู ่เลขท่ี....681....ตรอก/ซอย...........ประชารวมใจ…….......ถนน........หมู่บา้นพฒันา..…................ 

หมู่ท่ี...4.....ต าบล…….ศรีสงคราม.....อ าเภอ…...กระทุ่มแบน…....จงัหวดั.....สมุทรสาคร….............. 

รหสัไปรษณีย…์…74110…….โทรศพัท.์.....0-3447-8503…...โทรสาร……....0-3447-8503…......... 

 ยืน่ค  าขอต่อส านกังานมาตรานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับ

ใบรับรองแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนกบัผลิตภณัฑชุ์มชน…...เคร่ืองเบญจรงค.์..... 

....มผช. 10/2546... 

ประเภท.…....................ศิลปะประดิษฐแ์ละของท่ีระลึก..................................................................... 

.........…........................ ใชใ้ส่อาหาร................................................................................................... 

ท าจากสถานท่ีผลิตช่ือ………..กลุ่มหตัถกรรมลายน ้าทอง.................................................................. 

เลขท่ี…..681…..ตรอก/ซอย.............. ประชารวมใจ .................ถนน............ หมู่บา้นพฒันา …......... 

หมู่ท่ี...4....ต าบล…..ศรีสงคราม.......อ าเภอ........กระทุ่มแบน.........จงัหวดั............สมุทรสาคร........... 

รหสัไปรษณีย…์....74110…..... โทรศพัท.์.......0-3447-3408........โทรสาร……..0-3447-3408…....... 

   

    

       ลงช่ือ.....แกว้กลัยา...ศรีสงคราม.....ผูข้อรับใบอนุญาต 
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ตัวอย่าง 

 

แผน่ ก. 

รายละเอยีดการติดต่อกบัสถานทีผ่ลติ 

  

   ช่ือ-ท่ีอยู ่สถานท่ีผลิต….กลุ่มหตัถกรรมลายน ้าทอง.... เลขท่ี 68/1 หมู่ 4 ซอยประชารวมใจ........... 

   ถนนหมู่บา้นพฒันา..ต าบล..ศรีสงคราม อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร...รหสัไปรษณีย.์...74110.... 

   เจา้หนา้ท่ีของสถานท่ีผลิตท่ีควรติดต่อ...นางสาวแกว้กลัยา...........ศรีสงคราม................................. 

    

   1...นางสาวแกว้กลัยา....ศรีสงคราม........ต าแหน่ง.......ประธานกลุ่ม......โทร....07-004-9975.... 

   2...นางลกัขณา.....สมุทรวไิล..................ต าแหน่ง......รองปรานกลุ่ม .....โทร....01-945-5564.... 

   3. .นางเล่ือมลายวรรณ ...บา้นสมุทร......ต าแหน่ง........เลขานุการกลุ่ม....โทร.....09-889-7529... 

  

   บนัทึกเพิ่มเติม......................................................................................….........................................  

......................................................................................…...................................................................

......................................................................................…................................................................... 
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การแสดงเคร่ืองหมาย มผช.  

 

 
 

ตัวอย่าง มผช. 

มผช.19/2546 

 

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

ผลิตภณัฑจ์กัสานหวาย 

1.  ขอบข่าย 

 1.1  มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนน้ีครอบคลุมผลิตภณัฑ์จกัสานหวายท่ีท าจากหวายชนิดท่ี 

เหมาะสม ท่ีสามารถ น าพาไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยสะดวกทั้งน้ีไม่ครอบคลุมถึงเคร่ืองเรือนท่ีท าจาก

หวาย เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี   

 

2. บทนิยาม 

 ความหมายของค าท่ีใชใ้นมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผลิตภณัฑ์จกัสานหวาย หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากตน้หวาย ผิวหวาย ไส้หวาย              

เป็นหลกั โดยการสานทั้งตน้หรือผา่ หรือจกัตน้หวายเป็นหวายเป็นเส้น  แลว้น ามาสาน ถกั พนั สอด 

อาจมีการฟอก ยอ้มสี รมควนัหรือทาสารเคลือบเงาเพื่อความสวยงาม และอาจมีการประกอบดว้ย

วสัดุอ่ืน เช่น ไมไ้ผ ่ลวด ตะปู ในการยดึเพื่อใหเ้กิดความแขง็แรงมัน่คงและเรียบร้อย 
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3. ประเภท 

 3.1  ผลิตภณัฑจ์กัสานหวาย  แบ่งตามการใชง้านออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

 3.1.1  ประเภทท่ีใชเ้ป็นของใชท้ัว่ไป เช่น ตะกร้า กระจาด กระเป๋า ปุ้งก๋ี 

 3.1.2  ประเภทท่ีใชเ้ป็นของตกแต่ง เช่น โคมไฟ โมบาย 

  3.1.3  ประเภทท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั เช่น เขม็ขดั เขม็กลดั สร้อยคอ ก าไล ก๊ิบ 

 

4. คุณลกัษณะท่ีตอ้งการ 

4.1  ลกัษณะทัว่ไป                                                                                                                       

4.1.4  ตอ้งมีความประณีต สวยงาม ปราศจากเส้นขน เส้ียน ฝุ่ นผงและรา ปรากฏ

ใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัตลอดช้ินงาน                                                                                                                  

4.1.2   ตอ้งแขง็แรง มัน่คง ไม่บิดเบ้ียวหรือเอนเอียง                                                                                  

4.1.3   ผลิตภณัฑจ์กัสานหวายท่ีเป็นแบบและขนาดเดียวกนั ตอ้งมีรูปร่าง

เหมือนกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั  

4.2  หวาย                                                                                                                          

   ตอ้งเป็นหวายท่ีมีคุณภาพดี คือ เป็นหวายแก่ ไม่เห่ียวยน่ ผ ุเปราะ หรือหกัง่าย 

ปราศจากราและร่องรอยการเจาะกดักินของแมลง                                                                                                           

4.3  ลวดลาย                                                                                                                                       

   ตอ้งมีความประณีต สวยงาม สม ่าเสมอ ครบถว้นและถูกตอ้งตามแบบของ

ผลิตภณัฑจ์กัสานหวาย                                     

4.4  สี (ถา้มี)                                                                                                                                                          

ตอ้งมีสีสม ่าเสมอ ยกเวน้กรณีท่ีมีการยอ้มไล่ระดบัสี หรือสานสลบัสีในช้ินงาน 

เดียวกนั สีตอ้งไม่ตก และเม่ือลูบผลิตภณัฑจ์กัสานหวายแลว้ สีตอ้งไม่ติดมือ 

4.5  การประกอบดว้ยวสัดุอ่ืน (ถา้มี)                                                                             

ตอ้งมีความประณีต ติดแน่น คงทน กลมกลืนและเหมาะสมกบัช้ินงาน            
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4.6   การเคลือบเงา (ถา้มี)                                                                                                                

   ตอ้งเรียบ มีความเงาสม ่าเสมอ ไม่เป็นเมด็ เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบแตก หรือหลุด

ลอก และตอ้งไม่ท าใหช้ิ้นงาน ขาดความสวยงามตามธรรมชาติ                                                                                            

   เม่ือตรวจสอบโดยวธีิใหค้ะแนนตามขอ้ 8.1 แลว้ ตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียของแต่ละ

ลกัษณะจากผูต้รวจสอบทุกคน ไม่นอ้ย กวา่ 3.25 คะแนน และไม่มีลกัษณะใดได ้1 คะแนน จาก      

ผูต้รวจสอบคนใดคนหน่ึง  4.7  การใชง้าน ตอ้งสามารถใชง้านไดต้รงตามวตัถุประสงคข์อง

ผลิตภณัฑ์ 

 

5. การบรรจุ 

5.1  หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จักสานหวายในภาชนะท่ีสะอาด  เรียบร้อย 

แขง็แรงพอท่ีจะป้องกนัความเสียหาย ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑจ์กัสานได ้

 

6. เคร่ืองหมายและฉลาก 

 

 6.1  ท่ีฉลากผลิตภณัฑจ์กัสานหวายทุกหน่วยหรือภาชนะบรรจุผลิตภณัฑจ์กัสานหวาย    

ทุกหน่วยอยา่งนอ้ยตอ้งมีเลข อกัษร หรือเคร่ืองหมายแจง้รายละเอียดต่อไปน้ีให้เห็นไดง่้าย ชดัเจน 

  (1)   ช่ือเรียกผลิตภณัฑ์ เช่น ตะกร้าหวาย กระเชา้หวาย 

  (2)   เดือน ปีท่ีท า 

  (3)   ขอ้แนะน าในการใชแ้ละการดูแลรักษา (ถา้มี) 

  (4)   ช่ือผูท้  า หรือสถานท่ีท า พร้อมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคา้ท่ี

จดทะเบียน 

  ในกรณีท่ีใชภ้าษาต่างประเทศ ตอ้งมีความหมายตรงกบัภาษาไทยท่ี

ก าหนดไว ้

 

 

 



 101 

7.   การชกัตวัอยา่งและเกณฑ์ตดัสิน 

7.1 รุ่น  ในท่ีน้ี หมายถึง ผลิตภณัฑจ์กัสานหวายประเภทเดียวกนั ท าโดยกรรมวธีิเดียวกนั ท่ี

ท  าหรือส่งมอบ หรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกนั                                                                                              

7.2  การชกัตวัอยา่งและเกณฑต์ดัสิน ใหเ้ป็นไปตามแผนการชกัตวัอยา่งท่ีก าหนดต่อไปน้ี                                           

  7.2.1  การชกัตวัอยา่ง ใหช้กัตวัอยา่งผลิตภณัฑจ์กัสานหวายโดยวธีิสุ่มจากรุ่น

เดียวกนั จ านวน ๕ ตวัอยา่ง                  

7.2.2 เกณฑต์ดัสิน   ตวัอยา่งผลิตภณัฑจ์กัสานหวาย เม่ือตรวจสอบแลว้ตอ้งเป็นไป 

7.2.3 เกณฑต์ดัสิน   ตวัอยา่งผลิตภณัฑจ์กัสานหวาย เม่ือตรวจสอบแลว้ตอ้งเป็นไป 

ตามขอ้ 4.1 ถึง ขอ้ 4.7 ขอ้ 5 และขอ้ 6 จึงจะถือวา่ผลิตภณัฑจ์กัสานหวายรุ่นนั้น

เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนน้ี 

 

8. การทดสอบ 

  

 8.1  การทดสอบลกัษณะทัว่ไป  หวาย ลวดลาย สี การประกอบดว้ยวสัดุอ่ืน และการ   

เคลือบเงา 

       8.1.1  ให้แต่งตั้ งคณะผูต้รวจสอบ ประกอบด้วยผูท่ี้มีความช านาญในการ

ตรวจสอบผลิตภณัฑจ์กัสานหวาย อยา่งนอ้ย ๕ คน แต่ละคนแยกกนัตรวจและใหค้ะแนนโดยอิสระ 

       8.1.2  หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี ๑ 

8.2  การทดสอบการใชง้าน การบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก ใหต้รวจพินิจ  
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ตารางที ่6.1  ตัวอย่างหลกัเกณฑ์การให้คะแนน 

 

 
 

 

ลกัษณะท่ี 

ตรวจสอบ 

 

เกณฑท่ี์ก ำหนด 

 

ระดบักำรตดัสิน (คะแนน) 

 ดีมำก 

 

ดี 

 

ปำนกลำง 

 

พอใช ้   

 

ตอ้งปรบัปรุง 

 
ลักษณะทั่วไป ต้องประณตี สวยงามและปราศจากเส้นขน 

เสี้ยน ฝุ่ นผงและรา ปรากฏให้เหน็อย่าง

เด่นชัดตลอดช้ินงาน 

๕ ๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 

ต้องแขง็แรง มั่นคง ไม่บดิเบี้ยวหรือเอนเอยีง ๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 
ผลิตภัณฑจ์ักสานหวายที่เป็นแบบและขนาด

เดียวกนั ต้องมีรปูร่างเหมือนกนัและมีขนาด

ใกล้เคียงกนั 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 

หวาย 

 

ต้องเป็นหวายที่มีคุณภาพด ีคือเป็นหวายแก่ 

ไม่เห่ียวย่น ผุ เปราะหรือหักง่าย ปราศจากรา 

และร่องรอยการเจาะกดักนิของแมลง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 

ลวดลาย 

 

ต้องมีความประณตี สวยงาม สม ่าเสมอ 

ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบของผลิตภัณฑ์

จักสานหวาย 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 

 มผช.๑๙/๒๕๔๖ 
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ลกัษณะที่

ตรวจสอบ 

 

เกณฑที์ก่ ำหนด 

 

ระดบักำรตดัสิน (คะแนน) 

 
ดีมำก 

 

ดี 

 

ปำนกลำง 

 

พอใช ้

 

ตอ้ง

ปรบัปรุง 

 
ส ี(ถ้ามี) 

 

ต้องมีสสีม ่าเสมอ ยกเว้นกรณทีี่มีการย้อมไล่

ระดับส ีหรือสานสลับสใีนชิ้นงานเดียวกัน สี

ต้องไม่ตก และเมือลูบผลิตภัณฑจั์กสาน

หวายแล้วสต้ีองไม่ติดมือ 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 

การ

ประกอบด้วย

วัสดุอื่น (ถ้ามี) 

 

ต้องมีความประณตี ติดแน่น คงทน 

กลมกลืนและเหมาะสมกับช้ินงาน 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 

การเคลือบเงา 

(ถ้ามี) 

 

ต้องเรียบ มีความเงาสม ่าเสมอ ไม่เป็นเมด็

เป็นตุ่ม เป็นคราบ กรอบแตกหรือหลุดลอก 

และต้องไม่ท าให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม

ตามธรรมชาติ 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 
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รูปการศึกษาดูงานชุมชนไทล้ือ  อ าเภอเชียงค า, อ าเภอเชียงของ 
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6.3.2  การประเมินติดตามถอดบทเรียนการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 

ของหมู่บ้านชุมชนไทลือ้ 

จากการไปศึกษาดูงานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) ของหมู่บา้นชุมชน

อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา  อ าเภอเชียงของ  อ าเภอเชียงแสน  และอ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชียงราย  

โดยมีวิทยากรและเจา้ของสินคา้ไดใ้ห้ความรู้  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน  25  คน  และไดก้ลบัมา

ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานมีผูเ้ขา้ร่วมถอดบทเรียนจ านวน  27  คน  มีรายละเอียดของการประเมิน

ติดตาม  ดงัน้ี 

(1) หลกัการและเหตุผล 

การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) ให้มีคุณภาพตอ้งมีการส่งเสริม

และพฒันา  การศึกษาดูงานเป็นส่วนหน่ึงในการน ามาพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพและเพิ่มชนิดของ

สินคา้ใหมี้หลากหลายมากข้ึน  เพื่อใหชุ้มชนไทล้ืออ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่มีงานท าและ

มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  เป็นการเสริมศกัยภาพให้กบัชุมชนและเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัชุมชนไทล้ือ

ในจงัหวดัพะเยาและจงัหวดัเชียงรายใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

ดงันั้น  ผูว้ิจยัอนัประกอบด้วยทีมงานนักวิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่      

จึงไดมี้โครงการประเมินติดตามถอดบทเรียนการศึกษาดูงานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน OTOP 

ให้กับบุคลากรและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสินค้าชุมชนต่างๆ ของชุมชนต่างๆ             

ของชุมชนไทล้ือ  เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาสินค้าชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด         

จงัหวดัเชียงใหม่  สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) 

(2) วตัถุประสงค ์

2.1 เพื่อวิเคราะห์ข้อดี  ข้อเสียของการไปศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 

ทอ้งถ่ิน OTOP 

2.2 เพื่อถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน OTOP 

2.3 เพื่อสรุปความตอ้งการของชุมชนไทล้ืออ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

(3) เป้าหมาย 
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กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนไทล้ืออ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  มี  4  หมู่บา้น  

ในต าบลลวงเหนือ  ลวงใต ้ โป่งกุ่ม และป่าคา 

รายช่ือผูเ้ข้าร่วมการประชุม – ศึกษาดูงานหมู่บา้นไทล้ือ อ าเภอเชียงค า จงัหวดั

พะเยา อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 

 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 
1. ดต. ประดิษฐ ์ สอาดลว้น 2. นางเทียมจนัทร์ สอาดลว้น 
3. นายอนุชิต ไชยถา 4. นางลดัดา ธุระเสร็จ 
5. นางศรีค ามา เสียงชาลี 6. นายวโิรจน ์ เจริญทรัพย ์
7. นางอาภรณ์ พวกอินแสง 8. นางนงคว์ยั พวงสายใจ 
9. นายสุเนตร ประสิทธิ 10. นางสุภทัรา เทพธรณี 
11. นางทศันีย ์ วฒิุเจริญ 12. นางเพญ็ศรี ใบแสง 
13. นางศิริพร ใบแสง 14. นางพรรณี สมโพธ์ิ 
15. นางเสนอ ไชยวงค ์ 16. นายไพทูลย ์ สอาดลว้น 
17. นางลไม เข่ือนลอ้ม 18. นายปีลพ ใบแสง 
19. นางสุพตัร บุตแกว้ 20. นายศรีภูมิ ทองอินทร์ 
21. นางบวัมิตร บุญนาค 22. นางศรีลา สมโพธ์ิ 
23. นางบวัเลือน สงวน 24. นางค ามวล สุธรรมา 

 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการประเมินกิจกรรมถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน 

ผลิตภณัฑชุ์มชนและ ทอ้งถ่ิน OTOP 

 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 
1. นางวรรณเพญ็ ศรบอกแกว้ 2. นางพรรณี สมโพธ์ิ 
3. นางนงคว์ยั พวงสายใจ 4. นางพวงสุข สมโพธ์ิ 
5. นางบวัเล่ือน สงวน 6. นางจินดา ศรีสร้อยเหมย 
7. นางลไม เข่ือนลอ้ม 8. นางนิลค า สมร 
9. นายมยั ริสา 10. นายศรีภูมิ กองอินทร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ สกุล ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 
11. นายปีสม ใบแสง 12. นางศรีลา สมโพธ์ิ 
13. นางลดาวลัย ์ เสียงอาลี 14. นายสุเนตร ประสิทธ์ 
15. นางค ามวล สุธรรมมา 16. นางศีรค า เสียงอาลี 
17. นางนงคเ์ยาว ์ สุดาแกว้ 18. นางสุพิศ สมโพธ์ิ 
19. นางลดัดา ธุระเสร็จ 20. นางแน่งนอ้ย ดาวเวยีงกนั 
21. นางเพญ็ศรี ใบแสง 22. นางสุพตัร บุตรแกว้ 
23. นางบวัมิตร บุญนาค 24. นางศิริพร สมโพธ์ิ 
25. ผศ.ประชนั รักพงษ ์ 26. นางทศันีย ์ วฒิุเจริญ 
27. นางเสนอ ไชยวงค ์ 28. นายไพฑูรย ์ สอาดลว้น 
29. นางศรีพลอย สล่าปัน 30. นายวโิรจน ์ เจริญทรัพย ์
31. นายบุญยนื ลกัษณ์แสง 32. นายจรูญ ศรีค ามา 
33. ผศ.วไิลลกัษณ์ กิติบุตร 34. อาจารยท์ศันีพร ประภสัสร 

 

(4) วธีิการประเมินติดตามถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน 

4.1 ชมวีดีทัศน์ตวัอย่างกลุ่มไทล้ือ  อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา และอ าเภอ    

เชียงของ  จงัหวดัเชียงราย 

4.2 สมาชิกชุมชนไทล้ืออ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  เล่าประสบการณ์

และความประทบัใจในการศึกษาดูงานใหส้มาชิก 

4.3 วเิคราะห์ขอ้ดี  ขอ้เสียของการไปศึกษาดูงาน 

4.4 ถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานพร้อมทั้งสรุปความตอ้งการของสมาชิก

ไทล้ือ 

(5) วทิยากร 

ทีมวจิยัท่ีไดพ้าไปศึกษาดูงาน 

(6) ผลการด าเนินงานโครงการประเมินติดตามถอดบทเรียนการศึกษาดูงานผลิตภณัฑ์

ชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP)  

6.1 สินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สามารถวิเคราะห์

ขอ้ดี  ขอ้เสีย  ของการไปศึกษาดูงาน 
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6.2 สินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สามารถบอกถึง

ความตอ้งการท่ีจะพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ 

 รายละเอียดในการประเมินติดตามถอดบทเรียนท าให้ทราบความตอ้งการท่ีจะพฒันาสินคา้

ชุมชนไทล้ือ ดงัน้ี 

1. พฒันาสินคา้หัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ โดยเชิญวิทยากรมาสอนท่ีประชุมเสนอให้

เชิญ ครูบวัเขียว บุญเขิน  สอนในเดือนมกราคม จ านวน 6 คร้ัง ผูเ้รียนเป็นกลุ่มแม่บา้น

ไทล้ือบา้นป่าคา  บา้นลวงเหนือ  และบา้นลวงใต ้สถานท่ีเรียนบา้นล้ือลวงใต ้

2. พฒันาสินคา้หตัถกรรมทอผา้ไทล้ือ โดยเชิญวิทยากรมาสอนท่ีประชุมเสอนให้เชิญครู

บา้นหาดบา้ย สอนในเดือนกุมภาพนัธ์ จ  านวน 15 วนั ผูเ้รียนเป็นกลุ่มทอผา้ลวงเหนือ 

และลวงใต ้สถานท่ี บา้นล้ือลวงใต ้ท่ีพกัวทิยากรใชบ้า้นล้ือลวงใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




