จากเมดาน อินโดนีเซีย สู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
โดย
ดํารงค์ ใจยศ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ผูเ้ ขียนได้รับเกียรติจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO)
ประเทศญี่ปุ่นพิจารณาให้เข้าร่ วมโครงการ “ Workshop on Innovative Approaches and Tools for Improving
Performance of Agribusiness SMEs ” ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรม Grand Astron เมืองเมดาน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) และหน่วยงานภาครัฐของประเทศอินโดนีเซียจํานวน
๒ กระทรวง ได้แก่ Ministry of Agriculture และ Ministry of Manpower and Transmigration ร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด และสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Organization) ที่ได้ช่วยเตรี ยมความพร้อมก่อน เข้า
ร่ วมโครงการได้เป็ นอย่างดีมาก รวมทั้ง กรมการพัฒนาชุมชนที่อนุญาตให้เข้าร่ วมโครงการฯ จึงขอใคร่ ขออนุญาต
ขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มา ณ ที่น้ ีดว้ ย
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการครั้งนี้ มีจาํ นวน ๒๑ คน รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนจากประเทศต่างๆ จํานวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา (๔ คน) อินโดนีเซีย (๕ คน) อินเดีย (๒ คน)
อิหร่ าน (๒ คน) มาเลเซีย ( ๒ คน) ฟิ ลิปปิ นส์ (๑ คน) เวียดนาม (๑ คน) และประเทศไทย (๔ คน)
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับความรู ้ ความชํานาญด้านการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและส่ งเสริ มและสนับสนุน
การฝึ กอบรม และเครื่ องมือในการให้บริ การแนะนําสําหรับ SMEs ภาคธุรกิจการเกษตร
รู ปแบบของหลักสูตร เน้นการฟังบรรยาย และการแลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกันโดยแบ่งผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการออกเป็ น ๔ กลุ่มคละประเทศ และวิทยากรผูใ้ ห้ความรู ้ ปรกอบด้วย วิทยากรท้องถิ่น ๒ คน และวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิหลักประจําโครงการ ๓ คน จากประเทศญี่ปุ่น ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยครอบคลุมเนื้อหา
จํานวน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) Marketing Strategy/Financial Analysis โดย Mr. Reuel K. Virtucio ตําแหน่ง Executive
Director Punla sa tao Foundation ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ๒) Quality Control โดย Mr.Koichi Hiratsuka Consultant ประเทศญี่ปุ่น
และ ๓) Food Safety Management System โดย Mr.Yong Kok Seng Managing Director, QMC Resource Centre Sdu.
Bhd ประเทศมาเลเซีย
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สิ่ งที่ผเู ้ ขียนเกิดความประทับใจมากที่สุด เห็นจะเป็ นการที่ได้เรี ยนรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
หรื อระบบประกันคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสิ นค้าประเภทอาหาร ทําให้ได้รู้จกั เส้นทางและขั้นตอนของระบบ
คุณภาพจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น จึงขออนุญาตนําความรู ้จากท่านวิทยากร
นําความรู ้จากท่านวิทยากรมาเรี ยนให้ทราบ ได้ดงั นี้
ISO 2200 :2005
ISO 9001 : 2000
HACCP
GHP
Prerequisite Programs (PRPs)
กิจกรรม ๕ ส
๑. กิจกรรม 5 S ( ๕ ส) นับว่าเป็ นกิจกรรมพื้นฐานช่วยพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพหรื อสถาน
ประกอบการเป็ นคนมีคุณภาพ ขั้นตอนของ ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ และสร้างนิสยั
กิจกรรม ๕ ส ถือได้วา่ เป็ นพื้นฐานของการดําเนินกิจกรรม QC และ KAIZEN ผลประโยชน์ ทําให้มีสถานที่ทาํ งาน
สภาพแวดล้อมสะอาด ไม่สกปรก สมาชิกมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เคารพระเบียบวินยั ประหยัดทรัพยากรทั้งคน วัสดุ
และงบประมาณ รวมทั้ง ช่วยลดการเก็บเอกสารที่ซ้ าํ ซ้อนและลดต้นทุนด้วย
๒. Prerequisite Programs (PRPs) เป็ นมาตรการควบคุมที่ใช้จดั การกับกิจกรรมและสภาวะ
พื้นฐาน มาตรการควบคุมชนิดนี้ (PRPs) ช่วยธํารงรักษาสุ ขลักษณะของสถานที่ผลิต รวมทั้ง กระบวนการผลิตและหรื อ
สภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต เช่น หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตสิ นค้า (Good Hygiene Practices : GHP)
๓. หลักเกณฑ์ วธิ ีการทีด่ ีในการผลิตสิ นค้ า (Good Manufacturing Practice :GMP) คือ
ข้อกําหนด ระเบียบ แบบแผนขั้นพื้นฐานและวิธีปฏิบตั ิที่นาํ มาใช้ในการผลิตที่ดีและได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ครอบคลุมถึงสถานที่ผลิต อุปกรณ์เครื่ องจักร บุคลากร วัสดุ เอกสารต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การนําวัตถุดิบเข้าในสถานที่ผลิต ผ่านขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ การ
เข้าหีบห่อ ตลอดจนการจัดเก็บ จนได้เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปและออกจําหน่ายแก่ประชาชน โดยเน้นการป้ องกันและขจัด
ความเสี่ ยงที่อาจจะทําให้อาหารเป็ นพิษ เป็ นอันตราย หรื อเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภค และ GMP ยังเป็ นระบบ
ประกันคุณภาพก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นที่สูงขึ้น เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical
Control Points) และ ISO 9001 :2000 เป็ นต้น
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• วัตถุประสงค์ของการนํา GMP มาบังคับใช้ ๑) เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์สินค้ามีคุณภาพ
มาตรฐานสมํ่าเสมอประสิ ทธิภาพเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างคุม้ ค่าและปลอดภัย ๒) มีรายได้
สูงขึ้น และ ๓) ลดค่าใช้จ่าย
• ประเภทของ GMP มี ๒ ประการ ได้ แก่ ๑) GMP สุ ขลักษณะทัว่ ไป (General GMP)
เป็ นหลักเกณฑ์ที่นาํ ไปกับอาหารทุกประเภท และ ๒) GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็ นข้อกําหนดที่เพิ่มเติม
จาก GMP ทัว่ ไปเพือ่ มุ่งเน้นในเรื่ องความเสี่ ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิง่ ขึ้น
• ข้ อกําหนด GMP สุ ขลักษณะทัว่ ไป มีอยู่ ๖ ข้ อกําหนด ได้ แก่ ๑) สถานที่ต้ งั และอาคารผลิต
๒) เครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ๓) การควบคุมกระบวนการผลิต ๔) การสุ ขาภิบาล ๕) การบํารุ งรักษา
และการทําความสะอาด ๖) บุคลากรและสุ ขลักษณะ
• ผลดีของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP มีดงั นี้ ๑) มีการควบคุมคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน
ทุกขั้นตอนและจัดทําบันทึกเป็ นหลักฐาน ๒) มีระบบการควบคุมกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี
ตรวจสอบได้ ๓) มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่ผลิต ๔) มีมาตรฐานการสุ ขาภิบาลที่ถูกสุ ขลักษณะเป็ น
ระเบียบ ๕) มีมาตรฐานดูแลรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ๖) มีการจัดการกรณี ของ
เสี ยมลพิษไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ๗) มีระบบการรักษาและการขนส่ งที่ถกู ต้องชัดเจน เพือ่ ให้สินค้าถึงมือผูบ้ ริ โภค
๔. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
• เป็ นระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประเมินและ
ควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการผลิตอาหาร โดยระบบ HACCP จะเน้นการควบคุมกระบวนการผลิตในจุดหรื อ
ขั้นตอนที่สาํ คัญที่สามารถประยุกต์วิธีการควบคุมเข้าไปใช้ได้ โดยพิจารณาตั้งแต่วตั ถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ ง จนถึง
ผูบ้ ริ โภค นอกจากนั้นระบบ HACCP ยังมีศกั ยภาพในการระบุบริ เวณหรื อขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้น
ได้ แม้วา่ จุดหรื อในขั้นตอนดังกล่าวจะยังไม่เคยเกิดอันตรายมาก่อนถือว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
• ความสัมพันธ์ ระหว่ างหลักเกณฑ์ ทวั่ ไปเกีย่ วกับสุ ขลักษณะอาหาร (Good Manufacturing
Practice: GMP และการจัดระบบการวิเคราะห์ อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazards
Analysis and Critical Control Points System: HACCP) ได้แก่ ๑) ระบบ HACCP มุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการ
ผลิตโดยเฉพาะขั้นตอนที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วว่าเป็ นจุด CCP ๒) ระบบ GMP จะเน้นในเรื่ องของการจัดการด้าน
สุขลักษณะของอาคาร สถานที่การผลิต เครื่ องจักรอุปกรณ์ และควบคุมกระบวนการผลิต ๓) สรุ ปได้วา่ ก่อนที่จะนํา
ระบบ HACCP มาปรับใช้ สถานประกอบการ ต้องมีความพร้อมในเรื่ องของโปรแกรมพื้นฐาน (GMP)ก่ อน
• หลักการของ ระบบ HACCP มีจาํ นวน ๗ หลักการ ดังนี้ ๑) วิเคราะห์อนั ตราย (Conduct
a Hazard Analysis) ๒) กําหนดจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Determine the Critical Control Point; CCP) ๓) กําหนดค่าวิกฤต
(Establish Critical Limits) ๔) กําหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Establish a System to
Monitor Control of the CCP) ๕) กําหนดการแก้ไข (Establish the Corrective Action) ๖) กําหนดการทวนสอบ
(Establish Procedures for Verification) ๗) กําหนดระบบเอกสารและการเก็บบันทึกข้อมูล (Establish Documentation
and Record Keeping)
• ประโยชน์ ของระบบ HACCP ๑) สร้างความมัน่ ใจต่อความปลอดภัยในการบริ โภค
๒) มีการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างมีระบบ ๓) เพิม่ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
๔) สอดคล้องกับข้อกําหนดของประเทศคู่คา้ ๕) ลดต้นทุนการผลิต ๖) เป็ นเครื่ องมือช่วยป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในการผลิตอาหาร ๗) ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประโยชน์เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัย
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๕. ISO ที่เกีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมอาหาร
ระบบ ISO ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่จะช่วยทําให้อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย ได้แก่
๕.๑ ISO 9001 : 2000 (มอก. ๙๐๐๑ : ๒๕๔๔) มีขอ้ กําหนด ๔ หัวข้อใหญ่ คือ
๑) ระบบการจัดการคุณภาพ
๒) ความรับผิดชอบด้านการผลิตและบริ การ
๓) การจัดการทรัพยากร
๔) การผลิต/การบริ การ
๕.๒ ISO 22000 : 2005 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety
Management System)
• ISO 22000 : 2005 เป็ นข้อกําหนดสําหรับทุกบริ ษทั ในห่วงโซ่อาหาร ออกแบบมาเพื่อ
ควบคุมความเสี่ ยงความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อาหารทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงสิ นค้าสําเร็ จรู ป ดังนั้น
ข้อกําหนดใหม่เกี่ยวกับ ISO 22000 2005 เป็ นระบบที่เชื่อมโยงระหว่าง ISO 9001 : 2000 และ HACCP
• ข้ อกําหนดทั้งหมดในระบบ ISO 22000 : 2005 ได้ แก่
๑) ขอบข่าย (Scope) กล่าวถึงการนํามาตรฐานไปใช้ในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับห่วง
โซ่อาหารเพื่อทําผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย
๒) เอกสารอ้างอิง (Normative reference) เอกสารหลัก ได้แก่ ISO 9000 : 2000 Quality
management system-Fundamental and vocabulary
๓) บทนิยาม (Terms and definitions) คํานิยามที่เกี่ยวข้องกับ Food safety food chain
และเกี่ยวข้องกับการประเมินอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม
๔) ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food safety management system) เน้น
การจัดทําเอกสารและการควบคุมเอกสาร
๕) ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร (Management responsibility)
กําหนดหน้าที่ขององค์กรและผูบ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญกับการจัดทําระบบ
กําหนดนโยบายเป็ นเอกสารการแต่งตั้งหัวหน้าทีมดูแลการจัดทําระบบ การสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การ
ตอบสนองของผูบ้ ริ หารในกรณี ฉุกเฉิน และการทบทวนโดยผูบ้ ริ หาร
๖) การจัดการทรัพยากร (Resource management) กําหนดให้องค์กรตั้งจัดหาทรัพยากร
ที่เพียงพอต่อการจัดทําระบบซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน
๗) การวางแผนและจัดทําผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย (Planning and realization of
safe products) เป็ นข้อหลักที่เน้นจุดสําคัญของการควบคุมความปลอดภัยอาหาร ได้แก่
๗.๑) ต้องมีโปรแกรมพื้นฐานด้านสุ ขลักษณะ (Pre-reguisite programs)
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ประเภทของผูป้ ระกอบการในห่วงโซ่อาหารและต้องทําเป็ นเอกสารด้วย ได้แก่
• GAP (Good Agriculture Practice)
• GHP (Good Hygienic Practice)
• GMP (Good Manufacturing Practice เป็ นต้น

5

๗.๒) ต้องมีระบบ HACCP โดยกําหนดให้มี
• Food Safety Team
• ระบุคุณลักษณะของวัตถุดิบ ส่วนประกอบ บรรจุภณ
ั ฑ์/ผลิตภัณฑ์
• มีการกําหนดกานําไปใช้งาน
• จัดทําแผนภูมิการผลิต
• มีการวิเคราะห์และประเมินอันตราย
• มีการวางแผนการตรวจสอบ
• มีระบบการสื บค้นย้อนกลับ (Traceability System)
• จัดทําแผนภูมิการผลิต
• มีมาตรการควบคุมความไม่สอดคล้อง
๘) การรับรองผลการตรวจสอบและการปรับปรุ งระบบ
จากองค์ความรู ้ดงั กล่าวสามารถนํามาปรับใช้กบั การดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในชนบทให้เข็มแข็ง ส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ
ผลิตสิ นค้า OTOP และผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยมอบหมายให้ขา้ ราชการทุกระดับทํางานร่ วมกับประชาชน
ดังนี้ ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนารู ปแบบและวิธีการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ๒) ส่ งเสริ มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ๔) ส่ งเสริ มให้ได้มาตรฐาน การจัดระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ๕) ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม พัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ และ๖) ส่งเสริ มการตลาด เช่น โครงการOTOP
การดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) นับตั้งแต่ ปี ๒๕๔๔ เพื่อให้ชุมชนได้นาํ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสิ นค้า เพิม่ รายได้ให้แก่ชุมชนและลดปัญหาความยากจนก็จริ ง แต่เมื่อได้วิเคราะห์
ปั ญหาสิ นค้า OTOP จะพบว่า กลุ่มสิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ใช่สมุนไพร เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เสี่ ยงต่อการ
เน่าเสี ยได้ง่าย และเกิดอันตรายต่อร่ างกายอาจทําให้เสี ยชีวิตได้ เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน มีรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ าํ มีการลอกเลียนแบบ การตัดราคากันในกลุ่มสิ นค้าที่เหมือนกัน ผูผ้ ลิตส่ วนหนึ่งจึงหาทางออกด้วยการลด
ต้นทุนการผลิตโดยการลดคุณภาพในตัวสิ นค้า รวมถึงการขาดทักษะในการออกแบบการบรรจุภณ
ั ฑ์ มีกระบวนการ
ผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ขาดทักษะด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม ทําให้การดําเนินงานดังกล่าวไม่กา้ วหน้า
เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาด้านต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยชุมชนเอง ใช้ทุนทางสังคม ปราชญ์ชาวบ้านและ
สถาบันการศึกษาที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญ มาเชื่อมโยงกัน สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน Iกลุ่มผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการ
OTOP ได้พฒั นารู ปแบบผลิตภัณฑ์และสร้างเอกลักษณ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเพือ่ สร้างจุดขายและเพิ่ม
มูลค่าให้กบั สิ นค้า และท้ายที่สุดสามารถนําพาชุมชนให้มีความเข้มแข็งยัง่ ยืนต่อไป
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ดาํ เนินโครงการเครื อข่ายองค์ความรู ้( Knowledge - Based OTOP :
KBO) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงแหล่งความรู ้ในท้องถิ่นกับชุมชนในการนําภูมิปัญญาเพื่อพัฒนา OTOP ใน
ปั จจุบนั มีการจัดตั้วงเป็ นเครื อข่ายองค์ความรู ้เครื อข่าย (Knowledge - Based OTOP : KBO) 75 เครื อข่าย ประกอบด้วย
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มผูผ้ ลิต
ชุมชนและท้องถิ่น เป็ นต้น เป็ นการทํางานเชิงบูรณาการ ทํางานแนวราบให้ความสําคัญของเครื อข่ายฯ อย่างเท่าเทียมกัน
ตัวอย่างของการทํางาน เช่น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นสุ ขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร(GHP : Good Hygiene
Practice) แก่กลุ่มสิ นค้า OTOP ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙) เป็ นต้น
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นอกเหนือจากนั้น รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริ มและสนับสนุนการผลิตและการส่ งออกสิ นค้า
OTOP ประเภทอื่นๆ อย่างจริ งจัง เช่น
๑. มาตรการส่ งเสริ มการลงทุน จากสํานักคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (Office of the Board
of Investment: BOI) ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
๒) กิจการการผลิตสิ นค้า OTOP ที่ได้ มาตรฐานการผลิตชุมชน (มผช.)โดยให้สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 8 ปี โดยไม่จาํ กัดเขตลงทุนและมูลค่าภาษีที่ได้รับการยกเว้น รวมทั้งยกเว้นอากร
ขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรนําเข้าเพื่อการผลิตสิ นค้า OTOP
๓) กระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนฝึ กอบรม ความรู ้ดา้ นการผลิต การจัดการ และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผผู ้ ลิตระดับรากหญ้า ภายใต้โครงการ Smart OTOP
๔) มาตรการส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ ได้จดั ทําโครงการ Thailand Plaza (THP) เพือ่
สร้างช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าถาวรให้แก่สินค้าทั้งในและต่างประเทศและสนับสนุนการจําหน่ายผ่านรายการโทรทัศน์
และร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
๕) การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
TAFTA และความตกลงการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: CEP) มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๑ มกราดคม ๒๕๔๘ และ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ตามลําดับ ทําให้ท้ งั สองประเทศต้องทยอยลดภาษี
นําเข้าOTOP จากไทย อาทิ ผ้าทอ เครื่ องสําอาง ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว เครื่ องประดับ ผลิตภัณฑ์ไม้และของทําด้วยหินให้
เหลือร้อยละ ๐ ภายในปี ๒๕๕๘
๖) การได้รับสิ ทธิพิเศษทางศุลกากรเป็ นการทัว่ ไป (Generalized System of Preferences: GSP)
จากประเทศคู่คา้ สําคัญ อาทิ EU สหรัฐฯญี่ปุ่น ทําให้สินค้า OTOP ของไทยโดยเฉพาะผ้าไหมพื้นเมือง เครื่ องจักสาน จาก
เส้นใยพืช ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่ องปั้ นดินเผา และเครื่ องเบญจรงค์ ที่ส่งออกไปยังประเทศดัง่ กล่าวเสี ยภาษีนาํ เข้าใน
อัตราตํ่ากว่าปกติ
เพื่อเป็ นการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจฐานราก ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูป้ ระกอบการสิ นค้า
OTOP ร่ วมภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย คณะกรรมการอํานวยการหนึ่ง ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ จึงขอ
เชิญชวนมาร่ วมกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมชิมอาหารอร่ อยได้ที่ งาน OTOP CITY 2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕ ณ ศูนย์การแสดงสิ นค้าอิมแพค เมืองทองธานี กรุ งเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ครับ
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