
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร 
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

ผศ.ดร.มโน สุวรรณค า
ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



Capabil i ty : Support ing/Operat ing Units

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(Faculty of Agricultural Technology)

วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
(Thai Traditional Medicine College)

ความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

หน่วยบ่มเพาะคลัสเตอร์สมุนไพร
RMUTT HERB HUB



วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
(Thai Traditional Medicine College)

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ / นวัตกรรม

• สุขภาพความงามและสปา

Capabil i ty : Support ing/Operat ing Units



คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(Faculty of Agricultural Technology)

Capabil i ty : Support ing/Operat ing Units



ผลลัพธ์ ความเชื่อมโยงของการพัฒนาคลัสเตอร์แต่ละปี 60-61
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การพัฒนาคลัสเตอร์ ในปีที่ 1 ปี 2560 ด าเนินงานหลักๆ คือ

1) การรวมกลุ่ม ต้นน  า กลางน  า ปลายน  า เพื่อให้เกิดความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดระหว่างกัน

2) การท าให้สมาชิกรู้จัก คลัสเตอร/์เครือข่าย การมาท างานร่วมกัน ริเริ่มพัฒนาแผนกลยุทธ์ธุรกิจของคลัสเตอร์

3) การสร้างให้สมาชิก มีแบร์นดของกลุ่ม และประชาสัมพันธ์แบร์นดของกลุ่มให้เป็นที่รู้จัก

4) การสร้างการท างานร่วมกันจริงๆ ร่วมพัฒนากิจกรรมงาน และก าหนดโจทย์ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาคลัสเตอร์ ในปีที่ 2 ปี 2561 ด าเนินงานหลักๆ คือ

1) การสร้างความสัมพันธ์กัน โดยมีแกนน าหลัก ประธาน CDA และกรรมการแกนหลักรวมถึง SP มาเชื่อมโยงการ

พัฒนางานร่วมกันมากขึ น 

2) การน างานวิจัยมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความทันสมัย รูปแบบท่ีตรงกับความ

ต้องการของตลาดมากขึ น 

3) การหาโอกาสตลาด เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการผลิต ทั งกลุ่มต้นน  า กลางน  า และปลายน  า



การด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก (Premium Product)



การด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร (ต่อ)
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานในประเทศ (Good Product)

RICE COSMETICS BY RMUTT
 KANT® : EMERALD REPAIRING CREAM



การด าเนินกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร(ต่อ)

3. ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสพัฒนายกระดับ (Potential Product)



Experience



B2B = Retailer: Cream, Ingredient, Brand
= Hotel supply: Material, OEM, Spa

Experience











ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการในคลสัเตอรส์มนุไพร มทร.ธญับรุ ี

ความต้องการของ “คลัสเตอร์”

เพือ่ใชผู้เ้ชีย่วชาญรว่มกนัหรอืแลกเปลีย่น
พนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญสูง

เพือ่ท าการตลาด
และรบัค าส ัง่ซือ้รว่มกนั

เพือ่ศกึษาดงูานกนัภาย
ในกลุม่

เพือ่ระดมทนุและการลงทนุ
รว่มกนั

เพือ่แลกเปลีย่นเทคโนโลยี

เพือ่ท าการจดัซือ้วตัถดุบิรว่มกนั

เพือ่วจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑร์ว่มกนั

เพือ่จดัท า Benchmarking 
กนัในกลุม่ 

เพือ่ใชเ้ครือ่งจกัรอปุกรณ์รว่มกนั

เพือ่ท าระบบ  Logistics  
และการสง่มอบรว่มกนั
เพือ่ลดตน้ทนุการขนสง่

1
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Success Case ปีที่ 1 2560 มาต่อเนื่องปีที่ 2 2561 และจะก้าวสู่ปีที่ 3 2562 ของคลัสเตอร์ต่อเนื่อง 
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4. คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. เกิดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ ตั้งต้นน้้า กลางน้้า 
และปลายน้้า เป็นต้นแบบการพัฒนาคลัสเตอร์
จากผู้ประกอบการกลางน้้ามารวมตัว
2. เกิด Logo ของกลุ่มคลัสเตอร์

3. การน้าแผนยุทธศาสตร์ของปีที่ 1 
ไปของบประมาณหน่วยงานสนับสนุนในจังหวัด 
คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยได้รับงบประมาณมา 300,000 บาท   

- จากที่ไปท้า Business Matching ณ ประเทศมัล
ดีฟส์ ท้าให้ Mr. Ahmed Mumthaz ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่
ระดับสูงใน Ministry of Economic Development และ
เจ้าของบริษัท Business Centre Corporation สนใจใน 
เ รื่ อ งสปา ไทย   ของคุณ เอกริ นทร์  อ่ อน เกตุ พล 
ประธานคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร จังหวัดนครศรีธรรมราช                        
ซึ่งได้ทางบริษัท ออมไทย จ้ากัด ในการประสานงานให้ ซึ่ง
อยู่ในช่วงระหว่างการท้าโครงการน้าเสนอ 

- ส่งเสริมเร่ืองการท า 
สปาไทย ไปสู่
ประเทศมัลดีฟส์ โดย
ร่วมกับวิทยาลัยแพทย์
แผนไทย มทร.ธัญบุรี 

- ส่งเสริมความรู้ และ
โอกาสของสมาชิกต้น
น  า PGS สู่การท าสาร
สกัดสมุนไพร

* เปลี่ยนประธาน และคณะกรรมการ โดยมีสมาชิกต้นน ้ามาร่วมพัฒนางาน

- ยื่นข้อเสนอกิจกรรมและแผนงานของคลัสเตอร์ต่อ
สาธารณสุขและอุตสาหกรรมจังหวัด



เครือข่าย/คลัสเตอรส์มุนไพร 12 จังหวัด
ปี 2561 : จ.พังงา,จ.นครศรีธรรมราช,จ.สระบุร,ีจ.ขอนแก่น,จ.นครราชสีมา,จ.สกลนคร,จ.จันทบรุ,ีจ.พิษณุโลก,จ.เชียงใหม่

ปี 2562 : จ.นครศรีธรรมราช,จ.สระบุรี,จ.ขอนแก่น,จ.นครราชสีมา,จ.นครพนม,จ.จันทบุร,ีจ.พิษณุโลก,จ.ล้าปาง,นา่น

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Champion)
- การก าหนดมาตรฐาน (Criteria) โดย วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี

แนวทางการพัฒนา

การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่

เครือข่ายเป้าหมายปี 2562

คลสัเตอรน์กัษัตรนครไพร จ.นครศรีธรรมราช
คลสัเตอรภ์ูมิพรรณไพร จ.สระบุรี
คลสัเตอรช์ีววิถีน  าเกี๋ยน จ.น่าน 

การท าตลาดในประเทศ 
และตลาดส่งออกภายนอกประเทศ

การท าตลาด Online Marketing

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ปี 2562 

การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า 
และคลังสินค้าสมุนไพร

การพัฒนาธุรกิจบริการ นวด สปา สร้างสุข และสุขภาพ

เครือข่ายต่อเนื่อง



วิเคราะห์การพัฒนาเครือข่าย ด้วยตลาดน าการผลิต

- สรุปความต้องการของตลาดทั งทีต่่อเนื่อง ปี 2561 และความต้องการใหม่เพิ่มเติม 
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมร่วมกับสมาชิกเครือข่ายสมุนไพรแกนหลกั 
การรวมกลุ่ม
- มุ่งเน้นที่จะเขื่อมโยงต้นน  า กลางน  า และปลายน  า ยกระดับทั ง platform ส าหรับ
เครือข่ายสมุนไพรด้วยนโยบาย"ตลาดน าการผลิต"  โดยความร่วมมือบูรณาการ 
Business Matching กับภาคเอกชน และภาครัฐ ทั งในและต่างประเทศ มุ่งสร้างเสริม 
พัฒนาสู่ Social Enterprise Cooperation
พัฒนาผู้น าและทีมผู้น าเครือข่าย

- สร้างทีมผู้น าเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) ทั งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนางานร่วมกัน

ทบทวนแผนพัฒนาคลัสเตอร์ประจ าจังหวัด และคลัสเตอร์สมุนไพรแห่งชาติ

- ท าแผนพัฒนาคลัสเตอร์ โดยก าหนดการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงตั งแต่ต้นน  า   
กลางน  า และปลายน  า และให้เกิดการปฏิบัตจิริงโดยมีระบบการตดิตามผลเปน็ระยะๆ 

ถ่ายทอดนวัตกรรม งานวิจัย

- สร้างเสริม พัฒนางานนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้นแบบ      
จากความต้องการ ของสมาชิกเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับสมาชิก

ลดต้นทุน เพ่ิมยอดขาย และขยายการลงทุน 

- สร้างโอกาสตลาด Online และตลาดทั งในและต่างประเทศ หาความต้องการ 
มาผลักดันการพัฒนาตน้น  า เพ่ือให้เกิดการลดต้นทนุ เพ่ิมมูลค่า สร้างยอดขาย 
เพ่ิมกรจ้างงาน/สมาชิก เกิดความมั่นคงในอาชีพ ต่อไป

เครือข่ายสมุนไพร



ขอขอบคุณ
ที่มีโครงการดีๆ คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการตลอดมา

Capability: Policy

ที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง

ระดับ A


