


  

รายละเอียดกิจกรรม 
การพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ  

เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปี 2563  
(DEsign from Waste of Agriculture 2020 : DEWA 2020) 

 
1. ความเป็นมา 
 ด้วยส านักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก าหนดด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (DEsign 
from Waste of Agriculture 2020 : DEWA 2020) ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้านวัตกรรม
และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล ปี 2563 เป็นการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้
อื่น ๆ มาศึกษาวิจัย พัฒนาเพื่อแปรรูปเป็นวัสดุ และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การพัฒนาโดย            
นักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า รวมถึงการพัฒนาสินค้าร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรม ซึ่งมีการด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ส านักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ นักวิจัย มาร่วมให้ค าแนะน าผู้ประกอบการในระหว่างการพัฒนาสินค้า ซึ่งจะ
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยมากยิ่งขึ้น  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตร  พืช ต่างๆ ที่มีมากในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ 
แก่ผู้ประกอบการ โดยแปรรูปเป็นผลงานในเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่ม น ามาต่อยอดทางการค้า สามารถเสริมรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมหลักในครัวเรือน สามารถรองรับ/ขยายช่องทางการตลาดในอนาคตมากขึ้น   
 2.2 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตร/พืช ที่มีมากในท้องถิ่น หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ 
พัฒนาโดยนักออกแบบไทย โดยยังคงอยู่ซึ่งเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์กลิ่นอายของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างการ
ยอมรับ ความคุ้นเคย และความเข้าใจในบริบทของเรื่องราวของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ล้ าค่าควรค่าแก่การ
รักษา โดยมีการพัฒนาให้กลมกลืนกับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน และมาตรฐานเป็นสากล 
3. แนวทางการด าเนินกิจกรรม  
 การพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชต่าง ๆ  ในท้องถิ่น เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด  ผลไม้และ
วัสดุเหลือใช้อื่นๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๖ ราย โดย
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
 3.๑ ประเภทวัสดุใหม่ (New Materials) จ านวน ๑๓ ราย ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด ผลไม้ พืชธรรมชาติต่างๆ ในท้องถิ่น หรือเศษวัสดุเหลือใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ เช่น วัสดุส าหรับบรรจุภัณฑ์ วัสดุส าหรับผลิตเป็นของใช้ของตกแต่ง หรือใช้
งานอื่นๆ ที่สามารถน าไปต่อยอดทางการค้า   
 3.๒ สินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Products) จ านวน ๑๓ ราย ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เช่น เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด ผลไม้ พืชธรรมชาติต่างๆ ในท้องถิ่น หรือเศษวัสดุ   เหลือใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อแปรรูปเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ในเชิงสร้างสรรค์   
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรม เช่น ส านักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (สอว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่  นักวิจัย ของแต่ละหน่วยงาน ลงพื้นที่ใน
สถานประกอบการร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ของผู้ประกอบการมาร่วมใหค้ าแนะน าผู้ประกอบการในระหว่าง
การพัฒนาสินค้า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น 
 
 

 



  

-2- 
4. ก าหนดการ 
 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562        ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ธันวาคม 2562  คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
 มกราคม - มีนาคม 2563   ด าเนินการพัฒนาสินค้า 
 มีนาคม 2563 ด าเนินการผลิตผลงานต้นแบบแล้วเสร็จ 
ก าหนดการอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 
5. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม  รายละ ๕,๐๐๐ บาท (เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือก) 
6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 1) มีวัสดุเหลือใช้ในกลุ่มสินค้าทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ จากการผลิตในอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมโครงการสอดคล้องกับแนวคิด/แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 2) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนด (ตามข้อ 7.)  
 3) ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วน (ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยพิจารณาตามวันและเวลาที่ส่งหลักฐานการ
สมัคร) ประกอบด้วย  
     -  ใบสมัคร  
     -  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) วิสาหกิจชุมชน หรือจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/
บุคคล) หรือสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการ OTOP) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
     - ภาพประกอบแนบใบสมัคร ประกอบด้วย ภาพตัวอย่างวัสดุ ภาพสินค้าที่สนใจจะพัฒนา ภาพกระบวนการผลิต 
และภาพสถานประกอบการ   
 หมายเหตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
และผลการคัดเลือกของกรมถือเป็นที่สิ้นสุด 
7. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      ๑) เป็นผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs1ที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์                
หรือจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคล) หรือผู้ประกอบการ OTOP) อย่างใดอย่างหนึ่ง (โดยแนบหลักฐานประกอบ) 
      ๒) มีสินค้าหรือวัสดุจากผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด ผลไม้              
พืชธรรมชาติต่าง ๆ หรือมีสินค้าหรือวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ จากผลิตในอุตสาหกรรม/สถานประกอบกิจการที่พร้อมจะด าเนินการ
พัฒนาสินคา้ 
8. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ (กรณีที่ได้รับการคัดเลือก) 
 1) ช าระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม รายละ ๕,๐๐๐ บาท ตามข้อก าหนด 
 2) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องด าเนินการพัฒนาต้นแบบสินค้ากับนักออกแบบ/ผู้เชี่ยวชาญตามระยะเวลาก าหนด   
จนส าเร็จเป็นต้นแบบ 
 3) ยินดีให้ความร่วมมือกับกรมในกรณีที่กรมจะน าผลงานต้นแบบไปจัดแสดงงานในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของกรม 
เพื่อเผยแพร่ผลงานซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้ร่วมโครงการต่อไป   
 4) หากมีการยกเลิกระหว่างการพัฒนาสินค้า ส านักขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมและ
พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของส านักต่อไป 
9. สิทธิประโยชน ์
 1) ผู้ประกอบการสามารถน าสินค้าต้นแบบที่พัฒนาจากโครงการไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ 
 2) ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าของกรมเพื่อแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อต่าง ๆ เช่น 
คูหาพิเศษ IDZ BAZAAR ในงานแสดงสินค้าของกรมหรืองานอื่น ๆ ตามข้อก าหนด 
 3) สินค้าที่ได้รับการพัฒนาจะได้รับการจัดแสดงผลงานในคูหา IDZ1SHOWCASE1ภายในงานแสดงสินค้า       
STYLE BANGKOK เดือนตุลาคม 2563 หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม  
 4) ได้รับการตีพิมพ์ข้อมูลในเอกสารเผยแพร่ต่างๆของกรม 
 5) ได้รบัการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ของกรม เช่น เว็บไซต์ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 
 



  

 
 

 
   

ชื่อผู้สมัคร (ภาษาไทย)           
     (English)             
ชื่อบริษัท/หจก./วิสาหกิจชุมชน/ร้านค้า/บุคคล 
     (ภาษาไทย)           
     (English)             
(*ผู้สมัครต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) หรือจดทะเบียนพาณิชย ์(รา้นค้า/บุคคล) หรือวิสาหกิจชมุชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการ OTOP) 

ที่อยู่                
ตราสินค้า (Brand)          website      
Email               
ผู้ประสาน (นาย/นาง/นางสาว)          Tel            
E-mail              
เลขที่สมาชิกกรม (ถ้ามี)             
ประเภทสินค้าที่สนใจเข้าร่วมในการพัฒนาในกิจกรรมนี้ (โปรดระบุ) 
 [  ] สินค้าวัสดุต้นแบบใหม่ (New Materials) เช่น การแปรรูปผลผลิตเหลือใช้เป็นวัสดุทาง เลือกใหม ่ๆ
ส าหรับการน าไปใช้ผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆในอนาคต  
 [  ] สินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Products) เช่น ของใช้ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน  
ของเล่น เครื่องเขียน เคหะสิ่งทอ และอ่ืน ๆ 
ระบุ วัสดุ/ผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร/วัสดุเหลือใช้อ่ืน ๆ จากการผลิตที่จะร่วมโครงการ  
 [  ] ข้าว    [  ] มันส าปะหลัง    [  ] ยางพารา 
 [  ] ข้าวโพด   [  ] ผลไม้ (ระบุ)       
 [  ] พืชพรรณธรรมชาติอ่ืนๆ (ระบุ)         
 [  ] วัสดุเหลือใช้อ่ืน ๆ จากการผลิต (ระบุ)        
ค าอธิบายแนวคิด/รายละเอียดวัสดุสินค้าที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาในโครงการ (โดยย่อ) 
(ภาษาไทย)             
              
                           
              

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม DEWA 2020 และยินดีด าเนินการในส่วนต่างๆ ตามข้อก าหนดของ        
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

 
 
 ลงชื่อ................................................ 
 (.......................................................) 
 ต าแหน่ง........................................... 
 วันที่................................................. 

 

ใบสมัคร 
กิจกรรมการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร 
และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปี 2563 
(DEsign from Waste of Agriculture 2020 : DEWA 2020) 



  

 

 
 
 

ชื่อผู้สมัคร (ภาษาไทย)           
     (English)             
ชื่อบริษัท/หจก./วิสาหกิจชุมชน/ร้านค้า/บุคคล/สหกรณ์ 
     (ภาษาไทย)           
     (English)             

โปรดแนบภาพประกอบ 
1. ภาพตัวอย่างวัสดุ/วัตถุดิบ 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

2. ภาพสินค้าที่สนใจจะเข้ารว่มพัฒนา  
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