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ทนุวัฒนธรรม 
9 ยุคสมยั
• บ้านเชียง • ทวารวดี 

• ศรีโคตรบูรณ์ - ล้านช้าง 
•  ลพบรีุ • ศรีวิชัย • ล้านนา 

• สุโขทัย • อยุธยา
• ธนบุรี - รตันโกสนิทร์ 



แหล่งรวบรวมข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และงานบริการต่างๆ 
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณานุกรมเครื่องจักร, 
ฐานข้อมูลวัตถุดิบ, ฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต, ฐานข้อมูลการออกแบบ, ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นต้น เพื่อให้บริการสำาหรับ SMEs และผู้สนใจทั่วไป

ถนนพระรามท่ี 6 (เย้ืองโรงพยาบาลรามาธิบดี) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

• ข้อมูลอุตสาหกรรม
• ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
• ข้อมูลระหว่างประเทศ
• โครงการ AEC

• Business Start Up เริ่มต้นธุรกิจ
• Business Information ข้อมูลทางธุรกิจ
• Business Advisory ให้คำาปรึกษาทางธุรกิจ
• Business Opportunity  โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
• Business Improvement พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
• Japan Desk การทำาธุรกิจกับญี่ปุ่น

http://bsc.dip.go.th

http://strategy.dip.go.th

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งรวบรวมความรู้ท่ีผู้ประกอบการวิสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมทั้ง ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าไป 
เรียนรู้ เพื่อความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่จำาเป็นต่อ 
การประกอบธุรกิจ เช่น เทคนิคการผลิต การตลาด  
การบริหารจัดการ บัญชี และการเงิน ตลอดจนเทปบันทึก
รายการคลินิกอุตสาหกรรม ที่ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระบบฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ต
http://elearning.dip.go.th

หน้าแรก เก่ียวกับ กสอ. งานบริการ ข้อมูลน่ารู้ ข่าว กสอ รับเร่ืองร้องเรียน ถามตอบ ผังเว็บไซต์

http://www.dip.go.thhttp://www.dip.go.th
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม        
ได้สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการชมุชนซึ่งเป็นเศรษฐกจิฐานราก
ของประเทศ นำาภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู ่แล้วในท้องถิ่น        
มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยประยุกต์วัฒนธรรมดั้งเดิมมาพัฒนา
ผลติภณัฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด  โดยอาศยัวถิวีฒันธรรม
ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 วถิวีฒันธรรม ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย 
ที่อยู่อาศยั ประเพณ ีภาษา อาชพี ความเชื่อ ศลิปะพื้นถิ่น 
และมรดกทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งแบ่งตามยุคสมัยออกเป็น  
9 วัฒนธรรมไทย ได้แก่ วัฒนธรรมบ้านเชียง, วัฒนธรรม 
ทวารวด,ี วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์ – ล้านช้าง, วัฒนธรรม
ลพบุรี, วัฒนธรรมศรีวิชัย, วัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรม
สโุขทยั, วฒันธรรมอยธุยา และวฒันธรรมธนบรุ ี– รตันโกสนิทร์   
ภายใต ้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช ้ทุน              
ทางวฒันธรรมและภูมปัิญญา ของสำานกัพฒันาอตุสาหกรรม
ชมุชน กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

บรรณาธิการบริหาร

พฒันาธุรกจิอุตสาหกรรม
โดยใช้ทนุทางวัฒนธรรมและภมิูปัญญา



ทนุวัฒนธรรมไทย
สู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสาร 5อุตสาหกรรมสาร

Report
• ส่วนพัฒนาส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  

สำานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เมื่อมนษุย์เริ่มรูจ้กัการนำาวสัดธุรรมชาตมิาใช้สร้างบ้านเรอืน 
อยู่กันเป็นหลักแหล่ง มีการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเป็นอาหาร        
ไม่ต้องเร่ร่อนเหมอืนบรรพบรุษุในยคุหนิเก่า ศลิปะกเ็กดิขึ้น มนษุย์
เริ่มเข้าใจเรื่องความงามและคุณค่าของศิลปะที่เกิดขึ้นในจิตใจ 
งานศิลปะเป็นไปเพื่อความงาม นอกจากประโยชน์ใช้สอย         
อย่างเดยีว และความเชื่อในสิ่งเหนอืธรรมชาตกิท็ำาให้มนษุย์ใน    
ยคุหนิใหม่ที่มอีายยุ้อนไปเมื่อหมื่นปีมาแล้ว สร้างสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์
เพื่อประกอบพธิกีรรม กลายเป็นงานสถาปัตยกรรม 

การกลั่นกรองจนิตนาการ ซึ่งเป็นนามธรรมให้ออกมาเป็น    
รูปธรรมจับต้องได้ด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้ในการประกอบ
พธิกีรรม กลายเป็นงานประตมิากรรม

การใช้ดนิ ยางไม้ เปลอืกไม้ ผสมเป็นส ีเขยีนตามร่างกาย
เพื่อสร้างความฮึกเหิม สร้างพลัง ตลอดจนนำาไปวาดภาพบน     
แผ่นหนงัสตัว์ที่ใช้เป็นเครื่องนุม่ห่ม กลายเป็นงานจติรกรรม

การประดษิฐ์เครื่องเคาะให้จงัหวะ เครื่องเป่าที่ให้เสยีงสูงตำ่า 
ท่าร่ายรำาเพื่อใช้ร่วมกับการเคาะจังหวะและท่วงทำานองเพื่อใช้
ประกอบพธิกีรรม กลายเป็นศาสตร์นาฏศลิป์ 

การสาธยายมนต์ในพธิกีรรมต่างๆ ต่อมากลายเป็นวรรณคด ี
เช่น มหาภารตะ เป็นต้น

สิง่เหล่าน้ีหลอมรวมเป็นวัฒนธรรม
จุดเริ่มต้นของงานจิตรกรรมฝาผนังอาจเกิดขึ้นในผนังถำ้า    

ซึ่งเป็นที่อยูอ่าศยัของมนษุย์ยคุหนิเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้ว แต่งาน
สถาปัตยกรรมและประตมิากรรม ซึ่งเป็นรากฐานของวฒันธรรม 
ล้วนเกิดมาเพื่อตอบสนองความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาต ิ              
ซึ่งพฒันาการมาสู่การรบัใช้ศาสนาและสถาบนักษตัรย์ิ เป็นการ
แสดงออกของศรัทธาและสะท้อนความมั่งคั่งของอาณาจักร 
อารยธรรมที่รุง่เรอืงต่างๆ จงึเป็นเจ้าของศลิปะที่เน้นความวจิติร 
มกีลิ่นอายของการเคารพบูชา ซึ่งต่อมาเป็นรปูแบบที่เราเรยีกกนั
ว่าศลิปะในราชสำานกั ชาวบ้านไม่นยิมผลติใช้เองเพราะถอืว่าวจิติร
ศลิป์เป็นของสูงค่า ควรคู่กบัวดัและวงั ส่วนงานศลิปะพื้นบ้านนั้น
มกัเตบิโตจากภมูปัิญญาช่างพื้นบ้านที่เน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอย 
มคีวามงามที่เรยีบง่าย องิธรรมชาติ

การพฒันาผลติภณัฑ์โดยใช้ทนุวฒันธรรมและภูมปิัญญา 
เป็นแนวคดิในการแปรยทุธศาสตร์แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ ฉบบัที่ 11 เพื่อให้เกดิการเชื่อมโยงกบัหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งหน่วยงานต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า 

กระทรวงวฒันธรรม ในฐานะหน่วยงานต้นนำ้า ได้จำาแนกทนุ
วฒันธรรมและภูมปัิญญาออกเป็น 8 วถิ ีได้แก่ อาหาร การแต่งกาย 
ที่อยู่อาศยั ประเพณ ี ภาษา อาชพี ความเชื่อ และศลิปะพื้นถิ่น       
รวมทั้งจำาแนกมรดกวฒันธรรไทยออกเป็น 9 วฒันธรรม ได้แก่

1. วฒันธรรมบ้านเชียง (Ban Chiang Cultural Heritage) 
ครอบคลมุพื้นที่ 2 จงัหวดั ได้แก่ อดุรธาน ีหนองบวัลำาภู 

2. วฒันธรรมทวารวด ี (Dvaravati Cultural Heritage) 
ครอบคลมุพื้นที่ 11 จงัหวดั ได้แก่ นครปฐม ราชบรุ ี สพุรรณบรุ ี
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครนายก ฉะเชงิเทรา ชยัภมู ิกาฬสนิธุ ์ยโสธร 
มหาสารคาม 

3. วฒันธรรมศรีโคตรบูรณ์-ล้านช้าง (Sri Kotrabun-Lan 
Chang Cultural Heritage) ครอบคลมุพื้นที่ 9 จงัหวดั ได้แก่ 
ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอด็ อบุลราชธาน ีสกลนคร เลย หนองคาย 
มกุดาหาร อำานาจเจรญิ 

4. วัฒนธรรมลพบุรี (Lopburi Cultural Heritage) 
ครอบคลมุพื้นที่ 9 จงัหวดั ได้แก่ ลพบรุ ีกาญจนบรุ ีเพชรบรุ ีปราจนีบรุี 
สระแก้ว นครราชสมีา บรุรีมัย์ สรุนิทร์ ศรสีะเกษ 

5. วัฒนธรรมศรีวิชัย (Srivijaya Cultural Heritage) 
ครอบคลมุพื้นที่ 14 จงัหวดั ได้แก่ สรุาษฎร์ธาน ี นครศรธีรรมราช 
ภเูกต็ ชมุพร ตรงั พงังา กระบี่ ระนอง สตลู พทัลงุ สงขลา ยะลา 
นราธวิาส ปัตตาน ี

6. วัฒนธรรมล้านนา (Lanna Cultural Heritage) 
ครอบคลมุพื้นที่ 9 จงัหวดั ได้แก่ เชยีงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง น่าน แพร่ 
แม่ฮ่องสอน เชยีงราย พะเยา ตาก

7. วฒันธรรมสโุขทยั (Sukhothai Cultural Heritage) 
ครอบคลมุพื้นที่ 6 จงัหวดั ได้แก่ สโุขทยั กำาแพงเพชร พษิณโุลก 
อตุรดติถ์ พจิติร อทุยัธาน ี

8. วฒันธรรมอยธุยา (Ayutthaya Cultural Heritage) 
ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อยุธยา 
ประจวบครีขีนัธ์ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร อ่างทอง สระบรุ ี

9. วฒันธรรมธนบุรี-รัตนโกสนิทร์ (Thonburi-Ratanakosin 
Cultural Heritage) ครอบคลมุพื้นที่ 7 จงัหวดั ได้แก่ สมทุรปราการ 
นนทบรุ ีปทมุธาน ีชลบรุ ีจนัทบรุ ีระยอง ตราด 

นอกจากนี้ ยงัมวีฒันธรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกบักลุม่วฒันธรรม
ดงักล่าว อาท ิวฒันธรรมชนเผ่า วฒันธรรมพื้นบ้านต่างๆ ฯลฯ 
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เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม คือทุนวัฒนธรรมที่เปรียบเสมือน 
เครื่องมอืของผู้ประกอบการ ที่จะใช้ทำางานเพื่อยกระดบัสนิค้าและ
บรกิาร เพื่อให้ผลติภณัฑ์เกดิความแตกต่าง เป็นการสร้างอตัลกัษณ์
ให้แก่สนิคา้และบรกิารของตนให้มคีวามสามารถแข่งขนัได้ในระยะ
ยาว โดยเฉพาะเมื่อโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกจิยคุใหม่ที่ทรงพลงัด้วยระบบ
โลจิสติกส์ นำาไปสู่การค้าไร้พรมแดน ส่งผลให้อุตสาหกรรมหลาย
ประเภทเผชิญกับการแข่งขันที่ได้รับผลกระทบรุนแรงก่อให้เกิด         
จดุเปลี่ยนในทำาธรุกจิ ที่ไม่เน้นการลงทนุสูง ไม่ผลติจำานวนมาก แต่
ใช้แนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economic) 

“ทนุวัฒนธรรม” สร้างนวัตกรรม
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ เริ่มเป็นแนวทางการพฒันาประเทศในปี 

2553 หมายถงึ การใช้ความคดิ ใช้ภมูปัิญญาที่มอียูต่่อยอดศลิปะ
วฒันธรรม ทำาในส่วนของอตุสาหกรรมบนัเทงิ การออกแบบผลติภณัฑ์
มาเป็นอตุสาหกรรม และในส่วนงานวจิยั งานบรกิารอื่นๆ สามารถ
เพิ่มมูลค่าการผลติภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าบรกิาร ภาค
เกษตร ภาคอตุสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นการเพิ่มมูลค่าผ่าน
กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์

ส่วนคำาว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” (Cultural Capital) หมายถึง 
ผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทุนทาง
วฒันธรรมที่จบัได้ เช่น โบราณสถาน มรดกทางวฒันธรรม ผลงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งภาพวาด หัตถกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ 
วรรณกรรม เหล่านี้มกัจะวดัมูลค่าเป็นตวัเงนิได้ ส่วนทนุวฒันธรรมที่
จบัต้องไม่ได้ ได้แก่ ความเชื่อ จารตี ประเพณ ีวถิชีวีติ 

ผู้นำาเสนอแนวคดิเรื่องทนุวฒันธรรมคนแรกคอื ปิแอร์ บูร์ดเิยอ 
เขาระบวุ่า “ทนุ” หมายถงึ สิ่งที่บคุคลได้รบัจากกระบวนการหล่อหลอม
ทางสงัคม อนักลายเป็นคณุสมบตัติดิตวัที่เอื้อให้บคุคลสามารถนำาไป
เพิ่มพูนมูลค่าของตนได้ เช่น ความรู ้รสนยิม กริยิามารยาท นอกจากนี้
ยงัหมายรวมถงึทรพัย์สนิต่างๆ ที่มคีณุค่าอย่างหนึ่งที่ ไม่ใช่คณุค่าเชงิ
เศรษฐกิจโดยตรง แต่มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น งานศิลปะ 
หนงัสอื เอกสารรบัรองทางวชิาการ (ชนดิา เสงี่ยมไพศาลสขุ, 2548, 
น. 113)

แรงบนัดาลใจที่นำามาสู่ความคดิสร้างสรรค์ต่างๆ มกัได้มาจาก
ทนุวฒันธรรมและภมูปัิญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่สั่งสมและคงอยูคู่่กบัสงัคม
มนษุย์ หลายประเทศให้ความสนใจในการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกจิ
ด้วยวฒันธรรม สหรฐัอเมรกิาขายวฒันธรรมอเมรกินัให้กบัชาวโลก
ผ่านอตุสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลวีดู แฟชั่นสนิค้าแบรนด์เนมจาก
ยโุรปขายเทรนด์ Spring, Summer, Autumn, Winter ญี่ปุน่ทำาให้โลก
ยอมรบัในด้านความมวีนิยั ความประณตี โดยยงัคงยดึหลกั “บูชโิด” 
ไว้ในวถิปัีจจบุนั และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ หลายประเทศในเอเชยี ชื่นชมกบั
การเติบโตอย่างเข้มแข็งของวัฒนธรรมเกาหลีผ่านรายการบันเทิง     
เวชการด้านความงาม ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อค่านิยมเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ จนถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมโยงถึงธุรกิจ
โรงแรมที่พกัอาศยั อาหาร สนิค้าของที่ระลกึ งานบรกิาร และระบบ
โลจสิตกิส์ เหล่านี้ล้วนเป็นตวัอย่างการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกจิด้วย
ทนุวฒันธรรม โดยมฐีานมาจากแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์

พื้นที่ในประเทศไทยเป็นถิ่นที่อยู ่ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวตัศิาสตร์ประมาณ 5600 ปี บรรพชนของเรามาจากหลากหลาย
กลุม่ชาตพินัธุ ์ เดนิทางมาจากพื้นที่ต่างๆ สร้างอารยธรรมที่เกดิจาก

การผสมผสานข้ามเผ่าพนัธุ ์เกดิเป็นวฒันธรรมแต่ละยคุที่ซ้อนทบั
กนัแต่ละกาลสมยั ตกผลกึเป็นองค์ความรูอ้ยูใ่นถิ่นต่างๆ สบืสาน
ต่อกันเป็นมรดกวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีที่เป็น 
“ต้นทนุ” เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ประเทศ

นอกจากปัญหาว่าผู้ประกอบการไม่มีโอกาสสืบค้นเรื่อง
ต้นทนุอนัเป็นเสน่ห์ในถิ่นตนเอง บางรายที่รูจ้กักอ็าจจะประสบ
ปัญหาการดงึเสน่ห์ทนุวฒันธรรมซึ่งเป็นของเก่าแก่ มาใช้ให้ลงตวั
ในชีวิตปัจจุบัน เนื่องจากต้นทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายใน     
แผ่นดนินี้ บ้างเป็นวฒันธรรมที่มคีวามวจิติร บ้างมลีกัษณะศลิปะ
พื้นถิ่น จงึต้องมคีวามเข้าใจเพื่อนำา “ประยกุต์” ใช้ในการพฒันา
สนิค้า/บรกิาร โดยมใิช่นำามาใช้ตรงๆ แบบดั้งเดมิ หรอืการใช้แบบ
อนรุกัษ์ ซึ่งยากต่อการนำามาใช้สอยในชวีติประจำาวนั เช่นเดยีวกบั
ที่เราไม่ได้กินข้าวเปิบมือแบบคนโบราณ ไม่ได้นุ่งห่มแบบคน     
สมัยก่อนอีกแล้ว แม้จะตระหนักถึงความงดงามบนวิถีในอดีต 
ความท้าทาย จึงอยู่ที่การทำาความเข้าใจว่าจะดึงเสน่ห์จาก          
ทนุวฒันธรรมมาใช้แบบไหนให้ “ลงตวั” และสะท้อนอตัลกัษณ์
สนิค้า/บรกิารนั้นๆ

เมื่ออยู่ที่ทำางาน การแต่งหน้าเข้มจดัเหมอืนไปเล่นลเิกย่อม
ไม่เหมาะกบักาละเทศะ แต่ถ้าเป็นการแสดงบนเวททีี่อาศยัการชม
ระยะไกล การพอกหนาทาสีเข้ม เครื่องทรงที่ติดเลื่อมแวววาว   
กลางแสงไฟ เป็นเทคนิคการดึงผู้ชมให้เข้าใกล้ผู้แสดงและ            
มอีารมณ์ร่วม

เครื่องแต่งกายยคุโบราณไม่เหมาะกบัชวีติยคุดจิทิลั แต่ใน
งานพธิกีารระดบันานาชาต ิตวัแทนประเทศที่สวมใส่ชดุที่ประยกุต์
จากเครื่องแต่งกายโบราณ คอื การแสดงภาพลกัษณ์ของประเทศ 
การผสมผสานของเก่าและวิถีใหม่ สร้างความภาคภูมิใจใน
วฒันธรรม

เก้าอี้ไม้แท้ๆ เนื้อหนาแบบโบราณ แม้จะทรงคณุค่า แต่ใน
ยคุที่เราต้องใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมคีณุค่า การดงึเพยีงเสน่ห์
ของรูปทรงเครื่องเรือนโบราณมาใส่ในวัสดุสังเคราะห์สมัยใหม่    
นบัเป็นวธิหีนึ่งการนำาทนุวฒันธรรมมาใช้

การนำาเสน่ห์จากทนุวฒันธรรมมาใช้ จงึต้องมกีารประยกุต์ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัยคุสมยั เหมาะกบักาละเทศะ การประยกุต์
นี่เองคอื นวตักรรม ซึ่งไม่ได้หมายถงึสิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆ อาจเกดิ
จากการใช้วัสดุใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการปรับ
กระบวนการผลติที่ให้ผลผลติที่มมีาตรฐาน 

กล่าวโดยสรปุ หวัใจการใช้ทนุวฒันธรรมคอื “การตคีวาม” 
หลายครั้งที่การตคีวามทนุวฒันธรรมและภมูปัิญญา กลายเป็นสิ่ง
สถิตย์ของของสูงส่งเพราะความเคยชินว่าวัฒนธรรมแปลว่า      
ของสูงแบบราชสำานกั แท้จรงิแล้ววฒันธรรมและภูมปัิญญาเป็น
สิ่งที่อยูใ่นชวีติประจำาวนั บางเรื่องยงัต้องใช้ตามแบบแผนดั้งเดมิ 
หลายๆ เรื่องสามารถนำามาประยกุต์ใช้เพื่อให้วฒันธรรมนั้นไม่ตาย 
มกีารสบืทอดมาถงึปัจจบุนั การตคีวามจงึต้องอาศยัความเข้าใจ 
(ในเนื้อทนุวฒันธรรม) และการฝึกปรอืให้เกดิทกัษะในการตคีวาม 
ไม่นำามาใช้แบบดบิเกนิไป มฉิะนั้นผู้บรโิภคต่างถิ่นต่างแดน ซึ่ง     
ไม่คุน้เคยกบัวฒันธรรมนั้นๆ กจ็ะไม่สามารถมอีารมณ์ร่วมกบังาน 
หรืออาจจะเกิดความตื่นตาตื่นใจ แต่ไม่ประทับใจ (และไม่ตัด     
สนิใจซื้อ) ดงันั้น “เสน่ห์” กค็อื ความประทบัใจนั่นเอง
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ส่วนอกีชดุหนึ่งใช้ลายด่มหม่าวหน่อมของชาวเมี่ยนมาพฒันา
เป็นจี้ที่ใช้กบัโชคเกอร์

ลายต่มหม่าวหน่อม หมายถงึ หเูสอื เป็นลาดลายจาก
จินตนาการของบรรพบุรุษที่สังเกตลักษณะโครงร่างที่น่าสนใจ   
ของใบหเูสอืเป็นลวดลายผ้าที่ปักยาก 

สือ่สารกับผู้บริโภค
การสื่อสารกบัผู้บรโิภคให้เข้าใจวฒันธรรมต้องมรีะบบการ 

“ส่งมอบ” คณุค่าใหม่ เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิ “การยอมรบั” ใน
คณุค่าใหม่ เกาหลปีระสบความสำาเรจ็ในการใช้ทนุวฒันธรรม 
เพราะสร้างระบบการส่งมอบ โดยมหีน่วยงานมากมายทำางาน
บูรณการภายใต้ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานเจ้าภาพคอื กระทรวง
วฒันธรรม ระบบการส่งมอบของเกาหลทีำาให้ผู้บรโิภคในหลายๆ 
ประเทศ “ยอมรบั” ในคณุค่าใหม่ (หมายถงึ สิ่งที่ปรากฎเป็น
ผลติภณัฑ์ ภาพยนตร์ อาหาร บรกิาร ฯลฯ) 

กระบวนการการเชิดชู “คุณค่าเดิม” (หรือการนำาทุน
วฒันธรรมมาใช้) คอื การดงึเสน่ห์ มาใช้โดยอาศยัการออกแบบ 
ความคดิสร้างสรรค์ ความเข้าใจพฤตกิรรม/ความต้องการของ
ผู้บรโิภค (ซึ่งปัจจบุนัมคีวามปลกีย่อยมากขึ้น) ในการนี้ระหว่าง
ทางเรามักพบนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นงาน วัสดุ หรือ
กระบวนการผลติ คณุค่าใหม่ที่เกดิขึ้น จงึกลายเป็น “นวตัศลิป์” 
ไม่ใช่การใช้แบบดบิๆ เดมิๆ เมื่อมรีะบบการส่งมอบคณุค่าเพื่อ
ทำาให้เกิดการยอมรับ ผู้บริโภคก็จะเข้าใจ ชื่นชมและเชิดชู 
“คณุค่าเดมิ”  

การชื่นชมวัฒนธรรมและสินค้าทางวัฒนธรรมเกิดจาก  
การยอมรบัในคณุค่านั้น
การ “ตคีวาม” ทุนวัฒนธรรม
และแนวทางการออกแบบ

เพื่อช ่วยให ้มองเห็นกระบวนการการ “ตีความ”                  
ทนุวฒันธรรม ตลอดจนแนวทางการออก ขอนำาตวัอย่างผลงาน
ของวิสาหกิจชุมชนที่เข ้ารับการอบรมกับศูนย์ส ่งเสริม
อตุสาหกรรมภาคที่ 1 มาใช้อธบิายโดยสงัเขป

ตัวอย่างแรกเป็นการพัฒนาเครื่องประดับเงินโดย          
กลุม่หตัถกรรมเครื่องเงนิชมุชนพระนอน (วดัพระนอน) จงัหวดัแพร่ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มนี้ เดิมถนัดงานประเภทสลุง (ขัน)             
เชี่ยนหมาก ทัพพี ขันนำ้าพานรอง ใช้การนำาเม็ดเงินมาเข้า      
เบ้าหลอม เทลงพิมพ์ และตีแผ่ขึ้นรูปแผ่นกลม ปุกให้เป็น      
ทรงสูงขึ้น สลกัลงลายและดนุลาย 

เมื่อเข้าอบรม กลุ่มทดลองทำาเครื่องประดับ โดยใช้ 
“เสน่ห์” จากลายก๊ากื้อของม้งและลายด่มหม่าวหน่อมของเมี่ยน 
มาเป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันางาน ลวดลายทั้งสองนบัเป็น
ส่วนหนึ่งในทุนวัฒนธรรมย่อยที่อยู่ในวัฒนธรรมหลักล้านนา 
อาณาจกัรเก่าแก่ที่หลอมรวมด้วยพหเุชื้อชาติ
เพ่ิมค่าลายโบราณ 

ลายก๊ากือ้ หมายถงึ ก้นหอย พบทั้งในงานปักแบบเยบ็ 
2 ชั้นที่เรยีกว่า “เจี่ย” หรอืเขยีนเทยีน เป็นลายที่มคีวามเชื่อทาง
ศาสนาว่าที่มาจากหอยสังข์ ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรม
สำาคัญทางศาสนา ลักษณะเป็นการวนของก้นหอยเปรียบ
เสมอืนการโคจรของพระอาทติย์ พระจนัทร์ และดวงดาว 

ผู้เข้าอบรมใช้บางส่วนของลวดลายก๊ากื้อมาออกแบบ
คอลเลคชั่นเครื่องประดับ แบบร่างสองมิติ (บน) เป็นงานจี้
สำาหรบัสวมใส่กบัโชคเกอร์ กำาไล แหวน ต่างหู ใช้เทคนคิการตี
แผ่นเงนิ บลุาย ฉลตุามลายเหมอืนการทำาสลงุ ซึ่งเป็นทกัษะ
จากภมูปัิญญาตามแนวถนดั

แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงใน
การขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมวฒันธรรม

จากแบบจำาลอง (ขวา) จะเหน็การปรบัจากลวดลายเดมิให้  
มลีกัษณะเรขาคณติ เพื่อให้เหมาะกบัเทคนคิการตแีผ่นเงนิและ     
มคีวามทนัสมยัมากขึ้น 

จะสงัเกตพบว่า งานออกแบบทั้งสองชดุไม่ได้นำาลายมาใช้
ตรงๆ หรอืแบบเดมิๆ แต่ดงึเสน่ห์และปรบัให้มคีวามร่วมสมยั โดย
ทำาการบ้านเรื่องตลาดกลุม่เป้าหมายก่อนว่าคอลเลคชั่นดงักล่าว    
ผู้สวมใส่อยูว่ยัไหน มบีคุลกิอย่างไร 

เสน่ห์ของลายก๊ากื้อ คอื ลกัษณะม้วนแบบก้นหอย และมรีอยด้น
ที่เหมอืนเส้นประ ส่วนเสน่ห์ลายต่มหม่าวหน่อมนั้น อยูท่ี่มลีกัษณะ
เรขาคณติที่ต่อได้ไม่รูจ้บ ดงึบางส่วนมาเป็นลายใหม่ได้ทั้งสองแบบ
สามารถใช้เทคนิคการฉลุลายร่วมกับการบุหรือดุนลาย ซึ่งเป็น     
อตัลกัษณ์การทำางานของกลุม่
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อกีตวัอย่างหนึ่งเป็นการนำาลวดลายภาชนะที่ค้นพบจากแหล่งเตาเผา
โบราณเวยีงบวั อ.เมอืง จ.พะเยา มาใช้ในการออกแบบ ภาชนะที่ค้นพบนี้
มอีายรุาว พ.ศ. 1823-1843 ลวดลายมทีั้งภมูจิกัรวาลที่แทนสญัลกัษณ์
พระอาทติย์ สตัว์มงคลต่างๆ และเป็นลวดลายค้นพบเพยีงแห่งเดยีวใน
ประเทศไทยและในเอเชยี

เฮอืนปฏิมาเซรามกิ จ.พะเยา ซึ่งเข้าร่วมโครงการในปี 2558 นำา   
ทนุวฒันธรรมนี้มาใช้ออกแบบผลงานชดุของใช้บนโต๊ะอาหาร ลวดลายที่     
คดัลอกจากภาชนะที่ค้นพบในแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวั

งานออกแบบมีทั้งการนำาลวดลายมาใช้ตรงๆ ร่วมกับเทคนิค            
นำ้าเคลอืบ การนำามาใช้ให้เกดิอารมณ์สนกุสนาน เช่น หวัปลา หางปลา 
หรอืเป็นลาดลายด้านในชองภาชนะ เป็นต้น

หลักการตีความจึงอยู่ที่ความเข้าใจในวัฒนธรรมนั้น ซึ่งอยู่ที่การ
สบืค้นและสงัเคราะห์ให้ลกึซึ้งก่อนจะนำามาใช้ เนื้อหาของ 9 ทนุวฒันธรรม 
ที่อยูใ่นเล่มนี้เป็นเพยีงจดุเริ่มต้นของข้อมูลที่ช่วยจดุประการความรูก่้อนจะ
ลงพื้นที่เพื่อสบืค้นและสมัผสัแก่นแท้ของความจรงิ

ความสำาคญัของทนุวฒันธรรมในวนันี้ ไม่ได้อยูแ่ค่การนำามาพฒันา
ผลติภณัฑ์ แต่ยงัมส่ีวนช่วยพฒันาธรุกจิสนิค้าของที่ระลกึ ซึ่งเชื่อมโยงกบั
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมหลกัแขนงหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ประเทศ 
หากผู้ประกอบการในชมุชนสามารถบรหิารทนุวฒันธรรมเพื่อผลติสนิค้า
และสร้างสรรค์บรกิารในบ้านตวัเองได้ ธรุกจิการท่องเที่ยว การพฒันา
ผลติภณัฑ์หรอืสนิค้าเพื่อการท่องเที่ยว กจ็ะกลายเป็นห่วงโซ่การตลาดที่มี
ศกัยภาพในการสร้างเศรษฐกจิชมุชนได้อย่างแท้จรงิ.

คำาว่า “เศรษฐกจิสร้างสรรค์” ถูกกล่าวถงึและเป็น
ที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในระดับรัฐบาลครั้งแรกใน
ประเทศสหราชอาณาจกัร (UK) โดยในปี 2001 (พ.ศ. 2544) 
กรมการวฒันธรรม การสื่อสาร และการกฬีา ให้คำาจำากดั
ความคำาว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative 
Industries) ไว้ว่า “Those industries which have their 
origin in individual creativity, skill and talent and which 
have a potential for wealth and job creation through the 
generation and exploitation of intellectual property.” 
(Department of Culture, Media and Sport, 2001, p. 04) 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
แปลความหมายของคำาจำากัดความนี้ว่า “เศรษฐกิจ        
ที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล ทักษะความชำานาญ และความ
สามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนำาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ความมั่งคั่งและสร้างงานให้เกิดขึ้นได้ โดยที่สามารถ
สั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครอง
ทรพัย์สนิทางปัญญา” (อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ, เลขาธกิาร
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต,ิ 2553)

เมื่อคำานี้ รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์เริ่มเป็นที่นิยม และเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในปี ค.ศ. 2003 
(พ.ศ. 2546) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) จงึให้นยิามคำา
ว่าเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ไว้ว่า “Industries that include the 
cultural industries plus all cultural or artistic production, 
whether live or produced as an individual unit. The 
creative industries are those in which the product or 
service contains a substantial element of artistic or 
creative endeavor.” (WIPO, 2003) และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แปลความ
หมายคำาจำากัดความนี้ว่า “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยผลติภณัฑ์ทางวฒันธรรมและศลิปะทั้งหมด 
ทั้งในรูปสินค้าและบริการที่ต้องใช้ความพยายามในการ
สร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็นการทำาขึ้นมาโดยทนัทใีนขณะ
นั้น หรือผ่านกระบวนการผลิต และเน้นการปกป้อง 
ผลงานผ่าน Copyright” (อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ, 2553)



ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีความหลากหลายทาง       
ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็น   
ผ่านสภาพความเป็นอยู่ ภาษา ประเพณ ีวฒันธรรม และ
สามารถถ่ายทอดลงสู่ผลติภณัฑ์ของแต่ละตำาบล หรอืแต่ละ
ภูมิภาคได้ แต่ทว่าผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ยังมุ ่งเน้น           
ไปที่ความสวยงามเพื่อใช้เป็นของที่ระลึก หรือผลิตสืบต่อ      
กนัด้วยความคุน้ชนิมากกว่าคำานงึถงึอรรถประโยชน์ในการ
ใช้สอยหรือสร้างสรรค์รูปแบบแปลกใหม่แปลกตาจึงยัง        
ไม่สามารถผลิตขายในเชิงพาณิชย์ได้ อีกทั้งขาดความ        
ต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์      
ซึ่งไม่สามารถสื่อสาร และจงูใจให้ผู้บรโิภคทั้งนกัท่องเที่ยว
ชาวไทยรวมทั้ง นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ หนัมาสนใจซื้อ
ผลติภณัฑ์ที่ขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นได้ 

Interview 
• เรื่อง : ดา นานาวัน

ก ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม มองเห็นโอกาส “ปั้นแบรนด์”           
ด้วย “เอกลกัษณ์ความเป็นไทย” ผ่านการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของไทยในอดีต โดยมีแนวคิดน�า
เอกลักษณ์จาก 9 อารยธรรมโบราณมาเป็น
หัวใจของการคิดสร้างสรรค์งาน เพ่ิมทักษะ
ความคิดและการพัฒนาด้วยกูรู ผู ้รู ้ระดับ
ประเทศ มุ ่งหวังสร้างความเข้มแข็งและให้                 
ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันอย่างย่ังยืนใน
ตลาดไทยและตลาดโลกได้

• นางสาวอริยาพร สุรนาทยุทธ์
ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  
สำานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ - เพิม่ความล�า้ค่า
จากทนุวฒันธรรมและภูมปัิญญาไทย
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ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
เอกลักษณ์สามารถผลิตและขายได้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจน
สามารถสร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดการแข่งขันได้ในตลาด        
รวมทั้งสร้างความยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จึงเห็นควรดำาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์       
เชงิพาณชิย์ทนุทางวฒันธรรมและภมูปัิญญา (The Development 
of Industrial Business by Applying Cultural Heritage and Local 
Wisdom) พร้อมส่งต่อโครงการเพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ์โดยใช้ทนุทาง
วฒันธรรมและภมูปัิญญา ภายใต้แนวคดิการต่อยอดวฒันธรรม
สร้างสรรค์สู่อนาคต (Creative Culture) ซึ่งปัจจบุนัดำาเนนิโครงการ
มาตั้งแต่ปี 2557 นบัได้ 3 ปีต่อเนื่องแล้ว โดยเปิดรบัผูป้ระกอบการ
ธรุกจิอตุสาหกรรมชมุชน วสิาหกจิชมุชน ผู้ประกอบการโอทอป 
ตลอดจนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมในการพัฒนา
ผลติภณัฑ์เชงิพาณชิย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทกุคนจำาเป็นต้อง
เปิดใจกว้างรับความคิดและกระบวนการทำางานแบบใหม่และ
สถานประกอบการมีความพร้อมในการต่อยอดผลิตภัณฑ์        
เชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากลด้วย ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งประเทศประมาณ 400-500 ราย

นางสาวอรยิาพร สรุนาทยุทธ์ ผู้อำานวยการส่วนพฒันา
ส่งเสรมิการตลาดผลติภณัฑ์ชมุชน สำานกัพฒันาอตุสาหกรรม
ชมุชน กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวถงึ
วตัถปุระสงค์ของโครงการพฒันาผลติภณัฑ์เชงิพาณชิย์ทนุทาง
วฒันธรรมและภมูปัิญญาเพื่อต้องการถ่ายทอดเสน่ห์วฒันธรรม
และภูมิปัญญาของไทยโดยการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน      
ท้องถิ่น แล้วนำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาให้กับวิสาหกิจชุมชนและโอทอปในเชิงพาณิชย์ได้     
ซึ่งรปูแบบการจดัการโครงการนั้น มุง่ให้องค์ความรูร้อบด้านเพื่อ
สร้างความตระหนกั และให้ผู้ประกอบการรบัรูถ้งึความสำาคญั
ของการสร้างสรรค์มลูค่าเพิ่มผลติภณัฑ์จากทนุทางวฒันธรรม
และภมูปัิญญา จากนั้นจงึนำาความรูท้ี่ได้ไปสร้างสรรค์สนิค้า และ
ต่อยอดสู่การบรกิารลูกค้า การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การ     
นำาเสนอผลติภณัฑ์สู่การตลาด รวมทั้งการจดัวางผลติภณัฑ์เพื่อ
สร้างความแตกต่างและการสร้างความประทบัใจได้ในที่สดุ 

“ในปัจจบุนัเราจะเหน็สนิค้าอตุสาหกรรมเกดิขึ้นมากมาย 
เราก็ต้องคิดว่าจะทำาอย่างไรให้สินค้าของเรามีมูลค่าเพิ่ม             
มเีอกลกัษณ์ (Unique) ให้เกดิความโดดเด่นและแตกต่างจาก
สนิค้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่มสีนิค้าท้องถิ่นเช่นกนั อกีทั้งเรา
ยงัมุง่หวงัให้สนิค้าของเราเป็นที่ต้องการของตลาดจรงิๆ ผู้บรโิภค
นำาไปใช้ได้จรงิ ไม่ใช่สนิค้าที่ซื้อแล้วตั้งทิ้งไว้เฉยๆ หรอืเกดิความ
สิ้นเปลือง จึงดึงภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมของท้องถิ่น       
ของเราเข้ามา โดยอาศยัทนุทางวฒันธรรมและภมูปัิญญาที่มอียู่
เดมิที่รุง่เรอืงในอดตี อาท ิวฒันธรรมล้านนา บ้านเชยีง ทวารวด ี     
ศรโีคตรบรูณ์ – ล้านช้าง ศรวีชิยั เป็นต้น นบัเป็นการย้อนเอา
รากฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชนชาติไทยในแต่ละ

ภมูภิาค มาถอดรหสัแก่นแท้ อตัลกัษณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเสน่ห์แห่ง
มรดกวฒันธรรมไทยที่มคีวามหลากหลาย มาตคีวามคณุค่าเดมิ
ให้เป็นคุณค่าใหม่ แล้วนำามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต
สินค้าท้องถิ่น เช่น นำาผีตาโขนมาเป็นลูกเล่นเป็นลวดลายผ้า
ขาวม้า หรือนำาลวดลายศิลปะบ้านเชียงมาอยู่ในผ้าพันคอ 
เป็นต้น รวมทั้งยงัต้องมองถงึเรื่องการพาณชิย์เป็นหลกัด้วย นั่น
คอืต้องทำาให้กลุม่วสิาหกจิชมุชน ผลติภณัฑ์ตำาบล (OTOP) และ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มยีอดจำาหน่าย
ที่สูงขึ้น”

ทั้งนี้รปูแบบของการดำาเนนิงานในโครงการฯ จะวางกรอบ
การทำางานผ่านการเชื่อมโยงระหว่างถิ่นฐานของผู้ประกอบการ
ปัจจบุนัทั้งประเทศ เข้ากบัเส้นทางวฒันธรรมทั้ง 9 ซึ่งประกอบ
ด้วยกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือคู่กับ วัฒนธรรมล้านนา 
ครอบคลมุพื้นที่ 9 จงัหวดั คอื เชยีงใหม่ ลำาพนู ลำาปาง น่าน 
แพร่ แม่ฮ่องสอน เชยีงราย พะเยา ตาก ถดัมาคอืผู้ประกอบการ
ภาคอีสานที่มีรากฐานของ วัฒนธรรมบ้างเชียง นำามาใช้
ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อุดรธานีและหนองบัวลำาภู           
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ร่วมกัน ซึ่งในอนาคตคาดการณ์ว่าจะพัฒนาโครงการให้         
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการให้ตรงจุดมากขึ้น         
โดยคำานึงถึงศักยภาพของตัวผู ้ประกอบการเป็นสำาคัญ              
หากผู้ประกอบการมีทักษะและความสามารถระดับหนึ่งแล้ว    
อาจส่งที่ปรกึษาพดูคยุเฉพาะตวั เป็นต้น”

ผู้อำานวยการส่วนพฒันาส่งเสรมิการตลาดผลติภณัฑ์ชมุชน 
กล่าวต่อว่า กลุม่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยงัสามารถรบั
การสนบัสนนุต่อยอดผ่านโครงการที่มวีตัถปุระสงค์อื่นๆ เพิ่มเตมิ
ได้อกี อาท ิโครงการพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการ หรอืโครงการ
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการเฉพาะด้าน อาทิ ระบบบัญชี         
การสร้างแบรนด์ การคดิคำานวนต้นทนุ เป็นต้น อกีทั้งโครงการ
ที่ต้องการพฒันาและต่อยอดการตลาดโดยตรง เช่น E-Commerce 
และ Online Marketing นอกจากนั้นการมุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑ์
จากทนุทางวฒันธรรมและภมูปิญัญายงัสามารถเชื่อมโยงการ
ทำางานหรือต่อยอดร่วมกับโครงการสินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง
วฒันธรรมไทย (CPOT) ของกระทรวงวฒันธรรมได้อกีด้วย

“สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รบัการโครงการนี้ เขาจะได้เรยีนรู้
รากเหง้าวฒันธรรมของตนเองแล้วสามารถนำามาปรบัเปลี่ยนให้
เป็นสนิค้าได้ด้วยวธิกีารต่างๆ นอกจากนั้นยงัได้สร้างเครอืข่าย   
ผู้ประกอบการชุมชนเดียวกัน เพราะเราไม่สามารถทำาธุรกิจ      
คนเดยีวได้ การมเีครอืข่ายจะช่วยให้เกดิการแลกเปลี่ยนวตัถดุบิ 
สนิค้า แรงงาน เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลติภณัฑ์ทนุทางวฒันธรรม
ใหม่ๆ ให้เกดิขึ้นได้ หรอือาจมไีว้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ระหว่างกนั ขณะเดยีวกนัผู้เข้าร่วมโครงการยงัมโีอกาสได้รบัข้อ
มลูสำาคญัๆ โดยตรงจากกรมฯ ได้อกีด้วย และเนื่องจากภารกจิ
สำาคญัของเราคอืการมุง่ให้คำาปรกึษาเพื่อความอยูร่อด ดงันั้น
ภายหลังเข้าสู่โครงการแล้วผู้ประกอบการจะต้องอยู่รอดและ  
ต่อยอดสนิค้าได้เพื่อสร้างความแขง็แกร่งให้กบัตวัเองได้ในที่สดุ” 
นางสาวอรยิาพร กล่าวทิ้งท้าย 

ทั้งนี้ สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน          
ผู้ประกอบการโอทอปที่มคีวามสนใจจะพฒันาและสร้างมลูค่า
เพิ่มให้กับสินค้าของตน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ตั้งแต่ประมาณเดอืนตลุาคม 2559 
เป็นต้นไป ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์ภาคฯ              
ทั่วประเทศ

ต่อด้วย วัฒนธรรมศรโีคตรบูรณ์–ล้านช้าง ครอบคลมุพื้นที่ 
9 จงัหวดั คอื ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอด็ อบุลราชธาน ีเลย 
หนองคาย มกุดาหาร อำานาจเจรญิ ตามด้วยผู้ประกอบการ    
ภาคกลางตอนบนที่ต้องอาศยั วัฒนธรรมสโุขทยั นำามาใช้เป็น
ฐานรากครอบคลมุพื้นที่ 6 จงัหวดั คอื สโุขทยั กำาแพงเพชร 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร อุทัยธานี ลงมาทางใต้ คือ 
วัฒนธรรมศรวิีชยั ครอบคลมุพื้นที่ 14 จงัหวดั คอื สรุาษฎร์ธาน ี
นครศรธีรรมราช ภูเกต็ ชมุพร ตรงั พงังา กระบี่ ระนอง สตูล 
พทัลงุ สงขลา ยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส

นอกจากนั้นยงัมแีหล่งที่อยูท่ี่ได้รบัอทิธพิลจากวฒันธรรม
ดั้งเดมิแต่มกีารกระจายตวันอกเหนอืภมูภิาค ได้แก่ วัฒนธรรม
อยุธยา ครอบคลมุพื้นที่ 8 จงัหวดั คอื ชยันาท สงิห์บรุ ีอยธุยา 
ประจวบครีขีนัธ์ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร อ่างทอง สระบรุ ี
และ วัฒนธรรมทวาราวด ีครอบคลมุพื้นที่ 11 จงัหวดั คอื 
นครปฐม ราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีเพชรบรูณ์ นครสวรรค์ นครนายก 
ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ยโสธร มหาสารคาม ต่อด้วย 
วัฒนธรรมลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด คือ ลพบุร ี
กาญจนบรุ ีเพชรบรุ ีปราจนีบรุ ีสระแก้ว นครราชสมีา บรุรีมัย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และท้ายที่สุด คือ วัฒนธรรมธนบุรี–
รัตนโกสินทร์ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ 
สมทุรปราการ นนทบรุ ีปทมุธาน ีชลบรุ ีจนัทบรุ ีระยอง ตราด   

เมื่อจับคู่พื้นที่กับแหล่งอารยธรรมได้แล้วจึงนำากลุ ่ม
ผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมวิเคราะห์เพื่อเป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมไทย     
ซึ่งจะมุง่เน้นไปที่กลุม่สนิค้าไลฟ์สไตล์ คอื เสื้อผ้า การแต่งกาย 
ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก ส่วนอาหาร เครื่องดื่มและ
สมุนไพร จะใช้หลักการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผ่านการ               
ปรบัเปลี่ยนบรรจภุณัฑ์ นอกจากนั้นยงัมกีารนำานวตักรรมมาใช้
ในกระบวนการผลติให้สอดคล้องกบักรรมวธิหีรอืวตัถดุบิดั้งเดมิ  
อีกด้วย ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าดังกล่าว   
กรมส่งเสริมอตุสาหกรรมจะแบ่งหน้าที่และการดูแล กระจาย
ความรับผิดชอบไปยังศูนย์ภาคต่างๆ ของกรมฯ เพื่อรองรับ       
ผู้ประกอบการแต่ละภมูภิาคอย่างเสมอภาคและทั่วถงึ 

“ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องนำาผลติภณัฑ์เดมิของตน
เข้ามานำาเสนอและสมัครใจพร้อมเข้ารบัการอบรมจนเสรจ็สิ้น
โครงการเป็นระยะเวลา 9 เดอืน โดยจะเริ่มจากดไีซเนอรท์ี่ม ี   
ความถนดั มชีื่อเสยีง ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
รวมทั้งมพีื้นฐานความรูอ้ารยธรรมนั้นๆ ด้วย เข้าไปให้คำาปรกึษา
และพฒันาสนิค้าร่วมกบัผู้ประกอบการแต่ละกลุม่ประเภทสนิค้า 
จากนั้นจะลงรายละเอียดแบ่งกลุ่มการทำางานอย่างชัดเจน      
แล้วลงมอืปฏบิตัผิลติสนิค้าต้นแบบออกมาเพื่อนำามาวเิคราะห์ 
แก้ไข ปรบัปรงุและต่อยอดพฒันาสู่การเป็นผลติภณัฑ์ที่พร้อม
จำาหน่ายได้จรงิ แล้วให้นกัการตลาดวเิคราะห์ว่าเหมาะสมกบั
ตลาดใด ถัดมาจึงนำาผู้ประกอบการที่มีความแข็งแกร่งมา
ทดสอบตลาดด้วยการแสดงสนิค้าทั่วประเทศหรอืต่างประเทศ

อุตสาหกรรมสาร 11อุตสาหกรรมสาร
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Showcase 
• เรื่อง : นุชเนตร จักรกลม

ทนุวฒันธรรมบ้านเชยีง
(Cultural Heritage of Ban Chiang)

ผ้าพันคอลายเครือ่งป้ันบ้านเชียง
ผนืผ้าทอที่พฒันาแนวคดิ สสีนั และลวดลายผ้าเทยีบ

เคียงกับลายอันเป็นเอกลักษณ์บนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเชียง ที่ขุดพบได้ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี นำามา
พัฒนาสู่ลวดลายบนผืนผ้าที่จัดวางลายการทออย่างไม่เป็น
ระเบียบแต่ถ่ายทอดออกมาอย่างลงตัว เพื่อเป็นตัวแทน
สื่อสาร เรื่องราวและคุณค ่าของ เรื่องราวสมัยก ่อน
ประวตัศิาสตร์ ผสานเข้ากนักบัเทคนคิการหมกัโคลนช่วยเพิ่ม
เติมความนุ่มให้กับเนื้อผ้าและให้สีติดทนนาน ละมุนตา      
ทั้งยงัใช้วธิกีารหมกัเปลอืกไม้ เช่น ประดู่ ครั่ง คราม มะเกลอื 
กระบก ฯลฯ อันเป็นการนำาภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
แต่โบราณกาลมาสบืทอด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวบึง
คณุเฉลมิชยั ไชยวงศ์
11/1 หมู่ 3 ตำาบลบ้านขาว อำาเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี41000
โทร. 08 7230 0300

คุณเฉลิมชัย ไชยวงศ์ ตวัแทนกลุ่มผ้าผนืทอของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนหัวบึงและประธานคลัสเตอร์กลุ ่มภาคอีสาน เปิดเผยว่า  
“เดมิกลุ่มจะผลติผ้าถงุ ผ้ามดัหมี่ เป็นหลกั แต่หลงัจากเข้าร่วมอบรม     
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมกับส�านักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเลือกที่จะทำา   
ผ้าคลุมไหล่ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม และเลือกผสม
ผสานลวดลายหม้อบ้านเชียงซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่ของเมืองอุดร
มากกว่า 3,000 ปีเข้าไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ และหลงัจากกระบวนการผลติเสรจ็สิ้นเรยีบร้อย ทางกลุ่มฯ
ได้หาช่องทางการจัดจำาหน่ายไปยังร้านมยุรี แฟบริคแอนด์คราฟ 
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองชื่อดังในอุดรธานี เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าระดบักลางถงึระดบับน และได้รบัผลตอบรบัที่ดี
เกินคาด มียอดสั่งผลิตเป็นจำานวนมาก นอกจากนั้นยังพัฒนา
ผลติภณัฑ์ประเภทอื่นๆ เพื่อรองรบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าเพิ่มเตมิ 
อาทิ กระเป๋าเงิน กระเป๋าสะพาย ฯลฯ รวมทั้งมีแผนการการนำา
ลวดลายก้นหอยจากเครื่องป้ันบ้านเชยีงในเป็นแรงบนัดาลใจในการผลติ
รองเท้า กระเป๋า และผ้าคลมุไหล่ ที่เชื่อมโยงเป็นเซท็เดยีวกนัอกีด้วย
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Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์ อินโน

กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์
คณุปราณ ีแสงจนัทร์
25/9 หมู่ 18 ตำาบลศาลาแดง อำาเภอบางนำ้าเปรี้ยว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
โทร. 0 3884 5201, 08 1751 1248

ผลติภณัฑ์สแตนดอกไม้และโคมไฟดอกไม้
นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายดอกบัว
บริเวณฐานพระพุทธรูปสมัยทวารวดี ผสาน
การนำาเทคนิคการจัดดอกไม้แนวตั้งมาใช้กับ
การออกแบบโคมไฟและของตกแต่งบ ้าน 
ถ่ายทอดผ่านงานประดษิฐ์ดอกไม้จากกระดาษ
ของกลุ่มที่ทำาอยู่ นับเป็นช่องทางการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับดอกไม้กระดาษและส่งต่อ
คณุค่าทางความงามแก่ผู้พบเหน็

คุณปราณี แสงจันทร์ ตวัแทนกลุ่มสตรี
ดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์ เล่าถึงแนวคิดการ
สร้างงานประดิษฐ์โคมไฟจากทุนวัฒนธรรม
ทวารวดีจากเข้าร่วมพัฒนาชิ้นงานกับส�านัก
พัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ว่า “เหตผุลที่เลอืกนำาดอกบวัมา
เป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
เนื่องจากดอกบวันั้นเป็นดอกไม้ที่ใช้ทำาเป็นฐาน
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี และดอกบัวยังเป็น
ดอกไม้บูชาพระพทุธเจ้า เป็นของสงู ดงันั้นงาน
ที่ผลิตต้องเป็นงานที่วางในที่สูงทำาให้คิดถึง   

โคมไฟ เพราะเป็นของที่ต้องตั้งหรอืแขวน
ในที่สูงน่าจะเป็นโอกาสใหม่ในการขาย 
ในตลาด ส่วนดอกบัวก็ทำาเป็นดอกไม้
ประดษิฐ์ นำามาตกแต่งทำาเป็นโคมไฟแบบ
แขวนและแบบตั้งพื้น เมื่อทดลองขาย   
ผลตอบรับก็คือแบบแขวนได ้รับการ
ยอมรับจากลูกค้ามากกว่า ส่งผลให้
ปัจจุบันได้ผลิตและจำาหน่ายออกสู่ตลาด
ไปแล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
เร็วๆ นี้ ก็วางแผนการผลิตงานใหม่ๆ    
ออกมาเพิ่มเติม เช่น ของประดับห้อง 
กล่องทชิช ูโดยจะทำาเป็นลวดลายเดยีวกนั
เพื่อเพิ่มโอกาสการขายแบบเป็นเซ็ท    
อกีด้วย”

สแตนดอกไม้และโคมไฟดอกไม้ประดับ

ทนุวฒันธรรมทวารวดี
(Cultural Heritage of Dvaravati)
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• เรื่อง : ฉัฐพร  โยเหลา

Showcase 

ผ้าทอแปรรปูโคมไฟ
กลุ่มสตรทีอผ้าไหมบ้านบงึแก เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นเมื่ อ 

พ.ศ. 2543 เพื่ อรวบรวมภูมิปัญญาด้านการทอผ้าและทอ        
ผ้าไหม-ผ ้าฝ ้ายอ อกจำาหน่ายสร ้างรายได้เสริมโดยม ี              
คุณพิสมยั ทองสุข เป็ นประธานกลุ่ม มสีมาชกิกว่า 30 คน 
ผลติภณัฑ์ของกลุม่มหีลากหลายได้แก่ ผ้าไหมทอมอื ผ้าฝ้าย 
ลวดลายมีทั้งแบบ โบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมากจากรุ่น
บรรพบุรุษและลวด ลายที่ สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ซึ่งสมาชิกจะ    
ทอผ้าที่บ้านตนเอง และจะนำาผ้าที่ ทอได้มาส่งที่กลุ่ม เพื่ อนำา
ไปจำาหน่ายและส่งลูกค้าตามที่ ลูกค้าสั่ง นอกจากนี้ กลุ่มสตรี
ทอผ้าไหมบ้านบงึแกยงัได้ไปจดัการแสดงและจำาหน่ายผลติภณัฑ์
ในงานของหน่วยงานราชการที่ ได้มาเชญิไปร่วมงานหลายงาน 
จนมชีื่ อเสยีงเป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลาย อกีทั้งยงัเข้าร่วมโครงการ
ทนุวฒันธรรมกบันกัออกแบบของส�านกัพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม จนได้แนวคดิผลติโคมไฟ 
ผ้าทอแบบตั้งพื้นสำาหรบังานตกแต่งที่ได้รบัแรงบนัดาลใจจาก
ลวดลายขอ งหินแกะส ลั กส่วน ฐานว ง ล้อ ธรรมจักรใน
ศลิปกรรมสมยัทวารวด ีก่อให้เกดิโครงไม้ที่มลีวดลายโค้งมน
ประดบัอยู่ ผสานเข้ากบัโทนสขีองผนืผ้าสเีทาเข้มและเทาอ่อน
อนัเกดิจากการย้อมสธีรรมชาต ิโดยวางตำาแหน่งและกำาหนด
ขนาดของลายทั้งสองผนืให้นำามาใช้ในงานออกแบบโคมไฟ
ได้อย่างลงตวั

ทุนวัฒนธรรมทวารวดี
(Cultural Heritage of Dvaravati)

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงแก หมู่ 1 
คณุพศิมยั ทองสขุ
63 หมู่ 1 บ้านบงึแก ตำาบลบงึแก อำาเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 35130
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• เรื่อง : ฉัฐพร  โยเหลา
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ด้วยความรกัในงานศลิปะและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานจึง ก่อเกิดกลุ่มผลิตภัณฑ์ประติมากรรมกระดาษนูนตำ่า
บ้านแจระ แม พัฒนาสู่ชิ้นงานโดยนำากระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้ว    
มาออกแบบ เป็นกรอบภาพประติมากรรมกระดาษนูนตำ่าที่นำา
ลวดลายมา ประยุกต์ดัดแปลงเป็นลายในการสร้างพิมพ์          
ปูนปลาสเตอร์สำาหรบักดภาพนูนตำ่า โดยนำาท่าทางการฟ้อนรำา    
อนัเป็นวฒันธรรมของท้องถิ่นมาทำาเป็นแบบพมิพ์ สร้างลกัษณะ
เฉพาะของภาพและลาย ทั้งยงัเพิ่มประโยชน์ใช้สอยด้วยการเป็น 
กล่องเกบ็ของแบบแขวนผนงัอกีด้วย

จากประสบการณ์การผลติและจำาหน่ายสนิค้าประตมิากรรม
นูนตำ่ามากว่า 10 ปี ผลสำาเรจ็วดัได้จากรางวลัสนิค้าโอทอประดบั 
4 ดาว โดยงานที่ออกแบบจะเป็นแนวกนิร ีเศยีรพระเกจอิาจารย์
ที่มชีื่อเสยีง วางจำาหน่ายผ่านช่องทางงานออกบูธและร้านวสัดุ
ชั้นนำาในจงัหวดั คุณปราโมทย์ สุขเกษม ตวัแทนกลุม่วสิาหกจิ
ชมุชนกลุม่ ผลติภณัฑ์ประตมิากรรมกระดาษนูนตำ่า เปิดเผยถึง
การเข้าร่ว มพฒันาการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์จากทนุวฒันธรรม

ทนุวัฒนธรรมศรโีคตรบูรณ์-ล้านช้าง
(Cultural Heritage of Sri Kotrabun-Lan Chang)

กับนักออกแ บบของส�านักพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ว่า “ผมเลอืก   
ที่จะทำากรอบรูป ซึ่งเป็นงานชิ้นใหม่ที่ยงัไม่เคยทำามาก่อน 
เนื่องจากต้องการสร้างผลงานชิ้นใหม่ๆ ให้เกดิโอกาส
การขายใหม่ใ ห้กับลูกค้า ซึ่งลวดลายที่เกิดขึ้นบน
กรอบรูป ได้ แรงบันดาลใจมาจากวัดพระธาตุพนม 
เป็นลวดลายที่สามารถสื่อถงึวฒันธรรมศรโีคตรบรูณ์ 
อันเป็นวัฒน ธรรมเก่าแก่ของลุ่มแม่นำ้าโขงได้เป็น
อย่างดี ส่ว นการทำานั้นก็เลือกใช้งานนูนตำ่าอันเป็น
เทคนิคที่เชี่ยวชาญ ซึ่งเมื่อทดลองวางขายก็ได้รับ
ความสนใจในก ลุ่มลูกค้า แม้ว่าต้องใช้เวลาในการ
อธิบายให้คว ามรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของลวดลาย
ก็ตาม และยั งคงมองโอกาสที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ที่อาจจะสามารถทำาเป็นตู้ ประตู หน้าต่าง เพิ่มเตมิ
ได้อกี”

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ประติมากรรมกระดาษนูนต�่า
คณุปราโมทย์ สขุเกษม 
227 หมู่ 3 ตำาบลแจระแม อำาเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ี34000
โทร. 08 9158 9118

กรอบภาพประติมากรรมกระดาษนูนต�า่
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หมอนอิงเต่ากก
การทอเสื่อกกเป็นภมูปัิญญาการนำาต้นกกมาแปรสภาพ

ให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอเป็นแผ่นผืน เสื่อกกเป็น
ผลติภณัฑท์ี่มใีช้กนัอยูท่ั่วไป เพราะต้นกกเป็นพชืธรรมชาตทิี่
ขึ้นอยู่ทั่วทกุภูมภิาค และนบัเป็นปัจจยัหนึ่งในการดำารงชวีติ
ของผูค้นในอดตี นำามาสู่แนวคดิพฒันาภมูปัิญญาวฒันธรรม
ด้านการทอเสื่อกก แปรรูปเป็นหมอนองิ สร้างรูปแบบนำาเสนอ
เรื่องราวในชุมชน โดยนำารูปร่างของเต่าอันเป็นสัตว์นำ้าใน   
หนองกดุทงิผสมผสานกบัวสัดทุี่ต่างอย่างผ้าขาวม้า ด้วยสสีนั
และลวดลายจงึสร้างจดุเด่นให้กบัผลติภณัฑ์ได้

จากแนวคดิที่จะต่อยอดสร้างมูลค่าให้กบัเสื่อกก สนิค้า
พื้นบ้านลวดลายขิกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านโพธิ์ทอง
ที่เดิมนั้นจะมีชื่อเสียงในด้านการผลิตงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเสื่อกกและผอืเป็นงานกระเป๋า แจกนั กล่องทชิชู ก่อน
จะต่อยอดแนวคิดการทำาหมอนอิงเต่ากกเมื่อได้เข้าร่วม
โครงการทนุวฒันธรรม ส�านกัพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน   
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก็นำาต้นทุนการผลิตดั้งเดิมมา 
สร้างเป็นงานชิ้นใหม่ที่นำาวัฒนธรรมพื้นบ้านมาใช้ในการ
ออกแบบ คุณวริศรา ค�าสุข ตวัแทนกลุ่มแปรรูปผลติภณัฑ์

Showcase 
• เรื่อง : ฉัฐพร  โยเหลา

จากกกและผือ ได้เปิดเผยต่อถึงการเลือกสร้างสรรค์
ผลติภณัฑ์หมอนองิว่า เป็นผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ที่ทางกลุม่
ไม่เคยทำามาก่อน และเลือกผลิตเป็นรูปร่างเต่า เพราะเต่า 
เป็นสัตว์นำ้าที่คนโบราณเชื่อว่าใครที่ได้ขี่เต่าจะมีอายุยืน  
จงึเป็นที่มาของการผลติชิ้นงานด้วยการนำาเสื่อกกมาทำาเปน็
ตวัเต่าและใช้ผ้าขาวม้า ผ้าพื้นเมอืงของท้องถิ่นมาทำาเป็นหวั
และขาเต่า และทดลองนำาไปวางจำาหน่ายตามงานแฟร์ต่างๆ 
ซึ่งลกูค้ากส็นใจและซื้อกนัเป็นจำานวนมาก โดยส่วนใหญ่นยิม
ซื้อไปใช้ในรถส่วนตวั ทำาให้เกดิการเพิ่มมูลค่า ไปอกีขั้นโดย
การใส่กลิ่นเพิ่มไปที่ขาของเต่า เช่น กลิ่นลาเวนเดอร์        
กลิ่นมะล ิทำาให้สนิค้ามจีดุเด่นยิ่งขึ้น รวมถงึการวางแผนต่อยอด
ผลติสนิค้าประเภทอื่นๆ เช่น กระเป๋าสะพายรูปเต่า ซึ่งตอนนี้
อยู่ในระหว่างศึกษากระบวนการผลิตและประเมินโอกาส
ทางการขาย”

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกและผือ 
คณุวรศิรา คำาสขุ
105 หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำาบลโนนสมบูรณ์ อำาเภอเมอืง 
จงัหวดับงึกาฬ 38000
โทร. 08 1369 5188, 08 0198 8326

ทนุวัฒนธรรมศรโีคตรบูรณ์-ล้านช้าง
(Cultural Heritage of Sri Kotrabun-Lan Chang)
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Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์ อินโน

การนำาผ้าไหมของสรุนิทร์ที่เป็นอตัลกัษณ์มาพฒันา
เป็นผลิตภัณฑ์ทำามือ โดยนำาผ้าลายต่างๆ เช่น ผ้าทอ
โฮลโบราณ ผ้าทอลายอมัปรม ผ้าไหมมดัหมี่ นำามาตดัปะ
จัดวางเป็นตัวอักษรและเย็บลงบนเสื้อยืดเป็นคำาต่างๆ 
เช่น ชื่อจงัหวดั คำาพดูภาษาท้องถิ่น ทั้งยงัเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมประเภทผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอด้วย   
วิธีการตกแต่งกลิ่นและความนุ่มช่วยเพิ่มจุดเด่นให้กับ
ผลติภณัฑ์

คุณวนิดา ทองฝอย ผู้บรหิารร้านวนดิาไหมไทย 
ร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยพื้นบ้านจังหวัด
สรุนิทร์ มานานกว่า 6 ปีแล้ว เปิดเผยถงึที่มาความคดิ
การสร้างสรรค์งานว่า  “การร่วมโครงการทนุวฒันธรรม
กบันกัออกแบบของส�านักพัฒนาอตุสาหกรรมชุมชน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นั้นได้รับโจทย์ว่าจะทำา
อย่างไรให้สนิค้าต้นทนุเดมิของเรา มคีวามแตกต่างเมื่อ
ใส่ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มเข้าไป จึงมาคิดถึงต้นทุน
เดิมของร้านที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองที่ผลิตและ
จำาหน่ายอยูแ่ล้ว เมื่อคดิว่าจะนำาอะไรมาเป็นจดุขายให้
มคีวามแตกต่างไปจากผลติภณัฑ์เดมิ และสามารถเป็น
ของที่ระลกึ ของฝากผู้ใหญ่ในงานต่างๆ ได้ จงึรเิริ่มทำา
เสื้อปักโดยนำาเศษผ้าไหมมาปักเป็นภาษาท้องถิ่นออก
มาสวยงาม แต่ต้นทนุการผลติสงู ส่งผลให้ราคาขายสงู 
อีกงานคืองานประเภทผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ที่เพิ่ม
ความโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมผสมผสานลงไปในผ้าไหม 
อาทิ กลิ่นกุหลาบ กลิ่นมะลิ กลิ่นลาเวนเดอร์ ซึ่ง         
ผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดีเกินคาด ลูกค้าสนใจ  
สั่งซื้อเป็นจำานวนมากและกลายเป็นสินค้าที่ยังคงผลิต
อยู่ขณะนี้ โดยจะมกีารเพิ่มกลิ่นใหม่ๆ เข้าไปเพื่อสร้าง
ความหลากหลายให้กับลูกค้าในเร็วๆ นี้ รวมทั้งยัง
วางแผนที่จะผลิตผ้าเช็ดหน้าเพื่อขยายโอกาสและ    
เพิ่มช่องทางการตลาดให้เตบิโตมากขึ้น

ร้านวนิดาไหมไทย
คณุวนดิา ทองฝอย และคณุปราณ ีตดิใจดี
101 หมู่ 1 ตำาบลท่าสว่าง อำาเภอเมอืงสรุนิทร์ จงัหวดัสรุนิทร์ 32000
โทร. 08 4617 4419, 08 7509 9507

เสือ้ปักเศษผ้าสรุนิทร์ “สรุนิทร์เหลา” 
และผ้าคลมุไหล่/ผ้าพนัคอ

ทนุวฒันธรรมลพบรีุ
(Cultural Heritage of Loburi)
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Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์ อินโน

วิสาหกิจชุมชนบ้านพะเนา
คณุละออ พ่อค้า และคณุประดษิฐ์ ปานด้วง
130 หมู่ 3 ตำาบลปราสาททอง อำาเภอเขวาสนิรนิทร์ จงัหวดัสรุนิทร์ 32000
โทร. 08 8131 1059

ทนุวฒันธรรมลพบรีุ
(Cultural Heritage of Loburi)

ผ้าไหมมัดหม่ีลายช้างสรุนิทร์
การนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่

โบราณผสมผสานกับการออกแบบลายผ้า สร้างลวดลายผ้า
ไหมมดัหมี่ที่ทนัสมยั โดยนำาเรื่องราวของช้างสรุนิทร์ในมมุมอง
การมองช้างป่าตามธรรมชาตทิี่มอีริยิาบถต่างๆ ทั้งจากการมอง
เห็นในระยะใกล้และไกลมาประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งบนลายผ้า 
โดยปรับเรื่องการเลือกใช้โทนสีที่ไม่ฉูดฉาดเพื่อให้สามารถนำา
ไปสวมใส่หรอืใช้คู่กบัผ้าชนดิอื่นหรอืโทนสอีื่นได้ง่าย

 คุณละออ พ่อค้า เจ้าของผลงานเปิดเผยที่มาของงาน
ว่า “ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยว่าลายช้างจะมาสร้างเป็น
ลวดลายบนผ้าไหมได้ แต่การจะให้สินค้ามีความแปลกและ
แตกต่างไปจากเดิมก็มาคิดถึง “ช้าง” สุรินทร์ถิ่นช้าง คิดถึง
ช้างก็ต้องคิดถึงเมืองสุรินทร์ เป็นสิ่งใกล้ตัวที่อยู่กันมานาน  
ลายช้างถือเป็นลายใหม่ที่ยังไม่เคยทำามาก่อน เพราะแต่เดิม
งานที่ผลิตออกมานั้น จะเป็นลวดลายมัดหมี่แบบโบราณ 
ลวดลายพื้นบ้านที่คิดขึ้นมาเอง ได้รับการยอมรับจากลูกค้า
มากกว่า 5 ปีในนามวิสาหกิจชุมชนบ้านพะเนา สินค้า        
ส่วนใหญ่จะนำาไปขายตามงานออกบูธและรับผลิตงานตาม    
ที่ลูกค้าสั่ง สำาหรับ ลายช้าง นั้นถือว่าเป็นลายที่ทำายากมาก 
เพราะต้องใช้ความปราณีตและความละเอียดของลาย          
แต่ถอืว่าเป็นจดุเริ่มต้นที่ดขีองกลุม่ที่มโีอกาสเข้าร่วมอบรมกบั
ส�านกัพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
และผลิตงานต้นแบบนี้ ซึ่งก็คิดที่จะใช้แนวคิดนี้ไปสร้างงาน
ใหม่ๆ ที่ใช้ทนุวฒันธรรมพื้นบ้านจากเมอืงสรุนิทร์”
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Showcase 
• เรื่อง : นุชเนตร จักรกลม

เคร่ืองประดับเงนิลกัษณะหวัช้าง
คุณเวนิกา ค�านิล ตัวแทนกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน        

บ้านเขวาสนิรนิทร์ เปิดเผยถงึการนำาต้นทนุภมูปัิญญาดั้งเดมิ 
อาท ิงานเครื่องเงนิ งานร้อยลูกปัด ซึ่งเป็นต้นทนุที่สบืทอด
มาจากรุ ่นแม่สู ่รุ ่นลูกมาต่อยอดพัฒนาเป็นชิ้นงานใหม่     
“เมื่อก่อนที่บ้านจะร้อยเม็ดเงินที่ออกแบบโดยคุณแม่ และ
มชีื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัทั่วไปในด้านงานทอผ้าไหม ผลติเครื่องเงนิ 
ทอลูกปัด หนิส ีสร้างชื่อให้กบัวสิาหกจิเรามาจนถงึทกุวนันี้  
ซึ่งการทำาเครื่องประดับที่นำาเครื่องเงินมาผสมผสานกับ       
ผ้าไหมไทย เป็นเรื่องใหม่ที่ดกีบัทางกลุม่เพราะเป็นการสร้าง
โอกาสการขายใหม่ เราผลิตเป็นงานสร้อยคอ และต่างหู     
ให้มลีวดลายเดยีวกนัเพื่อการขายเป็นเซท็ เหมาะกบัการซื้อ
เป็นของสะสมหรอืซื้อเป็นของฝากผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ ได้ 
ซึ่งจากต้นทนุความคดิดงักล่าว กท็ำาให้เกดิความคดิว่าจะนำา
ผ ้าไหมผสมผสานกับเงินและหินสีมาออกแบบเป ็น           
เครื่องประดบั เพื่อให้เกดิสนิค้าใหม่ๆ ด้วยต้นทนุวฒันธรรม
พื้นบ้านของเรา”

และหนึ่งในชิ้นงานไฮไลท์ก็คือ เครื่องเงินที่ได้รับ       
แรงบนัดาลใจจากช้างและลวดลายบนผ้าไหมและคำาปรกึษา 
ของนักออกแบบจากส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำามาออกแบบพัฒนาเป็น
ลวดลายบนเครื่องประดับเงินสไตล์คลาสสิก ที่มีรูปลักษณ์
เป็นลักษณะหัวช้าง สง่างามและน่าเกรงขาม ทำาเป็นรูป    
นูนตำ่าและเสรมิส่วนประกอบต่างๆ ของสรรีะช้างให้มคีวาม
โค้งหรือลายเส้นที่งดงามและนำาลายผ้าของสุรินทร์อย่าง     
ผ้าไหมมดัหมี่ลายตะขอมาออกแบบสร้อยคอเพื่อสร้างความ
แตกต่าง

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขวาสินรินทร์
คณุเวนกิา คำานลิ และคณุพพิฒัน์พงศ์ คงดี
88 หมู่ 1 ตำาบลเขวาสนิรนิทร์ อำาเภอเขวาสนิรนิทร์ 
จงัหวดัสรุนิทร์ 32000
โทร. 09 9934 1799, 08 8349 5435

ทนุวฒันธรรมลพบรีุ
(Cultural Heritage of Loburi)
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Showcase 
• เรื่อง : ฉัฐพร โยเหลา

ร้านกะลาเกาะเต่า 
คณุอภสิทิธิ์ ศรพีเิชยีร
2/14 หมู่ 3 ตำาบลเกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงนั 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี84280
โทร. 08 7270 3014 

กระเป๋าและท่ีใส่ของจากกะลามะพร้าว
กะลามะพร้าวมคีณุสมบตัด้ิานความคงทน ใช้ทำาผลติภณัฑ์

ได้หลากหลายทั้งภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องดนตรี ที่วาง      
แก้วนำ้า กระบวยตกันำ้า ฯลฯ ก่อนจะนำามาพฒันาต่อยอดจากทนุ
วัฒนธรรมสู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋าและที่ใส่ของอเนกประสงค์จาก
กะลาที่ได้รบัแรงบนัดาลใจจากลวดลายลกูปัด และขาหม้อสำารดิ
โบราณ ถ่ายทอดผ่านเทคนิคการเซาะร่องและลงสีบางๆ ตาม
ลวดลาย ประดับด้วยหอยมุกและสลักไม้ เพื่อเป็นที่จับสำาหรับ
เปิดและสร้อยลูกปัดสำาหรบัเป็นสายคล้องกระเป๋า 

เป็นการฉกีแนวการผลติแบบเดมิๆ ไปอย่างสิ้นเชงิ ทั้งๆ ที่
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีแนวคิดนี้มาก่อน คุณอภิสิทธ์ิ ศรีพิเชียร 
เจ ้าของร ้านกะลาเกาะเต ่า เล ่าถึงความสำาเร็จจากการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดสร้างงานในร้านว่า “เดิมร้านเราผลิตงาน
ศิลปะหลายรูปแบบ งานที่ผลิตขายส่วนใหญ่จะเป็นงานของใช้
ของตกแต่งทั่วไป เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมอื สร้อย
ข้อเท้า ลวดลายกจ็ะไม่ใช่เอกลกัษณ์ของจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเมื่อ

ร่วมโครงการของส�านกัพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม และได้รบัคำาแนะนำาจาก
อาจารย์ที่มาให้คำาปรึกษา จึงเกิดความคิดว่าที่จริง
แล้ววัฒนธรรมทางใต้ของเราก็มีสิ่งดีๆ มากมาย 
ทำาให้ผมเลอืกใช้ลายลูกปัด ซึ่งเป็นลายโบราณสมยั
ศรวีชิยัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการทำากระเป๋าสะพาย
และรูปแบบหม้อสำาริดมาเป็นแนวคิดทำากระเป๋าถือ 
ที่มีขาตั้งในแบบหม้อสำาริด งานทั้งหมดที่ทำาเป็น    
ต่อยอดจากงานกะลามะพร้าวธรรมดาที่ทำาอยู่แล้ว 
ที่ไม่เคยคดิเลยว่าจะสามารถนำามาก่อเกดิคณุค่าและ
สร้างมูลค่าในการขายได้อย่างนี้ ทำาให้กลุ่มลูกค้า    
กเ็ปลี่ยนไปจากเดมิ จากลกูค้ากลุม่วยัรุน่ไปเป็นกลุม่
ลูกค้าที่มีกำาลังซื้อสูงเพิ่มขึ้น และตอนนี้ก็กำาลัง
ออกแบบงานปิ่นปักผมและกิ๊ฟท์ติดผมเพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มมูลค ่าทางทุนวัฒนธรรมที่ เรามีอยู ่ลงใน
ผลติภณัฑ์ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ”

ทุนวัฒนธรรมศรวิีชัย
(Cultural Heritage of Srivichaya)
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ทุนวัฒนธรรมศรวิีชัย
(Cultural Heritage of Srivichaya)

เอกลักษณ์ของเมืองนคร ในอดีตใช้เป็นเงินตรา   
สมยัศรวีชิยัและใช้เป็นเครื่องรางที่นบัถอืกนัมาจนถงึ
ปัจจบุนัที่ดงึเอาเอกลกัษณ์นี้มาใช้ เพราะบางคนยงั
ไม่รู้จกัว่าเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดมิของศรวีชิยั เมื่อเข้าร่วม
โครงการฯ กับส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำาให้มองเห็นโอกาส
ตรงนี้ จงึดงึเอามาใช้เป็นเครื่องประดบั สร้อย ต่างหู 
จี้ แหวน กำาไร และออกแบบรูปทรงให้ทันสมัยขึ้น 
เมื่อผลิตและวางจำาหน่ายออกไปก็สร ้างความ         
พึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างมาก ซึ่งตอนนี้กำาลังคิดที่จะ
ต่อยอดออกแบบชิ้นงานใหม่ๆ ออกสูต่ลาดเพิ่มเตมิ”

นครหัตถกรรม 
คณุวชริะ นกอกัษร
1 ถนนสระเรยีง ตำาบลในเมอืง อำาเภอเมอืง 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000
โทร. 08 2421 1140

Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์ อินโน

เครื่องประดับและของใช ้จาก 
เปลือกหอย

เครื่องถมเป็นเครื่องราชปูโภคของพระมหากษตัรย์ิ
ไทยมาตั้งแต่สมยักรงุศรอียธุยาจนถงึปัจจบุนั จากงาน
เครื่องถมที่เน้นการเขียนลวดลายไทยสู่การพัฒนาให้
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ ่นใหม่ โดยใช้
แนวคิดจากลูกปัดในทุนวัฒนธรรมศรีวิชัย ออกแบบ
เป็นกำาไลและแหวนเงินที่นำาเทคนิคการเจาะรูมาใช้ 
เพิ่มเติมความสวยงามด้วยการถมยาเป็นลวดลาย
ดอกไม้ นอกจากนั้น ยังนำาจินตนาการจากฟองคลื่น 
มาเป็นแนวคดิในการออกแบบถาดใส่ของเทคนคิบเุงนิ 
ถมยาด้วยลวดลายดอกพดุตาน

ผลงานที่ต่อยอดต้นทนุประสบการณ์การสร้างงาน
เครื่องถมที่สบืทอดผลงานจากรุน่พ่อสูรุ่น่ลูก มากว่า 40 
ปี กลายมาเป็นเครื่องประดบัและของใช้ผลงานใหม่ใส่
ลวดลายก้นหอยที่ถอดแบบมาจาก “เม็ดมโน” 
สัญลักษณ์ความมั่งคั่งของท้องถิ่น เพิ่มเข้าไปเพื่อ  
สร้างคุณค่าให้ชิ้นงาน ส่งผลให้สินค้าขายได้ง่ายขึ้น 
คุณวชิระ นกอักษร เจ้าของศูนย์นครหัตถกรรม      
เล่าถงึความมคีณุค่าของตวัชิ้นงานว่า “เมด็มโน เป็น
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Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์  อินโน

กระเป๋าย่านลิเภาแบบคล้องแขน

ทุนวัฒนธรรมศรวิีชัย
(Cultural Heritage of Srivichaya)

กลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา
คณุเสงี่ยม คาวนิธร
147/3 หมู่ 7 บ้านหนองบวั ตำาบลนาเคยีน 
อำาเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000
โทร. 08 5476 2852

ย่านลิเภาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นหรือเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง (ภาษา
ท้องถิ่นภาคใต้เรยีกเถาวลัย์ว่า “ย่าน”) มคีณุสมบตัทิี่ด ีคอื ลำาต้น
เหนยีว ชาวบ้านจงึนำามาจกัสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ พฒันา
เป็นผลติภณัฑ์กระเป๋าถอืที่ผสานภมูปัิญญาการสานย่านลเิภาและ
นำาการพัฒนาลวดลายของลูกปัด โดยพัฒนาทั้งรูปทรงและ
ลวดลาย โดยลดทอนลายบนลูกปัดให้เหลือเพียงลายกราฟิก    
ย้อมเส้นลเิภาให้เป็นสดีำา ออกแบบ 2 แนวทาง สำาหรบัสวมใส่กบั
ผ้าไทยและกระเป๋าถอืแบบ Clutch เพื่อความลงตวัทั้งกบัเครื่องแต่งกาย
อย่างไทยและแบบสมยัใหม่

จากแนวความคิดที่ต้องการจะสร้างงานใหม่ในแบบที่ไม่เคย
ทำามาก่อน เพื่อจบักลุม่ลกูค้าสมยัใหม่ๆ มากขึ้น ทำาให้ คุณเสงีย่ม 
คาวินธร ประธานกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา ที่เกิดการ   
รวมกลุ่มผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการนำาย่านลิเภาผลิตงาน
หมวก กระเป๋าถอื กำาไร พดั งานถมเงนิ ถมทอง มานานกว่า 7 ปี 
“จุดเด่นของงานที่ลูกค้าให้การยอมรับคือความสวยงามของ
ลวดลายและความปราณตีในแต่ละชิ้นงาน ลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็น
ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ซื้อผ่านการออกงานบธูที่หน่วยงาน
จดัขึ้นและผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เป็นต้น เมื่อมโีอกาส
ร่วมโครงการทุนวัฒนธรรมของส�านักพัฒนาอุตสาหกรรม       
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กเ็กดิไอเดยีที่อยากจะทำางานชิ้นใหม่ๆ 
ขึ้นเพื่อจับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ๆ โดยยังคงเอกลักษณ์ภูมิปัญญา     
ท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป และเมื่อผลติและทดลองจำาหน่ายกถ็อืว่า
ผลตอบรับที่ได้ดีมาก สามารถสร้างมูลค่าสินค้าเพิ่มมากขึ้นจาก
ราคาเดมิถงึ 20%” 
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โคมไฟจากหนังแกะลาย
การแกะหนังเป็นงานหัตถกรรมที่สืบทอดควบคู่มา

กับการเล่นหนังตะลุง แต่เดิมจะทำาเฉพาะการขึ้นรูป
สำาหรับเชิดเท่านั้น จึงได้นำาภูมิปัญญามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์โคมไฟและถ่ายทอดลวดลายลูกปัดไว้บน    
แผ่นหนังประกอบเป็นโคมไฟรูปทรงกรงนกเขาชวาที่
สะท้อนเรื่องราวเฉพาะถิ่นของภาคใต้ สู่การพัฒนาการ
ออกแบบโคมไฟ 3 รูปแบบ ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งโต๊ะ 
โดยแสงไฟที่ส่องผ่านแผ่นหนงัจะให้ความละมนุ และแสง
ที่ลอดผ่านลายฉลจุะมอบบรรยากาศใหม่ๆ แก่ห้องอกีด้วย

คุณสมทรง ห่อหุ ้น ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนแกะ         
รูปหนงัตะลงุ เปิดเผยถงึที่มาของชิ้นงานว่า “เดมินั้นงานผลติ
ของกลุ่มจะเป็นงานแกะลายตกแต่งประดับบ้าน รีสอร์ท  
ผลงานภาพที่ขายดทีี่สดุเป็นงานรูปพระฤาษทีี่ลกูค้านยิมซื้อ
ไปใส่กรอบตกแต่งบูชา ส่วนโคมไฟหนังแกะลาย เป็นงาน
ชิ้นใหม่ที่กลุ่มทดลองดูว่าจะทำางานอะไรออกมาให้ดูแปลก
และแตกต่างออกไป โดยที่ยังคงนำาเอางานชิ้นเดิมๆ ที่เคย
ผลิตอยู่แล้วมาต่อยอดสร้างเป็นงานชิ้นใหม่จึงปรึกษากับ           
นักออกแบบของส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน        
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม จงึเลอืกทำาโคมไฟทั้งแบบแขวน
และแบบตั้ง โดยใช้วัสดุหนังแกะมาฉลุเป็นลวดลายกนก    
ซึ่งเป็นงานที่ทางกลุ่มมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วมาใส่อยู่ในตัว
โครงสร้างโคมไฟ เน้นการออกแบบเป็นกรงนกหวัจกุ กรงนก
ที่เป็นเอกลกัษณ์ของปักษ์ใต้ที่ใครๆ กร็ู้จกั ส่งผลให้เกดิเป็น
ชิ้นงานโคมไฟที่มีการผสมผสานอย่างลงตัว เมื่อนำาไปวาง
จำาหน่าย กส็ามารถสร้างราคาขายได้มากกว่าโคมไฟทั่วไป 
แม้ในปัจจุบันงานชิ้นนี้ยังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
เพื่อให้มีรูปแบบเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากขึ้นกว่านี้     
แต่คาดว่าหากทำาสำาเร็จชิ้นงานนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมของใต้ที่โดดเด่น
และขายได้ราคาเหมอืนอย่างงานแกะรูปหนงัตะลงุกเ็ป็นได้”

Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์ อินโน

วิสาหกิจชุมชนแกะรูปหนังตะลุง 
คณุสมทรง ห่อหุ้ม
316/4 หมู่ 5 ซอยโรงเจ ถนนกาญจนาภเิษก ตำาบลปากพูน 
อำาเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000
โทร. 08 4064 5916

ทนุวฒันธรรมศรวีชัิย
(Cultural Heritage of Srivichaya)
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Showcase 
• เรื่อง : ฉัฐพร โยเหลา

พวงกุญแจกรชิรามันห์
กรชิเมอืงรามนัห์เป็นกรชิตระกลูสำาคญัใน

ประวัติของกริช ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้ปรับแบบ
แก้ไขในรูปแบบของตวักรชิให้ทางกลุม่สามารถ
ผลิตได้ง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำาหน่าย
สินค้า จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือรูปแบบ
ของกริชรามันห์ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ของ
ศิลปะลังกาสุกะ ที่ได้มีการนำามาตัดทอนให้
เหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และได้มี
การออกแบบโลโก้กับทางกลุ่มพร้อมกับการ
ออกแบบแผ่นป้ายรองหลังสินค้า เพื่อสร้าง
เอกลกัษณ์และส่งเสรมิการตลาด

คุณตพีะลี อะตะบู ประธานกลุม่สหกรณ์
กรชิรามนัห์ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัการสร้าง
งานชิ้นนี้ว่า “ที่นี่เป็นแหล่งผลติกรชิที่มชีื่อเสยีง
ในภาคใต้ มสีมาชกิในสหกรณ์รวมกว่า 60 คน 
ช่วยกนัผลติและจำาหน่ายผลติภณัฑ์ประจำาท้องถิ่น 
ซึ่งกค็อื กรชิโบราณ อนัเป็นงานดั่งเดมิและได้
รับการยอมรับทั่วไป เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
ทำาให้เกดิความคดิที่จะสร้างงานใหม่ๆ ที่ผสม
ผสานความร่วมสมยัและคงเอกลกัษณ์ของงาน
พื้นบ้านไว้ จึงเข้าร่วมโครงการทุนวัฒนธรรม
ของส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน      
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเลือกที่จะ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ แต่ยังคง   
รักษารูปแบบกริชรามันห์ อันเป็นเอกลักษณ์
วัฒนธรรมศรีวิชัยเอาไว้ในชิ้นงาน และตั้งใจ    
ที่จะให้เป็นสนิค้าต้นแบบและส่งต่อให้เยาวชน

ทนุวัฒนธรรมศรีวิชยั
(Cultural Heritage of Srivichaya)

ในท ้องถิ่นที่ เป ็นคนรุ ่นใหม ่ช ่ วยกันคิดนำา
ภูมปิัญญาท้องถิ่นนี้ ไปพฒันาต่อยอดพฒันาให้
เป็นพวงกุญแจประจำาท้องถิ่นหรือทำาเป็นสินค้า
อื่นๆ เนื่องจากคนรุ่นใหม่จะมีความสามารถใน
การนำาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยผลิต
และสร ้างงานได ้หลากหลายขึ้นโดยไม ่ทิ้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส    
การขายไปยงักลุ่มนกัท่องเที่ยว ข้าราชการ และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้
กลบัคนืสู่ท้องถิ่นได้อกีด้วย” 

กลุ่มสหกรณ์กริชรามันห์
คณุตพีะล ีอะตะบู 
54/1 หมู่ 2 ตำาบลตะโล๊ะหะลอ อำาเภอรามนั 
จงัหวดัยะลา 95140
โทร. 08 6299 3413
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ทุนวัฒนธรรมศรวิีชัย
(Cultural Heritage of Srivichaya)

กลุ่มศูนย์กลางเยาวชนเรือกอและ
คณุฟายซีนั ยามา 
97 หมู่ 10 ตำาบลโคกเคยีน อำาเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 96000
โทร. 08 9465 6317

พวงกุญแจไม้พายลายเรอืกอและ
กุแหละ หรือ กอและ เป็นคำาภาษามลายู ใช้เรียกเรือประมง

ขนาดเลก็หรอืขนาดกลาง บางครั้งกใ็ช้เรยีกเรอืขนาดใหญ่ได้เช่นกนั 
ความสง่างามของเรือกอและอยู่ที่การตกแต่งลวดลายตั้งแต่หัวเรือ   
ถึงท้ายเรือ เป็นการเพิ่มสีสันให้กับเรือโดยวาดลวดลายจิตรกรรม      
แล้วระบายสีสวยงามสะดุด ในส่วนประดับของเรือกอและ ได้แก่    
จาปิง บางา เพิ่มเติมรายละเอียดด้วยการฉลุลวดลายแล้วระบายส ี
แต่มาในระยะหลงัไม่มกีารแกะสลกัจะมเีพยีงการพฒันารูปแบบของ
ลวดลายจติรกรรมไปตามยคุสมยั  ในส่วนของการพฒันาผลติภณัฑ์
ชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือกอและ นำามาออกแบบเป็น       
พวงกุญแจที่มีลวดลายของเรือกอและ มีการตัดรูปทรงให้เข้ากับ
ลวดลายของเรอืโดยเน้นไปยงัรูปทรงของไม้พายที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะ

คุณฟายีซัน ยามา ประธานกลุ่มศูนย์เยาวชนเรือกอและ 
“แนวคิดนี้เกิดจากที่มีโอกาสร ่วมโครงการทุนวัฒนธรรมของ       
ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม      
ที่ให ้ออกแบบงานที่ใช ้ทุนงานผลิตเดิมมาใส ่ทุนวัฒนธรรม                    
พื้นบ้านสร้างคณุค่าให้ชิ้นงาน ออกแบบมาหลายอย่าง ปากกา ดนิสอ 
พวงกญุแจ แต่ที่ผลติได้จรงิคอื พวงกญุแจ มคีณุค่าที่รูปร่างที่ทำาเปน็
ไม้พายมีลายที่ถอดแบบมาจากลายเรือกอและ ที่โชว์คุณค่าของ      
ทนุวฒันธรรมท้องถิ่นที่มเีอกลกัษณ์ชดัเจนที่สดุ และเมื่อผลติต้นแบบ
ออกมากเ็สรมิการออกแบบโลโก้และทำาแพก็เกจ็จิ้ง ทำาให้สามารถทำา
เป็นงานจรงิที่ขายได้ทนัท ีและมรีาคาสมเหตสุมผล ส่งผลให้เกดิการ
พฒันาต่อยอดผลติภณัฑ์ได้อกีหลายอย่างประเภท อาท ิเฟอร์นเิจอร์
ไม้เรอืกอและ เป็นต้น”



อุตสาหกรรมสาร26

Showcase 
• เรื่อง : นุชเนตร จักรกลม

ตุ๊กตาไม้รปูสบิสองนักษัตร 
ตุ๊กตาไม้สิบสองนักษัตรที่ออกแบบโดยเพิ่มประโยชน์

ใช้สอยให้มากขึ้น อาท ิกล่องเกบ็เหรยีญสตางค์ ใส่ไม้จิ้มฟัน 
หรอืใส่ของใช้จกุจกิบนโต๊ะทำางาน เป็นต้น สร้างขึ้นด้วยเทคนคิ
การทำาแยกชิ้นแล้วประกอบขึ้นเป็นตัวเพื่อให้อวัยวะบางส่วน
หมนุได้ เป็นการสร้างจดุเด่นของชิ้นงานที่เรยีกอารมณ์ขนัและ
ทำาให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ โดยผลงานจะมีสอง
บคุลกิทั้งแบบตวัใหญ่ เขยีนส ีและตกแต่งด้วยวสัดอุื่นๆ อาท ิ
ผ้าไหม ใช้กลุ ่มสีจากเครื่องแต่งกายชาติพันธุ ์ในล้านนา     
ส่วนแบบตวัเลก็ เน้นงานลกัษณะการ์ตูน สธีรรมชาติ

ชิ้นงานดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากงานที่ผลิตขาย      
อยู่แล้วซึ่งเป็นตุ๊กตาไม้แนวลวดลายน่ารัก ตามสมัยนิยม    
หลังจากที่ได้ร่วมโครงการทุนวัฒนธรรมกับส�านักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำาให้มี
ความคดิที่จะสร้างงานที่เพิ่มคณุค่าและสร้างรายได้คนืสูก่ลุ่ม
ได้มากขึ้น คุณคนงึนจิ บุญจันทร์ต๊ะ ตวัแทนวสิาหกจิชมุชน
บ้านตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือ เล่าถึงความสำาเร็จในการนำา      
ทนุวฒันธรรมมาสร้างในชิ้นงานรูปแบบใหม่ว่า “วสิาหกจิเรา
มีชื่อเสียงด้านงานผลิตภัณฑ์งานไม้ จากเดิมที่เน้นงาน
ออกแบบเป็นรูปสตัว์ 12 ราศ ีสไตล์น่ารกั แบบที่ขายดส่ีวนใหญ่

เป็นแนวสตัว์ซาฟารอีย่าง ยรีาฟ ม้าลาย เป็นต้น เมื่อ
นำาทุนวัฒนธรรมพื้นบ้านมาออกแบบชิ้นงานใหม่ๆ      
จงึผสมเรื่องราวในหมูบ้่านเราที่มกีลุม่ชาวไทลื้อที่อพยพ
มาจากมณฑลยนูาน 12 ปันนาของจนีมากว่า 600 ปี 
มีผ้าไทลื้อที่มีลวดลายสวยงามทรงคุณค่าเลื่องชื่อ 
มานาน และนำาลายผ้าไทลื้อมาใส่ในงานตุ๊กตาไม้  
รูป 12 นกัษตัร ด้วยการเพ้นท์เป็นลวดลายจากผ้าไทลื้อ 
เสริมกล่องไม้เล็กๆ ติดด้านหลังเป็นการเพิ่มฟังก์ชั่น  
การใช้งาน ปัจจบุนัสามารถจำาหน่ายเป็นชดุสบิสอง
นกัษตัร เป็นของขวญั-ของฝาก เพิ่มโอกาสการขาย
ในกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนได้มากขึ้น และยัง     
ยกระดับสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าได้อย่าง   
โดดเด่นอกีด้วย”.

ทุนวฒันธรรมล้านนา
(Cultural Heritage of Lanna)

วิสาหกิจชุมชนบ้านตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือ
คณุคนงึนจิ บญุจนัทร์ต๊ะ
83 หมู่ 4 ตำาบลลวงเหนอื อำาเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 50220
โทร. 08 7301 0693



อุตสาหกรรมสาร 27อุตสาหกรรมสาร

Showcase 
• เรื่อง : นุชเนตร จักรกลม 

วิสาหกิจชุมชนผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปครบวงจร (บจก.ทรงเสน่ห์)
คณุนวพงศ์ ทรงคำา
344 หมู่ 11 ตำาบลหนองหาร อำาเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 50290
โทร. 08 6656 4620, 08 1784 4024

กระเป๋า “ขนมจีนน�้าเงี้ยว” 
แบรนด์ BONO Studio

งานกระเป๋าชุดนี้ได ้แรงบันดาลใจจาก
ขนมจีนนำ้าเงี้ยว ซึ่งเป็นอาหารเมืองที่ขึ้นชื่อของ
เชียงใหม่ ในหม้อนำ้าเงี้ยวมักประกอบด้วยชิ้น
เลือดหมูกับหมูสับ นำ้าเงี้ยวบนขนมจีนแล้ว 
กระเทยีม ต้นหอม-ผกัช ีนำามาใส่ไอเดยีสร้างสรรค์
ชุดกระเป๋าที่ประกอบด้วยกระเป๋าสะพาย 2 ใบ
และกระเป๋าใส่ของจกุจกิ 1 ใบ ใช้วสัดพุวีซีพีมิพ์ลาย
ผสมกบัหนงั หูกระเป๋าทำาเป็นรูปช้อน-ส้อม พร้อม
รบัประทาน

คุณนวพงศ์ ทรงค�า ผู ้บริหารบริษัท        
ทรงเสน่ห์ เปิดเผยถงึที่มาแนวคดิการสร้างสรรค์ 
ชิ้นงานว่า “เราเป็นโรงงานผลติเสื้อผ้า ชดุนกัเรยีน 
ชดุวอร์ม ชดุโปโล ผ้าคลมุเก้าอี้ โดยรบัผลติสนิค้า
ตามออร์เดอร์ให้กับองค์กร ภาครัฐและเอกชน
ต่างๆ ซึ่งงานที่รบัมาจะส่งต่อไปยงัวสิาหกจิชมุชน
ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูปครบวงจรเพื่อกระจายงาน
กระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ก่อนจะได้       

ทนุวัฒนธรรมล้านนา
(Cultural Heritage of Lanna)

ไอเดียผลิตกระเป๋า “ขนมจีนนำ้าเงี้ยว” ที่เกิดจากการที่ได้
เข้าร่วมโครงการของส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับทุน
ทางวฒันธรรมที่มอียูใ่นท้องถิ่น ทำาให้นำาเอาอาหารพื้นเมอืง
ยอดนยิมอย่างขนมจนีนำ้าเงี้ยวมารวมกบัความถนดัของการ
สร้างชิ้นงานที่มีอยู่ โดยเลือกผ้าแคนวาสที่มีความทนทาน
กว่าผ้าทั่วไป ปรบัเทคนคิการทำาลายโดยใช้งานกราฟิกเข้า
มาช่วย ผลติออกมา 2 รูปทรงที่กลุ่มลูกค้านยิมและพกพา
สะดวก ได้แก่ กระเป๋าถอืและกระเป๋าสะพาย ที่โดดเด่นเรื่อง
การออกแบบที่เฉพาะตวัด้วยลายเส้นขนมจนีภายใต้แบรนด์
ของตวัเอง ซึ่งเป็นมูลค่าที่ได้จากการนำาทนุวฒันธรรมด้าน
อาหารซึ่งใกล้ตัวและเข้าถึงได้ง่ายมาใส่ในชิ้นงานได้อย่าง
สร้างสรรค์
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ชดุกาแฟ ชามซุป และชามก๋วยเต๋ียว
จากดินเผาลายน�า้เคลือบนูนแบบโบราณ

รวมถงึกลุม่นกัสะสมได้อกีด้วย ทั้งนั้นยงัได้เตรยีมต่อยอด
ทนุวฒันธรรมโดยวางแผนที่จะผลติงานชิ้นใหม่ๆ ออกมา
เป็นงานแบบปั้นนูนอิสระ เช่น พวกรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ 
เป็นต้น”

ทุนวัฒนธรรมล้านนา
(Cultural Heritage of Lanna)

ประติมากรรมดินเผาล�าพูน
คณุนพินัธ์ ทองศริิ
61/9 หมู่ 9 ตำาบลเหมอืงง่า อำาเภอเมอืง จงัหวดัลำาพูน 51000
โทร. 08 6191 1811

งานดินเผาลงลายนำ้าเคลือบนูนแบบโบราณ        
ถูกพัฒนาร่วมกับส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน     
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นชุดกาแฟที่มีทั้ง       
ถ้วยกาแฟ จานรอง แก้วเหยือก ชามซุป และชาม
ก๋วยเตี๋ยว เพื่อขยายสู่กลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ แต่ยงัคงใส่
ลวดลายจิตรกรรมที่เป็นเครือเถาว์ ลายดอกพุดตาน 
กลีบลำาดวน ผสานเข้ากับอัตลักษณ์นำ้าเคลือบแนว    
ศลิาดล (เขยีว ดำา ขาว นำ้าตาล นำ้าเงนิ)

คุณนพัินธ์ ทองศริ ิผูบ้รหิารประตมิากรรมดนิเผา
ลำาพูน อธิบายถึงจุดเด่นของงานว่า “ผมมีต้นทุนเดิม   
อยู่แล้วคอื การผลติงานเคลอืบนูนผลติงานพวกของใช้
ในชวีติประจำา อาท ิถ้วย ชาม แก้ว เป็นสนิค้าส่งออก
และผลติตามลกูค้าสั่ง เช่น กลุม่โรงแรม รสีอร์ท ซึ่งงาน
เคลือบนูนจะมีจุดเด่นตรงที่สร้างความรู้สึกด้านความ
สัมผัสที่ต่างจากงานเซรามิกทั่วไป ส่วนเทคนิคเคลือบ
ศลิาดล มจีดุเด่นตรงที่สารเคลอืบนี้เป็นสารที่มปีฎกิริยิา
กับพวกสารพิษต่างๆ นำ้าในภาชนะศิลาดลจะเปลี่ยน
ทนัทเีมื่ออาหารนั้นมสีารพษิ นยิมใช้มากในสมยัโบราณ
เป็นเทคนิคที่ผมสะสมประสบการณ์มาตั้งแต่ปี 2530 
หรือ 20 กว่าปีแล้ว สำาหรับแนวคิดในการนำาทุน
วฒันธรรมพื้นบ้านมาสร้างมูลค่าในงานผลตินี้มาพฒันา
ใส่ในงาน ซึ่งได้ออกแบบเป็นงานเคลอืบดนิเผาทำาเป็น
ชดุกาแฟ ชามซปุ และชามก๋วยเตี๋ยว ผมเลอืกใช้ดอก
พุดตาน ดอกไม้ที่มีความหมายทางศาสนาที่ใช้เป็น
ดอกไม้บูชามาแต่โบราณ มาดัดแปลงเป็นลายเส้น
ดอกไม ้ให ้ ดู โมเดิร ์นใส ่ลงบนภาชนะนำาไปผ ่าน
กระบวนการเคลอืบแนวศลิาดล หลงัจากที่ได้เป็นสนิค้า
ต้นแบบ กส็ามารถต่อยอดเป็นงานผลติได้จรงิ ปัจจบุนั
ได้รับยอดสั่งผลิตจากลูกค้ากลุ่มโรงแรม รีสอร์ท และ
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Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์  อินโน 

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ไม้มะม่วง
65 หมู่ 6 ตำาบลวงัใต้ อำาเภอวงัเหนอื จงัหวดัลำาปาง 52140
โทร. 08 9756 5839

กระบอกน�า้จากไม้ไผ่ลวดลายก้นหอย 

ทุนวัฒนธรรมล้านนา
(Cultural Heritage of Lanna)

ภมูปัิญญาอายนุบัร้อยปี  ผมเป็นผูร้เิริ่มและพฒันาสนิค้า
ใช้ไม้ไผ่ซางที่เกิดในหมู่บ้านจำานวนมากมาใช้ทำาให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ และได้รบัความสนใจจากลกูค้ามาตั้งแต่
ปี 2539 จนทกุวนันี้ และเมื่อเข้าร่วมโครงการของส�านัก
พัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
ที่ใช้ทนุวฒันธรรมท้องถิ่นมาพฒันาสร้างงานใหม่ กค็ดิว่า
จะทำาอะไรให้ดูน่าสนใจ ขายได้ และใช้ของดั่งเดมิที่ทำาอยู่  
โดยต้นทุนเดิมคือ งานกระบอกนำ้าไม้ไผ่นำามาลองใส่    
ลายดู ตอนแรกกใ็ช้เชอืกมาคาด แต่พอมาลองใช้ผกัตบ
ชวามาทำาเป็นลายกลับเป็นที่พอใจของลูกค้า และ
สามารถทำาให้สินค้านี้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้ 
ส่วนลวดลายบนชิ้นงานนั้นเลือกใช้ลายก๊ากื้อ หมายถึง 
ก้นหอย ลักษณะเป็นการวนของก้นหอยเปรียบเสมือน 
การโคจรของพระอาทติย์  พระจนัทร์ และดวงดาว สร้าง
ความสวยงามและสะดุดแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ยังนำา     
ไม้มงคลมาทำาเป็นไม้สำาหรับอุดนำ้ากันนำ้าหกและมดเข้า     
ยิ่งทำาให้เป็นงานที่ทรงคุณค่าสามารถทำาสินค้ามีมูลค่า
เพิ่มจากงานที่ขายอยูเ่ดมิได้อกี 10% ปัจจบุนัทางกลุม่ยงั
ได้วางแผนผลติงานชิ้นใหม่ ทำาเป็นงานเชงิเทยีนไม้ไผ่ที่มี
ประโยชน์ใช้สอยใส่เอกสารได้”

ผลิตภัณฑ ์ที่พัฒนาจากพื้นฐานงานเดิม           
เติมลวดลายแห่งทุนวัฒนธรรมที่สามารถนำาไป        
ต่อ ยอดได้จรงิและก่อให้เกดิมูลค่าเพิ่ม โดยลวดลาย
ที่ใช้ คือ ลายก๊ากื้อหรือลายก้นหอยของชาวม้งและ
ลายอาลูละโอของชาวอาข่า ที่ใช้ทำาลวดลายประดบั
บนกระบอกไม้ไผ่

คุณเลิศยุทธ ยศบุตร ประธานกลุ่มจักสาน
ผลติภณัฑ์ไม้ไผ่ไม้มะม่วงกล่าวถงึผลติภณัฑ์ของกลุม่
ว่า “เดมิเราผลติงานโอทอปประเภทแก้วนำ้า กระบอก
นำ้าดื่มไม้ไผ่ของคนโบราณ และผลิตเชิงเทียนหอม    
ส ่งออกตลาดต ่างประเทศ เป ็นงานที่สืบสาน
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Showcase 
• เรื่อง : ฉัฐพร โยเหลา

เคร่ืองประดับก�าไลและจี้
ลาย “นาคให้น�า้”

วัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้สร้างคุณค่าเพิ่มในชิ้นงานสร้าง
มูลค่ารายได้มาสู่กลุ่มในปัจจบุนั คุณเครือวัลย์ ค�าลือ 
ประธานกลุ่มเปิดเผยในเรื่องว่า “ในการร่วมโครงการฯ 
กับนักออกแบบของส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
ให้สร้างชิ้นงานจากวฒันธรรมท้องถิ่น กไ็ด้แรงบนัดาลใจ
การจากผ้าพื้นบ้านทางภาคเหนือ เราเห็นว่ามีลวดลาย 
ที่สวยงามและไม่จำาเป็นต้องอยู่บนงานผ้าอย่างเดียว      
ก็เลยนำาลายผ้านั้นมาทำาเป็นลายบนงานเครื่องเงิน    
ผลติเป็นงานกลุม่เครื่องประดบั กำาไลและจี้ ส่วนที่เลอืกใช้ 
ลายนาคให้นำ้า เพราะตัวพญานาค เป็นความเชื่อของ  
คนโบราณที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของคนใน
จังหวัดพะเยา เชื่อกันว่าที่กว๊านพะเยาในสมัยแต่ก่อน  
จะเหน็พญานาคมาบอกให้รู้ว่านำ้าจะขึ้นจะมาระดบัไหน และ
ที่วดัพระศรคีมคำา วัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดจะมีพญานาค
คุม้ครองดูแลอยู ่ ซึ่งสนิค้านี้เมื่อทำาเป็นต้นแบบกส็ามารถ
นำาไปผลติต่อยอดการขายได้จนทกุวนันี้ โดยเฉพาะกลุ่ม
ลกูค้าที่เข้าใจตวังานและมคีวามเชื่อด้านนี้ที่เขาสมัผสัได้ 
งานที่ได้รับความนิยมและสั่งซื้อส่วนใหญ่จะเป็น แหวน 
จี้ กำาไล ตามลำาดบั

กลุ่มเครื่องประดับเงินบ้านต๋อม
517 หมู่ 13 ตำาบลบ้านต๋อม อำาเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000
โทร. 08 1473 7013

งานเครื่องประดบัเพชรสวสิที่ปรบัโฉมจากเดมิโดยใช้
เทคนิคการลงยาผสมเพชรสวิส และลวดลายจากทุน
วัฒนธรรมที่ทำาให ้เกิดรูปแบบงานที่น ่าสนใจ โดย
ผลติภณัฑ์ได้แรงบนัดาลใจจากลายผ้าจากลายนาคให้นำ้า 
ซึ่งมคีวามหมายอนัเป็นมงคล หมายถงึความอดุมสมบรูณ์
ของชาวล้านนา หยิบเพียงลายเส้นมาเป็นงานออกแบบ
ลายอ๊ะหน่ายอืของลซีูที่มลีกัษณะเป็นแถบและเขี้ยวหมา

ผลงานนี้เกิดจากกลุ่มเครื่องประดับเงินบ้านต๋อม    
ซึ่งเป็นกลุม่งานที่มชีื่อเสยีงด้านการผลติงานประเภทโลหะ
เงนิ ผลติเป็นงานกำาไล แหวน ต่างหู สร้อยคอ และจี้  ผลติ
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญงานด้านจิวเวอรี่ มากว่า 10 ปีแล้ว  
โดยสินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่มีทั้งเองขายผลิตวางขายเอง  
นำาขายตามงานออกบูธร่วมกับหน่วยงานราชการและ  
ขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงรับทำาตามออร์เดอร์ที่
ลูกค้าสั่ง การนำาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาดีไซน์นำา

ทนุวัฒนธรรมล้านนา
(Cultural Heritage of Lanna)



อุตสาหกรรมสาร 31อุตสาหกรรมสาร

ทนุวฒันธรรมล้านนา
(Cultural Heritage of Lanna)

Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์  อินโน

กลุ่มหนองเล็งทรายงานปั้น
คณุนภดล เสมอเชื้อ
8 หมู่ 7 ตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 56130
โทร. 08 0492 4852

งานป้ันขี้เลื่อยที่ปรบัโฉมจากลวดลายมงักรที่เป็นความถนดัและ
มขีนาดใหญ่มาเป็นงานป้ันที่ใช้ทนุวฒันธรรม ภาพปีนกัษตัรที่ปรากฏ
จากแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบวั จงัหวดัพะเยา เตมิฟงัก์ชั่นใชง้านที่
เป็นกล่องไม้และเป็นบรรจภุณัฑ์ในตวั

แนวทางการผลติงานของกลุม่หนองเลง็ทรายงานป้ัน ที่สร้างงาน
จากการนำาวัสดุที่เหลือใช้พวกเศษไม้จากโรงงานตะเกียบที่กำาลัง      
จะถูกนำาไปทิ้งมาทำาเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์ คุณนภดล เสมอเช้ือ 
ประธานกลุ่มหนองเล็งทรายงานปั้น กล่าวถึงแรงบันดาลใจการ    
สร้างงานว่า “พวกผมเป็นกลุม่คนพกิารที่รวมกนัเพื่อผลติงานป้ันจาก
เศษไม้ เราจัดตั้งกลุ่มและขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการปี 2554     
ผลิตงานปั้นหุ่นไม้ขี้เลื่อย เป็นรูปเหมือนสัตว์มงคล นักษัตรปีเกิด    
เป็นงานตั้งโต๊ะ แขวนผนงั และงานของชำาร่วยทำาขึ้นอยู่กบัลูกค้าสั่ง 
สนิค้าที่ขายดจีะเป็นรูปเหมอืนมงักร พญานาค รูปสตัว์ปีเกดิ สนิค้า
ส่วนใหญ่พัฒนามาจากที่ผมเป็นคนชอบจำา ไปเห็นตรงไหนดีเราก ็ 
เอามาทำา ผ่านการลองผิดลองถูก แต่ไม่ท้อ ที่สำาคัญยังได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐให้มีโอกาสแนะนำาสินค้าไปแนะนำา
ขายผ่านช่องการออกบูธตามงานต่างๆ ทำาให้ทุกวันนี้สินค้าเรา
สามารถผลิตงานปั ้นหัวดินสอส่งออกไปต่างประเทศได้แล้ว  
สำาหรับงานปั ้นขี้เลื่อยประดับ เป็นชิ้นงานที่ร่วมโครงการทุน
วัฒนธรรมกับส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เป็นงานท้าทายความคิดผมที่จะต้องหนีออกไป 
จากจุดเดิมที่เคยทำาให้ได้ เพื่อพิสูจน์และพัฒนาให้คนรู้จักเรา    
และยอมรับในผลงานเราให้ได้ ซึ่งงานปั ้นรูปมังกรบนกล่อง
อเนกประสงค์ เป็นงานที่ภูมใิจและเป็นบทพสิูจน์ความสำาเรจ็ที่ได้
เราสามารถนำาเศษขยะที่เขาทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ก่อให้
เกิดรายได้ ช่วยสร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับคนพิการ        
ในหมู่บ้านของเราได้อกีด้วย”

งานป้ันขีเ้ล่ือยประดับบนกล่องเอนกประสงค์
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Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์  อินโน

เคร่ืองประดับเงินลายปนูป้ันวดันางพญา

Heng Silver Factory
คณุสพุศิ บตุร์ดี
34 หมู่ 6 ตำาบลทุ่งโพ อำาเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธาน ี61160
โทร. 08 3117 6586, 08 9693 1848

ชุดเครื่องประดับเงินที่ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นใหม่ 
สะท้อนแรงบันดาลใจจากคุณค่าความวิจิตรของลายปูนปั้นบน
กรอบซุ้มวดันางพญา อทุยานประวตัศิาสตร์ศรสีชันาลยั จงัหวดั
สุโขทัย โดยนำาความงดงามทางฝีมือของช่างปูนปั้นในอดีตมา 
สร้างสรรค์ผา่นชิ้นงานเครื่องประดบัเงนิในรูปแบบต่างๆ ทั้งแหวน 
ต่างหู และสร้อยคอพร้อมจี้ ที่ซ่อนลูกเล่นในรูปแบบ Locket และ
ลายปูนปั้นที่วิจิตรบรรจงในอดีตสู่เครื่องประดับเงินแห่งยุคสมัยที่
เชื่อมโยงเรื่องราวในอดตีสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างแยบยล

คุณสุพิศ บุตร์ดี เจ้าของร้านเฮงซิลเวอร์ โรงงานที่ผลิตม ี  
หนิ พลอย กำาไลเรยีบ ขนัเงนิ ขนัทอง มาตั้งแต่ปี 2531 เล่าถงึ  
แรงบนัดาลที่มาของแนวคดินี้ว่า “คอืคดิบวกและมองโลกในแง่ดี
ก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่ง หรือชิ้นงานถ้าเราทำา       
ไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็จะไปได้ไกลกว่าการสร้างงานแต่ละชิ้น 
ผมมองผู้บริโภคเป็นหลักว่า ถ้าเราทำาเป็นตุ้มหูหรือทำาเป็นตลับ  
การใช้งานจะเยอะ เพราะผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญงิน่าจะเป็น
สนิค้าที่ไปได้ไกล เลยมแีรงบนัดาลใจทำาสนิค้านี้ผลติออกมาน่าจะ
ประสบความสำาเรจ็ อย่างงานลอ็คเกต็กม็คีวามหมายที่ลกึซึ้ง นำา
ไปใส่รูปคนที่เรารัก ผมเชื่อว่าทุกคนมีคนที่เรารักก็สามารถซื้อ    
ลอ็คเกต็ใส่รูปคนรกัหรอืตุม้หูเกบ็เป็นที่ระลกึเองหรอืมอบให้แก่คน
ที่เรารกัได้ ด้านงานลวดลายแต่เดมิจะเป็นลายทั่วไป ลายบาหล ี
เมื่อต้องประยุกต์พัฒนาลวดลายภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้แนวคิด
จากการเข้าร่วมอบรมกับส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน     
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ใช้การสงัเกตว่าลายโบราณอะไรที่
อยู่ในความสนใจของคนมากที่สดุ ณ ตอนนั้น คอืก่อนจะผลติงาน
ชิ้นใดๆ ผมจะใช้หลกัการคอื ดูความต้องการของตลาดเป็นหลกั เช่น 
บางช่วงต้องการงานโบราณ ต้องการลายใหม่ๆ คลาสสกิ เรากต้็อง
ทำาและนำางานใหม่ๆ ออกมาออกสูต่ลาด ปัจจบุนัโรงงานได้โอกาส
จากร้านค้าประชารัฐที่ให้นำาสินค้าไปวางจำาหน่ายได้เพื่อเพิ่ม
โอกาสการขายสนิค้าได้อกีช่องทางหนึ่ง”

ทุนวัฒนธรรมสุโขทัย
(Cultural Heritage of Sukhothai)
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับเงิน
คณุชาญวฒุ ิแสงกระจ่าง
2/5 หมู่ 14 ตำาบลตลกุดู่ อำาเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธาน ี61120
โทร. 08 1513 2833

เคร่ืองประดับเงินลายปลา
ลายปลาคู่เป็นลายที่พบมากในบนเครื่องถ้วยสังคโลก 

เป็นภาพปลาที่ว่ายนำ้าตามกันภายในวงกลม ตามคติของ
ชาวจนีเรยีกว่า “หยนิ-หยาง” อนัเป็นสญัลกัษณ์มงคล หมายถงึ 
การเริ่มต้นของชวีติ อดุมสมบูรณ์ เป็นแรงบนัดาลใจนำามา
สู่การออกแบบและพัฒนาลวดลายบนเครื่องเงิน แหวน 
กำาไลเงิน และต่างหูรูปปลา สัตว์มงคลที่สื่อถึงความอุดม
สมบูรณ์ โดดเด่นด้วยเทคนิคการแกะลายปลาคู่อย่าง
ประณีต โดยนำาแนวคิดเรื่องรูปปลาคู่มาสร้างสรรค์เป็น         
ชิ้นงานต่างหูปลาเดี่ยว เมื่อใส่ทั้งสองข้างกจ็ะได้ปลาคู่หยนิ-
หยางตามคตขิองจนี

คุณชาญวุฒิ แสงกระจ่าง เจ้าของร้านชาญวุฒ ิ  
เครื่องเงินและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับเงิน  
แสดงความเห็นต่อผลงานว่า “ชิ้นงานทุนวัฒนธรรม            
ที่ร ่วมโครงการกับส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน                    
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ผลติงานเครื่องเงนิทำาเป็นกำาไล 
ต่างหู และแหวน โดยใช้ลวดลายปลาเป็นตัวสื่อถือ

วฒันธรรมสโุขทยั ปลา สตัว์ที่มคีวามหมายที่ด ี เป็น
ความอดุมสมบรูณ์  เป็นตำานานความเชื่อด้านโชคลาภ
มาแต่โบราณ ผมมาค้นพบว่างานเครื่องเงนิส่วนใหญ่
จะไม่ค่อยทำาเป็นลายปลา ดังนั้นเมื่อต้องทำางานให้    
มีความแปลกใหม่ต่างไปจากงานเดิมที่ผลิตอยู่ คือ 
พวกงานเงินฉลุกรอบพระและงานกำาไลเงิน โดยงาน
ชิ้นใหม่นี้จะต้องยังคงรักษามาตรฐานงานที่ได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้ามานานกว่า 10 ปี ทั้งในด้านผลิต    
ที่มมีาตรฐาน ความปราณตีใน ชิ้นงานและใช้วสัดเุงนิ
อย่างดี 92.5% โดยราคาขายอยู่ในระดับปานกลาง    
มกีลุม่ลกูค้าหลกัๆ เป็นกลุม่ข้าราชการ นกัธรุกจิท้องถิ่น
และจงัหวดัใกล้เคยีง ส่วนลกูค้ารายใหม่ๆ จะได้มาจาก
การแนะนำากนัแบบปากต่อปาก สนิค้าที่ผลติส่วนใหญ่
ขายผ่านร้านชาญวฒุเิครื่องเงนิและส่งออกเน้นทำาตาม 
ออร์เดอร์ สำาหรับแผนนำาทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดใน
อนาคต คาดว่าจะนำาลวดลายปลานี้ไปผลติเป็นงานจี้
หรืองานปิ่นปักผม เพื่อสร้างความหลากหลายและ   
เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าประจำากลุ่มเดิมและ           
เพิ่มโอกาสการขายในกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ”

ทุนวัฒนธรรมสุโขทัย
(Cultural Heritage of Sukhothai)
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ภาชนะบนโต๊ะอาหาร
จากสัตว์ในวรรณคดี

ประโยชน์ โดยได้มีการนำาหนังและโลหะ มาประดับ
ตกแต่ง พร้อมได้นำาวธิกีารยดืไข่มาใช้ คอื การนำาไข่มผ่ีาครึ่ง 
และเชื่อมด้วยพวีซี ีเพื่อทำาให้ได้กระเป๋าไข่นกกระจอกเทศ
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เจาะกลุ ่มลูกค้าไฮโซ พร้อมเพิ่ม
ประโยชน์ใช้สอย สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและ
มรีายได้หล่อเลี้ยงครอบครวัได้”

เอ้กแอท สยาม EGG @ SIAM
คณุปทติตา ชมุพล และ คณุธชัวนิ ชนะเลศิกญุชร
114/15 หมู่ 1 ตำาบลศาลายา อำาเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170

การพฒันาจากกระเป๋าที่ทำาจากเปลอืกหอย โดยนำา
ความเชื่อในวรรณคดีโบราณในเรื่องที่ว่าหงส์เป็นสัตว์     
ชั้นสูง จึงนำารูปทรงของไข่หงส์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์    
ด้วยการใช้ลวดลายของการเขยีนทองประดบัโลหะส่วนหวั
และหางด้วยลวดลายวิจิตร นำาแนวคิดจากลวดลายของ
เรือสพุรรณหงส์และนกสวุรรณหงส์ในวรรณคดี

ปทิตตา ชุมพล เจ้าของธุรกิจไข่วิจิตร เอ้กแอท 
สยาม EGG @ SIAM เล่าถงึที่มาของกจิการว่า “ตนเอง
และสามีได้ดำาเนินธุรกิจนี้มาได้ประมาณ 12 ปี แล้ว       
ใครจะคดิว่าแค่ไข่นกกระจอกเทศที่ไม่มใีครคณุค่า แต่ด้วย
ที่คลุกคลีอยู่ในวงการจิวเวอรี่ จึงได้เล็งเห็นถึงช่องทาง
ธุรกิจ มาทำาการออกแบบให้ดูทันสมัยโดยในช่วงเริ่มต้น
รูปแบบยงัเป็นแบบธรรมดาใช้วธิกีารเพ้นท์ทั่วๆ และใช้ไข่
ใบเดียวมาทำาเป็นกระเป๋า แต่เมื่อผลิตไปได้ระยะหนึ่ง
ทำาให้คิดที่จะปรับปรุงรูปแบบขึ้น จึงได้นำาความรู้และ
ประสบการณ์จากร้านจิวเวอรี่ประกอบกับไอเดียที่ได้จาก
การเข้าร่วมโครงการกับส�านักพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาทำาให้เกิด

ทนุวฒันธรรมอยุธยา
(Cultural Heritage of Ayuthaya)
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ศิลปะเครื่องหอมอุษาฟลอริส
คณุอษุา ผ่องแผ้ว
558 หมู่ 4 ซอยเทศบาล 116 ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมอืง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10280

ทนุวฒันธรรมอยุธยา
(Cultural Heritage of Ayuthaya)

ดอกไม้แห้งอบหอม
แรงบันดาลใจจากเครื่องหอมแบบพกพาที่ได้

จากการอบกลิ่นมวลดอกไม้ที่นิยมในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย จากผลติภณัฑ์เดมิที่บรรจใุนถงุตาข่ายจงึ
เปลี่ยนบรรจภุณัฑ์ใหม่เพื่อยดือายสุนิค้า และสะดวก
ในการซื้อเป็นของขวัญที่สวยงาม มีคุณค่า โดยใช้
กรรมวธิกีารอบดอกไม้ไทยแบบโบราณ แยกส ีแยกกลิ่น
ให้ชดัเจน เพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของสนิค้า

สำาหรบัดอกไม้แห้งอบหอมนี้ เป็นหนึ่งในผลติภณัฑ์
ของศิลปะเครื่องหอมอุษาฟอร์ริสก่อตั้งโดยคุณอุษา 
ผ่องแผ้ว เมื่อ 26 พฤษภาคม 2556  ผลติและจำาหน่าย
ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ อาทิ เครื่องหอมสมุนไพร        
ของชำาร่วย ชดุเครื่องหอมบหุงารำาไป ชดุเครื่องหอมการบรู 
ชุดเครื่องหอมกลิ่นตะไคร้หอม ชุดเครื่องเกลือหอมสปา
ชดุสงัฆทานเครื่องหอมสมนุไพร คกุกี้ธญัพชื เค้กบราวนี่
หอมๆ โดยจุดเด่นที่ต่อยอดจากความรู้จากนักออกแบบ
ของส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม อยู่ที่รูปแบบน่ารกัสวยงามน่าใช้ สามารถ
นำาไปประดับตกแต่งสถานที่ให้หอมสดชื่น ช่วยสร้าง
บรรยากาศให้ผ่อนคลาย ด้วยกลิ่นหอมๆ จากถงุหอมแบบ
ต่างๆ ของอษุาฟอร์รสิ
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กระเป๋าถือสตรจีากรงัไหมผสมหนัง
ซึ่งเมื่อผลิตแล้วผลงานนี้สามารถสร้างอัตรากำาไรได้         
มกีำาไรต่อชิ้นได้มากกว่าพวงกญุแจที่จะขายดเีฉพาะหน้า
เทศกาลเท่านั้น ไม่เหมือนงานกระเป๋าที่ขายได้ตลอด
เพราะเป็นสิ่งจำาเป็นที่คนต้องใช้ ความสำาเรจ็ในการสร้าง
งานชิ้นนี้ ปัจจบุนัได้การยอมรบัในวงกว้าง โดยผลงานที่
มโีอกาสเข้าร่วมประกวดและรบัรางวลัจากหลายโครงการ 
อาท ิ สาขาสิ่งประดษิฐ์จากผ้าที่ใช้ในครวัเรอืน อกีทั้งยงั
ได ้รับโอกาสจากภาครัฐนำาผลงานไปเผยแพร ่ยัง             
ต่างประเทศ และร่วมงานแสดงสินค้าระดับประเทศใน
เมอืงไทย”

กลุ่มรังไหมประดิษฐ์ 
คณุกติศิกัดิ์ ขจรภยั
68/1 หมู่ 6 ตำาบลตลาดน้อย อำาเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบรุ ี18130
โทร. 09 0429 3609

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากรังไหม         
มาผสานรวมกับหนัง ผ้า ลูกปัด พัฒนาเป็นกระเป๋าจาก    
รังไหม โดยใช้ลวดลายไทยประดับกระจกบริเวณรอบฐาน
เสาอุโบสถรอบกำาแพงวัดพระแก้ว โดยนำาลายกระจัง
ฟันปลามาสร้างสรรค์ให้เป็นลวดลายบนฝากระเป๋า เพิ่มเตมิ
เสน่ห์ด้วยลูกปัดโลหะ

คุณกิติศักดิ์ ขจรภัย กรรมการกลุ่มรงัไหมประดษิฐ์ 
ที่เตบิโตมาจากธรุกจิงานผลติของที่ระลกึ พวงกญุแจรงัไหม 
อันเป็นกิจการที่สืบทอดมาจากครอบครัว “จุดเริ่มต้นที่ทำา
คอืคณุแม่ผมเป็นประธานกลุม่และหลานท่านทำางานที่ศูนย์
ไหมสระบรุ ีกเ็ลยเอารงัไหมมาทำาเป็นดอกทวิลปิพวงกญุแจ 
ทำากนัแต่รูปแบบเดยีว พอได้ร่วมโครงการทนุวฒันธรรมของ
ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส ่งเสริม
อุตสาหกรรม ทำาให้มเีป้าหมายที่จะออกแบบงานชิ้นใหญ่
ไม่อยากทำางานของที่ระลึกแล้ว ซึ่งก็ได้พัฒนางานเป็น   
กระเป๋ารังไหม เป็นงานผสมผสานระหว่างหนัง ผ้า และ
ลูกปัด ทนุวฒันธรรมที่เรานำามาใช้กค็อื ลายอบุะ ลายผนงั
ของโบสถ์วัดพระแก้ว เพื่อจะสื่อถึงประเทศไทยของเรา        

ทุนวัฒนธรรมอยุธยา
(Cultural Heritage of Ayuthaya)
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Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์  อินโน

กลุ่มเคียว บ้านต้นโพธิ์ ท่าช้าง 
คณุพยงค์ ทรพัย์มชียั
170/3 หมู่ 6 ตำาบลท่าช้าง อำาเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13260
โทร. 08 9802 5549

ผลิตภัณฑ์มีดฝังมุก
เมื่อเอ่ยถงึมดีพื้นบ้านชั้นด ีตด้ีวยเหลก็เนื้อเหนยีว แกร่ง 

ทั้งคมกรบิเหมาะแก่การใช้สอยหลายรูปแบบ หลายคนคงจะ
นกึถงึ มดีอรญัญกิ ผลติภณัฑ์ชิ้นนี้จงึพฒันาและผสมผสาน
ภูมิปัญญาการทำามีดอรัญญิกกับงานฝังมุกอันเป็นมรดก
ตกทอดจากครูหตัถศลิป์มาแต่ครั้งสมยักรงุศรอียธุยา

 บ้านต้นโพธิ์ เป็นหมู่บ้านที่มปีระชาชนอาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่น เป็นหมู่บ้านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว   
เพราะเป็นเเหล่งผลติมดีที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศที่ทำากนั
เป็นลำ่าเป็นสันมาเกือบสองร้อยปี คุณพยงค์ ทรัพย์มีชัย  
ประธานกลุ่มเคียวบ้านต้นโพธิ์ ท่าช้าง เล่าถึงตำานานของ
หมู่บ้านแหล่งผลิตมีดอรัญญิกที่มีชื่อเสียงของประเทศ       
ว ่า “บรรพบุรุษของบ ้านโพธิ์ทอง ถิ่นฐานเดิมเป ็น                  
ชาวเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย
ประมาณช่วงต้นกรงุรตันโกสนิทร์ ซึ่งชาวเวยีงจนัทน์กลุ่มนี้
ส่วนใหญ่มอีาชพีทางช่าง มช่ีางทำาทองกบัช่างตเีหลก็ ส่งต่อ

มายงัรุ่นลูกรุ่นหลาน ผมสบืทอดทำางานด้านนี้มา 40 กว่า
ปีแล้ว ที่นี่จะผลิตงานมีดอรัญญิก งานมีด ดาบ เคียว     
ทั้งแบบใช้งานจริงและกับงานฝังมุก ผลงานที่สร้างความ
ภาคภูมิใจแก่หมู่บ้านเราก็คือ การทำาเคียวถวายพ่อหลวง        
ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงตรัสให้หมู่บ้านเราอนุรักษ์งานฝีมือ
นี้ไว้สบืทอดภมูปัิญญานี้แก่เยาวชนคนรุน่ใหม่ ปัจจบุนักลุม่
เคียวบ้านต้นโพธิ์ เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำามีด      
อรัญญิกให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม มีสาธิตการตีมีดและ  
เปิดสอนแก่เยาวชนที่สนใจอีกด้วย สำาหรับมีดฝังมุกนี้ได้  
ไอเดียมาจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการพวกมีดดาบ-มีดฝังมุก       
มีแท่นวาง ในการคิดงานผมคิดจากภูมิป ัญญาของ
บรรพบรุษุเอามารวมกบัธรรมชาต ิประกอบกบัความร่วมมอื
จากส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม อย่างมีดเราก็ตีเรียวเหมือนรวงข้าวหรือ   
งานเคียวรูปทรงวงรีใช้แรงบันดาลใจจากพระจันทร์ เพิ่ม
ความสวยงานด้วยลายไทยที่บนตวัเคยีว ทั้งนี้สามารถนำา
ไปใช้งานจรงิได้ หรอืนำาไปใช้เป็นของประดบับ้านกค็วรค่า
แก่การเกบ็รกัษาและการสะสม”

ทุนวัฒนธรรมอยุธยา
(Cultural Heritage of Ayuthaya)
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กองสินธุไ์ข่วจิิตร
คณุเลอศกัดิ์ กองสนิธุ์

519/26 ถนนเกษมสขุมุ ตำาบลแม่กลอง อำาเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000
โทร. 08 3781 8165

Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์  อินโน

คุณเลอศกัดิ ์กองสินธ์ุ เจ้าของร้านกองสนิธุไ์ข่วจิติร สนิค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลติภณัฑ์ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม เล่าถึงที่มาที่ไปของงานไข่วิจิตรว่า“จุดเริ่มต้นเกิดจากที่เรานำาเปลือกไข่ 
ที่ใครก็ไม่คิดว่าจะเป็นของที่มีประโยชน์นำามาทำาให้เกิดเป็นชิ้นงาน ทำาในสิ่งที่คนไม่คิดว่าจะ
ทำาได้ น่าจะเป็นจดุขายตรงนี้ การสร้างสรรค์งานในยคุช่วงเศรษฐกจิเฟื่องฟู กจ็ะใช้วตัถดุบิที่
ราคาสูงเพื่อทำาให้ออกมาสวยงามผู้ซื้อก็ไม่เกี่ยงเรื่องราคาแพง แต่ในยุคนี้จะเน้นวัตถุดิบที่อยู่
ใกล้ตวัราคาไม่แพงนำามาประยกุต์ ในชิ้นงานที่ออกแบบลงตวัเพื่อลดต้นทนุวตัถดุบิลงไป ราคา
ก็จะไม่สูงมากพอจะซื้อเป็นเจ้าของได้ งานกระเป๋าที่ออกแบบถูกต่อยอดจากการเข้าร่วม
โครงการของส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยปกติงาน  
ไข่นกกระจอกเทศจากเดมิที่เคยทำาจะราคาสูง และกจ็บักลุม่คนสงูอาย ุแต่รูปแบบใหม่นี้จะเป็น
วัตถุดิบที่ลดต้นทุนลงไปและมีความทันสมัยขึ้น ได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่กว้างขึ้นไปอีก และ
ลวดลายกระเป๋าก็มีการเชื่อมโยงกับสมุทรสงคราม มีท้าวเวสสุวรรณ ที่คนนับถือเป็นเทพของ
ความมั่งคั่ง มาใช้เป็นแรงบนัดาลใจในการทำากระเป๋าถอืสภุาพสตร ี ผลตอบรบัจากลกูค้ากลุม่ใหม ่    
อายตุั้งแต่ 30 ขึ้นไป จากเดมิเป็นกลุ่มลูกค้าวยั 50 ขึ้นไป ปัจจบุนังานของกองสนิธุ์ไข่วจิติรวาง
จำาหน่ายอยู่หลายที่ หลักๆ จะอยู่ที่โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดนำ้าอัมพวา             
เปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ผลิตภัณฑ์มีทั้งจิวเวลรี่ บ็อกซ์ กระเป๋า ซุ้มพระ และอื่นๆ รวมทั้ง       
ยงัเพิ่มช่องทางบรกิารจดัส่งแบบทั้งในและต่างประเทศ”

กระเป๋าถือสตรจีากไข่วิจติร
การออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์จากไข่นกกระจอกเทศ 

โดยนำามาออกแบบกระเป๋าสตรีสไตล์หรูหรา โทนสีทอง
ตกแต่งด้วยรูปแบบลวดลายที่ตัดทอนจากแรงบันดาลใจ
อันอ่อนช้อยและเป็นสิริมงคลจากท้าวเวสสุวรรณหรือ    
ท้าวกเุวร เทพแห่งขมุทรพัย์ ที่วดัจฬุามณ ีตำาบลบางช้าง 
อำาเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ทนุวฒันธรรม
ธนบรีุ-รตันโกสนิทร์
(Cultural Heritage of 
Thonburi – Rattanakosin)
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Showcase 
• เรื่อง : ฉัฐพร โยเหลา

โคมไฟจกัสาน
เมคราเม่ หรอื มาคราเม่ (Macrame) เป็นภาษา

กรีกโบราณ หมายถึง “การมัดหรือถักเชือกให้เกิด
ลวดลาย” ข้อเด่นของเมคราเม่ คอืเพยีงมดัปมพื้นฐาน
ได้ก็สามารถประยุกต์สร้างเป็นลวดลายต่างๆ ได้
มากมาย โดยแต่ละลวดลายก็แสดงออกถึงลักษณะ
เฉพาะของชิ้นงานที่แตกต่างกนั เช่น ความแขง็แรง หรอื
นุ่มนวล นำามาสู่การนำาเส้นใยผักตบชวามาฝั่นเกลียว
เป็นเชอืกแล้วนำามาขึ้นรูปผลติภณัฑ์เก้าอี้และโคมไฟ

คุณจรวยพร เกิดเสม ประธานกลุ่มหัตถกรรม     
ผักตบชวาบ้านอ้อย เล่าถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มว่าเดิม  
ชาวบ้านอ้อย ทำานาเป็นอาชพีหลกั รายได้ไม่พอจะเลี้ยงชพี 
หลังว่างจากเก็บเกี่ยว จึงตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นเมื่อปี 2527    
ทำาอาหารทำาขนมขายแต่ไม่ประสบความสำาเรจ็ กระทั่ง     
ปี 2530 มาเกิดแนวคิดนำาภูมิปัญญาดั้งเดิมของปู่ย่า   
ตายายนำาไม้ไผ ่มาสานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน               

แต่ประยกุต์เปลี่ยนมาสานด้วยผกัตบชวาแทน นอกจากจะ
ไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาวัชพืชใน
แม่นำ้าได้ ต่างชาติให้การยอมรับในด้านการนำาของที่ไม่มี
ประโยชน์มาสร้างมูลค่าได้ โดยราคาขายมตีั้งแต่หลกัสบิถงึ
หลักหมื่นบาท ผลิตสินค้าตั้งแต่ที่รองแก้ว รองเท้าแตะ 
ตะกร้าใส่ของ หมวก ถาดผลไม้ ชดุเฟอร์นเิจอร์ ฯลฯ 

เมื่อร่วมโครงการทุนวัฒนธรรมกับส�านักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กค็ดิจะ
ออกแบบงานให้แปลกไปจากเดมิ  แต่องิความต้องการจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่ว่าอยากจะให้เราทำางานอะไรและยัง
สามารถทำาอะไรออกมาได้อกีบ้าง  ส่วนไอเดยีของลวดลาย
ในชิ้นงาน เนื่องจากบ้านเราอยู่ริมนำ้า อยู่กับสายนำ้า ก็ได้
แรงบันดาลใจมาจากการเลื้อยการพันของเถาวัลย์ และ
ภูมิปัญญาจากปู่ย่าตายายที่สอนถึงธรรมชาติเส้นใยพืช  
ตรงไหนใช้ได้-ไม่ได้ และวิธีการสานยังไง ขดยังไง และ
สดุท้ายกค็อื เข้าสู่กระบวนการพฒันาสนิค้า งานทกุอย่าง
ตั้งอยู่บนแนวทางที่ต้องการสร้างความแตกต่างและให้
ลูกค้าจดจำา คือ ควบคุมคุณภาพให้ได้ อย่างที่เรานำาการ
พันการเลื้อยมาสร้างงาน โคมไฟจักสานแบบแขวนและ  
แบบตั้ง นบัเป็นงานที่สามารถนำาไปต่อยอดและขายต่อได้
ทนัที

หตัถกรรมผกัตบชวาบ้านอ้อย
คณุจรวยพร เกดิเสม และ คณุสรุางค์ อ่อนจ้าย
16/1 หมู่ 7 ตำาบลสรรพยา อำาเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 17150
โทร. 08 9536 3839, 0 5649 9496

ทนุวฒันธรรม
ธนบรีุ-รตันโกสนิทร์
(Cultural Heritage of 
Thonburi – Rattanakosin)
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Chatty Bag
คณุปรยิฉตัร ภระมรทตั
139/161 หมู่ 5 หมู่บ้านเทพนคร ถนนกรงุนนท์-จงถนอม 
ตำาบลมหาสวสัดิ์ อำาเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
โทร. 08 7102 0310, 08 4876 1443

Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์  อินโน

กระเป๋าสะพายส�าหรบันักป่ันจกัรยาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายที่ประยุกต์รูปทรงจาก

การห่อด้วยใบตอง และการมัดด้วยตอกไม้ไผ่ของข้าวต้มมัด       
การผสานรูปแบบและประโยชน์การใช้งานหลากหลาย โดดเด่น
ด้วยสสีนัคงเอกลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์ที่สะท้อนเอกลกัษณ์ไทยให้
เข้ากับยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่นิยมใช้จักรยานเป็น
พาหนะมากขึ้น

ทำาเพื่อให้มีความเป็นข้าวต้มมัดมากขึ้นรูปแบบงาน
เหมอืนหบีห่อข้าวต้มมดั ม ี2 ใบ 1 เซท็ เพิ่มความเป็น
ข้าวต้มมัดด้วยการเลือกใช้หนังเทียมสีเขียวมาผลิต  
ประโยชน์ใช้สอยของกระเป๋าคือ ใช้สะพายกับตัว       
ใส่มอืถอื กระเป๋าเงนิ และอกีใบตดิไว้ที่แฮนด์จกัรยาน
ได้สำาหรับใส่อุปกรณ์อื่นๆ ได้ มองโอกาสการขายให้
กลุ่มนักปั่นจักรยานที่กำาลังเป็นเทรนด์อยู่ในปัจจุบัน 
สำาหรบัร้าน Chatty Bag นี้เกดิจากความที่เราชอบและ
หลงใหลงานไอเดยี ความสำาเรจ็ของเราคอื ลกูค้าชอบ
และพอใจในผลงานของเราแรงบันดาลใจในการทำา
กระเป๋า Chatty Bag คอื อยากให้คนไทยหนักลบัมา
ใช้สินค้าแบรนด์ของคนไทย ให้หลายๆ คนเห็นว่า     
ไอเดยีของคนไทยกไ็ม่ได้น้อยหน้าใครจดุเด่นของสนิค้า 
คอื การออกแบบที่เน้นความแปลกใหม่เป็นมลัตฟัิงก์ชั่น  
การใช้งานได้หลายอย่างใบเดยีว 2 IN 1 หลายรูปทรง
ในกระเป๋าใบเดียว เราพยายามจะไม่เดินตามทางที่
แบรนด์นอก เพื่อสร้างทางเลอืกใหม่ให้กบัผู้ที่ต้องการ
ความแตกต่าง”

คุณปรยิฉัตร ภระมรทัต เจ้าของร้าน Chatty Bag เปิดเผย
ถงึที่มาแนวคดินี้ว่า “งานกระเป๋าสะพายข้าวต้มมดั เป็นแนวคดิ
ทุนวัฒนธรรมที่ประยุกต์จากการเข้าร่วมโครงการของส�านัก
พัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่
อยากให้งานออกมาเป็นจับจีบห่อขนมไทย จนมาลงตัวที่
ข้าวต้มมดั เพราะยงัไม่มคีนทำา จงึเลอืกใช้หนงัเทยีมสเีขยีวมา

ทนุวฒันธรรม
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Showcase 
• เรื่อง : นภาภรณ์  อินโน

เคร่ืองประดับแบบมีกลไก
เครื่องประดบัสำาหรบัคนยคุใหม่ที่ต้องการความแตกต่าง 

ตื่นเต้น ทันสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ในป่า
หิมพานต์อย่างกินรี จึงนำาอัตลักษณ์รูปแบบร่างและ       
เครื่องแต่งกายของรูปหล่อโลหะตัวกินรี โดยลดทอน          
รายละเอียดส่วนปีกและหางมาใช้ในการออกแบบ ทั้งยงัเพิ่ม
กลไก-ลูกเล่นให้ส่วนต่างๆ ของเครื่องประดับสามารถขยับ 
พลิ้วไหวได้  ออ่นช้อย งดงามสื่อถงึความร่าเรงิของเหล่ากนิร ี
เลอืกใช้วสัดโุลหะเช่นเงนิชบุทอง 18K ทำาให้มคีวามแขง็แรง 
สวมใส่ได้บ่อยๆ

คุณพสุ เรืองปัญญาโรจน์ กล่าวถงึที่มาของแนวคดินี้
ว่า “ไอเดยีการออกแบบงานนี้คอืเราต้องการผสมผสานความ
เป็นไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับเครื่องประดับที่ขยับได้ให้เป็น  

ชิ้นงานที่มีความร่วมสมัยมากขึ้น งานที่ทำาเข้าร่วมโครงการฯ 
กับส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม จะมงีาน แหวน ต่างหู เขม็กลดั และจี้ ทำาเป็น
คอลเลคชั่น และหลังจากจบโครงการก็ได้นำางานบางชิ้น         
ไปผลิตขายต่อได้เลย คือ แหวนกลไกขยับได้ เพราะเป็น            
เครื่องประดับที่บ่งบอกตัวตนของผู้สวมใส่ มีลูกเล่นที่พร้อม    
จะสร้างความตื่นเต้นและความแปลกใหม่ให้กับเครื่องประดับ     
ในปัจจุบัน สร ้างความตื่นเต้นให้กับผู ้ที่พบเห็นซึ่งงาน        
เครื่องประดับทุกชิ้นของโรงงานจะถูกออกแบบและสร้างจาก
แรงบันดาลใจ ที่ต้องการหลีกหนีสิ่งที่มีอยู่เดิม และต้องการ
สร ้ างสรรค ์สิ่ ง ใหม ่ ให ้ผู ้ คนสามารถมีปฏิสัมพันธ ์กับ          
เครื่องประดับได้ โดยนำาหลักจิตวิทยา เรื่องของการดึงดูด   
ความสนใจด้วยสิ่งของที่เคลื่อนไหวมาเป็นกลไกหลัก จึงเกิด
สิ่งนี้ขึ้นปัจจุบันสินค้าที่ผลิตจากโรงงานจะมีช่องทางการขาย
ผ่านหน้าร้านเดอะซเีลค็ สยามสแควร์, ขายผ่านออนไลน์ และ
ส่งออกไปยงัต่างประเทศ”

บริษทั เอ อ ีซี อลอินัซ์ จ�ากดั 
คณุพส ุเรอืงปัญญาโรจน์
1251 ซอย 23 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
โทร. 09 4434 1911
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1. ผลิตภัณฑ์หลักที่ท่านผลิตคือ………………………………………………………………………………………………………………….…………….

2. ท่านรู้จักวารสารนี้จาก……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ข้อมูลที่ท่านต้องการคือ…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

4. ประโยชน์ที่ท่านได้จากวารสารคือ……………………………………………………………………………….…………………………………..………

5. ท่านคิดว่าเนื้อหาสาระของวารสารอุตสาหกรรมสารอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับวารสารราชการทั่วไป

 ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้    ต้องปรับปรุง

6. การออกแบบปกและรูปเล่มอยู่ในระดับใด 

      ดีที่สุด ดีมาก ดี พอใช้   ต้องปรับปรุง

7. ข้อมูลที่ท่านต้องการให้มีในวารสารนี้มากที่สุดคือ   (ใส่หมายเลข 1…2…3… ตามล�าดับ)

 การตลาด   การให้บริการของรัฐ        สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ       ข้อมูลอุตสาหกรรม       อื่นๆ ระบุ……………………………..

8. คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด (ใส่หมายเลข 1…2…3… ตามล�าดับความชอบ)

 Interview (สัมภาษณ์ผู้บริหาร) Product Design (ออกแบบผลิตภัณฑ์) Good Governance (ธรรมาภิบาล)   

 SMEs Profile (ความส�าเร็จของผู้ประกอบการ) Report (รายงาน / ข้อมูล) Innovation (นวัตกรรมใหม่)

 Market & Trend (การตลาด / แนวโน้ม)  Book Corner (แนะน�าหนังสือ) อื่นๆ ระบุ………………………………..

9. ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยแค่ไหน     

 ได้ประโยชน์มาก      ได้ประโยชน์พอสมควร ได้ประโยชน์น้อย  ไม่ได้ใช้ประโยชน์

10.  เทียบกับวารสารราชการทั่วไป ความพึงพอใจของท่านที่ได้รับจากวารสารเล่มนี้  เทียบเป็นคะแนนได้เท่ากับ

      91-100 คะแนน 81-90 คะแนน 71-80 คะแนน         61-70 คะแนน           ต�่ากว่า 60 คะแนน  

วันที่สมัคร…………………………………………

ชื่อ / นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

บริษัท/หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

จังหวัด……………………………………………….. รหัสไปรษณีย์…………………………………… เว็บไซต์บริษัท………………………………….. 

โทรศัพท์…………………………………………………………………………..  โทรสาร………………………………………………………………….

ต�าแหน่ง…………………………………………………………………………..  อีเมล…………………………………………………………………….

แบบสอบถาม

ใบสมัครสมาชิก
วารสารอุตสาหกรรมสาร 2560

สมาชิกเก่า สมาชิกใหม่



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำาพูน ลำาปาง พะเยา แพร่ น่าน) 
158 ถนนทุ่งโฮเตล็ ต.วดัเกต อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000
โทรศพัท์ (053) 245 361-2, 243 494, 242 226
โทรสาร (053) 248 315
e-mail: ipc1@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
(พษิณโุลก สโุขทยั อตุรดติถ์ เพชรบูรณ์ ตาก)
292 ถนนเลี่ยงเมอืง-นครสวรรค์ ต.บ้านกร่าง 
อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000 
โทรศพัท์ (055) 282 957-9 โทรสาร (055) 283 021 
e-mail: ipc2@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
(พจิติร กำาแพงเพชร นครสวรรค์ อทุยัธานี
ชยันาท สงิห์บรุ ีลพบรุ)ี
200 ม.8 ถนนเลี่ยงเมอืง ต.ท่าหลวง 
อ.เมอืง จ.พจิติร 66000 โทรศพัท์ (056) 613 161-5 
โทรสาร (056) 613 559 e-mail: ipc3@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
(อดุรธาน ีหนองบวัลำาภู หนองคาย เลย) 
399 ม.11 ถนนมติรภาพ ต.โนนสูง อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี41330
โทรศพัท์ (042) 207 232-6, 207-238 โทรสาร (042) 207 241
e-mail: ipc4@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
(ขอนแก่น กาฬสนิธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอด็ 
มกุดาหาร สกลนคร )
86 ถนนมติรภาพ ต.สำาราญ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศพัท์ (043) 379 296-9 โทรสาร (043) 379 302
e-mail: ipc5@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
(นครราชสมีา ชยัภูม ิบรุรีมัย์ สรุนิทร์)
333 ถนนมติรภาพ ต.สูงเนนิ อ.สูงเนนิ จ.นครราชสมีา 30170
โทรศพัท์ (044) 419 622 โทรสาร (044) 419 089 
e-mail: ipc6@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
(อบุลราชธาน ียโสธร อำานาจเจรญิ ศรีสะเกษ)
222 หมู่ที่ 24 ถนนคลงัอาวธุ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
จ.อบุลราชธาน ี34000
โทรศพัท์ (045) 313 772, (045) 313 945, 
(045) 314 216, (045) 314 217
โทรสาร (045) 312 378, (045) 312 493
e-mail: ipc7@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
(ชลบรุ ีฉะเชงิเทรา ระยอง จนัทบรุ ีสระบรุี
ตราด นครนายก ปราจนีบรุ ีสระแก้ว)
67 ม.1 ถนนสขุมุวทิ ต.เสมด็ อ. เมอืง จ.ชลบรุ ี20000
โทรศพัท์ (038) 261-203, 273-702, 784 654-5
โทรสาร (038) 273 701
e-mail: ipc9@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
(นครศรธีรรมราช สรุาษฎร์ธาน ีกระบี่ ภูเกต็ พงังา ระนอง ชุมพร)
131 ม.2 ถนนเทพรตันกว ีต.วดัประดู่ อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธานี 84000
โทรศพัท์ (077) 200 395-8 โทรสาร (077) 200 449
e-mail:cre-pic10@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
(สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีอ่างทอง พระนครศรอียธุยา 
นครปฐม นนทบรุ ีราชบรุ ีสมทุรสาคร สมทุรสงคราม
เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ์)
117 หมู่ 1 ถนนมาลยัแมน ต.ดอนกำายาน 
อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000
โทรศพัท์ (035) 441 027, 441 029, 441 031
โทรสาร (035) 441 030 
e-mail: ipc8@dip.go.th

หน่วยงานส่วนกลาง
(กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ 
นนทบรุ ีปทมุธาน)ี ถนนพระรามที่ 6 ราชเทว ี
กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ 0 2202 4422-3 โทรสาร 0 2354 3152

เปลี่ยนแปลงพื้นที่จงัหวดัในความรบัของศูนย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคและหน่วยงานส่วนกลาง
ตามคำาประกาศกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ลงวนัที่ 12 ตลุาคม 2554

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
(สงขลา ตรงั พทัลงุ สตูล ยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส)
165 ถนนกาญจนวนชิ ต.นำ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศพัท์ (074) 211 905-8 โทรสาร (074) 211 904
e-mail: ipc11@dip.go.th



คลิก : ดาวน์โหลด

วารสารเพื่อผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP

อุตสาหกรรมสารออนไลน์

เวบ็วารสารปรบัโฉมใหม่ ! อตุสาหกรรมสารออนไลน์ http://e-journal.dip.go.th ฐานข้อมลูส่งเสรมิความรูด้้านอตุสาหกรรม และแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การตลาด การบริหารการจัดการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการต่างๆ ตลอดจน
ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ อยากรู้ข้อมูลคลิกอ่านได้เลย อยากเก็บข้อมูลดาวน์โหลดได้เลย

วารสารอุตสาหกรรมสาร กลุม่ประชาสัมพนัธ์ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
สมัครผ่านโทรสารท่ีหมายเลข 0 2354 3299 หรือ สมัครผ่านอีเมล : e-journal@hotmail.com

สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ 
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