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น่ารักจัง!
ฉันพบเหล่ากล่องขนมหน้าตาเหมือนตึกชิโนโปรตุกีสเมืองภูเก็ตที่ชั้นขายสินค้า OTOP ซึ่งแน่นอน
พวกมันจัดอยู่ในหมวดสินค้ามองผ่านที่ไม่เคยสนใจ แต่พอได้เห็นการพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการน�ำ
เอกลักษณ์ของเมืองมาใช้ หยิบขนมท้องถิน่ ของฝากทีเ่ คยอยูใ่ นถุงพลาสติกปิดผนึกธรรมดามาใส่กล่องหน้าตา
น่ารัก อีกทัง้ ยังท�ำการบ้าน คัดสรรตึกเก่าทีเ่ ราเคยเดินผ่านตอนไปเมืองเก่าภูเก็ตจริงๆ มาอยูใ่ นกล่องหลากหลาย
รูปแบบ จนเหมือนจ�ำลองเมืองภูเก็ตขนาดย่อมได้หากเราเหมาซือ้ จนครบ มันท�ำให้ความคิดเดิมๆ ทีฉ่ นั เคย
มีต่อโลโก้ OTOP เปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�ำคัญ
เมื่อมีพื้นที่พิเศษให้น้องๆ TK Young Writer ได้ฝึกฝีมือการเล่าเรื่องของตัวเองอีกครั้งโดยมี
โจทย์ทา้ ทายอย่าง OTOP เป็นแก่นแกนหลัก ในฐานะพีเ่ ลีย้ ง งานของน้องๆ ท�ำให้ฉนั ประหลาดใจเหมือน
กล่องขนมเหล่านี้ แม้ทุกคนจะเอ่ยปากว่ายาก ไม่ถนัด หรือกระทั่งไม่เคยรู้จักด้วยซ�้ำ  แต่เมื่อต้องเล่าเรื่อง
เหล่านัน้ ออกมาแต่ละคนก็มีมุมมองที่น่าสนใจ บางคนหยิบจับสินค้า OTOP หน้าตาเท่ที่ได้รับการออกแบบ
อย่างดีมาเล่า บางคนค้นเจอเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่เริ่มต้นความฝันด้วยการต่อยอดกิจการ OTOP
ของครอบครัว บางบทความบอกเล่าสิ่งที่ตัวเองพบเจอจากการไปเดินงานแสดงสินค้า OTOP ครั้งแรก
บางคนไปสรรหาเรื่องราวแปลกๆ บางคนยกมืออาสาท�ำเซ็ตแฟชั่น บางคนเขียนเรื่องสั้นที่ได้แรงบันดาลใจ
จากสินค้า OTOP ฯลฯ
เรื่องเล่าทั้งหมดในเล่มนี้ นอกจากจะพาคนอ่านไปท�ำความรู้จัก OTOP ในแง่มุมที่น้องๆ อยาก
เล่าแล้ว ฉันยังรู้สึกว่านี่คือแคตตาล็อก ‘หนึ่งต�ำบล หนึ่งนักเขียน’ ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากเหล่า
TK Young Writer มาให้ได้อุดหนุนกันผ่านการอ่านตั้งแต่หน้าถัดไป
เชิญชมได้ตามสบายเลยค่ะ
จิราภรณ์ วิหวา
          พี่เลี้ยงประจ�ำฉบับ

EDITOR’S NOTE

ถ้าจะพูดถึงความสนใจของวัยรุ่นทั่วไปคงจะหนีไม่พ้น
เรื่องของดนตรี ความรัก การเรียน ไม่ก็ความบันเทิงทั้งหลายทั้งแหล่
การจะท�ำนิตยสารสักเล่มที่วัยรุ่นอยากอ่านจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไร
ถ้ายึดตามหัวข้อที่วัยรุ่นสนใจ ยิ่งในฐานะของคนเขียนอย่างเราที่
อายุค่อนข้างใกล้เคียงกับคนอ่าน งานนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่หนักหนา
เกินไปนัก จนมาได้โจทย์ OTOP งานที่คิดว่าจะง่ายเลยกลายเป็น
งานหิ น ขึ้ น มาทั น ที ท� ำ อย่ า งไรถึ ง จะท� ำ ให้ วั ย รุ ่ น ไทยหั น มามอง
สินค้า OTOP ในแง่มุมใหม่ ไม่ใช่แค่ของเฉิ่มเชยส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพียงอย่างเดียว
ความสนุกในการท�ำนิตยสารเล่มนี้อยู่ตรงโจทย์ที่เราได้รับ
เพราะสิ่งที่ยากคือเราเองก็เป็นหนึ่งในวัยรุ่นแบบที่พูดถึงนั่นแหละ
มุมมองของเราต่อสินค้า OTOP ก็ไม่ต่างจากวัยรุ่นทั่วไป สิ่งนี้นี่เอง
ที่ท�ำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย! งานนี้มันท้าทายว่ะ เพราะการที่เอาชนะ
โจทย์นี้ได้อันดับแรกคือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติตัวเองก่อน เพราะ
ถ้าไม่เปลี่ยนที่ตัวเองก็คงจะไม่แน่พอที่จะไปเปลี่ยนทัศนคติของ
คนอื่น จริงรึเปล่า (ฮา)
ยิ่งเราหาข้อมูลบวกกับศึกษาเรื่องสินค้า OTOP อย่างจริงๆ
จังๆ มากเท่าไหร่ สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือสินค้า OTOP เองก็เป็นสินค้า
ประเภทหนึ่งที่น่าสนใจเอามากๆ เลยล่ะ ของทุกชิ้นล้วนมีเรื่องราว
ของตัวมันเอง อย่างเช่นเสื้อผ้าไหมที่เราเห็นแต่ละชุด ใครจะรู้ล่ะว่า
กว่าจะมาเป็นเสื้อหนึ่งตัว ทุกคนในชุมชนต้องลงทุนลงแรงไปมาก
แค่ไหน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงไหม การทอผ้า จนถึงขั้นตอน
สุดท้ายที่น�ำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ของทุกชิ้นล้วนมีความพิเศษเพราะ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานแฮนด์ เ มด คนท� ำ จึ ง ต้ อ งใส่ ใ จลงไปในงาน
ท�ำให้งานแต่ละชิน้ มีความแตกต่างและเรือ่ งราวของมันเองทีไ่ ม่ซำ�้ ใคร
เหมือนกับนิตยสารเล่มนี้ที่พวกเราร่วมมือกันปั้นขึ้นมาด้วยใจรัก
ถึงจะฟังดูนา่ เบือ่ แต่เราก็อยากให้เธอลองเปิดใจดูนะ อย่าเพิง่ รีบด่วน
ตัดสินนิตยสารเล่มนี้เชียว
ไม่แน่นะ เธออาจจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ เหมือนเราก็ได้ :)

วัชรพงษ์ แดงปลาด

ย้อนหลังไปช่วงเดือนนี้เมื่อปีที่แล้ว. . .
ณ บ้านทรงมนิลาสองชั้นอายุกว่าร้อยปีริมน�้ำหลังหนึ่ง
ทีซ่ กุ ซ่อนตัวอยูใ่ นซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 รูจ้ กั กันในนามว่า ‘บ้านศิลปิน’
เพียงครั้งแรกที่ไปเยือนฉันก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สงบ
แทบไม่อยากเชือ่ ว่าในกรุงเทพฯ จะมีสถานทีท่ นี่ า่ นัง่ เล่นพักผ่อนอย่างนี้
อยู่ใจกลางเมืองที่แสนวุ่นวาย ทว่าสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจส�ำหรับฉัน
ในวันนั้น แม้จะเป็นวันธรรมดาแต่ที่นี่ก็ยังมีการแสดงหุ่นละครเล็ก
ให้ได้ชมกันอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เสนอตอนหนุมานจับนางเบญกาย
ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุและส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ
ฉันนั่งข้างๆ ครอบครัวชาวต่างชาติครอบครัวหนึ่ง ก่อนการแสดงเริ่ม
เราได้พดู คุยกันเล็กน้อย พวกเขามาเมืองไทยครัง้ แรกตามค�ำบอกเล่า
ของเพื่อนร่วมชาติชาวสวิตเซอร์แลนด์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่สวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
มือ้ กลางวันพวกเขาแวะกินข้าวทีน่ ซี่ งึ่ เป็นอาหารไทยทีท่ างทัวร์จดั ไว้ให้
ฉันถามพวกเขาว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงในครั้งนี้ไหม พวกเขา
บอกว่ารู้เพียงว่าตัวละครหลักเป็นยักษ์ ตลอดการแสดงผู้พากย์
พยายามสอดแทรกภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ชมได้รับรู้ และ
เข้าใจเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย
ฉันอดแปลกใจไม่ได้กับภาพที่เห็น นอกจากฉันกับเพื่อน
ผูร้ ว่ มทริปในวันนีอ้ กี สองคน และผูช้ มทีเ่ ป็นกลุม่ คุณป้าซึง่ อายุอานาม
น่าจะมากพอสมควรแล้ว ส่วนใหญ่ผู้คนที่มาที่นี่กลับเป็นชาวต่างชาติ
มากกว่าคนไทยเสียอีก ครอบครัวชาวสวิส เมื่อได้ยินเรื่องราวของ
ประเทศเราจากการบอกต่อก็เดินทางมาเที่ยว มาสัมผัส มาใช้ชีวิต
แต่งกายแบบไทย ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย
เหตุใดพวกเขาซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกซีกโลกถึงได้เดินทาง
มาไกลเพื่อสิ่งนี้ ...
เมื่อพูดถึง OTOP ส�ำหรับคนไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักหรือ
ไม่เคยได้ยินค�ำนี้ อย่างน้อยๆ ก็น่าจะพอเคยได้ยินกันมาบ้างว่าค�ำนี้
ย่อมาจาก One Tambon One Product หรือแปลเป็นไทยได้ว่า
หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นเอง แม้เราจะได้ยินค�ำนี้บ่อยๆ สินค้า
OTOP แต่ละท้องถิ่นนั้นอาจเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินจนชินชา ทว่า
บางคนกลับไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสทดลองซื้อสิ่งนั้นมาใช้หรือบริโภค
เสียด้วยซ�ำ ้ ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง ต่างๆ นานา ทั้งด้านบวก และ
ส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้นด้านลบที่กลายมาเป็นก�ำแพงปิดกั้นท�ำให้เรา
ไม่เคยได้เข้าใกล้กับ OTOP ในขณะเดียวกันสิ่งนี้ที่เหมือนจะได้
พบเจอบ่อยๆ เดินไปที่ไหนก็มักจะเห็นว่ามีการจัดงานอยู่เสมอ แต่
หลายครั้งเราก็เลือกที่จะอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศ อยากจะ
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างแดนมากกว่าการเที่ยวไทยและเลือกซื้อ
สินค้าไทย
เหตุใดเราจึงพยายามไขว่คว้าสิง่ ทีอ่ ยูไ่ กลออกไป จนหลงลืม
สิ่งใกล้ตัว
พรชนก บัวสุข
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INFO
Do You Know

what is

เรื่อง : ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

OTOP ?

เป็นเวลาสิบกว่าปีที่ค�ำว่า OTOP อยู่รอบตัวเรา OTOP บางชิ้นกลายเป็นสินค้า
สร้างมูลค่าประจ�ำท้องถิน่ และบางชิน้ ยังได้บนิ ข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลไปไกลอีกซีกโลกหนึง่ เลยด้วยซ�ำ ้
แต่พอมาถามตัวเองจริงๆ จังๆ เราก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า OTOP คืออะไร เลยอยากจะ
ชวนมาท�ำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

OTOP is
OTOP เป็นโครงการที่รัฐบาลประเทศเรา
ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก OVOP ของประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายให้แต่ละชุมชนคิดค้นและ
สร้างสินค้าจากภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มรายได้และสร้างงานให้คนในชุมชน
ในเชิงหลักการ มีแนวคิด 3 ข้อใหญ่ ในการ
สร้างสรรค์สินค้า ดังนี้

แตกต่าง
/
เหมือนกัน
สินค้า OTOP แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ
ตามชนิดสินค้า เพือ่ ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ และ
จัดคณะกรรมการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า

ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
ผ้าทอถักจากเส้นใยธรรมชาติ
หรือสังเคราะห์
ดูแลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

}

1.

Local yet Global
ผลิตสินค้าหรือบริการโดยอาศัยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ต่อยอด
จนเป็นที่ยอมรับของคนทุกเพศทุกวัย

2.

Self - Reliance – Creativity
พึ่งตัวเองได้ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าให้ออกมาดี มีเอกลักษณ์
ของชุมชนโดยไม่ลอกเลียนแบบกัน

3.

Human Resource Development
ผลิตบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทัง้ ในการผลิต และจัดการ รวมไปถึง
สร้างงานให้กับชาวบ้านมากที่สุด และจ�ำกัดการผลิตโดยอาศัยเครื่องจักร
ให้น้อยที่สุดด้วย

ประเภทอาหาร

ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
แปรรูป ซึ่งได้รับมาตรฐาน และมี
แพ็กเกจพร้อมจ�ำหน่าย
ดูแลโดยกระทรวงอาหารและยา

ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/
ของที่ระลึก
สิ่งประดิษฐ์สะท้อนภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น เน้น
สินค้าที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก
ดูแลโดยกระทรวงพาณิชย์

ประเภทเครื่องดื่ม

รวมหมดทั้ ง แบบที่ มี แ ละไม่ มี
แอลกอฮอล์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
ชงละลาย
ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร
เช่น ยาสมุนไพรหรือเครื่องส�ำอาง
จากสมุนไพร
ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข

ตรา
กลม

แรกเริ่ ม เดิ ม ที โ ลโก้ OTOP จะเป็ น รู ป ปลาตะเพี ย นในวงกลม
แต่ต่อมาเมื่อสินค้าโอทอปสามารถพัฒนาไปถึงขั้นส่งออกได้ โลโก้จึง
ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยล่าสุดจะเป็น
เพียงค�ำว่า OTOP ในพื้นหลังกลมสีน�้ำตาลโดยไม่มีค�ำว่า One Tambon One Product

มากกว่า

>

ที่คิด

การได้ตรา OTOP เป็นเครือ่ งการันตีคณ
ุ ภาพ และได้รบั การส่งเสริมหลายอย่าง
จากรัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงนิยม

36,000
คือจ�ำนวนของ
ผู้ประกอบการ
ทั่วประเทศ
ที่ลงทะเบียน

ราย

70,000
คือจ�ำนวนผลิตภัณฑ์  
ที่ลงทะเบียนแล้ว

ชิ้น

>

หมายความว่าในผู้ประกอบการหนึ่งคน
สามารถมีสินค้า OTOP ในครอบครองได้
มากกว่ า หนึ่ ง อย่ า ง แต่ ก็ ใ ช่ ว ่ า อยากจะ
ลงทะเบียนตอนไหนก็ได้ เพราะการลงทะเบียน
จะเปิดทุกปีเว้นปี โดยไม่ต้องเดินทางมาถึง
กรุงเทพฯ เพราะมีศูนย์ลงทะเบียนกระจายตัว
อยู่แทบทุกจังหวัดในประเทศไทย และไม่ใช่
แค่ลงทะเบียนแล้วจบไป เพราะในสัญญาจะ
ระบุอายุรับรองสินค้า เมื่อครบก�ำหนด สินค้า
OTOP ทุกชนิดต้องส่งตรวจสอบคุณภาพ
อีกครัง้ จึงมัน่ ใจได้วา่ สินค้า OTOP มีคุณภาพ
ตามเดิมแน่นอน  

ค้นฟ้า คว้าดาว
ดาวแต่ละดวงเป็นตัววัดคุณภาพสินค้า ซึ่งกว่าจะได้มา
ในแต่ละดวงนั้นต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองอย่างเข้มข้น
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ๆ สองปี โดยเกณฑ์ ก ารคั ด สรร
จะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
- ด้านผลิตภัณฑ์ และความเข้มแข็งของชุมชน (30 คะแนน)
- ด้านการตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (25 คะแนน)
- ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน)
OTOP ระดับ 5 ดาว ได้คะแนนตั้งแต่ 90
คะแนนขึ้นไป เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
หรือมีศักยภาพในการส่งออก
OTOP ระดับ 4 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 89 - 90
คะแนน เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศและสามารถพัฒนาสู่สากลได้
OTOP ระดับ 3 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 70 - 79
คะแนน เป็นสินค้าระดับกลาง ที่สามารถพัฒนา
สู่ระดับ 4 ดาว
OTOP ระดับ 2 ดาว ได้คะแนนระหว่าง 60 - 69
คะแนน เป็นสินค้าสามารถพัฒนาสูร่ ะดับ 3 ดาว
มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ
OTOP ระดับ 1 ดาว ได้คะแนนต�ำ่ กว่า 60 คะแนน
เป็นสินค้าทีไ่ ม่สามารถพัฒนาสูร่ ะดับ 2 ดาวได้
เนือ่ งจากยังมีจดุ อ่อน และยากต่อการพัฒนา

รอเวลา
เปิดรับ
ลงทะเบียน

เตรียมหลักฐานที่จ�ำเป็น
ส�ำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ภาพถ่าย
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ทุกมุมโดยละเอียดที่สุด

สินค้า
ในกรณีที่ได้ 1 ดาว
จะเอากลั บ ไปพั ฒ นาแต่ ต ้ น ก็ ไ ด้
หรือจะขายต่อไปโดยไม่ติดดาวก็ได้

ไม่ผ่าน

น�ำกลับไปพัฒนาใหม่

ประเมินดาว

หมดสัญญา
ต้องกลับ
ไปประเมิน
คุณภาพใหม่

ถ้าได้ 3 - 5 ดาว
สามารถออกร้าน
ตามงาน OTOP ประจ�ำปีได้

กว่าจะ
ได้ OTOP
ถ้าได้ 4 - 5 ดาว
มีสิทธิส่งออกต่างประเทศได้

OTOP Goes
น�ำหลักฐานไปลงทะเบียนที่
ที่ว่าการอ�ำเภอ/เขต

SMEs มีสิทธิประโยชน์มากกว่า หากสินค้า OTOP โดยทั่วไปอยาก
อัพเกรด ก็สามารถจดทะเบียนเป็น SMEs ได้ และใช้ชื่อควบว่า OTOP
SMEs โดยมีเงื่อนไขคือทุนที่ใช้จดทะเบียนต้องไม่เกินสิบล้านบาท
หากเกินกว่านั้นจะไม่นับว่าเป็นสินค้า OTOP โดยส�ำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมักผลักดันและสนับสนุนให้
สินค้า OTOP 4 - 5 ดาว ให้เติบโตขึ้นไปเป็น SMEs

อนุมัติผ่าน

On Shelf

สามารถติ ด ตรา OTOP
และวางแผงได้ แต่ยังไม่มี
ดาวประทับ

OTOP IN THE CITY คือชื่อร้านจ�ำหน่ายสินค้า OTOP เปิดใหม่
ใจกลางเมืองในพิกัดพื้นที่ว่างใต้ทางด่วน ปัจจุบันเปิดตัวไปแล้ว 3 ร้าน
โดยแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามนี้
• OTOP IN THE CITY เพลินจิต แหล่งช้อปปิ้งส�ำหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ พนักงานออฟฟิศ เน้นสินค้าทันสมัยส่วนใหญ่เป็นพรีเมี่ยม
ระดับ 5 ดาว ตามไลฟ์ไตล์คนรุ่นใหม่
• OTOP IN THE CITY รามอินทรา ของกินของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ในราคาจ่ายง่าย
• OTOP IN THE CITY สีลม แหล่งขายของสไตล์ Night Life

Online

www.otoptoday.com เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า OTOP ขนาดใหญ่
บนโลกออนไลน์ สามารถสัง่ ซือ้ สินค้าจากแหล่งผลิตส่งตรงถึงบ้านในราคา
ที่ไม่แตกต่างกันมากนักกับการเดินทางไปซื้อด้วยตัวเอง

Fair Fair

สินค้า 5 ดาวคุณภาพ
สามารถต่อยอดเป็น SMEs ได้

งานจัดจ�ำหน่ายและแสดงสินค้า OTOP ประจ�ำปี จัดขึ้นปีละสองครั้ง
โดยกรมพัฒนาชุมชน คือ OTOP Midyear กับ OTOP City ที่
เมืองทองธานี แต่เราอาจจะเห็นงานแสดงสินค้าย่อยๆ จัดอยู่บ่อยๆ
ตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากสองแบบ คือทางห้างจัดแล้วให้
ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ หรือบางทีก็เกิดจากการรวมตัวกันเช่าพื้นที่ของ
ผู้ประกอบการด้วยกันเอง

WORLD

DID
YOU
KNOW

นอกจากสินค้า OTOP (OTOP: One Tambon, One Product)
หรื อ สิ น ค้ า หนึ่ ง ต� ำ บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องประเทศไทยแล้ ว
ต่างประเทศก็มีของที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้า OTOP ประจ�ำประเทศ
ของเขาเช่นกัน มาดูกนั ดีกว่าว่า ของดีของเด็ดของแต่ละประเทศมีอะไร
กันบ้าง

?

เรื่อง : พัชนิดา มณีโชติ

Japan
เรียกได้วา่ เป็นประเทศต้นแบบการท�ำสินค้า OTOP
ของประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศ ด้วยการที่ชุมชน
ในจังหวัดโออิตะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการ OVOP (One Village,
One Product) และท�ำการตลาดจนเป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ ประเทศ
มีจุดเด่นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยสะดุดตา และ
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
Kabosu Limes เป็นของ
ขึ้นชื่อและหารับประทานได้เพียง
แห่งเดียวทีจ่ งั หวัดโออิตะ ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมะนาวสายพันธุ์นี้เป็น
ของดี ป ระจ� ำ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ก ารน� ำ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ไ ปแปรรู ป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น น�้ำผลไม้ ขนมทานเล่น
ซอสปรุงรส อาหารเสริม และเวชสําอาง โดยตามร้านค้า
ภายในเมื อ งโออิ ต ะจะเต็ ม ไปด้ ว ยสิ น ค้ า ที่ ท� ำ มาจาก
Kabosu Limes วางขายอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
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โครงการ OVOP ยังมีในประเทศแถบทวีปแอฟริกา
ได้แก่ Kenya, Malawi, Uganda, Ethiopia, Rwanda,
Mozambique, Senegal, Nigeria, Zambia และ
Namibia โดยเป็นโครงการส�ำคัญที่ช่วยให้คนในท้องถิ่น
ได้ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Beadwork งานท�ำมือสวยๆ นี้ เกิดจากภูมิปัญญา
ของชาว Nabula ที่อาศัยอยู่ที่เมือง Loitoktok ประเทศ
เคนยา เป็นการน�ำเอาเม็ดหินกับเมล็ดพืชขนาดเล็กมาร้อยเรียง
บนผืนผ้าเป็นลวดลายต่าง ๆ ทีบ่ ง่ บอกถึงศิลปะประจ�ำท้องถิน่
อย่างชัดเจน โดยมีทั้งเครื่องประดับ เครื่องราง เสื้อผ้า และ
ของใช้อีกมากมาย ด้วยความสวยงามและโดดเด่นของงาน
ชิ้นนี้ท�ำให้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยว

ถึงแม้จะให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการส่งออกสือ่ บันเทิง
เป็นหลัก แต่เกาหลีใต้ก็ยังมีโครงการดี ๆ อย่าง OCOV
(One Company, One Village) มาสนับสนุนตลาดสินค้า
พื้นบ้านซึ่งมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยัง
เป็นช่องทางส�ำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วย

South
Korea

Norigae เป็นเครื่องประดับ
แบบดั้งเดิมของผู้หญิงเกาหลีที่
มั ก จะสวมใส่ คู ่ กั บ ชุ ด ฮั น บก
เป็นงานท�ำมือที่ประณีตสวยงาม
โดยเชื่ อ กั น ว่ า เป็ น เครื่ อ งรางที่
ท�ำให้ผู้สวมใส่โชคดี ร�ำ่ รวย และ
สุขภาพแข็งแรง

Malaysia
ประเทศเพื่อนบ้านทางภาคใต้ของไทย มีโครงการ
SDSI (Satu District, Satu Industry) หรืออีกชื่อหนึ่ง
คือ Satu Kampung Satu Produk ซึง่ ค�ำว่า Satu แปลว่า
หนึ่ง ในภาษามาเลย์ ซึ่งสนับสนุนให้พัฒนาสินค้าท้องถิ่น
ดัง้ เดิมอย่างผ้าปาเต๊ะ เสือ่ ใบปาล์มท้องถิน่ หรือตะกร้าไม้ไผ่
ให้มาสูก้ บั สินค้าอุตสาหกรรม อีกทัง้ ยังมีการรณรงค์เพือ่ ให้
คนกลับมาสนใจสินค้าท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
Terendak Matu หมวก
ที่ ท� ำ มาจากใบต้ น ปาล์ ม ไนปา
เป็ น ของพื้ น บ้ า นที่ ท� ำ ขึ้ น โดย
ชาว Melanau ที่หมู่บ้านมาตู
ในรัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย มีความเป็นเอกลักษณ์ที่
ไม่เหมือนใครที่รูปแบบการสาน และลวดลายบนหมวก

?

Indonesia
เพื่อนบ้านร่วมคาบสมุทรอันดามันก็มีโครงการ
Back to Village ช่วยสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองสู่ตลาด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเช่นกัน โดยเน้นให้
คนในท้องถิ่นน�ำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ รวมทั้งแนะน�ำ
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากสินค้าเกษตรกรรม
ในท้องถิ่นด้วย
Songket of Palembang
ผ้าไหมทอมือที่มีชื่อเสียงของเมือง
ปาเลมบั ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
จุ ด เด่ น ของผ้ า ทอผื น นี้ คื อ ความ
แตกต่างของจ�ำนวนเส้นด้ายที่ใช้ในการทอแต่ละครั้ง ซึ่ง
ท�ำให้ความละเอียดของลวดลายแตกต่างกันไป ส่วนมาก
นิยมน�ำไปตัดเสื้อเพื่อสวมใส่ในพิธีการส�ำคัญต่างๆ ของ
ชาวอินโดนีเซีย

Lao People’s
Democratic
Republic

โครงการ ODOP (One District, One Product) หรื อ หนึ่ ง เมื อ ง
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการน�ำร่องที่ JICA ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทั้งในแง่
องค์ความรู้และทุนสนับสนุน และเนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรและวัฒนธรรม
ใกล้เคียงกับไทย จึงมีสินค้าพื้นเมืองตามท้องถิ่นต่างๆ คล้ายคลึงกัน แต่ถ้าใคร
อยากรู้จักสินค้า ODOP เมืองลาว ไม่ต้องข้ามแม่น�้ำโขงไป เพราะที่ร้าน ‘ฮักอีสาน’
ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ มีสินค้า ODOP ให้เลือกซื้อด้วย
กระเป๋ า จากเส้ น ใยกาบกล้ ว ย ผลิ ต จากบ้ า น
ห้วยหุนใต้ เมืองลาวงาม แขวงสาละวัน ประเทศลาว
โดยชาวบ้านเผ่ากะตูจ้ ะน�ำมาสางเอาเส้นใยและควัน่ ให้เป็น
เส้นด้ายแล้วจึงน�ำมาทอเป็นกระเป๋า ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็น
การน�ำวัตถุดิบที่เหลือใช้ในชุมชนมาเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้
เส้นใยกาบกล้วยนั้นยังมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะแก่
การใช้งานในชีวิตประจ�ำวัน
11

OPINION

ด
ค
ิ
ม
า
ว
ค
ง
อ
ข
บ
อ
ก
ะ
ภาพปร
วั สุข
เรือ่ ง : พรชนก บ

เมื่อเอ่ยค�ำว่า “OTOP”  . . .
ภาพข้ า วของเครื่ อ งใช้ ต ่ า งๆ ที่ เ กิ ด จาก
ภู มิ ป ั ญ ญาไทย อย่ า ง ผ้ า ไหม ไวน์ ตะกร้ า สาน
เครือ่ งปัน้ ดินเผา อาหารทีเ่ ป็นของขึน้ ชือ่ แต่ละท้องถิน่
สลับกันหมุนเวียนปรากฏในความคิดของฉัน  
ภาพงานจัดแสดงสินค้า OTOP ตามเข้ามา
ติดๆ ในความคิดต่อมา ส�ำหรับวัยรุ่นอย่างฉันแล้ว
การไปเดินห้างสรรพสินค้าหลายครั้งที่บังเอิญพบว่า
ก�ำลังมีงานแสดงสินค้า OTOP จัดอยู่ เมื่อพบเจอ
บ่อยเข้าจากการเดินเจอในห้างหรือตามป้ายประกาศ
ต่างๆ ตามท้องถนนก็อดสงสัยไม่ได้ว่า งานแบบนี้
มีตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่านะ พองานนี้จบก็มีงานใหม่
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้า OTOP เหมือนกัน
เมือ่ มีโอกาสจึงเดินผ่านแวะเวียนไป พบว่าพ่อค้าแม่ขาย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวบ้ า นที่ เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี อ ายุ
อานามมากพอสมควร น่าจะพอๆ กันกับผู้คนที่เดิน
ขวักไขว่สวนทางกันไปบ้างก็หยุดแวะดู แวะซื้อสินค้า
ภาพสินค้าที่วางเรียงรายอยู่หลายร้าน แลดู
คล้ายกันไปหมด เมื่อเดินส�ำรวจบูทต่างๆ มองเข้าไป
ภายในบูทหลายร้านที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ต่ า งกั น เพี ย งชื่ อ แบรนด์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ท่ า นั้ น
จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าแม้ ‘หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์’
ที่มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของกินของใช้ หรือ
บางแห่งเปิดเป็นชุมชน OTOP ให้นักท่องเที่ยวได้
เข้าไปแวะชม แต่กย็ งั มีผลิตภัณฑ์เดียวกันทีเ่ ราพบเห็น
ได้หลายต�ำบล อาจก่อให้เกิดความสับสนว่าที่ไหน
ของชิ้นนี้ขึ้นชื่อเด่นดังกว่ากัน ควรซื้อของแบรนด์ใด
จะได้ไม่ผิดหวัง อีกทั้งยังท�ำให้เกิดการแข่งขันกันเอง
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ในหมู่ชาวบ้านที่เป็นผู้ผลิต แต่การแข่งขันอาจเป็น
แรงผลักดันที่ดีที่ท�ำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาสินค้า
ให้มีความแตกต่าง หงส์ท่ามกลางฝูงกาย่อมสวยสง่า
และโดดเด่น แต่จะมีสกั กีแ่ บรนด์ทไี่ ด้กา้ วขึน้ มาโดดเด่น
เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆ ที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน
และสินค้าที่คงไว้ซึ่งความเหมือนกันนั้นจะท�ำอย่างไร
ต่อไป...จะต้องแข่งขันกันเองต่อไปอย่างงั้นหรือ
ภาพหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ดูไม่ค่อยทันสมัย
เท่าไหร่ คืออีกสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นได้จากการเดิน
ชมงานแสดงสินค้า OTOP สินค้าต่างๆ ถูกห่อหุ้ม
ด้วยหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ดูพื้นบ้าน หรือในมุมมอง
วัยรุ่นอย่างเราๆ อาจใช้ค�ำว่าดูเชยคงไม่ผิดเท่าไรนัก
นั่นล่ะมั้ง อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ท�ำให้คนรุ่นใหม่
รู้สึกว่าสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านกลายเป็นสิ่งที่
ไกลตัว รูปแบบหีบห่อต่างๆ ดูเหมือนจะถูกออกแบบ
มาเพื่อคนที่วัยมากกว่าพวกเรานัก แต่ใช่ว่าสินค้า
OTOP ทีม่ รี ปู แบบดีไซน์สวยๆ นัน้ จะไม่มเี ลย ปัจจุบนั
เทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้ามากขึ้น ท�ำให้ทั้งตัวสินค้า
และบรรจุภัณฑ์นั้นถูกสร้างสรรค์ให้มีความน่าสนใจ
และเข้ากับยุคสมัย ทว่าหากอยากได้ความสวยงาม
ต้องแลกด้วยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายสูงขึ้น นั่นอาจ
ยิ่งท�ำให้วัยรุ่นที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งไม่มีรายได้มองว่าสินค้าต่างๆ นั้นแม้จะสวยงาม
น่าซื้อใช้แต่กลับมาราคาไกลเกินเอื้อม
เมือ่ พยายามหาค�ำตอบว่าท�ำไมสินค้า OTOP
มีราคาแพงนั้น ภาพชาวบ้านในชุมชนที่ต่างช่วยกัน
คนละไม้ ค นละมื อ ที่ ผ ่ า นเข้ า มาในความคิ ด นั้ น
อาจเป็ น ค� ำ ตอบของค� ำ ถามได้ ดี เนื่ อ งจากสิ น ค้ า

บางชนิดใช้วัสดุท้องถิ่นซึ่งอาจมีจ� ำกัดหรือหายาก
ประกอบกับการที่ต้องอาศัยทักษะและความประณีต
ของคนในชุมชนในการผลิต บางชิ้นเป็นงานฝีมือที่
ต้องใช้ฝีมือและระยะเวลาในการผลิตที่นานกว่าจะ
ได้ชิ้นหนึ่ง
ที่กล่าวมาข้างบนนั้นไม่ได้หมายความว่า
สินค้า OTOP ของไทยเรานั้นจะมีแต่ข้อเสียท�ำให้
ไม่ อ ยากซื้ อ หรื อ ยากที่ จ ะตั ด สิ น ใจซื้ อ ส� ำ หรั บ
บางคนนั้นอาจเลือกที่อุดหนุนสินค้าจากเมืองนอก
ทีด่ นู า่ เชือ่ ถือกว่าแม้ราคาจะแพงเช่นกัน อะไรทีอ่ ยูใ่ กล้
เกินไปเราอาจมองไม่เห็นคุณค่า กลับพยายามไขว่คว้า
สิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป
หลายครั้ ง ที่ ฉั น เห็ น ภาพชาวต่ า งชาติ ใ ช้
สินค้าไทย สาวชาวต่างชาติบางคนสวมชุดผ้าไหมไทย
ดูน่ารักไปอีกแบบ หนุ่มฝรั่งตาน�้ำข้าวคนนั้นก็ใส่
กางเกงที่เขียนว่ามวยไทย บางครั้งเดินๆ ไปก็เจอ
ครอบครัวชาวต่างชาติก�ำลังทานอาหารไทย บ้างก็
เลือกซื้อของใช้ และตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่กำ� ลังพบเห็น
สิ่งที่เรามองว่าเชยล้าสมัยกลับไปกระทบใจผู้มาเยือน
จากแดนไกลที่แวะมาเที่ยวและหอบประสบการณ์ดีๆ
พร้อมของฝากที่เป็นสินค้าไทยติดไม้ติดมือกลับไป
พร้อมประโยคทิ้งท้ายว่า จะกลับมาอีก...
หากสิ่งเหล่านี้ไม่ดีจริงอย่างที่เรามองเห็น
จากมุมของเราแล้ว ท�ำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงยังซื้อ
ยังใช้สินค้า OTOP ของไทย
เมือ่ น�ำภาพต่างๆ มาประกอบหลอมรวมเป็น
ภาพเดียวกัน ‘OTOP’ ที่ฉันมองเห็นนั้นเป็นภาพ
แห่งความสามัคคีร่วมใจของเราทุกคน ไม่ใช่แค่ความ

สามัคคีของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เพราะท้ายที่สุดแล้ว
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สรรค์สร้างจากภูมิปัญญาที่สืบต่อ
มาจากคนรุ่นก่อนๆ ก็ไม่ต่างอะไรกับภาพภาพหนึ่ง
ซึ่งสะท้อนความสามัคคีร่วมใจ และความเป็นไทย
ออกไปสู่สายตาชาวต่างชาติ หากแต่อีกสิ่งที่จะช่วยให้
ภาพนีม้ คี วามแข็งแรงทนทานนัน้ คือกรอบรูปทีแ่ ข็งแรง
การที่สินค้า OTOP ของแต่ละชุมชนจะประสบความ
ส�ำเร็จเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้นั้น
จ�ำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กร
ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกับผู้น�ำท้องถิ่นจะน�ำพา
ให้สนิ ค้านัน้ ประสบความส�ำเร็จทัง้ รายได้ และชือ่ เสียง
นอกจากชื่นชมภาพนี้ในฐานะผู้มอง เรายัง
สามารถช่วยกันอุดหนุนและให้การสนับสนุนได้อีก
ทางหนึง่ เพือ่ ให้ภาพนีม้ คี วามโดดเด่นและเป็นทีช่ นื่ ชม
แก่ผพู้ บเห็น นัน่ เพราะเราไม่ได้เป็นเพียงผูม้ อง แต่เรา
ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งในภาพนี้
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OTOP

recommended
เรื่อง : ศราวลี ศุภกาญจน์

ในกระเป๋าใบเก่งของเราควรจะมีอะไรต้องพกไประหว่างวันบ้างนะ
ลองเทกระเป๋าใบเก่า เผื่อจะพบที่ว่างให้สินค้าแปะป้าย OTOP เหล่านี้
ได้เข้าไปอยู่ในกระเป๋าคุณสักอย่างสองอย่างก็ได้ :)
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กล้วยฉาบใส่สูท หลานยายต๋อย

สินค้า OTOP จากกรุงเทพมหานคร ที่แค่ฟัง
ชื่อก็ชวนน�้ำลายสอไปกับความเปรี้ยวจี๊ด ซี้ดเข็ดฟันแล้ว
มะขามเปรี้ยวแซ่บสูตรนี้ได้มะขามหวานชื่อดังของดี
เมืองเพชรบุรีมาแปรรูป แล้วปรุงรสด้วยพริก เกลือ
น�้ำตาล เข้ากันได้ดีสุดๆ กับรสเปรี้ยวพิเศษของมะขาม
ช่วยแก้อาการง่วงระหว่างท�ำงาน ขับรถ และอ่านหนังสือ
ได้ชะงัดเรียกว่าเจอมะขามเปรี้ยวแซ่บเข้าไปค�ำเดียว
ตื่นแน่นอน
ราคา  : 35 บาท      
บ้านมะขาม

แบรนด์ขนมชื่อน่ารัก ที่น�ำกล้วยหักมุกฉาบมา
ใส่สทู ด้วยการเคลือบช็อกโกแลต และโรยด้วยแอลมอนด์
นอกจากจะดูน่ากินมากๆ แล้วรสชาติยังไม่หวานจนเกิน
ไปด้วย เมื่อรวมกับบรรจุภัณฑ์ที่พกพาง่ายร่วมสมัย
จึงท�ำให้กล้วยฉาบหลานยายต๋อยกลายเป็น OTOP ขึ้นชื่อ
จากจังหวัดสงขลา นอกจากรสช็อกโกแลตแล้วยังมีรสนม
ชาเขียว และสตรอว์เบอร์รี่ให้ลองอีกด้วย
ราคา  : แบบซอง 50 บาท แบบกระป๋อง 75 บาท      
LAANYAITOI

ซีเรียลบาร์ซองเดอร์ (Xongdur)

ลิปบาล์มน�้ำมันมะพร้าว
Tropicana Lip balm

เอาใจคนรั ก สุ ข ภาพด้ ว ยซี เ รี ย ลบาร์ ธั ญ พื ช
และผลไม้รวม ที่ไม่ผ่านการทอด หวานน้อย ไขมัน 0%
มั่นใจได้ว่าไม่อ้วนแน่นอน แถมยังให้คุณค่าทางอาหาร
แบบเต็มแท่ง ตามชื่อสโลแกนน่ารัก ‘ซองเดอร์ คัดสรร
เพื่อเติมเต็มสุขภาพในซองเดียว’ ซึ่งสินค้า OTOP จาก
สุพรรณแบรนด์นี้ มีให้เลือกทั้งแบบชิ้นเต๋าส�ำหรับทาน
ที่บ้าน และแบบแท่งส�ำหรับ Grab and Go ทานได้
ทุกที่ทุกเวลา
ราคา  : แบบกระปุก 47 บาท, แบบแพ็ก (5 ซอง)
45 บาท แบบกล่อง (12 ซอง) 120 บาท
Xongdur
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มะขามเปรี้ยวแซ่บ บ้านมะขาม

ลิปบาล์มน�้ำมันมะพร้าว สินค้า OTOP จาก
จังหวัดนครปฐม ทาเนื้อเจลบางๆ ก็ท�ำให้ริมฝีปากของ
เรารูส้ กึ ชุม่ ชืน่ ขึน้ มีให้เลือกหลายกลิน่ ตัง้ แต่กลิน่ ดัง้ เดิม
คือกลิ่นหอมอ่อนๆ ของน�้ำมันมะพร้าว จนถึงกลิ่นใหม่
อย่าง กลิน่ เชอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ส้ม และแคนตาลูปทีส่ ามารถ
เพิ่ ม สี สั น ให้ ริ ม ฝี ป ากเราดู สุ ข ภาพดี อี ก ด้ ว ย ถื อ เป็ น
ลิปบาล์มสารพัดประโยชน์ พกพาสะดวก ราคาไม่แพง
ที่ควรซื้อติดกระเป๋ากันสักอัน
ราคา  : 35 บาท      
Tropicana Oil Co., Ltd

แป้งสิวกรรณิการ์

ครีมว่านหางจระเข้ D-LITE

แป้งน�้ำทาแก้สิวที่ดังในโลกออนไลน์มานาน
หนึ่งใน OTOP ของจังหวัดนนทบุรี แม้ภายนอกจะ
ดู ธ รรมดาแต่ ส รรพคุ ณ ของแป้ ง น�้ ำ ขวดนี้ เ หลื อ ล้ น
นอกจากจะช่วยปราบสิวที่ขึ้นอยู่ ก�ำลังขึ้น และจะขึ้น
ต่อไปในอนาคตแล้ว แป้งสิวกรรณิการ์ยังสามารถใช้ทา
เป็นรองพื้นก่อนแต่งหน้า ทาระหว่างวันเป็นแป้งบางเบา
ได้อีกด้วย
ราคา  : 150 บาท       
แป้งสิวกรรณิการ์

พืชสารพัดประโยชน์อย่างว่านหางจระเข้ที่มา
ในรูปแบบของเนื้อครีมสีเขียวอ่อน และกลิ่นหอมเป็น
เอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นในบริเวณที่หยาบกร้าน
เช่น ส้นเท้า ข้อศอก แถมยังบ�ำรุงมือและเท้าของเรา
ให้เนียนนุม่ ทีส่ ำ� คัญคือไม่ท�ำให้เหนียวเหนอะ เป็นของดี
ระดับ OTOP จากจังหวัดพะเยา มีทงั้ กระปุกใหญ่สำ� หรับ
ที่ บ ้ า นและกระปุ ก เล็ ก เพื่ อ การพกพา ในราคาสบาย
กระเป๋า
ราคา : กระปุกเล็ก 35 บาท กระปุกใหญ่ 65 บาท       
ครีมมะขามพะเยา

เคส iPhone FOLI by Boonyarat กระเป๋าใบเล็ก Mr.leaf
เคส iPhone ดี ไ ซน์ ไ ทยแต่ ไ ม่ เ ชยเป็ น
ผลงานหัตถกรรมเครื่องจักสานย่านลิเภาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใส่ไอเดียและประยุกต์ให้ร่วมสมัย
สามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกลมกลืนไปกับ
วิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน ลวดลายที่เป็นเสน่ห์ของเครื่อง
จั ก สานย่ า นลิ เ ภาดู เ รี ย บหรู แ ต่ ก็ ซ ่ อ นแพทเทิ ร ์ น เท่ ๆ
เอาไว้ เป็นงานแฮนด์เมดที่เท่ไม่แพ้แบรนด์ดังเลยล่ะ
ราคา  : 850 บาท       
@thaicraftsiphonecases
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กระเป๋าใบเล็กสไตล์ ECO สีสันอบอุ่น ส่งตรง
จากล�ำพูน ท�ำด้วยใบตองตึงพืชพืน้ เมืองทีถ่ กู ใช้ประโยชน์
มายาวนานทางภาคเหนือ ท�ำให้มลี วดลายของเส้นใยใบไม้
ที่เป็นธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถึงน�ำ้ หนักจะเบา
อย่างกระดาษ แต่ก็มีความทนทาน สามารถรับน�้ำหนัก   
และกันน�้ำได้ จึงน�ำมาใช้งานได้หลากหลาย จะพกติดตัว
ใส่เครื่องเขียน ของจุกจิก หรือใช้จัดระเบียบกระเป๋าให้
หยิบจับหาของง่าย ต้องขอแนะน�ำกระเป๋าใบตองตึงใบนี้
ราคา  : 120 - 180 บาท       
Mrleaf Eco Design Bag & Green Product

O ละเห่

OTOP
in my
Mind
“ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ ก็ไปซื้อของประเทศนู้น
ประเทศนี้มาใช้ซะ!”
นีค่ อื เจตคติเชิงวัตถุนยิ มของวัยรุน่ ทีเ่ ริม่ ทวีความ
รุนแรงขึ้นทุกวัน ในฐานะที่ผมเองก็เป็นวัยรุ่น จึงมีนิสัย
ที่ไม่ต่างไปจากวัยรุ่นคนอื่นๆ เช่นกัน เรียกได้ว่าวันไหน
มีเงินใช้ วันนั้นจะต้องมีสินค้าแบรนด์ดังจากแดนโสม
กองเต็มบ้านทุกครัง้ แม้ว่าสุดท้ายผมจะต้องมานั่งฟังแม่
บ่นจนหูชาทุกทีก็ตาม แต่จะให้ท�ำยังไงล่ะครับ มันคือ
ความสุขเล็กๆ ของคนเราไม่ใช่หรือ...หากท�ำไปแล้วไม่มี
ใครเสียหายมันก็คือสิทธิของผมนั่นแหละ...
กระทัง่ เมือ่ ได้รบั มอบหมายงานจากบรรณาธิการ
ผมถึงกับนั่งเครียดไปเป็นสัปดาห์กับหัวข้อ ‘OTOP’
แค่ฟังชื่อก็เบือนหน้าหนีแล้วล่ะครับ ในความคิดผมแล้ว
OTOP ก็แค่ตัวย่อของสินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
แถมผลิตภัณฑ์ที่ว่านั่นหากไม่ใช่ของกินแล้วก็คงจะเป็น
ของใช้รุ่นพ่อรุ่นแม่เรา ที่ดูไม่น่าสนใจเอาซะเลย แต่
เหมือนเทวดาจะดลใจ ในขณะก�ำลังติดสี่แยกไฟแดง
อยู่นั้น สายตาของผมก็ดันเหลือบไปเห็นป้ายแผ่นใหญ่
เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์งาน OTOP พิษณุโลก ที่จัดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งก็คือ
วันนี้พอดี! ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า OTOP
ของเรามันดีนกั ดีหนาอย่างทีโ่ ฆษณากันไหม ก็ตอ้ งบุกไป
ลองดูสักตั้ง
และก็เป็นอย่างทีค่ ดิ ภายในงานทีจ่ ดั เรียงเป็นบูทๆ
เต็มไปด้วยงานหัตถกรรมฝีมือชาวบ้าน ไม่ว่าจะเดินไป
ตรงไหนก็มีแต่ผ้าไหม และเครื่องจักสาน ตอนแรกก็ว่า

เรื่อง : ธีระพร ช่วยโสภา
จะเดินกลับออกมาเพราะดูท่าว่าจะคว้าน�้ำเหลว แต่
ท่ า มกลางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามจ� ำ เจตลอดระยะทาง
กลั บ มี บ างบู ท ที่ เ ย้ า ยวนผมให้ เ ดิ น ตรงเข้ า ไปหาโดย
อัตโนมัติ บูทแรกเป็นบูทของตกแต่งภายในบ้านซึ่งท�ำ
มาจากกะลา จริงอยูท่ วี่ า่ ของตกแต่งจากกะลามีเยอะแยะ
แต่จะมีใครสักกี่คนที่น�ำมันมาดีไซน์เป็นโคมไฟรูปต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช หรือผีกระสือได้เหมือนกับ
ของจริงขนาดนี้! ในเมื่อเขากล้าดีไซน์เราเองก็กล้าที่จะ
อุ ด หนุ น เช่ น กั น ผมจึ ง จ่ า ยเงิ น สามร้ อ ยเพื่ อ แลกกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปลกตาอย่ า งโคมผี ก ระสื อ มาไว้ ที่ บ ้ า น
ถึ ง แม้ ว ่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ ตื่ น มากลางดึ ก มั น จะท� ำ ให้ ผ ม
สะดุ้งโหยงทุกครั้งก็ตามที!
บู ท ต่ อ มาเป็ น บู ท ที่ ดู เ พี ย งผิ ว เผิ น แล้ ว อาจจะ
ธรรมดา แต่ทแี่ ปลกตาไปกว่าสินค้าอืน่ นัน่ คือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ และดีไซน์อันเก๋ไก๋เหมาะกับ
วัยรุน่ วัยหวานทัง้ หลาย นัน่ ก็คอื ผลิตภัณฑ์ผา้ ด้นมือซึง่
เป็ น ของดี อั น เลื่ อ งชื่ อ อี ก อย่ า งของชาวพิ ษ ณุ โ ลก
ภายในบูทจัดวางผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท�ำจากผ้าด้นมือ
มากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อคู่รัก กล่องใส่กระดาษทิชชู่
รองเท้าแตะ และอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน แถมคุณภาพยัง
เหมาะสมกับราคาอีกด้วย ว่ากันว่าสินค้า OTOP กลุม่ นี้
สามารถตีตลาดในต่างประเทศและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนต่อปีตกสามล้านบาททีเดียว!
บูทสุดท้ายทีผ่ มชอบนัน้ เป็นของดีทมี่ าจากสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นไปที่สมุนไพรพื้นบ้าน ไม่ว่าจะ
เป็นน�้ำมันอโรม่า ยาสลายไขมัน ชาสมุนไพร และอื่นๆ
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อีกมากมาย ซึ่งดูเหมือนว่าแม่ของผมจะถูกใจกับบูทนี้
มากกว่า ในตอนแรก ผมเองก็คิดว่ามันก็ดูธรรมดา
ไม่ต่างอะไรไปจากบูทขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ยาแผนโบราณทั่วไป จนกระทั่งผมถูกแม่ค้าภายในบูท
คะยั้นคะยอให้ซื้อสบู่สมุนไพรมาใช้ เพราะเขาหาว่าผม
หน้าแก่แถมยังมันจนจะทอดไข่ได้! ไอ้เราก็ยัวะเลย
ประชดซื้อมาตั้งเจ็ดก้อน โดยมีแม่ค้าในบูทการันตีว่า
ถ้าสองสัปดาห์ไม่หายให้มาเหยียบหน้าเลย! (แต่ผมก็
ไม่กล้าหรอก) เชื่อหรือเปล่าครับว่าจากปกติที่ต้องใช้
แอพฯ camera 360 ถ่ายรูปลงเฟซฯ ตอนนี้ผมสามารถ
ถ่ายภาพหน้าตัวเองสดๆ ลงได้แล้ว เพราะสรรพคุณ
ของสบู่ตัวนี้เห็นผลได้ภายในไม่กี่วันที่ใช้จนผมเองก็
ตกใจทุกครั้งที่ส่องกระจกเหมือนกัน คิดว่าใครที่ไหน
ที่แท้ก็เราในสภาพหนังหน้าใหม่นี่เอง!
หลั ง จากที่ ห มดทรั พ ย์ ไ ปกั บ ของ OTOP
เรียบร้อยแล้ว ผมก็ลองน�ำสินค้าที่ได้มาเปรียบเทียบ
กับสินค้าต่างประเทศที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ซึ่งคุณภาพ
ของเราก็เท่าเทียมของเขาเช่นกัน แต่ท�ำไมคนไทยจึง
ไม่นิยมซื้อ? นั่นคือค�ำถามที่ผมกังขาในใจหลังจากที่
ได้มาเดินงานครั้งนี้ ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะให้
ค�ำตอบกับค�ำถามเหล่านี้ว่าอย่างไร แต่ส�ำหรับผมแล้ว
ถ้าจะให้เสียเงินซื้อของราคาแพงๆ จากต่างประเทศมาใช้
บ่อยๆ สู้ผมหันมาเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกันแถมยังปลอดภัยเพราะส่วนผสมที่มาจาก
ภู มิ ป ั ญ ญาและความเอาใจใส่ ข องคนไทยด้ ว ยกั น
ไม่ดีกว่าหรือ?

COMBINATION

eye

s

เรื่อง : วนิสา พัดศรี

if you can

เวลาเข้าวัดกราบพระ หลายคนคงรู้สึก
เหมือนกันว่าพระพุทธรูปก�ำลังมองลงมาที่เรา
แต่ส�ำหรับศิลปะหินทรายสามมิติเจ้าของ OTOP
5 ดาวแห่งจังหวัดสระแก้วนี้ กลับสร้างพระ
พุทธรูปและภาพศิลปะที่ท�ำให้เรารู้สึกเหมือน
กับว่า ถึงจะอยู่มุมไหน ดวงตาในงานนั้นๆ ก็จะ
มองตามติดเราไปทุกที่!
เจ้าของไอเดียสุดยอด OTOP ประจ�ำปี
พ.ศ. 2552 ชิ้นนี้ ก็คือ คุณพรพล เอกอรรถพร
ซึ่งก่อนจะกลายมาเป็นศิลปะหินทรายสามมิติ
ในปัจจุบัน คุณพรพลเคยท�ำภาพศิลปะหินทราย
แบบธรรมดาเป็นภาพศิลปะแบบนูนสูงและนูนต�ำ่
ในลั ก ษณะศิ ล ปะแบบเขมรมาก่ อ น เพราะ
สถานที่ ตั้ ง ถื อ เป็ น ประตู มุ ่ ง สู ่ ป ระเทศกั ม พู ช า
และสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ ย่ า งนครวั ด -นครธม
โดยเหตุที่ใช้หินทราย ก็เพราะเป็นของหาง่าย
ในพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ พิ เ ศษกว่ า
หินชนิดอื่น คือมีความอ่อนมากกว่าหินแกรนิต
จึงท�ำให้บดได้งา่ ย โดยหินทรายในประเทศไทยนัน้
มีโทนสีไปทางเอิร์ธโทน สีหลัก 4 สี ได้แก่

อีกอย่าง นัน่ คือ ความสวยงาม สินค้าในช่วงแรก
คือท�ำงานศิลปะแบบเขมร งานศิลปะทัว่ ไป รวมถึง
งานพระพุ ท ธรู ป แต่ ง านที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
สูงสุดกว่า 80 - 90% คืองานพระพุทธรูป จึง
พับโครงการแรกและพัฒนางานพระพุทธรูปต่อ
ในช่วงแรกยังใช้แสงไฟส่องเพื่อให้งานดูมีมิติ
ชัดขึ้น แต่ต่อมาก็ต่อมาค้นพบสีเมทัลลิกที่มี
คุณสมบัติสะท้อนแสง รวมถึงการย่อขนาดลง
จนกระทั่งลงตัวเป็นแบบที่เห็นแบบในปัจจุบัน
ซึ่ ง นอกจากพระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะหิ น ทรายแบบ
สามมิติแล้ว ในปัจจุบันยังพัฒนาต่อยอดไปสู่
การท�ำรูปเคารพของศาสนาอื่น ตามกระแสการ
เรียกร้องของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพระเยซู
พระแม่มารี พระพิฆเนศ หรือภาพศิลปะอื่นๆ
เมื่ อ ศิ ล ปะแห่ ง ความเชื่ อ และความ
อัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์มาพบกัน บวกกับ
การประยุกต์สงิ่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
ผลลัพธ์ทไี่ ด้ยอ่ มน่าสนใจและประสบความส�ำเร็จ

สี เ ขี ย วขี้ ม ้ า สี เ หลื อ ง สี ท องแดง และสี ข าว
นอกจากนี้ตัวหินทราย ยังมีความเป็นประกาย
ในตั ว มั น เองประกอบออกมาแล้ ว กลายเป็ น
ศิลปะที่เปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ
ก่อนที่จะกลายมาเป็นศิลปะหินทราย
แบบสามมิติดังเช่นในปัจจุบันนั้น เริ่มต้นมาจาก
คุ ณ พรพลมี โ อกาสไปเดิ น เที่ ย วงานเกี่ ย วกั บ
การแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ท�ำให้
พบนวัตกรรมภาพสามมิติที่ใบหน้าของรูปปั้น
จะหันตามผูท้ มี่ อง จึงเกิดเป็นไอเดียทีจ่ ะประยุกต์
ปรับปรุง เป็นการเจอกันครึ่งทางของศิลปะและ
วิทยาศาสตร์ พัฒนาชิ้นงานมากกว่าครึ่งปีเพื่อ
ความสมบูรณ์ทสี่ ดุ กว่าจะได้ผลงานทีเ่ ป็นต้นแบบ
โดยใช้หลักการหักเหของแสงเป็นภาพแนวเว้าลึก
แต่เมื่อมองแล้วกลับรู้สึกว่ารูปนั้นลอยนูนขึ้นมา
ทีต่ อ้ งใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะต้องหาจุดสมดุล
ของงาน หากท�ำภาพลึกเกินไปภาพจะดูแข็งๆ
ปฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด แสงสะท้ อ นก็ อ อกมาน้ อ ย อ้างอิง
หากภาพตื้นเกินไปรูปก็ออกมาไม่สวย
นอกจากความแปลกแล้ ว สิ่ ง ที่ ใ ส่ ใ จ
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http://www.manager.co.th/
iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID
=9530000112368

http://www.youtube.com/

watch?v=Mg7-_Gt5Pr4&app=desktop
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Free

นางแบบ
ช่างภาพ
สไตลิสต์
เสื้อผ้า

: ศิรดา ชอุ่มทอง
: ศิรสิทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา
: วัชรพงษ์ แดงปลาด
: YANO

YANO :

Ethnic of Happiness
การได้ท�ำงานที่ตัวเองรักคงเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ เก่ง (นครินทร์ ยาโน) เองก็เป็นหนึ่งในผู้คนมากมาย
ที่คิดเช่นนั้นก่อนที่จะเข้ามาล่าฝันของตัวเองในเมืองใหญ่ โดยมีจุดหมายเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองในฐานะ
ของแฟชั่นดีไซเนอร์ จนกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าและของแต่งบ้านที่มีดีไซน์น่ารักน่าหยิกในชื่อว่า YANO :
Ethnic of Happiness ซึ่งกว่าจะมาเป็นแบรนด์ยาโน ที่เห็นได้ทุกวันนี้ คุณเก่งเล่าให้ฟังว่าต้องสั่งสมประสบการณ์อยู่
นานกว่าจะกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเริ่มต้นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญของ
คุณเก่งหลังจากที่เคี่ยวกร�ำตัวเองอยู่นาน นั่นคือการตั้งค�ำถามถึงความสุขที่ยั่งยืนของตัวเอง ถึงแม้จะได้ท�ำงานที่รัก
แต่หากต้องอยู่ห่างจากครอบครัว ความสุขที่ได้รับจากการท�ำงานกลับเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยเสียเหลือเกินในความคิด
ของเขา การเดินทางกลับบ้านครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เพื่อล่าฝัน แต่ยังพ่วงไปด้วยการค้นหาความหมายของความสุขที่แท้จริง
และเขาเชื่อว่าสิ่งนั้นได้เฝ้ารออยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดเชียงใหม่
จุดมุ่งหมายแรกของคุณเก่งคือความต้องการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก เขาได้รวบรวมสมาชิกซึ่งส่วนมากเป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุจ�ำนวน 10 คน จัดตั้ง
กลุ่มออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอท่ากว้าง หลังจากที่ด�ำเนินธุรกิจไปได้ช่วงเวลาหนึ่ง ก็ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลต�ำบลท่ากว้าง หน่วยพัฒนาชุมชนอ�ำเภอสารภี ส�ำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) จนในปีพ.ศ.2548 ทางกลุ่ม
ได้น�ำผลิตภัณฑ์จดทะเบียนและคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งได้รับรางวัล OTOP DESIGNER AWARD 2005
และได้ รั บเลื อ กเป็ น ผลิ ตภั ณฑ์ ชุ ม ชนดี เ ด่ น OPOP (One Province One Product) ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ในปีเดียวกัน ตลอดจนรางวัล OTOP AWARD ในปี 2010 และอื่นๆ อีกมากมาย และนั่นจึงกลายเป็นที่มาในการผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ยาโน (YANO) อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
สิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่าง YANO และแบรนด์เสื้อผ้า OTOP อื่นๆ นั่นคือสไตล์ของเสื้อผ้าที่มีความ
ทันสมัยกว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในสายเดียวกัน ซึ่งหลักๆ แล้วจะเป็นแนวพื้นเมืองร่วมสมัย (Modern Traditional Style)
โดยน�ำเอาวัตถุดิบ เทคนิคหรืองานฝีมือ และรูปแบบของความเป็นพื้นเมืองทางภาคเหนือ ประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปแบบ
ที่ร่วมสมัยขึ้น สามารถน�ำมาสวมใส่ได้โดยไม่ต้องเขิน คุณเก่งอธิบายให้ฟังว่าหลักส�ำคัญในการออกแบบคือการมอง
ไปที่ครอบครัวของตนเองก่อนเป็นอย่างแรก มองดูว่าตนเองและสมาชิกในบ้านว่าอยากใช้ อยากสวมใส่อะไร หากเป็น
กลุ่มวัยรุ่น ก็นึกถึงหลานสาววัยรุ่นของตัวเอง ว่าต้องการสวมใส่หรือใช้ของรูปแบบไหน เพราะจริงๆ วัยรุ่นเป็น
กลุ่มคนที่มักชอบตามกระแสนิยม ชอบความทันสมัย ดังนั้นหากจะหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าไทยท�ำส�ำหรับพวกเขา ต้องท�ำ
ให้เกิดความมั่นใจตามแฟชั่น
สิ่งที่คุณเก่งยึดถือตลอดมาในฐานะของดีไซเนอร์นั่นคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ถักทอขึ้นมาจากความสุข
ผลงานผ้าฝ้ายปักด้นมือของ YANO จึงไม่ได้เป็นแค่ ‘งานขาย’ (ธุรกิจ) แต่คือ ‘งานคิดสร้างสรรค์’ ที่สร้างขึ้นมาจาก
การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนโดยหวังผลที่มากกว่าการแสวงรายได้ก�ำไร นั่นคือการสร้างวัฏจักรของความสุขที่
ไม่รู้จบโดยเริ่มจากตนเอง (สิ่งที่ตนเองรัก แสวงหา) ส่งผ่านความสุขจากสมาชิกในชุมชน (อาชีพเสริม รายได้) ไปยัง
กลุ่มลูกค้า (ผลงานฝีมือ ราคาที่พึงพอใจ) และวนกลับมาให้แก่กันอีกครั้ง เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของ YANO จึงไม่ได้
เป็นเพียงแค่สิ่งที่ไว้สวมใส่เพื่อความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว แต่มันยังได้ร้อยรวมจิตใจของคนในชุมชนท่ากว้าง
กลายเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีพื้นฐานมาจากความสุขของคนในชุมชน

www.facebook.com/yanoshopthailand
instagram : yanohandicraft

ORGANIC ART

ฟอง
คราม
เรื่อง : วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

ฟองคราม
ทั้งเบาบาง และเข้มลึก
คราม คือ ความอมตะ คือราชาแห่ง
สี ย ้ อ ม เป็ น หนึ่ ง ในสี ธ รรมชาติ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด
ในโลกมนุษย์ ใช้มานานกว่า 4,000 ปี สีสัน
ของครามคื อ สี ฟ ้ า อ่ อ นที่ สุ ด จนถึ ง สี ก รมท่ า
อมม่วงที่เข้มที่สุด ไม่น่าเชื่อว่าต้นไม้ต้นเล็กๆ
จะสามารถให้สีเดียวกับสีของท้องฟ้า และผืนน�้ำ
อันกว้างใหญ่ไพศาลได้
ครามเป็นศิลปะพืน้ บ้านและศิลปะชัน้ สูง
ในเวลาเดียวกัน ถูกใช้ตั้งแต่ชุดท�ำไร่ท�ำนาจนถึง
ชุดคลุมของมหาจักรพรรดิ ทั้งยังมีสรรพคุณ
กันรังสีอัลตราไวโอเลต รักษาผิว กลิ่นหอมของ
ครามช่วยให้ผอ่ นคลาย และทีจ่ งั หวัดสกลนครนัน้
มีการย้อมครามเป็นภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอด
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กันมาหลายชั่วอายุคน แม้จะขาดช่วงไปในบาง
เวลาจากการเปลีย่ นแปลงของสังคมอุตสาหกรรม
ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในเมืองไทย
ปราชญ์ นิยมค้า หรือคุณแมน เริ่มต้น
ร้านผลิตภัณฑ์ Mann Craft ด้วยการสืบสาน
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ค วามรู ้ ป ริ ญ ญาโท
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ
เชิงความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ในการทอ
และย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ
คุณแมนเล่าว่า ตนเองเป็นคนชอบงาน
ศิลปะ แต่สกลนครเป็นเมืองค่อนข้างเล็ก แตกต่าง
จากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่
ที่งานศิลปะยังพอขายได้ สกลนครไม่ใช่จังหวัด
ที่หวือหวาด้านการท่องเที่ยว แต่ก็มีจุดเด่นด้าน
วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการย้อมสีผา้
จากวัสดุธรรมชาติ อีกทั้งคนสกลนครยังมีฝีมือ

ด้านการทอผ้าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเห็นจนชินตา สิ่งที่น่าใจหายคือ
ช่างทอผ้าพืน้ เมืองล้วนมีอายุ 50 – 60 ปี ในขณะที่
ลูกหลานไปท�ำงานในเมืองกันหมด เด็กยุคใหม่
ต่างมุง่ เข้าหาเทคโนโลยีไปตามต่างชาติ สุดท้ายก็
เป็นได้แค่ผู้ตาม เป็นเพียงฐานการผลิต
เขาให้ความสนใจเรือ่ งผ้าทอมาตัง้ แต่เด็ก
รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบผ้าไทยเป็นทุนเดิม
แม่ ข องเขาเป็ น หนึ่ ง ในคณะกรรมการตั ด สิ น
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ท�ำให้เขามีโอกาสเดินทางไป
ดูงานอยูบ่ อ่ ยๆ ทัง้ งานแฟชัน่ โชว์ และนิทรรศการ
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงเกิด
แรงบันดาลใจในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเพื่อให้เกิดทักษะความเข้าใจ เขาลองไป
ศึกษาวิธีการท�ำผ้าทอของชาวบ้านในสถานที่จริง
ตั้งแต่การตัดต้นคราม การน�ำส่วนผสมต่างๆ

มากวนให้ เ ข้ า กั น จนครามเปลี่ ย นสี เขารู ้ สึ ก
ประทับใจในกลิ่น สี รสชาติ เสียงแตกของฟอง
คราม สภาพบรรยากาศ รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คน
เบื้องหน้าหม้อคราม จนท�ำให้เขาหลงรักและ
ตัดสินใจลงมือย้อมครามด้วยตนเอง จากนั้น
เขาเข้ า ไปขอให้ ช าวบ้ า นช่ ว ยสอนด้ ว ยความ
นอบน้อม ซึ่งแต่ละครัวเรือนก็มีสูตรในการปรุง
หม้อย้อมคราม การดูแลรักษาที่แตกต่างกัน
ตามแต่เคล็ดลับวิธีเฉพาะของตน รวมถึงการ
ไปเรียนที่ศูนย์หม่อนไหมฯ สกลนคร ที่มีเนื้อหา
ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์  มกี ารก�ำหนดอัตราส่วน
ที่แน่นอน ในช่วงแรกการสื่อสารกับชาวบ้าน
ค่อนข้างมีปญ
ั หาและส่งผลให้ไม่ได้สตี ามต้องการ
เพราะการย้อมครามค่อนข้างซับซ้อน สีที่ได้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน อีกทั้งการจะเกิด
น�้ ำ ครามไม่ ใ ช่ ว ่ า น� ำ มาหมั ก แล้ ว จะเกิ ด สี ไ ด้
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ต้องมีความเป็นกรดด่างทีพ่ อเหมาะ สียอ้ มคราม
ที่ได้จะมีสีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ย้อม
บางอุณหภูมิจะให้สีสวยใส แต่บางอุณหภูมิจะ
ไม่สวย เนื่องจากครามไม่จับตัวกับเส้นด้าย อาจ
ฟังดูค่อนข้างซับซ้อน แต่ในทางกลับกัน มันก็
สร้างเอกลักษณ์ให้งานทีท่ ำ� มีเพียงชิน้ เดียวในโลก
เขาเริ่มต้นด้วยร้านเล็กๆ 1 คูหา และ
ค่อยๆ ขยับขยายสร้างอัตลักษณ์ให้คนจดจ�ำ
ภายใต้แบรนด์ Mann Craft โดยค�ำว่าแมน
มาจากชื่อเล่นของเขา และค�ำว่า คราฟท์ แปลว่า
งานหั ต ถกรรม รวมแล้ ว เป็ น งานหั ต ถกรรม
ของแมน ถ้าให้แมนคราฟท์เป็นเด็กสักคน เขาคง
เป็นเด็กที่หน้าตาสะอาดสะอ้าน ดูทันสมัย แต่ก็
แอบแฝงเสน่ ห ์ ข องความเรี ย บง่ า ยของศิ ล ปวัฒนธรรมไว้อย่างไม่เคอะเขิน
การเริ่มออกตลาดท�ำให้เขารู้ว่า ถ้าจับ

กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โอกาสขายค่อนข้างน้อย
เพราะการออกแบบงานใหญ่ๆ ที่มีชาวต่างชาติ
มาเดินชม ปีหนึ่งมีแค่ครั้งถึงสองครั้ง จึงหันมา
มองกลุ่มลูกค้าคนไทยที่ให้ความสนใจกับกรีน
โปรดักส์ และเพื่อให้คนไทยจดจ�ำได้ง่ายขึ้น
อาคารอันเป็นที่ตั้งของร้านแมนคราฟท์ จึงใช้ชื่อ
ว่าครามทอง โดยค�ำว่าครามหมายถึงสีคราม
และค�ำว่าทองแปลว่ามูลค่า โดยมีสไตล์การ
ตกแต่งแนวอีสานประยุกต์
ช่างทอที่ร้านมีประมาณ 20 – 25 คน
แต่ชาวสกลนครท�ำนาเป็นอาชีพหลัก และทอผ้า
เป็นอาชีพเสริม พอถึงหน้านา ชาวนาทุกคนต่าง
แบกจอบ แบกไถ ลงสู่ท้องทุ่ง ทั้งยังมีประเพณี
ส�ำคัญต่างๆ เช่น งานบุญ งานบวช ที่จะนัดกัน
หยุด พร้ อ มกั น ทั้ ง หมู ่ บ ้าน ซึ่งนี่คือความเป็น
ธรรมชาติและเป็นวิถีชีวิตที่ไม่อยากปรับเปลี่ยน
เหมื อ นกั บ การท� ำ งานศิ ล ปะ ถ้ า มี ใ ครมาเร่ ง
ก�ำหนดส่ง คงไม่มีใครอยากท�ำ  หรือถ้าท�ำงาน
ก็คงออกมาได้ไม่ดี การออกแบบคอลเล็กชัน่ ใหม่
ในแต่ละครัง้ จึงต้องเตรียมการ 4 – 5 เดือน ไม่มี
การเร่งท�ำ เพื่อให้อิงกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน

ในการย้อมสีเส้นฝ้าย เขาจะเป็นคน
ลงมื อ ท� ำ เองทั้ ง หมด รวมถึ ง การออกแบบ
ลวดลายเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของ
แมนคราฟท์ มีการดูเทรนด์สใี นแต่ละปีประกอบ
เพื่อให้ทราบความเป็นสากล จากนั้นอาจน�ำมา
ผสมผสาน แต่ยังคงเป็นครามที่ออกโทน ฟ้า
น�้ำเงิน หลังจากนั้นก็ส่งเส้นฝ้ายไปให้ชาวบ้าน
ช่ ว ยทอให้ ในหนึ่ ง เดื อ นจะสร้ า งสรรค์ ง าน
ออกแบบ 4 – 5 ลาย ต้องปรึกษากับช่างทอผ้า
เพราะต้องค�ำนึงถึงระยะเวลาการทอที่ไม่นาน
จนเกินไป สีย้อมธรรมชาติไม่ได้มีแค่คราม แต่
ยังมีประดู่ ครัง่ ขีเ้ หล็ก ฯลฯ ทีพ่ เิ ศษขึน้ มาหน่อย
ก็ต้องยกให้สี ‘ดินโคลน’ และ ‘มูลควาย’ ที่หาได้
ในท้องถิ่น
สี ข องมู ล ควายให้ สี เ ขี ย วยอดหญ้ า ที่
หลากหลาย เฉดสีขึ้นกับชนิดของเส้นใยที่น�ำ
ไปย้อม และควายแต่ละตัวให้สีแตกต่างกันไป
หรื อ อย่ า งดิ น โคลนก็ ใ ห้ สี น�้ ำ ตาลใสๆ ดู แ ล้ ว
สบายตา โดยต้องน�ำไปผ่านกระบวนการสยบกลิน่
เพื่อท�ำให้กลิ่นหายไป และปลอดภัยจากเชื้อโรค
ท�ำให้พูดได้เต็มปากว่าเป็นของดีจากธรรมชาติ
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และปลอดภัยต่อผู้ใช้
ความพิเศษของแมนคราฟท์ คือลวดลาย
ธรรมชาติ ที่ ก ลมกลื น อยู ่ ใ นผื น ผ้ า ความน่ า
หลงใหลในเนื้ อ สั ม ผั ส ที่ มี ค วามนุ ่ ม ลื่ น และ
การเก็บรายละเอียดผ้าได้อย่างประณีตบรรจง
ที่ ส� ำ คั ญ คุ ณ สมบั ติ ข องผ้ า ฝ้ า ยช่ ว ยปรั บ ให้ ผู ้
สวมใส่รู้สึกสบายตัวเพราะระบายอากาศได้ดี
ในหน้าร้อน และอบอุ่นในหน้าหนาว โดยสินค้า
ชิ้นเอกของทางร้าน คือผ้าย้อม 32 สีคราม
ที่แสดงเฉดสีครามตั้งแต่เฉดสีฟ้าที่อ่อนที่สุด
ถึงสีกรมท่าเข้มอมม่วงที่เข้มที่สุด ซึ่งใช้เวลาใน
การย้อมนานนับเดือนเพื่อไล่ระดับเฉดสีขึ้นทีละ
เฉดสี การล้างสีสว่ นเกินไม่ให้เกาะติดเส้นใย และ
การรอให้เส้นใยแห้งสนิทเพื่อเผยให้เห็นเฉด
สีครามที่แท้จริง จนได้รับคัดสรรให้เป็น OTOP
ระดับ 5 ดาว
อีกชิน้ ทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้ไม่แพ้กนั
คื อ ผ้ า ทอลาย ‘มหานที สี ทั น ดร’ ซึ่ ง ได้ รั บ
แรงบันดาลใจมาจากพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
เน้นการมัดหมีเ่ ป็นลายคลืน่ น�ำ้ ไล่เฉดสีในมหานที
สีทนั ดร โดยน�ำศิลปะมาผสานผสมให้กลมกล่อม
ก�ำลังพอดี

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ มนคราฟท์ ได้ รั บ แรง
บั น ดาลใจจากวั ฒ นธรรมประเพณี รวมถึ ง
ธรรมชาติรอบๆ ตัว แต้มแต่งให้ของตกแต่งบ้าน
งานศิลปะ โคมไฟ หมอน ผ้าผืน ผ้าพันคอ
กระเป๋า งานเซรามิกและของทีร่ ะลึก ล้วนมีเนือ้ หา
และรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยประยุกต์
ให้เข้ากับยุคสมัย ให้เข้าถึงการใช้ชีวิตแต่ละ
ช่วงวัย แต่ละวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว โดยยังคง
คุ ณ ค่ า ของภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง เสน่ ห ์
กลิ่นอายความเป็นอีสานอย่างกลมกลืน
บ่ อ ยครั้ ง การรู ้ จั ก ตั ว เองจึ ง เป็ น เรื่ อ ง
ส�ำคัญ เพราะความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จาก
สิ่งง่ายๆ ใกล้ตัว ความพิเศษอาจซ่อนตัวอยู่ใน
ความธรรมดา
แค่มองหา…คุณอาจมองเห็น…
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OWNER

BLACK
OTOP
เรื่อง : รัชนันท์ เพชรจ�ำนงค์

จุดเริ่ม – จุดเปลี่ยน

อั ญ มณี สี ด� ำ ขลั บ ที่ มี ชื่ อ ว่ า นิ ล นั้ น อาจจะไม่ ใ ช่ ชื่ อ ที่
คุ้นหูเท่าไหร่นัก ในสมัยก่อนนิยมน�ำนิลไปสร้างเสาวัด ท�ำถนน
เพราะนิลมีความแข็งแรงสามารถใช้แทนกรวดผสมกับปูนได้
แต่ด้วยการมองนิลในอีกแง่มุมหนึ่ง โดยเชื่อมโยงความเชื่อ
โบราณที่ ว ่ า นิ ล เป็ น มวลสารศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ หากผู ้ ใ ดมี ไ ว้ ใ น
ครอบครอง จะช่ ว ยน� ำ พาโชคลาภมาให้ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด เป็ น
นิลทะกาล แสงประทีป ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกาญจนบุรขี นึ้
การน�ำทรัพยากรล�้ำค่าที่มีในท้องถิ่นอย่างนิลมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มเสริมความศักดิ์สิทธิ์ จนกลายเป็นสินค้า OTOP ของ
เมืองกาญจน์ อาจไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเท่าไหร่ แต่ที่สร้าง
ความประหลาดใจกว่าเมื่อรู้ว่าเบื้องหลังสินค้า OTOP ชิ้นนี้
ด�ำเนินการโดยคนรุ่นใหม่ อย่าง ชิดชนก กองสุวรรณ หรือกิฟท์
บัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วัย 23 ปี ที่
เข้ า มาช่ ว ยงานของครอบครั ว อย่ า งเต็ ม ตั ว ภายใต้ แ บรนด์
นิลทะกาล แสงประทีป
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ภาพ : พาฝัน พลเยี่ยม

“ช่วงแรกที่บ้านหล่อองค์พระตามสั่งจากทางวัดเท่านั้นโดยที่
ยังไม่มีตลาดอื่น แต่พอมีคนมาแนะน�ำให้จดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP
จะได้ออกไปขายฟรี มีตลาดรองรับ ตอนนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีเรา
จะได้มีตลาดเพิ่ม เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายสินค้า พอเข้าไป
จด OTOP เหมือนเราก็ได้ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้าก็มีหลากหลายขึ้น  
นอกจากให้ค�ำปรึกษาแล้ว ยังมีการเข้าไปอบรมเรื่องต่างๆ ที่เราไม่เคยรู้
มาก่อน เช่น การสต็อกสินค้า การท�ำบัญชี การออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบโลโก้ ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ ตอนนี้เองที่เราเริ่มแบ่งหน้าที่ชัดเจน
จากที่ตอนแรกทุกอย่างรวมอยู่ที่คุณพ่อคนเดียว ก็แบ่งหน้าที่กันไป
คุณพ่อเป็นคนเจรจากับลูกค้าที่สั่งสินค้าแบบส่ง สั่งในปริมาณมากๆ
ส่ ว นกิ ฟ ท์ เ ป็ น คนท� ำ หน้ า ที่ ห าตลาด ว่ า จะน� ำ สิ น ค้ า ไปแสดงที่ ไ หน
ในแต่ละเดือน ดูเรื่องการออกแบบ ศึกษาต�ำนานของแต่ละองค์โดยการ
อ่านหนังสือ หรือเข้าไปถามผู้รู้ เพื่อให้ได้องค์พระที่มีรูปทรง ลักษณะ
ถูกต้องตามต�ำนาน และยังสามารถตอบลูกค้าได้ด้วย เพราะส่วนใหญ่
ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อองค์พระไปบูชา จะถามก่อนเสมอว่าองค์นี้บูชาแล้ว
ดีอย่างไร ช่วยส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง”

วิ่งให้ทันกระแส

โจทย์ของวันพรุ่งนี้

“สินค้า OTOP มีหลากหลายตั้งแต่สำ� หรับเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ
บางผลิตภัณฑ์ก็มีการส่งออกไปจ�ำหน่ายที่ต่างประเทศ ผู้ประกอบการเอง
จึงไม่ได้อยู่นิ่ง เราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกระแส และพัฒนา
คุณภาพสินค้าอยู่ตลอดเวลา อย่างผลิตภัณฑ์ของเราก่อนจะท�ำการหล่อ
องค์พระ ต้องมีการติดตามกระแสในปีนนั้ ด้วยว่า หมอดูแต่ละส�ำนักท�ำนาย
ว่าบูชาอะไรแล้วจะรุ่ง หรือปีนักษัตรนี้คือปีมะเมีย เราก็ท�ำรูปม้าขึ้นมา  
เรื่องนี้ผู้ประกอบการทุกคนได้รับการกระตุ้นตลอดว่าต้องเข้าอบรม ต้อง
รูเ้ ท่าทันกระแส เพือ่ เป็นแนวทางน�ำไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง ฉะนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะล้าหลังและไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้
ในแต่ละปีจะมีการจัดประกวดสินค้า OTOP แล้วให้ดาว 1 ดาว 2 ดาว
ไปจนถึง 5 ดาว อย่างปีที่แล้วเราก็ได้มาสามดาว มันท�ำให้เราพยายาม
พัฒนาสินค้าของเราเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ”

“อย่างเพือ่ นทีท่ ำ� งานแล้ว เขามีรายได้ทกุ เดือน อย่างน้อยเดือนละ
หมื่นห้า แต่งานของเรารายได้ไม่แน่นอน คือบางวันเราได้เป็นแสน
หรือบางวันอาจจะไม่ได้เลยก็มี ซึ่งก็อยู่ที่การจัดการ นี่อาจจะไม่ใช่ความ
มั่นคง แต่เราต้องการสร้างตัว การท�ำธุรกิจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะน�ำไปสู่
ความมั่งคั่ง สิ่งที่สำ� คัญที่สุดคือท�ำให้เรามีเวลาให้ที่บ้าน เพราะเป็นธุรกิจ
ภายในครอบครัว เราวางแผนไว้วา่ เมือ่ สินค้าเราเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั พอสมควรแล้ว
เราก็อยากจะต่อยอดธุรกิจออกไป เราก�ำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ
มากขึ้น จากเมื่อก่อนที่องค์พระเป็นนิล ด�ำล้วนทั้งองค์ ตอนนี้มีการน�ำ
กรวดนิลมาบดหยาบ กลายเป็นกากนิล ที่มีความแวววาว มาโรยประดับ
บางชิน้ ส่วน เพือ่ เพิม่ มูลค่า และความสวยงามให้กบั องค์พระ ส่วนอนาคต
ก็เริ่มสนใจผลิตภัณฑ์น�้ำยาทาเล็บที่ผสมเกล็ดอัญมณี เพราะตรงนี้เรามี
พื้นฐานอยู่แล้ว รู้แหล่งว่าจะเอานิลมาจากที่ไหน พอรู้ตลาดบ้างแล้ว ก็
อยากต่อยอดให้ไปสู่สิ่งใหม่ๆ”

ข้อดีข้อเสีย

“ข้ อ ดี ข ้ อ เสี ย ของสิ น ค้ า OTOP กิ ฟ ท์ ม องว่ า เป็ น เรื่ อ งของ
กระบวนการจัดการของแต่ละกลุ่มมากกว่า บางกลุ่มจะรอเฉพาะงานของ
OTOP อย่างเดียว ซึ่งงานจะมีไม่เยอะ ปีหนึ่งมีประมาณสองครั้ง OTOP
Midyear กับ OTOP City ซึ่งเป็นฮอลล์ที่มีร้านค้าได้จ�ำกัดบูท แต่
ทั่วประเทศไทยมี OTOP เป็นหมื่นๆ เจ้า จึงมีการคัดคุณภาพสินค้าที่จะ
ลงบูท อย่างทีก่ าญจนบุรี จะคัดกลุม่ สามดาวถึงห้าดาวให้มาจับฉลากอีกที
เรามีประมาณ 40 - 50 เจ้า แต่บูทที่มีให้จ�ำกัดแค่ 10 เจ้า ต้องใช้วิธี
จับฉลาก ท�ำให้หลายกลุ่มขาดโอกาสในการจ�ำหน่ายสินค้า แต่ถ้าเรา
รวมกลุ่มและหาตลาดเองบ้าง ออกต่างจังหวัดเองบ้างก็จะช่วยให้คนรู้จัก
สินค้าเรามากขึ้น”

ด้ ว ยความคิ ด แบบคนรุ ่ น ใหม่ ที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ ทั น
ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก บวกกับความมุ่งมุ่นตั้งใจจริงบนเส้นทาง
ธุรกิจสินค้า OTOP ท�ำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของสินค้า OTOP
ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
นิลทะกาล แสงประทีป ทีอ่ ยู่ 42/2 หมู่ 5
ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 08-1924-4075

ตลาดสินค้า OTOP เมื่อเข้าสู่ AEC

“เมื่อเริ่มเข้าสู่ AEC (ASEAN Economics Community)
ทาง OTOP มีการจัดอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC มาให้
ความรู้ผู้ประกอบการ ว่าควรปรับตัวอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีการพา
ผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อดูความต้องการ
ของผู้บริโภค กิฟท์ได้ไปดูงานที่ประเทศลาว พม่า ซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสินค้าของเรา ท�ำให้เริ่มมองเห็นลู่ทาง
ในการขยายตลาดสู่อาเซียนได้อีก แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนที่
นับถือศาสนาพุทธ หรือมีความเชื่อเหล่านี้เข้ามาสนใจงานเรา ก็จะแนะน�ำ
สินค้าที่เป็นของตกแต่ง หรือเป็นของช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้แทน”
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ODD ONE TOP
เรื่อง : ฉัตรชนก ทองศรีสุข
ภาพประกอบ : วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

แปลก

แต่

โอ

ในวัยของพวกเราตอนนี้ สินค้า OTOP
ดูเหมือนจะไกลตัวออกไป เพราะงาน OTOP
ประจ�ำปีนานๆ จะมีสักครั้ง แถมสินค้าที่เห็นก็ดู
ธรรมด๊ า ธรรมดาเสี ย เหลื อ เกิ น มี แ ต่ ข องกิ น
ของใช้ทไี่ ม่คอ่ ยดึงดูดใจวัยโจ๋แบบเราสักเท่าไหร่
แล้วอะไรที่จะท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราเต้น
ตุบๆ และมีพลังมากพอที่จะดูดเงินในกระเป๋า
ใบน้อยของเราออกมาได้ ด้วยเหตุนี้คอลัมน์เรา
เลยอยากแบ่งปันผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ซ่อน
เรื่องราวแปลกๆ เอาไว้ ลองมาดูกันว่าสิ่งที่หยิบ
มาน� ำ เสนอจะท� ำ ให้ ต ๊ ก กะใจกั น มากแค่ ไ หน
สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วไปอ่านกันเลยจ้า
เราชาวนาอยู่กับควาย...พอหมดงานไถ
เราขี่ฝูงควายเข้าบ้าน ฮึ่ยๆๆๆ เคยได้ยินเพลงนี้
กันไหมคะ เพลงนี้เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงวิถี
ชีวติ ของคนไทยว่าผูกพันกับควายมากขนาดไหน
เราใช้ควายเป็นเครื่องมือทางการเกษตร โดย
เฉพาะในการท�ำนา แต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันความ
ส�ำคัญของน้องควายจะลดลงเพราะมีควายเหล็ก
รับหน้าที่นั้นแทน น้องควายเลยต้องผันตัวไป
ท�ำกิจการอย่างอื่น เช่น ให้น�้ำนมแล้วแปรรูปเป็น
ชีส หรือยอมนอนบนเขียงเพือ่ เอาเนือ้ ไปท�ำสเต็ก
ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนน้องควายจะ
ไม่ ต ้ อ งการมั น สั ก เท่ า ไหร่ เ พราะกลไกตาม
ธรรมชาติของร่างกายต้องการขับทิง้ ออกมาตลอด
แต่กลุ่มแม่บ้าน ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก จังหวัดสกลนคร กลับมองเห็นเป็นบ่อเงิน
บ่อทองในการสร้างรายได้สิ่งนั้นก็คือ ‘มูลควาย’
นั่นเอง ลองเดาเล่นๆ ดูนะ เอาชื่อกลุ่มแม่บ้าน
กับมูลควายมารวมกัน พอนึกออกแล้วใช่ไหมคะ
ว่าเขาจะน�ำมูลควายไปจัดการท�ำอะไร
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ของไร้ประโยชน์อย่างมูลควายถูกน�ำมา
ทดแทนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้
ภายใต้แบรนด์ ‘ก็ฝา้ ย’ ฟังคล้ายๆ ‘ก็ฟาย’ นะคะ   
สินค้า OTOP 5 ดาวของดีจากจังหวัดสกลนคร
แบรนด์นเี้ กิดจากไอเดียของพระอาจารย์ฉฐั กรณ์
(ฉายามหาปุญโญ) แห่งวัดป่าภูมธิ นารักษ์ธรรมาราม
อ�ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งในช่วงแรก
ที่ท�ำออกมานั้น สร้างความประหลาดใจให้กลุ่ม
แม่ บ ้ า นกั น พอสมควรเพราะสี ข องผ้ า ที่ ย ้ อ ม
ออกมาไม่เป็นสีเดียวโทนเดียวกันเลย แต่กลับ
รู ้ สึ ก สนุ ก เพราะได้ ลุ ้ น ว่ า สี ที่ อ อกมาจะเป็ น
แบบไหนลองผิดลองถูกกันไปก็ท�ำให้รู้ว่าแต่ละ
ฤดูด้วยสภาพอากาศแตกต่างกันจะท�ำให้สีของ
หญ้าไม่เหมือนกันส่งผลต่อให้สีของมูลควาย
ไม่ เ หมื อ นกั น อี ก เป็ น ทอดๆ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความ
หลากหลายของสีสันโดยไม่ต้องแต่งเติมสีเพิ่ม
ให้ เ สี ย ความเป็ น ธรรมชาติ ยิ่ ง ท� ำ ให้ มี ค วาม
น่าสนใจขึ้นมาอีกเท่าตัว
อย่าเพิ่งร้องอี๋กันนะคะ เพราะก่อนที่จะ
เอามาย้อมนั้นต้องผ่านกรรมวิธีขจัดกลิ่นและ
เชื้ อ โรคอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยการน� ำ ไปต้ ม กั บ
สมุ น ไพรเครื่ อ งต้ ม ย� ำ ไทยๆ อย่ า ง ตะไคร้

ใบมะกรูด ไม่ให้กลิ่นตุๆ จากอุนจิของน้องควาย
เล็ ด ลอดไปสร้ า งความล�ำ บากใจต่ อ ผู ้ บริ โภค
อย่างแน่นอน
ทางกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นตอนนี้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น ผ้าพันคอ เป้ ตุ๊กตา
น้องควาย ผ้ารองจาน หมอนหนุน เบาะรองนั่ง
ทีน่ อนปิกนิก ทีร่ กั ษ์โลกรักษ์ธรรมชาติ ปราศจาก
สารเคมี วัยรุ่นอย่างพวกเราถ้าได้สะพายกระเป๋า
เก๋ ๆ แล้ ว บอกเพื่ อ นว่ า ย้ อ มมาจากมู ล ควาย
ให้เพื่อนตกใจเล่นก็เท่ไม่เบาเหมือนกัน
ลองลงจากสกลนครมาดู ที่ แ ถบภาค
กลางกันบ้าง เรื่องของผ้าบาติกใครๆ ก็รู้ว่า
แหล่งใหญ่ในประเทศไทยนั้นอยู่ทางภาคใต้ แต่
ไม่เคยรู้เลยว่าที่ลพบุรีเขาก็ท�ำผ้าบาติกกันด้วย
แน่นอนว่าต้องมีความแตกต่างจากผ้าบาติกที่
ท�ำกันมาแถมยังปรับเปลีย่ นเติมไอเดียนิดหน่อย
ก็ เ กิ ด เป็ น ผลงานที่ ส ร้ า งเม็ ด เงิ น ค่ อ นข้ า งสู ง
แอบกระซิบนิดหนึ่งว่า ราคาอย่างต�ำ่ ต่อผืนสูงถึง
750 บาทเชียวนะคะ
ผลงานที่ว่านั้นก็คือ

‘ผ้าบาติกด้วยน�้ำเต้าหู้’
ของกินทีถ่ กู ดัดแปลงเอามาท�ำเป็นของใช้
ผลงานที่สร้างรายได้ให้กลุ่ม ‘ไทยพวนคลาสสิค’
ต�ำบลหินปัก บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ฟังดูเหมือนว่า
จะเอาน�้ำเต้าหู้มาย้อมผ้าบาติกอย่างไรอย่างนั้น
แต่ความจริงคือ น�ำเอาน�้ำเต้าหู้มาวาดลวดลาย
ลงบนผ้าบาติกแทนเทียนหลอมร้อนๆ นั่นเอง

ด้วยความที่ไม่ชอบกลิ่นเทียนบวกกับ
เป็นคนชอบความเป็นธรรมชาติของ คุณวิสุทธิ์
จันทร์ศิริวัฒนา เลยลองหาข้อมูลดูว่าอะไรนะ
ที่น่าจะมาทดแทนเทียนในการเขียนลวดลายลง
บนผ้าบาติกได้ แรกๆ ก็ลองใช้แป้งข้าวเหนียว
มารวมกับส่วนผสมอื่นๆ แล้วน�ำไปนึ่ง เมื่อลอง
เอามาใช้จริงก็ต้องผิดหวังเพราะกลายเป็นว่า
ลายเส้นไม่คมชัดเมื่อเอาไปย้อมสีก็ดูเละเทะ
ไม่ ส วยงามสุ ด ท้ า ยเลยจบด้ ว ยการหยิ บ เอา
ดินสอพองของดีประจ�ำจังหวัดลพบุรีเองอยู่แล้ว
มาบี้ผสมกับน�้ำเต้าหู้ ก็พบว่าใช้งานแทนเทียน
ได้จริงๆ
ถึงแม้ว่าข้อเสียของการน�ำเอาน�้ำเต้าหู้
มาวาดบนผ้ า บาติ ก จะยั ง ไม่ ท� ำให้ เ ส้ น คมเท่ า
การใช้เทียนแบบดั้งเดิมดีนัก หากเราลองมอง
ในแง่ของความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้ กลับท�ำให้คณ
ุ ค่าของสินค้านัน้
เพิม่ พูนมากยิง่ ขึน้ เพราะผ้าแต่ละผืนจะมีลวดลาย
ทีแ่ ตกต่างกัน เกิดเอกลักษณ์ทเี่ ป็นหนึง่ เดียวบน
ผืนผ้ากลายเป็นผ้าผืนเดียวในโลกทีเ่ ราได้ครอบครอง
มีนำ�้ เต้าหูก้ ต็ อ้ งคูก่ บั ปาท่องโก๋ แต่ถา้ ผ้า
บาติกด้วยน�ำ้ เต้าหูอ้ ยูโ่ ดดเดีย่ วด้วยตัวเองได้แล้ว
ปาท่องโก๋เล่าจะท�ำแบบนัน้ ได้ไหม เขียนไปเขียนมา
ก็นึกสงสารปาท่องโก๋เสียเหลือเกินที่ถูกน�้ำเต้าหู้
ทอดทิ้งไปแล้วแต่ปาท่องโก๋ที่จะพาไปท�ำความ
รูจ้ กั ไม่ใช่แบบนัน้ เพราะสามารถยืนหยัดได้แม้
ไม่มนี ำ�้ เต้าหูม้ าเป็นคูห่ ู เหมือนคูร่ กั ทีต่ อ้ งลาจากกัน
แล้วอัพเกรดตัวเองให้ไฉไลกว่าเดิม
ท่องลงไปในดินแดน ส้มโอหวาน ข้าวสาร
ขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์
งามล้น พุทธมณฑลคูธ่ านี พระปฐมเจดียเ์ สียดฟ้า
สวยงามตาแม่นำ�้ ท่าจีน จังหวัดนครปฐมใกล้กรุง
เรานี่เองจ้า ถึงแม้ปาท่องโก๋จะไม่ได้บรรจุอยู่
ในค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด แต่รหู้ รือไม่วา่ ปาท่องโก๋
ลุงพงษ์เจ้านี้มีชื่อเสียงกระฉ่อนระดับประเทศ
กันเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ปาท่องโก๋ธรรมดาแต่เป็น
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‘ปาท่องโก๋โฟรเซ่น’ เจ้าแรก และเจ้าเดียว
ในประเทศไทย
ถ้าเดินเข้าไปในร้านสะดวกซือ้ เราจะเห็น
ของแช่ แ ข็ ง สารพั ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น ลู ก ชิ้ น ปิ ้ ง ยั น
น�้ำพริกปลาทู แต่เราก็ยังไม่เคยเห็นปาท่องโก๋
แช่แข็งนอนอยู่บนชั้นวางเลยสักครั้ง จุดเริ่มต้น
เกิดจากการที่ลุงพงษ์ เห็นอาหารแช่แข็งพวกนี้
มากมายเหมือนๆ กับพวกเรา เลยอยากจะลอง
เอาปาท่ อ งโก๋ ของเด็ ด ของคุ ณ ลุ ง เองไปแช่ใน
ห้องแช่แข็งบ้าง ผลลัพธ์ที่ได้คือ ปาท่องโก๋ที่น�ำ
ไปแช่ในห้องเย็นมีอายุยืนยาวถึง 1 ปีเต็ม ส่วน
เรือ่ งไขมันจากน�ำ้ มันก็ไม่ตอ้ งกังวลเพราะลุงพงษ์
ได้ขจัดน�้ำมันออกจากปาท่องโก๋ก่อนน�ำเอาไป
แช่แข็งเรียบร้อยแล้ว
ความสนุ ก คิ ด ของลุ ง พงษ์ ยั ง ไม่ ห ยุ ด
เพียงแค่นั้น เพราะลุงพงษ์ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของตนเองเสริมโน่นนิด นี่หน่อย จนกลายเป็น
‘ปาท่องโก๋โฟรเซ่นแบบมีไส้’ อันตัวเรายังไม่เคย
รับประทานแบบโฟรเซ่นเลย นี่มีไส้อีก อะไรจะ
มหั ศ จรรย์ ต ่ อ ยอดขนาดนั้ น ส� ำ หรั บ ไส้ ข อง
ปาท่องโก๋โฟรเซ่นในตอนนี้จะมี ไส้ช็อกโกแลต
ที่หวานหอมและไส้สุขภาพอย่างถั่วเหลืองงาด�ำ
ลุงพงษ์กจ็ ดั ให้ วิธรี บั ประทานก็หลากหลายไม่วา่
จะเป็นไมโครเวฟที่จะให้รสสัมผัสถึงความนุ่ม
ของตัวปาท่องโก๋ หรือจะเป็นกรอบนอกถ้าเอาไป
อุน่ ด้วยเตาอบ หรือสุดท้ายจะหัน่ เป็นชิน้ ๆ เอาลง
ทอดบนน�้ ำ มั น ร้ อ นๆ ก็ จ ะได้ ป าท่ อ งโก๋ แ บบ
กร๊อบกรอบไว้รับประทาน
ปาท่ อ งโก๋ โ ฟรเซ่ น เข้ า กั บ ไลฟ์ ส ไตล์

คนเมื อ งที่ ห าร้ า นขายน�้ ำ เต้ า หู ้ ป าท่ อ งโก๋ ย าก
แถมยั ง ต้ อ งรี บออกไปท�ำงานให้ทัน เวลาตาม
ประสามนุษย์เงินเดือนอีก หรือตอนดึกๆ ถ้า
เกิดอาการหิวปาท่องโก๋กไ็ ม่ตอ้ งทนความต้องการ
ของตัวเองอีกต่อไป หยิบปาท่องโก๋โฟรเซ่นที่
เก็บไว้ในตู้เย็นจัดการเอาอุ่นในไมโครเวฟเพียง
แค่ 20 วินาที เท่านี้ก็จะได้ปาท่องโก๋หอมกรุ่น
สอดไส้เป็นอาหารว่างในยามราตรีต่อลมหายใจ
ของเราถึงเช้าวันพรุ่งนี้ได้อีกหนึ่งคืน

ยังไม่ขอเดินทางไปทีใ่ หม่เพราะไหนๆ ก็
มาถึงนครปฐมแล้ว แต่คราวนีเ้ ป็นสินค้าทีม่ ชี อื่ อยู่
ในค�ำขวัญของจังหวัดนครปฐม ไม่ใช่สม้ โอหวาน
ไม่ใช่ขา้ วสารขาว ไม่ใช่ลกู สาวงาม แต่เป็นข้าวหลาม
หวานมันนี่แหละ นอกจากข้าวหลามหนองมนที่
ชลบุรแี ล้วยังมีขา้ วหลามหอมอร่อยในประเทศไทย
คือทีน่ ครปฐม แต่ขา้ วหลามทีเ่ ป็นข้าวเหนียวขาว
หรือข้าวเหนียวด�ำมันก็จะดูธรรมดาไปหน่อย
เลยอยากเสนอไอเดี ย แปลกใหม่ ใ นการน� ำ
ของหวานกับของคาวมารวมกันจนกลายเป็น
สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาวกันเลยทีเดียว
ข้าวหลามแม่แอ๊ด
ข้าวหลามพระงามที่มีชื่อเสียงมาเป็น
ร้อยปีที่ในวันนี้ก็ยังคงโด่งดังทั่วจังหวัดรวมถึง
ระดับประเทศ แต่แม่แอ๊ดก็เกิดความคิดว่าอยาก
จะท�ำข้าวหลามให้มคี วามแปลกใหม่สร้างจุดเด่น
จุดขายให้กับทางร้าน ให้คนหันมามองสินค้า
ข้าวหลามที่เป็นขนมเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
คิดไปคิดมาก็เห็นว่าข้าวเหนียวในกระบอกไม้ไผ่
ก็เหมือนข้าวเหนียวที่เรารับประทานกับส้มต�ำ

นั่ น แหละ แล้ ว ส้ ม ต� ำ แซ่ บ ๆ เขาใส่ อ ะไรกั น
พอนึกได้เท่านั้นก็จัดแจงท�ำสูตรคลอดออกมา
เป็น ข้าวหลามปลาร้า ที่นำ� เอาของดีของจังหวัด
นครปฐมมามิ ก ซ์ กั บ ของเด่ น ทางภาคอี ส าน
กลายเป็ น เมนู ส ร้ า งสรรค์ ที่ ต ้ อ งหาโอกาสไป
ลิ้มลองให้ได้สักครั้ง
ในกระบอกข้าวหลามปลาร้าของแม่แอ๊ด
จะประกอบไปด้วยน�ำ้ ปลาร้าสับรสเด็ด ปลาช่อนนา
สดๆ หั่นเป็นชิ้นแต่งกลิ่นให้กลมด้วยหอมแดง
และใบมะกรูด เป็นสูตรการท�ำข้าวหลามทีไ่ ม่เคย
เห็นเลยในโลก แต่นอกจากข้าวหลามปลาร้าที่
เป็นสินค้า OTOP แล้วนัน้ แม่แอ๊ดยังมีขา้ วหลาม
กะเพรากุ้ง ข้าวหลามแกงเขียวหวาน ข้าวหลาม
บ๊ะจ่างทีเ่ อาใจคนทีไ่ ม่ชอบกลิน่ ของปลาร้าอีกด้วย
ยังมีข้าวหลามของหวานอย่างข้าวหลามสังขยา
และข้าวหลามรสชาติแปลกใหม่อีกมากมาย
นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ นะคะ พอลอง
ค้นดูเราจะพบว่าสินค้า OTOP ยังมีอะไรสนุกๆ
และน่าสนใจอีกเพียบ เพียงแต่เราไม่เคยสนใจมัน
เท่านั้นเอง
ว่าแต่ จะลองชิมข้าวหลามปลาร้าหรือ
พันผ้าบาติกน�้ำเต้าหู้ก่อนดีนะ
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รู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราบริโภคแถมเป็น
ปัจจัยสี่ที่ควรจะหาได้อย่างง่ายๆ ไม่สามารถ
ขาดสิ่ ง นี้ ไ ปได้ ภ ายในสามวั น ก็ เ ป็ น สิ น ค้ า
OTOP ระดับประเทศด้วย สินค้านั้นคือ
‘น�้ำดื่ม’ แสนธรรมดานั่นเอง
ข้อมูลตัวนี้เป็นน่าสนใจมาก เพราะ
เมื่อลองค้นหาค�ำว่า ‘น�้ำดื่ม’ ลงบนเว็บไซต์
www.thaitambon.com จะปรากฏสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับน�้ำดื่มทั้งหมด 63 รายการ
และ ‘น�้ำดื่ม’ ที่เป็นน�้ำเปล่าธรรมดาบรรจุใน
ขวดขุน่ ขวดใส หรือในแก้วนัน้ มีมากกว่าครึง่
ของรายการที่ค้นหานั้นไม่น่าเชื่อว่าน�้ำดื่มที่
เราบริโภคกันอยู่ทุกวัน กลับกลายเป็นสินค้า
OTOP ทีม่ ดี าวติดหรา ยกระดับ อีกทัง้ สินค้า
ก็ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย จนอยาก
จะลองชิมน�้ำดื่มติดดาวดูสักครั้ง!
ขอบคุณข้อมูลจาก :
http://www.manager.co.th/ibizchannel

NOW

PORDI

ดีพอ

ในตลาดสากล

ถ้าหากจะพูดถึงสินค้า OTOP เราคงนึกถึงอาหาร และสิ่งของ
เครื่องใช้ทั่วไป ที่อาจจะไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในชีวิตประจ�ำวันของ
คนรุน่ ใหม่เท่าทีค่ วร ง่ายๆ คือ เราคงไม่สะพายกระเป๋าย่านลิเภาเดินสยาม
หรือหยิบชามเครื่องเบญจรงค์มาใส่สลัดผัก
จึงเป็นที่มาของโครงการ ‘พอดี’ (Pordi) ช่องทางส�ำหรับการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิน่ ทีผ่ า่ นการออกแบบและพัฒนาจากนักออกแบบ
ไทยเพือ่ ก้าวสูต่ ลาดสากล สร้างผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิน่ มาเพือ่ เป็น
สินค้าทีเ่ หมาะกับวิถชี วี ติ ในปัจจุบนั ในกลุม่ สินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น ของขวัญ
ของช�ำร่วย ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในครัวเรือน ของเล่น และอุปกรณ์
ส�ำนักงาน เป็นต้น
วิธกี ารน�ำเสนอสินค้า OTOP ในแบรนด์ ‘พอดี’ เพือ่ การสร้างมูลค่า
เพิ่มแต่ตีตลาดส่งออกระดับบน สิ่งที่เห็นได้ชัดจากแบรนด์พอดี คือการ
สร้างเรือ่ งราวหรือ Story ให้กบั สินค้าว่ามีทมี่ าทีไ่ ป หรือรูปแบบการใช้งาน
ดั้งเดิมเป็นอย่างไร จากนั้นจึงประยุกต์สินค้าเหล่าเพื่อให้เหมาะแก่การใช้
ในชีวิตประจ�ำวันมากยิ่งขึ้น หากพูดถึง เครื่องเบญจรงค์ มโนภาพแรก
ทีอ่ อกมาในหัว ก็จะนึกถึงภาชนะในครัวเรือนแบบโบราณ ส�ำหรับชนชัน้ สูง
ใช้สอยในอดีต และกลายมาเป็นของเครื่องประดับตกแต่งบ้าน หรือ
เป็นของขวัญ ของที่ระลึกในงานเทศกาลส�ำคัญๆ ที่จะมอบให้แก่กัน
เสียมากกว่า ทว่า สินค้าจากโครงการ ‘พอดี’ ได้ปรับรูปโฉมให้กับ
เครื่องเบญจรงค์เสียใหม่ ให้เหมาะแก่การน�ำมาใช้งานภายในครัวเรือน
จริงๆ ด้วยการลดรูปให้มีลวดลายให้เหมาะกับชนิดของเครื่องใช้ แต่ก็
ยังคงกลิ่นอายของความเป็นเครื่องเบญจรงค์นั้นอยู่
นอกจากวิธีการที่กล่าวไปแล้วข้างต้น อีกวิธีหนึ่งที่น่าจับตามอง

เรื่อง : วนิสา พัดศรี
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นั่ น คื อ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ก ารใช้ ส อยของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบโจทย์ ค วาม
แปลกใหม่ และการใช้งานได้จริง อีกทั้งยังดึงเอาของเหลือใช้ในชุมชน
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างฉลาด อย่าง แคน เครื่องดนตรีพื้นบ้านในแถบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่อาจจะไกลตัว แต่ ‘พอดี’
ได้สรรค์สร้างความแปลกใหม่ให้กบั ของจากท้องถิน่ แบบเดิมๆ ให้กลายเป็น
Goo Kane Lamp ทีเ่ กิดจากเศษวัสดุทเี่ หลือจากกระบวนการการท�ำแคน
จากการจัดเรียงของไม้ที่สั้นยาวต่างกัน จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์ Goo Kane
Lamp มีความเป็นลักษณะเฉพาะตัว
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ แบรนด์ ‘พอดี’ ได้รบั การยกระดับ
ไปสู่การเป็นสินค้าพรีเมี่ยมสู่ตลาดโลก ในปีที่ผ่านมา มีรายการเรียลลิตี้
จากช่อง โตเกียว เทเลบิ จากประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจถ่ายท�ำวิถีชีวิต
OTOP ของไทย โดยรายการดังกล่าวจะถูกน�ำเสนอในรูปแบบ สืบค้น
เสาะหา เปิดรับการใช้ชีวิต วัฒนธรรมไทยผ่านพื้นที่ผลิตสินค้า ถือเป็น
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ OTOP ไทย น�ำร่องสู่การน�ำเสนอและ
ยกระดับ แบรนด์ ‘พอดี’ ได้อย่างลงตัว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าจับตามองกันต่อไป คือ กระแสตอบรับจาก
ตลาดต่างประเทศ หลังจากการเปิดแบรนด์ ‘พอดี’ อย่างเต็มรูปแบบจะ
เป็นไปในทิศทางใด คุณภาพและเวลาจะเป็นตัวตัดสินว่า พอดี จะ ดีพอ
ในแง่ธุรกิจมากน้อยแค่ไหน แต่ในแง่ความสร้างสรรค์ มันพอดิบพอดี
จนน่าพอใจเลยล่ะ

ภาพประกอบจาก www.pordithai.com
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ON THE WAY

หลง
เกาะ
เรื่อง : ยิ่งพงศ์ ล้อศิริรัตน์
ภาพ : ทัศนัย อัชชะ
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รู้ไหมว่า OTOP ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์
เพราะนอกไปจากสิน ค้าแปะป้าย OTOP ที่
หลายๆ คนมองว่าเชย ไปจนถึงของ OTOP กิบ๊ เก๋
ดีไซน์เฉียบจับต้องได้อีกมาก (ดังที่เห็นได้จาก
หลายๆ คอลัมน์ในเล่มนี)้   OTOP ยังเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วกับเขาได้อกี ด้วย! คือนอกจากโครงการ
OTOP จะส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดแล้ว ยังมีโครงการส่งเสริม
ให้ ชุ ม ชน และหมู ่ บ ้ า นที่ มี ท รั พ ยากรทางการ
ท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเทีย่ ว
ด้วยป้ายการันตีคณ
ุ ภาพอย่าง OTOP รูอ้ ย่างนี้
แล้วเลยอยากจะชวนทุกคนมาเตรียมตัวเตรียมใจ
ใส่รองเท้าให้พร้อม แล้วจะรู้ว่า OTOP ไม่ได้
ไกลตัวอย่างที่คิด
หลังจากตกลงกันอยูน่ าน ในทีส่ ดุ พวกเรา
ก็เลือกเกาะเกร็ด เป็นจุดหมายปลายทางของ
ทริป OTOP หรรษาครัง้ นี้ ซึง่ เกาะเกร็ดนัน้ ถือเป็น
อีกหนึง่ แหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชือ่ ของจังหวัดนนทบุรี
สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกโดยไม่ตอ้ งง้อ
รถยนต์ เสาร์ - อาทิตย์ไหนว่างก็จูงมือคุณพ่อ
คุณแม่ หรือเพื่อนฝูงไปเที่ยวได้แบบง่ายจริง

อะไรจริง และนอกจากนี้ เกาะเกร็ดเองก็ยัง
ถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง
ซึง่ ไฮไลท์กค็ งหนีไม่พน้ เครือ่ งปัน้ ดินเผา ทีไ่ ม่วา่
ใครได้ลองไปเยือน เป็นได้ต้องซื้อติดไม้ติดมือ
กลับมาเป็นของฝากทั้งนั้น
เรานัดกันเวลา 11:00 น. เมื่อไปถึง
เพื่อนๆ ที่น่ารักทั้งสี่คน ซึ่งจะเป็นเพื่อนร่วมทริป
ในครั้งนี้ ได้เดินทางมาถึงก่อนเรียบร้อยแล้ว
(จริงๆ คือทุกคนมาถึงตรงเวลาแต่ผมซึ่งเป็น
คนนั ด ดั น สายเอง – อ้ า ว) และแน่ น อนว่ า
ทุกคนโกรธ เอาไงดีล่ะ หลังจากขอโทษซ�้ำแล้ว
ซ�้ำเล่า จนได้โทษมาหลายโทษแล้วทุกคนก็ยัง
ไม่หาย ผมจึงใช้มาตรการสุดท้ายเพื่อให้การ
เดินทางครั้งนี้ของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและ
ไม่มีความขุ่นมัวในใจ
“อ่ะๆๆ เดี๋ยวเลี้ยงเอง”
ครับ มันได้ผล ความโกรธที่สะสมมา
ก่อนหน้านี้สลายหายไปราวกับว่าไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อน รอยยิ้มเบิกบานปรากฏขึ้นบนใบหน้า
ของทุกคน เมื่อความขุ่นเคืองหายไป ความดี๊ด๊า
ก็เข้ามาแทน ทุกคนดูตื่นเต้นกับทริปต่างจาก
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วินาทีแรกที่เห็นหน้าผมอยู่มากโข ไม่นานนัก
แท็กซีส่ ชี มพูคนั งามก็มาจอดอยูด่ า้ นหน้าพวกเรา
ทุกคนกรูกนั เข้าไปจับจองทีน่ งั่ เบาะหลังโดยมีผม
นัง่ เบาะหน้า (คงไม่ตอ้ งบอกนะครับว่าเพราะอะไร
ฮือ) เอาล่ะ พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลย
วิธไี ปเกาะเกร็ดนัน้ ไม่ยากครับ ให้เริม่ ต้น
ที่ห้าแยกปากเกร็ด จากนั้นตรงไปทางเมเจอร์
ฮอลลีวู้ด สังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายบอกทาง
ไปวัดสนามเหนือ เลี้ยวเข้าซอยด้านซ้าย ขับตรง
ไปเรื่อยๆ ตามทางสักประมาณ 500 เมตร ก็จะ
เจอวัด โดยเราจะต้องไปขึน้ เรือข้ามฟากทีด่ า้ นหลัง
เพียงเท่านี้ก็ถึงเกาะเกร็ดโดยสวัสดิภาพ
เมือ่ ถึงหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว OTOP อันเป็น
จุดหมายของเราแล้ว สิ่งแรกที่พวกเราตั้งใจ
แน่วแน่ที่จะท�ำเมื่อมาถึงนั่นก็คือการหาอะไรกิน
โดยด่วน เนือ่ งจากเสียงครวญครางทีด่ งั จากท้อง
ทุกคนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆ เป็นสัญญาณว่า
ความหิวได้มาสูร่ ะดับทีส่ ดุ ของแจ้เป็นทีเ่ รียบร้อย
แต่ ถึ ง กระนั้ น ในเมื่ อ เราอุ ต ส่ า ห์ ไ ด้ ม าเที่ ย ว
หมู่บ้าน OTOP ทั้งที จะมากินอะไรแบบทั่วๆ ไป
ได้ไง มาทัง้ ทีกต็ อ้ งกินของแปลกๆ สิ! เมือ่ ได้ทนี่ ั่ง

สุดชิคริมแม่น�้ำเจ้าพระยารับลมยามบ่ายแล้ว
พวกเราก็ไม่รอช้ารีบสัง่ กันอย่างด่วนๆ โดยไม่ลมื
ให้ คุ ณ พี่ เ จ้ า ของร้ า นแนะน� ำ เมนู ขึ้ น ชื่ อ ของ
เกาะเกร็ดที่หากินที่อื่นไม่ได้ ซึ่งในที่สุดก็ได้เป็น
ทอดมันหน่อกะลา ทอดมันปลากรายกรุบกรอบ
ผสมหน่ อ กะลา พื ช ตระกู ล ขิ ง ที่ ห าได้ ทั่ ว ไป
บนเกาะ ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและ
อร่อยจนอยากจะเหมาหน่อกะลาไปปลูกที่บ้าน
ให้รแู้ ล้วรูร้ อด เมือ่ อิม่ ท้องก็ได้เวลาเคลือ่ นพลต่อ
เราตัดสินใจมุง่ หน้าไปยังโรงงานเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ทันทีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา
“กรี๊ด!! นั่นๆๆ น่ารักจังเลย”
ไม่ทนั จะก้าวพ้นจากร้านอาหารดี สายตา
ก็ ข องสาวน้ อ ยผู ้ ร ่ ว มทริ ป ก็ ไ ปสะดุ ด ให้ กั บ
เจ้าตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาจ�ำนวนมากที่ตั้งอยู่
หน้าร้านขายน�้ำฝั่งตรงข้าม “ใช้ใส่น�้ำได้จริงๆ จ้า
แก้วลายคิตตี้ โดราเอม่อนก็มนี ะจ๊ะ ซือ้ ใส่นำ�้ เสร็จ
ถือกลับบ้านได้เลยจ้า” คุณป้ากล่าวเชื้อเชิญ
ราวกับต้องมนต์ ทุกคนได้แก้วน�้ำดินเผาลาย
การ์ ตู น มุ ้ ง มิ้ ง พร้ อ มเครื่ อ งดื่ ม ภายในมาถื อ
คนละใบภายในเวลาไม่กี่นาที ที่สำ� คัญคือ ราคา
แค่ 25 บาทเท่านั้น!!
เมื่อถึงโรงงานเครื่องปั้นดินเผา แหล่ง
ผลิตสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด พวกเรา

ก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปส�ำรวจภายใน และถ่ายรูปกัน
อย่างหน�ำใจ ผลิตภัณฑ์จากดินเผาน้อยใหญ่
จ� ำ นวนมากถู ก จั ด เรี ย งอยู ่ ล ้ อ มรอบพวกเรา
ไม่ น ่ า เชื่ อ ว่ า วั ต ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ อ ย่ า งดิ น
จะสามารถน�ำมาผ่านกระบวนการต่างๆ จนกลาย
มาเป็นเครือ่ งปัน้ ดินเผาหลากหลายรูปแบบตัง้ แต่
หม้อจิ๋วจนถึงแจกันแกะสลัก ภายในโรงงาน
ยั ง มี เ ตาเผาลั ก ษณะเหมื อ นหลั ง เต่ า ซึ่ ง เป็ น
เตาเผาโบราณที่ยังสามารถใช้งานจริงได้อีกด้วย
พี่พนักงานคนสวยเล่าให้เราฟังว่า กว่าจะได้
เครื่องปั้นดินเผาสักชิ้นหนึ่งมาต้องใช้เวลานาน
เพราะต้องผ่านกระบวนการเยอะ พี่พนักงานชี้
ไปทางช่างปั้นดินเผาหนุ่มที่ก�ำลังขะมักเขม้น
อยู่กับการขึ้นรูปหม้อดินบนถาดหมุน ก่อนจะ
บอกว่า ช่างทีช่ ำ� นาญการปัน้ มากๆ หนึง่ คนสามารถ
ปั้นหม้อได้สามถึงสี่ร้อยใบต่อวัน ฟังแบบนี้แล้ว
ก็องึ้ ไปตามระเบียบ แต่กว่าจะฝึกมาจนได้ขนาดนี้
พี่เขาก็ค งต้ อ งผ่ า นการฝึ ก ฝนลองผิ ด ลองถู ก
มาเยอะพอสมควร เพราะของแบบนีไ้ ม่ใช่วา่ ใครๆ
ก็ท�ำได้ซะหน่อย
เมื่อเดินดูถ่ายรูปจนทั่วแล้วพวกเราก็
อดไม่ได้ ต้องซื้อของกระจุกกระจิกเป็นหม้อ
ใบจิ๋วกลับไปเป็นของฝากซะหน่อย ทุกคนเซลฟี่
กั บ หม้ อ น้ อ ยจนหน� ำ ใจจึ ง เดิ น ทางต่ อ โดย
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จุดหมายสุดท้ายก่อนกลับของเราก็คอื เจดียเ์ อียง
หรือ พระเจดียม์ เุ ตา เจดียอ์ ายุเก่าแก่หลายร้อยปี
สัญลักษณ์ส�ำคัญของเกาะเกร็ด ที่ตั้งอยู่ที่วัด
ปรมัยยิกาวาส บริเวณเดียวกับท่าเรือทีเ่ ราข้ามฝัง่
มานั่นเอง
“พร้อมนะ หนึ่ง สอง ซั่ม!!”
สิ้นเสียงชัตเตอร์ทุกคนก็พร้อมใจกัน
โพสท่าถ่ายรูปกันอย่างไม่มีใครยอมใคร เสียง
หั ว เราะ และรอยยิ้ ม ปรากฏขึ้ น อย่ า งนั บ ครั้ ง
ไม่ ถ ้ ว นนั บ ตั้ ง แต่ อ อกเดิ น ทางมา นอกจาก
ของฝากทีไ่ ด้ตดิ ไม้ตดิ มือกันไปแล้ว ความสุขอีก
เต็มกระบุงก็คือสิ่งที่พวกเราได้กลับไปในวันนี้
ไม่นา่ เชือ่ ว่าทริปครัง้ นีจ้ ะเริม่ ขึน้ จากค�ำว่า OTOP
ที่ผมเองก็เหมือนกับใครหลายๆ คนที่มองว่า
มันต้องเป็นอะไรที่น่าเบื่อ ป้า และเชย จนเมื่อ
มีโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมา
ผมคิดผิดมาโดยตลอด
หากลองเปิดใจและมองหาดีๆ จะพบว่า
OTOP นั้น อยู่ใกล้ และ ‘ง่าย’ กว่าที่เราคิด
ป.ล. ไม่เชือ่ ลองเข้าเซเว่นฯ สิ รับประกัน
ว่าทุกสาขามีสินค้า OTOP ซ่อนอยู่ ;)

เ ที่ ย ว
แบบ
OTOP

นอกจากสินค้าแล้ว OTOP ยังมี ‘หมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว’ รอให้ไปอุดหนุนด้วยการเที่ยวให้สนุกอยู่
เพื่อการท�ำความรู้จักเบื้องต้น เราคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP
และโครงการท่ อ งเที่ ย วน่ า สนใจมาชวนให้ แ พ็ ค กระเป๋ า ใน
วันหยุดหน้านี้เลย!

บ้านถวาย OTOP Village

หมู่บ้านหนองบัว จ.น่าน

กิน เที่ยว ช้อป OTOP Train

หากวันหยุดยาวไม่อยากนั่งหาวอยู่
กับบ้านเฉยๆ ชุมชนบ้านถวาย คืออีกหนึ่ง
หมู่บ้าน OTOP ที่น่าสนใจ ที่นี่เป็นหนึ่งใน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมขึ้ น ชื่ อ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ไฮไลท์ของชุมชนนี้อยู่ที่
ความพิถีพิถันในงานไม้แกะสลักจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นเวลามากกว่า 40 ปี แต่ถ้าที่นี่มีดีแค่นี้
เราคงไม่ ก ล้ า เอามาแนะน� ำ  ส� ำ หรั บ ใครที่
ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ทางนี้ก็มี
โฮมสเตย์ ส ไตล์ ล ้ า นนาจากคนในชุ ม ชน
รอต้ อ นรั บ อยู ่ ด ้ ว ย ส่ ว นส� ำ หรั บ หนุ ่ ม สาว
นักกิจกรรม ทีน่ ยี่ งั มีสนามเพนท์บอลให้ลนั่ ไก
ใส่กันในยามค�่ำคืนอีกด้วยนะ  

แก่แล้วไปไหน? ค�ำถามนีว่ ยั รุน่ แบบเราๆ
อาจจะยังไม่เข้าใจ เราอาจจะเคยถูกปลูกฝังไว้
ให้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ยามแก่ชรา แต่เชื่อเถอะว่า
ร้อยทั้งร้อย ไม่อยากมีผู้สูงวัยคนไหนอยากเป็น
ภาระของลูกหลาน เช่นกันกับผู้สูงวัยในหมู่บ้าน
ไทลื้ อ ที่ ช ่ ว ยกั น ผลั ก ดั น หมู ่ บ ้ า นให้ ก ลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยว OTOP เชิงวัฒนธรรมตามแบบ
ฉบับไทลื้อ ส�ำหรับผู้แวะมาเยี่ยมชม นอกจาก
จะได้ พ บทั้ ง วิ ถี ก ารท� ำ ผ้ า ทอของดี ช าวไทลื้ อ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่ ยังมีสินค้าพื้นบ้าน
อื่นๆ ให้ได้ซื้อหาอีกด้วย อาจไม่ต้องรอให้แก่ตัว
ไปมากกว่านี้ หาวันหยุดดีๆ แบกกระเป๋าแล้ว
ออกเดินทางกันเลย

หากว่าเราไม่มีเวลาจงปรบมือพลัน~
มันคงดีไม่น้อย ถ้ามีการท่องเที่ยวเวลาสั้นๆ
แต่ ม ากที่ ต อบสนองวิ ถี ชี วิ ต เร่ ง รี บ ของเราได้
การรถไฟร่วมมือกับภาคเอกชน จัดทริปพิเศษ
ที่มีชื่อว่า ‘กิน เที่ยว ช้อป OTOP Train’ ซึ่ง
จัดเป็นประจ�ำต่อเนื่องแทบทั้งปี แต่ละครั้งจะมี
เส้นทางทีแ่ ตกต่างกันไป แต่สงิ่ ทีไ่ ด้รบั เหมือนกัน
คื อ การสั ม ผั ส แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วพื้ น บ้ า นตาม
แหล่งท่องเที่ยว OTOP หรือวัดประจ�ำชุมชน
ต่างๆ ทั้งยังเป็นการเที่ยวในประเทศไทย กันเงิน
ทองรั่วไหลอีกด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่
08-1251-2207
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ชานเรือนเต็มไปด้วยผ้า ข้างฝาก็แขวนเสือ้ ผ้าฝ้ายเย็บมือทีแ่ ม่เย็บเสร็จแล้ว ทีพ่ นื้ เต็มไปด้วยเศษผ้าตัง้ แต่เป็นชิน้ จนเป็นเส้นด้าย
กระจัดกระจายไปทัว่ มุมหนึง่ เป็นม้วนผ้าทีแ่ ม่ทอ บางม้วนทิง้ ปลายข้างหนึง่ ปูลาดกับพืน้ วางทับด้วยกรรไกร ชอล์กเขียนผ้า และสายวัด
เสียงกี่ขยับเป็นจังหวะอยู่ที่ใต้ถุนเรือน แม่ก�ำลังทอผ้าเพื่อเตรียมเย็บเสื้อล็อตใหม่ส่งไปให้ร้านค้า OTOP ของหมู่บ้าน ก่อนหน้านี้เรา
แทบขายของไม่ได้เพราะปัญหาเรื่องชื่อแบรนด์สินค้าที่สับสนระหว่าง OTOP กับ สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่เพราะ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบกลัวว่าแบรนด์ OTOP จะไปเกีย่ วข้องกับการเมือง ซึง่ ท�ำให้ระบบการขายติดขัดและชะงักงันไปพักหนึง่ เพราะ
ลูกค้าไม่คนุ้ ชือ่ และสับสนคิดว่าเป็นสินค้าใหม่ แต่พอผ่านพ้นช่วงนั้นมา การจัดการสินค้าก็เข้ารูปเข้ารอย และเป็นปกติอีกครั้ง
ข้างกายแม่ยังคงมีกล่องไม้กล่องนั้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทอ วัด ตัด หรือเย็บ กล่องไม้ใบนั้นก็ไม่เคยห่างจากตัวแม่เลย
แม่รักและหวงกล่องนี้มาก เวลานอนก็จะเก็บไว้ที่หัวนอน เราเคยนึกว่ามันคงเป็นกล่อง ‘ของดี’ ส�ำหรับค้าขายของแม่ เป็นเครื่องราง
ของบรรพบุรุษ
แม่ชอบพูดเสมอว่า “เราต้องรักษาวิถีชีวิตของเรา เสื้อผ้าที่เราตัดนี้เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ท�ำให้เรามีอาชีพ มีลู่ทาง
ท�ำมาหากิน” ยิ่งตอนที่ส่งเสื้อได้มาก แม่มีรอยยิ้มตลอดเวลา และมีแรงที่จะตัดเย็บเสื้อตัวใหม่อย่างไม่รู้จักเหนื่อยล้า ความล�ำบาก
มันอยูท่ กี่ ารเย็บด้วยมือนัน่ เอง แม่ตอ้ งหาวิธเี ย็บให้รอยเย็บนัน้ เป็นลวดลาย ทัง้ แบบเดิม และแบบทีค่ ดิ ค้นขึน้ มาใหม่ เพือ่ ให้สนิ ค้าติดตา
เป็นที่น่าสนใจ
เราเป็นชาวภูไท อาศัยอยูใ่ นทีร่ าบติดล�ำน�ำ้ โขงอันกัน้ พรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับราชอาณาจักรไทย
เราอยูใ่ นแถบนีน้ านหลายชัว่ อายุคน อยูม่ าตัง้ แต่ยงั เป็นป่ารกชัฏ เป็นชุมชนเล็กๆ เป็นหมูบ่ า้ น เป็นต�ำบล เป็นอ�ำเภอ จนกระทัง่ เป็นจังหวัด
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ทีน่ มี่ วี ถิ ชี วี ติ และเราต่างรักษาวิถชี วี ติ ของเราไว้ เพือ่ บ่งบอกตัวตนของเรา ธรรมเนียมของบ้านเรา ผูห้ ญิงในหมูบ่ า้ นเป็นแม่เรือน
เป็นแม่ศรี เป็นช่างฝีมอื เป็นก�ำลังหลักของชุมชนในงานหัตถกรรม เป็นผูเ้ ตรียมสิง่ ของเครือ่ งใช้สำ� หรับการแต่งงานทีเ่ รียกว่า เครือ่ งสม*  
เป็นเช่นนี้มานานแสนนาน แม้ยุคสมัยจะรุกไล่ แต่เราชาวบ้านนาหนองแคน ก็ยังคงรักษาชิ้นส่วนส�ำคัญของชีวิต คือวิถีภูไท วัฒนธรรม
และค�ำสอนของบรรพชนเป็นเครื่องด�ำเนินชีวิตเสมอมา แม้หลายหมู่บ้านในแถบต�ำบลหนองสูงนี้จะได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปบ้างแล้ว
แต่หมูบ่ า้ นเราก็ยงั ยืนหยัดอยูอ่ ย่างเข้มแข็ง แม่เป็นหนึง่ ในนัน้ ฝีมอื แม่เหมือนเทพเจ้าเสกสร้างมา จะเรียกมือเทวดาก็ไม่ผดิ ตัด เย็บผ้าฝ้าย
เป็นอาภรณ์อย่างประณีตและช�ำนาญ ฝีมอื การทอลวดลายบนผืนผ้าเหล่านัน้   เป็นทีโ่ จษขานกันไปทัว่ ถึงมือของหญิงงามบ้านนาหนองแคน  
ตัง้ แต่แตกเนือ้ สาว ใครแต่งงานแต่งการก็ตอ้ งขอเอาเสือ้ กางเกง และงานฝีมอื ของแม่ไปประกอบเครือ่ งสมเป็นทีเ่ ชิดหน้าชูตา
แม่เองก็หาใช่คนขีร้ วิ้ ขีเ้ หร่ นับว่าเป็นหญิงชาวบ้านทีง่ ามไม่นอ้ ย เป็นทีห่ มายปองของชายทัง้ ในหมูบ่ า้ น และไอ้หนุม่ ต่างถิน่ กระทั่งพ่อแม่ของ
เจ้าหนุม่ ทัง้ หลายก็ยงั ชืม่ ชม บ้านเรือนทีแ่ หว่งวิน่ ด้วยขาดแม่ศรีเรือน ก็ตา่ งต้องการให้แม่เป็นผูเ้ ติมเต็ม แต่หลายปีผา่ นไปก็ไม่มชี ายหนุม่
ที่ไหนได้ครอบครองหัวใจของแม่
พ่อเป็นหนุม่ ต่างถิน่ ทีเ่ ดินทางออกจากบ้านเกิดทีแ่ ล้งร้ายและอดอยาก มาแสวงโชคในชุมชนใกล้ลำ� โขง พ่อลงหลักปักฐาน หักร้าง
ถางพง และท�ำไร่ไถนา
แม่บอกว่า หากพ่อต้องเดินผ่านบ้านปู่ พ่อจะชายตามองเข้ามาในบ้านขณะแม่นั่งทอผ้าอยู่ที่ใต้ถุนเรือน ปู่ที่นั่งเอกเขนกอยู่
บนชานเรือนก็จะค่อยส่งเสียงกระแอมไอ หรือร้องด่าลอยลมออกไป “หมาอยู่สิเหล๋อมันเลาะรั้วเฮานั้น” อะไรท�ำนองนี้ ในบรรดา
ชายหนุ่มที่วนเวียนมาเกาะแกะแม่ในช่วงนั้นล้วนแสดงออกชัดเจนว่ามาจีบแม่ แวะเวียนเข้าบ้านเอาของมาฝากไม่ขาดมือ เพื่อนปู่ที่
มาเยี่ยมมักแซวว่า “กระได๋บ๊านพ่อเฒ่าใหญ๋นี้บ่แห้งเลยน้อ” แม่บอกว่านั่นยิ่งท�ำให้ปู่คุยโอ่ทับไปอีกว่า “ลูกสาวเพิ่นง๋ามก็ซั่นละเน๋อ”
แล้วก็ลั่นเสียงหัวเราะกันขึ้น
บ้านปูไ่ ม่มสี มบัตอิ ะไรนอกจากฝ้ายทอประณีตฝีมอื แม่ ปีนนั้ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หมูบ่ า้ นใกล้เคียง และบ้านนาหนองแคน
ก็โดนภัยแล้งนี้ด้วย ผู้คนอดอยากยากแค้นไปทุกหย่อมหญ้า ด�ำรงชีวิตกันด้วยฝีมือแรงงาน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน บ้านปู่มี
แม่คอยทอผ้าฝ้ายไปแลกเกลือ แลกข้าวมาจุนเจือ พ่อทีเ่ พิง่ หนีแล้งมาแดนไกลเจอแล้งเข้าไปอีกรอบก็แทบสิน้ หวัง อาศัยฝีมอื ทางช่างไม้
ท�ำของใช้ไปแลกของกินมาพอด�ำรงชีวิตอยู่ได้ บ้านเรือนอื่นก็อาศัยมรดกภูมิปัญญาบรรพชนหล่อเลี้ยงตนเองเพื่อข้ามผ่านห้วงเวลา
ความอดอยากไป และในยามดึกของคืนที่ดินระเหยไอร้อนขึ้นอบบ้านนาหนองแคน โจรต่างบ้านก็บุกขึ้นบ้านปู่ สองคนเอาปืนหน้าไม้ขู่
แม่กับปู่อยู่ อีกสองสามคนก็ค้นบ้านหาของ เมื่อมันหาทรัพย์สิ่งสินมีค่าใดไม่ได้ก็คว้าเอาผ้าไปหลายมัด พ่อเผอิญผ่านมาแอบเมียงมอง
เข้าไปบ้านอย่างเคยชินพบเห็นความผิดปกติ จึงแอบซุ่มดูอยู่ที่ป่าข้างบ้าน เมื่อโจรเอาของออกไป พ่อก็ไปชวนเพื่อนบ้านหนุ่มฉกรรจ์
ที่สนิทกันสองสามคนออกติดตาม
เช้าตรู่วันใหม่เมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นทาบท้องฟ้า และนกกาบินว่อนออกหากิน พอได้น�ำผ้าฝ้าย กับข้าวของที่โดนปล้นไปกลับมา
คืนให้ปู่ พ่อเป็นผู้ชนะใจปู่ และเป็นผู้ครอบครองหัวใจหญิงสาวผู้โดดเด่นของหมู่บ้าน  
ในปี พ.ศ. 2544 รัฐต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โดยใช้โมเดลจากต่างประเทศในการส่งเสริมสินค้าชุมชน เพิ่มอาชีพ
ให้คนได้ทำ� งานอยู่ที่บ้านเกิด และส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แบรนด์ OTOP รัฐเรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่า หนึ่งต�ำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในเย็นวันหนึง่ หลังข่าวการแถลงโครงการของผูร้ บั หน้าทีด่ ำ� เนินการด้านนโยบายของรัฐ ผูใ้ หญ่เรียกประชุมลูกบ้านเป็นการใหญ่
คนในหมู่บ้านมากมายมารวมกัน คนเฒ่าคนแก่นั่งคุยถึงอดีตกันอยู่บนเก้าอี้แถวหน้าสุด และหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยยืนอยู่ที่เสาศาลา
กลางบ้านที่เปิดโล่งทั้งสี่ทิศ คุยเรื่องท�ำมาหากิน และเรื่องสัพเพเหระ ส่วนพวกผู้หญิงก็ยึดเก้าอี้นั่งกันเป็นกลุ่มๆ ถามไถ่เรื่องบ้านช่อง
เรือนชาน ปล่อยเด็กๆ วิ่งเล่นกันที่ด้านนอกส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวกันจ้าละหวั่น
ข่าวส�ำคัญของวันนี้คือแม่จะได้เป็นแกนน�ำสตรีในหมู่บ้าน เพื่อด�ำเนินการเย็บผ้าฝ้ายด้วยมือ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ตามแบบ
ภูไททีเ่ ราใส่กนั มาหลายปีดดี กั แต่เริม่ ถูกลืมเลือนเมือ่ การคมนาคมสะดวกขึน้ การเข้าเมืองท�ำให้คนในหมูบ่ า้ นหันมาใส่ชดุ ตามสมัยนิยม
เพื่อมิให้เป็นที่หยามหยัน หรือแปลกตาของคนในเมือง เสื้อผ้าฝ้ายเย็บมือ ประดับลายที่บรรจงปักด้วยมือเช่นเดียวกันนั้น ถูกลด
ความนิยมลง นอกจากแม่ที่ใส่เป็นประจ�ำ  และพ่อที่ใส่ไปงานบวช งานแต่ง ต่างๆ แล้ว ครอบครัวอื่นก็แทบจะเลิกใส่ ยิ่งรุ่นลูกหลาน
มิต้องไปถามถึง
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แม่ทำ� งานชิน้ นีม้ านมนาน มีความช�ำนาญ และมีการพลิกแพลงลายปักได้หลายแบบ งานชิน้ นีจ้ งึ เป็นงานทีไ่ ม่อยากเย็นอะไรนัก
ทุกวันในเวลาสายๆ ไปจนเย็นพวกป้า น้า อา และผู้หญิงในหมู่บ้านต่างพากันมาที่บ้านของเรา ผลัดเปลี่ยนเวียนกัน บางคนมา
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าวก็กลับไป บางคนมานั่งอยู่เป็นวันๆ จนเย็นจึงกลับ ต่างคนต่างมาหัดตัดเย็บ ทอผ้าฝ้าย และหัดปักลาย เย็บลาย
เสื้อผ้าเหล่านั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างช้าๆ ตามประสาการใช้แรงคน และต้องอาศัยความประณีต พอเยอะเข้าผู้ใหญ่กับเมียก็เข้ามารับเสื้อ
กางเกง ผ้าฝ้ายเย็บมือจากแม่ เพื่อจะน�ำไปขายในร้านค้า OTOP ของต�ำบลหนองสูง ส่งไปยังตัวเมืองมุกดาหาร กรุงเทพฯ และศูนย์
OTOP อืน่ ๆ เสือ้ ผ้าฝ้ายของแม่ใส่สบาย ระบายความร้อนดี และไม่อดึ อัด เนือ้ ผ้าโปร่งเบา เข้ากับสภาพภูมอิ ากาศเมืองไทย ประกอบกับ
การเย็บปักลวดลายต่างๆ ที่ประณีตงดงาม ส่งผ่านความตั้งใจของแม่ และหญิงชาวภูไทแห่งบ้านนาหนองแคน คนจึงนิยมซื้อหาไปใส่
กันมาก แม่คิดค้นลายใหม่ๆ ออกมาเพื่อให้ดูแปลกตาน่าซื้อ น่าใส่ ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับดี หนุ่มสาว และเด็กๆ ต่างหันกลับมาใช้ชุด
ผ้าฝ้ายเย็บมือเป็นชุดใส่ประจ�ำวัน พอจะออกจากบ้านเข้าเมือง หรือไปเที่ยวจึงเปลี่ยนเป็นชุดอย่างสมัยนิยมกัน วิถีแห่งภูไทกลับคืนสู่
หมู่บ้าน และฝีมือของแม่ก็ได้รับการสืบทอดขยายวงกว้างออกไป  
แม่นั่งเย็บเสื้อตัวใหม่โดยมีกล่องคู่ใจอยู่ข้างๆ ฉันเข้าไปใกล้ แลเห็นลายแกะไม้ฝีมือดีรูปหนุ่มสาวเกี้ยวพาราสีกันอยู่ นึกสงสัย
จึงถามออกไปลอยๆ ว่าท�ำไมแม่ถึงติดกล่องไม้ใบนี้ไว้กับตัวตลอดเวลา “มันเป็นความลับของแม่” แม่บอกขณะสองมือยังปักเข็มลงบน
ผ้าฝ้ายสีขาวไปเรื่อยๆ ความเงียบของแม่พร้อมอมยิ้มน้อยๆ นั้นยิ่งชวนให้อยากรู้ “ความลับอะไรเหรอแม่!” ฉันเปลี่ยนความสงสัย
ภายในใจเป็นถ้อยค�ำ  เปล่งออกไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น แม่ก็เหมือนยั่วเย้าความอยากรู้เหล่านั้นด้วยรอยยิ้มในความเงียบ
และค่อยบรรจงเย็บผ้าเรื่อยไป ฉันทนสงสัยในร้อยยิ้มยั่วนั้นไม่นานก็กระเซ้าหนักขึ้น “เอ๊ะ! เรื่องของผู้ใหญ่” แม่ว่าพลางเย็บจับ
เม็ดกระดุมกะลามะพร้าวมาวางบนคอเสื้อ ขยับอยู่สองสามครั้ง เมื่อได้ที่เหมาะเจาะแม่ก็เย็บกระดุมเม็ดนั้นติดเข้าไป เสร็จเรียบร้อย
แม่ก็ตัดด้ายและเก็บเข็มกับอุปกรณ์อื่นๆ ลงกล่อง ก่อนสลัดเสื้อตัวใหม่แล้วยกขึ้นดูความเรียบร้อย
“แม่เล่าความลับของกล่องนี้หน่อยสิ นะแม่นะ” แม่ลุกเอาเสื้อตัวใหม่ไปแขวนรวมกับตัวอื่นๆ ขณะฉันก็ส่งเสียงทวงถาม
เรื่องราวกล่องไม้ของแม่ไม่ลดละ “พ่อแกท�ำให้ตอนแต่งงาน” แม่เล่าเรื่องราวขณะหันหลังให้ฉัน สายตาแม่ทอดมองไปยังเสื้อที่แขวน
เรียงราย ไม่มีใครรู้ว่าขณะที่เล่าแม่ก�ำลังคิดอะไร “พ่อเขารู้ว่าแม่ชอบทอผ้า เย็บผ้า เลยท�ำกล่องใส่ด้าย เข็ม และเครื่องมือตัดเย็บให้”
แม่หันกลับมายิ้มแล้วไล่ให้ฉันไปซื้อด้ายมาให้
กล่องใบนี้ถือเป็นตัวแทนแห่งความรักของหนุ่มสาวชาวบ้าน ส่งผ่านถึงมรดกภูมิปัญญา กล่องไม้ของพ่อ เป็นส่วนหนึ่งของ
เสื้อผ้าฝ้ายเย็บมือของแม่ เหมือนความรักของพ่อ ที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในตัวฉัน ลูกของแม่
ฉันท�ำงานต่อจากแม่ ทุกเส้นใยฝ้าย และผืนผ้า ทอดออกไปแสนไกล ผสานเข้ากับฝืมือและจินตนาการ มรดกของบรรพชน
จะยั่งยืนต่อไปยาวนานด้วยการสืบทอดของอนุชน สืบต่อสายธารความรัก ยาวนาน และไม่รู้สิ้นสุดดั่งสายน�้ำโขงที่หลากไหลไม่รู้สิ้น
ฉันเป็นสายเลือดของแม่ ฉันเป็น ‘ลูก’ ของชนเผ่า และเป็นฝีมือแรงงานส�ำคัญของต�ำบล ความรักของพ่อกับแม่ส่งผ่านเสื้อผ้าฝ้าย
เย็บมือแห่งบ้านนาหนองแคน เราต่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นคือฉันต้องสืบทอดวิถีแห่งการปักเย็บ รับกล่องไม้ใบนั้นต่อจากแม่
มือของสาวชาวภูไทยังสาละวนอยู่กับงานผ้า ยังเย็บปักถักทอต่อลายให้กับเสื้อผ้าฝ้ายภูไทบ้านนาหนองแคน ดูโน่นสิ ลูกหลาน
ตัวเล็กๆ ก�ำลังวิ่งเล่นอยู่ที่ลานบ้าน เขาคือทายาทของเราที่ถักทอต่อสาน ดูชุดที่เขาใส่กันสิ นั่นคือผ้าเย็บมือของพ่อแม่ที่บรรจง ตัด ด้น
และเย็บให้พอเหมาะกับพวกเขา สายเลือดจะส่งต่อสายเลือด คุณค่าภายในมิได้พักต้องบอกสอน หากจะซึมซับไปเองจากใจสู่ใจ
แรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าฝ้ายเย็บมือ สินค้า OTOP ของบ้านนาหนองแคน
อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

*เครื่องสม หมายถึง ข้าวของเครื่องใช้ในงานแต่งงานของชาวภูไท เช่น ผ้าห่ม หมอน เสื้อ กางเกง ฯลฯ
เครื่องประกอบงานแต่งพวกนี้ส่วนมากให้ผู้หญิงเป็นคนเตรียม
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เรื่อง : อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง
ภาพประกอบ : วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

One Tambon
One Poetry
แคนโต้ 10 บทที่ได้แรงบันดาลใจ
จากสินค้า OTOP ประจำ�ตำ�บล

ไผ่ที่บ้านเติบโตขยายกอ
โยกไหวบรรเลงดนตรี
แล้วเกิดใหม่เป็นโคมไฟสลักเสลาลวดลาย

จิตรกรรมบนผืนผ้าจากแผ่นดินด้ามขวาน
ฝีมือหญิงสาว
ดั่งดอกไม้งามประดับถิ่นใต้

เส้นไหม
ถักทอต่อสาน
เป็นอาภรณ์ของเผ่าพันธุ์

เมื่อปวดเมื่อยย่าบังคับทำ�ลูกประคบ
ตอนนี้ฉันรู้ มันมีขาย
สายใยแห่งรักง่ายดายขึ้น

สอด กระทบ สอด กระทบ
กว่าทุบตี กระแทกกระทั้น เป็นเสื่อผืน
ปูลาดให้เรารองพื้นนั่งอย่างสุขสม

ผ้าใยบัวประดิดประดอย
เพาะพันธุ์ไม้งามขึ้นใหม่
มอบดอกไม้นั้นแทนความรัก

ไม่ช้าไม่นานหลังจากแม่ออกจากครัว
ฉันเปิดกระติ๊บในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
มีข้าวเหนียวอุ่นกรุ่น และไอควันพวยพุ่งขึ้นมา

เปลือกไข่คุ้มภัยวัยเยาว์
กะเทาะออกมา
และเติบใหญ่เป็นเครื่องประดับ

กะลาหลุดร่วงจากลำ�ต้นสูงไหวเอน
ผู้เฒ่าบรรจงสลักเสลา ประดิดประดอย
เกิดใหม่เป็นของประดับ และเครื่องใช้

เรือลำ�น้อยโต้คลื่นไป
ของที่ระลึกข้ามโพ้นทะเล
เรือกระดาษ

OUR TEAM

ไข่

ปาล์ม

คุกกี้

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
ของดีตำ�บลคลองถนน

รัชนันท์ เพชรจำ�นงค์
ของดีตำ�บลนาเสียว

พัชนิดา มณีโชติ
ของดีตำ�บลไม้เค็ด

ปาล์ม

นุ่น

โม

ตุล

วิชชุตา ลิมปณะวัสส์
ของดีตำ�บลหงาว

(โม)
ศราวลี ศุภกาญจน์
ของดีตำ�บลวังบูรพาภิรมย์

วัชรพงษ์ แดงปลาด
ของดีตำ�บลหนองตาแต้ม

ยิ่งพงศ์ ล้อศิริรัตน์
ของดีตำ�บลทุ่งสองห้อง

ม่อน

แพร

จ๋าย

อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง
ของดีตำ�บลผึ่งแดด

พาฝัน พลเยี่ยม
ของดีตำ�บลศรีกะอาง

ฉัตรชนก ทองศรีสุข
ของดีตำ�บลบางระมาด

เต๋า

บุ๊ค

มายด์

ธีระพร ช่วยโสภา
ของดีตำ�บลหัวรอ

พรชนก บัวสุข
ของดีตำ�บลเสาธงหิน

วนิสา พัดศรี
ของดีตำ�บลปากน้ำ�โพ
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โครงการดีๆ จากส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามา
เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะทางการเขียนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเพื่อร่วมสานฝันเส้นทางสู่
การเป็นนักเขียนของเยาวชน เราได้สร้างกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะด้านการเขียน
ที่เข้มข้น เป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่หลงรักในตัวอักษร
ลุกขึ้นจับปากกาหัดเขียน คงจะดีหากเยาวชนได้รับโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการ
เขียนภายใต้ค�ำแนะน�ำของผู้มีประสบการณ์ในวงการหนังสือและนักเขียนมืออาชีพ
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่เยาวชนผู้เข้าโครงการทั้งหมดกว่า 40 คน ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรนักเขียน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิด วางแผน น้องๆ
เยาวชน ทุ ่ ม เทแรงกาย แรงใจ และการฝึ ก ฝนตนเองอย่ า งหนั ก เพื่ อ สร้ า งสรรค์
ผลงานตามแบบฉบั บ ของตั ว เอง ก่ อ นจะแบ่ ง กลุ ่ ม เพื่ อ ลงมื อ ท� ำ นิ ต ยสารกั น จริ ง ๆ
โดยมี คุณจักรพันธุ์ ขวัญมงคล คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล และคุณจิราภรณ์ วิหวา
เป็นบรรณาธิการอ�ำนวยการ คอยดูแลผลงานโดยรวมให้ออกมาเป็นรูปเล่ม
หน้าแรกของนักเขียนเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ในวันนี้พวกเขาและเธอก�ำลังอยู่ในช่วงของ
การออกแบบความฝัน ซึ่งความฝันเหล่านี้ ก� ำลังรอให้เยาวชนสั่งสมประสบการณ์
โดยพวกเราสามารถร่ ว มเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ เยาวชนผู ้ ที่ รั ก ในงานเขี ย น และติ ด ตาม
อ่านนิตยสารฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่มนี้ ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th

