
!
volume 1 issue 1
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 View





	 น่ารักจัง!

	 ฉันพบเหล่ากล่องขนมหน้าตาเหมือนตึกชิโนโปรตุกีสเมืองภูเก็ตที่ช้ันขายสินค้า	 OTOP	 ซึ่งแน่นอน	

พวกมันจัดอยู่ในหมวดสินค้ามองผ่านที่ไม่เคยสนใจ	แต่พอได้เห็นการพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการน�า

เอกลกัษณ์ของเมอืงมาใช้	หยบิขนมท้องถิน่ของฝากทีเ่คยอยูใ่นถงุพลาสตกิปิดผนกึธรรมดามาใส่กล่องหน้าตา

น่ารกั	อกีทัง้ยงัท�าการบ้าน	คดัสรรตกึเก่าทีเ่ราเคยเดนิผ่านตอนไปเมอืงเก่าภเูกต็จริงๆ	มาอยูใ่นกล่องหลากหลาย

รปูแบบ	 จนเหมอืนจ�าลองเมอืงภเูกต็ขนาดย่อมได้หากเราเหมาซือ้จนครบ	 มนัท�าให้ความคดิเดมิๆ	 ทีฉ่นัเคย	

มีต่อโลโก้	OTOP	เปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญ

	 เมื่อมีพื้นที่พิเศษให้น้องๆ	 TK	 Young	Writer	 ได้ฝึกฝีมือการเล่าเรื่องของตัวเองอีกครั้งโดยมี	

โจทย์ท้าทายอย่าง	 OTOP	 เป็นแก่นแกนหลกั	 ในฐานะพีเ่ลีย้ง	 งานของน้องๆ	 ท�าให้ฉนัประหลาดใจเหมอืน	

กล่องขนมเหล่านี้	 แม้ทุกคนจะเอ่ยปากว่ายาก	 ไม่ถนัด	 หรือกระทั่งไม่เคยรู้จักด้วยซ�้า	 แต่เมื่อต้องเล่าเรื่อง	

เหล่านัน้ออกมาแต่ละคนก็มีมุมมองที่น่าสนใจ	บางคนหยิบจับสินค้า	OTOP	หน้าตาเท่ที่ได้รับการออกแบบ

อย่างดีมาเล่า	 บางคนค้นเจอเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกันที่เร่ิมต้นความฝันด้วยการต่อยอดกิจการ	 OTOP		

ของครอบครัว	 บางบทความบอกเล่าสิ่งที่ตัวเองพบเจอจากการไปเดินงานแสดงสินค้า	 OTOP	 คร้ังแรก		

บางคนไปสรรหาเรื่องราวแปลกๆ	 บางคนยกมืออาสาท�าเซ็ตแฟชั่น	 บางคนเขียนเรื่องสั้นที่ได้แรงบันดาลใจ	

จากสินค้า	OTOP	ฯลฯ

	 เรื่องเล่าทั้งหมดในเล่มนี้	 นอกจากจะพาคนอ่านไปท�าความรู้จัก	 OTOP	 ในแง่มุมที่น้องๆ	 อยาก	

เล่าแล้ว	 ฉันยังรู้สึกว่านี่คือแคตตาล็อก	 ‘หนึ่งต�าบล	 หนึ่งนักเขียน’	 ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 จากเหล่า		

TK	Young	Writer	มาให้ได้อุดหนุนกันผ่านการอ่านตั้งแต่หน้าถัดไป

	 เชิญชมได้ตามสบายเลยค่ะ

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 จิราภรณ์	วิหวา

	 	 	 	 	 	 										พี่เลี้ยงประจ�าฉบับ

OPEN



	 ถ้าจะพูดถึงความสนใจของวัยรุ ่นทั่วไปคงจะหนีไม่พ้น	

เรื่องของดนตรี	ความรัก	การเรียน	ไม่ก็ความบันเทิงทั้งหลายทั้งแหล่	

การจะท�านิตยสารสักเล่มที่วัยรุ่นอยากอ่านจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไร	

ถ้ายึดตามหัวข้อที่วัยรุ่นสนใจ	 ยิ่งในฐานะของคนเขียนอย่างเราที่	

อายุค่อนข้างใกล้เคียงกับคนอ่าน	 งานน้ีจึงไม่ใช่เรื่องที่หนักหนา	

เกินไปนัก	 จนมาได้โจทย์	 OTOP	 งานที่คิดว่าจะง่ายเลยกลายเป็น	

งานหินข้ึนมาทันที	 ท�าอย่างไรถึงจะท�าให้วัยรุ ่นไทยหันมามอง	

สินค้า	 OTOP	 ในแง่มุมใหม่	 ไม่ใช่แค่ของเฉิ่มเชยส�าหรับผู้สูงอาย	ุ

เพียงอย่างเดียว	

	 ความสนุกในการท�านิตยสารเล่มนี้อยู่ตรงโจทย์ที่เราได้รับ

เพราะส่ิงที่ยากคือเราเองก็เป็นหนึ่งในวัยรุ่นแบบที่พูดถึงนั่นแหละ	

มุมมองของเราต่อสินค้า	 OTOP	 ก็ไม่ต่างจากวัยรุ่นทั่วไป	 สิ่งนี้นี่เอง	

ที่ท�าให้เรารู ้สึกว่า	 เฮ้ย!	 งานนี้มันท้าทายว่ะ	 เพราะการที่เอาชนะ	

โจทย์นี้ได้อันดับแรกคือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติตัวเองก่อน	 เพราะ	

ถ้าไม่เปล่ียนที่ตัวเองก็คงจะไม่แน่พอที่จะไปเปลี่ยนทัศนคติของ	

คนอื่น	จริงรึเปล่า	(ฮา)	

	 ยิ่งเราหาข้อมูลบวกกับศึกษาเรื่องสินค้า	OTOP	อย่างจริงๆ	
จังๆ	มากเท่าไหร่	สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือสินค้า	OTOP	เองก็เป็นสินค้า

ประเภทหนึ่งที่น่าสนใจเอามากๆ	 เลยล่ะ	 ของทุกชิ้นล้วนมีเรื่องราว	

ของตัวมันเอง	 อย่างเช่นเส้ือผ้าไหมที่เราเห็นแต่ละชุด	 ใครจะรู้ล่ะว่า

กว่าจะมาเป็นเสื้อหนึ่งตัว	 ทุกคนในชุมชนต้องลงทุนลงแรงไปมาก	

แค่ไหน	 เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงไหม	 การทอผ้า	 จนถึงขั้นตอน

สุดท้ายที่น�ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า	 ของทุกชิ้นล้วนมีความพิเศษเพราะ

ส่วนใหญ่เป ็นงานแฮนด์เมด	 คนท�าจึงต้องใส่ใจลงไปในงาน	

ท�าให้งานแต่ละชิน้มีความแตกต่างและเร่ืองราวของมันเองทีไ่ม่ซ�า้ใคร	

เหมือนกับนิตยสารเล่มน้ีที่พวกเราร่วมมือกันปั้นขึ้นมาด้วยใจรัก		

ถงึจะฟังดนู่าเบือ่	แต่เราก็อยากให้เธอลองเปิดใจดนูะ	อย่าเพ่ิงรีบด่วน

ตัดสินนิตยสารเล่มนี้เชียว	

	 ไม่แน่นะ	เธออาจจะได้แรงบนัดาลใจใหม่ๆ	เหมือนเรากไ็ด้	:)

วัชรพงษ์	แดงปลาด

	 ย้อนหลังไปช่วงเดือนนี้เมื่อปีที่แล้ว.	.	.	

	 ณ	 บ้านทรงมนิลาสองช้ันอายุกว่าร้อยปีริมน�้าหลังหนึ่ง	

ท่ีซกุซ่อนตัวอยู่ในซอยจรัญสนทิวงศ์	3	รูจั้กกันในนามว่า	‘บ้านศลิปิน’	

	 เพียงครั้งแรกที่ไปเยือนฉันก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สงบ	

แทบไม่อยากเชือ่ว่าในกรงุเทพฯ	จะมสีถานทีท่ีน่่านัง่เล่นพกัผ่อนอย่างนี	้

อยู่ใจกลางเมืองท่ีแสนวุ่นวาย	 ทว่าสิ่งท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจส�าหรับฉัน	

ในวันนั้น	 แม้จะเป็นวันธรรมดาแต่ท่ีนี่ก็ยังมีการแสดงหุ่นละครเล็ก	

ให้ได้ชมกันอีกด้วย	 ซึ่งในวันนี้เสนอตอนหนุมานจับนางเบญกาย		

ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นคนท่ีค่อนข้างมีอายุและส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ	

ฉันนั่งข้างๆ	ครอบครัวชาวต่างชาติครอบครัวหนึ่ง	ก่อนการแสดงเริ่ม

เราได้พดูคยุกนัเลก็น้อย	พวกเขามาเมอืงไทยครัง้แรกตามค�าบอกเล่า

ของเพื่อนร่วมชาติชาวสวิตเซอร์แลนด์ว่าประเทศไทยเป็นประเทศ	

ท่ีสวยงาม	 ผู้คนเป็นมิตร	 และเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจ	

มือ้กลางวนัพวกเขาแวะกนิข้าวทีน่ีซ่ึง่เป็นอาหารไทยทีท่างทวัร์จดัไว้ให้	

ฉันถามพวกเขาว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงในครั้งนี้ไหม	 พวกเขา

บอกว่ารู ้เพียงว่าตัวละครหลักเป็นยักษ์	 ตลอดการแสดงผู้พากย์

พยายามสอดแทรกภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ชมได้รับรู้	 และ

เข้าใจเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย	

	 ฉันอดแปลกใจไม่ได้กับภาพที่เห็น	 นอกจากฉันกับเพื่อน	

ผูร่้วมทรปิในวนันีอ้กีสองคน	และผู้ชมทีเ่ป็นกลุม่คณุป้าซึง่อายอุานาม

น่าจะมากพอสมควรแล้ว	ส่วนใหญ่ผู้คนที่มาที่นี่กลับเป็นชาวต่างชาติ

มากกว่าคนไทยเสียอีก	 ครอบครัวชาวสวิส	 เมื่อได้ยินเรื่องราวของ

ประเทศเราจากการบอกต่อก็เดินทางมาเที่ยว	 มาสัมผัส	 มาใช้ชีวิต	

แต่งกายแบบไทย	ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย	

	 เหตุใดพวกเขาซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกซีกโลกถึงได้เดินทาง	

มาไกลเพื่อสิ่งนี้	...

	 เมื่อพูดถึง	 OTOP	 ส�าหรับคนไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักหรือ	

ไม่เคยได้ยินค�านี้	 อย่างน้อยๆ	 ก็น่าจะพอเคยได้ยินกันมาบ้างว่าค�านี้

ย่อมาจาก	 One	 Tambon	One	 Product	 หรือแปลเป็นไทยได้ว่า		

หนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นเอง	 แม้เราจะได้ยินค�านี้บ่อยๆ	 สินค้า	

OTOP	 แต่ละท้องถิ่นนั้นอาจเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินจนชินชา	 ทว่า	
บางคนกลับไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสทดลองซื้อสิ่งนั้นมาใช้หรือบริโภค

เสียด้วยซ�้า	ด้วยเหตุผลหลายๆ	อย่าง	ต่างๆ	นานา	ทั้งด้านบวก	และ

ส่วนใหญ่มักหนีไม่พ้นด้านลบที่กลายมาเป็นก�าแพงปิดกั้นท�าให้เรา	

ไม่เคยได้เข้าใกล้กับ	 OTOP	 ในขณะเดียวกันสิ่งนี้ท่ีเหมือนจะได	้

พบเจอบ่อยๆ	 เดินไปที่ไหนก็มักจะเห็นว่ามีการจัดงานอยู่เสมอ	 แต่

หลายครั้งเราก็เลือกที่จะอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศ	 อยากจะ	

เดินทางไปท่องเที่ยวต่างแดนมากกว่าการเที่ยวไทยและเลือกซื้อ	

สินค้าไทย

	 เหตุใดเราจงึพยายามไขว่คว้าสิง่ท่ีอยูไ่กลออกไป	 จนหลงลืม

สิ่งใกล้ตัว

	 พรชนก	บัวสุข	
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INFO : What is OTOP?

WORLD : DID YOU KNOW 

OPINION : ภาพประกอบของความคิด 

OMG : OTOP recommended

O ละเห่ : OTOP in my mind

COMBINATION : Avoid my eyes if you can

DRESS ON : Young, Wild & Free

ORGANIC ART : ฟองคราม

OWNER : Black OTOP

ODD ONE TOP : แปลกแต่โอ

NOW : pordi

ON THE WAY : หลงเกาะ 

ONCE : กล่องไม้ของแม่

POET : One Tambon One Poetry
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	 เป็นเวลาสิบกว่าปีที่ค�าว่า	 OTOP	 อยู่รอบตัวเรา	 OTOP	 บางช้ินกลายเป็นสินค้า	

สร้างมลูค่าประจ�าท้องถิน่	 และบางชิน้ยงัได้บนิข้ามน�า้ข้ามทะเลไปไกลอกีซกีโลกหนึง่เลยด้วยซ�า้		

แต่พอมาถามตัวเองจริงๆ	 จังๆ	 เราก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่า	 OTOP	 คืออะไร	 เลยอยากจะ	

ชวนมาท�าความเข้าใจไปพร้อมๆ	กัน

	 สนิค้า	OTOP	แบ่งออกเป็น	5	ประเภทใหญ่ๆ		
ตามชนดิสนิค้า	เพือ่ง่ายต่อการจดัหมวดหมู	่และ	
จัดคณะกรรมการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า

แตกต่าง
/

เหมือนกัน

OTOP ?what is 
Do You Know

OTOP is
OTOP	 เป็นโครงการท่ีรัฐบาลประเทศเรา	

ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก	OVOP	ของประเทศ
ญี่ปุ่น	โดยมีเป้าหมายให้แต่ละชุมชนคิดค้นและ
สร้างสินค้าจากภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มรายได้และสร้างงานให้คนในชุมชน	

ในเชิงหลักการ	มีแนวคิด	3	ข้อใหญ่	ในการ
สร้างสรรค์สินค้า	ดังนี้

Human Resource Development	
ผลติบคุลากรทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	ทัง้ในการผลติ	และจดัการ	รวมไปถึง	

สร้างงานให้กับชาวบ้านมากที่สุด	 และจ�ากัดการผลิตโดยอาศัยเครื่องจักร

ให้น้อยที่สุดด้วย

3.

1.
Local yet Global	
ผลิตสินค้าหรือบริการโดยอาศัยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ต่อยอด

จนเป็นที่ยอมรับของคนทุกเพศทุกวัย

2.
Self - Reliance – Creativity	

พึ่งตัวเองได้ด้วยไอเดียสร้างสรรค	์ พัฒนาสินค้าให้ออกมาดี	 มีเอกลักษณ์

ของชุมชนโดยไม่ลอกเลียนแบบกัน}
ประเภทอาหาร	
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
แปรรูป	 ซึ่งได้รับมาตรฐาน	 และมี
แพ็กเกจพร้อมจ�าหน่าย	
ดูแลโดยกระทรวงอาหารและยา

ประเภทเครื่องดื่ม	
รวมหมดทั้ งแบบที่ มีและไม ่มี
แอลกอฮอล์	 ไปจนถึงผลิตภัณฑ	์
ชงละลาย
ดแูลโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ประเภทผ้า	เครื่องแต่งกาย	
ผ้าทอถักจากเส้นใยธรรมชาติ
หรือสังเคราะห์	
ดแูลโดยกระทรวงอตุสาหกรรม

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

ประเภทสมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร
เช่น	 ยาสมุนไพรหรือเครื่องส�าอาง
จากสมุนไพร	
ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข	

เรื่อง	:	ภคณัฐ	ทาริยะวงศ์
INFO



	 การได้ตรา	OTOP	เป็นเครือ่งการนัตคีณุภาพ	และได้รบัการส่งเสริมหลายอย่าง

จากรฐั	ผู้ประกอบการท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงนิยม	

แรกเร่ิมเดิมทีโลโก้	 OTOP	 จะเป็นรูปปลาตะเพียนในวงกลม		
แต่ต่อมาเมื่อสินค้าโอทอปสามารถพัฒนาไปถึงข้ันส่งออกได้	 โลโก้จึง	
ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มีความเป็นสากลมากข้ึน	 โดยล่าสุดจะเป็น	

เพียงค�าว่า	OTOP	ในพื้นหลังกลมสีน�้าตาลโดยไม่มีค�าว่า	One	Tambon	One	Product	 

ตรา
กลม

มากกว่า          ที่คิด>

>>
คือจ�านวนของ
ผู้ประกอบการ
ทั่วประเทศ
ที่ลงทะเบียน

36,000
ราย

คือจ�านวนผลิตภัณฑ์		
ที่ลงทะเบียนแล้ว	

70,000ชิ้น

หมายความว่าในผู้ประกอบการหนึ่งคน

สามารถมีสินค้า	 OTOP	 ในครอบครองได้	

มากกว ่าหนึ่ งอย ่ าง	 แต ่ก็ ใช ่ว ่ าอยากจะ	

ลงทะเบยีนตอนไหนกไ็ด้	เพราะการลงทะเบยีน

จะเปิดทุกปีเว้นปี	 โดยไม่ต้องเดินทางมาถึง

กรุงเทพฯ	เพราะมีศูนย์ลงทะเบียนกระจายตัว

อยู่แทบทุกจังหวัดในประเทศไทย	 และไม่ใช่	

แค่ลงทะเบียนแล้วจบไป	 เพราะในสัญญาจะ

ระบุอายุรับรองสินค้า	 เมื่อครบก�าหนด	สินค้า	

OTOP	 ทุกชนิดต้องส่งตรวจสอบคุณภาพ	

อกีครัง้	จงึมัน่ใจไดว่้าสินค้า	OTOP	มีคุณภาพ

ตามเดิมแน่นอน		

ดาวแต่ละดวงเป็นตัววัดคุณภาพสินค้า	 ซ่ึงกว่าจะได้มา	
ในแต่ละดวงน้ันต้องผ่านข้ันตอนการคัดกรองอย่างเข้มข้น	
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกๆ	 สองปี	 โดยเกณฑ์การคัดสรร	
จะประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	
-	ด้านผลิตภัณฑ์	และความเข้มแข็งของชุมชน	(30	คะแนน)
-	ด้านการตลาด	และความเป็นมาของผลิตภณัฑ์	(25	คะแนน)
-	ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์	(45	คะแนน)

ค้นฟ้า คว้าดาว

OTOP	 ระดับ	 5	 ดาว	 ได้คะแนนตั้งแต่	 90	
คะแนนข้ึนไป	 เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
หรือมีศักยภาพในการส่งออก

OTOP ระดับ	4	ดาว	ได้คะแนนระหว่าง	89	-	90	
คะแนน	 เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ	 เป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศและสามารถพัฒนาสู่สากลได้

OTOP	ระดบั	3	ดาว	ได้คะแนนระหว่าง	70	-	79	
คะแนน	เป็นสินค้าระดับกลาง	ที่สามารถพัฒนา
สู่ระดับ	4	ดาว

OTOP	ระดบั	2	ดาว	ได้คะแนนระหว่าง	60	-	69	
คะแนน	เป็นสนิค้าสามารถพฒันาสูร่ะดบั	3	ดาว
มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ

OTOP	ระดบั	1	ดาว	ได้คะแนนต�า่กว่า	60	คะแนน	
เป็นสนิค้าท่ีไม่สามารถพฒันาสูร่ะดบั	 2	 ดาวได้
เนือ่งจากยงัมจุีดอ่อน	และยากต่อการพัฒนา



กว่าจะ
ได้ OTOP

เตรียมหลักฐานที่จ�าเป็น	

ส�าเนาบัตรประชาชน	ทะเบียนบ้าน	ภาพถ่าย	

ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท	ทุกมุมโดยละเอียดที่สุด

ในกรณีที่ได้	1	ดาว	
จะเอากลับไปพัฒนาแต่ต ้นก็ได ้	
หรือจะขายต่อไปโดยไม่ติดดาวก็ได้

รอเวลา

เปิดรับ

ลงทะเบียน

สินค้า

ประเมินดาว

ถ้าได้	3	-	5	ดาว	

สามารถออกร้าน

ตามงาน	OTOP	ประจ�าปีได้

ถ้าได้	4	-	5	ดาว	

มีสิทธิส่งออกต่างประเทศได้

ต้องกลับ
ไปประเมิน
คุณภาพใหม่

หมดสัญญา

ไม่ผ่าน
น�ากลับไปพัฒนาใหม่



OTOP Goes
SMEs	มีสิทธิประโยชน์มากกว่า	หากสินค้า	OTOP	โดยทั่วไปอยาก

อัพเกรด	ก็สามารถจดทะเบียนเป็น	SMEs	ได้	และใช้ชื่อควบว่า	OTOP	

SMEs	 โดยมีเงื่อนไขคือทุนที่ใช้จดทะเบียนต้องไม่เกินสิบล้านบาท		

หากเกินกว่านั้นจะไม่นับว่าเป็นสินค้า	 OTOP	 โดยส�านักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมักผลักดันและสนับสนุนให	้

สินค้า	OTOP	4	-	5	ดาว	ให้เติบโตขึ้นไปเป็น	SMEs	

On Shelf 
OTOP	 IN	 THE	 CITY	 คือช่ือร้านจ�าหน่ายสินค้า	 OTOP	 เปิดใหม่	

ใจกลางเมืองในพิกัดพื้นที่ว่างใต้ทางด่วน	 ปัจจุบันเปิดตัวไปแล้ว	 3	 ร้าน	

โดยแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป	ตามนี้

•	OTOP	 IN	THE	CITY	 เพลินจิต	 แหล่งช้อปปิ้งส�าหรับนักท่องเที่ยว	

ชาวต่างชาติ	 พนักงานออฟฟิศ	 เน้นสินค้าทันสมัยส่วนใหญ่เป็นพรีเมี่ยม

ระดับ	5	ดาว	ตามไลฟ์ไตล์คนรุ่นใหม่

•	 OTOP	 IN	 THE	 CITY รามอินทรา	 ของกินของใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

ในราคาจ่ายง่าย

•	OTOP	IN	THE	CITY	สีลม	แหล่งขายของสไตล	์Night	Life	

Online
www.otoptoday.com	 เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า	 OTOP	 ขนาดใหญ	่

บนโลกออนไลน์	สามารถสัง่ซ้ือสนิค้าจากแหล่งผลติส่งตรงถงึบ้านในราคา

ที่ไม่แตกต่างกันมากนักกับการเดินทางไปซื้อด้วยตัวเอง

Fair Fair
งานจัดจ�าหน่ายและแสดงสินค้า	 OTOP	 ประจ�าปี	 จัดขึ้นปีละสองครั้ง	

โดยกรมพัฒนาชุมชน	 คือ	 OTOP	 Midyear	 กับ	 OTOP	 City	 ท่ี	

เมืองทองธานี	 แต่เราอาจจะเห็นงานแสดงสินค้าย่อยๆ	 จัดอยู่บ่อยๆ		

ตามห้างสรรพสินค้า	 ซ่ึงเกิดข้ึนจากสองแบบ	 คือทางห้างจัดแล้วให้	

ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่	 หรือบางทีก็เกิดจากการรวมตัวกันเช่าพื้นที่ของ	

ผู้ประกอบการด้วยกันเอง

น�าหลักฐานไปลงทะเบียนที่

ที่ว่าการอ�าเภอ/เขต

สามารถติดตรา	 OTOP

และวางแผงได้	แต่ยังไม่มี

ดาวประทับ

สินค้า	5	ดาวคุณภาพ	

สามารถต่อยอดเป็น	SMEs	ได้

อนุมัติผ่าน
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Japan 
	 เรยีกได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบการท�าสนิค้า	OTOP	

ของประเทศไทยและอีกหลายๆ	ประเทศ	ด้วยการที่ชุมชน

ในจังหวัดโออิตะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการ	OVOP	(One	Village,	

One	Product)	และท�าการตลาดจนเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่ประเทศ	

มีจุดเด่นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยสะดุดตา	 และ	

บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจน

	 Kabosu	Limes	เป็นของ

ขึ้นชื่อและหารับประทานได้เพียง

แห่งเดยีวทีจ่งัหวดัโออติะ	ประเทศ

ญี่ปุ่น	 โดยมะนาวสายพันธุ์นี้เป็น

ของดีประจ�าท้องถิ่นที่มีการน�าผลผลิตที่ได้ไปแปรรูป	

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	มากมาย	เช่น	น�้าผลไม	้ขนมทานเล่น		

ซอสปรุงรส	 อาหารเสริม	 และเวชส�าอาง	 โดยตามร้านค้า

ภายในเมืองโออิตะจะเต็มไปด้วยสินค ้าที่ท�ามาจาก		

Kabosu	Limes	วางขายอยู่เป็นจ�านวนมาก	

	 โครงการ	OVOP	ยังมีในประเทศแถบทวีปแอฟริกา	

ได้แก่	Kenya,	Malawi,	Uganda,	Ethiopia,	Rwanda,		

Mozambique,	 Senegal,	 Nigeria,	 Zambia	 และ		

Namibia	 โดยเป็นโครงการส�าคัญท่ีช่วยให้คนในท้องถิ่น	

ได้ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

	 Beadwork	งานท�ามือสวยๆ	นี้	เกิดจากภูมิปัญญา

ของชาว	 Nabula	 ที่อาศัยอยู่ที่เมือง	 Loitoktok	 ประเทศ	

เคนยา	เป็นการน�าเอาเมด็หินกบัเมลด็พชืขนาดเลก็มาร้อยเรยีง	

บนผนืผ้าเป็นลวดลายต่าง	ๆ 	ทีบ่่งบอกถงึศลิปะประจ�าท้องถิน่

อย่างชัดเจน	 โดยมีทั้งเครื่องประดับ	 เครื่องราง	 เสื้อผ้า	 และ

ของใช้อีกมากมาย	 ด้วยความสวยงามและโดดเด่นของงาน	

ชิ้นนี้ท�าให้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยว

DID
YOU
KNOW 

นอกจากสินค้า OTOP (OTOP: One Tambon, One Product) 

หรือสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยแล้ว 

ต่างประเทศก็มีของที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้า OTOP ประจ�าประเทศ

ของเขาเช่นกัน มาดกัูนดกีว่าว่า ของดขีองเดด็ของแต่ละประเทศมอีะไร

กันบ้าง   
?

เรื่อง	:	พัชนิดา	มณีโชติ

WORLD
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?
	 โครงการ	 ODOP	 (One	 District,	 One	 Product)	 หรือ	 หนึ่งเมือง	

หนึ่งผลิตภัณฑ์	 เป็นโครงการน�าร่องที่	 JICA	 ประเทศญ่ีปุ่นให้การสนับสนุนทั้งในแง	่

องค์ความรู้และทุนสนับสนุน	 และเนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรและวัฒนธรรม

ใกล้เคียงกับไทย	 จึงมีสินค้าพื้นเมืองตามท้องถิ่นต่างๆ	 คล้ายคลึงกัน	 แต่ถ้าใคร	

อยากรู้จักสินค้า	 ODOP	 เมืองลาว	 ไม่ต้องข้ามแม่น�้าโขงไป	 เพราะที่ร้าน	 ‘ฮักอีสาน’		

ศูนย์ราชการ	ถนนแจ้งวัฒนะ	มีสินค้า	ODOP	ให้เลือกซื้อด้วย	

	 ประเทศเพื่อนบ้านทางภาคใต้ของไทย	มีโครงการ	

SDSI	 (Satu	District,	 Satu	 Industry)	หรืออีกชื่อหนึ่ง	

คอื	Satu	Kampung	Satu	Produk	ซึง่ค�าว่า	Satu	แปลว่า	

หนึ่ง	 ในภาษามาเลย์	 ซึ่งสนับสนุนให้พัฒนาสินค้าท้องถิ่น

ดัง้เดมิอย่างผ้าปาเต๊ะ	เสือ่ใบปาล์มท้องถิน่	หรือตะกร้าไม้ไผ่

ให้มาสูก้บัสนิค้าอตุสาหกรรม	อกีทัง้ยังมกีารรณรงค์เพือ่ให้

คนกลับมาสนใจสินค้าท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

	 Terendak	Matu	หมวก

ที่ท�ามาจากใบต้นปาล์มไนปา	

เป ็นของพื้นบ ้านที่ท�าขึ้นโดย	

ชาว	 Melanau	 ที่หมู่บ้านมาตู	

ในรัฐซาราวัค	 ประเทศมาเลเซีย	 มีความเป็นเอกลักษณ์ที	่

ไม่เหมือนใครที่รูปแบบการสาน	 และลวดลายบนหมวก	

	 ถงึแม้จะให้ความส�าคญัในเรือ่งการส่งออกสือ่บนัเทงิ	

เป็นหลัก	 แต่เกาหลีใต้ก็ยังมีโครงการดี	 ๆ	 อย่าง	OCOV	

(One	Company,	One	Village)	มาสนบัสนนุตลาดสนิค้า

พื้นบ้านซึ่งมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์	 อีกทั้งยัง	

เป็นช่องทางส�าคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วย

South 
Korea

	 Norigae	 เป็นเคร่ืองประดับ

แบบดั้งเดิมของผู ้หญิงเกาหลีที่	

มักจะสวมใส ่คู ่ กับชุดฮันบก		

เป็นงานท�ามือที่ประณีตสวยงาม	

โดยเชื่อกันว่าเป ็นเครื่องรางที่

ท�าให้ผู้สวมใส่โชคดี	 ร�า่รวย	และ

สุขภาพแข็งแรง	

	 กระเป๋าจากเส้นใยกาบกล้วย	 ผลิตจากบ้าน	

ห้วยหุนใต้	 เมืองลาวงาม	 แขวงสาละวัน	 ประเทศลาว	

โดยชาวบ้านเผ่ากะตูจ้ะน�ามาสางเอาเส้นใยและควัน่ให้เป็น

เส้นด้ายแล้วจึงน�ามาทอเป็นกระเป๋า	 ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็น	

การน�าวัตถุดิบที่เหลือใช้ในชุมชนมาเพิ่มมูลค่า	นอกจากนี้

เส้นใยกาบกล้วยนั้นยังมีความแข็งแรงทนทาน	 เหมาะแก่

การใช้งานในชีวิตประจ�าวัน	

 Lao People’s 
Democratic 

Republic

	 เพื่อนบ้านร่วมคาบสมุทรอันดามันก็มีโครงการ	

Back	to	Village	ช่วยสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองสู่ตลาด

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเช่นกัน	 โดยเน้นให้

คนในท้องถิ่นน�าภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้	 รวมทั้งแนะน�า

วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 จากสินค้าเกษตรกรรม	

ในท้องถิ่นด้วย
	 Songket	of	Palembang	

ผ้าไหมทอมือที่มีชื่อเสียงของเมือง

ปาเลมบัง	 ประเทศอินโดนี เซีย	

จุดเด่นของผ้าทอผืนนี้	 คือความ	

แตกต่างของจ�านวนเส้นด้ายที่ใช้ในการทอแต่ละครั้ง	 ซึ่ง

ท�าให้ความละเอียดของลวดลายแตกต่างกันไป	 ส่วนมาก

นิยมน�าไปตัดเสื้อเพื่อสวมใส่ในพิธีการส�าคัญต่างๆ	 ของ	

ชาวอินโดนีเซีย	

Indonesia

Malaysia 
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OPINION

ภาพประกอบ ของความคิด
เรือ่ง	:		พรชนก	

บวัสุข

ในหมู่ชาวบ้านที่เป็นผู้ผลิต	 แต่การแข่งขันอาจเป็น	

แรงผลักดันที่ดีที่ท�าให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาสินค้า

ให้มีความแตกต่าง	 หงส์ท่ามกลางฝูงกาย่อมสวยสง่า

และโดดเด่น	แต่จะมสีกักีแ่บรนด์ทีไ่ด้ก้าวขึน้มาโดดเด่น	

เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆ	 ที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน	

และสินค้าที่คงไว้ซึ่งความเหมือนกันน้ันจะท�าอย่างไร

ต่อไป...จะต้องแข่งขันกันเองต่อไปอย่างงั้นหรือ

	 ภาพหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ดูไม่ค่อยทันสมัย	

เท่าไหร่	 คืออีกสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นได้จากการเดิน	

ชมงานแสดงสินค้า	 OTOP	 สินค้าต่างๆ	 ถูกห่อหุ้ม	

ด้วยหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ดูพื้นบ้าน	 หรือในมุมมอง	

วัยรุ่นอย่างเราๆ	 อาจใช้ค�าว่าดูเชยคงไม่ผิดเท่าไรนัก	

น่ันล่ะม้ัง	 อาจเป็นอีกหน่ึงเหตุผลที่ท�าให้คนรุ่นใหม่	

รู ้สึกว่าสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านกลายเป็นสิ่งที่	

ไกลตัว	รูปแบบหีบห่อต่างๆ	ดูเหมือนจะถูกออกแบบ

มาเพื่อคนที่วัยมากกว่าพวกเรานัก	 แต่ใช่ว่าสินค้า	

OTOP	ทีม่รีปูแบบดไีซน์สวยๆ	นัน้จะไม่มเีลย	ปัจจุบัน

เทคโนโลยีต่างๆ	 ก้าวหน้ามากขึ้น	 ท�าให้ท้ังตัวสินค้า	

และบรรจุภัณฑ์น้ันถูกสร้างสรรค์ให้มีความน่าสนใจ	

และเข้ากับยุคสมัย	 ทว่าหากอยากได้ความสวยงาม

ต้องแลกด้วยจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายสูงขึ้น	 นั่นอาจ	

ยิ่งท�าให้วัยรุ ่นที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน	 นักศึกษา	

ซึ่งไม่มีรายได้มองว่าสินค้าต่างๆ	 นั้นแม้จะสวยงาม	

น่าซื้อใช้แต่กลับมาราคาไกลเกินเอื้อม

	 เม่ือพยายามหาค�าตอบว่าท�าไมสนิค้า	OTOP	

มีราคาแพงนั้น	 ภาพชาวบ้านในชุมชนที่ต่างช่วยกัน	

คนละไม้คนละมือ	 ที่ผ ่านเข ้ามาในความคิดนั้น	

อาจเป็นค�าตอบของค�าถามได้ดี	 เน่ืองจากสินค้า	

	 เมื่อเอ่ยค�าว่า	“OTOP”		.	.	.

		 ภาพข้าวของเคร่ืองใช้ต ่างๆ	 ที่ เกิดจาก

ภูมิปัญญาไทย	 อย่าง	 ผ้าไหม	 ไวน์	 ตะกร้าสาน	

เครือ่งป้ันดนิเผา	อาหารทีเ่ป็นของขึน้ชือ่แต่ละท้องถิน่	

สลับกันหมุนเวียนปรากฏในความคิดของฉัน		

	 ภาพงานจัดแสดงสินค้า	OTOP	ตามเข้ามา

ติดๆ	 ในความคิดต่อมา	 ส�าหรับวัยรุ่นอย่างฉันแล้ว	

การไปเดินห้างสรรพสินค้าหลายคร้ังที่บังเอิญพบว่า	

ก�าลังมีงานแสดงสินค้า	 OTOP	 จัดอยู่	 เมื่อพบเจอ	

บ่อยเข้าจากการเดินเจอในห้างหรือตามป้ายประกาศ

ต่างๆ	 ตามท้องถนนก็อดสงสัยไม่ได้ว่า	 งานแบบนี	้

มีตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่านะ	พองานนี้จบก็มีงานใหม่

เกิดขึ้น	ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้า	OTOP	เหมือนกัน	

เมือ่มโีอกาสจงึเดินผ่านแวะเวยีนไป	พบว่าพ่อค้าแม่ขาย	

ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่เป็นผู ้ผลิตสินค้าที่มีอาย	ุ

อานามมากพอสมควร	 น่าจะพอๆ	 กันกับผู้คนที่เดิน	

ขวักไขว่สวนทางกันไปบ้างก็หยุดแวะด	ูแวะซื้อสินค้า

	 ภาพสินค้าที่วางเรียงรายอยู่หลายร้าน	แลดู

คล้ายกันไปหมด	เมื่อเดินส�ารวจบูทต่างๆ	มองเข้าไป

ภายในบูทหลายร้านที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์เดียวกัน		

ต ่างกันเพียงชื่อแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เท ่านั้น		

จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าแม้	 ‘หน่ึงต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์’		

ที่มีสินค้าหลากหลายประเภท	ทั้งของกินของใช้	หรือ

บางแห่งเปิดเป็นชุมชน	 OTOP	 ให้นักท่องเที่ยวได้

เข้าไปแวะชม	แต่กย็งัมีผลติภัณฑ์เดียวกนัทีเ่ราพบเหน็	

ได้หลายต�าบล	 อาจก่อให้เกิดความสับสนว่าที่ไหน	

ของชิ้นนี้ขึ้นชื่อเด่นดังกว่ากัน	 ควรซื้อของแบรนด์ใด

จะได้ไม่ผิดหวัง	 อีกทั้งยังท�าให้เกิดการแข่งขันกันเอง
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สามัคคีของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง	 เพราะท้ายที่สุดแล้ว

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่สรรค์สร้างจากภูมิปัญญาที่สืบต่อ

มาจากคนรุ่นก่อนๆ	 ก็ไม่ต่างอะไรกับภาพภาพหนึ่ง	

ซ่ึงสะท้อนความสามัคคีร่วมใจ	 และความเป็นไทย	

ออกไปสู่สายตาชาวต่างชาติ	หากแต่อีกสิ่งที่จะช่วยให้

ภาพนีม้คีวามแขง็แรงทนทานนัน้คอืกรอบรปูทีแ่ขง็แรง	

การที่สินค้า	OTOP	ของแต่ละชุมชนจะประสบความ

ส�าเร็จเป็นที่รู ้จักและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้นั้น	

จ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม	 สนับสนุนจากองค์กร	

ภาครัฐ	และภาคเอกชน	ร่วมกับผู้น�าท้องถิ่นจะน�าพา

ให้สนิค้านัน้ประสบความส�าเรจ็ทัง้รายได้	และชือ่เสยีง	

	 นอกจากชื่นชมภาพนี้ในฐานะผู้มอง	 เรายัง

สามารถช่วยกันอุดหนุนและให้การสนับสนุนได้อีก	

ทางหนึง่	เพือ่ให้ภาพนีม้คีวามโดดเด่นและเป็นทีช่ืน่ชม

แก่ผูพ้บเหน็	นัน่เพราะเราไม่ได้เป็นเพยีงผูม้อง	แต่เรา

ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งในภาพนี้

บางชนิดใช้วัสดุท้องถิ่นซึ่งอาจมีจ�ากัดหรือหายาก	

ประกอบกับการที่ต้องอาศัยทักษะและความประณีต

ของคนในชุมชนในการผลิต	 บางชิ้นเป็นงานฝีมือที่	

ต้องใช้ฝีมือและระยะเวลาในการผลิตที่นานกว่าจะ	

ได้ชิ้นหนึ่ง	

	 ที่กล่าวมาข้างบนนั้นไม่ได้หมายความว่า

สินค้า	 OTOP	 ของไทยเรานั้นจะมีแต่ข้อเสียท�าให	้

ไม ่อยากซื้อหรือยากที่จะตัดสินใจซื้อ	 ส� าหรับ	

บางคนนั้นอาจเลือกที่อุดหนุนสินค้าจากเมืองนอก	

ทีด่นู่าเชือ่ถอืกว่าแม้ราคาจะแพงเช่นกนั	อะไรทีอ่ยูใ่กล้

เกนิไปเราอาจมองไม่เหน็คณุค่า	กลบัพยายามไขว่คว้า

สิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป

	 หลายครั้งที่ฉันเห็นภาพชาวต่างชาติใช ้	

สินค้าไทย	สาวชาวต่างชาติบางคนสวมชุดผ้าไหมไทย

ดูน่ารักไปอีกแบบ	 หนุ ่มฝรั่งตาน�้าข้าวคนนั้นก็ใส่

กางเกงที่เขียนว่ามวยไทย	 บางครั้งเดินๆ	 ไปก็เจอ

ครอบครัวชาวต่างชาติก�าลังทานอาหารไทย	 บ้างก	็

เลือกซื้อของใช	้ และตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ก�าลังพบเห็น	

สิ่งท่ีเรามองว่าเชยล้าสมัยกลับไปกระทบใจผู้มาเยือน

จากแดนไกลที่แวะมาเที่ยวและหอบประสบการณ์ดีๆ	

พร้อมของฝากที่เป็นสินค้าไทยติดไม้ติดมือกลับไป	

พร้อมประโยคทิ้งท้ายว่า	จะกลับมาอีก...

	 หากสิ่งเหล่านี้ไม่ดีจริงอย่างที่เรามองเห็น	

จากมุมของเราแล้ว	 ท�าไมพวกเขาเหล่านั้นถึงยังซ้ือ	

ยังใช้สินค้า	OTOP	ของไทย		

	 เมือ่น�าภาพต่างๆ	มาประกอบหลอมรวมเป็น

ภาพเดียวกัน	 ‘OTOP’	 ที่ฉันมองเห็นนั้นเป็นภาพ	

แห่งความสามัคคีร่วมใจของเราทุกคน	ไม่ใช่แค่ความ
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เรื่อง	:	ศราวลี	ศุภกาญจน์

OTOP 
recommended

ในกระเป๋าใบเก่งของเราควรจะมีอะไรต้องพกไประหว่างวันบ้างนะ

ลองเทกระเป๋าใบเก่า เผื่อจะพบที่ว่างให้สินค้าแปะป้าย OTOP เหล่านี้ 

ได้เข้าไปอยู่ในกระเป๋าคุณสักอย่างสองอย่างก็ได้ :)

 1.

 4.

 5.

 7.

 1.

 6.

OMG 
(Our Mini Guide)
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 2.

 3.

1
มะขามเปรี้ยวแซ่บ บ้านมะขาม
	 สินค้า	OTOP	จากกรุงเทพมหานคร	ที่แค่ฟัง

ชื่อก็ชวนน�้าลายสอไปกับความเปรี้ยวจี๊ด	ซี้ดเข็ดฟันแล้ว	

มะขามเปรี้ยวแซ่บสูตรนี้ได้มะขามหวานชื่อดังของด	ี

เมืองเพชรบุรีมาแปรรูป	 แล้วปรุงรสด้วยพริก	 เกลือ	

น�้าตาล	 เข้ากันได้ดีสุดๆ	 กับรสเปรี้ยวพิเศษของมะขาม	

ช่วยแก้อาการง่วงระหว่างท�างาน	ขับรถ	และอ่านหนังสือ

ได้ชะงัดเรียกว่าเจอมะขามเปรี้ยวแซ่บเข้าไปค�าเดียว	

ตื่นแน่นอน
ราคา		:		 35	บาท						
	 บ้านมะขาม	

3
ซีเรียลบาร์ซองเดอร์ (Xongdur)
	 เอาใจคนรักสุขภาพด้วยซีเรียลบาร์ธัญพืช		

และผลไม้รวม	ที่ไม่ผ่านการทอด	หวานน้อย	ไขมัน	0%	

ม่ันใจได้ว่าไม่อ้วนแน่นอน	 แถมยังให้คุณค่าทางอาหาร

แบบเต็มแท่ง	ตามชื่อสโลแกนน่ารัก	 ‘ซองเดอร์	คัดสรร

เพื่อเติมเต็มสุขภาพในซองเดียว’	ซึ่งสินค้า	OTOP	จาก

สุพรรณแบรนด์นี้	 มีให้เลือกทั้งแบบชิ้นเต๋าส�าหรับทาน	

ที่บ้าน	 และแบบแท่งส�าหรับ	 Grab	 and	 Go	 ทานได้	

ทุกที่ทุกเวลา	
ราคา		:		 แบบกระปุก	 47	 บาท,	 แบบแพ็ก	 (5	 ซอง)		
	 45	บาท	แบบกล่อง	(12	ซอง)	120	บาท
	 Xongdur

2
กล้วยฉาบใส่สูท หลานยายต๋อย
	 แบรนด์ขนมชื่อน่ารัก	ที่น�ากล้วยหักมุกฉาบมา	

ใส่สทู	ด้วยการเคลอืบชอ็กโกแลต	และโรยด้วยแอลมอนด์		

นอกจากจะดูน่ากินมากๆ	 แล้วรสชาติยังไม่หวานจนเกนิ

ไปด้วย	 เมื่อรวมกับบรรจุภัณฑ์ที่พกพาง่ายร่วมสมัย	

จงึท�าให้กล้วยฉาบหลานยายต๋อยกลายเป็น	OTOP	ขึ้นชื่อ	

จากจงัหวดัสงขลา	นอกจากรสชอ็กโกแลตแล้วยงัมีรสนม		

ชาเขียว	และสตรอว์เบอร์รี่ให้ลองอีกด้วย

ราคา		:		 แบบซอง	50	บาท	แบบกระป๋อง	75	บาท						
	 LAANYAITOI

4
ลิปบาล์มน�้ามันมะพร้าว 
Tropicana Lip balm 

	 ลิปบาล์มน�้ามันมะพร้าว	 สินค้า	 OTOP	 จาก

จังหวัดนครปฐม	 ทาเนื้อเจลบางๆ	 ก็ท�าให้ริมฝีปากของ

เรารู้สกึชุ่มช่ืนข้ึน	มใีห้เลอืกหลายกลิน่	ตัง้แต่กลิน่ดัง้เดมิ

คือกลิ่นหอมอ่อนๆ	 ของน�้ามันมะพร้าว	 จนถึงกลิ่นใหม่

อย่าง	กลิน่เชอร์รี	่บลเูบอร์รี	่ส้ม	และแคนตาลปูทีส่ามารถ

เพิ่มสีสันให้ริมฝีปากเราดูสุขภาพดีอีกด้วย	 ถือเป็น	

ลิปบาล์มสารพัดประโยชน์	 พกพาสะดวก	 ราคาไม่แพง	

ที่ควรซื้อติดกระเป๋ากันสักอัน	

ราคา		:		 35	บาท						
	 Tropicana	Oil	Co.,	Ltd	

6
ครีมว่านหางจระเข้ D-LITE 
	 พืชสารพัดประโยชน์อย่างว่านหางจระเข้ที่มา	

ในรูปแบบของเนื้อครีมสีเขียวอ่อน	 และกลิ่นหอมเป็น	

เอกลักษณ	์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นในบริเวณที่หยาบกร้าน	

เช่น	 ส้นเท้า	 ข้อศอก	 แถมยังบ�ารุงมือและเท้าของเรา	

ให้เนยีนนุม่	ทีส่�าคญัคอืไม่ท�าให้เหนยีวเหนอะ	เป็นของดี

ระดบั	OTOP	จากจงัหวดัพะเยา	มทีัง้กระปกุใหญ่ส�าหรบั

ที่บ้านและกระปุกเล็กเพื่อการพกพา	 ในราคาสบาย

กระเป๋า	
ราคา	:		 กระปุกเล็ก	35	บาท	กระปุกใหญ่	65	บาท							
	 ครีมมะขามพะเยา

8
กระเป๋าใบเล็ก Mr.leaf
	 กระเป๋าใบเล็กสไตล	์ECO	สีสันอบอุ่น	ส่งตรง

จากล�าพนู	ท�าด้วยใบตองตึงพชืพืน้เมอืงท่ีถกูใช้ประโยชน์

มายาวนานทางภาคเหนอื	ท�าให้มลีวดลายของเส้นใยใบไม้

ที่เป็นธรรมชาต	ิมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ถึงน�้าหนักจะเบา

อย่างกระดาษ	 แต่ก็มีความทนทาน	 สามารถรับน�้าหนัก			

และกันน�้าได้	จึงน�ามาใช้งานได้หลากหลาย	จะพกติดตัว

ใส่เครื่องเขียน	 ของจุกจิก	 หรือใช้จัดระเบียบกระเป๋าให้

หยิบจับหาของง่าย	ต้องขอแนะน�ากระเป๋าใบตองตึงใบนี้

ราคา		:		 120	-	180	บาท							
	 Mrleaf	Eco	Design	Bag	&	Green	Product

5
แป้งสิวกรรณิการ์ 
	 แป้งน�้าทาแก้สิวที่ดังในโลกออนไลน์มานาน	

หนึ่งใน	 OTOP	 ของจังหวัดนนทบุรี	 แม้ภายนอกจะ	

ดูธรรมดาแต่สรรพคุณของแป้งน�้าขวดนี้ เหลือล ้น	

นอกจากจะช่วยปราบสิวที่ขึ้นอยู่	 ก�าลังขึ้น	 และจะขึ้น	

ต่อไปในอนาคตแล้ว	 แป้งสิวกรรณิการ์ยังสามารถใช้ทา	

เป็นรองพื้นก่อนแต่งหน้า	 ทาระหว่างวันเป็นแป้งบางเบา	

ได้อีกด้วย
ราคา		:		 150	บาท							
	 แป้งสิวกรรณิการ์

7
เคส iPhone FOLI by Boonyarat
	 เคส	 iPhone	 ดีไซน ์ไทยแต่ไม ่ เชยเป ็น	

ผลงานหัตถกรรมเครื่องจักสานย่านลิเภาจากจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 ใส่ไอเดียและประยุกต์ให้ร่วมสมัย	

สามารถหยิบมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกลมกลืนไปกับ	

วิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน	 ลวดลายท่ีเป็นเสน่ห์ของเครื่อง

จักสานย่านลิเภาดูเรียบหรูแต่ก็ซ่อนแพทเทิร์นเท่ๆ	

เอาไว้	เป็นงานแฮนด์เมดที่เท่ไม่แพ้แบรนด์ดังเลยล่ะ
ราคา		:		 850	บาท							
	 @thaicraftsiphonecases

 8.
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	 “ถ้าไม่อยากตกเทรนด์	 ก็ไปซื้อของประเทศนู้น

ประเทศนี้มาใช้ซะ!”	

	 นีค่อืเจตคตเิชงิวตัถนุยิมของวยัรุน่ทีเ่ริม่ทวคีวาม

รุนแรงขึ้นทุกวัน	 ในฐานะที่ผมเองก็เป็นวัยรุ่น	จึงมีนิสัย

ที่ไม่ต่างไปจากวัยรุ่นคนอื่นๆ	เช่นกัน	เรียกได้ว่าวันไหน	

มีเงินใช้	 วันนั้นจะต้องมีสินค้าแบรนด์ดังจากแดนโสม	

กองเต็มบ้านทุกครัง้	แม้ว่าสุดท้ายผมจะต้องมานั่งฟังแม่

บ่นจนหูชาทุกทีก็ตาม	 แต่จะให้ท�ายังไงล่ะครับ	 มันคือ

ความสุขเล็กๆ	ของคนเราไม่ใช่หรือ...หากท�าไปแล้วไม่มี

ใครเสียหายมันก็คือสิทธิของผมนั่นแหละ...

	 กระทัง่เมือ่ได้รบัมอบหมายงานจากบรรณาธกิาร	

ผมถึงกับนั่งเครียดไปเป็นสัปดาห์กับหัวข้อ	 ‘OTOP’		

แค่ฟังชื่อก็เบือนหน้าหนีแล้วล่ะครับ	ในความคิดผมแล้ว	

OTOP	ก็แค่ตัวย่อของสินค้าหนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ	์

แถมผลิตภัณฑ์ที่ว่านั่นหากไม่ใช่ของกินแล้วก็คงจะเป็น

ของใช้รุ่นพ่อรุ่นแม่เรา	 ที่ดูไม่น่าสนใจเอาซะเลย	 แต่

เหมือนเทวดาจะดลใจ	 ในขณะก�าลังติดสี่แยกไฟแดง	

อยู่น้ัน	 สายตาของผมก็ดันเหลือบไปเห็นป้ายแผ่นใหญ่

เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์งาน	OTOP	พิษณุโลก	ที่จัดขึ้น

ตั้งแต่วันที่	26	มิถุนายนจนถึงวันที่	1	กรกฎาคม	ซึ่งก็คือ

วันนี้พอดี!	 ผมเองก็อยากจะรู ้เหมือนกันว่า	 OTOP		

ของเรามนัดนีกัดหีนาอย่างทีโ่ฆษณากนัไหม	กต้็องบกุไป

ลองดูสักตั้ง

	 และกเ็ป็นอย่างทีค่ดิ	ภายในงานทีจ่ดัเรยีงเป็นบทูๆ	

เต็มไปด้วยงานหัตถกรรมฝีมือชาวบ้าน	 ไม่ว่าจะเดินไป

ตรงไหนก็มีแต่ผ้าไหม	 และเครื่องจักสาน	 ตอนแรกก็ว่า

จะเดินกลับออกมาเพราะดูท่าว่าจะคว้าน�้าเหลว	 แต่

ท่ามกลางผลิตภัณฑ์ท่ีมีความจ�าเจตลอดระยะทาง	

กลับมีบางบูทที่เย้ายวนผมให้เดินตรงเข้าไปหาโดย

อัตโนมัติ	 บูทแรกเป็นบูทของตกแต่งภายในบ้านซึ่งท�า	

มาจากกะลา	จรงิอยู่ท่ีว่าของตกแต่งจากกะลามเียอะแยะ	

แต่จะมีใครสักกี่คนที่น�ามันมาดีไซน์เป็นโคมไฟรูปต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นคน	 สัตว์	 พืช	 หรือผีกระสือได้เหมือนกับ	

ของจริงขนาดนี้!	 ในเมื่อเขากล้าดีไซน์เราเองก็กล้าท่ีจะ

อุดหนุนเช่นกัน	 ผมจึงจ่ายเงินสามร้อยเพื่อแลกกับ

ผลิตภัณฑ์แปลกตาอย่างโคมผีกระสือมาไว้ที่บ ้าน		

ถึงแม ้ว ่ าทุกครั้ งที่ตื่นมากลางดึกมันจะท�าให ้ผม	

สะดุ้งโหยงทุกครั้งก็ตามที!

	 บูทต่อมาเป็นบูทที่ดูเพียงผิวเผินแล้วอาจจะ

ธรรมดา	แต่ทีแ่ปลกตาไปกว่าสนิค้าอืน่นัน่คอืการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์	 และดีไซน์อันเก๋ไก๋เหมาะกับ	

วยัรุน่	 วยัหวานทัง้หลาย	 นัน่กค็อืผลติภณัฑ์ผ้าด้นมอืซึง่

เป ็นของดีอันเลื่องชื่ออีกอย ่างของชาวพิษณุโลก		

ภายในบูทจัดวางผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่ท�าจากผ้าด้นมือ

มากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อคู ่รัก	 กล่องใส่กระดาษทิชชู	่

รองเท้าแตะ	 และอื่นๆ	 อีกนับไม่ถ้วน	 แถมคุณภาพยัง

เหมาะสมกบัราคาอกีด้วย	 ว่ากนัว่าสนิค้า	OTOP	กลุ่มนี้

สามารถตีตลาดในต่างประเทศและสร้างรายได้ให้กับ	

ชมุชนต่อปีตกสามล้านบาททีเดยีว!

	 บทูสดุท้ายทีผ่มชอบนัน้เป็นของดทีีม่าจากสระบรุี	

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นไปที่สมุนไพรพื้นบ้าน	 ไม่ว่าจะ

เป็นน�้ามันอโรม่า	 ยาสลายไขมัน	 ชาสมุนไพร	 และอื่นๆ	

OTOP
in my
Mind

อีกมากมาย	 ซึ่งดูเหมือนว่าแม่ของผมจะถูกใจกับบูทนี้

มากกว่า	 ในตอนแรก	 ผมเองก็คิดว่ามันก็ดูธรรมดา	

ไม่ต่างอะไรไปจากบูทขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 และ	

ยาแผนโบราณท่ัวไป	 จนกระท่ังผมถูกแม่ค้าภายในบูท

คะย้ันคะยอให้ซื้อสบู่สมุนไพรมาใช้	 เพราะเขาหาว่าผม

หน้าแก่แถมยังมันจนจะทอดไข่ได้!	 ไอ้เราก็ยัวะเลย

ประชดซื้อมาตั้งเจ็ดก้อน	 โดยมีแม่ค้าในบูทการันตีว่า	

ถ้าสองสัปดาห์ไม่หายให้มาเหยียบหน้าเลย!	 (แต่ผมก	็

ไม่กล้าหรอก)	 เชื่อหรือเปล่าครับว่าจากปกติที่ต้องใช	้

แอพฯ	camera	360	ถ่ายรูปลงเฟซฯ	ตอนนี้ผมสามารถ

ถ่ายภาพหน้าตัวเองสดๆ	 ลงได้แล้ว	 เพราะสรรพคุณ	

ของสบู่ตัวนี้เห็นผลได้ภายในไม่กี่วันที่ใช้จนผมเองก็

ตกใจทุกครั้งท่ีส่องกระจกเหมือนกัน	 คิดว่าใครที่ไหน	

ที่แท้ก็เราในสภาพหนังหน้าใหม่นี่เอง!

	 หลั งจากที่หมดทรัพย ์ ไปกับของ	 OTOP		

เรียบร้อยแล้ว	 ผมก็ลองน�าสินค้าท่ีได้มาเปรียบเทียบ	

กับสินค้าต่างประเทศท่ีเคยใช้ก่อนหน้านี้	 ซ่ึงคุณภาพ	

ของเราก็เท่าเทียมของเขาเช่นกัน	 แต่ท�าไมคนไทยจึง	

ไม่นิยมซื้อ?	 นั่นคือค�าถามที่ผมกังขาในใจหลังจากที	่

ได้มาเดินงานครั้งนี้	 ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะให้	

ค�าตอบกับค�าถามเหล่านี้ว่าอย่างไร	 แต่ส�าหรับผมแล้ว		

ถ้าจะให้เสียเงินซื้อของราคาแพงๆ	จากต่างประเทศมาใช้

บ่อยๆ	 สู้ผมหันมาเลือกซื้อสินค้า	 OTOP	 ที่มีคุณภาพ	

ใกล้เคียงกันแถมยังปลอดภัยเพราะส่วนผสมที่มาจาก

ภูมิป ัญญาและความเอาใจใส ่ของคนไทยด้วยกัน	

ไม่ดีกว่าหรือ?	

เรื่อง	:	ธีระพร	ช่วยโสภา

O ละเห่
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	 เวลาเข้าวัดกราบพระ	 หลายคนคงรู้สึก

เหมือนกันว่าพระพุทธรูปก�าลังมองลงมาที่เรา	

แต่ส�าหรับศิลปะหินทรายสามมิติเจ้าของ	 OTOP	

5	 ดาวแห่งจังหวัดสระแก้วนี้	 กลับสร้างพระ	

พุทธรูปและภาพศิลปะที่ท�าให้เรารู ้สึกเหมือน	

กับว่า	ถึงจะอยู่มุมไหน	ดวงตาในงานนั้นๆ	ก็จะ	

มองตามติดเราไปทุกที่!

	 เจ้าของไอเดียสุดยอด	 OTOP	 ประจ�าป	ี

พ.ศ.	2552	ชิ้นนี้	ก็คือ	คุณพรพล	เอกอรรถพร	

ซึ่งก่อนจะกลายมาเป็นศิลปะหินทรายสามมิต	ิ

ในปัจจุบัน	คุณพรพลเคยท�าภาพศิลปะหินทราย	

แบบธรรมดาเป็นภาพศลิปะแบบนนูสงูและนนูต�า่	

ในลักษณะศิลปะแบบเขมรมาก่อน	 เพราะ	

สถานที่ตั้งถือเป็นประตูมุ ่งสู ่ประเทศกัมพูชา	

และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนครวัด-นครธม	

โดยเหตุที่ใช้หินทราย	 ก็เพราะเป็นของหาง่าย	

ในพื้นที่ 	 อีกทั้ งยังมีคุณสมบัติที่พิ เศษกว ่า	

หินชนิดอื่น	 คือมีความอ่อนมากกว่าหินแกรนิต	

จงึท�าให้บดได้ง่าย	โดยหินทรายในประเทศไทยนัน้	

มีโทนสีไปทางเอิร์ธโทน	 สีหลัก	 4	 สี	 ได้แก่		

COMBINATION

เรื่อง	:	วนิสา	พัดศรี

if you can

eyes

สีเขียวขี้ม ้า	 สีเหลือง	 สีทองแดง	 และสีขาว		

นอกจากนี้ตัวหินทราย	 ยังมีความเป็นประกาย	

ในตัวมันเองประกอบออกมาแล้วกลายเป็น	

ศิลปะที่เปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาต	ิ

	 ก่อนที่จะกลายมาเป็นศิลปะหินทราย

แบบสามมิติดังเช่นในปัจจุบันนั้น	เริ่มต้นมาจาก	

คุณพรพลมีโอกาสไปเดินเที่ยวงานเกี่ยวกับ	

การแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์	 ท�าให้

พบนวัตกรรมภาพสามมิติที่ใบหน้าของรูปปั้น	

จะหนัตามผูท้ีม่อง	จงึเกดิเป็นไอเดยีทีจ่ะประยกุต์	

ปรับปรุง	 เป็นการเจอกันคร่ึงทางของศิลปะและ

วิทยาศาสตร์	 พัฒนาชิ้นงานมากกว่าครึ่งปีเพื่อ	

ความสมบรูณ์ทีส่ดุ	กว่าจะได้ผลงานทีเ่ป็นต้นแบบ	

โดยใช้หลกัการหกัเหของแสงเป็นภาพแนวเว้าลกึ	

แต่เมื่อมองแล้วกลับรู้สึกว่ารูปนั้นลอยนูนขึ้นมา	

ทีต้่องใช้เวลาค่อนข้างนาน	เพราะต้องหาจดุสมดลุ	

ของงาน	 หากท�าภาพลึกเกินไปภาพจะดูแข็งๆ	

ปฏิกิริยาการเกิดแสงสะท้อนก็ออกมาน้อย		

หากภาพตื้นเกินไปรูปก็ออกมาไม่สวย	

	 นอกจากความแปลกแล้วสิ่งที่ใส ่ใจ	

อกีอยา่ง	นัน่คอื	ความสวยงาม	สินคา้ในช่วงแรก	

คอืท�างานศลิปะแบบเขมร	งานศลิปะทัว่ไป	รวมถงึ	

งานพระพุทธรูป	 แต่งานที่ได ้รับความนิยม

สูงสุดกว่า	 80	 -	 90%	 คืองานพระพุทธรูป	 จึง

พับโครงการแรกและพัฒนางานพระพุทธรูปต่อ		

ในช่วงแรกยังใช้แสงไฟส่องเพื่อให้งานดูมีมิติ

ชัดขึ้น	 แต่ต่อมาก็ต่อมาค้นพบสีเมทัลลิกที่มี

คุณสมบัติสะท้อนแสง	 รวมถึงการย่อขนาดลง		

จนกระทั่งลงตัวเป็นแบบที่เห็นแบบในปัจจุบัน	

ซึ่งนอกจากพระพุทธรูปศิลปะหินทรายแบบ	

สามมิติแล้ว	 ในปัจจุบันยังพัฒนาต่อยอดไปสู่

การท�ารูปเคารพของศาสนาอ่ืน	 ตามกระแสการ

เรียกร้องของต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นพระเยซู		

พระแม่มารี	 พระพิฆเนศ	 หรือภาพศิลปะอื่นๆ	

	 เมื่อศิลปะแห่งความเช่ือ	 และความ	

อัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์มาพบกัน	 บวกกับ	

การประยกุต์สิง่ทีม่อียูเ่ดมิด้วยวธิกีารทีส่ร้างสรรค์		

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ย่อมน่าสนใจและประสบความส�าเรจ็

http://www.youtube.com/
watch?v=Mg7-_Gt5Pr4&app=desktop

อ้างอิง

http://www.manager.co.th/
iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID
=9530000112368



นางแบบ : ศิรดา ชอุ่มทอง
ช่างภาพ  : ศิรสิทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา
สไตลิสต ์ : วัชรพงษ์ แดงปลาด
เสื้อผ้า  : YANO
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YANO : 
Ethnic of Happiness

	 การได้ท�างานที่ตัวเองรักคงเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ	 เก่ง	 (นครินทร์	 ยาโน)	 เองก็เป็นหนึ่งในผู้คนมากมาย	

ที่คิดเช่นนั้นก่อนที่จะเข้ามาล่าฝันของตัวเองในเมืองใหญ่	 โดยมีจุดหมายเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองในฐานะ	

ของแฟชั่นดีไซเนอร์	 จนกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์เส้ือผ้าและของแต่งบ้านที่มีดีไซน์น่ารักน่าหยิกในชื่อว่า	 YANO	 :	

Ethnic	of	Happiness	ซึ่งกว่าจะมาเป็นแบรนด์ยาโน	ที่เห็นได้ทุกวันนี้	คุณเก่งเล่าให้ฟังว่าต้องสั่งสมประสบการณ์อยู่

นานกว่าจะกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเริ่มต้นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง	 สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญของ	

คุณเก่งหลังจากที่เคี่ยวกร�าตัวเองอยู่นาน	 นั่นคือการตั้งค�าถามถึงความสุขที่ยั่งยืนของตัวเอง	 ถึงแม้จะได้ท�างานที่รัก	

แต่หากต้องอยู่ห่างจากครอบครัว	 ความสุขท่ีได้รับจากการท�างานกลับเป็นสิ่งท่ีฉาบฉวยเสียเหลือเกินในความคิด	

ของเขา	 การเดินทางกลับบ้านครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เพื่อล่าฝัน	 แต่ยังพ่วงไปด้วยการค้นหาความหมายของความสุขที่แท้จริง	

และเขาเชื่อว่าสิ่งนั้นได้เฝ้ารออยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดเชียงใหม่

	 จุดมุ่งหมายแรกของคุณเก่งคือความต้องการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า	

ของตกแต่งบ้าน	 และของที่ระลึก	 เขาได้รวบรวมสมาชิกซึ่งส่วนมากเป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุจ�านวน	 10	 คน	 จัดตั้ง	

กลุ่มออกแบบตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอท่ากว้าง	 หลังจากท่ีด�าเนินธุรกิจไปได้ช่วงเวลาหนึ่ง	 ก็ได้รับการสนับสนุนจาก	

หน่วยงานต่างๆ	ของภาครัฐ	 ไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลต�าบลท่ากว้าง	หน่วยพัฒนาชุมชนอ�าเภอสารภี	 ส�านักงานพาณิชย์

จังหวัดเชียงใหม่	 และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 (ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่)	 จนในปีพ.ศ.2548	 ทางกลุ่ม	

ได้น�าผลิตภัณฑ์จดทะเบียนและคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ซึ่งได้รับรางวัล	 OTOP	 DESIGNER	 AWARD	 2005		

และได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น	 OPOP	 (One	 Province	 One	 Product)	 ของจังหวัดเชียงใหม่	

ในปีเดียวกัน	ตลอดจนรางวัล	OTOP	AWARD	ในปี	2010	และอื่นๆ	อีกมากมาย	และนั่นจึงกลายเป็นที่มาในการผลิต

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ยาโน	(YANO)	อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้

	 สิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่าง	 YANO	 และแบรนด์เสื้อผ้า	 OTOP	 อื่นๆ	 นั่นคือสไตล์ของเสื้อผ้าที่มีความ	

ทันสมัยกว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในสายเดียวกัน	 ซึ่งหลักๆ	 แล้วจะเป็นแนวพื้นเมืองร่วมสมัย	 (Modern	 Traditional	 Style)	

โดยน�าเอาวัตถุดิบ	 เทคนิคหรืองานฝีมือ	 และรูปแบบของความเป็นพื้นเมืองทางภาคเหนือ	 ประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปแบบ	

ที่ร่วมสมัยขึ้น	 สามารถน�ามาสวมใส่ได้โดยไม่ต้องเขิน	 คุณเก่งอธิบายให้ฟังว่าหลักส�าคัญในการออกแบบคือการมอง	

ไปที่ครอบครัวของตนเองก่อนเป็นอย่างแรก	 มองดูว่าตนเองและสมาชิกในบ้านว่าอยากใช	้ อยากสวมใส่อะไร	 หากเป็น	

กลุ่มวัยรุ่น	 ก็นึกถึงหลานสาววัยรุ่นของตัวเอง	 ว่าต้องการสวมใส่หรือใช้ของรูปแบบไหน	 เพราะจริงๆ	 วัยรุ่นเป็น	

กลุ่มคนที่มักชอบตามกระแสนิยม	ชอบความทันสมัย	ดังนั้นหากจะหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าไทยท�าส�าหรับพวกเขา	ต้องท�า	

ให้เกิดความมั่นใจตามแฟชั่น

	 สิ่งที่คุณเก่งยึดถือตลอดมาในฐานะของดีไซเนอร์นั่นคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ถักทอขึ้นมาจากความสุข		

ผลงานผ้าฝ้ายปักด้นมือของ	 YANO	 จึงไม่ได้เป็นแค่	 ‘งานขาย’	 (ธุรกิจ)	 แต่คือ	 ‘งานคิดสร้างสรรค์’	 ที่สร้างขึ้นมาจาก	

การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนโดยหวังผลท่ีมากกว่าการแสวงรายได้ก�าไร	 นั่นคือการสร้างวัฏจักรของความสุขท่ี	

ไม่รู้จบโดยเริ่มจากตนเอง	 (สิ่งที่ตนเองรัก	 แสวงหา)	 ส่งผ่านความสุขจากสมาชิกในชุมชน	 (อาชีพเสริม	 รายได้)	 ไปยัง	

กลุ่มลูกค้า	 (ผลงานฝีมือ	 ราคาที่พึงพอใจ)	 และวนกลับมาให้แก่กันอีกครั้ง	 เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของ	 YANO	 จึงไม่ได้	

เป็นเพียงแค่สิ่งที่ไว้สวมใส่เพื่อความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่มันยังได้ร้อยรวมจิตใจของคนในชุมชนท่ากว้าง		

กลายเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีพื้นฐานมาจากความสุขของคนในชุมชน

www.facebook.com/yanoshopthailand
instagram	:	yanohandicraft
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	 ฟองคราม	

	 ทั้งเบาบาง	และเข้มลึก

	 คราม	 คือ	 ความอมตะ	 คือราชาแห่ง	

สีย้อม	 เป็นหนึ่งในสีธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุด	

ในโลกมนุษย์	 ใช้มานานกว่า	 4,000	 ปี	 สีสัน	

ของครามคือ	 สีฟ้าอ่อนที่สุดจนถึงสีกรมท่า	

อมม่วงที่เข้มที่สุด	 ไม่น่าเช่ือว่าต้นไม้ต้นเล็กๆ	

จะสามารถให้สีเดียวกับสีของท้องฟ้า	และผืนน�า้

อันกว้างใหญ่ไพศาลได้

	 ครามเป็นศลิปะพืน้บ้านและศลิปะชัน้สงู

ในเวลาเดียวกัน	ถูกใช้ตั้งแต่ชุดท�าไร่ท�านาจนถึง

ชุดคลุมของมหาจักรพรรดิ	 ทั้งยังมีสรรพคุณ	

กันรังสีอัลตราไวโอเลต	รักษาผิว	กลิ่นหอมของ

ครามช่วยให้ผ่อนคลาย	และทีจ่งัหวดัสกลนครนัน้	

มีการย้อมครามเป็นภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอด

กันมาหลายชั่วอายุคน	 แม้จะขาดช่วงไปในบาง

เวลาจากการเปลีย่นแปลงของสงัคมอตุสาหกรรม

ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในเมืองไทย

	 ปราชญ	์นิยมค้า	หรือคุณแมน	 เริ่มต้น

ร้านผลิตภัณฑ์	 Mann	 Craft	 ด้วยการสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ความรู ้ปริญญาโท		

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาการออกแบบ	

เชิงความคิดสร้างสรรค	์มาประยุกต์ใช้ในการทอ

และย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ

	 คุณแมนเล่าว่า	 ตนเองเป็นคนชอบงาน

ศลิปะ	แต่สกลนครเป็นเมอืงค่อนข้างเลก็	แตกต่าง	

จากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ	 หรือเชียงใหม	่	

ที่งานศิลปะยังพอขายได้	 สกลนครไม่ใช่จังหวัด

ที่หวือหวาด้านการท่องเที่ยว	 แต่ก็มีจุดเด่นด้าน

วฒันธรรม	และภมูปัิญญาท้องถิน่ในการย้อมสผ้ีา

จากวัสดุธรรมชาติ	 อีกทั้งคนสกลนครยังมีฝีมือ

ฟอง
คราม
เรื่อง	:	วิชชุตา	ลิมปณะวัสส์

ORGANIC ART
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ด้านการทอผ้าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	

ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเห็นจนชินตา	 สิ่งที่น่าใจหายคือ	

ช่างทอผ้าพืน้เมอืงล้วนมอีาย	ุ50	–	60	ปี	ในขณะท่ี	

ลูกหลานไปท�างานในเมืองกันหมด	 เด็กยุคใหม่

ต่างมุง่เข้าหาเทคโนโลยไีปตามต่างชาต	ิสดุท้ายก็

เป็นได้แค่ผู้ตาม	เป็นเพียงฐานการผลิต

	 เขาให้ความสนใจเรือ่งผ้าทอมาตัง้แต่เดก็	

รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบผ้าไทยเป็นทุนเดิม	

แม่ของเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ	 ท�าให้เขามีโอกาสเดินทางไป	

ดงูานอยูบ่่อยๆ	ทัง้งานแฟชัน่โชว์	และนทิรรศการ

ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 จึงเกิด

แรงบันดาลใจในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	

และเพื่อให้เกิดทักษะความเข้าใจ	 เขาลองไป

ศึกษาวิธีการท�าผ้าทอของชาวบ้านในสถานที่จริง	

ตั้งแต่การตัดต้นคราม	 การน�าส่วนผสมต่างๆ	

มากวนให้เข้ากันจนครามเปลี่ยนสี	 เขารู ้สึก

ประทับใจในกลิ่น	สี	รสชาติ	เสียงแตกของฟอง

คราม	สภาพบรรยากาศ	รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คน

เบื้องหน้าหม้อคราม	 จนท�าให้เขาหลงรักและ

ตัดสินใจลงมือย้อมครามด้วยตนเอง	 จากนั้น	

เขาเข้าไปขอให้ชาวบ้านช่วยสอนด้วยความ

นอบน้อม	 ซึ่งแต่ละครัวเรือนก็มีสูตรในการปรุง

หม้อย้อมคราม	 การดูแลรักษาที่แตกต่างกัน	

ตามแต่เคล็ดลับวิธีเฉพาะของตน	 รวมถึงการ	

ไปเรียนที่ศูนย์หม่อนไหมฯ	สกลนคร	ที่มีเนื้อหา

ค่อนข้างเป็นวทิยาศาสตร์		มกีารก�าหนดอตัราส่วน	

ที่แน่นอน	 ในช่วงแรกการสื่อสารกับชาวบ้าน	

ค่อนข้างมปัีญหาและส่งผลให้ไม่ได้สตีามต้องการ	

เพราะการย้อมครามค่อนข้างซับซ้อน	 สีที่ได้	

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ	 ด้าน	 อีกทั้งการจะเกิด	

น�้าครามไม่ใช ่ว ่าน�ามาหมักแล้วจะเกิดสีได	้	

ต้องมคีวามเป็นกรดด่างทีพ่อเหมาะ	สย้ีอมคราม

ที่ได้จะมีสีไม่เท่ากัน	 ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิท่ีย้อม	

บางอุณหภูมิจะให้สีสวยใส	 แต่บางอุณหภูมิจะ	

ไม่สวย	เนื่องจากครามไม่จับตัวกับเส้นด้าย	อาจ

ฟังดูค่อนข้างซับซ้อน	 แต่ในทางกลับกัน	 มันก็

สร้างเอกลกัษณ์ให้งานทีท่�ามเีพยีงชิน้เดยีวในโลก

	 เขาเร่ิมต้นด้วยร้านเล็กๆ	 1	 คูหา	 และ

ค่อยๆ	 ขยับขยายสร้างอัตลักษณ์ให้คนจดจ�า	

ภายใต้แบรนด์	 Mann	 Craft	 โดยค�าว่าแมน		

มาจากชื่อเล่นของเขา	และค�าว่า	คราฟท	์แปลว่า

งานหัตถกรรม	 รวมแล้วเป็นงานหัตถกรรม	

ของแมน	ถ้าให้แมนคราฟท์เป็นเดก็สกัคน	เขาคง

เป็นเด็กที่หน้าตาสะอาดสะอ้าน	ดูทันสมัย	แต่ก็

แอบแฝงเสน่ห์ของความเรียบง่ายของศิลป-

วัฒนธรรมไว้อย่างไม่เคอะเขิน

	 การเร่ิมออกตลาดท�าให้เขารู้ว่า	 ถ้าจับ
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กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ	 โอกาสขายค่อนข้างน้อย	

เพราะการออกแบบงานใหญ่ๆ	 ที่มีชาวต่างชาติ	

มาเดินชม	 ปีหนึ่งมีแค่ครั้งถึงสองครั้ง	 จึงหันมา

มองกลุ่มลูกค้าคนไทยที่ให้ความสนใจกับกรีน	

โปรดักส์	 และเพ่ือให้คนไทยจดจ�าได้ง่ายขึ้น	

อาคารอันเป็นที่ตั้งของร้านแมนคราฟท์	จึงใช้ชื่อ

ว่าครามทอง	 โดยค�าว่าครามหมายถึงสีคราม	

และค�าว่าทองแปลว่ามูลค่า	 โดยมีสไตล์การ

ตกแต่งแนวอีสานประยุกต์

	 ช่างทอที่ร้านมีประมาณ	 20	 –	 25	 คน	

แต่ชาวสกลนครท�านาเป็นอาชีพหลัก	และทอผ้า

เป็นอาชีพเสริม	พอถึงหน้านา	ชาวนาทุกคนต่าง

แบกจอบ	แบกไถ	ลงสู่ท้องทุ่ง	ทั้งยังมีประเพณี

ส�าคัญต่างๆ	 เช่น	งานบุญ	งานบวช	ที่จะนัดกัน

หยุดพร้อมกันทั้งหมู ่บ้าน	 ซึ่งนี่คือความเป็น

ธรรมชาติและเป็นวิถีชีวิตที่ไม่อยากปรับเปลี่ยน	

เหมือนกับการท�างานศิลปะ	 ถ้ามีใครมาเร่ง

ก�าหนดส่ง	 คงไม่มีใครอยากท�า	 หรือถ้าท�างาน	

กค็งออกมาได้ไม่ด	ีการออกแบบคอลเลก็ชัน่ใหม่

ในแต่ละครัง้	จงึต้องเตรยีมการ	4	–	5	เดอืน	ไม่มี

การเร่งท�า	เพื่อให้อิงกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน

	 ในการย้อมสีเส้นฝ้าย	 เขาจะเป็นคน

ลงมือท�าเองทั้งหมด	 รวมถึงการออกแบบ

ลวดลายเพ่ือใช ้ เป ็นเอกลักษณ์เฉพาะของ	

แมนคราฟท์	มกีารดเูทรนด์สใีนแต่ละปีประกอบ

เพื่อให้ทราบความเป็นสากล	 จากน้ันอาจน�ามา

ผสมผสาน	 แต่ยังคงเป็นครามที่ออกโทน	 ฟ้า	

น�้าเงิน	 หลังจากนั้นก็ส่งเส้นฝ้ายไปให้ชาวบ้าน	

ช่วยทอให้	 ในหนึ่งเดือนจะสร้างสรรค์งาน

ออกแบบ	4	–	5	ลาย	ต้องปรึกษากับช่างทอผ้า	

เพราะต้องค�านึงถึงระยะเวลาการทอที่ไม่นาน	

จนเกินไป	 สีย้อมธรรมชาติไม่ได้มีแค่คราม	 แต่

ยงัมปีระดู	่คร่ัง	ข้ีเหลก็	ฯลฯ	ทีพ่เิศษข้ึนมาหน่อย

ก็ต้องยกให้สี	‘ดินโคลน’	และ	‘มูลควาย’	ที่หาได้

ในท้องถิ่น

	 สีของมูลควายให้สีเขียวยอดหญ้าที่

หลากหลาย	 เฉดสีขึ้นกับชนิดของเส้นใยที่น�า	

ไปย้อม	 และควายแต่ละตัวให้สีแตกต่างกันไป	

หรืออย่างดินโคลนก็ให้สีน�้าตาลใสๆ	 ดูแล้ว	

สบายตา	โดยต้องน�าไปผ่านกระบวนการสยบกลิน่	

เพื่อท�าให้กลิ่นหายไป	และปลอดภัยจากเชื้อโรค	

ท�าให้พูดได้เต็มปากว่าเป็นของดีจากธรรมชาติ	

และปลอดภัยต่อผู้ใช้

	 ความพเิศษของแมนคราฟท์	คอืลวดลาย

ธรรมชาติที่กลมกลืนอยู ่ในผืนผ้า	 ความน่า

หลงใหลในเนื้อสัมผัสที่มีความนุ ่มลื่นและ	

การเก็บรายละเอียดผ้าได้อย่างประณีตบรรจง		

ที่ส�าคัญคุณสมบัติของผ้าฝ้ายช่วยปรับให้ผู ้	

สวมใส่รู ้สึกสบายตัวเพราะระบายอากาศได้ด	ี

ในหน้าร้อน	 และอบอุ่นในหน้าหนาว	 โดยสินค้า

ช้ินเอกของทางร้าน	 คือผ้าย้อม	 32	 สีคราม		

ที่แสดงเฉดสีครามตั้งแต่เฉดสีฟ้าที่อ่อนที่สุด		

ถึงสีกรมท่าเข้มอมม่วงที่เข้มที่สุด	 ซึ่งใช้เวลาใน

การย้อมนานนับเดือนเพื่อไล่ระดับเฉดสีขึ้นทีละ

เฉดส	ีการล้างสส่ีวนเกนิไม่ให้เกาะตดิเส้นใย	และ

การรอให้เส้นใยแห้งสนิทเพื่อเผยให้เห็นเฉด	

สีครามที่แท้จริง	จนได้รับคัดสรรให้เป็น	OTOP	

ระดับ	5	ดาว

	 อกีชิน้ทีส่ร้างความภาคภมูใิจให้ไม่แพ้กนั	

คือผ ้าทอลาย	 ‘มหานทีสีทันดร’	 ซึ่ งได ้รับ	

แรงบนัดาลใจมาจากพระราชนพินธ์	พระมหาชนก		

เน้นการมดัหมีเ่ป็นลายคลืน่น�า้ไล่เฉดสใีนมหานที

สทีนัดร	โดยน�าศลิปะมาผสานผสมให้กลมกล่อม

ก�าลังพอดี
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	 ผลิตภัณฑ์แมนคราฟท์	 ได ้ รับแรง

บันดาลใจจากวัฒนธรรมประเพณี	 รวมถึง	

ธรรมชาตริอบๆ	 ตวั	 แต้มแต่งให้ของตกแต่งบ้าน		

งานศิลปะ	 โคมไฟ	 หมอน	 ผ้าผืน	 ผ้าพันคอ		

กระเป๋า	งานเซรามกิและของทีร่ะลกึ	ล้วนมเีนือ้หา	

และรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์	 โดยประยุกต	์

ให้เข้ากับยุคสมัย	 ให้เข้าถึงการใช้ชีวิตแต่ละ	

ช่วงวยั	แต่ละวฒันธรรมได้อย่างลงตวั	โดยยงัคง

คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมถึงเสน่ห์		

กลิ่นอายความเป็นอีสานอย่างกลมกลืน

	 บ่อยครั้งการรู ้จักตัวเองจึงเป็นเรื่อง

ส�าคัญ	 เพราะความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จาก	

สิ่งง่ายๆ	 ใกล้ตัว	 ความพิเศษอาจซ่อนตัวอยู่ใน

ความธรรมดา

	 แค่มองหา…คุณอาจมองเห็น…
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จุดเริ่ม – จุดเปลี่ยน
	 “ช่วงแรกที่บ้านหล่อองค์พระตามสั่งจากทางวัดเท่านั้นโดยที่	
ยังไม่มีตลาดอื่น	 แต่พอมีคนมาแนะน�าให้จดทะเบียนเป็นสินค้า	 OTOP	
จะได้ออกไปขายฟรี	 มีตลาดรองรับ	 ตอนนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีเรา	
จะได้มีตลาดเพิ่ม	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายสินค้า	 พอเข้าไป	
จด	 OTOP	 เหมือนเราก็ได้ที่ปรึกษาทางธุรกิจ	 ลูกค้าก็มีหลากหลายขึ้น		
นอกจากให้ค�าปรึกษาแล้ว	 ยังมีการเข้าไปอบรมเรื่องต่างๆ	 ที่เราไม่เคยรู	้
มาก่อน	 เช่น	 การสต็อกสินค้า	 การท�าบัญชี	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	
ออกแบบโลโก้	 ไปจนถึงบรรจุภัณฑ	์ตอนนี้เองที่เราเริ่มแบ่งหน้าที่ชัดเจน	
จากที่ตอนแรกทุกอย่างรวมอยู่ที่คุณพ่อคนเดียว	 ก็แบ่งหน้าที่กันไป		
คุณพ่อเป็นคนเจรจากับลูกค้าที่สั่งสินค้าแบบส่ง	 สั่งในปริมาณมากๆ		
ส่วนกิฟท์เป็นคนท�าหน้าที่หาตลาด	 ว่าจะน�าสินค้าไปแสดงที่ไหน		
ในแต่ละเดือน	 ดูเร่ืองการออกแบบ	 ศึกษาต�านานของแต่ละองค์โดยการ
อ่านหนังสือ	 หรือเข้าไปถามผู้รู้	 เพ่ือให้ได้องค์พระที่มีรูปทรง	 ลักษณะ	
ถูกต้องตามต�านาน	 และยังสามารถตอบลูกค้าได้ด้วย	 เพราะส่วนใหญ	่
ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อองค์พระไปบูชา	 จะถามก่อนเสมอว่าองค์นี้บูชาแล้ว	
ดีอย่างไร	ช่วยส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง”

เรื่อง	:	รัชนันท์	เพชรจ�านงค	์	 ภาพ	:	พาฝัน	พลเยี่ยม

BLACK 
OTOP

	 อัญมณีสีด�าขลับ	 ที่มีชื่อว ่านิลนั้นอาจจะไม่ใช ่ชื่อที	่
คุ้นหูเท่าไหร่นัก	ในสมัยก่อนนิยมน�านิลไปสร้างเสาวัด	ท�าถนน	
เพราะนิลมีความแข็งแรงสามารถใช้แทนกรวดผสมกับปูนได้	
แต่ด้วยการมองนิลในอีกแง่มุมหนึ่ง	 โดยเชื่อมโยงความเชื่อ
โบราณที่ว ่ านิลเป ็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ 	 หากผู ้ ใดมีไว ้ ใน	
ครอบครอง	 จะช่วยน�าพาโชคลาภมาให้	 จึงท�าให้เกิดเป็น		
นลิทะกาล	แสงประทปี	ผลติภณัฑ์	OTOP	จงัหวดักาญจนบรุข้ึีน
	 การน�าทรัพยากรล�้าค่าที่มีในท้องถิ่นอย่างนิลมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเสริมความศักดิ์สิทธิ์	จนกลายเป็นสินค้า	OTOP	ของ
เมืองกาญจน์	อาจไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเท่าไหร่	แต่ที่สร้าง
ความประหลาดใจกว่าเมื่อรู้ว่าเบื้องหลังสินค้า	 OTOP	 ช้ินนี้	
ด�าเนินการโดยคนรุ่นใหม่	อย่าง	ชิดชนก	กองสุวรรณ	หรือกิฟท	์
บัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 วัย	 23	 ปี	 ที่	
เข ้ามาช่วยงานของครอบครัวอย่างเต็มตัวภายใต้แบรนด์	
นิลทะกาล	แสงประทีป

OWNER
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วิ่งให้ทันกระแส
	 “สินค้า	OTOP	มีหลากหลายตั้งแต่ส�าหรับเด็กไปจนถึงผู้สูงอาย	ุ
บางผลิตภัณฑ์ก็มีการส่งออกไปจ�าหน่ายที่ต่างประเทศ	ผู้ประกอบการเอง
จึงไม่ได้อยู่นิ่ง	 เราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกระแส	 และพัฒนา
คุณภาพสินค้าอยู่ตลอดเวลา	 อย่างผลิตภัณฑ์ของเราก่อนจะท�าการหล่อ
องค์พระ	ต้องมีการตดิตามกระแสในปีนัน้ด้วยว่า	หมอดูแต่ละส�านกัท�านาย
ว่าบูชาอะไรแล้วจะรุ่ง	 หรือปีนักษัตรนี้คือปีมะเมีย	 เราก็ท�ารูปม้าขึ้นมา			
เรื่องนี้ผู้ประกอบการทุกคนได้รับการกระตุ้นตลอดว่าต้องเข้าอบรม	 ต้อง
รูเ้ท่าทนักระแส	เพือ่เป็นแนวทางน�าไปปรบัปรงุเปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์ของ
ตนเอง	 ฉะนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะล้าหลังและไม่มีคุณภาพ	 นอกจากนี	้
ในแต่ละปีจะมีการจัดประกวดสินค้า	OTOP	แล้วให้ดาว	1	ดาว	2	ดาว	
ไปจนถึง	 5	 ดาว	 อย่างปีที่แล้วเราก็ได้มาสามดาว	 มันท�าให้เราพยายาม
พัฒนาสินค้าของเราเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ”

ข้อดีข้อเสีย
	 “ข้อดีข ้อเสียของสินค้า	 OTOP	 กิฟท์มองว่าเป็นเร่ืองของ
กระบวนการจัดการของแต่ละกลุ่มมากกว่า	บางกลุ่มจะรอเฉพาะงานของ	
OTOP	อย่างเดียว	ซึ่งงานจะมีไม่เยอะ	ปีหนึ่งมีประมาณสองครั้ง	OTOP	
Midyear	 กับ	 OTOP	 City	 ซึ่งเป็นฮอลล์ที่มีร้านค้าได้จ�ากัดบูท	 แต	่
ทั่วประเทศไทยมี	OTOP	เป็นหมื่นๆ	เจ้า	จึงมีการคัดคุณภาพสินค้าที่จะ	
ลงบทู	 อย่างทีก่าญจนบรุ	ี จะคดักลุม่สามดาวถงึห้าดาวให้มาจบัฉลากอกีท	ี
เรามีประมาณ	 40	 -	 50	 เจ้า	 แต่บูทที่มีให้จ�ากัดแค่	 10	 เจ้า	 ต้องใช้วิธ	ี
จับฉลาก	 ท�าให้หลายกลุ่มขาดโอกาสในการจ�าหน่ายสินค้า	 แต่ถ้าเรา	
รวมกลุ่มและหาตลาดเองบ้าง	ออกต่างจังหวัดเองบ้างก็จะช่วยให้คนรู้จัก
สินค้าเรามากขึ้น”

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�าให้เริ่มมองเห็นลู่ทาง
ในการขยายตลาดสู่อาเซียนได้อีก	 แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนที่
นับถือศาสนาพุทธ	หรือมีความเชื่อเหล่านี้เข้ามาสนใจงานเรา	ก็จะแนะน�า
สินค้าที่เป็นของตกแต่ง	หรือเป็นของช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้แทน”

โจทย์ของวันพรุ่งนี้
	 “อย่างเพือ่นทีท่�างานแล้ว	เขามรีายได้ทกุเดอืน	อย่างน้อยเดอืนละ
หมื่นห้า	 แต่งานของเรารายได้ไม่แน่นอน	 คือบางวันเราได้เป็นแสน	
หรือบางวันอาจจะไม่ได้เลยก็มี	 ซึ่งก็อยู่ที่การจัดการ	 นี่อาจจะไม่ใช่ความ
มั่นคง	แต่เราต้องการสร้างตัว	การท�าธุรกิจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะน�าไปสู่
ความมั่งคั่ง	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือท�าให้เรามีเวลาให้ที่บ้าน	 เพราะเป็นธุรกิจ
ภายในครอบครวั	เราวางแผนไว้ว่าเม่ือสนิค้าเราเริม่เป็นทีรู่จ้กัพอสมควรแล้ว	
เราก็อยากจะต่อยอดธุรกิจออกไป	 เราก�าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ
มากข้ึน	 จากเมื่อก่อนที่องค์พระเป็นนิล	 ด�าล้วนทั้งองค์	 ตอนนี้มีการน�า
กรวดนิลมาบดหยาบ	กลายเป็นกากนิล	ที่มีความแวววาว	มาโรยประดับ
บางชิน้ส่วน	เพือ่เพิม่มลูค่า	และความสวยงามให้กบัองค์พระ	ส่วนอนาคต
ก็เร่ิมสนใจผลิตภัณฑ์น�้ายาทาเล็บที่ผสมเกล็ดอัญมณี	 เพราะตรงนี้เรามี
พื้นฐานอยู่แล้ว	 รู้แหล่งว่าจะเอานิลมาจากที่ไหน	 พอรู้ตลาดบ้างแล้ว	 ก็
อยากต่อยอดให้ไปสู่สิ่งใหม่ๆ”

	 ด้วยความคิดแบบคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาสินค้าให้ทัน	
ต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก	 บวกกับความมุ่งมุ่นตั้งใจจริงบนเส้นทาง
ธุรกิจสินค้า	 OTOP	 ท�าให้เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของสินค้า	 OTOP		
ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์

นลิทะกาล แสงประทปี ทีอ่ยู ่42/2 หมู ่5 

ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  71120 

โทรศัพท์  08-1924-4075 



โอ
แปลก
แต่

เรื่อง	:	ฉัตรชนก	ทองศรีสุข
ภาพประกอบ	:	วิชชุตา	ลิมปณะวัสส์

ODD ONE TOP
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	 ในวยัของพวกเราตอนนี	้ สนิค้า	OTOP	

ดูเหมือนจะไกลตัวออกไป	 เพราะงาน	 OTOP	

ประจ�าปีนานๆ	จะมีสักครั้ง	แถมสินค้าที่เห็นก็ดู

ธรรมด๊าธรรมดาเสียเหลือเกิน	 มีแต่ของกิน

ของใช้ทีไ่ม่ค่อยดงึดดูใจวยัโจ๋แบบเราสกัเท่าไหร่

แล้วอะไรที่จะท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราเต้น

ตุบๆ	 และมีพลังมากพอที่จะดูดเงินในกระเป๋า	

ใบน้อยของเราออกมาได้	 ด้วยเหตุนี้คอลัมน์เรา

เลยอยากแบ่งปันผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ที่ซ่อน	

เรื่องราวแปลกๆ	เอาไว้	ลองมาดูกันว่าสิ่งที่หยิบ

มาน�าเสนอจะท�าให้ต๊กกะใจกันมากแค่ไหน		

สูดลมหายใจเข้าลึกๆ	แล้วไปอ่านกันเลยจ้า

	 เราชาวนาอยู่กับควาย...พอหมดงานไถ	

เราขี่ฝูงควายเข้าบ้าน	ฮึ่ยๆๆๆ	เคยได้ยินเพลงนี้

กันไหมคะ	เพลงนี้เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงวิถี

ชวีติของคนไทยว่าผกูพนักบัควายมากขนาดไหน	

เราใช้ควายเป็นเคร่ืองมือทางการเกษตร	 โดย	

เฉพาะในการท�านา	 แต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันความ

ส�าคญัของน้องควายจะลดลงเพราะมคีวายเหลก็	

รับหน้าที่นั้นแทน	 น้องควายเลยต้องผันตัวไป	

ท�ากิจการอย่างอื่น	เช่น	ให้น�้านมแล้วแปรรูปเป็น

ชสี	หรอืยอมนอนบนเขยีงเพือ่เอาเนือ้ไปท�าสเตก็

	 ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนน้องควายจะ

ไม่ต ้องการมันสักเท ่าไหร ่เพราะกลไกตาม

ธรรมชาตขิองร่างกายต้องการขบัทิง้ออกมาตลอด	

แต่กลุ่มแม่บ้าน	ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนา-

เชือก	จังหวัดสกลนคร	กลับมองเห็นเป็นบ่อเงิน

บ่อทองในการสร้างรายได้สิ่งนั้นก็คือ	 ‘มูลควาย’	

นั่นเอง	 ลองเดาเล่นๆ	 ดูนะ	 เอาชื่อกลุ่มแม่บ้าน	

กบัมลูควายมารวมกนั	พอนกึออกแล้วใช่ไหมคะ

ว่าเขาจะน�ามูลควายไปจัดการท�าอะไร

	 ของไร้ประโยชน์อย่างมูลควายถูกน�ามา

ทดแทนการย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาตจิากเปลอืกไม้	

ภายใต้แบรนด์	‘กฝ้็าย’	ฟังคล้ายๆ	‘กฟ็าย’	นะคะ			

สินค้า	OTOP	5	ดาวของดีจากจังหวัดสกลนคร

แบรนด์นีเ้กดิจากไอเดยีของพระอาจารย์ฉฐักรณ์	

(ฉายามหาปญุโญ)	แห่งวดัป่าภมูธินารักษ์ธรรมาราม	

อ�าเภอพังโคน	 จังหวัดสกลนคร	 ซึ่งในช่วงแรก	

ที่ท�าออกมานั้น	 สร้างความประหลาดใจให้กลุ่ม

แม่บ้านกันพอสมควรเพราะสีของผ้าท่ีย้อม		

ออกมาไม่เป็นสีเดียวโทนเดียวกันเลย	 แต่กลับ	

รู ้สึกสนุกเพราะได้ลุ ้นว ่าสีที่ออกมาจะเป ็น	

แบบไหนลองผิดลองถูกกันไปก็ท�าให้รู้ว่าแต่ละ

ฤดูด้วยสภาพอากาศแตกต่างกันจะท�าให้สีของ

หญ้าไม่เหมือนกันส่งผลต่อให้สีของมูลควาย	

ไม่เหมือนกันอีกเป็นทอดๆ	 ท�าให้เกิดความ	

หลากหลายของสีสันโดยไม่ต้องแต่งเติมสีเพ่ิม	

ให้เสียความเป็นธรรมชาติ	 ยิ่งท�าให้มีความ	

น่าสนใจขึ้นมาอีกเท่าตัว

	 อย่าเพิ่งร้องอ๋ีกันนะคะ	 เพราะก่อนที่จะ

เอามาย้อมนั้นต้องผ่านกรรมวิธีขจัดกลิ่นและ	

เชื้อโรคอย่างเคร่งครัดโดยการน�าไปต้มกับ

สมุนไพรเคร่ืองต้มย�าไทยๆ	 อย่าง	 ตะไคร	้	
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ใบมะกรูด	ไม่ให้กลิ่นตุๆ	จากอุนจิของน้องควาย

เล็ดลอดไปสร้างความล�าบากใจต่อผู ้บริโภค	

อย่างแน่นอน

	 ทางกลุ ่มแม่บ้านตอนนี้มีผลิตภัณฑ์	

ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น	ผ้าพันคอ	เป	้ตุ๊กตา

น้องควาย	ผ้ารองจาน	หมอนหนุน	 เบาะรองนั่ง	

ทีน่อนปิกนกิ	ทีร่กัษ์โลกรกัษ์ธรรมชาต	ิปราศจาก

สารเคมี	วัยรุ่นอย่างพวกเราถ้าได้สะพายกระเป๋า

เก๋ๆ	 แล้วบอกเพื่อนว่าย้อมมาจากมูลควาย	

ให้เพื่อนตกใจเล่นก็เท่ไม่เบาเหมือนกัน

	 ลองลงจากสกลนครมาดูที่แถบภาค

กลางกันบ้าง	 เรื่องของผ้าบาติกใครๆ	 ก็รู ้ว่า	

แหล่งใหญ่ในประเทศไทยนั้นอยู่ทางภาคใต้	 แต่

ไม่เคยรู้เลยว่าที่ลพบุรีเขาก็ท�าผ้าบาติกกันด้วย	

แน่นอนว่าต้องมีความแตกต่างจากผ้าบาติกที	่

ท�ากนัมาแถมยงัปรบัเปลีย่นเตมิไอเดยีนดิหน่อย

ก็เกิดเป็นผลงานที่สร้างเม็ดเงินค่อนข้างสูง		

แอบกระซิบนิดหนึ่งว่า	ราคาอย่างต�่าต่อผืนสูงถึง	

750	บาทเชียวนะคะ

	 ผลงานที่ว่านั้นก็คือ	

	 ‘ผ้าบาติกด้วยน�้าเต้าหู้’

	 ของกนิทีถ่กูดดัแปลงเอามาท�าเป็นของใช้	

ผลงานที่สร้างรายได้ให้กลุ่ม	‘ไทยพวนคลาสสิค’	

ต�าบลหนิปัก	บ้านหม่ี	จงัหวดัลพบรุ	ีฟังดเูหมอืนว่า	

จะเอาน�้าเต้าหู้มาย้อมผ้าบาติกอย่างไรอย่างนั้น

แต่ความจริงคือ	 น�าเอาน�้าเต้าหู้มาวาดลวดลาย	

ลงบนผ้าบาติกแทนเทียนหลอมร้อนๆ	นั่นเอง

	 ด้วยความที่ไม่ชอบกลิ่นเทียนบวกกับ

เป็นคนชอบความเป็นธรรมชาติของ	 คุณวิสุทธิ์	

จันทร์ศิริวัฒนา	 เลยลองหาข้อมูลดูว่าอะไรนะ	

ที่น่าจะมาทดแทนเทียนในการเขียนลวดลายลง

บนผ้าบาติกได้	 แรกๆ	 ก็ลองใช้แป้งข้าวเหนียว	

มารวมกับส่วนผสมอื่นๆ	แล้วน�าไปนึ่ง	 เมื่อลอง

เอามาใช้จริงก็ต้องผิดหวังเพราะกลายเป็นว่า	

ลายเส้นไม่คมชัดเมื่อเอาไปย้อมสีก็ดูเละเทะ	

ไม่สวยงามสุดท้ายเลยจบด้วยการหยิบเอา	

ดินสอพองของดีประจ�าจังหวัดลพบุรีเองอยู่แล้ว

มาบี้ผสมกับน�้าเต้าหู้	 ก็พบว่าใช้งานแทนเทียน	

ได้จริงๆ

	 ถึงแม้ว่าข้อเสียของการน�าเอาน�้าเต้าหู้	

มาวาดบนผ้าบาติกจะยังไม่ท�าให้เส้นคมเท่า	

การใช้เทียนแบบดั้งเดิมดีนัก	 หากเราลองมอง	

ในแง่ของความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที	่

ไม่ได้สมบรูณ์แบบนี	้กลบัท�าให้คณุค่าของสนิค้านัน้	

เพิม่พนูมากยิง่ขึน้	เพราะผ้าแต่ละผนืจะมลีวดลาย

ทีแ่ตกต่างกนั	เกดิเอกลกัษณ์ทีเ่ป็นหนึง่เดยีวบน

ผนืผ้ากลายเป็นผ้าผืนเดยีวในโลกทีเ่ราได้ครอบครอง	

	 มนี�า้เต้าหูก้ต้็องคูก่บัปาท่องโก๋	 แต่ถ้าผ้า

บาตกิด้วยน�า้เต้าหูอ้ยูโ่ดดเดีย่วด้วยตวัเองได้แล้ว

ปาท่องโก๋เล่าจะท�าแบบนัน้ได้ไหม	เขียนไปเขียนมา

ก็นึกสงสารปาท่องโก๋เสียเหลือเกินที่ถูกน�้าเต้าหู้

ทอดทิ้งไปแล้วแต่ปาท่องโก๋ที่จะพาไปท�าความ

รูจ้กั	 ไม่ใช่แบบนัน้	 เพราะสามารถยนืหยดัได้แม้

ไม่มนี�า้เต้าหู้มาเป็นคูห่	ูเหมอืนคูร่กัทีต้่องลาจากกนั

แล้วอพัเกรดตวัเองให้ไฉไลกว่าเดมิ

	 ท่องลงไปในดนิแดน	ส้มโอหวาน	ข้าวสาร

ขาว	ลูกสาวงาม	ข้าวหลามหวานมัน	สนามจันทร์

งามล้น	พทุธมณฑลคูธ่าน	ีพระปฐมเจดีย์เสยีดฟ้า

สวยงามตาแม่น�า้ท่าจนี	จงัหวดันครปฐมใกล้กรงุ

เรานี่เองจ้า	 ถึงแม้ปาท่องโก๋จะไม่ได้บรรจุอยู่	

ในค�าขวญัประจ�าจงัหวดั	แต่รู้หรอืไม่ว่าปาท่องโก๋

ลุงพงษ์เจ้านี้มีชื่อเสียงกระฉ่อนระดับประเทศ	

กันเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ปาท่องโก๋ธรรมดาแต่เป็น	

	 ‘ปาท่องโก๋โฟรเซ่น’	เจ้าแรก	และเจ้าเดยีว	

ในประเทศไทย

	 ถ้าเดนิเข้าไปในร้านสะดวกซ้ือ	เราจะเห็น

ของแช่แข็งสารพัดไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปิ ้งยัน	

น�้าพริกปลาทู	 แต่เราก็ยังไม่เคยเห็นปาท่องโก	๋

แช่แข็งนอนอยู่บนช้ันวางเลยสักคร้ัง	 จุดเริ่มต้น

เกิดจากการที่ลุงพงษ์	 เห็นอาหารแช่แข็งพวกนี้

มากมายเหมือนๆ	 กับพวกเรา	 เลยอยากจะลอง

เอาปาท่องโก๋ของเด็ดของคุณลุงเองไปแช่ใน	

ห้องแช่แข็งบ้าง	 ผลลัพธ์ที่ได้คือ	 ปาท่องโก๋ท่ีน�า	

ไปแช่ในห้องเย็นมีอายุยืนยาวถึง	1	ปีเต็ม	ส่วน

เรือ่งไขมนัจากน�า้มนักไ็ม่ต้องกงัวลเพราะลงุพงษ์

ได้ขจัดน�้ามันออกจากปาท่องโก๋ก่อนน�าเอาไป	

แช่แข็งเรียบร้อยแล้ว

	 ความสนุกคิดของลุงพงษ์ยังไม่หยุด

เพียงแค่นั้น	 เพราะลุงพงษ์ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของตนเองเสริมโน่นนิด	 นี่หน่อย	 จนกลายเป็น		

‘ปาท่องโก๋โฟรเซ่นแบบมไีส้’	อันตวัเรายงัไม่เคย

รับประทานแบบโฟรเซ่นเลย	 นี่มีไส้อีก	 อะไรจะ

มหัศจรรย์ต่อยอดขนาดนั้น	 ส�าหรับไส้ของ	

ปาท่องโก๋โฟรเซ่นในตอนนี้จะมี	 ไส้ช็อกโกแลต	

ที่หวานหอมและไส้สุขภาพอย่างถั่วเหลืองงาด�า	

ลงุพงษ์กจ็ดัให้	วธิรีบัประทานกห็ลากหลายไม่ว่า

จะเป็นไมโครเวฟที่จะให้รสสัมผัสถึงความนุ่ม

ของตัวปาท่องโก	๋หรือจะเป็นกรอบนอกถ้าเอาไป

อุน่ด้วยเตาอบ	หรอืสดุท้ายจะหัน่เป็นชิน้ๆ	เอาลง

ทอดบนน�้ามันร้อนๆ	 ก็จะได้ปาท่องโก๋แบบ	

กร๊อบกรอบไว้รับประทาน

	 ปาท่องโก๋โฟรเซ่นเข้ากับไลฟ์สไตล์	
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คนเมืองที่หาร้านขายน�้าเต้าหู ้ปาท่องโก๋ยาก		

แถมยังต้องรีบออกไปท�างานให้ทันเวลาตาม

ประสามนุษย์เงินเดือนอีก	 หรือตอนดึกๆ	 ถ้า	

เกดิอาการหวิปาท่องโก๋กไ็ม่ต้องทนความต้องการ

ของตัวเองอีกต่อไป	 หยิบปาท่องโก๋โฟรเซ่นที่	

เก็บไว้ในตู้เย็นจัดการเอาอุ่นในไมโครเวฟเพียง

แค่	 20	 วินาที	 เท่านี้ก็จะได้ปาท่องโก๋หอมกรุ่น

สอดไส้เป็นอาหารว่างในยามราตรีต่อลมหายใจ

ของเราถึงเช้าวันพรุ่งนี้ได้อีกหนึ่งคืน

	 ยงัไม่ขอเดนิทางไปทีใ่หม่เพราะไหนๆ	 ก็	

มาถงึนครปฐมแล้ว	แต่คราวน้ีเป็นสนิค้าทีม่ชีือ่อยู่

ในค�าขวัญของจงัหวดันครปฐม	ไม่ใช่ส้มโอหวาน	

ไม่ใช่ข้าวสารขาว	ไม่ใช่ลูกสาวงาม	แต่เป็นข้าวหลาม

หวานมันนี่แหละ	 นอกจากข้าวหลามหนองมนท่ี

ชลบรุแีล้วยงัมข้ีาวหลามหอมอร่อยในประเทศไทย	

คอืทีน่ครปฐม	แต่ข้าวหลามทีเ่ป็นข้าวเหนยีวขาว

หรือข้าวเหนียวด�ามันก็จะดูธรรมดาไปหน่อย		

เลยอยากเสนอไอเดียแปลกใหม่ในการน�า	

ของหวานกับของคาวมารวมกันจนกลายเป็น

สินค้า	OTOP	ระดับ	4	ดาวกันเลยทีเดียว

	 ข้าวหลามแม่แอ๊ด	

	 ข้าวหลามพระงามที่มีชื่อเสียงมาเป็น	

ร้อยปีที่ในวันนี้ก็ยังคงโด่งดังทั่วจังหวัดรวมถึง

ระดบัประเทศ	แต่แม่แอ๊ดกเ็กดิความคดิว่าอยาก

จะท�าข้าวหลามให้มคีวามแปลกใหม่สร้างจดุเด่น

จุดขายให้กับทางร้าน	 ให้คนหันมามองสินค้า

ข้าวหลามที่เป็นขนมเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณ

คิดไปคิดมาก็เหน็ว่าขา้วเหนียวในกระบอกไม้ไผ่

ก็เหมือนข้าวเหนียวที่เรารับประทานกับส้มต�า	

นั่นแหละ	 แล้วส้มต�าแซ่บๆ	 เขาใส่อะไรกัน	

พอนึกได้เท่านั้นก็จัดแจงท�าสูตรคลอดออกมา	

เป็น	 ข้าวหลามปลาร้า	 ที่น�าเอาของดีของจังหวัด

นครปฐมมามิกซ์กับของเด่นทางภาคอีสาน	

กลายเป็นเมนูสร้างสรรค์ที่ต ้องหาโอกาสไป	

ลิ้มลองให้ได้สักครั้ง	

	 ในกระบอกข้าวหลามปลาร้าของแม่แอ๊ด

จะประกอบไปด้วยน�า้ปลาร้าสบัรสเดด็	ปลาช่อนนา	

สดๆ	 หั่นเป็นช้ินแต่งกลิ่นให้กลมด้วยหอมแดง

และใบมะกรูด	เป็นสูตรการท�าข้าวหลามทีไ่ม่เคย

เห็นเลยในโลก	 แต่นอกจากข้าวหลามปลาร้าท่ี

เป็นสนิค้า	OTOP	แล้วนัน้	แม่แอ๊ดยงัมข้ีาวหลาม

กะเพรากุ้ง	 ข้าวหลามแกงเขียวหวาน	 ข้าวหลาม

บ๊ะจ่างทีเ่อาใจคนทีไ่ม่ชอบกลิน่ของปลาร้าอกีด้วย	

ยังมีข้าวหลามของหวานอย่างข้าวหลามสังขยา

และข้าวหลามรสชาติแปลกใหม่อีกมากมาย

	 นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ	 นะคะ	 พอลอง

ค้นดูเราจะพบว่าสินค้า	OTOP	ยังมีอะไรสนุกๆ	

และน่าสนใจอกีเพยีบ	เพยีงแต่เราไม่เคยสนใจมนั

เท่านั้นเอง

	 ว่าแต	่จะลองชิมข้าวหลามปลาร้าหรือ

พันผ้าบาติกน�้าเต้าหู้ก่อนดีนะ

ขอบคุณข้อมูลจาก	:	
http://www.manager.co.th/ibizchannel

	 รู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราบริโภคแถมเป็น

ปัจจัยสี่ที่ควรจะหาได้อย่างง่ายๆ	ไม่สามารถ

ขาดสิ่งนี้ไปได้ภายในสามวันก็เป็นสินค้า	

OTOP	 ระดับประเทศด้วย	 สินค้านั้นคือ	

	‘น�้าดื่ม’	แสนธรรมดานั่นเอง

	 ข้อมูลตัวนี้เป็นน่าสนใจมาก	 เพราะ

เมื่อลองค้นหาค�าว่า	 ‘น�้าดื่ม’	 ลงบนเว็บไซต์	

www.thaitambon.com	 จะปรากฏสินค้า	

ที่เกี่ยวข้องกับน�้าดื่มทั้งหมด	 63	 รายการ	

และ	 ‘น�้าดื่ม’	 ท่ีเป็นน�้าเปล่าธรรมดาบรรจุใน

ขวดขุ่น	ขวดใส	หรือในแก้วนัน้มมีากกว่าครึง่

ของรายการที่ค้นหานั้นไม่น่าเชื่อว่าน�้าดื่มที	่

เราบริโภคกันอยู่ทุกวัน	กลับกลายเป็นสินค้า	

OTOP	ท่ีมดีาวตดิหรา	ยกระดบั	อีกทัง้สนิค้า

กค็รอบคลมุทกุภาคในประเทศไทย	จนอยาก

จะลองชิมน�้าดื่มติดดาวดูสักครั้ง!
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	 ถ้าหากจะพูดถึงสินค้า	 OTOP	 เราคงนึกถึงอาหาร	 และสิ่งของ	

เครื่องใช้ทั่วไป	 ที่อาจจะไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในชีวิตประจ�าวันของ	

คนรุ่นใหม่เท่าทีค่วร	ง่ายๆ	คอื	เราคงไม่สะพายกระเป๋าย่านลิเภาเดนิสยาม	

หรือหยิบชามเครื่องเบญจรงค์มาใส่สลัดผัก	

	 จึงเป็นที่มาของโครงการ	 ‘พอดี’	 (Pordi)	 ช่องทางส�าหรับการ	

จดัจ�าหน่ายสนิค้าท้องถิน่	ทีผ่่านการออกแบบและพฒันาจากนกัออกแบบ

ไทยเพือ่ก้าวสูต่ลาดสากล	สร้างผลติภณัฑ์	OTOP	จากท้องถิน่มาเพ่ือเป็น

สนิค้าทีเ่หมาะกบัวถิชีวีติในปัจจบุนั	ในกลุม่สนิค้าไลฟ์สไตล์	เช่น	ของขวญั	

ของช�าร่วย	 ของตกแต่งบ้าน	 ของใช้ในครัวเรือน	 ของเล่น	 และอุปกรณ์

ส�านักงาน	เป็นต้น

	 วธิกีารน�าเสนอสนิค้า	OTOP	ในแบรนด์	‘พอด’ี	เพือ่การสร้างมลูค่า

เพิ่มแต่ตีตลาดส่งออกระดับบน	 สิ่งที่เห็นได้ชัดจากแบรนด์พอดี	 คือการ

สร้างเรือ่งราวหรอื	Story	ให้กบัสนิค้าว่ามทีีม่าทีไ่ป	หรอืรปูแบบการใช้งาน

ดั้งเดิมเป็นอย่างไร	 จากนั้นจึงประยุกต์สินค้าเหล่าเพื่อให้เหมาะแก่การใช้	

ในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งข้ึน	 หากพูดถึง	 เคร่ืองเบญจรงค์	 มโนภาพแรก	

ทีอ่อกมาในหวั	กจ็ะนกึถงึภาชนะในครวัเรอืนแบบโบราณ	ส�าหรบัชนชัน้สงู	

ใช้สอยในอดีต	 และกลายมาเป็นของเคร่ืองประดับตกแต่งบ้าน	 หรือ

เป็นของขวัญ	 ของที่ระลึกในงานเทศกาลส�าคัญๆ	 ที่จะมอบให้แก่กัน	

เสียมากกว่า	 ทว่า	 สินค้าจากโครงการ	 ‘พอดี’	 ได้ปรับรูปโฉมให้กับ	

เคร่ืองเบญจรงค์เสียใหม่	 ให้เหมาะแก่การน�ามาใช้งานภายในครัวเรือน

จริงๆ	 ด้วยการลดรูปให้มีลวดลายให้เหมาะกับชนิดของเครื่องใช้	 แต่ก็	

ยังคงกลิ่นอายของความเป็นเครื่องเบญจรงค์นั้นอยู่

	 นอกจากวิธีการที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	 อีกวิธีหนึ่งที่น่าจับตามอง	

ในตลาดสากล
ดีพอ

PORDI

เรื่อง	:	วนิสา	พัดศรี



36



37

นั่นคือเปลี่ยนหน้าที่การใช้สอยของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความ	

แปลกใหม่	 และการใช้งานได้จริง	 อีกทั้งยังดึงเอาของเหลือใช้ในชุมชน	

มาใช้ประโยชน์ได้อย่างฉลาด	 อย่าง	 แคน	 เครื่องดนตรีพื้นบ้านในแถบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่อาจจะไกลตัว	 แต่	 ‘พอดี’		

ได้สรรค์สร้างความแปลกใหม่ให้กบัของจากท้องถิน่แบบเดมิๆ	ให้กลายเป็น	

Goo	Kane	Lamp	ทีเ่กดิจากเศษวสัดทุีเ่หลอืจากกระบวนการการท�าแคน	

จากการจัดเรียงของไม้ที่สั้นยาวต่างกัน	 จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์	 Goo	 Kane	

Lamp	มีความเป็นลักษณะเฉพาะตัว

	 ในส่วนของการประชาสมัพนัธ์	แบรนด์	‘พอด’ี	ได้รบัการยกระดบั

ไปสู่การเป็นสินค้าพรีเมี่ยมสู่ตลาดโลก	 ในปีที่ผ่านมา	 มีรายการเรียลลิต้ี

จากช่อง	 โตเกียว	 เทเลบิ	 จากประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจถ่ายท�าวิถีชีวิต	

OTOP	 ของไทย	 โดยรายการดังกล่าวจะถูกน�าเสนอในรูปแบบ	 สืบค้น	

เสาะหา	 เปิดรับการใช้ชีวิต	 วัฒนธรรมไทยผ่านพื้นที่ผลิตสินค้า	 ถือเป็น	

การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์	 OTOP	 ไทย	 น�าร่องสู่การน�าเสนอและ	

ยกระดับ	แบรนด์	‘พอดี’	ได้อย่างลงตัว

	 อย่างไรก็ตาม	สิ่งที่น่าจับตามองกันต่อไป	คือ	กระแสตอบรับจาก

ตลาดต่างประเทศ	 หลังจากการเปิดแบรนด	์ ‘พอดี’	 อย่างเต็มรูปแบบจะ	

เป็นไปในทิศทางใด	คุณภาพและเวลาจะเป็นตัวตัดสินว่า	พอดี	จะ	ดีพอ	

ในแง่ธุรกิจมากน้อยแค่ไหน	 แต่ในแง่ความสร้างสรรค์	 มันพอดิบพอดี	

จนน่าพอใจเลยล่ะ

ภาพประกอบจาก	www.pordithai.com



38

หลง
เกาะ

เรื่อง	:	ยิ่งพงศ	์ล้อศิริรัตน์
ภาพ	:	ทัศนัย	อัชชะ

ON THE WAY
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	 รู้ไหมว่า	 OTOP	 ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์

เพราะนอกไปจากสินค้าแปะป้าย	 OTOP	 ท่ี

หลายๆ	คนมองว่าเชย	ไปจนถึงของ	OTOP	ก๊ิบเก๋	

ดีไซน์เฉียบจับต้องได้อีกมาก	 (ดังที่เห็นได้จาก

หลายๆ	คอลัมน์ในเล่มนี)้		OTOP	ยังเป็นสถานที่	

ท่องเทีย่วกบัเขาได้อกีด้วย!	คอืนอกจากโครงการ	

OTOP	 จะส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์	

ท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดแล้ว	 ยังมีโครงการส่งเสริม	

ให้ชุมชน	 และหมู ่บ้านที่มีทรัพยากรทางการ	

ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ	เปิดบ้านต้อนรบันกัท่องเทีย่ว	

ด้วยป้ายการนัตคีณุภาพอย่าง	 OTOP	 รู้อย่างนี้	

แล้วเลยอยากจะชวนทกุคนมาเตรยีมตวัเตรยีมใจ	

ใส่รองเท้าให้พร้อม	 แล้วจะรู้ว่า	 OTOP	 ไม่ได	้

ไกลตัวอย่างที่คิด

	 หลงัจากตกลงกนัอยู่นาน	ในทีส่ดุพวกเรา

ก็เลือกเกาะเกร็ด	 เป็นจุดหมายปลายทางของ	

ทรปิ	OTOP	หรรษาครัง้นี	้ซึง่เกาะเกรด็นัน้ถอืเป็น	

อีกหนึง่แหล่งท่องเทีย่วขึน้ชือ่ของจงัหวดันนทบรุี	

สามารถเดนิทางไปได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องง้อ

รถยนต์	 เสาร์	 -	 อาทิตย์ไหนว่างก็จูงมือคุณพ่อ	

คุณแม่	 หรือเพื่อนฝูงไปเที่ยวได้แบบง่ายจริง	

อะไรจริง	 และนอกจากนี้	 เกาะเกร็ดเองก็ยัง	

ถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว	OTOP	ขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง	

ซึง่ไฮไลท์กค็งหนไีม่พ้น	เครือ่งป้ันดนิเผา	ทีไ่ม่ว่า

ใครได้ลองไปเยือน	 เป็นได้ต้องซ้ือติดไม้ติดมือ

กลับมาเป็นของฝากทั้งนั้น	

	 เรานัดกันเวลา	 11:00	 น.	 เมื่อไปถึง	

เพื่อนๆ	ที่น่ารักทั้งสี่คน	ซึ่งจะเป็นเพื่อนร่วมทริป

ในครั้งนี้	 ได้เดินทางมาถึงก่อนเรียบร้อยแล้ว	

(จริงๆ	 คือทุกคนมาถึงตรงเวลาแต่ผมซ่ึงเป็น	

คนนัดดันสายเอง	 –	 อ้าว)	 และแน่นอนว่า		

ทุกคนโกรธ	 เอาไงดีล่ะ	 หลังจากขอโทษซ�้าแล้ว	

ซ�้าเล่า	 จนได้โทษมาหลายโทษแล้วทุกคนก็ยัง	

ไม่หาย	 ผมจึงใช้มาตรการสุดท้ายเพื่อให้การ	

เดินทางคร้ังนี้ของเราเป็นไปอย่างราบร่ืนและ	

ไม่มีความขุ่นมัวในใจ

	 “อ่ะๆๆ	เดี๋ยวเลี้ยงเอง”

	 ครับ	 มันได้ผล	 ความโกรธที่สะสมมา

ก่อนหน้านี้สลายหายไปราวกับว่าไม่เคยเกิดขึ้น

มาก่อน	 รอยยิ้มเบิกบานปรากฏข้ึนบนใบหน้า	

ของทุกคน	เมื่อความขุ่นเคืองหายไป	ความดี๊ด๊า

ก็เข้ามาแทน	 ทุกคนดูตื่นเต้นกับทริปต่างจาก

วินาทีแรกที่เห็นหน้าผมอยู่มากโข	 ไม่นานนัก

แทก็ซีส่ชีมพคูนังามกม็าจอดอยูด้่านหน้าพวกเรา	

ทกุคนกรกูนัเข้าไปจบัจองทีน่ัง่เบาะหลงัโดยมผีม

นัง่เบาะหน้า	(คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเพราะอะไร	

ฮือ)	เอาล่ะ	พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลย

	 วธิไีปเกาะเกรด็นัน้ไม่ยากครบั	ให้เริม่ต้น

ที่ห้าแยกปากเกร็ด	 จากนั้นตรงไปทางเมเจอร์

ฮอลลีวู้ด	สังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายบอกทาง

ไปวัดสนามเหนือ	เลี้ยวเข้าซอยด้านซ้าย	ขับตรง

ไปเรื่อยๆ	ตามทางสักประมาณ	500	เมตร	ก็จะ

เจอวดั	โดยเราจะต้องไปขึน้เรอืข้ามฟากทีด้่านหลงั	

เพียงเท่านี้ก็ถึงเกาะเกร็ดโดยสวัสดิภาพ

	 เมือ่ถงึหมูบ้่านท่องเทีย่ว	OTOP	อนัเป็น

จุดหมายของเราแล้ว	 สิ่งแรกที่พวกเราต้ังใจ

แน่วแน่ที่จะท�าเมื่อมาถึงนั่นก็คือการหาอะไรกิน

โดยด่วน	เนือ่งจากเสยีงครวญครางทีดั่งจากท้อง

ทุกคนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆ	 เป็นสัญญาณว่า

ความหวิได้มาสูร่ะดบัทีส่ดุของแจ้เป็นทีเ่รยีบร้อย	

แต่ถึงกระนั้น	 ในเมื่อเราอุตส่าห์ได้มาเท่ียว

หมู่บ้าน	OTOP	ทั้งที	จะมากินอะไรแบบทั่วๆ	ไป

ได้ไง	มาท้ังทกีต้็องกนิของแปลกๆ	ส!ิ	เมือ่ได้ทีน่ั่ง
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สุดชิคริมแม่น�้าเจ้าพระยารับลมยามบ่ายแล้ว	

พวกเรากไ็ม่รอช้ารบีสัง่กนัอย่างด่วนๆ	โดยไม่ลมื

ให ้คุณพี่ เจ ้าของร ้านแนะน�าเมนูขึ้นชื่อของ	

เกาะเกร็ดที่หากินที่อื่นไม่ได้	 ซึ่งในที่สุดก็ได้เป็น	

ทอดมันหน่อกะลา	ทอดมันปลากรายกรุบกรอบ

ผสมหน่อกะลา	 พืชตระกูลขิงที่หาได้ทั่วไป	

บนเกาะ	 ซ่ึงนับได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและ

อร่อยจนอยากจะเหมาหน่อกะลาไปปลูกที่บ้าน	

ให้รูแ้ล้วรูร้อด	เมือ่อิม่ท้องกไ็ด้เวลาเคลือ่นพลต่อ	

เราตดัสนิใจมุง่หน้าไปยงัโรงงานเครือ่งป้ันดนิเผา

ทันทีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา	

	 “กรี๊ด!!	นั่นๆๆ	น่ารักจังเลย”

	 ไม่ทนัจะก้าวพ้นจากร้านอาหารด	ีสายตา

ก็ของสาวน้อยผู ้ร ่วมทริปก็ไปสะดุดให ้กับ	

เจ้าตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาจ�านวนมากที่ตั้งอยู่	

หน้าร้านขายน�้าฝั่งตรงข้าม	“ใช้ใส่น�้าได้จริงๆ	จ้า	

แก้วลายคติตี	้โดราเอม่อนกม็นีะจ๊ะ	ซือ้ใส่น�า้เสรจ็

ถือกลับบ้านได้เลยจ้า”	 คุณป้ากล่าวเชื้อเชิญ	

ราวกับต้องมนต์	 ทุกคนได้แก้วน�้าดินเผาลาย

การ ์ตูนมุ ้งมิ้งพร ้อมเครื่องดื่มภายในมาถือ	

คนละใบภายในเวลาไม่กี่นาที	ที่ส�าคัญคือ	ราคา

แค่	25	บาทเท่านั้น!!

	 เมื่อถึงโรงงานเครื่องปั้นดินเผา	 แหล่ง

ผลิตสินค้า	OTOP	ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด	พวกเรา

ก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปส�ารวจภายใน	และถ่ายรูปกัน

อย่างหน�าใจ	 ผลิตภัณฑ์จากดินเผาน้อยใหญ่

จ�านวนมากถูกจัดเรียงอยู ่ล ้อมรอบพวกเรา		

ไม่น ่าเชื่อว ่าวัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างดิน	

จะสามารถน�ามาผ่านกระบวนการต่างๆ	จนกลาย

มาเป็นเครือ่งป้ันดนิเผาหลากหลายรปูแบบตัง้แต่

หม้อจ๋ิวจนถึงแจกันแกะสลัก	 ภายในโรงงาน	

ยังมีเตาเผาลักษณะเหมือนหลังเต่า	 ซึ่งเป็น	

เตาเผาโบราณที่ยังสามารถใช้งานจริงได้อีกด้วย	

พี่พนักงานคนสวยเล่าให้เราฟังว่า	 กว่าจะได้

เครื่องปั้นดินเผาสักช้ินหนึ่งมาต้องใช้เวลานาน	

เพราะต้องผ่านกระบวนการเยอะ	 พี่พนักงานชี้	

ไปทางช่างปั ้นดินเผาหนุ่มที่ก�าลังขะมักเขม้น	

อยู่กับการขึ้นรูปหม้อดินบนถาดหมุน	 ก่อนจะ

บอกว่า	ช่างทีช่�านาญการป้ันมากๆ	หนึง่คนสามารถ	

ปั้นหม้อได้สามถึงสี่ร้อยใบต่อวัน	 ฟังแบบนี้แล้ว

ก็อึง้ไปตามระเบยีบ	แต่กว่าจะฝึกมาจนได้ขนาดน้ี	

พี่เขาก็คงต้องผ่านการฝึกฝนลองผิดลองถูก	

มาเยอะพอสมควร	เพราะของแบบนีไ้ม่ใช่ว่าใครๆ	

ก็ท�าได้ซะหน่อย

	 เมื่อเดินดูถ่ายรูปจนทั่วแล้วพวกเราก็	

อดไม่ได้	 ต้องซ้ือของกระจุกกระจิกเป็นหม้อ	

ใบจิ๋วกลับไปเป็นของฝากซะหน่อย	ทุกคนเซลฟี่

กับหม้อน้อยจนหน�าใจจึงเดินทางต่อ	 โดย	

จดุหมายสดุท้ายก่อนกลบัของเรากค็อืเจดย์ีเอยีง	

หรอื	พระเจดย์ีมเุตา	เจดย์ีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี	

สัญลักษณ์ส�าคัญของเกาะเกร็ด	 ที่ตั้งอยู่ที่วัด	

ปรมยัยกิาวาส	บรเิวณเดยีวกบัท่าเรอืทีเ่ราข้ามฝ่ัง

มานั่นเอง

	 “พร้อมนะ	หนึ่ง	สอง	ซั่ม!!”

	 สิ้นเสียงชัตเตอร์ทุกคนก็พร้อมใจกัน

โพสท่าถ่ายรูปกันอย่างไม่มีใครยอมใคร	 เสียง

หัวเราะ	 และรอยย้ิมปรากฏขึ้นอย่างนับครั้ง	

ไม่ถ ้วนนับตั้งแต่ออกเดินทางมา	 นอกจาก	

ของฝากทีไ่ด้ตดิไม้ตดิมอืกนัไปแล้ว	ความสขุอกี

เต็มกระบุงก็คือสิ่งที่พวกเราได้กลับไปในวันนี้		

ไม่น่าเช่ือว่าทริปคร้ังนีจ้ะเร่ิมข้ึนจากค�าว่า	OTOP	

ที่ผมเองก็เหมือนกับใครหลายๆ	 คนท่ีมองว่า	

มันต้องเป็นอะไรที่น่าเบื่อ	 ป้า	 และเชย	 จนเมื่อ	

มีโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมา

ผมคิดผิดมาโดยตลอด

	 หากลองเปิดใจและมองหาดีๆ	จะพบว่า	

OTOP	นั้น	อยู่ใกล้	และ	‘ง่าย’	กว่าที่เราคิด

	 ป.ล.	ไม่เชือ่ลองเข้าเซเว่นฯ	ส	ิรบัประกนั

ว่าทุกสาขามีสินค้า	OTOP	ซ่อนอยู่	;)
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บ้านถวาย OTOP Village

	 หากวันหยุดยาวไม่อยากนั่งหาวอยู่

กับบ้านเฉยๆ	 ชุมชนบ้านถวาย	 คืออีกหนึ่ง

หมู่บ้าน	 OTOP	 ที่น่าสนใจ	 ที่นี่เป็นหนึ่งใน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้นชื่อของ

จังหวัดเชียงใหม่	 ไฮไลท์ของชุมชนนี้อยู่ที่

ความพิถีพิถันในงานไม้แกะสลักจากรุ่นสู่รุ่น

เป็นเวลามากกว่า	 40	 ปี	 แต่ถ้าที่นี่มีดีแค่นี้	

เราคงไม่กล้าเอามาแนะน�า	 ส�าหรับใครที่

ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ	 ทางน้ีก็มี

โฮมสเตย์สไตล์ล ้านนาจากคนในชุมชน	

รอต้อนรับอยู ่ด้วย	 ส่วนส�าหรับหนุ ่มสาว	

นกักจิกรรม	ทีน่ีย่งัมสีนามเพนท์บอลให้ลัน่ไก

ใส่กันในยามค�่าคืนอีกด้วยนะ		

	

 นอกจากสินค้าแล้ว OTOP ยังมี ‘หมู่บ้าน OTOP  

เพ่ือการท่องเที่ยว’ รอให้ไปอุดหนุนด้วยการเที่ยวให้สนุกอยู่ 

เพ่ือการท�าความรู้จักเบ้ืองต้น เราคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP 

และโครงการท่องเที่ยวน่าสนใจมาชวนให้แพ็คกระเป๋าใน 

วันหยุดหน้านี้เลย!

เ ที่ ย ว   
แบบ

OTOP

กิน เที่ยว ช้อป OTOP Train

	 หากว่าเราไม่มีเวลาจงปรบมือพลัน~		

มันคงดีไม่น้อย	 ถ้ามีการท่องเที่ยวเวลาสั้นๆ		

แต่มากที่ตอบสนองวิถีชีวิตเร่งรีบของเราได	้	

การรถไฟร่วมมือกับภาคเอกชน	 จัดทริปพิเศษ	

ที่มีชื่อว่า	 ‘กิน	 เที่ยว	 ช้อป	 OTOP	 Train’	 ซึ่ง	

จัดเป็นประจ�าต่อเนื่องแทบทั้งปี	 แต่ละครั้งจะมี

เส้นทางทีแ่ตกต่างกนัไป	แต่สิง่ทีไ่ด้รับเหมอืนกนั

คือการสัมผัสแหล่งท ่องเที่ยวพื้นบ ้านตาม	

แหล่งท่องเที่ยว	 OTOP	 หรือวัดประจ�าชุมชน	

ต่างๆ	ทั้งยังเป็นการเที่ยวในประเทศไทย	กันเงิน

ทองร่ัวไหลอีกด้วย	 สอบถามรายละเอียดได้ที่		

08-1251-2207

หมู่บ้านหนองบัว จ.น่าน

	 แก่แล้วไปไหน?	ค�าถามนีว่ยัรุน่แบบเราๆ	

อาจจะยังไม่เข้าใจ	 เราอาจจะเคยถูกปลูกฝังไว	้

ให้ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ยามแก่ชรา	 แต่เชื่อเถอะว่า

ร้อยทั้งร้อย	 ไม่อยากมีผู้สูงวัยคนไหนอยากเป็น

ภาระของลูกหลาน	 เช่นกันกับผู้สูงวัยในหมู่บ้าน

ไทลื้อที่ช ่วยกันผลักดันหมู ่บ้านให้กลายเป็น	

แหล่งท่องเที่ยว	OTOP	เชิงวัฒนธรรมตามแบบ

ฉบับไทลื้อ	 ส�าหรับผู้แวะมาเยี่ยมชม	 นอกจาก	

จะได้พบท้ังวิถีการท�าผ้าทอของดีชาวไทลื้อ		

ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่	 ยังมีสินค้าพื้นบ้าน	

อื่นๆ	ให้ได้ซื้อหาอีกด้วย	อาจไม่ต้องรอให้แก่ตัว

ไปมากกว่านี้	 หาวันหยุดดีๆ	 แบกกระเป๋าแล้ว	

ออกเดินทางกันเลย	
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	 ชานเรอืนเตม็ไปด้วยผ้า	 ข้างฝากแ็ขวนเสือ้ผ้าฝ้ายเยบ็มอืทีแ่ม่เยบ็เสรจ็แล้ว	 ทีพ่ืน้เตม็ไปด้วยเศษผ้าตัง้แต่เป็นชิน้	 จนเป็นเส้นด้าย	

กระจดักระจายไปทัว่	 มมุหนึง่เป็นม้วนผ้าทีแ่ม่ทอ	บางม้วนทิง้ปลายข้างหนึง่ปลูาดกบัพืน้	 วางทับด้วยกรรไกร	 ชอล์กเขยีนผ้า	 และสายวดั		

เสียงกี่ขยับเป็นจังหวะอยู่ที่ใต้ถุนเรือน	 แม่ก�าลังทอผ้าเพื่อเตรียมเย็บเสื้อล็อตใหม่ส่งไปให้ร้านค้า	 OTOP	 ของหมู่บ้าน	 ก่อนหน้านี้เรา

แทบขายของไม่ได้เพราะปัญหาเรื่องชื่อแบรนด์สินค้าที่สับสนระหว่าง	 OTOP	 กับ	 สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่เพราะ	

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบกลวัว่าแบรนด์	 OTOP	 จะไปเกีย่วข้องกบัการเมอืง	 ซึง่ท�าให้ระบบการขายตดิขัดและชะงักงันไปพกัหนึง่	 เพราะ	

ลกูค้าไม่คุน้ชือ่และสับสนคิดว่าเป็นสินค้าใหม่	แต่พอผ่านพ้นช่วงนั้นมา	การจัดการสินค้าก็เข้ารูปเข้ารอย	และเป็นปกติอีกครั้ง	

	 ข้างกายแม่ยังคงมีกล่องไม้กล่องนั้นอยู่ตลอดเวลา	 ไม่ว่าจะทอ	 วัด	 ตัด	 หรือเย็บ	 กล่องไม้ใบนั้นก็ไม่เคยห่างจากตัวแม่เลย		

แม่รักและหวงกล่องนี้มาก	 เวลานอนก็จะเก็บไว้ที่หัวนอน	 เราเคยนึกว่ามันคงเป็นกล่อง	 ‘ของดี’	 ส�าหรับค้าขายของแม่	 เป็นเครื่องราง	

ของบรรพบุรุษ	

	 แม่ชอบพูดเสมอว่า	 “เราต้องรักษาวิถีชีวิตของเรา	 เสื้อผ้าที่เราตัดนี้เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ	 ท�าให้เรามีอาชีพ	 มีลู่ทาง	

ท�ามาหากิน”	 ยิ่งตอนที่ส่งเสื้อได้มาก	 แม่มีรอยยิ้มตลอดเวลา	 และมีแรงที่จะตัดเย็บเสื้อตัวใหม่อย่างไม่รู้จักเหนื่อยล้า	 ความล�าบาก	

มนัอยูท่ีก่ารเยบ็ด้วยมอืนัน่เอง	แม่ต้องหาวิธเีย็บให้รอยเยบ็นัน้เป็นลวดลาย	ทัง้แบบเดมิ	และแบบทีค่ดิค้นข้ึนมาใหม่	เพ่ือให้สินค้าติดตา	

เป็นที่น่าสนใจ

	 เราเป็นชาวภไูท	อาศยัอยูใ่นทีร่าบตดิล�าน�า้โขงอนักัน้พรมแดนระหว่างสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวกบัราชอาณาจกัรไทย	

เราอยูใ่นแถบนีน้านหลายชัว่อายคุน	อยู่มาตัง้แต่ยงัเป็นป่ารกชฏั	เป็นชมุชนเลก็ๆ	เป็นหมูบ้่าน	เป็นต�าบล	เป็นอ�าเภอ	จนกระทัง่เป็นจงัหวดั

ONCE

กล่องไม้
ของแม่ เรื่อง	:อมรศักดิ์	ศรีสุขกลาง
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	 ทีน่ีม่วีถีิชวีติ	และเราต่างรกัษาวถีิชวีติของเราไว้	เพือ่บ่งบอกตวัตนของเรา	ธรรมเนยีมของบ้านเรา	ผู้หญงิในหมูบ้่านเป็นแม่เรอืน	

เป็นแม่ศร	ีเป็นช่างฝีมอื	เป็นก�าลงัหลกัของชมุชนในงานหตัถกรรม	เป็นผู้เตรยีมสิง่ของเครือ่งใช้ส�าหรบัการแต่งงานทีเ่รยีกว่า	เครือ่งสม*		

เป็นเช่นนี้มานานแสนนาน	แม้ยุคสมัยจะรุกไล่	แต่เราชาวบ้านนาหนองแคน	ก็ยังคงรักษาชิ้นส่วนส�าคัญของชีวิต	คือวิถีภูไท	วัฒนธรรม

และค�าสอนของบรรพชนเป็นเครื่องด�าเนินชีวิตเสมอมา	 แม้หลายหมู่บ้านในแถบต�าบลหนองสูงนี้จะได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปบ้างแล้ว		

แต่หมูบ้่านเรากยั็งยนืหยัดอยู่อย่างเข้มแขง็	แม่เป็นหนึง่ในนัน้	ฝีมอืแม่เหมอืนเทพเจ้าเสกสร้างมา	จะเรียกมอืเทวดากไ็ม่ผดิ	ตดั	เยบ็ผ้าฝ้าย

เป็นอาภรณ์อย่างประณตีและช�านาญ	ฝีมอืการทอลวดลายบนผนืผ้าเหล่านัน้		เป็นทีโ่จษขานกนัไปทัว่	ถงึมอืของหญงิงามบ้านนาหนองแคน		

	 ตัง้แต่แตกเนือ้สาว	 ใครแต่งงานแต่งการกต้็องขอเอาเสือ้	 กางเกง	 และงานฝีมอืของแม่ไปประกอบเครือ่งสมเป็นทีเ่ชดิหน้าชตูา		

แม่เองกห็าใช่คนขีร้ิว้ขีเ้หร่	นบัว่าเป็นหญงิชาวบ้านทีง่ามไม่น้อย	เป็นทีห่มายปองของชายทัง้ในหมูบ้่าน	และไอ้หนุม่ต่างถิน่	กระทั่งพ่อแม่ของ

เจ้าหนุม่ทัง้หลายกย็งัชืม่ชม	บ้านเรอืนทีแ่หว่งวิน่ด้วยขาดแม่ศรีเรือน	กต่็างต้องการให้แม่เป็นผู้เตมิเตม็	แต่หลายปีผ่านไปก็ไม่มชีายหนุม่

ที่ไหนได้ครอบครองหัวใจของแม่

	 พ่อเป็นหนุม่ต่างถิน่ทีเ่ดนิทางออกจากบ้านเกดิทีแ่ล้งร้ายและอดอยาก	มาแสวงโชคในชุมชนใกล้ล�าโขง	 พ่อลงหลกัปักฐาน	หกัร้าง

ถางพง	และท�าไร่ไถนา	

	 แม่บอกว่า	 หากพ่อต้องเดินผ่านบ้านปู่	 พ่อจะชายตามองเข้ามาในบ้านขณะแม่นั่งทอผ้าอยู่ที่ใต้ถุนเรือน	 ปู่ที่นั่งเอกเขนกอยู่	

บนชานเรือนก็จะค่อยส่งเสียงกระแอมไอ	 หรือร้องด่าลอยลมออกไป	 “หมาอยู่สิเหล๋อมันเลาะรั้วเฮานั้น”	 อะไรท�านองนี้	 ในบรรดา	

ชายหนุ่มที่วนเวียนมาเกาะแกะแม่ในช่วงนั้นล้วนแสดงออกชัดเจนว่ามาจีบแม่	 แวะเวียนเข้าบ้านเอาของมาฝากไม่ขาดมือ	 เพื่อนปู่ที	่

มาเยี่ยมมักแซวว่า	 “กระได๋บ๊านพ่อเฒ่าใหญ๋น้ีบ่แห้งเลยน้อ”	 แม่บอกว่าน่ันยิ่งท�าให้ปู่คุยโอ่ทับไปอีกว่า	 “ลูกสาวเพิ่นง๋ามก็ซั่นละเน๋อ”		

แล้วก็ลั่นเสียงหัวเราะกันขึ้น	

	 บ้านปูไ่ม่มสีมบตัอิะไรนอกจากฝ้ายทอประณตีฝีมอืแม่	ปีนัน้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดกูาล	หมูบ้่านใกล้เคยีง	และบ้านนาหนองแคน

ก็โดนภัยแล้งนี้ด้วย	 ผู้คนอดอยากยากแค้นไปทุกหย่อมหญ้า	 ด�ารงชีวิตกันด้วยฝีมือแรงงาน	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน	 บ้านปู่มี	

แม่คอยทอผ้าฝ้ายไปแลกเกลอื	แลกข้าวมาจนุเจอื	พ่อทีเ่พิง่หนแีล้งมาแดนไกลเจอแล้งเข้าไปอกีรอบกแ็ทบสิน้หวงั	อาศยัฝีมอืทางช่างไม้

ท�าของใช้ไปแลกของกินมาพอด�ารงชีวิตอยู่ได้	 บ้านเรือนอื่นก็อาศัยมรดกภูมิปัญญาบรรพชนหล่อเลี้ยงตนเองเพื่อข้ามผ่านห้วงเวลา	

ความอดอยากไป	และในยามดึกของคืนที่ดินระเหยไอร้อนขึ้นอบบ้านนาหนองแคน	โจรต่างบ้านก็บุกขึ้นบ้านปู่	สองคนเอาปืนหน้าไม้ขู่

แม่กับปู่อยู่	อีกสองสามคนก็ค้นบ้านหาของ	เมื่อมันหาทรัพย์สิ่งสินมีค่าใดไม่ได้ก็คว้าเอาผ้าไปหลายมัด	พ่อเผอิญผ่านมาแอบเมียงมอง

เข้าไปบ้านอย่างเคยชินพบเห็นความผิดปกติ	 จึงแอบซุ่มดูอยู่ที่ป่าข้างบ้าน	 เมื่อโจรเอาของออกไป	 พ่อก็ไปชวนเพื่อนบ้านหนุ่มฉกรรจ์	

ที่สนิทกันสองสามคนออกติดตาม	

	 เช้าตรู่วันใหม่เมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นทาบท้องฟ้า	 และนกกาบินว่อนออกหากิน	 พอได้น�าผ้าฝ้าย	 กับข้าวของที่โดนปล้นไปกลับมา

คืนให้ปู่	พ่อเป็นผู้ชนะใจปู่	และเป็นผู้ครอบครองหัวใจหญิงสาวผู้โดดเด่นของหมู่บ้าน		

	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2544	 รัฐต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน	 โดยใช้โมเดลจากต่างประเทศในการส่งเสริมสินค้าชุมชน	 เพิ่มอาชีพ	

ให้คนได้ท�างานอยู่ที่บ้านเกิด	และส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น	ภายใต้แบรนด์	OTOP	รัฐเรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่า	หนึ่งต�าบล	หนึ่ง

ผลติภณัฑ์	ในเยน็วนัหนึง่หลงัข่าวการแถลงโครงการของผูร้บัหน้าทีด่�าเนนิการด้านนโยบายของรฐั	ผูใ้หญ่เรยีกประชมุลกูบ้านเป็นการใหญ่	

คนในหมู่บ้านมากมายมารวมกัน	 คนเฒ่าคนแก่น่ังคุยถึงอดีตกันอยู่บนเก้าอ้ีแถวหน้าสุด	 และหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยยืนอยู่ที่เสาศาลา	

กลางบ้านที่เปิดโล่งทั้งสี่ทิศ	 คุยเรื่องท�ามาหากิน	 และเรื่องสัพเพเหระ	 ส่วนพวกผู้หญิงก็ยึดเก้าอี้นั่งกันเป็นกลุ่มๆ	 ถามไถ่เรื่องบ้านช่อง

เรือนชาน	ปล่อยเด็กๆ	วิ่งเล่นกันที่ด้านนอกส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวกันจ้าละหวั่น	

	 ข่าวส�าคัญของวันนี้คือแม่จะได้เป็นแกนน�าสตรีในหมู่บ้าน	 เพื่อด�าเนินการเย็บผ้าฝ้ายด้วยมือ	 ซึ่งเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ตามแบบ

ภไูททีเ่ราใส่กนัมาหลายปีดดีกั	แต่เริม่ถูกลมืเลอืนเมือ่การคมนาคมสะดวกขึน้	การเข้าเมอืงท�าให้คนในหมูบ้่านหนัมาใส่ชดุตามสมยันยิม

เพื่อมิให้เป็นที่หยามหยัน	 หรือแปลกตาของคนในเมือง	 เสื้อผ้าฝ้ายเย็บมือ	 ประดับลายที่บรรจงปักด้วยมือเช่นเดียวกันนั้น	 ถูกลด	

ความนิยมลง	นอกจากแม่ที่ใส่เป็นประจ�า	และพ่อที่ใส่ไปงานบวช	งานแต่ง	ต่างๆ	แล้ว	ครอบครัวอื่นก็แทบจะเลิกใส	่ยิ่งรุ่นลูกหลาน

มิต้องไปถามถึง
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	 แม่ท�างานชิน้นีม้านมนาน	 มคีวามช�านาญ	 และมกีารพลกิแพลงลายปักได้หลายแบบ	 งานช้ินนีจ้งึเป็นงานทีไ่ม่อยากเยน็อะไรนกั		

ทุกวันในเวลาสายๆ	 ไปจนเย็นพวกป้า	 น้า	 อา	 และผู้หญิงในหมู่บ้านต่างพากันมาที่บ้านของเรา	 ผลัดเปลี่ยนเวียนกัน	 บางคนมา

ชั่วประเดี๋ยวประด๋าวก็กลับไป	บางคนมานั่งอยู่เป็นวันๆ	จนเย็นจึงกลับ	ต่างคนต่างมาหัดตัดเย็บ	ทอผ้าฝ้าย	และหัดปักลาย	 เย็บลาย	

เสื้อผ้าเหล่านั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	อย่างช้าๆ	ตามประสาการใช้แรงคน	และต้องอาศัยความประณีต	พอเยอะเข้าผู้ใหญ่กับเมียก็เข้ามารับเสื้อ	

กางเกง	ผ้าฝ้ายเย็บมือจากแม	่ เพื่อจะน�าไปขายในร้านค้า	OTOP	ของต�าบลหนองสูง	ส่งไปยังตัวเมืองมุกดาหาร	กรุงเทพฯ	และศูนย์	

OTOP	อืน่ๆ	เสือ้ผ้าฝ้ายของแม่ใส่สบาย	ระบายความร้อนดี	และไม่อดึอดั	เนือ้ผ้าโปร่งเบา	เข้ากบัสภาพภมูอิากาศเมอืงไทย	ประกอบกับ	

การเย็บปักลวดลายต่างๆ	ที่ประณีตงดงาม	ส่งผ่านความตั้งใจของแม	่และหญิงชาวภูไทแห่งบ้านนาหนองแคน	คนจึงนิยมซื้อหาไปใส่

กันมาก	แม่คิดค้นลายใหม่ๆ	ออกมาเพื่อให้ดูแปลกตาน่าซื้อ	น่าใส่	 ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับด	ีหนุ่มสาว	และเด็กๆ	ต่างหันกลับมาใช้ชุด	

ผ้าฝ้ายเย็บมือเป็นชุดใส่ประจ�าวัน	พอจะออกจากบ้านเข้าเมือง	หรือไปเที่ยวจึงเปลี่ยนเป็นชุดอย่างสมัยนิยมกัน	 วิถีแห่งภูไทกลับคืนสู่

หมู่บ้าน	และฝีมือของแม่ก็ได้รับการสืบทอดขยายวงกว้างออกไป		

	 แม่นั่งเย็บเสื้อตัวใหม่โดยมีกล่องคู่ใจอยู่ข้างๆ	ฉันเข้าไปใกล้	แลเห็นลายแกะไม้ฝีมือดีรูปหนุ่มสาวเกี้ยวพาราสีกันอยู่	นึกสงสัย

จึงถามออกไปลอยๆ	ว่าท�าไมแม่ถึงติดกล่องไม้ใบนี้ไว้กับตัวตลอดเวลา	“มันเป็นความลับของแม่”	แม่บอกขณะสองมือยังปักเข็มลงบน

ผ้าฝ้ายสีขาวไปเรื่อยๆ	 ความเงียบของแม่พร้อมอมยิ้มน้อยๆ	 นั้นยิ่งชวนให้อยากรู้	 “ความลับอะไรเหรอแม่!”	 ฉันเปลี่ยนความสงสัย	

ภายในใจเป็นถ้อยค�า	 เปล่งออกไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น	 แม่ก็เหมือนยั่วเย้าความอยากรู้เหล่านั้นด้วยรอยยิ้มในความเงียบ		

และค่อยบรรจงเย็บผ้าเรื่อยไป	 ฉันทนสงสัยในร้อยยิ้มยั่วนั้นไม่นานก็กระเซ้าหนักขึ้น	 “เอ๊ะ!	 เร่ืองของผู้ใหญ่”	 แม่ว่าพลางเย็บจับ	

เม็ดกระดุมกะลามะพร้าวมาวางบนคอเสื้อ	 ขยับอยู่สองสามคร้ัง	 เมื่อได้ที่เหมาะเจาะแม่ก็เย็บกระดุมเม็ดนั้นติดเข้าไป	 เสร็จเรียบร้อย	

แม่ก็ตัดด้ายและเก็บเข็มกับอุปกรณ์อื่นๆ	ลงกล่อง	ก่อนสลัดเสื้อตัวใหม่แล้วยกขึ้นดูความเรียบร้อย

	 “แม่เล่าความลับของกล่องนี้หน่อยสิ	 นะแม่นะ”	 แม่ลุกเอาเสื้อตัวใหม่ไปแขวนรวมกับตัวอื่นๆ	 ขณะฉันก็ส่งเสียงทวงถาม	

เรื่องราวกล่องไม้ของแม่ไม่ลดละ	 “พ่อแกท�าให้ตอนแต่งงาน”	 แม่เล่าเร่ืองราวขณะหันหลังให้ฉัน	 สายตาแม่ทอดมองไปยังเสื้อท่ีแขวน

เรียงราย	ไม่มีใครรู้ว่าขณะที่เล่าแม่ก�าลังคิดอะไร	“พ่อเขารู้ว่าแม่ชอบทอผ้า	 เย็บผ้า	 เลยท�ากล่องใส่ด้าย	เข็ม	และเครื่องมือตัดเย็บให้”	

แม่หันกลับมายิ้มแล้วไล่ให้ฉันไปซื้อด้ายมาให้

	 กล่องใบนี้ถือเป็นตัวแทนแห่งความรักของหนุ่มสาวชาวบ้าน	 ส่งผ่านถึงมรดกภูมิปัญญา	 กล่องไม้ของพ่อ	 เป็นส่วนหน่ึงของ	

เสื้อผ้าฝ้ายเย็บมือของแม่	เหมือนความรักของพ่อ	ที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในตัวฉัน	ลูกของแม่

	 ฉันท�างานต่อจากแม่	 ทุกเส้นใยฝ้าย	 และผืนผ้า	 ทอดออกไปแสนไกล	 ผสานเข้ากับฝืมือและจินตนาการ	 มรดกของบรรพชน	

จะยั่งยืนต่อไปยาวนานด้วยการสืบทอดของอนุชน	 สืบต่อสายธารความรัก	 ยาวนาน	 และไม่รู้สิ้นสุดดั่งสายน�้าโขงที่หลากไหลไม่รู้สิ้น		

ฉันเป็นสายเลือดของแม่	 ฉันเป็น	 ‘ลูก’	 ของชนเผ่า	 และเป็นฝีมือแรงงานส�าคัญของต�าบล	 ความรักของพ่อกับแม่ส่งผ่านเสื้อผ้าฝ้าย	

เย็บมือแห่งบ้านนาหนองแคน	เราต่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	นั่นคือฉันต้องสืบทอดวิถีแห่งการปักเย็บ	รับกล่องไม้ใบนั้นต่อจากแม่

	 มือของสาวชาวภูไทยังสาละวนอยู่กับงานผ้า	ยังเย็บปักถักทอต่อลายให้กับเสื้อผ้าฝ้ายภูไทบ้านนาหนองแคน	ดูโน่นสิ	ลูกหลาน

ตัวเล็กๆ	ก�าลังวิ่งเล่นอยู่ที่ลานบ้าน	เขาคือทายาทของเราที่ถักทอต่อสาน	ดูชุดที่เขาใส่กันสิ	นั่นคือผ้าเย็บมือของพ่อแม่ที่บรรจง	ตัด	ด้น	

และเย็บให้พอเหมาะกับพวกเขา	สายเลือดจะส่งต่อสายเลือด	คุณค่าภายในมิได้พักต้องบอกสอน	หากจะซึมซับไปเองจากใจสู่ใจ

*เครื่องสม	หมายถึง	ข้าวของเครื่องใช้ในงานแต่งงานของชาวภูไท	เช่น	ผ้าห่ม	หมอน	เสื้อ	กางเกง	ฯลฯ	

เครื่องประกอบงานแต่งพวกนี้ส่วนมากให้ผู้หญิงเป็นคนเตรียม

แรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าฝ้ายเย็บมือ	สินค้า	OTOP	ของบ้านนาหนองแคน	

อ�าเภอหนองสูง	จังหวัดมุกดาหาร



แคนโต้ 10 บทที่ได้แรงบันดาลใจ
จากสินค้า OTOP ประจำ ตำ บล

POET

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

One Tambon
One Poetry

เรื่อง	:	อมรศักดิ	์ศรีสุขกลาง
ภาพประกอบ	:	วิชชุตา	ลิมปณะวัสส์



(โม) วัชรพงษ์ แดงปลาดศราวลี ศุภกาญจน์วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

พรชนก บัวสุข

พาฝัน พลเยี่ยมอมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง

ธีระพร ช่วยโสภา

ยิ่งพงศ์ ล้อศิริรัตน์ 
ของดีตำ บลทุ่งสองห้องของดีตำ บลหนองตาแต้มของดีตำ บลวังบูรพาภิรมย์ของดีตำ บลหงาว

วนิสา พัดศรี
ของดีตำ บลปากน้ำ โพของดีตำ บลเสาธงหิน

ของดีตำ บลศรีกะอางของดีตำ บลผึ่งแดด
ฉัตรชนก ทองศรีสุข
ของดีตำ บลบางระมาด

ของดีตำ บลหัวรอ

รัชนันท์ เพชรจำ นงค์

คุกกี้

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

ไข่ ปาล์ม

ของดีตำ บลคลองถนน ของดีตำ บลนาเสียว
พัชนิดา มณีโชติ
ของดีตำ บลไม้เค็ด

ตุลโมนุ่นปาล์ม

มายด์บุ๊ค

แพรม่อน จ๋าย

เต๋า

OUR TEAM





โครงการดีๆ จากส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามา 

เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะทางการเขียนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเพื่อร่วมสานฝันเส้นทางสู่ 

การเป็นนกัเขยีนของเยาวชน เราได้สร้างกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาทกัษะด้านการเขยีน 

ที่เข้มข้น เป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่หลงรักในตัวอักษร 

ลุกขึ้นจับปากกาหัดเขียน คงจะดีหากเยาวชนได้รับโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการ

เขียนภายใต้ค�าแนะน�าของผู้มีประสบการณ์ในวงการหนังสือและนักเขียนมืออาชีพ

เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่เยาวชนผู้เข้าโครงการทั้งหมดกว่า 40 คน ได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรนักเขียน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิด วางแผน น้องๆ 

เยาวชน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และการฝึกฝนตนเองอย่างหนัก เพ่ือสร้างสรรค์ 

ผลงานตามแบบฉบับของตัวเอง ก่อนจะแบ่งกลุ ่ม เพ่ือลงมือท�านิตยสารกันจริงๆ  

โดยมี คุณจักรพันธุ์ ขวัญมงคล คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล และคุณจิราภรณ์ วิหวา  

เป็นบรรณาธิการอ�านวยการ คอยดูแลผลงานโดยรวมให้ออกมาเป็นรูปเล่ม

หน้าแรกของนักเขียนเพ่ิงเริ่มต้นขึ้น ในวันนี้พวกเขาและเธอก�าลังอยู่ในช่วงของ 

การออกแบบความฝัน ซึ่งความฝันเหล่านี้ ก�าลังรอให้เยาวชนสั่งสมประสบการณ์  

โดยพวกเราสามารถร่วมเป็นก�าลังใจให้กับเยาวชนผู้ที่รักในงานเขียน และติดตาม 

อ่านนิตยสารฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่มนี้ ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th
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