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บ้า้นนาต้้นจั่่�น  
ขัับเคลื่่�อนชุุมชุนด้้วยระบบจััด้การแบบ Win-Win

เรื่่�องเล่่า...เล่่าเรื่่�อง (ท้้องถิ่่�น) อย่างไร? 
ให้้ธุุรก่จัชุุมชุนปััง!

เปัลื่่�ยนชุุมชุนเลื่็กๆ “ออนใต้้”
เป็ันจุัด้เช็ุกอ่นแห่้งความสุุขัแบบครบเคร่�อง

Unique Vantage
กลยุุทธ์์สร้้างความได้้เปรี้ยุบ
ให้้ธุ์ร้กิจชุุมชุนท่องเท่�ยุว
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Unique Vantage
กลยุุทธ์์สร้้างความได้้เปร้ียุบให้้ธ์ุร้กิจชุุมชุนท่องเที�ยุว

 หนึ่่�งในึ่กลไกของการขับเคล่�อนึ่เศรษฐกิจฐานึ่รากของรัฐบาล  
ค่อ การพััฒนึ่าการท่่องเท่่�ยวชุุมชุนึ่ ให้เกิดการสร้างและกระจาย 
รายได้ควบค่ ่ไปกับความยั �งย ่นึ่ของชุุมชุนึ่ในึ่ท่้องถิ่ิ �นึ่ต่ ่างๆ  
จะเห็นึ่ได้ว่า ท่่ �ผ่่านึ่มา กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม เป็นึ่อ่กหนึ่่�ง 
หนึ่่วยงานึ่ท่่�ดำาเนึ่ินึ่กิจกรรมเพั่�อส่งเสริมให้เกิดการพััฒนึ่าวิสาหกิจ
ชุุมชุนึ่ให้สามารถิ่ต่อบโจท่ย์การท่่องเท่่ �ยวได้มากข่ �นึ่ โดยผ่่านึ่ 
โครงการหม่่บ้านึ่อุต่สาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village  
: CIV) 

 อุต่สาหกรรมสารฉบับนึ่่� จ่งได้รวบรวมต่้นึ่แบบหม่่บ้านึ่ CIV  
ท่่�ได้รับการพััฒนึ่า มาถิ่่ายท่อดให้เห็นึ่ถิ่่งความสำาเร็จท่่ �เกิดข่ �นึ่  
เพั่�อนึ่ำาไปส่่การเป็นึ่โมเดลให้ชุุมชุนึ่อ่�นึ่ได้เดินึ่ต่ามรอย พัร้อมเร่�องราว
กลยุท่ธ์์ท่่�จะชุ่วยสร้างความได้เปร่ยบให้กับธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยว
สามารถิ่เต่ิบโต่ได้อย่างแข็งแกร่ง แต่่ยังคงไว้ซึ่่�งเสนึ่่ห์ของความเป็นึ่ 
วิถิ่่ชุุมชุนึ่ท่่�ยากจะเล่ยนึ่แบบได้ ต่ลอดจนึ่แนึ่วคิดของการท่ำาธ์ุรกิจ 
สไต่ล์ Local ท่่�สอดรับกับพัฤต่ิกรรมผ่่้บริโภคและบริบท่การท่่องเท่่�ยว
ร่ปแบบใหม่หลังเกิดการแพัร่ระบาดของโควิด-19

 เร่ �องราวท่ั�งหมดนึ่่� ไม่ได้เป็นึ่เพั่ยงแค่แรงบันึ่ดาลใจ แต่่นึ่่�ค่อ 
คัมภ่ร์ท่่ �ถิ่อดจากประสบการณ์์จริง ดังนึ่ั�นึ่ หากธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ไหนึ่ 
ยังค้นึ่หาแนึ่วท่างของต่ัวเองไม่เจอ ลองเปิดคัมภ่ร์ฉบับนึ่่�ด่ คุณ์อาจ
จะเห็นึ่หนึ่ท่างท่่�ชุัดเจนึ่ของต่ัวเองได้...

พัักตร์์อััมพัร์ร์ณ ตั�งวศิินธร์ร์ม
บรรณ์าธิ์การบริหาร

วารสารอุุตสาหกรรมตีพิิมพิ์ต่อุเนื่่�อุง
ยาวนื่านื่นื่ับถึึงปััจจุบันื่เปั็นื่เวลากว่า 64 ปัี

เจ้าของ
กร์มส่่งเส่ร์ิมอัุตส่าหกร์ร์ม

เลขท่่� 75/6 ถิ่นึ่นึ่พัระรามท่่� 6 เขต่ราชุเท่ว่ กรุงเท่พัฯ 10400
โท่รศัพัท่์ 0 2430 6865, 0 2430 6866

ที�ปร้ึกษา
นายณัฐพัล ร์ังส่ิตพัล
อธ์ิบด่กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม

นายภาส่กร์ ชััยร์ัตน์
รองอธ์ิบด่กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม

นายเจตนิพัิฐ ร์อัดภัย
รองอธ์ิบด่กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม

นางส่าวณัฏฐิญา เนตยสุ่ภา
รองอธ์ิบด่กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม

นางส่าวปร์ะเทืือัง พัฤกษาพัิทืักษ์กุล
เลขานึุ่การกรม กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม

บร้ร้ณาธ์ิการ้บร้ิห้าร้
นางส่าวพัักตร์์อััมพัร์ร์ณ ตั�งวศิินธร์ร์ม
ผ่่้อำานึ่วยการกลุ่มประชุาสัมพัันึ่ธ์์

บร้ร้ณาธ์ิการ้
นึ่างสาววรรณ์ศิริ กางกั�นึ่

กองบร้ร้ณาธ์ิการ้
นึ่างสาวนึ่ฤมล ผ่่ �งเนึ่่ยม, นึ่ายไพัฑู่รย์ มะเม่ยเม่อง, 
นึ่างสาวนึ่ราภรณ์์ เต่ยหล้า, นึ่างสาวเกสรา จันึ่ท่ร์งาม, 
นึ่างสมใจ ร ัต่นึ่โชุต่ิ , นึ่างสาวก ัญศิญา ชุ ุมศร ่ ,  
นึ่างสาวกนึ่กรักษ์ นึุ่ก่ลโรจนึ่์, นึ่างสาวศิริธ์ร ชุัยรัต่นึ่์, 
นึ่างสาวธ์นึ่าวด่ ก ุญแจนึ่าค, นึ่างสาวสุดา วิชุ ัย,  
นึ่ายปิยะวุฒิ จันึ่ท่ร์เสนึ่า, นึ่ายสุรินึ่ท่ร์ ม่วงนึ่้อย

บร้ร้ณาธ์ิการ้ที�ปร้ึกษา
นึ่างสาวแพัรวภัท่ร โภวาท่่

จัด้พิิมพ์ิ
บริษัท่ เพันึ่นึ่ินึ่ซึ่่ลาร ์ แอสโซึ่ซึ่ิเอท่ส์ จ ำาก ัด : 100/6  
ซึ่อยอาร่ย ์ส ัมพัันึ่ธ์์ 3 ถิ่นึ่นึ่พัหลโยธ์ินึ่ แขวงพัญาไท่ 
เขต่พัญาไท่ กรุงเท่พัฯ 10400 โท่รศัพัท่์ 0 2270 1123-4 
โท่รสาร 0 2270 1125

Editor
Talks

ส่มัคร์ได้ 3 ช่ัอังทืาง
  สมัครท่างไปรษณ่์ย์ จ่าหน้ึ่าซึ่องถ่ิ่ง
  บร์ร์ณาธิการ์วาร์ส่าร์อุัตส่าหกร์ร์มส่าร์

กลุ่มปร์ะชัาสั่มพัันธ์ กร์มส่่งเส่ริ์มอุัตส่าหกร์ร์ม  
ถนนพัร์ะร์ามทื่� 6 เขตร์าชัเทืว่ กร์ุงเทืพัฯ 10400
2 สมัครผ่่านึ่ Google Form : 

https://forms.gle/tmXXccJjmTjzZjPK9
3 สมัครผ่่านึ่ QR Code

สมัคร้
สมาชิุก
วาร้สาร้ 1

 “บท่ความ บท่สัมภาษณ์์ หร่องานึ่เข่ยนึ่ท่่�ต่่พัิมพั์ในึ่วารสาร 
เล่มนึ่่� เป็นึ่ความคิดเห็นึ่ส่วนึ่ต่ัวของผ่่้เข่ยนึ่แต่่ละท่่านึ่ ท่างวารสาร
ไม่จำาเป็นึ่ต่้องเห็นึ่ด้วยเสมอไป หากประสงค์จะนึ่ำาบท่ความใดๆ  
ในึ่วารสารไปต่่พัิมพั์เผ่ยแพัร่ ควรแจ้งเป็นึ่ลายลักษณ์์อักษร 
ต่่อกองบรรณ์าธ์ิการ”
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 จากการเปิดเผ่ยของ วัชุรุนึ่ จุ้ยจำาลอง
ผ่่้อำานึ่วยการกองพััฒนึ่าอุต่สาหกรรม
ชุุมชุนึ่ กรมส่งเสร ิมอุต่สาหกรรม  
กล่าวว่า แนึ่วท่างการพััฒนึ่าชุุมชุนึ่ 
ท่่ �ผ่ ่านึ่มาจะพัยายามมุ ่งเนึ่้นึ่ท่ำาให  ้
ชุุมชุนึ่สามารถิ่ย่นึ่ได้ด้วยต่นึ่เองและเกิด
ความเข้มแข็งจากภายในึ่ ซึ่่ �งเป็นึ่ 
การเดินึ่ต่ามแนึ่วท่างของหลักปรัชุญา
เศรษฐก ิจพัอเพั ่ยงของในึ่หลวง 
รัชุกาลท่่� 9 นัึ่�นึ่ค่อ 

 1. ชุุมชุนึ่ต้่องระเบิดจากข้างในึ่ก่อนึ่ 
ท่ำาให้ชุุมชุนึ่เกิดการต่่ �นึ่ต่ัวและเป็นึ่ 
แกนึ่กลางในึ่การท่�่จะพััฒนึ่าต่วัเอง 

 2. ชุุมชุนึ่ต่้องเนึ่้นึ่การพั่�งพัาต่ัวเอง
ต่ามหลักเศรษฐกิจพัอเพัย่ง

 3 . เม ่ �อพั ่ � งพัาต่ ัว เองได ้แล ้ว  
ชุุมชุนึ่ก็ต่้องเริ �มพั่�งพัากันึ่เอง ต่้องม่ 
ความเข้มแข็งท่่ �จะเชุ่ �อมโยงหากันึ่  
ยกตั่วอย่าง ชุุมชุนึ่หน่ึ่�งซ่ึ่�อเคร�่องจักรมา 
1 เคร่�อง ผ่ลิต่ได้ 100 ชุิ�นึ่ต่่อชุั�วโมง  

แต่่ชุุมชุนึ่ต่้องการผ่ลิต่เพั่ยง 50 ชุิ�นึ่ 
ต่่อชุั �วโมง ท่ำาให้ม่ก ำาลังการผ่ลิต่ 
ส่วนึ่เกินึ่อย่ ่ดงันัึ่�นึ่ แท่นึ่ท่่�อ่กชุุมชุนึ่หน่ึ่�ง
จะต่้องไปซึ่่ �อเคร่ �องจักรเหม่อนึ่กันึ่  
เขาสามารถิ่ท่่�จะแชุร์ แบ่งปันึ่เคร่�องจักร
กันึ่ได้ เหล่านึ่่�เร่ยกว่าเป็นึ่การพั่�งพัากันึ่
ของชุุมชุนึ่

 จากท่่ �กล่าวมาท่ั �งหมด นึ่ั �นึ่ค่อ  
หัวใจหลักของการพััฒนึ่าภายใต่  ้
โครงการ CIV ซึ่่�งปัจจุบันึ่ม่หม่่บ้านึ่
อ ุต่สาหกรรมสร ้างสรรค ์ท่ ่ � ได ้ร ับ 
การคัดเล่อกเข้าร่วมโครงการท่ั�งสิ �นึ่  
251 หม่่บ้านึ่จากท่ั�วประเท่ศ โดยม ่
ชุุมชุนึ่ท่่�สามารถิ่พััฒนึ่าต่ัวเองจนึ่เกิด 
ความเข้มแข็งซึ่่ �งจัดอย่ ่ในึ่ระดับ A  
ได้แล้วประมาณ์ 40 ชุุมชุนึ่ด้วยกันึ่  
และแนึ่่นึ่อนึ่ว่า เป้าหมายของกรม 
ส่งเสริมอุต่สาหกรรมต่้องการผ่ลักดันึ่ 
ให้ชุุมชุนึ่อ่�นึ่ๆ เกิดความเข้มแข็งและม่
ศักยภาพัในึ่ระดับ A เพัิ �มมากข่ �นึ่ 
อย่างต่อ่เน่ึ่�อง

ก้าวจาก Start 
แกร้่งอยุ่าง Strong 
เติบโตส่่ Sustainable

 ถิ่่งต่รงนึ่่� ผ่่้อำานึ่วยการกองพััฒนึ่า
อ ุต่สาหกรรมชุ ุมชุนึ่เล ่ าต่ ่ อว ่ า  
การส่งเสริมหม่่บ้านึ่ CIV แบ่งออกเป็นึ่  
3 เฟส ค่อ ชุ่วงป ี 2559-2563 เร่ยกว่า 
เป็นึ่ชุ่วง Start ค่อ การกระตุ้่นึ่ให้ชุุมชุนึ่
เร่ยนึ่ร่้ท่่ �จะพััฒนึ่าต่ัวเอง และเข้าใจ 
ด้วยว่า แท่้จร ิงแล้วการจะด่งด่ด 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวเข้ามาในึ่พ่ั�นึ่ท่่�นัึ่�นึ่ ไม่จำาเป็นึ่
ต้่องม่แค่ท่รัพัยากรธ์รรมชุาติ่อย่างเด่ยว 
แต่่สามารถิ่ท่่ �จะต่่อยอดสร้างสรรค์ 
สิ �งใหม่ๆ ให้เกิดข่ �นึ่ได้ โดยเฉพัาะ 
การพััฒนึ่าผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ชุุมชุนึ่ท่่�มาจาก
ภ่มิปัญญาท่้องถิ่ิ �นึ่หร่ออัต่ลักษณ์ ์
ของชุุมชุนึ่นัึ่�นึ่ๆ 

 “หลักอย่างแรกของ CIV ค ่อ  
Consensus หร่อการเห็นึ่พั้องต่้องกันึ่ 
เพัราะการจะท่ำาให้ชุุมชุนึ่รวมเป็นึ่กลุ่มได้
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 จากการเปิดเผ่ยของ วัชุรุนึ่ จุ้ยจำาลอง
ผ่่้อำานึ่วยการกองพััฒนึ่าอุต่สาหกรรม
ชุุมชุนึ่ กรมส่งเสร ิมอุต่สาหกรรม  
กล่าวว่า แนึ่วท่างการพััฒนึ่าชุุมชุนึ่ 
ท่่ �ผ่ ่านึ่มาจะพัยายามมุ ่งเนึ่้นึ่ท่ำาให  ้
ชุุมชุนึ่สามารถิ่ย่นึ่ได้ด้วยต่นึ่เองและเกิด
ความเข้มแข็งจากภายในึ่ ซึ่่ �งเป็นึ่ 
การเดินึ่ต่ามแนึ่วท่างของหลักปรัชุญา
เศรษฐก ิจพัอเพั ่ยงของในึ่หลวง 
รัชุกาลท่่� 9 นัึ่�นึ่ค่อ 

 1. ชุุมชุนึ่ต้่องระเบิดจากข้างในึ่ก่อนึ่ 
ท่ำาให้ชุุมชุนึ่เกิดการต่่ �นึ่ต่ัวและเป็นึ่ 
แกนึ่กลางในึ่การท่่�จะพััฒนึ่าตั่วเอง 

 2. ชุุมชุนึ่ต่้องเนึ่้นึ่การพั่�งพัาต่ัวเอง
ต่ามหลักเศรษฐกิจพัอเพ่ัยง

 3 . เม ่ �อพั ่ � งพัาต่ ัว เองได ้แล ้ว  
ชุุมชุนึ่ก็ต่้องเริ �มพั่�งพัากันึ่เอง ต่้องม่ 
ความเข้มแข็งท่่ �จะเชุ่ �อมโยงหากันึ่  
ยกตั่วอย่าง ชุุมชุนึ่หน่ึ่�งซ่ึ่�อเคร�่องจักรมา 
1 เคร่�อง ผ่ลิต่ได้ 100 ชุิ�นึ่ต่่อชุั�วโมง  

แต่่ชุุมชุนึ่ต่้องการผ่ลิต่เพั่ยง 50 ชุิ�นึ่ 
ต่่อชุั �วโมง ท่ำาให้ม่ก ำาลังการผ่ลิต่ 
สว่นึ่เกนิึ่อย่ ่ดงันัึ่�นึ่ แท่นึ่ท่่�อ่กชุุมชุนึ่หน่ึ่�ง
จะต่้องไปซึ่่ �อเคร่ �องจักรเหม่อนึ่กันึ่  
เขาสามารถิ่ท่่�จะแชุร์ แบ่งปันึ่เคร่�องจักร
กันึ่ได้ เหล่านึ่่�เร่ยกว่าเป็นึ่การพั่�งพัากันึ่
ของชุุมชุนึ่

 จากท่่ �กล่าวมาท่ั �งหมด นึ่ั �นึ่ค่อ  
หัวใจหลักของการพััฒนึ่าภายใต่  ้
โครงการ CIV ซึ่่�งปัจจุบันึ่ม่หม่่บ้านึ่
อ ุต่สาหกรรมสร ้างสรรค ์ท่ ่ � ได ้ร ับ 
การคัดเล่อกเข้าร่วมโครงการท่ั�งสิ �นึ่  
251 หม่่บ้านึ่จากท่ั�วประเท่ศ โดยม ่
ชุุมชุนึ่ท่่�สามารถิ่พััฒนึ่าต่ัวเองจนึ่เกิด 
ความเข้มแข็งซึ่่ �งจัดอย่ ่ในึ่ระดับ A  
ได้แล้วประมาณ์ 40 ชุุมชุนึ่ด้วยกันึ่  
และแนึ่่นึ่อนึ่ว่า เป้าหมายของกรม 
ส่งเสริมอุต่สาหกรรมต่้องการผ่ลักดันึ่ 
ให้ชุุมชุนึ่อ่�นึ่ๆ เกิดความเข้มแข็งและม่
ศักยภาพัในึ่ระดับ A เพัิ �มมากข่ �นึ่ 
อยา่งต่่อเน่ึ่�อง

ก้าวจาก Start 
แกร้่งอยุ่าง Strong 
เติบโตส่่ Sustainable

 ถิ่่งต่รงนึ่่� ผ่่้อำานึ่วยการกองพััฒนึ่า
อ ุต่สาหกรรมชุ ุมชุนึ่เล ่ าต่ ่ อว ่ า  
การส่งเสริมหม่่บ้านึ่ CIV แบ่งออกเป็นึ่  
3 เฟส ค่อ ชุ่วงปี 2559-2563 เรย่กวา่ 
เป็นึ่ชุ่วง Start คอ่ การกระตุ้่นึ่ให้ชุุมชุนึ่
เร่ยนึ่ร่้ท่่ �จะพััฒนึ่าต่ัวเอง และเข้าใจ 
ด้วยว่า แท่้จร ิงแล้วการจะด่งด่ด 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวเข้ามาในึ่พ่ั�นึ่ท่่�นัึ่�นึ่ ไม่จำาเป็นึ่
ต้่องมแ่ค่ท่รัพัยากรธ์รรมชุาติ่อยา่งเด่ยว 
แต่่สามารถิ่ท่่ �จะต่่อยอดสร้างสรรค์ 
สิ �งใหม่ๆ ให้เกิดข่ �นึ่ได้ โดยเฉพัาะ 
การพััฒนึ่าผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ชุุมชุนึ่ท่่�มาจาก
ภ่มิปัญญาท่้องถิ่ิ �นึ่หร่ออัต่ลักษณ์ ์
ของชุุมชุนึ่นัึ่�นึ่ๆ 

 “หลักอย่างแรกของ CIV ค ่อ  
Consensus หร่อการเห็นึ่พั้องต่้องกันึ่ 
เพัราะการจะท่ำาให้ชุุมชุนึ่รวมเป็นึ่กลุ่มได้
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หนึ่่วยงานึ่ องค์กรต่่างๆ เข้ามาพััฒนึ่า
พัวกเขา 

 “ชุุมชุนึ่ต่้องย่ดหลักว่า อย่ารอ  
ต่้องท่ำาแผ่นึ่ของต่ัวเองได้ ร่้ว่าต่ัวเอง
ต่้องการหร่อขาดอะไร แล้วสามารถิ่ไป
บอกกับหนึ่่วยงานึ่ต่่างๆ ว่าต่้องการ 
ความชุ่วยเหล่อเร่�องไหนึ่บ้าง เพ่ั�อท่่�ได้รับ
การพััฒนึ่าอย่างต่รงจุด โดยท่่�ม่กรม 
ส่งเสริมอุต่สาหกรรมท่ำาหนึ่้าท่่ �เป็นึ่ 
พั่�เล่ �ยงชุ่วยในึ่การสร้างเคร่อข่ายกับ 
หน่ึ่วยงานึ่สนัึ่บสนุึ่นึ่นัึ่�นึ่เอง”

 อย่างไรกด่็ ผ่อ.วัชุรุนึ่บอกยำ�าด้วยวา่ 
จากท่่�ได้ดำาเนึ่ินึ่การพััฒนึ่าหม่่บ้านึ่ CIV 
ต่ลอดชุ่วงหลายปีท่่�ผ่่านึ่มา ท่ำาให้เห็นึ่ว่า 
การจะท่ำาให้หม่่บ้านึ่ CIV นึ่ั�นึ่บรรลุ 
ผ่ลสำาเร็จได้ ไม่สามารถิ่ท่่�จะใชุ้โมเดล
เด่ยวกันึ่ได้ท่ั�งหมด เพัราะแต่่ละชุุมชุนึ่ 
ม่ความไม่เหม่อนึ่กันึ่ กรมส่งเสริม
อุต่สาหกรรมจ่งต่้องออกแบบโปรแกรม
ของการพััฒนึ่าท่่�ให้ชุุมชุนึ่สามารถิ่เลอ่ก

คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ต้่องเห็นึ่พ้ัองต้่องกันึ่ ถ้ิ่าชุุมชุนึ่
ร่วมกันึ่คิดก็จะสามารถิ่พััฒนึ่าต่่อยอด 
ไปได้ หลักต่่อมาค่อ Identity ต่้องหา 
ให้เจอว่าชุุมชุนึ่เขานึ่ั �นึ่ม่อัต่ลักษณ์์ 
ในึ่เร่�องอะไร และหลักสุดท่า้ย ค่อ Value 
ทุ่กอย่างท่่�ท่ำาออกมาต่้องสามารถิ่สร้าง
ให้เกิดรายได้ในึ่ชุุมชุนึ่” 

 ในึ่ส่วนึ่ปี 2564-2566 เร่ยกว่าเป็นึ่ชุ่วง
เฟส 2 ค่อ การผ่ลักดันึ่ไปส่่คำาว่า Strong 
แนึ่วท่างของชุ่วงนึ่่�จะเริ�มสนึ่ับสนึุ่นึ่ให้
ชุุมชุนึ่เชุ่�อมโยงเคร่อข่ายซึ่่�งกันึ่และกันึ่ 
ยกต่ัวอย่าง การเชุ่�อมโยงชุุมชุนึ่ของ 
จังหวัดนึ่นึ่ท่บุร่กับจังหวัดหนึ่องคาย  
ท่่ �ไม่ได้จำากัดเพั่ยงแค่การเชุ่ �อมโยง 
เส้นึ่ท่างการท่่องเท่่�ยวเท่่านัึ่�นึ่ แต่่สามารถิ่
เชุ่�อมโยงในึ่เชิุงวัต่ถุิ่ดิบระหว่างกันึ่ได้ด้วย
และนึ่อกจากการเชุ ่ �อมโยงชุ ุมชุนึ่ 
เข้าด้วยกันึ่แล้ว การสร้างเคร่อข่ายกับ
หนึ่่วยงานึ่สนึ่ับสนึุ่นึ่ ถิ่่อเป็นึ่อ่กสิ�งท่่�จะ
สร้างให้เกิดความเข้มแข็งได ้โดยชุุมชุนึ่
จะต่้องเป็นึ่ศ่นึ่ย์กลางของการด่งเอา 

ขั�นึ่ต่อนึ่การพััฒนึ่าได้เอง เพ่ั�อให้กับเขา
มากท่่�สุด โดยจะใชุ้การถิ่อดบท่เร่ยนึ่ 
จากชุุมชุนึ่ต่้นึ่แบบ โดยเฉพัาะจาก  
40 ชุุมชุนึ่ท่่�เป็นึ่ระดับ A เพั่�อให้เห็นึ่ว่า
หากจะพััฒนึ่าชุุมชุนึ่ให้ก้าวข่ �นึ่มา 
อย่ใ่นึ่ระดบั A ได้นัึ่�นึ่ต้่องม่องค์ประกอบ
อย่างไรบ้าง เชุ่นึ่ กรมฯ อาจจะถิ่อดโมเดล
ต้่นึ่แบบไว้ 5 โมเดล แต่่บางชุุมชุนึ่อาจ
ใชุ้โมเดล 1 ผ่สมกับโมเดล 5 เพัราะเหมาะ
กับต่ัวเองมากกว่า ดังนึ่ั�นึ่ ในึ่อนึ่าคต่ 
อาจจะม่โมเดลใหม่ๆ เกิดข่�นึ่มาท่่�เหมาะ
กบัแต่่ละชุุมชุนึ่ ซ่ึ่�งการท่ำาเชุ่นึ่น่ึ่� เพัราะ
หวังผ่ลไว้ว่าต่ั�งแต่่ปี 2567 เป็นึ่ต่้นึ่ไป 
โครงการหม่่บ้านึ่ CIV จะเดินึ่หนึ่้าไปส่่
เร่�องของ Sustainable หร่อความยั�งย่นึ่
ของชุุมชุนึ่ได้อย่างแท้่จริง 

ปร้ับ Mindset ให้้กลายุ 
เป็น Social Enterprise

 สำาหรับหม่่บ้านึ่ CIV ท่่�ยังไม่สามารถิ่
ก้าวไปถิ่่งระดับ A ได้นึ่ั�นึ่ ปัจจัยหลัก 
มาจากเร่ �องของ “คนึ่” เป็นึ่สำาคัญ  
โดยพับว่าจุดอ่อนึ่อย่่ท่่�เร่�องของ Mindset 
ในึ่การท่ำาธ์ุรกิจ ท่่ �ผ่่านึ่มาหลายคนึ่ 
อาจคิดแบบผ่่้ประกอบการท่่�เป็นึ่เอกชุนึ่ 
แต่่สำาหรับการเป็นึ่หม่่บ้านึ่ CIV ต้่องปรับ
วิธ์่คิดใหม่ ให้กลายเป็นึ่ผ่่้ประกอบการ
ในึ่แบบ Social Enterprise หร่อกิจการ
เพ่ั�อสังคมนัึ่�นึ่เอง

 ทั่�งน่ึ่� หากย้อนึ่ไปด่จากชุุมชุนึ่ต้่นึ่แบบ
ท่่�อย่่ในึ่ระดับ A จะพับว่าม่สิ�งหนึ่่�งท่่�
เหม่อนึ่กนัึ่ ค่อ ผ่่น้ึ่ำาของชุุมชุนึ่เหล่านัึ่�นึ่
จะม่ Mindset เก่�ยวกับการท่ำาธ์ุรกิจ 
เป็นึ่แบบ Social Enterprise ค่อ ชุุมชุนึ่
อย่ไ่ด ้ เขาก็อย่ไ่ด ้ ดงันัึ่�นึ่ เวลาท่ำาอะไร 
ก็จะน่ึ่กถ่ิ่งชุุมชุนึ่ก่อนึ่ นึ่อกจาก Mindset 
ของผ่ ่ ้นึ่ ำาแล ้ว Mindset ของคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ก็สำาคัญ ทุ่กคนึ่ต่้องพัร้อม 
ท่่ �จะก้าวต่ามให้ท่ันึ่กับการพััฒนึ่า  
เพั ่ �อชุ ่วยก ันึ่ข ับเคล ่ �อนึ่ให ้ชุ ุมชุนึ่ 
เกิดความเข้มแข็งและยั�งย่นึ่ได้

นอกจาก Mindset  
ของผู้้�นำาแล้�ว  

Mindset ของคนในชุุมชุน 
ก็สำำาคัญ

ทุุกคนต้�องพร้�อมทุ่�จะก�าวต้าม 
ให้�ทุันกับการ้พัฒนา

เพ่�อชุ่วยกันขับเคล้่�อนให้�ชุุมชุน 
เกิดความเข�มแข็ง

แล้ะยั�งย่นได�
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เม่�อก�รู้แพัรู้่รู้ะบ�ดัของโควิดั-19 นำ�ม�ซึ�งก�รู้เป้ลื่่�ยนแป้ลื่ง 
พัฤติกรู้รู้มก�รู้ทำ่องเทำ่�ยวของคนยุคน่�ทำ่�หันม�ให�คว�มส่นใจักับรู้้ป้แบบก�รู้ทำ่องเทำ่�ยว 

ทำ่�จัำ�กัดัจัำ�นวนคน คำ�นึงถีึงคว�มป้ลื่อดัภัย แลื่ะตรู้ะหนักถีึงเรู้่�องค่�ใช้�จั่�ย  
ทำำ�ให�ทำ�งเลื่่อกของส่ถี�นทำ่�ทำ่�คนจัะเดัินทำ�งทำ่องเทำ่�ยวนั�น  

เป้ลื่่�ยนไป้เป้็นเม่องเลื่็ก เม่องรู้อง หรู้่อชุ้มช้น เพั่�อเลื่่�ยงคว�มแออัดั 
จั�กส่ถี�นทำ่�ทำ่องเทำ่�ยวยอดันิยม

Unique Vantage
กิลยุุทธ์์สร้างค์วามู่ได้้เปรียุบ้
ให้ธุ์รกิิจชุมุู่ชุนท�อุงเท่�ยุว

COVER STORY
    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ
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ถิ่อด้กลยุุทธ์์ Unique
สร้้างความสำาเร็้จให้้ธุ์ร้กิจชุุมชุน

 แล้วจะท่ำาอย่างไร? ให้ชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยว
ของคุณ์กลายเป็นึ่ต่ัวเล่อกแรกๆ ท่่�อย่ ่
ในึ่ลิสต์่การเดินึ่ท่างของนัึ่กท่่องเท่่�ยวกลุ่มท่่�
ต่อ้งการสมัผั่สประสบการณ์์ท้่องถิิ่�นึ่ 

 อย่างแรกต่้องร ่ ้ก ่อนึ่ว ่า ส ิ �งท่ ่ � 
นึ่ักท่่องเท่่ �ยวกลุ ่มนึ่่ �ต่ ้องการได้ร ับ  
คอ่ ความแปลกใหม ่ความหลากหลาย 
การม่ส่วนึ่ร่วมและสัมผ่ัสความเป็นึ่ 
ท้่องถิิ่�นึ่อย่างแท้่จรงิ ฉะนัึ่�นึ่ หากชุุมชุนึ่
คณุ์ต้่องการเป็นึ่จุดหมายปลายท่างแรก
ท่่�นัึ่กท่่องเท่่�ยวเล่อก คณุ์ต้่องต่อบโจท่ย์
สิ�งเหล่าน่ึ่�ให้ได ้ โดยใชุ้กลยทุ่ธ์์ท่่�เรย่กวา่ 
“Unique” เพั่�อสร้างความได้เปร่ยบ 
และเป็นึ่หมัดเด็ดชุ่วยให้ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่
สามารถิ่ย่นึ่หยัดไดอ้ยา่งยั�งย่นึ่

 มาด่กันึ่ว่า ภายใต้่กลยุท่ธ์์ Unique นัึ่�นึ่
ประกอบไปด้วยอะไรบา้ง?

 การท่ำาให้ล่กค้าหร่อนึ่ักท่่องเท่่�ยว 
ร่้ส่กได้รับสิ�งท่่�อย่่เหนึ่่อความคาดหมาย  
นัึ่บเป็นึ่หน่ึ่�งในึ่กลยุท่ธ์์ท่่�นึ่อกจากจะสร้าง

 สอดคล ้องก ับงานึ่ว ิ จ ั ยของ  
Economis t Impact บอกไว ้ว ่ า  
การเดินึ่ท่างในึ่ร่ปแบบของ Conscious 
Travel ler หร ่อ “นึ่ ักเด ินึ่ท่างท่่ �ม  ่
ความใส่ใจ” ม่จำานึ่วนึ่เพัิ �มมากข่ �นึ่  
โดยนัึ่กเดินึ่ท่างเหลา่น่ึ่�จะม่การไต่ร่ต่รอง
มากข่�นึ่ถ่ิ่งวิธ่์การเดินึ่ท่างท่่�สร้างประโยชุน์ึ่
เชุิงบวกให้กับชุุมชุนึ่ท่่�พัวกเขาไปเย่อนึ่ 
รวมถิ่ ่งการค ิดอย ่างถิ่ ่ �ถิ่ ้วนึ่ว ่าจะ 
ใชุ้จ่ายเงินึ่ในึ่การท่่องเท่่ �ยวให้เกิด 
ประโยชุนึ่์ส่งสุดและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุุมชุนึ่ได้อย่างไร ต่ลอดจนึ่ยังต่้องการ
ซึ่่มซึ่ับกับขนึ่บธ์รรมเนึ่่ยมวิถิ่่ชุ่วิต่ต่่างๆ 
ในึ่ชุุมชุนึ่อ่กดว้ย

 ด ้วยร ่ปแบบการท่ ่องเท่ ่ �ยวท่ ่ � 
เปล่�ยนึ่ไปเท่่ากับเป็นึ่การเปิดโอกาส 
ท่างเศรษฐกิจให้กับภาคการท่่องเท่่�ยว
ชุุมชุนึ่ และวิสาหกิจชุุมชุนึ่เพัิ �มข่ �นึ่ 
แต่ ่ กา รจะคว ้ า โอกาสนึ่ ่ � ไ ว ้ ได  ้ 
จำาเป็นึ่อย่างยิ�งท่่�ชุุมชุนึ่นึ่ั�นึ่ๆ ต่้องม ่
ความโดดเด่นึ่และด่งด่ดได้มากพัอ 
ท่่�จะท่ำาให้นึ่ักท่่องเท่่�ยวเล่อกท่่�จะมา 
เย่อนึ่ชุุมชุนึ่ของคุณ์ แท่นึ่ท่่ �จะเป็นึ่ 
ชุุมชุนึ่อ่�นึ่ 

ให้เกิดความประทั่บใจได้เป็นึ่อย่างด่แล้ว
ยังท่ำาให้เกิดการบอกต่่อในึ่วงกว้างได้ง่าย
อ่กด้วย ซ่ึ่�งการจะสรา้งให้เกิดความร้่ส่ก
เหน่ึ่อความคาดหมายนัึ่�นึ่ สามารถิ่ท่ำาได้
โดยผ่่านึ่ทั่�งตั่วสินึ่ค้า บริการ และร่ปแบบ
การท่่องเท่่�ยวในึ่ชุุมชุนึ่ แม้เป็นึ่เร่�องเล็กน้ึ่อย
ยิ�งต่้องห้ามมองข้ามเด็ดขาด เพัราะ 
นึ่ั�นึ่เป็นึ่การแสดงให้เห็นึ่ถิ่่งความใส่ใจ 
และท่้ายท่่�สุดสิ�งนึ่่�ก็จะกลายเป็นึ่เสนึ่่ห์
ของชุุมชุนึ่ท่�่ใครก็เล่ยนึ่แบบไมไ่ด้ 

 จากพัฤต่ิกรรมนึ่ักท่่องเท่่�ยวยุคนึ่่�ท่่� 
ชุ่�นึ่ชุอบความแปลกใหม่และแต่กต่่าง 
ท่ำาให้ชุุมชุนึ่ต่้องพััฒนึ่าต่ัวเองอย่่ต่ลอด
เวลา ด้วยการหาไอเด่ยใหม่ๆ เพั่�อมา

Unexpected
New Idea
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ถิ่อด้กลยุุทธ์์ Unique
สร้้างความสำาเร็้จให้้ธุ์ร้กิจชุุมชุน

 แล้วจะท่ำาอย่างไร? ให้ชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยว
ของคุณ์กลายเป็นึ่ต่ัวเล่อกแรกๆ ท่่�อย่ ่
ในึ่ลิสต์่การเดินึ่ท่างของนัึ่กท่่องเท่่�ยวกลุ่มท่่�
ต้่องการสัมผั่สประสบการณ์์ท้่องถิิ่�นึ่ 

 อย่างแรกต่้องร ่ ้ก ่อนึ่ว ่า ส ิ �งท่ ่ � 
นึ่ักท่่องเท่่ �ยวกลุ ่มนึ่่ �ต่ ้องการได้ร ับ  
ค่อ ความแปลกใหม ่ความหลากหลาย 
การม่ส่วนึ่ร่วมและสัมผ่ัสความเป็นึ่ 
ท้่องถิิ่�นึ่อย่างแท้่จริง ฉะนัึ่�นึ่ หากชุุมชุนึ่
คุณ์ต้่องการเป็นึ่จุดหมายปลายท่างแรก
ท่่�นัึ่กท่่องเท่่�ยวเล่อก คุณ์ต้่องต่อบโจท่ย์
สิ�งเหล่าน่ึ่�ให้ได้ โดยใชุ้กลยุท่ธ์์ท่่�เร่ยกว่า 
“Unique” เพั่�อสร้างความได้เปร่ยบ 
และเป็นึ่หมัดเด็ดชุ่วยให้ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่
สามารถิ่ย่นึ่หยัดได้อย่างยั�งย่นึ่

 มาด่กันึ่ว่า ภายใต้่กลยุท่ธ์์ Unique นัึ่�นึ่
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

 การท่ำาให้ล่กค้าหร่อนึ่ักท่่องเท่่�ยว 
ร่้ส่กได้รับสิ�งท่่�อย่่เหนึ่่อความคาดหมาย  
นัึ่บเป็นึ่หน่ึ่�งในึ่กลยุท่ธ์์ท่่�นึ่อกจากจะสร้าง

 สอดคล ้องก ับงานึ่ว ิ จ ั ยของ  
Economis t Impact บอกไว ้ว ่ า  
การเดินึ่ท่างในึ่ร่ปแบบของ Conscious 
Travel ler หร ่อ “นึ่ ักเด ินึ่ท่างท่่ �ม  ่
ความใส่ใจ” ม่จำานึ่วนึ่เพัิ �มมากข่ �นึ่  
โดยนัึ่กเดินึ่ท่างเหลา่น่ึ่�จะมก่ารไต่รต่่รอง
มากข่�นึ่ถ่ิ่งวิธ่์การเดินึ่ท่างท่่�สร้างประโยชุน์ึ่
เชุิงบวกให้กับชุุมชุนึ่ท่่�พัวกเขาไปเย่อนึ่ 
รวมถิ่ ่งการค ิดอย ่างถิ่ ่ �ถิ่ ้วนึ่ว ่าจะ 
ใชุ้จ่ายเงินึ่ในึ่การท่่องเท่่ �ยวให้เกิด 
ประโยชุนึ่์ส่งสุดและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุุมชุนึ่ได้อย่างไร ต่ลอดจนึ่ยังต่้องการ
ซึ่่มซึ่ับกับขนึ่บธ์รรมเนึ่่ยมวิถิ่่ชุ่วิต่ต่่างๆ 
ในึ่ชุุมชุนึ่อก่ด้วย

 ด ้วยร ่ปแบบการท่ ่องเท่ ่ �ยวท่ ่ � 
เปล่�ยนึ่ไปเท่่ากับเป็นึ่การเปิดโอกาส 
ท่างเศรษฐกิจให้กับภาคการท่่องเท่่�ยว
ชุุมชุนึ่ และวิสาหกิจชุุมชุนึ่เพัิ �มข่ �นึ่ 
แต่ ่ กา รจะคว ้ า โอกาสนึ่ ่ � ไ ว ้ ได  ้ 
จำาเป็นึ่อย่างยิ�งท่่�ชุุมชุนึ่นึ่ั�นึ่ๆ ต่้องม ่
ความโดดเด่นึ่และด่งด่ดได้มากพัอ 
ท่่�จะท่ำาให้นึ่ักท่่องเท่่�ยวเล่อกท่่�จะมา 
เย่อนึ่ชุุมชุนึ่ของคุณ์ แท่นึ่ท่่ �จะเป็นึ่ 
ชุุมชุนึ่อ่�นึ่ 

ให้เกิดความประทั่บใจได้เป็นึ่อย่างด่แล้ว
ยังท่ำาให้เกิดการบอกต่่อในึ่วงกว้างได้ง่าย
อก่ดว้ย ซึ่�่งการจะสรา้งใหเ้กิดความร้่ส่ก
เหน่ึ่อความคาดหมายนัึ่�นึ่ สามารถิ่ท่ำาได้
โดยผ่่านึ่ทั่�งตั่วสินึ่ค้า บริการ และร่ปแบบ
การท่่องเท่่�ยวในึ่ชุุมชุนึ่ แม้เป็นึ่เร่�องเล็กน้ึ่อย
ยิ�งต่้องห้ามมองข้ามเด็ดขาด เพัราะ 
นึ่ั�นึ่เป็นึ่การแสดงให้เห็นึ่ถิ่่งความใส่ใจ 
และท่้ายท่่�สุดสิ�งนึ่่�ก็จะกลายเป็นึ่เสนึ่่ห์
ของชุุมชุนึ่ท่่�ใครก็เล่ยนึ่แบบไมไ่ด ้

 จากพัฤต่ิกรรมนึ่ักท่่องเท่่�ยวยุคนึ่่�ท่่� 
ชุ่�นึ่ชุอบความแปลกใหม่และแต่กต่่าง 
ท่ำาให้ชุุมชุนึ่ต่้องพััฒนึ่าต่ัวเองอย่่ต่ลอด
เวลา ด้วยการหาไอเด่ยใหม่ๆ เพั่�อมา
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ปรับปรุง สร้างสรรค์ท่ำาให้สินึ่ค้าชุุมชุนึ่
ร่ปแบบเดิม ถิ่่กนึ่ำาเสนึ่อในึ่มิต่ิใหม ่ 
เชุ่นึ่ พััฒนึ่าด่ไซึ่นึ่์ให้ม่ความท่ันึ่สมัย  
เพิั�มความหลากหลายของสินึ่ค้า หร่อจะ
ปรับบรรจุภัณ์ฑู์ให้ต่อบโจท่ย์ล่กค้า 
ยุคใหม่ท่่ �ชุอบความสะดวกและใชุ  ้
งานึ่ง่าย ท่่�สำาคัญนัึ่กท่่องเท่่�ยวยุคน่ึ่�ยังให้
ความสำาคัญกับเร่�องของสิ�งแวดล้อม 
ชุุมชุนึ่อาจใชุ้เร่�องนึ่่�มาเป็นึ่ไอเด่ยเพั่�อ
สร้างสรรค์สินึ่ค้าหร่อบริการได้เชุ่นึ่กันึ่

 อัต่ลักษณ์์ หร่อ Identity ถิ่่อเป็นึ่ 
หัวใจสำาคัญของความยั�งย่นึ่และความ
สำาเร็จของธุ์รกิจชุุมชุนึ่ก็ว่าได้ เพัราะเป็นึ่
ต่ัวบ่งบอกลักษณ์ะเฉพัาะของชุุมชุนึ่ 
ท่่�จะท่ำาให้ม่ความพัิเศษ แต่กต่่างจาก
ชุุมชุนึ่อ่�นึ่ ดังนึ่ั �นึ่ ชุุมชุนึ่ต่้องค้นึ่หา 
อัต่ลักษณ์์ของต่ัวเองให้เจอและท่ำาให ้
อัต่ลักษณ์์นึ่ั �นึ่เด่นึ่ชุัด ซึ่่ �งท่ำาได้ด้วย 
การมองย้อนึ่กลับไปด่ถิ่่งรากฐานึ่เดิม 
ของชุุมชุนึ่ว่าม่อะไรบ้าง ส่วนึ่ใหญ่จะอย่่
ในึ่ร่ปแบบของภ่มิปัญญาท้่องถิิ่�นึ่ อาหาร

ท่่�อย่่อาศัย เคร่�องนึุ่่งห่ม ยารักษาโรค  
สิ�งแวดล้อมท่างธ์รรมชุาติ่ รวมถ่ิ่งมรดก
ท่างวัฒนึ่ธ์รรมท่่�ส่บท่อดกันึ่มาต่ั�งแต่่
บรรพับุรุษ สิ�งเหล่าน่ึ่�สามารถิ่ใชุ้เป็นึ่ทุ่นึ่
เพ่ั�อนึ่ำาไปต่่อยอดสร้างเป็นึ่อัต่ลักษณ์์ของ
ชุุมชุนึ่ ด่งมาเป็นึ่จุดขายให้นัึ่กท่่องเท่่�ยว
สามารถิ่จดจำาชุุมชุนึ่ของคุณ์ได้ 

 ว่าด้วยเร่�องของคุณ์ภาพั ย่อมเป็นึ่ 
สิ�งท่่�ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นึ่คุณ์ภาพัของ
สินึ่ค้า คุณ์ภาพับริการ ต้่องรักษาให้อย่่
ในึ่มาต่รฐานึ่เดิมหร่อพััฒนึ่าให้ด่ยิ�งข่�นึ่ 

ปัจจุบันึ่ล่กค้าหร่อนึ่ักท่่องเท่่ �ยวให ้
ความสำาคัญกับเร่�องของความปลอดภัย
ต่ั�งแต่่ ของกินึ่ ของใชุ้ รวมถิ่่งสถิ่านึ่ท่่� 
ต้่องท่ำาให้ถ่ิ่กต้่องได้มาต่รฐานึ่ ยิ�งได้รบั
การรับรองจากหน่ึ่วยงานึ่ หร่อม่มาต่รฐานึ่
รับรองต่่างๆ ก็จะยิ�งเพัิ�มความเชุ่�อมั�นึ่ 
จากนัึ่กท่่องเท่่�ยวได้อย่างด่

 หลายครั�งท่่�ของด่ประจำาชุุมชุนึ่ ไม่ว่า
จะเป็นึ่วัต่ถุิ่ดิบ หร่ออะไรก็ต่าม มักจะม่
ความเฉพัาะ หาได้ยาก และอาจไมเ่ปน็ึ่
ท่่�ร้่จักในึ่วงกว้าง จริงๆ แล้วคุณ์สามารถิ่
ใชุ้ส ิ �งท่ ่ �คนึ่ภายนึ่อกชุุมชุนึ่ไม่ร ่ ้จ ัก  
มาท่ำาให้เป็นึ่จุดขายได้ เชุ่นึ่ นึ่ำามา 
พััฒนึ่าเป็นึ่สินึ่ค้าประจำาชุุมชุนึ่ แต่่เม่�อ
ท่ำาแล้วก็ต่้องนึ่ำาเสนึ่อ บอกคุณ์สมบัต่ ิ 
คุณ์ประโยชุน์ึ่ของสิ�งนัึ่�นึ่ๆ ด้วยว่าด่อย่างไร
หาได้ยากแค่ไหนึ่ หร่อม่ความพัิเศษ 
เฉพัาะต่รงไหนึ่ เพั่ �อกระตุ่ ้นึ่ให้เกิด 
การตั่ดสินึ่ใจซ่ึ่�อได้ง่ายข่�นึ่ แต่่หลายสินึ่ค้า
ชุุมชุนึ่พัลาดจุดน่ึ่� เพัราะไม่ม่การบอกเล่า
ถิ่่งความพัิเศษท่่�ว่า ดังนึ่ั�นึ่ การบอก
คุณ์สมบัต่ิ คุณ์ประโยชุนึ่์ รวมถิ่่งท่่�มา 
ท่่�ไปของสินึ่ค้าไว้บนึ่บรรจุภัณ์ฑู์เป็นึ่สิ�ง 
ท่่�ควรท่ำาเป็นึ่อย่างยิ�ง

 เหตุ่ผ่ลส่วนึ่ใหญ่ท่่ �นึ่ักท่่องเท่่ �ยว 
เดินึ่ท่างมาเท่่�ยวชุุมชุนึ่ เพัราะอยาก 
ได้รับประสบการณ์์ ได้เร่ยนึ่ร้่ หร่อสัมผั่ส
กับความเป็นึ่ท่้องถิ่ิ�นึ่ ชุุมชุนึ่นึ่ั�นึ่จริงๆ 
ฉะนึ่ั�นึ่ประสบการณ์์ท่่ �ชุุมชุนึ่จะมอบ 
ให้กับนึ่ักท่่องเท่่�ยว สามารถิ่นึ่ำาเสนึ่อ 
ความแท่้ ความดั�งเดิม วิถิ่่ชุ่วิต่ของคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ เพ่ั�อให้สอดรับกับการท่่องเท่่�ยว
เชุิงโหยหาอด่ต่ของคนึ่ในึ่ปัจจุบ ันึ่  
จะเห็นึ่ได้ว่า คนึ่ชุ่�นึ่ชุอบอาหารพั่�นึ่ถิ่ิ�นึ่ 
ชุอบวัฒนึ่ธ์รรมแบบดั�งเดิม ชุอบกิจกรรม
แบบ Local Experience เชุ่นึ่ ปั�นึ่จักรยานึ่
ชุมวิถ่ิ่ชุุมชุนึ่ นึ่อนึ่พัักโฮมสเต่ย์ เดินึ่เท่่�ยว
ต่ลาดโบราณ์ เป็นึ่ต้่นึ่

 

ความสนใจของนักท่่องเท่่�ยว 
ต่่อการเดิินท่างท่่องเท่่�ยวในชุุมชุน

เย่�ยมชุมวิถี่ชุีวิต่ 
ชุุมชุนท่้องถีิ�น

เข้าร่วมกิจกรรม 
ภายในท่้องถีิ�น

ต่ั�งใจศึึกษาวิถี่ชุีวิต่ท่้องถีิ�น
อย่างแท่้จริง

93% 28% 12%
ทื่�มา : ทืทืทื.
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สินค้าชุุมชุนท่่�ไดิ้รับความนิยม

สร้้างธ์ุร้กิจชุุมชุนยุั�งยุ่น  
ด้้วยุการ้จัด้การ้ยุุคให้ม่

 อ่กสิ �งสำาคัญของการท่ำาให้ธ์ุรกิจ 
ชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยวเต่ิบโต่และยั�งย่นึ่ได้นึ่ั�นึ่ 
จำาเป็นึ่ต่้องม่ระบบการจัดการท่่ �ม ่
ประสิท่ธ์ิภาพัควบค่่ไปด้วย ไม่ต่่างจาก
การดำาเนิึ่นึ่ธ์รุกิจทั่�วไป ม่ต่�ังแต่.่..

 จำาเป็นึ่ต่้องพั่�งพัาการต่ลาดยุคใหม ่
โดยเฉพัาะ การต่ลาดออนึ่ไลนึ่์ท่่ �ใชุ ้
เป็นึ่ท่ั�งชุ่องท่างการขายและชุ่องท่าง
ประชุาสัมพัันึ่ธ์์ชุุมชุนึ่ได้ ยกต่ัวอย่าง  
โซึ่เชุ ่ยลม ่ เด ่ย อย ่าง Facebook  
เป็นึ่แพัลต่ฟอร์มท่่ �ม ่ความย่ดหยุ ่นึ่  
สามารถิ่ลงได้ท่ั�งบท่ความ ภาพั วิด่โอ 
หรอ่แม้แต่ก่ารไลฟส์ด และยังเข้าถ่ิ่งคนึ่
ได้หลากหลายกลุ่ม ส่วนึ่ Instagram  
เป็นึ่แพัลต่ฟอร์มท่่�โดดเด่นึ่เร่�องร่ปภาพั 
เนึ่้นึ่ภาพัสวย ม่ความเป็นึ่ไลฟ์สไต่ล ์ 
หร่อ TikTok แพัลต่ฟอร์มนึ่้องใหม่ท่่� 
กำาลังมาแรง เน้ึ่นึ่วิด่โอสั�นึ่ ม่ความไม่เป็นึ่
ท่างการซึ่่�งปัจจุบันึ่คนึ่หันึ่มาใชุ้ TikTok 
ในึ่การขายสินึ่ค้าเพัิ �มมากข่ �นึ่เร่ �อยๆ  
เหล่านึ่ ่ � เป ็นึ่เพั่ยงแค่บางส่วนึ่ของ 
โซึ่เชุ่ยลม่เด่ยเท่่านึ่ั �นึ่ ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ 
สามารถิ่เล ่อกใชุ ้ประโยชุนึ่ ์จาก 
แพัลต่ฟอร์มดังกล่าวในึ่การเข้าถิ่่ง 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวไดม้ากข่�นึ่

 ปัจจุบันึ่ม่ตั่วชุ่วยในึ่การบริหารจัดการ
ด้านึ่การเงินึ่ให้เป็นึ่เร่�องท่่�ง่ายและสะดวก

มากข่�นึ่ ต่�ังแต่ ่การรับ-จ่ายเงินึ่ สามารถิ่
ใชุ้ระบบสแกนึ่คิวอาร์โค้ดมาแท่นึ่การรับ
เงินึ่สดเพ่ัยงอย่างเด่ยว เน่ึ่�องจากพัฤติ่กรรม
ผ่่้บริโภคยุคใหม่จะลดการใชุ้เงินึ่สดลง 
แต่่เปล่�ยนึ่เป็นึ่การใชุ้เงินึ่ผ่่านึ่ระบบดิจิทั่ล
มากข่�นึ่ ดงันัึ่�นึ่ ชุุมชุนึ่เองก็ต่อ้งปรบัตั่ว
ให้ม่ชุ่องท่างการรับเงินึ่ท่่�หลากหลายข่�นึ่
หร่ออย่างการท่ำาบัญชุ่ วันึ่นึ่่�ม่ระบบ 
บัญชุ่ออนึ่ไลนึ่์ง่ายๆ ท่่ �ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ 
นึ่ำาไปใชุ้ได้ ก็จะชุ่วยให้การจัดการเงินึ่
ท่ำาไดอ้ยา่งถ่ิ่กต่อ้งและรวดเรว็ข่�นึ่

 เพั่ �อให้เกิดประสิท่ธ์ิภาพัมากข่�นึ่  
อาจต่้องม่การนึ่ำานึ่วัต่กรรมเข้ามาใชุ ้
ในึ่กระบวนึ่การพััฒนึ่าสินึ่ค้า เชุ่นึ่  
การลดของเส ่ย การท่ำาให ้ส ินึ่ค ้า 
เก็บได้นึ่านึ่ กระบวนึ่การท่่�เป็นึ่มิต่ร 
ต่อ่สิ�งแวดลอ้ม เปน็ึ่ต่น้ึ่

 เน่ึ่�องจากธุ์รกิจชุุมชุนึ่ ต้่องอาศัยคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่เป็นึ่กลไกในึ่การขับเคล่ �อนึ่  
โดยท่่�ม่ “ผ่่้นึ่ำาชุุมชุนึ่” เป็นึ่แกนึ่สำาคัญ 
ในึ่การสร้างความเข้าใจให้เกิดข่ �นึ่ 
ร่วมกันึ่ว่า สิ�งท่่�ท่ำานึ่ั�นึ่จะเอ่�อประโยชุนึ่์ 
ให้กับทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ได้อย่างไรบ้าง  
เม่ �อทุ่กคนึ่เห็นึ่เป็นึ่ภาพัเด่ยวกันึ่ได ้ 
พัลังถิ่่งจะเกิดข่�นึ่ เพัราะธ์ุรกิจชุุมชุนึ่  
ไม่ใชุ่การต่่างคนึ่ต่่างท่ำา แต่่เป็นึ่การท่่� 
ทุ่กคนึ่ท่ำาแล้วเอ่�อประโยชุน์ึ่รว่มกนัึ่

 สุดท้่ายน่ึ่� สิ�งสำาคญัของความยั�งย่นึ่
 ค่อ การท่ำาให้สมดุล นึ่ักท่่องเท่่�ยว 

52.9% 
อาหารแปรรูป

26.6%
สิ่่�งทอ เคร่�องนุ่่�งห�ม

22.6%
ผลิ่ตภััณฑ์์บำำาร่งผ่ว ผม

13.1%
เคร่�องดื่่�มสิ่ม่นุ่ไพร

9.0%
ของท่�ระลิึก

8.3%
เคร่�องเร่อนุ่ ของตกแต�ง

7.1%
อ่�นุ่ๆ

84.51%   
ความสวยงามของธรรมชุาต่ิ

82.75%  
ความสะดิวกในการเดิินท่าง

81.70%   
ความสะอาดิของสภาพแวดิล้้อม

81.52%  
ความปล้อดิภัยจาก COVID-19

80.15%   
ความเป็นมิต่รแล้ะอัธยาศึัยท่่�ดิ่
ของคนในพ้�นท่่�

สิ�งท่่�นักท่่องเท่่�ยว 
ให้้ความสำาคัญ 
ในการเล้ือกจุดิห้มาย 
ปล้ายท่างยุค COVID-19

ท่่�เข้ามา รายได้ท่่�เกิดข่�นึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ จะต้่อง
ไม่ไปท่ำาลายวิถิ่ ่ด ั �งเด ิมของชุุมชุนึ่  
เพัราะเม่�อใดก็ต่ามท่่�เส่ยความสมดุล 
ต่รงน่ึ่�ไป เสนึ่ห่ข์องความเป็นึ่ชุมุชุนึ่ก็จะ
หายไปด้วย และนัึ่�นึ่หมายถ่ิ่งความยั�งย่นึ่
ก็จะไมม่ท่่างเกิดข�่นึ่ได้นึ่�ันึ่เอง

ทื่�มา : ทืทืทื.

ทื่�มา : ส่ำานักงานส่ถิติแห่งชัาติ 

ด้านการ์ตลาด

ด้านการ์เงิน

ด้านการ์ผลิต

ด้านคน
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ปรับปรุง สร้างสรรค์ท่ำาให้สินึ่ค้าชุุมชุนึ่
ร่ปแบบเดิม ถิ่่กนึ่ำาเสนึ่อในึ่มิต่ิใหม ่ 
เชุ่นึ่ พััฒนึ่าด่ไซึ่นึ่์ให้ม่ความท่ันึ่สมัย  
เพิั�มความหลากหลายของสินึ่ค้า หร่อจะ
ปรับบรรจุภัณ์ฑู์ให้ต่อบโจท่ย์ล่กค้า 
ยุคใหม่ท่่ �ชุอบความสะดวกและใชุ  ้
งานึ่ง่าย ท่่�สำาคัญนัึ่กท่่องเท่่�ยวยุคน่ึ่�ยังให้
ความสำาคัญกับเร่�องของสิ�งแวดล้อม 
ชุุมชุนึ่อาจใชุ้เร่�องนึ่่�มาเป็นึ่ไอเด่ยเพั่�อ
สรา้งสรรคสิ์นึ่ค้าหร่อบริการได้เชุ่นึ่กันึ่

 อัต่ลักษณ์์ หร่อ Identity ถิ่่อเป็นึ่ 
หัวใจสำาคัญของความยั�งย่นึ่และความ
สำาเร็จของธุ์รกิจชุุมชุนึ่ก็ว่าได้ เพัราะเป็นึ่
ต่ัวบ่งบอกลักษณ์ะเฉพัาะของชุุมชุนึ่ 
ท่่�จะท่ำาให้ม่ความพัิเศษ แต่กต่่างจาก
ชุุมชุนึ่อ่�นึ่ ดังนึ่ั �นึ่ ชุุมชุนึ่ต่้องค้นึ่หา 
อัต่ลักษณ์์ของต่ัวเองให้เจอและท่ำาให ้
อัต่ลักษณ์์นึ่ั �นึ่เด่นึ่ชุัด ซึ่่ �งท่ำาได้ด้วย 
การมองย้อนึ่กลับไปด่ถิ่่งรากฐานึ่เดิม 
ของชุุมชุนึ่ว่าม่อะไรบ้าง ส่วนึ่ใหญ่จะอย่่
ในึ่ร่ปแบบของภ่มิปัญญาท้่องถิิ่�นึ่ อาหาร

ท่่�อย่่อาศัย เคร่�องนึุ่่งห่ม ยารักษาโรค  
สิ�งแวดล้อมท่างธ์รรมชุาติ่ รวมถ่ิ่งมรดก
ท่างวัฒนึ่ธ์รรมท่่�ส่บท่อดกันึ่มาต่ั�งแต่่
บรรพับุรุษ สิ�งเหล่าน่ึ่�สามารถิ่ใชุ้เป็นึ่ทุ่นึ่
เพ่ั�อนึ่ำาไปต่่อยอดสร้างเป็นึ่อัต่ลักษณ์์ของ
ชุุมชุนึ่ ด่งมาเป็นึ่จุดขายให้นัึ่กท่่องเท่่�ยว
สามารถิ่จดจำาชุุมชุนึ่ของคุณ์ได้ 

 ว่าด้วยเร่�องของคุณ์ภาพั ย่อมเป็นึ่ 
สิ�งท่่�ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นึ่คุณ์ภาพัของ
สินึ่ค้า คุณ์ภาพับริการ ต้่องรักษาให้อย่่
ในึ่มาต่รฐานึ่เดิมหร่อพััฒนึ่าให้ด่ยิ�งข่�นึ่ 

ปัจจุบันึ่ล่กค้าหร่อนึ่ักท่่องเท่่ �ยวให ้
ความสำาคัญกับเร่�องของความปลอดภัย
ต่ั�งแต่่ ของกินึ่ ของใชุ้ รวมถิ่่งสถิ่านึ่ท่่� 
ต้่องท่ำาให้ถ่ิ่กต้่องได้มาต่รฐานึ่ ยิ�งไดรั้บ
การรับรองจากหน่ึ่วยงานึ่ หร่อม่มาต่รฐานึ่
รับรองต่่างๆ ก็จะยิ�งเพัิ�มความเชุ่�อมั�นึ่ 
จากนัึ่กท่่องเท่่�ยวได้อย่างด่

 หลายครั�งท่่�ของด่ประจำาชุุมชุนึ่ ไม่ว่า
จะเป็นึ่วัต่ถุิ่ดิบ หร่ออะไรก็ต่าม มักจะม่
ความเฉพัาะ หาได้ยาก และอาจไม่เป็นึ่
ท่่�ร้่จักในึ่วงกว้าง จริงๆ แล้วคุณ์สามารถิ่
ใชุ้ส ิ �งท่ ่ �คนึ่ภายนึ่อกชุุมชุนึ่ไม่ร ่ ้จ ัก  
มาท่ำาให้เป็นึ่จุดขายได้ เชุ่นึ่ นึ่ำามา 
พััฒนึ่าเป็นึ่สินึ่ค้าประจำาชุุมชุนึ่ แต่่เม่�อ
ท่ำาแล้วก็ต่้องนึ่ำาเสนึ่อ บอกคุณ์สมบัต่ ิ 
คุณ์ประโยชุน์ึ่ของสิ�งนัึ่�นึ่ๆ ด้วยว่าด่อย่างไร
หาได้ยากแค่ไหนึ่ หร่อม่ความพัิเศษ 
เฉพัาะต่รงไหนึ่ เพั่ �อกระตุ่ ้นึ่ให้เกิด 
การตั่ดสินึ่ใจซ่ึ่�อได้ง่ายข่�นึ่ แต่่หลายสินึ่ค้า
ชุุมชุนึ่พัลาดจุดน่ึ่� เพัราะไม่ม่การบอกเล่า
ถิ่่งความพัิเศษท่่�ว่า ดังนึ่ั�นึ่ การบอก
คุณ์สมบัต่ิ คุณ์ประโยชุนึ่์ รวมถิ่่งท่่�มา 
ท่่�ไปของสินึ่ค้าไว้บนึ่บรรจุภัณ์ฑู์เป็นึ่สิ�ง 
ท่่�ควรท่ำาเป็นึ่อย่างยิ�ง

 เหตุ่ผ่ลส่วนึ่ใหญ่ท่่ �นึ่ักท่่องเท่่ �ยว 
เดินึ่ท่างมาเท่่�ยวชุุมชุนึ่ เพัราะอยาก 
ได้รับประสบการณ์์ ได้เร่ยนึ่ร้่ หร่อสัมผั่ส
กับความเป็นึ่ท่้องถิ่ิ�นึ่ ชุุมชุนึ่นึ่ั�นึ่จริงๆ 
ฉะนึ่ั�นึ่ประสบการณ์์ท่่ �ชุุมชุนึ่จะมอบ 
ให้กับนึ่ักท่่องเท่่�ยว สามารถิ่นึ่ำาเสนึ่อ 
ความแท่้ ความดั�งเดิม วิถิ่่ชุ่วิต่ของคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ เพ่ั�อให้สอดรับกับการท่่องเท่่�ยว
เชุิงโหยหาอด่ต่ของคนึ่ในึ่ปัจจุบ ันึ่  
จะเห็นึ่ได้ว่า คนึ่ชุ่�นึ่ชุอบอาหารพั่�นึ่ถิ่ิ�นึ่ 
ชุอบวัฒนึ่ธ์รรมแบบดั�งเดิม ชุอบกิจกรรม
แบบ Local Experience เชุ่นึ่ ปั�นึ่จักรยานึ่
ชุมวิถ่ิ่ชุุมชุนึ่ นึ่อนึ่พัักโฮมสเต่ย์ เดินึ่เท่่�ยว
ต่ลาดโบราณ์ เป็นึ่ต้่นึ่

 

ความสนใจของนักท่่องเท่่�ยว 
ต่่อการเดิินท่างท่่องเท่่�ยวในชุุมชุน

เย่�ยมชุมวิถี่ชุีวิต่ 
ชุุมชุนท่้องถีิ�น

เข้าร่วมกิจกรรม 
ภายในท่้องถีิ�น

ต่ั�งใจศึึกษาวิถี่ชุีวิต่ท่้องถีิ�น
อย่างแท่้จริง

93% 28% 12%
ทื่�มา : ทืทืทื.
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สินค้าชุุมชุนท่่�ไดิ้รับความนิยม

สร้้างธ์ุร้กิจชุุมชุนยุั�งยุ่น  
ด้้วยุการ้จัด้การ้ยุุคให้ม่

 อ่กสิ �งสำาคัญของการท่ำาให้ธ์ุรกิจ 
ชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยวเต่ิบโต่และยั�งย่นึ่ได้นึ่ั�นึ่ 
จำาเป็นึ่ต่้องม่ระบบการจัดการท่่ �ม ่
ประสิท่ธ์ิภาพัควบค่่ไปด้วย ไม่ต่่างจาก
การดำาเนิึ่นึ่ธุ์รกิจทั่�วไป ม่ตั่�งแต่่...

 จำาเป็นึ่ต่้องพั่�งพัาการต่ลาดยุคใหม ่
โดยเฉพัาะ การต่ลาดออนึ่ไลนึ่์ท่่ �ใชุ ้
เป็นึ่ท่ั�งชุ่องท่างการขายและชุ่องท่าง
ประชุาสัมพัันึ่ธ์์ชุุมชุนึ่ได้ ยกต่ัวอย่าง  
โซึ่เชุ ่ยลม ่ เด ่ย อย ่าง Facebook  
เป็นึ่แพัลต่ฟอร์มท่่ �ม ่ความย่ดหยุ ่นึ่  
สามารถิ่ลงได้ท่ั�งบท่ความ ภาพั วิด่โอ 
หร่อแม้แต่่การไลฟ์สด และยังเข้าถ่ิ่งคนึ่
ได้หลากหลายกลุ่ม ส่วนึ่ Instagram  
เป็นึ่แพัลต่ฟอร์มท่่�โดดเด่นึ่เร่�องร่ปภาพั 
เนึ่้นึ่ภาพัสวย ม่ความเป็นึ่ไลฟ์สไต่ล ์ 
หร่อ TikTok แพัลต่ฟอร์มนึ่้องใหม่ท่่� 
กำาลังมาแรง เน้ึ่นึ่วิด่โอสั�นึ่ ม่ความไม่เป็นึ่
ท่างการซึ่่�งปัจจุบันึ่คนึ่หันึ่มาใชุ้ TikTok 
ในึ่การขายสินึ่ค้าเพัิ �มมากข่ �นึ่เร่ �อยๆ  
เหล่านึ่ ่ � เป ็นึ่เพั่ยงแค่บางส่วนึ่ของ 
โซึ่เชุ่ยลม่เด่ยเท่่านึ่ั �นึ่ ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ 
สามารถิ่เล ่อกใชุ ้ประโยชุนึ่ ์จาก 
แพัลต่ฟอร์มดังกล่าวในึ่การเข้าถิ่่ง 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวไดม้ากข่�นึ่

 ปัจจุบันึ่ม่ตั่วชุ่วยในึ่การบริหารจัดการ
ด้านึ่การเงินึ่ให้เป็นึ่เร่�องท่่�ง่ายและสะดวก

มากข่�นึ่ ตั่�งแต่่ การรับ-จ่ายเงินึ่ สามารถิ่
ใชุ้ระบบสแกนึ่คิวอาร์โค้ดมาแท่นึ่การรับ
เงินึ่สดเพ่ัยงอย่างเด่ยว เน่ึ่�องจากพัฤติ่กรรม
ผ่่้บริโภคยุคใหม่จะลดการใชุ้เงินึ่สดลง 
แต่่เปล่�ยนึ่เป็นึ่การใชุ้เงินึ่ผ่่านึ่ระบบดิจิทั่ล
มากข่�นึ่ ดังนัึ่�นึ่ ชุุมชุนึ่เองก็ต้่องปรับตั่ว
ให้ม่ชุ่องท่างการรับเงินึ่ท่่�หลากหลายข่�นึ่
หร่ออย่างการท่ำาบัญชุ่ วันึ่นึ่่�ม่ระบบ 
บัญชุ่ออนึ่ไลนึ่์ง่ายๆ ท่่ �ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ 
นึ่ำาไปใชุ้ได้ ก็จะชุ่วยให้การจัดการเงินึ่
ท่ำาได้อย่างถ่ิ่กต้่องและรวดเร็วข่�นึ่

 เพั่ �อให้เกิดประสิท่ธ์ิภาพัมากข่�นึ่  
อาจต่้องม่การนึ่ำานึ่วัต่กรรมเข้ามาใชุ ้
ในึ่กระบวนึ่การพััฒนึ่าสินึ่ค้า เชุ่นึ่  
การลดของเส ่ย การท่ำาให ้ส ินึ่ค ้า 
เก็บได้นึ่านึ่ กระบวนึ่การท่่�เป็นึ่มิต่ร 
ต่่อสิ�งแวดล้อม เป็นึ่ต้่นึ่

 เน่ึ่�องจากธุ์รกิจชุุมชุนึ่ ต้่องอาศัยคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่เป็นึ่กลไกในึ่การขับเคล่ �อนึ่  
โดยท่่�ม่ “ผ่่้นึ่ำาชุุมชุนึ่” เป็นึ่แกนึ่สำาคัญ 
ในึ่การสร้างความเข้าใจให้เกิดข่ �นึ่ 
ร่วมกันึ่ว่า สิ�งท่่�ท่ำานึ่ั�นึ่จะเอ่�อประโยชุนึ่์ 
ให้กับทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ได้อย่างไรบ้าง  
เม่ �อทุ่กคนึ่เห็นึ่เป็นึ่ภาพัเด่ยวกันึ่ได ้ 
พัลังถิ่่งจะเกิดข่�นึ่ เพัราะธ์ุรกิจชุุมชุนึ่  
ไม่ใชุ่การต่่างคนึ่ต่่างท่ำา แต่่เป็นึ่การท่่� 
ทุ่กคนึ่ท่ำาแล้วเอ่�อประโยชุน์ึ่ร่วมกันึ่

 สุดท่า้ยน่ึ่� สิ�งสำาคัญของความยั�งย่นึ่
 ค่อ การท่ำาให้สมดุล นึ่ักท่่องเท่่�ยว 

52.9% 
อาหารแปรรูป

26.6%
สิ่่�งทอ เคร่�องนุ่่�งห�ม

22.6%
ผลิ่ตภััณฑ์์บำำาร่งผ่ว ผม

13.1%
เคร่�องดื่่�มสิ่ม่นุ่ไพร

9.0%
ของท่�ระลิึก

8.3%
เคร่�องเร่อนุ่ ของตกแต�ง

7.1%
อ่�นุ่ๆ

84.51%   
ความสวยงามของธรรมชุาต่ิ

82.75%  
ความสะดิวกในการเดิินท่าง

81.70%   
ความสะอาดิของสภาพแวดิล้้อม

81.52%  
ความปล้อดิภัยจาก COVID-19

80.15%   
ความเป็นมิต่รแล้ะอัธยาศึัยท่่�ดิ่
ของคนในพ้�นท่่�

สิ�งท่่�นักท่่องเท่่�ยว 
ให้้ความสำาคัญ 
ในการเล้ือกจุดิห้มาย 
ปล้ายท่างยุค COVID-19

ท่่�เข้ามา รายได้ท่่�เกิดข่�นึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ จะต้่อง
ไม่ไปท่ำาลายวิถิ่ ่ด ั �งเด ิมของชุุมชุนึ่  
เพัราะเม่�อใดก็ต่ามท่่�เส่ยความสมดุล 
ต่รงน่ึ่�ไป เสน่ึ่ห์ของความเป็นึ่ชุุมชุนึ่ก็จะ
หายไปด้วย และนัึ่�นึ่หมายถ่ิ่งความยั�งย่นึ่
ก็จะไม่ม่ท่างเกิดข่�นึ่ได้นัึ่�นึ่เอง

ทื่�มา : ทืทืทื.

ทื่�มา : ส่ำานักงานส่ถิติแห่งชัาติ 

ด้านการ์ตลาด

ด้านการ์เงิน

ด้านการ์ผลิต

ด้านคน
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ก�รู้ตัดัส่ินใจัย��ยครู้อบครู้ัวจั�กลื่ำ�ป้�ง ม�เรู้ิ�มต�นช้่วิตใหม่ทำ่�สุ่โขทำัยของ “เฉลิมเกียุร้ติ บุญคง”
แลื่ะ “อณุร้ักษ์ บุญคง” ค่อ จัุดักำ�เนิดัของ “โมทนา เซร้ามิก” (Mothana Ceramic)  

ผ่ลื่ิตภัณฑ์์เครู้่�องเคลื่่อบดัินเผ่�ทำ่�ม่อัตลื่ักษณ์เดั่นช้ัดั ในรู้้ป้ลื่ักษณ์ทำันส่มัย  
ซึ�งไดั�แรู้งบันดั�ลื่ใจัม�จั�กเครู้่�องส่ังคโลื่กแลื่ะทำองสุ่โขทำัย เช้่�อมภ้มิป้ัญญ�จั�กโลื่กยุคเก่� 

ให�ส่อดัรู้ับกับวิถี่ช้่วิตแลื่ะไลื่ฟ์์ส่ไตลื่์ของคนยุคใหม่ไดั�อย่�งไม่ขัดัเขิน กิจัก�รู้เลื่็กๆ เติบโตขึ�นม�จั�กคว�มรู้ัก  
ดัำ�เนินธุุรู้กิจับนคว�มเข��ใจั จันกลื่�ยเป้็นแหลื่่งเรู้่ยนรู้้�ง�นเซรู้�มิกครู้บวงจัรู้ 

ทำ่�ส่รู้��งแรู้งดัลื่ใจัให�กับใครู้หลื่�ยคนในวันน่�

SMART BIZ

สร้้างตัวตนจากการ้เร้ียุนร้่้
 “เราใชุ้สังคโลกเป็นึ่แรงบันึ่ดาลใจ  
แต่่ไม่ได้ท่ำาเล่ยนึ่แบบของเก่า เพัราะเป็นึ่
ความต่ั�งใจต่ั�งแต่่แรกท่่�ต่้องการท่ำาผ่ลงานึ่ 
ให้คนึ่จดจำาในึ่ชุ่�อของโมท่นึ่า โดยการสร้าง
ต่วัต่นึ่ของเราข่�นึ่มา” 

 นึ่่�ค่อคำาบอกเล่าของอณ์ุรักษ์ในึ่วันึ่ท่่�ให้
กำาเนึ่ิดแบรนึ่ด์เซึ่รามิกนึ่้องใหม่ข่�นึ่เม่�อกว่า 
20 ปีก่อนึ่ (ก่อต่�ังเม่�อปี 2542) โดยเร�ิมจาก
การหยิบจับงานึ่เคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่า ซึ่่�งเป็นึ่ 
สิ�งท่่�เธ์อและสาม่ชุ่�นึ่ชุอบ มาต่่อยอดเป็นึ่
ธ์ุรกิจ ท่ั�งค่่ศ่กษาหาความร่้แบบเจาะล่ก 
ในึ่ทุ่กขั�นึ่ต่อนึ่ ไม่ใชุ่ความร่้ในึ่ภาคปฏิิบัต่ิ 

แต่เ่ป็นึ่ความร่เ้ชุงิวิชุาการ ท่่�ลงล่กต่�ังแต่่
ชุนึ่ิดของดินึ่ คุณ์สมบัต่ิของแร่ธ์าตุ่

ในึ่ดินึ่ กระท่ั�งนึ่ำ�ายาเคล่อบ 

โมทนา เซรามกิ
เชุ่�อุมู่งานสังค์โลกิส่�ค์นรุ�นใหมู่�  

รักิษามู่รด้กิสุโขทัยุไมู่�ให้ถู่กิกิลืนหายุ

    จีุ้รุวััฒน์ คงแก�วั
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โดยไปศ่กษาท่่�ศ่นึ่ย์พััฒนึ่าอุต่สาหกรรม
เซึ่รามิก กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม  
กระท่รวงอุต่สาหกรรม ในึ่อำาเภอเกาะคา
จังหวดัลำาปาง

 หลังจากได้ความร่ ้ในึ่เชุิงวิชุาการ 
ก็มาผ่สมผ่สานึ่กับภ่มิปัญญาท่้องถิ่ิ�นึ่  
โดยโมท่นึ่านึ่ ำาแรงบ ันึ่ดาลใจจาก  
“เคร่�องสังคโลก” เข้าไปอย่่ในึ่ลวดลาย 
เชุ่นึ่ ลายปลา ลายพัรรณ์พัฤกษา  
ลายดอกไม้ รวมถิ่่งนึ่ำา “ท่อง” สุโขท่ัย 
มาใชุ ้ในึ่ชุ ิ �นึ่งานึ่ โดยการต่ ัดท่อนึ่ 
บางอย่าง สร้างสรรค์เป็นึ่ชุิ�นึ่งานึ่ใหม ่ 
เพัิ�มความท่ันึ่สมัย แต่่ยังคงรากเหง้า 
ของวัฒนึ่ธ์รรมดั�งเดิม เพั่�อให้จับต่้อง 
ได้ง่ายข่�นึ่ ท่ั�งยังคิดค้นึ่ส่ต่รดินึ่ พััฒนึ่า 
นึ่ำ�าเคล่อบท่่�ให้ส่พัิเศษเป็นึ่อัต่ลักษณ์ ์
ของต่ัวเอง ใชุ้เท่คนึ่ิคการปั�นึ่ให้บาง  
เพั่�อให้ชุิ�นึ่งานึ่ม่นึ่ำ�าหนึ่ักเบาและใชุ้งานึ่
สะดวกข่�นึ่ กระทั่�งเท่คนึ่คิการเผ่าท่�่ยังคง
เร่ยนึ่ร่้อย่่ทุ่กวันึ่ ท่ั�งหมดนึ่่�ท่ำาให้โมท่นึ่า 
เซึ่รามิกม่ความโดดเด่นึ่และแต่กต่่าง 
จนึ่เป็นึ่ท่�่จดจำาของผ้่่คนึ่

เติบโตส่่แห้ล่งเร้ียุนร้่้ 
งานเซร้ามิกคร้บวงจร้

 ปัจจุบันึ่โมท่นึ่า เซึ่รามิก นึ่ำาส่ง 
ผ่ลิต่ภัณ์ฑูอ์ยา่ง ถ้ิ่วย จานึ่ ชุาม แจกันึ่ 
ของต่กแต่่งบ้านึ่ รวมไปถิ่่งของท่่�ระล่ก 
ต่อบโจท่ย์ความต่้องการของล่กค้าท่ั�ง 
ชุาวไท่ยและต่่างชุาต่ิ และยังม่งานึ่ 

ผ่ลิต่ต่ามสั�งให้กับกลุ่มล่กค้าท่่�หลากหลาย
เชุ่นึ่ กลุ่มบ่ต่ิกโฮเต่็ล สปา ร้านึ่อาหาร 
แม้แต่่ในึ่ห้างสรรพัสินึ่ค้าหร่อย่าง Central 
Embassy ก็มผ่่ลงานึ่ของโมท่นึ่า 

 ระหว่างท่างท่่ �แบรนึ่ด์เร ิ �มออกส่ ่ 
สายต่ามหาชุนึ่ โมท่นึ่าก็ปรับต่ัวเอง 
ส่ ่สถิ่านึ่ท่่ � เร ่ยนึ่ร ่ ้งานึ่เซึ่รามิกแบบ 
ครบวงจรท่่�ม่ท่ั�ง ศาลาท่ำาดินึ่ ห้องปั�นึ่  
ห้องเข่ยนึ่ลาย ศาลาเคล่อบ เต่าเผ่า  
ม่ห้องสำาหรับท่ำาเวิร์กชุ็อป ต่ลอดจนึ่
พิัพิัธ์ภัณ์ฑ์ู และร้านึ่ค้า จนึ่กลายเป็นึ่หน่ึ่�ง
ในึ่พั่�นึ่ท่่�แห่งการท่่องเท่่�ยวเชุิงสร้างสรรค์ 
ท่่�คนึ่รักในึ่งานึ่เซึ่รามิกต้่องหา้มพัลาด

 และเพั่ �อต่่อยอดโอกาสจากกลุ ่ม 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวท่่�จะกลับมาหลังสถิ่านึ่การณ์์
โควดิ-19 โมท่นึ่ายังได้เข้าร่วม “โครงการ
พััฒนึ่าของฝากของท่่�ระล่กเพั่�อเชุ่�อมโยง
แหล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ม่ศักยภาพัในึ่พั่�นึ่ท่่�”  
ของกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม จนึ่ได้ชุุด
เคร่�องเคล่อบดินึ่เผ่า เชุิงเท่่ยนึ่ ต่ะเก่ยง
นึ่ำ�ามนัึ่หอมระเหย ซ่ึ่�งเป็นึ่การผ่สมผ่สานึ่
ลวดลายป่นึ่ปั�นึ่ท่่�ประดับอย่่ต่ามอาคาร
สถิ่าปัต่ยกรรมในึ่อุท่ยานึ่ประวัต่ิศาสต่ร์
ศร่สัชุนึ่าลัย และเคร่�องสังคโลกท่่�ขุดพับ
ร่องรอยแต่กหัก โดยจัดวางองค์ประกอบ 
ในึ่ร่ปแบบท่ันึ่สมัยข่�นึ่ อ่กท่ั�งยังได้เอา 
อัต่ลักษณ์์ของสุโขท่ัยอย่างประเพัณ์ ่
เผ่าเท่่ยนึ่เล่นึ่ไฟมาผ่สมผ่สานึ่จนึ่กลาย
เป็นึ่ผ่ลงานึ่ท่่�น่ึ่าสนึ่ใจ ท่ำาให้สามารถิ่ขยาย
ต่ลาดออกไปยังกลุ่มสปาและยังม่ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู
วางจำาหนึ่า่ยท่่�เมอ่งเกา่อ่กด้วย  

รั้กษามร้ด้กทางวัฒนธ์ร้ร้ม
ด้้วยุ “ความเข้าใจ” 

 โมท่นึ่า เซึ่รามิกเป็นึ่หนึ่่�งในึ่แบรนึ่ด ์
ท่�่พัยายามเชุ่�อมโยงมรดกท่างวัฒนึ่ธ์รรม
ของสุโขท่ัย ไม่ให้ถิ่่กกล่นึ่หายไปกับ 
โลกยุคใหม่ พัวกเขาเชุ่�อว่าถ้ิ่าอยากส่งต่่อ
มรดกจากภ่มิปัญญา ไม่ให้วัฒนึ่ธ์รรม 
เกิดการแชุ่แข็ง ต้่องท่ำาผ่ลงานึ่ให้ร่วมสมัย

 “อย่างสไต่ล์ของโมท่นึ่า คนึ่เห็นึ่ก็ร้่ว่า
เรายังม่ความเป็นึ่สุโขท่ัย ขณ์ะเด่ยวกันึ่ 
ก็ม ่ความร ่วมสมัยท่ ่ � เชุ ่ �อมโยงก ับ 
เด็กรุ ่นึ่ใหม่ได้ด้วย และเราท่ำางานึ่ 
บนึ่ความเข้าใจต่ลาด เชุ่นึ่ ถิ่้าจะส่งไป
ญ่�ปุ�นึ่ก็ต่้องร่้วัฒนึ่ธ์รรมของเขา แต่่ต่้อง
ไมท่่ำาเล่ยนึ่แบบญ่�ปุ�นึ่ ท่ำาในึ่แบบของเรา
แต่่เข้าใจวัฒนึ่ธ์รรมเขา และเขาสามารถิ่
นึ่ำางานึ่ของเราเข้าไปในึ่บ้านึ่ได้อย่าง 
ไม่ขัดเขินึ่กับวัฒนึ่ธ์รรมหร่อไลฟ์สไต่ล ์ 
เร่ยกว่าเป็นึ่วัฒนึ่ธ์รรมท่่�คล่�คลายออกมา
หร่ออย่างในึ่ไท่ยก็เชุ่นึ่กันึ่ งานึ่ท่่�เราส่งไป
ในึ่แต่่ละพั่ �นึ่ท่่ �จะไม่เหม่อนึ่กันึ่เลย  
ถิ่้าส่งไปท่่�ไหนึ่ก็จะไม่ม่ขายท่่�โมท่นึ่า  
เพัราะเราเล่อกท่่�จะออกแบบให้เข้ากับ
พั่ �นึ่ท่่ �ท่่ �เราจะไปขาย เราอยากแมส 
แต่่ไม่แมส เราอยากเป็นึ่ท่่�ร่ ้จัก แต่่ก ็
ไมอ่ยากเหม่อนึ่คนึ่อ่�นึ่”

 สำาหรับคนึ่ท่่�อยากหยิบจับวัฒนึ่ธ์รรม
จากภ่มิปัญญามาต่่อยอดเป็นึ่โอกาสธุ์รกิจ
อณ์ุรักษ์แนึ่ะนึ่ำาว่า ต่้องเริ �มจากร่ ้จัก 
ต่ัวเองเห็นึ่คุณ์ค่าในึ่สิ�งท่่�ม่ และรักในึ่สิ�ง 
ท่่�ท่ำาก่อนึ่เพัราะคนึ่เราเม่�อรักอะไรก็จะท่ำา
สิ�งนึ่ั�นึ่ได้ด่ เม่�อท่ำาได้ด่ก็จะเป็นึ่ท่่�ยอมรับ
และประสบความสำาเร็จได้ แม้ต่้อง 
เผ่ชุิญกับงานึ่ท่่�ยากก็ไม่ท่ดท่้อ เหม่อนึ่ท่่�
โมท่นึ่าเก ิดและเต่ิบโต่มาได้จนึ่ถิ่่ง 
ทุ่กวนัึ่น่ึ่�

13

: โมท่นา เซรามิก เลิขท่� 9 หมู� 12  
 ตำาบำลิเกาะตาเลิ่�ยง อำาเภัอศรีสิ่ำาโรง  
 จัังหวัดื่สิ่่โขทัย 64120 
: 08 6442 4719
: Mothanaceramic

ข้อมูล้ธุรกิจ
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ก�รู้ตัดัส่ินใจัย��ยครู้อบครู้ัวจั�กลื่ำ�ป้�ง ม�เรู้ิ�มต�นช้่วิตใหม่ทำ่�สุ่โขทำัยของ “เฉลิมเกียุร้ติ บุญคง”
แลื่ะ “อณุร้ักษ์ บุญคง” ค่อ จัุดักำ�เนิดัของ “โมทนา เซร้ามิก” (Mothana Ceramic)  

ผ่ลื่ิตภัณฑ์์เครู้่�องเคลื่่อบดัินเผ่�ทำ่�ม่อัตลื่ักษณ์เดั่นช้ัดั ในรู้้ป้ลื่ักษณ์ทำันส่มัย  
ซึ�งไดั�แรู้งบันดั�ลื่ใจัม�จั�กเครู้่�องส่ังคโลื่กแลื่ะทำองสุ่โขทำัย เช้่�อมภ้มิป้ัญญ�จั�กโลื่กยุคเก่� 

ให�ส่อดัรู้ับกับวิถี่ช้่วิตแลื่ะไลื่ฟ์์ส่ไตลื่์ของคนยุคใหม่ไดั�อย่�งไม่ขัดัเขิน กิจัก�รู้เลื่็กๆ เติบโตขึ�นม�จั�กคว�มรู้ัก  
ดัำ�เนินธุุรู้กิจับนคว�มเข��ใจั จันกลื่�ยเป้็นแหลื่่งเรู้่ยนรู้้�ง�นเซรู้�มิกครู้บวงจัรู้ 

ทำ่�ส่รู้��งแรู้งดัลื่ใจัให�กับใครู้หลื่�ยคนในวันน่�

SMART BIZ

สร้้างตัวตนจากการ้เร้ียุนร้่้
 “เราใชุ้สังคโลกเป็นึ่แรงบันึ่ดาลใจ  
แต่่ไม่ได้ท่ำาเล่ยนึ่แบบของเก่า เพัราะเป็นึ่
ความต่ั�งใจต่ั�งแต่่แรกท่่�ต่้องการท่ำาผ่ลงานึ่ 
ให้คนึ่จดจำาในึ่ชุ่�อของโมท่นึ่า โดยการสร้าง
ตั่วต่นึ่ของเราข่�นึ่มา” 

 นึ่่�ค่อคำาบอกเล่าของอณ์ุรักษ์ในึ่วันึ่ท่่�ให้
กำาเนึ่ิดแบรนึ่ด์เซึ่รามิกนึ่้องใหม่ข่�นึ่เม่�อกว่า 
20 ปีก่อนึ่ (ก่อตั่�งเม่�อปี 2542) โดยเริ�มจาก
การหยิบจับงานึ่เคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่า ซึ่่�งเป็นึ่ 
สิ�งท่่�เธ์อและสาม่ชุ่�นึ่ชุอบ มาต่่อยอดเป็นึ่
ธ์ุรกิจ ท่ั�งค่่ศ่กษาหาความร่้แบบเจาะล่ก 
ในึ่ทุ่กขั�นึ่ต่อนึ่ ไม่ใชุ่ความร่้ในึ่ภาคปฏิิบัต่ิ 

แต่่เป็นึ่ความร้่เชิุงวิชุาการ ท่่�ลงล่กตั่�งแต่่
ชุนึ่ิดของดินึ่ คุณ์สมบัต่ิของแร่ธ์าตุ่

ในึ่ดินึ่ กระท่ั�งนึ่ำ�ายาเคล่อบ 

โมทนา เซรามกิ
เชุ่�อุมู่งานสังค์โลกิส่�ค์นรุ�นใหมู่�  

รักิษามู่รด้กิสุโขทัยุไมู่�ให้ถู่กิกิลืนหายุ

    จีุ้รุวััฒน์ คงแก�วั
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โดยไปศ่กษาท่่�ศ่นึ่ย์พััฒนึ่าอุต่สาหกรรม
เซึ่รามิก กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม  
กระท่รวงอุต่สาหกรรม ในึ่อำาเภอเกาะคา
จังหวัดลำาปาง

 หลังจากได้ความร่ ้ในึ่เชุิงวิชุาการ 
ก็มาผ่สมผ่สานึ่กับภ่มิปัญญาท่้องถิ่ิ�นึ่  
โดยโมท่นึ่านึ่ ำาแรงบ ันึ่ดาลใจจาก  
“เคร่�องสังคโลก” เข้าไปอย่่ในึ่ลวดลาย 
เชุ่นึ่ ลายปลา ลายพัรรณ์พัฤกษา  
ลายดอกไม้ รวมถิ่่งนึ่ำา “ท่อง” สุโขท่ัย 
มาใชุ ้ในึ่ชุ ิ �นึ่งานึ่ โดยการต่ ัดท่อนึ่ 
บางอย่าง สร้างสรรค์เป็นึ่ชุิ�นึ่งานึ่ใหม ่ 
เพัิ�มความท่ันึ่สมัย แต่่ยังคงรากเหง้า 
ของวัฒนึ่ธ์รรมดั�งเดิม เพั่�อให้จับต่้อง 
ได้ง่ายข่�นึ่ ท่ั�งยังคิดค้นึ่ส่ต่รดินึ่ พััฒนึ่า 
นึ่ำ�าเคล่อบท่่�ให้ส่พัิเศษเป็นึ่อัต่ลักษณ์ ์
ของต่ัวเอง ใชุ้เท่คนึ่ิคการปั�นึ่ให้บาง  
เพั่�อให้ชุิ�นึ่งานึ่ม่นึ่ำ�าหนึ่ักเบาและใชุ้งานึ่
สะดวกข่�นึ่ กระทั่�งเท่คนิึ่คการเผ่าท่่�ยังคง
เร่ยนึ่ร่้อย่่ทุ่กวันึ่ ท่ั�งหมดนึ่่�ท่ำาให้โมท่นึ่า 
เซึ่รามิกม่ความโดดเด่นึ่และแต่กต่่าง 
จนึ่เป็นึ่ท่่�จดจำาของผ้่่คนึ่

เติบโตส่่แห้ล่งเร้ียุนร้่้ 
งานเซร้ามิกคร้บวงจร้

 ปัจจุบันึ่โมท่นึ่า เซึ่รามิก นึ่ำาส่ง 
ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ูอย่าง ถ้ิ่วย จานึ่ ชุาม แจกันึ่ 
ของต่กแต่่งบ้านึ่ รวมไปถิ่่งของท่่�ระล่ก 
ต่อบโจท่ย์ความต่้องการของล่กค้าท่ั�ง 
ชุาวไท่ยและต่่างชุาต่ิ และยังม่งานึ่ 

ผ่ลิต่ต่ามสั�งให้กับกลุ่มล่กค้าท่่�หลากหลาย
เชุ่นึ่ กลุ่มบ่ต่ิกโฮเต่็ล สปา ร้านึ่อาหาร 
แม้แต่่ในึ่ห้างสรรพัสินึ่ค้าหร่อย่าง Central 
Embassy กม่็ผ่ลงานึ่ของโมท่นึ่า 

 ระหว่างท่างท่่ �แบรนึ่ด์เร ิ �มออกส่ ่ 
สายต่ามหาชุนึ่ โมท่นึ่าก็ปรับต่ัวเอง 
ส่ ่สถิ่านึ่ท่่ � เร ่ยนึ่ร ่ ้งานึ่เซึ่รามิกแบบ 
ครบวงจรท่่�ม่ท่ั�ง ศาลาท่ำาดินึ่ ห้องปั�นึ่  
ห้องเข่ยนึ่ลาย ศาลาเคล่อบ เต่าเผ่า  
ม่ห้องสำาหรับท่ำาเวิร์กชุ็อป ต่ลอดจนึ่
พิัพิัธ์ภัณ์ฑ์ู และร้านึ่ค้า จนึ่กลายเป็นึ่หน่ึ่�ง
ในึ่พั่�นึ่ท่่�แห่งการท่่องเท่่�ยวเชุิงสร้างสรรค์ 
ท่่�คนึ่รักในึ่งานึ่เซึ่รามิกต่อ้งห้ามพัลาด

 และเพั่ �อต่่อยอดโอกาสจากกลุ ่ม 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวท่่�จะกลับมาหลังสถิ่านึ่การณ์์
โควิด-19 โมท่นึ่ายังไดเ้ข้ารว่ม “โครงการ
พััฒนึ่าของฝากของท่่�ระล่กเพั่�อเชุ่�อมโยง
แหล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ม่ศักยภาพัในึ่พั่�นึ่ท่่�”  
ของกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม จนึ่ได้ชุุด
เคร่�องเคล่อบดินึ่เผ่า เชุิงเท่่ยนึ่ ต่ะเก่ยง
นึ่ำ�ามันึ่หอมระเหย ซึ่�่งเป็นึ่การผ่สมผ่สานึ่
ลวดลายป่นึ่ปั�นึ่ท่่�ประดับอย่่ต่ามอาคาร
สถิ่าปัต่ยกรรมในึ่อุท่ยานึ่ประวัต่ิศาสต่ร์
ศร่สัชุนึ่าลัย และเคร่�องสังคโลกท่่�ขุดพับ
ร่องรอยแต่กหัก โดยจัดวางองค์ประกอบ 
ในึ่ร่ปแบบท่ันึ่สมัยข่�นึ่ อ่กท่ั�งยังได้เอา 
อัต่ลักษณ์์ของสุโขท่ัยอย่างประเพัณ์ ่
เผ่าเท่่ยนึ่เล่นึ่ไฟมาผ่สมผ่สานึ่จนึ่กลาย
เป็นึ่ผ่ลงานึ่ท่่�น่ึ่าสนึ่ใจ ท่ำาให้สามารถิ่ขยาย
ต่ลาดออกไปยังกลุ่มสปาและยังม่ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู
วางจำาหน่ึ่ายท่�่เม่องเก่าอก่ดว้ย  

รั้กษามร้ด้กทางวัฒนธ์ร้ร้ม
ด้้วยุ “ความเข้าใจ” 

 โมท่นึ่า เซึ่รามิกเป็นึ่หนึ่่�งในึ่แบรนึ่ด ์
ท่่�พัยายามเชุ่�อมโยงมรดกท่างวัฒนึ่ธ์รรม
ของสุโขท่ัย ไม่ให้ถิ่่กกล่นึ่หายไปกับ 
โลกยุคใหม่ พัวกเขาเชุ่�อว่าถ้ิ่าอยากส่งต่่อ
มรดกจากภ่มิปัญญา ไม่ให้วัฒนึ่ธ์รรม 
เกิดการแชุ่แข็ง ต้่องท่ำาผ่ลงานึ่ให้ร่วมสมัย

 “อย่างสไต่ล์ของโมท่นึ่า คนึ่เห็นึ่ก็ร้่ว่า
เรายังม่ความเป็นึ่สุโขท่ัย ขณ์ะเด่ยวกันึ่ 
ก็ม ่ความร ่วมสมัยท่ ่ � เชุ ่ �อมโยงก ับ 
เด็กรุ ่นึ่ใหม่ได้ด้วย และเราท่ำางานึ่ 
บนึ่ความเข้าใจต่ลาด เชุ่นึ่ ถิ่้าจะส่งไป
ญ่�ปุ�นึ่ก็ต่้องร่้วัฒนึ่ธ์รรมของเขา แต่่ต่้อง
ไม่ท่ำาเล่ยนึ่แบบญ่�ปุ�นึ่ ท่ำาในึ่แบบของเรา
แต่เ่ข้าใจวัฒนึ่ธ์รรมเขา และเขาสามารถิ่
นึ่ำางานึ่ของเราเข้าไปในึ่บ้านึ่ได้อย่าง 
ไม่ขัดเขินึ่กับวัฒนึ่ธ์รรมหร่อไลฟ์สไต่ล ์ 
เร่ยกว่าเป็นึ่วัฒนึ่ธ์รรมท่�่คล่�คลายออกมา
หรอ่อย่างในึ่ไท่ยก็เชุน่ึ่กันึ่ งานึ่ท่่�เราส่งไป
ในึ่แต่่ละพั่ �นึ่ท่่ �จะไม่เหม่อนึ่กันึ่เลย  
ถิ่้าส่งไปท่่�ไหนึ่ก็จะไม่ม่ขายท่่�โมท่นึ่า  
เพัราะเราเล่อกท่่�จะออกแบบให้เข้ากับ
พั่ �นึ่ท่่ �ท่่ �เราจะไปขาย เราอยากแมส 
แต่่ไม่แมส เราอยากเป็นึ่ท่่�ร่ ้จัก แต่่ก ็
ไม่อยากเหม่อนึ่คนึ่อ�่นึ่”

 สำาหรับคนึ่ท่่�อยากหยิบจับวัฒนึ่ธ์รรม
จากภ่มิปัญญามาต่่อยอดเป็นึ่โอกาสธุ์รกิจ
อณ์ุรักษ์แนึ่ะนึ่ำาว่า ต่้องเริ �มจากร่ ้จัก 
ต่ัวเองเห็นึ่คุณ์ค่าในึ่สิ�งท่่�ม่ และรักในึ่สิ�ง 
ท่่�ท่ำาก่อนึ่เพัราะคนึ่เราเม่�อรักอะไรก็จะท่ำา
สิ�งนึ่ั�นึ่ได้ด่ เม่�อท่ำาได้ด่ก็จะเป็นึ่ท่่�ยอมรับ
และประสบความสำาเร็จได้ แม้ต่้อง 
เผ่ชุิญกับงานึ่ท่่�ยากก็ไม่ท่ดท่้อ เหม่อนึ่ท่่�
โมท่นึ่าเก ิดและเต่ิบโต่มาได้จนึ่ถิ่่ง 
ทุ่กวนัึ่น่ึ่�

13

: โมท่นา เซรามิก เลิขท่� 9 หมู� 12  
 ตำาบำลิเกาะตาเลิ่�ยง อำาเภัอศรีสิ่ำาโรง  
 จัังหวัดื่สิ่่โขทัย 64120 
: 08 6442 4719
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 เณชา สัังคโล ก

ธ์ุร้กิจจากแร้งศร้ัทธ์า
 “กะเณ์ชุา สังคโลก เกิดข่�นึ่จากความศรัท่ธ์า 
ในึ่องค์พัระพัิฆเนึ่ศ ซึ่่�งเป็นึ่เท่พัศักดิ�สิท่ธ์ิ�ม่เศ่ยร 
เป็นึ่ชุ้างในึ่ภาษาองักฤษเรย่กวา่ “Ganesha” จง่เป็นึ่
ท่่�มาของชุ่�อร้านึ่ ซึ่่�งงานึ่ของร้านึ่เราจะเป็นึ่แนึ่ว 
ร่วมสมัย (Contemporary) โดยลวดลายจะเป็นึ่ 
ลายโบราณ์ ผ่สมผ่สานึ่กับงานึ่ร่วมสมัยและยังม ่
การคิดค้นึ่ส่เคล่อบท่่�เป็นึ่ส่เฉพัาะของเราเองอ่กด้วย” 

 หทั่ยรัต่น์ึ่บอกท่่�มาของธุ์รกิจจากแรงศรัท่ธ์าท่่�เธ์อ
และสาม่ก่อต่ั�งข่�นึ่เม่�อปี 2546 ในึ่ต่ำาบลเม่องเก่า  
อำาเภอเม่องสุโขท่ัย จังหวัดสุโขท่ัย แหล่งผ่ลิต่ 
เคร่�องสังคโลกท่่�ม่ชุ่�อเส่ยงในึ่อด่ต่ เม่�องานึ่สังคโลก
ถิ่่กมองว่าเป็นึ่ของราคาแพัง คนึ่ส่วนึ่ใหญ่จ่งซึ่่�อเก็บ
มากกว่าซึ่่�อใชุ้ ท่ำาให้ความนึ่ิยมในึ่สังคโลกค่อยๆ  
ลดลง กะเณ์ชุาจ่งเริ�มคิดค้นึ่สร้างสรรค์ผ่ลิต่ภัณ์ฑู ์
ร่ปแบบใหม่ๆ และสร้างอัต่ลักษณ์์ของต่ัวเองข่�นึ่มา  
เพั่�อให้เข้าถิ่่งคนึ่ได้ทุ่กเพัศ ทุ่กวัย ทุ่กชุนึ่ชุั�นึ่ เชุ่นึ่  
การพััฒนึ่าส่เคล่อบอย่างส่แดงเล่อดวัว (Oxblood) 
และส่ฟา้เท่อรค์อยซึ่ ์ (Turquoise) เป็นึ่ต่น้ึ่ รวมถ่ิ่งใชุ้
อุณ์หภ่มิในึ่การเผ่าท่่�ส่งกว่าปกต่ิ ท่ำาให้ได้เนึ่่�องานึ่ 
ท่่�แกรง่ ท่นึ่ท่านึ่ สามารถิ่เข้าไมโครเวฟได ้ ท่่�สำาคัญ
งานึ่ทุ่กชุิ�นึ่จะม่โลโก้ของกะเณ์ชุา เพั่�อสะท่้อนึ่ต่ัวต่นึ่
และความภาคภ่มิใจของพัวกเขา

ทำำ�ไม “ส่ังคโลื่ก” ถีึงค่อยๆ เลื่่อนห�ยไป้จั�กอดั่ต คนรู้้�จัักน�อยลื่ง  
เป้็นผ่ลื่ง�นในต้�โช้ว์ม�กกว่�ใช้�ในช้่วิตป้รู้ะจัำ�วัน ทำำ�อย่�งไรู้ส่ังคโลื่กสุ่โขทำัยถีึงจัะกลื่ับม�ม่ลื่มห�ยใจัอ่กครู้ั�ง  

เข��ถีึงคนไดั�ทำุกเพัศทำุกวัย ทำุกช้นช้ั�น น่�ค่อคำ�ถี�มทำ่�ทำำ�ให� “สันติ พิร้มเพิ็ชุร้” แลื่ะ “ห้ทัยุร้ัตน์ พิร้มเพิ็ชุร้”  
ค่้ส่�ม่ภรู้รู้ย�ผ้่�รัู้กในง�นศิลื่ป้ะแลื่ะศรัู้ทำธุ�ในองค์พัรู้ะพิัฆเนศ  

ตัดัสิ่นใจัก่อตั�ง “กะเณชุา สังคโลก” ขึ�นเม่�อ 19 ปี้ก่อน จันกลื่�ยเป้็นผ่ลื่ิตภัณฑ์์เซรู้�มิกรู้่วมส่มัย 
ทำ่�ไดั�รู้ับก�รู้ตอบรู้ับอย่�งดั่จั�กทำั�งช้�วไทำยแลื่ะต่�งช้�ติ ทำั�งยังเป้็นหมุดัหม�ยก�รู้ทำ่องเทำ่�ยวแลื่ะของทำ่�รู้ะลื่ึก  

“ต�องห��มพัลื่�ดั” ของคนทำ่�ม�เย่อนสุ่โขทำัยในวันน่�อ่กดั�วย

เปล่�ยุนศรัทธ์าส่�ผลิตภัณฑ์์ร�วมู่สมัู่ยุ  
ต�อุลมู่หายุใจสังค์โลกิสุโขทัยุ

SMART BIZ
    จีุ้รุวััฒน์ คงแก�วั
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 “เร ิ �มจากปั �นึ่พัระพัิฆเนึ่ศก ่อนึ่  
จากนึ่ั�นึ่ก็เป็นึ่ประต่ิมากรรมร่ปเคารพั 
หร่องานึ่ศิลปะก่ �งนึ่ามธ์รรม (Semi  
Abstract) ซึ่่�งนึ่ักท่่องเท่่�ยวท่ั�งชุาวไท่ย 
และต่่างชุาต่ิจะชุอบมากๆ รวมถิ่่ง 
พััฒนึ่างานึ่ชุิ �นึ่เล ็กๆ ราคาเร ิ �มต่้นึ่ 
หลักสิบ เชุ่นึ่ ชุ้อนึ่คนึ่กาแฟ เข็มกลัด  
ต่ลอดจนึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์บนึ่โต่๊ะอาหาร  
เพ่ั�อใหน้ึ่กัท่อ่งเท่่�ยวจับต้่องได้มากข่�นึ่”

แกลเลอร้ีใต้ถิุ่นบ้าน  
ด้ึงด้่ด้คนร้ักงานกะเณชุา
 ต่ลอด 19 ปีของการท่ำาธ์ ุรก ิจ  
กะเณ์ชุาใชุ้พั่ �นึ่ท่่ �ใต่้ถิุ่นึ่บ้านึ่ปรับเป็นึ่ 
แกลเลอร่โชุว์ผ่ลงานึ่แล้วก็ขายสินึ่ค้า  
ขณ์ะเด่ยวกันึ่ก็เปิดเป็นึ่แหล่งเร่ยนึ่ร่ ้ 
พั่�นึ่ท่่�เวิร์กชุ็อปให้ผ่่ ้สนึ่ใจได้เข้ามาท่ำา
กิจกรรม เพ่ั�อซ่ึ่มซัึ่บจิต่วิญญาณ์และมรดก
ท่างวฒันึ่ธ์รรมของสุโขท่ยัอ่กท่างหนึ่�่ง 

 “เราไม่ได้ม่ใบปริญญาท่างศิลปะใดๆ
แต่่ม่ประสบการณ์์จากการลองผ่ิด 
ลองถิ่่กและท่ำามาเองต่ลอดหลายปี 
พัร้อมแชุร์ให้กับทุ่กคนึ่ ท่ำาให้แบรนึ่ด ์
ของเราเป็นึ่ท่่ �ร ่ ้จ ักและจดจำามากข่ �นึ่  
ท่่�สำาคัญเราขายอย่่ใต่้ถิุ่นึ่บ้านึ่ไม่ได้เอา 
ผ่ลงานึ่ไปส ่ ่ต่ลาดเหม ่อนึ่คนึ่อ ่ �นึ่  
อาศัยล่กค้าบอกปากต่่อปาก ท่ำาให้เรา 
อย่ ่มาได้จนึ่ถิ่่งปัจจุบ ันึ่ ท่่ �ผ่ ่านึ่มา 
เราให้ความสำาคัญกับความซึ่่ �อสัต่ย ์
และจริงใจกับล่กค้า ไม่เคยเอาของม่ต่ำาหนิึ่
ไปย้อมแมวขาย สิ �งเหล่านึ่่ �ส ำาคัญ 
และยั�งย่นึ่กวา่การท่่�คิดจะเอาแต่่เงินึ่” 

 แม้จะขายอย่ ่ก ับท่่ � แต่่กะเณ์ชุา 
ก็ม่การพััฒนึ่าผ่ลงานึ่ใหม่ๆ ของต่ัวเอง 
อย ่ ่ เสมอ ล ่าส ุดก ็ได ้ เข ้าร ่วมก ับ 
กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม กระท่รวง
อุต่สาหกรรม ในึ่ “โครงการพััฒนึ่า 
สร้างม่ลค่าเพัิ�มผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ของท่่�ระล่ก 
เพ่ั�อการท่่องเท่่�ยว (สุโขทั่ย)” โดยได้พััฒนึ่า
ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ของท่่ �ระล่กชุุดแก้วกาแฟ 
เคร่ �องเคล่อบดินึ่เผ่าลวดลายต่ัวสิงห ์
และต่ัวหงส์ รวมถิ่่งร่ปท่รงแก้วท่่ �ม ่

เอกลักษณ์์และแฝงไปด้วยคุณ์ค่าของ
มรดกท่างวัฒนึ่ธ์รรมสุโขท่ัย ซึ่่�งปัจจุบันึ่ 
ม่การพััฒนึ่าต่่อยอดไปถิ่่งกว่า 10 แบบ
ด้วยกันึ่ 

เสน่ห้์ชุุมชุน 
สร้้างได้้ด้้วยุการ้สร้้างสร้ร้ค์
 กะเณ์ชุาท่ ำางานึ่เชุ ่ �อมโยงก ับ 
การท่อ่งเท่�่ยวชุุมชุนึ่อย่่เสมอ เธ์อบอกวา่

เม ่ � อนึ่ ักท่ ่องเท่ ่ � ยวมาท่ ่ �กะเณ์ชุา  
นัึ่�นึ่หมายความว่าภาคการท่่องเท่่�ยวอ่�นึ่ๆ
ของสุโขทั่ยก็จะได้รับอานิึ่สงส์ต่ามไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นึ่เร่�องของท่่�พััก อาหารการกินึ่
และการท่่องเท่่�ยวอ่�นึ่ๆ รายได้ของชุุมชุนึ่
ก็จะเต่ิบโต่ต่ามมา ดังนึ่ั �นึ่ จ่งฝาก 
มุมมองไปถิ่่งชุุมชุนึ่ต่่างๆ ท่่�อยากด่ง 
อัต่ลักษณ์์ของต่ัวเอง มาสร้างสรรค ์
เป็นึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ท่่ �นึ่่าสนึ่ใจเพั่ �อด่งด่ด 
นึ่กัท่อ่งเท่่�ยวและผ้่่คนึ่ว่า   

 “เราต่้องร่้จักต่ัวต่นึ่ของเราก่อนึ่ว่า 
ม่ของด่อะไร บางครั�งในึ่ชุุมชุนึ่เหม่อนึ่ 
ใกล้เกล่อกินึ่ด่าง มองบ้านึ่โนึ่้นึ่บ้านึ่นึ่่�ด ่
ท่ั �งท่่ �เราเองก็ม่ของด่มากมาย อย่าง  
สังคโลกม่ปลา เหม่อนึ่ท่่�เขาว่าถิ่้าไป 
ลำาปางจะได้เห็นึ่ไก่ ถิ่้ามาสุโขท่ัยต่้องได้
เห็นึ่ปลานึ่ั�นึ่ค่อ ปลากาดำา ท่่�ม่บันึ่ท่่ก 
ในึ่หลักศิลาจาร่ก เราก็ถิ่อดเอาต่รงนัึ่�นึ่มา
โดยไม่จำาเป็นึ่ต้่องวาดปลาทั่�งตั่ว แต่่ท่ำาให้
ร่วมสมัยข่�นึ่ ท่ำาผ่ลงานึ่ท่่�เข้าถิ่่งคนึ่ได ้
มากข่�นึ่ ฉะนึ่ั�นึ่เราม่อะไรด่ก็นึ่ำาสิ�งนึ่ั�นึ่มา
ท่ำาใหเ้ต็่มท่่� สำาคัญท่่�สุดค่อ ต้่องซ่ึ่�อสัต่ย์
กับตั่วเองและจรงิใจต่่อการท่ำางานึ่ ก็จะ
ท่ำาใหเ้ราสำาเร็จและอย่่อย่างยั�งย่นึ่ได้”

 เม่ �อถิ่ามถิ่่งเป้าหมายในึ่อนึ่าคต่  
หท่ัยรัต่นึ่์ยำ�าเพั่ยงว่า ยังอยากพััฒนึ่า 
ตั่วเองต่่อไปเร่�อยๆ และตั่�งใจท่ำาทุ่กอย่าง
ให้เต่็มท่่� ท่ำาวันึ่นึ่่�ให้ด่ท่่�สุดเพัราะเชุ่�อว่า
ผ่ลลัพัธ์์ท่่ �ด่นึ่ั �นึ่จะส่งผ่ลถิ่่งวันึ่พัรุ ่งนึ่่ � 
และยังสนึุ่กกับการสร้างสรรค์ เพัราะ 
นึ่ั�นึ่จะเป็นึ่หนึ่ท่างส่บสานึ่มรดกอันึ่ด่งาม
ของสุโขท่ัยไม่ให้ส ่ญสลายไปต่าม 
ยุคสมัย

: กะเณชุา สังคโล้ก เลิขท่� 227/3  
 หมู� 4 ตำาบำลิเม่องเก�า อำาเภัอเม่องสิ่่โขทัย  
 จัังหวัดื่สิ่่โขทัย 64210
: 08 6442 4719, 08 3872 0175
: กะเณชา สิ่ังคโลิก กร่งสิ่่โขทัย
: กะเณชาสิ่ังคโลิกกร่งสิ่่โขทัย

ข้อมูล้ธุรกิจ
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 เณชา สัังคโล ก

ธ์ุร้กิจจากแร้งศร้ัทธ์า
 “กะเณ์ชุา สังคโลก เกิดข่�นึ่จากความศรัท่ธ์า 
ในึ่องค์พัระพัิฆเนึ่ศ ซึ่่�งเป็นึ่เท่พัศักดิ�สิท่ธ์ิ�ม่เศ่ยร 
เป็นึ่ชุ้างในึ่ภาษาอังกฤษเร่ยกว่า “Ganesha” จ่งเป็นึ่
ท่่�มาของชุ่�อร้านึ่ ซึ่่�งงานึ่ของร้านึ่เราจะเป็นึ่แนึ่ว 
ร่วมสมัย (Contemporary) โดยลวดลายจะเป็นึ่ 
ลายโบราณ์ ผ่สมผ่สานึ่กับงานึ่ร่วมสมัยและยังม ่
การคิดค้นึ่ส่เคล่อบท่่�เป็นึ่ส่เฉพัาะของเราเองอ่กด้วย” 

 หทั่ยรัต่น์ึ่บอกท่่�มาของธุ์รกิจจากแรงศรัท่ธ์าท่่�เธ์อ
และสาม่ก่อต่ั�งข่�นึ่เม่�อปี 2546 ในึ่ต่ำาบลเม่องเก่า  
อำาเภอเม่องสุโขท่ัย จังหวัดสุโขท่ัย แหล่งผ่ลิต่ 
เคร่�องสังคโลกท่่�ม่ชุ่�อเส่ยงในึ่อด่ต่ เม่�องานึ่สังคโลก
ถิ่่กมองว่าเป็นึ่ของราคาแพัง คนึ่ส่วนึ่ใหญ่จ่งซึ่่�อเก็บ
มากกว่าซึ่่�อใชุ้ ท่ำาให้ความนึ่ิยมในึ่สังคโลกค่อยๆ  
ลดลง กะเณ์ชุาจ่งเริ�มคิดค้นึ่สร้างสรรค์ผ่ลิต่ภัณ์ฑู ์
ร่ปแบบใหม่ๆ และสร้างอัต่ลักษณ์์ของต่ัวเองข่�นึ่มา  
เพั่�อให้เข้าถิ่่งคนึ่ได้ทุ่กเพัศ ทุ่กวัย ทุ่กชุนึ่ชุั�นึ่ เชุ่นึ่  
การพััฒนึ่าส่เคล่อบอย่างส่แดงเล่อดวัว (Oxblood) 
และส่ฟ้าเท่อร์คอยซ์ึ่ (Turquoise) เป็นึ่ต้่นึ่ รวมถ่ิ่งใชุ้
อุณ์หภ่มิในึ่การเผ่าท่่�ส่งกว่าปกต่ิ ท่ำาให้ได้เนึ่่�องานึ่ 
ท่่�แกร่ง ท่นึ่ท่านึ่ สามารถิ่เข้าไมโครเวฟได้ ท่่�สำาคัญ
งานึ่ทุ่กชุิ�นึ่จะม่โลโก้ของกะเณ์ชุา เพั่�อสะท่้อนึ่ต่ัวต่นึ่
และความภาคภ่มิใจของพัวกเขา

ทำำ�ไม “ส่ังคโลื่ก” ถีึงค่อยๆ เลื่่อนห�ยไป้จั�กอดั่ต คนรู้้�จัักน�อยลื่ง  
เป้็นผ่ลื่ง�นในต้�โช้ว์ม�กกว่�ใช้�ในช้่วิตป้รู้ะจัำ�วัน ทำำ�อย่�งไรู้ส่ังคโลื่กสุ่โขทำัยถีึงจัะกลื่ับม�ม่ลื่มห�ยใจัอ่กครู้ั�ง  

เข��ถีึงคนไดั�ทำุกเพัศทำุกวัย ทำุกช้นช้ั�น น่�ค่อคำ�ถี�มทำ่�ทำำ�ให� “สันติ พิร้มเพิ็ชุร้” แลื่ะ “ห้ทัยุร้ัตน์ พิร้มเพิ็ชุร้”  
ค่้ส่�ม่ภรู้รู้ย�ผ้่�รัู้กในง�นศิลื่ป้ะแลื่ะศรัู้ทำธุ�ในองค์พัรู้ะพิัฆเนศ  

ตัดัสิ่นใจัก่อตั�ง “กะเณชุา สังคโลก” ขึ�นเม่�อ 19 ปี้ก่อน จันกลื่�ยเป้็นผ่ลื่ิตภัณฑ์์เซรู้�มิกรู้่วมส่มัย 
ทำ่�ไดั�รู้ับก�รู้ตอบรู้ับอย่�งดั่จั�กทำั�งช้�วไทำยแลื่ะต่�งช้�ติ ทำั�งยังเป้็นหมุดัหม�ยก�รู้ทำ่องเทำ่�ยวแลื่ะของทำ่�รู้ะลื่ึก  

“ต�องห��มพัลื่�ดั” ของคนทำ่�ม�เย่อนสุ่โขทำัยในวันน่�อ่กดั�วย

เปล่�ยุนศรัทธ์าส่�ผลิตภัณฑ์์ร�วมู่สมัู่ยุ  
ต�อุลมู่หายุใจสังค์โลกิสุโขทัยุ

SMART BIZ
    จีุ้รุวััฒน์ คงแก�วั
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 “เร ิ �มจากปั �นึ่พัระพัิฆเนึ่ศก ่อนึ่  
จากนึ่ั�นึ่ก็เป็นึ่ประต่ิมากรรมร่ปเคารพั 
หร่องานึ่ศิลปะก่ �งนึ่ามธ์รรม (Semi  
Abstract) ซึ่่�งนึ่ักท่่องเท่่�ยวท่ั�งชุาวไท่ย 
และต่่างชุาต่ิจะชุอบมากๆ รวมถิ่่ง 
พััฒนึ่างานึ่ชุิ �นึ่เล ็กๆ ราคาเร ิ �มต่้นึ่ 
หลักสิบ เชุ่นึ่ ชุ้อนึ่คนึ่กาแฟ เข็มกลัด  
ต่ลอดจนึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์บนึ่โต่๊ะอาหาร  
เพ่ั�อให้นัึ่กท่่องเท่่�ยวจับต้่องได้มากข่�นึ่”

แกลเลอร้ีใต้ถิุ่นบ้าน  
ด้ึงด้่ด้คนร้ักงานกะเณชุา
 ต่ลอด 19 ปีของการท่ำาธ์ ุรก ิจ  
กะเณ์ชุาใชุ้พั่ �นึ่ท่่ �ใต่้ถิุ่นึ่บ้านึ่ปรับเป็นึ่ 
แกลเลอร่โชุว์ผ่ลงานึ่แล้วก็ขายสินึ่ค้า  
ขณ์ะเด่ยวกันึ่ก็เปิดเป็นึ่แหล่งเร่ยนึ่ร่ ้ 
พั่�นึ่ท่่�เวิร์กชุ็อปให้ผ่่ ้สนึ่ใจได้เข้ามาท่ำา
กิจกรรม เพ่ั�อซ่ึ่มซัึ่บจิต่วิญญาณ์และมรดก
ท่างวัฒนึ่ธ์รรมของสุโขทั่ยอ่กท่างหน่ึ่�ง 

 “เราไม่ได้ม่ใบปริญญาท่างศิลปะใดๆ
แต่่ม่ประสบการณ์์จากการลองผ่ิด 
ลองถิ่่กและท่ำามาเองต่ลอดหลายปี 
พัร้อมแชุร์ให้กับทุ่กคนึ่ ท่ำาให้แบรนึ่ด ์
ของเราเป็นึ่ท่่ �ร ่ ้จ ักและจดจำามากข่ �นึ่  
ท่่�สำาคัญเราขายอย่่ใต่้ถิุ่นึ่บ้านึ่ไม่ได้เอา 
ผ่ลงานึ่ไปส ่ ่ต่ลาดเหม ่อนึ่คนึ่อ ่ �นึ่  
อาศัยล่กค้าบอกปากต่่อปาก ท่ำาให้เรา 
อย่ ่มาได้จนึ่ถิ่่งปัจจุบ ันึ่ ท่่ �ผ่ ่านึ่มา 
เราให้ความสำาคัญกับความซึ่่ �อสัต่ย ์
และจริงใจกับล่กค้า ไม่เคยเอาของม่ต่ำาหนิึ่
ไปย้อมแมวขาย สิ �งเหล่านึ่่ �ส ำาคัญ 
และยั�งย่นึ่กว่าการท่่�คิดจะเอาแต่่เงินึ่” 

 แม้จะขายอย่ ่ก ับท่่ � แต่่กะเณ์ชุา 
ก็ม่การพััฒนึ่าผ่ลงานึ่ใหม่ๆ ของต่ัวเอง 
อย ่ ่ เสมอ ล ่าส ุดก ็ได ้ เข ้าร ่วมก ับ 
กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม กระท่รวง
อุต่สาหกรรม ในึ่ “โครงการพััฒนึ่า 
สร้างม่ลค่าเพัิ�มผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ของท่่�ระล่ก 
เพ่ั�อการท่่องเท่่�ยว (สุโขทั่ย)” โดยได้พััฒนึ่า
ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ของท่่ �ระล่กชุุดแก้วกาแฟ 
เคร่ �องเคล่อบดินึ่เผ่าลวดลายต่ัวสิงห ์
และต่ัวหงส์ รวมถิ่่งร่ปท่รงแก้วท่่ �ม ่

เอกลักษณ์์และแฝงไปด้วยคุณ์ค่าของ
มรดกท่างวัฒนึ่ธ์รรมสุโขท่ัย ซึ่่�งปัจจุบันึ่ 
ม่การพััฒนึ่าต่่อยอดไปถิ่่งกว่า 10 แบบ
ด้วยกันึ่ 

เสน่ห้์ชุุมชุน 
สร้้างได้้ด้้วยุการ้สร้้างสร้ร้ค์
 กะเณ์ชุาท่ ำางานึ่เชุ ่ �อมโยงก ับ 
การท่อ่งเท่่�ยวชุมุชุนึ่อย่่เสมอ เธ์อบอกวา่

เม ่ � อนึ่ ักท่ ่องเท่ ่ � ยวมาท่ ่ �กะเณ์ชุา  
นัึ่�นึ่หมายความว่าภาคการท่่องเท่่�ยวอ่�นึ่ๆ
ของสุโขทั่ยก็จะได้รับอานิึ่สงส์ต่ามไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นึ่เร่�องของท่่�พััก อาหารการกินึ่
และการท่่องเท่่�ยวอ�่นึ่ๆ รายได้ของชุุมชุนึ่
ก็จะเต่ิบโต่ต่ามมา ดังนึ่ั �นึ่ จ่งฝาก 
มุมมองไปถิ่่งชุุมชุนึ่ต่่างๆ ท่่�อยากด่ง 
อัต่ลักษณ์์ของต่ัวเอง มาสร้างสรรค ์
เป็นึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ท่่ �นึ่่าสนึ่ใจเพั่ �อด่งด่ด 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวและผ้่่คนึ่ว่า   

 “เราต่้องร่้จักต่ัวต่นึ่ของเราก่อนึ่ว่า 
ม่ของด่อะไร บางครั�งในึ่ชุุมชุนึ่เหม่อนึ่ 
ใกล้เกล่อกินึ่ด่าง มองบ้านึ่โนึ่้นึ่บ้านึ่นึ่่�ด ่
ท่ั �งท่่ �เราเองก็ม่ของด่มากมาย อย่าง  
สังคโลกม่ปลา เหม่อนึ่ท่่�เขาว่าถิ่้าไป 
ลำาปางจะได้เห็นึ่ไก่ ถิ่้ามาสุโขท่ัยต่้องได้
เห็นึ่ปลานึ่ั�นึ่ค่อ ปลากาดำา ท่่�ม่บันึ่ท่่ก 
ในึ่หลักศิลาจาร่ก เราก็ถิ่อดเอาต่รงนัึ่�นึ่มา
โดยไม่จำาเป็นึ่ต้่องวาดปลาทั่�งตั่ว แต่่ท่ำาให้
ร่วมสมัยข่�นึ่ ท่ำาผ่ลงานึ่ท่่�เข้าถิ่่งคนึ่ได ้
มากข่�นึ่ ฉะนึ่ั�นึ่เราม่อะไรด่ก็นึ่ำาสิ�งนึ่ั�นึ่มา
ท่ำาให้เต่ม็ท่่� สำาคญัท่่�สุดคอ่ ต้่องซึ่�่อสตั่ย์
กับต่วัเองและจริงใจต่อ่การท่ำางานึ่ ก็จะ
ท่ำาให้เราสำาเรจ็และอย่่อย่างยั�งย่นึ่ได้”

 เม่ �อถิ่ามถิ่่งเป้าหมายในึ่อนึ่าคต่  
หท่ัยรัต่นึ่์ยำ�าเพั่ยงว่า ยังอยากพััฒนึ่า 
ตั่วเองต่่อไปเร่�อยๆ และตั่�งใจท่ำาทุ่กอย่าง
ให้เต่็มท่่� ท่ำาวันึ่นึ่่�ให้ด่ท่่�สุดเพัราะเชุ่�อว่า
ผ่ลลัพัธ์์ท่่ �ด่นึ่ั �นึ่จะส่งผ่ลถิ่่งวันึ่พัรุ ่งนึ่่ � 
และยังสนึุ่กกับการสร้างสรรค์ เพัราะ 
นึ่ั�นึ่จะเป็นึ่หนึ่ท่างส่บสานึ่มรดกอันึ่ด่งาม
ของสุโขท่ัยไม่ให้ส ่ญสลายไปต่าม 
ยุคสมัย

: กะเณชุา สังคโล้ก เลิขท่� 227/3  
 หมู� 4 ตำาบำลิเม่องเก�า อำาเภัอเม่องสิ่่โขทัย  
 จัังหวัดื่สิ่่โขทัย 64210
: 08 6442 4719, 08 3872 0175
: กะเณชา สิ่ังคโลิก กร่งสิ่่โขทัย
: กะเณชาสิ่ังคโลิกกร่งสิ่่โขทัย

ข้อมูล้ธุรกิจ
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    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ

 สำาหรับกลยุท่ธ์์การเล่าเร่ �องสามารถิ่ 
นึ่ำาไปปรบัใชุกั้บธ์รุกิจไหนึ่ก็ได ้ไม่เว้นึ่แมแ้ต่่ 
“ธุ์รกิจชุุมชุนึ่” และอาจเร่ยกได้ว่ามโ่อกาส
ได้เปร่ยบมากกว่าธ์ุรกิจอ่ �นึ่ๆ ต่รงท่่ �ว่า  
ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ส่วนึ่ใหญ่มักจะม่เร่ �องราว 
ท่่�นึ่่าสนึ่ใจซึ่่อนึ่อย่่ ไม่ว่าจะเป็นึ่ เร่�องราว 
ท่่�เป็นึ่ต่ำานึ่านึ่ ประวัต่ิศาสต่ร์ ธ์รรมชุาต่ ิ
ภ่มิปัญญาท้่องถิิ่�นึ่ วิถ่ิ่ชุ่วิต่ และอ่กมากมาย
ท่่�สามารถิ่ใชุ้เป็นึ่จุดต่ั�งต่้นึ่ของการเล่าเร่�อง 
ท่่�ดแ่ละน่ึ่าสนึ่ใจไดนั้ึ่�นึ่เอง

ก่อนเล่าเร้่�อง
ต้องร้่้! กลุ่มเป้าห้มายุ 
 จากการท่่ �ผ่่ ้บริโภคชุ่ �นึ่ชุอบการเสพั 
คอนึ่เท่นึ่ต่์ท่่�ม่เร่�องของอารมณ์์ (Emotional 

จั�กข�อม้ลื่ก�รู้ศึกษ�ของ Stanford Graduate School of Business บอกไว�ว่�  
ม่คนเพั่ยง 5 เป้อรู้์เซ็นต์เทำ่�นั�น ทำ่�ส่�ม�รู้ถีจัดัจัำ�ข�อม้ลื่ทำ่�เป้็นข�อเทำ็จัจัรู้ิง (Fact) แต่คน 63 เป้อรู้์เซ็นต์ 

ส่�ม�รู้ถีจัดัจัำ�ข�อม้ลื่ทำ่�เป้็นเรู้่�องรู้�ว (Story) ไดั�ม�กกว่� เป้็นก�รู้ส่ะทำ�อนให�เห็นว่� ก�รู้เลื่่�เรู้่�อง (Storytelling)  
ช้่วยทำำ�ให�ข�อม้ลื่เป้็นทำ่�น่�จัดัจัำ�ยิ�งขึ�น ดั�วยเหตุน่� ทำ่�ผ่่�นม� Storytelling ถี้กนำ�ม�ใช้�เป้็นกลื่ยุทำธุ์ 

ในก�รู้ทำำ�ก�รู้ตลื่�ดั โดัยเฉพั�ะบนโลื่กออนไลื่น์ทำ่�ใช้�ก�รู้เลื่่�เรู้่�อง 
เป้็นตัวดัึงดั้ดัแลื่ะส่รู้��งจัุดัน่�ส่นใจัให�ลื่้กค��เกิดัก�รู้จัดัจัำ�ส่ินค��แลื่ะแบรู้นดั์ไดั�ม�กขึ�น

(ท้อุงถิู�น)อุยุ�างไร?  
ให้ธุ์รกิิจชุุมู่ชุนปัง!
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บอกจุดิเริ�มต่้นของเร่�องราว 
เป็นุ่การเลิ�าท่�มาท่�ไปว�า เป็นุ่ใคร 
ทำาอะไร
ขยายความสิ�งท่่�ท่ำาว่า  
เป็นอย่างไร เพ่�อให้เห็นุ่ภัาพ 
แลิะเข้าใจัมากข้�นุ่

ใส่จุดิท่่�ท่ำาให้้เห้็นถีึง 
การเปล้่�ยนแปล้ง ห้ร่อพล้ิกผััน 
(Climax) เพ่�อให้เร่�องราว 
เก่ดื่ความนุ่�าสิ่นุ่ใจัย่�งข้�นุ่

ปิดิท่้ายดิ้วยบท่สรุปว่า  
สิ่่ดื่ท้ายแลิ้วเร่�องราวทั�งหมดื่นุ่่� 
เก่ดื่อะไรข้�นุ่ หร่อให้ประโยชนุ่์
อย�างไรบำ้าง

1

2

3

4

4 Step  
สอนผัู้ประกอบการ 
มือให้ม่ ห้ัดิเล้่าเร่�อง

 หลายๆ ชุุมชุนึ่ มักจะม่ส่ต่รการท่ำา
อะไรบางอยา่ง หร่อม่กระบวนึ่การผ่ลิต่ท่่�
เป็นึ่ของเฉพัาะชุุมชุนึ่นัึ่�นึ่ๆ ซ่ึ่�งส่วนึ่ใหญ่จะ
เป็นึ่ภ่มิปัญญาท่่�เกิดจากการคิดค้นึ่ของ
คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ หร่อเป็นึ่มรดกท่่�ส่บท่อดกันึ่
มาจากบรรพับุรุษจากรุ่นึ่ส่่รุ ่นึ่ และสิ�ง 
นึ่่�เองท่่�สามารถิ่นึ่ำามาเล่าให้ล่กค้าฟัง 
ได้ว่า ถ้ิ่าอยากได้รับ สัมผั่สกับความพิัเศษ
ท่่�เป็นึ่ส่ต่รลับเฉพัาะ กระบวนึ่การผ่ลิต่
แบบด�ังเดมิแท้่ๆ ต่อ้งมาท่่�ชุุมชุนึ่น่ึ่�เท่่านัึ่�นึ่

 ยิ�งอย่่ล่ก ยิ�งไม่ม่ใครร้่จัก ยิ�งกลายเป็นึ่
เสนึ่่ห์ให้นึ่ักท่่องเท่่ �ยวอยากไปสัมผ่ัส  

Content) เข้ามาเก่�ยวข้อง ดังนัึ่�นึ่ ก่อนึ่ท่�่
ผ่่้ประกอบการธ์ุรกิจชุุมชุนึ่จะใชุ้กลยุท่ธ์์
การเล่าเร่�องมาชุ่วยเพัิ�มการเข้าถิ่่งล่กค้า 
สิ�งแรกท่่�ต้่องวเิคราะห์ใหล้ะเอ่ยด นึ่�ันึ่ค่อ
กลุ่มเป้าหมาย เน่ึ่�องจากพัฤติ่กรรมล่กค้า
แต่่ละกลุ่ม แต่่ละวัยจะม่อารมณ์์ร่วม 
กับเร่�องเล่าท่่�แต่กต่่างกันึ่ไป เชุ่นึ่ กลุ่มคนึ่
วัยรุ่นึ่ อาจจะม่อารมณ์์ร่วมไปกับเร่�องราว
ท่่ �เก่ �ยวกับความสนึุ่กสนึ่านึ่ ต่่ �นึ่เต่้นึ่  
ท่้าท่ายหร่อถิ่้าเป็นึ่กลุ ่มว ัยท่ำางานึ่  
หร่อวัยผ่่ ้ใหญ่อาจจะม่อารมณ์์ร่วม 
ไปกับเร่ �องราวท่่ �เก่ �ยวกับครอบครัว  
หร่อการคิดถ่ิ่งเร่�องราวในึ่อด่ต่ เป็นึ่ต้่นึ่ 

 ฉะนึ่ั�นึ่ หากสามารถิ่วิเคราะห์ได้ว่า 
กลุ่มล่กค้าเป้าหมายของธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ 
คุณ์นัึ่�นึ่ค่อกลุ่มใด ก็จะสามารถิ่นึ่ำาเสนึ่อ
เร ่ �องราวท่่ �ไปสะกิดความร่ ้ส ่กของ 
พัวกเขาได้ และอาจนึ่ำามาส่่การต่ดัสินึ่ใจ
ซ่ึ่�อท่�่ง่ายข่�นึ่นัึ่�นึ่เอง 

ห้ยุิบอะไร้? 
ในชุุมชุนมาเล่าเร้่�องได้้บ้าง
 เม ่ � อร ่ ้ ถิ่ ่ งกล ุ ่ม เป ้าหมายแล ้ว  
สิ�งสำาคัญต่่อมาค่อ จะนึ่ำาเสนึ่ออะไร 
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับร่้ จากท่่�กล่าวไว้
เบ่ �องต่้นึ่ว่าจุดได้เปร่ยบของชุุมชุนึ่  
ค่อ การม่ของด่ประจำาถิ่ิ �นึ่มากมาย 
ให้สามารถิ่นึ่ำามาเล่าเร ่ �องได้อย่าง 
หลากหลาย แต่่หากใครยังน่ึ่กไมอ่อกวา่
จะนึ่ำาของด่อะไรในึ่ชุุมชุนึ่มาเล่าได้บ้าง  
ม่แนึ่วท่างมาชุ่วยให้ผ่่ ้ประกอบการ 
สามารถิ่เล่าเร่�องได้ง่ายข่�นึ่

 หากชุุมชุนึ่ไหนึ่ม่ว ัต่ถิุ่ด ิบท่่ � เป ็นึ่ 
ของเฉพัาะท่้องถิ่ิ�นึ่ สามารถิ่หยิบเอา 
เร่�องของวตั่ถุิ่ดิบนึ่�ันึ่ๆ มาเล่าให้ล่กค้าฟัง
ถิ่่งท่่�มาท่่�ไปของสินึ่ค้านึ่ั�นึ่ๆ ว่า ท่ำาจาก
วัต่ถิุ่ดิบเฉพัาะ วัต่ถิุ่ดิบหายาก หาได ้
แค่ท่่�ชุุมชุนึ่นึ่่�เท่่านึ่ั�นึ่ เพั่�อท่ำาให้สินึ่ค้า 
เกิดม่ลค่าเพัิ �มจากความพัิเศษของ 
วตั่ถุิ่ดิบนึ่�ันึ่เอง

ดังนึ่ั�นึ่ สถิ่านึ่ท่่�ในึ่ชุุมชุนึ่ม่จุดไหนึ่บ้าง 
ท่่�นึ่่าสนึ่ใจ เชุ่นึ่ แหล่งท่่องเท่่�ยวท่าง
ธ์รรมชุาติ่ท่่�คนึ่ยังไม่ค่อยร้่จัก หร่อเข้าถ่ิ่ง
ได้ยาก ก็สามารถิ่นึ่ำามาเล่าขายความเป็นึ่
สถิ่านึ่ท่่�ลับ ร้านึ่ลับ เพ่ั�อด่งด่ดนัึ่กท่่องเท่่�ยว
ได้เชุ่นึ่กันึ่

 สิ �งหนึ่่ �งท่่ �มักจะม่อย่ ่ค่ ่กับหลายๆ  
ชุุมชุนึ่ค่อ เร่�องราวของต่ำานึ่านึ่ ความเชุ่�อ
ต่่างๆ ท่่�เป็นึ่ของท้่องถิิ่�นึ่นัึ่�นึ่ คุณ์ร้่ไหมว่า 
ม่นึ่ักท่่องเท่่�ยวจำานึ่วนึ่ไม่นึ่้อยชุ่�นึ่ชุอบ 
เร่�องเล่าท่่�เป็นึ่ต่ำานึ่านึ่ ความเชุ่�อ เพัราะ
จะชุ่วยให้เขาสามารถิ่เข้าใจวิถิ่่ชุ่วิต่ของ
คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ได้ด่ข่�นึ่ผ่่านึ่เร่�องราวเหล่าน่ึ่�

 ต่้องยอมรับว่า ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ยุคนึ่่�ม่ 
การพััฒนึ่าตั่วเองต่ลอดเวลา ดังนัึ่�นึ่ ของด่

ภายในึ่ชุุมชุนึ่จ่งไม่ได้ม่แค่ 
ความดั�งเดิมเท่่านัึ่�นึ่ แต่่ยังม่ 
นึ่วัต่กรรมใหม่ๆ หร ่อม  ่
การใส่ความคิดสร้างสรรค์ 
ลงไปในึ่สินึ่ค้าและบริการด้วย
หากชุุมชุนึ่ไหนึ่ท่่�ม่ของด่ 
เชุ่นึ่นึ่่� ไม่ควรร่รอท่่�จะนึ่ำา 
ออกมาเล ่ า ให ้ล ่ กค ้ า  

นัึ่กท่่องเท่่�ยวได้รับร้่ และร้่ส่ก 
Wow! ไปพัร้อมๆ กันึ่ว่า ธุ์รกิจชุุมชุนึ่ยุคน่ึ่�
สามารถิ่ท่ำาได้ด่ขนึ่าดน่ึ่�เลยจริงหร่อ? 

 จากท่่�กล่าวมาเป็นึ่เพ่ัยงแนึ่วท่างคร่าวๆ
เพั่�อชุ่วยให้ผ่่้ประกอบการชุุมชุนึ่สามารถิ่
เริ�มต้่นึ่การเล่าเร่�องได้ด้วยตั่วเองแบบง่ายๆ
แต่่ก็ต่้องร่ ้ถิ่ ่งข้อควรระวัง! ด้วยว่า  
การเล ่าเร ่ �อง หร ่อการใชุ ้กลยุท่ธ์ ์ 
Storytelling ต้่องอย่่บนึ่พ่ั�นึ่ฐานึ่ความจริง 
การเล่าเร ่ �องท่่ �ปราศจากความจริง  
อาจกลายเป็นึ่ดาบแหลมคมย้อนึ่กลับมา
ท่�ิมแท่งผ่่้เล่าได้ เพัราะผ่่้บริโภคถิ่่งแม้จะ
ชุอบเร่�องเล่า แต่่ก็ชุอบความเร่ยล (Real) 
ด้วยนัึ่�นึ่เอง

วัตถุดิบปร์ะจำาถิ�น

สู่ตร์ดั�งเดิม/กร์ะบวนการ์ผลิต
เฉพัาะท้ือังถิ�น

ส่ถานท่ื�ลับ

ตำานาน/ความเชืั�อั

นวัตกร์ร์มใหม่ 
/ความคิดส่ร้์างส่ร์ร์ค์
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 สำาหรับกลยุท่ธ์์การเล่าเร่ �องสามารถิ่ 
นึ่ำาไปปรับใชุ้กับธุ์รกิจไหนึ่กไ็ด้ ไม่เว้นึ่แม้แต่่ 
“ธุ์รกิจชุุมชุนึ่” และอาจเร่ยกได้ว่าม่โอกาส
ได้เปร่ยบมากกว่าธ์ุรกิจอ่ �นึ่ๆ ต่รงท่่ �ว่า  
ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ส่วนึ่ใหญ่มักจะม่เร่ �องราว 
ท่่�นึ่่าสนึ่ใจซึ่่อนึ่อย่่ ไม่ว่าจะเป็นึ่ เร่�องราว 
ท่่�เป็นึ่ต่ำานึ่านึ่ ประวัต่ิศาสต่ร์ ธ์รรมชุาต่ ิ
ภ่มิปัญญาท้่องถิิ่�นึ่ วิถ่ิ่ชุ่วิต่ และอ่กมากมาย
ท่่�สามารถิ่ใชุ้เป็นึ่จุดต่ั�งต่้นึ่ของการเล่าเร่�อง 
ท่่�ด่และนึ่า่สนึ่ใจได้นัึ่�นึ่เอง

ก่อนเล่าเร้่�อง
ต้องร้่้! กลุ่มเป้าห้มายุ 
 จากการท่่ �ผ่่ ้บริโภคชุ่ �นึ่ชุอบการเสพั 
คอนึ่เท่นึ่ต่์ท่่�ม่เร่�องของอารมณ์์ (Emotional 

จั�กข�อม้ลื่ก�รู้ศึกษ�ของ Stanford Graduate School of Business บอกไว�ว่�  
ม่คนเพั่ยง 5 เป้อรู้์เซ็นต์เทำ่�นั�น ทำ่�ส่�ม�รู้ถีจัดัจัำ�ข�อม้ลื่ทำ่�เป้็นข�อเทำ็จัจัรู้ิง (Fact) แต่คน 63 เป้อรู้์เซ็นต์ 

ส่�ม�รู้ถีจัดัจัำ�ข�อม้ลื่ทำ่�เป้็นเรู้่�องรู้�ว (Story) ไดั�ม�กกว่� เป้็นก�รู้ส่ะทำ�อนให�เห็นว่� ก�รู้เลื่่�เรู้่�อง (Storytelling)  
ช้่วยทำำ�ให�ข�อม้ลื่เป้็นทำ่�น่�จัดัจัำ�ยิ�งขึ�น ดั�วยเหตุน่� ทำ่�ผ่่�นม� Storytelling ถี้กนำ�ม�ใช้�เป้็นกลื่ยุทำธุ์ 

ในก�รู้ทำำ�ก�รู้ตลื่�ดั โดัยเฉพั�ะบนโลื่กออนไลื่น์ทำ่�ใช้�ก�รู้เลื่่�เรู้่�อง 
เป้็นตัวดัึงดั้ดัแลื่ะส่รู้��งจัุดัน่�ส่นใจัให�ลื่้กค��เกิดัก�รู้จัดัจัำ�ส่ินค��แลื่ะแบรู้นดั์ไดั�ม�กขึ�น

(ท้อุงถิู�น)อุยุ�างไร?  
ให้ธุ์รกิิจชุุมู่ชุนปัง!
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บอกจุดิเริ�มต่้นของเร่�องราว 
เป็นุ่การเลิ�าท่�มาท่�ไปว�า เป็นุ่ใคร 
ทำาอะไร
ขยายความสิ�งท่่�ท่ำาว่า  
เป็นอย่างไร เพ่�อให้เห็นุ่ภัาพ 
แลิะเข้าใจัมากข้�นุ่

ใส่จุดิท่่�ท่ำาให้้เห้็นถีึง 
การเปล้่�ยนแปล้ง ห้ร่อพล้ิกผััน 
(Climax) เพ่�อให้เร่�องราว 
เก่ดื่ความนุ่�าสิ่นุ่ใจัย่�งข้�นุ่

ปิดิท่้ายดิ้วยบท่สรุปว่า  
สิ่่ดื่ท้ายแลิ้วเร่�องราวทั�งหมดื่นุ่่� 
เก่ดื่อะไรข้�นุ่ หร่อให้ประโยชนุ่์
อย�างไรบำ้าง

1

2

3

4

4 Step  
สอนผัู้ประกอบการ 
มือให้ม่ ห้ัดิเล้่าเร่�อง

 หลายๆ ชุุมชุนึ่ มักจะม่ส่ต่รการท่ำา
อะไรบางอยา่ง หร่อม่กระบวนึ่การผ่ลิต่ท่่�
เป็นึ่ของเฉพัาะชุุมชุนึ่นัึ่�นึ่ๆ ซ่ึ่�งส่วนึ่ใหญ่จะ
เป็นึ่ภ่มิปัญญาท่่�เกิดจากการคิดค้นึ่ของ
คนึ่ในึ่ชุมุชุนึ่ หรอ่เป็นึ่มรดกท่่�ส่บท่อดกันึ่
มาจากบรรพับุรุษจากรุ่นึ่ส่่รุ ่นึ่ และสิ�ง 
นึ่่�เองท่่�สามารถิ่นึ่ำามาเล่าให้ล่กค้าฟัง 
ได้ว่า ถ้ิ่าอยากได้รับ สัมผั่สกับความพิัเศษ
ท่่�เป็นึ่ส่ต่รลับเฉพัาะ กระบวนึ่การผ่ลิต่
แบบดั�งเดิมแท้่ๆ ต้่องมาท่่�ชุุมชุนึ่น่ึ่�เท่่านัึ่�นึ่

 ยิ�งอย่่ล่ก ยิ�งไม่ม่ใครร้่จัก ยิ�งกลายเป็นึ่
เสนึ่่ห์ให้นึ่ักท่่องเท่่ �ยวอยากไปสัมผ่ัส  

Content) เข้ามาเก่�ยวข้อง ดังนัึ่�นึ่ ก่อนึ่ท่่�
ผ่่้ประกอบการธ์ุรกิจชุุมชุนึ่จะใชุ้กลยุท่ธ์์
การเล่าเร่�องมาชุ่วยเพัิ�มการเข้าถิ่่งล่กค้า 
สิ�งแรกท่่�ต้่องวิเคราะห์ให้ละเอ่ยด นัึ่�นึ่ค่อ
กลุ่มเป้าหมาย เน่ึ่�องจากพัฤติ่กรรมล่กค้า
แต่่ละกลุ่ม แต่่ละวัยจะม่อารมณ์์ร่วม 
กับเร่�องเล่าท่่�แต่กต่่างกันึ่ไป เชุ่นึ่ กลุ่มคนึ่
วัยรุ่นึ่ อาจจะม่อารมณ์์ร่วมไปกับเร่�องราว
ท่่ �เก่ �ยวกับความสนึุ่กสนึ่านึ่ ต่่ �นึ่เต่้นึ่  
ท่้าท่ายหร่อถิ่้าเป็นึ่กลุ ่มว ัยท่ำางานึ่  
หร่อวัยผ่่ ้ใหญ่อาจจะม่อารมณ์์ร่วม 
ไปกับเร่ �องราวท่่ �เก่ �ยวกับครอบครัว  
หร่อการคิดถ่ิ่งเร่�องราวในึ่อด่ต่ เป็นึ่ต้่นึ่ 

 ฉะนึ่ั�นึ่ หากสามารถิ่วิเคราะห์ได้ว่า 
กลุ่มล่กค้าเป้าหมายของธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ 
คุณ์นัึ่�นึ่ค่อกลุ่มใด ก็จะสามารถิ่นึ่ำาเสนึ่อ
เร ่ �องราวท่่ �ไปสะกิดความร่ ้ส ่กของ 
พัวกเขาได้ และอาจนึ่ำามาส่่การตั่ดสนิึ่ใจ
ซ่ึ่�อท่่�ง่ายข่�นึ่นัึ่�นึ่เอง 

ห้ยุิบอะไร้? 
ในชุุมชุนมาเล่าเร้่�องได้้บ้าง
 เม ่ � อร ่ ้ ถิ่ ่ งกล ุ ่ม เป ้าหมายแล ้ว  
สิ�งสำาคัญต่่อมาค่อ จะนึ่ำาเสนึ่ออะไร 
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับร่้ จากท่่�กล่าวไว้
เบ่ �องต่้นึ่ว่าจุดได้เปร่ยบของชุุมชุนึ่  
ค่อ การม่ของด่ประจำาถิ่ิ �นึ่มากมาย 
ให้สามารถิ่นึ่ำามาเล่าเร ่ �องได้อย่าง 
หลากหลาย แต่่หากใครยังน่ึ่กไม่ออกว่า
จะนึ่ำาของด่อะไรในึ่ชุุมชุนึ่มาเล่าได้บ้าง  
ม่แนึ่วท่างมาชุ่วยให้ผ่่ ้ประกอบการ 
สามารถิ่เล่าเร่�องได้ง่ายข่�นึ่

 หากชุุมชุนึ่ไหนึ่ม่ว ัต่ถิุ่ด ิบท่่ � เป ็นึ่ 
ของเฉพัาะท่้องถิ่ิ�นึ่ สามารถิ่หยิบเอา 
เร่�องของวัต่ถุิ่ดิบนัึ่�นึ่ๆ มาเล่าให้ล่กค้าฟัง
ถิ่่งท่่�มาท่่�ไปของสินึ่ค้านึ่ั�นึ่ๆ ว่า ท่ำาจาก
วัต่ถิุ่ดิบเฉพัาะ วัต่ถิุ่ดิบหายาก หาได ้
แค่ท่่�ชุุมชุนึ่นึ่่�เท่่านึ่ั�นึ่ เพั่�อท่ำาให้สินึ่ค้า 
เกิดม่ลค่าเพัิ �มจากความพัิเศษของ 
วัต่ถุิ่ดิบนัึ่�นึ่เอง

ดังนึ่ั�นึ่ สถิ่านึ่ท่่�ในึ่ชุุมชุนึ่ม่จุดไหนึ่บ้าง 
ท่่�นึ่่าสนึ่ใจ เชุ่นึ่ แหล่งท่่องเท่่�ยวท่าง
ธ์รรมชุาต่ท่ิ่�คนึ่ยังไม่คอ่ยร่จ้กั หร่อเข้าถ่ิ่ง
ได้ยาก ก็สามารถิ่นึ่ำามาเล่าขายความเป็นึ่
สถิ่านึ่ท่่�ลับ ร้านึ่ลับ เพ่ั�อด่งด่ดนัึ่กท่่องเท่่�ยว
ไดเ้ชุน่ึ่กันึ่

 สิ �งหนึ่่ �งท่่ �มักจะม่อย่ ่ค่ ่กับหลายๆ  
ชุมุชุนึ่คอ่ เร�่องราวของต่ำานึ่านึ่ ความเชุ่�อ
ต่า่งๆ ท่่�เป็นึ่ของท้่องถิิ่�นึ่นัึ่�นึ่ คุณ์ร้่ไหมวา่ 
ม่นึ่ักท่่องเท่่�ยวจำานึ่วนึ่ไม่นึ่้อยชุ่�นึ่ชุอบ 
เร่�องเล่าท่่�เป็นึ่ต่ำานึ่านึ่ ความเชุ่�อ เพัราะ
จะชุ่วยให้เขาสามารถิ่เข้าใจวิถิ่่ชุ่วิต่ของ
คนึ่ในึ่ชุมุชุนึ่ไดด้ข่่�นึ่ผ่่านึ่เร�่องราวเหล่าน่ึ่�

 ต่้องยอมรับว่า ธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ยุคนึ่่�ม่ 
การพััฒนึ่าตั่วเองต่ลอดเวลา ดังนัึ่�นึ่ ของด่

ภายในึ่ชุุมชุนึ่จ่งไม่ได้ม่แค่ 
ความดั�งเดิมเท่่านัึ่�นึ่ แต่่ยังม่ 
นึ่วัต่กรรมใหม่ๆ หร ่อม  ่
การใส่ความคิดสร้างสรรค์ 
ลงไปในึ่สินึ่ค้าและบริการด้วย
หากชุุมชุนึ่ไหนึ่ท่่�ม่ของด่ 
เชุ่นึ่นึ่่� ไม่ควรร่รอท่่�จะนึ่ำา 
ออกมาเล ่ า ให ้ล ่ กค ้ า  

นัึ่กท่่องเท่่�ยวไดร้บัร้่ และร้่ส่ก 
Wow! ไปพัร้อมๆ กันึ่ว่า ธุ์รกิจชุุมชุนึ่ยุคน่ึ่�
สามารถิ่ท่ำาไดด้ข่นึ่าดน่ึ่�เลยจริงหร่อ? 

 จากท่่�กล่าวมาเป็นึ่เพ่ัยงแนึ่วท่างคร่าวๆ
เพั่�อชุ่วยให้ผ่่้ประกอบการชุุมชุนึ่สามารถิ่
เริ�มต้่นึ่การเล่าเร่�องได้ด้วยตั่วเองแบบง่ายๆ
แต่่ก็ต่้องร่ ้ถิ่ ่งข้อควรระวัง! ด้วยว่า  
การเล ่าเร ่ �อง หร ่อการใชุ ้กลยุท่ธ์ ์ 
Storytelling ต่อ้งอย่่บนึ่พั�่นึ่ฐานึ่ความจริง 
การเล่าเร ่ �องท่่ �ปราศจากความจริง  
อาจกลายเป็นึ่ดาบแหลมคมย้อนึ่กลับมา
ท่�ิมแท่งผ่่้เล่าได้ เพัราะผ่่้บริโภคถิ่่งแม้จะ
ชุอบเร�่องเล่า แต่ก็่ชุอบความเร่ยล (Real) 
ดว้ยนัึ่�นึ่เอง

วัตถุดิบปร์ะจำาถิ�น

สู่ตร์ดั�งเดิม/กร์ะบวนการ์ผลิต
เฉพัาะท้ือังถิ�น

ส่ถานท่ื�ลับ

ตำานาน/ความเชืั�อั

นวัตกร์ร์มใหม่ 
/ความคิดส่ร้์างส่ร์ร์ค์
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บ้้านนาต้้นจั่ั�น
ขับ้เค์ลื�อุนชุุมู่ชุนด้้วยุระบ้บ้จัด้กิาร

แบ้บ้ Win-Win
“บ��นน�ต�นจัั�น” แหลื่่งทำ่องเทำ่�ยววิถี่ชุ้มช้นช้่�อดัังของจัังหวัดัสุ่โขทำัย ไม่ไดั�ม่ดั่แค่ธุรู้รู้มช้�ติส่วยง�ม  

หรู้่ออัตลื่ักษณ์ทำ�องถีิ�นทำ่�โดัดัเดั่น แต่ชุ้มช้นแห่งน่�ยังม่ก�รู้บรู้ิห�รู้จััดัก�รู้ทำ่�ยอดัเย่�ยม  
จันกลื่�ยเป้็นหม้่บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ (Creative Industry Village : CIV) ต�นแบบทำ่�ถี้กใช้�เป้็นโมเดัลื่ 

ของก�รู้พััฒน�ธุุรู้กิจัชุ้มช้นให�ป้รู้ะส่บคว�มส่ำ�เรู้็จั แต่กว่�จัะก��วม�ถีึงจัุดัน่�ไดั� ไม่ใช้่เรู้่�องง่�ย  
เพัรู้�ะก�รู้เป้็นหม้่บ��น CIV ต�องอ�ศัยพัลื่ังของคนในชุ้มช้นช้่วยกันผ่ลื่ักดััน

อัต่ลักษณ์์อะไรท่่�สามารถิ่เชุ่�อมโยงกับ
การท่่องเท่่�ยวได้ และใชุ้สิ �งเหล่านึ่ั�นึ่ 
มาพััฒนึ่าต่่อยอดอย่างสร้างสรรค ์ 
ซ่ึ่�งบ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ม่ต้่นึ่ทุ่นึ่ท่างธ์รรมชุาติ่ท่่�
สวยงาม โดยเฉพัาะจุดชุมวิวห้วยต่น้ึ่ไฮ 
เป็นึ่หนึ่่�งในึ่แลนึ่ด์มาร์กท่่�ห้ามพัลาด 
โดยเด็ดขาด หร่อการม่ภ่มิปัญญา 
ท้่องถิิ่�นึ่เร่�องของ “การท่ำาผ้่าหมักโคลนึ่” 
ท่่�ชุุมชุนึ่แห่งนึ่่�ค่อต่้นึ่ต่ำารับรวมถิ่่งการม่
อาหารถิิ่�นึ่ท่่�หลากหลาย อย่าง ข้าวเป�ิบ 
หรอ่อาหารและพ่ัชุผั่กผ่ลไม้ต่ามฤด่กาล
เชุ่นึ่ แกงผั่กหวานึ่ใส่ไข่มดแดง ยำาใบบอนึ่
หร่อแม้แต่่นึ่ำ �าพัริกซึ่อกไข่ ท่ั�งหมดนึ่่� 
เร่ยกได้ว่าเป็นึ่อัต่ลักษณ์์ของชุุมชุนึ่ 
ท่่�ถิ่่กนึ่ำามาสร้างเป็นึ่จุดขายเพั่�อด่งด่ด 
นัึ่กท่่องเท่่�ยว

 “ได้ม่โอกาสไปด่งานึ่ท่่�ไหนึ่ก็เอากลับ
มาพััฒนึ่าต่ัวเอง อย่างต่อนึ่ไปด่งานึ่ท่่�
ญ่�ปุ�นึ่ ก็ได้ไปด่ต้่นึ่แบบโฮมสเต่ย์ของเขา
ได้เร ่ยนึ่ร่ ้ว ่าโฮมสเต่ย์แต่กต่่างจาก 
โรงแรมอย่างไร โฮมสเต่ย์ ค่อ การขาย
เร่�องราวขายความเป็นึ่มา ขายภ่มิปัญญา
ขายวิถ่ิ่ชุ่วิต่ พัอกลับมาแม่ก็เอาเร่�องน่ึ่�มา
ต่่อยอด ต่อนึ่แรกชุวนึ่ใครก็ไม่ม่ใครท่ำา 
แม่ก็ท่ำาเองก่อนึ่คนึ่เด่ยว ใชุ้บ้านึ่ต่ัวเอง
ท่ำาให้เขาด่ พัอเขาเริ�มเห็นึ่ว่าด่ เขาก ็
มากันึ่ จากต่อนึ่แรกม่แค่หลังเด่ยว  
ต่อนึ่น่ึ่�ม่โฮมสเต่ย์ 30 เจ้าของ รวมแล้ว 
กว่า 100 หอ้งด้วยกันึ่”

 ย้อนึ่กลับไปในึ่อด่ต่ “เสง่�ยม แสวงลาภ” 
ค่อ ผ้่่เปิดประต่่บ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ให้นัึ่กท่่องเท่่�ยว
ได ้ท่ ำ าความร ่ ้ จ ักก ับชุ ุมชุนึ่แห ่งนึ่ ่ �  
เพัราะความต่ั�งใจท่่�อยากให้ชุาวบ้านึ่ม ่
งานึ่ท่ำา ม่รายได ้ล่กหลานึ่ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่
ได้กลับมาใชุ้ชุ่ว ิต่ในึ่บ้านึ่เกิดแม้ชุ่วง 
เริ �มต่้นึ่จะเป็นึ่การท่ำาด้วยต่ัวคนึ่เด่ยว  
เพัราะคนึ่อ่�นึ่ๆ ยังไม่เข้าใจ แต่่นึ่ั�นึ่ก็ไม่ได้
ท่ำาให้แม่เสง่�ยมล้มเลิกความคิด เพัราะ 
ทุ่กครั �งท่่ �ได้รับโอกาสไปศ่กษาด่งานึ่ท่่� 
ต่่างประเท่ศ ไม่ว่าจะเป็นึ่ ญ่�ปุ�นึ่ หร่อจ่นึ่  
ก็จะนึ่ำาเอาความร่้ท่่�ได้มาพััฒนึ่าต่่อยอด  
จนึ่ได้ชุ่�อว่าเป็นึ่ผ่่้บุกเบิกโฮมสเต่ย์แห่งแรก
ของบ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ 

ค้นห้าอัตลักษณ์  
เชุ่�อมโยุงส่่การ้ท่องเที�ยุว
 
 สิ�งสำาคัญของการยกระดับบ้านึ่นึ่า- 
ต่้นึ่จั �นึ่ไปส่ ่การเป็นึ่หม่ ่บ้านึ่ CIV ค่อ  
การค้นึ่หาว่าต่ ัวเองม่จ ุดเด ่นึ่หร ่อม่ 

INSIDE SME
    เรุไรุ จัุ้นทรุ์เอี�ยม
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 พัร้อมกันึ่นึ่่� ยังให้ความสำาคัญกับ 
การพััฒนึ่าสินึ่ค้าชุุมชุนึ่อย่างต่่อเนึ่่�อง  
โดยส่วนึ่หนึ่่ �งได ้ร ับการสนึ่ับสนึุ่นึ่ 
จากกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรมมาชุ่วย 
ต่่อยอดในึ่เร่�องของการเพัิ�มม่ลค่าให้กับ
ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์โดยเฉพัาะผ่้าหมักโคลนึ่ 
ท่่ �ได้พััฒนึ่าการออกแบบด่ไซึ่นึ่์ให้ม ่
ความทั่นึ่สมัย แต่่ยังคงไว้ซ่ึ่�งกระบวนึ่การ
ผ่ลิต่ท่่ �เป็นึ่ภ่มิปัญญาท่้องถิ่ิ �นึ่ด้วย 
การหมักโคลนึ่และใชุ ้ส ่ธ์รรมชุาต่  ิ
ในึ่การย้อมท่ับ รวมถิ่่งการพััฒนึ่า 
สินึ่ค้าให้ม่ความหลากหลาย ท่ั�งของใชุ ้

ของท่่�ระล่ก เพั่�อรองรับนึ่ักท่่องเท่่�ยว 
ท่่�จะมาเย่อนึ่

  โด้ด้เด้่นด้้วยุร้ะบบจัด้การ้ 
แบบเซ็นเตอร้์เด้ียุว 
 
 เร่ �องของระบบการบริหารจัดการ 
ของบา้นึ่นึ่าต่น้ึ่จั�นึ่ ถ่ิ่กยกให้เปน็ึ่ต่น้ึ่แบบ
ของธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ท่่�ประสบความสำาเร็จ
อย่างมาก ด้วยกฎกต่ิกาท่่�คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่
เห็นึ่พ้ัองต้่องกันึ่ ท่่�จะใชุ้ระบบการบริหาร
จัดการแบบเซึ่็นึ่เต่อร์เด่ยว เพั่ �อให ้

ทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ได้รับประโยชุนึ่์ร่วมกันึ่  
ยกต่ัวอย่าง การจองท่่�พัักโฮมสเต่ย ์ 
นึ่ักท่่องเท่่�ยวจะต่้องจองผ่่านึ่ส่วนึ่กลาง 
โดยใชุ้ระบบเว่ยนึ่ไปต่ามคิว ฉะนึ่ั�นึ่ 
ทุ่กเจ้าของโฮมสเต่ย์จะได้รับนัึ่กท่่องเท่่�ยว
อย่างท่ั�วถิ่่งกันึ่ หร่อแม้แต่่การจะข่�นึ่ไป
ยังจุดชุมวิว ก็ต้่องม่การจองผ่่านึ่ส่วนึ่กลาง
ด้วยเชุ่นึ่กันึ่ ซึ่่�งปัจจุบันึ่ม่ไกด์นึ่ำาเท่่�ยว 
จุดชุมวิว 19 คนึ่ ม่รถิ่อ่แต่๊ก 14 คันึ่  
รถิ่อ่แต่๋นึ่ 9 คันึ่ ฉะนึ่ั�นึ่ทุ่กคนึ่จะได ้
เว่ยนึ่ไปต่ามคิวท่�่ท่างส่วนึ่กลางจดัให้
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บ้า้นนาต้้นจั่ั�น
ขับ้เค์ลื�อุนชุุมู่ชุนด้้วยุระบ้บ้จัด้กิาร

แบ้บ้ Win-Win
“บ��นน�ต�นจัั�น” แหลื่่งทำ่องเทำ่�ยววิถี่ชุ้มช้นช้่�อดัังของจัังหวัดัสุ่โขทำัย ไม่ไดั�ม่ดั่แค่ธุรู้รู้มช้�ติส่วยง�ม  

หรู้่ออัตลื่ักษณ์ทำ�องถีิ�นทำ่�โดัดัเดั่น แต่ชุ้มช้นแห่งน่�ยังม่ก�รู้บรู้ิห�รู้จััดัก�รู้ทำ่�ยอดัเย่�ยม  
จันกลื่�ยเป้็นหม้่บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ (Creative Industry Village : CIV) ต�นแบบทำ่�ถี้กใช้�เป้็นโมเดัลื่ 

ของก�รู้พััฒน�ธุุรู้กิจัชุ้มช้นให�ป้รู้ะส่บคว�มส่ำ�เรู้็จั แต่กว่�จัะก��วม�ถีึงจัุดัน่�ไดั� ไม่ใช้่เรู้่�องง่�ย  
เพัรู้�ะก�รู้เป้็นหม้่บ��น CIV ต�องอ�ศัยพัลื่ังของคนในชุ้มช้นช้่วยกันผ่ลื่ักดััน

อัต่ลักษณ์์อะไรท่่�สามารถิ่เชุ่�อมโยงกับ
การท่่องเท่่�ยวได้ และใชุ้สิ �งเหล่านึ่ั�นึ่ 
มาพััฒนึ่าต่่อยอดอย่างสร้างสรรค ์ 
ซ่ึ่�งบ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ม่ต้่นึ่ทุ่นึ่ท่างธ์รรมชุาติ่ท่่�
สวยงาม โดยเฉพัาะจุดชุมวิวห้วยต้่นึ่ไฮ 
เป็นึ่หนึ่่�งในึ่แลนึ่ด์มาร์กท่่�ห้ามพัลาด 
โดยเด็ดขาด หร่อการม่ภ่มิปัญญา 
ท้่องถิิ่�นึ่เร่�องของ “การท่ำาผ้่าหมักโคลนึ่” 
ท่่�ชุุมชุนึ่แห่งนึ่่�ค่อต่้นึ่ต่ำารับรวมถิ่่งการม่
อาหารถิิ่�นึ่ท่่�หลากหลาย อยา่ง ข้าวเปิ�บ 
หร่ออาหารและพ่ัชุผั่กผ่ลไมต้่ามฤด่กาล
เชุ่นึ่ แกงผั่กหวานึ่ใส่ไข่มดแดง ยำาใบบอนึ่
หร่อแม้แต่่นึ่ำ �าพัริกซึ่อกไข่ ท่ั�งหมดนึ่่� 
เร่ยกได้ว่าเป็นึ่อัต่ลักษณ์์ของชุุมชุนึ่ 
ท่่�ถิ่่กนึ่ำามาสร้างเป็นึ่จุดขายเพั่�อด่งด่ด 
นัึ่กท่่องเท่่�ยว

 “ได้ม่โอกาสไปด่งานึ่ท่่�ไหนึ่ก็เอากลับ
มาพััฒนึ่าต่ัวเอง อย่างต่อนึ่ไปด่งานึ่ท่่�
ญ่�ปุ�นึ่ ก็ได้ไปด่ต้่นึ่แบบโฮมสเต่ย์ของเขา
ได้เร ่ยนึ่ร่ ้ว ่าโฮมสเต่ย์แต่กต่่างจาก 
โรงแรมอย่างไร โฮมสเต่ย์ คอ่ การขาย
เร่�องราวขายความเป็นึ่มา ขายภ่มิปัญญา
ขายวิถ่ิ่ชุ่วิต่ พัอกลับมาแม่ก็เอาเร่�องน่ึ่�มา
ต่่อยอด ต่อนึ่แรกชุวนึ่ใครก็ไม่ม่ใครท่ำา 
แม่ก็ท่ำาเองก่อนึ่คนึ่เด่ยว ใชุ้บ้านึ่ต่ัวเอง
ท่ำาให้เขาด่ พัอเขาเริ�มเห็นึ่ว่าด่ เขาก ็
มากันึ่ จากต่อนึ่แรกม่แค่หลังเด่ยว  
ต่อนึ่น่ึ่�ม่โฮมสเต่ย์ 30 เจ้าของ รวมแล้ว 
กว่า 100 ห้องด้วยกันึ่”

 ย้อนึ่กลับไปในึ่อด่ต่ “เสง่�ยม แสวงลาภ” 
ค่อ ผ้่่เปิดประต่่บ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ให้นัึ่กท่่องเท่่�ยว
ได ้ท่ ำ าความร ่ ้ จ ักก ับชุ ุมชุนึ่แห ่งนึ่ ่ �  
เพัราะความต่ั�งใจท่่�อยากให้ชุาวบ้านึ่ม ่
งานึ่ท่ำา ม่รายได้ ล่กหลานึ่ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่
ได้กลับมาใชุ้ชุ่ว ิต่ในึ่บ้านึ่เกิดแม้ชุ่วง 
เริ �มต่้นึ่จะเป็นึ่การท่ำาด้วยต่ัวคนึ่เด่ยว  
เพัราะคนึ่อ่�นึ่ๆ ยังไม่เข้าใจ แต่่นึ่ั�นึ่ก็ไม่ได้
ท่ำาให้แม่เสง่�ยมล้มเลิกความคิด เพัราะ 
ทุ่กครั �งท่่ �ได้รับโอกาสไปศ่กษาด่งานึ่ท่่� 
ต่่างประเท่ศ ไม่ว่าจะเป็นึ่ ญ่�ปุ�นึ่ หร่อจ่นึ่  
ก็จะนึ่ำาเอาความร่้ท่่�ได้มาพััฒนึ่าต่่อยอด  
จนึ่ได้ชุ่�อว่าเป็นึ่ผ่่้บุกเบิกโฮมสเต่ย์แห่งแรก
ของบ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ 

ค้นห้าอัตลักษณ์  
เชุ่�อมโยุงส่่การ้ท่องเที�ยุว
 
 สิ�งสำาคัญของการยกระดับบ้านึ่นึ่า- 
ต่้นึ่จั �นึ่ไปส่ ่การเป็นึ่หม่ ่บ้านึ่ CIV ค่อ  
การค้นึ่หาว่าต่ ัวเองม่จ ุดเด ่นึ่หร ่อม่ 

INSIDE SME
    เรุไรุ จัุ้นทรุ์เอี�ยม
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 พัร้อมกันึ่นึ่่� ยังให้ความสำาคัญกับ 
การพััฒนึ่าสินึ่ค้าชุุมชุนึ่อย่างต่่อเนึ่่�อง  
โดยส่วนึ่หนึ่่ �งได ้ร ับการสนึ่ับสนึุ่นึ่ 
จากกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรมมาชุ่วย 
ต่่อยอดในึ่เร่�องของการเพัิ�มม่ลค่าให้กับ
ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์โดยเฉพัาะผ่้าหมักโคลนึ่ 
ท่่ �ได้พััฒนึ่าการออกแบบด่ไซึ่นึ่์ให้ม ่
ความทั่นึ่สมัย แต่่ยังคงไว้ซ่ึ่�งกระบวนึ่การ
ผ่ลิต่ท่่ �เป็นึ่ภ่มิปัญญาท่้องถิ่ิ �นึ่ด้วย 
การหมักโคลนึ่และใชุ ้ส ่ธ์รรมชุาต่  ิ
ในึ่การย้อมท่ับ รวมถิ่่งการพััฒนึ่า 
สินึ่ค้าให้ม่ความหลากหลาย ท่ั�งของใชุ ้

ของท่่�ระล่ก เพั่�อรองรับนึ่ักท่่องเท่่�ยว 
ท่่�จะมาเย่อนึ่

  โด้ด้เด้่นด้้วยุร้ะบบจัด้การ้ 
แบบเซ็นเตอร้์เด้ียุว 
 
 เร่ �องของระบบการบริหารจัดการ 
ของบ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ ถ่ิ่กยกให้เป็นึ่ต้่นึ่แบบ
ของธ์ุรกิจชุุมชุนึ่ท่่�ประสบความสำาเร็จ
อย่างมาก ด้วยกฎกต่ิกาท่่�คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่
เห็นึ่พ้ัองต้่องกันึ่ ท่่�จะใชุ้ระบบการบริหาร
จัดการแบบเซึ่็นึ่เต่อร์เด่ยว เพั่ �อให ้

ทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ได้รับประโยชุนึ่์ร่วมกันึ่  
ยกต่ัวอย่าง การจองท่่�พัักโฮมสเต่ย ์ 
นึ่ักท่่องเท่่�ยวจะต่้องจองผ่่านึ่ส่วนึ่กลาง 
โดยใชุ้ระบบเว่ยนึ่ไปต่ามคิว ฉะนึ่ั�นึ่ 
ทุ่กเจ้าของโฮมสเต่ย์จะได้รับนัึ่กท่่องเท่่�ยว
อย่างท่ั�วถิ่่งกันึ่ หร่อแม้แต่่การจะข่�นึ่ไป
ยังจุดชุมวิว ก็ต้่องม่การจองผ่่านึ่ส่วนึ่กลาง
ด้วยเชุ่นึ่กันึ่ ซึ่่�งปัจจุบันึ่ม่ไกด์นึ่ำาเท่่�ยว 
จุดชุมวิว 19 คนึ่ ม่รถิ่อ่แต่๊ก 14 คันึ่  
รถิ่อ่แต่๋นึ่ 9 คันึ่ ฉะนึ่ั�นึ่ทุ่กคนึ่จะได ้
เว่ยนึ่ไปต่ามคิวท่่�ท่างส่วนึ่กลางจดัให้
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 “การใชุ้ระบบบริหารจัดการแบบ
เซึ่็นึ่เต่อร์เด่ยว ท่ำาให้ท่่�นึ่่�จะไม่ใชุ่การหา
ล่กค้าของใครของมันึ่ แต่่ทุ่กอย่างท่ำา 
เพั่�อชุุมชุนึ่ ดังนึ่ั�นึ่ ไม่ว่านึ่ักท่่องเท่่�ยว 
จะพักัโฮมสเต่ย์ไหนึ่ ก็สามารถิ่เดนิึ่เท่่�ยว
ถ่ิ่ายร่ปได้ทุ่กหลัง”

 แม่เสง่�ยมบอกว่า การบริหารจัดการ
ท่่ �ม ่ความเข้มแข็งเชุ ่นึ่นึ่่ � เก ิดจาก 
การท่่�ให้ทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ได้ม่ส่วนึ่แสดง 
ความคิดเห็นึ่ และม่การปร่กษาหาร่อ 
ร่วมกันึ่ ทุ่กอย่างเป็นึ่การจัดการด้วย 
คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่เองทั่�งหมด อะไรท่�่ท่ำาเองได้
จะลงม่อท่ำากันึ่เองก่อนึ่ หร่อหากเร่�องไหนึ่
เกินึ่ความสามารถิ่ท่่�จะท่ำาเองได้ ก็จะท่ำา
เป็นึ่โครงการเสนึ่อไปยังหนึ่่วยงานึ่ท่่�
เก่�ยวข้องเข้ามาชุ่วยเหล่อ และท่�่สำาคัญ
ปัจจุบันึ่ม่คนึ่รุ่นึ่ใหม่ๆ ท่่�เป็นึ่ล่กหลานึ่ 
ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ต่ัดสินึ่ใจกลับจาก 
เม่องใหญ่เพั่ �อมาท่ำางานึ่ท่่ �บ้านึ่เกิด  
ท่ำาให้ม่การใชุ้เท่คโนึ่โลย่เข้ามาชุ่วย 
บริหารจัดการ ทุ่กอย่างท่ำาผ่่านึ่ระบบ
คอมพัิวเต่อร์ ยิ�งท่ำาให้การท่ำางานึ่นึ่ั�นึ่ 
มป่ระสิท่ธิ์ภาพัมากข่�นึ่

 ทุ่กวันึ่นึ่่� แม้จะเกิดโรคระบาดไวรัส 
COVID-19 แต่่ท่่�บ้านึ่นึ่าต่้นึ่จั�นึ่ยังคงม่ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวเดินึ่ท่างมาอย่างไม่ขาดสาย
โดยเฉพัาะล่กค้าเก่าท่่�เคยมาแล้วก็ยัง
กลับมาใชุบ้ริการอย่่เร่�อยๆ ซ่ึ่�งแม่เสง่�ยม
เชุ่ �อว่าเป็นึ่ผ่ลจากความประท่ับใจ 
ท่่ �นึ่ ักท่ ่องเท่ ่ �ยวได ้ร ับกลับไปจาก 
บ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ ไม่ว่าจะเป็นึ่การท่�่ชุุมชุนึ่ 

ท่่�ยังคงเอกลักษณ์์ วิถิ่่ชุ่วิต่แบบดั�งเดิม 
อาหารถิ่ิ �นึ่ท่่ �หมุนึ่เว่ยนึ่ต่ามฤด่กาล  
ด่งด่ดให้นึ่ักท่่องเท่่ �ยวอยากมาลอง 
อะไรใหม่ๆ ต่ามชุ่วงเวลา รวมถิ่่งเป็นึ่
แหล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ใกล้ชุิดกับธ์รรมชุาต่ ิ
ต่ลอดจนึ่การบริหารจัดการท่่�เป็นึ่ระบบ 
ม ่มาต่รฐานึ่ด ้านึ่ความปลอดภ ัย 
และระบบสาธ์ารณ์สุข จ ่งท่ ำาให ้ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวเกิดความมั�นึ่ใจท่่�จะเดินึ่ท่าง
มายังบ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่

  : บ้านนาต่้นจั�น ตำาบำลิบำ้านุ่ตึก   
  อำาเภัอศรีสิ่ัชนุ่าลิัย  จัังหวัดื่สิ่่โขทัย  

 : 08 8495 7738
 : HomeStayBannaTonChan
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ภัูม่ปัญญาท้องถิ่่�นุ่
ข้าวเปิ�บ 
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ความสำาเร้็จเกิด้จาก  
“ผู้่้นำา” ทำาเป็นต้นแบบ

 สุดท่้ายนึ่่� เม่�อถิ่ามถิ่่งวิธ์่การท่่�จะ 
ท่ำาให้คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่พัร้อมใจท่่�จะเดินึ่หนึ่้า
ไปด้วยกันึ่ แม่เสง่�ยมบอกว่า คนึ่ท่่�เป็นึ่
ผ้่่นึ่ำาจะต้่องท่ำาเป็นึ่ตั่วอย่างใหเ้ขาได้เหน็ึ่
เพัราะถิ่้าเขาเห็นึ่ว่าท่ำาแล้วสามารถิ่ 
เกิดรายได้ในึ่ชุุมชุนึ่ ม่ความเป็นึ่อย่ ่
ท่่�ด่ข่�นึ่ เขาก็พัร้อมจะท่ำาต่าม อย่างท่่�
บ้านึ่นึ่าต่้นึ่จั�นึ่ ใครท่่�ไม่ได้ท่ำาโฮมสเต่ย ์ 
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หร่อจะท่อผ่้ามาขาย ก็ท่ำาได้เชุ่นึ่กันึ่  
ซึ่่ �งเม่ �อเกิดการจัดสรรผ่ลประโยชุนึ่ ์ 
ความร่วมม่อร่วมใจของคนึ่ในึ่ชุุนึ่ชุนึ่ 
ก็เกิดข่�นึ่นึ่ั�นึ่เอง
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 “การใชุ้ระบบบริหารจัดการแบบ
เซึ่็นึ่เต่อร์เด่ยว ท่ำาให้ท่่�นึ่่�จะไม่ใชุ่การหา
ล่กค้าของใครของมันึ่ แต่่ทุ่กอย่างท่ำา 
เพั่�อชุุมชุนึ่ ดังนึ่ั�นึ่ ไม่ว่านึ่ักท่่องเท่่�ยว 
จะพัักโฮมสเต่ย์ไหนึ่ ก็สามารถิ่เดินึ่เท่่�ยว
ถ่ิ่ายร่ปไดทุ้่กหลัง”

 แม่เสง�่ยมบอกว่า การบริหารจัดการ
ท่่ �ม ่ความเข้มแข็งเชุ ่นึ่นึ่่ � เก ิดจาก 
การท่่�ให้ทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ได้ม่ส่วนึ่แสดง 
ความคิดเห็นึ่ และม่การปร่กษาหาร่อ 
ร่วมกันึ่ ทุ่กอย่างเป็นึ่การจัดการด้วย 
คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่เองทั่�งหมด อะไรท่�่ท่ำาเองได้
จะลงม่อท่ำากันึ่เองก่อนึ่ หร่อหากเร่�องไหนึ่
เกินึ่ความสามารถิ่ท่่�จะท่ำาเองได้ ก็จะท่ำา
เป็นึ่โครงการเสนึ่อไปยังหนึ่่วยงานึ่ท่่�
เก่�ยวขอ้งเข้ามาชุ่วยเหล่อ และท่�่สำาคัญ
ปัจจุบันึ่ม่คนึ่รุ่นึ่ใหม่ๆ ท่่�เป็นึ่ล่กหลานึ่ 
ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ต่ัดสินึ่ใจกลับจาก 
เม่องใหญ่เพั่ �อมาท่ำางานึ่ท่่ �บ้านึ่เกิด  
ท่ำาให้ม่การใชุ้เท่คโนึ่โลย่เข้ามาชุ่วย 
บริหารจัดการ ทุ่กอย่างท่ำาผ่่านึ่ระบบ
คอมพัิวเต่อร์ ยิ�งท่ำาให้การท่ำางานึ่นึ่ั�นึ่ 
ม่ประสิท่ธ์ภิาพัมากข่�นึ่

 ทุ่กวันึ่นึ่่� แม้จะเกิดโรคระบาดไวรัส 
COVID-19 แต่่ท่่�บ้านึ่นึ่าต่้นึ่จั�นึ่ยังคงม่ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวเดินึ่ท่างมาอย่างไม่ขาดสาย
โดยเฉพัาะล่กค้าเก่าท่่�เคยมาแล้วก็ยัง
กลับมาใชุ้บริการอย่่เร่�อยๆ ซ่ึ่�งแม่เสง่�ยม
เชุ่ �อว่าเป็นึ่ผ่ลจากความประท่ับใจ 
ท่่ �นึ่ ักท่ ่องเท่ ่ �ยวได ้ร ับกลับไปจาก 
บ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่ ไม่ว่าจะเป็นึ่การท่�่ชุุมชุนึ่ 

ท่่�ยังคงเอกลักษณ์์ วิถิ่่ชุ่วิต่แบบดั�งเดิม 
อาหารถิ่ิ �นึ่ท่่ �หมุนึ่เว่ยนึ่ต่ามฤด่กาล  
ด่งด่ดให้นึ่ักท่่องเท่่ �ยวอยากมาลอง 
อะไรใหม่ๆ ต่ามชุ่วงเวลา รวมถิ่่งเป็นึ่
แหล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ใกล้ชุิดกับธ์รรมชุาต่ ิ
ต่ลอดจนึ่การบริหารจัดการท่่�เป็นึ่ระบบ 
ม ่มาต่รฐานึ่ด ้านึ่ความปลอดภ ัย 
และระบบสาธ์ารณ์สุข จ ่งท่ ำาให ้ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวเกิดความมั�นึ่ใจท่่�จะเดินึ่ท่าง
มายังบ้านึ่นึ่าต้่นึ่จั�นึ่

  : บ้านนาต่้นจั�น ตำาบำลิบำ้านุ่ตึก   
  อำาเภัอศรีสิ่ัชนุ่าลิัย  จัังหวัดื่สิ่่โขทัย  

 : 08 8495 7738
 : HomeStayBannaTonChan
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สะพานใจเชุ่�อมทุ่่ง  
ชมท่�งนุ่าเขียวขจัี บำนุ่สิ่ะพานุ่ไม้ไผ� 
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ตอบโจทย์ุห้ลากสไตล์  
“สายุเที�ยุว” 

 ในึ่เชุิงของการท่่องเท่่�ยว ภิญโญ 
เล่าต่่อว่า ด้วยพั่�นึ่ท่่�ของชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่ ้
ท่่�ครอบคลุม 11 หม่่บ้านึ่นัึ่�นึ่ แต่่ละหม่่บ้านึ่
และชุุมชุนึ่ก็ม่วัฒนึ่ธ์รรมและวิถิ่่ชุ่วิต่ 
ท่่�แต่กต่่างกันึ่ไป ท่ำาให้ชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่้
สามารถิ่ต่อบโจท่ย์นึ่ักท่่องเท่่ �ยวได ้
หลากหลายกลุ่ม 

ส่ายบุญ : นึ่ักท่่องเท่่�ยว
สายไหว้พัระสามารถิ่มา

“ออนใต้”  
ชุุมชุนแห่้งความคร้บเคร่้�อง

 เร ่ �องราวของชุุมชุนึ่เล็กๆ ท่าง 
ภาคเหน่ึ่อแห่งน่ึ่� ถ่ิ่กบอกเล่าจากปากของ
ภิญโญ วิสัย ประธ์านึ่กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยวอุต่สาหกรรมสร้างสรรค์
ออนึ่ใต่้ ได้บอกไว้ว ่า จุดเด่นึ่ของ  
“ออนึ่ใต้่” ค่อ การเป็นึ่ชุุมชุนึ่ท่�่มต่่น้ึ่ทุ่นึ่
ค่อนึ่ข้างครบเคร่ �อง ท่ั �งต่้นึ่ทุ่นึ่ท่าง 
ธ์รรมชุาติ่ เป็นึ่ชุุมชุนึ่ท่่�ม่หุบเขาล้อมรอบ
ม่แม่นึ่ำ �า 3 สายหล่อเล่ �ยง ม่แหล่ง 
ท่อ่งเท่่�ยวท่างธ์รรมชุาติ่ท่่�น่ึ่าสนึ่ใจ ไม่ว่า
จะเป็นึ่ จุดชุมวิว เส้นึ่ท่างศ่กษาธ์รรมชุาติ่
รวมถิ่่งจ ุดถิ่่ายภาพัท่างชุ้างเผ่ ่อก 
ท่่�กำาลังได้รับความนิึ่ยมจากนัึ่กท่่องเท่่�ยว
และบรรดาชุ่างภาพัมากมาย 

เปล่�ยุนชุุมู่ชุนเล็กิๆ “ออนใต้้ ”
เป็นจุด้เช็ุกิอิุนแห�งค์วามู่สุขแบ้บ้ค์รบ้เค์ร่�อุง

ย�อนกลื่ับไป้ก่อนป้ี 2559 ห�กเอ่ยช้่�อ “ชุ้มช้นออนใต�” ก�รู้รู้ับรู้้�ของผ่้�คนทำ่�ม่ต่อชุ้มช้นเลื่็กๆ แห่งน่� 
ยังจัำ�กัดัเพั่ยงแค่ในวงแคบ หรู้่อแม�แต่ก�รู้ค�นห�ในอินเทำอรู้์เน็ต ก็จัะพับข�อม้ลื่น�อยม�ก  

แต่หลัื่งจั�กไดั�รัู้บก�รู้พััฒน�ส่้่ก�รู้เป็้นหม่้บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ (Creative Industry Village : CIV)  
ชุ้มช้นออนใต� แห่งอำ�เภอส่ันกำ�แพัง จัังหวัดัเช้่ยงใหม่ ไดั�กลื่�ยเป้็นหนึ�งในจัุดัเช้็กอินขึ�นช้่�อ 

ส่ำ�หรู้ับนักทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ช้่�นช้อบแลื่ะหลื่งใหลื่กับก�รู้ทำ่องเทำ่�ยวในแบบวิถี่ชุ้มช้น

 หร่อจะเป็นึ่ต่้นึ่ทุ่นึ่ท่างวัฒนึ่ธ์รรม  
เร ่ยกได้ว ่า เป็นึ่ชุุมชุนึ่ท่่ �ม ่ต่ ำานึ่านึ่  
เร่ �องเล่าท่างประวัต่ิศาสต่ร์ ท่่�ท่ำาให ้
ชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่้นึ่ั�นึ่เต่็มไปด้วยมนึ่ต่์เสนึ่่ห ์
ท่่�ไมเ่หมอ่นึ่ใคร ไม่ว่าจะเป็นึ่ การค้นึ่พับ
ศิลาจาร่กในึ่วัดเชุ่ยงแสนึ่ การม่เต่าเผ่า
โบราณ์มากกว่า 300 เต่า และอ่กสิ�ง 
ท่่�เป็นึ่ความภาคภ่มิใจของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่  
นึ่ั�นึ่ค่อ ในึ่หลวงรัชุกาลท่่� 9 ได้เสด็จ 
มาท่รงงานึ่ในึ่พั่�นึ่ท่่�ถิ่่ง 9 ครั�งด้วยกันึ่ 
จากความครบเคร่ �องท่่ �กล่าวมานึ่ั �นึ่  
ได้นึ่ำามาส่่การเชุ่�อมโยงกับการท่่องเท่่�ยว
วิถ่ิ่ชุุมชุนึ่อย่างเต็่มร่ปแบบ โดยทั่�งหมดน่ึ่�
ล ้วนึ่เกิดจากการรวมกลุ ่มกันึ่ของ 
ชุาวบ้านึ่จำานึ่วนึ่ 11 หม่บ้่านึ่ ในึ่ต่ำาบล
ออนึ่ใต่นั้ึ่�นึ่เอง
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ตอบโจทย์ุห้ลากสไตล์  
“สายุเที�ยุว” 

 ในึ่เชุิงของการท่่องเท่่�ยว ภิญโญ 
เล่าต่่อว่า ด้วยพั่�นึ่ท่่�ของชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่ ้
ท่่�ครอบคลุม 11 หม่่บ้านึ่นัึ่�นึ่ แต่่ละหม่่บ้านึ่
และชุุมชุนึ่ก็ม่วัฒนึ่ธ์รรมและวิถิ่่ชุ่วิต่ 
ท่่�แต่กต่่างกันึ่ไป ท่ำาให้ชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่้
สามารถิ่ต่อบโจท่ย์นึ่ักท่่องเท่่ �ยวได ้
หลากหลายกลุ่ม 

ส่ายบุญ : นึ่ักท่่องเท่่�ยว
สายไหว้พัระสามารถิ่มา

“ออนใต้”  
ชุุมชุนแห่้งความคร้บเคร่้�อง

 เร ่ �องราวของชุุมชุนึ่เล็กๆ ท่าง 
ภาคเหน่ึ่อแห่งน่ึ่� ถ่ิ่กบอกเล่าจากปากของ
ภิญโญ วิสัย ประธ์านึ่กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยวอตุ่สาหกรรมสรา้งสรรค์
ออนึ่ใต่้ ได้บอกไว้ว ่า จุดเด่นึ่ของ  
“ออนึ่ใต้่” ค่อ การเป็นึ่ชุุมชุนึ่ท่่�ม่ต้่นึ่ทุ่นึ่
ค่อนึ่ข้างครบเคร่ �อง ท่ั �งต่้นึ่ทุ่นึ่ท่าง 
ธ์รรมชุาติ่ เป็นึ่ชุุมชุนึ่ท่่�ม่หุบเขาล้อมรอบ
ม่แม่นึ่ำ �า 3 สายหล่อเล่ �ยง ม่แหล่ง 
ท่่องเท่่�ยวท่างธ์รรมชุาต่ท่ิ่�น่ึ่าสนึ่ใจ ไม่ว่า
จะเป็นึ่ จุดชุมวิว เส้นึ่ท่างศ่กษาธ์รรมชุาติ่
รวมถิ่่งจ ุดถิ่่ายภาพัท่างชุ้างเผ่ ่อก 
ท่่�กำาลังได้รับความนิึ่ยมจากนัึ่กท่่องเท่่�ยว
และบรรดาชุ่างภาพัมากมาย 

เปล่�ยุนชุุมู่ชุนเล็กิๆ “ออนใต้้ ”
เป็นจุด้เช็ุกิอิุนแห�งค์วามู่สุขแบ้บ้ค์รบ้เค์ร่�อุง

ย�อนกลื่ับไป้ก่อนป้ี 2559 ห�กเอ่ยช้่�อ “ชุ้มช้นออนใต�” ก�รู้รู้ับรู้้�ของผ่้�คนทำ่�ม่ต่อชุ้มช้นเลื่็กๆ แห่งน่� 
ยังจัำ�กัดัเพั่ยงแค่ในวงแคบ หรู้่อแม�แต่ก�รู้ค�นห�ในอินเทำอรู้์เน็ต ก็จัะพับข�อม้ลื่น�อยม�ก  

แต่หลัื่งจั�กไดั�รัู้บก�รู้พััฒน�ส่้่ก�รู้เป็้นหม่้บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ (Creative Industry Village : CIV)  
ชุ้มช้นออนใต� แห่งอำ�เภอส่ันกำ�แพัง จัังหวัดัเช้่ยงใหม่ ไดั�กลื่�ยเป้็นหนึ�งในจัุดัเช้็กอินขึ�นช้่�อ 

ส่ำ�หรู้ับนักทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ช้่�นช้อบแลื่ะหลื่งใหลื่กับก�รู้ทำ่องเทำ่�ยวในแบบวิถี่ชุ้มช้น

 หร่อจะเป็นึ่ต่้นึ่ทุ่นึ่ท่างวัฒนึ่ธ์รรม  
เร ่ยกได้ว ่า เป็นึ่ชุุมชุนึ่ท่่ �ม ่ต่ ำานึ่านึ่  
เร่ �องเล่าท่างประวัต่ิศาสต่ร์ ท่่�ท่ำาให ้
ชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่้นึ่ั�นึ่เต่็มไปด้วยมนึ่ต่์เสนึ่่ห ์
ท่่�ไม่เหม่อนึ่ใคร ไม่ว่าจะเป็นึ่ การค้นึ่พับ
ศิลาจาร่กในึ่วัดเชุ่ยงแสนึ่ การม่เต่าเผ่า
โบราณ์มากกว่า 300 เต่า และอ่กสิ�ง 
ท่่�เป็นึ่ความภาคภ่มิใจของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่  
นึ่ั�นึ่ค่อ ในึ่หลวงรัชุกาลท่่� 9 ได้เสด็จ 
มาท่รงงานึ่ในึ่พั่�นึ่ท่่�ถิ่่ง 9 ครั�งด้วยกันึ่ 
จากความครบเคร่ �องท่่ �กล่าวมานึ่ั �นึ่  
ได้นึ่ำามาส่่การเชุ่�อมโยงกับการท่่องเท่่�ยว
วิถ่ิ่ชุุมชุนึ่อย่างเต็่มร่ปแบบ โดยทั่�งหมดน่ึ่�
ล ้วนึ่เกิดจากการรวมกลุ ่มกันึ่ของ 
ชุาวบา้นึ่จำานึ่วนึ่ 11 หม่บ้่านึ่ ในึ่ต่ำาบล
ออนึ่ใต้่นัึ่�นึ่เอง
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เท่่ �ยวชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่้ได้ เพัราะท่่ �นึ่ ่ � 
ม่สถิ่านึ่ท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างประวัต่ิศาสต่ร ์
ทั่�งวัดเชุ่ยงแสนึ่ วัดป�าต่่ง (หลวงป่�หล้า
ต่าท่ ิพัย ์ )  หร ่ อจะ เป ็นึ่สถิ่านึ่ท่ ่ � 
ท่่องเท่่�ยวท่างความเชุ่�ออย่าง นึ่ำ�าบ่อยา  
วงัจำาป�าเฮ่�ย เป็นึ่ต้่นึ่

ส่ายชิัม : นัึ่กท่่องเท่่�ยว
ท่่�ชุ่�นึ่ชุอบอาหารเหนึ่่อ
รสชุาต่ิแบบออริจินึ่ัล 
ต้่องถ่ิ่กใจชุุมชุนึ่ออนึ่ใต้่

อย่างแนึ่่นึ่อนึ่ เพัราะท่่ �นึ่ ่ �จะม่เมนึ่่ 
อาหารถิ่ิ�นึ่แบบวิถิ่่ชุุมชุนึ่อย่างแท่้จริง  
เชุน่ึ่ แกงขนึ่นุึ่ ต่ำาขนึ่นุึ่ ต่ำามะเข่อ ฯลฯ

ส่ายกิจกร์ร์ม 
(Activity) : ม่กิจกรรม
เ ว ิ ร ์ ก ชุ ็ อ ป ใ ห ้ 
นึ่ักท่่องเท่่�ยวเล่อกท่ำา 

ได้หลากหลาย ต่ั �งแต่่ ปั �นึ่เซึ่รามิก  
ท่ำาผ่้ามัดย้อม ท่ำาผ่้าปักลวดลายต่่างๆ 
สานึ่ปลาต่ะเพั่ยนึ่ สานึ่ใบลานึ่ รวมถิ่่ง
เร่ยนึ่ร่้การท่ำาอาหารพั่�นึ่ถิ่ิ�นึ่ และอ่�นึ่ๆ  
อก่มากมาย

ส่ายเกษตร์ : ใครท่่�
ชุอบเย ่ �ยมชุมสวนึ่ 
เกษต่ร ต้่องห้ามพัลาด

สวนึ่มัลเบอร์ร ่ สวนึ่เกษต่รอินึ่ท่ร่ย ์ 
ฟาร์มโคนึ่ม เป็นึ่ต้่นึ่

ส่ายเทืร์ล (Trail) : 
นึ่ักท่่องเท่่�ยวท่่�ชุอบ 
ก ิ จ ก ร ร ม ล ุ ย ๆ  
สามารถิ่ เด ินึ่ป � า  

เส้นึ่ท่างศ่กษาธ์รรมชุาติ่ดอยม่อนึ่จิ�งได้

ส่ายส่ ุ ขภาพั :  
ท่ ่ � ชุ ุ มชุนึ่ออนึ่ใต่  ้
จะม ่ท่ ั � ง เส ้นึ่ท่าง 
ออกก ำ า ล ั ง ก าย  

เส้นึ่ท่างวิ�ง และเสน้ึ่ท่างปั�นึ่จักรยานึ่ 

 ส่ายดูดาว แคมป้�ง
:  ก ำ า ล ั ง ไ ด ้ ร ั บ 
ความนึ่ ิ ยมจ าก 

นัึ่กท่่องเท่่�ยวมากางเต็่นึ่ท์่ถิ่า่ยร่ป ด่ดาว
เป็นึ่จำานึ่วนึ่มาก

 “หลายอย่างเป็นึ่สิ�งท่่�คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ 
ท่ำาอย่แ่ลว้ เป็นึ่วิถิ่ชุ่่วิต่ของเขา เพ่ัยงแต่่
เราเต่ ิมความคิดสร ้างสรรค์ลงไป  
สร ้างเป ็นึ่ก ิจกรรมข ่ �นึ่มาเพั ่ �อด ่ง 
นึ่ักท่่องเท่่ �ยว อย่างชุ่วง COVID-19  
กลุ่มนึ่ักท่่องเท่่ �ยวก็ม่เปล่ �ยนึ่ไปบ้าง  
จากท่่�เป็นึ่บริษัท่ท่ัวร์ กลุ่มศ่กษาด่งานึ่ 
ก็จะเป็นึ่กลุ่มครอบครัวมากข่�นึ่ ซึ่่�งเรา 
ก็สร้างความเชุ่�อมั�นึ่ให้กับนึ่ักท่่องเท่่�ยว  
ด้วยการยกระด ับมาต่รฐานึ่ด้านึ่ 
สขุอนึ่ามัย มาต่รฐานึ่ท่�่พััก โดยปจัจุบันึ่
เราได้รับมาต่รฐานึ่ มอก.เอส ต่รงนึ่่� 
เราเชุ่ �อว่าจะชุ่วยกระตุ่ ้นึ่เศรษฐกิจ 
ให้ชุุมชุนึ่ได้อ่กครั�ง”

ต่อยุอด้สินค้า 
ชุุมชุนสร้้างสร้ร้ค์
 
 ท่ั�งนึ่่� เพั่�อเป็นึ่การกระตุ่้นึ่เศรษฐกิจ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ให้สอดรับกับการท่่องเท่่�ยว 
ท่่�เกิดข่�นึ่ การพััฒนึ่าต่่อยอดสินึ่ค้าชุุมชุนึ่
จ่งเป ็นึ่อ่กสิ �งท่ ่ �ท่างชุ ุมชุนึ่ออนึ่ใต่  ้
เล็งเห็นึ่และให้ความสำาคัญ จ่งม่ 
การสร้างอัต่ลักษณ์์ของชุุมชุนึ่ข่�นึ่มา  
ผ่่านึ่ต่ราสินึ่ค้าท่่�เป็นึ่ร่ป “ปลา 3 ต่ัว  
ว่ายนึ่ำ�าวนึ่รอบใบไม้” ซ่ึ่�งถิ่อ่เป็นึ่แบรนึ่ด์
ของชุุมชุนึ่ท่่�จะม่ให้เห็นึ่อย่่บนึ่ต่ัวสินึ่ค้า
ต่่างๆ จนึ่กลายเป็นึ่เอกลักษณ์์ให้ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวสามารถิ่จดจำาได้นัึ่�นึ่เอง

22OS005.indd   23 14/5/2565 BE   11:39



24

 ชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่้ นึ่ับได้ว่าเป็นึ่แหล่ง 
ผ่ลิต่สินึ่ค้าหลากหลาย ต่ั�งแต่่งานึ่ผ่้า  
ท่ั�งงานึ่ปัก งานึ่ด้นึ่มอ่ ผ่้าท่อ มัดย้อม  
หร่อจะเป็นึ่งานึ่เซึ่รามิก ต่ลอดจนึ่กลุ่ม 
งานึ่คราฟต่์ งานึ่ฝีม่อ ซึ่่�งในึ่ชุุมชุนึ่นึ่ั�นึ่ 
จะม่ชุ่างฝีม่อกระจายกันึ่อย่่ทั่�ง 11 หม่่บ้านึ่
ถิ่่อเป ็นึ่การสร ้างงานึ่สร้างรายได้ 
ให้ชุุมชุนึ่เป็นึ่อย่างมาก และท่่�ผ่่านึ่มา 
ก็ได้ม่การพััฒนึ่าด้านึ่การออกแบบด่ไซึ่น์ึ่
เพ่ั�อให้สินึ่ค้านัึ่�นึ่แต่กต่่างและม่เอกลักษณ์์
มากข่�นึ่ โดยส่วนึ่หน่ึ่�งก็ได้รับการสนัึ่บสนุึ่นึ่
จากกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม กระท่รวง
อุต่สาหกรรม ปัจจุบ ันึ่ท่างชุุมชุนึ่ 
พัยายามพััฒนึ่าต่่อยอดด้านึ่การเกษต่ร 
เพั่ �อยกระดับสินึ่ค้าเกษต่รในึ่ชุุมชุนึ่  
ทั่�งสินึ่ค้าเกษต่รปลอดภัย เกษต่รอินึ่ท่ร่ย์
และเกษต่รแปรร่ปต่่างๆ รวมถ่ิ่งการขยาย
ชุ่องท่างจำาหนึ่่ายไปส่่ออนึ่ไลนึ่์เพั่�อเพัิ�ม
โอกาสการขายท่�่มากข่�นึ่นัึ่�นึ่เอง

ปร้ะสานความร่้วมม่อ  
หั้วใจส่่ความสำาเร็้จ
 
 การจะพััฒนึ่ายกระดับส่่การเป็นึ่
หม่่บ้านึ่อุต่สาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)  
ให้สำาเร็จได้นึ่ั�นึ่ ประธ์านึ่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยวอุต่สาหกรรมสรา้งสรรค์
ออนึ่ใต้่บอกว่า สิ�งสำาคญันึ่อกเหน่ึ่อจาก
“ผ่่้นึ่ำาและท่่ม” ท่่�จะเป็นึ่ต่ัวขับเคล่�อนึ่ 
ให้เกิดการท่ำางานึ่ท่่�เป็นึ่ร่ปธ์รรมแล้ว  
การท่่ �ทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ม่ความเข้าใจ 

ม่ความเห็นึ่พั้องต่้องกันึ่ท่่ �อยากจะ 
พััฒนึ่าชุุมชุนึ่ของต่ัวเอง ก็เป็นึ่สิ �งท่่ � 
ขาดไม่ได้ รวมถิ่่งต่้องม่การบ่รณ์าการ
การท่ำางานึ่ร่วมกับเจ้าหนึ่้าท่่�ท่้องถิ่ิ�นึ่  
ผ้่่นึ่ำาชุุมชุนึ่ ต่ลอดจนึ่หน่ึ่วยงานึ่ องค์กร
ต่่างๆ เร่ยกได้ว่าเป็นึ่การประสานึ่ 
ความร่วมม่อกันึ่ของหลายๆ ฝ�ายเพ่ั�อให้
ชุุมชุนึ่เกิดความเข้มแข็ง อย่างชุุมชุนึ่ 
ออนึ่ใต่้เองเป็นึ่กลุ ่มวิสาหกิจชุุมชุนึ่ 
ท่่�เชุ่ �อมโยงคนึ่ท่ำางานึ่ร่วมกันึ่ม่ต่ั�งแต่ ่
คนึ่รุ่นึ่ใหมอ่ายุ 20 ต่น้ึ่ๆ ไปจนึ่ถิ่่งผ้่่ส่งวัย

อายุกว่า 70 ปีซึ่่�งความแต่กต่่างท่าง 
ความคิดและทั่กษะน่ึ่�เองจะชุ่วยผ่ลักดันึ่
งานึ่ท่่�ม่ความหลากหลายได้ 

 นึ่บัได้ว่า “ชุุมชุนึ่ออนึ่ใต้่” เป็นึ่หน่ึ่�ง
ในึ่ต่้นึ่แบบหม่่บ้านึ่ CIV ท่่�เป็นึ่ต่ัวอย่าง
ของการเข้าใจถิ่่งต่ัวต่นึ่และหยิบจุดเด่นึ่
ของตั่วเองมาต่่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์
จนึ่สามารถิ่ต่อบโจท่ย์ไลฟ์สไต่ล์ของ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวยุคใหม่ได้อย่างลงตั่ว

  : ชุุมชุนออนใต่้  
  อำาเภัอสิ่ันุ่กำาแพง จัังหวัดื่เชียงใหม� 

 : 08 4914 7111, 09 6698 5508 
 : ontaiciv

ข้อมูล้ธุรกิจ

- วัดื่เชียงแสิ่นุ่
- วัดื่ป่าตึง  
 (หลิวงปู่หลิ้าตาท่พย์)
- อนุ่่สิ่รณ์สิ่ถิ่านุ่ 
 ช้างเผ่อกพลิายภัูบำาลิรัตนุ่์
- หนุ่องพญาพรหม
- อ�างเก็บำนุ่ำ�าห้วยลิานุ่   
 โครงการอันุ่เนุ่่�องมาจัาก  
 พระราชดื่ำาริ
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6 - นุ่ำ�าบำ�อยา  
 วังจัำาป่าเฮี้่�ย
- ออนุ่ใต้ฟาร์ม 
- สิ่วนุ่หม�อนุ่ศ่ริ  
 มัลิเบำอร์รี � 
- ฟ้าใหม�แฮี้นุ่ดื่์ลิูม 
- จั่ดื่ช่มวิว  
 360 องศา

ปักห้มุด้ 10 จุด้เชุ็กอินน่าเที�ยุว
ในชุุมชุนออนใต้
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สมััครทางไปรษณีีย์์ 
จ่า่หน้้าซองถึึงบรรณาธิิการวารสารอตุสาหกรรมสาร กลุุ่่มประชาสมัพันั้ธ์ิ

     กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม พัระรามท่ี่� 6 เขตราชเที่ว่ กรุงเที่พัฯ 10400

สมััครผ่่าน Google Form : 
https://forms.gle/tmXXccJjmTjzZjPK9

สมััครผ่่าน QR Code

สมัคร
สมาชิก
วารสาร

1

2

3

     สมาชกิเก่า  สมาชกิใหม่   วัน้ที่�่สมคัร

ช�ือ/น้ามสกุลุ่       บรษิทัี่/หน้่วยงาน้

ที่�่อยู่

จ่งัหวดั    รหสัไปรษณย่์   เวบ็ไซต์บรษิัที่

โที่รศัพัที่์    โที่รสาร    ต�าแหน้่ง

อ่เมลุ่

  แบบสอบถามั

1.ผ่ลิิตภััณีฑ์์หลัิกที�ท่านผ่ลิิตคือ

2.ท่านร้�จัักวารสารนี�จัาก

3.ข้�อม้ัลิที�ท่านต�องการคือ

4.ประโย์ชน์ที�ท่านได้�จัากวารสารคือ

5.ท่านคิด้ว่าเนื�อหาสาระข้องวารสารอุตสาหกรรมัสารอย่้์ในระดั้บใด้ เมืั�อเทีย์บกับวารสารราชการทั�วไป

     ด่ท่ี่�สุด ด่มาก      ด่        พัอใช้     ต้องปรับปรุง

6.การออกแบบปกแลิะร้ปเล่ิมัอย่้์ในระดั้บใด้

     ด่ท่ี่�สุด ด่มาก      ด่        พัอใช้         ต้องปรับปรุง

7.ข้�อม้ัลิที�ท่านต�องการให�มีัในวารสารนี�มัากที�สุด้คือ (ใส่หมัาย์เลิข้ 1 2 3  ตามัลิำาดั้บ)

     การตลุ่าด    การให้บริการของรัฐ   สัมภาษณ์ผูู้้ประกอบการ      ข้อมูลุ่อุตสาหกรรม       อื�น้ๆ ระบุ

8.คอลัิมัน์ที�ท่านชอบมัากที�สุด้ (ใส่หมัาย์เลิข้ 1 2 3  ตามัลิำาดั้บความัชอบ)

Interview Cover Story Smart Biz Special Report Inside SME                           

SME Focus Showcase Local SME Inspiring Thought Biz Idea                            

Biz Focus Inspiration Creative Idea Good Governance   

9.ท่านได้�รับประโย์ชน์จัากวารสารอุตสาหกรรมัสารมัากน�อย์แค่ไหน

     ได้ประโยชน์้มาก      ได้ประโยชน์้พัอสมควร       ได้ประโยชน์้น้้อย  ไม่ได้ประโยชน้์

10.เทีย์บกับวารสารราชการทั�วไป ความัพึึงพึอใจัข้องท่านที�ได้�รับจัากวารสารเล่ิมันี� เทีย์บเป็นคะแนนได้�เท่ากับ

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

วารสารอุุตสาหกรรมสาร 2565
ใบสมัครสมาชิก

25 member.indd   25 14/5/2565 BE   12:04



24

 ชุุมชุนึ่ออนึ่ใต่้ นึ่ับได้ว่าเป็นึ่แหล่ง 
ผ่ลิต่สินึ่ค้าหลากหลาย ต่ั�งแต่่งานึ่ผ่้า  
ท่ั�งงานึ่ปัก งานึ่ด้นึ่มอ่ ผ่้าท่อ มัดย้อม  
หร่อจะเป็นึ่งานึ่เซึ่รามิก ต่ลอดจนึ่กลุ่ม 
งานึ่คราฟต่์ งานึ่ฝีม่อ ซึ่่�งในึ่ชุุมชุนึ่นึ่ั�นึ่ 
จะม่ชุ่างฝีม่อกระจายกันึ่อย่่ทั่�ง 11 หม่่บ้านึ่
ถิ่่อเป ็นึ่การสร ้างงานึ่สร้างรายได้ 
ให้ชุุมชุนึ่เป็นึ่อย่างมาก และท่่�ผ่่านึ่มา 
ก็ได้ม่การพััฒนึ่าด้านึ่การออกแบบด่ไซึ่น์ึ่
เพ่ั�อให้สินึ่ค้านัึ่�นึ่แต่กต่่างและม่เอกลักษณ์์
มากข่�นึ่ โดยส่วนึ่หน่ึ่�งก็ได้รับการสนัึ่บสนุึ่นึ่
จากกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรม กระท่รวง
อุต่สาหกรรม ปัจจุบ ันึ่ท่างชุุมชุนึ่ 
พัยายามพััฒนึ่าต่่อยอดด้านึ่การเกษต่ร 
เพั่ �อยกระดับสินึ่ค้าเกษต่รในึ่ชุุมชุนึ่  
ทั่�งสินึ่ค้าเกษต่รปลอดภัย เกษต่รอินึ่ท่ร่ย์
และเกษต่รแปรร่ปต่่างๆ รวมถ่ิ่งการขยาย
ชุ่องท่างจำาหนึ่่ายไปส่่ออนึ่ไลนึ่์เพั่�อเพัิ�ม
โอกาสการขายท่�่มากข่�นึ่นึ่�ันึ่เอง

ปร้ะสานความร่้วมม่อ  
หั้วใจส่่ความสำาเร็้จ
 
 การจะพััฒนึ่ายกระดับส่่การเป็นึ่
หม่่บ้านึ่อุต่สาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)  
ให้สำาเร็จได้นึ่ั�นึ่ ประธ์านึ่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุุมชุนึ่ท่่องเท่่�ยวอุต่สาหกรรมสรา้งสรรค์
ออนึ่ใต่บ้อกว่า สิ�งสำาคัญนึ่อกเหน่ึ่อจาก
“ผ่่้นึ่ำาและท่่ม” ท่่�จะเป็นึ่ต่ัวขับเคล่�อนึ่ 
ให้เกิดการท่ำางานึ่ท่่�เป็นึ่ร่ปธ์รรมแล้ว  
การท่่ �ทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ม่ความเข้าใจ 

ม่ความเห็นึ่พั้องต่้องกันึ่ท่่ �อยากจะ 
พััฒนึ่าชุุมชุนึ่ของต่ัวเอง ก็เป็นึ่สิ �งท่่ � 
ขาดไม่ได้ รวมถิ่่งต่้องม่การบ่รณ์าการ
การท่ำางานึ่ร่วมกับเจ้าหนึ่้าท่่�ท่้องถิ่ิ�นึ่  
ผ้่่นึ่ำาชุุมชุนึ่ ต่ลอดจนึ่หน่ึ่วยงานึ่ องค์กร
ต่่างๆ เร่ยกได้ว่าเป็นึ่การประสานึ่ 
ความรว่มม่อกนัึ่ของหลายๆ ฝ�ายเพั�่อให้
ชุุมชุนึ่เกิดความเข้มแข็ง อย่างชุุมชุนึ่ 
ออนึ่ใต่้เองเป็นึ่กลุ ่มวิสาหกิจชุุมชุนึ่ 
ท่่�เชุ่ �อมโยงคนึ่ท่ำางานึ่ร่วมกันึ่ม่ต่ั�งแต่ ่
คนึ่รุ่นึ่ใหม่อายุ 20 ต่น้ึ่ๆ ไปจนึ่ถิ่่งผ้่่ส่งวยั

อายุกว่า 70 ปีซึ่่�งความแต่กต่่างท่าง 
ความคิดและทั่กษะน่ึ่�เองจะชุ่วยผ่ลักดันึ่
งานึ่ท่่�ม่ความหลากหลายได ้

 นัึ่บได้ว่า “ชุุมชุนึ่ออนึ่ใต้่” เป็นึ่หน่ึ่�ง
ในึ่ต่้นึ่แบบหม่่บ้านึ่ CIV ท่่�เป็นึ่ต่ัวอย่าง
ของการเข้าใจถิ่่งต่ัวต่นึ่และหยิบจุดเด่นึ่
ของตั่วเองมาต่่อยอดได้อย่างสร้างสรรค์
จนึ่สามารถิ่ต่อบโจท่ย์ไลฟ์สไต่ล์ของ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวยุคใหม่ได้อย่างลงต่วั

  : ชุุมชุนออนใต่้  
  อำาเภัอสิ่ันุ่กำาแพง จัังหวัดื่เชียงใหม� 

 : 08 4914 7111, 09 6698 5508 
 : ontaiciv

ข้อมูล้ธุรกิจ

- วัดื่เชียงแสิ่นุ่
- วัดื่ป่าตึง  
 (หลิวงปู่หลิ้าตาท่พย์)
- อนุ่่สิ่รณ์สิ่ถิ่านุ่ 
 ช้างเผ่อกพลิายภัูบำาลิรัตนุ่์
- หนุ่องพญาพรหม
- อ�างเก็บำนุ่ำ�าห้วยลิานุ่   
 โครงการอันุ่เนุ่่�องมาจัาก  
 พระราชดื่ำาริ
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6 - นุ่ำ�าบำ�อยา  
 วังจัำาป่าเฮี้่�ย
- ออนุ่ใต้ฟาร์ม 
- สิ่วนุ่หม�อนุ่ศ่ริ  
 มัลิเบำอร์รี � 
- ฟ้าใหม�แฮี้นุ่ดื่์ลิูม 
- จั่ดื่ช่มวิว  
 360 องศา

ปักห้มุด้ 10 จุด้เชุ็กอินน่าเที�ยุว
ในชุุมชุนออนใต้
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จ่่าหน้้าซองถึึงบรรณาธิิการวารสารอุตสาหกรรมสาร กลุุ่่มประชาสมัพััน้ธ์ิ

     กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม พัระรามที่�่ 6 เขตราชเที่ว ่กรุงเที่พัฯ 10400

สมััครผ่่าน Google Form : 
https://forms.gle/tmXXccJjmTjzZjPK9

สมััครผ่่าน QR Code

สมัคร
สมาชิก
วารสาร

1

2

3

     สมาชกิเก่า  สมาชกิใหม่   วนั้ที่�่สมคัร

ช�ือ/น้ามสกุลุ่       บรษิัที่/หน้่วยงาน้

ที่�่อยู่

จ่งัหวดั    รหสัไปรษณย่์   เวบ็ไซต์บรษิัที่

โที่รศพััที่์    โที่รสาร    ต�าแหน้่ง

อ่เมลุ่

  แบบสอบถามั

1.ผ่ลิิตภััณีฑ์์หลัิกที�ท่านผ่ลิิตคือ

2.ท่านร้�จัักวารสารนี�จัาก

3.ข้�อม้ัลิที�ท่านต�องการคือ

4.ประโย์ชน์ที�ท่านได้�จัากวารสารคือ

5.ท่านคิด้ว่าเนื�อหาสาระข้องวารสารอุตสาหกรรมัสารอย่้์ในระดั้บใด้ เมืั�อเทีย์บกับวารสารราชการทั�วไป

     ด่ท่ี่�สดุ ดม่าก      ด ่        พัอใช้     ต้องปรับปรุง

6.การออกแบบปกแลิะร้ปเล่ิมัอย่้์ในระดั้บใด้

     ด่ท่ี่�สดุ ดม่าก      ด ่        พัอใช้         ต้องปรับปรุง

7.ข้�อม้ัลิที�ท่านต�องการให�มีัในวารสารนี�มัากที�สุด้คือ (ใส่หมัาย์เลิข้ 1 2 3  ตามัลิำาดั้บ)

     การตลุ่าด    การใหบ้ริการของรฐั   สัมภาษณผู้์ู้ประกอบการ      ข้อมูลุ่อตุสาหกรรม       อ�ืน้ๆ ระบุ

8.คอลัิมัน์ที�ท่านชอบมัากที�สุด้ (ใส่หมัาย์เลิข้ 1 2 3  ตามัลิำาดั้บความัชอบ)

Interview Cover Story Smart Biz Special Report Inside SME                           

SME Focus Showcase Local SME Inspiring Thought Biz Idea                            

Biz Focus Inspiration Creative Idea Good Governance   

9.ท่านได้�รับประโย์ชน์จัากวารสารอุตสาหกรรมัสารมัากน�อย์แค่ไหน

     ได้ประโยชน์้มาก      ไดป้ระโยชน้พ์ัอสมควร       ได้ประโยชน์้น้้อย  ไมไ่ด้ประโยชน์้

10.เทีย์บกับวารสารราชการทั�วไป ความัพึึงพึอใจัข้องท่านที�ได้�รับจัากวารสารเล่ิมันี� เทีย์บเป็นคะแนนได้�เท่ากับ

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

วารสารอุุตสาหกรรมสาร 2565
ใบสมัครสมาชิก
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เท่�ยว ... บ้า้นนาหมอมา้
สัมู่ผัสวิถู่ “ชุุมู่ชุนทอุกิกิ” แห�งอุำานาจเจริญ

“บ��นน�หมอม��” ชุ้มช้นเลื่็กๆ ทำ่�เต็มไป้ดั�วยคุณค่�ของภ้มิป้ัญญ�ทำ�องถีิ�นทำ่�ส่่บทำอดักันม�จั�กรูุ้่นส่้่รูุ้่น  
ทำำ�ให�ชุ้มช้นแห่งน่�เป้็นอ่กหนึ�งหม้่บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์  

(Creative Industry Village : CIV) ทำ่�เป้็นจัุดัหม�ยป้ลื่�ยทำ�งของนักทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ช้่�นช้อบ 
แลื่ะอย�กซึมซับบรู้รู้ย�ก�ศในแบบวิถี่ชุ้มช้นอย่�งแทำ�จัรู้ิง

ยังม่แผ่่นึ่ศิลาพัันึ่ปีท่่ �ถิ่่กค้นึ่พับด้วย 
เชุ่นึ่กันึ่ ด้วยเหตุ่นึ่่� พั่�นึ่ท่่�ในึ่จุดนึ่ั�นึ่ได้ถิ่ก่
สร้างให้เป็นึ่วัดดงเฒ่าเก่า และกลาย 
เป็นึ่แหล่งท่่องเท่่�ยวของชุุมชุนึ่แห่งหนึ่่�ง
มาจนึ่ถ่ิ่งทุ่กวันึ่นึ่�่

 อ่กหนึ่่�งจุดเด่นึ่ของบ้านึ่นึ่าหมอม้า 
ค่อ การเป็นึ่ชุุมชุนึ่ท่อกกท่่�ม่ชุ่�อเส่ยงของ
จังหวัดอำานึ่าจเจริญ สอดคล้องกับสโลแกนึ่
“ฝีม่อหัต่ถิ่กรรมเลิศ” ธ์งชุัยเล่าย้อนึ่ให้
ฟังว่า ต้่นึ่กก ถ่ิ่อเป็นึ่วัสดุประจำาชุุมชุนึ่ 
ท่่ �สามารถิ่ปล่กเองได ้ต่ลอดท่ั �งป ี 
และการท่อเส่�อกก ก็เป็นึ่วิถ่ิ่ชุ่วิต่ของคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ท่่�ท่อใชุ้กันึ่เองอย่่แล้ว นึ่ับเป็นึ่
มรดกท่่�บรรพับุรุษถิ่่ายท่อดมาให้กับ 
ล่กหลานึ่ ดังนัึ่�นึ่ จากเส่�อกกท่่�เป็นึ่ของใชุ้
ประจำาบ้านึ่ธ์รรมดาๆ เม่�อม่การพััฒนึ่า
อย่างต่่อเน่ึ่�อง ก็กลายเป็นึ่สินึ่ค้าของฝาก
ของท่่�ระล่กได้

 “แรกเริ�มเราไม่ถิ่นัึ่ดการย้อมส่ จะใชุ้
ส่แบบธ์รรมชุาต่ิ แต่่พัอได้ม่โอกาสไป
ศ่กษาด่งานึ่ท่่�จังหวัดจันึ่ท่บุร่ ซึ่่�งข่�นึ่ชุ่�อ
เร่�องเส่�อจันึ่ท่บ่ร เราได้นึ่ำาความร่้เร่�อง 
การย้อมส่มาพััฒนึ่าต่ัวเอง รวมถิ่่ง 
การพััฒนึ่าลวดลายใหม่ๆ เพัราะได้ 
แรงบันึ่ดาลใจจากลายผ่้าของท่าง 
ภาคใต้่ ท่ำาให้เห็นึ่ว่า ลักษณ์ะของกกนัึ่�นึ่
ม่ความคล้ายเส้นึ่ด้าย น่ึ่าจะสามารถิ่ท่ำา
เป็นึ่ลวดลายต่่างๆ ได้เหม่อนึ่กับผ่้าท่อ 
จ่งเริ�มจากการท่ำาลวดลายง่ายๆ ก่อนึ่ 
จากนัึ่�นึ่ก็พััฒนึ่าไปเป็นึ่ลวดลายสัต่ว์ เชุ่นึ่
ผ่่เส่�อ นึ่กย่ง หงส์ รวมถ่ิ่งการท่ำาลวดลาย

SHOWCASE

ด้ึงจุด้เด้่นชุุมชุน  
สร้้างเป็นจุด้ขายุ 

 “ถิิ่�นึ่โบราณ์พัันึ่ปี ฝีม่อหัต่ถิ่กรรมเลิศ
บ้านึ่เกิดนึ่ักปราชุญ์” ค่อสโลแกนึ่ของ
บ้านึ่นึ่าหมอม้า นึ่อกจากจะสะท่้อนึ่ 
ให้เห็นึ่ถิ่่งจุดเด่นึ่และอัต่ลักษณ์์ของ 
ท่้องถิ่ิ �นึ่แล้ว สิ �งเหล่านึ่่ �ยังถิ่่กนึ่ำามา 

ต่่อยอดเชุ่ �อมโยงกับการท่่องเท่่ �ยว  
เพั่ �อสร้างให้เกิดรายได้กับชุุมชุนึ่ได้ 
เป็นึ่อย่างด่อ่กด้วย นึ่ั�นึ่ค่อ สิ�งท่่� ธ์งชุัย 
จันึ่ลุท่ินึ่ ผ่่้รับหนึ่้าท่่�เป็นึ่ต่ัวแท่นึ่ชุุมชุนึ่
แนึ่ะนึ่ำาให้เราได้ร ่ ้จ ักกับ “บ้านึ่นึ่า 
หมอม้า” ในึ่อ่กมุมท่่�หลายคนึ่อาจไม่เคย
ร้่มาก่อนึ่

 ด ้วยจ ุดเด ่นึ่แรกของการเป ็นึ่  
“ถิิ่�นึ่โบราณ์พัันึ่ปี” เพัราะท่่�ชุุมชุนึ่แห่งน่ึ่�ม่
แหล่งวัต่ถุิ่โบราณ์อายุมากกว่า 1,200 ปี
จมอย่่ในึ่พั่�นึ่ดินึ่ และถิ่่กค้นึ่พับเม่�อป ี 
2510 โดยเป็นึ่ใบเสมาหินึ่ท่รายจำานึ่วนึ่
กว่าร้อยใบ แต่่ม่ใบเสมาท่่�พิัเศษอย่่ 1 ใบ
เพัราะม่ร่ปธ์รรมจักรอย่่ต่รงกลางท่ั�ง 
สองด้านึ่ เชุ่�อกันึ่ว่าเป็นึ่สัญลักษณ์์ของ
ผ่่้นึ่ำาชุุมชุนึ่ในึ่ยุคสมัยนึ่ั�นึ่ นึ่อกจากนึ่่�  

    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ
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ข้อมูล้ธุรกิจ

: บ้านนาห้มอม้า ตำาบำลินุ่าหมอม้า  
 อำาเภัอเม่อง จัังหวัดื่อำานุ่าจัเจัริญ
: 08 1265 7616
: นุ่าหมอม้า

ท่่�เปน็ึ่โลโก้ของชุุมชุนึ่ คอ่ ร่ปหมอนัึ่�งบนึ่
หลังม้า ซ่ึ่�งเป็นึ่เอกลักษณ์์ท่่�ท่ำาให้คนึ่จดจำา
ไดม้ากข่�นึ่”

 จากความเชุ่�ยวชุาญด้านึ่การท่อกก 
บวกกับความคิดสร้างสรรค์ในึ่การพััฒนึ่า
ลวดลาย ซึ่่�งปัจจุบันึ่ม่มากกว่า 200 
ลวดลาย ทั่�งหมดล้วนึ่เกิดจากภ่มิปัญญา
ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ ท่ำาให้สินึ่คา้ถ่ิ่กต่อ่ยอด
จากเส่�อ เป็นึ่สินึ่ค้าอ่�นึ่ๆ อ่กมากมาย  
ไม่ว่าจะเป็นึ่ กระเป๋าร่ปท่รงต่่างๆ  
กล่องกระดาษทิ่ชุชุ่ จานึ่รองแกว้ หมวก
เป็นึ่ต้่นึ่ นึ่อกจากน่ึ่� ยังสามารถิ่ท่อลวดลาย
เปน็ึ่โลโก้ของหนึ่ว่ยงานึ่ ห้างรา้นึ่ บรษิทั่
ต่่างๆ ได้อ่กด้วย ท่ำาให้ม่ออร์เดอร์จาก
ล่กคา้กลุ่มน่ึ่�เพิั�มข่�นึ่มา

 และสุดท่้ายต่ามสโลแกนึ่ ค่อ  
“บา้นึ่เกิดนัึ่กปราชุญ์” หลายคนึ่อาจยงั
ไม่ร่ ้ว่า บ้านึ่นึ่าหมอม้าเป็นึ่บ้านึ่เกิด 
ของ “คร่สลา คุณ์วฒิุ” คร่เพัลงชุ่�อดัง 
ซึ่่ �งถิ่่อเป็นึ่อ่กหนึ่่ �งความภาคภ่มิใจ 
ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ ท่ั�งหมดนึ่่�จ่งเป็นึ่ท่่�มา
ของการพัยายามนึ่ำาเอาเร่�องราวความเป็นึ่
บ้านึ่นึ่าหมอม้ามาถิ่่ายท่อดออกไปผ่่านึ่
ท่ั�งสถิ่านึ่ท่่�ท่่องเท่่�ยวในึ่ชุุมชุนึ่ รวมถิ่่ง
ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ชุุมชุนึ่ท่่�เป็นึ่อัต่ลักษณ์์เฉพัาะ
ท้่องถิิ่�นึ่ เพ่ั�อให้คนึ่ทั่�วไปและนัึ่กท่่องเท่่�ยว
ได้ร่้จักต่ัวต่นึ่จริงๆ ของชุุมชุนึ่บ้านึ่นึ่า 
หมอมา้นัึ่�นึ่เอง

พิัฒนาต่อเน่�อง เชุ่�อมโยุง 
การ้ท่องเที�ยุวคร้บวงจร้

 ในึ่ชุ่วงหลายปีมานึ่่� ธ์งชุัยเล่าให้ฟัง
ด้วยว่า ท่างบ้านึ่นึ่าหมอม้าพัยายาม 
จะพััฒนึ่าชุุมชุนึ่เพ่ั�อรองรับการท่่องเท่่�ยว
อย่างครบวงจร โดยนึ่ักท่่องเท่่�ยวท่่�มา
เย่อนึ่บ้านึ่นึ่าหมอม้าจะได้มาเร่ยนึ่ร่ ้ 
วิถิ่่ชุ่วิต่ของผ่่้คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ ได้เท่่�ยวต่าม
สถิ่านึ่ท่่ �ท่ ่องเท่ ่ �ยวท่ ่ �อย ่ ่ ในึ่ชุ ุมชุนึ่ 
และใกล้เคย่ง ม่บรกิารรถิ่ม้าสำาหรบัพัา
นัึ่กท่่องเท่่�ยวชุมรอบหม่่บ้านึ่ นึ่อกจากน่ึ่�
ย ังจะได้ด ่ว ิธ์ ่การท่อเส่ �อกกต่ั �งแต่่ 
ขั�นึ่ต่อนึ่แรกจนึ่ถ่ิ่งขั�นึ่ต่อนึ่สุดท้่ายอ่กด้วย
ส่วนึ่นึ่ักท่่องเท่่�ยวท่่�ต่้องการพัักค้างค่นึ่ 
ท่างชุุมชุนึ่ก็ม่โฮมสเต่ย์ไว้รองรับ ปัจจุบันึ่
ม่อย่่ทั่�งหมด 7 หลังดว้ยกนัึ่

 “แนึ่่นึ่อนึ่ว่าการแพัร่ระบาดของ 
โควิด-19 ส่งผ่ลท่ำาให้นัึ่กท่่องเท่่�ยวลดลง 

แต่่ก็ยังม่ผ้่่สนึ่ใจแวะมาด่และซ่ึ่�อผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู
ของเรา ส่วนึ่ใหญ่จะมากันึ่เป็นึ่กลุ่มเล็กๆ
หร่อมาเป็นึ่แบบครอบครัว นึ่อกจากนึ่่� 
เรายังม่การเพิั�มชุ่องท่างการขายออนึ่ไลน์ึ่
ผ่่านึ่ท่าง Facebook บ้านึ่นึ่าหมอม้า ซ่ึ่�งท่าง
กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรมได้เข้ามาชุ่วย
ให้ความร้่ต่รงน่ึ่�กับเรา ท่ำาให้สามารถิ่เพิั�ม
ชุ่องท่างในึ่การขายได้มากข�่นึ่” 

 ถิ่่งต่รงนึ่่� ธ์งชุัยกล่าวเพัิ�มเต่ิมว่า  
การท่่�ชุุมชุนึ่เกิดความเข้มแข็งและคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ให้ความร่วมม่อเป็นึ่อย่างด่ เพัราะ
สิ�งท่่�ท่ำานัึ่�นึ่สร้างให้เกิดงานึ่ เกิดรายได้ข่�นึ่
ในึ่ชุุมชุนึ่ โดยท่่�ไม่ได้ไปเปล่�ยนึ่แปลง 
วิถิ่่ชุ่วิต่ของพัวกเขา อย่าง การท่อกก  
ถ่ิ่อเป็นึ่อาชุ่พัหลักของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่อย่่แล้ว
และท่่ �สำาคัญผ่่ ้นึ่ำาต่้องส่ �อสารให้คนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่เข้าใจและเห็นึ่ภาพัไปในึ่ทิ่ศท่าง
เด่ยวกันึ่ พัร้อมๆ กับการม่จิต่อาสาท่่�เห็นึ่
ประโยชุนึ่์ส่วนึ่รวมเป็นึ่หลัก เพัราะสิ�ง
เหล่านึ่่�จะท่ำาให้ชุุมชุนึ่เดินึ่ไปข้างหนึ่้าได้
อย่างเขม้แขง็
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เท่�ยว ... บ้้านนาหมอมา้
สัมู่ผัสวิถู่ “ชุุมู่ชุนทอุกิกิ” แห�งอุำานาจเจริญ

“บ��นน�หมอม��” ชุ้มช้นเลื่็กๆ ทำ่�เต็มไป้ดั�วยคุณค่�ของภ้มิป้ัญญ�ทำ�องถีิ�นทำ่�ส่่บทำอดักันม�จั�กรูุ้่นส่้่รูุ้่น  
ทำำ�ให�ชุ้มช้นแห่งน่�เป้็นอ่กหนึ�งหม้่บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์  

(Creative Industry Village : CIV) ทำ่�เป้็นจัุดัหม�ยป้ลื่�ยทำ�งของนักทำ่องเทำ่�ยวทำ่�ช้่�นช้อบ 
แลื่ะอย�กซึมซับบรู้รู้ย�ก�ศในแบบวิถี่ชุ้มช้นอย่�งแทำ�จัรู้ิง

ยังม่แผ่่นึ่ศิลาพัันึ่ปีท่่ �ถิ่่กค้นึ่พับด้วย 
เชุ่นึ่กันึ่ ด้วยเหตุ่นึ่่� พั่�นึ่ท่่�ในึ่จุดนึ่ั�นึ่ได้ถิ่ก่
สร้างให้เป็นึ่วัดดงเฒ่าเก่า และกลาย 
เป็นึ่แหล่งท่่องเท่่�ยวของชุุมชุนึ่แห่งหนึ่่�ง
มาจนึ่ถ่ิ่งทุ่กวันึ่น่ึ่�

 อ่กหนึ่่�งจุดเด่นึ่ของบ้านึ่นึ่าหมอม้า 
คอ่ การเป็นึ่ชุุมชุนึ่ท่อกกท่่�ม่ชุ่�อเส่ยงของ
จังหวัดอำานึ่าจเจริญ สอดคล้องกับสโลแกนึ่
“ฝีม่อหัต่ถิ่กรรมเลิศ” ธ์งชุัยเล่าย้อนึ่ให้
ฟังว่า ต้่นึ่กก ถ่ิ่อเป็นึ่วัสดุประจำาชุุมชุนึ่ 
ท่่ �สามารถิ่ปล่กเองได ้ต่ลอดท่ั �งป ี 
และการท่อเส่�อกก ก็เป็นึ่วิถ่ิ่ชุ่วิต่ของคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ท่่�ท่อใชุ้กันึ่เองอย่่แล้ว นึ่ับเป็นึ่
มรดกท่่�บรรพับุรุษถิ่่ายท่อดมาให้กับ 
ล่กหลานึ่ ดังนัึ่�นึ่ จากเส่�อกกท่่�เป็นึ่ของใชุ้
ประจำาบ้านึ่ธ์รรมดาๆ เม่�อม่การพััฒนึ่า
อย่างต่่อเน่ึ่�อง ก็กลายเป็นึ่สินึ่ค้าของฝาก
ของท่่�ระล่กได้

 “แรกเริ�มเราไม่ถิ่นัึ่ดการย้อมส่ จะใชุ้
ส่แบบธ์รรมชุาต่ิ แต่่พัอได้ม่โอกาสไป
ศ่กษาด่งานึ่ท่่�จังหวัดจันึ่ท่บุร่ ซึ่่�งข่�นึ่ชุ่�อ
เร่�องเส่�อจันึ่ท่บ่ร เราได้นึ่ำาความร่้เร่�อง 
การย้อมส่มาพััฒนึ่าต่ัวเอง รวมถิ่่ง 
การพััฒนึ่าลวดลายใหม่ๆ เพัราะได้ 
แรงบันึ่ดาลใจจากลายผ่้าของท่าง 
ภาคใต้่ ท่ำาให้เห็นึ่ว่า ลักษณ์ะของกกนัึ่�นึ่
ม่ความคล้ายเส้นึ่ด้าย น่ึ่าจะสามารถิ่ท่ำา
เป็นึ่ลวดลายต่่างๆ ได้เหม่อนึ่กับผ่้าท่อ 
จ่งเริ�มจากการท่ำาลวดลายง่ายๆ ก่อนึ่ 
จากนัึ่�นึ่ก็พััฒนึ่าไปเป็นึ่ลวดลายสัต่ว์ เชุ่นึ่
ผ่่เส่�อ นึ่กย่ง หงส์ รวมถ่ิ่งการท่ำาลวดลาย

SHOWCASE

ด้ึงจุด้เด้่นชุุมชุน  
สร้้างเป็นจุด้ขายุ 

 “ถิิ่�นึ่โบราณ์พัันึ่ปี ฝีม่อหัต่ถิ่กรรมเลิศ
บ้านึ่เกิดนึ่ักปราชุญ์” ค่อสโลแกนึ่ของ
บ้านึ่นึ่าหมอม้า นึ่อกจากจะสะท่้อนึ่ 
ให้เห็นึ่ถิ่่งจุดเด่นึ่และอัต่ลักษณ์์ของ 
ท่้องถิ่ิ �นึ่แล้ว สิ �งเหล่านึ่่ �ยังถิ่่กนึ่ำามา 

ต่่อยอดเชุ่ �อมโยงกับการท่่องเท่่ �ยว  
เพั่ �อสร้างให้เกิดรายได้กับชุุมชุนึ่ได้ 
เป็นึ่อย่างด่อ่กด้วย นึ่ั�นึ่ค่อ สิ�งท่่� ธ์งชุัย 
จันึ่ลุท่ินึ่ ผ่่้รับหนึ่้าท่่�เป็นึ่ต่ัวแท่นึ่ชุุมชุนึ่
แนึ่ะนึ่ำาให้เราได้ร ่ ้จ ักกับ “บ้านึ่นึ่า 
หมอม้า” ในึ่อ่กมุมท่่�หลายคนึ่อาจไม่เคย
ร้่มาก่อนึ่

 ด ้วยจ ุดเด ่นึ่แรกของการเป ็นึ่  
“ถิิ่�นึ่โบราณ์พัันึ่ปี” เพัราะท่่�ชุุมชุนึ่แห่งน่ึ่�ม่
แหล่งวัต่ถุิ่โบราณ์อายุมากกว่า 1,200 ปี
จมอย่่ในึ่พั่�นึ่ดินึ่ และถิ่่กค้นึ่พับเม่�อป ี 
2510 โดยเป็นึ่ใบเสมาหินึ่ท่รายจำานึ่วนึ่
กว่าร้อยใบ แต่่ม่ใบเสมาท่่�พิัเศษอย่่ 1 ใบ
เพัราะม่ร่ปธ์รรมจักรอย่่ต่รงกลางท่ั�ง 
สองด้านึ่ เชุ่�อกันึ่ว่าเป็นึ่สัญลักษณ์์ของ
ผ่่้นึ่ำาชุุมชุนึ่ในึ่ยุคสมัยนึ่ั�นึ่ นึ่อกจากนึ่่�  

    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ
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ข้อมูล้ธุรกิจ

: บ้านนาห้มอม้า ตำาบำลินุ่าหมอม้า  
 อำาเภัอเม่อง จัังหวัดื่อำานุ่าจัเจัริญ
: 08 1265 7616
: นุ่าหมอม้า

ท่่�เป็นึ่โลโก้ของชุุมชุนึ่ ค่อ ร่ปหมอนัึ่�งบนึ่
หลังม้า ซ่ึ่�งเป็นึ่เอกลักษณ์์ท่่�ท่ำาให้คนึ่จดจำา
ได้มากข่�นึ่”

 จากความเชุ่�ยวชุาญด้านึ่การท่อกก 
บวกกับความคิดสร้างสรรค์ในึ่การพััฒนึ่า
ลวดลาย ซึ่่�งปัจจุบันึ่ม่มากกว่า 200 
ลวดลาย ทั่�งหมดล้วนึ่เกิดจากภ่มิปัญญา
ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ ท่ำาให้สินึ่ค้าถ่ิ่กต่่อยอด
จากเส่�อ เป็นึ่สินึ่ค้าอ่�นึ่ๆ อ่กมากมาย  
ไม่ว่าจะเป็นึ่ กระเป๋าร่ปท่รงต่่างๆ  
กล่องกระดาษทิ่ชุชุ่ จานึ่รองแก้ว หมวก
เป็นึ่ต้่นึ่ นึ่อกจากน่ึ่� ยังสามารถิ่ท่อลวดลาย
เป็นึ่โลโก้ของหน่ึ่วยงานึ่ ห้างร้านึ่ บริษัท่
ต่่างๆ ได้อ่กด้วย ท่ำาให้ม่ออร์เดอร์จาก
ล่กคา้กลุ่มน่ึ่�เพั�ิมข่�นึ่มา

 และสุดท่้ายต่ามสโลแกนึ่ ค่อ  
“บ้านึ่เกิดนัึ่กปราชุญ์” หลายคนึ่อาจยัง
ไม่ร่ ้ว่า บ้านึ่นึ่าหมอม้าเป็นึ่บ้านึ่เกิด 
ของ “คร่สลา คุณ์วฒิุ” คร่เพัลงชุ่�อดงั 
ซึ่่ �งถิ่่อเป็นึ่อ่กหนึ่่ �งความภาคภ่มิใจ 
ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ ท่ั�งหมดนึ่่�จ่งเป็นึ่ท่่�มา
ของการพัยายามนึ่ำาเอาเร่�องราวความเป็นึ่
บ้านึ่นึ่าหมอม้ามาถิ่่ายท่อดออกไปผ่่านึ่
ท่ั�งสถิ่านึ่ท่่�ท่่องเท่่�ยวในึ่ชุุมชุนึ่ รวมถิ่่ง
ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ชุุมชุนึ่ท่่�เป็นึ่อัต่ลักษณ์์เฉพัาะ
ท้่องถิิ่�นึ่ เพ่ั�อให้คนึ่ทั่�วไปและนัึ่กท่่องเท่่�ยว
ได้ร่้จักต่ัวต่นึ่จริงๆ ของชุุมชุนึ่บ้านึ่นึ่า 
หมอม้านัึ่�นึ่เอง

พิัฒนาต่อเน่�อง เชุ่�อมโยุง 
การ้ท่องเที�ยุวคร้บวงจร้

 ในึ่ชุ่วงหลายปีมานึ่่� ธ์งชุัยเล่าให้ฟัง
ด้วยว่า ท่างบ้านึ่นึ่าหมอม้าพัยายาม 
จะพััฒนึ่าชุุมชุนึ่เพ่ั�อรองรับการท่่องเท่่�ยว
อย่างครบวงจร โดยนึ่ักท่่องเท่่�ยวท่่�มา
เย่อนึ่บ้านึ่นึ่าหมอม้าจะได้มาเร่ยนึ่ร่ ้ 
วิถิ่่ชุ่วิต่ของผ่่้คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ ได้เท่่�ยวต่าม
สถิ่านึ่ท่่ �ท่ ่องเท่ ่ �ยวท่ ่ �อย ่ ่ ในึ่ชุ ุมชุนึ่ 
และใกล้เค่ยง ม่บริการรถิ่ม้าสำาหรับพัา
นัึ่กท่่องเท่่�ยวชุมรอบหม่่บ้านึ่ นึ่อกจากน่ึ่�
ย ังจะได้ด ่ว ิธ์ ่การท่อเส่ �อกกต่ั �งแต่่ 
ขั�นึ่ต่อนึ่แรกจนึ่ถ่ิ่งขั�นึ่ต่อนึ่สุดท้่ายอ่กด้วย
ส่วนึ่นึ่ักท่่องเท่่�ยวท่่�ต่้องการพัักค้างค่นึ่ 
ท่างชุุมชุนึ่ก็ม่โฮมสเต่ย์ไว้รองรับ ปัจจุบันึ่
ม่อย่่ทั่�งหมด 7 หลงัด้วยกันึ่

 “แนึ่่นึ่อนึ่ว่าการแพัร่ระบาดของ 
โควิด-19 ส่งผ่ลท่ำาให้นัึ่กท่่องเท่่�ยวลดลง 

แต่่ก็ยังม่ผ้่่สนึ่ใจแวะมาด่และซ่ึ่�อผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู
ของเรา ส่วนึ่ใหญ่จะมากันึ่เป็นึ่กลุ่มเล็กๆ
หร่อมาเป็นึ่แบบครอบครัว นึ่อกจากนึ่่� 
เรายังม่การเพิั�มชุ่องท่างการขายออนึ่ไลน์ึ่
ผ่่านึ่ท่าง Facebook บ้านึ่นึ่าหมอม้า ซ่ึ่�งท่าง
กรมส่งเสริมอุต่สาหกรรมได้เข้ามาชุ่วย
ให้ความร้่ต่รงน่ึ่�กับเรา ท่ำาให้สามารถิ่เพิั�ม
ชุ่องท่างในึ่การขายได้มากข่�นึ่” 

 ถิ่่งต่รงนึ่่� ธ์งชุัยกล่าวเพัิ�มเต่ิมว่า  
การท่่�ชุุมชุนึ่เกิดความเข้มแข็งและคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ให้ความร่วมม่อเป็นึ่อย่างด่ เพัราะ
สิ�งท่่�ท่ำานัึ่�นึ่สร้างให้เกิดงานึ่ เกิดรายได้ข่�นึ่
ในึ่ชุุมชุนึ่ โดยท่่�ไม่ได้ไปเปล่�ยนึ่แปลง 
วิถิ่่ชุ่วิต่ของพัวกเขา อย่าง การท่อกก  
ถ่ิ่อเป็นึ่อาชุ่พัหลักของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่อย่่แล้ว
และท่่ �สำาคัญผ่่ ้นึ่ำาต่้องส่ �อสารให้คนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่เข้าใจและเห็นึ่ภาพัไปในึ่ทิ่ศท่าง
เด่ยวกันึ่ พัร้อมๆ กับการม่จิต่อาสาท่่�เห็นึ่
ประโยชุนึ่์ส่วนึ่รวมเป็นึ่หลัก เพัราะสิ�ง
เหล่านึ่่�จะท่ำาให้ชุุมชุนึ่เดินึ่ไปข้างหนึ่้าได้
อย่างเข้มแข็ง
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บ้า้นเชย่ง
สร้างสรรค์์กิารท�อุงเท่�ยุวแบ้บ้ชุุมู่ชุนมู่รด้กิโลกิ

เรู้่�องรู้�วคว�มเป้็นมรู้ดักโลื่กของ “บ��นเช้่ยง” ถี้กเลื่่�ข�นส่่งต่อในวงกว��ง ไม่ม่ใครู้ไม่รู้้�จััก 
แหลื่่งโบรู้�ณคดั่ส่ำ�คัญแห่งน่�ของไทำย ตั�งอย้่ทำ่�อำ�เภอหนองห�น จัังหวัดัอุดัรู้ธุ�น่  

แลื่ะส่่งผ่ลื่ให� “เครู้่�องป้ั�นดัินเผ่�” กลื่�ยเป้็นอัตลื่ักษณ์ป้รู้ะจัำ�ทำ�องถีิ�นทำ่�ส่รู้��งช้่�อเส่่ยงแลื่ะดัึงดั้ดันักทำ่องเทำ่�ยว 
ม�เย่�ยมเย่อนบ��นเช้่ยง ป้ีหนึ�งๆ เป้็นจัำ�นวนไม่น�อย ดั�วยศักยภ�พัของชุ้มช้นแห่งน่�จัึงถี้กคัดัเลื่่อกให�เป้็น 

หนึ�งในชุ้มช้นต�นแบบของหม่้บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ (Creative Industry Village : CIV) 

ของเคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่านัึ่�นึ่ ก็ม่ลวดลายอันึ่เป็นึ่
เอกลักษณ์์ต่ามแต่่ละยุค ตั่�งแต่่ยุคต้่นึ่ อายุ
ประมาณ์ 5,600 ปี ยุคกลาง อาย ุ3,000 ปี
และยุคปลาย อายุ 1,800-2,000 ปี 

 ด้วยความท่่�ม่จุดแข็งด้านึ่วัฒนึ่ธ์รรม 
และวิถ่ิ่ชุุมชุนึ่ท่่�ส่บท่อดกันึ่มาอย่างยาวนึ่านึ่
ในึ่ปี 2560 บ้านึ่เชุ่ยงจ่งได้ท่ำาการเปิด “ศ่นึ่ย์
เร่ยนึ่ร่้กลุ่มปั�นึ่หม้อเข่ยนึ่ส่ บ้านึ่เชุ่ยง”  
เพั ่ �อเป ็นึ่แหล่งเร ่ยนึ่ร ่ ้และถิ่่ายท่อด 
ภ่มิปัญญาการปั�นึ่หม้อเข่ยนึ่ส่ในึ่แบบ 
ของบ้านึ่เชุ่ยง ให้กับผ่่้ท่่�สนึ่ใจได้เข้ามา 
เร่ยนึ่ร่้ และยังเป็นึ่จุดหมายปลายท่างให ้
นัึ่กท่่องเท่่�ยวได้เข้ามาท่ำากิจกรรมและสร้าง
ประสบการณ์์การท่่องเท่่ �ยวต่ามแบบ 
วิถ่ิ่ชุุมชุนึ่อ่กด้วย

ดึ้งอัตลักษณ์บ้านเชีุยุง  
เชุ่�อมโยุงการ้ท่องเที�ยุวเต็มร่้ปแบบ

 “บ้านึ่เชุย่งม่ชุ�่อเสย่งเร�่องของเคร�่องปั�นึ่ 
ดินึ่เผ่าอย่่แล้ว เราม่วัฒนึ่ธ์รรมการปั�นึ่หม้อ
การเข่ยนึ่ลายท่่ �เป็นึ่เอกลักษณ์์เฉพัาะ 
ท่่�บรรพับุรุษได้สร้างไว้ให้และส่บท่อดกันึ่มา
จากรุ่นึ่ส่่รุ่นึ่” 

 คำาบอกเล่าจาก ชุาต่ร่ ต่ะโจประรัง 
ประธ์านึ่วิสาหกิจชุุมชุนึ่กลุ ่มปั �นึ่หม้อ 
เข่ยนึ่ส่ บ้านึ่เชุ่ยง ท่่�สะท่้อนึ่ให้เห็นึ่ถิ่่ง 
อัต่ลักษณ์์ของความเป็นึ่บ้านึ่เชุ่ยงท่่�หา 
จากไหนึ่ไม่ได้ ต่ั �งแต่่แหล่งดินึ่ดำาท่่ �ใชุ ้
สำาหรับการท่ำาเคร่ �องปั�นึ่ดินึ่เผ่ามาจาก 
แหล่งดินึ่เด่ยวกันึ่กับท่่�บรรพับุรุษเคยใชุ้ 
ตั่�งแต่่เม่�อสมัย 5,600 ปีท่่�แล้ว ขณ์ะท่่�ลวดลาย

LOCAL SME
    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ
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แลื่ะส่่งผ่ลื่ให� “เครู้่�องป้ั�นดัินเผ่�” กลื่�ยเป้็นอัตลื่ักษณ์ป้รู้ะจัำ�ทำ�องถีิ�นทำ่�ส่รู้��งช้่�อเส่่ยงแลื่ะดัึงดั้ดันักทำ่องเทำ่�ยว 
ม�เย่�ยมเย่อนบ��นเช้่ยง ป้ีหนึ�งๆ เป้็นจัำ�นวนไม่น�อย ดั�วยศักยภ�พัของชุ้มช้นแห่งน่�จัึงถี้กคัดัเลื่่อกให�เป้็น 

หนึ�งในชุ้มช้นต�นแบบของหม่้บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ (Creative Industry Village : CIV) 

ของเคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่านัึ่�นึ่ ก็ม่ลวดลายอันึ่เป็นึ่
เอกลักษณ์์ต่ามแต่่ละยุค ตั่�งแต่่ยุคต้่นึ่ อายุ
ประมาณ์ 5,600 ปี ยุคกลาง อาย ุ3,000 ปี
และยุคปลาย อายุ 1,800-2,000 ปี 

 ด้วยความท่่�ม่จุดแข็งด้านึ่วัฒนึ่ธ์รรม 
และวิถ่ิ่ชุุมชุนึ่ท่่�ส่บท่อดกันึ่มาอย่างยาวนึ่านึ่
ในึ่ปี 2560 บ้านึ่เชุ่ยงจ่งได้ท่ำาการเปิด “ศ่นึ่ย์
เร่ยนึ่ร่้กลุ่มปั�นึ่หม้อเข่ยนึ่ส่ บ้านึ่เชุ่ยง”  
เพั ่ �อเป ็นึ่แหล่งเร ่ยนึ่ร ่ ้และถิ่่ายท่อด 
ภ่มิปัญญาการปั�นึ่หม้อเข่ยนึ่ส่ในึ่แบบ 
ของบ้านึ่เชุ่ยง ให้กับผ่่้ท่่�สนึ่ใจได้เข้ามา 
เร่ยนึ่ร่้ และยังเป็นึ่จุดหมายปลายท่างให ้
นัึ่กท่่องเท่่�ยวได้เข้ามาท่ำากิจกรรมและสร้าง
ประสบการณ์์การท่่องเท่่ �ยวต่ามแบบ 
วิถ่ิ่ชุุมชุนึ่อ่กด้วย

ดึ้งอัตลักษณ์บ้านเชีุยุง  
เชุ่�อมโยุงการ้ท่องเที�ยุวเต็มร่้ปแบบ

 “บ้านึ่เชุย่งม่ชุ�่อเสย่งเร�่องของเคร�่องปั�นึ่ 
ดินึ่เผ่าอย่่แล้ว เราม่วัฒนึ่ธ์รรมการปั�นึ่หม้อ
การเข่ยนึ่ลายท่่ �เป็นึ่เอกลักษณ์์เฉพัาะ 
ท่่�บรรพับุรุษได้สร้างไว้ให้และส่บท่อดกันึ่มา
จากรุ่นึ่ส่่รุ่นึ่” 

 คำาบอกเล่าจาก ชุาต่ร่ ต่ะโจประรัง 
ประธ์านึ่วิสาหกิจชุุมชุนึ่กลุ ่มปั �นึ่หม้อ 
เข่ยนึ่ส่ บ้านึ่เชุ่ยง ท่่�สะท่้อนึ่ให้เห็นึ่ถิ่่ง 
อัต่ลักษณ์์ของความเป็นึ่บ้านึ่เชุ่ยงท่่�หา 
จากไหนึ่ไม่ได้ ต่ั �งแต่่แหล่งดินึ่ดำาท่่ �ใชุ ้
สำาหรับการท่ำาเคร่ �องปั�นึ่ดินึ่เผ่ามาจาก 
แหล่งดินึ่เด่ยวกันึ่กับท่่�บรรพับุรุษเคยใชุ้ 
ตั่�งแต่่เม่�อสมัย 5,600 ปีท่่�แล้ว ขณ์ะท่่�ลวดลาย

LOCAL SME
    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ
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ข้อมูล้ธุรกิจ

: ศึูนย์เรียนรู้กลุ้่มป้�นห้ม้อเขียนส ่ 
 ตำาบำลิบำ้านุ่เชียง อำาเภัอหนุ่องหานุ่  
 จัังหวัดื่อ่ดื่รธานุ่ ่
: 08 9421 0068
: ศูนุ่ย์เรียนุ่รู้กลิ่�มปั�นุ่หม้อเขียนุ่สิ่่

 “เราต่ั�งศ่นึ่ย์การเร่ยนึ่ร่้ข่�นึ่มาเพั่�อให ้
นัึ่กท่่องเท่่�ยวได้ม่กิจกรรมท่ำา เขาจะได้อย่่
ท่่�บ้านึ่เชุ่ยงได้ทั่�งวันึ่ โดยจะม่การบอกเล่า
เร่�องราวและให้ความร้่เก่�ยวกับวัฒนึ่ธ์รรม
บ้านึ่เชุ่ยง ความเป็นึ่มาของเคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่า
เร่ยนึ่ร้่กระบวนึ่การผ่ลิต่ ตั่�งแต่่แหล่งท่่�มา
ของดินึ่ วิธ่์นึ่วดดินึ่ ปั�นึ่ดินึ่ เท่คนิึ่คเข่ยนึ่
ลวดลาย จนึ่ถิ่่งขั�นึ่ต่อนึ่การเข้าเต่าเผ่า 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวจะได้เห็นึ่กระบวนึ่การตั่�งแต่่
ต้่นึ่นึ่ำ�าถ่ิ่งปลายนึ่ำ�า นึ่อกจากน่ึ่� เขาจะได้
ลงม่อท่ำากิจกรรมด้วยต่ัวเอง เชุ่นึ่  
ปั�นึ่ไห เข่ยนึ่ลายลงบนึ่ไห ร้อยล่กปัด 
ท่ำาเคร่�องประดับ ซ่ึ่�งงานึ่ท่่�เขาท่ำานัึ่�นึ่ เราจะ
เอาไปเผ่าให้แล้วจัดส่งไปให้ถ่ิ่งบ้านึ่”

 พัร้อมกันึ่นึ่่� ชุาต่ร่ยังบอกต่่อด้วยว่า 
นึ่อกจากเคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่าแล้ว ชุุดประจำาถิิ่�นึ่
หร่อท่่�เร่ยกว่า “ชุุดไท่พัวนึ่” ซึ่่�งเป็นึ่ 
อ่กวิถิ่่ชุ่วิต่ของคนึ่บ้านึ่เชุ่ยง ท่่ �ทุ่กๆ  
เท่ศกาลสำาคัญทุ่กคนึ่ในึ่หม่ ่บ้านึ่จะ 
พัร้อมใจกันึ่แต่่งชุุดไท่พัวนึ่ เพั่�อสะท่้อนึ่
ให้เห็นึ่ถิ่่งเอกลักษณ์์ท่่�โดดเด่นึ่ พัร้อมๆ 
กับการอนึุ่รักษ์วัฒนึ่ธ์รรมของชุุมชุนึ่  
ซึ่่�งลวดลายบนึ่เส่�อผ่้าจะเป็นึ่ลวดลาย 
บ้านึ่เชุ่ยง ท่่�เป็นึ่การประยุกต่์นึ่ำาเอา
ลวดลายท่่�เคยอย่่บนึ่เคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่า  
มาถิ่ักท่ออย่่บนึ่ผ่่นึ่ผ่้าแท่นึ่ ซึ่่�งจะเป็นึ่ 
อ่กแนึ่วท่างของบ้านึ่เชุ่ยงท่่�นึ่ำาอัต่ลักษณ์์
ท้่องถิิ่�นึ่ไปต่อ่ยอดกับการท่่องเท่่�ยวได้

 “เราอยากให้นัึ่กท่่องเท่่�ยวได้เร่ยนึ่ร้่ถ่ิ่ง
วัฒนึ่ธ์รรม วิถ่ิ่ชุ่วิต่ของบ้านึ่เชุ่ยงในึ่แง่มุม
ต่่างๆ ไดท่้่องเท่่�ยวในึ่ชุุมชุนึ่พัักโฮมสเต่ย์
ด่กลุ ่มอาชุ่พัท่่ �หลากหลายซึ่่ �งต่ั �งอย่ ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ของเรา แม้ชุ่วงโควิด-19 ท่่�ผ่่านึ่มา
จะท่ำาให้ม่นึ่ักท่่องเท่่�ยวลดลง แต่่เราก็ 
ไม่ได้ถิ่อย ชุุมชุนึ่ของเราใชุ้เวลาน่ึ่�ในึ่การ
พัฒันึ่าตั่วเอง เพ่ั�อพัร้อมรับนัึ่กท่่องเท่่�ยว
ท่่�จะกลบัมาหลังโควิด-19 ซึ่าลง” 

จำาลองความเก่า  
เพิิ�มม่ลค่าสินค้าบ้านเชีุยุง
 ด้วยยุคสมัยท่่ � เปล่ �ยนึ่ไปท่ำาให  ้
หลายคนึ่มองว่า สินึ่ค้าเคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่า
บ้านึ่เชุ่ยง ยังจะสามารถิ่ต่อบโจท่ย์ 

นัึ่กท่่องเท่่�ยวได้อย่่หร่อไม่ ซ่ึ่�งแน่ึ่นึ่อนึ่ว่า 
ท่างชุุมชุนึ่บ้านึ่เชุ่ยงเองก็ไม่เคยหยุดนึ่ิ�ง
ท่่�จะพััฒนึ่าเคร่�องปั�นึ่ดินึ่เผ่าให้เข้ากับ
ต่ลาดยุคปัจจุบันึ่ โดยยังคงใชุ้เน้ึ่นึ่ลวดลาย
แบบดั�งเดิม แต่่ม่การเพิั�มส่สันึ่ให้สวยงาม
ทั่นึ่สมัยข่�นึ่

 “เราพััฒนึ่าสินึ่ค้าใหม่ๆ มากข่�นึ่  
เน้ึ่นึ่ไปท่างของต่กแต่่ง งานึ่ศิลปะตั่�งโชุว์
เคร่�องประดับ เชุ่นึ่ สร้อย ต่่างห่ กำาไล 
ท่ำาเป็นึ่ล่กปัดแบบโบราณ์เอามาประยุกต์่
เป็นึ่สมัยใหม่ และยังม่การท่ำาเป็นึ่ของใชุ้
ท่่�ม่ความร่วมสมัย เชุ่นึ่ ถ้ิ่วยกาแฟดริป 
เป็นึ่ต้่นึ่”

 ขณ์ะท่่�อ่กมุมหนึ่่�งกลับม่กลุ่มล่กค้า 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวท่่�ชุอบการสะสมของโบราณ์
ชุ่�นึ่ชุอบสินึ่ค้าท่่�ม่กลิ�นึ่อายของความเก่า
ดั�งเดิม จ่งเป็นึ่อ่กชุ่องท่างของการพััฒนึ่า
สินึ่ค้าในึ่ร่ปแบบของการจำาลองให้เหม่อนึ่
ของเก่า เนึ่้นึ่เอกลักษณ์์ความเป็นึ่ 
บ้านึ่เชุ่ยง ท่ั�งลวดลายแบบสมัยก่อนึ่  
ไม่ว่าจะเป็นึ่ลายข่ดข่ด ลายท่าบเชุ่อก  
ท่่�ให้ความร่ ้ส่กเหม่อนึ่ของเก่าแต่่ท่ำา 
ข่�นึ่มาใหม่ ซึ่่ �งกำาลังเป็นึ่ท่่�สนึ่ใจของ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยวทั่�งชุาวไท่ยและชุาวต่่างชุาติ่
ท่่ �มองเห็นึ่คุณ์ค่าของความดั �งเดิม  
ซึ่่�งต่รงจุดนึ่่�สามารถิ่สร้างม่ลค่าเพัิ�ม 
ให้กับสินึ่ค้าของบ้านึ่เชุ่ยงได้อ่กด้วย 

เสริ้มแกร่้งด้้วยุการ้เชุ่�อมโยุง
คนในชุุมชุน 

 ถิ่่งต่รงนึ่่� ประธ์านึ่วิสาหกิจชุุมชุนึ่ 
กลุ่มปั�นึ่หม้อเข่ยนึ่ส่ บ้านึ่เชุ่ยง กลา่ววา่
ความเข้มแข็งของชุุมชุนึ่บ้านึ่เชุ่ยง  
เกิดจากความร่วมม่อร่วมใจของคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ การเป็นึ่หม่่บ้านึ่ CIV การม่ 
นึ่ักท่่องเท่่�ยวเข้ามา ท่ำาให้เกิดการสร้าง
อาชุ่พั สร้างรายได้ให้ชุุมชุนึ่ อย่างต่ำาบล
บ้านึ่เชุ่ยง เป็นึ่ชุุมชุนึ่ขนึ่าดใหญ่ท่่ �ม่ 
หลายหม่่รวมกันึ่ แต่่ละหม่่จะม่ความ
เชุ่ �ยวชุาญและชุำานึ่าญไม่เหม่อนึ่กันึ่  
เชุ่นึ่ บ้านึ่คำาอ้อ ถิ่นึ่ัดการปั �นึ่หม้อ  
ขณ์ะท่่�บ้านึ่ป่ล่ ถิ่นึ่ัดการวาดลวดลาย 
แล้วค่อยนึ่ำามาให้บ้านึ่เชุ่ยงเป็นึ่ผ่่้ขาย 
เร่ยกว่าเป็นึ่การเชุ่ �อมโยงกันึ่ของคนึ่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่ ต่ั�งแต่่เริ�มการผ่ลิต่ไปจนึ่ถิ่่ง 
การขาย ซึ่่�งเป็นึ่จุดท่่�ท่ำาให้บ้านึ่เชุ่ยง 
ม่ความแข็งแกร่งข่�นึ่นึ่�ันึ่เอง 

 “ความร่วมม่อร่วมใจกันึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ 
เป็นึ่สิ�งสำาคัญ ต่้องให้ทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ 
ม่ส่วนึ่ร่วมในึ่การพััฒนึ่า ท่ำาแบบค่อยเป็นึ่
ค่อยไป ท่ำาท่่ละน้ึ่อยแต่่ด้วยความต่�ังใจ 
พัอหนึ่่วยงานึ่เขาเล็งเห็นึ่ก็จะเข้ามา 
ชุ่วยเหล่อ แต่่เราจะรอจากส่วนึ่กลาง 
อย่างเด่ยวไม่ได้ เราต้่องย่นึ่ได้ด้วยตั่วเอง
ต้่องระเบิดจากขา้งในึ่กอ่นึ่” ชุาต่ร่กล่าว
ทิ่�งท้่าย
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เรู้่ยนรู้้�ภ้มิป้ัญญ�ทำ�องถีิ�น เทำ่�ยวทำ่�มกลื่�งบรู้รู้ย�ก�ศ 
ส่วนส่�มโอ ส่วนมะพัรู้��ว พัรู้�อมช้ิมของอรู้่อยป้รู้ะจัำ�ถีิ�น ช้�อป้ส่ินค��ของฝ�กของทำ่�รู้ะลื่ึกทำ่�ม่เอกลื่ักษณ์ 

ไม่เหม่อนใครู้ ทำั�งหมดัน่� ค่อ ส่ิ�งทำ่�คุณจัะไดั�รู้ับ ห�กม�เย่อนทำ่� “บ��นบ�งพัลื่ับ”  
ชุ้มช้นต�นแบบของตำ�บลื่บ�งพัรู้ม อำ�เภอบ�งคนทำ่ จัังหวัดัส่มุทำรู้ส่งครู้�ม หม้่บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ 

(Creative Industry Village : CIV) ทำ่�ถี้กก�รู้ันต่คว�มเจั๋งดั�วยรู้�งวัลื่ 
ดั��นก�รู้ทำ่องเทำ่�ยวชุ้มช้นจั�กหน่วยง�นต่�งๆ ม�กม�ย

ส่ตรสำาเร็จ บ้า้นบ้างพลับ้
ต�อุยุอุด้ภ่มู่ิปัญญาท้อุงถูิ�น ค์งวิถู่เกิษตรปลอุด้ภัยุ

 จากกลุ่มเล็กๆ ท่่�รวมตั่วกันึ่เพ่ั�อพััฒนึ่า
การท่ำาเกษต่รให้ม่ค ุณ์ภาพัด่ยิ �งข ่ �นึ่  
เริ �มขยับขยายส่ ่การเป็นึ่ชุุมชุนึ่เพั่�อรับ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยว ในึ่ร่ปแบบของการท่่องเท่่�ยว
เชิุงเกษต่ร โดยให้นัึ่กท่่องเท่่�ยวปั�นึ่จักรยานึ่
ต่ามเส้นึ่ท่างลัดเลาะชุมวิถิ่่การเกษต่ร
ปลอดภัย พัร้อมบริการโฮมสเต่ย์ให้พััก 
ค้างค่นึ่ ท่่�สำาคัญค่อ ยังสามารถิ่ได้เร่ยนึ่ร่้
ภ่มิปัญญาท่้องถิ่ิ �นึ่ของบ้านึ่บางพัลับ 
ท่่�ถิ่่กรวบรวมไว้มากมายและพัร้อมจะ
ถ่ิ่ายท่อดให้กับผ้่่ท่่�สนึ่ใจอ่กด้วย

 “ก่อนึ่จะเกิดโควิด-19 แต่่ละปีจะม่ 
นึ่ักท่ ่องเท่ ่ �ยวมาก ันึ่หลายหม่ �นึ่คนึ่  
นึ่อกจากบรรยากาศของความเป็นึ่วิถ่ิ่ชุ่วิต่
ชุุมชุนึ่ ท่่�เป็นึ่จุดด่งด่ดนึ่ักท่่องเท่่�ยวแล้ว  
ท่่�น่ึ่�เราได้รวบรวมองค์ความร้่ด้านึ่ภ่มิปัญญา
ท่้องถิ่ิ �นึ่ เพั่ �อเป็นึ่การส่บท่อดไม่ให  ้
ส่ญหายไป โดยต่ั�งเป็นึ่ศ่นึ่ย์การเร่ยนึ่ร่้ 

INSPIRING THOUGHT
    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ

จากชุุมชุนวิถีิ่เกษตร้ ส่่การ้ท่องเที�ยุว
 การรวมกลุ่มของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่บ้านึ่บางพัลับ จะเกิดข่�นึ่
ไม่ได้เลยหากขาดหัวเร่อใหญ่อย่าง สมท่รง แสงต่ะวันึ่  
ประธ์านึ่ชุุมชุนึ่บ้านึ่บางพัลับ เพัราะเขาค่อผ่่้ริเริ�มความคิด
ให้เกิดการรวมกลุ่มของชุาวบ้านึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ท่่�ท่ำาอาชุ่พัการเกษต่ร
พัร้อมท่ั�งผ่ลักดันึ่วิธ์่การปล่กส้มโอพัันึ่ธ์ุ์ขาวใหญ่แบบใหม่
เม่�อประมาณ์ 40 ปีท่่�แล้ว เพั่�อปิดจุดอ่อนึ่ท่่�คนึ่ต่่างพัากันึ่
เมินึ่เพัราะเป็นึ่พัันึ่ธ์ุ์ท่่�ให้ผ่ลผ่ลิต่นึ่้อย ปีหนึ่่�งให้ผ่ลผ่ลิต่แค่ 
ครั�งเด่ยวและไม่เกินึ่ 20 ล่กต่่อต่้นึ่ จนึ่กลายเป็นึ่ส้มโอ 
ท่่ �สามารถิ่ให้ผ่ลผ่ลิต่ได้เพัิ �มข่ �นึ่มากถิ่่ง 4 ครั �งต่่อป ี 
และปริมาณ์ต่่อต่้นึ่ก็เพัิ�มข่�นึ่อ่กด้วย ท่ำาให้วันึ่นึ่่�ส้มโอพัันึ่ธ์ุ์ 
ขาวใหญ่ ค่อ หน่ึ่�งในึ่ของด่สร้างชุ่�อเส่ยงให้กับชุุมชุนึ่
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: บ้านบางพล้ับ ตำาบำลิบำางพรม   
 อำาเภัอบำางคนุ่ท่ จัังหวัดื่สิ่ม่ทรสิ่งคราม
: 08 1274 4433
: WelcometoBanBangPhlap

มหาวชิุชุาลัยภ่มิปญัญาท้่องถิิ่�นึ่ จังหวัด
สมุท่รสงคราม ม่ทั่�งหมด 20 ฐานึ่เรย่นึ่ร่้
ด้วยกันึ่ เชุ่นึ่ การท่ำาขนึ่มไท่ย การแปรร่ป
ผั่กผ่ลไม้แชุ่อิ�ม การท่ำาว่าวไท่ย การท่ำา
นึ่ำ�าต่าลมะพัร้าว ฯลฯ ส่วนึ่หนึ่่�งก็เพั่�อ
ต่้องการจะถิ่่ายท่อดให้กับนึ่ักเร่ยนึ่  
นึ่ิสิต่นึ่ักศ่กษา รวมถิ่่งผ่่้สนึ่ใจได้เข้ามา
เร่ยนึ่ร่ ้เพัราะความร่ ้เหล่านึ่่ �เกิดจาก
ภ่มิปญัญาท่่�หาจากหอ้งเรย่นึ่ไม่ได”้ 

 แม้โควิด-19 จะท่ำาให้นึ่ักท่่องเท่่�ยว
บางต่าลงไป ท่ำาให้รายได้ท่่�เคยเข้าส่่ชุุมชุนึ่
จากการท่่องเท่่ �ยวก็พัลอยลดนึ่้อย 
ลงไปด้วย แต่่นัึ่�นึ่ก็ไม่ได้ท่ำาให้คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่
บ้านึ่บางพัลับต่้องเจ็บหนึ่ักเหม่อนึ่กับ
ธ์ุรกิจท่่องเท่่ �ยวอ่ �นึ่ๆ เพัราะสมท่รง 
ยำ�าให้ฟังว่า ท่่�ผ่่านึ่มาจะพัยายามส่�อสาร
และท่ำาความเข้าใจกับคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ 
มาโดยต่ลอดว่า ถ่ิ่งการท่่องเท่่�ยวจะสร้าง
รายได้ท่่�ด่ แต่่ก็อย่าท่ิ�งอาชุ่พัหลัก ค่อ 
การท่ำาเกษต่ร ดังนึ่ั �นึ่ ชุ่วงโควิด-19  
ทุ่กคนึ่ก็หันึ่กลับมุ่งในึ่การท่ำาการเกษต่ร 
ผ่ลผ่ลิต่ท่างการเกษต่รยังขายได้ด่  
ท่ำาให้ชุุมชุนึ่สามารถิ่เดินึ่หนึ่้าได้อย่าง 
เข้มแข็ง เพั่ �อรอวันึ่ท่่ �การท่่องเท่่ �ยว 
จะกลับมาบ่ม อ่กคร�ัง

อัตลักษณ์ + ความสร้้างสร้ร้ค์ 
หั้วใจแห่้งการ้เพิิ�มม่ลค่า
 อ ่กจ ุดส ำาค ัญท่ ่ �ท่ ำ าให ้ชุ ุมชุนึ่ 
บ้านึ่บางพัลับนัึ่�นึ่เข้มแข็งกว่าใคร
ค่อ การไม่หยุดนึ่ิ�งท่่�จะพััฒนึ่า
ต่่อยอดความเป็นึ่อัต่ลักษณ์์
ท้่องถิิ่�นึ่ออกไปให้ผ้่่คนึ่ได้ร้่จัก

ผ่่านึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ูชุุมชุนึ่ในึ่ร่ปแบบท่่�แต่กต่่าง
และสร้างสรรค์ซ่ึ่�งความร้่ท่่�ใชุ้ในึ่การพััฒนึ่า
ส่วนึ่หน่ึ่�งเกิดจากการได้รับการสนัึ่บสนุึ่นึ่
จากกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรมนึ่ั�นึ่เอง

 “เราม่การต่่อยอดเป็นึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ูชุุมชุนึ่
ท่่�หลากหลายมาก อย่าง ดอกส้มโอ  
ถิ่่อเป็นึ่วัต่ถิุ่ดิบท่้องถิ่ิ�นึ่อย่างหนึ่่�งท่่�เรา 
นึ่ำามาพััฒนึ่าต่่อยอดเป็นึ่สินึ่ค้าต่่างๆ  
เชุ่นึ่ ชุาดอกส้มโอ โลชุั �นึ่ดอกส้มโอ  
นึ่ำ�าหอมดอกส้มโอ เป็นึ่ต้่นึ่ หลายคนึ่อาจ
สงสัยว่า การเอาดอกส้มโอมาใชุ ้จะท่ำาให้
ไดผ้่ลส้มโอน้ึ่อยลงไปหรอ่ไม่ จรงิๆ แลว้
ดอกส้มโอท่่�อย่ ่ชุ่วงบนึ่ของต่้นึ่ข่ �นึ่ไป  
หากปล่อยให้เป็นึ่ล่กส้มโอจะม่เปล่อก 
ท่่�หนึ่า เพัราะสารอาหารจากดนิึ่ท่่�ข่�นึ่ไป
หล่อเล่�ยงจะนึ่้อยว่าดอกท่่�อย่่ชุ่วงกลาง
ลำาต่้นึ่ลงมา ดังนึ่ั�นึ่ การเก็บดอกส้มโอ 
ด้านึ่บนึ่มาใชุ้ก็จะไม่กระท่บกับผ่ลผ่ลิต่
ส้มโอแต่อ่ยา่งใด” 

 หร่ออย่างนึ่ำ�าต่าลมะพัร้าว นึ่ับเป็นึ่
อ่กหนึ่่�งของด่ประจำาชุุมชุนึ่ก็ถิ่่กนึ่ำามา 
ต่่อยอดท่ำาเป็นึ่ ไซึ่รัปนึ่ำ�าต่าลมะพัร้าว 
หร่อนึ่ำ�าต่าลมะพัร้าวผ่ง แม้แต่่กล้วยนึ่ำ�าว้า
ก็นึ่ำามาแปรร่ปเป็นึ่ผ่ง เพั่ �อท่ำาเป็นึ่ 
แป้งกล้วยสำาหรับใชุ้เป็นึ่ส่วนึ่ผ่สมหลัก 
ในึ่การท่ำาขนึ่มสัมปันึ่นึ่่ ท่่�นึ่ักท่่องเท่่�ยว 
ติ่ดอกติ่ดใจ เพัราะนึ่อกจากจะอร่อยแล้ว

ยังด่ต่่อสุขภาพัอ่กด้วย ไม่เพั่ยงเท่่านึ่่�  
ยังม่ ผ่ลไม้กลับชุาต่ิ ท่่ �ใครมาบ้านึ่ 
บางพัลับต่้องห้ามพัลาด เพัราะเป็นึ่ 
การแปรร่ปผ่ักผ่ลไม้ท่่�ม่รสขม เปร่�ยว  
เผ่็ด อย่าง มะระ บอระเพั็ด พัริก  
ให้กลายเป็นึ่ของหวานึ่จากการแชุ่อิ�ม  
ซึ่่�งชุ่วยสร้างม่ลค่าเพัิ�มให้กับผ่ลผ่ลิต่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่บ้านึ่บางพัลับได้เป็นึ่อย่างด่

 “ถิ่้าเราท่ำาให้แต่กต่่างจากท่่ �อ่ �นึ่  
ก็จะท่ำาให้เกิดม่ลค่าเพัิ�มข่�นึ่ได้ เชุ่�อว่า 
ทุ่กชุุมชุนึ่ม่ของด่ท่่�เป็นึ่เอกลักษณ์์ของ 
ตั่วเองอย่่แล้ว เพ่ัยงแต่่อาจจะมองไม่เห็นึ่
ดงันัึ่�นึ่ ท่กุคนึ่ในึ่ชุมุชุนึ่จง่มค่วามสำาคัญ 
เอาหลายๆ คนึ่มาชุ่วยกันึ่คิด ชุ่วยกันึ่ท่ำา
ม่ผ่ลประโยชุน์ึ่ก็แบ่งปันึ่กันึ่อย่างเป็นึ่ธ์รรม
ให้เก่ยรติ่ซึ่�่งกันึ่และกันึ่ ถ้ิ่าท่ำาได้อย่างนึ่�่
ความสามัคค่ ความร่วมม่อร่วมใจ 
ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ก็จะเกิดข่�นึ่ได้อย่าง 
แน่ึ่นึ่อนึ่” สมท่รงกล่าวท่�ิงท้่าย
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เรู้่ยนรู้้�ภ้มิป้ัญญ�ทำ�องถีิ�น เทำ่�ยวทำ่�มกลื่�งบรู้รู้ย�ก�ศ 
ส่วนส่�มโอ ส่วนมะพัรู้��ว พัรู้�อมช้ิมของอรู้่อยป้รู้ะจัำ�ถีิ�น ช้�อป้ส่ินค��ของฝ�กของทำ่�รู้ะลื่ึกทำ่�ม่เอกลื่ักษณ์ 

ไม่เหม่อนใครู้ ทำั�งหมดัน่� ค่อ ส่ิ�งทำ่�คุณจัะไดั�รู้ับ ห�กม�เย่อนทำ่� “บ��นบ�งพัลื่ับ”  
ชุ้มช้นต�นแบบของตำ�บลื่บ�งพัรู้ม อำ�เภอบ�งคนทำ่ จัังหวัดัส่มุทำรู้ส่งครู้�ม หม้่บ��นอุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ 

(Creative Industry Village : CIV) ทำ่�ถี้กก�รู้ันต่คว�มเจั๋งดั�วยรู้�งวัลื่ 
ดั��นก�รู้ทำ่องเทำ่�ยวชุ้มช้นจั�กหน่วยง�นต่�งๆ ม�กม�ย

ส่ตรสำาเร็จ บ้า้นบ้างพลับ้
ต�อุยุอุด้ภ่มู่ิปัญญาท้อุงถูิ�น ค์งวิถู่เกิษตรปลอุด้ภัยุ

 จากกลุ่มเล็กๆ ท่่�รวมตั่วกันึ่เพ่ั�อพััฒนึ่า
การท่ำาเกษต่รให้ม่ค ุณ์ภาพัด่ยิ �งข ่ �นึ่  
เริ �มขยับขยายส่ ่การเป็นึ่ชุุมชุนึ่เพั่�อรับ 
นัึ่กท่่องเท่่�ยว ในึ่ร่ปแบบของการท่่องเท่่�ยว
เชิุงเกษต่ร โดยให้นัึ่กท่่องเท่่�ยวปั�นึ่จักรยานึ่
ต่ามเส้นึ่ท่างลัดเลาะชุมวิถิ่่การเกษต่ร
ปลอดภัย พัร้อมบริการโฮมสเต่ย์ให้พััก 
ค้างค่นึ่ ท่่�สำาคัญค่อ ยังสามารถิ่ได้เร่ยนึ่ร้่
ภ่มิปัญญาท่้องถิ่ิ �นึ่ของบ้านึ่บางพัลับ 
ท่่�ถิ่่กรวบรวมไว้มากมายและพัร้อมจะ
ถ่ิ่ายท่อดให้กับผ้่่ท่่�สนึ่ใจอก่ด้วย

 “ก่อนึ่จะเกิดโควิด-19 แต่่ละปีจะม่ 
นึ่ักท่ ่องเท่ ่ �ยวมาก ันึ่หลายหม่ �นึ่คนึ่  
นึ่อกจากบรรยากาศของความเป็นึ่วิถ่ิ่ชุ่วิต่
ชุุมชุนึ่ ท่่�เป็นึ่จุดด่งด่ดนึ่ักท่่องเท่่�ยวแล้ว  
ท่่�น่ึ่�เราได้รวบรวมองค์ความร้่ด้านึ่ภ่มิปัญญา
ท่้องถิ่ิ �นึ่ เพั่ �อเป็นึ่การส่บท่อดไม่ให  ้
ส่ญหายไป โดยต่ั�งเป็นึ่ศ่นึ่ย์การเร่ยนึ่ร่้ 

INSPIRING THOUGHT
    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ

จากชุุมชุนวิถีิ่เกษตร้ ส่่การ้ท่องเที�ยุว
 การรวมกลุ่มของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่บ้านึ่บางพัลับ จะเกิดข่�นึ่
ไม่ได้เลยหากขาดหัวเร่อใหญ่อย่าง สมท่รง แสงต่ะวันึ่  
ประธ์านึ่ชุุมชุนึ่บ้านึ่บางพัลับ เพัราะเขาค่อผ่่้ริเริ�มความคิด
ให้เกิดการรวมกลุ่มของชุาวบ้านึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ท่่�ท่ำาอาชุ่พัการเกษต่ร
พัร้อมท่ั�งผ่ลักดันึ่วิธ์่การปล่กส้มโอพัันึ่ธ์ุ์ขาวใหญ่แบบใหม่
เม่�อประมาณ์ 40 ปีท่่�แล้ว เพั่�อปิดจุดอ่อนึ่ท่่�คนึ่ต่่างพัากันึ่
เมินึ่เพัราะเป็นึ่พัันึ่ธ์ุ์ท่่�ให้ผ่ลผ่ลิต่นึ่้อย ปีหนึ่่�งให้ผ่ลผ่ลิต่แค่ 
ครั�งเด่ยวและไม่เกินึ่ 20 ล่กต่่อต่้นึ่ จนึ่กลายเป็นึ่ส้มโอ 
ท่่ �สามารถิ่ให้ผ่ลผ่ลิต่ได้เพัิ �มข่ �นึ่มากถิ่่ง 4 ครั �งต่่อป ี 
และปริมาณ์ต่่อต่้นึ่ก็เพัิ�มข่�นึ่อ่กด้วย ท่ำาให้วันึ่นึ่่�ส้มโอพัันึ่ธ์ุ์ 
ขาวใหญ่ ค่อ หน่ึ่�งในึ่ของด่สร้างชุ่�อเส่ยงให้กับชุุมชุนึ่
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ข้อมูล้ธุรกิจ

: บ้านบางพล้ับ ตำาบำลิบำางพรม   
 อำาเภัอบำางคนุ่ท่ จัังหวัดื่สิ่ม่ทรสิ่งคราม
: 08 1274 4433
: WelcometoBanBangPhlap

มหาวิชุชุาลัยภ่มิปัญญาท้่องถิิ่�นึ่ จังหวัด
สมุท่รสงคราม ม่ทั่�งหมด 20 ฐานึ่เร่ยนึ่ร้่
ด้วยกันึ่ เชุ่นึ่ การท่ำาขนึ่มไท่ย การแปรร่ป
ผั่กผ่ลไม้แชุ่อิ�ม การท่ำาว่าวไท่ย การท่ำา
นึ่ำ�าต่าลมะพัร้าว ฯลฯ ส่วนึ่หนึ่่�งก็เพั่�อ
ต่้องการจะถิ่่ายท่อดให้กับนึ่ักเร่ยนึ่  
นึ่ิสิต่นึ่ักศ่กษา รวมถิ่่งผ่่้สนึ่ใจได้เข้ามา
เร่ยนึ่ร่ ้เพัราะความร่ ้เหล่านึ่่ �เกิดจาก
ภ่มิปัญญาท่่�หาจากห้องเร่ยนึ่ไม่ได้” 

 แม้โควิด-19 จะท่ำาให้นึ่ักท่่องเท่่�ยว
บางต่าลงไป ท่ำาให้รายได้ท่่�เคยเข้าส่่ชุุมชุนึ่
จากการท่่องเท่่ �ยวก็พัลอยลดนึ่้อย 
ลงไปด้วย แต่่นัึ่�นึ่ก็ไม่ได้ท่ำาให้คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่
บ้านึ่บางพัลับต่้องเจ็บหนึ่ักเหม่อนึ่กับ
ธ์ุรกิจท่่องเท่่ �ยวอ่ �นึ่ๆ เพัราะสมท่รง 
ยำ�าให้ฟังว่า ท่่�ผ่่านึ่มาจะพัยายามส่�อสาร
และท่ำาความเข้าใจกับคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ 
มาโดยต่ลอดว่า ถ่ิ่งการท่่องเท่่�ยวจะสร้าง
รายได้ท่่�ด่ แต่่ก็อย่าท่ิ�งอาชุ่พัหลัก ค่อ 
การท่ำาเกษต่ร ดังนึ่ั �นึ่ ชุ่วงโควิด-19  
ทุ่กคนึ่ก็หันึ่กลับมุ่งในึ่การท่ำาการเกษต่ร 
ผ่ลผ่ลิต่ท่างการเกษต่รยังขายได้ด่  
ท่ำาให้ชุุมชุนึ่สามารถิ่เดินึ่หนึ่้าได้อย่าง 
เข้มแข็ง เพั่ �อรอวันึ่ท่่ �การท่่องเท่่ �ยว 
จะกลบัมาบ่ม อ่กครั�ง

อัตลักษณ์ + ความสร้้างสร้ร้ค์ 
หั้วใจแห่้งการ้เพิิ�มม่ลค่า
 อ ่กจ ุดส ำาค ัญท่ ่ �ท่ ำ าให ้ชุ ุมชุนึ่ 
บ้านึ่บางพัลับนัึ่�นึ่เข้มแข็งกว่าใคร
ค่อ การไม่หยุดนึ่ิ�งท่่�จะพััฒนึ่า
ต่่อยอดความเป็นึ่อัต่ลักษณ์์
ท้่องถิิ่�นึ่ออกไปให้ผ้่่คนึ่ได้ร้่จัก

ผ่่านึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ูชุุมชุนึ่ในึ่ร่ปแบบท่่�แต่กต่่าง
และสร้างสรรค์ซ่ึ่�งความร้่ท่่�ใชุ้ในึ่การพััฒนึ่า
ส่วนึ่หน่ึ่�งเกิดจากการได้รับการสนัึ่บสนุึ่นึ่
จากกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรมนึ่ั�นึ่เอง

 “เราม่การต่่อยอดเป็นึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ูชุุมชุนึ่
ท่่�หลากหลายมาก อย่าง ดอกส้มโอ  
ถิ่่อเป็นึ่วัต่ถิุ่ดิบท่้องถิ่ิ�นึ่อย่างหนึ่่�งท่่�เรา 
นึ่ำามาพััฒนึ่าต่่อยอดเป็นึ่สินึ่ค้าต่่างๆ  
เชุ่นึ่ ชุาดอกส้มโอ โลชุั �นึ่ดอกส้มโอ  
นึ่ำ�าหอมดอกส้มโอ เป็นึ่ต้่นึ่ หลายคนึ่อาจ
สงสัยว่า การเอาดอกส้มโอมาใชุ ้จะท่ำาให้
ได้ผ่ลส้มโอน้ึ่อยลงไปหร่อไม่ จริงๆ แล้ว
ดอกส้มโอท่่�อย่ ่ชุ่วงบนึ่ของต่้นึ่ข่ �นึ่ไป  
หากปล่อยให้เป็นึ่ล่กส้มโอจะม่เปล่อก 
ท่่�หนึ่า เพัราะสารอาหารจากดินึ่ท่่�ข่�นึ่ไป
หล่อเล่�ยงจะนึ่้อยว่าดอกท่่�อย่่ชุ่วงกลาง
ลำาต่้นึ่ลงมา ดังนึ่ั�นึ่ การเก็บดอกส้มโอ 
ด้านึ่บนึ่มาใชุ้ก็จะไม่กระท่บกับผ่ลผ่ลิต่
ส้มโอแต่่อย่างใด” 

 หร่ออย่างนึ่ำ�าต่าลมะพัร้าว นึ่ับเป็นึ่
อ่กหนึ่่�งของด่ประจำาชุุมชุนึ่ก็ถิ่่กนึ่ำามา 
ต่่อยอดท่ำาเป็นึ่ ไซึ่รัปนึ่ำ�าต่าลมะพัร้าว 
หร่อนึ่ำ�าต่าลมะพัร้าวผ่ง แม้แต่่กล้วยนึ่ำ�าว้า
ก็นึ่ำามาแปรร่ปเป็นึ่ผ่ง เพั่ �อท่ำาเป็นึ่ 
แป้งกล้วยสำาหรับใชุ้เป็นึ่ส่วนึ่ผ่สมหลัก 
ในึ่การท่ำาขนึ่มสัมปันึ่นึ่่ ท่่�นึ่ักท่่องเท่่�ยว 
ติ่ดอกติ่ดใจ เพัราะนึ่อกจากจะอร่อยแล้ว

ยังด่ต่่อสุขภาพัอ่กด้วย ไม่เพั่ยงเท่่านึ่่�  
ยังม่ ผ่ลไม้กลับชุาต่ิ ท่่ �ใครมาบ้านึ่ 
บางพัลับต่้องห้ามพัลาด เพัราะเป็นึ่ 
การแปรร่ปผ่ักผ่ลไม้ท่่�ม่รสขม เปร่�ยว  
เผ่็ด อย่าง มะระ บอระเพั็ด พัริก  
ให้กลายเป็นึ่ของหวานึ่จากการแชุ่อิ�ม  
ซึ่่�งชุ่วยสร้างม่ลค่าเพัิ�มให้กับผ่ลผ่ลิต่ 
ในึ่ชุุมชุนึ่บ้านึ่บางพัลับได้เป็นึ่อย่างด่

 “ถิ่้าเราท่ำาให้แต่กต่่างจากท่่ �อ่ �นึ่  
ก็จะท่ำาให้เกิดม่ลค่าเพัิ�มข่�นึ่ได้ เชุ่�อว่า 
ทุ่กชุุมชุนึ่ม่ของด่ท่่�เป็นึ่เอกลักษณ์์ของ 
ตั่วเองอย่่แล้ว เพ่ัยงแต่่อาจจะมองไม่เห็นึ่
ดังนัึ่�นึ่ ทุ่กคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่จ่งม่ความสำาคญั 
เอาหลายๆ คนึ่มาชุ่วยกันึ่คิด ชุ่วยกันึ่ท่ำา
ม่ผ่ลประโยชุน์ึ่ก็แบ่งปันึ่กันึ่อย่างเป็นึ่ธ์รรม
ให้เก่ยรติ่ซ่ึ่�งกันึ่และกันึ่ ถ้ิ่าท่ำาไดอ้ยา่งน่ึ่�
ความสามัคค่ ความร่วมม่อร่วมใจ 
ของคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่ก็จะเกิดข่�นึ่ได้อย่าง 
แน่ึ่นึ่อนึ่” สมท่รงกล่าวทิ่�งท้่าย
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 ด้วยจุดเด่นึ่ของบ้านึ่ดินึ่แดงท่่�เหมาะ
สำาหรับการเป็นึ่แหล่งปล่กกาแฟสายพัันึ่ธ์ุ์
โรบัสต่้า เพัราะด้วยลักษณ์ะดินึ่ส่ออก 
แดงส้มท่่�ม่ความสบ่รณ์์ อ่กทั่�งยังม่หุบเขา
ล้อมรอบ จ่งท่ำาให้เหมาะแก่การเจริญ
เต่บิโต่ของกาแฟ ซึ่�่งบ้านึ่ดนิึ่แดงเป็นึ่หนึ่�่ง
ในึ่ 2 ของต่ำาบลในึ่อำาเภอลำาทั่บ (ต่ำาบล
ดินึ่แดง และต่ำาบลดินึ่อุดม) ท่่�เหมาะกับ
การเป็นึ่แหล่งปล่กกาแฟท่่�ให้ผ่ลผ่ลิต่ได้ด่
อ่กท่ั�งกาแฟบ้านึ่ดินึ่แดงยังได้รับการข่�นึ่
ท่ะเบ่ยนึ่สิ �งบ่งชุ่ �ท่างภ่มิศาสต่ร์ (GI)  
ในึ่ฐานึ่ะกาแฟเม่องกระบ่�อ่กด้วย 

 “บ้านึ่ดินึ่แดงเริ �มม่การปล่กกาแฟ 
ตั่�งแต่่ปี 2515 แต่่เดิมท่่�น่ึ่�จะขายเป็นึ่วัต่ถุิ่ดิบ
สารกาแฟ ไม่ได้ม่การแปรร่ปแต่่อย่างใด 
จนึ่ม่อย่่ชุ่วงหนึ่่�งท่่�ราคายางพัาราส่งมาก 
บวกกับความคิดท่่�ว่าต่ลาดกาแฟไปไม่ได้
ท่ำาให้คนึ่พัากันึ่โค่นึ่ต่้นึ่กาแฟ แล้วหันึ่ไป
ปล่กยางพัาราแท่นึ่ แต่่สักเม่�อ 3 ปีท่่�แลว้
เริ�มเห็นึ่คนึ่ในึ่พั่�นึ่ท่่�กลับมาปลก่กาแฟกันึ่
มากข่�นึ่ ส่วนึ่หน่ึ่�งน่ึ่าจะเป็นึ่เร่�องของราคา
ท่่�จ่งใจให้คนึ่หันึ่กลับมาปล่กกาแฟอ่กครั�ง
เพัราะเริ�มเห็นึ่ว่าการแปรร่ปกาแฟ ท่ำาให้

บ้า้นดิินแดิง
เรียุนร่้ถูิ�นกิาแฟ ดิ้นแด้นโรบ้ัสต้า

ม�กรู้ะบ่�ต�องไป้ให�ถีึง “บ��นดัินแดัง” แหลื่่งป้ลื่้กก�แฟ์โรู้บัส่ต��  
แลื่ะยังเป้็นศ้นย์เรู้่ยนรู้้�ก�รู้ทำำ�ก�แฟ์ข่�ช้ะมดั ก�แฟ์ทำ่�ม่รู้�ค�ส่้งถีึงกิโลื่กรู้ัมลื่ะ 20,000 บ�ทำ ซึ�งทำ่�น่�เป้็นหม้่บ��น

อุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ (Creative Industry Village : CIV) ทำ่�ม่ของดั่ม�กม�ยซ่อนอย้ ่ 
จันไม่อย�กให�คุณพัลื่�ดั! ทำ่�จัะไดั�ไป้ส่ัมผ่ัส่ดั�วยตัวเอง

กาแฟเม่องกร้ะบี�  
ของด้ีสร้้างชุ่�อบ้านด้ินแด้ง 
 “ประชุาหลากถิ่ิ�นึ่ ดินึ่ส่แดง แหล่งแร่หินึ่ ถิ่ิ�นึ่กาแฟ” 
ประโยคท่�่ร้อยเร่ยงกันึ่เป็นึ่คำาขวัญของต่ำาบลดินึ่แดงท่่�เห็นึ่
อย่่ต่รงหน้ึ่า สะท้่อนึ่ให้เข้าใจได้ทั่นึ่ท่่ว่า หน่ึ่�งในึ่ของด่ประจำา
ถิิ่�นึ่ คงหน่ึ่ไม่พ้ันึ่ “กาแฟ” และยิ�งมาร้่จากปากของ พิัศิษฎ์
 เป็ดท่อง ประธ์านึ่วิสาหกิจชุุมชุนึ่ศ่นึ่ย์เร่ยนึ่ร้่ปรัชุญาของ
เศรษฐกิจพัอเพั่ยงบ้านึ่ดินึ่แดง ท่ำาให้เข้าใจความเป็นึ่มา
เป็นึ่ไปของชุุมชุนึ่แห่งน่ึ่�มากยิ�งข่�นึ่

BIZ IDEA
    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ
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เราสามารถิ่ต่ั�งราคาส่งข่�นึ่ได้ เพัราะถ้ิ่า 
ยังขายเป็นึ่วัต่ถิุ่ดิบ เป็นึ่สารกาแฟ 
นึ่ั�นึ่เท่่ากับว่าบริษัท่หร่อโรงงานึ่จะเป็นึ่ 
คนึ่กำาหนึ่ดราคา แต่่ถิ่้าเราแปรร่ป 
ท่ำาขั�นึ่ต่อนึ่การท่ำาวัต่ถุิ่ดบิให้ดข่่�นึ่ ท่ำาให้
กาแฟโรบัสต่้าม่ความหอมข่�นึ่ เชุ่�อว่า 
เราก็จะกำาหนึ่ดราคาท่่�ส่งข่�นึ่ได”้

 อ่กจุดหนึ่่ �งท่ ่ �นึ่ ่าสนึ่ใจและเป็นึ่ 
แมเ่หล็กอย่างด่ในึ่การด่งด่ดให้ผ้่่ท่่�สนึ่ใจ
หร่อนึ่ักท่่องเท่่ �ยวเข้ามาเย่ �ยมเย่อนึ่ 
ชุุมชุนึ่แห่งน่ึ่� ค่อ ศ่นึ่ย์เร่ยนึ่ร้่ปรัชุญาของ
เศรษฐกิจพัอเพ่ัยงบา้นึ่ดนิึ่แดง ท่่�เปดิให้
ม่การเร่ยนึ่ร่ ้การปล่กกาแฟโรบัสต่้า  
การต่ัดแต่่งกิ�ง การเก็บเก่�ยวผ่ลกาแฟ  
ไปจนึ่ถิ่ง่กระบวนึ่การแปรร่ป นึ่อกจากน่ึ่�
ยังม่การเร่ยนึ่ร่ ้การท่ำากาแฟข่�ชุะมด  
ซ่ึ่�งเปน็ึ่ไฮไลต่ข์องศ่นึ่ย์เรย่นึ่ร่ฯ้ แห่งน่ึ่� 

 “อย่างท่่�หลายคนึ่ร่้ กาแฟข่�ชุะมด
ราคาค่อนึ่ข้างส่ง คั�วแล้วจะอย่่ท่่�กิโลกรัม
ละประมาณ์ 20,000 บาท่ แต่ห่ลายคนึ่
ยังม่ความเข้าใจผ่ิดคิดว่าเป็นึ่การเอา
ชุะมดมาท่รมานึ่ ให้ก ินึ่แต่่กาแฟ 
อย่างเดย่วไม่ให้กินึ่อะไรเลย จริงๆ แลว้
มันึ่ม่ขั�นึ่ต่อนึ่กระบวนึ่การท่ำา ม่วิธ์่การ 
ในึ่การให้ชุะมดกินึ่กาแฟ อ่กทั่�งผ่ลผ่ลิต่
กาแฟกไ็ม่ไดอ้อกต่ลอดทั่�งป ีม่ชุ่วงเวลา
แค่ 3 เด่อนึ่ท่่�กาแฟสุก และเราก็ไม่ได้ 
เก็บมาให้กินึ่ทุ่กวันึ่ ดงันัึ่�นึ่ ท่่�ศ่นึ่ย์เรย่นึ่ร่้
ปรัชุญาของเศรษฐกิจพัอเพ่ัยงบ้านึ่ดินึ่แดง
จะม่การให้ความร่ ้ว ่ากาแฟข่ �ชุะมด 
ค่ออะไร ได้เห็นึ่กระบวนึ่การได้มาของ
กาแฟข่�ชุะมด วิธ์่การแปรร่ป รวมถิ่่ง 
เร่ยนึ่ร่ ้การเล่ �ยงชุะมดและสายพัันึ่ธ์ุ ์
ชุะมดอ่กด้วย และสำาหรบันัึ่กท่่องเท่่�ยว
ท่่ �ม่เวลานึ่านึ่ ยังสามารถิ่ท่่ �จะลอง 
ค�ัวกาแฟชุงกินึ่เองไดอ่้กดว้ย”

เพิิ�มม่ลค่าสินค้า  
เชุ่�อมโยุงเส้นทางการ้ท่องเที�ยุว
 เพั่�อเป็นึ่การเชุ่�อมโยงการท่่องเท่่�ยว
ต่ามเส้นึ่ท่าง CIV การพััฒนึ่าเพิั�มม่ลคา่
ให้กับสินึ่ค้าประจำาท่้องถิ่ิ�นึ่อย่างกาแฟ 

ให้กลายเป็นึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ท่่�เป็นึ่ของฝาก 
ของท่ ่ �ระล ่ก ถิ่ ่อเป ็นึ่อ ่กแนึ่วท่าง 
ในึ่การเดินึ่หนึ่้าของชุุมชุนึ่บ้านึ่ดินึ่แดง  
ซึ่่�งได้รับการสนึ่ับสนึุ่นึ่จากกรมส่งเสริม
อุต่สาหกรรม โดยม่การต่่อยอดนึ่ำาเอา
อัต่ลักษณ์์ของชุุมชุนึ่ อย่าง กาแฟ 
โรบัสต่้า GI กระบ่� ท่่�ม่กลิ�นึ่หอมแรง  
และรสชุาต่ิเป็นึ่เอกลักษณ์์ มาพััฒนึ่า
เป็นึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ใหม่ อย่าง “คัสต่าร์ด 
เอสเพัรสโซึ่คาราเมล” ขนึ่มคัสต่าร์ด 
เนึ่่ �อนึุ่ ่มท่่ �ให้รสชุาต่ิความเป็นึ่กาแฟ 
โรบัสต้่าบ้านึ่ดินึ่แดงแบบท่่�ไม่เหม่อนึ่ใคร
เป็นึ่อ่กหนึ่่�งผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ชุุมชุนึ่ท่่�เพัิ�มข่�นึ่ 
นึ่อกเหน่ึ่อจากการแปรร่ปกาแฟในึ่ร่ปแบบ
ต่า่งๆ เชุ่นึ่ เมล็ดกาแฟค�ัว กาแฟค�ัวบด 
หร่อกาแฟดริป เป็นึ่ต่้นึ่ เป็นึ่การสร้าง
ม่ลค่าเพัิ�มให้กับสินึ่ค้าท่้องถิ่ิ�นึ่ และยัง
กระจายรายไดส่่้ชุุมชุนึ่อ่กดว้ย 

 นึ่อกเหน่ึ่อจากกาแฟแล้ว ยังม่อ่กหน่ึ่�ง
เร่�องราวท่่�สามารถิ่นึ่ำามาเชุ่�อมโยงให้เกิด
การท่่องเท่่�ยวได้ โดยท่างพัิศิษฎ์เล่าให้
ฟังถิ่่งเร่�องราวของพัระเศวต่อดุลยเดชุ- 
พัาหนึ่ฯ ชุ้างค่่พัระบารม่ในึ่หลวงรัชุกาล
ท่่� 9 แม้จะถิ่่กคล้องได้ในึ่พั่�นึ่ท่่�ดินึ่อุดม 
แต่่จากร่องรอยท่่�ม่การค้นึ่พับบนึ่ผ่นัึ่งถิ่ำ�า
รวมกับคำาบอกเล่าของคนึ่คล้องพัระเศวต่ฯ
ท่่�ยังม่ชุ่วิต่ ท่ำาให้เชุ่�อไดว่้า บา้นึ่ดนิึ่แดง
เคยเป็นึ่พั่�นึ่ท่่�อย่่อาศัยของพัระเศวต่ฯ  
โดยท่างบ้านึ่ไร่ต่ะวันึ่หวานึ่ ซึ่่�งเป็นึ่หนึ่่�ง
ในึ่สถิ่านึ่ท่่�ท่่องเท่่�ยวของบ้านึ่ดินึ่แดง 
จะม่การจัดพัิธ์่บวงสรวงพัระเศวต่ฯ  
เปน็ึ่ประจำาทุ่กป ีนึ่อกจากน่ึ่� ยังสามารถิ่

มาท่่องเท่่�ยวท่่�วัดถิ่ำ�าขนึ่มโค และวัด 
ถิ่ำ�าบญุรักษาภ่ผ่ารามได้อ่กด้วย 

 สุดท่้ายนึ่่� สำาหรับพัิศิษฎ์มองว่า 
การเป็นึ่หม่่บ้านึ่ CIV การท่่�ม่นัึ่กท่่องเท่่�ยว
เข้ามาในึ่ชุุมชุนึ่มากข่�นึ่ จะชุ่วยสร้างให้
เกิดรายได้ในึ่ท่้องถิ่ิ�นึ่ คนึ่ท่ำาการเกษต่ร
ได้นึ่ำาพั่ชุผ่ักผ่ลไม้มาจำาหนึ่่าย ร้านึ่ค้า
ต่่างๆ ได้ม่โอกาสขายให้กับนัึ่กท่่องเท่่�ยว
หร่อกลุ่มคนึ่ท่่�มาศ่กษาด่งานึ่ ซ่ึ่�งประโยชุน์ึ่
ท่่�เกิดข�่นึ่ก็ต่กกับคนึ่ในึ่ชุมุชุนึ่นึ่�ันึ่เอง

ข้อมูล้ธุรกิจ

: วิสาห้กิจชุุมชุนศึูนย์เรียนรู้ปรัชุญา 
 ของเศึรษฐกิจพอเพียงบ้านดิินแดิง
 เลิขท่� 170 หมู� 3 ตำาบำลิดื่่นุ่แดื่ง  
 อำาเภัอลิำาทับำ จัังหวัดื่กระบำ่� 81120
: 08 6268 0192
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 ด้วยจุดเด่นึ่ของบ้านึ่ดินึ่แดงท่่�เหมาะ
สำาหรับการเป็นึ่แหล่งปล่กกาแฟสายพัันึ่ธ์ุ์
โรบัสต่้า เพัราะด้วยลักษณ์ะดินึ่ส่ออก 
แดงส้มท่่�ม่ความสบ่รณ์์ อ่กทั่�งยังม่หุบเขา
ล้อมรอบ จ่งท่ำาให้เหมาะแก่การเจริญ
เติ่บโต่ของกาแฟ ซ่ึ่�งบ้านึ่ดินึ่แดงเป็นึ่หน่ึ่�ง
ในึ่ 2 ของต่ำาบลในึ่อำาเภอลำาทั่บ (ต่ำาบล
ดินึ่แดง และต่ำาบลดินึ่อุดม) ท่่�เหมาะกับ
การเป็นึ่แหล่งปล่กกาแฟท่่�ให้ผ่ลผ่ลิต่ได้ด่
อ่กท่ั�งกาแฟบ้านึ่ดินึ่แดงยังได้รับการข่�นึ่
ท่ะเบ่ยนึ่สิ �งบ่งชุ่ �ท่างภ่มิศาสต่ร์ (GI)  
ในึ่ฐานึ่ะกาแฟเม่องกระบ่�อ่กดว้ย 

 “บ้านึ่ดินึ่แดงเริ �มม่การปล่กกาแฟ 
ตั่�งแต่่ปี 2515 แต่่เดิมท่่�น่ึ่�จะขายเป็นึ่วัต่ถุิ่ดิบ
สารกาแฟ ไม่ได้ม่การแปรร่ปแต่่อย่างใด 
จนึ่ม่อย่่ชุ่วงหนึ่่�งท่่�ราคายางพัาราส่งมาก 
บวกกับความคิดท่่�ว่าต่ลาดกาแฟไปไม่ได้
ท่ำาให้คนึ่พัากันึ่โค่นึ่ต่้นึ่กาแฟ แล้วหันึ่ไป
ปล่กยางพัาราแท่นึ่ แต่่สักเม่�อ 3 ปีท่่�แล้ว
เริ�มเห็นึ่คนึ่ในึ่พั่�นึ่ท่่�กลับมาปลก่กาแฟกันึ่
มากข่�นึ่ ส่วนึ่หน่ึ่�งน่ึ่าจะเป็นึ่เร่�องของราคา
ท่่�จ่งใจให้คนึ่หันึ่กลับมาปล่กกาแฟอ่กครั�ง
เพัราะเริ�มเห็นึ่ว่าการแปรร่ปกาแฟ ท่ำาให้

บ้า้นดิินแดิง
เรียุนร่้ถูิ�นกิาแฟ ดิ้นแด้นโรบ้ัสต้า

ม�กรู้ะบ่�ต�องไป้ให�ถีึง “บ��นดัินแดัง” แหลื่่งป้ลื่้กก�แฟ์โรู้บัส่ต��  
แลื่ะยังเป้็นศ้นย์เรู้่ยนรู้้�ก�รู้ทำำ�ก�แฟ์ข่�ช้ะมดั ก�แฟ์ทำ่�ม่รู้�ค�ส่้งถีึงกิโลื่กรู้ัมลื่ะ 20,000 บ�ทำ ซึ�งทำ่�น่�เป้็นหม้่บ��น

อุตส่�หกรู้รู้มส่รู้��งส่รู้รู้ค์ (Creative Industry Village : CIV) ทำ่�ม่ของดั่ม�กม�ยซ่อนอย้่  
จันไม่อย�กให�คุณพัลื่�ดั! ทำ่�จัะไดั�ไป้ส่ัมผ่ัส่ดั�วยตัวเอง

กาแฟเม่องกร้ะบี�  
ของด้ีสร้้างชุ่�อบ้านด้ินแด้ง 
 “ประชุาหลากถิ่ิ�นึ่ ดินึ่ส่แดง แหล่งแร่หินึ่ ถิ่ิ�นึ่กาแฟ” 
ประโยคท่�่ร้อยเร่ยงกันึ่เป็นึ่คำาขวัญของต่ำาบลดินึ่แดงท่่�เห็นึ่
อย่่ต่รงหน้ึ่า สะท้่อนึ่ให้เข้าใจได้ทั่นึ่ท่่ว่า หน่ึ่�งในึ่ของด่ประจำา
ถิิ่�นึ่ คงหน่ึ่ไม่พ้ันึ่ “กาแฟ” และยิ�งมาร้่จากปากของ พิัศิษฎ์
 เป็ดท่อง ประธ์านึ่วิสาหกิจชุุมชุนึ่ศ่นึ่ย์เร่ยนึ่ร้่ปรัชุญาของ
เศรษฐกิจพัอเพั่ยงบ้านึ่ดินึ่แดง ท่ำาให้เข้าใจความเป็นึ่มา
เป็นึ่ไปของชุุมชุนึ่แห่งน่ึ่�มากยิ�งข่�นึ่

BIZ IDEA
    กองบ้รุรุณ�ธิิก�รุ
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เราสามารถิ่ต่ั�งราคาส่งข่�นึ่ได้ เพัราะถ้ิ่า 
ยังขายเป็นึ่วัต่ถิุ่ดิบ เป็นึ่สารกาแฟ 
นึ่ั�นึ่เท่่ากับว่าบริษัท่หร่อโรงงานึ่จะเป็นึ่ 
คนึ่กำาหนึ่ดราคา แต่่ถิ่้าเราแปรร่ป 
ท่ำาขั�นึ่ต่อนึ่การท่ำาวัต่ถุิ่ดิบให้ด่ข่�นึ่ ท่ำาให้
กาแฟโรบัสต่้าม่ความหอมข่�นึ่ เชุ่�อว่า 
เราก็จะกำาหนึ่ดราคาท่่�ส่งข่�นึ่ได้”

 อ่กจุดหนึ่่ �งท่ ่ �นึ่ ่าสนึ่ใจและเป็นึ่ 
แม่เหล็กอย่างด่ในึ่การด่งด่ดให้ผ้่่ท่่�สนึ่ใจ
หร่อนึ่ักท่่องเท่่ �ยวเข้ามาเย่ �ยมเย่อนึ่ 
ชุุมชุนึ่แห่งน่ึ่� ค่อ ศ่นึ่ยเ์ร่ยนึ่ร้่ปรัชุญาของ
เศรษฐกิจพัอเพัย่งบ้านึ่ดินึ่แดง ท่่�เปิดให้
ม่การเร่ยนึ่ร่ ้การปล่กกาแฟโรบัสต่้า  
การต่ัดแต่่งกิ�ง การเก็บเก่�ยวผ่ลกาแฟ  
ไปจนึ่ถ่ิ่งกระบวนึ่การแปรร่ป นึ่อกจากน่ึ่�
ยังม่การเร่ยนึ่ร่ ้การท่ำากาแฟข่�ชุะมด  
ซ่ึ่�งเป็นึ่ไฮไลต่ข์องศ่นึ่ย์เร่ยนึ่ร้่ฯ แห่งน่ึ่� 

 “อย่างท่่�หลายคนึ่ร่้ กาแฟข่�ชุะมด
ราคาค่อนึ่ข้างส่ง คั�วแล้วจะอย่่ท่่�กิโลกรัม
ละประมาณ์ 20,000 บาท่ แต่่หลายคนึ่
ยังม่ความเข้าใจผ่ิดคิดว่าเป็นึ่การเอา
ชุะมดมาท่รมานึ่ ให้ก ินึ่แต่่กาแฟ 
อย่างเดย่วไม่ให้กินึ่อะไรเลย จริงๆ แล้ว
มันึ่ม่ขั�นึ่ต่อนึ่กระบวนึ่การท่ำา ม่วิธ์่การ 
ในึ่การให้ชุะมดกินึ่กาแฟ อ่กทั่�งผ่ลผ่ลิต่
กาแฟกไ็ม่ไดอ้อกต่ลอดทั่�งปี ม่ชุ่วงเวลา
แค่ 3 เด่อนึ่ท่่�กาแฟสุก และเราก็ไม่ได้ 
เก็บมาให้กินึ่ทุ่กวันึ่ ดังนัึ่�นึ่ ท่่�ศ่นึ่ย์เร่ยนึ่ร้่
ปรัชุญาของเศรษฐกิจพัอเพ่ัยงบ้านึ่ดินึ่แดง
จะม่การให้ความร่ ้ว ่ากาแฟข่ �ชุะมด 
ค่ออะไร ได้เห็นึ่กระบวนึ่การได้มาของ
กาแฟข่�ชุะมด วิธ์่การแปรร่ป รวมถิ่่ง 
เร่ยนึ่ร่ ้การเล่ �ยงชุะมดและสายพัันึ่ธ์ุ ์
ชุะมดอ่กด้วย และสำาหรับนัึ่กท่่องเท่่�ยว
ท่่ �ม่เวลานึ่านึ่ ยังสามารถิ่ท่่ �จะลอง 
คั�วกาแฟชุงกินึ่เองได้อ่กด้วย”

เพิิ�มม่ลค่าสินค้า  
เชุ่�อมโยุงเส้นทางการ้ท่องเที�ยุว
 เพั่�อเป็นึ่การเชุ่�อมโยงการท่่องเท่่�ยว
ต่ามเส้นึ่ท่าง CIV การพััฒนึ่าเพิั�มม่ลค่า
ให้กับสินึ่ค้าประจำาท่้องถิ่ิ�นึ่อย่างกาแฟ 

ให้กลายเป็นึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ท่่�เป็นึ่ของฝาก 
ของท่ ่ �ระล ่ก ถิ่ ่อเป ็นึ่อ ่กแนึ่วท่าง 
ในึ่การเดินึ่หนึ่้าของชุุมชุนึ่บ้านึ่ดินึ่แดง  
ซึ่่�งได้รับการสนึ่ับสนึุ่นึ่จากกรมส่งเสริม
อุต่สาหกรรม โดยม่การต่่อยอดนึ่ำาเอา
อัต่ลักษณ์์ของชุุมชุนึ่ อย่าง กาแฟ 
โรบัสต่้า GI กระบ่� ท่่�ม่กลิ�นึ่หอมแรง  
และรสชุาต่ิเป็นึ่เอกลักษณ์์ มาพััฒนึ่า
เป็นึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ใหม่ อย่าง “คัสต่าร์ด 
เอสเพัรสโซึ่คาราเมล” ขนึ่มคัสต่าร์ด 
เนึ่่ �อนึุ่ ่มท่่ �ให้รสชุาต่ิความเป็นึ่กาแฟ 
โรบัสต้่าบ้านึ่ดินึ่แดงแบบท่่�ไม่เหม่อนึ่ใคร
เป็นึ่อ่กหนึ่่�งผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ชุุมชุนึ่ท่่�เพัิ�มข่�นึ่ 
นึ่อกเหน่ึ่อจากการแปรร่ปกาแฟในึ่ร่ปแบบ
ต่่างๆ เชุ่นึ่ เมล็ดกาแฟคั�ว กาแฟคั�วบด 
หร่อกาแฟดริป เป็นึ่ต่้นึ่ เป็นึ่การสร้าง
ม่ลค่าเพัิ�มให้กับสินึ่ค้าท่้องถิ่ิ�นึ่ และยัง
กระจายรายได้ส่่ชุุมชุนึ่อ่กด้วย 

 นึ่อกเหน่ึ่อจากกาแฟแล้ว ยังม่อ่กหน่ึ่�ง
เร่�องราวท่่�สามารถิ่นึ่ำามาเชุ่�อมโยงให้เกิด
การท่่องเท่่�ยวได้ โดยท่างพัิศิษฎ์เล่าให้
ฟังถิ่่งเร่�องราวของพัระเศวต่อดุลยเดชุ- 
พัาหนึ่ฯ ชุ้างค่่พัระบารม่ในึ่หลวงรัชุกาล
ท่่� 9 แม้จะถิ่่กคล้องได้ในึ่พั่�นึ่ท่่�ดินึ่อุดม 
แต่่จากร่องรอยท่่�ม่การค้นึ่พับบนึ่ผ่นัึ่งถิ่ำ�า
รวมกับคำาบอกเล่าของคนึ่คล้องพัระเศวต่ฯ
ท่่�ยังม่ชุ่วิต่ ท่ำาให้เชุ่�อได้ว่า บ้านึ่ดินึ่แดง
เคยเป็นึ่พั่�นึ่ท่่�อย่่อาศัยของพัระเศวต่ฯ  
โดยท่างบ้านึ่ไร่ต่ะวันึ่หวานึ่ ซึ่่�งเป็นึ่หนึ่่�ง
ในึ่สถิ่านึ่ท่่�ท่่องเท่่�ยวของบ้านึ่ดินึ่แดง 
จะม่การจัดพัิธ์่บวงสรวงพัระเศวต่ฯ  
เป็นึ่ประจำาทุ่กปี นึ่อกจากน่ึ่� ยังสามารถิ่

มาท่่องเท่่�ยวท่่�วัดถิ่ำ�าขนึ่มโค และวัด 
ถิ่ำ�าบุญรักษาภ่ผ่ารามได้อ่กด้วย 

 สุดท่้ายนึ่่� สำาหรับพัิศิษฎ์มองว่า 
การเป็นึ่หม่่บ้านึ่ CIV การท่่�ม่นัึ่กท่่องเท่่�ยว
เข้ามาในึ่ชุุมชุนึ่มากข่�นึ่ จะชุ่วยสร้างให้
เกิดรายได้ในึ่ท่้องถิ่ิ�นึ่ คนึ่ท่ำาการเกษต่ร
ได้นึ่ำาพั่ชุผ่ักผ่ลไม้มาจำาหนึ่่าย ร้านึ่ค้า
ต่่างๆ ได้ม่โอกาสขายให้กับนัึ่กท่่องเท่่�ยว
หร่อกลุ่มคนึ่ท่่�มาศ่กษาด่งานึ่ ซ่ึ่�งประโยชุน์ึ่
ท่่�เกิดข่�นึ่ก็ต่กกับคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่นึ่�ันึ่เอง

ข้อมูล้ธุรกิจ

: วิสาห้กิจชุุมชุนศึูนย์เรียนรู้ปรัชุญา 
 ของเศึรษฐกิจพอเพียงบ้านดิินแดิง
 เลิขท่� 170 หมู� 3 ตำาบำลิดื่่นุ่แดื่ง  
 อำาเภัอลิำาทับำ จัังหวัดื่กระบำ่� 81120
: 08 6268 0192
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จั่่�ออ มู่อุบ้ประสบ้กิารณ์ค์วามู่เป็นกิระบ่้�  
ท่�มู่่ด่้ไมู่�แพ้ัทะเล

แปรร่ปมายังขนึ่มภายใต่้บริษัท่ จ่�ออ  
ฟ่้ด จำากัด จุดเปล่�ยนึ่ครั�งสำาคัญของ 
แบรนึ่ด์จ่�ออเกิดข่�นึ่เม่�อได้ไปเข้าฝึกอบรม
กับกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรมในึ่หลายๆ 
หลักส่ต่ร แล้วเกิดไอเด่ยท่่�จะร่โนึ่เวท่ 
ร้านึ่จ่�ออให้เป็นึ่มากกว่าแค่ร้านึ่ของฝาก
ทั่�วไป 

คนทำ่�เดัินทำ�งม�จัังหวัดักรู้ะบ่�มักจัะนึกถีึงฟ์้�ใส่ นำ��ทำะเลื่ส่วย แต่เม่�อถี�มว่�ทำ่�น่� 
ม่ส่ินค��พั่�นถีิ�นหรู้่อของฝ�กอะไรู้ขึ�นช้่�อ กลื่ับไม่ม่คำ�ตอบทำ่�ช้ัดัเจัน ช้่องว่�งตรู้งน่�เป้็นโอก�ส่ให�  

ฐณผู้การ้จ เตี�ยุวปร้ะด้ิษฐ์ เจัเนอเรู้ช้ัน 2 ของรู้��นข�ยของฝ�ก “จี�ออ”  
นำ�ม�ส่รู้��งส่รู้รู้ค์คอนเซป้ต์ “เก็บกรู้ะบ่�กลื่ับบ��น” ในวันทำ่�รู้่โนเวทำรู้��นใหม่แลื่ะใหญ่ขึ�นกว่�เดัิม

BIZ FOCUS

คิด้ให้ม่ ทำาให้ญ่ บนฐานข้อม่ล

 แม้ร ้านึ่จ่ �ออจะเป็นึ่ร้านึ่ของฝาก 
ท่่�ใหญ่เป็นึ่อันึ่ดับต้่นึ่ๆ ของกระบ่� ม่อายุ
แบรนึ่ด์ถิ่่ง 20 ปี แต่่ก็ไม่เคยหยุด 
พััฒนึ่าต่นึ่เอง โดยเฉพัาะเม่�อ ฐณ์ผ่การจ 
มาชุ่วยสาม่ อดิศร เต่่ �ยวประดิษฐ ์ 
ร ับชุ่วงกิจการต่่อจากคุณ์แม่จร ิยา  
เจ้าของชุ่ �อร้านึ่จ่ �ออผ่่ ้เป็นึ่เจ้าต่ำารับ 
ความอร ่อยของก ุ ้ ง เส ่ยบแปรร ่ป 
และนึ่ำ�าพัริกนึ่านึ่าชุนิึ่ด

 เด ิมท่่ใชุ ้หลังร ้านึ่ผ่ลิต่และเปิด 
หนึ่้าร้านึ่เล็กๆ ขายสินึ่ค้า ต่่อมาถิ่่งรุ่นึ่ 
ท่่�สองนึ่่� ไม่เพั่ยงขยับขยายหนึ่้าร้านึ่ 
ให้ใหญ่ข่�นึ่ แต่่ยังต่ั�งโรงงานึ่และขยาย 
ไลน์ึ่ผ่ลิต่จากอาหารแห้งและอาหารท่ะเล

 “การเร่ยนึ่ครั �งนึ่ั �นึ่เปล่ �ยนึ่วิธ์ ่คิด 
และเปิดโลกกว้างสำาหรับเรา ท่ำาให ้
ตั่ดสินึ่ใจท่่�จะร่แบรนึ่ด์จ่�ออ พัร้อมร่โนึ่เวท่
ร ้านึ่สาขาใหญ่สาขาเด ่ยวให้ใหญ  ่
และสวยข่�นึ่ ปรับบรรจุภัณ์ฑู์สินึ่ค้าใหม่
ท่ ั �งหมดในึ่คอนึ่เซึ่ปต่์ ‘เก ็บกระบ่ � 
กลับบา้นึ่’ ใชุเ้วลาเก่อบ 2 ปี ทุ่กอย่าง 
ท่ำาบนึ่พั่ �นึ่ฐานึ่ของข้อม่ลท่่ �ได ้จาก 
การท่ำาวิจัยท่างการต่ลาด แม้อาจม ่
คา่ใชุจ้า่ยส่ง แต่เ่รามองว่าคุ้มคา่ ท่ำาให ้
ร่้ว่าคนึ่มากระบ่�ไม่ได้ต่ั�งธ์งมาก่อนึ่ว่า 
จะมาซึ่่ �ออะไร จ่ �ออจ่งต่ั �งใจจะเป็นึ่  
Destination เป็นึ่ห้องรับแขกและเป็นึ่ 
ห้องส่งแขกของจังหวัดกระบ่� ผ่่านึ่มา  
3 ปีแล้วก็เป็นึ่ความภ่มิใจเล็กๆ ว่าใครมา
กระบ่�ต่อ้งมาท่่�รา้นึ่จ่�ออ”

    สุัภ�วัดีิ ใหม่สุัวัรุรุณ์
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เน้นขายุปร้ะสบการ้ณ์  
ล่กค้าแฮปป้�ที�จะเปยุ์
 ฐณ์ผ่การจบอกว่า กลยุท่ธ์์สำาคัญท่่�
ท่ำาควบค่่ไปด้วยในึ่ระหว่างท่่�ร่โนึ่เวท่ร้านึ่
จ่�ออ ค่อ การยิงโฆษณ์าออนึ่ไลน์ึ่ใหค้นึ่ท่�่
จะเดินึ่ท่างมากระบ่� ต่้องร่้จักร้านึ่จ่�ออ 
และติ่ดห่กับสโลแกนึ่เก็บกระบ�่กลับบ้านึ่ 

 “เราเนึ่้นึ่ส่�อสารความเป็นึ่กระบ่� ค่อ 
การรวมกันึ่ของวัฒนึ่ธ์รรมไท่ย จ่นึ่ อิสลาม
และชุาวประมงท่่�ลงตั่ว บวกกับธ์รรมชุาติ่
ท่่�สวยงาม สงบ และเป็นึ่ส่วนึ่ตั่ว ก่อนึ่จะ
ด่งทุ่กคนึ่มาท่่�ร้านึ่จ่�ออ มาซึ่่�อของกินึ่  
มาเดินึ่เล่นึ่ มาหาประสบการณ์์ใหม่ๆ  
เราไม่ได้ขายเฉพัาะสินึ่ค้า แต่่เราขาย
ประสบการณ์์ ล่กค้าจะได้ความร่้ส่ก 
ความเป็นึ่กระบ่�กลับไปด้วย” 

 การสร้างอัต่ลักษณ์์ให้กับร้านึ่ค้า 
ก็สำาคัญ อย่างของกินึ่ท่่�วางขายในึ่ร้านึ่ 
จ่ �ออผ่ลิต่เองจากโรงงานึ่ประมาณ์  
70 เปอร์เซึ่็นึ่ต่์ ขนึ่มเต่้าส้อท่่ �ขายด ่
เป็นึ่อันึ่ดับสองรองจากนึ่ำ�าพัริกกุ้งเส่ยบ  
ก ็ม ่การสร ้างสรรค ์ ไส ้ขนึ่มอย ่าง 
หลากหลายแบบม่ขายท่่�เด่ยวในึ่กระบ่� 
นึ่อกจากไส้เค ็ม ไส้หวานึ่ ยังม่ไส  ้
ชุาชุักไข่เค็ม ไส้กุ ้งเส่ยบไข่เค็ม ฯลฯ  
ม่ลค่าเพัิ�มนึ่่�ท่ำาให้ท่างร้านึ่สามารถิ่ขาย
ขนึ่มในึ่ราคาส่งได้วนัึ่ละพัันึ่กล่อง เพัราะ
ขนึ่มม่รสชุาติ่ความแปลกใหม่ ม่คุณ์ภาพั
และมาต่รฐานึ่จากโรงงานึ่ นึ่อกจากนึ่่�  
ร้านึ่จ่ �ออยังเป็นึ่ One Stop Service  

โดยจัดการแพั็กสินึ่ค้าพัร้อมโหลด 
ข่�นึ่เคร่�อง หร่อส่งสินึ่ค้าผ่่านึ่ท่างไปรษณ่์ย์
ให้เสร็จ เร่ยกว่าอำานึ่วยความสะดวก 
ให้กับล่กค้าเต็่มท่่� 

 โชุคด่ท่่�ล่กค้าของจ่�ออ 95 เปอรเ์ซ็ึ่นึ่ต์่
เป็นึ่คนึ่ไท่ย แม้ต่้องเผ่ชุิญกับการแพัร่
ระบาดของโควิด-19 จ่งไม่กระท่บมากนัึ่ก
เพัราะกำาลังซึ่่ �อยังอย่ ่ภายในึ่ประเท่ศ  
ฐณ์ผ่การจ ยอมรับว่าการตั่ดสินึ่ใจร่โนึ่เวท่
ครั�งใหญ่นึ่่�เป็นึ่จังหวะท่่�เหมาะสมมาก 
เพัราะโควิด-19 ท่ำาให้โฉมหน้ึ่าการท่่องเท่่�ยว
เปล่ �ยนึ่ไป จากเดิมล่กค้าท่ัวร ์เป็นึ่ 
ล่กค้าหลัก เวลาน่ึ่�ล่กค้านิึ่ยมมาเท่่�ยวเอง
หร่อท่่องเท่่ �ยวแบบกลุ่มเล็กๆ ส่งถิ่่ง  
70 เปอร์เซึ่็นึ่ต่์ ซึ่่�งกลุ่มนึ่่�จะม่การค้นึ่หา 
ในึ่อินึ่เท่อร์เน็ึ่ต่มาก่อนึ่ว่าจะต้่องไปเช็ุกอินึ่ 
ท่่�ไหนึ่ การท่ำาทุ่กวิธ่์ให้ล่กค้าค้นึ่หาเจอบนึ่
โลกออนึ่ไลนึ่์ และเป็นึ่จุดหมายหนึ่่�ง 
ท่่�ล่กคา้อยากจะมา จ่งนัึ่บว่าเป็นึ่การติ่ด
กระดุมถ่ิ่กตั่�งแต่่เม็ดแรก

พิัฒนาโด้ยุยุึด้ล่กค้า 
เป็นศ่นยุ์กลาง 
 ด้วยความท่่�ร้านึ่จ่�ออไม่ได้สร้างชุ่�อเส่ยง
เฉพัาะแค่ในึ่จังหวัด แต่่ดังระดับภาคใต่ ้
ท่ ำาให้ท่ ่ �นึ่ ่ �กลายเป็นึ่พั่ �นึ่ท่่ �แจ ้งเก ิด 
ให้กับผ่ลิต่ภัณ์ฑูชุ์ุมชุนึ่แบรนึ่ด์อ่�นึ่ๆ ด้วย 
โดยเฉพัาะชุ่วงโควิด-19 ท่่�ผ่่านึ่มา ได้ปรับ
ซึุ่้มฮาลาลท่่�เคยรองรับล่กค้าชุาวมุสลิม
จากมาเลเซึ่่ยและสิงคโปร์ ให้กลายเป็นึ่

: จี�ออ เลิขท่� 149 หมู� 3  
 ถิ่นุ่นุ่กระบำ่�-เขาทอง ตำาบำลิไสิ่ไทย 
 อำาเภัอเม่อง จัังหวัดื่กระบำ่� 81000 
: 09 8670 2160
: จัี�ออของฝากกระบำ่�
: jee or krabi
: www.jeeor.com

ข้อมูล้ธุรกิจ

ซึุ่้มผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ท่้องถิ่ิ�นึ่ โดยคัดสรรสินึ่ค้า
ชุุมชุนึ่ท่่�ม่คุณ์ภาพัได้มาต่รฐานึ่จากท่ั�ง 
ในึ่กระบ่�และจังหวัดใกล้เค่ยงมาวางจำาหน่ึ่าย
ถ่ิ่อเป็นึ่การชุ่วยชุุมชุนึ่ไปในึ่ตั่ว

 นึ่อกจากนึ่่� จ่ �ออยังม่การปรับต่ัว 
เพั่ �อกระจายความเส่ �ยงจากต่ลาด 
การท่อ่งเท่่�ยว โดยริเริ�มผ่ลิต่แกงใต้่บรรจุ
ในึ่ถิุ่งเพัาชุ์ด้วยกระบวนึ่การสเต่อริไลซึ่ ์
ได ้แก ่  ไต่ปลาแห ้ง แกงส ้มแห ้ง  
คั �วกลิ �งปลา และแกงคั �วเห็ดแครง  
ส่งให้ล่กค้าถ่ิ่งบ้านึ่ พัร้อมกับวางจำาหน่ึ่าย
ในึ่ห้างสรรพัสินึ่ค้าด้วย

 “อยากให้ผ้่่ประกอบการทุ่กคนึ่พััฒนึ่า
สินึ่ค้าของตั่วเอง โดยน่ึ่กถ่ิ่งล่กค้าเป็นึ่หลัก
คุณ์จะต่้องซึ่่ �อสัต่ย์ จริงใจกับล่กค้า  
ความอร ่อยค่อมาต่รฐานึ่ รวมท่ั �ง 
ความสะอาดและความปลอดภัย เป็นึ่สิ�ง
ท่่�เอสเอ็มอ่ต่้องรักษาความสมำ�าเสมอ 
ไว้ให้ได้ อ่กเร่�องท่่�สำาคัญค่อ การสร้าง 
ต่ัวต่นึ่ ซึ่่�งเป็นึ่เร่�องท่่�เล่ยนึ่แบบกันึ่ไม่ได ้
อย่างจ่�ออท่่�ม่ Brand-being ชุัดเจนึ่เชุ่นึ่ 
ทุ่กวันึ่นึ่่ �ก ็ล ้วนึ่ผ่่านึ่กระบวนึ่การคิด  
ลองผ่ิดลองถิ่่ก และใชุ้เวลาพัิส่จนึ่์ 
ความสำาเร็จท่ั�งนึ่ั�นึ่ หากทุ่กคนึ่เปิดใจ  
เปิดโลกท่ัศนึ่์ใหม่ๆ ทุ่กแบรนึ่ด์ท่้องถิ่ิ�นึ่ 
มพ่่ั�นึ่ท่่�ย่นึ่เสมอในึ่ใจล่กค้า”

22OS005.indd   35 14/5/2565 BE   11:39



34

จั่่�ออ มู่อุบ้ประสบ้กิารณ์ค์วามู่เป็นกิระบ่้�  
ท่�มู่่ด่้ไมู่�แพ้ัทะเล

แปรร่ปมายังขนึ่มภายใต่้บริษัท่ จ่�ออ  
ฟ่้ด จำากัด จุดเปล่�ยนึ่ครั�งสำาคัญของ 
แบรนึ่ด์จ่�ออเกิดข่�นึ่เม่�อได้ไปเข้าฝึกอบรม
กับกรมส่งเสริมอุต่สาหกรรมในึ่หลายๆ 
หลักส่ต่ร แล้วเกิดไอเด่ยท่่�จะร่โนึ่เวท่ 
ร้านึ่จ่�ออให้เป็นึ่มากกว่าแค่ร้านึ่ของฝาก
ทั่�วไป 

คนทำ่�เดัินทำ�งม�จัังหวัดักรู้ะบ่�มักจัะนึกถีึงฟ์้�ใส่ นำ��ทำะเลื่ส่วย แต่เม่�อถี�มว่�ทำ่�น่� 
ม่ส่ินค��พั่�นถีิ�นหรู้่อของฝ�กอะไรู้ขึ�นช้่�อ กลื่ับไม่ม่คำ�ตอบทำ่�ช้ัดัเจัน ช้่องว่�งตรู้งน่�เป้็นโอก�ส่ให�  

ฐณผู้การ้จ เตี�ยุวปร้ะด้ิษฐ์ เจัเนอเรู้ช้ัน 2 ของรู้��นข�ยของฝ�ก “จี�ออ”  
นำ�ม�ส่รู้��งส่รู้รู้ค์คอนเซป้ต์ “เก็บกรู้ะบ่�กลื่ับบ��น” ในวันทำ่�รู้่โนเวทำรู้��นใหม่แลื่ะใหญ่ขึ�นกว่�เดัิม

BIZ FOCUS

คิด้ให้ม่ ทำาให้ญ่ บนฐานข้อม่ล

 แม้ร ้านึ่จ่ �ออจะเป็นึ่ร้านึ่ของฝาก 
ท่�่ใหญ่เป็นึ่อันึ่ดบัต่น้ึ่ๆ ของกระบ�่ ม่อายุ
แบรนึ่ด์ถิ่่ง 20 ปี แต่่ก็ไม่เคยหยุด 
พััฒนึ่าต่นึ่เอง โดยเฉพัาะเม่�อ ฐณ์ผ่การจ 
มาชุ่วยสาม่ อดิศร เต่่ �ยวประดิษฐ ์ 
ร ับชุ่วงกิจการต่่อจากคุณ์แม่จร ิยา  
เจ้าของชุ่ �อร้านึ่จ่ �ออผ่่ ้เป็นึ่เจ้าต่ำารับ 
ความอร ่อยของก ุ ้ ง เส ่ยบแปรร ่ป 
และนึ่ำ�าพัริกนึ่านึ่าชุนิึ่ด

 เด ิมท่่ใชุ ้หลังร ้านึ่ผ่ลิต่และเปิด 
หนึ่้าร้านึ่เล็กๆ ขายสินึ่ค้า ต่่อมาถิ่่งรุ่นึ่ 
ท่่�สองนึ่่� ไม่เพั่ยงขยับขยายหนึ่้าร้านึ่ 
ให้ใหญ่ข่�นึ่ แต่่ยังต่ั�งโรงงานึ่และขยาย 
ไลน์ึ่ผ่ลิต่จากอาหารแห้งและอาหารท่ะเล

 “การเร่ยนึ่ครั �งนึ่ั �นึ่เปล่ �ยนึ่วิธ์ ่คิด 
และเปิดโลกกว้างสำาหรับเรา ท่ำาให ้
ตั่ดสินึ่ใจท่่�จะร่แบรนึ่ด์จ่�ออ พัร้อมร่โนึ่เวท่
ร ้านึ่สาขาใหญ่สาขาเด ่ยวให้ใหญ  ่
และสวยข่�นึ่ ปรับบรรจุภัณ์ฑู์สินึ่ค้าใหม่
ท่ ั �งหมดในึ่คอนึ่เซึ่ปต่์ ‘เก ็บกระบ่ � 
กลับบ้านึ่’ ใชุ้เวลาเก่อบ 2 ปี ทุ่กอย่าง 
ท่ำาบนึ่พั่ �นึ่ฐานึ่ของข้อม่ลท่่ �ได ้จาก 
การท่ำาวิจัยท่างการต่ลาด แม้อาจม ่
ค่าใชุ้จ่ายส่ง แต่่เรามองว่าคุ้มค่า ท่ำาให้ 
ร่้ว่าคนึ่มากระบ่�ไม่ได้ต่ั�งธ์งมาก่อนึ่ว่า 
จะมาซึ่่ �ออะไร จ่ �ออจ่งต่ั �งใจจะเป็นึ่  
Destination เป็นึ่ห้องรับแขกและเป็นึ่ 
ห้องส่งแขกของจังหวัดกระบ่� ผ่่านึ่มา  
3 ปีแล้วก็เป็นึ่ความภ่มิใจเล็กๆ ว่าใครมา
กระบ่�ต้่องมาท่่�ร้านึ่จ่�ออ”

    สุัภ�วัดีิ ใหม่สุัวัรุรุณ์
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เน้นขายุปร้ะสบการ้ณ์  
ล่กค้าแฮปป้�ที�จะเปยุ์
 ฐณ์ผ่การจบอกว่า กลยุท่ธ์์สำาคัญท่่�
ท่ำาควบค่่ไปด้วยในึ่ระหว่างท่่�ร่โนึ่เวท่ร้านึ่
จ่�ออ ค่อ การยิงโฆษณ์าออนึ่ไลน์ึ่ให้คนึ่ท่่�
จะเดินึ่ท่างมากระบ่� ต่้องร่้จักร้านึ่จ่�ออ 
และติ่ดห่กับสโลแกนึ่เก็บกระบ่�กลับบ้านึ่ 

 “เราเนึ่้นึ่ส่�อสารความเป็นึ่กระบ่� ค่อ 
การรวมกันึ่ของวัฒนึ่ธ์รรมไท่ย จ่นึ่ อิสลาม
และชุาวประมงท่่�ลงตั่ว บวกกับธ์รรมชุาติ่
ท่่�สวยงาม สงบ และเป็นึ่ส่วนึ่ตั่ว ก่อนึ่จะ
ด่งทุ่กคนึ่มาท่่�ร้านึ่จ่�ออ มาซึ่่�อของกินึ่  
มาเดินึ่เล่นึ่ มาหาประสบการณ์์ใหม่ๆ  
เราไม่ได้ขายเฉพัาะสินึ่ค้า แต่่เราขาย
ประสบการณ์์ ล่กค้าจะได้ความร่้ส่ก 
ความเป็นึ่กระบ่�กลับไปด้วย” 

 การสร้างอัต่ลักษณ์์ให้กับร้านึ่ค้า 
ก็สำาคัญ อย่างของกินึ่ท่่�วางขายในึ่ร้านึ่ 
จ่ �ออผ่ลิต่เองจากโรงงานึ่ประมาณ์  
70 เปอร์เซึ่็นึ่ต่์ ขนึ่มเต่้าส้อท่่ �ขายด ่
เป็นึ่อันึ่ดับสองรองจากนึ่ำ�าพัริกกุ้งเส่ยบ  
ก ็ม ่การสร ้างสรรค ์ ไส ้ขนึ่มอย ่าง 
หลากหลายแบบม่ขายท่่�เด่ยวในึ่กระบ่� 
นึ่อกจากไส้เค ็ม ไส้หวานึ่ ยังม่ไส  ้
ชุาชุักไข่เค็ม ไส้กุ ้งเส่ยบไข่เค็ม ฯลฯ  
ม่ลค่าเพัิ�มนึ่่�ท่ำาให้ท่างร้านึ่สามารถิ่ขาย
ขนึ่มในึ่ราคาส่งได้วันึ่ละพัันึ่กล่อง เพัราะ
ขนึ่มม่รสชุาติ่ความแปลกใหม่ ม่คุณ์ภาพั
และมาต่รฐานึ่จากโรงงานึ่ นึ่อกจากนึ่่�  
ร้านึ่จ่ �ออยังเป็นึ่ One Stop Service  

โดยจัดการแพั็กสินึ่ค้าพัร้อมโหลด 
ข่�นึ่เคร่�อง หร่อส่งสินึ่ค้าผ่่านึ่ท่างไปรษณ่์ย์
ให้เสร็จ เร่ยกว่าอำานึ่วยความสะดวก 
ให้กับล่กคา้เต่ม็ท่่� 

 โชุคดท่่่�ล่กคา้ของจ�่ออ 95 เปอร์เซึ่น็ึ่ต่์
เป็นึ่คนึ่ไท่ย แม้ต่้องเผ่ชุิญกับการแพัร่
ระบาดของโควิด-19 จ่งไม่กระท่บมากนัึ่ก
เพัราะกำาลังซึ่่ �อยังอย่ ่ภายในึ่ประเท่ศ  
ฐณ์ผ่การจ ยอมรับว่าการตั่ดสินึ่ใจร่โนึ่เวท่
ครั�งใหญ่นึ่่�เป็นึ่จังหวะท่่�เหมาะสมมาก 
เพัราะโควิด-19 ท่ำาให้โฉมหน้ึ่าการท่่องเท่่�ยว
เปล่ �ยนึ่ไป จากเดิมล่กค้าท่ัวร ์เป็นึ่ 
ล่กค้าหลัก เวลานึ่�่ล่กค้านิึ่ยมมาเท่�่ยวเอง
หร่อท่่องเท่่ �ยวแบบกลุ่มเล็กๆ ส่งถิ่่ง  
70 เปอร์เซึ่็นึ่ต่์ ซึ่่�งกลุ่มนึ่่�จะม่การค้นึ่หา 
ในึ่อินึ่เท่อร์เน็ึ่ต่มาก่อนึ่ว่าจะต้่องไปเช็ุกอินึ่ 
ท่่�ไหนึ่ การท่ำาทุ่กวิธ่์ให้ล่กค้าค้นึ่หาเจอบนึ่
โลกออนึ่ไลนึ่์ และเป็นึ่จุดหมายหนึ่่�ง 
ท่่�ล่กคา้อยากจะมา จ่งนัึ่บว่าเป็นึ่การติ่ด
กระดุมถ่ิ่กตั่�งแต่่เม็ดแรก

พิัฒนาโด้ยุยุึด้ล่กค้า 
เป็นศ่นยุ์กลาง 
 ด้วยความท่่�ร้านึ่จ่�ออไม่ได้สร้างชุ่�อเส่ยง
เฉพัาะแค่ในึ่จังหวัด แต่่ดังระดับภาคใต่ ้
ท่ ำาให้ท่ ่ �นึ่ ่ �กลายเป็นึ่พั่ �นึ่ท่่ �แจ ้งเก ิด 
ให้กับผ่ลิต่ภณั์ฑูช์ุมุชุนึ่แบรนึ่ดอ์�่นึ่ๆ ดว้ย 
โดยเฉพัาะชุ่วงโควิด-19 ท่่�ผ่่านึ่มา ได้ปรับ
ซึุ่้มฮาลาลท่่�เคยรองรับล่กค้าชุาวมุสลิม
จากมาเลเซึ่่ยและสิงคโปร์ ให้กลายเป็นึ่

: จี�ออ เลิขท่� 149 หมู� 3  
 ถิ่นุ่นุ่กระบำ่�-เขาทอง ตำาบำลิไสิ่ไทย 
 อำาเภัอเม่อง จัังหวัดื่กระบำ่� 81000 
: 09 8670 2160
: จัี�ออของฝากกระบำ่�
: jee or krabi
: www.jeeor.com

ข้อมูล้ธุรกิจ

ซึุ่้มผ่ลิต่ภัณ์ฑู์ท่้องถิ่ิ�นึ่ โดยคัดสรรสินึ่ค้า
ชุุมชุนึ่ท่่�ม่คุณ์ภาพัได้มาต่รฐานึ่จากท่ั�ง 
ในึ่กระบ่�และจังหวัดใกล้เค่ยงมาวางจำาหน่ึ่าย
ถ่ิ่อเป็นึ่การชุว่ยชุมุชุนึ่ไปในึ่ต่วั

 นึ่อกจากนึ่่� จ่ �ออยังม่การปรับต่ัว 
เพั่ �อกระจายความเส่ �ยงจากต่ลาด 
การท่่องเท่่�ยว โดยริเร�ิมผ่ลิต่แกงใต้่บรรจุ
ในึ่ถิุ่งเพัาชุ์ด้วยกระบวนึ่การสเต่อริไลซึ่ ์
ได ้แก ่  ไต่ปลาแห ้ง แกงส ้มแห ้ง  
คั �วกลิ �งปลา และแกงคั �วเห็ดแครง  
ส่งให้ล่กค้าถ่ิ่งบ้านึ่ พัร้อมกับวางจำาหน่ึ่าย
ในึ่ห้างสรรพัสินึ่ค้าด้วย

 “อยากให้ผ้่่ประกอบการทุ่กคนึ่พััฒนึ่า
สินึ่ค้าของตั่วเอง โดยน่ึ่กถ่ิ่งล่กค้าเป็นึ่หลัก
คุณ์จะต่้องซึ่่ �อสัต่ย์ จริงใจกับล่กค้า  
ความอร ่อยค่อมาต่รฐานึ่ รวมท่ั �ง 
ความสะอาดและความปลอดภัย เป็นึ่สิ�ง
ท่่�เอสเอ็มอ่ต่้องรักษาความสมำ�าเสมอ 
ไว้ให้ได้ อ่กเร่�องท่่�สำาคัญค่อ การสร้าง 
ต่ัวต่นึ่ ซึ่่�งเป็นึ่เร่�องท่่�เล่ยนึ่แบบกันึ่ไม่ได ้
อย่างจ่�ออท่่�ม่ Brand-being ชุัดเจนึ่เชุ่นึ่ 
ทุ่กวันึ่นึ่่ �ก ็ล ้วนึ่ผ่่านึ่กระบวนึ่การคิด  
ลองผ่ิดลองถิ่่ก และใชุ้เวลาพัิส่จนึ่์ 
ความสำาเร็จท่ั�งนึ่ั�นึ่ หากทุ่กคนึ่เปิดใจ  
เปิดโลกท่ัศนึ่์ใหม่ๆ ทุ่กแบรนึ่ด์ท่้องถิ่ิ�นึ่ 
ม่พั�่นึ่ท่่�ย่นึ่เสมอในึ่ใจล่กคา้”
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    วัันวิัสั� ง�มแสังชัยกิจุ้

INSPIRATION

3 ปร้ัชุญา OVOP...  
ร้ากฐานสำาคัญแห้่งการ้พิัฒนาชุุมชุน 

 การท่่� OVOP ดันึ่สินึ่ค้าชุุมชุนึ่แห่งแดนึ่อาท่ิต่ย์อุท่ัย 
มาไกลไดถ่้ิ่งวันึ่น่ึ่�เป็นึ่เพัราะม่ 3 แนึ่วคดิพั�่นึ่ฐานึ่ท่่�ปักหลัก
อย่่บนึ่การ “พัฒันึ่าชุมุชุนึ่ดว้ยคนึ่ในึ่ชุมุชุนึ่เอง” อนัึ่ได้แก่

ถอดิความสัำาเรจ็ั่สิันค้า Local ญ่ี่�ปุ่่�น
ทำาไมู่? ด้ังไกิล ค์รอุงใจระด้ับ้โลกิ

“ญ่�ปุ้�น” ดัินแดันทำ่�หลื่�ยคนอย�กไป้เย่อนแลื่ะซ่�อของติดัไม�ติดัม่อกลื่ับม�ส่ักครู้ั�ง  
เพัรู้�ะเต็มไป้ดั�วยเส่น่ห์ช้วนหลื่งแลื่ะตรู้ึงใจั ทำั�งผ่้�คน อ�ห�รู้ วัฒนธุรู้รู้ม หรู้่อส่ถี�นทำ่�โดัยเฉพั�ะคว�มเป้็นชุ้มช้น 

ทำ่�สุ่ดัแส่นจัะม่เอกลื่ักษณ์ ซึ�งส่ะทำ�อนให�เห็นไดั�เป้็นอย่�งดั่ผ่่�นตัวผ่ลื่ิตภัณฑ์์หรู้่อบรู้ิก�รู้  
ทำ่�วันน่�กลื่�ยเป้็นต�นแบบให�กับหลื่�ยป้รู้ะเทำศ 

ห้ม่่บ้านโอยุามา...
จุด้กำาเนิด้พิลังแห้่งชุุมชุน 

 การรวมต่ัวของชุาวบ้านึ่กว่า 1,000  
หลังคาเร่อนึ่ ณ์ หม่่บ้านึ่โอยามา จังหวัด 
โออิต่ะแห่งเกาะคิวชุ่ ประเท่ศญ่ �ปุ �นึ่ 
เพั่ �อหล่กหนึ่่ความยากจนึ่และปัญหา 
คนึ่หนึุ่่มสาวย้ายถิ่ิ�นึ่เพั่�อออกหางานึ่ท่ำา  
โดยเม่�อปี พั.ศ. 2504 ได้ริเริ�มโครงการ  
“บ๊วยใหม่และเกาลัด” (New Plum and 
Chestnut : NPC) ซ่ึ่�งส่งเสริมการเพัาะปล่ก
บ๊วยและเกาลัดแท่นึ่การปล่กข้าวท่่�เป็นึ่ 
พ่ัชุหลักเดิม เป็นึ่จุดเริ�มต้่นึ่ของ “หน่ึ่�งหม่่บ้านึ่
หนึ่่�งผ่ลิต่ภัณ์ฑู์” หร่อ One Village One 
Product : OVOP ท่่�ได้กำาเนึ่ิดข่�นึ่ในึ่ พั.ศ. 
2522 และกลายเป็นึ่ร่ปแบบแห่งการพััฒนึ่า
ชุุมชุนึ่ท่่ �หลายประเท่ศท่ั �วโลกรวมถิ่่ง 
หน่ึ่�งต่ำาบลหน่ึ่�งผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู (OTOP) ของไท่ย
ได้หยิบนึ่ำามาประยุกต์่ใชุ้ในึ่ปัจจุบันึ่ 
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คิดร์ะดับโลก ทืำาร์ะด ับ 
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ท้ือังถิ�นสู่่ส่ากล (Local Yet Global) 
ค่อ การผ่ลิต่สินึ่ค้าให้ได้มาต่รฐานึ่ระดับ
สากล แต่่ยังต่้องคงไว้ซึ่่�งกลิ�นึ่ ส่ และ
วฒันึ่ธ์รรมของท้่องถิิ่�นึ่ 

เป็นอัิส่ร์ะ พั่ �งพัาตนเอัง 
และคิดอัย่างส่ร์้างส่ร์ร์ค์ 

(Self-reliance and Creativity)  
ค่อ การท่่�คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่พั่�งพัาต่นึ่เองได ้ 
ไม่ผ่่กต่ิดกับนึ่โยบายของภาครัฐ และม่
อิสระในึ่การคิด สร้างสรรค์ และตั่ดสินึ่ใจ
ด้วยต่นึ่เอง โดยหน่ึ่วยงานึ่ของรัฐม่หน้ึ่าท่่�
เพั่ยงให้การสนึ่ับสนึุ่นึ่ท่างเท่คโนึ่โลย่ 
และการต่ลาดเท่่านึ่�ันึ่ 

การ์พั ัฒนาทืร์ ัพัยากร์ 
มนุษย์ (Human Resource 

Development) ค่อ การพััฒนึ่าคนึ่ใหม้่
ความกล้าท่้าท่าย ม่วิสัยท่ัศนึ่์กว้างไกล 
และสามารถิ่เป็นึ่ผ้่่นึ่ำาของชุุมชุนึ่ได้  

 และยังม่อ่กหลายปัจจัยท่่ �ท่ำาให ้
ไม่ว่าใครก็อยากสัมผ่ัสและครอบครอง
สินึ่ค้าท่้องถิ่ิ �นึ่จากญ่ �ป ุ �นึ่กันึ่ท่ั �งนึ่ั �นึ่  
โดยเบ่�องหลงัความเฉิดฉายนึ่�ันึ่อย่่ท่่� : 

ชุ่จุด้เด้่นของท้องถิ่ิ�น 
...อัด้ให้้แน่นด้้วยุคุณภาพิ

 สิ�งท่่�สร้างความโดดเด่นึ่ท่่�ท่ำาให้คนึ่เห็นึ่
แล้วร่ ้ว่านึ่่�ค่อสินึ่ค้าท่้องถิ่ิ�นึ่ของญ่�ปุ �นึ่ 
นึ่อกจากคุณ์ภาพัคับแก้วแล้ว ยังเป็นึ่ 
การนึ่ำาลักษณ์ะเด่นึ่ของประวัต่ิศาสต่ร ์
วฒันึ่ธ์รรมประเพัณ่์ ท่รัพัยากรธ์รรมชุาติ่
ภ่มปิระเท่ศ ภ่มอิากาศ วตั่ถุิ่ดิบหร่อวสัดุ
ของท้่องถิิ่�นึ่นัึ่�นึ่ๆ มาปรับใชุ้กับผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู
สร้างสินึ่ค้าท่่�ม่เอกลักษณ์์และของข่�นึ่ชุ่�อ
ของชุุมชุนึ่หร่อจังหวัด เชุ่นึ่ แอปเปิล 
ท่่ �ด ่ท่ ่ �ส ุดต่้องจากจังหวัดอาโอโมร ิ 
นึ่มท่่�อร่อยท่่�สุดต้่องจากจังหวัดฮอกไกโด
หร่อล่กท่้อท่่ �หวานึ่ฉำ �าท่่ �ส ุดต่้องจาก 
จังหวดัยามานึ่าชิุ 

กร้ะจายุมนต์เสน่ห้์ 
...ด้ึงด้่ด้ใจด้้วยุบร้ร้จุภัณฑ์์   

 ไม่พั่ดถิ่่งไม่ได้เพัราะหลายคนึ่ร่้ส่ก 
ต่ราต่ร่งเม่�อได้เห็นึ่บรรจุภัณ์ฑู์ของสินึ่ค้า
ท่่�มาพัร้อมกับกลิ�นึ่อายความเป็นึ่ญ่�ปุ�นึ่ 
ไม่ว่าจะเป็นึ่การท่ำาห่บห่อท่่�ม่ลวดลายของ
จุดเด่นึ่ของท้่องถิิ่�นึ่อย่างจุดชุมวิว สัญลักษณ์์
ท่างประวัต่ิศาสต่ร์หร่อสัต่ว์ท่่�พับมาก 
ในึ่ท้่องถิิ่�นึ่ หร่อการใชุ้ลวดลายแบบดั�งเดิม
ซ่ึ่�งได้ไอเด่ยมาจากผ่า้ฟุโรชิุกิ ซ่ึ่�งเป็นึ่ผ้่าท่่�
ใชุ้ห่อหุ้มสิ�งของต่่างๆ และใชุ้ห่อของขวัญ
ของฝากของชุาวญ่ �ปุ �นึ่สมัยโบราณ์  
ลายต่ัวอักษรญ่�ปุ �นึ่ท่่ �เข่ยนึ่ด้วยพั่่กันึ่  
ภาพัแหล่งผ่ลิต่และแหล่งท่่องเท่่ �ยว 
ท่่�บ่งชุ่ �ว่าผ่ลิต่ภัณ์ฑู์นึ่ั �นึ่มาจากท่่�ไหนึ่  

ภาพัวัฒนึ่ธ์รรมญ่�ปุ�นึ่อย่างชุุดกิโมโนึ่ 
ท่่ �เป็นึ่ชุุดประจำาชุาต่ิ รวมถิ่่งภาพั 
การละเล่นึ่และเท่ศกาลต่่างๆ ของ 
ท้่องถิิ่�นึ่นัึ่�นึ่ๆ บนึ่บรรจุภัณ์ฑ์ู  

ละเอียุด้ทุกอณ่ 
...บอกทุกสิ�งให้้คนร้่้ 

 ใส่ใจทุ่กรายละเอ่ยดเป็นึ่อ่กหนึ่่�ง
เสนึ่่ห์ท่่�ท่ำาให้คนึ่หลงรักสินึ่ค้าญ่�ปุ�นึ่  
โดยเฉพัาะการต่ิดป้ายไว้ท่่ �ส ินึ่ค้า 
หร่อผ่ักผ่ลไม้ ระบุว่าผ่ลิต่หร่อปล่ก 
จากจังหวัดไหนึ่ หร่อว่าท่้องถิ่ิ�นึ่ไหนึ่  
ซึ่่ �งนึ่อกจากจะท่ำาให้ล่กค้าได้ร ับร่ ้
ข้อม่ลแล้ว ยังจะชุ่วยให้อยากเล่อกซ่ึ่�อ
สินึ่ค้าข่�นึ่ชุ่�อจากท้่องถิิ่�นึ่นัึ่�นึ่ๆ และท่ำาให้
สินึ่ค้าด่ม่เอกลักษณ์์และเป็นึ่ของเกรด
พัร่เมย่มมากข่�นึ่  

มีขายุแค่ที�นี� 
...มีขายุแค่ตอนนี� 

 การวางขายสินึ่ค้าแบบ Limited  
Edition ท่่ �ผ่ลิต่เพั่ �อจำาหนึ่่ายเฉพัาะ 
ชุ่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�งอย่างเท่ศกาล 
หร่อต่ามฤด่กาล และเฉพัาะสถิ่านึ่ท่่�ใด
สถิ่านึ่ท่่�หนึ่่ �งโดยใชุ้วัต่ถิุ่ดิบเด่นึ่ของ 
ท่้องถิ่ิ�นึ่ท่่�ม่ในึ่ชุ่วงนึ่ั�นึ่ เป็นึ่อ่กกลยุท่ธ์์ 
ท่่�ท่ำาให้สินึ่ค้า OVOP เป็นึ่ท่่�ต่้องการ 
ของผ่่้คนึ่ เชุ่นึ่ ของฝากท่่�ม่ลักษณ์ะ 
ของโต่เก่ยวท่าวเวอร์แห่งใหม่ต่้องซึ่่�อท่่� 
Tokyo Sky Tree เท่่านัึ่�นึ่หร่อผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู
ท่่ �ม ่ร ่ปล ักษณ์์หร ่อส ่วนึ่ผ่สมของ 

1.

3.

2.
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    วัันวิัสั� ง�มแสังชัยกิจุ้

INSPIRATION

3 ปร้ัชุญา OVOP...  
ร้ากฐานสำาคัญแห้่งการ้พิัฒนาชุุมชุน 

 การท่่� OVOP ดันึ่สินึ่ค้าชุุมชุนึ่แห่งแดนึ่อาท่ิต่ย์อุท่ัย 
มาไกลได้ถ่ิ่งวันึ่น่ึ่�เป็นึ่เพัราะม่ 3 แนึ่วคิดพ่ั�นึ่ฐานึ่ท่่�ปักหลัก
อย่่บนึ่การ “พััฒนึ่าชุุมชุนึ่ด้วยคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่เอง” อันึ่ได้แก่

ถอดิความสัำาเรจ็ั่สิันค้า Local ญ่ี่�ปุ่่�น
ทำาไมู่? ด้ังไกิล ค์รอุงใจระด้ับ้โลกิ

“ญ่�ปุ้�น” ดัินแดันทำ่�หลื่�ยคนอย�กไป้เย่อนแลื่ะซ่�อของติดัไม�ติดัม่อกลื่ับม�ส่ักครู้ั�ง  
เพัรู้�ะเต็มไป้ดั�วยเส่น่ห์ช้วนหลื่งแลื่ะตรู้ึงใจั ทำั�งผ่้�คน อ�ห�รู้ วัฒนธุรู้รู้ม หรู้่อส่ถี�นทำ่�โดัยเฉพั�ะคว�มเป้็นชุ้มช้น 

ทำ่�สุ่ดัแส่นจัะม่เอกลื่ักษณ์ ซึ�งส่ะทำ�อนให�เห็นไดั�เป้็นอย่�งดั่ผ่่�นตัวผ่ลื่ิตภัณฑ์์หรู้่อบรู้ิก�รู้  
ทำ่�วันน่�กลื่�ยเป้็นต�นแบบให�กับหลื่�ยป้รู้ะเทำศ 

ห้ม่่บ้านโอยุามา...
จุด้กำาเนิด้พิลังแห้่งชุุมชุน 

 การรวมต่ัวของชุาวบ้านึ่กว่า 1,000  
หลังคาเรอ่นึ่ ณ์ หม่่บ้านึ่โอยามา จังหวัด 
โออิต่ะแห่งเกาะคิวชุ่ ประเท่ศญ่ �ปุ �นึ่ 
เพั่ �อหล่กหนึ่่ความยากจนึ่และปัญหา 
คนึ่หนึุ่่มสาวย้ายถิ่ิ�นึ่เพั่�อออกหางานึ่ท่ำา  
โดยเม่�อปี พั.ศ. 2504 ได้ริเริ�มโครงการ  
“บ๊วยใหม่และเกาลัด” (New Plum and 
Chestnut : NPC) ซ่ึ่�งส่งเสริมการเพัาะปล่ก
บ๊วยและเกาลัดแท่นึ่การปล่กข้าวท่่�เป็นึ่ 
พ่ัชุหลักเดิม เป็นึ่จุดเริ�มต้่นึ่ของ “หน่ึ่�งหม่่บ้านึ่
หนึ่่�งผ่ลิต่ภัณ์ฑู์” หร่อ One Village One 
Product : OVOP ท่่�ได้กำาเนึ่ิดข่�นึ่ในึ่ พั.ศ. 
2522 และกลายเป็นึ่ร่ปแบบแห่งการพััฒนึ่า
ชุุมชุนึ่ท่่ �หลายประเท่ศท่ั �วโลกรวมถิ่่ง 
หน่ึ่�งต่ำาบลหน่ึ่�งผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู (OTOP) ของไท่ย
ไดห้ยิบนึ่ำามาประยุกต์่ใชุ้ในึ่ปัจจบัุนึ่ 
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ท้ือังถิ�นสู่่ส่ากล (Local Yet Global) 
ค่อ การผ่ลิต่สินึ่ค้าให้ได้มาต่รฐานึ่ระดับ
สากล แต่่ยังต่้องคงไว้ซึ่่�งกลิ�นึ่ ส่ และ
วัฒนึ่ธ์รรมของท้่องถิิ่�นึ่ 

เป็นอัิส่ร์ะ พั่ �งพัาตนเอัง 
และคิดอัย่างส่ร์้างส่ร์ร์ค์ 

(Self-reliance and Creativity)  
ค่อ การท่่�คนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่พั่�งพัาต่นึ่เองได ้ 
ไม่ผ่่กต่ิดกับนึ่โยบายของภาครัฐ และม่
อิสระในึ่การคิด สร้างสรรค์ และตั่ดสินึ่ใจ
ด้วยต่นึ่เอง โดยหน่ึ่วยงานึ่ของรัฐม่หน้ึ่าท่่�
เพั่ยงให้การสนึ่ับสนึุ่นึ่ท่างเท่คโนึ่โลย่ 
และการต่ลาดเท่่านัึ่�นึ่ 

การ์พั ัฒนาทืร์ ัพัยากร์ 
มนุษย์ (Human Resource 

Development) ค่อ การพััฒนึ่าคนึ่ให้ม่
ความกล้าท่้าท่าย ม่วิสัยท่ัศนึ่์กว้างไกล 
และสามารถิ่เป็นึ่ผ้่่นึ่ำาของชุุมชุนึ่ได้  

 และยังม่อ่กหลายปัจจัยท่่ �ท่ำาให ้
ไม่ว่าใครก็อยากสัมผ่ัสและครอบครอง
สินึ่ค้าท่้องถิ่ิ �นึ่จากญ่ �ป ุ �นึ่กันึ่ท่ั �งนึ่ั �นึ่  
โดยเบ่�องหลังความเฉิดฉายนัึ่�นึ่อย่่ท่่� : 

ชุ่จุด้เด้่นของท้องถิ่ิ�น 
...อัด้ให้้แน่นด้้วยุคุณภาพิ

 สิ�งท่่�สร้างความโดดเด่นึ่ท่่�ท่ำาให้คนึ่เห็นึ่
แล้วร่ ้ว่านึ่่�ค่อสินึ่ค้าท่้องถิ่ิ�นึ่ของญ่�ปุ �นึ่ 
นึ่อกจากคุณ์ภาพัคับแก้วแล้ว ยังเป็นึ่ 
การนึ่ำาลักษณ์ะเด่นึ่ของประวัต่ิศาสต่ร ์
วัฒนึ่ธ์รรมประเพัณ่์ ท่รัพัยากรธ์รรมชุาติ่
ภ่มิประเท่ศ ภ่มิอากาศ วัต่ถุิ่ดิบหร่อวัสดุ
ของท้่องถิิ่�นึ่นัึ่�นึ่ๆ มาปรับใชุ้กับผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ู
สร้างสินึ่ค้าท่่�ม่เอกลักษณ์์และของข่�นึ่ชุ่�อ
ของชุุมชุนึ่หร่อจังหวัด เชุ่นึ่ แอปเปิล 
ท่่ �ด ่ท่ ่ �ส ุดต่้องจากจังหวัดอาโอโมร ิ 
นึ่มท่่�อร่อยท่่�สุดต้่องจากจังหวัดฮอกไกโด
หร่อล่กท่้อท่่ �หวานึ่ฉำ �าท่่ �ส ุดต่้องจาก 
จังหวัดยามานึ่าชิุ 

กร้ะจายุมนต์เสน่ห้์ 
...ด้ึงด้่ด้ใจด้้วยุบร้ร้จุภัณฑ์์   

 ไม่พั่ดถิ่่งไม่ได้เพัราะหลายคนึ่ร่้ส่ก 
ต่ราต่ร่งเม่�อได้เห็นึ่บรรจุภัณ์ฑู์ของสินึ่ค้า
ท่่�มาพัร้อมกับกลิ�นึ่อายความเป็นึ่ญ่�ปุ�นึ่ 
ไม่ว่าจะเป็นึ่การท่ำาห่บห่อท่่�ม่ลวดลายของ
จุดเด่นึ่ของท้่องถิิ่�นึ่อย่างจุดชุมวิว สัญลักษณ์์
ท่างประวัต่ิศาสต่ร์หร่อสัต่ว์ท่่�พับมาก 
ในึ่ท้่องถิิ่�นึ่ หร่อการใชุ้ลวดลายแบบดั�งเดิม
ซ่ึ่�งได้ไอเด่ยมาจากผ่า้ฟุโรชิุกิ ซ่ึ่�งเป็นึ่ผ้่าท่่�
ใชุ้ห่อหุ้มสิ�งของต่่างๆ และใชุ้ห่อของขวัญ
ของฝากของชุาวญ่ �ปุ �นึ่สมัยโบราณ์  
ลายต่ัวอักษรญ่�ปุ �นึ่ท่่ �เข่ยนึ่ด้วยพั่่กันึ่  
ภาพัแหล่งผ่ลิต่และแหล่งท่่องเท่่ �ยว 
ท่่�บ่งชุ่ �ว่าผ่ลิต่ภัณ์ฑู์นึ่ั �นึ่มาจากท่่�ไหนึ่  

ภาพัวัฒนึ่ธ์รรมญ่�ปุ�นึ่อย่างชุุดกิโมโนึ่ 
ท่่ �เป็นึ่ชุุดประจำาชุาต่ิ รวมถิ่่งภาพั 
การละเล่นึ่และเท่ศกาลต่่างๆ ของ 
ท้่องถิิ่�นึ่นัึ่�นึ่ๆ บนึ่บรรจุภณั์ฑู ์ 

ละเอียุด้ทุกอณ ่
...บอกทุกสิ�งให้้คนร้่ ้

 ใส่ใจทุ่กรายละเอ่ยดเป็นึ่อ่กหนึ่่�ง
เสนึ่่ห์ท่่�ท่ำาให้คนึ่หลงรักสินึ่ค้าญ่�ปุ�นึ่  
โดยเฉพัาะการต่ิดป้ายไว้ท่่ �ส ินึ่ค้า 
หร่อผ่ักผ่ลไม้ ระบุว่าผ่ลิต่หร่อปล่ก 
จากจังหวัดไหนึ่ หร่อว่าท่้องถิ่ิ�นึ่ไหนึ่  
ซึ่่ �งนึ่อกจากจะท่ำาให้ล่กค้าได้ร ับร่ ้
ข้อม่ลแลว้ ยังจะชุ่วยให้อยากเล่อกซ่ึ่�อ
สินึ่ค้าข่�นึ่ชุ่�อจากท้่องถิิ่�นึ่นัึ่�นึ่ๆ และท่ำาให้
สินึ่ค้าด่ม่เอกลักษณ์์และเป็นึ่ของเกรด
พัรเ่ม่ยมมากข่�นึ่  

มีขายุแค่ที�นี� 
...มีขายุแค่ตอนนี� 

 การวางขายสินึ่ค้าแบบ Limited  
Edition ท่่ �ผ่ลิต่เพั่ �อจำาหนึ่่ายเฉพัาะ 
ชุ่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�งอย่างเท่ศกาล 
หรอ่ต่ามฤด่กาล และเฉพัาะสถิ่านึ่ท่�่ใด
สถิ่านึ่ท่่�หนึ่่ �งโดยใชุ้วัต่ถิุ่ดิบเด่นึ่ของ 
ท่้องถิ่ิ�นึ่ท่่�ม่ในึ่ชุ่วงนึ่ั�นึ่ เป็นึ่อ่กกลยุท่ธ์์ 
ท่่�ท่ำาให้สินึ่ค้า OVOP เป็นึ่ท่่�ต่้องการ 
ของผ่่้คนึ่ เชุ่นึ่ ของฝากท่่�ม่ลักษณ์ะ 
ของโต่เก่ยวท่าวเวอร์แห่งใหม่ต่้องซึ่่�อท่่� 
Tokyo Sky Tree เท่่านัึ่�นึ่หรอ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์
ท่ ่ �ม ่ร ่ปล ักษณ์์หร ่อส ่วนึ่ผ่สมของ 

1.

3.

2.
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ดอกซึ่ากุระท่่�หาซึ่่�อได้เฉพัาะชุ่วงฤด่ 
ใบไม้ผ่ลิ หร่อการออกแบบสินึ่ค้า 
ท่่ �ม ่เร ่ �องราวหร่อใชุ้ภาพัเก่ �ยวกับ 
ตุ่๊กต่าฮินึ่ะในึ่ชุ่วงเท่ศกาลฮินึ่ะมัต่ส่ร ิ
หร่อเท่ศกาลเด็กผ้่่หญิงในึ่ชุ่วงกลางเด่อนึ่
กุมภาพัันึ่ธ์์ถ่ิ่งต่น้ึ่ม่นึ่าคมของทุ่กป ี

ผูุ้ด้ร้้านค้า... 
กร้ะจายุสินค้าชุุมชุน 

 อ ่กหนึ่ ่ � งกลย ุท่ธ์ ์ท่ ่ �ด ันึ่ส ินึ่ค ้า 
ท่้องถิ่ิ �นึ่ญ่ �ปุ �นึ่ให้คนึ่ร่ ้จ ักแม้ไม่ได้ 
ไปเย่อนึ่ถิ่่งถิ่ิ �นึ่ ค่อ การเปิดร้านึ่ท่่� 
เร ่ยกว่า Antenna Shop ซึ่่ �งเป็นึ่ 
การรวบรวมสินึ่ค้าท่้องถิ่ิ�นึ่ ของข่�นึ่ชุ่�อ 
ของด่จากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่่�งมาไว้
ภายในึ่รา้นึ่เดย่วท่�่โต่เก่ยว เชุน่ึ่ รา้นึ่ท่่�
เป็นึ่แหล่งรวมของผ่ลผ่ลิต่พิัเศษเฉพัาะ
ของจังหวัดโอกินึ่าวาท่่ �เปิดท่ำาการ 
ในึ่กินึ่ซ่ึ่าเม่องโต่เก่ยว นึ่อกจากน่ึ่� ยังม่
ร ้านึ่ค้าริมท่างท่่ �ขายสินึ่ค้าชุุมชุนึ่ 
ให้กับผ้่่บริโภค โดยเฉพัาะนัึ่กท่่องเท่่�ยว
และรับซ่ึ่�อสินึ่ค้าชุุมชุนึ่จากคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่
และชุมุชุนึ่อ�่นึ่ๆ อก่ดว้ย 

แมสคอต... 
ท่ตส่งเสียุงปร้ะจำาถิ่ิ�น    

 บางท่ ้องถิ่ ิ �นึ่ม ่การออกแบบ 
แมสคอต่ประจำาท่้องถิ่ิ �นึ่ เพั่ �อชุ่วย
ประชุาสัมพัันึ่ธ์์ ด่งด่ดนึ่ักท่่องเท่่�ยว  
และใชุ ้ ในึ่การออกแบบส ินึ่ค ้ า  
ซึ่่ �งท่ำาให้เห็นึ่แล้วร่ ้ท่ันึ่ท่่ว่าของนึ่ั �นึ่ 
มาจากท่อ้งถิิ่�นึ่ใด เชุน่ึ่ หม่ดำาแก้มแดง
“คุมะมง” ของจังหวัดคุมาโมโต่ะท่่�วันึ่น่ึ่�
ดังไปท่ั�วโลก หร่อแมว “ฮิโกะเนึ่่ยนึ่” 
เม่องฮิโกเนึ่ะ จังหวัดชิุงะ 

 และน่ึ่�ค่อเบ่�องหลังแห่งความสำาเร็จ
ท่ ่ � เก ิดจากพัลังของคนึ่ในึ่ชุ ุมชุนึ่  
ขุมกำาลังสำาคัญท่่ �ท่ำาให้ความเป็นึ่ 
ท่้องถิ่ิ �นึ่และสินึ่ค้าชุุมชุนึ่ของญ่�ปุ �นึ่ 
ขจรไปไกลและอย่ ่ในึ่ใจของผ่่ ้คนึ่ 
เสมอมา   
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NATIPONG  
ยุกเคร้่�องล่กปัด้บนชุุด้มโนร้าห้์  
ส่่งานคร้าฟต์สไตล์โบฮีเมียุน 

 ของฝากจากปักษ์ใต่้จะไม่ม่เร่�องของมโนึ่ราห์
ได้อย่างไร โดยเฉพัาะผ่ลงานึ่ชิุ�นึ่เอกจาก เนึ่ติ่พังศ์
ไล่สาม เจ้าของแบรนึ่ด์ Natipong และประธ์านึ่
กลุ่มวิสาหกิจชุุมชุนึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์หัต่ถิ่กรรมล่กปัด
มโนึ่ราห์บ้านึ่ขาว อำาเภอระโนึ่ด จังหวัดสงขลา  
ท่่�ได้หยิบเท่คนึ่ิคเก่าแก่ของการร้อยล่กปัดชุุด
มโนึ่ราห์มาผ่สมผ่สานึ่กับความร้่ด้านึ่การออกแบบ
จนึ่ออกมาเป็นึ่ของต่กแต่่งบ้านึ่ เคร่ �องใชุ  ้
และเคร�่องประดับส่สันึ่สดใสสดุค่ล ไม่ว่าจะเป็นึ่ 
กระเป๋าสะพัาย สร้อยข้อม่อ ต่่างห ่ พัวงกุญแจ 
โคมไฟ ม่านึ่ แจกันึ่ ไปจนึ่ถ่ิ่งกรงนึ่ก 

Natipong

    วัันวิัสั� ง�มแสังชัยกิจุ้

CREATIVE IDEA

ยุคน่�จัะทำำ� “ส่ินค��ของฝ�ก ของทำ่�รู้ะลื่ึก” ให�โดันใจันักทำ่องเทำ่�ยวไดั�  
ข�ยแค่เรู้่�องรู้�วคว�มเป้็นชุ้มช้นอย่�งเดั่ยวคงไม่พัอ เพัรู้�ะถี��อย�กจัะเพัิ�มม้ลื่ค่�ให�ส่ินค��ชุ้มช้น 

ทำั�งป้ังแลื่ะดัังไดั�ในครู้�วเดั่ยว ต�องม�พัรู้�อมกับคว�มส่รู้��งส่รู้รู้ค์  
แลื่ะน่�ค่อ 10 ส่ินค��ของฝ�ก ของทำ่�รู้ะลื่ึกทำ่�ผ่่�นก�รู้ครู้่เอตจันลื่้กค��ต�องรู้�องว��ว 

แปลงโฉมู่สินค์้าชุุมู่ชุนเป็นขอุงฝากิ  
ขอุงท่�ระลึกิด้่ไซน์เกิ๋

10 Unique Souvenir Ideas

VARNI 
พิลิกชุีพิกร้ะจ่ด้ศ่นยุ์ค่า
เป็นกร้ะเป๋าเลอค่าฮิตติด้เทร้นด์้ 

 จากวัชุพ่ัชุไร้ค่าแถิ่วท่ะเลน้ึ่อยในึ่พััท่ลุง
 กลายเป็นึ่ของฝากข่�นึ่ห้างฯ แถิ่มโด่งดัง 
ในึ่โลกโซึ่เชุ่ยล กับกระเป๋ากระจ่ดของวิสาหกิจ
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ดอกซึ่ากุระท่่�หาซึ่่�อได้เฉพัาะชุ่วงฤด่ 
ใบไม้ผ่ลิ หร่อการออกแบบสินึ่ค้า 
ท่่ �ม ่เร ่ �องราวหร่อใชุ้ภาพัเก่ �ยวกับ 
ตุ่๊กต่าฮินึ่ะในึ่ชุ่วงเท่ศกาลฮินึ่ะมัต่ส่ร ิ
หร่อเท่ศกาลเด็กผ้่่หญิงในึ่ชุ่วงกลางเด่อนึ่
กุมภาพันัึ่ธ์์ถ่ิ่งต่น้ึ่ม่นึ่าคมของทุ่กปี 

ผูุ้ด้ร้้านค้า... 
กร้ะจายุสินค้าชุุมชุน 

 อ ่กหนึ่ ่ � งกลย ุท่ธ์ ์ท่ ่ �ด ันึ่ส ินึ่ค ้า 
ท่้องถิ่ิ �นึ่ญ่ �ปุ �นึ่ให้คนึ่ร่ ้จ ักแม้ไม่ได้ 
ไปเย่อนึ่ถิ่่งถิ่ิ �นึ่ ค่อ การเปิดร้านึ่ท่่� 
เร ่ยกว่า Antenna Shop ซึ่่ �งเป็นึ่ 
การรวบรวมสินึ่ค้าท่้องถิ่ิ�นึ่ ของข่�นึ่ชุ่�อ 
ของด่จากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่่�งมาไว้
ภายในึ่ร้านึ่เด่ยวท่่�โต่เก่ยว เชุ่นึ่ ร้านึ่ท่่�
เป็นึ่แหล่งรวมของผ่ลผ่ลิต่พิัเศษเฉพัาะ
ของจังหวัดโอกินึ่าวาท่่ �เปิดท่ำาการ 
ในึ่กินึ่ซ่ึ่าเม่องโต่เก่ยว นึ่อกจากน่ึ่� ยังม่
ร ้านึ่ค้าริมท่างท่่ �ขายสินึ่ค้าชุุมชุนึ่ 
ให้กับผ้่่บริโภค โดยเฉพัาะนัึ่กท่่องเท่่�ยว
และรับซ่ึ่�อสินึ่ค้าชุุมชุนึ่จากคนึ่ในึ่ชุุมชุนึ่
และชุุมชุนึ่อ่�นึ่ๆ อ่กด้วย 

แมสคอต... 
ท่ตส่งเสียุงปร้ะจำาถิ่ิ�น    

 บางท่ ้องถิ่ ิ �นึ่ม ่การออกแบบ 
แมสคอต่ประจำาท่้องถิ่ิ �นึ่ เพั่ �อชุ่วย
ประชุาสัมพัันึ่ธ์์ ด่งด่ดนึ่ักท่่องเท่่�ยว  
และใชุ ้ ในึ่การออกแบบส ินึ่ค ้ า  
ซึ่่ �งท่ำาให้เห็นึ่แล้วร่ ้ท่ันึ่ท่่ว่าของนึ่ั �นึ่ 
มาจากท้่องถิิ่�นึ่ใด เชุ่นึ่ หม่ดำาแก้มแดง
“คุมะมง” ของจังหวัดคุมาโมโต่ะท่่�วันึ่น่ึ่�
ดังไปท่ั�วโลก หร่อแมว “ฮิโกะเนึ่่ยนึ่” 
เม่องฮิโกเนึ่ะ จังหวัดชุงิะ 

 และน่ึ่�ค่อเบ่�องหลังแห่งความสำาเร็จ
ท่ ่ � เก ิดจากพัลังของคนึ่ในึ่ชุ ุมชุนึ่  
ขุมกำาลังสำาคัญท่่ �ท่ำาให้ความเป็นึ่ 
ท่้องถิ่ิ �นึ่และสินึ่ค้าชุุมชุนึ่ของญ่�ปุ �นึ่ 
ขจรไปไกลและอย่ ่ในึ่ใจของผ่่ ้คนึ่ 
เสมอมา   
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NATIPONG  
ยุกเคร้่�องล่กปัด้บนชุุด้มโนร้าห้์  
ส่่งานคร้าฟต์สไตล์โบฮีเมียุน 

 ของฝากจากปักษ์ใต่้จะไม่ม่เร่�องของมโนึ่ราห์
ได้อย่างไร โดยเฉพัาะผ่ลงานึ่ชิุ�นึ่เอกจาก เนึ่ติ่พังศ์
ไล่สาม เจ้าของแบรนึ่ด์ Natipong และประธ์านึ่
กลุ่มวิสาหกิจชุุมชุนึ่ผ่ลิต่ภัณ์ฑู์หัต่ถิ่กรรมล่กปัด
มโนึ่ราห์บ้านึ่ขาว อำาเภอระโนึ่ด จังหวัดสงขลา  
ท่่�ได้หยิบเท่คนึ่ิคเก่าแก่ของการร้อยล่กปัดชุุด
มโนึ่ราห์มาผ่สมผ่สานึ่กับความร้่ด้านึ่การออกแบบ
จนึ่ออกมาเป็นึ่ของต่กแต่่งบ้านึ่ เคร่ �องใชุ  ้
และเคร�่องประดับส่สันึ่สดใสสดุค่ล ไมว่่าจะเป็นึ่ 
กระเป๋าสะพัาย สร้อยข้อม่อ ต่่างห ่ พัวงกุญแจ 
โคมไฟ ม่านึ่ แจกันึ่ ไปจนึ่ถ่ิ่งกรงนึ่ก 

Natipong

    วัันวิัสั� ง�มแสังชัยกิจุ้

CREATIVE IDEA

ยุคน่�จัะทำำ� “ส่ินค��ของฝ�ก ของทำ่�รู้ะลื่ึก” ให�โดันใจันักทำ่องเทำ่�ยวไดั�  
ข�ยแค่เรู้่�องรู้�วคว�มเป้็นชุ้มช้นอย่�งเดั่ยวคงไม่พัอ เพัรู้�ะถี��อย�กจัะเพัิ�มม้ลื่ค่�ให�ส่ินค��ชุ้มช้น 

ทำั�งป้ังแลื่ะดัังไดั�ในครู้�วเดั่ยว ต�องม�พัรู้�อมกับคว�มส่รู้��งส่รู้รู้ค์  
แลื่ะน่�ค่อ 10 ส่ินค��ของฝ�ก ของทำ่�รู้ะลื่ึกทำ่�ผ่่�นก�รู้ครู้่เอตจันลื่้กค��ต�องรู้�องว��ว 

แปลงโฉมู่สินค์้าชุุมู่ชุนเป็นขอุงฝากิ  
ขอุงท่�ระลึกิด้่ไซน์เกิ๋

10 Unique Souvenir Ideas

VARNI 
พิลิกชุีพิกร้ะจ่ด้ศ่นยุ์ค่า
เป็นกร้ะเป๋าเลอค่าฮิตติด้เทร้นด์้ 

 จากวัชุพ่ัชุไร้ค่าแถิ่วท่ะเลน้ึ่อยในึ่พััท่ลุง
 กลายเป็นึ่ของฝากข่�นึ่ห้างฯ แถิ่มโด่งดัง 
ในึ่โลกโซึ่เชุ่ยล กับกระเป๋ากระจ่ดของวิสาหกิจ
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ชุุมชุนึ่หัต่ถิ่กรรมกระจ่ดวรรณ์่ (Varni Craft) ท่่�มาพัร้อมกับลวดลายสุดชุิก 
หลุดจากกรอบลายสานึ่แบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นึ่ลายผ้่่หญิง ดอกไม้หร่อน้ึ่องหมา 
และเฉดส่ท่่ �หลากหลาย ไล่โท่นึ่ส่โชุว์ความร่วมสมัยอย่างโท่นึ่พัาสเท่ล  
เพิั�มความละมุนึ่ใจสบายต่า ต่อบโจท่ย์สายแฟชัุ�นึ่ท่่�ต้่องร่บคว้า ร่บม่!  

: VARNI  

NINECHAIDEE 
ปักอักษร้ไทยุ-ล้านนา อวด้โฉมเด่้นบนผู่้นผู้้า  

 ไม่ใชุ่หนึ่ังส่อก็อ่านึ่ได้ เม่�อแบรนึ่ด์ Ninechaidee (นึ่ายใจด่)  
แห่งชุ ุมชุนึ่ออนึ่ใต่้ อ ำาเภอสันึ่ก ำาแพัง จ ังหว ัดเชุ ่ยงใหม ่ 
หยิบพัยัญชุนึ่ะไท่ยต่ั�งแต่่ ก.ไก่ ถิ่่ง ฮ.นึ่กฮ่ก และอักษรล้านึ่นึ่า  
มาปักเป็นึ่ลวดลายบนึ่เส่�อผ่้าและกระเป๋าผ่้าฝ้ายได้อย่างเป็นึ่ 
เอกลักษณ์์ไม่เหม่อนึ่ใคร ของท่่�ระล่กแบบนึ่่� จะฝากไปให้เด็กๆ  
ได้ฝึกอ่านึ่ หร่อให้ผ้่่ใหญ่ได้ใชุ้งานึ่ก็ด่ไม่ต่่างกันึ่   

                                      : Ninechaidee

AMPHAN เสน่ห์้เคร่้�องห้อมร่้ปทร้งเก๋ 

 แบรนึ่ด์จากจังหวัดต่ากท่่�เกิดจากกลุ่มธ่์ปหอมอัมพัันึ่ ผ้่่ผ่ลิต่สินึ่ค้า OTOP ชัุ�นึ่เย่�ยมประจำาอำาเภอแม่สอด 
ต่่อยอดผ่ลิต่เป็นึ่เคร่�องหอมและผ่ลิต่ภัณ์ฑ์ูด่ดกลิ�นึ่สุดสร้างสรรค์ในึ่ชุ่�อ Amphan ด้วยไอเด่ยการออกแบบ 
ถ่ิ่านึ่ด่ดกลิ�นึ่ร่ปท่รงหินึ่ส่ดำาแซึ่มขาวสุดค่ลท่่�ผ่ลิต่จากกากถ่ิ่านึ่เมล็ดปาล์มท่�่เหล่อทิ่�งจากโรงงานึ่สกัด 
นึ่ำ�ามันึ่ปาล์มในึ่ท่้องถิ่ิ�นึ่ และเคร่�องหอมท่่�มาในึ่ร่ปท่รงของมะกร่ด ต่้นึ่กระบองเพัชุรในึ่กระถิ่าง ปะการัง  
และอาคาร งานึ่น่ึ่�ไดทั้่�งของแต่่งบ้านึ่สุดเก๋ ดับกลิ�นึ่ไม่พ่ังประสงค์ และบ้านึ่หอมๆ ในึ่คราวเด่ยวกันึ่  

: Amphan

MINI เปลญวน  
ที�พัิกม่อถ่ิ่อของคนรุ่้นให้ม่

 เร่ยกว่าเป็นึ่ของฝากท่่�เข้ากับไลฟ์สไต่ล์
คนึ่ยุคน่ึ่�สุดๆ เม่�อชุุมชุนึ่หัต่ถิ่กรรมเปลญวนึ่
บ้านึ่แม่พัระประจักษ์ อำาเภอสองพั่�นึ่้อง 
จังหวัดสุพัรรณ์บุร่ ปิ�งไอเด่ยท่ำาการย่อไซึ่ส์
เปลญวนึ่เต่่ยงชุายหาดขนึ่าดปกต่ิท่่�เป็นึ่
สินึ่ค้าเร่อธ์งของชุุมชุนึ่ ให้เป็นึ่ไซึ่ส์มินึ่ ิ
เพ่ั�อใชุ้วางโท่รศัพัท์่ พ่ัวงด้วยท่่�เส่ยบปากกา
พัร้อมสรรพั ท่่�สำาคัญไม่ต่้องห่วงเร่�อง 
ความท่นึ่ท่านึ่ เพัราะใชุ้ด้ายท่อผ้่าเป็นึ่วัสดุ
ท่่�ถิ่อดแบบมาจากต้่นึ่ฉบับเป๊ะๆ

: เปลญวน  
บ้านแม่พัร์ะปร์ะจักษ์
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SOCOON ร้้อยุเรี้ยุงรั้งไห้ม 
เป็นโคมไฟปร้ะดั้บบ้าน   

 “เพัราะรังไหมไปได้ไกลกว่านึ่่�” ค่อความคิดจุดประกายให้ กิต่ต่ิศักดิ�  
ขจรภัย ท่ายาท่ของประธ์านึ่กลุ่มวิสาหกิจชุุมชุนึ่รังไหมประดิษฐ์ จังหวัดสระบุร่
ยกระดบัสินึ่คา้จากพัวงกญุแจรงัไหมท่�่เคยขายได้แค่พัวงละ 10 บาท่ในึ่รุ่นึ่แม่
สร้างเป็นึ่แบรนึ่ด์ Socoon นึ่ำารังไหมเปล่านึ่ับร้อยท่่�เอาเส้นึ่ใยหร่อเส้นึ่ไหม 
ออกแล้วโดยไม่ได้ท่ำาร้ายต่ัวไหมมาเย็บต่่อกันึ่ จนึ่เกิดเป็นึ่โคมไฟรังไหม 
ด่ไซึ่นึ่์เก๋ ท่่�บิดเป็นึ่ร่ปท่รงต่่างๆ ได้ต่ามใจ จะใชุ้เป็นึ่โคมไฟต่ั�งโต่๊ะก็ได ้
แขวนึ่เพัดานึ่หรอ่ผ่นัึ่งกด่็ ท่่�สำาคัญค่อ สรา้งม่ลค่าเพั�ิมให้กับสินึ่ค้าได้มากข่�นึ่
กว่า 100 เท่่าตั่ว   : Socoon

จักสานไม้ไผู่้หุ้้มปากกา 
สวยุสง่าแบบไทยุ 

 ยกระดับปากกาให้ด ่ด ่ม ่สไต่ล  ์
จนึ่ได้ข่�นึ่ไปขายบนึ่เคร่�องบินึ่ เม่�อกลุ่ม
จักสานึ่ไม้ไผ่่หุ้มเซึ่รามิค จังหวัดสระแก้ว
คัดสรรวัสดุจากธ์รรมชุาต่ิอย่างไม้ไผ่ ่
ท่่�ปล่กในึ่ท้่องถิิ่�นึ่ นึ่ำามาสานึ่ด้วยม่ออย่าง
พิัถ่ิ่พิัถัิ่นึ่ จนึ่ได้ลายไท่ยท่่�เป็นึ่เอกลักษณ์์

โอบล้อมเคร ่ �องเข ่ยนึ่ประจ ำากาย  
ซ่ึ่�งสามารถิ่สลักชุ่�อเจ้าของได้ และเปล่�ยนึ่
ไส้ไดเ้ม่�อหม่กหมด 

: จักส่านไม้ไผ่หุ้มเซร์ามิค  
จังหวัดส่ร์ะแก้ว

YAYEE  
ปลุกชีุพิชุุด้ผู้้าปาเต๊ะให้้สด้ให้ม่ 
ไม่ว่ารุ่้นไห้นใส่ก็สวยุ

 เปล่�ยนึ่ภาพัจำาของชุุดผ่้าปาเต่๊ะ 
ท่่�ด่แก่และไม่ทั่นึ่สมัย ให้เป็นึ่ชุุดท่่�แม้แต่่
วัยรุ่นึ่ก็ใส่ได้ด้วยฝีม่อของ พังศ์พิัวิชุญ์
ท่ั�วไต่รภพั ท่ายาท่รุ่นึ่สองของบริษัท่  
สิภัท่รต่รา จำากัด ธุ์รกิจขายของท่่�ระล่ก
ในึ่จังหวัดภ่เก็ต่ ท่่�ลุกข่�นึ่มาปัดฝุ�นึ่ 
ออกแบบใหม่ให้ชุุดพั่�นึ่เม่องอย่าง 
ชุุดผ้่าปาเต่ะ๊แบรนึ่ด์ Yayee ด่เรย่บหร่
 ม่สไต่ล์และทั่นึ่สมัย แต่่ยังคงกลิ�นึ่อาย
ของความเปน็ึ่ปาเต่ะ๊ไว้ไดอ้ยา่งลงต่วั  

: ชัุดผ้าปาเต๊ะ Yayee

อาตี�โกป้� จับเค้กมาใส่โอ่ง

 เม่ �อพั่ดถิ่่ง “โอ่ง” ต่้องราชุบุร ่ 
และครั�งนึ่่�ไปสุดกว่าเดิม เพัราะแบรนึ่ด ์
“อาต่่�โกปี�” หยิบสัญลักษณ์์จังหวัด 
มาผ่สานึ่กับขนึ่มเค ้กออกมาเป ็นึ่  
“เค้กโอ่ง” โดยม่ท่ั�งแบบโอ่งท่่�กินึ่ได ้ 
ซ่ึ่�งผ่ลิต่จากแป้งขนึ่มปังหร่อแป้งพัายร่วนึ่
และเค้กโอ่งท่่�กินึ่ได้เฉพัาะเนึ่่�อเค้กแล้ว
เก็บโอ่งไว้เป็นึ่ของท่่�ระล่ก อ่กไอเด่ย 
สุดคร่เอต่ท่่�นึ่ำาของข่�นึ่ชุ่�อประจำาจังหวัด
มาสร้างสรรค์เป็นึ่สินึ่ค้าท่ำาเง ินึ่ได  ้
ไม่เหม่อนึ่ใคร 

: อัาต่�โกป๊� จังหวัดร์าชับุร์ ่   

จันท์ชุอง  
เคร่้�องปร้ะดั้บจากทุเรี้ยุนแท้ๆ 
ส่งตร้งจากต้น

 ว ้าวได ้อ ่กก ับเคร ่ �องประด ับ 
แบรนึ่ด์จันึ่ท่์ชุองของกลุ่มวิสาหกิจ 
ชุุมชุนึ่สต่ร่จ้าวภ่ผ่า จังหวัดจันึ่ท่บุร ่ 
ท่่�มาในึ่ร่ปแบบของ “ล่กทุ่เร่ยนึ่จิ�ว  
ของจริงส่งต่รงจากต่้นึ่” ไม่ว่าจะเป็นึ่
ต่ ่างห ่  สร ้อยคอ สร ้อยข ้อม ่อ  
ก�ิบติ่ดผ่ม พัวงกุญแจ และของใชุอ่้�นึ่ๆ
อย่างท่่ �เส่ยบปากกา ท่่ �นึ่ำาไปผ่่านึ่
กระบวนึ่การอบ บ้างคงส่ธ์รรมชุาติ่ไว้ 
บ้างแต่่งเต่ิมส่ท่องกลายเป็นึ่ทุ่เร่ยนึ่
มงคล ด่ไซึ่นึ่์เด็ดจาก ลิล่ � แซึ่่ต่ั �ง  
ประธ์านึ่กลุ่มฯ ท่่�อยากเพัิ�มม่ลค่า 
ให้กับทุ่เร่ยนึ่ท่่�ถ่ิ่กคัดออกในึ่การตั่ดแต่่ง
ผ่ลผ่ลิต่ของชุุมชุนึ่และชุาวสวนึ่แท่นึ่ท่่�
การท่�ิงไปเฉยๆ    

: จันทื์ชัอัง
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ด่ไซึ่นึ่์เก๋ ท่่�บิดเป็นึ่ร่ปท่รงต่่างๆ ได้ต่ามใจ จะใชุ้เป็นึ่โคมไฟต่ั�งโต่๊ะก็ได ้
แขวนึ่เพัดานึ่หร่อผ่นัึ่งก็ด่ ท่่�สำาคัญค่อ สร้างม่ลค่าเพิั�มให้กับสินึ่ค้าได้มากข�่นึ่
กว่า 100 เท่่าตั่ว   : Socoon

จักสานไม้ไผู่้หุ้้มปากกา 
สวยุสง่าแบบไทยุ 

 ยกระดับปากกาให้ด ่ด ่ม ่สไต่ล  ์
จนึ่ได้ข่�นึ่ไปขายบนึ่เคร่�องบินึ่ เม่�อกลุ่ม
จักสานึ่ไม้ไผ่่หุ้มเซึ่รามิค จังหวัดสระแก้ว
คัดสรรวัสดุจากธ์รรมชุาต่ิอย่างไม้ไผ่ ่
ท่่�ปล่กในึ่ท้่องถิิ่�นึ่ นึ่ำามาสานึ่ด้วยม่ออย่าง
พิัถ่ิ่พิัถัิ่นึ่ จนึ่ได้ลายไท่ยท่่�เป็นึ่เอกลักษณ์์

โอบล้อมเคร ่ �องเข ่ยนึ่ประจ ำากาย  
ซ่ึ่�งสามารถิ่สลักชุ่�อเจ้าของได้ และเปล่�ยนึ่
ไส้ได้เม่�อหม่กหมด 

: จักส่านไม้ไผ่หุ้มเซร์ามิค  
จังหวัดส่ร์ะแก้ว

YAYEE  
ปลุกชีุพิชุุด้ผู้้าปาเต๊ะให้้สด้ให้ม่ 
ไม่ว่ารุ่้นไห้นใส่ก็สวยุ

 เปล่�ยนึ่ภาพัจำาของชุุดผ่้าปาเต่๊ะ 
ท่่�ด่แก่และไม่ทั่นึ่สมัย ให้เป็นึ่ชุุดท่่�แม้แต่่
วัยรุ่นึ่ก็ใส่ได้ด้วยฝีม่อของ พังศ์พิัวิชุญ์
ท่ั�วไต่รภพั ท่ายาท่รุ่นึ่สองของบริษัท่  
สิภัท่รต่รา จำากัด ธุ์รกิจขายของท่่�ระล่ก
ในึ่จังหวัดภ่เก็ต่ ท่่�ลุกข่�นึ่มาปัดฝุ�นึ่ 
ออกแบบใหม่ให้ชุุดพั่�นึ่เม่องอย่าง 
ชุุดผ้่าปาเต่ะ๊แบรนึ่ด์ Yayee ด่เร่ยบหร่
 ม่สไต่ล์และทั่นึ่สมัย แต่่ยังคงกลิ�นึ่อาย
ของความเป็นึ่ปาเต๊่ะไว้ได้อย่างลงตั่ว  

: ชัุดผ้าปาเต๊ะ Yayee

อาตี�โกป้� จับเค้กมาใส่โอ่ง

 เม่ �อพั่ดถิ่่ง “โอ่ง” ต่้องราชุบุร ่ 
และครั�งนึ่่�ไปสุดกว่าเดิม เพัราะแบรนึ่ด ์
“อาต่่�โกปี�” หยิบสัญลักษณ์์จังหวัด 
มาผ่สานึ่กับขนึ่มเค ้กออกมาเป ็นึ่  
“เค้กโอ่ง” โดยม่ท่ั�งแบบโอ่งท่่�กินึ่ได ้ 
ซ่ึ่�งผ่ลิต่จากแป้งขนึ่มปังหร่อแป้งพัายร่วนึ่
และเค้กโอ่งท่่�กินึ่ได้เฉพัาะเนึ่่�อเค้กแล้ว
เก็บโอ่งไว้เป็นึ่ของท่่�ระล่ก อ่กไอเด่ย 
สุดคร่เอต่ท่่�นึ่ำาของข่�นึ่ชุ่�อประจำาจังหวัด
มาสร้างสรรค์เป็นึ่สินึ่ค้าท่ำาเง ินึ่ได  ้
ไม่เหม่อนึ่ใคร 

: อัาต่�โกป๊� จังหวัดร์าชับุร์ ่   

จันท์ชุอง  
เคร่้�องปร้ะดั้บจากทุเรี้ยุนแท้ๆ 
ส่งตร้งจากต้น

 ว ้าวได ้อ ่กก ับเคร ่ �องประด ับ 
แบรนึ่ด์จันึ่ท่์ชุองของกลุ่มวิสาหกิจ 
ชุุมชุนึ่สต่ร่จ้าวภ่ผ่า จังหวัดจันึ่ท่บุร ่ 
ท่่�มาในึ่ร่ปแบบของ “ล่กทุ่เร่ยนึ่จิ�ว  
ของจริงส่งต่รงจากต่้นึ่” ไม่ว่าจะเป็นึ่
ต่ ่างห ่  สร ้อยคอ สร ้อยข ้อม ่อ  
กิ�บติ่ดผ่ม พัวงกุญแจ และของใชุ้อ่�นึ่ๆ
อย่างท่่ �เส่ยบปากกา ท่่ �นึ่ำาไปผ่่านึ่
กระบวนึ่การอบ บ้างคงส่ธ์รรมชุาต่ไิว้ 
บ้างแต่่งเต่ิมส่ท่องกลายเป็นึ่ทุ่เร่ยนึ่
มงคล ด่ไซึ่นึ่์เด็ดจาก ลิล่ � แซึ่่ต่ั �ง  
ประธ์านึ่กลุ่มฯ ท่่�อยากเพัิ�มม่ลค่า 
ให้กับทุ่เร่ยนึ่ท่่�ถ่ิ่กคัดออกในึ่การตั่ดแต่่ง
ผ่ลผ่ลิต่ของชุุมชุนึ่และชุาวสวนึ่แท่นึ่ท่่�
การทิ่�งไปเฉยๆ    

: จันทื์ชัอัง
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นินทา หร่อื่ไมี่ชอื่บเรา

แต่่เรามีีสิิทธิ์ิ�ที�จะไมี่โกรธิ์  

เรามีีสิิทธิ์ิ�ที�จะไมี่เกลีียดเขาต่อื่บ

เพราะน่�นค่อื่การปกป้อื่งใจเราเอื่ง  

ทำาให้ใจเราเป็นสิุข

ไมี่พ่ายแพ้ต่่อื่สิิ�งเหลี่าน่�น  

ปกป้อื่งใจต่่วเอื่งได้
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ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(อุุดรธานีี หนองบััวลำำ�ภูู หนองค�ย เลำย บึังก�ฬ)
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โทรศััพท์ 0 4220 7232-6, 0 4220 7238
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ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 4 
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นนทบุัรี ร�ชบุัรี สูมุทรสู�คร สูระบุัรี ปทุมธ�นี 
สูมุทรสูงคร�ม เพชรบุัรี ประจวบัคีรีขัันธ์)
117 ม. 1 ถนนม�ลัำยแมน ต.ดอนกำ�ย�น อ.เมือง 
จ.สุูพรรณบุัรี 72000
โทรศััพท์ 0 3544 1027,
0 3544 1029, 0 3544 1031
โทรสู�ร 0 3544 1030
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ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 8
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ชัยน�ท สิูงห์บุัรี ลำพบุัรี อ่�งทอง)
200 ม.8 ถนนเลีำ�ยงเมือง ต.ท่�หลำวง 
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศััพท์ 0 5661 3161-5
โทรสู�ร 0 5661 3559
E-mail : ipc3@dip.go.th

ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 3

(พิษณุโลก สุูโขัทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูัรณ์ ต�ก)
292 ถนนเลีำ�ยงเมือง-นครสูวรรค์
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(เชีีย์งใหม่ เชียงร�ย แม่ฮ่่องสูอน ลำำ�พูน ลำำ�ป�ง พะเย� แพร่ น่�น)
158 ถนนทุ่งโฮ่เต็ลำ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
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ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 1
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ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 5 

(นีครราชีสี่มา ชัยภููมิ บุัรีรัมย์ สุูรินทร์)
333 ถนนมิตรภู�พ ต.สููงเนิน

อ.สููงเนิน จ.นครร�ชสีูม� 30170
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ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 6 

(อุุบุลราชีธานีี ยโสูธร อำ�น�จเจริญ ศัรีสูะเกษ)
222 ม.24 ถนนคลัำงอ�วุธ ต.ขั�มใหญ่

อ.เมือง จ.อุบัลำร�ชธ�นี 34000      
โทรศััพท์ 0 4531 3772, 0 4531 3945,

0 4531 4216, 0 4531 4217
โทรสู�ร 0 4531 2378, 0 4531 2493 

E-mail : ipc7@dip.go.th

ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 7 

(สุ่ราษฎร์ธานีี นครศัรีธรรมร�ช กระบีั� 
ภููเก็ต พังง� ระนอง ชุมพร ตรัง พัทลุำง)
131 ม. 2 ถนนเทพรัตนกวี ต.วัดประดู่  
อ.เมือง จ.สุูร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทรศััพท์ 0 7720 0395-8 
โทรสู�ร 0 7720 0449 
E-mail : ipc10@dip.go.th

ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 10
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(ส่งขลา สูตูลำ ยะลำ� ปัตต�นี นร�ธิว�สู)
165 ถนนก�ญจนวนิช ต.นำ��น้อย อ.ห�ดใหญ่ จ.สูงขัลำ� 90110
โทรศััพท์ 0 7421 1905-8 
โทรสู�ร 0 7421 1904 
E-mail : ipc11@dip.go.th

ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 11
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โทรสู�ร 0 3827 3701
E-mail : ipc9@dip.go.th

ศููนีย์์ส่่งเส่ริมอุุตส่าหกรรมภาคทีี่� 9 
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แต่่เรามีีสิิทธิ์ิ�ที�จะไมี่โกรธิ์  
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(สุ่พรรณบุุรี ก�ญจนบุัรี พระนครศัรีอยุธย� นครปฐม 
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ผูป้ระกอบการมือใหม่ 
เริม่ต้นอย่างไรให้เป็นต่อ

StartStart

ธรุกจิมือใหม่บนโลกกว้างของ
แคคตสั

แจ้งเกดิสเต๊กครเูต้ย
ร้านดังเมอืงชมุแพ
อร่อยเดด็ด้วยเตาย่างหนิลาวา

Jello Boom
ระเบดิความอร่อย
สอดไส้ความส�าเรจ็
แบบหน่ึงเดยีวในโลก

แนวทางการพฒันา
และช่วยเหลอืผูป้ระกอบการใหม่
ในสถานการณ์โควิด
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