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คำ�นำ�

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นคำ�ใหม่ที่หล�ยคนเคยได้ยินและรู้จัก

ม�ก่อนแล้ว แต่ประช�ชนส่วนใหญ่อ�จยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่�ไรนัก  หลังจ�กที่รัฐบ�ลเริ่ม

ให้คว�มสำ�คัญกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ เร�คงต้องทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเรื่องก�รค้�

ก�รข�ย และก�รผลิตสินค้�ต่�งๆ ของประเทศไทยม�กขึ้น เพร�ะเร�เป็นเพียงประเทศ

เล็กๆ ที่มีประช�กร ๖๒ ล้�นคน แต่ยังคงค้�ข�ยพึ่งพ�กับทั่วโลกอยู่ต่อไป จึงไม่อ�จ

ปฏิเสธทิศท�งกระแสโลกได้ โดยเมื่อหันกลับม�มองอย่�งลึกซึ้ง ก็พบว่� “เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์” สำ�หรับประเทศไทย ได้เกิดขึ้นม�น�นแล้ว อยู่คู่กับศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญ�ของท้องถ่ินไทยท่ีมีอยู่หล�กหล�ย ปัญห�ก็มีเพียงว่� ท่ีผ่�นม�เร�ยังไม่ส�ม�รถ

นำ�ม�ประยุกต์ต่อยอด หรือสร้�งมูลค่�ได้อย่�งเต็มที่

นิทรรศก�รร�งวัลพระร�ชท�น “ไทยสร้างสรรค์” ที่สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�

องค์คว�มรู้ (สบร.) ได้จัดขึ้นนี้ น่�จะเป็นตัวอย่�งของก�รเปิดมุมมองใหม่ได้เป็นอย่�งด ี

และประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ชมมีแรงบันด�ลใจ ส�ม�รถคิดสร้�งสรรค์

ผลง�นใหม่ๆ ได้จ�กสิ่งรอบตัว และเริ่มพัฒน�ไปสู่หนท�งก�รทำ�ธุรกิจสมัยใหม่ได้ม�กขึ้น

เร่ือยๆ เม่ือน้ันเศรษฐกิจสร้�งสรรค์จึงจะมีบทบ�ทขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย

ได้อย่�งย่ังยืน

โอก�สนี้ ขอขอบคุณท่�นที่ปรึกษ� ประธ�นและกรรมก�รทุกท่�นที่มีบทบ�ทสำ�คัญใน

ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมท้ังขอบคุณธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์ท่ีร่วม

ส่งผลง�นเข้�ประกวดในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ร�งวัลนี้จะเป็นแรงบันด�ลใจให้

เกิดก�รพัฒน�ธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์  โดยต่อยอดเพิ่มมูลค่�ให้แก่คว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญ�ของคนไทยต่อไป

สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้

ร�งวัลไทยสร้�งสรรค์
ร�งวัลพระร�ชท�นในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
Thai Creative Awards 2010

คิดแตกต่�ง สร้�งธุรกิจ



๐๑ 

ที่ม�ร�งวัลไทยสร้�งสรรค์

๐๒
ธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ได้รับร�งวัลพระร�ชท�น “ไทยสร้�งสรรค์”

ประจำ�ปี ๒๕๕๓ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม    

๐๓
ธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ได้รับร�งวัลพระร�ชท�น “ไทยสร้�งสรรค์”

ประจำ�ปี ๒๕๕๓ ส�ข�ง�นออกแบบ                                                 

๐๔
ธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ผ่�นเข้�รอบตัดสิน

ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม             

๐๕
ธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ผ่�นเข้�รอบตัดสิน

ส�ข�ง�นออกแบบ                                      

๐๖
ภ�คผนวก                                                                 

ส�รบัญ
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๑๘
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๐๑

“

ที่ม�ร�งวัลไทยสร้�งสรรค์

๐๑

สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน) จัดทำ�โครงก�ร OKMD 

Creative Awards ขึ้นเพื่อคัดเลือกธุรกิจที่มีผลง�นเชิงสร้�งสรรค์เข้�รับร�งวัล

พระร�ชท�น “ไทยสร้างสรรค์” ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�ร ี

ร�งวัลดังกล่�ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้ผู้ประกอบก�รทุกระดับ

มีคว�มริเริ่มสร้�งสรรค์ เกิดคว�มอุตส�หะในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

เชิงสร้�งสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม รวมทั้งเพื่อขย�ยแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ไปยังภ�คอุตส�หกรรมต่�งๆ 



๐๓๐๒

ร�งวัล “ไทยสร้�งสรรค์”  ประจำ�ปี ๒๕๕๓  
มี ๖ ร�งวัล จำ�แนกเป็น ๒ ส�ข� 

ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม ๓ ร�งวัล ธุรกิจที่ส่งผลง�นเข้�รับก�รคัดเลือกได้แก่ 

กิจก�รก�รผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ง�นจักส�น ถักทอ เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ในครัว

เรือนทำ�จ�กไม้ ดอกไม้ใบไม้ประดิษฐ์ เซร�มิกและเครื่องปั้นดินเผ� เครื่องประดับ 

เพชรพลอยเจียระไนหรือเพชรพลอยร่วง โดยเป็นธุรกิจขน�ดย่อมที่มีก�รจ้�งง�นไม่

เกิน ๕๐ คน มีสินทรัพย์ถ�วรสุทธิไม่เกิน ๕๐ ล้�นบ�ท

ส�ข�ง�นออกแบบ ๓ ร�งวัล ธุรกิจที่ส่งผลง�นเข้�รับก�รคัดเลือก ได้แก่ บุคคล 

กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีดำ�เนินธุรกิจเก่ียวกับง�นออกแบบ ครอบคลุมก�รผลิตเฟอร์นิเจอร์

เครื่องครัว เครื่องแก้ว ของเล่นและอื่นๆ โดยไม่จำ�กัดขน�ดธุรกิจ ภ�ยใต้หัวเรื่อง 

ก�รประกวด คือ The Most Innovative Design ซึ่งเน้นกระบวนก�รคิดสร้�งสรรค์

ที่มีแนวคิดไม่เหมือนใคร (Originality) 

เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�มอบร�งวัล ประกอบด้วย ๔ มิติ ได้แก่ 
๑. คว�มคิดสร้�งสรรค์ (Creativity) 

๒. คว�มเป็นไปได้ท�งธุรกิจ (Business Opportunity) 

   ศักยภ�พในก�รประกอบธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์ (Creative Business Potentials)

๓. ประโยชน์ใช้สอย (Functionality) ของผลิตภัณฑ์ / คุณภ�พ (Quality)

๔. คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

   (Social Benefits and Environmental Responsibility)

รางวัลท่ีได้รับ
• โล่พระราชทาน “ไทยสร้างสรรค์” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

• ใบเกียรติบัตร 

• เงินรางวัลๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



๐๒
ธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ได้รับร�งวัลพระร�ชท�น 
“ไทยสร้�งสรรค์” ประจำ�ปี ๒๕๕๓
ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม



๐๗

บริษัท ไทยนำ�โชคเท็กซ์ไทล์ จำ�กัด 
ผู้ผลิตผ้�ทอย้อมสีธรรมช�ติ

ธุรกิจที่ได้รับร�งวัลส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๐๙๐๘

คุณค่�ท่ีสมควรได้รับร�งวัล  
มีก�รนำ�วัสดุธรรมช�ติเหลือใช้และภูมิปัญญ�ท้องถ่ินม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์จนส�ม�รถ 

ใช้ง�นได้ดี และมีก�รวิจัยและพัฒน�เส้นใยจ�กธรรมช�ติและสีธรรมช�ติอย่�งต่อเน่ืองโดย 

คำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อมในกระบวนก�รผลิต  ถือเป็นก�รสร้�งนวัตกรรมก�รทำ�ส่ิงทอท่ีน่�สนใจ  

อีกท้ังยังมีโอก�สท่ีจะพัฒน�รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่�และขย�ยช่อง

ท�งก�รตล�ดในระยะต่อไป  
 

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
ก่อต้ังเม่ือปี ๒๕๓๕ ดำ�เนินกิจก�รทอผ้� ผลิตและจำ�หน่�ยผ้�ทอสำ�หรับอุตส�หกรรม 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคหะ ส่ิงทอ รองเท้� กระเป๋� บรรจุภัณฑ์ ผ้�เคลือบพียูและพีวีซี เป็นต้น 

บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับง�นวิจัยและพัฒน�เพ่ือให้ผ้�ทอมีคว�มหล�กหล�ย (Varieties &  

Differentiate) มีคว�มริเร่ิมสร้�งสรรค์ (Creative & Innovative) ตรงกับคว�มต้องก�ร

ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (Dynamic changes & requirement) โดยมีก�รนำ�วัสดุเหลือใช้

จ�กธรรมช�ติม�ป่ันเป็นเส้นด้�ยและทอผ้�  มีก�รวิจัยก�รย้อมสีธรรมช�ติจ�กใบช� หม�ก  

๓ ผ้าฝ้ายที่ปั่นด้วยเครื่องปั่นด้าย “ไทยนำาโชค”๑ - ๒ ผ้าไหมและฝ้ายผสมใยกล้วย

ใบหูกว�ง คร่ัง เปลือกก�แฟ บนเส้นใย เส้นด้�ย ผ้�ผืน และเส้ือผ้� รวมท้ังบริษัทยังได้ 

สร้�งเคร่ืองป่ันด้�ยต้นแบบ “ไทยนำ�โชค” ท่ีมีจุดเด่น คือ ลักษณะของเส้นด้�ยท่ีผลิต 

ออกม�มีลักษณะและลวดล�ยพิเศษกว่�ก�รป่ันด้วยมือหรือเคร่ืองจักร ทำ�ให้เกิด Texture  

ท่ีหล�กหล�ย มีน้ำ�หนักเบ� และสัมผัสท่ีนุ่มเหม�ะแก่ก�รสวมใส่ อีกท้ังยังได้รับก�รรับรอง

ม�ตรฐ�น ISO 9002 จ�ก SGS อีกด้วย

 
คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์   
ผ้�ทอย้อมสีธรรมช�ติท่ีเกิดจ�กก�รนำ�วัสดุเหลือใช้จ�กธรรมช�ติ เช่น ใยกล้วย ใยข่� ใยไผ่  

ใยคล้� ใยแฝก ม�ป่ันด้วย เคร่ืองป่ันด้�ย “ไทยนำ�โชค” แล้วทอจนได้ผ้�ไหมและฝ้�ยผสม

ใยกล้วย ผ้�ที่ใช้ช�และหม�กย้อมเส้นด้�ย ผ้�ย้อมคร�มและฝ้�ยสีธรรมช�ติ จึงเป็น 

ก�รผลิตผ้�ทอท่ีไม่ต้องผ่�นกระบวนก�รฟอกย้อมท่ีใช้ท้ังส�รเคมี สีสังเคร�ะห์และพลังง�น 

ท่ีใช้ในก�รฟอกย้อม

๓

๒๑



๑๑

บริษัท พีคฌ�น จำ�กัด 
ผู้ผลิตของตกแต่งบ้�นจ�กวัสดุธรรมช�ติ เช่น พรม แจกัน ฯลฯ

ธุรกิจที่ได้รับร�งวัลส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๑๓๑๒

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์ 

ผลิตภัณฑ์พรมนวดเท้�ทำ�จ�กปอและหินมีแรงบันด�ลใจภ�ยใต้แนวคิด “ส�ยน้ำ�” ที่มี

กระแสน้ำ�ไหลม�กระทบกับหิน โดยมีแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์นวดเท้� โดยใช้หินเป็นตัว

กดจุดกระตุ้นระบบประส�ทเพ่ือให้เกิดก�รผ่อนคล�ยของกล้�มเน้ือและก�รไหลเวียนของ 

โลหิตในร่�งก�ยดีขึ้น โดยนำ�ปอ หินแม่น้ำ� และสีย้อมม�จ�กแหล่งธรรมช�ติในประเทศ

ท้ังหมด ม�ใช้เทคนิคก�รถัก ทอ ขด ให้มีคุณภ�พคงทน อ�ยุก�รใช้ง�นไม่ต่ำ�กว่� ๑๐ ปี 

อีกท้ังยังมีเอกลักษณ์แตกต่�งจ�กพรมโดยท่ัวไปท้ังในด้�นประโยชน์ใช้สอยและวิธีก�รผลิต 

นอกจ�กน้ียังช่วยส่งเสริมก�รจ้�งง�นในชุมชนและก�รผสมผส�นภูมิปัญญ�ท้องถ่ินท่ีมี 

คว�มชำ�น�ญเก่ียวกับปอและก�รถักทออีกด้วย

๑ - ๓ แจกันเชือกปอ, ๔ พรมนวดเท้า

คุณค่�ท่ีสมควรได้รับร�งวัล    
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผสมผส�นวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกด้วยก�รนำ�วัสดุจ�กธรรมช�ติ 

ท่ีมีคุณลักษณะแตกต่�งกันม�จัดว�งองค์ประกอบและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่�งพอเหม�ะ

พอดี ถือเป็นรูปแบบก�รออกแบบและก�รผลิตท่ีมีคว�มแปลกใหม่สวยง�ม  

 
ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
เป็นกิจก�รออกแบบ ผลิตและจำ�หน่�ยของตกแต่งบ้�นจ�กวัสดุธรรมช�ติ เช่น พรม แจกัน   

ก่อต้ังเม่ือปี ๒๕๕๑ อ�ศัยแนวคิดก�รเพ่ิมมูลค่�ให้วัสดุท่ีมีอยู่แล้วแต่ถูกมองข้�มไป โดยใช้ 

วัสดุปอจ�กแหล่งธรรมช�ติภ�ยในประเทศท้ังหมด แล้วม�ผสมผส�นด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ให้เกิดมุมมองท่ีต่�งจ�กเดิม มีก�รใส่ใจกับกระบวนก�รผลิตทุกข้ันตอน นับต้ังแต่ก�รคัดเลือก 

แหล่งวัตถุดิบ ก�รออกแบบ ก�รผลิตและบรรจุภัณฑ์  อีกทั้งยังคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบ 

ต่อส่ิงแวดล้อมโดยไม่มีก�รใช้ส�รเคมีในก�รผลิตแต่อย่�งใด 

๑ ๒ ๓ ๔



๑๕

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 
 กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล 

ผู้ผลิตโคมไฟลวดล�ยดอกกุหล�บ, เยอร์บิร่�,  
อัญชัญ, ล�ยคลื่น และระฆัง

ธุรกิจที่ได้รับร�งวัลส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๑๗๑๖

๑ โคมไฟลายดอกอัญชัน 
๒ โคมไฟลวดลายดอกเยอบีร่า

บ้�นเกิดโดยใช้ระบบบริห�รจัดก�รอย่�งอุตส�หกรรม ทำ�ให้ส�ม�รถผลิตผลง�นครั้งละ 

ม�กๆ ได้  ในขณะท่ีรูปลักษณ์ของสินค้�มีลักษณะเฉพ�ะตัวสูงแต่มีลักษณะเป็นส�กล ทำ�ให้ 

เป็นท่ีต้องก�รจ�กผู้บริโภค ประกอบกับใช้วัตถุดิบและแรงง�นภ�ยในท้องถ่ิน ทำ�ให้ต้นทุน 

ก�รผลิตต่ำ� ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกรกตมีศักยภ�พท�งก�รตล�ดสูงม�ก 

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์ 
ผลง�นโคมไฟไม้ไผ่ถูกสร้�งเป็นรูปทรงเหมือนดอกไม้ท่ีโปร่งแสง โดยมีคุณลักษณะเด่นคือ  

เอ�รูปแบบก�รมัดผูกของว่�วไทยม�ทำ�ให้สินค้�มีคว�มแข็งแรง โดยใช้ก�รวิเคร�ะห์ 

ก�รข้ึนโครงสร้�งของเคร่ืองจักส�นไทย แล้วนำ�รูปแบบของก�รทำ�ศิลปะ ประติม�กรรม 

ม�รวมเข้�ด้วยกัน วัตถุดิบเป็นไผ่สีสุกท่ีข้ึนอยู่ต�มลุ่มน้ำ�เพชรบุรี ซ่ึงมีคว�มยืดหยุ่นสูง 

ใช้เทคนิคเหล�มือแบบว่�วไทย โดยอ�ศัยแรงบันด�ลใจจ�กธรรมช�ติและจ�กก�รสังเกต 

ก�รมัดว่�วจุฬ�ของบรรพบุรุษ ผสมผส�นกับรูปทรงจ�กดอกไม้และของท่ีพบเห็นอยู่ท่ัวไป  

เช่น ระฆัง ม�ออกแบบและสร้�งสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มอ่อนช้อย งดง�ม แต่มี 

คว�มแข็งแรงทนท�น 

คุณค่�ท่ีสมควรได้รับร�งวัล  
ส�ม�รถนำ�เทคนิคโบร�ณในก�รทำ�ว่�วม�ประยุกต์สร้�งสรรค์ได้อย่�งมีคุณค่� สะท้อน 

ทักษะในง�นจักส�นได้อย่�งสวยง�ม รูปแบบมีคว�มเป็นส�กล เป็นธุรกิจท่ีมีพัฒน�ก�ร

อย่�งต่อเน่ือง มีศักยภ�พท�งก�รตล�ดสูง ส�ม�รถขย�ยตล�ดในกลุ่มลูกค้�ต่�งประเทศ 

และนำ�ร�ยได้เข้�ประเทศ  

 
ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้แบรนด์ “กรกต” ก่อต้ังเม่ือปี ๒๕๔๙ โดยผลิตผลง�นประติม�กรรม 

ง�นตกแต่งสถ�นท่ีและสินค้�ตกแต่งบ้�นท่ีทำ�จ�กไม้ไผ่ โดยในปัจจุบันสร้�งง�นในลักษณะ  

๑) ผลิตภัณฑ์ช้ินเล็กๆ สำ�หรับตกแต่งบ้�น เช่น โคมไฟ ถ�ดว�งของ ซ่ึงเป็นแหล่งสร้�ง 

ร�ยได้สำ�หรับใช้หมุนเวียนในกิจก�ร ๒) ง�นตกแต่งสถ�นท่ี โดยรับทำ�ต�มคำ�ส่ัง และ  

๓) ง�นประติม�กรรม โดยผลิตปีละ ๑ ชุด กระบวนก�รผลิตใช้ศักยภ�พของคนในท้องถ่ิน 

ท่ีมีทักษะด้�นต่�งๆ ม�รวมกัน ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยง�นและสร้�งร�ยได้ให้แก่ผู้เฒ่�ผู้แก่ 

ในหมู่บ้�น นับเป็นก�รเปล่ียนธุรกิจหัตถกรรมธรรมด�สู่ธุรกิจ “หัตถอุตสาหกรรม” ซ่ึง

ช่วยเพ่ิมมูลค่�แก่ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินและสร้�งอ�ชีพแก่ชุมชน รวมท้ังเสริมสร้�งจุดแข็งของ 

๑

๒



๐๓
ธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ได้รับร�งวัลพระร�ชท�น 
“ไทยสร้�งสรรค์”ประจำ�ปี ๒๕๕๓
ส�ข�ง�นออกแบบ



๒๑

บริษัท ไวเบรโต จำ�กัด 
ผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีอัลโต้แซกโซโฟน (Alto Saxophone)

ธุรกิจที่ได้รับร�งวัลส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๒๓๒๒

ในตล�ด อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีตล�ดมีคว�มต้องก�รอย่�งต่อเน่ืองท้ังตล�ดภ�ยใน 

และต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะในประเทศสหรัฐอเมริก� ญ่ีปุ่น เยอรมนีและอังกฤษ  จึงมี 

โอก�สท�งก�รตล�ดอีกม�ก

 

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์ท่ีได้รับร�งวัล   
แซกโซโฟนโดยท่ัวไปผลิตจ�กทองเหลืองและใช้แรงง�นและฝีมือคนในก�รข้ึนรูป 

และเช่ือมช้ินส่วนต่�งๆ เข้�ด้วยกัน ทำ�ให้มีร�ค�แพง มีน้ำ�หนักม�กและต้องก�รก�รดูแล

รักษ�ม�กเพร�ะเป็นวัสดุท่ีส�ม�รถบุบ ยุบตัวและเป็นรอยขีดข่วนได้ง่�ย จึงเป็นอุปสรรค 

ต่อผู้ท่ีสนใจจะฝึกเล่นเคร่ืองดนตรีชนิดน้ี  บริษัทฯ จึงเกิดแรงบันด�ลใจให้บริษัทมุ่งม่ันท่ี 

จะผลิตแซกโซโฟนที่มีน้ำ�หนักเบ�ลง ทนท�นต่อก�รใช้ง�น มีเสียงเที่ยงตรงเทียบเท่�

แซกโซโฟนทองเหลืองและมีร�ค�ถูกลง อัลโต้แซกโซโฟนท่ีผลิตข้ึนใช้พล�สติกประเภท 

โพลิค�บอร์เนตและเอบีเอสในก�รขึ้นรูปด้วยวิธีฉีดเข้�แม่พิมพ์ต�มที่ออกแบบไว้ โดยวิธี 

ดังกล่�วทำ�ให้ได้แซกโซโฟนท่ีมีน้ำ�หนักเบ�กว่�เดิม (๐.๘ กิโลกรัม ในขณะท่ีแซกโซโฟน

ทองเหลืองมีน้ำาหนัก ๒.๕ กิโลกรัม)  และมีร�ค�ถูกกว่�ถึง ๖ เท่� แต่มีคว�มเท่ียงตรง

ของตัวโน้ตและเป็นแซกโซโฟนพ้ืนฐ�นท่ีผู้สนใจส�ม�รถห�ซ้ือได้ง่�ย และส่งเสริมให้เด็ก 

เล็กส�ม�รถฝึกหัดโดยไม่ต้องรอให้โตพอท่ีจะแบกรับน้ำ�หนักของแซกโซโฟนได้ 

๑ - ๓ Alto Saxophone อัลโต้แซกโซโฟนที่ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติกันน้ำา

๒ ๓๑

คุณค่�ท่ีสมควรได้รับร�งวัล  
มีก�รวิจัยและพัฒน� และใช้นวัตกรรมอย่�งสร้�งสรรค์ด้วยก�รนำ�วัสดุโพลิเมอร์ม�ใช้ 

ในก�รผลิตเคร่ืองดนตรีอย่�งไม่มีใครเคยทำ�ม�ก่อน  ทำ�ให้ส�ม�รถผลิตเป็นจำ�นวนม�ก  

เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เฉพ�ะกลุ่มได้ (Mass-customization) และ

ขณะเดียวกัน  มีคว�มเป็นไปได้ท�งธุรกิจสูงเพร�ะมีศักยภ�พในก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 

และอ�ศัยช่องว่�งท�งตล�ดเดิมท่ีมีร�ค�แพงและทำ�ย�ก  อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

เพร�ะช่วยให้เย�วชนและผู้สนใจท่ัวไปเข้�ถึงเคร่ืองดนตรีท่ีมีร�ค�ถูกลงได้ม�กข้ึน  

 

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
ก่อต้ังเม่ือปี ๒๕๔๙ นับเป็นผู้ผลิตแซกโซโฟนร�ยแรกของประเทศไทย และเป็นคร้ังแรก 

ของโลกท่ีมีก�รเปล่ียนวัสดุในก�รทำ�จ�กทองเหลืองม�เป็นโพลิเมอร์ได้สำ�เร็จ  โดยบริษัทฯ  

ได้รับคว�มร่วมมือจ�กสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติในก�รวิจัยจนพัฒน�เป็นแซกโซโฟน 

ต้นแบบและผ่�นก�รทดสอบจนเป็นท่ีพอใจ แล้วจึงนำ�ออกจำ�หน่�ย 

 

กลุ่มเป้�หม�ยลูกค้�ของบริษัทฯ คือ เด็กและบุคคลท่ีสนใจจะหัดเล่นแซกโซโฟน  เพร�ะ 

ผู้สนใจส�ม�รถตัดสินใจซ้ือแซกโซโฟนเพ่ือใช้ในก�รหัดเล่นได้ง่�ย เน่ืองจ�กผลิตภัณฑ์มี 

ร�ค�ถูก มีน้ำ�หนักเบ�ใช้ง�นง่�ย มีคว�มทนท�นและดูแลรักษ�ง่�ยกว่�แซกโซโฟนท่ีมี



๒๕

บริษัท บ�ธรูม ดีไซน์ จำ�กัด 
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ในห้องน้ำ�

ธุรกิจที่ได้รับร�งวัลส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๒๗๒๖

จ�กผู้บริโภค ด้วยแนวคิดก�รออกแบบใหม่ๆ และมีคุณภ�พเทียบเท่�สินค้�ต่�งประเทศ  

ทำ�ให้บริษัทฯ ก้�วข้ึนเป็นผู้นำ�ตล�ดม�ตลอดระยะเวล�กว่� ๑๐ ปีท่ีผ่�นม�สินค้�ของบริษัทฯ  

มีคว�มโดดเด่นในเร่ืองคุณภ�พ ก�รออกแบบ และบริก�รหลังก�รข�ย ในขณะเดียวกัน  

มีก�รวิจัยและพัฒน�เพ่ือเลือกตล�ดเป้�หม�ย โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์กำ�หนดเป้�หม�ย 

เป็นระดับกล�งและระดับบน รวมถึงกลุ่ม Niche Market ที่มีคว�มต้องก�รเฉพ�ะตัว 

โดยเฉพ�ะกลุ่มท่ีให้คว�มสนใจกับสินค้�เพ่ือสุขภ�พและสะท้อนเอกลักษณ์ของตนเอง  

รวมท้ังมีฟังก์ช่ันก�รใช้ง�นท่ีตอบสนองก�รใช้ชีวิตในปัจจุบัน

 
คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์ 
อ่�งอ�บน้ำ� Nirvana Blue ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเข้�ประกวดเป็นอ่�งอ�บน้ำ�ท่ีแสดงถึง

คว�มลงตัวของก�รผสมผส�นระหว่�งก�รออกแบบและเทคโนโลยีท่ีสนองตอบคว�มต้องก�ร 

ของผู้บริโภคได้เป็นอย่�งดี 

 สุขภัณฑ์รุ่น Ohh! Myy! Godd!

๒

๑

๑ - ๒ I-Tube Flexible Faucet

คุณค่�ท่ีสมควรได้รับร�งวัล     
เป็นแบบอย่�งของก�รใช้จินตน�ก�ร  คว�มคิดสร้�งสรรค์  และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�ม� 

พัฒน�วัสดุก�รผลิตและประโยชน์ใช้สอยให้ผสมผส�นอย่�งลงตัว ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มี

คว�มสวยง�ม ทันสมัย น่�ใช้ สร้�งคว�มแตกต่�ง และในเชิงธุรกิจมีก�รศึกษ�คว�ม

ต้องก�รของผู้บริโภคและส�ม�รถสร้�งสรรค์ง�นให้ตอบสนองผู้ใช้ ในกลุ่มเป้�หม�ย 

เฉพ�ะได้อย่�งชัดเจน  ทำ�ให้เกิดมูลค่�เพ่ิมท�งธุรกิจและนำ�ไปสู่ก�รยอมรับในระดับส�กล   

ขณะเดียวกัน  เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ�ท่ีคำ�นึงถึงก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อมด้วย  นอกจ�กน้ี

ยังได้นำ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รธุรกิจ

 
ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
เร่ิมดำ�เนินกิจก�รต้ังแต่ปี ๒๕๓๙ โดยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ�

ที่โดดเด่นด้�นดีไซน์ คุณภ�พและบริก�ร โดยเริ่มจำ�หน่�ยฉ�กกั้นอ�บน้ำ� ตู้อ�บน้ำ� 

ช้ันว�งของอะคริลิกในห้องน้ำ�และอ่�งอ�บน้ำ�ในปี ๒๕๔๔ ซ่ึงได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดี



๒๙

Birdy

บริษัท พล�เน็ท 2001 จำ�กัด 
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์

ธุรกิจที่ได้รับร�งวัลส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๓๐ ๓๑

คุณค่�ท่ีสมควรได้รับร�งวัล     
มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ที่เป็นต้นแบบ (Originality) ที่นำ�เทคนิคด้�นก�รออกแบบม� 

ต่อยอดง�นหัตถกรรม โดยผสมผส�นแนวคิดวัฒนธรรมภูมิปัญญ�ท้องถ่ินและก�รอนุรักษ์ 

ส่ิงแวดล้อมทำ�ให้ของพ้ืนบ้�นกล�ยเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยท่ีมีประโยชน์ใช้สอย 

ลงตัว รวมท้ังมีก�รพัฒน�ท�งธุรกิจอย่�งต่อเน่ือง

 

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
ก่อต้ังเม่ือปี ๒๕๔๔ โดยผู้ประกอบก�รเป็นผู้ออกแบบ ผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์เชิง 

สร้�งสรรค์ ภ�ยใต้แนวคิดหลัก “Furniture made on earth, inspired by the universe” 

ซ่ึงหม�ยถึงก�รออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีให้คว�มรู้สึกว่�ธรรมช�ติได้เข้�ม�ใกล้ชิดกับชีวิต

ของผู้คนให้ม�กข้ึน จึงเกิดรูปลักษณ์ท่ีหล�กหล�ย และมีก�รใช้วัตถุดิบธรรมช�ติ เช่น 

หว�ย เถ�วัลย์ ไม้ ปอ เป็นต้น ในกระบวนก�รผลิตได้อ�ศัยบุคล�กรและนำ�ภูมิปัญญ� 

ท้องถิ่นและง�นหัตถกรรมพื้นบ้�นของไทยม�ต่อยอด อีกทั้งยังใช้กระบวนก�รทำ�ง�นที่ 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

M Plash M

 
คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์  
ก�รสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์อ�ศัยแรงบันด�ลใจจ�กรูปร่�ง รูปทรง สี พ้ืนผิว ลีล�และ

ก�รดำ�รงอยู่ของหิน ดิน น้ำ� สัตว์และพืชพรรณน�น�ชนิดม�ใช้ในก�รออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ท่ีทำ�ให้ผู้ใช้ง�นเกิดคว�มรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมช�ติ โดยเบ�ะน่ัง Birdy Outdoor ซ่ึงเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเข้�ประกวดเป็นเบ�ะน่ังใหญ่ท่ีทำ�จ�กผ้�ซ�ตินท่ีโอบล้อมด้วยเส้นส�ยของ 

เปลือกหว�ยเส้นกลมอยู่ภ�ยนอก ให้คว�มรู้สึกน่ังสบ�ยและโดดเด่นท้ังประโยชน์ใช้สอย 

และก�รออกแบบ โดยเป็นตัวอย่�งผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงออกถึงรูปแบบอันอิสระ ส่ือถึงรูปร่�ง  

ลีล�ท่�ท�งของนกท่ีกำ�ลังเคล่ือนไหว โดยมีก�รนำ�เส้นโค้งม�ใช้กับโครงสร้�งและรูปทรง

ของช้ินง�น 

BIG OCT 07 Mushroom Set



๐๔
ธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ผ่�นเข้�รอบตัดสิน
ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม



๓๕

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
ก่อต้ังโดย น�ยปริญญ� - น�งสุจินด�  บรรลือห�ญ  ซ่ึงเดิมมีบทบ�ทในฐ�นะผู้นำ�ชุมชน 

ในก�รพัฒน�โครงก�รเข้มแข็งหล�ยโครงก�รในเขต อ.พรรณ�นิคม จ.สกลนคร ทำ�ให้

ได้รับรู้ถึงคว�มเดือดร้อนและปัญห�ต่�งๆ ต้ังแต่ ระดับต้นน้ำ�-ปล�ยน้ำ� จึงให้คว�มสำ�คัญ

และห�แนวท�งในก�รผลักดันส่งเสริมให้เกิดร�ยได้สู่ชุมชนต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะก�รทอ 

ผ้�ย้อมคร�ม ผ้�ทอมือ ผ้�ย้อมสีธรรมช�ติ ซ่ึงเป็นจุดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวของ 

ช�วภูไท ส�ม�รถต่อยอดสืบทอดภูมิปัญญ�จ�กรุ่นสู่รุ่น

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์ 
ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๘ ของประเทศท่ัวโลกท่ียังคงมีผู้เช่ียวช�ญในก�รผลิตคร�ม ซ่ึง 

คุณภ�พคร�มของ อ.พรรณ�นิคม สกลนคร มีสีสันสดใสและมีรูปแบบเฉพ�ะตัวของ 

ชุมชนภูไท เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ผ้�คร�มเป็นผ้�ฝ้�ยทอมือย้อมสีธรรมช�ติ ๑๐๐ %  

ทุกกระบวนก�รผลิต ได้รับก�รยอมรับด้�นคว�มสวมใส่สบ�ย ถ่�ยเทอ�ก�ศได้ดี มี 

คว�มนุ่มนวล ไม่ระค�ยผิว ไม่เกิดไฟฟ้�สถิต ป้องกันรังสียูวี มีคุณสมบัติท�งสมุนไพร  

มีกล่ินเฉพ�ะช่วยกันยุง วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในก�รผลิต ได้แก่ เส้นฝ้�ยได้ม�จ�กดอกฝ้�ยท่ีปลูก  

และเข็นเส้นฝ้�ยเอง ส่วนเนื้อคร�มได้ม�จ�กก�รปลูกเอง ผลิตเองจ�กสม�ชิกในกลุ่ม 

เท่�น้ัน โดยในกระบวนก�รย้อมผ้�คร�มน้ันต้องใช้คว�มเอ�ใจใส่อย่�งม�ก ต้องคอยดูแล 

น้ำ�ด่�งในหม้อนิล ซ่ึงอ�จเกิดเหตุก�รณ์หม้อนิลเสีย ย้อมสีไม่ติดผ้� เป็นต้น

ปริญญ�ผ้�ฝ้�ย 
ผลิตภัณฑ์สร้�งสรรค์ : ผ้�ทอมือ ผ้�ฝ้�ยย้อมคร�ม

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๓๖

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
เปิดตัวที่ครั้งแรกที่ง�น BIFF+BIL 2010 จ�กก�รรวมตัวของนักออกแบบ ๒ คน 

ที่ต้องก�รนำ�เอ�ฝีมือและเสน่ห์คว�มเป็นไทยม�ทำ�ให้เกิดมุมมองใหม่ในก�รตกแต่ง 

ร่�งก�ยคนเสมือนก�รสร้�งภ�พศิลป์เพื่อออกแบบ Fashion Accessories แนวใหม่ที่มี

เอกลักษณ์เฉพ�ะตัว สร้�งคว�มเป็นส�กลและส�ม�รถใช้ร่วมกับก�รแต่งก�ยในยุคปัจจุบัน 

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
ก�รออกแบบท่ีแปลกใหม่ ท่ีสอดแทรกเร่ืองร�วของไทย ส่ิงเก่�และส่ิงใหม่เช่นภูมิปัญญ� 

ไทยกับเทคนิคสมัยใหม่เข้�ด้วยกัน นำ�เสนอในผลิตภัณฑ์ง�นฝีมือตกแต่งร่�งก�ยในวิถี 

ชีวิตร่วมสมัย โดยวัสดุหลักท้ังหมดนำ�ม�จ�กธรรมช�ติ เช่น สีย้อม และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือ 

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีแรงบันด�ลใจจ�กวิถีคว�มเป็นไทยและภูมิปัญญ�ของคนไทยโบร�ณ  

กระจ�ยตล�ดสู่กลุ่มผู้ต้องก�รรักษ�วัฒนธรรมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม วัสดุท่ีใช้เป็น 

วัสดุธรรมช�ติ รวมท้ังใช้ฝีมือช�วบ้�นทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชน

อริฏะ 
ผู้ผลิตเนคไท

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๓๙

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
บัวผัดแฟคทอร่ี เป็นผู้ผลิตและส่งออกหัตถกรรมของตกแต่งบ้�นต้ังแต่ปี ๒๕๓๐ ต้ังอยู่ 

ท่ี จ.เชียงใหม่ สินค้�ของบัวผัดจะทำ�ม�จ�กเศษผ้�ซ่ึงเหลือม�จ�กโรงง�นตัดเย็บ โดยนำ� 

ม�ย้อมสีใหม่ เพ่ิมมูลค่�ด้วยฝีมืออันประณีต ซ่ึงส�ม�รถลดปริม�ณของขยะได้เป็นอย่�งดี  

นอกจ�กน้ีพนักง�นในพ้ืนท่ีของบัวผัดเป็นกลุ่มแม่บ้�นท่ีส�ม�รถทำ�ง�นจ�กท่ีบ้�นได้  

ช่วยรักษ�วิถีชีวิตแบบไทยไปพร้อมกัน ในก�รผลิตสินค้�จะเน้นเร่ืองก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ 

และเพ่ิมมูลค่�แก่วัสดุ อ�ศัยก�รออกแบบเพ่ือให้ได้อัตตะลักษณ์เฉพ�ะตัว และให้คว�มสำ�คัญ 

กับก�รสร้�งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นรวมท้ังคว�มเป็นอยู่ของพนักง�น 

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
ผลง�นต่�งๆ มีก�รใช้วัสดุรีไซเคิล มีก�รออกแบบท่ีทันสมัย ตรงคว�มต้องก�รของลูกค้� และ 

มีแรงบันด�ลใจจ�กธรรมช�ติ เช่น ต้นไม้ ก้อนหิน ลำ�ธ�ร ฯลฯ ตัวอย่�ง ง�นหม�ยเลข  “๑”  

แทนคว�มหม�ยว่� ที่หนึ่ง ดีที่สุด และ ก�รเริ่มต้น ซึ่งเป็นคว�มหม�ยที่ดี นำ�ม� 

สร้�งสรรค์วิธีก�รประดิษฐ์เป็นก้อนกรวดเล็กๆ จ�กเนื้อผ้� โดยวัตถุดิบหลักม�จ�กวัสดุ 

เหลือใช้ในอุตส�หกรรมส่ิงทอ ท่ีห�ง่�ยในประเทศ ผ่�นก�รออกแบบและผลิตจ�กช่�งฝีมือ 

ในท้องถ่ิน ผลิตได้คุณภ�พมีอ�ยุก�รใช้ง�น ๑๐ ปีข้ึนไป

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด บัวผัดแฟคทอรี่ 
ผู้ผลิตหัตถกรรมของตกแต่งบ้�น

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๔๐

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
เริ่มประกอบธุรกิจค้�เฟอร์นิเจอร์ม�ตั้งแต่ร�วปี ๒๕๓๐ โดยนำ�หัตถกรรมครัวเรือนม� 

ทำ�เป็นอุตส�หกรรม คงไว้ซ่ึงต้นทุนท่ีไม่สูงนักแต่มีคุณภ�พท่ีได้ม�ตรฐ�น จนถึงปัจจุบัน 

ได้สร้�งผลง�นเป็นเร่ืองร�วเก่ียวร้อยกันในแต่ละคอลเลคช่ันม�แล้ว ๘ ชุด และยังคงคุณภ�พ 

ด้�นฝีมือก�รส�นและประยุกต์ใช้หว�ยในลักษณะต่�งๆ โดยผนวกกับก�รออกแบบสมัยใหม่ 

และคว�มเป็นไปได้ในก�รผลิต โดยก�รออกแบบในคอลเลคชั่นนี้ได้แรงบันด�ลใจจ�ก 

ธรรมช�ติ ตลอดจนกระบวนก�รผลิตไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับแนวท�ง 

ตล�ดในปัจจุบัน 

 

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
เฟอร์นิเจอร์แต่ละช้ินเร่ิมต้นจ�กก�รดัดหว�ย ประกอบโครง และทุกขบวนก�รผลิตด้วยมือ 

ของช่�งผู้ชำ�น�ญก�รจ�กหว�ยน�นกว่� ๒๐ ปี มีก�รออกแบบเป็นไปต�มหลักสรีรศ�สตร์  

ทำ�ให้น่ังสบ�ย วัสดุท่ีใช้น้ันผ่�นกรรมวิธีป้องกันก�รเกิดมอดและแมลงด้วยเทคโนโลยีท่ี 

ทันสมัย ตัวอย่�งเช่น กลุ่มท่ีน่ัง “Anchalee”  ในลักษณะ Unit system ท่ีส�ม�รถจัดว�ง

ต�มลักษณะใดก็ได้ต�มคว�มต้องก�รของผู้ใช้ หรือ “Cremini” ท่ีนำ�เอ�ลักษณะเด่นของ

เห็ดชนิดต่�งๆม�ผนวกกับคว�มส�ม�รถของวัสดุธรรมช�ติ พัฒน�ให้กล�ยเป็นโคมไฟ

ตั้งที่นั่งได้
๑ Porcini Pendant Lamp, ๒ Cremini Stool

บริษัท คอร์เนอร์ 43 เดคคอร์ จำ�กัด 
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หว�ย

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓

๑

๒



๔๓

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์ 
เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จ.เชียงใหม่ นำ�เอ�หัตถกรรมภูมิปัญญ�ม�เพิ่มคุณค่�ในเชิง 

ท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดคว�มย่ังยืน สืบส�นวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมผ่�นท�งเคร่ืองป้ันดินเผ� 

เคลือบ ง�นทำ�มือ เน้นเขียนลวดล�ยสีสันท่ีบ่งบอกประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่มุ่งเน้น 

ท�งเทคโนโลยีล้ำ�สมัยแต่นำ�เสนอคุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่�ให้ผลิตภัณฑ์ 

ดูแลคุณภ�พในข้ันตอนก�รผลิตต้ังแต่เตรียมดิน ข้ึนรูป สลัก เผ� โดยมีช่�งท่ีเป็นคนใน 

ท้องถิ่นสร้�งสรรค์ง�นโดยมีทักษะจ�กก�รฝึกฝนเป็นระยะเวล�ย�วน�น สร้�งร�ยได้ให้ 

คนในชุมชน เน้นพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้นำ�ในก�รเคร่ืองเคลือบช้ันสูง คู่เมืองเชียงใหม่ 

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
เป็นหัตถศิลป์เซร�มิกโดยใช้กรรมวิธีก�รผลิตท่ีเป็นภูมิปัญญ�ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะของ 

ช�วล้�นน� ไม่มีส�รเคมีในก�รผลิต ใช้แรงง�นช่�งฝีมือในท้องถ่ิน ต่อยอดภูมิปัญญ�ไทย 

โดยใช้ลวดล�ยโบร�ณบวกกับเทคนิคก�รเขียนสีของช่�งที่มีประสบก�รณ์ ตัวอย่�งเช่น  

“เรือสุพรรณหงส์”  เป็นง�นประติม�กรรมท่ีส�ม�รถใช้สอยได้ ใช้ลวดล�ยโบร�ณของไทย

ผส�นกับเทคนิคก�รเขียนสีของช่�งที่มีประสบก�รณ์ ส่วน “แลคเกอร์ศิลาดล” ได้

แรงบันด�ลใจม�จ�กเคร่ืองเขินท่ีทำ�ด้วยไม้ไผ่แล้วเคลือบแลคเกอร์ โดยก�รลงรัก ซ่ึงก�รนำ� 

ย�งรักม�ผสมผส�นกับวัสดุอย่�งเคลือบศิล�ดล ถือว่�เป็นนวัตกรรมใหม่ในก�รผลิตศิล�ดล

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด บ้�นศิล�ดล 
ผู้ผลิตเครื่องเคลือบ

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๔๔

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ นำ�ดินไทยม�ประดิษฐ์ ปั้นแต่งและย่อส่วนแต่งเติมสีสัน 

ให้ออกม�เหมือนของจริงม�กท่ีสุด โดยมีช้ินง�นท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว เพ่ือถ่�ยทอด 

เรื่องร�วและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคว�มเป็นอยู่ของไทยให้คงสืบต่อไป  

โดยทำ�จ�กง�นมือท้ังหมด ใช้วัตถุดิบและแรงง�นในชุมชน

 

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
เป็นง�นฝีมือประณีตนำ�เสนอเร่ืองร�วของแต่ละช้ินง�นอิงต�มวัฒนธรรมคว�มเป็นอยู่ของ 

คนไทย ซึง่ใชว้ตัถดุบิในทอ้งถิน่และแรงง�นในชมุชน ไดแ้ก ่ประเภทกลว้ยไมจ้ิว๋ทำ�จำ�หน่�ย 

เป็นชุด ประเภทดอกบัวนำ�ม�จัดแจกัน ประเภทผลไม้และขนมไทยๆ จัดใส่เป็นโตก 

ประเภทอ�ห�รจ๋ิวใส่จ�น เป็นต้น

กลุ่มง�นประดิษฐ์จ�กดินไทย 
ผู้ผลิตง�นประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จิ ๋ว

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๔๗

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
เริ่มต้นธุรกิจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ�ยใต้แนวคว�มคิด “Flow to inspire lifestyle by 

design” โดยเล็งเห็นว่�เครื่องประดับผ้�ไหมมีโอก�สเติบโตม�ก คู่แข่งน้อย นำ�เสนอ

แนวคิดของง�นด้วยก�รออกแบบเป็นล�ยกร�ฟฟิคที่สื่อคว�มหม�ยได้เข้�ใจง่�ย เน้น 

ก�รนำ�จุดแข็งด้�นก�รออกแบบม�สร้�งแบรนด์ เพร�ะมีคว�มแตกต่�งและพัฒน�รูปแบบ 

ได้อีกม�ก ซึ่งมีก�รค้นคว้� ทดลองทั้งด้�นรูปแบบสัดส่วนและก�รใช้ง�น นอกจ�กนี้ 

เม่ือเสร็จแต่ละโปรเจคจะมีเศษท่ีเหลือจ�กก�รตัดท้ิงจะทำ�โปรเจค Eco Jewelry ข้ึนม�

คู่กันเพ่ือลดปริม�ณขยะให้เหลือน้อยท่ีสุด 

 
คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
นำ�ผ้�ไหมม�ออกแบบให้ใช้ง�นง่�ยใช้ได้หล�ยโอก�สและมีคว�มร่วมสมัย เน้นสีสันของ 

ไหมไทย ใช้เทคนิคก�รผลิตท่ีผสมระหว่�งก�รเย็บผ้�แบบประณีตและมีก�รออกแบบให้ 

ส�ม�รถถอดส่วนผ้�ไหมออกม�ทำ�คว�มสะอ�ดหรือเปลี่ยนสีได้ ใช้เศษที่เหลือจ�กผ้� 

ม้วนใหญ่หรือเหลือจ�กก�รตัดเส้ือม�ทำ�เคร่ืองประดับแทนท่ีจะท้ิงไป

โฟลว์ 
ผู้ผลิตเครื่องประดับทำ�จ�กผ้�ไหม

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๐๕
ธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ผ่�นเข้�รอบตัดสิน
ส�ข�ง�นออกแบบ



๕๐

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
เป็นบริษัทที่ผลิตและจำ�หน่�ยสื่อก�รศึกษ� เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดย เป็นเกมก�รศึกษ�

สำ�หรับเด็กอ�ยุ ๑-๑๒ ปี ทั้งในกลุ่มโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ทั้งนี้ คุณครูหล�ยท่�น

ได้สัมผัสถึงประโยชน์ของเกมก�รศึกษ�หล�ยรูปแบบ และได้นำ�เอ�ไปเป็นต้นแบบในก�ร

ใช้ประโยชน์ท�งวิช�ก�ร เช่น ชุดการสอนภาษาไทย แบบอ่านสะกดคำา (หมุนสระ) หรือ 

ชุดฝึกสร้างคำาศัพท์ เพ่ือสอนภ�ษ�อังกฤษ ให้แก่เด็กๆ ปัจจุบันมีเกมก�รศึกษ�กว่�  ๓๐๐

ร�ยก�รว�งจำ�หน่�ยอยู่ในท้องตล�ด

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
เป็นเกมชิ้นเดียว ทำ�ให้ไม่กระจัดกระจ�ยและง่�ยต่อก�รจัดเก็บ ก�รผลิตมีกระบวนก�ร

สร้�งสรรค์ที่มองสิ่งต่�งๆ รอบตัว แล้วนำ�ม�ดัดแปลง คิดใหม่ ออกแบบใหม่ และนำ�

วัสดุที่ห�ได้ไม่ย�กม�ประดิษฐ์ต้นแบบก่อน และจึงผลิตออกสู่ตล�ด บ�งชิ้นง�นเป็น

สื่อเสริมทักษะที่ส�ม�รถนำ�ไปเล่นได้ม�กกว่� ๑ เกม เช่น 4 in 1 และมีประโยชน์ใน

ก�รนำ�ไปใช้ง�นได้จริง เช่น ทำ�ให้เย�วชนส�ม�รถฝึกออกเสียงภ�ษ�ไทย และภ�ษ�

อังกฤษได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

บริษัท แอนนิม พิคเจอร์ จำ�กัด 
ผู้ผลิตสื่อเสริมทักษะพัฒน�กล้�มเนื้อและวิช�ก�รในเด็กเล็ก

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๕๓

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
เจ้�ของแบรนด์ TAZANA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จ�กคว�มร่วมมือระหว่�งนัก

ออกแบบไทย และบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนพล�สติก (Microtex) ที่เห็นว่� 

“ก�รออกแบบ” จะฟ้ืนชีวิตให้กับวัสดุและก�รผลิตพ้ืนๆ ให้กล�ยม�เป็นโคมไฟท่ีดูต่ืนต� 

โดยแฝงเสน่ห์ท�งวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ไทยลงไป โดยกลุ่มเป้�หม�ยของบริษัทจะ

เป็นผู้ที่นิยมก�รตกแต่งที่พักด้วยผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
มีก�รใช้เทคนิคต่�งๆ เช่น เทคโนโลยี laser cut ก�รขึ้นรูปด้วยมือ และเทคนิคก�รพับ

ซึ่งคล้�ยกับก�รพับกระด�ษ เพื่อให้เกิดลวดล�ยที่แตกต่�ง สวยง�ม และสร้�งสรรค์ มี

รูปทรงที่น่�สนใจ ง�นบ�งชิ้นเพียงแค่ยกขึ้น ส�ม�รถขย�ยรูปทรงจ�กแผ่นแบน กล�ย

ม�เป็นโคมไฟได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเกิดจ�กก�รคิดค้นเส้นที่ตัดด้วย laser-cut อย่�งฉล�ด 

สะดวกในก�รส่งออก

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำ�กัด
ผู้ผลิตโคมไฟตกแต่งบ้�น

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๕๔

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
บริษัทเป็นผู้ผลิตและออกแบบเครื่องประดับที่เน้นก�รออกแบบ โดยได้ค้นคว้�และ

พัฒน�รูปแบบให้นำ�ม�ใช้ง�นได้หล�กหล�ยม�กขึ้นด้วยก�รนำ�ศิลปะไทยโบร�ณม�

ผสมผส�นกับโลกแห่งเทคโนโลยี ผลง�น USB Flash Drive อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

ที่ใช้เก็บข้อมูลสำ�คัญกันอย่�งแพร่หล�ยในยุคปัจจุบัน ได้ถูกนำ�ม�ออกแบบตกแต่งก่อ

ให้เกิดเป็นง�นออกแบบร่วมสมัยที่สวยง�มและเพิ่มมูลค่�ตัวผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็น 

ชิ้นง�น Flash Drive Jewelry by Proud Line  

   

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
เป็นง�นออกแบบที่นำ�ศิลปะไทยม�ประยุกต์ ตกแต่งประดับด้วยพลอย ส�ม�รถใช้

ประโยชน์ได้หล�ยรูปแบบ ท้ังก�รเก็บรักษ�ข้อมูล และก�รนำ�ม�สวมใส่ร่วมกับส�ยสร้อยคอ 

เกิดเป็นชิ้นเครื่องประดับที่ร่วมสมัย สวมใส่ติดตัวได้ทุกโอก�ส เหม�ะกับก�รใช้วิถี

ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ดังนั้น Flash Drive Jewelry By Proud Line จึงเป็น

เครื่องประดับร่วมสมัย ที่ผสมผส�นอย่�งกลมกลืนกับเสน่ห์ของก�รถมเงิน เป็นก�ร

ดึงอ�รมณ์ของคว�มล้ำ�ค่�จ�กอดีตม�ประยุกต์ให้ง�นมีลักษณะข้�มก�ลเวล� รวมทั้ง

เป็นก�รอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยโบร�ณด้วยฝีมือช่�งถมจ�กภ�คใต้ เสริมสร้�งร�ยได้และ

คว�มภ�คภูมิใจ

บริษัท พร�วล�ย จำ�กัด 
ผู้ผลิตUSB Flash Drive ประดับด้วยเพชร 

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๕๗

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
สองนักออกแบบต่�งส�ข� วรรัตน์ พัวไพโรจน์ จ�กคณะสถ�ปัตยกรรม จุฬ�ลงกรณ์ 

มห�วิทย�ลัย และ ศิริลักษณ์ มห�จันทน�ภรณ์ จ�กคณะนิเทศศิลป์ มห�วิทย�ลัย

อัสสัมชัญ ได้รวมตัวกันสร้�งผลง�น ต้ังแต่ก�รออกแบบคว�มคิดผลิตภัณฑ์ช้ินเล็กๆ 

จนถึงเฟอร์นิเจอร์ ภ�ยใต้ชื่อ YennDesign สตูดิโอช่างคิด โดยให้คว�มสำ�คัญกับสิ่ง

ใกล้ตัวที่ผู้คนมักหลงลืมและข�ดห�ยในชีวิตปัจจุบัน ตลอดจนนำ�สิ่งของที่มีวัตถุประสงค์

ก�รใช้ที่ต่�งกัน แต่ม�รวมกันเพื่อเกิดก�รใช้ง�นแบบใหม่ ต�มนิย�มของ YennDesign  

คำ�ว่� “ออกแบบ” หม�ยคว�มว่� สร้�งสรรค์สิ่งใหม่ แก้ไขคว�มบกพร่องของสิ่งต่�งๆ 

เพื่อให้เกิดประสบก�รณ์ใหม่ในก�รใช้ชีวิต เกิดรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิตที่สร้�งสรรค์

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
นำ�เอ�คว�มคิดที่ถูกลืมเลือนไปแล้วใส่เข้�ไปในง�นออกแบบเพื่อสร้�งคว�มผูกพัน

ระหว่�งมนุษย์กับผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้ได้ง�นออกแบบท่ีเรียบง่�ย มีเร่ืองร�ว ประโยชน์ใช้สอย

และคว�มฉล�ดที่ซ่อนอยู่ในง�นออกแบบทุกชิ้น ทำ�ให้ผู้ ใช้มีส่วนสร้�งสรรค์ก�รใช้ง�น

ให้เหม�ะกับรูปแบบชีวิตของแต่ละคน ตัวอย่�งง�น เช่น “Chang Big” เป็น Bean 

Bag ที่มี ๔ ข� ส�ม�รถใช้ง�นได้หล�ยรูปแบบ ส่งเสริมคว�มคิดสร้�งสรรค์ และเป็น

เครื่องใช้ที่ส�ม�รถสร้�งปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้ ใช้ได้ “Yen Yen” เป็นก�รรวมก�รใช้

ง�นระหว่�งแม่เหล็กและย�ง โดยเส้นย�งทำ�จ�กซิลิโคน ตรงกล�งเป็นแม่เหล็กแรงสูง 

เม่ือใช้ย�งรัดของก็ส�ม�รถนำ�ไปติดตู้เย็นได้ ส�ม�รถรับน้ำ�หนักได้ ๒๐๐ กรัม ส�ม�รถ

ปรับก�รใช้ง�นแล้วแต่ผู้ ใช้สอยจะนำ�ไปคิดต่อ

เย็นดีไซน์
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้�น

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๕๘

๔

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นบริษัทออกแบบของแต่งบ้�น และเฟอร์นิเจอร์ สำ�หรับ

คนเมืองรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ของแต่งบ้�น ต่อม�มีก�รขย�ย

ธุรกิจที่มุ่งเน้นก�รใช้ก�รออกแบบ และขบวนก�รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งใน

แง่ก�รใช้วัสดุและขบวนก�รผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่�ของสินค้�และ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เริ่ม

ก�รส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในกล่มลูกค้�ที่ชื่นชอบง�นออกแบบทั่วโลก 

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
ก�รออกแบบของ เอสเธทิค สตูดิโอ จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รประโยชน์ใช้สอยม�ก

เป็นพิเศษ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รตั้งว�ง

ได้ เช่น เก้าอี้ “69” ที่ส�ม�รถนั่งได้ทั้ง ๒ ด้�นต�มต้องก�รใช้ง�นของผู้ ใช้ หรือ 

“Leer Lamp” ที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนองศ�ก�รใช้ง�นได้ ฝัง MULTI-CHIP LED 

ที่ให้คว�มสว่�งสูงและประหยัดพลังง�น ส�ม�รถเปิด -ปิดได้โดยก�รสัมผัสไม้ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีระดับสูง 

บริษัท เอสเธทิค สตูดิโอ จำ�กัด 
ผู้ผลิตของแต่งบ้�น โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ 

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



๖๑

ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้ผลิตกระด�ษรังผึ้ง ผลิตภัณฑ์ที่เน้นให้คว�มสำ�คัญต่อ

ส่ิงแวดล้อม โดยผลิตจ�กวัตถุดิบหลัก คือ กระด�ษรีไซเคิล รวมท้ังก�ว และเป็นร�ยแรก

ที่มีคว�มคิดริเริ่มวิจัยและพัฒน�แผ่นกระด�ษรังผึ้ง สำ�หรับนำ�ม�ต่อยอดพัฒน�เป็น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกม�กม�ย เช่น พ�เลทกระด�ษ โลงศพกระด�ษ เฟอร์นิเจอร์ และ

วัสดุสำ�หรับเป็นโครงสร้�งหรือตกแต่งในง�นแสดงสินค้�

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
ก�รใช้ไม้เพื่อทำ�โลงศพ ไม่ว่�จะเป็นก�รเผ�หรือฝังก็ต�ม เป็นก�รสิ้นเปลืองทรัพย�กร

โดยใช่เหตุ ประกอบกับก�รรณรงค์เรื่องก�รลดภ�วะโลกร้อนในปัจจุบัน จึงมีคว�มตั้งใจ

จะแก้ปัญห�ดังกล่�ว โดยได้พัฒน�โลงศพจ�กกระด�ษรังผึ้ง เพื่อทดแทนวัสดุประเภท

ไม้ ซึ่งส�ม�รถย่อยสล�ยได้เร็วกว่� และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส�ม�รถรับน้ำ�หนัก

ได้ถึง ๒๐๐ กิโลกรัม รวมทั้งส�ม�รถติดไฟและเผ�ได้ง่�ยกว่� รวมไปถึงช่วยลดก�รใช้

พลังง�น เนื่องจ�กกระด�ษรังผึ้งส�ม�รถเผ�ไหม้ได้หมดภ�ยในเวล� ๑๐ น�ที

อย่�งไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่�ผลิตภัณฑ์ประเภทโลงศพมีผลกระทบโดยตรงท�งด้�น

จิตใจต่อญ�ติพี่น้องของผู้ล่วงลับ ดังนั้น จึงให้คว�มสำ�คัญกับรูปลักษณ์ภ�ยนอก โดย

ทำ�ให้มีคว�มใกล้เคียงกับโลงศพไม้ม�กที่สุด

บริษัท โอแอนด์เอช 
ฮันนี่คอมป์เปเปอร์ จำ�กัด

ผู้ผลิต โลงศพ Knock down ทำ�จ�กกระด�ษ

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓



ข้อมูลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นบริษัทซอฟท์แวร์ระดับแนวหน้�ของไทย ร่วมกับกลุ่ม

วิศวกรไทยด้�น Robotics ที่มีผลง�นชนะก�รประกวดหุ่นยนต์ในระดับโลกติดต่อ

กันถึง ๒ ปี บริษัท จึงได้นำ�คว�มเชี่ยวช�ญของทีมวิศวกรไทยด้�นหุ่นยนต์ ซึ่งรวมถึง 

ก�รออกแบบง�นไฟฟ้� ง�นเครื่องกล ม�รวมกับคว�มเชี่ยวช�ญของทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ 

เพื่อพัฒน�หุ่นยนต์รูปแบบต่�งๆ เพื่อตอบสนองง�นบริก�ร และง�นอุตส�หกรรม  

คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์
เป็นหุ่นยนต์คล้�ยมนุษย์ตัวแรกท่ีออกแบบ ผลิต และมีจำ�หน่�ยเชิงพ�ณิชย์ในประเทศไทย

ก�รใช้ง�นส�ม�รถแสดงผลเป็นภ�ษ�ไทยได้ และส�ม�รถใช้ง�นกับธุรกิจต่�งๆ  เช่น 

ธุรกิจร้�นอ�ห�รโรงพย�บ�ล ห้�งสรรพสินค้�

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำ�กัด 
ผู้ผลิต“ดินสอ” หุ่นยนต์บริก�รอัจฉริยะ

ธุรกิจที่ผ่�นเข้�รอบ ส�ข�ง�นออกแบบ

ร�งวัลพระร�ชท�นไทยสร้�งสรรค์ ๒๕๕๓

๖๒



ภ�คผนวก

 • ร�ยน�มคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้องกับร�งวัล
 • บทบ�ทของ สบร. ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์
 • ที่อยู่ติดต่อผู้ส่งผลง�นเข้�รับก�รคัดเลือกร�งวัล

๐๖



๖๗๖๖

ร�ยน�มคณะกรรมก�รที่เกี่ยวข้องกับร�งวัล

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดประกวด

ที่ปรึกษ�กรรมก�ร  น�ยนิธิ สถ�ปิต�นนท์

ประธ�นกรรมก�ร พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำ�พน

กรรมก�ร  น�ยประภ�กร วท�นยกุล

    ม.ล.ภ�วินี สันติศิริ

    น�งส�วม�ดดี ตั้งพ�นิช

    น�งวรรณพร พรประภ� 

    น�งปริศน� พงษ์ทัดศิริกุล

กรรมก�รและเลข�นุก�ร  น�ยอ�รยะ  ม�อินทร์

คณะกรรมก�รคัดเลือกผลง�น
สาขางานออกแบบ

ประธ�นกรรมก�ร น�ยต่อ สันติศิริ

กรรมก�ร   น�ยประธ�น ธีระธ�ด�

     รศ.ปิย�นันต์ ประส�รร�ชกิจ

    น�ยพฤฒิพงษ์ กิจกัญจน�สน์

    น�ยโอภ�ส ลิมปิอังคนันต์

    น�ยปณิธ�น ปวโรฬ�รวิทย�

กรรมก�รและเลข�นุก�ร น�ยภ�รวี  วงศ์จิรชัย    

คณะกรรมก�รคัดเลือกผลง�น
สาขางานฝีมือและหัตถกรรม 

ประธ�นกรรมก�ร น�งสุพัตร� ศรีสุข

กรรมก�ร   รศ.ดร.อรพินท์ พ�นทอง

    ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสม�ศ

    น�ยณรงค์ เลิศกิตศิริ  

              น�ยธนเดช กุลปิติวัน 

    น�ยธีระพงศ์ อุ่นเรือน 

กรรมก�รและเลข�นุก�ร  น�งรุ่งทิว� ศักดิ์วิทย์  

คณะกรรมก�รตัดสิน
รางวัลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ประจำาปี ๒๕๕๓

ประธ�นกรรมก�ร    ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์

กรรมก�ร   รศ.เอกช�ติ จันอุไรรัตน์

    รศ.พิศประไพ ส�ระศ�ลิน

    ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล  

             น�ยถ�วร โกอุดมวิทย์

    น�ยฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที

    ผศ.ดร.น้ำ�ฝน ไล่สัตรูไกล 

              น�ยกีรติ อัสสกุล

    น�งกอบก�ญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวร�งกูร

    น�ยพิภพ โชควัฒน�     

            น�งเมธินี สุวรรณะบุณย์ 

กรรมก�รและเลข�นุก�ร พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำ�พน  

ผู้ช่วยเลข�นุก�ร   น�ยอ�รยะ  ม�อินทร์



๖๙๖๘

สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้ 
เป็นแหล่งก�รเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ท่ีทันสมัยและเอ้ืออำ�นวย

ให้เด็กและเย�วชนมีนิสัยรักก�รอ่�นและมีทักษะในก�รแสวงห�คว�ม

รู้และเรียนรู้ได้อย่�งสร้�งสรรค์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เย�วชนมีโอก�ส

พัฒน� แลกเปล่ียน และแสดงผลง�นท่ีมีคว�มคิดสร้�งสรรค์

ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ  
เป็นศูนย์กล�งในก�รสร้�งและพัฒน� แหล่งคว�มรู้ต้นแบบด้�นก�ร

ออกแบบ และพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่สร้�งแรงบันด�ลใจ และกระตุ้นให้

คนไทยปลดปล่อยพลังสร้�งสรรค์ ส่งเสริม และสร้�งสรรค์นวัตกรรม 

และองค์คว�มรู้ ใหม่ด้�นก�รออกแบบ รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดโอก�ส

ท�งธุรกิจแก่ประช�ชน และผู้ประกอบก�ร

สถ�บันพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้แห่งช�ต ิ

รับผิดชอบก�รบริห�รจัดก�ร มิวเซียมสย�ม ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบ

ใหม่ท่ีมีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ส�ข�ต่�งๆ ผ่�นนิทรรศก�รซ่ึงสร้�งสรรค์

โดยใช้นวัตกรรมในก�รเล่�เรื่องร�วของชนช�ติ วิถีชีวิต ภูมิปัญญ�

และเศรษฐกิจไทยในรูปแบบมีชีวิต สร้�งคว�มรื่นรมย์และจุดประก�ย

คว�มอย�กรู้ ก�รต้ังคำ�ถ�มและปฏิสัมพันธ์ระหว่�งนิทรรศก�รกับผู้ชม 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รเรียนรู้อดีตอย่�งมีคุณค่�และสร้�งสรรค์ เกิด

ทักษะก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ของประเทศไทย 
เป็นศูนย์กล�งในจัดก�รองค์คว�มรู้ให้เกิดและเพ่ิมมูลค่�ในด้�น

ชีววิทย�ศ�สตร์เพื่อสุขภ�พ เพื่อมุ่งสร้�งศักยภ�พของประเทศให้โดด

เด่นด้วยนวัตกรรมชีววิทย�ศ�สตร์ไทยสู่ม�ตรฐ�นโลก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน�พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 

มีบทบ�ทหลักในก�รเสริมหนุน เชื่อมประส�นและเพิ่มพลังเครือข่�ย

ในก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในทุกภ�คส่วนของสังคม

บทบ�ทของ สบร. ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์

หน่วยง�นภ�ยใน สบร.

สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. หรือ Office of 

Knowledge Management and Development : OKMD สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

มีหน้�ท่ีส่งเสริมก�รเรียนรู้เพ่ือสร้�งสรรค์ภูมิปัญญ�ของประช�ชน โดยผ่�นกระบวนก�ร

เรียนรู้ส�ธ�รณะ ประกอบด้วยหน่วยง�นภ�ยในท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น ๕ หน่วย 

ง�น ดังนี้



๗๑๗๐

๕ โครงก�รหลักในก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ของ OKMD

โครงก�รฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริห�รด้�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (Executive CE)
แก่ผู้บริห�รระดับสูงของภ�ครัฐและภ�คเอกชน เพื่อสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�ร

เผยแพร่แนวคิดก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ให้กระจ�ยสู่ภ�คธุรกิจ และส�ธ�รณชน 

โดยก�รให้ทักษะคว�มรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ โดยวิทย�กรจ�กสถ�บันชั้นนำ�

ของต่�งประเทศและภ�ยในประเทศ ก�รศึกษ�ดูง�นประเทศต้นแบบ รวมท้ังก�รประชุม

กลุ่มย่อยเพื่อระดมคว�มคิดให้ได้ม�ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบ�ย ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจเชิง

สร้�งสรรค์สำ�หรับต่อคณะรัฐมนตรี ขณะนี้ดำ�เนินโครงก�ร (EXCET 1) เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ในระหว่�งก�รจัดอบรมรุ่นที่ ๒ (EXCET 2) 

โครงก�รพัฒน�และประช�สัมพันธ์เว็บไซต์ (Creative Economy Website)
โดยสร้�ง Community Website ข้ึน ใช้ช่ือว่� www.thailandce.com เพ่ือเพ่ิมโอก�ส

ในก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร และองค์คว�มรู้ท่ีสำ�คัญและจำ�เป็นเก่ียวกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ เว็บไซต์หลักที่รวบรวมเนื้อห�เรื่องร�วเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ทั้งใน

และต่�งประเทศ และจัดกิจกรรมต่�งๆเพื่อส่งเสริมก�รใช้พื้นที่บนโลกไซเบอร์เพื่อสร้�ง

ก�รมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งจัดกิจกรรมประช�สัมพันธ์ในรูป

แบบต่�งๆ  

โครงก�ร OKMD Creative Awards หรือโครงก�รมอบร�งวัลพระร�ชท�น 

“ไทยสร้างสรรค์” จ�กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ให้แก่ธุรกิจ

สร้�งสรรค์ 

 
โครงก�รสร้�งสรรค์สัญจร (Creative Mobile) เพื่อส่งเสริมให้ประช�ชนมีโอก�ส

พัฒน�คว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์และนำ�ไปผสมผส�นกับภูมิปัญญ�ของท้องถิ่นที่จะ

นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์ต่อไป  โดยจัดเป็นแห่งแรก ณ จังหวัด

ขอนแก่น ในระหว่�งวันที่ ๙ - ๑๒ ตุล�คม ๒๕๕๓ โดยจะมีกิจกรรมหล�กหล�ยทั้งก�ร

เสวน� ก�รแสดงผลง�น และก�รจัดบูธคลีนิคให้คำ�ปรึกษ�ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

และธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์ 

โครงก�รเมืองสร้�งสรรค์ (Creative City) ดำ�เนินก�รโดยศูนย์สร้�งสรรค์ง�น

ออกแบบ ประกอบไปด้วยโครงก�ร Skill Mapping  เพื่อสำ�รวจเขตผู้ประกอบก�ร

สร้�งสรรค์ใน ๖ พื้นที่  (สยามสแควร์ RCA ถนนสุขุมวิทตั้งแต่นานาถึงเอกมัย

ตลาดจตุจักร ย่านเยาวราช ย่านสำาเพ็งและโบ๊เบ๊) มหกรรมเครือข่�ยดนตรีกรุงเทพฯ 

และโครงก�รง�นชุมนุมประจำ�ปี Creativities Unfold Symposium เพ่ือสร้�ง

บรรย�ก�ศให้เมืองกรุงเทพฯเป็นแหล่งรวมของนักคิดนักสร้�งสรรค์จ�กทั่วโลก 

นอกจ�กน้ี ยังมีก�รจัดร�ยก�ร Creative DNA เพ่ือเผยแพร่นักคิดสร้�งสรรค์ช�วไทย

ท่ีประกอบธุรกิจต่�งๆ จำ�นวน ๑๒ ร�ย แล้วเผยแพร่ออกอ�ก�ศท�งร�ยก�รเจ�ะใจเป็น

ประจำ�ทุกวันพฤหัสบดี



๗๓๗๒

ที่อยู่ติดต่อผู้ส่งผลง�นเข้�รับก�รคัดเลือกร�งวัล

ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

หจก กรกต อินเตอร์เนช่ันนอล
๓๓๕ หมู่ ๑๐ ต.บ้�นแหลม จ.เพชรบุรี ๗๖๑๑๐ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : +๖๖๘ ๙๖๙๘ ๗๙๖๓

Email : korakot@korakot.net, kappa76110@yahoo.com, 

  korakot.aromdee@yahoo.com, korakot.aromdee@me.com

บริษัท คอร์เนอร์43 เดคคอร์ จำ�กัด
๖๑/๒ ซอยสุขุมวิท ๕๓ (ไปดี-ม�ดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐    

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๒๖๑ ๒๕๒๘, +๖๖ ๒๒๖๐ ๑๑๒๔  

โทรส�ร : +๖๖ ๒๒๖๑ ๒๕๒๙

Website : www.corner43.com  

Email : info@corner43.com, contact@corner43.com

บริษัท ไทยนำ�โชคเท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
๙๙ หมู่ ๒ ซ.บ�งเมฆข�ว ต.ท้�ยบ้�น อ.เมืองสมุทรปร�ก�ร จ.สมุทรปร�ก�ร ๑๐๒๘๐      

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๓๘๙ ๒๓๗๗-๙

โทรส�ร : +๖๖ ๒๓๘๗ ๐๘๘๓

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด บ้�นศิล�ดล เชียงใหม่

๗ หมู่ ๓ ถ.เชียงใหม่-สันกำ�แพง ต.สันกล�ง อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐               

โทรศัพท์ : +๖๖ ๕๓๓๓ ๘๒๘๘, +๖๖ ๕๓๓๘ ๔๘๘๙-๙๐

โทรส�ร : +๖๖ ๕๓๓๓ ๘๙๔๐

www.baanceladon.com

Email : info@baanceladon.com

หจก.บัวผัดแฟคทอร่ี

๑๓๔ หมู่ ๘ บ้�นกอสะเลียม ต.บวกค้�ง อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐               

โทรศัพท์ : +๖๖ ๕๓๔๔ ๖๒๙๑

โทรส�ร : +๖๖ ๕๓๔๔ ๖๒๙๓

www.buabhat.com  

Email : buabhat@loxinfo.co.th

บัวสวรรค์ กลุ่มง�นประดิษฐ์จ�กดินไทย

๒๘/๓ หมู่ ๖ ต.บ�งคูเวียง อ.บ�งกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๙๒๑ ๔๓๓๑

โทรส�ร : +๖๖ ๒๘๓๒ ๕๑๕๕66 

Email : warattha_m@hotmail.com

ปริญญ�ผ้�ฝ้�ย

๒๓๘ หมู่ ๖ ต.พรรณ� อ.พรรณ�นิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐

โทรศัพท์ : +๖๖ ๔๒๗๗ ๙๐๘๘ 

โทรส�ร : +๖๖ ๔๒๗๗ ๙๐๘๘

www.indigoThai.com, www.otopcluster.com                    

Email : indigo_Thai@hotmail.com/ admin@otopcluster.com



๗๕๗๔

บริษัท พีคฌ�น จำ�กัด 

๓๙/๓๕๖ ซ.ประช�อุทิศ ๑๒๓  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๘๑๕ ๘๐๖๗ 

โทรส�ร : +๖๖ ๒๘๑๕ ๘๕๒๙

www.peakchandesign.com 

Email : ambaryhemp@hotmail.com, contact@peakchandesign.com

โฟลว์

๖/๓๖๖ ซ.บัวทองเคหะ๑ ต.บ�งบัวทอง อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐   

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : +๖๖๘ ๖๙๗๗ ๘๓๘๑

www.flowornament.com

Email : flowornament@hotmail.com

อริฏะ

๗๙ ซ.เทอดไทย๓๓ ด�วคะนอง ธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : +๖๖๘ +๘๖๗ ๕๑๓๔                   

Email : contact.arita@gmail.com

ส�ข�ง�นออกแบบ

บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำ�กัด 

๑๔๕ ซ. ร�มคำ�แหง ๔๘ ถ.ร�มคำ�แหง แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐     

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๗๓๐ ๒๘๙๙

โทรส�ร : +๖๖ ๒๗๓๐ ๒๘๒๘

www.ctasia-robotics.com 

Email : info@ctasia-robotics.com

บริษัท บ�ธรูมดีไซน์ จำ�กัด

๗๒๙/๑๕๐-๑๕๒ ถ.รัชด�ภิเษก แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐   

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๖๘๓ ๗๓๒๒-๓

โทรส�ร : +๖๖ ๒๖๘๒ ๗๓๒๔

www.bathroomtomorrow.com 

Email : ad_lip@hotmail.com, watchara@ bathroomtomorrow.com

บริษัท พร�วล�ย จำ�กัด

อ�ค�รอัมรินทร์พล�ซ่� ห้องเลขที่เอ ๑ ชั้น ๑

๔๙๖-๕๐๒  ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๒๙๕ ๐๓๓๐

โทรส�ร : +๖๖ ๒๒๙๕ ๐๓๒๐

www.proudline.co.th

Email: info@proudline.co.th



๗๗๗๖

บริษัท พล�เน็ท 2001 จำ�กัด  
๗๖๙ ซอย ๔๓/๓๑ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตส�ทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๖๗๔ ๗๕๖๕ 

โทรส�ร : +๖๖ ๒๖๗๔ ๗๕๖๔

www.planet2001design.com

เย็นดีไซน์  
๔๘๖/๑๕๒-๑๕๔ เพชรบุรีตัดใหม่ ร�ชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐                                

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : +๖๖๘ ๙๑๓๗ ๖๕๒๖, +๖๖๘ ๙๑๓๑ ๕๕๑๒

โทรส�ร : +๖๖ ๒๒๑๕ ๐๕๙๗

www.yenndesign.com

email: yenndesign@yahoo.com, yenndesign@gmail.com

บริษัท ไวเบรโต จำ�กัด
๑๑/๒๔๘ หมู่บ้�นธันธวัช ๕ ซ.วัชรพล ถ.ร�มอินทร� ท่�แร้ง บ�งเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐     

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๕๑๙ ๗๖๐๓ 

โทรส�ร : +๖๖ ๒๕๑๙ ๗๕๕๖    

www.vibratosax.com  

Email : info@vibratosax.com  

บริษัท เอสเธทิค สตูดิโอ จำ�กัด
๔๐/๖๐ ซ.อินท�มระ ๘ ถ.สุทธิส�รวินิจฉัย ส�มเสนใน พญ�ไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๒๗๘ ๔๒๔๔

โทรส�ร : +๖๖ ๒๖๑๖ ๙๑๒๓ 

www.aesthetic-studio.com

Email : b@aesthetic-studio.com

บริษัท แอนนิม พิคเจอร์ จำ�กัด
๑๔/๑๓๖ หมู่ ๙ ถนนพระร�ม ๒ แขวงบ�งมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๔๑๖ +๐๗๓

โทรส�ร : +๖๖ ๒๔๑๖ ๔๓๑๔

www.handtoy.com  

Email : handtoy@hotmail.com

บริษัท โอแอนด์เอช ฮ่ันน่ี-คอมป์เปเปอร์ จำ�กัด
๑๔๗ หมู่ ๗ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐

โทรศัพท์ : +๖๖ ๓๘๑๖ ๔๐๘๓-๔ 

โทรส�ร : +๖๖ ๓๘๑๖ ๔๐๘๒

www.oandhhoneycombpaper.com 

Email : anchalee@rungruangcontainer.com

Tazana (บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์) 
๘๑-๘๑/๑-๓ หมู่ ๒๐ ถนนเทพ�รักษ์ ต.บ�งพลีใหญ่ อ.บ�งพลี สมุทรปร�ก�ร ๑๐๕๔๐

โทรศัพท์ : +๖๖ ๒๓๑๒ ๒๔๘๖-๘๗

โทรส�ร : +๖๖ ๒๗๕๕ ๓๖๓๕

Email : contact1@tazana.com



๗๘

ขอขอบคุณผู้ให้ก�รสนับสนุน

บุคคล
คุณหญิงอ�รย� พิบูลย์นครินทร์ 

น�ยนิธิ สถ�ปิต�นนท์ และคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดประกวด

น�ยต่อ สันติศิริ และคณะกรรมก�รคัดเลือกผลง�น ส�ข�ง�นออกแบบ

น�งสุพัตร� ศรีสุข และคณะกรรมก�รคัดเลือกผลง�นส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ และคณะกรรมก�รตัดสินร�งวัลธุรกิจเชิงสร้�งสรรค์ประจำ�ปี ๒๕๕๓

น�งสุจิตร�ภรณ์ น�คะลักษณ์

น�ยอิสระ โพธิจันทร์

น�ยดุษฎี บุญม�ก 

น�ยกฤษณะ ธนะธนิต  

น�งเกษณี สกุลดิษฐ์ 

หน่วยง�น
กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม

กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�

กระทรวงวัฒนธรรม

คณะผู้เข้�ร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริห�รด้�นเศรษฐกิจเชิงสร้�งสรรค์ (EXCET-1)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร

ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ (TCDC)

สำ�นักวัฒนธรรม กีฬ� และก�รท่องเที่ยว

สำ�นักส่งเสริมก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มเพื่อก�รส่งออก กระทรวงพ�ณิชย์

สม�คมไทยคร�ฟท์

สม�คมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

www.thailandce.com



สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความร� (องคการมหาชน)
๙๙๙/๙ อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น ๑๗ 
ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กร�งเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร ๐ ๒๒๖๔ ๕๙๕๘-๙   โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๕๙๕๐

รางวัลไทยสรางสรรค
รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓

14.85 cm

21 cm

14.85 cm0.
5 

cm


