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มาร่วมก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบันที่ยังคงคุณค่าความเป็นไทยไปกับเราได้ที่

ห้องสมุด TCDC เชียงใหม่ ตั้งแต่ 16 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 - 18.00 น.

หากกล่าวถึงเรื่องราวของผืนผ้า ต้องยอมรับว่าเสน่ห์แห่งผ้าไหมไทยนั้นงดงาม ดึงดูด  

และต้องตาคนทั่วโลกอยู่ไม่น้อย หากแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในการสวมใส่ส�าหรับคนทั่วไป  

OKMD จึงได้ริเริ่มโครงการไหมไทยร่วมสมัย หรือ Modern Thai Silk ขึ้น เพื่อค้นหาวิธี

พัฒนาผ้าไหมไทย ทั้งเรื่องการดูแลรักษาให้ง่ายขึ้น ลวดลายผ้าให้ทันสมัยและใช้ได้จริงใน 

ชวีติประจ�าวนั และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของไหมไทยไว้ได้ จนได้ออกมาเป็นผืนผ้าต้นแบบ 

และตัดเยบ็ออกมาเป็นชดุเสือ้ผ้า และเครือ่งประดบั โดย 7 ดีไซน์เนอร์ชัน้น�าของประเทศไทย 

ได้แก่ ISSUE VICKTEERUT CURATED PAINKILLER TUTTI KLOSET และ TIPA  

ร่วมสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยร่วมสมัยออกมาเป็นชุดที่สวยงาม และสามารถตอบสนอง 

ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ทั้งด้านความสวยงาม และฟังก์ชั่นการใช้งานในยุคปัจจุบัน
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ทว่าวิกฤตมิกัเป็นจดุเริม่ต้นของแรงบนัดาลใจใหม่ๆ
เสมอ ครั้งน้ีก็เช่นกัน เมื่อส�านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มองเห็นความท้าทาย
ในการพัฒนาผ้าไหมไทยให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จึงได้ริเริ่มโครงการ
พัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) 
โดยมแีนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหวัใจของการท�างาน 

บทบรรณาธิการ  อารยะ มาอินทร์

editor@okmd.or.th

แม้ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งแพรพรรณ  
แต่เส้นทางของผ้าไหมไทยกลับไม่ได้ 
โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างทีคิ่ด  
สืบเนื่องจากข้อจ�ากัดหลายประการ 
ในตัวผ้าไหม อาทิ ราคา ภาพลักษณ์ 
และคุณสมบัติที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งาน
ของคนยุคปัจจุบัน 

In This

Issue

มีความสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และมีพันธมิตรจาก 
ทุกภาคส่วน อาทิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ 
ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจไหมไทยจากต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ที่มาร่วม 
วิเคราะห์ วจัิย ออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนา จนได้ออกมาเป็นผ้าไหมไทยร่วมสมยั 
ที่เหมาะกับเทรนด์แฟชั่นโลก รวมถึงยังได้องค์ความรู้ใหม่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และสร้างการยอมรับผ้าไหมไทยในวงกว้าง ซึ่งเราได้รวบรวมสรุปหัวใจหลักมาไว ้
ในนิตยสาร OKMD เล่มนี้เป็นที่เรียบร้อย 

ท้ายนี้ ผมหวังว่าสาระความรู้ที่เราตั้งใจคัดสรรมาน�าเสนอ จะมีส่วนช่วย 
กระตกุต่อมคดิ สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่้านทกุท่าน ซึง่มทีัง้นิสตินักศกึษา คนท�างาน 
และผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ ในการน�าสิง่ท่ีเรามอียู่มาพัฒนาด้วยความคดิสร้างสรรค์  
จนเกิดเป็นโอกาสและอนาคตทีด่กีว่าของสนิค้าและบรกิารไทยในเวทีโลกครบั          
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เกือบ 5,000 ปีมาแล้วท่ีมนุษย์เฝ้าสังเกต

คุณสมบัติของรังหนอนตัวเล็กๆ ที่เรียกกันว่า 

“ไหม” ก่อนจะทดลองน�ารังไหมมายืดเป็นเส้นใย 

ถักทอเป็นผืนผ้า และตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เริ่มจากที่

ประเทศจีนก่อนจะเผยแพร่ไปสู่ประเทศอื่นๆ ผ่าน

เส้นทางสายไหมในต�านาน

ตั้งแต่อดีต ผ้าไหมได้รับยกย่องว่าเป็น “ราชินี
แห่งเส้นใย” จากรปูลกัษณ์อนัเงางาม ดลู�า้ค่า และ 
ความนุ่มละมุนยามสัมผัส รวมถึงคุณสมบัติด้าน
ความคงทน ระบายความร้อนได้ดี ช่วยปกป้อง

ผิวจากแสงแดดและไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต นอกจากนี้การที่ไหมเป็นเส้นใย
โปรตนีทีใ่กล้เคยีงกับโปรตนีในร่างกายมนษุย์ ท�าให้มคีณุสมบตัช่ิวยคงความสมดลุ 
ของผวิและไม่ท�าให้ผวิเกิดริว้รอย จนมผีูน้ยิามว่า “ไหมคือผวิท่ีสอง” (Second 
Skin) จงึไม่แปลกท่ีบรรดาพัสตราภรณ์ท่ีงดงามท่ีสดุในโลก เช่น กิโมโนของญีปุ่น่ 
ส่าหรขีองอนิเดยี ฮนับกของเกาหล ีผ้าซ่ินของไทย รวมถึง โรบ อะลา ฟรองเซส 
(Robe a’ la francaise) และ โรบ อะลองเกลส (Robe a’ l’anglaise) ของยุโรป 
ล้วนนิยมตดัเย็บจากผ้าไหม 

อาจเป็นเพราะชนชั้นสูงนิยมน�าผ้าไหมมาตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงชุดชั้นใน 
และถุงน่อง ภาพลกัษณ์ของผ้าไหมจงึกลายเป็น “ของสงู” ราคาแพงทีค่นทัว่ไป 
ยากจะเอื้อมถึง ประกอบกับข้อเสียเรื่องเนื้อผ้าที่ยืดหยุ่นได้น้อย ยับง่าย และ
ซักยาก จึงไม่ “โดนใจ” คนรุ่นใหม่ที่นิยมความสะดวกง่ายดายในชีวิต
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ถอดรหัสเส้นใยไหม สู่ไหมไทยร่วมสมัย
ความร่วมมือเพื่อชุบชีวิตไหมไทย เกิดขึ้นเมื่อ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ 
มหาชน) หรอื OKMD รเิริม่โครงการพัฒนาต้นแบบ
ไหมไทยร่วมสมยั (Modern Thai Silk) โดยสนบัสนุน 
ให้ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติ และนักออกแบบ ได้เรยีนรูแ้ละ 
เข้าใจถงึการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าไหม ด้วยการ
แลกเปลี่ยนความรู้และท�างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผ้าไหมและวัสดุสิง่ทอ นกัออกแบบนวัตกรรม
สิง่ทอ รวมถงึกูรูด้านเทรนด์การออกแบบ โดยเน้น 
ทีก่ารวิจยัและพัฒนาคุณสมบตัขิองเนือ้ผ้า รปูแบบ  
ลวดลาย และภาพลักษณ์ของไหมไทยให้มีความ
ร่วมสมัยมากขึ้น ในขณะที่ยังคงความ “ดูดี ดูแพง”  

Photo by ณั
ฐวรรษ (หยก) & จิรกฤต (โทนี่ ต้น)

จากความมันวาว (Luster) ความไม่สม�่าเสมอของเส้นด้ายและผ้าที่มีมิติ 
(Uneven) เนื้อผ้าและสีที่ให้อารมณ์พลิ้วไหวและไหลลื่น (Fluid) รวมถึง
ลวดลายโดดเด่นบนเนื้อผ้า (Graphical) ตามสไตล์ไหมไทยที่ทุกคนหลงรัก 

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความพยายามน�าเสนอรูปลักษณ์ใหม่ของผ้าไหม
ไทยทีต่อบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคมากขึน้ อาทิ การใช้เส้นด้ายขนาดเลก็ 
เป็นวัตถุดบิเพ่ือให้ได้ผ้าท่ีมเีน้ือบางเบา การน�าเส้นไหมทอรวมกับเส้นใยธรรมชาต ิ
อืน่ๆ เช่น บวัหลวง ลนินิ หรอืเส้นใยสงัเคราะห์ เช่น ไนลอน เมทาลกิ เพ่ือให้ได้ 
เนื้อผ้าที่หลากหลาย รวมถึงการน�านวัตกรรมการทอรูปแบบใหม่มาใช้ เพื่อให ้
เกิดพ้ืนผิวที่แตกต่าง เช่น ผ้าย่น ผ้ายืด เป็นต้น เราจงึได้เห็นผ้าไหมท่ีมลีกัษณะ
เหมือนผ้ายืด (Silk Jersey) ผ้าไหมพิมพ์ลายกราฟฟิค (Graphical) รวมถึง 
ผ้าไหมปั่น (Spun Silk) ที่มีลักษณะทิ้งตัวและอ่อนนุ่มยิ่งขึ้น โดยรวมก็คือการ
สร้างสรรค์ผ้าไหมไทยที่มีลักษณะร่วมสมัยมากขึ้น ดูแลรักษาง่ายขึ้น 
(Easy Care) ใช้ได้ในทุกโอกาส ในราคาทีเ่ข้าถงึได้ 

โอกาสใหม่ของไหมไทย
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EXPANSIVE HARMONY จากผืนผ้าสู่แฟชั่นแบรนด์ 
การน�าไปใช้ได้จริงเป็นก้าวต่อไปของโครงการพัฒนาต้นแบบไหมไทย 

ร่วมสมัย OKMD จึงต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมและผลักดันไหมไทยร่วมสมยั
ให้เป็นท่ีนิยม ด้วยการจบัมอืกับสมาคมแฟช่ันดไีซเนอร์กรงุเทพ และนักออกแบบ 
แฟชัน่ชัน้น�าจาก 7 แบรนด์ดงั ประกอบด้วย Issue Kloset Tutti Vickteerut 
Painkiller Curated by Ek Thongprasert และ Tipa พลิกโฉมนวัตกรรม 
ผ้าไหม ให้ออกมาเป็นเสือ้ผ้าส�าหรบัฤดูกาล Spring/Summer 2015 โดยคดัสรร 
ผ้าไหมไทยร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาให้มีเนื้อผ้าและสีสันที่ทันสมัยเป็น
วัตถุดิบหลักในการออกแบบและตัดเย็บ และน�าออกแสดงเพื่อสร้าง 
แรงบนัดาลใจให้แก่ผูป้ระกอบการ นกัออกแบบ และนักเรยีนนักศกึษาในฐานะ 

ชิ้นงานต้นแบบ (Capsule Collection) 

ปลายทางของไหมไทย
ความต้องการด้ายและผ้าไหมไทยในตลาดโลกขึน้อยู่กับความต้องการใช้งาน 

และความนิยมที่ต่างกัน เช่น ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ให้ความส�าคัญกับสินค้าที่ม ี
ความประณีต คุณภาพดี จึงนิยมน�าเข้าผลิตภัณฑ์ไหมจากไทย ประเภท 
ด้าย ไหมปั่นจากเศษไหม เศษไหม ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ผ้าคลมุไหล่ และผ้าพันคอ ชาวตะวันออกกลางนิยมเสือ้ผ้าหรหูราแบบแบรนด์ 
ชั้นสูง ผ้าไหมไทยจึงตอบโจทย์ดังกล่าวจากคุณลักษณะของเนื้อผ้าที่มีความ
เงางาม เหลอืบแสง ตลาดยุโรปนยิมน�าเข้าด้ายไหมจากไทยเพ่ือใช้เป็นวัตถุดบิ 
ในการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม ส่วนตลาดอเมริกานิยมน�าเข้าไหมไทย
เนื่องจากมีคุณภาพดีเหนือคู่แข่ง โดยเฉพาะผ้าไหมและเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 

ส�าหรับคู่แข่งส�าคัญ ได้แก่ ประเทศจีนและอินเดีย เนื่องจากเป็นประเทศ
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไหมรายใหญ่ของโลก อีกทั้งในความตกลงเขตการค้าเสรี 
อาเซียน-จีน และอาเซียน-อินเดีย อนุญาตให้ทุกประเทศในอาเซียนสามารถ
น�าเข้าสินค้าไหมจากจีนและอินเดียได้โดยไม่มีภาษี เช่นเดียวกับสินค้าไหม
จากไทย ตลาดจงึเปิดให้จีนและอนิเดยีส่งไหมราคาถูกเข้าแข่งขนัในสนามการค้า 
อาเซียน การที่ผ้าไหมไทยที่มีราคาสูงกว่าจะเจาะตลาดอาเซียนในวงกว้าง 
จึงเป็นการบ้านที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกัน 

• เส้นใยไหมมีความแข็งแรงทนทานพอๆ 

กับเส้นใยเหลก็กล้าทีม่ขีนาดเท่ากัน ทางการ 

แพทย์นิยมน�ามาใช้เป็นเส้นด้ายในการ

เย็บแผลผ่าตัด เพราะนอกจากเหนียว

ทนทาน ยังเข้ากับเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้ดี 

เนื่องจาก 90% ของเส้นใยไหมประกอบ

ด้วยโปรตีนท่ีใกล้เคียงกับโปรตีนใน

ร่างกายมนุษย์

• บริษัทเครื่องส�าอางคาเนโบ (Kanebo) 

ประเทศญ่ีปุน่ เป็นต้นต�ารบัการน�าไฟโบรอนิ 

ในเส้นไหม (Silk Fibroin) มาผสมใน 

เครื่องส�าอาง เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็น

มอยซ์เจอไรเซอร์ชั้นเลิศที่ให้ความชุ่มชื่น

สูงถึง 300 เท่า ของน�้าหนัก ช่วยป้องกัน

ผิวแห้ง และช่วยจัดการกับเชื้อจุลินทรีย์

บางชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง 

• ดักแด้ไหมมีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะมี

กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายชนิด เช่น  

กรดไลโนเลอิกที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริม

สร้างสมอง และ อุดมไปด้วยวิตามินบี 1 

และ บี 2 ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

• ผลิตภัณฑ์ที่น�าผงไหมไปเป็นส่วนผสม 

เช่น กุนเชียงที่ใส่ผงไหมจะมีลักษณะนุ่ม

เหมือนกุนเชียงที่เพิ่งท�าใหม่ๆ มีสีสันสดใส 

เนื้อนุ่ม ชวนรับประทาน ส่วนโยเกิร์ต หรือ

ไอศกรีมผสมผงไหมจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์

ที่เนียน ไม่ละลายง่าย หากน�าไปผสมกับ

บะหมีจ่ะท�าให้มคีณุสมบตัเิหนียวนุม่ ไม่ยุ่ย

• บัณฑูร วงศ์สีลโชติ. (2555) ผ้าไหมไทยใน AEC. สืบค้นจาก  http://www.thai-aec.com/607

• วิโรจน์ แก้วเรอืง. ไหม...คณุประโยชน์ทีค้่นพบอย่างไม่จบสิน้ ตอนที ่1. สบืค้นจาก http://qsds.go.th/qthaisilk_center/inside.php?com_option=page&aid=1082&sub=1078&site=sri

• วิโรจน์ แก้วเรอืง. ไหม...คณุประโยชน์ทีค้่นพบอย่างไม่จบสิน้ ตอนที ่2. สบืค้นจาก http://qsds.go.th/qthaisilk_center/inside.php?com_option=page&aid=1083&sub=1078&site=sri

• ตื่นเถิด!. (2006). ไหม—“ราชินีแห่งเส้นใย”. สืบค้นจาก http://wol.jw.org/th/wol/d/r113/lp-si/102006207#h=3

• ชฎาพร นาวัลย์. “ไหมไทย” แห่งศตวรรษ. สืบค้นจาก http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/505197

• สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ. (2548) ไหมปั่น...ผ้าไทยยุคใหม่. สืบค้นจาก http://www.rdi.ku.ac.th/exhibition/Year2548/01-KasetNational/Project/index_08.htm

ที่มา
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ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหน
มีผู้กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์มาจากทุนทางวัฒนธรรม 

หรอื ทรพัย์สนิทางปัญญาท่ีสบืทอดและยังคงด�ารงอยู่ เป็นความรูแ้ละภมิูปัญญา 
ที่มีคุณค่า และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คอื วัฒนธรรมท่ีมรีปูลกัษณ์ คอืสิง่ท่ีมองเห็นและจบัต้องได้ เช่น อาหารพ้ืนเมอืง  
ศิลปะ สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง เครื่องแต่งกายประจ�าถิ่น วรรณกรรม กีฬา 
ดนตรี เทคโนโลยี ฯลฯ กับวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปลักษณ์ เช่น ประเพณี พิธีกรรม 
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ความเชื่อ ศาสนา ภาษา ฯลฯ กระบวนการสร้างสรรค ์
ส่วนใหญ่คือการน�าสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นสินค้าและบริการที่มี 
“คุณค่า” ในความรู้สึกของผู้บริโภค

หลักส�าคัญในการสร้างสรรค์จึงไม่ใช่การสร้างสิ่งที่เจ้าของสินค้าชอบและ
ต้องการ แต่โจทย์คอื “ผูบ้รโิภคชอบและต้องการอะไร?” หากหาค�าตอบได้ตรงจดุ 
เท่ากับเราได้สร้างคณุค่าและมลูค่าใหม่ให้แก่สนิค้า สิง่ท่ีตามมาคอืกลุม่ลกูค้าใหม่ๆ 
ในวงกว้าง ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์เช่นนี้ การตั้งเป้าตอบโจทย์ให้ตรงใจผู้บริโภค 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศคงไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อม
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Nจากท้องถิ่นสู่ต่างถิ่น
ด้วยทุนความคิดสร้างสรรค์

เดิมทีเศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนด้วยระบบการผลิต

แบบอุตสาหกรรม ประเทศไหนผลิตสินค้าได้

มากที่สุด โดยใช้ต้นทุนถูกที่สุด ถือว่าประเทศนั้น

คว้าชัยไปกว่าครึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป เราก้าวมาสู่ยุค 

ทีเ่ทคโนโลยีการผลติก้าวหน้าย่ิงกว่าท่ีเคย การผลิต

สินค้าจ�านวนมากท�าได้ง่ายดายและรวดเร็ว ทว่า

สนิค้าทีผ่ลติออกมาเหมอืนๆ กันเป็นจ�านวนมากน้ัน 

กลับไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการอีกต่อไป 

โลกในศตวรรษนี้เดินหน้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า 

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ซึ่ง 

อาศัยพลังสมองและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

ผนวกกับนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นต้นทุนส�าคัญ 

สินค้าที่โดนใจคนยุคนี้จึงเป็นสินค้าที่ผ่านการคิด 

การวิจัย การออกแบบสร้างสรรค์ และการพัฒนา

มาเป็นอย่างด ีเพือ่กระตุ้นความสนใจและตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด 

ยกตัวอย่างเช่น ชา Balankura’s No.57 ของ
บริษัท ตาล จ�ากัด ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน 
การเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าของใบชาได้อย่าง 
ทรงพลัง ด้วยกลยุทธ์การนิยามว่าชา Balankura’s 
No.57 เป็น “ชาที่ดีสุดเท่าที่จะหาได้บนโลกใบนี้”  
รวมถึงการสร้างสรรค์กลิ่นหอมเฉพาะตัวให้ชา 
แต่ละประเภท และการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง
สวยงามและมีเรื่องราว เหมาะจะมอบเป็นของขวัญ
ในเทศกาลต่างๆ ท�าให้ได้รับการยอมรับอย่างสูง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชา Balankura’s No.57
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เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล ชา Balankura’s No.57 ส้มต�าสุญญากาศ และ Ma-Lee Banana Paper Modular Partition



O

9

IN
S

P
IR

A
TIO

N

การจดสิทธิบัตรถือเป็นสิ่งแรกท่ีต้องท�า  

เมื่อมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ท่ีจะน�า

มาใช้ประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ การม ี

สิทธิบตัรจะช่วยให้ผลติภณัฑ์ได้รบัความคุม้ครอง 

ทางกฎหมายและไม่ถูกละเมิดในเรื่องต่างๆ 

เช่น การท�าซ�า้หรอืท�าของปลอมลอกเลยีนแบบ 

ออกมาขาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือ 

ท้ังหมดของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เมือ่ประเทศไทยก�าลงัจะเข้าสูก่ารเป็นประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซยีน ซึง่เปิดให้มกีารท�าธุรกิจ ลงทุน 

และเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี  

(ดรูายละเอยีดขัน้ตอนการจดทะเบยีนสทิธิบตัร /

อนสุทิธิบตัร ท่ีเว็บไซต์กรมทรพัย์สนิทางปัญญา 

https://www.ipthailand.go.th)

การจดสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญา 

OTOP ไทย ฝันให้ ไกล ไปให้ถึง
สินค้า “หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ โอทอป (OTOP) เป็นสินค้าและ

บริการที่ผลิตขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆ ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นจากวัตถุดิบ
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เช่น อาหาร ผ้าทอ เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา 
สมุนไพร นวดแผนไทย เป็นต้น จัดเป็นสินค้ากลุ่มที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์
แห่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน และถือเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ที่สามารถน�ามาสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ผูป้ระกอบการโอทอปท่ีฝันไกลถึงการเพ่ิมยอดขายและเจาะตลาดระดบัโลก  
จึงควรคิดต่อยอดจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มี โดยน�าจุดเด่น
และความได้เปรียบของสินค้าไทยในแง่ทักษะและความช�านาญในการผลิต 
ความประณีตละเอียดอ่อน การออกแบบที่สวยงาม รวมถึงคุณภาพของวัสดุ 
มาผนวกเข้ากับ

ความต้องการของตลาด
+

ความคิดสร้างสรรค์
+

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการที่เหมาะกับยุคสมัย โดนใจผู้บริโภค 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างตราสินค้าของคนไทย 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
Ma-Lee Banana Paper Modular Partition โดย ศรัณย์ (SARRAN) 

เป็นผลติภณัฑ์จกิซอว์ฉากก้ันห้องท่ีออกแบบโดยน�าแรงบนัดาลใจจากวิถีชวิีตไทย 
ในอดีต ผสมผสานกับนวัตกรรมกระดาษเยื่อกล้วยผสมยางกล้วยและผงถ่าน 
ที่มีความคงทนสูง สามารถปรับตัวให้มีความเหนียวแน่นในภูมิอากาศที่มี
ความชื้นสูง และยังช่วยแก้ปัญหาห้องที่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นควันบุหรี่ 

ส้มต�าสุญญากาศ “Thai Smile” โดย บริษัท พรทวีโสภณ จ�ากัด ที่ม ี
การสร้างสรรค์ส้มต�ารูปแบบใหม่โดยน�าเทคโนโลยีอบแห้งระบบเตาอบ
สุญญากาศมาปรับใช้ในการแปรรูปอาหาร โดยไม่ท�าให้อาหารเสียรสชาติ
และเก็บรักษาได้นานนับปี ท�าให้สามารถขยายตลาดไปสู่คนไทยในต่างแดน
และชาวต่างชาติ รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่นิยมความสะดวกสบาย

เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล โดย บ้านศิลาดล ตัวอย่างของการน�าเสนอ
วัฒนธรรมพื้นถิ่นเชียงใหม่ผ่านความประณีตอ่อนช้อยของรูปทรงผลิตภัณฑ์
และลวดลาย รวมถึงการพัฒนารปูแบบสนิค้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้รโิภค 
ประกอบกับการจัดร้านและการต้อนรับลูกค้าตามแบบล้านนาที่ให้ความรู้สึก
เหมอืนบ้านทีอ่บอุน่ ซึง่เป็นสิง่ทีจ่บัใจนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ

• ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี. (2555). กระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: เลิฟ แอนด์ ลิฟ.

• http://incquity.com/articles/grow-your-biz/intellectu-

al-property-process
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แกะรอยผู้น�า 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โลก

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องใหม่ในเวทีโลก 

หลายประเทศด�าเนินงานอย่างจริงจังเพื่อน�า 

“ความคิดสร้างสรรค์” มาเป็นขุมพลังในการ

สร้างความมั่งคั่งแก่ประชาชนและประเทศชาติ 

หลายประเทศประสบความส�าเร็จในด้านการ

สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

จนกลายเป็น “สินค้าประจ�าชาติ” เช่น เป็ดปักกิ่ง

แห่งเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน การ์ตูนมังงะ (Manga) 

ของญี่ปุ่น ภาพยนตร์บอลลีวูด (Bollywood) 

ของอินเดีย ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาโตรชก้า 

(Matryoshka doll) ของรัสเซีย ฯลฯ เมื่อถนน

ทุกสายมุ่งหน้าสู่ค�าว่า “สร้างสรรค์” เรามาดูกันว่า

บนโลกใบนี้มีประเทศใดบ้างที่อยู่ในแถวหน้าในเวที

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก

• ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). 

2554. รางวัลไทยสร้างสรรค์ รางวัลพระราชทานในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี พ.ศ. 

2554 Thai Creative Awards: ถอดรหัสธุรกิจ. กรุงเทพฯ

• รัตนะ ปัญญาภา. (2554). พลวัตเกาหลีกับการสร้างฐาน

เศรษฐกิจระดับโลกบนฐานวัฒนธรรมบันเทิง. สืบค้นจาก 

http://www.philos.ubru.ac.th/index.php?option=com_

content&view=article&id=13:korean-entertain-

ment-culture&catid=11:article&Itemid=17 

• http://cliphahaja.blogspot.com/2014/01/pashmina-2.html
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สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
เกาหลใีต้เป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ 
ผู้ส่งออกวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอัน
หลากหลาย โดยอาศัยการประสัมพันธ์
และการตลาดอันยอดเยี่ยมในการ
สร้าง “แบรนด์เกาหล”ี จนเกิดเป็นกระแส
เกาหลีฟีเวอร์ หรือ Korean Wave ซึ่ง
เป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่ 
ประกาศให้เนื้อหาทางวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจประเทศ ละคร
ทีว่่าด้วยอาหารเกาหลอีย่าง “แดจงักึม” 
(Dae Jang Geum) จึงเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการเผยแพร่อาหารเกาหล ี
ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในขณะที่เพลง
กังนัมสไตล์ (Gangnam Style) ท�าให้
คนทั่วโลกรู้จักย่านกังนัม และอยากไป
เที่ยวเกาหลีสักครั้ง  

อินเดีย
อินเดียเป็นตลาดขนาดมหึมาที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น 
อันดับต้นๆ ของโลก และมีผู้บริโภคที่มี
ความแตกต่างหลากหลายอย่างสุดขั้ว 
ทั้งในแง่ของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม และรายได้ ภายใต้ระบบ
ราชการที่ไม่ทันสมัย ผู้ประกอบการจึง
เป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจและสร้างภาพลกัษณ์ประเทศ 
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมคีวามส�าคัญ 
กับเศรษฐกิจของอนิเดยี ได้แก่ ภาพยนตร์ 
บอลลีวูด สื่อดิจิทัล สินค้าไอที (IT) 
สินค้าแฟชั่น งานหัตถกรรมผ้าทอ
เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าพัชมีน่า 
(Pashmina) ซึ่งทอจากขนแพะภูเขา 
รวมถึงอาหารอินเดียอันเลื่องชื่อ
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ญี่ปุ่น
ญ่ีปุ่นเป็นต้นก�าเนิดแนวคิด  
“หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ 
OVOP ซึง่เป็นโครงการส่งเสรมิการผลติ
สนิค้าท่ีมลีกัษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที ่
เพ่ือพลกิฟ้ืนเศรษฐกิจท้องถ่ิน รวมถึง 
การฟ้ืนฟูชมุชนและการพัฒนาศกัยภาพ 
ของคนในชุมชน สินค้าญี่ปุ่นที่เป็นที่
รู้จักในระดับสากล มีตั้งแต่สินค้าเชิง
วัฒนธรรม เช่น ชุดกิโมโน การ์ตูนมังงะ 
วิดีโอเกม เพลง (J-Pop) การท่องเที่ยว 
เช่น เทศกาลชมดอกซากุระ ภเูขาไฟฟูจิ
การแช่น�้าพุร้อนออนเซ็น (Onsen) 
อาหารญี่ปุ่น เช่น บะหมี่ราเม็ง ปลาดิบ 
และข้าวปั้น ไปจนถึงสินค้าเทคโนโลยี
และไลฟ์สไตล์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
สมาร์ทโฟน ยานยนต์ เป็นต้น   
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สหราชอาณาจกัร
อังกฤษเป็นต้นแบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของโลก ด้วยนโยบายยกระดบั 
ความส�าคญัของศลิปะและวัฒนธรรมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการประกาศ 
ให้กรงุลอนดอนเป็นเมอืงแห่งความสร้างสรรค์ 
(Creative London) เพ่ือสร้าง “แบรนด์
ลอนดอน” ให้เป็นท่ีนยิม องักฤษมี
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ใหญ่เป็นอนัดบั
หน่ึงในยุโรป โดยเฉพาะอตุสาหกรรม
ดนตร ีโทรทัศน์และวิทยุ เช่น บรษิทัการ 
กระจายเสียงแห่งอังกฤษ (BBC) ที ่
แพร่ภาพและกระจายเสยีงไปทัว่โลก หรอื  
EMI กลุ่มธุรกิจค่ายเพลงที่ใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 4 ของโลก รวมถึงธุรกิจการบรกิาร 
ทีใ่ช้ความคดิสร้างสรรค์ เช่น การผลติสือ่
โฆษณา และสนิค้าจากความคดิสร้างสรรค์ 
เช่น สนิค้าแฟชัน่และเครือ่งส�าอาง

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประชาชน
ให้ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรมสงูท่ีสดุประเทศหนึง่ 
ในโลก เห็นได้จากความส�าเร็จของ
โครงการระดมทุนทางอินเทอร์เน็ต 
(Crowdfunding) ที่มีผู้ประกอบการ 
เข้ามาน�าเสนอสนิค้าสร้างสรรค์อย่าง
ล้นหลาม ท�าให้ปัจจุบันลิขสิทธิ์กลาย 
เป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของ
สหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยสินค้า
สร้างสรรค์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สมาร์ทโฟน 
ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media)  
เกมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ฮอลลวูีด 
สนิค้าแฟช่ัน และผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ 

อิตาลี
อติาลเีป็นประเทศทีค่วามคดิสร้างสรรค์ 
ไม่เคยหลบัใหล จดุเด่นอยู่ทีแ่ต่ละเมอืง 
มีอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม และ
สร้างสรรค์ทีแ่ตกต่างกัน เช่น เมืองวิเซนซา 
ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องประดับ เมืองเวนิส
โด่งดังเรื่องเครื่องแก้ว เมืองปิซาและ 
ตรูนิเป็นทีรู่จ้กัในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเมือง
ที่มีการผสมผสานระหว่างศิลปะ 
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมด้านสื่อ 
ได้แก่ โรม ฟลอเรนซ์ มิลาน ตูริน และ
โบโลญญา สินค้าสร้างสรรค์ของอิตาลี
ที่โด่งดังไปทั่วโลกได้แก่ ภาพยนตร์ 
สนิค้าแฟชัน่ อาหาร และงานเทศกาลต่างๆ

G
LO

B
A

L

1

4

5

6

2

3

4

5

Illustration by Feelplus
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สร้างเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นด้วย
ความคิดสร้างสรรค์

โอทอปในอาเซียน... กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน

ปัจจุบันหลายประเทศให้ความส�าคัญกับการ 
กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาคณุภาพ 
ชวิีตของประชาชน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
ในระดบัชมุชนในลกัษณะของอตุสาหกรรมวิสาหกจิ 
ชมุชนเห็นได้จากโครงการหน่ึงต�าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
หรือโอทอป (OTOP) ซึ่งมีต้นแบบมาจากแนวทาง
การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่รู้จักกันใน
ชื่อ OVOP หรือ One Village One Product  
(หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์)

เมือ่มองกลบัมาท่ีโอทอปในระดบัภมิูภาคอาเซียน 
ต้องยอมรับว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
มีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน สินค้า 
โอทอปของประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ จึงหน ี
ไม่พ้นสินค้าประเภทเดียวกัน มีรูปลักษณ์ที ่
คล้ายคลงึกนั เช่น ผ้าพื้นเมือง ของตกแต่ง และของ
ท่ีระลกึต่าง  ๆเช่น เครือ่งไม้ แกะสลกั เครือ่งจกัสาน ฯลฯ  
แต่อาจมีเรื่องราวหรือความเป็นมา (Story) 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นจุดส�าคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์
ท้องถิ่นที่สามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดขายและ 

จุดเด่นที่พื้นที่อื่นๆ ไม่สามารถลอกเลียนได้  

ห่วงโซ่สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าท้องถิ่น 
ท�าอย่างไรไม่ให้แข่งกันเอง

เมื่อสินค้าโอทอปส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนา 
แปรรปู และต่อยอดวัตถุดบิในท้องถ่ิน เราอาจมองว่า 
สินค้าโอทอปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ แต่ในยุคทีก่ารแข่งขนัมสีงูเช่นในปัจจบุนั  
“สินค้าสร้างสรรค์” ที่จะประสบความส�าเร็จจึงไม่
สามารถอาศัยเพียงศิลปะ ภูมิปัญญา หรือความ
คิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องค�านึงถึง
องค์ประกอบอื่นๆ ที่มีความส�าคัญไม่แพ้กัน นั่นคอื 
ความต้องการของผูบ้รโิภค และการตลาดท่ีเข้มแขง็ 
โดยมี 3 ขั้นตอนหลักคือ คิดได้ (Creation) ท�าได้ 
(Production) ขายได้ (Commercialization)
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กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ด้วย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy 

ก�าลังกลายเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาและ

สร้างความเจริญให้เศรษฐกิจของประเทศ โดย

การน�า “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity)

มาเป็น “ขุมพลัง” ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้

สินค้าและบริการบนรากฐานวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาดั้งเดิม 

สินค้าสร้างสรรค์ของกระจูดวรรณี
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SUPPLY
อุปทาน

CREATION
คิดได�

MARKET ASSESSMENT
เข�าใจตลาด

DESIGN
การออกแบบ

PRODUCTION
ทำได�

RESOURCE
การหาแหล�งผลิต

CAPABILITY
ความสามารถในการผลิต

COMMERCIALIZATION
ขายได�

DISTRIBUTION
การกระจายสินค�า

MARKETING
การตลาด

DEMAND
อุปสงค�

1. คิดได้ (Creation)  องค์ประกอบส�าคัญ คือ การท�าความเข้าใจตลาด (Market Assessment) 
และการออกแบบ (Design) หากไม่เข้าใจตลาดต้ังแต่ต้น เราคงได้แต่ผลติสิง่ทีต่นเองคุ้นเคย ซึง่อาจ 
ไม่ตอบโจทย์ตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

2. ท�าได้ (Production) คือ การผลิตและแปรรปูจากแนวคิดให้เป็นสินค้าและบรกิารทีเ่ป็นรปูธรรม 
การใช้ทรัพยากร ทกัษะแรงงาน และการผลิตในพ้ืนทีเ่พือ่ให้เกิดมลูค่าเพิม่ รวมถึงการวิจัย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการน�านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

3. ขายได้ (Commercialization) หมายถึง การหาวิธีการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค 
และการท�าการตลาดสื่อสารจุดเด่นและอัตลักษณ์ให้ผู้บริโภคเข้าใจและเข้าถึง

W
ritten by ดร.การดี เลียวไพ

โรจน์ | กรรมการผู้จัดการ C
-asean.org | karndee.l@

c-asean.org
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ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้วยความคิด
สร้างสรรค์

ท่ีผ่านมาเรามกัเห็นปรากฏการณ์ “ทุนมักถกู
ต่อยอดด้วยทุน” กล่าวคือ เมือ่มกีารลงทุน มผีลก�าไร 
ก็จะน�าผลก�าไรไปลงทุนต่อยอดในธุรกิจอื่นต่อไป
แต่ปัจจุบันเมื่อแนวโน้มการบริโภคเปลี่ยนมาสู่
ความต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจงและเป็นส่วนตวัย่ิงขึน้  
สนิค้าและบรกิารจงึจ�าเป็นต้องมคีวามหลากหลาย 
และแปลกใหม่มากขึ้น การผลิตในยุคนี้จึงเปลี่ยน
รปูแบบเป็น “ความเชีย่วชาญจะต้องถูกต่อยอด 
ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ให้ออกมาเป็นสินค้า
รูปแบบใหม่และมีมูลค่าใหม่ที่สูงขึ้นโดยมีสมการ

แนวคิดใหม่นั่นคือ

ยกตวัอย่างให้เห็นภาพชดัเจน เช่น เมือ่ไปเท่ียว 
ภาคใต้ สินค้าท้องถิ่นที่เราเห็นอยู่ทั่วไป ได้แก่  
เสื่อกระจูด ผ้าบาติก ไข่เค็ม เป็นต้น ไม่ว่าจะกลับ
ไปกี่ครั้ง เราก็จะเห็นสินค้าเดิมๆ เหล่านี้ การจะ
ท�าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าเดิมซ�้าๆ นั้นท�าได้ยาก 
สุดท้ายผู้ขายจึงต้องลดราคาแข่งกัน

ลองคิดใหม่ให้ตรงจุด เริ่มจากการวิเคราะห์ด ู
ว่าตลาดต้องการอะไร จากน้ันน�าความคดิสร้างสรรค์ 
มาปรับใช้กับวัตถุดิบที่มี เพื่อสร้างสินค้าใหม่ที่มี 
มลูค่าเพ่ิมขึน้ ขายได้ราคาแพงขึน้ และเป็นท่ีต้องการ 
ของผูบ้รโิภค เช่น หัตถกรรมกระจดูวรรณี (VARNI) 
จ.พัทลงุ ทีส่ร้างสรรค์เสน่ห์ให้กับผลติภัณฑ์เสือ่กระจดู 
แบบดั้งเดิมด้วยการน�ามาผสมผสานกับอัตลักษณ์
ภาคใต้ สานออกมาเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลาย
เรือกอและ ลายผ้าปาเต๊ะ ย้อมสีให้สวยงามโดยใช้
โทนสีของดอกกล้วยไม้รองเท้านารี หาดทรายและ
ท้องทะเล ออกมาเป็นสนิค้าใหม่ท่ีโดนใจกลุม่ลกูค้า 
โรงแรมและสปา

จะเห็นว่าด้วยต้นทุนการผลิตที่ไม่ต่างจากเดิม 
เพียงเพ่ิมเตมิความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมต่างๆ 
เข้าไปอีกนิด สามารถช่วยเพิ่มคุณค่า มูลค่า และ 
ราคาขายให้แก่สินค้าสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ความเชี่ยวชาญเดิมได้อีกหลายเท่าตัว การสร้าง
เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น
แนวคิดท่ีท�าได้จริงและสามารถมองเห็น 
ความส�าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุดิบ
+

ความเชี่ยวชาญ
+

ความคิดสร้างสรรค์
=

สินค้าและบริการสร้างสรรค์
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   คุณรู้  

“ไหม”

เส้นทางสายไหม

ในสมัยโบราณการท�าผ้าไหมเป็นภูมิปัญญา 
เร้นลับที่รู้กันเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น ไม่มี
ชนชาติอื่นใดรู้วิธีท�าผ้าไหม ตามต�านานเล่าว่า
หากผู้ใดในเมืองจีนแพร่งพรายความลับการผลิต
ผ้าจากหนอนไหม ผู้นั้นจะถูกประหารชีวิตเยี่ยง 
ผู้ทรยศต่อบ้านเมือง การที่จีนเป็นผู้ผูกขาดการ
ผลิตผ้าไหม ท�าให้ในสมัยนั้นผ้าไหมมีราคาสูงลิ่ว 
ในจักรวรรดิโรมันถือว่าผ้าไหมมีค่าราวกับทองค�า

เพราะใครๆ ก็ชื่นชอบผ้าไหม ที่สุดจักรพรรดิ 
จัสติเนียน (Justinian) แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์  
(Byzantine Empire) จึงทรงคิดแผนการขึ้น โดย
ในปีสากลศักราช 550 (เทียบเท่ากับปี ค.ศ. 550) 
พระองค์ได้ส่งพระสองรูปไปปฏิบัติภารกิจลับใน
ประเทศจีน สองปีต่อมา พระสองรูปนั้นก็กลับมา
โดยน�าไม้เท้าที่ท�าจากไม้ไผ่กลับมาด้วย ในช่อง
กลวงของไม้เท้ามีสิ่งมีค่าที่ทุกคนรอคอยกันมา
นานซ่อนอยู่ นั่นคือ ไข่ของหนอนไหม ตั้งแต่นั้นมา
ความลับของผ้าไหมก็ถูกเปิดเผยและยุคสมัยแห่ง
การผูกขาดการท�าผ้าไหมก็สิ้นสุดลง

ตื่นเถิด!. (2006). ไหม—“ราชินีแห่งเส้นใย”. สืบค้นจาก http://wol.

jw.org/th/wol/d/r113/lp-si/102006207#h=3

ภาพประกอบ: www.angelanealworld.com / www.natcom.

unesco.kz

ที่มา
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กญัญณทั บ�ารงุพงษ์
มองผ้าไหมไทยผ่านสายตาเอเลี่ยน

กล่าวกันว่าเสื้อผ้าจะสวยหรือไม่ขึ้นอยู่กับ “ไม้แขวนเสื้อ” เป็นส�าคัญ เธอคนนี้ 

กัญญณัท บ�ารุงพงษ์ หรือที่รู้จักในชื่อ “เอเลี่ยน” คือไม้แขวนเสื้อแสนสวยที่เคย

พาผ้าไหมไทยไปเฉดิฉายบนรนัเวย์ระดบัโลกมาแล้วหลายครัง้ เอเลีย่นไม่เพียงแต่ 

สวมใส่ผ้าไหม แต่เธอยังรู้จักและเข้าใจจุดเด่น-จุดด้อยของผ้าไหมไทยเป็น 

อย่างดี และเธอก็มีความคิดเห็นที่คมคายไม่น้อยมาแลกเปลี่ยนกับพวกเรา

เอเลีย่นเคยใส่ผ้าไหมไทยท่ีมีความพเิศษกว่าผ้าไหมท่ัวไปมาก่อนไหม
ในวงการแฟชัน่หนูใส่อะไรมาหลายแบบมาก ไม่ว่าผ้าไหมทียื่ดได้ หรอืผ้าไหม 

ที่ท�าเป็นเลเซอร์คัทที่เป็นผ้าที่ยิงลายและตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ พอเห็นแล้ว 
ก็รู ้สึกทึ่งว่ามันท�าได้จริงหรือ พอได้ใส่ก็คิดว่ามันใส่ในชีวิตประจ�าวันได้นะ  
แต่ด้วยความที่เมืองไทยอากาศร้อน ผ้าไหมไทยเลยกลายเป็นสิ่งท่ี 

เด็กสมัยใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจ หันไปใส่เสื้อยืดดีกว่า

คิดว่าผ้าไหมไทยแบบดั้งเดิมกับผ้าไหมไทยร่วมสมัยแตกต่างกัน
อย่างไร

ผ้าไหมไทยแบบเดิมจะดูขลัง ด้วยความที่สมัยก่อนสีย้อมสกัดมาจากพืช 
จึงมีทั้งกลิ่น ทั้งสัมผัสที่เฉพาะตัวมาก จนเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อช่วย 
ลดต้นทุน ลดข้ันตอนการผลติ แต่กลบัท�าให้เสน่ห์บางอย่างหายไป หนคูดิว่าเราควร
เพิ่มมูลค่าผ้าไหมด้วยการคิดจากสิ่งที่เราอยากใส่ อยากใช้ เช่น ถ้ามีผ้าไหม 
ทีผ่สมสทีองเข้าไป ท�าให้ดดู ีดมูรีาคา หนูก็อยากจะซือ้ ในต่างประเทศเขามีองค์กร 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพ่ือพัฒนาผ้าชนิดต่าง  ๆมทีมีนักวิทยาศาสตร์มาร่วมวิจยัผ้า หนูอยากให้

ประเทศไทยมกีารส่งเสรมิอย่างจรงิจงัแบบนัน้บ้างเพ่ือพัฒนาผ้าไหมไทยไปสูส่ากล 

คิดอย่างไรกับผลงานของดีไซเนอร์ทั้งเจ็ดคนในโครงการ 
Modern Thai Silk 

ยุคน้ีเป็นยุคของเสือ้ผ้าท่ีใส่ได้จรงิ ต้องใช้ในชวิีตประจ�าวันได้ และต้องเหมาะ 
กับสภาพอากาศของประเทศไทยด้วย จึงจะขายได้ หนูคิดว่าดีไซเนอร์ของเรา
ตอบโจทย์นี้ได้ดี ท�าชุดที่สามารถจับต้องได้ ราคาไม่ได้แพง น่าใส่ แม้ว่าบาง
ชุดจะยังดูเกินจริงไปบ้าง แต่ก็สามารถใส่ไปออกงานหรูๆ ได้

ดีไซเนอร์ระดับโลกกับผ้าไหมไทย  
มดีไีซเนอร์ระดบัโลกหลายคนท่ีชอบผ้าไหมไทยค่ะ 

อย่างวิเวียน เวสต์วูด (Vivienne Westwood) 
ทีอ่อกแบบและท�าแฟชัน่โชว์ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตร ก็น�าผ้าไหมไทย 
มาจับเดรป (Draping) เป็นชุดใหญ่ๆ หนูได้ไปเดิน
งานนั้นด้วย วิเวียนยังออกแบบเสื้อผ้าจากลายผ้า
ขาวม้า และลายปักของเราด้วย นอกจากนี้ยังม ี
แบรนด์อืน่ๆ ของเมอืงนอกท่ีใช้ผ้าไทย แต่ยังไม่เจอผ้า
ไหมไทยท่ีเป็นแบบสตรทีแวร์ (Street wear) สกัเท่าไรค่ะ 

เคล็ดลับการแต่งกายสไตล์เอเลี่ยน 
ถ้าไปงานใหญ่ๆ หนูจะไม่ใส่ซเูปอร์แบรนด์นะคะ 

แต่จะใส่แบรนด์ไทย เลือกแบบที่ตัดเย็บเนี้ยบๆ 
และแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย หนูเคยถาม
ชาวต่างชาติ ว่าคุณชอบเมืองไทยหรือเปล่า  
เขาบอกว่าชอบ ชอบลายวิจิตรศิลป์ ลวดลายที่
เป็นสีทอง มีรูปช้าง ชาวต่างชาติมักมองสิ่งที่ 
มาจากแก่นข้างใน เช่น วัฒนธรรมของเรา 
สถาปัตยกรรม วัดวาอาราม แต่คนไทยมักมอง
ข้าม หนูจึงอยากให้เราเปิดใจให้กว้างๆ หากคิดจะ
ผลกัดนัสิง่ใดให้ท�าให้เตม็ท่ี เหมอืนเรือ่งผ้าไหมไทย 
ตอนที่ไปเดินแบบก็ได้ยินเพื่อนนางแบบต่างชาติ
พูดถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไทย เขาชอบความ
เฉพาะของไทย เห็นว่าน่าสนใจ หนูจึงอยากให้พวกเรา 
ทกุคนช่วยกันส่งเสรมิกันอย่างเตม็ที ่ท้ังรฐับาล ผูผ้ลติ 
คนใส่ เราต้องช่วยกันค่ะ  

Illustration by Brio C
G
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คู่หูกระตุกต่อมคิดกับ
การพัฒนาไหมไทยร่วมสมัย

สถานการณ์ความนิยมผ้าไหมทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากไหม 

อาท ิเสือ้ผ้าแฟชัน่และสินค้าอืน่ๆ ท่ีลดลงเป็นล�าดบั 

(มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไหมลดลงร้อยละ

2.95 ในปี 2557)* ท�าให้หลายคนเริ่มตั้งค�าถามถงึ

ทางออกของสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ แต่คุณพลพฒัน์ 

อศัวะประภา นายกสมาคมแฟชัน่ดไีซเนอร์กรงุเทพ 

และ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สองหัวเรือใหญ่ในโครงการพัฒนาต้นแบบไหมไทย

ร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ของ OKMD 

กลับมองว่านี่เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้หันกลับมา

มองตัวเอง ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม 

และความร่วมมือ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผ้าไหมไทยร่วมสมัยที่จะช่วยเปิดมิติใหม่ให้แก่ 

ผ้าไหมไทยในเวทีโลก

* ที่มา:  กลุ่มเศรษฐกิจการตลาด สพท. กรมหม่อนไหม. รายงานสรุป 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการตลาดหม่อนไหม ปี 2557.  

สืบค้นจาก http://qsds.go.th/newqsds/file_news/1069.pdf

สถานการณ์ผ้าไหมไทยในปัจจุบัน
พลพฒัน์: ผมมองว่าโดยท่ัวไปสนิค้าแบ่งเป็น 

สองส่วน คือ สินค้า (Product) และการยอมรับ  
(Perception) ผ้าไหมมวิีวัฒนาการและภาพลกัษณ์ 
ที่ดีอยู่แล้ว แต่ในแง่การใช้งานอาจยังไม่ชัดเจน
ส�าหรบัคนกลุม่ใหญ่ ดไีซเนอร์และรฐับาลไทยก็พยายาม 
รณรงค์ให้คนรู้สึกว่าผ้าไหมเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยและ

สามารถน�ามาใช้ในสินค้าไลฟสไตล์ได้ 

ผศ.ดร.อโนทยั: ใช่ครบั ผ้าไหมมภีาพลกัษณ์ท่ีคนทัว่ไปมองว่าหรหูรา แพง  
ใช้งานยาก ต้องใช้ในงานกลางคืน (Evening Wear) หรืองานที่เป็นทางการ
เท่าน้ัน กลุม่คนทีใ่ช้ก็ยังมคีวามเฉพาะสงูมาก คอืเป็นคนกลุม่บนทีม่กี�าลงัซือ้สงู 
ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและยากจะเปลี่ยนแปลงพอสมควร 

การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย 
(Modern Thai Silk)  

พลพัฒน์: เป็นโครงการท่ีผมอยากท�ามาก โดยผมได้ร่วมมอืกับผูผ้ลติผ้าไหม
เพ่ือสร้างคอลเลกชัน่ท่ีมีความร่วมสมยั เราคดัเลอืกดไีซเนอร์รุน่ใหม่จากแบรนด์ดงัๆ 
เข้ามาท�างานร่วมกนัเพ่ือสร้างสรรค์ผ้าไหมและเครือ่งแต่งกายทีม่รีปูลกัษณ์ทีแ่ตกต่าง 
ออกไปและตอบรบักับเทรนด์โลก จากน้ันกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมก็น�าคอลเลกชัน่ 
นี้ไปโชว์ท่ีประเทศฝรั่งเศส โดยน�าเสนออย่างครบวงจรตั้งแต่นวัตกรรมผ้า 

การออกแบบและเทคนิคการตัดเย็บ 
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ผศ.ดร.อโนทยั
ชลชาตภิญิโญ และ

พลพฒัน์ อศัวะประภา
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ความแตกต่างของผ้าไหมไทยร่วมสมัยกับ
ผ้าไหมไทยดั้งเดิม 

ผศ.ดร.อโนทัย: คุณลักษณะของไหมไทย 
แบบเดิมจะมีความกรอบ จับรูปเห็นเป็นทรง และ
มคีวามมนัวาว ในขณะท่ีผ้าไหมไทยร่วมสมยัมกีาร 
น�าเส้นใยสังเคราะห์ เช่น โพลีเอสเตอร์ หรือ เส้นใย
ธรรมชาติจ�าพวกใยปอ ใยสัปปะรด เข้ามาผสม 
ท�าให้เกิดเนื้อผ้าท่ีมลีกัษณะพเิศษมากขึน้ มคีวาม
หลากหลาย ลักษณะผ้าจะท้ิงตัว มีน�้าหนักเบา 
มีผิวสัมผัสที่แปลกใหม่ และมีความล�าลองมากขึ้น 
เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจ�าวัน หรือจะน�า
ไปท�าเป็นของตกแต่งบ้าน (Home Textiles) ก็ได้ ถัดมา 
คือเรื่องของดีไซน์ การออกแบบผ้าไหมไทยร่วมสมยั
ค�านงึถึงการใช้งานมากข้ึน ทัง้ลกัษณะของเน้ือผ้า ส ี

การตัดเย็บ รวมถึงราคาที่จับต้องได ้

ไหมไทยร่วมสมัยกับโอกาสของคนรุ่นใหม่ 
พลพัฒน์: แน่นอนว่าเมื่อมีนวัตกรรมที่น�ามา 

ประยุกต์ใช้กับผ้าไหมมากข้ึนย่อมส่งผลในเชงิของ
ราคาที่ถูกลง รวมถึงการใช้งานและการดูแลรักษา
ทีง่่ายขึ้น น่าจะท�าให้โอกาสของผ้าไหมเพ่ิมมากข้ึน
ในวงจรแฟชั่นโอกาสท่ีคนรุ่นใหม่จะได้ใช้ผ้าไหม

หรือท�าเงินจากธุรกิจผ้าไหมก็มีมากขึ้น

อนาคตของผ้าไหมไทยร่วมสมัยในระดับประเทศและตลาดโลก 
ผศ.ดร.อโนทยั: ผ้าไหมไทยน่าจะโตไปได้อกีไกล อย่างท่ีผ่านมาเราน�าผ้าไหมไทย 

ไปแสดงที่งาน Premier Vision ที่กรุงปารีส มีหลายคนให้ความสนใจเพราะ
กระบวนการผลิตผ้าไหมนั้นยุ่งยากซับซ้อน ท�าให้ผ้าไหมเป็นของหายากและ
ยังคงเป็นทีต้่องการมาก ส่วนการจะให้คนไทยยอมรบัหรอืหันมาใช้ผ้าไหมไทย 
ร่วมสมัยน้ันคงต้องอาศัยเวลา เพราะกว่าจะเกิดการยอมรับอะไรสักอย่าง
จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ที่พาเราไปยังจุดนั้น เช่น การวิจัยและคิดค้น
เส้นใยใหม่ๆ ทีเ่หมาะกับคนรุน่ใหม่ ต้องมดีไีซน์ท่ีโดนใจ ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้  

ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาราว 4-5 ปีจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้าง

พลพัฒน์: ผมคิดว่าสิ่งที่ท้าทายมากกว่าการไปโชว์บนเวทีโลกคือ เมื่อไป
แสดงแล้วมีคนสนใจ แล้วเราตอบสนองความต้องการของเขาได้หรือไม ่
เราจ�าเป็นต้องศึกษาความต้องการของตลาดบนพื้นฐานความเป็นจริง ไม่ใช่
คิดเอาเอง สินค้าที่จะอยู่ได้ในระยะยาวต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคน นี่คือ
สิ่งที่เราเน้นกับผู้ประกอบการอยู่ตลอด เป้าหมายของเราคือการท�าให ้
ชาวบ้าน หรอืคนทอผ้าไหมมรีายได้เพ่ิมข้ึน มชีวิีตท่ีดขีึน้ อตุสาหกรรมผ้าไหมจึง 
จะอยู่รอด อุตสาหกรรมนี้เป็นมรดกและรากเหง้าของประเทศที่บอกว่าเราคือ
ใคร มาจากไหน ยิ่งในอนาคตที่โลกจะกลายเป็น One World, One Culture 
มากขึ้น ผ้าไหมไทยจะเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของประเทศเราครับ

Illustration by Brio C
G

 C
orporation

อุตสาหกรรมนี้เป็นมรดกและรากเหง้าของประเทศที่บอกว่า
เราคือใคร มาจากไหน ยิ่งในอนาคตที่โลกจะกลายเป็น 
One World, One Culture มากขึ้น ผ้าไหมไทยจะเป็นหนึ่งใน
อัตลักษณ์ที่ส�าคัญของประเทศ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เราเชื่อว่าธุรกิจที่จะประสบความส�าเร็จนับจากนี้ไป ต้องประกอบด้วยความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา

สนิค้าหรือบริการท่ีมีความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้ 

ลองศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการเหล่านี้แล้วคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว

เศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ล้วนไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่อยู่เคียงคู่กันมาตลอด

โดยเฉพาะในธุรกิจและบริการที่ประสบความส�าเร็จทั้งหลาย 

บริษัท ไทยน�าโชคเท็กซ์ ไทล์ จ�ากัด
“ท�าก่อนได้ก่อน” คอืคติประจ�าใจของคณุบณัฑิต 

พงศาโรจนวิทย์ แห่งบริษัท ไทยน�าโชคเท็กซ์ไทล ์
จ�ากัด ผูผ้ลติและจ�าหน่ายผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาต ิ
จากพืชเหลือใช้ในประเทศ

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การน�าเส้นใยธรรมชาติ
มาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่
ท�าให้ไทยน�าโชคเท็กซ์ไทล์แตกต่างออกไปคือ 
การวิจัยและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อค้นหา
สินค้าทางเลือกที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า ด้วยการ
ตั้งค�าถามและสังเกตวัตถุดิบเหลือใช้จากการ
บรโิภคท่ีมอียู่อย่างล้นเหลอืในประเทศ อาท ิใบสบัปะรด 
เครือกล้วย ก้านบัวหลวง ใยหมาก ใยตาล นุ่น 
ที่สามารถน�ามาพัฒนาต่อยอดเป็นเส้นใยใหม่ๆ 
ได้อีกมาก

คุณบัณฑิตเล่าว่า “แนวคิดของเราคือการ
พัฒนาเส้นใยธรรมชาติจากพืชกินได้ แต่เอาส่วน
ที่กินไม่ได้มาท�าเส้นใย เพราะผมเชื่อว่าพืชที่กินได้
ย่อมไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่”

คุณบัณฑิตมองอนาคตตลาดสิ่งทอว่า “ความ
สามารถทางการแข่งขันด้านสิ่งทอของประเทศ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความ
ร่วมมือกันของทุกฝ่าย ปกติเราน�าเข้าฝ้ายจาก 
ต่างประเทศ รวมถึงเส้นใยสงัเคราะห์ เส้นใยประดิษฐ์ต่างๆ 

ส่วนไทยเรามเีส้นใยธรรมชาตจิากสปัปะรด นุ่น กล้วย ฯลฯ เราจงึน�าข้อได้เปรยีบ 
ตรงนี้ไปสู้กับเส้นใยอื่น ถึงจะทดแทนไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ช่วยลด 
การน�าเข้าและส่งออกไปต่างประเทศได้” 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และ 
การค้นคว้าวิจัยของไทยน�าโชคเท็กซ์ไทล์ ท�ารายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 

ของรายได้ทั้งหมด โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่นและอิตาล ี

บริษัท เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
“เราตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ และการตลาด

ที่เน้นความจริงใจเป็นหลัก” คุณวิริยะประกาศจุดยืน
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี คุณวิริยะ พึ่งสุนทร กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด น�าผลิตภัณฑ์ความงามฝีมือ
คนไทยในชือ่ “เนเจอร์ทัช” (Nature Touch) ไปตตีลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมสีนิค้าวางจ�าหน่ายกว่าสามร้อยร้านค้าท่ัวประเทศ การเป็นที่
นยิมในประเทศญ่ีปุน่ ซึง่ขึน้ชือ่เรือ่งการเคีย่วเข้มด้านคณุภาพสนิค้า สะท้อนให้
เหน็ว่าผลติภณัฑ์เนเจอร์ทชัมบีางอย่างทีไ่ม่ธรรมดา คณุวิรยิะเผยเคลด็ลบัว่า 

“การเข้าไปค้าขายในญ่ีปุน่ต้องผ่านตวัแทนจ�าหน่าย ผมไม่คดิค่าแฟรนไชส์ 
เพ่ือเป็นการลดจ�านวนคูแ่ข่ง เน่ืองจากตวัแทนจ�าหน่ายสามารถรบัเงือ่นไขได้ 
ในระยะยาว เราจึงไม่ต้องไปสร้างแบรนด์ใหม่ สิง่ส�าคญัอกีอย่างหน่ึงคอืต้อง 
ไม่ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าขึ้น รวมถึงคงคุณภาพสินค้าให้เหมือนวันแรก”

คณุวริยิะเล่าว่า “เจ้าของห้างสรรพสนิค้าในญ่ีปุน่เคยถามผมว่าสนิค้าของผม 
เมื่อเทียบกับแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสแล้วดีกว่าตรงไหน? ผมจึงให้เขาลองเอา
วัตถุดิบมาเทียบกัน เรามั่นใจว่าเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีกว่า ทั้งการใช้วัตถุดิบ
อินทรีย์ (Organic) 100 เปอร์เซ็นต์ และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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และกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน เช่น ขวด
พลาสติกที่ย่อยสลายได้และฝาขวดไม้ตาลจาก
ชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรี สิ่งเดียวท่ีเรายังสู้เขาไม่
ได้คือชื่อเสียง ทั้งของแบรนด์เราเองและแบรนด์
ประเทศ”

ปัจจุบัน เนเจอร์ทัชมีสินค้าหลากหลาย เน้น
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่ เจลอาบน�้า ครีมบ�ารุงผิว ยาสระผม ฯลฯ 
ทีใ่ช้ได้กับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ 
นอกจากน้ีลูกค้ายังสามารถผสมกลิ่นได้เอง 
ตามความชอบจากกว่า 100 กลิ่น ซึ่งเป็นจุดขาย
ที่ส่งผลให้เนเจอร์ทัชทะยานขึ้นมาเป็นธุรกิจมูลค่า
หลายร้อยล้านภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี 

บริษัท ไวเบรโต จ�ากัด
หาก “ไทยน�าโชคเท็กซ์ไทล์” และ “เนเจอร์ทัช” 

คือธุรกิจท่ีมุง่พัฒนาวัตถุดบิในประเทศให้กลายเป็น 
สินค้าสร้างสรรค์ “ไวเบรโต” ก็คือต้นแบบสินค้า
สร้างสรรค์ที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งประดิษฐ ์
ต่างชาติโดยฝีมือคนไทย  

จุดก�าเนิดของ “บริษัท ไวเบรโต จ�ากัด” เกิด
จากความรักในการเล่นแซกโซโฟนของคุณปิยพัชร์ 
ธัญญะกิจ ที่พบว่ามีข้อจ�ากัดบางประการที่ท�าให้
แซกโซโฟนไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร นั่นคือ 

ราคา น�้าหนัก และการดูแลรักษา เงื่อนไขเหล่านี้น�าไปสู่นวัตกรรมระดับโลกที่
ไม่เคยมีใครท�ามาก่อน นั่นคือ แซกโซโฟนโพลิเมอร์ 

“แซกโซโฟนของเราได้รับความสนใจมากในงานแสดงเครื่องดนตรีที่
ประเทศเยอรมนี ทุกคนตื่นเต้นว่าเป่าได้จริงหรือเปล่า เสียงเหมือนแซกโซโฟน
แบบเดิมหรือเปล่า เรายังได้ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ ด้วย ผมคิดว่า
คนสนใจที่ความเป็นนวัตกรรม ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน” คุณปิยพัชร์เล่า

แซกโซโฟนไวเบรโต คอืผลติผลแห่งความสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจยัเพ่ือ 
หาทางออกให้แก่ปัญหาการใช้งานแซกโซโฟน ตั้งแต่การน�าคุณสมบัติของ
โพลิเมอร์มาใช้ขจัดอุปสรรคเรื่องน�้าหนักของแซกโซโฟน การใช้วัสดุระดับ 
Food Grade (วัสดุที่ใช้ผลิตภาชนะใส่อาหาร) ที่มีความปลอดภัยสูง การ
ขึ้นรูปจากแม่พิมพ์แทนการขึ้นรูปด้วยแรงงานฝีมือ ท�าให้ราคาถูกลง รวมถึง
การผลิตแซกโซโฟนในรูปแบบชุดประกอบ Assembly Kit ที่ผู้ใช้งานสามารถ
ประกอบ ถอด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

“คนทั่วไปมองว่าไวเบรโตขายสินค้าที่มีนวัตกรรม นวัตกรรมกับไวเบรโต
จึงมาคู่กัน คนที่เล่นแซกโซโฟนจะคิดว่าหากอยากได้อะไรใหม่ๆ ให้มาที ่
ไวเบรโต เพราะเรามีไอเดียใหม่ๆ ให้คุณตลอด”

บางครัง้การปรบัมมุมองและออกแบบวิธีคดิบางอย่างท่ีแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

สามารถน�าไปสู่เรื่องราวและความส�าเร็จใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและ

กลายเป็นต้นแบบในการท�าธุรกิจของใครหลายคน

คุณล่ะ เห็นโอกาสและแรงบันดาลใจอะไรบ้าง จากการเชื่อมต่อกับสุดยอด

นักสร้างสรรค์เหล่านี้

Illustration by Brio C
G
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TOP SECRET วัยรุ่นพันล้าน 

ในวัยยังไม่เตม็ 20 ปี คณุจะท�าอย่างไรหากพบว่าทางบ้านมหีนีม้หาศาลจนพ่อแม่ชวนหนีออก 
นอกประเทศ วยัรุน่หลายคนอาจเลอืกทาง “หนี” ตามพ่อแม่ไป แต่ไม่ใช่กับต๊อบทีเ่ลอืกทาง “สู”้ ด้วย 
แรงกาย แรงสมองและลูกบ้าทั้งหมดที่มี แม้เส้นทางจะขรุขระเกินจินตนาการไปหลายเท่าตัว แต่
สุดท้ายความมุ่งมั่นและศรัทธาในตัวเอง ท�าให้ต๊อบฝ่าฟันจนผ่านพ้นอุปสรรคและสร้างธุรกิจมูลค่า
พันล้านได้ส�าเร็จในวัยเพียงยี่สิบต้นๆ ภาพยนตร์สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงของ อิทธิพัทธ ์
พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ) เจ้าของผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลกรอบย่ีห้อ “เถ้าแก่น้อย” ซึ่งถือเป็น 
แรงบันดาลใจตลอดกาลของผู้เริ่มต้นท�าธุรกิจรุ่นใหม่ 

Rating (IMDB) 

CHEF 

เรื่องราวของ คาร์ล แคสเปอร์ (Carl Casper) เชฟชื่อดังที่มีเรื่องกับนักวิจารณ์จนต้องตกงานและ
ลงเอยด้วยการขับรถบรรทุกตระเวนขายอาหารไปทัว่ ทว่าในช่วงชีวติท่ีตกต�า่ แคสเปอร์กลบัได้ค้นพบ 
จิตวิญญาณและแรงบันดาลใจในการท�าอาหารอีกครั้ง ที่ส�าคัญเขายังได้ปรับความเข้าใจกับ
ลูกชายที่ห่างเหินกันไปนานเพราะผู้เป็นพ่อเอาแต่วิ่งไล่ตามความฝันจนลืมเติมเครื่องปรุง 
แห่งความสขุให้ทุกคนท่ีอยู่รอบตวั หนังชวนให้นึกถึงชวิีตคนชัน้กลาง ลกูจ้างและพนักงานกินเงินเดอืน 
ที่มีความฝัน จัดเป็นหนังแนวให้ก�าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจที่ไม่ควรพลาด

Rating (IMDB) 

UDON (อุด้ง..หนึ่งความหวังกับพลังปาฏิหาริย์) 

หนังเล่าเรือ่งราวของ โคสเุกะ มตัสอึ ิ(Kosuke Matsui) ชาวเมอืงซานูกิ (Sanuki) ท่ีมปีระชากรราว 1 ล้านคน 
แต่มร้ีานอดุ้งเกือบ 900 ร้าน หลงัจากล้มเหลวจากอาชพีนกัแสดงในนิวยอร์ก โคสเุกะกลบัมายังบ้านเกิด 

อย่างพ่ายแพ้และถังแตก มีเพียงพ่อ พี่สาว และอุด้งหนึ่งชามเท่านั้นที่รอคอยเขาอยู่ โคสุเกะ 
กลับมายืนหยัดอีกครั้งเมื่อนิตยสารตะลุยชิมอุด้งเมืองซานูกิของเขาประสบความส�าเร็จ ท�าให้คน

จากทั่วประเทศหลั่งไหลมาที่เมืองนี้ แต่เรื่องราวกลับไม่สวยหรูดังคาด เมื่อร้านอุด้งหลายร้าน 
ไม่อาจคงคุณภาพไว้ได้ เนื่องจากจ�านวนลูกค้าที่มากเกินไป ตามมาด้วยปัญหาในชุมชน เช่น 

จ�านวนขยะและเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้น ท�าให้กระแสอุด้งเมืองซานูกิซาลงอย่างรวดเร็ว โคสุเกะจึง
ตัดสินใจตามรอยพ่อด้วยการลงมือค้นหาสูตรอุด้งในฝันที่จะท�าให้คนกินยิ้มได้อีกครั้ง 

Rating (IMDB) 

SAINT LAURENT

เรื่องราวของ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ (Yves Saint Laurent) ดีไซเนอร์ผู้เป็นต�านานแห่งวงการแฟชั่น
ชั้นสูงของโลก เคยสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้ว 5 ครั้ง แต่ แซงต์ โลรองต์ (SAINT LAURENT) 

ฉบบัปี พ.ศ. 2557 ได้รบัการยกย่องว่าสามารถตีแผ่ชวิีตด้านมืดและเจาะลกึถึงแก่นแท้แห่งความอ่อนไหว 
ของดไีซเนอร์อจัฉรยิะผูนี้ใ้นมมุทีผู่ช้มคาดไม่ถึง รวมถึงสามารถถ่ายทอดบรบิทของสงัคมในช่วงเวลาน้ัน 
ได้อย่างสมจรงิ เช่น งานเลีย้งและความหรหูราฟุ้งเฟ้อในวงการแฟช่ันท่ีขดัแย้งกับเหตุการณ์ประท้วง 

ในฝรั่งเศสอย่างสุดขั้ว โดยมีฉากส�าคัญอยู่ที่ฉากแฟชั่นโชว์ชุดหยุดโลกของแซงต์ โลรองต์  
โดยเบื้องหลังความอลังการของฉากนี้ ทางทีมงานได้เรียกใช้นางแบบตัวจริงจากทั่วโลก พร้อม 

สั่งตัดเสื้อผ้าทั้งหมดขึ้นใหม่เพื่อเนรมิตแฟชั่นโชว์ชุดนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

Rating (IMDB) 

กระตุกต่อมคิด สะกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นพลังความสร้างสรรค์ไปกับภาพยนตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากทั่วโลก
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พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ 
ตัง้อยู ่ณ หอรษัฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง จดัตัง้ขึน้ตาม 
พระราชประสงค์ของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ทีท่รง 
มุง่หวังให้เป็นแหล่งความรูท่ี้ย่ังยืนเก่ียวกับผ้าไทยและประวัตศิาสตร์ 
เครือ่งแต่งกายของไทย ตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นจนถึงปัจจบัุน 
ผ่านเครื่องแต่งกายราชส�านักยุคต่างๆ รวมถึงฉลองพระองค์ใน
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ อาทิ ฉลองพระองค์ชดุสากล
ผ้าไทยทีท่รงฉลองระหว่างเสดจ็ฯ เจรญิสมัพันธไมตรกัีบนานาประเทศ 
ฉลองพระองค์ผ้าไหมของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางจัดเก็บรักษาผ้าไทยและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดแสดงงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าทั้งของ
ราชส�านักและผ้าพื้นเมืองจากท้องถิ่นต่างๆ

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

พิพิธภณัฑ์ศลิปะเมโทรโปลตินั (Metropolitan Museum of Art  
หรอื The MET) นิวยอร์ก สหรฐัอเมรกิา เป็นสถานท่ีรวบรวมงานศลิปะ 
แขนงต่าง  ๆจากทัว่โลกกว่าสองล้านชิน้ แบ่งเป็น 19 แผนก หน่ึงในน้ัน 
คอืสถาบนัเครือ่งแต่งกาย (The Costume Institute) ท่ีรวบรวม 
คอลเลกชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก 5 ทวีปทั่วโลก 
จ�านวนมากกว่า 35,000 ชิน้ รวมถึงจดัแสดงนทิรรศการท่ีน่าสนใจ 
โดยหวัข้อของนิทรรศการแสดงผลงานทางศลิปะประจ�าปีนี้
คอื “China: Through the Looking Glass” จดัแสดงผลงาน
ออกแบบเสือ้ผ้าของดีไซเนอร์ชือ่ดงั 40 คน รวม 150 ชดุ 
เปิดให้ชมตัง้แต่วันท่ี 7 พ.ค. - 16 ส.ค. น้ี

1000 5th Ave, New York, NY 10028, United States

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
พิพิธภณัฑ์เอกชนทีส่ร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรตแิก่ ‘อาปาอี’้ ซมิหยู  
แซ่ฉนิ ชาวจีนแผ่นดนิใหญ่ผูค้้นพบแร่ดนิขาวในอ�าเภอแจ้ห่ม 
จงัหวัดล�าปาง และเป็นผูร้เิริม่น�ามาผลติเป็นถ้วยชามเซรามคิ
ตราไก่ส่งขายท่ัวประเทศจนกลายเป็นสนิค้าขึน้ชือ่ของจงัหวัด
ล�าปาง ปัจจบุนัพพิธิภณัฑ์เซรามคิธนบดีอยู่ในระหว่างการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร โดยนอกจาก
จัดแสดงประวัติและศิลปะการผลิตถ้วยชามเซรามิคตราไก่ 
ด้วยเทคนิคดั้งเดิมคือการปั้นด้วยมือและเผาในเตาฟืนโบราณ
ที่เรียกว่า “เตามังกร” แล้ว ยังมีการสาธิตการปั้นเซรามิค  
การวาดลาย และจดัแสดงชามตราไก่แบบต่างๆ 

32 ถ. วัดจอมค�า ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000

KYOTO GION UDON MUSEUM

พิพิธภัณฑ์เกียวโต กิออน อุด้ง เป็นแหล่งรวบรวมประวัติและ
ลกัษณะของอดุ้งในแต่ละท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการอนุรกัษ์และส่งต่อ 
วัฒนธรรมไปยังคนรุน่หลงั ผูเ้ข้าชมจะได้เรยีนรูค้วามหลากหลาย 
ของเส้นอุด้ง รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการท�าอุด้งของแต่ละ
ท้องถ่ิน ภายในพิพิธภณัฑ์ยังเปิดเป็นร้านอาหารเพ่ือให้นักท่องเท่ียว 
ได้ลิ้มลองรสชาติอุด้งชื่อดังจากทั่วประเทศ เช่น อุด้งฮิราคาวะ  
(Hirakawa) จากจังหวะกุมมะ (Gunma) ที่ท�าเป็นเส้นกว้าง 
ถึง 10 เซนติเมตร แต่บางเพียง 1 มิลลิเมตร อุด้งอูเมะ 
(Ume Udon) จากจงัหวัดวากายามะ (Wakayama) ทีน่�าบ๊วยมาเป็น 
เครื่องปรุงหลัก ฯลฯ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ครบครัน ทั้งความรู้ 
ความสนุก และความอร่อย แต่ละเดือนจึงมีนักท่องเที่ยวมา
แวะเยือนมากถึง 3 หมื่นคน  

238-2 Giommachi Kitagawa, Kyoto 605-0073, Japan

Photo by Mr. Phanthit Malisuwan
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การกลับมาของยุคหิน

ตั้งแต่สมัยโบราณ “หิน” เป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นมงคลและพลังบ�าบัดรักษา ในบันทึก
ของจนีโบราณ อยิีปต์โบราณ กรกีโบราณ และประเทศใน 
เอเชียตะวันออกหลายแห่ง มีหลักฐานแสดงถึง
การน�าหินมาใช้ในการบ�าบัดรักษาโรค รวมถึงเป็น
ส่วนประกอบหลักของเครื่องส�าอาง เช่น การใช้หิน
สีเขียวบดละเอียดมาท�าเครื่องส�าอางทาเปลือกตา
ของพระนางคลีโอพัตรา ในทางวิทยาศาสตร์พบว่า 
“พลงั” ของหินขึน้อยู่กับชนิดและสขีองหินเป็นส�าคญั 
เช่น “สเีขียว” เชือ่ว่าจะช่วยให้จติใจสงบ นอนหลบัสบาย 
และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล “สีน�้าเงิน” ช่วย
ให้สดชื่น ร่าเริง “สีขาว” ช่วยลดความวิตกกังวล 
ช่วยให้การท�างานของไตมีความสมดุล ฯลฯ 

อาจารย์จุฑามาศ แนะน�าว่าสามารถเลือกใส่หินได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ โดยจะใส่หินกี่ชนิดก็ได้ตามต้องการ โดยไม่มีข้อห้าม

หรือข้อจ�ากัด 

ดร.พิมพ์อไุร ลมิปพัทธ์ แห่ง “เดอะ บดี คลบั” (The Bead Club) ให้ข้อมลู 
ว่าความนิยมของหินขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละประเทศ เช่น ในประเทศ
เปรูนิยมน�าหินสีด�ามาใช้ในการรักษาโรค ขณะที่ชนพื้นเมืองในมลรัฐอริโซนา 
สหรฐัอเมรกิาเชือ่ว่าการสวมใส่เทอร์ควอยซ์จะคุม้ครองไม่ให้เกิดอนัตรายขณะขีม้่า 
ส่วนในประเทศไทยนิยมอัญมณี 9 ชนิด หรือ “นพเก้า” ซึ่งประกอบด้วย เพชร 
ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย และไพฑูรย์ น�ามาท�าเป็น
หัวแหวน จี้ สร้อยคอ และต่างหู สวมใส่กันเป็นชุดใหญ่ โดยเชื่อกันว่าจะ 
ส่งเสริมสิริมงคล เสริมอ�านาจบารมี และช่วยปกป้องคุ้มครอง

เมือ่หินมอี�านาจในตวัเช่นนี ้จงึไม่แปลกทีก่ระแสความนยิมสวมใส่ “หนิเสรมิดวง” 
จะกลับมาอีกครั้ง อาจารย์จุฑามาศ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญด้านหินและ
อัญมณีบ�าบัด ให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ที่ก�าลังมองหาหินเพื่อเสริมความราบรื่น
และรุ่งเรืองให้แก่หน้าที่การงาน ดังนี้ 

1.  พนักงานออฟฟิศ ลูกจ้างประจ�า ข้าราชการ  
ผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิต 

• ลาพิส ลาซูลี - เสริมอ�านาจบารมี อุดรูรั่วทางการเงิน
• คริสตัลควอตซ์ - เสริมความมั่นคงของชีวิตในทุกด้าน
• ซิทริน - เสริมเกียรติยศ ชื่อเสียง
• หินสามทหารเสอื - ช่วยหนนุดวง ช่วยให้มองทะลจุติใจผูอ้ืน่
• หินสี่ปฐม - ช่วยให้สมปรารถนาในทุกเรื่อง

4.  นักออกแบบ นักเขียน นักเรยีน นักศกึษา ครู
อาจารย์ นักวชิาการ อาชีพท่ีใช้ความคดิและสมอง

• ลาพิส ลาซูล ี- เสรมิอ�านาจบารม ีอดุรรูัว่ทางการเงิน
• หินมนตรามหาเสน่ห์ - เสริมความรัก เสริมเสน่ห์  

เสริมความเมตตา ลดความขดัแย้ง 
• อเมทิสต์ - ช่วยให้ผ่อนคลาย ขจัดความเครียด  

ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น

3.  งานพิธีกร นักแสดง พริตตี้ นักร้อง ศิลปิน 
คนในวงการสายบันเทิง   

• หินเมตตามหานิยม - คนรักใคร่เมตตา
• หินสามกษตัรย์ิ - ขจดัอปุสรรค ดงึดดูเงิน ดงึดดูความรกั
• ลาพิส ลาซูลี - เสริมอ�านาจบารมี อุดรูรั่วทางการเงิน
• หินมนตรามหาเสน่ห์ - เสริมความรัก เสริมเสน่ห์ ลด

ความขัดแย้ง สร้างความเข้าอกเข้าใจ

2.  พนักงานขาย นักประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเจรจา เจ้าของธุรกิจ นักเล่นหุ้น 

• หินสีส่หาย - ค้าขายด ีพูดจาเป็นเงนิเป็นทอง คมุลกูน้องบรวิาร
• มาลาไคต์ - หินนักขาย
• กรีนอเวนเจอรีน - เสริมการพูด การเจรจา
• อาเกต - เก้ือหนนุกจิการการค้า เสรมิธุรกิจ คุมลกูน้องบรวิาร
• หินเมตตามหานิยม - คนรักใคร่เมตตา

• อ.จุฑามาศ ณ สงขลา | www.juthamasclub.com | Line: Stonebeliver

• ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ | Facebook: The Bead Club by Dr.Pimmy & Dr.TuiTui | Line: thebeadclubbydrpim

• พนิดา สงวนเสรีวานิช. (2551). ท�านายทายทัก : ของขวัญปีฉลู หินสี สินแร่จากธรรมชาติ-พลังแห่งชีวิต. มติชน. สืบค้นจาก http://horoscope.sanook.com/2593/ 

ที่มา



WHERE INSPIRATION BEGINS 2:
“HIPSTERNOMICS” ฮิปสเตอร์ขึ้นให้รีบตัก

OKMD เชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไปร่วมประกวด
กระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ เพ่ือเฟ้นหาไอเดยีอาชพีใหม่โดนใจฮปิสเตอร์ 
โดยน�าเสนอผ่านบทบรรยายแนวคดิ (Concept Paper) ความยาวไม่เกิน 
1 หน้ากระดาษ  A4 และคลปิภาพเคลือ่นไหว (Moving Image) ความยาว 
ไม่เกิน 2 นาที ท่ีอธิบายจดุตัง้ต้นความคดิ แรงบนัดาลใจ แนวการพัฒนา 
และขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่มาจากกระแสฮิปสเตอร์ ซึ่งอาจเป็น
ธุรกิจใหม่หรอืการต่อยอดจากธุรกิจเดมิ โดยไม่จ�ากัดประเภทของธุรกิจ 
ชงิทุนการศกึษารวมมลูค่ากว่า 60,000 บาท ลงทะเบยีนและส่งผลงานได้ท่ี 
http://www.okmd.tv ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2558 - 19 กรกฎาคม 2558  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : okmdtv@okmd.or.th  
โทรศัพท์ 086-179-4556 (ผู้บริหารโครงการฯ)

นิทรรศการ “MY CHIANG MAI เมืองของเราและเหล่าสหาย”

TCDC ขอเชิญชมนิทรรศการที่ต่อยอดจากกระแสภาพยนตร์เรื่อง 
“Lost in Thailand” (แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์) ซึง่เปิดฉายท่ีประเทศจนีใน
ปี พ.ศ. 2555 และท�าให้นกัท่องเทีย่วจนีหลัง่ไหลเข้ามายังเชยีงใหม่กว่า  
200,000 คน มาร่วมเจาะลึกถึงปรากฏการณ์การนักท่องเที่ยวจีนบุก
เชียงใหม่ เผยความรู้ ความเข้าใจ และน�าเสนอแนวทางให้เชียงใหม่
เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวอย่างยั่งยืนกับนิทรรศการ My Chiang Mai 
เมืองของเรา และเหล่าสหาย ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 6 กันยายน 
2558 เวลา 10.30 - 18.00 น. (ปิดวันจนัทร์) ณ ห้องนิทรรศการ TCDC 
เชยีงใหม่ สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่โทร. 052 080 500 ต่อ 1

TK FORUM 2015 “LIBRARY FUTURES:
CHALLENGES AND TRENDS”

อทุยานการเรยีนรู ้TK park ขอเชิญผูส้นใจร่วมฟัง คดิ วิเคราะห์ ติดตาม
ความเปลีย่นแปลงและการปรบัตัวของห้องสมดุ รวมถึงอนาคตของห้องสมุด 
และห้องสมุดในอนาคต จากสุดยอดนักคิดและนักวิชาการระดับโลก 
อาทิ Sohail Inayatullah (ออสเตรเลีย) Jens Thorhauge (เดนมาร์ก) 
พรเทพ ฉตัรภญิญาคปุต์ (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรุ)ี 
ทิฐินันท์ โชตินันทน์ (บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ�ากัด) ฯลฯ  
ในการประชุมวิชาการ TK Forum 2015 “Library Futures: Challenges 
and Trends” วนัพฤหัสบดท่ีี 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 17.00 น.  
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน
เพื่อส�ารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ http://tkforum.tkpark.or.th 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-264-5963 ถึง 65 ต่อ 113 (ฝ่ายวิชาการ)

นิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” 

มวิเซยีมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรยีนรู ้ขอเชญิเยาวชน นักเรยีน นักศกึษา  
และคนไทยทุกคน ร่วมศกึษาเรยีนรูพั้ฒนาการด้านต่าง  ๆของภูมภิาคอษุาคเนย์ 
นับตั้งแต่สมัยแผ่นดิน “สุวรรณภูมิ” (3,000 ปีก่อน) อันประกอบด้วย
อารยธรรมต่างๆ ก่อนการรบัวัฒนธรรมจากอนิเดยีและจนี เรือ่ยมาจนถึง 
ก�าเนิดสยามประเทศ และการก้าวสู่ความเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน 
ผ่านนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” เปิดให้ชมทุกวนัองัคาร 
ถึง วันอาทติย์ (ปิดวันจนัทร์) ระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น. ณ มวิเซยีมสยาม 
(ท่าเตียน) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-225-2777 หรือทางเว็บไซต์ 
http://www.museumsiam.org/ 

N E W S    E V E N T Ss

จัดท�าโดย

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02 105 6500 โทรสาร 02 105 6556 www.okmd.or.th

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย

บริษัท เอฟวายไอ จ�ากัด 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ห้องเลขที่ 1604

ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02 637 8877-8 โทรสาร 02 637 8080

อีเมล fyi@fyibangkok.com

กองบรรณาธิการ

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

บรรณาธิการบริหาร

นายอารยะ มาอินทร์

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน)

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายอภิชาติ ประเสริฐ

ผู้อ�านวยการส�านักโครงการและจัดการความรู้
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