ทีมนิสิต มศว เขารอบ 5 ทีมสุดทาย ปนฝน เดอะบัณฑิต ผาไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปน สรรคศิลป
โครงการ ผาไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปนสรรคศิลป แผนดินสูสากล (Green Silk Green Jewery) ของตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขารอบ 5 ทีมสุดทายของโครงการ “ปนฝน เดอะบัณฑิต ป 3” พื้นที่ฝกชีวิจสําหรับปญญาชน
ซึ่งไดนําเสนอโครงงานเพื่อชุมชนในหัวขอ “สืบสานงานหัตถศิลป”
นางสาววิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัย นิสติ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร มศว นําเสนอโครงการตอ
คณะกรรมการวา “ในนามของคนรุนใหมที่มีใจอยากจะพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
เราจึงมีนโยบายวา ‘ใชของไทย พัฒนาคนไทยใหกาวไกล สรางความภาคภูมิใจนําไทยสูส ากล’ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอนําเสนอ ‘นวัตกรรมหมูบานหัตถศิลปสากล’ ผาไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปนสรรคศิลป แผนดินสูสากล (Green Silk
Green Jewelry) โดยนวัตกรรมนี้ จะยึดแนวทางตนแบบหมูบานของศูนยศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ โดยมีพื้นที่แลกเปลี่ยนชุมชนคือ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยสาเหตุที่เลือกอําเภอนี้เพราะวา
จังหวัดสระแกวเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยมีกิจการเปาหมาย 13 กิจการ ซึ่งโครงการของเรามีความ
สอดคลองถึง 2 กิจการ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการพัฒนาเครื่องประดับยาถม อีกประการหนึ่งคือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวทิ ยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดสระแกว ไดมีการลงพื้นที่ในชุมชนอยูเสมอ
ภูมิหลังของชุมชน ดานสังคมในจังหวัดสระแกวจะมีผสู ูงอายุและวัยเด็กโดยสวนมาก เพราะวัยกลางคนจะเดินทางเขาเมือง
หลวงเพื่อทํางานหารายได ทําใหเชื่อมโยงไปถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีการพัฒนานอยเพราะไมมีบุคคลวัยทํางาน และยังเล็งเห็นถึง
อาชีพเกษตรกรของชาวสระแกว ที่นิยมปลูกมันสําปะหลัง ทําใหเชือ่ มโยงถึงปญหาสิ่งแวดลอม เพราะหลังจากเก็บเกี่ยวหัวมัน
สําปะหลังไปขายแลว คนในชุมชนยังไมมีความรูในการกําจัดใบมันสําปะหลังที่ดีจึงเลือกใชการเผาทําลายและทําใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศ”
นายอดิรุจ พีรวัฒน นิสติ ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร มศว นําเสนอวา “จุดเดนการพัฒนา
ในโครงการของเรา จะแบงการพัฒนาออกเปน 3 หมูบาน คือ บานหนองคลอง ผลิตยาถมปราศจากสารตะกั่วจากนวัตกรรม
ของมศว โดยสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับไดลงพื้นที่ไปสอนและแลกเปลีย่ นความรู ทฤษฏีกับชาวบานในชุมชน เพื่อ
ตองการพลิกฟนเครื่องถม/ยาถม ที่เปนศิลปะประจําชาติใหกลับคืนสูสังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยเมื่อป พ.ศ.2554 นานาชาติไดออก
กฎการสงออกสินคาเครื่องประดับที่มีสารตะกั่ว ทําใหยอดขายของเครื่องถมลดลงเปนจํานวนมหาศาล เราจึงไดลงไปสอน
ชุมชนตั้งแตกระบวนการคิด ผลิต ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย และสิ่งทีส่ ําคัญคือ เราไดคิดคนเครื่องประดับของชุมชน
โดยการนําอัตลักษณของจังหวัดสระแกว คือ ดอกแกว มาทําและไดนําสินคาที่ทางชุมชนผลิตนําออกสูส ังคมผานงานวิจยั ขาย
ได ที่มีพลเอกประยุทธเปนหัวหนางานอีกดวย”
นายศุภชัย คําตัน นิสิตชั้นปที่ 1 สาขาออกแบบแฟชั่น (การออกแบบทัศนศิลป-การออกแบบแฟชั่น) คณะศิลปกรรมศาสตร
มศว รวมนําเสนอวา “ถัดมาคือหมูบานแผนดินเย็น มี ‘ไหมอีร’ี่ เปนจุดเดน ไหมอีรเี่ รียกไดวาเปนไหมบุญพื้นถิ่น ไหมบุญพื้น
ถิ่นก็คือการทําไหมโดยไมตองฆาตัวไหมจึงสามารถคืนวงจรชีวิตใหตวั ไหมไดกลายเปนผีเสื้อและกลับมาเปนไหมไดอีกครั้ง ไหม
อีรี่เปนไหมปาสามารถปรับตัวไดทกุ สภาพแวดลอม เมื่อนํามาทอเปนผาผืนจึงสามารถปรับไดทุกสภาพอากาศเชนกัน ไหมอีรี่
เปนที่ตองการในระบบอุตสาหกรรมแบบปนอยางมาก เพราะวาไหมอีรี่เปนดายปน แตนาเสียดายที่คณ
ุ คาและคุณสมบัติของ
ไหมอีรไี่ มสามารถตอบแทนรายไดของครัวเรือนไดมากพอ เราจึงไดลงไปสํารวจถึงปญหาและพบวา ปญหาคือ 1.ยังไมมีการ
ทําลายผา มีเพียงแคสีพื้นเทานั้น 2.การทอยังไมเรียบเนียน ยังมีปุมปม 3. ชุมชนยังไมมีอํานาจมากพอในการตอรองกับผูจาง
ผลิต เราจึงนําความรูจากเอกออกแบบแฟชั่นและโครงการของเราเขาไปแลกเปลี่ยนและพัฒนาลายผา โดยนํา ปราสาทสดก
กอกธม อัตลักษณประจําจังหวัดสระแกว มาทําเปนลายผาโดยวิธีการมัดหมี่ และจะทอใหหนามากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคาและ
คุณคาใหสูงขึ้น
อีกหนึ่งพื้นที่ที่ไดลงไปสํารวจคือ หมูบานภักดีแผนดิน ในหมูบานมีผลิตภัณฑกระเปาที่ทําจากผาขาวมา แตยังมีปญหาคือชุมชน
ยังไมมีการเพิ่มมูลคาของสินคา ดังนั้นเอง เราจึงไดมีการคิดคนนวัตกรรมตัวใหมขึ้นมาเพื่อทั้ง 3 หมูบาน
แนวทางการตอยอดเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แบงออกเปน 2 แนวทาง คือชวงระยะสั้น และชวงระยะยาว
ชวงระยะสั้น จะทําผลิตภัณฑที่มีชอื่ วา Green Silk Green Jewelry โดยมีจดุ เดนคือ การรวมแรงรวมใจกันพัฒนาของทั้ง 3
หมูบาน ที่จะมารวมกลุมกันแลกเปลี่ยนความรูและผลิตสินคาออกมาเปนกระเปา โดยกระเปานี้จะทําจากผาไหมอีรี่ และมี
อะไหลที่ทําจากชิ้นงานยาถม เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิม่ มูลคาของสินคา โดยจะเห็นไดวาในกลุม ผูผ ลิตไหมอีรี่ เริ่มแรกจะมี
ตนทุนในการผลิตที่ใกลเคียงกับราคาขาย ทําใหไดกําไรนอย โดยผาไหมสีพื้นปกติจะขายไดราคาเมตรละ 160 บาท แตเมื่อมี

การพัฒนาลายผาเพิม่ ขึ้นราคาขายจะเพิ่มสูงถึงเมตรละ 400 บาท และจากการตอยอดมาเปน Green Silk Green Jewelry
กลุมที่ขายผาไหมจะไดราคาสูงขึ้นถึงเมตรละ 800 บาท
เราไดคิดตอยอดไปในระยะยาว โดยจะจัดทําใหจังหวัดสระแกวกลายเปน Local alike หรือการทองเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชน
เพื่อชุมชน วิธีการนี้เปนผลดีตอทั้งชุมชนและนักทองเที่ยว เพราะชุมชนจะไดรับรายไดโดยตรงเขาชุมชนเพื่อนําเงินไปพัฒนา
อยางตรงจุด และนักทองเที่ยวก็จะไดรับขอมูลที่แทจริงจากคนในชุมชนจริง ๆ ไมใชจากไกดที่เขามาเพื่อหวังผลประโยชนจาก
ชุมชนนั้น ๆ
การพัฒนาที่นิสิตไดรับจากโครงการครั้งนี้ ในฐานะตัวแทนจากนิสิตทีเ่ รียนสาขาการออกแบบแฟชั่น ผมมองวาในปจจุบันนี้ คน
ที่เรียนหรือหลงใหลในแฟชั่น ไมวา จะเปนผูผลิตหรือผูบริโภคเองก็ตาม จะสนใจในสินคาหรือสิ่งของที่มาจากตางประเทศ จะ
มองสินคาจากตางประเทศเปนอันดับแรก ซึ่งจะเปนปญหาที่ทําใหนวัตกรรม หัตถกรรม หัตศิลปของไทยที่มีมาชานาน เสื่อม
หายไปได ผมมองวาถาหากเราเริ่มปลูกฝงจิตสํานึกของคนเรา โดยการใหคิดวา หากคนไทยทํา คนไทยใช ก็จะเกิดความยั่งยืน
ผมจึงอยากเปนเยาวชนคนหนึ่งที่นําศิลปวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานเขากับงานฝมือ เพราะหากการออกแบบผสมกับชางฝมือ
เราก็จะไดออกมาเปนนวัตกรรมใหมเหมือนกับโครงการของเรา และผมเชื่อวาโครงการของเราจะสามารถตอบโจทยทั้งใน
ประเทศและออกสูส ากลไดดวยครับ”
Comments จากคณะกรรมการ
1. เงินกับคุณภาพงานที่ไดออกมามันไมคอยตรงกันเทาไหร สิ่งสําคัญที่คุณตองเอาเงินหรือกองทุนนี้ไปใชคือ เอาไปคนควา ไป
ทําออกแบบ ไปหาซอฟแวรใหม หรือจางผูเชี่ยวชาญมาชวยดู เชนนัน้ แลวจะชวยทําใหเกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑผมชอบมาก เพราะเปนอะไรที่นาสนใจและมีเรื่องของมิติสิ่งแวดลอม มิติของสังคมเขามาเกีย่ วของดวย และสามารถ
ทําอะไรไดอีกหลายอยาง เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น ๆ ไดดวย เชน เครื่องถม ไมไดจําเปนตองเปนสีขาว-ดําเสมอไป สามารถทําใหมี
สีสันไดดวย และมันจะสามารถฉีกไปไดอีกหลายอยาง เชน แหวน ชาม ของเลน พวงกุญแจ และตลาดมันจะกวางมากยิ่งขึ้น
และประเด็นตอมาคือ เมื่อตลาดกวางแลวเราจะตอบสนองตอตลาดไดอยางไรบาง อยางผาทอที่ทําลายใหมโดยวิธมี ัดหมี่ เดือน
หนึ่งคุณทําไดกี่ผืน ปจจุบันมันยากที่จะทําใหไดในปริมาณมากในเวลาที่จํากัด แตประเด็นคือ เรามีคอมพิวเตอร เรามีความรู
เรามีการออกแบบ เรารูวาคนทอไมสามารถทอไดจํานวนเยอะมากๆ แนนอน การเลนลายจึงไมสามารถทําได แตเมื่อเรามี
คอมพิวเตอร มีการออกแบบจากคอมพิวเตอรถายทอดลงไปในการทอ มีคนคอยควบคุมกระบวนการในการทอไมใชแคให
คอมพิวเตอรทํา แตใหคนเปนหลัก ในประเทศไทยใชการทอผาที่ใชลายจากคอมพิวเตอรเยอะมาก ตองหาองคความรูดู ใสตรง
มีไปตลาดจะไดขยายใหญ ผมคิดวามันมีทางไปไดเยอะ และผมคิดวา SE ที่คุณพูด ถาเกิดคุณลงมือทําจริง ๆ ป 4 คุณกลา
ออกมาทําเองไหม? นี่คือบทพิสูจนวา คุณคิดวางานนีส้ ําเร็จไหม Have a skin in a game คุณเอาเนื้อคุณใสลงไปในเกมนีม้ ัน
แสดงวาคุณมั่นใจวาวสิ่งนีส้ ําเร็จแน
2. ชอบ Concept SE ทั้งโลกตองการอันนี้มาก ๆ ชอบความเปนไทยที่ใสลงไปในทุกอยาง ชอบความทันสมัยและความ
กระตือรือรน คิดวา 3 สิ่งนี้รวมกันแลวสมบูรณแบบมาก ๆ สิ่งที่ทาทายก็คือ “ตองทําใหมันเกิดขึ้นจริงใหได”
3. ชอบความเปนคนรุนใหม การนําเสนอมีความชัดเจน มีลักษณะของการรักสิ่งแวดลอม แตในฐานะที่เราเปนคนรุนใหม เวลา
ที่เราทําหรือพัฒนาผา วิธีคิดก็คือคิดออกขางนอก อยาคิดแควนอยูในชุมชน ตองพัฒนาชุมชนนําออกสูขางนอกใหได ดังนั้น
วิธีการที่เราจะนําเสนอหรือพัฒนาขึ้นมา อยาเอาลายที่คนขางนอกไมไดใช เราตองคิดใหคนขางนอกหรือตัวเราเองใชบน
พื้นฐานของเขามาทํา ก็คือไหมอีรี่ แตวาการนําเสนอของเราตองใชความเปนคนรุนใหมใสเขาไป และนําออกขางนอกใหได วิธี
คิดคือ เราตองทําใหของในชุมชนนี้นําออกไปขายขางนอกใหได ไมใชขายใหกับคนใน อยางที่ 2 คือ เวลาที่เราทําผลิตภัณฑเรา
ตองมองในแงของมูลคาเพิ่ม ตัวกระเปานี้ใชได แตตัวสายถือมองแลวไมอยากจะซื้อ มันทําใหตัวกระเปาตกไปเลย เราตองใชสิ่ง
ที่เปนเรา เปนคนรุนใหม ใสลงไป แลวนําออกขางนอก และมันจะสรางรายไดใหกับชุมชน สิ่งที่เราคิดและพัฒนามามันก็จะเดิน
ไปได
4. ปญหาที่เห็นคือ การที่เราผสมวัตถุจาก 2 แหลง เชน การนําเครื่องเงินมาผสมกับเครื่องผา อาจทําใหเกิดปญหาหากวัตถุดิบ
อันใดอันหนึ่งมันสะดุด มันจะทําใหผลผลิตออกมาดีไดยาก ยิ่งมีตัวแปรเยอะ ยิ่งมีปญ
 หามาก อยากฝากใหระวังตรงนี้ และจาก
แนวคิดตรงนี้ เชื่อวานาจะไปไดดี หากมีการเพิม่ การตลาดออนไลนมาเสริมดวย เพราะสินคาประเภทเครื่องประดับนั้นเวลา
ขาย มักขายดวยเนื้อหา คือ การนําเสนอรูปแบบ ตองสวยตองดี การบอกที่มาที่ไป วัสดุที่ใชมีกระบวนการผลิตที่แตกตางจาก
อยางอื่นอยางไร ซึ่งลักษณะเครื่องเงินเชนนี้ หากไปเดินตามตลาดจตุจักร ก็จะเจอเยอะแยะทั่วไป แตเราจะตองทําใหมัน
แตกตางจากคนอื่น ๆ เชน เราบอกวาเราไมมสี ารตะกั่ว อันนี้ก็เปนจุดขายที่ดีแลว แตหากเรานําเสนอไมดี จุดขายทีด่ ีก็จะไมถูก
นําเสนออยูดี ดังนั้นการขายของแบบนี้เนื้อหาเปนสิ่งที่สําคัญมาก ๆ ทั้งรูปภาพ คําบรรยายภาพ ที่จะอธิบายวาที่มาที่ไป

กระบวนการการผลิตเปนอยางไร ทําไมมันถึงปลอดสารตะกั่วได ลักษณะเชนนี้หากอธิบายไปก็จะชวยใหโอกาสประสบ
ความสําเร็จของโครงการมีสูงขึ้น
5. เสริมเรื่องการนําเสนอ เราตองทําใหคนรูใหไดวา นี่คือเครื่องถมปลอดสารตะกั่ว เพราะวางอยูเ ฉย ๆ คนอาจจะมองวาเปน
ทองเหลือง เพราะสิ่งเหลานีเ้ รารูแตคนอื่นไมรู เราจึงตองทําใหคนอื่นรูวานี่คือสิ่งที่มีความแตกตางมีมลู คาเพิ่มและมีสิ่งที่นอก
เหนือกวาแบบอื่น ๆ
ยินดีกับนิสติ มศว ทั้ง 3 คน ที่ยกทีมกันไปเขารวมโครงการ “ปนฝน เดอะบัณฑิต ป 3” รวมกันระดมความคิด สรางสรรค
โครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว เพื่อลุนเปน 1 ใน 5 ทีมสุดทายที่จะไดรับเงินสนับสนุนในการทําโครงการตอไป
ขาว-ภาพขาว โดย
ภัทรพร หงษทอง
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลยมา.
ผศ.ดร.ขจีพร วงศปรีดี
นิสิตฝกงาน สาขาภาษาเพื่ออาชีพ ชั้นปที่ 2 คณะมนุษยศาสตร
แหลงขอมูล :: PR SWU ประจําวันที่ 23 มิถุนายน 2559

