
ทีมนิสิต มศว เขารอบ 5 ทีมสุดทาย ปนฝน เดอะบัณฑิต ผาไหมบุญพ้ืนถิ่น ถมไทยศุภสิน ปนสรรคศิลป 
  
โครงการ ผาไหมบุญพ้ืนถ่ิน ถมไทยศุภสิน ปนสรรคศิลป แผนดินสูสากล (Green Silk Green Jewery) ของตัวแทนจาก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขารอบ 5 ทีมสุดทายของโครงการ “ปนฝน เดอะบัณฑิต ป 3” พ้ืนท่ีฝกชีวิจสําหรับปญญาชน 
ซึ่งไดนําเสนอโครงงานเพ่ือชุมชนในหัวขอ “สืบสานงานหัตถศลิป” 
นางสาววิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัย นิสติช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร มศว นําเสนอโครงการตอ
คณะกรรมการวา “ในนามของคนรุนใหมท่ีมีใจอยากจะพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
เราจึงมีนโยบายวา ‘ใชของไทย พัฒนาคนไทยใหกาวไกล สรางความภาคภมูิใจนําไทยสูสากล’ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอนําเสนอ ‘นวัตกรรมหมูบานหัตถศิลปสากล’ ผาไหมบุญพ้ืนถ่ิน ถมไทยศภุสิน ปนสรรคศิลป แผนดนิสูสากล (Green Silk 
Green Jewelry) โดยนวัตกรรมน้ี จะยึดแนวทางตนแบบหมูบานของศูนยศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยมีพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนชุมชนคือ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยสาเหตุท่ีเลือกอําเภอน้ีเพราะวา 
จังหวัดสระแกวเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยมีกิจการเปาหมาย 13 กิจการ ซึ่งโครงการของเรามคีวาม
สอดคลองถึง 2 กิจการ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการพัฒนาเครื่องประดับยาถม อีกประการหน่ึงคือ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดสระแกว ไดมีการลงพ้ืนท่ีในชุมชนอยูเสมอ 
ภูมิหลังของชุมชน ดานสังคมในจังหวัดสระแกวจะมีผูสูงอายุและวัยเด็กโดยสวนมาก เพราะวัยกลางคนจะเดินทางเขาเมือง
หลวงเพ่ือทํางานหารายได ทําใหเช่ือมโยงไปถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนานอยเพราะไมมีบุคคลวัยทํางาน และยังเล็งเห็นถึง
อาชีพเกษตรกรของชาวสระแกว ท่ีนิยมปลูกมันสําปะหลัง ทําใหเช่ือมโยงถึงปญหาสิ่งแวดลอม เพราะหลังจากเก็บเก่ียวหัวมัน
สําปะหลังไปขายแลว คนในชุมชนยังไมมีความรูในการกําจัดใบมันสาํปะหลังท่ีดีจึงเลือกใชการเผาทําลายและทําใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศ” 
นายอดิรุจ พีรวัฒน นิสติช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดบั คณะวิทยาศาสตร มศว นําเสนอวา “จุดเดนการพัฒนา
ในโครงการของเรา จะแบงการพัฒนาออกเปน 3 หมูบาน คือ บานหนองคลอง ผลิตยาถมปราศจากสารตะก่ัวจากนวัตกรรม
ของมศว โดยสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับไดลงพ้ืนท่ีไปสอนและแลกเปลีย่นความรู ทฤษฏีกับชาวบานในชุมชน เพ่ือ
ตองการพลิกฟนเครื่องถม/ยาถม ท่ีเปนศิลปะประจําชาติใหกลับคืนสูสังคมอีกครั้งหน่ึง โดยเมื่อป พ.ศ.2554 นานาชาติไดออก
กฎการสงออกสินคาเครื่องประดับท่ีมีสารตะก่ัว ทําใหยอดขายของเครื่องถมลดลงเปนจํานวนมหาศาล เราจึงไดลงไปสอน
ชุมชนตั้งแตกระบวนการคิด ผลิต ข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย และสิ่งท่ีสําคัญคือ เราไดคิดคนเครื่องประดับของชุมชน 
โดยการนําอัตลักษณของจังหวัดสระแกว คือ ดอกแกว มาทําและไดนําสินคาท่ีทางชุมชนผลตินําออกสูสังคมผานงานวิจยัขาย
ได ท่ีมีพลเอกประยุทธเปนหัวหนางานอีกดวย” 
นายศุภชัย คําตัน นิสิตช้ันปท่ี 1 สาขาออกแบบแฟช่ัน (การออกแบบทัศนศิลป-การออกแบบแฟช่ัน) คณะศลิปกรรมศาสตร 
มศว รวมนําเสนอวา “ถัดมาคือหมูบานแผนดินเย็น มี ‘ไหมอีรี’่ เปนจุดเดน ไหมอีรีเ่รียกไดวาเปนไหมบุญพ้ืนถ่ิน ไหมบุญพ้ืน
ถ่ินก็คือการทําไหมโดยไมตองฆาตวัไหมจึงสามารถคืนวงจรชีวิตใหตวัไหมไดกลายเปนผีเสื้อและกลับมาเปนไหมไดอีกครั้ง ไหม
อีรี่เปนไหมปาสามารถปรับตัวไดทุกสภาพแวดลอม เมื่อนํามาทอเปนผาผืนจึงสามารถปรับไดทุกสภาพอากาศเชนกัน ไหมอีรี่
เปนท่ีตองการในระบบอุตสาหกรรมแบบปนอยางมาก เพราะวาไหมอีรี่เปนดายปน แตนาเสียดายท่ีคณุคาและคณุสมบัติของ
ไหมอีรีไ่มสามารถตอบแทนรายไดของครัวเรือนไดมากพอ เราจึงไดลงไปสํารวจถึงปญหาและพบวา ปญหาคือ 1.ยังไมมีการ
ทําลายผา มีเพียงแคสีพ้ืนเทาน้ัน 2.การทอยังไมเรียบเนียน ยังมีปุมปม 3. ชุมชนยังไมมีอํานาจมากพอในการตอรองกับผูจาง
ผลิต เราจึงนําความรูจากเอกออกแบบแฟช่ันและโครงการของเราเขาไปแลกเปลี่ยนและพัฒนาลายผา โดยนํา ปราสาทสดก
กอกธม อัตลักษณประจําจังหวัดสระแกว มาทําเปนลายผาโดยวิธีการมัดหมี่ และจะทอใหหนามากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมมูลคาและ
คุณคาใหสูงข้ึน 
อีกหน่ึงพ้ืนท่ีท่ีไดลงไปสาํรวจคือ หมูบานภักดีแผนดิน ในหมูบานมีผลิตภณัฑกระเปาท่ีทําจากผาขาวมา แตยังมีปญหาคือชุมชน
ยังไมมีการเพ่ิมมลูคาของสินคา ดังน้ันเอง เราจึงไดมีการคดิคนนวัตกรรมตัวใหมข้ึนมาเพ่ือท้ัง 3 หมูบาน  
แนวทางการตอยอดเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืน แบงออกเปน 2 แนวทาง คือชวงระยะสั้น และชวงระยะยาว 
ชวงระยะสั้น จะทําผลิตภณัฑท่ีมีช่ือวา Green Silk Green Jewelry โดยมีจดุเดนคือ การรวมแรงรวมใจกันพัฒนาของท้ัง 3 
หมูบาน ท่ีจะมารวมกลุมกันแลกเปลี่ยนความรูและผลิตสินคาออกมาเปนกระเปา โดยกระเปาน้ีจะทําจากผาไหมอีรี่ และมี
อะไหลท่ีทําจากช้ินงานยาถม เพ่ือเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมมลูคาของสนิคา โดยจะเห็นไดวาในกลุมผูผลติไหมอีรี่ เริ่มแรกจะมี
ตนทุนในการผลิตท่ีใกลเคียงกับราคาขาย ทําใหไดกําไรนอย โดยผาไหมสีพ้ืนปกติจะขายไดราคาเมตรละ 160 บาท แตเมื่อมี

 



การพัฒนาลายผาเพ่ิมข้ึนราคาขายจะเพ่ิมสูงถึงเมตรละ 400 บาท และจากการตอยอดมาเปน Green Silk Green Jewelry 
กลุมท่ีขายผาไหมจะไดราคาสูงข้ึนถึงเมตรละ 800 บาท 
เราไดคิดตอยอดไปในระยะยาว โดยจะจดัทําใหจังหวัดสระแกวกลายเปน Local alike หรือการทองเท่ียวแบบยั่งยืนโดยชุมชน
เพ่ือชุมชน วิธีการน้ีเปนผลดีตอท้ังชุมชนและนักทองเท่ียว เพราะชุมชนจะไดรับรายไดโดยตรงเขาชุมชนเพ่ือนําเงินไปพัฒนา
อยางตรงจุด และนักทองเท่ียวก็จะไดรับขอมูลท่ีแทจริงจากคนในชุมชนจริง ๆ ไมใชจากไกดท่ีเขามาเพ่ือหวังผลประโยชนจาก
ชุมชนน้ัน ๆ 
การพัฒนาท่ีนิสิตไดรับจากโครงการครั้งน้ี ในฐานะตัวแทนจากนิสิตท่ีเรียนสาขาการออกแบบแฟช่ัน ผมมองวาในปจจุบันน้ี คน
ท่ีเรียนหรือหลงใหลในแฟช่ัน ไมวาจะเปนผูผลิตหรือผูบริโภคเองก็ตาม จะสนใจในสินคาหรือสิ่งของท่ีมาจากตางประเทศ จะ
มองสินคาจากตางประเทศเปนอันดับแรก ซึ่งจะเปนปญหาท่ีทําใหนวัตกรรม หตัถกรรม หัตศลิปของไทยท่ีมีมาชานาน เสื่อม
หายไปได ผมมองวาถาหากเราเริ่มปลูกฝงจิตสํานึกของคนเรา โดยการใหคิดวา หากคนไทยทํา คนไทยใช ก็จะเกิดความยั่งยืน 
ผมจึงอยากเปนเยาวชนคนหน่ึงท่ีนําศิลปวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานเขากับงานฝมือ เพราะหากการออกแบบผสมกับชางฝมือ
เราก็จะไดออกมาเปนนวัตกรรมใหมเหมือนกับโครงการของเรา และผมเช่ือวาโครงการของเราจะสามารถตอบโจทยท้ังใน
ประเทศและออกสูสากลไดดวยครบั” 
Comments จากคณะกรรมการ 
1. เงินกับคุณภาพงานท่ีไดออกมามันไมคอยตรงกันเทาไหร สิ่งสําคญัท่ีคุณตองเอาเงินหรือกองทุนน้ีไปใชคือ เอาไปคนควา ไป
ทําออกแบบ ไปหาซอฟแวรใหม หรือจางผูเช่ียวชาญมาชวยดู เชนน้ันแลวจะชวยทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ในเรื่องของ
ผลิตภณัฑผมชอบมาก เพราะเปนอะไรท่ีนาสนใจและมีเรื่องของมิติสิ่งแวดลอม มติิของสังคมเขามาเก่ียวของดวย และสามารถ
ทําอะไรไดอีกหลายอยาง เช่ือมโยงกับสิ่งอ่ืน ๆ ไดดวย เชน เครื่องถม ไมไดจําเปนตองเปนสีขาว-ดําเสมอไป สามารถทําใหมี
สีสันไดดวย และมันจะสามารถฉีกไปไดอีกหลายอยาง เชน แหวน ชาม ของเลน พวงกุญแจ และตลาดมันจะกวางมากยิ่งข้ึน 
และประเด็นตอมาคือ เมื่อตลาดกวางแลวเราจะตอบสนองตอตลาดไดอยางไรบาง อยางผาทอท่ีทําลายใหมโดยวิธีมัดหมี่ เดือน
หน่ึงคุณทําไดก่ีผืน ปจจุบันมันยากท่ีจะทําใหไดในปรมิาณมากในเวลาท่ีจํากัด แตประเด็นคือ เรามคีอมพิวเตอร เรามีความรู 
เรามีการออกแบบ เรารูวาคนทอไมสามารถทอไดจํานวนเยอะมากๆ แนนอน การเลนลายจึงไมสามารถทําได แตเมื่อเรามี
คอมพิวเตอร มีการออกแบบจากคอมพิวเตอรถายทอดลงไปในการทอ มีคนคอยควบคุมกระบวนการในการทอไมใชแคให
คอมพิวเตอรทํา แตใหคนเปนหลัก ในประเทศไทยใชการทอผาท่ีใชลายจากคอมพิวเตอรเยอะมาก ตองหาองคความรูดู ใสตรง
มีไปตลาดจะไดขยายใหญ ผมคิดวามันมีทางไปไดเยอะ และผมคดิวา SE ท่ีคุณพูด ถาเกิดคณุลงมือทําจริง ๆ ป 4 คุณกลา
ออกมาทําเองไหม? น่ีคือบทพิสูจนวา คุณคิดวางานน้ีสําเรจ็ไหม Have a skin in a game คุณเอาเน้ือคุณใสลงไปในเกมน้ีมัน
แสดงวาคุณมั่นใจวาวสิ่งน้ีสําเรจ็แน 
2. ชอบ Concept SE ท้ังโลกตองการอันน้ีมาก ๆ ชอบความเปนไทยท่ีใสลงไปในทุกอยาง ชอบความทันสมัยและความ
กระตือรือรน คิดวา 3 สิ่งน้ีรวมกันแลวสมบูรณแบบมาก ๆ สิ่งท่ีทาทายก็คือ “ตองทําใหมันเกิดข้ึนจริงใหได” 
3. ชอบความเปนคนรุนใหม การนําเสนอมีความชัดเจน มลีักษณะของการรักสิ่งแวดลอม แตในฐานะท่ีเราเปนคนรุนใหม เวลา
ท่ีเราทําหรือพัฒนาผา วิธีคิดก็คือคิดออกขางนอก อยาคิดแควนอยูในชุมชน ตองพัฒนาชุมชนนําออกสูขางนอกใหได ดังน้ัน
วิธีการท่ีเราจะนําเสนอหรือพัฒนาข้ึนมา อยาเอาลายท่ีคนขางนอกไมไดใช เราตองคิดใหคนขางนอกหรือตัวเราเองใชบน
พ้ืนฐานของเขามาทํา ก็คือไหมอีรี่ แตวาการนําเสนอของเราตองใชความเปนคนรุนใหมใสเขาไป และนําออกขางนอกใหได วิธี
คิดคือ เราตองทําใหของในชุมชนน้ีนําออกไปขายขางนอกใหได ไมใชขายใหกับคนใน อยางท่ี 2 คือ เวลาท่ีเราทําผลติภณัฑเรา
ตองมองในแงของมูลคาเพ่ิม ตัวกระเปาน้ีใชได แตตัวสายถือมองแลวไมอยากจะซื้อ มันทําใหตัวกระเปาตกไปเลย เราตองใชสิ่ง
ท่ีเปนเรา เปนคนรุนใหม ใสลงไป แลวนําออกขางนอก และมันจะสรางรายไดใหกับชุมชน สิ่งท่ีเราคิดและพัฒนามามันก็จะเดิน
ไปได 
4. ปญหาท่ีเห็นคือ การท่ีเราผสมวัตถุจาก 2 แหลง เชน การนําเครื่องเงินมาผสมกับเครื่องผา อาจทําใหเกิดปญหาหากวัตถุดิบ
อันใดอันหน่ึงมันสะดดุ มันจะทําใหผลผลติออกมาดไีดยาก ยิ่งมีตัวแปรเยอะ ยิ่งมีปญหามาก อยากฝากใหระวังตรงน้ี และจาก
แนวคิดตรงน้ี เช่ือวานาจะไปไดดี หากมีการเพ่ิมการตลาดออนไลนมาเสรมิดวย เพราะสินคาประเภทเครื่องประดับน้ันเวลา
ขาย มักขายดวยเน้ือหา คือ การนําเสนอรูปแบบ ตองสวยตองดี การบอกท่ีมาท่ีไป วัสดุท่ีใชมีกระบวนการผลิตท่ีแตกตางจาก
อยางอ่ืนอยางไร ซึ่งลักษณะเครื่องเงินเชนน้ี หากไปเดินตามตลาดจตจุักร ก็จะเจอเยอะแยะท่ัวไป แตเราจะตองทําใหมัน
แตกตางจากคนอ่ืน ๆ เชน เราบอกวาเราไมมสีารตะก่ัว อันน้ีก็เปนจดุขายท่ีดีแลว แตหากเรานําเสนอไมดี จุดขายท่ีดีก็จะไมถูก
นําเสนออยูดี ดังน้ันการขายของแบบน้ีเน้ือหาเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ๆ ท้ังรูปภาพ คําบรรยายภาพ ท่ีจะอธิบายวาท่ีมาท่ีไป 



กระบวนการการผลิตเปนอยางไร ทําไมมันถึงปลอดสารตะก่ัวได ลักษณะเชนน้ีหากอธิบายไปก็จะชวยใหโอกาสประสบ
ความสําเร็จของโครงการมสีูงข้ึน 
5. เสริมเรื่องการนําเสนอ เราตองทําใหคนรูใหไดวา น่ีคือเครื่องถมปลอดสารตะก่ัว เพราะวางอยูเฉย ๆ คนอาจจะมองวาเปน
ทองเหลือง เพราะสิ่งเหลาน้ีเรารูแตคนอ่ืนไมรู เราจึงตองทําใหคนอ่ืนรูวาน่ีคือสิ่งท่ีมีความแตกตางมมีลูคาเพ่ิมและมีสิ่งท่ีนอก
เหนือกวาแบบอ่ืน ๆ 
ยินดีกับนิสติ มศว ท้ัง 3 คน ท่ียกทีมกันไปเขารวมโครงการ “ปนฝน เดอะบัณฑิต ป 3” รวมกันระดมความคิด สรางสรรค
โครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกว เพ่ือลุนเปน 1 ใน 5 ทีมสุดทายท่ีจะไดรับเงินสนับสนุนในการทําโครงการตอไป 
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